
عقد مجلس النواب يوم االثنين والثالثاء 
الماضي جلساته الرسمية برئاسة فخامة 
عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 
ص��ال��ح وب��ح��ض��ور م��ع��ال��ي ال��ن��ائ��ب األول 
النائب  ومعالي  النويري  ف��وزي  األس��ت��اذ 
الثاني الدكتور احميد حومة وحضور أكثر 

من 100 نائب.
لمجلس  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
جلسة  فأن  بليحق  عبدالله  السيد  النواب 
األول  البند  لبندين  األثنين خصصت  يوم 
للدولة  العامة  الميزانية  قانون  مشروع 
ال��م��ن��اص��ب  ال��ث��ان��ي  وال��ب��ن��د  2021م، 
اللجنة  ردود  تعميم  ت��م  حيث  السيادية، 
مجلس  رئيس  قبل  من  المشكلة  الوزارية 
النواب  مجلس  مالحظات  ح��ول  ال���وزراء 

على السادة األعضاء .
وأضاف بليحق بأنه بعد مداولة هذين 

البندين قرر المجلس ما يلي:
مشروع  من  األول  الباب  اعتماد  أوال: 

2021م  للدولة  العامة  الميزانية  قانون 
على  حكمها  في  وما  بالمرتبات  الخاص 
الصادرة عن مجلس  القوانين  يتضمن  أن 
النواب مثل قانون رقم )4(  لسنة 2018 
وقانون  المعلمين  مرتبات  بزيادة  الخاص 
ال��ش��رط��ة وق��ان��ون ال��ج��ام��ع��ات وع���دد من 
القوانين التي اصدرها مجلس النواب فيما 
الجهات  من  ع��دد  مرتبات  تعديل  يخص 
إلى  باإلضافة  المتقاعدين  مرتبات  منها 

الذين تم تعيينهم مؤخرا  .
أقر  ال��ن��واب  ب��أن مجلس  بليحق  وق��ال 

ال��واردة من  ال��ردود  لدراسة  لجنة  تشكيل 
قانون  م��ش��روع  دارس���ة  وك��ذل��ك  الحكومة 
ب��ض��رورة  المجلس  اق��ر  كما  الميزانية، 
على  للرد  بالحكومة  المالية  وزير  حضور 
النواب  مجلس  أعضاء  السادة  مالحظات 
وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي 

الزالت قيد المداولة.
يتعلق  فيما  الرسمي  المتحدث  وأوضح 
السيادية  المناصب  بند   – الثاني  بالبند 
– ب��أن��ه خ��الل األس��ب��وع ال��ق��ادم ي��ك��ون قد 
هذا  في  النواب  لمجلس  رسمي  رد  وصل 

هذا  ف��ي  اج���راء  هناك  ليكون  الخصوص 
االثنين  ي��وم  جلسة  شهدت  وكذلك  البند، 
بضرورة  التشريعية  اللجنة  على  التأكيد 
المرتبات  تعديل  قانون  انجاز  في  اإلسراع 
الخاص بموظفي الدولة كما تم  إقرار دعم 
المفوضية العليا لالنتخابات من اجل الوفاء 
باالستحقاق االنتخابي في موعده في 24 
إلى  باإلضافة  الجاري   العام  من  ديسمبر 
تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية.

جلسته  عقد  ال��ن��واب  مجلس  وواص���ل 
الرسمية يوم الثالثاء بمدينة طبرق برئاسة 
معالي النائب األول لرئيس مجلس النواب 
النائب  النويري” وبحضور  األستاذ ”فوزي 

الثاني الدكتور ”احميد حومه “.
وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
مجلس النواب السيد ”عبدالله بليحق” فإن 
ومداوالته  مناقشاته  في  أستمر  المجلس 
العامة  الميزانية  ببند مشروع  يتعلق  فيما 

للدولة 2021م وبذلك علقت الجلسة .

م��ج��ل��س ال���ن���واب يعتمد ال��ب��اب األول م��ن ال��م��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة وي��ت��خ��ذ ع���دد م��ن ال���ق���رارات ال��ه��ام��ة
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

الكوني ل� كوبيش: ملتزمون 
بتحقيق المصالحة الوطنية 

وإجراء االنتخابات في موعدها
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أعضاء مجلس النواب األعضاء بالبرلمان 
االفريقي يشاركون في الدورة العادية 

للبرلمان االفريقي الخامس
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ص4

ص5

ص6

الكوني عقب مقابلته لوفد سويسري: ما أحوجنا 
اليوم أن نلملم إنسانيتنا وقد مزقت الحروب أوصالها

الشركة العامة للكهرباء و شركة داوو 
الكورية يناقشان استئناف العمل 

بمشروع محطة الزويتينة الغازية

زيارة وفد ممثال عن لجنة الخارجية 
في مجلس النواب لبلدية اجخرة

التقي رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” 
يوم االثنين الماضي في مدينة طبرق مع وزير الشباب فتح 
لبرلمان  التأسيسية  اللجنة  أعضاء  ، بحضور  الزني  الله 
الشباب الليبي، حيث بحث اللقاء سبل دعم الشباب في 

كافة المجاالت.
في  ال��وزارة  عمل  الشباب خطط  وزير  استعرض  كما 
دعم الشباب من حيث التدريب والتأهيل وكيفية دمجهم 
الصعوبات  مناقشة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة   ، العمل  س��وق  ف��ي 

والعراقيل التي تواجه سير عملها.

مقترح  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس  الشباب  وزي��ر  وق��دم 
تعزيز  في  يساهم  الذي  الليبي  الشباب  برلمان  تأسيس 
للمشاركة  شبابية  ك��وادر  وت��دري��ب  الديمقراطية  أس��س 

الفاعلة في الساحة السياسية.
الشباب  لبرلمان  التأسيسية  اللجنة  أعضاء  قدم  كما 
الليبي لرئيس مجلس النواب نبذة عامة عن مشروع برلمان 
الشباب الليبي واهداف تأسيسه وكيفية تشجيع الشباب 
الليبي على المطالبة بحقوقهم وتمكين الشباب من معرفة 

القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الليبي.
الشباب  دعم  أهمية  على  النواب  مجلس  رئيس  وأكد 
ومنحهم أولوية في فرص العمل واستكمال دراستهم في 

الخارج مشدداً على أهمية دورهم في النهوض بالوطن.

ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  استقبل 
ال��وط��ن��ي��ة ال��س��ي��د »ع��ب��دال��ح��م��ي��د 
الماضية  الجمعة  يوم  الدبيبة«، ظهر 
أوروب��ًي��ا  وف��ًدا  طرابلس،  بالعاصمة 
ضم وزير الخارجية اإليطالي »لويجي 
مالطا  خ��ارج��ي��ة  ووزي���ر  مايو«,  دي 

»إيفاريست بارتولو«, ومفوض االتحاد 
األوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات 
بحضور  فاريلي«,  »اوليفر  التوسع 
والدولة  والداخلية،  الخارجية،  وزراء 
ل��ش��ؤون ال��ه��ج��رة ب��ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 

الوطنية.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان 
في  والتعاون  العالقات  ال��وزراء  رئاسة 
تعزيز  على  والعمل  المجاالت،  كافة 
يخدم  بما  وتنميتها  ال��ع��الق��ات  ه��ذه 

المصالح المشتركة.
ك��م��ا ت���ب���ادل ال���ج���ان���ب���ان وج��ه��ات 
ذات  القضايا  مختلف  ح��ول  النظر 
أهمها  من  والتي  المشترك,  االهتمام 
الليبي  التنسيق المشترك بين الجانب 
مستدامة  حلول  ايجاد  في  واألوروب��ي 
واكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق 
وضبط  الشرعيين  غير  المهاجرين 

الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي مع وزير الشباب

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وزيري خارجية ايطاليا ومالطا ومفوض االتحاد األوروبي لسياسة الجوار

وصل بث راديو االمة إلى مدينة سرت 

FM 93.9 وضواحيها على التردد

 ، ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة  التقى 
مدينة  في  بمكتبه   ، المستشارعقيلة صالح 

القبة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم .
وزارة  تهم  مواضيع  ع��دة  بحث  اللقاء 
التي  وال��ص��ع��وب��ات  وال��ع��راق��ي��ل  الداخلية 
وزارة  وكيل  اطلع  حيث   ، عملها  ت��واج��ه 
ال���وزارة  خطط  على  فخامته  الداخلية 

إلرساء األمن.
واثنى فخامة رئيس مجلس النواب ، على 
لحفظ  الداخلية  وزارة  به  تقوم  الذي  الدور 
األمن ، مؤكدا وقوفه التام معها لفرض األمن 

والقانون في البالد
مواقف  جانبه  من  ثمن   ، اقعيم  السيد 
فخامة رئيس مجلس النواب الداعمة للوزارة 

والمؤسسة الشرطية .
وف���ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ، م��ن��ح وك��ي��ل وزارة 
وتقديرا  لفخامته  تكريما  درع��ا  الداخلية 

لجهوده الداعمة للوزارة 

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  عقد  رئيس 
مع  الماضي  الخميس  يوم  مساء  اجتماًعا 
بحضور  الوزارة  ووكيل  والغاز  النفط  وزير 
وأعضاء  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
مدراء  من  وع��دد  المؤسسة  إدارة  مجلس 

الشركات التابعة لها.
في  عقده  تم  ال��ذي  اللقاء  بحث  حيث 
ال��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط ب��ط��راب��ل��س 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع وم��دى 
اإلمكانيات  لتوفير  الحكومة  اس��ت��ع��داد 

للمساهمة في حلحلة هذه المشاكل.
 وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة 
تشجيع االستثمار داخلًيا لتطوير المنشآت 

النفطية و الرفع  من معدالت االنتاج.
الشركات   األجنبية  دعوة  على  أكد   كما 
البحث  ف��ي  ب��إس��ت��ث��م��ارات��ه��ا   للمساهمة  

واالستكشاف ولتطوير القطاع.
تقديم  اإلتفاق على  تم  ومن جانب اخر 
الدعم لشركة البريقة لتسويق النفط وحل 
لضمان  تواجهها،  التي  اإلشكاليات  كافة 
أنحاء  بجميع  للمواطنين  ال��وق��ود  ت��وف��ر 

البالد.

فخامة رئيس مجلس النواب يناقش مع وكيل وزارة الداخلية 
العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع 
المسؤولين عن قطاع النفط والغاز

محمد  النيجيري  ال��رئ��ي��س  استقبل 
األرب��ع��اء  ي��وم  الرئاسي  بالقصر  ب��خ��اري 
ال��م��اض��ي، رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
الدكتور محمد المنفي والوفد المرافق له 
بحضور وزير الشؤون الخارجية النيجيري 

جيفري أونياما، وعدد من الوزراء.
ه����ذا وج�����رى خ����الل ال��ل��ق��اء ت��ن��اول 
والتأكيد  البلدين  بين  التاريخية  العالقة 
المصالح  إل��ى  والتطرق  تعزيزها،  على 
الثنائية  ال��ت��ع��اون  وم��ج��االت  المشتركة 
وجهات  تبادل  تم  كما  تفعيلها،  وآل��ي��ات 
النظر حول األوضاع اإلقليمية والدولية. 

قد  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  وك���ان 
وصل يوم اإلثنين الماضي، إلى العاصمة 
أعمال  في  للمشاركة  أبوجا  النيجيرية 
بحيرة  ح��وض  ل��دول  االستثنائية  القمة 
تشاد والتى انطلقت اعمالها بوم الثالثاء 

الماضي.

الرئاسي  المجلس  رئ��ي��س  وش����ارك  
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال��م��ن��ف��ي ف���ي ال��ق��م��ة 
وح��ك��وم��ات  دول  ل���رؤس���اء  االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
انعقدت  والتي  تشاد  بحيرة  لجنة حوض 
لمناقشة  أبوجا  النيجيرية  العاصمة  في 

التطورات األخيرة في تشاد.
وخ����الل ال��ق��م��ة وف����ي ك��ل��م��ت��ه خ��الل 
المجلس  رئيس  ت��ن��اول  القمة  م���داوالت 
خلفه  وم��ا  تشاد  في  الوضع   ، الرئاسي 

مقتل الرئيس التشادي على أمن المنطقة.
وأش�������ار إل�����ى ض�������رورة وض�����ع ح��د 
ليبيا  ح��دود  في  تحدث  التي  للخروقات 
تنفيذ  وأهمية  تأمينها  وأولوية  الجنوبية 
ومراقبة  األمن  مجال  في  التعاون  إتفاق 

الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.
وع��ل��ى ه��ام��ش ال��ق��م��ة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
تشاد،  ح��وض  دول  وح��ك��وم��ات  ل��رؤس��اء 
الدكتور  الرئاسي  المجلس  رئيس  التقى 
الماضي،  الثالثاء  ي��وم  المنفي،  محمد 
ورئيس  بازوم،  محمد  النيجري  بالرئيس 
التشادي  اإلنتقالي  العسكري  المجلس 
العالقة  االجتماع  وتناول  ديبي،  محمد 
والتأكيد  المشتركة،  والمصالح  الثنائية 
األم��ن��ي  ل��ل��ت��ع��اون  ال��ج��ه��ود  تكثيف  ع��ل��ى 
وتعزيز  ال��م��ش��ت��رك��ة،  ال��ح��دود  وم��راق��ب��ة 
مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية 

والجريمة المنظمة. 

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي الرئيس النيجيري محمد بخاري
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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

حق الرد مكفول . ●

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

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف

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

دائ��رة  ع��ن  ال��ن��واب  مجلس  عضو  التقى 
الماضي  الثالثاء  يوم  عمران  عامر  السدرة 
الداخلية عميد خالد مازن ورئيس  مع وزير 
لمناقشة  ال���س���درة  ب��ل��دي��ة  ح��ك��م��اء  مجلس 
منها  تعاني  التي  والمختنقات  المصاعب 
م��دي��ري��ة أم���ن رأس الن���وف وك��اف��ة م��راك��ز 

الشرطة التابعة لها .
اهمها  نقاط  ع��دة  االجتماع  ناقش  حيث 

األجهزة  كافة  لمهام  ومتابعتها  ال��وزارة  دعم 
بمهامها  والمكلفة  ل��ل��وزارة  التابعة  األمنية 
ضمن النطاق اإلداري لهذه البلدية وذلك بما 
كافة  في  واالستقرار  األم��ن  تحقيق  يضمن 

ربوع وطننا العزيز .
ويشار الى أن االجتماع جاء ضمن مشاورات 
سير  أجل ضمان  من  المتواصلة  الداخلية  وزير 

العمل بكافة مكونات الوزارة .

اكدت عضو مجلس النواب عن الدائرة 
”فاطمة  السيدة  الشاطئ  السادسة سبها 
الثقافة  وزي��ر  مع  لقائها  خالل  بوسعدة” 
“م��ب��روك��ة ت��وف��ي ع��ث��م��ان” ي���وم ال��ث��الث��اء 
الماضي على دور الثقافة في بناء الوطن .
راف��د  الثقافة  ب��أن  بوسعدة  واض��اف��ت 
مهم لتحقيق المصالحة الوطنية والتعايش 

السلمي بين ابناء الشعب الواحد .

إلى  النواب  مجلس  اش��ارت عضو  كما 
اهمية دعم مكاتب الثقافة إلقامة دورات 
لغة  وتغليب  المصالحة  ثقافة  لتعزيز 

السالم بين ابناء الوطن .
وف���ي ال��خ��ت��ام ش����ددت ع��ض��و مجلس 
ال���ن���واب  ف��اط��م��ة ب��وس��ع��دة ع��ل��ى اهمية 
ممارسة المراة لدور قوى وفعال في بناء 

مستقبل بلدها.

عضو مجلس النواب عن دائرة السدرة يجتمع بوزير داخلية الوحدة الوطنية

عضو مجلس النواب فاطمة بوسعدة تلتقي وزير الثقافة

الليبي  ال��ن��واب  مجلس  أع��ض��اء  ي��ش��ارك 
الدورة  في  االفريقي  البرلمان  في  االعضاء 
في  الخامس  االف��ري��ق��ي  للبرلمان  ال��ع��ادي��ة 
االس��ب��وع  افريقيا  بجنوب  م��ي��دران��د  مدينة 
الدورة مشاركة واسعة  الماضي حيث تشهد 
للدول االفريقية وحضور الرئيس الغاني نانا 

أدو للدورة كضيف شرف.
وصرح عضو مجلس النواب الليبي صالح 

قلمه الذي ترأس اجتماعات مجموعة شمال 
انتخاب  االجتماعات  خالل  تم  بأنه  افريقيا 
رئيس ونائب للرئيس ومقرر للمجموعة حيث 
تم انتخاب الجرائر رئيسا والصحراء الغربية 

نائبا للرئيس وتونس مقرر للمجموعة.
يشار إلى أن اجتماعات البرلمان االفريقي 
العام  من  القادم  يونيو  من  الرابع  في  تنتهي 

الجاري.

