
العليا  الوطنية  المفوضية  مجلس  رئيس  التقى 
الماضي  الخميس  يوم  السايح"  "عماد  لالنتخابات 
مصلحة  رئيس  مع  طرابلس  في  المفوضية  بمقر 
بحضور  وذل��ك   بالتمر،  محمد  المدنية  األح��وال 

عضو مجلس المفوضية " عبد الحكيم الشعاب".
سجل  بيانات  في  التدقيق  آليات  اللقاء  وبحث 
الناخبين عقب استكمال توزيع البطاقات االنتخابية 
مصلحة  بيانات  مع  ومطابقتها  المواطنين،  على 
األح����وال ال��م��دن��ي��ة ل��ض��م��ان دق���ة وس��الم��ة سجل 

الناخبين النهائي. 
وأكد " بالتمر "  ترحيب مصلحة األحوال المدنية 
أمام  الصعوبات  وتذليل  المفوضية  مع  بالتعاون 
جهازها التنفيذي ودعمهم بالمعلومات بما يضفي 

على العملية االنتخابية أعلى درجات المصداقية.

النهائي  الناخبين  سجل  بيانات  في  التدقيق  آليات  المدنية  األح��وال  مصلحة  رئيس  مع  يبحث  لالنتخابات  العليا  المفوضية  رئيس 
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نائب رئيس المجلس الرئاسي 
يثمن مواقف جمهورية النمسا 

الداعمة الستقرار ليبيا

اخبار

اخبار

ص2

ص3

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزراء حكومة 
الوحدة الوطنية بالمنطقة الشرقية

اقتصاد

بلديات

ص5

ص6

عون يشارك في االجتماع الوزاري 
ال�23 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي 
يلتقي الُقنصل اليوناني في بنغازي

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  تّسلم 
عبد الحميد الدبيبة ظهر يوم الخميس 
ال��م��رك��ز الوطني  ال��م��اض��ي، م��ن م��دي��ر 
ال��س��ائ��ح؛  ح��ي��در  األم�����راض  لمكافحة 
جرعتي  تلقي  إلث��ب��ات  تحصين  بطاقة 
التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد،  
ونتائج تحاليل )بي سي آر(، والتي تعتبر 
الحدودية  المنافذ  عبر  للعبور   إثبات 
هذا  ح��ي��ازة  تشترط  التي  وال��م��ط��ارات 
)كيو  على  القائمة  الشهادات  من  النوع 

آر كود(.
لمكافحة  ال��وط��ن��ي  ال��م��رك��ز  وك����ان 
تحصين  منظومة  أطلق  قد  األم���راض؛ 
ي���وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي ب��ال��ش��راك��ة مع 
لالتصاالت،  القابضة  الليبية  الشركة 
شركة  من  وبتنفيذ  المعلومات،  وهيئة 
والتي   LTT والتقنية  لالتصاالت  ليبيا 
بياناته،  تسجيل  عبره  للمواطن  يمكن 
وإص����دار ال��ش��ه��ادات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة في 
مرحلة أولى، وإصدار بطاقات فعلية في 

مرحلة الحقة.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد 
الحميد الدبيبة، وفق فيديو نشرته الحكومة 
بلجيكا،  م��ع  مشكلة  “لدينا  موقعها:  على 
جديدة  بمحاولة  تقوم  هناك  فالسلطات 
لالستيالء على أموال الليبيين الموجودة في 

بلجيكا”.
لمجلس  جلسة  خ���الل  ال��دب��ي��ب��ة  وات��ه��م 
إلى  السعي  الماضي،  األربعاء  يوم  ال��وزراء، 
بقرار  ليبية مجمدة  أم��وال  على  اليد  وضع 

أممي منذ العام 2011.
حماية  على  ليبيا  ح��رص  الدبيبة  وأك��د 
أموالها لدى بلجيكا، مشيرا إلى أن حكومته 

قد تضطر إلى “سحب” كل األصول الليبية 
ال  وق���ال  التجميد،  رف��ع  عند  بلجيكا  م��ن 
يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة 

على أموالنا أو السطو عليها”.
وكانت األمم المتحدة قد وضعت في العام 
2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية، 
التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية لالستثمار، 

تحت الحراسة القضائية لمنع االختالس.
في  المجمدة  الليبية  األم����وال  وت��ق��در 
ومازالت  ي��ورو،  مليار   )14( بنحو  بلجيكا، 
تطال  قضية  محور  الليبية  األص��ول  تشكل 
ل��وران،  األمير  غ��رار  ب��ارزة على  شخصيات 

الشقيق األصغر للملك فيليب.
إلى  واستنادا  العام 2014،  نهاية  ومنذ 
يسعى  لصالحه،  البلجيكي  للقضاء  ق��رار 
اليورو  استعادة عشرات ماليين  إلى  األمير 
من  العام 2008،  في  ليبيا  في  استثمرها 
خالل جمعيته التي ال تتوخى الربح “غلوبل 

ساستينابل ديفلبمنت تراست”.
ال��ع��ام  ف���ي  ال��ق��ض��ي��ة  ودار ج���دل ح���ول 
عن  التجميد  رفعت  بلجيكا  ألن  2017؛ 
قسم من هذه األموال في ظروف غامضة، 
وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريبا؛ 

سعيا لتسوية هذه القضية.

والتعاون  الخارجية  وزيرة  وصلت 
الدولي الدكتورة " نجالء المنقوش " 
والوفد المرافق لها صباح يوم أمس 
البحرين  مملكة  إل��ى  الجمعة  األول 

الشقيقة في زيارة عمل  .
وذك����رت م��ص��ادر ال�����وزارة أن  " 
الخارجية  وزي��ر  التقت   " المنقوش 
 " الزياني  راش��د  بن  عبداللطيف   "

وذل��ك  الشقيقة  البحرين  بمملكة 
بمناسبة مشاركتها في أعمال الدورة 
السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة. 
ال��ل��ق��اء  ال��م��ص��ادر أن  واض���اف���ت 
تناول بحث مسار العالقات األخوية 
مملكة  و  ليبيا  دول���ة  بين  ال��وط��ي��دة 
تطور  م��ن  تشهده  وم��ا   ، البحرين 
ونمو في ظل الحرص المتبادل على 

والتنسيق  الثنائي  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
الشقيقين  البلدين  المشترك، وتطلع 
مستويات  إلى  العالقات  تلك  لتنمية 
أوسع بما يحقق المصالح واألهداف 
التطورات  آخر  مناقشة  و  المشتركة 
الليبية  الساحة  على  والمستجدات 
تُبذل لتحقيق األمن  التي  ، والجهود 

واالستقرار في ليبيا.

اس��ت��ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
المستشار "الصديق الصور" 
ي�����وم األرب�����ع�����اء ال��م��اض��ي 
"عماد  السيد  مكتبه،  ف��ي 
مجلس  رئ��ي��س  ال���س���ائ���ح"، 
العليا  الوطنية  المفوضية 

لالنتخابات.
اللقاء  ت��ن��اول  وق���د  ه���ذا 

المفوضية  استعراض جهود 
من  التحقق  إل���ى  ال��رام��ي��ة 
النتخاب  المترشحين  توافر 
رئ���ي���س ال����دول����ة وم��ج��ل��س 
ال����ن����واب، ع��ل��ى ال���ش���روط 
التشريعات  ف��ي  ال��م��ق��ررة 
الناظمة للعملية االنتخابية.

ك��م��ا ت��ن��اول ال��ل��ق��اء على 

المفوضية  استيثاق  األخص 
م���ن ان��ت��ف��اء ص�����دور حكم 
منصوص  بعقوبة  قضائي 
الجنايات،  م��واد  في  عليها 
بالشرف  المخلة  الجنح  أو 
المترشحين،  مواجهة  ف��ي 
النيابة  س��ج��الت  واق���ع  م��ن 

العامة. 

الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
يوم  صباح  المنفي،  محمد  السيد 
الخاص  المبعوث  الماضي،  األربعاء 
لألمين العام لألمم المتحدة ورئيس 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
آخر  لبحث  كوبيتش"،  "ي��ان  السيد 

المستجدات السياسية في ليبيا.
مؤتمر  نتائج  اللقاء  واس��ت��ع��رض 
إرس���اء  وس��ب��ل  ليبيا،  ح���ول  ب��اري��س 
الملف  تجاه  مشتركة  تعاون  أرضية 

كما  ال��دول��ي،  المجتمع  م��ع  الليبي، 
تواجه  التي  العقبات  اللقاء،  ناقش 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
بين  الثقة  بناء  والعمل على  المقبلة، 
انعقاد اجتماع  جميع األطراف، قبل 

مجلس األمن القادم حول ليبيا.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  وأك��د 
الفرقاء  جمع  على  الكامل  حرصه 
واالستعداد  الصدع،  ورآب  الليبيين 
إلجراء االنتخابات والقبول بنتائجها، 

وم���واص���ل���ة ال���ع���م���ل ف����ي م���ش���روع 
المصالحة الوطنية.

األممي،  المبعوث  أكد  جهته  من 
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  وج���ود  أن 
الرئاسي، مع عضوا اللجنة العسكرية 
قوية  رسالة  ك��ان   ،5+5 المشتركة 
للمجتمع الدولي، بجدية العمل خالل 
ق��ادرة  ليبيا  وب��أن  الماضية،  الفترة 
بها  وال��وص��ول  محنتها،  تجاوز  على 

إلى بر األمان.

الدبيبة يتهم بلجيكا بمحاولة االستيالء على األموال الليبية المجمدة في بروكسل

المنقوش تبحث مع وزير خارجية البحرين مسار العالقات األخوية الوطيدة بين البلدين

النائب العام يلتقي رئيس مفوضية االنتخابات

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

رئيس الحكومة يتسلم بطاقة تحصين من 
مدير عام المركز الوطني لمكافحة األمراض
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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:

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

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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الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
يوم  ظهر  المنفي،  محمد  السيد 
حكومة  وزراء  ال��م��اض��ي،  ال��ث��الث��اء 
الوحدة الوطنية بالمنطقة الشرقية، 
ب��ع��د ال��ت��ح��اق��ه��م ب��أع��م��ال��ه��م في 
السيد  لمبادرة  استجابًة  طرابلس، 

رئيس المجلس الرئاسي لعودتهم.
أمام  ال��وزراء  السادة  واستعرض 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  السيد 
تعيق  التي  والصعوبات  المشاكل 

المهام الموكلة لهم.
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  وأك����د 
عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  الرئاسي 
العمل  الرئاسي،  المجلس  بديوان 
ع��ل��ى ح��ل��ح��ل��ة ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي 
الجهات  م��ع  بالتنسيق  ت��واج��ه��ه��م 

هذا  ثمار  أول  وك��ان  العالقة،  ذات 
الطيران  حركة  استئناف  التنسيق، 

بمطارات المنطقة الشرقية. 
م��ن:  ك���ل  وزراء  ض���م  ال���ل���ق���اء 
السياحة،  التخطيط،  ال��ري��اض��ة، 
المائية،  الموارد  والتعليم،  التربية 

والثروة البحرية.
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  وك����ان 

تعليماته  أص�����در  ق���د  ال���رئ���اس���ي 
10  نوفمبر  ب��ت��اري��خ  ال��م��ك��ت��وب��ة 
رئيس مجلس  نائب  بعودة   ،2021
القطراني،  حسين  السيد  ال��وزراء، 
الوحدة  بحكومة  والوكالء  وال��وزراء 
الشرقية  المنطقة  ع��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
لمباشرة أعمالهم بمدينة طرابلس. 
ك��م��ا دع����ا ف���ي خ��ط��اب��ه جميع 

األط��������راف إلع�������ادة ف���ت���ح ج��م��ي��ع 
المطارات، والطرق أمام المواطنين 
أن  م��ؤك��داً  ال��ع��ام،  للصالح  خ��دم��ة 
على  سيعمل  ال��رئ��اس��ي  المجلس 
كافة  ومعالجة  اإلش��ك��ال��ي��ات،  ح��ل 
ال��م��ط��ال��ب��ات ال��ت��ي ت��خ��دم ال��وط��ن 

والمواطن.
الوزراء  ومن جانبهم حيا السادة 
ع���ن ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة، رئ��ي��س 
جهوده  على  ال��رئ��اس��ي،  المجلس 
الصعاب،  ك��ل  لتدليل  بذلها  التي 
استمرار  أج��ل  م��ن  ال��ص��دع  ورأب 
أي  ب��دون  التنفيذية  السلطة  عمل 
فيه  مكبرين  معوقات،  او  تجاذبات 
روح المسؤولية التي أبداها في هذه 

األزمة.

باسم حكومة  الناطق  اعلن  
الوحدة الوطنية، محمد حمودة، 
في  اعتمد  ال���وزراء  مجلس  إن 
اجتماعه  العادي الثامن، والذي 
االرب��ع��اء  ي��وم  بطرابلس  عقد 
الماضي، المقترح الذي قدمته 
تنظيم  بإعادة  المكلفة   اللجنة 
قطاع اإلعالم بإنشاء  المجلس 

الوطني لإلعالم.
المؤتمر  في  حمودة  وأوضح 
عقب  ع��ق��ده  ال���ذي  الصحفي 
المالية  وزارة  أن  االج��ت��م��اع، 
أذونات  األربعاء،  اليوم  أحالت 
أكتوبر  شهر  لمرتبات  الصرف 
إل����ى ال���م���ص���رف ال���م���رك���زي، 
على  اإلف����راج����ات  م��ت��ض��م��ن��ة 
الجهات  م��ن  ل��ع��دد  المرتبات 
بالقطاع العام ، ووزارة الدفاع، 

والمتقاعدين، وشهداء الواجب.
ك����م����ا ش���م���ل���ت اإلح�����ال�����ة 
ال��ت��س��وي��ات وت��غ��ي��ي��ر ال��م��س��ار، 
والمهجرين وموظفي المؤسسة 
الليبية لإلعالم سابقا، وتنفيذ 
القرار رقم )4( الخاص بقطاع 
التعليم، وأعضاء هيئة التدريس 
ال��ج��ام��ع��ي، وم��ن��ح ال��ت��رق��ي��ات 
العامة  الجهات  من  للموظفين 
 )100.00( ش��م��ل��ت  ال���ت���ي 

موظف .
المالية  وزارة  أن  وأض���اف 
قامت أيضا بتضمين التسويات 
تم  حيث  بالجامعات،  الخاصة 
ألعضاء  األداء  معدل  إضافة 
هيئة التدريس بالجامعات التي 
وكذلك  المطابقة،  اس��ت��وف��ت 
ت��س��وي��ة أوض�����اع ال��م��وظ��ف��ي��ن 

للدراسة  موفدين  كانوا  الذين 
بالخارج.

وأكد حمودة أنه  تم تطبيق 
القرار )126(، والذي يتضمن 
من   )70%( ن��س��ب��ة  زي������ادة 
ألعضاء  األساسية  المرتبات 
التعليم  بقطاع  التدريس  هيئة 
وضع  معالجة  وأيضا  العالي، 
العمل  وزارة  بمكتب  العاملين 

في منطقة الماية .
ك��م��ا ص���در ع���ن االج��ت��م��اع 
بينها  من  القرارات،  من  جملة 
إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 
جهاز  بحل  القاضي   )142(
إش��اء  و  ال��م��خ��درات،  مكافحة 
منطقة  ف��ي  صناعية  منطقة 
الغربية،  بالمنطقة  شعيب  بني 
والموافقة على معالجة  مشكلة 

الباحثين عن العمل من خريجي  
مقترح  والموافقة على  النفط، 
إنشاء مركز تحكم للطوارئ في 

قطاع النفط والغاز.
وت������م أي����ض����ا ال���م���واف���ق���ة 
لقطاع  م��ش��اري��ع  تنفيذ  ع��ل��ى 
للصرف  ومحطة  المواصالت، 
ال��ص��ح��ي ب��س��ب��ه��ا، وت��ج��دي��د 
وص��ي��ان��ة ال��ط��ري��ق ال���دائ���ري 
ال���ث���ان���ي، وح���ص���ر ال���ع���وائ���ق 
ب��ال��ط��ري��ق ال����دائ����ري ال��ث��ال��ث 
بطرابلس، واإلذن لوزارة الحكم 
شركة  م��ع  للتعاقد  ال��م��ح��ل��ي 
عدد  لتنفيذ  العامة  الخدمات 
محطة  وصيانة  الحدائق،  من 
مدينة سوسة، ولجهاز اإلسكان 
وادي  جسر  لصيانة  والمرافق 

البالد.

أع��ل��ن��ت ال��م��ف��وض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ساعات  تمديد  لالنتخابات  العليا 
العمل اليومي لمراكز توزيع بطاقة 
مراكز  تشهده  لما  وذل��ك  الناخب 
إقبال  م��ن  الناخب  بطاقة  ت��وزي��ع 
والناخبات  الناخبين  من  متزايد 
لغرض استالم بطاقاتهم، ولتمكين 
ل��ك��ل ال��ن��اخ��ب��ي��ن وال��ن��اخ��ب��ات من 
ب��ط��اق��ات��ه��م وف���ق افضل  اس��ت��الم 

الظروف
وأوض����ح����ت ال��م��ف��وض��ي��ة في 
بمراكز  العمل  دوام  أن  لها  إعالن 
من  سيكون  الناخب  بطاقة  توزيع 
الساعة 12:00 وحتى 18:00 ، 
السبت  يوم  عمل  دوام  يكون  فيما 
من  الجاري  نوفمبر   27 الموافق 
وحتى  صباحاً   10:00 الساعة 

الساعة 18:00 مساًء.

لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  أفادت 
نطاق  ف��ي  ن��اخ��ب”  “بطاقة  مستلمي  ع��دد  أن 
بنغازي الكبرى، وصل إلى )124,431( مستلم.
وأوض���ح���ت أن ال��ن��س��اء ش��ك��ل��ت ح��وال��ي 
بينما  مستلمة،   )43,264( بعدد   35%
لبطاقاتهم  المستلمين  ال��رج��ال  ع��دد  ك��ان 
)81,167( مستلم حتى مساء الخميس 18 

نوفمبر2021.

أقر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يوم 
األربعاء الماضي قرارا يقضي بإلغاء قرار مجلس 
بحل  القاضي  لسنة 2012  رقم 142  ال��وزراء 

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية 
عقب  عقده  صحفي  إيجاز  في  حمودة  محمد 
اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن الذي عقد 
وبالتالي  القرار،  ألغى  المجلس  أن  في طرابلس 
المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة  رف��ع  أعيد 

والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية لجهاز.
وألغى القرار رقم 142 لسنة 2012 الصادر 
االنتقالية،  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  عن 
الشعبية  اللجنة  ق��رار  بموجب  المنشأ  الجهاز 

العامة “سابقا” رقم 114 لسنة 2006 ميالدي، 
ليعود الجهاز بشخصيته االعتبارية وذمته المالية 
المستقلة، ليمارس دوره في مكافحة هذه اآلفة 

التي فتكت بعدد من الشباب.
المجلس قرر  أن  الليبية  األنباء  وكالة  وعلمت 
ترقية عدد من حاملي رتب العميد بهيئة الشرطة 

بينهم  ل��واء،  رتبة  إلى  الداخلية  ل��وزارة  التابعين 
وال��م��ؤث��رات  ال��م��خ��درات  رئ��ي��س ج��ه��از مكافحة 
ومدير  عمر،  عبدالعزيز  ع��ادل  ال��ل��واء  العقلية 
فوزي  اللواء  الداخلية  ب��وزارة  المعلومات  مكتب 
اللواء  الجنائية  المباحث  جهاز  ورئيس  غيث، 

محمود عاشور. 

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزراء حكومة الوحدة الوطنية بالمنطقة الشرقية

مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات المتعلقة بتنفيذ االفراجات المالية وزيادة المرتبات

بسبب االقبال المتزايد: مفوضية االنتخابات تعلن تمديد 
ساعات العمل اليومي لمراكز توزيع بطاقة الناخب

مفوضية االنتخابات: عدد مستلمي “بطاقة ناخب” في 
نطاق بنغازي الكبرى وصل إلى )124,431( مستلم

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعيد جهاز مكافحة 
المخدرات ويرقي عدد من ضباط الشرطة لرتبة لواء

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تعلن تجاوز 
المليون بطاقة التي تم تسليمها إلى الناخبين 
يوم  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  أعلنت 
تسليمها  تم  بطاقة  المليون  تجاوز  الماضي  الخميس 
إلى الناخبين ضمن استعدادات المفوضية لالستحقاق 

االنتخابي القادم .
ونظمت المفوضية بالمناسبة احتفالية لتخطي حاجز 
المليون ناخب ممن استلموا بطاقاتهم االنتخابية، حيث 
االنتخابية  المراكز  من  ال��واردة  اإلحصائيات  سجلت 
على تمام الساعة الرابعة مساء وصول عدد البطاقات 

التي تم تسليمها ما يزيد على مليون بطاقة. 
وكافة  المفوضية  مجلس  يتقدم  المناسبة  وبهذه 
استلموا  الذين  الناخبين  جميع  إلى  بالتهنئة  موظفيها 
دولة  بناء  في  الوطني  بدورهم  منهم  إيمانا  بطاقاتهم 
الديمقراطية، واالرتقاء بها نحو سلم التقدم والحضارة. 
يستلموا  ل��م  ال��ذي��ن  بالناخبين  المفوضية  وتهيب 
م��راك��ز  إل���ى  ال��ت��وج��ه  ض����رورة  اآلن  ح��ت��ى  بطاقاتهم 
واللحاق  بها الستالم بطاقاتهم  التي سجلوا  االنتخاب 
بركب المشاركة، حتى يتمكنوا من اإلدالء بأصواتهم في 

االنتخابات القادمة
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بوضع حجر االساس لمشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب

رفقة رئيس الحكومة ووزير الدولة.. وكيل الصحة يتفقد عدد من مستشفيات العاصمة طرابلس

وزير الصحة يفتتح عدد من األقسام والوحدات بمستشفى طرابلس الجامعي 

وزير الصحة يبحث مع النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة بليبيا زيادة المرتبات والتأمين الصحي

نظم وكيلي وزارة الشؤون اإلجتماعية وعدد من 
رؤوساء اإلدارات واألقسام بالوزارة اجتماع موسع، 
العربي  المعرض  لتنظيم  اإلستعدادات  لمناقشة 

األول لألسر المنتجة .
وضم االجتماع وكيلي وزارة الشؤون اإلجتماعية 
المؤسسات،  ول��ش��ؤون  والتطوير  التنمية  ل��ش��ؤون 
األقسام  ورؤوس��اء  األسرية،  التنمية  إدارة  ومدير 

والوحدات بديوان الوزارة .
ه��ذا وت��م خ��الل االج��ت��م��اع ال���ذي عقد ب��دي��وان 
الوزارة بطرابلس استعراض أخر التطورات إلنجاح 
ضمن  المنتجة،  لألسر  األول  العربي  المعرض 
عبد  السيد  الحكومة  لرئيس  الحياة  عودة  مبادرة 
القادمة  ال��م��دة  سيعقد  وال���ذي  الدبيبة،  الحميد 

بمعرض طرابلس الدولي .
اإلجتماعية  الشؤون  وزي��ر  تعليمات  على  وبناء 
السيدة وفاء الكيالني، سيتم تنظيم هذا المعرض 
المناطق  مختلف  من  المنتجة  األسر  كافة  بشراكة 

الليبية ومن مختلف القطاعات و الصناعات. 

برئاسة  والتأهيل  العمل  وزارة  وف��د  توجه 
الدكتور “علي الهادي ضو ” وكيل وزارة العمل 
جمهورية  إل��ى  اإلس��ت��خ��دام  ل��ش��ؤون  والتأهيل 
النيجر، لعقد اجتماع مع مختصي وزارة التشغيل 
والعمل والحماية اإلجتماعية بجمهورية النيجر، 
لمناقشة مذكرة التفاهم بخصوص التعاون في 
وفق  البلدين  بين  العاملة  اليد  استخدام  مجال 

القوانين واللوائح المنظمة.
ال��ل��ق��اءات  م��ن  ال��وف��د سلسلة  ه���ذا وع��ق��د 
والعمل  التشغيل  التفاوضية مع مختصي وزارة 
على  استمرت  بالنيجر،  االجتماعية  والحماية 
مدار ثالثة أيام متتالية، تُوجت بالتوصل لصيغة 
نهائية موحدة لمذكرة تفاهم بين الجانبين وتعتبر 
للتوقيع عليها في أقرب األجال  جاهزة مبدئياً 
بعد إتمام اإلجراءات اإلدارية بالخصوص، كما 
بنود  لتفعيل  عمل  على خطة  اإلتفاق  أيضا  تم 

اإلتفاقية بعد توقيعها.
ال��دك��ت��ور “علي  إلتقى  ال��ص��دد  وف��ي ه��ذا 
العمل  وزي��ر  المرافق  وال��وف��د  ال��ه��ادي ض��و” 
وعّبر  بنيامي،  مكتبه  في  النيجر  بجمهورية 
ال��س��ي��د ال��وك��ي��ل ع��ن دع��م��ه وش��ك��ره لجهود 
بين  واح���دة  لصيغة  التوصل  ف��ي  الفريقين 
ويأمل  التفاهم،  مذكرة  بشأن  والنيجر  ليبيا 
بالتوقيع عليها مع وزير العمل والتأهيل بدولة 

ليبيا في القريب العاجل.
الليبي  ال��ش��ع��ب  أن  ال��وك��ي��ل  ال��س��ي��د  وق����ال 
أخوية،  تاريخية  عالقات  تربطهم  والنيجيري 
مؤكدا بأن المذكرة سوف تخدم وتحفظ حقوق 
تنّقل  تنظيم  في  وتساهم  الصديقين،  الشعبين 
ظاهرة  عن  بعيداً  نظامية  بصورة  العاملة  اليد 

الهجرة غير القانونية.
تنفيًذا  تأتي  الزيارة  هذه  أن  بالذكر  الجدير 
لتعليمات وزير العمل والتأهيل بالبدء في تنفيذ 
لتنظيم  والتأهيل  العمل  وزارة  إستراتيجية 
إب��رام  وأول��ه��ا  العمل،  بسوق  ال��واف��دة  العمالة 
اليد  اس��ت��خ��دام  مجال  ف��ي  التفاهم  م��ذك��رات 

العاملة بين ليبيا والدول المصدرة للعمالة. 

وزارة الشؤون اإلجتماعية تبحث إستعدادات تنظيم 
“المعرض العربي األول لألسر المنتجة”

وزارة العمل تبحث أوجه التعاون في مجال 
تنظيم العمالة الوافدة مع النيجر

رئيس  ن��ائ��ب  اس��ت��ق��ب��ل 
"عبد  الرئاسي،  المجلس 
الله الالفي،" يوم الخميس 
الماضي، سفير جمهورية 
ال���ن���م���س���ا ل�����دى ل��ي��ب��ي��ا،  
"ك��ري��س��ت��وف م��اي��ن��ب��ورع"، 
للمركز  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر 
ال���ن���م���س���اوي ل���دراس���ات 
السالم وتسوية النزاعات، 
لمشروع  الوطني  المدير 
السيد  ليبيا  في  المركز 

"موريس مورهان".
ال��ذي  اللقاء  ت��ن��اول  و   
المجلس،  ب��دي��وان  ع��ق��د 
بين  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات 

ل���ي���ب���ي���ا وال���ن���م���س���ا ف��ي 
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ج��االت، 
بما  ت��ط��وي��ره��ا،  وس���ب���ل 

البلدين  مصلحة  ي��خ��دم 
الصديقين.

السفير  واستعرض     

مشاريعه  المركز،  ومدير 
ف����ي ل��ي��ب��ي��ا ال��م��ت��م��ث��ل��ة 
ف����ي إج��������راء ال���ب���ح���وث 

وورش  وال�������دراس�������ات، 
التي  وال���ن���دوات،  العمل، 
ال��ق��درات،  لتنمية  تهدف 
لمشروع  ال��م��رك��ز  ودع���م 
التي  الوطنية  المصالحة 
أطلقها المجلس الرئاسي. 
 وث���م���ن  ن��ائ��ب رئ��ي��س 
ال���م���ج���ل���س ال���رئ���اس���ي، 
النمسا  جمهورية  مواقف 
ليبيا،  الستقرار  الداعمة 
وجهودها من أجل السالم 
واالزده���������ار، م���ن خ��الل 
انتخابات  إلج��راء  الدعوة 
حرة ونزيهة، لينعم الشعب 
الليبي بمقدراته وخيراته. 

ق���ام رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدبيبة"  الحميد  "عبد  الوطنية 
بوضع  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي��وم 
إع��ادة  لمشروع  االس���اس   حجر 
الشعب  ق��اع��ة  وت��ط��وي��ر  ت��أه��ي��ل 
)سابقاً( وذلك  ضمن خطة عودة 

الحياة  إلحياء مشاريع التنمية.
وح��ض��ر وض��ع حجر االس��اس 
إدارة   مجلس  رئ��ي��س  للمشروع  
مشاريع  الدارة  الليبية  الشركة 
الخاص   ال��ق��ط��اع  م��ع  المشاركة 
إبراهيم"  "عبدالمجيد  الدكتور 
علي  وال��ت��أه��ي��ل"  العمل  ووزي����را 
ال��ع��اب��د " وال��ص��ن��اع��ة وال��م��ع��ادن 

"أح���م���د أب��وه��ي��س��ة" وع����دد من 
المسؤولين بالحكومة .

 وأك����د رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة في 
حجر  وض��ع  عقب  ال��ق��اه��ا  كلمة 
االساس  ان مشروع اعادة  تأهيل 

"سابقا"  الشعب   قاعة  وتطوير 
بجهود  وان��ج��ازه  تنفيذه  سيتم  
الع��ادة  محلية  وبكفاءات  وطنية 
في  ب��دوره��ا  القيام  ال��ى  القاعة 
واللقاءات  المناسبات  احتضان 

معالم  من  كمعلم  واالجتماعات 
طرابلس الجميلة .

ال��دب��ي��ب��ة ع��ن شكره  واع����رب 
وتقديره  لهذا العمل الوطني من 
قبل شركة وطنية  متمنيا ان يتم 
انجازه  وتعود هذه القاعة لعملها 
ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د تعرضت  وه���ي 

لعمليات تخريبية  منذ سنوات .
م��ص��در م��ن ال��ش��رك��ة أك���د ان  
قاعة  تطوير  أعمال  من  االنتهاء 
الشعب )سابقاً( سبتم في غضون 
من  رم���زاً  لتكون  ي��وًم��ا     )90(
جمال  لتزين  الحضارية  الرموز 

طرابلس   .

وكيل  الجمعة،  األول  أم��س  ي��وم  صباح  ق��ام 
وزارة الصحة األستاذ سمير كوكو، بمرافقة كل 
من رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد عادل 
المستشفيات  من  لعدد  تفقدية  بجولة  جمعة، 
والوقوف  أوضاعها  لمتابعة  طرابلس،  بمدينة 

على المشاكل والصعوبات التي تواجهها. 
هذا وشملت الزيارة مستشفى العيون بزاوية 
الدهماني، ومستشفى طرابلس المركزي بشارع 

الزاوية، ومشفى الخليل الخاص.
وتم من خالل الزيارة، القيام بجولة تفقدية 
من  اطلع  بالمستشفيات  األق��س��ام  م��ن  لعدد 
والتجهيزات  فيها  العمل  سير  على  خاللها 

المستخدمة لتقديم الخدمات العالجية .
بعض  وآراء  لألطباء  باالستماع  ق��ام  كما 

يتلقونها،  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات  ح���ول  ال��م��رض��ى 
وكذلك استمع إلدارات المستشفيات ومناقشة 
جودة  من  للتحسين  تواجههم  التي  الصعوبات 

الخدمات العالجية.
الخليل  لمستشفى  زي���ارة  الجولة  وشملت 
الخاصة كخطوة لتوطين العالج، ودعم الشراكة 
تقديم  في  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين 

أفضل الخدمات العالجية.
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة، دعمه الكامل 
والقطاع  العام  القطاع  بشقيه  الصحة  لقطاع 
وتوصياته  تعليماته  أص���در  حيث  ال��خ��اص، 
بعقد  التعجيل  بضرورة  الصحة،  وزارة  لوكيل 
الصعوبات  ه��ذه  لتذليل  عاجلة  اجتماعات 
رفع  من  للزيادة  ال��الزم��ة  اإلج���راءات  وات��خ��اذ 
للمرضى،  ال��الزم��ة  الطبية  ال��خ��دم��ات  ك��ف��اءة 
وكذلك معالجة الصعوبات التي تواجه األطباء 
حتى يتسنى لهم تقديم الخدمات الطبية على 

أكمل وجه. 

أفتتح وزير الصحة يوم الخميس الماضي 
بمستشفى  وال���وح���دات  األق��س��ام  م��ن  ع���دد 
خضعت  ق��د  كانت  التي  الجامعي  طرابلس 
وتزويدها  كبيرة  وتطوير  صيانة  لعمليات 
بأحدث األجهزة التي تم توريدها وتشغيلها . 

وشملت عملية اعادة العمل باالقسام عقب 
الصيانة - قسم النساء والوالدة بسعة سريرية 
120 سرير - وحدة عناية حديثي الوالدة - 
وحدة   • وتشمل  التشخيصية  األشعة  قسم 
و  النووي  الطب  قسم  و  المغناطيسي  الرنين 

جهاز التصوير المقطعي البوزيتروني 
الفائقة  العناية  : حجرة  اإلسعاف  - قسم 
المصابين  ال��م��رض��ى  ل��ع��الج  ال��م��خ��ص��ص��ة 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  مابعد  بمضاعفات 
 22 سريرية  بسعة  والفلترة  ال��ع��زل  بمركز 
سريرا مجهزة بأحدث األجهزة ومزودة بأجهزة 

التنفس الصناعي 
ك��م��ا ش��م��ل��ت ك��ذل��ك ق��س��م غ��س��ي��ل الكلى 
كلى  لغسيل  خاصة  إضافية  بوحدة  وتزويده 

االطفال بسعة 14 كرسيا . 

