
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة  التقى 
المستشار ”عقيلة صالح” والوفد المرافق 
له بالعاصمة الجزائرية مساء يوم السبت 
ال��م��اض��ي ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س ال��ج��زائ��ري 
”ع��ب��دال��م��ج��ي��د ت���ب���ون” ل��ب��ح��ث ت��ط��ورات 
األوض���اع ف��ي ليبيا وُس��ب��ل إن��ه��اء األزم��ة 

الليبية. 
وعقب اللقاء أدلى فخامة رئيس مجلس 
النواب المستشار ”عقيلة صالح” بتصريح 

صحفي جاء فيه :
دعوة  على  بناًء  الجزائر  بزيارة  قمنا   ”
”عبدالمجيد  الرئيس  فخامة  من  كريمة 
ليبيا  ما يجري في  لمناقشة  وذلك  تبون  
وقد  الليبية  لألزمة  الحل  كيفية  ومناقشة 
قال لنا فخامة الرئيس ”عبدالمجيد تبون” 

وبكل وضوح اننا مع ليبيا وبأنه رهن إشارة 
الليبيين وبأنه سيسعى مع زمالئه الرئيس 
يكونو  حتى  التونسي  والرئيس  المصري 
ي��داً واح���دة م��ن أج��ل ح��ل األزم���ة الليبية 
ُقدمت  التي  المبادرة  وبأنه قد أطلع على 
منا وأُعلنت في مصر وبأنه سيبذل ُقصار 
جهده من أجل لم شمل الليبيين وجمعهم 

على طاولة الحوار والوصول إلى حل طبقاً 
لمخرجات مؤتمر برلين. “

ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  وك���ان ف��خ��ام��ة 
القائد األعلى للقوات المسلحة المستشار 
المرافق  الرسمي  والوفد  صالح”  “عقيلة 
له الذي يضم معالي رئيس ديوان مجلس 
النواب السيد ”عبدالله المصري” ورئيس 

اللواء ”مصطفى  العامة  المخابرات  جهاز 
المقرعن” ورئيس هيئة القضاء والسيطرة 
اللواء ”عون الفرجاني”، وصل ظهر السبت 
حيث  الجزائرية  العاصمة  ال��ى  الماضي 
كان في استقبالهم رئيس المجلس الشعبي 
الوطني الجزائري ”سليمان شنين” ووزير 

الخارجية الجزائري ”صبري بوقادوم ”.
ال��رس��م��ي باسم  ال��م��ت��ح��دث  وب��ح��س��ب 
بليحق”  ”عبدالله  السيد  النواب  مجلس 
من  رسمية  بدعوة  أتت  الزيارة  هذه  فإن 
المجيد  ”عبد  الجزائري  الرئيس  فخامة 
تبون” وتم خاللها بحث العالقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين وتطورات األوضاع 
 ” القاهرة  و“إع��الن  والمنطقة  ليبيا  في 

إلنهاء األزمة الليبية.

باسم  ال��رس��م��ي  المتحدث  أع��ل��ن 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د “ع��ب��دال��ل��ه 
بليحق” بأنه تم تأجيل جلسة المجلس 
بمقر  عقدها  الُمزمع  من  ك��ان  التي 
مجلس النواب بمدينة طبرق يوم الغد 

اإلثنين. 
ت��ص��ري��ٍح  ف��ي   ” بليحق  وأض�����اف” 
إلى  الجلسة  تأجيل  تم  بأنه  صحفي 
تطورات  على  بناًء  آخ��ر  إشعار  حين 
 ” كورونا   ” لفيروس  الوبائي  الوضع 
الحدود  وإغالق  البالد  في  المستجد 
اإلدارية لمدينة طبرق وعدد من المدن 

نتيجة هذه التطورات .
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عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب:

نثمن تصريحات الرئيس الفرنسي 
حول التدخل التركي في ليبيا

رييس مجلس الوزراء يطلع على مستجدات الوضع 
الراهن خالل اجتماع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي

بلدية بنغازي تشرع بتنفيذ الُجزر الوسطية من الدائري الرابع 
بمفترق المديرية حتى شارع السودان بمنطقة بوهديمه

رئيس مجلس الوزراء يلتقي 
اعيان ومشايخ قبيلة الشواعر

رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ى 
النواب المستشار ”عقيلة صالح” يوم 
السادة  من  عدداً  الماضي  الخميس 
المنطقة  النواب عن  أعضاء مجلس 
مع  فخامته  بحث  حيث  الجنوبية، 
تطورات  المجلس  أع��ض��اء  ال��س��ادة 
ال��ب��الد بشكل ع��ام،  ف��ي  األوض����اع 
باإلضافة إلى األوضاع في المنطقة 
هذه  خ��الل  واحتياجاتها  الجنوبية 
الوضع  ت��ط��ورات  مع  خاصة  الفترة 

المستجد  كورونا  لفيروس  الوبائي 
اللقاء  ت��ن��اول  كما   ”19  – ”كوفيد 
ع��م��ل م��ج��ل��س ال���ن���واب خ���الل ه��ذه 

الفترة وتطورات األوضاع السياسية 
الداخلي  الصعيد  على  ال��ب��الد  ف��ي 

والخارجي.

ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة  تلقى 
مساء    ” ص��ال��ح  عقيلة   ” ال��م��س��ت��ش��ار 
من  هاتفياً  إت��ص��االً  الماضي  الخميس 
السيدة  ليبيا  لدى  فرنسا  سفيرة  سعادة 
” بياتريس لو فرابير دو هيلين ” ، حيث 
تطورات  اإلتصال  خالل  الجانبان  تناول 

األوضاع في ليبيا والمنطقة.
باسم  ال��رس��م��ي  المتحدث  وبحسب 
فقد  بليحق”  “عبدالله  ال��ن��واب  مجلس 

ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  ت��ن��اول 
اإلتصال  خالل  فرنسا   سفيرة  وسعادة 
وقف  ودع��م  الليبية  األزم���ة  إن��ه��اء  ُسبل 
إطالق النار ، ووقف التدخالت الخارجية 
على  ال��ج��ان��ب��ان  أك���د  ح��ي��ث   ، ليبيا  ف��ي 
ضرورة إحترام وقف إطالق النار ووقف 
تدفق األسلحة والمرتزقة و باإلضافة إلى 
لثروات  توزيع عادل  آليات تضمن  إنشاء 
الليبيين ، فيما أكدت السيدة ”بياتريس” 

لمجهودات  فرنسا  دعم  عن  جانبها  من 
القاهرة إلنهاء األزمة الليبية.

”بليحق”  بحسب  الجانبان  وأك��د  كما 
وعلى  سياسي  ليبيا  في  الحل  أن  على 
تحت  السياسي  الحوار  استئناف  وجوب 
لمخرجات  وفقاً  المتحدة  األم��م  رعاية 
مؤتمر برلين ، وبضرورة وقف التدخالت 
الليبية  ال��س��ي��ادة  واح���ت���رام  ال��خ��ارج��ي��ة 
والتوزيع المنصف والعادل لموارد البالد.

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س مجلس 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 
من  ع��دداً  الماضي  الخميس  ي��وم 
واألساتذه  التدريس  هيئة  أعضاء 
م����ن ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
والقانونية وغيرها من جامعتي عمر 
المختار و محمد بن علي السنوسي 
أعضاء  مع  فخامته  بحث  حيث   ،
هيئة التدريس وأساتذة الجامعتين 

واحتياجاتها من  الجامعات  أوضاع 
أجل تطوير العمل الجامعي والرفع 
للجامعات  التعليمي  المستوى  من 

الليبية. 
ومن جانب آخر تناول اللقاء آخر 
األوض��اع  وت��ط��ورات  المستجدات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي ال��ب��الد وم��ب��ادرة 
ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
التي  الليبية  األزمة  إلنهاء  األخيرة 

القاهرة” حيث  ”إعالن  انبثق عنها 
وال��ق��ان��ون  السياسة  أس��ات��ذة  أك��د 
المبادرة  لهذه  وتأييدهم  دعمهم 
إنهاء  إلى  إلى حل يفضي  للوصول 
االستقرار  وع��ودة  الفوضى  حالة 
األمن  وتحقيق  الدولة  لمؤسسات 
البالد  أنحاء  كافة  في  واالستقرار 
إعمار  وإع��ادة  البناء  مرحلة  لبدء 

الوطن .

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي عددًا من السادة أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية

فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة فرنسا تطورات األوضاع في ليبيا

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء هيئة التدريس 
وأساتذة جامعتي عمر المختار ومحمد بن علي السنوسي

استقبل القائد العام للقوات المسلحة 
العربية الليبية المشير أركان حرب »خليفة 
المستوى  رفيع  وف��داً  حفتر«  ابوالقاسم 
الثاني  النائب  معالي  من  تكون  وال��ذي 
أحميد  الدكتور  النواب  مجلس  لرئيس 
حومة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي 
عبدالهادي  الدكتور  الليبية  بالحكومة 
للقوات  العامة  القيادة  ومندوب  الحويج 
أطلعه  والذي  الليبية،  العربية  المسلحة 
لدولة روسيا  الزيارة األخيرة  نتائج  على 
موقف  خاللها  ث��ّم��ن  حيث  االت��ح��ادي��ة، 
القيادة العامة ومجلس النواب و الحكومة 
في إعالن القاهرة وخاصة وقف إطالق 
وفق  السياسية  للعملية  وال��ع��ودة  ال��ن��ار 
على  ترتكز  والتي  الليبي  الشعب  ثوابت 
خروج المرتزقة األجانب ورفض العدوان 
دولة  وقيام  المليشيات  وتفكيك  األجنبي 
اإلره��اب  ونهاية  والمؤسسات  القانون 

وضمان توزيٍع عادٍل للثروات.

القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية يستقبل 
معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والوفد 

المرافق له بعد عودتهم من روسيا

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب:
تأجيل جلسة اإلثنين 

إلى حين إشعار آخر
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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
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مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
النواب الليبي المستشار “عقيلة 
إقامته في مدينة  بمقر  صالح”، 
بالحكومة  الصحة  وزي��ر  القبة، 
عقوب  س��ع��د  ال��دك��ت��ور  الليبية 
وخصص اللقاء لبحث مستجدات 
الوضع العام بالبالد وخاصة ما 
يتعلق بفيروس كورونا الذي يمثل 
دول  ولمختلف  لبالدنا  تهديدا 

العالم .
ضرورة  على  االتفاق  تم  وقد 
الخطر  بهذا  الوعي  درج��ة  رف��ع 

ومواجهته مواجهة شاملة. 
مجلس  رئ��ي��س  فخامة  وأك���د 
كافة  تنفيذ  أهمية  على  النواب 
الخطة المتبعة وما تم إنجازه الى 
حد اآلن على المستوى الطبي. 

وأع�����رب ع���ن ي��ق��ي��ن��ه ب��ق��درة 
مواجهة  ع��ل��ى  الليبية  ال��دول��ة 
عليه  واالنتصار  الفيروس  ه��ذا 
ب��ت��ض��ام��ن ال���دول���ة وال��م��ج��ت��م��ع 
ال���م���دن���ي واالج����ه����زة االم��ن��ي��ه 
وع��دم  والعسكرية  وال��ش��رط��ي��ة 
االستهانة بخطورته والعمل وفق 
الحكومة  تقودها  واح��دة  خطة 
وب��اء  لمكافحة  العليا  واللجنة 
القائد  قبل  من  المكلفة  كورونا 
المشير  المسلحة  للقوات  العام 
بالقاسم  خليفة  ح���رب  ارك����ان 

حفتر .

ودعا الى االلتزام باإلجراءات 
المعلنة، والحد من التنقالت إال 
وجوب  على  مشددا  للضرورة، 
وال  مسؤوال  المواطن  يكون  أن 
العدوى  في  التسبب  في  يساهم 

ونشر المرض.
وت����ن����اول ال���ل���ق���اء ج��م��ل��ة من 
الموضوعات التي تتعلق بمتابعة 
موقف اللجان المختصة بجائحة 
كورونا على مستوى كل البلديات 
مدينة  في  األخيرة  والمؤشرات 
اتخذت  التي  واإلج��راءات  سبها 
في هذا الشأن من قبل الحكومة 
اللجنة  م��ع  بالتنسيق  الليبية، 

وباء  بمكافحة  المختصة  العليا 
كورونا .

االجتماع  في  التطرق  تم  كما 
الذي حضره مدير عام مستشفي 
التعليمي  ال��ع��الج��ي  ال���وح���دة 
االس��ت��اذ أب��راه��ي��م ف���وزي ع��زوز 
العمل  استئناف  مناقشة  إل��ى 
استكمال  م��ش��روع  تنفيذ  ف��ي 
م��س��ت��ش��ف��ي ال���وح���دة ال��ع��الج��ي 
عام  منذ  المتعثر  درنه  التعليمي 
مع  بالتنسيق  وذل����ك   2011
بالحكومة  الوزراء  رئيس مجلس 

الليبية السيد عبدالله الثني . 
ك���م���ا ن����وق����ش اي����ض����ا ع���دة 

باستكمال  تتعلق  م��وض��وع��ات 
مع  اإلداري��ة  إلجراءاتها  الشركة 
ذات  الجهات  و  الصحة  وزارة 
التكليفات  الستصدار  العالقة 
نهاية  قبل  واستكمالها  لتنفيذها 
العام الحالي مع ضمان التنفيذ، 
وفًقا للمواصفات العالمية وذلك 
التنفيذية  األجهزة  مع  بالتنسيق 

المختصة.
وأوصى فخامة رئيس مجلس 
الشركة  بمنح   ، الليبي  ال��ن��واب 
كحد  أسبوعين،  معها  المتعاقد 
أق���ص���ى الس��ت��ي��ف��اء اج��راءت��ه��ا 
أرض  على  المشروع  في  للبدء 
الشركة  ستتعرض  وإال  ال��واق��ع، 
للمخالفة القانونية ويسحب منها 

المشروع.
مستشفى  أن   ، ال���ي  وي��ش��ار 
درنه  التعليمي  العالجي  الوحدة 
ذات  طبرق  باب  بمنطقة  الواقع 
سعة سريره تقدر )525( سرير 
ال يزال تحت الصيانة الكاملة منذ 
المستشفي  ويعمل   2011 عام 
عيادات  خالل  من  بقدرة  حاليا 
وتوجد  المدينة  داخ��ل  متفرقه 
الطبية  التخصصات  أغلب  بها 
وت���ج���ري ب���ه ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل��ي��ات 
ويستقبل  وال����والدة  ال��ج��راح��ي��ة 
المناطق  م��ن  ال��ح��االت  جميع 

المجاورة.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الصحة بالحكومة الليبية 

النواب  التقى فخامة رئيس مجلس 
الليبي المستشار “عقيلة صالح” بمقر 
إقامته في مدينة القبة مع عميد بلدية 
الغيثي  المنعم  عبد  المستشار  درن��ة 
مستجدات  لبحث  ال��ل��ق��اء  وخ��ص��ص 

الوضع العام بما يتعلق بمدينة درنة
مهمة  نقاط  عدة  مناقشة  تم  حيث 
ت��خ��ص ال��م��دي��ن��ة، وق���د ت���م  اع��ت��م��اد 
المقدمة  درنة  بلدية  استقرار  ميزانية 
عبد  المستشار  درنة  بلدية  عميد  من 

رئيس  فخامة  وأك��د  الغيثي.  المنعم 
مجلس النواب على أهمية تنفيذ خطة 
اخر  علي  والوقوف  درنه  بلدية  عميد 

المستجدات بالخصوص.
المواضيع  من  جملة  اللقاء  وتناول 
المختصة  اللجان  بمتابعة  تتعلق  التي 
الستصدار  والتنسيق  ال��ش��أن  ب��ه��ذا 
وفًقا  واستكمالها  لتنفيذها  التكليفات 
األج��ه��زة  م��ع  المتبعة  ل��ل��م��واص��ف��ات 

التنفيذية المختصة.

