
التقى فخامة رئيس مجلس 
عقيلة  المستشار”  ال��ن��واب 
المصرية  بالعاصمة  صالح” 
الماضي  الخميس  القاهرة 
س����ع����ادة س��ف��ي��ر ال����والي����ات 
ومبعوثها  األمريكية  المتحدة 
السيد  ليبيا  ل���دى  ال��خ��اص 
ن���ورالن���د” حيث  ”ري��ت��ش��ارد 
النواب  مجلس  رئيس  بحث 
صالح”  عقيلة  المستشار” 
مع السيد ”نورالند” تطورات 
والجهود  ليبيا  في  األوض��اع 
لتنفيذ  وال��دول��ي��ة  المحلية 
خارطة الطريق السيما الدور 

خالل  النواب  لمجلس  الهام 
رئيس  وأك��د  المرحلة،  ه��ذه 
مجلس النواب وسعادة سفير 
ومبعوثها  المتحدة  الواليات 
الخاص لدى ليبيا على إجراء 
في  موعدها  في  االنتخابات 
الرابع والعشرين من ديسمبر 
ال���ق���ادم، وم���ن ج��ان��ب��ه أك��د 
السيد ”نورالند” خالل اللقاء 
ال��ق��اع��دة  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى ان 
ال���دس���ت���وري���ة ل��الن��ت��خ��اب��ات 
العامة  الميزانية  واع��ت��م��اد 
ل��ل��دول��ة اخ��ت��ص��اص أص��ي��ل 

لمجلس النواب.

ليبيا ل���دى  األم��ري��ك��ي��ة  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  سفير  يلتقي  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  ف��خ��ام��ة 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل 
بمدينة طبرق الفائزين األوائل في 

مسابقة حفظ القرآن الكريم

اخبار

اخبار

ص2
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معالي النائب األول يهنىء السادة 
النواب والموظفين بعيد الفطر 

ويعقد اجتماعًا تشاوريًا

اخبار

اقتصاد

بلديات

ص4
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يقوم بزيارة لمدينة بني وليد

رئيس مجلس إدارة شركة سرت 
إلنتاج وتصنيع النفط والغاز يشيد 

بجهود العاملين في حقل زلطن

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي 
مدير مكتب منظمة اليونسيف في بنغازي

هيئة رئاسة مجلس النواب 
تدعو األعضاء لجلسة رسمية

مجلس  رئ��ي��س  فخامة  التقى 
المستشار” عقيلة صالح”  النواب 
ي��وم  ال��ق��ب��ة  م��دي��ن��ة  ف���ي  بمكتبه 
ال��س��ب��ت 8 م��اي��و ال���ج���اري وزي��ر 
محمد  ”موسى  والتعليم  التربية 
فخامته  ناقش  حيث  المقريف”، 
خالل لقائه بوزير التربية والتعليم 
وبداية  الدراسي  العام  استئناف 
عقب  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��ان��ي  الفصل 
وتوفير  ال��ُم��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر 
التعليمية  العملية  اح��ت��ي��اج��ات 
في  والتعليم  التربية  لمراقبات 

ك��اف��ة أن��ح��اء ال��ب��الد ب��اإلض��اف��ة 
الوقائية  ب���اإلج���راءات  اإلل���ت���زام 
تناول  كما  ”ك���ورون���ا”،  ل��ف��ي��روس 
الموحدة  الدراسية  الخطة  اللقاء 
ف���ي رب�����وع ال���وط���ن، ب��اإلض��اف��ة 
الموضوعة  الخطط  بحث  إل��ى 
من  المستهدفة  وال��م��ش��روع��ات 
في  والتعليم  التربية  وزارة  قبل 
التعليمية  العملية  تطوير  سبيل 
الدراسية  المناهج  مستوى  على 
في  الدراسية  والمباني  والمقار 

كافة المدن والُقرى الليبية.

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
المستشار”  النواب  مجلس 
في  بمكتبه  صالح”  عقيلة 
االرب��ع��اء  ي��وم  القبة  مدينة 
رئيس  ال��ج��اري  م��اي��و   12
مجلس إدارة النقابة العامة 

المساعدة،  الطبية  للمهن 
ح���ي���ث ت����م خ�����الل ال��ل��ق��اء 
الصعوبات  اب���رز  مناقشة 
وال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��واج��ه 
ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ة، ك��م��ا بحث 
مجلس  رئيس  مع  فخامته 

للمهن  العامة  النقابة  إدارة 
الطبية المساعدة عدداً من 
القضايا المهنية التي تخص 
والعناصر  الطبية  العناصر 
الطبية المساعدة باإلضافة 
إلى مناقشة مطالبة النقابة 

 )885( رق��م  ق��رار  بتفعيل 
لسنة 2019.

ومن جانبه اثنى فخامة 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
الطبية  العناصر  على دور 
وال���ط���ب���ي���ة ال���م���س���اع���دة 
ف���ي سبيل  ق���دم���وه  وم����ا 
اإلن��س��ان��ي  واج��ب��ه��م  أداء 
في  الكبيرة  ومجهوداتهم 

مجابهة جائحة كورونا .
كرمت  اللقاء  ختام  وفي 
للمهن  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة 
فخامة  المساعدة  الطبية 
رئيس مجلس النواب بدرع 
تقديراً  وال��وف��اء”  ”العطاء 
لمواقفه الوطنية المشرفة.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير التربية والتعليم

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي مع النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة

تدعو هيئة رئاسة مجلس النواب 
المجلس  أع��ض��اء  ال��س��ادة  ك��اف��ة 
للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم 
من  عشر  الثاني  ال��ق��ادم  اإلثنين 
ل�  الموافق  شهر شوال 1442ه��� 
مايو  شهر  من  العشرون  و  الرابع 
ال���ج���اري ب��م��ق��ر م��ج��ل��س ال��ن��واب 
بند  لمناقشة  بمدينة طبرق وذلك 
العامة  الميزانية  قانون  مشروع 
للدولة للعام 2021م و بند تولي 
بالوظائف  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��م��ن��اص��ب 

السيادية .
والسالم عليكم و رحمة الله

هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي
صدر في طبرق
األربعاء 07 شَوال 1442.ه��
الموافق ل� 19 مايو 2021.م

المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  اس��ت��ق��ب��ل 
يوم  المنفي  محمد  الدكتور  الرئاسي 
الثالثاء الماضي، وفداً أمريكياً برئاسة 
مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون 
الشرق األدنى السيد جوي هود، وسفير 
السيد  ليبيا  إل��ى  المتحدة  ال��والي��ات 
ال��خ��اص،  المبعوث  ن��ورالن��د  ري��ت��ش��ارد 
الخارجية  وزارة  م��س��ؤول��ي  م��ن  وع���دد 

األمريكية.
وج���رى خ���الل االج��ت��م��اع اس��ت��ع��راض 
تم  كما  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 
ليبيا  السياسية في  العملية  تناول مسار 
وتعزيز  الوطنية  المصالحة  ومساعي 

وقف إطالق النار.

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل مساعد وزير 
الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األدنى

وصل بث راديو االمة إلى مدينة سرت 

FM 93.9 وضواحيها على التردد

لفخامة  األول  النائب  معالي  التقى 
”ف��وزي  السيد  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س 
الثاني  النائب  معالي  رفقة  النويري”، 
الدكتور ” أحميد حومة” بمعالي رئيس 
الحميد  عبد   ” السيد  ال���وزراء  مجلس 
دبيبة ” بمقر فرع ديوان مجلس النواب 
مايو   9 األحد  يوم  طرابلس  مدينة  في 
ال���ج���اري ، ح��ي��ث ت��ن��اول ال��ل��ق��اء عمل 
عقب  الماضية  الفترة  خالل  الحكومة 
تم  كما  النواب،  مجلس  من  الثقة  نيلها 
العامة  األوض��اع  مناقشة  اللقاء  خ��الل 
الُملحة  ال��خ��دم��ات  وت��ق��دي��م  ب��ال��ب��الد 
للمواطنين باإلضافة إلى مشروع قانون 
الميزانية العامة للدولة 2021م المقدم 

من قبل الحكومة .

معالي النائب األول والثاني 
لرئيس مجلس النواب يلتقيان 

رئيس مجلس الوزراء

رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ى 
صالح”  عقيلة  المستشار”  النواب 
بمكتبه في مدينة القبة يوم االربعاء 
8 مايو الجاري برئيس الهيئة العامة 
ل��ش��ؤون ال��ح��ج وال��ع��م��رة وع���دد من 
استعرض  حيث  بالهيئة،  العاملين 
رئيس الهيئة ومرافقيه خالل اللقاء 
تتعلق  المختلفة  القضايا  من  عدد 
اإلداري��ة  النواحي  من  الهيئة  بوضع 
وافياً  ش��رح��اً  قدمو  كما  والفنية، 
الهيئة  لوضع  رؤيتهم  لفخامته حول 

في المرحلة القادمة.

وف���ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ق���ام رئيس 
الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة 
والعاملين بها بتكريم فخامة رئيس 
”عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 

ص���ال���ح” ت��ع��ب��ي��راً ع���ن ت��ق��دي��ره��م 
السالم  إلح��الل  الوطنية  لمواقفه 
والخروج من األزمة السياسية التي 

تمر بها البالد.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
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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

ال��ت��ق��ى ظ��ه��ر ي���وم االح���د 9 
النائب  م��ع��ال��ي  ال��ج��اري  م��اي��و 
النواب  مجلس  لرئيس  الثاني 
حومه  حمد  احميد  د.  الليبي 
بالعاصمة طرابلس وزير التعليم 
"يخلف  االستاذ  والفني  التقني 
عدداً  بحضور  السيفاو"  سعيد 
وهم  الجنوب  مناطق  نواب  من 
ال��ن��واب  مجلس  عضو  السيد 
الصغير  علي  ع��ب��دال��ه��ادي  د. 
والسيد عضو مجلس النواب أ. 

عبدالسالم المرابط.
ودار الحديث في اللقاء حول 
الجنوب  ف��ي  ال��خ��دم��ات  وض��ع 

مؤسسات  دعم  وسبل  الحبيب 
التعليم التقني والفني بما يسهم 

في احداث التنمية المطلوبة. 

واع��رب ال��س��ادة ال��ن��واب عن 
دعمهم لخطط الوزارة في كافة 
مناطق  وخصوصاً  البالد  ربوع 

الجنوب كاملة. 
وأث��ن��ى ال��وزي��ر ب����دوره على 
ح���رص ال���س���ادة ال���ن���واب على 
أن  وأك��د  أهلهم  ص��وت  ايصال 
والفني  التقني  التعليم  وزارة 
هي وزارة لكل ليبيا ولن تدخر 
تقني  تعليم  تقديم  ف��ي  ج��ه��داً 

وفني الئق.

ع���ق���دت ل��ج��ن��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��م��ال��ي��ة 
اجتماعاً  النواب  بمجلس  العامة  والموازنة 
مع اللجنة الوزارية الُمشكلة من قبل رئيس 
مجلس الوزراء لمتابعة الردود والمالحظات 
في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 

2021.م وتعديلها.
حيث عقد االجتماع يوم االحد 9 مايو 
النواب  الجاري بمقر فرع ديوان مجلس 
من  دع��وة  على  بناًء  طرابلس  مدينة  في 
لجنة المالية وتم خالل اإلجتماع تقديم 
ومالحظات  المالية  لجنة  م��الح��ظ��ات 
ال��س��ادة ال��ن��واب ال��ت��ي ل��م ت��ؤخ��ذ بعين 
الفرصة  وإتاحة   ، السابق  في  اإلعتبار 

أمام اللجنة الوزارية للرد في أسرع وقت 
ممكن.

ي��ش��ار إل��ى أن��ه ت��م اإلت��ف��اق على عقد 
اجتماع آخر بعد ورود التعديالت والردود 

من قبل مجلس الوزراء عبر اللجنة الوزارية 
قانون  مشروع  وإحالة  عليها  التوافق  ليتم 
لهيئة  2021.م  للدولة  العامة  الميزانية 

رئاسة مجلس النواب.

اجتمعت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية مساء 
يوم االثنين 10 مايو الجاري مع فريق خبراء من 
المرئي، ضم  االتصال  عبر  المتحدة  األمم  بعثة 
الطبيعية  والموارد  الطاقة  لجنة  رئيس  السادة 
وأع��ض��اء  ال��ع��ري��ب��ي”  ”عيسى  ال��ن��واب  بمجلس 
 _ كاليكوري  ”ي��وس��ف  ال��ن��واب  ال��س��ادة  اللجنة 
عائشة الطبلقي _ إبراهيم كرنفودة ” وبحضور 
المتجدد سابقاً  والطاقات  الكهرباء  رئيس هيئة 

بالحكومة المؤقتة السيد فخري المسماري.
وتمثل فريق خبراء األمم المتحدة في الوكالة 
األمريكية للتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
تناول  حيث   ، للبيئة  المتحدة  األم��م  وبرنامج 

الدوليين  الخبراء  من  مقدمة  إحاطة  االجتماع 
وضع  بشأن  الطبيعية  وال��م��وارد  الطاقة  للجنة 
الممكن  والحلول  ”المشاكل  ليبيا،  في  الكهرباء 

تنفيذها على المدى القصير والمتوسط” ، ورحب 
بمجلس  الطبيعية  والموارد  الطاقة  لجنة  رئيس 
النواب بهذه اإلحاطة، مؤكداً على أن دور اللجنة 

تشريعي رقابي على الجهات التنفيذية، مبديا في 
الوقت نفسه حرص اللجنة على التعاون مع فريق 

الخبراء والتواصل مع الشركة العامة للكهرباء.
وأكد ”العريبي” على أن هذا يعتبر أول اجتماع 
االنقسام  نتيجة  س��ن��وات  منذ  للجنة  حقيقي 
السياسي الحاصل في البالد، معبراً عن امتنانه 
الطاقة  لجنة  أع��ض��اء  ول��ك��ل  للفريق  ش��ك��ره  و 

والموارد الطبيعية.
والموارد  الطاقة  لجنة  أن  ”العريبي”  وأوضح 
الطبيعية، ستجتمع قريباً لدراسة ومناقشة هذه 
إلمكانية  حولها  المالحظات  وإب���داء  اإلح��اط��ة 

تنفيذها لحلحلة مشكلة الكهرباء في ليبيا.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي وزير التعليم التقني والفني

لجنة المالية بمجلس النواب تجتمع مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء

لجنة الطاقة تجتمع مع فريق خبراء من بعثة األمم المتحدة بشأن ملف الكهرباء

اس��ت��ن��ك��رت ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 
ال��خ��ارج��ي��ة وب���أش���ّد ال��ع��ب��ارات 
ال��ت��ص��ع��ي��د األخ����ي����ر ل��ل��ك��ي��ان 
لألحياء  واستهدافه  الصهيوني، 
ال��ذي  غ��زة  ق��ط��اع  ف��ي  السكنية 
في  ف��ادح��ة  ع��ن خسائر  أس��ف��ر 

األرواح والممتلكات.
وأدان�������ت ال��ل��ج��ن��ة األع���م���ال 
اقتحام  في  االستفزازيةالمتمثلة 
س��ل��ط��ات ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي 
ل��ب��اح��ات ال��م��س��ج��د األق��ص��ى، 

إثارًة  ذلك  في  أن  معتبرة  الُعّزل،  المصلين  على  واالعتداء 
للمواثيق  وانتهاًكا صارًخا  العالم،  حول  المسلمين  لمشاعر 

الدولية.
هذا وترفض اللجنة أعمال اإلجالء التي يقوم بها الكيان 
عواقب  من  وتحّذر  القدس،  في  سكنية  ألحياء  الصهيوني 

ذلك.
وَدعِت اللجنة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل 
ووق��ف  لها،  ح��د  ووض��ع  الصهيونية  االس��ت��ف��زازات  إلدان���ة 
االعتداءات على قطاع غزة قبل تدهور األوضاع، كما طالبت 
ترحيل  وعمليات  األقصى،  المسجد  في  االنتهاكات  بوقف 
الفلسطنيين من بيوتهم، وضمان حقهم في ممارسة الشعائر 

الدينية، والمحافظة على الهوية التاريخية لمدينة القدس.

لجنة الخارجية بمجلس النواب تدعو المجتمع الدولي إلى 
وضع حد لالستفزازات الصهيونية ووقف االعتداءات على غزة

مجلس  دي���وان  ف��رع  بمقر  أق��ي��م 
بمجمع  ط��راب��ل��س  بمدينة  ال��ن��واب 
معايدة  حفل  ”ري��ك��س��وس”  ق��اع��ات 
بمناسبة عيد الفطر الُمبارك بحضور 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  معالي 
النويري”  ”ف���وزي  األس��ت��اذ  ال��ن��واب 
أعضاء  السادة  من  ع��دد  وبحضور 
المجلس ونائب رئيس ديوان مجلس 
بالروين”  ”رسمي  الدكتور  ال��ن��واب 

وعدد من موظفي فرع ديوان مجلس 
النواب بمدينة طرابلس، حيث تقدم 
معالي النائب األول بالتهنئة للسادة 
أعضاء المجلس والموظفين متمنياً 
على  مؤكداً  وشعبنا  لبالدنا  الخير 
أهمية دور مجلس النواب خالل هذه 

المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.
ك��م��ا ع��ق��د م��ع��ال��ي ال��ن��ائ��ب األول 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب اج��ت��م��اع��اً 

أعضاء  السادة  من  عدد  مع  تشاورياً 
األوض��اع  بحث  خالله  ت��م  المجلس، 
إلى  باإلضافة  عام،  بشكل  البالد  في 
للمجلس  الداخلية  الشؤون  مناقشة 
وعمل اللجان النيابية المختصة ، كما 
الدور  على  األول  النائب  معالي  وأكد 
الهام للسادة أعضاء مجلس النواب في 
تنفيذ خارطة الطريق واالستحقاقات 

التشريعية المناطة بالمجلس.