بحث وزير الصحة " علي الزناتي " صباح 
يوم الخميس الماضي مع أعضاء من النقابة 
المساعدة على مستوى  الطبية  للمهن  العامة 
ليبيا عدد من الملفات أبرزها زيادة المرتبات 

والتأمين الصحي والطبي للعناصر الطبية.
ك��م��ا ن��اق��ش ال��ل��ق��اء ال���ذي ح��ض��ره رئيس 
بالمنطقة  ال��ص��ح��ة  وزارة  دي����وان  وأع��ض��اء 
القانونية  والشرعية  المهنة  حقوق  الشرقية 
الرسمية  الصفحة  نشرته  لما  وفقا  للنقابة 

للوزارة. 

نائب رئيس المجلس الرئاسي يثمن مواقف جمهورية النمسا الداعمة الستقرار ليبيا
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الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  التقى 
بديوان  بمكتبه  الدبيبة  عبدالحميد  السيد 
للكشاف  العامة  الحركة  مع  ال��وزراء  مجلس 
والمرشدات، ممثلة في القائد العام للحركة 
ونائبه، باإلضافة للمفوض التنفيذي لكشاف 
ليبيا، والمفوض التنفيذي لكشاف ومرشدات 

طرابلس.
حيث قاموا بشكر السيد رئيس الحكومة 
للحركة وعلى جعله  المستمر  على تشجيعه 
ك��م��ا طالبوا  م��ف��ت��وح��ة،  ال��ت��واص��ل  ألب����واب 

الحكومة بدعم الحركة ونشاطاتها.
من جانبه عبر السيد رئيس الحكومة عن 
والمرشدات  الكشاف  حركة  ل��دور  تقديره 
تنمية  في  بدورها  إلتزامها  وكذلك  المهم 

وتطوير المجتمع

االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ش���ؤون  وزارة  ك��ش��ف��ت 
 ”500“ تخصيص  عن  الوحدة،  بحكومة 
منحة بقيمة “50” ألف دينار لكل منحة؛ 
لتيسير الزواج وإعطاء األولوية في صرفها 
التقيد بتاريخ عقد الزواج، على أن  وعدم 
تُصرف هذه القيمة إذا كان أحد الزوجين 
كان  إذا  أو  كالهما  أو  اإلع��اق��ة  ذوي  م��ن 
أحد الزوجين أو كالهما من أبناء الرعاية 

االجتماعية .
وقالت الوزارة إن الخطوة جاءت برعاية 
رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة رئيس 
السيد  اإلع��اق��ة  ل���ذوي  األع��ل��ى  المجلس 
وزي��ر  وبمتابعة  ال��دب��ي��ب��ة،  الحميد  ع��ب��د 
الشؤون االجتماعية السيدة وفاء الكيالني، 
الرعاية  وأبناء  اإلعاقة  ذوي  زواج  لدعم 
ذوي  زواج  وتشجيع  لدعم  االجتماعية، 
اإلعاقة وأبناء الرعاية االجتماعية بالتعاون 

مع صندوق الزواج .
وت��أت��ي ال��خ��ط��وة ت��ن��ف��ي��ًذا ل��م��ا ج���اء في 
ل��ذوي  األع��ل��ى  للمجلس  األول  االج��ت��م��اع 
رئيس  الحكومة  رئيس  برئاسة  اإلع��اق��ة  

المجلس األعلى لذوي اإلعاقة . 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي ممثلين 
عن الحركة العامة للكشاف والمرشدات 

تخصيص”500 منحة بقيمة 
“50” ألف دينار لدعم زواج ذوي 
اإلعاقة وأبناء الرعاية االجتماعية

رئيس الوزراء يتابع مشكلة توفر الوقود بالمنطقة الجنوبية

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يناقش أوضاع مناطق )الجميل -الرقدالين –العسة(

االنتهاء من أعمال االستالم االبتدائي لمشروع صيانة خزانات الوقود الخفيف بمحطة كهرباء الزويتينة

ق����ام رئ��ي��س ال�������وزراء ال��س��ي��د 
يوم  صباح  الدبيبة  عبدالحميد 
لمقر  ب��زي��ارة  الماضي  الخميس 
النفط  لتسويق  ال��ب��ري��ق��ة  ش��رك��ة 
لمتابعة  وذل��ك  طرابلس،  بمدينة 
بالمنطقة  ال��وق��ود  ت��وف��ر  مشكلة 
اجتماًعا  عقد  حيث  الجنوبية، 
نائب  بحضور  بالشركة  موسًعا 
رئ��ي��س ال�����وزراء ال��س��ي��د رم��ض��ان 
السيد  الداخلية  ووزي���ر  بوجناح 
لشؤون  الوزارة  ووكيل  مازن  خالد 
المديريات ومدراء األمن بالمنطقة 
ال��ج��ن��وب��ي��ة إل����ى ج���ان���ب م����دراء 
وم��دراء  البريقة  بشركة  اإلدارات 
بالتوزيع )نفط  الشركات الخاصة 
الراحلة - الشرارة( وآمر  ليبيا - 

كتيبة 166.
االجتماع  الوزراء  رئيس  وافتتح 
توفر  ن��ق��ص  أن  ع��ل��ى  ب��ال��ت��أك��ي��د 
معاناة  واستمرار  وسرقته  الوقود 
له،  من وضع حد  بد  ال  المواطن 

حلول  وض��ع  من  أيًضا  بد  ال  كما 
عملية خالل هذا االجتماع.

م���ش���دًدا ع��ل��ى ض����رورة زي���ادة 
شركة  م��ن  المخصصة  الكميات 
البريقة لصالح المستودع الخاص 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة وت��أم��ي��ن��ه��ا وض��م��ان 

توزيعها.
البريقة  شركة  مدير  وأوض���ح 
التي  اإلج���راءات  النفط  لتسويق 
س��ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ش��رك��ة م��ن خ��الل 
مستودع  وتفعيل  الكميات  زي��ادة 

سبها بطاقته االستيعابية القصوى 
الوقود  كميات  توفر  على  مؤكًدا 

المطلوبة.
الوزراء  لنائب رئيس  وفي كلمة 
أك���د أن م��ش��ك��ل��ة ت��وف��ر ال��وق��ود 
بالمنطقة  نسبًيا  انفراًجا  شهدت 
المشكلة  معالجة  من  بد  ال  ولكن 
المواطن  يتمتع  حتى  كامل  بشكل 
من  ب��ج��زء  الجنوبية  بالمنطقة 

حقوقه.
وفي ختام االجتماع تم اإلتفاق 

على جملة من اإلجراءات والتدابير 
المخصصة  الكميات  زي��ادة  منها 
إل��ى  لتصل  الجنوبية  للمنطقة 
 500 من  ب��دالً  يومًيا  لتر  مليون 

ألف لتر يومًيا.
من  شهر  خ��الل  يتم  أن  وعلى 
تاريخ هذا االجتماع تعبئة مستودع 
االستيعابية  طاقته  بكامل  سبها 
لتر،  مليون   27 إل��ى  تصل  والتي 
ومتابعة المسؤولين على المستودع 

وتحديد الخروقات الواقعة.
المشتركة  القوة  تكليف  تم  كما 
المشكلة من كتبيتي 166 وطارق 
ال��وق��ود  لتأمين وص���ول  زي���اد  ب��ن 
مع  بالتنسيق  ال��ت��وزي��ع  وم��ت��اب��ع��ة 

مديريات األمن.
رئيس  ن��ائ��ب  تكليف  وك��ذل��ك 
الوزراء بعقد اجتماعات مع وزارة 
الحكم المحلي والبلديات ومكاتب 
أدواره��ا  لتحديد  البلدي  الحرس 

بشكل دقيقة في هذه اآللية.

نائب  السيد  استقبل 
رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الوطنية المهندس رمضان 
أبوجناح مساء يوم الثالثاء 
ال���م���اض���ي، وف�������داً ض��م 
األعلى  المجلس  أعضاء 
،لمناقشة  النوائل  لقبائل 
)الجميل  مناطق  أوض���اع 

-الرقدالين –العسة(.
العديد  ال��وف��د  ون��اق��ش 
تعاني  التي  المشاكل  من 
م���ن���ه���ا ه�����ذه ال��م��ن��اط��ق 
،مطالبين من نائب رئيس 
ال��ح��ك��وم��ة ال��وق��وف على 
،وتوفير  المناطق  أوض��اع 
واحتياجاتها  متطلباتها 
على  مثمنين  األس��اس��ي��ة، 
الجهود التي تبذلها حكومة 
وعلى  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة 

الحكومة  رئ��ي��س  رأس��ه��ا 
السيد عبدالحميد الدبيبة 
رمضان  المهندس  ونائبه 
توفير  سبيل  في  أبوجناح 
المدن  ك��اف��ة  اح��ت��ي��اج��ات 

والمناطق الليبية. 
وف����ي ال���س���ي���اق ذات����ه، 
ت���ط���رق االج���ت���م���اع إل���ى 
م��ن��اق��ش��ة ب��ع��ض االم����ور 

التي من شأنها الرفع من 
،وم��ن  ال��خ��دم��ات  مستوى 
بلدية  استحداث  ضمنها 
،والنظر في تفعيل  العسة 
البري  العسة  منفذ  ق��رار 
،لما له من أهمية وفايدة 
الصعيدين  على  ق��ص��وى 

التجاري واالقتصادي. 
ودع�������ا وف������د ق��ب��ائ��ل 

الوحدة  حكومة  النوائل، 
ال���وط���ن���ي���ة إل�����ى ت��وف��ي��ر 
لمستشفى  االح��ت��ي��اج��ات 
واستكمال   ، العام  العسة 
ال���ط���رق وال��م��ش��روع��ات 
ضمن  ،وضمها  المتوقفة 
خ���ط���ة ع�������ودة ال���ح���ي���اة 
،م��ش��ي��ري��ن ع��ل��ى أه��م��ي��ة 
من  الكافي  الدعم  توفير 

أج���ل ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات 
الالزمة للمواطنين. 

نائب  رح��ب  جانبه  من 
بالوفد  الحكومة  رئ��ي��س 
ال����زائ����ر ،ذاك��������راً ال����دور 
النوائل  لقبائل  التاريخي 
الليبية  للدولة  وماحققته 
،م��ت��ع��ه��داً ب����أن ح��ك��وم��ة 
الوحدة الوطنية لن تتذخر 
جميع  ل��ح��ل��ح��ل��ة  ج���ه���داً 
ال��م��ش��اك��ل ل��ل��م��ن��اط��ق في 

أقرب وقت.
وجه  اللقاء،  ختام  وفي 
دعوة  النوائل  قبيلة  وف��د 
إلى  اآله��ال��ي  كافة  باسم 
المهندس رمضان أبوجناح 
إلى  تفقدية  بزيارة  للقيام 
ال��م��ن��اط��ق ل��الط��الع على 

أوضاعها.

أعلنت مصادر بالشركة العامة للكهرباء، عن االنتهاء من 
أعمال االستالم االبتدائي لمشروع صيانة خزانات الوقود 

الخفيف بمحطة كهرباء الزويتينة .
المشار  الصيانة  مشروع  أن  الشركة  مصادر  وأك��دت 
إليه؛ تم تنفيذه من قبل فنّيي ومهندسي الشركة العالمية 
ومتابعة  إش��راف  تحت   ،)  GESCO الكهرباء)  لخدمات 

الشركة العامة للكهرباء .

رئيس الوزراء يتابع العمل بمشروعات التنمية ضمن خطة عودة الحياة
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد 
األول  أم��س  ي��وم  مساء  الدبيبة  عبدالحميد 
الجمعة سير العمل بمشروعات التنمية لسنة 
2021 ضمن خطة عودة الحياة بحضور عدد 
من وزراء الحكومة ورؤساء األجهزة التنفيذية 
من  ع��دد  مواقع  مع  مباشر  رب��ط  وج��ود  مع 
مشرفي  م��ع  للتواصل  وذل���ك  ال��م��ش��روع��ات 

ومهندسي المشروعات بشكل مباشر.
وق���ام رئ��ي��س ج��ه��از اإلس��ك��ان وال��م��راف��ق 
بتقديم عرض فني أوضح خالله سير العمل 
بمشروعات الجهاز والتي تبلغ 262 مشروع 
نسب  بلغت  وال��ت��ي  الليبية  المناطق  بكافة 

اإلنجاز فيها نسًبا عالية.
كما قام رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز 
أب��رز فيه أهم  اإلداري���ة بتقديم ع��رض اخ��ر 
تنفيذها  في  الجهاز  باشر  التي  المشاريع 
الصحية  ال��م��راف��ق  م��ن  ع���دًدا  تضم  وال��ت��ي 

والمدارس بإجمالي 273 مشروع.
المواصالت  م��ش��روع��ات  رئيس  ق��ام  كما 
ب�����دوره ب��ت��ق��دي��م ع���رض ض��وئ��ي ق���دم فيه 
المشروعات التي انطلق العمل فيها والتي بلغ 

عددها 197 مشروعاً.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية استكمال 
التنوع  على  وال��ح��ف��اظ  ال��م��ش��روع��ات  ه��ذه 

المالية  المخصصات  بأن  مشدًدا  الجغرافي 
المالي  ال��ق��ان��ون  وف���ق  تخصيصها  ت��م  ق��د 
أطلقت  الوطنية  الوحدة  وأن حكومة  للدولة، 
عودة الحياة لترجع التنمية لبالدنا وخصصنا 
يعتبر  من  وأن  المشروعات،  لهذه  المليارات 
ص��رف ه��ذه األم���وال ه���دًرا فهو ك��الم غير 

مسؤول وغير وطني على االطالق.
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يوم  الحويج،  محمد  االقتصاد  وزير  ألغى 
ال��م��اض��ي، ق���راره رق��م 593 لسنة  األح���د 
بعض  أس��ع��ار  بتحديد  والقاضي   ،2021

السلع الغذائية األساسية.
ونّص قرار إلغاء تحديد أسعار السلع، على 
أن تتولى إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة 
تتضمن  أسبوعية  نشرة  إع���داد  االقتصاد 
رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق 

المحلي.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جاء بناء على 
السلع  جميع  إع��ف��اء  بشأن  الحكومة  ق��رار 
والرسوم  الضرائب  من  ال��م��وردة  الغذائية 
عنه  ينتج  مما  الجمركية  بالتعريفة  المقررة 
بالسوق  ال��م��وردة  السلع  أس��ع��ار  انخفاض 

المحلي.

مباحثات  الماضي  الخميس  يوم  جرت 
بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
وتطوير  تنمية  ج��ه��از  ورئ��ي��س  للنفط، 
منطقة الهالل النفطي والجنوب الشرقي؛ 

لتطوير المنطقتَين.
ون���اق���ش ال��ج��ان��ب��ان خ����الل ال��ل��ق��اء، 
بين  المشترك  والتعاون  التنسيق  سبل 
وتطوير  تنمية  النفطية وجهاز  المؤسسة 
المنطقتَين، من خالل اإلدارات المختصة 
المستدامة  التنمية  م��ش��اري��ع  ومتابعة 
والصحة والسالمة والبيئة التي تقوم بها 

المؤسسة.
إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  واس���ت���ع���رض 
المشاريع  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة 
مع  بالتعاون  المؤسسة  أنجزتها  ال��ت��ي 
النفطي  ال��ه��الل  منطقة  ف��ي  شركائها، 
المستدامة  التنمية  بمجالَي  المتعلقة 
والصحة والسالمة والبيئة، مؤكًدا أن هذه 
المشاريع من أولويات مشاريع المؤسسة 

الوطنية للنفط.

وزارة االقتصاد تتراجع عن قرارها 
بشأن تحديد أسعار بعض السلع

مباحثات لتطوير منطقَتي الهالل 
النفطي والجنوب الشرقي 

لجنة إدارة الخليج العربي للنفط تجري جولة استطالعية لميناء الحريقة ومصفاة طبرق 

انعقاد االجتماع الفني لشركة الخليج العربي للنفط للعام 2021

مدير مكتب شركة سرت ببنغازي يزور مطار األبرق لدراسة 
إمكانية جدولته ضمن الرحالت الجوية

رئيس  القطراني  ص��الح  السيد  اج���رى 
للنفط  العربي  الخليج  بشركة  اإلدارة  لجنة 
طبرق  ومصفاة  الحريقة  ميناء  ال��ى  زي��ارة 
السيد  برفقة  الماضي  الخميس  يوم  صباح 
للعمليات  اإلدارة  لجنة  عضو  المشاي  فرج 
والصيانة والمصافي، والسيد عبد المطلب 
للهندسة  اإلدارة  لجنة  عضو  آدم  ص��ال��ح 
الفنية،  وال��ش��ؤون  والتخطيط  واإلن��ش��اءات 
ومراقبة قنفودة، والسيد فرج احطيبة عضو 
واالم���داد  البشرية  ل��ل��م��وارد  اإلدارة  لجنة 
اإلدارات  وم�����دراء  وال��ن��ق��ل،  وال��خ��دم��ات 
بالشركة،  والمختصين  الحقول  ومراقبي 
يرافقهم السيد رجب سحنون مراقب ميناء 
المنسقين  برفقة  طبرق  ومصفاة  الحريقة 
ورؤساء االقسام بالمرسى والمصفاة ورئيس 

إتحاد العمال بالموقع .
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة لجنة 
اإلدارة واإلدارات التابعة لها لكافة األعمال 
والوقوف على مشاكل المستخدمين بمواقع 
ال��ع��م��ل داخ���ل ال��م��ي��ن��اء وال��م��ص��ف��اة، حيث 
حول  ش���روح  ال��ى  اإلدارة  لجنة  أستمعت 

عمليات الشحن والتصدير وكذلك الصيانة 
التي تجري بالميناء.

