
رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ى 
 ” المستشار ” عقيلة صالح  النواب 
األحد  يوم  القبة  مدينة  في  بمكتبه 
ال��وزراء  السادة  من  وف��داً  الماضي 
بحكومة الوحدة الوطنية وهم معالي 
وزير الخارجية ” نجالء المنقوش ” 
ومعالي وزير التخطيط فاخر بوفرنه 
” ومعالي وزير الداخلية ” خالد مازن 
” والسيد وكيل وزارة الداخلية ” فرج 
إدارة  قعيم ” والسيد رئيس مجلس 
الشركة العامة للكهرباء المهندس ” 

وئام العبدلي ” .
اللقاء  فخامته خالل  بحث  حيث 

مع السادة الوزراء األوضاع في البالد 
الفترة  خالل  الحكومة  عمل  وسير 
اللقاء مشكلة  تناول  كما   ، الماضية 
الكهرباء التي يعانيها المواطن خالل 
التيار  ان��ق��ط��اع  نتيجة  األي���ام  ه��ذه 
الكهربائي وُسبل التغلب على مشاكل 

قطاع الكهرباء.
رئ��ي��س مجلس  وت��س��ل��م ف��خ��ام��ة 
النواب من الوفد الوزاري الميزانية 
2021.م  ل��ل��ع��ام  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة 
ال��ُم��ع��دل��ة م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة بعد 
مجلس  لمالحظات  وف��ق��اً  تعديلها 

النواب .

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا وزاريًا ويستلم الميزانية الُمعدلة من قبل الحكومة
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يدعم الحركة 
العامة للكشافة والمرشدات 
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مجلس النواب يصدر بيان بشأن ما ورد 
في البيان المشترك لسفارات دول 
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مباحثات ليبية بريطانية حول 
التعليم العالي والبحث العلمي

وزير النفط والغاز يبحث مع وكيل 
الوزارة كيفية االستفادة من الميزانيات 

المخصصة لقطاع النفط

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يقوم بزيارة مدينة زليتن

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير اإلقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية

مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
عقيلة   ” ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
صالح ” بمكتبه في مدينة القبة 
بالمبعوث  الماضي  الثالثاء  يوم 
يان   ” السيد  ليبيا  األممي لدى 
، حيث بحث فخامته   ” كوبيش 
في  األوضاع  األممي  والمبعوث 
وأداء  األصعدة  كافة  على  ليبيا 
الحكومة خالل الفترة الماضية 
ال��ه��ام  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  ودور 
إلى  للوصول  الفترة  هذه  خالل 

االنتخابات في 24 من ديسمبر 
القادم.

مجلس  رئيس  فخامة  أكد  و 
النواب خالل اللقاء على ضرورة 
اإللتزام بموعد إجراء االنتخابات 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة في  ال��رئ��اس��ي��ة و 
فخامته  أك���د  ك��م��ا   ، م��وع��ده��ا 
ت��واف��ق ملتقى  ب��أن��ه ف��ي ح���ال 
دستورية  ق��اع��دة  على  ال��ح��وار 
احالتها  يتم  االنتخابات  إلجراء 
ل��م��ج��ل��س ال���ن���واب الع��ت��م��اده��ا 

الدستوري  باإلعالن  وتضميمها 
، وفي حال عدم توافق الملتقى 
على قاعدة دستورية يتم العمل 
بقرار مجلس النواب رقم )05( 
لسنة 2014.م القاضي بإجراء 
ال��رئ��اس��ي��ة بشكل  االن��ت��خ��اب��ات 
م��ب��اش��ر م��ن ال��ش��ع��ب وم��ق��ت��رح 
مشروع قانون انتخابات الرئيس 
على  لعرضه  جاهز  الشعب  من 

المجلس .

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي المبعوث األممي لدى ليبيا

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
 ” المستشار  النواب  مجلس 
في  بمكتبه   ” صالح  عقيلة 
الثالثاء  ي��وم  القبة  مدينة 
ال��م��اض��ي وزي���ر اإلق��ت��ص��اد 
الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة 
 ” الحويج  محمد   ” السيد 
عمل  اللقاء  ت��ن��اول  حيث   ،
والتحديات  اإلقتصاد  وزارة 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا وال��خ��ط��ط 
وضعها  ت��م  التي  وال��ب��رام��ج 
م��ن أجل  ال����وزارة  م��ن قبل 
ت���ق���دي���م خ����دم����ات أف��ض��ل 
السلع  وتوفير  للمواطنين 

األس���اس���ي���ة واح��ت��ي��اج��ات 
وأكد   ، الضرورية  المواطن 
دور  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  فخامته 
ال�����وزارة وب��ق��ي��ة ال�����وزارات 
الخدمية في خدمة المواطن 
تقع  التي  األعباء  وتخفيف 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ، واس��ت��ع��رض 
وزير اإلقتصاد خالل اللقاء 
مجلس  رئ��ي��س  فخامة  م��ع 
والبرامج  الخطط  ال��ن��واب 
التي وضعت من أجل الدفع 
الوطني  اإلق��ت��ص��اد  بعجلة 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  وت���ج���اوز 

تواجهه.

قام  رئيس مجلس الوزراء »عبدالحميد 
اإلع��الن  ح��دث  ف��ي  بالمشاركة  الدبيبة 
والشركات  المؤسسة  أص��ول  تقييم  عن 
هيئة  رئيس  السادة  بحضور  لها،  التابعة 
ليبيا  ومحافظ مصرف  اإلدارية،  الرقابة 
المركزي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة 

الليبية لالستثمار.
لكل  بالشكر  كلمته  في  الدبيبة  وتوجه 
على  بالمؤسسة  والموظفين  المسؤولين 
جهودهم في تطوير المؤسسة والمحافظة 
التي  التحديات  رغم  الليبيين  أموال  على 

مرت بها المؤسسة.
مؤكدا على أهمية  االستجابة لدعوات 
الكشف عن استثمارات الليبيين وأموالهم 

ألول مرة منذ تأسيس هذه المؤسسة. 
وأشار الدبيبة  الي ان أهمية  تطبيق 
مستوى  ع��ل��ى  الشفافية  معايير  أع��ل��ى 
مؤسسات الدولة بشكل عام والمؤسسات 
تمكن   خاص  بشكل  واالستثمارية  المالية 
من تحقيق هذه التنمية المنشودة وتقوية 
دخل  م��ص��ادر  وخلق  الوطني  االق��ت��ص��اد 

جديدة.

الدبيبة يشارك في حدث اإلعالن عن تقييم 
أصول المؤسسة الليبية لالستثمار

وصل بث راديو االمة إلى مدينة سرت 

FM 93.9 وضواحيها على التردد

محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  أجرى 
مدينة  زي��ارة  الماضي  السبت  يوم  المنفي 
درنة، التقى خاللها بعميد البلدية والحكماء 
المختار  عمر  جامعة  ورئ��ي��س  واألع��ي��ان 
والعسكرية  المدنية  والقيادات  درن��ة  فرع 

بالمدينة. 
وناقش المنفي خالل زيارته ملفات عودة 
الوطنية  والمصالحة  والنازحين  المهّجرين 
المفوضية  عمل  وآلية  االنتقالية  والعدالة 
عزمه  مؤكداً  الوطنية،  للمصالحة  الوطنية 
دعم المدينة في شتى المجاالت بالتنسيق 

مع حكومة الوحدة الوطنية.
ومجلس  البلدية  عميد  أعرب  بدورهم، 
التام  دعمهم  عن  المدينة  وحكماء  أعيان 
كل  وتسخير  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  لرئيس 
جهودهم للمساهمة في تحقيق المصالحة 

الوطنية الشاملة بين الليبيين.

المنفي: عازمون على دعم مدينة درنه في شتى 
المجاالت بالتنسيق مع حكومة الوحدة

التقى فخامة رئيس مجلس النواب 
بمكتبه   ” صالح  عقيلة   ” المستشار 
في مدينة القبة يوم الخميس الماضي 
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة 
الوطنية ” علي العابد الرضا “، حيث 
عمل  خطة  الوزير  مع  فخامته  ناقش 
الوزارة والبرامج التي تم وضعها والتي 
المجتمع  شرائح  من  ع��دد  تستهدف 
الباحثين  الخريجين  شريحة  أهمها 

عن العمل.
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وأكد 
تأهيل  ف��ي  ال��ه��ام  ال����وزارة  دور  على 
وتدريب الخريجين الباحثين عن العمل 
باإلضافة إلى تنظيم سوق العمل فيما 

يخص ملف العمالة الوافدة.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير العمل والتأهيل
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

وال  ●  . تنشر  لم  أم  نشرت  سواء  ترد  ال  ترد  التي  امل��واد 
تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة .

حق الرد مكفول . ●

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر:

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

ب���ن���غ���ازي  ن�������ادي  م���ج���م���ع   -  21 رق������م  م���ك���ت���ب 
ب���ن���غ���ازي   - ال���ل���ي���ث���ي   - ل���ل���ت���س���وق  اجل�����دي�����دة 

ال���ب���ري���د اإلل���ك���ت���رون���ي
info@aldiywan.ly

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف
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عميد  الداخلية  وزير  استهل 
التفقدية  زي��ارات��ه  م��ازن،  خالد 
بزيارة  الشرقية،  المناطق  إلى 
إل���ى م��دي��ن��ة ال��ق��ب��ة، ك��م��ا ق��ام 
الدعم  إدارة  مقر  داخل  بجولة 
مدير  خاللها  رافقه  المركزي، 
الشرقية،  بالمنطقة  اإلدارة 

عميد صالح الخفيفي.
واّط���ل���ع "م�����ازن" ع��ل��ى سير 
للدعم  التابعة  باألقسام  العمل 
وزارة  أن  م��ؤك��دا  ال��م��رك��زي، 

الداخلية تسعى خالل المرحلة 
بالعديد  القيام  إل��ى  ال��راه��ن��ة، 
ال��م��ه��م��ة التي  ال��خ��ط��وات  م��ن 

تحقيق  م��ص��ل��ح��ة  ف���ي  ت��ص��ب 
وذلك  الشامل  بمفهومه  األم��ن 
من خالل عدة إجراءات عملية 

سيالحظها المواطن.
ال��وزي��ر، ضباط  ش��ارك  كما 
الوزارة؛ وجبة إفطارهم بمنطقة 
عدد  رفقة  ببنغازي،  السلماني 

من المسؤولين والضباط.
ي��ش��ار إل��ى أن ه��ذه ال��زي��ارة 
على  كثب  ع��ن  للوقوف  جائت 
نشاط مكونات الوزارة بالمنطقة 
الشرقية وتقييم عملها المبذول 
إضافة لمتابعة عدة موضوعات 

تتعلق بصميم عملها.

أثنى وزير الداخلية عميد خالد 
أمن  م��دي��ري��ة  عمل  على  م���ازن، 
بنغازي، وذلك خالل زيارته لمقر 
المديرية، ضمن زيارته لمكونات 

الوزارة بالمنطقة الشرقية.
األم��ن  مدير  ال��وزي��ر،  والتقى 
وع��ددا  ال��ش��ك��ري،  ونيس  عميد 
واألجهزة  اإلدارات  مديري  من 
سير  على  مثنيا  للوزارة،  التابعة 

المبذولة  وال��م��ج��ه��ودات  العمل 
المدينة،  داخل  األمن  في فرض 
لتوفير  ال������وزارة  س��ع��ي  م��ؤك��دا 
المديريات  لجميع  اإلمكانيات 
ك��ف��اءة  ل��رف��ع  إط���ار خطتها  ف��ي 
سعيها  وف��ي  الشرطية  األج��ه��زة 
بالبالد  الوصول  في  للمساهمة 
االنتخابي في  24  لالستحقاق 

ديسمبر 2021.

بدأها بالقبة.. وزير الداخلية يجري جولة تفقدية بالمناطق الشرقية

"الصّديق وزير الداخلية يثني على عمل مديرية أمن بنغازي ويتعهد بالدعم تسلّم  إبراهيم،  حليمة  العدل  وزي��رة  بحضور 
الُصور" مهامه رسمياً، نائبا عاما، وذلك من القائم السابق 
المجلس  بحضور  مسعود"  "إبراهيم  العام،  النائب  بأعمال 
األعلى للقضاء ورؤساء وأعضاء النيابات واإلدارات بالوزارة.

النائب  بأعمال  السابق  القائم  بدور  الوزيرة  وأش��ادت 
النواب  ثقة مجلس  "الصور" على  العام، مرّحبة بحصول 
والمجلس األعلى للقضاء، موضحة أن وزارة العدل على 
استعداد للعمل مع مكتب النائب العام ألجل إرساء دعائم 

العدالة وحماية المجتمع من الجريمة.

رفقة  الثالثاء،  مازن،  خالد  عميد  الداخلية  وزير  قام 
بزيارة  اقعيم  فرج  الفنية  للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 

تفقدية لمديرية أمن قمينس بالمنطقة الشرقية. 
الشهري  الجمع  على  زي��ارت��ه   خ��الل  م���ازن   واط��ل��ع 
لمنتسبي المديرية، والتقى بمدير أمن قمينس وعدد من 
ضباط وضباط صف المديرية ، كما قام مازن باالطالع 
على النشاطات المبذولة من قبل افراد االمن في مجال 

عملهم.
مشيداً بما لمسه من نشاطات أمنية تهدف أوالً وأخيراً 
للجريمة  والتصدي  والمواطن  الوطن  أم��ن  حماية  إل��ى 

بكافة أشكالها.

رسمًيا.. "الُصور" يتسّلم 
مهامه نائًبا عاما

وزير الداخلية يزور مديرية أمن قمينس

 )02( رقم  ،البيان  النواب  مجلس  أصدر 
على  التأكيد  فيه  ج��دد   ، 2021.م  لسنة 
ضرورة إنجاز جميع األطراف لالستحقاقات 
بإجراء  عليه  التوافق  تم  بما  للوفاء  الالزمة 
االنتخابات في موعدها في الرابع والعشرين 

من ديسمبر من العام الجاري 
وأوضح بيان مجلس النواب ، أنه تابع البيان 
الصادر عن سفارات دول ) المانيا ، ايطاليا ، 
المملكة المتحدة ، فرنسا ، الواليات المتحدة 
( لدى ليبيا ، مشيًرا إلى أنه ال يخدم التوافق 
ليبيا وال��ذي القى ترحيباً  ال��ذي  تحقق في 
ودعماً محلياً ودولياً ، ابتداء بتشكيل حكومة 

االنقسام في مؤسسات  وإنهاء  وحدة وطنية 
المناصب  بتعيين  م��روراً  التنفيذية  الدولة 
إلى  وص��والً  بها  االنقسام  وإنهاء  السيادية 

إجراء االنتخابات في موعدها.
وأكد مجلس النواب، في بيانه ، على رفضه 
القاطع لما ورد ببيان الدول الخمس باعتباره 
تدخاًل غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي 
التي  ال��دول  سفراء  من  مرفوضاً  وتجاوزاً   ،
يخدم  أن��ه ال  إل��ى  الف��ًت��ا   ، البيان  أص���درت 
التوافق الوطني الذي أُنِجز بعد وقت طويل 
تحقق  ما  إل��ى  للوصول  كبير  جهد  وتطلب 

اليوم.

