
وج������ه ف���خ���ام���ة رئ��ي��س 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
األربعاء  ي��وم  صالح  عقيله 
أعضاء  إلى  دعوة  الماضي 
لحضور  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 

الجلسة القادمة للمجلس.
ودع������ا ف���خ���ام���ة رئ��ي��س 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
عقيله صالح في نص الكتاب 
الذي تلقت صحيفة الديوان 
مجلس  أعضاء  منه  نسخة 
الجلسة  إلى حضور  النواب 
يوم  ستعقد  التي  الرسمية 
الغد اإلثنين الموافق للثالث 
2020م  فبراير  شهر  من 

بمدينة بنغازي.

فخامة رئيس مجلس النواب يدعو النواب إلى حضور جلسة البرلمان غدا اإلثنين في بنغازي
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فخامة رئيس مجلس النواب يجتمع 
بعميد ومنسقي القطاعات ببلدية القبة
لالطالع على الوضع في البلدية

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الهيأة 
العامة لإلسكان والمرافق بالحكومة الليبية

فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع عضو البرلمان المصري مصطفى بكري سبل توحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجهها المنطقة

األحد

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

لرئاسة  اإلعالمي  المستشار  قال 
عبدالكريم  فتحي  ال��ن��واب  مجلس 
المريمي، يوم  أمس األول الجمعة، إن 
فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلة صالح عيسى التقى في القبة، 
مع عميد بلدية القبة ومراقبي ومدراء 
القطاعات والشركات الخدمية وعدد 
من المشايخ واألعيان بالبلدية، وذلك 
لالطالع على ما قامت به القطاعات 
والصعوبات  ان��ج��ازات  من  الخدمية 
ومتطلبات  تواجهها  التي  والعراقيل 

المواطن في هذه البلدية.
قطاعات  مراقبي  “إن  وأض���اف،   
والعمل  وال��زراع��ة  والصحة  التعليم 
والمواصالت  االجتماعية  وال��ش��ؤون 
والمياه  والكهرباء  واإلع���الم  والنقل 
أنجزت  التي  االنجازات  عن  تحدثوا 
واالح����ت����ي����اج����ات ال���ت���ي ت��ح��ت��اج��ه��ا 
تواجهها  التي  والعراقيل  والصعوبات 

في أداء عملها”.
أكد  فخامته  إن   ” المريمي  وق��ال 
لهم بأنه سيحيل هذه المتطلبات إلى 
رئاسة الوزراء وإلى الوزارات والهيئات 
منهم  طالبا  المختصة،  والمؤسسات 
اختصاصه  في  كال  ومتابعة  مراجعة 

وزاراتهم وهيئاتهم في ذلك”.
االجتماع  أن  المريمي،  وأض���اف 
تطرق إلى ضرورة التعاون مع الجهات 
األمنية لرفع مستوى األداء األمني في 

البلدية.
وقال، المستشار اإلعالمي لرئاسة 
م��ج��ل��س ال���ن���واب، “أح����د ال��م��ش��اي��خ 
واالعيان ألقى كلمة حيا فيها فخامة 
المستشار  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
ورؤساء  البلدية  وعميد  صالح  عقيلة 
ال��ق��ط��اع��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��ش��رك��ات 
يبذلونها  التي  الجهود  على  والهيئات 
م��ن أج���ل ت��ق��دي��م أف��ض��ل ال��خ��دم��ات 
تطرق  كما  القبة،  ببلدية  للمواطنين 
إلى ضرورة التعاون ما بين القطاعات 
الخدمية والجهات االمنية والمواطنين 
مستوى  ترقى  أن  أج��ل  من  بالبلدية 

الخدمات بالبلدية”.

التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” 
العامة  الهيئة  القبة، رئيس  الماضي بمدينة  الثالثاء  يوم  صباح 
ابوقيلة”  “ابوبكر  السيد  الليبية  بالحكومة  والمرافق  لإلسكان 
يرافقه مدير مكتب رئيس الهيئة ومدير مكتب المتابعة. وتناول 
موضوع  رأسها  على  المواضيع  من  العديد  متابعة  اللقاء  هذا 
سلوق،  ببلدية  التحتية  البنية  ومشروع  بنغازي  مدينة  نازحي 
لإلسكان  العامة  الهيئة  اختصاصات  مناقشة  إل��ي  باإلضافة 

والمرافق بالحكومة الليبية.

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة مع 
عضو البرلمان المصري مصطفى بكري 
بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الحويج،  عبدالهادي  الليبية  بالحكومة 
وبحث اللقاء سبل توحيد المواقف بين 
المجلسين تجاه التحديات التي تواجهها 

المنطقة العربية عامة وليبيا خاصة.

وق����ال ع��ض��و ال��ب��رل��م��ان ال��م��ص��ري 
م��ص��ط��ف��ى ب���ك���ري ب���أن���ه ت���م م��ن��اق��ش��ة 
السياسية  للحلول  المستقبلية  االف��اق 
المطروحة، وكذلك سبل دعم العالقات 
جمهورية  مع  وخاصة  العربية  الليبية 
مصر، الفتاً إلى أن اللقاء تطرق لمؤتمر 
برلين باإلضافة إلى لقاء موسكو، مؤكداً 
الوحيدة هي شرعية  الشرعية  أن  على 

عنه  المنبثقة  والحكومة  النواب  مجلس 
والقوات المسلحة العربية الليبية .

مجلس  رئيس  فخامة  اش��اد  وب��دوره 
جمهورية  تلعبه  ال��ذي  ب��ال��دور  ال��ن��واب 
مصر العربية لدعمها االجسام الشرعية 
في ليبيا كذلك العالقات التاريخية بين 

الشعبين الشقيقين .

بلدية بنغازي والغرفة التجارية تنسيق 
مشترك بشأن جباية الرسوم المالية

رئيس مجلس الوزراء يتجول في درنة ويفتتح 
عددا من المشاريع األمنية والخدمية

اخبار
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اقتصاد

ص3
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النائب األول لرئيس مجلس النواب: 

حوار جنيف سينتج حلواًل مشوهة

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب:

إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة إلى ليبيا يهدد 
أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها

جمعية المروج النسائية تدشن حملة “احمي 
نفسك وال تؤجلي” للتوعية بسرطان عنق الرحم
مركز مكافحة األمراض ينفي تسجيل 

حاالت لفيروس كورونا في ليبيا

ص2اخبار

النائب  معالي  صرح 
مجلس  لرئيس  الثاني 
أحميد  الدكتور  النواب 
إلى   الطريق  أن  حومة 
الذي  السياسي  الحوار 
بعثة  ب��رع��اي��ة  سيعقد 
للدعم  المتحدة  األم��م 
ف���ي جنيف  ل��ي��ب��ي��ا  ف���ي 

محفوف بالمخاطر.
النائب  معالي  وتابع 
مجلس  لرئيس  الثاني 
يعول  ال  ب��أن��ه  ال���ن���واب 
الحوار  هذا  على  كثيراً 
وم��خ��رج��ات��ه ن��ظ��راً لما 
س��م��ع��ه رف���ق���ة م��ع��ال��ي 
لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب 
األستاذ  النواب  مجلس 
فوزي النويري الخميس 
ال��م��اض��ي ف���ي إح��اط��ة 
سالمة ونائبته ستيفاني 
مجريات  حول  ويليامز 
م��ؤت��م��ر ب��رل��ي��ن ال���ذي 
ان��ع��ق��د خ����الل األي����ام 
بشأن  الماضية  القليلة 
عدم  إل��ى  الف��ت��اً  ليبيا، 
ارتياحه لما يحاك قبيل 

انعقاد ملتقى جنيف.
وأضاف معاليه، بأنه 
البعثة األممية  نقل إلى 

السادة  تساؤالت  كافة 
النواب  مجلس  أعضاء 
الحوار  مجريات  حيال 
في  استئنافه  ال��م��زم��ع 
التي  وال��ل��ج��ان  جنيف 
األط��راف  ع��ن  ستنبثق 

والنتائج المتوقعة منه.
وق�������ال ح����وم����ة أن���ه 
دار  ما  تفاصيل  سينقل 
في لقائه بغسان سالمة 
مجلس  أعضاء  للسادة 
الجلسة  ف���ي  ال���ن���واب 
الرسمية المزمع عقدها 
اإلثنين المقبل ليتخذوا 
يخدم  يرونه  ما  حيالها 
ويعزز  الوطن  مصلحة 

النواب  مجلس  شرعية 
المنبثقة  واألج����س����ام 

عنه.
النائب  معالي  وشدد 
مجلس  لرئيس  الثاني 
ال���ن���واب ع��ل��ى م��وق��ف��ه 
ال���ث���اب���ت ح���ي���ال دع���م  
في  المسلحة  ال��ق��وات 
ح��رب��ه��ا ع��ل��ى اإلره���اب 
والميليشيات المسلحة، 
التهديدات  إلى  إضافة 
ال��ت��رك��ي��ة وم���ح���اوالت 
باألجنبي،  االس��ت��ق��واء 
مؤكداً أن الجلوس على 
طاولة الحوار لن يتم إال 
الوطنية  للمبادئ  وفقا 

كافة  عليها  يتفق  التي 
الليبيين الشرفاء.

أن مجلس  إلى  يشار 
النواب قد أصدر قراراً 
ف���ي ج��ل��س��ت��ه األس��ب��وع 
ال�����م�����اض�����ي ي��ق��ض��ي 
الثاني  النائب  بتفويض 
النواب  مجلس  لرئيس 
حومة،  أحميد  الدكتور 
البعثة  م���ع  ل��ل��ت��واص��ل 
األم��م��ي��ة ب��ش��أن ع��دد 
م����ن االس��ت��ي��ض��اح��ات 
واالس��ت��ف��س��ارات ل��دى 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ح��ول 
العملية السياسية خالل 

الفترة القادمة.

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب:

الطريق إلى جنيف محفوف بالمخاطر
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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

لج�نة  رئ���ي���س  ال��ت��ق��ى 
الشؤون الخارجية بمجلس 
ال���ن���واب ال��س��ي��د “ي��وس��ف 
ال��ع��ق�����وري” ي���وم اإلث��ن��ي��ن 
ب��س��ع��ادة سفير  ال��م��اض��ي 
ج��م��ه��وري��ة ف��رن��س��ا ل��دى 
“بياتريس  ال��س��ي��دة  ليبيا 
السفارة  بمقر  دوهيلين”، 

المؤقت في تونس.
وت��ب��ادل “ال��ع��ق��وري” مع 
ه��ي��ل��ي��ن”  دو  “ب��ي��ات��ري��س 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ب��ش��أن 
ت�������ط�������ورات األوض����������اع 
ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ج���ه���ود 
لدعم  والدولية  الفرنسية 
االس��ت��ق��رار وال��س��الم في 

ليبيا.
على  “العقوري”  وش��دد 
ضرورة التواصل والتنسيق 
ذل��ك،  أج��ل  م��ن  المستمر 

مؤكداً على عمق العالقات 
البلدين  بين  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

الصديقين.
كما بحث الطرفان سبل 
تعزيز التعاون بين البلدين 
ف���ي ج��م��ي��ع ال��م��ج��االت 
وأب����رزه����ا االق��ت��ص��ادي��ة 

والتعليمية واالستفادة من 
لبناء  الفرنسية  الخبرات 
كما  الليبية،  المؤسسات 
جدد رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس النواب 
ش���ك���ره ل���دع���م ف��رن��س��ا 
المتواصل للشعب الليبي.

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب السيد “يوسف العقوري” 
جمهورية  بسفير  الماضي  اإلثنين  يوم 
ألمانيا لدى ليبيا السيد “أوليفر اوفتشا” 

في مقر السفارة المؤقت بتونس.
النظر  وجهات  تبادل  اللقاء  وشمل 
ح���ول ن��ت��ائ��ج م��ؤت��م��ر ب��رل��ي��ن وال��ج��ه��ود 
وسبل  ليبيا  استقرار  لدعم  األلمانية 
شتى  في  البلدين  بين  العالقات  تعزيز 

المجاالت.
للحكومة  شكره  “العق�وري”  وج��دد 
مؤتمر  بتنظيم  قامت  التي  األلمانية 
على  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  م��ؤك��داً  برلين، 
ضرورة التنسيق المستمر بين الجانبين 
الليبي  ال��ش��ع��ب  ع��ل��ى  س��ي��ع��ود  وب��م��ا 

باالستقرار.
ك��م��ا أع����رب ال��س��ي��د/ أوف��ت��ش��ا عن 
برئيس  جمعه  ال���ذي  باللقاء  سعادته 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 

الليبي .

ط��ال��ب م��ع��ال��ي ال��ن��ائ��ب 
م��ج��ل��س  ل���رئ���ي���س  األول 
ال��ن��واب “ف���وزي ال��ن��وي��ري” 
بعثة  الماضي  الثالثاء  يوم 
في  للدعم  المتحدة  األم��م 
في  ال��ن��ظ��ر  ب���إع���ادة  ليبيا 
عدد المشاركين من مجلس 
ال����ن����واب ف����ي م���ح���ادث���ات 

جنيف.
وأكد النائب األول لرئيس 

وجود  على  النواب  مجلس 
المشاركين  ع��دد  في  خلل 
وما  ال��ن��واب  مجلسي  بين 
الدولة”  “مجلس  ب�  يسمى 
من حيث العدد والتوجهات 

السياسية.
وأض��اف  ”النويري”  أن 
بشكل  يُمثل  النواب  مجلس 
والقوى  الكتل  كل  حقيقي 
حيث  وال��م��دن،  السياسية 

مجلس  أع��ض��اء  ع���دد  أن 
الدولة 143عضوا أقل من 
عدد أعضاء مجلس النواب 
في  نائب   200 هم  الذين 
حين أن خطة البعثة تقضي 
عن  ع��ض��وا   13 ب��ت��م��ث��ي��ل 
أم���ر ال  وه���ذا  ك��ل مجلس 
والمنطق  الحق  مع  يستقيم 
حلوال  ينتج  أن  شأنه  وم��ن 

مشوهة.

األول  النائب  معالي  التقى 
لرئيس مجلس النواب الليبي 
”ف�����وزى ال���ن���وي���ري” وع��ض��و 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ال��دك��ت��ور 
يوم  الدغارى” صباح  ”خليفة 
سفير  مع  الماضي  االرب��ع��اء 
مقر  ف��ي  ليبيا  ل��دى  بلجيكا 

تناول  حيث  بتونس  السفارة 
اللقاء مخرجات مؤتمر برلين 
في  ال��س��الم  استقرار  وسبل 

ليبيا.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن دول��ة 
مجلس  تترأس  بلجيكا سوف 

األمن شهر فبراير القادم.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
يجتمع مع سفير فرنسا لدى ليبيا

رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب يلتقي 
السفير األلماني لدى ليبيا

النائب األول لرئيس مجلس النواب:

حوار جنيف سينتج حلواًل مشوهة

معالي النائب األول لرئيس مجلس النواب 
يلتقي بالسفير البلجيكي لدى ليبيا
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اعتبر عضو مجلس 
النواب علي السعيدي 
جنيف  اجتماعات  أن 
ل�����ن ت����ك����ون م��ث��م��رة 
مشكلة  أن  ب��اع��ت��ب��ار 
ليبيا هي مشكلة أمنية 

وليست سياسية.
في  بّين  السعيدي 
أن  تلفزيوني  تصريح 
م��ج��ل��س ال���ن���واب لم 
حتى  ممثليه  ي��خ��ت��ر 
اجتماعات  ف��ي  اآلن 

برلين.
وأش�������������ار ع���ض���و 
مجلس النواب إلى أن 
خصصه  الذي  العدد 

س�����الم�����ة ل��م��م��ث��ل��ي 
ليس  ال��ن��واب  مجلس 

كافياً.
وفي تصريح سابق 
“إندبندنت  لصحيفة 
االثنين  ي��وم  ع��رب��ي��ة” 
ال��م��اض��ي ق��ال عضو 
علي  ال��ن��واب  مجلس 
ال��س��ع��ي��دي إن����ه من 
ال��ض��روري دع��م دول 
الجوار الليبي خارطة 
التي  السياسي  الحل 
برلين،  مؤتمر  قّدمها 
ف���ض���اًل ع���ن أه��م��ي��ة 
التنسيق بينها لحماية 
ليبيا  م���ع  ح���دوده���ا 

العناصر  انتقال  م��ن 
اإلرهابية إليها.

وأشار السعيدي إلى 
االجتماعات  هذه  أن 
دول  وق�����وف  أك�����دت 
مساعي  ضد  الجوار 
ال��ت��دخ��ل ال��ع��س��ك��ري 
أن  وإدراك��ه��ا  التركي 
باألساس  ليبيا  أزم��ة 
من  تحل  أمنية  أزم��ة 
خ��الل ف��رض الجيش 
كامل  على  سيطرته 
ون��زع  الليبي  ال��ت��راب 
الميليشيات  س���الح 
ال��س��الح  يصبح  وأن 
في يد الدولة حصراً.

