
النواب  مجلس  رئيس  التقى 
يوم  ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار 
ال���ث���اث���اء ال��م��اض��ي ب��ال��م��ب��ع��وث 
”ي��ان  السيد  ليبيا  ل��دى  األم��م��ي 
ال��ن��واب  مجلس  بمقر  ك��وب��ي��ش” 
اللقاء  بحث  حيث  طبرق،  بمدينة 
في  السياسية  األوض��اع  تطورات 
االن��ت��خ��اب��ي  واالس��ت��ح��ق��اق  ليبيا 

المقبل.
الرسمي  المتحدث  وبحسب 
السيد  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  ب��اس��م 
عبدالله بليحق فان رئيس مجلس 
األم��م��ي  للمبعوث  أك���د  ال���ن���واب 

لألزمة  الوحيد  المخرج  أن  على 
انتخابات  إج���راء  ه��و  ليبيا  ف��ي 
إرادة  وتحقيق  وبرلمانية  رئاسية 
الشعب الليبي، كما أكد المستشار 
”ع��ق��ي��ل��ة ص���ال���ح” ع��ل��ى ض���رورة 
موعدها  في  االنتخابات  إج��راء 
في الرابع والعشرين من ديسمبر 

من هذا العام. 
وم����ن ج��ان��ب��ه أك����د ال��م��ب��ع��وث 
األم���م���ي ع��ل��ى ض������رورة إج����راء 
االنتخابات في 24 ديسمبر وعلى 
الألزمة  القوانين  إصدار  ضرورة 

إلجراء االنتخابات.
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النائب األول يشارك في االجتماع التشاوري 
لرؤساء البرلمانات العربية المشاركين في 

المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات
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النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي 
رئيس البرلمان العربي
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رئيس المجلس الرئاسي يعلن رسميًا 
انطالق المصالحة الوطنية الشاملة

المجلس الرئاسي يجتمع بمحافظ 
مصرف ليبيا المركزي

رئيس مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني بانتصاره 
وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم

المجالس البلدية تحتفي بجهود رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية في نقل االختصاصات 

وتفعيل الئحة اإليرادات المحلية

عقد مجلس النواب يوم االربعاء الماضي 
جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب 
المتحدث  وبحسب  صالح  عقيلة  المستشار 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله 
الستجواب  خصصت  الجلسة  ف��ان  بليحق 
الحكومة المعلن عنه سلفاً حيث حضر رئيس 
مجلس الوزراء والسادة الوزراء، مضيفا بأن 
السادة اعضاء مجلس النواب  استمعوا لردود 
التساؤالت  كافة  ح��ول  واإلج��اب��ات  الحكومة 
التي وردت في بنود االستجواب التي احيلت 
من مجلس النواب  للحكومة، وبعد استمرار 
الجلسة لساعات طويلة استمرت لمساء يوم 
االثنين  الغد  ليوم  الجلسة  علقت  االرع���اؤ 
لمناقشة وتدارس مجلس النواب لما ورد في 
هذه اإلجابات والردود من قبل الحكومة حول 
بنود االستجواب ومدى اقتناع السادة أعضاء 

مجلس النواب بهذه الردود واالجابات .

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
وفد  أعمال  ضمن  حومة”  ”أحميد  الدكتور 
العالمي  المؤتمر  ف��ي  ال��ُم��ش��ارك  المجلس 
الخامس لرؤساء البرلمانات رئيس البرلمان 
حيث  غ��رودزك��ي”  ”توماش  السيد  البولندي 
بحث اللقاء ُسبل تعزيز التعاون بين المجلسين 

وتبادل الخبرات في المجال التشريعي . 
ويأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات عدة يجريها 
ف��ي أعمال  ال��م��ش��ارك  ال��ن��واب  وف��د مجلس 
النمساوية  العاصمة  في  المنعقد  المؤتمر 
فيينا والذي ينظمه االتحاد البرلماني الدولي 

بالتعاون مع األمم المتحدة .

مجلس النواب يخصص جلسته غدا 
لمناقشة وتدارس اجابات وردود 

الحكومة في جلسة االربعاء الماضي

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
يلتقي رئيس البرلمان البولندي

النواب  وف��د مجلس  ش��ارك 
العالمية  البرلمانية  القمة  في 
التي  اإلرهاب  لمكافحة  األولى 
ان��ع��ق��دت ب��م��رك��ز ال��م��ؤت��م��رات 
بالعاصمة النمساوية، حيث تُعد 
هذه القمة العالمية األولى من 
اإلتحاد  يُنظمها  والتي  نوعها 
ال��ب��رل��م��ان��ي ال���دول���ي واألم����م 

المتحدة .
لرئيس  األول  النائب  وأك��د 
”ف��وزي  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
التي  الكلمة  خ��ال  ال��ن��وي��ري” 
ال���ق���اه���ا ف���ي أع���م���ال ال��ق��م��ة 
اإلره��اب  لمكافحة  البرلمانية 
اإلستجابة  فيها على  ركز  التي 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ل���دع���م ض��ح��اي��ا 
ك��ان  ليبيا  أن  ع��ل��ى  اإلره����اب 
مكافحة  في  عملية  تجربة  لها 
لسنوات  عانت  حيث  اإلره��اب 
اإلره��اب��ي��ي��ن،  ض��د  حربها  ف��ي 
ل��م تكن  ال��ح��رب  أن  م��وض��ح��اً 
ب���ال���س���اح ف���ق���ط ب����ل ت��ح��م��ل 
مجلس النواب مسؤولياته تجاه 
لمكافحة  قانون  وأص��در  ذل��ك 
ليبيا  سبقت  ح��ي��ث  اإلره����اب 
إص��دار  في  ال��دول  من  العديد 
اإلره��اب��ي  العمل  يجرم  ق��ان��ون 
ال��ع��ق��وب��ات،  ب��أش��د  وتضمينه 

اإلج���راءات  اتخاذ  عن  ناهيك 
ساعد  من  كل  ضد  القضائية 
أو حرض هذه المجموعات من 

داخل أو من الخارج .
فيما  ”ال��ن��وي��ري”  وأض����اف 
يخص ضحايا اإلرهاب فهناك 
بينهما  الفصل  من  البد  فئتين 
وه��م��ا ض��ح��اي��ا اإلره�����اب من 
أفراد الجيش والشرطة واألمن 
تعرضوا  ال��ذي��ن  ع��ام��ة  بصفة 
إلصابات أثناء محاربة اإلرهاب 
والمبتورين  الجرحى  وك��ذل��ك 
ف��ه��م ي��ح��ت��اج��ون إل����ى م��راك��ز 
فأن  الصدد  ه��ذا  وف��ي  للعاج 
العديد  أص��در  النواب  مجلس 
مصلحة  ف���ي  ال����ق����رارات  م���ن 
ضحايا اإلره��اب حيث تم منح 
والمبتورين  للجرحى  م��زاي��ا 
وأه��ال��ي��ه��م ف���ي األول���وي���ة في 
من  وغيرها  وال��دراس��ة  العاج 

وهي  األخ��رى  والفئة  المزايا، 
كل من انخرط في عمل إرهابي 
وعاد إلى مساره الطبيعي فهذا 
متخصصة  مراكز  إل��ى  يحتاج 
لتلقي العاج الازم لانخراط 

في المجتمع من جديد .
واختتم النائب األول لرئيس 
بالتأكيد  كلمته  النواب  مجلس 
على أن ليبيا تحتاج إلى الكثير 
م���ن ال���م���س���اع���دة وال���ت���دري���ب 
وال�����ع�����اج وال�����دع�����م ال��ف��ن��ي 

واللوجستي لضحايا اإلرهاب.
باإلضافة  القمة  وتطرقت 
إل���ى دع���م ض��ح��اي��ا اإلره����اب 
لدور البرلمانات في منع الفكر 
إنقاذ  إل��ى  وال��دع��وة  التطرف 
أكدت  حيث  الساحل،  منطقة 
على  أعمالها  ختام  في  القمة 
واإلس��ت��ق��رار  ب��األم��ن  التزامها 
األفريقي  الساحل  منطقة  في 

البرلماني  المجتمع  دعت  كما 
الدولية  والمنظمات  العالمي 
التعاون  تعزيز  إلى  والحكومات 
منطقة  ب���ل���دان  م���ع  ال���دول���ي 
ال��س��اح��ل وش��ع��وب��ه��ا ف���ي منع 
جميع  في  ومكافحته  اإلره��اب 
دعت  كما  وم��ظ��اه��ره،  أشكاله 
المعني  االس��ت��ش��اري  ال��ف��ري��ق 
ب��م��ك��اف��ح��ة اإلره������اب ال��ت��اب��ع 
ل��ات��ح��اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال��دول��ي 
التنسيق  أنشطة  متابعة  إل��ى 
منطقة  بلدان  لدعم  المشترك 
السياسات  وضع  في  الساحل 
الموازنة  وتخصيص  والقوانين 
الوطنية  اإلج������راءات  لتنفيذ 
ال��ب��رل��م��ان��ات  وح���ث  للتنمية، 
والمنظمات الدولية على تقديم 
متابعة  ق���رار  لتنفيذ  ال��دع��م 
الدعوة إلنقاذ منطقة الساحل.

أن  ب����ال����ذك����ر  ال����ج����دي����ر 
المشاركون في القمة البرلمانية 
األول�����ى ل��م��ك��اف��ح��ة اإلره����اب 
ي��س��ع��ون إل����ى ت��ق��دي��م ح��ل��ول 
برلمانية  وم��س��اه��م��ات  دائ��م��ة 
لمكافحة  العالمية  الجهود  في 
اإلره�����اب وات���خ���اذ إج�����راءات 
دم��ج ضحايا  إع��ادة  في  تُسهم 

اإلرهاب داخل المجتمع .

النواب المستشار ”عقيلة  التقى رئيس مجلس 
في  بمكتبه  الماضي  االثنين  ي��وم  صباح  صالح” 
لألوقاف  العامة  الهيئة  رئيس  مع  القبة  مدينة 
الحداد”،  السيد ”عمر سعد  والشؤون اإلسامية 

العامة  بالهيئة  العمل  سير  اللقاء  بحث  حيث 
المشاكل  وكذلك  اإلسامية،  والشؤون  لألوقاف 
والعراقيل التي تعترض عمل الهيئة في الظروف 

الراهنة وسبل حلحلتها .

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، 
ألمانيا  جمهورية  خارجية  وزي��ر  الماضي،  الخميس  ي��وم 
األلماني  السفير  ماس"، بحضور  "هايكو  السيد  االتحادية 
لدى ليبيا، السيد "ميشاءيل اونماخت"، والوفد المرافق له، 

وذلك لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.
وبحث االجتماع، جهود المجلس الرئاسي، في الوصول 
التداول  مبدأ  وتعزيز  القادم،  االنتخابي  االستحقاق  إلى 
ملف  االجتماع،  ناقش  كما  الباد،  في  للسلطة  السلمي 
إخراج المرتزقة، والمقاتلين األجانب من ليبيا، وآليات دعم 

جهود المجلس الرئاسي في هذا الجانب.
بالوزير   ، ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  السيد  ورح���ب 

للدبلوماسية األلمانية، في  المهم  بالدور  األلماني، مشيداً 
إنجاح مؤتمر برلين )1( وبرلين )2( من خال دفع العملية 
الليبيين،  الفرقاء  بين  السياسي  الحوار  ودعم  السياسية، 
بما  األلمانية في طرابلس،  السفارة  افتتاح  بإعادة  مشيداً 
السياسية  المجاالت  العديد  في  المشترك  التعاون  يعزز 

واالقتصادية واألمنية بين البلدين.
استمرار  األل��م��ان��ي،  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  أك��د  جهته  م��ن 
ليبيا، وتطلعه  العملية السياسية في  جهود باده في دعم 
الدبلوماسية األلمانية، في  إلى تقييم المساعي  لاستماع 
هذه المرحلة، ُمشيداً بجهود المجلس الرئاسي، في مسار 
المصالحة التي تعد جزء مهماً من جهود إجراء االنتخابات 

في موعدها. 
ب��اده،  استعداد  عن  م��اس"  "هايكو  السيد  أع��رب  كما 
لدعم  الدولي،  المجتمع  مع  السياسية  الجهود  الستكمال 
استحقاقات  ك��اف��ة  إلن��ج��از  ال��رئ��اس��ي  المجلس  مساعي 

المرحلة.

