
”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  التقى 
لوزير  الخاص  المبعوث  الماضي  األح��د  يوم  صالح” 
بحضور  أورالندو”  ”نيكوال  السيد  اإليطالي  الخارجية 
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب  اإليطالي،  القنصل 
مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فان اللقاء تناول 
تطورات األوضاع السياسية في ليبيا، كما تم التأكيد 
الُمحدد  موعدها  في  االنتخابات  إجراء  ضرورة  على 
جمهورية  ودع��م  الجاري  العام  من  ديسمبر   24 في 
إيطاليا إلجراء االستحقاق االنتخابي في موعده، كما 
تناول اللقاء الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب 
بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب 
إص��دار  بها  المناط  التشريعية  السلطة  كونه  الليبي 

القوانين والتشريعيات وفقاً لإلعالن الدستوري.
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يشارك في 
افتتاح الدورة السادسة والسبعين 

للجمعية العامة لألمم المتحدة
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رئيس مجلس النواب: ال حل في ليبيا إال عبر 
االنتخابات وعرقلتها سيترتب عليها عواقب وخيمة
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصدر 
قرار بتنفيذ زيادة مرتبات المعلمين

ُمنسقة الشؤون اإلنسانية ببعثة 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا تقوم 

بزيارة لبلدية بنغازي

النائب العام يصدر تعليماته 
بمواصلة الحملة التفتيشية على 

مخازن السلع في أسواق الجملة

مجلس اصحاب األعمال الليبيين 
يطلق منصة أعمال الرقمية

الليبي،  النواب  مجلس  رئاسة  هيئة  دعت 
جميع أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي 
ستعقد يوم الغد اإلثنين الموافق 27 سبتمبر 
الجاري، بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وأشارت رئاسة مجلس النواب في دعوتها، 
إلى أن الجلسة ستخّصص لمناقشة مشروع 

قانون انتخاب مجلس النواب.

عقد مجلس النواب يومي األثنين والثالثاء 
رئيس  برئاسة  الرسمية  جلسته  الماضيين 
صالح  عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
النواب السيد عبدالله بليحق فان جلسة يوم 
على  للتصويت  خصصت  الماضي  الثالثاء 
الطلب  على  بناًء  الحكومة  من  الثقة  سحب 
السابق من 45 نائباً وبعد تنفيذ القانون رقم 
)4( لسنة 2014 من خالل االستماع لجلسة 
في  النصاب  توفر  وبعد  للحكومة  المساءلة 
الثقة  على سحب  التصويت  تم  اليوم  جلسة 
من الحكومة بأغلبية ) 89صوتاً( من أصوات 
الحاضرين  ال��ن��واب  مجلس  أعضاء  ال��س��ادة 
نائباً، ولم  اليوم وهم 113  في جلسة  فعلياً 
يتم احتساب 11 صوتاً  اخر مطالبين بسحب 
الثقة من السادة النواب الذين لم يتمكنوا من 
إلى  اضافتهم  يتم  ولم  الجلسة  في  الحضور 
شخصيا  بالحضور  صوتوا  الذين  نائبا   89
في جلسة اليوم وبالتالي تستمر الحكومة بعد 
األعمال  وتسيير  تصريف  في  الثقة  سحب 

اليومية ، وبذلك علقت الجلسة.
وأض������اف ال��م��ت��ح��دث ال���رس���م���ي ب��اس��م 
بأن  بليحق  عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
يتعلق  فيما  عملها  ف��ي  مستمرة  الحكومة 
ب��ح��اج��ات ال��م��واط��ن وال ص��ح��ة ل��م��ا يُ��ش��اع 
منحة  أو  للشباب  ال��زواج  منحة  ايقاف  عن 
بمصلحة  يتعلق  أي شيء  أو  واألبناء  الزوجة 
بوقف  متعلق  القرار  واحتياجاته،  المواطن 
إج���راءات  اي  او  األم���د  طويلة  االت��ف��اق��ي��ات 
التي  الحكومة  مهام  عن  الخروج  شأنها  من 
وهي  اختيارها  قبل  حتى  عليها  االتفاق  تم 
توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين 
الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية، 
 24 م��وع��ده��ا  ف��ي  ل��الن��ت��خ��اب��ات  التجهيز 
ديسمبر 2021. م مضيفا بأن هذا ما أكد 
عليه المستشار ”عقيلة صالح” رئيس مجلس 
النواب والسادة النواب في جلسة منح الثقة 

وهو ما لم تلتزم به الحكومة.
حكومة  هي  الحكومة  ب��أن  بلحيق  وتابع 
مؤقتة وهذه األهداف التي أنشئت من أجلها، 
وليس كما عملت به خالل األشهر الماضية 
أعمال  أو  األم��د  طويلة  اتفاقيات  توقيع  من 
قاربت  التي  المصروفات  من  وغيرها  تنمية 
ال 50 مليار في ظل تردي للخدمات عن ذي 

قبل، كالكهرباء والصحة وغيرها.
الحكومة  بأن  الرسمي  المتحدث  واختتم 
مستمرة في أعمالها كحكومة تسيير أعمال 
واي  المواطن  بخدمات  للقرار  عالقة  وال 

قرارات تخدمه .

مجلس النواب يناقش غدا االثنين 
قانون انتخاب مجلس النواب

مجلس النواب يقرر سحب الثقة من الحكومة 
واستمرارها في تصريف األعمال

النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
األس��ت��اذ ”ف����وزي ال��ن��وي��ري” ب��دي��وان مجلس 
الوزراء بمدينة طرابلس يوم الخميس الماضي 
السيد رئيس الحكومة ”عبدالحميد الدبيبة”، 
حيث تناول اللقاء عدد من القضايا والملفات 
أهمها تطورات األوضاع السياسية في البالد، 
باإلضافة  الوطنية،  المصالحة  ملف  وكذلك 
إلى دور مجلس النواب والحكومة للوصول إلى 
االستحقاق األهم وهو إجراء االنتخابات ودور 
كافة مؤسسات الدولة لتحقيق انتخابات حرة 

وعادلة ونزيهة.

التشريعية  السلطة  ال��رئ��اس��ي  المجلس  دع���ا 
إلى تحمل مسؤولياته  النواب؛  المتمثلة في مجلس 
المطلوبة  التشريعات  إلنجاز  والقانونية،  الوطنية 

إلتمام العملية االنتخابية في ديسمبر المقبل.
وطالب المجلس – في بيان أصدرخ يوم الخميس 
في  باالستمرار  الوطنية  الوحدة  الماضي– حكومة 
األساسية،  المواطنين  احتياجات  وتوفير  عملها، 
ودعم العملية االنتخابية، وااللتزام باتخاذ اإلجراءات 
المطلوبة، لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

وأكد المجلس الرئاسي – في بيانه – على ضرورة 
خطوات  أي  ات��خ��اذ  بعدم  األط���راف  جميع  ال��ت��زام 
التوتر  زي��ادة  شأنه  من  ما  كل  وتجنب  تصعيديه، 
الشعبي، والعمل على التهدئة ضماًنا لسّير العملية 
كافة  التزام  ظل  في  إيجابي،  مناخ  في  االنتخابية 
السلطات بأداء مهامها وفق االختصاصات المسندة 
والتشريعات  الدستورية  األح��ك��ام  بموجب  إليها، 

النافذة ومخرجات الحوار الليبي.
ودعا المجلس الرئاسي في ختام بيانه بعثة األمم 
المتحدة، لتقديم الدعم الكامل إلتمام تنفيذ خارطة 

الطريق المتفق عليها.

المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  استقبل 
”عقيلة صالح”، بمقره بمدينة القبة يوم االربعاء 
الدكتور ”عمر  المحاسبة  الماضي، رئيس ديوان 
الهيئة  مكتب  رئيس  برفقة  ص��ال��ح”،  رب��ه  عبد 
عبد  الحميد  عبد  ”أحمد  السيد  االستشارية، 

العاطي”.
أهمها  الموضوعات  من  عددا  اللقاء  وناقش 

تاريخ  من  الوطنية  الوحدة  حكومة  أداء  تقييم 
منحها الثقة في 10-3-2021م وما تخلل هذه 
الفترة من التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي 

ارتكبتها الحكومة.
رئيس  من  المقدم  التقرير  اللقاء  ناقش  كما 
والفني  ال��م��ال��ي  األداء  ع��ن  المحاسبة  دي���وان 

لحكومة الوحدة الوطنية.

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الحكومة بمقر مجلس الوزراء

المجلس الرئاسي الليبي يدعو مجلس النواب لتحمل 
مسؤولياته إلنجاز  العملية االنتخابية في ديسمبر

رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة تقييم أداء حكومة الوحدة الوطنية
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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

حق الرد مكفول . ●

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

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
يوسف  ال��س��ي��د/  ال���ن���واب  بمجلس 
ال��ع��ق��وري ب��م��س��اع��د األم��ي��ن ال��ع��ام 
ومنسق الشؤون اإلنسانية ببعثة األمم 
غانيون  جورجيت  السيدة  المتحدة 
في مقر البعثة بمدينة بنغازي، حيث 
دعم  سبل  ح��ول  ال��ج��ان��ب��ان  تباحث 
العمل اإلنساني وأكد العقوري حرص 
الخارجية على متابعة  لجنة الشؤون 
ملف االس��ت��ج��اب��ة اإلن��س��ان��ي��ة ودع��م 
عراقيل  أي  وحلحلة  الهشة  الفئات 
تواجه ذلك الملف، مضيفا بأن بعض 
مثل  األول��وي��ة  لها  أصبح  المواضيع 
محاربة الفقر والتلوث ودعم الطفولة، 

تقرير  وتقديم  البعثة  بتعاون  مطالباً 
شامل يتضمن القيم المالية والتوزيع 
األم��م  وك���االت  لمشاريع  الجغرافي 
وذلك  ليبيا  في  المختلفة  المتحدة 
في إطار عمل البرلمان في المتابعة 
وتقييم تلك المشاريع، مجدداً الرغبة 
ف��ي االس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رات وك��االت 
األمم المتحدة المختلفة لرفع قدرات 

المؤسسات الليبية .
بدورها أكدت مساعد األمين العام 
السيدة  اإلنسانية  ال��ش��ؤون  ومنسق 
البعثة  ح���رص  غ��ان��ي��ون  ج��ورج��ي��ت 
المستمر في  والتنسيق  التعاون  على 

الجانب اإلنساني .

قال رئيس مجلس النواب المستشار 
الوحيد  السبب  "إن  صالح:   عقيلة 
أنها  هو  الحكومة  من  الثقة  لسحب 
ال��ع��ق��ود فستُرّتب  ف��ي  اس��ت��م��رت  ل��و 
ديوناً كبيرة، على عاتق الشعب، وعلى 
رئيس الحكومة قبول ذلك بكل ارتياح، 

والعمل لمصلحة الوطن".
وأضاف المستشار صالح في مقابلة 
أصدر  النواب  مجلس  أن  تلفزيونية، 
قرارات وقوانين زيادة المرتبات منذ 
أكثر من عامين وهو حق مكتسب لمن 
ص��درت ف��ي حقهم ه��ذه ال��ق��رارات، 
ُمنحة  إلى  باإلضافة  الحكومة  داعيا 
فرص  توفير  على  العمل  ال����زواج؛ 

للعمل ومساكن للشباب.
الميزانية  تعطيل  أن سبب  وأوضح 
كل  تعدلها  التي  الحكومة  تخبط  هو 
مع  تتناسب  ال  كبيرة  وه��ي   ، أسبوع 
في  أنه  إلى  القصيرة، مشيًرا  مدتها 
دون  أمورها  تسّير  الحكومة  الواقع 
يقدمه  م��ا  وك��ل  الميزانية،  اعتماد 
ال���ن���واب ه���و ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
الحكومة  بين  مستمر  اإلن��ف��اق  لكن 

والمركزي.

ق��ال  ب��االن��ت��خ��اب��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
المستشار صالح: "إنه لن يتم إقصاء 
شعبية  ل��دي��ه  أن  ي���رى  وم���ن  أح���د 
تُرشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم 
بالخصوص،  ال��ص��ادر  القانون  وف��ق 
شيئاً  أق��ول  أن  أستطيع  "ال  مضيفا: 
حول ترشحي للرئاسة حتى يفتح باب 
فإعالن  ذل��ك  وقبل  الترشح،  إع��الن 

ترشحي غير مناسب".
وأكد أن القانون البرلماني سيصدر 

بعدها،  التي  أو  المقبلة  الجلسة  في 
االنتخابات  ق��ان��ون  ي��ص��در  ل��م  وإذا 
العمل  المفوضية  فعلى  البرلمانية 

بالقانون السابق.
على  النواب  مجلس  رئيس  وش��دد 
أن موعد االنتخابات يقترب وال يمكن 
تحمل أي عرقلة في صدور القوانين 
بدعوى التشاور، وأنه  ال حل في ليبيا 
إال عبر االنتخابات، وعرقلتها ستترتب 

عليها عواقب وخيمة وفوضى.

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المستشار ”عقيلة صالح” مساء يوم 
مدينة  في  بمكتبه  الماضي  األربعاء 
القبة بوفد من قبيلة البراعصة ضم 
وحكماء  وأع��ي��ان  مشائخ  من  ع��دداً 
وشباب البراعصة، حيث تناول اللقاء 

آخر تطورات األوضاع في البالد .
وأك����د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
ووف��د  ص��ال��ح”  ”عقيلة  المستشار 

ق��ب��ي��ل��ة ال��ب��راع��ص��ة خ���الل ال��ل��ق��اء 
ع��ل��ى ض����رورة إج����راء االن��ت��خ��اب��ات 
بموعدها  والبرلمانية  الرئاسية 
كما   ، 2021م  ديسمبر   24 ف��ي 
لرئيس  البراعصة  قبيلة  وفد  أكد 
”عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 
ال��ن��واب  لمجلس  دع��م��ه��م  ص��ال��ح” 
كونه السلطة الشرعية المنتخبة من 

الشعب الليبي .

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يلتقي منسق الشؤون اإلنسانية ببعثة األمم المتحدة

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من قبيلة البراعصة

رئيس مجلس النواب:

ال حل في ليبيا إال عبر االنتخابات وعرقلتها 
سيترتب عليها عواقب وخيمة

نائب رئيس الديوان يجتمع بموظفي فرع طرابلس

مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة إلعداد 
مقترح قانون انتخاب المجلس

ع��ق��د ن��ائ��ب رئ��ي��س دي����وان مجلس ال��ن��واب 
الُمكلف بتسيير العمل بفرع طرابلس د. رسمي 
مع  اجتماعاً  الماضي  الخميس  ي��وم  بالروين 
بفرع  العمل  سير  خالله  ناقش  الفرع  موظفي 
والعراقيل  والمشاكل  طرابلس  بمدينة  الديوان 
التي تواجه سير العمل وُسبل معالجتها وآليات 

تطوير العمل .

أصدر مجلس 
ال���ن���واب ق����راًرا 
لجنة  ب��ت��ش��ك��ي��ل 
مقترح  إلع����داد 
انتخاب  ق��ان��ون 
النواب،  مجلس 
حيث نص القرار 
في مادته األولى 
تشّكل  أن  ع��ل��ى 
من  مؤقتة  لجنة 
أعضاء المجلس 
اللجنة  وعضوية 
االس���ت���ش���اري���ة 
ل��م��ك��ت��ب رئ��اس��ة 
ال��ن��واب  مجلس 

مؤلفة من 13 عضوا.
تتولى  أن  على  القرار،  من  الثانية  المادة  ونصت 
اللجنة المشكلة بموجب المادة األولى دراسة وإعداد 
مقترح مشروع قانون االنتخابات البرلمانية القادمة.
ووجهت المادة الثالثة من القرار، أعضاء مجلس 
قانون  مشروع  بشأن  مالحظاتهم  بتقديم  ال��ن��واب 
لدراسة  المشكلة  اللجنة  إلى  البرلمانية  االنتخابات 

إمكانية تضمينها بمشروع القانون.

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

السجل المدني درنة .

