
ال���ت���ق���ى ف���خ���ام���ة رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
القبة  بمدينة  بمكتبه  صالح«  المستشار«عقيله 
والمثقفين  والميادين  الساحات  نشطاء  من  عدد 

بمدينة بنغازي .
اللقاء تطورات األوضاع في البالد في  وتناول 
برعاية  إقامته  المزمع  جنيف  مؤتمر  مقدمتها 
وضعها  التي  الضامنة  والشروط  المتحدة  األمم 
النواب  لمجلس  الوطنية  والثوابت  النواب  مجلس 
تضحيات  يصون  بما  الحوار  هذا  في  للمشاركة 
على  االل��ت��ف��اف  ع���دم  وي��ض��م��ن  الليبي  ال��ش��ع��ب 
والقيادة  النواب  مجلس  في  المتمثلة  الشرعية 
على  المقدسة  وحربنا  المسلحة  للقوات  العامة 
اإلرهاب والتطرف ، كما تناول اللقاء قفل الموانئ 
النفطية من قبل القبائل الليبية وضرورة التوزيع 
وتناول  الليبي،  الشعب  أبناء  بين  للثروات  العادل 

اللقاء أهمية  الدور اإلعالمي وضرورة توفر فرق 
إعالمية خالل المؤتمرات الدولية لمجابهة إعالم 

اإلخوان.
وعبر الحاضرون في ختام اللقاء على تقديرهم 

للدور الوطني الذي يقوم به فخامة رئيس مجلس 
برئاسة  الليبي  النواب  لمجلس  ودعمهم  النواب 
المستشار »عقيله صالح« والقيادة العامة للقوات 

المسلحة بقيادة المشير »خليفة بلقاسم حفتر«.

ببنغازي والمثقفين  والميادين  الساحات  نشطاء  من  عددًا  يلتقي  النواب  مجلس  رئيس  فخامة 
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في كلمة وجهت آلالف المتظاهرين في بنغازي.. القائد العام:

لن نساوم أو نفرط في تضحيات أبنائنا 
ولن نتوقف عن محاربة المليشيات 

وطردها وتحرير العاصمة

فخامة رئيس مجلس النواب يطالب باستنكار عربي إلرسال مرتزقة إلى طرابلس

األحد

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

العربية  المسلحة  للقوات  العام  القائد  أكد 
آلالف  كلمة  في  حفتر،  خليفة  المشير  الليبية، 
المتظاهرين في ساحة الكيش ببنغازي، يوم أمس 
بهزيمة  إال  ليبيا  في  سلم  إنه  ال  الجمعة،  األول 
المليشيات المسلحة ونزع سالحها وطردها من 

ليبيا.
وأضاف أن “القوات المسلحة لن تتوقف ولو 
استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع 

طرابلس لحضن الوطن”.
وأكد القائد العام أنه ال مساومة أو تفريط في 
تضحيات االبناء والحياد عن الثوابت، مؤكدا على 
الذين  المرتزقة  من  ليبيا  لتحرير  قدًما  المضي 

أرسلتهم تركيا بالتعاون مع الخونة والعمالء.
وشدد القائد العام، على أن القوات المسلحة 
اإلرهابية  المليشيات  محاربة  ع��ن  تتوقف  ل��ن 
وطردها من البالد، مؤكًدا أن إعالن وقف دائم 
إلطالق النار لن يكون إال بعد تحرير ليبيا منها.

وقال القائد العام:”هذا هو السالم الذي نمد 
النار،  إلط��الق  دائ��م  وق��ف  معه  ونعلن  أيدينا  له 
ولكن إن استكبروا وجنحوا إلى الحرب فليبشروا 

بجحيم ونيران قذائفنا”.
رجب  التركي  الرئيس  إلى  موّجهة  كلمة  وفي 
طيب أردوغ��ان، قال القائد العام:  “لوال سيوف 
األصنام  تعبد  زل��ت  م��ا  لكنت  ال��ع��رب  أج��دادن��ا 
الشعب  العام، تضحيات  القائد  واألوثان”. وثمن 

الليبي لتحرير أرضه، مؤكدا أنه لن يهزم.

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  دع��ا 
ص��ال��ح«  »عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  الليبي 
ال��ب��رل��م��ان ال��ع��رب��ي إل��ى رف��ض وج��ود 
دعمه  وت��أك��ي��د  ليبيا،  ف��ي  ال��م��رت��زق��ة 
ل��م��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب ف���ي ال��ع��اص��م��ة 

طرابلس.
الثالثون  المؤتمر  كلمته في  وخالل 
العربي  البرلماني  لالتحاد  ال��ط��ارئ 
وال�����ذي ان��ع��ق��د ت��ح��ت ع���ن���وان “دع���م 
الفلسطينيين  األش���ق���اء  وم��س��ان��دة 

العرب  )قضية  العادلة  قضيتهم  في 
األردنية  العاصمة  في  والمسلمين(، 
طالب  الماضي،  السبت  ي��وم  ع��م��ان، 
ص��ال��ح«  »عقيله  المستشار  ف��خ��ام��ة 
المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته إزاء 
إلى  العرب  البرلمانيين  داعيا  ليبيا، 
الوقت  في  ليبيا،  االعتداء على  رفض 
الذي تواصل فيه تركيا إرسال المزيد 
من المقاتلين السوريين إلى ليبيا لدعم 

ميليشيات الوفاق.

بين  للسالم  ت��رام��ب  خطة  وح���ول 
ما  أو  واإلسرائيليين  الفلسطينيين 
فخامة  قال  القرن«،  ب�»صفقة  يسمى 
كلمته  في  صالح«  »عقيله  المستشار 
الحبر  إنها “صفقة فاشلة وال تساوي 
إل��ى صياغة  ب��ه”، داع��ي��ا  ال��ذي كتبت 
م��وق��ف ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وع���رب���ي م��وح��د 
أي  أن  معتبرا  الخطة،  هذه  لمواجهة 
شيء من دون هذا التوافق أو الموقف 

الموحد يعد هراء“.

رئيس مجلس الوزراء يلتقي 
أعيان ومشائخ وحكماء العربان

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي في 
األردن عددا من الوزراء والسفراء
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دعوة السادة النواب لحضور جلسة 
المجلس يوم الثالثاء القادم في طبرق

رئيس ديوان المحاسبة يطلع على 
نتائج زيارة لجنة الديوان لفرع سرت

وزير العمل والّتأهيل يزور جمعية 
)أصدقاء( للمعاقين ذهنًيا

وزير الصحة بالحكومة الليبية يتابع عمل 
مستشفى الجالء ببنغازي واحتياجاته

ال��ت��ق��ى م��ع��ال��ي ال��ن��ائ��ب 
مجلس  ل��رئ��ي��س  ال���ث���ان���ي 
أحميد  ال��دك��ت��ور  ال���ن���واب 
ح��وم��ه م��ع رئ��ي��س مجلس 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  وزراء 
السيد عبدالله عبدالرحمن 
الثني يوم األربعاء الماضي 
مجلس  رئ���اس���ة  ب����دي����وان 

الوزراء في بنغازي.
ون���اق���ش م��ع��ال��ي ن��ائ��ب 
مع  ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس 

رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 
األوض������اع ع��ل��ى ال��س��اح��ة 
وعمل  وال��دول��ي��ة،  المحلية 

طيلة  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
لتغطية  ال��م��اض��ي��ة  ال��م��دة 
متطلبات هذه المرحلة في 

ظل األزمات الخانقة .
ك���م���ا ن����اق����ش م��ع��ال��ي 
ال���ن���ائ���ب ال���ث���ان���ي ل��رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��دك��ت��ور 
اح��م��ي��د ح��وم��ه م��ع رئيس 
السيد  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
أوض����اع م��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب 
االجتماعات  ونتائج  الليبي 
في  اتخذت  التي  السابقة 

هذا الصدد.

تعهد رئيس مجلس وزراء 
السيد  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
ي����وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
ب��ح��ل ك��اف��ة م��ش��اك��ل ن��ادي 
تكفل  معلنا  الليبي،  النصر 
بمشاركة  ال����وزراء  مجلس 
القدم  لكرة  األول  الفريق 
الكونفدرالية  البطولة  في 
الكرة  ممثل  كونه  األفريقية 
الليبية الوحيد في البطولة.

مجلس  رئيس  واستقبل 
بديوان  مكتبه  في  ال���وزراء 
رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال������وزراء 
الفريق  بنغازي  مدينة  ف��ي 

ب��ن��ادي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  األول 
ال��ن��ص��ر، ورئ��ي��س وأع��ض��اء 
إضافة  التسييرية   اللجنة 
ال��ق��رن المدرب  إل��ى الع��ب 

العيساوي،  ف���وزي  ال��دول��ي 
الليبي  المنتخب  والع��ب��ي 
صدقي،  يوسف  السابقين 
وع���ب���دال���س���الم ال���ش���اب���ي، 

ومشجعي النادي.
وث���م���ن رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الوزراء صعود الفريق األول 
للعبة كرة القدم بالنادي في 

في  الثمانية  ل��دور  الصعود 
البطولة، مؤكدا أنه سيعالج 
مشاكل مستحقات الالعبين 
وح��ل��ح��ل��ة م��خ��ت��ل��ف األم���ور 
وال���دي���ون ال��م��ت��راك��م��ة على 
تمثيل  م��ن  ليتمكن  ال��ن��ادي 
تمثيل  أفضل  الليبية  الكرة 
اإلقليمية  المسابقات  ف��ي 

والدولية.
وأك������د رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال�������وزراء اه��ت��م��ام��ه ال��ت��ام 
بقطاعي الشباب والرياضة، 
ال��ع��ام  خ��ط��ة  أن  م���ؤك���دا 
لمختلف  ال��دع��م  متضمنة 

األندية واأللعاب الرياضية

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الحكومة الليبية

رئيس الحكومة الليبية يتعهد بحل مشاكل نادي النصر ويتكفل بمشاركته اإلفريقية

فخامة المستشار عقيله صالح قويدر رئيس مجلس النواب الليبي:

ل����ن ن���س���م���ح ب������أن ي���ت���دخ���ل أح������د ف����ي اخ���ت���ي���ار م����ن ي���م���ث���ل ال���ش���ع���ب ال��ل��ي��ب��ي
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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

سلطنة  الدكتورة  النواب  مجلس  عضو  التقت 
المسماري مع وزير الشؤون اإلجتماعية بالحكومة 
الثالثاء  يوم  الدكتورة فتحية علي حامد،  الليبية 

الماضي.
وبحثت عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة 
في  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  م��ع  المسماري 
دي��وان  بمقر  مكتبها  ف��ي  عقد  ال��ذي  االج��ت��م��اع 
الوزارة في مدينة بنغازي بحضور رئيس المجلس 
التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب ، عددا من 
في  بما  اإلجتماعية  بالشؤون  المتعلقة  الملفات 

ذلك مكتب المرج.

التقى عضو مجلس النواب 
مع  الزغيد  إبراهيم  األستاذ 
اإلجتماعية  ال���ش���ؤون  وزي����ر 
الدكتورة  الليبية  بالحكومة 
فتحية علي حامد، يوم الثالثاء 

الماضي.
وبحث عضو مجلس النواب 
مع  الزغيد  إبراهيم  األستاذ 
في  االجتماعية  الشؤون  وزير 

االجتماع الذي عقد في مكتبها 
بمقر ديوان الوزارة في مدينة 
مكتب  مدير  بحضور  بنغازي 
االجتماعية  الشؤون  خدمات 
الفسي،  خالد  السيد  قمينس 
المتعلقة  الملفات  من  ع��ددا 
في  بما  اإلجتماعية  بالشؤون 

ذلك مكتب قمينس.

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب السيد يوسف العقوري 
بأنه في الوقت الذي نقدر حرص بعثة 
الحوار  انطالق  على  المتحدة  األم��م 
أن  إال  المقرر،  موعده  في  السياسي 
تتطلب  الديمقراطية  العملية  طبيعة 
الذي  النواب  وأن مجلس  كافيا،  وقتا 
بشكل  ق��رارت��ه  ات��خ��اذ  على  ي��ح��رص 
ديمقراطي والتشاور مع جميع أعضاءه 
مقترحات  عدة  يناقش  أن  عليه  كان 
ستمثله  التي  اللجنة  اختيار  لكيفية 
في الحوار السياسي وهو أمر طبيعي 

ويحدث في جميع برلمانات العالم.
ال��ع��ق��وري: أن ذل��ك ينبع  وأض���اف 
تجاه  النواب  التزام مجلس  من  أيضا 
شعبنا وحرصه على المشاركة بفعالية 
وعدم تكرار أخطاء الماضي، وكذلك 

حرصنا على تضحيات شعبنا وأبناءنا 
بفضلهم  التي  المسلحة  القوات  في 
واالستقرار  األمن  استعادة  تم  جميعا 

في أجزاء كبيرة من بالدنا.

وأبدى العقوري أسفه الن مجموعة 
النواب المتواجدة في مدينة طرابلس 
بمقره  النواب  مجلس  مقاطعة  قررت 
الدستوري بمدينة بنغازي وهو ما ألحق 

الديمقراطية،  بالعملية  بالغا  ض��ررا 
ال  المجموعة  تلك  أن  على  م��ش��دداَ 
يمكن اعتبارها مجلسا أخر الن ذلك 
النواب  مجلس  بوحدة  مساس خطير 

ل��وح��دة  سياسيا  رم���زا  يمثل  ال���ذي 
البالد.

انطالق  أهمية  ال��ع��ق��وري  وأك���د 
االقتصادي وحرص مجلس  الحوار 
ال���ن���واب ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ت��ه م���ن اج��ل 
الوصول آلليات تضمن عدالة توزيع 
بين جميع  ب��ع��دال��ة  ال��ب��الد  ث���روات 
وهي  إنف��اقها،  وشفافية  مناطقها 
الشعبي  الحراك  أسباب  أبرز  أحد 
ال���ذي ق��ام م��ؤخ��را ب��إق��ف��ال موانئ 

وحقول النفط.
واختتم العقوري: بأن المجلس يقدر 
على  حريص  وه��و  البعثة  مجهودات 
مؤتمر  توصيات  وانجاح  عملها  دعم 
المجلس  عمل  طبيعة  أن  إال  برلين، 
وقتا  تتطلب  التشريعية  و  النيابية 

لألداء بالمهام الملقاة على كاهله.

ن��اق��ش ال��س��ي��د ي��وس��ف 
ال���ع���ق���وري رئ���ي���س ل��ج��ن��ة 
بمجلس  الخارجية  الشؤون 
مع  هاتفيا  الليبي  ال��ن��واب 
جوزيبي  االيطالي  السفير 
بوتشينو نتائج مؤتمر برلين 
ومشاركة مجلس النواب في 
حوار جنيف القادم ، مؤكدا 
استمرار مشاورات المجلس 
لجنة  تشكيل  على  حرصا 
ديمقراطي  بشكل  ال��ح��وار 
الفعالة.  المشاركة  يضمن 
ايطاليا  دعم  أهمية  وعلى 

الس���ت���ق���رار ل��ي��ب��ي��ا ال���ذي 
على  كبير  اث��ر  ل��ه  سيكون 
دول منطقة  واستقرار  أمن 

المتوسط وجنوب أوروبا .
للسفير  العقوري  وشدد 
االيطالي على الدور الكبير 
المؤسسة  به  قامت  ال��ذي 
لشرعية  التابعة  العسكرية 
ال��م��ج��ل��س ف����ي م��ح��ارب��ة 
اإلره�����اب وال��م��ج��م��وع��ات 
ال��م��س��ل��ح��ة ال��خ��ارج��ة عن 
ال���ق���ان���ون وس���اه���م���ت في 
إل���ى أغلب  إع����ادة األم����ن 

مؤكدا   ، الليبية  األراض���ي 
التي  العسكرية  العملية  أن 
يقوم بها الجيش في مدينة 
من  السترجاعها  طرابلس 
بموافقة  ه��ي  المليشيات 

المجلس .
ك��م��ا ت��ب��اح��ث ال��ج��ان��ب��ان 
بين  العالقات  تعزيز  سبل 
السيد  أك��د  حيث  البلدين 
ب��وت��ش��ي��ن��و ع���ل���ى أه��م��ي��ة 
في  ال��م��ت��واص��ل  التنسيق 
ال��ق��ض��اي��ا ال��م��ش��ت��رك��ة بين 

البلدين .

مجلس  رئ���ي���س  ف��خ��ام��ة  وج����ه 
صالح«  »عقيله  المستشار  ال��ن��واب 
إلى  دع��وة  الماضي  الخميس  ي��وم 
كافة السادة  أعضاء مجلس النواب 
الهامة  الرسمية  الجلسة  لحضور 

ال��ق��ادم  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ال��ت��ي ستعقد 
الرابع والعشرين من جمادي اآلخر 
1441ه� الموافق للثامن عشر من 
شهر فبراير 2020م بمقر مجلس 

النواب بمدينة طبرق.

أعضاء  السادة  من  ع��دد  إجتمع 
مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية 
الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  م��ع 
الليبية يوم الخميس الماضي بمكتبه 
بمدينة  ال���وزراء  مجلس  دي���وان  ف��ي 
بنغازي ، وذلك لمتابعة ما تم اتخاذه 
االجتماع  وت��وص��ي��ات  ق����رارات  م��ن 

السابق.
أعضاء  ال��س��ادة  االجتماع  وض��م 
ال��م��ج��ل��س ع���ن ال���ج���ن���وب ك���ل من 
واألستاذ  الصغير،  الهادي  األستاذ 
محمد إجديد، واألسد حمد مدور، 

واألستاذ محمد الحضيري. 
وناقش االجتماع اآللية الموضوعة 
من قبل اللجنة المنبثقة عن االجتماع 
الجنوب  احتياجات  لحصر  السابق 

الحكومة  قبل  من  توفيرها  وكيفية 
الليبية.

السادة  من  ع��ددا  اللجنة  وتضم 
الوكالء ورؤساء الهيئات والمؤسسات 

العامة والمصالح واألجهزة.
وأك����د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
المختنقات  تصنيف  ض���رورة  على 
تكون  أن  على  المهم،  ثم  األه��م  من 
والتعليم  الصحة  لقطاعات  األولوية 

والكهرباء والمياه والطرق.
ال���وزراء  مجلس  رئيس  أك��د  كما 
شروع الحكومة في حل المختنقات 
للمحروقات  ت��وف��ي��ر  م��ن  ال��ع��اج��ل��ة 
وال�����م�����واد ال��ط��ب��ي��ة وال���غ���ذائ���ي���ة، 
الضرورية  اليومية  واالح��ت��ي��اج��ات 

للمواطن.

