
ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  اك��د 
المستشار”عقيلة صالح” خالل 
جمعه  الذي  الصحفي  الموتمر 
المغربي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ع 
العاصمة  ف��ي  ب��وري��ط��ة  ن��اص��ر 
الخميس  يوم  الرباط  المغربية 
الماضي على ان حكومة الوحدة 
مهامها  ع��ن  ح����ادت  ال��وط��ن��ي��ة 
الرئيسية وهي توحيد موسسات 
ال����دول����ة وت���وف���ي���ر م��ت��ط��ل��ب��ات 
الوطنية  المواطنين والمصالحة 
لكن  لالنتخابات،  واالس��ت��ع��داد 
اصبحت تخطط وكانها حكومة 
س��ن��وات،  ل��ع��دة  تستمر  دائ��م��ة 
الحكومة  اس��ت��دع��اء  ت��م  ل��ذل��ك 

االس��ب��وع  لجلسة  لالستجواب 
القادم وهو شان يخص مجلس 
للحكومة  ب��ان  مضيفاً  ال��ن��واب، 
نفسها،  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  الحق 
وان قدمت ما يبرر عملها ربما 
ستستمر او سيكون هناك شان 

اخر .
ك���م���ا اك�����د رئ���ي���س م��ج��ل��س 

الليبية  االزم��ة  ان  على  النواب 
باالنتخابات  اال  حلها  يمكن  ال 
مشيراً  والرئاسية،  البرلمانية 
الى ان االعالن الدستوري يمنح 
مجلس النواب صالحية تحديد 
الية انتخاب الرئيس وان مجلس 
النواب قرر في اول جلسة بعد 
انتخابه ان الشعب الليبي هو من 

ينتخب رئيس الدولة مباشرة وتم 
تضمينه في االعالن الدستوري، 
الدستورية  القاعدة  فان  وبذلك 
في  م��وج��ودة  الرئيس  النتخاب 
مجلس  وان  الدستوري  االعالن 
النواب وافق على قانون انتخاب 
ال��رئ��ي��س خ����الل االس��ب��وع��ي��ن 
قانون  بان  موضحاً  الماضيين، 

انتخابات مجلس النواب موجود 
وه���و م��ا ان��ت��خ��ب ع��ل��ى اس��اس��ه 
وان  ال��ح��ال��ي،  ال��ن��واب  مجلس 
كان  م��ا  إذا  ي��ت��دارس  المجلس 
ه��ن��اك ض�����رورة ل��ل��ت��ع��دي��ل من 
الدستورية  االس��س  وان  عدمه 
للدولة  والقانونية  والتشريعية 

الليبية موجودة .
ومن جانبه اكد وزير خارجية 
ان  على  بوريطة  ناصر  المغرب 
الحفاظ على موعد االنتخابات 
ال���ت���ي ات���ف���ق ع��ل��ي��ه ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن 
وال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ض���روري 
الى  االستقرار  وأساسي العادة 

ليبيا .

الرئيسية الوطنية حادت عن مهامها  الوحدة  المغرب على ان حكومة  النواب يؤكد خالل مؤتمر صحفي مع وزير خارجية  رئيس مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير االقتصاد 
والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية
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رئيس الحكومة يجري زيارة 
تفقدية لبلدية أبوسليم

وزير المالية يستعرض مع النائب 
العام نظام التتّبع الجمركي

مكتب الثقافة بنغازي ُيكرم الفنان سيف النصر 
وُيأبئن الشاعرين سليمان ورمضان الدرسي

المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشواره في 
تصفيات كأس العالم بفوز على منتخب الغابون

بلدية بنغازي تتخذ اإلجراءات بشأن إنشاء 
حديقة عامة بمنطقة المحيشي

الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  أستأنف 
برئاسة  الماضيين  والثالثاء  اإلثنين  يومي 
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح 
المجلس  لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  وب��ح��ض��ور 
المتحدث  وبحسب  النويري  ف��وزي  األستاذ 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله 
خصصت  االث��ن��ي��ن  ي��وم  جلسة  ف��ان  بليحق 
لالستجواب  الحكومة  استدعاء  لمناقشة 
توضيح  بشأن  الحكومة  من  المقدم  والطلب 
النقاط الخاصة باالستجواب وبعد مداوالت 
الجلسة  الخصوص خلصت  بهذا  ومناقشات 

إلى ما يلي:
ال��ن��واب  ال��س��ادة  م��ن  لجنة  تشكيل   -  1
إلعداد  بالمجلس  الدائمة  اللجان  كافة  من 
الحكومة  استجواب  يتم  سوف  التي  النقاط 

بها ألحالتها للحكومة.
ال��ن��واب  ال��س��ادة  م��ن  لجنة  تشكيل   -  2
وتوزيع  االنتخابية  ال��دوائ��ر  مقترح  إلع��داد 

المقاعد لعرضها على مجلس النواب.
ال��ن��واب  ال��س��ادة  م��ن  لجنة  تشكيل   -  3
على  ل��الط��الع  المالية  وزارة  م��ع  للتواصل 
األموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية 
دي��وان  من  بالمعلومات  واالستعانة  صرفها 

المحاسبة وهيئة الرقابة اإلدارية.
الرسمي باسم مجلس  المتحدث  وأضاف 
يوم  ان جلسة  بليحق  عبدالله  السيد  النواب 

الثالاء خلصت إلى ما يلي :
أنحاء  في  اإلنتخابية  الدوائر  مناقشة   –
البالد وتوزيع المقاعد بها للبدء في مشروع 

قانون انتخاب مجلس النواب القادم.
الحكومة بشكل  بنود استجواب  – تجهيز 
ردوده��ا  لتجهيز  للحكومة  إلحالتها  مفصل 

واالستعداد لجلسة االستجواب.
– تم التصويت بالموافقة على المصادقة 
بيئة  وحماية  للمناخ  باريس  ”اتفاقية  على 

الحياة على األرض ”.
ال��ق��وان��ي��ن  م��ش��اري��ع  م��ن  ع���دد  تعميم   –
المنجزة من قبل اللجنة التشريعية للتصويت 
عليها )قانون حماية مشروع النهر الصناعي 
- ق��ان��ون ج��ه��از األم���ن ال��داخ��ل��ي - ق��ان��ون 
البت  وسيتم  اإللكترونية(  الجرائم  مكافحة 
الجلسات  خ���الل  عليها  وال��ت��ص��وي��ت  فيها 

القادمة، وبذلك علقت الجلسة .

مناقشة الدوائر اإلنتخابية في أنحاء البالد 
وتوزيع المقاعد بها للبدء في مشروع 

قانون انتخاب مجلس النواب القادم

األول  ال���ن���ائ���ب  ال��ت��ق��ى 
لرئيس مجلس النواب السيد 
بديوان  ال��ن��وي��ري”،  “ف���وزي 
مجلس النواب فرع طرابلس 
ي����وم االرب����ع����اء ال��م��اض��ي، 
المتحدة  األم��م  بعثة  رئيس 

اللقاء  تناول  كوبيتش”، حيث  ”يان  السيد  ليبيا  في  للدعم 
النواب  مجلس  ودور  السياسية،  العملية  مستجدات  آخر 
في هذه المرحلة التاريخية، وقيامه بواجباته المتمثلة في 

الدستورية  القاعدة  اعتماد 
وص�����ي�����اغ�����ة ال����ق����وان����ي����ن 
وال���ت���ش���ري���ع���ات ال��خ��اص��ة 
تم  بالعملية االنتخابية، كما 
التباحث في دور بعثة األمم 
ليبيا  ف��ي  للدعم  المتحدة 
بالدولة  المؤسسات  باقي  وقيام  ليبيا،  استقرار  دعم  في 
إلنجاح  المالئم  المناخ  يحقق  نحو  على  ومهامها  بواجبها 

هذا االستحقاق الوطني .

”عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  التقى 
صالح” بمكتبه في مدينة القبة يوم االربعاء الماضي 
الراشي”  ”خافيير  السيد  ليبيا  لدى  اسبانيا  سفير 
ت��ط��ورات  ال��ل��ق��اء  ل��ه حيث بحث  ال��م��راف��ق  وال��وف��د 

األوضاع في ليبيا والعالقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
السيد عبدالله بليحق فقد أكد رئيس مجلس النواب 
في  االنتخابات  إج���راء  ض���رورة  على  اللقاء  خ��الل 
الليبي وحرص مجلس  موعدها وفقاً إلرادة الشعب 

النواب على تحقيق إرادة الشعب، كما أكد المستشار 
القوات  كافة  خ��روج  ض��رورة  على  صالح”  ”عقيلة 

والمرتزقة من كامل التراب الليبي.
على  ليبيا  ل��دى  اسبانيا  سفير  أك��د  جانبه  وم��ن 
دعم بالده النتخابات 24 ديسمبر باعتبارها نقطة 
دعم  على  أكد  كما  السياسي،  المسار  في  أساسية 
ليبيا،  من  األجنبية  القوات  جميع  إلخ��راج  اسبانيا 
مشيراً إلى أنه يجب احترام قرارات األمم المتحدة 

ومجلس األمن في هذا الصدد .

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد 
ال��وزراء  رئيس  مع  الماضي،  األح��د  ي��وم  صباح  الدبيبة 
ال��وزراء  مجلس  بديوان  الخصاونة  بشر  السيد  األردن��ي 
الوفد  بحضور  موسعة  عمل  جلسة  ع��م��ان،  بالعاصمة 
ال��وزراء من  الرئيس وع��دد من  للسيد  المرافق  ال��وزاري 

الجانب األردني.
ونوقش في هذه الجلسة ملف الديون القائمة على ليبيا 
في المجال الصحي التي لم يتم معالجتها وتسديدها منذ 

عدة سنوات.

العليا  للجنة  الثالث  االجتماع  عقد  على  االتفاق  وتم 
القادمة  الفترة  في  طرابلس  بالعاصمة  األردنية  الليبية 
وتكليف   ،2009 العام  منذ  االجتماع  عن  توقفها  بعد 

وزير االقتصاد األردني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون 
موعد  لتحديد  والتجارة  االقتصاد  ووزير  الوزراء  مجلس 

لعقد اللجنة وجدول أعمالها.
معرض  إقامة  على  التنسيق  الجلسة  كما جرى خالل 
لرجال  اجتماع  وعقد  طرابلس،  في  األردنية  للمنتجات 

األعمال الليبيين واألردنيين على هامش هذا المعرض.
التعليم  مجال  في  التعاون  بحث  على  االتفاق  تم  كما 
والتدريب من خالل زيارة لوزيري التعليم العالي والتقني 

إلى المملكة األردنية.

ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
محمد  ال��دك��ت��ور  ال���رئ���اس���ي، 
المنفي، يوم األربعاء الماضي، 
بمقر المجلس بطرابلس، وزيرة 
ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون  الخارجية 
ب��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، 

السيدة نجالء المنقوش.
ح��ي��ث أط��ل��ع��ت ال���وزي���رة، 
رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي، 
جوار  دول  اجتماع  نتائج  على 
ل��ي��ب��ي��ا ال�����ذي ان��ع��ق��د خ��الل 
بالعاصمة  الماضيين  اليومين 
ال���ج���زائ���ري���ة، ك��م��ا وض��ع��ت��ه 

م��ب��ادرة  تفاصيل  ص���ورة  ف��ي 
تقدمت  التي  ليبيا،  استقرار 

بها خالل المؤتمر.
كما تناول االجتماع، أوضاع 
العمل الدبلوماسي في الخارج، 
نفذتها  ال��ت��ي  واإلج��������راءات 
باإلضافة  لتنظيمه،  ال���وزارة 

لملف ترشيحات الوزارة لتولي 
سفراء جدد مهامهم في عدد 

من السفارات الليبية.
الرسمية  المتحدثة  وكانت 
الليبي  ال��رئ��اس��ي  للمجلس 
"ن���ج���وى وه��ي��ب��ة" ق���ال���ت في 
ال��م��ج��ل��س  "أن  س���اب���ق  وق����ت 

الدبلوماسية  ال��ج��ه��ود  يُثمن 
الجزائرية الداعمة لالستقرار 
البالد  في  والسياسي  األمني 
للقاء  ت��ت��وي��ج��اً  وال��ت��ي ج���اءت 
رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
بالرئيس  المنفي  محمد  د. 
الجزائري عبد المجيد تّبون".

وأضافت وهيبة أن المجلس 
يأمل من كل دول الجوار دعم 
المبادرة الليبية في استضافة 
مبادرة  لتفعيل  دول��ي  مؤتمر 
المقررات  وفق  ليبيا  استقرار 

الدولية واألممية.

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

رئيس مجلس النواب يلتقي سفير اسبانيا لدى ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد مع نظيره األردني جلسة عمل موسعة

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية
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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

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

أع����رب رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
السيد  ال��ن��واب  بمجلس  الداخلية 
قام  زي��ارة  بعد  ال��ح��راري  سليمان 
الوطنية  السالمة  هيئة  لمقر  بها 
ف��ي م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س ع��ن أهمية 
بشكل  الكافية  الموارد  تخصيص 
عاجل لهيئة السالمة الوطنية، وأن 
الحكومة  لها من  تم تخصيصه  ما 
ال يكفي وال يتناسب أبدا مع أهمية 
أوضاعها  واصفاً  ودوره��ا،  الهيئة 
ان��ع��دام  شبه  ظ��ل  ف��ي  بالمؤسفة 
لإلمكانيات و الذي يجعلها عاجزة 
الحرائق  لمكافحة  االستجابة  عن 
مضيفا  البالد،  مناطق  اغلب  في 
مطار  مثل  ال��م��ط��ارات  بعض  ب��أن 
طبرق الدولي يعمل بدون تجهيزات 
مخالف  وه��و  ال��ح��رائ��ق  لمكافحة 
أن  كما  السالمة،  قواعد  ألبسط 

هناك عجزا في االستجابة إلطفاء 
حرائق الغابات .

إلى  الحكومة  ال��ح��راري  ودع���ا 
تلبية  و  دع��م  على  العمل  ض��رورة 
الوطنية  السالمة  هيئة  احتياجات 

م���ن س����ي����ارات إط���ف���اء وت���دري���ب 
لعناصرها وأيضا تجهيز لمقراتها، 
وأن المبلغ الذي تم تخصيصه وهو 
أبدا  اليكفي  دينار  ماليين  أربعة 
موضحاً  االحتياجات،  تلك  لسد 

تتناقص  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ي  ب��أن��ه 
االهتمام  ويقل  الهيئة  مخصصات 
وهو  الحرائق  ح��وادث  تتزايد  بها، 
ما يضع تحديات أكبر أمام الهيئة 
ويتطلب وضع برنامج فعال لتطوير 

الهيئة للقيام بمهامها .
وعبر الحراري عن أسفه ألوضاع 
الوطنية  السالمة  بهيئة  العاملين 
وخ��اص��ة أط��ق��م إط��ف��اء ال��ح��رائ��ق 
الوقوف على  وش��دد على ض��رورة 
لهم  يلزم  ما  وتوفير  احتياجاتهم 
بالنظر لطبيعة العمل الخطير الذي 
يقومون به، مجدداً شكره وتقديره 
يواصلون  ال��ذي��ن  اإلط��ف��اء  ألط��ق��م 
العمل رغم كل المخاطر التي تهدد 
حياتهم في ظل ضعف التجهيزات 
و  االستغاثة  ل��ن��داءات  لالستجابة 

إنقاذ ضحايا الحرائق.