تعديل تاريخ ميالد
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رئيس المجلس الرئاسي يشارك في افتتاح الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

محمد  السيد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
المجلس  رئيس  الماضي، مع  األربعاء  يوم  المنفي، 
هامش  على  ميشيل"،  "ش���ارل  السيد  األوروب����ي، 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
نيويورك، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي 
ديسمبر  في  لالنتخابات  واالس��ت��ع��دادات  الليبي، 

القادم.
تقديره  عن  الرئاسي،  المجلس  رئيس  وأع��رب 
وامتنانه، لكل الجهود األوروبية الرامية لدعم العملية 
السياسية في ليبيا، وعودة االستقرار والسالم في 
البالد، من خالل المساهمة في الجهود المشتركة 
تنظيم  إلى  والوصول  الوطنية،  المصالحة  لتحقيق 

االنتخابات المقبلة.
االتحاد  دع��م  "ميشيل"  السيد  أك��د  جهته  م��ن 
لتحقيق  ونزيهة،  حرة  انتخابات  إلج��راء  األوروب��ي، 
االستقرار والسالم في ليبيا، مشيراً إلى مساهمات 
األوروب��ي،  االتحاد  في  األعضاء  الدول  من  العديد 

من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
ملتزماً  ي��ظ��ل  األوروب�����ي  االت��ح��اد  أن  وأض����اف 
بناء  ف��ي  المساعدة  خ��الل  م��ن  ليبيا،  باستقرار 

الديمقراطية ومؤسساتها.

محمد  السيد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
الليبية  البعثة  بمقر  الماضي،  الثالثاء  يوم  المنفي 
العربية،  ال��دول  لجامعة  العام  األمين  بنيويورك، 
السيد أحمد أبو الغيط، على هامش مشاركته في 
للجمعية  والسبعين  السادسة  ال��دورة  اجتماعات 

العامة لألمم المتحدة.
الرئاسي  المجلس  رئ��ي��س  السيد  واس��ت��ع��رض 
توليه  الرئاسي منذ  المجلس  بها  قام  التي  الجهود 
وإطالق  السياسية،  التسوية  مسار  لدعم  السلطة 
الطريق  تمهد  التي  الوطنية،  المصالحة  مشروع 
تلبية  ال��ق��ادم،  ديسمبر  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ات  إلج���راء 
للتطورات  إش���ارة  ف��ي  الليبي،  الشعب  لتطلعات 
الماضية  األسابيع  خالل  تحققت  التي  اإليجابية 
بشأن تثبيت وقف إطالق النار، وتوحيد مؤسسات 

الدولة.
جامعة  دع��م  على  أب��وال��غ��ي��ط  أك��د  جهته  وم��ن 
الدول العربية، لجهود المجلس الرئاسي في تنفيذ 
خارطة الطريق التي تقود البالد للمصالحة الوطنية 
وجدد  المقبل،  االنتخابي  واالستحقاق  الشاملة، 
التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى 

تسوية توافقية شاملة للوضع في ليبيا.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
رئيس المجلس األوروبي

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
أمين عام جامعة الدول العربية

التقى رئيس المجلس الرئاسي 
الدكتور محمد المنفي يوم االثنين 
المتحدة  األم��م  بمبنى  الماضي، 
بنيويورك، وزير خارجية المالديف 
يتولى  ال��ذي  الشاهد"  الله  "عبد 
للجمعية  الحالية  ال���دورة  رئاسة 

العامة لألمم المتحدة.
واستعرض الشاهد أمام السيد 
أولويات  الرئاسي  المجلس  رئيس 
الدورة الحالية، بما في ذلك آليات 
التعافي من جائحة كورونا، وإعداد 

خطة دولية بالخصوص.

كما تم خالل االجتماع مناقشة 
الجمعية  بين  التعاون  تعزيز  سبل 
مع  المختلفة،  ولجانها  ال��ع��ام��ة 
ليبيا،  بدولة  التنفيذية  األج��ه��زة 
الحالية  ال�����دورة  رئ��ي��س  ورح����ب 
الرئاسي  المجلس  رئيس  بالسيد 
وأثنى على مجهوداته، على صعيد 
في  واالس��ت��ق��رار  ال��س��الم  تحقيق 

ليبيا.
جادة  لوقفة  العالم  ق��ادة  ودع��ا 
م��ن أج���ل ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ج��وع 

والفقر والحروب.

المجلس  رئيس  التقى 
محمد  السيد  ال��رئ��اس��ي، 
األول  أم��س  ي��وم  المنفي 
البعثة  ب��م��ق��ر  ال��ج��م��ع��ة، 
رئيس  بنيويورك،  الليبية 
للصليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
األح����م����ر ال���س���ي���د "ب��ي��ت��ر 
مندوب  بحضور  ماورير"، 
المتحدة،  األمم  لدى  ليبيا 
السيد طاهر السني، وذلك 
اجتماعات  ه��ام��ش  ع��ل��ى 
لألمم  ال��ع��ام��ة  الجمعية 
آخر  لمناقشة  المتحدة، 
ت����ط����ورات األوض�������اع في 
ل��ي��ب��ي��ا، وم���ل���ف���ات ح��ق��وق 
العامة  والحريات  اإلنسان 

في ليبيا.
وأش�����اد ال��س��ي��د رئ��ي��س 
بدور  الرئاسي،  المجلس 
للصليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
المستويين  على  األح��م��ر، 

ال����دول����ي وال��م��ح��ل��ي في 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ح��ق��وق 
اإلن��س��ان، م��ؤك��داً على أن 
كل ما قام به في المجلس 
من  مستمداً  كان  الرئاسي 
م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون ال��دول��ي 
مشيراً  اإلن��س��ان،  وح��ق��وق 
في هذا الصدد إلى العمل 
ع��ل��ى اإلف�����راج ع��ن بعض 
والمحتجزين،  المساجين، 
على  إيجابية  خطوة  وه��ي 

الوطنية  المصالحة  طريق 
في البالد.

وأب�����دى ال��س��ي��د رئ��ي��س 
كامل  الرئاسي،  المجلس 
الدعم  لتقديم  االستعداد 
األح��م��ر  للصليب  ال����الزم 
بالتعاون  ليبيا،  في  للعمل 
األحمر  الهالل  جمعية  مع 
الليبي، ضمن نطاق القانون 
األهداف  لتحقيق  الدولي، 
من  تعمل  ال��ت��ي  ال��س��ام��ي��ة 

المنظمتين،  هاتين  أجلها 
المجلس  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً 
ال���رئ���اس���ي، س��ي��رك��ز على 
ملف المهجرين داخل ليبيا 
وخارجها، لضمان عودتهم 
لمدنهم وأهاليهم، ومعالجة 
أوضاعهم، منوهاً أن إعادة 
فتح الطريق الساحلي بين 
كان  وغربها،  البالد  شرق 
في  ومهماً  إيجابياً  عاماًل 

هذا الملف.

كما أكد رئيس المجلس 
رفضه  رغم  أنه  الرئاسي، 
ال���ت���دخ���الت ال��خ��ارج��ي��ة، 
إال أن���ه ي��رح��ب ب��األع��م��ال 
التي  اإلنسانية،  وال��م��ه��ام 
بها الصليب األحمر،  يقوم 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ال���ه���الل 

األحمر في ليبيا.
رئيس  أك��د  جهته  وم��ن 
للصليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
ال��ل��ج��ن��ة  أن  األح�����م�����ر، 
م��س��ت��ع��دة ل��ت��ق��دي��م ك��اف��ة 
أوج�����ه ال���م���س���اع���دة، في 
ال���م���ج���االت اإلن��س��ان��ي��ة، 
القانون  إط��ار  في  والعمل 
جنيف  واتفاقية  ال��دول��ي 
أجل  من  اإلنسان،  لحقوق 
وضمان  المدنيين،  حماية 
بحقوقها  ال��ش��ع��وب  تمتع 
وح��ري��ت��ه��ا، ب��ال��ت��ع��اون مع 

الحكومات المعنية.

استقبل رئيس المجلس 
محمد  الدكتور  الرئاسي، 
االثنين  يوم  المنفي، مساء 
ال��م��اض��ي ب��م��ق��ر ال��ب��ع��ث��ة 
وزي��ر  ب��ن��ي��وي��ورك،  الليبية 
ال���خ���ارج���ي���ة ال���م���ص���ري، 
لمناقشة  ش��ك��ري،  س��ام��ح 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة بين  ال��ع��الق��ات 

ال��ب��ل��دي��ن، وال���ع���دي���د من 
االه��ت��م��ام  ذات  ال��ق��ض��اي��ا 
بحث  وك��ذل��ك  المشترك، 
السياسية  التطورات  آخر 
ف��ي ل��ي��ب��ي��ا، وال��ع��م��ل على 
ال�����وص�����ول إل�����ى ت��س��وي��ة 

سياسية شاملة.
االج��ت��م��اع،  ب��ح��ث    كما 

الرئاسي  المجلس  جهود 
المصالحة  ت��ح��ق��ي��ق  ف���ي 
مناقشة  وكذلك  الوطنية، 
ملف االنتخابات، والتأكيد 
على إجرائها في موعدها 
جميع  وإح��ت��رام  المحدد، 
األطراف لهذا االستحقاق، 

والقبول بنتائجه.

الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
الخميس  يوم  المنفي،  محمد  السيد 
تونس  خارجية  وزي��ر  م��ع  ال��م��اض��ي، 
ورئ���ي���س ال���وف���د ال��ت��ون��س��ي ل��ألم��م 
الجرندي"،  "عثمان  السيد  المتحدة، 
الجمعية  اج��ت��م��اع��ات  ه��ام��ش  ع��ل��ى 
نيويورك  في  المتحدة  لألمم  العامة 
المشهد  ت���ط���ورات  آخ���ر  ل��م��ن��اق��ش��ة 
ال��س��ي��اس��ي ال��ل��ي��ب��ي، واالس��ت��ع��دادات 

لالنتخابات في ديسمبر القادم.

وأك�����د ال��س��ي��د رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
بجانب  الدائم  وقوفه  على  الرئاسي 
وأش��اد  ال��ت��ون��س��ي،  الشعب  خ��ي��ارات 
ب��ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��م��م��ي��زة بين 
جمهورية  رئ��ي��س  وب��زي��ارة  البلدين، 
تونس السيد "قيس سعيد" إلى ليبيا 

في مارس الماضي.
وتناول االجتماع عدداً من الملفات 
السيد  مبادرة  تخص  التي  السياسية 
حل  بشأن  الرئاسي  المجلس  رئيس 

ليبيا،  في  القائم  السياسي  المختنق 
ألج���ل إن���ج���اح ال��م��س��ار ال��س��ي��اس��ي، 
موعدها  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ات  وتنظيم 

المحدد.
ك��م��ا أك���د وزي���ر خ��ارج��ي��ة ت��ون��س، 
ورئيس الوفد التونسي لألمم المتحدة، 
أن تونس ملتزمة بتقديم كامل الدعم 
الوحدة  ولحكومة  الرئاسي،  للمجلس 
لمرحلة  ال���وص���ول  ح��ت��ى  ال��وط��ن��ي��ة، 

االستقرار الدائم في البالد.

شارك رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور 
محمد المنفي، يوم الثالثاء الماضي، في 
افتتاح أعمال الدورة السادسة والسبعين 
بحضور  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين 
غ��وت��ي��ري��ش، ورئ��ي��س ال�����دورة ال��ج��دي��دة 
المالديف، السيد  للجمعية وزير خارجية 
"ع��ب��د ال��ل��ه ال��ش��اه��د"، وم��م��ث��ل��ي ال���دول 

األعضاء بالمنظمة األممية.
وق��د أل��ق��ى األم��ي��ن ال��ع��ام كلمة أم��ام 
األعضاء،  ال��دول  ممثلي  من  المشاركين 
مرحًبا بالرئيس الجديد للجمعية العامة، 
أجل  ال��دول من  تظافر جميع  إلى  داعياً 
التي  للتحديات  حقيقية  ح��ل��ول  إي��ج��اد 
جائحة  مقدمتها  وف��ي  العالم  يواجهها 

كورونا.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس الدورة السادسة 
والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير  الخارجية المصري

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير خارجية تونس ورئيس الوفد التونسي لألمم المتحدة
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اجتمع وزير الداخلية "خالد مازن" يوم الخميس 
عميد  الجنائية  المباحث  جهاز  برئيس  الماضي 
تواجه  التي  العراقيل  لمناقشة  عاشور"  "محمود 

تنفيذ المهام المسندة للجهاز.
الفني  الدعم  أوجه  مناقشة  اإلجتماع  وتناول 
المباحث  ج��ه��از  أن  باعتبار  للجهاز  والتقني 
الداخلية  وزارة  لدى  األجهزة  أهم  من  الجنائية 
والمقابر  الجرائم  عن  الكشف  خالل  من  وذلك 
الجماعية وإزالة األلغام ومخلفات الحروب وتتبع 
القضايا والجرائم العابرة للوطنية باإلضافة إلى 

مكافحة الجرائم اإللكترونية. 
وافية من قبل  الداخلية لشروح  وزير  واستمع 
رئيس الجهاز حول ما قام به الجهاز من أنشطة 
التي  وال��ج��ه��ود  الماضية,  ال��م��دة  خ��الل  وم��ه��ام 
يبذلها أعضاءه في تأدية المهام والواجبات التي 

كلفوا بها. 

وزير الداخلية ورئيس جهاز المباحث 
الجنائية يناقشان العراقيل التي تواجه 

تنفيذ المهام المسندة للجهاز

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصدر قرار بتنفيذ زيادة مرتبات المعلمين

وزيرة الخارجية تؤكد على أهمية دور البعثة 
الليبية لدى األمم المتحدة في تعزيز العالقات 

وتوضيح رؤية ليبيا في مختلف القضايا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي أعيان الطوارق

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصدر قرار بشأن نقل 
اختصاصات مكاتب المواصالت والتخطيط للبلديات 

حكومة  رئ��ي��س  أص���در 
السيد  الوطنية  ال��وح��دة 
عبدالحميد الدبيبة مساء 
ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
ق����رار م��ج��ل��س ال������وزراء، 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ق���ان���ون رق����م 4 
ال��ص��ادر   2018 ل��س��ن��ة 
عن مجلس النواب والذي 
م��رت��ب��ات  زي����ادة  يتضمن 
يتم  أن  ع��ل��ى  المعلمين 

البدء في تنفيذها اعتباًرا 
للعام  سبتمبر  شهر  م��ن 

الجاري.
رئيس  السيد  وط��م��أن 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
ال���ع���ام���ل���ي���ن ف����ي ب��اق��ي 
ال��ق��ط��اع��ات ب��أن ال��زي��ادة 
ف����ي م���رت���ب���ات���ه���م ه���دف 
الوحدة  لحكومة  رئيسي 
ال��وط��ن��ي��ة وع��ل��ى رأس��ه��م 

العاملين بقطاعي الصحة 
والداخلية.

م���ؤك���ًدا ب���أن اع��ت��م��اد 
موحد  م��رت��ب��ات  ج����دول 
بالدولة  العاملين  لكافة 
وت����ح����ق����ي����ق ال����ع����دال����ة 
المنشودة  ااالجتماعية 
تاريخية  مسؤولية  ه��ي 
ت��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق ه��ذه 

الحكومة.

الخارجية  وزيرة  أكدت 
"ن��ج��الء ال��م��ن��ق��وش" على 
الليبية  البعثة  دور  أهمية 
في  المتحدة  األم��م  ل��دى 
وتوضيح  العالقات  تعزيز 
مختلف  ف��ي  ليبيا  رؤي���ة 
القضايا، لما تتمتع به من 
سهولة التواصل مع أغلب 
طبيعة  بحكم  العالم  دول 

مهمتها.
لقائها  خالل  ذلك  جاء 
الماضي  ال��خ��م��ي��س  ي���وم 

أع�����ض�����اء ال���ب���ع���ث���ة ف��ي 
رئيس  بحضور  نيويورك، 
ال��دائ��م  ال��م��ن��دوب  البعثة 
ل��ل��ي��ب��ي��ا ال��س��ف��ي��ر ط��اه��ر 

السني. 
أداء  ال��ل��ق��اء  ون���اق���ش 
من  ت��واج��ه��ه  وم���ا  البعثة 
استعرض  كما  مصاعب، 
عمل  ف���ي  م��ش��ارك��ات��ه��ا 
ال���ل���ج���ان ال��م��ت��خ��ص��ص��ة 
ف���ي ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة، 
وال��م��ن��ظ��م��ات األم��م��ي��ة 

المتخصصة. 
واش������ادت "ال��م��ن��ق��وش 
البعثة،  أع��ض��اء  "بجهود 
ودع���ت إل���ى ال��م��زي��د من 
هذا  ف��ي  خ��اص��ة  العطاء 
الذي  االستثنائي  الظرف 

تمر به البالد. 
كما شددت على أهمية 
ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن ال��ب��ع��ث��ة 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة  واإلدارات 
بوزارة الخارجية والتعاون 

الدولي. 