اطلع  رئيس مجلس 
ال���ح���ك���وم���ة  وزراء 
عبدالله  السيد  الليبية 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي 
ص��ب��اح ي����وم األرب���ع���اء 
ال��م��اض��ي، ع��ل��ى سير 
ال��ع��دل  وزارة  ع��م��ل 
لها،  التابعة  والجهات 
اجتماع  خ���الل  وذل���ك 
عقده في مكتبه بديوان 
ال��وزراء  مجلس  رئاسة 
مع  قرنادة  منطقة  في 
المستشار  العدل  وزير 
م���ح���م���ود ال���ف���ي���ت���وري 

اصليل.
وبحث رئيس الوزراء 
خ��الل االج��ت��م��اع سير 
ع��م��ل ال�������وزارة وأه���م 

والصعوبات  المشاكل 
وآليات  تواجهها  التي 
إضافة  وتذليلها،  حلها 
إل��ى أوض��اع مؤسسات 
اإلص������الح وال��ت��أه��ي��ل 
سير العمل بها، مطلعا 

على خطة عمل الوزارة 
لهذا العام.

م�����ن ج���ه���ت���ه ق����دم  
حوصلة  ال��ع��دل  وزي���ر 
لعمل ال��وزارة في ملف 
الميليشيات  انتهاكات 

والمسلحة  اإلره��اب��ي��ة 
لحقوق  ط��راب��ل��س  ف��ي 
اإلن���س���ان، وارت��ك��اب��ه��ا 
ل���ج���رائ���م ح����رب ضد 

اإلنسانية.
وقال الوزير إن فرق 

ال�������وزارة وث���ق���ت ه��ذه 
واالنتهاكات  ال��ج��رائ��م 
ت����م����ه����ي����دا ل���ت���ق���دي���م 
م��رت��ك��ب��ي��ه��ا ل��ل��ق��ض��اء 
ال���م���ح���ل���ي وال����دول����ي 
إفالتهم  ع��دم  وضمان 

من العقاب.
أنه حال  وشدد على 
انتهاء القوات المسلحة 
الباسلة  الليبية  العربية 
ط��راب��ل��س  تطهير  م��ن 
الليبي  ال��ت��راب  وك��اف��ة 
ستأخذ  ال��ع��دال��ة  ف��إن 
مجراها مع كافة أفراد 
وداعميهم  الميليشيات 
ف������ي االن����ت����ه����اك����ات 
ملف  ف���ي  ال��خ��ط��ي��رة 

حقوق اإلنسان.

»جبريل  ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  ذك���ر 
اوح���ي���دة« أن أع��ض��اء م��ج��ل��س ال��ن��واب 
للمجلس  السابقة  الجلسة  خالل  ناقشوا 
مدى أهمية وجدوى لقاء جنيف وبناء على 
ذلك تم تكليف النائب الثاني احميد حومة 
للقاء المبعوث األممي غسان سالمة في 

تونس.
نلفزيونية  مداخلة  في  أش��ار  اوحيدة 
إلى أن النائبين الثاني واالول عقدوا لقاء 
مع المبعوث االممي ونائبته حيث تم نقل 
النواب  تدور في مجلس  التي  التساؤالت 
الواضحة  غير  األجندة  من  وتخوفاتهم 
بشأن جنيف، الفتاً إلى أن النواب بانتظار 
القادمة إلطالعهم على ما  عقد الجلسة 

حدث في هذا اللقاء.
متخوفين  ن��ح��ن  م��ض��ي��ف��اً:”  وت��اب��ع 
اللقاء  ج��دوى  وم��ن  سلبية  نتائج  م��ن 
يريدون  ال  أنهم  لخصومنا  ننظر  نحن 
ثوابت  أو  إستقرار  وأي  ليبيا  مصلحة 
هو  عنه  يبحثون  ما  كل  لليبيا  وطنية 
المشهدوالسلطة لمناصرة  بقائهم في 
أجندة غير وطنية أما إذا الح لنا أي أمل 
في األفق أن هؤالء ممكن اللقاء معهم 
على أجندة وطنية سنحاورهم ولكن إن 
كان همهم البقاء في السلطةوالمشهد 
الحل  إال  أنه ال حل  قناعاتنا  سنرسخ 

العسكري”.
وأعرب عن تمنياتهم المشاركة في أي 
حوار واللقاء مع أي ليبي بشرط أن تكون 

األجندة واضحة، مؤكداً على أنه ال يمكن 
التي  المليشيات  ب��وج��ود  ليبيا  تقوم  أن 
العاموسيطرت  المال  سرقة  على  عملت 
في  طرابلسوعاثت  في  المؤسسات  على 

االرض فساد.
كما استطرد حديثه: ”نأمل أن نشارك 
ال  لنا  يلوح  ما  وفق  لكن  جنيف  لقاء  في 
يوجد أمل حقيقي في الوصول مع هؤالء 
ه��ذا  معنا  سيحضر  ك���ان  أذا  إال  ل��ح��ل 
اللقاء عناصر وطنية أخرى تتمثل بال�14 
عناصر  ي��ك��ون��وا  أن  ونتمنى  اآلخ����رون، 
محسوبين  يكونوا  ال  وأن  بالفعل  وطنية 
نتمنى  تيارات معينة كما  أو  على أحزاب 
والدولة  النواب  من سيحضر من مجلس 
بأن يكونوا عناصر وطنية تبحث عن حل 

لليبيا”.
وجدد تأكيده على سعي مجلس النواب 
للمساهمة في لقاء جنيف خاصة في ظل 

يزايد  ال  التي  الوطنية  بالثوابت  تمسكه 
التي  ال��ش��روط  على  معلقاً  أح��د،  عليها 
عن  إعالنه  بعد  ال��دول��ة  مجلس  وضعها 
االسماء المشاركة بأن اإلتفاق السياسي 
أهم بنوده هو الترتيبات األمنية أي إخراج 
المليشيات من العاصمة وإستالم السالح 

بعد حلها.
وأردف” هؤالء كل ما يهمهم في اإلتفاق 
شرعي،  غير  كجسم  بقائهم  السياسي 
لن  كبيرة  السياسي حوله جدلية  اإلتفاق 
اخوض فيها ونحن ربما سنسايرهم وفق 
المليشيات جزء  أليس  السياسي  اإلتفاق 
حتى  أن��ه  يصرحون  ه��م  المشكلة؟  م��ن 
لن  المليشيات  حل  فيه  ورد  إن  ال��ح��وار 

يقبلوا فيه كيف نتفق مع هؤالء؟”
بأن يحسن سالمة  أمله  أبدى  اوحيده 
إختيار ال�14 شخصية من العقالء الليبيين 
ليسوا أصحاب أجندةوطامعين في سلطة 
أو ممثلين ألحزاب كرتونية ووهمية، مؤكداً 
على أن القوات المسلحة مرحب بها وهي 
المتمثل  التشريعي  الجسم  م��ن  مخولة 
بمجلس النواب لتحارب اإلرهابوتضع حد 

للمليشيات وتفرض األمن.
متابعته  خ��الل  وم��ن  أن��ه  على  وش���دد 
للمشهد فإن من يحاول إسقاط مخرجات 
ب��رل��ي��ن ه���م اإلخ�����وان ال��م��س��ل��م��ي��ن وم��ن 
تحالف معهم من العصابات في العاصمة 
طرابلس، معرباً عن تفائله في مخرجات 

برلين.

عضو مجلس النواب علي السعيدي: 

العدد الذي خصصه سالمة لممثلي مجلس النواب باجتماعات جنيف غير كاف

رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير عمل وزارة العدل وتوثيقها لجرائم الحرب في طرابلس

عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة: 

ال يمكن أن تقوم ليبيا بوجود المليشيات التي تسرق المال العام 
وتسيطر على مؤسسات العاصمة

على مجلس النواب أن يتفطن إلى الخدعة 
وعدم انتقاص حقوقه في جنيف

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب:

إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة إلى ليبيا يهدد 
أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها

عضو مجلس النواب علي التكبالي:

أن  التكبالي  علي  النواب  مجلس  عضو  أكد 
يقدم جديدا وجلوس مجلس  لن  مؤتمر جنيف 
النواب مع أجسام سياسية رفضها يعد تكراراً 
إلى  مشيراً  الصخيرات،  اتفاق  في  حدث  لما 
في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  أحقية  ع��دم 
ليبيا في اختيار أي شخص للمشاركة في حوار 
جنيف كونها ليست طرفاً في النزاع بل مساعد 

على الحل.
لصحيفة  خاصة  تصريحات  وفي  التكبالي 
يفطن مجلس  أن  “االتحاد” شدد على ضرورة 
النواب إلى ما وصفه ب�”الخدعة” وعدم انتقاص 
بجنيف،  السياسي  الحوار  في  البرلمان  حقوق 
النواب  مجلس  بين  فرقة  وج��ود  لدعم  مشيراً 
التي  للمؤتمرات  رفضه  عن  معبراً  والجيش، 

تسعى إلى إطالة أمد األزمة.
مدنية  حكومة  تشكيل  أهمية  إلى  لفت  كما 
تفكيك  بعد  والشرطة  الجيش  يحميها  قوية 
داخ��ل  ت��ت��واج��د  ال��ت��ي  المسلحة  الميليشيات 

العاصمة طرابلس.
وحول اجتماعات جنيف للعسكريين الليبيين، 
في  العسكري  المسار  نجاح  التكبالي  استبعد 
سيحضر  الجيش  وف��د  أن  م��وض��ح��اً  جنيف، 
تملك  ال  الميليشيات  أن  ليثبت  االجتماعات 

قرارها المستقل.

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  العقوري  يوسف  السيد  صرح 
بمجلس النواب بخصوص التقارير التي تتحدث عن إرسال تركيا 
لمقاتلين مرتزقة بحرا إلى ليبيا بأنه انتهاك خطير لنتائج مؤتم�ر 
برلين ووقف إطالق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي في 

ليبيا. 
وشدد العقوري: بأن ذلك يهدد الجهود الدولية لوقف التصعيد 

والعودة للحوار السياسي وحل األزمة سلميا .
تفي  لم  المسؤول  غير  بتصرفها  التركية  الحكومة  أن  كما 
الوقت  باستغالل  نوايها  وأظهرت  برلين،  مؤتمر  تجاه  بتعهداتها 
إلرس���ال م��زي��د م��ن ال��ق��وات وال��ع��ت��اد ال��ح��رب��ي، وب��م��ا ي��ه��دد أمن 
واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس األمن 

بالخصوص .
وأكد العقوري: إدانة مجلس النواب لالتفاقية األمنية المبرمة 
بين تركيا وحكومة الوفاق التي لم تنل ثقة البرلمان ولم يصادق 

على االتفاقية .
وأضاف العقوري: ندعو األمم المتحدة وقادة الدول المشاركة 

في المؤتمر إلى اتخاذ رد حاسم تجاه هذه اإلتفاقية .
اآلمر  لتناول  طارئة  عقد جلسة  لضرورة  األمن  مجلس  ودعا 

الذي يعد انتهاكا صارخا يهدد جهود السالم وأمن المنطقة .
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الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  أصدر 
السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يوم الخميس 
الماضي تعليماته للهيئة العامة لإلسكان والمرافق 
المشاريع  لكافة  بيانات  قاعدة  إنشاء  بضرورة 
بها  اإلنجاز  ونسب  الهيئة،  عليها  تشرف  التي 
وإعداد حصر شامل للمباني واألماكن المهدمة 

واآليلة للسقوط جراء الحرب على اإلرهاب.
اجتماع  ال��وزراء خالل  مجلس  رئيس  وناقش 
في  ال����وزراء  مجلس  دي���وان  ف��ي  بمكتبه  ع��ق��ده 
أبوبكر  السيد  الهيئة  رئيس  مع  قرنادة  منطقة 
تنفذها  التي  للمشاريع  حوصلة  بوقيلة،   علي 
الهيئة ونسب اإلنجاز بها، وأسباب توقف وتعثر 

عددا من المشاريع بالهيئة.
االجتماع  الوزراء خالل  رئيس مجلس  وطلب 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  مستشار  حضره  ال��ذي 
الخاص  المكتب  ومدير  مصباح،  بشير  الدكتور 
محمد  الطاهر  السيد  ال���وزراء  مجلس  لرئيس 
الهيئة  عمل  عن  مفصل  تقرير  إحالة  الطاهر 

ونتائج االجتماع لرئاسة مجلس الوزراء.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على خطة العمل 
العام  ع��ن  وال��م��راف��ق  لإلسكان  العامة  للهيئة 

2020 ميالدي.

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  افتتح 
مدرسة  الثني«  عبدالرحمن  »عبدالله  السيد 
طارق بن زياد في منطقة اللي بالجبل األخضر.

وحضر مراسم االفتتاح وزير التعليم الدكتور فوزي 
بومريز وعدد من من مسؤولي وأعيان المنطقة.

على ض��رورة  ال����وزراء  رئ��ي��س مجلس  وأك���د 
االهتمام بالعملية التعليمية وتوفير كل متطلباتها 
خصوصا في المناطق بما يخدم طالبها ويوفر 
لهم سبل التحصيل العلمي الذي سينعكس على 

رقي البلد ورفعتها.

المجلس  م��ش��روع��ات  ال��م��اض��ي  األح���د  ش��رع��ت 
التسييري لبلدية المرج في تنفيذ مشروع إنارة طريق 
الثانية  المرحلة  في  المرج  لمدينة  الغربي  المدخل 
من المشروع على الجانب األخر للطريق وفقا للعقد 
بالحكومة  الوزراء  رئاسة  مشروعات  قبل  من  المبرم 
للمقاوالت  االول���ى  الخطوة  شركة  وبتنفيذ  الليبية 
موزعة  مترا   1750 الخط  طول  يبلغ  حيث  العامة 
عليها أعمدة االنارة حسب تقرير المهندس المشرف 

والرفع المساحي.

المحلي  الحكم  وزي��ر  استقبل 
دي��وان  بمقر  الليبية  بالحكومة 
الوزارة بمدينة البيضاء صباح يوم 
االثنين الماضي رئيس المجلس 
التسييري لبلدية زويتينة سلطان 
شعيب   الساعدي  شعيب  السيد 
التسييري  المجلس  واع��ض��اء 
السيد ادريس اسليمان الجروشي 
وال��س��ي��د ع��ب��دال��م��ج��ي��د ص��ال��ح 
مكتب  مدير  وبحضور  اقطيط 

الوزير ا عصام جاد المولى  .
اللقاء  ت��م خ���الل ه���ذا  ح��ي��ث 
في  البلدية  عمل  سير  مناقشة 
البلدية  داخ��ل  الخدمات  تقديم 
للحكومة  التابعة  وال��ق��ط��اع��ات 

الليبية . 
المحلي  ال��ح��ك��م  وزي���ر  واك���د 
ال��زاي��دي  ع��وض  ع��ادل  الدكتور 

بإدراج البلدية ضمن ميزانية عام 
2020

وانه تم تجهيز كامل لمستشفى 
وزارة  قبل  من  سلطان  زويتينة 
الصحة التابعة للحكومة الليبية. 
وت��وف��ي��ر ال��م��ي��اه داخ���ل االح��ي��اء 
وت��ف��ع��ي��ل   90% ن��س��ب��ة  ب��ش��ك��ل 
طابعة  وت��وف��ي��ر  ال��ج��وزات  مقر 
للمواطنين  الجوازات  الستخراج 
ال��ح��رس  ج���ه���از  دور  وت��ف��ع��ي��ل 

البلدية.
ف��ي ال��خ��ت��ام ت��م ت��ك��ري��م وزي��ر 
رئيس  من  بدرع  المحلي  الحكم 
التسييري  المجلس  واع��ض��اء 
لبلدية زويتينة سلطان وذلك على 
المجهودات التي تبذل في تقديم 
والمواطن  للبلديات  الخدمات 
رغم الظروف التي تمر بها البالد

المحلي  ال��ح��ك��م  وزي���ر  اس��ت��ق��ب��ل 
ع��ادل  ال��دك��ت��ور  الليبية  بالحكومة 
دي��وان وزارة  ال��زائ��دي بمقر  ع��وض 
البيضاء  بمدينة  المحلي  الحكم 
رئيس  المعداني  ن��اج��ي  المهندس 
جهاز تنمية وتطوير المدن بالحكومة 

الليبية .
وبحسب المكتب االعالمي لوزارة 
ال��ح��ك��م ال��م��ح��ل��ي ف��ق��د ب��ح��ث من 

المشروعات  االجتماع  ه��ذا  خ��الل 
والتي  المحلي  الحكم  لوزارة  التابعة 
طور  في  التي  وكذلك  انجازها  تم 
االن��ج��از، واالت��ف��اق على ال��ب��دء في 
جميع  في  عليها  المتعاقد  االعمال 
دراسة  في  البدء  وكذالك  البلديات 
بشكل   2020 ل��ع��ام  ال��م��ش��روع��ات 
المشاكل  ج��م��ي��ع  وح��ل��ح��ل��ة  ع��اج��ل 

والمعوقات التي تمر بها البلديات.

وزير الحكم المحلي يجتمع مع رئيس 
جهاز تطوير وتنمية المدن

رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بحصر 
المباني المهدمة خالل الحرب على اإلرهاب 

افتتاح مدرسة طارق بن زياد في 
منطقة اللي بالجبل األخضر

المجلس التسييري لبلدية المرج يبدأ في 
تنفيذ مشروع إنارة طريق المدخل الغربي

بحث احتياجات المجلس التسييري لبلدية زويتينة سلطان

الحكم  وزي����ر  اس��ت��ق��ب��ل  
الليبية  بالحكومة  المحلي 
الدكتور عادل عوض الزائدي 
بمدينة  ال��وزارة  ديوان  بمقر 
االثنين  يوم  صباح  البيضاء 
ال���م���اض���ي ك���ل م���ن رئ��ي��س 
لإلعداد  المركزية  اللجنة 
انتخابات  على  واالش���راف 
المجالس البلدية المستشار 
ع��ب��دال��ش��ف��ي��ع علي  ج��م��ال 
ومقرر اللجنة أ. عبدالعزيز 

فضيل الزايدي .
وب����ح����س����ب ال���م���ك���ت���ب 
الحكم  ل�����وزارة  االع���الم���ي 
مناقشة  ت��م  فقد  المحلي 
اللجنة  داخ���ل  العمل  سير 
فيها  ال��م��س��ت��ج��دات  واخ���ر 
ح��ت��ي ي��ت��م وص����ول ال��م��واد 
اللوجستية عبر ميناء بنغازي 
البحري للتجهيز واإلنطالق 
للعرس االنتخابي للمجالس 

البلدية.