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب 
السيد ”يوسف العقوري” على أهمية تعزيز 
التعاون بين ليبيا وإيطاليا في كافة المجاالت 

وانعكاس ذلك إيجابا على كامل المنطقة .
الصداقة  معاهدة  بان  العقوري  وأوض��ح 
توقيعها  على  والتي مضى  اإليطالية  الليبية 
ث��الث��ة ع��ش��ر ع��ام��ا أع��ط��ت أس���اس���ا ق��وي��ا 
االحترام  على  يرتكز  البلدين  بين  للعالقات 
المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
حدث  بأنه  مضيفا  الماضي،  صفحة  وطي 
ب��األض��رار  االع��ت��راف  ت��م  حيث  استثنائي، 
خالل  إيطاليا  قبل  من  بليبيا  لحقت  التي 
يحتذى  مثال  وهو  االستعماري  الحكم  فترة 
في  السابقة  االستعمارية  القوى  لجميع  به 

التصالح مع الماضي األليم .
النواب  مجلس  تطلع  عن  العقوري  وعبر 
ببنود  العمل  اإليطالي  الجانب  يستأنف  ألن 

مهيأة  أصبحت  ال��ظ��روف  وأن  االت��ف��اق��ي��ة 
يتابع مجلس  أن  أهمية  على  لذلك، مشددا 
االتفاقية  تنفيذ  اإليطالي  نظيره  مع  النواب 
مصلحة  يحقق  بما  بنودها  بعض  وي��راج��ع 
البلدين، مؤكدا انه من المهم تنظيم مزيد من 

المشاورات بين الطرفين حول المعاهدة .
مع  العالقات  أهمية  على  العقوري  وأكد 
األقرب  األوروب��ي  الجار  باعتبارها  إيطاليا 
للقرب  ن��ظ��را  األول،  ال��ت��ج��اري  وال��ش��ري��ك 
الفرص  من  الكثير  يفتح  ال��ذي  الجغرافي 
باإلضافة  والعلمي،  االق��ت��ص��ادي  للتعاون 
لمواجهة  ال��م��ش��ت��رك  ال��ت��ن��س��ي��ق  ل���ض���رورة 
التحديات التي تواجه البلدين، في مقدمتها 
ليبيا،  استقرار  ودعم  الهجرة  أزمة  مواجهة 
معبرا عن تقديره لمواقف الحكومة اإليطالية 
جميع  ولخروج  السياسي  للحوار  الداعمة 

القوات األجنبية من ليبيا .

رئيس لجنة الشؤون الداخلية يدعو الحكومة لدعم هيئة السالمة الوطنية بشكل عاجل

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يؤكد على أهمية العالقات الليبية اإليطالية

لجنة التعليم بمجلس النواب في زيارة لألكاديمية الليبية للدراسات العليا

النائب العام يبحث مع محافظ المصرف المركزي آخر التقارير ذات الصلة بعمل القطاع المصرفي

النائب العام يبحث مع وزير المالية مواجهة مرتكبي جرائم الفساد وإساءة استعمال سلطات الوظيفية

النائب العام يبحث مع وكيل وزارة الداخلية المشاكل التي تحد 
من فاعلية األجهزة المعنية بإنفاذ القانون في مدينة بنغازي

وزير الداخلية يبحث سبل تأمين االنتخابات

بمجلس  التعليم  لجنة  عضوي  زار 
النواب عز الدين أبو راوي وعبد النبي 
عبد المولى  يوم الخميس الماضي، 
العليا،  للدراسات  الليبية  األكاديمية 
بمتابعة  اللجنة؛  عمل  إط���ار  ضمن 
وتذليل  التعليمية  المؤسسات  وتفقد 

كافة الصعاب التي تواجهها.
”رمضان  األكاديمية  رئيس  وق��دم 
ال��م��دن��ي” ل��ع��ض��وي ال��ل��ج��ن��ة ش��رًح��ا 

وف��روع��ه��ا  األك��ادي��م��ي��ة  ع��ن  مفصال 
وم���دارس���ه���ا وأق��س��ام��ه��ا وال��ب��رام��ج 
العلمية كافة، وذلك بحسب ما أفادت 

به الصفحة الرسمية لألكاديمية .
العملية  سّير  معهم  استعرض  كما 
المستقبلية،  وال��خ��ط��ط  التعليمية 
وتحقيق  األداء  بمستوى  ل��الرت��ق��اء 
ال��ه��دف االس��ت��رات��ي��ج��ي وال��ب��رن��ام��ج 

الوطني لتوظيف الدراسات العليا. 

استقبل النائب العام المستشار 
السيد  بمكتبه  الصور،  الصديق 
المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 

الصديق الكبير.
يأتي  الذي  اللقاء  وتناول  هذا 
في إطار بحث آخر التقارير ذات 
المصرفي،  القطاع  بعمل  الصلة 
ال��خ��ط��وات ال��م��ت��خ��ذة م���ن قبل 
م���ص���رف ل��ي��ب��ي��ا ال���م���رك���زي في 
النقدية  السياسة  تنظيم  إط���ار 
واإلش����������راف ع���ل���ى ال��س��ي��اس��ة 
االئ��ت��م��ان��ي��ة، وُم���راع���اة ال��ق��واع��د 
ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ن��ظ��ام ال��م��دف��وع��ات 

الوطني وأخصها المقاصة.
ك��م��ا ت���ط���رق ال���ل���ق���اء ل��ن��ت��ائ��ج 

المركزي  ليبيا  مصرف  ممارسة 
على  واإلش��راف  الرقابة  لقواعد 
ال��م��ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة، وك��ذل��ك 
أسس نقل أرصدة المصارف، وما 
بشأنها،  إج��راءات  من  اتخاذه  تم 
إنجاز  وثيرة  رفع  في  للمساهمة 
وأخصها  المصرفية،  العمليات 
ع��م��ل��ي��ة ت��س��وي��ة ال��ص��ك��وك بين 

المصارف التجارية العاملة  .
ه��ذا وق��د ع��ّرج الحضور على 
بتقرير  المتعلقة  التقارير  بعض 
اإلرهاب  وتمويل  األم��وال،  غسيل 
وال��ن��ف��اذ إل���ى م��ن��ظ��وم��ات عمل 
غير  بطرق  التجارية  المصارف 

مشروعة.

اج��ت��م��ع وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
ال����ل����واء خ���ال���د م�����ازن ي��وم 
األربعاء الماضي، مع أعضاء 
اللجنة العليا لتأمين وحماية 

االستحقاقات االنتخابية.
مدير  االج��ت��م��اع  وح��ض��ر 
العميد  ال��ت��خ��ط��ي��ط  إدارة 
مكتب  وم��دي��ر  صفر  ج��م��ال 
ب����إدارة  االن��ت��خ��اب��ات  إدارة 
العميد  األم��ن��ي��ة  العمليات 
ط����ارق ال��ق��م��اط��ي، وم��دي��ر 
ب����اإلدارة  التخطيط  مكتب 
األم��ن��ي��ة  للعمليات  ال��ع��ام��ة 

عميد عادل بو جعفر.
االجتماع  خ��الل  ون��وق��ش 
لتأمين  الموضوعة  الخطط 
قبل  من  القادمة  االنتخابات 
األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ب��ال��وزارة، 
مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك 

جهات االختصاص.
اللجنة  اس��ت��ع��رض��ت  ك��م��ا 
أنجزته  ما  آخر  الوزير  أمام 
إليها  ال��م��وك��ل��ة  ال��م��ه��ام  م��ن 
وتوضيح  ال��ش��أن،  ه��ذا  ف��ي 
الخطط الموضوعة للمرحلة 

القادمة.

عقد النائب العام المستشار الصديق 
الصور، اجتماًعا مع السيد وزير المالية 

بحكومة الوحدة خالد المبروك.
ه���ذا وت���م خ���الل االج��ت��م��اع ال��ذي 
العامة  النيابة  متابعة  إط��ار  في  يأتي 
الصلة،  ذات  اإلداري�����ة  ل���إلج���راءات 
في  بمعرفتها  المجرات  بالتحقيقات 
الموصوفة  الجرائم  مرتكبي  مواجهة 
وغسيل  التهريب  وأخصها  بالفساد 

سلطات  استعمال  وإس����اءة  األم����وال 
ال���وظ���ي���ف���ة وال����ت����ه����رب ال��ج��م��رك��ي 
العمل  نسق  رف��ع  ت��ن��اول  والضريبي، 
للجرائم  ال��ت��ص��دي  يستهدف  ال���ذي 
التدابير  إليها؛ عبر اتخاذ كل  المشار 
في  يُساهم  بما  الممكنة،  االحتياطية 
لمرتكبيها،  الجنائية  المالحقة   نجاح 
مع وضع آلية توقي تُساهم في القضاء 

عليها والحد من أثارها 

يوم  بمكتبه  الصور“  ”الصديق  المستشار  العام  النائب  التقى 
األربعاء الماضي، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية ” فرج قعيم”.

وقد تناول هذا اللقاء تقييم إدارات وزارة الداخلية ألداء 
أمن  مديرية  اختصاص  بدائرة  الكائنة  الضبطية  الجهات 
وق��رارات  أوام��ر  بتنفيذ  عناصرها  التزام  وم��دى  بنغازي، 

النيابة العامة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
جهات  دع��م  ُسبل  الجانبان  ناقش  ذات���ه؛  السياق  ف��ي 
بما  األمثل،  الوجه  على  بدورها  للقيام  القضائي  الضبط 
في ذلك إيجاد الحلول المالئمة للمشكالت التي تحد من 
فاعلية األجهزة المعنية؛ بإنفاذ القانون في مدينة بنغازي 
للرفع من  القضائي  الضبط  تدريب رجال  العمل على  مع 

كفاءتهم الوظيفية. 
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رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدًا من مدينة الزنتان

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وفًدا من التبو

الدكتور  الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
وزي��رة  الماضي  االثنين  ي��وم  المنفي،  محمد 
العدل بحكومة الوحدة الوطنية، السيدة حليمة 
من  عدد  لمناقشة  وذل��ك  البوسيفي،  إبراهيم 
وحقوق  ال��س��ج��ون  ب��وض��ع  المتعلقة  الملفات 
السجناء، حيث تم التأكيد، على ضرورة اإلسراع 
في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت 
بحقهم أحكاماً باإلفراج ولم يتم تنفيذها حتى 

اآلن.
كما ت��م خ��الل االج��ت��م��اع، اس��ت��ع��راض ملف 
االفراجات الصحية عن بعض السجناء لدواعي 

إنسانية وصحية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية 
التعامل  أول��وي��ات  في  اإلن��س��ان  وض��ع حقوق 
لقيم  تأكيداً  والمسجونين،  القضايا  كل  مع 
العدالة ومبادئ حقوق اإلنسان في بناء ليبيا 

الجديدة.

الدكتور  الرئاسي  المجلس  رئيس  التقى 
الماضي  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ال��م��ن��ف��ي"،  "م��ح��م��د 
ال��دك��ت��ور  ال��ض��رائ��ب،  مصلحة  ع���ام  م��دي��ر 
المشاكل  لمناقشة  وذل��ك  النخاط"،  "خالد 
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��ع��ي��ق ت��ق��دي��م خ��دم��ات 

المصلحة للمواطنين.
على  العمل  الرئاسي،  المجلس  رئيس  وأكد 
المصلحة  أم���ام  ال��ص��ع��وب��ات،  تذليل  ض���رورة 
من  ال��ع��الق��ة،  ذات  ال��ج��ه��ات  م��ع  بالتنسيق 
جباية  من  يمكنها  بما  أدائها،  من  الرفع  أجل 
اإليرادات الضريبية المقررة وفقاً، للتشريعات 
والنظم السارية التي تساهم في تمويل الخزينة 

العامة.

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور "محمد 
في  المسؤولين  الماضي  الثالثاء  يوم  المنفي"، 
مشروع  لمناقشة  ليبيا،  شيوخ  مجلس  مؤسسة 
المجلس  عنه  أعلن  الذي  الوطنية،  المصالحة 
الرئاسي لتمهيد الطريق نحو إجراء االستحقاق 

االنتخابي في ديسمبر القادم.
وتم التأكيد خالل اللقاء، الذي حضره عضو 
الالفي"،  الله  "عبد  السيد  الرئاسي،  المجلس 
التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، 
ورأب الصدع بين أبناء الوطن، من أجل لم شمل 
الليبيين على كلمة واحدة، والوصول بالبالد إلى 

بر األمان.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزيرة 
العدل بحكومة الوحدة الوطنية

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
مدير عام مصلحة الضرائب

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المسؤولين 
في مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا

ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
االثنين  ي��وم  المنفي،  محمد  ال��دك��ت��ور 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  الماضي 
العامة للكهرباء، م. وئام العبدلي، وذلك 
ونسب  للشركة،  العام  الوضع  لمناقشة 
تنفيذها  يجري  التي  للمحطات  اإلنجاز 

في مختلف مناطق ومدن ليبيا.
وتطرق اللقاء إلى العراقيل التي تعيق 
وم��دى  للكهرباء،  العامة  الشركة  عمل 
إمكانية معالجة الخلل والفقد بالشبكة، 
والعمل على تقليل ساعات طرح األحمال.

الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  وأطلع 
المجلس  رئيس  السيد  للكهرباء،  العامة 
الرئاسي ، على مراحل اإلنجاز بمحطات 
التوليد الجديدة التي يجري تنفيذها في 

مختلف المدن الليبية.
وأثنى السيد رئيس المجلس الرئاسي 
بالشركة،  العاملين  مجهودات  على   ،
وخاصة في فصل الصيف، داعياً إياهم 
لبذل المزيد، حتى تستقر الشبكة وتدخل 
العام  نهاية  للخدمة  الجديدة  الوحدات 

الجاري والتخفيف على المواطنين.

الرئاسي  المجلس  رئيس  التقى 
ظهر  المنفي"،  "محمد  ال��دك��ت��ور 
من  وف���داً  الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم 
م��ن عميد  ك��ل  ليبيا ض��م  أم��ازي��غ 
بلدية كاباو السيد "مراد مخلوف"، 
وعميد بلدية يفرن السيد "حسين 
األعلى  المجلس  ورئ��ي��س  ك��اف��و"، 
برقيق"،  "الهادي  السيد  لألمازيغ، 
األباظي،  األعلى  المجلس  ورئيس 
وذل��ك  ال��ع��زاب��ي"،  "محمد  السيد 
في  األم��ازي��غ،  مشاركة  لمناقشة 
الذي  الوطنية،  المصالحة  مشروع 
بهدف  الرئاسي  المجلس  أطلقه 
إلجراء  تمهيداً  االستقرار،  تحقيق 

االستحقاق االنتخابي في ديسمبر 
القادم.

وأك����د وف����د األم����ازي����غ، خ��الل 
االج���ت���م���اع ال����ذي ع��ق��د ب��دي��وان 

طرابلس،  في  الرئاسي  المجلس 
الخطوات  كل  في  للمجلس  دعمه 
المتخذة لتوحيد مؤسسات الدولة، 
وم���ش���روع ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة، 

في  الفاعلة  المشاركة  في  ورغبته 
االنتخابات القادمة.

المجلس  رئيس  السيد  وأث��ن��ى 
ليبيا،  أم��ازي��غ  دور  على  الرئاسي 
في  للمشاركة  الصادقة  لرغبتهم 
تهدف  التي  وال��ب��رام��ج  المشاريع 
وقوفه  مؤكداً  االستقرار،  لتحقيق 
ع��ل��ى م��س��اف��ة واح����دة ب��ي��ن جميع 

الليبيين في كل المناطق.
هذا وقدم وفد األمازيغ الدعوة، 
الرئاسي  المجلس  رئيس  للسيد 
لزيارة المناطق األمازيغية، تحقيقاً 
لمبدأ حق المواطنة، ودعماً لوحدة 

البالد.