أعضاء مجلس النواب األعضاء بالبرلمان االفريقي يشاركون في الدورة العادية للبرلمان االفريقي الخامس

ش���ارك م��ع��ال��ي رئ��ي��س دي����وان مجلس 
النواب السيد “عبدالله المصري الفضيل” 
األمناء  لجمعية  االستثنائي  االجتماع  في 
في  األعضاء  الوطنية  للبرلمانات  العامين 
االربعاء  ي��وم  ال��دول��ي  البرلماني  االت��ح��اد 
”دور  ع��ن��وان  تحت  ك��ان  وال���ذي  الماضي 
جائحة  وق���ت  ف��ي  ال��ب��رل��م��ان��ات  وتنظيم 
ك���ورون���ا” ح��ي��ث ت���رأس االج��ت��م��اع س��ع��ادة 
العامين في االتحاد  رئيس جمعية األمناء 

البرلماني الدولي.
والقى معالي رئيس ديوان مجلس النواب 
رئيس  فخامة  تحيات  خاللها  نقل  كلمة 
صالح  عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح في 

هذا االجتماع.
ك��م��ا ت��وج��ه م��ع��ال��ي��ه ب��ال��ش��ك��ر ل��س��ع��ادة 
العامين في االتحاد  رئيس جمعية األمناء 
االجتماع  عقد  على  ال��دول��ي  البرلماني 
لتفعيل  االستثنائية  ال��ظ��روف  ه��ذه  ف��ي 
قوية  شراكة  بناء  نحو  الجمعية  عمل  دور 
والتواصل بين األمانات العامة للبرلمانات 
االتحاد  في  األعضاء  الوطنية  والمجالس 

المعلومات تجاه  وتبادل  الدولي  البرلماني 
دور البرلمانات وآلية تنظيم عملها لتتمكن 
جائحة  ظل  في  باستحقاقاتها  الوفاء  من 

وباء كورونا.
وت��ن��اول م��ع��ال��ي رئ��ي��س دي����وان مجلس 
األزم���ات،  إدارة  مشاركته  خ��الل  ال��ن��واب 
مع  التعامل  كيفية  معاليه  استعرض  حيث 
األزمة عند حدوثها بأقصى قدر ممكن من 
الكفاءة والفاعلية حتى تكون الخسائر في 

أضيق نطاق.
هذه  م��ع  التعامل  ب��أن  معاليه  واوض���ح 
من  مجموعة  وج��ود  إل��ى  يحتاج  المرحلة 

ق��واع��د  تعتبر  ال��ت��ي  واألس����س  ال��م��ب��ادئ 
للقائمين  العام  اإلط��ار  تمثل  استرشادية 
ال��ت��داب��ي��ر  الت���خ���اذ  األزم�����ة  إدارة  ع��ل��ى 
االض���رار  لتجنب  ال��الزم��ة  واإلج������راءات 
إلى  مشيرا  منها،  التقليل  او  المتوقعة 
إجراءات  لوضع  التشريعية  السلطة  تهيئة 
تشريعيات  وفق  األزمة  مع  التعامل  وطرق 
المسؤولة  الجهة  تحدد  وق��رارات  وقوانين 

عن إدارتها وآلية عملها.
وأكد رئيس ديوان مجلس النواب خالل 
الفنية  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  م��ش��ارك��ت��ه ع��ل��ى 
والعلمية بهدف استحداث وتطبيق أساليب 
ودراسات لتقييم مواضع الضعف باإلضافة 
البيانات  لجمع  للطوارئ  خطة  وضع  إلى 

المحلية عن كيفية مواجهة األزمة.
وأشار معاليه إلى ضرورة أن يكون هناك 
الوطنية  التشريعية  األط��ر  من  مجموعة 
المسؤولية  تحديد  من خاللها  يمكن  التي 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل م��ع األزم����ة مع 
بالمخاطر  المواطنين  ب��إع��الم  االل��ت��زام 
المتوقعة واإلجراءات الوقائية واالحترازية 

لمواجهتها.

معالي رئيس ديوان مجلس النواب يشارك في االجتماع االستثنائي لجمعية األمناء العامين للبرلمانات األعضاء في االتحاد البرلماني الدولي

ق���ال ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
ج��ب��ري��ل اوح���ي���دة إن م��اوص��ف��ه 
يتجدد   البيزنطي”  ب���”ال��خ��الف 
مرة أخرى خالل جلسات ملتقى 

الحوار السياسي االفتراضية.
عبر  له  منشور  وف��ي  اوحيدة 
موقع  على  الشخصية  صفحته 
“فيس  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
ب�����وك” أم����س ال��خ��م��ي��س ق���ال: 
اللقاء  م��ن  يبث  م��ا  “م��ن خ��الل 

االفتراضي لمنتدى 75، نفس الخالف والنقاش البيزنطي 
الذي جاء بهم”.

وأضاف عضو مجلس النواب في منشور آخر: “كل مرة 
يعني  نجرب(  )دعونا  بعبارة  السياسيين  أحد  علينا  يخرج 
52 سنة تجارب فاشلة لم تكِف، ولم تعرفوا قيمة دستور 
الالهثين  الخارج  من  أحد  به  عليكم  يُِشر  ولم  االستقالل، 

خلفهم”.

النائب جبريل اوحيدة: نفس الخالف والنقاش البيزنطي 
يتجدد مرة أخرى في جلسات ملتقى الحوار السياسي

وصف رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي في 
مجلس النواب طالل الميهوب إجراء االنتخابات 
ديسمبر  ف��ي  المرتقبة  والتشريعية  الرئاسية 

المقبل بمثابة العبث.
الميهوب أوضح في تصريحات صحفية لوكالة 
صحيفة  طالعتها  ال��روس��ي��ة  “سبوتنيك”  أن��ب��اء 
المرصد أن إجراء هذا االستحقاق في ظل تغول 
الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية يمثل 
في ظل  بذلك  القيام  أن  مبيًنا  العبث،  من  نوًعا 
هذه الظروف سوف تنعكس نتائجه السلبية على 

المشهد في البالد بشكل كامل.
وأشار المبهوب إلى أن القوات المسلحة هي 
بشكل  االنتخابات  تأمين  يمكنها  التي  الجهة 
شفاف ومستقر؛ ألن المؤسسة العسكرية العمود 

الفقري الستقرار الدولة.

النواب  مجلس  عضو  ق��ال 
الشعب  إن  ال��ع��ب��ان��ي  محمد 
سلطته  ف����ّوض  ق���د  ال��ل��ي��ب��ي 
النواب،  لمجلس  التشريعية 
تفويضه  الُمفّوض،  هذا  وأن 
محدد وليس من ضمن مهامه 

اختيار رئيس الدولة.
تصريحات  وف��ي  العباني 
“االت��ح��اد”  لصحيفة  خ��اص��ة 
اإلماراتية اليوم الخميس، أكد 
هو  وح��ده  الليبي  الشعب  أن 
مصدر السلطة، وهو األصيل 
بالسلطة،  يتعلق  م��ا  ك��ل  ف��ي 
رئيس  اختيار  أن  إل��ى  الف��ًت��ا 
ال���دول���ة ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر من 

الشعب هو األنسب واألفضل.
إج����راء  أن  ع��ل��ى  وش�����دد 
أنسب  ليبيا  في  االنتخابات 
الحلول حال إجرائها في بيئة 
إلى  الفًتا  مناسبة،  انتخابية 
أن إجراء االنتخابات في ظل 
ومرتزقة  أجنبية  قوات  وجود 
وان���ت���ش���ار  األرض،  ع���ل���ى 
المسلحة وفوضى  الجماعات 
ال��س��الح ل��ن يحقق ن��زاه��ة أو 

عدالة في االنتخابات.
دعا  النواب  مجلس  عضو 
الميليشيات  ح��ل  ل���ض���رورة 
أسلحتها  ون����زع  ال��م��س��ل��ح��ة 

وتنظيم فوضى السالح.

النائب طالل الميهوب: المؤسسة العسكرية العمود الفقري 
الستقرار الدولة وهي القادرة على تأمين اإلنتخابات

النائب محمد العباني: ليس من مهام مجلس 
النواب اختيار رئيس الدولة



ب���ح���ث ع���ض���و ال��م��ج��ل��س 
مع  الكوني،  موسى  الرئاسي 
ليبيا،  إل��ى  الخاص  المبعوث 
آخرالمستجدات  كوبيش،  يان 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��م��ل��ت��ق��ى ال��ح��وار 
ال���س���ي���اس���ي ال��ل��ي��ب��ي وم��ل��ف 
وإيجاد  المرتقبة،  االنتخابات 
في  إلجرائها  دستورية  قاعدة 

الموعد المحدد.
المضي  أيًضا  تناول  اللقاء 

المصالحة  برنامج  في  قدماً 
الوطنية، كطريٍق لتعزيز السلم 
األهلي والتعايش السلمي بين 

أبناء الوطن الواحد.
وأكد الكوني، التزام المجلس 
تحقيق  بالعمل ألجل  الرئاسي 
الشاملة،  الوطنية  المصالحة 
ووفق  محّدد  زمني  إط��ار  في 
لنجاح  ال��ض��ام��ن��ة  ال��م��س��ارات 
هذه المهم، والعمل على إجراء 

القادم  االنتخابي  االستحقاق 
في موعده المقرر

المبعوث  أك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
على  التركيز  أهمية  األممي، 
ومواصلة  االنتخابات،  إج��راء 
مصالحة  تحقيق  على  العمل 
عن  م��ع��رًب��ا  حقيقية،  وطنية 
ارت��ي��اح��ه ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات ال��ت��ي 
الوطنية  المفوضية  بها  قامت 

العليا لالنتخابات.

ع��ق��د رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الحميد  »ع��ب��د  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��دب��ي��ب��ة« ظ��ه��ر ي����وم ال��خ��م��ي��س 
ع��ام  بنقيب  اج��ت��م��اع��اً  ال��م��اض��ي 
المعلمين وكافة النقابات بالمناطق 
كل  وزراء  وبحضور  ليبيا،  لمعلمي 
 ، والتعليم  التربية  المالية،  م��ن 
التقني،  والتعليم  العالي،  التعليم 
صندوق  رئيس  المدنية،  والخدمة 

التأمين الصحي.
وب��ح��ث االج��ت��م��اع ال����ذي عقد 
بمقر ديوان رئاسة الوزراء مطالب 

بتحسين  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة  ال��م��ع��ل��م��ي��ن 
واإلمكانيات  المالية،  أوضاعهم 
هذه  لتحقيق  للحكومة  المتاحة 

المطالب. 
وأكد السيد الرئيس خالل اللقاء 
المعلمين  عن تضامنه مع شريحة 
في المطالبة بحقوقهم المشروعة، 
بتضمين  س��ي��ادت��ه  ت��ع��ّه��د  ح��ي��ث 
الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين 
بقطاع  وال��ع��ام��ل��ي��ن  وال��م��ع��ل��م��ات 
التربية والتعليم، وفًقا للقانون رقم 

)4( الصادر عن مجلس النواب.

بحكومة  الخارجية  وزي��ر  عقدت 
»نجالء  السيدة  الوطنية،  ال��وح��دة 
المنقوش« ، يوم أمس األول الجمعة، 
موتمًرا صحافًيا مشترًكا مع كل من 
»لويجي  االيطالي  الخارجية  وزي��ر 
مالطا  خ��ارج��ي��ة  ووزي���ر  م���اي«  دي 
»اي��ف��اري��س��ت ب���ارت���ول���و«، وم��ف��وض 
الجوار  لسياسة  االوروب���ي  االتحاد 
ومفاوضات التوسع »اوليفر فاريلي«.

وق����ال����ت »ال���م���ن���ق���وش«، خ���الل 
ال��م��وت��م��ر ال��ص��ح��ف��ي ال����ذي عقد 

رياسة  ب��دي��وان  االع��الم��ي  بالمركز 
ازمة  من  تعاني  ليبيا  ان  ال���وزراء، 
اليوم،  لقاينا  ولمسنا خالل  الهجرة 
الى  االوروب���ي  المفوض  من  جدية 
جانب الوزيرين االيطالي والمالطي، 
حيث تم االتفاق على تامين الحدود 
االوروب��ي  االت��ح��اد  ودع��م  الجنوبية 

المن الجنوب.
وشددت على ان حرس السواحل 
يجب ان يكون جزًءا من االستراتيجية 

لمحاربة الظاهرة وليس الحل.

الكوني ل� كوبيش: ملتزمون بتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء االنتخابات في موعدها

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتعّهد بتضمين الزيادة الخاصة 
بمرتبات المعلمين وفًقا للقانون الصادر عن مجلس النواب

مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية مع وزيري 
خارجية إيطاليا ومالطا ومفوض االتحاد األوروبي لسياسات دول الجوار
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وزير  المنقوش  نجالء  السيدة  إجتمعت 
الخارجية والتعاون الدولي بمقر الوزارة يوم 
االربعاء الماضي برؤساء البعثات األفريقية 
السيدة  وتطرقت  طرابلس،  في  المعتمدة 

الوزير في كلمتها إلى العناصر اآلتية:
- ق��دم��ت م���ن خ���الل رؤس�����اء ال��ب��ع��ث��ات 
التي  للدول  الشكر  األفريقية  الدبلوماسية 
أبقت على سفاراتها تعمل من طرابلس ولم 
تغادر ليبيا، خالل األوضاع اإلستثنائية التي 

مرت بها البالد خاصة العاصمة طرابلس.
ودور  االفريقية  ال��دول  بجهود  رحبت   -
اإلتحاد األفريقي الداعمة لألمن واإلستقرار 
الدول  هذه  دعم  من خالل  س��واء  ليبيا  في 
خالل  م��ن  او  ليبيا  ف��ي  السياسي  للمسار 
مقررات وبيانات االتحاد األفريقي  ومجلس 
االفريقي  االت��ح��اد  واللجنة  واألم��ن  السلم 

رفيعة المستوى المعنية بليبيا.
وتضامنها  ليبيا  دول��ة  دعم  عن  عبرت   -
مع جمهورية مالي الشقيقة، مشيدة بجهود 
اإلت��ح��اد األف��ري��ق��ي ت��ج��اه م��ال��ي، ون��اش��دة 

االسقاء في مالي بتغليب مصلحة البالد.
اتفاق  تفعيل  - أكدت على أهمية تسريع 
مراقبة  التعاون في مجال في مجال  تعزيز 
من  كل  بين  الموقع  الحدود  ومراقبة  أم��ن 
مايو  في  والنيجر.  وتشاد  وال��س��ودان  ليبيا 

.2018
- ان مشاركة السيد محمد يونس المنفي 
لجنة  قمة  ف��ي  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س 
حوض بحيرة تشاد التي عقدت بتاريخ 25 
مايو  2021 تؤكد  على إهتمامنا وحرصنا 
على التنسيق المشترك بين الدول االعضاء 

بهذه اللجنة.
ال��دول  دع��م  إل��ى  نتطلع  ليبيا  في  اننا   -
في  لليبيا  األف��ري��ق��ي  واإلت��ح��اد  االفريقية 

إجراء اإلنتخابات نهاية العام الجاري.
افريقي  حل  إيجاد  أهمية  على  أك��دت   -
خالل  من  الشرعية،  غير  الهجرة  لمشكلة 
العمل الجماعي االفريقي وخاصة في دول 
ووضع  البلدان  هذه  في  بالتنمية  المصدر، 
ضوابط وآليات  لتنظيم الهجرة والحد منها 
المهاجر  ك��رام��ة  تحفظ  انسانية  بطريقة 

االفريقي. 
- ليبيا دولة عبور ال يمكنها تحمل األعباء 
األمنية واالقتصادية والمالية جراء استفحال 

هذه الظاهرة.
- ان دولة ليبيا تولي اهمية كبيرة لمعالجة 
الزيارة  إلى  اشارت  حيث  الهجرة،  تحديات 
الليبي  الجنوب  م��دن  إل��ى  بها  قامت  التي 
والمناطق الحدودية لإلطالع على التحديات 

والوضع عن قرب. 
- ان ليبيا ترحب بكافة الجهود، ومستعدة 
وعملية  بطريقة سريعة  الجميع  مع  للتعاون 
المختصة  الليبية  الجهات  دور  خالل  ومن 

بملف الهجرة.

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي 
تجتمع برؤساء البعثات الدبلوماسية 

األفريقية المعتمدة في طرابلس

الحكومة  رئيس  نائب  عقد 
اجتماًعا  أب��وج��ن��اح  رم��ض��ان 
حضره  سبها،  أم��ن  بمديرية 
للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 
ال���ع���ام���ة، ورئ����ي����س ال���دع���م 
اإلدارة  وم���دي���ر  ال���م���رك���زى، 
األم��ن��ي��ة،  للعمليات  ال��ع��ام��ة 
ومديري  سبها،  أم��ن  وم��دي��ر 

مديريات األمن بالجنوب.
وشدد الحضور على أهمية 
أّي  ف��ي  سبها  م��دي��ن��ة  م��وق��ع 
األم��ن  لبسط  أم��ن��ي��ة  خ��ط��ط 
واالس���ت���ق���رار ف���ي ال��ج��ن��وب، 

وض���������رورة ت���ك���اث���ف ج��ه��ود 
م��دي��ري��ات األم����ن ل��م��واج��ه��ة 

الفوضى وعصابات الحرابة.

االنقسام  حالة  أن  وأك��دوا 
السياسي والفراغ الذي عانت 
السنوات؛  خالل  المدينة  منه 

هو أحد أسباب تردي الوضع 
األمني بها.

أن  أبوجناح  تعّهد  ب���دوره، 
الوطنية  الوحدة  تقوم حكومة 
مديريات  احتياجات  بتوفير 
األم������ن ب��م��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب 
ل��م��واج��ه��ة ال���وض���ع األم��ن��ي 
تحقيق  أن  م��ؤك��ًدا  المتردي، 
من  المواطنين  يمكن  األم��ن 
الحياة بشكل طبيعي، وأن هذه 
النتيجة لن تتحّقق إال بتفعيل 
بمدينة  األمنية  األجهزة  كافة 

سبها وكافة مناطق الجنوب.

