
الثالثاء  ي��وم  القاهرة  المصرية  بالعاصمة  عقد 
العربية  مصر  جمهورية  رئيس  بين  لقاء  الماضي 
النواب  ورئيس مجلس  السيسي”  الفتاح  ”عبد  السيد 
للقوات  ال��ع��ام  وال��ق��ائ��د  ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار 
حفتر”  بلقاسم  ”خليفة  المشير  الليبية  المسلحة 
السيد  المصرية  العامة  المخابرات  رئيس  بحضور 

”عباس كامل ”.
حيث تناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الليبية 
العالقات  إط��ار  في  البلدين  بين  الثنائية  والعالقات 
األخوية بين الشعبين الشقيقين ودعم جمهورية مصر 
العربية الستقرار ليبيا، باإلضافة إلى استعراض آفاق 
التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خالل الفترة 

الُمقبلة على كافة المستويات.
صالح”  ”عقيلة  المستشار  أع��رب  جانبهما  وم��ن 
والمشير ”خليفة بلقاسم حفتر” عن تقديرهما الكبير 
للجهود المصرية الحثيثة في دعم وُمساندة ليبيا منذ 
بداية األزمة الليبية إلى اليوم في إطار العالقات الُممتدة 
 ، الشقيقين  والشعبين  البلدين  تربط  التي  واألخوية 
كما أعرب سيادتهما عن تقديرهما للرئيس المصري 
الشقيق  المصري  والشعب  السيسي”  الفتاح  ”عبد 
المرحلة  إدارة  في  الليبيين  أشقائهم  بجانب  للوقوف 
االنتقالية، ومساندتهم في المسئولية التاريخية الملقاة 
على عاتقهم، خاصًة في المساهمة في توحيد الجيش 
الوطني الليبي، فضاًل عن الدور الحيوي لنقل التجربة 
خبرة  من  واالس��ت��ف��ادة  ليبيا  إل��ى  التنموية  المصرية 

وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.
كما أكد رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات 
المسلحة على توافق رؤيتهم والقيادة المصرية خاصًة 
الرئاسية  االنتخابات  عقد  ضمان  بضرورة  يتعلق  ما 
مع  ب��ال��ت��وازي  ال��ج��اري  ال��ع��ام  نهاية  قبل  والبرلمانية 
تعزيز المسار األمني من خالل إلزام الجهات األجنبية 
الليبية  المرتزقة من داخل األراضي  العناصر  بإخراج 
حتى تتمكن المؤسسات األمنية الليبية من االضطالع 
أن  شأنه  من  ال��ذي  األم��ر  وهو  ومهامها،  بمسئوليتها 
يساهم في تعزيز جهود استعادة األمن واالستقرار في 

سائر أنحاء ليبيا.
”عبدالفتاح  ال��رئ��ي��س  ال��س��ي��د  رح���ب  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
السيسي” بالسيد رئيس مجلس النواب والسيد القائد 

على  الدائم  حرصهما  مثمناً  المسلحة  للقوات  العام 
مصالحه  وص��ون  الشقيق  الليبي  الشعب  إرادة  إنفاذ 
في  واالستقرار  األمن  استعادة  بهدف  وذلك  الوطنية، 
الدولة  ووح��دة  سيادة  على  الحفاظ  جانب  إلى  ليبيا، 
الليبية ، كما أكد على مواصلة مصر جهودها للتنسيق 
بما  المقبلة،  الفترة  خالل  الليبيين  األشقاء  كافة  مع 
يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية 
الليبية، وصوالً إلى إجراء االستحقاق االنتخابي الهام 
برلمانياً ورئاسياً المنتظر بنهاية العام الجاري، فضاًل 
عن منع التدخالت الخارجية التي تهدف باألساس إلى 
الليبي  الشعب  حساب  على  الخاصة  أجنداتها  تنفيذ 
من  والمرتزقة  األجنبية  ال��ق��وات  كافة  إخ���راج  وك��ذا 

األراضي الليبية.

العربية  رئيس جمهورية مصر  يلتقيان  الليبية  المسلحة  للقوات  العام  والقائد  النواب  رئيس مجلس 
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المجلس الرئاسي يلتقي رئيس الحكومة
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واقع االستثمار بين االنكماش والتحفيز في 
ورشة عمل بتنظيم الهيئة العامة لتشجيع 

االستثمار وشؤون الخصخصة

شركة االشغال العامة بنغازي.. )600( موظف 
دون رواتب لعامين واستبعاد من المشاريع التنموية.. 

أسباب منطقية ام اعدام متعمد للشركات العامة

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية يوم 
االثنين الماضي بمقره في مدينة طبرق برئاسة 
صالح  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس 
وبحضور النائب األول لرئيس المجلس األستاذ 
المجلس  لرئيس  الثاني  والنائب  النويري  فوزي 
المتحدث  وب��ح��س��ب  ح��وم��ة  اح��م��ي��د  ال��دك��ت��ور 
عبدالله  السيد  النواب  مجلس  باسم  الرسمي 
ورد  ما  لمناقشة  الجلسة خصصت  فأن  بليحق 
من إجابات وردود من قبل الحكومة حول بنود 
األس��ب��وع  ف��ي جلسة  وردت  ال��ت��ي  االس��ت��ج��واب 
الماضي وتم في الجلسة أيضا اإلعالن عن تقدم 
45 نائباً بطلب سحب الثقة من الحكومة ووفقاً 
للمادة 194  من القانون رقم )4( لسنة 2014 
فانه يتم النظر في هذا الطلب بعد مرور 8 أيام 

وبذلك علقت الجلسة لألسبوع المقبل.

"محمد  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  دع���ا 
المنفي" إلى استلهام الدروس والعبر من تاريخ 
اإلباء واالجداد األبطال، الذين سطروا مالحم 
الجهاد، وحافظوا على الوطن ووحدته، للخروج 

ببالدنا من أزمتها الحالية.
استشهاد  بمناسبة  له  كلمة  في  ذل��ك  ج��اء 
ذكراها  تصادف  المختار  عمر  الشهداء  شيخ 

يوم 16 سبتمبر من كل عام. 
علينا  )تمر  الرئاسي  المجلس  رئيس  وقال 
اليوم ذكرى استشهاد رمز الجهاد الليبي، شيخ 
ورفاقه  ق��اوم  ال��ذي  المختار،  عمر  الشهداء 
من المجاهدين، االحتالل اإليطالي ألكثر من 
عشرين عاماً، خاضوا خاللها عدداً كبيراً من 
في  دروس���اً  وق��دم��وا  وال��ش��رف،  العزة  معارك 

الذود عن األرض والعرض(. 
حياته  المختار  )لقد سخر  قائال  وأض��اف 
وملهم  المقاومة،  رمز  وكان  الوطن،  أجل  من 
أبطالها على امتداد الوطن الغالي، معتبرا أن 
جواده  على صهوة  تكن  لم  المختار  عمر  قوة 
أمام  وهو  حتى  وف��ذاً  قوياً  كان  فقد  فحسب، 
إخماد  في  فشلت  التي  الصورّية  المحاكمة 
لم  مثلما  االح���ت���الل،  ج��ح��اف��ل  ال���ث���ورة ض��د 
للمقاومين  المعنويَّة  الروح  إضعاف  في  تنجح 
الليبيين، فارتفعت حدة المقاومة، وعوضاً عن 
حتى  المختار،  عمر  ألف  ولد  المختار،  عمر 
انتهى األمر بطرد القوات اإليطالية من ترابنا 

الطاهر.

اإلعالن عن تقدم 45 نائبًا بطلب 
سحب الثقة من الحكومة

رئيس المجلس الرئاسي يدعو إلى 
استلهام الدروس والعبر من تاريخ 

ومالحم جهاد اإلباء واالجداد

ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ح��ك��وم��ة ال���وح���دة 
الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الوطنية 
العربية السيد  برئيس جمهورية مصر 
السيد  بحضور  السيسي،  الفتاح  عبد 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 
رئيس  كامل  عباس  والسيد  المصري، 

المخابرات العامة.
وف����ي ب���داي���ة ال��ل��ق��اء ال����ذى ج��رى 
بقصال  الماضي  الخميس  يوم  صباح 
االتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، 
رحب السيد السيسي برئيس الحكومة 
في  للمشاركة  مصر  إل��ى  زي��ارت��ه  ف��ي 
الليبية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات 
المصرية المشتركة، وأكد له أن مصر 
تولي األولوية القصوى لعودة االستقرار 
إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها 

إقليمياً ودولياً. 
كما عبر له عن موقف مصر الثابت 
تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ 
كافة  ورف���ض  أراض��ي��ه��ا،  وح���دة  على 
أشكال التدخالت الخارجية في الشأن 
تماسك  تعزيز  ع��ن  فضاًل  ال��داخ��ل��ي، 
وتوحيد  الليبية  الوطنية  المؤسسات 
الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات 
ارادته  وتفعيل  الشقيق  الليبي  الشعب 

الحرة. 
المصري  الجمهورية  رئيس  وأش��اد 
الوطنية  ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  بمساعي 
للمواطن  المعيشية  األوض��اع  لتحسين 
الليبي، معرباً عن ثقته في قدرة الشعب 
الليبي على التغلب على كافة التحديات 
اآلنية التي تواجهه للوصول إلى إعادة 
بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء 

دعائم األمن واالستقرار.
الوحدة  حكومة  رئيس  أك��د  ب���دوره 
ال��وط��ن��ي��ة ع���ن ال��ت��ق��دي��ر واالع���ت���زاز 
الشديدين من قبل ليبيا على العالقات 
بين  تربط  التي  والتاريخية  األخ��وي��ة 
على  اكد  وكذلك  الشقيقين،  البلدين 
اهمية استثمار الظروف االيجابية في 

تطوير وتعزيز هذه العالقة واالستفادة 
الثقل في  من الخبرات المصرية ذات 
مجاالت إعادة اإلعمار والتنمية لليبيا، 
نحو  الليبي  الشعب  تطلعات  يلبي  بما 

االستقرار واالزدهار.
عن  المصري  الرئيس  أع��رب  كما 
استعداد بالده لتقديم كافة اإلمكانات 
الليبيين  مساعدة  أج��ل  م��ن  ال��الزم��ة 
أجل  من  المطلوب  المناخ  تهيئة  على 
البالغ  االنتخابي  االستحقاق  تنفيذ 
وإنفاذاً إلرادة  االهمية، وذلك احتراماً 
من  وانطالقاً  المقدرة،  الليبي  الشعب 
مبادئ السياسة المصرية القائمة على 
قيم  واحترام  والتنمية  والبناء  التعاون 

ومبادئ حسن الجوار.

بارك النائب األول لرئيس مجلس النواب األستاذ 
ال���زواج  منحة  تنفيذ  ان��ط��الق  ال��ن��وي��ري”  ”ف���وزي 
ومستقبلها،  األم��ة  عماد  يُمثلون  الذين  للشباب 
في  إليه  نصبو  ما  الخطوة  هذه  تُحقق  ان  راجياً 
من  واالستفادة  الحروب  تجار  عن  الشباب  ابعاد 
الوطن عوضاً عن  بناء وتقدم  الكبيرة في  طاقتهم 
السالح والدمار، وشد النائب األول لرئيس مجلس 
في  القادمة  والحكومات  الحكومة  يد  على  النواب 
وفرص  السكن  بتوفير  الوطني  المشروع  استكمال 
العمل لكافة الشباب حتى نستوفي توفير متطلبات 
في  باالستقرار  ينعم  مجتمع  لبناء  البنائنا  الحياة 

كافة مناحي الحياة ، وننقل شبابنا من حالة الفراغ 
واالستغالل إلى البذل والعطاء، ونمضي ببالدنا من 
حالة الفوضى إلى حالة اإلستقرار ونحافظ على ما 
تحقق من وقف الطالق النار والتمهيد لالنتخابات 
كما  الوطنية،  المصالحة  تحقيق  وتيرة  وتسريع 
طالب النائب األول بضرورة رفع صوت كل الليبيين 
كافة  من  األجنبية  ال��ق��وات  كل  باجالء  للمطالبة 
األول  النائب  واختتم  الحبيبة،  بالدنا  تراب  أنحاء 
النويري”  ”ف��وزي  األستاذ  النواب  مجلس  لرئيس 
تصريحه بأن ليبيا ستظل حية شامخة في مواجهة 

كل التحديات وعاش شعبها االبي.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رئيس جمهورية مصر العربية

النائب األول لرئيس مجلس النواب ُيبارك انطالق منحة الزواج للشباب
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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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عبد  ال��ن��واب  مجلس  ق��ال عضو 
انتخاب  ق��ان��ون  إن  نصية:  ال��س��الم 
النواب؛  مجلس  أقره  الذي  الرئيس 
ي���ع���د خ���ط���وة م��ه��م��ة ج������ًدا ت��ج��اه 

االنتخابات.
وأك�����د ن��ص��ي��ة ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 

االن��س��داد  ظ��ل  ف��ي  أن��ه  صحافية، 
وعدم   ،75 ال���  لجنة  في  الحاصل 
التوافق بين مجلسي النواب والدولة، 

كان البد من صدور هذا القانون.
أمامنا  ي��وج��د  “اآلن  وأض����اف: 
لالنتخابات  محدد  وت��اري��خ  ق��ان��ون 

أن  علينا  ويجب  ديسمبر،  وهو 24 
نمضي جميعا نحو هذا االستحقاق 
ال��رئ��اس��ي” الف��ًت��ا إل��ى أن��ه ف��ي حال 
وج����ود أي م��الح��ظ��ات ع��ل��ى ه��ذا 
يتم  وأن  ت��ق��ال،  أن  يجب  ال��ق��ان��ون 

التعامل معها بإيجابية.

ع��لّ��ق��ت ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
ع��ل��ى منحة دع��م  ب�����وراس،  رب��ي��ع��ة 
الزواج التي أطلقتها حكومة الوحدة 
الشباب  تمكين  “إن  قائلة:  الوطنية 
لكن  بناءة  خطوة  أس��رة  تكوين  من 
يجب أن تتبعها خطوة أخرى تسهم 
وتعالج  الوطني  االستقرار  في دعم 

االخفاقات المحتملة والمتراكمة”.

ه��ذه  أن  ب�������وراس،  وأض����اف����ت 
ت��ت��م��ّث��ل في  ي��م��ك��ن أن  ال��خ��ط��وات 
إن���ش���اء ص���ن���دوق م��ت��اب��ع��ة األس���ر 
الناشئة وتنمية مواردها، والصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات 
وص��ن��دوق  والمتوسطة،  الصغيرة 

المعونة الوطنية.
النواب  مجلس  عضو  وأع��رب��ت 

الحكومة  ت��ول��ي  أن  ف��ي  أملها  ع��ن 
اهتمامها بالمرأة األرملة والمطلقة 
واليتيمة والتي تعول أسرتها وتنفق 
لها  ت��خ��ص��ص  وأن  ن��ف��س��ه��ا،  ع��ل��ى 
مؤكدة  لدعمها،  وطنًيا  ص��ن��دوًق��ا 
التي  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  متابعة  ض����رورة 
لحقوق  واسعة  انتهاكات  من  تعاني 

االنسان.

ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  أك���د 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب 
السيد ”سليمان الحراري” على 
ضرورة عودة استئناف رحالت 
للمهاجرين  الطوعية  ال��ع��ودة 
غير الشرعيين المتواجدين في 

ليبيا .
وأوضح الحراري بأن استمرار 
وقف الرحالت سينتج عنه مزيد 

والمادية  اإلداري����ة  األع��ب��اء  م��ن 
على السلطات الليبية المختصة 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ل��ف ال��ه��ج��رة، 
المعاناة  استمرار  إلى  باإلضافة 
مضيفا،  للمهاجرين،  اإلنسانية 
المهاجرين  إع���ادة  ب��رن��ام��ج  أن 
برنامج حاليا  طوعيا هو أفضل 
في  الهجرة  أزم��ة  من  للتخفيف 
ليبيا ومعالجة تكدس المهاجرين 

غير الشرعيين في مراكز اإليواء 
وإعطائهم الفرصة للعودة بشكل 

طوعي إلى بالدهم .
وأكد الحراري حرص مجلس 
النواب على متابعة هذا الموضوع 
مع الجهات ذات العالقة ومعرفة 
الحلول  ووض��ع  التوقف  أسباب 
ال��ن��اج��ع��ة م��ن أج���ل اس��ت��م��راره 

مستقبال وبشكل منتظم .

النائب عبد السالم نصية:

بعد صدور قانون انتخاب الرئيس علينا أن نمضي جميعا نحو االستحقاق االنتخابي

النائب ربيعة بوراس:

تمكين الشباب من الزواج خطوة بناءة لكن يجب أن ُتتبع 
بخطوات تسهم في االستقرار الوطني

رئيس لجنة الشؤون الداخلية يؤكد على أهمية 
استئناف رحالت العودة الطوعية للمهاجرين

أسماء الخوجة: آلية تنفيذ القرار وكيفية صرفه من خزينة الدولة كان سبب االعتراض على منحة الزواج

النائب إسماعيل الشريف: وزارة الصحة ستوّفر األكسجين لمركز العزل ودان خالل ال� 24 ساعة المقبلة

محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع اللجنة 
المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب 

الجهود المبذولة لتوحيد المصرف

أك�������دت ع���ض���و م��ج��ل��س 
ال����ن����واب ال���س���ي���دة أس��م��اء 
النواب  مجلس  بأن  الخوجة 
اصدر قانون رقم )5(  لسنة 
2019 بشأن إنشاء صندوق 
دع��م ال����زواج وب��أن��ه��ا كانت 
المجلس  أعضاء  ضمن  من 
بهذا  ورحبوا  دعموا  الذين 
ال����ق����رار، م��ش��ي��رة إل����ى أن 
أع��ت��راض��ه��ا ك���ان ع��ل��ى آلية 
تنفيذ القرار من قبل السيد 

رئيس الحكومة .
وأوض���ح���ت ال��خ��وج��ة في 
ت��داول��ه  يتم  م��ا  على  رده���ا 
ع���ب���ر م����واق����ع ال���ت���واص���ل 
حول  ردود  من  االجتماعي 

مداخلتها في جلسة مجلس 
سبب  بأن  الماضية  النواب 
السيد  منح  على  االعتراض 
المبلغ  هذا  الحكومة  رئيس 
خزينة  م��ن  ص��رف��ه  وكيفية 
ال���دول���ة وأم��ك��ان��ي��ة ص��رف 

المبلغ لعدد 50 الف شاب، 
هذا  مثل  منح  أن  مضيفة 
على  المقبل  للشاب  المبلغ 
مسكن  وج���ود  دون  ال����زواج 
ودون توفير مصدر دخل ثابت 
صعوبات  في  االس��رة  يضع 

خ��ص��وص��اً ف���ي ظ���ل غ��الء 
المساكن  اي��ج��ارات  أس��ع��ار 
في المدن الرئيسية وغيرها 

من المدن الليبية.
مجلس  ع��ض��و  وت���اب���ع���ت 
ال����ن����واب ال���س���ي���دة أس��م��اء 
الخوجة بأنه كان من االجدر 
ص���رف ه���ذه ال��م��ب��ال��غ في 
للشباب  صغري  مشروعات 
او  الكريمة  الحياة  لتأمين 
صرفت كدفعة اولي لمشاريع 
الليبية  المدن  في  إسكانية 
أس����وة ب���ال���دول ال��م��ج��اورة، 
ال��ش��ب��اب  م��ش��ددة ع��ل��ى أن 
الليبي الذي انهكته الحروب 

يستحق أكثر من ذلك .