مجلس النواب يصدر بيان بشأن ما ورد في البيان المشترك لسفارات دول 
) المانيا - ايطاليا - المملكة المتحدة - فرنسا - الواليات المتحدة (

المحلي  الحكم  وزي��ر  ناقش 
ب��در ال��دي��ن ال��ت��وم��ي، األوض���اع 
بن  بمدينة  والخدمية  المعيشية 
مجلس  عضو  لقائه  عبر  وليد، 
النائب  ال��م��دي��ن��ة،  ع��ن  ال��ن��واب 
عن  وممثلين  البرغوثي،  حسن 

بلديتها.
تسهيل  االج���ت���م���اع  وت���ن���اول 

للمواطنين  المقدمة  الخدمات 
في بن وليد، على رأسها األوضاع 

الصحية والخدمية كافة.
وأك����د "ال���ت���وم���ي" ف���ي خ��ت��ام 
البلدي  للمجلس  دعمه  اللقاء، 
ب����ن ول����ي����د، وس���ع���ي ال�������وزارة 
المواطنين على أفضل  لحصول 

الخدمات.

بحضور النائب "حسن البرغوثي"..

 وزير الحكم المحلي يقف على أوضاع بن وليد



الرئاسي  المجلس  رئيس  أكد 
المجلس  وعضو  المنفي  محمد 
للحركة  دعمهما  الكوني  موسى 
لقائهما  خ��الل  وذل��ك  الكشفية 
ب���وف���د م����ن م��ف��وض��ي��ة ط��ب��رق 

ل��ل��ك��ش��اف��ة وال���م���رش���دات اث��ن��اء 
زيارتهما لمدينة طبرق.

كما قام المنفي والكوني بزيارة 
ك��ورن��ي��ش م��دي��ن��ة ط��ب��رق وس��ط 

ترحيب من اهالي المدينة .

المجلس  رئيس  نائب  بحث 
ال��رئ��اس��ي م��وس��ى ال��ك��ون��ي مع 
عمداء بلديات أوباري والغريفة 
وب���ن���ت ب���ي���ة، وم���دي���ر م��دي��ري��ة 
أم��ن أوب���اري؛ األوض��اع األمنية 

بالمنطقة.
المتحدثة  وبحسب ما أفادت 
نجوى  الرئاسي  المجلس  باسم 
وه��ي��ب��ة، ع��ب��ر ح��س��اب��ه��ا على 
“ت��وي��ت��ر”، ف���إن ال��ك��ون��ي بحث 
خالل لقائه أمس االول الجمعة 
بمسؤولي بعض المدن، في إطار 
زيارته التي بدأها الخميس إلى 

الجنوب؛ سبل حل المشاكل التي 
والوقوف  المناطق،  تلك  تعانيها 
ع��ل��ى اح���ت���ي���اج���ات ال��س��ك��ان، 
والخدمية  المعيشية  واألح��وال 

هناك.
نائب  أن  وه��ي��ب��ة،  وأض��اف��ت 
الكوني أكد خالل اللقاء حرص 
المجلس الرئاسي على التواصل 

م���ع األه����ال����ي ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة 
واالستماع لمطالبهم، بما يدعم 
استحقاقات  إنجاز  على  العمل 

المرحلة بنجاح

الحكومة  رئ��ي��س  ش���ارك 
ع��ب��د ال��ح��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة، 
األح������د ال���م���اض���ي، ن����زالء 
م���رك���ز األن����دل����س ل��ت��أه��ي��ل 
م��ت��ع��ددي اإلع���اق���ة؛ وج��ب��ة 
اإلف���ط���ار، رف��ق��ة ع���دد من 
بالحكومة، وصندوق  الوزراء 

التضامن االجتماعي.
واّط��ل��ع "ال��دب��ي��ب��ة" خ��الل 
ال����زي����ارة ع��ل��ى إم��ك��ان��ي��ات 
ال��م��رك��ز وع��ل��ى م��ج��ه��ودات 
العاملين في تأهيل فئة ذوي 

مشددا  المتعددة،  اإلع��اق��ة 
على ضرورة تسوية األوضاع 
بالمركز  للعاملين  الوظيفية 
نظير  وع��الوات  ترقيات  من 
في  للمجتمع،  يقدمونه  م��ا 

خدمة هذه الفئة.
"ال����دب����ي����ب����ة" أن  وأك�������د 
وزارة  خ��الل   م��ن  الحكومة 
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة لن 
تّدخر جهًدا في سبيل توفير 
كل اإلمكانيات الالزمة لنزالء 

ومشرفي وعاملي المركز.

رئيس المجلس الرئاسي يدعم الحركة 
العامة للكشافة والمرشدات 

الكوني: المجلس الرئاسي حريص على التواصل 
مع أهالي الجنوب واالستماع إلى مطالبهم

"الدبيبة" يشارك ذوي اإلعاقة بطرابلس وجبة اإلفطار بمركز األندلس
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تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
الثالثاء الماضي؛ رسالة خطية من أمير الكويت 
نواف األحمد الصباح، وذلك عبر وزير خارجية 
يُجري  ال��ذي  الصباح  أحمد  الدكتور  الكويت 

زيارة إلى ليبيا.
وبحسب الرئاسي، فقد ُوّجهت دعوة رسمية 
رئيس  إل��ى  الكويت  أمير  من  الرسالة،  خ��الل 
المجلس الرئاسي؛ لزيارة بالده، ُمبلغا تحّياته، 
األخوية  العالقات  على  الكويت  حرص  مؤكدا 

بين البلدين الشقيقين.
األخوية  بالعالقات  المنفي  أشاد  جهته،  من 
التي تجمع بين البلدين شعبا وحكومة، وأهمية 
مثّمنا  الشعبين،  تطلعات  يحقق  بما  تعزيزها 
تلبيتها  على  مؤكدا حرصه  األمير،  سمو  دعوة 

في أقرب فرصة ممكنة.

الله  عبد  الرئاسي  المجلس  عضو  استقبل 
إقامته  بمقر   ، الماضي  الخميس  ال��الف��ي، 
العربية  المملكة  سفير  ت��ون��س؛  بالعاصمة 
السعودية "محمد العلي". حيث تطرق الجانبان 
بين  المشترك  االه��ت��م��ام  ذات  الملفات  إل��ى 

البلدين.
قدمته  لما  امتنانه  ع��ن  "ال��الف��ي"  وأع���رب 
في  الوطنية  الوحدة  لمسار  دعم  من  المملكة 

ليبيا، ودعم االستقرار.
استمرار  السعودي،  السفير  أكد  من جهته، 
دعم المملكة العربية السعودية، للحل السياسي 
في ليبيا، واهتمامها بدعم توحيد المؤسسات، 

وإنهاء أنواع الصراعات كافة.
الرئاسي عبد  المجلس  إلى أن عضو  يشار 
التونسية؛  العاصمة  إل��ى  وص��ل  الالفي؛  الله 
مع  الرسمية  االجتماعات  م��ن  ع��دد  إلج���راء 

أطراف عربية وإقليمية.

استقبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، 
الثالثاء الماضي؛ وزير خارجية الكويت أحمد 
ناصر الصباح، بحضور وزيرة الخارجية نجالء 

المنقوش.
رئاسة  ب��دي��وان  عقد  ال��ذي  اللقاء  وتضمن 
بين  الثنائية  العالقات  طرابلس؛  في  ال��وزراء 
مصلحة  يخدم  بما  تعزيزها  وسبل  البلدين، 

الشعبين الشقيقين.

"المنفي" يتسّلم رسالة 
خطية من أمير الكويت

النائب بالرئاسي عبد الله الالفي 
يستقبل السفير السعودي

رئيس الحكومة يستقبل وزير خارجية الكويت

الوحدة  حكومة  رييس  تابع 
الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية 
حملة االزالة للمباني العشوايية 
ف����ي ب���ع���ض م���ن���اط���ق م��دي��ن��ة 

طرابلس.
مع  اجتماعه  في  ذل��ك  أت��ى 
الحكم  ال��م��ال��ي��ة ووزي����ر  وزي���ر 
لشؤون  الدولة  ووزير  المحلي، 
رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة، وع��م��ي��دا 

االندلس؛  ابوسليم وحي  بلدية 
البدايل  خ��الل��ه  ن��وق��ش  ال���ذي 
حملة  اثار  لمعالجة  المقترحة 

شركة  بها  تقوم  التي  االزال���ة 
للعشواييات  العامة  الخدمات 
وال����زواي����د وك����ّل االن���ش���اءات 

الطريق  بالتجاوز على  القايمة 
والفضاء العام. 

واكد الدبيبة ضرورة احترام  
القوانين المتعلقة بالبناء، على 
توفير  كيفية  دراس���ة  تتم  ان 
العيش  ُس��ب��ل  ت��ح��ف��ظ  ب��داي��ل 
تمت  الذين  للمواطنين  الكريم 
ازالة مساكنهم بسبب مخالفتها 

لقوانين البناء.

الدبيبة يتابع حملة ازالة المباني العشوايية بطرابلس

المنقوش تناقش مع نظيرها الكويتي عودة السفارة والخطوط الجوية الكويتية
أكدت وزير الخارجية السيدة نجالء المنقوش 
ليبيا وال��ك��وي��ت  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
واالستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في 
دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء 
المجاالت،  مختلف  في  االقتصادي  والتطوير 
مع  مشتركا  مؤتمرا صحافيا  خالل  ذلك  جاء 
وزير الخارجية الكويتي السيد أحمد الصباح.

بداية  ف��ي  المنقوش  السيدة  قدمت  حيث 
المؤتمر الشكر لدولة الكويت أميًرا وحكومة 
وحكومة  الرئاسي  المجلس  دعم  على  وشعبا 
الثقة  لمنح  األولى  األيام  منذ  الوطنية  الوحدة 

لهم من قبل مجلس النواب
اللجنة  تفعيل  على  اتفقنا   " المنقوش  قالت 
المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ 2010"، 
الكويتية  السفارة  ع��ودة  "ناقشنا  وأض��اف��ت 

وعودة الخطوط الجوية الكويتية".
الكويتي  الخارجية  وزي���ر  ق��ال  جهته،  م��ن 
والتاريخية  المتينة  ال��ع��الق��ات  "استعرضنا 
والعريقة بين البلدين الشقيقين وكيفية تنميتها 

وتطويرها في الكثير من المجاالت" .
للسيدة  ال���دع���وة  ال��ص��ب��اح  ال��س��ي��د  ووج����ه 
اللجنة  اجتماع  لعقد  الكويت  لزيارة  المنقوش 

المشتركة الليبية الكويتية.
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والتجارة  االقتصاد  وزارة  بديوان  عقد 
االقتصاد  وزي��ر  ترأسه  اجتماع،  ببنغازي 
مراقب  بحضور  الحويج،  محمد  والتجارة 
وتطوير  لبحث  ال��رق��اص؛  جمعة  بنغازي 
الوزارة في إطار توحيد  وتنويع خطة عمل 

المؤسسات.
ليبيا  لقناة  تصريح  ف��ي  الحويج  وق��ال 
خطة  ووضع  مناقشة  تمت  إنه  المستقبل، 
الحكومة؛  رؤية  من  انطالقا  متكاملة  عمل 
لتحريك جميع المؤسسات وتوحيدها، حتى 
مشيًرا  للمواطن،  الخدمات  توفير  يمكن 
المؤسسات  ف��ي  مستمر  ال��ع��م��ل  أن  إل���ى 
قطاع  نطاق  في  التي  فيها  بما  باالمركزية 
خطط  من  مزيد  لوضع  وذل��ك  االقتصاد، 
العمل خالل المرحلة القادمة وخاصة فيما 
السلعي  والدعم  الخدمات  بتحسين  يتعلق 

وتنظيم عمل مراقبات االقتصاد.

محمد  والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  تفّقد 
العمل  سير  ال��م��اض��ي؛  اإلث��ن��ي��ن  ال��ح��وي��ج، 
لصندوق  التابعة  التموينية  السلع  بمخازن 
موازنة األسعار بمدينة بنغازي؛ للوقوف عن 

كثب على الوضع العام والسعة التخزينية.
وشارك الوزير في جولته، مدير صندوق 
موازنة األسعار، إذ تم على ظروف التخزين 
وكميات  وأص��ن��اف  االستيعابية  وال��ق��درة 

السلع المتوفرة بها.

ق���ال وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م م��وس��ى 
المقريف؛ إنه يتطلع لالستفادة من الخبرات 
في  التعليم  قطاع  تطوير  ف��ي  السودانية 
البالد، وذلك خالل لقائه الوزير السوداني 
ب��األع��م��ال  وال��ق��ائ��م  ليبيا  ل���دى  ال��م��ف��وض 

"عثمان البشير".
وعّبر الوزير السوداني عن سعادته لزيارة 
الوزارة، وتطلعه لتفعيل سبل التعاون الثنائية 

بين البلدين.
من جانبه، أكد "المقريف" على االمتداد 
البلدين  بين  األخوية  والعالقات  التاريخي 
مزيد  عقد  رغبته  عن  معربا  الشقيقين، 
بما  السوداني،  الجانب  مع  المشاورات  من 

يصب في مصلحة القطاع التعليمي.

وزارة االقتصاد تناقش رؤية الحكومة 
لتحريك جميع المؤسسات وتوحيدها

وزير االقتصاد يتفقد مخازن 
صندوق موازنة األسعار ببنغازي

وزير التعليم: نتطلع لالستفادة من 
الخبرات السودانية في القطاع

مباحثات ليبية بريطانية حول التعليم العالي والبحث العلمي

وزير العمل يتفقد األحياء المدمرة في سرت

وزير النفط يبحث مع بلدية البريقة مشاكل نقص الخدمات األساسية في المنطقة والمناطق المجاورة 

وزيرة العدل: نسعى كي ال يبقى هناك محتجز واحد بشكل غير قانوني في ليبيا

وزارة الصحة وديوان المحاسبة يعقدان اجتماًعا مشترًكا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث 
األرب��ع��اء  ال��ق��ي��ب"،  "ع��م��ران  العلمي 
سفارة  بأعمال  القائم  مع  الماضي، 
"كيت  ليبيا  ل��دى  المتحدة  المملكة 
سبل  لها؛  المرافق  والوفد  آنجلش" 

التعاون المشترك بين البلدين.
المشاكل  اللقاء،  خ��الل  وُط��رح��ت 
في  الليبيون  الطلبة  يواجهها  التي 
على  والحصول  المتحدة،  المملكة 

تفعيل  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��ت��أش��ي��رة، 
تدريس  مجال  في  التعاون  اتفاقيات 

اللغة اإلنجليزية.
لمزيد  تطلعه  عن  ال��وزي��ر  وأع��رب 
التعليمية  المجاالت  في  التعاون  من 
"آنجلش"  أش���ادت  فيما  والبحثية، 
ب��ح��ف��اوة االس��ت��ق��ب��ال، م��ؤك��دة حرص 
بالدها على تعزيز التعاون القائم في 

المجال بما يخدم مصالح البلدين.

