
رئ���ي���س مجلس  ف��خ��ام��ة  وص����ل 
صالح  عقيلة   ” المستشار  ال��ن��واب 
جولته  ع��ق��ب  ال��وط��ن  أرض  إل���ى   ”
الخارجية إلى جمهورية مصر العربية 
والعاصمة الروسية موسكو وكان في 
مقدمة مستقبليه معالي رئيس ديوان 
شؤون  مكتب  ومدير  النواب  مجلس 
الرئاسة وعميد وأعضاء بلدية طبرق 
وعميد بلدية درنة ومدير أمن طبرق 
المسلحة  القوات  ضباط  من  وعدد 
وحكماء  وأعيان  ومشايخ  والداخلية 
طبرق ومشايخ وأعيان مدينة ترهونة 
المدني  المجتمع  نشطاء  من  وعدد 

والشخصيات العامة.
االستقبال  مراسم  خالل  وألقى 
من  رح��ب  كلمة  طبرق  بلدية  عميد 
خاللها بفخامة رئيس مجلس النواب 
وعودته سالماً إلى أرض الوطن مثمناً 
لفخامته مجهوداته الوطنية للتصدي 

لألخطار التي تحيط بالوطن، مؤكداً 
وللقائد  له  الليبي  الشعب  على دعم 
نضالهم  في  المسلحة  للقوات  العام 

للخروج بالبالد من أزمتها الراهنة.
كما القى الشيخ ” صالح الفاندي 
أثنى  ترهونة  قبائل  باسم  كلمة   ”

رئيس  فخامة  دور  على  خاللها  من 
وحكمته  ال��وط��ن��ي  ال��ن��واب  مجلس 
ليبيا  قبائل  كل  مساندة  على  مؤكداً 
التصدي  ف��ي  فقط  ب��رق��ة  ليس  ل��ه 
وال��خ��ون��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  للمخططات 
للجماعات  وال��ت��ص��دي  وال��ع��م��الء 

مجلس  وب��أن  والمتطرفة  اإلرهابية 
النواب الليبي برئاسة فخامة رئيس 
الشرعي  الممثل  هو  النواب  مجلس 
القبائل  أبناء  وب��أن  الليبي  للشعب 
يسمحوا  ول��ن  للوطن  ف��داًءا  الليبية 
المساس  غيرهم  أو  األت��راك  للغزاة 

بسيادة ليبيا .
رئ��ي��س مجلس  وأل��ق��ى ف��خ��ام��ة 
النواب المستشار عقيلة صالح كلمة 
على  المستقبلين  خاللها  من  شكر 
حفاوة اإلستقبال ، كما وعرج فخامة 
نتائج  على  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س 
زيارته الخارجية وخاصة بالعاصمة 
العربي  والبرلمان  موسكو  الروسية 
فخامة  وأك��د  المصري  والبرلمان 
كلمته  خ��الل  النواب  مجلس  رئيس 
بأنه ال تفريط في تضحيات الشعب 
الليبي وال نسمح بتدخالت تركيا أو 
غيرها في الشأن الليبي وبأن حربنا 
على اإلرهاب والتطرف مستمرة إلى 
المليشيات  كافة  على  القضاء  حين 
ال��ت��راب  ك��ام��ل  وت��ح��ري��ر  المسلحة 
أبناء  لكافة  التحية  موجهاً  الليبي 
يحيط  م��ا  لكل  التصدي  ف��ي  ليبيا 

بالوطن من أخطار.

التقى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس 
النواب الدكتور ” أحميد حومه ”  المفوض 
الثالثاء  النواب في جلسته  من قبل مجلس 
لرئيس  األول  النائب  معالي  رفقة  الماضي 
مجلس النواب األستاذ ” فوزي النويري ” في 
العاصمة التونسية تونس مساء يوم الخميس 
الماضي برئيس بعثة األمم المتحدة للدعم 
المبعوث  سالمة  غسان  السيد  ليبيا  ف��ي 
إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 

ليبيا ونائبته السيدة ” ستيفاني ويليامز “.

وقال معالي النائب الثاني لرئيس مجلس 
النواب الدكتور أحميد حومه أنهم  استمعوا 
حول  األممي  المبعوث  من  مفصلة  إلحاطة 
خالل  انعقد  ال��ذي  برلين  مؤتمر  مجريات 

األيام القليلة الماضية بشأن ليبيا.
وأشار معاليه، إلى أنه نقل كافة تساؤالت 
السادة أعضاء مجلس النواب حيال مجريات 
التي  واللجان  استئنافه،  المزمع  ال��ح��وار 
المتوقعة  والنتائج  األط���راف،  عن  ستنبثق 

منه.

وص������ول ف���خ���ام���ة رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب إل�����ى أرض ال����وط����ن ع���ق���ب ج���ول���ت���ه ال��خ��ارج��ي��ة
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رئيس البرلمان العربي يوجه رسائل مكتوبة لـ:
ألمين العام لألمم المتحدة ورئيس 

االتحاد البرلماني الدولي
بشأن تطورات األوضاع في ليبيا

األحد

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

وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان 
العربي رسائل مكتوبة إلى كل من: األمين العام لألمم 
ورئيس  الدولي  البرلماني  االتحاد  ورئيس  المتحدة 
البرلمان األوروبي ورئيس برلمان عموم إفريقيا ورئيس 
القرار  إلبالغهم  الناتو،  لحلف  البرلمانية  الجمعية 
الذي اتخذه البرلمان العربي في جلسته التي عقدت 
تطورات  بشأن  2020م  يناير   15 بتاريخ  بالقاهرة 

األوضاع في ليبيا، والذي تضمن البنود اآلتية:
1( رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال 
للقانون  انتهاكاً  باعتباره  ليبيا،  إلى  عسكرية  ق��وات 
تحظر  التي  الدولي  األم��ن  مجلس  وق���رارات  الدولي 
توريد األسلحة إلى ليبيا، وأن هذا التدخل العسكري 
الُفرقة  ويذكي  تعقيداً،  الليبية  األوضاع  يُزيد  التركي 
والخالف بين األطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد 
الصراع ويقوض جهود السالم، ويُعرقل الحل السياسي 
في ليبيا، ويزعزع االستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن 

دول الجوار الليبي واألمن القومي العربي.
المسلحة  المليشيات  دعم  صور  جميع  إدان��ة   )2
وتزويدها باألسلحة والمعدات وتسهيل نقل اإلرهابين 
ب��ن��زع س���الح ه��ذه  إل���ى ليبيا، وال��م��ط��ال��ب��ة  األج��ان��ب 
مجلس  ومطالبة  المسلحة،  والجماعات  الميليشيات 
ب��ات��خ��اذ خ��ط��وات ع��اج��ل��ة لمنع نقل  األم���ن ال��دول��ي 
واضحة  آلية  ووض��ع  ليبيا،  إل��ى  األج��ان��ب  المقاتلين 
للصراع  الُممولة  األط��راف  ضد  والعقوبات  للمراقبة 

في ليبيا بالسالح.
قوات  بين  النار  باتفاق وقف إطالق  الترحيب   )3
باعتباره  ال��وف��اق،  وحكومة  الليبي  الوطني  الجيش 
خطوة هامة إلحراز تقدم في العملية السياسية وحقن 
دماء الليبيين، ودعوة كافة األطراف االلتزام باالتفاق، 

وإيجاد حل سياسي ونهائي لألزمة في ليبيا.
العسكري  الصراع  وقف  على ضرورة  التأكيد   )4
في ليبيا، وأن الحل في ليبيا ال يمكن أن يكون إال حاًل 
دعماً  خارجية  تدخالت  دون  خالصاً،  ليبياً  سياسياً 

لطرف على حساب طرف آخر.
بشأن  ق��راره  في  الليبي  النواب  مجلس  دع��م   )5
لليبيا،  الداخلية  الشؤون  في  التركي  التدخل  رفض 
والعاجل  الفوري  بالتحرك  الدولي  المجتمع  ومطالبة 

إليقاف هذا التدخل.
بشأن  ق��راره  في  الليبي  النواب  مجلس  دع��م   )6
وترسيم  والعسكري  األم��ن��ي  التفاهم  م��ذك��رة  رف��ض 
الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق في ليبيا 
واالستقرار  األمن  تزعزع  والتي  التركية،  والجمهورية 

في المنطقة وتهدد مصالح الدول المجاورة لليبيا.
واستقاللها  وس��ي��ادت��ه��ا  لليبيا  ال��ت��ام  ال��دع��م   )7
القاطع لجميع  والرفض  ووحدتها وسالمة مواطنيها، 

صور التدخل األجنبي في الشأن الليبي.

بلدية بنغازي ُتتابع أوضاع 
الفندق البلدي بالمدينة

احتفاًء  بالطلبة المتفوقين مكتب النشاط 
المدرسي بنغازي يقيم حفاًل تكريميًا

اخبار

مجتمع مدني

ثقافة وفنون

بلديات

اقتصاد
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 رئيس مجلس الوزراء يتعّهد بمعالجة 
الملفات المستعجلة ببلدية سرت

اتصال هاتفي بين رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية والسفير األلماني

األشخاص ذوي اإلعاقة بين 
التشريعات المحلية والدولية

افتتاح معرض القاهرة الدولي 
للكتاب في دورته ال�51

ص4اخبار

أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب يلتقون المبعوث األممي لدى ليبيا

جلسته  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  اس��ت��أن��ف 
األسبوع  طيلة  بنغازي  بمدينة  الرسمية 
الثاني  النائب  معالي  برئاسة  الماضي 
و   ” حومة  احميد   “ د  المجلس  لرئيس 

ذلك الستكمال بنود جدول األعمال.
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب   

بليحق”  الله  النواب السيد “عبد  مجلس 
فإن جلسات المجلس خصصت لمناقشة 
مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا ورؤية 

مجلس النواب للمرحلة القادمة
ال��م��داول��ة  ب��ع��د  ب��أن��ه  بليحق  وت��اب��ع 
وال��ن��ق��اش ق��رر ال��س��ادة أع��ض��اء مجلس 

الثاني  النائب  معالي  تفويض  ال��ن��واب 
ل��رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س د اح��م��ي��د ح��وم��ة 
عدد  بشأن  األممية  البعثة  مع  للتواصل 
لدي  واالستفسارات  االستيضاحات  من 
السياسية  العملية  حول  النواب  مجلس 

خالل الفترة القادمة.

األلمانية  المستشارة  قالت 
الصراع  إن   « ميركل  أنجيال   «
قبل  يتوقف  أن  يجب  ليبيا  في 
لالجئين،  أخ��رى  أزم��ة  تبدأ  أن 
ليبيا  ف��ي  ال��ن��زاع  أن  مضيفة 
ي����ؤدي إل���ى زع��زع��ة اس��ت��ق��رار 
مثل  األخ��رى  المجاورة  البلدان 
م��ال��ي وال��ن��ي��ج��ر. واع��ت��رف��ت » 
بالمنتدى  خطاب  في   « ميركل 
االقتصادي العالمي في دافوس، 
ارتكبت  ألمانيا  ب��أن  سويسرا، 
عام  الالجئين  أزمة  أثناء  خطأ 
2015. وقالت إن »الخطأ هو 
يمكن  بيئة  بخلق  االهتمام  عدم 

بالدهم،  البقاء في  فيها  للناس 
الخطأ مع  ت��ك��رار  م��ن  م��ح��ذرة 
ليبيا. وقالت ميركل، بحسب ما 
»علينا  إن   ،»DW« وكالة نقلت 
أن نفعل كل شيء لضمان عملية 
حدوث  لمنع  ليبيا  في  السالم 
أزمة إنسانية كبرى أخرى وتدفق 
المستشارة  وتابعت  الالجئين«. 
السبب  من  جزًءا  بأن  األلمانية 
الذي يقف وراء عدم االستقرار 
في ليبيا هو أن تغيير األعراف 
العالمية أدى إلى حالة من عدم 
اليقين على نطاق واسع وانعدام 

األمن 

مجلس النواب يستأنف جلسته الرسمية بمدينة بنغازي

المستشارة األلمانية : سنواجه كارثة انسانية وتدفقا لالجئين مالم يحل النزاع في ليبيا
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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

وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ت��ف��ق��د 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي ص��ب��اح ي��وم 
جهاز  عمل  سير  الماضي  اإلثنين 
خالل  وذل��ك  القضائية  الشرطة 
الجهاز  رئيس  مع  عقده  اجتماع 
ديوان  في  بوهدمة،  عبداللطيف 

مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وناقش رئيس مجلس الوزراء 
واالستعدادات  الجهاز  أوض��اع 
دورة  الس���ت���ق���ب���ال  ال���ج���اري���ة 
أوض��اع  إل��ى  إضافة  للضباط، 
والتأهيل  اإلص��الح  مؤسسات 
ال���ت���ي ي���ش���رف ع��ل��ي��ه��ا ج��ه��از 

الشرطة القضائية.
االجتماع  خالل  بوهدمة  وقدم 

ال�����ذي ح���ض���ره م���دي���ر ال��م��ك��ت��ب 
ال���وزراء  مجلس  لرئيس  ال��خ��اص 
السيد الطاهر محمد تقريرا حول 
تواجه  التي  والمعوقات  المشاكل 
ال��وزراء  رئيس  أك��د  فيما  العمل، 
على ضرورة إيجاد أفضل الحلول 
أكمل  على  العمل  سير  لضمان 

وجه.

عبدالله  الليبية  الحكومة  رئيس  أكد 
الثني  خالل إجتماع عقده أمس االثنين 
لشؤون  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  مع 
ال��خ��دم��ات ع��ب��دال��س��الم ال���ب���دري على 
تواجه  التي  للعراقيل  حل  إيجاد  ضرورة 
ال���وق���ود وال��م��ح��روق��ات لبعض  وص����ول 

البلديات.
اإلج���ت���م���اع ب��ح��ث ب��ح��س��ب ال��م��ك��ت��ب 

المشاكل  الليبية  للحكومة  اإلع��الم��ي 
الوقود  وص��ول  ت��واج��ه  التي  والعراقيل 
ووض��ع  البلديات  لبعض  وال��م��ح��روق��ات 

الحل الجذري لهذه اإلشكالية.
وناقش الثني سبل إيجاد حل لمعالجة 
التلوث البيئي الناجم عن الحقول النفطية 
وتأثيرها على السكان القاطنين بالمناطق 

القريبة من حقول اإلنتاج.