النّواب  مجلس  عضو  قال 
إسماعيل الشريف، إنه عقد 
وزي��ر  م��ن  ع��اج��اًل  اجتماًعا 
للنظر  الزناتي  علي  الصحة 
في وضع مركز العزل “ودان” 
نقًصا حاًدا في  يعاني  الذي 

األكسجين.
تطمينات  الشريف،  ونقل 
وزي�������ر ال���ص���ح���ة ب��ت��وف��ي��ر 
خالل  األكسجين  إم���دادات 
ال� 24 ساعة المقبلة بشكل 
تزويد  إلى  باإلضافة  عاجل، 
بمصنع  وّدان  ال��ع��زل  مركز 

أكسجين خالل هذا األسبوع 
المعملية  المتطلبات  وبعض 

األخرى.
كما أشار إلى أن االجتماع 
وزارة  ب���دي���وان  ع��ق��د  ال���ذي 
وحضره  بطرابلس  الصحة 
تم  وّدان،  العزل  مركز  مدير 
ضرورة  إلى  التطّرق  خالله 
المرضى  لبعض  حل  إيجاد 
عالجهم  ي��ت��وف��ر  ال  ال���ذي���ن 
ب��ال��داخ��ل خ��اص��ًة األط��ف��ال، 
إليجاد آلية مناسبة إلمكانية 

عالجهم بالخارج.

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي  "الصديق   الكبير" 
يوم األحد الماضي مع اللجنة البرلمانية المشكلة بموجب 
 2021 لسنة   )68( رق��م  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  ق���رار 
والمكلفة بالتواصل مع المحافظ  الجهود المبذولة لتوحيد 

المصرف . 
المصرف  بمقر  عقد  ال��ذي  االجتماع  ه��ذا  خ��الل  تم   
بالعاصمة طرابلس  مناقشة  أُسس اإلنفاق العام وإجراءات 
العام  من   (12/1( شهرية  اعتمادات  على  بناء  الصرف 

 . 2020
واتفق المشاركون في االجتماع على استمرار التواصل 
لتوحيد مصرف  المبذولة  الجهود  اللقاءات إلنجاح  وعقد 

ليبيا المركزي. 

ميالد  تاريخ  ب��أن  عقيلة"  صالح  "سالم  أن��ا  أعلن 
هو  الصحيح  عقيلة"  صالح  سالم  "عبدالحميد  أبني 
بسجالت  خطأ  ورد  كما  وليس  2015/12/5م 

السجل المدني درنة .

تعديل تاريخ ميالد
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المجلس الرئاسي يلتقي رئيس الحكومة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفًدا اميركًيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشرف على تسليم أول دفعة من صكوك منحة الزواج لعدد من المتقدمين

الدكتور محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
رئيس  نائب  الماضي،  اإلثنين  يوم  مساء  المنفي، 
المنطقة  عن  الوطنية،  ال��وح��دة  بحكومة  ال���وزراء 

الجنوبية، السيد رمضان أبوجناح.
وبحث اللقاء األوضاع األمنية بالمنطقة الجنوبية، 
الشرعية، ووضع مقترحات  الهجرة غير  ومكافحة 

وحلول لمعالجة هذه القضايا المهمة.
مؤسسات  دع��م  آليات  مناقشة  اللقاء  في  تم  كما 
ال��دول��ة ف��ي ال��ج��ن��وب، م��ن أج��ل ال��م��س��اع��دة ف��ي حل 
المنطقة،  منها  تعاني  التي  والمختنقات،  المشاكل 

لتقديم كافة الخدمات واالحتياجات ألهالي الجنوب.

العليا  للجنة  ع��ش��رة  ال��ح��ادي��ة  ال����دورة  ع��ق��دت 
الماضي  الخميس  يوم  المشتركة  المصرية  الليبية 
بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، ورئيس 
للمرة  مدبولي،  مصطفى  السيد  المصري  ال��وزراء 
األولى منذ سنة 2009م، حيث ناقشت عدداً من 
الملفات لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في 
التكامل  تحقيق  تستهدف  والتي  المجاالت،  كافة 

والتنمية االقتصادية للبلدين.
حيث تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم 

والتي من بينها: 
للتنظيم  المركزي  الجهاز  بين  تفاهم  مذكرة    -
المدنية  الخدمة  ووزارة  مصر  بجمهورية  واالدارة 
والخدمة  والوظيفية  االدارة  مجاالت  في  الليبية 

المدنية. 
التجارية  اللجنة  إلن��ش��اء  التفاهم  م��ذك��رة    -
بين  تفاهم  ومذكرة  وليبيا،  مصر  بين  المشتركة 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الصناعة في 

مجال التعاون الصناعي.
-  التوقيع علي مذكرة تفاهم بين وزارتي الزراعية 
والثروة الحيوانية الليبية ونظيرتها المصرية للتعاون 

في المجال الزراعي.
في  المشترك  التعاون  ح��ول  تفاهم  مذكرة    -

مجال الشؤون االجتماعية. 
-  مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني.
الثلوث  مكافحة  مجال  ف��ي  تفاهم  م��ذك��رة    -
البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث واإلنقاذ 
البحري بين مصلحة المواني والنقل البحري بوزارة 

المواصالت وجمهورية مصر العربية. 
-  مذكرة تفاهم بين وزارتي االسكان والمرافق 

في مجال اإلسكان والتشييد. 
- مذكرة تفاهم للتعاون مجال الشباب الرياضة 

بين وزارتي الشباب والرياضة في كال البلدين. 
 - مذكرة تفاهم بين وزارة النفط والغاز الليبية 
لتعزيز  المصرية  المعدنية  والثروة  البترول  ووزارة 

التعاون في مجال النفط والغاز .

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي نائب 
رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية

انعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية 
برئاسة رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية ورئيس الوزراء المصري

التقى رئيس المجلس الرئاسي 
الدكتور محمد المنفي, مساء يوم 
اإلثنين الماضي، وفداً من منسقي 

منتدى حوار الشباب السياسي. 
وبحث اللقاء الذي ُعقد بديوان 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي، ال��ق��ض��اي��ا 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ش��ب��اب، وأه��م��ي��ة 
السياسية،  الحياة  في  مشاركتهم 

ودوره��������م ف����ي ت���ع���زي���ز ع��م��ل��ي��ة 
المصالحة الوطنية. 

ح���ي���ث أك�����د ال���س���ي���د رئ��ي��س 
دعمه  ع��ل��ى  ال��رئ��اس��ي  المجلس 
بهذه  البالغ  واهتمامه  للشباب، 
يُ��ن��ت��ظ��ر منها  ال��ش��ري��ح��ة، وال��ت��ي 
التنمية  في  عليها  ويُ��ع��ّول  الكثير 

وإرساء المصالحة الوطنية.

اس����ت����ق����ب����ل ال����رئ����ي����س 
المجيد  "ع��ب��د  ال��ج��زائ��ري 
الخميس  ي��وم  مساء  تبون" 
الجزائر  الماضيبالعاصمة 
الرئاسي  بالمجلس  النائب 
"م��وس��ى ال��ك��ون��ي" وال��وف��د 
المرافق له الذي بدأ صباح 
ال��خ��م��ي��س زي�����ارة رس��م��ي��ة 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ج��زائ��ري��ة 
الشعبية،  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
وذل���ك ف��ي إط���ار ال��ت��ش��اور 
ال��م��س��ت��م��ر ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن 

الشقيقين. 
وزي��ر  المقابلة  وح��ض��ر 
الخارجية والجالية الوطنية 
لعمامرة  "رمطان  بالخارج 
الخارجية  وزارة  ووك��ي��ل   "
"محمد  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون 
عيسى" ومدير ديوان رئاسة 
"نور  الجزائرية  الجمهورية 

الدين بغداد الدايج". 
ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ل��رئ��اس��ة 
فقد  الجزائرية  الجمهورية 
أكد الرئيس " عبد المجيد 
المقابلة على  " خالل  تبون 

م��وق��ف ال��ج��زائ��ر ال��داع��م 
بما  الليبية،  األزم���ة  لحل 
االنتخابات  ب��إج��راء  يسمح 
مؤسسات  وب��ن��اء  ال��م��ق��ررة، 
الدولة، ورفض أي شكل من 
الخارجي،  التدخل  أشكال 

في الشأن الليبي. 
ب�������دوره أب������رز ال��ن��ائ��ب 
"موسى  الرئاسي  بالمجلس 
الكامل،  ال��ت��واف��ق  ال��ك��ون��ي" 
م��ع ال��رئ��ي��س "ت��ب��ون" ح��ول 
مثمنا  ال��م��ل��ف��ات،  مختلف 
المتواصلة،  الجزائر  جهود 
بما  وال��ت��ش��اور،  بالتنسيق 
الشعبين  م��ص��ال��ح  ي��خ��دم 

الشقيقين، وقرار إعادة فتح 
سفارة الجزائر في طرابلس 
والقنصلية في سبها والخط 
طرابلس،  الجزائر-  الجوي 
وك����ذا ف��ت��ح م��ع��ب��ري غ��ات 

وغدامس. 
 " ال���ك���ون���ي   " وأوض�������ح 
عقب  صحفي  مؤتمر  ف��ي 
بالرئيس  لقائه  أن  المقابلة 
" ت��ب��ون" ه��و ال��ث��ان��ي خالل 
ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة وال���ذي 
سبقته العديد من اللقاءات 
مختلف  ع��ل��ى  وال����زي����ارات 
ال���م���س���ت���وي���ات م����ن ق��ب��ل 
ومنها  الرئاسي،  المجلس 

جمعه  ال��ذي  األخير  اللقاء 
الالفي  الله  "عبد  والنائب 
وكلها  "تبون"  الرئيس  مع   "
التشاور  اج��ل  م��ن  ل��ق��اءات 
القضايا  مختلف  ومناقشة 
المشترك  االه��ت��م��ام  ذات 
ابتداء من الحدود إلى دول 
الجوار وخاصة دول الجوار 
جنوب ليبيا )تشاد والنيجر 
التعاون  وتأكيد  والسودان( 
ل��ت��وف��ي��ر االم�����ن ل��ل��ح��دود 
المشتركة مع مجموعة هذه 

الدول. 
اللقاء  أن  "الكوني"  وبين 
تناول الحديث والتشاور فيما 

السياسات  بتنسيق  يتعلق 
وال���ت���واص���ل وال��م��ؤت��م��رات 
المتعلقة  الدولية  واللقاءات 
الجزائر  ومشاركة  بليبيا، 
ف��ي��ه��ا، وك���ذل���ك م��ن��اق��ش��ة 
المتعلقة  ال��م��واق��ف  بعض 
ب���االن���ت���خ���اب���ات وض������رورة 
اجرائها في موعدها وايضا 
عن  المنبثقة  المخرجات 
مسار برلين، مبرزا في هذا 
مع  الكامل  التوافق  الصدد 

الرئيس تبون حيالها. 
 وأش����ار "ال��ك��ون��ي" إل��ى 
المجيد  "عبد  الرئيس  أن 
تبون" وعده بعودة الرحالت 
طرابلس  بين  قريبا  الجوية 
القنصلية  وفتح  والجزائر، 
في سبها التي كانت موجودة 
سابقا والتي ستعود، وأيضا 
فتح معبري غدامس وغات 
البلدين  البضائع بين  لتنقل 
وه�������ذه خ����ط����وات ت��ع��ت��ب��ر 
من  للشعبين  ج���دا  مهمة 
االقتصادي  التكامل  اج��ل 

والتواصل االجتماعي. 

التقى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور 
الكوني  موسى  والنائبان  المنفي،  محمد 
وع��ب��د ال��ل��ه ال��الف��ي، ص��ب��اح ي���وم اإلثنين 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  الماضي، 
آخر  لبحث  الدبيبة،  الحميد  عبد  السيد 
المستجدات السياسية، وعدد من القضايا 

على الساحة المحلية.
الملفات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
المهمة، في مقدمتها، االنتخابات المقبلة، 
واستعرض ملف المصالحة الوطنية، وبحث 

سبل استمرار الخطوات الكفيلة بإنجاحها. 
رئيس  م��ع  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  وب��ح��ث 
التي  الخارجية،  الزيارات  نتائج  الحكومة، 
المجلس  وكذلك  ال���وزراء،  رئيس  بها  ق��ام 
ال��رئ��اس��ي، خ���الل األي����ام ال��م��اض��ي��ة، كما 
الشقيقة  ال��دول  مع  العالقات  ملف  نوقش 
والصديقة، حيث تم التأكيد خالل االجتماع، 
على أهمية التواصل، وتوطيد العالقات مع 
هذه الدول في إطار االحترام المتبادل، بما 

يعزز روابط التعاون المشترك معها.

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئيس  استقبل 
ي��وم  ص��ب��اح  ال��دب��ي��ب��ة"  "عبدالحميد  ال��س��ي��د 
الدفاع  وزراة  دي��وان  بمقر  الماضي  االربعاء 
الخارجية  وزارة  أمريكيا يضم مستشار  وفدا 
األم��ري��ك��ي��ة ال��س��ي��د "دي��ري��ك��إت��ش ش��ول��ي��ت" ، 
المبعوث األمريكي الخاص إلى ليبيا والسفير 
السيد "ريتشارد نورالند" ، المساعد الخاص 
لمستشار وزارة الخارجية األمريكية ، "ثو إن 
في سفارة  العامة  الشؤون  مسؤول   ، راج��ان" 
الواليات المتحدة في ليبيا السيد "أندرو بول" 
ال��والي��ات  س��ف��ارة  ف��ي  السياسي  المسؤول   ،

المتحدة في ليبيا السيد "سونام ليبرمان"

وتناول اللقاء أخر تطورات الوضع السياسي 
تنفيذ  تجاه  المتخذة  وال��خ��ط��وات  ليبيا  ف��ي 
خارطة الطريق، وكذلك التحديات التي تواجه 

اإلستحقاق اإلنتخابي في ديسمبر المقبل.
وأكد السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
النجاح  ق��ص��وى  اهمية  ت��ول��ي  حكومته  ب��أن 
تخصيص  خ��الل  من  االنتخابي  االستحقاق 
وتوفير  للمفوضية  الالزمة  المالية  ال��م��وارد 

االمن و بسط االستقرار.
ومن جهته اكد السيد " شوليت" دعم بالده 
للمسار السياسي والتعاون مع الحكومة لبلوغ 

االنتخابات المزمع عقدها ديسمبر المقبل.

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد 
عبد الحميد الدبيبة يوم الثالثاء الماضي بديوان 
رئاسة الوزراء على تسليم صكوك منحة الزواج 
لعدد من المتقدمين بحضور وزير الشباب فتح 
السيد  الزواج  دعم  ورئيس صندوق  الزني،  الله 

خالد محمد.
الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة  السيد  وألقى 

كلمة بالمناسبة أكد فيها دعمه لشريحة الشباب، 
ورغبته في رؤيته لخيم األفراح عوًضا عن خيم 
صناديق  عن  عوًضا  اإلعمار  وصناديق  المآتم 
الذين  الشباب  في  أمله  عن  وأع��رب  الذخائر 
التنمية  في  عليهم  ويعول  الكثير  منهم  يُنتظر 

والبناء.
وسلم السيد الرئيس بعد ذلك أولى الصكوك 

المتقدمين  من  االولى  الدفعة  من  ألول شخص 
والتي تضمنت على عدد 60 شاب.