قام وزير العمل والتأهيل 
علي العابد، بجولة تفقدية 
ف���ي األح����ي����اء ال��م��دم��رة 
بسرت، خالل الحرب على  

تنظيم داعش اإلرهابي.
الزيارة  خ��الل  ق��ام  كما 
المساكن  على  ب��االط��الع 
ال��م��دم��رة ب��ح��ي ال��ج��ي��زة 
ال��ب��ح��ري��ة ط��ري��ق ال��ش��ط 
البحري وحي المنارة رفقة 
التسييري  المجلس  رئيس 
لبلدية سرت سالم عامر  

المجلس  رئ��ي��س  وأك���د 

سرت  لبلدية  التسييري 
أن هذه المساكن المدمرة 
أص��ب��ح��ت ع��ائ��ق��ا ك��ب��ي��رة 
وتحتاج   2016 عام  منذ 

مجلس  من  إمكانيات  إلى 
شركات  بتكليف  ال����وزراء 
المباني  ركام  إلزالة  كبرى 
الى  تحتاج  كما   المدمرة 

أجهزة الكشف عن األلغام 
تحت  ال��م��وج��ودة  والجثث 

ركام المباني.
وأش���ار ع��ام��ر، إل��ى أن 

أبناء سرت  من  كبير  عدد 
ف��ق��دوا ف��ي ه��ذه الحرب، 
حتى  مصيرهم  يعرف  وال 

االن. 
وزي��ر  ع��ب��ر  جهته  وم���ن 
العمل عن أسفه من حجم 
ال��دم��ار ال��ه��ائ��ل ف��ي ه��ذه 
األحياء السكنية ، موضحا 
ما  للحكومة  سينقل  بأنه 
إنشاء  في  لإلسراع  شهده 
ص��ن��دوق إع����ادة االع��م��ار 
الموافقة  تم  الذى  بسرت 

عليه االجتماع الماضي.

محمد  السيد  والغاز  النفط  وزي��ر  استقبل 
البريقة،  بلدية  وأعضاء  عميد  السادة  ع��ون، 
وع����دد م���ن م��م��ث��ل��ي ات���ح���اد ع��م��ال ال��ش��رك��ة 
النرويجية لألسمدة، وممثلين عن نقابة شركة 

سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز.
ب��وزارة  والتواصل  اإلع��الم  مكتب  وبحسب 
التي  المشاكل  اللقاء  ت��ن��اول  وال��غ��از،  النفط 
المجاورة  والمناطق  البريقة  منطقة  تواجهها 
ومشكلة  األساسية،  الخدمات  في  نقص  من 
اض��رار  من  عليها  يترتب  وم��ا  البيئي  التلوث 

متعددة خاصة على صحة المواطنين.
تلقي  والغاز  النفط  وزارة  إن   ": الوزير  قال 
مباشرة  وت��ق��وم  الملف  بهذا  بالغاً  اهتماماً 

لهذه  حلول  إليجاد  البيئة  وزارة  مع  بالتنسيق 
المشاكل في المدن والقرى المجاورة للمواقع 

النفطية و المأهولة بالسكان".
وأك���د ع��ون ح��رص ال����وزارة علي ض��رورة 

والتنمية  المجتمعية  المسؤولية  برامج  تنفيذ 
المستدامة بما يضمن االستفادة منها بالشكل 
ال��م��ط��ل��وب ل��رف��ع ال��م��ع��ان��اة ع��ن س��ك��ان تلك 

المناطق.

استقبلت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، األحد 
الماضي؛ السفير اإليطالي لدى ليبيا، جوزيبي 
والتعاون،  العالقات  إدارة  بحضور  بوتشينو، 

واللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.
واستهل "بوتشينو" اللقاء بنقل تحيات وزيرة 
للعمل  وتطلعها  الوزيرة،  إلى  اإليطالية  العدل 
لصالح البلدين، وعبر السفير عن سعادته بهذا 
الوزيرة  رؤية  إلى  االستماع  في  ورغبته  اللقاء 
حقوق  ومواضيع  ال���وزارة  عمل  تطوير  ح��ول 

اإلنسان والهجرة غير الشرعية.
من جانبها، رّحبت الوزيرة بالسفير اإليطالي، 
البلدين،  بين  والتعاون  العالقات  بعمق  مشيدة 
مؤكدة على األهمية الكبيرة التي توليها الوزارة 

لملف حقوق اإلنسان، وأنها تسعى كي ال يبقى 
محتجز واحد بشكل غير قانوني.

وقالت الوزيرة؛ إن ملف الهجرة غير الشرعية 
المصدر  دول  تشمل  شاملة  معالجة  يتطلب 
والعبور والمقصد، وإنه البد من إقامة فرص 
األصلية  بلدانهم  في  اإلفريقي  للشباب  عمل 
وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية 
دور بعثة االتحاد األوروبي للمساعدة في إدارة 
الحدود وما تقدمه من برامج دعم فني للوزارة 
والجهات التابعة لها، كما شددت الوزيرة على 
مع  الصداقة  معاهدة  اتفاقية  تنفيذ  أهمية 

إيطاليا.

عقد وزير الصحة علي الزناتي، 
ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي ب��م��ق��ّر دي���وان 
رئيس  مع  اجتماًعا  الصحة؛  وزارة 
شكشك،  خالد  المحاسبة  دي��وان 
الصحة  وزارة  إدارات  ب��ح��ض��ور 
واإلدارات  الطبي،  اإلم��داد  وجهاز 

المختصة بديوان المحاسبة.
ون����وق����ش خ������الل االج���ت���م���اع 
وزارة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  المختنقات 
الصحة، وسرعة حلحلتها من حيث 
ومشغالت  األورام  أدوي���ة  توفير 
ال��ك��ل��ى وان��س��ي��اب��ه��ا وض��م��ان ع��دم 

انقطاعها.

كما تطّرق االجتماع إلى برنامج 
تنظيمه  ووج��وب  بالخارج  العالج 
وزارة  أعدتها  التي  الضوابط  وفق 
العمل  ال���دي���وان  ورؤي����ة  ال��ص��ح��ة 

ب���ال���ت���وازي ع��ل��ى ت��وط��ي��ن ال��ع��الج 
بكل ما يمكن من  بالداخل ودعمه 
والطبية  الطبية  العناصر  توفير 

المساعدة وفنيين وفيزيائيين.

وأك�������د ال���ج���ان���ب���ان ض������رورة 
العمل  وتفعيل  دع��م  على  العمل 
لها  لما  اإللكترونية،  بالمنظومات 
م��ن أث���ر ج��ي��د ف��ي ض��ب��ط آل��ي��ات 
وإعطاء  االن��ف��اق  وترشيد  العمل 

اإلحصائيات الفعلية.
وات���ف���ق ال��ج��ان��ب��ان ع��ل��ى عقد 
يرافقها  ثنائية،  دوري��ة  اجتماعات 
اإلدارات  بين  عمل  ف��رق  تشكيل 
ال��ص��ح��ة  وزارة  م���ن  ال��م��خ��ت��ص��ة 
الحلول  لتقديم  المحاسبة  ودي��وان 
المشاكل  كل  لمعالجة  والتوصيات 

والصعوبات.
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الوطنية، عبد  الوحدة  رئيس حكومة  وّجه 
مائة  بتخصيص  اإلثنين،  الدبيبة،  الحميد 
لتسوية  المالية  وزارة  لصالح  دينار  مليون 

مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.
أن  األول���ى، على  ال��ق��رار في مادته  ون��ص 
دينار  مليون  مائة  قدره  مالي  مبلغ  يخصص 
مرتبات  لتسوية  المالية  وزارة  لصالح  ليبي 
والمنسحبة،  المتعثرة  بالشركات  العاملين 

خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

الدبيبة يخّصص مائة مليون لتسوية 
مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة

وزير النفط والغاز يبحث مع وكيل الوزارة كيفية 
االستفادة من الميزانيات المخصصة لقطاع النفط

وزير االقتصاد: سنتعامل بالمثل مع الدول التي تقفل أسواقها أمام 
المنتجات الليبية المطابقة لالشتراطات الصحية

بريطانيا تعرب عن استعدادها لتعزيز التعاون مع وحدة المعلومات المالية الليبية

الواحة للنفط تعلن استمرار ضخ الغاز لمحطة السرير الغازية

عقد وزير النفط والغاز المهندس 
محمد عون اجتماعا مع وكيل وزارة 
النفط والغاز رفعت العبار لمناقشة 
سبل دعم  قطاع النفط وتفعيل دور 
الوزارة المتمثل في اإلشراف على 

استثمار الثروة النفطية.
الميزانيات  استعرض  االجتماع 
ال��م��خ��ص��ص��ة ل��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط ، 
تسيله  والمستهدف  منها  المسيل 

وكيفية  ال��ق��ادم��ة،  ال��ف��ت��رة  خ���الل 
االستفادة منها في صيانة معدات 
ومعالجة   ، وال��خ��زان��ات  اإلن���ت���اج 
المواد المصاحبة في كافة الحقول 

النفطية.
لمناقشة  كذلك  تطرق  االجتماع 
التابعة  االدارات  تكليف  أهمية 
المتعلقة  الخطط  بدراسة  للوزارة 
بزيادة القدرة اإلنتاجية ودراستها.

ع��ق��د وزي�����ر االق��ت��ص��اد 
ال��ح��وي��ج،  محمد  وال��ت��ج��ارة 
الثالثاء، اجتماعاً مع العديد 
م���ن ال��ش��رك��ات وال��م��ص��ان��ع 
وذلك  بنغازي؛  في  الخاصة 
والعراقيل  المشكالت  لبحث 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ش��رك��ات في 
وسبل  اإلن��ت��اج��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
توطين الصناعات،  بحضور 
الهيأة  إدارة  مجلس  رئيس 
االستثمار  لتشجيع  العامة 
ومركز  الخصخصة  وش��ؤون 

تنمية الصادرات.

ون��اق��ش االج��ت��م��اع سير 
ال��ع��م��ل��ي��ة اإلن��ت��اج��ي��ة ورف���ع 
م��س��ت��وى ج�����ودة ال��ص��ن��اع��ة 
ال��م��ح��ل��ي��ة وُس����ب����ل إي���ج���اد 
والمنافسة  التصدير  فرص 

باألسواق العالمية.
ال��وزارة  أن  الحويج  وأك��د 
فرص  توفير  على  ستعمل 
مشاركة بالمعارض الخارجية 
والمصانع  الشركات  لصالح 
التي لديها منتجات  المحلية 
أن  منوهاً  عالية،  جودة  ذات 
تنظيم  ع��ل��ى  تعمل  ال�����وزارة 

معارض دولية بمدينة بنغازي 
خالل األشهر المقبلة.

أصحاب  الحويج  وطالب 
الشركات والمصانع بالتنسيق 
مؤكًدا  التجارية،  الغرف  مع 
نحو  س��ت��ت��ج��ه  ال�������وزارة  أن 
ال��دول  مع  بالمثل  المعاملة 
أم��ام  أس��واق��ه��ا  تقفل  ال��ت��ي 
المطابقة  الليبية  المنتجات 
ل���الش���ت���راط���ات ال��ص��ح��ي��ة 
وال���م���واص���ف���ات ال��ق��ي��اس��ي��ة 
على  المتحصلة  المعتمدة 

شهادة المنشأ.

ليبيا  م��ص��رف  محافظ  عقد 
ال���م���رك���زي ال���ص���دي���ق ال��ك��ب��ي��ر، 
القائم  م��ع  اج��ت��م��اًع��ا  اإلث��ن��ي��ن، 
البريطانية  ال��س��ف��ارة  ب��أع��م��ال 
والوفد  إنجليش  كايت  ليبيا  في 

المرافق لها.
الرسمية  الصفحة  وأوض��ح��ت 
ل���ل���م���ص���رف ال�����م�����رك�����زي ع��ل��ى 
تناول  االج��ت��م��اع  أن  "ف��ي��س��ب��وك"، 
المتعلقة  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��م��ل��ف��ات 

بالشأنين المالي واالقتصادي، كما 
بين  التعاون  إلى  االجتماع  تطرق 
وحكومة  المركزي  ليبيا  مصرف 
الوحدة الوطنية في مجاالت النفط 
والكهرباء ومجابهة جائحة كورونا.

بدورها، أعربت القائمة بأعمال 
السفارة استعداد بالدها إلى تعزيز 
المعلومات  وح���دة  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اون 
في  ون��ظ��ي��رت��ه��ا  الليبية  ال��م��ال��ي��ة 
بريطانيا وفي مجال بناء القدرات.

عن  للنفط،  ال��واح��ة  ش��رك��ة  أعلنت 
محطة  وإمداد  تزويد  لعملية  مواصلتها 
إطار  في  ذل��ك   بالغاز  الغازية  السرير 
ض����رورة  ع��ل��ى  اإلدارة  ل��ج��ن��ة  ح����رص 
استمرار تزويد منشآت الدولة الحيوية 

المنتجة للطاقة الكهربائية.
وأكدت الشركة في بيان لها أن عملية 
تتم بشكل متواصل ومستقر  الغاز  ضخ 
إلى  الفارغ  بحقل  األول��ي  المرحلة  من 

محطة السرير وشركة الزويتينة حسب 
احتياجاتهم اليومية . 

 وأضافت الشركة أن عملية الصيانة 
من  النقل  خ��ط��وط  حماية  على  تعمل 
تسريبات  أي  وم��ن��ع  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��آك��ل 
محتملة والجدير بالذكر أن هذه العملية 
جاءت تمهيداً للبدء في استخدام تقنية 
حديثة ألجراء مسح لكافة خطوط شركة 

الواحة للنفط الفترة القادمة.

الحويج يبحث مع المصرف المركزي آليات دعم االقتصاد الليبي
اج����ت����م����ع م���ح���اف���ظ 
المركزي  ليبيا  مصرف 
ب��ن��غ��ازي علي  ب��م��دي��ن��ة 
الثالثاء,  اليوم  الحبري 
م����ع وزي������ر االق���ت���ص���اد 
بحكومة الوحدة الوطنية 
الحويج األوضاع  محمد 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��راه��ن��ة 
ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا ال��ب��الد 
خ��ص��وص��ا ب��ال��م��ن��ط��ق��ة 

الشرقية. 

و بحث االجتماع الذي 
ع��ق��د ب��م��ب��ن��ى م��ص��رف 
ليبيا المركزي, وحضره 

م�����دي�����رو ال���م���ص���ارف 
المشكالت  التجارية, 
ال����ت����ي ت���ع���ان���ي م��ن��ه��ا 

رأسها  وعلى  المصارف 
مشكلة السيولة وإصالح 
وبناء  المصرفي  القطاع 

االقتصاد.
وأك�����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون 
ض�����رورة ت��ق��دي��م رؤي���ة 
م��ش��ت��رك��ة ل��ل��س��ي��اس��ات 
وزارة  ستتخذها  ال��ت��ي 
االقتصاد ومصرف ليبيا 
المركزي خالل المرحلة 
القادمة, لتحريك عجلة 
االقتصاد واتباع سياسة 
لسياسة  داعمة  تجارية 

سعر الصرف.