أبوجناح يعد بتوفير احتياجات مديريات األمن بالجنوب لمواجهة الوضع األمني المتردي

ال���وزراء  مجلس  لرئيس  االول  النائب  استقبل 
السيد حسين عطية القطراني بمكتبه بمقر ديوان 
رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي يوم الخميس 
جردس  بلدية  ومشايخ  اعيان  من  ع��دد  الماضي، 

العبيد.
هذا وأطلع النائب االول لرئيس مجلس الوزراء، 
على احتياجات بلدية جردس العبيد، وبحث كيفية 
ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه البلدية 

في مختلف القطاعات الخدمية. 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يلتقي عدد من أعيان ومشايخ بلدية جردس العبيد
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بحكومة  والتعمير  اإلسكان  وزير  استقبل 
الوحدة الوطنية السيد أبوبكر الغاو، بديوان 
الوزارة بمدينة طرابلس يوم اإلثنين الماضي، 
التحتية  والبنية  واإلس��ك��ان  التجهيز  وزي��ر 
التونسي السيد كمال الدوخ والوفد المرافق 

له.
هذا ورافق الوزير السادة مدير عام الشركة 
والسيد  التونسية،  للبالد  العقارية  الوطنية 
للبالد  العقارية  الوطنية  الشركة  ع��ام  مدير 
وكالة  عام  مدير  والسيد  للجنوب،  التونسية 
التهذيب والتجديد العمراني، والسيد مدير عام 
الوكالة العقارية الصناعية، والسيد مدير عام 
الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال 
)سوماترا (، والسيد مدير عام شركة تبرورة، 
التونسي  الدراسات  مكتب  عام  مدير  والسيد 
الجسور  وك��ال��ة  ع��ام  م��دي��ر  والسيد  الليبي، 

والطرق، والسيد مدير عام وكالة اإلسكان .
ورحب السيد الوزير بالوفد التونسي، وتقدم 
لهم بالشكر على هذه الزيارة، مؤكدا على عمق 
العالقات الليبية التونسية، وعلى أوجه التعاون 
المشتركة بين البلدين الشقيقين، وقدم للوفد 
واألج��ه��زة  اإلس��ك��ان  وزارة  ع��ن عمل  ش��رح��ا 
والمشاريع التابعة لها، وما هي بصدد تنفيذه 
الشركات  تكون  وأن  ال��ق��ادم��ة،  ال��م��دة  خ��الل 

التونسية جزءا من هذه المشاريع والخطط.
في  التونسية  الشركات  ل��دور  تطرق  كما 
في  الرئيسية  ال��ط��رق  أه��م  أح��د  وأن  ليبيا، 
العاصمة طرابلس، طريق عين زاره الرئيسي 
بطول ستة عشر كيلو متًرا تنفذه حالًيا شركة 

تونسية.
واإلسكان  التجهيز  وزير  السيد  تقدم  فيما 
والبنية التحتية التونسي والوفد المرافق له، كل 
حسب الجهة والشركة الممثل لها بشرح وافي، 
عن المشاريع التي شاركت بها سابًقا والمتوقفة 
التي  ال��ظ��روف  بسبب   ،2011 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
للرجوع  استعداد  على  وأنهم   ، ليبيا  بها  مرت 
وإمكانية  المشاريع،  بهذه  العمل  واستئناف 

إبرام عقود ومشاريع جديدة داخل ليبيا .
من جانبه، أكد السيد الوزير مجدًدا على أن 
تونس دولة جارة وشقيقة، مؤكًدا على أهمية 
التعاون والدور الذي ستلعبه في مجال اإلسكان 
والتعمير في ليبيا، وتقدم بدعوة للسيد الوزير 
موسع   اجتماع  لحضور  ل��ه  المرافق  وال��وف��د 
اإلدارات  م���دراء  وبحضور  ال����وزارة،  ب��دي��وان 
والتعمير،  اإلسكان  ل��وزارة  التابعة  والجهات 
وذلك  لغرض  توطيد العالقات بين الجانبين، 

ومناقشة إمكانية وُسبل التعاون المشترك. 

بحث  وزير الحكم المحلي” بدر 
الدين التومي”  في اجتماع عقده  
ليبيا،  لدى  اإليطالي  السفير  مع 
التعاون  آف��اق  بوتشينو،  جوزيبي 
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ف��ي م��ج��ال الحكم 
وتنفيذ  المحلية  واإلدارة  المحلي 

مشاريع تنموية بعدد من البلديات.
تنمية  مبادرة  االجتماع   وتناول 
قدرات السلطة المركزية والمحلية 
الخدمات  وتحسين  بالبلديات، 
التي  ال��ب��ل��دي��ات  ف��ي  للمواطنين 
أطلقتها الوزارة لتنمية 24 بلدية، 

الوطنية  الجمعية  م��ع  بالشراكة 
للبلديات اإليطالية “ANCI”، يتم 
السلطة  تنمية قدرات  من خاللها 
المركزية والمحلية  في البلديات، 
وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمة 

والتنموية خدمة للمواطن .

الداخلية،  وزي��ر  اجتمع 
الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة 
ي��وم  م���ازن  خ��ال��د  عميد   ،
األرب����ع����اء ال���م���اض���ي، مع 
رئ���ي���س���ة ب��ع��ث��ة االت���ح���اد 
ناتالينا  السيدة  االوروب��ي، 

سي.
و ت���م خ���الل االج��ت��م��اع 
ال����ت����أك����ي����د ع����ل����ى س��ي��ر 
وزارة  ب��ي��ن  ال��ت��ف��اه��م��ات 
إضافة  البعثة،  و  الداخلية 
إلى التباحث وتبادل وجهات 
ال��ن��ظ��ر ح���ول ال��ع��دي��د من 
االتفاق  تم  التي  المشاريع 
تعزيز  أج���ل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا، 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق����درات 

المجاالت  من  العديد  في 
والتخصصات الهامة.

هذا وقد تم االتفاق على 
ص��ي��اغ��ة واع��ت��م��اد م��ذك��رة 
وزارة  بين  مشتركة  تفاهم 

الداخلية و البعثة .
وفي ختام االجتماع أكد 
ال��دور  على  ال��وزي��ر  السيد 
المهم الذي تقوم به البعثة 

داخل ليبيا، ودعمها للوزارة 
وت��ع��اون��ه��ا ال��م��س��ت��م��ر مع 
للمتابعة،  المركزية  اللجنة 
م��ن أج���ل اإلش�����راف على 
والنهوض  ال��دول��ي  ال��دع��م 
ب���ال���ع���دي���د م����ن ال���م���ه���ام 
وال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ت��اب��ع��ة 
بالشكل  الداخلية  ل���وزارة 

األمثل. 

وزير اإلسكان والتعمير يستقبل وزير 
التجهيز واإلسكان والبنية التحتية التونسي

وزير الحكم المحلي يناقش مع السفير اإليطالي لدى ليبيا آفاق 
التعاون في مجال اإلدارة المحلية وتنفيذ مشاريع تنموية

وزير الداخلية يجتمع مع رئيسة بعثة االتحاد األوروبي

الكوني عقب مقابلته لوفد سويسري: ما أحوجنا اليوم أن نلملم إنسانيتنا وقد مزقت الحروب أوصالها

وزارة الشباب تناقش تعزيز التعاون المشترك مع الهيئة الليبية لإلغاثة لتأسيس فيلق الشباب لإلغاثة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي في زيارة لجامعة الزاوية

عقد وزير الشباب السيد فتح الله الزني يوم 
الثالثاء الماضي، اجتماع مع رئيس مجلس إدارة 
الهيئة الليبية لإلغاثة السيد سعد العبار، ونائب 
المرغني،  خالد  السيد  اإلدارة،  مجلس  رئيس 
ومدير فرع الهيئة بالجبل الغربي، السيد أحميدة 
تعاون  اتفاقية  إبرام  آلية  لمناقشة  القاسم،  أبو 

مشترك مع الهيئة الليبية لإلغاثة.
عقد  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  السادة  واستهل 
بديوان الوزارة بطرابلس، بتعريف السيد الوزير 
وخاصة  ومناشطها،  لإلغاثة  الليبية  بالهيئة 
المناشط التي تستهدف الشباب وطرح عدد من 
البرامج الموجهة لهذه الفئة ضمن برنامج عمل 
تعاون  اتفاقية  إبرام  آلية  مناقشة  تبعها  الهيئة، 
عمليات  في  الشباب  مشاركة  لتعزيز  مشترك 
اإلغاثة من خالل جهود العمل التطوعي الشبابي 
بما  الشباب،  للمتطوعين  إغاثي  فيلق  بتأسيس 

لالستفادة  ليبيا  شباب  عموم  استقطاب  يضمن 
في  إدماجهم  على  تعمل  التي  البرامج  هذه  من 
والحروب  العنف  ثقافة  ونبذ  المجتمعي،  السلم 

التي أنهكت قدراتهم وسلبت منهم طموحاتهم.
البادرة  بهذه  الوزير  السيد  رحب  جهته،  من 
التي  المخلصة  الوطنية  الجهود  وحيا  الطيبة، 
تعمل على خدمة شباب الوطن، وأكد بأن وزارة 

بأي  وترحب  ليبيا،  الشباب هي حاضنة لشباب 
في  وتساهم  الشباب،  تطلعات  تخدم  مشاريع 
السلم  في  إدماجهم  على  وتعمل  قدراتهم،  بناء 

المجتمعي، وإبعادهم عن فوهات البنادق.
وطنية  رخصة  منح  أهمية  على  أيًضا  وأك��د 
السالم  مهندسي  ق��درات  وبناء  اإلغاثي،  للعمل 

والعمل اإلنساني من المتطوعين الشباب . 

قام وزير التعليم العالي والبحث 
يوم  القيب،  الدكتور عمران  العلمي 
األربعاء الماضي، بزيارة إلى جامعة 
من  ع��دد  خاللها  التقى  ال��زاوي��ة، 
المسؤولين بالجامعة، لمتابعة سّير 

العملية التعليمية داخل الجامعة.
من  العديد  اللقاء  وتخلل  ه��ذا 
رئيس  قبل  من  الترحيبية  الكلمات 
بلدية  وع��م��ي��د  ال���زاوي���ة،  ج��ام��ع��ة 
الزاوية، كما تم خالل اللقاء تقديم 
وب��رام��ج  لنشاطات  م��رئ��ي،  ع��رض 

الجامعة.

العالي  التعليم  وزي���ر  وأوض����ح 
عمران  ال��دك��ت��ور  العلمي  والبحث 
مالمح    – كلمته  خ��الل   – القيب 
التعليم  العامة لوزارة  اإلستراتيجية 

ُمبيًنا  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي 
اتخذتها  التي  واإلج��راءات  البرامج 
الجامعي  ال��رق��م  م��ن��ه��ا  ال������وزارة، 
على  الليبية،  للجامعات  الموحد 

والطلبة  واألقسام  الكليات  مستوى 
والمعيدين  التدريس  هيئة  وأعضاء 
إلى  إضافة  والفنيين،  والموظفين 
م��ش��روع ال��رب��ط اإلل��ك��ت��رون��ي على 

مستوى الجامعات الليبية.
وأك����د وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
والبحث العلمي على أهمية جامعة 
الزاوية؛ خاصة فيما يتعلق ببرامج 
ال���دراس���ات ال��ع��ل��ي��ا، م��ش��ي��ًرا إل��ى 
ونُظم  األكاديمية  البرامج  أهمية 
التعليم  لمؤسسات  الجودة  ضمان 

العالي.

الرئاسي  المجلس  رئيس  أعتبر 
زيارة  أن  الكوني”  ”موسى  باإلنابة 
برئاسة مساعد  السويسري  الوفد 
وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ورئ���ي���س قسم 
السالم وحقوق اإلنسان لليبيا، بعد 
انقطاع طويل يحمل رسالة ثقة في 
الشرعية القائمة في ليبيا، وإرادة 
في التعاون معها من دولة سويسرا 
للسلم  ب��االن��ح��ي��از  ل��ه��ا  ال��م��ش��ه��ود 

والتسامح .
ورأي ”الكوني” أن رغبة سويسرا 
التي نقلها الوفد السويسري رفيع 
ليبيا  م��ع  ال��ت��ع��اون  ف��ي  المستوى 
في  خاصة  ال��م��ج��االت،  كافة  ف��ي 
قال  الذي  اإلنساني  الدعم  مجال 
نكون  ما  أحوج  “إننا  الكوني:  عنه 
إنسانيتنا  نلملم  أن  أج��ل  من  إليه 
الحروب، وحان وقت  التي مزقتها 

التصالح بيننا”.
وق��ال ”ال��ك��ون��ي” ف��ي – تغريده 
بشبكة  ص��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ن��ش��ره��ا 
مقابلته  عقب   ” تويتر   ” التواصل 

لوفد  بطرابلس  الماضي  الثالثاء 
 – ح��ال��ًي��ا  ليبيا  ي���زور  س��وي��س��ري 
السويسري  ال��وف��د  زي���ارة  )حملت 
بعد  ل��ط��راب��ل��س،  المستوى  رف��ي��ع 
دالل��ة،  ذات  رسالة  طويل  انقطاع 
كما عبر “Geissbuhler “رئيس 
ال��وف��د وق��ط��اع ال��س��الم وح��ق��وق 
اإلنسان.. شددنا على قيمة الدعم 
بلد مشهود  من  الُمقترح  اإلنساني 
فما  والتسامح،  للسلم  االنحياز  له 
إنسانيتنا  نلملم  ألن  اليوم  أحوجنا 

وقد مزقت الحروب أوصالها(.

وكان موسى الكوني قد استقبل 
الثالثاء في طرابلس؛ مساعد وزير 
الخارجية السويسري ورئيس قسم 
“سايمون  اإلنسان  وحقوق  السالم 
له  المرافق  وال��وف��د  غايسبولد”، 
قطاع  رئيس   ” من  كل  ال��ذي ضم 
وحقوق  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��م��س��اع��دات 
اإلنسان ” مانو بسلر”، نائب رئيس 
قسم المساعدات للشرق األوسط 
فوندر”،  كلود   ” أفريقيا،  وشمال 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج ش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا 
غوتيه”،  كيارا   ” اإلنسان  وحقوق 

وال��ت��ع��اون  اإلن��س��ان��ي  والمستشار 
“يوناس غايت”.

المقابلة؛  خالل  الكوني  وأعرب 
عن ترحيبه بزيارة الوفد السويسري 
في هذه المرحلة التي بدأت ليبيا 
التي  األزم����ات  م��ن  فيها  تتعافى 
الماضية،  السنوات  طيلة  عاشتها 
م��ؤك��ًدا ال��رغ��ب��ة األك��ي��دة ف��ي فتح 
مجاالت التعاون مع دول العالم في 
مجال  في  كافة،خاصة  المجاالت 

حقوق اإلنسان.
ب�������دوره، أك����د رئ���ي���س ال��وف��د 
رأس  على  زي��ارت��ه  أن  السويسري 
انقطاع  بعد  ليبيا  إلى  الوفد  هذا 
لسنوات، يحمل رسالة توضح الثقة 
للمجلس  س��وي��س��را  توليها  ال��ت��ي 
فترة  خ��الل  نجح  ال��ذي  الرئاسي 
وجيزة في إرساء األمن واالستقرار 
البالد، معبًرا عن سعادته بما  في 
األمر  في شوارع طرابلس  شاهده 
في  االستقرار  إعادة  يوضح  الذي 

ليبيا . 
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أطلقت شركة البريقة بالتنسيق مع المؤسسة 
الوطنية للنفط، يوم األربعاء الماضي، أول قافلة 
الديزل،  و  البنزين  وقود  من  لتر  بمليون  محملة 

متجهه لمستودع سبها النفطي.
مصراتة  مستودع  من  القافلة  وإنطلقت  هذا 
النفطي، وذلك لتزويد المواطنين بالوقود بمناطق 
أمنية مشددة.  متابعة  و  إج��راءات  وفق  الجنوب 
رئيس  م��ن  المتواصلة  إط��ارال��ج��ه��ود  ف��ي  وذل��ك 
الدولة  أجهزة  مع  وبالتنسيق  الوطنية،  الحكومة 
ذات العالقة . كما أنه سيتم تزويد )11( محطة 
مباشرة واقعة قبل مستودع سبها النفطي، التابعة 
بالمناطق  المعتمدة  األرب��ع��ة  التوزيع  لشركات 

الممتدة من الشويرف إلى براك الشاطئ.
وتناشد شركة البريقة كل األجهزة التي صدر 
توزيع  لمتابعة  أمن  أف��راد  بنشر  التوجيه،  عنها 
غيرهم،  دون  مباشرة  المواطنين  على  ال��وق��ود 
وستقوم البريقة بشكل يومي بنشر قوائم وأسماء 
حسب  ال��وق��ود،  تستلم  ال��ت��ي  المحطات  جميع 
على  المحطة  بها  ال��واق��ع��ة  والمنطقة  الكمية 
التواصل  موقع  علي  الرسمية  الشركة  صفحة 

فيسبوك.
وأشارت الشركة إلى أن باقي الجهات الخدمية 
تنظمها  حكمها،  في  ما  أو  والمصانع  األخ��رى 
استالم مستحقاته  تمكنها من  إج��راءات محددة 
من  وليس  المستودع،  من  مباشرة  ال��وق��ود  من 
عدم  التوزيع  ش��رك��ات  على  م��ؤك��دة  المحطات، 
توجيه الكميات المخصصة للمحطات ألي جهة 

كانت غير المواطنين.

وفاء   " االجتماعية  الشؤون  وزي��رة  التقت 
الكيالني " بمكتبها صباح يوم الخميس الماضي 
وفدا ضم ممثلين عن نقابة المتقاعدين حيث 
تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم 

شريحة المتقاعدين .
وناقش اللقاء دراسة آلية تنفيذ القانون رقم 
ال��وزراء رقم  5 لسنة 2013 وق��رار مجلس 
امكانية  دراسة  وايضا  لسنة 2014    271
الطبي  التأمين  أو  العالجية  الخدمات  توفير 

للمتقاعدين الى ذلك. 
البالغ  اهتمامها  ع��ن  ال���وزي���رة  واع��رب��ت 
من  ستسعى  وان��ه��ا  المتقاعدين  بشريحة 
خالل وزارة الشؤون االجتماعية الى التنسيق 
القوانين  تفعيل  اجل  من  ال��وزراء  رئاسة  مع 

والقرارات ذات العالقة بهذه الشريحة . 
زي��ادة  دراس��ة  بصدد  انها  ال��ى  نوهت  كما 
تم  لجنة  خ���الل  م��ن  المتقاعدين  م��رت��ب��ات 
تشكيلها مؤخرا من قبل رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية . 
التأكيد على اهمية مثل هذه  هذا وقد تم 
اللقاءات التي من شأنها المساهمة في تذليل 
الصعاب وازالة العراقيل امام تقديم الخدمات 

لهذه الفئة من المجتمع . 

شركة البريقة تطلق أول قافلة “وقود 
وديزل” لمستودع سبها النفط

وزارة الشؤون االجتماعية تناقش تفعيل القوانين 
والقرارات الخاصة بزيادة مرتبات شريحة المتقاعدين

الشركة العامة للكهرباء و شركة داوو الكورية يناقشان استئناف العمل بمشروع محطة الزويتينة الغازية

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط  والمدير التنفيذي لشركة شلمبرجير ُيشيدان 
بمستوى الشراكة اإلستراتيجية في مجال النفط

وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار:

قطاع النفط يملك من القيم ما يمكنه من التكاثف والتعاون الجل تحقيق غايات الحكومة في تطوير قطاع النفط الوطني

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة 
”وئ��ام  المهندس  للكهرباء  العامة 
العبدلي“، اجتماًعا موسًعا مع شركة 
المسؤول عن  المقاول  الكورية  داوو 

مشروع محطة الزويتينة الغازية .
وبحث االجتماع الذي عقد بمقر 
السواني،  بطريق  الرئيس  الشركة 
اإلدارة،  مجلس  أع��ض��اء  ب��ح��ض��ور 
ب���اإلض���اف���ة ل��ل��ف��ري��ق االس��ت��ش��اري 
آخر  اسيسكو(،   )شركة  للمشروع 
مستجدات استئناف أعمال المشروع 

وما تم انجازه من قبل المقاول.
ال��ك��وري��ة  داوو  ش��رك��ة  وق���دم���ت 
العمل  اس��ت��ئ��ن��اف  ط��ري��ق  خ���ارط���ة 
فريق  ب��وص��ول  وأف���ادت  بالمشروع 
فّني لموقع المشروع لتجهيز الموقع 
والشروع في تقييم مواد المشروع .

