
صرح المتحدث الرسمي 
باسم مجلس النواب السيد 
” عبدالله بليحق ” أن مجلس 
جلسة  يعقد  س��وف  النواب 
رسمية يوم الغد اإلثنين 16 
بمقر  2021م  أغسطس 

المجلس في مدينة طبرق.
واكد بليحق في تصريحه 
ال����ن����واب  م���ج���ل���س  أن   ،
بنود  مناقشة  سيستكمل 

المتواصل  األعمال  ج��دول 
والُمعلن  جلسات  عدة  منذ 

سلفاً.
قد  النواب  مجلس  وك��ان 
علق جلسته الماضية والتى 
وم��داول��ة  ن��ق��اش  فيها  ب��دأ 
م���ش���روع ق���ان���ون ان��ت��خ��اب 
من  مباشر  بشكل  الرئيس 
الجلسة  نهاية  وفي  الشعب 
ورد مشروع قانون الميزانية 

الحكومة  قبل  من  المعدل 
ف  التأجيل  طلبت  أن  بعد 
تعميم  ت��م  و  السابق  ال��ي��وم 
الميزانية  ق��ان��ون  م��ش��روع 
ال���م���ع���دل ع���ل���ى ال����س����ادة 
أع���ض���اء م��ج��ل��س ال���ن���واب 
التخطيط  للجنة  واح��ال��ت��ه 
العامة  والموازنة  والمالية 
واحالته  المالحظات  إلبداء 

لمجلس النواب.

الداخلية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  عبر 
بمجلس النواب السيد/ سليمان الحراري 
من  ع��دد  وإص��اب��ة  لمقتل  أسفه  بالغ  عن 
الجنسية  من  الشرعيين  غير  المهاجرين 
داخ��ل  لتهريبهم  عملية  اث��ن��اء  المصرية 
تضامنه  على  م��ؤك��دا  الليبية،  األراض���ي 
ومواساته القلبية الحارة لعائالت الضحايا 
وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مشيراً 
على  الداخلية  الشؤون  لجنة  ح��رص  إل��ى 

متابعة مالبسات هذا الحادث المؤسف. 
وأضاف الحراري بأن عصابات تهريب 
البشر تستفيد من الضعف في اإلجراءات 
العمل  ف��ي  الراغبين  استغالل  أج��ل  م��ن 
وتعريض  وابتزازهم  ليبيا،  جوار  دول  من 

مكاسبهم  أجل  من  فقط  للخطر  حياتهم 
حريصة  الداخلية  لجنة  وان  الشخصية، 
على متابعة األجهزة المختصة في مكافحة 
يقف  م��ن  وج��ل��ب  البشر،  تهريب  ظ��اه��رة 

وراءها للعدالة.
الداخلية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  وتابع 
المختصة  السلطات  مع  تتابع  اللجنة  بأن 
اح��ت��ج��از ع����دد اخ����ر م���ن ال��م��ه��اج��ري��ن 
المصريين غير الشرعيين بسبب انتهاكهم 
إلجراءات السفر إلى ليبيا، وتحرص على 
وفقا  ال��ح��االت  تلك  م��ع  التعامل  يتم  أن 
للقوانين النافذة وان يتم مراعاة أوضاعهم 
يركز  أن  أهمية  على  مشددا  اإلنسانية، 
على  العمل  والمصري  الليبي  الجانبين 

بوضع  يسمح  بما  ال��واف��دة  العمالة  ملف 
العمالة  لسفر  ورس��م��ي��ة  واض��ح��ة  آل��ي��ة 
المصرية إلى ليبيا، وهو عمل مناط بوزارة 
بعثاتها  البلدين ومن خالل  الخارجية في 
أن  ويجب  البلدين  كال  في  الدبلوماسية 

تكون له األولوية.
تسريع  يجب  ب��أن��ه  ال��ح��راري  وأوض���ح 
العمل بهذا الملف على جميع المستويات 
من  الوافدة  للعمالة  ليبيا  لحاجة  بالنظر 
مناسبة  إج����راءات  ل��وض��ع  وأي��ض��ا  مصر 
واإلنسانية  القانونية  االعتبارات  تراعي 
مصر،  ج��م��ه��وري��ة  م��ن  ال��ق��ادم��ة  للعمالة 
المشتركة  والفائدة  المصلحة  يحقق  وبما 

للبلدين الشقيقين .

الغد اإلثنين بمقره في مدينة طبرق النواب يعقد جلسة رسمية يوم  مجلس 
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الالفي: طريق بناء السالم في ليبيا 
يبدأ من احترام ما اتفق عليه الليبيون
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جولة ميدانية لـ”الدبيبة” على مواقع 
تابعة للداخلية بمنطقة النّقازة

وزير العمل يبحث مع السفير المصري آليات 
عودة العمالة المصرية للسوق الليبي

الوطني لمكافحة االمراض يصدر تقريره األسبوعي 
الحادي والثالثون حول الموقف الوبائي في البالد

بلدية بنغازي تشرع في 
أعمال صيانة وتطوير 

كورنيش بنغازي

لجنة الشؤون الداخلية تأسف لحادث مقتل عدد من المهاجرين المصريين واحتجاز آخرين ال��خ��ارج��ي��ة بمجلس  ل��ج��ن��ة  ه��ن��أ رئ��ي��س 
ال���ن���واب ال��س��ي��د ي��وس��ف ال��ع��ق��وري الشعب 
الليبي بالذكرى الواحدة والثمانون  لتأسيس  
الجيش الليبي في ابي رواش بالكيلو 9 قرب 
اغسطس   9 في  مصر  بجمهورية  القاهرة 
العالمية  ال��ح��رب  ل��خ��وض  وذل���ك  1940م 
الثانية إلى جانب قوات دول الحلفاء من أجل 

طرد االحتالل اإليطالي الفاشي من ليبيا .
واس���ت���ذك���ر ال���ع���ق���وري ف���ي ه����ذا ال��ي��وم 
الجيش  أف��راد  األج���داد،  ونضال  تضحيات 
تاريخا  ال��ذي��ن س��ط��روا  وق��ادت��ه��م  ال��ل��ي��ب��ي 
نظامية  قوات  تأسيس  في  ونجحوا  مشرفا 
وانعدام  التحديات  جميع  رغم  المنفى  في 
اإلمكانيات وواجهوا القوات الفاشية والنازية 
إيمانهم  ال��وح��ي��د  سالحهم  ش��ج��اع��ة،  بكل 
بعدالة قضيتهم ورغبتهم في تخليص وطنهم 
تضحياتهم  ان  مؤكدا  االحتالل،  براثن  من 
وطنيا  وفخرا  لالجيال  منارة  دائما  ستظل 

الينسى على مر السنوات .
الليبي  الجيش  بعراقة  العقوري  وأش���اد 
وأه���م م��ن��ج��زات��ه، ك��ون��ه ت��أس��س ح��ت��ى قبل 
استقالل البالد وكان دوره  إلى جانب الحلفاء 
اجل  م��ن  السياسي  للحراك  كبيرا  داع��م��ا 
التي  الصديقة  الدول  ،مهنئا  ليبيا  استقالل 
ساعدت في تأسيس الجيش الليبي، مجددا 
على  مؤكدا  معها،  التاريخية  العالقات  عمق 
العربية  مع جمهورية مصر  العالقات  اهمية 
التي كانت دائما سندا للشعب الليبي، مضيفا 
ان هناك كثير من الدروس المستفادة من تلك 
الفترة وان الزعماء الليبيين في ذلك الوقت 
تجاوز  على  اظهروا نضجا سياسيا وحرصا 

خالفاتهم من اجل تحرير بالدهم  .
اهتمام  لعدم   اسفه  عن  العقوري  وعبر 
ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة  ب��اح��ي��اء ه��ذه ال��ذك��رى 
االبرز  الدور  لها  كان  التي  العظيمة  الوطنية 
ع��ل��ى ض���رورة  م��ؤك��دا  ليبيا،  اس��ت��ق��الل  ف��ي 
تعبر  التي  التاريخية  الرموز  بهذه  االحتفال 
الليبيين في  الوطني وتجمع كل  النضال  عن 

هوية واحدة جامعة.

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يهنئ الشعب الليبي 
بالذكرى الواحدة والثمانون لتأسيس الجيش الليبي

عقد عدد من أعضاء لجنة الصحة 
ايمن  ال��ن��ائ��ب  وه��م  ال��ن��واب  بمجلس 
توطين  بملف  المكلف  النصر  سيف 
السيدة  ال��ن��ائ��ب   ، باللجنة  ال��ع��الج 
أسماء الخوجة ، النائب السيدة فوزية 
بوغالية في مقر ديوان مجلس النواب 
الماضي،  االربعاء  يوم  طرابلس  فرع 
السيد  االقتصاد  وزي��ر  مع  اجتماعا 
محمد الحويج ولجنة تسعير الخدمات 

الصحية التابعة لوزارة االقتصاد
ص��ن��دوق  إدارة  ل��ج��ن��ة  ورئ���ي���س 
المركز  عام  ومدير  الصحي  التأمين 
الوطني العتماد المؤسسات الصحية 
والسيد مسؤول قطاع الصحة بديوان 
اتحاد  وأع��ض��اء  ورئ��ي��س  المحاسبة 

المصحات الخاصة .
اآلليات  مناقشة  االجتماع  وتناول 

الصحية  الخدمات  لتسعير  المتبعة 
والمعايير المتخذة في هذه التسعيرة 
وضرورة اإلسراع في استكمال أعمال 
الخطوة  لهذه  لما   ، المعنية  اللجنة 
من أهمية قصوى في اعتماد سياسة 
القطاع  تمكن  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ة  ش���راء 
الصحي من تسخير كافة اإلمكانيات 
الوطنية في توطين العالج بالداخل .

يذكر أن هذا االجتماع يأتي ضمن 
والمتابعات  االجتماعات  من  سلسلة 
ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا ل��ج��ن��ة ال��ص��ح��ة 
للملفات  ال��ن��واب  بمجلس  وال��ب��ي��ئ��ة 
لتحسين  الصحة،  لقطاع  األساسية 
وبما  للمواطنين  المقدمة  الخدمات 
االجتماعية  العدالة  تحقيق  يضمن 

للمواطنين.

المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  قال 
بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء 
تأسيس  ذك��رى  إن  المحجوب  خالد 
ص��رف”  وطني  “ي��وم  الليبي  الجيش 
الليبيين احتراًما لجهود  يقف فيه كل 
كل  على  ويترحم  المؤسسين  اآلب���اء 

شهدائه.
المحجوب أشار في تصريح لموقع 
كانت  ال��ق��وة  ه���ذه  أن  إل���ى  اخ���ب���اري 
لكنها  اإلره��اب��ي��ي��ن؛  بفعل  ستنطفئ 
األح��رار،  الليبيين  ب��إرادة  بقوة  ع��ادت 
أبناءه  قدم  ال��ذي  الشعب  وقف  حيث 

لبناء هذه المؤسسة ولبوا نداء القائد 
قاد  الذي  حفتر  خليفة  المشير  العام 

المعركة ضد اإلرهابيين.
ولفت إلى أنه “لوال هذه التضحيات 
لما وصلنا إلى التطلع إلى االنتخابات 
وإي���ق���اف ال��م��ش��روع اإلخ���وان���ي في 

المنطقة”.
الجيش  أن  ال��م��ح��ج��وب  وأوض����ح 
القضايا  وال  ليبيا  يخذل  ل��م  الليبي 
الغارة  يرد  واقًفا  وظل  يوًما،  العربية 
الهادفة  الغاشمة  القوى  ضد  بالغارة 

للسيطرة على البلد.

الجيش  مهام  إن  القول:  تابع  كما 
الشعب  بتسلم  إال  تنتهي  ال  الليبي 
ال��ل��ي��ب��ي زم���ام األم����ور داخ���ل نطاقه 
تتبع  ف��ي  مستمر  وه���و  ال��ج��غ��راف��ي، 
وأهمها  المناطق  كافة  في  اإلرهابيين 
األهالي  لتأمين  الجنوبية  المنطقة 

وفرض القانون.
أي��ادي  على  “نشد  ق��ائ��اًل:  واختتم 
كافة الجنود والضباط وضباط الصف 
إل��ى  ون��دع��وه��م  الليبي  ال��ج��ي��ش  ف��ي 
مستقبل  أجل  من  العطاء  من  المزيد 

آمن وزاهر ألبناء شعبنا”.

عدد من أعضاء لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقدون 
اجتماعا لمتابعة ملف توطين العالج بالداخل

المحجوب: مهام الجيش الليبي ال تنتهي إال بتسلم الشعب الليبي زمام األمور
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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 . ●

ـــــس الــــتــــحــــريــــر: ـــــي رئ

: الــفــنــيــة  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

فــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــس
هــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــف
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التهاني  الرئاسي  المجلس  قدم 
لكل شباب ليبيا على امتداد الوطن 
للشباب  ال��دول��ي  ال��ي��وم  بمناسبة 
اغسطس   12 يوم  يصادف  ال��ذي 
م��ن ك��ل ع���ام وال����ذي اخ��ت��ارت له 
شعار  ال��م��ت��ح��دة   االم���م  منظمة 
ابتكار  الغذائية،  النظم  "تحويل 
االنسان  صحة  اج��ل  من  الشباب 

وصحة الكوكب ."
بيان اصدره  المجلس في  واكد 
اعادة  بأن  الماضي  الخميس  يوم 
اال بسواعد  يكتمل  لن  الدولة  بناء 
العنفوان  ف��ه��م  ش��ب��اب��ه��ا   وع��ق��ول 
والعزيمة  الواثقة  واالرادة  والقوة 

في  المساهمة  ف��ي  التلين  ال��ت��ي 
نهضة الوطن  ورفعته.

في  الرئاسي  المجلس  واش���ار 
بيانه الى ان ذكرى هذا اليوم تعد 
التي  السبل  فرصة حقيقية البراز 
في  الشباب  مساهمة  بها  ت��ث��ري 
فيروس  لمواجهة  الدولية  الجهود 
كورونا وتاثيراته  االقتصادية التي 
الشباب  على  التحديات  تضاعف 
وجه  على  بالدنا  وفي  العالم   في 

الخصوص .
وقال المجلس في بيانه "نتطلع 
التنمية  ج��ه��ود  ك��ل  تسخير  ال���ى 
الشباب  دع��م  اج��ل  م��ن  البشرية 

واس��ت��ث��م��ار ط��اق��ات��ه��م وق��درات��ه��م 
وح��م��اس��ه��م ل��ص��ال��ح ب��ن��اء ال��وط��ن 
بعد  يكونوا  واال  استقراره،  واعادة 
ادوات الشعال االضطرابات  اليوم 
للمواجهات  ووق����ودا  ال��س��ي��اس��ي��ة 
فرص  لفتح  ونسعى  العسكرية، 
االجتماعية  وال��م��ش��ارك��ة  التعليم 
واالقتصادية والسياسية امامهم" .

هذه  ان  على  المجلس  وش���دد 
تحتاج  الوطن  تاريخ  من  المرحلة 
للوقوف الحازم مع الشباب للمضي 
قدما نحو مستقبل واعد يكون لهم 
الغيير  صنع  ف��ي  رائ���دا  دورا  فيه 

للمستقبل .

اجرت عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية 
ملف  متابعة  لجنة  وع��ض��و  ال��ن��واب  بمجلس 
عبر  لقاءاً  الطبلقي  عائشة  السيدة  الكهرباء 
في  الكهرباء  خبراء  مع  االفتراضية  التقنية 
تكليفهم  تم  والذي  األمريكية  براجما  مؤسسة 
بتقديم الدعم االستشاري من أجل حلحلة أزمة 

الكهرباء بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية .
األساس  في  األزم��ة  بأن  الطبلقي  أك��دت  و 
االستعانة  ف��ي  ب��ل  ال��م��وارد  توفير  ف��ي  ليست 
بالخبرات الفنية في هذا المجال مما سيسمح 
 ، باستغالل تلك الموارد على الوجه الصحيح 

مجددة
من  االستفادة  على  النواب  مجلس  ح��رص 
أن  إلى  مشيرة   ، والدولية  المحلية  الخبرات 
التي  األزم��ات  اب��رز  من  تعتبر  الكهرباء  أزم��ة 
تواجه البالد وتؤثر سلبا على حياة المواطن ، 

مشددة على ضرورة العمل بسرعة على وضع 
الحلول الناجعة لها مع الحكومة .

ال��ك��ه��رب��اء بمؤسسة  ب��دوره��م أك��د خ��ب��راء 
مع  العمل  على  حرصهم  األمريكية  براجما 
مجلس النواب وتقديم المشورة الفنية المطلوبة 
اقترحها  التي  الخطة  لتوصيات  وفقا  والعمل 
ال��خ��ب��راء بعد دراس���ة واس��ع��ة ألوض���اع شبكة 
الكهرباء واإلصالحات المطلوبة لتحسين وضع 

الكهرباء على المدى القصير والمتوسط .
مجلس  دور  أهمية  على  الخبراء  أك��د  كما 
لمتابعة  الالزمة  التشريعات  وضع  في  النواب 
ومايتعلق  الكهرباء  بانتاج  المتعلقة  السياسات 

بها.
الجدير بالذكر بأنه تم االتفاق بين الجانبين 
على استمرار عقد االجتماعات من اجل المزيد 

من التنسيق و التعاون .