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  عقد 
السيد "عبد الحميد الدبيبة" لقاًءا مع عدد 
من أعيان الطوارق للتعرف على الصعوبات 

التي تواجه سكان مدينة أوباري تحديدا.
وتقدم رئيس المجلس االجتماعي األعلى 
اق��دي��دي"  "م���والي  السيد  ليبيا  ل��ط��وارق 
التي  التحديات  أه��م  ح��ول  موجز  بعرض 
ت��واج��ه سكان أوب���اري خ��اص��ة، وال��ط��وارق 

بشكل عام.
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء، ال���ذي عقد م��س��اء يوم 
االثنين الماضي، في ديوان رئاسة الوزراء، 

ملف الخدمات، وسبل تحسينها.
وأك����د رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ض���رورة 
معالجة ملف الجنسية الليبية في المنطقة 

قانونية،  وأس��س  معايير  وف��ق  الجنوبية، 
الملف  هذا  باستمرار  نسمح  "لن  مضيفا: 

بهذا الشكل مهما كانت األسباب".
ولفت رئيس الحكومة إلى أن ملف التنمية 
الذي أطلقته الحكومة يشمل مدينة أوباري 
كباقي المدن الليبية، وأهمها تنفيذ طريق 

االهتمام  تلق  لم  والتي  غ��ات(   – )أوب���اري 
منذ عشرات السنوات، وكذلك دعم بلديات 
خالل  من  بية،  وبنت  والغريفة،  أوب���اري، 
باب  المحلي في  الحكم  وزارة  مخصصات 
بهذه  العاجلة  المشروعات  لتنفيذ  التنمية 

البلديات.

أصدر  رئيس حكومة الوحدة الوطنية  قرار 
المواصالت  مكاتب  اختصاصات  نقل  بشأن 
لجهود  إستكمااًل  وذلك  للبلديات  والتخطيط 

رئيس الحكومة  لتفعيل قانون اإلدارة المحلية 
ونقل االختصاصات إلى البلديات،  

ال���وزراء رقم  ق��رار رئيس مجلس  ون��ص  

320 لسنة 2021 بشأن نقل اختصاصات 
بالمناطق  والتخطيط  المواصالت  مكاتب 

للبلديات.
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ت��رأس  وزي��ر االقتصاد وال��ت��ج��ارة  / محمد 
للشؤون  ال���وزارة  وكيل  ضم  اجتماعاً  الحويج/ 
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  ورئ��ي��س  التجارية 
ومدير  الخصخصة  وش��ؤون  االستثمار  لتشجيع 
ع��ام م��ع��رض ط��راب��ل��س ال��دول��ي وم��دي��ر مكتب 
ال���وزارة ورئيس اتحاد ع��ام غرف  ش��ؤون دي��وان 
مناقشة  خالله  تم  والزراعة  والصناعة  التجارة 
المعرض  في  للمشاركة  ال��الزم��ة  التحضيرات 
العالمي اكسبوا دبي 2020 الذي سيقام خالل 
 2022 م��ارس   31 وحتى  القادم  اكتوبر  شهر 
 " اقسام  ثالثة  ويتضمن  دولة  بمشاركة 192  م 

االستدامة – والتنقل – والفرص.
العامة  الهيئة  برنامج  اس��ت��ع��رض   ت��م  حيث 
لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة للمشاركة 
بالمعرض " و آلية تنظيم الوفد الليبي والقطاعات 
والمجاالت المستهدفة بالمشاركة وفق األهداف 
ال��م��ح��ددة ض��م��ن خ��ط��ة ع��م��ل ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 

الوطنية والوزارات والهيئات المختصة. 
تكون  أن  ال��وزي��ر على ض���رورة   السيد  وأك��د 
المشاركة  ذو فاعلية ويدعم خطة حكومة الوحدة 
الوطنية في جذب المستثمر األجنبي للمشاركة 

في تنفيذ مشاريع بكافة المناطق في الدولة ، 
الجامعات  م��ش��ارك��ة  أهمية  على  ش��دد  كما 
رجال  من  الخاص  والقطاع  البحثية  والمراكز 
دع��م  إط���ار  ف��ي  الليبية  وال��ش��رك��ات  االع��م��ال 
الصناعات الوطنية وخلق فرص تصدير حقيقية 
للمنتجات الليبية المطابقة للمواصفات العالمية. 

المالية،  ب���وزارة  االجتماعات  بقاعة  عقد 
موسي  سعد  السيد  ض��م:  مشترك  اج��ت��م��اع 
العبار رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية لإلغاثة، 
المالي  المراقب  العمامي  عطيات  والسيدة 
العام للهيئة، والسيد خالد المرغني نائب رئيس 
الميزانية  ب��إدارة  السادة  و  الهيئة،  إدارة  لجنة 

بوزارة المالية.
هذا وناقش المجتمعون، الميزانية التقديرية 
بأبوابها المختلفة للعام المالي 2022م، ذلك 
العامة  الميزانية  تجهيز  من  لإلنتهاء  سعياً 
والهيئات  ال�����وزارات  تشمل  وال��ت��ي  ل��ل��دول��ة، 
العامة  الميزانية  م��ن  الممولة  والمؤسسات 

للدولة بوقت كاف. 

وزير االقتصاد يعقد اجتماع تحضيري للمشاركة 
في المعرض العالمي اكسبوا دبي 2020 

الليبية لإلغاثة تناقش مع وزارة المالية 
مشروع الميزانية لعام 2022م

بتوجيهات من نائب رئيس الحكومة..

شركة المدار تعلن تفعيل خدمة الجيل الرابع في منطقة تهاال وتطورها بمطار غات

مدير مطار بنينا يبحث مع القنصل المصري عودة شركات الطيران المصرية للمطار

ميناء بنغازي البحري يستمر في استقبال السفن التجارية وتفريغ حموالتها

النائب العام يصدر تعليماته بمواصلة الحملة التفتيشية 
على مخازن السلع في أسواق الجملة

ال��م��دار  ش��رك��ة  أعلنت 
للشركة  التابعة  الجديد 
ال���ل���ي���ب���ي���ة ال���ق���اب���ض���ة 
لالتصاالت، تفعيل خدمة 
بمنطقة  ال���راب���ع  ال��ج��ي��ل 
تهاال ببلدية غات الواقعة 
ب���ال���ق���رب م���ن ال���ح���دود 
والتي  الجزائرية  الليبية 
آالف   10 نحو  يقطنها 
بتوجيهات  وذلك  مواطن، 
رئيس  ن��ائ��ب  السيد  م��ن 
الوطنية  الوحدة  حكومة 
ال����م����ه����ن����دس رم����ض����ان 
أب����وج����ن����اح ودع�������م م��ن 

الحكومة. 
تطوير  الشركة  وأكدت 
خ���دم���ة ال��ج��ي��ل ال���راب���ع 
المخصص  غ��ات  بمطار 
ل���ل���رح���الت ال���داخ���ل���ي���ة 
بشكل  ي��س��اه��م  وال�����ذي 

حركة  تسهيل  ف��ي  كبير 
الخدمات  وتسهيل  النقل 
باألثر  يعود  مما  للسكان 
المنطقة  على  اإليجابي 

في كل نواحي الحياة.
السيد  من  وبتعليمات 
ال���ن���ائ���ب، ع��م��ل��ت ف���رق 
المدار  بشركة  الصيانة 

ال��ج��دي��د ط��ي��ل��ة ال��ف��ت��رة 
تطوير  ع��ل��ى  ال��م��اض��ي��ة، 
ال���ش���ب���ك���ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ل��ت��ت��م��ك��ن من 
توفير خدمة الجيل الرابع 
ل��ب��ل��دي��ة غ����ات ب��ال��ك��ام��ل 
وجميع المناطق المجاورة 

لها.

وتضع الشركة القابضة 
وشركاتها التابعة المنطقة 
أولويات  ضمن  الجنوبية 
خ��ط��ت��ه��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
البنية  لتطوير  ال��رام��ي��ة 
التحتية والتحول الرقمي، 
التدريب  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
القدرات  وبناء  والتأهيل 

تنويع  ف��ي  وال��م��س��اه��م��ة 
االق����ت����ص����اد ال���وط���ن���ي 
حاليا  تعمل  للبالد، حيث 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م��ج��م��وع��ة 
م��ن ال��م��ش��اري��ع ال��رام��ي��ة 
إل�����ى ت���وس���ع���ة خ���دم���ات 
وتحسين  ال��راب��ع  الجيل 
بالمنطقة  االت����ص����االت 

الجنوبية بالكامل. 
العمليات  ه��ذا  وت��أت��ي 
عقب  للشركة  الميدانية 
اجتماعات من  عقد عدة 
مكتب نائب رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية المهندس 
رم���ض���ان أب���وج���ن���اح مع 
القابضة  الليبية  الشركة 
الستعراض  ل��الت��ص��االت 
تطوير  خ��ط��ة  وم��ن��اق��ش��ة 
ش����ب����ك����ة االت������ص������االت 

بالمنطقة الجنوبية.

عقد مدير عام مطار بنينا الدولي ومساعده 
القنصل  مع  اجتماعاً  الماضي،   الخميس  يوم 
العام لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة 
بنينا  لمطار  المصرية  الطيران  شركات  عودة 

الدولي.
الذي  االجتماع  خ��الل  المجتمعون  وناقش 
رقابة  ورئيس  المطار  منفذ  أمن  مدير  حضره 
وتذليل  المطلوبة  اإلج��راءات  المطار،  جوازات 
للشركات  القريبة  العودة  أجل  من  الصعوبات 
ال��م��ص��ري��ة وف��ت��ح ال��خ��ط ال��ج��وي )ب��ن��غ��ازي / 

القاهرة(.
ه���ذا وف���ي وق���ت س��اب��ق، ات��ف��ق��ت مصلحة 
الطيران المدني الليبية والمصرية على إتخاذ 
الرحالت  تشغيل  إلع��ادة  الالزمة  اإلج���راءات 
مصراته   – )معيتيقة  م��ط��ارات  بين  الجوية 

من  ابتداًء  الدولي،  القاهرة  ومطار  بنينا(   –
.30/09/2021

مذكرة  توقيع  ،ع��ق��ب  اإلت��ف��اق  ه��ذا  وج���اء 
التعاون بين وزارة المواصالت بحكومة الوحدة 

العربية،  مصر  بجمهورية  ونظيرتها  الوطنية 
خالل زيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة خالل األيام 

الماضية. 

رست على رصيف ميناء بنغازي 
الجمعة،  األول  أمس  يوم  البحري 
من  القادمة  )جوردانيا(  السفينة 
)أع��ال��ي  ال��م��الح��ي  للوكيل  تركيا 
المتوسط(، وعلى متنها 37 حاوية 

بضائع مختلفة.
الميناء في عملية  هذا ويستمر 
السفينة  م��ن  ك��ل  ش��ح��ن��ة  ت��ف��ري��غ 
أمس  التي رست  بتشار(  )سلومان 
ألمانيا  م��ن  وال��ق��ادم��ة  الخميس، 
وعليها 31 حاوية بضائع مختلفة، 

قادمة  )فكتوريا(  السفينة  وكذلك 
حاوية   264 وتحمل  اليونان  من 

بضائع.
كما تستمر عملية تفريغ شحنة 
القادمة  أفريقيا(  )أن��وار  السفينة 
 25273 والمحملة  اليونان  م��ن 

طن من وقود البنزين.
من:  كل  دخ��ول  الميناء  وينتظر 
ميناء  من  القادمة  )تازربو(  الناقلة 
1700طن  تحمل  والتي  الزويتينة 
من غاز الطهي، و الناقلة )نورينت 

س���ي���ت���ون( ال���ق���ادم���ة م���ن م��ال��ط��ا 
طن   29930 بحوالي  والمحملة 

من وقود الديزل.
الشركة  عمال  يقوم  وب��دوره��م، 
على  ب��ال��ع��م��ل  ل��ل��م��وان��ىء  الليبية 
وتسليمها  البضائع  وتخزين  تفريغ 
ألص��ح��اب��ه��ا، ب��ع��د اإلن���ت���ه���اء من 
الجمركية، كما تشرف  اإلج��راءات 
الطهي  غ��از  تفريغ  على  الشركة 
وال����وق����ود م���ن خ����الل ال��رص��ي��ف 

المخصص لها. 

تعليماته  ال��ع��ام  النائب  أص��در 
ل��ل��ج��ه��ات ال��ض��ب��ط��ي��ة ب���ض���رورة 
االس��ت��م��رار ف��ي إج�����راءات جمع 
غير  البضائع  وتتبع  االستدالالت 
أساليب  ب��اس��ت��ع��م��ال  ال��م��أم��ون��ة، 
والتحليل  وال��م��ت��اب��ع��ة  التفتيش 
أس��واق  في  السلع،  ه��ذه  لمخازن 

الجملة.
مباشرة  خلفية  على  ذل��ك  ج��اء 
م����أم����وري ال���ض���ب���ط ال��ق��ض��ائ��ي 
بمصلحة الجمارك وجهاز الحرس 
ال��ب��ل��دي وم���رك���ز ال���رق���اب���ة على 
إش��راف  تحت  واألدوي���ة،  األغذية 
رؤساء النيابة العامة بمكتب النائب 

العام؛ إجراءات التفتيش والمعاينة 
الرامية إلى ضبط البضائع التي ال 
تُجيز التشريعات النافذة توريدها 

للبالد، أو عرضها للبيع. 
يُ��ش��ار إل���ى أن ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
اإلدارات  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  ط��ال��ب، 
مدى  بتتبع  المعنية؛  واألج��ه��زة 
التزام الشركات والمحال التجارية 
ب��م��ع��اي��ي��ر ال��س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، 
المجتمع  لحماية  عملها  وتكثيف 
م��ن ع��وام��ل وم��س��ب��ب��ات ال��ت��ل��وث 
الغذائي، و تعزيز التدابير الرامية 
إل���ى ض��م��ان ج����ودة ال��م��ن��ت��ج��ات 

وسالمتها المادية. 
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ُمنسقة الشؤون اإلنسانية ببعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا تقوم بزيارة لبلدية بنغازي

وصول )400( أسطوانة غاز  الطهي من مستودع مصراتة لبلدية غات

بالتعاون مع صندوق الزكاة توزيع إغاثة بمدرسة امعيتيقة بطبرق

فضيلة بترون تسّلم عددًا من اظرف اإلعانات للسيدات المعوزات والتي تعّول

ببعثة  اإلنسانية  الشؤون  ُمنسقة  قامت 
السيدة  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األم��م 
بنغازي  لبلدية  بزيارة  غانيون  جورجيت 
المرافق  والوفد  استقبالها  في  كان  حيث 

لها  
التسييري   المجلس  عضو  السيد/   
ل��ل��ب��ل��دي��ة ال��س��ي��د/ م.أح���م���د ال��ط��ي��رة 
السيدة/  التسييري  المجلس  وعضو 
البلدية   دي���وان  ووك��ي��ل  المذبل  راض��ي��ة 
مكتب  ومدير  األوجلي  ناصر  السيد/ 
الكزة  أسامة  السيد/م.  المشروعات 
السيد/  العامة  العالقات  إدارة  ومدير 

صالح البدري.
عمل  مجاالت  لتوضيح  ال��زي��ارة  تأتي   
البعثة في المجال اإلنساني والوقوف على 
الُمساعدة  تقديم  و  البلدية  احتياجات 
اإلنسانية والُمساهمة في ُمجابهة جائحة  

كورونا .
 وأوضحت السيدة /غانيون أن أعمال 

ال��ب��ع��ث��ة ت��ه��ت��م  ب��ب��رام��ج إع����ادة اإلع��م��ار 
المحلية   الحكومة  دع��م  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 

وبرنامج  الُمصالحة الشاملة. 
 كما أشارت إلى العمل على وضع خطة 
عام 2022 التي تتضمن اإلعمار  وتوحيد 

المؤسسات  .
 ه��ذا وت��م وب��ح��ث أوج���ه ال��ت��ع��اون في 
المجاالت التي  تعمل عليها  البعثة ودور 

بلدية بنغازي في هذا الصدد
وق��د أع��رب ال��س��ادة األع��ض��اء والسيد 
المشروعات  مكتب  ومدير  الديوان  وكيل 
عن تقديرهم  للجهود المبذولة من البعثة 
المجال  في  بنغازي  بلدية  لدعم  والرامية 
التي  والمشروعات  واإلع��م��ار  اإلنساني 
لألمم   اإلن��م��ائ��ي  البرنامج  بدعمها  ق��ام 

المتحدة.