وفد مجلس النواب ُيشارك في القمة البرلمانية العالمية األولى لمكافحة اإلرهاب

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الهيئة العامة 
لألوقاف والشؤون اإلسالمية

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الخارجية األلماني
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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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اج���ت���م���ع رئ����ي����س ل��ج��ن��ة 
ال��ن��واب  بمجلس  الخارجية 
ال��س��ي��د ”ي��وس��ف ال��ع��ق��وري” 
ي����وم ال��س��ب��ت ال��م��اض��ي مع 
وفد تجاري يضم مستثمرين 
ي���م���ث���ل���ون ع������دة ش���رك���ات 
التقنيات  مجال  في  أمريكية 
واإلن����ش����اءات واالت���ص���االت 
وال����ص����ح����ة، ح���ي���ث ب��ح��ث 
السوق  احتياجات  الجانبان 
االستثمار في  الليبي وفرص 

ليبيا بمختلف المجاالت.
وأك�������د ال����ع����ق����وري ع��ل��ى 
أه��م��ي��ة ف��ت��ح األب�����واب أم��ام 
ومنح  األجنبية  االستثمارات 

للعمل  المطلوبة  التسهيات 
ف���ي ال���ب���اد وخ���ل���ق ف��رص 
ماسيعزز  وهو  للشباب  عمل 

االستقرار .
ليبيا  العقوري أن  وأضاف 
لديها فرص واعدة وأن هناك 
األمريكية  بالشركات  اهتمام 
وجودة  التمويل  لقوة  بالنظر 

اإلدارة التي تتميز بها.
ب���������دوره أب�������دى ال���وف���د 
بدراسة  اهتمامه  األمريكي 
الفرص االستثمارية في ليبيا 
للفرص  ادراك��ه��م  مؤكدين   ،
الكبيرة لاستثمار في الباد 

في شتى المجاالت .

أع����رب رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
السيد/  النواب  بمجلس  الداخلية 
استنكار  ع��ن  ال���ح���راري  س��ل��ي��م��ان 
اللجنة الشديد للمواجهات المسلحة 
التي حصلت في مدينة طرابلس في 
هذا  أن  معتبراً  الماضية،  االي���ام 
التصعيد المسلح يهدد حياة اآلمنين 
في العاصمة طرابلس باإلضافة إلى 

سلبية  رسائل  ويرسل  الممتلكات، 
ع��ن األوض����اع األم��ن��ي��ة ف��ي مدينة 
االستقرار  من  اشهر  بعد  طرابلس 

النسبي .
ودعا الحراري إلى الوقف الفوري 
ألي أع��م��ال ع��دائ��ي��ة وت��ح��ش��ي��دات 
المدنيين  حماية  وضمان  عسكرية 
من  محذرا  الحكومية  والمؤسسات 

السيطرة،  عن  األمر  خروج  خطورة 
وأك����د ال���ح���راري ع��ل��ى ض����رورة ان 
الجارية  التحقيقات  الحكومة  تتابع 
ل���ت���وض���ي���ح م���اب���س���ات م���اح���دث 
تلك  ان��دالع  عن  المسؤولين  وكشف 
إل���ى أهمية  م��ش��ي��راً  االش��ت��ب��اك��ات، 
األمني  القطاع  إص��اح  على  العمل 
ووضع الساح تحت سيطرة الدولة .

التقى النائب األول لرئيس مجلس النواب السيد 
فوزي النويري رفقة عضو مجلس النواب السيدة 
ع��ادل  العربي  البرلمان  برئيس  ال��اف��ي  أح���ام 
البرلمان  وعضوي  عابد  ع��اء  ونائبه  العسومي 
للتباحث  وذل��ك  شهاب  أب��و  واحمد  النقبي  ش��ذى 
االهتمام  ذات  العربية  القضايا  ح��ول  والتشاور 
التحديات  لمواجهة  المواقف  تنسيق  و  المشترك 
والمساهمة في تعزيز األمن والسلم في المنطقة 

العربية .
حيث أكد النويري على دور البرلمان العربي في 

تعزيز العمل العربي المشترك و الوقوف مع ليبيا 
إلخراج كل اجنبي يحمل الساح على أراضيها من 

اجل تحقيق استقرارها .
من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي على دعم 
إلى  الوقوف  و  النواب  لمجلس  العربي  البرلمان 
جانبه ومساندته في هذه المرحلة الحرجة للخروج 

من االزمة بما يحقق لليبيا وشعبها االستقرار .
لرئيس  األول  النائب  وج��ه  اللقاء  ختام  وف��ي 
العربي  البرلمان  لرئيس  الدعوة  النواب  مجلس 

لزيارة مجلس النواب في مدينة طبرق.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يجتمع مع وفد تجاري امريكي

لجنة الشؤون الداخلية تدعو لمحاسبة المتسبيين في اشتباكات طرابلس

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس البرلمان العربي

أعضاء مجلس النواب عن الجنوب يعقدون اجتماعهم الدوري الثالث لمناقشة أوضاع المنطقة الجنوبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجري زيارة رسمية لجمهورية تونس 

النائب احمد الشارف يجتمع مع عدد من اعضاء 
اللجنة التسييرية للمصرف الريفي

المتحدث الرسمي ينفي تكليف ”عبدالباسط 
البدري” بمهمة عمل في دولة روسيا االتحادية

النواب  مجلس  أعضاء  عقد 
عن الجنوب اجتماعهم الدوري 
ال��ث��ال��ث ي���وم االح����د ال��م��اض��ي 
بديوان المجلس فرع طرابلس، 
الحكومة  رئيس  نائب  بحضور 
ال��م��ه��ن��دس رم��ض��ان اب��وج��ن��اح، 
ورئيس ديوان المحاسبة ومدراء 
المحاسبة،  دي����وان  واع���ض���اء 

وعمداء بلديات الجنوب.
ون���اق���ش االج��ت��م��اع اوض���اع 
الجنوب، والية صرف الميزانية 
لتنمية  المخصصة  االستثنائية 
مناطق الجنوب والمقدرة بمليار 
دينار النجاز المشاريع المتوقفة 
ال��ط��رق  بينها  م��ن  بالمنطقة 
المتهالكة والمطارات والمرافق 
وان��ش��اء  والتعليمية،  الصحية 
تم  كما   ، الجنوب  في  مصفاة 
الغاز  تكرير  م��ش��روع  مناقشة 

الذي باشرت جهات االختصاص 
ف��ي دراس��ت��ه، واش��راك��ه ضمن 
الميزانية، وتشكيل لجنة لعرض 
للمشاريع  التقديرية  القيمة 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة، وم��ت��اب��ع��ة 

المخصصات.
اهمية  االجتماع  ناقش  كما 
للشباب  ع��م��ل  ف���رص  ت��وف��ي��ر 

والخريجين في مجاالت عملهم، 
ووض������ع خ���ط���ط ل��ت��خ��ص��ي��ص 
للبلديات  تسييرية  مصروفات 
ومعالجة  ال��م��ي��اه  اب����ار  ل��ح��ف��ر 
م��ش��اك��ل ال���ط���رق ال��م��ت��ه��ال��ك��ة 
ب���االض���اف���ة ال����ى اس��ت��ع��راض 
الجهات  واجهت  التي  العراقيل 
وسبل  عملها  ف��ي  التنفيذية 

اداء  م���ن  لتتمكن  م��ع��ال��ج��ت��ه��ا 
المهام الموكلة لها.

وب������دوره������م اك������د ع���م���داء 
المشاركين  ال��ج��ن��وب  ب��ل��دي��ات 
رغبتهم  ع���ن  االج���ت���م���اع،  ف���ي 
المشاريع  النجاز  وجاهزيتهم 
ال��م��ت��وق��ف��ة ف����ور اس��ت��ام��ه��م 

للميزانية .

اجرى رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  السيد  الوطنية 
الدبيبة زيارة رسمية جمهورية 
ت���ون���س ال��ش��ق��ي��ق��ة ظ��ه��ر ي��وم 
الخميس الماضي، حيث اجرى 
الجمهورية  رئ��ي��س  م��ع  ل��ق��اًءا 
حضره  سعيد،  قيس  السيد 
وال��داخ��ل��ي��ة،  ال��ص��ح��ة،  وزراء 
والدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الجانب  ومن  الحكومة  ورئيس 
ال��ت��ون��س��ي وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
رئيس  مستشاري  م��ن  وع���دد 

الجمهورية.

التطورات  الجانبان  وناقش 
بالبلدين،  األخيرة  السياسية 
التعاون  وتعزيز  تطوير  وسبل 
المجالين  ف��ي  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن 
تم  كما  واإلق��ت��ص��ادي،  األمني 
ب��ح��ث م��س��أل��ة ف��ت��ح ال��م��ع��اب��ر 
حيث  البلدين،  بين  الحدودية 
التنسيق  على  الجانبان  اتفق 
بين وزارتي الصحة والداخلية 
بروتوكول  إلع��داد  البلدين  في 
البرية  الحركة  ل��ع��ودة  موحد 
والجوية بين البلدين في أقرب 

وقت ممكن.

اللجنة  مع عضو  الشارف  احمد  النواب  اجتمع عضو مجلس 
التسييرية ومدير فروع المنطقة الشرقية بالمصرف الريفي سالم 
الصبحى وعضو اللجنة التسييرية ونائب مدير ادارة الفروع نوري 
الله  راف  للمصرف  القانوني  المستشار  الى  باالضافة  العرفي 

السعيطي.
واوضح عضو مجلس النواب احمد الشارف بانه بناًء على قرار 
رئيس مجلس النواب رقم )45( لسنة 2021.م بشان تشكيل لجنة 
تتولى النظر في الشكوى المقدمة من موظفي المصرف الريفي 
تم خال االجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير 
عمل المصرف واالنقسام المصرفي الحاصل وخطوات توحيده، 
الموجهة  والمخاطبات  المراسات  على  االطاع  تم  بانه  مضيفاً 
من المصرف لديوان المحاسبة والرقابة االدارية وسوف يتم بعد 
ذلك عقد اجتماع للجنة للخروج بتوصيات وتحويلها للرئاسة وفقاً 

لقرار تشكيلها وعرضها على المجلس .

بليحق  عبدالله  النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  نفى 
مجلس  لرئيس  مستشاراً  البدري”  عبدالباسط  السيد”  تكليف 
النواب، كما نفى  تكليفه بمهمة عمل بهذا الصدد في دولة روسيا 
االتحادية أو غيرها سواًء ممثًا لمجلس النواب أو رئيس المجلس 

المستشار”عقيلة صالح ”.
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النائب األول يشارك في االجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية 
المشاركين في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات

عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس تشارك في حلقة نقاش ضمن أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في فيينا

عبدالله  السيد”  النواب  مجلس  دي��وان  رئيس  التقى 
المصري الفضيل” األمين العام لاتحاد البرلماني الدولي 
السيد ”مارتن تشونجونج”، حيث بحث اللقاء ُسبل تعزيز 
العاقات الثنائية بين مجلس النواب واالتحاد البرلماني 
الدولي وتقديم الدعم الازم لتطوير العمل البرلماني في 
مجلس النواب ودعم أعضاء مجلس النواب باإلضافة إلى 

تدريب موظفي الديوان.
العام  األم��ي��ن  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان  رئيس  وط��ال��ب 
جميع  يضم  االتحاد  باعتبار  الدولي  البرلماني  لاتحاد 
برلمانات العالم بدعم ليبيا على كافة األصعدة، لتحقيق 
االستقرار والتقدم بها، ال سيما دعم المؤسسة البرلمانية.
دعم  على  حرصه  لاتحاد  العام  األمين  أكد  وب��دوره 
إلى  التوصيات  بنقل  وتعهد  بها  االستقرار  لتحقيق  ليبيا 
اللجنة التنفيذية وهي اللجنة الحاكمة في االتحاد برغبة 

مجلس النواب في تقديم الدعم الازم له،
كما تطرق األمين العام لاتحاد البرلماني إلى اتفاقية 
البرلماني  واالتحاد  النواب  مجلس  بين  المبرمة  التعاون 
العمل  تخص  ال��ت��ي  األنشطة  م��ن  العديد  تشمل  ال��ت��ي 
هذه  تفعيل  ح��ول  التباحث  ب��إع��ادة  مطالباً  البرلماني، 

االتفاقية.
هامش  على  عقد  الذي  اللقاء  الجانبان خال  واتفق 
مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس 
لرؤساء البرلمانات على ضرورة عقد اجتماع يحدد الحقاً 

للنظر في تفعيل اتفاقية التعاون.
وفي ختام اللقاء قدم رئيس ديوان مجلس النواب دعوة 
إلى األمين العام لاتحاد البرلماني الدولي لزيارة مجلس 
ديوان  لرئيس  الدعوة  العام  األمين  قدم  وكذلك  النواب، 
مجلس النواب لزيارة مقر االتحاد البرلماني الدولي في 

جنيف.