مع  الحويج  محمد  االقتصاد  وزي��ر  بحث 
عميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري، اإلثنين؛ 
سبل تفعيل المشاريع االستثمارية ودعم قطاع 
االقتصاد والتجارة في المدينة، وإقامة عدد 
من المعارض االقتصادية خالل شهري يونيو 

ويوليو القادمين.
االتفاق  الثنائية،  المباحثات  تضمنت  كما 
على ُمتابعة إجراءات صيانة وتطوير معرض 
بنغازي الدولي، التي بدأت باتخاذها البلدية، 

في إطار دعم المرافق في البلدية.
وفي ختام الزيارة قام وزير االقتصاد، رفقة 
مشروع  إل��ى  ميدانية  بزيارة  البلدية،  عميد 
للوقوف على سير  المريسة؛  الُحرة  المنطقة 

العمل بالمشروع.

االي��ام  ه��ذه  البحري،  بنغازي  ميناء  شهد 
السفن  ب��وص��ول   نشطًة،  مالحيًة  ح��رك��ًة   ،
الميناء  استقبل  أرصفته حيث  التجارية على 
سفينة نقل الحاويات ايجي كراون وعلى متنها 

474 حاوية بضائع متنوعة.
فري  إس  السفينة  الميناء  استقبلت   كما 
على متنها 348 حاوية بضائع وسلع مختلفة، 
و السفينة ماكس ستابيلتي وعلى متنها 305 

حاويات بضائع مختلفة.

مباحثات لصيانة وتطوير 
معرض بنغازي الدولي

ميناء بنغازي يستقبل 1,127 
حاوية بضائع وسلع مختلفة
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ف���ي إط�����ار م���ش���اري���ع دع��م 
االستقرار والتي يسعى إليها 
سبها  ال��ب��ل��دي  ال��م��ج��ل��س 
بالشراكة مع برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في ليبيا

تم استالم مركز الرعاية 
التضامن  ح��ي   - الصحية 
بالحي،  حديثا  إنشاءه  تم  والذي 
السيد  سبها  البلدي  المجلس  عضو  بحضور 

عبدالله المين وادارة الخدمات الصحية.

المجلس  رئيس  بحضور  موسع  اجتماع  عقد 
وبحضور  عامر  أ.سالم  سرت  لبلدية  التسييري 
مدير موقع مشروع تنفيذ محطة كهرباء الخليج 
البخارية النتاج الطاقة بسرت م. أبوبكر مخيون  
البخارية  محطة  مشروع  موقع  مدير  ومساعد 
األزم��ة  لجنة  ورئيس  أبوعوينة  بشير  م.  س��رت 
بشركة الكهرباء سرت م. رمضان أبوشوفة  ومدير 
دائرة صيانة الجهد الفائق بشركة الكهرباء سرت 

م.الصديق بن دالله
وعضو لجنة األزمة بشركة الكهرباء سرت م. 

عبد الحميد هيبلو 
أن  ببلدية سرت  األع��الم  ملف  وق��ال مسؤول 
وت�����دارس ع���دد من  االج��ت��م��اع خ��ص��ص لبحث 
والترتيبات  بالتجهيزات   تتعلق  الموضوعات 
البخارية  الخليج  كهرباء  محطة  عمل  الستنئاف 

التى كانت متوقفة عن العمل السباب فنية
وتم خالل االجتماع مناقشة المشاكل التى تواجه  
الخليج   كهرباء  محطة  تغدية  خط  تنفيذ  مشروع 

البخارية بالقبيبة  بالغاز والموقف مند سنوات
الملف  لهدا  اجتماع  عقد  على  االت��ف��اق  وت��م 
المشرفة  واللجنة  بالمشروع  المكلفة  اللجنة  مع 

والشركة المنفذة 
 وأيضا تم التطرق مناقشة كيفية بداية العمل 
الشبكة  لربط  العالي  الضغط  خطوط  وصيانة 
الشرقية مع الغربية  ومعالجة أوضاع الوحدات 
من  ب��س��رت   البخارية  الخليج  كهرباء  بمحطة 
لتشجيع  للكهرباء   العامة  الشركة  خالل حرص 
المخطط  الصيانة  باإلضافة  للموقع  المقاولين  
األول��ى  ب��ال��وح��دة  الصيانة  أع��م��ال  أج���راء   لها 
احمال  لمجابهة  العامة  الشبكة  على  إلدخالها 
جهاز  تكليف  وإمكانية  القادمة  الصيفية  ال��دروة 

الشرطة الكهربائية لحماية المحطة
لبلدية سرت  التسييري  المجلس  رئيس  وأكد 
فى  اإلس���راع  ف��ى  للتعاون  س��رت  بلدية  ح��رص 
البخارية  الخليج  كهرباء  محطة  تشغيل  بداية 
المشاريع  أكبر  من  باعتبارها  ألهميتها  بسرت 
والتى  ليبيا  فى  الطاقة  قطاع  فى  االستراتيجية 
متفاوتة  بنسب  للوحدات  االنجاز  نسب  وصلت 
كافة  بتحليل  العالقة  ذات  الجهات  مع  التنسيق 

المعوقات التى تواجهها حاليا .

استالم مركز الرعاية الصحية  
الجديد بسبها

بحث الترتيبات  الستئناف عمل محطة 
كهرباء الخليج البخارية بسرت

إشراف : سعيد الصيد

عميد بلدية تراغن يجتمع بالمجالس االجتماعية لبحث عدة مواضيع اهمها السيولة

بلدي طبرق يجتمع برؤساء الفروع لبحث المشايع التابعة للبلدية

"بلدي جالو" يناقش مقترح إلقامة مؤتمر ليبي جامع

تسييري الكفرة يقوم بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع توصيل خط مياه بحي المطار

اج���ت���م���ع ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة 
وع���ض���و ال��م��ج��ل��س وم���دي���ر 
المجالس  العالقات مع  مكتب 
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��ب��ل��دي��ة وث��م 
مناقشة عدة مواضيع اهمهما 
الحيوية  ال��ق��ط��اع��ات  ف��ص��ل 
الخدمات  ومواضيع  بالبلدية 
للمواطن مثل السيولة والوقود 
الموافقة  م��وض��وع  ومناقشة 

أفريقيا  شمال  مصرف  على 
بالبلدية وغيرها من المواضيع 
وثم  البلدية  لخدمة  ال��ه��ام��ة 
التركيز على الجدية فى العمل 
والمتابعة وفى نهاية االجتماع 
الكريم  الحضور  العميد  شكر 
واك������د ع���ل���ى االج���ت���م���اع���ات 
الدورية بين المجالس والبلدية 

للمشاورة والمتابعة 

وزير العمل والتأهيل يقوم بزيارة لبلدية بنغازي

السيد/ والتأهيل  العمل  وزي��ر  ق��ام 
لبلدية  ب��زي��ارة  ع��زوم  أب��و  العابد  علي 
المجلس  رئيس  خاللها  والتقى  بنغازي 
الصقر  ال��س��ي��د/م.  للبلدية  التسييري 
اللقاء  وحضر  ه��ذا  ب��وج��واري  ع��م��ران 
بنغازي  والتأهيل  العمل  مكتب  مدير 

السيد/ صالح الشبلي حيث تم ُمناقشة 
س��وق  بتنظيم  الُمتعلقة  اإلج������راءات 
باستجالب  يتعلق  فيما  خاصة  العمل 
العمالة األجنبية السيما من دول الجوار 
وفق  تكون  ،وأن  تنظيمها  على  والتأكيد 
ما نصت عليه التشريعات الصادرة في 

جميع  استيفاء  ،وض���رورة  الشأن  ه��ذا 
إلى  إض��اف��ة   ، بها  ال��خ��اص��ة  البيانات 
اعتزام الوزارة إقامة العديد من البرامج 
المحلية  البشرية  للعناصر  التدريبية 
في مختلف مجاالت العمل الُمتاحة في 

الفترة الُمقبلة .   

بقاعة  اجتماع  عقد 
بالبلدية   االج��ت��م��اع��ات 
م����ع رؤس��������اء ال���ف���روع 
بحضور المهندس نصر 
البال مدير مكتب  شرح 
بالبلدية  ال��م��ش��روع��ات 
وال��س��ي��د ع��ب��دال��رس��ول 
إدارة  م��دي��ر  ع��ب��درب��ة 
وذلك  المحالت  ش��ؤون 
ل��م��ن��اق��ش��ة ال��م��ش��اري��ع 
التابعة  ال��ف��روع  ك��ل  ف��ي 

للبلدية .
االجتماع  حضر  كما 
عدد من مهندسي مكتب 

المشروعات .
االجتماع  حضر  وقد 
عين   : ف�����روع  رؤس������اء 

 . القرضبة   . ال��غ��زال��ة 
بالخاثر . باب الزيتون . 
عمر   . قابس   . كمبوت 

المختار . الجغبوب.
وقد أكد مدير مكتب 
المشروعات بإحالة هذه 
رئيس  إل���ى  ال��م��ش��اري��ع 
ال��م��ج��ل��س ال��ت��س��ي��ي��ري 
في  وذلك  طبرق  لبلدية 
البلدية  اهتمامات  إطار 
لها  ال��ت��اب��ع��ة  ب��ال��ف��روع 
لتذليل الصعاب وتقديم 
ال����خ����دم����ات ال���الزم���ة 

للمواطنين .

موّسع  اجتماع  جالو  بلدية  دي��وان  شهد 
"ال��ح��وار  ح��ول  لمؤتمر  مقترح  لمناقشة  
"اتحاد  م��ن  المقدم  ال��ج��ام��ع"  المجتمعي 
ترأس  مبدئياً  الليبية"  والكفاءات  النخب 
بحضور  وكان  جالو  بلدية  عميد  االجتماع 

واعيان  ال��دي��وان  ووكيل  االع��ض��اء  ال��س��ادة 
اتحاد  ورئيس  أوجلة  بلدية  وعميد  البلدية 
ومفوضية  الليبية   وال��ك��ف��اءات  الخبرات 
الخبرات  م��ن  ولفيف  ال��م��دن��ي  المجتمع 

بالبلدية .

يشار إلى أن هذا المؤتمر يتضمن جدول 
أعماله  عدة محاور في عدة مجاالت منها 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وذلك 
للوصول لمخرجات ونتائج  ترفع لصانعي 

القرار على مستوى وطني.

مساعيه  التسييري  المجلس  ي��واص��ل 
في  المختنقات  وحل  الخدمات  لتحسين 
االمكانيات  وف��ق  السكنية  االح��ي��اء  كافة 
، وفي هذا اإلط��ار  أجرى مدير  المتاحة 
مكتب مشروعات بالمجلس  م. فايز صالح 
زيارة  المكتب  مهندسي  وعدد من  بوخالد 
تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع توصيل 
خط مياه بطول 800 متر بحي المطار من 
تنفيذ شركة " عالية للمقاوالت "  وإشراف 

مكتب خدمات شركة المياه  بالكفرة 
وفي سياق  متصل قام المجلس بتوفير 
للبئر  الكهرباء  لتوصيل  واس��الك  اعمدة 

الموجود بالحي .
ك��ل ال��ش��ك��ر ل��ل��س��ادة ف��ي دائ����رة ت��وزي��ع 
ال��ك��ه��رب��اء  وال���س���ادة ف��ي ش��رك��ة ال��م��ي��اه 
التعاون  على  الكفرة  الصحي  وال��ص��رف 
التي  الخدمات  مستوى  من  للرفع  البناء 

تقدمها الشركتان 



قال عميد بلدية أمساعد صالح ، معوض 
الثالثاء  يوم  موسع عقد  اجتماع  أن  حسن 
المصرية  الخارجية  وزارة  بمقر  الماضي 
بالقاهرة ،ضم وكيل وزارة الخارجية الدكتور 
بأعمال  والقائم  التليسي،  خليفة  محمود 
الجمارك  ومدير مصلحة  الليبية،  السفارة 
المواصالت،  ووزارة  الجوازات  ومصلحة   ،

، باإلضافة إلى وفد من بلدية أمساعد .
وك��ش��ف ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة أم��س��اع��د ، أن 
االج���ت���م���اع خ��ل��ص إل����ى إل���غ���اء ال���رس���وم 
المفروضة على المسافر الليبي ، وتسهيل 
بالمنفذ  والبضائع  المسافرين  حركة مرور 

البري السلوم.
االتفاق خالل  تم  أنه   ، أكد معوض  كما 
السابقة  االتفاقيات  تفعيل  على  االجتماع 
، وع����ودة رس����وم ال��س��ي��ارات ال��س��اب��ق��ة ، 
إلى  اإلس��ع��اف  س��ي��ارات  بدخول  والسماح 
جميع المدن المصرية، باإلضافة إلى فتح 
مطار القاهرة أمام رحالت الطيران الليبي 
عبر  ال��واف��دة  العمالة  بدخول  والسماح   ،
المنافذ الرئيسية للقضاء على الهجرة غير 

الشرعية .

ألي استفسار يمكنكم االتصال بالجنة العطاءات الفرعية بالمناطق الوسطى والشرقية على الرقم التالي:
امين سر اللجنة رقم: 0915684463 - 0925684463

عميد بلدية أمساعد:

تم إلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي 
وتسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع

ق�����ام رئ���ي���س ح��ك��وم��ة 
مساء  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة 
ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
رفقة عدد الوزراء ومدراء 
بزيارة  واألجهزة  الشركات 

مدينة زليتن
ب����أداء  ال���وف���د  و ق����ام 
بمسجد  ال��ع��ص��ر  ص����الة 
ع���ب���دال���س���الم األس���م���ر، 
للمجلس  التوجه  ثم  وم��ن 
البلدي، حيث اجتمع بعميد 
وم���س���ؤول���ي ال��ق��ط��اع��ات 
عدد  جانب  إلى  المختلفة 
من أعضاء مجلس النواب 

الممثلين للمدينة.
الرئيس  السيد  واستمع 

والمختنقات  للتحديات 
في  المدينة  تواجهها  التي 
تحلية المياه وتوقف محطة 
معالجة الصرف الصحي، 
التي  المشاريع  من  وع��دد 

لم يكتمل إنجازها.
جهاز  رئ��ي��س  أك��د  كما 

م����ش����روع����ات اإلس����ك����ان 
والمرافق أنهم طور تنفيذ 
ال��ع��دي��د م���ن ال��م��ش��اري��ع 
ب���ال���ب���ل���دي���ة ب���ع���د ت��وف��ر 
الالزمة  المالية  التدفقات 

لها.
وق�����د أع������رب ال��س��ي��د 

ال���رئ���ي���س ع����ن س��ع��ادت��ه 
العمل  ل��ت��واص��ل  ال��غ��ام��رة 
زليتن  مستشفى  بمشروع 
وال��������ذي س��ت��ب��ل��غ س��ع��ت��ه 
سرير،   350 ال��س��ري��ري��ة 
لما يشكله هذا العمل من 
داللة على بدء عجلة البناء 

م��ن ج��دي��د، م��ش��دداً على 
بالجدول  االلتزام  ض��رورة 
للمشروع وضرورة  الزمني 
توفير التجهيزات الخاصة 

