
النواب  وصل فخامة رئيس مجلس 
المستشار »عقيلة صالح عيسى«، يوم 
العاصمة  إل��ى  الجمعة،  األول  أم��س 
المؤتمر  في  للمشاركة  عمان  األردنية 
البرلماني  لالتحاد  الطارئ  الثالثين 

العربي.
وق�����ال »ع���ب���د ال��ح��م��ي��د ص��اف��ي« 
مجلس  لرئيس  اإلع��الم��ي  المستشار 
النواب إن فخامة رئيس مجلس النواب 
عيسى«  ص��ال��ح  »عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار 

سيجري مباحثات مشتركة على هامش 
المشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن 
فخامة رئيس مجلس النواب سيتطرق 
عدد  إل��ى  المؤتمر  ف��ي  كلمته  خ��الل 
واالقتصادية  السياسية  الملفات  من 

والعسكرية في ليبيا.
رئيس  فخامة  استقبال  ف��ي  وك��ان 
وصوله  عقب  الليبي  ال��ن��واب  مجلس 
رئيس  ال��دول��ي  علياء  الملكة  م��ط��ار 

البرلمان االردني عاطف الطروانه.

ف����خ����ام����ة رئ�����ي�����س م����ج����ل����س ال�������ن�������واب ي����ص����ل إل��������ى ال����ع����اص����م����ة األردن��������ي��������ة ع���م���ان
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مجلس النواب يقرر الشروط الواجب 
توفرها لمشاركته في حوار جنيف

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخارجية الجزائري

األحد

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

جلسته  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  اس��ت��أن��ف 
ال��رس��م��ي��ة ي��وم��ي األث��ن��ي��ن وال��ث��الث��اء 
الماضيين برئاسة فخامة رئيس مجلس 
النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور 
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  معالي 
وحضور  حومه،  أحميد  الدكتور  النواب 
المتحدث  وبحسب  نائباً،   70 من  اكثر 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  باسم  الرسمي 
افتتح  المجلس  ب��أن  بليحق  عبدالله 
معالي  من  إلحاطة  باالستماع  جلسته 
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب د. 
احميد حومة حول لقائه األيام الماضية 
في العاصمة التونسية تونس بالمبعوث 
األممي لدي ليبيا غسان سالمة ونائبته 
وب��ع��د اس��ت��ع��راض م��ا ت��م خ���الل ه��ذا 
االجتماع واحاطة السادة النواب به، بدء 
مشاركة  مسألة  في  والمناقشة  التداول 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ف���ي االس��ت��ح��ق��اق��ات 
السياسية القادمة تحديداً مسار جنيف 

الذي ترعاه األمم المتحدة.
وص���رح ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
بليحق  عبدالله  السيد  النواب  مجلس 
جلسته  ف��ي  أق���ر  ال��ن��واب  مجلس  ب���أن 
رئاسة  من  خطاب  توجيه  الثالثاء  ي��وم 
المجلس إلى المبعوث األممي في ليبيا 
لمشاركة  توفرها  ال��واج��ب  ب��ال��ش��روط 
وبحسب  جنيف،  ح���وار  ف��ي  المجلس 
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
المجلس  ف��إن  بليحق  عبدالله  السيد 
األممي  للمبعوث  خطابه  خالل  سيؤكد 

لدى ليبيا على ما يلي: 
أوال :  أن يتم اختيار ممثلي مجلس 
قبته  وداخ��ل  المجلس  قبل  من  النواب 
مجلس  رئيس  فخامة  قبل  من  وتُ��ح��ال 

النواب . 
األربعة  قائمة  إحالة  يتم  أن    : ثانياً 

عشر )14( إلى مجلس النواب . 
لجان  مهمة  تحديد  يتم  أن    : ثالثاً 
الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها 

وآليات عملها. 
:  ال يتم إق���رار واع��ت��م��اد أي  راب��ع��اً 
من  عليها  المصادقة  بعد  إال  حكومة 

مجلس النواب.
خامساً :  عدم مساواة عدد الممثلين 
المجلس  ممثلي  بعدد  النواب  لمجلس 

اإلستشاري.

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س مجلس 
صالح”  “عقيلة  المستشار  النواب 
االرب���ع���اء  ال��ق��ب��ة  ب��م��دي��ن��ة  بمكتبه 
الماضي، وزير الخارجية الجزائري 
وزي��ر  بحضور  ب��وق��ادوم”  ”ص��ب��ري 
الخارجية بالحكومة الليبية الدكتور 
آخر  لبحث  الحويج”  ”عبدالهادي 
ال��م��س��ت��ج��دات ال��خ��اص��ة ب��ال��ش��أن 
الليبي والمنطقة والعالقات الثنائية 

بين البلدين الشقيقين.
وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
ب���اس���م م��ج��ل��س ال����ن����واب ال��س��ي��د 
”عبدالله بليحق” فإن فخامة رئيس 
مجلس النواب ثمن إهتمام الجزائر 
الليبيين  ش��م��ل  ِل��ل��م  وم��س��اع��ي��ه��ا 
حل  إلى  الوصول  في  ومساعدتهم 
 ، ليبيا  بها  تمر  التي  األزم��ة  ينهي 
كما أكد فخامته على ضرورة تفهم 

ليبيا  في  األزم��ة  اآلن  إلى  الجزائر 
وان  سياسية   وليست  أمنية  أزم��ة 
ضرورة  تقتضي  الليبيين  مساعدة 
المسلحة  المليشيات  س��الح  ن��زع 

المسيطرة  المتطرفة  والجماعات 
على العاصمة طرابلس وبأن القوات 
إستكمال  ع��ل��ى  ق����ادرة  المسلحة 
ت��ط��ه��ي��ر ال���ب���الد م���ن ال��ج��م��اع��ات 

المسلحة  والمليشيات  المتطرفة 
وبسط األمن واالستقرار في البالد.
فخامة  ف��إن   ”بليحق”  وبحسب 
أك��د  خالل  ال��ن��واب  رئيس مجلس 

الدور  لنجاح  أنه   بوقادوم”  لقائه” 
األخ��وي ال��ج��زائ��ري  يجب  تفادي 
السابقة  المحاوالت  فشل  أسباب 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ن��خ��ب ال��وط��ن��ي��ة 
حكماء  من  اإلجتماعية  والمكونات 
مع  الوقت  إضاعة  وتجنب  وأعيان 
األحزاب والمجموعات  الهشة التي 

ال تحظى بقاعدة شعبية .
ك��م��ا أك����د ف��خ��ام��ت��ه ع��ل��ى ان 
غ��ل��ق ال��ح��ق��ول ال��ن��ف��ط��ي��ة ووق���ف 
المكونات  قبل  من  النفط  تصدير 
المنطقية  أسبابه  له  اإلجتماعية  
الثروة  توزيع  في  المساواة  أهمها 
الجماعات  تمويل  منابع  وتجفيف 
والمتطرفين  والمرتزقة  اإلرهابية 
لقتل  التركي  النظام  يرسلهم  الذين 
الليبيين  وإحداث الفوضي والدمار 

في ليبيا ومنطقة شمال افريقيا.

رئيس هيأة الكهرباء في الحكومة الليبية 
يلتقي وزير الكهرباء المصري في القاهرة

رئيس مجلس الوزراء يبحث سير العمل األمني 
في ليبيا خالل اجتماع مع وزير الداخلية

اخبار

بلديات

مجتمع مدني

صحة

اقتصاد

اخبار

ص3

ص6

ص7 

ص10 

ص5 

ص4 

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي عددًا 
من السياسيين واألكاديميين والنشطاء 

ببنغازي حول حوار جنيف

رئيس هيأة الرقابة اإلدارية يجتمع 
مع المجلس التسييري طبرق

مجلس شباب ليبيا يعقد اجتماعا موسعا

” البرغثي” يفند أخبار إغالق 
مستشفى الهواري العام

النائب  م��ع��ال��ي  ال��ت��ق��ى 
مجلس  ل��رئ��ي��س  ال��ث��ان��ي 
أحميد   ” الدكتور  النواب 
مجلس  برئيس   ،  ” حومه 
ال������������وزراء ب���ال���ح���ك���وم���ة 
عبدالله   ” السيد  الليبية 
الثني ” بمقر  عبدالرحمن 
بمدينة  ال�����وزراء  مجلس 
ب���ن���غ���ازي ي�����وم االرب����ع����اء 
معالي  بحضور  الماضي، 
رئ���ي���س دي�������وان م��ج��ل��س 
عبدالله   ” األستاذ  النواب 
المصري الفضيل ” ومدير 
م��ك��ت��ب ش����ؤون ال��رئ��اس��ة 
 ” األستاذ  النواب  بمجلس 

ومدير   ” الفيتوري  عوض 
بمجلس  القانونية  اإلدارة  
صالح   ” السيد  ال����وزراء 

ماضي ” .

ع��دداً  اإلجتماع  وبحث 
م���ن ال��م��واض��ي��ع ال��ه��ام��ة 
عمل  بتسيير  المتعلقة 
ودي��وان��ه  ال��ن��واب  مجلس 

أهمها صيانة مقر مجلس 
ال���ن���واب ب��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
وال���م���ي���زان���ي���ة ال��خ��اص��ة 

بمجلس النواب .

لرئيس  الثاني  النائب  معالي  عقد 
أمس،  حومة  احميد  ال��ن��واب  مجلس 
مع  بنغازي  بلدية  مقر  في  اجتماعا 
ووكالء  والمستشارين  الهيئات  رؤساء 
بالحكومة  الهيئات  ون��واب  ال���وزارات 
لبحث  الجنوبية،  المنطقة  الليبية عن 
معاناة الجنوب الليبي، وأهم احتياجاته 
والتعليمية  الصحية  ال��خ��دم��ات  م��ن 

والبنى التحتية واألمن واالستقرار.
كما بحث االجتماع سبل العمل على 
الخدمات  وتوفير  المشاكل،  هذه  حل 

ألهالي الجنوب.
هذا وتم االتفاق على تشكيل لجنة 
على  للوقوف  المناطق  كافة  ل��زي��ارة 

حلول  وإيجاد  والمختنقات،  المشاكل 
سريعة لها.

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يبحث احتياجات الجنوب
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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

إن  الزغيد  إب��راه��ي��م  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ق��ال 
المجلس وضع عددا من الشروط للمشاركة في الحوار 
المزمع عقده في جنيف برعاية األمم المتحدة، والتي 

ستوجه في كتاب رسمي إلى البعثة األممية.
وأضاف الزغيد في مداخلة مع قناة تلفزيونية 
البعثة  النواب في حال تسلم ردا من  أن مجلس 
بالخصوص فسوف تعقد جلسة رسمية للتشاور 
السياسي  الحوار  في  المشاركة  وتدارس مسألة 

من عدمها.

السعيدي  علي  ال��ن��واب  مجلس  عضو  طالب 
جنيف  اجتماع  ف��ي  المشاركة  بعدم  البرلمان 

السياسي إال بعد خروج نتائج اللجنة االمنية.
السعيدي وفي مداخلة مع قناة تلفزيونية أوضح 
المجلس  داعياً  بامتياز،  أمنية  الوطن  أن مسألة 

لإلنتباه إلى ما وصفه ب�”الصخيرات اثنين”.
وأشار  إلى أن المبعوث االممي غسان سالمة 

يريد الذهاب الى مرحلة انتقالية رابعة.
تفكيك  م��ن  الب��د  أن��ه  البرلمان  عضو  وأك���د 
الميليشيات في طرابلس، منّوهاً إلى أن الجيش 

هدفه منذ البداية الدخول إلى طرابلس سلميا.

النواب  مجلس  عضو  ق��ال 
ع��ب��د ال���ه���ادي ال��ص��غ��ي��ر إن��ه 
ال��ن��واب  مجلس  م��ط��ال��ب  م��ن 
مقاطعين  ن���واب  وج���ود  ع��دم 
الممثلين  شخص   13 ضمن 

للبرلمان.
تصريح  في  أش��ار  الصغير 

اإلثنين  ي��وم  تلفزيونية  لقناة 
يريد  م��ن  أن  إل���ى  ال��م��اض��ي 
الحوار  في  للمشاركة  الترشح 
ح���اض���راً  ي���ك���ون  أن  ي���ج���ب 

لجلسات مجلس النواب.
هدنة  ه��ن��اك  أن  وإع��ت��ب��ر 
النقاش  فرصة  أتاحت  قائمة 

والحوار ويجب استثمارها في 
االتجاه الصحيح.

كما أكد على ضرورة تشكيل 
حكومة وحدة وطنية من خالل 
ه���ذه ال���ح���وارات، الف��ت��اً إل��ى 
أهمية أن يسبق المسار األمني 

المسارات األخرى.

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن 
البرلمان أقر 5 شروط للمشاركة في مؤتمر جنيف 
وسبل  البالد  تشهدها  التي  األزم��ة  بشأن  للحوار 

التوصل إلى حل.
المسماري أشارت في تصريح لموقع “ميديا24” 
الشروط  تلك  أول  أن  إل��ى  الماضي  الثالثاء  ي��وم 
المجلس  قبل  من  ال��ن��واب  مجلس  ممثلي  اختيار 
لرئيس  ذلك  إحالة  يتم  وأن  البرلمان  قبة  وداخ��ل 

مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
إلى  ال����14   قائمة  إحالة  يتم  بأنه  وأوض��ح��ت 
برأيها  المتحدة  األم��م  عليه  لترد  النواب  مجلس 
أن  على  المشاركة  بشأن  المناسب  القرار  التخاذ 
يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة 

الزمنية لها وآليات عملها.
وأكدت أن المجلس قرر أال يتم إقرار واعتماد أي 

حكومة إال بعد المصادقة عليها من مجلس النواب 
لمجلس  الممثلين  عدد  مساواة  عدم  ض��رورة  مع 

النواب بعدد ممثلي المجلس االستشاري للدولة.
قيد  ي���زال  ال  ال��م��وض��وع  أن  إل��ى  أش���ارت  كما 
الدراسة بين أعضاء المجلس ولم يتم االتفاق على 

أعضائها بعد أو حتى حسم آلية االختيار.
وفيما يخص الوضع السياسي، قالت المسماري 
استعادة  يمثل  االول  تياران سياسيان  بها  ليبيا  إن 
القوات  ومجلس  ال��ن��واب  مجلس  يقودها  ال��دول��ة 
المسلحة أما التيار الثاني هو التيار الداعم لإلخوان 

والفوضى ويمثلهم مجلس الدولة.
اال  ق��رر  ال��ن��واب  مجلس  أن  كشفت  المسماري 
تنخرط لجنته في منتدى الحوار في جنيف اال بعد 
اتضاح مالمح النتائج الخاصة بمسار لجنة 5+5 

لمجلس القوات المسلحة.

النائب  معالي  بحث 
مجلس  لرئيس  الثاني 
حومة  د.احميد  النواب 
يوم االربعاء الماضي مع 
ال���وزراء  مجلس  رئ��ي��س 
عبدالله الثني، األوضاع 
بحضور  ال��ج��ن��وب،  ف��ي 
ع��ض��وي ال��م��ج��ل��س عن 

تامر،  محمد  المنطقة 
ومحمد اجديد.

وج������اء ذل�����ك خ���الل 
اج��ت��م��اع ع��ق��د ب��دي��وان 
م��ج��ل��س ال��������وزراء في 
تناول  ب��ن��غ��ازي،  مدينة 
المنطقة  ف��ي  األوض���اع 
ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��م��ش��اري��ع 

في  إقامتها  المستهدف 
مختلف مناطق الجنوب 

في شتى القطاعات.
ك��م��ا ت���م ب��ح��ث سير 
المشاريع  بعض  عمل 
اإلنجاز  ونسب  القائمة 
التي  وال��ع��راق��ي��ل  فيها 
تواجهها وآليات تذليلها

لقبيلة  االع��ل��ى  المجلس  ث��م��ن 
رئيس  فخامة  لقائه  القبائل خالل 
عقيله  المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
صالح الدور الوطني الذي يقوم به 
ثمن  كما  البالد  استقرار  اجل  من 
المجلس مواقف فخامة المستشار 
الجولة  عبر  وجهوده  عقيله صالح 
من  لعدد  بها  ق��ام  التي  المكوكية 
دول العالم في سبيل الوطن مشيدا 
المباركة   ال��خ��ط��وات  ه��ذه  بنجاح 
وتمسكه  وال��خ��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
الليبية  العربية  المسلحة  بالقوات 

والتراب الليبي.
لقبيلة  االعلى  المجلس  أشار  و 

رئيس  ف��خ��ام��ة  أن  إل���ى  ال��ق��ب��ائ��ل 
ما  تماما  ي��ع��رف  ال��ن��واب  مجلس 
ضد  الحرب  خالل  الليبيون  دفعه 
الليبيون  ويعرف  االيطالي  الغزو 
الغير وطنيون الذين جلبوا  االتراك 

والمرتزقة والدواعش الى البالد
تركيباته  بجميع  المجلس  وأكد 
االجتماعية من مساعد شرقا حتى 
لفخامة  دعمه  غربا  جدير  راس 
والقوات  عقيله صالح   المستشار 

 المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر 
واس��ت��ن��ك��ر ال��م��ج��ل��س م��ا ت��ق��وم به 
الدستورية  غير  ال��وف��اق  حكومة 
التي يقودها فائز السراج وتنظيم 
االس��ت��ي��الء  بمحاولتهم  االخ����وان 
الرجال  أن  إلى  الفتا  البالد  على 
ال��وط��ن��ي��ي��ن االوف����ي����اء ك��ان��و لهم 

بالمرصاد.
لقبيلة  االعلى  المجلس  واثنى 
ال���ق���ب���ائ���ل ع���ل���ى ج���ه���ود ف��خ��ام��ة 
والمشير  صالح  عقيله  المستشار 
البالد  اوصلت  التي  حفتر  خليفة 
ال��ى ش��واط��ئ االم���ان م��ؤك��دا أنها 

ستتوج بتحرير كامل ليبيا قريبا .

أعضاء  السادة  من  عدد  عقد 
مختلف  ع���ن  ال����ن����واب  م��ج��ل��س 
الدوائر االنتخابية بمناطق غرب 
ل��ي��ب��ي��ا ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
أجتماعا مع رئيس مجلس وزراء 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 

عبدالرحمن الثني .
هذا وضم االجتماع الذي عقده 
بديوان مجلس الوزراء في مدينة 
النواب:   مجلس  أعضاء  بنغازي، 
إدري��س،  محمد  ال��ص��ادق  السيد 
والسيد  جمعة،  صباح  والسيدة 
بكر  أبو  والسيد  الواعر،  محمد 
الزرقاء،  حسن  والسيد  الغزالي، 
والسيد  ال��ص��ول،  علي  وال��س��ي��د 
ع���ادل م��ول��ود، وال��س��ي��د مصباح 
البدوي،  مصباح  والسيد  ميلود، 
والسيد  الهادي،  محمد  والسيد 
علي  والسيد  ال��ح��راري،  سليمان 

المجدوب، والسيد بشير األحمر، 
السالم،  عبد  الدين  عز  والسيد 

والسيد محمد الفيرس.
كما ضم االجتماع عن مجلس 
وزي��ر  الليبية،  الحكومة  وزراء 
إب��راه��ي��م  المستشار  ال��داخ��ل��ي��ة 
ب���وش���ن���اف، ووزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة 

عبد  الدكتور  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون 
ال���ه���ادي ال��ح��وي��ج، إض��اف��ة إل��ى 
لرئيس  ال��خ��اص  المكتب  م��دي��ر 
محمد،  الطاهر  السيد  ال���وزراء 
بديوان  القانونية  اإلدارة  ومدير 
ال��س��ي��د ص��الح  ال�����وزراء  مجلس 
الفنية  اإلدارة  وم��دي��ر  م��اض��ي، 

إبراهيم  المهندس  والمشروعات 
دعباج.