ب)400(  محملة  شاحنة  وصلت 
أسطوانة غاز الطهي قامة من مستودع 
بالمواطنين  خ��اص  للغاز  مصراتة 
الذين تقدموا للتسجيل لدى مختاري 
للراغبين  اإلع���الن  بعد  ال��م��ح��الت 
غاز  أسطوانات  على  الحصول  في 
المجلس  مطالبة  على  بناءاً  الطهي 
إلدارة  إلحالتها  بكشوفاتهم  البلدي 
للنفط  ال��ب��ري��ق��ة  ب��ش��رك��ة  ال��ت��س��وي��ق 
والغاز إلدراجها في منظومة خاصة 
بالشركة وفق اإلجراءات المعمول بها 
في الشركة حتى تتم عملية الصرف 

المجلس  من  الكشوفات  اعتماد  ،و 
البلدي .

ويحيط المجلس البلدي علما للسادة 
سوف  التوزيع  عملية  ب��أن  المواطنين 
ت��ت��م وف���ق ال��ك��ش��وف��ات ال��م��ع��ت��م��دة من 
المجلس البلدي والمحاولة من مختاري 

المحالت .
وإذ يهنئ المجلس البلدي لبلدية غات 
السادة المواطنين الذين تم تلبية طلبهم 
، يثمن في الوقت نفسه على مجهودات 
كل من ساهم في تذليل الصعاب حتى 

تصل الخدمات للمواطن ببلدية غات.

ت���اب���ع رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
ال��ت��س��ي��ي��ري ل��ب��ل��دي��ة ط��ب��رق 
عبدالكريم  السيد  المكلف 
منصور  وال��س��ي��د  ب��وط��اب��ون��ة 
امداوي عضو المجلس ورئيس 
اللجنة  وعضو  األزم���ة  لجنة 
ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه ال��ح��اس��ي 
ت���وزي���ع اإلغ����اث����ة ب��م��درس��ة 
الهيئة  قامت  حيث  امعيتيقة، 

بالمنطقة  ل��إلغ��اث��ة  الليبية 
والتعاون  باالتفاق  الشرقية 
العالمي  ال��غ��ذاء  برنامج  م��ع 
وبالتعاون  المتحدة  ب��األم��م 
مع صندوق الزكاة في طبرق 
وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة تم 
على  الغذائية  ال��م��واد  توزيع 
عدد 149 أسرة فقيرة وذات 

الدخل المحدود.

س���لّ���م���ت األس����ت����اذة 
ب���ت���رون عضو  ف��ض��ي��ل��ة 
بالمجلس  المرأة  شؤون 
أوج���ل���ة بعض  ال��ب��ل��دي 
للسيدات  المالية  القيم 
تعول  والتي  المعوزات 
وال����م����س����ج����الت ف��ي 
لدى  الخاصة  القوائم 

المجلس البلدي.  
تم فرز األسماء  وقد 
ال��م��س��ت��ه��دف��ة م��ن ه��ذه 

خالل  من  المساعدات 
من  المجّمعة  البيانات 
االجتماعيين  الباحثين 
وال����ت����أك����د ال����ت����ام م��ن 
اح����ت����ي����اج����ه����م ل���ه���ذه 

المساعدات.
وق�����د وص���ل���ت ه���ذه 
ال���ق���ي���م ال�����ى ال��س��ي��دة 
خير  فاعل  من  فضيلة 
ك���ل خير  ال���ل���ه  ج�����زاه 

وأحسن اليه.

اجتمع السيد " حسين بودرويشة " عميد بلدية 
شحات و السيد " عثمان الميار " عضو المجلس 
مدير  الطيف  جمال  السيد  م��ن  بكل  البلدي  
جهاز تنفيذ مشروعات األسكان والمرافق الجبل 
األخضر والسيد جمال عبدالله 
العامة   م��دي��ر ش��رك��ة األش��غ��ال 
والمهندس  العريفي  وم��وس��ى 
المشرف   .. شعيب  أدم  هاني 
على المشروع والمهندس منعم 
و  األس��ك��ان  ال��م��ج��دوب منسق 
بعد   ، شحات  ببلدية  المرافق 
 15  ( مبلغ  الوطنية  الوحدة  حكومة  تخصيص 
( مليون دينار لجهاز تنفيذ مشروعات األسكان 
و المرافق الجبل األخضر تم االتفاق مع شركة 
رئاسة  م��ع  السابق  العقد  ف��ض  على  األش��غ��ال 
النداوي  ش��ارع  و  الجبل  شباب  لشارع  ال���وزراء 
لتجهيز  العمل  أيام في  واالنطالق خالل عشرة 
و هي  النداوي  و  الجبل  ش��ارع شباب  و رصف 
باكتمالها  حيث  للمدينة  الحيوية  ال��ش��وارع  من 
الرئيسي  المدخل  ف��ي  االزدح����ام  تقلل  س��وف 
لمدينة شحات  كذلك مباشرة بعد انتهاء العمل 
في الشوارع السابقة الذكر سوف تنطلق أعمال 

تجهيز كل من :
-شارع المخيم مدرسة العروبة

لسوق  المقابل  المتموح  و  بوحسيب  شارع   -
الجمعة. 

- شارع العجيل .

تحت   الطائرة  ل��ك��رة   ليبيا  بطولة  افتتحت 
21 عام والُمقامة ببلدية المرج بحضور رئيس 
صلهوب  م.ول��ي��د  ال��م��رج  التسييري  المجلس 
التربية  قطاع  م��راق��ب  اش��ن��ان  علي  والسيد   ،
فتحي  والسيد  المرج  والتعليم 
بوصفط موظف البلدية واللجنة 
والعديد  المروج  بنادي  اإلدارية 
االع��ت��ب��اري��ة،  الشخصيات  م��ن 
المجلس  رئ��ي��س  أل��ق��ى  ح��ي��ث 
ك��ل��م��ة ف���ي االف���ت���ت���اح م��رح��ب��اً 
المنطقة  من  الكرام  بالضيوف 
الشرقية والغربية ، وذلك في إطار دعم الشباب 
الواحد تحت  الشعب  أبناء  ولم شمل  والرياضة 

شعار الرياضة تجمعنا .

بودرويشة يجتمع بمدير جهاز االسكان 
والمرافق بعد تخصيص ) 15 ( مليون 

دينار لجهاز مشروعات شحات

برعاية  تسييري المرج ..
انطالق نهائيات بطولة ليبيا لكرة 

الطائرة تحت 21 عام
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مجلس اصحاب األعمال الليبيين يطلق منصة أعمال الرقمية
■ متابعة وتصوير: نعيمة المصراتي

منصة  ب��أط��الق  طرابلس  بمدينة  أحتفل 
أصحاب  مجلس  عليها  يشرف  والتى  أعمال 

األعمال الليبيين.
قبل  من  ترحيبية  بكلمة  االحتفالية  وبدأت 
فيها  رح��ب  الفالح  عبدالله  المجلس  رئيس 
للتنمية  االمريكية  الوكالة  كلمة  ثم  بالحضور، 
التنفيذي  المدير  ق��دم  بعدها  وم��ن  الدولية، 
السيد/  الليبيين  األعمال  أصحاب  لمجلس 
شرحا  قدم  وفيها  كلمته  القاجيجي  العارف 
ألعمال المنصة وأعلن في نهاية كلمته افتتاح 

المنصة رسميا.
تنمية  مركز  عام  مدير  السيد  ش��ارك  كما 
والتى  االحتفالية  ف��ي  ل��ه  بكلمة  ال��ص��ادرات 
توقيع  مراسم  إقامة  االحتفالية  ختام  قبل  تم 
بين مجلس أصحاب األعمال  التفاهم  مذكرة 
الليبيين ومركز تنمية الصادرات التابع لوزارة 

االقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.
وحول اطالق منصة أعمال تحدث لصحيفة 
الديوان السيد "اطهير عيسى الجازوي" المدير 
وال��زراع��ة  والصناعة  ال��ت��ج��ارة  لغرفة  ال��ع��ام 
غرفة  باعتبار  يهمنا  نحن  ق���ال:  ط��راب��ل��س 
تعتبر  طرابلس  والزراعة  والصناعة  التجارة 
من أكبر الغرف في ليبيا حيث يوجد بها أكثر 
من 80 الف منتسب، فحدث اليوم هو حدث 
اإللكترونية  البوابة  ..اليوم  مهم  ونشاط  مهم 
األنشطة  ويدعم  األعمال  رج��ال  يدعم  وه��ذا 
االقتصادية وفي ظل القوانين الموجودة حاليا 
الذي 2010   القانون  هذا  لسنة   23 قانون 
ويشجع  وال��ت��ج��ار  األع��م��ال  أص��ح��اب  يشجع 
ليييا،  ف��ي  العمل  على  األجنبية  ال��ش��رك��ات 
فوجود مثل هذه المنصة أو البوابة اإللكترونية 
مهم، ألن جميع الشركات األجنبية دائما تسعى 
إلكترونية  منصات  دائما  هناك  يكون  أن  إلى 
ويفضلون دائما التعامل مع الجانب اإللكتروني، 
طرابلس  والزراعة  والصناعة  التجارة  وغرفة 
تسعى إلدخال هذه البرامج اإللكترونية، ونحن 
هذه  وم��ت��ط��ورة...  حديثة  منظومات  لدينا 
المنصة متقدمة تعتبر فيها خدمات إلكترونية 
إلكترونية  بخدمات  وتتميز  العصر  مواكبة 
المعلومات  على  الحصول  في  رائعة  من  أكثر 
والتشريعات والقوانين وغيرها من المعلومات 
ال��م��س��اه��م��ة في  ال��غ��رف��ة  ن��ش��اط  وم���ن   ...
والمنتديات  االقتصادية  واألنشطة  المعارض 
والملتقيات، وعندما تجد المنصة اإللكترونية 
يتم فيها وضع هذه المعلومات تكون معلومات 
لجميع التجار وأصحاب األنشطة االقتصادية 
ونستفيد من خالل المؤتمرات المقامة وخاصة 
وسيكون  القادم  نوفمبر  في  مؤتمر  لدينا  أنه 
عن النشاط االقتصادي وعن االقتصاد الليبي 
هذا  عن  المعلومات  كل  سنضع  الله  وبعون 
األع��م��ال...  أصحاب  منه  ليستفيد  المؤتمر 
طرابلس  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة 
وتسعى  المنتسبين  لتفعيل  األيام  هذه  تسعى 
بتشكيل  وق��ام��ت  المنتسبين  م��ش��اك��ل  ل��ح��ل 
العديد من اللجان لمناقشة المشاكل المتعلقة 
االقتصادية  األنشطة  وأص��ح��اب  بالشركات 
والمساهمة في حل هذه المشاكل مع الجهات 

ذات العالقة.
الذيب  محمد  الدكتور  تحدث  جهته  وم��ن 
لصحيفة  ال��ص��ادرات  تنمية  مركز  عام  مدير 
الديوان قائال: نحن سعداء جدا بحضورنا هذه 

يشرف  التي  أعمال  منصة  انطالق  األمسية 
بالتعاون  األع��م��ال  أص��ح��اب  مجلس  عليها 
الدولية..  للتنمية  األمريكية  المؤسسة  مع 
اإلج��راءات  تسهيل  على  تعمل  المنصة  ه��ذه 
بالعمل  المهتمين  لكل  األعمال  بيئة  وتحسين 
قمنا  الصادرات  تنمية  كمركز  ونحُن  التجاري 
مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  األمسية  ه��ذه  في 
الشراكة  إط��ار  في  األعمال  أصحاب  مجلس 
الخدمات  وتقديم  والخاص  العام  القطاع  مع 
تنمية  مركز  ل��دى  المقيدين  المصدرين  إل��ى 
المنصة  ه��ذه  من  االستفادة  في  ال��ص��ادرات 
التي يوجد بها العديد من الخدمات سواء أكان 
المنظمة  والتشريعات  القوانين  على  االطالع 
أو  اإلع����الن  إم��ك��ان��ي��ة  أو  ال��ت��ج��اري��ة  للعملية 
الترويج لمنتجاتهم عن طريق هذه المنصة... 
فهناك العديد من الخدمات التي تقدمها هذه 
المنصة ومن هذا المنطلق سنقوم بتوجيه كل 
الشركات المقيدة لدى مركز تنمية الصادرات 
من  واالستفادة  المنصة  لهذه  االنتساب  الى 
خدماتها ألنها تعمل على تحسين بيئة األعمال 
وتسهيل الوصول إلى أي مستند مطلوب أو إلى 
الصادرات  تنمية  ومركز  ق��رار،  أو  تشريع  أي 
يعني بالصادرات غير النفطية، طبعا كما نعلم 
جميعا أن ليبيا دولة نفطية تعتمد اعتماد كامل 
على النفط، ونسعى من خالل هذه المؤسسة 
العمل على توفير بدائل عن النفط كايرادات 
لليبيا صادرات ليييا 2019 رغم وجود جائحة 
كوفيد19 والتي أثرت تحديدا على االقتصاد 
االقتصاد  ذلك على  انعكس  وبالتالي  العالمي 
الليبي فنحن جزء من هذا العالم ولكن بفضل 
و600  مليار  ليبيا  ص���ادرات  ت��ج��اوزت  الله 
الليبية في عام  مليون هذه مجمل الصادرات 
وفي 2020 كان الرقم غير مرضى  9 201 
نظرا ألن العالم أغلق على نفسه كل المنافذ 
السلع  ان��س��ي��اب  ف��ي  تشديد  ه��ن��اك  واص��ب��ح 
فنسغي جاهدين لوضع كل الحلول وبحث عن 
السبل في سبيل وصول المنتجات الليبية إلى 
عبارة  أصبح  ذك��رت  وكما  العالمية  األس��واق 
والمحافل  ليبيا في جميع األس��واق  صنع في 
معتمدة  سنوية  لدينا خطة  وبالتأكيد  الدولية 
من  ال��ن��ش��اط��ات  م��ن  مجموعة  على  تحتوي 
بإذن  سنسعى  والمعارض  المؤتمرات  ضمنها 
االقتصاد  وزارة  مع  التواصل  بعد  تعالى،  الله 
التي نتبعها إلقامة معرض التمور وسيكون في 
القريب العاجل ونعلم جميعا أن موسم التمور 
بها  يمر  التي  الظروف  نتيجة  ب��دأ  ليبيا  في 
التمور،  المزارع اوال ثم المصدرين، مصدري 
نعمل على إقامة معرض تسويقي الهدف منه 
إيجاد فرص للتصدير لمنتج التمور في ليبيا 