األول  النائب  ضم  ال��ذي  ال��ن��واب  مجلس  وف��د  التقى 
لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري رفقة عضو 
مجلس  دي��وان  ورئيس  ب��وراس  ربيعة  السيدة  المجلس 
رئيس  التقوا  الفضيل  المصري  عبدالله  السيد  النواب 
المتوسط  االبيض  البحر  لحوض  البرلمانية  الجمعية 
للجمعية،  العام  األمين  يرافقه  ميغليوري  جيناور  السيد 
وملف  ليبيا  في  السياسية  العملية  الجانبين  بحث  حيث 
غير  ال��ه��ج��رة  ملف  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  اإلره����اب  مكافحة 

الشرعية .
المؤتمر  هامش  على  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  تطرق  كما 
العاصمة  ف��ي  البرلمانات  ل��رؤس��اء  الخامس  العالمي 
النمساوية فيينا إلى طلب ممثلي ليبيا في الجمعية بشأن 
إقامة دورات تدريبية من قبل الجمعية في مجال العمل 

البرلماني باإلضافة إلى حقوق االنسان و الهجرة .
أن  على  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  وأك��د 
الجمعية يمكن أن تسهم في تحقيق االستقرار في ليبيا 
الخارجية  التدخات  ومنع  والصعوبات  العوائق  وحلحلة 
وإخراج القوات األجنبية السيما ان ليبيا لديها ممثلين في 
االستقرار  إلى  يطمحون  الليبيين  بأن  مضيفاً  الجمعية، 
ليبيا أصبحت  وأن  ليبي،  ليبي –  يكون  والحل  ليبيا  في 
ساحة إلدارة الصراع على حساب الليبيين، مشيراً إلى أنه 

ال توجد إرادة دولية لتحقيق االستقرار في ليبيا .
ك��م��ا أوض���ح ال��ن��ائ��ب األول ب���أن ج���زء م��ن ال��ق��اع��دة 
وذلك  أنجز  قد  القادمة  االنتخابات  إلج��راء  الدستورية 
بإصدار قانون انتخاب الرئيس وأن هناك بعض العوائق 
اجنبي  كل  خروج  على  مشدداً  االنتخابات،  تواجه  التي 

يحمل الساح من ارض الوطن .
لحوض  البرلمانية  الجمعية  رئ��ي��س  أك���د  وب����دوره 
على  المشترك  للتعاون  اس��ت��ع��داده��م  على  المتوسط 
ضرورة  إلى  مشيراً  والبرلماني،  الحكومي  المستويين 
بمشاركة  طالب  كما  ليبيا،  من  األجنبية  القوات  خ��روج 
مراقبة  ف��ي  المتوسط  ل��ح��وض  البرلمانية  الجمعية 

االنتخابات القادمة في ليبيا .
بمشاركة  النواب  مجلس  وفد  بترحيب  اللقاء  واختتم 
أن  على  م��ؤك��دي��ن  االن��ت��خ��اب��ات،  م��راق��ب��ة  ف��ي  الجمعية 
مطالبين  دولية،  مراقبة  ستصحبها  القادمة  االنتخابات 
لدى دول  التنقل  الليبيين وحرية  إجراءات سفر  بتسهيل 

حوض المتوسط.

رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي 
األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي

وفد مجلس النواب يلتقي رئيس الجمعية 
البرلمانية لحوض البحر االبيض المتوسط

لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
”ف���وزي  ال��س��ي��د  ال���ن���واب  مجلس 
ال���ن���وي���ري” رف��ق��ة رئ��ي��س دي���وان 
“عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
ال���م���ص���ري ال���ف���ض���ي���ل” رئ��ي��س 
البرلمان اإليطالي” روبيرتو فيكو” 
والوفد المرافق له بحضور سفير 
بحث  حيث  النمسا،  ل��دى  ليبيا 
هامش  على  ُع��ق��د  ال���ذي  ال��ل��ق��اء 
الخامس  العالمي  المؤتمر  أعمال 
العاصمة  في  البرلمانات  لرؤساء 
تعزيز  س��ب��ل  فيينا  ال��ن��م��س��اوي��ة 

العاقات الثنائية بين البلدين.
لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  وأك����د 
”ف���وزي  ال��س��ي��د  ال���ن���واب  مجلس 
الرامية  الجهود  على  ال��ن��وي��ري” 
لتحقيق االستقرار في ليبيا ودور 
شريك  باعتبارها  المهم  إيطاليا 

اقتصادي لدولة ليبيا.
رئيس  األول  النائب  أك��د  كما 
النواب  لمجلس  الرسمي  ال��وف��د 

خ���ال ل��ق��ائ��ه رئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان 
القاعدة  جاهزية  على  اإليطالي 
االنتخابات  إلج���راء  ال��دس��ت��وري��ة 
انتخاب  ق��ان��ون  بينها  م��ن  وال��ت��ي 
الرئيس والعمل على تجهيز قانون 
مضيفاً  ال��ن��واب،  مجلس  انتخاب 
التحديات  م��ن  جملة  هناك  ب��أن 
أهمها  االن��ت��خ��اب��ات  تعيق  ال��ت��ي 
ال��ت��دخ��ات ال��خ��ارج��ي��ة وإخ���راج 

القوات األجنبية.
لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  وت��اب��ع 

الليبيين  ب���أن  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 
انسحاب  ض���رورة  على  متفقون 
األجنبية،  وال��ق��وات  المليشيات 
مشيراً إلى جهود إيطاليا في دعم 
مشروع  إلع���داد  ال��ن��واب  مجلس 
والبرلمانية،  الرئاسية  االنتخابات 
أن  أدرك��وا  الليبيين  ب��أن  موضحاً 
ليبي –  يكون  أن  األزمة البد  حل 

ليبي.
لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  وق����ال 
م��ج��ل��س ال�����ن�����واب ن���ع���ول ع��ل��ى 

االتحاد  في  قوي  كصوت  إيطاليا 
التدخات  من  الحد  في  األورب��ي 
االتفاق  إل��ى  مشيراً  الخارجية، 
على انشاء لجنة الصداقة الليبية 
مد  على  ستعمل  والتي  اإليطالية 
جسور التعاون، وذلك لدعم ديوان 
تعزيز  خ��ال  من  ال��ن��واب  مجلس 
قدرات الموظفين في مجال العمل 

البرلماني.
البرلمان  رئ��ي��س  أك��د  وب����دروه 
استقرار  ض��رورة  على  اإليطالي 
سينعكس  وال��ذي  ووحدتها  ليبيا 
ع��ل��ى اس���ت���ق���رار ح����وض ال��ب��ح��ر 
ال��م��ت��وس��ط، م��وض��ح��اً ب��أن��ه الب��د 
السياسي  بالمسار  االهتمام  من 
تقدمت  فكلما  االنتخابات  بإجراء 
اقوى  ليبيا  ستكون  العملية  ه��ذه 
التي  للدول  عائقاً  ذلك  وسيكون 
إيطاليا  وأن  شؤونها  في  تتدخل 
ودفع  ليبيا  استقرار  على  ستعمل 

العملية االنتخابية.

ش�������ارك وف�����د م��ج��ل��س 
ال�����ن�����واب ف�����ي ال��ج��ل��س��ة 
االف��ت��ت��اح��ي��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الخامس  العالمي  للمؤتمر 
لرؤساء البرلمانات المنعقد 
النمساوية  العاصمة  ف��ي 
االتحاد  ينظمه  الذي  فيينا 
بالتعاون  الدولي  البرلماني 
م������ع األم���������م ال���م���ت���ح���دة 
وذلك  النمساوي  والبرلمان 
بمشاركة رؤساء البرلمانات 
في  التشريعية  والمجالس 
باالتحاد  األع��ض��اء  العالم 

البرلماني الدولي.
بكلمة  الجلسة  وافتتحت 
النمساوي  البرلمان  لرئيس 
االتحاد  لرئيس  كلمة  تلتها 
رحبوا  ال��دول��ي  البرلماني 
وأشادوا  بالحضور،  خالها 
ب���ال���م���ش���ارك���ة ال���واس���ع���ة 

للبرلمانات  الممثلة  للوفود 
في  التشريعية  والمجالس 

العالم.
ح��ي��ث ش�����ارك ال��ن��ائ��ب 
مجلس  ل��رئ��ي��س  ال���ث���ان���ي 
احميد  ال��دك��ت��ور  ال���ن���واب 
ح����وم����ة ف����ي ال��م��ن��اق��ش��ة 
ب��ورق��ة  ال��ع��ام��ة  التفاعلية 
الثالث  المقترح  في  عرض 
المعلومات  مكافحة  ح��ول 

الكراهية  وخطاب  المضللة 
أكد  االن��ت��رن��ت  شبكة  على 
خ��ال��ه��ا ع��ل��ى أن ال��ق��ان��ون 
الليبي يفرد نصوصاً لحماية 
الخاصة  وحرياتهم  االفراد 
ويتشدد في حال ضرر على 
االفراد ومنها الجرائم التي 
ترتكب عبر وسائل التواصل 
ك��م��ا خصص  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، 
العقوبات  ق��ان��ون  ف��ي  نصاً 

للجرائم التي ترتكب لغرض 
التمييز العنصري او القبلي 

او الجهوي .
وتابع حومة بأن المشرع 
مجلس  في  المتمثل  الليبي 
ال���ن���واب ي��دف��ع ف��ي ات��ج��اه 
ونبذ  الوطنية  المصالحة 
لقانون  بإصداره  الكراهية 
إلغاء  وك��ذل��ك  ال��ع��ام  العفو 
السياسي،  ال��ع��زل  ق��ان��ون 

مشيراً إلى ان هناك قانون 
معروض على مجلس النواب 
الدراسة  تحت  وه��و  حاليا 
بشأن  المختصين  قبل  من 

الكراهية.
ون����اق����ش����ت ال���ج���ل���س���ة 
اقتراحات  ع��دة  التفاعلية 
اخ����رى م��ن��ه��ا االس��ت��ج��اب��ة 
ك��ورون��ا  لجائحة  العالمية 
تعددية  عمل  على  والقدرة 
األطراف لمصلحة الشعوب 
باإلضافة السعي نحو ميثاق 

عالمي جديد للمساواة.
اعمال  ج��دول  ويتضمن 
الخامس  ال��دول��ي  المؤتمر 
أيضا  البرلمانات  ل��رؤس��اء 
حلقات نقاش يتم فيها فتح 
العامة  للمناقشة  المجال 
الحوكمة  ح��ول  التفاعلية 

العالمية والبرلمانات .

شارك النائب األول لرئيس 
فوزي  السيد  النواب  مجلس 
مجلس  وف��د  رئيس  ال��ن��وي��ري 
أعمال  في  المشارك  النواب 
الخامس  العالمي  المؤتمر 
ل����رؤس����اء ال��ب��رل��م��ان��ات في 
لرؤساء  التشاوري  االجتماع 

البرلمانات العربية المشاركين 
ف���ي ال��م��ؤت��م��ر، وي���أت���ي ه��ذا 
تنسيق  إط���ار  ف��ي  االج��ت��م��اع 
الجهود البرلمانية العربية في 
سبيل توحيد الروئ والمواقف 
ال���ع���رب���ي���ة داخ������ل االت���ح���اد 

البرلماني الدولي.

في  أب���وراس  ربيعة  ال��ن��واب  مجلس  ش��ارك��ت عضو 
حلقة نقاش تحت عنوان البرلمانات والحوكمة العالمية 
والتي تأتي من ضمن أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء 

البرلمانات المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا .
وتضمنت حلقة النقاش عدداً من المواضيع والقضايا 
من بينها الطرق العملية والتحوالت السياسية المطلوبة 
لتعميق دور وتأثير البرلمانات في األمم المتحدة، كما 
للبرلمانات  يمكن  كيف  حول  توجيهية  نقاط  تضمنت 
ان تؤثر بشكل فعال على مواقف حكوماتها في األمم 
المتحدة حيث أوضحت عضو مجلس النواب من خال 
على  يجب  بأنه  الصدد  لورقة عمل في هذا  تقديمها 
األمم المتحدة أن تكيف نفسها لخدمة أعضائها بشكل 

وإص��اح  أعضائها  احتياجات  تلبية  خ��ال  من  فعال 
منظومتها، مشيرة إلى تأثير البرلمانات على حكوماتها 
أطياف  لجميع  تمثليها  خال  من  المتحدة  األمم  في 
المجتمع من حيث التشريع والرقابة وتوجيه الحكومة 

للعديد من المسؤوليات السياسية .
كما اضافت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس حول 
ماهية الطرق التي يمكن بها تعزيز الحوكمة العالمية 
في البرلمانات بأن ذلك يكون باالتجاه نحو اإلصاحات 
التشريعيات  في  النظر  خال  والمؤسسية  الدستورية 
الوطنية  البرلمانات  منح  إلى  باإلضافة  الصلة  ذات 
االستراتيجية  السياسات  وض��ع  ف��ي  أك��ب��ر  مشاركة 

واللوائح الدولية واعتمادها.