بيان المجلس الرئاسي في اليوم الدولي للشباب:

نتطلع الى تسخير كل جهود التنمية البشرية من اجل دعم الشباب 
واستثمار طاقاتهم لصالح الوطن واعادة استقراره

عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية تتابع ملف الكهرباء مع مؤسسة براجما األمريكية

الدبيبة يعلن عن تخصيص الحكومة مبلغ )مليار دينار ليبي( لدعم صندوق الزواج و)مليار وسبعمائة مليون دينار( للقروض السكنية للشباب
الديوان – وال

اعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد 
الدبيبة" عن تخصيص الحكومة مبلغ "مليار دينار ليبي" 
لدعم صندوق الزواج يستفيد منه  خمسون الف شاب 
وخمسون الف شابة لتكوين اسرة جديدة وتخصيص 
مبلغ "مليار وسبعمائة مليون دينار" للقروض السكنية 
للشباب من خالل المصرف العقاري وقروض لتمويل 

المشروعات الصغرى والمتوسطة .
يوم   القاها  التي  الكلمة  في  الدبيبة  اعلن   كما 

الخميس الماضي خالل حضوره االحتفال الذي اقيم 
عن  للشباب  الدولي  اليوم  بمناسبة  الخمس  بمدينة 
انشاء المجلس الوطني للشباب واالعالن عن تاسيس 

المجالس المحلية للشباب  .
واكد الدبيبة ان الحكومة ستعقد يوم االثنين القادم 
اجتماعا مشتركا مع المصرف المركزي والمصارف 
التجارية الستحداث صندوق لدعم المشارع الشبابية 

بمبلغ يقدر ب�12 مليار .
الى  التوجه  الى  الشباب  كلمته  في  الدبيبة  ودعا 

وتؤسس  ستقيم  ال��دول��ة  ان  م��ؤك��دا  وال��ب��ن��اء،  العمل 
الشباب عماد  بها  التي سيعمل  والشركات  المشاريع 

المستقبل .
"حياتكم  للشباب  حديثه  موجها  الدبيبة   وق��ال 
والدمار  االقتتال  سنوات  تهمنا   ومعيشتكم  تهمنا 
ان  النريدكم  تعيشوها  ان  النريدكم  عشناها  التي 
تكونوا وقودها اليمكن ان نسمح بحرب جديدة.. انتم 
تتمتعوا  وان  كريمة   تعيشوا حياة  ان  نريدكم  اوالدنا 

بخيراتكم".
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الرئاسي  المجلس  عضو  ق��ال 
بناء  طريق  إن  الالفي،  الله  عبد 
السالم في ليبيا، يبدأ من احترام 
ورعته  الليبيون،  عليه  اتفق  م��ا 
مجلس  واعتمده  المتحدة  األم��م 
ملتقى  مخرجات  وه��و  ال��ن��واب؛ 
أنتج  وال���ذي  السياسي  ال��ح��وار 
وصالحياتها  التنفيذية  السلطة 

في هذه المرحلة التمهيدية.
وأضاف الالفي في تصريحات 
لوكالة األنباء الليبية، تابعته وكالة 
المجلس  أن  المستقبل،  ان��ب��اء 

ملفي  إنجاح  على  عازم  الرئاسي 
ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وت��وح��ي��د 
تمهيًدا  ال��ع��س��ك��ري��ة؛  ال��م��ؤس��س��ة 
موعدها  في  االنتخابات  إلج��راء 

المحدد.  
  و طالب الالفي البعثة األممية، 
برلين،  الت��ف��اق  الراعية  وال���دول 
وما تبعه من توافقات محلية، أن 
تمارس دورها اإليجابي والحقيقي 
وتوحيد  الطريق،  خارطة  إلنجاح 
معرقلي  وم��واج��ه��ة  ال��م��ؤس��س��ات 

العملية السياسية دون تردُّد.

الالفي: طريق بناء السالم في ليبيا يبدأ من احترام ما اتفق عليه الليبيون

وزير التعليم التقني ُيطلع بوجناح على خطط إعادة الثقة لمؤسسات التعليم التقنية

الوطنية  الوحدة  الحكومة  رئيس  التقى 
الماضي  يوم األربعاء  الدبيبة،  الحميد  عبد 
بمكتبه بمدينة طرابلس؛ سفير الجزائر لدى 

ليبيا كمال الجراري.
وأفاد المكتب اإلعالمي لرئيس الحكومة، 
بأن الدبيبة أعرب للسفير عن حزنه الشديد 
للضحايا الذين سقطوا من قوات الجيش، 
التي  الحرائق  إطفاء  في  مساهمتهم  أثناء 
للرئيس  تعازيه  ونقل  بالجزائر،  اندلعت 
المصاب  ه��ذا  على  ال��ج��زائ��ري  وال��ش��ع��ب 
الليبي  ال��ش��ع��ب  ت��ض��ام��ن  م��ؤك��ًدا  ال��ج��ل��ل، 
الظروف  ه��ذه  في  الجزائري  شقيقه  مع 

الصعبة.

الوحدة  بحكومة  الداخلية  وزي��ر  أص��در 
رقم  ال��ق��رار  م���ازن،  خالد  ال��ل��واء  الوطنية 
على  ينص  وال���ذي   2021 لعام   1050
الجنائي"  ال��ب��ح��ث  "ج��ه��از  تسمية  إل��غ��اء 
وزير  من  سابق  ق��رار  بموجب  ج��اء  ال��ذي 
الداخلية السابق بالحكومة الليبية المؤقتة 
للبحث  العامة  "اإلدارة  إلى  تسميته  وتعاد 

الجنائي".
الثالثاء  ي��وم  ال��ص��ادر،  ال��ق��رار  ينص  كما 
الماضي على أن تكون تبعية اإلدارة العامة 
للبحث الجنائي لوزير الداخلية بشكل مباشر 
رئيسا  مقرا  بنغازي  مدينة  لتحديد  إضافة 

لإلدارة.

الحكومة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أك���د 
رم��ض��ان ب��وج��ن��اح وق��وف��ه إل��ى 
العليا؛  التقنية  المعاهد  جانب 
ح��ت��ى ت��ن��ال ح��ق��وق��ه��ا وت��م��ارس 
بها  خّولها  التي  اختصاصاتها 

القانون. 
واج��ت��م��ع ب��وج��ن��اح م��ع وزي��ر 
يخلف  والفني  التقني  التعليم 
طرابلس،  في  بمكتبه  السيفاو 
التي  القضايا  الجانبان  وناقش 
وما  التقني  التعليم  قطاع  تهم 

وعراقيل،  صعوبات  من  يواجهه 
ووضع آلية عمل لحلحلتها.

الخطط  اس��ت��ع��راض  ت��م  كما 
التي من شأنها االرتقاء بالقطاع 
لمؤسسات  الثقة  إع��ادة  وسبل 
التعليم التقني وتوحيد مكوناته، 
لما  متابعته  بوجناح  أك��د  فيما 
صدر من قرارات وتعليمات من 
لتكون  وت��وص��ي��ات  ال��وزي��ر  قبل 
تنفذ على  وق��رارات  منهج عمل 

ارض الواقع.

الدبيبة يعّزي الجزائر في ضحايا 
الحرائق التي اندلعت بالبالد

وزير الداخلية يغّير تسمية 
جهاز البحث الجنائي

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  اس��ت��ك��م��ل 
وفد  م��ع  اقعيم،  ف��رج  الفنية  للشؤون 
بالشرق   "  ZTE" الصينية   ال��ش��رك��ة 
المدن  تنفيذ مشروع  دراس��ة  األوس��ط؛ 
تعزيز  يشمل   ال��ذي  العالمي،  الذكية  
ك��ام��ل م��ف��ت��رق��ات وش������وارع وم��ي��ادي��ن 
الطاقة  على  تعمل  بكاميرات  المدينة 
الشمسية؛ لتتبع الخارجين عن القانون 

والمخالفين.
اللقاء الذي عقد بمكتب أقعيم بديوان 
الوزارة ببنغازي، وحضره عدد من ضباط 

وزارة الداخلية المكلفين بالمهام المعنية 
المجتمعون  خالله  أكد  المشروع؛  بهذا 
ميدانية  دراس��ة  بعد  المشروع  جاهزية 
الشركة  مهندسي  ق��ب��ل  م��ن  متكاملة 
ورصد وتدوين األماكن المستهدفة لزرع 
أرج��اء  في  والتتبع  المراقبة  كاميرات 

بنغازي كافة.
استعداده إلطالق  أقعيم  أكد  ب��دوره، 
هذا المشروع، الذي من شأنه تعزيز أمن 
وأمان المدينة ومواطنيها لتغدو بنغازي 

والمدن الليبية كافة أمنة مستقرة.

طرحت وزيرة الخارجية نجالء المنقوش، مع 
ملف  الصور؛  الصديق  المستشار  العام  النائب 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل التصدي 
االّت��ج��ار  ف��ي  ال��م��ت��ورط��ة  ال��دول��ي��ة  للعصابات 

بالبشر.
واستعرضت "المنقوش" اإلجراءات القانونية 
عملها  تنظيم  إط��ار  في  ال���وزارة  اتخذتها  التي 
القوانين  وتطبيق  ال��ت��ج��اوزات،  على  والقضاء 
التي تنظم عملها، خاصة ما يتعلق بإنهاء عمل 
مدة  تجاوزت  الذين  والدبلوماسيين  السفراء 
البعثات  ف��ي  بها  المكلفين  للوظائف  شغلهم 
الذين  وكذلك  القانونية،  المدة  بالخارج  الليبية 

بلغوا السن القانونية لإلحالة على التقاعد.

ون��وق��ش خ���الل ال��ل��ق��اء م��ل��ف ال��ه��ج��رة غير 
الشرعية، وما تشكله من تهديد لألمن القومي 
وما  للسكان،  الديموغرافي  وال��ت��وزي��ع  الليبي 
تتداوله بعض المنظمات الدولية من تقارير حول 
في  الشرعيين  غير  المهاجرين  معاملة  إس��اءة 

بعض مراكز اإليواء، خاصة الفئات المستضعفة 
من األطفال والنساء.

وش����ددت وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى ض���رورة 
التصدي للعصابات الدولية المتورطة في االتجار 
بالبشر، باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير 

الشرعيين، وليست مقصداً وال مصدرا لهم.
بين  والتنسيق  التعاون  أهمية  أوضحت  كما 
والجهات  الخارجية  ووزارة  العام  النائب  مكتب 
األخرى ذات العالقة، وكذلك دول الجوار الليبي 
لوضع استراتيجية شاملة لتأمين الحدود للحد 
من هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية 

األخرى، كالتهريب والجريمة المنظمة.
يقوم  ال��ت��ي  بالجهود  "ال��م��ن��ق��وش"  وأش����ادت 
الجريمة  مكافحة  في  العام،  النائب  مكتب  بها 
بالبشر،  االتجار  جريمة  رأسها  على  المنظمة، 
كما  دولية،  عصابات  تمتهنها  أصبحت  والتي 
والجريمة  اإلره��اب  مكافحة  في  بدوره  أشادت 

العابرة للحدود.

اس����ت����ق����ب����ل رئ����ي����س 
ال���م���ف���وض���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل���الن���ت���خ���اب���ات ع���م���اد 
بمقر  األرب��ع��اء،  السايح، 
بطرابلس؛  المفوضية 
نجالء  الخارجية  وزي��رة 
ال���م���ن���ق���وش، ب��ح��ض��ور 
أع���������ض���������اء م���ج���ل���س 

المفوضية.
وب������ح������ث ال����ل����ق����اء 
أوج�������ه ال����ت����ع����اون ب��ي��ن 
للتحضير  ال��ج��ان��ب��ي��ن 
في  المقرر  لالستحقاق 

ال���ق���ادم،  دي��س��م��ب��ر   24
المفوضية  دع��م  وس��ب��ل 
هذا  بمتطلبات  لإليفاء 

االستحقاق.
السايح  واس��ت��ع��رض   

إج�������راءات ال��م��ف��وض��ي��ة 
لضمان مشاركة الجاليات 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��م��ق��ي��م��ة في 
االنتخابات،  في  الخارج 
ك��م��ا اس���ت���ع���رض أوج���ه 

ال��دع��م ال��ف��ن��ي ال��م��ق��دم 
ال��دول��ي،  المجتمع  م��ن 
من  ال���رف���ع  ف���ي  ودوره 
العملية  ومهنية  ك��ف��اءة 
المعايير  وفق  االنتخابية 

الدولية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، أع��رب��ت 
دعمها  ع���ن  ال��م��ن��ق��وش 
للمسار االنتخابي، مبدية 
استعداد وزارة الخارجية 
ل��ت��س��خ��ي��ر اإلم���ك���ان���ات 
لنجاح  لديها  المتوفرة 
هذا االستحقاق، والعمل 
لتهيئة  ال��م��ف��وض��ي��ة  م��ع 
لتتمكن  الظروف  أفضل 
الجاليات الليبية المقيمة 
بالخارج من الوصول إلى 

صناديق االقتراع.

اقعيم: مستعدون إلطالق "مشروع المدن الذكية  العالمي" الذي سيعزز األمن واالستقرار ببنغازي

"المنقوش" والنائب العام يطرحان ملف الهجرة غير الشرعية وعصابات االّتجار بالبشر

السايح والمنقوش يبحثان تمكين الجاليات الليبية بالخارج من الوصول إلى صناديق االقتراع
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شّددت وزيرة الخارجية نجالء المنقوش، يوم 
الدعم  تقديم  ض��رورة  على  الماضي،  األرب��ع��اء 
البالد،  حدود  ومراقبة  لتأمين  األمنية  للجهات 
وذلك خالل لقائها وكيل وزارة الداخلية للشؤون 

العامة عميد محمود سعيد.
سير  على  "المنقوش"  ال���وزارة،  وكيل  وأطلع 
دول  مع  والتنسيق  ال��ح��دودي��ة،  بالمعابر  العمل 

الجوار في تأمين المنافذ.
وش��ددت وزي��رة الخارجية على ض��رورة وضع 
عمليات  وتشديد  الحدود  لتأمين  أمنية  خطط 
كٌل  المختصة،  األجهزة  مع  بالتنسيق  مراقبتها، 

حسب المهام المكلف بها.
كما أكدت على أهمية الرفع من مستوى األداء 
في  التحكم  بغرض  بها  العمل  وتنظيم  بالمعابر، 
الدخول والخروج من األراضي الليبية؛ للحد من 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة 

العابرة للحدود، والتصدي لعمليات التهريب.

التقى وكيل وزارة االقتصاد للشؤون التجارية، 
بمقر  الشباب  وزارة  وكيل  الماضي،  الثالثاء  يوم 
بين  التعاون  أوج��ه  لبحث  طرابلس؛  في  ال��وزارة 
الوزارتين في تنفيذ مشاريع تدعم فئة الشباب، 
بحضور مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات 

الصغرى والمتوسطة.
دعم  شأنها  من  مقترحات  اللقاء  واستعرض 
فئة الشباب واستقطاب أصحاب األفكار الريادية 
مراكز  خ��الل  من  الخاصة،  مشاريعهم  وتنفيذ 
الوطني  للبرنامج  التابعة  األع��م��ال  وحاضنات 

للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
أن  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد  وزارة  وك��ي��ل  وأك���د 
م��ن خالل  ال��ش��ب��اب  فئة  ل��دع��م  تسعى  ال����وزارة 
الفني  وال��دع��م  االس��ت��ش��اري��ة  ال��خ��دم��ات  تقديم 
الصغرى  المشروعات  من  عدد  لتنفيذ  ال��الزم؛ 
والمتوسطة عبر مراكز وحاضنات األعمال التي 
تم إنشاؤها بمختلف المناطق في البالد، بهدف 
تحقيق التنمية المكانية ودعم االقتصاد الوطني 

وخلق فرص عمل.

بحثت وزارة الخارجية الليبية مع بعثة االتحاد 
األوروبي سبل تعزيز ودعم أمن وإدارة الحدود، 
ومكافحة  واإلن��ق��اذ،  البحث  عمليات  وتطوير 

شبكات التهريب واالتجار بالبشر.
تم  ما  تنفيذ  آليات  متابعة  االجتماع  وناقش 
االتفاق عليه سابقا بين الجانبين بشأن تقديم 
الليبي،  للجانب  واللوجستي  الفني  ال��دع��م 
باإلضافة إلى مناقشة المقترحات والمتطلبات 
في  للمساهمة  الليبي  الجانب  بها  تقدم  التي 

دعم أمن الحدود البرية والبحرية.
تنفيذ  استكمال  أهمية  االجتماع  ناقش  كما 
لتعزيز  االت��ص��االت  منظومة  إن��ش��اء  م��ش��روع 
رب��ط  ال���ح���دود، واس��ت��ك��م��ال  أم���ن  إدارة  دع���م 
االتصاالت،  بشبكة  والسيطرة  العمليات  غرف 
األكاديمية  وتطوير  تأهيل  إعادة  إلى  باإلضافة 
الليبية البحرية، وتجهيز مركز البحث َواإلنقاذ.