وبإذن الله سيكون في القريب العاجل رغم أن 
هناك تشديد على التجمعات في ظل جائحة 
كل  ونتبع  المعرض  نقيم  س��وف  لكن  ك��ورون��ا 
الطرق االحترازية حفاظا على سالمة الجميع.
التنفيذي  المدير  قال  أعمال  منصة  وعن 
القاجيجي":  "العارف  االعمال  رجال  لمجلس 
المجلس  إلدارة  ي��ذه��ب  ال��ع��ض��و  أن  ب���دل 
ان  يمكن  التسجيل  ويريد  واوراق  واج��راءات 
ومكتبه  بيته  في  جالس  وه��و  اآلن  بها  يقوم 
التي  األخ���رى  الخدمات   : وثانيا  أوال،  ه��ذا 
مع  التواصل  طريق  عن  الخاص  قطاع  تدعم 
الخاص  القطاع  ألن  العام،  القطاع  مؤسسات 
ال يستطيع أن يعمل بمعزل عن القطاع العام، 
والحقيقة فالقطاع العام ال يستطيع أن يعمل 
يتم  أن  ف��الب��د  ال��خ��اص  القطاع  ع��ن  بمعزل 
مع  العمل  ويكون  ويتشاركوا  بينهما  التواصل 
على  ح��ي  م��ث��ال  تعتبر  ه��ذه  المنصة  ب��ع��ض، 
الشراكة نحن ماذا سنفعل؟ عندنا اتفاقات مع 
للتواصل  المنصة  طريق  عن  عامة  مؤسسات 
للتعاون كل مؤسسة حسب  المعلومات  لتبادل 
التخصص الذي تعمل فيه، التواصل هو عندما 
القطاع  تعترض اصحاب  هناك مشاكل  تكون 
يستطيع  األع��م��ال  رج���ال  ومجلس  ال��خ��اص 
المؤسسات  مع  المنصة  طريق  عن  التواصل 
لتذليل هذه المشاكل، كذلك يستطيع أن يعلق 
وق��رارات  سياسات  على  اقتراحات  ويرسل 
للدولة صادرة في المجال االقتصادي أو يبعث 
اقتراحات ونحن بدورنا نقوم بنقلها عن طريق 
باإلضافة  االختصاص،  جهات  ال��ي  المنصة 
الخبرات  تبادل  به فنحن عملية  نقوم  ما  الي 
والمعلومات ونقوم بالترويج لمؤسسات القطاع 
العام والخاص ونحن نحاول بقدر االمكان ان 
نكون غير منافسين ولكن نحن شركاء، المنصة 
هي استكمال لمسار رقمنة الخدمات في كل 
أنحاء ليبيا وفكرة دعم الحكومة االلكترونية، 
ونحن نعمل على تسهيل اجراءات القطاع العام 
الخاص  القطاع  واصحاب  به  العاملين  وحياة 
وهذا  الجميع،  على  نتكلم  ونحن  به  والعملي 
جزء للكل واستطعنا استكمال المشروع وعن 
طريق المنصة نستطيع المساهمة في استقرار 

االقتصاد والحياة في ليبيا.
إطالقها  عن  أعلن  التى  المنصة  أن  يذكر 
رسميا اليوم هي موقع الكتروني تم انشاءه عبر 
مجلس اصحاب االعمال الليبيين وبالتعاون مع 
مؤسسة USAID، والمنصة أطلقت باللغتين 
المنصة،  من  والهدف  واالنجليزية،  العربية 
رقمنة خدمات المجلس ودعم القطاع الخاص 
التعاون  وتعزيز  واالجنبي  المحلي  واالستثمار 

بين القطاع الخاص والعام

كما أن المنصة موجهة الى قطاع االعمال 
و ريادي االعمال والى المهتمين باالستثمار او 

بالوظائف والى المؤسسات العامة
كافة  واحد  مكان  وفي  ستحتوي  والمنصة 
المتعلقة  والتقارير  وال��ق��رارات  التشريعات 

باالنشطة االقتصادية بمختلف انواعها
المناقصات  ال��م��ن��ص��ة  خ���الل  وس��ت��ع��رض 
والمشاريع  التجارية  وال��ع��روض  وال��ع��ط��اءات 

المتاحة لالستثمار
االح��داث  المنصة  ضمن  ستعرض  وأيضا 
امكانية  م��ع  ليبيا  وخ���ارج  داخ��ل  وال��م��ع��ارض 
المشاركة فيها من المنصة عبر االشتراك في 

باقة عضوية المجلس .
متعلقة  تدريبية  دورات  المنصة  وستعرض 

بقطاع االعمال و ادارة المشاريع
يمكن  بالمنصة  االش���ت���راك  خ���الل  وم���ن 
العراقيل  حل  في  المساعدة  على  الحصول 
التواصل  عبر  وذل��ك  انشطتكم  تواجه  التي 

المباشر مع المؤسسات ذات العالقة
ري���ادي  ل��ق��ط��اع  ال��دع��م  المنصة  وس��ت��وف��ر 
االعمال  حاضنات  ضمن  المسجلة  االعمال 
لمشاريعهم  التسويق  وذلك عبر   ، ليبيا  داخل 
المؤسسات  او  المنتسبين  االع��ض��اء  ب��ي��ن 

التمويلية والتي قد تهتم بدعم هذه المشاريع
والمنصة توفر ثالث باقات سنوية لالشتراك

المخصصة  الخدمات  المنصة  عبر  وتقدم 
لالعضاء المنتسبين بمجلس اصحاب االعمال 

الليبيين
المنصة  ب��اق��ات  اح��د  ف��ي  العضوية  وعبر 
بشكل  اعمالكم  ادارة  امكانية  على  تتحصل 
يتم  التي  للباقة  ووفقا  باالمكان  حيث  سلس 

االشتراك بها، مثال:-
– اضافة عروض عمل

– وظائف
– مناقصات وعطاءات

الشريكة  ال��م��ؤس��س��ات  م��ع  ال��ت��واص��ل   –
بالمنصة

– التسجيل بدليل شركات المنصة
– التسويق لالنشطة

– االشتراك في المعارض والمؤتمرات التي 
يدعمها المجلس داخل وخارج ليبيا

– الحصول على المساعدة القانونية
– الحصول على المساعدة في تأسيس او 

تسجيل الشركات
ع��دة  اب����رام  ع��ل��ى  تعمل  المنصة  ان  ك��م��ا 
من  مؤسسات  مع  وش��راك��ة  تعاون  اتفاقيات 
خدمات  توفير  بهدف  والخاص  العام  القطاع 
او  المنصة  مستخدمي  ال��ى  وم��رن��ة  سلسلة 

زائريها بشكل عام .
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ثقافية

اف��ت��ت��ح��ت وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
يوم  مساء   " توغي  مبروكة   " المعرفية 
األربعاء الماضي فعاليات معرض » ليبيا 
وايطاليا: تراث حضاري مشترك «, والذي 
نظمته مصلحة اآلثار بالتعاون مع السفارة 
الحمراء  بالسرايا  ليبيا,  لدى  اإليطالية 

بطرابلس، 
وح��ض��ر ح��ف��ل االف��ت��ت��اح وك��ي��ل وزارة 
الخارجية، ورئيس مصلحة اآلثار، والسفير 
من  وع��دد  بوتشينو,  جوزيبي  اإلي��ط��ال��ي 
المعتمدة  الدبلوماسية  والبعثات  السفراء 
اإليطالية  اآلث��ري��ة  البعثات  و  ليبيا,  ف��ي 
المهتمين  من  وجمع  ليبيا,  في  العاملة 

باآلثار في ليبيا.
اجنحة  ف��ي  الثقافة  وزي���رة  وت��ج��ول��ت 
اآلث��ار  مصلحة  رئ��ي��س  برفقة  المعرض 
والسفير اإليطالي، الذي احتوي  لوحات 
عن فترة العمل المشترك الليبي اإليطالي 

في مجال اآلثار .

تحتضن جامعة سرت خالل الفترة من 
من  الثالثين  وحتى  والعشرين  ال��س��ادس 
الجامعات  الجاري مسابقة  شهر سبتمبر 
وزارة  بإشراف   )2021( للشعر  الليبية 
بحكومة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 

الوحدة الوطنية
 وأف���اد م��راس��ل وك��ال��ة األن��ب��اء الليبية 
بسرت نقال عن مصادر اللجنة اإلعالمية 
للمسابقة سوف تكون المسابقة يوم االحد 
الشعر   ( المختلفة  الشعر  أن��م��اط  ف��ي 
العربي الفصيح- الشعر الشعبي - الشعر 

الغنائي- الشعر المحكي ( . 
 ووضعت اللجنة العليا شروط المسابقة 
من بينها أن تبتعد القصيدة عن الجهوية 
سن  يتجاوز  ال  وأن   ، السياسية  والقبيلة 
ترشيحه  يتم  وأن  عام  تالثون  المشارك 
بإلقاء  المتسابق  يلتزم  وأن  الجامعة  من 

القصيدة أمام لجنة التقييم بنفسة 

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية 
تفتتح معرض "ليبيا وإيطاليا": 

تراث حضاري مشترك 

جامعة سرت تستضيف 
مسابقة الجامعات الليبية 

للشعر 2021 

عبدالله مختار السباعي:

األلحان الليبية تعاني السرقة دون مالحقة قانونية

ي��ش��غ��ل ع��ب��دال��ل��ه م��خ��ت��ار ال��س��ب��اع��ي، 
ليبيا  مندوب  وظيفة   2013 العام  منذ 
العربي  للمجمع  التنفيذي  المجلس  في 
العربية.  الدول  لجامعة  التابع  للموسيقى، 
اللغة  عن  مترجم  أحدها  كتب،  تسعة  له 
هنري  المستشرق  تأليف  من  اإلنكليزية، 
جورج فارمر تحت عنوان “حقائق تاريخية 
نشره  ال��ع��رب��ي”،  الموسيقي  التأثير  ع��ن 
بالتعاون  للموسيقى  ال��ع��رب��ي  المجمع 
قام  كما  ال��ع��رب.  الناشرين  مؤسسة  م��ع 
الموسيقية  المؤلفات  من  العديد  بتأليف 
الحوار  ه��ذا  ف��ي  وال��م��ت��ط��ورة.  التقليدية 
يتحدث الباحث الموسيقي عبدالله مختار 
السباعي ل�“العرب” عن الموسيقى الليبية 
والسرقات التي تعّرضت لها سابقا، وسط 

غياب مدّونة موسيقية توّثقها.
ي��ق��ول ص��اح��ب ك��ت��اب “ت����راث ال��ن��وب��ة 
التدوين  يبدأ  “ل��م  ليبيا”،  في  األندلسية 
افتتاح  إاّل مع  ليبيا  الفعلي في  الموسيقي 
عام  الليبية  ب��اإلذاع��ة  الموسيقى  قسم 
1957، حيث تّم تأسيس فرقة موسيقية 
لتسجيل األعمال الغنائية الجديدة، وتّمت 
بهذه  للقيام  عرب  بموسيقيين  االستعانة 
علي  المرحوم  أب��رزه��م  م��ن  لعل  المهمة 
أبوالسعود المصري في طرابلس، والمرحوم 
في  الفلسطيني  )ك��ّت��وع(  أبوالّسعيد  علي 
بنغازي. وقد قمُت في رسالتي الماجستير 
والدكتوراه بتدوين نصوص وألحان وأوزان 
ومقاطع  الشعبية،  األلحان  من  كبير  عدد 
دراس��ة  إج��راء  مع  الليبية  المالوف  نوبة 

تحليلية نقدية عليها”.
نقل  هو  الموسيقي،  “التدوين  ويضيف 
من  تنتقل  مسموعة  أن��غ��ام  م��ن  األل��ح��ان 
مكتوبة  رم��وز  إلى  األثير،  عبر  مصادرها 
على ورق ُمدَرّج خاص، تسمح بإعادة أداء 
وعزف تلك األلحان مرة أخرى، في زمان أو 
مكان آخر، وهي وسيلة لحفظ تلك األنغام 
الحديثة  الطريقة  اكتملت  وقد  وتوثيقها. 
قرون  منذ  أوروب��ا  في  الموسيقي  للتدوين 
لألسف  استعمالها  تأخر  ولكن  ع��دي��دة، 
الشديد في البالد العربية إلى بداية القرن 
الكثير  إلى ضياع  أَدّى  مّما  التاسع عشر، 

من تراثنا الموسيقي والغنائي”.
وي�����رف�����ض ص����اح����ب ك����ت����اب “ن���ح���ن 
المرسكاوي  أغنية  تكون  أن  والموسيقى” 
شكال جديدا ألغنية راب ليبية، وعن ذلك 
إلى  ينتمي  ال  المرسكاوي  “ال��ف��ن  يقول 
كل  البعيد  الُمستورد،  الغنائي  اللون  هذا 
فالمرسكاوي  األصيل،  تراثنا  عن  البُعد 
قرون  منذ  م��وروث��ة  قديمة  شعبية  أغنية 
طويلة، نشأت وترعرعت في مدينة مرزق، 
الواحة الواقعة في أقصى الجنوب الليبي، 
وهي تنتمي إلى األغاني الشعبية مجهولة 

نة”. المؤلف والملحن وغير الُمدَوّ
ويوضح السباعي أن أغنية المرسكاوي 
انتشرت عن طريق التواتر الشفهي، وُكتبت 

في  ولُ��ّح��ن��ت  ال��ع��ام��ي��ة،  باللهجة  كلماتها 
مقامي البياتي والرصد على أوزان شعبية 
والدربوكة  الزمارة  بآلة  ُمصاحبة  محلية، 
وهي  والرقص.  األيدي  وبتصفيق  ف  وال��ُدّ
في  وتُستعمل  كبيرة،  وظيفة  تُ��ؤِدّي  أغنية 
في  االجتماعية  المناسبات  من  العديد 
مدينة مرزق. وهناك لون آخر يُعرف بغناء 
“اللي”، يُؤَدّى في المقام الكبير )الماجور، 
وهو مقام مشترك بين الموسيقى الشرقية 
أداءه  الزمارة  آلة  تستطيع  وال  والغربية، 
ألن درجات نغمه تنتمي إلى السلم الغربي 

ل(، وبمصاحبة طبل مرزق فقط. المعَدّ
وانتقلت هذه األغاني عن طريق تجارة 
القرنين  خ��الل  ازده��اره��ا  أثناء  القوافل 
ال��ث��ام��ن ع��ش��ر وال��ت��اس��ع ع��ش��ر إل���ى م��دن 
من  وأصبحت  الشمالي،  الليبي  الساحل 
ُسجلت  وق��د  فيها.  ال��غ��ن��اء  أن��م��اط  أه��م 
العديد من هذه األغاني في اإلذاعة الليبية 
ُكتبت  أن  بعد  افتتاحها عام 1957،  منذ 
بأدائها  وقام  جديدة،  غنائية  نصوص  لها 
قام  وق��د  الليبيين.  المطربين  مشاهير 
بتسجيل  مرشان  محمد  ال��راح��ل  الفنان 
أنماط متطورة من هذه األغاني المرزقية، 
“جرت  أغنية  منها:  “الل��ي”،  غناء  خاصة 
 .” علَيّ العين  “واط��ت  وأغنية  واقي”،  الَسّ
لون جديد  السابع ظهر  العقد  بداية  وفي 
بنغازي،  مدينة  في  المرزقي  الغناء  من 
إاّل  ال��ت��راث األص��ي��ل  ذل��ك  م��ن  ال يحمل 
اسمه فقط، قام بأدائه عدد من الفنانين 
الشعبيين في حفالت األعراس الرجالية، 
ُعرف بالمرسكاوي، وتَمّ تسجيله بنصوص 
وألحان جديدة وبمصاحبة آلة األكورديون 

والزمارة والدربوكه.
البالد  ط��ول  على  ال��ل��ون  ه��ذا  وانتشر 
وعرضها، انتشارا كبيرا عن طريق تجارة 
“ال��ك��اس��ي��ت” ال��ت��ي ك��ان��ت رائ��ج��ة بشكل 
أهم  من  ولعل  ال��وق��ت.  ذل��ك  في  ملحوظ 
نجوم هذه األغنية في مدينة بنغازي: علي 
وجمال  ويكه”،  ب�”علي  الشهير  الجهاني 
الكردي  وسمير  الصور،  وفتحي  عاشور، 

وغيرهم الكثير.
ويشير عبدالله السباعي إلى أن موضوع 
السرقات الفنية في مجال األغنية الليبية، 
على  العمل  يجب  وخطير،  ه��ام  موضوع 
إيجاد حلول سريعة وناجعة له. وقد ظهرت 
هذه السرقات خالل عقود زمنية مضت، 
واستمرت لفترات طويلة. ومثاله على ذلك 
الفن المرزقي الشعبي الذي كان يذاع في 

بعض اإلذاعات العربية، دون اإلشارة إلى 
وأحيانا  األغاني،  لهذه  األصلي  المصدر 
تلك  من  وملحنين  لشعراء  تُنسب  كثيرة 