عضو مجلس النواب »سلطنة المسماري«  تبحث مع 
وزير الشؤون االجتماعية أوضاع بلدية المرج

عضو مجلس النواب »إبراهيم الزغيد«  يبحث مع وزير الشؤون االجتماعية أوضاع بلدية قمينس

خارجية مجلس النواب:

اختيار لجنة حوار جنيف تتطلب وقتا بسبب الطبيعة الديمقراطية لعمل مجلس النواب

رئيس لجنة الخارجية يتباحث مع السفير اإليطالي حول نتائج مؤتمر برلين

دعوة السادة النواب لحضور جلسة 
المجلس يوم الثالثاء القادم في طبرق

أعضاء من مجلس النواب يبحثون مع رئيس الحكومة الليبية سبل تقديم الخدمات للمنطقة الجنوبية



قال فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار »عقيله صالح« تعليقا على ما يتداول في وسائل االعالم بخصوص مشاركة مجلس 
النواب في مؤتمر جنيف: ما نؤكد عليه هو أن الثوابت الوطنية ال تفريط فيها ولن نقبل أي تهديد أو مساومة بحقوق الليبيين، وليطمئن 

الشعب الليبي فلن يفرض علينا أحد من يشارك كما يشاع في القنوات.  وأضاف فخامة رئيس مجلس النواب، في لقاء خاص مع ” قناة ليبيا 
المستقبل الفضائية وراديو األمة: أكرر دعوتي إلى كل الليبيين بأن ال تفوت هذه الفرصة وأن يجمعوا على تكوين سلطة تنفيذية وتشكيل 

حكومة ودعم القوات المسلحة وهي جاهزة وتسيطر على كل األمور.
وتنشر صحيفة الديوان فيما يلي النص الكامل للحوار الذي أجراه االعالمي نزار المتجول وبث على قناة ليبيا المستقبل الفضائية
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صالح  عقيله  المستشار  فخامة 
الليبية  األزم��ة  ت��رى  كيف  قويدر 
وال���ت���ط���ورات األخ���ي���رة ف���ي ه��ذه 

المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن؟
أنها  أعتقد  التي  القادمة  المرحلة 
يتعلق  فيما  وه��ام��ة  مفصلية  م��رح��ل��ة 
الليبي، نحن بكل وضوح  بقضية الشعب 
ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ذه��ب��ن��ا ل��ح��ض��ور جلسات 
تحدثنا  ال���ع���رب���ي،  ال��ب��رل��م��ان  م��ؤت��م��ر 
مطروحة  كانت  التي  القضية  بخصوص 
استمع  وبالتأكيد  ال��ق��رن،  صفقة  وه��ي 
استمعت  الشعوب  وك��ل  الليبي  الشعب 
وذك��رن��ا  ال��ش��أن،  ه���ذه  ف��ي  كلمتنا  إل���ى 
وأن  الفلسطينية  القضية  م��ن  موقفنا 
الشعب الليبي كان له دور جهادي عظيم 
لن  وأننا  الفلسطينية،  القضية  دعم  في 
نسمح بتقطيع أوصال هذه الدولة ونؤكد 
فلسطين  دولة  تكون  أن  يجب  أنها  على 
من  ثابت  وموقفنا  القدس،  وعاصمتها 
القضية الفلسطينية وهذا األمر معروف 
لدى الجميع، أما فيما يتعلق باألمور التي 
استجدت على القضية الليبية فاآلن قد 
بدأت لجنة 5+5 الخاصة بالعسكريين، 
حتى  نتريث  ال��ن��واب  مجلس  ف��ي  ونحن 
اللجنة،  إليه هذه  الذي توصلت  ما  نعلم 
ألن���ه ك��م��ا ذك��رن��ا س��اب��ق��ا األزم����ة أمنية 
وقد  البعض،  يرى  كما  سياسية  وليست 
في  القرار  أصحاب  من  الكثير  أن  تبين 
العالم ال يعلمون حقيقة القضية الليبية، 
والحقيقة يبدو أنها غائبة على الجميع، 
األخيرة  اآلون���ة  تحركاتنا  بفضل  ولكن 
أعتقد أن الصورة قد اتضحت للجميع، 
السياسي  ب��ال��ح��وار  يتعلق  فيما  ك��ذل��ك 
ولن  السياسي  ال��ح��وار  نرفض  لم  نحن 
نغيب عن جنيف ألن الغياب يعد تعطيل، 
ولكننا سنذهب إلى جنيف ونقول كلمتنا 
البرلمان  قبة  داخل  من  وفد  وسيتشكل 
سيضع آلية الختيارهم، وستكون اللجنة 
هذه  وستشارك  الوطنيين  من  الله  بإذن 
اللجنة بعناصر وطنية وبثوابت معينة مع 
عدم السماح لهم بالتوقيع إال بعد العودة 
النواب  مجلس  وإلى  الليبي  الشعب  إلى 
الوحيدة  التشريعية  السلطة  يمثل  الذي 
األم��م  بعثة  طالبنا  أي��ض��ا  ال��ب��الد،  ف��ي 
الذين  ال14  أسماء  بإعطائنا  المتحدة 
من المفترض أن يشاركوا، ألننا ال يمكن 
مجهولة  األسماء  هذه  تظل  أن  نقبل  أن 
المعارضين  من  تكون  أن  الممكن  وم��ن 
أيضا  مشاركتهم،  في  المرغوب  غير  أو 
اللجنة  عمل  وآلية  المدة  تحديد  طالبنا 
وهذا الشيء يحسب لمجلس النواب وكان 
موقفا جريئا، ونحن ننتظر رد بعثة األمم 
المتحدة، نحن لن نسمح بأن يتدخل أحد 

في اختيار من يمثل الشعب الليبي  
من  ليبيا  لحكم  أشخاص  بتسمية  أو 
األمم  لمبعوث  أكدناه  ما  وهذا  الخارج، 
وأننا  س��الم��ة  غ��س��ان  السيد  المتحدة 
ن��رف��ض أي أس��م��اء ت��أت��ي م��ن ال��خ��ارج، 
والشعب الليبي هو من يختار من يحكمه، 
وأيضا يجب أن تكون هنالك تسوية فيما 
يتعلق بالسلطة التنفيذية حسب األقاليم 

يرضى  حتى  تاريخيا  المعروفة  الليبية 
إقصاء  أو  إبعاد  ب��دون  الليبيين،  جميع 
إال  قيود  وال  لمدينة  تهميش  أو  ألح��د 
بالقضاء  أحكام  سواء  القانونية  القيود 
أو الشروط غير المتوفرة في المرشح، 
بإذن  الليبيين سواء ويشاركون  ولكن كل 
الجديدة،  التنفيذية  السلطة  ف��ي  الله 
الشعب  أن  لهم  بيّنا  النفط  قطاع  أيضا 
النفطية  الحقول  أغلق  من  هو  الليبي 
زي��ادة  يكن  لم  اإلغ��الق  من  الهدف  وأن 
امتياز  أو  شركة  إبعاد  أو  النفط  أسعار 
جديد وإنما المطلوب هو عدالة التوزيع 
لعائدات النفط ووضع آلية جديدة وتغيير 
األشخاص الذين فشلوا في إدارة النفط 
أيضا،  المركزي  والمصرف  ومؤسساته 
في  كبيرة  استجابة  هنالك  أن  وأعتقد 
هذا الشأن من المجتمع الدولي حسب 
األشخاص الذين التقينا بهم ومن السيد 
غسان سالمة متفهم مثلما قال لي ذلك، 
جلسة  ان��ع��ق��دت  الماضية  األي���ام  وف��ي 
متعلقة بالمسار االقتصادي وأعتقد أنها 
نؤكد  م��ا  ولكن  ج��ي��دة،  خ��ط��وات  خطت 
تفريط  الوطنية ال  الثوابت  أن  عليه هو 
مساومة  أو  تهديد  أي  نقبل  ول��ن  فيها 
بحقوق الليبيين، ليطمئن الشعب الليبي 
كما  يشارك  من  أحد  علينا  يفرض  فلن 
ذلك  من  المقصود  القنوات،  في  يشاع 
مجلس  أعضاء  بين  انقسام  إحداث  هو 
النواب أو شراء البعض، ولكن الحقيقة 
بهم  االتصال  تم  الذين  األعضاء  جميع 
قاموا بالرد بكل شجاعة على بعثة األمم 
المتحدة ورفضوا، مما جعل السيد غسان 
سالمة يتصل بي ويقول إن المجلس هو 
من يختار وأن رئيس مجلس النواب هو 
الجديدة،  االنتخابات  قائمة  يرسل  من 
وف���ي ال��م��ج��ال ال��س��ي��اس��ي أع��ت��ق��د أننا 
حققنا نجاحا يقّدر، منها زيارة البرلمان 
في  وأخيرا  العربي  والبرلمان  المصري 
األردن، واستقبلنا عدة شخصيات كانت 
البرلمانات  برؤساء  والتقيا  داعمة  كلها 
الذي  التونسي  البرلمان  رئيس  ومنهم 

طالب بلقائي شخصيا، وعندما سألته ما 
الذي يريده قال لي ما أريده هو أن تلقي 
كلمة في البرلمان التونسي، وهذه مفيد 
يدعي  من  على  الطريق  لقطع  أوال  لنا 
بأن  اعتراف  وهذا  لنا  مواٍز  برلمان  أنه 
المستشار  يرأسه  الذي  النواب  مجلس 
الشرعي،  البرلمان  وه��و  صالح  عقيله 
الشعب  إلى  الشكر  سنوجه  نحن  وعليه 
التونسي على موقفه العظيم معنا أيضا 
الخطوة  وبهذه  منهم،  الشرفاء  النواب 
في  تعتبر  ولكنها  خفايا  من  كانت  مهما 
نحن  ليبيا،  ف��ي  الشرعية  دع��م  ات��ج��اه 
أيضا لدينا دعوات لمصر أيضا هنالك 
جلسة في اتحاد البرلمان العربي ودعوة 
إلى اإلمارات أيضا ونحن بصدد تحرك 
وأرجو في هذه المرحلة من كل الليبيين 
أن تكون كلمتهم واحدة سواء من الغرب 
الليبي أو الشرق الليبي، يجب أن نخرج 
الرئاسي  والمجلس  األزم���ة  ه��ذه  م��ن 
ليبيا  تكون على مستوى  كلها  والحكومة 
إق��ص��اء ألح��د،  أو  ب��دون تهميش ألح��د 
يجب علينا وهذه نصيحة للجميع سواء 
علينا  يجب  ضدنا  ممن  أو  معنا  ممن 
وأن  العالم  يفاجئ  بموقف  ن��خ��رج  أن 
المشاكل  كل  حل  على  ق��ادرون  الليبيين 
صفا  خرجوا  قد  وأنهم  تواجههم،  التي 
الدولي  المجتمع  ألن  واتفقوا،  واح��دا 
وتتعقد  الليبية  القضية  عن  يتخلى  قد 
الذين  الليبيين  لكافة  أكرر  فعليه  أكثر، 
فنح  يتفقوا  أن  ضدنا  هم  والذين  معنا 
وبالدنا  واحدة  ومصالحنا  إخوة  جميعا 
الميليشيات  إخراج  على  ونتفق  واح��دة، 
كل  من  القانون  عن  الخارجة  المسلحة 
أو من غيرها لن  المناطق من طرابلس 
نسمح باستمرار ذلك ونكون صفا واحدا 

في هذه االتجاه.
الجارية  السياسية  العملية  هل 
الطريق  خ��ارط��ة  م��ع  تتوافق  اآلن 
قدمتموها  التي  سيادتكم  ورؤي��ة 

للشعب الليبي والعالم؟
جيدة  كانت  النقاط  بعض  أن  أعتقد 

في مؤتمر برلين لكن تظل المصالح ومن 
ونحن  األم��ور،  بعض  في  يتدخل  يعرقل 
مصلحتنا،  في  هو  ما  تنفيذ  على  نصر 
على  الموقف  إن  أق��ول  زل��ت  ما  لكنني 
الليبيين إذا راعوا مصلحتهم في جنيف 
وستخرج ليبيا في يوم واحد من األزمة 
على  إال  أحد  على  نعول  ال  فإننا  وعليه 
أنفسنا وهذا هو الحل الليبي ليبي، حتى 
وإن اتفقوا في فيينا أو غيرها يظل هذا 
يفرض  عندما  ولكن  ليبي،  ليبي  الحل 
لن  فإنه  ليبيا  ولو في  الخارج  علينا من 
إلى  أكرر دعوتي  لذلك  ليبّيا  يكون حال 
الفرصة  هذه  تفوت  ال  بأن  الليبيين  كل 
تنفيذية  تكوين سلطة  على  يجمعوا  وأن 
وتشكيل حكومة ودعم القوات المسلحة 
األم��ور  كل  على  وتسيطر  جاهزة  وه��ي 
الحل  ه��و  السياسي  الحل  يظل  ولكن 
حتى بعد تحرير العاصمة، فهذه فرصة 
من هذه  ويرتاح شعبنا  الثوابت  لتحقيق 
نحو  ننطلق  ث��م  وم��ن  الطويلة،  األزم���ة 
وضع الدستور وكيف تشكل هيئة لوضع 
برلمانية  انتخابات  تتم  وكيف  الدستور 
المؤسسات،  تثبيت  وكيفية  ورئ��اس��ي��ة 
القاعدة  على  نتفق  أن  أوال  علينا  ولكن 

من ثم ننطلق إلى التفاصيل.
بصفتكم  ال��م��س��ت��ش��ار  ف��خ��ام��ة 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
تسير  ك��ي��ف  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
والمسار  جنيف  في   5+5 مباحثات 

األمني؟
بطيء  بشكل  تسير  المباحثات  هذه 
الحال  ألن  الصحيح  االتجاه  في  ولكنها 
المدنيين  ع��ن  يختلف  العسكريين  م��ع 
وثوابت  معينة  بتعليمات  يسيرون  فهم 
معينة ال يستطيع أن يحيد عنها، إما أن 
هو  كما  باألمر  يعود  أن  أو  شيئا  يحقق 
من  اتجاه  هنالك  أن  أعتقد  لكن  عليه، 
الليبيين أو غير الليبيين إلى حل األزمة 
أن  حكومة  ألي  يمكن  ال  ولكن  الليبية، 
عسكري،  حل  هنالك  كان  إذا  إال  تعمل 
القتال داخل  العسكري ليس في  والحل 

التي  ال��م��ط��ال��ب  تحقيق  ب��ل  ال��ع��اص��م��ة 
إخ��راج  وه��ي  الجيش  أجلها  من  تحرك 
الجماعات اإلرهابية من العاصمة، فإذا 
فال  وب��ات��ف��اق  سلمية  بطريقة  خ��رج��ت 
لزوم للقتال والجيش يدخل للمعسكرات 
المعروفة،  الرسمية  بواجباته  ويعمل 
ولكن إذا لم يتحقق ذلك وتم االتفاق على 
حكومة وتظل هذه الميليشيات موجودة 
في العاصمة فكأن شيئا لم يكن، ولكنني 
أتوقع أن الليبيين انتبهوا إلى أن هنالك 
وهذه  بالجميع  ضارة  خارجية  تدخالت 
آخر  على طرف  وتغليب طرف  التفرقة 
ي��ج��ب أن  ب��ن��ا جميعا ون��ح��ن  ق��د أض���ر 
نكون  وال  المستوى  ه��ذا  ف��ي  ن��ك��ون  ال 
وشجعان  أذكياء  الليبيون  فقط،  تابعين 
لدى  متوفر  والحل  القيادة  صفات  وكل 

الليبيين.
توجد  ه��ل  المستشار  فخامة   
بعض  م��ع  اآلن  س��ري��ة  ات���ص���االت 
فضلت  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ب��ي��ة  األط�����راف 
االت���ج���اه ن��ح��و ال��ص��ف ال��وط��ن��ي 
بعض  إعالن  بعد  خصوصا  الموحد 
كثيرا  تقترب  أن��ه��ا  رسميا  ال���دول 
وم��واق��ف��ه��ا أص��ب��ح��ت واض��ح��ة من 

مجلس النواب والحكومة الليبية؟
اتصال  في  نحن  إلينا  بالنسبة  نعم، 
دائم وفي كل زياراتنا نلتقي رؤساء دول 
قدوم  أيضا  تابعتم  برلمانات،  ورؤس��اء 
بالسيد  والتقى  الجزائر  خارجية  وزي��ر 
الخارجية  وزي��ر  ال���وزراء  مجلس  رئيس 
وزي��ر  وأي��ض��ا  حفتر،  خليفة  وبالمشير 
الماضية  األي��ام  ذه��ب  ال��ذي  خارجيتنا 
القادمة  المغرب وسيعود في األيام  إلى 
المغرب،  ملك  إل��ى  مني  رسالة  حامال 
للصورة  اآلن  وضوحا  هناك  أن  أعتقد 
في  عليه  ك��ان��ت  ع��م��ا  تختلف  الليبية 
السابق، أيضا األردن والقيادات األردنية 
األردني  النواب  ومجلس  التقيناها  التي 
كلهم يتفهمون القضية الليبية ودعوا إلى 
حّل األزمة الليبية ودعم الشرعية، أيضا 
واآلن  السابقة  المرة  بنا  رحبت  النيجر 
النيجر،  إلى  سفير  إرس��ال  على  وافقوا 
كثير من الدول بدأت في اتخاذ خطوات 

ولكنهم ينتظرون موقف الليبيين.
هل  لفخامتك  األخ��ي��ر  ال��س��ؤال 
المقبلة  الفترة  في  التركيز  سيتم 
ع��ل��ى دع����م ال���ج���ن���اح اإلع���الم���ي 
المساند للقضايا الوطنية العادلة؟

سابقا  ذكرت  ما  على  أؤكد  بالتأكيد 
لك  يكون  أن  جنيف  مؤتمر  في  ويجب 
حضور  عند  أيضا  جيد،  إعالمي  وف��د 
الوفود األجانب يجب أن يكون حاضرا، 
األمر  هذا  متفهمين  الحقيقة  في  نحن 
ولكن في الحقيقة كل األعباء ملقاة علينا 
ولكن أنا شخصيا أؤيد وأعلم أن موقف 
أن  اكتشفت  عندما  ج��دا  مهم  اإلع��الم 
وكل  القادة،  لدى  واضحة  غير  الصورة 
أصحاب  أن��ن��ا  يقتنع  معه  أت��ح��دث  م��ن 
مع غياب  ولكن  معنا  الشرعية  وأن  حق 
تغييب  وعند  الحقيقة  غابت  اإلع���الم 
الحقيقة تنتشر الفوضى وال تقوم دولة.

فخامة المستشار عقيله صالح قويدر رئيس مجلس النواب الليبي:

سنذهب إلى جنيف ونقول كلمتنا ولن نسمح بأن يتدخل أحد في اختيار 
من يمثل الشعب الليبي أو تسمية أشخاص لحكم ليبيا من الخارج

إشراف : عبداهلل الشريفي
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اخبار

ح��ض��ر ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
»ع���ق���ي���ل���ه ص�����ال�����ح« ف��ي 
عمان  األردن��ي��ة  العاصمة 
م���س���اء األح�����د ال��م��اض��ي، 
مأدبة عشاء بحضور وزراء 
حكومات  ورؤس��اء  أردنيين 
سابقين، وعدد من السفراء 
المملكة  ل��دى  المعتمدين 
لدى  ليبيا  وسفير  األردنية، 
البرغثي،  محمد  األردن، 
زيارته  هامش  على  وذل��ك 
ال���رس���م���ي���ة إل�����ى ال��م��ل��ك��ة 

للمشاركة في القمة الطارئة 
لالتحاد البرلماني العربي.