التقى فخامة رئيس مجلس 
»عقيله  المستشار  ال��ن��واب 
صالح« رؤساء واعضاء نقابات 
م��وظ��ف��ي ج��ام��ع��ات اج��داب��ي��ا 
وب���ن���غ���ازي وع��م��ر ال��م��خ��ت��ار 
وطبرق حيث نوقش في هذا 
اللقاء جملة من الموضوعات 
بالعمل  المتعلقة  والقضايا 
في الجامعات الليبية وقانون 
ال��ج��ام��ع��ات ال����ذي اص����دره 

مجلس النواب.
وبحسب تصريح المستشار 
مجلس  ل��رئ��اس��ة  االع���الم���ي 

عبدالكريم  فتحي  ال��ن��واب 
ال��م��ري��م��ي ف��ق��د ت���م أي��ض��ا 
م��ن��اق��ش��ة ال���م���ب���ادرة ال��ت��ى 

مجلس  رئيس  فخامة  قدمها 
الليبية  االزم���ة  لحل  ال��ن��واب 
لمصر  فخامته  زي��ارة  ونتائج 
الراهنة  واالوض��اع  والجزائر 

في ليبيا.
قدمت  اللقاء  نهاية  وف��ي 
الجامعات  موظفي  نقابات 
شهادة تقدير ودرع للمستشار 
»عقيله صالح« تقديراً لجهوده 

ومواقفه الوطنية الثابتة.

وزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
االثنين  ي���وم  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
الماضي في مكتبه بديوان رئاسة 
مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، 
طبرق  عن  النواب  مجلس  عضو 

السيد الصالحين عبدالنبي.
مجلس  رئيس  السيد  وناقش 
عددا  النائب  سيادة  مع  ال���وزراء 
من المواضيع الهامة على راسها 
االج������راءات ال��م��ت��خ��ذة م��ن قبل 
ملف  الدارة  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
الغربية،  المنطقة  من  المهجرين 
االحترازية  التدابير  الى  اضافة 
والوقائية المتخذة لمكافحة وباء 

كورونا.
مشكلة  االج��ت��م��اع  ن��اق��ش  كما 
مرتبات موظفي شركات خدمات 

النظافة العامة واليات حلها.
مجلس  رئ���ي���س  ن���اق���ش  ك��م��ا 
الوزراء مع سيادة النائب مشروع 

انشاء مصفاة طبرق، اضافة الى 
مشروع خط مياه النهر الصناعي 

اجدابيا - طبرق.
وبحث االجتماع مشروع توصيل 
المياه من ابار اشلبي بمدينة درنة 

وصيانة مصفاة البمبة.

مجلس  رئيس  استقبل 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  وزراء 
في  الماضي  االثنين  ي��وم 
م��ك��ت��ب��ه ب����دي����وان رئ��اس��ة 
ال��وزراء في مدينة  مجلس 
مجلس  ع��ض��و  ب���ن���غ���ازي، 
النواب عن البيضاء السيد 

عبدالمطلب ثابت. 
رئ��ي��س  س���ي���ادة    وبحث 
سيادة  مع  ال��وزراء  مجلس 
ازالة مبنى  النائب مشروع 
وانشاء  البيضاء  محكمة 
ب���دي���ل ج���دي���د ل��م��ب��ن��اه��ا 

المتهالك.

  وناقش االجتماع مشروع 
استكمال مستشفى النساء 

والوالدة بمدينة البيضاء.
االج��ت��م��اع  ن��اق��ش    كما 
المتعاقد  الطرق  مشاريع 
البيضاء  ب��م��دي��ن��ة  عليها 
واف��ق  حيث  واستكمالها، 
ال���س���ي���د رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الوزراء على التعاقد لتنفيذ 

الغريقة  ط��ري��ق  م��ش��روع 
قصر المقدم.

الى  االج��ت��م��اع    وتطرق 
اوض�����اع ال��م��ه��ج��ري��ن من 
الذين  الغربية  المنطقة 
البيضاء،  لبلدية  ن��زح��وا 
اضافة الى الوضع الصحي 
كورونا  جائحة  وتداعيات 
والتدابير المتخذة حيالها.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي بعميد بلدية درنة في القبة

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي نقابات موظفي جامعات اجدابيا وبنغازي وعمر المختار وطبرق

عضو مجلس النواب عن البيضاء »عبدالمطلب ثابت« يلتقي رئيس مجلس الوزراءعضو مجلس النواب عن بلدية طبرق »الصالحين عبدالنبي« يلتقي رئيس مجلس الوزراء 

عضو مجلس النواب عن بلدية المرج »سلطنة 
المسماري« تلتقي رئيس مجلس الورزاء 

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
االثنين  ي��وم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
ببلدية  الخدمية  المواضيع  من  ع��ددا  الماضي 
المرج، وذلك خالل استقباله لعضو مجلس النواب 

عن الدائرة الدكتورة سلطنة المسماري.
وناقش السيد رئيس مجلس الوزراء مع السيدة 
عضو مجلس النواب خالل االجتماع الذي عقده 
في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي 

مشروع صيانة محطة تحلية بوترابة.
مصنع  اج���راءات  ات��م��ام  االجتماع  ناقش  كما 

تدوير القمامة بمدينة المرج.  
وبحث االجتماع ملف عقود العاملين بالخدمات 
والغدد  السكري  ومركز  ال��م��رج،  ببلدية  الطبية 
ال��ص��م��اء، وم���ش���روع ان��ش��اء م��ب��ن��ى ك��ل��ي��ة تقنية 
تنفيذ  موضوع  مناقشة  الى  اضافة  المعلومات، 

قانون زيادة مرتبات المتقاعدين.
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صرح معالي النائب الثاني 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
الدكتور “احميد حومة”، أن 
أكدت  الروسية  الجمهورية 
القاهرة”  ل�”إعالن  دعمها 
وفقاً  الليبية،  األزم��ة  لحل 
لما خلصت إليه مخرجات 

مؤتمر برلين. 
النائب  م��ع��ال��ي  وك��ش��ف 
مجلس  ل��رئ��ي��س  ال���ث���ان���ي 
اإلثنين  غادر  الذي  النواب 
إل����ى م��وس��ك��و ع��ل��ى رأس 
وف�����د رف���ي���ع ض����م وزي����ر 
الدولي  والتعاون  الخارجية 
الدكتور  الليبية  بالحكومة 
“ع���ب���دال���ه���ادي ال��ح��وي��ج” 

العامة  القيادة  عن  وممثل 
العربية  المسلحة  للقوات 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ع��ن ل��ق��اء ال��وف��د 
الخارجية  وزي��ر  نائب  م��ع 
الروسي والمبعوث الخاص 
السيد  الجمهورية  لرئيس 

“م��ي��خ��ائ��ي��ل ب��وغ��دان��وف” 
الروسي  السفير  بحضور 
“إيفان  السيد  ليبيا  ل��دى 
م���ول���وت���ك���وف”. وأوض�����ح 
تناول  اللقاء  أن  “ح��وم��ة” 
العسكرية  التطورات  آخر 

ليبيا  ف���ي  ال��س��ي��اس��ي��ة  و 
الليبية  العالقات  وك��ذل��ك 
ال��روس��ي��ة، الف��ت��اً إل���ى أن 
تطبيق  كيفية  بحث  اللقاء 
ومخرجات  القاهرة  إعالن 
ب��رل��ي��ن وك��ي��ف��ي��ة ال��ذه��اب 
لعملية سياسية ووقف دائم 
للثوابت  النار وفقاً  إلطالق 

الوطنية للشعب الليبي. 
وأك�����د م��ع��ال��ي ال��ن��ائ��ب 
مجلس  ل��رئ��ي��س  ال��ث��ان��ي 
المجلس  النواب على دعم 
إلى  الرامية  روسيا  لجهود 
وق���ف إط���الق ال��ن��ار وفقا 
إلعالن القاهرة ومخرجات 

مؤتمر برلين”.

الثاني  النائب  معالي  أطلع 
الدكتور  النواب  مجلس  لرئيس 
أح��م��ي��د ح��وم��ه ف��خ��ام��ة رئيس 
عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار  ال��م��ج��ل��س 
صالح على نتائج زيارته األخيرة 
موسكو  الروسية  العاصمة  إلى 
المسؤولين  م��ن  ع���دد  ول��ق��ائ��ه 

هناك.
الثاني  النائب  معالي  وأك��د 
النواب  مجلس  رئيس  لفخامة 
الروسي  الجانب  ترحيب  على 

وسعيهم  ال���ق���اه���رة،  ب���إع���الن 
وفقا  الليبي،  الحوار  الستئناف 
بشأن  برلين  مؤتمر  لمخرجات 

ليبيا.
ك��م��ا أش����ار م��ع��ال��ي ال��ن��ائ��ب 
النواب  مجلس  لرئيس  الثاني 
إلى أن اللقاء تناول العديد من 
على  وال��م��س��ت��ج��دات  القضايا 
والدولية  المحلية  الساحتين 
وآلية عمل مجلس النواب خالل 

الفترة القادمة.

تلقى معالي النائب 
الثاني لرئيس مجلس 
ال����ن����واب ال���دك���ت���ور 
يوم  حومة”  “احميد 
أمس األول الجمعة، 
من  هاتفياً  ات��ص��االً 
ال��س��ف��ي��ر األل��م��ان��ي 
السيد  ليبيا  ل���دى 
 ، أوفتشا”  “أوليفر 
وذلك لبحث تطورات 
ال�����وض�����ع ال��ل��ي��ب��ي 

واألزمة الراهنة. 
معالي  ون��اق��ش 
ال���ن���ائ���ب ال��ث��ان��ي 
مجلس  ل��رئ��ي��س 
النواب مع السفير 
األل��م��ان��ي م��ب��ادرة 
القاهرة”  “إع��الن 
وإمكانية استئناف 
ال����ح����وار ال��ل��ي��ب��ي 

لمخرجات  وف��ق��اً 
م���ؤت���م���ر ب��رل��ي��ن 

بشأن ليبيا. 
وق���������ال م���ع���ال���ي 
ال����ن����ائ����ب ال���ث���ان���ي 
ل����رئ����ي����س م��ج��ل��س 
المكالمة  أن  النواب 
السفير  مع  الهاتفية 
تضمنت  األل��م��ان��ي 
م���ن���اق���ش���ة ن��ت��ائ��ج 

على  األخيرة  زيارته 
إلى  رفيع  وفد  رأس 
الروسية  العاصمة 
كبار  ولقائه  موسكو 
هناك.  المسؤولين 
النائب  معالي  وأك��د 
ال���ث���ان���ي ل��ف��خ��ام��ة 
رئيس مجلس النواب 
ل��ل��س��ف��ي��ر األل��م��ان��ي 
دعمه لجهود روسيا 

الرامية  االت��ح��ادي��ة 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ال����ح����وار 
إلعالن  وفقاً  الليبي 
القاهرة وما تضمنته 
مؤتمر  ات��ف��اق  ب��ن��ود 

برلين. 
وث�����م�����ن م���ع���ال���ي 
النائب الثاني لرئيس 
م���ج���ل���س ال����ن����واب 
ال���دك���ت���ور “اح��م��ي��د 

ح������وم������ة” ج���ه���ود 
ج��م��ه��وري��ة أل��م��ان��ي��ا 
الهادفة  االت��ح��ادي��ة 
تسوية  إلى  للوصول 
سياسية بين أطراف 
من  الليبية  األزم���ة 
خالل دعمها إلعالن 
ال���ق���اه���رة وم��ؤت��م��ر 
ب��رل��ي��ن وج��ه��وده��ا 
ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة 
ه��ذا  ف��ي  المضنية 

الخصوص. 
أن  إل������ى  ي����ش����ار 
ج��م��ه��وري��ة أل��م��ان��ي��ا 
االت����ح����ادي����ة س��ب��ق 
تأييدها  أعلنت  وأن 
ل���م���ب���ادرة “إع����الن 
القاهرة” لحل األزمة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ب��ال��ح��وار 

السياسي.

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب:
الجمهورية الروسية أكدت دعمها ل�”إعالن القاهرة” لحل األزمة الليبية

معالي النائب الثاني يطلع فخامة رئيس مجلس 
النواب على نتائج زيارته لموسكو

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يبحث مع السفير األلماني تطورات األوضاع في ليبيا

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يتباحث هاتفيًا 
مع سفير الواليات المتحدة األمريكية

البرلمان اليوناني يؤكد حرصه على 
تعزيز التعاون مع نظيره الليبي

السيد  الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  تلقى 
سفير  م��ن  هاتفياً  ات��ص��االً  ال��ع��ق��وري”  “ي��وس��ف 
السيد  ليبيا  ل��دى  األمريكية  المتحدة  ال��والي��ات 
آخر  الجانبان  تباحث  حيث  نورالند”،  “ريتشارد 

التطورات المتعلقة بالشأن الليبي. 
السياسي  الحل  أهمية  على  “العقوري”  وأك��د 
دماء  التهدئة وحقن  النواب على  وحرص مجلس 
باإلضافة  البالد،  وحدة  على  والحفاظ  الليبيين 
إلى أهمية الدور األمريكي في دعم استقرار ليبيا. 
على  الليبي  الجانب  ح��رص  “العقوري”  وبين 
عالقات متوازنة مع الجميع وعلى تعزيز العالقات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ع ال��ج��ان��ب األم��ري��ك��ي ف��ي جميع 
المجاالت واالستفادة من الخبرات األمريكية لبناء 

المؤسسات الليبية . 
السيد  األم��ري��ك��ي  السفير  ج���دد  ج��ان��ب��ه  م��ن 
في  ال��ن��واب  مجلس  دور  على  تأكيده  “ن��ورالن��د” 
حلحلة األزمة الراهنة وعلى ضرورة االلتزام بالحل 
ورفض  الديمقراطي  المسار  ومواصلة  السياسي 
جميع التدخالت الخارجية في ليبيا، مؤكداً على 
حرص الواليات المتحدة للدعم المتواصل لليبيا 

حتى تصل إلى االستقرار واألمان .

بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  تلقى 
النواب السيد “يوسف العقوري” رسالة من رئاسة 
البرلمان اليوناني رداً على مذكرته التي طالب فيها 
اليوناني  البرلمان  التنسيق مع  بتعزيز  “العقوري” 
لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، 
باإلضافة إلى تقوية العالقات في جميع المجاالت 
بين  التجاري  التبادل  تعزيز  العمل على  وأبرزها، 
الليبي  السوق  لحاجة  بالنظر  الصديقين  البلدين 
تنوع وجودة  اليونانية من  الشركات  به  تتمتع  وما 

في المنتجات . 
السيد  ال��ي��ون��ان��ي  ال��ب��رل��م��ان  رئ��ي��س  وش��ك��ر 
“كونستنتين تسالو” رئيس لجنة الخارجية بمجلس 
اهتمامه  على  العقوري”  “يوسف  السيد  النواب 
بالعمل على تعزيز العالقات بين البلدين، مجدداً 
بدوره حرص الجانب اليوناني على تعزيز التعاون 
سيعود  ب��دوره  وال��ذي  الليبي  النواب  مجلس  مع 
والشعبين  البلدين  بين  العالقات  على  إيجاباً 

الصديقين في جميع المجاالت.
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اخبار

االجتماعي  الضمان  ص��ن��دوق  حصد 
الليبي »4« جوائز عن جدارة واستحقاق 
أفريقيا  قارة  مستوى  على  واح��دة،  دفعة 
ف��ي منافسة ش��دي��دة االح��ت��دام م��ع 26 

دولة.
التي  المسابقة  ف��ي  ذل��ك  وج���اء  ه��ذا 
للضمان  ال��دول��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  أج��رت��ه��ا 
محاور  أرب��ع  ضمت   ،ISSA االجتماعي 
 96 ب��ع��دد  مؤسسة   35 ش��ارك��ت  حيث 

مشاركة، في مجاالت التالية:
مع  واالستحقاق  ال��ج��دارة  شهادة   .1
اإلشادة الخاصة في مجال »جودة الخدمة 
في  للصندوق  الفّعالة  اإلدارة  خالل  من 

تقديم الخدمات أثناء األزمات«.
ال���ج���دارة واالس��ت��ح��ق��اق  2. ش���ه���ادة 
تداعيات  ومعالجة  »مواجهة  مجال  في 

األزمات على التحصيل واالمتثال«.
في  واالستحقاق  ال��ج��دارة  شهادة   .3

مجال »االستثمار الفندقي«.
في  واالستحقاق  ال��ج��دارة  شهادة   .4
م��ج��ال »ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ف��ي ص��ن��دوق 
خالل  م��ن  الليبي  االجتماعي  الضمان 

التحديات واالنجازات«.
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  وق��ال 
 - االجتماعي  الضمان  لصندوق  ال��ع��ام 
الليبية  األن��ب��اء  وكالة  تحصلت  بيان  في 
على نسخة منه - »تأتي هذه االنجازات 
والنجاحات الصندوق لهذه السنة 2020 
م، بعدما حقق تميزه عام 2017 م؛ إثر 
للممارسات  الدولية  الجمعية  جائزة  نيله 
الجيدة، في توسعة شمول أنظمة الحماية 

االجتماعية في ليبيا«.
حفيظة  إدري�����س  ال��دك��ت��ور  وأض�����اف 
الضمان  ص��ن��دوق  ف��ي  »نحن  ال��م��ب��روك: 
االن��ج��ازات  ه��ذه  نُ��ه��دي  إذ  االجتماعي؛ 
الليبي العزيز،  المتميزة دولًيا إلى شعبنا 
ونُ��ع��اه��ده ع��ل��ى االس��ت��م��رار ُق���دًم���ا في 
من  نجعل  ولن  األداء،  بمستوى  االرتقاء 
الصعوبات الكثيرة؛ التي تعترض طريقنا 
ذرائع للتهاون الوظيفي، أو التقاعس عن 
أداء الواجبات بل نراها تحديات؛ تستفز 
رغبة في رضا  والبناء  العطاء  إرادة  فينا 
ُحًبا  ووطننا  ثم خدمة ألهلنا  تعالى،  الله 

وكرامة«.
وتابع الدكتور إدريس حفيظة المبروك: 
دون  المناسبة؛  هذه  نفوت  أن  يجب  »ال 
اإلشادة واإلكبار لجهد موظفي وموظفات 
ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي، أولئك  ص��ن��دوق 
وتقديًرا  فشكًرا  المجهولين،  المتفانين 
التميز  بهذا  لهم جميًعا  وتهنئة  واحتراًما 

الالفت«. 

صندوق الضمان االجتماعي يحصد 4 
جوائز على مستوى قارة أفريقيا

وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ع���ق���د 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 
عبدالرحمن الثني يوم أمس السبت 
رئ��اس��ة مجلس  ب��دي��وان  مكتبه  ف��ي 
اجتماعا  بنغازي  الوزراء في مدينة 
م���ع وزي����ر ال���ش���وون االج��ت��م��اع��ي��ة 
بحضور  ح��ام��د،  فتحية  ال��دك��ت��ورة 
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس 
بوجواري،  صقر  المهندس  بنغازي 

في  النازحين  ملف  لمتابعة  وذل��ك 
مدينة بنغازي.

ملف حصر  االج��ت��م��اع  ون��اق��ش 
ال��ن��ازح��ي��ن ف���ي ال��ب��ل��دي��ة، وب��ع��ض 
الشوون  بوزارة  الخاصة  المواضيع 
ال���وزراة  تقدمه  وم��ا  االجتماعية، 
للنازحين داخل البلدية، والصعوبات 
تواجهها واحتياجاتها في دور  التي 

الرعاية.

اج����������������رى رئ�����ي�����س 
الحكومة  وزراء  مجلس 
عبدالله  السيد  الليبية 
يوم  الثني  عبدالرحمن 
أم������س ال���س���ب���ت ج��ول��ة 
احياء  م��ن  لعدد  تفقدية 
م��دي��ن��ة ب���ن���غ���ازي وذل���ك 
المدينة  اوض����اع  لتفقد 
الحكومية  وم��ش��اري��ع��ه��ا 
ال���ج���اري ت��ن��ف��ي��ذه��ا في 

الوقت الراهن.
رئيس  ال��س��ي��د  وراف����ق 
م��ج��ل��س ال������وزراء خ��الل 
المجلس  رئ��ي��س  الجولة 
التسييري لبلدية بنغازي، 
ورئ����ي����س ج���ه���از ت��ن��م��ي��ة 
المهندس  المدن  وتطوير 

ناجي المعداني.
رئيس  ال��س��ي��د  وش���رع 
جولته  ال�����وزراء  مجلس 
مفترق  ع��ل��ى  ب��ال��وق��وف 
ط����رق ال���ه���الل االح��م��ر 
البالد(  )وس��ط  بمنطقة 
الواصل  بالطريق  م��رورا 
ب��ي��ن ال��م��ف��ت��رق ون����ادي 
الثقافي  الرياضي  الهالل 
االج����ت����م����اع����ي، وس����وق 

العرب.
رئيس  السيد  واص��در 
تعليماته  ال���وزراء  مجلس 
بالبدء الفوري في نظافة 

ه���ذا ال��ط��ري��ق، وم���ن ثم 
اع��ادة رصفه  على  العمل 
تعرضه  بسبب  باالسفلت 
للعطب اثناء الحرب على 
الجماعات االرهابية التي 
تلك  في  متحصنة  كانت 
المنطقة قبل دحرها على 

ايدي القوات المسلحة.
ك���م���ا اص������در ال��س��ي��د 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
الفوري  بالبدء  تعليماته 
في انشاء الجسر الرابط 
ب��ي��ن م��ن��ط��ق��ت��ي س��ي��دي 
ي��ون��س وال��ص��اب��ري حيث 
لتفجير  الجسر  ت��ع��رض 
ارهابي لمنع تقدم القوات 

المسلحة باتجاه الصابري 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي كانت 
الجماعات  عليها  تسيطر 

االرهابية.
السيد  جولة  وشملت 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
االط������الع ع��ل��ى اع��م��ال 
ت���وس���ع���ة ج�����زي�����رة ح��ي 
السالم المعروفة بجزيرة 
على  الواقعة  )ال��ط��ي��ارة( 
المدخل الشرقي للمدينة، 
موجها بضرورة حل كافة 
تواجه  التي  المختنقات 
استكماله  ل��ي��ت��م  ال��ع��م��ل 
بشكل سريع وعلى الوجه 

االكمل.

رئيس  السيد  ووج���ه 
بالبدء  ال����وزراء  مجلس 
ف�����ي اع�����م�����ال رص����ف 
وتوسعة الطريق الدائري 
على  م��ش��ددا  الخامس، 
السريع  االنتهاء  ضرورة 
م��م��ا ت��ب��ق��ى م��ن اع��م��ال 
الدائري  للطريق  رصف 
ال����راب����ع ال������ذي ق��ام��ت 
بجعله  الليبية  الحكومة 
ساهم  م��زدوج��ا  طريقا 
ب��ف��ك ك���اف���ة االخ��ت��ن��اق 
السالم  حي  مناطق  في 
وش���ب���ن���ة وص�������وال ال���ى 

الليثي.
رئيس  السيد  واص��در 

م��ج��ل��س ال������وزراء خ��الل 
برصف  التعليمات  جولته 
بين  ال���واص���ل  ال��ط��ري��ق 
م��ط��ار ب��ن��ي��ن��ا م���ن ب��واب��ة 
مالك وحتى مفترق طريق 

النهر.
مجلس  رئ��ي��س  وتفقد 
توسعة  اع��م��ال  ال�����وزراء 
ط������ري������ق م���س���ت���ش���ف���ى 
ال��ج��الء م��ن ك��وب��ري 14 
راس  ج��زي��رة  ال��ى  الطير 
تعليماته  ص��ادرا  اعبيدة، 
طريق  اعمال  باستكمال 
المطار من مفترق البلدية 

حتى كوبري 14 الطير.
رئ��ي��س  ال��س��ي��د  واذن 
مجلس الوزراء بالبدء في 
كورنيش  صيانة  دراس���ة 
االذن  منح  كما  بنغازي، 
للسيارات  موقف  بانشاء 

ببداية شارع الجالء.
وك����ان ال��س��ي��د رئ��ي��س 
مجلس الوزراء قد اصدر 
تعليماته بسحب عدد من 
الشركات  من  المشاريع 
المتعثرة التي لم تستكمل 
م��ش��اري��ع��ه��ا واس��ت��ب��دال��ه��ا 
ب��ش��رك��ات اخ����رى ق���ادرة 
على تنفيذ هذه المشاريع 
ف��ي اس����رع وق���ت ووف��ق��ا 

للمواصفات القياسية.

رئيس مجلس الوزراء يتابع ملف حصر النازحين في بلدية بنغازي

رئيس مجلس الوزراء يجري جولة تفقدية في عدد من احياء 
مدينة بنغازي ويطلع على سير عمل مشاريعها

ق���ال ع��ض��و ل��ج��ن��ة ال��دف��اع 
واألمن القومي بمجلس النواب 
أن  الجروشي،  طارق  الدكتور 
اللجنة تابعت التصريحات التي 
الفرنسي  الرئيس  بها  أدل���ى 
“إي��م��ان��وي��ل م���اك���رون” ووزي���ر 
خارجيته، حول التدخل التركي 
االستعماري  وال��دور  ليبيا  في 

الذي يلعبه في بالدنا. 
بأن  الجروشي”   ” وأوض��ح 
ال��ل��ج��ن��ة ت��ث��م��ن ال��ت��ص��ري��ح��ات 
الصادرة عن الرئيس الفرنسي 
إلى  الفتاً  ماكرون”  “إيمانويل 
أنها جاءت لتؤكد على ما حذرنا 
الماضية  السنوات  طيلة  منه 
الصخيرات  ح��ك��وم��ة  أن  م��ن 
تشبه  ال��س��راج،  رأس��ه��ا  وعلى 
في  العميلة  فيشي  ح��ك��وم��ة 

النازي  االحتالل  إب��ان  فرنسا 
بيد  ألعوبة  إلى  تحولت  والتي 

األلمان. 
وح�����ذر “ال���ج���روش���ي” من 

يسعى  ال��ت��رك��ي  ال��ت��دخ��ل  أن 
ساحة  إل��ى  ليبيا  تحويل  إل��ى 
لنفايات  ومكباً  إقليمية  حرب 
الذين  واإلرهابيين،  المرتزقة 

يشكلون خطراً على ليبيا وعلى 
دول البحر األبيض المتوسط، 
إرهابيين  بينهم  أن  خ��اص��ة 

مطلوبين دولياً. 
ال��دف��اع  لجنة  عضو  ودع���ا 
واألمن القومي بمجلس النواب 
ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي وال����دول 
ومبادرة  برلين  الراعية التفاق 
لتوحيد  األخ���ي���رة،  ال��ق��اه��رة 
جهودها من أجل وقف العربدة 
التركية في ليبيا، الفتاً إلى أن 
الوضع ينذر بكارثة أمنية دولية 
ليبيا  على  أثارها  تقتصر  لن 
موضحاً   ، أوروب��ا  ستطال  بل 
بخطين  تسير  المعركة  ب��أن 
وعسكرياً  سياسياً  متوازيين، 
ضد االستعمار التركي وأذنابه 

اإلخوانية.

عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب:
نثمن تصريحات الرئيس الفرنسي حول التدخل التركي في ليبيا
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الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  اكد 
السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يوم االحد 
اموال  على  المحفاظة  الماضي على ضرورة 
خالل  وذل��ك  لالستثمار،  الليبية  الموسسة 
اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس 
ال��وزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس 
الدكتور  لإلستثمار  الليبية  الموسسة  ادارة 

حسين محمد . 
ال��وزراء على ضرورة  وشدد رئيس مجلس 
مكان،  كل  في  الليبية  االستثمارات  متابعة 
وحصرها ورصد حجم الخسائر جراء سيطرة 
االجسام غير الشرعية على اصول الموسسة 

وعوائدها.
كما اكد رئيس مجلس الوزراء على مجلس 
ادارة الموسسة االضطالع بدوره في اتمام ما 
يلزم من اجراءات قانونية لمعاقبة كل من اقدم 

على المساس او العبث باموال الموسسة. 
وثمن الجهود المبذولة في حماية االموال 
الحراسة  تحت  بقائها  واس��ت��م��رار  الليبية 

القضائية.

الليبية  الحكومة  وزراء  رئيس مجلس  اطلع 
ال��س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي ي��وم 
المكلفة  اللجنة  عمل  على  الماضي  الخميس 
بدراسة وحصر مختنقات واحتياجات بلديات 
الجنوب وذلك خالل اجتماع عقده في مكتبه 
بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي 

بالخصوص.
وضم االجتماع نائب رييس مجلس الوزراء 
لشوون الهييات الدكتور عبدالرحمن االحيرش 
صالح،  السنوسي  الدكتور  الصناعة  ووزي��ر 
 – والمرافق  لالسكان  العامة  الهيئة  ورييس 
رئيس اللجنة السيد ابوبكر علي بوقيلة، ومقرر 

اللجنة الدكتور مصباح شير.
وكلف السيد رئيس الوزراء اللجنة بموجب 
قرار المجلس رقم 23 لسنة 2020 ميالدي 
مختنقات  ك��اف��ة  ب���دراس���ة  ي��ق��ض��ي  وال�����ذي 

واحتياجات بلديات الجنوب.
وناقش رئيس مجلس الوزراء خالل االجتماع 
التخاذ  تمهيدا  اللجنة  من  المقدم  التقرير 
خطوات تنفيذية بشان تلبية كافة المتطلبات.

ال�����وزراء ان  ال��س��ي��د رئ��ي��س مجلس  واك���د 
من  ع���ددا  تنفيذ  ب��ص��دد  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
المشاريع الخدمية بعدد من بلديات المنطقة 

الجنوبية.
وي��ات��ي ه���ذا االج��ت��م��اع ف��ي اط���ار متابعة 
البالد  في  المناطق  لكافة  الليبية  الحكومة 
ابسط  توفر  من  يعاني  الجنوب  وان  خاصة 

االحتياجات االساسية للحياة.

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني 
الخارجية  وزير  مع  الماضي  االثنين  يوم 
عبدالهادي  ال��دك��ت��ور  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون 
الحويج مستجدات الوضع الراهن، وذلك 
بديوان  مكتبه  في  عقده  اجتماع  خ��الل 
رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

ون��اق��ش االج��ت��م��اع م��خ��رج��ات اع��الن 
ال��ق��اه��رة وال��ي��ات وض��ع خ��ارط��ة طريق 
الثوابت  االعتبار  في  باالخذ  لتنفيذها، 
الوطنية التي تقوم على تفكيك المليشيات 
المرتزقة  تواجد  وان��ه��اء  سالحها  ون��زع 
االمم  اتفاقية  لمقررات  تنفيذاً  االجانب 
تجنيد  بمناهضة  ال��خ��اص��ة  ال��م��ت��ح��دة 
المرتزقة االجانب الموقعة سنة 1989 
 2001 سنة  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي 

جزءاً  واصبحت  بالدنا  عليها  وصادقت 
منها في العام 2008 .

االزمة  ان حلول  الى  االجتماع  وتطرق 
الراهنة البد وان تستند على قرار مجلس 
االمن الدولي رقم 2214 بشان محاربة 

االرهاب والقرارات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، اطلع وزير الخارجية، 
نتائج  اخ��ر  على  ال���وزراء  مجلس  رئيس 

المنظمات  مع  وتنسيقها  ال��وزارة  تواصل 
االنساني  المجال  في  العاملة  الدولية 
فيما يخص ملف  وتسهيل عملها خاصة 
ورصد  الغربية،  المنطقة  من  النازحين 
الفردية  االنسان  انتهاكات حقوق  وتوثيق 
في  اله��ل��ن��ا  ال��ت��ي حصلت  وال��ج��م��اع��ي��ة 
من  وغيرها  غشير  ب��ن  وقصر  ترهونة 

المدن الليبية.