البلدان.
الليبي  الموسيقي  ال��ب��اح��ث  وي��ع��ت��رف 
ظهور  مع  أكثر  تفاقمت  الظاهرة  هذه  أن 
خالل  الحديثة  الشبابية  األغاني  وانتشار 
“لعل  ويوّضح  الماضية،  الزمنية  العقود 
عدم  ال��س��رق��ات  ل��ه��ذه  الرئيسي  السبب 
اشتراك الحكومة الليبية في جمعية حقوق 
المؤلف ومقرها باريس منذ افتتاح اإلذاعة 
حقوق  أض��اع  مّما   ،1957 ع��ام  الليبية 
رفع  م��ن  يتمكنون  ال  وجعلهم  الفنانين، 
قضايا في حق من سرق أعمالهم الغنائية، 
وهذا ما جعل أيضا تراثنا الغنائي الشعبي 
األصيل في مرزق وواحات الجفرة، وأغاني 
من  لكل  نهبا  المعروفين،  الفنانين  بعض 
هَبّ ودَبّ شرقا وغربا، دون أن يتمّكن أحد 
قانونيا،  عليها  المستحوذين  مالحقة  من 

ومحاسبتهم ماديا ومعنويا على فعلتهم”.
وفي المقابل، ال يظن عبدالله السباعي 
أي  تُواجه  المعاصرة  العربية  األغنية  أن 
تحديات وما حدث خالل العقود الماضية، 
بنصوصها  الشبابية  لألغنية  ظهور  م��ن 
الُمشبعة  الحديثة  وإيقاعاتها  وألحانها 
بالروح الغربية، ودخول اآلالت اإللكترونية 
والتقنيات الحديثة في تسجيلها ونشرها، 
تطّورا  يعّد  كليب  الفيديو  ظاهرة  وانتشار 
شمل  ال��ذي  العام  التطّور  فرضه  طبيعيا 

معظم مظاهر الحياة المعاصرة.
الصعوبة  م��ن  “لعله  ي��ق��ول  ذل��ك  وع��ن 
بمكان أن نطلب من شباب اليوم االستماع 
إلى أغاني الزمن الجميل واالنسجام معها 
نصوص  من  فيها  بما  وأداءه���ا،  وحفظها 
زمن  إلى  تنتمي  وأوزان  ومقامات  وألحان 
مضى وال تتناسب مع عصرهم الحاضر، 
ونطلب منهم ترك ما بين أيديهم من تطّور 

وحداثة”.
ومع ذلك يقّر عبدالله مختار السباعي 
على  ت��زال  ال  الجميل  الزمن  “أغ��ان��ي  أن 
مستمعوها  لها  ي���زال  وال  ال��ح��ي��اة،  قيد 
وُمحبُّوها من كبار السن، من آباء وأمهات 
الكثير  يحملون  الذين  وج���دات،  وأج���داد 
التي  ال��رائ��ع��ة  الجميلة  ال��ذك��ري��ات  م��ن 
ال  جعلهم  مّما  األغاني،  تلك  مع  عاشوها 
الُمعاصرة  اليوم  شباب  ألغاني  يستمعون 
تمثل  أنها  ويعتبرون  معها،  ينسجمون  وال 

تدهورا في مستوى الذوق الفني”.

■ الديوان – موقع طيوب االلكتروني
■ كتبت: خلود الفالح

يعترف عبدالله مختار السباعي الباحث في 
علوم الموسيقى العربية بأن األغنية وليدة 

رة بصدق عن مشاعر وأحاسيس  عصرها، وُمعِبّ
من يصنعها، ومن يتلقاها، وهي مرآة لحضارة 
وثقافة وزمان ومكان المجتمعات التي تظهر 

فيها. وهذا ما جعل نصوص وألحان وإيقاعات 
األغاني تختلف من بيئة إلى أخرى، ومن عصر 

إلى آخر، وتختلف أيضا حتى داخل البيئة 
الواحدة. ومن هناك يقّر الباحث الموسيقي 

الليبي بأن كل زمن ينتج فنه الجميل.
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

ها أن�ا

الطبيب النفسي

أقَفَلت للُحّب فّجًا
تحِسُب العطَشاَن ريِقي

راَهَنت عالشوِق مّني
َو تناَست .. أْن رفيِقي 
قاتٌل في الِعشِق دومًا

ال ُيباِدر .. فاستِفيِقي
ُمتِقٌن للُبعِد ُمبِهر

لو أذاُه .. لو شقيِقي
فاعِذِري قلِبي ِلَدهٍس

إن رآِك في طريِقي
ها أنا والحبَّ ُعهرًا

نقتُل أسباَب ِضيقي

ِبنزع  النفسي  طبيبُه  ق���اَم  ح��ي��َن 
التي تأخذ مساحة  الطبّية  نّظارته 

ِنصف وجهِه، 
ال��ه��االت،  ه����ذِه  أّن  ِم���ن  ِل��ي��ت��أّك��د 
المريض  وجه  وشحوب  والكدمات، 
الجاِلس أمامُه، أّنها ليست ِبُبقٍع في 
جدًا  حقيقة  انها  الطبّية،  عدساتَهِ 
ستتشّوه  ِلكانت  ولمسها  نهض  ولو 
الُحزن  َف��ه��ذا  أي��ض��ًا،  وتتبقع  ي��داه 
اسُمك،  ما  الطبيب،  لُه  قال  ُمعدي، 
كتفه  هّزت  غير  جوابًا  يتلقٰى  َفلم 
عينيِه  في  الساكنة  الِبحار  وِتلك 
إرتطام  ِلكثرة  لونها  َف��ق��دت  اّل��ت��ي 
َكم  األسئلة،  َفُيكرر  بها،  األم���واج 
عمرك، وهذِه المرة تلقٰى جوابًا من 
الجالس  ب��أّن  يتأكد  جعلتُه  نظرٍة 
أمامُه ال عمر لُه وال ميالد، وعندما 
الُمعتادة،  أمورِه  ِبسرد  الطبيب  بدأ 
َك���ال���ك���الم ع���ن األم�����ل وال��ح��ي��اة، 
كان  وال��ن��ج��اة،  العيش  وُم��ح��اوالت 
ُيجيد  فهو  تمامًا  صامت  المريض 
أن  إل���ٰى  ِب��ط��الق��ة،  الصمت  ت��ح��دث 
انتهٰى وقت الجلسة وآن لُه أّن ينهض 
ل��ي��دخ��ل ب��ع��دُه ال��م��ري��ض ال��ت��ال��ي، 
بأعراض  مصاب  هنا  يأتي  من  فكل 
جثته،  يّجر  ِبصمت  فخرج  الحياة، 
علٰى  ُمعتاد  غير  فهو  يتحدث  َل��م 
الحديث اّلذي يحتوي علٰى األحرف 
المسرودة  وال��ُم��ف��ردات  المبتذلة 
يملك  ال  ألن��ه  يتحدث  َل��م  ِب��ح��ذر، 
ِلسان كالبقية، كل أعضاءة جامدة، 
الطبيب  عند  ك��ان  أن��ُه  ُي���درك  ل��م 
أنُه  الُمفترض  من  ال��ذي  النفسي، 
المكان الوحيد اّلذي بِه األكسجيَن 
هم  من  ُكل  يستنشقُه  لُه،  الُمناسب 
يتنّهدون،  واح���د  وبزفير  ه��ن��اك، 
ول��ك��ن��ُه ك���ان وح���ي���دًا ل��درج��ة أّن 
يتجرأ  ال  ُتفزعه،  الهادئة  االصوات 
فيتهمُه  غريب  مع  حرفًا  يلفض  أن 
متحجرًا  جلس  ِل��ذل��ك  ِبالجنون، 
لفرصتِه  إرضاًء  فقط  الطبيب  أمام 
وال  له  حيلة  فال  للنجاة،  األخيرة 
شفاء، ُهنا تأكد أنُه المكان يحتويه 
سوٰى غرفته، والسقف الشاهد على 
إنطفاء روحه، وحيد جدًا، ال مكان 

له سوٰى نفسه، الهاِلكة، جدًا.

■ بقلم: أمير الكردي 

■ بقلم : حميدة الزوي 

ه�كذا أنا

تس�اقط

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم: علي المنصوري

كنُت جالسا على البحر آنذاك حين أطلْت َساجدة من أعلى 
الكرنيش 

كعادتي أجلس مقابال لصفعات الريح المالحة
بحركة  بكماشته  يهرب  وه��و  األحمر  السلطعون  أراق��ب 

جانبية مضحكة
يقترب من الشاطئ شيئا فشيئا وهو على مرأى مني 

يأتي زبد أبيض فيخطفه بعيدا 
لفظتني  كما  يلفظه  البحر  لعل  يعود،  لعله  أراق��ب  أظل 

الحياة
التي  والنباتات  الطحالب  وحدها  شيئا،  البحر  يلفظ  ال 

تشبه السبانخ 
ترقص أسفل صخرٍة يداعبها الموج

وكل ما هو ميٌت بالفعل .
أظل أتأمل ..

الكثير جدا من الصدفات والقواقع
قنافذ البحر تمأل رقعًة ما هنا أيضا

والنورس الحائم يعيد الذكريات
هكذا أنا 

أراقب البحر 
وهكذا هي دائما ... تراقبني من األعلى 

يخبرني البحر دائما بوجودها، يفضحها دوما
يلمح لي بكل الطرق، وأنا هائم في هذا الخليج الصغير

هائم في تضاريس الصخور الخضراء
شظايا الحصى الحمراء وقواقع اللؤلؤ الفارغة

أستشعر تلك النظرات التي تخرق جانب ظهري 
وأحاول مستميتا التظاهر بالالمباالة 

تحلق النوارس خلف ظهري وتصرخ محاولة استجداء نظرة 
سريعة

يلفظ البحر السلطعون األحمر الذي يتحرك مائال متجها 
لمخبئه خلفي

يحاولون بجهد جّري للنظر خلفي
صياٌد يصل

يخرج عدته ويضع حاجياته خلف ظهري، أسمع ضوضاء 
ُمعداته بتأمل

َيشدني الفضول 
كل هذا فقط ألنظر خلفي

ال أريد
ما زالت الدموع من عن ُمقلي تنسكب مذ حضرت إلى هنا

ما زلت منفعال أحاول تدارك دمعاتي
كيف سأنظر خلفي

هنالك من األحزان بقدر ما هنالك من ملوحة البحر 
يصرخ أحدهم باسمي 

أنحني على ذاتي وأتقوقع ما بين ذراعّي
ال زال الصوت عميقا جدا 

أحس به وهو يقترب
أحس بخطواتهم جميعا

صرخات النورس
دبيب السلطعون

ساجدة وهي تنزل الدرجات نحوي
الصياد وهو يجرجر معداته

القواقع وهي تنزلق 
سبانخ البحر وهي ترقص بحفاوة 

صفعات الرياح تهوي بقوة أشد
ال أريد رفع رأسي 

فجأة يصرخ بي صوت غريب، كان للصياد 
صوته لم ينقذني مما ظنه هو بؤسا بالنسبة لي

لكّن هذا البؤس قد أنقذني من بؤس أشد
حفاوة  من  أوتي  ما  بكل  فجأة  المرتفع  الموج  ذلك  يرتطم 

بجسدي
يتالشى ملح الدموع وتحل مكانه مياه البحر البارد

يقترب الصياد مني
أبدأ بنوبة من الضحك 

أبتسم لوجهه الجميل الذي شابته سمرة الشمس 
أحمل حذائي بصمت، أصعد الدرجات 

تحاول  ال��م��ع��ت��ادة،  بكلماتها  تهمس  ب��ت��أن��ي،  إل��ي  تنظر 
خلفي،  تمضي  مازالت  أمضي،  مازلت  كالعادة،  استرضائي 

أطأطئ رأسي وأغادر كالعادة
ال تسألوني من هي ... حاولوا فهم حزني أوال

بمجرد أن تخرج للشارع 
تشرع البيوت المقابلة نوافذها وكأنها مبتهجة بإطاللتها

تفتح أبواب الجيران على مصراعيها آملًة دخولها
تتسارع نبضات غصون شجرة الياسمين، 

يغازل عيونها الكبير قبل الصغير
تداعب فتيات الشارع خديها بقرصٍة تجعل الدماء تتدفُق 

في اوردتها 
تفرح الرياح وهي تداعب خصالِت شعرها المنساب ..

األرض  على  حطت  الله  عند  من  منزلة  طفلة  وكأنها  كانت 
بوجه مالئكي

بعيونها الخضراء وشعرها الغجري ومالمحها "الدرناوية"
كأنها نزلت ملكًة لتسُكَن على عرش قلوب المارة .. 

رأيتها للمرة األولى جالسًة على عتبِة بيتها
تالعب دميتها وتصفف شعرها

دخلُت شارعها في آخر زيارٍة لمدينة درنة
وجدت فيه صور الذكريات قد سقطت 

وأبواب الجيران قد أغلقت 
والنوافذ أعلنت الحداد 

وأطفال الشارع متسمرين في عتباِت بيوتهم
وغصون الياسمين فقدت نبضها

تساقطت أوراقها في وسط الربيع ورحلت مع الريح
وإذ بي أراها على عتبة البيت تجلس بغطاء رأٍس على غير 

عادتها
تبدلت مالمحها .. وأسوّد وجهها .. وغارت عيناها

تغّير فيها كل شيء عدا لون لؤلؤتيها الخضراوين 
نشر  تحاول  الزالت  كأنها   .. تتزحزح  لم   .. المكان  ذات  في 

اإلبتسامة في أرجاء الشارع 
شعرها  من  بدال  دميتها  شعر  تصفف  كانت   .. المرة  وهذه 

الذي تساقط مع اول جرعة كيمياوي ..

■ بقلم : أكرم اليسير  مشاكل جانبية

لم تكن المشكلة أنه امتهن الزراعة 
ولكنها كانت أن الحقل لم يكن ملكه 

لذا كان كلما زرع قصيدة 
أشعلت أم الفالح التنور بها .. 

***
لم تكن المشكلة أنه باع األرض 

ولكنها كانت سبه لعامل الكهرباء 
وتنقيبه عن البترول في كوب قهوة 

لذا كان كلما حك لحيته 
سقط أحد أبنائه ومات ..

***

لم تكن المشكلة أنه جاوز من العمر جنونا 
ولكنها كانت سقوط أسنان عقله 

لذا كان كلما مضغ فكرة بصقته .. 
***

لم تكن المشكلة أن زوجته ال تحبه 
ولكنها كانت أنه هو نفسه ال يحبها 

وسب  اإليجار   دفع  في  يشتركان  كانا  لذا 
الجيران

وابنهما المتوفي    ..
***

لم تكن المشكلة أنه كان نمرا من ورق 

ولكنها كانت أن الورق في حقيقته 
ورق تواليت 

ل��ذا ك��ان��ت م��ؤخ��رات ه��ذا ال��ع��ال��م تلتصق 
بوجهه

كلما حاول أن يزأر .. 
***

لم تكن المشكلة أنهم من نصب المقصلة في 
ساحة القرية 

ولكنها كانت أنه اليدري من كسر إصبعه 
لذا كان كلم أشار لشيء بوسطاه 

نال قسطا وافرا من السباب  والحجارة ..
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د. عادل سلطان: 

شركة الضمانية للتأمين أصدرت أكبر وثيقتي تأمين 
على مستوى ليبيا وهي لشركتي مليته وماديكة

الشركة  عن  نبذة  نحتاج  بداية   -
وفروعها وخدماتها المقدمة؟ 

تأسست  للتأمين  الضمانية  الشركة 
وكانت  متينة  أس��س  على   2015 ف��ي 
بأنواعه:  التأمينات  تستعد بدخول سوق 
الممتلكات والمسؤوليات باستثناء تأمين 
الحياة؛ لما يتطلبه هذا المجال من وجود 
متخصص اكتواري له القدرة على العمل 

في التأمين على الحياة.
الميالدي  العام  في  الشركة  استعدت 
الفعلي  ال��ع��م��ل  غ��م��ار  ل��خ��وض   2017
بنغازي  وفرع  العامة  اإلدارة  خالل  ومن 
الضمان  محفظة  صحبة  العمل  ب��دأت 
فشيئا  شيئا  المجال  لتوسع  االجتماعي؛ 
الخاص  القطاع  إل��ى  ويمتد  ذل��ك  بعد 
وصوال إلى التأمينات البحرية وتأمينات 
التأمين  إلى  باإلضافة  والسطو  الحرائق 
كانت  حيث  المصرفي  للقطاع  ال��ع��ام 

البداية موفقة إلى الحد المأمول.
في  رئ��ي��س��ي  ف����رع  اف��ت��ت��ح    2018
حزمة  أن  باعتبار  طرابلس  العاصمة 
الشركات الكبرى موجودة داخل العاصمة 
وه���ذه ال��خ��ط��وة ك��ان��ت ج���زءا ض��روري��ا 
ومرحلة مهمة من مراحل التوسع الخاص 
ب��ال��ش��رك��ات وال��ب��ح��ث ه��ن��ا وه��ن��اك عن 
تنويع  وزي��ادة  لالستثمار  سائحة  فرصة 

المحافظ.
مستمر  تصاعد  في  األق��س��اط  ب��دأت 
اإلي��رادات 60%  تنوع  على حين سجل 
موظفي  جهود  بفضل  القائم  الناتج  من 

الشركة.
التنويع مهم؛ ومهم جًدا من حيث المكان 
ونحن  وال��ن��ش��اط  والمحافظ  وال��ج��ه��ات 
عملنا وفق النصيحة االقتصادية القائلة: 
)ال تضع البيض في سلة واح��دة(؛ حتى 

نجنب الشركة المخاطر غير النظامية أو 
ما يسمى مخاطر تشغيلية. 