النائب األول يلتقي رئيس البرلمان اإليطالي على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات

النائب الثاني يشارك بورقة حول مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية 
خالل الجلسة التفاعلية للمؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات
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محمد  الدكتور  الرئاسي،  المجلس  رئيس  أعلن 
المنفي يوم االثنين الماضي، رسمياً انطاق مشروع 

المصالحة الوطنية في ليبيا. 
أبناء   ، الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وهنأ 
الجهود  كافة  مثمناً  المناسبة،  بهذه  الليبي،  الشعب 
التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم 
من مصالحة، في إشارة إلى اإلفراج على السجناء 
الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت 

بحقهم أحكام قضائية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن القرارات التي 
اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لوال الرغبة الحقيقية 
والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات 
الماضي المؤلمة، وتجاوز الخافات، ونبذ الفرقة، 

وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته. 
للشعب  الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وب��ارك 
الوطنية  الُمصالحة  خطوات  أولى  انطاق  الليبي، 
لطي  الجميع  ل��دى  الحقيقة  ال��رغ��ب��ة  تُمثل  ال��ت��ي 
الماضي وتجاوز الخافات، داعياً الليبين لالتفاف 

حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون.
كما وجه الدعوة لكل الليبيين، للعمل معاً من أجل 

بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السام.

السيد  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئيس  التقى 
"عبدالحميد الدبيبة" ظهر يوم أمس األول الجمعة 
بقصر غراند ماستر بالعاصمة المالطية فاليتا مع 
رئيس جمهورية مالطا السيد جورج فيا ، بحضور 
وزير المواصات السيد محمد الشهوبي ، والقائم 

بأعمال السفارة الليبية بمالطا.
في  السياسية  التطورات  اخر  الجانبان  وبحث 
ليبيا والمنطقة وكذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي و 
الرفع من مستوى االستثمار بين البلدين، إلى جانب 
ومتابعة  بمالطا  الليبية  الجالية  إج��راءات  تسهيل 

الملفات العالقة.
أجراها  التي  الرسمية  المباحثات  انتهاء  وعقب 
عبدالحميد  السيد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
روبرت  السيد  المالطي  ال��وزراء  رئيس  مع  الدبيبة 
للحديث عن  للرئيسين  أبيا، عقد مؤتمر صحفي 

فحوى هذه المباحثات.
حيث أفاد السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
خال المؤتمر الصحفي بإتفاق البلدين على جملة 

من اإلجراءات أهمها:
- زيادة حجم االستثمارات بين البلدين وإصدار 
عدد من اإلجراءات التي تساهم في تسهيل اإلقامة 
من  المختلفة  المصرفية  واإلج��راءات  والتأشيرات 

قبل دولة مالطا.
- تم توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصات في 
البلدين بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد 

االنتهاء من إعداد البروتوكوالت المطلوبة.
- عقد لقاء بين وزراء الداخلية والعدل والدفاع 
بخصوص  المهمة  الملفات  م��ن  ع��دد  لمناقشة 
الخاصة  الملفات  بعض  ومعالجة  الليبية  الجالية 

بالتهريب والحد منها.
- االتفاق على عقد اللجنة العليا الليبية المالطية 

المشتركة والعمل على تفعيلها.
- االس��ت��ف��ادة م��ن م��رك��ز ب��ن��اء ال��ق��درات الليبي 
في  التخصصي  بالتدريب  للقيام  بمالطا  الموجود 
مجاالت مختلفة بالتعاون مع المؤسسات المالطية.

اللقاحات  توفير  المشترك في مجال  التعاون   -
المضادة لفايروس كورونا المستجد وفق المتاح في 

البلدين.
- زيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية 

والمالطية ألهمية ذلك بالنسبة للبلدين.

رئيس المجلس الرئاسي يعلن رسميًا 
انطالق المصالحة الوطنية الشاملة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي 
رئيس جمهورية مالطا

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل المفوض األعلى للشؤون 
الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي سفير الواليات المتحدة االميركية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وزير الخارجية األلماني

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وزيرة العدل ملف السجون واإلفراجات األخيرة

رئيس المجلس الرئاسي يعتمد عدد من السفراء الجدد

اس����ت����ق����ب����ل رئ���ي���س 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي، 
المنفي،  محمد  الدكتور 
ظ���ه���ر ي������وم األرب����ع����اء 
ال���م���اض���ي، ال��م��ف��وض 
األع�������ل�������ى ل����ل����ش����ؤون 
ال��خ��ارج��ي��ة واألم���ن في 
االتحاد األوروبي السيد 
لبحث  بوريل"،  "جوزيب 
مع  والشراكة  العاقات 
االت��ح��اد األوروب����ي، في 
الملفات،  م��ن  ال��ع��دي��د 
غير  ال���ه���ج���رة  خ���اص���ة 
والمصالحة  الشرعية، 
واالنتخابات،  الوطنية، 
وعدد  األمني،  والتعاون 

من القضايا االقتصادية 
المشتركة.

المجلس  رئيس  وأكد 
ال���رئ���اس���ي، اس��ت��ع��داده 
ل���دع���م ج���ه���ود إج�����راء 
السبل،  بكل  االنتخابات 
ب��م��ا ف���ي ذل���ك إص���دار 
م��رس��وم رئ��اس��ي ضمن 

ص����اح����ي����ات����ه وف����ق����اً 
لتطلعات ورغبة الليبيين 

والليبيات. 
م�����ن ج���ه���ت���ه أش�����اد 
المفوض األعلى للشؤون 
ال��خ��ارج��ي��ة واألم���ن في 
االتحاد األوروبي بجهود 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي، 

خ���اص���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 
ب���ت���وح���ي���د م���ؤس���س���ات 
وقف  واستمرار  الدولة، 
إطاق النار، والخطوات 
ال���م���ن���ج���زة ف����ي م��ل��ف 

المصالحة. 
ك���م���ا ع���ب���ر ال��س��ي��د 
ب��وري��ل ع��ن اس��ت��ع��داده، 

المجلس  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 
تحقيق  ف��ي  ال��رئ��اس��ي، 
ال��م��ص��ال��ح��ة ال��ش��ام��ل��ة، 
في  االنتخابات  وإج��راء 
م��وع��ده��ا، م��ع��رب��اً عن 
المجلس  لرؤية  تقديره 
ملف  ف���ي  ال���رئ���اس���ي، 
ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة، 
وما اتخذه من خطواٍت، 
المجلس  إي���ف���اء  ت��ؤك��د 
بما تعهد به من احترام 
اإلنسان،  حقوق  لمبادئ 
إج��راء  م��ا سيعزز  وه��و 
بمشاركة  االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ج��م��ي��ع وف���ي ظ���روف 

أفضل.

ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ح��ك��وم��ة 
السيد  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة 
بعد  ال��دب��ي��ب��ة  عبدالحميد 
الماضي  الخميس  يوم  ظهر 
بمقر السفارة الليبية بتونس، 
المتحدة  الواليات  مع سفير 
األمريكية والمبعوث الخاص 
ريتشارد  السيد  ليبيا  إل��ى 

نورالند.
ت��ط��ورات  اللقاء  ون��اق��ش 
ال�������وض�������ع ال����س����ي����اس����ي 
وال��خ��ط��وات ال��م��ت��خ��ذة من 
الليبية  ال��م��ؤس��س��ات  ك��اف��ة 
تجاه  والتنفيذية  التشريعية 
خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق، وك��ذل��ك 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 

في  اإلنتخابي  اإلستحقاق 
ديسمبر المقبل.

وأكد السيد رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية بأن حكومته 
المطلوبة  باإلجراءات  تقوم 
معتمدة  زمنية  بجدولة  منها 
وف����ق م���خ���رج���ات األت���ف���اق 

السياسي الليبي.

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الوطنية 
بمقر  الماضي  الخميس  يوم  صباح 
دي�����وان م��ج��ل��س ال������وزراء ، ب��وزي��ر 
االتحادية  ألمانيا  خارجية جمهورية 
وزير  بحضور  م��اس،  هايكو  السيد 
ال���دول���ة ل���ش���ؤون م��ج��ل��س ال�����وزراء 
ورئ��ي��س��ه ال��س��ي��د ع����ادل ج��م��ع��ة ، 
باسم  والناطق  الرئيس،  ومستشار 
ومدير  وال��رئ��ي��س،  ال����وزراء  مجلس 
 ، بالديوان  الخارجية  الشؤون  إدارة 

السيد  ليبيا  لدى  األلماني  والسفير 
ميشاءيل اونماخت.

ت��ن��اول ال��ل��ق��اء اخ���ر ال��ت��ط��ورات 
السياسية في ليبيا و امكانية المضي 
ق��دم��ا ن��ح��و االن��ت��خ��اب��ات ال��م��زم��ع 
عقدها نهاية العام والتحديات التي 

تواجهها.
وأُب���ل���غ ال��س��ي��د رئ��ي��س ح��ك��وم��ة 
إفتتاح  إع��ادة  عن  الوطنية  الوحدة 
للعمل  وعودتها  لسفارتها  ألمانيا 

بطرابلس.

الرئاسي،  المجلس  رئ��ي��س  بحث 
الثاثاء  يوم  المنفي،  محمد  الدكتور 
بحكومة  ال��ع��دل  وزي���رة  م��ع  الماضي 
حليمة  ال��س��ي��دة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة 
السجناء  ملف  عبدالرحمن،  إبراهيم 
وال��م��وق��وف��ي��ن ع��ل��ى ذم���ة ال��ق��ض��اي��ا 

المختلفة.
في  األوض��اع  االجتماع  واستعرض 
السجون، وكذلك االجراءات التي تمت 
مؤخراً باإلفراج عن عدد من السجناء 

الذين صدرت بحقهم أحكاماً باإلفراج 
وتم تنفيذها خال األيام الماضية.

الرئاسي،  المجلس  رئيس  وج��دد 
القوانين،  تطبيق  تأكيده على ضرورة 
وإح��ت��رام ك��ل قيم ال��ع��دال��ة، وم��ب��ادئ 
ح��ق��وق اإلن���س���ان، ب��م��ا ي��ع��زز جهود 
المضيء  ف��ي  ال��رئ��اس��ي،  ال��م��ج��ل��س 
المصالحة  مشروع  تنفيذ  في  قدماً 
الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس 

الرئاسي، منذ تسلمه مهامه.

الرئاسي،  المجلس  رئيس  اعتمد 
يوم  ص��ب��اح  المنفي،  محمد  ال��دك��ت��ور 
سفراء  أربعة  أوراق  الماضي،  الثاثاء 

جدد لدى ليبيا.
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  وت��س��ل��م 
الرئاسي ، أوراق اعتماد كل من سفيرة 
"كارولين  السيدة  المتحدة  المملكة 
ألمانيا  جمهورية  وسفير  ه��ورن��دال"، 
االتحادية السيد "ميشائيل أونماخت"، 
السيد  بنقاديش  جمهورية  وسفير 
"شميم أسد الزمان"، وسفير جمهورية 

فنزويا السيد "كارلوس اسفيدو".
ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئ��ي��س  وأك���د 
عمق  على  السفراء،  استقباله  خ��ال 
بليبيا،  دول��ه��م  تربط  التي  ال��ع��اق��ات 
دعم  في  ال��دول  هذه  بمواقف  مشيداً 

أنتج  ال��ذي  الليبي،  السياسي  الحوار 
مثمتلة  الجديدة،  التنفيذية  السلطة 
في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة 
السفراء  لكل  التوفيق  متمنياً  الوطنية، 
يعزز  بما  الجديدة،  مهامهم  أداء  في 

عاقات بلدانهم مع ليبيا.
الجدد،  ال��س��ف��راء  نقل  جهتهم  م��ن 
للسيد  وح��ك��وم��ات��ه��م  دول��ه��م  ت��ح��ي��ات 
عودة  آملين  الرئاسي،  المجلس  رئيس 

االستقرار والسام إلى ليبيا وشعبها.
ف���ي كلمات  ال���س���ف���راء،  ك��م��ا ع��ب��ر 
توطيد  أهمية  على  بالمناسبة،  لهم 
مثمنين  وليبيا،  دولهم  بين  العاقات 
توحيد  في  الرئاسي،  المجلس  جهود 
م��ؤس��س��ات ال��دول��ة، م��ن أج��ل تحقيق 

السام واالستقرار في ليبيا.
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بحث وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، 
وآليات  الصناعة  قطاع  مشكات  ألب��رز  حلواًل 
القضاء على المركزية به، وذلك خال االجتماع 
التجارة  غرفة  بقاعة  ل��ل��وزارة  الثاني  ال���دوري 
بنغازي، والذي حضرته الجهات والهيئات التابعة 
الشركات  من  عدد  حضور  جانب  إلى  للوزارة، 

الوطنية.
وتطّرق االجتماع إلى مناقشة آلية فتح فرعين 
للشركة الوطنية للمقطورات بالمنطقة الشرقية 
والجنوبية، باإلضافة إلى مناقشة نشاط الوزارة 
في األشهر الماضية وعرض رؤيتها للربع األخير 

لهذا العام.
برنامج  فإن  الصناعة،  ل��وزارة  بيان  وبحسب 
للمنطقة  الوزير يتضّمن إجراء زيارات ميدانية 
مراقبات  جميع  م��ع  ل��ق��اءات  وعقد  الشرقية، 
القيام  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  بالمنطقة،  الصناعة 
الصناعية  ال��وح��دات  بجميع  ميدانية  بجوالت 
البيضاء،  ال��م��رج،  بنغازي،  بمدن:  والتعدينية 

درنة، طبرق.