أج������رى ال���س���ي���د أول��ي��ف��ر 
أوف���ت���ش���ا س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة 
ألمانيا لدى ليبيا يوم  السبت 
مع  هاتفياً  ات��ص��االً  الماضي 
السيد يوسف العقوري رئيس 
ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة 

بمجلس النواب الليبي.
وت���ن���اول االت���ص���ال ت��ب��ادل 
النظر حول عدد من  وجهات 
وأهمها  المشتركة  القضايا 
م��ؤت��م��ر ب��رل��ي��ن وس��ب��ل دع��م 
وتعزيز  ليبيا  في  االستقرار 

العالقات بين البلدين.
“العقوري”  السيد  وأش��اد 
ليبيا  ل��دع��م  أل��م��ان��ي��ا  ب����دور 
م��ن أج���ل ع����ودة االس��ت��ق��رار 
وال��س��م��ع��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها 
الدبلوماسية األلمانية وكذلك 
ال���ت���ج���ارب األل��م��ان��ي��ة ال��ت��ي 

في  ايجابي  دور  للعب  تؤهلها 
المقدمة  المساعدات  و  ليبيا 
ومنها  الفترة  هذه  في  لليبيا 
ب��رن��ام��ج ال��وك��ال��ة األل��م��ان��ي��ة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة)GITZ( م��رّح��ب��اً 
ب��االس��ت��ث��م��ارات وال��ش��رك��ات 
األل����م����ان����ي����ة ف�����ي م��خ��ت��ل��ف 

المجاالت.
دور  على  العقوري  وش��دد 
كممثل  الليبي  النواب  مجلس 
دور  وك��ذل��ك  لليبيين  شرعي 
حم��اية  في  الوطني  الجيش 
النفطية.  والحقول  الموانئ 
بدوره  األلماني  السفير  وأكد 

على ضرورة استمرار التواصل 
و التنسيق المشترك مع لجنة 
ال��ن��واب  ومجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
مدينة  زي�����ارة  ع��ل��ى  وع���زم���ه 
ط��ب��رق ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة 
للمدينة  بزيارته  أش��اد  ،كما 
الماضي. وأبدى السيد  العام 

أوف��ت��ش��ا اس��ت��ع��داد ال��س��ف��ارة 
التواصل  لتسهيل  األلمانية 
بين مجلس النواب و السلطات 
مستوى  أعلى  على  األلمانية 
على  نفسه  الوقت  في  وشدد 
ح���رص أل��م��ان��ي��ا ع��ل��ى ع��ودة 
ليبيا  إلى  واالستقرار  السالم 
المجهودات  اس��ت��ع��رض  كما 
التي تبذلها الحكومة األلمانية 

من أج���ل ذلك.
ل��ج��ن��ة  أن  إل������ى  ي����ش����ار 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
وقت  في  أرسلت  قد  الليبي 
الحكومة  إلى  بمذكرة  سابق 
األل���م���ان���ي���ة، أب������دت ف��ي��ه��ا 
اس��ت��غ��راب��ه��ا م��ن ع���دم دع��وة 
مؤتمر  إل��ى  ال��ن��واب  مجلس 
السلطة  ب��اع��ت��ب��اره  ب��رل��ي��ن 
المنتخبة من الش�عب الليبي.

رئيس مجلس الوزراء يتفقد سير عمل جهاز الشرطة القضائية

رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة حل العراقيل التي تواجه وصول الوقود والمحروقات لبعض البلديات

اتصال هاتفي بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسفير األلماني
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النواب  مجلس  عضو  قال 
العالقة  إن  التكبالي  ع��ل��ي 
وجماعة  التركي  النظام  بين 
اإلخوان والقيادات اإلرهابية 
المصلحة  إلى  تستند  الليبية 
تركيا  تقوم  حيث  المتبادلة 
بإيوائهم والسماح لهم بتهريب 
في  وتخزينه  والمال  الذهب 

مساعدتها  مقابل  مصارفها 
ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذ م��خ��ط��ط��ه��ا 
التوسعي في ليبيا والمنطقة.

تصريح  وف���ي  ال��ت��ك��ب��ال��ي 
اليوم  العربية.نت”  لموقع” 
ال��خ��م��ي��س أش������ار إل�����ى أن 
جزء  هو  بلحاج  عبدالحكيم 
م��ن ال��م��ش��روع ال��ت��رك��ي في 

استخدامه  ت��م  ح��ي��ث  ليبيا 
من طرف  ع��ام 2011  منذ 
لتجنيد  التركية  المخابرات 
وتدريب ونقل المتطرفين من 
عبر  م��رورا  سوريا  إلى  ليبيا 
تركيا ويتم االستعانة به اآلن 
واس��ت��خ��دام��ه إلع��ادت��ه��م إلى 

ليبيا.

قال مقرر لجنة الدفاع بمجلس النواب بشير 
يفّعل  لم  النار  إط��الق  وق��ف  ق��رار  إن  األحمر 
قبل  من  األول��ى  اللحظات  منذ  اختراقه  وت��م 
خرقها  استمر  وإن  طرابلس  في  الميليشيات 

فلن يلتزم الجيش لهذه الهدنة.
“ملفات  برنامج  حديثه ضمن  وفي  األحمر 
“سبوتنيك”  رادي��و  أثير  على  المذاع  ساخنة” 
النار يأتي  الروسي أشار إلى أن وقف إطالق 
لفتح المجال للعمل السياسي والضغط سياسيا 
لفك هذه المليشيات وسحب أسلحتها وإن لم 
يتحقق هذا الشرط فسوف تعود المعارك بكل 

قوة للعاصمة.
اللجنة  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة  أن  إل��ى  لفت  كما 
كانت  التي  اللجنة  لعمل  استكمال  العسكرية 

تجتمع بمصر.
وأش�����ار إل����ى أن����ه ال ي��ت��أم��ل خ��ي��را ب��ه��ذه 
الذي  الدولي  المجتمع  وتحركات  االجتماعات 

أن  بعد  اآلن  ليبيا  إليه  ما وصلت  في  تسببت 
طرابلس  في  الميليشيات  على  الخناق  ضاق 
قاب  ال��وط��ن  إل��ى  العاصمة  ع��ودة  وأصبحت 

قوسين أو أدنى تدّخل المجتمع الدولي لوقف 
إطالق المار وإعطاء الفرصة لهم ألن ذلك هو 
الوضع المثالي للدول الغربية والدول التي ترى 

في ليبيا مصدر أو مشاريع اقتصادية.
لجنة  أعضاء  تسمية  تم  أن��ه  األحمر  وأك��د 
5+5 من قبل القيادة العامة للجيش لكنها لم 
تجتمع مع الطرف اآلخر حتى اآلن ومن الممكن 
أن يتحقق ذلك في نهاية األسبوع،مضيفاً:”لكن 
ال أتوقع أن يصلوا إلى وفاق ألن الفجوة كبيرة 

جدا”.
اتخاذ  تم  أنه  أوض��ح  النواب  مجلس  عضو 
قرار من قبل نواب المجلس المنعقد في بنغازي 
بأنه لن يعتد بأي لجنة تمثل مجلس النواب إذا 
لم تنتخب من داخل قاعة البرلمان وتم إيصال 
االعتراف  لعدم  المتحدة  لألمم  الرسالة  هذه 
بأي مجموعة تتحدث باسم مجلس النواب إذا 

لم تكن منتخبة من داخل قبة البرلمان.

أكد عضو مجلس النواب 
ال���ه���ادي ال��ص��غ��ي��ر ع��ل��ى أن 
النقطة اإليجابية التي خرج 
منها مؤتمر برلين هو التزام 
األط������راف ال��دول��ي��ة ب��ع��دم 
التدخل في الشأن الليبي و 
5+5 مايعني إدماج األفراد 
األمنية  بالجهات  المسلحة 
لمن  والعسكرية  الشرطية 
اإلرهابيين  أم��ا  ذل��ك  أراد 
ومن يمارس اإلرهاب هؤالء 

مكانهم السجن.
ال���ص���غ���ي���ر ق�����ال خ���الل 
تلفزيونية  هاتفية  مداخلة 
يوم اإلثنين الماضي وتابعتها 
صحيفة المرصد إن أعضاء 
 2017 منذ  ن��واب  مجلس 
النواب  يجمع  لحوار  دع��وا 
ال��دول��ة  مجلس  أع��ض��اء  و 
البعثة  وتبنته  اإلس��ت��ش��اري 
هو  افشله  من  لكن  األممية 
على  ب��ن��اء  ال���دول���ة  مجلس 
إغ�������راءات ق��دم��ه��ا رئ��ي��س 
ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ف��ائ��ز 

السراج.
وأعرب عن أمله بالتوصل 
إلى وقف إطالق النار ومنح 

هدنة للعمل السياسي وعدم 
ال���وص���ول إل����ى ال��م��ح��ظ��ور 
بحسب تعبيره والذي يتمثل 
وقوع  جنيف  فشل  حال  في 
طرابلس،  ف��ي  ش��رس  قتال 
يحاولون  أنهم  على  م��ؤك��داً 
ق������در ال���م���س���ت���ط���اع ع���دم 
الوصول لذلك لكن االخوان 
المسلمون ال يريدون الخروج 

من المشهد السياسي.

جنييف  م��ؤت��م��ر  وع����ن 
له  ال��ن��واب  مجلس  ودع����وة 
أوض����ح :”وص��ل��ت��ن��ا رس��ائ��ل 
رئيس  م��ع  ال��ت��واص��ل  بشأن 
لجنة الشؤون السياسية في 
البعثة وتحدثنا عبر الهاتف 
إختيار  سيتم  أن��ه  لي  وق��ال 
ومن  النواب  من  عضو   13
اتصلنا  ون��ح��ن  دائ�����رة  ك���ل 
ب��ك على أن��ك م��ن ال��دائ��رة 

الشاطيء  لبراك  السادسة 
وسنبعث استبيان لتحدد فيه 
التي  الدائرة  من هو مرشح 
عن  م��ع��ه  وت��ح��دث��ت  تتبعها 
الشأن  ف��ي  تدخلهم   سبب 
ال��ن��واب  لمجلس  ال��داخ��ل��ي 

التشريعي”.
ك���م���ا ك���ش���ف ع����ن ق��ي��ام 
بعد  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 
ال��ت��واص��ل م��ع ال��ع��دي��د من 

أع���ض���اء م��ج��ل��س ال���ن���واب 
ب���إرس���ال خ���ط���اب ل��رئ��ي��س 
فيها  أك���د  األم��م��ي��ة  البعثة 
اللجنة  أع��ض��اء  إختيار  أن 
النواب  مجلس  حق  من  هو 
في  البعثة  تدخل  حال  وفي 
لمجلس  ال��داخ��ل��ي  ال��ش��أن 
ال��ن��واب وإخ��ت��ي��ار م��ن تشاء 
يعترف  ل��ن  ال��ب��رل��م��ان  ف���إن 
طريق  ع��ن  تتم  نتائج  ب��أي 
المشاركة  وسيرفض  البعثة 

بالمؤتمر.
أع��ض��اء  أن  إل����ى  ون�����ّوه 
إجتمعوا  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 
أنهم لن  وأق��راو  بنغازي  في 
إستبيان  أي  بتعبئة  يقوموا 
سيتم  ب��ل  البعثة  م��ن  ي��أت��ي 
مجلس  داخ��ل  من  اإلختيار 
التي  ال���ن���واب وف���ق اآلل��ي��ة 
المجلس  أع��ض��اء  يختارها 
الدولة  مجلس  إختيار  ألن 
طيف  م��ن  ت��ض��م��ن  للجنته 
واح���د وه��و ح��زب اإلخ���وان 
أن خالد  معتبراً  المسلمين، 
ي��زال  ال  ت��ح��دي��داً  المشري 
يلعب هذا الدور في إفشال 

االجتماع.

التكبالي: االرهابي بلحاج هو جزء
من المشروع التركي في ليبيا

األحمر: لن يعتد بأي لجنة تمثل النواب في جنيف إذا لم تنتخب داخل قاعة البرلمان

الصغير: النقطة اإليجابية التي خرج منها مؤتمر برلين هو التزام 
األطراف الدولية بعدم التدخل في الشأن الليبي

امغيب: سالمة يريد من خالل اجتماع جنيف 
خلق جسم تشريعي بديل عن البرلمان

أوحيدة: السراج يأمل بترسيم منطقة خضراء 
في طرابلس تحمي الميليشيات من الجيش

إن  إمغيب  سعيد  النواب  مجلس  عضو  ق��ال 
من مجلس  أعضاء  مع  تواصلت  األممية  البعثة 
النواب كل على حدة من أجل اختيار ممثلين عن 
مجلس النواب لحضور اجتماعات جنيف نهاية 
مما  ومثلهم  نائباً   13 وعددهم  الجاري  الشهر 
من  و14  اإلس��ت��ش��اري  ال��دول��ة  بمجلس  يسمى 
األممي  المبعوث  يسميهم  كما  الليبية  النخب 
محل  األم��ر  ه��ذا  أن  إل��ى  الفتاً  غسان سالمة، 
المشاركة  حيث  من  النواب  مجلس  في  خالف 

من عدمها.
لصحيفة  خاصة  تصريحات  وف��ي  إمغيب 
رأى  الجمعة  اليوم  اللندنية  األوسط”  “الشرق 
أن غسان سالمة يريد من خالل اجتماع جنيف 
وبوجود هؤالء الحاضرين خلق جسم تشريعي 
بوجود  يكون  وق��د  ال��ن��واب  مجلس  ع��ن  بديل 

المجلس ولكن كجسم ميت.

إن  النواب جبريل أوحيدة  قال عضو مجلس 
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يأمل في 
ترسيم منطقة خضراء في طرابلس تحميه وتقي 
بعدما  الوطني  الجيش  تقدم  من  الميليشيات 
إثر  لصالحه  تركيا  تدخل  على  قبل  من  راه��ن 

توقيعه اتفاقيتين مشبوهتين معها.
“ال��ش��رق  لصحيفة  ت��ص��ري��ح  وف���ي  أوح��ي��دة 
بأن  أض��اف  األربعاء  اليوم  اللندنية   األوس��ط” 
مستمر  إردوغ���ان  طيب  رج��ب  التركي  الرئيس 
في نقل المرتزقة السوريين وأسلحة نوعية إلى 
البالد بهدف التصدي للجيش الذي أشرف على 

السيطرة على العاصمة.
أنه  يستشعر خطر  ال��س��راج  أن  إل��ى  وأش���ار 
للمجلس  جديد  تشكيل  أي  ضمن  يكون  ال  قد 
الرئاسي ولذلك فهو يعول على منطقة خضراء 
تحميه مما هو آٍت ويلح على طلب دخول قوات 

أجنبية إلى طرابلس.
ي��ردده ليبيون من أن دخ��ول قوات  وح��ول ما 
دولية يمثل احتالالً جديداً لليبيا،أوضح أوحيدة: 
“ال شك في ذلك إذا كان هدفها حماية حكومة 
غ��ي��ر ش��رع��ي��ة ت��م��ارس س��ي��اس��ة األم���ر ال��واق��ع 
وجود  على  اإلبقاء  أو  الليبيين  إرادة  عن  رغماً 
مؤدلج صنفه مجلس  وتيار  إجرامية  ميليشيات 

النواب إرهابيا”.
القول:”لكن  إلى  النواب خلص  عضو مجلس 
إذا كان الهدف من دخول قوة أجنبية يُتفق عليها 
المشاركة في اإلش��راف على نزع سالح  بهدف 
ال  سياسية  طريق  خارطة  وتنفيذ  الميليشيات 
ذلك  يكون  فقد  منها  ج��زءاً  الميليشيات  تكون 

مقبوال”.

داعين اهلل سبحانه وتعالى بأن يتغمدها بواسع رحمته وللجميـع الصبــر والسـلوان ،،
عن/مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب

عزيزة مهيوس محمدلالستاذ فهمي رشيد

تـعـزيـة

بقلـوب مؤمنـة بقضاء اهلل وقدره نتقـدم الى

بأحـر التعـازي والمواساة في وفـاة المغفور 
لها بإذن اهلل تعالى في وفاة قريبته  
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السيد  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  أكد 
استصدار  العمل على  الثني،  الرحمن  الله عبد  عبد 
قرار من قبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
إلى  االستقرار  إلع��ادة  لجنة  بتسمية  صالح،  عقيلة 

سرت، على غرار بلديتي بنغازي ودرنة.
هذا وجاء تأكيد دولته خالل اجتماع موسع عقده 
بنغازي،  الوزراء في مدينة  ديوان مجلس  بمكتبه في 
مجلس  عضو  بحضور  البلدية،  احتياجات  لبحث 

النواب عن الدائرة السيد زايد هدية.
وناقش رئيس الحكومة  االجتماع، المختنقات التي 
وإمكانية  التحرير  عملية  عقب  البلدية  منها  تُعاني 

معالجتها.
القضايا  ب��م��ع��ال��ج��ة  ال��ح��ك��وم��ة   رئ��ي��س  وت��ع��ّه��د 
والصرف  والصحة  بالتعليم  يتعلق  فيما  المستعجلة، 
الصحي والمواصالت والنقل، وذلك من خالل مشاريع 

ديوان مجلس الوزراء.
الدكتور  المحلي  الحكم  وزي���ر  االج��ت��م��اع  وض��م 
الدكتور  االجتماعية  الشؤون  ووزي��ر  الزايدي،  عادل 
فتحية علي حامد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية 
المجلس  أعضاء  والسادة  عامر،  سالم  السيد  سرت 
لرئيس  الخاص  المكتب  ومدير  للبلدية،  التسييري 
مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر، ومدير 
مجلس  بديوان  الفنية  والشؤون  المشروعات  إدارة 

الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج. 