عقد معالي النائب الثاني لرئيس 
”احميد  ال��دك��ت��ور  ال��ن��واب  مجلس 
حومة ” يوم السبت 8 مايو الجاري 
وال��غ��از  النفط  م��ع وزي���ر  اج��ت��م��اع��اً 
”م��ح��م��د ع����ون” ب��ح��ض��ور ال��س��ادة 
الجنوب  عن  النواب  مجلس  أعضاء 
”ع��ب��دال��س��الم ال��م��راب��ط ”وال��ه��ادي 
االجتماع  ن��اق��ش  حيث  ال��ص��غ��ي��ر”، 

التي  المهمة  ال��م��ل��ف��ات  م��ن  جملة 
تخص المنطقة الجنوبية.

من  ع��دد  إل��ى  اإلجتماع  وت��ط��رق 
زالف  شركة  توطين  منها  القضايا 

بإنشاء مصفاة  واإلسراع  في سبها، 
ف���ي ال��ج��ن��وب ال��ل��ي��ب��ي، وت��وظ��ي��ف 
ال���ش���ب���اب ال��خ��ري��ج��ي��ن خ��ص��وص��اً 
الحاملين للشهادات في تخصصات 
معهد  وإن����ش����اء  وال����غ����از،  ال��ن��ف��ط 
ونقل  الجنوبية،  بالمنطقة  للنفط 
لتغطية  الطهي  وغ��از  المحروقات 

احتياجات الجنوب.

معالي النائب األول يهنىء السادة النواب والموظفين بعيد الفطر ويعقد اجتماعًا تشاوريًا

معالي النائب الثاني يجتمع بوزير النفط والغاز

ال��ت��ق��ى م��ع��ال��ي ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي لرئيس 
مجلس النواب الدكتور ”احميد حومة ”يوم 
الجمعة 7 مايو الجاري رفقة السادة النواب 
محمد”  السالم  “عبد   ، الصغير”  “الهادي 
بوزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي ”

وت���م خ���الل ال��ل��ق��اء م��ن��اق��ش��ة ع���دد من 
المحلية  اإلدارة  بتفعيل  المتعلقة  القضايا 

ب��ش��ك��ل ع���ام وم��ش��اك��ل ش��رك��ات خ��دم��ات 
بحث  كما  خ��اص،  بشكل  العامة  النظافة 
ببعض  المتعلقة  االشكاليات  حلحلة  اللقاء 
التسيرية  والمجالس  البلدية  المجالس 
العمل  على  اإلتفاق  وتم  الجنوب  بمناطق 
بشكل مشترك على حل المختنقات الحالية 

وايجاد حلول عملية لها في أقرب وقت.

معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي بوزير الحكم المحلي



استقبل السيد رئيس المجلس 
الرئاسي الدكتور محمد المنفي 
بمدينة  ال��م��اض��ي  األح����د  ي���وم 
ط��ب��رق ال��ف��ائ��زي��ن األوائ�����ل في 
الكريم  ال��ق��رآن  حفظ  مسابقة 
والتي نُظمت في مدينة مصراتة 

األيام الماضية.
ح��ي��ث ق����دم ال��س��ي��د رئ��ي��س 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي ش��ك��ره 
وت��ق��دي��ره ل��م��ش��ائ��خ ال��ف��ائ��زي��ن 
القران  وتجويد  حفظ  لتعليمهم 

االستمرار  إياهم  داعياً  الكريم، 
ف���ي ت��ح��ف��ي��ظ وت��ع��ل��ي��م ال��ق��رآن 

الكريم وعلومه.

وك����ان م���ن ب��ي��ن ال��ح��اض��ري��ن 
أسامة  الرحمن  عبد  المتسابق 
عطية البالغ من العمر 8 سنوات 

الترتيب  ع��ل��ى  ت��ح��ص��ل  وال����ذي 
الكريم  القرآن  جانب  في  األول 
كاماًل على مستوى ليبيا وأصغر 
مشارك في المسابقة، والمتسابق 
م��ح��م��د خ��ال��د م��ح��م��د ال��ط��وي��ل 
ال����ذي ت��ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ت��رت��ي��ب 
األخير  النصف  في جانب  األول 
عبد  حمد  بوسيف  والمتسابق   ،
النبي الذي تحصل على الترتيب 
األول في جانب الربع األخير من 

القرآن الكريم.

المجلس  رئيس  السيد  التقى 
الرئاسي الدكتور محمد المنفي 
بمدينة  ال��م��اض��ي  األح���د  ي���وم 
الوطنية  الهيئة  بأعضاء  طبرق 

ألعيان ومشائخ ليبيا.
دعم  الهيئة  أع��ض��اء  وب��ح��ث 
في  ال��رئ��اس��ي  المجلس  م��س��ار 
إن��ج��اح ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة، 
ل��خ��ب��رة ال��ه��ي��ئ��ة وت��ع��ام��ل��ه��ا مع 

وإطالعها  المختلفة  الحكومات 
المتعلقة  المشاكل  مّجمل  على 

بملف المصالحة الوطنية.
كما أكد رئيس المجلس سعي 
المجلس الرئاسي لتقديم العون 
نجاح  يضمن  بما  والمساعدة 
ال��وط��ن��ي��ة،  ال��م��ص��ال��ح��ة  عملية 
شاكراً حرصهم على لم الشمل 

وجمع الفرقاء ورأب الصدع.

المجلس  رئيس  السيد  التقى 
المنفي  محمد  الدكتور  الرئاسي 
يوم األحد الماضي بمدينة طبرق 

بوفٍد من شباب قبيلة العبيدات.
وت���ط���رق االج��ت��م��اع إل���ى دع��م 
الشباب واحتياجاتهم وإلى أهمية 
تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة 
المدى، والتأكيد على دور وأهمية 
المصالحة  م��ل��ف  ف���ي  ال��ش��ب��اب 
ال��وط��ن��ي��ة وم��ل��ف��ي ال��م��ه��ج��ري��ن 

والنازحين.
ك��م��ا أش�����ار رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
ال���رئ���اس���ي إل����ى إي���ع���ازه ل��رئ��ي��س 
لمعالجة  ال��وزراء  وبعض  الحكومة 
ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ع��رض��ه��ا ال��وف��د 

والخاصة بمناطقهم.
وأك������د وف�����د ش���ب���اب ق��ب��ي��ل��ة 
العبيدات في نهاية مقابلتهم على 
المجلس  لرئيس  الكامل  دعمهم 

الرئاسي.

المفوضية  مجلس  رئيس  عقد 
العليا لالنتخابات “عماد  الوطنية 
الماضي،  الخميس  يوم   ” السائح 
للمجلس  اس��ت��ث��ن��ائ��ًي��ا  اج��ت��م��اًع��ا 
ومكاتب  وف���روع  العامة  واإلدارة 
لبحث  وذل��ك  االنتخابية،  اإلدارة 
للعملية  النهائية  االس��ت��ع��دادات 
مستجدات  وآخ����ر  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
المشهد االنتخابي المقرر في 24 

ديسمبر المقبل .
وناقش االجتماع – الذي انعقد 
االنتخابية  اإلدارة  مكتب  بمقر 
مجلس  عضوي  بحضور  بنغازي 
المفوضية ” عبد الحكيم الشعاب 
والمدير   ،“ م��ردة  بكر  أب��و  و”   ”
ومدير   ،“ الجديد  يحيى   ” العام 
إدارة العمليات ” الصادق الزكار “، 

ورؤساء مكاتب اإلدارة االنتخابية، 
مناطق  بكافة  العمليات  ومنسقي 
التحضير  مستجدات  آخر  ليبيا، 
المقبلة،  االن��ت��خ��اب��ي��ة  للعملية 
جاهزية  لمدى  النهائي  والتقييم 

المفوضية.
وأوضح رئيس المجلس ” عماد 

السائح ” في كلمته باالجتماع، أن 
 70 إلى  يصل  الجاهزية  مستوى 
%، وتشمل جميع التفاصيل الفنية 
البشرية،  وال��ك��وادر  واللوجستية 
فيما تبقى نسبة 30 % المتعلقة 
إلى  لالنتخابات،  القانوني  بالشق 

حين إصدار القانون.

إل���ى أن   ” ال��س��ائ��ح   ” وأش�����ار 
كوادرها،  بكافة  تعمل  المفوضية 
ل��ي��ك��ون االس��ت��ح��ق��اق ال��ق��ادم في 
المعايير  وبأعلى  الظروف  أفضل 
أهمية  ع��ل��ى  م���ؤك���ًدا  ال��م��ه��ن��ي��ة، 
تكاثف الجهود بين اإلدارة العامة 
ومكاتبها، لتذليل كافة الصعوبات 

والمختنقات اإلدارية أو الفنية.
جملة  ال��م��ج��ت��م��ع��ون  ون���اق���ش 
العالقة  ذات  ال��م��وض��وع��ات  م��ن 
ب��ال��ت��واص��ل، وت��وف��ر اإلم��ك��ان��ي��ات 
الُسبل  أفضل  وبحث  اللوجستية، 
من  ينشأ  أن  يمكن  م��ا  ل��ت��ج��اوز 
الوطنية  اإلرادة  مثمنين  عقبات، 
التي جمعت بين الليبيين للوصول 
ال��خ��ي��ار االن��ت��خ��اب��ي سبيال  إل���ى 

لالستقرار والسلم المجتمعي. 

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل بمدينة طبرق الفائزين األوائل في مسابقة حفظ القرآن الكريم

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أعضاء الهيئة الوطنية ألعيان ومشائخ ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي بمدينة طبرق بوفٍد من شباب قبيلة العبيدات

السائح: جاهزون لالنتخابات بنسبة 70 % ونعمل بكافة كوادرنا إلنجاح االستحقاق القادم
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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد 
الماضي،  الثالثاء  يوم  الدبيبة«  الحميد  »عبد 
لشؤون  األم��ري��ك��ي  الخارجية  وزي��ر  مساعد 
بحضور  ه��ود«  »ج��وي  السيد  األدن��ى  الشرق 
المنقوش«،  »نجالء  السيدة  الخارجية  وزي��رة 
ع��ون«،  »محمد  السيد  وال��غ��از  النفط  ووزي��ر 
السفير  الوفد  يضم  األمريكي  الجانب  وم��ن 
»ريتشارد  السيد  ليبيا  إلى  الخاص  والمبعوث 
ن���ورالن���د« وع���دد آخ���ر م��ن م��س��ؤول��ي وزارة 

الخارجية االمريكية.

التقي نائب رئيس مجلس الوزراء ) رمضان 
بمنطقة  الماضي   الخميس  ي��وم   ) جناح  أب��و 
أحد  فزان،  لشباب  األعلى  بالمجلس  تامزاوا 

المكونات الشبابية في المنطقة.
الشبابية  ال��ق��وى  بحضور  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
ُسبل  بالنقاش  الجنوبية،  بالمنطقة  ونشطاء 
فزان  منطقة  خدمة   في  الشباب  دور  تفعيل 

وكامل ربوع ليبيا.
وج��ّدد  )أبو جناح (  حرص الحكومة على 
دعم الشباب والمشاريع التنموية وتوفير فرص 

عمل لهم  .
وأك���د  المهندس رم��ض��ان أب��و ج��ن��اح  على 
دور شباب فزان  المحوري في تنمية وتحريك 

عجلة االقتصاد بفزان . 

ال��وح��دة  بحكومة  ال����وزراء  مجلس  أص���در 
بشان   2021 لسنة   66 رقم  ق��راره  الوطنية 
ال��وط��ن��ي لحقوق  ال��م��ج��ل��س  ت��ش��ك��ي��ل  اع�����ادة 
 / السيد  برئاسة  االع��اق��ة  ذوي  االش��خ��اص 
ال���وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ادب��ي��ب��ه  عبدالحميد 
وعضوية 8 وزراء ورئيس مجلس ادارة الهيئة 

العامة لصندوق التضامن االجتماعي.
عاشور  بشير   / السيد  اختيار  تم  وكذلك 
العامة  ال��راب��ط��ة  رئ��ي��س  بصفته  ال��ف��ي��ت��وري 
لالشخاص ذوي االعاقة بليبيا عضوا ومقرراً 

لهذا المجلس .

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي 
مساعد وزير الخارجية األمريكي

نائب رئيس مجلس الوزراء يناقش دور الشباب 
في خدمة منطقة فزان وكامل ربوع ليبيا

اعادة تشكيل المجلس الوطني 
لحقوق االشخاص ذوي االعاقة 

حكومة  رئ��ي��س  بحث 
السيد  الوطنية  الوحدة 
الدبيبة«،  »عبدالحميد 
رؤس��اء  مع  لقائه  خ��الل 
ال���م���ج���ال���س ال��م��ح��ل��ي��ة 
ل��م��دي��ن��ة ب���ن���غ���ازي ي��وم 
األرب�����ع�����اء ال���م���اض���ي، 
ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه 
ال���م���دي���ن���ة وس��ك��ان��ه��ا، 
باإلضافة إلى التحديات 
عملهم  ت���واج���ه  ال���ت���ي 

كمجالس محلية.
وت����م خ����الل ال��ل��ق��اء، 

ال������ذي ع���ق���د ب���دي���وان 
التطرق  الوزراء،  مجلس 
المتعلقة  المشاكل  إل��ى 
مياه  وأزم��ة  بالنازحين، 
إلى  باإلضافة  الشرب، 
التي  ال��م��ال��ي��ة  األع���ب���اء 
ي��ت��ك��ب��ده��ا ال��م��واط��ن��ون 

ج���راء ض��ع��ف وت��ذب��ذب 
ال���خ���دم���ات األس��اس��ي��ة 
منها  العامة  وال��م��راف��ق 
التكاليف المترتبة جراء 
ت��وف��ي��ر م��ي��اه ال��ش��رب و 
اآلب��ار  تفريغ  و  ال��ع��الج 
ص��ي��ان��ة  و  ال�����س�����وداء 

عن  الناجمة  األض����رار 
جراء  المتضررة  الطرق 

الحرب. 
وع�������ب�������ر رؤس�����������اء 
عن  المحلية،  المجالس 
بأن   ، تطلعهم  و  أملهم 
ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  تعمل 

معالجة  على  الوطنية 
تعاني  ال��ت��ي  التحديات 
أن  و  م��ن��اط��ق��ه��م  م��ن��ه��ا 
الحكومة  رئ��ي��س  ي��ق��ف 
بشكل مباشر من خالل 
المؤسسات  كافة  توجيه 
المعنية لتوفير الخدمات 
وسكان  ألهالي  الالزمة 
داعين  ب��ن��غ��ازي،  مدينة 
لزيارة  الرئيس  السيد 
وقت  أقرب  في  المدينة 

ممكن.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي
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دّشن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، 
منظومة عالوة الحصة للعام الدراسي الحالي 
-2020 2021م، والتي تضم جميع مراقبات 

التعليم على مستوى ليبيا.
بالمسؤولين على مدخلي  المقريف،  وأهاب 
البيانات  بإدخال   اإلس��راع  ض��رورة  البيانات، 
ال��م��ط��ل��وب��ة  ف���ي ال��م��ن��ظ��وم��ة، ح��رص��ا على  
االستفادة  من الوقت المحدد للتسجيل، وقبل 
الموعد المحدد إلغالق والذي سيكون في 17 

يونيو المقبل.
الحصة  ع����الوة  اح��ت��س��اب  أن  إل���ى  ون�����ّوه 
ال��دراس��ة  ب��داي��ة  بحسب  ستكون  للمعلمين، 
الخطة  ووف��ق  روض��ة،  أو  مدرسة  لكل  الفعلية 
الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  زار 
لماضي،  الخميس  ي��وم   ” القيب  “ع��م��ران 
احتياجاتها  على  للوقوف  وليد  بني  جامعة 

والصعوبات التي تواجهها .
الوفد  ك��ان ضمن  ال��ذي  ال��وزي��ر  واستمع 
الوحدة  حكومة  لرئيس  المرافق  ال���وزاري 
ال��وط��ن��ي��ة خ���الل زي���ارت���ه ل��م��دي��ن��ة ب��ن��ي من 
لشرح مفصل عن وضع  بجامعة  المسئولين 
التابعة  والمباني  الجامعة،  وكليات  أقسام 
لها، واطلع على احتياجاتها والصعوبات التي 
المتعثرة  المشاريع  إلى  باإلضافة  تواجهها، 
في الجامعة وسبل حلحلة كل المشاكل التي 

تواجه سّير عملها .
وناقش الوزير مع رئيس وعمداء الكليات 
بني  بجامعة  والمكاتب  اإلدارات  وم��دي��ري 
تواجه  التي  والعراقيل  الصعوبات  ولي��د 

الجامعة وسب�ل تذليلها . 

ق���ام وزي����ر ش����ؤون ال��ه��ج��رة ف��ي حكومة 
يوم   ” معتوق  اج��دي��د   ” الوطنية  ال��وح��دة 
منفذ  إلى  تفقدية  بزيارة  الماضي،  الثالثاء 
الليبية  الحدود  على  الواقع  الحدودي  الثوم 

النيجيرية.
أهم  زيارته على  ” خالل  ” معتوق  واطلع 
االح��ت��ي��اج��ات وال��ن��واق��ص األس��اس��ي��ة لدعم 

األجهزة األمنية الموجودة بالمنفذ . 

ال��ت��ق��ت وزي����رة ال��ش��ؤون 
الكيالني  وفاء  االجتماعية 
ذوي  فئة  ع��ن  ممثلين  م��ع 
استمعت  ح��ي��ث  اإلع���اق���ة، 
ال���وزي���رة ل��ل��م��ش��اك��ل ال��ي��ت 
ت��واج��ه ه���ذه ال��ف��ئ��ة وأه��م 
تطلعاتهم في الحصول على 

خدمات ذات جودة عالية.
وط����ال����ب ال���ح���اض���رون 
أمامهم  ال��ص��ع��اب  بتذليل 
ح���ت���ى ي���ك���ون���وا ف��اع��ل��ي��ن 
من  وتمكينهم  بالمجتمع 
المناصب،  وت��ق��ل��د  ال��ع��م��ل 
ع��دم رضاهم  وع��ب��روا عن 
يتحصلون  م��ا  ج����ودة  ع��ن 

عليه من مساعدات عينية .
وب���������دوره���������ا، أك������دت 
هذه  ت��ول��ي  بأنها  ال��وزي��رة 
وأن  بالغا  اهتماما  الفئة 
ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ة ب��ال��ج��ودة 
ال��م��ط��ل��وب��ة ل��ه��م ت��أت��ي في 
كما  اهتماماتها،  مقدمة 
امكانياتها  بكل  تسعى  أنها 
والقرارات  القوانين  لتفعيل 
الفئة  ل��ه��ذه  ت��ع��ط��ي  ال��ت��ي 
حقوقها، مبدية استعدادها 
الفئة  هذه  الستقبال  التام 
واالستماع لمقترحاتهم وكل 
ما من شأنه تقليل المعاناة 

عنهم.