المجلس  رئ��ي��س  التقى 
محمد  الدكتور  الرئاسي، 
ال���م���ن���ف���ي، ي������وم األح�����د 
االقتصاد  وزي���ر  ال��م��اض��ي 
الوحدة  بحكومة  والتجارة 
محمد  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة، 
لمناقشة  وذل���ك  ال��ح��وي��ج، 
ُس����ب����ل ت���ح���ري���ك ع��ج��ل��ة 
االقتصاد الوطني، وتوسيع 
آف���اق ال��ع��م��ل االق��ت��ص��ادي 
استراتيجية  خطط  وف��ق 

مدروسة.
وت��ط��رق االج��ت��م��اع إل��ى 
أهمية تنويع مصادر الدخل، 

و توفير استثمارات متنوعة 
القطاعات،  العديد من  في 
االعتماد  ال��دول��ة،  لتجنيب 
المطلق على النفط والغاز.

ك���م���ا ب���ح���ث م���راج���ع���ة 

االستثمارية  المشروعات 
ال��ق��ائ��م��ة، ودراس������ة م��دى 
تحقيق جدواها االقتصادية، 
واق�����ت�����راح ال���م���ش���روع���ات 
المستهدفة،  االستثمارية 

وتقديم الدراسات الالزمة، 
الوطني،  االقتصاد  لتنمية 
وفق المؤشرات االقتصادية 
والعمل  والدولية،  الوطنية 
على استقطاب المستثمرين 

من القطاع الخاص الوطني 
واألجنبي.

المجلس  رئ��ي��س  وش���دد 
ال���رئ���اس���ي ع��ل��ى ض����رورة 
ت��ن��ف��ي��ذ زي������ارات م��ي��دان��ي��ة 
قبل  من  ليبيا  مدن  كل  في 
والتجارة،  االقتصاد  وزارة 
المحلي  ال��س��وق  لمتابعة 
وم�����دى ان���س���ي���اب ال��س��ل��ع 
ومستوى  األسعار  ومراقبة 
والوقوف  الخدمات  ج��ودة 
على سير العمل بالمطاحن 
للسلع  المنتجة  والمصانع 

الغذائية.

المجلس  رئيس  التقى 
محمد  الدكتور  الرئاسي، 
المنفي، يوم األحد الماضي 
الزنتان،  مدينة  من  وف��داً 
وذلك بحضور وزير التعليم 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي 
الوطنية،  الوحدة  بحكومة 
القيب،  ع��م��ران  ال��دك��ت��ور 
وذل������ك ل��م��ن��اق��ش��ة ع���دد 
تهم  ال��ت��ي  المواضيع  م��ن 
المشاكل  وبعض  المدينة، 
تواجهها  التي  والعراقيل 

والمناطق المجاورة لها.
واس���ت���ع���رض أع���ض���اء 
ال����وف����د، خ����الل ال��ل��ق��اء، 
الزنتان،  مدينة  مساهمة 
المصالحة  ت��ح��ق��ي��ق  ف���ي 
الوطنية، ولم الشمل وجمع 
دعمهم  مؤكدين  الفرقاء، 
الرئاسي  للمجلس  الكامل 

في هذه المرحلة.
أطلع  أخ���رى،  جهة  م��ن 
وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
السيد  العلمي،  والبحث 

الخطة  سير  على  الرئيس 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��م��ؤس��س��ات 
بمختلف  ال��ع��ال��ي  التعليم 

مدن ومناطق ليبيا.
وأث���ن���ى ال��س��ي��د رئ��ي��س 
على  ال��رئ��اس��ي،  المجلس 
ال���زن���ت���ان،  م���دي���ن���ة  دور 
مكوناتها،  ك��ل  واس��ت��ع��داد 
المصالحة  م��ل��ف  ل��دع��م 
يعم  أن  أج��ل  من  الوطنية 
ال��س��الم واالس��ت��ق��رار في 

البالد.

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة 
بوفد  الماضي  االربعاء  يوم  مساء 
التبو من مناطق الشورى، القدرفي، 
ربيانة،والذي ضم مجالس الحكماء 

والشورى ولجنة األزمة.
وع���ب���ر ال���وف���د ل��ل��س��ي��د رئ��ي��س 
لمجهودات  تقديره  ع��ن  الحكومة 
الوطنية  الوحدة  لتعزيز  الحكومة 
االط����راف،  مختلف  ب��ي��ن  وال���وئ���ام 

فيها  استبشروا  التي  ولخطواتها 
خيًرا وخاصة أنها أول حكومة منذ 
حكومًيا  وف��ًدا  ترسل   2011 سنة 

لزيارة المنطقة.
وتطرق اللقاء لمناقشة المشاكل 
مناطقهم  تعانيها  التي  الخدمية 
وبعض االحتياجات األساسية ، ومن 
إنشاء  في  المباشرة  ض��رورة  بينها 
الشمسية  ال��ط��اق��ة  ان��ت��اج  م��ش��روع 

لمنطقة ربيانة.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدًا من أمازيغ ليبيا
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استقبل النائب األول لرئيس مجلس وزراء حكومة 
الوحدة الوطنية السيد حسين أعطيه القطراني يوم 
الخميس الماضي في مكتبه بديوان رئاسة مجلس 
لدى  اإلسباني  السفير  بنغازي  مدينة  في  ال��وزراء 

ليبيا خافيير الراشي/ والوفد المرافق له.
البلدين  بين  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اللقاء  وبحث 
تعزيزها،  وآليات  العالقات  الصديقين، وأوجه هذه 
الساحتين  على  األوض���اع  مستجدات  إل��ى  إضافة 

المحلية والدولية.
بالده  دعم  على  ليبيا  لدى  اسبانيا  سفير  وأك��د 
أساسية  نقطة  باعتبارها  ديسمبر   24 النتخابات 
اسبانيا  دعم  على  أكد  كما  السياسي،  المسار  في 
إلخراج جميع القوات األجنبية من ليبيا، مشيراً إلى 
المتحدة و مجلس  األمم  ق��رارات  احترام  أنه يجب 

األمن في هذا الصدد .
وفي ختام اللقاء، أهدى سعادة السفير اإلسباني 
الدستور  ع��ن  نسخة  الراش���ي  خافيير  ليبيا  ل��دى 
الحكومة،  لرئيس  األول  للنائب  اإلسبانية،  المملكة 

معربا عن أمله وأمل بالده لليبيا االستقرار.

إلتقى النائب األول لرئيس مجلس وزراء حكومة 
القطراني  أعطيه  /حسين  السيد  الوطنية  الوحدة 
رئاسة  ب��دي��وان  مكتبه  في  الماضي  الخميس  ي��وم 
مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس 
عمران  الصقر  السيد/م.  بنغازي  لبلدية  التسييري 
درنه  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  و  بوجواري 
اللقاء  خ��الل  تم  حيث  الغيثي  السيد/عبدالمنعم 
ُمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها في كل من بلديتي 
بنغازي و درنه وإستعراض اإلحتياجات المطلوب على 
توفيرها ، من خالل الوزارات واألجهزة الُمختصة .

هذا وأبدى السيد/ النائب األول لرئيس حكومة 
تنفيذ  على  العمل  حيال  تجاوبه  الوطنية  الوحدة 
األساسية  الخدمات  بتوفير  المتعلقة  المشاريع 

للمواطنين في شتى المجاالت. 

التقى السيد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الماضي،  األربعاء  يوم  أبوجناح  رمضان  المهندس 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران 

القيب في مقر الوزارة.
اللقاء،  خ��الل  الحكومة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  واستمع 
في  باشرت  والتي  ال���وزارة  أعدتها  التي  للخطط 
أكاديمية  افتتاح  آلية  الطرفان  وناقش  تنفيذها. 
الدراسات العليا في الجنوب الليبي، ومدى جاهزية 

وزارة التعليم العالي لذلك.
تفاؤله  عن  أبوجناح  رمضان  المهندس  وأع��رب 
فعال  ال��دور  لها  سيكون  العالي  التعليم  وزارة  بأن 
الجنوبية  المنطقة  في  التعليمية  بالكوادر  للنهوض 
الوزير  استعرض  الليبية. من جانبه،  المناطق  وكل 
عمران القيب العديد من المواضيع التي من شأنها 
المناطق  العالي في مختلف  التعليم  تحسين قطاع 

في ليبيا والرفع من الكفاءة التعليمية في البالد.

النائب األول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يستقبل السفير اإلسباني لدي ليبيا 

النائب األول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية 
ُيتابع مشاريع وإحتياجات بلديتي بنغازي ودرنه

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس الحكومة يجري زيارة تفقدية لبلدية أبوسليم

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي القائم بأعمال السفارة المصرية

نائب رئيس الحكومة يزورالمؤسسة الوطنية للتعدين

أبوجناح يبحث استكمال مشروع طريق براك – الشويرف مع الشركة المنفذة

أبوجناح يزور مشروع توليد الكهرباء عن طريق الرياح في مسالته

حكومة  رئيس  اج��رى 
السيد  الوطنية  الوحدة 
ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة 
م���س���اء ي�����وم االرب����ع����اء 
تفقدية  زي��ارة  الماضي 
رفقة  أبوسليم  لبلدية 
المحلي  الحكم  وزي���ري 
مجلس  لشؤون  والدولة 
الوزراء ورئيس الحكومة 
وال����ن����اط����ق ال���رس���م���ي 
ال���وزراء،  مجلس  ب��إس��م 
باإلضافة لعميد البلدية 
وع�������دد م�����ن أع���ض���اء 

المجلس البلدي.

ح��ي��ث أط���ل���ع رئ��ي��س 
من  عدد  على  الحكومة 
المشاريع المتعلقة بفتح 
مسارات جديدة ورصف 
رئيسية  ل��ط��رق  وتعبيد 

وفرعية.
كما توجه عميد بلدية 

بالشكر لرئيس  ابوسليم 
إلستجاباته  ال��ح��ك��وم��ة 
قرار  وإصداره  السريعة 
مالي  مبلغ  بتخصيص 
لمساعدة العائالت التي 
كانت تسكن في المباني 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة ال��ت��ي تمت 

إزالتها.
وزراء  مجلس  وك���ان 
ح����ك����وم����ة ال�����وح�����دة 
ق��راره  أص��در  الوطنية 
ل��س��ن��ة   348 رق�������م 
بتخصيص  2021م 
م��ب��ل��غ م���ال���ي وق�����دره 

سبعة   7,574,400
م��الي��ي��ن وخ��م��س��م��ائ��ة 
وأرب��ع��ة وس��ب��ع��ون أل��ًف��ا 
وأرب����ع����م����ائ����ة دي���ن���ار 
ل��م��س��اع��دة ال��ع��ائ��الت 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت��س��ك��ن 
ال��م��ب��ان��ي ال��ع��ش��وائ��ي��ة 
التي تمت إزالتها بواقع 
شهرًيا  دي��ن��ار   1200
سنة  ولمدة  عائلة  لكل 
شهر  من  بداية  واح��دة 
على  الحالي،  سبتمبر 
أن يتم خصم المبلغ من 

صندوق جبر الضرر.

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يوم  ظهر  الدبيبة  عبدالحميد  السيد 
باألعمال  القائم  الماضي،  االرب��ع��اء 
لدى  العربية  مصر  جمهورية  لسفارة 

ليبيا السيد تامر مصطفى.
مصطفى  السيد  جدد  اللقاء  في 
حرص بالده على تقديم كافة أوجه 
الوطنية  ال��وح��دة  لحكومة  ال��دع��م 

آفاق  وفتح  لتعزيزها  السبل  وبحث 
أرحب للتعاون بين البلدين.

م���ن ج��ان��ب��ه أك���د ال��س��ي��د رئ��ي��س 
بين  العالقات  عمق  على  الحكومة 
من  عدد  اللقاء  بحث  كما   ، البلدين 
المشترك،  االهتمام  ذات  الملفات 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ة 

اإلستراتيجية بين البلدين.

رئيس  نائب  السيد  ق��ام 
الوطنية  ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة 
أبوجناح  رمضان  المهندس 
بزيارة  الماضي  األح��د  يوم 
للمؤسسة الوطنية للتعدين. 
وزير  استقباله  في  وكان 
السيد  والمعادن  الصناعة 
أحمد أبوهيسه ومدير عام 
للتعدين  الوطنية  المؤسسة 

السيد فرج شندولي. 
واس����ت����ع����رض ال���ل���ق���اء 
اللجان  وأع��م��ال  دراس����ات 
أعضاء  قبل  م��ن  السابقة 
البحوث  ومركز  المؤسسة 
للحديد  الليبية  وال��ش��رك��ة 

والصلب. 

وت�����ط�����رق ال���م���ه���ن���دس 
رم���ض���ان أب���وج���ن���اح خ��الل 
اللقاء إلى أهمية الموسسة 
مشيرا  للتعدين،  الوطنية 
ال��زخ��م  تلقيها  ع���دم  إل���ى 
نشاطاتها  لمعرفة  الكافى 
لكى  بها  المناط  وأعمالها 

ي��ت��م االس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا في 
المشاريع المتسقبلية. 

م��ن ج��ان��ب��ه، أش���اد وزي��ر 
ال��ص��ن��اع��ة ب��ال��ج��ه��ود ال��ذي 
وال��دور  الحكومة  بها  تقوم 
المهندس  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي 
رم���ض���ان أب��وج��ن��اح ل��دع��م 

وتشجيع الموسسات العامة 
عجلة  رفع  شأنها  من  التي 
واالرتقاء  الليبي  االقتصاد 

بمجال الصناعة محلياً. 
ك���م���ا ط����رح����ت خ���الل 
االج��ت��م��اع ع���دة م��واض��ي��ع 
المؤسسة  قيادات  قبل  من 

في  هاما  دوراً  تلعب  والتي 
إنجاح المشروعات من قبل 

اللجنة. 
نائب  أش���ار  جانبه،  م��ن 
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة إل���ى أن 
يتمتع  ال��ل��ي��ب��ي  ال���ج���ن���وب 
يجب  ال��ت��ي  هائلة  ب��ث��روات 
والتشجيع  منها  االستفادة 
في  المشاريع  إق��ام��ة  على 
المنطقة لتوفير فرص عمل 

للشباب الليبي. 
وف���ي خ��ت��ام االج��ت��م��اع، 
عقد  على  ال��ح��ض��ور  ات��ف��ق 
تعنى  دوري�����ة  اج��ت��م��اع��ات 
بمتابعة مايستجد من أعمال 
للرفع بالقطاع االقتصادي.

 اجتمع السيد نائب رئيس حكومة 
رمضان  المهندس  الوطنية  الوحدة 
مع  الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  أبوجناح 
للبناء  رواواص  ش��رك��ة  ع��ام  م��دي��ر 
والصيانة سالم عويدات، ومهندسي 
دول��ة  م��ن  الفنية  ال��م��س��ان��دة  ع��ق��د 
م��ش��روع  اس��ت��ك��م��ال  لبحث  ت��ون��س، 

طريق براك - الشويرف. 
حكومة  رئيس  نائب  واستعرض 
المتعلقة  التفاصيل  الوطنية  الوحدة 
ب��إب��رام ع��ق��د ال��م��ش��روع وال��ش��روع 

ف���ي اس��ت��ك��م��ال أع���م���ال ال��م��س��اح 
التجارب  وإع���داد  "الطبوغرافي"، 
الالزمة  للمواد  المخبرية  والتحاليل 

إلنجاز المشروع. 
أبوجناح  رمضان  المهندس  وأكد 
إنجاز  ف��ي  اإلس����راع  ض���رورة  على 
المشروع لما لها من أهمية قصوى 

للتخفيف من معاناة المواطنين.
من جانبهم، أكد مهندسى الشركة 
المساندة، بأن المشروع سينتهى من 
استكماله في مدة أقصاها 8 أشهر.

