
أكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة 
افتتاح  في  القاها  التي  المهمة  كلمته  خالل  صالح 
على  الماضي  الثالثاء  ي��وم  ال��ن��واب  مجلس  جلسة 
الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي والتي 
ال يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات 
السياسية  المكتسبات  في  التفريط  ولعدم  والقانون 
ينهي  وطني  مشروع  في  تحققت  التي  والعسكرية 
على  فخامته  أكد  كما  البالد،  بها  تمر  التي  األزم��ة 
ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي 
الذي تعمل عليه األمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقاً 
لهذه الثوابت الوطنية وتأكيده بأن الُمشكل في ليبيا 
عقيلة  المستشار  حذر  كما   ، األول��ى  بالدرجة  أمني 
الجماعات  تواجد  خطورة  من  كلمته  خ��الل  صالح 
اإلرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة 
حكومة  عمل  إمكانية  ع��دم  على  م��ؤك��داً  طرابلس 
الوحدة الوطنية في العاصمة في ظل وقوعها تحت 

المليشيات والمتطرفين والمرتزقة. 
وحدد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلة صالح الثوابت الوطنية ومشروعه الوطني 

إلنهاء األزمة في البالد في اثنا عشر نقطة : 
والمليشيات  اإلرهابية  الجماعات  تفكيك   -  1
العاصمة  على  المسيطرة  والعصابات  المسلحة 
وللقيادة العامة صالحية الضم والدمج وجمع السالح. 
2 - ال���ق���وات ال��م��س��ل��ح��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ه��ي وح��ده��ا 
الجماعات اإلرهابية  البالد من  إليها تطهير  الموكل 
الحدود  وحماية  المسلحة  والعصابات  والميلشيات 

واألهداف الحيوية وضبط األمن والنظام. 

3 - مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد 
المنتخب في ليبيا وال يجوز اقحام اجسام أخرى قبل 
حساب  على  الترضية  بهدف  البرلمانية  االنتخابات 

جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين . 
ونائبين  رئيس  من  رئاسي  مجلس  تشكيل   -  4
وحدة  حكومة  وتشكيل  الثالثة  األقاليم  عن  ممثاًل 
االقاليم  في  ممثلة  ونائبين  حكومة  برئيس  وطنية 
الثالثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب . 
5 - وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين 

االقاليم الثالثة تُضمن في االتفاق السياسي. 
النواب  لمجلس  تابعة  مؤقتة  هيئة  تشكيل   -  6
مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة 

من االقاليم الثالثة . 

7 - تعديل اإلعالن الدستوري بحيث يشكل مجلس 
مثقفين  تضم  للبالد  دستور  لصياغة  لجنة  النواب 
ومفكرين و أساتذة في القانون الدستوري من االقاليم 
الثالثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية و االجتماعية 
،يشارك فيها االجانب والعرب من أهل االختصاص 
والمطالبة بإنجاز عملها خالل فترة زمنية ال تزيد عن 

90 يوماً من بدء عملها . 
8 - تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خالل مدة 
محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة 

من مجلس النواب . 
 9 - يقبل االشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً 

وبما ال يتعارض مع ما يتفق عليه. 
 10 - يقوم مجلس النواب بدوره كاماًل في اختيار 
ال  أن  على  بذلك  المتحدة  األمم  بعثة  وتبلغ  ممثليه 
لما  طبقاً  البعثة  إلى  الممثلين  بأسماء  قائمة  تحال 
اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إال بعد 
استالم رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في 

مدينة بنغازي. 
 11 - ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم 
اتفاق  اي  توقيع  قبل  المجلس  على  بالرد  ملزمون 
أخذ  دون  التوقيع  تبعات  المخالف  يتحمل  أن  ،على 

رأي مجلس النواب. 
بشكل  للبعثة  اتصال  أي  أن  إل��ى  التنبيه   -  12  
المقاطعين  بالنواب  االت��ص��ال  أو  بالنواب  مباشر 
النواب  يعيق مجلس  نواب موازي  باعتبارهم مجلس 
الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط 

االوراق وليس في مصلحة الحوار.
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

القائد العام للقوات المسلحة العربية 
الليبية المشير خليفة حفتر:

القوات المسلحة لن تتراجع عن 
هدفها المتمثل في منع التدخات 
األجنبية وإيقاف تدفقات المرتزقة

العربية  المسلحة  للقوات  العام  القائد  ق��ال 
لوقف  مستعد  إنه  حفتر  خليفة  المشير  الليبية 
إطالق النار في ليبيا في حالة تلبية شروط معينة 
من بينها انسحاب القوات التركية والمرتزقة من 
التزام  لعدم  ينفد”  بدأ  “الصبر  أن  مضيفا  ليبيا 
المسلحة  المجموعات  م��ن  األخ���رى  األط���راف 

بالهدنة وخرقها المستمر لوقف إطالق النار.
تصريحات  في  خليفة حفتر  المشير  وأضاف 
لوكالة سبوتنيك “كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ 
الوفاء  وعدم  للهدنة  المتكرر  الخرق  حيال  ينفد 
بالتعهدات ببرلين، والقوات المسلحة تقّيم الوضع 
الدولية  األط���راف  ك��ل  م��ع  وت��ت��واص��ل  بطرابلس 
وهي جاهزة لكل االحتماالت ما لم يقم المجتمع 
تجاه  مسؤولياتها  بتحمل  برلين  ودول  ال��دول��ي 

االحتالل التركي لبالدنا”.
التي  األخ��ي��رة  وال��ت��ط��ورات  االشتباكات  وع��ن 
األمم  “على  المشير  قال  القتال  محاور  شهدتها 
تحمل  ب��رل��ي��ن  ودول  األم���ن  وم��ج��ل��س  ال��م��ت��ح��دة 
السوريين  المرتزقة  تدفق  وقف  في  مسؤلياتها 
يوميا  تنقل  التي  المختلفة  واألسلحة  واألت��راك 
دون  أج��م��ع  ال��ع��ال��م  أم���ام  تركيا  عبر  لطرابلس 
من  والسراج  وتنصل ألردوغ��ان  وفي خرق  رادع، 
مكتوفي  نظل  أن  يمكننا  وال  ببرلين  التزاماتهما 

األيدي”.
كما أكد المشير أن القوات المسلحة لن تتراجع 
التدخالت األجنبية  المتمثل في منع  عن هدفها 
وإيقاف تدفقات المرتزقة، وأضاف “إذا لم تنجح 
لبالدنا  والسالم  األم��ن  بتحقيق  جنيف  ح��وارات 
حيث  من  ويعودوا  المرتزقة  إخراج  ويتم  وشعبنا 
المسلحة  القوات  تأكيد ستقوم  فبكل  جلبهم،  تم 
بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها 
وس��ي��ادة ال��دول��ة وح��دوده��ا م��ن ال��غ��زو التركي 

العثماني وأطماع الواهم أردوغان ببالدنا”.
للجنة  السياسية  ال��م��ح��ادث��ات  م���آالت  وع��ن 
في  تنطلق  أن  المقرر  من  ك��ان  التي  العسكرية 
26 من فبراير بعد إعالن حكومة الوفاق تعليق 
كأحد  السياسية  “ال��م��ح��ادث��ات  بها  مشاركتها 
لبعثة  توقيته  تحديد  يخضع  جنيف  م��س��ارات 
ليبيا، ونحن منفتحون  للدعم في  المتحدة  األمم 
ونتعاطى بإيجابية مع كل المسارات التي يمكن أن 
تحقق السالم واألمن واالستقرار في ليبيا، وندعم 
في  للنجاح  سالمة  وغسان  المتحدة  األمم  بعثة 

هذه المهمة”

رئيس مجلس الوزراء يفتتح مبنى كلية اآلداب والعلوم 
في جامعة بنغازي فرع المرج بعد انتهاء صيانته

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: نرحب 
ببدء عملية أوروبية لمراقبة حظر الساح
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القبائل الليبية تؤكد 
التزامها بالثوابت الوطنية

إنطاق البرنامج الوطني للمسؤولية 
اإلجتماعية للمؤسسات

تسييري اجدابيا يتابع استمرار تنفيذ 
المشاربع المنفذة بالبلدية

قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة 
بين العاطفة والقانون

التقى فخامة رئيس مجلس النواب 
المستشار “عقيلة صالح” بمقر إقامته 
بمدينة القبة يوم السبت الماضي بعدد 
المجالس  وممثلي  وأعيان  مشايخ  من 
االج��ت��م��اع��ي��ة ع���ن ق��ب��ائ��ل ال��ع��رب��ان 

والجعافرة وقماطة وأوالد بريك.
وممثلي  وأع���ي���ان  م��ش��اي��خ  وأك����د 
قبائل  ع��ن  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��م��ج��ال��س 
وأوالد  وقماطة  والجعافرة  العربان 
رئيس  بفخامة  لقائهم  خ��الل  ب��ري��ك 
للسلطة  دع��م��ه��م  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 
النواب  مجلس  في  المتمثلة  الشرعية 

المنتخب من الشعب الليبي. 
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء آخ���ر ال��ت��ط��ورات 

والمستجدات في البالد. 
ث��م��ن مشايخ  ال��ل��ق��اء  وف���ي خ��ت��ام 
المجالس  وممثلي  واألع��ي��ان  القبائل 

االجتماعية الدور الهام الذي يقوم به 
فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
“عقيلة صالح” معلنين تأييدهم الكامل 
مجلس  برئيس  الكاملة  وثقتهم  ل��ه 

النواب وقيادته الحكيمة.

جلسته  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  اس��ت��أن��ف 
بمقره  الماضي  الثالثاء  ي��وم  الرسمية 
رئيس  فخامة  برئاسة  ط��ب��رق  بمدينة 
صالح  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 
لرئيس  الثاني  النائب  معالي  وبحضور 
حومه،  أحميد  الدكتور  النواب  مجلس 
وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م 
بليحق  عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
بمناقشة  جلسته  افتتح  المجلس  ف��إن 
آلية اختيار لجنة الحوار الممثلة لمجلس 
النواب في مؤتمر جنيف والحوار القادم 
آلية  اعتماد  تم  البند  مداولة هذا  وبعد 
عشر  ثالثة  من  المكونة  اللجنة  اختيار 
نائب  بالتزكيات  اختيارها  يتم  بأن  نائباً 

الثالثة عشر  الدوائر  دائ��رة من  كل  عن 
الممثلة لكافة أنحاء ليبيا.

وأضاف بليحق : لقد تم اليوم اعتماد 
دائرة  ثالثة عشر  اصل  من  دوائ��ر  سبع 
بعد أن تقدم نواب هذه الدوائر بتزكيات 
لممثل لهم، حيث تم اعتماد النائب حمد 
بدر  النائب  األولى،  الدائرة  البنداق عن 
النحيب عن الدائرة الثالثة، النائب حسن 
النائب  الخامسة،  ال��دائ��رة  عن  ال��زرق��ا 
السادسة  ال��دائ��رة  ع��ن  دوم���ة  مصباح 
ال��ن��ائ��ب، د.اح��م��ي��د ح��وم��ة ع��ن ال��دائ��رة 
عن  كشير  محمد  علي  النائب  السابعة، 
ع��ادل  وال��ن��ائ��ب  عشر،  الثانية  ال��دائ��رة 

محفوظ عن الدائرة الثالثة عشر . 

ال��دوائ��ر  باقي  أن  على  بليحق  وأك��د 
القادمين  اليومين  خالل  تستكمل  سوف 
ح��ي��ث س��ي��ص��در ب��ه��ا ق����راراً م��ن رئ��اس��ة 
التي سوف  الضوابط  مع  النواب  مجلس 
تنظم عمل هذه اللجنة، في مقدمتها، بأن 
ال تقوم اللجنة باتخاذ أي قرار أو التوقيع 
إال  الحوار  هذا  عن  ينتج  اتفاق  أي  على 

بالعودة لمجلس النواب قبل ذلك.
تم  ال��ي��وم  جلسة  ف��ي  بليحق:  وت��اب��ع 
منطقة  غشير  بن  قصر  منطقة  إع��الن 
ال��ذي  القصف  لعمليات  ن��ظ��راً  منكوبة 
تتعرض له وايضاً عمليات التهجير وكل 
الظروف التي تمر بها منطقة بن غشير 

وبذلك علقت جلسة اليوم.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي بعدد من مشايخ وأعيان قبائل العربان والجعافرة وقماطة وأوالد بريك

مجلس النواب يناقش آلية اختيار لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في مؤتمر جنيف

فخامة رئيس مجلس النواب يحدد الثوابت الوطنية إلنهاء األزمة في الباد 
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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

حق الرد مكفول . ●

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

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  اس��ت��ق��ب��ل 
عبدالله  ال��س��ي��د  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
عبدالرحمن الثني يوم األحد الماضي 
مدينة  ف��ي  ال�����وزراء  مجلس  ب��دي��وان 
عن  المجلس  أعضاء  السادة  بنغازي 
مناطق شرق ليبيا وذلك ضمن لقاءاته 
مع  األي��ام  هذه  يعقدها  التي  المكثفة 
وغرباً  شرقاً  ال��ن��واب  مجلس  أعضاء 
المناطق  احتياجات  لبحث  وج��ن��وب��اً 

خالل العام الجاري،.
وض���م االج��ت��م��اع ال���س���ادة أع��ض��اء 
مجلس النواب كل من األستاذ إبراهيم 
قمينس،  الفرعية  الدائرة  عن  الزغيد 
الدائرة  عن  الدغاري  خليفة  والدكتور 
األخضر،  بالجبل  الساحل  الفرعية 
واألس���ت���اذ م��ف��ت��اح ع��ط��ي��ة ال��ش��اع��ري 
واألستاذ  طبرق،  األول��ى  ال��دائ��رة  عن 
الثالثة  الدائرة  عن  الدرسي  إبراهيم 
جمعة  عبدالمنعم  واألس��ت��اذ  بنغازي، 
واألستاذ  الثانية،  ال��دائ��رة  عن  سالم 
الدائرة  عن  المغربي  عبدالله  إدري��س 
العقيبي عن  ب��در  واألس��ت��اذ  ال��راب��ع��ة، 
خالد  سعيد  واألستاذ  الثالثة،  الدائرة 

عمر عن الدائرة الثالثة. 
أعضاء  السادة  االجتماع  ضم  كما 
النواب كل من األستاذ إدريس  مجلس 
والدكتور  الثانية،  الدائرة  عن  عمران 

الثالثة،  الدائرة  الدين مهنى عن  نصر 
واألس���ت���اذ س��ع��د ع��ب��دال��ق��ادر ال��ب��دري 
عائشة  واألستاذة  الثالثة،  الدائرة  عن 
الثالثة، واألستاذ  الدائرة  الطبلقي عن 
الثالثة،  ال��دائ��رة  عن  العقوري  يوسف 
عن  شمبش  محمد  رمضان  واألستاذ 
الدائرة الثالثة، واألستاذ مفتاح كويدير 
عن الدائرة الثالثة، إضافة إلى الدكتورة 
سلطنة المسماري عن الدائرة الثانية.

ون��اق��ش االج��ت��م��اع أوض���اع بلديات 
والمشاريع  لليبيا  الشرقية  المنطقة 
التي تنفذها الحكومة في هذه البلديات 
وأبرز المشاكل والمختنقات التي تعاني 

منها بلديات المنطقة.
اآللية  متابعة  االجتماع  بحث  كما 
رئاسة  بين  للتواصل  وضعها  تم  التي 
فيما  النواب  مجلس  وأعضاء  ال��وزراء 
التي  وال��م��ش��اك��ل  المختنقات  يخص 

التي  للدوائر  عاجلة  حلول  إلى  تحتاج 
يمثلونها.

السيد  ال��وزراء  رئيس مجلس  وقال 
عبدالله الثني إن هذا االجتماع الثاني 
بعد ذلك الذي وضع فيه برنامج العمل، 
الفتا إلى أن العام 2020 ميالدي هو 
خالله  سيتم  ليبيا  في  التدريب  ع��ام 
وتدريبهم  ال��ك��وادر  تأهيل  استهداف 
وت��ط��وي��ره��م ب��م��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

المؤسسات العامة والخاصة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن 
ليبيا  البلديات في مناطق شرق  بعض 
مشاريع  في  بها  ب��أس  ال  حصة  نالت 
الماضية،  األع����وام  خ��الل  الحكومة 
تلك  مثل  البلديات  بعض  أن  م��ؤك��دا 
ال��واق��ع��ة ف��ي ط���وق م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي، 
والضواحي في بقية المدن، لم تتحصل 
المشاريع  من هذه  الكافي  القدر  على 

في  عليها  ال��ت��رك��ي��ز  سيتم  وب��ال��ت��ال��ي 
مشاريع هذا العام.

أرقاما  العام سنحدد  إن هذا  وقال 
يحدد عضو  بحيث  البلديات  لمشاريع 
والمجلس  البلدية،  عن  النواب  مجلس 
المشاريع  بها األولويات في  التسييري 
ال��م��س��ت��ه��دف��ة خ��اص��ة ف���ي ق��ط��اع��ات 
الصحة والتعليم والبنية التحتية، الفتا 
بشكل  المتطلبات  إحالة  ض��رورة  إلى 
والمشروعات  الفنية  ل���إدارة  عاجل 
العمل  لتباشر  ال��وزراء  مجلس  بديوان 

اإلجرائي والقانوني للتنفيذ.
وأوض�����ح رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
البلديات  عمداء  مراعاة  عدم  مشكلة 
وفروعها،  البلدية  بين  العادل  التوزيع 
بحيث لم تتحصل بعض الفروع البلدية 
على حيز جيد من مخصصات البلدية 
العام،  ه��ذا  خ��الل  تداركه  تم  ما  وه��و 
والمبالغ  المشاريع  توزيع  يتم  بحيث 
قبل  وفروعها  البلدية  بين  المخصصة 

تخصيصها وتسييلها.
على  االتفاق  إلى  االجتماع  وخلص 
التقابلي  االجتماع  استمرار  يكون  أن 
النواب  مجلس  اعضاء  بين  الشهري 
ال��وزراء  مجلس  ورئيس  المنطقة  عن 
أسوة بأعضاء المجلس عن المنطقتين 

الجنوبية والغربية.

المسلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  أص���درت 
العربية الليبية بيان بشأن مخرجات اجتماع أعيان 
ترهونة  بمدينة  الوطنية  والنخب  ليبيا  وحكماء 
بتاريخ الخميس الموافق 2020/02/20م جاء 

نصه كما يلي:-
ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية 
الليبية ببيان اجتماع حكماء وأعيان الشعب الليبي 
اجتماعهم  عن  الصادر  الليبية  الوطنية  والنخب 
2020/02/20م  بتاريخ  ترهونة  بمدينة  العام 
الوطنية  الثوابت  على  التأكيد  فيه  ج��اء  وال��ذي 
التي ال يمكن التنازل عنها وتمثل الروح الحقيقية 
للدولة ومطلباً لكل أبناء الشعب الليبي ومن أجله 
العامة  القيادة  قدمت  حيث  الكرامة،  ثورة  كانت 
التضحيات  الليبية  العربية  المسلحة  للقوات 
ال��ج��س��ام ب��ق��واف��ل م��ن ال��ش��ه��داء األب����رار وآالف 

الجرحى والمصابين وإمكانيات مادية ضخمة من 
أجل الحفاظ على هذه الثوابت وتحقيق تطلعات 
القيادة  الليبي وعليه الزالت تؤكد  وآمال الشعب 
أو مصادرة  القاطع ألي معارضة  العامة رفضها 
لإرادة الوطنية أو نكران حق الشعب الليبي في 

دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة ذات سيادة.
تجد  ال  البيان  بهذا  ترحب  وهي  العامة  القيادة 
مناصاً من إعادة كلمتها لبيِك طرابلس .. لبيِك ليبيا 
التامة  لهم جاهزيتها  وتعلن  الليبي،  الشعب  لبيَك   ..
لتنفيذ أوامرهم وتعليماتهم في محاربة الغزاة األتراك 
وقطع دابر اإلرهاب واجتثاثه من األرض الليبية وفك 
وحل المليشيات وجمع السالح ومحاسبة من عّرض 
الوطن  سالمة  على  وت��آم��ر  للخطر  القومي  األم��ن 
والغزاة  المخربين  مع  والتعاون  والعمالة  بالخيانة 

واإلرهابيين ودعمهم عسكرياً وسياسياً وإعالمياً.