المنقوش: يجب تقديم الدعم لألجهزة 
األمنية لتأمين ومراقبة الحدود

مباحثات لـ"االقتصاد" و"الشباب" لتنفيذ 
مشاريع تدعم فئة الشباب

مباحثات لوزارة الخارجية مع بعثة االتحاد 
األوروبي في ملف إدارة وتأمين الحدود

جولة ميدانية لـ”الدبيبة” على مواقع تابعة للداخلية بمنطقة النّقازة

القطراني يناقش مع أعضاء السفارة المصرية تنظيم وجود العمالة المصرية في ليبيا

وزير التعليم العالي يبحث مع مدراء الدراسات العليا مشروع اإليفاد بالداخل والخارج

مدير إدارة التعليم التقني والفني الخاص يجتمع بمديري المعاهد التقنية والفنية ببنغازي

وفد من وزارة العدل في زيارة لمؤسسة اإلصالح والتأهيل في طرابلس

أج��������������رى رئ�����ي�����س 
الحميد  عبد  الحكومة 
تفقدية  جولة  الدبيبة، 
إدارة  ت��دري��ب  ل��م��واق��ع 
العمليات األمنية التابعة 
لوزارة الداخلية بمنطقة 

النقازة.
تفقد  الجولة  وخ��الل 
الموقع  الحكومة  رئيس 
ال��ت��دري��ب��ي وال���م���واق���ع 
من  للمتدربين  الخدمية 
تدريبية،  وقاعات  إقامة 
الجولة  خ��الل  واستمع 

من وكيل الوزارة للشؤون 
اإلدارة؛  ومدير  العامة، 
التدريبية  البرامج  إل��ى 
قبلهم  م���ن  ال��م��ن��ف��ذة 
المستهدفين  وطبيعة 

والصعوبات  بالتدريب 
التي تواجههم.

ووّج�������ه “ال���دب���ي���ب���ة” 
ب����اس����ت����ك����م����ال ب��ع��ض 
صالة  وإنشاء  المرافق 

ري����اض����ي����ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
الجهود  مثمًنا  بالموقع، 
العاملون  يبذلها  ال��ت��ي 

بهذه المراكز.
في  “الدبيبة”  وراف��ق 

يوم  ج��رت  التى  الجولة 
ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي، 
ليبيا  مصرف  محافظ 
ال����م����رك����زي ال��ص��دي��ق 
الدولة  ووزي��ري  الكبير، 
ال��وزراء  مجلس  لشؤون 
ورئيس الحكومة والدولة 
ل���الت���ص���ال وال����ش����ؤون 
باإلضافة  السياسية، 
إلى وكيل وزارة الداخلية 
ومدير  العامة،  للشؤون 
األمنية  العمليات  إدارة 

بوزارة الداخلية.

ثّمن النائب األول لرئيس الحكومة 
حسين القطراني، دور مصر ودعمها 
ولوقوفها  المصالحة  لملف  الجاد 
من   النابع  الليبية  األم��ة  مع  الدائم 
بين  تربط  التي  الوطيدة  العالقات 

البلدين الشقيقين.
أتى ذلك في لقاء جمعه بالقائم 
تامر  المصرية  ال��س��ف��ارة  بأعمال 
الملف  ع��ن  وال��م��س��ؤول  مصطفى 
المصرية  الخارجية  ب��وزارة  الليبي 

محمد ثروت يوم الثالثاء الماضي؛ 
حيث يأتي اللقاء ضمن جهود تقديم 
السفارة  لعمل  الالزمة  اإلمكانات 

المصرية في العاصمة طرابلس.
وناقش المجتمعون  تنظيم عمل 
بين  واالقتصادي   التجاري  التبادل 
الكفيلة  السبل  جانب  إلى  البلدين، 
العمالة  دخ��ول  اج����راءات  لتسهيل 
المصرية وتنظيم وجودها باألراضي 

الليبية بحسب حاجة السوق.

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  عقد 
الخميس  ي��وم  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��وح��دة  بحكومة 
الماضي، اجتماعه الثاني مع مدراء اإلدارات 
بالوزارة، ومدراء الدراسات العليا بالجامعات، 
لإليفاد  الوطني  المشروع  لمناقشة  وذل��ك 

بالداخل والخارج.
وحضر االجتماع الذي عقد بمقر األكاديمية 
الليبية في جنزور بالعاصمة طرابلس، عميد 
ومدير  العليا،  للدراسات  الليبية  األكاديمية 

إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين.
وت��م اإلت��ف��اق خ��الل االج��ت��م��اع على تولي 
تفويضهم  في  ترغب  من  تحديد  الجامعات 
بها.  المسموح  األع��داد  ووفق  أولوياتها  وفق 

وإنه ال مانع من دراسة الطالب في أي جامعة 
حكومية يكون معترف بها في الدولة نفسها، 
ب��اإلض��اف��ة إن���ه س��ي��ك��ون ه��ن��اك ق���رار إي��ف��اد 

بالداخل في اإلسبوع القادم وستكون األولوية 
موجودة  وتخصصاتهم  العمر  بهم  تقدم  لمن 

بالداخل.
وإتفق المجتمعون أيضاَ على إن هناك دول 
معينة  لتخصصات  إعتمادها  سيتم  محددة 
حيث يمنع دراسة التخصص في دولة غيرها، 
وإن هناك ساحات يمنع اإليفاد لها في الوقت 
الحالي ألسباب جوهرية منها )المانيا – كندا 

– تركيا – ماليزيا(.
األكاديمية  منحت  االج��ت��م��اع،  ختام  وف��ي 
بالدور  وعرفانا  شكر  شهادة  الوزير  الليبية، 
الكبير الذي يقوم به الوزير خاصة في توطين 

الدراسات العليا بالداخل 

إدارة  م���دي���ر  اّت���ف���ق 
والفني  التقني  التعليم 
ال����خ����اص ن��ص��رال��دي��ن 
ال���ع���وام���ي م���ع م��دي��ري 
والفنية  التقنية  المعاهد 
ال��واق��ع��ة داخ����ل ن��ط��اق 
ب���ن���غ���ازي؛ ع���ل���ى وض���ع 
هذه  لعمل  موحدة  آلية 
ومتابعتها  المؤسسات 
واإلشراف عليها من قبل 
التقني  التعليم  مكتب 
والفني الخاص بنغازى. 

 ج������اء ذل������ك خ���الل 
اج��ت��م��اع ُع��ق��د ب��دي��وان 

الوزارة ببنغازى،  تنفيذاً 
ل����ل����ق����رارات ال����ص����ادرة 
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارات  ع���ن 

والتربية  والفني،  التقني 
وال���ت���ع���ل���ي���م، وال��ت��ع��ل��ي��م 
العلمي،  والبحث  العالي 

ب����ش����أن ن����ق����ل ت��ب��ع��ي��ة 
مؤسسات التعليم العالي 

والمتوسط.

المعاهد  وثمن مديرو 
دور وزارة التعليم التقني 
وال��ف��ن��ي ل��ج��ه��وده��م في 
التقني  التعليم  تطوير 
وال���ف���ن���ي، واص��ف��ي��ن��ه��ا 
االتجاه  نحو  بالخطوات 

الصحيح.
إدارة  م���دي���ر  وأك�����د 
تواصل  التقني  التعليم 
المنطقة  لباقي  زياراته 
ال��ش��رق��ي��ة وال��ج��ن��وب��ي��ة 
مؤسسات  على  للوقوف 
والفني  التقني  التعليم 

الخاص وتوحيدها.

أج���رى وف��د م��ن وك���الء وزارة 
ال���ع���دل ، زي������ارة ت��ف��ق��دي��ة إل��ى 
ومؤسسات   ، الجديدة  مستشفى 
طرابلس  في  والتأهيل  اإلص��الح 
اإلداري  النطاق  ضمن  والواقعة 
و  اش��ت��ي��وي  علي  ب��رئ��اس��ة  للفرع 

نزيهة عاشور.
رئيس  استقبالهم  ف��ي  وك���ان 
ومدير  القضائية  الشرطة  جهاز 

الضباط  م��ن  وع��دد  المستشفى 
وم��ؤس��س��ات  اإلدارات  م��دي��رو  و 

اإلصالح والتأهيل بالجهاز .
حيث تم خالل الزيارة الوقوف 
ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى االح��ت��ي��اج��ات 
األس���اس���ي���ة ل��ل��م��ؤس��س��ات م��ن 
اإلنشائية،  المكانية  الناحيتين 
تقديم  وإمكانية  الصحية  وكذلك 
ن��زالء  يحتاجها  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات 

بما  عليها  والقائمون  المؤسسات 
األساسية  الخدمات  تقديم  يكفل 
واحترام حقوق النزالء بما يتوافق 

والمعايير الدولية .
اجتماعا  الزيارة  خالل  وعقد 
التنفيذية  الخطوات  فيه  تناولوا 
بما فيها سير العمل بالمستشفى 
الكفيلة  واإلج������راءات  مستقبال 
ومستلزمات  االحتياجات  بتوفير 

للنزالء  الصحية  الرعاية  خدمات 
عند دخوله الخدمة الفعلية .

وتجدر االشارة الى أن مستشفى 
ال���ج���دي���دة ق���د ت��م��ت ال��م��واف��ق��ة 
رقم  القرار  بموجب  إنشائه  على 
على  بناءا   2018 لسنة   1464
باالتفاق  العدل  وزارة  من  اقتراح 
مع وزارة الصحة، وسيكون بسعة 

خمسين سريراً.
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موس�ى"  سليم��ان  "مسعود  السي��د  أش���اد 
رئيس مجلس إدارة شركة سرت لتصنيع النفط 
والغاز بالفرق العاملة في مش�روع تطوي��ر حق��ل 
الخ��ير والتي تواصل الليل بالنهار لوضعه على 
المتميز  وال��دور  الملحوظ  والتقدم   ، اإلنتاج 
لمختلف  التابعة  ال��ف��رق  تلك  ب��ه  تقوم  ال��ذي 

اإلدارات.
وك��ان رئي��س مجل��س اإلدارة قد أجرى زيارة 
الخير  إلى حقل  الماضي  اإلثنين  يوم  تفقدية 
إدارة  مدير  ال��ح��م��ودي"  "ف���وزي  السيد  رفقة 
التخطيط اطلع خاللها على األعمال المنفذة 

على أرض الواقع مقارنة بالج��دول الزمني.
وخ��الل الزيارة التقى رئيس مجلس اإلدارة 
مجموعة  ف��ي  المتمثلة  ال��ع��م��ل  م��ج��م��وع��ات 
العمليات وأعمال ربط خطوط اإلنتاج وخطوط 
تصريف المياه والغاز والربط على خط الواحة 
السالمة  ومجموعة   ، الكهرباء  ومجموعة   ،
االرشادية  العالمات  تركيب  وأعمال  واإلطفاء 
وما يتعلق بعمليات السالمة واإلطفاء وتشغيل 

الحقل بالشكل اآلمن. 
كم���ا التقى المجموع��ات األخرى التي تعمل 
 ، الحقل  وإلى  اآلبار  إلى  المسارات  على فتح 
 ، الرمال  وتسوية  والترتيب  النظافة  وعمليات 
وتجهيز  والترفيه  التموين  مراقبة  ومجموعة 

صالة الموقع.
بف�رق  أثن�اء االجتماع  اتص�ال هاتفي  وعب�ر 
الله"  صن�ع  "مصط�فى  السي�د  ثّم�ن  العم�ل 
رئي�س المؤسس��ة الوطني��ة للنف��ط جهود هذه 
باألعم�ال  وإعجاب�ه  سعادت�ه  وأب��دى   ، الفرق 
الحق��ل  ه��ذا  افتت�اح  إل��ى  وتطلع�ه  المنج�زة 
على  سرت  شركة  بتمّيز  أش�اد  كم��ا   ، قريب��اً 
السيزمي  المس��ح  في  س��واء  األصع��دة  كاف��ة 
ثالثي األبع��اد في حوض��ي س��رت وغ��دامس 
القطعة  ف��ي  م��رزق  ح��وض  ف��ي  ووجوده��ا 
تق��وم  التي  المتميزة  األعم��ال  وكافة   101
والغ�از  النف�ط  إنت�اج  مج�ال  في  الشرك��ة  بها 
وصناع�ة البتروكيم��اويات وتشغي�ل خط الغاز 
الطولي ، محيي��اً جهود كل العاملي��ن بالشركة 
، ومتعه��داً بتقديم الدعم الدائم من المؤسسة 

الوطني���ة للنف���ط للشرك��ة.
ه���ذا وأص��در السيد رئي��س مجل��س إدارة 
وزي��ادة  الجهود  لتكثيف  توجيهاته  الشرك��ة 
فرق العمل خاصة في مجال إيصال الكهرباء 
بتنفي��ذ  لإلس��راع  آخ��ر  عمل  فريق  وإضافة 

األعم��ال المطلوب����ة.

رئيس مجلس إدارة شركة سرت 
لتصنيع النفط والغاز يتفقد 
مشـروع تطويــر حقــل الخــير

وزير العمل يبحث مع السفير المصري آليات عودة العمالة المصرية للسوق الليبي

المصرف المركزي: سيتم رفع القيود على المقاصة ورفع قيمة السحب كخطوة أولى في توحيد المركزّيين

اإلقتصاد والتجارة تقرر حظر إستيراد الكبدة 
المجمدة من كافة المنافذ الجمركية

الخليج العربي للنفط تجتمع بممثلى شركات المتعاقد معها بخصوص المشروع الخاص بالتوربينات الجديدة بحقل السرير

االعالن عن موعد تسيير الرحالت عبر مطار األبرق الدولي

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد في 
السفير  مع  بطرابلس،  ال��وزارة  بديوان  مكتبه 
المصري لدى ليبيا تامر مصطفى؛ عدداً من 
الملفات التي تتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا
وأكد وزير العمل حرص الوزارة على إبقاء 
عقبات  أي  لتذليل  مفتوحة  االتصال  قنوات 
 ، ليبيا  ف��ي  المصرية  العمالة  ت��واج��ه  ق��د 
تم  كما  لها،  الناظمة  والقوانين  لألطر  وفقاً 
من  المكلفة  الفنية  اللجنة  نتائج  آخر  بحث 

الجانبين لبحث آليات عودة العمالة المصرية 
للسوق الليبي.

 ، ال��م��ص��ري  السفير  أش���اد  م��ن ج��ان��ب��ه، 
بالتعاون والتنسيق الُمستمرين بين الجانبين 
قضايا  مختلف  ب��ش��أن  وال��م��ص��ري  الليبي 
العمالة المصرية في البالد، مؤكدا أن العمالة 
والتعليمات،  باألنظمة  الملتزمة  المصرية 
القوانين  آليات  من  مباشر  بشكل  ستستفيد 

والتشريعات الليبية.

أكد مصدر بالمركزي لصحيفة 
ب��أن��ه سيتم  ص���دى االق��ت��ص��ادي��ة 
ق��ب��ول صكوك  على  ال��ق��ي��ود  رف��ع 
المقاصة بين المصارف، والتوسع 
قيمة  ورف��ع  السيولة  ص��رف  ف��ي 
ال��س��ح��ب م���ن ف����روع ال��م��ص��ارف 

التجارية.
وب���ح���س���ب ال����م����ص����در، ت��أت��ي 
ه���ذه اإلج������راءات ك��خ��ط��وة أول��ى 
توحيد  عملية  م��ن  االن��ت��ه��اء  قبل 
المصرفيين المركزيين بشكل كلي 
التفاصيل  من  مزيٍد  نشر  وسيتم 

الحقاً.
االنتهاء  ع��ن  المصدر  وكشف 

النهائية  المراحل واإلج��راءات  من 
بين  ال��م��ق��اص��ة  مشكلة  لحلحلة 
المصارف التي سبق مناقشتها بين 
رئيس الحكومة ومحافظ مصرف 
التي  والمناقشات  المركزي،  ليبيا 
أجرين مع المصارف التجارية في 

االجتماعات المتكررة مع مصرف 
ليبيا المركزي، وجاري العمل على 
تحويل ونقل مبالغ كبيرة لحسابات 
مصرف  لدى  التجارية  المصارف 
ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 10 

مليار دينار.