حكومة  رئيس  نائب  السيد  ق��ام 
رمضان  المهندس  الوطنية  الوحدة 
أبوجناح يوم الخميس الماضي بزيارة 
الكهرباء  توليد  لمشروع  تفقدية 
ع��ن ط��ري��ق ال��ري��اح ال��ت��اب��ع لشركة 
الطاقات المتجددة أثناء جولته في 
مدينة مسالته، والمستهدف انشاءه 
الشعافيين  بمحمية  المدينة  ف��ي 
وأسباب  العراقيل،  على  وال��وق��وف 

تأخر استكماله.
الحكومة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  وت��ف��ق��د 

لحقت  التي  واالض���رار  التوربينات 
بها بسبب السرقات التي تعرض لها 

المشروع في اآلونة األخيرة.
ك��م��ا ع��ب��ر ال��م��ه��ن��دس رم��ض��ان 
استكمال  لعدم  آسفه  عن  أبوجناح 
ه����ذا ال���م���ش���روع، م���ص���رح���اً ب��أن 
الحكومة سوف تتواصل مع الشركة 
في  الستكماله  للمشروع  المنفذة 
الشبكة  اس��رع وق��ت وادخ��ال��ه على 
العامة للكهرباء والتخفيف من طرح 

االحمال على المواطنين.
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بحث وزير االقتصاد محمد الحويج مع وكيل 
وزارة الداخلية فرج أقعيم؛ مدى تأثر االقتصاد 
من الوضع األمني، واإلجراءات التي من الممكن 
ل���وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ُم��ن��ش��آت  لتأمين  تُ��ت��خ��ذ  أن 
ال��ذي  بالشكل  عملها  سير  لضمان  االقتصاد 

يصب في الصالح العام.
الماضي،  يوم األحد  لقائهما  أتى ذلك خالل 
بديوان وزارة االقتصاد بطرابلس، واقترح اقعيم 
والزيوت  للحبوب  صومعة  إقامة  اللقاء  خ��الل 

النباتية بالموانئ خصوصا الموسمية.
بدوره، أكد وزير االقتصاد ضرورة النظر في 
جعل موانئ الدولة مناطق حرة ِإْسوة بدول العالم 
األول وفتح بوابات العبور إلفريقيا أمام البضائع 

إلنعاش االقتصاد الليبي.

خالل  عون  محمد  والغاز  النفط  وزي��ر  بحث 
بأعمال  القائم  مع  الماضي  األربعاء  يوم  لقائه 
معروف  ليبيا محمد  لدى  اإلندونيسية  السفارة 
مجال  في  التعاون  تعزيز  ال���وزارة  دي��وان  بمقر 

النفط والغاز بين ليبيا وإندونيسيا
وأكد عون على أهمية التعاون المشترك بين 

البلدين في مجال النفط والغاز
وم��ن جهته أك��د م��ع��روف ح��رص ب��الده على 
وتعزيزها،  الليبية  اإلندونيسية  العالقات  تقوية 
الطاقة  مجال  في  خاصة  التعاون  آف��اق  وفتح 

والنفط والغاز.

اجتماعه  في  الوطني  التجاري  المصرف  كشف 
السادس، تفاصيل الوضع المالي واألرباح المحققة 
لهذا العام، والتي بلغت 240 مليون دينار حتى يوليو 
2021، وسط ترجيحات بأنها ستبلغ 300 مليون 
دينار أواخر العام الجاري، إلى جانب تمتع المصرف 
بمركز مالي قوي لدى “المركزي” قوامه 8 مليارات 

دينار؛ وفقا لتقديرات مجلس اإلدارة.
ونوقشت خطة المصرف لتوفير السيولة النقدية 
في جميع الفروع والمناطق التابعة له بسقف سحب 
جانب  إل��ى  دي��ن��ار   5000 مبلغ  إل��ى  يصل  ي��وم��ي 
عن  األجنبي  النقد  بيع  عمليات  تنفيذ  في  التوسع 
األغراض  وبطاقات  المستندية  االعتمادات  طريق 
للعمالء  ال��خ��دم��ات  وتحسين  وتطوير  الشخصية 
نظام  وم���ش���روع  ال���ف���روع،  إدارات  ع��م��ل  وت��ط��وي��ر 

المدفوعات الوطني.

الموانئ  أصدرت مصلحة 
والنقل البحري التابعة لوزارة 
يُفيد  تعميًما؛  المواصالت 
بجاهزية ميناء درنة البحري 
الستقبال السفن، وذلك بعد 
تعميق حوض ومدخل الميناء 
إلى  الميناء  غاطس  ووصول 

عمق سبعة أمتار.
ووّج����ه ال��ب��ي��ان ن����داًء إل��ى 
والخطوط  ال��ش��رك��ات  ك��اف��ة 
استعداد  ي��ؤك��د  ال��م��الح��ي��ة، 
السفن  الس��ت��ق��ب��ال  ال��م��ي��ن��اء 
وج���اه���زي���ة ط����واق����م ع��م��ل 

الميناء.

الحويج يشدد على ضرورة جعل موانئ الدولة 
مناطق حرة إسوة بدول العالم األول 

عون يبحث تعزيز التعاون في مجال 
النفط والغاز بين ليبيا وإندونيسيا

التجاري الوطني يكشف عن وضعه 
المالي وأرباحه للعام 2021

ميناء درنة يعود 
الستقبال السفن بعد 

سنوات من اإلغالق

وزير المالية يستعرض مع النائب العام نظام التتّبع الجمركي

تحالف “أوبك +” يؤكد استمرار استثناء ليبيا من التخفيضات حتى عودة اإلنتاج لمستويات السابقة

ليبيا تشارك في االجتماع الوزاري السنوي )46( لمجلس محافظي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

ليبيا تشارك في االجتماع الوزاري السنوي )46( لمجلس 
محافظي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

اللجنة المكلفة باعداد جدول المرتبات الموحد تعلن ان مسودة 
مشروع القانون ستكون جاهزة االسبوع القادم 

استعرض وزير المالية خالد المبروك، 
التتّبع  نظام  آليات  الماضي،  اإلثنين  يوم 
النائب  م��ع  جمعه  لقاء  خ��الل  الجمركي 
مساعي  ل��دع��م  ال��ص��ور؛  الصديق  ال��ع��ام 
ومكافحة  التهريب  م��ن  وال��ح��ّد  ال����وزارة 

غسيل األموال.
لها على  بيان  ف��ي  ال���وزارة  وأوض��ح��ت 
فيسبوك، أن اللقاء الذي ُعقد في مكتب 
إطار  في  يأتي  بطرابلس،  العام  النائب 
العمل  سير  على  والمحافظة  الشفافية 

بتطبيق  واالل���ت���زام  ال��ع��ام��ة  بالمصلحة 
المعايير القانونية في عمل وزارة المالية 

والجهات التابعة لها -على حّد وصفها.
وكانت وزارة المالية قد فّعلت في وقت 
للبضائع  اإللكتروني  التتّبع  نظام  سابق 
المعلومة  توفير  لضمان  للبالد؛  ال��ُم��وّردة 
ال��ُم��س��ب��ق��ة وال��دق��ي��ق��ة ح���ول ال��ش��ح��ن��ات 
بين  ج��دالً  أث��ار  ال��ذي  األم��ر  المستوردة، 
إجراًء  فيه  رأوا  الذين  والتجار  الموردين 

إدارياً مرهقاً.

ش���ارك وزي���ر ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
“م��ح��م��د ع����ون” ف���ي االج��ت��م��اع 
لتحالف   )20 )رق����م  ال������وزاري 
“أوبك+” الذي عقد يوم األربعاء 
الماضي عبر الدائرة االفتراضية.

حالة  االج��ت��م��اع  واس��ت��ع��رض 
سوق النفط من حيث اإلمدادات 
وال��ط��ل��ب، وم��س��ت��وى ال��م��خ��زون، 
ومدى التزام الدول األعضاء في 
اإلنتاج  بمعدالت  التعاون  إع��الن 

المتفق عليها.
تم  ما  على  المجتمعون  وأك��د 
االتفاق عليه في االجتماع السابق 
النفط  إنتاج  معدل  زي��ادة  بشأن 
أكتوبر  شهر  خ��الل  للمجموعة 
القادم، بمعدل 400 ألف برميل 
في  المشاركة  ال��دول  على  تقسم 

اتفاق التعاون.
المهلة  تمديد  االجتماع  وق��ّرر 
الممنوحة للدول التي أنتجت فوق 

لتعويض  عليه،  المتفق  المعدل 
نهاية  اإلن��ت��اج حتى  ف��ي  ال��زي��ادة 

ديسمبر 2021.
ك��م��ا أك���د ال��م��ج��ت��م��ع��ون على 
وإي��ران  ليبيا  استثناء  استمرار 
وف��ن��زوي��ال، ال���دول األع��ض��اء في 
ال��ت��ح��ال��ف، م��ن ال��م��ش��ارك��ة في 
هذه  تتجاوز  حتى  التخفيضات 
الدول ما تمر به من عقبات، ويعود 

إنتاجها للمستويات السابقة. 

ت����ش����ارك ل��ي��ب��ي��ا ف��ي 
االجتماع الوزاري السنوي 
محافظي  لمجلس   )46(
مجموعة البنك اإلسالمي 
، والذي تحتضنه  للتنمية 
ال���ع���اص���م���ة األوزب���ك���ي���ة 
ط��ش��ق��ن��د خ���الل ال��ف��ت��رة 
من 02 إلى 04 سبتمبر 

الجاري .
الليبي  ال��وف��د  وت���رأس 
االجتماع  ف��ي  ال��م��ش��ارك 
األعضاء  للدول  ال��وزاري 
الذي انطلق يوم الخميس 
المالية  وزي���ر  ال��م��اض��ي 
ال��س��ي��د خ��ال��د ال��م��ب��روك 
وزارة  ووك���ي���ل  ع��ب��دال��ل��ه 
الخارجية لشؤون التعاون 
عمر  والمنظمات  الدولي 
جانب  إل��ى   ، كتي  محمد 

واالقتصاد  ال��م��ال  وزراء 
ف����ي ال�������دول األع���ض���اء 
ف����ي م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون 
عن  وممثلين  اإلس��الم��ي، 
التمويلية  ال��م��ؤس��س��ات 
ال���وط���ن���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية . 
إلى  االجتماع  ويهدف 
ت���ب���ادل وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر 

والتجارب تجاه مايستجد 
االقتصادية  القضايا  من 
الساحة  تشهدها  ال��ت��ي 
ال��دول��ي��ة، وب��األخ��ص في 
ظ���ل ال���ظ���روف ال��ح��ال��ي��ة 

لجائحة كورونا. 
ومن المقرر أن يناقش 
االج���ت���م���اع ال��ع��دي��د من 
وف���ي   ، ال���م���وض���وع���ات 

م��ق��دم��ت��ه��ا ال���ن���ظ���ر ف��ي 
السنوي السادس  التقرير 
المالية  للسنة  واألربعين 
اإلسالمي  للبنك   2020
يتضمن  وال���ذي  للتنمية، 
التمويلية  البنك  عمليات 
وأن��ش��ط��ت��ه ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، 
التطورات  إلى  باإلضافة 
والعالمية  االق��ت��ص��ادي��ة 

، وآث���اره���ا ع��ل��ى ال���دول 
والمصادقة   ، األع��ض��اء 
المراجعة  حسابات  على 
ل��ل��ب��ن��ك وال���م���ؤس���س���ات 
المالية  للسنة  له  التابعة 

. 2020
االج��ت��م��اع  يبحث  ك��م��ا 
اإلسالمي  العمل  دع��م   ،
ال��م��ش��ت��رك ف���ي م��ج��ال 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، وت��ع��زي��ز 
أواصر التعاون التجاري ، 
بالتضامن  والمضي قدماً 
اإلس���الم���ي ب��ي��ن ال����دول 
ودع�����م   ، اإلس����الم����ي����ة 
وتشجيع   ، االس��ت��ث��م��ار 
وتعزيز   ، الخاص  القطاع 
التجارة ، ومكافحة الفقر 

.

لوازرة  التابعة  المالية  اللجنة 
المالية تبدأ في عقد اجتماعاتها 
الموازنة  مشروع  إلعداد  تمهيدا 

العامة للعام المالي 2022 
التابعة  المالية  اللجنة  ب��دأت 

الوحدة  ب�حكومة  المالية  ل��وازرة 
الوطنية  عقد اجتماعاتها تمهيدا 
العامة  الموازنة  مشروع  إلع��داد 

للعام المالي 2022 .
ج��دول  وف��ق  اللجنة  وستقوم 

م��ع��د ف���ي م��ن��اق��ش��ة ال������وزارات 
العامة  وال��ج��ه��ات  وال��م��ؤس��س��ات 
ف��ي��م��ا ح���ددت���ه م���ن ارق������ام في 
ميزانياتها " 2022  " وتسجيل 

المالحظات عليها .

المكلفة  اللجنة  واص��ل��ت  
ب���اع���داد ج�����دول ال��م��رت��ب��ات 
الموحد اجتماعها بمقر ديوان 
ك��ان  وال�����ذي  ال��م��ال��ي��ة  وزارة 
استكماالً لمحاور النقاش التي 

أثيرت باالجتماع االول .
وكلفت اللجنة فريق قانوني 
ممثاًل عن ديوان المحاسبة - 
وزارة المالية - وزارة الخدمة 
ال��م��دن��ي��ة، ي��ت��ول��ى ال��م��راج��ع��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ن��ص��وص ال��م��واد 

إدارجها  المستهدف  الحاكمة 
الذي  القانون  مشروع  ضمن 
ت��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ح��ث��ي��ث��اً على 

إنجازه. 
مسودة  ان  اللجنة  واعلنت 

مشروع القانون ستكون جاهزة 
لمراجعتها  ال��ق��ادم  االس��ب��وع 
بشكل نهائي وطرحها للنقاش 
مع عدد مختار من الخبراء في 

القانون واالقتصاد واإلدارة .
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بلدية بنغازي تتخذ اإلجراءات بشأن إنشاء حديقة عامة بمنطقة المحيشي

مختار المعداني : يقوم بجولة ميدانية بوادي جارف بسرت

بلدي سبها يستلم من صندوق ليبيا للمساعدات مجموعة 
من المعدات الخاصة لعالج المصابين بكورونا

التوقيع مع شركة تاناروت لحفر آبار المياه وابار النفط بغدامس

المجلس  رئ��ي��س  لتعليمات  تنفيذاً 
السيد/م.  بنغازي  لبلدية  التسييري 
ال��ص��ادرة  ب���وج���واري   الصقر ع��م��ران 
روؤس��اء  مع  الُمنعقد   االجتماع  خالل 
المحشي  بمنطقة  المحلية  المجالس 

ُمتكاملة  ع��ام��ة  حديقة  إن��ش��اء  ب��ش��أن 
المرافق .

المحالت  ش���ؤون  إدارة  م��دي��ر  ق��ام 
المشيطي  ال��س��ي��د/ن��اص��ر  ب��ال��ب��ل��دي��ة 
ورئ����ي����س وح������ده ال���م���ب���ان���ي ب��م��ك��ت��ب 

الفالح  جاسم  السيد/م.  المشروعات 
المحيشي  منطقة  إلى  ميدانية  بزيارة 
واتخاذ اإلجراءات الُمتعلقة بتنفيذ هذا  
المشروع بالتنسيق مع رؤساء المجالس 

والجهات المختصة .