التعاون  على  ال��م��ق��اول  أك��د  كما 
ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة 
في  الكورية  داوو  وشركة  للكهرباء 
الطاقة  م��ش��روع��ات  تنفيذ  م��ج��ال 

الكهربائية .

ال��وط��ن��ي��ة للنفط  ال��م��ؤس��س��ة  ش����ارك رئ��ي��س 
المهندس ”مصطفى صنع الله” والرئيس والمدير 
التنفيذي لشركة شلمبرجير ”اوليفر لي بوش” في 
والذي  الليبي  النفط  أعمال منتدى نهضة قطاع 

استمر لمدة ثالثة أيام بمدينة اسطنبول بتركيا.
حيث أفتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة هذا 
المنتدى بكلمة رحب بها بالحضور والعالقة بين 
”شلمبرجير”  وشركة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
التي تمتد لعقود ومنذ اكتشاف النفط في ليبيا.

وأش����ار ”ص��ن��ع ال��ل��ه” ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ب��رام��ج 
تحسين  بخصوص  حاليا  تنفذ  التي  المشتركة 
اآلبار  إنتاج  إعادة  الشركة في  اإلنتاج ومساهمة 
ببنغازي  تدريب  مركز  إنشاء  وكذلك   ، المقفلة 
الذي يهتم بتنمية القوى العاملة وتنمية مهاراتهم 
التدريبية  برامجه  أول  بتنفيذ  باشر فعال  والذي 

بمدينة بنغازي.
لشركة  التنفيذي  المدير  أش���اد  جهته،  م��ن 
ال��ش��راك��ة  ب��م��س��ت��وى  كلمته  ف��ي  ”ش��ل��م��ب��رج��ي��ر” 

والتواجد  الليبي  النفط  قطاع  مع  اإلستراتيجية 
الظروف  وفي أصعب  ليبيا  لشركتهم في  الدائم 

التي مرت بها ليبيا.
المستعملة  التقنيات  آخر  المنتدى  هذا  تخلل 
يتعلق  فيما  خاصة  النفطية،  المكامن  إنتاج  في 
بإدارة المكامن بالطرق الُمثلى والمحافظة عليها.

كما تطرق المنتدى آلخر تقنيات إعادة الدخول 
لآلبار وتحسين إنتاجيتها سواًء عن طريق الحفر 
من  العديد  وأج��ري��ت  المائل  الحفر  أو  األفقي 

المداخالت من السادة الحضور.

كما خصص جانب من هذا المنتدى للتقنيات 
تقييم  مجال  ف��ي  شلمبرجير  لشركة  المتاحة 

وإعادة تأهيل المعدات السطحية.
كما حضر هذا المنتدى عضو مجلس اإلدارة 
للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  واإلنتاج  لالستكشاف 
المنتجة  الشركات  ورؤس���اء  شنقير“  ”بالقاسم 
ومدراء اإلدارات الفنية بقطاع النفط ، كما حضره 
والشرق  أمريكا  م��ن  لكل  التنفيذيين  ال��م��دراء 
المختصين  من  ونخبة  إفريقيا  وشمال  األوسط 

من شركة شلمبرجير. 

وزارة  وكيل  زار  ال���وزراء  رئيس  من  بدعوة 
العبار  عبدالسالم  رفعت  السيد  والغاز  النفط 
يوم االربعاء الماضي مقر رئاسة الحكومة حيث 

كان في استقباله مدير مكتب رئيس الوزراء .
وقد عقد سيادته اجتماعاً مع رئيس الحكومة 
تبادال فيه التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك 
الهامة  المواضيع  من  جمله  بالنقاش  وتناوال 
يساهم  ان  ما من شأنه  كل  بذل  رأسها  وعلى 
والشركات  للنفط  الوطنية  المؤسسة  دعم  في 

التابعة لها . 
في هذا الصدد علق معالي رئيس الحكومة 
عنصر  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ان   " قائال 
اساسي الحداث التنمية في البالد داعيا وزارة 
سبيل  في  خطوات  اتخاذ  ال��ى  وال��غ��از  النفط 
منها قطاع  يعاني  التي  الصعوبات  كافة  تذليل 
راسها  وعلى  الحكومية  ال��دوائ��ر  م��ع  النفط 

وزارتي المالية والتخطيط . 
واردف معالي رئيس الحكومة قائال " 

لم  إن  التنموية  خططنا  تحقيق  يمكننا  ال 
نضمن تطوير قطاع النفط" .

تكاتف  الى  بحاجة  نحن   " معاليه  واض��اف 
الجهود ونقدر روح التضامن العالية التي يجب 

النفط  وزارة  بين  العالقة  تكون  وان  تعلو  ان 
والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط عالقة تكامل 
تدفعهم لتحقيق غايات الدولة في قطاع النفط 
و المتمثله في تطوير الصناعة النفطية وما من 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  ثبات  ينكر  منصف 
منها  عانت  التي  والمحن  الصعاب  وج��ه  في 

البالد طيلة العقد الماضي. 
النفط  وزارة  وكيل  سيادة  اكد  الشأن  وفي 
والغاز بالقول " ان وزارة النفط والغاز حريصة 
النفط  قطاع  وان  الحكومة  رؤي��ة  تحقيق  على 

يملك من القيم ما يمكنه من التكاتف والتعاون 
الجل تحقيق غايات الحكومة في تطوير قطاع 

النفط الوطني ". 
واضاف العبار قائال " ان وزارة النفط والغاز 
خطط  لدعم  ال��الزم��ة  العناية  ببذل  ملتزمة 
االنتاجية واصالح  القدرة  زيادة  المؤسسة في 
البنية التحتية وبناء القدرات الوطنية وتأهليها 

لمواكبة التطور في الصناعة النفطية". 
 " قائال  العبار  اض��اف  متصل  سياق  وف��ي 
الله رئيس  لقد اطلعني السيد مصطفى صنع 
على  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ادارة  مجلس 
قيمة  تضيف  عالية  م��ؤم��الت  ذات  م��ش��اري��ع 
المؤسسة  وتعول   ، الوطني  لالقتصاد  فعلية 
جلب  في  الحكومة  دعم  على  للنفط  الوطنية 
استثمارات اجنبية لتطوير الصناعات النفطية 
بظروف  المؤسسة  مرت  فقد  والبتروكيماوية 

استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية . 
ترتيب  على  االتفاق  تم  االجتماع  نهاية  في 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  فيه  تقوم  اجتماع 
الحكومة  رئيس  ال��ي  متكامل  ع��رض  بتقديم 
يتناول الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة 

النفطية في ليبيا.

الكبير ُيتابع تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا
ليبيا  م��ص��رف  م��ح��اف��ظ  ع��ق��د 
الكبير  الصديق  السيد  المركزي 
ال��م��اض��ي،  األرب���ع���اء  ي���وم  بمكتبه 
اجتماًعا مع اإلدارات ذات العالقة 
وذل��ك  ال��م��رك��زي،  ليبيا  بمصرف 
الموضوعة  الخطة  تنفيذ  لمتابعة 
ل��ت��وف��ي��ر ال��س��ي��ول��ة ب��ك��اف��ة ف���روع 
المصارف التجارية ولكافة مناطق 

ليبيا.
ه����ذا وت����م خ����الل االج���ت���م���اع، 
االت��ف��اق ع��ل��ى آل��ي��ة ال��ع��م��ل خ��الل 

تضمن  والتي  القادمة،  األسابيع 
ن��ق��ل ال��س��ي��ول��ة ألق��س��ام اإلص���دار 
بمدينة سبها وغربان، والتنسيق مع 

المصارف لنقل شحنات سيولة برا 
وجوا لكافة مناطق ليبيا.

سيولة  شحنة  ال��ي��وم  ووص��ل��ت 

تباعا  وستصل  سبها،  مدينة  إل��ى 
شحنات أخرى، وجاري العمل على 
نقل شحنات سيولة لمدينتي غات 

وأوباري وغيرها من المناطق.
المركزي  ليبيا  مصرف  ودع��ا 
مع  للتواصل  ال��م��ص��ارف  إدارات 
ليبيا  ل��م��ص��رف  اإلص�����دار  إدارة 
المركزي، وطلب احتياجاتها كاملة 
مخزون  توفر  مؤكًدا  السيولة،  من 
المصارف  احتياجات  يُغطي  كاف 

طيلة األشهر القادمة. 
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وليد  بني  البلدي  المجلس  ديوان  بقاعة  عقد 
اجتماٌع ضم كل من السيد " عادل جمعة " وزير 
الوزراء  ومجلس  الحكومة  رئيس  لشؤون  الدولة 
ومسئولي  البلدي  المجلس  وأعضاء  عميد  مع 

الجهات الخدمية .
رئيس حكومة  وعود  على  بناءا  جاء  االجتماع 
الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " والسادة 
بني  لبلدية  زيارتهم  له خالل  المرافقين  ال��وزراء 

وليد .
ال��ح��اض��رون م��واض��ي��ع ع���دة أهمها  ن��اق��ش 
الخدمات ومعالجة المختنقات وحلحلة المشاكل 
وتوفير  البلدية  عمل  تواجه  التي  والصعوبات 

اإلمكانيات .
" عادل  الدولة  وزير  وفي ختام االجتماع قال 
جمعة " بأنه على أتم االستعداد بمد يد التعاون 
مع  التواصل  دائ��رة  ورب��ط  البلدي  المجلس  مع 

الحكومة لمعالجة المشاكل الخدمية بالبلدية .

شرعت البلدية في األعمال 
إعادة  لمشروع  اإلنشائية 
بناء مبنى محكمة شمال 
بنغازي تنفيذ شركة أهل 
الثقة للُمقاوالت وإشراف 

مكتب المشروعات .
ويُشار بأن ُمدة تنفيذ هذا 
المشروع أثنا عشر شهراً وتأتي هذه األعمال 
للُمساهمة في تفعيل كافة المرافق العامة في 

المدينة . 

النظافة  ح��م��الت  تستمر 
ب��م��دي��ن��ة ش���ح���ات ي��وم��ي��ا 
بطريق البقارة ، وتناشد 
ال���م���واط���ن���ي���ن ال���ك���رام 
ال��م��س��اه��م��ة ف���ي ع��دم 
رمى القمامة علي الطرق 
واألرص���ف���ة ك��م��ا ن��رج��و من 
الجهات الضبطية المتابعة والقبض علي كل 
من يقوم بإشعال النار بشكل مستمر في تجمع 

سوق الجمعة وغيرها .

اجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة 
ومجلس الوزراء ببلدية بني وليد 

بلدية بنغازي تشرع في تنفيذ األعمال 
اإلنشائية لمبنى محكمة شمال بنغازي

استمرار حمالت النظافة لطريق 
البقارة وسوق الجمعة بشحات 

إشراف : سعيد الصيد

وزير الصحة يبدأ بتوفير كل ما تعهد به لدعم مستشفى عطية الكاسح بالكفرة

بدء المرحلة الثانية من مشروع اإلنارة بالطاقة الشمسية بسبها

مديرية أمن جالو تقوم بضبط السرقات التي حصلت في خطوط الكهرباء بالمدينة

زيارة وفد ممثال عن لجنة الخارجية في مجلس النواب لبلدية اجخرة

ق���ام وف���د م��م��ث��ال ع��ن ل��ج��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
اجخرة  بلدية  إل��ي  ب��زي��ارة  ال��ن��واب  بمجلس 
البلدي  المجلس  استقبالهم أعضاء  كان في 

لبلدية اجخرة .
المجلس  بمقر  باالجتماع  ق��ام��وا  حيث 
وقد أوضح وفد الخارجية ان الزيارة لغرض 
الوكالة  مشروع  إط��الق  الحتفالية  اإلع��داد 

الشرقية  المنطقة  ف��ي  للتنمية  األلمانية 
وت��ع��ري��ف ب��ل��دي��ة اج��خ��رة ب��ه��ذا ال��م��ش��روع 
لحفل  للحضور  البلدية  ودع���وة  وم��راح��ل��ه 
إطالق المشروع خالل األيام القادمة بمدينة 

طبرق .
ونوقش في االجتماع عدة نقاط تخص هذا 
من خالله  الوكالة  إقامة  وإمكانية  المشروع 

في  البلدية  تحتاجها  مشروعات  ع��دة  إل��ي 
والصحية  التعليمية  منها  المجاالت  مختلف 

وأيضا تدريب ورفع كفاءة الموظفين .
ويذكر أن بلدية اجخرة اختيرت في هذا 
المشروع ضمن ثمانية بلديات علي مستوي 
الوكالة  هذه  فيها  لتقيم  الشرقية  المنطقة 

بعدة مشاريع تنموية .

زي��ارة  على  يمض  ل��م 
م��ع��ال��ي وزي����ر ال��ص��ح��ة 
الزناتي  علي  ال��دك��ت��ور 
الى بلدية الكفرة أسبوع 
إيفائه  ب��دأ  حتى  واح��د 
لدعم  ب��ه  تعهد  م��ا  بكل 
والرفع  الصحي  القطاع 
م���ن ج�����ودة ال��خ��دم��ات 

الطبية ..
رافقه  ال��ت��ي  ال��زي��ارة 
وزارة  ديوان  رئيس  فيها 
ال���ص���ح���ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة 
ال���ش���رق���ي���ة اس��م��اع��ي��ل 
ال���ع���ي���ض���ه وع�������دد م��ن 
وم��دي��ري  المستشارين 
اإلدارات بالوزارة والتقوا 
خاللها بالمجلس البلدي 
وحكماء واعيان المنطقة 
واستمع معاليه إلى عدد 

من  التي  المطالب  م��ن 
شأنها مساعدة المرافق 
أداء  ع���ل���ى  ال��ص��ح��ي��ة 
دوره���ا ف��ي ض��وء البعد 

الجغرافي للمدينة .
وف����ور ان��ت��ه��اء إج���ازة 
ال���ع���ي���د ب������دأت ن��ت��ائ��ج 
الخير  وب����وادر  ال��زي��ارة 

تصل الكفرة .
- وصول جهاز األشعة 
ال��م��ق��ط��ع��ي��ة ال��ح��دي��ث 
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فعليا  ال��ع��م��ل  ب���دأ   -
ع���ل���ى ت��ج��ه��ي��ز ع���ي���ادة 
شهداء بوشوق المجمعة 
وال���م���ت���وق���ع اف��ت��ت��اح��ه��ا 
منتصف الشهر المقبل .
- وص����ول ع���دد 50 
اس���ط���وان���ة أك��س��ج��ي��ن 
للنساء  ال��ك��ف��رة  لمركز 

والوالدة 
م��ص��ن��ع  ت���وف���ي���ر   -

النساء  لمركز  أكسجين 
والوالدة .

ف��ي  ال���م���ب���اش���رة   -
اإلجراءات اإلدارية لرفع 
ليبيا  ع���ي���ادات  م��ج��م��ع 
الشورى  البلدي  بالفرع 

إلى مستشفى قروي 
م��ص��ن��ع  وص��������ول   -
لمستشفى  اك��س��ج��ي��ن 

الشهيد عطية الكاسح 
 pcr توفير مختبر  -

ل��م��رك��ز ط���ب ال��م��ن��اط��ق 
الحارة.

ميزة  ع��م��ل  ع��ق��ود   -
مستشفى  لصالح  أطباء 

الشهيد عطية الكاسح 
ترشيح  ف��ي  ال��ب��دء   -
وطبية  ط��ب��ي��ة  ع��ن��اص��ر 
مساعدة لغرض االلتحاق 

بدورات تدريبية 
ف��ي  ال�������ش�������روع   -
ات�����ص�����االت م���ب���اش���رة 
التونسية  ال��ش��رك��ة  م��ع 
ال���م���ن���ف���ذة ل���م���ش���روع 
م���س���ت���ش���ف���ى ال���ك���ف���رة 

المركزي .
يمثل  تقدم  ما  كل  إن 
جزء مما تعهد به معالي 
الوزير وأوفى بعهده في 

ظرف أسبوع واحد .

ب��ع��د اس��ت��ك��م��ال ال��م��رح��ل��ة األول����ى من 
بعدد  الشمسية  بالطاقة  اإلن��ارة  مشروع 
284 عمود بداية من مطار سبها الدولي 
إلى تقاطع فندق أفريقيا ، بدأت المرحلة 

ستستهدف  والتي  المشروع  من  الثانية 
وسط المدينة. 

ويعتبر هذا المشروع هو المشروع األول 
 105 0 بعدد  سبها  بلدية  داخل  نوعه  من 

طول  على  الشمسية  بالطاقة  إن��ارة  عمود 
تنفيذه  تم  والذي  عبدالناصر  شارع جمال 
اإلنمائي  المتحدة  األم��م  برنامج  قبل  من 

UNDP Libya

أشاد عميد بلدية جالو المكلف السيد علي 
بوفرنينة بجهود مديرية أمن جالو وذلك بضبط 
السرقات التي حصلت في األيام الماضية خالل 
بمشروع  الكهرباء  خطوط  ف��ي  رم��ض��ان  شهر 
المدينة،  جنوب  الواقعة  المياة  ومحطة  سافن 
يعمل  الجنسية  ليبي  شخص  ضبط  تم  حيث 
وبحوزته  بالمنطقة  ال��خ��ردة  تجميع  مكان  في 

كمية من كوابل الكهرباء وبعد حرقها وتقطيعها 
من  كيلو   )330( بحوالي  الكمية  تقدر  حيث 
النحاس األحمر وحوالي )85( كيلو من النحاس 
األصفر وكمية كبيرة من المسامير التي تستعمل 
تم  الفور  على  العالي  الضغط  أب��راج  ربط  في 
إحالة الشخص والمضبوطات إلى قسم البحث 
الجنائي بالمديرية الستدالل في الواقعة وإحالة 

القضية إلى النيابة العامة، كما يُشيد "بوفرنينة" 
قام  ال��ذي  البلدي  الحرس  جهاز  بجهود  أيضاً 

بقفل كافة مستودعات الخردة المخالفة.
بمشروع  سرقات  من  ماحدث  أن  إلى  يشار 
سافن وملف متابعة مستودعات الخردة المخالفة 
أهم المحاور التي تم مناقشتها باالجتماع األمني 

الموّسع الذي ُعقد بديوان البلدية .