ونحن نحيي كل ممثلي الشعب الليبي على بيان 
اجتماعهم المبارك الذي شّرفوا به مدينة المجد 
الوطني ترهونة نجدد لهم العهد والوعد بالمضي 
حتى  واألمنية  القتالية  مهامنا  تنفيذ  في  قدماً 
القضاء التام على كل المهددات األمنية والعسكرية 
وهيبة  القانون  وفرض  التركي  االستعمار  ودحر 
يصل  حتى  الجغرافي  إقليمها  كامل  على  الدولة 
الليبيون جميعاً بدون استثناء أو إبعاد أو تهميش 
ويقرروا  يريدون  من  لينتخبوا  االقتراع  لصناديق 

مصيرهم ومصير بالدهم بحرية وأمن وسالم.
المجد والخلود للشهداء األبرار

وحفظ الله ليبيا وشعبها
والذلة والمهانة للخونة والعمالء

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية
صدر في بنغازي - الجمعة 2020/02/21م

الديوان – وكالة أنباء المستقبل
اخ��ت��ت��م ي����وم ال��خ��م��ي��س 
ترهونة  ب��م��دي��ن��ة  ال��م��اض��ي 
م��ؤت��م��ر ال��ق��ب��ائ��ل وال��م��دن 
الليبية تحت شعار”حي على 
المؤتمر  وض���م  ال��ج��ه��اد”. 
شخصيات ورموز اجتماعية 
وس��ي��اس��ي��ة وع��س��ك��ري��ة من 
كافة المدن الليبية، ما يؤكد 
الشعبية  الدبلوماسية  مبدأ 
الدور  بجانب  الهام  ودوره��ا 
ال���س���ي���اس���ي وال���ع���س���ك���ري 
ل��م��ؤس��س��ات ال���دول���ة، وف��ي 
للقاصي  األث��ر  بالغة  رسالة 
الليبي  الشعب  بأن  والداني 
ي��ق��ف ص��ف��ا واح�����داً، راف��ع��ا 
قواته  م��ع  بيٍد  ي��داً  هامته، 
عن  ت���ذود  ال��ت��ي  المسلحة 

حماه وتقارع اإلرهاب.
الوفود  أم��ام  كلمته  وف��ي 
صالح  الشيخ  أك��د  ال��زائ��رة 
مجلس  رئ���ي���س  ال���ف���ان���دي 
أع��ي��ان م��دي��ن��ة ت��ره��ون��ة أن 
الملحمة  يؤكد  المؤتمر  هذا 
الشعب ضد  لكفاح  الوطنية 
اغتصبت  التي  المليشيات 

ال��س��ل��ط��ة، م��ش��ي��را إل���ى أن 
وطن.  مسألة  اآلن  المسألة 
ال��وط��ن، وأن  وال ح��ي��اد م��ع 
أمام  تتعهد  ترهونة  مدينة 
كل  بحماية  الليبي  الشعب 
وينسحب  سالحه  يلقي  من 
من مقاتلة القوات المسلحة 

العربية الليبية.
قال  مقتضبة  كلمة  وف��ي 
عن  ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و 
محمد  ال���دك���ت���ور  ت��ره��ون��ة 
أن  الليبيين  إن على  العباني 
ويقفوا  ج��راح��ه��م  ي��ت��ن��اس��وا 
ص��ف��ا واح�����دا م���ع ق��وات��ه��م 
الغزو  لمواجهة  المسلحة 

التركي.
باسم  ال��م��ت��ح��دث  وأك����د 

م��ج��ل��س أع����ي����ان ت��ره��ون��ة 
ضرورة  البركي  عبدالرحيم 
على  الليبية  القبائل  تشديد 
في  الليبي  الجيش  م���ؤازرة 
والعرض  األرض  عن  دفاعه 

والسيادة الليبية.
وكلمات  مناقشات  وبعد 
الحماس  ي��م��أه��ا  متتالية 
ممثلي  ك��اف��ة  م��ن  ال��وط��ن��ي 
القبائل الليبية، خلُص البيان 
على  ل��ل��م��ؤت��م��ر  ال��خ��ت��ام��ي 
أهمية دعم القوات المسلحة 
وتخويلها  الليبية  العربية 
ل��م��ه��م��ة ت���ح���ري���ر ال���ب���الد 
م���ن ق��ب��ض��ة ال��م��ج��م��وع��ات 
في  عاثت  التي  المتطرفة 
ال���ح���رث وال��ن��س��ل ف���س���اداً 

، وت���ن���ازل���ت ع���ن ال��س��ي��ادة 
المجتمع  مطالبين  الوطنية. 
ب���ض���رورة سحب  ال���دول���ي 
االع����ت����راف م���ن ال��م��ج��ل��س 
الرئاسي الذي ولد ميتا من 
اتفاق الصخيرات، ولم ينبثْق 
من الجهة الشرعية الوحيدة 
في الدولة والمتمثلة بمجلس 
أعضاء  ومحاسبة  ال��ن��واب، 
ومجلس  الرئاسي  المجلس 
ال����دول����ة ب��ت��ه��م��ة ال��خ��ي��ان��ة 
الغزو  باستجالبهم  العظمى 
ال��ت��رك��ي وان��ت��ه��اك��ه��م م��ب��دأ 
ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة، وأك���د 
الجمع على ضرورة مواصلة 
من  النفطية  الموانئ  إغالق 
الليبية،  القبائل  أبناء  قبل 

لدعم  ِريعها  ي��ذه��ب  وال��ت��ي 
التي  اإلرهابية  المليشيات 
طرابلس  ال��ع��اص��م��ة  تحتل 
وت����ه����دد األم�������ن وال���س���ل���م 
ليبيا  في  ليس  المجتمعي. 
ف���ق���ط ب����ل ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة 
البيان  ش��دد  كما  بأسرها، 
ليبيا دولة  أن  الختامّي على 
شرق  ال  ومستقلة،  م��وح��دة 
وال  ج��ن��وب  وال  غ����رب  وال 
شمال بل شعب واحد يربطه 
ماٍض واحد ومستقبل واحد، 
التأكيد  ال��ب��ي��ان  ف��ي  وج���اء 
ع���ل���ى ض���������رورة ص��ي��اغ��ة 
يضمن  ت���واف���ق���ي  دس���ت���ور 
محققا  والواجبات.  الحقوق 
م���ب���دأ ال����ت����داول ال��س��ل��م��ي 
مبدأ  وي��ؤك��د  السلطة  على 
الليبية،  ال��دول��ة  استقاللية 
م���س���ت���م���ّدا ن���ص���وص���ه م��ن 

الشريعة اإلسالمية.
وف�����ي ال���خ���ت���ام ش��ك��رت 
ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ن��ظ��م��ة ال��وف��ود 
ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��م��ؤت��م��ر 
في  لتفانيهم  واإلعالميين 

بث أعمال المؤتمر.

احتفل يوم االربعاء الماضي في بنغازي بتخريج 
ال��دف��ع��ة ال��س��ادس��ة وال��س��ت��ون م��ن معهد ت��دري��ب 

الشرطة .
وح���ض���ر م���راس���م ال��ح��ف��ل وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
المستشارإبراهيم بوشناف الذي منح اإلذن بتخريج 
أمن  مديرية  لصالح  الشرطة  بهيئة  عضوا   475
تاورغاء،  أمن  ومديرية  الدولي،  بنينا  مطار  منفذ 
المرافق  وأم��ن  الجامعات،  وأم��ن  حماية  ومكتب 
والمنشآت، واإلدارة العامة للمعلومات واإلحصاء، 
األعضاء  من  عدد  إلى  إضافة  الجنائية،  واألدل��ة 
العامة  اإلدارة  لصالح  النسائية  الشرطة  وم��ن 

لحماية اآلداب.
كما حضر الحفل، وزير التعليم د. فوزي بومريز، 
ورئيس جهاز األمن الداخلي السيد/ اللواء- خليفة 
حسني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي 
مديري  من  وع��دد  ب��وج��واري،  عمران  الصقر  م. 
ب��وزارة  العامة  والمكاتب  واإلدارات  المديريات 

الداخلية، وعدد من ضباط القوات المسلحة.
إستعراض  و  للكراديس  عروضا  الحفل  وشهد 

للعمليات القتالية، للخريجين 
العشرة  بترقية  ق��رارا  الداخلية  وزي��ر  وأص��در 
ترقية  ق��رر  كما  رتبهم،  تلي  التي  للرتب  األوائ���ل 
رتبهن  تلي  التي  للرتبة  تشجيعيا  الخريجات  كافة 
وطنها  أمن  حماية  في  المرأة  لدور  تأكيدا  وذلك 
العمل  ساحات  في  الرجل  أخيها  مع  ومشاركتها 

األمني.
العقيد  للتدريب  العامة  اإلدارة  مدير  وأعلن 
خميس الوزان، عن األوائل العشرة من الخريجين، 
العامة  والتأهيلية  التدريبية  الخطة  عن  مفصحا 
 2020 للعام  وزيرالداخلية  تبناها  التي  للوزارة 
والتي تشمل تخريج دفعات المعهد العالي لضباط 
في  الشرطة  هيئة  أعضاء  من  ودفعات  الشرطة، 
الدورات  إلى  البالد، إضافة  شرق وغرب وجنوب 

التأهيلية في الخارج والداخل.

رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات مناطق شرق ليبيا خال اجتماع مع السادة أعضاء مجلس النواب عن تلك المناطق

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن مخرجات 
اجتماع أعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية بمدينة ترهونة

وزارة الداخلية تخّرج الدفعة القبائل الليبية تؤكد التزامها بالثوابت الوطنية
66 ألعضاء هيئة الشرطة



س/ كيف ترى مستجدات المشهد فيما 
يخص طرابلس ومحاوالت تحريرها؟

محتلة  الليبيين،  ك��ل  عاصمة  طرابلس  ج/ 
استجلبتهم  الذين  والشبيحة  المرتزقة  قبل  من 
الشرق  العثمانية زعيمة اإلرهاب بمنطقة  تركيا 
السراج  اإلرهابي  استدرجت  أن  بعد  األوس��ط، 
لترسيم  أمنية  اتفاقية  على  بالتوقيع  وأوقعته 
التوقيع  صفة  يملك  ال  وه��و  البحرية،  الحدود 
للسلطة  مغتصًبا  باعتباره  االت��ف��اق��ي��ات،  على 
وبذلك أصبحت العاصمة المحتلة وكًرا لإرهاب 
والتعذيب  القتل  ت��م��ارس  ال��ت��ي  والميليشيات 
المالي،  واالبتزاز  القسري  والتغييب  والخطف 

ومصادرة حرية الرأي والتعبير.
والمرتزقة  اإلره��اب��ي��ي��ن  تمركز  أن  وأعتقد 
األتراك داخل شوارع وأزقة العاصمة، وبين بيوت 
للعاصمة  الجيش  تطهير  مهمة  يجعل  المدنيين 
وبالتالي  مستحيل،  ليست  لكنها  صعوبة،  أكثر 
فإن القوات المسلحة الليبية التي تفرض طوًقا 
عسكرّيًا لن تتراجع على تحرير وتطهير طرابلس 
من اإلرهاب والشبيحة المدعومين من أردوغان، 
دولتهم  إلقامة  الليبيين  أم��ام  الفرصة  إلتاحة 
ضبط  وإع���ادة  االس��ت��ق��رار،  وتحقيق  المدنية، 

األمن.
س/ إًذا تعتبر أن محاوالت الحل السياسي 
غير مجدية سواء تلك التي تتم في جنيف 

أو برلين ومن قبلهم موسكو؟
تفكيك  وه����و  وم���ح���دد،  واض����ح  ال��ح��ل  ج/ 
الميليشيات ونزع سالحها، فال يمكن تنفيذ أي 
السياسي،  الواقع  اتفاق سياسي واقتصادي في 
بالقوة  وت��ف��رض  ال��س��الح  ت��ح��وز  والميليشيات 
طلباتها، وتبتز المدنيين، وال يمكن تجاهل وجود 

المرتزقة، واألتراك زاد األزمة.
لتحرير  ت��ت��وق��ع  ال��وق��ت  م��ن  ك��م  س/ 

العاصمة وتفكيك الميليشيات؟
ث��الث��ة أش��ه��ر ش��ري��ط��ة، ح��ص��ول الجيش  ج/ 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ال��دع��م ال��م��ن��اس��ب، ورف���ع حظر 
بالسالح  الميليشيات  دعم  ووقف  عنه،  التسليح 
والمرتزقة، ولجم التدخل التركي، ويجب التأكيد 
هنا أن حل الميليشيات ونزع سالحها إن لم يتم 

طوًعا، فحلها كرًها أمر ال مفر منه.
م��اذا  جنيف،  جلسات  ع��ن  وم���اذا  س/ 

تتوقع أن تسفر؟
ج/مؤتمر جنيف هذه المرة سيقضي على ما 
تبقى من شرعية مجلس النواب، بعد أن قاسمها 
المؤتمر  بقايا  وب��ي��ن  بينه  الصخيرات  ات��ف��اق 
الوطني العام منتهي الشرعية، وإعادته في ثوب 

التيار  يسقط  ال  ذلك حتى  وكل  الدولة،  مجلس 
اإلسالمي.

البعثة  أداء  ع��ن  إذا  ت��رض��ى  ال  س/ 
األممية؟

ج/ بالطبع، هذه المرة تذهب البعثة األممية 
برئاسة غسان سالمة إلى ما هو أكبر وأخطر من 
مفاصل  من  اإلخوان  وتمكين  الشرعية،  اقتسام 

الدولة، من خالل مؤتمر جنيف.
س/ في رأيك لماذا تستميت الميليشيات 
المسلحة بشكل عام وجماعة اإلخوان على 

وجه الخصوص على طرابلس؟
واألعمال  المال  مركز  العاصمة  ج/طرابلس 
وال��س��ف��ارات  ال�����وزارات  ب��ه��ا  وت��وج��د  واإلدارة، 
والشركات، والمصارف، وخاصة البنك المركزي، 
اإلدارات  ومعظم  للنفط،  الوطنية  والمؤسسة 
المراكز  الميليشيات من هذه  يمكن  ما  المهمة، 
والسطو عليها، وفرض اإلتاوات، وابتزاز العاملين 
الوزراء ومحافظ مصرف  ابتداًء من رئيس  بها، 
ليبيا المركزي، ورئيس مؤسسة النفط، كل ذلك 
يجعل هذه الميليشيات تحصل على ما تريد من 
األموال والقرارات اإلدارية التي تخدم أغراضها، 
وتحقق وتحمي مصالحها، وتقوي عودها، وتطيل 

في عمرها.
س/ هل يحكم استرداد الجيش الوطني 
لطرابلس على تجربة قطر وتركيا في دعم 

إسالميي ليبيا بالفشل؟
ج/ ب��ال��ت��أك��ي��د.. وال��ج��ي��ش ق���اب ق��وس��ي��ن أو 
من  لتطهيرها  طرابلس  وسط  اقتحام  من  أدنى 
المرتبطة  اإلج��رام��ي��ة  والميليشيات  اإلره���اب 

لتركيا  قاصمة  ضربة  ذلك  وسيكون  باإلخوان، 
واإلخ��وان، وخسارتهما  اإلره��اب  داعمتي  وقطر 
وخسارة  هزيمة  أكبر  تعتبر  العاصمة  لطرابلس 

لهما.
الليبية  الجبهة  ضعف  ك��ان  ه��ل  س/ 
وأنقرة  الدوحة  إغراء  في  سبًبا  الداخلية 

بالتدخل في البالد؟
يستفيدان  ألنهما  صحيح؛  هذا  لأسف  ج/ 
عدم  ظ��ل  ف��ي  األمنية  والهشاشة  ال��ص��راع  م��ن 
االستقرار، وتمدد اإلخوان وتمكنهم من مفاصل 

الدولة.
س/ هل تعتبر أن موقف القبائل الليبية 
مؤثًرا  سيكون  طرابلس  معركة  أطراف  من 

على نتائجها؟
ج/ بالتأكيد، وسيكون هناك لقاء جامع يومي 
19-20 فبراير، األسبوع الحالي لدعم القيادة 
على ضرورة  والتأكيد  المسلحة،  للقوات  العامة 
حل الميليشيات، ونزع سالحها، وطرد المرتزقة، 

وإلغاء االتفاقيات المبرمة مع الرئيس التركي.
س/ هل تعتقد أن المجتمع الدولي فقد 

الثقة في حكومة الوفاق؟
أن حكومة  يعرف جيًدا  الدولي  المجتمع  ج/ 
الوفاق مرفوضة من قبل الشعب، وفرضت عنوة 
ومع  رقم 2259،  األم��ن  مجلس  ق��رار  بموجب 
التيار  أحضان  في  الحكومة  ه��ذه  وقعت  ذل��ك 
المرتبطة  اإلجرامية  والميليشيات  اإلسالمي، 
مقرها  بسط سلطتها خارج  من  تتمكن  ولم  به، 
الدولي،  المجتمع  أدرك مؤخًرا  وقد  بالعاصمة، 
والدول التي انخدعت فيها هذه الحقيقة؛ خاصة 

بعد تحالفها مع قوى اإلرهاب.
س/ وماذا عن دور دول الجوار، هل تراها 

مؤثرة في األزمة؟
يتأثر  التي  ال��ج��وار،  دول  مواقف  تتباين  ج/ 
وتغلغل  األم��ن��ي��ة،  ب��ال��ه��ش��اش��ة  ال��ق��وم��ي  أم��ن��ه��ا 
في  يجري  ما  المختلفة؛  اإلرهابية  المنظمات 
ليبيا، وباستثناء مصر التي تدعم الجيش الوطني 
الليبي في محاربة اإلرهاب، فإن بقية تلك الدول 
ال تعير اهتماًما كبيًرا لجهد الجيش في محاربة 
اإلرهاب، بل إن بعضهم يجعل من أراضيه ومياهه 
تنقل  في  والمساعدة  لإرهاب،  داعمة  وأجوائه 
اإلرهابيين والمرتزقة والسالح، بالرغم من أن ما 
تقوم به القوات المسلحة الليبية يأتي في إطار 
خدمة األمن القومي لتلك الدول، نيابة عنها في 
ومساندة  دع��م  يستوجب  ما  اإلره���اب،  محاربة 
الشعب الليبي في حربه الضروس ضد التطرف، 

وانتشاره في الشمال األفريقي.

واألمن  الدفاع  لجنة  عضو  اع��رب 
القومي د طارق الجروشي عن ترحيب 
بمجلس  القومي  واألمن  الدفاع  لجنة 
خارجية  وزراء  بقراري  الليبي  النواب 
االتحاد االوروبي وبما جاء في مؤتمر 
بقيام  وال��ق��اض��ي��ان  ل��أم��ن  م��ي��ون��ي��خ 
االنتهاكات  بمراقبة  االوروبي  االتحاد 

المتواصلة لحظر السالح في ليبيا .
وقال الجروشي بانه يجب أن نكثف 
الجهود الدولية بفرض حظر االرهاب 
ارس��ال  في  والمتمثل  العابر  ال��دول��ي 
عاصمتنا  إلى  اإلرهابيين  آالف  تركيا 
ال��س��راج  حكومة  لمساندة  طرابلس 
تقوم  تركيا  ف��دول��ة   ، الشرعية  غير 
المليشيات  بدعم  وعلناً  سنوات  منذ 
تسيطر  التي  والمتطرفة  االره��اب��ي��ة 
إم��داده��ا  خ��الل  م��ن  العاصمة  على 
في  يسهم  ال���ذي  وال��ع��ت��اد  ب��ال��س��الح 
 ، الليبيين  وقتل  القومي  األم��ن  خرق 
اضافة الى استخدام الرحالت الجوية 
في  واألف��ري��ق��ي��ة  الليبية  ل��ل��خ��ط��وط 
والمعدات  والذخائر  المرتزقة  جلب 

للقانون  واضح  انتهاك  في  العسكرية 
يعرض  وبشكل  واإلن��س��ان��ي  ال��دول��ي 

المدنيين للخطر .
واألم��ن  ال��دف��اع  وذك��ر عضو لجنة 
معالجة  يتطلب  االم���ر  ان  ال��ق��وم��ي 
الدولي واالتحاد  المجتمع  جذرية من 
العمل  االوروبي واالفريقي، والبد من 
السافر  التركي  التدخل  وق��ف  على 
والعمل  الليبية  الداخلية  الشؤون  في 
الدوليين  االرهابيين  تدفق  منع  على 
جهارا  تتم  والتي  والذخائر  واألسلحة 

ونهارا .
الجيش  ب���ان  ال��ج��روش��ي  واوض����ح 
ضد  معركته  يخوض  الليبي  الوطني 
الدولي  المجتمع  عن  نيابة  االره��اب 
اللعبة  م��ري��ب  ب��ص��م��ت  ي��ت��اب��ع  ال����ذي 
يخوضها  ال��ت��ي  ال��م��م��ي��ت��ة  ال��دم��وي��ة 
تركيا  عبر  لإخوان  العالمي  التنظيم 
وق��ط��ر ، وأص��ب��ح م��ن ال��ض��روري ان 
 ، التركية  للعربدة  ح��ًدا  العالم  يضع 
حتي تنعم ليبيا و دول الجوار باألمن 
؛ ولكي يتمكن الجيش الوطني الليبي 

من تطهير البالد من ااٍلرهاب والفساد 
ومساعدة البرلمان لبناء الدولة الليبية 
والتعددية  الديمقراطية  على  القائمة 
واحترام حقوق اإلنسان ، الفتا إلى ان 
النار من  اي حديث عن وقف إطالق 
قريب او بعيد يعد خيانة عظمى ألننا 
في حالة احتالل ارهابي عابر الحدود 
، ولنا الحق الدولي والشرعي والقومي 

في الدفاع عن وطننا.
واألمن  الدفاع  لجنة  عضو  وش��دد 
القومي طارق الجروشي على ان أمن 
والسيما  العالم  بأمن  مرتبط  ليبيا 
لموقع  نتيجة  األوروب��ي  االتحاد  بأمن 
ليبيا؛ وهو ما يتطلب مزيد من العمل 
ال��م��ش��ت��رك لضبط  ال���دول���ي  األم��ن��ي 
ال���ح���دود ال��ب��ح��ري��ة ال��م��ش��ت��رك��ة بين 
على  المطلة  األوروب���ي  االت��ح��اد  دول 
المتوسط ودول االتحاد المغربي التي 
سيستغلها االرهابيين ، مشيرا إلى أن 
تغيرات  تعتبر  األوروبية  الجهود  كافة 
ت��ص��ب ف��ي مصلحة  إي��ج��اب��ي��ة ق��وي��ة 

قضيتنا األمنية القومية الليبية.

بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  صرح 
بخصوص  العقوري  يوسف  السيد  الليبي  النواب 
ببدء  األوروب��ي  االتحاد  في  الخارجية  وزراء  قرار 
ال��س��الح ش��رق  ل��م��راق��ب��ة ح��ظ��ر  أوروب���ي���ة  عملية 

المتوسط . 
ببدء  األوروب��ي  بالقرار  نرحب  العقوري:  وق��ال 
عملية بحرية شرق المتوسط لتنفيذ قرار مجلس 
األمن بحظر وصول السالح إلى ليبيا ونعتبر ذلك 
تغير إيجابي في السياسة األوروبية تجاه ليبيا وهو 
ما طالبنا به مرارا، لما تملكه من قدرات تؤهلها 

للقيام بهذه المهمة . 
ون��ب��ه ال���ع���ق���وري ع��ل��ى أن ش��ح��ن��ات ال��س��الح 
إلى  التركية  الحكومة  أرسلتها  التي  والمقاتلين 
متطرفة  عناصر  تسرب  احتمالية  مع  طرابلس 
تشكل تهديداً جديا ألمن جنوب أوروبا، باإلضافة 

إلى دول الجوار.
وأكد العقوري على أن أجندات الحكومة التركية 
تكترث  و ال  إالمصالحها  يهمها  المسؤولة ال  غير 

باستقرار المنطقة . 
بأمن  أوروبا مرتبط  إن أمن  العقوري:  وأضاف 
المشترك  العمل  من  مزيدا  مايتطلب  وهو  ليبيا 
لضبط الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا ودول 

االتحاد األوروبي . 
العملية  تلقى  ب��أن  أمله  عن  العقوري  وأع��رب 
ال��ج��دي��دة دع��م جميع أع��ض��اء االت��ح��اد م��ن أجل 
عملية  دروس  من  يستفاد  وأن  أهدافها  تحقيق 
صوفيا السابقة ، مؤكدا بأن الخالفات حول ملف 
في  األعضاء  ال��دول  تصرف  أن  يجب  ال  الهجرة 
تدفق  لوقف  عاجلة  إج��راءات  اتخاذ  عن  االتحاد 

السالح والمرتزقة إلى األراضي الليبية . 
بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  ورأى 
النواب السيد يوسف العقوري، بأن القرار األوروبي 
يشكل أيضا دفعة قوية لنتائج مؤتمر برلين من اجل 

عودة االستقرار إلى ليبيا.

عدم  امغيب،  سعيد  النواب  مجلس  عضو  أكد 
رفض المجلس المشاركة في أي حوار يخص ليبيا، 
مشيرا إلى أن البرلمان كان دائما يشترط أن يكون 
الحوار المطروح عادال وبتوزيع منطقي، بما يخدم 

مصلحة الشعب الليبي.
مجلس  إن  قال  تلفزيوني،  تصريح  وفي  مغيب 
أمام  عقبة  دائما  كان  من  هو  االستشاري  الدولة 
في  البقاء  بهدف  وذل��ك  ي��ط��رح،  ح��وار  ك��ل  نجاح 

الحكم أطول وقت ممكن

العباني: القوات المسلحة لن تتراجع عن تطهير طرابلس من اإلرهاب ومرتزقة أردوغان

الجروشي : الجيش الوطني يخوض معركته ضد اإلرهاب نيابة عن المجتمع الدولي

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب:

نرحب ببدء عملية أوروبية 
لمراقبة حظر الساح

مغيب: مجلس النواب لم يرفض 
أبدا المشاركة في الحوارات

حوار3
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إشترط عضو مجلس النواب محمد العباني تفكيك الميليشيات حتى تنتهي أزمة طرابلس،محدًدا مدة 
زمنية مقدارها ثالثة أشهر حتى يتمكن الجيش الوطني  من إنهاء مهمة التحرير. العباني وفي حوار مع موقع 

“المرجع”للدراسات واألبحاث اإلستراتجية حول اإلسالم الحركي يوم الثالثاء الماضي قال إن العاصمة 
طرابلس “المحتلة” أصبحت وكًرا لإلرهاب والميليشيات التي تمارس القتل والتعذيب والخطف والتغييب 

القسري واالبتزاز المالي، ومصادرة حرية الرأي والتعبير. وأضاف:”القوات المسلحة الليبية التي تفرض طوًقا 
ا لن تتراجع على تحرير وتطهير طرابلس من اإلرهاب والشبيحة المدعومين من أردوغان إلتاحة  عسكرّيً

الفرصة أمام الليبيين إلقامة دولتهم المدنية، وتحقيق االستقرار وإعادة ضبط األمن”.
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الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  أص��در 
الثالثاء  ي��وم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
بالتعليم  االهتمام  ب��ض��رورة  تعليماته  الماضي، 
التقني، وذلك خالل اجتماع بوزير التعليم الدكتور 

فوزي بومريز.
االجتماع  خ��الل  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وبحث 
الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة 
والفني  والمهني  التقني  التعليم  بنغازي سير عمل 

الذي تديره وزارتي التعليم والعمل والتأهيل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة االهتمام 
مع  خاصة  والمهني  التقني  التعليم  من  النوع  بهذا 
إعالن العام 2020 عام للتدريب والتطوير في ليبيا.
العملية  الوزراء على سير  واطلع رئيس مجلس 
مراقبين  وتكليف  الغربية  المنطقة  في  التعليمية 

للتعليم في البلديات التابعة للحكومة الليبية.

عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة  رئ��ي��س  أك��د 
عبدالرحمن الثني يوم الثالثاء الماضي على ضرورة 
توفير المياه لبلديتي ساحل الجبل األخضر والمرج.
وبحث رئيس مجلس الوزراء خالل اجتماع عقده 
بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة 
بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
سبل  الدرسي  ع��وض  المهندس  المائية  للموارد 

توفير المياه لهاتين البلديتين.
االجتماع  خ��الل  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وش��دد 
الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس 
الوزراء السيد الطاهر محمد ، على ضرورة حلحلة 
المشاكل التي تواجه حقل آبار مياه الغريب الذي 
في  المياه  وتوفير  والمرج  الساحل  بلديتي  يغذي 

أسرع وقت للبلديتين.

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
األح��د  ي��وم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
الوزراء  رئاسة مجلس  ديوان  في  بمكتبه  الماضي 
بمدينة بنغازي، وفدا من أعيان وحكماء ومسؤولي 

بلدية العربان، وذلك لبحث احتياجات المنطقة.
الدائرة،  النواب عن  الوفد عضو مجلس  وضم 
والمجلس  للبلدية،  التسييري  المجلس  ورئيس 
الشؤون  إدارة  مدير  بحضور  للبلدية،  االجتماعي 
ال����وزراء  مجلس  ب��دي��وان  وال��م��ش��روع��ات  الفنية 

المهندس إبراهيم الدعباج.
تواجه  التي  المشاكل  لكافة  االجتماع  وتطرق 
بلدية العربان، وكافة احتياجات البلدية من الطرق 

والمباني التعليمية والصحية.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء بحل هذه المشاكل 

حسب األولوية.

رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل 
التعليم التقني والمهني والفني في ليبيا

رئيس مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة توفير 
المياه لبلديتي الساحل والمرج في أسرع وقت

رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية العربان

الليبية  الحكومة  وزراء  رئيس مجلس  أجرى 
وبصفته وزير العدل المكلف صباح يوم اإلثنين 
اإلص��الح  لمؤسسة  تفقدية  ج��ول��ة  ال��م��اض��ي 
خاللها  تفقد  بنغازي،   - الكويفية  والتأهيل 
أوضاع المسجونين والموقفين على ذمم قضايا 

بحوزة النيابة العامة.
الجولة  ال��وزراء خالل  وراف��ق رئيس مجلس 
وكيل عام وزارة العدل األستاذ خالد نجم، ورئيس 
عبداللطيف  الدكتور  القضائية  الشرطة  جهاز 
اللواء  الداخلي  األم��ن  جهاز  ورئيس  بوهدمة، 
خليفة حسني ورئيس المجلس التسييري لبلدية 

بنغازي المهندس الصقر بوجواري.
وتجول رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق 
له، داخل عنابر وحجرات المؤسسة وملحقاتها، 
وأب��رز  والموقوفين،  السجناء  أوض��اع  متفقدا 
مشاكلهم، واالحتياجات الالزمة لتوفير ظروف 

إنسانية مالئمة للنزالء.
الجولة  خالل  ال��وزراء  مجلس  رئيس  واطلع 
على مشكلة التكدس في مقرات إقامة النزالء 
عدد  لوجود  المؤسسة  إدارة  أرجعتها  والتي 
لم  ذممها  على  موقوفين  بها  قضية   1300

يفصل القضاء فيها بعد.

ودعت إدارة السجن لسرعة الفض في هذه 
أو  بالسجن  أحكام  إصدار  من خالل  القضايا 

اإلفراج على الموقوفين.
إل��ى ذل��ك ش��دد رئيس مجلس ال���وزراء على 
ضرورة توفير الظروف المالئمة لتطبيق معايير 
صادراً  والموقوفين،  للسجناء  اإلنسان  حقوق 
تعليماته بضرورة إخضاع كافة النزالء إلى دورات 
تدريبية وتأهيلية في العلوم والحرف المختلفة 
حتى تكون المؤسسة لإصالح والتأهيل فعليا 
عقوبته  ال��م��دان  فيه  يقضي  سجن  مجرد  ال 
ويخرج بمزيد من النزعات اإلجرامية التي تؤثر 

سلبا على المجتمع.

واط��ل��ع رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ع��ل��ى ه��ذه 
التجربة القائمة بمقر مؤسسة إصالح وتأهيل 
النساء والمقام بها ورشة لتعليم الحياكة وفنون 

الحاسب اآللي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على توفير كافة 
عام  أن  م��ؤك��دا  ل��ذل��ك،  ال��الزم��ة  االحتياجات 
حتى  سيطال  الحكومة  تبنته  ال��ذي  التدريب 

مؤسسات اإلصالح والتأهيل.
داخل مشروع  الوزراء  رئيس مجلس  وتجول 
إنشاء العنبر اإلضافي بالمؤسسة مبديا العديد 
من المالحظات، ومؤكدا على ضرورة االسراع 

في إنجاز العمل.

مجلس  رئ���ي���س  اط���ل���ع 
عبدالله  ال��س��ي��د  ال�����وزراء 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي ي��وم 
التغير  الماضي  ال��ث��الث��اء 
التنفيذي  ال��م��وق��ف  ف���ي 
األذن  الممنوح  للمشاريع 
قبل  من  بشأنها  بالتعاقد 
مجلس الوزراء وذلك خالل 
اج��ت��م��اع ع��ق��ده ب��م��دي��ري 
ال��م��ش��روع��ات ب���ال���وزارات 
وال��ه��ي��ئ��ات وال��م��ؤس��س��ات 

العامة.
رئ��ي��س مجلس  ون��اق��ش 
ال�����وزراء س��ي��ر ال��م��ش��اري��ع 
قطاعات  ف��ي  الحكومية 
ال����ص����ح����ة وال���ت���ع���ل���ي���م، 
إضافة  والمياه،  ولكهرباء، 
والنقل،  المواصالت  إل��ى 

واإلسكان والمرافق.
مدير  االجتماع  وحضر 
ال��ف��ن��ي��ة  ال����ش����ؤون  إدارة 
وال���م���ش���روع���ات ب���دي���وان 
م��ج��ل��س ال�������وزراء ال��س��ي��د 
ومدير  الدعباج،  إبراهيم 
إدارة المتابعة وتقييم األداء 

السيد  المجلس  ب��دي��وان 
رض����ا ف��ري��ط��ي��س، ال���ذي 
معدا  مفصال  تقريرا  قدم 
إدارت���ه ح��ول تلك  من قبل 
المشاريع ونسب إنجازها.

واس���ت���ع���رض ال��ت��ق��ري��ر 
ال���ت���غ���ي���ر ف����ي ال���م���وق���ف 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��ش��اري��ع 
بالتعاقد  األذن  الممنوح 
مجلس  ق��ب��ل  م��ن  بشأنها 
ال����������وزراء ف����ي م��خ��ت��ل��ف 

القطاعات.
وح����������دد االج����ت����م����اع 
التي  المتعثرة  المشاريع 

تمهيدا  فيها  البدء  يتم  لم 
إلص��دار ق��رارات بسحبها 

وإلغائها.
مجلس  رئ���ي���س  وأك�����د 
ال������وزراء ع��ل��ى ع���دم منح 
مستقبال  للتعاقد  أذون��ات 
للحكومة  التابعة  للجهات 
وال�����ت�����ي ن����س����ب إن����ج����از 
مقارنة  متدنيه  مشاريعها 
ب���إج���م���ال���ي ال���م���ش���اري���ع 

المتعاقد عليها.
مجلس  رئ��ي��س  وش����دد 
ال���������وزراء ع���ل���ى ض�����رورة 
المتابعة  إدارة  اس��ت��م��رار 
أداء  ف��ي  األداء  وت��ق��ي��ي��م 
م��ه��ام��ه��ا ب��م��ت��اب��ع��ة ك��اف��ة 
موقف  وتقديم  المشاريع 

بشأنها.

وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اف��ت��ت��ح 
عبد  ال��س��ي��د  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
الخميس  ي��وم  الرحمن  عبد  الله 
الماضي، مبنى كلية اآلداب والعلوم 
في جامعة بنغازي فرع المرج، بعد 

االنتهاء من أعمال صيانته.
االفتتاح  م��راس��م  وش��ه��د  ه��ذا 
المرج  عن  ال��ن��واب  مجلس  عضو 
الدكتورة سلطنة المسماري، ووزير 
بومريز،  ف��وزي  ال��دك��ت��ور  التعليم 
بنغازي  جامعة  رئيس  إلى  إضافة 

الدكتور عزالدين الدرسي، ورئيس 
المرج  لبلدية  التسييري  المجلس 

السيد وليد صلهوب.
كما افتتح رئيس مجلس الوزراء 
بفرع  الناصر  عبد  جمال  م��درج 
تفقدية  جولة  ُمجرًيا  الجامعة، 
بمشروع إنشاء كلية الهندسة بفرع 
ال��ج��ام��ع��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك، 
شملت جولة رئيس مجلس الوزراء 
الجامعة  ل���ه،  ال��م��راف��ق  وال��وف��د 

وشوارع البلدية الرئيسية. 

وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ب��ح��ث 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 
األرب��ع��اء  ي��وم  الثني  عبدالرحمن 
ببلدية  ال��ع��م��ل  س��ي��ر  ال��م��اض��ي 
ال���ص���ي���ع���ان وأب��������رز ال��م��ش��اك��ل 
واالحتياجات التي تتطلبها البلدية، 
وذلك خالل اجتماع عقده بمكتبه 
ال��وزراء  رئاسة مجلس  دي��وان  في 

في مدينة بنغازي بالخصوص.
مجلس  عضو  االجتماع  وض��م 
الدكتور  الجبل  باطن  عن  النواب 
احفيظ خليفة شنينة، وممثلين عن 
المجلس األعلى لقبائل الصيعان، 

إضافة إلى مدير المكتب الخاص 
السيد  ال�����وزراء  مجلس  ل��رئ��ي��س 
اإلدارة  وم��دي��ر  محمد  ال��ط��اه��ر 

الفنية والمشروعات بديوان رئاسة 
مجلس الوزراء المهندس إبراهيم 

الدعباج.

وتطرق االجتماع لمشاكل أزمة 
النقدية،  السيولة  وش��ح  ال��وق��ود، 
ودع���م م��دي��ري��ة أم���ن ال��ص��ي��ع��ان، 
شبكة  ب��اق��ي  تنفيذ  إل��ى  إض��اف��ة 
المياه لمدينة بدر واستكمال العمل 
 35 بطول  صالح  مشهد  بمعبر 
االحتياجات  وتوفير  م���زدوج،  كم 

لمستشفى تيجي العام.
ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  وأك���د 
العمل على توفير كافة االحتياجات 
أقرب  في  المناطق  لهذه  الالزمة 
الجاري،  العام  خالل  ممكن  وقت 

خدمة لمواطني المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء يجري جولة تفقدية لمؤسسة اإلصاح والتأهيل الكويفية

رئيس مجلس الوزراء يطلع على نسب إنجاز المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات

رئيس مجلس الوزراء يفتتح مبنى كلية اآلداب والعلوم في جامعة بنغازي فرع المرج بعد انتهاء صيانته

رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية الصيعان 
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عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة  رئيس  ناقش 
إمكانية  الماضي  األربعاء  يوم  الثني  عبدالرحمن 
استئناف العمل بمطار األبرق الدولي، وذلك خالل 
مجلس  رئاسة  دي��وان  في  بمكتبه  عقده  اجتماع 

الوزارء بمدينة بنغازي بالخصوص.
وضم االجتماع، رئيس الهيئة العامة للمواصالت 
ومدير  ال��ج��رب��ي،  خ��ال��د  السيد  المكلف  والنقل 
اشتيوي،  عمار  صالح  السيد  المطارات  مصلحة 
مجلس  لرئيس  ال��خ��اص  المكتب  مدير  بحضور 

الوزراء السيد الطاهر محمد.
والمختنقات  المشاكل  كافة  االجتماع  وبحث 
التي تواجه مصلحة المطارات، مطلعا على نسب 
ال��م��ط��ارات  م��ن  ل��ع��دد  ال��ج��اري��ة  الصيانة  أع��م��ال 
مطار  تشغيل  بضرورة  تعليماته  وص��ادرا  الليبية، 
األبرق الدولي لسد أي عجز وتدارك أية مشاكل 
مواطنين  وجود  الرحالت لضمان عدم  تعطل  في 

ليبيين عالقين بالمطارات في الخارج.

واإلستثمار  المالية  السياسات  لجنة  عقدت 
بديوان بلدية بنغازي إجتماعاً ُموسعاً برئاسة رئيس 
ادريس  السيد  التسييري  المجلس  عضو  اللجنة 
و  الطيرة  أحمد  م.  السيد  المجلس  وعضو  غيث 
بحضور مدير مكتب شؤون اإلصحاح البيئي السيد 
الشؤون  وح��دة  ورئيس  القطعاني  محمد  أبوبكر 
العوامي  محمود  صالح  السيد  بالمكتب  االداري��ة 
ورئيس وحدة المختبرات السيد علي فرج العبيدي 
ال��زواوي  محمد  فرج  السيد  الذهب  نقابة  وأمين 
ُمختبر  دور  تفعيل  إط��ار  في  اإلجتماع  هذا  وج��اء 
ضمان  بهدف  الثمينة  والمعادن  الذهب  ُمعايرة 
المعايير  وف��ق  الثمينة  والمعادن  الذهب  ت��داول 

والمواصفات الُمعتمدة و عدم الغش فيها .
المعادن  معايرة  مختبر  أن  بالذكر  والجدير 
الُمختصة  الجهة  هو  المصوغات  ودم��غ  الثمينة 
بهذا الصدد كما تم ُمناقشة تفعيل الرسوم المالية 

المنصوص عليها.

مناقشة إمكانية استئناف العمل 
بمطار األبرق الدولي

اجتماع لتفعيل دور ُمختبر ُمعايرة الذهب 
والمعادن الثمينة ودمغ المصوغات

مجلس  رئ��ي��س  اف��ت��ت��ح 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  وزراء 
السيد عبدالله عبدالرحمن 
السبت  ي��وم  صباح  الثني 
سيدي  )محطة  الماضي 
-220 المحمولة  منصور 

.).kV 30
وحضر مراسم االفتتاح 
وزي������ر ال���ح���ك���م ال��م��ح��ل��ي 
ال��دك��ت��ور ع���ادل ال��زاي��دي، 
ورئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���ك���ه���رب���اء وال���ط���اق���ات 
ال���م���ت���ج���ددة ال��م��ه��ن��دس 
فخري المسماري، ورئيس 
لبلدية  التسييري  المجلس 
ب��ن��غ��ازي ال��م��ه��ن��دس صقر 
رئيس  والسيد  ب��وج��واري، 
ال��ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س 

المهندس  للكهرباء  العامة 
والسيد   ، االشهب  محمد 
للشركة  التنفيذي  المدير 
المهندس  للكهرباء  العامة 
والسادة   ، ال��ب��دري  ع��وض 
والدوائر  اإلدارات  م��دراء 

بالشركة العامة للكهرباء.
وخ�������������الل م������راس������م 

رئيس  اس��ت��م��ع  االف��ت��ت��اح، 
إل��ى شرح  ال���وزراء  مجلس 
العمل  كيفية  ع��ن  مفصل 
ب��ال��م��ح��ط��ة وأه��م��ي��ت��ه��ا، 
المشاريع  م��ن  باعتبارها 
ال��ه��ام��ة واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وال���ت���ي ت��س��اه��م ف���ي حل 
مشاكل ومختنقات الشبكة 

المنطقة  ف��ي  الكهربائية 
الممتدة من )سيدي خليفة 
- ح��ت��ى م��ن��ط��ق��ة ت��وك��رة( 

شرق مدينة بنغازي. 
المحطة  ه���ذه  وت��ع��م��ل 
من خالل مهندسي وفنيي 
للكهرباء  العامة  الشركة 

وبأيادي ليبية خالصة.