مختلف  االج��ت��م��اع،  ون��اق��ش 
أوضاع بلديات مناطق غرب ليبيا، 
ومشاريعها،  بها  العمل  وس��ّي��ر 
إضافة إلى المشاريع المستهدف 
إن���ش���اؤه���ا ف���ي ت��ل��ك ال��م��ن��اط��ق 

والبلديات خالل العام الحالي.
وبحث في االجتماع، سّير العمل 
األمني الراهن، وآخر مستجدات 
المحلية  ال��س��اح��ة  على  ال��وض��ع 
والدولية، ووضع الحكومة الليبية 

الحالي.
االتفاق  إلى  االجتماع  وخلص 
لقاء شهري  يكون هناك  أن  على 
تحديد جدول  يتم  بحيث  مماثل، 
المستهدفة  وال���وزارات  األعمال 
المراد  والمتطلبات  االجتماع  من 

تنفيذها. 

الزغيد: البرلمان حدد شروطه للمشاركة في 
جنيف وسينتظر رد البعثة عليها

السعيدي: البرلمان لن يشارك في اجتماع 
جنيف إال بعد خروج نتائج اللجنة األمنية

الصغير: حضور جلسات مجلس النواب هو شرط الترشح 

المسماري: لن ننخرط في مسار جنيف إال بعد اتضاح النتائج الخاصة بلجنة “5+5” المتعلقة بالمسار العسكري

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس الحكومة الليبية األوضاع في منطقة الجنوب

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي المجلس األعلى لقبيلة القبائل

أعضاء مجلس النواب عن مناطق غرب ليبيا يلتقون رئيس مجلس الوزراء
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اخبار

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
المستشار  النواب  مجلس 
مساء   ” ص��ال��ح  عقيلة   ”
بحضور  الماضي  اإلثنين 
م��ع��ال��ي ال���ن���ائ���ب ال��ث��ان��ي 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
 ” حومه  أحميد   ” الدكتور 
أعضاء  السادة  من  وع��دد 
من  بعدد  ال��ن��واب،  مجلس 
واألكاديميين  السياسيين 
بنغازي  بمدينة  والنشطاء 
ل��الس��ت��م��اع آلرائ��ه��م ح��ول 
حوار جنيف المزمع عقده 
برعاية بعثة األمم المتحدة 

للدعم في ليبيا.
وت�������رك�������زت ك���ل���م���ات 
اللقاء  خ��الل  الحاضرين 
ع��ل��ى ج��م��ل��ة م��ن ال��ن��ق��اط 
التأكيد  ض����رورة  أه��م��ه��ا 
مساواة  ع��دم  أهمية  على 
ال���س���ل���ط���ات ال��ش��رع��ي��ة 
المتمثلة في مجلس النواب 
للقوات  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
جاءت  باجسام  المسلحة 
المليشيات  ان��ق��الب  م��ن 
والمتطرفين  ال��م��س��ل��ح��ة 
االنتخابات  صندوق  على 
الديمقراطية  وال��ع��م��ل��ي��ة 
ب����اإلض����اف����ة إل������ى ع���دم 
سيناريو  تكرار  في  الوقوع 

ف��إن  وإال  ال���ص���خ���ي���رات 
تكون  قد  المشاركة  ع��دم 
وال��ت��أك��ي��د على  أف���ض���ل، 
األممية  للبعثة  ال��س��م��اح 
آليات  ب��ف��رض  غيرها  أو 
مجلس  لممثلي  إخ��ت��ي��ار 
ال����ن����واب ع��ب��ر ال���دوائ���ر 
غ��ي��ره��ا  أو  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
قبة  داخ��ل  بانتخاب  وإنما 
البرلمان ومن خالل رئاسة 
أكد  كما  ال��ن��واب،  مجلس 
ض��رورة  على  الحاضرين 
معرفة قائمة االربعة عشر 
ال��ذي��ن س��ي��ت��م اخ��ت��ي��اره��م 
األممية  البعثة  ق��ب��ل  م��ن 
وال���م���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه��م من 
أكد  كما   ، النواب  مجلس 
ض��رورة  على  الحاضرين 

ما  لتنفيذ  ضمانات  وجود 
يتم اإلتفاق عليها.

فخامة  أك��د  جانبه  م��ن 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
صالح  عقيلة   ” المستشار 
ال  أنه  على  كلمته  ” خالل 
نقبل ضغوط من أي طرف 
لنا مطامع  ليس  ألن��ه  ك��ان 
إال استقرار البالد وعودتها 
قوة  ت��وج��د  وال  ك��ان��ت  كما 
ال��ش��ع��ب  إال  ف��ي��ن��ا  ت���ؤث���ر 
الليبي وهو صاحب القرار 
، وبأن  الرفض  أو  بالقبول 
المجلس  ممثلي  إخ��ت��ي��ار 
النواب  سيكون من مجلس 
وداخ����ل ق��ب��ة ال��م��ج��ل��س  ، 
وفيما يتعلق بقائمة األربعة 
رئيس  فخامة  ق��ال  عشر 

الحكم  بأن  النواب  مجلس 
عليها  اطالعنا  بعد  يكون 
نرفض  او  نقبل  أن  ول��ن��ا 
حينها ، وأضاف المستشار 
فيما   ” ص��ال��ح  ع��ق��ي��ل��ة   ”
مصرف  بمحافظ  يتعلق 
أن  يجب  ال��م��رك��زي  ليبيا 
هناك  وب��أن��ه  تغييره  ي��ت��م 
قبول دولي في هذا اإلتجاه 
لتعيين مجلس إدارة جديد 
بالمسار  يتعلق  وف��ي��م��ا   ،
العسكري واجتماعات ) 5 
رئيس  فخامة  ق��ال   )  5  +
كلنا  ب��أن��ه  ال��ن��واب  مجلس 
هذا  ف��ي  ممثلينا  ف��ي  ثقة 
في  ت��ف��ري��ط  وال  ال��م��س��ار 
الليبي،  الشعب  تضحيات 
بضرورة  فخامته  أكد  كما 

عدم مساواة عدد الممثلين 
ومجلس  ال��ن��واب  لمجلس 
ان  إل��ى  باإلضافة  ال��دول��ة 
هو  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 
بأسماء  البعثة  يخطر  من 
الممثلين للمجلس ، وفيما 
الرئاسي  بالمجلس  يتعلق 
الجديد من رئيس ونائبين 
هناك  ب��أن��ه  فخامته  ق��ال 
يختار  ان  ل��ض��رورة  تفهم 
إقليم مرشحهم  كل  ممثلي 
وفيما  الرئاسي،  للمجلس 
الحوار  لجنة  بمهمة  يتعلق 
مجلس  رئيس  فخامة  قال 
النواب بأنه مهمتها محددة 
تعود  ال��دس��ت��ور  وم��س��أل��ة 
للشعب الليبي وهو صاحب 
الحق فيها وأضاف فخامته 
الحق في  للجنة  بأنه ليس 
بعد  إال  إت��ف��اق  اي  توقيع 
العودة لمجلس النواب، كما 
مجلس  رئيس  فخامة  أكد 
عمل  ض��رورة  على  النواب 
السلطة التنفيذية الجديدة 
طرابلس،  العاصمة  خ��ارج 
ال  بأنه  فخامته  واختتمت 
ض��غ��وط وال م��س��اوم��ة في 
ممثل  وأي  ال��وط��ن  قضية 
إال  ي��ذه��ب  ل���ن  للمجلس 

بثوابت يلتزم بها.

لجنة  رئ��ي��س  أج����رى 
ال�����ش�����ؤون ال���خ���ارج���ي���ة 
السيد  ال��ن��واب  بمجلس 
“يوسف العقوري” اتصاال 
هاتفيا مع القائم بأعمال 
في  األمريكية  السفارة 
“ج��اش��وا  ال��س��ي��د  ليبيا 
تبادل  حيث   ، ه��اري��س” 
النظر  وجهات  الطرفان 
القضايا  من  ع��دد  ح��ول 
المشترك  االهتمام  ذات 
وأب�����رزه�����ا ال���ت���ط���ورات 
السياسية األخيرة ونتائج 
باإلضافة  برلين  مؤتمر 

إلى سبل تعزيز العالقات 
بين البلدين .

على  الطرفان  واتفق 
ض�����رورة ال��ع��م��ل ل��وق��ف 

ال��ت��دخ��الت ال��خ��ارج��ي��ة 
التي  األسباب  ومعالجة 
حقول  إغ���الق  إل��ى  أدت 
النفط  تصدير  وم��وان��ئ 

وذل����ك م���ن خ���الل دع��م 
ال����ح����وار االق���ت���ص���ادي 
العادل  التوزيع  وتحقيق 
إليرادات النفط ومراقبة 

إنفاقها بشفافية وعدالة 
.

“ال���ع���ق���وري”  أك����د  و 
بين  العالقات  على عمق 
شكره  جدد  كما  البلدين 
األمريكية  للمجهودات 
ليبيا  اس��ت��ق��رار  ل��دع��م 
وتقديره للمساعدات التي 
تقدمها الوكالة األمريكية 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ف���ي ال��م��ج��ال 
آمال  والتنموي  اإلنساني 
من  ل��ي��ب��ي��ا  تستفيد  أن 
الخبرات األمريكية لبناء 

مؤسسات البالد . 

أكد رئيس لجنة الدفاع واألمن 
طالل  ال��ن��واب  بمجلس  القومي 
يعتزم  ال��ب��رل��م��ان  أن  ال��م��ي��ه��وب 
مقاضاة رئيس المجلس الرئاسي 
التركي  والرئيس  ال��س��راج  فائز 
رجب طيب أردوغان لدى مجلس 

األمن الدولي.
لموقع  تصريح  وفي  الميهوب 
“العربية.نت” أوضح أن البرلمان 
س��ي��ق��اض��ي ال���س���راج وأردوغ�����ان 
ونقل  تجنيد  في  التورط  بتهمة 
ليبيا  إل��ى  السوريين  المقاتلين 
لنتائج  خطيراً  انتهاكاً  يعد  بما 
م��ؤت��م��ر ب��رل��ي��ن ووق����ف إط���الق 
التدخل  بوقف  وللتعهدات  النار 

الخارجى فى ليبيا.
وأض��اف:”س��ي��ت��داول ف��ي هذا 
األم�����ر ق��ب��ل رف����ع م���ّذك���رة إل��ى 
ومجلس  الدولية  العدل  محكمة 
األمن الدولي والجهات القانونية 
وتركيا  السراج  لمقاضاة  المعنية 
ت��ورط��ه ف��ي نقل  وك��ل م��ن يثبت 

المقاتلين السوريين إلى ليبيا”.
واألم��ن  ال��دف��اع  لجنة  رئ��ي��س 
المذكرة  أن  إل��ى  أش��ار  القومي 
الذي  الملف  إع��داد  بعد  سترفع 
وإثباتات  دامغة  أدل��ة  سيتضمن 
الدولية  لالتفاقية  وف��ق��اً  وذل��ك 
ال��م��رت��زق��ة  لتجنيد  ل��م��ن��اه��ض��ة 
واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي عددًا من السياسيين 
واألكاديميين والنشطاء ببنغازي حول حوار جنيف

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يبحث مع القائم 
باألعمال األمريكي عددا من القضايا المشتركة

الميهوب: سنقاضي السراج وأردوغان لتورطهم في نقل مقاتلين وارهابيين سوريين إلى ليبيا

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي 
بأعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق

لبحث تطورات المرحلة

الجروشي : يجب أن يكون مجلس النواب جهة 
التصديق على ما يسفر من نتائج حوار جنيف

مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  معالي  التقى 
النواب الدكتور أحميد حومة، صباح يوم األحد 
لرئيس  األول  بالنائب  بنغازي،  ف��ي  الماضي 
المؤتمر الوطني العام السابق الدكتور عزالدين 
العوامي، وعضو المؤتمر ولجنة الحور السابقة 

المهندس الشريف الوافي.
السيد  النواب  مجلس  عضو  اللقاء  وحضر 
مجلس  دي��وان  ورئيس  عبدالنبي،  الصالحين 

النواب السيد عبدالله المصري.
ال��ل��ق��اء ف��ي إط���ار متابعة آخ��ر  ه���ذا وج���اء 
المحلي  والحراك  الليبية،  األوضاع  مستجدات 

والدولي بشأنها.
السياسية  الشؤون  العديد من  اللقاء  وناقش 
ال��ج��اري��ة  االس���ت���ع���دادات  وت��داع��ي��ات  لليبيا، 
الستئناف الحوار الليبي في جنيف برعاية األمم 

المتحدة.
وخلص االجتماع إلى عقد اجتماع آخر، خالل 
اليومين القادمين مع توسيع عدد المشاركة بين 
السادة أعضاء مجلس النواب، والمؤتمر الوطني 
العام السابق؛ لالسترشاد بأكبر قدر ممكن من 

اآلراء فيما يخص المرحلة المقبلة. 

القومي  واألم���ن  ال��دف��اع  لجنة  عضو  ق��ال 
مسار  ب��أن  الجروشي  ط��ارق  ال��ن��واب  بمجلس 
والمخاطر  بالكوارث  محفوفا  سيكون  جنيف 
سيكون  ال��ن��واب  مجلس  م��وق��ف  وان  األم��ن��ي��ة 
ضعيفا  فمن خالل إحاطة النائب الثاني لرئيس 
بها  ادل��ي  التي  حومة  احميد  د  النواب  مجلس 
خالل جلسة اليوم حول لقائه بالمبعوث االممي 
اللجان  في  القرار  اتخاذ  آلية  فأن  تونس  في 
التوافق سيتم  وفي حال عدم  بالتوافق  ستكون 

اللجوء الى التصويت .
المشكلة  اللجنة  ب��أن  ال��ج��روش��ي  واض���اف 
األمر  مطلقة  لسلطة  تأسيسي  جسم  ستمثل 
بالكامل  مهمشا  النواب  مجلس  سيجعل  الذي 
غطاء  أي  المسلحة  لقواتنا  يكون  لن  وبالتالي 

شرعي .
القومي  واألم���ن  ال��دف��اع  لجنة  عضو  وت��اب��ع 
التي  اإلحاطة  خالل  من  بأنه  النواب  بمجلس 
النواب  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  قدمها 
األممي  المبعوث  أن  اتضح  حومة  احميد  د 
سيتواصل مع كافة النواب سواء من أدى اليمين 

القانوني ام ال او اسقطت عضويته أم ال .
النواب  مجلس  يضع  ب��أن  الجروشي  وطلب 
آلية وشروطا يدار بها الحوار في جنيف ، الفتا 
األمني  نتائج حوار 5+5  انتظار  انه يجب  إلى 
واألمن  الدفاع  لجنة  عضو  وشدد   . العسكري 
يكون مجلس  ان  الجروشي على  القومي طارق 
النواب جهة التصديق على ما يسفر من نتائج 

حوار جنيف .
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الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  عقد 
الثالثاء  يوم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
ال���وزراء  مجلس  دي���وان  ف��ي  بمكتبه  ال��م��اض��ي 
بمدينة بنغازي اجتماعا لمتابعة برنامج التدريب 
والتطوير الذي أطلقته الحكومة هذا العام، مع 
وزير العمل الدكتور مسعود صوة، بحضور مدير 
السيد  ال��وزراء  مجلس  لرئيس  الخاص  المكتب 

الطاهر محمد الهمالي.
الخطة  على  ال����وزراء  مجلس  رئيس  واط��ل��ع 
المعده من قبل وزارة العمل، مؤكدا على ضرورة 

االهتمام بشريحة الشباب.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن 
يشمل البرنامج كافة المجاالت وأن تكون مراكز 

التدريب ذات كفاءة عالية.

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  أصدر 
اإلثنين  يوم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
بشريحة  االهتمام  بضرورة  تعليماته  الماضي 
المزارعين، وذلك خالل اجتماع عقده في مكتبه 
بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير 

الزراعة الدكتور حسن الزيداني.
االجتماع  الوزراء خالل  رئيس مجلس  واطلع 
على خطة الوزارة للعام 2020 ميالدي، مؤكدا 
على ضرورة االهتمام بشريحة المزارعين وتوفير 

السماد واالحتياجات األساسية لهم.

عقد وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية 
الدكتور مسعود صّوة صباح يوم اإلثنين الماضي، 
الوزارة في  الثاني بمقر ديوان  العادي  االجتماع 

بلدية البيضاء.
وال��ت��أه��ي��ل خالل  العمل  وزي���ر  ون��اق��ش  ه��ذا 
لشؤون  ال��وزارة  وكيل  السيد  بحضور  االجتماع، 
العامة  الهيأة  رئيس  والسيد  والتأهيل،  العمل 
والمكاتب  اإلدارات  مديري  والسادة  للتشغيل، 
بديوان الوزارة، العديد من األمور المتعلقة بسير 

عمل الوزارة.
االجتماع،  خ��الل  الحضور  ال��س��ادة  وتحدث 
تم  ال��ت��ي  اإلج�����راءات  ح���ول  مستفيض  بشكل 
الوزراء  تنفيذ إعالن مجلس  للبدء في  اتخاذها 

للعام 2020 عاًما للتدريب والتطوير. 

ش��دد رئ��ي��س مجلس 
ال���ح���ك���وم���ة  وزراء 
عبدالله  السيد  الليبية 
يوم  الثني  عبدالرحمن 
على  الماضي  اإلثنين 
مشكلة  ح���ل  ض������رورة 
ال��م��روري��ة  المختنقات 
وذلك  بنغازي،  بمدينة 
خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��ده 
ب��م��ك��ت��ب��ه ف����ي دي�����وان 
مجلس الوزراء بالمدينة 
م���ع رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 

ال��ت��س��ي��ي��ري ل��ل��ب��ل��دي��ة 
ال���م���ه���ن���دس ال��ص��ق��ر 

بوجواري.

وأصدر رئيس مجلس 
الوزراء تعليماته بضرورة 
ه��ذه  مشكلة  م��ع��ال��ج��ة 

ال��م��روري��ة  المختنقات 
عن طريق فتح مسارات 
جديدة وصيانة الجسور 

المتهالكة وإنشاء جسور 
جديدة.

وأك���د رئ��ي��س مجلس 
ال�����وزراء ع��ل��ى ض���رورة 
االه���ت���م���ام ب��ال��ن��ظ��اف��ة 
الركام  وإزال���ة  العامة، 

داخل المدينة. 
وتطرق االجتماع إلى 
بنغازي  مدينة  مشاريع 
وسير  إنجازها  ونسب 
ال��ع��م��ل ب��ه��ا ع��ل��ى وج��ه 

العموم.