وزارة التعليم تعلن تدشين منظومة عالوة 
الحصة للمعلمين  للعام الدراسي الحالي

وزير التعليم العالي يزور جامعة بني وليد للوقوف 
على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها

وزير شؤون الهجرة يتفقد منفذ 
الثوم الحدودي الواقع على الحدود 

وزير الشؤون االجتماعية تلتقي بممثلين عن فئة ذوي اإلعاقةالليبية النيجيرية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة لمدينة بني وليد

وزير الداخلية يتطلع على سّير عمل مديرية أمن بني وليد

وزير اإلسكان والتعمير يبحث مع أعيان ورشفانة تفعيل بعض المشاريع المتوقفة بالبلدية

 ” عميد  الداخلية  وزي��ر  ق��ام 
خالد مازن ” على هامش مرافقته 
الوطنية  الوحدة  حكومة  لرئيس 
بجولة  وليد،  بني  مدينة  لزيارة 
المدينة  داخ��ل  موسعة  ميدانية 
سّير  على  االط���الع  استهدفت 
عمل مديرية األمن والوقوف على 
نشر  في  وجهودها  أعمالها  أهم 

األمن داخل المدينة .
الجولة  ال��وزي��ر خ��الل  وت��اب��ع 
والمكونات  األقسام  كافة  نشاط 
بعض  ُم��ب��دًي��ا  للمديرية  التابعة 
بضمان  المتعلقة  المالحظات 
ف��ي حفظ  األم��ن��ي  العمل  ن��ج��اح 
األمن واالستقرار داخل المدينة.

خالد   ” عميد  ال��وزي��ر  وأك���د 
جدية  على  الزيارة  أثناء   ” مازن 
ال�������وزارة وس��ع��ي��ه��ا ال��م��ت��واص��ل 
الصعاب  ك��اف��ة  تذليل  أج��ل  م��ن 
والمختنقات التي تواجه المديرية 
الالزمة  اإلمكانيات  كافة  وتوفير 
مهامها  أداء  م��ن  لتمكينها  لها 
تتعلق  التي  األم���ور  خصوصاً  و 
بالهجرة غير الشرعية ، مشددا 
المديرية  منتسبي  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
ضرورة تقيدهم بالضبط والربط 
على  والحرص  الواجب  أداء  في 
والمواطن وفق ما  الوطن  حماية 
يصدر من خطط أمنية وتعليمات 

بالخصوص .

أبو   ” والتعمير  اإلسكان  وزير  التقى 
بكر محمد الغاوي ” بديوان الوزارة في 
العاصمة طرابلس يوم الثالثاء الماضي، 
لمناقشة  ورش��ف��ان��ة  م��ن��ط��ق��ة  أع���ي���ان 
ال��م��ش��اري��ع  تُ���واج���ه  ال��ت��ي  المختنقات 

القائمة في البلدية.
وق���د ت���م خ���الل ه���ذا ال��ل��ق��اء بحث 
إمكانية تفعيل بعض المشاريع المتوقفة 
في  تحول  نقطة  تعتبر  التي  وال��ه��ام��ة 
أعمار المنطقة، ومنها آبار المياه وإعادة 

صيانتها، وصيانة بعض الطرق .
استكمال  سرعة  اللقاء  ناقش  كما 
وإمكانية  الموجودة،  السكنية  الوحدات 
تم  كما  جديدة،  سكنية  وح��دات  إنشاء 
التطرق أيًضا إلى كيفية حل المختنقات 

الموجودة حاليا بالطرق .
وأك��د ال��وزي��ر أن��ه سيتم األخ��ذ بعين 
خ��الل  مناقشته  ت��م  م��ا  إل���ى  االع��ت��ب��ار 
ذات  الجهات  مع  والتواصل  اللقاء  هذا 

العالقة لالختصاص والمتابعة. 

الديوان – وال
 ق���ام رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدبيبة  الحميد  عبد   ” الوطنية 
ووزراء  ال���وزراء  من  ع��دد  رفقة   ،“
الخميس  يوم  والمسؤولين  الدولة 
الماضي بزيارة لمدينة بني وليد .

وأفاد مراسل وكالة األنباء الليبية 
بأن رئيس الحكومة عقد اجتماًعا 
مع عميد وأعضاء المجلس البلدي 
والشركات  القطاعات  ومسؤولي 
ناقش  بالمدينة  العامة  والهيئات 
خالله بعض الملفات الحيوية التي 
من  الرفع  إلى  مجملها  في  تهدف 
في  المقدمة  ال��خ��دم��ات  مستوى 

مختلف المجاالت
ق���ام رئيس  وع��ق��ب االج��ت��م��اع 
مدينة  داخ����ل  ب��ج��ول��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
السجاد  مصنع  شملت  وليد  بني 
ب��ال��م��دي��ن��ة ال��ت��اب��ع ل��ش��رك��ة إن��م��اء 
اطلع  حيث  الصوفية،  للصناعات 
على خطوط اإلنتاج وظروف العمل 
من  واٍف  لشرٍح  واستمع  بالمصنع 
لما  المصنع  عن  المسؤولين  قبل 

يواجهه العمل من معوقات .
تعليماته   ” الدبيبة   ” وأع��ط��ى 

ل��ل��ج��ه��ات ال��م��خ��ت��ص��ة ب��ت��وف��ي��ر ما 
بالمصنع،  اإلن��ت��اج  ل��زي��ادة  ي��ل��زم 
أيضا  تقرر  به  للعاملين  وتشجيًعا 
 ،%   70 بنسبة  مرتباتهم  زي��ادة 
الصرح  بهذا  باالرتقاء  ليساهموا 

الصناعي .
وش��م��ل��ت ج��ول��ة ” ال��دب��ي��ب��ة ” 
المشروعات  كذلك تفقد عدد من 
المتوقفة بالبلدية، حيث زار موقع 
بمنطقة  النموذجية  المدرسة  بناء 
أعمال  توقفت  الذي  الجين  سوف 
حيت  سنة 2010،  منذ  به  البناء 
تنمية  ل��ج��ه��از  تعليماته  أع��ط��ى 

إنجاز  بسرعة،  اإلداري���ة  المراكز 
العمل بالمشروع والدي تبلغ نسبة 
اإلنجاز به  42 % خالل فترة ال 

تتعدى 6 أشهر .
التربية  وزي���ر  رف��ق��ة  ق���ام  ك��م��ا 
والتعليم بافتتاح مدرسة جمال عبد 
زي��ارة  األس��اس��ي،  للتعليم  الناصر 
مقًرا  ليكون  المخصص  المبنى 
للشركة العامة للكهرباء والذي بدء 
ولم   ،2014 سنة  منذ  به  العمل 
يتم استكماله نظًرا لظروف البالد، 
ولقد أعطى تعليماته لرئيس مجلس 
مع  التعاقد  بتعديل  الشركة  إدارة 

الشركة المنفذة، ليتوافق مع تعديل 
سعر الصرف الرسمي وليكون وفق 

األسعار الحالية .
على  االط���الع  الجولة  وشملت 
وال��ذي  للمدينة  اإلداري  المجمع 
السنوات  خ��الل  التخريب  ط��ال��ه 
الماضية، وقد وعد رئيس الحكومة 
المادية  اإلم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  بتوفير 
كما  ليعود  المبنى  لصيانة  للبلدية 

كان .
ال��وح��دة  رئ��ي��س حكومة  وراف���ق 
ال��وط��ن��ي��ة خ����الل ه����ذه ال���زي���ارة 
ال��داخ��ل��ي��ة،  وزراء  ال��ت��ف��ق��دي��ة، 
الحكم  المالية،  العدل،  الخارجية، 
المحلي، النفط والغاز، التخطيط، 
االقتصاد  االجتماعية،  ال��ش��ؤون 
التربية  ال��م��واص��الت،  وال��ت��ج��ارة، 
والبحث  العالي  التعليم  والتعليم، 
الشباب،  التقني،  التعليم  العلمي، 
ال��ري��اض��ة اإلس���ك���ان وال��ت��ع��م��ي��ر، 
الزراعة، الموارد المائية، الصناعة 
وال��م��ع��ادن، ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
الحكومة،  ورئيس  ال��وزراء  مجلس 
والشؤون  لالتصال  الدولة  ووزي��ر 

السياسية. 
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أدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 
يوم الثالثاء الماضي، القرار رقم ) 86 ( لسنة 
2021 م بشأن تسمية مدير عام لصندوق أعمار 

مدينتي بنغازي ودرنة .
يسمى  بأن  القرار؛  من  األول��ى  المادة  ونصت 
 ” ابحيري  إبراهيم  الحفيظ  عبد  علي   ” السيد 
مديًرا عاًما للصندوق أعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

بهذا  يعمل  بأن  الثانية؛  المادة  طالبت  بينما 
ال��ق��رار م��ن ت��اري��خ ص����دوره وأل��زم��ت الجهات 

المختصة بوضعه موضع التنفيذ 

ن��اق��ش  وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة ” محمد 
الحويج ”  مع سفير  الجزائر لدى ليبيا  ” كمال 
بين  التجارية  العالقات  تعزيز  ُسبل   ” حجازي 

البلدين.
كما بحث  ) الحويج (  المشاريع االستثمارية 
تنظيم  وآلية   ” الجنوبية  بالمنطقة  المستهدفة 
التبادل التجاري وتسهيل اإلجراءات بين البلدين”.

وتناول االجتماع  بالنقاش دعم رجال األعمال 
في  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  ش��رك��ات  ب��ي��ن  والتنسيق 
مشتركة  ومعارض  مؤتمرات  لتنظيم  الدولتين، 
للمنتدى  العام  والبرنامج  التعاون  آف��اق  لتعزيز 
إقامته  المقرر   الليبي  الجزائري  االقتصادي 

بالجزائر نهاية شهر  مايو الجاري .
مشتركة  ل��ق��اءات  عقد  على  الطرفين  وأتفق 
التجارية  الغرف  بمشاركة  المقبلة  الفترة  خالل 
ورج����ال األع���م���ال ف��ي ال��ب��ل��دي��ن ب��ه��دف تعزيز 
استثمارية  مشاريع  وتنفيذ  التجارية  العالقات 

بكافة المناطق. 

رئيس مجلس الوزراء ُيصدر قراًرا بتسمية مدير 
عام لصندوق أعمار مدينتي بنغازي ودرنة

وزير االقتصاد والتجارة يناقش مع السفير الجزائري 
ُسبل تعزيز العالقات التجارية بين البلدين

رئيس مجلس إدارة شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز يشيد بجهود العاملين في حقل زلطن

وزارة االقتصاد تبحث سبل معالجة مشاكل شركات القطاع الخاص

وكيل وزارة النفط والغاز يتابع تأمين وصول الوقود إلى كافة مستحقيه على كامل التراب الليبي وباألخص المناطق الجنوبية

إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  أش����اد 
وتصنيع  إلن���ت���اج  س����رت  ش��رك��ة 
سليمان  مسعود   " والغاز   النفط 
موسى " بجهود العاملين في حقل 
زلطن وعملهم الدؤوب في سبيل 
عليه  والمحافظة  الحقل  تطوير 
وحل  بالنظافة  واالهتمام  والرقي 
والخدمية  التشغيلية  المختنقات 
بالحقل وفقاً لإلمكانيات المتاحة 

لهم.
االدارة  مجلس  رئ��ي��س  وأث��ن��ى 
زلطن  لحقل  التفقدية  زيارته  في 
ي����وم ال���ث���الث���اء ال��م��اض��ي ضمن 
متابعته لعدد من الحقول ،  على 
تبذلها  ال��ت��ي  المضنية  ال��ج��ه��ود 
واألعمال  الحقول  مراقبة صيانة 

التي أنجزوها ، مؤكداً على أنهم 
واجب  أق��ل  وأن  مجهولين  جنود 
القدوم  هو  لهم  تقديمهم  يمكن 
واالستماع  أزرهم  والشد من  لهم 
لمشاكلهم ومشاركتهم المناسبات 

السعيدة.

عدد  زي���ارة  المتابعة  وشملت 
اآلب���ار  ف��ي  تمثلت  ال��م��واق��ع  م��ن 
المضخات  ب��واس��ط��ة  المنتجة 
ومعمل   ، الفرز  ومعمل  الغاطسة 
ال��رف��ع بالغاز ،  ال��غ��از وض��واغ��ط 
التي أجريت والمشاكل  والصيانة 

الفنيين  ت��واج��ه  التي  التشغيلية 
كهرباء  وم��ح��ط��ة  وال��م��ه��ن��دس��ي��ن 
ال��ح��ق��ل ووح����دة ال��ن��ق��ل وال���ورش 
وم��ح��ط��ة إط���ف���اء زل��ط��ن وق��س��م 
السالمة وقسم االتصاالت وقسم 

هندسة العمليات.
وك���ان ف��ي رف��ق��ت��ه خ���الل ه��ذه 
الجولة " إدريس الزالوي " مراقب 
حقل زلطن ، و" محمد الشوشان 
" مراقب صيانة الحقول المكلف 
، و " سالم عريش " منسق اآلالت 
 " شوايل  مصطفى  و"   ، ال���دوارة 
وليد  و"   ، ال��ف��رز  معمل  م��ش��رف 
 ، الغاز  معمل  " مشرف  المعرفي 
قسم  رئيس   " عبدالله ساسي  و" 

األمن الصناعي .

ن��اق��ش وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة "محمد 
الحويج" مع عدد من رجال األعمال وشركات 
التجارية  للغرف  المنتسبين  الخاص  القطاع 
وُسبل  الخاص،  القطاع  تُواجه  التي  العراقيل 

معالجتها.
وتطرق االجتماع الذي عقد االثنين الماضي 
الخاص  القطاع  تنمية  إدارة  مدير  بحضور 
القانوني  والمستشار  ب��ال��وزارة  واالس��ت��ث��م��ار 
رج��ال  تُ��واج��ه  ال��ت��ي  الصعوبات  إل��ى  ل��ل��وزي��ر، 
المقترحات  وطرح  عملهم،  أداء  في  األعمال، 
على  والعمل  العقبات،  تذليل  إل��ى  ال��ه��ادف��ة 
تسهيل اإلجراءات، وتقديم كافة الخدمات مع 

الوزارة والجهات ذات االختصاص. 
التجارية  ال��غ��رف  دع���م  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 

االقتصاد  تنمية  في  دورها  وتفعيل  بالمناطق، 
الوطني وتوطين الصناعات. 

وش����ّدد ال��ح��وي��ج ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور غ��رف 
في  بالمناطق،  وال��زراع��ة  والصناعة  التجارة 
الشريك األجنبي، ودعم  تحفيز االستثمار مع 
المشروعات الصغرى والمتوسطة، خاصًة التي 

تعتمد على مواد خام محلية، تساهم في رفع 
الناتج المحلي. 

ال��وزارة باشرت  كما أكد وزير االقتصاد أن 
الغرف  لتنظيم  وض��واب��ط  معايير  وض��ع  ف��ي 
أدائها،  بما يساهم في رفع مستوى  التجارية، 

وإنجاز مهامها بالشكل المطلوب. 

عقد السيد رفعت محمد العبار 
ي��وم   وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  وزارة  وك��ي��ل 
ثالثًيا  اجتماًعا  الماضي،  الثالثاء 
ضم كال من السيد العماري محمد 
إدارة   م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ال��ع��م��اري 
المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، 
والسيد ابراهيم بو بريدعة رئيس 
البريقة  ل��ش��رك��ة  اإلدارة  ل��ج��ن��ة 
لمناقشة  ذل��ك  و  النفط  لتسويق 
البريقة   وشركة  المؤسسة  خطط 
الجنوبية  للمناطق  الوقود  اليصال 
قبل  من  الجارية  واالس��ت��ع��دادات 
الجهود  لتكثيف  البريقة  ش��رك��ة 
ال��م��دع��وم  ال���وق���ود  إي��ص��ال  بغية 
كافة  إلى  الليبية  الدولة  قبل  من 
مستحقيه على كامل التراب الليبي 
وباألخص المناطق الجنوبية والتي 
في  كبيرا  شًحا  فترة  ومنذ  تعاني 
إرادة  عن  خارجة  ألسباب  الوقود 

شركة البريقة والمؤسسة الوطنية 
للنفط.

هذا  ف��ي  ال��ع��ب��ار  السيد  وع��ل��ق 
الصدد قائال

 " تولي حكومة الوحدة الوطنية  
الجنوبية  للمناطق  قصوى  أولوية 
التي عانت من شح الوقود ألسباب 

أمنية بحتة. 
اطلعت  لقد  بالقول،  وأض���اف 
الوطنية  المؤسسة  خطط  على 
التهريب  عمليات  لمواجهة  للنفط 
الجنوبية  للمناطق  الوقود  وتأمين 

لي  وت��أك��د  ال��ع��اج��ل،  القريب  ف��ي 
وسيتم  وفعالة  ج��ادة  خطط  أنها 

اإلفصاح عنها في حينه. 
رئيس  عبر   متصل  سياق  في 
المكلف  المؤسسة  إدارة  مجلس 
ع����ن إم���ت���ن���ان���ه ل���ج���ه���ود ال��س��ي��د 
الدعم   تقديم  في  وجديته  الوكيل 
للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها 
وأضاف " تعتبر شركة البريقة من 
كبرى الشركات الوطنية  المملوكة 
وقد  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
عانت مرافق الشركة ومستودعاتها 

من الظروف التي مرت بها البالد 
من  وتأمل  الماضية  األع���وام  في 
الحكومة مزيًدا من الدعم لصيانة 
و إعادة بناء المستودعات في كافة 

ارجاء البالد . 
السيد  أس��ت��ع��رض  وق���د  ه���ذا 
رئيس لجنة اإلدارة لشركة البريقة 
وب��رام��ج  خ��ط��ط  ال��ن��ف��ط  لتسويق 
الشركة لضمان إيصال الوقود إلى 
بالشرح  استعرض  كما  مستحقيه، 
من  ب���دءاً  الشركة  عمل  منظومة 
بشركات  م����رورا   ال��م��س��ت��ودع��ات 
للمستهلك  وص�����واًل  و  ال��ت��وزي��ع 
ال��ن��ه��ائ��ي، إض���اف���ة ح األن��ش��ط��ة 
التسهيالت  في  والمتمثلة  الهامة 
ال��خ��اص��ة ب��ال��م��ط��ارات ل��ت��زوي��د 
الطائرات في مجال النقل الجوي 
المواعيد  في  االحتياجات  بكافة 

المبرمجة.