النفط  لتصنيع  الن��وف  رأس  شركة  تميزت 
الكثير  بتنفيذ  دائما  وتوفيقه  الله  بفضل  والغاز 
اإلدارات  طريق  عن  ذات��ي  بشكل  األع��م��ال  من 
ذلك من  يأتي  بالشركة حيث  المعنية  واألقسام 
المتاحة  المالية  الموارد  على  المحافظة  باب 
ل��ل��ش��رك��ة خ��ص��وًص��ا ف���ي ظ���ل ظ����روف غ��ي��اب 

الميزانيات الراهنة .
وعلى الرغم من كل ذلك في كل صباح شركة 
األعمال  العديد من  َذاِتّيًا  تنجز  رأس النوف 
سواعد  بفضل  ث��م  أواًل  الله  بفضل  الهامة 
األعمال  ه��ذه  وآخ��ر  ال��ك��رام  ال��ب��ررة  أبنائها 
غاز  بمحرقة  المدنية  الهندسة  أعمال  إتمام 
فيها  بما    )Isopentane( البنتان  األي��زو 
عن  للمحرقة  الرئيسية  الخرسانية  القواعد 
العامة  لإلدارة  التابع  اإلنشاءات  طريق قسم 

للخدمات .
وخدمات  الصيانة  إدارات���ي  ستتولى  كما 
الصيانة إتمام عمليات التركيب التي تشمل مد 
الخطوط ، العزل ، اللحام ، الموازنة الطاء 
والكهربائية  الميكانيكية  األع��م��ال  وكافة   ،
واآلالت الدقيقة وصواًل إلى مرحلة التشغيل 
إدارة مصنع  المعنية وهي  عن طريق اإلدارة 

اإلثيلين .

وزارة الصناعة تبحث سبل فتح فرعين للشركة الوطنية 
للمقطورات بالمنطقة الشرقية والجنوبية

شركة رأس النوف تعلن االنتهاء من أعمال 
الهندسة المدنية بمحرقة األيزو بنتان 

مباحثات لتعزيز التعاون االقتصادي بين ليبيا وألمانيا

وزير الصناعة يقف على أوضاع شركة المطاحن الوطنية ببنغازي

وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة إلي 
المجمع الصناعي بمجموعة الجودة الفائقة للصناعات الغذائية

المجلس الرئاسي يجتمع بمحافظ مصرف ليبيا المركزي 

ب��ح��ث وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة 
محمد الحويج، خال لقائه مع سفير 
ليبيا ميشيل اون ماخت؛  ألمانيا لدى 
والتجاري  االقتصادي  التعاون  أوج��ه 

وتعزيز العاقات بين البلدين.
وأك����د ال��ح��وي��ج ف��ي ال��ل��ق��اء ال��ذي 
بالوزارة  الماضي،  الثاثاء  يوم  عقد 
ب��ط��راب��ل��س، ح���رص ال��ح��ك��وم��ة على 
عقد شراكة حقيقية طويلة األمد مع 
االهتمام  ذات  المجاالت  في  ألمانيا 
خطتها  إط���ار  ف��ي  وذل���ك  المشترك، 

لتحفيز االقتصاد الوطني.

وحَث الحويج الجانب األلماني على 
لدخول  األلمانية  الشركات  تشجيع 
تنفيذ  في  والمشاركة  الليبي  السوق 

مشاريع االستثمار والتنمية.
األلماني  السفير  أك��د  جانبه،  من 
العاقات  تعزيز  على  ب���اده  ح��رص 
المجاالت  مختلف  في  ليبيا  دولة  مع 
واس��ت��ع��داد ال��م��ؤس��س��ات وال��ش��رك��ات 
الليبي  ال��س��وق  دخ���ول  ف��ي  األلمانية 
التحتية  البنية  والمساهمة في تطوير 
دعم  ال��ى  باإلضافة  اإلع��م��ار  وإع���ادة 

قطاعات الصحة والتعليم.

أك������د وزي�������ر ال���ص���ن���اع���ة 
أبوهيسة  أح��م��د  وال��م��ع��ادن 
دع���م���ه ل��ش��رك��ة ال��م��ط��اح��ن 
ال��وط��ن��ي��ة ب���ب���ن���غ���ازي، وح��ل 
مشكاتها وتصحيح أوضاعها 
كونها  وال��ق��ان��ون��ي��ة،  اإلداري����ة 
للمواطنين،  ال��دق��ي��ق  ت��وف��ر 

واألعاف للمربين.
ج���اء ذل���ك خ���ال زي��ارت��ه 
ل��م��ق��ر ال��ش��رك��ة ال��م��ط��اح��ن 
الوطنية رفقة عدد من مديري 
ب��ي��ان  وب��ح��س��ب  اإلدارات. 

الزيارة في  تأتي هذه  للوزارة 
الشركات  مع  التواصل  إط��ار 
وال��م��ص��ان��ع ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��وزارة 
وبحث  مشاكلها  على  للوقوف 
في  لتستمر  حلحلتها  سبل 

العملية اإلنتاجية.
إل����ى ذل�����ك، أك����د ال���وزي���ر 
لبعض  االس��ت��ث��م��ار  ب��اب  فتح 
المصانع الجاهزة فنيا واتخاذ 
للتواصل  الازمة  اإلج��راءات 
لجدولة  ال��م��ال��ي��ة  وزارة  م��ع 

الديون وتحصيلها.

أحمد  الدكتور  الماضي  األح��د  يوم  ظهر  قام 
وال��م��ع��ادن  الصناعة  وزي���ر  أبوهيسه  عبدالله 
وكيل  الساده  يرافقه  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
شؤون التعدين عبدالمنصف الشلوى ورئيس ديوان 
الحضيرى  عبدالكريم  السيد  الشرقية  المنطقة 
التجارية  الغرفة  ورئ��ي��س  ال����وزارة  ومستشاري 
بنغازي عبدالمنعم السعيطي بزيارة الي المجمع 
للصناعات  الفائقة  الجودة  بمجموعة  الصناعي 

الغذائية التابعه لشركة الريان القابضه .
وأستقبل السيد فرج البرعصي رئيس مجلس 
البيره  أحمد  والمهندس  الريان  لشركة  اإلدارة 
وال��وف��د  ال��وزي��ر  ال��ع��ام للشركه س��ي��ادة  ال��م��دي��ر 
القابضة  الريان  شركة  في  بهم  مرحبا  المرافق 
وفي المجمع الصناعي بمجموعة الجودة الفائقة 
للصناعات الغذائية بسلوق مشيدا بالزيارة كلفته 

كريمة منكم ودعما لنا 
ال��دع��وة  ل��ه  وم��وج��ه��اً  الصناعي  المجال  ف��ي 
لحضور حفل إفتتاح المصانع التي سيتم إفتتاحها 

بالمجمع قريباً .
العام  المدير  البيره  أحمد  المهندس  وق��دم 
للسيد  مختصره  نبذه  القابضة  ال��ري��ان  لشركة 
القابضة  الريان  شركة  عن  والمرافقين  الوزير 
والشركات التابعة لها التي منها مجموعة الجودة 

الفائقة للصناعات الغذائية .
وقام السادة رئيس مجلس إدارة شركة الريان 
ووزي��ر  ال��ري��ان  لشركة  ال��ع��ام  والمدير  القابضة 
ورئيس  له  المرافق  والوفد  والمعادن  الصناعة 
لإلطاع  تفقدية  بجولة  بنغازي  التجارية  الغرفة 
لمجموعة  الصناعي  بالمجمع  العمل  سير  علي 

الجودة الفائقة للصناعات الغذائية ..
به الصفحة  الوزير خص  للسيد  وفي تصريح 

الرسمية لشركة الريان القابضة قائا :
للمجمع  زي��ارت��ي  خ��ال  فوجئت  أن��ا  حقيقة 
للصناعات  الفائقة  الجودة  لمجموعة  الصناعي 

الصناعات  فخر  العماق  المجمع  هذا  الغذائية 
هذا  علي  القائمين  أيدي  علي  أشد  وأنا  الليبية 

المجمع .
وأضاف بأنه منبهر حقيقة يعني هذا خير دليل 
علي أننا في ليبيا قادرين علي الصناعة وأشعر 

بسعادة كبيره .
وأختتم تصريحه بالقول :

أنا بصراحة ذهلت وممتن وبحول الله سأكون 
من الحاضرين ألفتتاح هذه الصروح من مصانع 
الغذائية  للصناعات  الفائقة  ال��ج��ودة  مجموعة 

بأذن الله. 

ع�����ق�����د ال����م����ج����ل����س 
الرئاسي، بحضور رئيسه 
المنفي،  محمد  الدكتور 
الكوني  موسى  والنائبان 
وع����ب����د ال����ل����ه ال����اف����ي، 
ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي، 
اج��ت��م��اع��اً م���ع م��ح��اف��ظ 
المركزي،  ليبيا  مصرف 
الكبير،  الصديق  السيد 
ل��م��ن��اق��ش��ة ال��ع��دي��د من 
عمل  تهم  التي  القضايا 
ال��م��ص��رف، وال��ت��ط��ورات 
ال��م��ال��ي��ة خ����ال ال��ف��ت��رة 
األخيرة، وكذلك السياسة 
القطاع  وأداء  ال��ن��ق��دي��ة 

المصرفي والمالي. 

وب����ح����ث االج����ت����م����اع 
توحيد  آل��ي��ات  استكمال 
المركزي،  ليبيا  مصرف 
تقرير  ن��ت��ائ��ج  وم��ن��اق��ش��ة 
ال���م���راج���ع���ة وال��ت��دق��ي��ق 
ال����م����ال����ي ل���ح���س���اب���ات 

ال���م���ص���رف، ال������ذي ت��م 
ت���ح���ت إش�������راف م��ك��ت��ب 
لخدمات  المتحدة  األم��م 

.UNOPS المشاريع
مصرف  م��دي��ر  وق����دم 
إحاطة  ال��م��رك��زي،  ليبيا 

واإلج����راءات  بالخطوات 
المصرف،  اتخذها  التي 
ل����ل����م����ح����اف����ظ����ة ع���ل���ى 
االستدامة المالية للدولة، 
وتحقيق االستقرار المالي 
وال��ن��ق��دي، واالج�����راءات 

ال���م���ت���خ���ذة ف����ي م��ج��ال 
س��ي��اس��ة س��ع��ر ال��ص��رف، 

وحجم اإلنفاق العام.
وأكد المجلس الرئاسي 
ع��ل��ى ض�����رورة ال��ت��ع��ام��ل 
ب��م��س��ؤول��ي��ة م����ع ن��ت��ائ��ج 
وتوصيات تقرير المراجعة 
وأهمية  المالي،  والتدقيق 
دوري��ة،  اجتماعات  عقد 
واس��ت��ئ��ن��اف ال��م��ش��اورات 
م���ع ك���اف���ة ال��م��ؤس��س��ات 
ال��م��ال��ي  ال��وض��ع  لتقييم 
الباد،  في  واالقتصادي 
من  اق��ت��راح��ه  يمكن  وم��ا 
إطار  في  مالية  سياسات 

رؤية اقتصادية متكاملة.

أعلن أنا "سالم صالح عقيلة" بأن تاريخ مياد 
أبني "عبدالحميد سالم صالح عقيلة" الصحيح هو 
2015/12/5م وليس كما ورد خطأ بسجات 

السجل المدني درنة .

تعديل تاريخ ميالد
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بلدي بنغازي يقيم الحواجز الخرسانية من طريق حي السالم حتى طريق سيدي خليفة

وكيل ديوان بلدية غات يستلم التجهيزات الخاصة بجائحة كورونا 

بوالخطابية يستقبل وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون 
التخطيط لبحث المشاكل التي تواجه المدينة

بلدي الكفرة يجتمع بوفد والية شمال دار فور 

الخرسانية  الحواجز  بتنفيذ  أعمالها  بنغازي  بلدية  تواصل 
مابين ازدواج الطريق الساحلي من حي السام إلى منطقة سيدي 
خليفة تنفيذ الشركة الليبية إلنشاءات الُطرق والمهابط والجسور 

وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .
إع��ادة  لجنة  مشاريع  ضمن  م��ن  األع��م��ال  ه��ذه  وتُعتبر  ه��ذا 

االستقرار لمدينة بنغازي .

ال��دع��م الطبي  ف��ي إط����ار ق��اف��ل��ة 
حكومة  سيرتها  التي  الليبي  للجنوب 
ليبيا  وص���ن���دوق  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة 
رئيس  وبرعاية  والتنمية  للمساعدات 
أستلم   ، ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة 
ال��س��ي��د/ وك��ي��ل دي����وان ب��ل��دي��ة غ��ات 

بعض المعدات والمستلزمات الطبية 
والمتمثلة باآلتي:

صناعي  تنفس  أج��ه��زة  أرب��ع��ة   -  1
متنقل.

2 - جهازين صدمة كهربائية.
3 - جهاز قوس التعقيم التلقائي.