االحتياجات  على  الوقوف  اطار  في 
بلدية  عميد  ق��ام  للسكان،  الضرورية 
ميدانية  بجولة  المعداني  سرت مختار 
عمر  المهندس  صحبة  ج��ارف  ب��وادي 
البلدية  م��ش��روع��ات  م��دي��ر  ال��س��ودان��ي 
وم��ن��دوب  المنطقة  أع��ي��ان  م��ن  وع���دد 
منطقة جارف يوسف إطبيقة يتفقدون 
وشعبية  وم���ط���راو  ال��ب��ط��وم��ه  اح���ي���اء 

وشعبية  ال���خ���زان  وش��ع��ب��ي��ة  اط��ب��ي��ق��ة 
وشعبية  الفرجانية  وشعبية  العشرة 
وشعبية  الزناتية  وشعبيه  المهاجرين 
علي  ويقف  الستين  وشعبية  الربيعية 
الصرف  ف��ي  ال��ض��روري��ة  االحتياجات 
 17 من  اكثر  وانهيار  والمياه  الصحي 
خزان صرف صحي والتي تم انشاؤها 
عام 1979م ويكلف مشروعات البلدية 

وال��ب��دء  ال��الزم��ة  المقايسات  ب��إع��داد 
خزانات  ومعالجه  ان��ش��اء  ف��ي  الفعلي 
الصرف الصحي ، كما تم زياره خزان 
المياه العلوي المتوقف عن العمل منذ 
فتره وايضا كلف المشروعات بمعالجة 
وستكون  الجوانب  كافة  من  الموضوع 
المحالت  لكل  ميدانية  زيارات  للبلدية 
التابعة للبلدية من الحنيوة حتى القبيبة.

اس��ت��ل��م��ت ب��ل��دي��ة س��ب��ه��ا م��ج��م��وع��ة من 
الطبية  بالمراكز  الخاصة  المعدات والمواد 
من  مقدمه  المصابين  لعالج  المخصصة 
صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية وبأشراف 
الليبي   للجنوب  الطبي  الدعم  قافلة  وتوزيع 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئيس  وب��رع��اي��ة 

وبدورها قامت بلدية سبها  بتوزيع المعدات 
العيادة   ، الطبي  مركز سبها  إلى  وتسليمها 

التنفسية ، مركز العزل "البركولي" .
تم استالمها  التي  والتجهيزات  المعدات 

وتسليمها :- 
* قوس تعقيم. 

*جهاز صدمة كهربائية.
*جهاز رش كهربائي.

.N95 + كمامات عادية*
*كحول طبي.

*أسطوانات أكسجين بالمنظم محمولة.
*كحول خاص بقوس التعقيم.

الصبور  عبد  السيد  ق��ام 
ال��ك��ب��ي��ر ع��ض��و ال��م��ج��ل��س 
المكلف  غ��دام��س  ال��ب��ل��دي 
االبار  ملف  بمتابعة  رسميا 
بأنه قد تم التوقيع مع شركة 
المياه  آب��ار  لحفر  ت��ان��اروت 
بئرين  لحفر  النفط  واب���ار 
أفاد  كما  اخ��ر  بئر  وصيانة 
الموافقة  على  بالحصول 
ب��ح��ف��ر ب��ئ��ر اخ���ر م���ن قبل 

للنفط  الوطنية  المؤسسة 
هذا وهناك بشائر أخرى في 
اإلعالن  سيتم  الجانب  هذا 

عنها قريبا ان شاء الله 
وتجدر اإلشارة هنا الى ان 
السيد عبد الصبور يتواجد 
من  اكثر  منذ  العاصمة  في 
الملف  ه��ذا  لمتابعة  شهر 
بتكليف رسمي من المجلس 

البلدي. 

اع���م���ال ترصيف  درن����ة  ب��م��دي��ن��ة  ب����دأت 
وتعبيد عمارات الساحل الشرقي وذلك بعد 
الشرب،  مياه  وخط  الصحي  الصرف  اتمام 
عبدالمنعم  المستشار  من  مباشر  بأشراف 
في  يتم  لم  المنطقة  ه��ذه  أن  حيث  الغيثي 
اي تعبيد او ترصيف منذ انشاءها ألكثر من 

ثالثين سنة .

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  عقد 
اجتماعا  بوالخطابية،  ف��رج  السيد  طبرق 
ب��ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات ب��ال��ب��ل��دي��ة م��ع قطاع 

المواصالت.
االجتماع،  خ��الل  ونوقش 
القرار رقم ) 102( لسنة 
بنقل  ال���خ���اص   2021
االخ��ت��ص��اص��ات ل��وح��دات 
ب��ش��أن  ال��م��ح��ل��ي��ة،  اإلدارة 
آل���ي���ات ن��ق��ل االخ��ت��ص��اص��ات 
الوظيفي  ال��ك��ادر  ومطابقة  البلديات  ال��ى 

واألصول الثابتة.
التسييري  المجلس  ج��ان��ب  م��ن  وح��ض��ر 
ومدير  البلدية،  دي��وان  وكيل  طبرق،  لبلدية 
المالي،  القسم  ورئيس  البشرية،  ال��م��وارد 

ومدير مكتب الشؤون القانونية.
وم��ن ج��ان��ب ق��ط��اع ال��م��واص��الت حضر 
ومدير  ط��ب��رق،  ال��م��واص��الت  مكتب  مدير 
ومدير  والمالية،  اإلداري���ة  الشؤون  مكتب 
القسم  مكتب  ومدير  المشروعات،  مكتب 

المالي.

ترصيف وتعبيد عمارات الساحل 
الشرقي بمدينة درنة

بلدي طبرق يجتمع بقطاع 
المواصالت بالمدينة
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بترون.. تلتقي منسق الشؤون االجتماعية ب� أوجلة

بلدي جالو يجتمع لمناقشة السيطرة على الزيادة المقلقة في أعداد اإلصابة بكورونا

وكيل وزارة الصناعات لشئون التعدين في زيارة رسمية لبلدية االبيار

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية  يزور مدينة مسالته

تستمر جهود السيدة فضيلة 
ص��ال��ح ب���ت���رون ع��ض��و ش���ؤون 
المرأة بالمجلس البلدي أوجلة 
اإلداري���ة  ال��ش��ؤون  متابعة  ف��ي 
وال��م��ال��ي��ة داخ����ل ال��ق��ط��اع��ات 
بالبلدية. حيُث التقت األستاذة 
بديوان  بمكتبها  بترون  فضيلة 
المجلس البلدي أوجلة، السيد 
منسق  ك��اري��س  محمد  ج��م��ال 
االجتماعية  ال���ش���ؤون  مكتب 
سالم  السيد  بحضور  أوج��ل��ة، 
المجلس  عضو  باكير  محمد 
فوزية  والسيدة  أوجلة  البلدي 
عبدالله عضو الشؤون القانونية 

بمكتب عضو شؤون المرأة.
التي  األم��ور  لمتابعة  وذل��ك 

تخص الموظفين من الترقيات 
مستجدات  وآخ��ر  والتسويات 

شؤون الموظفين بالمكتب. 
وأفاد االستاذ جمال كاريس 
االجتماعية   الشؤون  مكتب  ان 
ش�����رع ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ ت��رق��ي��ات 
وفًقا  وذلك  السابقة  السنوات 
المعتمدة  وال��ق��وان��ي��ن  ل��ل��وائ��ح 

فالدولة الليبية، وأنه تم إحالتها 
إلى الوزارة وعددها ما يقارب 

عن 24 ترقية.
فضيلة  ال��س��ي��دة  وت��ت��ق��دم 
ص��ال��ح ب���ت���رون ع��ض��و ش���ؤون 
المرأة بالمجلس البلدي أوجلة 
والتقدير  الشكر  آيات  بخالص 
لكافة العاملين بمكتب الشؤون 

ألنجازهم  أوجلة  االجتماعية 
األع��وام  في  الترقيات  ملفات 

السابقة. 
وتأتي متابعات عضو شؤون 
بتنسيق  ل��ل��ق��ط��اع��ات  ال���م���رأة 
ال��م��ب��اش��ر م���ع ال��س��ي��د أح��م��د 
لضمان  البلدية  عميد  بترون 
الوجه  على  العمل  استمرارية 
األم��ث��ل ف��ي ج��ل ال��ق��ط��اع��ات، 
وذلك وفق ما أقر بقانون )59( 
المجلس  اختصاصات  بشأن 
التي  االعمال  بمتابعة  البلدي 
التنفيذية  األج���ه���زة  ت��ت��واله��ا 
وحسن  آداه��ا  مستوى  وتقييم 
مستوى  على  األع��م��ال  إن��ج��از 

البلدية.

جالو  بلدية  ب��دي��وان  عقد 
عميد  ترأسه  موسع  اجتماع 
السادة  بلدية جالو وبحضور 
األعضاء ومدير مكتب شؤون 
أمن  مديرية  ومدير  العميد 
جالو ومدير مكتب األوقاف- 
التوعية  مكتب  ومدير  جالو 
وتثقيف الصحي وإذاعة جالو 
االجتماع  هذا  جاء  المحلية 
بناًء على مراسلة مدير مركز 
السارية/  األمراض  مكافحة 
الواحات والذي وّضح فيه أن 
ارتفعت  اإلص��اب��ة  م��ؤش��رات 

األسابيع  خالل  مقلق  بشكل 
جل  أن  م��ض��ي��ف��اً  األخ���ي���رة 
ه��ذه اإلص��اب��ات ح��دث��ت في 
ليتم  اجتماعية  م��ن��اس��ب��ات 
بعدها خالل االجتماع مناقشة 

الطرق المثلى للسيطرة على 
ح��ال��ة ال��ت��ف��ش��ي وذل����ك ك��اًل 
واختصاصه  ق��درت��ه  حسب 
حيث تم االتفاق على ضرورة 
بااللتزام  المواطنين  توعية 

ب�����اإلج�����راءات االح���ت���رازي���ة 
وأخذ التطعيم كونه الطريقة 
للسيطرة على حدة  الوحيدة 
مقترح  وب��ح��ث  اإلص���اب���ات 
لفرضه على عدة شرائح من 

المجتمع .
ك��م��ا ت���م ب��ح��ث ن��واق��ص 
ألي  اس��ت��ع��داداً  العزل  مركز 
وأيضا  تحدث  قد  تداعيات 
إغالق  ف��رض  إمكانية  بحث 
ج��زئ��ي أو ت��ام خ��الل األي��ام 
تطورات  على  بناًء  القادمة 

الوضع الوبائي

وصل السيد وكيل وزارة الصناعات 
لشئون التعدبن الي بلدية االبيار وكان 
في استقباله السيد عميد بلدية االبيار 
مكتب  مدير  العسبلي  فتحي  والسيد 
تعدين المرج والعقيد يوسف امراجع 
االبيار  البلدي  الحرس  جهاز  رئيس 
وموظفين البلدية باإلضافة الى لجنة 

من اصحاب المحاجر "الكسارات"
حيث عقد اجتماع بين السيد الوكيل 
وعميد البلدية ولجنة ممثلة الصحاب 
على  للوقوف  "الكسارات"  المحاجر 
تواجه  التى  والعراقيل  المشاكل  ابراز 
تما  كما   ، المحاجر  ه��ذا  اص��ح��اب 
االتفاق بين السيد عميد بلدية االبيار 

والسيد وكيل وزارة الصناعات بافتتاح 
مكتب التعدين ببلدية االبيار واصدار 
ق����رار ب���ان ت��ذه��ب ج��م��ي��ع االت����اوات 
"ايرادات" من هذه المحاجر الي مكتب 
الوكيل  السيد  وق��ام  االب��ي��ار،  تعدين 
بجولة  البلدية  عميد  السيد  برفقة 
واجتمعا  االبيار  اعالف  مصنع  داخل 
عن  والوقوف  المصنع  هذا  ادارة  مع 
سبب ايقاف مصنع االعالف عن العمل 
يتمكن  حتى  الالزمة  الحلول  وايجاد 
هذا الصرح من العودة للعمل مجددا 
وزيارة ايضا لمصانع الدقيق بالمدينة 
شملت الجولة ايضا المحاجر بجنوب 

المدينة "الكسارات".

حكومة  رئيس  نائب  السيد  أجرى 
رمضان  المهندس  الوطنية  الوحدة 
أبوجناح يوم الخميس الماضي، زيارة 
وزراء  وكيل  رفقة  مسالتة  بلدية  إلى 
اللواء  المديريات  لشؤون  الداخلية 
بشير األمين، ورئيس مصلحة الطرق 
سويدان  حسين  المهندس  والجسور 

لالطالع على أوضاع المدينة.
والتقى المهندس رمضان أبوجناح 
مسالتة  بلدية  عميد  الزيارة،  خالل 
السيد هشام محمد سويدان، ومدير 
وعدد  الدويني،  هشام  العميد  األمن 

من أهالي وأعيان المدينة. 
أبوجناح  رمضان  المهندس  وعقد 
المدينة  وحكماء  أعيان  مع  اجتماعا 
واستمع خالله لمطالبهم واحتياجات 

المدينة.
ون���اق���ش االج��ت��م��اع ال��ع��دي��د من 
األزمات التي تعاني منها المدينة من 

الصرف  وأزمة  المياه،  انقطاع  بينها 
الصحية  الخدمات  وت��ردي  الصحي، 
في ظل تفشي وباء كورونا، وخدمات 

النظافة وغيرها. 
في  الحكومة  رئيس  نائب  ورح��ب 
واألع��ي��ان،  ب��األه��ال��ي  بلقائه  كلمته 
مؤكدا أن مسالتة مدينة تتميز بأرض 
عالية،  زراع��ي��ة  وبمحاصيل  خصبة 
على  تعمل  الحكومة  أن  إلى  مشيراً 

ت��وف��ي��ر ك��اف��ة االح��ت��ي��اج��ات ال��الزم��ة 
مختلف  في  البلديات  لجميع  لذلك 

أنحاء ليبيا.
رئيس  نائب  من  الحضور  وطالب 
الحكومة بتشكيل لجنة للوقوف على 
متطلباتها  وتوفير  المدينة  أوض���اع 
مثمنين  األس��اس��ي��ة،  واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
الجهود التي يبذلها النائب في سبيل 

توفير احتياجاتهم. 

وفي السياق ذاته، تطرق االجتماع 
الكهرباء  مناقشة مشكلة محطة  إلى 
"البركات" 220 كيلو فولت، وإمكانية 

توصيل خط مياه النهر للبلدية. 
حكومة  مسالتة،  بلدية  وفد  ودعا 
الوحدة الوطنية إلى توفير االحتياجات 
لمستشفى مسالته العام، وتخصيص 
مبلغ مالي لمعالجة مشكلة الري في 
البلدية ال  المنطقة، مشيرين إلى أن 

توفير  أجل  من  الكافي  الدعم  تتلقى 
الخدمات الالزمة للمواطنين.

وفي ختام االجتماع، عبر الحضور 
ع���ن س��ع��ادت��ه��م ب���زي���ارة ال��م��ه��ن��دس 
مسالتة  لمدينة  أب��وج��ن��اح  رم��ض��ان 
الوفد  من  تلقاه  التي  الدعوة  وقبوله 
الذي قام بزيارته األسبوع الماضي. 

المهندس  عقد  الزيارة  وتضمنت 
مع  آخ��ر  اجتماعا  أبوجناح  رمضان 
عدد من مدراء القطاعات الحكومية 
البلدية،  ف��ي  المختلفة  وال��م��راف��ق 
طرحت فيه العديد من الملفات التي 

تستلزم ضرورة تنفيذها.
الحكومة  رئيس  نائب  أج��رى  كما 
ال��م��راف��ق  م��ن  ل��ع��دد  تفقدية  زي����ارة 
الصحية والخدمية واألمنية، وشملت 
أي��ض��ا زي�����ارة إل����ى م��دي��ري��ة األم���ن 
وتفقد  بها  العمل  لالطالع على سير 

احتياجاتها ومشاكلها.

في  متخصص  ف��ن��ي  ف��ري��ق  وص���ل 
من  مبعوث  اإلط��ف��اء  س��ي��ارات  صيانة 
شركة مليتة للنفط والغاز مكون من : -

1. ابوعجيلة رمضان الهوش.
2.علي احمد الجرولي.
3.نوري رمضان اوجي.