الليبية  الحكومة  رئيس  أج��رى 
السيد عبدالله عبدالرحمن الثني 
جولة  الماضي  األح��د  يوم  صباح 
ومناطق  ق��رى  م��ن  لعدد  تفقدية 
وجردس  والمرج  األخضر  الجبل 
العبيد ، دشن خاللها العمل بعدد 
من المؤسسات األمنية والتعليمية 
وصيانة  لها  م��ق��رات  إن��ش��اء  بعد 

أخرى.
ال���وزراء  مجلس  رئيس  واف��ت��ح 
المستشار  الداخلية  وزي��ر  رفقة 
البحث  قسم  بوشناف  إب��راه��ي��م 

المرور  وقسم  اسلنطة،  الجنائي 
وال��ت��راخ��ي��ص اس��ل��ن��ط��ة، وم��رك��ز 
جميعها  التابعة  اسلنطة  شرطة 

لمديرية أمن الجبل االخضر.
إطار  وفي  متصل،  سياق  وفي 
رئ��ي��س مجلس  اف��ت��ت��ح  ج��ول��ت��ه، 

الداخلية، مركز  ووزي��ر   ، ال��وزراء 
شرطة مدور الزيتون بعد االنتهاء 
جولة  أج��رى  فيما  صيانته،  م��ن 
مديرية  إن��ش��اء  لمشروع  تفقدية 

أمن جردس العبيد.
وف��ي سياق  أخ���رى،  م��ن جهة 
ت��ف��ق��د رئ��ي��س مجلس  م��ن��ف��ص��ل، 
ال����وزراء م��ش��روع إن��ش��اء مدرسة 
منطقة المرج القديم، مبديا بعض 
المالحظات حول عمليات اإلنشاء 
لهذه المدرسة التي ستكون بديلة 

لمدرسة المستقبل المتهالكة.

الليبية  الحكومة  في  الداخلية  وزي��ر  عقد 
الخميس  ي��وم  بوشناف  إب��راه��ي��م  المستشار 
فروع  مديري  ضم  موسًعا  اجتماًعا  الماضي، 
ليبيا  بمناطق شرق  المدنية  األح��وال  مصلحة 

وجنوبها الشرقي.
الوزير  عقده  ال��ذي  االجتماع  وحضر  ه��ذا 
بنغازي،  المدنية  األح��وال  مصلحة  فرع  بمقر 
المدنية  : مدير فرع مصلحة األحوال  كل من 
فرع  وم��دي��ر  ال��درس��ي،  أس��ام��ة  عقيد  بنغازي 
صالح  أنور  عقيد  األخضر  بالجبل  المصلحة 
عيسى، ونائبه السيد فتح الله محمد عبد الله، 
جبريل  الخليج  بمنطقة  المصلحة  فرع  ومدير 
الله  خير  درنة  فرع  ومدير  المغربي،  سليمان 
صالح  المرج  فرع  ومدير  الصالحين،  مبروك 
الفني  المستشار  إلى  إضافة  الزاير،  ه��ارون 

لرئيس المصلحة السنوسي طاهر.
إبراهيم  المستشار  الداخلية  وزي��ر  واطلع 
أيضا  حضره  ال��ذي  االجتماع  خالل  بوشناف 
مدير مكتب المعلومات والمتابعة بديوان وزارة 
سّير  على  الرمالي،  إبراهيم  مقدم  الداخلية 
العمل بفرع المصلحة بالمنطقة الشرقية، وأبرز 

المشاكل والعراقيل التي تُواجه المصلحة.

إبراهيم  المستشار  الداخلية  وزي��ر  وتعّهد 
بوشناف بالعمل على توفير كل ما هو ُمتاح من 
المصلحة  فروع  لكافة  الوزارة،  لدى  إمكانيات 
بالمنطقة الشرقية، نظًرا ألهميتها البالغة في 
األمن  يُعزز  بما  الوطنية،  الهوية  الحفاظ على 

القومي الليبي.
وأكد وزير الداخلية على العمل عبر مجلس 
الوزراء ورئيسه السيد عبد الله الثني، بتنفيذ 
التحتية  البنية  استكمال  من  الثانية  المرحلة 
للمصلحة، وذلك من خالل اإلنشاءات وأعمال 
المكاتب  لمختلف  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ص��ي��ان��ة 
المصلحة  الخدمية، ومكاتب اإلصدار، وفروع 

ضمن خطة عام 2020 م.
المصلحة  دور  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  وث���ّم���ن 

أن  إل��ى  ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي  مشيًرا  وموظفيها، 
النمو  في  العجز  بسبب  ُمهددة  الليبية  الهوية 
بالعمل من خالل  المصلحة  السكاني، مطالًبا 
مراكز البحوث والجامعات والخبرات، للخروج 
من هذه المشكلة، بما يُعزز التوازن بين نسبة 
النمو  مع  التوازن  ويُعزز  والوفيات،  المواليد 

السكاني لدول الجوار.
وفي ختام االجتماع، كّرم مدير فرع مصلحة 
األحوال المدنية عقيد أسامة الدرسي، وكافة 
تكريمي،  بدرع  الداخلية  وزير  الفروع،  مديري 
وبنائه  للمصلحة،  ودعمه  ووقوفه  دوره  نظير 
ع��ززت  مهنية  أس��س  على  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة 
االس��ت��ق��رار األم��ن��ي ف��ي ك��ل م��ن��اط��ق سيطرة 

الحكومة الليبية. 

رئيس مجلس الوزراء يشدد على ضرورة حل مشكلة المختنقات المرورية بمدينة بنغازي

رئيس مجلس الوزراء يفتتح عددا من المشاريع األمنية في كل من الجبل 
االخضر والمرج وجردس العبيد ويتفقد مشاريع أخرى

وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يبحث سّير عمل مصلحة األحوال المدنية

رئيس مجلس الوزراء يتابع برنامج التدريب 
والتطوير الذي أطلقته الحكومة هذا العام

رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته 
بضرورة االهتمام بشريحة المزارعين

وزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية 
تعقد االجتماع العادي الثاني في البيضاء

الحكومة  وزراء  مجلس  رئ��ي��س  بحث 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  الليبية 
بديوان  مكتبه  في  الماضي  الخميس  يوم 
سير  بنغازي  مدينة  ف��ي  ال���وزراء  مجلس 
العمل األمني بمختلف مدن ومناطق ليبيا، 
وذلك خالل اجتماع عقده مع السيد وزير 

الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.
وناقش رئيس مجلس الوزراء مع الوزير 
في  القائمة  الحكومية  المشاريع  كافة 
وسير  إن��ج��ازه��ا  ونسب  الداخلية  قطاع 
التي  والمشاكل  العراقيل  وأبرز  بها  العمل 
تواجه العمل، إضافة إلى المشاريع المزمع 

إنشاؤها خالل العام الجاري.
كما ناقش االجتماع آليات توفير مختلف 

األمن  لعمل مديريات  الالزمة  التجهيزات 
واإلدارات العامة بوزارة الداخلية بما يعزز 
مختلف  تشهده  ال��ذي  األمني  االستقرار 

مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية.

استتباب  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وثمن 
األمن، مؤكدا أنه لن يتوانى عن دعم وزارة 
في  بها  المنوط  بدورها  لقيامه  الداخلية 

حماية أمن الوطن والمواطن.

رئيس مجلس الوزراء يبحث سير العمل األمني في ليبيا خالل اجتماع مع وزير الداخلية
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اقتصاد

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة 
عبدالرحمن  عبدالله  السيد  الليبية 
بمكتبه  الماضي  الثالثاء  يوم  الثني 
ال��وزراء في مدينة  في ديوان مجلس 
عمل  سير  لبحث  اجتماعا  بنغازي 
للطيران،  القابضة  األفريقية  شركة 
ال��ش��رك��ة،  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  م��ع 
ب��ح��ض��ور م��دي��ر ال��م��ك��ت��ب ال��خ��اص 
لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر 

محمد الهمالي.

المشاكل  أب��رز  االجتماع  وناقش 
التي تواجه شركات الخطوط الجوية، 

والتي أثقلت كاهل المواطن.
وتطرق االجتماع إلى كيفية تشكيل 
مجلس إدارة للخطوط الجوية الليبية.
وبحث االجتماع آليات سد العجز 
الطائرة  اختطاف  فيه  تسبب  ال��ذي 
مطار  ب��رح��الت  للقيام  المخصصة 
بنينا بعد هبوطها للصيانة في مطار 

مصراتة قبل فترة. 

تنفيذ  لجهاز  اإلداري���ة  اللجنة  عقدت 
إجتماعا  الصناعي  النهر  مشروع  وإدارة 
بقاعة  ال��م��اض��ي  األرب���ع���اء  ي���وم  ص��ب��اح 
بنغازي  الرئيسي  بالمقر  االج��ت��م��اع��ات 
بدراسة  المكلف  الفني  الفريق  بحضور 

البدائل المتاحة كأستعمال أنابيب األلياف 
أستبدال  أعمال  في   )GRP( الزجاجية 

األنابيب المتضررة. 
وقام الفريق الفني بتقديم تقرير وعرض 

فني ومالي بالخصوص .

إلى  ج��اد  نقاش  بعد  اإلجتماع  وخلص 
األلياف  أنابيب  أستعمال  خيار  أعتماد 
ال��زج��اج��ي��ة وال���ب���دء ف��ي أع��م��ال إع���داد 
المواصفات الفنية التي تخص هذا النوع 

من األنابيب.

رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل الشركة األفريقية القابضة للطيران

جهاز النهر الصناعي يعتمد تقنية أنابيب األلياف الزجاجية 
)GRP(  في أعمال استبدال األنابيب المتضررة 

الحيوانية  وال��ث��روة  ال��زراع��ة  وّق��ع وزي��ر 
والبحرية الدكتور حسن الزيداني، اتفاقية 
النرويجية  الليبية  الشركة  مدير  مع  تعاون 
اليوريا  سماد  توريد  بخصوص  “اليفكو” 

المصنعة محليا بمصانع الشركة.
وقعت  التي  االتفاقية  ه��ذه  وتأتي  ه��ذا 
في  ببنغازي،  ال��زراع��ي  المصرف  بمقر 
وتسهيل  ال��م��زارع،  لظروف  ُم��راع��اة  إط��ار 
وصول مادة سماد اليوريا بأسعار مناسبة، 
توريد ما مقداره 50 ألف  إمكانية  وبحث 
محلًيا،  المصنعة  اليوريا  سماد  من  طن 
والمعدة للسوق المحلي بقيمة 550 دينار 
للطن الواحد، لتوزيعها على كافة قطاعات 
الزراعة بالبلديات خالل الموسم الزراعي 
2020. 2021، وهي خطوة جيدة للقطاع 
السوق  استغالل  دون  تحول  والمزارعين، 
وصول  وتسهل  المزارع  لظروف  السوداء 

السماد لهم. 

أصدرت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة 
الليبية تنويه هاما حيال ما تم تناوله ببعض 
حجب  بشأن  االجتماعي  التواصل  صفحات 
الوزارة لإليرادات التى تخص هيئة التضامن 
االجتماعي، وأكدت وزارة المالية والتخطيط 
أن هذا الخبر غير صحيح وأكدت بأن كافة 
الهيئة  لصالح  قانونا  المستحقة  االي���رادات 
بموجب  ومستمر  منتظم  بشكل  اليهم  تحال 
يؤيد  ال��وزارة وما  صكوك مالية ص��ادرة عن 
محاضر  بموجب  ومعتمدة  مثبتة  أنها  ذل��ك 
لهذا  الهيئة  م��ع  المشتركة  الفنية  اللجنة 

الشأن،

الدكتور  المحلي  الحكم  وزي���ر  استقبل 
الماضي  األح��د  يوم  الزائدي،  عوض  ع��ادل 
بمقر ديوان وزارة الحكم المحلي في مدينة 
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  البيضاء، 
إمساعد صالح معوض ومفوض شركة األمل 

والنور علي بوجناح.
بالحكومة  المحلي  الحكم  وزي��ر  وص��رح 
الصادر  القرار  االجتماع،  خالل  من  الليبية 
من رئيس مجلس الوزراء سنة 2015 بتوريد 
من  القمامة  تدوير  لمعالجة  مصانع؛  ثالثة 

قبل الحكومة الليبية.
وأكد وزير الحكم المحلي بوصول مصانع 
إلعادة تدوير القمامة، ولكن لألسف واجهة 
مسالة  في  والعقبات  العراقيل  من  العديد 
اتمام هذه المصانع ، باعتبار أن وزارة الحكم 
الخدمات  شركات  هي  أدوتها  أحد  المحلي 
وزارة  أذرع  باعتبارهم  والبلديات  العامة 
الحكم المحلي باإلضافة إلى جهاز الحرس 

البلدي.
وأضاف وزير الحكم المحلي أن المواطن 
ف��ي ح��ال��ة ق��ل��ق دائ����م  ب��خ��ص��وص مسألة 
النظافة وجمع القمامة وخروجها من المنازل 
والمفترض أن توضع في اماكنها الصحيحة، 
كما أن العالم تجاوز هذا األمر وقام بتدوير 

القمامة؛ ألنها تعتبر ثورة في حقيقتها.
وتابع “ترددت علينا العديد من الشركات، 
 )bot( تتقدم بالعمل في هذا الجانب بنظام

والزلنا نستوضح هذا األمر”.

األمر  هذا  في  التباحث  “تم  الوزير  وبين 
ولكن  والمواصفات  القانونية  الناحية  من 
الشكر والتقدير  ألهمية األمر  أوال وأخيراً 
يعود إلى رئيس مجلس الوزراء الذي لمسنا 
هذا  اتمام  مسألة  في  والجدية  الرغبة  فيه 

األمر وتخفيف المعناة على المواطن”
رئيس  تم االجتماع مع  بأنه  الوزير،  وأكد 
التسييري  المجلس  ورئيس  ال��وزراء  مجلس 
لبلدية إمساعد ومفوض شركة )األمل والنور( 
عن  المسؤول  باعتباره  بوجناح  علي  السيد 
توريد المصانع إلى بلدية إمساعد والبيضاء، 
وتم االتفاق على االستكمال في هذا االتجاه 
الشركة  ومفوض  المحلي  الحكم  وزي��ر  بين 
الوزراء وبفضل  بتعليمات من رئيس مجلس 
مفوض  وفى  الماضيين،  اليومين  وفي  الله 
بلدية  إلى  المصانع  بتوريد  بالعهد،  الشركة 

إمساعد والبيضاء
القوة  المحلي”أن  الحكم  وزي��ر  وأوض���ح 

االنتاجية للمصنع تصل 150 طن في اليوم 
السائلة  ال��م��واد  ف��رز  المصنع  أعمال  وم��ن 
الفائدة   لها  ت��ك��ون  س��وف  وال��ت��ي  والصلبة 
لألخوة المزارعين والخروج من مسألة مادة 
انبعاثات تضر  من  منها  تنتج  وما  الكيماوي 
العضوي  السماد  المزارعين واالستفادة من 
الذي ينتج عن مخلفات المصنع لكي يخدم 
الرقعة  ب��ه��ذه  وال��م��زارع��ي��ن  المنطقة  ه��ذه 

الجغرافية”.
قطعة  ب��أن  المحلي  الحكم  وزي��ر  وأش��ار 
المصنع  عليها  يوضع  س��وف  التي  األرض 
وسكن  تحتية  وب��ن��ي��ة  أس����وار  إل���ى  ت��ح��ت��اج 
إلى  تحتاج  الصناعي قد  والمجمع  للعاملين 
شهرين إلى أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع 
تم  ما  على  العاملين  تدريب  إلى  باإلضافة 
االتفاق علية مع الشركة وضمان لمدة سنة .

توجيهات  المحلي،  الحكم  وزي��ر  وي��ؤي��د 
ثالث،  مصنع  بتوريد  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
الصحية  بالخدمات  ال��م��واط��ن  ينعم  لكي 
المواطن  على  المعناة  تخفيف  وض����رورة 
وضرورة وجود أشياء بيئية وصحية وخاصة 
لتخدم  القمامة  التدوير  إع��ادة  مصانع  مثل 

المواطن مباشرة.
كما ناشد وزير الحكم المحلي مؤسسات 
والقنوات اإلعالمية داخل  المدني  المجتمع 
المواطن  لتوعية  إرش��ادات  بتوزيع  البلديات 
حول كيفية فرز المخالفات لخلق بيئة نظيفة 

للجميع.

الكهرباء  ه��ي��أة  رئ��ي��س  ق��ام 
وال���ط���اق���ات ال��م��ت��ج��ددة في 
المهندس  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
فخري المسماري يوم الخميس 
للعاصمة  ب���زي���ارة  ال��م��اض��ي، 
الكهرباء  وزير  ولقاء  المصرية 

الدكتور محمد شاكر.
الرسمي  ال��م��ت��ح��دث  وق���ال 
للكهرباء  العامة  الهيأة  باسم 
عبر   – المتجددة  وال��ط��اق��ات 
للهيأة  ال��رس��م��ي��ة  ال��ص��ف��ح��ة 
إن  ف��ي��س��ب��وك –  م���وق���ع  ف���ي 
التعاون  ُسبل  بحثا  الطرفين 
الكهرباء،  مجال  في  المشترك 
والخطط  المشروعات  وكذلك 
المستقبلية من ضمنها استكمال 

بين  المشترك  ال��راب��ط  الخط 
كيلو   400 لخطوط  الدولتين 

فولت.
وأض�����اف رب��ي��ع خ��ل��ي��ف��ة أن 
فخري  المهندس  الهيأة  رئيس 
ال��م��س��م��اري، ن��اق��ش م��ع وزي��ر 

الكهرباء المصري، أفق التعاون 
حث  جانب  إل��ى  البلدين،  بين 
الكبرى  المصرية  ال��ش��رك��ات 
في مجال  الكهرباء للعمل في 

ليبيا.
وقد حضر االجتماع المنعقد 

رئيس  م��ن  ك��ل  الجانبين،  بين 
للكهرباء  ال��ق��اب��ض��ة  ال��ش��رك��ة 
ال���م���ص���ري���ة ال���دك���ت���ور ج��اب��ر 
الدسوقي، ورئيس مجلس إدارة 
حسن  الدكتور  بيجسكو  شركة 

يونس. 

اتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة 
والشركة الليبية النرويجية “اليفكو”

وزارة المالية تنفي ما نشر عن 
حجبها لإليرادات التى تخص 

هيأة التضامن االجتماعي

وزير الحكم المحلي يشرف على وصول مصنع إلعادة تدوير القمامة إلى بلدية البيضاء وامساعد

رئيس هيأة الكهرباء في الحكومة الليبية يلتقي وزير الكهرباء المصري في القاهرة



عضو مجلس النواب سلطنة المسماري تناقش مع المجلس 
التسييري المرج ما تحتاجه المدينة من مشاريع

ق�����ام س��ف��ي��ر أل��م��ان��ي��ا 
أليفر  السيد/  ليبيا  ل��دى 
االت��ح��اد  وسفير  أوفيتشا 
السيد  ليبيا  ف��ي  األورب����ي 
مكتب  وم��دي��ر  بوجيا  آالن 
ال��م��غ��رب ال��ع��رب��ي وال��ش��رق 
الخارجية  ب��وزارة  األوس��ط 
كريستيان  السيد  األلمانية 
لهم  المرافق  وال��وف��د  ب��وك 
بنغازي  بلدية  إل��ى  ب��زي��ارة 
استقبالهم  ف��ي  ك��ان  حيث 
التسييري  المجلس  رئيس 
م.  السيد  بنغازي  لبلدية 
ب��وج��واري  ع��م��ران  الصقر 
التسييري  المجلس  وعضو 
أحمد  م.  السيد  للبلدية 
مدير  بحضور  الطيرة  فرج 
ب����وزارة  األورب���ي���ة  اإلدارة 
ال���خ���ارج���ي���ة ب��ال��ح��ك��وم��ة 
السيدعبدالحفيظ  الليبية 
مكتب  وم��دي��ر  ال��ت��اج��وري 
بنغازي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة 
السيد السفير- عبدالسالم 
ال���رق���ي���ع���ي ه�����ذا وت���ن���اول 
يتعلق  فيما  التنسيق  اللقاء 
ب��ال��ش��راك��ة م���ع ال��ب��ل��دي��ات 
الصحية  ال��م��ج��االت  ف���ي 
وال���دع���م ال��ت��ق��ن��ي وب��رام��ج 

التدريب والتطوير للبلديات 
برامج  ُمناقشة  ت��م  كما   ،
قبل  م��ن  الُمقدمة  ال��دع��م 
لبلدية  األورب�����ي  االت���ح���اد 
صندوق  خالل  من  بنغازي 
اإلنمائي  المتحدة  األم���م 
ليبيا  في  االستقرار  لدعم 
الحلول  إيجاد  دعم  ،وسبل 
الصرف  بمشاكل  الُمتعلقة 
بنغازي  مدينة  في  الصحي 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
ب���ل���دي���ة ب���ن���غ���ازي إلع�����ادة 

االستقرار .
وأك������د ال���س���ي���د أل��ي��ف��ر 
هذه  أهمية  على  أوفيتشا 
ال�����زي�����ارة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى 
بنغازي  بلدية  إحتياجات 

ال��ت��ي ت��ح��ق��ق االس��ت��ج��اب��ة 
سكان  لُمتطلبات  الُمثلى 
ال��م��دي��ن��ة وت��ق��دي��م ال��دع��م 
ال��ف��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي م��ن قبل 

المؤسسات األلمانية .
ك��م��ا اش���ار ال��س��ي��د اآلن 
بوجيا إلى ضرورة استمرار 
ال��ت��ن��س��ي��ق ف����ي األع���م���ال 
االتحاد  أن  وإلى  المشتركة 
كبيرة  أهمية  يولي  األورب��ي 
في  البلديات  دور  لترسيخ 
يعمل  وأن����ه س����وف  ل��ي��ب��ي��ا 
أجل  من  جهده  في  ما  كل 

ترسيخ هذا التعاون .
رئيس  ال��س��ي��د  وت��ح��دث 
للبلدية  التسييري  المجلس 
من  الُمقدم  بالدعم  ُمشيداً 

خاصة  األورب�����ي  االت���ح���اد 
يُثمن  وأن��ه  بنغازي  لبلدية 
ويأمل  ع��ال��ي��اً  العمل  ه��ذا 
ف��ي م��واص��ل��ة ه���ذا ال��دع��م 
فعال  دور  إل���ى  ويتطلع   .
ودولة  األورب��ي  االتحاد  من 
تحديداً  االتحادية  ألمانيا 
لمدينة  األعمار  إع��ادة  في 
بنغازي في شتى المجاالت 
خ��اص��ة ف��ي م��ج��ال إع���ادة 
إع���م���ار ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

للمدينة .
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب��أن 
ال���وف���د ق����ام ب��ع��ق��د ل��ق��اء 
الثاني  ال��ن��ائ��ب  معالي  م��ع 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
حومه  أح��م��ي��د  د.  ال��س��ي��د 

وع��دد م��ن أع��ض��اء مجلس 
ُمناقشة  ت��م  حيث  ال��ن��واب 
تمر  التي  الراهنة  األوضاع 
بها ليبيا ونتائج المؤتمرات 
هذا  في  الدولية  واللقاءات 

الصدد .
أيضاً  الوفد  التقى  كما 
واألعيان  الشيوخ  من  عدد 
ب��م��دي��ن��ة ب���ن���غ���ازي ال��ذي��ن 
أك�������دوا ألع����ض����اء ال���وف���د 
ال��زائ��ر ب���أن ق���رار إي��ق��اف 
ت��ص��دي��ر ال��ن��ف��ط ه��و ق��رار 
وهو  المواطنين  من  شعبي 
العناصر  نتيجة الستجالب 
الغير  وال��ت��وزي��ع  اإلره��اب��ي��ة 

العادل للثروة.

الماضي  األسبوع  خ��الل  عقد 
المليطانية،  بلدية  دي���وان  بمقر 
مصلحة  ف��رع  رئيس  مع  اجتماع 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ران��ي ب��ن��غ��ازي 
ال���ك���ب���رى ال��م��ه��ن��دس��ة ف���وزي���ة 
ب��وش��ع��ال��ة، وال��س��ادة وال��س��ي��دات 
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن م�����دراء ال��م��ك��ات��ب 
ورؤساء األقسام لعدة مواقع تحت 
التوسعية،  للمخططات  الدراسة 
للسكان  ميدانية  زي��ارة  تمت  كما 
بالشركة البولندية، والوقوف على 
الغير صحي،  والوضع  معاناتهم، 

للحياة  مالئمة  الغير  وال��ظ��روف 
اإلنسانية.

مصلحة  فرع  رئيس  وصرحت 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ران��ي ب��ن��غ��ازي 
الكبرى المهندسة فوزية بوشعالة 
»أن   - الليبية  األن��ب��اء  لوكالة   -

على  للوقوف  تأتي  الزيارة،  هذه 
األوضاع اإلنسانية لعدد كبير من 
بعنابر  القاطنة  الليبية  العائالت 

سابقا،  البولندية  الشركة  كامبو 
ورفع المعاناة عنهم حيث سنعمل 
إدارات  خالل  من  حثيثة  بجهود 
المختص  وال��م��ك��ت��ب  المصلحة 
وإع�����داد ال���دراس���ة ال��م��ط��ل��وب��ة، 
ثم  وم��ن  ع��ام،  مخطط  العتماد 
استشارية  لجنة  إلى  إحالتها  يتم 

بديوان المصلحة للدراسة«.
ال��ك��ث��ي��ر من  ي��ش��ار أن ه��ن��اك 
لمساكن  تحتاج  التي  ال��ع��ائ��الت 
ص��ح��ي��ة، ف���ي ظ���ل وج����ود أزم���ة 

السكن التي تشهدها البلدية.

اج���ت���م���ع ي������وم األح�����د 
ال���م���اض���ي رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة 
المنبثقة  اإلداري���ة  الرقابة 
الليبي  النواب  مجلس  عن 
السيد عبدالسالم الحاسي 
المجلس  رئيس  مع  بمكتبه 
طبرق  لبلدية  التسييري 
وأعضاء  بوالخطابية     فرج 
ال���م���ج���ل���س ال���ت���س���ي���ي���ري 
وم����دراء إدارت����ي ال��م��وارد 

والمشروعات .  
وت��ن��اول االج��ت��م��اع سير 
والمشاكل  بالبلدية  العمل 

وال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��واج��ه 
لتقديم  التسييري  المجلس 

الخدمات للموطنين. 

المجلس  رئ��ي��س  وق���دم 
ال��ت��س��ي��ي��ري ط��ب��رق ش��رح 
تعاني  م���ا  ل��ك��ل  تفصيلي 

للسيد  ب��ل��دي��ة ط��ب��رق  م��ن��ه 
رئيس الهيئة على استقباله 
البلدية  لمشاكل  وتفهمه 

وم��ت��اب��ع��ت��ه ل��م��ا ي����رد من 
الحكومة بالخصوص. 

وأك��������د رئ����ي����س ه��ي��ئ��ة 
المنبثقة  اإلداري���ة  الرقابة 
الليبي  النواب  مجلس  عن 
من  ط��ب��رق  بلدية  أن  على 
وال��ت��ي  المهمة  ال��ب��ل��دي��ات 
اختصاصها  نطاق  في  تقع 
العديد من المرافق المهمة 
وال���ت���ي ت���خ���دم ال��م��ن��ط��ق��ة 
الشرقية والبد من أن يكون 
فيها  ال��خ��دم��ات  م��س��ت��وى 

بالشكل الصحيح. 

دائ��رة  ع��ن  ال��ن��واب  ع��ق��دت عضو مجلس 
مدينة المرج الدكتورة »سلطنة المسماري« يوم 
الماضي إجتماع موسع ضم كل من  الخميس 
المجلس  ديوان  ووكيل  وأعضاء  رئيس  السادة 
محلة  مختار  والسيد  المرج  لبلدية  التسييري 
العويلية والسيد مختار محلة فرزوغة ولفيف 
التسييري  المجلس  وموظفي  مهندسي  م��ن 

ببلدية المرج.
المشاريع  لمناقشة  االج��ت��م��اع  وخ��ص��ص 
المستهدفة من قبل المجلس التسييري المرج 

وما حولها لطرحها على رئاسة مجلس الوزراء 
بالحكومة الليبية.

مدينة  تحتاجة  ما  أيضا  االجتماع  وتناول 
المرج من مشاريع في قطاع الصحة والداخلية 
واألع�����الم وال��ث��ق��اف��ة واإلس���ك���ان وال��م��راف��ق 
والمواصالت ومصلحة األوقاف وقطاع التعليم 
اإلجتماعية  وال��ش��ؤون  والرياضة  والسياحة 
والكهرباء والموارد المائية وغيرها من مرافق 
حيوية من شأنها النهوض بهذه البلدية وتقديم 

الخدمات التي تخدم الوطن والمواطن .

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  الليبية 
دي��وان  ف��ي  بمكتبه  الماضي  الثالثاء  ي��وم 
مجلس الوزراء بمدينة بنغازي عضو مجلس 

النواب عن العزيزية، السيد علي كشير.
ال����وزراء خالل  مجلس  رئ��ي��س  ون��اق��ش 
اجتماعه مع سيادة النائب احتياجات بلدية 
الخاص  المكتب  مدير  بحضور  العزيزية، 
الطاهر  السيد  ال����وزراء  مجلس  لرئيس 

محمد .
وخلص االجتماع إلى االتفاق على وضع 
آلية لتخصيص مبالغ ماليه لحل المختنقات 
بعد  خصوصا  البلدية  منها  تعاني  التي 
بأعالنها  النواب  مجلس  من  ق��رار  ص��دور 

منطقة منكوبة. 

باشرت مراقبة اقتصاد البريقة يوم 
الدفعة  توزيع  في  الماضي،  الثالثاء 
األولى لسنة 2020، من مادة الدقيق 

على المخابز العاملة بالبلدية.
على  بناء  التوزيع  عملية  وتتم  ه��ذا 
توجيهات مباشرة من مراقب االقتصاد 
ب��ال��ب��ل��دي��ة أح��م��د ال��م��ق��ري��ف، وذل���ك 
أسعار  م��وازن��ة  ص��ن��دوق  م��ع  بالتعاون 
اجدابيا، وفق الكشف الُمعد ُمسبًقا من 

قبل المراقبة.
البريقة  التوزيع بعض مخابز  وشمل 
الجديدة، وبشر، والتوزيع مستمر على 
باقي المخابز خالل اليومين القادمين.

رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية 
العزيزية مع عضو مجلس النواب عن الدائرة

مراقبة اقتصاد البريقة ُتباشر 
في توزيع الدفعة األولى لسنة 

2020 من مادة الدقيق
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بلديات
إشراف : سعيد الصيد

رئيس هيأة الرقابة اإلدارية يجتمع مع المجلس التسييري طبرق

وفد من االتحاد األوربي ودولة ألمانيا االتحادية يقوم بزيارة إلى بلدية بنغازي

رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بنغازي الكبرى يزور بلدية المليطانية



المركز النوعي للتدريب يحتضن )ماجستير( مصغر في إدارة األعمال

الجامعة الدولية تحتضن احتفالية إشهار »المنظمة الليبية للتنمية السياسية«

بعد إجراءات الفحص المجاني 

القافلة الطبية للهالل األحمر بمدينة سرت تختم أعمالها

حول دور الشباب في مزدة 

نشطاء يقيمون ورشة عمل بعنوان أطفال األمس- شباب اليوم - رجال الغد

المعرفة  منظمة  أق��ام��ت 
يوم  والتعلم  والتعليم  للثقافة 
ماجستير  ال��م��اض��ي  األح���د 
األع��م��ال،  إدارة  ف��ي  مصغر 
بالمركز النوعي للتدريب في 

منطقة الهواري ببنغازي 
رئيس  المحاضرة  أعطى 
مجلس إدارة الريادة للتدريب 
وال��ت��ط��وي��ر ال���دك���ت���ور ف��رج 
ال���ع���ق���وري، وال�����ذي ت��ح��دث 
اإلدارة  ع���ن  خ��الل��ه��ا  م���ن 
العديد  بحضور  ومقوماتها، 
مختلف  م��ن  المتدربين  م��ن 

القطاعات.
من جانبه قال مدير إدارة 
المعرفة  لمنظمة  ال��ب��رام��ج 
والتعلم   وال��ت��ع��ل��ي��م  للثقافة 
السيد مطيع  محمد علي  إن 

مع  يتماشي  الماجستير  هذا 
حيث  المتقدمة  العالم  دول 
يعطى 20 ساعة تدريبية أي 
اليوم  في  ساعات   4 بمعدل 
الصباحية  ال��ف��ت��رت��ي��ن  ع��ل��ى 

والمسائية.
الهدف  إن  وأض��اف مطيع 
في  الفرصة  إتاحة  هو  منه 
حيث  م��ن  العملي  ال��ج��ان��ب 
التحصيل والكفاءة في العمل 

والخبرة.
ال��م��ن��ظ��م��ة   أن  وأض������اف 
للجهات  ال��ف��رص��ة  م��ن��ح��ت 
ال��ع��ام��ة وال���خ���اص���ة، ألن��ه��ا 
العديد  تنفيذ  على  تعمل  
إلى  والتي تصل  البرامج  من 
جانب  إل���ى  ب��رن��ام��ج،   154
ال���م���ش���ارك���ة م����ع م��ؤس��س��ة 

والتطوير  والتدريب  الريادة 
فرج  ال��دك��ت��ور  يرأسها  التي 

العقوري.
وف��ي ال��س��ي��اق  ذات���ه  قال 
الريادة  إدارة  مجلس  رئيس 
المدرب  والتطوير  للتدريب 
ال��دك��ت��ور ف��رج ال��ع��ق��وري، إن 
مقرها  التي  المؤسسة  هذه 
ب���م���دي���ن���ة  ش����ح����ات ت��ق��وم  
المصغر  الماجستير  بإعطاء 
من  ب������اإلدارات،  للموظفين 
لديهم  ال��خ��ب��رة  زي����ادة  أج���ل 

والرفع من كفاءتهم.
ال��ع��ق��وري إن ه��ذه  وذك���ر 
ال���م���ح���اض���رة ت��خ��ت��ص ف��ي 
والتنظيم،  اإلدارة  أه���داف 
اإلدارية  العملية  قيام  وكيفية 

وخصائصها.

للعلوم  الدولية  الليبية  الجامعة  احتضنت 
إش��ه��ار  احتفالية  ال��م��اض��ي  ال��س��ب��ت  الطبية 

المنظمة الليبية للتنمية السياسية.
وشخصيات  نخب  االحتفالية  وحضر  هذا 
أكاديمية وسياسية وأمنية وعسكرية وإعالمية 

وأساتذة بالجامعات .
المنظمة  ت��م تأسيس  ق��د  أن���ه   إل��ى  ي��ش��ار 
من  مجموعة  تضم  حيث  أش��ه��ر،  ثالثة  منذ 
)العالقات  م��ج��االت  ف��ي  مختصون  الشباب 
واإلعالم والقانون ومؤسسات المجتمع المدني 
العلمي(، وقريباً سوف يتم اإلعالن  والمجلس 

عن مقرها الرئيسي .
الليبية  المنظمة  رئيس  أوض��ح  جانبه  من 
المنظمة  إن  الفالح  جمال  السياسية  للتنمية 
غير حكومية وأنشأت حديثاً بعزيمة مجموعة 
من الشباب، محاولة لتغيير مايحدث في ليبيا 
الفكري  والتلوث  التراكمات  من  عامة،  بصورة 
المشهد  تصدر  نتيجة  السياسي،  العمل  وفي 

شخصيات عبثت بالوطن. 
وأضاف لذلك حاولنا بقدر اإلمكان أن ننشئ 
ثقافية،  تنموية  توعوية  لتكون  المنظمة  هذه 
تحاول أن يكون لها دور تثقيفي تنموي يؤثر في 

الشخصية السياسية بصفة عامة .
ودعا الفالح الجميع للمشاركة في المنظمة، 

واألفكار  األراء  وتتلقى  للجميع  مفتوحة  وإنها 
والمقترحات، التي تساهم في المساعدة على 
بناء  في  أيضا  وتساعد  المنظمة،  مهام  تنفيذ 

مؤسسات الدولة .
و من جانبه  أشار المدير التنفيذي للمنظمة 
إلى  العمري  محمد  السياسية  للتنمية  الليبية 
ال��م��ن��ظ��م��ة  توعية  ت��أس��ي��س  ال��ه��دف م��ن  أن 
تساهم في  التي  واألفكار  اآلراء  وتلقي  الناس 
الثوابت  على  والتأكيد  الدولة،  مؤسسات  بناء 
والتنمية  التنشئة  على  العمل  وأيضاً  الوطنية، 
والمشاركة  بمفهومها،  والتوعية  السياسية 

المواطن  مضمون  على  والتأكد  السياسية، 
وحقوقه وواجباته.

نشر  إل��ى  أي��ض��ا  المنظمة  ت��ه��دف  وت��اب��ع  
وسيادة  اإلنسان،  وحقوق  والمساواة  العدالة 
القانون والمساهمة في المحافظة على األمن 
ال��ت��س��ام��ح، ومحاربة  إل��ى  وال��دع��وة  ال��وط��ن��ي 
الرأي  قياس  عملية  في  والمشاركة  التطرف 
وموقف  العام،  الرأي  اتجاهات  ومعرفة  العام 
ناحية  م��ن  للمساعدة  المختلفة  ال��ق��ض��اي��ا 
تشخيص القضايا المساعدة واتخاد القرارات 

الصائبة حياله

لألمانة  التابعة  الطبية  القافلة  اختتمت 
تضم  والتي  الليبي   األحمر  للهالل  العامة 
عملها  التخصصات   مختلف  م��ن  أط��ب��اء 
األسبوع الماضي  داخل عيادات فرع الهالل 

األحمر سرت.
الهالل  لجمعية  الرسمية  للصفحة  ووفقا 
األحمر سرت عبر موقع التواصل االجتماعي  
الفيس بوك، بلغ عدد الحاالت التي تم توقيع 

الكشف عليها مجانا، منذ بداية القافلة حتى 
انتهاء العمل  »411« حالة، وقد شاركت في 

اليوم الختامي للقافلة  كلية التمريض .
وأشار الجمعية  إلى أن  األطباء  أجروا 
حالة   »211« ع��ل��ى   ، ال��م��ج��ان��ي  ال��ك��ش��ف 
ال��ف��رع،  ع��ي��ادة  داخ���ل  للمواطنين  مرضية 
والهالل   ،3 رق��م  صحي  المركز  بمشاركة 

األحمر الليبي سرت

م��ن نشطاء  ن��ظ��م ع���دد 
المجتمع المدني والحكماء 
واألع���ي���ان وال��ش��ب��اب في 
عمل  ورش���ة  م���زدة  مدينة 
ت���ح���ت ع����ن����وان “أط���ف���ال 
األم����س- ش��ب��اب ال��ي��وم – 

رجال الغد ” 
عدة  ال��ورش��ة  وتضمنت 
م����ح����اور ت��ل��خ��ص��ت ح���ول 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��م��ج��ت��م��ع من 
ال���ش���ب���اب ودوره��������م ف��ي 
المحافظة على البيئة وفي 

وإحداث  المشاكل  معالجة 
والتنمية  االيجابي  التغيير 
الشباب  وأهمية  المجتمع، 
في تقدم المجتمع، إضافة 
إلى محور آخر وهو النزاع، 
أس��ب��اب��ه وط����رق ع��الج��ه، 

ضمن  الورشة  هذه  وتأتي 
سلسلة ورش عمل تقام في 
دور  تعزيز  بهدف  المدينة 
الشباب وصقلهم وتأهيلهم 

.
وال���ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن 

الليبي   ال��ش��ب��اب  م��ع��ظ��م  
ي��ع��ان��ي م��ن ارت���ف���اع نسبة 
ال��ب��ط��ال��ة وان���ع���دام ف��رص 
وزارة  كشفت  فقد  العمل، 
العمل في الحكومة  الليبية 
ليبيا  في  البطالة  بلوغ  عن 

م��ادف��ع   ،19% نسبته  م��ا 
السعي  إل��ى  العمل  وزارة 
فرص  لتوفير  دائ��م  بشكل 
عمل الشباب وإقامة دورات 
أهمية  كثيرة حول  تدريبية 
خ��ل��ق وظ��ائ��ف ب��دي��ل��ة عن 
الوظائف العامة، في إشارة 
للقطاع الخاص، ومن شأن 
مثل هذه المبادرات األهلية 
الدفع قدما بعجلة التطوير 
وتنمية المهارات لدى هذه 

الفئة المهمة.