مهندسي  السادة  وأطلع 
مجلس  رئ��ي��س  ال��ش��رك��ة، 
الوزراء على أبرز المشاكل 
ف�����ي ال���ش���ب���ك���ة ال���ع���ام���ة 
الالزمة  الحلول  للكهرباء، 

إلنهائها.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ثمن 
على  الشركة،  في  السادة 
ال���زي���ارة م��ن رئيس  ه���ذه 
وال��دع��م  ال�����وزراء  مجلس 
المقدم من الحكومة الليبية 
للكهرباء  العامة  والهيئة 
وال��ط��اق��ات ال��م��ت��ج��ددة ، 
للكهرباء  العامة  للشركة 
ف��ي ت��وف��ي��ر االح��ت��ي��اج��ات 
الهام  الدور  لها  كان  والتي 
في التحسن الملحوظ في 

الشبكة واستقرارها .

أق���ي���م���ت ص���ب���اح ي���وم 
بقاعة  الماضي  الخميس 
االج���ت���م���اع���ات ب��ش��رك��ة 
للنفط  ال��ع��رب��ي  ال��خ��ل��ي��ج 
إنطالق  فاعليات  ببنغازي 
م���ب���ادرة غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
والصناعة والزراعة بنغازي 
الوطني  البرنامج  ب��ش��أن 
اإلجتماعية  للمسؤولية 
شعار  تحت  للمؤسسات 
)ال����ت����دري����ب وال��ت��ط��وي��ر 
والتنمية البشرية مسؤولية 
اج��ت��م��اع��ي��ة ت��ض��ام��ن��ي��ة( 
توصيات  على  بناًء  وذل��ك 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
بالحكومة الليبية السيد /
عبدالله عبدالرحمن الثني 
م   2020 اعتماد  ب��ش��أن 
والتطوير  ال��ت��دري��ب  ع��ام 

للقطاعين العام والخاص
وأق���ي���م���ت ال��ف��اع��ل��ي��ة 
ب���ح���ض���ور وزي������ر ال��ع��م��ل 
والتأهيل د / مسعود صوه 
ووزير الشؤون اإلجتماعية 
و عضو  حامد  فتحية  د/ 
مدينة  عن  النواب  مجلس 
/ابراهيم  السيد  بنغازي 

المجلس  وعضو  الدرسي 
بنغازي  لبلدية  التسييري 
أدري��س غيث  أ.  السيد / 
مجلس  ورئ��ي��س  اق�����دوره 
ال��خ��ل��ي��ج  ش���رك���ه  إدارة 
/محمد  م  للنفط  العربي 
رئيس  وممثل  ش��ت��وان  ب��ن 
لالتصاالت  العامة  الهيئة 

ماضي،  /اش���رف  السيد 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دد من 
المتخصصة  الشخصيات 
في مجال التدريب وتقديم 
و  االجتماعية  الخدمات 
المؤسسات  ع��ن  ممثلين 
ال�����ع�����ام�����ة وال����خ����اص����ة 
واك��ادي��م��ي��ي��ن وع����دد من 

بمختلف  التدريس  ك��وادر 
التخصصات.

إل��ى  الملتقى  وي��ه��دف 
ت��ن��ظ��ي��م وت��وج��ي��ه ال��دع��م 
العيني والمالي للمؤسسات 
ليساهم  والخاصة  العامة 
ف����ي س����د االح���ت���ي���اج���ات 

وعملية البناء. 
تقديم  الملتقي  وتضمن 
البحثية  الورقات  عدد من 
والخطط التدريبية للقطاع 
وتنظيم  وال��خ��اص  ال��ع��ام 
التدريب  مؤسسات  عمل 
والعمل على إصدار قانون 
داخ��ل  العمل  سير  ينظم 
ال��م��ؤس��س��ات وال��رف��ع من 
البشري  العنصر  كفاءات 
م���ن ح��ي��ث اع����دد ك����وادر 

بشرية متخصصة.

بالحكومة  والتأهيل  العمل  وزارة  أعلنت 
على  ال��رس��م��ي��ة  صفحتها  ع��ب��ر  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
فيسبوك عن آلية استجالب ودخول بعض 

األيدي العاملة األجنبية إلى ليبيا  .
وأوضحت الوزارة في بيان لها إن موافقة 
االستجالب ألقل من عشرين عنصًرا غير 
وطني عن طريق اللجان الفرعية الستخدام 

بمراقبات العمل بالبلديات  .
وع��ن اس��ت��ج��الب م��اي��زي��د ع��ن عشرين 
عرضه  يتم  أن  يجب  وطني،  غير  عنصرا 
بديوان  لالستخدام  الرئيسية  اللجنة  على 

وزارة العمل والتأهيل .
ونوهت الوزارة في إعالنها الذي اطلعت 
تتولى  أن  إل��ى  الليبية  األنباء  وكالة  عليه 
إدارة التشغيل واالستخدام إخطار الملحق 
ال��ج��وازات  ومصلحة  المختص،  العمالي 
في  ال��راغ��ب��ة  العمل  وج��ه��ة  والجنسية, 
االس��ت��ج��الب ب��ال��م��واف��ق��ات ال��ص��ادرة عن 

اللجنة الرئيسية لالستخدام   .
وشددت الوزارة إلى أنه يجب أن تؤخذ 
كل هذه الشروط في االعتبار، وأي دواعي 

أمنية أخري  .

افتتاح محطة سيدي منصور للكهرباء ببنغازي

تحت شعار )التدريب والتطوير والتنمية البشرية مسؤولية اجتماعية تضامنية(
إنطاق البرنامج الوطني للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات

وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية تضع آلية استجاب ودخول لأليدي العاملة األجنبية للباد 

الليبية  بالحكومة  المحلي  الحكم  وزي��ر  زار 
ال��دك��ت��ور ع����ادل ع���وض ال���زائ���دي ص��ب��اح ي��وم 
الخميس الماضي برفقة رئيس اللجنة المستشار 
السيد  اللجنة  ومقرر  علي  الشفيع  عبد  جمال 
عبدالعزيز الزائدي وعضو اللجنة السيد ابديوي 
محمد محمد اضافة مدير مكتب الوزير أ.عصام 
ونيس  السيد  المالي  وال��م��راق��ب  المولى  ج��اد 
النتخابات  المركزية  اللجنة  مقر  بوالحصانة، 

المجالس البلدية بمدينة البيضاء .  
ومن خالل الزيارة تفقد وزير الحكم المحلي 
بالحكومة الليبية المواد االنتخابية داخل المقر 
اللجنة من ناحية الجودة والمواصفات العالمية 
المطلوبة في عملية االنتخاب، وذلك بعد وصلها 
عبر ميناء بنغازي البحري ونقلها الي مقر اللجنة 

المركزية بمدينة البيضاء .
جهد  بعد  العمل  ه��ذا  يأتي  ال��وزي��ر  وص��رح 
كبير من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية 
بإعطاء تعليماته بشكل مستمر حتى وصول مواد 
االنتخاب وكل من ساهم في تامين وصول مواد 

االنتخاب الي مقر اللجنة بمدينة البيضاء.
مهم  ديمقراطي  استحقاق  بانه  الوزير  واكد 
التي معظمها  والبلديات  للمواطن  بالنسبة  جدا 
انتهت المدة القانونية لها وتعزيز الجانب االخر 
البلدية  المجالس  تخص  ال��ت��ي  الديمقراطي 
وتتويج كل التضحيات التي تقدم من قبل قواتنا 

المسلحة .
التابعة  البلديات  ك��ل  ب��ان  ال��وزي��ر  واض���اف 
الليبية في شوق وتوق الي تنفيذ هذا  للحكومة 

تشرف  س��وف  ال��ذي  الديمقراطي  االستحقاق 
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  علية 

البلدية.
من  الرفع  على  المحلي  الحكم  وزي��ر  وش��دد 
وتيرة العمل داخل اللجنة العليا واالطمئنان على 
كل ما يدور داخل اللجنة ومن هذا اليوم فقد دقة 
ساعة العمل في هذا االمر واصبحت االن االمور 
جاهزة بنسبة %90 وننتظر االجتماع القريب مع 
البلديات  لتحديد  ال���وزراء  مجلس  رئيس  دول��ة 

المستهدفة ويشملها االستحقاق االنتخابي.
ال��م��ح��ل��ي اللجنة  ال��ح��ك��م  ب����ارك وزي����ر  ك��م��ا 
المركزية على وصول المواد االنتخابية الي مقر 
اللجنة متمنيا لهم التوفيق في المهام القادمة في 
انجاح العرس الوطني الذي ينتظر فيه الليبيين.

وزير الحكم المحلي يتفقد المواد االنتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
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استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية توكرة  
السيد محمود سليمان سعد رفقة عضو المجلس 
ابراهيم ح��دوث   مدير  السيد  توكرة   التسييري 
واألستاذ  توكرة   الشاملة  للمهن  العالي  المعهد 
يوسف عبد الله السيليني  بحضور مراقب التعليم 
ال��ش��اع��ث  وم��ف��وض ع��ام شركة  األس��ت��اذ جمعة 
التجمع المعماري عبدالعزيز سعد وذلك للتنسيق 
الشاملة  للمهن  العالي  المعهد  تفعيل  مباشرة  في 

ببلدية توكرة.
كما أكد عميد بلدية توكرة علي دعم المجلس 
التسييري توكرة الكامل لتفعيل هذا المرفق المهم 

والرقي بمستوى التعليم بالبلدية.

إجخرة  لبلدية  التسييري  المجلس  بمقر  أقيم 
ندوة علمية بعنوان )الوقود الحيوي كداعم إلعادة 
األعمار وبرامج التنمية المستدامة في ليبيا( القاها 
الدكتور »صالح ابوبيصير« بحضور رئيس واعضاء 
التسييري  المجلس  عضو  و  التسييري  المجلس 
لبلديةاوجلة وبعض اعضاء هيئة التدريس من كلية 
تقنيات الطاقة اجخرة وايضا عضو هيئة التدريس 
الواحات  ف��رع  قاريونس  بجامعة  الهندسة  بكلية 
بالجانب  والمهتمين  النشطاء  من  وع��دد  بجالو 
مؤسسات  عن  ممثلين  و  البلدية  داخ��ل  الزراعي 

المجتمع المدني بالبلدية .
مشروع  ومناقشة  ع��رض  الندوة  تناولت  حيث 
انتاج الوقود الحيوي عبر زراعة شجرة »الجاتروفا« 
التي تعد من اجود مصار الوقود الحيوي وسيقوم 
طول  علي  الليبية  الصحراء  في  المشروع  ه��ذا 
الجغبوب  مدينتي  بين  الرابط  الصحراوي  الخط 

وغدامس مروراً بمناطق الواحات.
للنفط  البديل  الوقود  الحيوي  الوقود  ويعتبر 
السكان  من  كبير  ع��دد  سيوطن  المشروع  وه��ذا 
الطاقة  وتعد  وغيرها  والطرق  ال��م��زارع  وتتخلله 

الناتجة من هذا المشروع بديلة للطاقة النفطية.
وفي ختام الندوة قام المجلس التسييري بتكريم 

الدكتور صالح ابوبصير وتقديم شهادة تكريم له

التسييري  المجلس  رئيس  ق��ام 
لبلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية 
لالطالع  النجدة  قسم  إلى  بزيارة 
ع��ل��ى أع��م��ال ال��ق��س��م وال��م��ش��اك��ل 
استقباله  في  وكان  تواجههم،  التي 

ضباط وضباط صف وجنود قسم 
القسم  داخ��ل  جولته  أثناء  النجدة 
ال��زي��ارة أعضاء  ف��ي  راف��ق��ه  كما   ،
أمصادف  هاشم  السادة  المجلس 

وعبدالكريم بوطابونه.

خالل اجتماع موسع 

عميد بلدية توكرة  يناقش تفعيل  المعهد 
العالي للمهن الشاملة  بالبلدية 

بلدية اجخرة تقيم ندوة علمية بعنوان

 )الوقود الحيوي كداعم إلعادة األعمار 
و التنمية المستدامة في ليبيا( 

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية األبيار السيد 
محمد ربيش ووكيل الديوان السيد سليمان عبدالرحيم 
مع سيادة النائب سعد البدري والسادة : مسؤول قطاع 
مصلحة  مسؤول  و  عبدالكافي  بوبكر  بالبلدية  المالية 
المشاريع  الطلحي  ج��م��ال  بالبلدية  ال��ض��رائ��ب  ف��رع 
من  اإلستفادة  كيفية  إلى  باإلضافة  بالبلدية   المتعثرة 

اإليراد المحلي عن طريق مصلحة الضرائب .
من جانبه تعهد السيد سعد البدري بالعمل على حلحلة 
كل المشاكل و تسهيل العوائق بما يخص المشاريع أيضا 
إيجاد حل سريع لإستفادة من اإليراد المحلي متمثلة 
المواطن  صالح  في  تصب  جديدة  مشاريع  إقامة  في 

بصفة خاصة و بمدينة األبيار بصفة عامة.

قام المجلس التسييري 
برئاسة  اج��داب��ي��ا  لبلدية 
المنفي  ام��ب��ارك  األس��ت��اذ 
من  ع��دد  ومتابعة  ب��زي��ارة 
تنفذ  ال���ت���ى  ال���م���ش���اري���ع 
ف��ي ن��ط��اق ال��ب��ل��دي��ة وم��ن 
طريق  إن��ارة  مشروع  بينها 
طريق  الجنوبية  اجدابيا 
من  انطالقا  وذل��ك  جالو 
وصوال  الجنوبية  الجزيرة 
ال����ي ال���ب���واب���ة ال��ج��ن��وب��ي��ه 
وي��ش��م��ل ال��م��ش��روع إن���ارة 
ب��ال��ك��ام��ل ، ح��ي��ث ق��ام��ت 
القواعد  بتركيب  الشركة 
م���ن اج����ل ج���ر ال��ك��واب��ل 
وت��رك��ي��ب أع��م��دة اإلن����ارة 

والكشافات .
وفي مشروع آخرباشرت 
إن��ارة بنغازي  شركة دائ��رة 
أعمدة  تركيب  في  بالبدء 
واستبدال  جديدة  وقواعد 
الفاقد  و  التالف  وتعويض 
م��ن األع��م��د ة وذل���ك من 

أج����ل ت��رك��ي��ب ك��ش��اف��ات 
انطالقا  للطريق  اإلن���ارة 
م��ن ال��ج��زي��رة وص��وال إلى   
وج��اءت    ، البوابة  بعد  ما 
هذه الخطوة دعما لدائرة 

اإلنارة بمدينة اجدابيا .
متصل  ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
ض��م��ن م���ش���اري���ع رص��ف 
اجدابيا  بمدينة  ال��ط��رق 
يتواصل العمل في معالجة 
تم  التي  ال��ط��رق  وإص���الح 
 ، الماضية  الفترة  رصفها 

حيث باشرت شركة روبين 
للمقاوالت العامة بمعالجة 
ه��ب��وط ش����ارع ط��راب��ل��س 
المزدوج بمدينة اجدابيا. 

ت�����زال ش��رك��ة  ك��م��ا ال 
تواصل  للمقاوالت  روبين 
ش��ارع  رص��ف  علي  العمل 
مفرق  من  إبتداء  االنتالت 
ال��ح��ض��ي��ري وص����وال ال��ي 

تقاطع اإلمام سحنون.
للمهندس  تصريح  وفي 
م����ح����م����ود ال���ق���ط���ع���ان���ي 

المشرف عن شركة روبين 
ل��ل��م��ق��اوالت ال��ع��ام��ة ق��ال 
الجانب  من  االنتهاء  بعد 
األي���م���ن س��ي��ت��م االن��ت��ق��ال 
للشارع  االي��س��ر  للجانب 
للقيام بعملية رصفه وذلك 
بإشراف مباشر من رئيس 
لبلدية  التسييري  المجلس 
اجدابيا ومكتب مشروعات 

بالبلدية
وك����ش����ف ال��ق��ط��ع��ان��ي 
تتوقف  ل��ن  ال��ش��رك��ة  ب���ان 

يتكمل  ح��ت��ي  ال��ع��م��ل  ع��ن 
وذل��ك  بالكامل  المشروع 
الليبية  بالحكومة  لثقتهم 
وال���م���ج���ل���س ال��ت��س��ي��ي��ري 
برئاسة  اج��داب��ي��ا  لبلدية 

األستاذ امبارك المنفي .
وت�������اب�������ع ال���م���ج���ل���س 
أيضا  اجدابيا  التسييري 
محطة  ان���ش���اء  م���ش���روع 
بمدينة    66kv ال��س��ل��ع 
اج��داب��ي��ا ح��ي��ث ال ت���زال 
للمقاوالت  إع��م��ار  ش��رك��ة 
تنفيذ  علي  العمل  تواصل 
المشروع وقد قامت بصب 
وفرش  النظافة  خرسانة 
تم  ما  بعد  وذل��ك  الحديد 
االنتهاء من مرحلة المسح 

والحفر.
وت���أت���ي ه���ذة األع��م��ال 
الحكومة  مشاريع  ضمن 
الليبية  وبإشراف ومتابعة 
لبلدية  التسييري  المجلس 

اجدابيا.

االربعاء  أوجلة  بلدية  نظمت 
للجان  تكريمي  حفل  الماضي 
واألفراد المشرفة على مهرجان 
أوج���ل���ة ال��ث��ق��اف��ي ال��س��ي��اح��ي 
ق��اع��ة بلدية  ب��داخ��ل  ال��خ��ام��س 

أوجلة.
وحضر الحفل رئيس المجلس 
التسييري لبلدية أوجلة  السيد 
ال��س��ن��وس��ي ع��ث��م��ان ال��ف��ض��ي��ل 
وأع���ض���اء ال��م��ج��ل��س ورؤس�����اء 
على  المشرفة  اللجان  وأعضاء 
الحفل  مراسم  ق��دم  المهرجان 
سعد  اإلع��الم��ي  المركز  رئيس 

بشاشة .
م����ن ج���ان���ب���ه ال����ق����ى ع��ض��و 
السيد  للمهرجان   العليا  اللجنة 
السنوسي بن خاشن كلمة تحدث 
والفقرات  الفعاليات  عن  فيها 

طيلت  عرضت  التي  المختلفة 
ايام المهرجان و عن المجهودات 
المشرفة  اللجان  بذلتها  التي 

على التحضير و التنظيم.
ف����ي س����ي����اق م���ت���ص���ل ث��م��ن 
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��ت��س��ي��ي��ري 
اللجان  دور  على  أوجلة   لبلدية 

المشرفة  والفرعية  الرئيسية 
بتكاتف  وأشاد  المهرجان   على 
ال���ج���م���ي���ع م����ن ال���م���ؤس���س���ات 
وال����ق����ط����اع����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة 
المدينة  وأه��ال��ي  واالجتماعية 
هذا  انجاح  في  البارز  لدورهم 
المدينة  إلظهار  الكبير  المحفل 

بالمظهر الالئق.
بتوزيع  االحتفالية  واختتمت 
على  والتقدير  الشكر  شهادات 
المشرفة  اللجان  رؤس��اء  جميع 
المجتمع  ومؤسسات  واعضائها 
الشخصيات  وب��ع��ض  ال��م��دن��ي 
االخرى المشاركة في المهرجان.

بحضور النائب سعد البدري .. اجتماع يناقش المشاريع المتعثرة ببلدية األبيار

تسييري اجدابيا يتابع استمرار تنفيذ المشاربع المنفذة بالبلدية

حفل تكريمي للجان المشرفة على مهرجان أوجلة السياحي

في زيارة  لقسم النجدة

رئيس المجلس التسييري طبرق  يطلع على أعمال القسم عقد بقاعة المجلس البلدي 
عدد  ض��م  اجتماعاً  غ��دام��س 
المياه  بشركة  العاملين  م��ن 
وال���ص���رف ال��ص��ح��ي ورئ��ي��س 
المجتمع  م��ن��ظ��م��ات  ات���ح���اد 
الشرطة  مركز  ومدير  المدني 
البلدي  الحرس  مركز  ومدير 
البلدي  المجلس  أع��ض��اء  م��ع 
االع��ت��داءات  في  للنظر  وذل��ك 
ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا األن��ب��وب 
الشرب  لمياه  الناقل  الرئيسي 

م����ن ب���ئ���ر م��ح��ط��ة ال��ط��ري��ق 
الدائري .