4.فتحي فيصل ابوعرقوب.
ال��ق��ادم من  الفريق   وي��أت��ي وص��ول 
تعاون  إط��ار  في  الشرارة  الفيل  حقل 
البلدي  المجلس  بين  مسبقاً  مبرمج 
غات وشركة مليتة للنفط والغاز لتوفير 
للمناطق  المستدامة  التنمية  متطلبات 
في  وك��ان  النفطية  للحقول  المجاورة 
بلدية  عميد  الفني  الفريق  استقبال 
بوخس  عيسى  السيد  المكلف  غ��ات 
بالل  محمود  قاسم  وال��دك��ت��ور  ال��ع��دة 
المشرف على ملف مطار غات الدولي 
السالمة  هيئة  قسم  رئيس  وبحضور 
الوطنية فرع غات عقيد مسعود محمد 
م��خ��ت��ار محلة  ب��اس��ت��ض��اف��ة  و  أم����اول 
الحسن  أحمد  السيد حبيب  العوينات 
وباشر الفريق عمله في تقييم ومعاينة 
سيارات اإلطفاء المتواجدة في البلدية 
لدراسة إمكانية صيانتها ولتوريد قطع 
في  للعمل  لعودتها  المطلوبة  الغيار 

أسرع وقت ممكن.

بلدي غات يستجيب لمتطلبات 
السالمة المدنية بمطار غات
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ثقافية

لطفي بوشناق يغني من كلمات أحمد شوقي والحان يوسف العالم في الذكرى 
90 الستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار

مكتب الثقافة بنغازي ُيكرم الفنان سيف النصر وُيأبئن الشاعرين سليمان ورمضان الدرسي

كتبت ريم العبدلي
االحتفال  بمناسبة 
التسعون  ب��ال��ذك��رى 
إلس���ت���ش���ه���اد ش��ي��خ 
ال�����ش�����ه�����داء ع��م��ر 
ال���م���خ���ت���ار وال�����ذي 
ي���ص���ادف ال��س��ادس 
سبتمبر  م���ن  ع��ش��ر 
مدير  ق���ال  ال���ق���ادم، 
المهرجانات  إدارة 
الثقافية  واالنشطة 
بديوان وزارة الثقافة 
الشرقية  بالمنطقة 
االستاذ خليل العربيي 
"بمناسبة االحتفاالت 
الستشهاد  بالذكرى 
عمر  الشهداء  شيخ 
سيتغني  ال��م��خ��ت��ار 
ال�����ف�����ن�����ان ل��ط��ف��ي 
ب����وش����ن����اف ب��ع��م��ل 

الفنن  عمالقة  يجمع 
أمير  مرثية  والشعر 
ال����ش����ع����راء اح���م���د 
شوقي )ركزوا رفاتك 
)وألحان  الرمال  في 
الراحل  الموسيقار 

يوسف العالم.
ل��ط��ف��ي ب��وش��ن��اق 
يغني من كلمات أحمد 
شوقي والحان يوسف 
ال��ع��ال��م ف��ي ال��ذك��رى 
الس���ت���ش���ه���اد   90
عمر  الشهداء  شيخ 

المختار
كتبت ريم العبدلي

االحتفال  بمناسبة 
التسعون  ب��ال��ذك��رى 
إلس���ت���ش���ه���اد ش��ي��خ 
ال�����ش�����ه�����داء ع��م��ر 
ال���م���خ���ت���ار وال������ذي 

ي���ص���ادف ال���س���ادس 
سبتمبر  م���ن  ع��ش��ر 
مدير  ق���ال  ال���ق���ادم، 
المهرجانات  إدارة 
الثقافية  واالن��ش��ط��ة 
الثقافة  بديوان وزارة 
الشرقية  بالمنطقة 
االستاذ خليل العربيي 
"بمناسبة االحتفاالت 
الستشهاد  بالذكرى 
عمر  الشهداء  شيخ 
سيتغني  ال��م��خ��ت��ار 
الفنان لطفي بوشناف 
عمالقة  يجمع  بعمل 
مرثية  والشعر  الفنن 
احمد  الشعراء  أمير 
شوقي )ركزوا رفاتك 
)وألحان  الرمال  في 
ال��راح��ل  الموسيقار 

يوسف العالم.

أقام مكتب الثقافة والتنمية المعرفية 
الخميس  ي���وم  م��س��اء  ب��ن��غ��ازي  ب��ل��دي��ة 
وهبي  الثقافي  المركز  بقاعة  الماضي 
البوري حفل تكريم للفنان سيف النصر 
وحفل تأبين لشاعرين الغنائين سليمان 
الدرسي ورمضان الدرسي وذلك وسط 
والفنية  الثقافية  الفاعليات  ح��ض��ور 
وإلقيت  الشرقية  بالمنطقة  واألدب��ي��ة 
كلمة  بينها  م��ن  الكلمات  م��ن  ال��ع��دي��د 
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة  ديوان 
بالمنطقة الشرقية التي ألقاها األستاذ 
المهرجانات  إدارة  مدير  العريبي  خليل 

فيها  نقل  والذي  بالديوان  واإلحتفاالت 
مبروكة  األستاذة  وتكريم  تعازي  ب��دوره 
والتنمية  الثقافة  وزي���ر  عثمان  ت��وغ��ي 
المعرفية واألستاذ رافع الفاخري ُمنسق 
المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزارة  ديوان 
الفني  الرصيد  على  كلمته  واثنى خالل 
بالحفل  المعنيين  للفنانين  والغنائي 
وقدم إمتنان رئاسة الديوان من الجهود 
الثقافة  بمكتب  العاملين  من  المبذولة 
أجل  م��ن  ب��ن��غ��ازي  المعرفية  والتنمية 
األهتمام بالدور الفني والثقافي للوسط 

الثقافي والفني .

والتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  م��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
الثقافي  صالونه  س��رت،  المعرفية 
الثقافة   ” بعنوان  والعشرون  السابع 
بين القراءة والمطالعة” يوم الخميس 
الماضي، بقاعة ديوان مكتب الثقافة 
س����رت، وذل����ك ب��ح��ض��ور ع���دد من 
المهتمين بالشأن الثقافي والتربوي، 
ون��اق��ش ال��ص��ال��ون ال��ث��ق��اف��ي ال��ذي 
المحتوت،  بشير  المهندس  قدمه 
ال��ق��راءة  ثقافة  منها  م��ح��اور  ع��دة 
للفرد  وفوائدها  المطالعة  وأهمية 
والمجتمع، ودورها في بناء المعرفة 
في  األس��رة  دور  وكذلك  والثقافة، 
محبة  أجيال  لبناء  األطفال  تثقيف 
الثقافي  ال��وع��ي  ولتعزيز  ل��ل��ق��راءة 

ولجعلها عادة مجتمعية.
وش��ه��د ال���ص���ال���ون ال��ع��دي��د من 
ال���م���ش���ارك���ات وال���م���داخ���الت من 
ما قدم ساهمت في  الحضور حول 

إثراء الموضوع 

كتبت ريم العبدلي 
المغربى  ادري���س  الفنان  يستعد 
جديد  غنائي  عمل  إلط��الق  قريبا 
من  ضمير"  "صحوة  بعنوان  مصور 
كلمات الشاعر باسط فيتور والحان 
المخرج  ياسر نجم واخراج  الملحن 
صالح بويصير وانتاج شركة العدسة 

للخدمات اإلعالمية

مكتب الثقافة سرت ينظم 
صالونه الثقافي بعنوان ”الثقافة 

بين القراءة والمطالعة”

صحوة ضمير عمل غنائي جديد 
للفنان أدريس المغربى 
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اقالم حرة

صباٌح طال ديدنُه

طريق الحياة

صباٌح كيف أكتبُه

وليلي لم يعْد ليلي 

وُصبحي بانتكاستِه

غيوٌم أيقظْت سيلي

وفي صدري انتفاضات 

لَعدِو النبِض والخيل

وحزن إن صمّت أتى

بقدح النار ُيمِلي لي

صباُح الخير يا بؤسي

ويا يأسي ويا ويلي

صباٌح طال ديدنُه

فهّد ببردِه حيلي

الليل  ف��وَق  المكبوَت  أنينَي  ورّش 

كالهيِل.

 في طريق الحياة 
 قد أقع في حب 

 رجل قاسي 
 يرمي قلبي وال يركض 

 ليلتقطه!
 قد أصادف عجوًزا ثرثارة 

 تنبش جراحي كّلها 
 دون أن تدري 

 فتظهر مالمح الوجع 
 على وجهي الذي يحمل الغربة

 في تشققاته.
 قد انسى طريق العودة

 إلى المنزل 
 فأستدل بصورتك 

 المندّسة داخل معطفي، وال تدري
 بأنه من يتدفأ بها

 قد يحضنني طفٌل
 ظن بأنني أمه 

 فأنتِزع لُه جزًءا 
 من أمومتي الفضفاضة

 لتغطي عراء روحه.
 وقد أتعثر بخطواتي المترددة 

 نحوك.
 فتكسرني متعمًدا

 أنا التي أختتمت ماراثوًنا طوياًل 
 ألصل إليك 

 ولكن، يوًما ما 
 سيحل الشفاء! 

 ولن تجد مهووسة 
 تتتبع اثر خطواتك 

 لترسم منهّن لوحة فنية 
 وتكتب في خطوط يدك قصيدة.

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم : نسرين محيسن 

كيس من الفرح

بوح من القلب

مدائن الغياب

■ بقلم : عزة الشريف 

■ بقلم : وجدان العبيدي 

■ بقلم : ياسمين الغرياني

الفرح  من  كيس  بحوزتهما  كان  إن 
واحدة  دفعًة  سكبه  في  ت��رددا  لما 
ال���ذي  ال���ح���زن  أن  ول����و  ب��ق��ل��ب��ك، 
لسارعا  رج��ل  لساعات  يداهمك 

وهما المسالمان في قتله .
أحوالهما  أحلك  ف��ي  حتى  ال��ل��ذان 
بسمة  شفاِهما  على  تجد  ما  دوًم��ا 
من  اصابهما،  ما  يصيبك  أال  خوًفا 

يتناسيا أنهما بحاجة ألمٍر ما، فقط 
ألنك كنت بحاجته. 

وإن  بالتشافي  التمثيل  يجيدان 
تستقر  أجمع  العالم  سكاكين  كانت 
إزرك  ي��ش��دان  قلبهما،  ع��ق��ر  ف��ي 
ويمسحان  كتفك  على  يربتان  و 
بكفهما على رأسك وإن كانت رأسهما 
للحد  متسامحان  المصابة،  ه��ي 

ال���ذي ال ي��ج��ي��دان ف��ي��ه ال��ع��ت��اب، 
بإعطاء  دوًم��ا  باذخين  تراهما  لذا 

الفرص ..
قضاها  تعب  ساعة  كل  اللهم  ب��ّدل 
بسعادة  راحتنا  أج��ل  م��ن  وال��دان��ا 
وطمأنينة تسكن قلبهما ال تغادرهما 
بالجنة،  الفوز  تحرمهما  وال  أب��دًا، 

فلم يحرمانا في الدنيا من شيء "

أك���ت���ب ل���ك ب���ح���زن ك���ل ال��ن��س��اء 
ال��م��خ��ذوالت ال��ق��اب��ع��ات ف��ي قعر 

الحنين..
النساء..

كل النساء اللواتي منعهن كبريائهن 
م��ن م��واص��ل��ة ع��الق��ات رث���ة وح��ب 

مضٍن..
سيدة،مطلقة،  صبية،  طفلة،  كل 

أرملة وعجوز..
الشوق  أضناهن  اللواتي  النساء  كل 

وتالشيْن في دهاليز االنتظار...
كل النساء اللواتي انتصرن وتخلصن 
من سطوة الُحب دون أن يفقدن رقة 

أفئدتهن...
بقلبي  تنامى  الذي  الحب  كل  انظر 
فيها  ابتغيت  التي  المرات  كل  لك، 
ق��رب��ك، ب��ت��ن��اول ك���وب ش���اي معك 
اتأملك  وأن��ا  ص��ورة  لي  تلتقط  وأن 
تخليت  ال��ذي  البعيد  ع��زي��زي  ي��ا 
وتلقي  بحبي،  يعلم  أن  دون  عنه 
المفضلة  قصيدتي  مسامعي  على 
بنظرة  وترمقني  العذب  بصوتك 
بريق  األح��ب،  البيت  عند  حانية 
الشهد،  بلون  المصطبغات  عينيك 
قلبي  أم���ام  ش��يء  ي��س��اوىء  ال  كله 
صوتك،  ح��دة  من  رجفته  وحزنه، 

قلبي  غيابك،  خلفها  الذي  ثقوبه 
السعادة  بفراشات  الممتلئ  الرقيق 
بسهام  ق��ذف��ت��ه  ال����ذي  ب��ق��رب��ك، 
الذي  قلبي  وثقبته،  الفذة  كلماتك 
فقط  عليك،  يقسو  ولم  ينبذك  لم 
تسرب منه ُحبك وُعدت غريًبا عنه 

كما كنت.. 
هبة  وه��و  أملك  ما  أغلى  هو  قلبي 
عني"  قيل  ولطالما  علّي  الرحمن 
كل  وليس  قلبها  ُتقدس  امرأة  كانت 

النساء ُيقدسن قلوبهن"

تدنيني حتى أفيض
أتوسد ضفافك

أغزل ترنيمة هوى
تتعانق سحب الوله

لتمطرنا لقاء عابر..
تزهر مدائن الغياب

يتأفف جمهور الحب
ويشهق بثمالة..

يسدل الستار
تسكن الكلمات أفواه الليل

ليدرك الفجر نسيمه
ذات وعد.

■ بقلم : حنين محمد َقلق 

َضوضاء  ِم��ن  ال��ُخ��روج  أشتهي 
عقلي إلى الشواِرع الفارغة،

َمكب  في  بحياتي  اإللقاء  إلى 
أرِصَفِتها،

أنا َضجر لَدرجة رغبتي لَمنِح 

حياتي لَعابٍر ُيقاِبُلني،
ِذكرياتها،  ِم��ن  ُح���رًا  وام��ض��ي 
أشخاِصها  وأَش��ب��اُه  وأحزاِنها، 
أن��ا،  ال��ُم��س��م��ى  ذاك  ح��ت��ى   ،
شيٍء  إلى  ِمني  الَفرار  أشتهي 

َيتذكرني  ال  َيعرفني،  ال  آخر 
كَزورق  أنا  ياِئٌس  ُيذِكُرني،  أو 
َن��ج��اة م��ث��ق��وب ع��ل��ى ش��اط��ٍئ 
َمهجور، ال يستطيُع اإلبحار أو 

الَغرق ..