فتح افاق التعاون الليبي المالطي االعالن عن اقامة عدة معارض مشتركة بين الدولتين
اس���ت���ق���ب���ل ال���س���ي���د 
ع����ب����دال����ن����اص����ر   /
مدير  نجم  عبدالحميد 
ف����رع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل��ت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ار 
وش������ؤون ال��خ��ص��خ��ص��ة 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة 
كرييستوفر   / ال��س��ي��د 
والمدير  الوكيل  كوتاير 
الخارجية  ل��وزارة  العام 
ال��م��ال��ط��ي��ة وال���ش���ؤون 
االوروب�������ي�������ة وك���ذل���ك 
في  ال��م��ال��ط��ي  السفير 
صاليبا  تشالير  ليبيا 
في  له  المرافق  والوفد 
زيارة لفتح افاق التعاون 

ف����ي ع�����دة م����ج����االت ، 
وق���د ت���م االع�����الن عن  
القنصلية  وتجهيز  فتح 
بنغازي،  ف��ي  المالطية 
الخطوط  ع��ودة  وبحث 
ال��م��ال��ط��ي��ة ل��ل��ع��م��ل في 

ال���م���ط���ارات ال��ل��ي��ب��ي��ة ، 
لفتح  ال��ت��ش��اور  ك��ذل��ك 
خ�������ط ب������ح������ري ب���ي���ن 
تم  ك��م��ا   ، ال���دول���ت���ي���ن 
اقامة عدة  االعالن عن 
بين  مشتركة  م��ع��ارض 

تدفق  لتسهيل  الدولتين 
المستثمرين ،

ح��ي��ث ت���م االس��ت��م��اع 
لماهية  واف��ي��ة  ل��ش��روح 
بقانون  والتعريف  الهيئة 
االستثمار وعرض بعض 

االستراتيجية  المشاريع 
االستثمارية  وال��ف��رص 
تقديم  تم  بالمنطقة كما 
المنطقة  لمشروع  شرح 
بنغازي  المريسة  الحرة 
عن طريق فريق المنطقة 
للحضور،  وعرض مرئي 
كما  اكد الوفد المالطي 
زي���ارات  ه��ن��اك  ان  علي 
االعمال  لرجال  ستكون 
والمستثمرين المالطيين 
ل��ل��ي��ب��ي��ا  ش���ه���ر ي��ون��ي��و 
لتدعيم  كخطوة  ال��ق��ادم 
الدولتين  بين  ال��ت��ع��اون 
االقتصادي  المجال  في 

واالستثماري.

شدد وزير الصناعة والمعادن السيد أحمد 
أبوهيسه، على أن المستثمر الصناعي سواء 
كان وطني أو أجنبي هو شريك أساسي ومهم 
في العمل على تنمية وإعادة تشغيل الصناعات 
المتوقفة، وإنشاء صناعات صغرى ومتوسطة 
مبنية على أسس علمية حديثة تعتمد االبتكار 
واإلبداع والريادة منهجا لها وبطريقة منظمة.
للجهات  األول  االجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
أن��ه منذ  ال��وزي��ر  ق��ال  ل��ل��وزارة، حيث  التابعة 
استالمه لمهامه يعمل للبناء على المكتسبات 
الموجودة وإن كانت متواضعة، وذلك لتطويرها 
من  المحلي  االس��ت��ه��الك  وتحويل  وتنميتها 
أن  مضيفا  الصناعة،  توطين  إلى  االستيراد 
الوزارة تعمل على تحفيز الفرص االستثمارية 

وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين.

وزير الصناعة: الوزارة تعمل على تحفيز الفرص 
االستثمارية وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين
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المجلس  ب���دي���وان  ُع��ق��د 
البلدي ، اجتماٌع ضّم وزير 
الحكم المحلي الدكتور " 
مع   " التومي  الدين  بدر 
عميد وأعضاء بلدية بني 
السيد  وبحضور   ، وليد 
عضو   " البرغوتي  حسن   "
مجلس النواب عن مدينة بني وليد ، والسيد 
رئيس  لشؤون  الدولة  وزي��ر   " جمعة  ع��ادل   "

الحكومة ومجلس الوزراء .
أهم  ومناقشة  ع��رض  االجتماع  خ��الل  تم 
ال��ص��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه عمل 
البلدية، فيما قّدم عميد وأعضاء البلدية كتابا 
المتطلبات  أه��م  على  يحتوي  للجنة  رسميا 

والمشاكل التي تواجه البلدية.
مراسلة  إع��داد  إل��ى  االجتماع  خلُص  وق��د 
هذه  لمعالجة  ؛  المحلي  الحكم  وزير  للسيد 

المشاكل وتوفير المتطلبات
ومن جهته أكد وزير الحكم المحلي ، تعاونه 
المجالس  جانب  إل��ى  ووق��وف��ه  بالخصوص 
البلدية لتذليل كافة الصعاب والعراقيل التى 

تواجههم.

ت���اب���ع رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
طبرق  لبلدية  التسييري 
بوالخطابية  فرج  السيد 
المشروعات  مكتب  م��ع 
ب���ال���ب���ل���دي���ة ع������دد م��ن 
ال��م��ش��روع��ات ال��م��ن��ف��ذة 
الفروع  وفي  المدينة  داخ��ل 
المجلس  ع��ض��و  ب��ح��ض��ور  للبلدية  ال��ت��اب��ع��ة 
ومدير  ام��ص��ادف  هاشم  السيد  التسييري 
شرح  نصر  المهندس  ال��م��ش��روع��ات  مكتب 
مكتب  مهندسي  م��ن  ع��دد  وب��ح��ض��ور  ال��ب��ال 

المشروعات .

وزير الحكم المحلي يجتمع بعميد 
وأعضاء بلدية بني وليد 

رئيس المجلس التسييري طبرق يتابع عدد 
من المشروعات المنفذة داخل المدينة

إشراف : سعيد الصيد

الغيثي: يجتمع مع رؤساء األجهزة بالمدينة لبحث العراقيل والمشاكل وابرزها شركة الخدمات العامة 

"بلدي جالو" يقف على تحديات الملف االمني داخل البلدية

استمرار اعمال تنظيف ساحة سوق الجمعة )شحات(

وكيل بلدية سرت يلتقي مدراء اإلدارات والمكاتب ورؤساء األقسام بديوان المجلس البلدي

الغيثي  عبدالمنعم  المستشار  إجتمع 
رئيس جهاز  السيد  مع  درنه  بلدية  عميد 
ال���ح���رس ال��ب��ل��دي درن����ة وم���دي���ر ش��رك��ة 
الخدمات  شركة  ومدير  العامة  األشغال 
المياه  ش��رك��ة  وم��دي��ر  ال��ع��ام��ة  والنظافة 
وبعض المهندسين والفنيين من الشركات 

سالفة الذكر 
والمشاكل  العراقيل  بعض  مناقشة  وتم 
من  المدينة  ه��ذه  سكان  يواجهها  التي 
ت��ك��دس ال��ق��م��ام��ة ون��ق��ص م��ي��اه ال��ش��رب 
وم��ش��اك��ل ال��ص��رف ال��ص��ح��ي ف��ي بعض 

األحياء. 
ميدانية  زي����ارة  ت��م  االج��ت��م��اع  وع��ق��ب 
مشكلة  لمعالجة  ال����وادي  ذي��ل  لمنطقة 

الصرف الصحي برفقة السيد مدير شركة 
الميار  العامة والمهندس مراجع  األشغال 
والمهندس  الشاعري  مراجع  والمهندس 

األش��غ��ال  ش��رك��ة  وتكليف  النعاس  ب��اس��م 
وقت  أسرع  في  المشكلة  لمعالجة  العامة 

ممكن .

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي مدير مكتب منظمة اليونسيف في بنغازي

للبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  التقى 
منظمة  مكتب  مدير  بوجواري  عمران  صقر 
رفيق  نزهات  السيدة   بنغازي  في  اليونسيف 
التي  والمشاريع  األعمال  ُمناقشة  تم  ،حيث 
وال��ب��رام��ج  البلدية  ف��ي  المنظمة  بها  ت��ق��وم 

عام  خ��الل  تنفيذها  الُمستهدف  واألع��م��ال 
تجهيز مقر ضمن  بينها  والتي من  م   2021
حديقة عامة يكون خاص باألطفال يُمكن من 
خالله إقامة نشاطات تعليمية وترفهيه ودعم 

نفسي لألطفال .

التسييري  المجلس  رئ��ي��س  وأش���اد  ه��ذا 
للبلدية بالدور الذي تقوم به منظمة اليونسيف 
من خالل دعم العديد من المشاريع التي تُعنى 
في  والصحي  التعليمي  والجانب  بالطفولة 

بلدية بنغازي.

أمني  اج��ت��م��اع  ُع��ق��د 
م����وّس����ع داخ������ل دي�����وان 
بلدية جالو ترأسه عميد 
البلدية وبحضور أعضاء 
وكافة  البلدي  المجلس 
بالبلدية  االمنية  االجهزة 
وذل����ك ل��م��ن��اق��ش��ة ك��اف��ة 
والصعوبات  التحديات 
ال��ت��ي ت���واج���ه االج��ه��زة 
دون  وت���ح���ول  االم���ن���ي���ة 
ادائ���ه���ا ل��ك��ام��ل ال��م��ه��ام 

ال���م���ن���اط ب���ه���ا ل��ت��ع��م��ل 
في  تذليلها  على  البلدية 
بطرق  وذلك  الحق  وقٍت 

أبواب الوزارات والهيئات 
الحكومية المسؤولة.

كما تم خالل االجتماع 

اس������ت������ع������راض ك����اف����ة 
ال��خ��روق��ات وال��ت��ع��دي��ات 
االمنية التي حدثت الفترة 

ال��م��اض��ي��ة وب��ح��ث سبل 
ض��م��ان ع���دم ت��ك��راره��ا، 
آلية  مناقشة  أيضاً  وت��م 
ت��ع��زي��ز ال���ط���وق االم��ن��ي 
في  وال��م��ت��م��ث��ل  للبلدية 
وتأمين  ال��ت��راب��ي  ال��س��د 
البلدية  ومخارج  مداخل 
والنقاط الحيوية التي تم 
عن  بالكاميرات  تأمينها 
طريق مديرية أمن جالو 

في وقت سابق.

 " بين  المبرم  العقد  إط��ار  في 
للنظافة  الناصع  البياض  شركة 
ال��ع��ام��ة " وال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
السيد  طريق  عن  شحات  لبلدية 
الميار  عثمان  المكلف  العميد 
وب��ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة م���ن قبل 
تنظيف  اعمال  استمرار  العاملين 
)ش��ح��ات(  الجمعة  س��وق  س��اح��ة 
النظافة  حملة  استمرار  وكذلك 

لطريق منطقة ) البقارة (  نطلب 
التقيد  األع���زاء  المواطنين  م��ن 
رم��ي  ع���دم  و  ال��ع��ام��ة  بالنظافة 
القمامة والمحافظة على المظهر 
على  كذلك   ، للمدينة  الحضاري 
س��ائ��ق��ي ال��م��رك��ب��ات ع���دم رم��ي 
أكواب القهوة و قارورات المياه و 
بقايا الطعام على أطراف الطرق 

سواء داخل المدينة أو خارجها.

التقى وكيل بلدية سرت يلتقي مدراء 
األقسام  ورؤس��اء  والمكاتب  اإلدارات 
ب���دي���وان ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ب��س��رت 
خميس  أ.  س��رت  بلدية  وكيل  وعقد 
محمد الجزيع اجتماعا موسعا بقاعة 
بسرت  التعليم  بمراقبة  االجتماعات 
والمكاتب  االدارات  مدراء  السادة  مع 
لبلدية سرت  البلدي  المجلس  بديوان 
بالبلدية  المالي  المراقب  وبحضور 
االدارات  بمختلف  األق��س��ام  ورؤس���اء 

بديوان البلدية

بالبلدية  وأكد مدير مكتب األعالم 
على  التأكيد  االجتماع  خ��الل  تم  أن��ه 
تفعيل عمل اإلدارات والمكاتب التابعة 
وال��ق��ي��ام  للبلدية  ال��ب��ل��دي  للمجلس 
أدارة  ك��ل  اختصاص  حسب  ب��دوره��ا 

ومكتب بالديوان وفقاً للوائح
بلدية سرت حث  وأوض��ح أن وكيل 
االلتزام  على ضرورة  االجتماع  خالل 
بمواعيد العمل المقررة لكافة موظفي 

ديوان بلدية سرت 
وطلب وكيل بلدية سرت من السادة 

بالمجلس  والمكاتب  اإلدارات  م��دراء 
ال��م��وج��ودة  ك��اف��ة االم��ك��ان��ي��ات  حصر 
وموافاة مكتب وكيل البلدية باحتياجات 
ومكتب  ادارة  لكل  الضرورية  العمل 
بالديوان من أجل التأكيد على متابعة 
الخدمات والتعليمات التى تصدر عن 

المجلس البلدي للبلدية بالخصوص
ب���اإلض���اف���ة ال����ى م��ن��اق��ش��ة ك��اف��ة 
المشاكل والعراقيل ومالحظات مدراء 
س��رت  ببلدية  وال��م��ك��ات��ب  االدارات 

وإيجاد حلول لها .



بدأت الثالثاء بمستشفى بن سينا التعليمي 
بسرت، حملة تطعيم العناصر الطبية والطبية 
ومختلف  للمستشفى  التابعين  ال��م��س��اع��دة 
سرت  ببلدية  الصحية  وال��م��راك��ز  ال��ع��ي��ادات 

باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
إدارة  م��دي��ر  ال��ح��م��ل��ة،  ان���ط���الق  وح��ض��ر 
مكتب  وم��دي��ر  س���رت،  الصحية  ال��خ��دم��ات 
فرع  مدير  بسرت  األول��ي��ة  الصحية  الرعاية 

المركز الوطني لمكافحة األمراض بسرت.
مجلس  عضو  اللقاح  تلقي  م��ن  أول  وك��ان 
وعميد  هدية،  زايد  سرت  مدينة  عن  النواب 
ب��ل��دي��ة س���رت م��خ��ت��ار ال��م��ع��دان��ي، وع��ض��وان 
فريق  بعدها  بدأ  فيما  البلدي،  المجلس  من 
بتطعيم  الصحية  للرعاية  ال��ت��اب��ع  التطعيم 
بوحدة  المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر 

الموجات فوق الصوتية بالمستشفى

وّقعت إدارة شؤون المرور والتراخيص بنغازي، مذكرة 
تفاهم مع شركة ليبيانا للهاتف المحمول، بحضور وزير 

الداخلية عميد خالد مازن.
األول  النائب  المذكرة،  توقيع  مراسم  في  وش��ارك 
لرئيس الحكومة، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية، باإلضافة 

إلى عدد من الضباط، وممثلين عن الشركة.
ليبيانا،  شركة  رعاية  على  التفاهم  مذكرة  وتنص 
إلحياء فعاليات أسبوع المرور العربي، وذلك في إطار 

العمل المستمر من أجل تفعيل دور وزارة الداخلية.

انطالق حملة التطعيم ضد كورونا بسرت.. 
والنائب هدّية من أوائل متلقيي اللقاح

توقيع مذكرة تفاهم بين مرور وتراخيص 
بنغازي وشركة ليبيانا

جرت اإلثنين الماضي، 
مباحثات بين عميد بلدية 
بنغازي الصقر بوجواري، 
ال��ش��ؤون  وزارة  ووك���ي���ل 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��ال��ط��ي��ة 
“ك��ري��س��ت��وف��ر ك��وت��اي��ر” 
في  المالطي  والسفير 
صليبا”؛  “تشارلز  ليبيا 
حول اإلجراءات الُمتعلقة 
المالطية  الُقنصلية  بفتح 

في بنغازي.
ك������م������ا ت�����ط�����ّرق�����ت 
تنسيق  إل��ى  المباحثات 

لقاءات مع ُغرفة التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة وال���زراع���ة، 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى إم��ك��ان��ي��ة 

وع��ودة  بحري  خ��ط  فتح 
ال���ش���رك���ات ال��م��ال��ط��ي��ة 
ل��ُم��ب��اش��رة أع��م��ال��ه��ا من 

بنغازي.
من جانبه، أبدى عميد 
البلدية استعداده للتعاون 
التام بشأن فتح الُقنصلية 
ال��م��ال��ط��ي��ة ب��ال��ت��ن��س��ي��ق 
الليبية  ال��خ��ارج��ي��ة  م��ع 
وال��ج��ه��ات األم��ن��ي��ة ذات 
المناخ  وتهيئة  العالقة، 
الشركات  لعودة  المالئم 

المالطية.