تم  والمداولة  العرض  وبعد 
االتفاق على ضرورة وضع حداً 
الفتحات  جميع  وإلغاء  لذلك 
ب��ي��ن جميع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 
االنتهاء  يتم  أن  على  المعنيين 
م���ن ذل����ك ف����ي  اق����رب وق��ت 
وسيتحمل المسؤولية القانونية 
ي��س��اه��م ف��ي تعطيل  ك��ل م��ن 

اإلمداد المائي للمواطنين .

مناقشة  مشكلة  االعتداءات  على األنبوب الناقل لمياه الشرب بغدامس
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والتاريخ”،  الرمزية  الكوف  “وادي  شعار  تحت 
اختتم بالمركز الثقافي البيضاء المعرض الخامس 

بقسم نشاط المرأة بنادي األخضر.
اليدوية  ال��ح��رف  م��ن  ع��ددا  المعرض  وض��م 
وأشهى  أطيب  وتجهيز  المالبس  تصميم  منها 
إلى  إضافة  والحلويات،  المتنوعة  المأكوالت 
الطريقة  وت��ع��ل��ي��م  ل��ل��ن��ب��ات��ات  ق��س��م  تخصيص 

الصحيحة لالهتمام بها.
الصباحية  الفترتين  وعلى  كامل  أسبوع  خالل 
الزوار  من  العديد  المعرض  استقطب  والمسائية 
والمهتمين بشؤون المرأة، وكذلك عدد من النساء 
جديدة  أفكارا  حاملين  للمعرض  انضممن  الالتي 

من شأنها أن توسع النشاط الخاص بالمرأة.
تدريبية  دورات  إه��داء  تم  المعرض  ختام  وفي 
تضمنت  بالمعرض،  المشاركات  لكافة  مجانية 
الجوال،  الهاتف  وصيانة  الكمبيوتر،  مبادئ  تعليم 
إنشاء مشاريع صغيرة ودعمها  فضال عن طريقة 

في المستقبل.

جهود  ضمن  للتنمية  الليبية  المنظمة  تعتزم 
المجالس  انتخابات   لمراقبة  المدني  المجتمع 
االق��ت��راع  م��راك��ز  إل��ى  مراقبين  ب��إرس��ال  البلدية  
تعبئة  كمراقبين  الترشح  ف��ي  الراغبين  فعلى   ،

االستمارة االلكترونية .
شروط الترشح:

• مستوى تعليم عالي ) يفضل (
والمالحظات  التقرير  كتابة  على  ال��ق��درة   •

باللغة العربية .
إضافي  ويوم  االنتخابات  ليوم  التام  التفرغ   •

قبل ذلك للحصول على التدريب الالزم.
• االلتزام التام بتعليمات إدارة مراكز االقتراع.

بسير  الخاصة  االستمارات  بتعبئة  االلتزام   •
عملية االقتراع والفرز.

المحلي  المنسق  إل��ى  االس��ت��م��ارات  تسليم   •
للمشروع.

• حضور اليوم الختامي للمشروع )اختياري(.
مالحظة / التسجيل للجنسين وسوف يتم منح 
ال��دورة  بعد  انتخابات  مراقب  شهادة  المشاركين 

التدريبية .

المرأة الليبية تضع بصمة 
قوية في البيضاء

المنظمة الليبية للتنمية  تضع شروط 
الترشح  لمراقبي مراقبة انتخابات 

المجالس البلدية  2020

الهال األحمر بالعجيات يقيم دورة 
تدريبية للمتطوعين

قال المدير التنفيذي للمنظمة الليبية للتنمية 
المنظمة  إن  العمري  محمد  السيد  السياسية 
تستهدف توعية المواطنين في مجال المشاركة 
في  وأوض���ح  ال��م��واط��ن��ة.  وح��ق��وق  السياسية، 
مفهوم  على  التأكيد  أن  ل�»الوسط«  تصريحات 
المواطنة، والمساواة بين األفراد أمام القانون، 
أمر من أولويات عمل الجمعية التي تنشط في 

مجال العمل األهلي في بنغازي.
وكان نخبة من السياسيين الشباب، شاركوا 
في احتفالية احتضنتها الجامعة الليبية الدولية، 
أعلنت فيها المنظمة الليبية للتنمية السياسية 
في  السياسي  المجال  ف��ي  عملها  ب��داي��ة  ع��ن 

ليبيا، مطلع فبراير الجاري.
المدير  ق��ال  المنظمة  ه��ذه  تأسيس  وح��ول 
التنفيذي للجمعية، محمد العمري: »تم تأسيس 
الخبرات،  بعض  بجهود  المنظمة  وإشهار هذه 
السياسي  بالمفهوم  دراي��ة  على  التي  والنخب 
السياسية، وخلق كوادر  التوعية  من أجل نشر 
الداخلية  السياسية  األح��داث  لمواكبة  مؤهلة 
والخارجية والتواصل للتعاون مع جهات إصدار 
ليبيا بما يتفق مع واقع  القرار، ورسم سياسة 
صدور  وكلنا  السياسية،  بالمشاهد  األح��داث 
مفتوحة للجميع من أجل تلقي اآلراء واألفكار 
والمقترحات التي قد تسهم في المساعدة على 

تنفيذ مهام هذه المنظمة«.
وع���ن أه����داف ال��م��ن��ظ��م��ة، ق���ال ال��ع��م��ري: 
»المنظمة تهدف إلى العمل على تعميق أسس 
والتوعية  الوطنية،  والتربية  السياسية  التنشئة 

بالتنمية  وارتباطه  السياسية  التنمية  بمفهوم 
المستدامة، وتعميق الحوار الوطني والمشاركة 
السياسية، والتأكيد على مضمون المواطنة من 
على  العمل  إلى  نهدف  كما  وواج��ب��ات،  حقوق 
نشر مبادئ العدالة والمساواة وحقوق اإلنسان 
وسيادة القانون، باإلضافة إلى المساهمة على 
إلى  وال��دع��وة  ال��وط��ن��ي،  األم��ن  على  الحفاظ 
التسامح وقبول اآلخر ومحاربة الغلو والتطرف، 
قياس  عملية  في  المشاركة  إلى  نسعى  كذلك 
الرأي العام لمعرفة اتجاهات الناس، ومواقفهم 
ناحية  من  للمساعدة  المختلفة،  القضايا  إزاء 
القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، وبالتالي 

النجاح في أعمالهم ومهامهم«.

أوضح  والعضوية،  االنتساب  شروط  وحول 
»العضوية  ب��أن  للجمعية  التنفيذي  ال��م��دي��ر 
س��ت��ك��ون م��ت��اح��ة ل��ل��ن��اس ال��م��ت��خ��ص��ص��ة في 
التوعية، واألكاديميين المتخصصين في العلوم 
السياسية، واإلعالم، جنبا إلى جنب مع فريق 
خالل  م��ن  اختيارهم  يتم  الشباب،  م��ن  عمل 
العمل  ورش  في  ومشاركتهم  بالمنظمة،  العمل 

والمؤتمرات والندوات«.
وأجاب العمري عن سؤال حول مدى فاعلية 
مثل هذه المنظمات في خلق الوعي السياسي 
فاعلية،  هناك  »بالتأكيد  بالقول:  الناس،  لدى 
فالتوعية ضرورة ولها األولوية لما تمر به البالد 
واجتماعي،  واقتصادي،  سياسي،  تخبط  من 
المواطن  لتوعية  عمل  وورش  ن��دوات  فإقامة 
وال��ذي  واج��ب��ات��ه،  م��ن  يعرف حقوقه  ال��ذي ال 
اإلع��الم  على  أش��خ��اص  بظهور  تائها  أص��ب��ح 
ومصالحهم  أحقادهم  زرعوا  غير متخصصين 
الشخصية في أذهان الناس البسطاء.. ونحن 
اإلع��الم،  من  تبدأ  المواطن  توعية  أن  نؤمن 
لذلك يجب توحيد الخطاب اإلعالمي، وحماية 
المواطن من المهرجين على القنوات ووضع حد 
لهم. ونحن كمنظمة ستكون لدينا برامج توعوية 
يقدمها أناس مختصون من أكاديميين وأصحاب 
خبرة، لتوعية المواطن وجذب الليبيين لخطاب 
إعالمي متزن يوحد الكلمة، ويكون مسؤوال في 
خطابه اإلعالمي على المحافظة على النسيج 
لخدمة  الدولة  مؤسسات  وعلى  االجتماعي، 

المواطن وحمايته«.

أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي اإلعاقة 
بين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  »قضايا  بعنوان  عمل  ورشة 

العاطفة والقانون« بمقر المنظمة في مدينة بنغازي. 
تأتي ورشة العمل  ضمن حملة وصول  حيث  أشرف عليها 
عبدالقادر  األستاذ  القانون  بكلية  التدريس  هيئة  عضوي 
المكاتب  أعضاء  بحضور  الشارف   نهلة  واألس��ت��اذة  عون 
والمهندس  والمحامين  العامة  الجهات  من  لعدد  القانونية 

احمد الرضا وعدد من المهتمين بشؤون اإلعاقة .
جديد  قانون   مقترح  استعراض   إلى  الورشة  وتهدف 
يتفق مع اإلتفاقية الدولية لحقوق  األشخاص ذوي اإلعاقة 
التي  الحقوق  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ح��ق   لضمان 
كفلها لهم القانون دون تدخل العاطفة في ذلك، باإلضافة 

إلى وضع عقوبات وجزاءات لكل من يخالف ذلك.

ق����ام ع����دد م���ن ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 
في  بتليل  الطبية  للتقنية  العالي  بالمعهد 
بالمعهد  للمرضى  بزيارة  صبراتة  مدينة 
للرفع من معنوياتهم  األورام  القومي لعالج 
ومساندتهم، في لفتة طيبة من قبل الطالب.
المعهد  وش��اب��ات  شباب  زي���ارة  وج���اءت 
قبل  م��ن  ب��دع��م  الطبية  للتقنية  ال��ع��ال��ي 
المجلس البلدي بالمدينة لمؤازرة المرضى 
الذين يعانون قسوة المرض ولالطالع على 

أحوالهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.
وش���ك���ر ه�����ؤالء ال��ط��ب��ل��ة وال��ط��ال��ب��ات 
األطباء  الكلمات  وأجمل  والهدايا  بالورود 
وال��م��م��رض��ات ف��ي ب����ادرة ط��ي��ب��ة س��ان��دت 
إلى  وال��س��رور  البهجة  وأدخ��ل��ت  المرضى 

نفس تعاني ألم المرض وقسوته.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في حاالت 
اإلصابة بالسرطان، فيما يعزو المختصون 
غير  الغذائية  األنظمة  إل��ى  ذل��ك  أس��ب��اب 
ال��ص��ح��ي��ة، إض���اف���ة إل���ى غ��ي��اب ال��رق��اب��ة 
واألغذية  األدوي��ة  على  الفاعلة  الحقيقية 
إلى  عينه  الوقت  في  مشيرين  البالد،  في 
لجهاز  الجبارة – حسب وصفهم-  الجهود 
مرجعين  واألغ��ذي��ة  األدوي���ة  على  الرقابة 
أسباب القصور إلى انعدام الدعم الحقيقي 
الفاعل للجهاز إضافة إلى غياب السلطات 
التنفيذية الصارمة بسبب األوضاع األمنية 
عدم  في  يتسبب  ما  البالد؛  تعيشها  التي 

تنفيذ القرارات الصادرة عن المركز.

اخ��ت��ت��م ال��ه��الل األح��م��ر ف���رع ال��ع��ج��ي��الت دورة 
تدريبية في مجال أساسيات التصوير الفوتوغرافي 
لعدد من منتسبي فرع الهالل بالعجيالت ولعدد من 
على  استمرت  والتي  التصوير  عالم  في  المبتدئين 

مدار ثالثة أيام من التدريبات العملية والنظرية.
وج����اءت ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��رف��ع م��ن ك��ف��اءة 
في  العجيالت  األحمر  الهالل  بفرع  المتطوعين 
مجال التصوير الفوتوغرافي بصفة عامة وتصحيح 
الثابت  التصوير  أثناء  والمفاهيم  األخطاء  بعض 
ومدى  الكاميرات  أن��واع  أجود  معرفة  إلى  وإضافة 
مهارات  تطوير  وكيفية  الفوتوغرافي  التصوير  دقة 

التصوير.
ويستمر الهالل األحمر الليبي بكافة فروعه على 
ضمن  ومتطوعيه  منتسبيه  كفاءة  لتطوير  العمل 
قدراتهم  م��ن  للرفع  للمنظمة  التدريبية  الخطة 

ومهاراتهم.

المنظمة الليبية للتنمية السياسية:

هدفنا توعية المواطنين وتعميق الحوار الوطني

قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة بين العاطفة والقانون

مبادرة أهلية لدعم مرضى السرطان في صبراتة
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تزامناً مع الذكرى   السادسة 
الحركة  تأسيس  على  والستين 
وال��م��رش��دات   للكشافة  ال��ع��ام��ة 
أق�����ام�����ت م���ف���وض���ي���ة ك���ش���اف 
الجمعة  ب��ن��غ��ازي   وم���رش���دات 
بانورامياً    م��ع��رض��اً   الماضية  
والرياضة   التراث  مابين  منوعاً 
والثقافة  بحضور قادة و قائدات 
الحركة  وم��ن��ت��س��ب��ي   ال��ك��ش��اف��ة 

الكشفية  .
الذي  المعرض   ُح��رص  وق��د 
ج��م��اه��ي��ري��اً  على  إق��ب��االً  شهد 
إبراز التراث الليبي األصيل من 
خالل عرض  مقتنياته  الشعبية 
وت���ق���دي���م ش�����روح�����ات  واف���ي���ة 
أروقة   للزوار عن كل  محتويات 
المعرض الذي اشتمل على عدة 
بحلقة   خ��اص  قسم  كل  أقسام  
معينة ) حلقة  الزهرات ، حلقة 

 ، ال��م��رش��دات  حلقة   ، الفتيات 
حلقة الدليالت  ( 

باإلضافة إلى عروض خاصة  
الذي  البحرية  الكشافة  بجناح 
شراعية  ق���وارب  على   اح��ت��وى 
وم��ج��س��م��ات ألح���ي���اء ب��ح��ري��ة  
ومالبس ومعدات بحرية وصور 

تذكارية .
حركة  إن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
وال��م��رش��دات حركة  ال��ك��ش��اف��ة 
ع���ال���م���ي���ة ت���ع���د ق������وة داف���ع���ة 
تراهن  التي  والدول  للمجتمعات 
لإرتقاء  وشاباتها  شبابها  على 
ب��واق��ع��ه��ا وض���م���ان اس��ت��دام��ة 
نظراً  االجتماعي  اس��ت��ق��راره��ا 
من  الكشفية  الحياة  تقدمه  لما 
المسؤولية  ثقافة  تثري  ف��رص 
العمل  وسلوكيات  االجتماعية 

المجتمعي في الجيل الجديد. 

لإبداع  ت��ان��اروت  تجمع  اختتم 
الحدث  ب��ن��غ��ازي   بمدينة  الليبي 
والشعر  والغناء  للموسيقى  الفني 
من  فاعل  وس��ط حضور  “ب���درون” 

رّواده.
ب����درون،  ال��ت��ج��م��ع أن  وأوض����ح 
والغناء  للموسيقى  فني  حدث  “هو 
الضوء  تسليط  إلى  يهدف  والشعر 
على المواهب التي تمارس نشاطاتها 

بدرجة مقاربة   لإحترافية.
وأشار تجمع تاناروت أن العمل 
ك���ان بعيدا  ال��ح��دث  إق��ام��ة  ع��ل��ى 
ع��ن األض���واء، وي��ه��دف إل��ى توفير 
الثقافة  وتعزيز  “ل��ت��ب��ادل  مساحة 

البعض  بعضهم  بين  الموسيقية 
وخلق  الفنية،  مهاراتهم  وتحسين 
أمام جمهور  فنهم  لممارسة  فرص 
الفن  وع��ش��اق  الموسيقيين  م��ن 

والموسيقى.

بأهمية  يؤمن  أنه  التجمع  وأكد 
الفنون والموسيقى ودعم المواهب 
إقامة  إل��ى  دف��ع��ه  م��ا  وه��و  الشابة 
الحدث الذي احتفل مؤخرا باختتام 

نشاطه.

عبر صفحته  تاناروت  وأض��اف 
الرسمية على الفيسبوك: “احتفلنا 
اليوم في بدرون بالمواهب المتميزة 
حيث   والشعر  والغناء  العزف  في 
واطربوا  عندهم  ما  أفضل  قدموا 
المتذوق  الجمهور  وسط  مسامعنا 
أثروا  الذين  الكبار  وفنانينا  للفن، 

الحدث بحضورهم  .
لإبداع  تاناروت  تجمع  وأعرب 
لكل  وامتنانه  ش��ك��ره   ع��ن  الليبي 
ال��ح��ض��ور ال����ذي ش���ارك���ه ن��ش��اط 
هناك  أن  ع��ل��ى  م��ؤك��دا  “ب�����درون” 
نسخ جديدة قادمة لنشاطته الفنية 

والثقافية .

أع����ل����ن ف�����ي ال���ع���اص���م���ة 
ال��س��ودان��ي��ة، ال��خ��رط��وم، عن 
الليبّيًة  والروائيَّة  القاصة  فوز 
“غ��ال��ي��ة ي��ون��س ال��ذرع��ان��ي” 
ب��ال��ت��رت��ي��ب ال��ث��ان��ي ف���ي ف��رع 
الرواية، ضمن فعاليات جائزة 
الطيب صالح العالمية لإبداع 
العاشرة،  دورتها  في  الكتابي 

عن روايتها )قوارير خاوية(. 
وجاء ذلك ضمن حفل كبير 
بالعاصمة  ك��ورال  بفندق  أقيم 
السودانية الخرطوم، وبحضور 
السياسية  الشخصيات  عديد 
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
مت خالل الحفل مجموعة  وقدِّ
م���ن ال��ك��ل��م��ات، إض���اف���ة إل��ى 
فقرات فنية عكست ما يحفل 
ب��ه ال���س���ودان م��ن ت���راث فني 

كبير. 
وختام الحفل كان بداية مع 
والتي  العام،  شخصية  تكريم 
ك��ان��ت ل��ل��ب��روف��ي��س��ور “م��ال��ك 

ال���ب���دري”، وم���ن ب��ع��د ضيف 
“فرانسيس  الدكتور  الشرف 
إلعالن  الركح  ليفسح  دينق”، 
ن���ت���اج ال���ج���ائ���زة واس��ت��ق��ب��ال 
ال��ف��ائ��زي��ن، وك���ان���ت ال��ن��ت��ائ��ج 

كالتالي: 
ال��دراس��ات  ف��رع  ف��ي  أوالً: 

النقدية: 
ع��ن��وان  األول  ال��ت��رت��ي��ب 
ال����دراس����ة: أن��ث��وي��ة ال��س��ي��رة 
ق����راءة ف��ي سيرة  ال��ذات��ي��ة – 
فيصل  الذاتية.  طوقان  فدوى 

صالح النصيري – العراق. 
ال��ت��رت��ي��ب ال��ث��ان��ي  ع��ن��وان 
ال����دراس����ة: ال�����ذات وش��ع��ري��ة 
عاشور  رض���وى   – المقاومة 
أنموذًجا. محمود فرغلي علي 

موسى – مصر. 
ال��ت��رت��ي��ب ال��ث��ال��ث ع��ن��وان 
العواصم  ش��ه��رزاد  ال��دراس��ة: 
العربية – سسيولوجيا السرد 
يحيى  عبدالكريم  ال��ن��س��وي. 

الزباري – العراق. 
ث��ان��ي��ا: ف���ي ف����رع ال��ق��ص��ة 

القصيرة: 
الترتيب األول  قصة التجلي 

/ فدوى أحمد – المغرب. 
قصة  ال���ث���ان���ي  ال��ت��رت��ي��ب 
عاشقات سومطرة / د. رجاء 

النعمة، لبنان. 
قصة  ال���ث���ال���ث  ال��ت��رت��ي��ب 
الشفق  ث���وب  ع��ل��ى  ك��ش��اك��ش 
/ ش���اذل���ي ج��ع��ف��ر ش��ق��اق – 

السودان. 
ثالثاً: في فرع الرواية: 

الترتيب األول رواية الغراب 
/ ع��ب��د ال��ب��اس��ط زخ��ن��ي��ن – 

المغرب. 
الترتيب الثاني رواية قوارير 
 – الذرعاني  غالية   / خاوية 

ليبيا. 
ابن  رواي��ة  الثالث  الترتيب 
الصلصال / السعيد الخيز – 

المغرب.