وقال عبدالحميد صافي 

ال���م���س���ت���ش���ار اإلع����الم����ي 
إن  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس 
صالح«  »عقيله  المستشار 

أوضح حقيقة الوضع الليبي 
األزم���ة  وأن  وت��ع��ق��ي��دات��ه، 
أمنية،  أزم��ة  هي  باألساس 

ال��ق��وات  دور  ع��ل��ى  م��ؤك��دا 
ال��م��س��ل��ح��ة ف���ي م��ك��اف��ح��ة 
في  والميليشيات،  اإلرهاب 
حكومة  دستورية  عدم  ظل 
امتالكها  وع����دم  ال���س���راج 
أي  ل��ع��ق��د  أي ص��الح��ي��ات 

اتفاقات .
ك��م��ا ت��ط��رق إل���ى ال���دور 
بعض  تلعبه  ال��ذي  السلبي 
ليبيا،  في  اإلقليمية  ال��دول 
معبرا  تركيا،  رأسها  وعلى 
عن رفض البرلمان القاطع 
ألي وجود تركي في ليبيا .

النواب  مجلس  عضو  كشف 
تواصل  ع��ن  ال��ش��اع��ري  مفتاح 
 12 بتاريخ  معه  األممية  البعثة 
جلسات  إنعقاد  عقب  أي  يناير 
إلرس��ال  بنغازي،  في  البرلمان 
لحوار  للترشح  خ��اص��ة  ن��م��اذج 
جنيف، مؤكداً على أنه لم يبدي 

أي اهتمام في الموضوع.
وأكد الشاعري خالل مداخلة 
األربعاء  ي��وم  تلفزيونية  هاتفية 

صحيفة  ت��اب��ع��ت��ه��ا  ال���م���اض���ي 
له  البرلمان  أن  على  المرصد 
ثوابت للمشاركة في حوار جنيف 
منها اختيار ممثلي البرلمان من 
من  تحال  أن  على  القبة  داخ��ل 
إذا  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  قبل 

قرر المجلس المشاركة.
عضو   14” مضيفاً:  وت��اب��ع 
و  ال��ن��واب  مجلس  م��ن  أحالتهم 
بهم،  الخاصة  الذاتية  السيرة 

آلية  وض��ع  ال��ح��وار  لجنة  مهمة 
للمهمة وعدم اعتماد أي حكومة 
النواب  مجلس  تصديق  بعد  إال 
البرلمان  م��س��اوة  ع��دم  و  عليه 

بمجلس الدولة”.
ك��م��ا إع��ت��ب��ر ال���ش���اع���ري أن 
ليبيا  ل���دى  األم��م��ي  ال��م��ب��ع��وث 
بث  على  يعمل  س��الم��ة  غ��س��ان 
و  ال��ن��واب  األع��ض��اء  بين  الفتنة 

شق صف المجلس.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي في األردن عددا من الوزراء والسفراء

الشاعري: سالمة يعمل على شق صف البرلمان بإرساله دعوات فردية للنواب للمشاركة بحوار جنيف

التكبالي: أي نائب يشارك في 
جنيف اليمثل إال نفسه

السعيدي: البعثة أقحمت نفسها بشؤون 
البرلمان الذي يمثل أعلى سلطة في ليبيا

العباني: وقف إنتاج النفط يأتي لمنع 
ذهاب أمواله إلى الميليشيات

الصغير: تصريحات سالمة تعتبر تشويشا على ترتيبات وقف إطالق النار

امغيب: البعثة األممية تريد استبدال البرلمان بلجنة األربعين

اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن 
أي نائب يشارك في جنيف ال يمثل إال نفسه.

“إرم  لصحيفة  خاص  تصريح  وفي  التكبالي 
نيوز” يوم األربعاء الماضي أضاف:” بعثة األمم 
لجنة  وإح���الل  ال��ب��رل��م��ان  ح��ل  ت��ن��وي  المتحدة 
األربعين بدال منه ولهذا يجب أن يصر الجميع 
غير  كيان  يحل  أن  يجوز  وال  يمكن  ال  أنه  على 
قوى  عينته  الليبي  الشعب  قبل  م��ن  منتخب 

خارجية غير الشعب الليبي محل  البرلمان”.
وقال عضو مجلس النواب إن الكيان الوحيد 
جديد  برلمان  هو  البرلمان  محل  سيحل  الذي 

منتخب من جميع الشعب الليبي ال غير.

السعيدي  علي  ال��ن��واب  مجلس  عضو  أف��اد 
بأنه تلقى رسالة من بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا تطالبه بملء استمارة خاصة بالترشح 
السياسي  المسار  في  وتحديداً  جنيف  لمؤتمر 

المزمع عقده قريبا.
وأكد السعيدي وفي تصريحات خاصة لقناة 
تلفزيونية يوم األربعاء الماضي أن رسالة وصلته 
عبر تطبيقي “فايبر وواتساب” تتضمن نموذجا 
خاصا بالدائرة االنتخابية بغرض الحوار،معتبراً 
عن  ال��ب��ع��ث��ة  خ���روج  تعكس  ال��خ��ط��وة  ه���ذه  أن 
وإقحام  والمساندة  الدعم  وهي  اختصاصاتها 
نفسها في شؤون مجلس النواب الذي هو أعلى 

سلطة في ليبيا.
وأوضح السعيدي أن هذه ليست المرة األولى 
ديسمبر  ف��ي  تواصلت  وأن  للبعثة  سبق  حيث 
كل  عن  اختيار شخص  منهم  طالبة  النواب  مع 
عن  التخلي  ع��دم  على ض���رورة  دائ��رة،م��ش��ددا 
في  األصيل  واختصاصه  النواب  مجلس  سيادة 

المشاركة بالحوار واختيار ممثليه.

أكثر  إن  العباني  النواب محمد  قال عضو مجلس 
من %93 من الناتج الليبي يمثله إنتاج النفط الواقع 
سيطرة  تحت  الواقعة  النفطي  الهالل  منطقة  في 

الجيش الذي ال يتلقى أي من هذه العائدات.
وأوض�����ح ال��ع��ب��ان��ي ف���ي ت��ص��ري��ح خ���اص ل��وك��ال��ة 
وقف  أن  الماضية  الجمعة  يوم  الروسية  “سبوتنيك” 
من  الليبي  النفط  استخراج  وقف  يعني  النفط  إنتاج 
مشيًرا  المليشيات،  لتمويل  العائدات  وذهاب  األرض 
م��ن حجم  ينتقص  ال  ال��ن��ف��ط  إن��ت��اج  وق���ف  أن  إل���ى 
إلى  أمواله  وذهاب  إنتاجه  على عكس  الليبية  الثروة 

المليشيات.
كافة  يشمل  التأثر  أن  إلى  البرلمان  وأشار عضو 
القطاعات في الشرق والغرب نتيجة إغالق النفط إال 
أنه في المقابل في حالة استمرار حالة اإلنتاج تذهب 

األموال لجهات أخرى.

مجلس  ع��ض��و  اع��ت��ب��ر 
الصغير،  ال��ه��ادي  ال��ن��واب 
تصريحات المبعوث األممي 
غسان سالمة تشويشا على 
النار  ترتيبات وقف إطالق 
ص��ورة  لتشويه  وم��ح��اول��ة 

القوات المسلحة.
وأوض������ح ال��ص��غ��ي��ر أن 
أنهم  أك��دوا  النواب  غالبية 
البعثة  م��ع  ي��ت��واص��ل��وا  ل��ن 
قبة  خالل  من  إال  األممية 

البرلمان.

قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب 
األم��م  بعثة  أن  غير  آخ��ر  تفسير  ال  إن��ه 
بلجنة  البرلمان  استبدال  تريد  المتحدة 
األربعين أمام إصرار البعثة على مشاركة 
مجلس النواب ولو بطريقة التواصل الفردي 
وعن طريق الفايبر مع كل نائب على حد 

ومحاولة شق صف مجلس النواب.
إمغيب وفي تصريح خاص لموقع “إرم 
أن  إلى  أشار  الماضي  األربعاء  يوم  نيوز” 
ما تقوم به البعثة هي محاولة خلق جسم 
تشريعي جديد يتكون من أربعين شخصا 
يكون بديال عن مجلس النواب ويأخذ كل 
اختصاصاته من تشكيل الحكومة وتسمية 

حقائبها إلى منحها الثقة.
بهذا  البعثة  ستنفرد  ”بالتالي  وأضاف: 
الجسم المشوه وتوجهه كما تشاء”،متوقعا 
غير  األربعين  لجنة  مخرجات  تكون  أن 

مختلفة عن مخرجات االتفاق السياسي.
هناك  ك��ان  إن  ح��ول  س��ؤال  على  وردا 
جنيف،  اجتماعات  في  سيشاركون  ن��واب 
حذر إمغيب من أن بعض الدوائر وخاصة 
التي تقع تحت سيطرة الميليشيات سوف 
قطعا  ي��ك��ون  ل��ن  ال���ذي  مرشحها  ت��رس��ل 
صاحب توجه وطني ألن البحث عن حلول 
لمشاكل الوطن يرضى بها الجميع ال يكون 

بهذه الطريقة.

ص���رح ال��س��ي��د ي��وس��ف ال��ع��ق��وري 
رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة 
لجنة  أن  الليبي:  ال��ن��واب  بمجلس 
النواب والحكومة  الخارجية بمجلس 
العمل المشترك  الليبية تقدر أهمية 
مع دول المغرب العربي من أجل دعم 
التدخالت  ورف���ض  ليبيا  اس��ت��ق��رار 

الخارجية في المنطقة .
ل��ج��ن��ة  ان  ال���ع���ق���وري  واوض�������ح 
كبيرة  م��س��اع��ي  ت��ب��ذل  ال��خ��ارج��ي��ة 
لتقريب وجهات النظر مع المسؤولين 
في دول المغرب العربي حول القضايا 

تفاهمات  ال��ى  وللوصول  المشتركة 
التي  التحديات  لمواجهة  مشتركة 

تواجه دولنا .
ل��ق��اء فخامة  أن  ال��ع��ق��وري  وأك���د 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب ال��ل��ي��ب��ي 
رئيس  مع  »عقيله صالح«  المستشار 
مجلس النواب التونسي السيد »راشد 
ي��أت��ي ف��ي ذل��ك السياق  ال��غ��ن��وش��ي« 
الجانب  مع  التعاون  ألهمية  تقديرا 
العالقات  تعزيز  إطار  وفي  التونسي 

بين الشعبين الشقيقين .
وأضاف العقوري: نقدر المواقف 

الشرعية  للسلطة  الداعمة  التونسية 
الليبي  النواب  مجلس  في  المتمثلة 
للشعب  ال��وح��ي��د  ال��ش��رع��ي  الممثل 
بمدينة  ال��دس��ت��وري  ب��م��ق��ره  الليبي 
انتخابات  نتيجة  جاء  والذي  بنغازي 

حره .
تواصل  عن  العقوري  كشف  كما 
المغرب  دول  اتحاد  امين  مع  اللجنة 
البكوش«  »ال��ط��ي��ب  السيد  ال��ع��رب��ي 
ودعم مساعيه المبذولة لتنظيم قمة 
مغاربية لمناقشة القضايا المشتركة 

في المنطقة دعما الستقرار ليبيا.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب:

نقدر أهمية العمل المشترك مع دول المغرب العربي من أجل دعم استقرار ليبيا
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أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد 
الماضي  األربعاء  يوم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
والنيابات  المحاكم  مجمع  إنشاء  بضرورة  تعليماته 
في  عقده  اجتماع  خ��الل  وذل��ك  البيضاء،  بمدينة 
مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي مع 
وكيل عام وزارة العدل المستشار خالد نجم، ووكيل 

الوزارة لشؤون الديوان المستشار عيسى الصغير.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على سير عمل الوزارة 
والجهات التي تتبعها وتشرف عليها، وأبرز المشاكل 
والعراقيل التي تواجه مشاريع البنية التحتية للقطاع، 
مؤكدا على ضرورة االهتمام بالقضاء وتسهيل كل ما 

من شأنه تفعيل دوره وتعزيز مكانته.

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد 
عبدالله عبدالرحمن الثني يوم الخميس الماضي بمكتبه 
في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي وفدا 

من أعيان ومشائخ وحكماء بلدية العربان.
مع  االجتماع  خ��الل  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وناقش 
مجلس  لرئيس  الخاص  المكتب  مدير  بحضور  الوفد 
اإلدارة  ومدير  الهمالي،  محمد  الطاهر  السيد  ال��وزراء 
السيد صالح  ال��وزراء  مجلس  رئاسة  بديوان  القانونية 
السيد  ب��ال��دي��وان  المشروعات  إدارة  وم��دي��ر  م��اض��ي، 
ابراهيم الدعباج، أوضاع بلدية العربان وسير العمل بها.

العربان  بلدية  وحكماء  ومشائخ  أعيان  وفد  وأعرب 
القائم  التسييري  المجلس  من  الشديد  استيائه  عن 
حاليا، متقدمين بمقترح لتسمية مجلس تسييري جديد 

للبلدية.
تعنى  التي  المطالبات  م��ن  العديد  ال��وف��د  وأب���دى 
عدد  وتخصيص  العربان،  بلدية  في  الخدمات  بتوفير 
رئيس مجلس  أبدى  فيما  لها،  الحكومية  المشاريع  من 

الوزراء على هذه المطالب متعهدا بتوفيرها.
ورئيسها  الليبية  الحكومة  دور  على  الوفد  وأثنى 
العربية  المسلحة  للقوات  الداعم  الثني  السيد عبدالله 

الليبية التي تقاتل ألجل تحرير كامل التراب الليبي.

مجلس  رئ���ي���س  أب�����دى 
الليبية  بالحكومة  ال��وزراء 
ال��س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ال��ث��ن��ي، 
ال��م��اض��ي،  الخميس  ي���وم 
ام���ت���ع���اض���ه واس���ت���ي���ائ���ه 
الشديد من مشاكل نقص 
من  في عدد  الشرب  مياه 
ص��ادرا  النائية،  المناطق 
تعليماته المشددة بضرورة 
المشاكل،  ه���ذه  معالجة 
وذلك خالل اجتماع عقده 

رئاسة  دي��وان  في  بمكتبه 
ببنغازي  ال����وزراء  مجلس 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  م��ع 

المؤسسة الوطنية للموارد 
المائية عوض الدرسي.

مجلس  رئيس  وأع���رب 

االجتماع  خ��الل  ال����وزراء 
مكتبه  مدير  حضره  الذي 
محمد،  الطاهر  ال��خ��اص 

البطأ  م��ن  اس��ت��ي��ائ��ه  ع��ن 
ف���ي م��ع��ال��ج��ة ال��م��ش��اك��ل 
المواطنين  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى مياه 
على  م���ش���ددا  ال����ش����رب، 
بضرورة  المؤسسة  رئيس 
اإلس�������راع ف���ي ح���ل ه��ذه 
ال���م���ش���اك���ل خ���اص���ة ف��ي 
ال��م��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ي 
الحصول  في  شحا  تعاني 

على المياه.

يوم  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  عقد 
للعام  االول  العادي  اجتماعه  الماضي  االثنين 
مدينة  في  ال��وزراء  ديوان مجلس  بمقر  الحالي 
عبدالله  ال��وزراء  مجلس  رئيس  برئاسة  بنغازي 
عبدالرحمن الثني، واتخذ خالل هذا االجتماع 

جملة من القرارات واإلجراءات الهامة.
كافة  ال�����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  واس��ت��ع��رض 
القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار 
م   2017 لسنة   )72( رق��م  ال����وزراء  مجلس 
االختصاصات  من  بعدد  رئيسه  تفويض  بشأن 
تاريخ  وحتى   2019، ديسمبر   18 تاريخ  منذ 
انعقاد هذه الجلسة، وتم اعتماد محضر إجتماع 

مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2019 م
من  جملة  اجتماعه  المجلس خالل  وأص��در 
اإلدارة  تفعيل  على  الموافقة  بينها  ال��ق��رارات 
العامة للتفتيش والقياس الخاصة بقطاع النفط 

وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء.
ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى اع��ت��م��اد محضر  وواف�����ق 
بنغازي  غرب  محطة  بأنشاء  الخاص  الترسية 
العامة  للهيئة  األذن  وم��ن��ح  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
للكهرباء للتعاقد بالمناقصة المحدودة ألضافة 
العجز  وحدات غازية لمحطة درنة وذلك لسد 

في التوليد بمناطق الجبل األخضر.
العامة  للهيئة  األذن  منح  على  واف���ق  كما 
لتنفيذ  المحدودة  بالمناقصة  للتعاقد  للكهرباء 
خط نقل الغاز بنغازي طبرق، وصرف المنفعة 
والتابعة  منها  المستفيدة  للفئات  المنزلية 
وترقية ضباط  االجتماعي،  التضامن  لصندوق 
الهيئات القضائية من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد 

وفق الكشف المعد من قبل وزارة العدل.
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على 
اآلداب  كلية  إل��ى  قمينس  التربية  كلية  مسمى 
والعلوم قمينس وذلك وفق المقترح المقدم من 
السيد وزير التعليم، كما وافق على إنشاء كلية 

بجامعة  الطبية  التقنية  وكلية  العام  التمريض 
البيضاء،  مدينة  مقرها  ويكون  المختار  عمر 
وترفيع المعهد العالي للمهن الطبية بنغازي إلى 

كلية للتقنية الطبية
وفي قطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء على 
تحديد السقف المسموح به لعدد عقود التعاون 
والمراكز  والقروية  التعليمية  بالمستشفيات 
المتخصصة وتضمين إدارات الخدمات الصحية 
بالبلديات والموافقة على تعديل القيمة الشهرية 
التعليمية والعامة  التعاون بالمستشفيات  بعقود 
والقروية والمراكز المتخصصة وتضمين إدارات 

الخدمات الصحية بالبلديات. 

لمؤتمر  والعلمية،  التحضيرية  اللجنتين  عقدت 
وزارة  ترعاه  الذي  الوطنية  السيادة  وحماية  الهوية 
الليبية، اجتماعها األول صباح  بالحكومة  الداخلية 
ال���وزارة في مدينة  ب��دي��وان  الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم 

بنغازي.
الذي  للمؤتمر  االستعدادات  اللجنتين  وناقشت 
يقام تحت شعار )هويتنا .. وطننا( وينعقد في بنغازي 
المؤتمر  أه��داف  المقبل  مارس   15 / بتاريخ 14 
ومحاوره واالشتراطات العلمية للمشاركة إضافة إلى 

التجهيزات اللوجستية الالزمة لعقد المؤتمر.
جمال  األستاذ  المؤتمر  رئيس  االجتماع  وض��م 
محمد  الدكتور  العلمية  اللجنة  ورئيس  البرغثي 
خليفة العقوري، ورئيس اللجنة التحضيرية األستاذ 
وليد مؤمن الفارسي، أعضاء اللجان كل من الدكتور 
عقيد  واألس��ت��اذ  العبيدي،  عبدالعالي  مصطفى 
الرمالي،  إبراهيم  والمقدم  التواتي،  عبدالحميد 
هدية  إبراهيم  اإلع��الم��ي  المستشار  إل��ى  إضافة 

المجبري.
كما ضم االجتماع أعضاء اللجان الدكتور يوسف 

واألستاذ  إدريس،  وليد سالم  واألستاذ  عبدالكريم، 
أمراجع حمي.