ب��ح��ث ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
ال��م��س��ت��ش��ار ال��ص��دي��ق 
اجتماعه  خ��الل  الصور، 
األرب���ع���اء ال��م��اض��ي، مع 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة خ��ال��د 
مازن، ورئيس جهاز األمن 
الداخلي المكلف؛ توحيد 
وقائع  لمتابعة  ال��ج��ه��ود 
المنظومات  في  التزوير 
ووقائع  للدولة،  السيادية 
ال���ت���زوي���ر ف����ي م��ل��ف��ات 

الجنسية.
وتناول االجتماع وقائع 

ال��ت��ع��دي ع��ل��ى م��س��ارات 
ال������ودي������ان وال�����س�����دود 
والغابات ومحطات توليد 

نقل  وخ��ط��وط  الكهرباء 
ال��ط��اق��ة، وح���ّث ال��ُص��ور، 
م��ن  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 

خ����الل ج��ه��از ال��ش��رط��ة 
الزراعية وجهاز الشرطة 
القيام  على  الكهربائية؛ 

بها  ال��م��ن��وط  ب��واج��ب��ه��ا 
وف�����ق�����ا ل���ل���ت���ش���ري���ع���ات 
والقوانين النافذة وضبط 
ال��م��خ��ال��ف��ي��ن وإح��ال��ت��ه��م 

للنيابة العامة.
وأك���د االج��ت��م��اع على 
ضرورة اإلسراع في إتمام 
محاضر جمع االستدالل 
مع المتهمين في الوقائع 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة، وإح��ال��ت��ه��م 
ل��ل��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وف��ق��ا 
ل��م��ا ي��ن��ص ع��ل��ي��ه ق��ان��ون 

اإلجراءات الجنائية.

السفير المالطي يناقش مع بلدية بنغازي فتح قنصلية بالده وعودة الشركات

النائب العام ووزارة الداخلية يبحثان توحيد الجهود لمعالجة المسائل المشتركة
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بنغازي  أمن  مدير  استقبل 
عميد ونيس الشكري، األحد؛ 
ك��ب��ي��ر م��س��ت��ش��اري ال��ش��رط��ة 
ل��دى  ال��م��ت��ح��دة  األم���م  ببعثة 
رفقة  خاليلة”  “عايد  ليبيا، 
الداخلية  وزارة  من  المكلّف 
في لجنة 5+5 عقيد المهدي 

بيانكو.
فقد  ال��م��دي��ري��ة،  وبحسب 
ج����اء االج���ت���م���اع ف���ي إط���ار 
مكافحة  ف��ي  ج��ه��وده��ا  دع��م 
ال��ج��ري��م��ة، رغ����م ال��ص��ع��اب 

والتحديات الكبيرة.
وت�������م خ�������الل ال����ل����ق����اء، 
استعراض عدد من المشاريع 

بالتنمية  العالقة  ذات  البّناءة 
ال��ب��ش��ري��ة، وال���ب���رام���ج ال��ت��ي 
بنغازي،  أمن  مديرية  تديرها 

تقويض  ف��ي  ستسهم  ال��ت��ي 
معدل الجريمة ومرتكبيها.

البعثة  ممثل  ط��رح  ب��دوره، 
األم���م���ي���ة، خ���ط���ط ال��ب��ع��ث��ة 
وزارة  بخصوص  ومشاريعها 

الداخلية ومديريات األمن.
أشاد  اللقاء،  هامش  وعلى 
االستقبال،  بحفاوة  “خاليلة” 
وال��م��ظ��ه��ر ال���ح���ض���اري في 
من  رآه  وم��ا  المدينة،  تأمين 
عمل  آلية  في  وإتقان  حرفية 

األجهزة األمنية ببنغازي.

مدير أمن بنغازي يستقبل كبير مستشاري الشرطة بالبعثة األممية لدى ليبيا

مجلس النواب يهنئ الشعب الليبي والشعوب 
اإلسالمية بحلول عيد الفطر الُمبارك

تهنئة ديوان مجلس النواب بمناسبة 
عيد الفطر الُمبارك
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ثقافية

كتب: عوض الشاعري
للفن  الحياة  نسيم   " فرقة  الجمعة   مساء  قامت 
المسرحي طبرق( بعرض مسرحي خاص لمسرحية " 
فنتازيا".. على خشبة مسرح مدرسة عمر المختار  .. 
بحضور نخبة من األدباء و الكتاب و الفنانين ببلديات 
_ البطنان..) طبرق االشهب _ مرسى دفنة _ امساعد 
( .. حيث يتتاول هذا العمل بعضا من سلوكيات الناس 
و حياتهم خالل هذه الفترة و طريقة معالجتها بشكل 
شباب  من  كوكبة  الركح  على  يجسده  جميل  درام��ي 
المسرح الذين استطاعوا النهوض بالمسرح في مدينة 
المسرح طبرق... تمهيدا النطالق موسم العروض ايام  

األحد و األثنين و الثالثاء أمام جمهور طبرق .
جمال  الكبير   الفنان  المسرحية  مخرج  و  صرح 
الفريخ بأنه و فريق العمل يوجهون رسالة الى جمهور 
الجمهور  بأن  العموم  ليبيا على وجه  و  الراقي  طبرق 
وانهم  المسرح  عليه  يرتكز  الذي  والسند  الداعم  هو 
ونهضة  فني  ح��راك  خلق  في  للمشاركة  جدا  سعداء 
مسرحية تستطيع أن تنافس الفرق الكبرى والمشاركة 

في الملتقيات والمهرجانات الوطنية والعربية .

رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية يتفقد عدًدا من المواقع نسيم الحياة بمدينة طبرق تقدم مسرحية فنتازيا
السياحية واألثرية في بلديتي المرج وساحل الجبل األخضر

نحن والجنرال كورونا… بين قوس الكسعي وندم الفرزدق

الديوان - وال
 قام رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات 
للمنطقة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  التقليدية 
الشرقية سامي السعيطي، عدًدا من المواقع 
السياحية واألثرية في  بلديتي المرج وساحل 

الجبل األخضر.
وقال مراسل وكالة األنباء الليبية إن الجولة 
السياحة  لمكتب  تفقدية  ب��زي��ارة   انطلقت 
الموضوعات  من  عدد  لبحث  المرج،  بمدينة 
السياحي،أعقبها  بالتنشيط  المتعلقة  المهمة 
لبلدية  التسييري  المجلس  مع  اجتماع  عقد 
البلدية،  مقر  داخ��ل  األخضر  الجبل   ساحل 
لبحث عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة 
بالتنشيط السياحي بعدد )18( محلة  سياحية 
ببلدية ساحل الجبل األخضر، باإلضافة لعدد 
دور  إلث��راء  واالق��ت��راح��ات،  الموضوعات  من 
السياحي  الوعي  ونشر  السياحي  التنشيط 

بمواقع الجذب السياحي .
وأضاف المراسل أن الزيارة شملت أيًضا 
التي  شتلة،  منظمة  منسقي  مع  عمل  لقاء 

تجميل  بهدف  تطوعية  مبادرة  على  تُشرف 
إقامة  ج��ان��ب  إل��ى  ق��ص��ر،  متحف  وبستنة 
بالمتحف  إرش��ادي��ة  ل��وح��ات  لعمل  م��ش��روع 

األثري.
وأشار المراسل إلى أن  رئيس ديوان وزارة 
بحكومة  التقليدية  وال��ص��ن��اع��ات  السياحة 
أكد  الشرقية،  بالمنطقة  الوطنية  ال��وح��دة 
الرافد  وتعظيم  تطوير  على  ال���وزارة  ح��رص 
السياحية  المواقع  من  واالستفادة  السياحي، 

المنطقة  بها  تتمتع  التي  والبيئية  والطبيعية 
الشرقية .

وأشار رئيس الديوان إلى أن هذه الزيارات 
ال��وزارة،  ورسالة  نهج  ضمن  تأتي  الميدانية 
لالطالع على المشاكل والتحديات على أرض 
الواقع، من أجل العمل على حل الممكن منها؛ 
مركز جذب  لتكون  السياحية،  التنمية  لتعزيز 
للسياحة المحلية والنهوض بالواقع السياحي  

بالمدن الشرقية.

بقلم: د. الصديق بودوارة
السعيد  اليمن  قبائل  من  الُكسعي"،  الحارث  بن  "عامر  إنه 
حسن،  ونبات  زرع  ذي  واٍد  في  ليرعاها  بإبله  يخرج  )سابقاً(، 
واثناء ذلك يعثر على عوٍد نابت في جوف صخرة، يعجبه العود 
نتخذ  أحياناً  السهام،  بها  يرمي  قوساً  ليكون  يصلح  أنه  ويقرر 
القرارات في لمح البصر، لكننا نحتاج  لتنفيذها إلى مئة عاٍم 

كاملة.
لكن "الكسعي" ال يؤجل تنفيذ قراره، إنه يبدأ على الفور، يتعهد 
عوده بالغرس  والسقاية واالعتناء، وعندما يشتد عوده يصنع منه 
الفور في  قوساً، ومن أفرعه يصنع خمسة سهام، ويشرع على 
استعماله، فيرمي به لياًل خمساً من حمير الوحش فتنفذ سهامه 
من أجساد الضحايا لقوة عود القوس وصالبة رأس السهم، لكنه 
وهو يعثر على سهامه وقد اخترقت أهدافها وتكسرت رؤوسها 
مجرد  وأنها  المسار،  اخطأت  أنها  يظن  الصلد،  الصخر  على 
مشروع فاشل كغيره، لذلك ينتابه الغضب ويكسر قوسه ويرمي 

به إلى حيث يجدر باألشياء المهملة أن تُرمى.
وأنه  مخطيء،  أنه  الشمس  تطلع  عندما  صاحبنا  ويكتشف 
أن  حتى  ندماً،  أصابعه  فيعض  تعويضها،  يمكن  ال  قوساً  كسر 
يطلق  المثل عندما  به  الشهير يضرب  العرب  "الفرزدق" شاعر 
لما..  الُكسعي  ندامة  ”ندمُت  الرائع:  بيته  فينشد  "نوار"  زوجته 

غدت مني مطلقًة نوار“.
صار "الكسعي" إذاً مضرب مثل، وصارت قوسه الشهيرة رمزاً 
للثمين عندما يرخص، وللرائع عندما يزدريه قومه، ولكن، لماذا 
أصّدع رؤوسكم بقصة رجل مات منذ ألف سنة أو يزيد؟ ربما 
ألننا ال نريد أن نندم في نهاية الحكاية، متجاهلين أننا كسرنا 
نعض  أن  علينا  فحق  وتصميم  وتصوٍر  عمٍد  سابق  عن  قوسناً 

أصابعنا ندماً في نهاية المطاف.
إن إشكالية تقدير الموقف -أيها السادة- تصبح بمثابة كارثة 
المناسب أيضاً. وللمزيد من  الوقت  الفعل، وفي  إذا لم نحسن 
التوضيح تعالوا معاً نتمعن في هذا البيت: )لئن كنُت محتاجاً إلى 

الحلم إنني.. إلى الجهل في بعض األحاييِن أحوُج(.
إلى  ينسبه  من  فمنهم  البيت،  هذا  نسبة  في  ال��رواة  يختلف 
أبياٍت لصالح  إنه من جملة  محمد بن وهيب، ومنهم من يقول 
بن جناب اللخمي، وردت في كتاب الصناعتين، وفي كتاٍب آخر 

اسمه "نقد الشعر“.
صاحب  ه��و  المعنى  م���ادام  البيت  ولصاحب  م��ال��ي  ول��ك��ن، 
الشأن في نهاية المطاف؟، والمعنى هنا يبدو مفخخاً بعالمات 

االستفهام إلى أبعد حٍد يمكن لعاقٍل -أو لمجنوٍن- أن يتصوره.
هل نحتاج فعاًل إلى الجهل في "بعض األحايين" حسب تعبير 
البيت السابق؟ أم أن هذا كله من وحي خيال شاعر؟.. وماذا عن 
سؤال آخر يستمد بالغته وقوة حضوره من العصر الحديث هذه 
المرة؟.. هل احتاجت الصين لتكافح فايروس كورونا إلى الجهل 
أكثر من احتياجها إلى سطوة الحلم وجدوى سعة الصدر وفضيلة 
استيعاب الموقف الطاريء، ونعمة التمكن من العلم وميزة احترام 

المعرفة وتبجيل أنابيب االختبار وأجهزة المختبرات؟
ما أكثر األسئلة، وما أقل قدرتنا على اإلجابة أيضًا…

أن تجتاحك مصيبة، فهذا يعني أن ما تملكه من سعة صدر 

لتلك  اختبار  محل  تصبح  كلها  تجربة،  وسابق  معرفة  ومساحة 
وجدتنا  فكيف  والتحفز،  والخوف  بالترقب  المشحونة  اللحظة 

مصيبة هذا المرض عندما أقبلت؟
من اآلن،  بعد عشرين عاماً  تتعدد االجابات عليه  سؤاٌل قد 
شهوده،  أي��ام  وانقضت  مضى  تاريٍخ  متحف  في  يصبح  عندما 

ولكن، ماذا عن محاولة اإلجابة عليه اآلن؟
لطالما كسرنا قوسنا…

هذه حقيقة تاريخية ال نملك إال أن نعترف بها اآلن، فالتدني 
وقلة  التعليمية،  المناهج  ورداءة  التعليم،  مستويات  في  المريع 
معاً،  ومعانيها  مبانيها  في  التعليمية  بالمؤسسات  االهتمام 
والتعليم  والموسيقى  الرسم  دروس  متعة  من  الطلبة  وحرمان 
كلها  مغلقة،  لقاعات  أس��رى  مجرد  يجعلهم  ال  ال��ذي  الميداني 
أقواس كنا نكسرها تباعاً، ولم نكن نتحسر في العادة على ما كنا 

نستمتع بكسره كل يوم.
لطالما كسرنا قوسنا…

للباحث  الهزلية  ونظرتنا  العلمي،  البحث  استخفافنا بجدوى 
والمتعلم والمجتهد والمتحضر والمؤدب والمحترم والكاتب، كل 
وحكايات  ومجالسنا  أدبياتنا  في  بها  نفتخر  كنا  الكوارث  هذه 
سمرنا، لقد كنا نرمي بالعقل في مكب القمامة، وها نحن نفتش 

أكياسها السوداء بحثاً عنه اآلن.
لطالما كسرنا أقواسنا…

بعنا في سوق نخاسة االزدراء معاٍن كثيرة، المواظبة، والعمل 
وتقديس  اآلخرين،  ذوات  واحترام  وااللتزام،  والتفاني،  الجاد، 
أمام  منتظرين  الوقوف  تبجيل  وأخ��ي��راً،  الوطن،  كلمة  ح��روف 

إشارة حمراء على مفترق طرق.
لطالما كسرنا اقواسنا…

اسمه  كبير  هواء  بكيس  الضرورية  القيم  هذه  كل  استبدلنا 
الالمباالة، وطاب لنا أن نذرع بالد الله من حولنا شرقاً وغرباً 
دون أن نعود منها بدرٍس نتعلمه، بل كنا نحرص على االستهانة 
جهلنا  أصنام  على  نحافظ  أن  أج��ل  من  األرض  شعوب  بكل 
وال  لحدود،  يعرف حرمة  ال  بلساٍن  ذلك  في  واستعنا  العتيدة، 
وتراثه  العظيم  تاريخه  بكل  فالصيني  لحرمة،  ح��دوداً  ي��درك 
المذهل وممالكه العتيدة وفنونه البديعة وسوره األسطوري، هو 
مجرد شاحب ضيق العينين مثير للضحك، وكل ما يصنعه من 
أن  دون  العادة،  في  للتلف  قابلة  "صينية"  بضاعة  هي  بضاعة 
نسأل ولو مرة واحدة أنفسنا، أين هي صناعتنا ولو كانت قابلة 

للتلف؟
أما "الكوري"، فهو بكل انجازاته التكنولوجية والتزامه الخيالي 
لم يكن في نظرنا سوى كائن  إلى االعجاب،  التي تدعو  ودقته 
يأكل الكالب ويشابه نظيره الصيني في ضيق مساحة العيون، 
بمجرد  الكوكب  هذا  على  للتفوق  البشر  مالئمة  نقيس  وكأننا 

اتساع العيون.
السرية  واألحاديث  بالوجبات  العامرة  مرابيعنا  سألت  وإذا 
والعلنية، معاً فأوروبا ماهي إال موطن للحوريات الفاتنات والمرح 
الماجن، فيما تزدحم أوطاننا بالعفة والمثالية والتآخي والشرف 

والنموذجية والقهر  وأكياس القمامة.
لطالما كسرنا أقواسنا…

الدنيا  على  فخراً  وتهنا  تبجح،  من  بجناحين  عالياً  حلقنا 
بقصائد الكذب، وخلقنا من أنفسنا ملوكاً مبجلين يجلسون على 
عروٍش من تخلف مريع، وكنا نصرخ في وجه الدنيا كل يوم بأنها 
لنا، وأننا لها، حتى أننا كدنا نردد مع أبي العتاهية وهو يتزلف 

للمهدي قائاًل:
أتته الخالفة منقادة * إليه تجرجُر أذيالها

فلم تك تصلح إال له * ولم يك يصلح إال لها
ولو رامها أحد غيره * لزلزلت األرض زلزالها.