اص����������در رئ���ي���س 
مجلس وزراء الحكومة 
الليبية السيد عبدالله 
الثني  ع��ب��دال��رح��م��ن 
فرع  لمدير  تعليماته 
م��ص��ل��ح��ة االم�����الك 
العامة بمدينة بنغازي 
عبدالرحيم  ال��س��ي��د 
ب���وع���ظ���م���ات ح��ص��ر 
وتوثيق جميع المباني 
المملوكة للدولة وغير 
داخل  منها  المستغلة 

نطاق بلدية بنغازي.
وشدد السيد رئيس 
الوزراء خالل  مجلس 
عقده  الذي  االجتماع 
ف���ي م��ك��ت��ب��ه ب��دي��وان 

م��ج��ل��س ال�����وزراء مع 
رئ���ي���س ال��م��ص��ل��ح��ة 
الية  عن  البحث  على 
ل��الس��ت��ف��ادة م��ن هذه 
المباني غير المستغلة 
الصيانة  اج���راء  بعد 
لتوطين  لها  ال��الزم��ة 

موسسات  م��ن  ع���دد 
الدولة بها.

وج������اء ت��ع��ل��ي��م��ات 
مجلس  رئيس  السيد 
ال����������������وزراء ض��م��ن 
ترشيد  ف��ي  سياسته 
االن���ف���اق ال��ح��ك��وم��ي 

يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��اص��ة 
ب��ب��ن��د االي�����ج�����ارات، 
التعميم  م��ع  السيما 
لكافة  ع��ن��ه  ال��ص��ادر 
الجهات بضرورة انهاء 
اس���ت���غ���الل ال��م��ب��ان��ي 
نهاية  م��ن  ال��م��وج��رة 

ال��ج��اري  يونيو  شهر 
تسييل  ت��اخ��ر  نتيجة 
الميزانية العامة للعام 
م���ي���الدي،   2020
وشح الموارد المالية.
واطلع السيد رئيس 
على  ال���وزراء  مجلس 
المصلحة  عمل  سير 
واب���������رز ال���م���ش���اك���ل 
وال����ع����راق����ي����ل ال��ت��ي 
والية  عملها  ت��واج��ه 
ب��اح��ث��ا سير  ح��ل��ه��ا، 
المشكلة  اللجنة  عمل 
ل���م���راج���ع���ة س��الم��ة 
ال��ع��ق��ود واالج����راءات 
ال���خ���اص���ة ب���ام���الك 

الدولة.

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني 
يوم االحد الماضي، اوضاع المواطنين 
الُمهجرين من مناطق غرب البالد الى 
في  عقده  اجتماع  وذلك خالل  شرقها 
مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة 
بنغازي مع وزير الحكم المحلي الدكتور 

عادل الزايدي.
غرب  مناطق  م��ن  العديد  وش��ه��دت 
البالد وعلى راسها بلدية ترهونة موجة 
المواطنين  من  االالف  لعشرات  ن��زوح 
غير  ال��وف��اق  ميليشيات  دخ���ول  ب��ع��د 
تركيا  م��ن  وال��م��دع��وم��ة  ال��دس��ت��وري��ة 

والمرتزقة السوريين.
مناطق  على  المواطنين  توافد  وفور 
شرق ليبيا، اصدر رئيس مجلس الوزراء 
القرار رقم 71 لسنة 2020 ميالدي 
وزير  برئاسة  لجنة  بتشكيل  والقاضي 
الحكم المحلي، تتولى توفير احتياجات 

ت��ره��ون��ه وم��دن  م��ن مدينة  ال��ن��ازح��ي��ن 
الغرب.

واطلع وزير الحكم المحلي - رئيس 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  السيد  اللجنة، 
المنطقة  م��ن  النازحين  اوض���اع  على 
الالزمة  االحتياجات  واب��رز  الغربية، 

لهم.
على  ال����وزراء  مجلس  رئيس  وش��دد 
ضرورة العمل بشكل عاجل لتوفير هذه 
االحتياجات لكافة النازحين المهجرين 

من بيوتهم.
من جهة اخرى، بحث السيد رئيس 
مجلس الوزراء مع وزير الحكم المحلي 
المواضيع المتعلقة بالمنطقة الممتدة 
امساعد،  بلدية  الى  طبرق  بلدية  من 
للمشاكل  المناسبة  الحلول  واي��ج��اد 
زي��ارة  خ��الل  عليها  االط��الع  تم  التي 
رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق 
له لتلك البلديات خالل االيام القليلة 

الماضية.

رييس مجلس الوزراء يطلع على مستجدات الوضع الراهن 
خالل اجتماع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي

رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته لمصلحة االمالك العامة ببنغازي 
حصر ممتلكات الدولة تمهيدا الستغاللها من الجهات العامة 

رئيس مجلس الوزراء يطلع على اوضاع المواطنين 
المهجرين من مناطق غرب البالد الى شرقها

رئيس مجلس الوزراء يوكد على ضرورة المحافظة 
على اموال الموسسة الليبية لالستثمار 

رئيس مجلس الوزراء يطلع على عمل اللجنة المكلفة 
بدراسة وحصر مختنقات واحتياجات بلديات الجنوب
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وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  اس��ت��ق��ب��ل 
عبدالله  ال��س��ي��د  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي ي���وم االرب��ع��اء 
رئاسة  ب��دي��وان  مكتبه  ف��ي  الماضي 
وفدا  بنغازي  بمدينة  ال��وزراء  مجلس 
منطقة  ومشايخ  وحكماء  اعيان  من 
سلطان بحضور عضو مجلس النواب 
السيد فتح الله السعيطي ووزير الحكم 

المحلي الدكتور عادل الزايدي.
وناقش االجتماع الذي حضره مدير 
رئاسة  ب��دي��وان  ال��م��ش��روع��ات  ادارة 
ابراهيم  المهندس  ال���وزراء  مجلس 
وسير  المنطقة  احتياجات  الدعباج 

العمل بها.
وط��ل��ب ال��وف��د م��ن ال��س��ي��د رئيس 
تعليماته  اص����دار  ال�����وزراء  مجلس 
سلطان  منطقة  مستوصف  لتحوير 
سيارة  وتوفير  ق��روي  مستشفى  الى 

اسعاف للمستشفى.
م��ش��روع  تنفيذ  ال��وف��د  ط��ل��ب  ك��م��ا 
بالطريق  ال��ق��رى  تربط  ط��رق  شبكة 
الساحلي وتنفيذ مشروع انارة الطريق 
بعدد  الشرطة  مركز  ودعم  الساحلي 
من المركبات ودعم مكتب الخدمات 
الكهربائية بالمنطقة ومعالجة مشكلة 
وحل  الجليداية  بمنطقة  الكهرباء 

مشكلة القمامة بالمنطقة.
الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  واكد 
سيتم  المنطقة  اهل  طلبات  كافة  ان 
وزراء  مجلس  قبل  من  تباعا  تلبيتها 
التنسيق  خالل  من  الليبية  الحكومة 
والهيئات  والموسسات  ال��وزارات  مع 

المعنية بالشوون الخدمية.
ب�����دوره اث��ن��ى ال���وف���د ع��ل��ى ج��ه��ود 
رئيس  راسها  وعلى  الليبية  الحكومة 
الثني  السيد عبدالله  الوزراء  مجلس 
في  لها  التام  تاييدهم  على  موكدين 
لصالح  انجازات  من  به  تقوم  ما  كل 

المواطن.

اس���ت���ق���ب���ل رئ���ي���س 
مجلس وزراء الحكومة 
عبدالله  السيد  الليبية 
الثني يوم  عبدالرحمن 
في  الماضي  الثالثاء 
رئاسة  ب��دي��وان  مكتبه 
م��ج��ل��س ال������وزراء في 
مدينة بنغازي عددا من 
اعيان وحكماء ومشائخ 
قبيلة الشواعر بحضور 
عضوي مجلس النواب 
ع����ن ط���ب���رق ال��س��ي��د 
م���ف���ت���اح ال���ش���اع���ري، 
الصالحين  وال��س��ي��د 

عبدالنبي.

وض������م االج���ت���م���اع 
ال����ذي ن��اق��ش اوض���اع 
وزير  البطنان،  بلديات 
الحكم المحلي الدكتور 
ع��������ادل ال������زاي������دي، 
ورئ�����ي�����س ال��م��ج��ل��س 

ال��ت��س��ي��ي��ري ل��ب��ل��دي��ة 
ط���ب���رق ال��س��ي��د ف��رج 
اضافة  بوالخطابية، 
االدارة  م���دي���ر  إل�����ي 
القانونية، ومدير ادارة 
ال��م��ش��روع��ات ب��دي��وان 

رئاسة مجلس الوزراء.
ون���اق���ش االج��ت��م��اع 
المشروعات المقترحة 
دفنة  مرسى  بمنطقة 
ودراسة تنفيذها حسب 
االولوية، باشراف ادارة 

ال��م��ش��روع��ات ب��دي��وان 
رئاسة مجلس الوزراء.

رئيس  السيد  واك��د 
على  ال����وزراء  مجلس 
ضرورة االهتمام بكافة 
المناطق التابعة لبلدية 

طبرق.
ب������دوره، ث��م��ن وف��د 
دور  ال��ش��واع��ر  قبيلة 
ال���ح���ك���وم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
تنمية  ف���ي  ورئ��ي��س��ه��ا 
واع������م������ار ب���ل���دي���ات 
البطنان واالهتمام بها 
تلك  سكان  يخدم  بما 

المناطق.

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  اصدر 
الليبية السيد عبدالله الثني يوم الثالثاء 
في  ال��ف��وري  بالبدء  تعليماته  الماضي 
المياه  تحلية  محطة  صيانة  اج���راءات 
ب��ط��ب��رق وت��وف��ي��ر ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
موسع  اجتماع  خ��الل  وذل��ك  التشغيلية 

عقده بالخصوص.
بمكتب  ال���ذي عقد  االج��ت��م��اع  وض��م 
ال��وزراء في ديوان رئاسة  رئيس مجلس 
م��ج��ل��س ال������وزراء ف��ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
السيد  النواب عن طبرق  عضو مجلس 
الحكم  ووزي���ر  عبدالنبي،  الصالحين 
المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس 
المائية  ل��ل��م��وارد  الوطنيه  الموسسة 
المهندس عوض الدرسي، ومدير محطة 
تحلية مياه الشرب طبرق السيد محمد 

رزق. 
وناقش االجتماع سير العمل بالمحطة 
وابرز المشاكل التي تواجه عملها كونها 

تحتاج للصيانة العاجلة.
رئيس  السيد  اك��د  الصدد  ه��ذا  وف��ي 
دراس��ة  ض���رورة  على  ال����وزراء  مجلس 

مشروع الصيانة وكافة متطلبات التحلية 
الوزراء  تمهيدا لتقديمه لرئاسة مجلس 
الفورية  المباشرة  بشان  ق��رار  الص��دار 
من  التي  للمحطة  الصيانة  اعمال  في 
شح  مشكلة  حل  في  المساهمة  شانها 

المياه ببلدية طبرق.

وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اط��ل��ع 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 
السبت  ي��وم  الثني  عبدالرحمن 
الماضي على سير عمل مشاريع 
بلدية بنغازي، وذلك خالل اجتماع 
رئاسة  دي��وان  في  بمكتبه  عقده 
مع  بالمدينة،  ال����وزراء  مجلس 
رئيس المجلس التسييري للبلدية 

المهندس الصقر بوجواري.
وناقش االجتماع الذي حضره 
رئيس جهاز تنمية وتطوير المدن 
ال��م��ع��دان��ي وم��دي��ر ادارة  ن��اج��ي 
ال��م��ش��روع��ات ب��ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي 
نسب  ال��ك��زة  اس��ام��ة  المهندس 

االنجاز بالمشاريع الحكومية في 
مدينة بنغازي، خاصة فيما يتعلق 
بالطرق والجسور والمياه ونظافة 

المدينة. 
ال���وزراء  رئ��ي��س مجلس  واك���د 
ع���ل���ى ض�������رورة االس��������راع ف��ي 
ان���ج���از ال��م��ش��اري��ع خ���الل ه��ذه 
يخدم  بما  منها  لالنتهاء  الفترة، 

المواطنين.
وت��ط��رق االج��ت��م��اع ال���ى اب��رز 
تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل 
تذليلها  واليات  المشاريع،  كافة 
على  منها  االن��ت��ه��اء  يحقق  بما 

اكمل وجه.

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  اطلع 
الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني 
عمل  سير  على  الماضي  الثالثاء  ي��وم 
المشاكل  واب���رز  طبرق  بلدية  مشاريع 
التي تواجهها، وذلك خالل اجتماع عقده 
في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء 
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  م��ع 
بوالخطابية، بحضور  السيد فرج  طبرق 
عضو مجلس النواب عن البلدية السيد 
الحكم  ووزي���ر  عبدالنبي،  الصالحين 

المحلي الدكتور عادل الزايدي.
المشاريع  من  ع��ددا  االجتماع  وبحث 
راسها  على  طبرق،  بلدية  تخص  التي 

انشاء ممشى لكورنيش طبرق.
كما بحث انشاء وصيانة بعض الطرق 
بالبلدية، ومشروع انشاء قاعة اجتماعات 
وصيانة  طبرق،  البلدي  المجلس  بمقر 
ال��ض��رائ��ب  لمصلحة  االداري  المبنى 

ومراقبة الخدمات المالية بالبلدية.

رئيس مجلس الوزراء يلتقي اعيان ومشايخ قبيلة الشواعر

رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بالبدء الفوري في 
اجراءات صيانة محطة تحلية المياه بطبرق

رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير عمل مشاريع بلدية بنغازي

مشاريع طبرق وسير عملها على طاولة اجتماعات رئيس مجلس الوزراء

رييس مجلس الوزراء يلتقي 
اعيان ومشايخ منطقة سلطان
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ُعقد اجتماع ضم كال من عميد بلدية 
الغيثي  المنعم  عبد  المستشار  درن���ة 
درن��ة  االس��ت��ق��رار  لجنة  اع��ض��اء  وبعض 
بدرنة  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع 
الحرس  جهاز  ومدير  األن��دي��ة  ورؤس���اء 
ال���ب���ل���دي درن�����ة وم��دي��ر 
درنة  اإلداري��ة  الرقابة 
ومدير شركة األشغال 
مكتب  ومدير  العامة 
االجتماعية  الشؤون 
درن����ة وم���دي���ر ش��رك��ة 
ال���خ���دم���ات وال��ن��ظ��اف��ة 
درن��ة  التحلية  محطة  وم��دي��ر  ال��ع��ام��ة 
وذلك من اجل رفع من مستوي خدمات 

النظافة العامة في درنة
شركة   « االجتماع  ه��ذا  من  والهدف 
اخر  علي  لالطالع   « العامة  الخدمات 
المتعلقة  الحلول  إليجاد  المستجدات 
المتراكمة وكيفية  القمامة  بالمدينة من 

ايجاد الحلول المختصة 
في  بالبدء  القرار  االجتماع  ويلخص 
العمل بنظافة شاملة عامه تخص مدينة 
مؤسسات  وب��م��ش��ارك��ة  ب��م��ب��ادرة  درن���ة 
المجتمع درنة وذلك للحفاظ علي مدينة 

درنة.