والعراقيل  للمشاكل  اإلس��ت��م��اع  ت��م  كما 
األقسام  كل  في  االع��م��ال  سير  تعيق  التي 
الشركة  مستهدفات  يحقق  بما  وال��وح��دات 

وتطوير عمليات اإلنتاج.
ميدانية  جولة  اإلدارة  لجنة  أج��رت  كما 
ول��ق��اء  ومنطقة  ال��ح��ري��ق��ة  م��ي��ن��اء  ل��م��راف��ق 
مشاكلهم  ال��ى  واإلس��ت��م��اع  المستخدمين 
الشحن  ن��ق��اط  ال��ج��ول��ة  وك���ذل���ك ش��م��ل��ت 
عمليات  لكافة  واف��ي��ة  ل��ش��روح  واإلس��ت��م��اع 

الرسو والشحن للناقالت.
اي��ض��اً تمت زي���ارة ال��خ��زان��ات واإلط���الع 
على كامل المرافق المحيطة بها والمشاريع 
الشركة  خ��ط��ط  ض��م��ن  تنفيذها  ال��م��زم��ع 
غرفة  زي��ارة  وت��م  الشركة،  مرافق  لتطوير 
التحكم بالمصفاة واإلستماع الى المشغلين 

وسير العمليات بغرفة التحكم 
رئيس  القطراني  ص��الح  السيد  واش���اد 
وحثهم  المستخدمين  بجهود  اإلدارة  لجنة 
على بذل المزيد من الجهود لتسيير اعمال 

الشركة.

ان��ع��ق��د االج���ت���م���اع ال��ف��ن��ي 
الخليج  لشركة   2021 ل��ع��ام 
الثالثاء  صباح  للنفط  العربي 
االجتماعات  بقاعة  الماضي، 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ب��ش��رك��ة ال��خ��ل��ي��ج 
السيد  بحضور  للنفط،  العربي 
لجنة  رئيس  القطراني  ص��الح 
لجنة  أعضاء  وال��س��ادة  اإلدارة 
ف��رج  ال��س��ي��د  م��ن  ك���اًل  اإلدارة 
اإلدارة  لجنة  عضو  ال��م��ش��اي 
والمصافي  والصيانة  للعمليات 
والسيد عبدالمطلب صالح ادم 
للهندسة  اإلدارة  لجنة  عضو 
واالن������ش������اءات وال��ت��خ��ط��ي��ط 
والشئون الفنية ومراقبة قنفوده 

احطيبة  أح��م��د  ف��رج  وال��س��ي��د 
ل��ل��م��وارد  اإلدارة  لجنة  ع��ض��و 
والخدمات،  واالم��داد  البشرية 

وم��راق��ب��ي  اإلدارات،  وم����دراء 
المختصين  من  وعدد  الحقول 
الفنية  االدارات  مختلف  م��ن 

والمالية، وعبر الدائرة المغلقة 
بمقر المؤسسة الوطنية للنفط 
بطرابلس مدراء االدارات الفنية 
والمشاريع  والصيانة  واالنتاج 
والحاسب  االحتياطي  وتطوير 

االلي واالتصاالت.
ح��ي��ث ت���م ع����رض أن��ش��ط��ة 
الفترة والخطط  الشركة خالل 
وال��م��س��ت��ه��دف��ات  المستقبلية 
ل��ل��ع��ام ال���ق���ادم، ك��ذل��ك ع��رض 
اه���م ال��م��ش��اري��ع وال���دراس���ات 
واه��م  المطلوبة  والميزانيات 
الصعوبات والمشاكل والعراقيل 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ش��رك��ة واي��ج��اد 

السبل الكفيلة لتذليلها

مكتب  إدارة  م��دي��ر  أج����رى 
لتصنيع  س��رت  بشركة  بنغازي 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از ال��س��ي��د أح��م��د 
األب��رق  لمطار  زي���ارة  ب��وم��وي��س 
التقى خاللها مدير عام  الدولي 
السيد  ال���دول���ي  االب����رق  م��ط��ار 
أب��وب��ك��ر م��ف��ت��اح وال��ع��ق��ي��د سالم 

األطرش مدير أمن المطار. 
التي  الخطوات  ضمن  وذل��ك 
تسهيل  ب��ش��أن  ال��ش��رك��ة  تبذلها 
مواقع  بين  المستخدمين  تنقل 

الشركة ومقار سكناهم.
وخالل اللقاء تباحث الجانبان 
من  ج��وي��ة  رح���الت  تفعيل  آل��ي��ة 
مواقع الشركة إلى مطار االبرق 

الدولي. 

محمد  السيد  اللقاء  وحضر 
المنقوش رئيس قسم النقل البرى 
والسيد  بنغازي  بمكتب  والجوي 
منعم  والسيد  اقويطين  إبراهيم 

الدرسي من إدارة النقل. 

تنفيذاً  الخطوة  ه��ذه  وت��أت��ي 
السيد  من  الصادرة  للتوجيهات 
المهندس  اإلدارة  مجلس  رئيس 
بضرورة  موسى  سليمان  مسعود 
الجوية  الرحالت  جدول  توسيع 

والتي  الشرقية  المنطقة  لتشمل 
ي��ق��ط��ن ف��ي��ه��ا ع����دد ك��ب��ي��ر من 
إلى  إضافة  الشركة  مستخدمي 
والمبرمجة  المجدولة  الرحالت 

غرباً وجنوباً.

عون يشارك في االجتماع الوزاري ال�23 لمنتدى الدول المصدرة للغاز 
ش����ارك وزي����ر ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
محمد عون، في االجتماع الوزاري 
السنوي الثالث والعشرين لمنتدى 
وال��ذي  للغاز،  ال��م��ص��درة  ال���دول 

عقد عبر الدائرة االفتراضية.
العمل  المجتمعون سير  وراجع 
بأمانة المنتدى، واستمعوا لتقرير 
رئيس المجلس التنفيذي، وتقرير 
من  حزمة  وأق��روا  العام،  األمين 

شؤون  ب��إدارة  المتعلقة  القرارات 
المنتدى في السنة القادمة.

اختيار  ع��ل��ى  ال�����وزراء  وات��ف��ق 
هامل،  محمد  الجزائر،  مرشح 
من  اعتباراً  للمنتدى  عاماً  أميناً 
ولمدة   2022 يناير  شهر  بداية 
فترة  انتهاء  بعد  وذل��ك  سنتين، 
دول��ة  م��ن  الحالي  ال��ع��ام  األم��ي��ن 

روسيا.
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ِحفاظًا على الصحة العامة 

بلدية غات ُتناقش آلية إيجاد بديل لسوق األغنام

بلدية طبرق: تشكيل لجنة أمنية لمنع المخالفات ومصادرتها

بلدية سلوق تطلق مشروع رصف طريق الميدان بوسط المدينة

"بوقبول" يجتمع باللجنة المشكلة من قبل شركة الكهرباء لمتابعة االختناقات داخل أوجلة

ال���ت���ق���ى رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
السيد  بنغازي  لبلدية  التسييري 
ال��ص��ق��ر ب����وج����واري  ال��ُق��ن��ص��ل 
في  راكيناس   خيلياس  اليوناني 
خالل  وتم   ، البلدية  دي��وان  مقر 
ال��ل��ق��اء ُم��ن��اق��ش��ة اإلج������راءات 
ال��ُم��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ح���ص���ول ع��ل��ى 
ال��ت��أش��ي��رات وف��ت��ح خ��ط طيران 
مدينة  إل��ى  اليونان  م��ن  ُمباشر 

ب��ن��غ��ازي وت��رت��ي��ب زي����ارات لعدد 
والشركات  األع��م��ال  رج���ال  م��ن 
اليونانية إلى بنغازي خالل الفترة 

القريبة القادمة.
م���ن ج��ان��ب��ه أك����د ال��ُق��ن��ص��ل 
ال��ي��ون��ان��ي  ع��ل��ى م���دى حرصه 
باإلسراع  بإنجاز األعمال خدمة 
التعاون  يعزز  مما  العام  للصالح 

والتنسيق المشترك .  

غ��ات  ب��ل��دي��ة  عميد  ن��اق��ش 
مع   اجتماعه  خ��الل  المكلف  
التنفيذية  واإلدارات  األجهزة 
ومدير مكتب الموارد البشرية 
بالحضور  المكلف  بالديوان 
عن مكتب اإلصحاح البيئ  آلية 
بالمدينة  األغنام  س��وق  إزال��ة 
له،  بديل  آخر  مكان  وإيجاد  
وذلك بحضور الحرس البلدي 
ومكتبي  الزراعية  والشرطة 
وال��زراع��ة   والتعمير  اإلس��ك��ان 
المحالت  ومخاتير  بالبلدية 

المجاورة لسوق األغنام.

العميد  السيد  وأستعرض 
خ����الل اإلج���ت���م���اع  ال��ك��ت��اب 
الحرس  جهاز  من  له  الُمحال 
ال���ب���ل���دي  ال�����ذي أش�����ار فيه 

أحد  م��ن  المقدمة  للشكوى 
بجوار  القاطنين   المواطنين 
س����وق األغ����ن����ام  وال�����ذي تم 
غات  البلدي  للمجلس  إحالته 

حل  وإي��ج��اد  مناقشته  ليتم 
لسوق  آخ��ر  مكان  لتخصيص 
الصحة  على  حفاظاً  األغنام 

العامة.

المكلف  اآلبيار  بلدية  عميد  ناقشت 
ال��س��ي��دة ح��ل��ي��م��ة ال��ع��م��رون��ي  خ��الل 
الخدمات  إدارة  مدير  م��ع   اجتماعها 
التابعة    وب����اإلدارات  اآلب��ي��ار   الصحية 
للبلدية ، ضرورة  تشكيل فريق إلتخاذ  
االمراض  لمجابهة  استباقية  إجراءات 
من  الحشرات  تنقلها  ال��ت��ي   واألوب��ئ��ة 
الحيوانات السائبة وذلك  قبل وصولها 
مثل المالريا واللشمانيا  للحد من إنتشار 
ه��ذه األم��راض في 
البيئة  ت��وف��ر  ح��ال��ة 
برك  من  المناسبة 
ال���م���ي���اه ال����راك����دة 
وال��م��ي��اه ال���زرق���اء 
الناقل  وال��ب��ع��وض 

لهذا المرض. 
فريق  تشكيل  على  االتفاق  تم  علية 
وصولها  ق��ب��ل  األوب��ئ��ة  ه���ذه  لمتابعة 
على  والعمل  المجاورة  المناطق  إل��ى 
ردم وش��ف��ط ال��ب��رك وال��م��ي��اه ال��راك��دة 
واستجالب سيارات الرش للقضاء على 

البعوض الناقل لهذا المرض
ض��رورة  على  العمروني  أك��دت  كما 
توعية المواطنين بخصوص هذا المرض 
المختلفة   اإلع��الم��ي��ة  ال��وس��ائ��ل  ع��ب��ر 
داخل البلدية وعبر الصفحات الرسمية 
مرض  أع��راض  ماهي  وتوضيح  وشرح 

المالريا .

اجخرة  البلدي  المجلس  بمقر  عقد 
عميد  ضم  اجتماعاً  الماضيين  اليومين 
وخبراء  مسؤولي  مع  المجلس  وأع��ض��اء 

قطاع الكهرباء بالبلدية .
حيث تناول اإلجتماع مناقشة المشاكل 
منها  يعاني  التي  والعراقيل  والنواقص 
القطاع والتحضير إلستقبال لجنة الشركة 
العامة للكهرباء  ليتم العرض عليها كافة 
لتوفيرها  والسعي  والنواقص  المتطلبات 
المطلوبة  الخدمات  القطاع  يقدم  حتي 

داخل البلدية .

 بلدية اآلبيار  تتفق على تشكيل 
فريق لمجابهة األوبئة  المنقولة 
من الحشرات والحيوانات السائبة

بلدية اجخرة  تجتمع مع مسؤولي 
قطاع الكهرباء بالبلدية

أك�������د رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
السيد  لبلدية طبرق  التسييري 
/ف����رج ب��وال��خ��ط��اب��ي��ة ع��ل��ى أن 
طريق  ع��ن  المشكلة  اللجنة 
الغرفة  م��ن  والمكونة  البلدية 
األم��ن��ي��ة وال���دع���م ال��م��رك��زي 
ستقوم  البلدي  الحرس  وجهاز 

بالمرور على المخابز والمجازر 
اللجنة  وأن  التجارية  والمحال 
سوف تصادر المحال المخالفة 
ال��م��ع��روض��ة على  ال��ب��ض��ائ��ع  و 
األرصفة وفي الميادين واللحوم 
الغير مختومة والمذبوحة خارج 
السلخانة العامة، وسيكون عمل 

خالل  اليوم  م��دار  على  اللجنة 
والمسائية  الصباحية  الفترتين 

لفترة غير محدودة .
وط�����ال�����ب ب���وال���خ���ط���اب���ي���ة 
المحال  وأصحاب  المواطنين 
مع  التعاون  بضرورة  التجارية 

اللجنة  في أداء عملها.

شرعت الشركة المكلفة بمشاريع صيانة 
المجلس  م��ع  المتعاقدة  ال��ط��رق  وإن��ش��اء 
البلدي لبلدية سلوق بالعمل وسط المدينة 
استكمال  ب���دأت  ح��ي��ث  ال��م��اض��ي��ة  األي����ام 
المشروع المتوقف منذ أكثر من سنة، بعد 
بسداد  وال��وع��ود  الموافقة  على  حصولها 

مستحقاتها المالية .
السيد  سلوق  بلدية  دي��وان  وكيل  وصرح 
أنه سيتم تنفيذ المشروع  الفاخري   سعد 
وفقاً  ال��ع��ام  ه��ذا  نهاية  قبل  واستكماله 
ال���ذي أع��دت��ه الشركة  ال��زم��ن��ي  ل��ل��ج��دول 

المنفذة للعمل.

ودعا المجلس البلدي السادة المواطنين 
المنفذة، في تسهيل  الشركات  التعاون مع 
حركة تنقل اآلالت الثقيلة والمعدات وذلك 

المستهدف  المسار  من  ممتلكاتهم  بنقل 
ح��ت��ى ي��ت��م إن��ج��از ال��م��ش��روع وف���ق ال��م��دة 

المحددة له خدمة للمصلحة العامة.

السيد  أوجلة  البلدي  المجلس  اجتمع عضو 
أحمد بوقبول رفقة أعضاء المجلس االستشاري 
واألستاذ  عبدالحفيظ  رمضان  األستاذ  للبلدية 
قبل  م��ن  المشكلة  باللجنة  اس��ب��ي��ع،  بلقاسم 

الشركة العامة للكهرباء والمتمثلة في:
• هشام محمد علي - مدير دائرة التخطيط. 
• صالح مصطفى الغدامسي - مدير دائرة 
للجهد  العامة  ب��اإلدارة  والمواصفات  المعايير 

المتوسط. 
• فتحي حسن صوب - مدير دائرة تخطيط 

الصيانة. 
• و المهندس محمود سالم شنب. 