تنفيذ  إط���ار  ف��ي  الخطوة  ه��ذه  وت��أت��ي 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئيس  م��ب��ادرة 
في  أطلقها  التي  الشباب  زواج  لتيسير 
للشباب  العالمي  باليوم  الوطني  االحتفال 

أغسطس الماضي.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدًا من منسقي منتدى حوار الشباب السياسي

الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" يستقبل النائب بالمجلس الرئاسي "موسى الكوني" 
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 " الوطنية  الوحدة  بحكومة  الصحة  وزي��ر  بحث 
علي الزناتي " مع نظيرته المصري " هالة زايد "آلية 
الجانبين في مجالي  بين  الحقيقية  الشراكة  تفعيل 
المراكز في  إدارة بعض  التدريب والتأهيل، ومجال 

ليبيا.
وتم خالل االجتماع - الذي جاء في إطار مشاركة 
وزارة الصحة في الدورة الحادية عشر للجنة العليا 
المصرية الليبية المشتركة المنعقدة في القاهرة - 
التي تم توقيعها  التأكيد على ما جاء في االتفاقية 
الماضي،  أبريل  من  العشرين  في  طرابلس  بمدينة 
الصحة  وزارة  ِقبل  من  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي 

المصرية منذ فترة. 
في  أصدرت  قد  المصرية  الصحة  وزارة  وكانت 
يقضي  ق��راًرا  الماضي  أبريل  من  والعشرين  الثاني 
بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات 

المصرية الحكومية. 
كما قامت بتزويد  المستشفيات الليبية بكميات 
لتر،   700,000 من  بأكثر  تقدر  األكسجين  من 
مصنع  لتوقف  نتيجة   ، حدث  الذي  العجز  لتغطية 

وادي الربيع عن العمل . 
إرس��ال  على  الجانبان  اتفق  اللقاء  ختام  وف��ي 
الكبرى  المستشفيات  بعض  لتقييم  مصري  فريق 
كمستشفى طرابلس الجامعي ومركز بنغازي الطبي 
وتدريب  وإدارة  تشغيل  في  الفعلي  البدء  آجل  من 

الكوادر بالمراكز من آجل توطين العالج بالداخل. 
كما تم االتفاق على البدء بتنفيذ برنامج تدريب 
ِقبل  من  المعد  المساعدة  والطبية  الطبية  الكوادر 

إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة. 
الزمالة  ف��ي  ال���دراس���ات  استكمال  إط���ار  وف��ي 
المصرية؛ تم االتفاق على إرسال الكوادر المصرية 
للعمل بالمستشفيات الليبية، واعتماد بعض المراكز 
الليبي  الجانب  ليبيا، وذلك الستفادة  الدراسية في 
من الخبرات المصرية، واستفادة الجانب المصري 

باستكمال الفترة المطلوبة عليهم للدراسة. 

لوزارة  التابع  الوطني لالمتحانات  المركز  أصدر 
التربية والتعليم جدول امتحان شهادة اتمام مرحلة 
ال��دراس��ي  للعام  االول  ال���دور  االس��اس��ي  التعليم 
2020-2021 م وستبدأ االمتحانات يوم الثالثاء 

21 من شهر سبتمبر الجاري .
اتمام  شهادة  امتحان  جدول  المركز  اصدر  كما 
مرحلة التعليم االساسي ) الديني ( الدور االول للعام 
الدراسي الحالي وستبدأ االمتحانات يوم األحد 26 

من شهر سبتمبر الجاري .
وأوضح المركز الوطني لالمتحانات أن الثالميد 
أيام  وبقية  اي��ام  اربعة  خالل  االمتحانات  سيؤدون 
كل  من  عطلة  والسبت  والجمعة  الخميس  االسبوع 
االستشارية  العلمية  اللجنة  لتوصية  تنفيذل  اسبوع 

بوزارة التربية والتعليم .
مادتي  في  الثالميد  يمتحن  الحاسوب  م��ادة   =
االش��راف  تحت  مدارسهم  في  والكتابة  الحاسوب 

المباشر لمعلمي المادتين .
- ثالميد المنازل يحدد مدراء مكاتب االمتحانات 

المدارس التي سيمتحن امامها هوالء الثالميد.  

وزيرا الصحة الليبي والمصري يبحثان في القاهرة 
آلية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجانبين

المركز الوطني لالمتحانات يصدر جدول امتحان 
شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي الدور األول

المجلس الرئاسي يلتقي وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة

لجنة مكلفة من وزارة الخارجية تتطلع على أوضاع السفارة الليبية بدمشق

ليبيا تترأس اجتماع المجموعة العربية في نيويورك على مستوى المندوبين

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد بلدية ربيانة ورئيس مجلس حكمائها وأعيانها

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد وأعضاء بلدية أوجلة ومجلسها االجتماعي

المجلس  رئيس  التقى 
محمد  الدكتور  الرئاسي، 
عبد  وال��ن��ائ��ب��ان  المنفي، 
ال���ل���ه ال����الف����ي وم���وس���ى 
االثنين  يوم  ظهر  الكوني، 
الماضي، عدد من وجهاء 
المقارحة،  قبيلة  وأعيان 
ال���ذي���ن أع��ل��ن��وا دع��م��ه��م 
حتى  ال��رئ��اس��ي  للمجلس 
مشروع  إنجاز  من  يتمكن 
ال���م���ص���ال���ح���ة ال��وط��ن��ي��ة 
وتحقيق االستقرار في كل 

مناطق ليبيا.
وأش�����������اد ال����وج����ه����اء 
المجلس  ب��دور  واألع��ي��ان 

ال���رئ���اس���ي، وم��س��اه��م��ت��ه 
في اإلف��راج عن عدد من 
ال��س��ج��ن��اء، ال���ص���ادرة في 

قضائية،  أح��ك��ام  حقهم 
بالتنسيق مع وزارة العدل، 
وط��ال��ب��وه االس��ت��م��رار في 

ه���ذه ال���م���ب���ادرة، إلن��ج��اح 
م����ش����روع ال��م��ص��ال��ح��ة، 
شمل  لم  إلى  تهدف  التي 

الليبيين.
وت������م خ������الل ال���ل���ق���اء 
لجنة  دع��م  على  التأكيد 
في  ت��س��اه��م  ال��ت��ي   5+5
على  االس��ت��ق��رار  تحقيق 
ك���ام���ل ال����ت����راب ال��ل��ي��ب��ي 
وت��م��ه��د ال��ط��ري��ق إلج���راء 
االنتخابي في  االستحقاق 

ديسمبر القادم.

من  المكلفة  اللجنة  أن��ه��ت 
ب��االط��الع   ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة 
بدمشق  الليبية  السفارة  على  
وت��ق��ي��ي��م وم��ع��ال��ج��ة أوض����اع 
ال���س���ف���ارة  أع��م��ال��ه��ا ب��إع��داد 
تقرير بالخصوص .وذلك سعيا 
والتعاون  الخارجية  وزارة  من 
ال���دول���ي ب���ض���رورة م��م��ارس��ة 
كافة  في  الدبلوماسية  البعثات 
دول العالم لمهامها تحت مظلة 
ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ، 

الليبيين  كل  حكومة  باعتبارها 
،تحت إشراف وزارة الخارجية 

والتعاون الدولي.
الخارجية  وزارة  وذكر موقع 
أن اللجنة شكلت في إطار سعي 
الوزارة إلى إنهاء حالة االنقسام 
، والتئام كافة السفارات الليبية 
حكومة  تبعية  تحت  ب��ال��خ��ارج 

الوحدة الوطنية.
قامت  الخصوص  هذا  وفي 
وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 

ال���دول���ي  ن��ج��الء ال��م��ن��ق��وش ، 
اإلدارات  م��ن  لجنة  بتكليف 
للوقوف   ، ب���ال���وزارة  المعنية 
الليبية  السفارة  أوض���اع  على 
دمشق  ال��س��وري��ة  ب��ال��ع��اص��م��ة 
بعض  وم��ع��ال��ج��ة  وت��ق��ي��ي��م   ،
اإلشكاليات القائمة ، بما يكفل 
بها  المناطة  مهامها  ممارسة 
ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  مظلة  ت��ح��ت 
وزارة  وإش������راف   ، ال��وط��ن��ي��ة 

الخارجية والتعاون الدولي . 

ترأست ليبيا ، اجتماع المجموعة 
مستوى  على  نيويورك  في  العربية 
عن  صادر  بيان  بحسب  المندوبين، 
األم��م  ل��دى  الدائمة  الليبية  البعثة 

المتحدة.
يوم  لها  بيان  في  البعثة،  وقالت 
عقد  اجتماع  إن  الماضي،  الخميس 
األربعاء بمقر البعثة الليبية بنيويورك 
مندوب  برئاسة  العربية  للمجموعة 
طاهر  المتحدة  األم���م  ل��دى  ليبيا 
السني ضم المراقب الدائم لجامعة 
الدول العربية والمندوبين والسفراء 

العرب. 

وخالل االجتماع، ناقش المندوبين 
ق��رارات  المتضمن  األع��م��ال  ج��دول 
وكيفية  ال��ع��رب  ال��خ��ارج��ي��ة  وزراء 
والتحضير  التنفيذ،  موضع  وضعها 
الجتماع وزراء الخارجية العرب في 

اجتماعات  ه��ام��ش  على  ن��ي��وي��ورك 
رفيعة المستوى باألمم المتحدة التي 
الفترة  خ��الل  نيويورك  في  ستعقد 
سبتمبر  شهر  من  الى 26   20 من 
الجاري والتي سيحضرها لفيف من 

رؤساء وزعماء الدول. 
كما  تم أيضاً في هذا االجتماع، 
دولة  مندوب  إحاطة  إلى  االستماع 
التي  التطورات  آخ��ر  عن  فلسطين 
الفلسطينية،  ال��ق��ض��ي��ة  ت��ش��ه��ده��ا 
وكيفية تقديم الدعم والمساندة على 
المستوى العربي والدولي في أروقة 

األمم المتحدة. 
ي��ش��ار ، إل��ى أن��ه��ا ال��م��رة األول��ى 
المجموعة  اجتماع  فيها  يعقد  التي 
بالحضور الشخصي في مقر البعثة 
الليبية بعد قرابة عام ونصف بسبب 

جائحة كورونا.

التقى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور 
محمد المنفي، مساء يوم االثنين الماضي 
عميد بلدية "ربيانة"، ورئيس لجنة الحكماء 
والفرع البلدي الشورى والقدرفي، لمناقشة 
تقديم  تعيق  التي  والصعوبات،  المشاكل 
الجنوب  بمناطق  للمواطنين  ال��خ��دم��ات 
البنية  السيما  المجاالت،  من  العديد  في 

التحية. 
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة 
تواجه  التي  الصعوبات  حلحلة  على  العمل 
المواطنين في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقات، لخلق تنمية مكانية في الجنوب، 
ودعم شريحة الشباب، وتأمين الحدود لضمان 

استقرار المنطقة.
الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وش��دد 

على أحقية المشاركة السياسية، لكل مكونات 
وأن  "ال��ت��ب��و"،  مقدمتها  وف��ي  الليبي  الشعب 
االنتخابات  إيجابي، في نجاح  لهم دور  يكون 

القادمة.
 ، الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وأضاف 
الوطنية  المصالحة  من  مهم  جزء  التبو،  بأن 
الشاملة، مؤكداً بأن هذا المشروع يحتاج لعمل 

طويل وبمشاركة الجميع، حتى يحقق األهداف 
التي أنشىء من أجلها.

من جهتهم أكد عميد البلدية، ورئيس لجنة 
على  االج��ت��م��اع،  خ��الل  واألع���ي���ان،  الحكماء 
الذي  الوطنية،  المصالحة  لمشروع  دعمهم 
أجل  من  م��ؤخ��راً  الرئاسي،  المجلس  أطلقه 

تحقيق االستقرار على كامل التراب الليبي.

الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
يوم  ظهر  المنفي،  محمد  ال��دك��ت��ور 
أوجلة،  بلدية  عميد  الماضي،  األحد 
يترون"،  عيسى  محمد  "أحمد  السيد 
وأعضاء  البلدية،  أعضاء  من  وع��دد 
لمناقشة  وذلك  االجتماعي،  مجلسها 
بعض المشاكل والصعوبات التي تعيق 
تقديم الخدمات للمواطنين في بعض 
على  وال��ع��م��ل  بالبلدية،  القطاعات 
ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  تذليلها 

العالقة.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  وش��دد 
اإلس��راع  ض���رورة  على  اللقاء  خ��الل 
تعاني  التي  المختنقات  كل  حل  في 

منها البلدية، ووضع حلول عاجلة لكل 
توفير  دون  تحول  التي  اإلشكاليات 

الخدمات للمواطنين في أوجلة. 
البلدية  وأع���ض���اء  ع��م��ي��د  وع��ب��ر 

عن  بأوجلة،  االجتماعي  والمجلس 
الرئاسي  المجلس  بموقف  امتنانهم 
إحتياجات  بتوفير  لالهتمام  الداعي 
ال��م��واط��ن��ي��ن ف��ي ج��م��ي��ع ال��ب��ل��دي��ات، 

حتى  للمجلس،  دعمهم  عن  معربين 
المصالحة  مشروع  إنجاز  من  يتمكن 
في  االس��ت��ق��رار  وتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة، 
إلج��راء  وص���والً  ليبيا،  مناطق  كافة 
ديسمبر  في  االنتخابي  االستحقاق 

القادم.
عميد  أش���اد  متصل،  س��ي��اق  وف��ي 
وأعضاء البلدية والمجلس االجتماعي، 
بمساهمة المجلس مؤخراً في اإلفراج 
عن عدد من السجناء، الذين صدرت 
ودعوتهم،  أحكام قضائية،  في حقهم 
بالتنسيق  اإلفراجات،  في  لالستمرار 
م��ش��روع  ض��م��ن  ال���ع���دل  وزارة  م���ع 

المصالحة الوطنية الشاملة.
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وقع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة 
وزارة  مع  أبوهيسه(،  )أحمد  السيد  الوطنية 
العربية،  مصر  بجمهورية  والصناعة  التجارة 

مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي.
ه���ذا وق���د ت��م ت��وق��ي��ع اإلت��ف��اق��ي��ة م��ن خ��الل 
في  المصرية  الليبية  العليا  اللجنة  اجتماعات 
بمدينة  عقدت  والتي  عشر،  الحادية  دورت��ه��ا 
القاهرة وقد شارك فيها السيد الوزير رفقة وفد 
وزاري برأسه رئيس الوزراء السيد عبدالحميد 

الدبيبه.
ومن جهته، بحث وزير الصناعة الليبي بمقر 
إقامته بالقاهرة، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة 
التعاون  آف��اق  فتح  الحربي،  للتصنيع  العربية 
الوحدة  بحكومة  والمعادن  الصناعة  وزارة  بين 
الوطنية والهئية العربية للتصنيع الحربي بمصر. 

 " المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  عقد 
الصديق عمر الكبير" اجتماعا يوم الخميس 
مع  القاهرة  المصرية  بالعاصمة  الماضي 

نظيره المصري " طارق حسن عامر " .
الملفات  مناقشة  االج��ت��م��اع  خ��الل  وت��م 
المشتركة بين القطاعين المصرفيين الليبي 
والمصري وفقا لما نشره المكتب اإلعالمي 
ال��م��رك��زي ع��ب��ر صفحته  ل��ي��ب��ي��ا  ل��م��ص��رف 

الرسمية . 

تابع االجتماع الذي عقد يوم االثنين الماضي 
العامة  األش��غ��ال  ش��رك��ات  ع��م��ل   ، ب��ط��راب��ل��س 
والوقوف على الصعوبات والمشاكل والتحديات 
التي تواجهها ، ورؤيتها المستقبلية لتدوير عجلة 

العمل . 
وضم االجتماع وزير اإلسكان والتعمير "أبوبكر 
"خالد  الفنية  للشؤون  ال��وزارة  ووكيل  ال��غ��اوي"، 

العبدلي"، ورؤساء ومدراء شركات األشغال . 
كانت  كما  الشركات  ع��ودة  اإلجتماع  وناقش 
 ، بها  م��رت  التي  الظروف  بعد  بالسابق،  عليه 
واالجراءات المتعلقة للحصول على عقود عمل 
سلبا  أثر  ال��ذي  األم��ر  سنوات،  منذ  والمتوقفة 
بصرف  اإليفاء  دون  وحال  الشركات  عمل  على 

مرتبات العاملين بها لعدة أشهر . 
وأكد وزير اإلسكان والتعمير خالل االجتماع 
دعمه للشركات من خالل إعطائها األولوية في 

إبرام عقود أعمال التنفيذ . 