وزير الحكم المحلي يبحث سير عمل اللجنة المركزية 
لإلعداد واإلشراف على انتخابات مجالس البلدية

إشراف : نور الفيتوري
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اقتصاد

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة 
عبدالرحمن  عبدالله  السيد  الليبية 
الثني اإلثنين الماضي تعليماته بتشكيل 

لجنة لمتابعة أزمة الوقود. 
وجاءت تعليمات رئيس مجلس الوزراء 
بديوان  مكتبه  في  عقده  اجتماع  خالل 
رئاسة مجلس الوزراء في منطقة قرنادة 
الدكتور  ال��خ��دم��ات  ل��ش��ؤون  نائبه  م��ع 
المؤسسة  ورئيس  البدري،  عبدالسالم 
ال��م��ب��روك  ال��دك��ت��ور  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة 

سلطان. 
الذي حضره رئيس  وبحث االجتماع 
لتسويق  البريقة  شركة  إدارة  مجلس 
ومدير  صالح  خيرالله  السيد  النفط 
المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء 
أزمة  الطاهر،  محمد  الطاهر  السيد 
إليها.  أدت  التي  وأهم األسباب  الوقود 
كافة  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ون��اق��ش 
األزم��ة  عليها  تشتمل  التي  التفاصيل 

وتداعياتها المحتملة. 

وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  أج����رى 
األحد  يوم  الليبية صباح  الحكومة 
الماضي جولة تفقدية لمدينة درنة، 
احتياجات  على  ل��إلط��الع  وذل���ك 
ال��ب��ل��دي��ة، ون���س���ب اإلن����ج����از في 
المشاريع الحكومية المقامة فيها، 
وافتتاح أخرى رفقة رئيس المجلس 
المستشار  درنه  لبلدية  التسييري 
ضمن  وذل��ك  الغيثي،  عبدالمنعم 
لمختلف  المستمرة  جوالته  خالل 
مدن ومناطق البالد لإلشراف على 

مشاريعها وتفقد أوضاعها.
ال���وزراء  رئ��ي��س مجلس  واط��ل��ع 
خ��الل ال��ج��ول��ة ال��ت��ي راف��ق��ه فيها 
إبراهيم  المستشار  الداخلية  وزير 
الدكتور  التعليم  ووزي��ر  بوشناف، 

الحكم  ووزي�����ر  ب��وم��ري��ز،  ف����وزي 
الزايدي،  ع��ادل  الدكتور  المحلي 
إنشاء  م��ش��روع  إن��ج��از  نسبة  على 

مبني مديرية أمن درنة.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء 
خ��الل ال��ج��ول��ة ال��ت��ي راف��ق��ه فيها 

كذلك رئيس جهاز األمن الداخلي 
عام  ومدير  حسني،  خليفة  اللواء 
جهاز تنمية وتطوير المدن أألستاذ 
ن��اج��ي ال��م��ع��دان��ي، ع��ل��ي أع��م��ال 
ال��ص��ي��ان��ة ال��ج��اري��ة ل��م��ق��ر األم��ن 
مقر  صيانة  وم��ش��روع  ال��داخ��ل��ي، 

البحث الجنائي.
مشروع  زي��ارة  الجولة  وشملت 
طريق الكورنيش والحديقة التي تم 

إنشاؤها من قبل الحكومة.
ال���وزراء  مجلس  رئيس  وافتتح 
شرطة  مركز  مقر  الجولة،  خالل 
ال��س��اح��ل ال��ش��رق��ي، وف���رع جهاز 
وال��م��ؤث��رات  ال��م��خ��درات  مكافحة 
افتتاح  إلى  إضافة  درن��ة،  العقلية 

مركز شرطة الفتائح.
وفي قطاع التعليم، افتتح رئيس 
المرافق  وال��وف��د  ال���وزراء  مجلس 
باب  بمنطقة  النهضة  مدرسة  له 
األس��اس  حجر  وض��ع  كما  طبرق، 
لمشروع إنشاء مقر مراقبة التعليم 

درنة.

رئيس مجلس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة أزمة الوقود

رئيس مجلس الوزراء يتجول في درنة ويفتتح عددا من المشاريع األمنية والخدمية
المنبثقة عن  الرقابة اإلداري��ة  عقد رئيس هيئة 
يوم  الحاسي،  السالم  النواب األستاذ عبد  مجلس 
اإلثنين الماضي في مكتبة مع مدير إدارة المكاتب 
للنفط،  ليبيا  الشرقية لشركة  بالمنطقة  واإلدارات 
الفرعية  اإلدارة  مدير  السيد  االجتماع  وحضر 

للرقابة على الشركات.
التي  المشاكل  االجتماع  نوقش خالل  وقد  هذا 
تواجه شركة ليبيا للنفط، من حيث تعدد مجالس 
المصرفية  الحسابات  مشكلة  وكذلك  بها،  اإلدارة 
الخدمات  على  التأثير  إلى  ستؤدي  والتي  للشركة 
التي تقدمها الشركة والتي تعتبر مهمة في المرحلة 

التي تمر بها البالد .
الحالية  المرحلة  أن  على  الهيئة  رئيس  وأك��د 
صعبة وأدت إلى انقسام العديد من الشركات التي 
من المفترض أن تقدم خدمات للمواطن، وأن هيئة 

الرقابة اإلدارية سوف تتعامل مع هذا الملف.

الحيوانية  وال��ث��روة  ال��زراع��ة  وزارة  بمقر  عقد 
االجتماع  بشحات  الليبية  بالحكومة  والبحرية 
الزراعة  وزير  برئاسة  ٢٠٢٠م  للعام  األول  الدوري 
الدكتور حسن الزيداني ووكيل عام الوزارة المهندس 

محمد عبد العالي .
وحضر االجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي 
الستعراض  وذلك  بالقطاع،  اإلدارات  م��دراء  كافة 
والمالحظات  المنصرم  العام  خالل  انجازه  تم  ما 
الواردة من مجلس الوزراء وكافة اإلدارات والتقارير 
للعام  مستفيضة  خطة  ووض��ع  والسنوية  الشهرية 

2020 م .
لتجنب  آلية  الحضور  السادة  مع  الوزير  وناقش 
الخطة  إنجاز  يتم  لكي  العمل  في جوانب  القصور 
الموضوعة بدقة وتطوير اإلدارات وإدخال منظومات 
حديثه لتسهيل عمل الوزارة ودعم المشاريع التابعة 

للقطاع .
كما بحث الوزير  آلية تطوير الموظف عن طريق 
إقامة الدورات واالرتقاء بالزراعة باعتبارها قطاع 

انتاجي حساس، وعدد من المواضيع األخرى.

األول  الملتقى  أعمال  درن��ة،  ببلدية  اختتمت 
االتحاد  رئيس  بحضور  الليبيين،  األعمال  لرجال 

العام لُغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية.
اختتمت  التي  الملتقى  أعمال  هذا وشارك في 
بقاعة فندق اللؤلؤة خالل يومي 24 – 25 يناير 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ب��إش��راف  ال��م��اض��ي، 
والزراعة درنة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
الليبية  المشتركة  التجارية  الغرفة  ورئيس  طبرق، 
ال��م��ص��ري��ة، وغ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة س��رت، 

ومجلس رجال أعمال مدينة الزاوية.
وتناولت أعمال الملتقى التي أقيمت تحت شعار 
“األزمة المالية واالقتصادية الليبية .. التشخيص 

والعالج”، عدة محاور بينها :
ليبيا  ف��ي  واالق��ت��ص��ادي��ة  ال��م��ال��ي��ة  األزم����ة   .1

أسبابها، تداعياتها، وسبل تجاوزها.
االستقرار  تعزيز  في  الخاص  القطاع  دور   .2

اآللي واالقتصادي والتحديات التي تواجهه.
الالزمة،  والتشريعية  التنظيمية  المتطلبات   .3
الوطني  لالستثمار  جاذب  اقتصادي  مناخ  لتهيئة 

والخارجي.
تجارب  ض��وء  ف��ي  المقترحة  المعالجات   .4

دولية.

التنفيذي  المدير  التقى 
للكهرباء  العامة  للشركة 
ال�����م�����ه�����ن�����دس ع�����وض 
ال�����ب�����دري، ب��م��ك��ت��ب��ه ف��ي 
م��دي��ن��ة ب���ن���غ���ازي، رئ��ي��س 
وال��ط��وارئ  األزم����ة  لجنة 
الخاصة بمشاكل الكهرباء 
وضواحيها  سرت  بمدينة 

المهندس رمضان فرج.
و اطلع المدير التنفيذي 
ل��ل��ش��رك��ة ع���ل���ى أوض�����اع 
في  الكهربائية  الشبكة 
وضواحيها،  سرت  مدينة 
سيطرة  بعد  وبالتحديد 

ال���ج���م���اع���ات ال��ظ��الم��ي��ة 
الخراب  وم��ام��دى  عليها، 
والتلف الذي حل بالشبكة 
الجماعات  تلك  قبل  م��ن 

اإلرهابية.
ه�����ذا وق������ام ال��م��دي��ر 
العامة  للشركة  التنفيذي 
ل���ل���ك���ه���رب���اء ال��م��ه��ن��دس 
بتوفير  ال���ب���دري  ع����وض 
المتطلبات  عاجل  وبشكل 
لحل  والسريعة،  العاجلة 
ك��اف��ة اإلخ��ت��ن��اق��ات داخ��ل 
وت��ذل��ي��ل جميع  ال��م��دي��ن��ة، 
الصعاب التي تواجه عمل 

لها  يتسنى  حتى  اللجنة 
الوجه  على  العمل  تقديم 

المطلوب.
تم  أن��ه  بالذكر  الجدير 
الماضية  األي����ام  تشكيل 
لجنة أزمة وطورائ لمدينة 
سرت وضواحيها، من قبل 
للشركة  التنفيذي  المدير 
وذل��ك  للكهرباء،  ال��ع��ام��ة 
الكهرباء  مشاكل  لمتابعة 
العاجلة  ال��ح��ل��ول  ووض���ع 
المواطنين  ينعم  حتى  لها 
في مدينة سرت بالكهرباء 

دون انقطاع.

الليبية  الحكومة  رئ��ي��س  واف���ق 
ال��س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��رح��م��ن 
على  الماضي  الخميس  يوم  الثني 
ليبي  دينار  مليون   17 تخصيص 
في  الحكومة  مشروعات  لصالح 

بلدية تازربو.
الحكومة  رئيس  موافقة  وجاءت 
الليبية خالل اجتماع عقده بمكتبه 
ال��وزراء  مجلس  رئاسة  دي��وان  في 
في منطقة قرنادة مع سيادة عضو 
السيد  البلدية  عن  النواب  مجلس 
إدارة  مدير  بحضور  دوم��ة،  محمد 

المتابعة وتقييم األداء بديوان مجلس 
الفريطيس  رض��ا  السيد  ال����وزراء 
بالديوان  إدارة المشروعات  ومدير 

المهندس إبراهيم الدعباج.
وناقش االجتماع كافة المشاريع 
حيث  البلدية،  قبل  م��ن  المقدمة 
اإلذن  الليبية  الحكومة  رئيس  منح 
والبالغة  تنفيذها  على  بالتعاقد 
قيمتها االجمالية 17 مليون دينار 

ليبي لصالح البلدية.
المشاريع  سير  االجتماع  وبحث 
تنفيذها،  في  المباشرة  تمت  التي 

إليها  وصلت  التي  التنفيذ  ونسب 
هذه المشاريع، خاصة تلك المتعاقد 
عليها من قبل ديوان مجلس الوزراء 
مليون   7 قيمتها  والبالغ  مباشرة 

دينار ليبي.
الصدد، أصدر رئيس  وفي هذا 
بتوفير  تعليماته  الليبية  الحكومة 
سيارة  منها  اآلليات  من  مجموعة 
إس��ع��اف وس��ي��ارة إط��ف��اء وس��ي��ارة 
الصحي  ال���ص���رف  ل��م��ي��اه  ش��ف��ط 
وجهاز لألشعة للمستشفى القروي 

تازربو.

هيأة الّرقابة اإلدارّية تناقش 
مشاكل شركة ليبيا للّنفط

وزير الزراعة والثروة الحيوانية يعقد 
اختتام أعمال الملتقى األول لرجال االجتماع الدوري األول للعام الحالي

األعمال الليبيين ببلدية درنة
المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يجتمع 

مع رئيس لجنة األزمة والطوارئ بمدينة سرت

تخصيص 17 مليون دينار ليبي إضافية لصالح مشاريع بلدية تازربو



حملة نظافة واسعة للحد من المكبات 
العشوائية ببلدية بني وليد

بلدي سبها يبحث سبل تفعيل الدور المحوري في رصد كافة المخالفات التي يتضرر منها المواطن بالمدينة

ع�����ق�����د ي���������وم االح�������د 
بمقر  اج��ت��م��اع��ا  ال��م��اض��ي 
السيد  ض��م  أوج��ل��ة  بلدية 
التسييري  المجلس  رئيس 
عثمان  ال��س��ن��وس��ي  أوج��ل��ة 
رئيس  السيد  مع  الفضيل 
ق��س��م ال��س��الم��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ال����واح����ات ع��ب��دال��رح��م��ن 
رئيس  أوحيدةوالسيد  عمر 
بالقسم  االداري����ة  ال��ش��ؤون 
عنودة  صالح  ف��رج  محمد 
العالقات  مسؤول  والسيد 
عبدالله  بالقسم  ال��ع��ام��ة 
م��س��ع��ود ط���اف���ور وع��ض��و 
أوجلة  التسييري  المجلس 

السيد محمد المشاطى
ون���اق���ش ال��م��ج��ت��م��ع��ون 
القسم  اح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة 
والصعوبات والعراقيل التي 

تواجه عمله
وش�����دد ال��س��ي��د رئ��ي��س 
أوجلة  التسييري  المجلس 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال����دور ال��ذي 

حفظ  في  القسم  به  يقوم 
السالمة بالمنطقة

الفضيل  اشاد  وقد  هذا 
الثني  عبدالله  السيد  بدور 

رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 
بالحكومة الليبية بالموافقة 
ع��ل��ى إن���ش���اء م��ق��ر خ��اص 
الوطنية  ال��س��الم��ة  بقسم 
الواحات  المدني  وال��دف��اع 
المطافي  سيارات  وصيانة 

التابعة للقسم.
ك���م���ا اش������اد ب��م��واف��ق��ة 
للنفط  الوطنية  المؤسسة 
ب��ت��وف��ي��ر س���ي���ارة م��ط��اف��ي 
للقسم على ان يتم تسليمها 
ووعد  العاجل.  القريب  في 
بتقديم الدعم وتذليل كافة 
ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

القسم.

اجتمع رئيس المجلس التسييري 
لبلدية سرت سالم عامر سالم مع 
وكيل وزارة العدل بالحكومة الليبية 
وذلك بحضور  نجم  أمراجع  خالد 
للبلدية  التسييري  المجلس  عضو 
أب������وراوي وخصص  ف���رج  ف��ت��ح��ي 
الملفات  االجتماع لبحث عدد من 
القضائية  ب��ال��ه��ي��ئ��ات  المتعلقة 
وم����ؤس����س����ة االص��������الح ب��س��رت 
والمختنقات التي تواجههم بسرت

االجتماع  خ��الل  االت��ف��اق  وت��م 
على أن يتم فتح محكمة استئناف 
ب��س��رت ت��ك��ون ح��دوده��ا االداري���ة 
وحتى  غ��رب��ا  اب��وق��ري��ن  م��ن  للعمل 
الجفرة جنوبا ورأس االنوف شرقا 
وزارة  وتتبع  سرت  مدينة  ومقرها 

العدل بالحكومة الليبية
ك��م��ا ت���م اي��ض��ا م��ت��اب��ع��ة ملف 
ال��م��س��اج��ي��ن وال��م��وق��وف��ي��ن من 
االص��الح  بمؤسسات  س��رت  أبناء 
مصراتة وليتم نقلهم الي مؤسسة 
االصالح والتأهيل بسرت ومعالجة 

أوضاعهم
ان  على  ايضا  االت��ف��اق  تم  كما 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات بقسم  ك��اف��ة  ت��ك��ون 
وليس  سرت  بمحكمة  التحقيقات 

غيرها
المختنقات  متابعة  الي  أضافة 
ال��ت��ي ت��واج��ه م��ؤس��س��ة االص���الح 
والتأهيل بسرت من حيت التجهيز 
وك���ذل���ك م��ق��ار م��ج��م��ع ال��م��ح��اك��م 

القضائية بسرت...