هكذا كان "أبو العتاهية" يكذب، وهكذا ظللنا نكذب معه، فال 
هو خرج من مجلس المهدي بأكثر من جارية، وال نحن خرجنا 
من مجلس الواقع بأكثر من حفنة وهٍم  مازالت تسكن رؤوسنا 

حتى اآلن.
لطالما كسرنا اقواسنا…

عصور مضت، ونحن نبجل الجهل، ونهرب إليه، ونتسلق جباله 
وقطع  ال��رؤوس  وهز  والحفظ  التسليم  معابد  ونقدس  المنيعة، 

األلسنة واالتباع والصمت والبالدة بال حدود. 
عصور مضت، ونحن نضرب بيٍد من حديد على روعة التفكير 
التمعن والتأمل، ونسوق  ودهشة االكتشاف، ونكتم أنفاس كائن 
أدمغة  ونضع  بشعة،  إع���داٍم  ساحة  إل��ى  االستفهام  ع��الم��ات 

المفكرين على مقصلة االرتياب والتخوين والنبذ واالحتقار. 
عصور مضت، ونحن نظن أن زمن الديناصورات لم ينته بعد، 
وأن العصر الحجري مازال الئقاً بهذا العالم الشاسع، وأن ثقافة 
ازدراء غيرنا من البشر هي الثقافة التي ترفعنا فوق البشر، وأننا 
لسنا ملزمين باالختراع وال االكتشاف وال البحث، مادام غيرنا 
من "العبيد" قد سخروا حياتهم لفعل ذلك، فنحن مازلنا في ذلك 
الكهف الذي شيده لنا "عمرو بن أبي كلثوم" ببيته المتبجح ذاك 
َونَْحُن  َسِخْطنَ�ا..  ِلَما  التَّاِرُكْوَن  )َونَْحُن  اآلن:  ألف سنة من  منذ 

اآلِخ�ُذْوَن ِلَما َرِضيْنَ�ا(.
عصور مضت، ونحن األفضل واألكمل واألجمل، ولكن، داخل 

أبيات معلقة ابن ابي كلثوم فقط.
الكسعي عندما كسر  كما فعل  نندم  أن  لنا  يجوز  واآلن، هل 
يليق بما  قوسه؟ أم أن هذا الفايروس الضئيل قد علمنا درساً 
نملكه من تبجح وغرور، فها نحن نجلس على عتبة باب الصبر 
ننتظر أن تنتج لنا معامل "العيون الضيقة"، ومصانع أدوية "أرض 
المجون والفاتنات الشقر" مصاًل ننقذ به أرواحنا لعلنا نعود إلى 

قصائد الفخر من جديد.
وقبل أن نقفل معاً باب هذه المقالة، لن أنسى أن نتذكر ما 
أبدعه "بول أوستر" في روايته "اختراع العزلة" عندما كتب: )أنه 
لو كان صحيحاً أن العالم ينطبع في أذهاننا، فإنه من الصحيح 
أيضاً القول إن تجاربنا بدورها تنطبع على العالم(.. ولعل هذه 
وماذا  به:  نلوذ  خفي  ركن  في  نتساءل  تجعلنا  المؤلمة  العبارة 

قدمنا في هذا العصر من تجارب لتنطبع على العالم؟
مما  أحد،  يتصوره  ال  حٍد  إلى  ومخيبة  مؤلمة  طبعاً  االجابة 
وفاته،  من  سنة   1288 بعد  ول��و  ال��ف��رزدق  عن  نبحث  يجعلنا 
مرددين معه وبلغٍة يجيدها الحزن فقط: )ندمُت ندامة الكسعي 

لما.. غدت مني مطلقًة نوار(…
* افتتاحية العدد 14 من مجلة الليبي
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عن يوٍم اسمه الغد
حيث يمضي كل شيء كأنه لم يكن! 

تفكيرنا  تحتل  التي  األشياء  تلك  وتعلُن 
اآلن تسليمها .

عن  بالنا  تشغل  التي  األم���ور  وتتوقف 
استيطانها لعقولنا .

تؤرقنا  التي  األشياء  تلك  ستعجز  حيث 
هذه الليالي عن إطالة سهراتنا .

القديمة  أح��زان��ن��ا  م��ن  سنسخر  حيث 
ونضحك على ما كان ُيبكينا .

تشبثنا  قد  ما  أصابعنا  بين  من  ويتسرب 
، وتفلت قبضتنا ما أحكمت به  به طوياًل 
اإلمساك ، وُترخي أيدينا أيادي متصنعي 
الود و أشباه األصدقاء، وتعتاد أكفنا على 
دون  اإلستقامة  على  وأكتافنا  التلويح، 

اتكاء .
من  نتخطى  أش��خ��اص��ًا  سنلتقي  ح��ي��ث 
خاللهم الظروف واأليام وأشخاصًا آخرين.

 ، أش��خ��اص  انتباهنا  على  وسيستحوذ 
عبثًا  ممن  غيرهم  عن  بأبصارنا  ونشيح 

استهلكوا تركيزنا .
وننسى ما ُكنا نراه معصومًا عن النسيان .

ون��ص��ب��ح األش���خ���اص ال���ذي���ن ل��ط��ال��م��ا 
نكن  ل��م  أش��خ��اص��ًا  نصبح   ان��ت��ق��دن��اه��م، 
نسعى لنكونهم ، أشخاصًا نحتت التجارب 
مالمحهم ، وتراكمت الذكريات والمشاعر 
وال��خ��ي��ب��ات وال���ه���زائ���م واإلن���ت���ص���ارات 
ونبقى   ، ماهيتهم  فكونت  والحماقات 
يدفعنا  ح��د  إل��ى  أنفسنا  ع��ن  غريبين 

لإلشتياق لذواتنا القديمة!
حيث ستبهت األشياء التي كانت تبرق في 
من  ظنناها  قد  كنا  أخرى  وتلمع   ، أعيننا 

فرِط اإلنطفاء لم ُتخلق لُتضاء .
لم  الكتب  م��ن  أالف���ًا  انتظارنا  ف��ي  حيث 
نقرأها ، ومئات األفالم لم نشاهدها بعد، 
وأماكن وعوالم لم نحظى بفرصة زيارتها، 
ح��ي��ث س��ن��رق��ص ون��ض��ح��ك ح��ت��ى تدمع 

أعيننا .
وحيث  جديدة،  بدايات  لنا  ستكون  حيث 
وال  البارحة،  نهايات  على  النقاط  سنضع 
اخترنا  ما  إال  الماضي  من  لنا  يبقى  يعود 
سهوًا  حزمنا  ف��إن  معنا،  نأخذه  أن  نحن 
بقلوبنا ندوب األمس فال بأس تبقى معنا 
قطعناه  وما  تجاوزناه  لما  ترمز  كعالمات 

في مشوارنا .. إلى هناك حيث يكون الغد

■ بقلم : سارة عبدالفتاح 

التحفظ االجتماعي

أب��ص��ر ال��ح��ي���اة

■ بقلم : اية المجبري

■ بقلم : ِرتاج نورالدين 

التزامنا بمبدا الحرية كاد ان يكون شيء 
تنجرف  ال��ذي  عادتنا  قبل  من  مستهلك 
نحو االنطالق فوق ارفف العدل والمساواة.

_ ُجمل  قد تكون متداوله بعبارات وهمية 
تاخذنا نحو اصدار حقايق بشرية بشعة، 

تغلبها الكثير من التجمل و التزيف .
االن��دم��اج  ي��ت��رك  منها  البعض  ن��رى  ق��د 
ليكتمل، ونرى االخر يتزيف بادوار يحلم 
نفسه  االنسان  ُيهين  يمارسها.  بان  يومًيا 
ويطلق  شخصيته  خلف  يتزين  عندما 

عليها الصورة الحقيقة المكتملة. 
نعتبره  م��ا  اك��ث��ر  ن��ق��ص؛  ه���ذا  نعتبر  ال 
و  واجتماعية  ذاتية  قصور  و  زاي��ف  وهم 
مدروسه  ولكنها  مكتملة  غير  طفولية، 

بغباء مكتمل .
و  االلكترونية  ال��ح��روف  استغالل  عند 
افراط المشاعر في نصوص تحمل الكثير 
كبير  جزء  االنسان  يستهلك  الوهم،  من 
الخيال  نحو  ينذرف  و  الواقع  طاقة  من 
كتلة  الزمن  مرور  بعد  ليصبح  الالواقعية 

خالية من الواقعية، بها الكثير من التصنع 
واالزدواجية.

بعبارات  نعبر  المشاعر  فرط  من  احيانًا 
قلوبنا  يتصدر  لكي  ُمبطنة  احرف  خلف 

الوهم بكل حذافيره. 
االلكتروني  التشجع  قوة  يفعله  ما  هذا 
معرفة  غير  متاهات  في  البعض  يترك   ،
بعض  تسرق  انها  غير  نهاية  وال  ببداية 

اللحظات بسرعة االرسال .
للعيش  مسار  تاخذ  اوقاتنا  نترك  احياًنا 
و  ب��دات  متى  تنسى  ان  كافية  ببساطة 
بالحكم  التصدر  عند  ولكن  تكتمل.  كيف 
اخطانا  ان��ن��ا  نتاكد  االوق���ات  ه��ذه  وراء 
بحق الزمن الننا نسمح للوقت باستهالك 
غبية،  شاشات  خلف  البشرية  قدراتنا 
كادت ان تتصدر احكام المستقبل لعقولنا 
الغيبوبة االستهالكية من اجسادنا  وتزرع 

البشرية. 
نعم بشرية ! 

ُجسدت  مخلوقات  بشر  اننا  لكم  اذكر  لم 

متى  تعرف  ال  ذاي��ب،  الغير  الصمغ  بقوة 
تتوقف ولكنها دايما تبدا .

ثم  م��ن  و  ب��ه  للتعلق  ش��يء  اي  تستوقف 
تترك كل شيء وتذهب ! 

مخلوقات ال تعرف ماذا تريد؛ لكنها دايما 
و  السوء  تتبع  توقف  بدون  تبعية   . تريد 
نحن  العالم  قضاء  ام��ام  باالسوء،  تتعلق 

غير مدركون ماذا نفعل !
وامام بعضنا نحن اعقل واعقل.

وامام انفسنا ال نعرف من نحن ! 
والعالم،  الوقت  يصنعها  زمنية  كتلة  نحُن 
كلما تقدموا بشيء نالحقهم بعدة اشياء 
ليس لها مكان وال استفادة غير انها تعتبر 
عقول  نحن   . فعلي  وليس  نحوى  تقدم 
اشياء  لنصبح  االلكتروني  العالم  اخذها 

ملموسة ُتصنع لُه وتنجز لُه . 
انجزنا ليشاهدوا و ُننجز ليشجعوا و سوف 

ننجز لياخذوا القاب غير حقيقة . 
الموقع االجتماعي  وبهذا نكونوا تصدرنا 

االلكتروني.

تأخُذ   ، طفولتك  الوقِت  مع  الحياُة  تسُلُب 
 ، ُمسبْق  اس��ت��ئ��ذاٍن  دون  ضحَكاتَك  ِمنك 

تتالعُب بمشاِعرك لُتمِزقَها! .
وَسط ُكل ذِلك ُهناِلك ِخصاٌل ِمن شْخصّيِتك 
َتنفِلُت  ؛ أشياٌء  تمضي في رحلِة الالعودِة! 

ِمن بيِن أصاِبعك
كبِت  أرِض  على  ُت���راُق  أحاسيُس  ولُربما 

مشاعِرك! .
و   ، بعيٍد  ِمن  ألحالِمك  يلّوُح  الموَت  ترى 
ُتسِدُل  شمسَك  أّن  و  يْذُبل  بدأ  شغَفْك  أّن 
ِستارَها - باِكرًا- ِلُتعِلمَك أّن خِريَف ُعمِرك 

قد حاَن آوانه!. 
 ، الرقيْق  وْج��ِه��ك  على  الصفعاُت  تَتوالى 
تسحُق الظروُف قلبَك الُمرهف وليس هذا 
فَحسب َبل َتتشوُه الحياُة ِبناظرّيَك بعَد أّن 

حلَّ ربيُع ُعمرك!.
َتتلمُس طريَق بيِتك وكأنَك أول مرٍة تتَمشى 
تحُسب  وكأّنها  ساعِتك  إل��ى  تنُظُر  فيه؛ 
أزمانًا ليسْت ِمن وقِتك ؛ يقطُع عقلك آالَف 
بريِق  عن  بحثًا  خَياِلك  في  الكيلومتراِت 
أمٍل ُيطبُب الِجراح ؛ ترُنو عيناَك ِبشدٍة في 
ذاْك  تعِرف  لعّلها  حوِلك  ِمن  المارِة  وج��وِه 

الَوجه الُمنِقذ لَها !. 

إلى ُهنا وكَفى! .............. . . . 
وال   ، حَياتك  عليَك  ُأَنِغص  أّن  ُأريُد  ال  فأَنا 
ورائَها آالمًا  ُأذّكرَك بذكرياٍت تجرُّ  أّن  ُأريُد 

عظيمًة ؛ ُكل ما أعنيِه أننّي أشُعُر ِبك! 
قلبّي يؤِلُمني حينَما تتأَلم ،و أفهُم ِحوارَك 

الداِخلي ِدون أّن تتكلم! 
لك  أق��وَل  لن  ِتلك  الحياِة  ُح��روِب  وس��َط  و 
أّن  ِمنك  أطُلب  لْن  أخٍر  جانٍب  وِمن  التبِكي 

تبَتِسم ِمن أعماِق قلِبك !
فقْط تَمالك ذاْتك ولمِلم شَتاْتك ، ِعش ِتلك 
ُحِصرت  ُمحارٌب  وكأنك  حياِتك  ِمن  الفترَة 
القمَة  إّما   : لُهما  أمرين الثاِلَث  حَياتُه بيَن 

أو لعنَة الُحفْر !!! 
اقِهر ُكل ِتلك الظروْف زلِزل األرَض عزيمًة 

ال هزيمًة ؛ 
داِفع عْن أحالِمك التَدع شيئًا يقُتلَها ؛ ارَبح 
عَلى  االط��راِف  جميُع  راه��ّن  عندَما  ذاَت��ك 

خَساَرِتك لها! ؛ 
صاِحب  و  قلِبك  َمحبوب  ذاِت��ك  رفيَق  ُك��ن 

عقِلك . 
أجمُل ُنسخٍة ِمنك تنَتِظُرك! 

لعّلك  الباِكر  الصباِح  منُذ  أبوابَها  تفَتُح 
َتِصل! 

وِعند الغروِب ال ُتسِدُل ِستارَها يأسًا بعدِم 
قُدوِمك بل ُتشِعُل أنواَرها على أمِل ُبلوِغك! 

.
وتطبيُب  الطموح  ط��ي��وُر  ح��وَل��ك  ت��ح��وُم 

الجروِح! 
كانْت  -ول��و  النتَصاراِتك  السماُء  تسعُد 
فُتمِطُر  السعادِة  ِمن  الُبكاِء  حّد   - صغيرًة 
الُدنيا ِمن حوِلك ؛ ِلتغِسل عن قلِبك مشاِعر 
الُخذالِن وتروي القلَب عوضًا عنَها مشاِعر 

االمتناِن! 
ِمن  المرحلِة  ِتلك  إلى  للوصول  االمتناُن 

النضوج ؛ 
ِم��ن ال��ُرق��ي في  ال��وص��وُل إل��ى ذاَك ال��ح��ّد 

التفكير؛ 
اس��وّدت  بعدما  الُعمر  ربيِع  إل��ى  ال��وص��وُل 

الحياة! 
أّن  ُبلوِغك  ُنقطُة  هو  وص��وٍل  أعظم  إّن  إال 
الطرَيق  أّن  و  ال��وص��ول  ِم��ن  أسمى  الَسعي 
يعني  الشئ  كماَل  أّن  و  نهايتِه  ِمن  أجمَل 

انتهاءه ! . 
إّن العالم ِبأسِره يمُدّ يداُه إليك! 

يصفُعك ِلُيعِلمَك درسًا ُكنَت تجهلُه ولربما 
ُكنَت تتعمُد تجاُهلُه! ؛ 

أّن   "  : ُأُذنّيَك  ِفي  ِلتهِمس  العاِصفة  تشتُد 
أتيُت ألُخَذ خيباِتك بعيدًا ِلتتذوَق الحياَة 

بطعٍم أخر لْم يسُبق لَك تذوقُه" ؛ 
على  ِلترُسم  أعمق  بأفكاٍر  الرياُح  وتأتِيك 

جواِرحك سلوكياٍت ِمن الِطراز الرفيع!. 
مجاِريَها  إلى  المياُه  تعوُد  جرى  ما  ُكل  بعَد 
امسيَت  فقد  ؛  المْجَرى  ِوجهِة  بإختالِف 
في  وُتترِجُمها  إليك  اللِه  رس��اِئ��ل  ُتبِصُر 
ِميثاَق  وت��وِق��ع  عليَها  ِلستِند  ح��ي��اِت��ك! 

االطمئناِن بيَن يدّيَها .
في  ِلُتحِلق  َجناحيَك  ِلتفِرد  الوقُت  آَن  أما 

سماِء الطموح؟!
أما آَن الوقُت ِلُتبِصر الحياَة بعيٍن ُمتفائلة؟! 
واحدًة  ُفرصًة  واحدًا  يومًا  ِلنفسك  إعطي 
جميع  اْكِسر  ؛  العيْش  هي  تودُّ  كَما  ِلتعيش 
استكشاِف  ف��ي  ُق��دم��ًا  وام��ض��ي  ق��ي��وِدك 
من  واش��رب  التطويِر  بحاِر  في  ُغّص  ذاِت��ك 
عطش  يروي  كأسًا  بالذات  االكتفاِء  ينبوِع 

احتياِجك!. 
ِلتبدأ رحلُتك بعَد استراحٍة ال راحٍة وبعَد 
ال  ان��ِج��ب��اٍر  لحظِة  وعند  ظمأ  ال  إرت����واٍء 

انكَساٍر!.
ِعندَها فقط سُتبِصر الحياة.