اجتمع عميد بلدية شحات مع السيد 
بلدية  ك��ورون��ا  مكافحة  لجنة  رئ��ي��س 
شحات مدير أمن بلدية شحات والسيد 
عضو لجنة مكافحة كورونا مدير إدارة 
الشؤون الصحية بلدية شحات والسيد 
ال��ج��وزات  مباحث  رئيس 
وال������س������ي������د م����دي����ر 
والطوارئ  االسعاف 
ش������ح������ات، وذل������ك 
لمتابعة المستجدات 
مكافحة  ب��خ��ص��وص 
ومواجه فيروس كورونا 
تم  التي  النتائج  وان��ت��ظ��ار 
ببنغازي  التحاليل  معامل  الي  أرسالها 
إج���راءات  ات��خ��اذ  سيتم  ضوئها  وعلى 
أمنية وخدمية سيتم اإلفصاح عنها في 

القريب العاجل .

ش��رع��ت ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي 
الوسطية  الُجزر  تنفيذ  في 
ال��راب��ع  ال��دائ��ري  بالطريق 
األم��ن  مديرية  ُمفترق  م��ن 
وح���ت���ى ت���ق���اط���ع ال��ط��ري��ق 
ال��دائ��ري ال��راب��ع م��ع ش��ارع 
بوهديمه  بمنطقة  السودان 
ت��ن��ف��ي��ذ ش���رك���ة ال��ف��ص��ول 
مكتب  ،وإش��راف  للمقاالت 

المشروعات بالبلدية .
يُشار إلى أن هذا المشروع 
إع��ادة  لجنة  أع��م��ال  ضمن 
بنغازي  لمدينة  االستقرار 
برئاسة رئيس مجلس وزراء 
السيد/ الليبية  الحكومة 

الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
ب��ه��دف ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات 

األساسية للمواطنين.

جامعة  إدارة  ش��ارك��ت 
أج��داب��ي��ا، ف��ي االج��ت��م��اع 
المساهمة  لمشروع  األول 
ليبيا  تنمية  في  األوروب��ي��ة 
وطرق دعم التعليم العالي.

ه���ذا وي��أت��ي االج��ت��م��اع 
ي��وم االرب��ع��اء  ال���ذي عقد 
إطار  في  اإلنترنت«،  »عبر 
الجامعة  إدارة  اه��ت��م��ام 
المنظومة  ب��ي��ن  ب��ال��رب��ط 
ال���خ���ارج���ي���ة وم��ن��ظ��وم��ة 
ال��ج��ام��ع��ة، وح���رًص���ا من 
الدكتور  الجامعة  رئ��ي��س 
ال��م��ق��ري��ف، على  م��وس��ى 
الجامعة  انخراط  ض��رورة 
الجامعات  م��ع  وال��ت��وأم��ة 

والمنظمات العالمية.
وق����د ع��ق��د االج��ت��م��اع 

ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع م��دي��ر 
الدولية  العالقات  مكتب 
عابد  ال��دك��ت��ور  بالجامعة 
ال��ع��ري��ب��ي، ح��ي��ث أف��ت��ت��ح 
المفوضية  رئيس  السيد 
العالي،  للتعليم  األوروب��ي��ة 
االج���ت���م���اع، ح��ي��ث أش���اد 
ب��ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة من 
ال��م��ؤس��س��ات األوروب���ي���ة 

ال����راع����ي����ة ل���ل���م���ش���روع، 
وال��م��ج��ه��ودات ال��م��ب��ذول��ة 
م���ن ط���رف���ه���ا، وح��رص��ه��ا 
العمل  في  االستمرار  على 

بشكل جاد وفّعال.
وي��أت��ي االج��ت��م��اع بعد 
وسلسلة  م��ت��واص��ل،  عمل 
م����ن االج���ت���م���اع���ات ب��ي��ن 
ك���ل األط������راف ال��م��ع��ن��ي��ة، 

جامعة  إدارة  واكبت  حيث 
العلمي  ال��ح��دث  أج��داب��ي��ا 
الهام منذ بدايته المربكة، 
وم��س��ج��ل��ة ب��ش��ك��ل رس��م��ي 
وال  عليه،  القائمين  ضمن 
ت����زال م��س��ت��م��رة ف��ي ع��دة 
عربية  أخ��رى  مشروعات 
أكثر  لتحقيق  وإقليمية، 
استفادة ممكنة لمنتسبيها، 

وط����الب وأع���ض���اء ه��ي��أة 
ال���ت���دري���س وم��وظ��ف��ي��ن، 

وكذلك المحيط العام.
واالج�����ت�����م�����اع ي���ه���دف 
ل��ت��أس��ي��س ع��ق��د ش��راك��ة 
بين  وم��ت��ي��ن��ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة، 
االتحاد والجامعات الليبية، 
بغية تطويرها ودعمها بكل 

الُسبل الممكنة.
وق���د ت��م ت��دش��ي��ن ه��ذا 
المشروع وتصميمه للعمل، 
العلمية  الطرق  باستخدام 
في  وال��ك��ي��ف��ي��ة«،  »الكمية 
وتحليلها،  البيانات  جمع 
الصعوبات  لتحديد  وذلك 
الجامعات،  تُواجهها  التي 
تذليلها  ك��ي��ف��ي��ة  وت�����درس 

والتغلب عليها.

المجلس  رئ��ي��س  ح��ض��ر 
طبرق  ل��ب��ل��دي��ة  ال��ت��س��ي��ي��ري 
بوالخطابية  ف���رج  ال��س��ي��د 
األس��اس  حجر  وض��ع  حفل 
لنادي  االستثماري  للمشروع 
ال���ص���ق���ور ب��م��ج��م��ع درب����ن 
 : األعضاء  السادة  بحضور 
هاشم أمصادف وعبدالكريم 
ام��داوي  ومنصور  بوطابونة 

ووكيل ديوان البلدية المكلف 
ال��س��ي��د م��س��ع��ود ال��وه��ران��ي 
المشروعات  مكتب  ومدير 
البال  ناصر شرح  المهندس 
اإلعالم صالح  إدارة  ومدير 
معيوف ومدير مكتب العميد 
خليل  ج��ادال��م��ول��ى  ال��س��ي��د 
السيد  ال��رس��م��ي  وال��ن��اط��ق 

مروان يونس.

بحضور السيد رئيس المجلس التسييري 
ومشائخ  الفضيل  السنوسي  أوجلة  لبلدية 
األهالي  من  ولفيف  أوجلة  مدينة  وأع��ي��ان 
وب��ع��ض م��ن ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة اف��ت��ت��ح في 
اليوميين الماضيين »مركز المتميز الطبي« 
وافتتح الحفل بتالوة آيات بينات من الذكر 
الحكيم وتضمن الحفل العديد من الكلمات 
أوجلة  التسييري  المجلس  رئيس  قبل  من 

والمشائخ وبعض المسؤولين عبروا فيها عن 
مدى سعادتهم الفتتاح هذا الصرح الطبي

وب��ع��د ال��ق��اء ال��ك��ل��م��ات ت��م ق��ص شريط 
لجميع  تفقدية  جولة  تالها  المركز  افتتاح 
المحلي  أوجلة  راديو  وفريق  المركز  أقسام 
»تغطية  برنامج  من  جديدة  حلقة  وسجل 
»من  برنامج  من  حلقة  سجل  كما  خاصة«، 

عين المكان« مع السادة الحضور.

في اطار دعم وزارة الحكم المحلي بالحكومة 
مستوى  م��ن  ال��رف��ع  اج��ل  م��ن  للبلديات  الليبية 
الحكم  وزارة  قامت   . البلديات  داخل  الخدمات 
النوع  للقمامة  ضاغطة  سيارة  بتسليم  المحلي 

افيكو إلى بلدية اجخرة .

بخصوص  اجتماع  جالو  بلدية  بديون  ُعقد 
أزمة المحروقات وغاز الطهي بالمدينة وترأس 
المجلس  رئيس  عقيله  ف��رج  السيد  االجتماع 
التسييري المكلّف وكان بحضور كاًل من السيد 
عقيله الفالح عضو المجلس التسييري والسيد 
ممثلين  المجلس  ديوان  وكيل  الفالح  السنوسي 
عن محطات التزّود بالوقود ومستودعات الغاز 
العمل  سير  آلية  لمتابعة  وذلك  المدينة،  داخل 
داخ���ل ه���ذه ال��م��ح��ط��ات، ك��م��ا ت��م خ���الل ه��ذا 
تواجهه  التي  المعوقات  أب��رز  عرض  االجتماع 
هذه المحطات وعملها بالطريقة المثلى ليسعى 
المجلس التسييري في حلحلتها حسب الجهود 

واالمكانيات المتاحة

بلدية بنغازي تشرع بتنفيذ الُجزر الوسطية من الدائري الرابع بمفترق المديرية حتى شارع السودان بمنطقة بوهديمه

مشاركة جامعة أجدابيا في االجتماع األول لمشروع المساهمة 
األوروبية في تنمية ليبيا وطرق دعم التعليم العالي

بحضور فرج بوالخطابية: وضع حجر األساس للمشروع االستثماري لنادي الصقور بطبرق

افتتاح مركز المتميز الطبي ببلدية أوجلة

وصول سيارة ضاغطة لنقل 
القمامة إلى بلدية اجخرة

بلدي جالو يجتمع بخصوص أزمة المحروقات وغاز الطهي بالمدينة

 الغيثي يجتمع بأعضاء لجنة االستقرار للرفع من 
مستوى خدمات النظافة العامة بمدينة درنة

عميد بلدية شحات يجتمع برئيس لجنة 
مكافحة كورونا ومدير أمن بالمدينة
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جمتمع مدني

■ متابعة \ إبراهيم الجماعي  
الجفرة  بمنطقة  ه��ون  بمدينة  ت��ت��واص��ل 
قامت  حيث  التطوعية،  األنشطة  من  العديد 
بتنظيم  الجماعي  التطوعي  العمل  جمعية 
داخ��ل  معبد  طريق  وإص���الح  لتسوية  حملة 

المدينة.
قال منسق لجنة العمل التطوعي بالجمعية 
الجمعية  إن  األمين  علي  السنوسي  السيد 
تشمل  حملة  الن��ط��الق  بالتخطيط  ق��ام��ت 
العامة  الطرق  في  الحفر  وتسوية  معالجة 
داخل مدينة هون، وذلك بدعم من المواطنين 

والمجهودات الذاتية.
أن  التطوعي  العمل  لجنة  منسق  وأض��اف 
الجمعية ترحب بكل من يرغب في االنتساب 

لها، وتقديم الدعم سواء امادي أو المعنوي.

وبرنامج  لإلغاثة  الليبية  الهيئة  قامت 
مع  وبالتعاون   )  WFP  ( العالمي  ال��غ��ذاء 
مكتب خدمات الشؤون االجتماعية بنغازي 
مدينة  ألهالي  غذائية  مساعدات  بتوزيع 

ترهونة والمناطق الغربية . 
كما تم توزيع عدد من الفراشات وأغطية 
وط��رود  التنظيف  وم���واد  الصيفية  ال��ن��وم 
الُمستضافة  العناية الشخصية على األسر 
ل���دى م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي م��ن م��دي��ن��ة ترهونة 

والمنطقة الغربية .
 300 المستهدفين  ع��دد  أن  إل��ى  يشار 
المستفيدة  األس���ر  ع���دد  اق��ت��ص��ر  ع��ائ��ل��ة 
تنفيذاً  ع��ائ��ل��ة،   300 ي��وم��ي��ن  خ���الل  م��ن 
لمكافحة  الُمتخذة  االحترازية  لإلجراءات 

جائحة كورونا .

الليبية  الهيأة  ب��اش��رت 
ل��إلغ��اث��ة وال��م��س��اع��دات 
اإلن��س��ان��ي��ة، ف��ي إرس���ال 
إيوائية  مساعدات  قافلة 

إلى مدينة أجدابيا.
إرسال هذه  وتأتي  هذا 
ال��ق��اف��ل��ة؛ ض��م��ن إط���ار 
االت��ف��اق��ي��ة ب��ي��ن ال��ه��ي��أة 
وال��م��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة 
ل������ش������ؤون ال���الج���ئ���ي���ن 
كان  حيث   ،)UNHCR(
في استقبال القافلة مدير 
الفروع، ومدير فرع  إدارة 
والفريق  بالهيأة،  أجدابيا 

الميداني بالهيأة. 
وباشر الفريق الميداني 

لإلغاثة  الليبية  بالهيأة 
اإلنسانية،  والمساعدات 
وف���ري���ق ف����رع أج��داب��ي��ا، 
ف��ي ت��وزي��ع ال��م��س��اع��دات 
اإليوائية على مدى اليومين 

الماضيين، بحضور مدير 
ال��ش��ؤون  خ��دم��ات  مكتب 
االجتماعية فرع أجدابيا، 
ع���ل���ى األس������ر ال���ن���ازح���ة 
م���ن ال��م��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة 

وال���ج���ن���وب���ي���ة وال��ه��ي��ش��ة 
ومرزق  وطرابلس  وسرت 
في مدينة أجدابيا، وذلك 
المفوضية  م��ع  بالتعاون 
الكشافة والمرشدات فرع 

أجدابيا. 
وع�����دد ال��م��س��ت��ه��دف��ي��ن 
وتتمثل  أس��رة،   172 بلغ 
ه���ذه ال��م��س��اع��دات ف��ي: 
أغ��ط��ي��ة، م��رات��ب، ط��رود 
وعاء  الشخصية،  العناية 
طهي،  أوان���ي  بالستيك، 
مستمًرا  التوزيع  وم��ازال 
ت���ن���ف���ي���ًذا ل�����إلج�����راءات 
االح����ت����رازي����ة ال��م��ت��خ��ذة 
لمكافحة جائحة كورونا. 

الفريق  أعضاء  باشر 
والوقاية  للتوعية  الطبي 
م���ن ف���ي���روس ك���ورون���ا، 
الطبية  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��اب��ع 
تنفيذ   ، االس��ت��ش��اري��ة، 
خ��ط��ة ال��ت��وع��وي��ة داخ��ل 
برج األمل »البرج الثالث« 

بمركز بنغازي الطبي .
الفريق  رئيس  وقالت 
ال��ط��ب��ي، ن��ائ��ب ال��ش��ؤون 
األم��ل،  ب��رج  ف��ي  الطبية 
طبيبة سعدة بوليفة أمس 
ال��ث��الث��اء :«اس��ت��ه��دف��ت 
الطاقم  التوعية  الخطة 
ال��ط��ب��ي ال��م��ت��واج��د في 
الطابق الخامس من برج 
األم����ل، وش����ّدد ال��ف��ري��ق 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة االل���ت���زام 

االحترازية،  باإلجراءات 
الحماية  أدوات  وارت��داء 

. PPE الشخصية
كما   « أضافت  بوليفة 
طريقة  على  التوجيه  تم 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��م��رض��ى، 
وم�����راع�����اة أوض���اع���ه���م 
ال���ص���ح���ي���ة، وت��ن��ظ��ي��م 
س��اع��ات ت��ق��دي��م ال��ع��الج 
والوجبات تبعاً إلرشادات 

بكل  المختص  الطبيب 
حالة مرضية« .

الطبي  الفريق  وض��م 
ك��اًل م��ن األط��ب��اء »خولة 
جمعة،  وري��م��ا  الدينالي 
وحنين  العريبي،  وجميلة 
الهوني،  وفاطمه   ، الربع 
وإي������م������ان ش���ق���ل���وف«، 
»فاتح  الفريق  وإعالمي 

مناع« .

وف�����ي وق�����ت س���اب���ق، 
كشفت سعدة بوليفة، عن 
تستهدف  للفريق،  خطة 
إطالق برامج توعوية في 
داخل  المواقع  من  ع��دد 

مدينة بنغازي .
بوليفة،  طبيبة  وقالت 
سوف  الطبي  الفريق  إن 
ال��ق��ادم��ة  االي����ام  ينطلق 
التوعية  خ��ط��ة  لتنفيذ 

داخل المحالت التجارية 
ال���ك���ب���رى« ال����م����والت«، 
وع������ي������ادات األس����ن����ان 
ال���خ���اص���ة، وال��م��رض��ى 
الثالث  للبرج  الشاغرين 
في مركز بنغازي الطبي.