األس��ن��ان  لتقويم  الليبية   الجمعية  اق��ام��ت 
المؤتمر السّنوي الرابع بالجامعة الدولية بمدينة 

بنغازي األسبوع الماضي ؟
مشارك  وأستاذ  التدريس  هيئة  عضو  وقالت 
في قسم التقويم كلية طب األسنان جامعة بنغازي 
الدكتورة  األسنان  لتقويم  الليبية  جمعية  ورئيس 
إيمان عبدالقادر  أن جمعية تقويم األسنان والتي 
تأسست سنة  2013، تعد جمعية تعليمية غير 
وعلى  التبرعات  على  نشاطها  في  تعتمد  ربحية 

االشتراكات بالمؤتمرات للقيام بمهامها.
وأوضحت أن الهدف األساسي إلنشاء الجمعية 
هو تطوير طب األسنان بصفه عامة، واختصاص 

طب األسنان بصفة خاصة .
ال  األس��ن��ان  تقويم  اختصاص  إن  وت��اب��ع��ت:” 
يشمل األسنان فقط نحن نملك عالقة وطيده مع 
مشاكل أخرى كمشاكل الشفه األرنبية، وتشوهات 

الوجه والفكين “.
وأشارت إلى أنه من األفضل أن يكون المجتمع 
التطورات  مواكبين  والطلبة  واألطباء  واألساتذة 
في مجال تقويم األسنان،عن طريق إقامة ندوات، 

ودورات، ومؤتمرات.
الرابع  السنوي  المؤتمر  هذا  أن   ”: وأضافت 
مدار  على  وامتد  علمية  ورق��ة  وال��ذي ضم 24 

يومين بمشاركة جميع مناطق ليببا “.
األسنان  لتقويم  الليبية  الجمعية  رئيس  الفتة 
الدكتورة إيمان عبدالقادر إلى أن  مؤتمر السنة 
الماضية كان أنجح من ناحية تعددّية المشاركات 
من عدة دول منها األردن، ومصر ، وأّن الظروف 
هذه السنة صعبة والدعم المادي قليل إلى حد 

ما .
وجه  فم  جراحة  استشاري  ق��ال  جهته  من  و 
مرعي  ال��دك��ت��ور  ت��دري��س  هيئة  وع��ض��و  وفكين 
العرفي أنه كانت لديه مشاركة بخصوص بعض 

الحاالت الجراحية التي لها عالقة بالتقويم. 

الماضي  األسبوع  ليبيا  شباب  مجلس  عقد 
والرياضة   الشباب  هيئة  بمقر  األول،  اجتماعه 
وذل��ك  ب��ن��غ��ازي  مدينة  ف��ي  الليبية،  بالحكومة 

للتنسيق حول الصالح العام.
وضّم االجتماع رئيس هيئة الشباب والرياضة 
الّشؤون  قسم  ورئيس  بوزريدة”،  “سالم  األستاذ 
المجالس  رئ��ي��س  ب��ح��ض��ور  بالهيئة،  اإلدارّي�����ة 
الشبابية لليبيا األستاذ “عبدالله عويدان”، وعدد 

من رؤساء المجالس من جميع أنحاء ليبيا .
وفي تصريح  إعالمي لمنسق المنطقة الشرقية 
الجملي حول  اهليل  ليبيا عطية  لمجلس شباب 
تنظيم  كيفية  بأنه  تمحور حول  أفاد   االجتماع 
الملتقيات  ودع��م  الهيئة،  داخ��ل  الشباب  هيكل 
المحررة من  المدن  الشبابية داخل  والمؤتمرات 

أجل توحيد أبناء الوطن الواحد

الجمعية الليبية لتقويم األسنان 
تقيم  مؤتمرها السّنوي الرابع

بحضور رئيس هيأة الّشباب والّرياضة 

مجلس شباب ليبيا يعقد اجتماعا موسعا
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جمتمع مدني
إشراف : عمر جابر



واألنشطة  البرامج  أقام قسم 
بمركز  واإلع��الم  الثقافة  بمكتب 
للدكتورة  محاضرة  البورى  وهبى 
قسم  رئيسة  الفاخرى  مصيونة 

الفلسفة بجامعة بنغازى .
ال��م��ح��اض��رة ال���ت���ي أق��ي��م��ت 
م��س��اء ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي 
العلمية  »الحقيقية  بعنوان  جاءت 

والحقيقة الفلسفية« .
لفيف من  المحاضرة  وحضر 
بالمجال  والمهتمين  المثقفين 
ورواد  القسم  وط��الب  الفلسفى 

المركز وشخصيات عامة.
محورين  المحاضرة  وتناولت 

أساسيين هما التعريف بالحقيقة 
ومحور  الحق،  بمفهوم  ومقارنتها 
الثانى مقاييس الحقيقية ومعايير 
التطابق بينها وبين مفهوم الحق .
مصيونة  ال��دك��ت��ورة  وأك����دت 
الفلسفى   ال��ف��ك��ر  أن  ال��ف��اخ��رى 
الفتة  الواقعية،  عن  بعيًدا  ليس 
إلى أن تلك األفكار يجب أن تكون 

منزهة وواضحة .
الفكر  أن  اعتبرت  الفاخرى 
أخ��الق��ى،  طابعى  ذات  فلسفى 
المفهوم  حقيقة  أن  إل��ى  مشيرة 
تابثة وموضوعية بعيدة عن رغبات 

ومصالح ومنافع االشخاص . 

أريد أن أبكي
كاألطفال..
طفاًل .....

لم أتناوله كاآلباء
عاملته كرجٍل
فغادر سريعاً

حفاظاً على طفولته
أخذ معه البهجَة
فصارت األعياُد

بال قناديل،

األلواَن ....
فصارت 

الحياةُ 
باهتة..

أريد أن أبكي
فالوجع أكبر
من الكبرياء

يعاودني كل صباح
وأنا أفتقد فوضاه،

كل وجبة

وأنا أفتقد فمه
بين األفواه،

كل صمت سمج
وأنا أفتقد

ما يثير من صخب
وبينما أعود

في آخر الليل
أعّرج على غرفته

ألكتشف من جديد
أنه غائب ...

أريد أن أبكي 
كاألطفال ............

أن أجد منفذاً
لهذا الحزن 
الذي يأكلني
الذي يهّدني

فأرزح تحت وطأته
حياً بال حياة

أخذ معه الملَح
فصارت  

الحياةُ  
باسلة..

كل شيء 
غاب طعمه
وأنا أقف 

بكل ما تجرعته
من سطوة كاذبة

أمتنع عن البكاء!!
2006

تأخر الوقت..
أقول ذلك ثم أشرع بكتابة قصيدة 

طويلة ال تنتهي.. 
أنظر لها جيداً بعد ذلك.. 

بها  أن  ل��و  أط��راف��ه��ا  أتلمس  أتفّحصها.. 
نتوءات.. 

أنفث عليها بخار روحي ثم أمسحها 
بطرف قلبي.. لكنها ال تتضح. 

أبتسم وأمحوها بال سبب وأبكي.. 
تأخر الوقت.. 

العمر  منحدر  فوق  تتدفق  الغزيرة  واألي��ام 

بسرعة.. 
وأنا ال أفعل شيئاً سوى حفر النايات أمامها 

كي ال تجرف كل شيء.. 
شيء  وال  إغ��م��اض��ة  نصف  عيني  أغ��م��ض 

واضح في األفق.. 
أُسرع في المشي.. 
أهرول.. أركض.. 

لكن الوقت قد تأخر حقاً.. 
تأخر عن كل شيء 
عن الحب والكره.. 

عن انتظار الذين لم ينتظرونا 

عن قول أشياء كان البد من قولها وهي 
طازجة.. 

تأخر حتى عن االعتذارات الحقيقية.. 
نسامح  كي  نترقبها  كنا  التي  االع��ت��ذارات 

األحبة.. 
ال وقت أيضاً للضحك 

حيث سيبدو األمر وقحاً كثيراً حين نضحك
 في الوقت الضائع.. 

انتهاء  بعد  حتى  البكاء فقط.. يعد صالحاً 
الوقت.

1
   ... في الُكّتاب.. ينظر من طرف عينه إلى 
كاألفعى  المتمدد  الفلقة  وحبل  وعصاه  الفقيه 
)حفظت  إلّي:  ينظر  أن  دون  يهمس  جانبه..  إلى 

المطففين تكسير.. قدماي تتنمالن(.
2

   ... في الفصل.. ينظر من طرف عينه إلى 
كّفه..  بها  يصفع  التي  الطويلة  ومسطرته  المعلم 

يهمس دون أن ينظر إلّي: )المسطرة أصعب من 
العصا.. فيها حاّفة(.

3
   ... في الجيش.. ينظر من طرف عينه إلى 
الضابط الذي يستعرضنا في الساحة.. يوشوش 
دون أن ينظر إلّي: )حذائي ليس المعاً  كما ينبغي.. 

هل سيالحظ ذلك(؟
4

   ... في بوابة األمن.. يهمس في أذني وهو 
يفّتش جيوبه: )نسيت بطاقتي الشخصية(.

5
   ... في نزهتنا في الصحراء.. نحتسي الشاي 
تحت قمر ينشر نوره بالتساوي على كل األركان.. 
)هل أضع  المرة:  إلّي هذه  ينظر  وهو  يوشوش.. 

لك مزيداً من السكر في الشاي(؟! 
)2013(

محاضرة بعنوان “الحقيقة العلمية والحقيقة الفلسفية” بمركز وهبى البورى

سطوة كاذبة

مثَل ثقٍب في نافذة

وشوشة

<< شعر

<< شعر

<< قصة قصيرة

الوقوع في الشبكة

هذا بيان الحب..!!

بقلم : صاحل قادربوه

بقلم : ناجي احلربي

بقلم. مجعة عبدالعليم

بقلم. مفتاح العلواني

بقلم. أمحد يوسف عقيلة

بقلـوب مؤمنـة بقضاء اهلل وقدره نتقـدم إلى الزميل اإلعالمي

مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب الليبي

داعين اهلل سبحانه وتعالى بأن يتغمده بواسع  رحمته وللجميـع الصبــر والسـلوان 

بأحـر التعـازي والمواســاة في وفـاة المغفور له بإذن اهلل تعالى صهره )والد زوجته( 

إّنا هلل وإّنا إليه راجعون

نزار املتجول

م. مختار محمود الطلحي
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ثقافة وفنون

جديد  لجيل  تاريخية  إمكانية  الشبكة  وف��رت 
من الطامحين للتعبير عن أفكارهم وأحالمهم عن 
طريق الكتابة، وهو بالطبع أمل مستحق وباب وعد 
الذين  المبدعين  من  هام  عدد  باستقبال  واس��ع 
توفرت لهم المعرفة إلى جوار الفتح التقني، غير 
أن هذا الظرف الجيد الذي وجد فيه كتاب عصر 
كونه  عن  بدال  الجميل  الوهم  يكون  قد  اإلنترنت 
أصحاب  من  قطاعا  ينتج  مما  المحتمل؛  الواقع 
اإليهام  بفعل  تتحول  التي  الصغرى  المحاوالت 
إلى مجرد  المفروغ منه  التواصل  اإللكتروني في 
ذوات دون فلسفة، أو مدونين دون أسلوب، ودون 

هوية.
واالستفادة  بالتقنية  الداعين لالحتفاء  أنا من 
لم  هذا  أن  غير  إمكانياتها،  على  والتعويل  منها 
يفقدني الحس النقدي، وال قدرة تمييز الجودة من 
بين االرتباكات، فرغم هذا التواصل العميق بيني 
وااللتقاء  التوصيل  في  المذهلة  الشساعة  وبين 
بين آالف الكتاب وماليين القراء والمتابعين بيد 
بما  الوعي  محاولة  عن  يثنيني  لن  ذل��ك  كل  أن 
بنجومية  انبهار  دون  الشبكة،  على  مطروح  هو 
االستثنائي  التأثير  بالفعل  تحقق  مالم  افتراضية 
الموهبة  لذي  يتوفر  ما  بصراحة  وهو  األصيل، 
بداية  عصر  حتى  وقبل  التقنية  هذه  دون  الفذة 

استخدام الكمبيوتر.
كان هناك دعوة شهدتها بتكوين اتحاد لكتاب 
ورواي��ات  افتراضي  شعر  كتاب  يضم  اإلنترنت، 
طريفة  ال��ف��ك��رة  ك��ان��ت  أخفيكم  وال  اف��ت��راض��ي��ة، 
واالس��ت��خ��ف��اف،  للشفقة  مثير  المتحقق  ل��ك��ن 
وواعية  جدية  تكن  لم  إن  التقنية  فاستخدامات 
وما  اإلنسان  ب��روح  الخاصة  الحدود  وتستوعب 
أنتجه من آلة ذات وظيفة خاصة فلن يمكن الظفر 
العمل  من  المتقبلة  النتيجة  أو  التجريب  بشرف 
في إطار نظرية قفزة، وهو ما نتج عن مثل ذلك 
االتحاد الطفرة الذي لم يكن له بالفعل قيمة تذكر 
سوى تسليط الضوء، وبعض الحظوة، واستقطاب 

القافزين.
ينتجها  وج���دان���ي،  عقلي  ع��م��ل  ه��ي  ال��ك��ت��اب��ة 
وال  ص���ارم،  وذه��ن  جامحة  ومخيلة  ح��ار  ضمير 
يلزم فيسبوك وتويتر وأخواتهم للدفع بهذا العمل 
وهو  االنتشار،  فرصة  األمر  يعدو  فال  ال  بنيويا، 
ما تحقق لكتاب مازالوا يؤمنون بالورق أكثر مما 
حسن  كل  مع  المفترضين،  لالفتراضيين  تحقق 

النية تجاههم، والتأسف الصادق عليهم.
يجب أن ينظر للتقنية في حقل الكتابة بصفتها 
وحقيقتها ووجودها الوظيفي، فلن تحقق في معظم 
األحوال إنتاج الكتاب والكاتبات االستثنائيين وال 
حتى المأمول فيهم، وإنما هي دعم ترويجي لما 
بحرارة  ممزوجا  البشري  العقل  في  إنتاجه  يتم 
يقال  ال  والغاية، حتى  واللحظة  والعاطفة  النفس 
ينتجها شيء  الكتابة  كتابا،  أنتج  قد  اإلنترنت  إن 
وإن  اإلشهار  بصور  له  عالقة  ال  تماما،  مختلف 

استفاد منها مصلحيا.

البعض  بعضنا  ي��ح��ب  أن  وب��ش��دة  نفتقد 
فالعاطفة  شائبة..  تشوبه  ال  ص��ادق  بإخالص 
اإلنسانية النبيلة يجب تحريرها من التخلف ومن 
التي  المقيتة  القبلية  ومن  البغض  ومن  الحقد 
استشرت في أوصال مجتمعنا .. فأصبحت كل 
الوظائف تسيطر عليها قبيلة واحدة بحجة ملكية 
األرض.. هذا الوباء يكاد يجتاح كل مدن وطننا 
.. ليس في منطقة دون غيرها.. سيطرة الذات 
الهاوية..  القاتلة تقود البالد إلى  التملك  ورغبة 
فالحب هو العمود الفقري للوطن الذي يحتوينا.. 
تكون  األرض  على  الحب  ويموت  ينتهي  فعندما 
نهاية العالم في أقل من لمح البصر.. والفالسفة 
ال  ج��ذري  حلها  رياضية  مسألة  الحب  يقولون: 
إلى  وال  تعليم  إلى  يحتاج  ال  والحب  ل��ه..  نهاية 
في  تراجع  وال  اإلجابة   تردد في  إلى  وال  شرح 
المواقف .. وهذه دعوة لنبذ القبيلة .. دعوة إلى 
الحب لوجه الله ولوجه الوطن.. ففي الحب حياة 
ولتذهب  بعضكم  حبوا  وألوالدن���ا..  ولنا  للوطن 

القبيلة الجحيم..

تعزية
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نة  معيَّ ل��ح��ظ��ٌة  ُه��ن��اَك 
ما  شيًئا  أنَّ  فيها  ت���درُك 
شيٌء  داِخِلك،  في  يتَعْملُق 
ُكنَهه،  تدري  ال  الغالِب  في 
وت��ك��اُد  ب���ه،  ت��ش��ع��ُر  لكنك 
قبيٌح،  ش���يٌء  ���ه  أنَّ ت��ج��ُزُم 

َمقيت
شيٌء يحُشرَك في زاويِة 
العجز، فال أنَت الذي تعِرفُه 
وال  عنه،  َث  لتتحدَّ جيدًا 
أن  تستطيع  ب��ال��ذي  أن��ت 

تتجاهله.

أهديك يا طفلتي مني  سالمي

أنشودًة يشدو بها العشاق

فلتنظري إن الكالم كالمي

لحٌن وذاب على شفا االوراق

*  *  *

يا من أحبك ، أنت في أحالمي

تتقربين ومني حتى تنامي

أقدامك الصغرى تدوس على فمي

والحب في الوجدان حي ناِم

ناَم الذين أحبهم في جفنة

من دمع عيٍن نومها جافاني

يا قبلًة ُحلوة على خد السماء

نامي على رمشي وفي أجفاني

ُجري الحياة على االنامل طفلة

تعدو وتسقط عند حضن حاني

موسومة بالحب  تعبق بالشدى

معشوقة ترنوا على ألحاني

*  *  *

كوني بقربي واهمسي لمسامي

ناديني يا أبتي بحب سامي

ناديني يا أبتي بكل فتوة

حيث األسامي ال تعد أسامي

قولي أحبك يا أبي في همسة

إن األبوة يافتاتي وسامي

يا طفلة في الغنج كانت طائرا

عصفورة قد حلقت لتراني

باقُة الَعزِف
نوتة ااِلْنحناِء 

ال َيَراَها إال َدِقيُق الُبَكاِء
*  *  *

يُل  هَكذا اللَّ
َعْن ُرؤاَي اْستمدَّ الّناَي

ألقى ِبحزِنِه في الَفضاِء
*  *  *

فالمَدى الَيْوَم 
لْيَس إال اْمِتداًدا الحتراقي 

وُظلمًة النِزوائي

*  *  *
ُكلُّ ُحْزٍن في الَقْرِن َما َكاَن إال

َطْرَف َعْيٍن 
أو َغْمَضًة ِمْن َعناِئي
*  *  *

َفْهَرُس الُعمِر 
-قْبَل أْن َيْبُلَغ الُعْمُر الّتفاِصيَل- 

قاِء - طاعٌن في الشَّ
*  *  *

الُخطى.. اآللُة
ُروُب.. المواويُل الدُّ

الّنهايات.. رقصة األرجاء
*  *  *

ماِء َتصعُد أرواُح ًما للسَّ ُسلَّ
ماِء ًما للسَّ الَمجانيِن ُسلَّ

*  *  *
ال تعّوْل على الَمَسامِع َما َلْم

َتْخُط للُمْشَتَهى على اْسِتْحياِء
*  *  *

ِر َما َلْم ْل على الّتصوُّ ال تعوِّ
َل ماِء ْل عَلْيَك َشالَّ َيَتنزَّ

*  *  *

ُمنِعٌش أن َيرى الّنجوَم فؤاٌد
ماِء  ُقَبَل األرِض في َجِبيِن السَّ

*  *  *
هل أنا طيُنها؟ 
َوَهْل ِهَي َماِئي؟

ألَهمْتِني َتْشِكيَلُة األْشَياِء
*  *  *

فاْمَتهنُت الَحَياَة
ا  ي الُحبَّ إمَّ أْي أْن أَغنِّ

أو أْن أحبَّ ِغَنائي
*  *  *

...يسرق  ريته  وليدك  مرهون  يا   (
اذويله قصيته ( 

خرافة أم بسيسي كما لم تسمعونها 
من قبل ..