تنويع  ض���رورة  إل��ى  دفعنا  آخ��ر  سبب 
أو  المالي  الركود  حالة  وهي  الحوافظ 
على  تجبرنا  سوقنا  فظروف  المصرفي 
بصفة  مالية  ضمانات  توفير  ض���رورة 
مستمرة ولذا اتجهنا للقطاع المصرفي؛ 
الضمان  هو  المالي(  )المركز  ظل  فيما 

االجتماعي. 
نفطية وسبرنا  الشركات  خضنا غمار 
االتصاالت  شركات  عمل  مجال  أغ��وار 
ونحن في طريقنا لفتح آفاق أرحب بإتمام 
العام  مطلع  أخ��رى  شركات  مع  التعاقد 
نمو  معدالت  علينا  سيعكس  ما  القادم؛ 

مرتفع بحسب ما هو مخطط له. 
أردت  متى  أن��ك  الناس  عامة  يعلم  ال 
عليك  وج��ب  التأمين  مجال  ف��ي  العمل 
مع  التأمين(  )إعادة  وثيقة:  إيجاد  لزاما 
تأمينيين عالميين مصنفين وفقا لمقاييس 
وهي   )A+(الكبرى المالية  المؤسسات 

وثيقة مهمة ال يصلح العمل من دونها.
نحن نسير في خطين متوازيين فقبل 
أن تصدر شركتنا وثيقة التأمين اجتهدنا 
بإيجاد معيد تأمين يحمي حاملي الوثائق 
تأمين  لمعيدي  ممتاز  م��ال  رأس  وفرنا 
عالميين وفق شروط اختيارية وإلزامية؛ 
في  المعيد  ولدينا  الرائد  هو  فالمعيد 
واألص��دق��اء  أف��ري��ك��وري��د  وه���و  شركتنا 

التابعين للرائد. 
دخلنا منافسين في عروض مع شركة 
ليبيا للتأمين في مجاالت الطاقة والنفط 
المركز  � 2020 وتنافسنا على   2019
تأمينية  ش��رك��ات   )10( ض��م��ت:  األول 

وطنية وحصلنا على الترتيب الثاني.
معدالت النمو المسجلة بلغ %25 في 

السنوات األخيرة وما تحقق من إيرادات 
الصرف  ناتج  وف��رق  العالمية  بالعملة 

انعكس نجاحا في دفاتر السجالت.
للتأمين  الضمانية  شركة  عن  أص��در 
ليبيا  مستوى  على  تأمين  وثيقتي  أكبر 
وهي لشركتي مليته وماديكة بعد التنسيق 
مع حليفنا المصنف العالمي مارش الذي 

نجتمع وإياه في ذات المجال.
� لما تطمح إدارة الشركة؟

في  واضحا  يظهر  بدأ  الضمانية  اسم 
أصبح  والندوات؛  والمؤتمرات  المحافل 
وجودنا مؤثر ألننا نعلم أن المجال سوق 
والتعامالت بينت لنا طرق جذب العمالء.

لدينا اشتراكات وحضور لدى االتحاد 
المؤتمر  وف��ي  الدولي  واالت��ح��اد  العربي 
نطمح  ولكننا  جيدة  األمور  األفروسيوي 

للمزيد.
لمنصب  الترشح  ل��ك  يعني  م��اذا 
العمومية  الجمعية  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 

للتأمين؟ وماذا بعد؟
الجمعية  اج��ت��م��اع  ل��ح��ض��ور  دع��وت��ن��ا 
ضمن  مشاركين  وكنا  لالتحاد  العمومية 
فعالياته ولم تكن هناك ترتيبات للتنصيب 
ومقترحات  مشاركتنا  قدمنا  ص��راح��ة؛ 

ورؤانا وأفكارنا لالتحاد. 
الفرصة  تمنح  ب��أن  تصور  لدينا  ك��ان 
المنصب  لتقلد  الشركات  كل  لمشاركة 
أعضاء   7 االت��ح��اد  داخ���ل  ش��رك��ة   22
ث��الث  وال�����دورة  اح��ت��ي��اط   2 رئيسيين 
س���ن���وات؛ ف��أع��ج��ب م���ن ك���ان م��وج��ودا 
خالل  من  باإلجماع  فانتخبت  باالقتراح 
بروح  للتجديد  دع��وة  وهناك  األع��ض��اء 
ال��ش��ب��اب واق��ت��ح��ام ه���ذا ال��م��ج��ال وأن 
له  سيكون  كعضو  بدخولها  الضمانية 

مردود كبير علينا.

الثاني  وال��ي��وم  لألعضاء  األول  اليوم 
الرئيس ونائب الرئيس. 

� ما الذي سيميزني حين حصولي 
الشركة  م��ن  ت��أم��ي��ن  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى 

الضمانية للتأمين؟ 
سؤال مهم؛ 

•  ما يتميز به التعامل معنا هو سرعة 
االستجابة في التعويضات

•  سرعة االستجابة في إيجاد الحلول.
•  اتخاذ القرارات حاسمة 

•  الشركة عضو لدى هيأة الرقابة
 • 22ش��رك��ة م��وج��ودة ف��ي االت��ح��اد 
الليبي غير أن الضمانية للتأمين الشركة 

الوحيدة التابعة للدولة.
ومراجعة  الحوكمة  تمارس  شركة    •
إدارة  رئيس مجلس  من خالل  القرارات 

الشركة.
واضح  األسعار  في  توازنا  خلقنا    •
فمحفظتنا لم تتجاوز 2.5 مليون فقط.

شيء  وه��و  اإلدارة  ف��ي  تناغم  ه��ن��اك 
التأمين  للعميل الذي يرغب في  مطمئن 
الشركة  ف��ي  يميزنا  م��ا  وه���ذا  ل��دي��ك؛ 

الضمانية للتأمين.
ختامًا:

وله  صائب  ق��رار  للتأمين  الضمانية 
مردوده اإليجابي.

عدم  على  مصرة  الضمانية  اإلدارة 
إحداث تراكمات في حجم القوى البشرية 

ونسعى إلى تطوير المنظومة.

نعمل على تطوير موظفينا.
بشكل  الحوكمة  بممارسات  ملتزمين 

دقيق. 
لدينا فروع طبرق البيضاء رأس أجدير 
الفتتاح  طريقنا  وإل��ى  بنغازي  طرابلس 

فرع في فزان ومصراتة.

■  حوار: سالم الفرجاني   -   تصوير: فراس القطعاني

مدير للتعريف بالشركة الضمانية للتأمين والوقوف على أهم محطاتها 
كان هذا اللقاء الخاص مع د.عادل سلطان مدير الشركة والذي من خالله 

كانت هذه الجولة التعريفية بالشركة ونشاطاتها وما حققته خالل ما 
يقارب خمس سنوات على تأسيسها.



إشراف : معتز ونيس األحد 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م العدد )146(  11

حوادث

اإلدارة العامة للبحث الجنائي : قضية .. القتيل فيها جنى على حق نفسه مرتين

النجدة بنغازي تلقي القبض على تشكيل عصابي ارتكب )13( واقعة سرقة بقوة السالح

محتال يستخدم حوافظ مصرفية مزورة.. في قبضة اإلدارة العامة للبحث الجنائي فرع درنه

■ الديوان \ خاص
العامة  اإلدارة  أعلنت 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي عن 
قضية كان فيها الضحية 
ه��و ذات���ه ال��ج��الد فقد 
لحتفه  اج���رام���ه  ق����اده 
قد  فهو  بشعة  بطريقة 
نفسه  ف���ي ح���ق  أج����رم 
عندما  االول����ي  م��رت��ي��ن 
أق���دم ع��ل��ي ف��ع��ل شنيع 
اغتصاب  في  بالشروع 
عندما  الثانية  و  طفل 
لمشاجرة  فعل  ما  ق��اده 
م���ع اه���ل ال��ط��ف��ل أدت 
وس��الح��ه  ب��ي��ده  لمقتله 

نفسه.
التي  القضية  ب��داي��ة 
الديوان  رواها لصحيفة 
وليد  ض��اب��ط  م��س��اع��د 
باسم  المتحدث  العرفي 
للبحث  العامة  اإلدارة 
عندما  كانت   " الجنائي 
)القتيل(  شخص  ق��دم 
ل���ج���زي���رة ال���ف���ع���اك���ات 

بحثة  بحجة  ب��ب��ن��غ��ازي 
ع����ن ع���ام���ل ل��ت��ن��ظ��ي��ف 
م��زرع��ت��ه ف��وق��ع ن��اظ��ره 
وهو  العمال  اح��د  علي 
 )  ١٥( يتجاوز  لم  طفل 
االتفاق  وبعد  عمره  من 
نقل الشخص الطفل في 
ينقله  ل��م  لكنه  سيارته 
المزعومة  مزرعته  إلي 
بل نقله إلي احد األماكن 
ضواحي  في  المهجورة 
ليقوم  ب��ن��غ��ازي  م��دي��ن��ة 
مالبسه  م��ن  ب��ت��ج��ري��ده 

بنية اغتصابه ".
و تابع العرفي " وبعد 
دقائق تمكن الطفل من 

بجلده  والنجاة  ال��ه��رب 
تاركا  الشارع  في  عاريا 
النقال وما  خلفه هاتفه 
ان وصل الطفل بطريقة 
او بأخري لمنزل عائلته 
النجيلة  م��ن��ط��ق��ة  ف���ي 
ل��ي��روي ل��ه��م م��ا ح��دث 

معه ".
شقيق  ق���رر  ب��ع��ده��ا 
بحسب  ووال���ده  الطفل 
" نصب  ال��ع��رف��ي  ول��ي��د 
هتك  ح��اول  لمن  كمين 
ع�����رض اب���ن���ه���م وذل����ك 
بهاتفه  الطفل  باتصال 
يدي  بين  اص��ب��ح  ال���ذي 
ال���ض���ح���ي���ة )ال���ق���ت���ي���ل( 

مستعد  ان���ه  اخ���ب���ره  و 
الفعل  بذلك  معه  للقيام 
الفاحش بالتراضي وهو 

ما صدقة األخير ".
و ت��اب��ع " ت��م االت��ف��اق 
علي الزمان و المكان و 
الشخص  بالفعل  حضر 
الص���ط���ح���اب ال��ط��ف��ل 
ب��ان  ي��ت��ف��اج��آ  ان  ق��ب��ل 
وال��ده  و  الطفل  شقيق 
وهو  بسيارة  يالحقونه 
م��ا دع���اه ل��ل��ه��رب منهم 
سيارته  انقلبت  ان  إل��ي 
معه  و  ب��داخ��ل��ه��ا  وه���و 
الوقت  ذات  في  الطفل 
ت����رج����ل ال���م���الح���ق���ون 

والده(  الطفل و  )شقيق 
واخرجوا  سيارتهم  من 
ابنهم و كذلك الشخص 
طعنا  ع��ل��ي��ه  ان��ه��ال��وا  و 
ب��س��ك��اك��ي��ن ب��ي��ن��م��ا ق��ام 
بحجر  بضربه  الطفل 
كبير علي راسه قبل ان 
يتجمهر الناس الذين لم 
يتمكنوا من اسعافه كون 
من  منعهم  الطفل  وال��د 
سالح  مستخدما  ذل��ك 

خرطوش ".
العرفي  ول��ي��د  وخ��ت��م 
بعد   " ق���ائ���ال  ح��دي��ث��ة 
من  الشخص  ي��آس  ان 
ال��ن��ج��اة و  او  ال���ه���روب 
ت��ح��ت ض��غ��ط ال��م��وق��ف 
اق���دم ع��ل��ي ق��ت��ل نفسه 
مسدسه  من  برصاصه 
و  ح��ي��ات��ه  ب��ذل��ك  لينهي 
يقفل قضية كانت العبرة 
لمن  الموقف  فيها سيد 
ألقي  آو  قلب  له  ك��ان   "

السمع وهو شهيد ".

■ الديوان \ خاص
بنغازي  النجدة  شرطة  قالت 
وحدة  ل��دى  وردت  معلومات  ان 
التحري والقبض بُشرطة النجدة 
ع��ن م��ج��م��وع��ة م��ن االش��خ��اص 
واقعة  عشر  ثالثة  عدد  ارتكبوا 
س��رق��ة ع��ل��ى م��ت��ن م��رك��ب��ة ن��وع 
سيارة  يستخدمونها  )م����ازدة( 
اج������رة وذل������ك ب��اس��ت��دراج��ه��م 
على  وق��وف��ه��م  عند  للمواطنين 
بتوصيلهم  واي��ه��ام��ه��م  ال��ط��ري��ق 
وعندم يركب أحد المواطنين في 
السيارة التي يقودها أحد افراد 
مع  وباتفاق  العصابي  التشكيل 

بقية التشكيل يتم اغالق المركبة 
عليه وتهديده بقوة السالح.

 " انه  النجدة  قسم  وأض��اف 
والتحري  البحث  عمليات  تمت 
التحري  من قبل اعضاء وحدة 

والقبض بُشرطة النجدة وبمهنية 
عالية تم جمع المعلومات حول 
المركبة وتحديد مكان تواجدها 
وبإعداد  الشخص  ضبط  وت��م 
كمين محكم تم ضبط الشخص 

كافة  وات��خ��ذت  متلبساً  الثاني 
كل  حيال  القانونية  اإلج��راءات 
وقائع السرقة تمهيداً لعرضهم 
على النيابة العامة حيث صدر 
لبقية  واح���ض���ار  ض��ب��ط  ام���ر 
وسيتم  ال��ع��ص��اب��ي  ال��ت��ش��ك��ي��ل 
تحديد  ف��ور  جميعاً  ضبطهم 

اماكن تواجدهم ".
وط����ال����ب وح������دة ال��ت��ح��ري 
والقبض بُشرطة النجدة كل من 
بواسطة  سرقة  لعملية  تعرض 
الحضور  ال��م��ذك��ورة  ال��م��رك��ب��ة 
وحدة  بالتحديد  النجدة  لقسم 

التحري والقبض .