 حيث كان من ضمن الحضور كل من:
وح��دة  م��س��ؤول   - اسحيم  علي  محمد   •

تشغيل أوجلة. 
م��س��ؤول مكتب  اس��ح��ي��م -  ع��ل��ي  ف����ؤاد   •

الصيانة السريعة. 
الوقاية  مكتب   - الل��ي  شقلوف  محمد   •

الكهربائية الواحات. 
وجاء االجتماع لمناقشة المشاكل والمختنقات 
الكهرباء  بقطاع  العمل  وتعيق سير  تواجه  التي 
بمدينة أوجلة، والمشاريع المتوقفة في مجالي 

الجهد المتوسط والتوزيع. 
من  عدد  الجميع  زار  االجتماع  وعقب  هذا 
الكهرباء أوجلة وبعض  التابعة لقطاع  المقرات 
من المشاريع، كمحطة ال�220، ووحدة تشغيل 
أوجلة، وقسم الجباية، وقسم الصيانة السريعة، 

ومحطة أوجلة المدينة. 
وفي الختام، تم تسجيل عدد من المالحظات 
والنقاط من قبل اللجنة للمشاريع واالحتياجات 
ليتم دراستها من  يتطلبها كهرباء أوجلة،  الذي 

قبل الشركة وتذليلها وحلحلتها.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي الُقنصل اليوناني في بنغازي
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اإلعالن عن المنتدى الصناعي الليبي المصاحب لفعاليات 
معرض صنع في ليبيا لدعم الشراكة بين ليبيا وتونس 

حلقة نقاش حول “التواصل والتثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية في ظل جائحة كورونا”

الديوان - خاص
المنظمة  العليا  اللجنة  أعلنت 
ل��م��ع��رض ص��ن��ع ف���ي ل��ي��ب��ي��ا عن 
الليبي  الصناعي  المنتدى  إقامة 
المعرض  لفعاليات  المصاحب 
ي��وم  ت��ون��س  ف��ي  سينطلق  ال����ذي 
الثالث  الموافق  ال��ق��ادم  الثالثاء 

والعشرين من الشهر الجاري.
المعلن  االق��ت��ص��ادي  المنتدى 
عنه والذي يقام تحت شعار " دعم 
حدد   " التونسية  الليبية  الشراكة 
له إحدى صاالت قصر المعارض 
وذلك  له  مكانا  تونس  في  بالكرم 
بحسب ما صرح لصحيفة الديوان 
الفرجاني  ال��س��الم  عبد  األس��ت��اذ 
رئيس اللجنة العليا لمعرض صنع 

في ليبيا.
وع���ن اه����داف ال��م��ن��ت��دى ق��ال 
للتعريف  يهدف   " ان��ه  الفرجاني 
ب��ال��ص��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة وم��راح��ل 
وتونس  ليبيا  البلدين  في  تطورها 
وه����و س��ي��ك��ون ب��م��ش��ارك��ة ك��اف��ة 
دولتي  في  االقتصادية  القطاعات 
ليبيا وتونس لتحديد القيود الفنية 

على التجارة بينهما ".
وي��ه��دف ال��م��ن��ت��دى أي��ض��ا إل��ى 
الحواجز  نوعية  على  التعرف   "
بين  التجاري  للتبادل  الجمركية 
السالم  عبد  بحسب   " البلدين 
ان  أيضا  اوضح  والذي  الفرجاني 
" االطالع ومعرفة إجراءات تقييم 
المطابقة في البلدين ودور برنامج 
االع���ت���راف ال��م��ت��ب��ادل ب��ش��ه��ادات 
المطابقة المعتمد بين البلدين في 
سهولة انسياب السلع " هو هدف 

اخر لهذا المنتدى.
 " العليا  اللجنة  رئ��ي��س  وت��اب��ع 
أيضا نهدف إلطالق هذا المنتدى 
البضائع  وتمكين  قبول  لضمان 
والمنتجات الواردة من البلدين من 
حرية التداول في األسواق التونسية 
وال��ل��ي��ب��ي��ة وم��ش��ارك��ة ال��ش��رك��ات 
الصناعية ورجال األعمال الليبيين 
مجال  في  التونسية  التجربة  في 

وأفريقيا  عموما  دوليا  التصدير 
االستثمار  آفاق  وتعزيز  خصوصا 
الصناعي  المجال  في  المشترك 

وفقا إلمكانياتهما المتاحة ".
وأضاف عبد السالم الفرجاني 
أي���ض���ا ق���ائ���ال " ن���ه���دف اي��ض��ا 
التونسيين  المستثمرين  لمساهمة 
للمصانع  الحياة  ع��ودة  خطة  في 
المالي  والتمويل  المتعثرة  الليبية 
والمساهمة في التنمية الصناعية 

في البلدين ".
تحدث  الفرجاني  السالم  عبد 
المشاركون  عن  للصحيفة  أيضا 
الليبي  ال��ج��ان��ب  م��ن  ب��ال��م��ن��ت��دى 
من  ج��دا  كبير  "طيف  إنهم  قائال 
لهم  وم��ن  الصناعية  القطاعات 
سواء  واالقتصاد  بالصناعة  صله 
على الصعيد الحكومي او الخاص 
الصناعة  ات��ح��اد  ف��ي  متمثلين 
الليبي  ال��ن��واب  ومجلس  الليبية 
ورئاسة الحكومة ووزارة الصناعة 
االق��ت��ص��اد  ووزارة  وال���م���ع���ادن 
وهيئة  الخارجية  ووزارة  والتجارة 
ومصلحة  ال��ع��س��ك��ري  ال��ت��ص��ن��ي��ع 
ال���ج���م���ارك وم��ج��م��وع��ة ال��س��ه��ل 
للحديد  الليبية  والشركة  القابضة 
والصلب وهيئة تشجيع االستثمار 

وشؤون الخصخصة ".
المنتدى  يشهد  لذلك  إضافة 
ال��م��ص��رف   " م���ش���ارك���ة  أي���ض���ا 
اإلس����الم����ي ال��ل��ي��ب��ي وم���ص���رف 

الصادرات  تنمية  ومركز  السراي 
وم��رك��ز ال��رق��اب��ة ع��ل��ى األغ��دي��ة 
واألدوية وغرفة التجارة والصناعة 
وال���زراع���ة م��ص��رات��ه وال��ش��رك��ات 
ومؤسسات  المتعثرة  الصناعية 
ال��ت��م��وي��ل واإلت����م����ان وال��م��ج��ل��س 
وأصحاب  األعمال  لرجال  الليبي 
المعروضة  الصناعية  المشاريع 
ل��الس��ت��ث��م��ار وال���م���رك���ز ال��وط��ن��ي 
القياسية  والمعايير  للمواصفات 

والجمعية الليبية للترقيم ".
اما من الجانب التونسي فسوف 
تتمثل المشاركة في المنتدى في " 
الصناعة  ووزارة  الحكومة  رئاسة 
ووزارة  وال���ط���اق���ة  وال���م���ن���اج���م 
ووزارة  الصادرات  وتنمية  التجارة 
التونسي  واالت���ح���اد  ال��خ��ارج��ي��ة 
والصناعات  والتجارة  للصناعة 
التونسية  ال��دي��وان��ة  و  التقليدية 
و م��رك��ز ال��ن��ه��وض ب��ال��ص��ادرات 
الصناعية  ال��ع��ق��اري��ة  ال��وك��ال��ة  و 
و ال���دي���وان ال��ت��ون��س��ي ل��ل��ت��ج��ارة 
معهد  و  ال��زي��ت��ون��ة  م���ص���رف  و 
الصناعية  والملكية  المواصفات 
و وك���ال���ة ال��ن��ه��وض ب��ال��ص��ن��اع��ة 
ومؤسسات  البنوك  و  والتجديد 

التمويل المالي ".
حضور  سيشهد  ذات��ه  المنتدى 
في  تتمثل  أيضا  دولية  ومشاركة 
للتمويل  ال��دول��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة   "
للتنمية  العربية  والمنظمة   )IFC(

والتعدين  والتقييس  الصناعية 
والبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة 
والتنمية  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ع��اون 
خ��ب��راء  وم���ؤس���س���ة   )OECD(
وبعثة  براجما  ومؤسسة  فرنسا 
االتحاد األوربي لدى ليبيا وبرنامج 
ليبيا  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
ال��دول��ي��ة  والمنظمة   )UNDP(
 )UNIDO( الصناعية  للتنمية 
للتنمية  األم��ري��ك��ي��ة  وال���وك���ال���ة 

 )USAID(
هو  ليبيا  ف��ي  ص��ن��ع  وم��ع��رض 
ستقام  كبيرة  اقتصادية  تظاهرة 
في تونس خالل الفترة من 23 – 
27 نوفمبر 2021 م تهدف في 
المقام األول إلبراز المنتج المحلي 
التسويق  ف���رص  لتعزيز  الليبي 
األس��واق  في  الوطنية  للمنتجات 
ال��خ��ارج��ي��ة ودع�����م ال��ق��ط��اع��ات 
وذل��ك  ب��ال��م��ش��ارك��ة  المستهدفة 
القطاعات  م��ن  طيف  بمشاركة 
في  والخاصة  العامة  الصناعية 
ليبيا وأكثر من 150 شركة ليبية 
وع��دد  التخصصات  مختلف  م��ن 

من المنظمات الدولية.
وخالل الفترة الماضية عقدت 
في  صنع  لتظاهرة  العليا  اللجنة 
والتي  االجتماعات  عديد  ليبيا 
تحدث خاللها لبرنيق عبد السالم 
العليا  اللجنة  رئيس  الفرجاني 
في  صنع   " م��ع��رض  ان  موضحا 
منتدى  إقامة   " " عباره عن  ليبيا 
جميع  فيها  ن��ض��ع  ع��م��ل  وورش 
الضعف  نقاط  وك��ل  االشكاليات 
وتكون  الليبيين  المصنعين  ل��دي 
كل تلك االشكاليات موجود خالل 
ممن  القرار  صناع  لدي  المنتدى 
الجانبين  من  مباشرة  عالقة  لهم 
الليبي والتونسي بحيث حين اقفال 
حوصلة  ه��ن��اك  تتكون  المنتدى 
س��ت��خ��رج ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ت��وص��ي��ات 
ومقرارات و يجب ان يكون هناك 
قرارات لحل هذه االشكاليات في 

الختام ".

الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  صباح  انطلقت 
األلغام  نزع  حول  األول  المؤتمر  فعاليات 
بفندق  والمنعقد   ال��ح��روب  ومخلفات 
استمر  الذي  المؤتمر  بطرابلس،  كورنثيا 
ليومين 17-18 من شهر نوفمبرالجاري، 
ب��رع��اي��ة وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، وهيئة  أق��ي��م 

السالمة الوطنية.
وفعاليات  ال��م��ؤت��م��ر،  اف��ت��ت��اح  وح��ض��ر 
م��ازن،  خالد  الداخلية  وزي��ر  األول  يومه 
الداخلية  وزارة  وكيل  المؤتمر  كما حضر 
للشؤون العامة لواء محمود سعيد، ورئيس 
عميد  المكلف  الوطنية  السالمة  هيئة 
إمحمد مختار، وعدد من رؤساء األجهزة 
وزارة  م��ن  وض��ب��اط  اإلدارات  وم�����دراء 
وعدد  الوطنية،  السالمة  وهيئة  الداخلية 

من المهتمين بهذا الجانب.
تقييم  إلى  يهدف  المؤتمر   أن  وأوضح 
والمتفجرات  األلغام  عن  الناجمة  األث��ار 
ومخلفات الحروب، باإلضافة إلى تسليط 
الضوء على أهم المعوقات التي تصاحب 
وآليات  الحروب،  مخلفات  إزالة  عمليات 
هذه  ب��إزال��ة  المكلفة  العناصر  ت��دري��ب 
في هذا  كفاءاتهم  من  والرفع  المخلفات، 

المجال.
ك��م��ا ي��ن��اق��ش ال��م��ؤت��م��ر ت��وف��ي��ر ق��اع��دة 
بيانات لعمليات اإلزالة على مستوى ليبيا، 
ل��دى صناع  ال��وع��ي  م��ن مستوى  وال��رف��ع 
القرار بأهمية البرنامج الخاصة في هذا 

المجال.

ال���دورة  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي���وم  اختتمت 
التدريبية للتفتيش األمني، التي انطلقت فعالياتها 
و  ط��راب��ل��س،  بمدينة  ماضية  أي��ام  عشرة  منذ 
استهدفت عدد من ضابطات مصلحة الجمارك 
جمارك  ومديرية  بنغازي،  جمارك  مديرية  من 
من  وضابطات  غات،  جمارك  ومديرية  الكفرة، 

اإلدارة العامة طرابلس.
ال��دورات  ال��دورة ضمن عدد من  وتأتي هذه 
األمريكية،  كولمن  شركة  عليها  تشرف  التي 
وأعضاء  الجمارك،  مصلحة  أعضاء  مستهدفة 
األمني  وجهاز  المدني،  الطيران  مصلحة  من 

الداخلي.
وتم خالل اليوم الختامي امتحان للمستهدفين، 
وكللت  ال���دورة  ه��ذه  علي  المدربين  ب��إش��راف 

مجهودات الضابطات المشاركات بالنجاح.
اإلداري��ة  للشؤون  العامة  اإلدارة  مدير  وك��ان 
والمالية، عميد موسي علي محمد، برفقة عدد 
من أعضاء مصلحة الجمارك، ضمن المشاركين 
قدمت  حيث  ال���دورة،  لهذه  الختامي  اليوم  في 
المستهدفات  الضابطات  إلي  النجاح  شهادات 

من الدورة

اقامة فعاليات المؤتمر األول حول 
نزع األلغام ومخلفات الحروب

اختتام الدورة التدريبية للتفتيش األمني

الصحية  ال��خ��دم��ات  بمقر  أق��ي��م��ت 
حلقة  الماضي،  الخميس  ي��وم  بنغازي 
النقاش األولى حول “التواصل والتثقيف 
الصحي والمشاركة المجتمعية في ظل 
منظمة  مكتب  بإشراف  كورونا”  جائحة 
إدارة  مع  وبالتعاون  ليبيا  في  الصحة 
وبالتنسيق  بنغازي  الصحية  الخدمات 

والتثقيف  والتوعية  اإلع��الم  مكتب  مع 
الصحي.

واستهدفت الحلقة عدد من المثقفين 
والتوعية  اإلع���الم  بمكتب  الصحيين 
الرعاية  وبمرافق  الصحي  والتثقيف 

الصحية األولية.
مستجدات  آخ��ر  البرنامج  وتضمن 

الوضع الوبائي في ليبيا، وسبل الوقاية 
للتقليل من انتشار جائحة كورونا، ودور 
مختلف  تشجيع  في  المحلي  المجتمع 
اللقاح  أخ��ذ  على  المستهدفة  الفئات 
وتصحيح  واس���ع،  ن��ط��اق  على  ن��ش��ره  و 
أخذ  في  التردد  و  المضللة  المعلومات 
التطعيمات، وتنظيم الحمالت التوعوية. 
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ثقافية

حملة ) اقرأ ( للتشجيع على القراءة
والتنمية  الثقافة  وزارة  أطلقت 
الماضي  الثالثاء  ي��وم  المعرفية 
في الحديقة المجاورة لشارع عمر 
طرابلس  مدينة  وس��ط  المختار 
ثقافة  لترسيخ   ،“ “اق����رأ  حملة 
المجتمع,  ف��ي  وال��ك��ت��اب  ال��ق��راءة 
ب��م��ش��ارك��ة ع���ش���رات األط���ف���ال 

وأسرهم .
وت��ن��درج ه���ذه ال��ح��م��ل��ة، التي 
أش����رف ع��ل��ى إط��الق��ه��ا وزي���رة 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��ع��رف��ي��ة 
في  توغي,  م��ب��روك��ة  األس���ت���اذة 
إطار إشراك المساهمة في رفع 
مستوى الوعي والثقافة لدى كافة 
القراءة  بأهمية  المجتمع  أف��راد 

والتشجيع عليها.

أن هذا  الثقافة  وزي��رة  وأك��دت 
وزارة  خطة  ضمن  تندرج  الحملة 
وأن  المعرفية،  والتنمية  الثقافة 

م��ئ��ات م��ن ال��ع��ن��اوي��ن ت��م وضعها 
رهن إشارة زوار الحديقة من أجل 
التشجيع على القراءة، وخلق ثقافة 

متناول  في  الكتاب  وجعل  القراءة 
األطفال  توعية  وكذلك  الجميع, 

والشباب بأهمية القراءة.

1
في ظل  وجهه  على  منكفئ  الكرسي   ...
شجرة العرعر.. هذا إذا سلّمنا أّن للكرسي 
يعد  فلم  انكفائه..  من  مناص  ال  وج��ه��اً.. 
أنه اليزال  واح��دة.. غير  يملك سوى رجل 
الداكن..  البني  الدهان  من  بشيء  يحتفظ 

وبعض رائحة العرعر.
2

... تسقط ثمرة زنباع على قفا الكرسي..
� انتبهي.. أنِت تقذفينني بالزنباع.

� غ��ري��ب!! ل��م أك��ن أت��ص��ور بأنك الزل��ت 
تملك إحساساً.

أحاسيسي..  أفقد  يجعلني  ال��ذي  وم��ا   �
ألسُت جزءاً منِك؟

فرعاً  تعد  ل��م  الكسيح..  أيها  اسكت   �
لم  أنني  درج��ة  إلى  غريباً  أصبحَت  مّني.. 

أعرفك ألول وهلة.
� وما الذي تغّير ِفّي؟

بقايا  لوال  ش��يء..  تشبهني في  تعد  لم   �
ر. رائحة تحت الدهان المتقشِّ

في  كنت  حين  روائ��ح��ي  تعرفين  ليتك   �
القصر. 

� روائح المؤخرات!
بين  مؤخرته  يضع  ك��ان  بذاته  جاللته   �

ذراعّي!
� ي��ا ل��ه م��ن ام��ت��ي��از! ق��ل ل��ي: ه��ل يطلق 

الملوك روائح؟
� أوووف.. ال تذّكريني.