وأفاد المصدر بنقل مبلغ 4 مليار 
دينار لمصرف الجمهورية و قرابة 
1.8 مليار دينار للمصرف التجاري 
لمصرف  مليار   2.2 و  ال��وط��ن��ي 
لتخصيص  ب��اإلض��اف��ة  ال���وح���دة، 
م��ب��ال��غ ل��ل��م��ص��ارف األخ����رى مثل 
أفريقيا  وشمال  والتنمية  التجارة 
من  واعتباراً  وغيرها،  والمتوسط 
مصرف  سيشرع  المقبل  األسبوع 
وال��ت��ج��اري  وال��وح��دة  الجمهورية 
التوسع  ف��ي  وال��م��ص��ارف  الوطني 
األجنبي  النقد  بيع  عمليات  ف��ي 
 10 بطاقات  لألغراض خصوصاً 

آالف دوالر.

الوحدة  بحكومة  والتجارة  اإلقتصاد  وزي��ر  ق��رر 
الوطنية السيد محمد الحويج، حظر إستيراد الكبدة 
المجمدة لما لها من خطر على صحة المواطن عقب 

تحذير مفتشو مركز الرقابة على األغذية واالدوية .
الكبدة  إس��ت��ي��راد  على حظر  ال��ق��رار  ون��ص  ه��ذا 

المجمدة عبر كافة المنافد الجمركية.

احتيتة  عيسى  الله  السيد/فضل  اجتمع 
العربي  الخليج  لشركة  االدارة  لجنة  رئيس   -
للنفط بحضور السيد/ فرج المشاي - عضو 
والمصافي  والصيانة  للعمليات  االدارة  لجنة 
وال��س��ي��د/ اب��راه��ي��م ب��ورب��ي��دة - م��دي��ر إدارة 
عوض  والسيد/  والعقود  القانونية  الشؤون 
ممثلى  م��ع  الصيانة  إدارة  -م��دي��ر  اك��وي��دي��ر 
بخصوص  اي  أم  واى  ورينكو  سوالر  شركات 
المشروع الخاص بالتوربينات الجديدة بحقل 

 GC-1 السرير بالمجمع رقم )1( ؛
. 2010/MTC55- عقد رقم

وممثلي الشركات هم :-
خدمات  مدير   - قوميز  ادواردو  السيد 
 SOLAR TURBINESاألقاليم بشركة سوالر
السيد ستيفن كولون - رئيس شركة اى أم 

 EMI اي
فرع  مدير  نائب   - بوعجيلة  سالم  السيد 

شركة EMI بليبيا 
لشركة  العام  المدير  ريبسي  ديفيد  السيد 

 RENCO رينكو
المنشاءات  مدير  فاليبلو  ماسيمو  السيد 

 RENCO الصناعية بشركة
المشاريع  مدير  كاربوني  السندرو  السيد 

RENCO بشركة
وذلك فى إطار ما توليه الشركة من اهتمام 
الهامة  المشاريع  خاصة  للمشاريع  ومتابعة 

والحيوية 
استكمال  لمناقشة  االجتماع  ه��ذا  وعقد 
التشغيل  على  التوربينات  ووض��ع  المشروع 

بالحقل فى أقرب وقت .
وقد أكد السيد / فضل الله عيسى احتيتة 
للشركات  للشركة  االدارة  لجنة  رئ��ي��س   -
المنفذة للمشروع على ضرورة إنهاء المشروع 

ووضعه على التشغيل حتى يتم توفير الطاقة 
متطلبات  تغطية  على  تساعد  التى  الالزمة 
وزيادة  بالحقل  الكهربائية  الطاقة  من  الحقل 

القدرة االنتاجية به . 
وت���م االت���ف���اق ع��ل��ى ت���واري���خ االن��ت��ه��اء من 
للبدء  المنفذة  الشركات  وتوجيه  المشروع 
منتصف  من  اعتبارا  المشروع  استكمال  فى 
االنتهاء  يتم  أن  على  الجاري  أغسطس  شهر 
منه وتشغيل التوربينات فى بداية العام القادم 

 2022
التواريخ  ه��ذه  تكون  أن  على  االت��ف��اق  وت��م 

نهائية وملزمة لجميع األطراف .

أعلنت شركة العالمية للطيران 
تسيير رحالتها  أنها ستُباشر في 
الداخلية عبر مطار األبرق الدولي 
ف���ي م��ن��ت��ص��ف ش��ه��ر أغ��س��ط��س 
ال���ج���اري، ب��واق��ع ث���الث رح��الت 
  – األب��رق    – “معيتيقة  أسبوعًيا 

معيتيقة.
وقال عضو مجلس النواب عبد 
جاء  اإلع��الن  إن  ثابت؛  المطلب 
من  والكثير  انتظار  ط��ول  عقب 
المطالبات المستمرة دون انقطاع، 
ب��ش��أن إع���ادة فتح م��ط��ار األب��رق 

ال���دول���ي ب��ع��د ص��ي��ان��ت��ه، وت��وق��ف 
والخارجية  الداخلية  ال��رح��الت 

لسنوات.
ث��اب��ت أن إع���ادة فتح  وأوض���ح 
على  ال��ع��بء  سيخفف  ال��م��ط��ار؛ 
هذا  ألن  األخضر،  الجبل  سكان 
لرقعة  خدماته  في  يقدم  المطار 
تسيير  حيث  من  كبيرة،  جغرافية 
انتظار  وف��ى  الداخلية  الرحالت 
فتح الرحالت الخارجية إلى باقي 

دول العالم.
وط��ال��ب ث��اب��ت ب��اق��ي ش��رك��ات 

خطوطها  فتح  ب��إع��ادة  ال��ط��ي��ران 
عبر مطار األبرق الدولي، من أجل 
تقديم كل الخدمات لكافة   سكان 

الجبل األخضر. 
باسم  الرسمي  الناطق  وص��رح 
م��ط��ار األب�����رق  ال��س��ي��د “ج���الل 
المهشهش ” �� لوكالة األنباء الليبية 
للطيران  العالمية  ش��رك��ة  أن   ����
مطار  عبر  األح��د،  اليوم  ستبدأ 
الداخلية  رحالتها  أول��ى  األب��رق، 
 3 بواقع  طرابلس  العاصمة  إلى 

رحالت إسبوعياً.

المطار  إن  المهشهش  وأضاف 
ت��دش��ي��ن  رح���ل���ة  أول  س��ي��ش��ه��د 
الخميس  ي��وم  اإلفريقية  للشركة 
 ،19/8/2021 الموافق  القادم 
وستكون أول رحلة رسمية للشركة 
إلى العاصمة طرابلس يوم األحد 
بواقع   22/8/2021 الموافق 

رحلتين إسبوعياُ.
ل� “وال”  الناطق الرسمي  وأكد 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى تسيير  إن���ه س��ي��ت��م 
ال��رح��الت ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي أق��رب 

وقت. 



إشراف : سعيد الصيد بلديات6
األحد 7 محرم 1443هـ الموافق 15 أغسطس 2021م العدد )140(  

"المقريف" يقف على سير العملية التعليمية ببلدية جالو

متابعًة لسير العملية التعليمية بالواحات.. "المقريف" يجري زيارة لبلدية أوجلة

توقيع عقد لمشروع خط إنارة يمتد من بوابة االبيار الغربية حتى مفترق غوط السلطان

بلدية بنغازي تشرع في أعمال صيانة وتطوير كورنيش بنغازي

 أجرى وزير التربية والتعليم 
ب��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
المقريف جولة  الدكتور موسى 
ال��م��دارس  م��ن  ل��ع��دد  تفقدية 
بلدية  عميد  رف��ق��ة  ب��ال��ب��ل��دي��ة 
التربية  مراقبة  ومراقب  جالو 
للوقوف  وذل��ك  جالو  والتعليم 

التعليمية  العملية  سير  على 
بالشهادتين اإلعدادية والثانوية 
واالط�����الع ع��ل��ى االم��ت��ح��ان��ات 
النهائية بالنسبة لسنوات النقل 
كما بحث خالل الزيارة نواقص 
التعليم  ق��ط��اع  واح��ت��ي��اج��ات 
المختنقات  وأب����رز  ب��ال��ب��ل��دي��ة 

في  الوزارة  لتسعى  المستعجلة 
حلحلتها .

 كما تطرق الوزير لعدة ملفات 
ال��وزراء  بمجلس  أخ��رى خاصة 
حيث  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
بلديات  ع��م��داء  ال��س��ادة  أط��ل��ع 
الواحات على عزم الحكومة على 

أجدابيا  جالو-  طريق  صيانة 
المواصالت  وزارة  أن  وأض��اف 
ب��ص��دد ال��ت��ع��اق��د م��ع ع���دد من 
المختصة  األجنبية  الشركات 
لصيانة هذا الطريق الذي يعد 
الشريان الحيوي لهذه المناطق 

المنتجة للثروات الطبيعية.

التربية  وزي���ر  أج���رى 
وال����ت����ع����ل����ي����م م���وس���ى 
ال��م��ق��ري��ف، ال��خ��م��ي��س؛ 
بلدية  إل��ى  رسمية  زي��ارة 
أوجلة؛ للوقوف على سير 
والعملية  االم��ت��ح��ان��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���م���راف���ق 

ومدارس البلدية.
واس���ت���ه���ّل ال��م��ق��ري��ف 
عدد  على  بجولة  زيارته 
والمرافق  ال��م��دارس  من 
التقى  حيث  التعليمية، 
تعليم  مراقبة  بمسؤول 
أوجلة وعدد من موظفي 
واستمع  التعليم،  قطاع 
خ���الل���ه���ا ل��م��الح��ظ��ات 

الطلبة والطالبات. 
ك��م��ا اج��ت��م��ع ال��وزي��ر 

البلدية،  وأعضاء  بعميد 
وأعيان  مشايخ  بحضور 
وح����ك����م����اء ال���م���دي���ن���ة؛ 
لمناقشة الصعوبات التي 
التعليمي  القطاع  تواجه 

في أوجلة.
وأّك�����د ال��م��ق��ري��ف أن 
مناطق الجنوب والجنوب 
ال���ش���رق���ي م���ن ال���ب���الد؛ 
لدى  كبيرة  أهمية  تمّثل 
موضًحا  التعليم،  وزارة 
حرص الوزارة على طرح 
الواحات  بلديات  مشاكل 
ومعالجتها  عامة،  بصفة 
ب��اإلم��ك��ان��ات ال��م��ت��اح��ة، 
فيما  بدعمها  م��ت��ع��ه��ًدا 
ب��رام��ج  م��ن  إل��ي��ه  تتطلّع 

وخطط مستقبلية.

االببار  بلدية  عميد  خاطب 
محمد عثمان القطراني السيد 
ورئيس  بنغازي  بلدية  عميد 
بشان  بنغازي  استقرار  لجنة 
انشاء خط انارة يمتد من بوابة 
مداخل  ال��ي  الغربية  االب��ي��ار 
غوط السلطان وجاء في نص 
الرسالة في الوقت الذي نثمن 
فيه عاليا تعاونكم الالمحدود 
تمت  التي  والمشاورات  معنا 

فيما بيننا على هامش استالم 
من  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
الموقتة  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
بتاريخ 2021/3/23 والذي 
الي  الحاجة  عن  فيها  تحدثتا 
ب��واب��ة  م��ن  ان����ارة  تنفيذ خ��ط 
االب��ي��ار ال��غ��رب��ي��ة ال���ي مدخل 
كيلو   5 بطول  السلطان  غوط 
ارواح  على  حفاظا  وذلك  متر 

المارة من الموطنين.

أعمال  في  بنغازي  بلدية  شرعت 
بنغازي  ك��ورن��ي��ش  وت��ط��وي��ر  ص��ي��ان��ة 
الصابري  لمنطقة  الُمقابلة  الجهة 
الدائري  الطريق  من  الُممتد  القاطع 
ش��ارع  حتى  ال����دوارن  ج��زي��رة  األول 

"الخطوط" .
ه�����ذا وي����ه����دف ال���م���ش���روع إل���ى 
بنغازي  ك��ورن��ي��ش  وت��ط��وي��ر  ص��ي��ان��ة 
ح��ي��ث ت��ش��م��ل األع���م���ال أرض���ي���ات 
إضافة  الكورنيش  وأعمدة  وأرصفة 
تكون  بحيث  والمقاعد  اإلن���ارة  إل��ى 
ُمطابقة للموجودة ، تنفيذ شركة بُنية 
مكتب  وبإشراف  للُمقاوالت  المعمار 

المشروعات بالبلدية.

استقبل وزير المواصالت بحكومة الوحدة 
بمكتبه،  الشهوبي  محمد  السيد  الوطنية 
الجفرة  بلدية  عميد  الماضي،  الخميس  يوم 

السيد سعيد قرينقو .
هذا وتم خالل اللقاء، مناقشة مشروعات 
التي  والمشاكل  الجفرة  ببلدية  المواصالت 

تواجههم و سبل حلحلتها.
الرئيسية  الطرق  أيضاً  الطرفان  وناقش 

الرابطة بين المدن الليبية.

الدين  ب��در  المحلي  الحكم  وزي���ر  اّط��ل��ع 
أوضاع  على  الماضي،  األربعاء  يوم  التومي، 
بلديتَي الكفرة وتازربو والمشاكل التي يعاني 
منها سّكان البلديتين، خالل لقاء الوزير عميد 

بلدية تازربو المكلف وعميد بلدية الكفرة. 
البلديتين  عمل  ظ���روف  ال��ل��ق��اء،  وت��ن��اول 
المقدمة  الخدمات  تقديم  تحسين  وف��رص 
الصعوبات  نوقشت   ، داخلهما  للمواطنين 
المتاحة  واإلمكانات  البلديتين  تواجه  التي 

لمعالجتها.

اللواء  البلدي  الحرس  جهاز  رئيس  وصل 
رجب قطوسة والوفد المرافق له من مدراء 
اإلدارات بالجهاز و رؤساء الفروع بالمنطقة 
الجنوبية وكان في استقبالهم عميد وأعضاء 
المجلس البلدي وعناصر فرع الجهاز بالبلدية 

من ضباط وضباط الصف.
مكتب  ف��ي  اجتماع  عقد  ال��زي��ارة  وخ��الل 
وم��دراء  الجهاز  رئيس  ض��م  البلدية  عميد 
اإلدارات بالجهاز ورئيس فرع الجهاز بالبلدية 
ورحب  البلدي  المجلس  وأعضاء  عميد  مع 
العميد بالضيوف وشكرهم على تحمل مشاق 
بلدية غات والوقوف  السفر من أجل أهالي 

على مشاكل فرع الجهاز ببلدية غات.
ف��ي ه��ذا  بكلمة  ال��ج��ه��از  رئ��ي��س  وأل��ق��ى 
االجتماع أشاد فيها بحفاوة االستقبال وكرم 
وأفاد  بلدية غات،  تلقاها في  التي  الضيافة 
بإنشاء  الجهاز  ف��روع  لدعم  بالسعي  أيضاً 

المقرات ودعمها باألليات واألفراد.

وزير المواصالت يبحث مع عميد بلدية 
الجفرة مشروعات المواصالت في البلدية

وزارة الحكم المحّلي تقف على 
أوضاع بلديَتي الكفرة وتازربو

عميد بلدية غات يستقبل اللواء رجب 
قطوسة رئيس جهاز الحرس البلدي
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عميد بلدية تراغن يستقبل وفدا من كبار الضباط بجهاز الحرس البلدي

مشروع ربط آبار الزنادي لخزان التجميع بعدد 3 ابار بشحات

مركز بحوث تكنولوجيا البيئة يحتفل بافتتاح فرع جديد بأوبارى

الحكومة تتعهد بتوفير مصنع أكسجين في مركز عزل براك الشاطئ

اس���ت���ق���ب���ل ع��م��ي��د 
واع����ض����اء ال��م��ج��ل��س 
البلدي ومدير وضباط 
وافراد  ورؤس��اء عرفه 
البلدي  ال��ح��رس  ف��رع 
ت����راغ����ن وال��ح��ك��م��اء 
والمجالس االجتماعية 
المجتمع  ومؤسسات 
ال�����م�����دن�����ي االح������د 
وف��د   8/8/2021
م���ن ك���ب���ار ال��ض��ب��اط 
الجنوبية  إدارة  وم��ن 
بجهاز الحرس البلدي 
ح��ي��ث ع��ق��د اج��ت��م��اع 
ب��ص��ال��ة اج��ت��م��اع��ات 

ال���م���ج���ل���س ال���ب���ل���دي 
م��دراء  بحضور  وك��ان 
الشرقية  بلدية  ف��روع 
وم���رزق   عتبة  ووادي 
نوقش خالل االجتماع 
والعراقيل  المشاكل 

واالح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ي 
تمس الفروع والمراكز 
وأثنى  هذا  بالبلديات 
ال��ع��م��ي��د أح��م��د اح��د 
ال��ض��ب��اط علي  ك��ب��ار 
ح���ف���اوت االس��ت��ق��ب��ال 

واوص������������ل رس����ال����ة 
خصها  التي  االعتذار 
قطوسة  رج��ب  السيد 
مدير الجهاز عن عدم 
قدومه في هذه الزيارة 
ل����ظ����روف ال���ط���ارئ���ة 

ذل���ك  دون  ح����ال����ت 
مرزق  حوض  لبلديات 
وأعيانها  وحكمائها 
الضباط  ك��ب��ار  وك��ل��ف 
للوقوف  ال��ج��ه��از  م��ن 
ع����ل����ى اح���ت���ي���اج���ات 
ال����ف����روع وال���م���راك���ز 
في  اإلمكانيات  وتوفر 
القريب العاجل لتوفير 
كل االحتياجات الفروع 
من المركبات وصيانة 
المهام  وتوفير  للمقار 
وك���ل م���ا ي��ل��زم ل��دع��م 
الفروع والمراكز  عمل 

بالمنطقة.