بالمؤتمر  التعريفية  المطوية  االجتماع  وناقش 
المستشار  الداخلية  وزير  معالي  لعقده  دعا  الذي 

إبراهيم بوشناف.
الداخلية  التحديات  لمواجهة  المؤتمر  ويهدف 
والخارجية التي تعمل على إضعاف الهوية الوطنية 
العامة  الرؤية  وإيضاح  ووسائلها،  أشكالها  بكافة 
لحماية الهوية و السيادة الوطنية من خالل اآلليات 

السيادية والتنفيذية لمؤسسات الدولة.
بالتشريعات  للتعريف  ال��م��ؤت��م��ر  ي��ه��دف  ك��م��ا 
ال��ق��رارات  وتفعيل  بالهوية،  الخاصة  وال��ق��وان��ي��ن 
الصادرة بشأنها بهدف حمايتها، مع تعزيز وغرس 
الليبية،  الوطنية  للهوية  الداعمة  الثقافية  القيم 
وصوال إلى نتائج تخدم المواطن والوطن وتحافظ 

على هويته.
وترتكز مواضيع المؤتمر على تحليل واقع الهوية 
المختلفة  أب��ع��اده��ا  خ��الل  م��ن  ليبيا  ف��ي  الوطنية 

وسبل  الوطنية  الهوية  م��ح��ددات  على  وال��ت��ع��رف 
تعزيزها.

حيث  م��ن  الوطنية  الهوية  المؤتمر  وسيتناول 
اإلطار المفاهيمي والفكري، وسيغطي محاورها من 
الجوانب القانونية واألمنية واالجتماعية والسياسية 
تأثر  االعتبار  ف��ي  واض��ع��ا  واإلع��الم��ي��ة،  والدينية 
االنفجار السكاني لدول الجوار مقابل الضعف في 

النمو السكاني لليبيا وتأثيراته.
وأعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر أن الشروط التي 
بطرق  تقيدهم  هو  المشاركين  في  توفرها  يجب 
وأال  البحثية،  الورقات  إع��داد  في  العلمي  البحث 
تتجاوز ورقاتهم العشر صفحات مع إرفاقها بسيرة 
ذاتية للباحث والجهة المشارك منها، مؤكدة أن آخر 
موعد الستالم الورقات البحثية ومرفقاتها سيكون 

يوم السابع من شهر مارس المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أن المستهدفين بالمشاركة 
من  والمهتمين  واألكادميين  البحاث  المؤتمر  في 
الوزارات، وأجهزة ومؤسسات الدولة من بنغازي أو 

من خارجها.

رئيس الحكومة الليبية يصدر تعليماته بضرورة اإلسراع في حل مشاكل المياه في كافة مناطق ليبيا

مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماعه العادي األول ويتخذ جملة من القرارات الهامة

وزارة الداخلية تستعد لعقد مؤتمر علمي حول الهوية وحماية السيادة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بضرورة 
إنشاء مجمع المحاكم والنيابات بمدينة البيضاء

رئيس مجلس الوزراء يلتقي 
أعيان ومشائخ وحكماء العربان

الحكومة  وزراء  مجلس  رئ��ي��س  دع���ا 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  الليبية 
يوم اإلثنين الماضي كافة األطراف الليبية 
وص��وال  المصالحة،  خ��ط��اب  تغليب  إل��ى 
إلى  الفتا  ال��دول��ة،  مؤسسات  توحيد  إل��ى 
والتفرقة  والكراهية  العنف  خطاب  أن 
سيتسبب في شرخ في النسيج االجتماعي 

للمجتمع.
وق����ال ال��س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ال��ث��ن��ي خ��الل 
اجتماع مجلس الوزراء العادي األول للعام 
الحالي إن “ليبيا تحتاج لوقفة جادة من كل 
استمر  الذي  الصراع  هذا  لحل  األطراف 
ونتج عنه سقوط أرواح كثيرة من الليبيين”، 
معربا عن أمله في أن ينتهي هذا الصراع 

يكون  وأن  ليبيا  إلى  واألم��ان  األمن  ويعود 
العام 2020 ميالدي عام خير على ليبيا 
وقيادة  حكومة  تحت  والموحدة  الواحدة 

واحدة.
ليبيا  أن  ال��وزراء  مجلس  رئيس  واعتبر 
األط��راف،  كل  من  جادة  وقفة  إلى  تحتاج 
ألن الليبيين أشقاء وأخوة، منتقدا خطاب 
البعض،  ينشره  الذي  والكراهية  التصعيد 
إضافة إلى عدد من المحاطات الفضائية، 
سائال المولى عز وجل أن “يهدي الطرف 
لخطاب  يدعو  وال���ذي  المنحرف  اآلخ��ر 

الكراهية والعنف والتفرقة”.
فيه  تتوفر  ال  الخطاب  “بعض  إن  وقال 
أدبيات األخالق”، معبرا عن أمله أال ينزل 
خطابه  يكون  وأن  المستوى  لهذا  اإلعالم 
عقالنيا هدفه المصالحة الوطنية وتوحيد 

المؤسسات.

رئيس الحكومة الليبية يدعو كافة األطراف الليبية إلى تغليب خطاب المصالحة
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اخبار

مجلس  رئ��ي��س  ب��ح��ث 
ال����ح����ك����وم����ة  وزراء 
عبدالله  السيد  الليبية 
يوم  الثني  عبدالرحمن 
بمكتبه  الماضي  الثالثاء 
رئاسة مجلس  ديوان  في 
الوزراء في مدينة بنغازي 
احتياجات بلدية صبراتة، 
وذل��ك خ��الل اجتماع مع 
أعضاء  السادة  من  عدد 
مجلس النواب والمجلس 

البلدي للبلدية.
وح���ض���ر االج���ت���م���اع، 
عضو مجلس النواب عن 
السيد  ورش��ف��ان��ة  بلدية 
وعضو  البدوي،  مصباح 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ع��ن 
السيد  ط��راب��ل��س  ب��ل��دي��ة 

وعميد  األح��م��ر،  بشير 
السيد  ص��ب��رات��ة  ب��ل��دي��ة 
البريشني،  خليفة  مفتاح 
وع���ض���و ل��ج��ن��ة األزم����ة 
محمود  السيد  بالبلديه 
إلى  إضافة  يحيى،  علي 
ال��م��ت��اب��ع��ة  إدارة  م��دي��ر 
ب��دي��وان  األداء  وت��ق��ي��ي��م 

السيد  ال����وزراء  مجلس 
الفريطيس،  ف��رج  رض��ا 
ومدير إدارة المشروعات 
بديوان  الفنية  والشؤون 
مجلس الوزراء المهندس 

إبراهيم الدعباج.
واس����ت����ع����رض رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال��������وزراء آخ��ر 

التي  المشاريع  تطورات 
في  عليها  الموافقة  ت��م 
والبالغ  السابق  االجتماع 
م��ش��روع��ا،  ع��دده��ا 12 
التعاقد  إج��راءات  وتمت 
رئاسة  قبل  م��ن  حيالها 

مجلس الوزراء.
مجلس  رئيس  وواف���ق 

االجتماع  خ��الل  ال���وزراء 
ع��ل��ى م���ش���روع ح��ف��ر و 
تجهيز عدد 16 بئر مياه؛ 
مياه  نقص  مشكلة  لحل 
شريطة  بالبلدية  الشرب 
ت���ق���دي���م ال��م��ق��اي��س��ات 
ال��ت��ق��دي��ري��ة ف���ي أس���رع 
تتمكن  حتى  ممكن  وقت 
في  المختصة  اإلدارة 
استكمال  م��ن  ال���دي���وان 

باقي اإلجراءات.
مجلس  رئيس  وأصدر 
بتقديم  تعليماته،  الوزراء 
أو  إلزالة  هندسي  تقرير 
الطويلة  مدرسة  صيانة 
للبدء  وذل���ك  الجنوبية، 
إزالتها  أو  صيانتها  في 

وإنشاء بديل لها.

بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب..

رئيس الحكومة الليبية يبحث احتياجات بلدية صبراتة

َعقد بمقر ديوان وزارة الحكم المحلي 
 4 الثالثاء  يوم  صباح  البيضاء  بمدينة 
فبراير 2020 إجتماع ضم وكيل شؤون 
ابراهيم  ال��س��ي��د/ع��ب��دال��ق��ادر  ال��دي��وان 
محاوش مع وكيل ثاني بالوزارة السيد/

إدارة  وم��دي��ر  إب��راه��ي��م،  محمد  حسن 
السيد/مبارك  والبلديات  المحافظات 
علي محمد، ومدير إدارة الشؤون اإلدارية 
والمالية السيد/اسامة عاشور الشامي، 
الجودة  وضمان  المتابعة  إدارة  ومدير 
السيد/صالح الدين فرج عبدالله، وذلك 
في إطار االستعداد إلعداد ميزانية الباب 

الثاني للمجالس البلدية لعام 2020.
وخالل االجتماع نوقشت تأشيرة وزير 
الحكم المحلي بشكل عاجل وسريع في 
تقديم مقترح لتشكيل لجنة برئاسة وكيل 
المحلي  الحكم  ل���وزارة  ال��دي��وان  ش��ؤون 
ما  خالل  من  المالية  التقديرات  لوضع 
تتوفر من البيانات والمعلومات في تقييم 
وع��دد  ال��ب��ل��دي��ة،  للمجالس  م��وض��وع��ي 
والمقومات  للبلديات،  الفعلي  السكان 
الموجودة والمرافق، والتأكد من ممارسة 
بشكل عملي  مهامه  التسييري  المجلس 
تعويض  وامكانية  النطاق،  داخل  وفعلي 
الحكومة  مع  تواصل  لها  التي  البلديات 
والوزارة منذ سنوات ماضية ولم تصرف 

لها ميزانية للعام 2019م.

اطلع رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن 
مجلس النواب الليبي عمر عبدربه، بمكتبه 
في مقر الديوان بمدينة البيضاء على نتائج 
أعمال اللجنة المكلفة من قبله بزيارة فرع 

مدينة سرت. 
أعمالها  ن��ت��ائ��ج  ال��ل��ج��ن��ة  واس��ت��ع��رض��ت 
رأت  التي  والتوصيات  للزيارة،  وتقييمها 
اللجنة ضرورة األخذ بها في تفعيل الفرع.

وأصدر رئيس الديوان تعليماته لإلدارات 
وفقاً  للفرع  االحتياجات  بتوفير  المختصة 

لما جاء في توصيات اللجنة.
وجاءت زيارة اللجنة في إطار تفعيل فرع 
ديوان المحاسبة بسرت بعد تحرير المدينة 
م��ن ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة، واإلج��رام��ي��ة 

المسلحة.

ب���ح���ث رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  وزراء 
السيد عبدالله عبدالرحمن 
لماضي  اإلثنين  يوم  الثني 
رئاسة  دي���وان  ف��ي  بمكتبه 
مدينة  في  ال���وزراء  مجلس 
شركة  عمل  سير  بنغازي 
العامة،  النظافة  خ��دم��ات 
وذل�������ك خ������الل اج���ت���م���اع 
برئيسها السيد عبدالسالم 

المسماري.

رئ��ي��س مجلس  ون��اق��ش 
ال�����وزراء خ���الل االج��ت��م��اع 
ال��������ذي ح����ض����ره رئ���ي���س 

لبلدية  التسييري  المجلس 
ال��م��ه��ن��دس صقر  ب��ن��غ��ازي 
المكتب  ومدير  ب��وج��واري، 

مجلس  ل��رئ��ي��س  ال���خ���اص 
ال������وزراء ال��س��ي��د ال��ط��اه��ر 
محمد، سير أعمال النظافة 

بنغازي،  بلدية  في  العامة 
وأبرز  الشركة  عمل  وسير 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ل 
لضمان  حلحلتها  آل��ي��ات 
سير العمل على أكمل وجه.
رئ��ي��س مجلس  وأص���در 
بتفعيل  تعليماته  ال����وزراء 
ال��ش��رك��ة ب��م��ا ي��ك��ف��ل نقل 
مختلف  ف���ي  ال��م��خ��ل��ف��ات 
م��ن��اط��ق ال��م��دي��ن��ة وض��م��ان 
نظافتها بالشكل المطلوب.

ش������دد رئ����ي����س م��ج��ل��س 
يوم  الليبية  الحكومة  وزراء 
األحد الماضي على ضرورة 
اس��ت��ق��رار  ع��ل��ى  المحافظة 
الشبكة العامة للكهرباء باحثا 
المستعجلة  االح��ت��ي��اج��ات 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء 
وذلك  المتجددة  والطاقات 
رئيسها  م��ع  اج��ت��م��اع  خ��الل 
المهندس فخري المسماري.

الحكومة  رئ��ي��س  ون��اق��ش 
ال��ل��ي��ب��ي��ة خ����الل االج��ت��م��اع 

رئاسة  ب��دي��وان  عقد  ال���ذي 
مدينة  ف��ي  ال����وزراء  مجلس 
الهيئة  ع��م��ل  س��ي��ر  ب��ن��غ��ازي 
والطاقات  للكهرباء  العامة 

المتجددة.
وب���ح���ث رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال�����������وزراء ال���م���ش���روع���ات 
والمشروعات  االستراتيجية 
الشبكة  ووض��ع  المستقبلية 
واالحتياجات  ع���ام،  بشكل 
العاجلة التي تحتاجها الهيئة 

لبعض االختناقات العاجلة.

وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ب��ح��ث 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 
الثالثاء  ي��وم  الثني  عبدالرحمن 
رئاسة  ديوان  بمكتبه في  الماضي 
بنغازي  ال��وزراء في مدينة  مجلس 
وذلك  صرمان،  بلدية  احتياجات 
خالل اجتماع مع عدد من السادة 
والمجلس  النواب  مجلس  أعضاء 

التسييري للبلدية.
وحضر االجتماع، عضو مجلس 
السيد  بلدية ورشفانة  النواب عن 
مجلس  وعضو  ال��ب��دوي،  مصباح 
السيد  بلدية طرابلس  النواب عن 
المجلس  ورئيس  األح��م��ر،  بشير 
السيد  صرمان  لبلدية  التسييري 
جالل مفتاح علي، وعضو المجلس 
م��راد  السيد  للبلدية  التسييري 
مشروعات  ومدير  الهادي،  محمد 
البلدية السيد عبدالوهاب محمد.

إدارة  م���دي���ر  ح����ض����ره،  ك���م���ا 
بديوان  األداء  تقييم  و  المتابعة 
م��ج��ل��س ال�������وزراء ال��س��ي��د رض��ا 
إدارة  ال��ف��ري��ط��ي��س، وم��دي��ر  ف���رج 
الفنية  وال���ش���ؤون  ال��م��ش��روع��ات 
المهندس  ال��وزراء  مجلس  بديوان 

إبراهيم الدعباج.
ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  وأك���د 
على ض��رورة اإلس���راع في حصر 
والمختنقات  االح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة 

ال���ض���روري���ة ف���ي م���ج���ال ال��م��ي��اه 
والكهرباء والطرق والتعليم واألمن 
ال��وزراء  مجلس  لديوان  وتقديمها 
تنفيذها  ف��ي  وال��ب��دء  ل��دراس��ت��ه��ا 

حسب األولوية.
ال��وزراء  رئيس مجلس  أكد  كما 
على تحديد اآلليات التي تحتاج إلى 
صيانة مثل آليات جهاز اإلسعاف 

والطوارئ وآليات المطافي.
ال��وزراء  رئيس مجلس  وأص��در 

مكتب  تواصل  ب��ض��رورة  تعليماته 
الصحي  وال��ص��رف  المياه  شركة 
الوطنية  المؤسسة  م��ع  بالبلدية 
دراس��ة  إلع���داد  المائية  ل��ل��م��وارد 
ح���ول ص��ي��ان��ة م��ح��ط��ة رف���ع مياه 

الصرف الصحي.
ال���وزراء  مجلس  رئيس  وواف���ق 
على استكمال مبنى بلدية صرمان 
شريطة تقديم المقايسة التقديرية 
الالزمة للمشروع في أقرب وقت. 

االستعداد إلعداد ميزانية الباب الثاني 
للمجالس البلدية لعام 2020

رئيس ديوان المحاسبة يطلع على نتائج 
زيارة لجنة الديوان لفرع سرت

رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل شركة خدمات النظافة العامة بنغازي

رئيس مجلس الوزراء يشدد على الهيأة العامة للكهرباء والطاقات 
المتجددة بالمحافظة على استقرار الشبكة

بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب.. رئيس الحكومة الليبية يبحث احتياجات بلدية صرمان



مؤسسة البلديات الصديقة للطفل سبها تبحث إمكانية التعاون المشترك مع الشؤون اإلجتماعية بالبلدية

سلمت بلدية أوجلة  األيام 
تنظيف  م�����واد  ال��م��اض��ي��ة 
وقرطاسية إلى قطاع التربية 
والتعليم ببلدية أوجلة، وذلك 
لتوزيعها على جميع المدارس 

والرياض بالبلدية.
وجاءت هذه الخطوة دعماً 
من البلدية للعملية التعليمية 
وال��س��ي��ر ب���ه���ا   ُق���دم���اً ال��ى 
احتياجات  وتوفير  األفضل 
الكادر الوظيفي من المعلمين 

والمعلمات.
ونهوضاً  بالعملية التعليمية 
ببلدية  المشاريع  قسم  ق��ام 

الماضية  الشهور  في  أوجلة 
في  وتجديد  صيانة  بأعمال 

عدد من المدارس بالقطاع.

قد  أوجلة  بلدية  أن  يذكر 
مسابقات  قبل  م��ن  نظمت 
ث���ق���اف���ي���ة وم��ن��ه��ج��ي��ة ب��ث��ت 

ع��ل��ى اث���ي���ر رادي������و أوج��ل��ة 
ال��م��ح��ل��ي  ب���اإلض���اف���ة ال��ى 
رياضية  مهرجانات  تنظيم 

ومهرجان  المدارس  لطالب 
رياض  لطالب  الربيع  نسائم 

االطفال بمدن الواحات.

التسييري  المجلس  رئيس  ناقش 
مع  اجتماعه  لبلدية شحات   خالل 
نقيب الخبازين ومنسق القيادة العامة 
أصحاب  بعض  وبحضور  بالبلدية  
ال��م��خ��اب��ز ال���ش���ك���اوى ال��م��ط��روح��ة   
وال��واردة   من المواطنين  بخصوص 
عدم  وفي  الخبز  رغيف  وج��ودة  وزن 
بينما  العمل  س��اع��ات  ف��ي  االن��ت��ظ��ام 
المخابز  في  العكس  المواطن  ي��رى 

الخاصة .
م���ن ج��ان��ب��ه��م  أرج�����ع أص��ح��اب 
المخابز السبب في ذلك لعدة أسباب   

أهمها :
اوالً : التكاليف المالية المبالغ فيها 
ف��ي إن��ه��اء االج����راءات م��ن تراخيص 

وغيرها مع العلم أن المخابز الخاصة 
ال تدفع معظم هذه التكاليف

ثانياً : عدم جودة الدقيق المدعوم 
م��ق��ارن��ة ب��ال��دق��ي��ق غ��ي��ر ال��م��دع��وم 

المستعمل في المخابز الخاصة .
ثالثاً : أيضاً عدم االنتظام في توزيع 
المدعوم  الدقيق  من  المخابز  حصص 
في  يسبب  مما  أشهر  ثالث  الي  تصل 

أقفال المخابز لفترات طويلة .
رابعاً : العمل في المخابز الخاصة 
في  العمالة  يساعد  مما  ساعة   24
كسب لقمه عيشها مضاعفة ومقارنة 
لكمية  نظراً  العامة  للمخابز  باألجور 
ال��دق��ي��ق ال��م��ح��دودة وم���دة س��اع��ات 

العمل .
وفي نهاية االجتماع طالب  رئيس 
لبلدية شحات  التسييري   المجلس  
كتابة  المخابز  أصحاب  األخ��وة  من 
ك���ل ال��م��الح��ظ��ات ب��ك��ت��اب رس��م��ي 
الجهات  الي  بالتوجه  وب��دوره سيقوم 
ما  والمعنية لالطالع علي  المختصة 
يعاني  ومالحظات  مشاكل  م��ن  ورد 

منها أصحاب هذه المخابز .