بالمستشفى فور اكتماله.
وف����ي خ���ت���ام ال���زي���ارة 
على  إفطار  مأدبة  أقيمت 
ش���رف رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة 
ح���ض���ره���ا ال���ع���دي���د م��ن 
أُلقيت  المدينة،  مكونات 
الترحيب  كلمات  خاللها 
وال��وف��د  الرئيس  بالسيد 
المرافق له، كما طلبوا من 
الحكومة االهتمام بالزوايا 
القرآنية ومحفظي القرآن 

الكريم.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة مدينة زليتن
بلديات7
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شركة البريقة لتسويق النفط -بنغازي

أعالن عن طرح مشروع إنشاء محطة وقود عسكرية للكتيبة رقم)108( بمنطقة الجغبوب
اللجنة العطاءات الفرعية )م.و.ش(

تعلن لجنة العطاءات الفرعية بشركة البريقة لتسويق النفط -بنغازي رغبتها في اعادة طرح مشروع )إنشاء محطة وقود 
عسكرية للكتيبة رقم )108( بمنطقة الجغبوب(. فعلى الشركات الوطنية والمكاتب االستشارية الهندسية المتخصصة ولها 

الرغبة واالمكانيات لتنفيذ هذا المشروع أن تتقدم بملف يحتوي على المستندات التالية:

النشاط . 1 لمزاولة  الالزمة  القانونية  والمستندات  الترخيص 
تكون  أن  على  المشروع  تنفيذ  مجال  في  الهندسي  االستشاري 
داخل  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  وفق  المفعول(  )سارية 

الدولة الليبية.
بيان بالقدرات الفنية والمالية. 2
بيان بتنفيذ اعمال مماثلة مع ارفاق شهادة الخبرة.. 3
ضوئه . 4 على  وسيتم  الشركات  لتأهيل  المخصص  النموذج  تعبئة 

ارسال دعوة المشاركة بالمشروع للشركات التي تكون مؤهلة من 

حيث الخبرة وقدرتها المالية والفنية وسريان رخصها التجارية.
أن يكون المندوب او المخول لديه مستند رسمي عن الجهة التي . 5

يمثلها.
ارفاق رسالة موجهة إلي السيد / رئيس لجنة العطاءات الفرعية . 6

العامة  -االدارة  شتوان  بن  شارع  الكائن  بمقرها  البريقة  بشركة 
يوم  قبل  بالمشاركة  رغبته  فيها  يبدي  -البركة  السابع  ال��دور 

الخميس الموافق 2021/5/20

خ���اط���ب وزي�����ر ال��ح��ك��م 
التومي،  الدين  بدر  المحلي 
األربعاء الماضي، في كتابه 
ل��س��ن��ة2021م؛   )1( رق���م 
مطالبا  البلديات،  ع��م��داء 
إي����اه����م ب���س���رع���ة م���واف���اة 
حول  موقف  بتقرير  الوزارة 
ف��ت��ح ح��س��اب��ات اإلي����رادات 

المحلية.
وب����ح����س����ب ال���م���ك���ت���ب 
ل����ل����وزارة، فقد  اإلع���الم���ي 
جاء الكتاب في إطار سعي 
الوزارة لتمكين البلديات من 

ممارسة اختصاصاتها وتفعيل قانون نظام اإلدارة المحلية 
رقم )59( لسنة 2012م.

بحث  نائب رئيس الحكومة رمضان 
ب��وج��ن��اح، ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي، مع 
عميد بلدية العربان وأعضاء بالمجلس 
البلدي ووجهاء من المنطقة؛ المشكالت 
وال���ع���راق���ي���ل ال���ت���ي ت���واج���ه ال��ب��ل��دي��ة 
خالل  ذلك  أتى  بالعربان.  والمواطنين 
وتطّرق  العربان،  لوفد  بوجناح  استقبال 
بنقص  المتعلقة  المشكالت  إلى  اللقاء 

الفنية  واإلشكاليات  الوقود،  إم��دادات 
التي يعانيها خزان أبو زيان للمياه. 

دائ��رة  الحكومة  رئيس  نائب  ووّج���ه 
ال��ن��ه��ر ال��ص��ن��اع��ي ب��ال��ت��ح��رك ال��ع��اج��ل 
أن  م��ؤك��ًدا  الفنية،  المشاكل  لمعالجة 
المشكالت  ه��ذه  تتابع  الوحدة  حكومة 
معاناة  من  للحد  حلها،  على  وستعمل 

المواطنين في العربان وكل ربوع ليبيا.

بوجناح يبحث حلوال للمشكالت 
التي تواجه بلدية العربان

وزارة الحكم المحلي تخاطب البلديات 
بخصوص اإليرادات المحلية
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ثقافية

اختتام فعاليات جائزة اجخرة لحفظ القرآن الكريم 
كاماًل على مستوى دولة ليبيا

مجلة الليبي في عدد جديد )تاريخها أقدم من التاريخ(

الدبيبة: التعبير وانتقاد أداء الحكومة 
هو حق أصيل لكل الليبيين

إجخرة  جائزة  فعاليات  اختتمت 
على  ك��ام��ال  الكريم  ال��ق��رآن  لحفظ 
مستوى دولة ليبيا تحت شعار )القرآن 
يجمعنا والمصالحة غايتنا( وبإشراف 
اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف  مكتب 
"علي  الحاج  وبرعاية  إجخرة  ببلدية 
 )32( وبمشاركة  اكريم"  عبدالمالك 

متسابق من مختلف مدن ليبيا.
بحضور  االخ��ت��ت��ام  ح��ف��ل  وأق���ي���م 
البلدي  ال��م��ج��ل��س  واع���ض���اء  عميد 
اجخرة ومدير الهيئة العامة لألوقاف 
والشؤون اإلسالمية ورئيس واعضاء 
ال��م��ج��ل��س االج��ت��م��اع��ي وال��س��ي��اس��ي 
االوق��اف  مكتب  ومدير  ازوي��ة  لقبيلة 
والشؤون االسالمية اجخرة وعدد من 
البلديات  والضيوف من  الشخصيات 
بلدية  أه��ال��ي  م��ن  ولفيف  ال��م��ج��اورة 
إج��خ��رة ح��ي��ث ال��ق��ي��ت ع���دة كلمات 
الكبير  الشاعر  م��ن  شعر  وقصائد 

"جمعة بوخبينة" بالمناسبة .

عدة  تكريم  تم  الحفل  نهاية  وفي 
في  دور  لها  ك��ان  ال��ت��ي  شخصيات 
وايضاً  المسابقة  هذه  ونجاح  إقامة 
المشاركين  ال��ط��الب  جميع  تكريم 
تقدير  بشهادة  المسابقة  ه��ذه  ف��ي 
ومبلغ )500( دينار وتتويج الفائزين 
تكريم األول  تم  األوائل حيث  العشر 
بسيارة نوع )هونداي( والثاني بمبلغ 
والثالث  دي��ن��ار  االف   )15,000(
دي��ن��ار  االف   )10,000( ب��م��ب��ل��غ 
دينار  االف   )5000( بمبلغ  والرابع 

االف   )4000( بمبلغ  وال��خ��ام��س 
متسابق  اصغر  تكريم  وايضاً  دينار 
شكر  ب��ش��ه��ادة  المسابقة  ه��ذه  ف��ي 
مقدمة  دينار  الف   )1000( ومبلغ 
"علي  ال��ح��اج  المسابقة  راع���ي  م��ن 

عبدالمالك اكريم" .
الفائزين  الطلبة  تكريم  تم  وايضاً 
الترتيب  ال��ي  ال��س��ادس  الترتيب  من 
العاشر بهدايا عبار عن جهاز كمبيوتر 
محمول )البتوب( مقدم من المجلس 

البلدي لبلدية اجخرة.

الديوان – موقع طيوب االلكتروني
العام  أب��ري��ل  لشهر  الليبي،  مجلة  م��ن   28 ال��ع��دد  ص��در 
2021، السنة الثالثة، بغالف يحتفي بالتاريخ الليبي القديم 
عن  عمرها  يزيد  التي  الطيرية(  )األل��ه��ة  لوحة  وبخاصة 
بعديد  المجلة  تمتعنا  وعبر 100  صفحة  ع��ام.  ألف   20

الموضوعات الثقافية.
)إبداعات( العدد تحتفي بالمرأة من خالل لوحتين؛ األولى 
والثانية  المبروك”،  “عبدالناصر  الليبي  التشكيلي  للفنان 
رئيس  )افتتاحية  في  أما  روي”.  “سيخار  الهندي  للتشكيلي 
التحرير( فنستكمل الجزء الثاني من )ما بعد الشعر(، والبحث 

في العالقة بين الشعر والوعي.
الكاتب “حسن المغربي” يفتتح )شؤون ليبية( بجزء أول من 
دراسته )المجتمع المدني في ليبيا(، والذي استهلها بانهيار 
حكم األسرة القرمانلية. الباحث “امراجع السحاتي” يتوقف 
عند المهن القديمة التي عرفها المجتمع الليبي تتحت عنوان 
)مهن الزمن البعيد(. لنتوقف من بعد لوداع الفنان )عبدالعالي 

شعيب( رجل األلوان بقلم الكاتب “مفتاح الشاعري”.
موضوعات  من  يطالعنا  ما  أول  هو  العتديد(  )ج��روب��ي 
الشهير  )جروبي(  يتحدث عن مقهى  والذي  )شؤون عربية( 
في العاصمة المصرية، القاهرة. الكاتب الفلسطيني “فراس 

حج محمد” يأخذنا في رحاب مدينة رام الله.
في الصفحة 32 نتوقف مع )كتبوا ذات يوم( وحديث عن 
رسالة  من خالل  الجزائرية  التحريرية  للثورة  الليبي  الدعم 
ماجستير المقدمة لقسم العلوم اإلنسانية من جامعة العربي 

بن مهدي بالجزائر.
مدينة  من  )ت��رح��ال(  يبدأ  العربي”  “نصرالدين  الدكتور 
مسالتة الليبية أو )مدينة األسماء الخمسة(. لنتقوف من بعد 
في الجنوب المصري مع )فن النميم( بقلم الباحث “فيصل 
الموصلي” من مصر. الكاتب “محمد محمود فايد” من مصر 
يتناول أحد أشكال التعبير الشعبي )إبداعات اللغز الشعبي(
و)أكذوبة  امغونن”  الباحث “حميد  ليبيا من مع  إلى  لنعود   �

وادي زازا(.
هو  الخلدونية(  السوسيولوجيا  في  والسلطة  )الحضارة 
عنوان مقال الدكتور “عزالدين عناية” المقيم بإيطاليا، والذي 
تفتتح به المجلة )ترجمات(، لتطالعنا ترجمة “عنفوان فؤاد: 
األبيات  أشد  أكتب  أن  الليلة  )أستطيع  لقصيدة  تونس  من 

حزنا( للشاعر التشيلي “بابلو نيرودا”.
في )إبداع( نقرأ للكاتب المصري “محمد عطية محمود” 
وحريته(،  دروي��ش  خالد  الليبي  حب  )في  المعنونة  قراءته 
“روضة  التونسية  تكتب  ال���”ال”(  وإيديولوجيا  )التمرد  وعن 
المبادرة”. ثالث المشاركات من السودان مع الكاتب “أحمد 
ضحية” وقراءات في رواية )فرسان األحالم القتيلة( للروائي 

الليبي “إبراهيم الكوني”، وفي الرواية أيضا تقدم لنا األستاذة 
“ليدية منصوري” من الجزائر قراءاتها حول صورة األب في 
وق��راءة  للشعر  الرواية  من  مقدم”.  ل�”مليكة  )رج��ال(  رواي��ة 
الكاتب “حاتم عبدالهادي السيد” من مصر المعنونة )قصيدة 

المعنى المابعد تاريخية – سمفونية الحزن(.
وكما في كل عدد، نتوقف مع األستاذة “سواسي الشريف” 
باقة مختارة من )جنة النص(. ونبقة مع الشعر ونص الشاعرة 
الليبية “هدى الغول” المعنون )مدينة بساق مبتورة(. وفي ذات 
السياق من ناجية النقد يأتي مقال الكاتب )صالح الشهاوي( 

من مصر، الذي يتناول )االكتئاب في الشعر العربي(.
حول الثقافة والمثقف يكتب الدكتور “عبدالله علي عمران” 
مقالته )المثقفون الخدج(، عودة للشعر مع الشاعرة التونسية 
“سماح بني داود” ونصها )الشمس األخيرة(. الكاتب الليبي 
“محمد عبدالله الترهوني” يكتب )ما الذي يجب أن نتعلمه 
من إدواردو غاليانو؟(. القاص “حمد هالل” يأخذنا إلى عالم 
الشعر  إلى  ومنه  مرسيليا(،  في  )موعد  قصته  مع  القصة 
لنتوقف  بومختاظة”.  “صالح  للشاعر  آسر(  )بوح  وقصيدة 
دراوشة”  “أيمن  الدكتور  مع  األطفال  عند  القراءة  مع  قليال 
لنتخم  لها،  القراءة واالستعداد  تنمية  يناقض مسألة  والذي 
رحلتنا في )إبداع( مع القصة وقصة )رسالة مشفرة( للقاصة 

التونسية “خولة محمد فاضل”.
منها  لنقفز  )النقيزة(.  المجلة  تلتقط  زم��ان(  )أي��ام  ومن 
إلى )تراث عربي( واألستاذ “حسن الكرمي” في )قول على 
قول(. ومنهل إلى )قبل أن نفترق( حيث تقتطف المجلة فقرة 
من كتاب “لويز لزهاي” المعنون )القوة في داخلك(. ونحط 

الرحال في النهاية بواحة )أوجلة.. أرض النخيل(.
ثقافية  شهرية  مجلة  )الليبي(  مجلة  أن  بالذكر،  الجدير 
النواب  بمجلس  اإلعالمية  الخدمات  مؤسسة  عن  تصدر 
يرأس  بينما  الشيخي،  “خالد  إدارتها  مجلس  يرأس  الليبي، 
تحريرها الدكتور “الصديق بودوارة”، وتدير التحرير “سارة 

الشريف”، ويقوم بإخراجها فنيا “محمد حسن محمد”.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 
اإلع��الم  مؤسسات  هيكلة  إع��ادة  على  تعمل  حكومته  إن 
والصحافة في ليبيا بما يضمن توسيع دائرة المشاركة في 
اإلدارة ورسم السياسات العامة لهذه المؤسسات، من خالل 

استحداث مجالس األمناء بالمؤسسات اإلعالمية.
الوحدة  إحياء حكومة  بمناسبة  له،  بيان  في  ذلك،  جاء 
الوطنية لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أكد فيه أن 
التعبير وانتقاد أداء الحكومة هو حق أصيل لكل الليبيين، 

وفقا لإلعالن الدستوري والمواثيق الدولية.
كما أكد على أنه يمنع منعا باتا استهداف أو التضييق 
على الصحفيين بناء على أرائهم أو بسبب انتمائهم لمهنة 
الصحافة أو لممارستهم العمل اإلعالمي، أو اعتقالهم أو 
على  مشدًدا  مهامهم،  تأدية  أثناء  معهم  العنف  استخدام 
أن أي تعامل من هذ القبيل يصنف كتجاوزات تصدر من 
البعض يتم التعامل معها وفق اإلطار القانوني المنظم لهذا 

األمر.
بضمان  تتعهد  ال��وح��دة  حكومة  أن  الدبيبة  وأض���اف 
يكون،  وأن  معلوماتهم  مصادر  حماية  في  الصحفيين  حق 
المنظمة  المهنية  للقواعد  وفقا  واج��ب��ة  عنها  اإلف��ص��اح 
التشريعات  وفق  والمعلومات  األخبار  مصادر  مع  للتعامل 
بحماية  االلتزام  أن  إلى  مشيًرا  الليبية،  بالدولة  النافذة 
من  يأتي  أعمالهم  تأديتهم  أثناء  المخاطر  من  الصحفيين 

ضمن أولويات الحكومة.
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روح

حب سرمدي

●  هذِه الُدنيا ال تشَبُهني 
     فما باُلها وه�ي تحاربني منذ 

     األزل ؟! 
●  أريُد أن أتقيأ هذا العالم 

      فهذا العالم يشُعرني .. بالتقزز ؟!
●  ال أريُد هذِه الُدنيا 

     وهَي ُتريُدني و .. بقوة  ؟! 
●  هذِه الُدنيا تحتاُج لقلٍب قوي 

     وقاسِ   
     لتستطيع أن تعيُشها 

     وأنا ال أشبه هذِه الُدنيا 
     ث�م أنها .. ال َتشَبُهني ؟! 