يُ����ش����ار إل�����ى أن�����ه ت��م 
الثالث  البرج  تخصيص 
الطبي،  بنغازي  بمركز 
لحجر ومعالجة الحاالت 
ال��م��ش��ت��ب��ه ب��إص��اب��ت��ه��ا 
وذلك  ك��ورون��ا،  بفيروس 
إدارة  ق���ام���ت  أن  ب��ع��د 
وتوفير  بتجهيزه  المركز 
ك����ام����ل االح���ت���ي���اج���ات 
لتصريح  وفقاً  ال��الزم��ة، 
المسؤول عن إدارة البرج، 

دكتور فادي الجازوي .

الخبرة  مركز  رئيس  تفقد 
وال��ب��ح��وث، سالم  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ع��ب��دال��ل��ه ال���ق���ط���ران���ي، ي��وم 
الخبرة  فرع  الماضي،  األربعاء 
بمدينة  وال��ب��ح��وث  القضائية 
م��دراء  من  ع��دد  رفقة  المرج، 

إدارات المركز.
وت��ه��دف ال���زي���ارة ل��إلط��الع 
ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل، وال��وق��وف 
ع��ل��ى ال��ع��راق��ي��ل وال��ص��ع��وب��ات 
الفرع  داخل  العمل  تواجه  التي 
المناسبة  ال��ح��ل��ول  وإي��ج��اد   ،

لحلحلتها.
ال���ق���ط���ران���ي، أك�����د خ���الل 
اجتماع مع موظفي فرع الخبرة 

ادارة  أن   ، بالمرج  القضائية 
الجهاز سترفع احتياجات الفرع 
أحالتها  ثم  ومن  العدل،  ل��وزارة 
بالحكومة  ال���وزراء  رئاسة  إل��ى 

الليبية الليبية.
فرع  رئيس  أك��د  جهته  وم��ن 
 ، ب��ال��م��رج  القضائية  ال��خ��ب��رة 

أن   ، العيش  أس��ام��ه  ال��دك��ت��ور 
احتياجات  في  تتمثل  مطالبهم 
عاجلة للفرع ، وهي حق مشروع 
لهم مقارنة بالجهد والعمل الذي 
التقارير  إع���داد  ف��ي  يقدمونه 
القانوني  السند  تعتبر  ال��ت��ي 

للنيابات والمحاكم.

الخبرة  ب��أن ج��ه��از  وأوض���ح 
الفقري  العمود  يعد  القضائية 
ل���ل���دول���ة ول��ج��م��ي��ع ال��م��ح��اك��م 
القضائية  والجهات  والنيابات 
الرئيسي  ال��م��رج��ع  ب��اع��ت��ب��اره 
في  والفيصل  النهائي  وال��ح��ل 
ذات  والقضايا  النزاعات  فض 
الخطورة ، متمنيا من أصحاب 
المطالب  إلى  االلتفات  القرار 
ال��ش��رع��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ب��م��رك��ز 
وال��ب��ح��وث  القضائية  ال��خ��ب��رة 
ال����م����رج، وال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل في 
وتسوية  المالية،  مستحقاتهم 
عن  فضاًل  الوظيفة  أوضاعهم 
احتياجات العمل اليومي للفرع.

كتبت: ريم العبدلي
التطوعي  الشذي  فريق  اطلق 
أه��ال��ي منطقة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
تطوعية  حمالت  خليفة  سيدي 
ل��ض��ي��وف ال��م��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة 
المقيمين بمنطقة سيدي خليفة 
والخير  الفزعة  أهل  وبمشاركة 
مقدمة من كافة الجهات بمدينه 

بنغازي والمنطقة الشرقية .
وأك���������دت رئ����ي����س ال��ح��م��ل��ة 

الشذي  العمل  بفريق  التطوعية 
التطوعي السيدة فاطمة الزاوي 
منطقة  سكان  تعاون  مدي  على 
سيدي خليفة من مجلس المحلي 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة وأع���ي���ان وم��ش��اي��خ 
وترحيبهم  خليفة  سيدي  منطقة 
منطقة  م��ن  ال��ك��رام  بضيوفهم 
ال��غ��رب��ي��ة وت��ق��دي��م ل��ه��م ال��دع��م 

النفسي والتواصل .
وأض��اف��ت ال����زاوي ب���أن ه��ذه 

المواقف اإلنسانية ليست بغربية 
على أهل مدينه بنغازي والمنطقة 
الشرقية وتوجهت بشكر إلى كافة 
الجهات المشاركة بدعم لضيوف 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن خ��الل 
ومستلزمات  ال��م��الب��س  ت��ق��دي��م 
ال��ت��ن��ظ��ي��ف وال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
من  المقدمة  الغذائية  ووجبات 
العديد  وم��ن  ال��ش��رق��اوي  مطعم 

من الجهات الداعمة .

الليبية لإلغاثة ترسل قافلة مساعدات إيوائية إلى مدينة أجدابيا

جولة توعوية للفريق الطبي داخل برج االمل بالمركز الطبي

رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث يتفقد فرع المرج

فريق »الشذي« التطوعي يطلق حملة لداعم ضيوف المنطقة الغربية

أنشطة مكثفة لجمعية العمل 
التطوعي الجماعي بمدينة هون 

توزيع مساعدات على 300 عائلة 
نازحة من المناطق الغربية ببنغازي
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ما اعتزلُت 
الشعر َبعْد

ضحكٌة من ُصلب قلبي 
ما اعتزلُت الشعر َبعْد

قلتَها و اآلُه تكوي 
ما رأيُت الُحب وعْد 

كيف والنسياُن قائم 
ُتمطر العيُن برعد
كل ُحب فيه خائن

كل ليل فيه َوأْد
ال تقولوا الُحب أحمر

بين ورد فوق َمهد
ليس من شيء و أحقر

من ُمحب ألغى عهد
يسرُق المارون قلبي
ثم فجأة ، مثل فهد

و بعيًدا ، عن خيالي 
ثم أبكي ، ثم َبعد
أطِلُق السالم فيهم
لم ُيجيبوني بَرْد

ثم إن جاعوا أتوني
قالوا ُعهرا ، هيا ُعد

أيها الُسذاُج إني 
لن أعود و لألبد

تمتموا بالِسحر .. ُسحقا
قلُت يا ربي مدد

َجرجروني ، صرُت أصرخ 
قل هو الله أحد 

قالوا صمتا إال سوف 
نقتطع صبعا بيد

فتلعثمُت أردد
أولى آيات الَمسد

تبت يَد .. األوغاد تب 
أغلقوا فاهي بسد
فرأوا قلبا جديدا 
بادروني بالحسد

خفُت من جرح جديد
مزقوا كل الجسد

لم ُأِجد تحريك شيء
إال إصبعا نفد

ذهبوا عني بعيدا 
فأتى قربي ولد

خفُت منه أن يدوس 
إصبعي ، فقلُت حد

ما استطعت النطق أكثر
و لساني من كمد

صار ثقال عند جوفي
و جميعي في كبد

لملم الصبي جسمي 
إال قلبي ما وجد

قلت في نفسي جميٌل
ال تخف ، إني ُمَعْد
وضع يدا بصدري 
عاد قلبي في َنضد

جسمي عاد إال إصبع 
في البعيد قد لبد

صار ذاك الطفل يكبر
وأنا ال لم أكد

ثم أخته قد أتتني 
وطأت شفتاها خد

كان ذاك الخد خدي
حمدوا لي بالجسد

قد أحببُت من رعاني
لم أبادره بصد

فأتى يوما يراني 
ثم نارا قد وقد

َسرق الصبي قلبي 
ثم ضاع وابتعد

ها أنا ذا اليوم ميت
جسدي سحقا فسد
إال عضوا كان إصبع

يكتب الشعَر بكد
وهو من يروي وعني 

عند عتبات البلد
وهو من قال بأني 

ما اعتزلُت الشعر بعد
ما اعتزلت الكره أيضا 
ما اعتزلت الحب بعد

ال يزال السحر سار
ال يزال الوعد وعد
ها أنا ال زلت أضحك

و أقول ، ثم بعد

■ بقلم : محمد ساسي العياط

أنا مثاًل
ال أرمي كل شيء وراء ظهري

ألني أشعر بما يحيط بي
وألني أيضًا

أخاف االستناد
على أشياء لم تعد لي.

أنا مثاًل
أحببت رجاًل عرفته

ثم كرهته
وبعد أن تركني
منذ زمن بعيد

أحببته من جديد.
أنا مثاًل

تغريني الحروف

فأقرر أن أصبح شاعرة
ألكتب كالمًا

عابرًا
ال ينفُع شيء

وأحلم
وألن ما باليد إال قلم
أرسم على يديَّ وطن

ألضم الالجئين
وعندما أيأس

أتمنى لو أصبح من الميتين.
أنا مثاًل

كتلة خوف باردة
قلق وانحدار

أصابع تتراقص ارتعاشًا

ونظرة بعيد
أنا الوجه الذي يسأله الجميع

ما بك ؟
فيصمد،
تقريبًا ..

أنا الوجه العنيد.
أنا مثاًل

لست متأكدة من كوني
أنا

فكل محاوالتي التي كنتها
باءت بالتحول

ألجعل مني ذلك
الفقيد.

أنا حلٌم بعيد.

■ بقلم : منال بوشعالةأنا مثاًل

الغيوم الناعمة 

جايحة ُمستقبلنا

■ بقلم : آية العرفي

■ بقلم : اية المجبري

مع  بالغيوم  م��ل��ّب��دٍة  زرق����اَء  س��م��اٍء  ف��ي 
نسماِت هواٍء عليٍل وطيوٍر هاربٍة من صوت 
القذايف، جلس رجٌل مع فتاٍة وفيٍل صغيٍر 

على احد الغيوم الناعمة..
سال الرجل الفتاة قاياًل: ما الذي اتى بِك 

الى ُهنا يا ذات المالمح الساحرة؟
اجابت قايلة: 

يقولون بانني اذنبت
وللسمع والطاعة رفضت 

وعلى الخطا اقدمت !
لكّن

ذنبي يا سيدي انني احسست
ولسجِن الطيِر رفضت

والحريَة لُه فّضلت
ظًنا مّني انني احسنت

فدفعُت حياتي ثمًنا لما فعلت
اتعلم لَم؟

الن االحساس في زمننا جريمة
قلوبهم تحجرت واصبحُت انا االثيمة

فُضربُت وُاهنت 
بل وحّتى ُقِتلت! 

وها انا ُهنا..
فاخبرني؛ مالذي ترجوه من قوٍم سلبوا 

روًحا بجريمة الرحمة؟
التفت الفيل الصغير للرجل قاياًل؛ وانت؟ 

مالذي احضرك هنا يا سيدي؟
تنّهد تنهيدة كادت ان تكسر اضلعه وقال:

انا يا صديقي هنا بسبب االختالف
الننا بين حشٍد يعاف

هم  والبيض  عبيدًا  الُسمر  يعتبرون 
االشراف

فبربَك اين االنصاف؟
السنا من ُصنع اله واحد؟

اًذا لم العنصرية؟
لم اصبح االختالف قضية؟

وللون عقوبة اجرامية؟
ارجو  فال  لوني،  بسبب  ُعنقي  خنقوا 

منهم شيًيا يرتجى.

مسح دمعًة كانت قد سقطت، ثم نظر مع 
اتى  مالذي  وأنت؛  وقاال:  الفيل  الى  الفتاة 

بحيواٍن صغيٍر إلى ُهنا؟
فقال:

قنبلٌة في اكل امي وضعوها
فّجروها

مشت دامية، 
فصرخُت من الداخل بربكم ساعدوها

لكن راها جنسكم وتركوها
طلبْت انقاذ جنينها

لكن لم ُيجب احٌد النينها
فمشت للنهر عّل الماء يشفيها

طلبُت منها الصمود عّل احدهم يالقيها
فهمست بان السماء تناجيها

طلبت مني الذهاب معها، فها انا هنا..
اال  مثلهم،  بشًرا  قتل  مّمن  انتظُر  فال 

االسوء على الحيوانات مثلنا.
العالم، اال يستحقون  البشر هم وحوش 

ما يحدث؟

ال احد يدري مدى رغبتنا 
لمعانقة احالمنا في صف ما 

فوق تالل المستقبل. 
قصة  ت��ك��ون  ان  ارِغ���م���ت 
الحاضر  وح��ي  م��ن  وه��م��ي��ة، 
باي  ُم��ع��رف  الغير  والماضي 

مسمى! 
اح���زان  سلسلة  ان���ه  غ��ي��ر 

متتالية! 
هذه  نقاوم  من  اننا  لندرك 

الفيروسات مرة واخرى! 
تكون  ولن  االول��ى،  تُكن  لم 

االخيرة ايضا.
حقا لن تكون االخيرة!

اشتدّت  عندما  ات��ذك��رون 
ال��م��ح��ن ع��ل��ى ج��ي��ل��ن��ا ذات 
ُيلوح  المستقبل  وقفز  ي��وم، 
انه  على  اص��اب��ع��ه  ب��اط��راف 

ذاهب.
نحُن: الى اين انتظر؟

التعب  ب��ك��م  ي��ج��در  ه���و: 
الُمنتظر  اك��ون  لن  للوصول، 

دايما وانتظركم!
كانت  ش��يء،  يومًا  ُنقرر  لم 
هي من ُتقرر لنا وعلينا دايما. 
ات���ذك���رون ع��ن��دم��ا س��ارع��ت 
نفسها،  وس��اب��ق��ت  ال��س��ن��وات 
عندها تيقّن ُكل االجيال اننا 

لن نحقق شيء. 
البوس،  جرايم  سترتكب 
ترتطم  و  اج��س��ادن��ا  خ��ل��ف 
اش��الي��ن��ا ب���ح���واف ال��ج��م��اد 
االج��ي��ال  تخلق  و  ال��ُم��ه��دم، 
بها  تطفي  ث��غ��رة،  االخ����رى 

مستقبلنا، كعادُتها. 
ولكننا  ع��ب��ث،  ُن��خ��ل��ق  ل��م 
من  ن��وع  اي  لنشقي.  خلقنا 

الشقاء تتحدثون عليه!
ل���م ي��ع��د ل��دي��ن��ا ال��ق��درة 
المسوولية  تقذفون  لنحلم، 

ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ي��ن��ا، وت��وه��م��وا 
ليقف  قادرين.  اننا  عقولنا 
كل منكم بعيدا جدا في ذلك 

السراب المندفع!
حياة..  وُكلنا  اليكم  ننظر 
ُنسيطر،  و  سنصل  اننا  على 
بقوة،  الحياة  صفعة  تاتي  و 
عبث،  انها  على  تصيفونها 
وننكسر  ُن��ك��م��ل،  و  ف��ن��ق��ف 

وُندمر ونصفع، ونموت!
حينها تقولوا اننا من عبث 
نفسه بنفسه، واننا من جنى 

على نفسه الدمار .
ُهلكنا،  ق��د  ان��ن��ا  ات����درون 
اجسادنا،  اطراف  كل  وهلكت 
لماضيكم  ننُظر  اننا  ات��درون 
وي��ل��ت��ه��م ق��ل��وب��ن��ا ال��ح��س��رة 
ُي��ع��ق��ب  اح����د  وال����ُح����زن. ال 
اقتبس  من  فنحُن  ثغراتنا، 
ع��دت ع��ص��ور ف��ي ان واح��د، 

ولم  الصعاب  بُخلق  اهتدينا 
نندثر خلف شيء! بل صنعنا 
مستهلكة  م���ادة  بوسنا  م��ن 
ل��الس��ت��ه��ت��ار وال��ت��زي��ف من 

محطات فشلنا.
هل لكم بتصديق هذا!