الديوان \ خاص
تمكن فرع اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
استخدم  محتال  على  القبض  من  درنه   \
أوراق مصرفية مزورة للنصب علي صاحب 
 )19800( مبلغ  في  نقاله  هواتف  محل 

دينار ليبي.
االدارة  فرع  مقر  الي  أي��ام حضر  وقبل 
العامة للبحث الجنائي \ درنه مواطن يملك 
النقالة وتقدم بشكوى  الهواتف  لبيع  محل 
ضد مجهول كونه قام بالنصب واالحتيال 
مزورة  مصرفية  حافظة  باستخدام  عليه 
بالمدينة  ال��م��ص��ارف  أح���د  ع��ن  ص����ادرة 
وذلك بحسب ما ذكر مساعد ضابط وليد 
العامة  اإلدارة  باسم  المتحدث  العرفي 

البحث الجنائي
قال  بالواقعة  المحضر  تحرير  وف���ور 
قسم  درن����ة  ف���رع  إدارة  ك��ل��ف��ت  ال��ع��رف��ي 
هوية  وتحديد  القضية  لحل  التحريات 
يتم  ان  قبل  وذل��ك  )المجهول(  المحتال 
على  تدل  وادل��ه  قرائن  عدة  إلى  التوصل 
كمين  إع��داد  تم  ال��ذي  به  المشتبه  هوية 
محكم له امام المصرف الصادر عنه ذلك 

الكمين  ذلك  افضي  بينما  المالي  االجراء 
بودره  نوع مرسيدس  يقود سيارة  لضبطه 

اللون اخضر.
االستدالل  اثناء  ان��ه  العرفي  أض��اف  و 
ب.  ص.  )ن.  ويدعي  عليه  المقبوض  مع 
انه  تبين  الجنسية  ليبي  ر( عمره ٢٦ عام 
يستغل  وهو  درنه  التعليم  بمراقبه  موظف 
الحوافظ  على  ب��االط��الع  وذل��ك  وظيفته 
ليسخرها  بالموظفين  الخاصة  المالية 

لمخططاته الغير قانونية.
و بمتابعة االستدالل معه أوضح العرفي 

ان���ه اع��ت��رف ب��أن��ه خ���الل ت��واج��ده بأحد 
من  إي��داع  حافظة  بسرقة  قام  المصارف 
بالتردد  وق��ام  بالمصرف  الموظفين  احد 
وقام  العامة  الخزانة  موظفي  أح��د  علي 
بختم الحافظة المسروقة بالختم الرسمي 
للخزانة ثم انتقل بها الي محل لبيع الهواتف 
ثالث  عدد  بموجبها  منه  واشتري  النقالة 
نقاالت حديثة بقيمه )  19800 ( دينار 
اخر  لمحالت  بعد  فيما  ببيعهن  قام  ليبي 
قيمتهن  علي  وتحصل  البيضاء  مدينة  في 

المالية .

وفور اكتمال المحضر وتدوين االعتراف 
العرفي  اك���د  ال��ه��وات��ف  مصير  وم��ع��رف��ة 
العامة  اإلدارة  ف��رع  م��ن  دوري���ات  انتقلت 
إدارة  بتكليف من  الجنائي \ درنه  للبحث 
مع  والتنسيق  البيضاء  مدينة  إل��ى  الفرع 
فرع االدارة العامة للبحث الجنائي الجبل 
ان  لكون  الهواتف  استرجاع  تم  االخضر 
رغم  اشتروها  التجارية  المحال  أصحاب 
بتلك  االنتقال  وتم  المصدر  مجهولة  انها 

الهواتف الي الفرع في مدينة درنة.
المحضر  اوراق  ع��رض��ت  ذل��ك  ف��ور  و 
درنه  العامة  النيابة  علي  الواقعة  تلك  في 
واخذ اذن بتفتيش منزل المتهم حيث اثناء 
التفتيش تم العثور علي اداة تعاطي وعدد 
من الحوافظ اإليداع المزورة ومبلغ قدره 
) 7700 ( دينار ليبي هي جزء من قيمة 

الهواتف .
للخزانة  التابعة  االختام  تحريز  تم  كما 
المزورة  الحافظة  بها  ختمت  التي  العامة 
المصرف  موظفي  اق���وال  سماع  ت��م  كما 
والخزانة أيضا وإحالة القضية الي النيابة 

العامة درنه لالختصاص.

الديوان \ خاص
تمكن اعضاء وحدة التحريات بقسم التحريات 
على  القبض  م��ن  بنغازي  ام��ن  بمديرية  العامة 
داخل  االم���وال  باختالس  يقوم  عصابي  تشكيل 
المصارف بالمدينة بواسطة ملفات واوراق مزورة 

بالتعاون مع موظف داخل المصرف.
ب��ن��غ��ازي عبر صفحتها  ام��ن  م��دي��ري��ة  وق��ال��ت 
الرسمية علي فيسبوك انه تبين انهم قاموا بتحويل 
مبلغ 300 الف دينار ليبي من حساب عميل الي 

حساب أخر على دفعات وبمستندات مزورة.
انهم  المديرية  قالت  معهم  التحقيق  وبعد   
اعترفوا بارتكابهم لجرائم مالية داخل المصرف 
انهم  اعترفوا  االستدالالت  وجمع  التحقيق  وبعد 
يخططون لسرقة مبلغ مالي يقدر بثالثة ماليين 

دينار ليبي.

الديوان \ خاص
صفحتها  عبر  طبرق  مدينة  ام��ن  مديرية  قالت 
معلوم��ات  ورود  بع��د  ان��ه  فيسبوك  علي  الرسمية 
لقس��م البح��ث الجنائي بمديري��ة امن طب��رق مف��اده 
تحم��ل  28سن��ة  عم��رها  خ.ق  تدع��ى  مرأه  وج��ود 
تم��ارس  كوفي��رة  ومهنته��ا  النيجيري��ة  الجنسي��ة 
الدع��ارة بمن��زل بالح��ي الصناع��ي علي��ه ت��م اخط��ار 

النياب��ة العام��ة الخ��ذ االذن بتفتي��ش المن��زل .
و اضافت المديرية انه بع��د التاك��د م��ن صح��ة 
المعلوم��ات ت��م خ��روج اعض��اء التح��ري والقب��ض 
المذك��ورة  ضب��ط   ت��م  حي��ث  المن��زل  ومداهم��ة 
اع��اله وبرفقته��ا المدع��و ح.س ع��ن عم��ر59سن��ة 
وه��م  مرمي��ط  لح��ام  ومهنت��ه  الجنسي��ة  سنغال��ي 
م��واد  بحوزته��م  ُضب��ط  حي��ث  تلب��س  بحال��ة 

مخ��درة وخم��ور.
و تابعت المديرية انه ت��م ضبطه��م وضب��ط م��ا 
بحوزته��م وباالست��دالل معه��م اعترف��وا بم��ا نس��ب 

اليه��م وتم��ت احالته��م ال��ى النياب��ة العام��ة .

التحريات بمديرية امن بنغازي تلقي القبض 
على عصابة تسرق اموال المواطنين من أحد 
المصارف بأوراق مزورة بالتواطؤ مع موظف 

مديرية امن طبرق : القبض على 
كوافيره نيجيرية تمارس الدعارة 
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ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة 
، ظهر يوم األربعاء الماضي ، رؤساء 
أندية كل من األهلي بنغازي ، النصر 

، االتحاد ، واألهلي طرابلس .
بديوان  الذي عقد  اللقاء  خصص 
رئ���اس���ة ال������وزراء ل��م��ت��اب��ع��ة أوض���اع 

ألهم  واالستماع  الرياضية،  األندية 
الصعوبات التي تواجه بداية الدوري 

الممتاز .
تعليماته  الرئيس  السيد  وأص��در 
لوزارة الرياضة بضرورة دعم األندية 
مستوياتها،  ك��اف��ة  ف��ي  ال��ري��اض��ي��ة 
والتنسيق لعقد لقاء مع اتحاد الكرة 

التي  للصعوبات  لالستماع   ، الليبي 
تواجهه، والعمل على معالجتها.

دعمهم  االن���دي���ة  رؤوس�����اء  واك����د 
الهتمامها  الوطنية  الوحدة  لحكومة 
باالندية والوقوف معها في مشاركاتها 
بشكل  للشباب  ودعمها  وبرامجها 

عام.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رؤساء أندية األهلي بنغازي والنصر واالتحاد واألهلي طرابلس

االتحاد االفريقي لكرة القدم يعلن تقديم موعد مباراتي 
المنتخب الوطني أمام نظيره المصري يوما واحدا

تحديد البرنامج العام والزمني لنشاطات االتحاد الليبي لكرة 
السلة للموسم الرياضي الجديد 2021_2022

أعلن االتحاد االفريقي لكرة القدم )الكاف( 
رسميا تقديم موعد مباراتي المنتخب الوطني 
أمام نظيره المصري ضمن التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم 2022 يوما واحدا .
المباراتين  أج��راء  االفريقي  االتحاد  وق��رر 
يومي 8 و 11 اكتوبر القادم في تمام الساعة 
التاسعة بتوقيت ليبيا  بعد أن كان من المقرر 

لها يومي 9 و12 من نفس الشهر .
القدم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  المنتخب  وي��ت��ص��در 
برصيد  التصفيات  في  السادسة  المجموعة 
برصيد  المصري  المنتخب  أمام   ، نقاط   )6(
)4( نقاط ، ومنتخب الغابون برصيد نقطتين ، 

ومنتخب انجوال بدون رصيد .

■ كتب: سيف النصر أمبية
رسميا   ، السلة  لكرة  الليبي  االتحاد  ح��دد 
البرنامج العام والزمني لنشاطات اتحاد السلة 
والتي   ،  2022\2021 الرياضي  للموسم 
ستكون على مدار ستة أشهر كاملة بداية من 
شهر سبتمبر الحالي حتى شهر مايو من العام 

المقبل.
إضافة أو تعديل

هذا وستكون البداية الفعلية لهذا البرنامج 
من   " الليبي  الباسكت   " لنشاطات  الزمني 
أي��ام  ستشهد  حيث   ، الحالي  سبتمبر  شهر 
13\14\15 إحالة الئحة المسابقات والئحة 
الجمعية  وأع��ض��اء  لألندية  الالعبين  عقود 
العمومية ، وذلك لدراستها لإلضافة أو التعديل 

عليها.
البرنامج  ه��ذا  ف��ي  ذات��ه  الشهر  وسيشهد 
الزمني، دورة إعداد حكام جدد تستغرق ستة 
أيام بداية من 25 سبتمبر الحالي وتنتهي يوم 

30 من نفس الشهر.
العديد  العام سيشهد  أكتوبر من هذا  شهر 
ستكون  الحال  وبطبيعة  الهامة،  البرامج  من 
دورة  فيه  ستكون  أنه  السيما  بالنجاح،  مثمرة 
شهر  م��ن  األول  م��ن  وذل��ك  للمدربين،  إع���داد 
ذاته،  الشهر  من  السادس  في  وتنتهي  أكتوبر 
تنشيطية  ودورة  تجمع  هناك  سيكون  فيما 
للحكام العامليين، و ذلك من يوم 7 حتى يوم 

11 من أكتوبر الحالي.
اجتماع الجمعية العمومية

هذا وستشهد أيام 13\14 من شهر أكتوبر 
العتماد  العمومية  الجمعية  اجتماع  الجاري 

 17\16 أي���ام  سيكون  فيما  فيها،  ال��ل��وائ��ح 
تجمعا للحكام والمدربين واإلداريين العامليين، 
وذلك لتوضيح التعديالت على القانون والئحة 

المسابقات والئحة عقود الالعبين.
لالعبين  األول��ى  القيد  فترة  ب��اب  وسيفتح 
المحليين واألجانب من يوم 18 وحتى 26 من 
شهر أكتوبر الحالي، بينما ستكون فترة القيد 
الثانية العب الحر من يوم 27 إلى 31 أكتوبر 

المقبل.
قرعة الدوري الممتاز

هذا وحدد اتحاد السلة في برنامجه الزمني 
نهائيا  موعدا  المقبل  نوفمبر  شهر  من  األول 
للموسم  الكبار  لفئة  والكأس  الدوري  لقرعتي 
مباشر  تليها   ،  22\21 الجديد  الرياضي 
إنطالق الدوري الممتاز، و سيكون تجمع منتخب 
ليبيا لكرة السلة تحت 20 عام، باإلضافة إلي 
شهر  من  السادس  وحتى  األول  من  ودي  لقاء 
ديسمبر المقبل، بينما ستكون أيام 15 وحتى 
25 من ديسمبر القادم، تجمعا للمنتخب الليبي 

لفئة الكبار مصحوبا بلقاء ودي.

وحدد اتحاد السلة في برنامجه الزمني من 
العام  يناير من  السابع من شهر  األولى وحتى 
المقبل موعدا لفترة القيد الشتوي، ومن يوم 5 
وحتى 10 تجمعا للمنتخب تحت 18 عام ولقاء 
ودي، ومن يوم 14 وحتى 19 تجمع للمنتخب 
على  زد  ودي،  لقاء  يتخلله  الكبار  لفئة  الليبي 
ذلك تجمع منتخب ليبيا لكرة السلة تحت تحت 
20 عام، وسيكون ذلك من يوم 24 وحتى 29 

من شهر يناير المقبل.
ويحمل شهر فبراير من العام القادم تجمعان 
فيه  سيكون  أنه  الوطنية،خصوصا  للمنتخبات 
تجمعا لمنتخب تحت 16 تتخلله مباراة ودية، 
وذلك من يوم 7 وحتى 12 من فبراير المقبل، 
تجمعا  المقبل  فبراير   23 وحتى   19 وم��ن 

لمنتخب ليبيا األول مرفق بمباراة ودية.
نهائيات ليبيا السلة 

شهر  من  الثالث  وحتى  األول  من  وسيشهد 
من 20  النهائية  القائمة  تقديم  القادم  مارس 
ليبيا،  وك��أس  النهائيات  في  للمشاركة  العبا 
ك��م��ا ح���دد م��ن ي���وم 6 وح��ت��ى 11 م��ن شهر 
األولى  ليبيا  لنهائيات  موعدا  القادم،  م��ارس 
ليبيا  في بنغازي، فيما سيكون موعد نهائيات 
المقبل  مارس  وحتى 22  يوم 17  من  الثانية 

بمدينة طرابلس.
هذا وتم التحديد من يوم 5 وحتى 21 من 
شهر إبريل المقبل موعدا لتجمع منتخب ليبيا 
فيما  ودي،  بلقاء  مصحوبا  السلة  لكرة  األول 
مايو  شهر  من   17 وحتى   2 ي��وم  من  سيكون 
القادم أيضا موعدا لتجمع منتخب ليبيا األول 

لكرة السلة يتخلله لقاء ودي.

الصيانة  انتهاء  قرب  الرياضة  وزارة  أعلنت 
والذي  بنغازي،  بنينا”  “شهداء  لملعب  الدورية 

تشرف الوزارة على أعمال صيانته وتأهيله.
وقالت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” 
الجلوس  مقاعد  استبدلت  المنّفذة  الشركة  إن 
المتهالكة بمقاعد أخرى جديدة، كما نّفذت عدة 
الجانبية  األرضيات  تركيب  منها  أخرى  أعمال 
والداخلية  الرئيسية  اإلض��اءة  وتغيير  للملعب، 

الخاصة بالملعب.
وأشارت وزارة الرياضة إلى أنه من المنتظر أن 
تستكمل أعمال الصيانة نهاية األسبوع الجاري، 
ليكون الملعب جاهًزا الستقبال المباريات سواء 

في المحافل المحلية والدولية.

ال��ط��الب  ل��ري��اض��ة  الليبي  االت��ح��اد  ي��ت��أه��ب 
بالتعاون مع االتحاد الليبي لكرة السلة، لتنظيم 
السلة 3×3 في  لكرة  األولى  الجامعية  البطولة 
الحالي  سبتمبر  شهر  من  والعشرون  الخامس 

بالعاصمة الليبية طرابلس. 
سيكون  التي  األول��ى  الجامعية  البطولة  هذه 
هذا  من  والعشرون  الرابع  في  الفني  اجتماعها 
الشهر، يشارك فيها أربعة فرق من مدينة بنغازي 
مشاركة  احتمالية  م��ع  ط��راب��ل��س،  م��ن  وث��الث��ة 

فريقين من مدينة ازوارة.
ذات  البطولة  ه��ذه  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وتجدر 
في  ليبيا  سيمثل  بها،  المتوج  األول��ى  النسخة 
بطولة التحدي األفريقي للجامعات في نسختها 
الرابعة، وذلك في مدينة نيروبي بدولة كينيا من 

الفترة 6\7 من شهر نوفمبر المقبل.
الليبي  باالتحاد  ال��ع��ام  األم��ي��ن  أص��در  ق��د  و 
 2021 لسنة   )8( رقم  ق��رار  الطالب  لرياضة 
، بشأن تكليف الحكم الدولي ) جالل الورفلي( 
باالتحاد  السلة  كرة  للعبة  الفني  المدير  بمهام 

الليبي لرياضة الطالب.

وزارة الرياضة تعلن قرب انتهاء أعمال 
الصيانة بملعب شهداء بنينا ببنغازي

االتحاد الليبي لرياضة الطالب يتأهب 
لتنظيم بطولة 3×3 لكرة السلة