إشراف : هدى حممد اجملربي



وزير االقتصاد والتجارة يترأس اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي

وزيرة الخارجية: دول الجوار تبدي موافقتها على المشاركة في 
مؤتمر استقرار ليبيا ، وتفعيل اتفاقية تأمين الحدود

السفيراإلسباني: سنتعاون في إنجاز مشروعات إعادة إعمار بنغازي ودرنة

بمصادقة  األوروب�����ي،  االت��ح��اد  رّح���ب 
مجلس النواب على اتفاقية باريس للمناخ، 
خطوة  تمثل  المصادقة  ه��ذه  أن  م��ؤك��دا 
مهمة في تحول ليبيا نحو الطاقة النظيفة 

والمستدامة.
وق��ال��ت ب��ع��ث��ة االت���ح���اد األوروب�����ي في 
إن  اإلرب��ع��اء:  ال��ي��وم  لها  بيان  ف��ي  ليبيا، 
شاملة  دولية  اتفاقية  أول  باريس  اتفاقية 
معدل  احتواء  على  تعمل  المناخ،  لحماية 
االحتباس الحراري، تم التوصل إليها في 
12 ديسمبر 2015، بعد مفاوضات بين 

ممثلين عن 195 دولة.
وتأتي إشادة بعثة االتحاد األوروبي بعد 
النواب  مجلس  مصادقة  م��ن  واح��د  ي��وم 
الماضي،  الثالثاء  ي��وم  جلسة  في  عليها 
الرسمي  المتحدث  أعلنه  ما  وفق  وذل��ك 

باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

بعثة االتحاد األوروبي تشيد 
بمصادقة مجلس النواب على 

اتفاقية باريس للمناخ

ُع����ق����د اج����ت����م����اع ال��م��ج��ل��س 
العربي  واالجتماعي  االقتصادي 
برئاسة   108 العادية  دورت��ه  في 
بحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزير 
محمد  السيد  الوطنية  ال��وح��دة 
ال��ح��وي��ج، وم��ش��ارك��ة أم��ي��ن ع��ام 
جامعة الدول العربية السيد أحمد 
للشؤون  الدولة  ووزير  الغيط،  أبو 
السيد  ال��ح��ك��وم��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
سالمة الغويل، ومندوب دولة ليبيا 
لدى جامعة الدول العربية السفير 
وزراء  وكذلك  الشماخي،  صالح 
االقتصاد والتجارة والمال بالدول 
المنظمات  م��ن  وع���دد  ال��ع��رب��ي��ة 

واالتحادات المتخصصة.
ن��اق��ش االج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
ب��م��ق��ر ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، 

ُس��ب��ل ت��ف��ع��ي��ل م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ج��ارة 
من  وعدد  الكبرى  العربية  الحرة 
الملفات االقتصادية واالجتماعية 
بالمنطقة والتي تساهم في تعزيز 
التبادل التجاري وتسهيل انسياب 

ال��س��ل��ع وال���خ���دم���ات ع��ب��ر ك��اف��ة 
المنافذ المشتركة. 

االج��ت��م��اع  أن  ال��ح��وي��ج  أك����د 
ي��ك��ت��س��ب أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة ن��ظ��راً 
للقضايا المطروحة في المجاالت 

التي  واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة 
مباشرًة،  العربي  المواطن  تمس 
م��م��ا ي��ت��ط��ل��ب ت��ك��اث��ف ال��ج��ه��ود 
والتحديات  الصعوبات  لمواجهة 
التي تواجهها المنطقة في مجاالت 

لمضاعفة  وال��ت��ج��ارة،  االق��ت��ص��اد 
حجم التبادل التجاري بين الدول 
الحرة  المنطقة  وتفعيل  العربية 
في  تسهم  التي  الكبرى  العربية 

تحقيق التكامل االقتصادي. 
أشاد الحويج بمقترح الجامعة 
العربية إلنشاء الصندوق العربي 
يتم  وال��ذي من خالله  لألزمات 
تأسيس الهيئة العربية لمكافحة 
األوبئة، كما دعا الدول العربية 
أصحاب  مؤتمر  في  للمشاركة 
العرب  والمستثمرين  االعمال 
ال������ذي س��ي��ع��ق��د ب��ال��ع��اص��م��ة 
الجاري  ال��ع��ام  نهاية  طرابلس 
والمساهمة في االعمار والتنمية 
االقتصادية  العالقات  وتعزيز 

والتجارية.

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، 
السيدة نجالء المنقوش، أن كل دول الجوار 
أبدت موافقتها على المشاركة في المؤتمر 
نهاية  انعقاده  المقرر  الدولي،  التشاوري 
شهر سبتمبر القادم برئاسة وتنظيم ليبي، 
والذي سيتم خالله وضع اآلليات المناسبة، 
بمبادرة  ال��خ��اص��ة  العملية  واإلج�����راءات 
استقرار ليبيا التى أطلقتها وزارة الخارجية 
ليبية  م��ب��ادرة  ك��أول   ،2 برلين  مؤتمر  في 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  تطلقها  خالصة 
مؤتمري  ومخرجات  لنتائج  والمتضمنة 

برلين 1 و 2 الدوليين الخاصين بليبيا .
في  الخارجية  وزي��رة  السيدة  وأع��رب��ت 
المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقدته 
مساء يوم الثالثاء المالماضي مع نظيرها 
في  العمامرة،  رمضان  السيد  الجزائري 
لدول  التشاوري  ال���وزاري  االجتماع  ختام 
عن  الجزائر،  احتضنته  ال��ذي  ليبيا  ج��وار 
ارتياحها لنتائج هذا االجتماع، الذي وصفته 
بأنه كان ناجحا من جميع الجوانب، مشيرة 
بيان ختامي لهذا االجتماع  إلى أن صدور 

يؤكد مدى توافق المشاركين فيه.
جوار  دول  أن  ال��وزي��رة  السيدة  وأك��دت 
ل��ي��ب��ي��ا، ات��ف��ق��ت ع��ل��ى ت��وح��ي��د م��واق��ف��ه��ا 
السياسية، وعلى أن أمن الحدود هو أولوية 

بالنسبة لهذه الدول .
وأشارت في هذا الخصوص إلى أن دول 
الرباعية  االتفاقية  تفعيل  دعموا  الجوار 
الحدود  لتأمين  ال��ج��وار  ودول  ليبيا،  بين 

المشتركة.
نجالء  السيدة  الخارجية  وزيرة  وأبرزت 
المنقوش، في المؤتمر الصحفي المشترك 
إلى  الليبيين  تطلع  الجزائري،  نظيرها  مع 
دور سياسي ديمقراطي من خالل انتخابات 
اليمكن  ذلك  أن  الى  مشيرة  ونزيهة،  حرة 
بلوغه، إال بالوصول إلى أسباب االستقرار 
مناخ  لخلق  األم��ن،  استتباب  رأسها  وعلى 
مالئم لحوار ديمقراطي سلمي، ومصالحة 

وطنية شاملة، وبناء دولة موحدة. 
وأكدت في هذا الخصوص أن المجلس 
ال���رئ���اس���ي، وح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
في  االن��ت��خ��اب��ات  تنظيم  ع��ل��ى  حريصين 
لتقديم  استعداد  وعلى  المقرر،  موعدها 
الدعم الالزم للوصول الى هذا االستحقاق 

الديمقراطي.

ووجهت السيدة نجالء المنقوش، الدعوة 
على  للعمل  وحلفائها  ليبيا  ش��رك��اء  ال��ى 
واحدة  قيادة  تحت  الليبي،  الجيش  توحيد 
إلعالء السيادة الليبية، ودمج المجموعات 
المرتزقة  واخ���راج  وتأهيلها،  المسلحة، 
والقوات األجنبية، التي تشكل تهديدا لدول 

المنطقة بأسرها.
الدبلوماسية  رئ��ي��س  أك���د  جهته  وم���ن 
أن  العمامرة،  رمضان  السيد  الجزائرية، 
الحل في ليبيا يجب أن يرتكز على سيادة 
ليبيا، وإحترام تطلعات شعبها، مشيرا بأنه 

آن األوان ليسمع الليبيين صوتهم للعالم.
امكانياتها  كامل  تضع  بالده  بأن  وأشار 
لخدمة أشقائهم في ليبيا، وأن دول الجوار 
مستمرة  ومتابعة  كامل  تنسيق  في  ستكون 

لألوضاع في ليبيا.

ليبيا  ل��دى  اإلس��ب��ان��ي  السفير  زار 
له،  الُمرافق  والوفد  الراش��ي  خافيير 
بلدية  الماضي،  الخميس  ي��وم  ُظهر 
بنغازي، التقى خاللها برئيس المجلس 
عمران  الصقر  م.  للبلدية  التسييري 
التسييري  المجلس  ورئيس  بوجواري 

لبلدية درنه عبدالمنعم الغيثي.
وأف����ادت ال��ب��ل��دي��ة، ف��ي ب��ي��ان لها، 
في  ال��ت��ع��اون  أوج��ه  ُمناقشة  ت��م  بأنه 
التحتية  البُنية  مشروعات  م��ج��االت 
وإعادة األعمار لمدينة بنغازي ومدينة 
اإلسبانية  الشركات  وُمساهمة  درن��ة 

تحقيق  على  والعمل  الشأن  ه��ذا  في 
الخاص  القطاع  بين  ُمشتركة  برامج 
الحركة  بهدف دعم  واإلسباني  الليبي 
مكتب  فتح  على  والعمل  االقتصادية 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ت���أش���ي���رات ال��س��ف��ر 
للمواطنين وتسهيل عمل الشركات في 

مدينة بنغازي .
الُموقعة  العقود  ُمناقشة  ت��م  كما 
أسفي  شركة  مع  م   2011 ع��ام  في 
التحتية  البُنية  مجاالت  في  اإلسبانية 
مليار  نصف  إل��ى  قيمتها  تصل  التي 

دينار وبنسبة إنجاز قدرها 5%. .

10 ليبيا والعامل
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إشراف : معتز ونيس

قوة فرض القانون تلقي القبض على تاجر مخدرات يقوم بجلب 
المواد المخدرة من مصر وبيعها بمنطقة الوحيشي

مركز ُشرطة المدينة بنغازي يضبط أحد افراد  تشكيل عصابي يقوم بالسلب من المواطنين بقوة السالح

رئيس الغرفة الرئيسية إلدارة األزمة لمكافحة فيروس كورونا 
عميد "يوسف بلبان" يزور مديرية أمن المرج 

قسم التحريات العامة يضبط تاجر مخدرات متخذًا محاًل تجاريًا بأحد 
االحياء السكنية ببنغازي مسرحًا لمزاولة نشاطه االجرامى

الديوان \ خاص
بشرطة  القبض  و  التحري  وح��دة  تمكنت 
ينتمون  أش��خ��اص  هوية  تحديد  م��ن  النجدة 
لتشكيل عصابي قام بسرطة مبلغ مالي كبير. 
تحديد  تم  وكذلك  ببنغازي  المنازل  احد  من 

مكان تواجدهم بعد هروبهم خارج بنغازي .
بالتنسيق  و  ثم  انه  النجدة  قالت شرطة  و 
مع قسم البحث الجنائي بُمديرية امن الجفرة 
وسرية الُشرطة العسكرية الجفرة تم القبض 
العصابي  التشكيل  هذا  عناصر  جميع  على 
نيجيري الجنسية وباالستدالل معهم، اعترفوا 
بسرقة مبلغ وقدره 200,000الف د.ل من 
احد المنازل في حي الدوالر بمدينة بنغ�ازي 
وقيمة المبلغ الذي ضبط بحوزتهم 96,000 
الف د.ل واعترفوا بانهم قاموا بتحويل باقي 
المبلغ الى دولة نيجيريا وباعداد محضر جمع 
يحالوا  ان  قبل  اعترافاتهم  وتدوين  استدالل 
االج����راءات  الستكمال  ال��ع��ام��ة  النيابة  ال��ى 

القانونية .

وحدة التحري والقبض بُشرطة النجدة  تلقي 
القبض على تشكيل عصابي نيجيري قام بسرقة  

200,000 الف دينار من احد المنازل

قوة فرض القانون بنغازي تداهم اوكار االتجار 
بالخمور في بوهديمة بحصيلة ضبطيات تقدر 

بأكثر من 20,000 الف لتر من الخمور 

الديوان \ خاص
ق����ال م��ك��ت��ب االع����الم 
األم���ن���ي ب��م��دي��ري��ة ام��ن 
ب��ن��غ��ازي ان���ه م��ع��ل��وم��ات 
مصدر  طريق  عن  وردت 
س����ري م���وث���وق ب���ه ل��دى 
المخدرات  مكافحة  فرع 
ب���ن���غ���ازي ت��ف��ي��د ب��وج��ود 
بتجارة  يقومون  أشخاص 
منطقة  ف��ي  ال��م��خ��درات 

الوحيشي.
قوة  قامت  الفور  على 
ف����رض ال���ق���ان���ون ب��ام��رة 
العمامي  ال��ع��ق��ي��دج��م��ال 

األمني  االع���الم  بحسب 
والتحري  البحث  بمهمة 
ع���ن ه����والء االش��خ��اص 

عمليات  على  القائمين 
تم  حيث  المخدرات  بيع 
االنتقال إلى نفس المكان 

محكم  ك��م��ي��ن  واع������داد 
تتبع  بعد  ال��ت��ج��ار  ألح��د 
تحركاته بمهنية االعضاء 

تم ضبطه متلبساً بحوزته 
نوع  ش��ري��ط  ع��دد 300 
بترل حوالي 3000 حبة 
كذلك ضبط بحوزته عدد 
اكسترا  ن��وع  اق���راص   5
ت��ح��ري��ز  ع���ق���ب   ، س����ي 
به  واالنتقال  الضبطيات 
بان  اع��ت��رف  القسم  ال��ى 
وانه  تخصه  الكمية  هذه 
تحصل عليها بجلبها من 
دول����ة م��ص��ر ب��م��س��اع��دة 
اتخاذ  تم  عليه   ، نسيبه 
كافة االجراءات القانونية 

في حقه .

الديوان \ خاص
قال مركز شرطة المدينة 
انه استجاب لبالغ تقدم به 
يفيد  مجهول  مواطن ضد 
قبل  م��ن  للسلب  بتعرضه 
الهوية  مجهولين  اشخاص 
اوبل  نوع  مركبة  متن  علي 
قاموا  كونهم  اللون  س��وداء 
وض��رب��ه  عليه  ب��االع��ت��داء 
ب���واس���ط���ة س����الح اب��ي��ض 

)س��ك��ي��ن( وس��ل��ب ه��ات��ف��ه 
النقال .

و ت���م ب��ح��س��ب ال��م��رك��ز 
التحريات  اعضاء  تكليف 
والتحري  بالبحث  بالمركز 
عن المركبة وبإعداد كمين 
محكم ثم ضبطها من قبل 
وعلى  التحريات  اع��ض��اء 
متنها احد األشخاص وتم 
المركز  إل��ى  ب��ه  االن��ت��ق��ال 

وب����ح����ض����ور ال��م��ش��ت��ك��ي 
ب��أن المركبة  أف��اد  وال��ذي 
ه��ي ال��ت��ي ق��ام��ت  بواقعة 
الشخص  ان  وافاد  السلب 
ال�����ذي ت���م ض��ب��ط��ه اح��د 
السلب  بواقعة  القائمين  
مؤكدا المركز انه تم اتخاذ 
القانونية  االج��راءات  كافة 
واالح����ال����ة ال����ى ال��ن��ي��اب��ة 

العامة.

الديوان \ خاص
اس��ت��ق��ب��ل م��دي��ر أم��ن 
م���دي���ن���ة ال����م����رج ع��ق��ي��د 
وه��ب��ي ال����رخ وم��س��اع��ده 
المسماري  عوض  عقيد 
وم��س��اع��د م��دي��ر األم���ن 
عقيد  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ش��ؤون 
ادري�����س ع��ي��س��ى رئ��ي��س 
إلدارة  الرئيسية  الغرفة 
فيروس  لمكافحة  األزمة 
ك���ورون���ا ع��م��ي��د ي��وس��ف 

بلبان.
وع����ق����د خ�����الل ه���ذه 

الزيارة بحسب ما ذكرت 
الداخلية  وزارة  صفحة 
اجتماعا  الفيسبوك  عبر 
االجراءات  خالله  نوقش 

وال��ت��داب��ي��ر االح��ت��رازي��ة 
ال����م����ت����خ����ذة م�����ن ق��ب��ل 
وباء  لمكافحة  المديرية 
الخطط  ووض��ع  كورونا, 

التي  ال��الزم��ة  والتدابير 
من شأنها مواجهة تفشي 
وت��وف��ي��ر  الوباء,  ه����ذا 
االح���ت���ي���اج���ات ال���الزم���ة 

منتسبي  حماية  أجل  من 
على  للحفاظ  المديرية 

صحة الجميع..
الغرفة  رئيس  وأستمع 
ل��ش��روح واف��ي��ة م��ن قبل 
مدير األمن حول األعمال 
المنجزة من قبل المديرية 
من  الجائحة  بداية  منذ 
الحزم واإلنضباط  خالل 
وتوعية المواطنين, وسير 
األم��ن��ي��ة  ال��خ��ط��ة  تنفيذ 
الموضوعة لمكافحة هذا 

الوباء.