هل رأيت الناي
■ بقلم : محمد ساسي العياط 

هل رأيَت الناَي يوًما – قرمزيًا ال ينام 
قد رأيُت الناَي إّني – قرمزًيا ال ينام 

خارقًا صدري لقلبي – مؤلمًا مثَل السهام  
ومياُه الروح تجري – فيه لحًنا لألمام 

ساكبًا دمعي ولحمي – غارقا حّد اللجام 
عازًفا لحًنا شجًيا – مذرفًا دمَع الغمام 
ذلك الناي الذي - بالصدر غّنى لألنام 
قائال أّن المحّب -- الحّق ليال ال ينام 

ثّم إّن الشوق يغلي – تاركًا بعض السخام
لون نايي قرمزي – بدمائي اللون دام 

وعناقيد اكتناِز الحبِّ – في صدري جمام 
وَدمي الزال يروي – كل حزٍن للتمام 

ألُف آٍه ، فالحنيُن   -- المرُّ باألوداِج قام
ألف قبٍر في كنيني – يتحرى .. النتقام 
ألُف ثقٍب ألف لحٍن – ألف شوق ال ُيرام 

ألف جرح يتلوى – بينما الهجر ُحسام 
يا صديقي هل ُتراُه – الصوُت فوق البيِت حام
أرَسَلْتُه ،مَع اعتذاري – بعُض أسراِب الحمام 

ا – صغاًرا ال ُنالم  وَتذَكْر عندما كنَّ
يوم كّنا نكتُب الحّب – لبنٍت بالهيام 

هل تظن األمس ضاع – اليوم ما بين الركام 
يوم كّنا نفتُح الدرَس – ُنغنيه المقام 
إنني ما زلت أذكر- كل ذكرى باحتدام 

لكِن اليوَم كبرَنا – وابُتليَنا بالَمالم 
فّرقتنا غربة األيام – لم نلَقى السالم

والتقينا مّرة أخرى – ولكن بالمنام 
إْن تالقينا صديقي – فابتسم دون الكالم 
تطرُق البسمة قلبي – ُمستهاًل بالسالم 

مستعيدًا ذكرياِت – األمس منصوب الزمام 
ا – يقهُر الدنيا ابتسام فابتسم ما دمَت حّيً
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عضو مجلس النواب عن مدينة سرت يتفقد احتياجات المركز الوطني لمكافحة األمراض والمختبر المرجعي بالمدينة

اليونيسف تسلم وزارة الصحة ” 74” وحدة من ثالجات تخزين التطعيمات

محاضرة علمية حول األخطاء الشائعة في قياس ضغط الدم

سلّمت المؤسسة الوطنية للنفط يوم األحد الماضي، 
معدات وأجهزة طبية لصالح مستشفى زواره البحري 
برامج  إطار  في  وذلك  القروي،  رقدالين  ومستشفى 
التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات 
األجنبية العاملة في ليبيا وبرعاية من شركة “أيني” 

االيطالية.
وشملت المعدات أجهزة التنفس الصناعي الخاصة 
الحيوية،  الوظائف  مراقبة  أجهزة  ال��والدة،  بحديثي 
جهاز  الصوتية،  فوق  موجات  أجهزة  تخدير،  جهاز 
الجنين،  نبض  قياس  جهاز  بالقلب،  الخاص  اإليكو 
وكذلك  أخ��رى،  طبية  وأجهزة  معدات  إلى  باإلضافة 
أجهزة تنظيم التيار الكهربائي الخاص بقسم األشعة. 

الديوان – وال
كشفت إدارة برج األمل أكبر مراكز العزل بالمنطقة 
الشرقية بمركز بنغازي الطبي يوم الثالثاء الماضي، 
عن ارتفاع حصيلة اإلصابات المسجلة جراء فيروس 
كورونا في اآلونة األخيرة بين كل األعمار، وزيادة في 

أعداد الدخول للبرج بأعراض متوسطة وشديدة.
الطبي،  بنغازي  بمركز  اإلع��الم  المكتب  وبحسب 
فال يزال برج األمل يُقدم الخدمات الطبية والعالجية 
لمصابي covid-19، ويُقدم الرعاية الطبية لجميع 
وقسم  اإليوائية،  واألقسام  العزل،  أقسام  في  نزالئه 
العناية الفائقة منذ افتتاحه في مايو 2020 إلى هذه 

اللحظة.
وأشارت إدارة برج األمل إلى أن السعة السريرية 
للبرج وصلت إلى سعتها القصوى، وأنه ال يوجد بها 
جميع  داعية  الفائق،  العناية  قسم  في  شاغر  سرير 
دون  األمل  لبرج  الحاالت  تحويل  بعدم  المستشفيات 
كما  سريرية  سعة  وجود  عدم  بسبب  مسبق،  تنسيق 

سيشكل خطًرا على حياة المريض. 

الديوان – وال
التخصصي  ال��ك��وي��ف��ي��ة  مستشفى  إدارة  ح����ّذرت 
من  بنغازي،  في  وال��درن  الصدرية  لألمراض  التعليمي 
بفيروس  اإلصابات  تزايد  جراء  وبائي  انفجار  حدوث 
كورونا المستجد، مطالة باتخاذ مزيد التدابير الوقائية 

الالزمة.
وقالت إدارة المستشفى – في بيان لها عبر صفحتها 
ما  إيجابية  ثبوت  عقب  ج��اء  التحذير  إن   – الرسمية 
فحصها  التي  االشتباه  حاالت  من  ال���� 50 %  يقارب 
المختبر المرجعي التابع له يوم الثالثاء الماضي، فمن 
شخًصا   53 إصابة  تأكد  اشتباه  عينة   114 إجمالي 

بالفيروس.
ارتفاع  بعد  الصحية  التوقعات  ف��إن  البيان؛  ووف��ق 
معدل اإلصابات حالًيا، تشير إلى أن عدد المصابين قد 
يتجاوز ما تم تسجيله في األسبوعين األول والثاني من 
الكارثي  التدهور  مزيد  الجاري، محذًرا من  مايو  شهر 
اآلن  عليه  هو  كما  الحال  استمر  إذا  الوبائي،  للوضع 
اإلج��راءات  وتطبيق  الصحية  بالضوابط  االلتزام  دون 

االحترازية.
وأكد أن التجمعات والمناسبات االجتماعية والدينية 
حاالت  ازدي��اد  في  أسهمت  الناس  فيها  يحتشد  التي 
اإلصابة بالوباء ونشره مجتمعيا، مطالبا بضرورة اتخاذ 
مزيد التدابير الوقائية بهدف تجنب االنفجار الوبائي. 

المؤسسة الوطنية للنفط تدعم قطاع 
الصحة ببلديتي زواره ورقدالين

برج األمل أكبر مراكز العزل بالمنطقة الشرقية:
ارتفاع حصيلة اإلصابات المسجلة جراء فيروس 

كورونا في اآلونة األخيرة بين كل األعمار

مستشفى الكويفية لألمراض الصدرية 
والدرن في بنغازي يحذر من انفجار وبائي

ق�����ام ع���ض���و م��ج��ل��س 
سرت  مدينة  عن  النواب 
ع���ض���و ل��ج��ن��ة ال��ص��ح��ة 
بالمجلس النائب ” حسن 
الزرقاء “، بزيارة تفقدية 
ل��ف��رع ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي 
ل��م��ك��اف��ح��ة األم������راض 
ب���س���رت ل����الط����الع ع��ن 
ك��ت��ب ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات 

ومتطلبات المركز.
وكالة  م��راس��ل  وأف���اد 
بالمدينة،  الليبية  األنباء 
 ” ال��زرق��اء   ” النائب  ب��أن 
المرجعي  المختبر  تفقد 

ب���س���رت   19 ك���وف���ي���د 
والتقصي  الرصد  وف��رق 

واالستجابة السريعة .
أستمع  الجولة  وخالل 

العمل  آلية  على  النائب 
ال��ي��وم��ي ف��ي ظ��ل نقص 
اإلمكانيات والمستلزمات 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��م��خ��ت��ب��ر 

المرجعي بسرت.
كما التقى عقب الجولة 
مدير فرع المركز الوطني 
ل��م��ك��اف��ح��ة األم������راض 

بسرت ” محمد احمودة ” 
والتقصي  الرصد  وفريق 
هيثم   ” الدكتور  برئاسة 
أب���و غ��رس��ة ” وم��ش��رف 

مختبرPCR بسرت .
وت�����م خ�����الل ال��ل��ق��اء 
اس������ت������ع������راض ك����اف����ة 
واالحتياجات  المتطلبات 
توفيرها،  يتطلب  ال��ت��ي 
لكي يتم تقديم الخدمات 
ال���ط���ب���ي���ة ل��ل��م��ت��رددي��ن 
وخاصة مشغالت مختبر 
ال��ك��ش��ف ع���ن ف��ي��روس 

كورونا بسرت. 

ق����دم����ت م���ن���ظ���م���ة األم�����م 
المتحدة للطفولة “اليونيسف” 
لوزارة الصحة” 74 ” وحدة من 
ثالجات تخزين التطعيمات مع 
الحرارة  درجة  مراقبة  أجهزة 
الصحيين  العاملين  تنبه  التي 
ف��ي ح��ال��ة ح���دوث اض��ط��راب 
الت��خ��اذ  ال��ت��ب��ري��د  سلسلة  ف��ي 

اإلجراءات الالزمة.
منشور  في  المنظمة  وقالت 
إنها  بفيسبوك،  على صفحتها 
وض��ع��ت ال��خ��ط��ط ال��م��الئ��م��ة 
ل��ت��وزي��ع ال��ث��الج��ات ع��ل��ى 46 
البالد  أنحاء  جميع  في  بلدية 
ل��ت��ح��س��ي��ن ق�������درات س��ل��س��ل��ة 
سلمت  أنها  مضيفة  التبريد، 

 1029 س����اب����ق،  وق�����ت  ف����ي 
طعوم  وناقالت  بارًدا  صندوًقا 
وأربع غرف تبريد إلى المركز 
األم���راض  لمكافحة  ال��وط��ن��ي 

وجهاز اإلمداد الطبي.

أن  إلى  اليونيسف  وأش��ارت 
الجودة  عالية  التبريد  سلسلة 
الصحيين  للعاملين  ت��س��م��ح 
ضد  التطعيم  حملة  باستمرار 
مشيرة  ليبيا،  في  كوفيد-١٩ 

إلى أنها تعمل مع وزارة الصحة 
وش��رك��ائ��ه��ا ع��ل��ى االس��ت��ع��داد 

لتلقي وتوزيع تطعيمات.
وأوض���ح���ت ال��م��ن��ظ��م��ة أن 
إل���ى جميع  ال��ط��ع��وم  ت��وص��ي��ل 
يُ��ع��د تجربة  ال���ب���الد  أن���ح���اء  
سلسلة  األمر  ويتطلب  معقدة، 
بدقة  المنسقة  الترتيبات  من 
معينة  ح������رارة  درج�����ة  وف����ي 
المنقذة  التطعيمات  لتخزين 

للحياة ونقلها.
وأك�����دت ال��ي��ون��ي��س��ف أن��ه��ا 
الحكومة  مع  العمل  ستواصل 
والشركاء مثل االتحاد األوروبي 
من أجل ضمان جاهزية النظام 

الصحي. 

الديوان – المكتب اإلعالمي مركز بنغازي 
الطبي 

الدم  ضغط  إرتفاع  جمعية  عضو  تحدث 
إستشاري أمراض القلب واألوعية الدموية د. 
اليوم  بمناسبة  اليوم  محاضرة  بالتمر"  زكي 
العالمي ألمراض إرتفاع ضغط الدم يصادف 
يوم 19 مايو في كل سنة ولكن تم تأجيلها 
لتاريخ اليوم 20 مايو ، محاضرة اليوم تطرقت 
حول األخطاء الشائعة في قياس ضغط الدم 
ونصائح بخصوص مريض الضغط في اخد 
ال��دواء  الخ��د  القياس  طريقة  في  و  ال���دواء 
تستخدم  طبياً  الشائعة  األخطاء  بعض  وفي 
في األقسام الطوارئ حولنا التغلب علي هذه 
هذه  نتفادى  لكي  المفصل  وش��رح  األخطاء 
تفادى األخطاء  منها هي  الهدف   ، األخطاء 
الشائعة في عملية قياس ضغط الدم وكيفية 
عملية شرح المرض للمريض وطريقة تعامل 

الطبيب مع المريض تجنباً 
وف���ي ج��ان��ب م��ت��ص��ل ت��ح��دث إخ��ص��ائ��ي 
القلب  وأم����راض  ال��ع��ام��ة  الباطنة  أم���راض 
والشريان د. هاني ميالد القهوجي" محاضرة 
وتوجهاته  العالمية  التوصيات  ح��ول  اليوم 
الرقم  لي  الوصول  وكيفية  الضغط  لمرضى 
، كما أن هذه  المرض  المطلوب لعالج هذا 
أرقام  بعض  هناك  تكون  أن  البد  محاضرة 
التقيد بها للرقم المستحب لمريض الضغط 
والمحافظة عليه من حدوث أي مضاعفات 
مستقبلية ، لكل مريض عوامل مخاطر تضع 
إحتمالية حدوث مضاعفات في المستقبل ، 
وهناك توصيات عالمية وتصنيفات للمرضى 
البد من تصنيف المريض هل هو لديه نسبة 
مخاطر عالية او المرضى الذين لديهم نسبة 
مخاطر أقل و على ضوئها يتم العالج ، من 
المفترض مريض أرتفاع الضغط لديه طبيبه 
أن  هي  الطبيب  مهام  من  بحالته  المختص 

يقوم بتعديل هذا الضغط 
الضغط  علم  أن  القهوجي"  د.  وأوض���ح 
رقم  يظهر  س��ن��وات  أرب��ع��ة  وك��ل  متغير  علم 
أرقام جديدة  لدينا  الفترة  بهذه  نحن  جديد 
ستة  منذ  موجودة  كانت  أرق��ام  عن  تختلف 

نتمنى  أننا  ال��ى  باإلضافة   ، سابقة  سنوات 
زمالئنا  الى  اليوم  لهذا  الرسالة  تصل  بأن 
مع  مباشر  لتعامل  لهم  الممارسين  األطباء 
الصادر  التوجهات  بهذه  يقوم  لكي  المرضى 
أمريكية  كمؤسسة  العالمية  المؤسسات  عن 
ل��م��رض��ى ال��ض��غ��ط ، وال��م��ؤس��س��ة األورب��ي��ة 
بتصميم  قاموا  الضغط  لمرضى  والعالمية 
لمرضى  معينة  إرتفاعات  أو  معينة  أرق��ام 

الضغط ،
قليل من رسالتنا  نكون قد قدمنا  وبذلك 
إلن��ق��اد  ال��خ��دم��ات  م��س��ت��وى  تحسين  وه���ي 
مصلحتهم  على  والمحافظة  المريض  حياة 
في  يحدث  ال��ذي  التطور  مواكبة  ومحاولة 

العالم اليوم. 
أخصائية  قالت  ايضاً  السياق  نفس  وفي 
خدمات  بمركز  الكلى  و  الباطنة  أم���راض 
الكلى و عضو هيئة تدريس بالجامعة الدولية 
ال��دم  لضغط  الليبية  الجمعية  ف��ي  وعضو 
الدكتورة  الكلى  ألم��راض  الليبية  والجمعية 
الضوء  بتسليط  قمنا   " الخراز  جمعة  سحر 
الدم ومشاكله ألنه مرض شائع  على ضغط 
بين الناس فمن واجبنا تعريف الناس بمرض 
تنتج  التي  الصحية  والمشاكل  ال��دم  ضغط 
عنه وقد تؤدي بحياة المريض ، وقد شاركت 
بمحاضرة علمية عن الضغط المفاجئ الذي 

الحيوية  األعضاء  على  يؤثر  أن  الممكن  من 
مثل القلب و الدماغ و الكلى". 

إسعاف  كيفية  كذلك   " الخراز  وأضافت 
الضغط  م��ن  تعاني  التي  للحاالت  األط��ب��اء 
بإدخال  ساعات  أو  دقائق  خ��الل  المفاجئ 
تقليل  ون��ح��اول  الفائقة  للعناية  ال��م��ري��ض 
التحاليل  مع  وقت،  بأسرع  الضغط  مستوى 
 ، سريع  بشكل  الالزمة  الطبية  واإلج���راءت 
حيث أن الضغط نوعين ضغط عادي بدون 
على  ويعالج  الحيوية  األع��ض��اء  على  تأثير 
يحتاج  ال��ذي  المفاجئ  والضغط  أي��ام  م��دار 

إلى حل سريع". 
وختمت د. الخراز " كل عام وانتم بخير 
مركز  إدارة  الى  بالشكر  أتقدم  أن  وأحب 
أبوابها  تفتح  دائما  التي  الطبي  بنغازي 
أود  كما   ، العلمية  والمحاضرات  لندوات 
بنغازي  مركز  اإلعالمي  المكتب  أشكر  أن 
ال��ط��ب��ي ع��ل��ى رح��اب��ة ص���دوره���م وحسن 
قويدر  خليل  أ.  رأس��ه��م  على  إستقبالهم 
أحسن  م��ن  فريق  وه��و  المنفي  نعيمة  أ. 
الصورة  يُعطي  حيث  اإلعالمية  المكاتب 
الحقيقية ، أنا شخصياً كنت من أبناء مركز 
بنغازي الطبي ألكثر من عشر سنوات ولكن 
إلى  لنقل  أض��ط��ررت  لتخصصي  نتيجة 

مركز خدمات الكلى".



كوبيش يبحث مع مسؤولين بريطانيين دعم عملية السالم في ليبيا

بعد أكثر من خمس سنوات.. البعثة األوروبية تفتح أبوابها في طرابلس

إيطاليا تطالب بضرورة تعاون مجموعة الدول السبع الصناعية لدعم استقرار ليبيا

سفيرة أمريكا في األمم المتحدة تدعو المقاتلين األجانب 
والمرتزقة إلى الرحيل فوًرا من ليبيا

المشيشي ُيشيد بمستوى االستقرار التي تمر به ليبيا في ظل الحكومة الجديدة

الجنائية  للمحكمة  العامة  المدعية  ح��ذرت 
في  المنتشرين  بنسودا،المرتزقة  فاتو  الدولية، 
لدى  تطلقهم  قد  قضائية  مالحقات  من  ليبيا 
في  جرائم  ارتكاب  وقف  إلى  داعية  المحكمة، 

مراكز االعتقال.
وأكدت بنسودا في إحاطة قدمتها إلى مجلس 
األمن خالل اجتماع عبر الفيديو حول ليبيا، إن 
مكتب المحكمة الجنائية الدولية تلقى معلومات 
مثيرة للقلق حول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب 

في ليبيا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
يرتكبها  التي  الجرائم  أن  بنسودا  وأضافت 
الليبية  األراضي  على  أجانب  ومقاتلون  مرتزقة 
يمكن أن تدخل ضمن صالحيات المحكمة، أيا 

تكن جنسية األشخاص الضالعين فيها.
مشدده على أن ال يمكن إرساء سالم دائم من 
دون مساءلة وعدالة ، حيث بلغ عدد المعتقلين 
في 28 سجنا رسميا 8850 معتقل، باالضافة 
الى عشرة آالف معتقل بينهم نساء وأطفال في 
مراكز تابعة لفصائل مسلّحة، بحسب ما أعلنته 

بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

اإلثنين،  األمريكية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ريتشارد  ليبيا،  ل��دى  األمريكي  السفير  تعيين 
نورالند، للعمل أيًضا بصفته المبعوث األمريكي 
إلى مهّمته كرئيس  باإلضافة  ليبيا  إلى  الخاص 

للبعثة الدبلوماسية إلى ليبيا.
إضافة  إن  األمريكية  الخارجية  بيان  وق��ال 
إلى  المتحدة  للواليات  الخاص  المبعوث  دور 
مؤّشر  بعثة  كرئيس  نورالند  السفير  مسؤوليات 
ال��والي��ات  توليها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى  األه��م��ي��ة  على 
على  الُمرّكز  الدبلوماسي  للتواصل  المتحدة 
مستوى عاٍل لدعم العملية السياسية الليبية التي 
التي ستجرى في  االنتخابات  ستبلغ ذروتها في 

24 ديسمبر 2021.
وأشارت إلى أنه سيعمل عن كثب مع شركائنا 
العملية  وإلب��ق��اء  ال��ج��ه��ود  لتعزيز  الرئيسيين 
السياسية على المسار الصحيح وضمان إخراج 

القوات األجنبية من ليبيا.
مع  كثب  ع��ن  ن��ورالن��د  السفير  سيعمل  كما 
الزمالء من شتى الوكاالت في واشنطن والمجتمع 
لتعزيز  اإلنساني  المجال  في  والشركاء  المدني 
الليبي  الشعب  دعم  في  المتحدة  الواليات  دور 
بنشاط في سعيه لتحقيق السالم الدائم واألمن 
المبعوث  سيُبقي  كما  بلدهم  ف��ي  واالزده����ار 
وثيق  اطالع  على  الكونغرس  الخاص  األمريكي 

بجهودنا.