السيد  الليبية  الحكومة  وزراء  رئيس مجلس  عقد 
عبد الله عبد الرحمن الثني يوم الخميس الماضي، 
اجتماًعا ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية قصر 
وعضو  الكبير،  س��ال��م  لطفي  ال��دك��ت��ور  غشير  اب��ن 

المجلس السيد الهادي الدهماني.
الذي  ال��وزراء  خالل االجتماع  هذا وبحث رئيس 
مدينة  في  ال���وزراء  مجلس  دي��وان  في  بمكتبه  عقده 
الغربية،  بالمنطقة  األزم��ة  لجنة  عمل  آلية  بنغازي، 
والتي تهدف لتقليل المشاكل وحل المختنقات مؤقًتا، 

إلى جانب األوضاع في البلدية وبحث احتياجاتها.
الحكومة؛  إن  على  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وأك��د 
لبلدية  لديها  ُمتاح  هو  ما  كل  تقديم  عن  تتأخر  لن 
أهلها،  ُمعاناة  من  للتخفيف  وذلك  غشير،  ابن  قصر 
وتوفير  للبلدية،  التموينية  السلع  توفير  وب��ض��رورة 

الدعم للنازحين.
قطاع  بتفعيل  التعليمات  ال���وزراء  رئيس  وأص��در 
وفق  النازحين  يخص  فيما  االجتماعية،  ال��ش��ؤون 
تسجيل صحيح، ليتم توفير السلع لمدة األشهر الستة 

القادمة.
بحل مشكلة  التعليمات  ال��وزراء  رئيس  كما أصدر 
بالتنسيق مع  ت��وزي��ع ج��دي��دة  آل��ي��ة  ال��دق��ي��ق، ووض���ع 
وحل  اإلسعاف،  سيارات  زي��ادة  إلى  إضافة  البلدية، 
وصيانة  األربعة،  النواحي  لبلديات  النظافة  مشكلة 

بعض خطوط الصرف الصحي.
النواب عن  وحضر االجتماع سيادة عضو مجلس 
بلدية قصر ابن غشير السيد محمد بشير الفيرس، 
ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومدير 
المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر 
محمد الطاهر، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات 
المهندس  ال���وزراء  مجلس  ب��دي��وان  الفنية  وال��ش��ؤون 

إبراهيم الدعباج.

 رئيس مجلس الوزراء يتعّهد بمعالجة 
الملفات المستعجلة ببلدية سرت

رئيس مجلس الوزراء ُيصدر تعليماته 
بحل مختنقات بلدية قصر بن غشير

وزراء  مجلس  رئ��ي��س  اس��ت��ع��رض 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي ي���وم ال��ث��الث��اء 
بالمشاريع  ع��ام��ا  موقفا  ال��م��اض��ي 
بلدية  لصالح  الحكومة  تنفذها  التي 
عقده  اجتماع  وذلك خالل  اجدابيا، 
في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في 

مدينة بنغازي.
وض����م االج���ت���م���اع وزي����ر ال��ح��ك��م 
ال��زاي��دي،  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  المحلي 
لبلدية  التسييري  المجلس  ورئيس 
المشروعات  إدارة  مدير  و  أجدابيا، 

بالبلدية.
رئيس  من  كل  االجتماع  كما ضم 
الوطنية  ال��م��ؤس��س��ة  إدارة  مجلس 
عوض  المهندس  المائية  ل��ل��م��وارد 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ورئ��ي��س  ال���درس���ي، 
محمد  الكابتن  والنقل  للمواصالت 

علي عبدالقادر، ورئيس جهاز تنمية 
المعداني،  ن��اج��ي  ال��م��دن  وت��ط��وي��ر 
المتابعة  إدارة  م��دي��ر  إل��ى  إض��اف��ة 
وتقييم األداء بديوان مجلس الوزراء 
السيد رضا فرج الفريطيس، ومدير 
المجلس  بديوان  المشروعات  إدارة 

المهندس إبراهيم الدعباج.
إدارة  ت��ق��ري��ر  ون��اق��ش االج��ت��م��اع 
المتابعة وتقييم األداء بديوان مجلس 

الوزراء عن المشاريع الممنوح اإلذن 
ق���رارات  ب��م��وج��ب  عليها  بالتعاقد 
م��ج��ل��س ال�������وزراء خ����الل األع�����وام 
ميالدي   2019/2018/2017
 68,594,344 قيمتها  والبالغ 
دي���ن���ار ل��ي��ب��ي، ون��س��ب إن���ج���از تلك  
ال��م��ش��اري��ع وف���ق ال��ت��ق��اري��ر ال����واردة 
التابعة  وال��ج��ه��ات  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 

للحكومة.

إدارة  مدير  السيد  واستعراض   
المشروعات والشؤون الفنية بديوان 
التي  ال��م��ش��اري��ع  ال������وزراء،  مجلس 
دي��وان  قبل  م��ن  عليها  التعاقد  ت��م 
تنفيذ مشاريع  الوزراء حيال  مجلس 
قيمتها  وال��ب��ال��غ  ب��ال��ب��ل��دي��ة  ال��ط��رق 

100,615,000 دينار ليبي.
رئيس  الصدد، أصدر  وفي هذا   
مجلس الوزراء تعليماته لإلسراع في 
الدفع  جاهزة  المستخلصات  صرف 

والمستوفاة لالجراءات القانونية.
كما أصدر رئيس الوزراء التعليمات 
الحكم  وزي��ر  برئاسة  لجنة  بتشكيل 
ال��زاي��دي؛  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  المحلي 
وزيارتها  المشاريع  تلك  لمراجعة 
مستويات  على  وال��وق��وف  ميدانياً 
إن  والعراقيل  والصعوبات  التنفيذ 

وجدت.

رئيس مجلس الوزراء يستعرض موقفا عاما بالمشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح بلدية أجدابيا

 استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة 
الرحمن  عبد  الله  عبد  السيد  الليبية 
العسكري  االستثمار  هيأة  رئيس  الثني، 
بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية 

الليبية لواء رمضان بوعائشة.
ال���وزراء  مجلس  رئيس  ون��اق��ش  ه��ذا 
ال���ذي ع��ق��ده بمكتبه في  ال��ل��ق��اء  خ��الل 
بنغازي،  بمدينة  ال���وزراء  مجلس  دي��وان 

مع رئيس الهيأة أوجه التعاون بين الهيأة 
المعنية  ومؤسساتها  الحكومة  ووزارات 

باالستثمار.
وخلص االجتماع إلى ضرورة التنسيق 
بين الحكومة والهيأة، بما يخدم المصلحة 
على  بالنفع  يعود  وبما  للوطن،  العامة 
المواطن ويخدم الجيش في حربه على 

اإلرهاب والميليشيات المسلحة. 

الحكومة  وزراء  رئيس مجلس   أصدر 
الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني 
يوم الخميس الماضي، تعليماته بالبدء في 
تنفيذ مشاريع البنية التحتية ألربعة أحياء 

داخل منطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.
ه���ذا ون��اق��ش رئ��ي��س ال�����وزراء خ��الل 
دي��وان  مقر  ف��ي  بمكتبه  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع 
بحضور  ب��ن��غ��ازي،  ف��ي  ال�����وزراء  مجلس 
بنغازي  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس 
جهاز  ومدير  بوجواري،  صقر  المهندس 
وال��م��راف��ق  اإلس��ك��ان  م��ش��روع��ات  تنفيذ 

المهندس مصطفى بوزغيبة، أزمة البنية 
كان  والتي  للمنطقة،  المتهالكة  التحتية 
تفقدية  جولة  أج��رى  ق��د  الرئيس  دول��ة 
إيجاد  بغية  مرة  أكثر من  عليها  لالطالع 

حلول لها.
االجتماع  ال��وزراء خالل  رئيس  وبحث 
أربعة  ألول  التحتية  البنية  تنفيذ  آليات 
لتنطلق  الوحيشي،  منطقة  داخ��ل  أحياء 
ب��ع��ده��ا ت��ب��اًع��ا ك��اف��ة ال��خ��دم��ات ل��ه��ذه 
هذه  من  سكانها  يُعاني  التي  المنطقة، 

األزمة على مدى العقود الماضية. 

وزارة  أع�����ل�����ن�����ت 
ال���داخ���ل���ي���ة ب��ح��ك��وم��ة 
الخميس  اليوم  الوفاق 
في  م��ت��وف��ر  ال���غ���از  أن 
م���س���ت���ودع���ات ش��رك��ة 
مؤكدة  للنفط  البريقة 
أن���ه���ا ت���ق���وم ب��ت��أم��ي��ن 
وصول أسطوانات الغاز 
التوزيع.  لمستودعات 
وبين المكتب اإلعالمي 
لوزارة الداخلية بحكومة 
الوفاق أن اإلدارة العامة 
تقوم  المركزي  للدعم 

وتنظيم  بتأمين  أيضا 
الغاز  مستودعات  عمل 
من  المواطنين  ليتمكن 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��غ��از 
الذي  الرسمي  بالسعر 
وأكدت  الدولة.  حددته 
في  الغاز  توفر  ال��وزارة 
م���س���ت���ودع���ات ش��رك��ة 
النفط  لتسويق  البريقة 
إلى  المواطنين  داعية 
وراء  االن����ج����رار  ع����دم 
ال��ش��ائ��ع��ات وال��ت��ي من 
في  الشك  زرع  شأنها 

واش�����ارت   . ن��ف��وس��ه��م 
ال�����وزارة ال���ى ان��ه��ا لن 
المخالفين  مع  تتهاون 
وضعفاء النفوس الذين 
ي��س��ت��غ��ل��ون ال���ظ���روف 
ال����راه����ن����ة وي��ب��ي��ع��ون 
اس�����ط�����وان�����ات ال���غ���از 
ف���ي ال���س���وق ال���س���وداء 
قانونية  غ��ي��ر  ب��أس��ع��ار 
سيتم  أنه  على  مشددة 
مع  بالتعاون  متابعتها 
البلدي  ال��ح��رس  جهاز 

ومحاسبة المخالفين

رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس هيأة االستثمار العسكري

رئيس مجلس الوزراء ُيصدر تعليماته بالبدء في تنفيذ البني التحتية ألربعة أحياء داخل منطقة الوحيشي في بنغازي

وزارة الداخلية : الغاز متوفر بجميع المستودعات ونحذر ضعاف النفوس من استغالل االوضاع
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متابعات

أق������ام م��ك��ت��ب ال��ن��ش��اط 
التربية  بمراقبة  المدرسي 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ن��غ��ازي اإلرب��ع��اء  
ال��م��اض��ي ح��ف��اًل ت��ك��ري��م��ي��اً 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��م��ت��ف��وق��ي��ن  في 
للعام  ال��م��درس��ي��ة  األن��ش��ط��ة 
   2019  /2018 ال��دراس��ي 
ال��س��ادة /  عضو  ب��ح��ض��ور 
لبلدية  التسييري  المجلس 
بنغازي  مسؤول ملف التعليم 
السيد عبدالباسط الجازوي  

والتعليم   التربية  م��راق��ب   ،
بالحسن  مصطفى  ال��س��ي��د 
المدرسي  النشاط  مدير   ،

السيد رافع التاورغي.  
حضر حفل التكريم  الذي 
الطلبة   جمانة   بقاعة  أقيم 
أمورهم  وأول��ي��اء  المكرمون 
النشاط  ومسؤولو   ومديرو 
مدير  و  ال��م��دارس  ببعض  
للطفل   ال��س��ن��اب��ل  م���س���رح 
الفنان رجب العريبي  ولفيف 

المهتمون  ال��م��دع��وون  م��ن 
تخلل   ، المدرسي   بالنشاط 
الفقرات   من  العديد  الحفل 
ال��س��ادة  ق��ب��ل  م��ن  المنظمة 
أع����ض����اء م��ك��ت��ب ال��ن��ش��اط 
إلقاء  وت��وال��ت     ، المدرسي 
أدرع  وم��ن��ح��ت  ال��ك��ل��م��ات  
ال��م��ش��ارك��ة  ف���ي األن��ش��ط��ة 

المدرسية .
م��ن ج��ان��ب��ه ك���رم م��راق��ب 
مدير  رفقة  والتعليم  التربية 

ال��م��درس��ي    ال��ن��ش��اط  مكتب 
ال���س���ي���د رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
بنغازي  لبلدية  التسييري 
جواري  بو  الصقر  المهندس 
التسييري  المجلس  وعضو 
السيد عبدالباسط الجازوي  
تكريمياً   درع����اً  ب��م��ن��ح��ه��م   
لما  وت��ق��دي��ر  شكر  وش��ه��ادة 
إنجاح  ألجل  جهد  من  بذلوه 
.مثمنين  المدرسية  األنشطة 
ع��ال��ي��اً  ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة  

واصفينها باأليادي المعطاءة 
م���ص���در ال���دع���م وال��ن��ج��اح 
ال��ت��ي ت��ح��رص  دائ��م��اً على 
إلنجاح   الدائم  العون  تقديم 

مسيرتهم .
 وأش����اد ال��س��ي��د م��راق��ب 
ألولياء  البالغ  بالدور  التعليم 
لما  المتفوقين  وأس��ر  األم��و 
قاموا  وم��ا  م��ن جهد  ب��ذل��وه 
التميز  ألج��واء  تهيئة  من  به 

والتفوق ألبنائهم

األرب��ع��اء  صباح  موسع  اجتماع  عقد 
جامعة  ال��ع��ل��وم  كلية  ب��م��درج  ال��م��اض��ي 
اج��داب��ي��ا ح��ي��ث ض��م االج��ت��م��اع رئيس 
ورئيس  بالبلدية  التسييري  المجلس 
جامعة اجدابيا الدكتور موسي المقريف 
ومدير ومهندسي شركة روبين للمقاوالت 
وأعضاء  جامعة  الكليات  وعمداء  العامة 

هيئة التدريس 
ي����ه����دف االج����ت����م����اع ألس���ت���ع���راض 
الجامعي  المركب  وتصاميم  المقترحات 
حول  وللنقاش  روبين  شركة  من  المقدمة 
الشكل  إلى  للوصول  المشروع  تنفيذ  الية 
النهائي المشروع من أجل استكمال باقي 

اإلجراءات للبدء في تنفيذ المشروع

احتفاًء  بالطلبة المتفوقين

مكتب النشاط المدرسي بنغازي يقيم حفاًل تكريميًا

اجتماع بجامعة اجدابيا لعرض مقترحات 
وتصاميم المركب الجامعي للجامعة

على  سلوق  لبلدية  البلدي  المجلس  ح��رص 
للشوارع  المؤقتة  الترميمة  الخدمة  في  البدء 
األبنية  مخلفات  و  القمامة  إزال��ة   « أهمها  من 
المدينة  م��ف��ت��رق��ات  و  ال��ع��ام��ة  ال��س��اح��ات  م��ن 
- ف��ت��ح ال���ش���وارع ال��ف��رع��ي��ة و ت��رم��ي��م ال��ط��رق 
الرئيسية الداخلية والخارجية للمدينة لتخفيف 
العام  المكب  تنظيف   - المرورية  االختناقات 
اإلنارة  و  الكهربائية  االعمدة  للقمامة - صيانة 
بالرغم  ذل��ك   « للمدينة  والخارجية  الداخلية 
المجلس  يّواجها  التي  والمختنقات  العوائق  من 
المواطنين  االخوة  تعاون  أهمها عدم  و  البلدي، 
في الحفاظ على نظافة الشوارع ، و الساحات 

العامة و المكبات...
قد  س��ل��وق  البلدي  المجلس  أن  إل��ى  يُ��ش��ار 
و  البلدي،  الحرس  في  االخ��وة  من  كال  خاطب 
برمي  يقوم   ، شخص  كل  مخالفة  منهم  طالب 
وفي  المدينة،  ومخارج  مداخل  على  القمامة 

الساحات العامة..