ب����ح����ث رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
السيد  س��رت  لبلدية  التسييري 
س���ال���م ع���ام���ر س����ال����م  خ���الل 
إدارة  لجنة  عضو  مع  اجتماعه 
ج���ه���از اس��ت��ث��م��ار م���ي���اه ال��ن��ه��ر 
الوسطى  بالمنطقة  الصناعي 
ال���م���ه���ن���دس ف��ت��ح��ي ال��ع��ق��ي��ل��ي  
القانوني  المستشار  وبحضور 
ب��ال��ج��ه��از ال��س��ي��د ف��ت��ح��ي سعد 
المتعلقة  الموضوعات  من  عدداً 
ومصنع  بالجهاز  العمل  بسير 
والمختنقات  القرضابية  ألبان 

التي تواجه والعمل على أمكانية 
تدليلها من خالل تواصل  بلدية 

سرت مع الجهات ذات العالقة.
 واك�������د رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س  
التسييري  حرص البلدية الكامل 
وأنه  له  المساعدة  تقديم  على 
سيتم اإلعداد لزيارة موقع الجهاز 
والمرافق التابعة له للوقوف عن 
اإلداري  العمل  سير  على  كثب 
لمصنع  الحليب  من  واالنتاجي 
الجودة  ذات  القرضابية  أل��ب��ان 

الممتازة وستكون الزيارة قريبا.

ال���ت���ق���ى وك���ي���ل دي�����وان 
ال��م��ج��ل��س ال���ب���ل���دي غ��ات 
التنفيذية  اإلدارة  من  بوفد 
ل��ج��ه��از ت��ط��وي��ر ال��م��ن��اط��ق 
النفطية  وال���م���ش���روع���ات 
ب��ح��ض��ور ح��ك��م��اء وأع��ي��ان 

البلدية.
االجتماع  خالل  ونوقش 

بشأن  المعدة  المقترحات 
وصيانة  استكمال  مشروع 
غ��ات  مستشفى  وت��ح��وي��ر 
الحكماء  ومالحظات  العام 

واألعيان بالخصوص.
وأشار عضو مجلس إدارة 
لتطوير  التنفيذي  الجهاز 
ال��م��ن��اط��ق وال��م��ش��روع��ات 
محمد  ال��دك��ت��ور  النفطية 

بمؤسسة  اإلدارة  مجلس  رئيس  بحث 
واليافعين  للطفل  ال��ص��دي��ق��ة  ال��ب��ل��دي��ات 
ودع����م ال��ش��ب��اب / رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ج��ائ��زة 
سبها  ببلدية  للطفل  الصديقة  البلدية 
ال��م��ه��ن��دس ال��س��ائ��ح اب��ودرب��ال��ة م��ع مدير 
فاطمة  السيدة  اإلجتماعية  الشؤون  مكتب 
المشترك  التعاون  إمكانية  جبر،  سليمان 
لتعزيز  المجتمعية  المشاركة  إط���ار  ف��ي 
واإلجتماعية  والحقوقية  المجتمعية  القيم 
ال��ش��ؤون  وزارة  بين  االنسانية  واألع��م��ال 
الصديقة  البلديات  ومؤسسة  االجتماعية 

للطفل واليافعين ودعم الشباب ألجل تعزيز 
والعمل  الشباب  واليافعين  الطفل  حقوق 
لألطفال  الحياتية  ال��ق��درات  تنمية  علي 

واليافعين والشباب في بلديات الجنوب
ادارة  مجلس  رئيس  السيد  ناقش  كما 
للطفل  ال��ص��دي��ق��ة  ال��ب��ل��دي��ات  م��ؤس��س��ة 
العمل  امكانية  الشباب  ودع��م  واليافعين 
برفع من كفاءة ومهارات أخصائيين االرشاد 
مكتب  ف��ي  االجتماعي  وال��دع��م  النفسي 
التابعة  والمؤسسات  االجتماعية  الشؤون 

لها خدمة للوطن والمجتمع.

قامت لجنة إعادة اإلستقرار لمدينة بنغازي 
بالحكومة  ال���وزراء  مجلس  رئيس  برئاسة 
الثني  عبدالرحمن  السيد/عبدالله  الليبية 
ب��ال��ش��روع ف��ي تنفيذ ع��دد ث��الث��ة م��دارس 
جديدة في مناطق  /سيدي خليفة والنواقية  
والكويفية  تحت إشراف مكتب المشروعات 
وتطوير  تنمية  جهاز  واإلستشاري  بالبلدية 
المدن  وذلك بهدف استيعاب أعداد الطلبة 
الُمتزايد والتخفيف من الكثافة في الفصول 
الدراسية للمدارس في المناطق المذكورة.

وصلت الى مدينة الكفرة  خالل اليومين 
الماضيين شحنة مضخات المياه متعددة 
المجلس  لعقد  تنفيذا  وال��ق��وة  األح��ج��ام 
على  بناء  العيضة  محالت  مع  التسييري 
المؤقتة  الحكومة  وزراء  مجلس  خطة 
ببلدية  المشروعات  بعض  تنفيذ  بشأن 
الكفرة وقد تم استالم المضخات من قبل 
السيد عمر  بالكفرة   المياه  مدير شركة 
بالشركة  المخازن  وم��دي��ر  عبدالرحمن 

محمد الله جابه .

لبلدية   التسييري  المجلس  رئيس  ترأس 
طبرق السيد فرج  بوالخطابية رفقة السيد 
القوات  من  مكونة  لجنة  أمصادف  هاشم 
المسلحة و النجدة والدعم والحرس البلدي 
بالسوق  الخضروات  أك��واخ  إزال��ة  أجل  من 
وإب��رام  ال��س��وق  تنظيم  أج��ل  م��ن  الرئيسي 
عقود رسمية مع أصحاب المحالت وأمهل 
بوالخطابية أصحاب المحالت أسبوع واحد  
على إزالة أكواخهم و أنه سوف تتم اإلزالة 
تنفيذ  عن  والمتقاعصين   المخالفين  لكل 

ماجاء به عمل اللجنة.

إنشاء ثالثة مدارس جديدة في مناطق 
سيدي خليفة والنواقية والكويفية ببنغازي

وصول مضخات المياه متعددة 
األحجام والقوة إلي مدينة الكفرة

المجلس التسييري طبرق يقود حملة 
تنظيم داخل سوق الخضروات 
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بلديات
إشراف : سعيد الصيد

المجلس البلدي غات يلتقي  وفد الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية 

بلدي أوجلة يسلم مواد تنظيف وقرطاسية إلى قطاع التربية والتعليم

بلدية شحات تناقش  مشكلة رغيف الخبز مع  نقيب الخبازين وأصحاب المخابز 

المجلس التسييري سرت يبحث سير العمل بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي ومصنع ألبان القرضابية



مؤسسة “ال” لنزع األلغام تزيل العديد من مخلفات الحرب

مجلس شباب المنظمة الليبية لألشراف والمرابطين يعقد اجتماعه الدوري

شباب منطقة قنفوذة يطلقون حملة لصيانة مسجد أحمد الزروق

بمناسبة الذكرى 66 على تأسيس الحركة الكشفية  

مفوضية كشاف ومرشدات بنغازي تنظم ندوة » لقاء األجيال«

بعد توقف دام  زهاء عشرون عام   

تفعيل حركة المرشدات بفوج كشاف ودان

األلغام  ن��زع  فريق  أزال 
ال����ح����رب   م���خ���ل���ف���ات  و 
األلغام   لنزع  بمؤسسة”ال” 
م���ط���ل���ع ش���ه���ر ف���ب���راي���ر 
المخلفات  م��ن  مجموعة 
الحربية شديدة االنفجار.

ت��أم��ي��ن و نقل   ت��م  وق���د 
ق��ن��ب��ل��ة ي���دوي���ة ن����وع 36 
قاريونس  بمنطقة  دفاعية 
غ����رب ب���ن���غ���ازي، وت��أم��ي��ن 

قذيفة  ب��ق��اي��ا  ان��ت��ش��ال  و 
فرج  سيدى  بمنطقة   SPJ
هاون 82  قذيفة  وانتشال 
مقابل  بنينا  بمنطقه  ملي 
ال��ك��وب��ري  وق��ذي��ف��ة دبابة 
عيار 100 ملي، و قذيفة 
ملي   130 عيار  مدفعية 
مقابل  ال��ه��وارى  بمنطقة 
ووضعت  اإلسمنت  مصنع 
بالمكان  ال��م��خ��ل��ف��ات  ك��ل 

التخلص  المخصص لحين 
منها.

مؤسسة  أن  ي��ش��ارإل��ى  
ربحية  غير   مؤسسة  “ال” 
اُس��س��ت ف��ي ب��ن��غ��ازي عام 
2015 تهدف إلى التخلص 
م����ن م���خ���ل���ف���ات ال���ح���رب 
من  بأخطارها  والتوعية 
تواكب  نظيفة  بيئة  أج��ل 

التطور والتنمية.

ع����ق����د م���ج���ل���س ش���ب���اب 
ل��ألش��راف  الليبية  المنظمة 
الدوري  االجتماع  والمرابطين 
العادي السبت الماضي  بمقر 
المنظمة بمنطقة الحدائق في 

مدينة بنغازي.
ال��س��ادة  حضر االج��ت��م��اع  
كاًل من : رئيس مجلس إدارة 
المجلس  رئ��ي��س  ال��م��ن��ظ��م��ة  
المنظمة،  لشباب  التأسيسي 

التأسيسي  المجلس  أعضاء 
من  وع��دد   ، المنظمة  لشباب 
قبائل  من  والنُخب  النشطاء 

األشراف والمرابطين.
مناقشة  اإلجتماع  وت��ن��اول 
سير عمل مجلس الشباب وتم 
على  اإلنتساب  نموذج  توزيع 
تم  اإلجتماع  وخالل  الحضور 
السادة    سيرة  من  بعض  سرد 

االشراف.

منطقة  ش��ب��اب  أط��ل��ق 
ق��ن��ف��وذة   ح��م��ل��ة إلع���ادة 
مسجد  وص��ي��ان��ة  ت��رم��ي��م 

أحمد الزروق بالمنطقة.
ه�����ذا وق�����د ان��ط��ل��ق��ت 
ال��ح��م��ل��ة  ي����وم ال��ج��م��ع��ة 
الماضية لصيانة المسجد 
من  للقصف  تعرض  الذي 
اإلرهابية  التنظيمات  قبل 
في  تتحصن  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
المنطقة أثناء الحرب على 

اإلرهاب .
الشباب  أح���د  وص���رح 
المشاركين في الحملة إن 
“المسجد تعرض للقصف 
أث����ن����اء ح�����رب ال����ق����وات 
الليبية  العربية  المسلحة 
ضد المجموعات اإلرهابية 

من  المنطقة  تحرير  وبعد 
ورجوع  المجموعات  هذه 
اجتمع  للمنطقة   السكان 
واتفقوا  المنطقة   أه��ل 
على أن يتم ترميم وصيانة 
المستطاع  قدر  المسجد 

بالمجهودات الشخصية.
وأض�����اف : ب��ع��د ف��ت��رة 
معنا  ت���واص���ل  ق��ص��ي��رة 

ال��م��س��ؤول��ي��ن ف���ي ه��ي��أة 
أنهم  واخبرونا  األوق���اف  
س��ي��ت��ك��ف��ل��ون ب��ال��ص��ي��ان��ة 
تاريخ  من  أشهر   7 خالل 
استالمه وبالفعل  تم البدء 
في أعمال الصيانة  ولكن 
فترة  بعد  توقف  لألسف 
نجهلها  ألس��ب��اب  قصيرة 
وأصبح المسجد ُمغلق لما 

يزيد عن سنة كاملة.
تواصلنا  “ل��ق��د  وت��اب��ع: 
ف��ي ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة مع 
ه��ي��أة األوق�����اف ب��ن��غ��ازي  
وبعد  حال،  لنا  تضع  لكي 
تعيين  ت���م  ط��وي��ل��ة  ف��ت��رة 
أحد  الطيرة  هاني  الشيخ 
رئيًسا  المنطقة  س��ك��ان 
ل��ل��ج��ن��ة ج��م��ع ال��ت��ب��رع��ات 

المسجد  ت��رم��ي��م  إلع����ادة 
وبالفعل تم البدء في جمع 

التبرعات”.
وت��اب��ع : “ن��ح��ن ال��ي��وم 
ب���دأن���ا ف���ي ال��ع��م��ل على 
وتنظيفه  المسجد  ترميم 
ب��م��ا ي��ردن��ا م��ن ت��ب��رع��ات 
الشباب  م��ج��ه��ودات  وم��ن 
تكاثف  ، حيث  الشخصية 
أبناء المنطقة البارين على 

المساعدة. 
أحد  ناشد  جانبه  ومن 
في  المشاركين  الشباب 
المنطقة  ش��ب��اب  الحملة 
بمد يد العون والمساعدة 
لما  المسجد،  صيانة  في 
على  تعم  منفعة  م��ن  فيه 

الجميع.

كشاف  مفوضية  نظمت 
ن��دوة  بنغازي   وم��رش��دات 
حوارية تحت عنوان  »لقاء 
تنمية  ب��م��رك��ز  األج���ي���ال« 
واإلرش��اد  الطفل  إبداعات 
الطفل(   )م��س��رح  األس���ري 
المؤسسين  جيل  حضرها 
ال��رواد  من  األول  والرعيل 
وال����رائ����دات، ف��ض��اًل عن 
من  وقائدات  ق��ادة  حضور 
األش��ب��ال  حلقات  مخلتف 

وال������زه������رات وال���ف���ت���ي���ان 
وال���ف���ت���ي���ات وال���ك���ش���اف 
ال���م���ت���ق���دم وال���ب���ح���ري���ة 
وال���م���رش���دات وال��ج��وال��ة 

والدليالت.
المشاركون   واستعرض  
ن���ش���أة وت����ط����ور ال��ح��رك��ة 
مبرزين  ليبيا  في  الكشفية 

الفعال  ودوره��ا   إنجازاتها 
في خدمة وتنمية المجتمع 
ال���ل���ي���ب���ي ع����ل����ى ج��م��ي��ع 
األصعدة، واختتمت الندوة 

الرعيل  م��ن  ع��دد  بتكريم 
إلسهاماتهم  تقديراً  األول 
طيلة  والتطوعية  التربوية 

العقود الماضية.  
يشار إلى أن الندوة تأتي 
ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اح��ت��ف��ال 
مفوضية كشاف ومرشدات 
 66 م��رور  بذكرى  بنغازي 
الحركة  تأسيس  على  عام 
في  ليبيا  ف��ي  ال��ك��ش��ف��ي��ة  

األول من شهر فبراير 

أع��ي��د األي����ام ال��م��اض��ي��ة  تفعيل 
مرشدات وزهرات بفوج كشاف ودان 
للكشافة   الجفرة  لمفوضية  التابع 
بعد توقف دام قرابة عشرون عام .

وق���ال���ت ن���ائ���ب رئ���ي���س ك��ش��اف 
الكشفية  القائدة  ودان  وم��رش��دات 
خالل  أن��ه  الحوينط   محمد  نجاة 
ف��ت��رة ق��ص��ي��رة ش��رع��ن��ا ف��ي العمل 
والمساهمة الفعلية من خالل العمل 

بتنظيم  واالج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ط��وع��ي 
ع���ددا م��ن ال��م��ن��اش��ط ال��ه��ام��ة مثل 
حمالت التوعية واإلرشاد والزيارات 
الميدانية الى الرائدات في مجاالت 
ال��ع��م��ل ال���م���ؤس���س���ي  ع��ل��ى م��دى 
المعلمات  س��واء  الماضية  العقود 
التمريض  ق��ط��اع  أو  الطبيبات  أو 
العمل  من  تقاعدن  ممن  وغيرهن 

الرسمي.

  وأض��اف��ت ب��أن م��رش��دات فوج 
كشاف ودان سباقات إلى المساهمة 
ف��ي ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واالن��س��ان��ي 
المجتمع   ش��رائ��ح  ل��ك��اف��ة  وال��دع��م 
وحاليا تتركز  أعمالنا على المساعدة 
إلى  النازحة  لألسر  العون  وتقديم 
الجفرة من مناطق تشهد توترات من 
وزمزم   والهيشة  وأبوقرين  طرابلس 

كذلك من مرزق وطرابلس .

من جانبها قالت القائدة الكشفية 
فاطمة محمد معتوق بأنه  قد أقيمت 
خالل االيام الماضية  دورات إلعداد 
وال��زه��رات  الكشافين  م��ن  ال��ق��ادة 
من  مهم  ع��ددا  إستقطاب  تم  حيث 
الفتيات لإلنضمام للحركة الكشفية 
والعمل جاري  لتأهيل عشرين فتاة  
بشكل يتماشى مع أهداف الكشافة 

في جميع النواحي

الليبي   للهالل األحمر  العامة  افتتحت األمانة 
األيام  سبها   بلدية  في  اإلستراتيجية  مخازنها 
الماضية  وذلك بعد أن تم تأهيلها بالكامل بدعم 
األلماني  األحمر  الصليب  و  الدولية  اللجنة  من 
،  لتمكين الجمعية من تعزيز قدرتها على إدارة 
الميداني  العمل  تسهيل  و  اإلم����داد،  و  ال��دع��م 
لجميع الفروع  استجابة لإلحتياجات اإلنسانية 

في المنطقة الجنوبية.
 وتقديراً للجهود المبذولة  قام أمين الجمعية 
لكل  تقدير  و  شكر  شهادات  بتقديم  سبها  فرع 
من:- اللجنة الدولية والصليب األحمر األلماني 
على  الليبي،  األح��م��ر  للهالل  العامة  واألم��ان��ة 
المجهودات التي بذلوها في سبيل تسهيل العمل 

اإلنساني في المنطقة الجنوبية.