وزارة الصناعة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة 
التجارة والصناعة بجمهورية مصر

محافظ مصرف ليبيا المركزي ونظيره المصري 
يبحثان في القاهرة الملفات المشتركة

متابعة عمل شركات األشغال العامة والوقوف على 
الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجهها 

وكيل وزارة الصناعة لشؤون التعدين يقوم بجولة ميدانية في مدينة درنة 

مصرف ليبيا المركزي يتابع تنفيذ إستراتيجيته لتطوير سوق المدفوعات اإللكترونية

وزير الدولة للشؤون االقتصادية:

التوقيع على عدة مذكرات للتفاهم المشترك بين ليبيا ومصر 
تصب في المصلحة المتبادلة للشعبين الشقيقين

قام وكيل وزارة الصناعة 
التعدين  المعادن لشؤون  و 
الشلوي(  )منصف  السيد 
مدينة  في  ميدانية  بجولة 
مصنع  زار  ح��ي��ث  درن�����ة، 
في  للمشروبات  ص��داق��ة 
درن����ة وال�����ذي ي��ع��د رائ���د 
المشروبات  صناعة  ف��ي 

الغازية.
وب��ح��ث ال��وك��ي��ل خ��الل 
ج����ول����ت����ه، ك���ي���ف���ي���ة ح��ل 
والصعوبات  المختنقات 
ه��ذا  تشغيل  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي 
وكما  ج��دي��د  م��ن  المصنع 
إلدارة  تكريم  شهادة  ق��دم 
تأسيسه  تم  الذي  المصنع 
ت��ق��دي��راً  1945م،  ع���ام 

لدوره الريادي.
الوكيل  جولة  وتضمنت 
تدوير  لمصنع  زيارة  أيًضا 
بالمنطقة  الواقع  القمامة 
درن��ة،  الثانية  الصناعية 
على  األك��ب��ر  يعتبر  وال���ذي 
م��س��ت��وى ال��ب��الد و ب��ق��درة 
إن��ت��اج��ي��ة ت��ف��وق ح��وال��ي ) 
و  ي��وم��ي��ا،  ط��ن   )  1000
عدم  أسباب  على  الوقوف 
الفعلي،  للعمل  مباشرته 
تذليل  ف���ي  وال��م��س��اه��م��ة 
نحو  تحول  التي  الصعاب 

أنطالقته بشكل فعلي.
وت����خ����ل����ل����ت ال���ج���ول���ة 

ال��م��ي��دان��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة زي���ارة 
م��ص��ن��ع األث������اث ال���واق���ع 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة 
بعض  على  للتعرف  درن���ة 
تعتبر  ال��ت��ي  و  منتوجاته، 
عالية  وخ��ام��ة  ج��ودة  ذات 
كما  م��ن��اس��ب،  وس��ع��ره��ا 
إدارة  م���ع  أي��ض��ا  اج��ت��م��ع 
إمكانية  لبحث  المصنع 
في  واستلم  أعماله  تطوير 
مهداة  درع��ا  زي��ارت��ه  ختام 
إل��ى  ال��م��ص��ن��ع  إدارة  م���ن 
والمعادن  الصناعة  وزارة 

بحكومة الوحدة الوطنية.
واخ������ت������ت������م ج���ول���ت���ه 
ال���م���ي���دان���ي���ة ب��ال��م��ح��ط��ة 
ال���راب���ع���ة ب��االج��ت��م��اع مع 
الجمعية  و  اإلدارة  مجلس 
التجارة  لغرفة  العمومية 
والصناعة و الزراعة درنة، 

على  النقاش  ت��رك��ز  حيث 
حلحلة العراقيل التي تعيق 
الخاص  القطاع  إنطالقة 
من  وال��ت��ي  درن���ة،  بمدينة 
أهمها إعادة تشغيل كل من 
وإع��ادة  المطار،  و  الميناء 
الصناعية  المنطقة  الحياة 
والتي تقع جميعها بالنطاق 

الجغرافي لبلدية درنة.
واخ����ت����ت����م االج���ت���م���اع 
باإلتفاق على إعداد مذكرة 
الصناعة  مراقبة  قبل  من 
ال��ت��ج��ارة  غ���رف���ة  وإدارة 
ال���زراع���ة،  و  ال��ص��ن��اع��ة  و 
التي  النقاط  كافة  تشمل 
الحلول  و  لها  التعرض  تم 
يوصى  وال��ت��ي  المقترحة 

األخذ بها سريعا. 
وزارة  وك����ي����ل  وك�������ان 
والمعادن لشؤون  الصناعة 

الشلوي  منصف  التعدين" 
ال��م��اض��ي قد  " االس���ب���وع 
لعدد  ميدانية  ب��زي��ارة  ق��ام 
م����ن م���ص���ان���ع االس��م��ن��ت 
وال���م���ح���اج���ر ب��ال��م��ن��ط��ق��ة 
بجولة  استهلها  الشرقية 
المحاجر  م��ن  لمجموعة 
الواقعة  بالمنطقة  العاملة 

جنوب الجبل األخضر.
ال��وك��ي��ل مصنع  وت��ف��ق��د 
واجتمع  الفتائح  أسمنت 
ورئيس  المصنع  مدير  مع 
بالمصنع  العاملين  نقابة 
بجولة  بعدها  ق��ام  كما   ،
الطين  لمحاجر  ميدانية 
ب��م��ن��ط��ق��ة ال��م��س��ل��ق��ون و 
الجيري  الحجر  محاجر 

جنوب المصنع. 
ال���وزارة  وك��ي��ل  زار  كما 
عددا من المحاجر الخاصة 

والتي تبعد نحو ) 50 كم ( 
جنوب مدينة درنة للوقوف 
ع��ل��ى أوض��اع��ه��ا واج��ت��م��ع 
بها  المستثمرين  بعض  مع 
ومن ثم اإلنتقال الى وادي 
على  ل��ل��وق��وف  بالضحاك 
الملتزمة  ال��م��واق��ع  أح���د 
 ( رق��م  ال��ق��ان��ون  بنصوص 
من   1971 ل��س��ن��ة   )  2
ح��ي��ث ال��م��س��اح��ة و دف��ع 
األتاوات  و  اإليجارات  قيم 
البيئة  على  المحافظة  و 

المحيطة. 
وقام الوزير ايضا بزيارة 
لشركة  ال��ت��اب��ع  ال��م��ح��ج��ر 
اإلشغال العامة درنة الواقع 
لوادي  الكبير  السد  جنوب 
) درنة ( اطلع خاللها على 
مراحل اإلنتاج و الصعوبات 

التي تعيق سير العمل . 
ادارة  مع  الوكيل  واتفق 
شركة األشغال العامه درنه 
على ضرورة االلتزام التام و 
المستحقات  بدفع  الفوري 
ال��واج��ب��ة ل��ص��ال��ح ال��دول��ة 

الليبية في أقرب وقت. 
وراف�����ق ال��وك��ي��ل خ��الل 
ه��ذه ال��ج��ول��ة، م��دي��ر فرع 
المؤسسة الوطنية للتعدين 
درنة و مدير فرع المؤسسة 
الجبل  للتعدين  الوطنية 

األخضر.

صباح  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  عقد 
مع  إجتماعاً  بطرابلس  الماضي  الثالثاء  ي��وم 
المستشارين  وبعض  المصرف  إدارات  م��دراء 
إستراتيجية  تنفيذ  ُمتابعة  إطار  في  بالمصرف 
مصرف ليبيا المركزي لتطوير سوق المدفوعات 

اإللكترونية .
البوابة  وناقش االجتماع سبل تطوير مشروع 

والتى  األجنبية  بالعمالت  للدفع  االلكترونية 
الدفع  للعمالء باستخدام مختلف وسائل  تسمح 
المتاحة عبر مواقع التجارة االلكترونية العالمية 

 . paypal بالعمالت األجنبية بما فيها خدمة
صكوك  ت��داول  موقف  إلى  اإلجتماع  وتطرق 
المقاصة بين المصارف ومدى التزامها في قبول 
والتأكيد  عراقيل  أي  دون  بينها  فيما  الصكوك 

على ضرورة إلتزام المصارف بتعليمات مصرف 
ليبيا المركزي بهذا الشأن .

وتناول اإلجتماع متابعة تنفيذ خطة المصرف 
المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف 
الفروع  بكافة  توفرها  ض���رورة  على  والتأكيد 
لكافة  إضافية  سيولة  ونقل شحنات  المصرفية 

مناطق ليبيا.

أك���د وزي����ر ال���دول���ة ل��ل��ش��ؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة  "س��الم��ة ال��غ��وي��ل" 
ال��م��ص��ري  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ت��ع��اون  أن 
مختلف  في  حاليا  نشهده  ال��ذي 
على  بالتوقيع  وت��وج  ال��م��ج��االت  
عدة  مذكرات للتفاهم المشترك 
المتبادلة  المصلحة  ف��ي  يصب 
واصفا   ، الشقيقين   للشعبين 
هذا التعاون بالخطوة في االتجاه 

الصحيح .
وقال " لغويل " في تصريح خص 
بالهاتف  الليبية  االنباء  وكالة  به 
التعاون  ه��ذا  "إن  ال��ق��اه��رة   م��ن 
المشترك املته االدارة السياسية 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة 
السياسية  واالدارة  ال��وط��ن��ي��ة 
توجت  والتي  مصر   في  للقيادة 

بالتوقيع على " 13 " مذكرة تفاهم 
مشتركة ، باالضافة الى 6 عقود 
تنفيدية بين الجانبين في مختلف 
المجاالت من بينها الطرق، والبناء 

والكهرباء ، والزراعة ، والصحة ، 
الخبرة   ونقل   ، المدنية  والخدمة 

، وتفعيل راس المال .
للشؤون  الدولة  وزي��ر  واض��اف 

االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ت��ص��ري��ح��ه أن 
االقتصادية  اللجنة  اجتماعات 
ال���ت���ي ع���ق���دت ب���رئ���اس���ة وزي����ر 
االقتصاد" محمد لحويج " ووزيرة 
التعاون الدولي " رانيا المشاط "  
بالحكومة المصرية عكفت خالل 
كافة  دارس���ة  على  اجتماعاتها 
مذكرات التفاهم  المشترك التي 
للبلدين  تتطلبها المرحلة الحالية 
مذكرات  كافة  لدراسة  باالضافة 
وقعت  التي  المشتركة  التفاهم  
والتي  البلدين  بين  السابق  ف��ي 
نتجية  الجمود  من  بمرحلة  مرت 
والتي  االستنائية  غير  الظروف 
وعالقة  وثقافة  وواق��ع  التتناسب 
ال��ش��ع��ب��ي��ن ال��ل��ي��ب��ي وال��م��ص��ري 

وارتباطهم التاريخي .
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رئيس بلدية بنغازي يوضح وضعية ملف النظافة العامة في المدينة

بوالخطابية يشارك في حفل افتتاح بهو الضباط بقاعدة طبرق البحرية

زيارة الفريق االستشاري لوزير الدولة للشئون االقتصادية لبلدية االبيار

بلدي أوجلة يناقش مشاكل الكهرباء مع مدير عام الشركة 

التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية 
السيد ” الصقر بو جواري”  مع عدد من 
رؤساء المجالس المحلية وُمدراء الشركات 
الخاصة العاملة في مجال النظافة العامة 

في المدينة.
وك����ان م���ن ب��ي��ن ال��ح��اض��ري��ن،  عضو 
بالبلدية  البيئة  ملف  م��س��ؤول  المجلس 
السيد ” أحمد فرج الطيرة”  ووكيل ديوان 
ومدير  األوج��ل��ي”  ناصر  السيد”  البلدية 
يوسف  ال��س��ي��د”  المجلس  رئ��ي��س  مكتب 
المحالت  ش��ؤون  إدارة  ومدير  ال���زواوي” 
رئيس لجنة متابعة أعمال النظافة بالبلدية 

السيد”ناصر المشيطي”.
المجلس  رئيس  السيد  استعرض  حيث 
ال��ت��س��ي��ي��ري ل��ل��ب��ل��دي��ة، أه����م ال��م��راح��ل 
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي تُ��واج��ه ه���ذا الملف 
البلدية في  الُمتخذة من قبل  واإلجراءات 

هذا الشأن .
و ذكر رئيس المجلس التسييري ، بأنه 
لمهام  التسييري  المجلس  استالم  عند 
أعمال  ف��ي  واض���ح  ق��ص��ور  ل��وح��ظ  عمله 
الُقمامة  تراكم  خالل  من  العامة  النظافة 
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��ُط��رق��ات وال���ش���وارع 
والساحات والميادين ، ُمشيراً إلى الجهود 
في  الُمتمثلة  البلدية  قبل  من  المبذولة 
بداية  من  عاجلة  نظافة  بحمالت  القيام 
على  حفاظاً  لمهامها  المجلس  اس��ت��الم 
البيئة والصحة العامة وسالمة المواطنين.
االجتماع  إل��ى   ، ج��واري”  بو  تطرق”  و 
ال����ذي ع��ق��ده م��ع رئ��ي��س م��ج��ل��س وزراء 
 2019 ع��ام  بداية  في  الليبية  الحكومة 
م والذي نتج عنه تكليف إحدى الشركات 
الخاصة بأعمال النظافة في المدينة من 
تعليمات  على  بناء  إبرامه  تم  عقد  خالل 

رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية.
، أن الشركة  “ب��و ج�����واري”    ووض���ح 
الخاصة الُمتعاقد معها بدأت في أعمالها 
وأعمال  اليومي  التساقط  ونقل  بتنظيف 
ال��ك��ن��س، ون��ق��ل ال��ُم��خ��ل��ف��ات م��ن األح��ي��اء 
والطرقات والشوارع والساحات والميادين، 
التي  المرحلية  المكبات  معظم  وإغ��الق 
اإلسمنتية،  ب��ال��ح��واج��ز  م��وج��ودة  ك��ان��ت 
قمامة  صندوق   )  1427( ع��دد  وت��وزي��ع 
ُمختلفة األحجام على العديد من األحياء 

داخل المدينة .
البلدية حاولت  أن  ج��واري”   بو  وبين” 
تفعيل عمل الشركة العامة  وتكراراً  مراراً 
العيني  الدعم  خالل  من  بنغازي  للنظافة 
والمادي وتوفير االحتياجات التي تفرضها 
طبيعة العمل في الشركة والُمتمثلة في ما 

يلي : –
• توفير عدد )100 ( مئة شاحنه نقل 

قمامة نوع )إفكو( .
• توفير عدد رأس جر )فاقون( .

لنقل  • عدد سبعة شاحنات ضاغطة 
القمامة منها خمس شاحنات ُمستلمة عن 

طريق صندوق األمم الُمتحدة اإلنمائي .

لرش  س��ي��ارات  خمس  ع��دد  توفير   •
المبيدات ُمجهزة بالكامل .

 7,200,000 ق��دره  مبلغ  ص��رف   •
الشركات  الشركة لصالح  ديون ماليه عن 
الخاصة التي سبق للشركة التعاقد معها .
 )  650,000( وق��دره  مبلغ  • صرف 
لتوفير  للشركة  دعماً  للشركة  دع��م  د.ل 
الغيار  بقطع  الُمتعلقة  اإلحتياجات  بعض 

وصيانة األليات .
• توفير المحروقات والزيوت للسيارات 

التابعة للشركة .
• الصرف على احتياجات المقبرة من 
1 .أكتوبر 2017 م م حتى عام 2021م 
إلى  المصروفات  حيث وصلت قيمة هذه 

414,000 د .ل
للبلدية بأنه  ب��وج��واري”   ه��ذا وأك��د ” 
الُقمامة  إنتشار  بعودة  يسمح  أن  اليُمكن 
في  وال��س��اح��ات  والميادين  ال��ش��وارع  ف��ي 
مدينة بنغازي تحت أي ظرف من الظروف 
،ألن هذا يعرض صحة وسالمة المواطنين 
م   2016 عام  من  الشركة  ،وأن  للخطر 
“التساقط  القمامة  نقل  على  ُمتوقفة 

اليومي ” .

ش���������ارك رئ�����ي�����س ال���م���ج���ل���س 
التسييري لبلدية طبرق السيد فرج 
بهو  افتتاح  حفل  في  بوالخطابية 
البحرية  طبرق  بقاعدة  الضباط 
بحضور اللواء شعيب الصابر رئيس 
أركان القوات البحرية واللواء ناجي 
بوعلوية أمر قاعدة طبرق البحرية 
منطقة  أمر  بورقعة  هاشم  واللواء 

ضباط  وحضور  العسكرية  طبرق 
وض��ب��اط ص��ف وج��ن��ود ال��ق��اع��دة 

البحرية .
أثنى  كلمة  بوالخطابية  ألقى  وق��د 
فيها على دور القاعدة البحرية من آمر 
وقدم   ، طبرق  بمدينة  وجنود  وضباط 
رئ��ي��س أرك���ان ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة  درع 

لعميد بلدية طبرق .

رئيس  م��ع   االب��ي��ار  بلدية  عميد  اجتمع 
للشئون  ال��دول��ة  لوزير  االستشاري  الفريق 
دك��ت��ورة  الشرقية  بالمنطقة  االق��ت��ص��ادي��ة 
حيث  لها  المرافق  وال��وف��د  عثمان  انتصار 
ضم االجتماع كال من مدراء المكاتب بديوان 
البلدية ومدير مستشفى االبيار العام ومدير 
مركز الكلى االبيار ورئيس قسم المياه االبيار 
ومدير مركز امراض السكري االبيار ومدير 
مكتب االصحاح البيئي االبيار وجمعية مربي 

شركات  وم��ن��دوب  االب��ي��ار  ببلدية  المواشي 
اب��رز  مناقشة  ت��م  حيث  ال��ع��ام��ة  ال��خ��دم��ات 
والمراكز  القطاعات  تواجه  التي  المشاكل 
الصحة  اهمها  ومن  البلدية  داخل  الخدمية 
وال��م��ي��اه وال��ب��ي��ئ��ة وال��م��ص��ارف وال��م��ش��اري��ع 
ال��م��ت��ع��ث��رة ، وق���د ت��ع��ه��دت رئ��ي��س ال��ف��ري��ق 
المتطلبات  ه��ذه  ك��ل  بإيصال  االس��ت��ش��اري 
والعوائق التي تواجه بلدية االبيار الي السيد 

وزير الدولة للشئون االقتصادية .

ع��ق��د ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة أوج��ل��ة أحمد  
الشركة  بترون، اجتماًعا مع مدير عام 
العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، 

وعدد من أعضاء الشركة.
هذا وتم خالل االجتماع الذي حضره؛ 
عمر  أح��م��د  ال��ب��ل��دي  المجلس  أع��ض��اء 
بوقبول، والرضا عيسى عنودة، وأعضاء 
ال��م��ج��ل��س االج��ت��م��اع��ي ل��ل��ب��ل��دي��ة، بحث 
تقديم  تعيق  التي  والصعوبات  المشاكل 
في  للمواطنين  الكهربائية  ال��خ��دم��ات 
بالتنسيق  تذليلها  على  والعمل  البلدية، 

وناقش  للكهرباء.  العامة  الشركة  م��ع 
والمعوقات  المشاكل  أه��م  المجتمعون 
بمحطة  العمل  استمرار  دون  تحول  التي 
220kv  بمدينة أوجلة، وبعض المشاكل 

والنواقص المتعلقة بمكتب أوجلة.
وش�����دد رئ���ي���س ال���ش���رك���ة ال��ع��ام��ة 
ض��رورة  على  اللقاء  خ��الل  للكهرباء؛ 
التي  المختنقات  كل  حل  في  اإلس��راع 
تعاني منها البلدية، ووضع حلول عاجلة 
لكل اإلشكاليات التي تحول دون توفير 

الخدمات للمواطنين في أوجلة

أجرت الهيئة الليبية لإلغاثة، زيارة عمل إلى 
المفوضية  لتقديم دعم بمساندة  بلدية شحات، 
السامية لشؤون الالجئين التابع لألمم المتحدة، 
إطار  في  كمامة  األل��ف   ”5000“ بعدد  بدعم 

مجابهة جائحة كورونا.
الزيارة التي أجريت االسبوع 
ال���م���اض���ي؛ ج������اءت ت��ط��ب��ي��ًق��ا 
الهيئة  بين  الشراكة  التفاقية 
والمفوضية  ل��إلغ��اث��ة  الليبية 
ال��س��ام��ي��ة ل��ش��ؤون ال��الج��ئ��ي��ن، 
في  ومساندتها  البلديات  لدعم 

مجال الحماية والوقاية من جائحة كورونا.
المتحدة  األم��م  مفوضية  مكتب  مدير  وأك��د 
لشؤون الالجئين في بنغازي والمنطقة الشرقية 
“علي بيبي”، على أهمية مساندة ودعم ومواجهة 
التحديات التي تُواجه البلديات، لما لها من دور 
محوري وأساسي واستثنائي في تلبية احتياجات 

المواطنين.
المتحدة  األمم  مفوضية  مكتب  مدير  وشدد 
لشؤون الالجئين، على عمق الشراكة مع الهيئة 
الليبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية في هذه 

المرحلة التي تمر بها البالد . 