يحط  العصافير.. حين  أستقبل  � الزلت 
ال  ا..  عّشً يبني  أو  غصني..  على  عصفور 

أعود مجرد شجرة.. بل أغدو وطناً.
بين  يجلسن  أيضاً  النساء  أّن  تنسي  ال   �

ذراعّي.
� هذه أول مرة أسمع أحداً يتباهى بجلوس 

اآلخرين فوقه!
� ما يغيظني هو أنهم رموني هنا.. لو أنهم 

وضعوني في المخزن على األقل.
� عليك أن تعّد نفسك محظوظاً ألنهم لم 

يرموك في المدفأة.
� تصّوري.. فقدُت ثالث أرجل!

� األشياء السيئة ينبغي أن تكون ثالثة!
� لقد استبدلوني بكرسي معدني.. بارد.. 

ال إحساس فيه وال رائحة.
الملوك  ي��م��ي��ل..  وال  ي��ه��ت��ز..  ال  لكنه   �

والزعماء تقلقهم الكراسي التي تطقطق.
� هل كنُت في المكان الخطأ؟

هو  للشجرة  بالنسبة  القصر  بالطبع..   �
المكان الخطأ.

مررت  مكابرة..  دون  لِك  أق��ول  دعيني   �
أستبدل  أن  فيها  أت��م��ن��ى  ك��ن��ت  بلحظات 
القصر وجاللة الملك نفسه بعصفور يُفلّي 

ريشه تحت دفء شمس الصباح.
� نحن األشجار ندفع ثمناً باهظاً لمجرد 
على  مؤخرته  يضع  أن  يريد  ال  جاللته  أّن 

األرض!
3

بلّلها  التي  الزنباع  ثمار  الليل..  آخر   ...
ال��ط��ل ت��وم��ض ف��ي ض��وء ال��ق��م��ر.. الذئب 
يتشمم الزنباع المتساقط.. يلوك زنباعة.. 
وفي  الكرسي..  على  ويبول  رجله  يرفع  ثم 
خريفّي  ل��ب��رق  خافتة  ب��ه��رة  ال��س��م��اء  آخ��ر 

صامت.
***

)2010(

. . غيمة ملل أثقلت قلب العجوز رمضان، 
كان ينتظر مع زمالئه عّمال التنظيفات انتهاء 
استلم  الباكر  الصباح  منذ  الكبار،  اجتماع 
المكنسة، والخيشة، والمطهر، واللّمامة، تكوم 

على مقعد خارج قاعة االجتماعات . 
ط��ال��ت ال��م��دة، ال��م��ش��روب��ات، ال��وج��ب��ات، 
أصوات  القاعة!  على  تتوالى  المياه  قنينات 
يعرف  ال   ، وتنخفض  تعلو  الكبار  المجتمعين 
سأل  بالداخل؟  يجري  م��اذا  رمضان  العجوز 

أحد العّمال : 
- ماذا يفعلون؟

أجابه بسخرية : 
- يخططون من أجل البلد !

أردف العجوز :
- أّي بلد ؟ 

لم يرد عليه . . اكتفى العجوز بالصمت . 
سور  عند  استشهد  ال��ذي  البكر  ابنه  تذكر   .
الكتيبة شهر فبراير 2011 . مّر أمامه طيف 
وسافر  الصابري،  ُجرح في محور  الذي  ابنه 
عليهما  تحسر   ! عنه  أخبار  دون  من  للعالج 
بمرارة. جمعهما في دمعتين سقطتا من عينيه 
الذابلتين . . تأسف على بيته الذي احترق . 
وكيف نزح إلى هذه المدينة، ساعده قريب في 
إيجار بيت قديم يأويه مع ابنتيه المنقطعتين 

يحمله على  ، عبء  منذ سنتين  الجامعة  عن 
ظهره المقوس آخر العمر! 

اإليجار  قيمة  اليكفي  التقاعدي  معاشه 
ال���ذي ارت��ف��ع م��ع ت��زاي��د ال��ن��ازح��ي��ن ، تمكن 
قريبه من تشغيله بإحدى شركات التنظيفات 
المتعاقدة على تنظيف قاعة اجتماعات الكبار 
. . جميع المسؤولين هم الكبار ، هكذا يطلق 

عليهم ثم يختمها بقوله : 
- ما كبير اال الله.

ال يجيد تصنيف وظائف الكبار. إنه اليوم 
عكاز  المكنسة  طويل،  االنتظار  لعمله.  األول 
العصر،  ال��ظ��ه��ر،  ص��الة  أدى  عليه.  يتكيء 
 ، االجتماع  ينته  ولم  العشاء.  ثم   ، والمغرب 

علّق أحد العمال :
- يبدو أننا سننتظر حتى مطلع الفجر.

القاعة  الكبار  غ��ادر  الليل  منتصف  بعد 
 ، الصمت  س��اد   .  . عليهم  أشفق  مجهدين. 
تدافع العمال نحو القاعة . شرعوا ينظفون، 
انهمك  بتثاقل،  نفسه  رم��ض��ان  العجوز  ج��ّر 
في إزالة النفايات، وقع بصره على مجموعة 
من األوراق المتناثرة تحت المقاعد ! انحنى 
عبارات   ، فحصها  منها.  عدد  أكبر  ملتقًطا 
وجداول وأرقام . . فضول استبد به . . لكنه 
عليها  ماُكتب  ربما  . خمن   . القراءة  اليعرف 

يخص الشهداء، والنازحين ، وزيادة معاشات 
أن  استحى   ، الجيش  ودع��م   ، المتقاعدين 
يسأل أحًدا . تردد قبل أن يأخذها . ثم دّس 
مجموعة في جيبه مع تأنيب الضمير . انتظر 
عودته إلى البيت على أحّر من الجمر ! ماإن 
يوقظ  أس��رع  حتى  الصباح  ب��زوغ  قبل  رج��ع 
إحدى ابنتيه . . من خلف النعاس بدأت تقرأ 
األوراق التى جلبها . استمع بكل حواسه إلى 

ماهو مكتوب :
إل��ى أرب��ع س��ن��وات ليصل  ال��م��دة تمدد   •
أكثر من نصف مليون  إلى  المرتبات  إجمالي 

دينار لكل واحد .
• شراء شقق باإلسكندرية . إسطنبول.

• سيارات لألوالد • مصاريفهم الدراسية 
بالخارج . 

ما  ي��ص��دق  ل��م  مكانه.  ف��ي  العجوز  جمد 
يسمعه ، قال البنته :

- األوراق األخرى ماذا كتُب فيها؟ 
أجابت وهي تعيدها إليه :

 .  . متشابهة  شخصية  م��س��ودات  كلها   -
االختالف في ترتيب األولويات ! 

. وأن  بألم يعصر أعماقه  ، شعر  يعلق  لم 
دماء ولديه تنسكب ساخنة داخل حبة قلبه.

تطلع من النافذة . . الشمس لم تشرق بعد !

وال كلمة .. 
ال تتسرع اآلن .

يهمس لي التاريخ القديم : 
�� زمان .. منذ عشرين ألف سنة .. 
تسرع رجل كهف فرسم على الجدار 
أرنب كفر بالنعمة .. سمعت الذئاب 

بالخبر .. شاهدت الرسم .. 
فأكلت األرنب .. وبقى الرسم خالداً 
على وجه كهف في التاسيلي . ولم 
تعد  بقية األرانب تزور كهف الرجل.

وال كلمة .. 
ال تتسرع اآلن .. 

أع���رف أن ال���ق���رارت ت��ت��س��ارع في 
صدرك .. 

ولكن .. 
منذ متى كان صدرك ضيقاً كزنزانة 

بريء ؟
وال كلمة .. 

ال تتسرع اآلن .. 
أنا أكرر لك الكلمات عامداً متعمداً 

لكي تحفرها في رأسك 
رأسك الذي يحفره اآلن الصداع .

وال كلمة .. 
ال تتسرع اآلن .. 

يهمس لي التاريخ الوسيط قائاًل : 
زمان .. منذ ألف عام مضى..

لحظة  ف��ي  كاثوليكي  راه���ب  ق���رر 
من  جميلة  راهبة  يطرد  أن  غضب 

الدير 
ومنذ ألف سنة من اآلن مازال الدير 

كئيباً كقبر مهمل 
جوعاً  يتضورون  الرهبان  زال  وما 
ويحلمون بوجبة نساء  محرمة  بفعل 

رأي افتقر ذات يوم إلى الصواب .
وال كلمة .. 

ال تتسرع اآلن ..
أصمت .. 

واب��ت��ل��ع ه��واج��س��ك وأش���واق���ك مع 
قرصي بنادول 

واط���ف���يء ج���ه���ازك ك���ي ال ي��ؤذي��ك 

االشعاع 
واطفيء يقينك 

واطفيء ابتسامتك 
واطفيء نور مكتبك 

واطفيء سراج روحك 
ونم .. 

مفتاح  النوم  أن  يوم  ذات  تكتب  ألم 
الفرج ؟

وال كلمة .. 
ال تتسرع اآلن .. 

ربما هناك انتخابات .. 
ربما .. ال 

ربما هناك مطر ..
ربما .. ال .

ربما سقطت الدولة العباسية 
ربما .. ال .

ربما اطلق الطغاة سراح موسى بن 
نصير بعد غزو األندلس 

ربما .. ال .
رب��م��ا ي��م��وت ول���و ن���ذل واح����د في 

المدينة 
ربما .. ال .

رب��م��ا ي��ك��ت��ش��ف��ون آث�����اراً ف��ي جيب 
معطفك 

فيسرقك مسؤول كبير 
يبيعك باآلجل إلى متحف في باريس 
ليبية  تحف  وس��ط  سعيداً  فتعيش 

مسروقة 
ج��واب  المتحدة  األم��م  ل��ك  وتبعث 

شكر . 
ربما يحدث أي شيء 

المهم .. 
أن تصمت اآلن . 
وال تنبس بحرف .

المهم .. 
التنس هذا أألمر المستديم .. 

مؤقتاً :
�� وال كلمة .. 

ال تتسرع اآلن .

كرسي برجٍل واحدة

انتظار 

ال تتسرع اآلن

■ بقلم: أحمد يوسف عقيلة

■ بقلم: أحمد يوسف عقيلة

■ بقلم: الصديق بودوارة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

قارعة الطريق

تناقض ! 

وماذا يمكننا القول عن هؤالء الذين تركونا 
عّنا  التيه  واستحبوا  ال��ط��ري��ق..  ق��ارع��ة  ف��ي 
،فغادرونا  حّباً  فينا  عاثوا  أن  بعد   ، والضاللة 

فساَد ! 
، و لَقد يضيُق بك قلبك  ولقد كّنا عمياناً 
ناِكصي   .. ركٍن حزين  في  ، جاثمين  ترانا  أن 
وجوِهنَا ، ُمحَطميَن ، وال إلى السالم ارتأيناهُ 

السبيَل
***
والبؤُس يُقرئنا السالم 

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

أَتقِرئُك الوجوهُ? 
أتقرئك العيون الُمسبالت من الدموع! 

أتقرئك الشغاف إذا تقّطعت النياط!
أتُقرئك السالم! 

 ، ال��ُم��َض��ُغ  فيُّنا  ف��ي  تلعثمت  ال��ذي��ن  نحن 
الُمضغ..  بصدِرنا  الضلوِع  خلف  عت  وتََقطَّ

وتحطمت آمالنا 
مذ أن تُركنا 

بقارعة الطريق
إلى  وال   ، ميتيَن  ال  وب��األس��ى،  ُمحّملين 

السالم ارتأيناه السبيل .

في  النجوم  فتتأللؤ  س��ت��اره  الليُل  يُ��س��دل 
السماء 

يُصيبني االضطراب .. ال أعلم لماذا
أكره  فقط  أنني  أم  نفسي  م��رض  هو  هل 

الليل! 
متناقض كمن يعلُن الحرب إليجاد السالم

مشتت و ضائع، كأدواتي المدرسية
فقدت السيطرة على نفسي

تارًة أرغب في الرحيل
تارًة أخرى أرغب في الَبقاء
بوجوه كثيرة، بمزاٍج متقلب 

هناك شيءٌ في داخلي ما عاد ينبض
جفَّ دمعي و استوطن الحزن قلبي 

لم تعد الريح تهمُس ألحد، و لم تعد هذه 
الشمس تغازل أحالمي و الحقول ماتت فجأة 

وسط زنابقها. 
وحيد كفزاعة في إحدى المزارع.

حزين كأم حملت طفلها تسعة أشهر و في 
موعد اللقاء أتاها بال روح.

أنا بن الخيبات المتكررة 
من تجرع كأسها كل صباح

كل صباح و لم يشاركني أحد!. 
أنا ريشة سقطت من جناح عصفور لم يعد 

لها انتماء! 
ما يغلق هذا الشرخ في أعماقي؟ 

إنه يبتلعني بسرعة 
أنا مجرد تائه على عتبات األحالم.. 

ابن نوبات الكآبة.. 
من كسرت الحياة ظهري 
و لم يجمع أجزائي أحد 

أنا بن الصمت 
و النداءات التي لن تصل 

من وقع في حفرة فغدا سعيًدا 
ألنه لن يقع مرة أخرى 

الوحدة تنهش روحي 
الفراغ يلتهمني 

أكاد أُمحى من الوجود 
و ليتني أُمحى!.

■ بقلم :محمد ساسي العياط 

■ بقلم : عبدالرحمن امنيصير 

ال نكاُد نعرُفنا 

فرق توقيت 

■ بقلم : أمير الكردي 

■ بقلم : مروة آدم حسن 

نمُر  ما  مع  نتفاعل  بساطة  وبُكل  إننا   "
تفاؤٍل وخيبات  وُح��زن، من  ف��رٍح  بِه من 
..إال أننا في نهاية األمر نفّضل الُرجوع 
من  واع��ت��اده��ا  اعتدناها  اّل��ت��ي  لَهيئتنا 

وال  بالحرارة  نتمدُد  ال  إننا  فينا،  حولنا 
ننكمُش بالبُرودة..

بل في واقِع األمر نحن نتمدد باّللحظات 
ُمبتهجين،  س��ع��داء  فيها  ن��ُك��ون  ال��ت��ي 

ونَ��ن��ك��م��ش ب��ق��ط��رة ح���زن تُ��س��َك��ب في 
نتطاير،  نتجّزأ،  نتناثر،  فتَرانا  صميمنا، 
روي��داً؛  روي��داً   .. لقطٍع صغيرة  ننشطر 

حتى ال نَكاد نعرُفنا ".

لّما التقينا 
كظلٍّ وجسد 

كانت هي بيني وبينك 
ُكنُت أرى نفسي في عينيك 

وأراها تصُرُخ في وجهي 
تقوُل هذا مكاني.. 

سبقتْني بُخطوة 
كانت الطريُق معها.. 