4 - كمامات طبية.
5 - مستلزمات تشغيل قوس التعقيم.

6 - جهاز رش وتعقيم كهربائي.
وقد تم أستام المعدات في مخازن 
ال��م��ع��دات ال��ط��ب��ي��ة ف��ي ب��ل��دي��ة ب��راك 

الشاطئ .

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  استقبل 
طبرق السيد فرج بوالخطابية بمكتبه السيد 
المهدي شعيب السعيطي وكيل وزارة الحكم 
مدير  ومرافقيه  التخطيط  لشؤون  المحلي 
فتحي  السيد  والمحافظات  البلديات  إدارة 
مدير  ش��ق��رون  ال��دي��ن  ن��ور  والسيد  عثمان  
والسيد معمر جمعة مدير  التخطيط  مكتب 
العرفي  مراجع  والسيد  المشروعات  مكتب 
المجلس  عضو  وبحضور  ال���وزارة  مستشار 
التسييري السيد عبدالكريم بوطابونة ووكيل 

ديوان البلدية السيد مسعود الوهراني.
وقد ناقش االجتماع المشاريع التي وافق 

عليها وزير الحكم المحلي للبدء فيها.

التي  المشاكل  ال���وزارة  وكيل  ناقش  كما 
تعترض البلدية..

الحكم  وزارة  ت��ع��اون  على  ال��وك��ي��ل  وأك���د 
المحلي واإلدارات التابعة لها مع بلدية طبرق.

وق���دم عميد ب��ل��دي��ة ط��ب��رق ال��س��ي��د ف��رج 
المحلي  الحكم  ل��وزي��ر  شكره  بوالخطابية 
اإلدارات  وك��ل  التومي  ال��دي��ن  ب��در  الدكتور 

التابعة للوزارة .

ُعقد بديوان بلدية الكفرة 
اجتماع بين المجلس البلدي 
الكفرة ووفد والية شمال دار 
هذه  الكفرة  يزور  الذي  فور 

االيام ..
وح��ض��ر االج��ت��م��اع ع��دد 
األمنية  االجهزة  رؤس��اء  من 
والشورى   الحكماء  ومجلس 
حيث تم التباحث في تفعيل 
الحركة التجارية بين الكفرة 
مليط   ( ف���ور  دار  وش��م��ال 
النفع  يحقق  بما   ) والفاشر 

والفائدة للجانبين .
االجتماع  خ��ال  ت��م  كما 
اس�����ت�����ع�����راض ال���م���ش���اك���ل 
التي  االم��ن��ي��ة  وال��ص��ع��وب��ات 
يمكن ان تعيق هذا المشروع 

كالخطف  حلحلتها  وس��ب��ل 
والحرابة وغيرها .

على  ال��ج��ان��ب��ان  وات���ف���ق 
ال��م��ض��ي ق��دم��ا ف���ي ت��وأم��ة 
ال��م��ن��ط��ق��ت��ي��ن ف���ي ب��رن��ام��ج 
أساسه مشروع  يكون  طموح 
بالكفرة  ال��ح��رة  "المنطقة 
" وال����وص����ول ال����ى ال��س��وق 
شمال  والي��ة  عبر  االفريقية 
ي��ح��ق��ق آم��ال  ب��م��ا  دار ف���ور 

وطموحات الطرفين  .
ان  على  االت��ف��اق  ت��م  كما 
ي��ت��ول��ى ك���ل ج��ان��ب دراس����ة 
والتنسيق  الفنية  الجوانب 
في  المختصة  الجهات  م��ع 
للقوانين  وف��ق��ا  ال��دول��ت��ي��ن  

والقرارات النافذة .

العصب  ب���درن���ة  ال��ص��ح��اب��ة  ي��ع��د ش����ارع 
الرئيسي للمدينة حيث أنه عانى الكثير من 

اإلهمال وسوء بنيته التحتية منذ زمن.
أعطى السيد عميد بلدية درنه المستشار 
السريعة  ت��وج��ي��ه��ات��ه  ال��غ��ي��ث��ي  ع��ب��دال��م��ن��ع��م 
والعاجلة  بسرعة العمل  قبل موسم الشتاء 

وهطول امطار الخير .

اجتمع السيد رئيس المجلس التسييري لبلدية 
المجلس  اعضاء  والسادة  م.وليد صلهوب  المرج 
والسيد  ع��ب��دال��ل��ه  محمد  ع��ب��دال��م��ول��ى  ال��س��ي��د 
وبحضور  صالح  عبدالله  عبدالرحيم 
مراقب  عبدربه  م.منعم  من  كا 
م��راق��ب��ة االس���ك���ان وال��ت��ع��م��ي��ر 
مدير  اب��وزي��د  م.ف��ائ��ز  والسيد 
مشروعات  تنفيذ  ج��ه��از  ف��رع 
والسيد  وال��م��راف��ق  االس���ك���ان 
م���ج���دي ج��م��ع��ه م���دي���ر م��ك��ت��ب 
ت��وزي��ع  لمناقشة  ال��م��رج  التخطيط 
حكومة  ق��رار  وف��ق  التنمية  وب��رام��ج  مشروعات 
الوحدة الوطنية بشأن االذن بمنح اعتمادات مؤقتة 
المالية  السنة  اعتمادات  اس��اس1\12م��ن  على 
الازمة  المهمة  المشروعات  2020 وتم جدولة 
المواطنين  احتياجات  وتوفير  المختنقات  لحل 

وسيتم البدء فيها في االيام القليلة القادمة . 

في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الخدمات 
تخص  ال��ت��ي  األم���ور  لمتابعة  أوج��ل��ة  الصحية 
والطبية  الطبية  واألطقم  والعاملين  الموظفين 

المساعدة، وتحفيزهم وتشجيهم على العمل. 
قامت لجنة شؤون الموظفين خال 
وتنفيذ  بتجهيز  السابقة  األي���ام 
والتي  وال��ّت��س��وي��ات،  ال��ت��رق��ي��ات 
من  ع���ام 2015  ف��ي  ت��وق��ف��ت 
وزارة المالية نظًرا للظروف التي 

مرت بها الباد. 
 1 شهر  من  بداية  الفروقات  ه��ذه  وصرفت 
 😎( أغسطس  شهر  مرتبات  مع   ،2021 لعام 
السابقة ستكون  السنوات  فروقات  أّما  الحالي، 

مجمدة لحين صرفها من وزارة المالية.

البدء في صيانة وتعبيد وخدمة البنية 
التحتية ب��) شارع الصحابة ( بدرنة

اجتماع رئيس واعضاء المجلس التسييري لبلدية 
المرج لمناقشة المشاريع المستهدفة بالبلدية

بلدي أوجلة يقدم شكره إلدارة الخدمات الصحية على 
تنفيذه تسويات وترقيات موظفي المرافق الصحية
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"بلدي جالو" يبحث أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز

وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون اإلنتاج يلتقي 
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي

وزير اإلسكان يبحث العراقيل والمشاكل التي ُتواجه بلدية سرت

وزيرة الثقافة تبحث مع عميد وأعيان بلدية ربيانة الصعوبات التي ُتواجه القطاع

المجالس البلدية تحتفي بجهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية في نقل االختصاصات وتفعيل الئحة اإليرادات المحلية

وزير اإلسكان والتعمير يلتقي عميد بلدية سرت

طارئ  اجتماع  ُعقد 
ب�����دي�����وان ال��م��ج��ل��س 
ترأسه  ج��ال��و  ال��ب��ل��دي 
ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ج��ال��و 
ال��م��ك��ل��ف وب��ح��ض��ور 
ال�����س�����ادة األع����ض����اء 
ورئ���ي���س ف����رع ج��ه��از 
ال�����ح�����رس ال���ب���ل���دي 
الواحات ومدير مكتب 
ومدير  العميد  ش��ؤون 
م���ك���ت���ب اإلص����ح����اح 
مكتب  وم��دي��ر  البيئي 

والتجارة-  االقتصاد 
ال�������واح�������ات وذل������ك 
ارتفاع  أزم��ة  لمناقشة 
سعر الرغيف ووصوله 

إلى سعر 500 درهم 
ل��ل��رغ��ي��ف ح���ي���ث ت��م 
االجتماع  ه��ذا  خ��ال 
ب��ح��ث س��ع��ر ال��دق��ي��ق 

ف��ي ال��س��وق ال��س��وداء 
وسعر  ووزن  وتحديد 
ب���ن���اًء على  ال��رغ��ي��ف 
هذه المعطيات وسيتم 

في  السعر  ه��ذا  تغير 
حال تم توفيره الدقيق 
زيادة  أي  أو  المدعوم 
ب��أس��ع��ار  ن��ق��ص��ان  أو 

السوق. 
السعر  ب���أن  ع��ل��م��اً 
دي��ن��ار  اآلن  المعتمد 
 333( أرغفة  للثاثة 

درهم للرغيف(
 وال����وزن ث��اب��ت في 
 120 األح���وال  جميع 

جرام للغريف الواحد

وكيل  الماضي  الثاثاء  اليوم  إلتقى 
اإلن��ت��اج   ل��ش��ؤون  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  وزارة 
بمكتبه  ال��ع��ب��ار  محمد  رف��ع��ت  ال��س��ي��د/ 
المجلس  رئ��ي��س  م��ع  ط��راب��ل��س  بمدينة 
ال��س��ي��د/م.  ب��ن��غ��ازي  لبلدية  التسييري 
الصقر عمران بوجواري ،حيث تم خال 
اإلج��ت��م��اع ُم��ن��اق��ش��ة ع��اق��ة ال��ش��رك��ات 
النفطية الكائنة ببلدية بنغازي بالمجلس 
الُمشترك  والتعاون  للبلدية،  التسييري 
بينهما بما يخدم الصالح العام ، والتأكيد 

بين  التعاون  درج��ات  رف��ع  على ض��رورة 
الشركات النفطية والبلدية وتسهيل سير 
الشركات  وتشجيع  لديها،  إج��راءات��ه��ا 
على  النفطية  ال��ش��رك��ات  ل��دى  العاملة 
أثر  من  له  لما  بالبلدية  لها  مكاتب  فتح 
إيجابي ،وأهمية حل بعض المشاكل عن 
طريق برامج التنمية الُمستدامة بالقطاع 
، خ��اص��ة ت��ل��ك ال��ُم��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��خ��دم��ات 
ببلدية  الكرام  بالمواطنين  و  واألعمال، 

بنغازي .

عقد  وزير اإلسكان والتعمير 
 ” الوطنية   ال��وح��دة  بحكومة 
اجتماًعا    ،“ الغاوي  بكر  أبو 
مع  عميد بلدية سرت مختار 
ب��ح��ض��ور عضو  ل��م��ع��دان��ي”، 
متابعة  لجنة  ورئيس  المجلس 
ملف المرافق والبنية التحتية.

سرت  بلدية  عميد  وأف���اد 
وكالة  لمراسل  تصريح  في   –
األنباء الليبية – أن  االجتماع 
خ��ص��ص ل���دراس���ة ال��ع��راق��ي��ل 
والمشاكل التي تُواجه البلدية، 
الخاص  التعويضات  وم��ل��ف 

بأهل المدينة.

من جانبه، أكد وزير اإلسكان 
بهذا  البالغ  اهتمامه  والتعمير 
توجيهاته  وإص����دار  ال��م��ل��ف، 
ب��ال��وزارة  التعويضات  للجنة 
ب��س��رع��ة ات��خ��اذ اإلج�����راءات 
ال����ازم����ة ل���ص���رف ال��ق��ي��م��ة 

المتبقية من التعويضات.

ب��ح��ث��ت وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة 
مبروكة  المعرفية  والتنمية 
ت����وغ����ي ال���خ���م���ي���س، م��ع 
يحي  رب��ي��ان��ة  بلدية  عميد 
ك����وري وع����دد م���ن أع��ي��ان 
المشاكل  البلدية،  وحكماء 
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي تُ��واج��ه 

قطاع الثقافة في البلدية.
ال��ذي  اللقاء  ناقش  كما 
في  ال����وزارة  ب��دي��وان  عقد 

ُسبل  ط��راب��ل��س،  العاصمة 
الثقافية  ال��م��راك��ز  تفعيل 
وال���ت���ع���اون ف���ي ع����دد من 
النشاطات الثقافية، لتفعيل 

الدور الثقافي في البلدية.
وقّدم عميد البلدية خال 
وتقدير  شكر  درع  ال��ل��ق��اء؛ 
لجهودها؛  تقديًرا  للوزيرة 
المشهد  تطوير  سبيل  في 

الثقافي في ربوع الوطن.