اننا من فشل واختار الفشل 
و طور نفسه في بقعة الفشل، 
معه  تستمر  و  ليستمر  فقط 

الحياة .
وق��ت،  غير  ف��ي  كنا  ليتنا 
طاقتنا  ان  الكثير  ليتاكد 

ُهدرت في اشياء اخرى !  
نحن من ال يريد السهل في 
حياتنا، كان يكفي ان نستثمر 
شيء  اه���م،  ب��ش��يء  عقولنا 
جيلنا  من  تبقى  لمن  يثبت 

اننا ُكنا ُهنا.
قاوم  جيل  ي��وم  ذات  وك��ان 

كل شيء .. فقط ليتنفس !
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العمل  ش���ؤون  قسم  رئ��ي��س  وي��ق��ول 
»نحن فوجئنا  المالطي  األستاذ محمد 
أكثر  ألن  ص��در،  ال��ذي   210 بالقرار 
من  ومنهم  ازدواج��ي��ة  لديهم  العاملين 
بتقديم  ويقوم  الخاص،  العمل  يفضل 
استقالته من القطاع العام وسبب ذلك 
تفضل  فئة  وه��ن��اك  يكفي  ال  ال��دخ��ل 
بالبطالة  يسمى  م��ا  وه���ذا  المرتبين 

المقنعة«. 
المالطي أوضح لوكالة األنباء الليبية 
بسبب  المؤهلة  غير  الناس  بطالة  أن 
ضعيف  لديهم  العلمي  التحصيل  أن 
ابتدائي  شهادة  فقط  يحمل  من  منهم 
وإعدادي، فهؤالء من الصعب أن يجدوا 
فرصة أمام من يحملون مؤهالت عالية.

وت���اب���ع »ل��م��ع��ال��ج��ة أزم����ة ال��م��ؤه��ل 
الضعيف، نحن نقيم دورات مهنية لكي 
يمارس العامل العمل بالشكل المطلوب، 
وفي ظل هذه األزمات المتوالية يصعب 
الدورات خاصة  إكمال مثل هذه  علينا 
العاصمة  في  للغاية  صعب  الوضع  أن 

طرابلس.
ول��ف��ت »م���ن ج��ان��ب��ن��ا، وب��ال��رغ��م من 
العمل  ووزي��ر  نحن  الصعوبات  كل هذه 
والتأهيل بالحكومة الليبية مسعود صوه 
مواصلة  الطرق  بشتى  ونحاول  نسعى 
هذه الدورات ولو كانت قليلة لمدة ثالثة 
أو أربع شهور؛ لكي يسهل للعامل الليبي 
اس��ت��الم  م��ن  م��ؤه��ل،  يمتلك  ال  ال���ذي 
مكان العامل األجنبي فالعامل األجنبي 
م��ردود  على  ويحصل  العمل  ي��م��ارس 
مهنة  يمارس  عندما  ج��ًدا  كبير  مالي 
على سبيل المثال مثل البناء والسباكة، 
فهذه تعد فرص عمل غير مستغلة في 
دولة  ليبيا  أن  ذلك  في  والسبب  ليبيا، 
بترولية فأغلب الشباب يطمعون في أن 

يكون لهم مرتبا في الدولة. 
ومن أسباب البطالة، أشار المالطي 
وعدم  العمل  فرص  توفر  عدم  أن  إلى 
وجود دوائر حكومية قائمة في الدولة، 
وال شركات وال إعمار جديد في البالد، 
شركات  هناك  ليس  أن��ه  إل��ى  إض��اف��ة 

حتى يعمل المهندس. 
وبين أن السبب يرجع إلى عدم وجود 
حركة ومثال على ذلك الشركة الصينية 
شخص   2000 يقارب  ما  فيها  يعمل 
عن  عاطلين  حاليا  األشخاص  وه��ؤالء 
الصينية،  الشركة  ذه��اب  بعد  العمل 
ووزارة المالية تدفع لهم منح إلى اآلن .

 210 رق����م  ال���ق���رار  أن  وأوض������ح 
ال��ذي ص��در من  ع��ام 2018  الصادر 
وزارة العمل إلى اآلن ال توجد ميزانية 

مالية له، وقرارات التعيين في السجل 
المدني جاءت فترة صدور القرار، وال 

توجد تغطية مالية .
وبين  بيننا  تعاون  هناك  أن  وس��رد 
األمنية،  واألجهزة  والجيش  االستثمار 
مهم  دور  لهما  وال��ش��رط��ة  وال��ج��ي��ش 
وفعال، فقد قامت هذه الجهات بتعين 

عدد كبير من الشباب.
فالقرار 210 كان هناك )20 ألف( 
ينفذ لعدم وجود  باحث عن عمل، ولم 
تم  الحالي  الوقت  وفي  مالية،  تغطية 
العمل  ع��ن  ب��اح��ث  أل��ف   17 تسجيل 
أن  ويفترض  العمل،  ل��وزارة  وتحويلهم 
ال��وزارة يقضي  ق��رار من مجلس  يكون 
الوزارة  ألف، فمجلس  بتعين عدد 20 
وزي��ر  ي��ك��ون بحضور  ق���رار  أص���در  إن 
العمل  المالية، ووزير االقتصاد، ووزير 
فمن  مالية  تغطية  توجد  ال  ول��و  حتى 
خالل االجتماع يفترض أن يوضح بأنه 
مرتبات  تغطي  مالية  تغطية  توجد  ال 
وزارة  على  يقع  ف��ال��ل��وم  ال��ع��دد،  ل��ه��ذا 
ووزارة  ليبيا  مصرف  أن  غير  المالية، 
فهذا  طرابلس  في  موجودتان  المالية 
حسب  العرقلة،  أسباب  من  سبب  يعد 

المالطي . 
حكومية  دوائر  هناك  أن  إلى  وعرج 
ح����دث ل��ه��ا ت��ض��خ��م ك��ب��ي��ر ف���ي ع��دد 
الموظفين، وفهناك موظفون يتقاضون 
المكلفين  بالعمل  االلتزام  دون  مرتبات 

به. 
قسم  رئيس  قال  الشأن،  ذات  وفي 
والتأهيل  العمل  بمكتب  القدرات  بناء 
اإلج��راءات  إن  المنصور،  فرج  بنغازي 

بمقتضى  ص��ادرة  بالتدريب  يتعلق  بما 
رق��م 12 سنة  العمل  ع��الق��ات  ق��ان��ون 
2010 قانون العمل بالنسبة للتدريب، 
اتفاقيات تدريب  ويؤكد على أن فرض 
على الشركات األجنبية وغير األجنبية 

المتواجدة داخل ليبيا بنسبة حددها. 
ويتابع »هناك أيضا تدريب من جانب 
ال��دول��ة ف��ق��ام��ت ال��دول��ة ف��ي 2013 
الباحثين عن  بتدريب أعداد كبيرة من 
إبرام  تم  مهن محددة  في  ولكن  العمل 
المستهدف  والعدد  تدريب  اتفاقيات 
)30 ألف باحث عن العمل على مستوى 
مستهدف   3200 بنغازي  وف��ي  ليبيا 
اللغة  )ال��ح��اس��وب،  م��ه��ن  ع��ن  تقريبا 
مهارات  المهنية،  السالمة  اإلنجليزية، 
حياتية( وتم تنفيذ البرنامج في مراكز 
تدريب خاصة واكتملت الدورات بنجاح 
واستفادوا منها المتدربين، إضافة إلى 
ميزات التدريب للمتدرب حصوله على 
وال��ح��ص��ول على جهاز  إف��ط��ار،  وج��ب��ة 

حاسوب شخصي نهاية الدورة. 
وك���ان ال��وع��اء ال��زم��ن��ي ل��ل��دورة )4 
أشهر( للمحاور األربعة الحاسوب واللغة 
الدولية  الرخصة  وحاسوب  اإلنجليزية 
منها  واستفادوا  التخرج  وتم  استمرت، 

وعملوا بها.
ويقول الشاب محمد مختار الورفلي 
الحياة  بمول  شيك  محل  في  موظف 
على  ومتحصل  عام،   29  - التجاري 
في  متعين  غير  أعمال  إدارة  شهادة 
الدولة - حاولت أكثر من مرة للحصول 
يوفقني  ل��م  لكن  ب��ال��دول��ة  عمل  على 

الحظ، واكتفى بشرف المحاولة.

أن  يفضل  ق��ول��ه  بحسب  ال��ورف��ل��ي 
العمل  ألن  ال��دول��ة؛  في  متعين  يكون 
وغير  دائم  ليس  الخاص  القطاع  في 
مستقر وال يمكن االعتماد عليه، ففي 
أي لحظة ينتهي كل شيء وفي فترات 
من  ج��دا  الوضع صعب  يكون  األزم��ة 

ناحية المعيشة.
المغربي  جليلة  قالت  جهتها،  ومن 
وه���ي م��وظ��ف��ة ف��ي م��ح��ل ك��م��ا تعمل 
مدرسة  أني  بما  لطفلة،  وأم  مدرسة 
وموظفة في الدولة لدي طاقة للشغل 
أن  يفضل  من  هناك  آخر،  مجال  في 
ال يعمل عند أحد، والسبب يرجع إلى 
أن هناك فئة ال تحب أن يأمرها أحد، 
فيفضل أن يتعب نفسه ويأخذ بضائع 
ويقوم ببيعها على الطريق، وهناك من 
يفضل البقاء بدون عمل ألنه ال يحب 

أن يبقى تحت رحمة شخص.
أي  نظرها،  وجهة  م��ن  وأوض��ح��ت 
أن  الطبيعي  من  ال��دول��ة  في  موظف 
أن  يستحيل  ألن��ه  ال��خ��اص  ف��ي  يعمل 
أكان  س��واء  الدولة  مرتب  من  يكتفي 
يعول أو فقط لنفسه فمن الصعب أن 

يعيش بالمرتب الحكومي. 
العيش  يمكنه  ال  المواطن  وتابعت 
لطفلة  وأم  كمواطنة  أنا  واحد،  بدخل 
كنت أعاني من ظروف مادية، وعرفت 
يمارس  أن  الصعب  من  المواطن  أن 
حياته بدخل واحد فلجأت إلى القطاع 
ال��خ��اص وب��ع��د ف��ت��رة زم��ن��ي��ة وج��دت 
وضعي المعيشي أفضل بفضل ربي � 

وقال عبدالباسط علي بشير العمر 
هندسة  معهد  من  متخرج  سنة   32

الجميلة  محل  في  موظف  كهربائية، 
بمول الحياة، الحمد لله أنا كنت موفق 
التخرج،  قبل  وال��دراس��ة  الشغل  بين 
تجربتي  في  استمريت  التخرج  وبعد 
أحسن  وج��دت��ه  ال��خ��اص  القطاع  ف��ي 
ال��م��ردود  ناحية  م��ن  وأف��ض��ل  ح���اال، 

المالي .
العام  العمل  أن  عبدالباسط  ويرى 

يؤثر فقط من الناحية االجتماعية.
وأحمد فرج العمر 24 سنة متحصل 
محل  صاحب  الثانوية،  الشهادة  على 
بسبب  دراسته  أّجل  للعطور  قصيبات 
باية عملي مع  ظروف خاصة، وكانت 
أصبح  أن  إلى  وكافحت  أقاربي  أحد 
لدي مكانا خاصا بي، وهو من الذين 

يفضلون العمل الخاص .
حواء هارون العمر 21 سنة، طالبة 
تخصص  االق��ت��ص��اد  بكلية  جامعية 
الظروف  الثالث، قالت  الفصل  تمويل 
هي التي أجبرتني على االعتماد على 
إال  سني  صغر  من  وبالرغم  نفسي، 
مصاريف  وأغطي  أسرتي  أعين  أنني 

الدراسة. 
وقالت، ال أحد يبحث عن عمل، إال 
بظروف  ويمر  جدا  محتاج  فعال  وهو 
مستلزمات  لنا  البنات  فنحن  صعبة، 
في  أه��ل��ي  واح��ت��ي��اج��ات،  ومتطلبات 
البداية غير راضين ولم يتقبلوا األمر، 
بها  يمرون  التي  الظروف  لسوء  ولكن 

والوضع المعيشي سمحوا لي بذلك.
سيف اإلسالم التاجوري العمر 17 
يدرس في معهد، يقول »أنا أعمل في 
معهد  في  أدرس  مازلت  ألعاب،  محل 
قررت أن أواصل دراستي، إلى جانب 
العمل، وأرى أن العمل ليس عيبا وهو 

يعزز االعتماد على النفس.
وقال محمد، وهو خريج في معهد 
متوسط حاسوب، ويعمل موظف بوزارة 
المالية، بدأت في مجال التجارة بعمر 
في  تجربتي  خ��الل  وم��ن  س��ن��ة،   18
القطاع العام والخاص أفضل الخاص 
ألن العام محدود جدا والخاص أوسع 

وأحسن فرصة.
ناحية  من  ليبيا  بأن  جميعا  ونعلم 
وبعد  قليلة  كانت  السكانية  الكثافة 
كل ما مرت به من منعطفات وخاصة 
فترة الحرب ضد اإلرهاب األمر الذي 
أدى إلى فقدان البعض وهجرة البعض 
اآلخر من الشباب فمن المفترض أن 
أن  يمكن  وظيفي  شاغر  هناك  يكون 

يضم هؤالء الشباب .

ُعقد بمقر الهيئة العامة لإلسكان والمرافق 
للجنة  األول  االج��ت��م��اع  ب��ن��غ��ازي،  ب��ب��ل��دي��ة 
المركزية لإلشراف ومتابعة أعمال وإجراءات 
والمدمرة  المتضررة  المباني  عن  التعويضات 
كلًيا نتيجة أضرار حرب التحرير وفق القرار 
تشكيل  إع��ادة  بشأن   2020 لسنة   94 رقم 

لجنة مركزية .
ي���وم األرب���ع���اء الماضي  وع��ق��د االج��ت��م��اع 
العبدلي،  خ��ال��د  المهندس  السيد  ب��رئ��اس��ة 
وال��م��ه��ن��دس ص��ال��ح ال��درس��ي ن��ائ��ب��ا لرئيس 
منسق  الصبيحي  عوض  والمهندس  اللجنة، 
لجان حصر األضرار بمدينة بنغازي، وأعضاء 

اللجنة بالهيئة.
مراجعة  االج��ت��م��اع  ه��ذا  خ��الل  ت��م  حيث 
المحضر السابق وماورد به من بنود، ومراجعة 
أداء لجان حصر األضرار بالمدينة، وكذلك تم 

طرح موضوع المباني المتضررة.
لجنة  الي  ُقسمتا  لجنتين  لها  ُشكلت  حيث 
خاصة بالبنية التحتية وأخرى خاصة بالمباني، 
يتم  بحيث  اللجان  لهذه  عمل  الية  وض��ع  مع 
تقديم ملف مستوفي لشروط المبنى المتضرر 
إلى  الملف  يحال  ثم  المحلي  المجلس  إل��ى 
اللجان الفرعية، كال حسب حدوده الجغرافية، 
إلى  إضافة  الطبيعة،  على  المعاينة  ثم  ومن 
مناقشة موضوع المباني العشوائية وإزالتها .

تفشي البطالة في ليبيا.. مأساة اقتصادّية للشباب

اللجنة المركزية لإلشراف ومتابعة التعويضات عن المباني المتضررة تعقد اجتماعها األول في بنغازي

اقتصادية

■  الديوان – وال   ■  إعداد: خديجة محمد / بشرى العقيلي
إذا كنَت تتقاضى مرّتبا، فأنت مستثنى من البطالة، البطالة هي واحدة من أخطر الظواهر، التي يعاني منها الشباب وتهدد االقتصاد 

في مختلف الدول.  وتعرف البطالة بأنها )عدم قدرة الشخص الباحث عن العمل إيجاد فرصة عمل تخوله لكسب المال(، وفي 
المقابل هناك أشخاص لديهم قدرة على العمل و يرغبون فيه، لكنهم ال يجدون تلك الفرصة، فضاًل عن أن هناك كثيرا من الشباب، 

يفضلون العمل في القطاع الخاص عن العام.
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الجالء  أطباء ُمستشفى  أستقبل 
 12 العمر  من  يبلُغ  طفل  بنغازي 
تعرض إلصابة نتيجة وقوعه  عاماً 
من مكان مرتفع أدت اإلصابة إلى 
للفم  الداخلي  التجويف  في  تهتُك 

وإصابة الُغدد اللُعابية. 
بعد إجراء التحاليل والفحوصات 
العمليات  ُغرفة  إلى  أُدخل  الالزمة 
تم إزالة الجسم من الفم و إيقاف 
ال��ن��زي��ف وت��رم��ي��م وق��ط��ب ال��ُغ��دة 

اللعابية أسفل الفك الُسفلي، تكللت 
العمليه بالنجاح. 