بمقر  الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم  ظهر  اختتمت 
اعمال  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
اللجنة المشتركة المشكلة من المفوضية العليا 

لالنتخابات ومفوضية المجتمع المدني.
يحي  ال��دك��ت��ور  الختامية  الجلسة  وح��ض��ر 
االنتخابات  لمفوضية  ال��ع��ام  المدير  الجديد 
التوعية  ادارة  مدير  القرقوطي  الهادي  والسيد 
التنفيذي  المدير  المقصبي  ابراهيم  والسيد 
قسم  ورئ��ي��س   ، ال��م��دن��ي  المجتمع  لمفوضية 
السيد  ب��ال��م��ف��وض��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
م���ن موظفي  د.ع��ب��دال��غ��ن��ي دع���ب���وب، وع����دد 
المفوضية وممثلين عن مؤسسات مدنية معنية 
المفوضية  بمقر  وذل��ك  االنتخابية،  بالمراقبة 

الوطنية العليا لالنتخابات.
اليها  التي توصلت  التوصيات  حيث تم تالوة 
استمرت  أعضاءها  بين  م��داوالت  بعد  اللجنة 
لثالثة ايام متواصلة وتمحورت التوصيات حول 
ترتكز  االنتخابات  بمراقبة  كفيلة  خطة  وض��ع 
والظوابط  المعايير  وفق  مراقبين  تدريب  على 
القانونية المتبعة في عمل مفوضية االنتخابات 
اضافة الى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة 
نزاهة  في  المراقبة  هذه  أهمية  على  والتركيز 

وشفافية االنتخابات .

تدريبية  دورة  ال��ص��ح��ة   وزارة  اختتمت 
شرق  منطقة  ف��ي  ال��ع��زل  بمراكز  للعاملين 
مسالته،  الخمس،  بولي،  )ال��ق��ره  طرابلس 
ت��ره��ون��ة، بني ول��ي��د(.ض��م��ن ج��ه��ود ال���وزارة 
لتطوير الخدمات الصحية بمراكز العزل في 

اطار مكافحة فيروس كورونا .
وشارك في تنظيم الدورة  إدارة الطوارئ 
ومكتب  البشرية  ال��م��وارد  إدارة  و  الصحية 
الهيئة  و  الصحة؛  ب���وزارة  ال��دول��ي  التعاون 
ك��ف��اءة  م��ن  ال��رف��ع  ب��ه��دف  ال��دول��ي��ة  الطبية 
العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين 
في مراكز العزل الصحية في كل ربوع البالد، 
الطبية  الخدمات  ج��ودة  تحسين  أج��ل  م��ن 

المقدمة للمرضى. 
عناصر  تدريب 10  على  ال��دورة  ورك��زت 
طبية و 10 عناصر طبية مساعدة في مجال 
  ) Case Management( الحاالت  إدارة 
 Infection( ال��ع��دوى  مكافحة  وم��ج��ال 

 .)Control
ويذكر أن الدورة قد أُقيمت بمدينة القره 
بوللي خالل الفترة من 25 وحتى 27 مايو 
2021م، واختتمت خالل اليومين الماضيين  
دورة تدريبية للعاملين بمراكز العزل بمنطقة 

غرب الجبل .

اختتام أعمال اللجنة المشتركة المنبثقة 
عن المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 

ومفوضية المجتمع المدني

وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية 
للعاملين بمراكز العزل ضمن جهود 
الوزارة لتطوير الخدمات الصحية 

ب��ح��ض��ور ال��س��ي��د / 
ج���اد ال��ل��ه ال��ع��وك��ل��ي – 
اإلدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
النفطية  ل��ل��ص��ن��اع��ات 
والحاسب  واالت��ص��االت 
اآللي بالمؤسسة الوطنية 
العام  والمشرف  للنفط 
التفاوض  لجنة  إلعمال 

المركزية 
أش���رف   / وال���س���ي���د 
رئيس   – العبار  محمد 
المكلف   / اإلدارة  لجنة 
العربي  الخليج  لشركة 

للنفط 
انطلقت أعمال منتدى 
أيام التقنية الرقمية يوم 
اإلثنين الماضي الموافق 
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ب��ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات 
شركة  بمقر  الرئيسية 
للنفط  العربي  الخليج 
لجان  أعضاء  بمشاركة 
ال��م��خ��ت��ص��ة  اإلدارة 
ب��ال��ش��رك��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 
تقنية  إدارات  وم����دراء 
وأعضاء  بها  المعلومات 
لجنة التفاوض المركزية 
والعديد من المختصين.
 / السيد  افتتح  وق��د 
جاد الله العوكلي – عضو 
المؤسسة  إدارة  مجلس 
المنتدى  للنفط  الوطنية 
ترحيبه  فيها  بكلمة جاء 
ب��ال��ح��ض��ور وأش����ار ال��ى 
المنتدى  أننا في عقدنا 
األول في مجال تحديات 
وقد  الرقمية،  التقنية 
حصلنا اليوم على اهتمام 
تقنية  ش��رك��ات  وتقدير 
والمؤسسات  المعلومات 
العالمية بتطبيق والتزام 
ال���م���ؤس���س���ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل���ل���ن���ف���ط وش���رك���ات���ه���ا 
ب��ال��م��ع��اي��ي��ر وال��ح��وك��م��ة 
ال��رق��م��ي��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة 
األداء  حسن  وم��ع��دالت 

والجودة.
نجتمع  اننا  وأض���اف 
اليوم واليومين القادمين 
ل��ل��ب��ح��ث وال���ت���ف���اوض 
وأفضلية  وكفاءة  بندية 
العالمية  الشركات  م��ع 
مجال  في  المتخصصة 
ال���ت���ق���ن���ي���ة ال���رق���م���ي���ة، 
ال��راب��ع  ال��ت��ج��دي��د  وأن 
الميكروسوفت  التفاقية 
ال�������ذي ن���ح���ن ب���ص���دد 

يشير  ال���ي���وم  اع��ت��م��اده 
ل��ك��م ول��ل��ش��رك��اء ال��ت��زام 
المؤسسة الوطنية للنفط 
وش��رك��ات��ه��ا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر 
ال��ع��ال��م��ي��ة واح��ت��رام��ه��ا 
ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة 
وس��ع��ي��ه��ا ن��ح��و ت��ط��وي��ر 
الواعد  الليبي  الشباب 
في  ب��م��ا  الجنسين  م��ن 
االحتياجات  ذوي  ذل��ك 
ال����خ����اص����ة ل��ل��ن��ه��وض 
ورقمنه  الخدمة  بجودة 
اإلج����������راءات وت���ف���ادي 
م��خ��اط��ر االخ���ت���راق���ات 

المعلوماتية. 
وأش��������ار ال���س���ي���د / 
ال��ع��وك��ل��ي ب����أن ش��رك��ة 
للنفط  العربي  الخليج 
أص��ب��ح��ت ن���م���وذج في 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ب���رام���ج في 

مختلف المجاالت.
أهمية  ع��ل��ى  وش����دد 
العاملين  ب��ي��ن  ال��وع��ي 
بالتقنية  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ال����رق����م����ي����ة واه���م���ي���ة 
نبرمها  التي  االتفاقيات 
في  هدفنا  ال��ى  لنصل 
التحول الرقمي وتقليص 

االعمال الورقية 
وأف�������اد ب�����أن ش��رك��ة 
للنفط  العربي  الخليج 
رق����م ص��ع��ب ب��ال��ق��ط��اع 
والوطن فلهم كل التحية 

والتقدير.

وأل����ق����ى ال���س���ي���د / 
رئيس   – العبار  أش��رف 
المكلف  اإلدارة  لجنة 
العربي  الخليج  لشركة 
فيها  رحب  كلمة  للنفط 
ب��ال��ح��ض��ور وت��رح��ي��ب��ه 
باستضافة شركة الخليج 
ال��ع��رب��ي ل��ل��ن��ف��ط ل��ه��ذا 
ال��ح��دث ال��م��ه��م وال���ذي 
استخدام  تطوير  يدعم 
عبر  ال��رق��م��ي��ة  التقنية 
الشركات  مع  التواصل 
المتخصصة  العالمية 
ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال وأث��ر 
االداء  تطوير  على  ذلك 
وال���ع���م���ل ب��ال��ش��رك��ات 
على  عبر  كما  النفطية، 
المنتدى فرصة  أن هذا 
تقنية  مسؤولي  اللتقاء 
بالشركات  المعلومات 
النفطية عن قرب ودعم 
فيما  والتكامل  التعاون 

بينهم.
وق���������د ت�������م خ�����الل 
ال���م���ن���ت���دى ف����ي ال���ي���وم 
مع شركة  االتفاق  األول 
لتجديد  ميكروسوفت 
تراخيصها للمرة الرابعة 
ومناقشة  التوالي  على 
ب��ن��ود االت��ف��اق وج���داول 
ال��ك��م��ي��ات وال��خ��دم��ات 
ال���م���ق���دم���ة ع���ب���ر ه���ذه 

االتفاقية .
وت�����واص�����ل�����ت أم����س 

ال����ث����الث����اء ال���م���واف���ق 
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ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى أي��ام 
بقاعة  الرقمية  التقنية 
الرئيسية  اإلجتماعات 
العربي  الخليج  بشركة 
أعضاء  بحضور  للنفط 
المختصة  اإلدارة  لجان 
ب��ال��ش��رك��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 
تقنية  إدارات  وم����دراء 
ال��م��ع��ل��وم��ات وأع��ض��اء 
والعديد  التفاوض  لجنة 
من المختصين في هذا 

المجال.
 / السيد  أل��ق��ى  وق��د 
جاد الله العوكلي - عضو 
مجلس اإلدارة للمؤسسة 
كلمة  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة 
مناقشات  إن  فيها  ج��اء 
ال����ي����وم س���ت���ك���ون ح���ول 
البيانات  ق��واع��د  تقنية 
وبرمجيات  والتطبيقات 
كبرى  مع  المعرفة  نقل 
هذا  في  العالم  شركات 
ال��م��ج��ال وه����ي ش��رك��ة 
أوراكل والتي كانت أولى 
معها  التفاوض  ج��والت 
وأثمر   2004 ع��ام  في 
إطارية مع  أتفاقية  على 
الشركة عام  أحد وكالء 
تتمكن  لم  2005 حيث 
م���ن ال��ت��ع��اق��د م��ب��اش��رة 
بسبب الخطر األمريكي 
، وتذكر في هذه اللحظة 

جهود الشهيد فرج الكزة 
اإلدارة  ل��ج��ن��ة  ع��ض��و 
العربي  الخليج  بشركة 
للنفط إنذاك والذي كان 
التفاوض  ف��ري��ق  رئ��ي��س 

...
وأض������اف ال��س��ي��د / 
جاد الله العوكلي - بأننا 
من  أك��ث��ر  اآلن  نمتلك 
قواعد  في  عقد   )11(
النفط  بقطاع  البيانات 
وم��ج��م��وع��ة ع��ق��ود في 
مجال تطبيقات تخطيط 
المؤسساتية  ال���م���وارد 
تعثرت  وال��ت��ي   )ERP(
بعض الشركات النفطية 

في تنفيذها ...
ولقد قامت المؤسسة 
بتكليف  للنفط  الوطنية 
للمشاريع  ع��ل��ي��ا  ل��ج��ن��ة 
ال���م���ت���ع���ث���رة ب��رئ��اس��ت��ه 
اإلنطالق  نحو  وتتطلع 
األمثل إلى اإلنتهاء بهذه 

المشاريع ...
ك��م��ا ش���دد ال��س��ي��د / 
على  العوكلي  الله  ج��اد 
ال��دع��وة ل��إلط��الع على 
م��س��ت��ج��دات ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وم���ت���غ���ي���رات ال���ع���ال���م 
وتجاربه خاصة في شق 
التطبيقات  إستضافة 
من المراكز السحابية أو 
الشركات  بيانات  مراكز 
، ك��م��ا دع����ى ل��ل��خ��وض 
تفضياًل  أك��ث��ر  ب��ش��ك��ل 
المؤشرات  تقنيات  في 
اإلح��ص��ائ��ي��ة وال���ذك���اء 
اإلص���ط���ن���اع���ي ل��ب��ن��اء 
معلومتية  م��ن��ظ��وم��ات 

متميزة بالقطاع ...
ك���م���ا أش������ار ال��س��ي��د 
/ ج���اد ال��ل��ه ال��ع��وك��ل��ي 
ب�����ض�����رورة اإلج���ت���م���اع 
م��ع ال��س��ي��د / ول��ي��د بن 
إدارة  م��دي��ر   - صريتي 
تقنية المعلومات بشركة 
للنفط  العربي  الخليج 
تحصلوا  الذين  وزمالئه 
ع��ل��ى وس���ام ش���رف من 
المؤسسة  إدارة  مجلس 
ل��ل��ن��ف��ط على  ال��وط��ن��ي��ة 
ج�������ودة م��ن��ظ��وم��ات��ه��م 
على  والمبنية  المتطورة 
األوراك��ل  بيانات  قواعد 
فريق  م��ن  طلبنا  وق��د   ،
العربي  الخليج  ش��رك��ة 

للنفط الدعم الفني.

بمشاركة أعضاء لجان اإلدارة المختصة بالشركات النفطية

شركة الخليج العربي للنفط تستضيف أعمال 
منتدى أيام التقنية الرقمية

متابعات7
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ثقافية

رحلت اإلعالمية القديرة آمنة أبريك الترهوني 
في الساعات األولى من صباح يوم السبت الماضي، 
بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث نعى عدد كبير 
من اإلعالميين والمثقفين الراحلة عبر حساباتهم 

الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي.
والراحلة آمنة بريك مصباح الترهوني من مواليد 
“تخصص  إع��الم  خريجة  الليبية  بنغازي  مدينة 
إذاعة مسموعة وتلفزيون”، كانت بدايتها اإلذاعية 
في  البرامج  من  العديد  وقدمت  م،   1973 سنة 
التحقت  كما  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  المسموعة  اإلذاع����ة 
السبعينات  منتصف  في  الليبية  باإلذاعة  الراحلة 

وقد أجازها آنذاك الراحل محمد المهدي.
البرامج اإلخبارية  بريك  آمنة  الراحلة  وقدمت 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وب���ع���ض ال��م��س��ل��س��الت ال���درام���ي���ة 
الصباح  مشوار  برنامج   ضمنها  من  المسموعة، 
استراحة  وبرنامج  األس��رة،  مع  وبرنامج  المنوع، 
خالل  يُبث  كان  الذي  شعبيات،  وبرنامج  منوعة، 
شهر رمضان لعدة سنوات، وبرنامج مساء الخير 
إذاعة  األثير  عبر  قدمته  برنامج  وآخ��ر  بنغازي، 
بنغازي المحلية برنامج األسرة السعيدة، وشاركها 
في تقديمه الفنان جمال محمد، ومن إعداد سعاد 

الطرابلسي.
كما ترأست الراحلة قسم المذيعين في إذاعة 
إذاعة  في  للعمل  انتقلت  ثم  ومن  الوطنية،  ليبيا 
بنغازي المحلية، حيث التحقت بها منذ انطالقتها 
آمنة  اإلذاع��ي��ة  تتوقف  ول��م  م،  ع��ام  1994  في 
أبريك عن العمل، فقد كانت حريصة على تقديم 
ن��ش��رة األخ��ب��ار على ال��ه��واء م��ب��اش��رة، إل��ى حين 

مرضها المفاجئ نتيجة خطاء طبي .
وتعتبر اإلذاعية القديرة آمنة أبريك، من جيل 
خضن  الالئي  الليبيات  السيدات  من  ال��رائ��دات 
المعوقات  ك��ان��ت  زم���ن  ف��ي  اإلع��الم��ي  ال��م��ج��ال 
االجتماعية كبيرة جًدا، كسالمة الحمري، وماجدة 
بحيري،  ونعيمة  الشكري،  وفاطمة  المسماري، 

وعزيزة عبد المحسن .
وصحيفة الديوان إذ تنعى الفقيدة وتُعرب عن 
زمالئها  وكافة  وذويها  ألسرتها  تعازيها  خالص 
يغفر  أن  وج��ل  ع��ز  للمولى  وتتضرع  ومحبيها، 
الصبر  فقدها  في  الجميع  ويلهم  ويرحمها  لها 

والسلوان. 

رحيل اإلذاعية القديرة آمنة بريك 
بعد صراع مع المرض

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تجري جوالت تفقدية للمراكز الثقافية بمدينة سبها

انتخاب ليبيا في عضوية اللجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف في اتفاقية )1970( باليونسكو

مكتب السياحة الجبل األخضر يباشر في حصر وتوثيق مرافق الخدمات 
السياحية بهدف إنشاء قاعدة بيانات سياحية خاصة بالمنطقة

إحياء الذكرى السابعة لرحيل شهيد الكلمة مفتاح بوزيد

المعرفية  والتنمية  الثقافة  أجرت وزيرة 
بحكومة الوحدة الوطنية، األستاذة مبروكة 
توغي عثمان، يوم الثالثاء الماضي، جولة 
بمدينة  ثقافية  مراكز  ع��دة  على  تفقدية 

سبها.
وبدأت الجولة بزيارة ديوان بلدية سبها، 
ح��ي��ث ال��ت��ق��ت ال���وزي���رة وال��وف��د ال��م��راف��ق 
الثقافي  بالشأن  المهتمين  من  لفيفا  لها؛ 

ومؤسسات المجتمع المدني.
و زارت الوزيرة مركز المأثورات الشعبية، 
على  للوقوف  بالمركز،  الدائم  والمتحف 
تواجه  التي  المصاعب  وأب��رز  احتياجاته 

موظفيه.

المرافق  والوفد  الثقافة  وتوجهت وزيرة 
على  للتعرف  اليونسكو  مكتبة  إل��ى  لها 
بعدد  زيارتها  خالل  والتقت  احتياجاتها، 

من المهتمين بالشأن الثقافي.كما ستجري 
الوزيرة جولة على المراكز الثقافية ومكاتب 

الثقافة في جل بلديات الجنوب. 