»أم  بالسيدة  التقيت   ، حلم  ذات 
التي   ، ال��ح��ك��اي��ة  بطلة   ،  « بسيسي 
قطعت ذيل الفأر ، فقصت لي حكايتها 

مع والد الفأر »فوير«
) كنا صغاراً ، نسرق الطعام لنجلبه 
العفن  الجبن  ببقايا  نتلذذ   ، لعشيرتنا 
ونلعق قطرات الحليب المتساقطة على 
أراضي المطابخ ، وكم من مرة وقعنا 
في فخ قطعة من علبة كرتون موضوع 
عليها شريحة طماطم أو قطعة جبن ، 
نحسبه في بادئ األمر طعاماً عادياً ، 
وما إن نقترب منه إذ به فخ ، نتفطن 

لألمر بسرعة ونهرب .
وكم من مرة رشوا أمام بيوتنا حبات 
وتجبرنا  تخنقنا  التي  األس��ود  الفلفل 

عيشتنا  آخر،  وطٍن  إلى  الرحيل  على 
صعبة كثيراً نحن معشر الفئران.

ذات مرة وقعت في فخ قطعة كرتون 
، فصرت  ب��ال��ص��م��غ  ذي��ل��ي  وال��ت��ص��ق 
علي«  يانا  علي  »يانا  وأول��ول  أص��رخ 
وصرخت   ، أحد  ندائي  يسمع  فلم   ،
حتى يئست واستسلمت للموت ، لكن 
ال��ق��در رزق��ن��ي ب��وال��د »ف��وي��ر« واسمه 
 ، العضالت  مفتول  ك��ان   ، »ف����أرور« 
البياض  إلى  يميل  لونه  جداً،  وسيماً 
 ، إنقاذي  كثيراً  اقترب مني وحاول   ،
لكن محاوالته باءت بالفشل ، فاضطر 

إلى قطع ذيلي .
حزنت حزناَ شديداَ، تمنيت الموت 
وال العيش بدون ذيل ، أنِت ال تعلمين 
بدونه  فالمرأة   ، الذيل  لنا  يعني  ماذا 
تفقد نصف جمالها ولن تعود مرغوبة 
عند الجنس اآلخر بتاتاً، لكن »فأرور« 

لم يتركني وحدي بتاتاً ..

منه  حرمتني   ، الشر  نبع  أمه  لكن 
وحرمتنا أن نعيش حبنا ونتوجه بزواج 

ونمأل بيتنا أطفاالً ..
ابنة خالته وهي  »ف��أرور« من  تزوج 

فأرة غبية ، بشعة ، فرقنا ذيل !!
ولم   ، أليم  في عذاب  عشت عمراً 
 ، مطلقاً  العيش  م���رارة  على  أج��س��ر 
أن  إلى   ، بذكرياتي معه  كنت أصطبر 
تزوجت من »بات بسيسي » ولم أمكث 
إثر  حياته  انتهت  فقد   ، ع��ام��اً  معه 
اختناق بحبات الفلفل األسود ، أنجبت 

منه »بسيسي » ..
 « األي��ام وعملت في صناعة  م��رت 
أبيعها  وكنت   ،  « والجالويل  الغرابيل 
حتى  صيتي  وذاع  المنطقة  لسكان 

صرت معروفة في أغلب البلد ..
آخر  منزل  إل��ى  منزلي  من  انتقلت 
أكبر ، حتى أستطيع العمل فيه بشكل 

جيد .

خ��ارج  كنت   ، خريفية  عشية  ف��ي 
المتساقط  الشجر  أكنس ورق  المنزل 
ضئيل   ، اللون  أبيض  ف��أراً  فلمحت   ،
»ف��أرور«  ب�  مظهره  فذكرني   ، الحجم 
ناديته   ، كثيراً  يشبهه  ك��م  أل��ل��ه  ي��ا   ،

فأجابني فسألته : ايش اسمك ..
- فوير فأرور لشهب ..

يا ربي ، تلك اللحظة وعند إشهاره 
ومر  األرض  بي  دارت   ، وال��ده  باسم 
شريط ذكرياتي مع محبوبي أمامي ..

- ايش تريد يا وليد ..
- تسلم عليك أمي وقالتلك عطيني 

غربااااال ..
- عدي خوذ واحد ورد بالك تشرب 
من الحليب ..لو تشربه نقصلك ذيلك..

وأنت يا عزيزتي تعلمين بقية القصة 
، وكيف قصصت ذيله وانتقمت لعمري 
التي  ال��ع��ذاب  لحظات  ولكل  الحزين 

عشتها بعيداً عن »فأرور« ..

َك��ص��ح��َراِء يَ��اِب��س��ة، ال 
ُممطرة  َسماء  سوی  تريد 
وكشجرة  َعطشها،  ت��روي 
ف���ي خ��ري��ف��ه��ا ت��ت��س��اق��ط 
أوراق����ه����ا، ت��ن��ت��ظ��ر رب��ی��ع��اً 
ال  عاقر  وكامرأة  يُحِيیها، 
ت��ري��د م��ن رّب��َه��ا غ��ی��َر روح 

تخرج ِمن رحمها، كنُت
يوَمها،  أذك���ر  ِزل���ُت  َم��ا 
في  الَقدر  َقذفني  ِحینما 
الُمخیف،  ال��َع��ال��م  ُح��ض��ن 
الّنحیف  َج��س��دي  وج���دُت 
ُم��ل��ت��ص��ق��اً ب��ج��دار أب��یَ��ض 
يَعتريه الجبص، كنُت خائفة 
يَوم  العذَراء  مريم  َكخوف 
أرتجف  الَمخاض،  أت��اَه��ا 
أرتدي  وكنُت  وخوفاً،  برداً 
ت��ن��وَرة َوردي���ة م��َع َقمیص 
الّطويل  وَش��ع��ري  أب��ی��ض، 
المتَجّمد،  َظهري  يَكتسي 
كّل  يَكون  أن  بشّدة  رغبُت 
بشّدة  ورغبُت  حلماً،  هَذا 
أيضاً أن أستیقَظ من هَذا 
الحلم، وأفّك َشفراته، حّتی 
غفوتي  ِم���ن  استیقظني 
َصوت لم يُكن مألوفاً عند 
َهادئة  ِبنبرة  ق��اَل  أذنَ���اي، 

أراَحت َخاطري المتَبعثر:
يَا  ُهنا  تفعلیَن  م��اذا   -

بُنّیتي في وقت كَهذا !؟ 
ُدون  شفتاي  التصقت 
أستوعب  ل��م  تتحّركا،  أن 
نفسي  س���أل���ت  ق���ص���ده، 

ف���ي خ���اط���ري، أل����م يكن 
ح��ل��م��اً ؟ ب����دا ل���ي األم���ر 
عجوزاً،  ذاك  كان  واقعیاً، 
والشیب  ال��ظ��ه��ر،  م��ق��وس 
اس��ت��وط��ن ك���ل ش��ع��ی��رات 
ش��ارب ضخم،  له  جسده، 
من  الكثیر  تخفَيان  وعیناه 
ك���ان صمتي  ال��ح��ك��اي��ات، 
مطوالً، وكان ينتظر جواباً 
يُسكت فضوله، كان بطيء 
لم  أيضاً،  والكالم  الحركة 
ي��ه��دأ ف��ض��ول��ه ح��ت��ی ك��ّرر 

ُسؤاله بإلحاح : 
- أن����ا أس���أل���ِك م���اذا 

تفعلین هنا ؟
القدر،  أّيها  تَذكر  َه��ل 
َكم كان ُعمري يَومها ؟ كنُت 
عمري،  ِمن  الّسادسة  في 
الُعمر،  ِسیّتینّیة  وكأّنني 
شيئاً،  تمسح  ل��م  َذاك��رت��ي 
التفاصیل  بكل  احتفظُت 

والجزئیات٠ 
ال��َع��ج��وز  ذاك  أج���ب���ُت 
ال��ِم��س��ك��ی��ن ب���ك���ّل ُه����دوء 
وَعیناي تكاَدان تمطَران : 

- ال أدري يا عّمي !
- كیَف ال تدريَن ؟ ُمنذ 

متی وأنِت ُهنا ؟ 
- أقسم لَك ال أدري٠  

ج�����ل�����س�����ُت َج����ل����س����ة 
ودفنُت  ِحینها،  الُقرفصاء 
ما  بعَد  ِدراعي  بَین  َوجهي 
أَجبته، َكي ال يَری ُدموعي، 

لماذا  أعلَم  أن  دون  بكیُت 
أبكي وعلی َمن أبكي٠

َس��ح��ب��ن��ي ب��ل��ط��ف إل��ی 
بَعدما  ال���ّداف���ئ،  ُح��ض��ن��ه 
َش��ع��ر ب��ان��ه��یَ��اري وَم��س��ح 
ُدموعي بأنامله المرتِعشة، 

معّبراً :
ي��ا  ِرس�����ل�����ك  ع���ل���ی   -
ُحضن  في  أن��ِت  َعزيزتي، 
 ٠ ِك أّي سوِءِ آمن، ولن يَمسَّ
دخل بي إلی كوِخ صغیر 
بداخله سرير وكل معدات 
ال��ط��ب��خ واألك�����ل، وِم��ذي��اع 
ثرثار يصدر صوتاً مزعجاً، 
أن  الَفور  َعلی  ِمنه  طلبُت 
يُسكتَه َكي أنعَم ِبالَقلیل ِمن 
الُهدوء ، َفضحَك ِمن َقولي 

وَقال : 
رِفیقي  الِمذياع  هذا   -
ِح��ی��ن��َم��ا َرَح�����ل ع��ن��ي كل 
بعدما  وَزوج��ِت��ي  ال��رَف��اَق، 
ت��خ��لّ��ت ع���ّن���ي َزوَج����ِت����ي، 
وب��م��ث��اب��ة أب��ن��ائ��ي بَ��ع��دَم��ا 
َق��ذَف��ن��ي أب��نَ��ائ��ي ِم��ن دِم��ي 
ال��ّش��ارع، وه��َذا الكوخ  إلی 

هو َموطِني.
لم يبُد علّي الَخوف وأنا 
معه، شعرت وكأنه أبي من 
يحدثني، شعرت بطمأنینة 
لم أشعر بها من قبل، كنُت 
أب��ت��س��ُم وأنَ���ا أن��ص��ُت إلی 
َرغم  الَجمیلة  َصوته  نَبرة 
ُحزنها، إنه َشخص لَطیف 

اسمه  أن  أخ��ب��رن��ي  ج���داً، 
اسمه  أعجبني  م��س��ع��ود، 
بالعم  أن��ادي��ه  كنُت  كثیراً، 

مسعود.
وّدعُت صديقتاي سلمی 
وَوعدتهَما  بالّدموع،  وريم 
أعود  قد  يوماً،  نَلتقي  بأن 
خ��ارج��اً  نلتقي  أو  إلیهَما 
ص��دف��ًة، وَط��أط��أُت رأسي 
ودون أن ألتفت ورائي وأنا 
مّتجهة نحو المخرج، كنُت 
حقیبًة  ظهري  علی  أحمُل 
ص��غ��ی��رة، ب��داخ��ل��ه��ا بعض 
الحارس  لیأتي   مالبسي، 
هذا  ألودع  الباب،  وأغلق  
المیتم وذفنته في مذكرات 

الماضي.
ال أع��ل��م ك��ی��ف ك��ب��رُت 
وك���ی���ف م�����ّرت ك����ّل ِت��ل��ك 
األعَوام بسرعة الَبرق، كّل 
َما أعلمه أّنني في كّل ثَانیة 
أنظر إلی الَباب وأنا أنتِظر 
ويأخذني  لیأتي  أح��دُه��م 
من ُهنا، رّبما أّمي أو أبي، 
أو رّبما العّم مسعود الذي 
أدري  ُهنا ال  إل��ی  أخ��ذِن��ي 
أدِري،  ال  أنتظر  كنُت  من 
لقد كانت أّمي َجمیلة جّداً 
وأبي أيضاً، ال أدري لَماذا 
ف��ع��اَل ب��ي ه��ك��ذا وَرم��ون��ي 
ُقرب ذاك الِجدار األبیض 
!؟ كاَن َذاك ِجدار الَمقبرة 
مسعود  العّم  وك��اَن  أذك��ر، 

حینها  أخبرته  َح��ارس��ه��ا، 
ب��ك��ّل َش���يء، أخ��بَ��رت��ه  أّن 
وال���ی���داي َم���ن ف��ع��ل ه��ذا، 
للّذئاب  يتركِني  أن  خشَي 
إلی  بي  فذهَب  الَجائعة، 
الِفكرة  كانَت  الَمیتم،  َذاك 
أكن  لم  َخنقتني،  لوحدَها 
أرغُب بأن أذَهب معه حّتی 

أقنعني ِباألمر٠
القانوني،  الّسن  بلغُت 
ل��ي جسد أك��َب��ر،  وأص��ب��َح 
حّتی أنوثتي ظهرت فجأًة، 
َراشدة  أصَبحت  أعَضائي 
ول���م أُع����د ِت��ل��ك ال��ّط��ف��ل��ة 
الّصغیرة،  اعتنقُت ُحّريتي 
إلی  تأشیرة  هي  رّبما  أو 
َمصیري  دن��ی��وي،  َجحیم 
مجهول، وأنا أسأل نفسي، 
َذاهبة؟ أحّذق  أنا  أيَن  إلی 
ب��ع��ی��ن��اي ي��م��ی��ن��اً وش��م��االً، 
أعرفه  علّني أجد شخصاً 
ويمِسك بیدي ويدّلني علی 
الّطريق، وأنا علَی ِعلم بأّن 
ال أح��د ق��د ي��ت��ع��ّرف علی 
تقاِسیم وجهي، لقد تغیرت 
مسعود  العّم  حّتی  كثیراً، 
ما  دائماً  علّي،  يتعرف  لن 
أّني  وري��م  سلمی  تخبرني 
عیناي  وأّن  ج���ّداً،  َجمیلة 
قلَب  تأَسر  قد  الَجمیلتین 
َسوف  خارجاً،  يَراني  َمن 
حتماً  لهما،  كثیراً  أشتاق 

َسنلتقي٠٠٠) يُتبع (

لحظة

إلى طفلتي لجين  خرافة أم بسيسي كما لم تسمعوها من قبل 

َميَساء 

ديناموزيكا األشياء

■ بقلم: ياسين بن احميد

■ بقلم: محمد ساسي العياط

■ بقلم: هبة بن سعود

■ بقلم: كريم ريضى ) من المغرب ( 

■ بقلم: هود األماني

إشراف : هدى حممد اجملربي

) الجزء األول ( 
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صحية

ت���ف���ّق���د وزي��������ر ال��ص��ح��ة 
ال��دك��ت��ور  الليبية  ب��ال��ح��ك��وم��ة 
األرب��ع��اء  صباح  ع��ق��وب،  سعد 
ال���م���اض���ي، م��ن��ف��ذ إم��س��اع��د 
للوقوف  مصر،  مع  ال��ح��دودي 
على اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة، 
“من  “ك��ورون��ا  ف��اي��روس  لمنع 

التسلّل إلى ليبيا.
ه����ذا وك����ان ب��رف��ق��ة وزي���ر 
الصحة أثناء الزيارة الميدانية، 
التفتيش والمتابعة  مدير إدارة 
الفسي،  نوري  السيد  بالوزارة 
الصحة  وزي���ر  مكتب  وم��دي��ر 
ال��س��ي��د ط����ارق ن����وح، وم��دي��ر 
العالقات العامة بالوزارة السيد 
عبدالله البراني، باإلضافة إلى 
عمليات  غرفة  رئيس  حضور 
ال����ط����وارئ ب����ال����وزارة ال��س��ي��د 
إب���راه���ي���م ال��ي��ت��ي��م��ي، وع��ض��و 
ب��ال��وزارة  والمتابعة  التفتيش 

محمد جلهوم .
ال��زي��ارة تسليم  و تم خ��الل 
أج���ه���زة ال��ك��ش��ف ال���ح���راري 
الصحي  ال��ح��ج��ر  م��رك��ز  إل���ى 
إم���س���اع���د، واف���ت���ت���اح وح���دة 
للكشف على فيروس “كورونا”، 
م��ش��ددة في  إج����راءات  ضمن 
وزارة  تتخذها  وال��ت��ي  ليبيا، 
لمنع  م��ح��اول��ة  ف���ي  ال��ص��ح��ة 
من  “ك���ورون���ا”  ف��ي��روس  تسلل 
خالل المنافذ البرية والبحرية 

والجوية .
وعلى هامش الزيارة، أجرى 
وزير الصحة، اجتماعا موسعا، 
ضم فيه مدير منفذ إمساعد، 
ومدير  إمساعد،  أم��ن  ومدير 
ال��ص��ح��ي��ة  ال���خ���دم���ات  إدارة 
مستشفى  وم��دي��ر  إم��س��اع��د، 
عمل  ل��وض��ع خطة  إم��س��اع��د، 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع كل 
والمعنية  المتخصصة  الجهات 
لتسهيل  ال��ح��دودي؛  بالمنفذ 
ال��ح��راري  الفحص  إج����راءات 
توحيد  عن  فضاًل   ، للقادمين 
االشتباه  ح��ال  اإلج���راءات في 
وف��ق��اً  ب��إص��اب��ة أي ش��خ��ص، 
ل���ت���ط���ورات ان��ت��ش��ار ال��م��رض 

عالمياً.
م���ع���ال���ي���ه، ع��ل��ى  اّط����ل����ع  و 
الصحي  بالحجر  ال��ق��ائ��م��ي��ن 
اإلج��راءات  وعلى  المنفذ،  في 
الوقائية المتخذة؛ لمنع انتقال 
ع����دوى ف���اي���روس “ك���ورون���ا ” 