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يوم  مساء  الدبيبة  عبدالحميد  السيد 
أقيمت  بإحتفالية  ال��م��اض��ي،  اإلث��ن��ي��ن 
لإلحتفاء بجهوده في نقل االختصاصات 
للبلديات، وكذلك تفعيل الئحة اإليرادات 
المحلية عبر قرار مجلس وزراء حكومة 
الوحدة الوطنية رقم 330، الصادر في 

23 من اغسطس 2021.
ووصف الحضور من عمداء وأعضاء 
ليبيا  مجالس بلدية من مختلف مناطق 
أنصف  ال��ذي  بالتاريخي  ال��ق��رار  ه��ذا 
السابقة  الحكومات  أن  حيث  البلديات، 
لم يكن لديها اإلرادة السياسية الحقيقية 
بفضل  ولكن  االختصاصات،  هذه  لنقل 
تم  بالامركزية  الرئيس  وجدية  قناعة 
من  ب��دًءا  وسيتم  البلديات،  دور  تفعيل 
اإلي��رادات  تحصيل  نماذج  تسليم  اليوم 

للبلديات  المحلي  الحكم  وزارة  قبل  من 
ليتحقق  لسنوات  امتد  حلم  مايعد  وهو 
رئيس  به  ما وعد  ويصبح حقيقة، وهو 
بأعضاء  السابق  اجتماعه  الحكومة في 

المجلس األعلى لإلدارة المحلية.
وب��������دوره ش���ك���ر رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 

أشار  والتي  اللفتة  على هذه  المنظمين 
بأنها ستعطيه طاقة إيجابية لاستمرار 
والمضي قدًما، كما أكد على أن تفعيل 
الامركزية يحتاج لتكاثف الجميع، ليس 
يحتاج  ب��ل  الفنية  ال��ج��وان��ب  م��ن  فقط 

لتغيير ثقافة المركزية.

وأعلن أن حكومة الوحدة الوطنية لن 
في  ستستمر  بل  الحد  ه��ذا  عند  تقف 
يتم  حتى  للبلديات  االختصاصات  نقل 
تمكين البلديات من كافة االختصاصات 
الحكم  القانون، مذكًرا بدور وزارة  وفق 
المحلي في متابعة البلديات واإلشراف 
أي  تتهاون حال حدوث  لن  وأنها  عليها 

تقصير أو إهمال من أي جهة كانت.
إياء  عن  الحكومة  رئيس  أش��ار  كما 
بالبلديات  خ��اًص��ا  إهتماًما  الحكومة 
اإلمكانية  ل��ه��ا  ل��ي��س  وال��ت��ي  ال��ص��غ��ي��رة 

للجباية لقلة الموارد واإلمكانيات.
الحكم  وزراء  االحتفالية  هذه  وحضر 
الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة  المحلي، 
لإلتصال  ال��دول��ة  ال��ح��ك��وم��ة،  ورئ��ي��س 
الرسمي  الناطق  السياسية،  وال��ش��ؤون 

بإسم مجلس الوزراء ورئيسه.

والتعمير  اإلس��ك��ان  وزي��ر  استقبل 
 " السيد  الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة 
 ، ال��وزارة  بدايوان   ،  " الغاوي  أبوبكر 
مختار   " السيد  س��رت  بلدية  عميد 
حول  اللقاء  دار  حيث   ،  " المعداني 
ال��ع��راق��ي��ل وال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه 
الخاص  التعويضات  وملف   ، البلدية 
بأهل المدينة ، واألضرار التي لحقت 
بمنازل المواطنين في حرب التحرير 
لكافة  التعويضات  إي��ص��ال  وكيفية 

مستحقيها .
ومن جانبه أكد وزير االسكان اهتمامه 
توجيهاته  وإص��دار  الملف  بهذا  البالغ 

بسرعة  ب���ال���وزارة  التعويضات  للجنة 
اتخاذ اإلجراءات الازمة لصرف القيمة 

المتبقية من التعويضات .

كا  سبها  البلدي  المجلس  ب��دي��وان  أجتمع 
األستاذة  مع  سبها  شباب  مجلس  ال��س��ادة  من 
س��ل��ط��ان��ة ال���ق���دوري ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 

ال��ع��م��ل س��ب��ه��ا، ل��ت��دش��ي��ن ح��زم��ة م��ن ورش 
المهنية  التدريبية  وال��دورات 

تستهدف  والتي  والحرفية 
المجتمع  ف��ي  فئات  ع��دة 
م���ن ال���ش���ب���اب وال��ن��س��اء 
واالج���ت���م���اع ال���ق���ادم هي 

هذا  في  االنطاقة  بداية 
المشروع.

بدوره المجلس بلدي سبها يشكر 
ويدعم كل هذه المشاريع والخطط حيث تعتبر 
الحرفية  التدريبات  و  البشرية  الموارد  تنمية 
والمهنية هي بداية لتقدم وتطوير المدن، بحيث 
تساهم في زيادة القوة البشرية العاملة لتحفيز 
سوق العمل ومنح فرص عمل للكثير من األسر 

داخل البلدية.

دورات تدريبية ومهنية وحرفية 
للشباب والنساء  بسبها
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قانون

قانون رقم )1( لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
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حوادث

عاملة نظافة منازل تسرق ذهب من منزل وتضع مكانه ذهب صيني

قوة فرض القانون بقيادة العقيد جمال العمامي توجة ضربة لُتجار الخمور 
وتضبط مصنع للخمور ببوهديمة وتتلف أكثر من 40,000ألف لتر

اإلدارة العامة للبحث الجنائي فرع االبيار تقبض على عصابة تشاديه تنصب على 
المواطنين عن طريق إيهامهم بمضاعفة عدد الدوالرات بعد اجراء طقوس عليها 

الديوان \ خاص
ت����م����ك����ن اع�����ض�����اء 
ال���ت���ح���ري���ات ب������اإلدارة 
الجنائي  للبحث  العامة 
من كشف غموض واقعة 
منزل  من  ذهب  اختفاء 
م���واط���ن وج����د م��ك��ان��ه 
وسجلت  صيني  ذه���ب 

الواقعة ضد مجهول.
العامة  اإلدارة  قالت  و 
بعد  ان��ه  الجنائي  للبحث 
ح��ض��ور ال��م��واط��ن ) م _ 
والتي  بشكوي  وتقدم  ح( 
تتضمن  تعرض الي سرقة 
م���ج���واه���رت م���ن داخ���ل 

منزله من قبل مجهول.
تأشيرة  ع��ل��ي  وب��ن��اء 
رئ��ي��س ق��س��م ال��ت��ح��ري 

واالس����ت����دالل ب�����االدارة 
الجنائي  للبحث  العامة 
ب��ال��ت��وس��ع ب��االس��ت��دالل 
على  المعلومات  وجمع 
اعداد محضر  تم  الفور 
اس������ت������دالالت وج���م���ع 
المعلومات حول الواقعة 
وبسماع اقوال المشتكي 
وال��ذي اف��اد الي مأمؤر 
اثناء  القضائي  الضبط 

االس��ت��دالل ان الي��ت��ردد 
ال����ي م��ن��زل��ه اح����د اال 
ال��م��ق��ي��م��ة معه  اس���رت���ه 
ان  وكما  المنزل  بنفس 
ي��وج��د ع��ام��ل��ة ن��ظ��اف��ة 
لغرض  منزله  الي  تأتي 
اإلدارة  ق��ال��ت  النظافة 
صفحتها  ع��ب��ر  ال��ع��ام��ة 

علي فيسبوك .
اإلدارة  اض���اف���ت  و 

تكليف  ت��م  ان���ه  ال��ع��ام��ة 
ع��ن��ص��ر ن��س��ائ��ي ت��اب��ع 
ال�����ي ق���س���م ال���ت���ح���ري 
باستدعاء  واالس��ت��دالل 
التي  ال��ن��ظ��اف��ة  ع��ام��ل��ة 
سودانية  ت  ف  ت��دع��ي 
حضور  ت��م  و  الجنسية 
كانت  و  ب��ه��ا  المشتبه 
ف�����ي ح����ال����ة ارت����ب����اك 
معها  االس��ت��دالل  وعند 

اعترفت بواقعة السرقة 
واس����ت����ب����دال ال���ذه���ب 
ال����م����س����روق ب��ال��ذه��ب 
ببيع  وق��ام��ت  الصيني 
ال��ذه��ب ال��م��س��روق الي 

محات الذهب .
وت������اب������ع������ت ع���ل���ي���ه 
ت����م ت��ك��ل��ي��ف اع���ض���اء 
الي  باالنتقال  التحريات 
قامت  ال��ت��ي  ال��م��ح��ات 
المشتبه بها ببيع الذهب 
تم تعرف على المحات 
وجلب الذهب المسروق 
م����ن ت���ل���ك ال���م���ح���ات 
اصحاب  اق��وال  وسماع 
قاموا  الذين  المحات 
وتوثيقه  الذهب  بشراء 

بالمحضر االستدالل.

الديوان \ خاص 
داهمت قوة فرض القانون وكر من 
وهو  بوهديمة  بمنطقة  الخمور  اوكار 
للعديد  مصدراً  يعد  متكامل  مصنع 
من تُجار الخمور بالمدينة بحسب ما 
عبر  بنغازي  النجدة  قل قسم شرطة 

صفحته الرسمية علي فيسبوك .
تمت العملية بحسب القسم بحرافية 
عالية و بأمرة العقيد جمال العمامي و 
بُمشاركة االجهزة األمنية بعد مقاومة 
القوة  مركبات  اح��د  وات���اف  عنيفة 
ع��ن ضبط  العملية  ه��ذه  أس��ف��رت  ؛ 

مصنع خمور متكامل واتاف أكثر من 
40,000ألف لتر من الخمور  داخل 
وتم  القسم  إلى  االنتقال  تم  المصنع 
الازمة  القانونية  اإلج��راءات  إتخاذ 

وجارى إستمرار الحمات األمنية في 
إطار إستهداف وضبط مصادر المواد 
المسكرة والمخدرة وحائزيها وضبط 

المطلوبين لدى النيابة العامة.

الديوان \ خاص 
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  تمكنت 
فرع االبيار من القبض علي عصابة مكونه 
التشادية  الجنسية  م��ن  اف���راد  ث��اث  م��ن 
يقومون بالنصب علي المواطنين باستخدام 

التحايل.
ذكر  ما  بحسب  القبض  عملية  وج��اءت 
المتحدث  العرفي  وليد  ضابط  مساعد 
معلومات  على  بناء  الجنائي  البحث  باسم 
المصادر  اح��د  م��ن  االب��ي��ار  ل��ف��رع  ورادة 
التشاديين  م��ن  مجموعة  ق��ي��ام  م��ف��اده��ا 
 500  " مبلغ  جلب  المواطن  من  بالطلب 
" ويقومون أمامه ببعض التصرفات  دوالر 
النصب  ال��م��راد  الشخص  يستأنس  حتى 
علية وذلك بوضع بعض المواد في وعاء به 
ماء وصابون وغسل الدوالرات مع اضافة 
بعض المواد عن طريق الحقن ثم بعد ذلك 
من   " دوالر   1000  " مبلغ  احدهم  يضع 
المبلغ  بأنه  الضحية  يوهم  حتى  عندهم 
الطقوس  وتلك  المادة  تلك  بفضل  زاد  قد 
في  دوالر   1500  " الضحية  ويسلمون 
المرة األولى وذلك لكي يستأنس الضحية 

ويثق في العصابة.
بعد ذلك قال العرفي للديوان يطلب افراد 
العصابة من الضحية بعد فتره أن يحضر 
يجعلوها  لكي   " دوالر   5000 " مبلغ  لهم 

له " 15000 دوالر " عبر ذات الطقوس 
وذات المادة المستخدمة في المرة االولي 
وهنا تقع عملية النصب حيث يختفي افراد 
العصابي عن األنظار بعد تقييد  التشكيل 
 ٥٠٠٠ المبلغ  واخ��ذ  المكان  في  الضحية 

دوالر معهم .
و بعد استفاء المعلومات حول العصابة 
محكم  كمين  نصب  ال��ف��رع  إدارة  ق���ررت 
طريق  عن  باستدراجهم  وذل��ك  للعصابة 
بأحد  الفرع  تحريات  اف��راد  احد  تواصل 
العصابة  معهم  تواصلت  الذين  المواطنين 
على  معه  االتفاق  وت��م  عليه  النصب  بنية 
يخبرهم  و  بالعصابة  باالتصال  يقوم  أن 

وفعا  لهم  مالي  مبلغ  إلحضار  جاهز  انه 
وتم  والمصدر  العصابة  بين  االت��ف��اق  ت��م 
التنسيق في موعد محدد للبدء في العملية 
وفعا كان عمل مميز لمجموعة التحريات 
المناسب  الوقت  تحديد  تم  حيث  بالفرع 
التي  ال��ط��ق��وس  ف��ي  العصابة  ب��دء  وع��ن��د 
إشارة  أعطيت  ال��دوالر   لزيادة  يزعمونها 
عبر رسالة فنية لرئيس الفرع من المصدر 
مفادها بأن العصابة بدأت في عملها حيث 
رئيس  ب��إم��رة  التحريات  مجموعة  كانت 
المكان  عين  من  بالقرب  شخصيا  الفرع 
ل��م��دة ث��اث أي���ام داخ���ل س��ي��ارات مدنية 
حرصا علي سامة المواطن و على الفور 

تم مداهمة المكان قال العرفي .
وتابع .. المداهمة أفضت للقبض على 
المداهمة  وكانت  العصابة  أعضاء  جميع 
متلبسين  النصب  لعملية  ممارستهم  أثناء 
وعلى الفور تم االنتقال بهم إلى مقر فرع 

البحث الجنائي االبيار.
وباالستدالل مع افراد العصابة اعترفوا 
باالعتراف  أيضا  وقاموا  إليهم  نسب  بما 
بلدية  على عمليتين نصب سابقتين داخل 
األبيار حيث تم تثبيت أقوالهم في محضر 
النيابة  إل��ى  ذل��ك  عقب  واحالتهم  رسمي 
العامة وسجلت القضية تحت رقم ] 18 [ 

ختم العرفي حديثة .