السياسات  لجنة  عقدت 
بديوان  واالستثمار  المالية 
ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي اج��ت��م��اع��اً 
م���وس���ع���اً ب���رئ���اس���ة رئ��ي��س 
ال��ل��ج��ن��ة ع��ض��و ال��م��ج��ل��س 
ادري���س  ال��س��ي��د  التسييري 
غيث اقدورةوالسادة أعضاء 
للبلدية  التسييري  المجلس 
الطيرة  أح��م��د  م.  ال��س��ي��د/ 
وال���س���ي���د/ ع��ب��دال��ب��اس��ط 
 / الجازويوالسيدة  سليمان 
راضية المذبل وأعضاء لجنة 
بحضور  المالية  السياسات 
رئ��ي��س ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة 
السيد/  ال��م��ك��ل��ف  ب��ن��غ��ازي 

لبحث  السعيطي  عبدالمنعم 
ُس��ب��ل ال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك 

لدعم البلدية .

حيث ناقش االجتماع آلية 
لبلدية  الدولة  دعم قطاعات 
تخصيص  خالل  من  بنغازي 

جزء من جباية بعض مرافق 
وذلك  البلدية  الدولة لصالح 
للمساهمة بالنهوض بالمدينة 

على  الحرب  ألحقته  ما  بعد 
اإلرهاب من ضرر.

م���ن ج��ان��ب��ه أك����د رئ��ي��س 
ال���غ���رف���ة ال���ت���ج���اري���ة ع��ل��ى 
م���س���اه���م���ت���ه���م ب���ال���ت���ع���اون 
بنغازي  بلدية  مع  المشترك 
جباية  إي��رادات  من  ودعمها 
الغرفة لصالح البلديةولدعم 
ش��أن��ه  م����ن  م����ش����روع  أي 
المساهمة بالنهوض بالمدينة 
القانونية  التشريعات  وف��ق 
ال��ص��ادرة وأن��ه س��وف يوافي 
المالية  ال��س��ي��اس��ات  لجنة 
تفعيل  آللية  نموذج  بمقترح 

الجباية .

النظافة  لخدمات  العامة  الشركة  مت  نظَّ
الماضي،  األح��د  يوم  حملة  وليد  بني  ببلدية 
المنتشرة  للقمامة  العشوائية  المكبات  إلزالة 

بجوار مجمع الصناعات الصوفية .
النظافة  لخدمات  العامة  الشركة  وطالبت 
ببني وليد ضرورة االلتزام بوضع القمامة في 

البيئة  على  حفاظا  لها  المخصصة  األماكن 
والمظهر العام للمدينة .

البلدية  إطار سعي  في  الحملة  وتأتي هذه 
العشوائية  المكبات  انتشار  م��ن  ال��ح��د  إل��ى 
والبدء تدريجيا في معالجة أزمة القمامة التي 

تشهدها المدينة.

اق��ي��م ب��ق��اع��ة اج��ت��م��اع��ات 
االجتماع  ال��ب��ل��دي  المجلس 
لجهاز  العامة  ل���إلدارة  العام 
بالحكومة  ال��ب��ل��دي  ال��ح��رس 
الليبية المؤقتة برئاسة السيد 
ال���ل���واء ت��وف��ي��ق ال��م��س��م��اري 
رئ��ي��س ع��ام ال��ج��ه��از وم���دراء 
مستوى  على  الجهاز  إدارات 
ال��م��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة وك��ب��ار 

االدارات  وم��دراء  المسؤولين 
بالجهاز بحضور السيد عميد 
ببلدية سبها  البلدي  المجلس 
»ح��ام��د ال��خ��ي��ال��ي« وال��س��ي��د 
مدير ادارة الخدمات الصحية 
بالبلدية »عبدالجليل عبدالله« 
اإلعالم  مكتب  مدير  والسيد 
»اسماعيل  بالبلدية  والثقافة 
ح��وم��ان��ي« ت��ن��اول االج��ت��م��اع 

المحوري  ال��دور  تفعيل  سبل 
ل��ل��ج��ه��از ف���ي رص����د وال��ح��د 
يتضرر  التي  المخالفات  من 
الوقود  المواطن السيما  منها 
باإلضافة  العشوائي  والبناء 
لدعم ادارات الجهاز ومراقبة 
أدائها وإعادة دورها الهام في 
في  المواطن  لصالح  العمل 

ربوع بلديات الجنوب

فرج  السيد  طبرق  بلدية  عميد  استقبل 
بوالخطابية أعضاء المنظمة الدولية التابعة 
لوكالة األمم المتحدة وأثنى بوالخطابية على 
جهود المنظمة في إرسال إغاثة للنازحين 
والمتضررين من مياه األمطار 
اإلغاثة قد وصلت في  وأن 
وقتها وطالب منهم المزيد 

من اإلغاثة.
كما طالب عميد البلدية 
في  المساهمة  المنظمة  من 
األحياء  بعض  م��ن  القمامة  نقل 
من  خوفاً  الرئيسي  المكب  إلى  بالمدينة 
الكبير الذي  الدور  انتشار األمراض مبيناً 
طبرق  في  العامة  الخدمات  شركة  تقدمه 

رغم ظروفها وقطع الدعم عليها.
وطالب بوالخطابية من المنظمة بتوفير 
األم���راض  لمكافحة  المطلوبة  األدوي����ة 
المنتشرة في بعض المدن المجاورة وقال 

أن الوقاية خير من العالج.
وقد حضر هذا االجتماع عضو مجلس 
ال��ن��واب ع��ن دائ���رة ط��ب��رق ال��ن��ائ��ب صالح 

هاشم.
كما حضر هذا االجتماع رئيس وأعضاء 
قسم  ورئيس  طبرق  ببلدية  األزم��ة  لجنة 

العالقات العامة.

العرس  ال��م��اض��ي حفل  االرب��ع��اء  أق��ي��م 
من  وش��اب��ة  ش��اب��اً   )40( لعدد  الجماعي 
بدعم  اج��خ��رة  م��دي��ن��ة 
من صندوق دعم الزواج 
الشؤون  ل���وزارة  التابع 
بالحكومة  االجتماعية 
رئيس  بحضور  الليبية 
واع�����ض�����اء ال��م��ج��ل��س 
ال���ت���س���ي���ي���ري ورئ���ي���س 
واعضاء صندوق دعم الزواج ومدير مكتب 
من  وع���دد  اج��خ��رة  االجتماعية  ال��ش��ؤون 

اهالي المدينة.
بداية  ف��ي  ال��ع��رس��ان  ق��ران  ُعقد  حيث 
بالمناسبة في  كلمات  والقيت عدة  الحفل 
وايضا  وال��س��رور  الفرحة  تسودها  اج��واء 
كل  علي  والتقدير  الشكر  شهادات  وزعت 
وفي  العرس  هذا  انجاح  في  المساهمين 
المقدمة من  المنح  توزيع  تم  الحفل  نهاية 

صندوق الزواج علي العرسان .

بوالخطابية يستقبل بمكتبه أعضاء المنظمة 
الدولية التابعة لوكالة األمم المتحدة للهجرة

إقامة حفل العرس الجماعي في بلدية 
اجخرة بدعم من صندوق الزواج

6 األحد 8 جمادى اآلخر 1441هـ الموافق 2 فبراير 2020م العدد )65(  

بلديات
إشراف : سعيد الصيد

بلدية بنغازي والغرفة التجارية: تنسيق مشترك بشأن جباية الرسوم المالية

»الفضيل« يجتمع مع مسؤولي قسم السالمة الوطنية الواحات

بلدي سرت يجتمع لبحث كافة الملفات المتعلقة بالهيئات القضائية ومؤسسة اإلصالح بالمدينة



جمعية المروج النسائية تدشن حملة “احمي نفسك وال تؤجلي” 
للتوعية بسرطان عنق الرحم

اتفاقية تعاون بين مكتب الثقافة بنغازي والجمعية المهنية لألرشيف والمكتبات الليبية

هيأة اإلغاثة الليبية ُتباشر في توزيع اإلغاثة على األسر النازحة في بنغازي ومرزق

المروج  جمعية  دشنت 
اإلثنين،  أم��س  النسائية، 
نفسك  “اح���م���ي  ح��م��ل��ة 
الوعي  لرفع  تؤجلي”  وال 
ب���س���رط���ان ع��ن��ق ال��رح��م 
وك���س���ر ح���اج���ز ال��خ��وف 
السيدات  ل��دى  وال��خ��ج��ل 
على  تشجيعهن  من خالل 
إجراء فحص مسحة عنق 
وال��ت��أك��ي��د على  ال���رح���م، 

ضرورة الفحص المبكر.
أخصائية  وأوض���ح���ت 
ط���ب ال���ن���س���اء وال������والدة 
إن  سعد  فريحة  الطبيبة 
هذه الحملة تأتي في إطار 
التوعية  شهر  وهو  يناير، 
من  ال��ن��وع  ب��ه��ذا  العالمي 
السرطان، الذي يعتبر من 
السرطانات  أن���واع  أك��ث��ر 
في  النساء  بين  إن��ت��ش��اراً 

العالم، والثالث في ليبيا.
أن  إل�������ى  وأش������������ارت 
س����رط����ان ع���ن���ق ال���رح���م 
السيما  إم��رأة  أي  يصيب 
 20 عمر  مابين  ال��ن��س��اء 
أن  موضحة  سنة،   50  —
أه��م  ع��ل��ى  ت��رك��ز  الحملة 
وتشجيع  ال��وق��اي��ة  ط���رق 
ال���س���ي���دات ع��ل��ى إج����راء 
للكشف  الدوري،  الفحص 

المبكر عن المرض وأيضاً 
العالمات واألعراض التي 
تمكن من إكتشافه مبكراً، 
التدابير  ات��خ��اذ  ث��م  وم��ن 

العالجية الالزمة.
وع����ن ط����رق ال��وق��اي��ة 
إج��راء  ف��ي  تتمثل  ق��ال��ت” 
مسحة عنق الرحم، فحص 
الحليمي  ال���ورم  ف��ي��روس 
فيروس  مطعوم  البشري، 
البشري  الحليمي  ال���ورم 
عمر  من  ابتداًء  )للفتيات 
متوفر  وه���و  س��ن��ة(   15
الصحية،  الرعاية  بمراكز 
التدخين،  ع��ن  وال��ت��وق��ف 
الصحي،  ال��غ��ذاء  وت��ن��اول 
م����م����ارس����ة ال���ت���م���اري���ن 

الرياضة.
أع����راض  أن  وأك������دت 
ال��رح��م قد  س��رط��ان عنق 
المراحل  إال في  تظهر  ال 
المتقدمة؛ لذلك من المهم 
اإلل����ت����زام ب��ال��ف��ح��وص��ات 
دوري،  وبشكل  المبكرة 
هناك  يكن  ل��م  وإن  حتى 
أية أعراض، ويتم الكشف 
ال��م��ب��ك��ر ع����ن س���رط���ان 
ع��ن��ق ال���رح���م ب��إخ��ت��ب��ار 
مسحة  إخ��ت��ب��ار  ي��س��م��ى 
ع���ن���ق ال����رح����م، وي��م��ك��ن 
المسحة في  ه��ذه  إج��راء 
العامة  الطبية  ال��م��راك��ز 

والمستشفيات.
ه���ذا وق���د إس��ت��ه��دف��ت 

من  ش��اب��ة   25 ال��ح��م��ل��ة 
التمريض  معهد  طالبات 
المرج  بمستشفى  ال��ع��ام 
ستنظم  وك��م��ا  التعليمي، 
النسائية  المروج  جمعية 
للحملة  المنظمة  الجهة 
التوعوية  اللقاءات  عديد 
ب�����ال�����م�����دراس ال���ع���ام���ة 
بحسب  وذل��ك  والخاصة، 
خ��ط��ة االت����ح����اد ال��ل��ي��ب��ي 
لمكافحة السرطان، الجهة 
الحملة  ل��ه��ذه  ال��راع��ي��ة 
مستشفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ومركز  التعليمي  ال��م��رج 
لتعريف  النسائي  ساندي 
إجراء  بضرورة  للسيدات 
فحص مسحة عنق الرحم 

المرض  إنتشار  من  للحد 
المخاطر  م��ن  وال��ت��وع��ي��ة 
التدابير  واتخاذ  الممكنة 

العالجية الالزمة.
ه���ذه  أن  إل�����ى  ي���ش���ار 
ال��ح��م��ل��ة ت��أت��ي ب��إش��راف 
كاًل من أطباء طب النساء 
بشير-  )فاطمة  التوليد 
ف��ري��ح��ة س��ع��د – رب��ي��ع��ة 
أحمد ( وأخصائية أمراض 
ال���ج���ل���دي���ة وال��ت��ن��اس��ل��ي��ة 
ال��ح��داد،  أري���ج  الطبيبة 
وع�����ن ج��م��ع��ي��ة ال���م���روج 
ناجبة  السيدة  النسائية 
مستشفى  وع��ن  اع��وي��ن��ة، 
)مبروكة  التعليمي  المرج 

صالح _فاطنة الهوني(

ببلدية  الثقافي  ال��ب��وري  وهبي  مركز  احتضن 
بنغازي اليوم السبت، مراسم توقيع اتفاقية تعاون 
بين إدارة التدريب والتطوير بمكتب الثقافة بنغازي، 

والجمعية المهنية لألرشيف والمكتبات الليبية.
السيدة  والتطوير  التدريب  قسم  رئيسة  وقالت 
رئيس مجلس   مع  تم  التوقيع  إن  الشيخي،  ابتسام 
إدارة الجمعية السيدة خديجة الفضيل، وبحضور 

أعضاء من الجمعية.
وأوضحت السيدة ابتسام الشيخي أن االتفاقية 
– تحصلت وكالة األنباء على نسخة منه – نصت 
المكتبات  مجال  في  تدريبي  برنامج  تنسيق  على 
تلتزم  أن  على  نصت  كم  واألرشيف،  والمعلومات 

الجمعية بتقديم برنامج تدريبي مجاني.
يُشار إلى أن هذه االتفاقية هي الثانية؛ حيث وّقع 
قسم التدريب والتطوير بمكتب الثقافة بنغازي في 
يناير الماضي، اتفاقية تعاون في مجال التدريب مع 

منظمة ميزان للتنمية.

الليبية  اإلغ���اث���ة  ه��ي��أة  ب���اش���رت 
ال��ي��وم اإلث��ن��ي��ن، ف��ي ت��وزي��ع اإلغ��اث��ة 
بنغازي  أه��ال��ي  م��ن  مستحقيها  على 
النازحين من منطقة الصابري والبالد 
المسجلين لدى منظومة الهيأة الليبية 

لإلغاثة.
ب��ن��غ��ازي بهيأة  وق����ال م��دي��ر ف���رع 
 WFB الليبية ومدير مشروع اإلغاثة 
عماد الفالح “نحن اليوم نقوم بتوزيع 
الماضي  العام  حصص  من  تبقى  ما 
التموينية  السلع  م��ن  لمستحقيها، 
المتمثلة في مواد : أرز، دقيق، سكر، 
ف��اص��ول��ي��ا، طماطم  ح��م��ص،  زي����ت، 

المعجون”.
وأضاف الفالح أن العدد المستهدف 
يبلغ عددهم 2400 أسرة، إلى جانب  
أسر نازحة من مدينة مرزق وعددهم 
منظومة  ف��ي  مسجلة  أس���رة،   700

الهيأة.
بطلقات  ب��ش��أن  ال��ف��الح  وأوض����ح 
على  مؤخًرا  توزيعها  تم  التي  التداول 
“بالنسبة   : ق��ائ��ال  ال��ن��ازح��ي��ن،  بعض 
اتفاقيتين  وقعنا  المالية؛  للمساعدات 
خاصة  أك��ت��ي��د  منظمة  م��ع  إح��داه��ا 
بتوزيعها  وقمنا  ال��ت��داول،  ببطاقات 
مدينة  م��ن  أس���رة  ع���دد 200  ع��ل��ى 
مع  كانت  الثانية  واالتفاقية  م���رزق، 
وبرنامجها  ك���ول(،   )م��رس��ي  منظمة 
المالي يختلف؛ فهي عبارة عن خدمة 
وهي  بنغازي،  ف��ي  ج��دي��دة  مصرفية 
ك��اش(، عن طريق رسائل  )أي  خدمة 
إل��ى هاتف  إرس��ال��ه  يتم  وك��ود  نصية، 
قائمة  على  عملنا  وق��د  المستفيد، 
ت��ض��م 460 أس����رة، وت���م اس��ت��ه��داف 
260 أسرة من القائمة، وجاري العمل 

على الباقي”.