بمناسبة الذكرى ال66 على تأسيسها 

الحركة العامة للكشافة والمرشدات  بنغازي تقيم معرضًا  تراثيًا 

تاناروت يحتفي بالفن واألدب على طريقته الخاصة

ة غالية الذرعاني تظفر بجائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي ة الليبيَّ ة والروائيَّ القاصَّ

وهم العدم
بقلم : صاحل قادربوه

أو  كان طفرة  ولو  لكاتب  يمكن  ال  مبالغة  دون 
عالم  المسمى  الحقل  يدخل  أن  اعتيادي  غير 
والناقد  والمدقق  المثابر  االط���الع  دون  األدب 
األدبية  الكتب  م��ن  كامل  ت��راث  على  والمتتلمذ 
والقول  العالم،  عبر  األدب���اء  آالف  أنتجها  التي 
المتفردة  الذاتي من األفكار الشخصية  باالكتفاء 
وعدم الركون في التنمية المعرفية على الحصيلة 
يتناقض أساسا مع  الكتب هو دجل  البشرية من 
فرصة رغبة هذا المدعي في بقاء كتبه وتواصلها 
لن  فبالتأكيد  قادمة،  أجيال  وفي  لسنوات الحقة 
األعمال  تنوعات  في  النظر  دون  األدي��ب  يتكون 
المكتوبة، وبغير الوعي باألساليب ومنطق المخيلة 
البياني  والصعود  واألفكار  التأمالت  وانتقاالت 
أن  يمكن  فكيف  المونودرامي،  إلى  الملحمي  من 
تضع قدمك على أرض الكتابة األدبية دون إحاطة 
وبوشكين  طفيل  وابن  وثرفانتس  هوميروس  بأثر 
كان  ربما  ودوستويفسكي؟  والجاحظ  والمعري 
ذلك تبجحا لكنه ليس لواثق بل لمتطفل في أغلب 
األحيان، فليس هناك كتابة من عدم أو كتابة عبر 

عدم أو كتابة للعدم.
على المتأدب أن يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ، 
بل وعليه أن يكون بوجدانه وعقله مكتبة تستوعب 
وتعي  الحاضر،  في  بقائه  وس��ر  كتب  ما  ماضي 
الفرادة  عناصر  من  مستقبال،  بقائه  في  الثقة 
المجتمع  إلى  بالضرورة  تنتسب  التي  اإلنسانية 
اإلنساني وتتوجه إليه بالخطاب كما متحت بسببه 
ومسالك  وال��رؤي��ة  قلبها،  وإمكانية  الفكرة  ومنه 
على  اإلن��س��ان��ي��ة  ل��ل��ق��درة  يعطي  مما  ت��ح��وي��ره��ا، 
بنى،  تلو  بنى  لتشيد  الكبرى  الفرصة  الصناعة 
وتحفر النفق تلو النفق، وصوال إلى انكشاف لحق 
المعرفة  مسيرة  وهذه  ويمهد ألخرى،  انكشافات 

اإلنسانية التي يوثقها اإلنسان تماما.
على الجيل الجديد أال يثق كثيرا في ما حققه 
فرص  لتخيل  يستلهمه  أن  بل  التقني،  الفتح  له 
السابقة  اإلنجازات  وتقدير  المستقبلي  االبتكار 
يقف  وأن  المضني،  والجهد  بالعرق  أنشئت  التي 
ال���ذي س��اه��م فيه  الكتابة  أم���ام ص��رح  ب��اح��ت��رام 
عشرات اآلالف، طبعا مع التمييز بين ما يصلح أن 
يعتد به وهو واضح، وبين ما ال يمكن إال أن يسقط 

تاريخيا بالنقد وهو أيضا يمكن التقاطه وعزله.
أنتم محظوظون بكل هذا اإلرث اإلنساني من 
النصوص والمناهج والفكر والفلسفات والتحديات 
في شكل أسئلة، فال تضيعوا االحتفال بكل هذا 
في وادي الغرور، بل تمثلوا هذا الطموح وأنتجوا 
ما نحن بحاجة إلى رؤيته: كتبا جديدة ذات رؤية 
الستهداف  ومتقصد  م��ده��ش  وأس��ل��وب  واع��ي��ة 
المتألم  الفرح  ذلك  ونشر  تطويره  بقصد  الوعي 

في ضمير البشرية

الصحفية  والكاتبة  التشكيلية  الفنانة  أقامت 
المترجمة ليلى النيهوم معرضها التشكيلي في بنغازي 

ضمن مناشط مكتب الثقافة واإلعالم بالمدينة.
وضم المعرض التشكيلي العديد من اللوحات 
الفنية التشكيلية المنوعة للفنانة، حصدت اهتمام 
التشكيليين  الفنانين  من  الحاضرين  وإعجاب 
والنقاد والصحفيين والمهتمين بالشأن الثقافي.

هذا  إن  الليبية  األنباء  لوكالة  قالت  النيهوم 
الفنية،  لوحاتها  بعض  على  اح��ت��وى  المعرض 
إال  الصغر،  من  الموهبة  تمتلك  أنها  إلى  الفتة 
أنها ابتعدت عنها قليال؛ بسبب االنشغال بالكتابة 
للفن  مجددا  تعود  أن  قبل  والتراجم  الصحفية 
ال��ذي ضم  المعرض  ه��ذا  خ��الل  من  التشكيلي 

نتاجها في العامين الماضيين.

معرض الفنون التشكيلية للفنانة ليلى النيهوم في بنغازي
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لطالما قطعُت غابات الشعراء 
كأدغاٍل كثيفة الدهشة 

ألبرحها مشوبًا إلى تيٍه مظلٍم
من فراغ

كما لو أنها تكتب جفافي دونِك 
في شعوٍر مطلٍق بانزياح القصيدة

عن ثرائها بك
إذ » لم يتركوا لي ما أقول«

لكن ناَرِك تهّدُئ روعتي للتجديد 
بسحٍر خفّي

تفتح لغًة في أعطاف اللغة 
وشعرًا من باطن شعر

ودولًة في داخل دولة 
نكايًة بأياٍم ُتمِعن في تهديدنا

بضراوة الموت
كلما أوقدت فيزياء الصورة 

بشحنة االختالف
عن تنافر األشباه 

نّصك ُمعاَدُل االتزاِن للجاذبية 
عن السقوط 

وظيفٌة حيويٌة مؤجلة 
وكبُت مخاض 

يراود المعنى عن سحر المجاز 
طقوُس ميالٍد مرتقٍب ومباغت

*  *  *
ثغاُء قلٍق ناضٍج
لعفوية الكائن 

الهمهمُة الحميمُة الحنين 
في األنوثة العطشى لألمومة
تلعقه الكلمات بكماٍل مبهٍم 

حواسه
م حلوقه لنهود األخيلة تروِّ

*  *  *
هكذا 

دني بالفكرة أِلفُتِك خلوًة توحِّ
وتقودني إلى المتن

أُلنّمي ِذكرِك في هدوئي 
ُسباتك في عاصفي

بقاءك على 
فنائي

قد  الناس  وبعض  يتغير  لونها  السماء 
ُمسرعًا  أتى  والبعض األخر  الحياة  فارقوا 
كل  على  الحياة  تستمر  وه��ك��ذا  إليها، 
غير  بها  دائم  شيء  يوجد  ال  ولون،  شكل 
فى  ُنخطئ  أن  الطبيعي  ومن  األيام،  عدد 
اختياراتنا كثيرًا حتى نستطيع أن نختار 
أحيانًا  توافق  يحدث  ال  وق��د  ال��ص��واب، 
بأشخاص  نلتقي  وق��د  األم��ور،  بعض  في 

ُجدد في كل فترة من فترات حياتنا وقد 
نفارقهم أيضًا، ونغّير ونتغير، وليس عيبًا 
أنه  نعلم  ُدمنا  ما  أمر  أي  من  ننسحب  أن 
غير مناسب لنا، بل سيكون هذا هو القرار 
الصائب الذي يجعل اإلنسان يجد نفسه 
مئة  بعد  ل��و  حتى  الصحيح  المكان  ف��ي 
في  تواجده  يستمر  ال  أن  المهم  تجربة، 
نفسه  سيدفن  وإال  نفسه،  الخطأ  المكان 

يرضى  ال  سبحانه  والله  الحياة،  داخ��ل 
تحاول  ُدم��ت  ما  أن��ك  المؤكد  فمن  بهذا، 
التغيير َسُتغير من حياتك بشكل يناسبك 
الله سيجد  حيث ال َتظلم وال ُتظلم، ألن 
وُيساندك،  بجانبك  وسيكون  الحل،  لَك 
عن  خيرا  ويعوضك  ال��ع��ون،  ل��ك  وي��ق��دم 
تجربة  في  عمرك  من  ضاع  الذي  الوقت 

غير موفقة ..

وإّن  ال��ّرّي��اح،  ُهبوب  يَهّب  الّشوَق  إّن 
وإّن  ال��َم��ط��ر،  َكغزير  تَتهاَطل  ال��ّدُم��وع 
نَفسه،  اآلن  ِفي  وبَطيء  َسريع  القطار 
وإّن  ال��ُوُص��ول،  وبَطيء  الّرحیل،  َسريع 

الَحنین أشبه بالقَطار٠
َمسعود  ال��ع��ّم  َم��س��ح  ِحینما  أذك����ُر 
َمهما  الّنهار  أّن  وأخَبرني  رأِس��ي،  علَی 
تأّخر  َمهما  اللّیل  وأّن  َسیختِفي،  َط��ال 
حزني،  عني  يخفف  أن  أراد  َسینجلي، 

ويكبح دموعي٠
ٓ- كنت ال أكّف عِن البَكاء يا َخالد، 
لهما  شوقي  حینها،  ل��وال��ی��داي  أش��ت��اق 
الخمر،  دون  الثمالة  ح��د  إل��ی  قتلني، 
سؤالي  البكاء،  كثرة  م��ن  وعيي  أفقد 
لم  يقتلني،  هناك  رموني  ولماذا  عنهما 
أستوعب فكرة أن يتخلی أحد علی فلذة 

كبده٠
- أتدرين يا میساء ؟ أني أعشق فیك 
دون  أحیانا  تبكین  والصمود،  الصالبة 
يعلم  أحد  كالحجر، ال  الدموع صحیح، 
أنه يبكي ويتألم وفوق رأسه ألف لكمة، 
كل شيء صار في الماضي، وكل شيء 
، وفعل كهذا يكون  َكان وكان ِفعل ماِضِ
كلها  حیواتنا  فلتكن  الفتح،  علی  مبنیا 

مبنیة علی فتح مؤّزر٠
- سلمَت يا خالد َسلمت٠

لم أنسی يومها، يوم انتهت صالحیتي 
بلغت  حینها  المیتم،  دار  ف��ي  ه��ن��اك 
الثمانية عشر ربیعاً، أخبرتي المسؤولة 
حنان، أن علّي الرحیل علی الفور، وأن 
أبحث عن حیاة جديدة أو موت جديد، 
ال���وداع  ك��ان  وأم���ي،  أب��ي  قتلني  بعدما 
أقسی مما ظننت، كیف لي أن أودع من 
أحببتهما أكثر من نفسي، كانت سلمی و 
كنت  لي،  وملجًأ  وموطني  ريم، مسكني 
أكبر منهما بحولین كاملین، لذا الفراق 
أقسمُت  خ��ارج��اً،  سنلتقي  ي��ط��ول،  ل��ن 
لهما بالوعد، والوعد دين، والدين علی 

عاتقي.
- میساء٠٠٠ میساء! فیما تفكرين ؟ 

أين شرد بك عقلك ؟ 

- إستحضرت ذكرياتي يا عزيزي٠ 
- خیراً ! لَم تبتسمین هكذا ؟ 

- تذكرت سلمی وريم٠
هذاً  أكّل  كثیرا،  عنهما  تحدثینني   -

حّباً فیهما؟ بدأت أغار منهما٠
- أح��م��ق أص��م��ت٠ م��ا رأي����َك ب��أن 
عند  م��ن��زل��ن��ا  ف���ي  ه��ن��ا  نستضیفهما 
خروجهما، ستكون مفاجأة جمیلة لهَما، 

أرجوَك ال ترفض، 
- حسناً عزيزتي، لِك ما شئِت ٠

كنُت  المیتم،  خ��ارج  رج��الي  وط��أت 
غفوتي،  وأثناء  والَملَجأ،  الَحیاة  يَتیمة 
ب����دأت رج����الي ت��ت��ح��رك ب��ب��طء نَ��ح��َو 
منه  أتیت  الذي  المعبر  نفس  المقبرة، 
بیدي  والعم مسعود ماسك  يافعة،  وأنا 
كانت  المیتم،  إلی  يقودني  وهو  بلطف 
م��الم��ح��ه م��ت��وث��رة ع��ل��ی غ��ی��ر ع��ادت��ه��ا، 
عیناه أخبرتني بكل شيء، أخبرتني أنه 

سیشتاقّ لي كثیراً، وأنا أيضا٠ً
أحد  دّلني  حتی  الطريق،  ظللت  قد 
ال��ب��ّق��ال��ی��ن، وه���رول���ُت ف��ي ال��م��ش��ي كي 
العم  وأعانق  قتلني،  الذي  الشوق  أقتل 
ولماذا  غیابه،  علی  وأستنطقه  مسعود، 
وصلت  ال��ح��ی��ن٠  ذاك  منذ  ي��زرن��ي  ل��م 
أخیراً، وكنت أسأل نفسي، هل سیتعرف 
العمر ؟ دخلُت علی  وأنا في هذا  علّي 
الهادئة  نبرته  إل��ی  وأنصت  لقیاه  أم��ل 
الجمیلة،  بابتسامته  وأستمتع  الرنانة، 
ونطقه لكلمة ” ابنتي “ التي لم أسمعها 

من أبي، أحببته كثیرا٠ً 
- هل تسألین عن أحد ؟ أم هي زيارة 

لمّیِتِ ؟ 
الباب  عند  أحدهم  استقبلني  هكذا 

بسؤالیه، و أجبته بلهفة : 
- أجل، أسأل ٠

- عن من تسألین إذاً  ؟
- من تكون أنَت أّوالً !؟ 

- أكون حارس هذه المقبرة٠
- قلَت الحارس !! و أين العّم مسعود؟
- مسعود، في رحمة الله يا آنسة ٠

- ماذا ! هل سمعت أذناك ما نطق 

به لسانَك ؟ 
زمن  منذ  م��واله  إل��ی  إنتقل  أج��ل   -
الدعاء  أردت  لو  قبره،  وهناك  طويل، 

له٠
وجدت نفسي وسط حلقة تحوم حولي 
عشرات من الناس، وجوه مختلفة، أفواه 
تتحرك، تبحث عن جواب لَما وقع، كان 
ام��رأة وهي  رأس��ي مستند علی فخض 
تحاول ارجاعي لوعيي، كانت ترّش علّي 
قطرات من الماء مثل المطر، وتصفعني 

بلطف، قائلًة : 
- استیقظي يا ابنتي هّیا استیقظي 

٠
أسئلتهم،  م��ن  استيقاظي  يسلم  ل��م 
كنت أريد البقاء لوحدي فحسب، حتی 
كل  كانت  العم مسعود،  رحیل  أستوعب 
األفواه تسأل، من أنا ؟ ومن أين أتیت؟ 

هممت بالرحیل وتركتهم ورائي، حتی 
سمعُت صوتاً يناديني  : 

- يا آنسة يا آنسة توقفي ٠
المشؤوم،  الحارس  صوت  ذاك  كان 
توقفت دون الحديث واسترسل مضیفاً : 
في  ك��ن��ُت  لقد  إذاً،  میساء  أن���ِت   -
قبل رحیل مسعود  فترة،  منذ  انتظارك 
ترك رسالة لك، وطلب مني أن أسلمها 
لك  لیكتب  دفعه  بمجیئك،  إيمانه  لِك، 
ال  أن  أيضاً  مني  وطلب  الرسالة،  هاته 
يقرأها أحد سواِك حتی أنا، تفّضلي ٠

- وما علمَك باسمي؟ 
- مسعود أخبرني، تفضلي أرجوك ٠

- حسناً، شكراً لك ٠
وقت الظهیرة حینها، والشمس تحرق 
علی جسدي  أرت���دي  وكنت  ش��يء،  ك��ل 
بنفسجّيا  وفستاناً  مفتوحاً  أزرقاً  جینزاً 
الرأس  وغطاء  الركبتین،  طوله  يقترب 
مقدمته،  دون  األس���ود  ش��ع��ري  يغطي 
إس��ت��ن��دت ش���ج���رًة ج��ان��ب ال��رص��ی��ف، 
وطوفان  واإلي��اب،  الذهاب  بین  والمارة 
من  وبعضاً  والحافالت  السیارت  من 
الدرجات النارية في سباق مع الزمان، 
لم  ف��ی��ه��ا،  م��ا  ال��رس��ال��ة ألق���رأ  فتحت 

رفیقي   ” واح��دة  كلمة  غیر  فیها  يكتب 
شيء،  منها  أفهم  لَم  كثیراً  إندهشت   “
مسرعًة،  المقبرة  إل��ی  التفكیر  قادني 

تذكرت أن رفیقه هو ذاك المذياع ٠
جّیدا  غّطي  ؟  ثانیًة  ش��ردِت  هل   -
الوقت  تأّخر  فقد  وناِمي  حیاة،   بنتنا 

عزيزتي، تصبحین علی خیر ٠
قلیل،  بعد  سأنام  حسناً  غطیتها،   -

وأنَت من أهله عزيزي خالد ٠
ع���دت إل���ی ال��م��ق��ب��رة، وط��ل��ب��ت من 
وأخبرته  المذياع،  يسلمني  أن  الحارس 
بدون  منه  أخذته  مسعود،  وصیة  أن��ه 
أمانًة  كان  المذياع  أن  لي  وق��ال  عناد، 
به  احتفظ  لذلك  كالرسالة  عاتقه  علی 

رغم عطبه٠
ع��دت إل��ی ال��ش��ج��رة وأخ���ذت أفكر 
المذياع، ولماذا تركه لي،  في لغز هذا 
حاولت فتحه وتفكیكه عله يخبئ بداخله 
نقديًة  أوراق���اً  بداخله،  وج��دت  ش��يء، 
قدرها عشرة آالف درهم ومعها رسالة، 
غمرتني الفرحة والدهشة واإلشتیاق له 

في آِنِ واحد، مكتوب في الرسالة : 
” عزيزتي میساء، قد ال نلتقي أبداً، 
لي  أن��ِت هدية  أجلي،  اآلن أص��ارع  أن��ا 
من الله، ستحتاجین هذا المال لترتبي 
المدينة  إل��ی  إذهبي  واآلن  حیاتك،  به 
الوهبي،  الحاج  عن  واسألي  القديمة، 
عنده،  عماًل  ل��ِك  يجد  أن  منه  طلبت 
مخبزة  لديه  أن��ِت،  من  أخبريه  وواف��ق، 
وتشتغل    “ رمسیس   ” مقهی  بجانبها 
النساء عنده، ستكونین في أماِنِ هناك ، 

أحبِك يا ابنتي “ ٠ 
بكیُت  كما  يوماً  بكیُت  أنني  أذك��ر  ال 
أبي،  يا  الله  رحمك  رسالته،  أقرأ  وأنا 
لیت األجل تمهل قلیاًل حتی أخبرَك كم 

أحبك يا أبي مسعود٠
إنه  نائمة،  وه��ي  ابنتي  جبین  قبلت 
فرض يومي أن أقبلها، حیاة هي أجمل 
خالد،  أه��دان��ي  بعدما  الله  م��ن  هدية 
سمیتها حیاة ألن أباها من منحني حیاة 

أجمل ... يتبع

ديما دريز  العقل متغشيه 
سابر معا  روحه اغوار العزله

*  *  *
دافر  الدوج وموش  مومن  بيه

ايحاحي  علي قدره  اتعوقه  نزله
*  *  *

وصيد الشرى ميثال  متقّفيه 
ابروحه و لوكانت رقيقه  هزله

*  *  *
دمغة علي  كتف الزمان يبيه 

ولو كان في رمسه ايزهي  غزله
*  *  *

وعيشه ابدون  افكار  ما تعنيه 
وموش اي فكره حاجته ف الجزله

*  *  *
ايكون كيف يبي موش كيف إلقيه 

دهره بسيف اعناد جى بارزله 
*  *  *

طالق الخطاوي بين تيه و تيه
ال اسهيل  ال سامر  خال يرمزله

*  *  *
سجن و افراج وشمس ما تضويه !!

لذيب السهر جفنه  بياح و نزله
*  *  *

و إن سكر ابواب الحن  متناسيه
ما بين حلم و حلم جى قافزله

حَمَلْتهم َصْوَبه ثم َمضْت
ُرقاُت ِبِهُم صفر اليديِن الطُّ

*  *  *
يِل -على أمشاط أقداِمِهُم-  أمِس في اللَّ

جاءوا ولم يحَظْوا بقنديِل قصيدْة
*  *  *

َة  َوَجدوا مْسودَّ
اعُر ال يكُتْب« »الشَّ

َذاَك مكٌر وعناوين ألفكار جديدْة...
*  *  *

ُه يرسم في الجوِّ وإْن إنَّ
ن ُيبصروَن الجوَّ كنَت ممَّ

َطالعَت جريدْة
*  *  *

غالًبا يصنُع ِمن أحرِفِه بيَت زجاٍج

ويدسُّ البيت في هيأة أمواه شريدْة
*  *  *

كْيَف في ساعِة َنوٍم
ُتسَرق ااَلسماُء ِمْن َبْيِن يَدْينا

فاُت ومن الخلِف الصِّ
*  *  *

وِمَن الّشعر كالٌم
عِر ُوضوٌء وُدعاٌء وحياُة وِمَن الشِّ

*  *  *
َوحَده الّشاعر َيْدري

*  *  *
ُه يفرك كعَب امرأة تتمّشى إنَّ

هكذا ُتوَلُد أو ُتحَفُظ 
في الّرّنة أو في الّلمعاِن

الَكِلماُت.