الليبية  بالحكومة  والتأهيل  العمل  وزير  قام  
الدكتور مسعود صوه اليومين الماضيين   بزيارة 
لمقر جمعية )أصدقاء( الخيرية للمعاقين ذهنياً  

ببنغازي.
واستمع الوزير خالل الزيارة إلى شروح وافية 
من رئيس مجلس إدارة الجمعية “محمد الورفلي” 
حول مجاالت عمل الجمعية في التعليم والتأهيل 
ومجاالت اإلرشاد األسري والتوعية المجتمعية، 
باإلضافة إلى مجاالت التدريب والتأهيل للشباب 

والفتيات من ذوي اإلعاقة الذهنية.
“محمد  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وق��دم 
وأعمال  ب��رام��ج  ح��ول  مرئيا  عرضا  ال��ورف��ل��ي” 
 1990 ع��ام  تأسيسها  منذ  الجمعية  وأنشطة 

ميالدي.
التعريف  أيضاً  الميدانية  الجولة  وتضمنت 
الذهنية  اإلعاقة  ذوات  من  للفتيات  يقدم  بما 
والتطريز  الحياكة  وأش��غ��ال  أعمال  مجال  في 

واألعمال اليدوية.
والتأهيل   العمل  وزير  هنأ  الشأن   ذات  وفي 
رياضي األولمبياد الخاصة لتفوقهم في األلعاب 

األفريقية لألولمبياد الخاص.
وأكد الوزير في ختام الجولة على أهمية إدراج 
الفتيات والشباب ذوي اإلعاقة الذهنية الباحثين 
بها  التي تقوم  التدريبية  البرامج  العمل في  عن 
الوزارة وذلك ضمن مبادرة الوزارة لعام 2020 

كعام للتدريب في ليبيا.

الهالل األحمر الليبي يفتتح مخازنه 
اإلستراتيجية في بلدية سبها

وزير العمل والّتأهيل بالحكومة الليبية 
يزور جمعية )أصدقاء( للمعاقين ذهنًيا
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وزراء  مجلس  رئيس  ش��دد 
الحكومة الليبية السيد عبدالله 
اإلثنين  يوم  الثني  عبدالرحمن 
توفير  ض���رورة  على  الماضي 
بعالج  المتعلقة  األدوي���ة  كافة 
األمراض المزمنة وجعلها على 
اإلم��داد  جهاز  أول��وي��ات  رأس 
اجتماع  خ��الل  وذل��ك  الطبي، 
السيد  الجهاز  برئيس  عقده 

أحمد بورتيمة.
ون����اق����ش رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الوزراء مع رئيس الجهاز خالل 
بمكتبه  عقده  ال��ذي  االجتماع 
مجلس  رئ���اس���ة  دي������وان  ف���ي 

ال�����وزراء ف��ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
بحضور مدير المكتب الخاص 
السيد  ال��وزراء  لرئيس مجلس 

الطاهر محمد.
وأط���ل���ع ب��ورت��ي��م��ة رئ��ي��س 

الموقف  على  ال���وزراء  مجلس 
العام لمخازن األدوية من حيث 
المتوفر منها من عدمه، ومدى 
تغطية احتياجات المرضى من 
المتعلقة  وتلك  عامة،  األدوي��ة 

ب���ع���الج األم�������راض ال��م��زم��ن��ة 
خاصة، فيما أكد رئيس مجلس 
ال��وزراء على ض��رورة توفيرها 
خ��اص��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��الج 

مرضى الكلى.

وب����ح����ث رئ����ي����س م��ج��ل��س 
الوزراء آليات تفعيل المنظومة 
تتيح  التي  لألدوية  اإللكترونية 
المركز  ع��ل��ى  األدوي����ة  ت��وزي��ع 
والمصحات  والمستشفيات 
وال��م��س��ت��وص��ف��ات وال��ع��ي��ادات 

الطبية بشكل منتظم.
مجلس  رئ���ي���س  واس���ت���م���ع 
الوزراء لشرح مفصل عن نسب 
جهاز  مخازن  لصيانة  اإلنجاز 
اإلمداد الطبي، وأبرز العراقيل 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��م��ل وآل��ي��ات 
اإلسراع في  يكفل  بما  تذليلها 

االنتهاء من أعمال الصيانة.

حاورتها : نور الهدى العقوري
بنغازي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  أعلنت 
أن  العريبي  فتحية  الدكتورة  الطبي 
بلغت  للمركز  االستيعابية  ال��س��ع��ة 
المركز  أن  موضحة  س��ري��را،   800
يحوي عدد 14 غرفة عمليات وستة 
غرف للطوارئ تعمل على مدار األربع 

وعشرين ساعة.
وقالت العريبي في حوار مع وكالة 
األنباء الليبية، إن عدد غرف الطوارئ 
م��ق��س��م��ة ب��ال��م��ن��اص��ف��ة ب��ي��ن ال��ن��س��اء 
والوالدة، والطوارئ، إضافة إلى وجود 
اليومية،  للعمليات  غ��رف  ست  ع��دد 
التصوير  أن����واع  ج��م��ي��ع  ع��ن  ف��ض��ال 
واألش��ع��ة  والمقطعي  المغناطيسي 

والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وأش����ارت م��دي��ر ال��م��رك��ز إل���ى أن 
بعد  تمكن  المغناطيسي  الرنين  جهاز 
شهرين من توريده وتركيبه من تصوير 
اليوم  م��دار  على  حالة  ع��دد 1150 
كهربائية  إلى مشكلة  الفتة  والساعة، 
أعطبته قبل أن يتم إصالحه وإعادته 

للعمل مجددا.
تدار بشكل جيد   قدرة استيعابية 

في األزمة
ح��واره��ا مع  ف��ي  العريبي  وأك���دت 
القدرة  أزم��ة  يدير  المركز  أن  )وال( 
المتعلقة  اإليواء  لحاالت  االستيعابية 
من  ج��ي��د،  بشكل  الباطنة  ب��أم��راض 
األمراض  أثناء  الحاالت  توزيع  خالل 
البرد  ب��ن��زالت  المتعلقة  الموسمية 
أقسام  على  بالفيروسات  واإلص��اب��ة 
أو  ال��ج��راح��ة  األخ���رى س��واء  المركز 
في  العجز  لتغطية  وذل���ك  ال��ع��ظ��ام، 
في  األس��رة  لعدد  االستعابية  القدرة 
منطقة  يغطي  ال���ذي  الباطنة  قسم 

واسعة.
وأوض��ح��ت أن ح���االت ال��ج��راح��ة 
مركز  بين  مقسمة  والعظام  العامة 
الجالء  ومستشفى  الطبي  ب��ن��غ��ازي 
للحوادث ولذلك ال تحدث أزمات في 
عدد  حيث  م��ن  االستيعابية  ال��ق��درة 
األسرة في هذه التخصصات، مشيرة 
إلى دخول عدد 110 مريض األسبوع 
األم���راض  بسبب  للمركز  ال��م��اض��ي 
الباطنية الموسمية ما اضطر المركز 
وتنبيه  األقسام  بقية  على  لتوزيعهم 

األطباء بذلك.
األط��ف��ال  م��س��ت��ش��ف��ى  أن  وب��ي��ن��ت 

إلى  االستيعابية  سعته  تصل  ال��ذي 
هذه  م��ن  يعاني  فقط  س��ري��ر   300
جغرافية  مساحة  يغطي  كونه  األزم��ة 
واس���ع���ة، وب��ال��ت��ال��ي ف��ي ح���ال ت��زاي��د 
األس��رة  ستجد  الموسمية  األم���راض 
حتى في الممرات نتيجة لتزايد عدد 
المرضى بما يفوق القدرة االستيعابية 

للمستشفى.
ك���ل ال��ت��ح��ال��ي��ل ال��ط��ب��ي��ة م��ت��وف��رة 

بالمجان
التحاليل  أن  المركز  مدير  وأكدت 
متوفرة  أن��واع��ه��ا  بمختلف  الطبية 
بنسبة 99 % وبالمجان، الفتة إلى أن 
شهر  في  الطبية  التحاليل  إحصائية 
في  بلغت  ف��ق��ط،  الماضي  ديسمبر 
يقوم  الذي  الحيوية  الكيمياء  مختبر 
الكبد  ووظائف  الكلى  وظائف  بعمل 

24 ألف و 160 تحليال.
الدم  مصرف  تحاليل  أما  وقالت: 
ال����ذي ي��ق��وم ب��م��ط��اب��ق��ة ال����دم بلغت 
تحاليل  بلغت  فيما  تحليال،   4787
مختبر الطوارئ عدد 4651 تحليال، 
ال��والدة  مختبر  تحاليل  أن  إلى  الفتة 
بلغت 3975 تحليال، وتحاليل مختبر 

أبحاث الدم بلغت 8831 تحليال.
ك���ل ه��ذه  ال��ع��ري��ب��ي أن  وأك������دت 
شهر  في  المركز  بها  ق��ام  التحاليل، 
تساؤلها  ع��ن  م��ع��رب��ة  ف��ق��ط،  واح���د 
التحاليل  كمية  بلغته  ال��ذي  بالعدد 

خالل 12 شهرا.
والدة في  ح��ال��ة  أل��ف  ق��راب��ة 15 

العام الماضي
مدير  أفصحت  وفي سياق متصل 
م��رك��ز ب��ن��غ��ازي ال��ط��ب��ي ع��ن ح��االت 

خالل  المركز  أنجزها  التي  ال���والدة 
أن  إلى  الفتة  ميالدي،  العام 2019 
حالة   809 و  أل��ف   14 بلغ  ال��ع��دد 

والدة.
وأشارت إلى أن عدد حاالت الوالدة 
فيما  عملية،   9866 بلغت  الطبيعية 
بلغت أعداد حاالت الوالدة القيصرية 
ع��دد  أن  إل���ى  الف��ت��ة  ح��ال��ة،   5443
عمليات أمراض النساء بلغت 2400 
حالة، معربة عن أسفها في وفاة عدد 

خمس أمهات خالل العام المنصرم.
ال��ع��م��ل��ي��ات  ن��س��ب��ة  أن  وأك�������دت 
القيصيرية بالمركز بلغت 36 % فيما 
بالمراكز  كله  العالم  ف��ي  تتجاوز  ال 
الطبية نسبة ال� %20 من عدد حاالت 
الوالدة، موضحة أن الحاالت المحولة 
ل��ل��م��رك��ز م���ن ال���ض���واح���ي وال���م���دن 

المجاورة كبيرة نسبيا.
الدكتورة  أك��دت  أخ��رى،  جهة  من 
اإلم���داد  ج��ه��از  أن  العريبي  فتحية 
الطبي، يعاني العديد من اإلشكاليات 
ليبيا  في  الحكومي  االنقسام  بسبب 
به  يمر  ال���ذي  االستثنائي  ول��ل��وض��ع 
المستلزمات  أن  إل��ى  الف��ت��ة  ال��ب��ل��د، 
المركز  يعاني  فيما  متوفرة  الطبية 
يضطره  ما  األدوي��ة  توفر  في  قصور 
بمرضى  الخاصة  الجرعات  لشراء 
األورام من الخارج، مؤكدا أنها باهظة 
إلى  تكلفته  تصل  بعضها  وأن  الثمن 

ثالثين ألف دينار للجرعة الواحدة.
ن���ق���ص ف����ي ال���ع���ن���اص���ر ال��ط��ب��ي��ة 

المساعدة
إلى  المركز  ع��ام  مدير  وأش���ارت 
العالم  مستشفيات  في  الطبيعي  أن 

واحد  ممررض  مرضى  خمسة  لكل 
من  أكثر  يستوعب  ال  الممرض  لكون 
الدول  “في   : بالقول  ذلك، مستدركة 
والمستشفيات المتقدمة في كل عناية 
فقط  واحد  ممرض  عليها  حالة  وكل 
أي لكل ممرض حالة يقوم باالهتمام 
بها هي فقط”، مشيرة إلى أن الوضع 
االستثنائي في ليبيا فرض غير ذلك.

وقالت “اليمكننا قفل غرف العناية 
لعدم وجود ممرض لكل حالة”، الفتة 
به  ليس  الطبي  بنغازي  مركز  أن  إلى 
س��وى 480 م��م��رض وم��م��رض��ة في 
إلى  المركز  فيه  يحتاج  ال��ذي  الوقت 

عدد 1500 ممرضا وممرضة.
اض��ط��ر  ال��م��رك��ز  أن  وأوض���ح���ت 
ثالثة  يشرف  بحيث  العمل  لتقسيم 
ممرضين فقط على ممر به عدد 27 
حالة مرضية بحيث أصبح كل ممرض 
منهم يشرف على تسع حاالت، معربة 
والمرضى  المواطنين  من  أملها  عن 
البشري  للنقص  نتيجة  األم��ر  تفهم 
في  المركز  منه  يعني  ال���ذي  ال��ح��اد 

األطقم الطبية المساعدة.
الصحة  وزير  على  العريبي  وأثنت 
للوقوف مع هذا المركز  سعد عقوب 
على  أثنت  وكذلك  والطبي،  العلمي 
عمل جهاز مكافحة الظواهر السلبية، 
الحركة  وتنظيم  المركز  تأمين  ف��ي 
األمنية وضبط مواعيد الزيارات وحل 
المركز،  داخ��ل  تحدث  إشكاليات  أي 
يعود  ال��رئ��ي��س��ي  سببها  أن  معتبرة 

للمواطن.
الطبي  بنغازي  إلى أن مركز  يشار 
يعد شريان المنطقة الشرقية بالكامل 
ونصف  هكتار   17 على  يقع  ك��ون��ه 
وخدمي  طبي  مبنى   60 ب��ه  وي��وج��د 

وإداري.
ثالثة  من  الطبية  المباني  وتتكون 
األرض  فوق  منها  أدوار  سبعة  أب��راج 
ودور تحت األرض إضافة إلى مباني 
ووالوالدة  والنساء  للعمليات  منفصلة 
والمختبرات الطبية والعالج الطبيعي 

والتصوير.
كان  اإلرهاب  على  للحرب  ونتيجة 
البرج الثالث بالمركز معطال بالكامل 
صاروخية  بقذائف  إصابته  بسبب 
أقل  في  للعمل  أع��اده  المركز  أن  إال 
الصيانة  له  أج��رى  أن  بعد  سنة  من 

الالزمة.

رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بضرورة توفير أدوية عالج األمراض المزمنة

في معرض ردها على بعض انتقادات المواطنين..

مدير مركز بنغازي الطبي تفصح عن إنجازات العام الماضي وتؤكد أن القصور نتيجة للوضع الراهن للبالد

الدكتور  الليبية  بالحكومة  الصحة  وزي��ر  اطلع 
الجالء  بمستشفى  العمل  سير  على  عقوب  سعد 
للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، وذلك خالل 
الدكتور  المستشفى  عام  مدير  مع  عقده  اجتماع 

أحمد أرضيوة ونائبه ناصر الرفاعي.
وت���م خ���الل االج��ت��م��اع ب��ح��ث ت��ط��ورات ال��وض��ع 
اإلس��ع��اف  خ��دم��ات  ودع���م  بالمستشفى  الصحي 
واإلمكانيات  الصحية  للمؤشرات  وفقا  والطوارئ 
المتاحة بهدف تخفيف األعباء عن المواطن، كما 
ناقش إمكانية تجهيز العناية الفائقة بسعة سريرية 
أكبر، حيث أشاد وزير الصحة بالدور الذي يقوم به 

المستشفى في الوقت الحالي.

تابع مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة 
في  وذلك  الفسي  نوري  االستاذ  الليبية  بالحكومة 
وزير  تعليمات  علي  بناء  التفقدية،  جولتها  إط��ار 
الرقابة  وحدة  الدكتور سعد عقوب، عمل  الصحة 
الصحية “الحجر الصحي ” وتسليم جهاز القياس 
والتي  بالميناء  الصحى  الحجر  لمدير  ال��ح��راري 
تشرف علي تنفيذها وزارة الصحة والجهات المعنية 
التخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا 
للمرض  للتصدى   ،)ncov- 2019( المستجد 
ومنع دخوله إلى البالد، وذلك بعد تحذيرات منظمة 
الصحة العالمية، ووفاة وإصابة عدد من األشخاص 
فى الصين وبعض الدول ومتابعة تنفيذ التجهيزات 
واالستعدادات الجارية لتطبيق عمل وحدة الرقابة 

الصحية بميناء بنغازي البحري .
وشدد الفسي على ضرورة نشر وتبليغ اإلجراءات 
ال��ت��ى ت��م االت��ف��اق عليها خ��الل االج��ت��م��اع ف��ى كل 
المالحية  كالتوكيالت  بالميناء  العاملة  الجهات 
والشركات العاملة، والعمالء والمتعاملين، والجهات 
ه��ذه  تضمنت  ح��ي��ث  ب��ه��ا  للعمل  وذل���ك  المعنية 
الساعة  م��دار  على  المستمر  التنسيق  اإلج��راءات 
وض��رورة  الميناء  داخ��ل  الصحى  الحجر  إدارة  مع 
تواجد مندوب منهم خالل قدوم السفن للمطالعة 
والفحص النظرى لجميع أطقم السفن القادمة من 
لمالحظتهم  وذلك  المرض،  بها  يظهر  التى  الدول 
وإجراء اختبار لهم بجهاز قياس الحرارة عن بعد، 
كانت  إذا  وخاصة  حالة  أى  فى  االشتباه  تم  وإذا 
ترانزيت خالل  أو  مباشرًة  الصين  من  غادرت  قد 
وتحويلها  الالزمة  اإلج��راءات  اتخاذ  يتم  يوم   14

للمستشفى وإخطار الجهات المعنية فوًرا .
أن   ، والمتابعة  التفتيش  إدارة  مدير  وأض��اف 
عمليات  غرفة  مع  التواصل  تضمنت  اإلج���راءات 
الوطني لمكافحة  المركز  بالوزارة وفرع  والطوارئ 
الصحى  الحجر  إدارة  م��ع  بالتنسيق  األم����راض 
المراقبة  كروت  وتحرير  الوافدين،  لمتابعة فحص 
بها  ظهرت  التى  ال���دول  م��ن  ق��ادم  لكل  الصحية 
إصابات، وتضمنت إخطار وحده الحجر الصحى، 
تاريخ  يوًما من  للمراقبة الصحية لمدة 14  وذلك 
فى  يشتبه  حالة  ألى  ال��ف��ورى  وال��ع��زل  ال��وص��ول، 

إصابتها بالمرض.
قد  الصحية  الرقابة  وح��دة  ب��ان  الفسي  وأك��د 
تنفيذ  في  والبدء  البحري  بالمنفذ  عملها  باشرت 
لمنع  القادمة  للسفن  ال��ح��راري  المسح  اج���راءات 
انتقال فيروس »كورونا« للبالد، بفحص القادمين، 

ولم يُعلن عن اي حالة اشتباه.

في  ال��ث��ورة  مستشفى  إل���ى  وص��ل��ت 
طبية  وأجهزة  معدات  البيضاء  مدينة 
لقسمي عناية األطفال وحديثي الوالدة، 

وتجهيزات ل�5 غرف عمليات حديثة.
وك���ان���ت ق���د وص��ل��ت األس���ب���وع قبل 
للعناية  غرفتين  تجهيزات  ال��م��اض��ي 
ال��م��ت��ك��ام��ل��ة، ح��ي��ث س��ت��ت��ول��ى ال��ش��رك��ة 
التركيب  لألجهزة  ال��م��وردة  األلمانية 

والتشغيل والتدريب، فضال عن خدمات 
المتابعة والصيانة.

الرحيم  عبد  المستشفى  مدير  وقال 
مازق إن وصول هذه األجهزة يأتي في 
الصحة  وزارة  من  المقدم  الدعم  إطار 
بالحكومة الليبية، بالتعاون والمتابعة من 
قبل عضو مجلس النواب عبد المطلب 

ثابت.