للمجلس  ال��ت��ع��اق��دات  ض��م��ن  م���ن 
الشركات  مع  شحات  لبلدية  البلدي 
الخاصة وبتعليمات من السيد  "حسين 
محمود بودرويشة" عميد بلدية شحات 
المواطنين   منها  يعاني  التي  والمعاناة 
ال��م��ي��اه  وغ��ي��اب مياه  م��ن نقص ف��ي 

مكتب  وم��ت��اب��ع��ة  وب���أش���راف  التحلية 
االشغال العامة ببلدية شحات مشروع 
ربط آبار الزنادي لخزان التجميع بعدد 
خاصة  تشغيل  غرفة  وأن��ش��اء  اب��ار   3
وتعقيم  وتنظيف  وصيانة  بالمشغلين 
محطة  علي  ورب��ط��ه  التجميع  خ���زان 

العلوي  ال��خ��زان  مع  وال��رب��ط  الغابات 
الموجود بالكتيبة واالحياء المستهدفة 
وحي  القديمة  وشحات  الصداقة  حي 
المشروع  يغطي  حيث  الجديد  البريد 
مدينة  اح��ي��اء  م��ن   40% مانسبته 

شحات من المياه.

الليبي  ال��م��رك��ز  اح��ت��ف��ل 
تكنولوجيا  وب��ح��وث  لعلوم 
الجنوبية،  بالمنطقة  البيئة 
ب��م��ن��اس��ب��ة اف���ت���ت���اح ف��رع��ه 
الجديد ببلدية أوباری ليكون 
المحافظة  لمسيرة  داع��م��اَ 
علی البيئة بمختلف جوانبها 
اليومية  بالحياة  تتعلق  التی 

للمواطن .
وأكد رئيس المركز الليبی 
تكنلوجيا  وبحوث  لدراسات 
عبدالسالم  الدكتور  البيئة 

البيئة  أهمية  على  المتنانی 
االن��س��ان وكيفية  ف��ی ح��ي��اة 
وخالية  نظيفة  بيئة  خ��ل��ق 

التی  المخلفات  جميع  م��ن 
أص���ب���ح���ت م���ص���در خ��ط��ر 
السكان  جميع  علی  حقيقي 

فی كافة البالد.
وش���دد "ال��م��ت��ن��ان��ي" على 
دور مكتب االصحاح  أهمية 
ال��خ��دم��ات  وش��رك��ة  البيئی 
ال����ع����ام����ة وال���م���ؤس���س���ات 
فی  للمساهمة  التطوعية 
الخدمات  بمستوی  االرتقاء 
علی  تساعد  ال��ت��ی  البيئية 
لالهتمام  المجتمع  تهيئة 
بمختلف  السكانية  بالبيئة 
مستوياتها بعيداَ عن التلوث 
الذی يُضر بصحة اإلنسان. 

أع��ل��ن م��دي��ر م��رك��ز ال��ع��زل 
الصحي ببلدية براك الشاطئ 
ال���م���ب���روك م��ح��م��د ح���م���ودة، 
رئاسة  م��ن  وع���وًدا  تلقيه  ع��ن 
ال����وزراء، ب��دع��م م��رك��ز العزل 
بمصنع أكسجين سيتم شحنُه 
األيام  خالل  إيطاليا  من  ج��ًوا 

السبعة القادمة.
وقال حمودة في تصريحات 
برئاسة  مسؤواًل  إنَّ  صحافية 
أزم��ة  معهم  ن��اق��ش  ال�����وزراء، 

توقف مصنع األكسجين، ووعد 
المصنع  وص���ول  ف���ور  بحلها 
لمركز  ال��م��خ��ص��ص  ال��ج��دي��د 
العزل الذي يغطي قرابة 120 
ب��راك  م��رك��ز  م��ن  م��ت��ًرا  كليو 

الشاطئ، وفق قوله.
من  ال���ذي  المصنع  وي��ن��ت��ج 
المفترض أن يصل من إيطاليا 
خ��الل األي���ام ال��ق��ادم��ة، 120 
أسطوانة، أي قرابة 500 لتٍر 

من األكسجين الُمسال.

وأع��ل��ن م��دي��ر م��رك��ز العزل 
عن أوضاع المصابين بفيروس 
قائاًل  المركز،  داخ��ل  ك��ورون��ا 
تتلقى  ح��االت  توجد ست  إن��ه 
ال���ع���الج ث����الث م��ن��ه��ا دخ��ل��ت 
وضعها  لسوء  المركزة  العناية 
ال���ص���ح���ي، وث������الث ح����االت 
العناية،  تستدعي  ال  مستقرة 
مشيًرا إلى فقدان حالة واحدة 

أمس الثالثاء .
ون���اش���د ح���م���ودة، ح��ك��وم��ة 

ووزارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال����وح����دة 
تسييل  ب���ض���رورة  ال��ص��ح��ة، 
م���رت���ب���ات ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة 
والطبية المساعدة، المتوقفين 
العمل بسبب عدم صرف  عن 
م���رت���ب���ات���ه���م م���ن���ذ س��ب��ت��م��ب��ر 

2021م.
في  يرتكز  المركز  أن  وذكر 
الطبية  ال��ق��واف��ل  على  عملِه 
ال��ق��ادم��ة م��ن ط��راب��ل��س، إث��ر 

انقطاع الكوادر الطبية. 

والتعمير  اإلس��ك��ان  مراقبة  بمقر  عقد 
مراقبة  مراقب  برئاسة  اجتماعا  البيضاء 
تشكيل  بشأن  البيضاء  والتعمير  اإلسكان 
لجنة تختص بحصر أعمال البناء المخالف 

األعمال  وإزال��ة  للمعايير 
للمخططات  ال��م��خ��ال��ف��ة 

المعتمدة.
وت����خ����ل����ل االج����ت����م����اع 
الثالثاء  ي��وم  عقد  ال���ذي 
أعمال  دراس���ة  ال��م��اض��ي 
بالمخالفة  المشيد  البناء 

لتراخيص البناء الممنوحة كما جاء في نص 
رقم  التعمير  و  اإلسكان  وزير  معالي  قرار 

)73( لسنة 2021.
مدير  السادة  من  كال  االجتماع  وحضر 
فرع جهاز الحرس البلدي الجبل األخضر، 
الجبل  التخطيطية  المنطقة  ف��رع  ومدير 
التسجيل  مصلحة  ف��رع  وم��دي��ر  االخ��ض��ر، 
ال��ع��ق��اري ال��ج��ب��ل األخ���ض���ر، وم��دي��ر ف��رع 
األخضر،  الجبل  والجسور  الطرق  مصلحة 
الزراعية الجبل  ومدير فرع جهاز الشرطة 
البيضاء،  مديرية  أم��ن  وم��دي��ر  األخ��ض��ر، 
الجبل  للبيئة  العامة  الهيئة  ف��رع  وم��دي��ر 
مكتب  مدير  ال��س��ادة  وبحضور  األخ��ض��ر، 
الشؤون اإلدارية والمالية بالمراقبه )مقررا(، 
ومدير مكتب المشروعات بالمراقبة، ومدير 

مكتب التخطيط والمتابعة بالمراقبة.

دار  بفندق  االجتماعات  قاعة  شهدت 
اجتماع  الماضي،  الثالثاء  ي��وم  ال��س��الم، 
اللجنة المشكلة من الشركة العامة لتحلية 
المجلس  ع��ن  ع��ض��و  وب��ح��ض��ور  ال��م��ي��اه 

التسييري لبلدية طبرق.
وناقش المجتمعون، التقرير المقّدم من 
شركة ميتيتو اإلنجليزية التي كلفتها وزارة 
مشروع  دراس��ة  بإعداد  المائية  ال��م��وارد 
محطة تحلية المياه بمنطقة المرصوص، 
ألف   40 اليومي  إنتاجها  سيكون  والتي 

متر مكعب.
ب��ل��دي��ة ط���ب���رق، أن ه��ذه  وأوض���ح���ت 
المساعي، جاءت في إطار حرصها ووزارة 
نقص  مشاكل  حل  على  المائية،  الموارد 

المياه بالمدينة.

تشكيل لجنة تختص بحصر أعمال 
وإزالة البناء المخالف في البيضاء

بلدية طبرق تجتمع مع الشركة 
العامة للمياه والصرف الصحي بشأن 

محطة تحلية مياه "المرصوص"
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ثقافية

وزيرة الثقافة تلتقي منسق ديوان الثقافة بالمنطقة الشرقية

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية توجه بإعادة الفتح الجزئي للفعاليات الثقافية 

إدراج 16 موقع ليبي على قائمة التراث اإلسالمي

مجلة الليبي تحتفي بالجمل

اس��ت��ق��ب��ل��ت وزي�����رة ال��ث��ف��اف��ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��ع��رف��ي��ة ال��س��ي��دة 
مبروكة توغي عثمان في مكتبها 
ب��دي��وان ال���وزارة ي��وم االتنين 2 
رافع  السيد   2021 اغسطس 
دي��وان  ُمنسق  الفاخري  محمد 
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة.وذل��ك 
ل��الٔط��الع على االٔع��م��ال و 
المتنوعة  الثفافية  ااالٔنشطة 
ال����ت����ي ي����ق����وم ب���ه���ا ال����دي����وان 
المشاكل  لبعض  ب��االٔض��اف��ة 
وال��ع��راق��ي��ل وك��ي��ف��ي��ة أي��ج��اد 

الحلول لها مستقبال.
اللقاء  خ��الل  الُمنسق  وق��دم 
النشر  دور  مشاركة  عن  تقرير 
الشرقية  بالمنطقة  والمكتبات 
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 
ك����م����ا اس�����ت�����ع�����رض خ��ط��ة 
والتي  العام  هذا  الديوان خالل 
المشاريع  م��ن  العديد  تتضمن 
التي  واالٔنشطة  والمهرجانات 
الفترة  خ���الل  تنفيذها  سيتم 
القادمة من اجل المساهمة في 
اثراء الحركة الثقافية بالمنطقة 

الشرقية.

العالم  منظمة  ف��ي  ال��ت��راث  لجنة  أعلنت 
اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، 
القائمة  في  ليبيا  بدولة  مواقع   16 تسجيل 
موقعاً   97 ضمن  اإلسالمي  للتراث  النهائية 

ثقافياً في 12 دولة.
جاء ذلك في اجتماع الدورة التاسعة للجنة، 
والتي عقدت بدعوة من المدير العام للمنظمة، 
عبر تقنية التواصل عن بُعد، بمشاركة ممثلي 

الدول األعضاء.
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة  وستعمل 
محدد  زم��ن��ي  أف��ق  ضمن  لجنة  تشكيل  على 
الليبية  وال��م��دن  ال��م��واق��ع  م��ن  ع��دد  لترشيح 

المادية  وغير  المادية  التراثية  وال��م��ق��درات 
اإلسالمي،  بالعالم  التراث  الئحة  إلى  لضمها 
وينبثق  دقيقة،  ومعايير  شروطاً  تتطلب  التي 
ذلك من تنوع وغنى التراث الحضاري الثقافي 
به  تزخر  الذي  وغيرالمادي  المادي  التاريخي 

دولة ليبيا .
لجنة  اعتمدتها  التي  المواقع  أن  إلى  يُشار 
والتنمية  الثقافة  وزارة  شكلتها  التي  التراث 
هي  م��ادي،  كتراث  ليبيا  دول��ة  في  المعرفية 
باشا، و جامع درغوت، و جامع  )جامع احمد 
في  ش��روس  وجامع  الناقة،  جامع  و  قرجي، 
زلتين،  في  اتيتروين  وجامع  الحرابة،  مدينة 

وحوش الحفر في مدينة غريان، و زاوية البازة 
في زليتن، ومدرسة عثمان باشا الساقزلي في 
وزاوية  باجدابيا،  الفاطمي  والقصر  طرابلس، 
اوروليوس  عمورة في جنزور، وقوس ماركوس 
في طرابلس، وحوش القرمانلي، ومقبرة جنزور 
األثرية، وحوش محسن، وجامع شائب العين(.

يُذكر أن لجنة التراث في العالم اإلسالمي 
مدرسة  سابقا،  اجتماعاتها  خ��الل  اعتمدت 
 ، طرابلس  في  اإلسالمية  والصنائع  الفنون 
اوجلة  وجامع  تاجوراء،  في  آغا  م��راد  وجامع 
العثيق، وقصر الحاج، ووادي الناموس، و قلعة 

مرزق.

الثقافة والتنمية  ترأست وزيرة 
المعرفية األستاذة مبروكة توغي، 
االج��ت��م��اع ال�����دوري ال����ذي عقد 
ف��ي ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات ب��دي��وان 
الوزارة, يوم األربعاء الماضي 11 
أغسطس 2021, بحضور مدراء 

اإلدارات والمكاتب بالوزارة. 
رح����ب����ت ال���س���ي���دة ال����وزي����رة 
االجتماع،  ب��داي��ة  ف��ي  بالحضور 
وأكدت على مبدأٔ ضرورة العمل 
للنهوض  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق  ب���روح 
ب��ال��ق��ط��اع، ودع���ت ال���وزي���رة إل��ى 
آلية  لتطوير  الجهود  مضاعفة 
الثقافي  بالشأن  للنهوض  العمل 
وتعميمم الوعي الثقافي، وأشادت 
بالجهود التي تبذل من قبل مدراء 
على  مؤكدة  والمكاتب,  اإلدارات 

الصعوبات  ك��اف��ة  لتذليل  العمل 
لتقوم بدورها.

ك��م��ا وج��ه��ت ال��س��ي��دة ال��وزي��رة 
للفعاليات  الجزئي  الفتح  بإعادة 
على  التشديد  بشرط  الثقافية 
اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية 

لمجابهة  ال��م��ت��خ��ذة  وال��وق��ائ��ي��ة 
بنسبة  وااللتزام  كورونا،  فيروس 
ال��ط��اق��ة  م����ن   25% ح���ض���ور 
ال��ذي  ال��م��ك��ان  ف��ي  االستيعابية 
بالتنسيق  وذل��ك  الفعالية،  يشهد 
لمكافحة  ال��وط��ن��ي  ال��م��رك��ز  م��ع 

األمراض، وكافة الجهات المعنية.
واستمعت السيدة الوزيرة خالل 
االجتماع، لشرح من المدراء على 
الفترة  خ��الل  عمله  ت��م  م��ا  أه��م 
كل  ف��ي  العمل  وواق���ع  الماضية، 
العمل  ورؤية  والمكاتب،  اإلدارات 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي م���ن خ����الل خطة 
والمشاكل  والمعوقات  ال����وزارة، 
اإلدارات  ب��ع��ض  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
وال��م��ك��ات��ب ح��ي��ث ت���م ال��ت��أك��ي��د 
اإلدارات  ك��ل  عمل  تطوير  على 
للمصلحة  خ���دم���ة  وال��م��ك��ات��ب 
ال��ع��ام��ة، وال��ت��أك��ي��د ك��ذل��ك على 
الموظفين  التزام  متابعة  ض��رورة 
واتخاذ   ،30% بنسبة  بالحضور 
والوقائية  االحترازية  اإلج��راءات 

تجنبا لإلصابة بفيروس كورونا .

الديوان – موقع طيوب االلكتروني
الليبي،  العدد 29 من مجلة  صدر 
لشهر مايو العام 2021، السنة الثالثة، 
ال��ص��ح��راء  ب��س��ك��ان  يحتفي  ب��غ��الف 
بالجمل  واحتفاء  ال��ط��وارق،  الليبية، 
بعنوان: جمالها ال تذعن للعطش، في 
طيب”.  “ب��در  الليبي  للمصور  ص��ورة 
المجلة  تمتعنا  صفحة   100 وعبر 

بعديد الموضوعات الثقافية.
ك��ع��ادت��ه��ا ت��ف��ت��ت��ح ال��م��ج��ل��ة ال��ع��دد 
لوحتين  ت��ع��رض  حيث  ب���)إب��داع��ات( 
األولى للتشكيلي الفلسطيني “سليمان 
الليبية  للتشكيلية  والثانية  منصور”، 

“نجالء الشفتري”.
مازالت  التحرير(  رئيس  )افتتاحية 
مستمرة مع )ما بعد الشعر( في جزء 
ثالث، يتوقف عند قراءة الشعر ونقده، 

وسلطته وسلطة المجتمع.
تفتتح  العدد  لهذا  ليبية(  )ش��ؤون 
ب��ت��ق��ري��ر إخ���ب���اري ع��ن أول ص��ال��ون 
ام���رأة )ص��ال��ون هدى  ت��رأس��ه  ثقفاي 
بعد  من  المجلة  لتستكمل  العبيدي(، 
ال��ث��ان��ي م��ن دراس��ي��ة الكاتب  ال��ج��زء 
المعنونة  المغربي”  “ح��س��ن  الليبي 

)المجتمع المدني في ليبيا(، لنتوقف 
على شاطئ )خليج البمبة( مع الباحث 
الليبي “عبدالحميد امغوذن” لنتعرف 
تقدر  ال  التي  اللوجستية  أهميته  إلى 
السحاتي”  “ام��راج��ع  الباحث  بثمن. 
في  )الذئب  مطول  بحث  في  يتناول 

االدب الليبي(.
عربية(  )شؤون  رحلة  تبدا  عربياً.. 
من فلسطين ومتابعة للمجلة ل�)قناديل 
األسرى( الفلسطينيين. إلى ما تناولته 
والوكاالت حول )توابيت المر الواقع(.