المجلس البلدي لبلدية سلوق 
يعمل على البدء في الخدمة 

الترميمة المؤقتة للشوارع



شركة المياه والصرف الصحي غات تستلم أربع جرافات

تخليدًا لبطوالت األجداد

اجخرة تحتفي  بالذكرى ال� 91 لمعركة الكوز 

رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية 

 يناقش مشروعات المياه والصرف الصحي بمدينة طبرق

مجلس  رئ���ي���س  ن���اق���ش  
ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة  وزراء 
ووزير  الثني  عبدالله  السيد 
ابراهيم  المستشار  الداخلية 
بوشناف   مع رئيس وأعضاء 
اجخرة  التسييري   المجلس 
وحكماء واعيان ومدراء بعض 
بالبلدية   الحيوية  القطاعات 
ُعقد   م��وس��ع   اجتماع  خ��الل 
المجلس  اجتماعات   بقاعة 
ال��ت��س��ي��ي��ري اج���خ���رة  األي���ام 
االحتياجات  اه��م  الماضية 
من  ال��ب��ل��دي��ة   تتطلبها  ال��ت��ي 
م��ش��اري��ع ت���خ���دم ال��م��واط��ن 
بحضور عضو مجلس النواب 

عن دائرة إجخرة جالو .  
ح��ض��ر االج���ت���م���اع  ك��اًل 
التعليم  ال��س��ادة  / وزي��ر  من 
ال���دك���ت���ور ف�����وزي ب��وم��ري��ز، 
سعد  الدكتور  الصحة  وزي��ر 

العامة  الهيئة  ، رئيس  عقوب 
الكابتن  والنقل  للمواصالت 
رئيس  عبدالقادر،   »محمد 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء 
وال�����ط�����اق�����ات ال���م���ت���ج���ددة 

المسماري   فخري  المهندس 
الوطنية  ال��م��ؤس��س��ة  رئ��ي��س 
المهندس  المائية  ل��ل��م��وارد 
عوض الدرسي،  ،رئيس جهاز 
السيد  المدن  وتطوير  تنمية 

»ناجي المعداني .
تم االتفاق خالل االجتماع 
علي  عدة بنود ونقاط ابرزها 
إن��ش��اء ب��ع��ض ال��ط��رق داخ��ل 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ط��ري��ق ال��راب��ط 
وأوجلة  إجخرة   مدينتي  بين 
وطريق )إجخرة - العريضة( 
وايضاً  تم االتفاق على عدة 
الكهرباء  مجال  في  مشاريع 

والمياه .
اب����دى رئيس  م��ن ج��ان��ب��ه 
ال���������وزراء  م��واف��ق��ت��ه علي 
لما  المطروحة   المشاريع  

تقدمه من خدمة للبلدية .

الماضيين  اليومين  في  أقيم 
المجلس  اج��ت��م��اع��ات  ب��ق��اع��ة 
العام  اإلجتماع  سبها  البلدي 
الحرس  لجهاز  العامة  ل��إلدارة 
الليبية  ب��ال��ح��ك��وم��ة  ال��ب��ل��دي 
ال��م��ؤق��ت��ة ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س ع��ام 
توفيق  ال��ل��واء  السيد  ال��ج��ه��از 
إدارات  وم��دي��ري   المسماري 
المناطق  مستوى  على  الجهاز 
المسؤولين  وك��ب��ار  الجنوبية 
المجلس  السيد عميد  بحضور 
»حامد  سبها  ببلدية  ال��ب��ل��دي 
إدارة  م���دي���ر  و  ال���خ���ي���ال���ي« 

بالبلدية  الصحية  ال��خ��دم��ات 
و  عبدالله  عبدالجليل  السيد 
والثقافة  اإلع��الم  مكتب  مدير 
ب��ال��ب��ل��دي��ة ال��س��ي��د »اس��م��اع��ي��ل 
سبل  االجتماع  تناول  حوماني« 
للجهاز  المحوري  ال��دور  تفعيل 
في رصد والحد من المخالفات 
ال��م��واط��ن  منها  ي��ت��ض��رر  ال��ت��ي 
السيما الوقود والبناء العشوائي 
باإلضافة لدعم ادارات الجهاز 
دورها  وإع��ادة  آدائها  ومراقبة 
الهام في العمل لصالح المواطن 

في ربوع بلديات الجنوب.

وال��ص��رف  ال��م��ي��اه  ش��رك��ة  تسلمت 
من  جرافات  أربع  عدد  غات  الصحي 
ليبيا   في  االستقرار  تحقيق  صندوق 
والصرف  المياه  لقطاع  دعماً  وذل��ك  
األض���رار  بعد  البلدية   ف��ي  الصحي 
الجسيمة التي الحقتها الفياضات عند 

اجتياحها المدينة  في يونيو 2019م
للمقترحات  استجابة  ذل��ك  ي��أت��ي 
التي قدمها المجلس البلدي لصندوق 
لدعم  ليبيا  ف��ي  االس��ت��ق��رار  تحقيق 
بالبلدية  عدد من القطاعات الخدمية 

لترميم البنية التحتية.

اإلثنين  ي��وم  اج��خ��رة   بلدية  اح��ت��ف��ت  
الماضي بإحياء الذكرى  الواحد والتسعون 

لمعركة شهداء الكوز وأبو اثلة.
التعليم  وزي���ر  اإلح��ت��ف��ال   حفل  حضر 
بومريز  ف��وزي  الدكتور  الليبية  بالحكومة 
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  والسيد 
اج��خ��رة ال��س��ي��د أح��م��د م��وس��ى  ورئ��ي��س 
المجلس التسييري أوجلة السنوسي عثمان 
والسادة أعضاء المجلس ولفيف من أهالي 

المنطقة ومشايخ واعيان مدن الواحات.
ال��ق��ي  خ���الل اإلح��ت��ف��ال ال��ع��دي��د من 
اآلب���اء  تضحيات  ت��وض��ح  ال��ت��ي  ال��ك��ل��م��ات 
من  وغيرها  المعركة  ه��ذه  في  واالج���داد 

المعارك.
قام  المعركة  لموقع  زي��ارة  الحفل  سبق 
من خاللها المشاركون برفقة العقيد منعم 
بومازورة مدير مديرية امن اوجلة اجخرة 
وجنود  صف  وضباط  الضباط  من  وعدد 
حيث  المعركة  مكان  إل��ى  ميدانية  بزيارة 
القى المشاركون بيان لهم كما قاموا بزيارة 
إلى المقبرة التي دفن بها الشهداء وقاموا 
أيضا بزيارة بئر بو اثلة الذي جرت بجانبه 

بعض المواجهات مع العدو.
راح  المجيدة  المعارك  ه��ذه  ان  يذكر 
عند  نحتسبهم  مجاهدا    241 ضحيتها 

الله من الشهداء.

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية 
مع  الدرسي  عوض  المهندس  الليبية  بالحكومة 
المهندس  ببلدية طبرق  مدير مكتب المشروعات 
ال��ب��ال  خ��الل اجتماع ع��ق��ده األي��ام  نصر ش��رح 

الماضية   ، المواضيع المتعلقة بمشروعات المياه 
المشكالت  حلحلة  و  بالبلدية  الصحي  والصرف 
المؤسسة  عليها  تشرف  والتي  منها  تعاني  التي 

الوطنية للموارد المائية.

لبلدية   التسييري  المجلس  عضو  ق��ام 
المالية  السياسات  لجنة  ورئيس  بنغازي  
غيث  السيد/إدريس  بالبلدية  واإلستثمار 
المجلس  عضوي  رفقة  الماضي  الثالثاء 
التسييري للبلدية السيد المهندس  أحمد 
بجولة  المذبل   والسيدة/راضية  الطيرة 
ميدانية داخل الفندق البلدي رفقة رئيس 
السيد  بالبلدية  ال��ب��ل��دي  ال��ح��رس  وح���دة 
رائ��د /  وليد ال��ع��ق��وري    لالطالع على 
وتحديد  البلدي  للفندق  ال��راه��ن  الوضع 
واإلجراءات  الصيانة  وأعمال  اإلحتياجات 
المشاكل  تذليل  حيال  اتخاذها  المطلوب 
والصعوبات وتفعيل العمل بهذا المرفق بما 
يُحافظ على البيئة والصحة العامة وتنفيذ 
بالصورة  مرافقه  لجميع  الصيانة  أعمال 
بالمظهر  إظ��ه��اره  ع��ل��ى   والعمل  الُمثلى 
الحضاري بما يعود بالنفع على المصلحة 

العامة للمدينة

جالو  التسييري  المجلس  رئيس  افتتح   
االجتماعي  الضمان  صندوق  مدير  رفقة 
فرع الواحات األيام القليلة الماضية   مكتب 
الخدمات الضمانية جالو  والذي يعد أحد 
النموذجية  الضمانية  ال��خ��دم��ات  مكاتب 

لصندوق الضمان االجتماعي .
ح��ض��ر ح��ف��ل اإلف��ت��ت��اح  
إدارة شؤون  السادة  مدير 
الفروع ، مدير إدارة المنافع 
إدارة  مدير   ، والمعاشات 
مساعد   ، ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 
مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
والخدمات ، مساعد مدير 
، رؤساء  الضمانية   والتوعية  إدارة اإلعالم 
بفرع  الضمانية  الخدمات  ووح��دات  مكاتب 
رئيس وعدد من اعضاء مجلس   ، الواحات 
مشايخ واعيان  وحكماء المنطقة  ، ،ممثلو 
الوزارات والمجالس والمؤسسات والشركات 
وال��ق��ن��وات  ال��م��دن��ي  المجتمع  وم��ن��ظ��م��ات 

االعالمية بمدينة جالو.
من جانبه ثمن رئيس المجلس  التسييري  
دور  بالمناسبة  القاها  التي  كلمته  خ��الل 
صندوق الضمان اإلجتماعي وحرص إدارته 
ع��ل��ى ال��رق��ي وت��ج��وي��د خ��دم��ات ال��ص��ن��دوق 

بكوكبة من االنجازات الضمانية .
جالو   بلدية  باسم  ال��وف��اء  درع  ق��دم  كما 
العام  والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  للسيد 
الذي استلمه نيابة عنه السيد مساعد مدير 

إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات.

بلدية بنغازي ُتتابع أوضاع 
الفندق البلدي بالمدينة

نهوضًا بمستوى خدمي نموذجي 

افتتاح مكتب الخدمات الضمانية جالو
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بلديات
إشراف : سعيد الصيد

خالل زيارته لمنطقة الواحات

رئيس الحكومة الليبية يناقش المشاريع الخاصة بالمنطقة

رصدًا  لكل المخالفات بالمدينة 
اإلدارة العامة لجهاز الحرس البلدي سبها  تناقش ُسبل تفعيل الدور المحوري للجهاز



األشخاص ذوي اإلعاقة بين التشريعات المحلية والدولية

بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية بنغازي

منظمة الصحة العالمية تقيم لقاء عمل توعوي

زليتن ُتطلق الحملة التوعوية ألجل التعامل مع تلميذ السكري

األنامل المحلية ُتزّين المهرجان التسويقي في البركت

الحركة العامة للكشافة والمرشدات

توزع مساعدات لمتضرري سيول طبرق

أق����ام����ت ال��م��ن��ظ��م��ة 
الدولية لحماية الطفولة 
بالشراكة  اإلعاقة  وذوي 
م�����ع ك���ل���ي���ة ال���ق���ان���ون 
صباح  بنغازي  بجامعة 
ال��ث��الث��اء  الماضي  ي��وم 
ورش�������ة ع����م����ل  ت��ح��ت 
ذوي  »األشخاص  عنوان 
التشريعات  بين  اإلعاقة 
المحلية والدولية« ضمن 
الخاصة  وص���ول  حملة 
ذوي  ب�����األش�����خ�����اص 

اإلعاقة.
ت��ض��م��ن��ت ال����ورش����ة 

حضرها  ن��ق��اش  حلقة 
ع��دد م��ن أع��ض��اء هيئة 
القانون  بكلية  التدريس 
وع��دد  بنغازي  بجامعة 

ونشطاء  المحاميين  من 
ال���م���ج���ت���م���ع ال���م���دن���ي 
المهتمين بذوي اإلعاقة 
واف��ت��ت��ح��ت ال���ورش���ة 

بكلمة عميد كلية القانون 
الدكتورة سلوى الدغيلي  
لرئيس  ك��ل��م��ة  ث��م  وم���ن 
المنظمة  إدارة  مجلس 

األستاذ محمد السليني 
وخ���������الل ال�����ورش�����ة 
ت������م ع�������رض ورق����ت����ي 
نهلة  ل���ألس���ت���اذة  ع��م��ل 
ال���ش���ارف���ع���ض���و ه��ي��ئ��ة 
القانون  بكلية  التدريس 
ن��وري  لجين  واألس��ت��اذة 
هيئة  ع��ض��و  االوج���ل���ي 
القانون  بكلية  التدريس 
تتضمن القانون الجديد 
لألشخاص ذوي اإلعاقة 
بما يتناسب مع االتفاقية 
الدولية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة .

إدارة  ب���م���ق���ر  أق����ي����م 
بنغازي  الصحية  الخدمات 
لقاء عمل توعوي لمقدمي 
ال��خ��دم��ات ال��ص��ح��ي��ة في 
والطفل،  األم  مجال صحة 
منظمة  ب���إش���راف  وذل����ك 
وبالتعاون  العالمية  الصحة 
إدارة  م����ع  وال���م���ش���ارك���ة 
الخدمات الصحية بنغازي.