وزير الصحة بالحكومة الليبية يتابع عمل 
مستشفى الجالء ببنغازي واحتياجاته

وزارة الصحة الليبية تتابع اإلجراءات الوقائية 
بميناء بنغازي لمنع تسلل “كورونا”

وصول معدات وأجهزة طبية لقسمي عناية األطفال وحديثي الوالدة بمستشفى الثورة بالبيضاء



أكثر  بعد  العقيد  س��ي��ادة 
م��ن 25 ي��وم��ا م��ن ت��واج��دك��م 
داخل مدينة سرت كيف تقيم 

األوضاع داخل المدينة؟
تعليمات  على  بناًء  كلفنا  بعدما 
الداخلية  وزي���ر  ال��س��ي��د  ق��ب��ل  م��ن 
سرت  بمدينة  والتمركز  باالنتقال 
ب��ع��د ت��ح��ري��ره��ا م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات 
المسلحة وانتقلت القوة بكاملها وتم 
التنسيق مع غرفة العمليات المعدة 
من قبل القيادة العامة وتم التنسيق 
م��ع م��دي��ري��ة أم��ن س��رت ف��ي نشر 
المدينة،  داخ��ل  األمنية  ال��دوري��ات 
بدراسة  األول���ى  األي���ام  ف��ي  وقمنا 
األعضاء  كون  المدينة  في  الوضع 
ل���م ي��س��ب��ق ل��ه��م ال���ت���واج���د داخ���ل 
هم  األف���راد  فأغلب  س��رت  مدينة 
تقسيم  وتم  الجدد،  الخريجين  من 
العمل على أربعة محاور من دوريات 
باالنتشار األمني والتفتيش  خاصة 
واألماكن  المفترقات  في  والتمركز 
والجامعات،  والمصارف  الحيوية 
والمحور الثاني تم تشكيل لجنة من 
ميلود  المقدم  برئاسة  الغرفة  قبل 
والتحري  القبض  بعملية  الفيتوري 
وال��ض��ب��ط وم��الح��ق��ة األش��خ��اص 
ضد  س��الح  يرفع  وم��ن  المطلوبين 
ال���ق���وات ال��م��س��ل��ح��ة وال��داخ��ل��ي��ة، 
عملية  في  تمحور  الثالث  والمحور 
توزيع الوقود والغاز على المواطنين 
وتنفيذ جدول عمل إلخالء المباني 
المخالفة  األكشاك  وإزالة  اإلدارية 
بلدية  تتطلب  إداري���ة  أع��م��ال  وأي 
التسييري  المجلس  قبل  سرت من 
الحكومة،  رئاسة  قبل  من  المكلف 
وه���ن���اك ت���ج���اوب ك��ب��ي��ر م���ن قبل 
تريد  هنا  فالناس  المدينة  أهالي 
وأم����ن خصوصا  وش��رط��ة  ج��ي��ش 
السنوات  ف��ي  كثيرا  ع��ان��وا  أن��ه��م 
عام  ح��رب  م��ن  اب��ت��داًء  الماضية 
داع��ش  ال��ح��رب  وأي��ض��ا   2011
والبنيان المرصوص، ولكن القوات 
المسلحة دخلت المدينة بدون قتال 
أو ق��ط��رة دم واح���دة وه���ذا األم��ر 
المدينة  أهالي  قبل  من  مستحسن 
باإلجراء  تستبشر  س��رت  وأه��ال��ي 
المسلحة  القوات  به  قامت  ال��ذي 
أرواح  على  والمحافظة  بالدخول 
وعملية  وال��م��واط��ن��ي��ن،  المدنيين 
بفضل  جدا  سلسة  كانت  الدخول 
الحربي  التخطيط  وبفضل  ال��ل��ه 
الذي قامت به القيادة العامة، ونحن 
متواجدون قرابة الخمسة وعشرين 
جدا  ممتازة  األمنية  واألم��ور  يوما 
واإلدارية أيضا ممتازة جدا، هناك 
االزدح��ام  مثل  األم��ور  بعض  فقط 
قلق  نتيجة  ال��وق��ود  محطات  على 
المحروقات  نفاذ  من  المواطنين 
ولكن الوقود متوفر واألمور األمنية 

جيدة.
جهاز  ت��واج��د  سيكون  ه��ل 
الجنائي بمدينة سرت  البحث 

لفترة طويلة أم سيعود الجهاز 
لمدينة بنغازي قريبا؟

نحن ملتزمون بالتعليمات وجئنا 
إلى مدينة سرت بناء على قرار من 
السيد وزير الداخلية ونحن ننتظر 
التعليمات فإذا أتممنا عملنا وانتهت 
المهمة نقدم التقرير النهائي لمعالي 
السيد وزير الداخلية وله قرار إذا 
أو  بنغازي  لمدينة  سنعود  كنا  ما 
نستمر في المهمة أو تكليف جهاز 
آخر لالستمرار في عملية التأمين 
الله  ش��اء  إن  ال��ق��ادم��ة  الفترة  ف��ي 
وجود  تتطلب  المرحلة  هذه  ولكن 
ال���دوري���ات داخ��ل  ع���دد كبير م��ن 
المسلحة  القوات  مدينة سرت ألن 

تقاتل اآلن داخل المحاور.
كيف ترى تجاوب المواطنين 
ب��م��دي��ن��ة س���رت م��ع��ك��م وه��ل 
في  المشاكل  بعض  واج��ه��ت��م 

المدينة؟
على العكس؛ الناس هنا بسيطة 
وتريد األمن واألمان بعد أن ذاقوا 
ويالت الحروب، يريدون مدينة آمنة 
الماضية  السنوات  خالل  وهادئة، 
والبنيان  داع���ش  إل��ى  فبراير  م��ن 
وكل  المسميات  وكثرة  المرصوص 
وتريد  معين  بفكر  لهم  تأتي  فئة 
تطبيق قانون معين وكل ذلك خارج 
ن��ط��اق ال��دول��ة وال��ش��رع��ي��ة، فملت 
وتريد  الميليشيات  ه��ذه  ال��ن��اس 
وهناك  والمؤسسات  القانون  دولة 
تجاوب حتى في تسليم المطلوبين 

بنتائج  المهم أن يكونوا على دراية 
تحتجزه،  التي  والجهة  التحقيقات 
جدا  متجاوبون  هنا  فالمواطنين 
رأوا  أن  بعد  بقدومنا  ومتفائلون 
األمن بالمنطقة الشرقية واستتباب 
والحمد  جيد  واألم��ن  فيها  األم��ن 

لله.
والمكونات  الفعاليات  دعم 
معكم  وتنسيقها  االجتماعية 
يوجد  وه��ل  المدينة  داخ���ل 

تنسيق بينكم؟ 
مطلق  دع����م  ي���وج���د  ل��ألم��ان��ة 
وقاموا برفع الغطاء االجتماعي عن 
القانون على الرغم  الخارجين عن 
وأب��دوا  بذلك  نطالب  ل��م  أننا  م��ن 
أي  م��ن��زل  دخ���ول  على  موافقتهم 
شخص يقوم بإطالق الرصاص على 
القوات المسلحة واألجهزة األمنية، 
النقاط  لهم  حددنا  بدورنا  ونحن 
التي ال نقاش حولها وهي أي عمل 
مضاد للقوات المسلحة والداخلية 
وحمل السالح داخل المربات اآللية 
يمنع، وأيضا األسلحة الثقيلة نحن 
بصدد سحبها من المنازل والجميع 
يشعرون  أنهم  إال  استعداده،  أبدى 
بالقلق فقط من أنه قد يسلم سالحه 
وتأتي جهة أخرى أو تتقدم القوات 
بطمأنتهم  قمنا  ولكن  المعادية، 
المسلحة  قواتكم  ب��أن  لهم  وقلنا 
تعلم  العامة  والقيادة  تخذلكم  لن 
واج��ب��ه��ا وخ��ط��وات��ه��ا، وك��ان��وا على 
ت��ام معنا وش��اه��دن��ا عدم  ت��ج��اوب 

حمل السالح داخل المركبات وعدم 
مقاومة رجال األمن وهناك تجاوب 
بعون  ونحن  التعليمات  لكافة  كبير 
الله سنوفي بالوعود التي وعدناهم 
إخالء وضبطيات  أو  إزالة  من  بها 
واحترام القانون ومعاقبة أي عضو 
العامة  اإلدارة  من  بمخالفة  يقوم 
سنقوم بمعاقبته ونحن عند وعودنا 
بخطى  تسير  والخطى  الله  بعون 

ممتازة.
والسلع  الطهي  غاز  عن  ماذا 
هل  المدينة  داخل  التموينية 

يوجد نقص؟
ال��ط��ه��ي قمنا  ل��غ��از  ب��ال��ن��س��ب��ة 
مدينة  م��ن  كبيرة  كميات  بسحب 
بنغازي والشكر للسيد مدير شركة 
معنا  متجاوبا  ك��ان  ال��ذي  البريقة 
وقام بإرسال قوافل من أنابيب الغاز 
وتم توزيعها، وعندما جئنا كان سعر 
األنبوبة يصل إلى خمسة وعشرين 
دينارا أما اآلن فال يتجاوز الخمسة 
أقصى  ويصل  دنانير  السبعة  أو 
حد إلى عشرة دنانير، ونحن عملنا 
هذه  ولكن  األول��ى  بالدرجة  أمني 
األمور أيضا متعلقة باألمن عندما 
تسبب ازدحام وفوضى تتسبب في 
بالتركيز  قمنا  ونحن  مشاكل  خلق 
على األمور اإلدارية واألمور األمنية 
بخصوص  الجنائية  األعمال  أيضا 

األشخاص المطلوبين.
منك  نريد  العقيد  س��ي��ادة 
عن  للمواطنين  توجهها  كلمة 

مدينة سرت؟
ن��ري��د م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن داخ��ل 
وقليل  يطمئنوا  أن  س��رت  مدينة 
وأي��ن  كنا  فأين  فقط  الصبر  م��ن 
أص��ب��ح��ن��ا، ف��ع��ن��د م��ج��ي��ئ��ن��ا إل��ى 
قبل  الوضع  بدراسة  قمنا  المدينة 
العصابات  ك��ان��ت  وك��ي��ف  مجيئنا 
مسيطرة  والميليشيات  اإلجرامية 
تحريرها  بحجة  ال��م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
على  يسيطرون  وكانوا  داعش  من 
المباني العامة والمصارف، ناهيك 
عن المعاملة السيئة إال قلة منهم، 
فكان الناس هنا يعيشون في شبه 
عليك  يعتدي  عندما  حتى  جحيم 
يأخذ  إليه  تلجأ  مكان  ال  شخص 
شبه  كانت  المراكز  وحتى  حقك 
مقفلة ألنها مسيطر عليها من قبل 
أصبحت  المدينة  اآلن  العصابات، 
وإدارية  قانونية  إلج��راءات  تخضع 
واإلدارة تنتشر دورياتها في جميع 
ننسى  ال  أيضا  المدينة،  مناطق 
جد  الذي  ومديرها  األمن  مديرية 
سرت  تأمين  وغرفة  معنا  متعاون 
والتموين،  اإلمكانات  وف��رت  التي 
فنريد منهم االطمئنان فقط فنحن 
داخل  األمن  وبسط  لتأمينهم  هنا 
المدينة ووضع أسس الدولة داخل 
شكوى  لديه  شخص  أي  المدينة، 
بما  وس��ن��ق��وم  بها  يتقدم  يتفضل 
علينا إن شاء الله، أيضا تم تكليف 
النيابة العسكرية  عدد من أعضاء 
مباشرة  منهم  وطلبنا  والمدنية 
عملهم وأن يستقبلوا المحاضر في 
مكاتبهم، واجهتنا مشكلة أن مدينة 
وعليه  مصراتة  مدينة  تتبع  سرت 
العام  المحامي  السيد  من  نطالب 
أن يقوم بفصل مدينة سرت وتكون 
نقوم  حتى  بنغازي  لمدينة  تبعيتها 
أما  الصحيحة،  بالصورة  بأعمالنا 
ونقول  يطمئن  أن  عليه  المواطن 
ل��ه م��ا ي��س��ري ع��ل��ى ب��اق��ي ال��م��دن 
للقلق  داع���ي  ف��ال  عليكم  ي��س��ري 
في  أيضا  للمحروقات،  بالنسبة 
األيام القادمة سيصل أسطول من 
الدقيق من صندوق موازنة األسعار 
الذين تم االتفاق معهم على تزويد 
من  المخصص  بالدقيق  المدينة 
نحو  تسير  ف��األم��ور  ال��ص��ن��دوق، 
نتركهم  ول��ن  الله  بفضل  األفضل 
كامل  بشكل  أمورهم  تستقر  حتى 
تكون  أن  فقط  وعليهم  الله  بعون 
المسلحة  قواتهم  في  الثقة  لديهم 
التي تتواجد اآلن في محاور القتال، 
أنوه  أن  وأحب  تخذلكم،  لن  وأنها 
المتغيبين  باألعضاء  يتعلق  ما  إلى 
سواء من التابعين لقوات األمن أو 
القوات المسلحة المتخاذلين، ليس 
بعملك  التحق  اليوم،  ع��ذر  لديكم 
مسؤوليتك  وه��ذه  مدينتك  وأم��ن 
س���واء ال��ت��اري��خ��ي��ة أو ال��دي��ن��ي��ة أو 
الوطنية وملزم بها أمام الله وأمام 

المواطن.

عقيد صالح هويدي مدير اإلدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية:

المواطنون في مدينة سرت متجاوبون جدا ومتفائلون بقدومنا، وعلى األعضاء المتغيبين سواء من التابعين لقوات 
األمن أو القوات المسلحة االلتحاق بأعمالهم والوقوف أمام مسؤوليتهم التاريخية والدينية والوطنية
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حوار

في االيام الماضية وفور انتهاء القوات المسلحة العربية الليبية من تحرير مدينة سرت وطرد المليشيات اإلرهابية منها أصدرت 
وزارة الداخلية بالحكومة الليبية التعليمات للقوة التابعة لإلدارة العامة للبحث الجنائي باالنتقال الى مدينة سرت وحفظ األمن 
بها، وإللقاء الضوء عن الجهود المبذولة من قبل رجال األمن األوفياء، أجرت قناة ليبيا المستقبل حوار خاص مع العقيد صالح 

هويدي مدير االدارة العامة للبحث الجنائي وتنشره صحيفة الديوان. 



أس���فرت جه���ود  أعض���اء التح���ري والقبض 
بف���رع مكافحة المخدرات بنغازي  التابع لإلدارة 
العامة لمكافحة المخ���درات والمؤثرات العقلية  
م���ن إلقاء القب���ض على تش���كيل عصابي يمتهن  
تهري���ب وترويج  األقراص المخ���درة والمؤثرات 

العقلية  وجلبها من جمهورية مصر العربية.
كمين محكم 

ج���اءت عملي���ة القب���ض بع���د ورود معلوم���ة 
بف���رع  التح���ري والقب���ض  مصدري���ة ألعض���اء 
مكافح���ة المخ���درات بنغ���ازي  التاب���ع ل���إلدارة 
العامة لمكافحة المخ���درات والمؤثرات العقلية 
مفاده���ا وج���ود تش���كيل عصاب���ي يق���وم بجلب 
األق���راص المخ���درة والمؤث���رات العقلي���اة م���ن 
جمهوري���ة مص���ر العربية عبر الطري���ق )البري( 
منفذ أمساعد الحدودي عن طريق سائق مركبة 
ن���وع مرس���يدس)فيتو( أجرة حيث  تم التنس���يق 
م���ع مصادر الف���رع  بمتابعته وجم���ع المعلومات 
وتم فت���ح محضر جمع معلوم���ات وإعداد كمين 
محكم والتعميم على البوابات بالساحل الشرقي 
لمدين���ة بنغازي عن نوع المركب���ة ورقم المركبة 

وأسم السائق. 
إلقاء القبض 

وبعد متابعة الس���ائق  م���ع الجهات األمنية تم 
ضبط���ه في بوابة ) المرص���د( التابعة إلى جهاز 
الهجرة الغير الشرعية والذين أبدو استعدادهم 
والتع���اون  التام حيث تم عملي���ة ضبط المركبة 
و بداخله���ا  آالف من األق���راص المخدرة حيث  
بل���غ عدد الكمي���ة المضبوطة )37600( قرص 

مخدر نوع )أرتان وابتريل ( .
وق���د تم إتخ���اذ مايلزم من أج���راءات قانونية 

حياله وإخطار النيابة العامة

ألقى قس���م البحث الجنائ���ي بمديرية أمن 
بنغ��ازي  القبض على شخص قام بسرقة عدد  
عدد عش���رة ألواح رخام نوع )جالكسي( تقدر 
قيمت���ه )11،100الف( د.ل من مصنع خاص 
بمواط���ن  وذل���ك بع���د ورود  بالغ س���رقة من  
مالك المصنع ضد ش���خص قام بسرقة رخام 
م���ن مصنع���ه وعلى الف���ور تم تكلي���ف اعضاء 
تحريات بالبحث والتح���ري وجمع المعلومات 
ع���ن المبل���غ عنه  وخالل 48س���اعة من ورود 
الب���الغ تم القب���ض عليه وعن���د التحقيق معه  
اعت���رف بما نس���ب إليه كما اعت���رف بأنه قام 
بنق���ل المس���روقات إل���ى مصن���ع ف���ي مدينة 
اجدابي���ا وانه ق���ام ببي���ع المس���روقات بمبلغ 
وق���درة )9،900ال���ف( د.ل  في نف���س اليوم 
ال���ذي وصل فيه إل���ى اجدابيا كم���ا افاد بأنه 
لم يش���ترك مع���ه اي احد في عملية الس���رقة 
، وتم اتخاذ كافة اإلج���راءات القانونية حيالة 

وإحالته  إلى النيابة العامة.

تمك���ن قس���م ش���رطة النج����دة  
األي���ام  بنغ���ازي   أم���ن  بمديري���ة 
الماضي���ة  بع���د مجابه���ة عنيف���ة  
استش���هد فيها أحد أفراد القس���م 
م���ن   ، القس���م   رئي���س  وإصاب���ة 
إلق���اء القبض على أخطر تش���كيل 
عصاب���ي مس���لح  يق���وم بس���رقة 
واألغنام  واإلس���تراحات  المن���ازل 

بقوة السالح  .
بالغات 

تلبي����ة لنداء  الواجب  وحرصاً 
على س����المة المواطنين  وفرض 
هيمن����ة الدول����ة  وتوفي����ر األم����ن 
للمواطني����ن  ق����ام قس����م ش����رطة 
ع����دة  وردت  أن  بع����د  النج�����دة  
بالغ����ات ل����دى القس����م وكث����رت 
الش����كاوى م����ن المواطني����ن  عن 
وجود اش����خاص يقومون بسرقة 
المنازل واإلس����تراحات والمزارع 

وس����رقة األغن����ام بق����وة الس����الح 
ح����ارس  تقيي����د  و  وبخط����ف 
المزرعة )الغفير(  بالقيام بأقوى 
عملية   مداهمة لتشكيل عصابي 
يمتهن الخطف والسرقة والسطو 

المسلح.