تستقطع  الهادئة(  )برقة  كتاب  من 
جزء  ي���وم(  ذات  )ك��ت��ب��وا  ف��ي  المجلة 
م��ن اس��ت��ع��داد م��دي��ن��ة ال��ك��ف��رة لصد 

اإليطاليين.
ف���ي )ت����رح����ال( ت��ن��ط��ل��ق ال��رح��ل��ة 
الدين  “ع���الء  الكاتب  م��ع  الهند  م��ن 
الهدوي” في )وحيدالدين خان.. رحيل 
قرية  وتحديدا  تونس  إلى  موسوعة(، 
)تكرونة( وحديث عن الذاكرة والتاريخ 
مع الباحث التونسي “أكرم بن عمارة”.
مع  يتوقف  العدد  لهذا  )ترجمات( 
كتاب )الكنيسة في العراق( في ترجمة 

وقراءة للباحث “عزالدين عناية”.

يتناول  الشاعري”  “مفتاح  الكاتب 
في )إبداعات( تجربة الشاعر “مفتاح 
العماري” تحت عنوان )مشية اآلسر(، 
لنتوقف مع الشاعرة السورية “ماليسا 

امريكو” ونصها )احتالل(.
ال���ك���ات���ب ال���م���ص���ري “م���ح���م���ود 
ع��ب��دال��واح��د”ي��ك��ت��ب ع���ن )األع���ي���اد 
الكاتب  أم��ا  ال��ف��رح��ة(،  وسيكولوجية 
فيكتب  بطاح”  “عبداللطيف  المغربي 
مرة  لنتوقف  ن��اري��ن(.  بين  )الفلسفة 
السوري  والشاعر  الشعر  مع  أخ��رى 

“رماح بوبو” ونصه )أبداً.. لن(.
التراث  في  )القصص  عنوان  تحت 
ال���ع���رب���ي( ي��ك��ت��ب ال���ك���ات���ب “ص���الح 
نتوقف  أيضا  الشعر  ومع  الشهادي”، 
للشاعرة  ال���دوري(  عصفور  )أن��ا  م��ع 

“فريزة محمد سلمان.
)أرزاق الرعية( هو الموضوع الذي 
اختاره الباحث المصري “محمد فايد” 
للمشاركة به في العدد، ليكتب مواطنه 
الناقد “حاتم السيد” عن أدب ما بعد 
)أبي  رواي��ة  قراءته  من خالل  كورونا، 
تنتقي  وكعادتها  البيتية(.  والقصص 
األستاذة “سواسي الشريف” أضمومة 

شعرية في )جنة النص(.
ال��ن��اق��د ال��م��ص��ري “ع��ب��دال��ه��ادي 
ش��ع��الن” ف��ي ه��ذا ال��ع��دد يكتب عن 
رواية )فستق عبيد( للروائبة “سميحة 
خريس”، أما مواطنه “محمد محمود” 
للمجموعة  النقدية  ق��راءت��ه  فيكتب 
للقاص  ح���ي(  )ك��أن��ن��ي  ال��ق��ص��ص��ي��ة 
الدكتور  أم��ا  عبدالعزيز”.  “محسن 
“هيبة مسعودي” من تونس فتكتب عن 
)مستقبلنا والتعليم القائم على الفهم(. 
وقفة أخرى مع الشعر وهذه المرة مع 

بوبكر”  “خليل  الموريتاني  الشاعر 
ونصه )فلسطين ما(.

ح���ول ك��ت��اب )ق�����راءات ف��ي النص 
“عمر  الليبي  الكاتب  يكتب  الليبي( 
)احتفائيات  المعنونة  قراءته  عبود” 
ال���ك���ت���اب���ة(. ب��ي��ن��م��ا ي��ك��ت��ب ال��ش��اع��ر 
من  المسرح  عن  كشاد”  “عبدالحكيم 
ل�”آرثر  أبنائي(  )كلهم  خالل مسرحية 

ميلر”.
المجلة  تواصل  عربي(  )ت��راث  في 
ق��ول( لألستاذ  )ق��ول على  مع  رحلتها 

“حسن الكرمي”.
أن  )قبل  في  العدد  خاتمة  لتكون 
)راتب  رواي��ة  من  مقتطف  مع  نفترق( 
ج��ن��دي( ل��ل��روائ��ي األم��ري��ك��ي “ول��ي��م 

فكنر”.
)الليبي(  مجلة  أن  بالذكر،  الجدير 
م��ج��ل��ة ش��ه��ري��ة ث��ق��اف��ي��ة ت��ص��در عن 
الخدمات اإلعالمية بمجلس  مؤسسة 
إدارتها  مجلس  يرأس  الليبي،  النواب 
“خالد الشيخي، بينما يرأس تحريرها 
وتدير  ب����ودوارة”،  “الصديق  الدكتور 
ال��ت��ح��ري��ر “س����ارة ال��ش��ري��ف”، وي��ق��وم 
بإخراجها فنيا “محمد حسن محمد”.

والنشر  للطباعة  ال��ك��ون  ومكتبة  دار  ع��ن 
الزغيبي”  “عبدالسالم  الليبي  للكاتب  صدر 
أحدث إصداراته والذ حمل عنوان )سواح في 
مجموعة  الكاتب  فيه  وعرض  المدن(،  ظالل 
من المدن التي قام بزيارتها مسجال انطباعاته 
ومشاهداته لمبانيها القديمة ولما تحتويه من 

مالمح خاصة تميزها عن باقي مدن العالم.
ظالل  في  س��واح  كتابه  في  الزغيبي  وم��ع 
المدن سنزور معاً العديد من المدن، لنكتشف 

جوهرها ونبض ناسها وإيقاع حياتها.
ومن مواضيع الكتاب نقرأ:
دمشق.. مدينة الياسمين

المغامرة األولى خارج الفضاء اليوناني
فينيسيا.. جزر عائمة في مدينة النبالء

في القطار من فيالخ إلى ميونيخ
برلين.. مدينة تحيا بقلب جديد

القنوات  بين  ه��واء  طواحين  أوت��ري��خ��ت.. 
المائية

مغامرة في وسط أوروبا
روما.. بيتزا وإسبريسو وتماثيل

مارسيليا.. ميناء ومهاجرين عرب
برشلونة.. موطن الفن والرياضة
سياحة لألرستقراطيين اإلسبان

بروكسل.. شوكوالته وشاي بالنعناع
حكايتي الغريبة مع مدينة كولن

بيرن.. حياد الحياة والطبيعة
أنتر الكن.. قمة أوروبا

أيرلندا.. جزيرة المجاعة والشعراء
هانوفر..حب من أول نظرة

باريس.. النور الذي سطع في كل الجهات
بلغاريا.. البقعة األقدم في أوروبا

تسعة أيام بين قارتين
القاهرة.. مدينة األلف مئذنة

في ربوع الجزر اليونانية

الزغيبي سواح في المدن
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ثقافية

أتْعَجُب يا فؤادي؟

في دائرة صّماء 

ستغسُل دمعتي الَحيَرى سوادي 
فال تعجْب!  

أتْعَجُب يا فؤادي؟
وقد ِخلُت الهواجَس حين قامْت 

ألجلَك أنَت 
قامْت من رمادي 

ُبَعيد الحّب ، كم نارا بجوفي 
وضعَت لها المزيَد 

فأين زادي 
طلبَت الدفء محرقًة .. ونفسي 

ُتجيُبَك .. ُخْذ
وكفَّ عن التمادي 

وإذ بالعقل ينظر في ذهول 
ويصمُت رأفًة بي 

ِمن عنادي :
سأترك للفواد الَسوَس عّني 
يشيُر ُمحملقًا .. صوب الزناد

وهأنذا أهيم بال سبيل 
بال روح

كزومبي في بالدي
إذا سِمع الفؤاُد بصيص حّب

أعاد الروح وحشا للُمراِد
فصرُت اآلن ما أنا ذا عليه 
سواٌد من فؤاٍد في سوادي

لذا أبكي،  وتبكي مفرداتي 
ألغسَل ما قتلُت .. بال أيادي

في دائرة صّماء 
أبلغ العنان 

أقطف لحظات الحزن 
من شجرة باسقة 
يجري تحتها نهر 

من الويالت 
تحت مسمى لهيب كاذب 

أعشقك تحت مسمى 
الحب اللعين 

أتخطى لحظاتنا 
ويكأنها ستقلتني عند 

الوقوف عندها 
أنا الخائنة تحت مسمى 

مجتمع يريد مني 
أن أرتكب الخطأ تحت 
ضوء الشمس الفاضح 
أنا المجردة من العقل 

كما يقول عني الجميع 
الجنون كان خياري األول 

فولد كرهي القاتل 
لعادات سامة 

أنا جنية األحالم 
أتسلل إلى الشك فأنهش منه

جل لعناته
ثم تسقط فوق رأسي 

أبتلعها وتلسعني 
أنا العمياء تحت جنحة 

حار الجميع في تفكيكها 
أبتلع الطعم ثم استيقظ 

على حلم مرّوع 
سلب كل قوتي مني 

أنا المحاصرة 
بين ثنايا روحي وجسدي 

كدمات زرقاء تخلق لوحة فنية 
على جسمي النحيل 

أنا الخطيئة 
التي يشمئز منها الجميع 

ولدت بندبات الوجم 
حول عيناي 

أشعر بثقلي على الجميع 
أبحث عن وجهة 

أذهب إليها
ولكن كل مكان يلفظني 

من بين أحضانه 
لم أطيق هذه الحياة 

سأسافر حيث 
الالعودة وأمضي

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم : هاجر مصطفى 

الضاد إعتزاُز و كبرياء 

" األحمدان "

■ بقلم : بشرى ياسر الشبلي 

■ بقلم : عالء الدين كويدير

أمُرِك عجيب، يالغة الضاِد  عجيٌب 
من  بِك  لما  يصُل  أحد  ال  الغريب، 
َهيبٍة، وليس غيُرِك لنبضي طبيب، 
تجِدينا لي دواًء من كل وجٍع ُمهيب، 
بيانو  معزوفة  أناملي  من  وتجعلينا 
غريب،  العاتية  ك��ال��ري��اِح  لحُنه؛ 
فُكلما تحديُت نفسي في مجابهِتِك؛  
قريب؛  ك��ِل  من  لي  أق��رب  وج��ُدت��ك 
مرساة،  وكلماُتِك  نجاٌة،  فحُروُفِك 
على  ت��زُخ  م��اط��رة؛  غيمة  وُجمُلِك 
الكتِب  وسطوُر  نافعًا،  غيثًا  وجهي 
بعرٍش  كألميراِت  كلماُتِك؛  تحمُل 
في السماء السابعة، وصُفِك؛  يجُلُب 
القوة والرصانة، والتحدُث بِك سالٌم 
بئر  يروي  أن  يريد  ظمٍأ؛   قلٍب  لكِل 
عطشه، فينكُب على حروفك،  ِعزة 
نور،  على  نوٌر  ووئ��ام،  سعٌد  وكرامة، 
والنوُر الذي لم يكن بدايُة توهجُه 
بضياء  ليس  القلوب،  ض��اَد  يا  أن��ِت 
ُيكتب  لم  الذي  والكتاب  توهج،  وال 
بُحروِف أبجديِتِك أو ُيترجم إليِك؛  
لم  والمعاني،  الحروف  ناقص  ِكتاٌب 
يكتمل ضوء قمره،  ولن ُينير عتمة 
العرب  إع��ت��زَّ  فقد  ف���ٍد،  ق���ارئ  ك��ل 

والشعور  بِك،  التحٌدث  و  بنطقِك، 
بأحاسيٍس جمًا من مهجِة كبريائٌك، 
فأنِت عزيزة، وأعتزت أحروفك؛  بأن 
جعل العزيز الكريم،- جل جالله - 
حروف كتابه بحروفِك،  وسلك بِك 
طريقًا مستنيرًا؛ لمن حِملِك بفواده 
اللون،  كحيلُة  بليلٍة  ُتضيُء  شمعٌة 
ُسبحت  بقمرها  السماء  نور  وك��أن 
األصلي  ن��وره  ليسِت  ألن��ك  أن���واه،  
الحقيقة  القصص  فكل  العتيق، 
يكتمل  ال  ت��راث��ن��ا؛   تحمُل  ال��ت��ي 
ب��ح��روُف��ِك،   ُتكتب  ل��م  إن  معناها 
حرفًا  حروُفِك  عن  نحكي  وعندما 
فاأللُف  وب��راء،  بهاٌء  فكلها  حرفًا؛ 
الوجة،  بشاشة  والباء  األم��ة،  أمل 
ِعفة  ثياب  وقار،والثاء  تاج  والتاء 
و ث���واب، وال��ج��ي��ُم  ج��م��اُل وج��ود، 
الحرية،  تتخلله  ح��ي��اٌء  وال��ح��اء 
والخاء خيًل عاتية، والداُل دواٌء من 
ضياء،  يشع  ذه��ٌب  وال��ذال  داء،  كل 
والزيُن  السماء،  ل��رِبّ  رج��اٌء  وال��راُء 
زهرٌة يفرح سناء عطرها باألرجاء، 
والشيُن  ُمعاناة،  بعد  سالٌم  والسيُن 
واألخ���رة،  ال��دن��ي��ا  نعيم  م��ن  ش��ه��ٌد 

وفاته  ذكرى  تحِمل  ص��ورٌة  والصاُد 
ع�����ام"2017"، وال��ض��اد ض��ي��اٌء من 
مغردًا،  الحماِم  طيُر  والطاء  الجنة، 
والعيُن  ع��ن��اء،  بعد  ظمٌأ  وال��ظ��اُد 
عنُب ُمصفَى، والغيُن غشاٌء يحُجب 
الظلمة،  والفاُء فرٌح وزهاء، والقاُف 
كهُف  والكاُف  الُعتمة،  يضيُء  قمٌر 
اسمه ِحراء؛  فيه ُأنزل الوحي على 
ليٌل  وال���الُم  المصطفى،   الحبيب 
محبٌة  والميُم  النهار،   يأتي  بعدُه 
من  ساقٌط  نوٌر  بغضاء،والنوُن  بعد 
الجنة، والهاء هواٌء دونه ليس هناك 
بقصة  حمراء  وردٌة  وال���واُو  حياة، 
الغالي  أبي  اسم  ياسُر  والياُء  حب، 
و  ح��روف��ك  أجمل  م��ا  الحياة،  وك��ل 
حبًا،  قلبي  تنسُف  تكاد  تناُسقها؛  
وتخُرّ  ِعشقًا،  إليها  قلمي  ويرتجف 
الجباُل من غرامها خرًا، وتريح قلبًا 
كان مليئًا باألحزان، وُتشعر البائس 
راحة،  هنا  وط��ن،  هنا  األم��ان،  بكل 
في  الجميع  لدى  هنا  سعادة،  هنا 
سر  فُدمِت  ُيهان،  ال  كيان  حضنك 
في  وج��د  قلٍب  لكل  وال��ع��زة؛  القوة 

عرُش حبك اإلطمئنان.