حضر اللقاء مدير إدارة 
بنغازي  الصحية  الخدمات 
الكاديكي،  ناصر  األستاذ 
التخطيط  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
األستاذ علي منصور، مدير 
الصحية  ال��رع��اي��ة  مكتب 
األول���ي���ة األس���ت���اذ أس��ام��ة 
مكتب  م��دي��ر  ال��ق��ط��ع��ان��ي، 
اإلعالم والتوعية والتثقيف 

أحمد  األس���ت���اذ  ال��ص��ح��ي 
من  جانب   إل��ى  العوامي، 
الصحة  م��ن��ظ��م��ة  خ���ب���راء 
الدكتور  ليبيا  ف��ي  العامة 
ع��ب��د ال���ع���زي���ز ال��ح��الف��ي 
العليقي،  أحمد  والدكتور 
المجبري،  سند  والدكتور 

وعدد من المدربين..
رئيس  اللقاء  استهدف 
وأع���ض���اء ق��س��م األم��وم��ة 
الرعاية  بمكتب  والطفولة 
وبعض  األول��ي��ة،  الصحية 
أع���ض���اء م��ك��ت��ب اإلع����الم 
والتوعية والتثقيف الصحي 

وفنيات صحة المجتمع في 
بعض المرافق التابعة إلدارة 
بنغازي  الصحية  الخدمات 
بمستشفى  وال��ع��ام��ل��ي��ن 
تاورغاء العام والعاملين في 
الصحية  الخدمات  مجال 
بمدينة مرزق، وبعض مدن 

المنطقة الشرقية .
ت���ن���اول ال���ل���ق���اء ع��دي��د 
العالقة  ذات  ال��م��واض��ي��ع 
وال���ط���ف���ل  األم  ب���ص���ح���ة 
العمل  )أساسيات  أبرزها 
وم���ه���ام ف���ري���ق ال��ع��ام��ل��ي��ن 
المجتمعيين،  الصحيين 
والتخطيط  الطفل  وصحة 
ل��ل��والدة وال�����والدة اآلم��ن��ة، 
وصحة  األس����رة،  وتنظيم 
والتغذية،  واألس��ن��ان،  الفم 
وأمراض  الصحية،  والبيئة 
ال���ط���ف���ول���ة، وال��ت��م��ن��ي��ع، 
واألم����������راض ال���س���اري���ة، 
وصحة  النفسية،  والصحة 
العيون ومكافحة التدخين، 
وال������زي������ارات ال��م��ن��زل��ي��ة 

وسجالتها(

انطلقت األيام القلية الماضية  بمدينة زليتن  
الحملة التوعوية والتثقيفية  ألجل التعامل مع 
“تلميذ السكري”   بتنظيم مشترك بين جمعية 
للسكري  زليتن  ومركز  الليبي  األحمر  الهالل 
جنتي  مؤسسة  مع  وبالتعاون  الصماء،  والغدد 
النسائية للتأهيل األسري  بدأت الحملة  التي 
للتعليم  الشيماء  مدرسة  من  أيام  لعدة  تستمر 
في  الواقعة  ال��م��دارس  باقي  لتشمل  الثانوي  
أخصائي  ب��ه   م��اص��رح  حسب  المدينة  نطاق 

أمراض السكر الدكتور جمعة الطرلى.
الحملة   ف��ري��ق  أح��د  أوض��ح��ت  جانبها  م��ن 
والغدد  السكر  بمستشفى  التغذية  إخصائية 

أن  أب��وزه��و  نجوى  الدكتورة  بزليتن،  الصماء 
مريض  مع  التعامل  كيفية  إلى  تهدف  الحملة 

السكرى وخاصة عند طلبة المدراس.
وأشارت  إلى أن  المحاضرات ترتكز حول 

مع  السكرى  لمرضى  األغ��ذي��ة  تقديم  أهمية 
اإلخصائيين  من  الطبية  االستشارة  ض��رورة 
بهذا الجانب تفاديا لتزايد أعراض هذا المرض 

وحفاظا على صحتهم

الثاني  ال��ت��س��وي��ق��ي  ال��م��ه��رج��ان  ان��ط��ل��ق 
غات   ببلدية  البركت(   القديمة)  بالمدينة 
األيام القليلة الماضية بحضور أعيان وأهالي 
محلة البركت ومسؤول الثقافة  إضافة إلى 
عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني 
الواحة  مؤسسة  بتنظيم  وذل��ك  والنشطاء 
عدد  ومشاركة  غات  فرع  والتطوير  للتنمية 

من األسر المنتجة بالمنطقة.

منتوجات  استعراض  المهرجان  تخلل 
محلية بصناعة أنامل محلية، من مشغوالت 
واألشغال  الصوف  وأعمال  وخ��زف  سعفية 
القدرات  لتنمية  شعبية،  ومقتنيات  اليدوية 

وخلق فرص عمل للمنتجين المحليين.
يأتي المعرض استعدادا لمشاركة مؤسسات 
المجتمع المدني غات في معرض ببلدية تراغن 

خالل األيام القادمة

ق���ام���ت ال���ح���رك���ة ال��ع��ام��ة 
بطبرق  والمرشدات  للكشافة 
من  مقدمة  مساعدات  بتوزيع 
اليونسيف  العالمية  المنظمة 
سيول  م��ن  المتضررين  على 

األمطار في المنطقة.

وج�����اءت ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وزي��ع 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال��م��ج��ل��س 
ال��ت��س��ي��ي��ري ط��ب��رق وال��ه��الل 
األح��م��ر ح��ي��ث ش��م��ل��ت ع��دد 

300 بطانية ولوازم أطفال.
وأش����رف����ت ل��ج��ن��ة األزم����ة 

ال��ت��س��ي��ي��ري على  ب��ال��م��ج��ل��س 
قاعدة  وف��ق  ال��ت��وزي��ع  عملية 
ب���ي���ان���ات ت���م إع����داده����ا عن 
من  وال��ن��ازح��ي��ن  المتضررين 
م��دي��ن��ة م����رزق وغ��ي��ره��ا من 

المناطق

نظمت غرفة عمليات األمانة العامة المكلفة 
األحمر  الهالل  مع  بالتعاون  ترهونة  بمنطقة 
الليبي فرع ترهونة، محاضرة للتعريف بالحركة 
النفسي  الدعم  وتعريف  ومكوناتها،  الدولية 

والضغوطات التي يتعرض لها  المجتمع .
كما شملت المحاضرة التي أقيمت بالتعاون 
مع كلية اآلداب قسم علم النفس بحضور عدد 
فريق  تكوين  على  االتفاق  وطالبة،  طالب   52

خاص بالدعم النفسي داخل الكلية 

في  الهندسية  البحوث  مركز  بمقر  نُظمت 
ورشة عمل  الماضية  القليلة  األيام  وليد   بني 
حول »قانون العدالة االنتقالية« بمشاركة عدد 
من القانونيين واإلعالميين ونشطاء مدنيين من 
المدينة، تحت إشراف منظمة السالم الخيرية

. وقال المشرف على الورشة الدكتور مفتاح 
اغنيه  في تصريح إعالمي له إن الورشة تناولت 
مدى تطبيق القانون والعدالة االنتقالية والسلم 
االجتماعي والتعايش السلمي واآلليات التي من 

خاللها يطبق قانون العدالة االنتقالية.
بعض  ناقشت  ال��ورش��ة  أن  أغنيه  وأض���اف 
التي  االنتقالية  العدالة  في  الدولية  التجارب 
تحقيق  أج��ل  من  االستحقاقات،  أب��رز  تشكل 

األمن والسلم االجتماعي في البالد .
أخرى  ورش  هناك  بأنه ستكون  أغنيه  ونوه 
االنتقالية  العدالة  قانون  ثقافة  بنشر  تتعلق 
خالل الفترات القادمة بمشاركة عدد كبير من 
أوراق  عرض  إلى  إضافة  بالقانون  المهتمين 

بحثية بخصوص العدالة االنتقالية

مركز  من  لكل  التابع  التوعوي  الفريق  قام 
بجولة  الناس،  اتحاد  ومنظمة  الطبي  بنغازي 
بنغازي  الشاملة داخل مركز  للتوعية الصحية 

الطبي، حول سرطان عنق الرحم.
وشملت الجولة كل من، العيادات الخارجية 
تم  ال���والدة،  وقسم  اإليوائية  األقسام  وبعض 

خاللها استهداف أكثر من 50 سيدة.
الجولة  أن  الطبي،  بنغازي  مركز  وأع��ل��ن 
التوعية ستستهدف باقي األقسام من ضمنها 
إع���ادة األق��س��ام ال��ت��ي ق��ام��وا ب��ال��م��رور عليها 

مسبقاً.
وفي وقت سابق، يوم األربعاء الماضي، نظم 
للحملة  التوعوي  للفريق  عمل  ورش��ة  المركز 

الوطنية للتوعية من سرطان عنق الرحم.

للتعريف بالحركة الدولية ومكوناتها  

الهالل األحمر ترهونة ينظم 
محاضرة توعوية

حول قانون العدالة االنتقالية

منظمة السالم الخيرية تنظم 
ورشة عمل ببني وليد

بنغازي الطبي ومنظمة اتحاد الناس يطلقان 
حملة توعية حول سرطان عنق الرحم
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جمتمع مدني
إشراف : عمر جابر
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ثقافة وفنون

أقيم يوم األدبعاء الماضي بمركز وهبي البوري 
ليبيا  ف��ي  األح���داث  ت��داع��ي��ات  بعنوان  محاضرة 
عائشه  لألستاذة  المجتمع  نسيج  علي  وآث��اره��ا 
السنوسي القيني حيث قدمها للجمهور السيد خالد 
االداب  بكلية  التدريس  هيئة  وهي عضو  العمامي 
دعم  م��درب  سلوق،  فرع  بنغازي/  جامعة  والعلوم 
نفسي واجتماعي، و لها العديد من المشاركات في 
ندوات ومؤتمرات داخل وخارج ليبيا وأيضا العديد 
العربيه  الثقافه  مجال  في  المنشورة  البحوث  من 
ومجلة بذور ومجلة الليبي، حيث تحدثت الدكتورة 
وتداعيات  البالد  بها  تمر  التي  األح��داث  الي  عن 
الترابط  وتفكك  الهوية  ضياع  حاالت  من  الحرب 
االجتماعي من ازدياد حاالت الطالق بسبب النزوح 
البيت  التفكك األسرى في  وازدي��اد  وعدد األرامل 
في  األفكار  أو  االنتماءات  اختالف  بسبب  الواحد 
ظل وجود حكومتين في البالد وأكدت  على أهمية 
عمل اختصاصي االجتماع في هذه الفترة وضرورة 
من  العائدين  للجنود  تأهيل  إع��ادة  مراكز   وج��ود 
فترة  و  الحرب  عاصروا  الذين  ولألطفال  الحرب 
االغتياالت من تلغيم السيارات ألسر كاملة و اغتيال 
األب  أمام أبنائه، هذه االغتياالت التي كانت في 
ذروتها في بنغازي مما تسببت في حاالت اضطراب 
لدي االطفال مثل التأتأة ،صعوبات النطق ،التبول 
الإلرادي، ثم أكدت د عائشة القيني  كشاهدة علي 
هذه الحرب إنه لم يعد يجدي الكالم فنحن بحاجة 
المهام  وتوزيع   خطة  ووض��ع  الجهود  تكاثف  إلى 
نفسيين  واخصائيين  أطباء  من  المختصين  علي 
أجل  م��ن  ال��ح��االت  عديد  لمعالجة  وأجتماعيين 

مجتمع سليم نستطيع أن ننهض به.

رئيس  م��دب��ول��ي،  مصطفى  ال��دك��ت��ور  افتتح 
األربعاء،  امس  المصري صباح  الوزراء  مجلس 
معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ال�51.
في  المصري  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وراف��ق 
الحربي،  واإلن��ت��اج  “ال��ث��ق��اف��ة،  وزراء  االف��ت��ت��اح 
والسياحة  وال��ري��اض��ة،  وال��ش��ب��اب  واإلع����الم، 

واآلثار، والبيئة والتضامن”.
وبعد قص شريط االفتتاح تفقد رئيس الوزراء 
المصري عدد من اجنحة المعرض والذي ينظم 
هذا العام تحت شعار ) مصر إفريقيا.. ثقافة 

التنوع (.
وتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
هذا العام 40 دولة من بينها التي تشارك بجناح 
والثقافة  لإلعالم  العامة  المرأة  إشراف  تحت 
والمجتمع المدني كما تتواجد ليبيا في أجنحة 
المعرض من خالل مشاركة عدد من دور النشر 
من بينها دار الرواد للنشر ودار الحسام للنشر 
كما  للنشر،  البيان  ودار  للنشر  المختار  ودار 
من  الليبيين  والكتاب  األدب��اء  من  عدد  يشارك 
خالل الندوات واالمسيات األدبية المقامة ضمن 
من  عدد  تقيم  كما  للمعرض  الثقافي  البرنامج 
دور النشر حفالت توقيع لعدد من اإلصدارات 

الحديثة للكتاب الليبيين.
العرب  الناشرين  اتحاد  رئيس  من  كل  وزار 
ال��ع��ام التحاد  االس��ت��اذ محمد رش��اد واألم��ي��ن 
الناشرين العرب االستاذ بشار سبارو جناح ليبيا 

في معرض الكتاب .
مصر  بتولى  العام  ه��ذا  المعرض  ويحتفى 
رئ��اس��ة االت��ح��اد اإلف��ري��ق��ى، م��ن خ��الل اختيار 
الشرف،  ضيف  دولة  باعتبارها  السنغال  دولة 
وتحديد محور »مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع«، 
عنوانا للفعاليات التي تناقشها ندوات وفعاليات 
ت��م اخ��ت��ي��ار ج��م��ال ح��م��دان  ال��م��ع��رض، فيما 

شخصية المعرض.
على  إلكترونى،  تطبيق  العام،  هذا  وانطلق 
ال��م��وب��اي��ل، ب��اس��م »م��ع��رض ال��ق��اه��رة ال��دول��ى 
وأنشطته  ال��م��ع��رض  ب��رن��ام��ج  يحمل  للكتاب، 
المعروضة،  الكتب  أسماء  الثقافية، فضال عن 
ودور النشر الموجودة بها. ويضم المعرض في 
دورته الحالية 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحا 
عن الدورة ال�50، في العام الماضى، ويشارك 
900 دار نشر، مصرية وعربية وأجنبية، فضال 

بزيادة  العالمية،  النشر  ل��دور  وكيال   99 عن 
153 دار نشر عن العام الماضى، من 40 دولة، 

فيما يشارك في الفعاليات 3502 مشارك.
ويشهد المعرض انطالق 12 مبادرة شبابية، 

مبادرة  و12  األفارقة،  السفراء  مع  لقاًء  و12 
إفريقية، فضال عن اجتماع الجمعية العمومية 
اتحاد  وانتخابات  ال��ع��رب،  الناشرين  الت��ح��اد 

الناشرين المصريين.
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ما ال تعرفه شجرة الرمان
أن العمر قد مضى بنا سريًعا

و تحولنا دونما سابق إنذار
إلى راشدين

ما عاد ثمة ما نقف خلفه 
و نعد من واحد إلى عشرة

ما عدنا نلعب باألساس
إذ أن أجسادنا باتت كبيرة
و لن يعود بوسع الشجرة 

أن تفتح لنا ذراعيها 
مرة أخرى 

و تخبئنا عن أطفال الحي 
كما كانت تفعل منذ زمن 

حنيٌن إلى أياٍم مضت
كانت شجرة الرمان بها باذخة 

ترمينا بالثمر 
متى ضجرت و سِئمت 

هزنا الطويل لجدائلها !

كانت رحيمة تسع حزننا 
نتكور بظلها 

إلى آخر اليوم و نبكي
دون أن تصرخ بوجهنا 
و تخبرنا أنها ترغب 

بأخذ قيلولة

تغيرت مالمح الكون
اغتيلت الشجرة 

ماتت في صمٍت مهيب 
و حل محلها 

دكان صغير برأس الشارع
تسربت األصوات

اهتزت صورة جدي 
المعلقة بأعلى الحائط

رجفت كثيراً
حتى شهدت
ذات عشية

خيانة المسمار لها !

ألتقيه في حيز األمكنة ..كنت أعرف  قبل أن 
نصوص ساسي .. وبمعنى أدق أعرف روحه ، وما 
عباءة  لتحيك  بعضها  تغازل  شهقات  إال  الكلمات 

الوجود في روح الكاتب ..
ولطالما عبرت له بإعجابي الشديد به .. فهو 

استثنائّي ، متفجر ، ناتئ عن المألوف ..
األستاذ  الصديق  مكتب  في  الصباح  ذلك  كان 

»عبدالله الشريفي« .
فبين ثنيات الحديث عن اللغة والكتابة والكتاب 

األولين واآلخرين ذكر اسم 
محمد ساسي ممن ذكرنا ..

فقلت له إنني أعرفه .. ووقع في ذهنه ما لم 
أقصده ..

فقال مندهشا: أتعرفه حقا .. قلت نعم أعرفه..
..

ومرت األيام ...
وفي مساء يوم ما وأنا منشغل فيما ال أتذكره 
وبجانبه  الشريفي  عبدالله  سألني  إذ   .. اآلن 

أحدهم ..
أتعرفه ؟
قلت ال .