ك��ان��ت ال��ع��م��ل��ي��ة ُم��ش��ت��رك��ة بين 
الوجه  وج��راح��ة  العامة  جراحتي 

والفكين. 
قام بإجراء هذه العمليه كاًل من 

-:
أطباء الجراحة العامة.. 

- د. وائل العبار. 
- د. فارس األمين. 

طبيب  ال��رع��ي��ض  أح��م��د  د.   -
جراحة الوجه والفكين. 

العناية  و  ال��ت��خ��دي��ر  أط��ب��اء   -
الفائقة 

- د. محمد الرهيوين. 
- د. إسالم البركي. 

ت��م��ري��ض  ف���اط���م���ة ح��س��ي��ن   -
عمليات. 

- قسم التحاليل الطبية. 
- قسم األشعة بالُمستشفى. 

■  الديوان - وال
■  تقرير: فاطمة الورفلي

التي  العلواني«  »بتول  الطفلة  والد  أفاد 
تعرضت لهجوم من إحدى الكالب الضالة 
في«كورنيش  عائلتها  م��ع  تواجدها  أث��ن��اء 
بنغازي«، بأن الوضع الصحي للطفلة اليزال 
غير مستقر، وأن بتول تعاني منذ ليلة أمس 
إنتظار  في  الحرارة،  درجة  في  إرتفاع  من 
ترميم  لعملية  إستقرار حالتها لكي تخضع 
الكلب  نهش  جراء  راسها  لجروح  قطب  ثم 

لها.
وتابع والد الطفلة، بشأن الحادثة، أن بتول 
كانت تعلب هي وأخواتها، بالقرب من األلعاب 
هجمت  عندما  »الكورنيش«  في  الموجودة 
عليها أربعة كالب، وسط تفرج مجموعة من 

الناس.
وقال العلواني، بأن الكلب كان يجر الطفلة 
بعيدة محاولة أخذها، في حضور العديد من 
اكتفوا  بل  ساكنا،  يحركوا  لم  الذين  الناس 
بالتصوير فقط، مؤكدا أنه الوحيد الذي أنقذ 
بسرعة  نقلها  وج��رى  الكلب  فك  من  طفلته 

لمستشفى الجالء.
األنباء  وكالة   _ تواصلت  الشأن،  وبهذا 
جهاز  باسم  الرسمي  الناطق  مع   _ الليبية 
الطلحي،  إبراهيم  ال��رائ��د  البلدي  الحرس 
والذي أكد بأن وحدة مكافحة الكالب الضالة 

ومتخصصين  وأعضاءها  بكوادرها  موجودة 
»ال��خ��رط��وش«  المكافحة  أداة  ب��اس��ت��خ��دام 

لمكافحة هذه اآلفة.
في  أنفسنا  وجدنا  لكن  الطلحي،  وتابع 
الذين  ال��ن��اس  قبل  م��ن  وإستنكار  مواجهة 

الروتيني  عملنا  فتوقف  عملنا،  إن��ت��ق��دوا 
فقط  الكالب  مكافحة  على  العمل  وأقتصر 
كتاب  بتقديم  معينة  منطقة  ت��ق��وم  عندما 

رسمي إلينا ويتم تكليفنا.
وكشف الطلحي، صدور تعليمات من رئيس 

جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسمارى، 
وأن  السائبة،  الكالب  ه��ذه  إب��ادة  ب��ض��رورة 
البلدي،  الحرس  جهاز  طريق  عن  ذلك  يتم 
التي  العامة،  الخدمات  شركة  مع  وبالتعاون 
جثث  ونقل  وتنظيف  بإستالم  تقوم  بدورها 

الكالب إلى المكان المخصص.
حصول  بعد  ج��اءت  التعليمات  أن  وأك��د 
العامة  الهيئة  من  دينية  فتوة  على  الجهاز 
ل���ألوق���اف وال���ش���ؤون اإلس���الم���ي���ة، ب��ج��واز 
العديد  تسجيل  بعد  الضالة  ال��ك��الب  قتل 
واعتبارها  المواطنين،  على  الهجمات  من 
مصدرا للخطر ونقل األمراض وإزعاج المارة 
والسكان، ونبشها حتى للمقابر العامة، لقول 
من  ))خ��م��س  وس��ل��م  عليه  ال��ل��ه  النبي ص��ل 
الغراب،  قتلهن:  من  على  ح��رج  ال  ال���دواب 
والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور(( 

متفق عليه.
فيما، أوضح ماهر الغرياني المواطن في 
الضالة  الكالب  قضية  بأن  البالد،  منطقة 
منطقة  س��ك��ان  وأن  ال��ي��وم،  حديثة  ليست 
البالد يعانون منها خاصة بعد انتهاء الحرب 
الذي  األمر  المدينة  من  كبير  جزء  والدمار 
وم��أوى جيد  مناسبة  بيئة  الحطام  جعل من 
بالنسبة للكالب، التي لم تتوقف عن مالحقة 
محدثة  للقمامة  ونبشها  والكبار  األط��ف��ال 

حالة من الفوضى وتلوث المكان. 

مستشفى الجالء بنغازي ينقذ حياة طفل تعرض إلصابة بالغة الخطورة

بعد حادثة نهش كلب لطفلة .. »وال« تتابع خطر الكالب الضالة في مدينة بنغازي 
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اجتماع نادي وادي الرمل الرياضي الثقافي االجتماعي بهون 
متابعة \ إبراهيم الجماعي                                                                                    
وادي  ن���ادي  إدارة  مجلس  عقد 
اجتماعا خالل  هون  بمدينة  الرمل 
النادي،  بمقر  الماضيين  اليومين 

ب��ح��ض��ور رئ��ي��س وأع��ض��اء مجلس 
االجتماع  خ��الل  ت��م  حيث  اإلدارة، 
مناقشة االنشطة الرياضية بالنادي 
، باإلضافة إلى مناقشة االستعداد 

لعبة  في  رياضية  تظاهرة  لتنظيم 
ك��رة ال��ق��دم وت��ن��س ال��ط��اول��ة ولعبة 
ثقافي  بنشاط  مصحوبة  الشطرنج 

وتثقيفي. 

بمقر  الخميس  ال��ي��وم  ع��ق��د 
في  المالية  الخدمات  مراقبة 
التنفيذي  المكتب  بنغازي  مدينة 
البدنية  للقوة  الليبي  لالتحاد 
 2020  ( للعام  األول  اجتماعه 
(، وذلك بحضور رئيس وأعضاء 

االتحاد الليبي للعبة.
وتم في هذا االجتماع مناقشة 
الهامة  المواضيع  م��ن  العديد 
أهمها  اللعبة،  وتخص  تهم  التي 
التنفيذية  ال��ل��وائ��ح  ت��ع��دي��ل  ه��و 
البدنية،  ال��ق��وة  للعبة  والفنية 
وال��م��ش��ارك��ة ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي 
فايروس  جائحة  بسبب  توقف 
كورونا، باإلضافة إلى البطوالت 

المحلية.
إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  وق����ال 
البدنية  للقوة  الليبي  االت��ح��اد 
اجتماع  أن   « الشويهدي  منير 
العديد  ومناقشة  طرح  تم  اليوم 
م���ن ال���ن���ق���اط ال���ه���ام���ة، ول��ع��ل 
اللوائح  ت��ع��دي��الت  ه��ي  أب��رزه��ا 
التنفيذية والفنية للعبة والتي تم 
التصويت عليها من قبل أعضاء 
مجلس إدارة اللعبة وفقاً للنظام 
االتحاد  من  المعتمد  األساسي 

الدولي IPF سنة 2018 .
وأض�������اف ال���ش���وي���ه���دي ف��ي 
ت��ص��ري��ح��ات خ���ص ب��ه��ا وك��ال��ة 
نقطة  أن  قائاًل«  الليبية  األنباء 
والفينة  التنفيذية  اللوائح  تعديل 
هي  عليها  التصويت  ت��م  ال��ت��ي 
نقطة مهمة، وهي تنظيم ووضع 
الرياضة  شؤون  لتسيير  اآلليات 

في القوة البدنية.

بين  من  أنه  إلى  منير  وأش��ار 
االجتماع  ف��ي  ال��دائ��رة  النقاش 
الدولية  للمشاركات  التطرق  هو 
القادمة، والتي تم تحديد بطولة 
للناشئين   « ل��ألوب��ن   « ال��ع��ال��م 
وال��ك��ب��ار ف��ي ال��� 24 م��ن شهر 
إلى  باإلضافة  المقبل،  أكتوبر 
فئة األساتذة والتي قرر لها في 

نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الشويهدي«ستعود عجلة 
النشاط المحلي مجدداً في حال 
والتخلص من حالة  الحظر  رفع 
الركود التي سادت العالم أجمع، 
تجديد  سيتم  أن��ه  إل��ى  م��ش��ي��راً 
الليبي  المنتخب  م���درب  عقد 
مخلوف  ط��ارق   ( البدنية  للقوة 
( لمدة ثالثة سنوات في مؤتمر 

صحفي.
الدكتور  الدولي  الحكم  وعبر 
خ���ال���د م��خ��ل��وف ع���ن س��ع��ادت��ه 
الغامرة والكبيرة بهذا االجتماع، 
والذي وصفه باالجتماع المثمر، 
أن  موضحاً  بالنجاح،  والمليء 
األول  هو  البدنية  القوة  اجتماع 

من نوعه في عام ) 2020 (.
وق���ال ال��دول��ي م��خ��ل��وف« من 
مناقشتها  تم  التي  النقاط  بين 
البدنية،  القوة  لعبة  أرشفة  هي 
الموضوع،  لهذا  لجنة  وتشكيل 
مستشار  تكليف  إل��ى  باإلضافة 
علي  زد  ب���االت���ح���اد،  ق���ان���ون���ي 
اللجنة  م��وض��وع  مناقشة  ذل��ك 
للقوة  الليبي  باالتحاد  اإلعالمية 

البدنية.

أحرز إيرلينج هاالند هدفين ليقود بروسيا 
مستضيفه  على  -2صفر  للفوز  دورتموند 
المركز  وحسم  اليبزيج  شبورت  ب��ال  رازن 
األلماني  األول��ى  الدرجة  دوري  في  الثاني 

لكرة القدم يوم السبت.
وواص����ل ال��م��ه��اج��م ال��ن��روي��ج��ي ال��ش��اب 
لدورتموند  انضمامه  بعد  الرائعة  مسيرته 
إلى  رصيده  رفع  إذ  الثاني  كانون  يناير  في 
13 هدفا في عشر مشاركات في التشكيلة 

األساسية بالدوري. 
وض��م��ن دورت��م��ون��د ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي في 
المسابقة خلف بايرن ميونيخ للمرة الخامسة 
في ثمانية مواسم إذ كان اليبزيج بحاجة إلى 
نقطة واحدة على األقل للحفاظ على آماله 

في مركز الوصيف. 
نقطة   69 إل��ى  رصيده  دورتموند  ورف��ع 
م��ت��ق��دم��ا ب��س��ت ن��ق��اط ع��ل��ى الي��ب��زي��ج قبل 

مواجهات الجولة األخيرة السبت المقبل. 
ورغم الخسارة اقترب اليبزيج من ضمان 
التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمة باير 
ليفركوزن -2صفر في ملعب هيرتا برلين. 

الدقيقة  في  األول  بهدفه  هاالند  وكسر 
 83 بتسجيل  لدورتموند  قياسيا  رقما   30
هدفا في موسم واحد وربما كان أحد أفضل 

أهداف الفريق لهذا الموسم. 
وبدأت الهجمة عندما راوغ المدافع ماتس 
هوملز عدة العبين قبل أن ينطلق في جانب 

الملعب ويمرر الكرة إلى يوليان براندت. 
وهيأ األمريكي جيوفاني رينا البالغ عمره 
مع  األول  موسمه  في  والمشارك  عاما   17
دورت��م��ون��د ال��ك��رة إل��ى ه��االن��د ليضعها في 

المرمى. 
وأضاف هاالند )19 عاما( هدفه الثاني 
تسجيل  يمكنه  كان  لكن  المباراة  نهاية  في 
ال��م��زي��د م��ن األه�����داف ل���وال ب��راع��ة بيتر 
ثالث  أنقذ  الذي  اليبزيج  حارس  جوالتشي 

فرص من المهاجم النرويجي. 
المرمى  أمام  فرصة  موري  ماتيو  وأه��در 

من  تمريرة  بعد  الثاني  الشوط  بداية  في 
هاالند لكن جوالتشي أنقذها أيضا. 

فيرنر  تيمو  يخوضها  مباراة  آخر  وكانت 
إلى  سينتقل  إذ  ملعبه  على  اليبزيج  مهاجم 
تشيلسي وقدم أداء متواضعا ما عدا تسديدة 
في الدقيقة 40 أبعدها رومان بيركي حارس 
دورتموند وخرج قبل 20 دقيقة من النهاية. 
التعادل قبل ست  أن يدرك  وكاد اليبزيج 
أنقذ تسديدة  بيركي  النهاية لكن  دقائق من 
األخيرة  الكلمة  ل��ت��ؤول  أنخيلينيو  الظهير 

لهاالند. 

مجلس إدارة القوة البدنية يتخذ حزمة من القرارات

دورتموند يفوز في اليبزيج ويحسم المركز الثاني في الدوري األلماني

األن��ف��س  ب��ش��ق  م��دري��د  أتليتيكو  ف���از 
الوليد،  بلد  ري��ال  ضيفه  على  -1صفر 
النهاية  قرب  رأس  بضربة  بفضل هدف 
المركز  إلى  ليتقدم  فيتولو،  البديل  من 
الثالث في دوري الدرجة األولى اإلسباني 

لكرة القدم اليوم السبت. 
ال��ح��ارس  م��ن  خطأ  فيتولو  واس��ت��غ��ل 
خوسيه أنطونيو كارو، الذي يشارك ألول 
ليضع  ال���دوري،  في  الوليد  بلد  مع  م��رة 
الكرة نحو المرمى، ورغم محاولة مدافع 
الفيديو  حكم  احتسب  فقد  الكرة  إبعاد 

الهدف. 
في  مباراة  أول  يخوض  أتليتيكو  وكان 
حضور  دون  متروبوليتانو  وان��دا  استاد 
في  للسالسة  افتقاره  وظهر  مشجعين 
ال��ل��ع��ب ال��ت��ي ظ��ه��رت خ���الل االن��ت��ص��ار 
-5ص��ف��ر ف��ي ض��ي��اف��ة أوس��اس��ون��ا ي��وم 

األربعاء الماضي. 
ولم يظهر أتليتيكو بشكل مقنع خاصة 
في  محظوظا  وك��ان  األول  ال��ش��وط  ف��ي 
عدم التأخر في النتيجة قبل أن يخطف 

االنتصار قرب النهاية. 
وأصبح رصيد أتليتيكو 52 نقطة من 
النقاط  رصيد  في  وتعادل  مباراة،   30
يتقدم  لكنه  الترتيب،  راب��ع  أشبيلية  مع 
بأربع نقاط على خيتافي صاحب المركز 
الخامس لينعش آماله في إنهاء الموسم 
دوري  إلى  والتأهل  الذهبي  المربع  في 

أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
الوليد في المركز 15 وله  بلد  ويأتي 
33 نقطة وبفارق سبع نقاط عن منطقة 

الهبوط. 

أتليتيكو مدريد يفوز بصعوبة ويتقدم 
للمركز الثالث بالدوري اإلسباني