تُعتبر  “ه����ذه   : ال��ف��الح  وأض����اف 
ك��ول(،  )مرسي  منظمة  مع  افتتاحية 
العمل  سيتم  القادمة  األشهر  وخ��الل 
البطاقة  وقيمة  ج��دي��دة،  قوائم  على 
مقسمة  ليبي،  دينار   1600 المالية 

على ثالث أشهر كل شهر 540 دينار، 
وهناك 4 محالت غذائية في بنغازي 
وصيدليتين،  ال��خ��دم��ة،  ب��ه��ذه  تعمل 
تطوير  سيتم  القادمة  الفترة  وخ��الل 
في  أك��ث��ر  أم��اك��ن  لتغطية  ال��خ��دم��ة 

بنغازي”.
وأشار الفالح بشأن خطة موضوعة 
قائال  اإلغاثة في عام 2020،  لهيأة 
: “نعم هناك خطة وضعت باالجتماع 
شراكة  ول��دي��ن��ا  المتحدة،  األم���م  م��ع 
معنا  ومستمرة  المنظمات  عديد  مع 
بتقديم المساعدات للنازحين، واألسر 
ط��وارئ  خطة  وه��ن��اك  المستضعفة، 
الحرب  من  متضررين  أي  الستيعاب 
مثل ما حدث باألمس، ونزوح األهالي 
من مناطق الهيشة وبوقرين إلى مدينة 
توفير  تنسيق من أجل  سرت، وهناك 
حصة طوارئ لهم في أي وقت، وأيًضا 

مستعدون لألحداث الطبيعية مثل ما 
سيول  من  الماضي  العام  في  ح��دث 

وغيرها”.
بيننا  تعاون  “هناك   : الفالح  وتابع 
في  األخ��رى  ال��دول��ة  مؤسسات  وبين 
الجانب اإلنساني، وتحديًدا تعاون دائم 
والشؤون  األحمر،  الهالل  وبين  بيننا 
االجتماعية، باعتبارنا نتبع لها إدارًيا، 
وتم إرسال قوائم بأسماء نازحين من 
قبل، وأيًضا المجالس البلدية أرسلوا 
ونحن  نازحة،  أسر  بأسماء  قوائم  لنا 

نتعاون مع الجميع بدون استثناء”.
وذك����ر ال���ف���الح أن ه��ي��أة اإلغ��اث��ة 
المخولة  الوحيدة  الهيأة  هي  الليبية، 
مع  إنسانية  اتفاقيات  إب��رام  في  لها 
من  وغيرها  المتحدة،  األم��م  منظمة 
في  تعمل  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  المنظمات 

الجانب اإلنساني.

ندوة  المجمعة   الفويهات  عيادة  أقامت 
بالتعاون  وذلك  السمنة  مرض  عن  توعوية 
مع ف�ريق األمراض المزمنة بمنظمة اإلغاثة 
األولية الدولية، واستهدفت الندوة عدد من 

المترددين على العيادة.
التوعية  برامج  الندوة ضمن  هذه  وتأتي 
والتثقيف الصحي التي يشرف عليها مكتب 
بإدارة  والتثقيف الصحي  والتوعية  اإلعالم 

الخدمات الصحية – بنغازي .
اإلع��الم  مكتب  مدير  البرنامج  وحضر 
الصحية  بالخدمات  الصحي  والتثقيف 
ومدير  العوامي،  أحمد  األستاذ  بنغازي   –
وأعضاء  الفارسي،  جمعة  األستاذ  العيادة 
وع��دد  ال��دول��ي��ة  األول��ي��ة  اإلغ��اث��ة  منظمة 
المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر  من 

واإلدارية.
عليها  أش��رف��ت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  وتضمنت 
منسق التثقيف الصحي بالعيادة  الدكتورة 
إيمان الهادي  محاضرة توعوية عن السمنة 
من  كل  قدمتها  بها  المرتبطة  واألم���راض 
نعمة  وال��دك��ت��ورة  اإلم����ام  ليلى  ال��دك��ت��ورة 

الدرسي.
عن  الحديث  المحاضرة  خالل  من  وتم 
التغذية الصحية السليمة وطريقة التخلص 

من السمنة والوزن الزائد بشكل صحيح .
وك��م��ا ت��ح��دث ال��دك��ت��ورة رن���دة ال��درس��ي 
بمشاركة  ال��ف��ي��ت��وري،  وال��دك��ت��ورةح��ل��ي��م��ة 
أهمية  عن  مازق  يونس  الرياضي  المدرب 
الرياضة وفوائدها وطريقة إجراء التمارين 

بطريقة صحيحة .
بنصائح  التزموا  وطفل  شابة  تكريم  وتم 
وإرشادات أخصائية التغذية واتبعوا أنماط 
الحياة الصحية وتخلصوا من الوزن الزائد، 
الطول  ق��ي��اس  ت��م  المحاضرة  ج��ان��ب  إل��ى 
النصائح  المترديينوتقديم  والوزن لعدد من 
واإلرشادات الصحية حول المحافظة على 
الزائد  الوزن  من  والتخلص  المثالي  الوزن 

والسمنة لتجنب المضاعفات .

عيادة الفويهات المجمعة ببنغازي 
تنظم ندوة توعوية عن السمنة
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جمتمع مدني
إشراف : عمر جابر



الثقافي  ال���ب���وري  ب��م��رك��ز  أق��ي��م 
ببلدية بنغازي، ندوة ثقافية حول 
السبعة  ال��ق��رون  ح���ارس  رواي����ة 

للكاتب أحمد العيلة.
التي  الثقافية  الندوة  وتأتي  هذا 
قسم  عليها  ويُ���ش���رف  ي��ق��دم��ه��ا 
الثقافية  واألن��ش��ط��ة  ال��ب��رام��ج 
بمكتب اإلعالم والثقافة بنغازي، 

وبتقديم المذيعة هناء الشريف.
أحداث  الروائي عن  تحدث  وقد 
زمنين  بين  ت���دور  ال��ت��ي  ال��رواي��ة 
ال���ق���رن ال���راب���ع ع��ش��ر وال��ق��رن 
العشرين، من رحلة الحاج أعظم 
سلطان  موسى   منسا  السلطان 

مالي 1324، وما حدث من رحلة 
تخيليه، ثم فيها التآخي بين ثالث 
إح��داه��ا  ل��رواي��ة، يبحث  أب��ط��ال 
عن  العشرين  القرن  في  أحفاده 
الرمز الذي تركه لهذه األخوة في 
جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب 

إفريقيا.
وق����د ن��اق��ش ال����رواي����ة ك���ال من 
:األستاذة فدوى طومان، والدكتور 
عبدالمطلوب الطبولي، والدكتور 
محمد بونجيلة، واألستاذ األديب 
سالم العبار، أحداث وشخصيات 
وأم��اك��ن ال���رواي���ة م��ع األس��ات��ذة 

والنّقاد والكّتاب.

 اعتبرت الباحثة الليبية الدكتورة أريج خطاب 
أن  يمكن  ليبيا  ف��ي  ال��روائ��ي��ة  االت��ج��اه��ات  أن 
»نحصرها في بعض االتجاهات الرئيسية وهي 
االتجاه االجتماعي، واالتجاه الواقعي، واالتجاه 
إلى  مشيرة  التخييلي«،  واالتجاه  األس��ط��وري، 
وأخذ  ميوله،  كل حسب  الليبيين  الكتاب  »تأثر 
كل واحد منهم باتجاه، وكتب في إطاره أعماله 
ال��روائ��ي��ة، ف��ج��اءت ه��ذه االت��ج��اه��ات متوازية 

وليست متوالية«.
حيث قدمت الباحثة أريج خطاب بحثها المعنون 
العقد  الليبي خالل  الروائي  السرد  ب�»مسارات 
خالل  والعشرين«  ال��ح��ادي  ال��ق��رن  م��ن  األول 
ندوة حول مالمح السرد الروائي في ليبيا في 
العقد األول من القرن الحادي والعشرين، التي 
الثالثاء،  أمس  اإلسكندرية،  مكتبة  استضافتها 

بمشاركة األكاديمي الليبي عماد عبدالنبي.
ولفتت الدكتورة أريج خطاب إلى أن »المؤثرات 
الصحف  كانتشار  الليبي،  للمجتمع  المحلية 
الثقافية،  والمنتديات  والمطابع  والمجالت 
وجعلها  ليبيا،  في  ال��رواي��ة  نشأة  في  أسهمت 
تتلمس مكانها في المشهد األدبي العربي، فبرز 
العديد من الكتاب الليبيين الذين احتلوا مكانهم 

في صدارة الرواية العربية«.
ونوهت الباحثة أريج خطاب بأن »النتاج السردي 
الماضي،  القرن  أربعينات  منذ  ب��دأ  ليبيا  في 
القصيرة  القصة  في  متمثلة  البدايات  وكانت 
بأعمال وهبي البوري وعبدالقادر أبو هروس«، 
أن  المقام  هذا  في  تريد  »ال  أنها  إلى  مشيرة 
كان  من  ونحدد  ليبيا،  في  الرواية  لنشأة  نؤرخ 
نسعى  ولكننا  رواي��ة،  أول  كتابة  في  السبق  له 
إلى رصد اتجاهات الرواية الليبية من رواد كل 

اتجاه من الكتاب«.
ورأت أريج خطاب أن »االتجاهات الروائية في 
نحو  على  أغلبها  في  تنشأ  لم  الليبية  الرواية 

متتابع خاضع لسنة التطور، كما هو الحال في 
خصوصا،  والمصرية  عموما،  العربية  الرواية 
إلى  األول���ى  التأليفية  ال��ب��داي��ات  م��ن  انطالقا 
إلى  االجتماعية  الرواية  إلى  التاريخية  الرواية 

الرواية الواقعية إلى أنماط الرواية الحديثة«.
وحددت الدكتورة أريج خطاب مسارات الرواية 
الليبية في ثمانية مسارات وهي: »مسار الخروج 
عن النسق االجتماعي الرفض والتمرد، ومسار 
والمسار  التخييلي،  الواقع  أو  الواقعي  التخييل 
والمسار  والرمز،  التخييل  ومسار  التاريخي، 
والمسار  األس��ط��وري،  والمسار  األيديولوجي، 

الواقعي، والمسار السينمائي«.
االجتماعي  النسق  ع��ن  ال��خ��روج  م��س��ار  وف��ي 
الرفض والتمرد، تستشهد الباحثة بروايتي »وبر 
األحصنة « و»مضمون برتقالي« للروائية نجوى 
بن شتوان، وروايتي »الهجرة على مدار الحمل« 
ورواي��ة  مغربي،  رزان  لألديبة  الريح«،  و»نساء 

»للجوع وجوه أخرى« للكاتبة وفاء البوعيسى.
رواية  الباحثة  فاختارت  الواقعي  المسار  أما 

حسين  خليفة  ل��ألدي��ب  ال��ج��س��د«،  »م��ت��اه��ة 
مصطفى، بينما في المسار األيديولوجي جاءت 
روايتا »خريجات قاريونس« و»اللي قتل الكلب« 
رواية  إلى  باإلضافة  األصفر،  عائشة  للروائية 

»حلق الريح« للكاتب صالح السنوسي.
أنه  خطاب  أري��ج  الدكتورة  اعتبرت  بالمقابل 
»يمكننا اختزال االتجاه األسطوري في الرواية 
الليبية في روايات إبراهيم الكوني، ما عدا ذلك 
فكل الروايات تتناول األسطورة عبر اقتباسات 
عابرة، فال يمكن وصف رواية بأنها أسطورية إال 
ما كتبه الكوني عن عوالم الصحراء، وما تزخر 

به من أساطير ترتبط بوعي أمة الطوارق«.
الباحثة  استدلت  الواقعي  التخييل  مسار  وفي 
»التابوت«،  الثالث  ال��غ��زال  عبدالله  ب��رواي��ات 
نموذجا  حيا«  أبقاني  و»ال��م��وت  و»ال��ق��وق��ع��ة«، 
جيدا على هذا النوع من السرد، بينما المسار 
ال��ت��اري��خ��ي ج����اءت رواي����ة »خ���رائ���ط ال����روح«، 
التخييل  مسار  في  أما  الفقيه،  أحمد  لألديب 
والرمز فكانت رواية »الطاحونة«، للكاتب سالم 
الذي  المسار  لهذا  جيًدا  نموذًجا  الهنداوي، 

أنتجه العديد من الكتاب الليبيين.
أري��ج  الباحثة  رأت  السينمائي  المسار  وف��ي 
خ��ط��اب أن رواي����ة »ف��رس��ان ال��س��ع��ال« ل��وف��اء 
البوعيسى، تمثل هذا المسار، حيث تعتمد هذه 
الرواية التصوير السينمائي للشخصيات وتصور 
يبدو  سينمائيا  تصويرا  وشخوصها  أحداثها 
واضحا في تتابع اللوحات والمشاهد البصرية، 
ووصفها الدقيق لحركة أعضاء الجسد الناتجة 
الفعل  ردود  ورص��ده��ا  داخ��ل��ي��ة،  مشاعر  ع��ن 

النفسية التي تترجمها أعضاء الجسد.
المشروع  إطار  في  تأتي  الندوة  هذه  أن  يذكر 
بمكتبة  ال���س���ردي���ات  م��خ��ت��ب��ر  أط��ل��ق��ه  ال����ذي 
اإلسكندرية تحت عنوان »مالمح السرد العربي 

في القرن الحادي والعشرين«.

أقيمت صباح يوم اإلثنين الموافق 
البيلسان،  بقاعة  يناير 2020،   20
بمناسبة  احتفالية  بنغازي  بمدينة 
تأسيس  على  ع��ام��ا  ع��ش��رون  م���رور 
وخمسة  األه��ل��ي��ة  ب��ن��غ��ازي  ج��ام��ع��ة 
انوار  عشر عاما على تأسيس مركز 

المستقبل للتدريب.
وح��ض��ر اإلح��ت��ف��ال��ي��ة ل��ف��ي��ف من 
أساتذة الجامعة والعاملين بها، ووجوه 
وشخصيات مثقفة وقيادية من مدينة 

وإجدابيا  البيضاء  ومدينة  بنغازي 
والبريقة ودرنة وطبرق وطرابلس

من  العديد  اإلحتفالية  وشملت 
تكريم  أهمها  وم��ن  الهامة  البرامج 
المميزين  ال��ت��دري��س  هيئة  أع��ض��اء 
وتكريم العاملين المميزين بالجامعة، 
وتكريم الجهات التي كانت سنداً وعوناً 
وتكريم  مسيرتها،  خ��الل  للجامعة 

الشخصيات الداعمة للجامعة.
بالشكر  الجامعة  إدارة  وتقدمت 

بالحضور  س����واء  دع��م��ه��ا  م��ن  ل��ك��ل 
ال��ج��ه��ات  أو  ال��ك��ل��م��ات،  ب��إل��ق��اء  أو 
واألش��خ��اص ال��ذي��ن ك��ان لهم ال��دور 
الفعال في إنجاح مسيرتها التعليمية، 
إنجاح  ق��ام��وا على  م��ن  ك��ل  وأي��ض��اً 
اإلح��ت��ف��ال��ي��ة، ب��داي��ة ب��ك��ل األس��ات��ذة 
والعاملين والجهات الداعمة للجامعة، 
وخصت بالذكر من بين هذه الجهات 
مؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس 

النواب الليبي

عمله..  في  ومخلص  طيب  رج��ل  عبدالله 
منذ أن تحصل على تعيين بالبلدية وهو يحرس 
من  الجنوبي  ال��ط��رف  ف��ي  تقع  التي  المقبرة 
مدينتنا.. يقضي أغلب وقته بين قبورها.. يقوم 
بعملية بناء وتنسيق القبور.. يعرف كيف يصل 
مساعدته  منهم  يطلب  كي  األعمال  رجال  إلى 
في توفير مواد بناء القبور.. كل ما يطلبه.. رمل 

وطوب واسمنت وحديد لصناعة اللحد..

عبدالله ال يملك سيارة لكنه صار شخصية 
معروفة.. فيقف له كل السائقين لتوصيله إلى 
بيته أو إلى الجبانة كما يحب أن يسميها.. صار 
مكان  إلى  وانتقالها  المقبرة  قفل  من  يشتكي 

يبعد كثيرا عن المدينة وعن مقر سكنه..
بصوت  عبدالله  يقول  ال��دف��ن  عملية  بعد 
شهادة  ويقصد  المرحوم؟  ورق��ة  وين  جهوري: 
والجهات  اإلحصاء  لقسم  يقدمها  حتى  الوفاة 

األمنية المختصة..
فيه  تقام  ال��ذي  المسجد  ي��رت��اد  م��ا  كثيرا 
مثواها  إل��ى  يرافقها  حيث  الجنائز  ص��ل��وات 

األخير ويقوم باإلشراف على مراسم الدفن..
عندما التقي به يقول لي: أي خدمة؟!!

ابتسم في داخل نفسي وأقول: الخدمة التي 
ستؤديها لنا جميعا كرها ال طوعا.. ال رغبة لنا 

فيها اآلن..