انتخبت ليبيا في عضوية اللجنة الفرعية 
اتفاقية  ف��ي  االط����راف  ال����دول  الج��ت��م��اع 
للتربية  المتحدة  األمم  بمنظمة   )1970(
اربعة  لمده  "اليونسكو"  والثقافة  والعلم 

أعوام )2025-2021( .
الجتماع  الداخلي  النظام  مواد  وتحظر 
الدول األطراف في االتفاقية على الوسائل 
الممتلكات  ملكية  ونقل  وتصدير  استيراد 

الثقافية بطرق غير مشروعة . 
 ي��ش��ار  إل��ى أن ال���دول األط����راف في 
اتفاقية )1970( تعقد اجتماع كل سنتين 
الفرعية  اللجنة  أعضاء  نصف  لتجديد   ،

لمدة أربعة أعوام . 

األخضر  الجبل  السياحة  مكتب  باشر 
ف���ي ح��ص��ر وت��وث��ي��ق م���راف���ق ال��خ��دم��ات 
بالجبل  االث���ري���ة  وال��م��ع��ال��م  ال��س��ي��اح��ي��ة 
السياحة  وزارة  ج��ه��ود  ضمن  األخ��ض��ر 
الخدمات  لتطوير  التقليدية  والصناعات 

السياحية والدفع بها.
 حيث عقد اجتماع ضم  مدير المكتب 
وال��رق��اب��ة  المهن  ش���ؤون  إدارة  م��دي��ر  م��ع 
آلية  وضع  خالله  تم  بالمكتب،  السياحية 
حصر مرافق الخدمات السياحية بالمنطقة 

الواقعه ضمن اختصاصات المكتب.
ن��وق��ش خ����الل االج���ت���م���اع حملة  ك��م��ا 
التفتيش وحصر المرافق السياحية، بهدف 
بالمنطقة،  خاصة  بيانات  قاعدة  إنشاء 
للمواطنين والسائح  تتيح  وتوفير معلومات 
الحصول على المعلومة التي يحتاجها في 

التنقل واإلقامة. 
الجبل  ال��س��ي��اح��ة  مكتب  م��دي��ر  وأك���د 
األخضر على أهمية تعاون إدارات مرافق 
الخدمات السياحية، بمافي ذلك المطاعم 
والقرى  والمنتجعات  والفنادق  والمقاهي 

والتوثيق،  الحصر  عمليات  في  السياحية 
الذي يخدم مصلحة جميع األطراف، ويوفر 
عبر  السياحية،  المرافق  عن  المعلومات 
الخاصة  والتطبيقات  األدل��ة  في  تدوينها 

بالخدمات السياحية.

الديوان - وال
للعلوم  الدولية  جامعة  قاعة  شهدت 
الطبية ببلدية بنغازي، مساء يوم االربعاء 
ال��ذك��رى  بمناسبة  احتفالية  ال��م��اض��ي 
مفتاح  الكلمة  شهيد  لرحيل  السابعة 

بوزيد.
عديد  إلقاء  االحتفالية  وتخللت  هذا 
المجبري  خ��ال��د  كلمة  بينها  الكلمات 
المدير التنفيذي لمؤسسة برنيق، وكلمة 
مفوضية المجتمع المدني ألقاها الدكتور 
عمر الفضيل،  وكلمة الدكتور فرج نجم 
مركز السالم للدراسات والبحوث،  وكلمة 
أسرة الشهيد، إلى جانب عرض شريط 
مرئي عن سيرة شهيد الكلمة، كما شارك 
بينهم  الشعراء  من  العديد  الحفل  في 
وجدان شكري عياش، واألستاذة عائشة 

بازاما، والكاتب محمد المسالتي.

مؤسسة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  وق���ال 
على  األستاذ  واإلع��الم  للصحافة  برنيق 
السابعة  ذك��رى  نحيي  “اليوم  جابر:  بن 
لرحيل شهيد الكلمة مفتاح بوزيد، الذي 
قدم روحه فداء للوطن، وسعًيا أن يتحقق 
ال��ن��ص��ر ع��ل��ى أرض ال��وط��ن، وع��ودت��ه��ا 
الجيش  بحماية  األوف��ي��اء  أبناءها  إل��ى 
ننعم  اآلن  لله  الحمد  ونحن  والشرطة، 

بجزء كبير من أمن وأمان الوطن”.
من جهته، قالت زوجة الشهيد مفتاح 
ذكرى  األوفياء خالل  كل  “أحيي  بوزيد: 
كما  ب��وزي��د،  مفتاح  الكلمة  شهيد  وف��اة 
على  ب��رن��ي��ق  بصحيفة  األخ����وة  أح��ي��ي 
جهودهم وعطاءهم، لكي تبقى الصحيفة 
ك��اف��ة الحضور  ك��م��ا أش��ك��ر  م��ت��واج��دة، 
الليبية  الجامعة  قاعة  داخل  معنا  اليوم 

الدولية”. 
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قارعة الطريق

بقايا حبك

الذين  هؤالء  عن  القول  يمكننا  وماذا 
تركونا في قارعة الطريق.. واستحبوا 
التيه عّنا والضاللة ، بعد أن عاثوا فينا 

حّبًا ،فغادرونا فساَد ! 
بك  يضيُق  لَقد  و   ، عميانًا  كّنا  ولقد 
قلبك أن ترانا ، جاثمين في ركٍن حزين 
.. ناِكصي وجوِهَنا ، ُمحَطميَن ، وال إلى 

السالم ارتأيناُه السبيَل
والبؤُس ُيقرئنا السالم 

وشفاهنا من شدة الضيِم ماعادت.. ترُد 
بِه ، وال عادت شفاه 

َأتقِرُئك الوجوُه? 
أتقرئك العيون الُمسبالت من الدموع! 
أتقرئك الشغاف إذا تقّطعت النياط ! 

أُتقرئك السالم! 
الُمَضُغ  نا  فيُّ في  تلعثمت  الذين  نحن 
بصدِرنا  ال��ض��ل��وِع  خلف  ��ع��ت  وَت��َق��طَّ  ،

الُمضغ.. وتحطمت آمالنا 
مذ أن ُتركنا 

بقارعة الطريق
إلى  وال   ، ميتيَن  ال  وباألسى،  ُمحّملين 

السالم ارتأيناه السبيل .

من   لمحتك  اإلزدح��ام  هذا  بين  من 
بعيد لمحت بسمتك التي تخبئ خلفها 
الكثير من الحزن وضحكتك التي أحيت 
وكأنك  مفزعة  وقفت  لروحي  الحياة 

وهم رسمته من وحي خيالي
التي  الليالي  وتلك  أيامنا  تذكرت 
الفجر  ط��ل��وع  ننتظر  معا  سهرناها 
حديثنا  نكمل  ث��م  ال��ص��در  ب��رح��اب��ة 
يقتلنا  وال��ش��وق  الشمس  ب��زوغ  حتى 
الدموع  تلك  تذكرت   ، المسافات  لبعد 
والضحكات التي كانت أساسا لتماسكنا 
، هل تذكرين أول محادثة بيننا؟ فإنني 
بضحكات  ب��دأت  فقد  جيدا  أذك��ره��ا 
العالم  ع��ن  أغنتني  غ��ام��رة  وس��ع��ادة 
في  أبكي  لكي  هنا  ياليتك   ، بأكمله 
حظنك وأصرخ في وجهك لما البعد لما 
فقد  للفراق  اللعنة  ورحلت؟  تركتيني 
في  تموج  متساطقة  ك��ورق��ة  جعلني 
بمحادثاتنا  إحتفظت  هل  ؟  اإلعصار 
كما فعلت أنا أم أنك حدفيتها كما فعلت 
لكي  القوة  تملكت  أنني  أبشرك  معي؟ 

أحدفها من بعض المواقع فقط. 
واآلن أخبريني.. 

من أطفأك ؟ من أفزعك ؟ من عاث 
خراب بداخلك وبعثرك؟ 

الظالم  لنورك  وع��اد  أحزنك؟  من 
لوحدتك؟   أسيرة  جعلك  من  ومزقك؟  
من  يسيل  الدمع  جعل  من  أبكاك  من 
حياتك  وجعل  أرهقك  من  ؟  عيناك 
يجول  بما  أخبريني  يقتلك؟   س��راب 
بخاطرك فأنا هنا لكي أسمعك وأسرق 

منك ما أوجعك!
أحدثه  الذي  بالخراب  تهتمي  وال 

فراقك فقلبي مازال يهواك.

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم: عائشة محمد ميحاط 

ال��ف��ق��د

أن نجتمع صدفة..!

■ بقلم : خديجة الفراوي 

■ بقلم: آمنة محمود

ُتحيُطَك  بسهاٍم  ليرميَك  الهوينة  يمشي 
تارًة لتبتعَد أخرى،  من كلِّ جانٍب، يقترُب 
ُتريُد الفراَر منه لتجَد خطواتَك جميعها 
حقيقتُه  أّن  بيد  بَك  سيرأُف  تظّنُه  إليِه، 
تحتُم عليِه غير ذلك! ينشُب أظَفارُه حيث 
يتلطَخ  أن  دون  انتزاعِه  في  يبدأ  قلبك، 
قميُصَك األبيض ذاك؛ ولكّن الّشعور تظلُّ 
تذكرُه بعد كّل شهقٍة يمتليُء فيها داخُلَك 
ناًرا تأكُل  بماِء عينيَك. يشعُل في أسفِلَك 
كّل أخضٍر بَك لتشتَمّ من بعدها الّذكريات 
حّتى  ص��درَك  على  رّب��َت  ُكّلما  وتسُعَلها 

ُتصبَح أنَت رماًدا!
الحياِة  في  ُمرغًما  تسيُر  ذل��ك  بعد  ُث��ّم 
لن  نعم  إاّلَك،  ي��راَك  فالجميُع  ساهًما؛ 
عليَك  سُيحكُم  األول��ى  ال��م��ّرِة  من  تموَت 

بالبقاِء لُيمارَس عليَك مّراٍت عّدٍة. تعتقُد 
عن  يختلَف  لن  م��ّرٍة  كّل  في  وقوعُه  ب��أّن 
من  استطعَت  وما  العّدَة  لُه  فُتعدَّ  سابقِه 
م��ّرٍة  ك��ّل  في  ُتفاجُأ  ولكّنَك  الهوِل  رك��وِب 
بمباغتتِه إّياَك؛ فأنَت القويُّ دائًما في ُكّل 

ما لم ينتِه به!
مكاٍن  ك��ّل  في  الّظهوَر  ال��ّدم��اِء  آث��اُر  تبدأ 
يداَك،  تقبضُه  شيٍء  وكّل  قدماَك،  تطأُه 
ت��ش��ُع��َر،  أن  دوَن  ي��م��رون��َك  األش���خ���اُص 
األحداُث لم تعْد تعني لَك عدا انقضائها، 
باتْت  ال��ّري��اُح  تتشابه،  واألت���راُح  األف��راُح 
وجهَك  في  راُخ  الصُّ مدمعَك،  لُتثيَر  كافيًة 
ُي��ص��م��ُت��َك، ال��ح��دي��ث ُت��ص��اح��ُب��ُه ال��ّت��أت��أة 
مالًذا  أصبحْت  الهاويُة  الّتقطع،  وُيرافقُه 
أماًنا للعيِش لتأمَن الّسقوَط في أّي لحظٍة 

واألشهُر  خريٌف،  أربُعها  الفصوُل  ِمنَك، 
برمتها يوليو في طوِل ليلِه ونهارِه، األعواُم 
تبكي  ُكنَت  عندما  األّول  الّدراسّي  كعاِمَك 
إّي��اَك  المرِض  كمنِع  والحياُة  مدرستَك، 

الّذهاَب لُفرصتَك األخيرة!
حالة من العزوِف عن األشياِء ُتصيُبَك، لن 
ترضى بخوِض غماِر أّي حرٍب وإن ُعِرضْت 
نتائُجها! فالفقُد أصابَك في مقتٍل  عليَك 

وإن ُكنت تتنفُس ضرورًة.
الفقد 

كشربك لماٍء حميٍم من كأٍس مثلوٍم، ُتجرح 
وُتحرق وال تتمكن من الّصراِخ فالهواُء في 

ا! ِكلتا الحالتين ُمؤٍذ جّدً
الباقي  وهو  مغادرته  نِة  السِّ عند  وتظنُّ 

بقاؤَك!

نا لم يجمعنا ُحّب، وال صداَقة،  أنَّ الغريُب 
وال قرابة، 

ُز ُفرَص الحديِث  وال ِجيرة ، وال أيُّ شيٍء ُيعزِّ
و اللقاء! ..

سوق  "أو  الجمعة"،  "سوق  في  ألَمْحَك  لم 
الزجاج"،طوابيُر

"ش��ارع  ازِدح���اُم  أو  المخاِبز،  و  المصارف 
خولة" آن الُمناسبات،

لم ُتصادف سّيارُتك سيارتنا عند "جزيرة 
رَة  يبو"حيُث تقُف ِمئاُت السيارات متعسِّ النِّ

المسيِر وال أِجُد سيارتَك بينها، ال 
وال  "األندُلس"،  طريُق  وال  "الصناعّية"، 

محاّلت "راِبعة" ، 

ي"  الطبِّ المركز  وال  درن��ة  "ب��اب  ِعيادة  ال 
أُتراَك ال تمرض؟

و "غ��زال��ة  "ال��ت��م��ري��س"  ��ُل  ُت��ف��ضِّ ���َك  أنَّ أم 
الدلعّية" ؟! ، 

القديم،  المَطار  وال  بكبرِه  المنارة  حيُّ  ال 
ال مصيُف

"راس  حتى  وال  جورج"  "سان  وال  "العودة" 
ِبياض"، 

كليات  "مجّمع  وال  الشاِملة"  "الِمهُن  ال 
الّطب" وال"كلية القانون"..

طوابيِر  ��ج��اِه  ب��اتِّ نظري  شّيعُت  لطالما 
َك بينها، البنزين علَّ

صدفة  نجتمَع  أن  شوقي  بِمليِء  يُت  تمنَّ

المدينة  هذه  تراكيِن  من  تركينة  أيِّ  في 
حتى  عيٍن  ِلطرفِة  ولو  أراَك  أن  البائسة، 
ُه  أنَّ يبدو  ولكن  علّمك"   حي  امفّوز   " على 

أنا التي
ي! " .. "حي علمِّ

 ، أنا  إال  الجميِع  مع  كريمٌة  المدينُة  هذِه 
ي)الله يعطيك  كُلطِفَك أنَت مع الجميِع إالَّ

دعوة(..
 ، تتنهد   ، المسيرة"  "فندق  جاِه  باتِّ تنُظُر 

تقوُل بكَمد : 
"امَعاه علينا .. 

جاِفي ، و زاد امباعدة غاِلينا ..
يا طبرق انِت قيسك" ؟! ..

■ بقلم : آية الوشيش العيون نوافذ األرواح 

ألن العيون نوافذ األرواح 
إني قد دخلتك من 

عينيك!
ورأيت روحك الحزينة !

تمامًا كالتفاتتك الواثقة 
إن الطريق خالية ِمن 

المحبين!
ألملم ما تبقى لك منك 

على نهر من الحب 
أروي عطشك الظمآن 

للمحبة الصادقة!
ألنها العيون 

نوافذ األرواح 

كان من الالبد أن 
تستحيل

روحي شمعة
أمام سواد عينيك!
ألنها العين نافذة 

دخلتك منها عنوة 
رغبًة في إيقاف الوجع

ثورة وردية في جسد
رجل يعشق األزرق

يقضمه الضعف
حتى صار حجرًا 

فيما أراك 
وحيدا في الزحام

تشبه القمر 
محاطًا بالنجوم!

تخشى أن
ينفذ ضوؤك 

كان من الالبد أن أكون 
شمسا!

أفني لوني األصفر
انعكاسا

على بياضك
ألنك وحيد مثلي

وقوي مثلي
وال تجيد الثرثرة
كان من الالبد أن 

أغدو كلمات 
لصمتك!

ضجيجًا لهدوئك
جراءة لخجلك

وشيئا من الدفء
لقلبك البارد

ألن العيون نوافذ
األرواح! 

كان من الالبد أن أدخلك
من عينيك!

كما لو أنني ريح
تجفف

.. رمشًا ُمبلاْلً
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عرب وعامل

وزير خارجية ايطاليا يجدد التزام بالده واالتحاد األوروبي لمشاركة ليبيا الجديدة في 
مجابهة األنشطة غير الشرعية والمساهمة في التنمية االقتصادية

مفوض االتحاد االوروبي يعبر عن رغبة االتحاد في بناء شراكة تعاون 
جديدة مع ليبيا على شاكلة الشراكة التي وضعها مع دول الجوار 

سفارة أمريكا في ليبيا تؤكد التزامها بمساعدة ليبيا في مواجهة جائحة كورنا

النمسا تستعد الستئناف أعمال سفارتها من طرابلس

 " مالطا  جمهورية  في  الخارجية  وزي��ر  ج��دد 
بزيارة  سعادته  عن  التعبير  بارتولو"  إيفاريست 

ليبيا . 
مشترك  مؤتمر صحفي  في  بارتولو""   " وقال 
مع وزيرة الخارجية "نجالء المنقوش" ، ونظيرها 
االتحاد  ومفوض  مايو"  دي  "لويجي  اإليطالي 
األوروبي لسياسة الجوار  "أوليفر فاريلي"  ، جئنا 
الوطنية  الوحدة  مساندة حكومة  اجل  من  اليوم 
في مواجهة التحديات الكبيرة ومن اجل الشعب 

الليبي الذي عانى الكثير . 
وأوضح ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي 
المنطقة،  التي تواجه  التحديات  جانب من هذه 
ونحن نقف الى جانب حكومة الوحدة الوطنية مع 
 ، الحساسة  المنطقة  في هذه  الدولي  المجتمع 

وبإمكان الليبيين ان يحظوا بحياة أفضل. 
نأتي  لم  نحن  المالطي  الخارجية  وزير  وقال 
العقود  توقيع  على  التنافس  اجل  من  ليبيا  الى 
لمساعدة  البعض  بعضنا  م��ع  لنعمل  جئنا  ب��ل 
ليبيا والشعب الليبي لبناء مستقبل أفضل ونحن 

ملتزمون بذلك.
وأشار " بارتولو" الى انه رغم بعض الخالفات 
في وجهات النظر مع جيراننا في هذه المنطقة 
إال أننا اتفقنا على مساندة ليبيا حتى تكون في 
ويقودها  وموحدة  حرة  تكون  وان  أفضل  موقع 

الليبيون . 
وأكد وزير الخارجية المالطي على أن هذه هي 
الخطوة األولى التي نعمل جميعا من اجل بنائها 

ولتحقيق األهداف المرجوة. 