على  األم��ر  له  ..فشرحت  إجابتي  واستغرب 
حقيقته ..

وكان هذا الواقف محمد ساسي العياط..
...

هادئ خجول باسم خفيف الروح ، هذا أول ما 
تجلّى لي منه في لقاءنا األول، روح الفتى لها َطْوٌل 
والرتوش  الكلفة  يقابلها من جليد  ما  تحطيم  في 

الرسمية .. 
ليضع  ال��روح  ضفة  إل��ى  ببراعة  يقفز  محمد 

إمضاءه في أنحاءها..
آه صحيح ..

أخبرني حينها بهواه الصوفي .. 

أيما  منه  ذل��ك  أسعدني  ب��ل   .. أستغرب  ول��م 
الرشيقة،  كلماته  يبلل  ع��اٍل  نفس  فثمة   ، سعادة 
انكشف لدي من الوهلة األولى .. و ما التصوف إال 
حيث تضيق العبارة ويتسع المعنى كما قال الحالج 

..
..

أكدت  التي   .. والنقاشات«  »اللقاءات  توالت  و 
لي أن الشعر كان له قوت يومّي يتشربه ويتسرب 

بين طيات روحه، وهذا دأب الشاعر الحقيقي،
لم   .. الحياة  ليبقى على قيد  بتالليبه  يتشبث 

يكن موضوعا بالنسبة له ، 
بل هو شهيق وزفير وبشهادة زمالءه في العمل.

...
وخط  المبكي،  المضحك  بنرده  القدر  ورم��ى 

القلم مداده المحتوم..
ليلتها اجتمعنا مع لفيف من األصدقاء لتقديم 
واجب العزاء إلى الصديق عالء كويدير لوفاة والده 

رحمه الله تعالى وأسكنه في عليين .. 

كان ساسي قبلها بيوم أو يومين كتب بيتا من 
الشعر يقول فيه ..

سمراء عنجها الفؤاد تعنجت 
ريم على صدر الهيام تروم 

..
قلت له : 

جميٌل هذا البيت، لوال أن قلت تروم! واألنسب 
تسير.

وفي  نظره،  وجهة  مّنا  كل  وط��رح  نقاش  ودار 
الحقيقة أقنعني بحجته في نهاية األمر .. فالشاعر 

يموت منافحا عن خلقه دائما. 
وحين أردنا الذهاب ربتُّ علي يده وقلت له:

» شد روحك المرة الجاية بنحصل عليك راه« 
ولم يجب إال مبتسما ..

وودعنا الجميع وخرجنا ..
الله  ع��ب��د  ل��ي  لبيعث  س��وي��ع��ات  إال  ه��ي  وم���ا 

الشريفي رسالة مفادها : 
» رياض« .. 

وبعدها بثواٍن قرأت على حائطه تلك الرصاصة 
التي شقت القلب وأجرت الدمع.

..
»عمرك ما زعلت حد إال اليوم يا غالي« .

محمد ساسي في ذمة الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

...
رحم الله محمد ساسي العياط 

رحم الله ساسي اإلنسان 
ساسي الحساس 

ساسي الخلوق 
ساسي المبدع 

..
.. خانتك روح��ك هذه  ال��ذه��اب  آث��رت  يا من 
رأسك  وتهز  وت��رى،  تسمع  أن��ك  يقين  بي  ال��م��رة، 

مبتسما وغاضبا بعض الشيء ..
هيا يا رفاقي ..

طرفة  قالها  فقبلي   .. له  أهل  أنا  بما  ارثوني 
بن العبد .. هو عشرينّي آخر سرقته كف المنية 

واستأثرت به على الحياة .
:

إذا مت فابكيني بما أنا أهله
وُحّضي علي الباكيات، مدى الَحضِّ

..
حاضرة  سامقة  روح���ا  ت��رث��ى  كيف  وج��واب��ن��ا 
مرفرفة تجود بعطرها الفريد في مجالس أنسنا 

..
أنت عصيُّ عن الموت يا ساسي ..

وبطاقة   .. األس����ود  معطفك  إال  ي��رح��ل  ل��م 
تعريفك.. 

ولكن قصة شعرك وشعرك ونبلك ..
حاضر إلى المدى ..

للطمأنينة  ب��اع��ث��ا  ك��ن��ت  أن  ب��ع��د 
تنشر  ذا  أن��ت  ه��ا  وال��ه��دوء  والسكينة 
نفذت  حتى  ب��األرج��اء  وتعبث  الفوضى 

الخيارات بعد رحيلك..

لم تترك لنا خيارا سوى طرق أبواب 
القلم لعله يستجيب، بعد أن كنت ملجأنا 
وترجمان ما تسر به األنفس، ودائما ما 
أقوالنا  بها  نفقه  تعويذة  اسمك  حملنا 
بك..  نستنجد  كنا  ألسنتنا،  بها  ونحرر 
ن��رت��وي ب��ح��رف��ك.. ننتصر ب��ه أم��ام من 

خذلنا ونراقب به بريق أعين من نحب.
  لم ينكر أحد عليك هذا السمو بل 
بحب  نجمك  بزوغ  يراقب  الجميع  صار 
وشغف ال متناه،  فقد كنت برهانهم ومرآة 
اإلنسانية  بأن  الجميع  أقنعت  أحالمهم، 
وليس  يتجسد  النقاء  وأن  ليست خرافة 
ضربا من الخيال وأن الشعر واد يتدفق 

من خالله ذاك النقاء، 
ولم  دواف��ع��ك  فهم  يوما  أستطع  ل��م 
فأنت  فهمك  محاولة  على  يوما  أج��رؤ 
أعظم من أن تفهم ومحاولة فهمك هي 

محض هراء وفيض من الهرطقة، 
مؤسفة،  مؤلمة،  محزنة،  ه��ي  وك��م 
وقد  اليوم،  رث��اءك  محاوالت  وم��ري��رة،  
لرثاءك،  األق��الم  اصطفاط  جدا  هالني 
أال ليتها كسرت، أال ليتها تورعت، فأنت 

يا أخي أبدا لم تكن يوما للرثاء.

ماذا سأكتب كي أرثيك يا علُم
والضاد تبكيك واألوراق والقلُم

*  *  *
صلت عليك القوافي وْهي جاثية

وشيعتك دروس النحو والكلم
*  *  *

تأبجد الحزن هذا اليوم فانتثرت
كل الحروف بقبر الليث تنسجم

*  *  *
حتى رأيت بكاء الطين في جدث

ضم البيان به فازدانت الظلم
*  *  *

يبكي على جسد تحت التراب ثوى
من النقاء بدا كالغيم يبتسم 

*  *  *
في  أن��ت  كأنما  وأبكيك،   أرثيك 
ق����دوٍم، ون��ح��ن م��ن غ��ادرن��ا، كأنك 
يلوي  حزُن  الفقيد،  ونحُن  الّشمل، 
الكمد، يقصم هامة الجبل، ويجعل 

في الحجر شرًخا !.
*  *  *

محمد ساسي رحمك الله .

ما ال تعرفه
شجرة الرمان

روح تناثرت في األرجاء

كفوا المراثي
أفول النجم

■ بقلم: عزة الشريف

■ بقلم: رياض اوريث

■ بقلم: عبدالله الشريفي

■ بقلم: عمر بدر

إشراف : هدى اجملربي
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صحية

الصحة  وزي���ر  استقبل    
الدكتور  الليبية  الحكومة  في 
وأعضاء  رئيس  عقوب،  سعد 
األم��ري��ك��ي��ة  ن��وف��اك  جمعية 

لجراحات قلب األطفال.
الوزير خالل  واّطلع   هذا 
اللقاء الذي عقده يوم الثالثاء 
في  إق��ام��ت��ه  بمقر  ال��م��اض��ي 
بلدية بنغازي، بحضور مديرة 
الدكتور  الطبي  بنغازي  مركز 
ف��ت��ح��ي��ة ال��ع��ري��ب��ي، ورئ��ي��س 
بنغازي  بمركز  القلب  وح��دة 
قوبعة،  نعيمة  الدكتور  الطبي 
التخدير،  أط��ب��اء  م��ن  وع���دد 
الصحة  وزي��ر  مكتب  وم��دي��ر 
ن�����وح، على  ال��س��ي��د ط�����ارق 
س��ّي��ر ع��م��ل  إج���راء عمليات 
ال��ت��ش��وه ال��خ��ل��ق��ي، وأم���راض 
يقوم  ال��ت��ي  ل��ألط��ف��ال  القلب 
األمريكي،  الطبي  الفريق  بها 
الوطنية  األط��ق��م  بمساعدة 

بمركزي بنغازي الطبي.
ون���اق���ش  ال���وزي���ر خ��الل 
تبذلها  التي  الجهود  اللقاء، 
وزارة الصحة في ليبيا بشرق 
وغ���رب وج��ن��وب ال��ب��الد، من 
توطين  إستراتيجية  خ���الل 

وتقريب  ب��ال��داخ��ل،  ال��ع��الج 
الخدمة للمواطن.

وأك���������د  ال�����وزي�����ر ع��ل��ى 
بين  ال��م��ت��م��ي��زة  ال���ع���الق���ات 
ووزارة  نوفاك،  وليم  جمعية 
ال��ص��ح��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، وال��ت��ط��ور 
في  العالقات  لتلك  المستمر 

المجال الصحي.
وأعرب  وزير الصحة عن 
ايجابيه  نتائج  لتحقيق  تطلعه 
م��ن ه��ذا ال��ل��ق��اء، إل��ى جانب 
ت��ع��زي��ز م��س��ي��رة ال��ت��ع��اون من 
ومتابعة  المباحثات،  خ��الل 
مع  الصحية  المشاريع  تنفيذ 

في  األمريكية  نوفاك  جمعية 
مجال توطين العالج بالداخل 
وال���ت���دري���ب، ب��م��ا ي��س��ه��م في 
تطوير الرؤية المستقبلية في 
الصحية،  المجاالت  مختلف 
ب���م���ا ي���ت���واف���ق واأله�������داف 
وال���غ���اي���ات ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا 
تطلعات  مع  وتتواءم  الجمعية 
الحكومة  في  الصحة  وزارة 

الليبية في المجال الصحي.
وق�������دم  ال����وزي����ر خ���الل 
مالمح  ح��ول  ع��رًض��ا  اللقاء، 
ليبيا،  ف��ي  الصحي  ال��ن��ظ��ام 
وال��م��ب��ادرات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

من  ح��ال��ًي��ا،  ال��ص��ح��ة  وزارة 
للرعاية  أجل مستقبل أفضل 
ال��ص��ح��ي��ة، ب��ف��ض��ل ال��دع��م 
المستمر من الحكومة الليبية 
أولوياتها  وضعت ضمن  التي 
والخدمات  الصحي  القطاع 

الصحية المقدمة.
وش�������ّدد  وزي�����ر ال��ص��ح��ة 
تسهيل  سرعة  ض���رورة  على 
لجمعية  اإلج�������راءات  ك��اف��ة 
قلب  لجراحات  نوفاك  وليم 
األط���ف���ال، وف���ق اإلج����راءات 
والعمل  القانونية،  وال��نُ��ظ��م 
على وضع المعايير القانونية 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة ال���ش���راك���ة 
ال��وزارة  خطة  في  وتضمينها 
في  خ���اص���ة   2020 ل���ع���ام 
وذلك  األولية،  الرعاية  مجال 
والتكامل  التشارك  إطار  في 
لتطوير  الفرصة  سيتيح  التي 
ال����خ����ط����ط وال����س����ي����اس����ات 
ويتفق  الصحية،  وال��ب��رام��ج 
ذات  المستجدات  أحدث  مع 

الصلة.
وت����م خ����الل االج���ت���م���اع؛ 
االهتمام  موضوع  استعراض 
ال��ت��دري��ب،  ب���رام���ج  بتطبيق 
الحكومة  إستراتيجية  حسب 
م،   2020 ل���ع���ام  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
الجيل  تدريب  على  والتركيز 
والمهن  األطباء  من  الجديد 

الطبية المساعدة.
مديرة  أك��دت  جانبها،  من 
الدكتور  الطبي  بنغازي  مركز 
فتحية العريبي، على إن فريق 
بنجاح  يُواصل  نوفك،  جمعية 
الجراحية  عملياته  إج����راء 
كافة  من  لألطفال  بالمركز، 
بمساعدة  وذلك  ليبيا،  أنحاء 
األط���ق���م ال��وط��ن��ي��ة، ب��واق��ع 

عمليتين يومًيا. 

شّدد وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور 
الحجر  دور  تعزيز  ض���رورة  على  ع��ق��وب،  سعد 
الصحي في المطارات والمواني والمنافذ البرية 

الليبية.
ل��وك��ال��ة األن��ب��اء  ال��وزي��ر ف��ي تصريح –  وأك���د 
الصحي  الحجر  دور  تعزيز  إن  على   – الليبية 
يأتي في إطار اللوائح واألنظمة الدولية، وتعزيز 
العالقة  ذات  ال��ج��ه��ات  م��ع  والتنسيق  ال��ت��ع��اون 
بالحجر الصحي، وتوحيد الجهود مع رجال األمن 
والجوازات والجمارك والطب البيطري والزراعي، 
والجهات ذات العالقة، لمراقبة حاالت الوافدين 

إلى ليبيا عبر المنافذ الحدودية. 
وطالب الوزير بضرورة توفير كافة اإلمكانيات 
المطلوبة، لتمكينها من اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
الالزمة، لمنع احتمال انتشار الوباء في األراضي 

الليبية.

كافة  ات��خ��ذت  ال�����وزارة  أن  ال���وزي���ر  وأوض����ح 
اإلجراءات الوقائية، ورفع حالة التأهب القصوى، 
والمراقبة  الترصد  نظام  تعزيز  تشمل  وال��ت��ي 

والمنافذ  وال��م��وان��ئ،  ال��م��ط��ارات،  ف��ي  الصحية 
بمرض  إص��اب��ة  أو  اشتباه  ألي  تحُسًبا  ال��ب��ري��ة، 

األنفلونزا الموسمية. 
وأشار الوزير إلى أن كافة الوسائل الضرورية 
كل  وأن  ليبيا،  ف��ي  متوافرة  وب��اء  أي  لمكافحة 
اإلجراءات الضرورية ستتخذ في الوقت المناسب.

وشّدد وزير الصحة على ضرورة اتخاذ إجراءات 
الموبوءة  المناطق  من  القادمين  لألفراد  الحجر، 
لوسائل  بالنسبة  والحجر  المعدية،  ب��األم��راض 
وغيرها،  الدولية  التطعيم  شهادات  ومنح  النقل، 
الضرورية،  الوقائية  االحتياطات  اتخاذ  بهدف 

والسيما تعزيز اليقظة في نقاط العبور. 
وأوضح الوزير أن هذه التوجيهات؛ تأتي ضمن 
إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، 
يضمن  بما  والخدمات،  ال��ط��وارئ  نُظم  وتطوير 

الكفاءة العالية والسالمة المهنية والصحية. 