●  َنحُن ُمرغمون على الَعيش
      لحياٍة غير .. حياُتنا 

● لما  القدر  ضدي ؟ 
     ُربما إنُه مزاجٌي .. َكمزاجي  ؟

● أشعر بأنني 
    ُمحبطٌة جدًا 

    ضائعٌة جدًا 
    وحيدٌة جدًا 

    وال أرغُب في .. الحياة  ، 
● أرواُحنا في عالم 

    وأجساُدنا في عالٍم .. آخر  ؟! 
●  في رأسي شيٌء أشبُه 

     بالُصداع
●  روحي َكعصفورٍة  في قفٍص 

     وباُبها ُمغلق .. لألبِد  ؟! 
●  َهل َنسَتحُق ُكل هذا الُحزِن 

     واأللم  ..؟!
●  أنا أنثى 

     شاخت ب�ي .. الحياة والمواقف

ماال  إلى  ممتّد  وبينه  بيني  الّطريق  كان 
وُكنت  وص��ول،  وال  فيه  ضياع  ال  نهاية، 
وألّول مّرة ال طاقة لي بالّسفر. كنت أراه 
بين الفينة واألخرى يقترب، فأختفي أنا 
خوًفا على قلبي وحين يقتلني الحنين ُكنت 

أعود، فيبتعد هو.
كان هو البحر الذي أحّب الّسماء، وكنت 
أنا من ينعكس عليه، كالنا يحيا بداخله 
شيء مختلف وكالنا مرآة لآلخر. كثيًرا 
األس��ود صفوي،  الّسحاب  يعّكر  كان  ما 
قلياًل  وكنت  ه��و،  َم��وُج��ه  ث��ائ��ًرا  فيضوج 
بجوفه،  لتقع  أحمالي،  عليه  أمطر  ما 
مواسًيا  مبتسًما،  ح��ّب،  بكّل  ويمتصها 
إّياي وإن كان من بعيد. كنت أُرسل إليه 
خيوط شمسي أيًضا، وأزّين لونه بسحابي 
األبيض أغلب األحيان، وحين تُظلم عليه 
ُكنت أُهديه القمر. كان ينظر إلّي طوال 
الوقت، بشوًشا غيَر آبه لكّم الّصّيادة في 
دائماً  الذي  الّسحاب  حياء  ولوال  بحره، 
ما كان يغّطيني والّطيور شاهدة على كّل 
. كان  ش��يء، ما أزل��ُت نظري عنه أب��داً 
قربنا،  ورغم   ، كذلك  أنا  وكنت  بجانبي 

كان بيننا الفضاء واألرض.

■ بقلم : مريم الدلوي 

■ بقلم : جود الفويرس 

"آٍه يا هند " 
■ بقلم : محمد ساسي العياط

شتاء  في  اليوم  ذلك  تذكرين  ،هل  هند 
عاِم تسعٍة وثالثين تسعمائة وألف ،حين 
استدرجتنا األمطار لعاصفة من المشاعر 
فاختبأنا - والماء يقطُر منا - عند سّدة 

البيت العتيق
البيت  بأن  نظن  كنا  شاهقا،  البيت  كان 
خ��اص ب��إح��دى األس���ر ال��ح��اك��م��ة، نحن 
أسفل  اآلن  نقف  الطينية  المنازل  سكان 
الرخام األحمر حيث رتاج مقدمة المنزل 
بة  ذي المزالج الكبير ذي النقوش الُمذهَّ
بعد  التقطناها  التي  أنفاسنا  على  شاهٌد 
برك  على  المطر  وزخ���ات  ت��ق��اف��زت  أن 
برطوبة  مبتهجة  خضراء  كضفادع  الماء 
أترانا  إليها،  بالنسبة  الشاعري  الجو 
تقوم  ال  الضفادع  لكن   ، ضفدعين  كنا 
ال   ، ال��ب��اب  زج��اج  سطح  على  بالتنفس 
تتنفس مشدوهة بالدخان المنبعث منها 

إثر البرد، كنا نرسل قبال دون قصد
لم يمِض وقت طويل

كنت قصيرًا آنذاك
لم يكن بمقدوري تغطية عدسة التصوير 

الصغيرة عند الباب
فما كنت أللحظها، رغم أنها المرة األولى 
ندري  أن  دون  العدسة  فيها  نشاهد  التي 
في  منغمسا  ص��رت  وق��د  م��اه��ي،  وقتها 
أغازلك  الغّضة،  طفولتي  رغم  تفاصيلك 
شعرك  على  أمررها  الصغيرة!  بأصابعي 
محاوال تجفيفه، هل كنت فعال أدرك أني 

أغازلك؟
نبتسم، نضحك، كانت تلك أخّوًة مفرطة 
في الطفولة، ما كان لنا إال أن نعود لها كلما 

اكتظت علينا متاعب الدنيا ومشاغلها
' ال زلت أذكر جيدا خروجها مبتسمًة وقد 
بثت الرعب في أوصالي حين انزلق الباب 
امتزج  صرير  صوت  مصدرا  منفتحا  عّنا 

ورقِة حبورنا البهي و هيبة السيدة :
مجرمان! .

ماذا كّنا نفعل لنهلع
هل هلعنا فعال؟

يبلغا  ل��م  صغيران  ط��ف��الن  ف��ق��ط،  إن��ن��ا 
العاشرة بعد في طريقهما للبيت بعد أن 
األمطار  واقتادتهما   ، الجدة  بيت  غادرا 
ع��ن��د س���دة ب��ي��ت��ك ال��ج��م��ي��ل س��ي��دت��ي، 
طفال  ك��ان  حين  ال��ح��ّب  رق��ة  ف��اع��ذري 
صغيرا ال يعرف شيئا عن العالم المشؤوم 
وال��ع��ادات  بالكبت  الممتلئ  وال��م��وب��وء 
الليل  منتصف  وم��ح��ادث��ات  ال��س��ري��ة 
الصاخبة  الفيديو  دردش���ات  وأص���وات 
إننا   ، المبتلة  والمالءات  المغلق  والباب 
التراب  من  َغرفة  اغترفا  بريئان  طفالن 
فمزجاها ببعض الماء لصنع بيت هدمته 
أق��دام ال��رج��ال ، ول��إن��ص��اف... و أق��دام 

السيدات أيضا

الحظِتنا  حين  علينا  خرجتي  سيدتي، 
من عدسة المنزل تلك التي كانت تظننا 
غير  سرنا  تفشّي  أن  إال  تشأ  لم  باِلَغين، 
أن  بعد  للعالنية  ال��ظ��اه��ر   ، المخبوء 
تكّشف خلف ستار شآبيب المطر التي لم 
تتوقف قط، سانحة لنا، مانحة الفرصة 
لن  أن��ه  ت��دري  الغيمة   ... ال��ح��ّب  لعيش 

يتكرر هكذا.. عفيفا جميال
طفالن  ون��ح��ن  ال  كيف  أف��زع��ِت��ن��ا،  لقد 
جميالن وأنت امرأة ُمسّنة، نحن األطفال 
كثيرا ما ُيساء فهمنا، بالرغم من ِصدقنا، 
فيها  َنضيع  التي  األول��ى  المرة  إنها  ثم 
اعتدنا  نهلع،  ال  كيف  هنا،  أنفسنا  لنجد 
فيه  ت��راع��ون   ، بنا  يليق  ُب���دا  نجد  أال 

ِشقوتنا وشقاوتنا
على  كنت  الحقيقة  في  ياسيدتي  لكنك 

غرارهم
ظللِت تبتسمين

دعوِتنا للدخول إال أننا قد رفضنا، كيف 
تطلبين من طفلين ذلك، هممِت مسرعة 
رفضُت  داف��ئ��ا،  خفيفا  كعكا  ،أح��ض��رت 
أخذِت  يافتاتي  هند  يا  أنك  إال  ب��دوري، 
حنوها  رغم  أنا  وأص��ررُت  كبيرة،  قطعة 

علي على أال آخذ منها، ال أدري لم؟
حاولْت كثيرا استراق الحديث منا

إال أننا
َبدونا كطفلين في المهد لم ننبس

فغّلقِت األبواب بعدما يئست منا
وأنت ياهند

قطعك  ل��ح��ظ��ة  ف���ي  تبتسمين  رح���ت 
كنت  الحانيتين،  بيديك  الكعك  لقطعة 
الكعك  تقسمان  ليديك  نظري  مصّوبا 
تمتد  منها  بشطر  بيمناك  وإذا  نصفين 
وجزًء   .. والرقة  والود  الحبَّ  لتعطينياه، 

من قطعة الكعك البنّي
كدت أرفض، لكن كيف لي هذا، دون إدراك 
بتوءدة  الكعك  آك��ل  مبتسما  وجدتني 

وأنظر إليك تأكلين بنهم
الشوكوال على شفتيك

المطر خّف
بدأ المزارعون بالخروج شيئا فشيئا

هم أيضا اختبأوا
مضينا ُنذرع الحيطان المحمومة برائحة 

المطر تجاه منازلنا
آه ياهند
أتذكرين

كبرنا اليوم
لم نعد نختبأ عن المطر اليوم

 .. مآقينا  تشققات  من  يهطل  المطر  بدأ 
وصارت وجوهنا ضفادَع مجعدة

وسيمياء  س��ؤددي  عيني،  درة  يا  انظري 
أيامي المكتظة بك

رغم كل شيء، الزلنا معا

كبَر الصغار
السيدة  ت��ل��ك  تشبهين  أص��ب��ح��ِت  ل��ق��د 

العجوز جدا
سأمازحك قليال
أنت الزلت نِظرة

رغم هذا الخفوت
انظري إلينا

كبرنا
األم  تهدهدنا  المهد  في  طفالن  وكأننا 
بعينين مشفقتين حانيتين ترتجي فينا 

أمال !
ابننا  سرير  نهز  كنا  حين  تذكرين  هل 
الحب  ملؤهما  بعينين  ننظر  كنا  خالد، 
نستطيع  ن��ك��ن  ل��م  ب���األس���ى،  م��م��ت��زج��ا 

الهدهدة
كنت تبكين كلما انتبهت لصوتنا الطاعن 

في الطفولة
! صوتنا

كنُت وال زلت وإلى اليوم
أكتفي بالنظر لعينيك
تكتفين بالنظر لعيني

بعد أن اجتزنا كل هذا معا
أننا  إال  لزواجنا  األهل  مباركة  عدم  رغم 

تزوجنا
انظري اليوم

لدينا أحفاد يا هند
يصرخون ويملؤون البيت ضجة، ال تشبه 

ضجيجنا النشاز
كنت معك أجد نفسي الضائعة

وحدك احتضنِت غربتي
معك.. ما كنت بحاجة ألية لغة

فقط
أنظر لعينيك

اآلن
أق��ّص ه��ذه ال��ذك��ري��ات وأس���رح ف��ي تلك 
األيام ويوم أمطرت عند ذاك البيت وتلك 
بأنك  أشعر  لكنني  أدري،  ال  القصص، 
الذكرى  تلك  بعيني  أق��ّص  أن��ي  تفهمين 

بالذات
عزيزتي

لقد ُخلقنا لبعض، لنا من األطفال اليوم 
ما لنا من األحفاد، والبيت محفوف بهم، 
أرج���وك، ال يخفت ن��ور ه��ذا ال��وج��ه، ال 
فإنني  بالوطن،  الشعور  هذا  تفقديني 
كل  من  بصراخهم  الصغار  بي  ح��ّف  وإن 
معا،  صمتنا  تضاهي  لذة  لي  ليس  اتجاه، 

حسيسنا، ابتساماتنا عميقِة الجروح
حبيبتي، ال تتركيني، إن غادرتني فعال، 
والصمت  والحديث  للقصص  يعود  ل��ن 
الصمت  يشاطرني  من  معنى،  والضجة... 

بعدها!
هند.