ندوة ثقافية حول رواية حارس القرون السبعة للكاتب أحمد العيلة

أريج خطاب تتبع مسارات السرد الليبي خالل القرن الحادي والعشرين

جامعة بنغازي األهلية تحتفل بمرور الذكرى العشرين لتأسيسها 

حارس المقبرة

حيث الدراويش فقط
بقلم : الصديق بودوارة

بقلم. ناجي احلربي
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ثقافة وفنون

وأجلس في مؤخرة الصف كعادتي ..
لكن أحدهم يعرفني ويرميني بصيحٍة مرحبٍة 

من بعيد :
�� أهال استاذ، مكانك هنا، الصف األمامي، 
تجلس  أن  بالله  حلفتك  هنا،  تجلس  أن  بد  ال 

هنا.
في  ال��م��ارة  ويسمع  األم���ر،  يتطور  ال  ولكي 
الشارع المجاور بأمر جلوسي في الصف الخلفي 
، أقرر أن أضع نهاية لهذا المشهد الهزلي، وأن 
إلى  فاسرع  الطيب،  المضيف  ذلك  رغبة  ألبي 
الجلوس كما يريد، هناك، في الصف األمامي 

حيث أكره أن أجلس دائماً .
وي���ب���دأ ال���ض���ي���وف ف���ي ال���ت���واف���د، وت��ب��دأ 
الشخصيات »الكبيرة« في القدوم، وألني سيء 
جلس  فقد  بقليل،  الميالد  قبل  ما  منذ  الحظ 
بجانبي أحدهم، وما إن استقر به المقام حتى 
أما زلت  الحال؟  ، كيف  : أهاًل  بالقول  بادرني 
ال  يا صديقي،  المجلة؟  تلك  في  نفسك  ترهق 

أحد يقرأ في هذه األيام .
ويغلق فمه قلياًل ألن وضع فيه للتو سيجارة 
يبدو  كاملة،  ثمنها خمسة جنيهات  يبلغ  فاخرة 
يسمونه  ال���ذي  ال��م��ذه��ل  السيجار  ذل��ك  أن��ه��ا 
السيجار الكوبي، ذلك الذي كان فيدل كاسترو 
يحشو به فمه، بينما كان فقراء شعبه يحشون 
قربه،  كانوا  إذا  الوطنية  باألغاني  معنوياتهم 

وبالصمت إذا ما أرادوا أن يغتابوه ذات يوم .
االستعداد  في  أن��ا  وأب��دا  فمه،  ج��اري  يغلق 
لمغادرة مكاني وقد استبد بي الشوق للصفوف 
سيجار  يدخن  لتافٍه  مكان  ال  حيث  الخلفية 

هافانا ويكره قراءة المجالت .
أتأهب للنهوض، وفي فمي ماء، وفي الواقع 
كان الماء في فمي كالماً يتحرق شوقاً للصراخ 

.
أن  يريد  غاضباً  نصاً  فمي  في  الماء  ك��ان 
يخبر محدث النعمة هذا أن المجالت الثقافية 
هي الضرورة التي يجب أن يقرأها المسؤولون 

إذا ما أردنا أن ننهض فعاًل بهذه البالد 
لنخلق جياًل  األنسب  الحل  الثقافة هي  وأن 
يحب وطنه، وينظف شوارعه، ويؤثر تراب بالده 
خزانة  يسرق  أن  ويرفض  قبيلته،  ع��رق  على 
الدولة ال ألنه يخاف الله يوم الحساب، بل ألنه 

يخشى على هذه الخزانة من االفالس.
وأن الثقافة هي اآلن ما يجب أن نصدّره إلى 
العالم، لكي نثبت له أننا لسنا مجرد بالٍد يركض 
فيها المواطنون وراء بعضهم طيلة النهار للقتل 

واالحتجاج وممارسة الصراخ والكراهية معاً .
كنت أريد أن أقول له : أن تحشو عقلك بالنور 
خير من أن تحشو فمك بسيجار هافانا أيها الكائن 
المتضخم بالرواتب والسيارات الفاخرة والسفريات 

وبدل السكن والتنقل والنوم والظل الثقيل .
تذكرت  لكني  بالمزيد،  أخبره  أن  أريد  كنت 
الدولة، وأغرمت  به  أنه شخصية عامة، وثقت 
عن  وتغاضى  المرض،  عنه  وابتعد  الدنيا،  به 

مكان وجوده الموت.
كنت أريد أن أخبره بالمزيد  لوال أني تذكرت 
ضئيل  مواطن  مجرد  وأن��ا  كبير،  مسؤول  أن��ه 
المكانة واالمكانيات معاً ، وأنه من رواد الصف 
األمامي، وأني مجرد كائن ال يحلو له الجلوس 
إال في الصفوف الخلفية، وأني أفضل أن أحشو 
فمي بالصمت فيما يحب هو أن يحشوه بسيجار 

المغفور له فيدل كاسترو.
الذي  الخلفي  الصف  لكن  وأريد،  أريد  كنت 

أعشقه ناداني من بعيد : 
ت��ع��ال، ال مكان ل��ك ه��ن��اك، تعال  ���� أن��ت .. 
أعمارهم  يهدرون  فقط  الدراويش  حيث  هنا، 

القصيرة في إصدار المجالت وقراءة الكتب .
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أنا امرأة صلبة
ال أنكسر،

أشبه القسوة
إال أّنني دائمة الضحك،

أحمل ابتسامتي
بروٍح من قلق

وأخفي المصائد والفخاخ
خلف جنائزي،

أنا صلبة
أشبه الوقوع

إال أّنني طائر لقلق عنيد،
أشبه الغرق

إال أّنني غيمة بشعة،
أشبه الحرائق

إال أّنني حريٌق واحٌد ال ينتهي،
ال أحد منكم

يجيد أن يكون مثلي،
أنا مالٌك شيطانّي

غضب متهّور
طرفة تّدعي البكاء

صّياد شجاع
بندقّية

جارة لطيفة .

عندما فتحت كتاب حياتي 
وج���دت آخ���ر  س��ط��ر م��ن كل 
أنني  كيف  يحكي  فيه  قصة 

كدت أن أهوي.. 
أنني  شعرت  م��ا  للحظٍة    
خط  على  ألتمرمد  ُخلقت 
شعرت  م��ا  للحظة  النهاية، 
أنني حافة كل شيء، والقطرة 
األخ����ي����رة م����ن ال��ق��ن��ي��ن��ة، 
كتاب  م��ن  المائة  والصفحة 
الدقيقة  ص��ف��ح��ة،  ال��م��ائ��ة 
لقلب  دق��ات  وآخ��ر  ستون،  ال��� 

لميت. 
أنني  ش��ع��رت  م��ا  للحظة    
�����ل ع��م��ق  ُوج��������دت ألت�����وغَّ
كل  ألمس  الضائع،  النهايات 
طياتها الجارحة، أحمل عبئ 

شعورها وحسب!

أصدقاٌء قْد َدَعوِني
ُثم ها قْد َوّدُعوني 

ثم َجاء ِمن بعيٍد
َصادٌق قْد َوّد َعوِني

***
وأنا المجروُح قلُت

في هدوٍء أن َدُعوِني 
وإذا متُّ ... هنيئا 
أشكُر الالئي َنَعوِني

من يرمم صدع العمر الواهي
في قلبي المخذول
ويرّتق الشجى في

صوتي الباهت
آٍه لو أُبِصُرني لبرهٍة منعًيّا

في زحام العيون الالهثة
رغم موتي كل يوٍم على

قارعة الوهم
سريًعا كخبٍر عاجل

في سهو جلبة العوام
بأهبٍة عابرٍة للسبيل

طلقاء من ربكة شارة مرور
وسرحاء من عفٍو عاٍم من سجٍن

إلى سجٍن أكبر
تائقاً للتوحد بي

لما يحُلّ فَيّ بعفوية طيٍف مؤّله
وبسِرّ مالئكٍة ملهمة

في صيغة قصيدٍة تكتبني
أهبها حرمًة من قداسة

ليقرأني المتلصصون على خبأة الحرف
لما يتسلل في خطابي من

نبرة رسول حميم
إلى ما يختزلني قراءًة خاطفًة

كشهاٍب اليذوي
ويتلقاني بطقوٍس خاشعٍة

من سيرة عطٍب ُمثَخن
ألتعبد في قوام ضوٍء ناهٍل

من كل مايواَرُب من شعٍر
للعصف بي

واجتثاثي من جذوري بسطوة تجٍلّ
لموٍت رحيٍم من عراء الدفء

بقيمٍة أسجد لها
ال تشي بي ألحد

تدس شتائي في معازيف خصرها
كآلهٍة تغوي صيفها بنهر سباحتي

تضيئني في ظلمة قعر القمقم
وأتبعها لبهرٍة غامضة

كغيٍب متاح

الكتمال الضوء في نفق عتمة الروح
كلوحٍة من خلد ُكنه الخليقة

في غفوة الحرس
وضجعة الفضول

إلى خلوة مدًى وِلٍه حفّي
مشوٍق السمي في ُحسنى النعوت المتوارية

نحو نفسي الشريدة عني
لما يلُمّ تشظي الباصرة في إجحاف الغياب

ويلّقن كمأة النهد
في جفاف لغة جسد خاشع

ألعَبّ المعنى من ناره المسكوبة
على عراء تدّين المجاز

النتشال الظل الغارق في
وحشة الوحول

ألمان رجفة الخفق في
بغتة الخوف

ولغربلة ناي عوائي من
ريح ليٍل بهيم

يسألني صديقي البعيد
هل ال زلتم في حرب ؟

فتوقفني الذاكرة بضحكة
الحرب التي أصبحت نمط حياة

والسالم الذي استيقظنا في الصباح
فلم نجد حقائبه

ولم يقل إلى أين ؟
وال��دم��ار ال���ذي أص��ب��ح ي��زي��ن خلفية 

صورنا
لم نعد نراه دمار

قالت عنه أمي
” ديكور الحضارة ”

أما الموت
فأصبح أكثر من الحياة

ال تَُعد
وال تعتب على الدموع

ألنها ُسرقت
لم يعد يحزننا الموت يا صديقي

أصبحت تحزننا الحياة
حتى نظرنا اعتاد على الدم

نراه في عروقنا وال نبالي
وأمهاتنا باتت كلها فلسطينية
تلد طفلها وتعلم أنه سيذهب

لكنها تلده.
…

يا صديقي
صوت الرصاص تحول لموسيقى

سيمفونية صاخبة
أتعلم أننا بدلنا نشيدنا القومي

بأصوات اإلنفجارات
حتى يتعود عليها سمع أطفالنا

نحن نعتز بانفجاراتنا يا صديقي
ونعتز بعدد ضحايانا

أيضاً
كم عدد ضحاياكم ؟

كم عدد غطاءاتكم البيضاء
اليومية ؟

أتعرف أن بائعي األقمشة
أصبحوا األغني لدينا

لونوا كل أقمشتهم باللون األبيض
وأصبح من الضروري

أن تجد في نهاية كل شارع
محل بالفتة كبيرة مكتوب عليها

” أغطية قبور ”
نبتاع العديد منها كل ليلة

لنلف بها أجسادنا

سهلة ..
كلف السيجارة تماماً

ولف الحلوى لدى االطفال
أيضاً

أصبحنا نوزع الهدايا
دون مواسم

كخيمة كبيرة
وشاية عن ذهاب قادم

وأنت تعرف أن الهدايا ال تُرد
ومن المؤكد أنك تعرف أيضاً

أن األشباح احتلت الوطن
فأصبحنا وطن لألشباح

وللنوم الباكر
يا للمتعة.

…
يا صديقي

نحن نعيش باعتياد
كل الذي ذكرته لك
ال شيء منه يوجعنا

أكياس  لنضع  نصلي  ي��وم  ك��ل  فنحن 
الحلوى

في قبورها
ونغسل أيدينا من أثر الموت

ثم نمضي إلى الحياة
الكذبة،

اإلنسان يعتاد يا صديقي
يعتاد حتى على دفن أخيه

والحرب التي تستمر كل هذه السنوات
ليست سوى حرب سخيفة

أخذت إنسياتنا
فأصبحنا غابة

ال تلمني يوماً إن أكلتك
نلعب  كنا  الذين  أصدقائنا  أكلت  كما 

معهم في الحي
بالرصاص

بالمناسبة .. لقد ُهِدَم الحي
لعبنا ببعض القنابل
فوقع على رؤوسنا.

…
ال تبكي

نحن اعتدنا يا صديقي
أقسم لك بأننا اعتدنا دون أن ننتبه

ونمنا على الدرب
لذلك أعذرني

فأنا الذي أريد أن أسألك اآلن
أما زلنا في حرب ؟

ال أحب الطرق الملتوية
وال أجيد دراما الُشعراء

رغم شاعريتي !
طائر الفينيق
قلبي ال يموت

يتجدد!
لذلك ال تروقني

قصص روميو
وجوليت، 
مؤمنة...

أننا نجيد الحب
كلما استطعنا 

إليه سبيله !
على غرار صمتهم
تمضي بي األغاني
فأرقص  كسائحة

بشوارع باريس
على خطوط الوجع

العريضة بقلبي
وأمضي نحو الطرق
الطويلة المستقيمة
الموحشة الواضحة

في ظالمها
بدمعة

وشمعة
وسالم األنبياء 

الحياة
عطاء

في آبجديتي !
آقاوم بكامل 

الكبرياء 
كعزيز نفس 
ال ينحني إال 

اللتقاط األنفاس
لذلك ال أستسلم 

إال أمام العيون 
السوداء الجميلة

واالبتسامات 
الدافئة 
للطفولة

والوجوه التي
تجيد الضحك ! 

رغم كل هذه
الكآبة الدنيوية
ال احب الطرق 

الملتوية !
أنا ابنة المستقيم

جداول المنوال

ال تعنيني
بقدر المدى
في اختيار

الوسط
وما شابه من

الوسيط
عذراء االحتماالت 
كلها هنا في حياتي

عمر قيد 
المفاجأت 

ف���ال ت��زع��ج��ن��ي ال���ف���واج���ع ! 
الوشيش 

ال أحب الطرق الملتوية
وال أجيد دراما الُشعراء

رغم شاعريتي !
طائر الفينيق
قلبي ال يموت

يتجدد!
لذلك ال تروقني

قصص روميو
وجوليت، 
مؤمنة...

أننا نجيد الحب

كلما استطعنا 
إليه سبيله !

على غرار صمتهم
تمضي بي األغاني
فأرقص  كسائحة

بشوارع باريس
على خطوط الوجع

العريضة بقلبي
وأمضي نحو الطرق
الطويلة المستقيمة
الموحشة الواضحة

في ظالمها
بدمعة

وشمعة
وسالم األنبياء 

الحياة
عطاء

في آبجديتي !
آقاوم بكامل 

الكبرياء 
كعزيز نفس 
ال ينحني إال 

اللتقاط األنفاس
لذلك ال أستسلم 

إال أمام العيون 
السوداء الجميلة

واالبتسامات 
الدافئة 
للطفولة

والوجوه التي
تجيد الضحك ! 

رغم كل هذه
الكآبة الدنيوية
ال احب الطرق 

الملتوية !
أنا ابنة المستقيم

جداول المنوال
ال تعنيني

بقدر المدى
في اختيار

الوسط
وما شابه من

الوسيط
عذراء االحتماالت 
كلها هنا في حياتي

عمر قيد 
المفاجأت 

فال تزعجني الفواجع !

امرأة صلبة

الدقيقة الستون 

أشكُر الالئي َنَعوِني هل ال زلنا في حرب ؟ 

ال أحب الطرق الملتوية

تائٌق للتوّحد

■ بقلم: نورهان الطشاني

■ بقلم: آية المقصبي

■ بقلم: محمد ساسي العياط

■ بقلم: منال بوشعالة

■ بقلم: آية الوشيش

■ بقلم: المهدي الحمروني

إشراف : هدى حممد اجملربي
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صحية

ن��ف��ى ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي 
يوم  األم����راض،  لمكافحة 
تسجيل  الماضي،  الثالثاء 
لفيروس كورونا  أي حاالت 

في ليبيا.
الوطني  المركز  أك��د  و 
ل���م���ك���اف���ح���ة األم��������راض 
ع��ب��ر ص��ف��ح��ت��ه ال��رس��م��ي��ة 
ع��ل��ى “ال��ف��ي��س ب����وك”، إن 

م��اي��ت��داول م��ن أخ��ب��ار في 
التواصل  صفحات  بعض 
تسجيل  بشأن  االجتماعي، 
في  كورونا  لفيرس  ح��االت 
ب��ع��ض ال��م��دن ه��ي أخ��ب��ار 

عارية عن الصحة.
أن  ال��م��رك��ز  أوض�����ح  و 
يتم  ال  ك����ورون����ا  ف���ي���روس 
الكشف عنه إال عن طريق 

التابع  المرضى  المختبر 
للمركز.

الوطني  المركز  وطالب 
وراء  اإلن�����ج�����رار  ب����ع����دم 
الدقة  وت��ح��ري  الشائعات 
نقل  ف���ي  وال���م���ص���داق���ي���ة 
األخ����ب����ار، وأخ����ذه����ا من 
مصدرها الرئيسي المتمثل 
في مكتب اإلعالم بالمركز.

التفتيش  إدارة  مدير  قام 
في  الصحة  بوزارة  والمتابعة 
الحكومة الليبية يوم الخميس 
تفقدية  ب��ج��ول��ة  ال��م��اض��ي، 
لمتابعة  الدولي  بنينا  لمطار 
تفعيل جهاز القياس الحراري 
لمنع تسلل فيروس “كورونا”.

ه�����ذا وأط����ل����ع األس���ت���اذ 
جولته،  خ��الل  الفسي  ن��وري 
واالس��ت��ع��دادات  للتجهيزات 
الجارية، لتطبيق عمل وحدة 
الرقابة الصحية بمنفذ مطار 
بنينا الدولي بمدينة بنغازي، 
وت��ف��ع��ي��ل ج���ه���از ال��ق��ي��اس 
الحراري لمنع تسلل فيروس 

“كورونا”.
وقد باشرت وحدة الرقابة 

ال��ص��ح��ي��ة ب��م��ن��ف��ذ ال��م��ط��ار 
صباح يوم الخميس الماضي، 
المسح  إج���راءات  تنفيذ  في 
القادمين،  للركاب  الحراري 

لمنع انتقال فيروس “كورونا” 
للبالد، عبر فحص القادمين.

أي حالة  ع��ن  يُ��ع��ل��ن  ول���م 
بالفيروس،  إصابتها  اشتباه 

منظمة  تحذيرات  بعد  وذلك 
وإصابة  العالمية،  الصحة 
ع�����دد م����ن األش����خ����اص ب��ه 
الشعبية  الصين  بجمهورية 

وبعض الدول األخرى.
وق������ال األس����ت����اذ ن����وري 
ال��ف��س��ي – ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
الليبية – أنه تم وضع خطة 
مع  والتنسيق  بالتعاون  عمل 
المتخصصة  الجهات  كافة 
لتسهيل  بالمطار،  والمعنية 
الحراري  الفحص  إج��راءات 
ال���دول،  تلك  م��ن  للقادمين 
فضاًل عن توحيد اإلجراءات 
في حال االشتباه بإصابة أي 

شخص.
وأش������ار األس���ت���اذ ن���وري 
الفسي إلى أنه ستتم إضافة 
الفحص،  لقائمة  أخرى  دول 
انتشار  لتطورات  وفًقا  وذلك 

المرض عالمًيا.