تؤاِزُرها.. 
ال ألوُمها 

أنا الثقيلُة على الحياة 
فكيف ستحِملُني الطريُق 

أنا صاحبُة الُخطى القصيرة 
بُني المجازات  كيف ستُقرِّ

أنا التي جئُت إليك 
بقصائَد متهالكة

وخيبٍة على وجهي 
يٍد أكلها الملُح 

وقلٍب يقُضُم الُمّر
قلب اعتاد على ابتالع الحنظل 

لن يُعجزهُ ابتالُعك كخيبٍة
كبحٍر وهو الغارق في الملِح 

كشامٍة على هذا الوجه 
أتزّيُن بها 

أقوُل هذه قصيدةٌ على شكِل ُقبلة 

رماها شاعٌر على وجهي 
ثم رحل كبطٍل كسب ُكّل معاركه

وهربُت أنا كجبانة لكي ال يكسبني
ُكنُت أّدعي ُكّل هذا الوقت 

أنني آثرُت امرأًة أخرى على نفسي
والحقيقة أّنني ُكنُت

غبيًة وسفيهًة وجبانة
لقد ُكنَت أنت طول الوقِت 

تتهمني ِبُكلِّ شيء.. 
إال بُحبك 

لذلك هربُت 
صّدقتُك فُكلّما نظرُت في عينيك

رأيُت مجرمًة.. عاهرة 
هور!  نعم فلطالما هربْت العاهراُت من الطُّ

صّدقُت أيضا بأنني واّلدة
وبدأُت أوّشي جسدي بالقصائد

القصائد الُمتهاِلكة التي جئتُك بها 
نبتْت أجنحتُها.. 
فراشات وطارْت

وكشاعٍر ُمتعجِرف
وصَل إليك ُكّل شيء منها

إال أّنني أحببتُك 
لقد كان بيننا دائما شيءٌ ما 

ُصدفٌة لم تأِت 
وطريٌق لم تُعّبد 

وُخطًى لم نمِشها 
ومجازاٍت ُمرتِبكة
نرمي بها بعضنا

وألّن خيالنا جاِمٌح
لذلك ذهبْت بعي������دا 

لقد كان بيننا دائما شيءٌ ما 
امرأةٌ ال تعرُف الخيباُت طريقا إليها

جسٌد ثابٌت بال ظّل 
ظلٌّ تائه بال جسد 

ُقَبٌل قِلقُة الشفاِه فلم تكتمل
وقصيدةٌ ُمتعّثرةُ الُخطى فلم تصل 

كان بيننا أشياءٌ كثيرة
ُكنا نلعُب الغميضة 

ُكنت تبحُث عّني
كما ُكنُت أبحُث عنك 

ولد الوهُم بيننا ُصدفًة ولقاء
تأخرُت أنا خطوة 

تقّدمَت أنت ساعة 
كان بيننا دائما فرق

فرُق ُخطوة 
فرُق ُصدفة 

كان بيننا دائما
فرُق توقيت 

■ بقلم : ُأميلة النيهوم نشوة دالية المطر 

  صباح أول الكرم
  ودواليه

  السكوب
  بشمائلها

  الدانية
  الفريدة

***
  وهسيس ِدنانها 

  الُمتنائية 
  الكذوب

  وتوّهج ضيائها 
  القانية

  البعيدة 
***

  وآخر شهقة
  نشوة عناقيد

  الّلهف
  الّلعوب

  ونثرات نبضاتها 
  النائية

  العنيدة
***

  دنت فتدّلت
  فكانت

  قاب 
  وردتْين

  وسنبلة حنين 

  ورشفات سويعاتها
  الخالية
  الوئيدة 

***
  أهّز  عراجين وريدي

  وأتسّلق نثار
  الغيم

  فينهمر عصير 
  الروح

  ويسيل خمر المطر
  ُرواء قطوف

  قوارير أحبار   
  غالية
  وديدة

***
  حروفك أكوان

  من جمال فّياض 
  يغسل أفئدًة

  وْلَهى 
  َيفِرد سّجادة صالة

  قائمة
  ِلتحناٍن منصوب

  بوضوء أزلّي
  ال ناقض له

  ُيطفئ آهاٍت 
ى   َحرَّ

  َمديدة

***
  تتصاعد غيما
  َيمسح ما شاب

  القطر
  من الَحَزن

  تعود خفقات 
  أيلول األصفر 

  شاحبًة
  تائبًة

  كمن الذنب له
  بأسفار

  النور
  الوليدة

***
  كتبت صقيع اللهب

  الُمتناثر  ُلغَة
  ُتنعش صفاء ُزرقة

  تْوٍق  
  ناصٍع 

  ولهيب قبلة الرخام 
  الالهج

  على خّد ُفسيفساء
  احتراق الوَلع

  كُمنمنمات
  دانتيل ُملوكّي

  ناعم العبق
  تحضنه شامات 

  سمراء عذبة
  للشْوق

  تاِلية
  ُمريدة

***
  انحنى الفنجان حياًء 

  فانسكب الُبّن
جا دمه   ُمضرِّ

  على حرٍف
  ينزف قهوَة 

  حبر
  الروح

  ُيعانق بهاء 
  مواسم 

  المكيدة
***

  غواية اللوز الغنوج
  ِلَكَبد اشتعال

  قلم الوريد
  ُيقّبل

  بزهاٍء 
  حاّفة ِشفاه شاي

  ُيغازل
  دمع  أنين دالية

  نهر   من ظمأ
  مشاربه
  عديدة
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المعاصرة المناضلة /  خديجه الجهمي  � 1928 ـ 1931م
ت��واص��ل � بنت ال��وط��ن � ق��ائ��ل��ة:� ) 
خرج  تقريبا  اي��ام  عشرة  بعد  اذك��ر 
والدي في الصباح � فاخذ باب البيت 
يطرق بعنف مرات عديدة ، والسؤال 
عبد  ، محمد  وال��دي  كان عن  دائما 
الله !!� واذ به احد االق��ارب قال لنا 
يجرها  عربة  ركبنا   ، بسرعة  هيا   –
انفجر   ، ركوبنا  وقت  عند   ، حصان 
 ، منا  كان قريبا  مخزن ذخيرة حيث 
او  ، صدق  بنا  يطير  بالحصان   واذ 
قدميه  علي  يركض  كان   ، تصدق  ال 
الخلفيتين وهو يرتعش كالطير !!، قال 
صاحب العربة لقريبنا ، هذه العائلة 
في ذمتي ، اطمئن اذهب ابحث عن 
اهلك (، تواصل في سردها لمجريات 
االح���داث ق��ائ��ل��ة:� ) ك��ان��ت وق��ت��ذاك 
بنغازي تلتهب بالنيران من كل صوب 
الي  العربة  صاحب  اخذنا  وهكذا   ،
خرجنا  الصباح  وفي   ، قريب  مخبأ 
الي الشوارع فماذا يتراء اكتشفت ؟!  
واذ بهم قد دخل الطليان من جديد 
بيوت   ، الشوارع  المذابح في  فعادت 
خربت امام ناظري ، ورأيت االيطاليين 
� ويذبحون صبيا  يذبحون ال جعودة 
بنادقهم  وي��ص��وب��ون   ، االق���دام  عند 
ال��ي شيخ ع��ج��وز، وي��ض��رب��ون طفال 
برصاصة داخل فمه وهو يجلس في 
حجر امه ، لقد رأيت هذه المشاهد 
ولن انساها ابدا( ) تقول ( بعد يومين 
الى  ( حملنا  البعباع   ( جاءنا جدي  
� علنا نطلب شيء نحتاج  القوا رشه 
اليه ويكون متوفرا ، الزيت ، السمن 
، اللحم ،هذه االشياء كانت كلها في 
حكم الرفاهية ، لم يكن هناك ما ناكله 
علي االطالق !! ( وتستطرد قائلة:� ) 
كان بعض من المواطنين اجبروا على 
الغازي  االيطالي  الجيش  مع  العمل 
وينظفون  االطباق  يغسلون  فكانوا   ،
ببعض  يأتوا  يعودون  كانوا عندما    ،
بقايا االطعمة المقززة  !!! ( تواصل 
المناضلة:� خديجه الجهمي � لتحدثنا 
عن المعاناة الصعبة التي كان يعانيها  
اهالي بنغازي من شدة وطأة تضييق 
المحتلين  قبل  م��ن  عليهم  ال��خ��ن��اق 
حل   ، بنغازي  مدينة  ف��ي   ( ق��ائ��ل��ة:� 
� ومرض  ، والتي فود  مرض الجرب 
السل � وغيرها من االمراض ، طبعا 
كان وقتها يعنينا ) الزاد ( حتي اننا لم 
نهتم باألمراض التي كانت تتوالد بين 
� ومن هنا تجرنا ) بنت  يوم واخر ( 
يخص  فيما  الحديث  ع��ن   ) ال��وط��ن 
وضع الرجال وما يحدث لهم من قبل 
الطليان من اهانة وارهاب فتستطرد 
� قائلة:� ) كان الرجل الطويل العريض 
مثال ، يهبط الى المدينة اما ان يعود 
برغيف ثمنه جنيه ، او يعود مطاردا 
من جيش االحتالل !! (  تستمر في 
وصف حالتهم المعيشية والمأساوية 
المدينة  الغزاة على  في ظل سيطرة 

وما حولها قائلة:� ) كان الطعام شبه 
وصلتنا  ق��د  المياه  وك��ان��ت   ، منعدم 
كانت   ، القريبة  المزارع  من  متأخرة 
عيشة الناس في تلك االيام ال يمكن 
تصورها � فالمآسي ال تعد وال تحصى 
عشرين  م��ن  تتكون  عائلة  فمثال   �
التالي  اليوم  ، يصبحون في  شخصا 
يموتون  الكثيرون   ،  !! ، عشره فقط 
كل  والمرض  الجوع  اثر  ويتساقطون 
مرحلة  عن  الحديث  تواصل   �  ) يوم 
االحتالل  مراحل  ضمن  وهي  اخرى 
بشكل مغاير لسابقه وذلك   بعد ان 
والذي  1943م  عام  االنجليز  دخل 
الفرق  لنا  لتبين  الطليان  محل  حل 
بالمبارحة  الليلة  اشبه  فما  بينهما 
، ف��ف��ي ت��دب��ي��ر ش��ؤن��ه��ا وام����ام ه��ذه 
ال  وحتي  الصعبة  الحربية  الظروف 
 � البعباع   – جدها  على  عبئ  تكون 
تستطرد قائلة:� ) دخل االنجليز من 
جديد  واستمرت تلك االوضاع بنفس 
البؤس الذي نعيشه ، حينئذ لم يكن 
من المنطقي ان نكون في عنق جدي 
اس��ر غيرنا  ارب��ع��ة  يعول  ك��ان  ال��ذي 
،حيث  بالخياطة  وقتها  فاشتغلت 
العمل  ب��دأت  خياطة   ماكينة  ملكت 
قماش  هناك  يكن  ل��م  حين  ف��ي  بها 
التي  ال��م��ظ��الت  استغلينا  ان��ن��ا  اال 
الحرب  تلك  في  الطائرات  تسقطها 

ال���دائ���رة وه���ي م��ن ن��س��ي��ج ال��ح��ري��ر 
فلم  دائ��ري  بشكل  وتخاط  الطبيعي 
يكن من الصعب فتقه لخياطة اصلية 
واعدادها قطعا من القماش كما كنت 
اصبغها باأللوان وافصلها الى سواري 
نبيع  كنا  للنساء-  وفساتين  للرجال 
كثيرة  نقود  على  ونتحصل  المالبس 
المال  من  الكثير  ل��دي  ص��ار  وبذلك 
الذي ال يحقق أي شيء ففي السابق 
من  ال��م��رء  يمكن  ق��د  ف��رن��ك  االف 
الحرب  زمن  في  انه  اال  منزل  شراء 
م��اذا  ولكن  خبز–  برغيف  تأتي  ال 
مجرد  كانت  النقود   � ؟!  بها  نشتري 
  �!! احيانا  االعشاب  نأكل  كنا   ، ورق 
ال��ت��راب  ب��اس��ت��خ��دام  اي��دي��ن��ا  ونغسل 
كانت  المناضلة:�  تقول   ) الطين  او 
اعماقي  في  محفورة  م��رارة  الحرب 
� خديجه  ب��ن��ا  ت��ذه��ب  ه��ن��ا  وم���ن   )
الجهمي � الى محطة اخرى علها من 
 ( مع  تجربتها  في  االولى  المحطات 
التي   ، السياسة  عالم  وف��ي   ) القلم 
كانت في غاية الظروف االستعمارية 
الصعبة والتي كانت تعاني منها البالد 
آنذاك قائلة:�) انا عشت في بنغازي 
وبدأ تيار الوعي لدي عام 1931م � 
 ) عندما كان عمري ) عشر سنوات 
واول شيء ادركته سياسيا كان اعدام 
سيدي  عمر المختار ( .يتبع � ) 3 ( 

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

2

هناك معالم تاريخية تظل  دائما 
شاهدة ، على مدى عمق حضارتها  
في  بجذورها  الضاربة  وعراقتها 
اعماق التاريخ ، فاها هي اهرامات 
ليبيا ، والتي تقع في صحراء واحة 
 ، قائمة  الزال���ت  الليبية  اوب���اري 
تتنفس  التي  االزل��ي  قدمها  تنشد 
القديم  التاريخ  عراقة  بأنفاس  به 
اه��رام��ات  قبل  بنائها  ت��م  حيث   ،
الى   �  500  ( من  بأكثر  الجيزة 

700 سنة ( ) المحرر ( 

لقد جرت في هذا � الشهر � من يوم 
ضمن  معركة  1930م   � نوفمبر   3
االخضر  بالجبل  االخ��ي��رة  المعارك 
قد  المجاهدين  م��ن  بعض  وك���ان   ،
تحولوا من نجوعهم بعد المعركة من 
 ، السعيدة  وبئر   ) حميدة  سيدي   (
ونزلوا بإبار بالصفية ، ولكن القوات 
االيطالية اخذت تالحقهم وتطاردهم 
وتطويقهم  بهم  االحاطة  على  وتعمل 
من  تحركت  الغرض  هذا  ،ولتحقيق 
وم��رأوه  وال��م��رج  بشحات  قواعدها 
حيث  المجاهدين   ه��ؤالء  ،ل��ض��رب 
جرت في هذا الموقع معركة عنيفة ، 
ابدى فيها المجاهدون مقاومة قوية  

� ) المحرر (

)   من معالم  الصحراء الليبية  (

) من معارك الجهاد (

اهرامات
واحة � اوباري

في مثل هذا � الشهر � 
نوفمبر 1930م 

) ابار بالصفية � 
شمال غرب � المرج (
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حوادث

ُمنتحل شخصية فتاة يبتز مواطنين ويقع في قبضة العدالة

ُشرطة النجدة بنغـازي 

القبض على ملقي الجثة المجهولة  في منطقة سيدي خليفة

  وافد يسرق مبلغ مالي عبر خدمة ادفع لي 
بعد تحصله على شفرة مربوطة بالحساب المصرفي 

الديوان /خاص
اس���ف���رت ج���ه���ود ال��ت��ح��ري��ات 
من  بنغازي  أم��ن  بمديرية  العامة 
إلقاء القبض على شخص ُمنتحل 
الفيسبوك  ع��ل��ى  ف��ت��اة  شخصية 
شخصية   متعلقات    بسرقة  ق��ام 
بضاعة   ف��ي  تمثلت  ل��م��واط��ن��ان 
ومبلغ  دينار   3000 بقيمة  تُقدر 
دي��ن��ار  ب3000  ي���ق���در  م���ال���ي 
وهاتف وجهاز انترنت  وذلك بعد 
)ايميل  طريق   عن  استدراجهما 

وهمي( .
تفاصيل الواقعة 

أ.م.ف  ي���دع���ى  م���واط���ن  ت���ق���دم 
بشكوي  ف.ع.ج  يدعى  آخر  ومواطن 
مفادها  بنغازي  أم��ن  مديرية  ل��دى 
ت��ع��رض��ه��م ل��ل��س��ل��ب م���ن ق��ب��ل اح��د 

عن  عليه  تعرفوا  كونهم  االش��خ��اص 
اإلجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��وق��ع  ط��ري��ق 
فتاة   شخصية  ُمنتحال  )فيسبوك( 

مستخدماً )إيميل وهمي( .
وضمن شكواهم قال الشخصان 
بحسب ما قالت مديرية أمن بنغازي 
عبر حسابها الرسمي علي فيسبوك 
قام  ض��ده  المشتكي  الشخص  أن 
الكيش  منطقة  إل��ى  باستدراجهم 
)سمك  وجبة  احضار  منهم  وطلب 
تعرضوا  للموعد  وصولهم   (وعند 
لكمين من قبل هذا الشخص الذي 
افادت التحريات بأنه يدعى ع.ع.ف 
وك����ان ب��رف��ق��ت��ه ش��خ��ص��ان آخ���ران 
وقاموا بضربهم وسلب ما بحوزتهم 
داخل سيارتهم و مبلغ مالي 3000 
انترنت  وجهاز  نقال  وهاتف  دينار 

وبضاعة تقدر بقيمة 3000 دينار 
وقام ايضا بتصويرهم.

إلقاء القبض
مديرية  بحسب  و  ال��ف��ور  على 
أعضاء  تكليف  ت��م  ب��ن��غ��ازي  ام��ن 
عن  والتحري  بالبحث  التحريات 
جهود  واس��ف��رت  ع.ع.ف  المدعو 
ال��ت��ح��ري��ات ع���ن م��ع��رف��ة م��ك��ان 
الشخص المطلوب وبإعداد كمين 
محكم تم ضبطه واالنتقال به الى 
اعترف  معه  وباالستدالل  القسم 
ب��م��ا نُ��س��ب ال��ي��ه وان���ه ق���ام بهذه 
شخصين  مع  باالشتراك  الواقعة 
.واالخ��ر  ش.ك.و  يدعى  احدهما 

يدعى ع.و.ل
كما اعترف بقيامهم بعدة وقائع 
رفقة الشخصين السابق ذكرهما.

الديوان \ خاص
النجدة   تحريات شرطة  كشفت 
المجهولة  الجثة   هوية  بنغازي 
في  ُملقاة  عليها   العثور  تم  التي 
منطقة سيدي خليفة  على طريق 
)الحنش( ليتبين إنها جثة شخص 

مصري الجنسية .
تحريات 

مديرية  أوضحت  جانبها  من   
أمن بنغازي  تفاصيل كشف هوية 
غرفة  م��ن  ورد  ب��الغ  ب��أن  الجثة 
وجود  مفاده  الرئيسية  العمليات 
منطقة  في  الهوية  مجهولة  جثة 
ما  بالتحديد طريق  سيدي خليفة 
يعرف )بطريق الحنش( وعلى إثر 
األولى  المجموعة  تكليف  تم  ذلك 

تحريات بُشرطة النجدة باإلنتقال 
كامل  وجمع  الجريمة  مسرح  إلى 
المعلومات وكشف خفايا الجريمة.