 ،»ncov- 2019«  المستجد
ومنع دخوله إلى البالد، وذلك 
بعد تحذيرات منظمة الصحة 

العالمية.
وأك��������د وزي��������ر ال���ص���ح���ة 
توافر  على  االج��ت��م��اع،  خ��الل 
واألقنعة  الطبية  المستلزمات 
ال��وق��ائ��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ي��ر 
مكافحة العدوى، وآلية التعامل 
مع  فيها  المشتبه  الحاالت  مع 
توفير غرف للعزل، ورفع درجة 
بجميع  والجاهزية  االستعداد 
أقسام الحجر الصحي بمنافذ 
بمراقبة   ، واالل��ت��زام  الدخول، 
ال���وض���ع ال��وب��ائ��ي م���ن خ��الل 
تنشيط الترصد الوبائي داخل 
وتوزيع  ونشر  المستشفيات، 
بمرض  الخاصة  المخطوطات 
لتعميمها  المستجد   ” “كورونا 

على أماكن الخدمة بالمنفذ .
كما شّدد وزير الصحة على 
في  الصحي  التثقيف  أهمية 

المواطنين،  لدى  الوعي  نشر 
الفيروس بجميع  بنشر تعريف 
والمستشفيات،  ال��ع��ي��ادات، 
وال��ت��ن��ب��ي��ه ب���ض���رورة اإلب����الغ 
اشتباه  حالة  أي  عن  ال��ف��وري 
ب��ال��ف��اي��روس ، وإح��ال��ت��ه��ا إل��ى 
أق�������رب م��س��ت��ش��ف��ى وذل�����ك 
المركز  ف���روع  م��ع  بالتنسيق 
األم���راض  لمكافحة  ال��وط��ن��ي 

بالبلديات.
وأشاد وزير الصحة الدكتور 
ال��زي��ارة  سعد ع��ق��وب، خ��الل 
ال��ق��ائ��م��ي��ن علي  ب��م��ج��ه��ودات 
من  به،  يقومون  وبما  المنفذ، 
الخطة  تنفيذ  في  كبير  جهد 
الشاملة، وتفعيل جهاز  الطبية 
لضمان  ال���ح���راري  ال��ق��ي��اس 
لمقتضيات  وفقا  العمل،  سير 
وال��ص��ال��ح  ال��ع��ام��ة  المصلحة 

العام .
وأشار إلى أن خطة التأمين 
ال��وزارة  وضعتها  التي  الطبي 

رفع  منها  ع��دة،  محاور  تشمل 
درج����ة االس��ت��ع��داد ال��ق��ص��وى 
بجميع أقسام الحجر الصحي 
المختلفة  ال���دخ���ول  ب��م��ن��اف��ذ 
ل��ل��ب��الد )ال��ج��وي��ة، ال��ب��ح��ري��ة، 

البرية(.
أن����ه سيتم  إل����ى  وأوض������ح 
ت���ح���ري���ر ك������روت ال��م��راق��ب��ة 
الصحية لكل قادم على وسيلة 
نقل من دولة الصين أو الدول 
مع  إصابات،  بها  ظهرت  التي 
ك��ت��اب��ة ال��ب��ي��ان��ات ك��ام��ل��ة ويتم 
تسجيلها على برنامج القادمين 
من الخارج على الفور وإخطار 
وال���م���رك���ز  ال���ص���ح���ة  وزارة 
األم���راض  لمكافحة  ال��وط��ن��ي 
لها  يتبع   التي  والمستشفيات 
محل اإلقامة لمراقبتهم صحًيا 
ل��م��دة 14 ي���وًم���ا م���ن ت��اري��خ 

الوصول.
من  الهدف  إن  إل��ى  لفت  و 
ال���زي���ارة ال��ت��ي أج���ري���ت، هو 
ال���وق���وف ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل 
بالمنافذ  ال��ص��ح��ي  ب��ال��ح��ج��ر 
ال��دول��ي��ة، واإلط���الع ع��ن قرب 
خدمات  م��ن  يقدمه  م��ا  على 
وم�����دى ت��ط��ب��ي��ق اإلج������راءات 
بالحجر  ال��دول��ي��ة  ال��ص��ح��ي��ة 
على  المنافذ  داخ��ل  الصحي، 
األشخاص المسافرين ومتابعة 
وإجراءات السالمة الصحية . 

الديوان – وال
فند مدير عام مستشفى الهواري 
العام الدكتور المبروك البرغثي، ما 
اشيع عن صدور قرار من الحكومة 

الليبية يقضي بإغالق المستشفى
وق���ال ال��ب��رغ��ث��ي إن ع���ددا من 
وقفة  نظموا  المستشفى  موظفي 
داخله احتجاجا وتخوفا من إغالق 
المستشفى، مطالبين بسرعة إتمام 

صيانته .
المستشفى  ان  اوضح  البرغثي 
يقدم خدمات للمواطنين من مدينة 
الصور  منها  وضواحيها،  بنغازي 
المناظير  وج���راح���ة  المقطعية 
والباطنة  والغدد  القلب  وأم��راض 

والجراحة التخصصية .
هناك  ان  ال��ب��رغ��ث��ي  وأض����اف 
تخوف ايضا في الشارع العام، من 
إزالة مبنى المستشفى مثلما حدث 

لمستشفى الجمهورية.
ال��دوران  ال��ع��ام:”  المدير  وتابع 
الثالث والرابع من المبنى متهالكين 
باإلضافة  صيانة  إل��ى  ويحتاجان 
الصحي  ال���ص���رف  م��ش��ك��ل��ة  إل���ى 
المستشفيات  وتشمل  للمستشفى 
ومركز  السكنية  والقرية  المجاورة 

بنغازي الطبي” .
اللجنة  مع  تواصلت  وأض��اف”: 
وهي  الصيانة  ب��أع��م��ال  المكلفة 
ان��ه ال يوجد  أك��دت على  ب��دوره��ا 
قرار او نوايا بإغالق المستشفى” .

الوزراء بالحكومة  وكانت رئاسة 
الليبية، اصدرت األربعاء الماضي، 
قرارا بتشكيل لجنة تقتضي مهمتها 
إعداد تقرير مفصل عن مستشفى 

الهواري العام في مدينة بنغازي.
اللجنة  تولي  على  القرار  ونص 
مفصل  تقرير  إع���داد  المشكلة:” 
عن المستشفى، من حيث إمكانية 
لجميع  المتكاملة  الصيانة  إج��راء 
وسالمة  يتعارض  ال  بما  مرافقه، 
الطبية  الخدمة  وأداء  المرضى 
أو  للمستشفى،  ال��ط��ب��ي  ال��ط��اق��م 

إيقافه عن العمل وإخالئه بالكامل 
بما  المتكاملة،  الصيانة  إلج���راء 

فيها الصرف الصحي” .
اللجنة،  طالب  ال���وزاري  القرار 
إت��ب��اع ال��دق��ة وال��ت��ح��ل��ي ب��األم��ان��ة 
والشفافية  والمصداقية  الوظيفية 
في إعداد التقرير المطلوب منها، 
تقديم  في  أهمية  من  للمرفق  لما 
للمواطنين  ال��ط��ب��ي��ة  ال��خ��دم��ات 
بقائه خارج  و:”الحرص على عدم 

نطاق األداء الكامل لمهامه” .
زمنية  ف��ت��رة  ال���ق���رار  ح���دد  و 
كافة  وإل�����زام  أس���ب���وع،  ت��ت��ع��دى  ال 
األطراف المعنية بالتنفيذ، مطالبا 
مهام  بتسهيل  المستشفى  إدارة 
كلفت  فيما  معها  والتعاون  اللجنة 

به .

وفي تصريح سابق لوكالة االنباء 
الصحة  وزي��ر  معالي  قال  الليبية، 
سعد  الدكتور  الليبية،  بالحكومة 
على  عملت  ال�����وزارة  إن  ع��ق��وب، 
الضغط والمتابعة من أجل استكمال 
منذ  للمستشفى  الصيانة  أعمال 
فترة، وأن المدة طالت دون تحقيق 
راضي  البعض  هناك  و”لكن  ذلك، 

على الوضع” .
هناك  أن  إل���ى  معاليه  وأش����ار 
مشاكل فنية داخل المستشفى مثل 
مؤكدا  الصحي،  الصرف  مشكلة 
لصالح  تسير  اآلن  “األم����ور  ب���ان 
في صيانته  والبدء  بنغازي،  مدينة 
وزارة  ت��ول��ي  م��ع  ج��زئ��ي��ا،  أو  كليا 

الصحة ضمان حقوق العاملين” .
مدير  تكليف  على  القرار  ونص 
إدارة الشؤون الفنية والمشروعات 
برئاسة الوزراء، المهندس إبراهيم 
المرغني، رئيسا للجنة وعضوية كال 
من: مدير إدارة المشروعات بوزارة 
التفتيش  إدارة  وم��دي��ر  ال��ص��ح��ة، 
إدارة  ومدير  الهواري،  بمستشفى 
ومدير  الصحة،  ب���وزارة  التفتيش 
إدارة المتابعة وتقييم األداء بديوان 

مجلس الوزراء. 

اختتمت بقاعة فندق تيبستي السياحي ببلدية بنغازي 
الثالث  العلمي  اليوم  فعاليات  الماضي،  الخميس  يوم 
لتشخيص وعالج العقم تحت عنوان “السالمة أوال في 

عالج حاالت العقم”.
هذا وشارك في فعاليات اليوم العلمي الثالث، الذي 
اإلن��ج��اب،  على  والمساعدة  الخصوبة  وح��دة  نظمته 
والمعدات  األدوي���ة  الستيراد  االهتمام  شركة  برعاية 
إلى  الطبي،  بنغازي  بمركز  اإلعالمي  المكتب  الطبية، 

جانب عدد من األطباء والمتخصصين.
وقال استشاري أمراض النساء وعالج العقم بمركز 
تم  إنه  حمودة،  محمد  الدكتور  األستاذ  الطبي  بنغازي 
تقديم عدة ورقات بحثية بخصوص عالج العقم وأمراض 

النساء، وكل ما هو جديد في المجال.
وأضاف الدكتور محمد حمودة : “قدمت أنا شخصًيا 
كما  العقم(،  ح��االت  عالج  في  )السالمة  بعنوان  ورق��ة 
المبايض”،  “بتكيسات  تتعلق  بحثية  أوراق  األطباء  قدم 
العقم، وتم تقديم حاالت لها عالقة  وهي أحد أسباب 

بعالج العقم في مدية بنغازي، كما ضم عدة اقتراحات 
وتوصيات حول كيفية تطور الخدمات لعالج العقم في 

مدينة بنغازي.
وتابع الدكتور محمد حمودة : “ضمن فعاليات اليوم؛ 
خارج  )حالة حمل  من ضمنها  نادرة  تقديم حاالت  هو 
الرحم وداخل المبيض(، وهي من الحاالت النادرة جًدا 
قبل  من  تقديمها  وتم  إشرافي  تحت  وهي  العالم،  في 

دكتور مروان المين”.
“الحمل  المختار:  نيروز  الدكتورة  قالت  وب��دوره��ا، 

النساء،  بين  شيوًعا  أكثر  أصبح  مؤخًرا،  الرحم  خارج 
إلى  ت��ؤدي  التي  العوامل  أن  الدراسات  أوضحت  حيث 
تأخر  لعالج  المجهري  الحقن  هو  األول��ى  بدرجة  ذلك 
اإلنجاب، حيث إن الحقن المجهري برغم إنه قدم حلول 
كبيرة، إال أن له مخاطر أخرى مثل الحمل خارج الرحم”.

وتابعت الدكتورة نيروز المختار: “الحالة التي قدمناه 
المتمثلة في حمل داخل المبيض، وهي تعتبر نادرة جًدا، 
ورقم 6 على مستوى العالم حدوث حمل داخل المبيض، 
والغريب في الحالة أن األنبوب الواصل ما بين المبيض 

وعنق الرحم مفقود”.
من جهة أخرى، قال أخصائي أمراض النساء الدكتور 
: “تم إج��راء عملية جراحية حمل داخل  م��روان المين 
الحفاظ  مع  المبيض  من  الحمل  باستئصال  المبيض، 
الله  بفضل  ج��ًدا  جيدة  اآلن  والحالة  المبيض،  على 
خارج  الحمل  أسباب  ترجع  المتخصصين،  واألط��ب��اء 
الرحم إلى عدة عوامل، من بينها االلتهابات الشديدة في 
الحوض عند النساء من قبل الحمل، وخاصة ببكتيريا 
تسمى ) الكليميديا (، والتي لها تأثر بنسبة 30 %  على 

حدوث الحمل خارج الرحم”.
التي  التوصيات  “أهم   : مروان المين  الدكتور  وتابع 
يهدف إليها خالل اليوم العالمي، هو عدم التسرع في 
التشخيص، وعالج حاالت العقم واستدعاء األخصائيين 
في هذا المجال، وضرورة تفعيل دور النقابة في تحديد 
من هو المسؤول عن حاالت عالج العقم تحديًدا، بمعنى 
وال��والدة وعالج  النساء  بين أمراض  الفصل  آخر يجب 

حاالت العقم”.

وزير الّصحة يتفّقد اإلجراءات الوقائّية بمنفذ امساعد لمنع تسّلل فايروس “كورونا”

” البرغثي” يفند أخبار إغالق مستشفى الهواري العام

اختتام اليوم العلمي الثالث لتشخيص وعالج العقم

بنغازي  ببلدية  السياحي  تيبستي  فندق  بقاعة  عقدت 
شهر  من  والثامن  السابع  االول  وأم��س  أم��س  يومي  خ��الل 
فبراير الجاري، أعمال المؤتمر الرابع للعلوم العصبية لعام 

.2020
وقال عضو هيأة التدريس في جامعة بنغازي ومستشار 
بنغازي  بمركز  األعصاب  الباطنية  أم��راض  في  أول  طبي 
الطبي الدكتور هبة عبد الرازق الزواوي – في تصريح خاص 
لوكالة األنباء الليبية – إن “هذا المؤتمر يُقام سنوًيا، والهدف 
منه إتاحة الفرصة لألطباء في ليبيا لإلطالع على كل ما هو 

جديد في مجال العلوم العصبية المختلفة.
“الهدف   : ال��زواوي  ال��رازق  عبد  هبة  الدكتور  وأضافت 
لتطوير  أبحاثهم  لعرض  لألطباء  الفرصة  منح  المؤتمر  من 
في  الترقية  أجل  من  وكذلك  المهنية،  الناحية  من  أنفسهم 

وظائفهم”.
وأوضحت الدكتور هبة عبد الرازق الزواوي أن المؤتمر 
تُعد فرصة  والتي  التجارية،  تنظيم معارض لشركات  تخلله 

لاللتقاء بالجمعيات الوطنية لألمراض العصبية.
العام  ورئيس  واألعصاب  المخ  االستشاري  قال  وب��دوره، 
الدكتور  العصبية  للعلوم  الليبية  الجمعية  ورئيس  للمؤتمر 
للعلوم  الرابعة  النسخة  يُعد  العوامي، إن هذا الحدث  خالد 

العصبية أقيم ابتداء من عام 2017 إلى عام 2020 م.
المؤتمر  ه��ذا  عقد  أن  العوامي  خالد  الدكتور  وأوض��ح 
الهدف منه؛ تجميع كل العلوم العصبية بمختلف تخصصاته، 
ومعظم أطباء العلوم العصبية في ليبيا جميًعا حضروا هذا 
التطورات  في  الحديثة  العلمية  األبحاث  لتقديم  المؤتمر، 
المختلفة،  العالجات  معظم  في  األدوي���ة  في  حدثت  التي 
وأم��راض  واألع��ص��اب،  والمخ  الفقري،  العمود  كجراحات 

األطفال، واألمراض النفسية.
المؤتمر،  هذا  عقد  أن  العوامي  خالد  الدكتور  وأوض��ح 
القى إقباال كبيًرا في السنوات الماضية، وهذه السنة سيلقى 

النجاح.
ببنغازي  النفسية  من جهته، أوضح مدير عام مستشفى 
الدكتور علي الرويعي، أن المحاضرة التي ألقاها كانت عبارة 
لألمراض  المصاحبة  ع��ام،  بشكل  االكتئاب  أع��راض  عن 
أم��راض  أو  باطنية  أم��راض  كانت  س��واء  كثيرة،  العضوية 

األعصاب.
أن  معروف  طبيعًيا  أن  الرويعي  علي  الدكتور  وأض��اف 
من  بداية  عضوية،  أم��راض  أي  في  مهم  النفسي  الجانب 

األنفلونزا الموسمية إلى األمراض السرطانية .. إلخ.
وأشار الدكتور علي الرويعي إلى أن كل هذه األمراض، هي 
ردود فعل مصاحبة بحالة من الفزع لدى المريض المصاب، 
وأنه رّكز على جزئية مهمة وهي حاالت االكتئاب بشكل عام، 
وأعراض االكتئاب، وتطور االكتئاب، منها االكتئاب البسيط، 
والمتوسط، والشديد، الذي يكون مصحوب بأعراض ذهنية 
وهذا  المرضى،  ل��دى  انتحارية  بأفكار  مصحوب  حتى  أو 
بداية  الجسم،  في  عضوية  أم��راض  أسبابها  األس��اس  في 
الدم،  وأم��راض  والباطنية،  واألعصاب  ال��رأس  أم��راض  من 
األمراض  الغدد، وهذه  وأمراض  وال��والدة،  النساء  وأمراض 

جميعها تُؤدي إلى اإلصابة باالكتئاب.
من جهة أخرى، قالت استشارية األعصاب بمركز بنغازي 
الطبي الدكتور سعاد أحمد زوبي، وهي عضو اللجنة العلمية 
وعضو مؤسس في الجمعية الليبية للعلوم العصبية: “افتتحنا 
المؤتمر كبداية ألول يوم بمحاضرات على فترتين الصباحية 
بالمشاركين،  ترحيب  بكلمة  المؤتمر  وسنبدأ  والمسائية، 
وسنتناول المواضيع العلمية المتخصصة بالمخ واألعصاب”. 

المؤتمر السنوي الرابع للعلوم العصبية لسنة 
2020 يختتم أعماله بمدينة بنغازي



ألقى قس���م شرطة النج�دة القبض على إمرأة 
وزوجه���ا يحملون الجنس���ية الجزائري���ة لقيامهم 
بالنص���ب واالحتي���ال عل���ى عدد م���ن المواطنين 
واإلس���تيالء على أموالهم مقابل عمليات س���حر 

وشعوذة بجميع أنواعها.
وذل���ك  بع���د  ورود بالغ���ات  ضده���م م���ن 
المواطني���ن وفت���ح محاضر بخص���وص تعرضهم 
لعمليات س���حر وشعوذة، ونصب واحتيال وابتزاز 

والتهديد بالقتل وحرق المنازل .
عل���ى الف���ور تم اع���داد فري���ق عم���ل للتحري 
وجم���ع المعلومات وبعد تحدي���د منزلهما )مكان 
ممارس���ة نش���اطهم اإلجرامي( وأخ���ذ األذن من 
النياب���ة العامة بتفتيش المنزل الخاص بهم الذي 
يمارس فيه نشاطهم اإلجرامي واسع النطاق فى 
مجال اإلحتيال على المواطنين واإلس���تيالء على 
أموالهم مقابل عمليات س���حر وش���عوذة حيث تم 
ضبط المرأة متلبسة وهي تقوم بطالسم السحر 
والش���عوذة باس���تخدام صور لعائالت  كما ضبط 
بحوزته���ا مبال���غ مالية بلغ إجماله���ا )55،695 
خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وتسعون 

دينار 800دوالر( 
وباالس���تدالل م���ع زوجها اعترف ب���ان زوجته 
تمارس السحر والشعوذة اليهودية مستخدمة كل 
م���ا ال يرضى به الله عز وجل وذلك باس���تحضار 

أنواع السحر والشعوذة بجميع أنوعها .
ليتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم واآلن 

في قبضة العدالة.