الديوان \ خاص
تاجر  على  القبض  العامة  التحريات  قسم  القى 
كمية  بحوزته  المشهود  الجرم  في  متلبساً  مخدرات  
تجارياً  محاًل  متخذاً  المهلوسة  االق��راص  من  كبيرة 
نشاطه  لمزاولة  مسرحاً  السكنية  االح��ي��اء  ب��آح��د 

االجرامى.
و قال مكتب االعالم األمني بمديرية امن بنغازي انه 
عقب القيام باعمال البحث والتحري واتخاذ االجراءات 
اعضاء  بمهنية  ل��ه  محكم  كمين  وب��اع��داد  القانونية 
التحريات تم ضبط التاجر متلبساً بحوزته كمية كبيرة 
من االقراص المهلوسة نوع )تامول( و مبلغ مالى من 
حصيلة البيع وباالنتقال به للقسم وبحوزته الضبطيات 
واحالته  القانونية  االج��راءات  واتخاذ  معه  لالستدالل 

الى جهات االختصاص .
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حوادث

أعلن أنا "جبريل محمد أمبارك امحمد" من 
مواليد سرت سنة 1954 وبأن هذا هو أسمي 
بسجالت  ورد  كما  وليس  الصحيح  الرباعي 
الثالثي  االسم  بورود  إجدابيا  المدني  السجل 

فقط بدون إضافة االسم الرابع.

تصحيح اسم 

الديوان \ خاص
عن  بنغازي  القانون  ف��رض  ق��وة  أعلنت 
في  القانون  انفاذ  عمليات  اكبر  من  واح��دة 
مكافحة االتجار بالخمور و التي جاءت بعد 

االستجابة لشكاوي المواطنين المتكررة .
الخميس  يوم  انطلقت  انها  القوة  قالت  و 
النجدة  ُشرطة  قسم  من  متكونة  ق��وة  لياًل 
بإمرة  بنغ�ازي  ف��رع  ال��م��خ��درات  ومكافحة 
العقيد جمال العمامي الى مكان بيع الخمور 
في  بالتحديد  بوهديمة  منطقة  وس��ط  في 
العمارات السكنية الدور االرضي الستغالل 
االرض��ي  ال���دور  ف��ي  الشقة  الخمور  ت��ج��ار 
ممارسة  ف��ي  للشقة  االم��ام��ي  واالرت�����داد 

نشاطهم غير المشروع ببيع الخمور . 
و اك����دت ان���ه ب��ع��د ات���خ���اذ االج�����راءات 
العامة  النيابة  م��ن  االذن  واخ��ذ  القانونية 
بعد  المكان  لمداهمة  احتواء  واع��داد خطة 
مقاومة عنيفة والرماية على دوريات ُشرطة 
احد  واتالف  الضباط  احد  وإصابة  النجدة 
الى  افضت  العملية  النجدة  ُشرطة  مركبات 
"نتايج مذهلة " وبمهنية عالية تم ضبط اكثر 
من 20,000الف لتر من الخمور تم اتالفها 
في نفس المكان وتم اعداد محضر بالواقعة 
الستكمال  االختصاص  جهة  ال��ى  واالح��ال��ة 
االج����راءات  حسب  القانونية  االج�����راءات 

المتبعة .
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الوطنية  الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزي��ر  عقد 
السيد عبدالشفيع الجويفي، يوم الخميس الماضي، 
اجتماعا موسعا ضم أندية الدرجة األولى والثانية 
الوزارة  وكيل  بحضور  الشرقية،  بالمنطقة  والثالثة 

السيد جمال أبو نوارة.
وقدم السيد الوزير في مستهل االجتماع شكره 
لألندية ولجميع الجهات ذات العالقة على جهودهم 
التي بذلت خالل الفترة الماضية وطوال منافسات 
العالم  التي يمر بها  التحديات  المواسم، ومواجهة 

آمنة  لعودة  متطلعا  ك��ورون��ا،  جائحة  ج��راء  أجمع 
للجماهير الرياضية في المدة المقبلة، مع التقيد 
قبل  من  المعتمدة  الصحية  بالبروتوكوالت  التام 
وسالمة  سالمتهم  على  حفاظا  الرياضة،  وزارة 

الجميع.
من  االجتماع  أعمال  ج��دول  مناقشة  تمت  كما 
خالل استعراض “إستراتيجية دعم األندية” وسبل 
تطويرها بما يضمن حلحلة المعوقات والصعوبات 
على  والعمل  األن��دي��ة،  إدارات  عمل  ت��واج��ه  التي 

تعزيز وتطوير البنية التحتية لزيادة النمو بالقطاع 
الرياضي.

ض��رورة  على  التأكيد  االجتماع  خ��الل  تم  كما 
وانتشارها،  المختلفة  باأللعاب  االهتمام  استمرار 
العمل  جانب  إل��ى  لها،  الممارسة  نسبة  وارت��ف��اع 
مستوى  ورف��ع  القدم  ك��رة  منافسات  تطوير  على 
مسابقاتها بالتنسيق مع االتحاد الليبي لكرة القدم، 
بما يحقق المزيد من النمو واالنتشار نحو تحقيق 

بيئة تنافسية مميزة.

وزير الرياضة يلتقي أندية الدرجة األولى والثانية والثالثة بالمنطقة الشرقية

المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشواره في تصفيات كأس العالم بفوز على منتخب الغابون

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يتقدم بالتهنئة 
بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم

بعثة فرسان المتوسط تّتجه نحو “أنجوال” على متن الطائرة الرئاسية

الديوان - وكاالت
استهل المنتخب الوطني األول لكرة 
كأس  تصفيات  في  م��ش��واره   ، القدم 
منتخب  على  مستحق  بفوز   ، العالم 
التصفيات  مباريات  أولى  في  الغابون 
األف��ري��ق��ي��ة ال��م��ؤه��ل��ة ل��م��ن��دي��ال قطر 

 . 2022
ال��م��ب��اراة  ه��ذه  المنتخب  وخ���اض 
ضمن المجموعة السادسة التي تضم 
إلى جانبهما منتخبات مصر وانجوال . 
قلب  في  الوطني  المنتخب  ونجح 
إلى  الغابون  لمنتخب  بهدف  تأخره 
الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة 
الماضي  األربعاء  يوم  جمعتهما  التي 

على ملعب بنينا بمدينة بنغازي . 
 " " علي سالمة  المدافع  واستطاع 
 ( الدقيقة  التعادل في  تسجيل هدف 
27 ( قبل أن يضيف المدافع األخر 
في  الثاني  الهدف   " الورفلي  سند   "
التي  المباراة  عمر  من   90 الدقيقة 
أدارها طاقم تحكيم دولي من إثيوبيا، 
ب��ق��ي��ادة ال��ح��ك��م ال���دول���ي " ب��ام��االك 

تيسيما" . 
المنتخب  حصد  النتيجة  وب��ه��ذه 
ل���ه في  ن��ق��اط  ث���الث  أول  ال��وط��ن��ي 
االه��داف  بفارق  متقدما  التصفيات 
فاز  ال���ذي  المصري  المنتخب  على 
هو األخر على منتخب انجوال بهدف 

لصفر . 
وسيخوض المنتخب الوطني مباراته 
يوم  االنجولي  المنتخب  أم��ام  الثانية 
العاصمة  ملعب  على  القادم  الثالثاء 

لواندا . 
صفحة  أغلقنا  ال���ب���دري:  فيصل 
التحضير  وس��ن��ب��دأ  ال��غ��اب��ون  م��ب��اراة 

لمباراة أنجوال الصعبة
وأع�����رب ف��ي��ص��ل ال����ب����دري، نجم 
سعادته  عن  األول،  الوطني  المنتخب 
أمس  الفرسان  حققه  ال��ذي  بالفوز، 
على نظيره الغابون، في أولى مباريات 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 

.2022
وأك����د ال���الع���ب ف���ي ت��ص��ري��ح��اٍت 
تلفزيونية أن التوفيق حالف المنتخب 
من  وتمكن  مبارياته،  أولى  في  الليبي 
عبور الغابون في تصفيات المونديال.

المنتخب  أن  على  ال��ب��دري  وش��دد 
الغابوني من المنتخبات القوية، حيث 
المميزة  العناصر  من  العديد  يملك 
القارة  في  الكبار،  والالعبين  للغاية، 

وأوروبا.
المنتخب  ت��ف��وق  س��ّر  أن  وأوض���ح 
المبكر  للتحضير  ي��ع��ود  ال��وط��ن��ي؛ 
للمباراة حيث خاض الفريق مع الجهاز 
حوالي  طويلة  تحضير  ف��ت��رة  الفني 
مغلق؛  بمعسكر  تركيا  في  يوًما   14

استعداًدا للمباريات.
وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة 
وضع  م��ن  تمّكن  كليمنتي  اإلس��ب��ان��ي 
يده على نقاط الضعف في المنتخب 
طوال  معالجتها،  من  وتمّكن  الوطني، 

الفترة الماضية.
وأكمل أن المدرب ومعاونيه تمكنوا 
الغابوني، جيًدا،  المنتخب  دراسة  من 
على  وح���رص  ن��ق��اط ضعفه،  وح���ّدد 
تمّكن  حتى  المباراة،  في  استغاللها 

الفرسان من الفوز.
المقبلة  ال���م���ب���اراة  أن  وأض�����اف 
القوة  ف��ي  غاية  ستكون  أن��غ��وال  أم��ام 
فقد  المنافس  أن  خاصًة  والصعوبة، 
أول ثالث نقاط أمام مصر في الجولة 
األول����ى، وس��يُ��ح��اول ال��ت��ع��وي��ض على 

أرضه.
مشيًرا  تصريحاته،  ال��ب��دري  وأت��ّم 
إلى أن المنتخب أغلق صفحة مباراة 
التحضير  اليوم  من  وسَيبدأ  الغابون، 

للمباراة القادمة.

م��ح��م��د ال��ت��ره��ون��ي: ال���ف���وز على 
قبل  كبيرًة  دف��ع��ًة  سيمنحنا  الغابون 

مواجهة أنغوال الصعبة
نجم  ال��ت��ره��ون��ي،  محمد  وح���رص 
توجيه  على  األول،  الوطني  المنتخب 
الفوز  بمناسبة  الليبي  للشعب  التهنئة 
الغابون  على  الفرسان،  حققه  ال��ذي 
الجولة  ف��ي  ه���دف،  مقابل  بهدفين 
األول�����ى م���ن ال��م��ج��م��وع��ة ال��س��ادس��ة 

بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.
تصريحاٍت  ف��ي  ال��ت��ره��ون��ي  وأك���د 
الغابون  على  ال��ف��وز  أن  تلفزيونية، 
سيُصّعب المجموعة ويُشعل المنافسة 

فيها.
وأضاف الالعب أن المنتخب ُمقبٌل 
على مباراة غاية في القوة والصعوبة، 
أمام نظيره أنغوال على أرض الخصم.

وأوضح أن اللعب في مناخ أفريقيا 
الجميع  ول��ك��ن  ل��ص��ع��وب��ة،  ف��ي  غ��اي��ة 
س��ي��ب��ذل ق��ص��ارى ج��ه��ده؛ م��ن أج��ل 

الحفاظ على االنتصارات.

مشيًرا  تصريحاته،  الترهوني  وأتّم 
المنتخب  حققه  ال��ذي  الفوز  أن  إل��ى 
الوطني، سيكون بمثابة دافع للجميع؛ 
م��ن أج���ل ب���ذل أق��ص��ى ج��ه��د للعودة 
على  والسير  ج��دي��دة،  ن��ق��اط  ب��ث��الث 

النهج نفسه.
على  عازمين  كنا  ال��ورف��ل��ي:  سند 

إسعاد الجماهير الليبية
الوطني  المنتخب  م��داف��ع  وع��ّب��ر 
وال���الع���ب ال��س��اب��ق ل���ن���ادي ال��رج��اء 
الرياضي المغربي، سند الورفلي، عن 
سعادته بالفوز على المنتخب الغابوني 
2-1، ضمن منافسات الجولة األولى 
م���ن ت��ص��ف��ي��ات ك����أس ال��ع��ال��م قطر 
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وأهدى سند الورفلي فوز المنتخب 
إل���ى ال��ج��ه��از الفني  ال��غ��اب��ون،  ع��ل��ى 
جماهير  وك��ل  والالعبين،  واإلداري 
وعشاق المنتخب الوطني، التي كانت 
غاب  ال��ذي  االنتصار  لهذا  متعطشًة 

طوياًل.
ليبيا  أن  الفرسان  مدافع  وأض��اف 
تبقى واحدًة، جزًءا ال يتجزأ، والهدف 
واللعب  الجماهير،  كل  إسعاد  يبقى 
كل  في  سيكون  القادمة  المرات  في 
المالعب بين بنغازي او طرابلس، وهو 
لتقديم  الجميع  حماس  من  يزيد  ما 

أداء قوي.
التلفزيوني،  تصريحه  ختام  وف��ي 
ت��ح��دث ال��ورف��ل��ي ع��ن أه��م��ي��ة ال��ف��وز 
ما  خالل  من  االفتتاحية  الجولة  في 
لالعبين  معنوية  شحنة  م��ن  يعطيه 
أن  مؤكًدا  واالداري،  الفني  والجهاز 
مواجهة أنغوال ستكون صعبًة وتكتيكية 

باألساس.

لرئيس  األول  النائب  تقدم 
الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس 
أعطية  حسن  السيد  الوطنية 
ال��ق��ط��ران��ي ألب���ن���اء ال��ش��ع��ب 
فوز  بمناسبة  بالتهنئة  الليبي 
أول��ى  ف��ي  ال��ل��ي��ب��ي  المنتخب 
المؤهلة  التصفيات  ُمباَريات 
 2022 للعام  العالم  ل��ك��أس 

على منتخب الجابون.
تحلي  األول  النائب  وثمن 
بالروح  الليبي  المنتخب  ابناء 
أثمرت  التي  العالية  الوطنية 
ه���ذا ال��ف��وز ال��ث��م��ي��ن، وال���ذي 
الليبي  ال��ش��ب��اب  ق���درة  ي��ؤك��د 
على خوض غمار النجاح على 

مختلف األصعدة.

الديوان – ريميسا
أم��س  م��س��اء  انطلقت 
األول الجمعة 3 سبتمبر، 
الوطني  المنتخب  بعثة 
من  أنجوال؛  نحو  متجهة 
أج����ل م��واج��ه��ة ص��اح��ب 
الجولة  إط��ار  في  األرض 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ت��ص��ف��ي��ات 
أف��ري��ق��ي��ا ال��م��ؤه��ل��ة إل��ى 

نهائيات كأس العالم.
بعثة فرسان المتوسط 
سافرت على متن الطائرة 
التي خصصتها  الرئاسية 
الوطنية،  الوحدة  حكومة 
ف���ي رح���ل���ة خ���اص���ة إل��ى 

األراضي األنجولية.

ه��ذا وس��ت��ك��ون م��ب��اراة 
ف���رس���ان ال��م��ت��وس��ط مع 
منتخب أنجوال يوم الثالثاء 
على  سبتمبر،   7 ال��ق��ادم 
ت��م��ام ال��س��اع��ة ال����9:00 
ليبيا، على  بتوقيت  مساًء 
أرضية ملعب 11 نوفمبر 

بالعاصمة لواندا.
المنتخب  ون��ج��ح  ه��ذا 
فوز  تحقيق  من  الوطني 
مبارياته  مهم في مستهل 
حساب  على  بالتصفيات 
بهدفين  الغابون،  منتخب 
م���ق���اب���ل ه�������دف، ع��ل��ى 
أرضية ملعب شهداء بنينا 

الدولي.