الديوان \ خاص
ق������ال ق���س���م ش���رط���ة 
ما  ف��ي ض��وء  ان��ه  النجدة 
أولية  معلومات  م��ن  ورد 
تفيد بتعرض عدة محات 
وتعرض  السرقة  لعمليات 
بقوة  للسلب  اص��ح��اب��ه��ا 
الساح من قبل اشخاص 
مجهولين على متن مركبة 
اللون  مرسيدس  فيتو  نوع 
نوع  اخ��رى  ومركبة  ابيض 
سامسونق اللون اسود على 

الفور انتقلت وحدة التحري والقبض الى المحات 
التي تعرضت لعمليات السرقة بقوة الساح لمعاينة 

هذه اال��ماكن .
انه  فيسبوك  علي  عبر حسابه  القسم  أضاف  و 
اال��سلوب  على  والتعرف  المراقبة  كاميرات  بتتبع 
المتبع في تنفيذ الجريمة بمواصلة عمليات البحث 
والقبض  التحري  وح��دة  اعضاء  بمهنية  والتحري 
الذين  االشخاص  هوية  تحديد  تم  النجدة  بُشرطة 
لهم  كمين  وباعداد  العصابي  التشكيل  لهذا  ينتمون 
للقسم  بهم  وباالنتقال  جميعاً  عليهم  القبض  ت��م 
لاستدالل معهم اعترفوا بقيامهم بما نسب اليهم تم 

توقيفهم تمهيداً الحالتهم الى النيابة العامة .

الديوان \خاص
قال قسم النجدة بنغازي انه بعد متابعة معلومات 
وردت من مصدر امني لدى فرع مكافحة المخدرات 
يقومون  اش��خ��اص  ث��اث  ت��واج��د  مفادها  بنغ�ازي 
على  )حشيش(  ن��وع  المخدرة  المواد  في  باالتجار 

الفور تم أعداد كمين من قبل قوة فرض القانون.
وتابع القسم عبر صفحته علي فيسبوك ان كافة 
الجهود اسفرت عن ؛ ضبطهم متلبسين بعملية بيع 
و  المواد  تلك  من  كمية  وبحوزتهم  المخدرة  المواد 
تزن الكمية المضبوطة حوالي كيلو تم االنتقال بهم 
اتخاذ   ، للقسم برفقة الضبطيات لاستدالل معهم 
حيالهم كافة االجراءات الازمة والقانونية واحالتهم 
النيابة  لعرضهم على  تمهيداً  الى جهة االختصاص 

العامة.

الديوان \ خاص
بالتنسيق بين مكونات الغرفة األمنية المشكلة بموجب 
التعاون  تم  الفنية  للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  قرار 
القانون  فرض  قوة  و  العام  الشارع  قوة ضبط  بين  ما 
واالستيقافات  المتحركة  األمنية  الدوريات  خال  من 

الفجائية بحسب ما ذكرت الغرفة المشتركة .
االستيقافات  إحدى  قيام  اثناء  انه  الغرفة  تابعت  و 
إح��دى  بتفتيش  المنوط  بعملها  ب��ودزي��رة  منطقة  ف��ي 
مجموعة  على  العثور  تم  )كانتر(  نوع  اآللية  المركبات 
ب�)3,840ألف(  تقدر  بالمركبة  المستوردة  الخمور  من 
بما  مختلفة  بأنواع  مئة(  و)4,71  )بيرة(  نوع  زجاجة 
ومن  والمركبة  الخمور  ضبط  بعد  )بالوسكي(   يعرف 
على متنها تمت اإلحالة إلى جهات االختصاص تمهيداً 

إلحالتهم إلى النيابة العامة حسب اإلجراءات المتبعة.

النجدة ُتلقي القبض على تشكيل عصابي يمتهن 
سرقة المحالت والسلب بقوة السالح ببنغازي

قوة فرض القانون ُتلقي القبض على 
ثالثة مروجين للمخدرات متلبسين 

قوة فرض القانون بالتعاون مع قوة ضبط الشارع العام 
يحبطان محاولة جلب خمور مستوردة إلى مدينة بنغ�ازي
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ت���اب���ع رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
مباراة  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
منتخبنا الوطني مساء يوم األربعاء 
الماضي مع منتخب انغوال وانتصاره 
مجموعته  به  تصدر  ال��ذي  الثمين 
قطر  العالم  كأس  تصفيات  ضمن 
”عقيلة  المستشار  وأك��د   ،2022

ص��ال��ح” ع��ل��ى أن���ه رغ���م ال��ظ��روف 
الصعبة التي تمر بها بادنا والتي 
ال��ق��ت ب��ظ��ال��ه��ا ع��ل��ى ال��ري��اض��ة 
الشباب  ه��م��م  ان  إال  ليبيا،  ف��ي 
النصر  حققت  الفتية  وسواعدهم 
الفرحة  وادخ��ل��ت  الليبية  ل��ل��ك��رة 

والبهجة لقلوب كل الليبيين.

ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  ويتقدم 
أعضاء  جميع  إلى  تهانيه  بخالص 
الشعب  وأب��ن��اء  الوطني  المنتخب 
ال��ب��اد،  أن��ح��اء  ك��اف��ة  ف��ي  الليبي 
متمنياً لمنتخبنا الوطني مزيد من 
االنتصارات لرفع رآية ليبيا عالية 

في كافة المحافل الدولية.

رئيس مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني بانتصاره وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم 

وزير الرياضة يهنئ منتخبنا الوطني المنتخب الليبي يتفوق على أنغوال ويتربع على ريادة المجموعة السادسة
بفوزه على مضيفه األنغولي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، 
يوم  المنفي، صباح  الدكتور محمد 
المنتخب  بعثة  الماضي،  األرب��ع��اء 
وصولها  فور  القدم،  لكرة  الوطني 
م���ن أن���غ���وال ع��ل��ى م��ت��ن ال��ط��ائ��رة 
المجلس  خصصها  التي  الرئاسية 
وأعضاء  رئيس  بحضور  للمنتخب، 

االتحاد الليبي لكرة القدم.
الرسمي  االستقبال  هذا  ويأتي 
الرئاسي  المجلس  رئيس  للسيد 
في  ف���وزه  عقب  المنتخب،  لبعثة 
في  التوالي،  على  الثانية  المباراة 
كأس  لنهائيات  المؤهلة  التصفيات 
أداء  وتقديم   ،2022 قطر  العالم 
على  الفرحة  أدخلت  طيبة  ونتيجة 
هتافهم  ووح���دت  الليبيين،  قلوب 

بكلمة واحدة هي "ليبيا".
الرئاسي  المجلس  رئيس  وحيا 
واإلداري  الفني  والطاقم  الاعبين 

بذلوه  ما  كل  على  اللعبة،  وات��ح��اد 
من جهد طيلة الفترة الماضية، من 
أجل تحقيق هذه النتائج اإليجابية، 

ليبيا ع��ال��ي��اً، وإدخ���ال  ورف���ع اس��م 
البهجة والفرحة على قلوب الليبيين 

هم في أمس الحاجة إليها.

المجلس  رئيس  السيد  وطالب 
الرئاسي الاعبين ببذل المزيد من 
الرياضة  تشريف  أجل  من  الجهد 
الليبية، والعمل على تحقيق اإلنجاز 
كأس  لنهائيات  التأهل  وهو  األه��م 
العالم، مؤكداً بأن المجلس الرئاسي 
سيكون مسانداً وداعماً لهم في كل 

خطواتهم القادمة.
الوطني  المنتخب  بعثة  وك��ان��ت 
ل��ك��رة ال���ق���دم، ق��د وص��ل��ت صباح 
االربعاء، إلى مطار معيتيقة الدولي، 
قادمة من "لواندا"، بعد الفوز المهم 
على المنتخب األنغولي في الجولة 
اإلفريقية  التصفيات  من  الثانية، 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 

.2022

الديوان – وال 
الليبي  المنتخب  خ��ط��ف 
صعباً  فوزاً  القدم  لكرة  األول 
ريادة  في  وضعه   ، أنغوال  من 
بنتيجة  السادسة  المجموعة 
وذل��ك ضمن  رد،  دون  ه��دف 
من  الثانية  الجولة  مواجهات 
األفريقية  العالمية  التصفيات 

المباراة  العالم قطر 2022، في  المؤهلة إلى كأس 
أرضية  على   – الماضي  الثاثاء  يوم   – جرت  التي 

ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا األنغولية. 
الكونغولي  الحكم  توسطها  التي  المباراة  في هذه 
) ميسي جيسي (، دخلها المنتخب الليبي وكله أمله 
ورغبة كبيرة في تجاوز مستضيفه المنتخب األنغولي 
والذي بدوره فقد لقاء الجولة األولى أمام المنتخب 
المصري بالقاهرة بهدف دون رد كان بواسطة الاعب 

) محمد مجدي أفشة (.
هذا وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الاعب 
 ،)44( الدقيقة  مطلع  مع  وذل��ك   ،) الخوجة  عمر   (
منطقة  داخ��ل  من  بتصويبة  األول  الشوط  عمر  من 
العبي  أق��دام  بين  كانت  رائعة  جملة  بعد  العمليات 

فرسان المتوسط.
من  الليبي  المنتخب  نجح  المستحق  الفوز  وبهذا 
وذلك  السادسة،  المجموعة  وص��دارة  ري��ادة  انتزاع 

متفوقاً  ن��ق��اط   )6( برصيد 
وصافة  ت��ارك��اً  مبارتين،  ف��ي 
المجموعة للمنتخب المصري 

برصيد )4( نقاط .
هذا وقد أشهر حكم اللقاء 
جيسي  ميسي   ( الكونغولي 
( ال��ك��رت األص��ف��ر ف��ي أربعة 
مناسبات، منها ثاثة للمنتخب 
الليبي كانت من نصيب ) مؤيد الافي ( في الدقيقة 
 ،)56( الدقيقة  في   ) التوهامي  محمد   ( و   )27(
الدقيقة  في   ) زعبية  محمد   ( المهاجم  إلى  إضافة 
)70(، فيما نال الاعب العب أنطاليا سبور التركي 

)فريدي ( الكرت األصفر من جانب منتخب أنغوال.
األسباني  ال��م��درب  ليبيا  منتخب  اس��ت��ب��داالت 
خال  أجرى   ) كليمنتي  خافيير   ( الليبي  للمنتخب 
في  أش��رك  حيث   ، تغييرات  أرب��ع��ة  المقابلة  ه��ذه 
من  ب��دالً   ) صولة  )محمد  الاعب   )61( الدقيقة 
الاعب )حمدو الهوني ( وزج بالاعب ) طاهر بن 
عامر ( بديًا عن صاحب الهدف )عمر الخوجة ( 
 )70( الدقيقة  وشهدت   ،)68( الدقيقة  في  وذلك 
منه  بدالً  ليدخل   ) زعبية  ) محمد  المهاجم  خروج 
الدقيقة  في  أقحم  فيما  الطبال(  محمد   ( الاعب 
)محمد  من  ب��دالً   ) المنير  )محمد  الاعب   )79(

التوهامي(. 

 قدم وزير الرياضة بحكومة 
الوحدة الوطنية السيد األستاذ 
“عبدالشفيع الجويفي” التهنئة 
الوطني  المنتخب  العبي  إلى 
والجهاز  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  األول 
بمناسبة  واإلداري،  ال��ف��ن��ي 
في  أنغوال  منتخب  على  الفوز 
ضمن  الثانية  الجولة  م��ب��اراة 
لكأس  ال��م��ؤه��ل��ة  ال��ت��ص��ف��ي��ات 

العالم 2022 م. 
وأع����رب ال��س��ي��د ال��وزي��ر عن 
ت��م��ن��ي��ات��ه ب��ال��ت��وف��ي��ق ل��اع��ب��ي��ن، 
وح���ص���د ن���ق���اط أخ�����رى ت��ق��رب��ه 
أك���د السيد  ال��ت��أه��ل، ك��م��ا  م��ن 
لفرسان  المستمر  دعمه  الوزير 
مطالباً  ومساندتهم،  المتوسط 
على  بالحفاظ  منتخبنا  العبي 
المستوى الجيد وبذل المزيد من 
مستوى  أفضل  وتقديم  الجهد، 

وأداء في المباريات القادمة. 