مداهمة وإلقاء القبض
بعد التح���ري وجمع المعلومات 
م���ن قب���ل اعض���اء قس���م ش���رطة 
النج�دة تبين أن هؤالء األش���خاص 
هم تشكيل عصابي إجرامي مسلح 
خطي���ر جداً عليه ت���م تكثيف عمل 

التحري حتى تم تحديد مكان هذا 
التشكيل وبعد إبالغ النيابة العامة 
ت���م تجهيز قوة من قس���م ش���رطة 
النج�دة وعلى رأسها السيد رئيس 
قسم شرطة النج�دة وعند الوصول 
لم���كان ه���ذا التش���كيل العصابي 
تعرض���ت الدوري���ات للرماي���ة من 
قبل التش���كيل العصاب���ي مما ادى 
إلى استشهاد بطل من ابطال قسم 
ش���رطة النج�دة ر.ع أحمد محمد 
عبدالوهاب وإصابة السيد رئيس 
القس���م و ت���م التعامل م���ع مصدر 
الرماية والسيطرة على المكان من 
قبل اعضاء قس���م شرطة النج�دة 
وضبط ه���ذا التش���كيل العصابي 
بالكام���ل ماع���دا ش���خص واح���د 
اوالنتق���ال به���م للقس���م والتحقيق 
معهم اعترفوا بعدة سرقات وعدة 

عمليات خطف بقوة السالح .

الظواه����ر  مكافح����ة  جه����از  أغل����ق 
الس����لبية والهدامة بنغازي  ش����قة بمنطقة 
الدقادوس����تا تُس����تعمل » إلج����راء عمليات 
 ESPERO « زراعة الش����عر » تحت أس����م
» دون أي أذن مزاول����ة مزاولة من الجهات 
الُمختصة وذلك بعد ورود معلومات حول 
وجود ش����قة بمنطقة الدقادوستا يترددون 
عليها أشخاص  بين الحين واآلخر إلجراء 

عمليات زراعة شعر .
وبعد التحري ودقة المعلومات توجهت 
اللجن����ة الُمش����تركة م����ن جه����از مكافح����ة 
الظواهر السلبية والهدامة و وزارة الصحة 
بالحكومة الليبي����ة إلي المكان وبالفعل تم 

إثبات إجراء العمليات داخل الش����قة علي 
أنها عيادة ُمخصته بهذا المجال .

حي����ث تم رص����د ع����دة ُمخالف����ات مما 

توجب إغالقه����ا ويتصدر تلك الُمخالفات 
-:

1 - العمل في مبنى سكني دون تصريح 
أو أذن مزاول����ة من الجه����ات المختصه » 

وزارة الصحة 
2 - إج����راء عملي����ات ف����ي ُغرف����ة غير 

ُمجهزة وخاصة بالجراحة والعمليات .
3 - ع����دم مطابقة مواصف����ات المكان 
وإكتمال والمعدات الخاصة بهذا العمل .

عليه ..
تم إغالق الش����قة وإس����تدعاء مسؤولي 
الم����كان للتحقي����ق لتتم إحالته����م بموجب 

تقرير إلي جهات اإلختصاص .

لق���ى ثالث أطفال أش���قاء بمدينة بنغازي  
حتفه���م  جراء استنش���اقهم لمبيد حش���ري  
وذل���ك بعد قي���ام عمهم القاطن في الش���قة 
المقابل���ة له���م ب���رش مبي���د حش���ري س���ام 
بش���قته وذلك بعد أن قام بإس���تدعاء شركة 
متخصصة للقضاء على اآلفات و الحشرات 

لتقوم بعملية الرش .
حيثيات الكارثة 

أف���اد  أح���د  الجي���ران وه���و من س���كان 
المنطق���ة الت���ي وقعت به���ا الكارث���ة  والتي 
تع���رف بح���ي مش���روع بنين���ا  بمنطقة حي 
الس���الم  ب���أن ش���قيقان يقطن���ان بش���قتان 

مجاورت���ان لبعضهم���ا ق���ام  احدهم���ا وهو 
ع���م األطف���ال  بجل���ب  ش���ركة متخصص���ة 
للقض���اء على اآلفات و الحش���رات ليقوموا 
برش الش���ركة و خرج هو و اس���رته و تركهم 
يقومون بعملهم داخل الش���قة و بعد اكمالهم 
لعمليات الرش، اتصل العاملون بالشركة بعم 
األطف���ال واخبروه بأنه���م أنهوا عملهم و قد 
قاموا بإغالق الش���قة بإح���كام بعدما انتهوا 
من عملهم وبعد احكام اغالقها لن تتس���رب 
اي مبي���دات إل���ى الخارج و لي���س هناك اي 
مخاوف بالنسبة للشقة المجاورة المتواجد 

بها شقيقه هو و اسرته .

نهاية أسرة
ويسترس���ل الج���ار: أن���ه  م���ن ش���دة قوة 
المبي���دات الحش���رية تس���ربت إلى الش���قة 
المقابلة  وتس���ببت في اختناق أربعة أطفال 
و امهم و تم اس���عافهم إلى المستشفى وفي 
بداية األمر و بعد وصولهم الى المستش���فى 
توف���ي اثنان ولحق بهم الثالث بعد س���اعات 
و ل���م يتبق���ى إال ش���قيقتهم و األم في حالة 
حرج���ة و االب في حالة يرثى لها  من هول 
الصدمة  حيث باش���رت الجهات االمنية في 
التحقيق في االم���ر والزالت بقية التفاصيل 

حتى اكمال التحقيقات .

تمكن قس���م التحريات العام���ة بمديرية أمن 
بنغازي من إلقاء القبض على سارق قام بسرقة 

هاتف مواطن بعد أن اعتدى عليه بالضرب  .
تفاصيل الواقعة 

 جاءت ذل���ك بعد ورود بالغ من مواطن ضد 
ش���خص ال يعرفه قام باالعتداء عليه بواس���طة 
س���الح ابي���ض  المعروف ب)س���كين بوخوصه( 
وس���لب منه هاتفه المحمول  على الفور وبأخذ 
معلوم���ات ع���ن المعتدي من الش���اكي افاد بأنه 
اثناء اإلعتداء عليه كان المعتدى  يقود سيارة نوع 
ش���فرليت بيضاء الل���ون ، وعلى الفور تم تكليف 
اعض���اء التحريات بالقس���م بالبح���ث والتحري 
عن المعتدي وخالل س���اعة واحدة فقط تمكن 
األعضاء م���ن ضبط المعت���دي بحوزته الهاتف 
المس���روق الخاص بالش���اكي و السالح االبيض 

المس���تخدم  أثن���اء عملي���ة اإلعت���داء ، وكذلك 
ُضبط بحوزته اداة تستخدم لتعاطي المخدرات 
مايعرف ب�) الكنشة( و ورق ملفوف به مخدرات 

نوع )حشيش(.
سرقة تحت التهديد

 وباإلنتق���ال  ب���ه للقس���م ت���م التع���رف عليه 
م���ن قب���ل الش���اكي وباالس���تدالل مع���ه اعترف 
بما نس���ب إليه وذك���ر بأنه ق���ام باالعتداء على 
المواطن بالضرب بواسطة سالح ابيض سكين 
ن���وع ما يعرف )بوخوصة(ال���ذي تم ضبطه معه 
واعترف بس���رقة هاتف المواط���ن  كما اعترف 
بأنه س���بق وأن قام بسرقة هاتفين من مواطنين 
اليعرفهم كم���ا اعترف بتعاطيه المواد الُمخدرة 
ن���وع حش���يش  ،  لتتخ���ذ معه كاف���ة اإلجراءات 

القانونية.

فرع مكافحة المخدرات بنغازي 

يقبض على تشكيل عصابي بحوزته 
)37600( قرص مخدر 

خالل  48ساعة من البالغ 

البحث الجنائي بنغ��ازي يقبض 
على سارق الرخام  

في مجابهة عنيفة واستشهاد  بطل من عناصرها

شرطة النجدة  تقبض على اخطر تشكيل عصابي

ضمن حمالته المكثفة 
جهاز مكافحة الظواهر السلبية ُيغلق شقة تقام بها عمليات زراعة شعر 

لعدم اإللتزام  بمعايير السالمة 

مبيدات حشرية   تودي  بحياة ثالث أطفال 

قسم التحريات العامة بُم�ديرية أمن بنغ��ازي يقبض على سارق يتعاطى المخدرات
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المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يواجه شباب السودان في أولى 
لقاءاته ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة

لكرة  الوطني  منتخبنا  يواصل 
على  الثاني  لليوم  تدريباته  القدم 
ال��ت��وال��ي ب��ال��ع��اص��م��ة ال��س��ع��ودي��ة 
لمنافسات  اس��ت��ع��دادا  ال��ري��اض، 
الشباب  لمنتخبات  العرب  ك��أس 
تحت 20 سنة )دور المجموعات(، 
االثنين  الغد  يوم  ستنطلق  والتي 
ب��م��دي��ن��ت��ي ال����ري����اض وال��خ��ب��ر، 

وبمشاركة 16 منتخبا. 
ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وي��خ��وض 

المقررة  مبارياته  أولى  للشباب 
أم���ام  ال��م��ج��م��وع��ات  دور  ف���ي 
الثالثاء  الغد  بعد  يوم  السودان 
18 فبراير الجاري على أرضية 
ملعب فيصل بن فهد بالرياض ، 
ويلتقي في الثانية اإلمارات يوم 
ويختتم   ، فبراير   21 الجمعة 
م��ب��اري��ات��ه أم����ام ال��س��ن��غ��ال ي��وم 

االثنين 24 فبراير. 
الوطني  منتخبنا  أن  إلى  يشار 

ضمن  ال��ق��رع��ة  أوق��ع��ت��ه  للشباب 
تضم  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  المجموعة 

السودان واإلمارات والسنغال. 
وض��م��ت ال��م��ج��م��وع��ة األول����ى 
م��ن��ت��خ��ب��ات ال�����ع�����راق، ت���ون���س، 
والثانية  وال��ك��وي��ت،  م��وري��ت��ان��ي��ا، 
 ، البحرين   ، المغرب  منتخبات 
والثالثة منتخبات  قطر وجيبوتي، 
الجزائر،  فلسطين،  السعودية، 

ومصر.

القدم  ل��ك��رة  الليبي  االت��ح��اد  خ��اط��ب 
بشأن  بالمناطق  الفرعية  االت���ح���ادات 
المستهدفين  الوطني  المنتخب  العبي 
إقامته  ال��م��زم��ع  اإلع�����دادي  للمعسكر 
بتونس من الخامس عشر وحتى الخامس 
وضرورة  الجاري،  فبراير  من  والعشرين 
ابالغهم بااللتحاق في صفوف المنتخب 

خالل الفترة المذكورة .
القدم  ل��ك��رة  األول  المنتخب  قائمة 

االتحاد  ن��ادي  من  العًبا  ثالثون  ضمت 
الصويعي،   عبدالعزيز  الوحيشي،   مراد 
رب��ي��ع ش������ادي،  ع���م���ران س���ال���م،  وم��ن 
األه��ل��ي ب��ب��ن��غ��ازي،  ال��ط��اه��ر ب��ن عامر،  
محمد  ص��دي��ره،   وائ��ل  عقيلة،   أبوبكر 
ال��ه��الل يوسف مينا،   وم��ن  ال��ت��اورغ��ي،  
جمال  األخضر  ومن  المصراتي،   أنيس 
سلطان،  منصور رزق،  حسن ماتا،  ومن 
عبدالحكيم  عكاشة،   محمود  المدينة 

التركي،  محمد التهامي،  ومن السويحلي 
ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ت��ري��ك��ي،  وم���ن االت��ح��اد 
أهلي  ومن  القديري،   أحمد  المصراتي 
طرابلس محمد عادل،  ومن نادي بوسليم 
عالء  الوحدة  وم��ن  الجديدو،   عبدالله 
النصر  ومن  الغنيمي،   محمد  القجدار، 
خالد  فكرون،  ص��الح  الطلحي،   فتحي 
العمامي،   معاذ  بلعم،   عبدالله  مجدي،  

معتز المهدي،  مهند بوعجيلة. 

إدارة مصرف  اختتمت 
الوحدة مساء يوم الخميس 
األولى  البطولة  الماضب 
الشطرنج  لعبة  لرياضة 
والتي  المصرف  لموظفي 
اس���ت���م���رت ل��ث��الث��ة أي���ام 
مدينة  في  )السوق(  بفرع 
واسعة  بمشاركة  بنغازي 
وحضور  الموظفين،  من 
مدير إدارة الفروع األستاذ 
ف��وزي جدولة، وع��دد من 

مدراء الفروع واإلدارات.
وأق���ي���م���ت ال��ب��ط��ول��ة 
الفرعي  االتحاد  بإشراف 
للعبة في بنغازي، وبرعاية 
قسم الشؤون االجتماعية 
والرياضية بإدارة الموارد 
ال���ب���ش���ري���ة ل��ل��م��ص��رف، 
وش���ه���دت م��ش��ارك��ة 12 

رياضيا موظفا.
إدارة  م���دي���ر  وق������ال 
باإلدارة  البشرية  الموارد 
الوحدة  لمصرف  العامة 
السيد منير رضوان لوكالة 
إدارة  إن  الليبية  األن��ب��اء 
متمثلة  ال��وح��دة  مصرف 
ال��ف��روع  إدارة  م��دي��ر  ف��ي 
السيد فوزي جدولة قامت 
ب��إن��ش��اء ق��س��م ل��ل��ش��ؤون 
واالجتماعية،  الرياضية 
النشاطات  بتنظيم  يعنى 
واالجتماعية  الرياضية 
للتقارب  ال��م��ص��رف  ف��ي 

ب��ي��ن ال��م��وظ��ف��ي��ن وزي����ادة 
األلفة بينهم.

وأض�����اف رض�����وان أن 
ال��وح��دة  م��ص��رف  إدارة 
ق���ام���ت ب����إع����داد خ��ط��ة 
ت��دري��ب��ي��ة ف���ي األن��ش��ط��ة 
واالجتماعية  الرياضية 
من خالل إقامة الدوريات 
ف��ي ك���رة ال��ق��دم وال��ق��ي��ام 
ببعض الزيارات الميدانية 
الذين  األشخاص  لبعض 
صحية  ب��وع��ك��ات  م����روا 

لتقديم المساعدة لهم.
واختتم رضوان  حديثه 
نختتم  ه��ان��ح��ن  ق���ائ���ال: 
اليوم البطولة األولى للعبة 
الجوائز  ونقدم  الشطرنج 
الفترة  وستشهد  للفائزين 
ال���ق���ادم���ة ال���ع���دي���د م��ن 
المسابقات الرياضية في 

العديد من األلعاب.
وم������ن ج���ه���ت���ه ص���رح 
ال���م���وظ���ف وال���ري���اض���ي 

البرعصي  سعد  السيد 
ال��م��وظ��ف ب��ف��رع ال��ق��ري��ة 
والمتحصل  السياحية، 
في  األول  الترتيب  على 
ه����ذة ال��ب��ط��ول��ة، ق��ائ��ال: 
م��ص��رف  إدارة  “ن��ش��ك��ر 
ال��وح��دة وق��س��م ال��م��وارد 
إتاحتهم  ع��ل��ى  ال��ب��ش��ري��ة 
الرائعة  الفرصة  هذه  لنا 
ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى ب��ع��ض 
األشخاص والمشاركة في 
كانت  والتي  البطولة  هذة 
من  أكثر  المنافسة  فيها 

ممتازة.
وأض������اف ال��ب��رع��ص��ي 
في  سابقا  رياضيا  “كنت 
ه���ذة ال��ل��ع��ب��ة وس��ب��ق لي 
العديد  ف��ي  ش��ارك��ت  أن 
م����ن ال����ب����ط����والت، م��ن��ه��ا 
الشرقية  المنطقة  بطولة 
والبطولة ال� 30 وال� 31 
الفتا  الشطرنج”،  للعبة 
الترتيب  حصد  أن��ه  إل��ى 

ال��ع��ام  ب��ط��ول��ة  ف��ي  األول 
ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي   1996
للعلوم  ال��ع��ال��ي  ال��م��ع��ه��د 
إضافة  والمالية  اإلداري��ة 

إلى هذه البطولة.
وكرمت إدارة المصرف 
إدارة  مدير  رأسها  وعلى 
ال���ف���روع األس���ت���اذ ف��وزي 
جدولة الفائزين بالتراتيب 
األول����ى ال��ث��الث��ة وال��ذي��ن 
التالي  النحو  على  ج��اؤوا 
سعد   : األول  )ال��ت��رت��ي��ب 
البرعصي من فرع القرية 
السياحية، الترتيب الثاني 
من  م��ح��م��د  إب���راه���ي���م   :
البشرية،  ال��م��وارد  إدارة 
والترتيب الثالث : جبريل 
الرويسات(  فرع  من  نجم 
وت��ح��ص��ل��وا ع��ل��ى ج��وائ��ز 
بقية  تحصل  فيما  قيمة، 
جوائز  على  المشاركين 

رمزية.
وأس�����ف�����رت ال���ق���رع���ة 

أقيمت  التي  اإللكترونية 
ي����وم اف���ت���ت���اح ال��ب��ط��ول��ة 
ال���ث���الث���اء ال��م��اض��ي عن 
ومباريات  ج���والت  ث��الث 
المنافسة  جعل  ما  قوية، 
بطابع  البطولة  هذه  على 

مميز.
اللجنة  رئ��ي��س  وق����ال 
السيد  للبطولة  المنظمة 
إب���راه���ي���م ال��ع��ب��ي��دي إن 
البطولة  هذه  من  الغرض 
ال��ت��ك��ات��ف ب��ي��ن م��وظ��ف��ي 
مشيرا  ال��وح��دة،  مصرف 
المصرف  إدارة  عزم  إلى 
ت��ن��ظ��ي��م م��س��اب��ق��ات في  
ري��اض��ات وأل��ع��اب أخ��رى 
ع��ل��ى غ�����رار م���ا ت���م في 

الفترة السابقة.
وأع���������رب ال���ع���ب���ي���دي 
تكون  أن  ف��ي  أم��ل��ه  ع��ن 
المسابقة سنويا أو بشكل 
إلى  الفتا  سنوي،  نصف 

أن المسابقة

دعوة ثالثين العًبا للمنتخب الليبي لكرة القدم للدخول  في معسكر إعداد بتونس

إدارة مصرف الوحدة تختتم بطولة للعبة الشطرنج لموظفي المصرف

الموافق  المقبل  األرب��ع��اء  مساء  يخوض 
للتاسع عشر من فبراير الجاري، فريق الهالل 
ضمن  مبارياته  أول��ى  الطائرة  للكرة  األول 
لألندية  والثالثون  الثامنة  البطولة  منافسات 
المصرية  العاصمة  تستضيفها  التي  العربية 
السادس عشر من فبراير  بداية من  القاهرة 
وحتى الثامن والعشرين من فبراير من نفس 

الشهر. 
وكان فريق الهالل للكرة الطائرة قد وصل 
إلى القاهرة مساء يوم األحد الماضي ودخل 
في معسكر قصير مغلق قبل انطالق البطولة 
النصراوي،  عامر  التونسي  المدرب  بقيادة 
ومساعده مفتاح البرناوي والالعبون،  محمود 
ف��وزي،  موسى ادري��س،  أشرف عمر،  عمر 
اسماعيل،   الدين  تقي  علي،   موسى  سالم،  
ع��ل��ي،  محمد  بالقاسم  ال��ش��ح��وم��ي،   أك���رم 

موسى،  أنس فتحي،  وفراس عاطف. 

طائرة الهالل تخوض منافسات البطولة 
الثامنة والثالثين لألندية العربية