شرق  محوالت  محطة  تركيب  في  البدء  تم 
المرج 4/30 ك ف ، بديل للمحطة التي نشب 
صيانة  عملية  إتمام  بعد   ، سابقا  الحريق  بها 
األعمال المدنية التي قام بها المجلس التسييري 
المحطة  تركيب  على  بالعمل  القائم  ح��ي��ُث   ،
دائرة  و  المتوسط  الجهد  إدارة  تركيبات  فرقة 
ت��وزي��ع ال��م��رج ، وج���اري العمل 
للخدمة  المحطة  دخ��ول  على 
استعدادا لدخول فصل الشتاء ، 
المجلس  رئيس  يُثني  وكما 
صلهوب  م.ول���ي���د  ال��ت��س��ي��ي��ري 
ويُ���ش���ي���د ب��م��ج��ه��ودات ش��رك��ة 
الكهرباء  مهندسين وفنيين وفرقة تركيبات إدارة 
الجهد المتوسط ودائرة توزيع المرج  ويشكرهم 

على كل أعمالهم المتفانية التي يقومون بها.

الليبية لإلغاثة ُتجري زيارة عمل لبلدية 
شحات في إطار مجابهة جائحة

البدء بتركيب محطة 
محوالت شرق المرج
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واقع االستثمار بين االنكماش والتحفيز في ورشة عمل بتنظيم 
الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة

■ متابعة وتصوير: نعيمة المصراتي
الماضي  االث��ن��ي��ن  ي���وم  ص��ب��اح  ن��ظ��م 
طرابلس  بالعاصمة  “كورنثيا”  بفندق 
االستثمار  )واقع  شعار  تحت  عمل  ورشة 
بحضور  وال��ت��ح��ف��ي��ز(  االن��ك��م��اش  ب��ي��ن 
 ” العابد  علي   ” والتأهيل  العمل  وزي��ر 
والعديد من الضيوف المختصين بمجال 
االستثمارات و إدارة األعمال والقانونين .

/رئيس  السيد  الحدث  ه��ذا  واستهل 
لتشجيع  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 
بالترحيب  الخصخصة  وشؤون  االستثمار 
بالحضور، وأكد في كلمته على ضرورة التنويع 
وفرص  بدائل  عن  والبحث  االستثمارات  في 
إستثمارية أخرى تتمتع بها بالدنا ، وإزالة كافة 
الجديدة  االستثمارات  تواجه  التي  العراقيل 
االعتماد  وع���دم  االق��ت��ص��اد،  عجلة  لتنشيط 

المطلق على النفط،
فيها  كلمة عرف  وألقى م/ هاشم الزوي؛ 
الحضور على الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 

وشؤون الخصخصة، ومهامها ونشاطاتها،
من  العديد  الملتقى  هذا  خالل  ألقيت  كما 
الكلمات التي أكد فيها المتحدثون على أهمية 
مشاركة االستثمار في مختلف القطاعات من 
في  الخاص  واالستثمار  األعمال  رجال  خالل 
مجال البنية التحتية والتنموية للنهوض بالبالد 
وخلق فرص العمل للشباب الباحثين عن العمل.

وأكد وزير العمل والتأهيل “على العابد” 
تنظيم  م��ن  ال��ه��دف  أن  صحفي  تصريح  ف��ي 
التي  المشاكل  على  االطالع  هو  الملتقى  هذا 
دعم  إلى  باإلضافة  ودعمه  االستثمار  تواجه 
المستثمرين األجانب والقطاع الخاص، وتبادل 
اآلراء بين األطراف الثالثة للعملية االقتصادية 
واالستثمارية وهي )الحكومة – رجال االعمال 

والمستثمرين – العمال(.
من  العديد  توجيه  تم  أن��ه  ال��وزي��ر  وأوض��ح 
العبور  ولتجارة  الخاص  للقطاع  المالحظات 
العمل  وكذلك  ليبيا،  في  تطويرها  يتم  وكيف 
بضخ األموال لمشاريع التنمية في إطار مبادرة 
الحكومة”  رئيس  أطلقها  التي  الحياة  ع��ودة 
األعمال  رجال  داعيا   ،“ الدبيبة  الحميد  عبد 
إل��ى ال��واق��ع��ي��ة ف��ي ال��ت��ع��ام��ل، ودف���ع الضمان 
االجتماعي عن العاملين لديهم، لتفادي الوقوع 

في ازدواجية الوظيفة العامة.
الفرص  منح  باتجاه  ال���وزارة  خطط  وح��ول 
للشباب الليبي للولوج في مجاالت العمل قال 
امتيازات  بمنح  قمنا  العابد”:  “على  ال��وزي��ر 
االجتماعي  الضمان  بدفع  ال��خ��اص  القطاع 
كلها تدفع  الدخل وهذه  واعفائهم من ضريبة 
القطاع نحو استيعاب العديد من الباحثين عن 

العمل والخريجين.
الديوان  لصحيفة  خاص  تصريح  وفي 
ال��ن��وي��ص��ر أح��م��د رئيس  أوض���ح ج��م��ال 
االستثمار  تشجيع  هيأة  إدارة  مجلس 
بها  مناط  الهيئة  "أن  الخصخصة  وش��ؤون 
ومناط  واألجنبي  المحلي  االستثمار  تشجيع 
بها تحفيز االقتصاد الوطني بشكل عام وفتح 
األس��اس،  هذا  وعلى  المستثمرين  أم��ام  أف��اق 
ال��وح��دة  حكومة  تشكيل  بعد  الهيئة  عكفت 

الوطنية بكافة إداراتها وأقسامها على تنشيط 
االستثمار إعادة النظر في المشاريع التي كانت 
قد تقدمت إليها في السابق فتح ملفات قديمة 
صحيفتكم  خ��الل  وم��ن  وبالمناسبة  وحديثة 
لوم  وال  الماضية  الفترة  ف��ي  زمالئنا  نشكر 
على أحد ألن الظروف لم تكن مالئمة وكانت 
عائق ألي تشجيع استثمار، ولكن اليوم أصبح 
من  نوع  يلتمس  واألجنبي  المحلي  المستثمر 
أنواع األمان والراحة واالستقرار في البلد وهذه 
نتواصل  يجعلنا  الذي  وهذا  ايجابيه  مؤشرات 
بالدرجة  المحلي  المستثمر  المستثمرين،  مع 
تيسير  ون��ح��اول  األجنبي  والمستثمر  األول��ى 
وتسهيل وتبسيط االجراءات ألنه حقيقة بدون 
استثمار لن يكون هناك استقرار، التنمية هي 
واالستقرار،  األمن  لبسط  األساسي  العنصر 
واعطاء فرصة للدولة لبسط نفوذها في كافة 
أنحاء ليبيا... ألنه إذا ما توفرت فرص العمل 
فهذا يساهم بإذن الله في استقرار الوضع... 
هذا أساس برنامج عملنا خالل الفترة القليلة 
من  المؤسسة  مهام  استالمنا  م��ن  الماضية 
بشكل  الدولة  قطاعات  مع  وبالتنسيق  جديد 
نتبعها  التي  االقتصاد  وزارة  رأسها  عام وعلى 
بشكل مباشر ورئاسة الحكومة التي من اليوم 
مجاالت  فتح  في  كبير  دعم  لنا  قدمت  األول 
لسنة   9 رق��م  ق��ان��ون  مظلة  تحت  االستثمار 
بشكل  مفتوحة  االستثمار  مجاالت   ،2010
عام وقانون االستثمار لم يحظر أي نشاط أي 
كان نوعه باستثناء النفط والغاز وحتى النفط 
والغاز استثنى من ذلك التنقيب واالستخراج و 
وفيما يتعلق السلعات البتروكيماوية والمصافي 
من  الموافقات  على  الحصول  بعد  والتعدين 
بكافة  وال��ص��ن��اع��ي��ة  المختصة  ال��م��ؤس��س��ات 
الموانئ  إدارة  الخدمية  واألنشطة  مجاالتها 
بالنشاط  عالقة  له  ما  وكل  المطارات  وادارة 

االقتصادي يمكن ان يكون مشروع استثماري"
وعن الملتقى تحدث لصحيفة الديوان 
مدير  ال��ش��اوش"  العزيز  "عبد  السيد 
االستثمار  لتشجيع  العامة  الهيئة  عام 
"ن��ظ��م��ت  ق��ائ��ال:  الخصخصة  وش����ؤون 
بالمستثمرين  خ��اص  الملتقى  ه��ذا  الهيئة 
والتحفيز،  االنكماش  تحديات  عنوان  تحت 
ورج��ال  المستثمرين  بعض  استهدفنا  طبعا 
المتقدمين  المستثمرين  وب��ع��ض  األع��م��ال 
القطاعات  وبعض  موافقات  على  للحصول 
ما  كانت  سواء  المستثمر  بخدمات  المتعلقة 

أو  القرار  ص��دور  بعد  الخدمة  حصوله  بعد 
تمحور  الفنية،  التراخيص  على  حصوله  بعد 
المستثمرين  أراء  سماع  بخصوص  الملتقى 
حدوث  في  المستثمرين  بعض  تحدث  حيث 
والعراقيل  اإلشكاليات  أو  المشاكل  بعض 
التي تواجه استثماراتهم في ليبيا وتم توضيح 
في  المتمثلة  ال��م��وج��ودة  ال��ق��ط��اع��ات  بعض 
رجال  مجلس  للتعدين،  الوطنية  المؤسسة 
العمل  وزارة  التخطيط،  وزارة  األع���م���ال، 
ووزارةاإلسكان والتعمير، فهذه كانت ردودهم 
المستثمرين،  بغض  استفسارات  موضوع  في 
التى  المراحل  بشأن  توضيح  الهيئة  وقدمت 
يمر بها تنفيذ المشروع االستثماري من فترة 
التأسيس إلى فترة التنفيذ أو التشغيل... فترة 
التأسيس تسبقها بعض المستندات التي تقدم 
العامة لالستثمار وشؤون الخصخصة  للهيئة 
وعلى ضوئها تحيلها لوزير االقتصاد لصدور 
قرار باإلذن للمشروع االستثماري.... ثم بعد 
المرحلة  القانوني وبعد هذه  تأسيس الجسم 
والحصول على  العمل  بمباشرة  له  األذن  يتم 
بعض اإلجراءات التنفيذية، فمثال وعلى سبيل 
المثال أن كان المشروع صناعي يقوم بالبحث 
على موقع صناعي عن طريق المؤسسة الوطنية 
يتواصل  تعدين  كان  وان  الصناعية  للمناطق 
مع المؤسسة الوطنية للتعدين سواء كان في 
صناعة مواد البناء في المحاجر أو التعدين أو 
في التخطيط العمراني مثال مشروع استثمار 
عقاري لتحديد الموقع وتصنيف الموقع سواء 
كان عقاري أو سكني أو إداري.. وهذا الملتقى 
تقريب  أج��ل  م��ن  السابق  ف��ي  سنة  ك��ل  يقام 
وقطاعات  المستثمرين  بين  النظر  وجهات 
الدولة وفي نفس الوقت بعض المؤسسات تم 
الذي  الموحد  الشباك  في  للمشاركة  دعوتها 
سيقدم كل خدمات المستثمرين ومتمثلة في 
المؤسسة الوطنية للتعدين وهذه المؤسسة لم 
تكن في السابق في الشباك الموحد تم توجيه 
حتى  الموحد  الشباك  في  لتكون  لها  الدعوة 
خدمات  أو  المستثمر  حقوق  متابعة  نضمن 
والقانون  المؤسسة.....  هذه  في  المستثمر 
نظم آلية دخول المستثمر األجنبي سواء كان 
اي  مباشرة  اجنبي  مستثمر  أو  بالمشاركة 
مستثمر اجنبي كامل... لكن صراحة في هذه 
السنة التركيز على المستثمر الوطني ألن لو لم 
الوطني إلقامة مشروعاته  المستثمر  يتشجع 
داخل الدولة هذا ال يعطي الحافز للمستثمر 

األجنبي لدخول بأريحية لالستثمار. 
بن  "خ��ال��د  السيد  ادل���ى  جانبه  وم��ن 
للنفط  الليبي  المجلس  رئيس  عثمان" 
بتصريح  ال��م��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ات  وال��غ��از 
لصحيفة الديوان عن مشاركته في الملتقى قال 
واقحام  االستثمار  عن  عمل  ورقة  قدمنا  فيه: 
النفطية  االس��ت��ث��م��ارات  ف��ي  ال��خ��اص  القطاع 
لديها  الحمد  ولله  ليييا  النفطية،  والصناعات 
القوانين  الزل���ت  ول��ك��ن  كبير  نفطي  م��خ��زون 
القديمة التي تكون فيه الدولة هي المنتج هي 
والقطاع  المقاول  وهي  الشريك  وهي  العامل 
ونحن  الفتات  اال  المشاريع  هذه  من  يأخذ  ال 
قدمنا ورقة عن ضرورة بلورة القوانين لدخول 
النفط بحيث يكون  الخاص في مجال  القطاع 
النفطية  للمنتجات  ال��دخ��ول  ف��ي  ال��ح��ق  ل��ه 
المخزون  في  المصافي  وفي  والبتروكيماويات 
طاقة  رفع  وفي  الوقود  ومخزون  النفط  إنتاج 
سواء  الكبيرة  النفطية  المحطات  التخزين.... 
أن  جميعا  نعلم  كما  ال��ط��ائ��رات..  أو  البحرية 
العبور نحو أوروبا وشمال  ليبيا تمتاز بمنطقة 
أف��ري��ق��ي��ا، إض��اف��ة ل��ل��ت��وري��دات وال��ص��ن��اع��ات 
المعدات النفطية المحلية وهذا يشمل تشغيل 
نحوه.  والتشجيع  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  ودخ���ول 
النشاط  في  ورقابية  اشرافية  دول��ة  نريد   ..
ال��ت��ج��اري واالق��ت��ص��ادي وم��ح��رك االق��ت��ص��اد 
يكون للقطاع الخاص الليبي.... ونضغط على 
الحكومة بأن أي شركة أجنبية تدخل ليييا البد 
أن تشارك قطاع خاص ليبي تحميل من ناحية 
ناحية  من  الخصخصة  ناحية  ومن  االستثمار 
ورش  ف��ي  ستكون  جميعها  وه���ذه  المشاركة 
ولدينا  هذه.  القوانين  بلورة  فبها  سيتم  قادمة 
لشراكة  عمل  ورش��ة  ال��ق��ادم  أكتوبر   25 ي��وم 
العام والخاص في صناعات وخدمات  القطاع 
والطاقة  وال��غ��از  النفط  تشمل  التي  الطاقة 
المتجددة والكهرباء... وهذه سيتم فيها مراعاة 
وزارة  مثل  االختصاص  ذات  ال���وزارات  معظم 
النفط والغاز، وزارة االقتصاد والتجارة، وزارة 
الورشة  ه��ذه  طبعا  وال��م��ع��ادن......  الصناعة 
تشجع االستثمار والمشاركة بين القطاع الخاص 
الورقة  ع��ن  أش��رت  وأن  سبق  وكما  وال��ع��ام.. 
العلمية التي تقدمت بها كيف نتمكن من دخول 
واالستثمار  التشجيع  باب  تفتح  بحيث  الهيئة 
في مجال النفط والغاز. ونأمل تحسين صورة 
والمستثمرين  الخاص  والقطاع  األعمال  رجال 
من  هو  االقتصاد  أن  شعار  تحت  نعمل  ونحن 
هو  فاالقتصاد  السياسة  وليست  الدولة  يبني 

من يفترض أن يقود السياسة وليس العكس".
يذكرالورشة التى كانت تحت اشراف الهيئة 
العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة 
تناولت تقديم عرض تعريفي بالهيئة والتعريف 
بمسار المشروع االستثماري ومراحل الثالث، 
لالستثمار،  وجاهزيتها  بليبيا  التحتية  والبنى 
من  باالستثمار  وعالقتها  الليبية  والقوانين 
وتوحيد  والعمل،  وال��ش��روط  الضوابط  حيث 
مظلة  تحت  الليبين  المستثمرين  وعمل  رؤى 
تضم كافة العاملين في مجال االستثمار بليبيا، 
وفتح  االستثمارات  مجال  في  العمل  وف��رص 

المجال أمام المستثمر الليبي.
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ثقافية

ولد   � عمر  ب��ن  المختار  ب��ن  عمر   � ه��و   -
)كهف  في  طبرق   مدينة  شرق   � البطنان  في 
 � 1858م   عام   ) الشرقية  جنزور  بمنطقة   �
واستشهد في سلوق 16 � 9 � 1931م � والده 
) المختار بن عمر بن فرحات � ينحدر من قبيلة  
المنفه � عائلة فرحات � ال بريدان ( توفاه االجل 
المقدسة  باألراضي  الحج  اثناء قضاء فريضة 
بالحجاز � سنة 1874م � تزوج � المختار � من 
ابنت عمه � عائشة بنت محارب � وهي تنحدر 
من قبيلة المنفه � عائلة ال المقوري � وقد انجب 
منها كل من )1( محمد المختار عمر � وهو ابنه 