ه���ذا أح��م��د وه����ذا أح��م��د آخ��ر، 
يفرقهم  لم  الطفولة،  منذ  أصداقاء 
غير  األوق��ات،  أغلب  في  بلهاء  شيء، 
البارزة  وسيمتهم  ا،  سيكلوجّيً أسوياء 
جبلوا  والسخرية،  االنحطاط  هي 
للتشّوه  نظًرا  الصفتين  هاتين  على 
فكانت  ف��ي��ه  رب����وا  ال����ذي  ال��ّن��ف��س��ي 
غليانا،  باالضطرابات  تغلي  أنفسهم 
الجانب اآلخر من  أيًضا على  وهنالك 
المؤسف  الجانب  على  صداقتهما، 
أنور.. هو ساذج  من أي حدث بينهما، 
كل  في  يحابيهم  قلياًل،  وأكثر  مثلهم 
يتذلل  أن  إل��ى  تصل  وأح��ي��اًن��ا  ش��يء 
ال  ب��الدة  حالة  من  يعاني  وك��ان  لهم، 
فيها  يجتمعون  مرة  كل  في  توصف، 
أن  غير  عليه  التنّمر  ف��ي  ي��أخ��ذون 
هم  وكانوا  يبالي،  تجعله  لم  بالدته 
رغم  منه  ويشمئزون  يزدروه  بدورهم 
أن أنور خاٍل من العيوب إن وضعناه في 
يعيبه  ال  للحِق  إنصاًفا  معهم،  مقارنة 
إال البالدة أما باقي الصفات تتأرج ما 

لكنها غير مؤذية،  بين جيدة وسيئة 
وحسبي أنها غير مؤذية في حد ذاتها 
مّيزتهم  كانت  وبدورهم  مّيزة،  تعتبر 
أنهم من حين إلى آخر يشفقون عليه 
وأحيانا أخرى -أحيانا قليلة- يخافون 
يضحكون  الحال  بطبيعة  وهم  منه، 
حدود  أقصى  إلى  ويستفزونه  عليه، 
حتى  األوق���ات  أغلب  في  االستفزاز 
أن  وي��ّق��رر  ويستجديهم،  يبكي  ك��ان 
تجعله  ب��الدت��ه  أّن  غير  يقاطعهم 
ينسى كل هذه األفكار بسرعة البرق، 
على  الحصول  أجل  في  يتعذب  وكان 
إال  مجهوداته  تقابل  وال  إرضائهم 
مات،  أن  إلى  وأكثر  أكثر  بالسخرية 
عن  بحًثا  عمره  في  ي��وٍم  آخ��ر  ص��رف 
أن  مهًما  ليس  يفلح،  ول��م  سعادتهم 
مهما  ليس  م��ات،  كيف  أح��ًدا  يعرف 
-اإلنسان  أن��ور  مثل  إنسان  يموت  أن 
لراسكولينكوف  اتفق  مثلما  الحشرة- 
هذا  م��ن  الشاهد  ول��ك��ن  تسميتهم، 
أمره  في  اختلف  موته  بعد  أن  كّله 

األول  أما  م��رة،  أول  وه��ذه  األحمدان 
فقد تاجر بموته وأغرق الدنيا نحيًبا 
وقد  ال��ت��واص��ل،  م��واق��ع  على  وب��ك��اء 
هو  أنور  أن  الّناس  وأفهم  شأنه  عّظم 
نور عينيه وخلّيله وصفّيه األّول، بل 
عليه  وبكى  بها  وآم��ن  الفكرة  وش��رب 
أحمد  أّن  شعروا  حتى  مباشر  بٍث  في 

الثاني ال يعني لألول شيء 
من  موقفه  ل��زم  فقد  الثاني  أم��ا 
حقه،  في  شيء  أي  يغّير  لم  المّيت، 
مشاعر البغض واالشمئزاز والسخرية 
يوّجه  وب��دأ  أنملة،  قيد  تنقص  ل��م 
اضطراباته إلى األحمد األول بصورٍة 
عن  يبحث  ك��ان  فقد  واض��ح��ة،  غير 
الشقاق  األيام  مع  وسيزداد  المنفس، 

بينهم.. أنا أراهن. 
بكامل  وج���دان���ي،  ب��ك��ل  تسائلت 
الهائجة  ومشاعري  بكينونتي  عقلي، 
تاجر  ال��ذي  أذا  أعقل،  الفريقين  أي 
بالحبِّ والّصداقة، أم الذي لم يردعه 

الموت!؟

■ بقلم : أكرم اليسير  نافذة مرتفعة

وأنت تستقل الطائرة 
أن  وتريد  انتحاري  أن��ك  في  فكر 

تفجر نفسك 
جناحين  تملك  كونك  ف��ي  فكر 

للتحليق 
واقفز 

وفي صالة المغادرة 
دع غيرك يحمل حقائبك 

لكي ال يفتش عقلك أحد .. 
ك��ب��د وط���ح���ال وق���ل���ب ورئ���ت���ان 

ومجموعة أعضاء 
ال تترك رأسك يثقلك 

اقطعه .. 

ففي النهاية ستتعفن كاآلن 
في كرسي انتظار .. 
ماهذه السوداوية ..

ألقيت السلم الموسيقي في البئر 
وكل النوتات ابتلت 

سأدندن بأي حال على ساق الوقت 
 ..

االنتظار جار الحنين 
والدعابات لم تعد تخيفه 

مختلف  تعريف  المحطات  ولهذه 
للغرباء .. 

صدى الصوت على الدرج يغريك 
نفسك  وتغش  صوتك  تعري  حتى 

بأغنية قديمة 
أبناءها  الذكريات  تسمي  أغنية 

اليتامى .. 
نحس  ف��ذل��ك  ال��ح��ذاء  تقلب  ال 

فاحش الثراء 
وعليك أن تكون حافي الكلمة 

وتكتب 
ب��م��ج��ازات��ك ت��ل��ك ال��ق��ص��ي��رة لن 

تستطيع النظر
تطاول

فنافذة الطائرة مرتفعة 
والمدينة تصغر 

وعليك االنتحار قبل الهبوط ..



الوطني لمكافحة االمراض يصدر تقريره األسبوعي الحادي والثالثون حول الموقف الوبائي في البالد

الوطني لمكافحة االمراض :
لقاح " سينوفارم " الصيني اجيز استخدامه لتلقيح االطفال من عمر 3 سنوات إلى 17 عاًما

مركز سبها الطبي :
 الخسائر ستكون فادحة ما لم يكن هناك تحرك جدي وسريع للسيطرة على الوباء بالمدينة

 وزارة الصحة تبحث آخر مستجدات ملف جائحة كورونا

وزارة الصحة تبدأ في تفعيل اتفاقات توطين العالج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح، والقسطرة التشخيصية والعالجية والمخ واالعصاب 

طرابلس  تطعيم  محطات  مجمع  ب��دأ 
تقديم  ف��ي  معلًنا   ال��ري��اض��ي��ة،  بالمدينة 
الوطنية  الحملة  للمواطنين ضمن  خدماته 
االستتنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا. 

وأكد وزير  الصحة  ان افتتاح المحطة 
والعمل  التلقيح،  عمليات  لتكثيف  يأتي  
على تبسيطها وتوسيع رقعتها، لكي يتسنى 
عليها  ال��ح��ص��ول  ف��ي  ال��راغ��ب��ي��ن  لجميع 

واالستفادة منها بسهولة. 
جميع  ستستهدف  الحملة  أن  وأض��اف 

المواطنين الليبين والمقيمين األجانب. 
التحصين  أهمية  على  الوزير  وش��دد    
ضد فيروس كورونا المستجد، لخلق مناعة 

مجتمعية تساهم في القضاء على الوباء.

ممثلة  مع  الزناتي  علي  الصحة  وزير  اّتفق 
إليزابيت  ليبيا  في  العالمية  الصحة  منظمة 
لألكسجين  مصانع  ثالثة  توفير  على  ه��وف؛ 

لصالح ليبيا، بالتنسيق مع الجانب اإليطالي.
يوم  لقائهما،  خ��الل  الجانبان،  اّتفق  كما 
التنسيق  على  بطرابلس؛  الماضي  الثالثاء 
لتطوير  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  وض���ع  ف���ي  ل��ل��ت��ع��اون 
والطوارئ  اإلسعاف  تشمل  الصحي  النظام 
استراتيجية  وإعداد  القروية،  والمستشفيات 
وتوفير  النفسية،  واألم��راض  الطفل،  لصحة 

أدوية مرضى اإليدز لمدة ستة أشهر.
وناقش الزناتي وهوف األولويات الضرورية 
التي تواجه مراكز العزل والفترة، والعمل على 
إيجاد الحلول لها بالتعاون مع منظمة الصحة، 
فيما أكدت هوف على االلتزام التام بالتعاون 
لمجابهة كورونا، والتنسيق السريع لتوفير أهم 
ومستلزمات  أدوية  من  المطلوبة  االحتياجات 

طبية.

مجمع محطات تطعيم طرابلس 
بالمدينة الرياضية، يبدأ في تقديم 

خدماته للمواطنين والمقيمين

ممثلة الصحة العالمية تؤكد 
التزام المنظمة بالتعاون مع 
الجانب الليبي لمجابهة كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض 
كورونا  بفيروس  المصابين  ع��دد  ارتفاع 
الكفرة، قصر   " م��دن  ف��ي  أس��ب��وع  خ��الل 
نالوت،  درج،  ترهونة،  ط��ب��رق،  األخ��ي��ار، 
الغربي،  الجبل  باطن  الجنوب،  ال��زاوي��ة 
العوينية،  ال��ع��وات��ة،  ال��ح��وام��د،  ال��ع��رب��ان، 
اج��داب��ي��ا، غ���ات، ال��ق��ري��ات، ال��ق��وال��ي��ش، 
ام��س��اع��د،  ف��س��ان��و،  ال��ج��م��ي��ل،  المنشية 

الزهراء وخليج السدرة ".
وأك���د ال��م��رك��ز ف��ي ت��ق��ري��ره األس��ب��وع��ي 
ال�  من  الفترة  أنه خالل  والثالثين  الحادي 
بلغ عدد  ال��ج��اري  ال��� 8 أغسطس  إل��ى   2
 )57.109 ( فحصها  جرى  التي  العينات 
الثالثون  الوبائي  باألسبوع  مقارنة  عينة 

)67.576 ( عينة. 

وأشار المركز إلى انخفاض عدد الحاالت 
المؤكدة ) 13.519 ( حالة بمعدل إيجابية 
الثالثين  الوبائي  باألسبوع  مقارنة   24%
إيجابية  بمعدل  مؤكدة  حالة   )19.364 (

 .29%
وبلغ عدد الوفيات )167 ( حالة بمعدل 

إماته بلغ %1.2 مقارنة باألسبوع الثالثين 
بلغ  ام��ات��ة  بمعدل  وف���اة  ح��ال��ة   )  181  (
المطعمين  ع��دد  لزيادة  مشيرا   )0.9%(
هذا االسبوع ) 764.233 ( مطعم مقارنة 
عدد  بلغ  والذي  الثالثين  الوبائي  باألسبوع 

المطعمين فيه ) 673.727 ( مطعم. 

التطعيمات  إدارة  مدير  طالب 
ب��ال��م��رك��ز ال���وط���ن���ي ل��م��ك��اف��ح��ة 
سميو  عبدالباسط   " األم���راض 
توفير  بسرعة  الحكومة  رئاسة   "
كميات أكبر من اللقاح للشروع في 

الجرعة الثانية من التطعميات. 
واوضح " سميو " في تصريحات 
تم  أن��ه  الخميس  اليوم  صحفية 
م��ن مليوني  أك��ث��ر  اإلف����راج ع��ن 
ج��رع��ة م��ن ل��ق��اح " س��ي��ن��وف��ارم " 

المراقبة  جهاز  قبل  من  الصيني 
على األدوية واألغذية. 

وأشار إلى أن لقاح " سينوفارم 
" يمتاز بسهولة التخزين، وقد نال 
األطفال  فئة  مع  االستخدام  إذن 
من عمر ثالث سنوات إلى سبعة 
التأكيد  م��ج��ددات  ع��اًم��ا،  عشر 
بأن الحملة التعزيزية للتطعيمات 
والمقيمين  المواطنين  تستهدف 

األجانب، في مختلف المناطق. 

أك����د م���رك���ز س��ب��ه��ا ال��ط��ب��ي أن 
إذا  ف��ادح��ة  ت��ك��ون  س��وف  الخسائر 
وسريع  جدي  تحرك  هناك  يكن  لم 
للسيطرة على الوضع الوبائي بمدينة 

سبها . 
ل��ه عبر  ب��ي��ان  ف��ي  المركز  وق���ال 
وب��اء  ح���دة  إن  ال��رس��م��ي��ة  صفحته 
ارتفاع  بعد  كبير  ازدي��اد  في  كورونا 
فقط،  واح��د  يوم  في  الوفيات  عدد 
والتي وصلت إلى 5 حاالت من بينهم 

شباب. 
وأكد بيان المركز بأن هذا الوباء 
ال يميز بين عمر أو مدينة وال جنس 

بأنه  الوقت ذاته  وال لون منوها في 
تم تسجيل إصابات و أوضاع حرجة 

الطفال . 
المسحات  أن  إلى  المركز  وأشار 
ستنحصر فقط لمرضى المركز، أما 
الحاالت الخارجية عليها التوجه إلى 
نقاط طبية أخرى، قائال: " ال يمكن 
المريض  وحرمان  المزيد  استقبال 
من مسحة لصالح حالة خارجية ". 

وذك��ر بأنه ح��ذر م���رارا وت��ك��رارا 
المآتم  وحضور  االزدح��ام  مغبة  من 
ظل  ف��ي  االجتماعية  والمناسبات 

االنتشار الواسع لهذا الوباء.

الصحة  وزارة  وك��ي��ل  اس��ت��ع��رض 
"سمير  وال���دي���وان  الفنية  ل��ل��ش��ؤون 
بالوزارة  اإلدارات  م��دراء  مع  كوكو" 
خطط عمل اإلدارات في ظل جائحة 
التقارير  وع��رض  ك��ورون��ا،  ف��ي��روس 
وانسياب  ال��ع��زل  بمراكز  المتعلقة 

األكسجين خالل األيام الماضية.
كما تم خالل االجتماع الذي عقد 
آلية  بحث  الماضي  الخميس  ي��وم 
للشروع  مشتركة  عمل  خطة  وض��ع 

ال��ع��زل بمنظومة  م��راك��ز  رب��ط  ف��ي 
أو  للعاملين  كانت  س��واء  إلكترونية 
م��رض��ى ك���ورون���ا ب�����إدارة ال��ط��وارئ 
البدء في  آليات  الصحية، ومناقشة 
بمراكز  العاملين  مستحقات  صرف 

العزل. 
وتطرق االجتماع أيًضا إلى مناقشة 
الخطة اإلستراتيجية إلنشاء مصانع 

إستراتيجية لألكسجين السائل. 

تفعيل  ب��دء    " الزناتي  علي   " الصحة    وزي��ر  أعلن 
اتفاقات توطين العالج بالداخل في مجال جراحة القلب 
توقيع  بعد  والعالجية،  التشخيصية  والقسطرة  المفتوح، 
عقود المشاركة بين القطاعي العام والخاص في مجال 
بمستشفى  القلب  أم���راض  أق��س��ام  ف��ي  القلب  أم���راض 
طرابلس الجامعي، ومركز بنغازي الطبي، ومركز مصراتة 

الطبي، ومستشفى سبها الطبي. 
ال��وزارة  نشر على صفحتها  بيان صادر عن  وحسب 
الماضي  الخميس  يوم  االجتماعي  التواصل  موقع  في 
واألعصاب  المخ  في مجال  االتفاقات  تفعيل  فقد جرى 
للكبار واألطفال بحيث ال يتكفل المواطن بمصاريف هذه 

العمليات المعقدة التي تجرى بالخارج    .
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إشراف : معتز ونيس

النجدة بنغازي تقبض على عصابة األزيرا السواداء 

استجابة لشكوى مواطن قوة فرض القانون تسترجع مركبة لصاحبها 
وتقبض على العصابية السارقه داخل مصنع للخمور

طبرق : سارق سيارة من مدينة صرمان يقع في 
قبضة أعضاء مركز المدينة في طبرق

مركز ُشرطة القوارشة بنغازي يكشف تفاصيل القبض 
على متهمين بجريمة سطو مسلح

الديوان \ خاص
ق��ام��ت دوري�����ات ف���رع ان���ف���اذ ال��ق��ان��ون 
االمنية  للعمليات  العامة  باإلدارة  طرابلس 
الزراعية  الشرطة  رفقة دوريات من جهاز 
بجولة  الصناعي  النهر  جهاز  من  وأعضاء 
موسعة لضبط االعتداءات ومنع التجاوزات 
الغير قانونية على أنابيب نقل المياه داخل 
بحسب  وليد  بني  لمدينة  اإلدارية  الحدود 
صفحتها  عبر  الداخلية  وزارة  ذك��رت  ما 

الرسمية علي فيسبوك .
ال��وزارة انه تم إقفال عدد 40  و قالت 
مجمع مياه مخالف يتم توصيلها عن طريق 
قانونية  والغير  العشوائية  التوصيالت 
حيال  القانونية  االج���راءات  كافة  واتخاذ 

هذه المخالفات.