تبذلها   التى  للجهود  دعمها  بريطانيا  ج��ددت 
االنتخابات  إلجراء  لالنتخابات  العليا  المفوضية 

في موعدها خالل شهر ديسمبر القادم .
المفوضية  رئيس  استقبال   خ��الل   ذلك  جاء 
العليا لالنتخابات" عماد السايح" القائمة بأعمال 
السفارة البريطانية لدى ليبيا "كاتي انجليش "يوم 

الخميس الماضي بمقر المفوضية بطرابلس . 
ووصفت الدبلوماسية البريطانية دور المفوضية 
حاسما في التحضير لالستحقاق االنتخابي هذا 
مع  المتحدة  المملكة  دعم  على  مشددًة   ، العام 

األمم المتحدة لجهودها في هذا الشأن .
بأعمال  بالقائمة  السايح  لقاء  أن  إل��ى  يشار 
بالمبعوث  لقائه  بعد  يأتي  البريطانية  السفارة 
أكد  وال��ذي  نورالند  رتشارد  ليبيا  إلى  األمريكي 
األمريكية  المتحدة  ال��والي��ات  دع��م  على  ب���دوره 
في  االنتخابات  إلج���راء  اإلنتخابات  لمفوضية 

ديسمبر المقبل.

وزير خارجية مالطا:
نقف الى جانب حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات 

ومساعدة الشعب الليبي لبناء مستقبل افضل

بريطانيا تجدد دعمها لجهود مفوضية االنتخابات إلجراء 
االنتخابات في موعدها خالل شهر ديسمبر القادم 

أعلن وزير الخارجية اإليطالي " لويدجي 
ألن  يتطلع  األوروب��ي  االتحاد  أن   " مايو  دي 
يكون شريكا لليبيا، وأنهم ))جاهزون للتعاون 
االستراتيجية  الليبية في هذه  السلطات  مع 
االجرامية  األنشطة  إليقاف  المسبوقة  غير 

وغير الشرعية في المنطقة((. 
الصحفي  المؤتمر  ف��ي  م��اي��و  دي  وق���ال 
رئاسة حكومة  بديوان  الذي عقد  المشترك 
 ، طرابلس  في  اليوم  ظهر  الوطنية  الوحدة 
مع وزيرة الخارجية نجالء المنقوش،  ووزير 
المالطي  واألوروب���ي���ة  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ش��ؤون 
إي��ف��اري��س��ت ب��ارت��ول��و، وال��م��ف��وض االوروب���ي 
ان  )اري��د  باريلي:  اوليفر  ال��ج��وار  لسياسة 
لتكون  للتعاون  ليبيا  تصرف  تحت  اننا  اؤكد 
األوروب��ي في  االتحاد  الجديدة شريكة  ليبيا 
مختلف القطاعات لتحقيق األهداف المؤدية 

المستوى  على  حقيقية  نتائج  الى  للوصول 
في  والمساهمة  واالس��ت��ث��م��ار،  االق��ت��ص��ادي 

التنمية االقتصادية لليبيا( . 

وأضاف الوزير االيطالي قائال : )وها نحن 
بحرية  باستقرار  اإللتزام  مجددا  لنؤكد  هنا 
االتحاد  ولنؤكد على مساندة   ، ليبيا  ووحدة 
وتوطيد  المسار  ه��ذا  ف��ي  لليبيا  األوروب���ي 
الشرعية  غير  الهجرة  لمجابهة  ال��ش��راك��ة 
ولمراقبة الحدود البحرية بإرساء استراتجية 
على المدى القصير والطويل ، ولمجابهة كل 
األنشطة غير شرعية ، مع احترام المعايير 
و القوانين الدولية وحقوق اإلنسان ، واألخذ 
المرتبطة  االقتصادية  الظروف  االعتبار  في 

بجائحة كورونا )كوفيد 19( . 
واثنى لويدجي على جهود مفوض االتحاد 
للنتائج  الوصول  الى  افضت  التي  األوروب��ي 
المتعلقة  ال��م��ق��ت��رح��ات  وس��ل��س��ة  ال��م��ث��م��رة 
واإلتحاد  ليبيا  بين  العالقات  إطالق  بإعادة 

األوروبي(.

عبر مفوض االتحاد األوروبي 
فاريلي"  اوليفر  ال��ج��وار"  ل��دول 
ولقاء  ليبيا  بزيارة  سعادته  عن 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
ووزي��را  الدبيبة"  الحميد  عبد   "
المنقوش"  نجالء   " الخارجية 

والداخلية "خالد مازن " .
ووصف " فاريلي" في المؤتمر 
الذي عقده  المشترك  الصحفي 
والتعاون  الخارجية  وزي���رة  م��ع 
الوحدة  حكومة  تشكيل  الدولي 
مناسبة  انها  ليبيا  في  الوطنية 
آمنة  ليبيا  ب��ن��اء  إلع���ادة  ف��ري��دة 
سيادتها  بناء  وإلع��ادة  ومستقرة 
ووح����دة اراض��ي��ه��ا ، م��ؤك��دا ان 
م��ف��وض��ي��ة االت���ح���اد األوروب�����ي 
ملتزمة بقوة لدعم الشعب الليبي 
تحقيق  وان  الليبية  والمؤسسات 
مصلحة  من  والرخاء  االستقرار 

ليبيا وشعبها وأوروبا أيضا. 

م��ق��ر  اف���ت���ت���اح  )ان  وق������ال   
طرابلس  ف��ي  األوروب��ي��ة  البعثة 
هذه  وزي��ارت��ي  الشهر  بداية  في 
م��ا ه��ي اإل م��ؤش��را الن��خ��راط 
التعاون  ف��ي  االوروب����ي  االت��ح��اد 
مع السلطات الليبية ، معبرا عن 

أمله ان تكون هذه الخطوات هي 
التعاون  إعادة  طريق  في  االولي 

المشترك بين االتحاد وليبيا(. 
 وع��ب��ر "ف��اري��ل��ي"ع��ن رغ��ب��ة 
االتحاد األوروبي في بناء شراكة 
على  ليبيا  م��ع  ج��دي��دة  ت��ع��اون 

التي وضعها مع  الشراكة  شاكلة 
دول الجوار والقائمة على اجندة 

طموحة . 
 وأضاف ليبيا كدولة تعود الى 
إلى  بحاجة  واالم���ن  االس��ت��ق��رار 
اقتصاد قوي يوفر مصدر عيش 
وبحاجة  الليبي  للشعب  مستديم 
اللذان  إل��ى االم��ن واالس��ت��ق��رار 
يتعرضان للتهديد بسبب الهجرة 
تحديات  وه���ي  ال��ش��رع��ي��ة  غ��ي��ر 
م��ش��ت��رك��ة ن��ح��ن ع��ل��ى اس��ت��ع��داد 

للعمل معا لمجابهتها(. 
 وأك�������د  م���ف���وض االت���ح���اد 
الجوار"اوليفر  لشؤون  االوروبي  
ف���اري���ل���ي "أس���ت���ع���داد االت���ح���اد 
األوروبي للعمل مع ليبيا من اجل 
ومستقرة  أمنة  ليبيا  تكون  ان 
وح��رة وم��زده��رة مشيرا ال��ى ان 
التي  المقدرات  من  تمتلك  ليبيا 
تؤهلها لتحقيق مستقبل واعدا . 

األمريكي  السفير  أك��د 
ل�����دى ل��ي��ب��ي��ا وم��ب��ع��وث��ه��ا 
نورالند"  ريتشارد  الخاص" 
أل���ت���زام ب����الده ب��م��س��اع��دة 
ل��ي��ب��ي��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اف��ي من 
جائحة فيروس كورونا، من 
خالل مساهمات الشركات 
األم���ري���ك���ي���ة ف����ي ق��ط��اع 
ليبيا  في  الصحية  الرعاية 
ال��والي��ات  م��س��اه��م��ات  أو 
ال���م���ت���ح���دة ف����ي م���ب���ادرة 

"كوفاكس ".
وأوض����ح����ت ال���س���ف���ارة 
األم��ري��ك��ي��ة ف��ي ب��ي��ان لها 
الرسمية  صفحتها  ع��ب��ر 
أن ذلك جاء خالل اجتماع 
افتراضي  مستديرة  مائدة 
ع��ب��ر االت����ص����ال ال��م��رئ��ي 
استضافته سفارة الواليات 
وغرفة  ليبيا  في  المتحدة 
ال��ت��ج��ارة األم��ري��ك��ي��ة في 
بحضور  األربعاء،  طرابلس 

حكومة  ف��ي  الصحة  وزي��ر 
ال���وح���دة، "ع��ل��ي ال��زن��ات��ي" 
، وأرب�����ع ش���رك���ات رع��اي��ة 

صحية أمريكية. 
ال���زن���ات���ي "  ون���اق���ش " 
وزارت���ه، وقدمت  أول��وي��ات 
الشركات األمريكية دعمها 
ل���م���س���اع���دة ال����وزي����ر ف��ي 
ال��رع��اي��ة  أه����داف  تحقيق 
وفق  ليبيا،  ف��ي  الصحية 

بيان السفارة. 

ليبيا  ل��دى  النمساوي  السفير  أع���رب 
لما  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  مينيورغ”  “كريستوف 
العاصمة  داخل  أمني  استقرار  من  لمسه 
ط��راب��ل��س، م��ش��ي��راً إل���ى أن���ه س��ي��ت��م نقل 
السفارة النمساوية بشكل دائم إليها خالل 
خدماتها  تقديم  وستباشر  المقبلة،  الفترة 
يتعلق  فيما  خاصة  الليبيين  للمواطنين 

بإصدار التأشيرات.
جاء ذلك خالل استقبال وزير الداخلية 
النمساوي،  السفير  م��ازن”  “خالد  عميد 
بين  األمني  التعاون  آف��اق  تطرق  لقاء  في 
البلدين، والترتيبات األمنية الالزمة إلعادة 

فتح السفارة النمساوية في طرابلس.
وأشار "مينيورغ" إلى أن وزيري الداخلية 
سيقومان  النمسا  بجمهورية  والخارجية 
ليبيا  بزيارة  القادمة  القريبة  الفترة  خالل 
لتوطيد العالقات بين البلدين الصديقين، 
اهتمام  ذات  قضايا  عدة  مناقشة  وكذلك 

مشترك.
م���ن ج��ه��ت��ه، أب�����دى وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
التطلع  إلى  مشيراً  الزيارة،  بهذه  ترحيبه 
وتفعيل  البلدين  بين  ال��ع��الق��ات  لتوطيد 
وتفعيل  ال��وزارة،  لمنتسبي  التدريب  برامج 
االتفاقيات المعلقة من سنوات بين البلدين.



إشراف : معتز ونيس

البحث الجنائي يوقع بمجرم خطير مطلوب لدي كافة األجهزة األمنية في بنغازي 

رجال تحريات مركز بوعطني تضبط سارق أجنبي الجنسية

قاتل شبنه في قبضة العدالة

يضبط ذا سوابق يروج للخمور متلبسآ

القبض علي تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات في بنغازي و بيعها في غرب البالد بعد إجراء تغيير جوهري

أح���ال ج��ه��از ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي ف���رع درن��ة 
بتهمة  للقضاء  بالمدينة  حكوميين  مسؤولين 
العام  بالمال  واإلض����رار  والتقصير  اإله��م��ال 
كميات  على  الماضية  المدة  عثوره  بعد  وذلك 
منذ  مخزنة  الطبية  والمستلزمات  االدوي��ة  من 
االثاث  لشركة  تابعة  مخازن  ثالث  في  سنوات 
وانتهاء  معظمها  تلف  ال��ي  أدي  ال���ذي  االم���ر 

صالحية اخري .
وبعد ان باشر جهاز البحث الجنائي / درنة 
تم  الكمية  تلك  ان  اتضح  الواقعة  في  التحقيق 
تخزينها من قبل جهاز االمداد الطبي بالمنطقه 
الشرقيه والبعض االخر من قبل جهاز الحرس 
او  المكان  علي  حراسة  دون  ذلك  وكل  البلدي 
المخازن  تلك  ك��ون  التلف  من  يحميها  تكييف 
ال  حساسة  منتجات  لتخزين  مخصصة  غير 
الماكن خاصة جدا  تحتاج  التي  االدوي��ة  سيما 
درج��ات  توفر  خاصة  تكييف  بأجهزة  وم��زودة 

حرارة معينة .
هذه  بأن  ثبت  المسوولين  مع  وباالستدالل 
وضعها  تم  والمستلزمات  األدوي��ة  من  الكمية 
في تلك المخازن منذ عام 2012 االمر الذي 
أدي النتهاء صالحيتها لطول الفترة قبل ان يتم 
توزيعها على المستشفيات والصيدليات بمدينة 

درنه وضواحيها .
وبعد انتهاء التحقيقات في الواقعة و تحريز 
االدويه أحيلت القضيه والمسؤولين الموقوفين 
بتهمة  العامه  للنيابه  الجهاز  لدي  ذمتها  علي 

االهمال والتقصير .

كشف  م��ن  الجنائي  البحث  ج��ه��از  تمكنت 
على  عثر  ش��اب  طالت  قتل  جريمة  مالبسات 
ساحة  في  ملقية  الماضية  األي��ام  خالل  جثته 
الجريمة  وقيدت  بنغازي  مدينة  وسط  الكيش 

ضد مجهول.
البحث  لجهاز  العامة  النيابة  تكليف  وبعد 
امر  في  والتحقيق  القضية  باستالم  الجنائي 
في ساحة  وجدت  التي  العشريني  الشاب  جثة 
باشر  القاتل  هوية  عن  االستدالل  دون  الكيش 
الجهاز  في  التحقيقات  قسم  افراد  الفور  علي 
في جمع المعلومات حول الواقعة والتحقيق مع 
سالح  طريق  عن  قتل  ال��ذي  الضحية  معارف 
به  مشتبه  إلى  التحقيقات  قادت  ان  إلى  ناري 

كان اخر من اتصل بالمجني عليه.
أح��د  وه���و  ب��ه  المشتبه  م��ع  وب��االس��ت��دالل 
االصدقاء الجدد للمجني عليه اعترف بأنه من 
بينهم  دار  خالف  بعد  عليه  المجني  بقتل  قام 
داخل السيارة ليقوم بعدها الجاني بإلقاء جثة 
المجني عليه في ساحة الكيش ومغادرة المكان 
من  أي��ام  بعد خمسة  عليه  القبض  يتم  ان  قبل 
الجنائي  البحث  الجريمة قبل قبل افراد جهاز 

الذين كشفوا مالبسات الجريمة .

جهاز البحث الجنائي فرع درنة يحيل مسؤولين حكوميين 
للقضاء لتخزينهم ادوية لعشرة اعوام في مخازن لألثاث 

كشف هوية قاتل جثة ساحة الكيش ببنغازي

■ الديوان \ خاص
اإلي��ق��اع  م��ن  الجنائي  البحث  أع��ض��اء  تمكن 
بأخطر المجرمين في مدينة بنغازي وهو مجرم 
عصابي  تنظيم  من  ألكثر  وانتمى  أس��س  خطير 

مارس من خاللها مختلف أنواع الجريمة.
المجرم بحسب ما قال  لهذا  المحققون  وقاد 
برنيق  لصحيفة  العرفي  وليد  ضابط  مساعد 
باإلكراه  سرقة  قضية  في  واالس��ت��دالل  البحث 
في  العملة  تجار  أحد  أسبوعين  قبل  لها  تعرض 
المدينة حيث سرق منه مبلغ قدرة ٥٧ ألف دوالر 
عصابي  لتشكيل  ينتميان  شخصان  قام  ان  بعد 
خروجه  بعد  الضحية  بتتبع  الحرابة  في  يختص 
من سوق فينيسيا للعملة بمنطقة الحدائق إلى ان 
سنحت لهم الفرصة الفتكاك المبلغ منه و الذي 

كان يحوزه في سيارته الخاصة.
جهاز  أع��ض��اء  تمكن  والتحري  البحث  وبعد 
اؤالئ��ك  أح��د  على  القبض  من  الجنائي  البحث 
الحجز  وإيداعه  تلك  السرقة  لعملية  المنفذين 
والتحري  معه  االس��ت��دالل  يتم  ان  قبل  القانوني 

عنه ليتضح انه مطلوب لدي البحث الجنائي في 
لتشكيل عصابي خطر  انتمائه  عدة قاضيا منها 
عام ٢٠١٨ كان قد وقع جميع أفراده في قبضة 
اختفي  الذي  المجرم  هذا  عدا  الجنائي  البحث 

عن األنظار وأصبح مطلوبا.
أص��ح��اب  م��ن  ان���ه  ات��ض��ح  أي��ض��ا  وبالتعميم 
السوابق ومطلوب لدي معظم األجهزة األمنية في 
مدينة بنغازي على ذمة عشرات القضايا بجرائم 
وسرقة  المنازل  وسرقة  الحرابة  منها  مختلفة 

السيارات.
كما اتضح أيضا ان المقبوض عليه لدي جهاز 
البحث الجنائي مطلوب لدي الشرطة القضائية 
أيضا كونه يواجه حكم غيابي سابق بمدة ثمانية 

سنوات.