االكبر )2( عمر المختار عمر � 
بالمدارس  تعليمه  المختار  عمر  تلقى   -
ومنارة   � الشرقية  ج��ن��زور  ب��زاوي��ة   القرآنية 
تشاد  ال��ى  سافر  وق��د   � االسالمية  الجغبوب 
سنة  السنوسي،  المهدي  محمد  السيد  رفقة 
السيد  قبل  من  بعدئذ  كلف  ثم  ومن  1899م 
محمد المهدي السنوسي، كشيخ لزاوية ) كلك 
( بتشاد ثم اقفل عائدا الى ارض الوطن سنة 
1902م رفقة اولى زوجاته، التشادية وابنته � 
حيث استؤنف عمله للمرة الثانية، كشيخ لزاوية 

القصور
� اوالده � 1 � سارة عمر المختار � توفيت وهي 
طفلة � 2 � الحاج محمد عمر المختار � توفى 
عن عمر ناهز 97 عام ولم ينجب � 3 � فاطمه 
عمر المختار � تزوجت من ابن عمها ولها منه 
اوالد وبنات � 4 � صفية عمر المختار � تزوجت 
من احد رفاق عمر المختار � وقد انجبت منه 
اوالد وبنات � 5 � عبدالله عمر المختار � توفي 
طفال � 6 � يونس عمر المختار � توفي طفال � 
7 � عائشة عمر المختار � توفيت وهي طفلة .  
- االس��م ال��ذي اشتهر ب��ه: م��ن خ��الل تتبع 
باسمه  ع��رف  قد  نجده   � االجتماعية  سيرته 
به  ع��رف  قد  حيث  المختار(  )عمر  الحقيقي 
 � النضالية  حياته  مراحل  جميع  وفي  تاريخيا 
ولهذا ننتقل لمعرفة نسبه  واسمه كامال وذلك 
من خالل ما ورد على لسان ابنه � الحاج محمد 
عمر المختار � وذلك اثناء اللقاء  معه بصحيفة 
في  قال  والذي  عام 2007م  الليبية(  )قورينا 
� انه من قبيلة المنفه � فهو  اسم ونسب والده 
)عمر بن المختار بن عمر بن فرحات بن بريدان 
الله  بن محمد بن مؤمن بن بوهديمه بن عبد 
بن محسن بن حسن  )الصغير(  بن علم مناف 
بن  الجارح  بن  سنان  بن  الوتاح  بن  عكرمة  بن 
خافي )الموصوف( بن عروة بن هشام بن مناف 

)الكبير( من كبار قريش وسادتها. 
�  نشأته: لقد نشاء � عمر المختار � وترعرع 
في نجوع البادية التي اشتهرت بالكرم والشهامة 
التي  الحميدة  وصفاتهم  الرفيعة،  وبأخالقهم 
التي  االسالمي  الدين  تعاليم  من  استمدوها 
ال��دع��وة  ف��ي  ل��ه��ا  م��ن��ه��اج  السنوسية  ات��خ��ذت��ه 
افريقيا،لقد عاش، عمر  االسالمية في شمال 
رحلة  في  وال��ده  توفي  عندما  يتيما  المختار 
صوب مكة المكرمة ألداء فريضة الحج ،عندئذ 
اوصى وهو في حالة المرض الى رفيقه � السيد 
� احمد الغرياني � بان يبلغ شقيقه – الشيخ – 
حسين الغرياني - الذي كان شيخا لزاوية جنزور 
– بانه يعهد اليه بمواصلة دراسة ابنيه  ) عمر � 
ومحمد ( كي يتولى رعايتهما، ولهذا قام الشيخ 
في  والدهما  رغبة  بتحقيق  الغرياني  الجليل 
االستزادة بالعلم والمعرفة، وهكذا اهتم الشيخ 
حسين الغرياني بالوصية وادخلهما – اوال في 
 ) عمر   ( الحق  ثم  بالزاوية  القرآنية  المدرسة 
الجغبوب، حيث كان عمره وقتئذ ال يتجاوز ستة 

ويفهم من هذا  عشر عاما،أي سنة 1874م  
موطنه  غ��ادر  انه  على  الذاتية  لسيرته  السرد 
البطنان مبكرا، واستقر بمنارة الجغبوب، التي 

كانت بمثابة عندئذ جامعة اسالمية.
ان��ظ��م ع��م��ر ال��م��خ��ت��ار � ال���ى ه���ذه ال��م��ن��ارة 
من  كغيره  والمعرفة  العلم  مع طلبة  االسالمية 
ابناء اخوان السنوسية والقبائل، لقد ذاق عمر 
المختار، مرارة اليتم مبكرا، اال انه لربما تزوده 
وتسلحه بكتاب الله وسنته كانتا خير زاد له في 
في  العزيز  القوي  الله  الى  التجأ  حيث  حياته 
كافة تسيير اموره، وبذلك برز نبوغه منذ صباه 
مما جعل من شيوخه يهتمون به كثيرا في منارة  
تونس  في  بالزيتونة  اشبه  كان  الذي  الجغبوب 
واالزهر في مصر، فكان الجغبوب يعد جامعة 
لملتقي العلماء والفقهاء من انحاء شتى، خاصة 
القارة االفريقية، بل وكذلك كانت تستقبل،حتى 
االدباء والكتاب وكافة المربيين االفاضل الذين 
المتفوقين  واعداد  وتعليم  تربية  على  يشرفون 
من ابناء المسلمين وذلك لحمل رسالة االسالم 
الخالدة،حيث الكثير منهم بعدئذ يتم ارسالهم 
الى مناطق مختلفة من ليبيا بل ويمتد هذا االمر 
الى افريقيا، لتعليم الناس امور دينهم وتربيتهم 
السمحاء، فكان  وتعاليمه  على مبادي االسالم 
من بينهم � عمر المختار � الذي مكث في منارة 
هذه  من  نهل  سنوات،  ثمان  لمدة   � الجغبوب 
ذلك  في  بما  المختلفة  العلوم  كافة   � المنارة 
والحديث،  كالفقه،  المتنوعة  الشرعية  العلوم 
الذين  مشايخه  )اشهر  من  وك��ان  والتفسير، 
الزروالي   � الجليل  الشيخ  ايديهم(  على  تتلمذ 
والشيخ   � الجواني  الجليل  الشيخ   � المغربي 
 � الظاهري  محمد  بن  فالح  والعالمة،  الجليل 
وغيرهم من هؤالء جميعا شهدوا لعمر المختار 
كان  الرفيع،  والخلق  العقل  ورجاحة  بالنباهة   �
اسوة  واجبات  من  له  يسند  ما  كل  في  نشطا 
بزمالئه الذين يؤدون اعماال مماثلة في ساعات 
له  شهد  لقد  العلم،  طلب  جانب  ال��ى  معينة 
باإلخالص في عمله متفانيا في اداء ما يسند 
زمالئه  بين   المختار-  عمر  عرف  لقد  اليه، 
غده،  الى  اليومي  عمله  يؤجل  لم  انه  الطلبة، 
إذ اشتهر بالجدية والحزم واالستقامة والصبر، 
اساتذته  انظار  لفتت  الحميدة،  الصفات  هذه 
وزمالئه من الطالب وهو الزال حينذاك شابا 
يافعا، فلم يكون من االساتذة اال االعجاب بهذا 
االساتذة  ه��ؤالء  اصبح  ولذلك  النشط،  الفتي 
يبلغون اعجابهم بهذا الشاب واخالقه الرفيعة 
ولهذا   – السنوسي  المهدي  االمام محمد  الى 
يتحلى  وم��ا   � المختار  بعمر  المهدي-  اكبر- 

الذي  الشاب  به من صفات ودماثة خلق، هذا 
كان على المام واسع بالبيئة المحيطة به وكان 
واسعة  ومعرفة  االدراك  من  كبير  جانب  على 
القبلية وتاريخ وقائعها، ايضا توسع  باألحداث 
في معرفة االنساب واالرتباطات التي تصل بهذه 
تقاليدها  الى  اضافة  ببعض،  بعضها  القبائل 
المختار  عمر  ان  وبما  ومواقعها،  وع��ادات��ه��ا 
اصبح  لهذا  بدوية،  بيئة  في  وترعرع  عاش   –
البدوية  الخصومات  فض  بكيفية  المام  على 
الفينه واالخرى بين  بين  التي كانت تحدث ما 
البادية عن ايما شيء، فكان على معرفة  ابناء 
ما يتطلب الموقف من اراء سديدة، كان ايضا 
كان  التي  وبالطرق  الصحراء  بمسالك  خبير 
يجتازها من – برقة الى مصر – والسودان – 
والى الجغبوب والكفرة، وكان على معرفة بأنواع 
في  انواعها  على مختلف  النبتات وخصائصها 
برقة كذلك كان على معرفة بالداء الذي تصاب 
به الماشية ببرقة ومعرفة طرق عالجها وذلك 
نتيجة للتجارب المتوارثة عند البدو وهي طريقة 
عمر  كان   – المتعددة   التجارب  عن  مكتسبة 
المختار- على معرفة بسيمة كل قبيلة – وهو 
الوسم الذي يوضع على االبل واالغنام واالبقار، 
لمعرفة ملكيتها ألصحابها ما بين القبائل، هذه 
عمر   - بها  تمتع  التي  والصفات  المعلومات 
منذ  وفطنته  ذكاؤه  مدي  على  تدل   – المختار 
شبابه- ولهذا، اصبح محط اهتمام متزايد من 
الذي   � السنوسي  المهدي  � محمد  االمام  قبل 
بن علي  االمام محمد  بعد  الثاني  القطب  يعد 

السنوسي )المؤسس( 
� تكليفه كشيخ زاوية:� االمام المهدي � يصدر 
ل��زاوي��ة  شيخا  بتعيينه  1897م  سنة  ق���رارا 
القصور، التي تقع جنوب مدينة المرج بحوالي 
15كم � وكان عندئذ لم يتجاوز عمره 39 عاما، 
وبهذا التكليف حمل عمر المختار � اولى اعباء 
مهام المسؤولية، وقد حملها بكل تفان واقتدار، 
ودنياهم،  دينهم  بأمور  الناس  بتعليم  ق��ام  إذ 
المنازعات  العديد من فض  ولذلك ساهم في 
ما  تقع  كانت  التي  والخصومات  العشائرية، 
على  في جمعهم  نجح  آنذاك،لقد  القبائل  بين 
ما يصلح شأنهم، إذ عرفت شخصيته حينذاك 
كشيخ  اختياره  يكن  لم  الدعاة،ولهذا  بأخالق 
لزاوية القصور جزافا بل جاء من التأكيد على 
مقدرته حيث كانت هذه الزاوية تقع في ارض 
عندئذ  القبيلة  هذه  عرفت  وقد  العبيد،  قبيلة 
ضد  عنف  م��ن  تظهره  م��ا  م��ع  شكيمتها  بقوة 
الحكم العثماني في بعض من االمور االدارية، 
امتحان  بمثابة  المختار  تكليف  جاء  هنا  ومن 

نحو  االول  الخط  ف��ي  يضعه  فهو  ل��ه،  صعب 
القيادة، وقد وفقه الله في ترشيد وتسيس هذه 
القبيلة، حتي اصبح محط تقدير واحترام من 

قبل الجميع. 
الصعبة  المواقف  على  السيطرة  إطار  وفي 
م��ن خالله  ي��ح��دث  ان  ك��اد  ل��ه موقفا  ن��رص��د 
كارثة انسانية بين القبائل واالتراك، لولم يكن 
بين  ما  القتال  ووقف  المختار، قد وصل  عمر 
االطراف المتحاربة وهما � مجموعة من قبيلة 
المنفه � بقيادة المجاهد الكبير � المصري ابو 
المنسحبة  التركية  والقوات   � السباقي  عساكر 
الضابط   � بقيادة  بأحدث االسلحة  والمدججة 
� ع��زي��ز ع��ل��ى ال��م��ص��ري � ح��ي��ث وق��ع��ت ه��ذه 
وقعت  عندما  وذلك   � 1912م   � عام  الحادثة 
تركيا بتسليم ليبيا الى االيطاليين وفق اتفاقية 
بعدئذ  االوامر  اصدرت  ولذلك  لوزان(  )اوشي 
من  باالنسحاب  التركية  والقوات  الضباط  الى 
انتظارهم  في  الباخرة  حيث  السلوم  الى  برقة 
عزيز   � الضابط  كان  وبينما  تركيا  الى  لنقلهم 
وج��ن��وده  االت����راك  رف��ق��ة ضباطه   � ال��م��ص��ري 
ومعداته الحربية المختلفة قد وصل بانسحابه 
الى دفنه جنوب طبرق، وإذ بمجموعة من قبيلة 
المنفه، تعترض طريقه وتطلب منه ان يمنحها 
السالح والمعدات المنسحب بها، نظير ان يصل 
يتوصلوا  لم  يبدوا  انهم  اال  بأمان،  مكانه  الى 
وإذ  العنف،  اظهروا ضده  قد  لحل، حيث  معه 
بالضابط � عزيز المصري � يفتح عليهم نيران 
رشاشاته فقتل منهم حوالي � 60 � رجال، مقابل 
عشرات الرجال من الضباط والجنود االتراك 
� االمر الذي جعل من السيد � احمد الشريف 
السنوسي � الذي كان حينئذ موجودا في درنه 
لفك  عجل  على  المختار،  عمر  يكلف  ب��ان   �
الطرفين،  يرضي  لحل  يصل  وان  االشتباك، 
االتراك  باحترام  يتمتع  المختار  عمر  ان  وبما 
وتلك المجموعة من المنفه، الذين هم اقاربه، 
وهم  المجموعة  تلك  اقناع  الى  توصل  ولهذا 
من ابناء عمومته، بان يتركوا ثأرهم جانبا، وان 
يحتسب اولئك الذين سقطوا في هذه الحادثة 
السالح  ت��رك  ذل��ك  مقابل  شهداء(  الله  )عند 
بان  � واشترط   ال��ذي كان في حيازة االت��راك 
 � مكانهم  الى  االت��راك  والجنود  الضباط  يصل 
السلوم � بأمن وامان � وتعد السيطرة في مثل 
الناجح،  القائد  خصال  اح��دي  االح��داث  هذه 
بقوة  يتمتع  وان  قومه  بين  الرفيعة  المكانة  ذو 
الشخصية والحكمة المفعمة باآلراء السديدة، 
وربما تلك التي جعلت من عمر المختار، فيما 
بعد بان يصبح، قائدا وحكيما ومناضال بارعا 
ألكثر من ربع قرن من الزمان � وقد شهد في 
 � االصدقاء  قبل  االع��داء  النضالية،  شخصيته 
واسكنه فسيح جناته  واسعة  الله رحمة  رحمه 

مع الصديقين والشهداء االبرار .. 
� المراجع :�

  1 � باولوا بأقنيني � الساعات االخيرة من 
حياة عمر المختار � ترجمة ابراهيم المهدوي �

 2 � الشيخ / الطاهر احمد الزاوي � كتابه � 
اعالم ليبيا � 1917م � 

3  � الجنرال � اتيليوا ترتسي � كتابه � برقة 
الخضراء � ترجمة خليفه التليسي 1991م �

4 � الحاج محمد عمر المختار � نجل شيخ 
قورينا  بصحيفة   � الكاتب  ح���اوره   � الشهداء 

2007م    
مفتاح  عبدالقادر   / السيد  م��ع  لقاء   �  5  
المختار � احد احفاد عمر المختار  � لقاء مع 

الكاتب 2019م

تسعون عاما عن استشهاد الرمز الوطني    عمر المختار
■ بقلم: محمد عبد السالم الجالي

 المناضلون االبطال ال يموتون، فهم في ذاكرة التاريخ النضالي، تلك التي تتقوقع بين ثنايا قلوبنا ، لذا  فكلما مرت ذكرى استشهاد قائد 
المقاومة الوطنية � عمر المختار � نقف له ولرفاقه االشاوس وقفة اجالل واكبار لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن والحرية لشعوبهم، 
فها هي تمر علينا الذكرى)90 (عاما للرمز التاريخي، واسطورة نضال القرن العشرين، ألكثر من ربع قرن من الزمان، هذا المناضل الذي كان � 

معلما، ومجاهدا، وقائدا فذا، ولكي نعرف المزيد عن حياته عبر سيرته االجتماعية والتي لربما تنشر ألول مرة كاملة.
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

ياصديقي 

لْم َيُعْد للِشْعِر ِفي ِضلِعي َمَكان
أقفَر الَصدُر وأْضَمَرِت الُجُفون

ُثم َنادى ِمن َغياَباِت الَزَمان 
سَارٌق قْد َعاَش َما بيَن الُضلوع

وتنادْت َمْع َصريِر األْمِسياِت
أغنياٌت أقَحَمتني في الُجنون 

يا لهذا الليل .. يا لألمسيات
يا ِلَشْمٍس ُحّرة  تهوى الُطلوع 

*
باألمومْة ؛ نبَدُأ الُحَب و ُنْبِدي

ُحبَنا الَحاِني الُمَسجِل بالعيون  
تتجلى .. في ُخطانا آنذاك 

َجْذَوةُ  اآلباِء فينا .. و الشموع 
أخواٌت ؛ من نواِة األمهاِت 

ُثم ُصنواٌن ؛ وَتفصيلي َيُخون 
كيف ُيبدي المرء حبًا يا فتاي ؟

هكذا الُسؤُل ، وأخفقِت الُجموع
*

إني إْن أحببُت ال أخفي الَحناَن
أكتُب الِشعر وال َتخفى الُشجون
َعْبُدْو ! َحْمَزْة ! وُبْوَبْكٍر و ُفالن  
أخوٌة في القلِب و القلُب َيُجوع 

نادي باألسماِء عنَد األقحوان 
يا فؤاِدي واْسَتبْق لْحَن الُمتون 

َو تَمّهْل ال َتقْل قواًل لئيمًا 
لسَت َتدري َمن َسيذرُفها الُدموع 

*
يا صديقي ال َتِغب عني كثيرًا 

فأنا المسجون في تلك السجون 
في حنيٍن و اشتياٍق ، ومودة

إن تراءت َضج قلبي بالقروع 
لسُت أخفي الُحَب إني يا خليلي 

ليس يخفى أنني أيضا حنون 
إال أني أخفي هذا الفعل فعال

وأعاني من تالفيف الدروع
ياصديقي 

بقلم : محمد ساسي العياط 
لْم َيُعْد للِشْعِر ِفي ِضلِعي َمَكان
أقفَر الَصدُر وأْضَمَرِت الُجُفون