زوجك المخلص دائما.. سليم

■ بقلم : هود األماني  الكوارث ال تكفي

ميني و َهنِدسيني َقليال  قزِّ
وْلَيكْن سوُء عاَلمي 

لي َمثيال 
ليني َكما أردِت،  شكِّ

جميٌل َأْن ُيرى المرُء َكْيَفما عنُه ِقيال
وألكْن ِمْثَل"ُبْرِج ِبيزا" 

فإنَّ ال�َعيَش ال َيْسَتسيُغ 
إال الُمُيوال 

إبرُة الَحيِك َتْنظُر اليوَم َنْحوي دهشًة، 
َكْيَف ُفْقُت َخْيطي ُنُحوال 

اقتليني؛ جزاِك موالي َخْيًرا
َفِبهَذا َدِمي سُيْصِبُح ِنيال 

واْنُثريِني
َفَرْوَعُة الورِد حينًا

َنْثُرُه 
كي يفوَح ِعْطرًا َجميال 

َلْيَس َتْكِفي هذي الَكواِرُث
َكي يغدو أمامي 

باِح.. َفِتيال َوْهُج الصَّ
اْدَهِسي كلَّ َزهَرٍة، 

وَك ِبعينيَّ ُبكرًة وأصيال  وانثِري الشَّ
لسُت شيَئا، 

ربُّ الَوَرى َقاَل لي: 
ا َثِقيال إّنا َسُنلِقي َعَلْيَك ُحّبً

َفَلِئْن َتْذبِحي َحماِمَي.. 
َثْغِري إْثَر َعْيَنْيِك ال َيُكفُّ َهِديال 

أنا -واللِه- إن قطعِت َوِتيِني
أنَبَت اللُه لي وِتيًنا َطويال 

ْم..  َلم ُأَسلِّ
َما ِزلُت ُأشِهُر عشًقا ِبَيِميِني 

وأمَتِطي الُمسَتِحيال 
أْنِت أنِت الَهَوى

ولْيَس ِلِمثلي -َعْن َهَوى َينَتِمي َلُه- 
أن َيِميال 

َر اللُه أن َتكوِني َفَراًشا َوَجراًدا قدَّ
وأْن أُكوَن ُحُقوال
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صحة

مشاورات ل�"الزناتي" والسفير البريطاني حول التعاون في القطاع الصحي

الخدمات الصحية القبة تشكل  لجنة لمتابعة الحد من انتشار كورونا

"الزناتي": نهدف لتوطين العالج بالداخل 
وتنظيم العالج بالخارج

اليونيسف: نعمل على تعزيز سلسلة التبريد في ليبيا 
لحفظ وتوزيع تطعيمات كورونا

اإلمداد الطبي طرابلس يتسّلم 30 ألف 
غسلة من مشغالت الُكلى 

تابع وزير الصحة علي الزناتي، أوضاع المركز 
ال��ت��وّح��د،  أط��ف��ال  وع���الج  لتشخيص  ال��وط��ن��ي 
في  المركز  ومختصي  بأعضاء  اجتماعه  عبر 

طرابلس.
تنظيم  وآلية  المركز  سياسة  اللقاء،  وت��ن��اول 
العناية والخدمة المقدمة  العمل بأروقته، وحجم 
لتقديم  الفعلية  المركز  واحتياجات  الفئة،  لهذه 

خدماته على أكمل وجه.
غير  األدوي��ة  بند  االجتماع،  خالل  نوقش  كما 
دراستها  وس��ب��ل  النمطية،  بالقائمة  ال��م��درج��ة 

وإدراجها.
إلى ذلك، قال الزناتي: "يجب تقديم الخدمات 
الدولية  للمعايير  المطابقة  بالجودة  بالمركز 
التوحد،  أط��ف��ال  م��ع  التعامل  بطرق  الخاصة 
وأن ترقى لمستوى يطمح له كل أب وأم، مثلما 
سالمة  لضمان  المتقدمة  بالدول  موجود  هو 

أطفالنا".
لتشخيص  الوطني  المركز  أن  بالذكر  الجدير 
مستوى  على  األكبر  يعد  التوحد؛  أطفال  وعالج 
وهو  ليبيا،  مستوى  على  واألول  إفريقيا،  شمال 
مدينة طبية متكاملة بمجموع ثالثة مباني بسعة 

سريرية تبلغ 195 سريرا.

الزناتي،  علي  الدكتور  الصحة  وزي��ر  ش��ارك 
رفقة وزير الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال؛ 
وجبة اإلفطار مع نزالء دار الوفاء لرعاية المسنين 

ضمن مبادرة "منا وفينا".
المبادرة عضوات عن مجلس  كما شاركت في 
جانب  إلى  الحكومة،  في  وزارات  وعدة  النواب، 
وعدد  الدار  ومدير  العامة،  الخدمية  القطاعات 

من العاملين بها.
وبحسب الوزارة، فتعد هذه المبادرة في إطار 
االطمئنان على صحة األمهات واآلباء النزالء في 
الرمضانية،  األسرية  األج��واء  ومشاركتهم  ال��دار، 

والوقوف إلى جانبهم خالل هذه األيام الفضيلة.

وزير الصحة يقف على أوضاع مركز 
أطفال التوحد بطرابلس

ضمن مبادرة "منا وفينا".. وزير الصحة 
يشارك نزالء دار الوفاء وجبة اإلفطار

الصحة  وزي��ر  استقبل 
ال��زن��ات��ي،  علي  ال��دك��ت��ور 
ي����وم األح�����د ال��م��اض��ي، 
السفارة  بأعمال  القائم 
ليبيا،  ف��ي  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
لبحث  أن��ج��ل��ي��ش؛  ك��ي��ت 
أوجه التعاون في القطاع 
ال��ص��ح��ي ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، 
ك��ورون��ا،  جائحة  خ��اص��ة 

والصحة النفسية.
إن  "أنجليش"  وقالت 
ب��الده��ا ع��ل��ى اس��ت��ع��داد 
في  ليبيا  م��ع  ل��ل��وق��وف 
ال��م��ج��ال ال��ص��ح��ي، وأن 

داعمة  المتحدة  المملكة 
الصحي  القطاع  لتطوير 
فيما  للتعاون  ومستعدة 
القطاع،  لصالح  يصب 

وزارة  ب������دور  م���ش���ي���دة 
ظل  في  الليبية  الصحة 

الظروف الراهنة.
م����ن ج���ان���ب���ه، أث��ن��ى 

"الزناتي" على المجهودات 
القطاع  لدعم  المبذولة 
تفتح  ليبيا  وأن  الصحي، 
شتى  في  للتعاون  أبوابها 

والتخصصات  المجاالت 
كانت  س����واء  المختلفة 
أو  م��ش��ارك��ة  أو  ت��دري��ب 
إلى ضرورة  الفتا  تعاون، 
النفسية  الصحة  تعزيز 
بعد  خصوصاً  وأهميتها 
االستقرار  فترة من عدم 

التي مرت بها البالد.
أن  "ال��زن��ات��ي"  واعتبر 
ال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة هي 
ح��ج��ر زاوي������ة ف���ي ب��ن��اء 
ويجب  م��ؤه��ل��ة،  ق����درات 
االه��ت��م��ام وال��ت��ع��اون في 

هذا المجال.

الصحية  الخدمات  عقدت 
ببلدية القبة  اجتماع موسع مع 
اإلعالميين والمدونين بالمدينة 
االعتبارية  الجهات  من  وع��دد 
الوبائي  الوضع  لتدارك  وذلك 
الخطير وانتشار حاالت كورونا 

بالبلدية .
ومن جهته، أكد مدير مكتب 
بالبلدية  الصحية  الخدمات 
خ���الل االج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
الوبائي حرج  الوضع  أن  أمس 
ب��ال��ب��ل��دي��ة، ف��ف��ي خ���الل شهر 
فريق  على  ت��ردد  فقط  أبريل 

الرصد والتقصي عدد  524 
 111 إصابة  تأكدت  مواطن 
م��ن��ه��م، الف���ًت���ا إل����ى أن ع��دد 
إل���ى “11”  ال��وف��ي��ات وص���ل 

حالة..

تطور  على  االط��الع  وعقب 
ال���وض���ع  ال���وب���ائ���ي وع����زوف 
التسجيل  ع���ن  ال��م��واط��ن��ي��ن 
بمنظومة الحصول على اللقاح 
ب��اإلج��راءات  التزامهم  وع��دم 

الحضور   ،ات��ف��ق  االح��ت��رازي��ة 
تشكيل  على  االجتماع  خ��الل 
لمتابعة كل ما من شأنه  لجنة 
االحترازية  اإلج���راءات  تفعيل 
بوباء كورونا عن طريق الصحة 
وال���ه���الل األح���م���ر وال��ح��رس 

البلدي.
ك���م���ا ت����م االت�����ف�����اق ع��ل��ى 
للتوعية  إعالمية  لجنة  تشكيل 
ع��ن ط��ري��ق م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
وتلقى  الستقبال  االجتماعي 
بخطورة  وال��ت��وع��ي��ة  ال��ت��ع��ازي 

الوباء .

ق������ال وزي�������ر ال��ص��ح��ة 
الزناتي؛  علي  بالحكومة، 
لتوطين  تهدف  ال���وزارة  إن 
وتنظيم  ب��ال��داخ��ل  ال��ع��الج 
ال���ع���الج ب���ال���خ���ارج، وذل���ك 
خالل اجتماٍع ُعقد السبت 
ال���م���اض���ي، ع���ب���ر ت��ق��ن��ي��ة 
وخبراء  أطباء  مع  الفيديو 
وم��ت��خ��ص��ص��ي��ن ب��ب��رام��ج 

العالج بالخارج.
وت���م خ���الل االج��ت��م��اع، 
المتاحة  ال��ف��رص  مناقشة 
وآل��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي تنظم 
المجال، وكيفية وضع  هذا 
خ��ط��وط واض��ح��ة إلح��ال��ة 
للعالج  المعقدة  ال��ح��االت 
في  تحتاج  والتي  بالخارج 

عالجها مراكز متقدمة.

أنه  على  "الزناتي"  وأكد 
يمكن االستفادة من المراكز 
التواصل  عبر  المتقدمة 
ال��م��ب��اش��ر ب��ي��ن ن��ظ��رائ��ه��م 
وأخذ  لالستفادة  بالبالد؛ 
م���ش���ددا على  ال���م���ش���ورة، 
لمتابعة  آلية  وض��ع  وج��وب 
ال��م��ري��ض ب���ال���دول���ة ال��ت��ي 

يتلقى فيها العالج.

أع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي��س��ف في 
ليبيا  تسليمها 1029 صندوًقا بارًدا 
الوطني  المركز  إل��ى  طعوم  ون��اق��الت 
على  لتوزيعها  األم����راض  لمكافحة 
مراكز التطعيم في جميع أنحاء البالد.
الصناديق  أن  المنظمة،  وأوضحت 
مخّصصة   للنقل  وال��ق��اب��ل��ة  ال��م��ب��ردة 
ح��رارة  درج��ة  في  التطعيمات  لحفظ 

التسليم،  لنقطة  إلى أن تصل  مناسبة 
وحتى ال تفقد فعاليتها.

منذ  أنها  إلى  اليونيسيف  وأش��ارت 
في  للتطعيم  الوطنية  الحملة  بداية 
التطعيم  وأمن  سالمة  ولضمان  ليبيا 
البرودة؛  شديد  تخزيًنا  يتطلب  ال��ذي 
سلّمت أربع غرف تبريد إلى مصراتة، 

بنغازي، طرابلس وسبها.

وصلت إلى مخازن جهاز اإلمداد الطبي 
من  ال��م��اض��ي؛ شحنة  األح���د  ط��راب��ل��س، 
خمس  تضّمنت  ال��ُك��ل��ى  غسيل  مشغالت 
حاويات سعة 40 قدم تحتوي على 30 ألف 
اإلج��راءات  استكمال  عقب  وذل��ك  غسلة، 

الجمركية بمطار معيتيقة الدولي.

مساعد  بحضور  التسلّم  عملية  وتمت 
اللذان  االداري،  والمشرف  المخزن  أمين 
أكدا بأنه سيتم توزيع الشحنة على الفروع 
بعد  ليبيا؛  مناطق  كل  في  للجهاز  التابعة 
المتبعة  واإلج����راءات  الفحص  استكمال 

بالخصوص.



المبعوث األممي يحيل مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية 
لالنتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي

السفير األمريكي يؤكد دعم واشنطن لتصريحات المنقوش حيال خروج القوات األجنبية

نورالند: الشركات األمريكية مستعدة لدعم قطاع الصحة في ليبيا

إيطاليا: إصابة قبطان سفينة صيد بنيران خفر السواحل الليبي

إيطاليا تطالب بضرورة تعاون مجموعة الدول السبع الصناعية لدعم استقرار ليبيا

المنقوش،  نجالء  الخارجية  وزي��رة  تلقت 
اتصاال هاتفًيا من وزير الخارجية الجزائري 
دعم  سبل  خ��الل��ه  بحث  ب���وق���ادوم،  ص��ب��ري 
والمصالحة  السلم  بمسار  للدفع  الجزائر 
في ليبيا، ويأتي هذا االتصال تمهيدا لتولي 
االتحاد  في  واألم��ن  السلم  مجلس  الجزائر 

اإلفريقي.
تويتر  بموقع  حسابه  عبر  بوقادوم  وأش��ار 
الجزائر  لتولي  أنه تحسبا  إلى  السبت  اليوم 
رئاسة مجلس السلم واألمن لالتحاد االفريقي، 
فقد تواصل مع وزيرة الخارجية الليبية نجالء 
المنقوش، مضيفاً أنه تم مناقشة سبل ترقية 
الدفع  إطار  في  المشتركة  البلدين  مساعي 

بمسار السلم والمصالحة في ليبيا.

"ماريو  اإلي��ط��ال��ّي   ال���وزراء  رئيس  بحث 
الثالثاء  هاتفية  مكالمة  خ��الل  دراغ����ي" 
ال��م��اض��ي، م��ع ال��رئ��ي��س ال��ج��زائ��ري "عبد 
المجيد تبون" العالقات الثنائية بين البلدين 
وأبرز الملفات اإلقليمية, والتي على رأسها 

مستجدات األوضاع في ليبيا.
تطوير  على  التشديد  المكالمة  في  وج��اء 
الشراكة االستراتيجية بين البلدين, ومخاض 
عملية اإلصالح الجارية في الجزائر، وسبل 
تعزيز التعاون في مجاالت مكافحة اإلرهاب.
وتبادل الجانبان وجهات النظر في القضايا 
ال��دول��ي��ة ذات االه��ت��م��ام ال��م��ش��ت��رك، وف��ي 
صدارتها الوضع في ليبيا، منطقة الساحل و 
البلدين  الغربية، بما يعكس توافق  الصحراء 

في الملفات المشتركة.

المنقوش وبوقادوم يتباحثان هاتفًيا دعم 
الجزائر للمصالحة الوطنية في ليبيا

"تّبون ودراغي" يبحثان جملة من الملفات 
وعلي رأسها الوضع في ليبيا

أحال المبعوث الخاص 
ل���ألم���ي���ن ال����ع����ام ل��ألم��م 
يان  ليبيا   إل��ى  المتحدة 
مقترح  م��س��ودة  كوبيش، 
بشأن القاعدة الدستورية 
الجلسة  إلى  لالنتخابات 
ال��ح��وار  لملتقى  ال��ع��ام��ة 
بعد  وذل����ك  ال��س��ي��اس��ي، 
من  المسودة  من  االنتهاء 
ق��ب��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

المنبثقة عن الملتقى .
البعثة  ب��ي��ان  وبحسب 

األممية عبر حسابها على 
كوبيش  ف���إن  ف��ي��س��ب��وك، 
دع���ا إل���ى ج��ل��س��ة ع��ام��ة 

افتراضية لملتقى الحوار 
بعد  الليبي،   السياسي 
ف��ت��رة وج��ي��زة م��ن عطلة 

يتسنى  كي  الفطر،  عيد 
مسودة  مناقشة  للملتقى 

مقترح اللجنة القانونية.

وأض�����اف ال��ب��ي��ان أن��ه 
األمم  التزام  على  تأكيًدا 
بإجراء  الكامل  المتحدة 
االن���ت���خ���اب���ات ال��وط��ن��ي��ة 
ف��ي 24 دي��س��م��ب��ر؛ دع��ا 
أعضاء  الخاص  المبعوث 
السياسي  الحوار  ملتقى 
الليبي إلى االسترشاد في 
مناقشاتهم بروح التسوية 
ووض������ع م���ص���ال���ح ك��اف��ة 
الليبيين واألجيال القادمة 

فوق كل االعتبارات.

لدى  األم��ري��ك��ي  السفير  أك��د 
ليبيا ريتشارد نورالند، تأييد بالده 
الخارجية  وزي��رة  لدعوة  الكامل 
المنقوش،  نجالء  الحكومة،  في 
لخروج القوات األجنبية من ليبيا.

ونشرت السفارة األمريكية لدى 
لنورالند قال فيه:  ليبيا تصريحا 
وزيرة  دع��وة  كامال  تأييدا  “نؤيد 
الواضحة  المنقوش  الخارجية 

لخروج القوات األجنبية من أجل 
سيادة ليبيا واستقرارها”.