بحسب  األولى  الفرقة  وتمكنت 
ما نشرت مديرية أمن بنغازي عبر 
 " فيسبوك  الرسمي على  حسابها 

الجثة واتضحت  من تحديد هوية 
الجنسية  ي��ح��م��ل  ل��ش��خ��ص  ان��ه��ا 

المصرية.
آخر  إلى  الوصول  تم  وتابعت 
شخص كان متواجد مع المجني 
عليه وباإلستدالل اتضح أنه ليبي 

الشخص  أن  واعترف  الجنسية 
على  معه  متواجد  كان  المصري 
لغرض  ال��خ��اص��ة  مركبته  م��ت��ن 
ال���ذه���اب م��ع��ه ل��ص��ي��ان��ة بعض 
األغراض في منزله وأن المصري 
)رمانة(  يدوية  قنبلة  يحمل  كان 
وعند وصولهم للمنزل في منطقة 
سيدي خليفة ونزول السائق من 
المركبة حاول الشخص المصري 
ال��ي��دوي��ة  القنبلة  م��ك��ان  تغيير 
انفجرت  مكانها  تغيير  وبمجرد 
قتيال  واردت��ه  المركبة  داخ��ل  به 
ف��ح��اول س��ائ��ق ال��م��رك��ب��ة إخ��ف��اء 
ال��ج��ث��ة واخ�����ذ ب��رف��ق��ت��ه ام����رأة 
)بطريق  ورميها  بإخفائها  وقاما 

الحنش( .

الديوان/ خاص
تمكنت قوة من اإلدارة العامة للبحث الجنائي من إلقاء القبض 
على شخص مصري الجنسية  سرق مبلغ  مالي عبر خدمة ادفع 
المقفلة  بعد تحصله على شفرتها  وذلك  لي من حساب مواطنة 

والمربوطة بحسابها المصرفي الجاري. 
تفاصيل الواقعة

تقدمت مواطنة تعمل أستاذة جامعية بشكوى لدي قسم مكافحة 
للبحث  العامة  ب��اإلدارة  اإللكترونية  والجرائم  والتزوير  التزييف 
الجنائي مفادها تعرض حسابها الجاري بأحد المصارف بمدينة 

بنغازي للسرقة من قبل شخص مجهول.
وقال مساعد ضابط وليد العرفي المتحدث بإسم اإلدارة العامة 
للبحث الجنائي انه " فور تقديم الشكوى من المواطنة كلف القسم 

مناوب التحقيق بفتح محضر واتخاذ اإلجراءات القانونية ".
و قال العرفي انه " باالستدالل مع مقدمة الشكوى أفادت بأنها 
إليه  يرد  الحساب  وهذا  فرع مصراتة  بالمصرف  تمتلك حساب 
مرتباتها من وزارة التعليم ونظرا لعدم توفر السيولة النقدية بكافة 
المصارف تراكم مبلغ مالي في حسابها لعدم تمكنها من سحبه 
المصرف  في  السيولة  توفر  عند  فقط  تسحب  كانت  حين  في 
الذي حضرت إليه آخر مرة للسحب و تفاجأت األستاذة الجامعية 
برد الصراف الموظف أن حسابها فارغ تماما وعند استفسارها 
اخبرت انه تم خصم القيمة المتواجدة بحسابها عبر خدمة ادفع 

لي لتقوم  بتقديم شكوى ".  
قسم مكافحة التزوير والتزييف يتقصى  

وتابع " فور ذلك تواصل قسم مكافحة التزوير والتزييف باإلدارة 
العامة للبحث الجنائي مع إدارة المصرف عن القيمة التي خصمت 
وتبين بأنها خصمت على دفعتين بخدمة ادفع لي فطلب القسم 
تزويده برقم الهاتف الذي تم تنفيذ عملية خصم المبلغ من خالله 
وكذلك أسماء المحال المستفيدة من القيم المالية المحولة من 

حساب مقدمة الشكوى ".
و أوضح انه " باطالع مقدمة الشكوى على رقم الهاتف أفادت 

المصرفي  بالحساب  مربوط  فعال  وه��و  تملكه  قديم  رق��م  بأنه 
الرقم  ذلك  ان  أف��ادت  كما   2013 عام  فتحه  منذ  بها  الخاص 

مقفل ولم تقم بتشغيله منذ مدة طويلة جدا ".
مع  والتزوير  التزييف  مكافحة  قسم  تواصل  اإلف��ادة  تلك  فور 
شركة المدار بخصوص رقم الهاتف الذي تبين بأنه تم بيعه من 
مواليد  من  بنغازي  مدينة  من  لشخص  الصالحية  النتهاء  جديد 

2002 لم يتم التعرف عليه .
تحريات 

و أوضح وليد العرفي أنه بالموازاة مع محاولة الوصول للفاعل 
عن طريق رقم الهاتف كان هناك فريق آخر من القسم يبحث في 
طريق آخر وهو عن طريق المحال المستفيدة من القيم المحولة 

من الحساب الجاري للشاكية.
وهو  ببنغازي  فينيسيا  بسوق  محل صرافة  مع  البداية  وكانت 
مستفيد من حوالة 11500 دينار من اجمالي المبلغ المختفي من 
حساب صاحبة الشكوى لكن صاحب المحل أفاد لقسم مكافحة 
الزبائن يحضرون  العديد من  إليه  بأن يحضر  والتزوير  التزييف 
للمحل بشكل يومي ويشترون العمالت األجنبية عبر خدمة ادفع 
لي وغيرها من الخدمات المصرفية ولذلك ال يستطيع معرفة من 
الخاصة  المراقبة  كاميرات  وأن  تلك خاصة  التحويل  بعملية  قام 

بالمحل عاطلة بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي ".
سيدي  بمنطقة  رسمية  بدل  بيع  محل  فهو  الثاني  المحل  اما 

حسين والذي كان هو اآلخر مستفيد من حوالة 500 دينار من 
كانت  المشتكية  حساب  من  لي  ادفع  بخدمة  المسحوبة  القيمة 
واقعة  يوم  ومشاهدة  عليها  باإلطالع  بينت  والتي  تعمل  كاميراته 
تحويل القيمة للمحل و التي تم تحديدها عبر المصرف تبين بأن 
الذي حضر للمحل مصري الجنسية و اشترى بدلة كاملة و أفاد 
بأن الحساب يخص زوجته فتم سحب التسجيل و صوره و لكن لم 

يتم التعرف عليه آنذاك ".   
الوصول للمتهم    

مجدداً  المدار  شركة  مع  التواصل  تم  ذل��ك  ف��ور   : أض��اف  و 
لمعرفة أرقام هواتف أخرى تخص مالك رقم الهاتف فتم التحصل 
على رقم هاتف آخر و بالبحث عنه باإلنترنت عبر برامج كشف 
في  يعمل  و  الجنسية  مصري  شخص  بحوزة  بأنه  تبين  األرق��ام 
معه  التنسيق  عبر  استدراجه  و  به  اإلتصال  فتم  النجارة  مجال 
بالقيام بأعمال نجارة ليتم معرفة الورشة التي يعمل بها وبالفعل 
تم التوجه لها  وتم سؤاله عن رقم الهاتف الذي بحوزته و أفاد بأنه 
اشتراه من محل لبيع الهواتف المحمولة و ال يعرف الشخص الذي 
بأسمه رقم الهاتف و باطالعه علي تسجيالت الكاميرا تعرف على 
الشخص المطلوب و أفاد بأنه يعمل بمحل قصاب و محل سكنه 

منطقة الوحيشي  ".
و استطرد بالقول " فور الحصول علي المعلومات كاملة واتضاح 
الصورة تمكنت قوة من اإلدارة العامة للبحث الجنائي من ضبط 
عند  بأنه  معه  االس��ت��دالل  خ��الل  اعترف  و  المطلوب  الشخص 
شرائه لرقم الهاتف وردت إليه رسائل من المصرف تفيد بدخول 
لم يستعمله في  الهاتف و  إلى حساب فقام بتخبئة رقم  مرتبات 
االتصال و هو يعلم بشكل مسبق كيفية استخدام خدمة ادفع لي 
بحكم عمله في القصاب فهو كان بيع للزبائن عبر تلك الخدمة و 
فور اكتمال القضية و تدوين االعترافات وتحريز رقم الهاتف الذي 
كان مخبأ بغرفة المتهم تم إيداعه بالحجز القانوني قبل ان تتم 
إحالة المحضر بالموقوف للنيابة العامة التخاذ باقي اإلجراءات 

القانونية ".

الديوان \ خاص
بمديرية  العامة  التحريات  قسم  تمكن 
أمن بنغازي من إلقاء القبض على  مطلوب 
إعداد  بعد  وذل��ك  قتل   قضايا  في  للعدالة 
بيروت  ش��ارع  منطقة  ف��ي  ل��ه  محكم  كمين 
اإلج���راءات  ك��اف��ة  وإت��خ��اذ  بنغازي  بمدينة 

القانونية حياله .
حمالت أمنية 

حمالت  ض��م��ن   القبض  عملية  ج���اءت 
متواصلة للخطة األمنية لضبط المطلوبين 
بنغازي  أم��ن  مديرية  ل��دى  وردت   حيث  
معلومات تفيد بمكان وجود شخص مطلوب 
لدى مركز شرطة المدينة على ذمة قضية 
العامة  اإلدارة  ل��دى  أيضا  ومطلوب  قتل 
ج��اري  قضية  ذم��ة  على  الجنائي  للبحث 
عليه  ت.س.ش  وي��دع��ى  فيها  اإلس��ت��دالل 
وبحسب القسم تم تكليف أعضاء التحريات 
المطلوب  الشخص  عن  والتحري  بالبحث 
وبعد جمع المعلومات وإعداد كمين محكم 
واإلنتقال  ضبطه  تم  بيروت  ش��ارع  في  له 
كافة  حياله  اتخذت  حيث  القسم  إل��ى  به 
إلى  احالته  وتمت  القانونية  االج����راءات 

جهات اإلختصاص.

مطلوب على ذمة قضايا قتل في 
قبضة التحريات العامة بنغازي 
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عقد وزير الشباب و الرياضة، 
بمكتبه  ال��ج��وي��ف��ي  ع��ب��دال��ش��ف��ي��ع 
طرابلس،  بمدينة  ال��وزارة  بديوان 
العام  األم��ي��ن  بحضور  اجتماعا 
اللببي  باالتحاد  الصندوق  وأمين 

العام للكاراتيه.

وت����م خ����الل االج���ت���م���اع بحث 
دع��م  م��ن  اللعبة  ات��ح��اد  م��ط��ال��ب 
الفترة المقبلة، ومن أهمها  خالل 
أفريقيا  ببطولة  ليبيا  م��ش��ارك��ة 
المقبل  ديسمبر  خالل  للكاراتيه، 

والمقامة بدولة مصر.

الرياضة  ومن جانبه أكد وزير 
االت��ح��ادات  لكافة  ال����وزارة  دع��م 
لما  ال��دع��م  وتقديم  ال��ري��اض��ي��ة، 
تقوم به من دورها على أكمل وجه 
المحافل  بكافة  ليبيا  راي��ة  لرفع 

الدولية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي باألمين العام 
وأمين الصندوق باالتحاد اللببي العام للكاراتيه

المنتخب الليبي يختتم مشوار التصفيات بتعادل إيجابي أمام أنغوال

“األهلي بنغازي” يهزم “المروج” بثالثة أشواط نظيفة بدوري الكرة الطائرة

الديوان - وال 
اختتم المنتخب الليبي مشواره في التصفيات 
األفريقية بتعادل  إيجابي مع نظيره األنغولي 
الجولة  إي��اب   حساب  ضمن  لمثلهما،  بهدف 
السادسة  المجموعة  لفرق  واألخ��ي��رة  الثالثة 
كأس  إلى   المؤهلة  األفريقية  التصفيات  من 
العالم 2022، في المباراة التي قادتها صافرة 

الحكم الموريتاني  دحام بيكا.
وتُعد هذه  المقابلة التي جرت  مساء يوم 
الثالثاء الماضي على أرضية ملعب شهداء بنينا 
الئحة  على  إال  ليس  تحصيل حاصل  الدولي، 
المنتخب  وأن  السيما  السادسة،  المجموعة 
محتال  نقاط   6 ب�  محمال  اللقاء  دخل  الليبي 
الترتيب الثالث، فيما يقبع الضيف أنغوال أخر 

ترتيب المجموعة برصيد ب� 4 نقاط.
تشهد  ل��م  المواجهة؛  م��ن  األول���ى  الحصة 
أبرزها  ولعل  المرميين،  على  حقيقية  فرص 
كرة المهاجم أنس المصراتي التي مرت بجوار 
القائم األيسر للحارس هوغو ماركوس، وذلك 
محمد  ال��الع��ب   وأب��ع��د   ،)4( الدقيقة  عند 
التوهامي في الدقيقة )12(  تصويبة مانويل 

أفونسو بعيًدا عن مرمى معاد الالفي.
الدقيقة  في  الالفي  معاد  الحارس  والتقط 
أنبروزيني  األنغولي   المهاجم  رأسية   )17(
سالفادور،  وكاد المنتخب الليبي في الدقيقة 
)19(  أن يفتتح التسجيل لترتطم بذلك الكرة 
سند  المدافع  نفذها  التي  المباشرة  الحرة 
الورفلي بالحائط البشري وتذهب إلى ركنية، 
في حين شهدت الدقيقة )34( فاصل مهاري 
من الجهة اليمنى قدمه  الالعب محمد صولة، 
هوغو  الحارس  بعارضة  تسديدته   لترتطم  

ماركوس.

في الشوط الثاني، ظل األداء  كما هو عليه، 
ولم يرتق إلى المستويات التي يتمناها محبي 
ركلة  اللقاء  أحتسب حكم  ،  حيث  القدم  كرة 
 ،)47( الدقيقة  ف��ي  الليبي  للمنتخب  ج��زاء 
كاره، تقدم  المهاجم يوسف  وذلك بعد عرقلة 
لها المدافع سند الورفلي ُمعلنا عن والدة أول 

أهداف هذا الالعب.
عدة  بعد  الضيف  أن��غ��وال   منتخب  وتمكن 
طريق   عن  وذلك  الكفة،  تعديل  من  محاوالت 
مهاجمة أنبروزيني سلفادور مستفيًدا من خطأ 
المدافع سند الورفلي الذي لم ينجح في أبعاد 

عرضية  الالعب البديل جواكين باالنكا، وذلك 
في الدقيقة )80(.

وف��ش��ل ال��م��ه��اج��م أن���س ال��م��ص��رات��ي في 
تسجيل الهدف الثاني، بعدما تهيئة له عرضية 
مثالية من زميلة حمدو الهوني وضعته مواجًها 
من  الجيد  التمركز  لكن  الخصوم،  لمرمى 
اهتزاز  دون  حالة   ماركوس  هوغو  الحارس 
عند  ذل��ك  وك��ان  ثانية،  مناسبة  في  الشباك 
مطلق الدقيقة )87(، لتنتهي بعدها المباراة 
بنتيجة  المنتخبين  بين  اإليجابي  بالتعادل 

هدف في كل شبكة. 

الطائرة  للكرة  بنغازي  األهلي  فريق  حقق 
الفوز في أول مبارياته ببطولة الدوري الليبي 
الممتاز، يوم أمس األول الجمعة، أمام نظيره 

المروج.
بنتيجة  المروج  على  بنغازي  األهلي  وف��از 
جرت  التي  بالمباراة  رد،  دون  أش��واط  ثالثة 
األول���ى  ال��ج��ول��ة  م��واج��ه��ات  ض��م��ن  بينهما 
الليبي  ال��دوري  بطولة  من  الثانية  للمجموعة 

للكرة الطائرة.
وجاءت نتائج أشواط مباراة األهلي والمروج 

كالتالي: 25\17 \ 25\18 \25\15.
قاد المباراة تحكيمًيا طاقم ُمكّون من حكم 
بوعربية،  فرج  ثاني  بوشعالة، حكم  وائل  أول 
الدولي  مسجل  مساعد  بوجناح  علي  مسجل 
حسين البركي، حاملي رايات عصام الفسي، 

اعبيد البرغثي.
وأقيمت المباراة على قاعة المرحوم أحمد 

موسى بمدينة المرج.

استقبل  وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي 
في  المشاركة  الليبية  الفرسان  بعثة  أعضاء 
للفروسية  ال��دول��ي��ة  ال��ك��رم  بطولة  منافسات 

بتونس ، 
الفرسان  اللقاء  هذا  الجويفي" خالل  وهنأ" 
على النتائج المشرفة لرياضة الفروسية مؤكدا 
الفروسية  ات��ح��اد  دع��م  على  ال����وزارة  ح��رص 

وبرامجه ونشاطاته وتعزيز وجود ليبيا دوليا.

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  أعلنت 
األولى  الجولة  مباريات  مواعيد  القدم،  لكرة 
من الدوري الممتاز الدي سينطلق مساء اليوم 

األحد 21 نوفمبر الجاري  .
وسيحل  "التعاون" ضيفا على "الهالل" بملعب 
فريق  "خليج سرت"  يواجه  بينما  بنينا،  شهداء 
ضمن  أجدابيا،  ملعب  على  بنغازي"  "األه��ل��ي 

مواجهات المجموعة األولى.
وتفتتح منافسات المجموعة الثانية بمباراة" 
بملعب مصراتة،  "الشط"  مع  األهلي طرابلس" 
"األولمبي"  "ف��ري��ق  "المحلة  يستضيف  بينما 

بملعب أبوسليم  . 

وزير الرياضة يستقبل بعثة اتحاد 
الفروسية التي شاركت في منافسات 

البطولة الدولية بتونس

انطالق الجولة األولى من الدوري 
الممتاز لكرة القدم بمباراتي التعاون - 

الهالل وخليج سرت - األهلي بنغازي