ُثم َنادى ِمن َغياَباِت الَزَمان 
سَارٌق قْد َعاَش َما بيَن الُضلوع

وتنادْت َمْع َصريِر األْمِسياِت
أغنياٌت أقَحَمتني في الُجنون 

يا لهذا الليل .. يا لألمسيات
يا ِلَشْمٍس ُحّرة  تهوى الُطلوع 

*
باألمومْة ؛ نبَدُأ الُحَب و ُنْبِدي

ُحبَنا الَحاِني الُمَسجِل بالعيون  
تتجلى .. في ُخطانا آنذاك 

َجْذَوةُ  اآلباِء فينا .. و الشموع 
أخواٌت ؛ من نواِة األمهاِت 

ُثم ُصنواٌن ؛ وَتفصيلي َيُخون 
كيف ُيبدي المرء حبًا يا فتاي ؟

هكذا الُسؤُل ، وأخفقِت الُجموع
*

إني إْن أحببُت ال أخفي الَحناَن
أكتُب الِشعر وال َتخفى الُشجون
َعْبُدْو ! َحْمَزْة ! وُبْوَبْكٍر و ُفالن  
أخوٌة في القلِب و القلُب َيُجوع 

نادي باألسماِء عنَد األقحوان 
يا فؤاِدي واْسَتبْق لْحَن الُمتون 

َو تَمّهْل ال َتقْل قواًل لئيمًا 
لسَت َتدري َمن َسيذرُفها الُدموع 

*
يا صديقي ال َتِغب عني كثيرًا 

فأنا المسجون في تلك السجون 
في حنيٍن و اشتياٍق ، ومودة

إن تراءت َضج قلبي بالقروع 
لسُت أخفي الُحَب إني يا خليلي 

ليس يخفى أنني أيضا حنون 
إال أني أخفي هذا الفعل فعال

وأعاني من تالفيف الدروع

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم : وصال جمال الجن العاشق 

كنت أجلس في مكتبي في مديرية أمن طرابلس 
 ،،

مكتبي المهترى تمأله األوراق و الملفات حول 
أسلحة  ضبط   ،، مخدرات   ،، مختلفة  قضايا 
و  وحرابة،   خطف  جرائم   ،، قاصرين  بحوزة 
في  تحدث  التى  المفزعة  القضايا  من  الكثير 

الخفاء وسط العاصمة الليبية 
ّرن هاتفي فإبتسمت لرؤية إسم والدتي فتحت 

الخط وقلت
_ خير يا أمي ماذا هناك ؟

_ تعال بسرعة يا الطاهر أنا وأختك في مركز 
ابن زيدون للحجامة والرقية تعال و إصطحبنا 

من ُهنا بسرعة
أي شيء  توضح   أن  بدون  الَخط  أمي  أقفلت 
أخذُت مفتاح سيارتي وخرجت مسرعاً قاصداً 

المكان المذكور ،،،، 
عند  يخف  ف��ال��زح��ام  ساعة  رب��ع  بعد  وصلت 
رك��ن��ت ال��س��ي��ارة و اتصلت  ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��اً 
بهم،،،  خرجن بعد دقائق صعدتاَ السيارة  وكان 
واضحاً  كان  الخوف  اللون،،   أصفر  وجهيُهما 
وخاصًة على وجِه أختي وصال سألتهما ،، ماذا 

هناك؟!  قالت أمي: 
_ مسكينة الفتاة قتلها دون أن ترف له عين ،،

فزعت من جملتها و بدأ األدرينالين يسرى في 
جسدي قلت :

ألن��زل  هنا  إبقين  م���ن؟!   قتل  م��ن  ق��ت��ل��ه��ا!!!  
،، أمسكتني أمي من ذراعي  وأتفحص المكان 

وقالت :
للنساء  مخصص  ال��م��ك��ان  ستذهب  أي��ن  إل��ى 

المسكينة قتلها الجن الذي يسكنها 
ونطقت أختى قائلة ،، 

جاءت  شهرين  بعد  ُعرسها  مسكينة  _حنان 
بدأ  إن  وما  الشرعية  لرقية  االستماع  لغرض 
الشيخ في تالوة اآليات حتى جحظت عيناها  و 
إرتعش جسدها وتعرق وجُهها وكأنها كانت ترأ  

خلق آخر ال نراه
قلت لنفسي ،، رقية وجان اللهم نسألك السالمة 
ولكن غريزة المحقق التى بداخلي تخبرني بأن 

األمر يتعدى كونه فتاة قتلها جن عاشق
لم أفتح فاِه بكلمة أوصلت أمي وأختى وعدت 
للمركز بدون أن أعلمهما المركز ليس بعيد عن 

بيتنا على بعد 300 متر 
ماتت  حنان  ب��أن  أظ��ن  جعلني  ال��ذي  األم��ر 
مقتولة هو بأنها فتاة ملتزمة دينياً وتحافظ 
هم  وأخيها  أبيها  ك�  وورده���ا  صالتها  على 
 ،،، وملتزمة  ُمحافظة  عائلتهم  و  جيرانُنا 
الشيخ  رؤي��ة  طلبت  ودخلت  للمركز  وصلت 
األمور تحدث  بأن هذه  أخبرني  بي  و رّحب 
يوماً  تشكوا  لم  حنان  بأن  الغريب  من  ولكن 
نصيب  عرقلة  حتى  أو  ص��داع  أو  وه��ن  من 
األمر محير في مثل هذه  ُعرسها قريب  بل 

الجسد  من  الخروج  الجن  يرفض  الحاالت 
يظل متشبت به ال يقتله 

سألته 
_ من كان مع المرحومة وأين كانت تجلس ؟!

كانت خديجة  و فريدة  إبنتي عمها خديجة   _
تأتي وحدها في البداية لعرقلة نصيبها و من 

ثم جاءت معها حنان وفريدة
_ من منهما جاءت لتعلمك بحالة حنان؟!

ترتعش وعندما  _ خديجة دخلت حجرة وهي 
و  وتصرخ  مصدومة  فريدة  كان  للصالة  دلفت 
لسانها ثقل المسكينة من شدة الخوف  أوقعت 

هاتفها و قنينة الماء على األرض
_ هل يمكن أن أراهما ؟!

_ طبعاً 
_ وهل لى برؤية جثة حنان والمكان تعلم عملى 

كمحقق يحثم على ذلك
في  ي��دور  كان  لربما  يرفض  ولم  الشيخ  واف��ق 

عقله ما يدور في خاصِة أيضاً
دخلت الصالة التى يجلسن فيها النساء مكابرات 
ال��ص��وت ف��ي ك��ل م��ك��ان و األف��رش��ة األرض��ي��ة 
مسابح  و   مصاحف  ومطويات  كتب  للجلوس 
كان  الصالة  منتصف  في   ،، روحاني  المكان 
جثمانها الطاهر على األرض مغطى بشرشف 

وكانت خديجة وجالسة بجوارها 
خديجة تبكي بحرقة  أما فريدة ،،، كانت  تقف 
في طرف الصالة مدهوشه مصدومة  فحنان 

صديقة الطفولة
تقدمت نحوهم وسألت

_ منذ متى وابنة عمكما تشكوا من أعراض
االصابة بمس؟!

أجابتني خديجة ،،
_  ،، لم تشكوا من قبل ولكن طلبت منها مراراً 
مرافقتي هي و ابنة عمي فريدة لم يقبلن في 
البداية بقيت أسابيع أقنعهن إلى أن وافقن ،،، 
فليس في األمر ضير نستمع للرقية ونعود ولكن 
وراحت  دقائق  إال  وماهي  التالوة  بدأت  إن  ما 

تصرخ ،،،
قمت بجولة أخرى في الصالة و خرجت لحظة 
بإجراءات  للقيام  المرحومة  أهل  خروجي جاء 

الدفن 
بقيت أراقب الفتاتان،،  وما إن أخرُجهن ولجت 

للداخل ألساعد أهل حنان
......

كان  وحيث  حنان  وف��اة  من  أسبوع  م��رور  بعد 
ُسمعت  العزاء  خيمة  في  متواجدون  المعزين 
أص���وات س��ي��ارات ش��رط��ة وب���دأ األم���ر أشبه 

بالقبض على إرهابي ،،،،،
ومعه  للخيمة  جمال  الطاهر  المحقق  دخ��ل 
قتل  بتهمة  صالح  فريدة  بحق  إعتقال  مذكرة 

إبنة عمها حنان خالد 
......

_لم أقتلها لم أفعلها أطلق سراحي يا الطاهر 
أنت مجنون كيف أقتل إبنة عمي 
_ لماذا قتلِت ابنة عمك أجيبي؟!!

ُه��راء حنان ماتت بسبب جان عاشق  _  هذا 
بما  أصابتها  التى  الحالة  شاهد  والكل  قتلها 
،، قل كيف لي  فيهم والدتك وأختك وخديجة 

أن أجند جان على إنس أنا ال أتبع الشعوذات
_ أعلم إنسانة متعلمة مثلك ال تؤمن بالدجالين 
واستحضار الجان ،، قتلِت حنان وأعلم الكيف 

ولكن أريد سماعه منك
أنت محقق فاشل ال  أراح��ك هذا  _ بمسدس 
توجد أثار دماء لحنان وكيف لي أن أقتلها في 

مكان عام ؟!!
من  الرشفات  بعض  الماء  بواسطة  قتلتيها   _
قنينة ماء محقونه بمخذر d ,m ,t  وماهي إال 
ثواني بسيطة وتبدأ إبنة عمك بالهلوسة وينتقل 
كان  من  وكل  الالوعي  إلي  الوعي  من  دماغها 
 ،، يسكنها  جان  هناك  بأن  يشكك  لن  موجود 
خطة ذكية منك أيتها الطبيبة َفصيدالنية مثلك 
ال يُخفى عليها أمر كهذا ،، المغدورة لم تشتكي 
أو حتى من ضيق  الضعف  أو  الوهن  من  يوماً 
النصيب أقنعتها  أو تأخر  أو اإلكتئاب  الخاطر 
واستغليتي  المركز   إل��ى  بالقدوم  عمك  ابنه 
الفرصة ومع بداية الُرقية ناولتيها قنينة الماء 

و فعل المخذر فعله  
صرخت بأعلى صوتها ،، 

محتواها  أفرغت  قد  هذا  بكل  علمت  كيف   _
وقبل قدومك!!!

القليل  بقي  خاصتك  وس��وء  حظي  لحسن   _
غبية  ُكنت  الغطاء  وعلى  القنينة  في  الماء  من 
بالرغم من ذكاء خطتك ،، ورميك للقنينة على 
الحائط وهاتفك ايضاً اال ان القنينة ظل بها ماء 
وردتك  التى  الشركة  وموقع  يُعطل  لم  وهاتفك 
الحبوب لزال محفوظ في محرك البحث قوقل 
و  ترافقها  بأن  خديجة  طلب  من  استفذتي   ،،

مطالتي وراوغتي إلى أن وصلتك الحبوب 
لَم إرتكبتي هذا الجرم الشنيع ؟!

وتركك  هي  إختارها  أحمد  ف�  بثأرك  لتأخدي 
إختارها  س��ن��وات   5 م��دت��ه  ج���ارف  ح��ب  بعد 
ّقد  قلبها   وضعف  بمرضها  علمه  من  بالرغم 

إختارها لطيبته أيضاً ،،
قاتلة  أن��ٍت  والطريقة  األداة  إختيار  أحسنِت 
خلف  فريدة  حياة  ستقضين  فريدة  يا  بارعة 

قضبان السجن
........

مخذر dmt  أو كما تسمى حبة الفيل األزرق 
يتم إستخدامها في شكل كبسوالت أو عن طريق 
مفعولها  ويبدأ  بسيطة  وثواني  ماهي  الحقن 
وقد تؤدي إلى الوفاة وخاصًة لدى األشخاص 
المصابين بأمراض في الجهاز العصبي أو في 

القلب.

■ بقلم : صفاء يونس محكمة 

محكمة.. 
هذا ماقاله الُمحضر بصوت عاٍل وقفنا 
أراه  االنتصار  وجهي  قسمات  على  وأنا 
اليوم  وراء القضبان متهم أمام القاضي 
غريب  شعور  وينتابني  أرتعش  كنت 
ولكن عند مناداتي للشهادة أيقنت أنه 

واقع 
محامية االدعاء منى عبدالسالم 

حاضرة سيادة القاضي
وحضرة  القاضي  ياسيدي  ال��ي��وم  أن��ا 

المستشاريين 
صاحبة االدعاء

القاضي :
اخبرينا كل ماحدث 

حاربت العالم من أجله أوهمني بحبه 
الي  الوطن  وأنه ضابط شريف يحمي 
أن جاء اليوم الذي شككت به وتتبعت 
حب  خيانة  أنها  أظن  كنت  تحركاته 

مهنة  خيانة  بأنها  صعقت  ولكنني 
شريكه  مع  يتحدث  كان  ووطن  وشرف 
بموعد  ليخبره  الممنوعات  تاجر 
أكبر  وإن��ه��ا  للبالد  البضاعة  دخ���ول 
صفقة تحتوي علي مخدرات وأسلحة 
من  االرض  ودوران  بغثيان  ش��ع��رت 
تحملني  تعد  لم  التي  قدماي  تحت 
خوفًا  أرتعب  وأنا  غرفتي  نحو  ركضت 
به  أرم��ي  أن  وق���ررت   تماسكت  ولكن 
أمام العدالة لينال العقاب كنت أحمل 
لم  ول��ك��ن  م��ن��ه  قطعة  أح��ش��ائ��ي  ف��ي 
أدون  وب��دأت  إص��رارًا  إال  االم��ر  يزدني 
يوم  جاء  أن  إلي  ضده  إدان��ة  دليل  كل 
االمن  أفراد  مع  كنت  البضاعة  دخول 
وعلي تواصل مباشر بهم ليتم القبض 
يقع  أن  م��ن  أخبث  ك��ان  ولكنه  عليه 
في  ال��دم  تجمد  اآلم��ر  إكتشف  فقد 
أوقَع بي من  الكلمات   عروقي تعلثمت 

أستطع  لم  مني  ليتخلص  الدرج  أعلي 
الحراك وال الكالم 

فقدت  جوفي  مقبرة  في  شي  كل  دفن 
أكبادهن  االمهات  فقدن  كما  الجنين 
هذا  أت��رك  ال  أن  وق��ررت  سمومه   من 
الوغد بال عقاب كانت لدي كل الدالئل 
لي إدانته نحتاج القبض عليه بالجرم 

المشهود فقط 
تواصلت مع إحدي الخادمات في منزله 
موعد  وعلمنا  تنصت  جهاز  لنا  لتضع 

الشحنة وتم القبض عليهم 
أنا اليوم سيادة القاضي أطلب القصاص 
وضياع  أك��ب��اده��ن  تفحمت  أم��ه��ات  ل��ي 
والقصاص  المستقبل  عماد  هم  شباب 
بين  اليوم  أقف  جنينها  فقدت  أم  لي  
يدي العدالة أطلب القصاص من  زوجي 
وأجلب  المظلومين  ع��ن  أداف���ع  ف��أن��ا 

حقوق الضعفاء .
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شركة االشغال العامة بنغازي..

)600( موظف دون رواتب لعامين واستبعاد من المشاريع التنموية.. 
أسباب منطقية ام اعدام متعمد للشركات العامة

السنوات  خالل  العامة  االشغال  شركة   �  
مع  ي��ت��وازى  بشكل  مفعلة  غير  األخ��ي��رة 
عليها  ينص  ال��ت��ي  ومهامها  مسؤولياتها 
هي  وم��ا  ذل��ك  سبب  فما  الليبي..  القانون 
الشركة  تفعيل  دون  تحول  التي  المعوقات 

بشكل كامل؟
- شركة األشغال العامة بنغازي 
الوطنية  ال��ش��رك��ات  إح���دى  ه��ي 
األشغال  مجال  في  المتخصصة 
والمقاوالت العامة وإنشاء الطرق 
واآلل��ي��ات  ال��م��ع��دات  م��ن  وتملك 
والقدرات الفنية والهندسية التي 
المشروعات  أكبر  لتنفيذ  تؤهلها 
ولكن شركة األشغال خالل هذه 
لم  الماضية  والسنوات  السنوات 
يطلب  ول��م  م��ش��روع  ب��أي  تكلف 
منها تنفيذ أو المشاركة في خطة 
التموينية  المشاريع  أو  التحول 
خالل تعاقب الحكومات السابقة 

بل أنها لألسف استبعدت عن المشاركة في خطة 
التحول.