بنسودا تحذر المرتزقة في ليبيا 
من المالحقة القضائية

تعيين السفير نورالند مبعوًثا 
خاًصا للواليات المتحدة إلى ليبيا

أج���������رى ال���م���ب���ع���وث 
ال��خ��اص ل��ألم��ي��ن ال��ع��ام 
رئيس  المتحدة-  لألمم 
ب��ع��ث��ة األم�����م ال��م��ت��ح��دة 
ل��ل��دع��م ف���ي ل��ي��ب��ي��ا، ي��ان 
لندن  إل��ى  زي��ارة  كوبيش، 
بمسؤولين  خاللها  التقى 
ب���ري���ط���ان���ي���ي���ن رف��ي��ع��ي 

المستوى.
خالل  كوبيش  وناقش 
التقدم  لندن،  لقاءاته في 
في  اآلن  ح��ت��ى  ال��م��ح��رز 
ليبيا،  في  السالم  عملية 

ب���م���ا ف����ي ذل�����ك ت��ن��ف��ي��ذ 
النار  إط��الق  وقف  اتفاق 
التي  ال��ط��ري��ق  وخ��ارط��ة 

أق���ره���ا م��ل��ت��ق��ى ال��ح��وار 
السياسي، وأهمية إجراء 
في  الوطنية  االنتخابات 

النحو  على  ديسمبر   24
ال��م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه في 
خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق ال��ت��ي 

واإلسراع  الملتقى  أقرها 
ف���ي س��ح��ب ال��م��رت��زق��ة 
وال���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة من 

ليبيا.
واخ���ت���ت���م ال��م��ب��ع��وث 
ال�������خ�������اص زي������ارت������ه 
ب�����ال�����م�����ش�����ارك�����ة ف���ي 
م���ن���اق���ش���ات ال���م���ائ���دة 
المستديرة حول خفض 
ليبيا،  ف���ي  ال��ت��ص��ع��ي��د 
إل����ى ج���ان���ب ع����دد من 
الحكوميين  المسؤولين 
ذوي الخبرات المختلفة

األوروبي  االتحاد  بعثة  أعادت 
جديد  من  أبوابها  فتح  ليبيا  في 
ف���ي ط���راب���ل���س، ب��ع��د أك���ث���ر من 
خمس سنوات من اإلغالق بسبب 

األوضاع األمنية.
األوروب��ي  االتحاد  سفير  وهّنأ 
ساباديل”  “خوسيه  العاصمة  في 
ما  على  الليبيين  البعثة  بيان  في 
س��ّم��اه “ال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل”، ال��ذي 
بشكل  بالعمل  لالتحاد  سيسمح 
م��ب��اش��ر وف���ّع���ال م���ع ال��س��ل��ط��ات 

الليبية.
وعّبر ساباديل، الذي عمل منذ 
 2019 ع��ام  ف��ي  منصبه  توليه 
من تونس، مثله مثل باقي سفراء 

رغبته  ع��ن  األوروب����ي����ة؛  ال����دول 
دائم  بشكل  ليبيا  إل��ى  باالنتقال 
إلى  وتطلعه  البعثة،  أعضاء  مع 
مستقبل مبني على قاعدة جديدة.
منذ  األوروب��ي��ة  البعثة  عقدت 
مهامها،  الجديدة  الحكومة  تولي 
سلسلة من اللقاءات لبحث الوضع 
الليبي، آخرها مع عضو المجلس 
الرئاسي موسى الكوني لمناقشة 

ملف الجنوب، وإدارة الحدود.
فريق  عقد  سابق،  وق��ت  وف��ي 
من االتحاد األوروبي، في مقدمته 
ساباديل؛ مشاورات مفتوحة حول 
مع  بنغازي  في  الليبي  االقتصاد 

عدد من النواب.

لويجي  االيطالي  الخارجية  وزي��ر  ق��ال 
دي مايو إن بالده طلبت “التعاون والدعم 
بشأن استقرار ليبيا بشكل عام ولكن بشكل 
لالستثمار  ج��دي��دة  ف��رص  لخلق  خ��اص 
الليبي  الشعب  يساعد  ال��ذي  االقتصادي 
وكذلك الشركات اإليطالية”، وذلك خالل 
الصناعية  السبع  الدول  مجموعة  اجتماع 

الكبرى في لندن.
على  له  منشور  في  مايو  دي  وأض��اف 
موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك: “في 
األشهر المقبلة ستبدأ الشركات اإليطالية 

من  يمتد  ال��ذي  السريع  الطريق  بناء  في 
المصرية  الحدود  إلى  التونسية  الحدود 
وفي بناء مطار طرابلس الدولي كما بدأنا 

مسارا إلعادة إعمار مطار بنغازي”.
اجتماعات  ختام  في  مايو  دي  وأش��ار 
المجموعة إلى موضوع الهجرة، خاصة مع 
اقتراب فصل الصيف، قائال : ” موضوع 
ضمانات  تلقت  وإيطاليا  أساسي،  األم��ن 
المنطلقة  الهجرة  تدفقات  حول  بالتعاون 
من ليبيا، والذي سيسمح لنا بإدارة ظاهرة 

تاريخية مع حلفائنا الرئيسيين”.

األمم  في  األميركية  السفيرة  دعت   
  ،“ غرينفيلد  توماس  ليندا   ” المتحدة 
جميع األطراف الخارجية المشاركة في 
النزاع الليبي إلى وقف تدخلها العسكري 

والبدء في االنسحاب الفوري .
أن  على   ” ت��وم��اس  ليندا   ” وأك���دت 
والمرتزقة  المقاتلين  ب��ق��اء  اس��ت��م��رار 

داعية  مرفوض،  أمر  ليبيا  في  األجانب 
تلك القوات األجنبية بالرحيل من ليبيا 

فوًرا.
إنهاء  يجب  إنه   ” غرينفيلد   ” وقالت 
ال��ذي  ال��خ��ارج��ي  العسكري  ال��دع��م  ك��ل 
يتعارض مع حظر األسلحة الذي تفرضه 

األمم المتحدة على ليبيا.

 ” التونسية  الحكومة  رئيس  أش��اد   
الذي  باالستقرار   ” المشيشي  هشام 
تمر به ليبيا منذ تولي حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة المهندس” عبد الحميد 
رغبة  عن  ُمعرًبا  لمهامها،   ” الدبيبة 
االقتصادي  تعاونها  تدعيم  في  ب��الده 
على  بالنفع  يعود  بما  ليبيا  الجارة  مع 

البلدين.
جاء ذلك خالل المحادثات الهاتفية 
بين  الماضي  األربعاء  يوم  جرت  التي 
رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة 
أفادت  ما  بحسب  التونسي  ونظيره   ”

عبر  التونسية  الجمهورية  رئ��اس��ة  ب��ه 
صفحتها الرسمية .

برفعة   ” الدبيبة   ” ن���ّوه  جهته  م��ن 
العالقات التونسية الليبية، مؤكًدا على 
رغبة بالده في االستفادة من الخبرات 

التونسية في كل الميادين.
ك��م��ا أك����د ال��ج��ان��ب��ان ع��ل��ى م��ت��ان��ة 
العالقات التاريخية العريقة التي تجمع 
على  الحكومتين  وحرص  البلدين،  بين 
ت��ط��وي��ر ه���ذه ال��ع��الق��ات ف��ي مختلف 
ال���م���ج���االت ب��م��ا ي���خ���دم ال��م��ص��ل��ح��ة 
المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين.
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الوطني  منتخبنا  الع��ب  تحصل   
لكرة القدم الدولي  " أحمد التربي 
كاظمة  يلعب ضمن صفوف  الذي   "
الكويتي على جائزة أفضل مدافع في 
الدوري  الكويتي ، ليتأكد مدى قدرة 

من  القدم  كرة  في  الليبية  المواهب 
التألق والنجاح في مختلف المالعب 

والدوريات كتونس والمغرب . 
وسبق لالعب " التربي " أن تألق 
بعدها  أنتقل  األردن���ي  ال���دوري  في 

زميله  بجانب  الكويتي  ال��دوري  إلى 
ليخوض   " ال���زوي  أك���رم   " ال��س��اب��ق 

تجربة احترافية هناك  .
ايضا  لعب  ك��ان    " التربي  وك��ان" 
ضمن  فريق حرس الحدود المصري.

الالعب الدولي أحمد التربي يتحصل على جائزة أفضل مدافع في الدوري الكويتي

بثبات االتحاد يتصدر المجموعة الثانية مرحلة الذهاب

بهدفي ” تاال أنداي ” النصر ُيواصل سلسلة عروضه القوية بتفوقه على شباب الجبل

تلديوان - ريميسا
ن��ادر  ت��ق��دم  ريميسا،  لموقع  خ��اص  تصريح  ف��ي 
أبوشناف رئيس نادي الهالل بالتهنئة لفريق الهالل، 

بعد تحقيقه للفوز السادس على التوالي.
الهالل  كتيبة  إن  قائال  تصريحه  بوشناف  وواصل 

في نسق تصاعدي بعد عشر مباريات دون هزيمة.
للتتويج  الموسم  ه��ذا  يطمح  الفريق  أن  وأض��اف 
ببطولة، خاصة أن كل الظروف تخدم المجموعة التي 

اعتبرها متجانسة ومتكاملة.
وفيما يخص الرصيد البشري فقد قال رئيس نادي 
المنتخب  مهاجم  مع  رسميا  التعاقد  وقع  إنه  الهالل 
على  سيكون  وقريبا  سيسي”،  “مختار  سابقا  المالي 

ذمة الجهاز الفني.
بشكره  أبوشناف  نادر  تقدم  تصريحه،  ختام  وفي 
الدائم  ودعمهم  تشجيعهم  على  النادي  جماهير  إلى 

للفريق.
وكان فريق الهالل قد حقق فوًزا ثميًنا أمام التحدي 
بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بين الفريقين 
على ملعب شهداء بنينا بقيادة الحكم فوزي الصافي، 
ضمن م��ب��اري��ات ذه���اب ال��ج��ول��ة ال��� 11 واألخ��ي��رة 
لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، لحساب 

فرق المجموعة األولى

نادر أبوشناف: “تعاقدنا مع مهاجم منتخب مالي.. 
كتب :  سيف النصر أمبيةوقريبا سيكون على ذمة الجهاز الفني للهالل”

أنهى فريق االتحاد األول لكرة 
متصدراً،  الذهاب  مرحلة  القدم 
فريق  ضيفه  على  تفوقه  عقب 
دون  ه��دف  بنتيجة  السويحلي 
رد، وذلك لحساب ذهاب الجولة 
لفرق  واألخ��ي��رة  ال��ح��ادي عشرة 
ال��دوري  من  الثانية   المجموعة 
في  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
الفريقين  جمعت  التي  المباراة 
ع��ل��ى أرض���ي���ة م��ل��ع��ب ط��راب��ل��س 

الدولي.
ه��ذه ال��م��ب��اراة ال��ت��ي  أقيمت 
- ي����وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي - 
توسطها الحكم الدولي ) محمد 
ظ��ه��رت   ،) ال��ش��ح��وم��ي  س��ع��د 
البداية  ص��اف��رة  م��ن  مالمحها 
ب��أن��ه��ا س��ت��ك��ون م��ث��ي��رة، خاصة 

الطامح  االتحاد  المتصدر  لدى 
أخر،  بتفوق  صدارته  تعزيز  في 
السويحلي  ج��اه��داً  سعى  فيما 
العناصر  من  بالعديد  المدجج 
على  الخامسة  المرتبة  وصاحب 
الثانية  المجموعة  ترتيب  سلم 
ومرضية  إيجابية  نتيجة  تحقيق 

لجماهيره.
جاء  الوحيد   المباراة  ه��دف 
في الدقائق األخيرة من المباراة ، 
حيث احتسب حكم اللقاء الدولي 
) م��ح��م��د  س��ع��د  ال��ش��ح��وم��ي ( 
ركلة جزاء واضحة  في الدقيقة 
)84( لفريق االتحاد  إثر  عرقلة 

من   ) زعبية  محمد   ( المهاجم  
تقدم   ،) بلتو  هاشم    ( المدافع 
)صهيب  ال��وس��ط  الع��ب  للركلة 
بكل  كرته  واضعاً    ) بن سليمان 
ال��ح��ارس )  اق��ت��دار ع��ل��ى يمين 
علي شنينة ( وذلك في الدقيقة 
)86(، معلناً عن الهدف الوحيد 

باللقاء.
وبهذا الفوز رفع فريق االتحاد 
رص��ي��د م��ن ال��ن��ق��اط إل��ى )25( 
مرحلة  ب��ه��ا  م��ت��ص��دراً  ن��ق��ط��ة، 
الذهاب لفرق المجموعة الثانية، 
مبتعداً عن أقرب مالحقية فريق 
األه��ل��ي ط��راب��ل��س ب��ف��ارق )5( 
ن��ق��اط  وال��م��ن��ق��وص م��ن م��ب��اراة 
واحدة، فيما تجمد رصيد فريق 
ال��ن��ق��ط��ة)15(  عند  السويحلي 

محتاًل بها الترتيب الخامس.

الديوان - وال
القدم  لكرة  النصر  فريق  يُواصل 
سلسلة عروضه القوية، وُمنهًيا بذلك 
للمجموعة  متصدًرا  الذهاب  مرحلة 
األول، عقب فوزه على شباب الجبل 
بثنائية نظيفة، وذلك في إطار ذهاب 
للمجموعة  ل��ف��رق  األخ��ي��رة  ال��ج��ول��ة 
األولى من الدوري الليبي لكرة القدم، 
الفريقين  جمعت  التي  المباراة  في 
على أرضية ملعب شيخ الشهداء في 

مدينة البيضاء.
هذه المباراة التي جرت مساء يوم 
الحكم  توسطها  الماضي؛  الخميس 
) زيدان قريش (، حيث دخلها فريق 

النصر وهو يعي أهمية وقيمة المباراة،  
وما هي وضعية الفريق المنافس على 

الئحة ترتيب المجموعة.
بفريق  السنغالي  المحترف  ونجح 
تسجيل  ف��ي   ) أن���داي  ت��اال   ( النصر 
ثنائية النصر والتي جاءت جميعها في 
الشوط األول، مع مطلع الدقيقة ) 7 
( الهدف األول في اللقاء، بعد تمريره 
ال��ورف��ل��ي(  ص���دام   ( أرس��ل��ه��ا  طويلة 
( في  أنداي  تاال   ( السنغالي  واضًعا 
مواجهة الحارس ) حسين الشريف (، 
والذي بدوره حاول أنقاض الموقف، 

لكن كرة المهاجم غازلت شباكه.
في الدقيقة ) 43 ( تمكن الالعب 

اللقاء،  أه��داف  ثاني  توقيع  من  ذاته 
شباب  مدافعي  أح��د  خطأ  مستغال 
الجبل،  لتصل الكرة إلى ) تاال أنداي 
( مقدًما فاصال مهارًيا،  مراوًغا فيه 
الشريف  حسين   ( المرمى  ح��ارس 
في  الثاني  ال��ه��دف  بذلك  ُم��ح��رًزا   )

اللقاء.
بثبات  النصر  يستمر  الفوز  بهذا 
مرحلة  ُمنهًيا  ال��ن��ق��اط،  حصد  ف��ي 
األولى  للمجموعة  متصدًرا  الذهاب 
تجمد  فيما  نقطة،   )  28 ( برصيد 
النقطة  عند  الجبل  ش��ب��اب  رص��ي��د 
)7( ُمحتال الترتيب العاشر في ُسلم 

الترتيب.

األهلي بنغازي يواصل انتصاراته ويتفوق 
على خليج سرت بهدف واحد نظيف

ج���رت م��س��اء ام���س االول 
ملعب  أرض��ي��ة  على  الجمعة 
س���رت ل��ق��اء ري��اض��ي ضمن 
الجولة الحادية عشر للدوري 
فريقي  بين  الممتاز  الليبي 
ون��ادي  بنغازي  األهلي  ن��ادي 

خليج سرت .
وانتهت  

األنباء  وأفاد مراسل وكالة 
ال��م��ب��اراة  أن  ب��س��رت  الليبية 
ان��ت��ه��ت ل��ص��ال��ح ف��ري��ق ن��ادي 
   )  0  –  1  ( بنغازي  األه��ل��ي 

والذي جاء عن طريق الالعب 
" جبريل مرسال "  في الدقيقة 
السابعة من الشوط الثاني  ، 
مشيرا إلى أن المباراة شهدت 
ض��ي��اع ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��رص 

الرياضية للفريقين .
وال   ( م����راس����ل  وأش�������ار 
اإلداري����ة  ال��ل��ج��ن��ة  ان  إل���ى   )
كل  وفرت  خليج سرت  لنادي 
المباراة  إلنجاح  اإلمكانيات 
ولجان  إسعاف  س��ي��ارات  من 

نظام واستقبال .