ودع����ت ال��م��ن��ق��وش ف���ي أك��ث��ر 
تسريع  إلى  رسمية،  مناسبة  من 
خروج المرتزقة والقوات األجنبية 
تطبيق  آلية  ومراجعة  ليبيا،  من 
بإجراء  يسمح  بشكل  النار  وقف 
االن��ت��خ��اب��ات ف���ي ظ����روف آم��ن��ة 

ومستقرة.

ليبيا  ل���دى  األم��ري��ك��ي  السفير  أب���دى 
الشركات  اس��ت��ع��داد  ن��ورالن��د،  ري��ت��ش��ارد 
الصحي  القطاع  في  للتعاون  األمريكية 
وخاصة فيما يخص توفير اللقاح المضاد 

لفيروس كورونا.
وزير  مع  اجتماع  خالل  نورالند،  وأك��د 
عبر  ال��زن��ات��ي  ع��ل��ي  بالحكومة  ال��ص��ح��ة 
الماضي؛ دعم بالده  تقنية زووم، األربعاء 
للقطاع الصحي في ليبيا، وفق بيان لوزارة 

الصحة، نشرته اليوم الخميس.
وت���م خ���الل االج��ت��م��اع م��ن��اق��ش��ة سبل 
البلدين في القطاع الصحي،  التعاون بين 
األمريكية  الخبرات  من  االستفادة  ومدى 

رّحب  فيما  المجال،  ه��ذا  في  المتعددة 
المتحدة  ال��والي��ات  مع  بالتعاون  الزناتي 
األم��ري��ك��ي��ة ف��ي م��ج��ال ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع 

الصحي.

كما تطرق االجتماع إلى الوضع الوبائي 
الجهود  جميع  تكاتف  وض��رورة  العالمي، 
للقضاء عليه من خالل مناقشة آلية توفير 

اللقاحات.

قبطانا  أن  اإليطالية  السلطات  أعلنت 
أصيب بنيران دورية تابعة لخفر السواحل 
الليبي، والتي أطلقت النار على 3 قوارب 

صيد إيطالية قبالة ساحل مصراتة.
وأكد مسؤول محلي صحة تقارير بثتها 
قبطان  بأن  أفادت  إيطالية  إعالم  وسائل 

أحد القوارب أصيب بجروح طفيفة ونقل 
لسفينة تابعة للبحرية اإليطالية.

ووصف سلفاتوري كوينشي رئيس بلدية 
م���ازارا دي��ل فالو م��ا ج��رى بأنه "أح��دث 
في طرابلس"  الليبية  الحكومة  من  هجوم 

حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.
وكانت القوارب التي تعمل انطالقا من 
تقوم  صقلية  في  فالو  دي��ل  م��ازارا  ميناء 
بأنشطة صيد على بعد ما بين 30 و40 
لمدينة  الليبي  الساحل  قبالة  بحريا  ميال 
مصراتة عندما أطلقت سفينة تابعة لخفر 

السواحل الليبي طلقات تحذيرية.

قال وزير الخارجية االيطالي لويجي دي 
مايو إن بالده طلبت "التعاون والدعم بشأن 
استقرار ليبيا بشكل عام ولكن بشكل خاص 
االقتصادي  لخلق فرص جديدة لالستثمار 
ال����ذي ي��س��اع��د ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي وك��ذل��ك 
اجتماع  خالل  وذلك  اإليطالية"،  الشركات 
الكبرى  الصناعية  السبع  ال��دول  مجموعة 

في لندن.
ل��ه على  منشور  ف��ي  م��اي��و  دي  وأض���اف 
الفيسبوك: "في  التواصل االجتماعي  موقع 
اإليطالية  الشركات  ستبدأ  المقبلة  األشهر 

من  يمتد  ال��ذي  السريع  الطريق  بناء  ف��ي 
الحدود التونسية إلى الحدود المصرية وفي 
بناء مطار طرابلس الدولي كما بدأنا مسارا 

إلعادة إعمار مطار بنغازي".
اجتماعات  خ��ت��ام  ف��ي  م��اي��و  دي  وأش���ار 
مع  خاصة  الهجرة  موضوع  إلى  المجموعة 
موضوع   "  : قائال  الصيف،  فصل  اقتراب 
ضمانات  تلقت  وإيطاليا  أس��اس��ي  األم���ن 
المنطلقة  الهجرة  تدفقات  ح��ول  بالتعاون 
بإدارة ظاهرة  لنا  والذي سيسمح  ليبيا  من 

تاريخية مع حلفائنا الرئيسيين". 
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الفلك،  لهواة  رؤية  جمعية  أعلنت 
إلى  أش��ارت  الفلكية  الحسابات  أن 
الفطر  ع��ي��د  أي����ام  أول  م��وع��د  أن 
المبارك سيكون يوم الخميس القادم 
كل  في  الجاري،  مايو  13 من شهر 
العالم  دول  ومعظم  العربية  ال��دول 

اإلسالمي.

لها  ب��ي��ان  ف��ي  الجمعية  وق��ال��ت 
ح��ول تحري ه��الل شهر ش��وال، إن 
إلى  أيضا  تشير  الفلكية  المعلومات 
بين  ال��م��رك��زي  االق��ت��ران  عملية  أن 
ل��ألرض،  بالنسبة  والقمر  الشمس 
ستحدث في 11 من الشهر الجاري 
عند الساعة 21:00 بتوقيت ليبيا.

وأضافت الجمعية، أنه بعد غروب 
، لن  شمس 11 من الشهر الجاري 
يرى الهالل في ليبيا أو أي من الدول 
بأحدث  حتى  واإلسالمية؛  العربية 
والحديثة؛  العلمية  الرصد  وسائل 
غروب  بعد  االقتران  ح��دوث  نتيجة 

الشمس.

جمعية رؤية: فلكيا 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يفتتحان ملعب لكرة القدم بنادي الشروق بكامل مرافقه في الزنتان

األهلي بنغازي ينتصر في الديربي على حساب “النصر” بثالثة أهداف لواحد

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم اليوم الخميس 
إلى كأس  المؤهلة  التصفيات  تأجيل  أيار  مايو/   6-
العالم " قطر 2022" بسبب تداعيات انتشار فيروس 

كورونا المستجد "كوفيد- 19".
موقعه  على  نشر  بيان  في  الدولي  االتحاد  وق��ال 
الرسمي: "بالتعاون مع االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأّثر بجائحة فيروس 
كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب الُمثلى لجميع 
الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات اإلفريقية المؤهلة 
من  كان  2022،  والتي  قطر  »الفيفا«  العالم  لكأس 

المقرر أن تُلعب في يونيو 2021".
وتمت برمجة مباريات التصفيات لتقام في أيلول/ 
تشرين  ونوفمبر/  األول  وأكتوبر/تشرين  سبتمبر 

الثاني 2021، ومارس/ آذار 2022.
ال�40  المنتخبات  وزعت  البطولة  نظام  وبحسب 
مجموعات،   10 على  التصفيات  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة 
يتأهل  أن  على  كل مجموعة،  في  منتخبات  بواقع 4 
حيث  النهائية،  المرحلة  إلى  المجموعات  متصدرو 
ستقسم المنتخبات العشرة المتأهلة للدور األخير إلى 
بواقع 5 منتخبات  "الفيفا"،  مستويين وفقا لتصنيف 
في كل مستوى، على أن يلعب كل منتخب من المستوى 
األول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتي 
ذهاب وإياب، ويصعد الفائز بمجموع اللقاءين لكأس 
العالم، لتتأهل في نهاية المطاف 5 منتخبات إفريقية 

إلى مونديال قطر.
)المغرب،  الثمانية  العربية  المنتخبات  وتسعى 
موريتانيا،  السودان،  ليبيا،  الجزائر،  مصر،  تونس، 
جيبوتي(، للمضي قدما في التصفيات من أجل حجز 
علما  القطري،  للمونديال  للصعود  البطاقات  إحدى 
ونيجيريا،  والمغرب،  ومصر،  تونس،  منتخبات  أن 
الماضي  المونديال  في  إفريقيا  مثلت  والسنغال، 

"روسيا 2018".
المؤهلة  إفريقيا  تصفيات  مجموعات  يلي  وفيما 

لمونديال قطر:
المجموعة األولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، 

جيبوتي.
المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا 

االستوائية.
األخضر،  ال���رأس  نيجيريا،  الثالثة:  المجموعة 

إفريقيا الوسطى، ليبيريا.
دي��ف��وار،  ك��وت  ال��ك��ام��ي��رون،  ال��راب��ع��ة:  المجموعة 

موزمبيق، ماالوي.
المجموعة الخامسة: مالي، أوغندا، كينيا، رواندا.
المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، أنغوال.

ال��م��ج��م��وع��ة ال��س��اب��ع��ة: غ��ان��ا، ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا، 
زيمبابوي، إثيوبيا.

ناميبيا،  الكونغو،  السنغال،  الثامنة:  المجموعة 
توغو.

المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، 
السودان.

المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
بنين، مدغشقر، تنزانيا.

تأجيل التصفيات اإلفريقية المؤهلة 
عبد إلى كأس العالم قطر 2022 السيد  الرياضة  وزيرا  افتتح 

العالي  والتعليم  الجويفي،  الشفيع 
بحكومة  ال��ق��ي��ب  ع��م��ران  ال��دك��ت��ور 
 mini( ملعب  ال��وط��ن��ي��ة،  ال���وح���دة 
الشروق بكامل مرافقه   لنادي   ،foot

بمدينة الزنتان.
كما أجرى الوزيران زيارة ميدانية 
المرافق  م��ن  ل��ع��دد  الخميس  أم��س 
ال��ري��اض��ي��ة ب��ال��ب��ل��دي��ة، ح��ي��ث شملت 
البنية  أوض��اع  على  الوقوف  الجولة 
التي  والعراقيل  والصعوبات  التحتية 
تواجه عمل األندية، كما تم التباحث 

حول متطلبات المدينة لتطوير قطاع 
الزنتان  بلدية  عميد  م��ع  ال��ري��اض��ة 

السيد مصطفى الباروني.
جولته  خالل  الوزير  السيد  وأك��د 
كل  م��ع  الرياضة  وزارة  وق��وف  على 
إلحياء  بالمناطق  الرياضية  األندية 
م��الع��ب��ه��ا، وذال����ك ف��ي إط���ار خطة 

الوزارة لتطوير القطاع.
وفي ختام زيارته للبلدية قام السيد 
عبد الشفيغ الجويفي،  بوضع حجر 
الشروق  أكاديمية  إلن��ش��اء  األس���اس 

الرياضية ببلدية الزنتان 

الديوان - ريميسا
نجح نادي األهلي بنغازي في تحقيق ثالث 
نادي  على  الكبير  التفوق  بعد  ثمينة،  نقاط 
النصر بثالثة أهداف مقابل هدف، في ديربي 

مدينة بنغازي يوم امس االول الجمعة..
سيطرة  شهد  الديربي  من  األول  الشوط 
ب��ع��ض من  ب��ن��غ��ازي م��ع  نسبية م��ن األه��ل��ي 
الفرص الشحيحة من قبل الطرفين، حيث إن 
االندفاع البدني وااللتحامات كانت هي الطابع 
 ،40 الدقيقة  حتى  الديربي  به  اتسم  ال��ذي 
عندما نجح المدافع الشاب علي يوسف في 
بنغازي  التقدم لصالح األهلي  تسجيل هدف 
عن طريق رأسية بعد تنفيذ ُمتقن لركلة ركنية 
من المتألق إبراهيم بودبوس، لينتهي الشوط 

األول بتقدم الجزارة بهدف نظيف.
بنغازي  األهلي  دخل  الثاني  الشوط  وفي 
نقاط،  الثالث  تحقيق  أجل  من  كبيرة  برغبة 
تقدم  تعزيز  ف��ي  التائب  المعتصم  لينجح 
ينجح  لم  تسديدة  طريق  عن  بنغازي  األهلي 

المرمى  ح��ارس  وال  وال��و  محمود  ال��م��داف��ع 
ليتقدم  معها،  التعامل  ف��ي  ال��ه��رام  إس���الم 
المشوار الطويل بهدف ثاٍن عند الدقيقة 70 

من عمر المباراة.
ولم تمر خمس دقائق حتى حصل األهلي 
حارس  عرقلة  إث��ر  ج��زاء  ركلة  على  بنغازي 
مرمى النصر لمسجل الهدف الثاني المعتصم 
ليترجمها  ال��ج��زاء،  منطقة  داخ���ل  ال��ت��ائ��ب 

المدافع حامد الثلبة إلى هدف عند الدقيقة 
ال�77 من عمر اللقاء.

وف���ي ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال��وق��ت ب��دل 
في  ال��ت��اورغ��ي  ع��ام��ر  البديل  نجح  الضائع 
تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لنادي النصر، 
محمد  اآلخر  البديل  زميله  تمريرة  مستغاًل 
بنغازي  األهلي  بتفوق  اللقاء  لينتهي  جمعة، 
على النصر في ديربي بنغازي بثالثة أهداف 

مقابل هدف.
وب��ه��ذا ال��ف��وز يصل األه��ل��ي ب��ن��غ��ازي إلى 
انتصاره الخامس من خمس مباريات خاضها 
في الدوري الممتاز هذا الموسم، محقًقا 15 
نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد 
متصدر المجموعة األولى من الدوري الممتاز 
نادي النصر عند النقطة 22 من 9 مباريات 

خاضها في الدوري هذا الموسم.
الروح  سادتها  المباراة  أن  بالذكر  جدير 
الرياضية ولم تشهد أي توقفات تُذكر، وكانت 

شحيحة من حيث الكروت الملونة

النجم المصري محمد صالح يفوز بجائزة 
لوريوس لإللهام الرياضي لعام 2021

فاز نجم ليفربول اإلنكليزي 
لكرة  ال��م��ص��ري  وال��م��ن��ت��خ��ب 
اليوم  ص��الح،  محمد  القدم، 
ال��خ��م��ي��س ب��ج��ائ��زة ل��وري��وس 
ل���إلل���ه���ام ال���ري���اض���ي ل��ع��ام 

.2021
وت��ن��ض��اف ه���ذه ال��ج��ائ��زة 
ل��س��ل��س��ة اإلن����ج����ازات ال��ت��ي 
المصري  ال��ف��رع��ون  حققها 
ليفربول  اإلنكليزي  ناديه  مع 

ومنتخب بالده مصر.
نادي  نال  أخ��رى،  من جهة 
بايرن ميونيخ األلماني جائزة 

لعام  فريق  ألفضل  ل��وري��وس 
.2021

وآلت جائزة أفضل رياضي 
لنجم كرة المضرب اإلسباني 
عاد  حين  في  ن��ادال  رافاييل 
لليابانية  رياضية  أفضل  لقب 

ناومي أوساكا.
مناصر  أفضل  جائزة  أم��ا 
للعام ذاته فقد كانت  رياضي 
ال��ف��ورم��وال  ن��ج��م  نصيب  م��ن 
ل��وي��س  ال���ب���ري���ط���ان���ي  وان 
هاميلتون لمواقفه في محاربة 

العنصرية.