طمأنت وزارة الصحة في 
مواطني  الليبية،  الحكومة 
مدينة البيضاء وما جاورها، 
ح�����االت  ب����ع����ض  إن  م�����ن 
»األنفلونزا  بمرض  مصابة 
ال��م��وس��م��ي��ة« ال��ت��ي دخ��ل��ت 
ليست  ال��ث��ورة  لمستشفى 
وأنها تخضع تحت  خطيرة، 

سيطرة الوزارة. 
الصحة  وزارة  وأك����دت 
 - الليبية  األن��ب��اء  لوكالة   -
الصحية  األوض��اع  استقرار 
في البيضاء، وأنها قد باتت 
من  الكاملة  السيطرة  تحت 
العدوى  مكافحة  ف��رق  قبل 

والرصد والتقصي.
وك��ش��ف��ت ال��������وزارة عن 
ان����ط����الق أع����م����ال ل��ل��ج��ن��ة 
الصحية  األوض���اع  متابعة 
ف���ي ال���ب���ي���ض���اء، ال��م��ك��ل��ف��ة 
والتقصي  ال��رص��د  ب��م��ه��ام 
لتعليمات  وف��ًق��ا  ال��وب��ائ��ي، 
معالي وزير الصحة الدكتور 
سعد عقوب، والذي يقضي 
ب��ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة ل��م��ت��اب��ع��ة 
ب��ال��م��راف��ق  األداء  وت��ق��ي��ي��م 
على  ولالطمئنان  الصحية 

المرضى.
المكلفة  اللجنة  واطلعت 
الرعاية  إدارة  برئاسة مدير 
والمكلف  األول��ي��ة  الصحية 
ال��ع��دوى  م��ك��اف��ح��ة  بمكتب 

ال��دك��ت��ور حسين  ب���ال���وزارة 
العوامي، والمدير المساعد 
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات،  إلدارة 
العالجية  اإلج����راءات  على 
واالح�����ت�����رازي�����ة ال���ت���ي ت��م 
ق��ب��ل مكتب  ات��خ��اذه��ا م��ن 
األول��ي��ة،  الصحية  الرعاية 
لتقييم  والتقصي  وال��رص��د 
والبيئية،  الصحية  األوضاع 
الرصد  إج���راءات  ومتابعة 
والتقصي، وطرق االستجابة 
ال��س��ري��ع��ة، وت��ق��ي��ي��م ج���ودة 
المهنية،  والسالمة  األداء 
وم���دى ت��وف��ر االش��ت��راط��ات 

الفنية والقانونية.
وأش��ارت ال��وزارة إلى أن 
اللجنة؛  تشكيل  من  الهدف 
ف��ي إط��ار حرص  تأتي  أن��ه 
اتخاذ  على  الصحة،  وزي��ر 
الوقائية  اإلج����راءات  ك��اف��ة 
وال����ع����الج����ي����ة، وم��ت��اب��ع��ة 
المتعلقة  األم���ور  مجريات 
بعد  ال��م��رح��ل��ة  بمتطلبات 

اإلعالن عن ظهور عدد من 
إصابتها  المشتبه  الحاالت 
بمرض األنفلونزا الموسمية 
كافة  واتخاذ  البيضاء،  في 
ال��الزم��ة حيال  اإلج����راءات 

المرضى.
إدارة  م���دي���ر  وأض������اف 
األول��ي��ة  الصحية  ال��رع��اي��ة 
أن��ه من خ��الل ع��دة جوالت 
م���ي���دان���ي���ة ل��ل��م��س��ت��ش��ف��ى، 
وم���ؤش���رات ال��م��رض وف��ًق��ا 
ل���ت���ق���اري���ر ف�����رق ال���رص���د 
االستجابة  وفرق  والتقصي 
البيضاء  بمدينة  السريعة 
وما جاورها، ليست خطيرة.

إدارة  م���دي���ر  وأش��������ار 
األول��ي��ة  الصحية  ال��رع��اي��ة 
إل��ى ات��خ��اذ ع��دة إج���راءات 
اح���ت���رازي���ة، ووض����ع ك��اف��ة 
م��ؤك��ًدا  ال��وق��ائ��ي��ة،  الخطط 
إدارة  أن  ذات���ه  ال��وق��ت  ف��ي 
ال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة في 
البيضاء، ومسؤولي الصحة 

بدورهم  قاموا  المدينة،  في 
ف���ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى اح���ت���واء 
وفق  يسير  وأن���ه  ال��م��رض، 
برنامج الُمعد من قبل وزارة 
ال��ص��ح��ة، ل��ح��م��اي��ة ووق��اي��ة 
في  واألط��ف��ال  المواطنين 
م��دي��ن��ة وم���ا ج���اوره���ا  من 

األمراض.
الصحة  وزارة  وذك����رت 
أن  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  ف��ي 
البيضاء،  الثورة  مستشفى 
سجل دخول عدد 8 حاالت 
أنفلونزا موسمية، وهم اآلن 
المناسب،   ال��ع��الج  يتلقون 
ال�����وزارة  أن  إل����ى  م��ش��ي��رة 
قامت بتوفير العقار الخاص 
باألنفلونزا، حيث إن مجمل 
التي  العالجية  اإلج���راءات 
ق��دم��ت ل��ج��م��ي��ع ال��ح��االت 
المستشفى،  راج��ع��ت  التي 
إدخالها  تم  التي  والحاالت 
استقرار  وتؤكد  للمراقبة، 
أوضاعهم الصحية، وحالتهم 

عام،  بوجه  جيدة  الصحية 
وهم تحت الرقابة الطبية.

وبدوره أكد وزير الصحة 
أن  ع��ق��وب،  ال��دك��ت��ور سعد 
ال������وزارة تُ��ت��اب��ع م��ؤش��رات 
الوقت،  م��دار  على  المرض 
إلى  ذاته  الوقت  في  مشيًرا 
لمكتب  تعليماته  أصدر  أنه 
ب��ال��وزارة،  ال��ع��دوى  مكافحة 
وعدد من فرق العمل الطبية 
البيضاء،  بمدينة  والصحية 
احتواء  على  العمل  بسرعة 
ح����االت اإلص���اب���ة ب��م��رض 

األنفلونزا الموسمية.
أن  الصحة  وزير  وأوضح 
تلك الفرق الطبية الصحية، 
قد باشرت مهامها في عالج 
قيامها  بجانب  المصابين، 
ب��م��ت��اب��ع��ة ك��اف��ة ال��ب��الغ��ات 
ال����������واردة م����ن ال���م���راف���ق 
الصحية، ومعدل االستجابة 
التقصي  عمليات  ومتابعة 

المرضى.
الجميع  ال��وزي��ر  وط��م��أن 
المدينة،  ف��ي  ال��م��واط��ن��ي��ن 
قد  األنفلونزا   م��رض  ب��أن 
تماًما،  السيطرة  تحت  بات 
م��ع��ت��ب��ًرا ت���ع���اون أط����راف 
الصحة  منظمة  مثل  أخ��رى 
حاسًما  أم����ًرا  ال��ع��ال��م��ي��ة،  
باعتبارها مسؤولية مشتركة 

بين الجميع. 

وزير الصحة في الحكومة الليبية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية نوفاك األمريكية لجراحات قلب األطفال

وزير الصحة في الحكومة الليبية ُيشدد على ضرورة تعزيز دور الحجر الصحي في المطارات والمواني والمنافذ البرية

وزارة الصحة في الحكومة الليبية ُتطمئن المواطنين بأن مرض »األنفلونزا الموسمية« في البيضاء قد بات تحت السيطرة تماًما

أستقبل وزير الصحة في الحكومة الليبية 
الثالثاء  ي��وم  ظهر  ع��ق��وب  سعد  ال��دك��ت��ور 
سرت  ببلدية  عيادات  عام  مدير  الماضي، 
ال��دك��ت��ور ه��ش��ام ح��اف��ظ، وم��دي��ر ال��ش��ؤون 

اإلدارية بالعيادات السيد علي محمد.
اللقاء عقده  ال��وزي��ر خ��الل  وبحث   ه��ذا 
بمقر إقامته بمدينة بنغازي، واقع المنشآت 
الصحة  وزارة  وخدمات  بالبلدية،  الصحية 

لمدينة سرت وما جاورها.
المنشآت  عمل  سّير  ال��وزي��ر  ط  وناقش 
التابعة للقطاع  الصحية والطبية، واألجهزة 
المشاكل  وكافة  جاورها،  وما  سرت  ببلدية 
ال��الزم��ة  ال��خ��دم��ات  تقديم  تعترض  ال��ت��ي 
للمواطنين، بهدف رفع الُمعاناة عن المواطن 

وتقديم الخدمات الضرورية.
العيادات  مسؤولي  الصحة  وزير  وأطلع  
ب���س���رت، ع��ل��ى اإلج��������راءات االح���ت���رازي���ة 
والخدمية التي قدمتها وزارة الصحة خلف 
القوات المسلحة في تطهير مدينة سرت من 

المليشيات اإلرهابية واإلجرامية.
وأش��ار  وزي��ر الصحة إل��ى أن��ه تم اتخاذ 
سرعة  لتسهيل  اإلج�������راءات،  م��ن  ج��م��ل��ة 
داخ��ل  والعالجية  الطبية  الخدمة  تقديم 
القوات  قبل  من  تأمينها  بعد  مدينة سرت، 
المسلحة، أهمها إعادة تفعيل كافة المرافق 

والمنشآت الصحية.
وأكد  وزير الصحة خالل االجتماع الذي 
األستاذ  الصحة  وزي��ر  مكتب  مدير  حضره 
الُمباشرة  تعليماته  أص��در  أنه  ن��وح،  ط��ارق 
لجهاز اإلمداد الرئيسي، بإرسال شحنة من 
والمحاليل،  الطبية  والمستلزمات  األدوي��ة 
للمرافق  والضرورية  الطارئة  واالحتياجات 
الصحية في سرت، بهدف حلحلة المشاكل 
ال��ت��ي ت��ع��ت��رض ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات، وك��اف��ة 
المواضيع التي تخص قطاع الصحة، بهدف 
حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفًقا 
لإلمكانيات المتاحة في ظل األزمة الحالية، 
جهاز  مع  الكامل  التنسيق  إط��ار  في  وذل��ك 
اإلمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية 
بتلك المناطق، ومد جسور التواصل بشكل 
تُعيق  التي  العراقيل  أغلب  لحلحة  مباشر 

تقديم الخدمات الصحية.
واحتياجات  إلى مطالب  الوزير  واستمع  
ال��ع��ي��ادات ف��ي س��رت، وال��ت��ي تجسدت في 
سرعة  وتسهيل  المواطن،  ُمعاناة  تخفيف 

تقديم الخدمات الصحية.
وأب����دى وزي���ر ال��ص��ح��ة اس��ت��ع��داده ال��ت��ام 
والمساعدات  االحتياجات  كافة  لتقديم 
بمدينة  الصحية  المرافق  تحتاجها  التي 
سرت  وما جاورها، مؤكًدا في الوقت ذاته 
والفني  اإلداري  العمل  تنظيم  ض��رورة  على 
انتظام  ومتابعة  الليبي،  الصحي  بالقطاع 

سّير العمل بالمرافق الصحية في سرت.
وأضاف الوزير أن وزارة الصحة حريصة 
ومعالجتها،  المعوقات  ك��اف��ة  تذليل  على 
ومتابعة مجريات األمور المتعلقة بمتطلبات 
وزارة  إستراتجية  وف��ق  وذل���ك  ال��م��رح��ل��ة، 

الصحة لعام 2020 م. 

وزير الصحة في الحكومة الليبية 
يبحث سّير القطاع في بلدية سرت



تمك���ن أعض���اء التحريات  ب���اإلدارة العامة 
العقلي���ة   والمؤث���رات  المخ���درات  لمكافح���ة 
طرابل���س م���ن القب���ض على تش���كيل عصابي 
يترأس���ه ش���خص نيجيري الجنس���ية يدعى/ 
ديفيد يمتهن جلب مخدر الكوكايين لألراضي 

الليبية .
قبض بالُجرم المشهود

ت���م تش���كيل فريق عم���ل لجم���ع المعلومات 
والعم���ل عل���ى ضب���ط التش���كيل وع���ن طريق 
مصدر المعلومة تم التواصل باإلتفاق مع تاجر 
المخدرات على شراء ) 50 جرام ( من مخدر 
الكوكايي���ن النقي من���ه مقابل مبلغ مالي بقيمة 
) 10000 آالف ( بمنطق���ة الس���راج ، وبع���د 
االتف���اق معه تم ضبط أحد أعضاء التش���كيل 
العصاب���ي و بالتحقي���ق مع���ه  اعت���رف بوجود 
باق���ي الكمية داخ���ل منزل بمنطقة ورش���فانة 
)محل���ة طينة ( وت���م اإلنتقال للم���كان وضبط 
ش���خص آخ���ر نيجيري الجنس���ية م���ن ضمن 
عناصر التش���كيل العصابي وضبط باقي كمية 
الخ���درات  والتي تقدر بحوالي ) 4 كيلو جرام 

( من مخدر الكوكايين.
ت���م اتخ���اذ اإلج���راءات القانوني���ة وبص���دد 

إحالتهم لنيابة جرائم المخدرات .

التحري���ات   أعض���اء  ألق���ى 
ف���رع اإلدارة العام���ة لمكافح���ة   
المخ���دارت  والمؤثرات العقلية 
بنغازي  القبض على  شخصين 
يقوم���ان    الجنس���ية   ليبيي���ن  
المخ���درة  بالم���واد  باإلتج���ار 
بمنطق���ة  المس���كرة  والم���واد 

سلوق.
مباغتة وتبادل إطالق نار

 ج���اءت عملي���ة القبض  بعد 
ورود معلومات مصدرية مفادها 
أن  هن���اك ش���خصان من   ذوي 
باإلتج���ار  يقوم���ان  الس���وابق 
والمس���كرة  المخ���درة  بالم���واد 
ليت���م تكليف أعض���اء التحريات 
بالتحري وجم���ع المعلومات عن 
المعنيان حيث ت���م تأكيد صحة 

المعلومات .
أعض���اء  ق���ام  جانبه���م  م���ن 
التحري���ات بإع���داد كمي���ن لهما  

محاول���ة  و  مباغتته���م  وأثن���اء  
القبض  عليهم���ا  داخل المنزل  
الذ  حي���ث   في���ه  المتواج���دان 
أح���د المجرم���ان  باله���رب بعد 
صعوده  لس���طح المنزل والقفز 
عل���ى أحد المن���ازل المجاورة  ، 
بع���د قيام���ه  ورفيق���ه المج���رم 
بالرماية المباش���رة على أعضاء 
التحري���ات وأثناء تب���ادل إطالق 

الن���ار ت���م إصاب���ة أح���د أف���راد 
التحري���ات  إصاب���ة بليغة بعيار 
ناري في س���اقه  وإصابة إحدى 
مركب���ات الف���رع  ، وت���م عل���ى 
الف���ور نقل المصاب إلى العيادة 
الخاصة بمنطقة س���لوق ونظراً 
إلى اإلصاب���ة البليغة تم تحويله 
إلى مستش���فى الجالء للحوادث 

بنغازي .

مخدرات وخمر
 بع���د عملي���ة تب���ادل  إطالق 
الن���ار والس���يطرة  على الموقف 
ت���م  المن���زل  إل���ى  الدخ���ول  و 
ضبط أح���د المتهمين وبحوزته 
بندقي���ة ن���وع )كالش���ن ك���وف(  
ت���م  التفتي���ش  عملي���ة  وأثن���اء 
ضبط قطعة كبي���رة الحجم من 
مخدر الحش���يش مايعرف لدى 
المخدرات)باس���بورت(   تج���ار 
مختلف���ة  قط���ع  وع���دد)10( 
األحج���ام من مخدر الحش���يش 
باإلضافة إل���ى عدد)6( قنينات 
ممل���ؤة خمرصنع محل���ي وعدد 
)4(س���كاكين عليها أث���ر حروق 
تس���تخدم ف���ي عملية قص قطع 

المخدرات.
ليت���م  أتخ���اذ  مايل���زم م���ن 
إجراءات قانونية حياله وإخطار 

النيابة العامة. 