الشركات  نري  األخيرة  الفترات  خالل   �
الخاصة هي من تنفذ مشروعات الدولة في 
حين ان الدولة تملك شركة االشغال العامة 
العموالت  عن  يقال  كما  ناتج  السبب  فهل 

تدفعها  التي  االكراميات  او 
ألصحاب  الخاصة  الشركات 
أسباب  هناك  ان  او  ال��ق��رار؟ 

اخري؟ 
- ش��رك��ة األش���غ���ال ال��ع��ام��ة 
أم��وال  هي  مالها  ورأس  بنغازي 
وفق  ي��ك��ون  معها  التعامل  دول���ة 
وخاضع  للدولة  المالي  القانون 
ل��م��ح��اس��ب��ة دي�����وان ال��م��ح��اس��ب��ة 
وال��رق��اب��ة اإلداري�����ة ف��ال يمكن 
خاصة  ك��ش��رك��ة  معها  ال��ت��ع��ام��ل 
ولهذه ألسباب تم استبعادها من 
إنها  بحجة  المشروعات  تنفيذ 

وآليات  ومعدات  مقرات  أن  رغ��م  فاشلة  شركة 
الشركة أفضل من الكثير من الشركات الخاصة 
الوصول  إلى  بنا  أدى  المسئولية  تقدير  وغياب 
لمثل هذه الحالة التي ال تستطيع الشركة سداد 

مرتبات موظفيها.
اع��م��ال  ت��ن��ف��ي��ذ  ال���دول���ة  أوك���ل���ت  إذا   �
هل  العامة  االش��غ��ال  لشركة  وم��ش��روع��ات 
من  تمكنها  وق����درات  إمكانيات  للشركة 

التنفيذ بجودة عالية؟ 
تنفيذ  ق��ادرة على  الشركة  أن  ج��داً  - طبيعي 
ال���م���ش���روع���ات ال��م��ط��ل��وب��ة من 
من  بها  ألن  والبلدية  الحكومة 
ال����ق����درات ال��ف��ن��ي��ة وال��ع��ن��اص��ر 
المؤهلة  واإلداري�����ة  الهندسية 
لمتابعة وتنفيذ أكبر المشاريع وال 
العامة  األشغال  شركة  أن  ننسى 
قديمة  فترات  من  كانت  بنغازي 
قبل سنة )2011( هي من تنفذ 
على  وكانت  البلدية  مشروعات 
أكمل وجه ويشهد لها كل سكان 

مدينة بنغازي.
التي  المشاريع  لنا  عدد   �
يمكن لشركة االشغال العامة 
واتقان  بحرفية  بنغازي  في  االن  تنفيذها 

يوازي حرفية بعض الشركات الخاصة؟ 
على  ق��ادرة  الشركة  أن  الذكر  اسلفت  كما   -
الطرق  وإنشاء  اإلنشاءات  مشروعات  كل  تنفيذ 
هذه  فكل  المياه  وشبكات  الصحي  وال��ص��رف 
المشروعات التي تنفذ من شركات خاصة شركة 
ق��ادرة  بنغازي  العامة  األش��غ��ال 
الفني  وبالشكل  تنفيذها  على 

حسب المواصفات والمعايير.
تنفيذ  الدولة  أوكلت  لو   �
االشغال  لشركة  المشاريع 
حكومية  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
الخاصة  الشركات  من  ب��دال 
ذلك  يعود  وبما  الفرق  فما 
بشكل  ال��دول��ة  علي  بالنفع 
بشكل  بنغازي  ومدينة  عام 

خاص؟
تنفيذ  ال���دول���ة  اوك��ل��ت  ل��و   -
األش��غ��ال  لشركة  ال��م��ش��روع��ات 
فأن  الخاصة  الشركات  من  بدالً  بنغازي  العامة 
المتابعة والمحافظة تكون أقرب كذلك أن مردود 
لعدد )600(  المشروعات سيكون مرتبات  هذه 
وترتاح  بنغازي  العامة  األشغال  لشركة  موظف 

موظفي  مرتبات  بتوفير  المطالبة  م��ن  ال��دول��ة 
هذه  تنفيذ  عن  الشركة  ابعاد  أن  حيث  الشركة 
إلى  أدى  منطقية  غير  واألس��ب��اب  المشروعات 
عدم حصول موظفين الشركة لمرتباتهم ألكثر من 
)18( شهر.. االمر االخر النافع سيكون التكلفة 
نفسها فتكلفة تنفيذ مشروعات عن طريق شركات 

سيكون  ل��ل��دول��ة  ت��اب��ع��ة  وط��ن��ي��ة 
التكلفة  من  اق��ل  الحال  بطبيعة 
ف��ي ح���ال االس��ت��ع��ان��ة ب��ش��رك��ات 
الرقابة  مستوي  ان  كما  خاصة 
الدولة  صالح  في  سيكون  أيضا 
ف��ي ح��ال��ة أوك��ل��ت ال��م��ش��روع��ات 
لشركات عامة تابعة لها ففي هذه 
الرقابة  مستوي  سيكون  الحالة 
علي  سلطان  لديها  فالدولة  أكبر 
شركاتها العامة أكبر من سلطانها 

علي الشركات الخاصة.
التكليفات  ع��ن  ب��ع��ي��دا   �
االشغال  لشركة  ال��دول��ة  من 

العامة مهام عامة ينبغي ان تقوم بها كا جزء 
فعال  الشركة  تقوم  فهل  المعتاد  عملها  من 
قدمتها  التي  الخدمات  هي  وما  بواجبها.. 
عامين  اخر  خالل  بنغازي  لمدينة  الشركة 

مثال؟ 
)وداي  س��د  تنظيف  ف��ي  الشركة  ساهمت   -

ب��دون  الماضي  ال��ع��ام  ال��ق��ط��ارة( 
أي مقابل مادي في فصل الشتاء 
ق��ام��ت بصيانة  ك��ذل��ك  ال��م��اض��ي 
بمدينة  والجسور  الكباري  بعض 
األشغال  شركة  وق��ام��ت  بنغازي 
ب��ع��دة حمالت  ب��ن��غ��ازي  ال��ع��ام��ة 
حملة  أخر  كانت  تطوعية  نظافة 
ال��م��اض��ي وق���د وث��ق  ش��ه��ر )7( 

اإلعالم هذه الحمالت.
� ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة 
ال��م��دراء  م��ن  العديد  ت��ن��اوب 
بشكل  ال��ش��رك��ة  إدارة  ع��ل��ى 
متسارع ما يعطي انطباع عدم 

أسباب  فما  الشركة  في  اإلداري  االستقرار 
ذلك؟ 

- فعاًل تأخر المرتبات كان سبب رئيسي في 
مشاكل الشركة وكان هذا الموضوع فرصة لبعض 

إلثارة  المريضة  النفوس  وأصحاب  المشاغبين 
الفتنة وكان شعارهم في هذه المشاكل المطالبة 
أن  الجميع  علم  رغم  الموظفين  مرتبات  بحقوق 
هذا الموضوع خارج إرادتنا وأعلى سلطات الدولة 
شركات  كل  عن  المرتبات  بتأخير  العلم  لديها 
األشغال العامة في ليبيا وكذلك الشركات العامة 

األخرى.
مسؤولي  أح��د  بصفتك   �  
في  العامة  االش��غ��ال  شركة 
أيضا  واالن  ماضية  سنوات 
إدارة  ه���رم  راس  ع��ل��ي  ان���ت 
م���ن ج��دي��د فما  ال��ش��رك��ة 
السنوات  تلك  بين  ال��ف��رق 
الشركة  في  الحالي  والوضع 
بداية  النواحي  جميع  م��ن 
للشركة  المالي  الوضع  من 
الدولة  تعامل  بكيفية  مرورا 
بوضع  وانتهاء  الشركة  م��ع 

الموظفين ورواتبهم؟
- ال ينقص هذه الشركة إال اشراكها في تنفيذ 
مشروعات الحكومة والبلدية حتى تستطيع توفير 

مرتبتها وتجديد معداتها وآلياتها.
 � كلمة للمسؤولين في ليبيا سواء مجلس 
البلدي  المجلس  او  الحكومة  او  ال��ن��واب 

بنغازي؟ 
لشركة  م��دي��ر  ألن��ن��ي  ل��ي��س 
وطني  ليبي  ألنني  بل  حكومية 
واطالب  اتمني  ش��يء  ك��ل  قبل 
من أصحاب القرار دعم شركة 
كل  و  بنغازي  العامة  االش��غ��ال 
الشركات  دع��م  وك��ذل��ك  ليبيا 
بشكل  للدولة  التابعة  العامة 
ع���ام ف��ه��ي ع��ص��ب االق��ت��ص��اد 
الوطني ومعول البناء وليس من 
ترك شركات حكومية  المعقول 
مليارات  انشائها  علي  ص��رف 
ب��ش��رك��ات خاصة  واالس��ت��ع��ان��ة 
واألخ��ي��ر  األول  معظمها  ه��م 
يكلف  ذل��ك  وان  خصوصا  فقط  ال��م��ادي  الربح 
الدولة مليارات إضافية بإمكانها تجنب خسارتها 
في  العامة  الشركات  اش��راك  و  دع��م  حالة  في 

المشاريع الوطنية.

■ الديوان \ خاص
نظرا لكون االعالم أحد اهم روافد العمل الوطني والمساهم األول في تنمية المجتمعات 
والداعم لمسيرة عطاء أي مؤسسة في القطاع العام.. ولكون صحيفة تقع عليها مسؤولية 

القاء الضوء على العثرات التي تعاني منها بعض القطاعات الحكومية لمساعدتها في 
النهوض وهو االمر الذي يعود بالنفع علي الدولة الليبية وشعبها في آن واحد لذلك قررت 

الصحيفة فتح ملف الشركات الوطنية وكانت بدايتنا مع شركة االشغال العامة بنغازي 
والتي التقينا المهندس ابوسيف السنوسي العبيدي رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام 

للشركة وتوجهنا له بالتساؤالت التالية:

ابعـاد الشـركة عـن 
المشــروعات  تنفيذ 
غير  أسباب  على  بناء 
إلـى  أدى  منطـقيـة 
)600( موظف  حرمان 
ألكثر  مرتباتهم  من 

من )18( شهر

الدولة  اوكــلــت  لــو 
المشــروعات  تنفـيـذ 
ــال  ــغ لــشــركــة األش
من  بداًل  بنغازي  العامة 
فأن  الخاصة  الشركات 
والمحـافظة  المتـابـعة 
وتكلـفة  اكـبر  تكـون 

التنفيذ ستكون اقل 

كان  المـرتبات  تأخر 
في  رئــيــســي  ســبــب 
واتاح  الشركة  مشاكل 
للمشـاغبـيـن  فـرصـة 
النــفـوس  وأصـحـاب 
الفتنة  إلثـارة  المريـضة 
رغم علمهم أن االمر خارج 

إرادة إدارة الشركة

العامة  األشغال  شركة 
استبعدت  لألسف  بنغازي 
خطة  في  المشاركة  عن 
التحول والمشاريع التنموية 
المعدات  امتالكها  رغم 
الفنية  والقدرات  واآلليات 
تؤهلها  التي  والهندسية 

لتنفيذ أكبر المشروعات
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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 وتتلف أكثر من 40,000ألف لتر

اإلدارة العامة للبحث الجنائي فرع االبيار تقبض على عصابة 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 

محالت 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��الت 
المشتبه بها ببيع الذهب 
تم تعرف على المحالت 
وجلب الذهب المسروق 
م����ن ت���ل���ك ال���م���ح���الت 
اصحاب  اق��وال  وسماع 
قاموا  الذين  المحالت 
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 
قال قسم شرطة النجدة بنغازي عبر 

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

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

وجارى إستمرار الحمالت 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��الث  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 
المبلغ 5000  المكان واخذ  الضحية في 

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 

وفعال  لهم  مالي  مبلغ  إلحضار  جاهز  انه 
وتم  والمصدر  العصابة  بين  االت��ف��اق  ت��م 
التنسيق في موعد محدد للبدء في العملية 
وفعال 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��الث أي���ام داخ���ل س��ي��ارات مدنية 
حرصا علي سالمة 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 محالت 
وتعرض  السرقة  لعمليات 
بقوة  للسلب  اص��ح��اب��ه��ا 
السالح 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 المحالت 
التي تعرضت لعمليات السرقة بقوة السالح لمعاينة 

هذه االٔماكن .
انه  فيسبوك  علي  عبر حسابه  القسم  أضاف  و 
االٔسلوب  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 
لالستدالل 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��الث  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 لالستدالل معهم 
حيالهم كافة االجراءات الالزمة 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  خالل  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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بحكومة  ال��ش��ب��اب  وزي����ر  وّق����ع 
الزني،  الله  فتح  الوطنية  الوحدة 
الشباب  وزي���ر  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
والرياضة بجمهورية مصر العربية، 

للتعاون في مجال الشباب.
وجاء ذلك ضمن مذكرات التفاهم 
الموقعة  ال��م��ج��االت  مختلف  ف��ي 

عقب  البلدين  بين  ال���وزارات  بين 
للجنة  الحادية عشرة  الدورة  عقد 
المشتركة  المصرية  الليبية  العليا 
اليوم الخميس بالعاصمة المصرية 
حكومة  رئيس  برئاسة  ال��ق��اه��رة، 
الحميد  ع��ب��د  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة 
المصري  ال��وزراء  ورئيس  الدبيبة، 

األول��ى  للمرة  مدبولي   مصطفى 
منذ عام 2009.

حيث ناقشت عدًدا من الملفات؛ 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن 
ال��م��ج��االت،  ك��اف��ة  ف��ي  الشقيقين 
التكامل  تحقيق  تستهدف  والتي 

والتنمية االقتصادية للبلدين. 

وزير الشباب يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري في مجال الشباب

نقابة اإلعالميين الرياضيين تحتفل بتوزيع جوائز 
الدوري الليبي في نسختها الثانية

الديوان - وال
لإلعالميين  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  احتفلت 
الليبي  ال��دوري  جوائز  بتوزيع  الرياضيين؛ 
الثانية  نسختها  ف��ي   2021  –  2020

والمقامة ببلدية بنغازي.
يوم  أقيمت  التي  االحتفالية  ب��دأت  وقد 
االقتصاد  وزارة  بقاعة  الماضي  االرب��ع��اء 
العامة  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي��س  بكلمة  ب��ب��ن��غ��ازي، 
نصر  المهندس  الرياضيين  لإلعالميين 
التنفيذي  المكتب  عضو  وكلمة  المهدوي، 
باالتحاد الليبي لكرة القدم عادل األوجلي، 
الالعب  للحفل  الفخري  الرئيس  وكلمة 
الدولي السابق لنادي األهلي بنغازي ونيس 

خير.
وتخللت االحتفالية التي حضرها أعضاء 
مجلس ال��ن��واب إب��راه��ي��م ال��زغ��ي��د، وزاي��د 
هدية، وفهمي التواتي، ورئيس لجنة التقييم 
ورئيس  السويطي،  ال��ه��ادي  عبد  األس��ت��اذ 
السعيطي،  منعم  والتجارة  االقتصاد  غرفة 
كرة  تاريخ  يلخص  لوثائقي  مرئًيا  عرًضا 
زين  اإلع��الم��ي  إع���داد  م��ن  الليبية  ال��ق��دم 

العابدين بركان.
كما حضر االحتفالية مدير ميناء بنغازي 
ورؤس��اء  ب��وزري��دة،  يزيد  الكابتن  البحري 
القدامى،  والالعبين  الرياضية،  األن��دي��ة 
وحكام اللعبة، والمهتمين بالشأن الرياضي، 

وفروع مكاتب اإلعالميين الرياضيين.
الجوائز  توزيع  تم  االحتفالية؛  ختام  في 
الفخري  الرئيس  قبل  من  ال���دروع  وبعض 
للحفل الالعب  ونيس خير، على الفائزين 

وهم: 
أفضل مدرب  : أسامة الحمادي مدرب 

نادي االتحاد.
األهلي  السلتو  أنيس   : مهاجم  أفضل 

طرابلس.
من  البدري  فيصل  وسط:  العب  أفضل 

نادي الهالل.
أفضل هداف : عبد الرحمن العمامي من 

نادي األخضر.

نادي  من  يوسف   علي   : مدافع  أفضل 
األهلي بنغازي.

القليب  الدين  نور  العب صاعد:  أفضل 
من نادي السويحلي.

من  الالفي  معاد  مرمى:  ح��ارس  أفضل 
نادي االتحاد.

أفضل حكم : عبد الباسط شهوب.
يُشار إلى أن هذا الموسم الثاني للحفل 
في  الماضي  الموسم  أقيم  قد  كان  واألول 
مدينة طرابلس، وسيُقام سنوًيا عقب انتهاء 

الموسم الكروي من الدوري الليبي. 

الديوان –وال
التقى وزير الرياضة " عبدالشفيع الجويفي " بمكتبه 
في طرابلس ، يوم األربعاء الماضي، رئيس وأعضاء 
بمنطقة  الرياضي  ناصر  لنادي  العمومية  الجمعية 
القواسم بغريان ، حيث تم خالل اللقاء التباحث حول 
إمكانية إطالق مرحلة صيانة جديدة لمرافق النادي ، 
وذلك بعد عملية الصيانة والتطوير التي نفذتها الوزارة 
للملعب الرئيسي خالل الفترة الماضية. وخالل اللقاء 
، أثنى رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي ناصر  
في  الوزير  السيد  من  المبذولة  المجهودات  كل  على 
تطوير البنية التحتية لقطاع الرياضة بالجبل الغربي 
اللقاء  ختام  وف��ى  ع��ام.  بشكل  وبليبيا  خ��اص  بشكل 
قدمت أسرة نادي ناصر بالقواسم درعا للسيد الوزير 
تكريما له على المجهودات المبذولة لالرتقاء بقطاع 

الرياضة في ليبيا.

بدأت  بمدينة طرابلس يوم الثالثاء الماضي 
الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اجتماعات 

لكرة القدم برئاسة " عبد الحكيم الشلماني ". 
مناقشة  االجتماع  أع��م��ال  ج��دول  ويتضمن 
مسابقة  الن��ط��الق  والترتيبات  االس��ت��ع��دادات 
والكيفية  والصيغة  الجديد،  ال��ك��روي  الموسم 
الجديد،  الموسم  عليها  سيكون  التي  النهائية 
واإلعالن عن تحديد موعده النهائي الذي يُنتظر 

أن يكون في منتصف شهر أكتوبر المقبل 
مسيرة  تقييم  األع��م��ال  ج���دول  وسَيتضمن 
خالل  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  األول  ال��وط��ن��ي  المنتخب 
الفني  المدير  بقيادة  العالم،  ك��أس  تصفيات 
بقية  وب��رن��ام��ج   " كلمنتي  خافيير   " اإلس��ب��ان��ي 
التي   ، وال��ع��م��ري��ة  ال��س��ّن��ي��ة  ال��ف��ئ��ات  منتخبات 
سيُشرف عليها اإلسباني " رامون " المدير الفني 
لالتحاد الليبي لكرة القدم ، إلى جانب انطالق 
وب��رام��ج  األخ����رى،  المحلية  المسابقات  بقية 

منتخبات الصاالت والكرة النسائية .

وزير الرياضة يلتقي أعضاء الجمعية العمومية 
لنادي ناصر الرياضي بالقواسم غريان

انطالق اجتماعات المكتب التنفيدى 
لالتحاد الليبى لكرة القدم 