ُأْلَفُة الفكرة الحيَرى َميَساء

الّشاعر ال يكتب ما بين حلم وحلم 

أكمل ال تتوقف

■ بقلم: المهدي الحمروني
■ بقلم: كريم ريضى

■ بقلم: هود األماني■ بقلم: رياض وريث

■ بقلم: رجعة البرعصي

 ) الجزء الثاني ( 
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مجلس  رئ��ي��س  ب��ح��ث 
الليبية  الحكومة  وزراء 
ال��س��ي��د ع��ب��د ال��ل��ه عبد 
يوم  مساء  الثني  الرحمن 
آلية  الماضي،  الخميس 
بإنشاء  العمل  استئناف 
م��س��ت��ش��ف��ى ال��ج��م��ه��وري��ة 
ب����ن����غ����ازي ب����ع����د ق��ط��ع 
التي  تركيا  مع  العالقات 

كانت ستنفذ المشروع.
دولته  عقد  وق��د  ه��ذا 
اج��ت��م��اًع��ا ب��م��ك��ت��ب��ه في 
الوزراء في  ديوان مجلس 
مدير  مع  بنغازي،  مدينة 
الدكتور  المستشفى  عام 
ورئيس  العريبي،  فتحية 
المجلس التسييري لبلدية 
صقر  المهندس  بنغازي 
اإلدارة  ومدير  بوجواري، 
ال��ف��ن��ي��ة وال��م��ش��روع��ات 
بالبلدية المهندس أسامة 

الكزة.

رئ��ي��س مجلس  وش���دد 
ال�������وزراء ع��ل��ى ض����رورة 
استئناف  ف��ي  اإلس�����راع 
خدمة  بالمشروع،  العمل 
وتخفيًفا  وأهلها،  للمدينة 
ل����أع����ب����اء ع���ل���ى ب��ق��ي��ة 
تُعاني  التي  المستشفيات 

تكدًسا في المرضى.
مجلس  رئ��ي��س  وأك����د 
ميزانية  إن  على  ال���وزراء 
المستشفى التي ُخصصت 
ل��ل��م��ش��روع، ورص����دت له 
ت���زال م���وج���ودة لهذا  م��ا 

على  م���ؤك���ًدا  ال���غ���رض، 
إنجاز المشروع لما له من 
تحسين  في  بالغة  أهمية 

وتطوير الجانب الطبي.
رئ��ي��س مجلس  واط��ل��ع 
ال�����وزراء ع��ل��ى ال��خ��رائ��ط 
بالمستشفى،  ال��خ��اص��ة 
والتي تم إعدادها من قبل 
عالمية  استشارية  مكاتب 
وفًقا ألحدث المواصفات 

القياسية والفنية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، أوض���ح 
المستشفى  ع���ام  م��دي��ر 

العريبي،  فتحية  الدكتور 
ال��م��واص��ف��ات  ك��اف��ة  أن 
بالمستشفى،  ال��خ��اص��ة 
الذي ُوضع حجر األساس 
إلع�����ادة أع���م���اره ف���ي 9 
س��ب��ت��م��ب��ر ال���م���اض���ي، تم 
االت���ف���اق ع��ل��ى ت��وري��ده��ا 
مباشرة،  المنشأ  بلد  من 
ووفًقا  أوروبية  ومعظمها 

ألعلى المواصفات.
فتحية  الدكتور  وقالت 
العريبي إن كافة األقسام 
ب��ال��م��س��ت��ش��ف��ى؛ ه���ي من 

أش���رف���ت ع��ل��ى ت��ح��دي��د 
والشركات  االحتياجات 
آلخر  وفًقا  لها،  ال��م��وردة 
التقنية  إليه  توصلت  م��ا 

في هذا الشأن.
وأشارت الدكتور فتحية 
مشروع  أن  إل��ى  العريبي 
الذي  المستشفى،  تركيب 
أشهر،   8 سيستغرق  كان 
ل��ل��ع��دوان  نتيجة  ت��وق��ف 
السافر  والتدخل  التركي 
م��ن��ه ف��ي ش���أن ال��داخ��ل��ي 

للبالد.
وأك�����دت ال��ع��ري��ب��ي أن 
تجري  ب��دأت  مفاوضات 
حالًيا مع شركات بلغارية، 
لتنفيذ المشروع بدال من 
ال��ت��رك��ي، الفتة  ال��ج��ان��ب 
المستشفى  بناء  أن  إل��ى 
لمدينة  ُم��ش��رًف��ا  سيكون 
بحجم  والئ���ًق���ا  ب��ن��غ��ازي، 

تضحياتها. 

ص������رح وزي�������ر ال���ص���ح���ة ف��ي 
سعد  ال��دك��ت��ور  الليبية  الحكومة 
إن  الماضي،  الثالثاء  يوم  عقوب 
البنية  تطوير  على  تعمل  ال���وزارة 
أجل  من  للمستشفيات،  التحتية 
ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ة ال��ط��ب��ي��ة بشكل 
الئق للمرضى، بما يسمح بتطبيق 
وخطة وإستراتيجية وزارة الصحة 

خالل عام 2020 م.
وق��ال وزي��ر الصحة إن ال��وزارة 
تحرص على زيادة السعة السريرية، 
بالداخل، وتقريب  وتوطين العالج 

الخدمة للمواطن.
 وأوضح الوزير أنه خالل الفترة 
العديد  افتتاح  شهدت  الماضية؛ 
م���ن ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات واألق���س���ام 
البلديات  من  عدد  في  والعيادات 
بشرق وغرب وجنوب البالد، وذلك 
األجهزة  ب��أح��دث  تجهيزها  بعد 
للمعايير  وف��ق  الطبية  والمعدات 
العالمية،  الطبية  والمواصفات 
مستشفى  افتتاح  آخ��ره��ا  وال��ت��ي 
جالو المركزي بجنوب شرق البالد 

بسعة 200 سرير.
 وأشار الوزير إلى قرب استكمال 

في  الصحة؛  وزارة  خطة  تنفيذ 
بالداخل،  ال��ع��الج  توطين  مجال 
بمدينة  للمواطن  الخدمة  وتقريب 
من  سلسلة  خ���الل  م��ن  ب��ن��غ��ازي، 
ستشهدها  ال��ت��ي  االف��ت��ت��اح��ات 
المدينة في الفترة القريبة القادمة، 
والمتمثلة بإعادة افتتاح مستشفى 
مستشفى  افتتاح  وإع��ادة  العيون، 
ب��ن��غ��ازي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ل��خ��ص��وب��ة 
والمساعدة على اإلنجاب، وعيادة 

الصابري المركزية، وُغرف العناية 
ال��دراس��ي  وال��م��درج  والعمليات، 
ب��م��س��ت��ش��ف��ى ال���ج���الء ل��ل��ج��راح��ة 

والحوادث بنغازي.
 وتطرق الوزير إلى قرب تفعيل 
لالختصاصات  العربي  المجلس 
ُغرف  جانب  افتتاح  إلى  الطبية، 
الكلى  بمركز  والعنايات  للعمليات 
بمركز  العناية  وُغ��رف��ة  ال��ه��واري، 
ط��ب وج���راح���ة ال��ق��ل��ب ب��ن��غ��ازي، 

وافتتاح عناية الباطنية بمستشفى 
الهواري.

وأشار وزير الصحة إلى افتتاح 
الفترة  خ��الل  الليبية  الحكومة 
ال��ب��ري��ق��ة،  مستشفى  ال��م��ق��ب��ل��ة، 
ب��ن��غ��ازي،  ال��م��س��ال��ك  ومستشفى 
وم��س��ت��ش��ف��ى أم���س���اع���د ال���ع���ام، 
بطبرق،  المختار  ومستشفى عمر 
ومستشفى جالو للطوارئ،  وقسم 
عدد  جانب  إل��ى  بأجدابيا،  كلى 
الرعاية  ووح��دات  العيادات،  من 
الرزم،  أم  ببلدية  األولية  الصحية 
ستشهد  التي  الكفرة  إلى  وص��وال 
للنساء  الكفرة  مركز  افتتاح  قرب 

والوالدة، قسم اإليواء والعمليات.
بجهود  الصحة  وزي���ر  وأش���اد 
الحكومة  وزراء  مجلس  رئ��ي��س 
الثني،  الله  عبد  السيد  الليبية  
ووق��وف��ه ال��دائ��م وال��داع��م ل��وزارة 
الصحة، من أجل النهوض بالقطاع 
الصحي الليبي، ودوره الفاعل في 
الصحي  القطاع  مشاكل  معالجة 
تمر  التي  الصعبة  المرحلة  خالل 
سياسي  انقسام  من  ال��ب��الد،  بها 

وانعدام الموارد واإلمكانيات. 

اجتماع  الطبي  بنغازي  بمركز  الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  مساء  عقد 
سعد  الدكتور  الليبية  بالحكومة  الصحة  وزي��ر  معالى  برئاسة  موسع 
العربية  الزمالة  ومنسقي  المستشفيات  م��دراء  مع  عبدالرازق  عقوب 

للتخصصات الطبية .
وأوضح مدير المكتب اإلعالمي بالمركز خليل قويدر إن وزير الصحة 
بدء حديثه في االجتماع قائآل “عام 2020 انطلقت فيه فكرة التدريب 
للوزارات من خالل اجتماع مجلس الوزراء، الفًتا إلى أن رئيس الوزراء 

أكد إن عام 2020 سيكون عام التدريب في كل الوزارات.
وأوضح عقوب أنه بناًءا على ذلك أنشأت وزارة الصحة مركز تدريب 
داخل الوزارة، وأعدت خطة تدريب كاملة لجميع المرافق الصحية سواء 

كان أثناء العمل أو دورات تخصصية أو الماجستير والدكتوراة.
وهو  الصحة  ل���وزارة  أساسية  رواف��د  هناك   ” أن  إل��ى  عقوب  ون��وه 
المجلس الليبي للتخصصات الطبية الذي يضم كل التخصصات الطبية 
ومعتمد لدينا أكثر من 30 مستشفى تعليمي، وهذه المستشفيات تقوم 
بدورها في الجانب التعليمي والتدريبي في آن واحد، والمجلس العربي 
من  المعتمدة  المستشفيات  من  عدد  أيًضا  لدينا  الطبية  للتخصصات 

المجلس العربي.
وإعطاء  ليبيا  في  العربي  البورد  تنشيط  على  الصحة  وزي��ر  وأك��د 
فرصة للتدريب المحلي من خالل مجلس التخصصات الليبية والعربية 
ومركز تنمية القوة العاملة الطبية الذي يشرف على كل الدورات التي 

تتبع لوزارة الصحة وجميع الدبلومات التخصصية أيًضا .

وبسؤال الوزير عن المشاريع التي سيتم افتتاحها خالل سنة 2020 
أجاب قائآل ” خالل الفترة القادمة مايخص بلدية بنغازي سيتم افتتاح 
وعيادة  سابًقا(،  )العيون  النهر  أيًضا مستشفي  الله،  بإذن  العقم  مركز 
الصابري، كل هذه المشاريع واقفة على بعض اإلجراءات التي لها عالقة 

بالتأثيث الطبي والمعدات الطبية .
افتتاح  الهواري سيتم  بمنطقة  الكلى  الصحة” في مركز  وزير  وتابع 
أجنحة جديدة للغسيل الدموي وتجهيز غرفة عمليات، وبناءا على لجنة 
تم تشكيلها من قبل معالى رئيس الوزراء ووزارة الصحة وفقا لمطلب 
العاملين بمستشفي الهواري العام ستستمر الصيانة فيه بشكل مرحلي .

على  أك��دت  اللجنة  اجتماع  نتائج  على  بناء  أنه  الصحة  وزي��ر  وبين 
في  القديمة  المشاكل  رغم  تجهيزها  تم  التي  األقسام  افتتاح  ض��رورة 

لجنة  وستكلف   ، الهوارى  مستشفى  منها  يعاني  التي  التحتية  البنية 
هندسية إلعداد الجداول والتصاميم وحل المشكلة بشكل جذري ، كل 
هذه المشاريع جاري العمل عليها وسيتم افتتاحها خالل الفترة القريبة 

القادمة .
باإلمكانيات  ومده  الطبي  بنغازي  مركز  عن  الصحة  وزير  وبسؤال 
بنغازي الطبي يعتبر هو الشريان  الوزارة، أجاب معاليه ” مركز  ودعم 
الرئيسي للمنطقة الشرقية، الفًتا إلى أن السعة السريرية فيه وصلت 

اآلن فيه مايقارب 1000 سرير .
والخدمي  التعليمي  بالجانب  مهتمة  ال��وزارة  أن  عقوب  سعد  وبين 
واإليوائي بالمركز ، كما نقوم بدعمه باإلمكانيات الالزمة والميزانيات 
الفترة  خالل  تم  أنه  إلى  الفًتا  المطلوبة،  الصيانات  وجميع  الالزمة 
الماضية افتتاح عدة أقسام ) الجلدية ، عنايات الباطنة ( سواء كانت في 
الباطنة أو النساء والتوليد ، وكل ذلك يؤدي إلى رفع الخدمات الطبية 

ببلدية بنغازي بالكامل وتعويض الفاقد من اآلسره .
التمريض  نقص  لمشكلة  بالنسبة   ” حديثه  عقوب  الدكتور  وختم 
شعبة  فتحنا  كما  االس��ت��ج��الب،  م��ن  دفعة  وص��ول  سيتم  التخصصي 
للقابالت داخل المركز الطبي، وتكمن المشكلة في شح عدد الخرجين 
من التمريض التخصصي من كلية التمريض، لكن هناك أذونات مباشرة 
التمريض هو  التمريض ألن  من  الفاقد  لتعويض  الطبي  المركز  إلدارة 
المساعدة  الطبية  المهن  على  العمل  من   %  80 حيث  العمل  أس��اس 

التمريضية . 

السيد  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
عبدالله عبدالرحمن الثني يوم األربعاء الماضي تطوير 
خطة الحكومة لتوطين العالج في الداخل، وذلك خالل 

اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.
رئاسة مجلس  بديوان  الذي عقد  االجتماع  وناقش 
الوزراء في مدينة بنغازي وحضره رئيس جهاز اإلمداد 
بالداخل  العالج  تطوير  بورتيمة،  أحمد  السيد  الطبي 
وتوطينه، بحيث ال يحتاج المريض إلى السفر للخارج 
للعالج، وذلك من خالل توفير األدوية والمعدات الطبية 

الالزمة للكشف، واألطباء الزوار.
الجمركي  التخليص  مشكلة  إلى  االجتماع  وتطرق 
العام  لأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية للقطاع 
في المطارات والموانيء الليبية، وآلية تذليل الصعاب 

التي تواجهها.
على  االجتماع  ال��وزراء خالل  مجلس  رئيس  واطلع 
العام  ال��ه��واري  ومستشفى  األط��ف��ال  مستشفى  عمل 
 ، وشحات  البيضاء  مستشفيي  إلى  إضافة  ببنغازي، 
المرافق  في مختلف  الكلى  وتوفير مستلزمات غسيل 

التي تختص بهذا الشأن في البالد. 

بنغازي  والحوادث  للجراحة  الجالء  بمستشفى  أقيمت 
الُمخ  ج��راح��ة  قسم  أط��ب��اء  م��ن  بعض  بها  ق��ام  أحتفالية 
جالل  )شاميم  الباكستانية  الممرضة  لأخت  األعصاب 
األخ  بحضور  بالُمستشفى  عملها  فترة  أنهت  التي  الدين( 

رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالُمستشفى. 
بن  »عبدالله  الدكتور  القسم  لرئيس  كلمة  كانت  كما 
أحميد« الذي أثنى على مجهودات الممرضة طوال مسيرتها 

التي كانت لمدة 35 عام وحرصها وتفانيها في العمل. 
وفي ختام االحتفالية قدم شكر خاص لسكرتارية القسم 
األخت )فاطمة السعيطي( على ما بذلته من جهد من أجل 

أن ترى هذه اللمسة الجميلة من الوفاء والتقدير النور.

رئيس مجلس الوزراء يبحث آلية استئناف العمل بإنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي

وزير الصحة الدكتور سعد عقوب:

عام 2020 سيشهد افتتاح سلسلة من المشاريع الصحية في أنحاء الباد

وزير الصحة يؤكد إعداد خطة تدريب كاملة لجميع المرافق الصحية

رئيس مجلس الوزراء يناقش تطوير 
وتوطين العاج بالداخل

تكريم ممرضة باكستانية لحرصها وتفانيها 
في العمل بمستشفى الجاء طوال 35 عام
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أس�����ف�����رت ال���ج���ه���ود 
لقس������م  ال��م��ش��ت��رك��ة 
ال��ب��ح�����������ث ال��ج��ن�����������ائ��ي 
بنغ��ازي  أم��ن  بُم�ديرية 
وأع���ض���اء ق��س��م ش��رط��ة 
ال��ن��ج��دة  وم��رك��ز شرطة 
ال���ق���وارش���ة  م���ن إل��ق��اء 
تشكيل   ع���ل���ى   ال��ق��ب��ض 
ع��ص��اب��ي ي��م��ت��ه��ن س��رق��ة 

األغنام   .
استدالالت 

اإلستدالالت  الموسعة 
العصابي  التشكيل  م��ع 
بتهمة  ضبطه  ت��م  ال���ذي 
امتهان سرقة األغنام في 
الماضية  القليلة  ال��م��دة 
ب��ف��ض��ل ج���ه���ود  أع��ض��اء 
القوارشة  ش��رط��ة  م��رك��ز 
اع���ض���اء ق��س��م ال��ب��ح��ث 
الجنائي تم كشف غموض 
إل��ى  وال��ت��وص��ل  القضية 
ضبطه  ت��م  راب���ع  شخص 
ب��ف��ض��ل ج���ه���ود  اع��ض��اء 
قسم شرطة النج�دة  أدت 
أكثر  تفاصيل  معرفة  إلى 

عن التشكيل العصابي.

تعليمات 
تعليمات  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
ال���س���ي���د رئ����ي����س ق��س��م 
والسيد  الجنائي  البحث 
رئ���ي���س م���رك���ز ش��رط��ة 
القوارشة لتسليم وأستالم 
م���ح���اض���ر ال��م��وق��ف��ي��ن 
وال�����م�����ب�����رزات ألغ���ن���ام 
تقدموا  لمواطنين  تخص 
سرقة  ُمفاُدها  ببالغات 
ت��خ��ص��ه��م  تمكن  أغ��ن��ام 
مركزشرطةالقوارشة  من 
عصابي  تشكيل  ض��ب��ط 
ي��م��ت��ه��ن س��رق��ة األغ��ن��ام 
وبحوزته عدد 128 رأس 
بين  قسم  بالتنسيق  غنم 
ومركز  الجنائي  البحث 

شرطة القوارشة لتسليم و 
موقفين  محاضر  استالم 
األغنام  م��ن  وم��ب��رازات��ه��م 
اعضاء  انتقال  ت��م  عليه 
ق��س��م ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي 

ألستالم الموقفين .
اعترافات 

ب���ن���اء ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات  
ال��ن��ي��اب��ةال��ع��ام��ة ب��ش��أن 
التوسع في األستدالل مع 
المشكوا فيهم حول واقعة 
وبتكثيف  األغ��ن��ام  سرقة 
ال���ت���ح���ري واألس����ت����دالل 
مع  وب��االس��ت��دالل  معهم 
الشخص األول حيُث ذكر 
المضبوطة  األغ��ن��ام  ب��أن 
معه تخصه وانه اشتراها 

م���ن ش��خ��ص اخ����ر منذ 
تم  حيث  يوم   20 حوالي 
األغنام  اصحاب  احضار 
المتقدمين ببالغات حيث 
ت��م ال��ت��ع��رف ع��ل��ى بعض 
من  بهم  الخاصة  األغنام 
المسروقة  األغنام  ضمن 
ال�����ت�����ي ت������م ض��ب��ط��ه��ا 
األول  الشخص  ب��ح��وزت 
وباالستدالل مع الشخص 
ال��ث��ان��ي اف���اد ب��أن��ه يقوم 
األغنام مع شقيقه  برعي 
الثالث  م��ع  وب��االس��ت��دالل 
راعي  عليه  تعرف  حيُث 
وأف���اد  المشتكين  اح���د 
بأنه هو من قام بالدخول 
عليه ومعه ثالث اشخاص 

نارية  أسلحة  وبحوزتهم 
ح��ي��ُث اف����اد راع����ي اح��د 
المذكور  ب��أن  المشتكين 
من  بمسكه  ق��ام  ال��ث��ال��ث 
معه  وال���م���ش���اج���رة  ي����ده 
حيث قام بعد ذلك بتقييد 
كهربائي  سلك  بواسطة 
معهم  وب����االس����ت����دالل   ،
ووضعهم  ال��واق��ع��ة  ح��ول 
ف���ي ال��ح��ج��ز ال��ق��ان��ون��ي 
اعضاء  وب��اف��ادة  بالقسم 
الشخص  ب��أن  التحريات 
ال���وارد اسمه في  ال��راب��ع 
م���ن ضمن  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ه���ذا ال��ت��ش��ك��ي��ل م��وق��وف 
على  الكويفية  سجن  في 
أغنام  سرقة  قضية  ذم��ة 
ال��ت��ي ت��م ال��م��داه��م��ة من 
قبل اعضاء  قسم شرطة 
خطير  لتشكيل  النج�دة 
ه����ذه ال���م���داه���م���ة ال��ت��ي 
استشهد فيها احد أفراده 
في المدة القليلة الماضية 
وتم اتخاذ كافة األجراءات 
إلى  واإلح��ال��ة  القانونية 

النيابة العامة

بُم�ديرية  الجنائي  البحث  قسم  كشف  في 
أمن بنغ��ازي عن التوصل إلى خيوط جريمة  
قتل شخص رميا بالرصاص وسرقة أغراضه  

عام 2018 .  
حيثيات القضية 

قسم  شرع  التي  التحقيقات  تفاصيل  وفي 
البحث الجنائي بها في أعقاب تلقيه بالًغا دون 
أدلة  عن  كاشفاً  بإنقاذه،  اإلسعافات  تفلح  أن 
وبيانات باستخدام كافة الوسائل المهنية التي 
تشير إلى تورطه، بعد تعقب ومراقبة الجاني 
طيلة العامين عززت اقدام المجموعة األولى 
به  واألنتقال  الجاني  على  بالقبض  للتحريات 
واإلستدالل معه وبفضل جهود ومهنية اعضاء 
التحقيق بالقسم بإستدراج الجاني أوالً حول 
داخ��ل  لرفيقه  الشخصي  التعريف  ض��ي��اع 

مسرح الجريمة ولم يتم أخباره بوفاة )المجني 
عليه( اثناء قيامة بالسرقة )على أساس انها 
قضية سلب( دون ان يتم أخباره بوفاة المجني 
حيُث  السلب  بعملية  الجاني  اعترف   ، عليه  
افاد بأن رفيقه ضاع منه تعريفه اثناء عملية 

شخصين  برفقة  ك��ان  بأنه  واع��ت��رف  السلب 
آخرين واعترف بقضية السلب فقط حينها ثم 
تم أخباره بأنه أصيب شخص )المجني عليه 
جيدة  بحالة  اآلن  وهو  السلب  عملية  اثناء   )

عندها اعترف هو من قام بالرماية عليه.
والرماية  السطو  بعملية  اع��ت��راف��ه  وبعد 
في  عليه  المجني  بوفاة  أخ��ط��اره  تم  حينها 
القتل  عليه جريمة  ثبتت  وأنه  الواقعة  ساعة 
، عقبها قام الجاني باإلعتراف وتلى القصة 
كاملة حيث وجد الضحيةمقتوالً  بعيار ناري، 
وبتوسيع األستدالل مع الجاني اعترف بعشر 
ق��ض��اي��ا س��ل��ب م��ن م��واط��ن��ي��ن بسلب أم���وال 
في  اخ��رى  وقضايا  مركبة  وسلب  وه��وات��ف 
مدينة درنة حيث  تم اتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية ضده .