بقس���م  والقب���ض  وح�دة_التح����ري  تمكن���ت 
ش���رطة النج�دة  بنغازي  من إلقاء القبض على 
شخص بحوزته كمية كبيرة من المواد الُمخدرة 
ورود  عق���ب  وذل���ك  المس���توردة  والُمس���كرة 
معلومات مفادها وجود اش���خاص يقومون ببيع 
المواد الُمخ���درة في منطقة بوهديمة على متن 
مركب���ة نوع )هونداي فيرنا( اللون ابيض،  وبعد 
تأكي���د مكان وصحة المعلوم���ات  تم أخذ األذن 
ومداهم���ة الم���كان ، وبفض���ل جه���ود األعضاء 
وبالرغم من تع���رض المجموعة لمقاومة عنيفة 
ت���م ضب���ط الش���خص وتحري���ز كام���ل الكمي���ة 
المضبوط���ة واالنتقال به للقس���م ألتخ���اذ كافة 

األجراءات القانونية حياله .

ضبط قس���م شرطة   النج�دة  
أثن���اء مداهمته���م ألوكار صناعة 
الخمور وسائر المواد_ الُمسكرة  
بالمدينة  مضبوطات  من المواد 
المسكرة بكميات هائلة  وإعدام 
أكث���ر م���ن 27،000 لت���ر م���ن 

الخمور . 
معلوم���ات  ورود  بع���د  وذل���ك 
مفاُده���ا قيام أش���خاص مقيمين 
بدائرة منطقة الماجوري   بقيام 
أش���خاص بنش���اط غير مشروع 
في التصني���ع واإلتج���ار بالمواد 
الُمس���كرة وترويجه���ا على نطاق 
واس���ع لعمالئه���م بالمدينة وقد 
أمك���ن رصده���م والوق���وف على 
مظاهر نشاطهم غير مشروع  .

وعقب تقني���ن اإلجراءات بعد 

أخذ األذن م���ن النيابة العامة تم 
إس���تهداف ه���ذه األوكار وح���ال 
عملي���ات  أس���فرت  الضب���ط   

التفتيش عن ضبط اآلتى :
ع���دد 10خزانات مياه س���عة 

2000لت���ر وع���دد 7 خزان���ات 
مياه س���عة 1000لتر  وعدد 8 
أسطوانات غاز طهي با إلضافة 
إلى عدد 244 قنينة سعة نصف 
لتر بها مواد ُمس���كرة )عفس���ة(  

163 جال���ون 20لت���ر بها مواد 
مسكرة و22 كيس سكر )شوال( 
  8 ، غ���از  إس���طوانة  وع���دد4  
خزان س���عة 500 و1000 لتر 
، عدد2 براميل  س���عة 200لتر 
خمي���رة  صنادي���ق   7 وع���دد   ،
تس���تخدم فى تصني���ع الخمور ، 
ت���م أع���دام اكثر م���ن 27،000 
لتر من الخمور في نفس المكان 
لع���دم وجود وس���يلة لنق���ل هذه 

الكمية الكبيرة.
اإلج���راءات  إتخ���اذ  ت���م  ق���د 

القانونية.
 وتع���د عملي���ة المداهمة أحد 
أقوى الضربات  األمنية الناجحة 
التي يوجهها أعضاء قسم شرطة 

النج�دة ضد أوكار الفساد . 

أس���فرت جهود قس���م التحريات 
العام���ة   م���ن توجي���ه ضرب���ة قوية 
لتج���ار الم���واد الُمخ���درة  حيث تم  
ضبط  أحد أخطر تجار المخدرات 
وبحوزته كمية من الحبوب الُمهلوسة 
وذلك بعد ورود  معلومات لدى قسم 
التحري���ات بمديري���ة األمن  مفاُدها 
قي���ام ش���خص بنق���ل م���واد مخدرة 
خارج مدينة بنغ��ازي ليتم على الفور 
اعداد كمين له وبالتعاون مع البوابة 
اإللكترونية ت���م ضبطه عندها على 
متن مركبته وبتفتيش المركبة وبفتح 

غط���اء المح���رك ت���م  العث���ور على 
قطع بالس���تيكية على باب المحرك 
وبفتحه���ا وضب���ط مابداخلها  وجد 
)ترام���دول(  اش���رطة  ث���الث  به���ا 
وكذلك ستة اش���رطة بتريل وعشرة 
اشرطة بار كينول ومبلغ مالي وقدره 
1095د.ل وباالنتق���ال ب���ه وضبط 
م���ا بحوزت���ه وضب���ط كل ما يش���كل 
جريم���ة وباتخ���اذ كاف���ة اإلجراءات 
القانوني���ة  ت���م إحالت���ه إل���ى جه���از 
مكافح���ة المخدرات حيث يعد جهة 

اإلختصاص.

أعض���اء وحدة_التح���ري_ داه���م 
والقبض قس���م ش���رطة النج�دة  وكرا 
بمنطق���ة ش���ارع عش���رين  يس���تخدم 
لإلتجار بالمخدرات وذلك عقب ورود 
معلومات مفادها  وجود ش���خص في 
نط���اق شارع_عش���رين يمته���ن تجارة 
الم���واد الُمخ���درة وبع���د التأك���د من 
صح���ة المعلوم���ات وأخ���ذ األذن من 

النياب���ة العامة بتفتيش وضبط كل ما 
يشكل حيازته جريمة  تم اعداد كمين 
ُمحكم  وتمت عملية المداهمة وضبط 
الش���خص وتحريز ماضب���ط بحوزته 
، ليت���م تحري���ز  مابحوزت���ه واإلنتقال  
بالمته���م  إل���ى القس���م وباالس���تدالل  
عليه ت���م اتخاذ اإلج���راءات القانونية 

حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

األمني���ة  للحم���الت  إس���تمراراً  
القائمة عليه���ا مديرية  أمن بنغ���ازي 
بالمدين���ة  المناط���ق  كاف���ة  عل���ى 
وبجهود أعضاء قس���م شرطة النجدة 
الرامي���ة لمكافح���ة ورص���د تحركات 
وإتخ���اذ  اإلجرامي���ة  األنش���طة  ذوي 
اإلج���راءات القانوني���ة حياله���م وفقاً 
ألحكام قانون تم القبض على شخص 
يق���وم باإلتج���ار ف���ي الخم���ور بع���د 

مداهمة  منزل بمنطقة المساكن.
ج���اءت عملية المداهمة بعد ورود 
عدة شكاوي من المواطنين لدى قسم 
ش���رطة النج�دة حول قيام اش���خاص 
متخذين من دائرة منطقة المس���اكن 
مسرحاً لمزاولة بيع المواد الُمسكرة.  
وبذلك يكون التاجر بالنشاط غير 
المش���روع في قبض���ة العدالة إلتخاذ 
كاف���ة اإلج���راءات القانوني���ة حيال���ه 

تنفيذا للقانون.
من جانبه ينوه قسم شرطة النج�دة 
الفس���اد  اوكار  ض���د  الحم���الت  إن 
والتصدي الحاسم للجريمة المنظمة 
بكاف���ة أش���كالها ل الزالت مس���تمرة 
الس���يما جرائ���م تروي���ج المخ���درات 
وسائر الُمسكرات في جميع المناطق 
بالمدينة وما يعانيه المواطن من هذه 

اآلفة وأثرها الضار على الشباب.

تمك���ن أعض���اء تحري���ات مرك���ز 
ش���رطة رأس اعبي���دة م���ن  ضب���ط 
س���رقة  يمته���ن  عصاب���ي  تش���كيل 
المركبات اآللية والهواتف المحمولة 

من المواطنين بقوة السالح.
مواصل���ة  ضم���ن  ذل���ك  يأت���ي 
الحم���الت األمنية الُمكثف���ة وإحكام 
الس���يطرة األمنية بالمدينة لمواجهة 
أعم���ال الس���لب والس���رقة باإلك���راه 
وضب���ط الخارجي���ن عل���ى القان���ون 
وحائزي األس���لحة النارية والبيضاء، 
وبع���د التحري عن مطلوبين في عدة 

قضاي���ا س���رقة باإلك���راه، أس���فرت 
جهوده���ا عقب إع���داد كمين ُمحكم 
للتش���كيل العصاب���ي ُمك���ون من عدة 
أش���خاص ليبين الجنس���ية برفقتهم 
ش���خص يحمل الجنس���ية السودانية 
، وه���ؤالء األش���خاص مطلوبين في 
ع���دة قضاي���ا س���رقة باإلك���راه لدى 
جهات أمنية ، وبضبطهم وباالنتقال 
به���م للمركز وعند االس���تدالل معهم 
أعترفوا بعدة قضايا سرقة واتخذت  
ضده���م اإلج���راءات القانوني���ة وتم 

إحالتهم إلى النيابة العامة.

في قبضة العدالة 

جزائري وزوجته يمارسان 
السحر والشعودة

قسم شرطة النج�دة  يضبط 
تاجرًا للخمور المستوردة 

في أقوى ضربة أمنية ضد تجار الخمور

قسم شرطة النجدة يضبط آالف الليترات من الخمور ومواد تصنيعها

ضمن الحمالت األمنية المكثفة

  التحريات العامة تقبض على أحد أخطر تجار المخدرات

وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النج�دة تداهم وكرًا لبيع المخدرات

قسم شرطة النجدة يضبط تاجر خمور 

ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات اآللية والهواتف المحمولة من المواطنين بقوة السالح

األحد 15 جمادى اآلخر 1441هـ الموافق 9 فبراير 2020م العدد )66(  11 إشراف : فتحي الربكي

حوادث



12 الرياضة
األحد 15 جمادى اآلخر 1441هـ الموافق 9 فبراير 2020م العدد )66(  

الشطرنجي الليبي يوسف الحصادي يتأهب 
لبطولة أرينا الدولية في مصر

الوطني  المنتخب  الع��ب  يستعد 
لرياضة الشطرنج » يوسف الحصادي« 
ارينا  بطولة  منافسات  في  للمشاركة 
القاهرة  تستضيفها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
خالل الفترة مابين 9  من شهر فبراير 

الجاري وحتى 16 منه.
وكان » الحصادي »قد تحصل على 
االسكندرية  بطولة  في  االول  المركز 
ال��دول��ي��ة ش��ه��ر دي��س��م��ب��ر ال��م��اض��ي 
بطولة  في  ايضا  االول  المركز  وعلى 

الشطرنج السريع . 
وت��ش��ه��د ب��ط��ول��ة اري���ن���ا ال��دول��ي��ة 
للشطرنج مشاركة العبين من روسيا 
وال���ج���زائ���ر وف��ل��س��ط��ي��ن وال���س���ودان 

ومصر.

أوقعت قرعة مباريات الدور 
االت��ح��اد  ل��ك��أس  النهائي  رب��ع 
التي   ، القدم  لكرة  األفريقي 
أج��ري��ت م��س��اء ي���وم األرب��ع��اء 
ال��م��اض��ي ف��ي م��ق��ر االت��ح��اد 
بالعاصمة  )ك���اف(  األفريقي 
المصرية القاهرة، ممثل ليبيا 
ف��ري��ق ال��ن��ص��ر ف���ي م��واج��ه��ة 
أغادير  حسنية  فريق  ضيفه 

المغربي. 
وس��ت��ج��رى م��ب��اري��ات ال���دور 
من  و8   1 يومي  النهائي  رب��ع 
ش��ه��ر م���ارس ال��م��ق��ب��ل، حسب 
على  القرعة،  عنه  أسفرت  ما 

النحو التالي : 

- زاناكو الزامبي × بيراميدز 
المصري. 

أغادير  حسنية   × النصر   -
المغربي. 

 × البورسعيدي  المصري   -
نهضة بركان المغربي. 

- إنييمبا النيجيري × حوريا 
كوناكري الغيني. 

مباراة  من  الفائز  وسيلتقي 
ال���ن���ص���ر وح��س��ن��ي��ة أغ���ادي���ر 
مباراة  من  الفائز  مع  المغربي 
ونهضة  البورسعيدي  المصري 
سيلتقي  بينما  المغربي،  بركان 
الفائز من مباراة زاناكو الزامبي 
الفائز  مع  المصري  وبيراميدز 
النيجيري  إنييمبا  م��ب��اراة  من 
في  الغيني،  كوناكري  وح��وري��ا 

الدور نصف النهائي. 
وس��ت��ق��ام م���ب���اري���ات ال����دور 
و10   3 يومي  النهائي  نصف 
من شهر مايو القادم ، على أن 
يوم 24  النهائية  المباراة  تقام 

من نفس الشهر. 

ن��ظ��م االت��ح��اد ال��ف��رع��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
لجنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  احتفالية  ب��ن��غ��ازي 
الحكام الفرعية تم خاللها تكريم حكام 
الشارة  على  المتحصلين  بنغازي  مدينة 

الدولية . 
وتم في االحتفالية تكريم الحكم الدولي 
 « الدولي  »والحكم  الشحومي  محمد   «
عبد الباسط شهوب »والمساعد الدولي 
الدوليين  »والحكمين  الحاسي  صالح   «
في كرة القدم الشاطيئة »عماد قريش«و« 
لكرة  الدولي  »والحكم  الوحيشي  يحيا 
القدم داخل الصاالت »محمد العفاس«.

ابرز  من  حضورا  االحتفالية  وشهدت 

الشخصيات وعلى راسها عضو المكتب 
الكزة«  »يونس  الكرة  التحاد  التنفيذي 
لكرة  الفرعي  االتحاد  واعضاء  ورئيس 

الفرعية  التحكيم  ولجنة  بنغازي  القدم 
إلى  باالضافة  االندية  ورؤس��اء عدد من 

عدد من حكام في المنطقة الشرقية.

ع��ب��دال��ح��ك��ي��م  زار 
االتحاد  رئيس  الشلماني 
بعثة  القدم  لكرة  الليبي 
تحت  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
س��ن 20 ع��ام��ا، وال���ذي 
ي��س��ت��ع��د ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
البطولة العربية بالمملكة 
حيث  السعودية  العربية 
كان في استقباله، حسين 
ال��ح��ب��ي��ب ن���ائ���ب رئ��ي��س 
المنتخب  وأفراد  االتحاد 
وفني  إداري  ج��ه��از  م��ن 

والعبين.
أفراتد  لقائه  وخ��الل 
»الشلماني«  شدد  البعثة، 
ع���ل���ى ض��������رورة ت��ح��م��ل 
ليبيا  وتمثيل  المسؤولية 

أف���ض���ل ت��م��ث��ي��ل خ��اص��ة 
واإلمكانيات  الدعم  بعد 
ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ت��وف��رت 
ل��ل��ب��ع��ث��ة رغ����م ال��ظ��روف 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��م��ر بها 
االت���ح���اد ال��ل��ي��ب��ي ل��ك��رة 

القدم.

المنتخب  أن  ي���ذك���ر 
ال���وط���ن���ي ل���ك���رة ال��ق��دم 
يستعد  ع��اًم��ا   20 تحت 
النسخة  ف��ي  للمشاركة 
األول������ى م���ن ال��ب��ط��ول��ة، 
في  الفرسان  وق��ع  حيث 
التي  الرابعة  المجموعة 

السودان  منتخبات  تضم 
وجزر القمر واإلمارات.

المجموعات  وج���اءت 
األربع للبطولة على النحو 

التالي:
ال��م��ج��م��وع��ة األول����ى: 
العراق وتونس وموريتانيا 

والكويت.
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة: 
وقطر  والبحرين  المغرب 

وجيبوتي.
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة: 
ال��س��ع��ودي��ة وف��ل��س��ط��ي��ن 

والجزائر ومصر.
ال��راب��ع��ة:  المجموعة 
السودان وليبيا واإلمارات 

وجزر القمر.
يتأهل  أن  المقرر  ومن 
والثاني  األول  المنتخبان 
م���ن ك���ل م��ج��م��وع��ة إل��ى 
الذي  النهائي  ربع  ال��دور 
ي���ج���ري ب���ن���ظ���ام خ����روج 

المغلوب.

النصر يلتقي حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي كأس االتحاد األفريقي لكرة القدم

االتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي يكرم الحكام المتحصلين على الشارة الدولية في بنغازي 

»الشلماني« يزور بعثة منتخبنا الوطني تحت 20 عاًما قبل المشاركة بالبطولة العربية لكرة القدم

الديوان – ريميسا
داخ��ل  ال��ق��دم  ل��ك��رة  األول  الوطني  منتخبنا  فقد 
الصاالت مباراته أمام نظيره األنجولي بنتيجة هدفين 
دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء أمس األول 
الجمعة، بقاعة الحزام بمدينة العيون المغربية، لتحديد 
المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس 
األمم األفريقية لكرة الصاالت المقام حاليا بالمغرب.

بهذه النتيجة يحصد فرسان الصاالت المركز الرابع 
في البطولة ويهدروا فرصة التأهل إلى نهائيات كأس 
بليتوانيا،   2020 الصاالت  داخل  القدم  لكرة  العالم 
بينما حصل منتخب أنجوال على المركز الثالث وتأهل 

إلى مونديال الصاالت رفقة منتخبي مصر والمغرب.
وكان منتخبنا الوطني قد فقد مباراته بالدور قبل 
بخمسة  المصري  نظيره  أم��ام  البطولة  من  النهائي 
من  تفوق  شهدت  مباراة  في  هدفين،  مقابل  أه��داف 
حسم  في  خالله  من  نجح  وال��ذي  المصري  الجانب 

المباراة لصالحه والتأهل إلى نهائي البطولة
ال��دور  إل��ى  تأهل  الوطني  منتخبنا  أن  إل��ى  يشار 
عن  الثانية  التأهل  بطاقة  حصد  بعدما  النهائي  قبل 
المغرب  منتخب  رفقة  نقاط،   6 برصيد  المجموعة 
غينيا  ي���ودع  بينما  ن��ق��اط،   9 برصيد  ت��ص��در  ال���ذي 
نظيره  رفقه  نقاط،   3 برصيد  البطولة  االستوائية 
مصر  منتخب  تأهل  بينما  المنسحب،  موريشيوس 
لهذا الدور كأول المجموعة الثانية فيما صعد منتخب 

أنجوال كثاني المجموعة

يواصل فريق الهالل األول للكرة الطائرة، تدريباته 
داخ���ل ص��ال��ة ال��ن��ادي ل��ألل��ع��اب، اس��ت��ع��دادا وتأهبا 
الطائرة،  لكرة  العربية  األندية  بطولة  في  للمشاركة 
المزمع إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة، من يوم 

16 فبراير 2020 وحتى الثامن والعشرون منه.
فريق  العربية  البطولة  قرعة  وضعت  وق��د  ه��ذا 
فرق  صحبة  الثانية،  المجموعة  في  الليبي  الهالل 
خدمات جباليا الفلسطيني، شباب األهلي اإلماراتي، 

العربي القطري، واألهلي البحريني.
شباب  بمقابلة  ل��ق��اءات��ه  أول���ى  ال��ه��الل  وس��ي��ج��ري 
األهلي اإلماراتي يوم اإلربعاء 2020/2/19، ويختم 
لقاءاته في الدور األول بمواجهة فريق خدمات جباليا 

الفلسطيني يوم األحد الموافق 2020/2/23.

منتخبنا الوطني للصاالت في 
المركز الرابع بأمم أفريقيا

الهالل يواصل استعداداته 
للبطولة العربية لألندية