داهم عناص���ر  وحدة التحري 
والقب���ض بقس���م ش���رطة النجدة 
الخم���ور  بي���ع  أوكار  بنغ���ازي، 
المس���توردة في منطقة الوحيشي 

.
وقال مدي���ر المكتب اإلعالمي 
نقي���ب  بنغ���ازي  أم���ن  بمديري���ة 
أحمد ضو المسماري إن عناصر 
الوح���دة تمكنوا م���ن التوصل إلى 
األش���خاص القائمي���ن عل���ى تلك 

األوكار والقبض عليهم.
ولفت المس���ماري إل���ى أنه تم 
ضب���ط كمي���ة كبيرة م���ن الخمور 
المس���توردة م���ن بريطاني���ا ودول 

المتهم���ون  وأحي���ل  آس���يوية، 
إل���ى القس���م التخاذ اإلج���راءات 

القانونية حيالهم .
وذك���ر أن معلوم���ة وردت إل���ى 
وح���دة التح���ري والقبض مفادها 
أن أشخاص يقومون ببيع الخمور 
المستوردة في المنطقة، الفًتا إلى 
أنه تم تكلي���ف الوحدة على الفور 
بجم���ع المزي���د م���ن المعلوم���ات 
وبتش���كيل فريق لفح���ص وتحليل 
وأس���لوب  األوكار  تل���ك  م���كان 
ارتكابه���ا له���ذا الج���رم، وأمك���ن 
التوص���ل إلى أن وراء ارتكاب تلك 

الوقائع عدة أشخاص .

تم اس���تالم قطع اثرية من رئيس مركز شرطة 
الوسيطه والتي تم العثور عليها بواسطه الدوريات 

الراجلة .
وتم تس���ليم القط���ع الي مدي���ر ادارة المتاحف 
بف���رع مصلحة االث���ا بحضور مدير ام���ن مديرية 
البيضاء ومعاونه والعقيد خالد عيس���ى من جهاز 

الشرطة السياحية و عدد من الضباط .
والقط���ع االثرية عبارة عن ش���معدان من العاج 
عليه نحت بارز لنس���اء وحيوان���ات وطيور ورموز 

اخري ربما يكون صنع بواسطة قالب خاص .
ويبدو ان القطعه لها عالقه بدول اسيا  .

والقطعه الثانية راس طفل من الحجر الجيري 
مطلي���ه بالل���ون االس���ود والقطع���ه الثالث���ه كتاب 

صغير .
يحمل كتابات هيروغليفية ورسومات لفراعنه

ش���رع عناص���ر جه���از 
مكافحة الظواهر السلبية 
بإس���تكمال   والهدام���ة 
المكثفة إلزالة  الحمالت 
بالمدين���ة  العش���وائيات 
حي���ث تم إزال���ة عدد من 
العش���وائية   األكش���اك 
بمنطق���ة البرك���ة بمدينة 
بنغازي وذل���ك لحرصهم  
عل���ى إنهاء هذه الظاهرة 

السلبية . 
بع���د  ذل���ك  يأت���ي 

وق���ت  ف���ي  إخطاره���م 
س���ابق بع���دم إس���تكمال 
ف���ي  لوقوعه���ا  بناءه���ا 
ومحظور  ممنوعة  أماكن 
البناء فيها مما استوجب 

إزالتها.
ف���ي الس���ياق ذاته قام 
بإغالق  الجه���از  عناصر 
مطعم للوجبات الخفيفة 
ومح���ل لبي���ع الدواجن » 
رياش���ة » بمنطقة   شبنة 

طريق  الرابش 

برئاسة  نيجيري الجنسية  

تشكيل عصابي  يورد
كوكايين  إلى ليبيا

في عملية تعد األصعب 

تحريات اإلدارة العامة لمكافحة المخدارت بنغازي تقبض على تاجر مخدرات

مداهمة أوكار لبيع الخمور المستوردة في بنغازي تسليم قطع اثرية  .. من قبل 
مركز شرطة الوسيطة

حرصًا على  الصالح العام  

جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة يقوم بحمالت مكثفة
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وصول بعثة فريق النصر إلى العاصمة باماكو لخوض لقاءه اليوم ضد دجوليبا المالي
وصلت بعثة فريق النصر األول لكرة 
القدم مساء يوم الخميس الماضي، إلى 
لقاء  لخوض  باماكو  المالية  العاصمة 
الكونفدرالية  بطولة  إي��اب  من  الثاني 
المالي  دجوليبا  فريق  ضد  األفريقية 

مساء اليوم األحد.
إلى  النصر  بعثة  وصلت  وقد  هذا   
رحلة  بعد  بماكو  المالية  العاصمة 
ليل  منتصف  م��ن  ان��ط��ل��ق��ت  م��ك��وك��ي��ة 

الثالثاء من مطار القاهرة الدولي إلى 
رحلة  أبابا،  أديس  األثيوبية  العاصمة 
بعدها  كاملة،  س��اع��ات   4 استغرقت 
العاصمة  م��ط��ار  ف��ي  ال��ب��ع��ث��ة  ح��ط��ت 
أديس أبابا لمدة ساعة كاملة، ومن ثم 
أقلعت البعثة على متن خطوط الجوية 
األثيوبية، في رحلة استغرقت قرابة 7 

ساعات كاملة. 
وكان في استقبال بعثة فريق النصر 

األول لكرة القدم لدى وصوله إلى مطار 
بالسفارة  موظف  ب��ام��اك��و،  العاصمة 
الليبية في باماكو السيد صالح الدين 
اليكو  لشركة  العام  ومدير  الرقيعي، 

السيد أمحمد الضبيع.
وسيخوض الفريق لقاء اإلياب ضد 
اليوم  م��س��اؤ  ال��م��ال��ي  دجوليبا  ف��ري��ق 
ال�  لدور  التأهل  ورقة  القتالع  األح��د، 

8 من بطولة الكونفدرالية اإلفريقية.

وضعت قرعة بطولة كأس العرب لكرة 
التي  عاما   20 تحت  للمنتخبات  القدم 
فبراير  منتصف  السعودية  ستحتضنها 
القادم منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب 
إلى  الرابعة  المجموعة  منتخبات  ضمن 
القمر  والسودان - جزر  االم��ارات  جانب 
فريق  لكرةالقدم  العام  االتحاد  وشكل   .

عياد  والمدرب  الدكتور  برئاسة  تدريبي 
القاضي لالشراف على المنتخب الوطني 
وي��واص��ل   .  ، ع��ام��ا   20 تحت  للشباب 
بالتجمعات  تحضيراته  التدريبي  الطاقم 
التي يقيمها في عدد من المدن والمناطق 
الفترة  في  النهائية  القائمة  اختيار  قبل 
قبل  نهائي  معسكر  في  والدخول  المقبلة 

البطولة  وستشهد   . البطولة  ان��ط��الق 
وسيحتضن  منتخبا   16 مشاركة  العربية 
المجموعة  مباريات  الرياض  نادي  ملعب 
في  المنافسات  ستنطلق  حيث  الرابعة 
ال17 من فبراير المقبل وتنتهي البطولة 
في ال5 من شهر مارس موعد المباريات 

النهائية .

مونديال  ق��رع��ة  أوق��ع��ت   
كأس العالم 2022، المنتخب 
ال���ل���ي���ب���ي ف����ي ال��م��ج��م��وع��ة 
السادسة إلى جانب منتخبات 

أنغوال والغابون ومصر.
القرعة  سحبت  وقد  هذا 
الماضي  الثالثاء  ي��وم  مساء 
ف���ي ال��ع��اص��م��ة ال��م��ص��ري��ة 
 »40« ب��م��ش��ارك��ة  ال��ق��اه��رة، 
منتخًبا، تم تقسيمها على 10 

مجموعات.
وت��ض��م ك���ل م��ج��م��وع��ة 4 
منتخبات، سيقام بينها دوري 
وإي��اب،  ذه��اب  مرحلتين  من 
ح��ي��ث تُ��ع��ت��ب��ر ال��م��ج��م��وع��ة 
ال��س��ادس��ة ق��وي��ة خ��اص��ة في 
المصري  المنتخب  وج���ود 
ص��اح��ب ال��خ��ب��رة واألل��ق��اب 

العربية والقارية.
وق������د أس�����ف�����رت ق���رع���ة 

النحو  ع��ل��ى  ال��م��ج��م��وع��ات 
التالي :

ال���م���ج���م���وع���ة األول�������ى : 
ال��ج��زائ��ر، ب��ورك��ي��ن��ا ف��اس��و، 

النيجر، جيبوتي.
المجموعة الثانية : تونس، 
غينيا  م��ورت��ان��ي��ا،  زام��ب��ي��ا، 

االستوائية.
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة : 
األخ��ض��ر،  ال���رأس  نيجيريا، 

الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 
ليبيريا.

ال��م��ج��م��وع��ة ال���راب���ع���ة : 
ال��ك��ام��ي��رون، س��اح��ل ال��ع��اج، 

موزمبيق، مالوي.
ال��م��ج��م��وع��ة ال��خ��ام��س��ة : 
مالي، أوغندا، كينيا، رواندا.

ال��م��ج��م��وع��ة ال��س��ادس��ة : 
مصر، ليبيا، أنغوال، الغابون.

المجموعة السابعة : غانا، 

زيمبابوي،  أفريقيا،  جنوب 
أثيوبيا.

ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة : 
ناميبيا،  الكونغو،  السنغال، 

توغو.
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ت��اس��ع��ة : 
المغرب، غينيا، غينيا بيساو، 

السودان.
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ع��اش��رة : 
بنين،  ال��ك��ون��غ��و،  ج��م��ه��وري��ة 

مدغشقر، تنزانيا.
األول��ى  الجولة  وستنطلق 
من التصفيات المونديال من 
عشر  الثالث  حتى  الخامس 
من شهر أكتوبر عام 2020.
الثانية  الجولة  كما ستبدأ 
في التاسع حتى السابع عشر 
 ،2020 نوفمبر  شهر  م��ن 
ب��ي��ن��م��ا س��ت��ق��ام ال��ج��ول��ت��ان 
الثاني  م��ن  وال��راب��ع��ة  الثالثة 
من  الثالثين  حتى  والعشرين 
وأم��ا   ،2021 م���ارس  شهر 
الجولة الخامسة فستُلعب من 
أغسطس  شهر  من  الثالثين 
إلى السابع من شهر سبتمبر 
تصفيات  وستختتم   ،2021
ال��م��ج��م��وع��ات ف���ي ال��ج��ول��ة 
ال��س��ادس��ة م��ن ال��راب��ع حتى 
الثاني عشر من شهر أكتوبر 

عام 2021. 

القدم  لكرة  العام  االتحاد  أعلن 
الوطني  منتخبنا  الع��ب��ي  ق��ائ��م��ة 
والتي   ، سنة   20 تحت  للشباب 
القائمة  أختيار  خاللها  من  سيتم 
للمشاركة في  ، استعدادا  النهائية 
وعلم   . ال��ق��ادم��ة  اإلس��ت��ح��ق��اق��ات 
األن��ب��اء  بوكالة  ال��ري��اض��ي  القسم 
القائمة  أن  االت��ح��اد  م��ن  الليبية 
الزبير   ، ه��م  الع��ب��ا   29 ض��م��ت 
الصريط،  أسامة  صالح،  محمد 
أح��م��د ال��ش��ري��ف ال��ت��ائ��ب، حسن 
بنغازي(،  )األه��ل��ي  طقطق  مفتاح 
أي��م��ن ع��ب��د ال��ل��ه ان���ه���ار، س��ام��ي 
إس��م��اع��ي��ل م��ح��م��د، م��ؤي��د ناصر 
جدور، مآب عادل شكري )األهلي 
بن  الحكيم  عبد  معاد  طرابلس(، 
نصر  الشبلي،  علي  أيمن  الحسن، 
محمد نصر، عبد الباسط دريبيكه 
)ال��م��دي��ن��ة(، ف���رج ح��س��ن خ��ال��د، 
إبراهيم أشرف المصراتي، محمود 

علي  ميمون  علي  الشلوي،  الطيب 
 : القائمة  ضمت  كما  )ال��ه��الل(. 
شهاب عبد الرحمن الزياني، لؤي 
إبراهيم  )ال��ش��ط(،  امبيه  خ��ال��د 
علي  )ال��ج��زي��رة(،  أخمير  م��وس��ى 
الطيب  مصراتة(،  )اتحاد  ساسي 

راف����ع ال��ع��ب��ي��دي، إس����الم ال��غ��ن��اي 
صالح  شعيب  محمد  )ال��ن��ص��ر(، 
)المختار طبرق(، فرج خالد السيد 
)خليج سرت(، عمر جمعة الكيش 
)أبوسليم(، محمد حسن الجحاوي 
القليب  ال��دي��ن  ن���ور  )ال����م����روج(، 

العابد  حسن  أحمد  )السويحلي(، 
)رفيق(، معاد الدروقي )الخمس(. 
وأوضح االتحاد الليبي لكرة القدم 
النهائية  القائمة  أختيار  سيتم  أنه 
هذه  أص��ل  من  العبا   )23( لعدد 

القائمة المبدئية

منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب ضمن المجموعة الرابعة 

إعالن قائمة منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم

قرعة تصفيات مونديال قطر 2022 ليبيا في مواجهة الجارة مصر

مبادرة  تنفيذ  الليبية في  األولمبية  اللجنة  شرعت 
“شجع طفال .. أصنع بطال”، والتي تهدف إلى تشجيع 
مواهبهم  واك��ت��ش��اف  ال��ري��اض��ة،  لممارسة  األط��ف��ال 
وإب����رازه����ا، وت��وج��ي��ه��ه��م 
للرياضة التي تتناسب مع 

إمكانياتهم.
المبادرة  وتشمل  هذا 
ال���ت���ي ت��س��ت��ه��دف ع���دد 
ليبيا  أط��ف��ال  م��ن  ك��ب��ي��ر 
إق��ام��ة  م،   2020 ل��ع��ام 
م���س���اب���ق���ات ري���اض���ي���ة 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف األل���ع���اب 
في  والفردية،  الجماعية 
تنسيق  إلى  باإلضافة  االبتدائية،  المدارس  من  عدد 
زيارات ميدانية للقاعات والمالعب الرياضية، بحيث 
يكون تحت إشراف مدربين متخصصين في األلعاب 
الرياضية، رفقة موجهين تربويين بالتنسيق مع إدارات 

النشاط الرياضي المدرسي بالمدن الليبية.
صغيرة  ك��ؤوس  بتقديم  النشاطات  ه��ذه  وتتويج 
وجوائز لألطفال الموهوبين والمتميزين، مع تمكينهم 
بعد  الرياضية  لألندية  واالن��ض��م��ام  االن��خ��راط  م��ن 

التنسيق مع االتحادات الرياضية المعنية. 

الليبي  الخاص  األولمبياد  بعثة منتخب  وصلت 
الخميس،  مساء  القاهرة  المصرية  العاصمة  إلى 
لألولمبياد  أفريقية  أل��ع��اب  أول  ف��ي  للمشاركة 

الخاص.
لألولمبياد  الوطني  المنتخب  وسيُشارك  هذا 
الخاص في البطولة األفريقية الذي ستستضيفه 
 23 م��ن  الفترة  خ��الل  العربية  مصر  جمهورية 
يناير وحتى 1 فبراير المقبل، في لعبة البوتشي 

لالولمبياد الخاص.
دول��ة   42 األف��ري��ق��ي��ة  البطولة  ف��ي  ويُ��ش��ارك 
أفريقية، حيث يشارك قرابة 800 العًبا والعبة، 
نصفهم من الفتيات، وسيشارك األولمبياد الخاص 
ألعاب  ف��ي  ف���رًدا،   20 م��ن  تتألف  ببعثة  الليبي 
القوى والبوتشي، وبعض لقاءات العمل التدريبية 

التخصصية في مجال األولمبياد الخاص.

شجع طفال .. أصنع بطال 

بعثة منتخب األولمبياد الخاص الليبي 
تصل إلى القاهرة للمشاركة في أول 
ألعاب أفريقية لألولمبياد الخاص 