الديوان - وال
الُكلى  قسم  داخل  زميالتها  رفقة  عملها  استوقفني 
بالمرضى  الكبير  واهتمامهن  الطبي،  بنغازي  في مركز 
يتلقى  مريض  كل  مع  والتقّرب  للتوّدد  جسوراً  ومدِهن 
المرهقة  جلسته  موعد  حسب  ك��ٌل  ال��دم��وى  الغسيل 

بحسب وصفهم لها .
وال��ذي  العقيلي”  “علي  العم  من  حرجاً  ألحظ  لم 
التنقية  وح��دات  أحدى  على  الغسيل  جلسة  يتلقى  كان 
االجتماعية  االختصاصية  استأذنته  عندما  الدموية، 
أمباركه العريبي اللتقاط صورة صحبتها كنت قد طلبتها 

إلرفاقها مع تقريري الصحافي .
أمباركه تقول، في سردها عن أهمية دور االختصاصي 
الطبيب  مع  وتعاونه  الطبي  المجال  في  االجتماعي 
والمسؤولين في الفريق الطبي المعالج لتذليل الصعوبات 
والمشاكل االجتماعية، أن الهدف هو مساعدة المريض 
للوصول إلى الشفاء بأسرع وقت ممكن، والقضاء على 
ونشر  المحيطة،  البيئة  في  منها  يعاني  التي  المشاكل 
وربط  المرض،  من  للوقاية  الصحية  والثقافة  الوعي 

المستشفى بالمجتمع الخارجي ومؤسساته .
عملها  أمباركه  االجتماعية  االختصاصية  باشرت 
في قسم الرعاية االجتماعية  مطلع العام 2010 في 
مركز بنغازي الطبي، أكبر المراكز الطبية في المنطقة 
الشرقية، وضم القسم قرابة 40 موظفاً وموظفة يحملون 
شهادات جامعية تخصص علم االجتماع والنفس، بقيادة 
أول رئيس للقسم منذ إنشاءه آنذاك “مرعي الفسيي” .

وتابعت “نحن بدأنا العمل في وحدة الغسيل الدموي 
في  بدأ  الغسيل  لكن  العام  2013،  نوفمبر  في شهر 
اليوم  إحياء  مع  االفتتاحية  حفلة  وأقيم  ديسمبر،  شهر 

العالمي للكلى ” .
العمل في وحدة عناية  أمباركه عن طبيعة  وحدثتنا 
القلب CCU  :” تختلف الحاالت التي ترد إلى الوحدة، 
في  وارت��ف��اع  الشرايين  في  وان��س��داد  جلطات  بين  ما 
“أول  متابعة  القلب”،  نبضات  تنظيم  وع��دم  الضغط 
باألمان قبل أي شىء،  المريض نحّسسه  ما نحكي مع 
أن حّس  وبمجرد  الصحي،  ووضعه  أحواله  عن  ونسال 
باألمان معايا وبدأ يحكيلي نعرف طبيعة شكواه وكيف 

تعرض للجلطة” .
بحسب  للوحدة  المرضى  دخ���ول  مسببات  وت��ع��ود 
فمنهم  مريض،  كل  ظروف  إلى  أمباركه،  االختصاصية 
َشَعر  مواقف  وواجهته  اجتماعية  لمشاكل  تعرض  من 
باالطمئنان  وتقول:”شعورهم  الشديد،  بالحزن  بسببها 
أغوارهم  سبر  في  تساعدني  مرحلة  أهم  هو  ناحيتي 
المعيشية،  وأوضاعهم  حياتهم  عن  كثيرة  أمور  ومعرفة 
كذلك نحن ال نصرف األدوية نحن عالجنا معنوي فقط” 

.
يختلف أسلوب التواصل مع المرضى من اختصاصي 

المريض  أمام  إلى آخر، عني فأنا ال أكتب مالحظاتي 
استبيان  بتقديم  واكتفي  المرضية،  حالته  أتابع  ال��ذي 
االختصاصي  دور  يقتصر  وال  عنه”،  معلومات  يحتوي 
االج��ت��م��اع��ي��ة، ع��ل��ى االس��ت��م��اع إل���ى ال��م��رض��ى وتعبئة 
في  وإدراج��ه��ا  حاالتهم  ل��دراس��ة  المعدة  االستبيانات 
وزميالتها  ه��ي  دوره���ا  يتعدى  ب��ل  وحفظها،  الملفات 
مع  التواصل  عبر  العالج  وتوفير  المساعدة  تقديم  إلى 

المنظمات األهلية .
دروها  أن  أمباركه  االجتماعية  االختصاصية  وترى 
يقتضي أيضاً التخفيف بما يتراوح نسبته من %60 إلى 
أثناء  المرضى  لدى  والقلق  االكتئاب  حاالت  من   70%
جهودها  نسبة  وترتفع  الطبي،  المركز  في  تواجدهم 
االنتحار  محاولة  من  الناجين  المرضى  مع  باألخص 
وحاالت اإلدمان ومرضى األورام، وإحالة البعض منهم 

على اختصاصي نفسي.
في  صعوبات  االجتماعيون  االختصاصيون  ويواجه 
على  المشرفين  المرضى  حالة  ح��ول  التقارير  كتابة 
إدارة  قبل  إليها من  يُنظر  كان  أوضاعهم، حيث  متابعة 
المركز بعد مدة ال تتجاوز الثالثة أيام، أما بعد أحداث 
كما  ف��األوض��اع  الكرامة  معركة  وأح���داث  فبراير   17
أخبرتنا “مباركة” اختلفت، فأحياناً اليوجد أي استجابة 
خاصة من ناحية توفير األدوية، كما أن أغلب التحاليل 
باتت غير متوفرة بسبب الوضع السائد في البالد وقلة 

اإلمكانيات في المركز.
العمل في قسم الرعاية االجتماعية انطلق في شهر 

محدثتنا:”  تقول  بعناصر   ،2010 العام  من  أغسطس 
بسيطة جداً موزعة على األقسام، ثم بدأ العمل بنشاط 
حيوي واضح وملموس داخل المركز األمر الذي أدى إلى 
زيادة مجموعة كبيرة من األختصاصيات االجتماعيات .

وكذلك االختصاصيات النفسيات، حيث تم توزيعهن 
على جميع األقسام خالل الفترتين الصباحية والمسائية 
أجل  وم��ن  المركز  داخ���ل  متكاماًل  العمل  ي��ك��ون  لكي 
المرضى، والتواصل مع عائالتهم لتحقيق السرعة في 

معالجة المريض” .
ولكي نسبر غور قسم الرعاية االجتماعية ونستعرض 
تاريخ إنشائه، كان لنا لقاء مع أول رئيس للقسم، أستاذ 
الصحي  المجمع  داخ���ل  مكتبه  ف��ي  الفسيي،  م��رع��ي 
أن  بعد  للمجمع،  عاماً  مديراً  الحالية  بصفته  الكيش، 
مركز  في  والمالية  اإلداري��ة  للشؤون  مديراً  أيضاً  شغل 

بنغازي الطبي ما بين عامي 2017 و2018 .
في  االجتماعية  الرعاية  قسم  تأسيس  في  “بدأنا 
أو  العام 2009  بنغازي الطبي في  افتتاح مركز  بداية 
ويقول  سرير”،   1200 ب”مستشفى  محلياً  اشتهر  ما 
محمد  دكتور  حينها،  المستشفى  إدارة  الفسيي:”تولى 
اإلدارة  بين  ما  شراكة  اإلدارة  وكانت  البريكي  جبريل 

الليبية والشركة الفرنسية دينوس” .
داخل  متبعة  كانت  التي  الفسيي:”السياسة  يقول 
كونه  للمريض  مرافق  وج��ود  ع��دم  هي  المركزآنذاك 
تعيين  ف��ك��رة  ج���أت  ه��ن��ا  وم���ن  م��رج��ع��ي،  مستشفى 
يتابع  الطبي،  المرافق  عن  كبديل  ونفسي  اختصاصي 

وضع المريض الصحي بالتواصل مع الطبيب المسؤول، 
وتسجيل مالحظات المريض حول الخدمات المقدمة له 
سواء العالجية أو خدمات النظافة واإلعاشة وغيرها “.

تقارير شهرية عن الخدمات المقدمة داخل المركز 
الطبي، تتناول بدًء من عامل النظاقة إلى االستشاري، 
جانب  إلى  يعدونها،  االجتماعيين  االختصاصيين  كان 
تقارير أسبوعية تطبع باللغتين العربية واالنجليزية تُحال 
الفرنسية  التمريض  إلى الشئون اإلدارية، ورئيس هيئة 

“باتريشيا” .
تؤخذ  كانت  المالحظات  الفسيي”:  مرعي  ويحدثنا 
كل  بالكامل  تتابع  المركز  إدارة  وكانت  االعتبار،  بعين 
وفقاً  اليومية  واحتياجاتهم  المرضى  بأوضاع  يتعلق  ما 

للتقارير التي يعدها القسم دون أي تأخير” .
الفسيي،  يقول  االجتماعي  االختصاصي  ت��واج��د 
خّفف الحمل عن األطباء في التعامل مع أسرة المريض، 
االجتماعيين  االختصاصيين  مع  فقط  تواصلهم  وبات 
الزيارة، وعدم  أوقات  من  أيضاً  كما خّفف  والنفسيين، 

إزعاج الطبيب في أوقات مروره على المرضى .
نعدها  التي  التقارير  على  أنه:”وبناًء  الفسيي  وأكد 
المالية  المستخلصات  تصرف  كانت  القسم،  داخ��ل 
عن  الرضا  لنسبة  طبقاً  والنظافة،  اإلعاشة  لشركات 
المرضى ضمن استمارات  يُقرها  والتي  الخدمات  تلك 

استبيان يقوم االختصاصي االجتماعي بتعبئتها”.
مجال  إل��ى  االجتماعية  الرعاية  خدمات  واُدرج���ت 
العام 1880، ألهميتها في  بريطانيا خالل  الطب في 
العالجية  بالخطط  المرتبطة  الطبية  اإلج��راءات  دعم 

للمرضى النفسيين بعد خروجهم من المستشفيات.
بمن  ال��رع��اي��ة  بمهام  أهلية  جمعيات  واضطلعت 
العائل لهم،  تال ذلك ظهور الخدمة االجتماعية الطبية 
 ،1904 العام  في  نيويورك  مدينة  في  المتخصصة 
مستشفى  في  االجتماعية  للخدمة  قسم  أول  وإنشاء 
خدمات  ظهور  وتأخر   ،1905 العام   ماساشوستس 
في  الطبية  المرافق  في  والنفسية  االجتماعية  الرعاية 
مستشفيات الدول العربية ومن بينها ليبيا سنوات طويلة 
ولم تفّعل بالصورة المطلوبة وهو ما أكدته وزير الصحة 

السابق في حكومة الكيب فاطمة الحمروش .
“أخصائي  كتابة  الرسمية  المراسالت  في  ويجري 
أيضاً  مشاع  خطأ  وهو  نفسي”  و”أخصائي  اجتماعي” 
تعليم  ب��دي��وان  ال��ت��رب��وي  المفتش  ال��ن��اس،  ع��ام��ة  ل��دى 
بنغازي علي مخلوف انتقد القاعدة التي تقول أن “خطأ 
شائع خيٌر من صحيح مستحدث”، ويقول بأنها قاعدة 
استحدثت في الصحافة لتبرير الخطأ ال للوقوف عنده 

بجدية وتعديله تماشياً مع اللغة العربية الصحيحة .
االستشاري التربوي نادية البكوش قالت أن مصطلح 
“أخصائي اجتماعي” أخذ حيزاً كبيراُ من الجدل إال أنه 

المصطلح ال يزال مستخدماً إلى وقتنا هذا. 

مركز مكافحة األمراض ينفي تسجيل حاالت 
لفيروس كورونا في ليبيا

وزارة الصحة في الحكومة الليبية ُتتابع اإلجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” بمطار بنينا الدولي

خلف األضواء .. اختصاصيون اجتماعيون لرعاية المرضى في المستشفيات بنغازي

وجراحة  بمستشفى طب  اإلعالم  مكتب  مدير  قالت 
العمليات  أجمالي  إن  كويري،  ه��دى  بنغازي،  األطفال 
الجراحية التي أجريت  بالمستشفى خالل العام 2019 
وصغرى،  ومتوسطة  كبرى  مابين  عملية   1235 بلغت 

رغم وجود نقص في بعض المواد والمعدات الطبية .
أن عدد  الليبية –  األنباء  لوكالة  أوضحت –  كويري 
عدد  بلغت  بينما  عملية،  بلغت 102  الكبرى  العمليات 
العمليات المتوسطة 212 عملية، وعدد 921 عمليات 

صغرى .
العناصر  مجهودات  على  اإلعالمي  المسؤول  وأثنت 
تقديم  أج��ل  من  المبذولة  المساعدة  والطبية  الطبية 
األط��ف��ال  أج��ل  م��ن  تقصير  أي  دون  أف��ض��ل،  خ��دم��ات 

المرضى .
األطفال، خالل هذا  وشهد مستشفى طب وجراحة 
الشهر ازدحاًما شديًدا وارتفاًعا في عدد دخول الحاالت 
بأقسام اإليواء،  بسبب أمراض الشتاء )ارتفاع الحرارة 

ونزالت البرد والتهابات الصدر (، بحسب كويري .
وذلك  المجمعة،  العيادات  تفعيل  إلى ضرورة  ودعت 

للتخفيف من العبء الواقع على كاهل المستشفى .
وأش���ارت ك��وي��ري إل��ى أن ت��زاي��د ال��ح��االت يستنزف 
الطبية  األطقم  قدرة  من  ويقلل  واألدوي��ة  المستلزمات 

والطبية المساعدة على العطاء بالشكل المطلوب .
وكشف أن اجتماع طارئ عقد مساء يوم أمس األول 
المدير  نائب  برئاسة  المستشفي  إدارة  داخ��ل  الجمعة 
العام دكتور جالل العبار، ورؤساء األقسام لوضع الحلول 
المناسبة ألزمة تزايد أعداد المترددين على المستشفى 

كما تم استدعاء عدد من األطباء االستشاريين .

اجتماع طارئ بمستشفى األطفال بنغازي بسبب 
ازدياد حاالت الدخول بأقسام اإليواء



أحبط قس���م  البحث الجنائي  طبرق   محاولة  
تهريب  مواد متفجرة تقدر بسبعة وثالثين   حقيبة  
م���ن المتفج���رات  مضادة للدباب���ات  في الطريق 
الرابط بين  مدينتي طبرق اجدابيا   وذلك عقب 
ورود معلوم���ات مفاده���ا  أن  هن���اك مركب���ة   قد 
قامت  بإخفاء شي ما في المكان المذكور   وبعد 
تكليف أعضاء التحريات بالقسم للتأكد من صحة 
المعلومة   ليتبين لهم بأنها مواد متفجرة  يش���تبه 
بتهريبه���ا لمكان آخر إلح���دى المدن التي تربطها 
بتلك الطريق  وبدوره���ا قامت الدوريات المكلفة 
بنقلها للقس���م واتخدت اإلجراءات الالزمة حيال 

ذلك 

داهم قسم  البحث الجنائي  اجدابيا  مصنعاً 
للخم���ور  وذلك عِقب  بع���د ورود  معلومات  من 
أعض���اء التحري���ات  التابعة للقس���م مفادها  أن 
هناك منزالً  في حي س���كني   يستخدم كمصنع 
لتصني���ع وبي���ع الخم���ور ي���دار بواس���طة مال���ك 
المن���زل  ومجموعة من أصدقاءه وأقاربه  حيث 
ت���م ضبطه���م  وهم ف���ي حالة  تعاط���ي  لمخدر 
الحش���يش وبحوزتهم  كمي���ات كبيرة من الخمور 
محلي���ة الصن���ع ، ليت���م نقلهم إلى قس���م البحث 
الجنائي وبعد التحقيق معهم اعترفوا بما نُس���ب 
إليه���م من تعاط���ي وتصنيع ومتاج���رة بالخمور، 
وم���ن ثم تم إحالتهم إلى النياب���ة العامة اجدابيا 

إلتخاذ اإلجراءات الالزمة 

أس���فرت الجهود األمنية لقسم 
ش���رطة النج�دة بنغازي عن ضبط  
تاجر مخدرات وه���روب مروجون  
آخ���رون بمنطق���ة بوهديمةوذل���ك  
عقب ورود معلومات وكثرة شكاوى 
المواطني���ن ح���ول  اتخ���اد تج���ار 
والحب���وب  والمخ���درات  الخم���ور 
المهلوس���ة المثابة الثورية س���ابقاً  
بمنطق���ة بوهديمة مقرا لهم، وبعد 
التحري تمكن قس���م الشرطة  في 
غض���ون  24 س���اعة  م���ن الق���اء 
القب���ض عل���ى التاج���ر وبحوزت���ه 
س���عر  حش���يش  قطع���ة   280[
القطعة عشرون دينار و85  قطعة 
عش���رة دين���ار  93- قطع���ة مئ���ة 
دينار 111- قطعة خمسون دينار   
9-ق���رص )اري���كا ( 254-  حبة 
ترم���دول 5- )ق���رزا ( حش���يش-

284 حب���ة )بت���رل( 15- جالون 
س���عة 20 لتر خم���ور 329- حبة 
)ارتان(  مبلغ 16230.5  دينار( 

 وأك���د  محضر قس���م ش���رطة 
النجدة إنه سيتم مالحقة الفارين  
م���ن تج���ار المخ���درات والخم���ور 
والق���اء القبض عليه���م  نظراً ألن 
أس���ماءهم بالكام���ل مدون���ة ل���دى 

قسم الشرطة. 
المناص من العدالة

وعل����ى صعي����د متص����ل  تمكن 
قس����م ش����رطة النجدة ف����ي وقت 

الحق من إلقاء القبض على تاجر 
آخر مصري الجنسية بمنطقة بو 
هديمة وبحوزته كميات كبيرة من 
الم����واد الُمس����كرة تقدر ب� ]136 
 50 قطع����ة   100-10 قطع����ة 
129-حبة  ترامدول80-  حبة 
بترل35-  )عفس����ة( -سالح نوع 
كالش����نكوف[ وذلك عق����ب ورود 
نط����اق  وإس����تهداف  معلوم����ات  

أنه����م  إال  األوكار  ه����ذه  تمرك����ز 
حال إستش����عارهم بإقتراب القوة 
األمني����ة الُمكلفة بالقس����م بادروا 
الخارجي����ن عن القان����ون بإطالق 
أعيرة ناري����ة اتجاه القوة المكلفة 
ولك����ن  األوكار  ه����ذه  بمداهم����ة 
الق����وة  األمنية المكلفة كانت لهم 

بالمرصاد .
فرض هيبة الدولة 

م���ن جانبه ينوه قس���م ش���رطة 
النج����دة عل���ى أن الحم���الت التي 
تق���وم به���ا مديري���ة أم���ن بنغازي  
الفس���اد  أوكار  ض���د  مس���تمرة  
للجريم���ة  الحاس���م  والتص���دي 
المنظمة بكافة أش���كالها الس���يما 
جرائ���م ترويج المخدرات وس���ائر 
المس���كرات ف���ي جمي���ع المناطق 
بالمدين���ة  تطبيقاً للقانون وفرض 
هيب���ة الدولة ومايعاني���ه المواطن 
من ه���ذه اآلفة وأثرها الضار على 

الشباب.