الديوان \ خاص 
القت شرطة النجدة بنغازي القبض 
على تاجر خمور مطلوب وبحوزته كمية 
أعلنت  ما  بحسب  الخمور  من  كبيرة 
عبر الصفحة الرسمية علي فيسبوك .
و قالت النجدة انه بعد وورود معلومات 
من  للخمور  تاجر  ممارسة  بخصوص 
النيابة  ل��دى  ومطلوب  السوابق  ذوي 
المشروع  غير  نشاطه  ومزاولة  العامة 
ببيع الخمور في منطقة بوهديمة شنت 
العملية  و  الوكر  علي  مداهمة  النجدة 
أفضت ألى نتائج مذهلة و ذلك 
بعد اتخاذ االٔجراءات القانونية واخذ 

االذن من النيابة العامة .
قوة  انطلقت  آنه  النجدة  اضافت  و 
بُشرطة  والقبض  التحري  وح��دة  م��ن 
النجدة بأمرة العقيد جمال العمامي 
بمنطقة  نشاطه  ممارسة  مكان  ألى 
بوهديمة تم القبض على تاجر الخمور 
متلبساً  العامة  النيابة  لدى  والمطلوب 
كمية  وب��ح��وزت��ه  المشهود  ال��ج��رم  ف��ي 
تم  الصنع  محلية  الخمور  م��ن  كبيرة 
الضبطيات  برفقته  للقسم  به  االنتقال 
واحالته  معه  االس��ت��دالل  انتهاء  وبعد 
االٔجراءات  الستكمال  العامة  للنيابة 
االٔج���راءات  حسب  بحقه  القانونية 

المتبعة ..

استمرار الحملة األمنية لمنع 
االعتداءات على أنابيب نقل 

المياه بجهاز نهر الصناعي

وحدة التحري والقبض بُشرطة 
النجدة بنغازي تداهم احد اوكار 

االتجار بالخمور في بوهديمة

الديوان \ خاص
بنغازي  النجدة  شرطة  قسم  أعلنت 
جرائم  تمتهن  عصابة  علي  القبض 
السطو المسلح في مدينة بنغازي مؤكدة 
بها  التي قامت  الجرائم  انه من ضمن 
جريمة  هي  عليها  المقبوض  العصابة 
بقوة  جي  اف  تيوتا  ن��وع  سيارة  سرقة 
السالح في شارع عبد الصمد بمنطقة 
فيديو  نشطاء  ت��داول  التي  و  فينيسيا 
لعمية السرقة عبر صفحات االنترنت .

قالت  فيسبوك  علي  وعبر صفحتها 
مركبة  ضبط  ت��م  ان��ه  النجدة  ش��رط��ة 

نوع هونداي ازيرا اللون اسود من قبل 
النجدة  بقسم  والقبض  تحري  وح��دة 
وال���ت���ي ق��ام��ت ب��ع��دة ع��م��ل��ي��ات سطو 
بنغازي ومن ضمن  مسلح داخل مدينة 
التي   Fg ن��وع  مركبة  السرقات  ه��ذي 
شارع  في  السالح  بقوة  سرقتها  تمت 

عبدالصمد.
انه تم ضبط  النجدة أيضا  و اكدت 
الشخص المنفذ الذي كان يحمل سالح 
نوع خرطوش ، مطالبه كل من تعرض 
المركبة  ه��ذه  قبل  م��ن  سلب  لعملية 

الحضور للقسم .

الديوان \ خاص 
مدينة  ام���ن  م��دي��ري��ة  ق��ال��ت 
البرقية  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ان���ه  ط��ب��رق 
الواردة الى مركز شرطه المدينة 
من  طبرق  أم��ن  لمديرية  التابع 
المدينة   صرمان  مركز شرطة 
سيارة  سرقة  حادثة  والمتضمنة 
المواطن ربيع محمد عبدالسالم    

نوع فورد اللون رصاصي من قبل 
سكان  من   ) .م  .ع  م   ( المدعو 
مدينة صرمان وحسب المعلومات 
الواردة إلينا أفادت المعلومة بأن 
ه���ذا ال��ش��خ��ص  م��وج��ود داخ��ل 

الحدود اإلدارية لمدينه طبرق .
عبر  طبرق  مديرية  واضافت 
حسابها علي فيسبوك انه أعضاء 

بمركز  والقبض  التحري  وح��دة 
شرطه المدينة تمكنوا من القبض 
السيارة  وبحوزته  ال��س��ارق  على 
معه  التحقيق  وتم  إليها  المشار 

واعترف بما أنسب إليه 
النيابة  إل���ى  إح��ال��ت��ه  وس��ي��ت��م 
ال��ع��ام��ة ف���ور ان��ت��ه��اء إج����راءات 

التحقيق. 

الديوان \ خاص
أع���ل���ن م��رك��ز ُش��رط��ة 
ال��ق��ب��ض على  ال���ق���وارش���ة 
السطو  ج��ري��م��ة  م��رت��ك��ب��ي 
المسلح التي تعرض لها احد 
بنغ�ازي  بمدينة  المقيمين 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال���ق���وارش���ة 

بالتحديد شارع الشجر.
وذك������رت م��دي��ري��ة ام��ن 
علي  صفحتها  عبر  بنغازي 
المتابعة  ان  فيسبوك  موقع 
السطو  لجريمة  االٔمنية 
لها  ت��ع��رض  ال��ت��ي  المسلح 
الجنسية  س��ودان��ي  شخص 
ال��م��واد  لبيع  بمحل  يعمل 
لبالغ  اس��ت��ج��اب��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
يفيد  المركز  لدى  به  تقدم 

المسلح  للسطو  بتعرضه 
من قبل اشخاص مجهولين 
)كيا  ن��وع  مركبة  متن  على 
س���ي���رات���و( ال���ل���ون )اح��م��ر 

غ����ام����ق( ب������دون "ل���وح���ات 
بتعرضه  واف����اد  م��ع��دن��ي��ة" 
الجناة  واس��ت��ي��الء  للسلب 
بالمحل  م��ال��ي  مبلغ  ع��ل��ى 

وسرقة منه هاتفه المحمول 
تحت التهديد بالسالح .

ف���ور اس��ت��الم ال��ب��الغ تم 
تكليف وحدة تحريات مركز 

ُشرطة القوارشة أسفرت 
غموض  بكشف  ج��ه��وده��م 
هوية  وت��ح��دي��د  ال��ج��ري��م��ة 
تحركاتهما  ورص��د  الجناة، 
وال��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه��م��ا، وذل��ك 
ب��ع��د ت��واف��ر االٔدل����ة على 
جريمة  بارتكاب  تورطهما 
والسلب  المسلح  ال��س��ط��و 

تحت التهديد بالسالح ..
ب��م��ب��اش��رة أج������راءات 
االس������ت������دالل االٔول�����ي�����ة 
نسب  بما  أق��را  بحقهما، 
أليهما، وجرى أيقافهما 
وات��������خ��������ذت ب���ح���ق���ه���م���ا 
النظامية،  االٔج�������راءات 
النيابة  أل��ى  وأحالتهما 

العامة.

الديوان \ خاص
ق���ال ق��س��م ُش���رط���ة ال��ن��ج��دة 
من  ب��الغ��اً  تلقي  ان���ه  ب��ن��غ�����ازي 
بسرقة  يفيد  المواطنين  اح��د 
تلقي  ف��ور  و  ال��خ��اص��ة  مركبته 
مالبساته  على  والوقوف  البالغ 
والقبض  التحري  وح��دة  شكلت 
ال��ن��ج��دة فريق  ُش��رط��ة  ب��ق��س��م 
لجمع  وأف��راد  ضباط  من  عمل 

االستدالالت.
عبر  النجدة  قسم  أض��اف  و 
ص��ف��ح��ت��ه ع��ل��ي ف��ي��س��ب��وك ان 
بسبب  ت��ح��دي��اً  ال��ف��ري��ق واج����ه 
عالية  بمهنية  و  األدل���ة  ان��ع��دام 
اح���ت���واء سريعة  خ��ط��ة  اع����دوا 

وقت  في  الجناة  ضبط  لسرعة 
قياسي تم التوصل لهوية الجناة 
طريق  عن  معلومات  وردت  كما 
الموثوق  السرية  المصادر  احد 

داخل  المركبة  بتواجد  تفيد  بها 
منطقة بودزيرة .

" بعد جمع كل  القسم  تابع  و 
الصفر  ساعة  وتحديد  الخيوط 

ان��ط��ل��ق��ت ق���وة ف���رض ال��ق��ان��ون 
العمامي  جمال  العقيد  بأمر 
و تم ضبط شخصين من أفراد 
حيُث  ه��رب  وثالثهما  العصابة 
مصنع  داخ��ل  متلبسين  وج���دوا 
كامل  تحريز  تم  متكامل  خمور 
المركبة  واستعادة  الضبطيات 
ل��ل��م��واط��ن ف���ي وق����ت ق��ي��اس��ي 
االنتقال  ،ت��م  ال��ب��الغ  ورود  م��ن 
كل  وب��ح��وزت��ه��م��ا  للقسم  ب��ه��م��ا 
الضبطيات  من  مايشكل جريمة 
وب���اس���ت���ك���م���ال االٔج���������راءات 
معهما  وب��االس��ت��دالل  القانونية 
حسب  العامة  للنيابة  واحالتهما 

االٔجراءات المتبعة .
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أوقفت لجنة األزمة والطوارئ إقامة أي 
أو تجمعات داخل األندية  نشاط رياضي 
الرياضية أو المرافق والمنشآت الرياضية 
الواقعة بالمناطق المحددة بقرار مجلس 

وزراء حكومة الوحدة الوطنية. 
تعليمات  على  بناء  اإليقاف  هذا  وجاء 

صادرة من وزير الرياضة بحكومة الوحدة 
"وحرصا  الجويفي  " عبدالشفيع  الوطنية 
أبناءها  سالمة  على  الرياضة  وزارة  من 
والفنية  اإلداري���ة  وك��وادره��ا  الرياضيين 
والطبية ، خوفاً من تفشي فايروس كورونا. 
كما يأتي هذا االيقاف استجابة لقرار 

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  وزراء  مجلس 
القاضي  م   2021 لسنة   228 رق���م 
بفرض حظر التجوال بالمنطقة الوسطى 
وال��غ��رب��ي��ة، وت��ق��اري��ر ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي 
تشير  التي  اليومية  األم��راض  لمكافحة 

الزدياد حاالت الكورونا. 

لجنة األزمة والطوارئ تعلن ايقاف أي نشاط رياضي أو تجمعات داخل األندية الرياضية بالمنطقتين الوسطى والغربية

أواسط األهلي بنغازي أبطاال للدوري

لجنة التحكيم العامة تعقد اجتماعها الثالث بمدينة طرابلس

االتحاد يلتقي بطل زنجبار في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا

القدم  لكرة  األفريقي  االت��ح��اد  أعلن 
الجمعة، بعض  يوم أمس األول  )ك��اف(، 
القادمة  بالنسخة  الخاصة  التفاصيل 
التي  اإلف��ري��ق��ي��ة  األم���م  ك���أس  لبطولة 

تستضيفها الكاميرون.
الكاميرونية  العاصمة  وتستضيف 
ياوندي يوم الثالثاء المقبل مراسم قرعة 
نهائيات كأس األمم، التي تشهد مشاركة 

24 منتخبا.
ب��ي��ان عبر موقعه  ف��ي  ال��ك��اف  وق���ال 
الفترة  في  سقام  البطولة  إن  الرسمي، 
فبراير/ و6  الثاني  يناير/كانون   9 بين 

شباط.
مدن،   5 في  البطولة  مباريات  وتقام 
وج��اروا  وبافوسام  وياوندي  "دواال  هي 

وليمبي".
وتقام المباراة االفتتاحية مساء األحد 
المبني  )أوليمبي(  ملعب  على  يناير   9

حديثاً في العاصمة ياوندي.
ويستضيف الملعب أيضا اللقاء النهائي 

يوم 6 فبراير المقبل.
إلى  المشاركة  المنتخبات  تقسيم  وتم 

4 مستويات، وهي:
)منظمة  الكاميرون  األول:  المستوى 
 - اللقب(  )حاملة  الجزائر   - البطولة( 
السنغال - تونس - المغرب - نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر - غانا - كوت 
ديفوار - مالي - بوركينا فاسو - غينيا.

األخضر  ال���رأس  ال��ث��ال��ث:  المستوى 
 - سيراليون   - موريتانيا   - الجابون   -

زيمبابوي - غينيا بيساو.
المستوى الرابع: ماالوي - السودان - 
غينيا االستوائية - جزر القمر - إثيوبيا 

- جامبيا.

الكاف يعلن مواعيد مباريات أمم 
بطولة أفريقيا.. وتصنيف المجموعات لقب  بنغازي،  األهلي  فريق  حسم 

الدوري لفئة األواسط، بعد فوزه أمام النصر 
انتهاء  بعد   ،)3-4( بنتيجة  الترجيح  بركالت 
بالتعادل  النهائية  المباراة  األصلي من  الوقت 
على  ج��رى  ال��ذي  باللقاء  منهما،  لكل  بهدف 

ملعب بشير جودة بمدينة المرج.
افتتح فريق األهلي بنغازي أهداف المباراة 
في الدقيقة )87(، عن طريق حسين طقطق، 
قبل أن ينجح العبو النصر في خطف هدف 
التعادل بالوقت القاتل وتحديًدا بالدقيقة 92، 
الفريقان  ليلجأ  س��الم��ة،  م���روان  طريق  ع��ن 
ابتسمت  والتي  مباشرة،  الترجيح  ركالت  إلى 
ل��أله��ل��ي ب��ن��غ��ازي وي��ت��وج ب��ك��أس ب��ط��ول��ة فئة 
األواسط )الشباب( باالتحاد الفرعي بنغازي.

وكان األهلي بنغازي أول المتأهلين لنهائي 
بنغازي  بطولة دوري األواسط بعد فوزه على 
أما  ه��دف،  مقابل  أه��داف  بأربعة  الجديدة، 
النصر؛ فقد تأهل لهذا الدور بعد فوزه أمام 
انتهاء  بعد  الترجيح  بركالت  بنغازي  شمال 

بالتعادل اإليجابي بهدف لكل  الوقت األصلي 
منهما.

على  للنادي  الرسمية  الصفحة  وعلقت 
تتويج الفريق قائلة: »فريقنا لفئة األواسط هم 

أبطال مسابقة الدوري بعد فوزهم على فريق 
مستقبل  رجالنا  الترجيح..  بركالت  النصر 
جدارة  عن  باللقب  تّوجوا  االٔهالوية  القلعة 

واستحقاق ودون أي خسارة«.

الجمعة،  األول  أم��س  ي��وم  عقدت 
لجنة التحكيم العامة االجتماع الثالث 
بمدينة طرابلس، وقد انبثق عن هذا 
ال��ق��رارات من  م��ن  ُجملة  االج��ت��م��اع 
بينها تحديد موعٍد الختبارات الحكام 
الشهر  ال��م��ق��رر  والنخبة  الدوليين 
التحكيم  لجان  مخاطبة  بعد  القادم، 
المستهدفة  ب��األس��م��اء  ال��ف��رع��ي��ة 
وعددهم 35 حكماً ومساعداً، كذلك 
إقامة ملتقى محلي للحكام الواعدين 
والمراقبين خالل الشهر ذاته سبتمبر 

القادم.
هذا واتفقت اللجنة على مخاطبة 
ات���ح���اد ال���ك���رة ب��ش��أن ال��ع��م��ل على 
إدارتهم  خالل  للحكام  إقامة  توفير 

إقامتهم،  م��ك��ان  خ���ارج  ل��ل��م��ب��اري��ات 
الغربية  المنطقتين  ف��ي  وت��ح��دي��دا 
والشرقية مع ضرورة توفير المعدات 
داخل  الحكم  مهمة  إلنجاح  الالزمة 

الملعب.
مناقشة  االج��ت��م��اع  ه���ذا  وع���رف 
الحكام،  مكافأة  رفع  موضوع  اللجنة 
الكرة  ات��ح��اد  مخاطبة  بصدد  وه��ي 
اللياقة  واختبارات  الجانب،  في هذا 
تحت  ستكون  القادم  الشهر  المقررة 

إشراف الفيفا.
الدولي  كلّفت  قد  اللجنة  وكانت 
ت��وف��ي��ق ال���ض���اوي ل���إلش���راف على 
نهائيات الخماسيات، واختيار الحكام 

المستهدفين لهذة البطولة.

عن  أفريقيا،  أبطال  ل��دوري  الُمنظمة  اللجنة  أعلنت 
منافس فريق االتحاد في الدور التمهيدي من بطولة دوري 

أبطال أفريقيا.
وكانت قرعة دوري األبطال والكونفدرالية أقيمت يوم 
مّثل  حيث  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  األول  أمس 
ليبيا بدوري أبطال أفريقيا نادي االتحاد، بينما يحمل راية 

ليبيا في كأس االتحاد األفريقي نادي األهلي طرابلس.
ووضعت قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا 
 KM فريق االتحاد بطل الدوري الليبي، في مواجهة نادي

بطل زنجبار وفي حال تأهله سيواجه الترجي التونسي.
دوري  إلى  العبور  ورق��ة  على  حصل  االتحاد  أن  يُذكر 
أبطال أفريقيا، بعد تتويجه بلقب الدوري الليبي الممتاز، 
بينما تمّكن األهلي طرابلس من التأهل إلى الكونفدرالية 

بعد حصوله على الوصافة.