حضر إلى مركز شرطة بوعطني 
بمديرية أمن بنغازي مواطن والذي 
أبلغ شكواه ضد مجهول قام بسرقة 
خشب وحديد يستعمل في أسقف 
المنازل ) جاكات ( من موقع العمل 

الخاص بأحد المقاولين، ،
عليه تم تكليف أعضاء التحريات 
وجمع  والبحث  بالتحري  بالمركز 
وفي   ، ال��س��ارق  ع��ن  المعلومات 
التحريات  أع��ض��اء  ات��ج��ه  حينها 
إل���ى س���وق ال��ح��دي��د ح��ي��ث ي��ب��اع 

والخشب  الحديد  هناك  ويشترى 
وبالبحث  البناء  ومواد  المستعمل 
عن مواصفات الحديد ) الجاكات 
( تم اإلشتباه بوجود حديد بنفس 
م��واص��ف��ات ال��ح��دي��د ال��م��س��روق 
بالمشتكي  اإلت���ص���ال  ت���م  ح��ي��ث 
له  كان  إذا  الحديد  على  ليتعرف 
وتعرف  عليه  التعرف  تم  وبالفعل 
األخ��ش��اب وبضبط  ع��ل��ى  أي��ض��اً 
ص��اح��ب ال��م��وق��ع وب��س��ؤال��ه عن 
والخشب  الحديد  حصوله  كيفية 

شخص  من  اشتراه  قد  بأنه  ذكر 
م  ع  ) ي  يدعى  الجنسية  مصري 
عن  والبحث  التحري  تم  حيث   )
إعداد  وتم  سكنه  ومكان  المدعو 
وب��اإلس��ت��دالل  وضبطه  ل��ه  كمين 
بسرقة  قام  قد  بأنه  أعترف  معه 
الخشب والحديد وقام ببيعها إلى 
صاحب الموقع في سوق الحديد ،

شرطة  مركز  م��ن  عظيم  عمل 
ب��وع��ط��ن��ي وأع���ض���اء ال��ت��ح��ري��ات 
ب��ال��م��رك��ز ف��ي ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري 

 ...... والضبط  التحرك  وسرعه 
#وهنا ننوه على األخوه المواطنين 
أص����ح����اب ال���م���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة 
وخصوصا الخردة بعدم شراء أي 
بطاقة  ص��ورة  أخ��ذ  بعد  إال  شيئ 
السفر  ج��واز  ص��ورة  أو  شخصية 
شراؤها  تم  التي  الحاجة  وتدوين 
يعاقبه  ال  ح��ت��ى  صاحبها  ب��أس��م 
القانون على سرقة قام بها شخص 
آخر ولكنه يتحمل مسؤولية الخطأ 

الذي وقع فيه.

■ الديوان \ خاص
تمكن أعضاء جهاز البحث الجنائي من كشف 
قفل  بنغازي  مدينة  ف��ي  قتل  جريمة  مالبسات 
محضرها فيما سبق بعدم معرفة الجاني قبل ان 
تحال القضية للبحث الجنائي الذي توصل للقاتل.
وبدأت التحقيقات بعد ان احالت النيابة العامة 
محضر واقعة وفاة شاب امام منزله بمنطقة شبنة 
بعيار ناري مجهول المصدر محال إليها من مركز 

شرطة العروبة.
الجهاز  رئ��ي��س  كلف  المحضر  اس��ت��الم  وف���ور 
العقيد صالح هويدي ادارة التحريات بجهاز البحث 
الجنائي باستالم القضية والذي بدورة قام بتكثيف 
من  عدد  تم حصر  ان  إلى  واالستدالل  التحريات 
ضيوفا  كانوا  شباب  مجموعة  وهم  بهم  المشتبه 
على اإلفطار لدي المنزل المقابل لمنزل الضحية.

أعضاء  تمكن  بهم  المشتبه  مع  وباالستدالل 

من  ك��ان  ال��ذي  الجاني  ال��وص��ول  م��ن  التحريات 
بارتكابه  اعترف  ب��دوره  وال��ذي  بهم  المشتبه  بين 
للجريمة بعد ان تم مواجهته بأقوال شاهد وعدة 
قرائن تمكن أعضاء التحريات من الوصول إليها 
بخبرتهم الطويلة في التحقيقات وكشف الجرائم.

التحقيقات  م��ج��ري��ات  كشفت  م��ا  وب��ح��س��ب 
الواقعة  أصل  فإن  وشركائه  الجاني  واعترافات 

تعود ألكثر من ست أشهر حيث كان هناك شجار 
المنزل الذي  بين المجني عليه والجاني صاحب 
أطلقت من امامه الرصاصة التي اصابت القتيل.

أصدقاء  تجمع  اثناء  و  األشهر  تلك  كل  بعد  و 
صاحب المنزل جار المجني عليه كان احد أصدقاء 
من  قد سرقه  كان  يحمل مسدس  المنزل  صاحب 
والدة فزوده صاحب المنزل بطلقتين خرجوا بعدها 
امام المنزل و اطلق صاحب المسدس رصاصة في 
االرض بعدها اخذ صاحب المنزل ذلك السالح و 
عليه  المجني  اصابت  التي  و  الثانية  الطلقة  اطلق 
في سقيفة منزله المقابل أصابه مباشرة في منطقة 
القلب  فوقع قتيال علي الفور و فر صاحب السالح 
اح��د سكان  ان  غير  ال��ج��ان��ي  واخ��ت��ف��ي  معه  وم��ن 
المنطقة كان قد مر قبل الواقعة و شاهد الجاني 
ومن معه يمسكون بالمسدس فكان ذلك احد اهم 

الخيوط التي ساعدت في كشف هوية القاتل .

الموافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ب��ت��اري��خ 
11/5/2021 وفي أوقات الذروة 
ال��واح��دة  الساعة  عند  وت��ح��دي��داً 
وال��ن��ص��ف ت���م ض��ب��ط ال��م��دع��و ) 
السوابق  ذوي  م��ن  وه��و   ) م  ع  ي 
ضبط  إحترازي  تفتيش  وبتفتيشه 
بمدرية  ال��ع��ام��ة  ال��ت��ح��ري��ات  قسم 
لتر   20 سعة  جالون  بنغازي  امن 
وبه مادة تنطلق منها رائحة كريهة 
) خمرة  مواد مخدرة  بأنها  يشتبه 

محلية الصنع ( 
بأن  أعترف  معه  وب��اإلس��ت��دالل 
ال��ج��ال��ون ب���ه خ��م��ر وب���أن���ه ي��ق��وم 
التصنيع  محليه  للخمور  بتسويق 
بهذه الطريقه "قالون سعه 20لتر 
ومن ثما تقسيمه علي عبوت اقل" 
مدة  منذ  للخمور  متاجرته  وان 
سابقاً  حجزه  تم  قد  وأن��ه  طويلة 
الخمور  ترويج  بتهمة  والده  برفقة 
السجن والزال  حيث خرج هو من 

وضبطه  الحكم  مدة  يقضي  والده 
علي هذا النحو يشير الثبات حاله 
العود عليه  كما أعترف أيضاً بأن 
يقوم  أيضا  هو  وال��ده  شقيق  عمه 
حجزه  ت��م  حيث  الخمور  بترويج 
ضده  وأت��خ��ذت  القانوني  الحجز 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  كافة 
وإحالته إلى النيابة العامة لإلجراء 
. وبالتالي سيعود للسجن ليجالس 

والده هناك مره اخري .

تمكن جهاز البحث الجنائي من جمع خيوط جرائم 
سرقات سيارات حديثة والقبض على العصابة المنظمة 

التي كانت تقف وراء ذلك.
وبعد تكرار شكاوى المواطنين من تعرضهم لسرقة 
ألنترا و إكسنت و سنتافيا  سياراتهم من نوع هونداي 
صالح  العقيد  الجنائي  البحث  جهاز  رئيس  اص��در 
مراكز  لدي  المفتوحة  المحاضر  بجمع  ام��را  هويدي 
الشرطة في مختلف المناطق بمدينة بنغازي و العمل 
يعرف  ل��م  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ع  تلك  مالبسات  كشف  علي 

مرتكبها.
فور ذلك باشر قسم التحري بجهاز البحث الجنائي 
بحسب ما قال المتحدث باسم البحث الجنائي مساعد 

ضابط وليد العرفي لبرنيق في جمع المعلومات بينما 
كان  وال��ت��ي  القضية  ذات  على  اخ��ري  اق��س��ام  عملت 
للمنظومة األمنية االلكترونية الخاصة بالبحث الجنائي 
الفضل األكبر في الوصول إلى العصابة التي كانت وراء 

تلك السرقات.
في  المسجلين  ال��س��واب��ق  أص��ح��اب  ح��ص��ر  وب��ع��د 
المنظومة اإللكترونية واجراء التحريات عن الذين هم 
تركزت  جرائمهم  يمارسون  والي��زال��ون  السجن  خ��ارج 
الشبهات حول أحد أولئك المسجلين الذين كثف قسم 
التحريات من متابعته لهم إلى ان وصلوا للخيط الذي 

كشف انه أحد افراد تلك العصابة. 
تتبع  العصابة  ان  التحقيقات  خ��الل  م��ن  وات��ض��ح 

السيارة  زج��اج  كسر  ه��ي  االول���ي  للسرقة  طريقتين 
وفتحها وكسر القفل في حالة السيارات ذات الموديالت 
القديمة اما الطريقة الثانية المتبعة في السرقة والتي 
رقم  تصوير  هي  الحديثة  السيارات  حالة  في  تتبع 
افراد  إلي  السيارة وإرساله  الشاصي من خارج زجاج 
من العصابة خارج بنغازي ليصلهم مفتاح طبق األصل 

يتمكنوا بعدها من تشغيل السيارة وسرقتها.
عدد  استرجاع  من  أيضا  الجهاز  أعضاء  وتمكن 
اثناء مباشرة افراد العصابة  من السيارات المسروقة 
تهريبها من بنغازي إلى مدن اخري في المنطقة الغربية 
و الجنوبية بعد ان قاموا بإحداث تغييرات علي جوهر 
السيارة لتعذر معرفتها من أي شخص استعدادا لبيعها.
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■ الديوان - وال
مساء  بنينا  شهداء  بملعب  أقيمت 
استعراضّية  م��ب��اراة  الجمعة،  ال��ي��وم 
كرة  نجوم  من  نخبة  بمشاركة  دولية 
والتونسية،  والمصرية  الليبية  القدم 
السابعة  بالذكرى  االحتفاالت  ضمن 
القائد  سيادة  بحضور  الكرامة،  لثورة 

العام المشير خليفة حفتر.
وب��ح��س��ب م���راس���ل وك���ال���ة األن��ب��اء 
منذ  ش��ه��دت  ال��م��ب��اراة  ف���إن  الليبية؛ 
بتقسيم  األول  شوطها  في  انطالقتها 

الالعبين إلى فريقين، فريق مثله نجوم 
وليبيا  وتونس  قدامى مصر  من  الكرة 
الحاسي،  أي��وب  سعد،  الطاهر  وه��م، 
عمر زكي، محمد جودة، أنيس بوجلبان، 
جمال  العجيلي،  ساسي  اللباني،  وائل 
بوشاح،  هيثم  ع��ون،  المنجي  ح��م��زة، 
الدامجة، أحمد  إدريس مكراز، جالل 

مرسال، شادي محمد، محمد فاروق.
وال��ف��ري��ق اآلخ����ر م��ث��ل��ه ن��ج��وم ك��رة 
العماري،  أحمد  وه��م،  الليبية  القدم 
أحمد المصلي، خالد أبو سعدة، عادل 

الشاعري، أحمد سعد، خليفة الماقني، 
البشاري،  علي  القطعاني،  السنوسي 
مرعي الرملي، إدريس القطعاني، عبد 
الحميد الزيداني، محمد عبد السالم، 
عمر  ع��ط��ي��ة،  محمد  ال����زوي،  أح��م��د 

القزيري، ونيس خير.
المباراة لعبت على شوطين قصيرين 
الباسط  عبد  الدولي  الحكم  بصافرة 
نجوم  مختلط  بتفوق  وانتهت  اشهوب، 
الكرة الليبية على مختلط قدامى مصر 
وتونس وليبيا بخمسة أهداف لهدفين

بحضور سيادة القائد العام .. مباراة استعراضّية دولية لنجوم الكرة المحلية والعربية ضمن االحتفاالت بالذكرى السابعة لثورة الكرامة

رأسية مانديال.. تقرب األهلي من صدارة المجموعة األولى

توج العبنا  الدولي العب نادي االتحاد السابق  
" مع فريقه   سبورتنج  المصراتي،  المعتصم    "
براقا، بكأس البرتغال  لهذا العام  وترك بصمة 
في  المواهب  كأبرز  األخيرة،  الجولة  في  كبيرة 

الدوري البرتغالي. 
أن  الموسم،  ه��ذا  المصراتي  استطاع   حيث 
الوسط  بين  أحد افضل مواهب خط  يكون من 
في الدوري البرتغالي، وهو العب اكتشفه المدرب 
وضمه  في 2014،  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني، 

للمنتخب الليبي األول، .
في  الكأس  لقب  على   " المصراتي  "وتحصل  
الثاني  واللقب  مسيرته  في  مرة  ألم��رة  البرتغال 
لالعبين الليبيين بعد " حمدي الهوني " السنوات 

الماضية .
يذكر ، أن " المعتصم " أول العب ليبي يلعب في 
) 44 ( مباراة بصورة أساسية في أول مواسمه 
مع فريقه ، وتحصل على جائزة أفضل العب في 

شهر فبراير الماضي بالدوري البرتغالي . 

العب منتخبنا الوطني المعتصم المصراتي 
كتب: سيف النصر أمبيةيحصد مع فريقه كأس البرتغال 

اقترب فريق األهلي من صدارة 
المجموعة األولى، عقب تفوقه خارج 
األخضر  مستضيفه  على  ال��دي��ار 
لحساب  وذل����ك  رد،  دون  ب��ه��دف 
الفريقين  بين  المؤجلة  ال��م��ب��اراة 
األولى  المجموعة  منافسات  ضمن 
من الدوري الممتاز لكرة القدم، في 
المباراة التي جمعت الفريقان على 
في  ال��ش��ه��داء  شيخ  ملعب  أرض��ي��ة 

مدينة البيضاء. 
وتعد هذه المباراة التي جرت - 
وتوسطها   - الماضي  االربعاء  يوم 
الحكم )عبد الواحد حريويدة(، هي 
األخيرة لفريق األخضر في مرحلة 
ال���ذه���اب، ف��ي��م��ا ي��خ��وض األه��ل��ي 

ال��س��اع��ي ل��إلق��ت��راب إل���ى ص���دارة 
المجموعة رويدا رويدا كله أمل في 
خاصة   ، اإليجابية  نتائجه  تحقيق 
يختتم  مبارتان  تنقصه  الفريق  أن 

بهما مرحلة الذهاب. 
وي��دي��ن األه��ل��ي ف��ي ه��ذا الفوز 

محمد   ( وسطه  العب  رأسية  إلى 
الكرة  إستثمر  بعدما   ) م��ان��دي��ال 
الحرة المباشرة، وذلك في الدقيقة 
ب��األه��ل��ي  ب��ذل��ك  ل��ي��ق��ت��رب   ،)68(
المجموعة  ص����دارة  أع��ت��الء  إل���ى 
األولى في حال تفوقه في مباراتيه 

القادمتين. 
هذا وأضاع فريق األخضر ركلة 
جزاء في الدقيقة )72( عن طريق 
يفلح  لم  العمامي(  الرحمن  )عبد 
لتجد  النتيجة،  تعديل  في  األخير 
)عبد  ال��ح��ارس  إي����ادي  تصويبته 
المكان  في  المتمركز  رزق(  الجواد 
واقع  على  اللقاء  مبقيا  المناسب، 
األخضر  وحارما  )مانديال(،  هدف 

من تعديل الكفة. 
وبهذا الفوز رفع األهلي رصيده 
من النقاط إلى )25( نقطة، محتال 
بها المرتبة الثالثة على سلم ترتيب 
تجمد  فيما  األول����ى،  المجموعة 
رصيد األخضر عند النقطة )24(
نقطة متراجعا إلى المركز الرابع.

فريق “أبو مليانة” ُيتّوج بلقب بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة عن جدارة

لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم تعلن مواعيد انطالق مرحلة اإلياب

الديوان - ريميسا
اختُتمت يوم امس االول الجمعة، نهائيات 
القدم  لكرة  ليبيا  بطولة  من  الثالثة  النسخة 
المصغرة، التي أقيمت بنادي التحدي طمينة 

في مصراتة.
“أبومليانة”  فريق  البطولة  بلقب  وتُ���وج 
برصيد  ال��ص��دارة  في  البطولة  أنهى  بعدما 

10 نقاط.
وجاء في وصافة بطولة ليبيا لكرة القدم 
 7 برصيد  ص��رم��ان  نجوم  فريق  المصغرة 
الثالث برصيد  الترتيب  نقاط، والتحدي في 
6 نقاط، ثم الجامعة السنوسية وفريق غدوا 

في الترتيب الرابع والخامس بدون رصيد.
وحصل على الجوائز الفردية للبطولة كّل 
من: محمد خميس صقر الذي تُوج بجائزتي 
وال���ه���داف، فيما ذه��ب لقب  أف��ض��ل الع��ب 

أفضل حارس لحارس مرمى فريق أبومليانة.
وعن ترتيب الهدافين في نهائيات الدوري 
من: محمد  كّل  المصغرة  القدم  لكرة  الليبي 
خميس إبراهيم )7( أهداف من نادي نجوم 
 )6( محمد  خليفة  الناجح  يليه  ص��رم��ان، 

شحوت  محمد  أبومليانة،  نادي  من  أه��داف 
)5( أهداف من نادي التحدي مصراتة، زكريا 
أبومليانة،  ن��ادي  من  أه��داف   )5( العجمي 
أيمن نقريش )4( أهداف من نادي التحدي 

مصراتة

أعلنت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي 
مرحلة  انطالق  مواعيد  عن  القدم،  لكرة 
اإلياب من الدوري الليبي لكرة القدم التي 
الموافق  األرب��ع��اء  ي��وم  منافسته  ستنطلق 
2/6/2021 للمجموعة الثانية لألسابيع 

الثالثة األولى.
ففي األسبوع األول من المجموعة الثانية 
والمحلة  السويحلي،  مع  المدينة  سيلتقي 
والخمس  طرابلس،  األه��ل��ي  مواجهة  ف��ي 
ضد االتحاد، بينما األسبوع الثاني سيلتقي 
السويحلي مع االتحاد المصراتي، واالتحاد 
أبو  ض��د  طرابلس  واأله��ل��ي  المدينة،  م��ع 
سليم، واألسبوع الثالث االتحاد المصراتي 

ضد المدينة، والشط مع األهلي طرابلس، 
واالتحاد مع الرفيق، والمحلة ضد الخمس.
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة األول�����ى؛ 
الموافق  الخميس  يوم  االنطالقة  ستشهد 
األهلي  قوية  بمواجهات    3/6/2021
وال��ص��داق��ة،  واألخ��ض��ر  وال��ه��الل،  بنغازي 
األسبوع  بينما  أجدابيا،  ونجوم  والنصر 
ال��ن��ص��ر نظيره  ف��ري��ق  ال��ث��ان��ي س��ي��واج��ه 
األخ��ض��ر،  سيقابل  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ح��دي، 
األسبوع  وأما  األن��وار،  مع  بنغازي  واألهلي 
الديربي بين األهلي بنغازي  الثالث سيقام 
وال��ن��ص��ر، واألخ��ض��ر ف��ي م��واج��ه��ة شباب 

الجبل، والتحدي ضد دارنس. 