الجنائي  البحث  قسم  تمكن 
ب��ُم�����دي��ري��ة أم���ن ب��ن��غ��������ازي  من 
مروج خمور  على   القبض  إلقاء 
وم����خ����درات وح���ب���وب ه��ل��وس��ة  
م��ؤك��دة   م��ع��ل��وم��ات  ورود   ب��ع��د 
م��ن أح���د ال��م��ص��ادر ال��ُم��وث��وق��ة 
ببيع  يقوم  شخص  إن  مفادها  
نوع  المهلوسة  األق��راص  وترويج 

)ترامدول( .
كمين ُمحكم 

كمين  وإع������داد  وب��م��راق��ب��ت��ه 
جهود  بفضل  و  لضبطه  ُمحكم 
أعضاء قسم البحث الجنائي  تم 
بوهادي على  ضبطه في منطقة 
وبحوزته  الخاصة  مركبته  متن 
نوع  ع��دد 2000ق���رص مهلوس 
إلى  وبأستحضاره  )ت���رام���دول( 
تحريات  محظر  وبفتح  القسم 
قبل ضبطه وبعد عملية الضبط 
اع���ت���رف اس���ت���دالال ب��أن��ه أخ��ذ 
آخر  شخص  م��ن  الحبوب  ه��ذه 
على  التحريات  محضر  وبعرض 
تأشيرة  وب��أخ��ذ  العامة  النيابة 
ال��ن��ي��اب��ة ل��ي��ت��م ض��ب��ط وإح��ض��ار 
تأشيرة  وبتنفيذ  الثاني  الشخص 

كمين  اع���داد  ت��م  العامة  النيابة 
وبالفعل  الثاني  للشخص  ُمحكم 
بفضل جهود األعضاء تم ضبط 
منطقة  ف���ي  ال��ث��ان��ي  ال��ش��خ��ص 
من  أق���راص  وبحوزته  الكويفية 
ترامدول  نوع  المهلوسة  الحبوب 
ب��ه��ا س��ائ��ل  و وع����دد 2 ق��ن��ي��ن��ة 
ُمسكرة  م��ادة  ب��ه  يشتبه  شفاف 
وأث��ن��اء  ال��خ��اص��ة  مركبته  داخ���ل 
لمنزل  دخوله  تم  ضبطه  عملية 
وحسب المعلومات الواردة للقسم 
في  يستخدمه  المنزل  ه��ذا  ب��أن 

تعاطي الخمور والمسكرات ، وال 
يوجد به عنصر نسائي من ذويه 
حيث يستخدمه من قبل العمالة 
االح��ت��رازي  وبالتفتيش  ال��واف��دة 
مالي  مبلغ  ع��ل��ى  ع��ث��ر  ل��ل��م��ن��زل 
وثمانية  ال��ف  سبعةعشر  وق��دره 

وتسعون دينار .
ليتم القبض عليه  واخذه إلى 
استدالل  محضر  وبفتح  القسم 
مع المعنين ، حيث اعترف األول 
من  األق��راص  ه��ذه  يشتري  بأنه 
دينار  األف  ستة  بمبلغ  ال��ث��ان��ي 

ل��ل��دس��ت��ة ال��ت��ي ب��ه��ا ع���دد ال��ف 
منطقة  ف��ي  بيعها  وي��ق��وم  ق��رص 
بمبلغ  )األك����ش����اك(  ب��وه��دي��م��ة 
وقبل  للدستة  دينار  آالف  سبعة 
التعامل مع الثاني كان يتعامل مع 
مصدر آخر في منطقة بوهديمة 
بأنه  اس��ت��دالالً  الثاني  واع��ت��رف 
المهلوسة من  أقراص  ببيع  يقوم 
سنة  وتحديداً  التسعينات  فترة 
 1997 س��ن��ة  وس��ج��ن   1995
والتأهيل   األص��الح  مؤسسة  في 
قضية  ذمة  على  الكويفية  سجن 
أقراص مهلوسة ، وكذلك اعترف 
شراء  في  يتعامل  بأنه  استدالال 
المهلوسة مع سبع  الحبوب  وبيع 
اشخاص اخرين وأفاد بأسمائهم 
قضية  في  مطلوبين  انهم  ليتبين 
بيع األقراص المهلوسة ، وحسب 
أق����وال ال��ث��ان��ي ب��ان��ه ي��ق��وم ببيع 
بنغ��ازي  مدينة  داخ���ل  وت��روي��ج 
وال��س��ب��ع األش���خ���اص األخ��ري��ن 
من  السموم  هذه  بجلب  يقومون 
اتخاذ  تم  بنغ�����ازي  مدينة  خارج 
واآلن  القانونية  األج��راءات  كافة 

في قبضة العدالة.

قام قسم البحث الجنائي المرج   بإلقاء القبض 
يقومون  السودانية  الجنسية  من  أشخاص  على  
دول��ة  إل��ى  وتهريبيها  وبيعها  س��ي��ارات  بتفكيك 

السودان .
تفاصيل القضية 

 بعد ورود معلومات من مصادر خاصة مفادها 
يقومون  السودانية  الجنسية  من  أشخاص  وج��ود 
بحي  ورش��ة  داخ��ل  السيارات  بعض  وفك  بتخريد 
بتهريبها وتجهيزها إلي  الصناعية ويقومون أيضاَ 

دولة السودان.
تم التأكيد على المعلومات من قبل قسم البحث 
هذه  بخصوص  تحري   محضر  فتح  و  الجنائي 
أماكن  وتحديد  ال��ورش��ة  مكان  وتحديد  الواقعة 
المحضر  أوراق  وعرض  داخلها  األشخاص  هؤالء 
اإلذن  أعطت  بدورها  والتي  العامة   النيابة  علي 
األشخاص  وضبط  وتفتيشها  الورشة  بمداهمة  

الذين يعملون داخلها .
البحث  قسم  أع��ض��اء  ق��ام  اإلذن   أخ��ذ  وب��ع��د 
السيارات  بعض  وبحوزتهم  بضبطهم  الجنائي 
إلي  بهم  للتهريب وتم اإلنتقال  المفككة والجاهزة 
القسم  إلى  الوصول  وبعد  الجنائي  البحث  قسم 
إليهم  نسب  بما  واع��ت��رف��وا  معهم  االس��ت��دالل  ت��م 
وإيداعهم بالحجز القانوني إلي حين عرضهم علي 

النيابة العامة للتصرف.

التابع  بنغازي  المخدرات  مكافحة  فرع  تمكن 
والمؤثرات  المخدرات  لمكافحة  العامة  ل��إدارة 
العقلية  من ضبط  مايقارب عن )6.150( ستة 
كيلو ومئة وخمسون جرام من مخدر الحشيش وعدد 

)4200( أربعة ألف ومائتان قرص ترامادول.
وذلك عقب ورود معلومات مصدرية مفادها  أن 
المخدرات  ترويج  يمتهن  الجنسية  ليبي  شخص 
والمؤثرات العقلية وهو من ذوي السوابق باإلتجار 
بالمواد المخدرة ومطلوب لدى مكافحة المخدرات.

وبعد أن تم تأكيد صحة المعلومات الواردة في 
يحوز  بأنه  تبّين  والمتابعة  بالتحري  المعني   حق 
على كمية كبيرة من المواد المخدرة نوع حشيش 
و األقراص المخدرة نوع ترامادول حيث تم إعداد 
النيابة  على  وعرضها  اس��ت��دالالت  جمع  محضر 
العامة ألخذ األذن لضبط المعني ومداهمة منزله 
حيث تم مداهمة المنزل بمنطة أرض شبنه وضبط 
داخل المنزل كمية كبيرة من المواد المخدرة نوع 

حشيش وأقراص مخدرة.
بلغت الكمية المضبوطة حوالي)6.150( ستة 
الحشيش  مخدر  من  ج��رام  وخمسون  ومئه  كيلو 
أربعة ألف ومائتان قرص مخدر  وعدد )4200( 
لتر  وقنينة سعة نصف  ترامادول  ومؤثر عقلياًنوع 

بها خمرة صنع محلي . 
حياله  قانونية  أج��راءات  من  مايلزم  أتخاذ  تم 

وأخطار النيابة العامة بذلك.

جهود مشتركة لجنائي بنغازي وقسم شرطة النجدة ومركز القوارشة 

تسفر عن ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة األغنام 

جنائي بنغازي يكشف خيوط واقعة جريمة قتل  منذ عامين 

مروجي  مخدرات  وحبوب هلوسة في قبضة العدالة

جنائي المرج يضبط عصابة تمتهن تخريد 
السيارات  وتهريبها إلي دولة السودان 

مكافحة المخدرات بنغازي 

تضبط 6 كيلو مخدر حشيش 
و4200 قرص ترامادول



12 الرياضة
األحد 29 جمادى اآلخر 1441هـ الموافق 23 فبراير 2020م العدد )68(  

منتخب ليبيا للمحليين في المجموعة الثانية  بكأس األمم األفريقية 2020 
الكاميرونية  بالعاصمة  سحبت 
قرعة  الماضي  االثنين  يوم  ياوندي 
نهائيات بطولة كأس األمم األفريقية 
لالعبين المحليين ال�»شان 2020«، 
والمقرر إقامتها في الكاميرون خالل 
الفترة من 4 إلى 25 أبريل المقبل.

قوية،   مواجهات  القرعة  وشهدت 
حيث أوقعت القرعة منتخبنا الوطني 
ال���ذي ي��ش��ارك ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة في 
عامين  كل  م��رة  تقام  التي  البطولة 
صحبة  ال��ث��ان��ي��ة،  المجموعة  ف��ي   ،
برازافيل  والكونغو  النيجر  منتخبات 

والكونغو الديمقراطية.
وبحسب متابعين للشأن الرياضي 

لمنتخبنا  جيدة  تعتبر  القرعة  ف��إن 
الوطني بعد أن تجنب مواجهة بطل 
النسخة الماضية المنتخب المغربي، 
ومضيف البطولة منتخب الكاميرون، 
وح��س��اب��ي��اً ل��ن ي��ص��ع��ب ع��ل��ى أب��ن��اء 
المدرب »فوزي البنزرتي« تجاوز هذه 
المنتخبات في المرحلة األولى على 
األقل . إن لم يكن بلوغ الدور النهائي 
وصعود فرسان المتوسط إلى منصة 
النهائية بنسخة  التتويج في المباراة 
مكررة لرفاق »نشنوش« عام 2014 

 .
وب��ح��س��ب ال��ق��رع��ة ف��ق��د ج���اءت 
النحو  ال��م��ج��م��وع��ات األرب��ع��ة ع��ل��ى 

التالي : 
الكاميرون  األول����ى:  المجموعة 

وزيمبابوي وبوركينا فاسو ومالي.
والنيجر  ليبيا  الثانية:  المجموعة 
وال���ك���ون���غ���و ب���رازاف���ي���ل وال��ك��ون��غ��و 

الديمقراطية.
المجموعة الثالثة: المغرب وتوغو 

وأوغندا ورواندا.
ال��م��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة : زام��ب��ي��ا 

وتنزانيا وناميبيا وغينيا .
ثالثة  في  البطولة   لقاءات  وتقام 
مدن كاميرونية هي ياوندي ، ودواال، 
االفتتاح،  مباراة  وستجمع  وليمبي، 

منتخبي الكاميرون وزيمبابوي .

كتب :  سيف النصر أمبية
فقد فريق الهالل األول للكرة الطائرة 
العربية  بالبطولة  تواليا،  الثانية  مباراته 
البحريني  االهلي  فريق  أم��ام  لأندية 
بنتيجة ثالثة أشواط دون رد، في المباراة 

التي جرت بصالة المقاولون العرب. 
ه���ذه ال��م��ب��اراة ال��ت��ي أق��ي��م��ت - ي��وم 
إال  الخسارة  رغم   - الماضي  الخميس 
قدم  ال��ط��ائ��رة  للكرة  ال��ه��الل  ف��ري��ق  أن 
فيها مستوى طيب وكان ندا عنيدا أمام 

األهلي البحريني، وحاول خالل أشواط 
ال��ع��ودة م��ج��ددا على  صعيد  ال��م��ب��اراة 

النتيجة.
من  البحريني  األه��ل��ي  فريق  وتمكن 
لصالحه  األول  الشوط  وإن��ه��اء  التفوق 
في  ت��ف��وق��ه  وع���زز   ،23/25 بنتيجة 
بنتيجة 23/25،  وكرر  الثاني  الشوط 
الثالث  ف��ي  البحريني  األه��ل��ي  التفوق 

بنتيجة 14/25.
للكرة  ال��ه��الل  ف��ري��ق  وق��د فقد  ه��ذا 

الطائرة يوم - اإلربعاء الماضي - أولى 
فريق  أم��ام  العربية  بالبطولة  مباريات 
ثالثة  بنتيجة  اإلم��ارات��ي  األهلي  شباب 
 ،16/25  ،18/25 رد،  دون  أش��واط 

.19/25
الهالل  فريق  أن  إلى  اإلش��ارة  وتجدر 
ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة أوق��ع��ت ال��ق��رع��ة في 
فريق شباب  الثانية، صحبة  المجموعة 
البحريني،  واألهلي  اإلم��ارات��ي،  األهلي 

باإلضافة إلى جباليا الفلسطيني.

الوطني  المنتخب  تغلب 
ع��ل��ى  ع���ام���ا   20 ت���ح���ت 
بهدفين  السوداني  نظيره 
الجولة  ف��ي  م��ق��اب��ل  دون 
االول�����ى م���ن ال��م��ج��م��وع��ة 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة ك��اس 
والتي  للمنتخبات  العرب 
ولم  السعودية  تحتضنها 
أي  االول  ال��ش��وط  يشهد 
ه����دف م���ن ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن 
المتوسط  ف��رس��ان  وك���ان 
ال��ش��ب��ان االخ���ط���ر ب��ع��دد 
م���ن ال���ف���رص ال��م��ب��اش��رة 
افتتح  الثاني  الشوط  وفي 
القليب«  »نوالدين  الالعب 
ال���م���ب���اراة  اه������داف  اول 
وفي  ال����53  الدقيقة  ف��ي 
ال��دق��ي��ق��ة ال�����71 اض��اف 
الهدف  ال��غ��ن��اي«  »اس���الم 
الوطني  للمنتخب  الثاني 

ب���ع���د ت���م���ري���رة ع��رض��ي��ة 
اسكنها فى شباك منتخب 
المنتخب  ليحقق  السودان 
الوطني اول ثالث نقاط له 
في البطولة، ونجح شباب 
الفرسان في تحقيق الفوز 
يوم  التوالي  على  الثاني 

أمس األول الجمعه بتفوقه 
ع��ل��ى ال��ف��ري��ق األم���ارات���ي 
سجلهما  هدفين  بفضل 
الذي  المصراتي  إبراهيم 
في  األول  ال��ه��دف  أح���رز 
ال��دق��ي��ق��ة 12 م��ن ب��داي��ة 
ال��ل��ق��اء، وأض����اف أس��ام��ة 

الثاني  ال��ه��دف  الصريط 
في الدقيقة 80 من زمن 
المباراة، وذلك بعدما نجح 
في  اإلم��ارات��ي  المنتخب 
تسجيل هدف التعادل في 

الشوط الثاني. 
المنتخب  يرفع  وبذلك 

ال��وط��ن��ي رص��ي��ده إل���ى 6 
ترتيب  ص���دارة  ف��ي  نقاط 
ال���م���ج���م���وع���ة وي��ح��س��م 
ت��أه��ل��ه إل����ى ال������دور رب��ع 
ويأتي  »الثمانية«،  النهائي 
في  السنغالي  المنتخب 
 4 برصيد  الثاني  المركز 
رصيد  تجمد  بينما  نقاط 
عند  اإلم��ارات��ي  المنتخب 
المركز  في  واح��دة  نقطة 
السودان  ومنتخب  الثالث 
ب��دون  ال��راب��ع  المركز  ف��ي 

رصيد.
وي�����ش�����ارك م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
ل��ل��ش��ب��اب، ف���ي ال��ن��س��خ��ة 
األول�������ى م����ن ال��ب��ط��ول��ة، 
ح��ي��ث وق���ع ال��ف��رس��ان في 
التي  ال��راب��ع��ة  المجموعة 
ال��س��ودان  منتخبات  تضم 

والسنغال واإلمارات.

اس��ت��ق��ب��ل م���س���اء ي���وم 
السيد  الماضي  الثالثاء 
إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
لكرة  ال��س��ع��ودي  االت��ح��اد 
ال���ق���دم ي��اس��ر ب���ن حسن 
وال��س��ي��د األم���ي���ن ال��ع��ام 
بمقر  بالقاسم  اب��راه��ي��م 
رئيس  السعودي  االت��ح��اد 
االتحاد الليبي عبدالحكيم 

النائب  رف��ق��ة  الشلماني 
ال��ح��ب��ي��ب  ح��س��ي��ن  األول 
التنفيذي  المكتب  وعضو 

مجدي شعيب. 
ون��وق��ش خ��الل ال��زي��ارة 
المشترك  التعاون  كيفية 
والتنسيق بين الطرفين في 
وتوطيد  الخبرات  ت��ب��ادل 

العالقات. 

طائرة الهال تفقد مباراتها الثانية تواليا بالبطولة العربية لألندية

منتخب شباب ليبيا يتأهل رسميا إلى ربع نهائي البطولة العربية بالفوز على السودان واإلمارات

رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم يزور اتحاد الكرة السعودي

ن��ال الع��ب ن���ادي ال��ب��ران��س »يوسف 
البطل  لقب  ال��ح��ص��ادي«  عبدالباسط 
لبطولة   16 سن  تحت  األول  والترتيب 
الكالسيكي  للشطرنج  الدولية  “أريتا” 
أقيمت  وال��ت��ي  ال��ت��اس��ع��ة  نسختها  ف��ي 
بهذا  ليصل  العربية،  مصر  بجمهورية 
التصنيف  في  النقطة 72  إلى  اإلنجاز 

الدولي .
فيها  ش��ارك  الدولية  “أري��ن��ا”  بطولة 
الجزائر،  مصر،  دول  من  العبا   150
دولة  إل��ى  باإلضافة  ال��س��ودان،  اليمن، 
ليبيا التي كان الحصادي يحمل اسمها 
ف��ي ال��م��ش��ارك��ة ال��دول��ي��ة وع��ل��ى نفقته 

الخاصة. 

»الحصادي« يحصد الترتيب األول 
في بطولة »أرينا« الدولية