تمك���ن قس���م ش���رطة النجدة  
بنغ���ازي م���ن إلق���اء القبض على  
المس���اكن   بمنطق���ة  ش���خص  
يتاج���ر في الخم���ور  وذلك  بعد 
ورود عدة شكاوى من المواطنين 
لدى قس���م ش���رطة النج�دة حول 
قيام اش���خاص يتاجرون بالمواد 
المس���كرة  متخذي���ن م���ن دائرة 
منطقة المساكن مسرحاً لمزاولة 
نشاطهم الغير مشروع والمنافي 
للدين والعادات والتقاليد،  حيث 
ت���م عل���ى الف���ور تكلي���ف  وحدة 

التحري والقبض بقس���م ش���رطة 
النج����دة للتح���ري وتأكيد صحة 
م���كان  وبتحدي���د  المعلوم���ات 
اإلجرام���ى  النش���اط  مزاول���ة 
والش���خص القائ���م علي���ه وعقب 
أخ���ذ األذن لمداهمة المكان  تم 
ضبط الش���خص وتحري���ز كامل 
كميات  المضبوط���ات واإلنتقال 
إلى القس���م  ليكون تاجر الخمور 
ف���ي قبضة العدال���ة إلتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية حياله .
في س���ياق متصل تمكن  قسم 

شرطة النجدة أيضاً  من القبض 
عل���ى تجار يقوم���ون ببيع  خمور 
مس���توردة  بمنطق���ة الوحيش���ي  
كبي���رة  كمي���ات  وبحوزته���م  
م���ن الخم���ور ليت���م  نقله���م إلى 
القس���م إلتخاذ باق���ي اإلجراءات 

القانونية.
يأت���ي ذلك ضم���ن  الحمالت 
األمنية التي تقوم بها مديرية أمن 
بنغ���ازيوالرامي���ة لتحقي���ق األمن 
واألمان بمكافحة ورصد تحركات 

ذوي األنشطة اإلجرامية.

ف���رع مكافح���ة  ألق���ى  أعض���اء 
المخ���درات بنغ���ازي القب���ض عل���ى  
مجرمان من ذوي الس���وابق يقومان 
باإلتجار في المخ���درات وذلك بعد 
ورود معلوم���ات مصدري���ة مفاده���ا  
أن هن���اك ش���خص ليبي الجنس���ية 
يق���وم باإلتج���ار بالم���واد المخ���درة 
نوع )حش���يش ( ويعاونه في اإلتجار 
ش���خص آخر  ليبي الجنسية  يقطن 
بمنطق���ة الصاب���ري،  وبع���د تكليف 
أعضاء التحريات بجمع المعلومات 

تبي���ن  المعلوم���ات  وتأكي���د صح���ة 
قيامهما ببيع المخدرات  وبعد إعداد  
كمي���ن محكم تم ضبطهم متلبس���ين 
بعملي���ة اإلتج���ار بالم���واد المخدرة  
وبحوزته���م قطعة كبي���رة الحجم من 
مخدر الحشيش مايعرف لدى تجار 
المخدرات)قرص���ة( وقطعة صغيرة 
الحج���م من مخدر الحش���يش وأداة 
تعاط���ي مايعرف )برطمان ( وقد تم 
إتخ���اذ  مايلزم من إجراءات قانونية 
حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

جنائي طبرق ُيحبط محاولة 
تهريب 37 حقيبة متفجرات

جنائي اجدابيا يداهم مصنعُا للخمور 
ويضبط مالكه وأعوانه متلبسين

مكافحة ألوكار الفساد وفرض هيبة الدولة 

شرطة النجدة بنغازي  تضبط  تجار مخدرات وتالحق  الفارين بمنطقة بوهديمة

استمرارًا للحمالت األمنية لمديرية أمن بنغازي   

ت�ج�ار خ�م�ور ف�ي ق�ب�ض�ة ال�ع�دال�ة

فرع مكافحة المخدرات بنغازي يقبض على مروجي مخدرات من ذوي السوابق 
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ذهبيتان لليبيا في بطولة أفريقيا في األولمبياد الخاص
ح���ص���دت ل��ي��ب��ي��ا م��ي��دال��ي��ت��ان 
ليبيا  عليهما  تحصلت  ذه��ب��ي��ت��ان 
لفئة  تقام  أفريقية  بطولة  أول  في 
األول��م��ب��ي��اد ال��خ��اص ،م��ن ضمن ) 
20 ( رياضياً كان من المفترض أن 
 2  ( وصل  الليبي  المنتخب  يمثلوا 
المدرب  رفقة  القاهرة  إلى  ( فقط 
»ومساعده  الورفلي  »عمر  الوطني 
أول  في  »للمشاركة  الفزاني  »رقية 

بطولة أفريقية لألولمبياد الخاص، 
هما  الرياضيان  مشاركة،  وك��ان��ت 
»هناء محمد البوراوي »،و»علي فرج 
المهدوي »اللذان جلبا الذهب لليبيا 

في لعبة البوتشي .
األول  للترتيب  »وص��ل��ت  »ف��ه��ن��اء   
مباريات،   )  3  ( ل  امتد  مشوار  بعد 
فازت في األولى على البوركينية »نوفا 
وعلى  واح���د،  مقابل   )  7  ( »بنتيجة 

 )  6  ( »ب  محمد  »كريمة  المصرية 
لصفر قبل فوزها على المصرية »مرام 
أسعد »بنفس النتيجة ) 6 ( لصفر في 
الميدالية  لتحصد  النهائية،  المبارة 

الذهبية . 
إلى  المهدوي وص��ل  ف��رج  علي  ام��ا 
فريق  على  فيه  تغلب  ال��ذي  النهائي 
ليتوج   )  2  ( مقابل   )  6  ( النيجر ب 

مجهوده بالذهب . 

الديوان ٠ ريميسا
للشباب  الوطني  منتخبنا  حقق 
تحت 20 عاًما فوًزا معنوًيا عريًضا 
م��ق��اب��ل  دون  أه�����داف   3 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ترتيب  متصدر  القلعة  ف��ري��ق  على 
في  ب��ت��ون��س،  الثالثة  ال��درج��ة  ف��رق 
اليوم  مساء  جمعتهما،  التي  المباراة 
الجمعة، علي أرضية ملعب المرادي 
إطار  في  الساحلية،  سوسة  بمدينة 
استعدادات شباب الفرسان للبطولة 

العربية.
ال��ث��الث��ة التي  ج����اءت األه�����داف 
طريق  عن  الفرسان  شباب  أحرزها 
خالد  وف��رج  لقليب  نوالدين  من  كل 
إشراف  تحت  وذلك  التائب،  وأحمد 
عياد القاضي المدير الفني لمنتخب 
بوشاح  المهدي  ومساعدة  الشباب 

ومدرب الحراس الطاهر سعد،
ال��م��ب��اراة هي  إل��ى أن ه��ذه  يشار 
إط��ار  ف��ي  الثانية  ال��ودي��ة  ال��م��ب��اراة 

ب��رن��ام��ج إع�����داد ف���رس���ان ال��ش��ب��اب 
البطولة  ف��ي  للمشاركة  اس��ت��ع��دادا 
العربية والتي ستنطلق في السعودية 

خالل شهر فبراير المقبل.
للشباب  الوطني  المنتخب  وك��ان 
المباراة  ف��ي  كبيرا  ف���وًزا  حقق  ق��د 
ال��ودي��ة األول���ى على ف��ري��ق ال��ردي��ف 
بأربعة  التونسي  بنادي حمام سوسة 
المباراة  في  هدفين  مقابل  أه��داف 

األرب��ع��اء  ي��وم  بينهما،  أقيمت  التي 
الماضي.

للشباب  العربية  البطولة  وتشهد 
مشاركة 16 منتخًبا في البطولة التي 
البطوالت  تاريخ  في  مرة  ألول  تقام 
في  السعودية  وتستضيفها  العربية، 
الفترة من 26 فبراير المقبل، وحتى 

الخامس من مارس.
وي����ش����ارك ال��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 

األولى  النسخة  في  عاًما   20 تحت 
الفرسان  وق��ع  حيث  البطولة،  م��ن 
تضم  التي  الرابعة  المجموعة  ف��ي 
القمر  وج���زر  ال���س���ودان  منتخبات 

واإلمارات.
وج������اءت ال��م��ج��م��وع��ات األرب����ع 

للبطولة على النحو التالي:
المجموعة األولى: العراق وتونس 

وموريتانيا والكويت.
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة: ال��م��غ��رب 

والبحرين وقطر وجيبوتي.
السعودية  ال��ث��ال��ث��ة:  المجموعة 

وفلسطين والجزائر ومصر.
ال��م��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة: ال��س��ودان 

وليبيا واإلمارات وجزر القمر.
المنتخب  يتأهل  أن  المقرر  ومن 
إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  األول 
الدور ربع النهائي الذي يجري بنظام 

خروج المغلوب.

وص���ل ال�����دراج ال��دول��ي 
وص���اح���ب ف��ض��ي��ة ال��ع��رب 
ح���م���ودة  ع������الء   2019
افريقيا  ج��ن��وب  ال��ق��زي��ري 
ل��ب��دء م��ع��س��ك��ره ال��ت��دري��ب��ي 
ال��م��ت��ق��دم ت��ح��ت اش����راف 
االتحاد االفريقي للدراجات 
ت���ح���ض���ي���را ل��ل��م��س��اب��ق��ات 
ال��ق��ادم��ة . وذك���ر االت��ح��اد 
موقعه  ع��ب��ر  للعبة  ال��ع��ام 
االس��ت��ع��دادات  رح��ل��ة  أن   :
الدولي  للدراج  التحضيرية 
) ع���الء ( س��ي��ت��واص��ل ال��ى 
م���ارس 2020   10 غ��اي��ة 
بجنوب افريقيا للدخول في 
في  متقدم  تدريبي  معسكر 

المركز الفني التابع لالتحاد 
األفريقي للدراجات . ويذكر 
ان القزيري كان في معسكر 
اع��������داد ق��ص��ي��ر ب��ت��ون��س 
األولمبية  اللجنة  بإشراف 
الليبية بالتنسيق مع االتحاد 

الليبي للدراجات. حيث قام 
نائب رئيس اللجنة األولمبية 
بزيارة  السباعي(  )محسن 
الدراج الدولي عالء حمودة 
لدعمه وتحقيق نتائج كبيرة 
. وقد اطمأن السباعي علي 

سير تدريبات الدراج حمودة 
اليومية وحّفزه لبذل الجهد 
الفني  م��س��ت��واه  لتحسين 
حمودة  أب���دى  جهته  م��ن   .
السباعي  ب��ل��ق��اء  س��ع��ادت��ه 
وأث����ن����ى ع���ل���ى اإله���ت���م���ام 

اللجنة  ق��ب��ل  م���ن  ال��ك��ب��ي��ر 
السيما  الليبية  األولمبية 
ال��م��ت��اب��ع��ة ال���ج���ادة أي��ض��ا 
الدكتور  اللجنة  رئيس  من 
بأنه  مؤكدا  ال��زروق  جمال 
ح��ري��ص ع��ل��ى اإلس��ت��ف��ادة 
م��ن ال��م��ع��س��ك��ر ال��ت��دري��ب��ي 
في  رغبته  مبديا  المتقدم 
إيجابية  م��ش��ارك��ة  تحقيق 
ف���ي ال��ب��ط��ول��ة االف��ري��ق��ي��ة 
المقبلة . يُذكر أن المعسكر 
افريقيا  بجنوب  االفريقي 
ي��ت��واص��ل ل��م��دة 50 ي��وم��اً 
وبعده يخوض الدراج عالء 
أفريقيا  بطولة  منافسات 

بمصر مارس القادم.

ال��وط��ن��ي  منتخبنا  اح��ت��ل   
ال��ت��رت��ي��ب ال��ث��ال��ث ع��ش��ر على 
مستوى المنتخبات، في بطولة 
أمم أفريقيا الرابعة والعشرين 
بتونس،   2020 ال��ي��د  ل��ك��رة 
منتخب  ع��ل��ى  ف�����وزه  ع��ق��ب 
بنتيجة 32-25  العاج  ساحل 
المركزين  تحديد  م��ب��اراة  في 
13/14 التي جمعتهما بقاعة 

الحمامات .
المباراة  من  األول  الشوط   
أنهاه منتخبنا الوطني لصالحه 

متقدما بفارق هدف 12/13 
منتخبنا  الع����ب  وت��ح��ص��ل   .
افتيته«  ال��ل��ه  »ع��ب��د  ال��وط��ن��ي 
في  الع��ب  أفضل  جائزة  على 

المباراة. 
تحصل  ق��د  منتخبنا  وك��ان 
ضمن  ال��ث��ال��ث  الترتيب  على 
م��ج��م��وع��ت��ه ال���ث���ان���ي���ة ال��ت��ي 
وغينيا  كينيا  منتخبات  ضمت 
للعب  أهلته  والتي  ونيجيريا، 
ع��ل��ى ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث عشر 

والرابع عشر.

منتخبنا الوطني تحت 20 عاًما يتغلب على القلعة التونسي استعداًدا للبطولة العربية

الدراج الدولي عالء القزيري يواصل معسكرة التدريبي بجنوب افريقيا

المنتخب الوطني يحتل الترتيب الثالث عشر في بطولة أمم افريقيا لكرة اليد بتونس

بالزاوية  أس��اري��ا  فريقا  ليبيا  ممثال  يواصل   
للمشاركة  استعدادا  تدريباتهما  ببنغازي  والهالل 
لألندية  والثالثين  الثامنة  البطولة  منافسات  في 
بالعاصمة  ال��م��ق��ررة  ال��ط��ائ��رة،  ل��ل��ك��رة  ال��ع��رب��ي��ة 
 28 إلى   16 من  الفترة  في  القاهرة،  المصرية 
فبراير 2020 . وأوقعت القرعة ممثل ليبيا فريق 
فرق  بجانب  األول��ى  المجموعة  »ضمن  »أس��اري��ا 
»األهلي المصري« و »الهالل السعودي« و»السيب 
الهالل ضمن  »وفريق  اليمني  الخيل  »و«  العماني 
جباليا  »خدمات  فرق،  بجانب  الثانية  المجموعة 
»و»ال��ع��رب��ي  البحريني  »و»األه���ل���ي  الفلسطيني 
وضمت   .« اإلماراتي  األهلي  شباب  »و«  القطري 
»و«  المصري  »الزمالك  فرق،  الثالثة  المجموعة 
األردن��ي  سوسة  و»وادي  اإلم��ارات��ي«  ي��اس  بنيس 
العراقي  الجنوب  و»غ���از  العماني«  »و»ال��س��الم 
»الشعلة  ف��رق،  الرابعة  المجموعة  ضمت  »فيما 
اليمني »و»البيشمركة العراقي »و»كاظمة الكويتي 
 .« الفلسطيني  سنجل  »و«  السعودي  »و»األه��ل��ي 
فريقا   20 بمشاركة  البطولة  منافسات  وستقام 
اليمن،  ع��م��ان،  السعودية،  ليبيا،  دول،  يمثلون 
األردن،  اإلم����ارات،  قطر،  البحرين،  فلسطين، 

الكويت، العراق، ومصر »البلد المستضيف ».

فريقا أساريا والهالل يواصالن 
إستعدادتهما للمشاركة في بطولة 

األندية العربية للكرة الطائرة بمصر


