
مجلس  رئ���ي���س  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
صالح”  ”عقيله  المستشار  ال��ن��واب 
االربعاء  يوم  القبة  مدينة  في  بمكتبه 
الماضي مستشارة األمين العام لألمم 
وليامز  ستيفاني   ” السيدة  المتحدة 
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب   ”
بليحق  السيد عبدالله  النواب  مجلس 
المسار  مباحثات  تناول  اللقاء  ف��إن 
بالعاصمة  تعقد  ال��ت��ي  ال��دس��ت��وري 
الوصول  ومساعي  القاهرة  المصرية 
إل����ى ت���واف���ق ح����ول ت��ع��دي��ل ال��ن��ق��اط 
وفي  ال��دس��ت��ور،  ب��م��س��ودة  الخالفية 
هذا الصدد أكد السيد رئيس مجلس 
ال��دس��ت��وري  للمسار  دع��م��ه  ال��ن��واب 
والتوافق الحاصل بين مجلس النواب 
ومجلس الدولة للوصول إلى إنتخابات 

وطنية في أقرب اآلجال.
كما بحث اللقاء مستجدات األوضاع 
في البالد، وأكد السيد رئيس مجلس 
النواب في هذا الصدد بأن الحكومة 

الليبية برئاسة السيد ”فتحي باشاغا” 
عن  المنبثقة  الشرعية  الحكومة  هي 
إلى  دعا  بأنه  مؤكداً  النواب،  مجلس 
جلسة رسمية لمجلس النواب الثالثاء 

لعمل  دعماً  سرت  مدينة  في  الُمقبل 
ال��ح��ك��وم��ة م���ن س����رت ل��ت��ت��م��ك��ن من 
أي  دون  بحرية  وعملها  مهامها  أداء 

ضغوطات.
مجلس  رئ��ي��س  السيد  أط��ل��ع  كما 
ال��ل��ق��اء م��ع مستشارة  ال��ن��واب خ��الل 
على  المتحدة  ل��ألم��م  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
سلسلة االجتماعات التي عقدت خالل 
الفترة القريبة الماضية بما في ذلك 
األمنية  العمل  مجموعة  إجتماعات 
تضمنت  والتي  ليبيا  بشأن  الدولية 
مباحاثات مع لجنة )5+5( العسكرية 
الذين  الدولي  المجتمع  عن  وممثلين 
العمل  الستكمال  دعمهم  عن  أعربوا 
ب��ال��م��س��ار ال��دس��ت��ور ل��ل��وص��ول إل��ى 

االنتخابات في أقرب وقت ممكن.

رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب ي��ل��ت��ق��ي م��س��ت��ش��ارة األم���ي���ن ال���ع���ام ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

الالفي يترأس االجتماع الختامي للمرحلة 
األولى من إعداد الرؤية االستراتيجية 

لمشروع المصالحة الوطنية
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النائب األول لرئيس مجلس النّواب 
يلتقي فريق نداء فّزان من أجل ليبيا
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حكومة تسعى الستعادة مؤسسات الدولة 
المسلوبة ومدينة ظلت لعقد مخطوفة

مركز الكلى في بنغازي .. تطور وخدمات 
كبيرة دون دعم من وزارة الصحة

الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  ن��اق��ش��ت 
يوم  ب��اش��اغ��ا،  فتحي  برئاسة 
ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي م��ب��اش��رة 
بمدينة  مقرها  م��ن  أعمالها 

سرت.
ح����ي����ث ع����ق����د ب���اش���اغ���ا 
بحضور  ت��ش��اوري��ا  اجتماعا 
وخالد  الزادمة  سالم  نائبيه 
الخارجية  ووزي���ر  األس��ط��ى، 
ق��دور ووزي��ر الصحة  حافظ 
وعميد  عبدالجليل،  عثمان 
مختار  السيد  س��رت  بلدية 
تهيئة  لمناقشة  ال��م��ع��دان��ي، 
ع���دد م��ن ال��م��ق��ار اإلداري����ة 
باقي  عمل  لضمان  ال��الزم��ة 
ال���������وزارات وال��م��ؤس��س��ات 
األمثل،  بالشكل  الحكومية 
إض��اف��ة ل��ب��ح��ث ال��ت��رت��ي��ب��ات 
الالزمة لعقد اجتماع مجلس 

المزمع عقده  الثالث  الوزراء 
األس��ب��وع ال��ق��ادم ف��ي مدينة 

سرت.
بهذا  باشاغا،  فتحي  وق��ال 
وطني  واج��ب  “لدينا  الصدد: 
الليبي،  ال��ش��ع��ب  أب��ن��اء  ت��ج��اه 
مشروعنا  مصلحة  في  وليس 
الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل 
قررنا  ولذلك  الحكومة،  عمل 
مدينة  م��ن  أعمالنا  ممارسة 

سرت.”
مضيفاً “سوف أحرص وباقي 
التجول  على  أعضاء حكومتي 
في كافة أرجاء البالد حرصاً 
المباشر  ال��ت��واص��ل  على  منا 
عن  وال��وق��وف  المواطنين  مع 
التي  المختنقات  على  كثب 
وات��خ��اذ  ال��ب��ل��دي��ات،  تعانيها 
مبدأ  لترسيخ  الخطوات  كافة 

الالمركزية.”

التقى السيد رئيس مجلس 
”عقيله  المستشار  ال��ن��واب 
ي��وم األرب��ع��اء  ص��ال��ح” صباح 
مدينة  ف��ي  بمكتبه  الماضي 
السيد  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  القبة 
وبحسب   ،” الصو  ”الصديق 
باسم  ال��رس��م��ي  ال��م��ت��ح��دث 

السيد  ف��ان  ال��ن��واب  مجلس 
أطلع  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 
النائب  مكتب  أع��م��ال  ع��ل��ى 
العام وجميع التقارير الصادرة 
عنه في مختلف القضايا في 
اإلره���اب  ق��ض��اي��ا  مقدمتها 

والفساد.

رئيس مجلس  السيد  وأكد 
ال����ن����واب خ����الل ال���ل���ق���اء أن 
كما  ال��ق��ان��ون،  تحت  الجميع 
وأكد على وجوب تنفيذ كافة 
القوانين الصادرة عن مجلس 
ومحاسبة  ومساءلة  ال��ن��واب 

من يخالف القوانين .

مجلس  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
النويري”  الطاهر  “ف��وزي  السيد  النواب 
اإليطالي  بالسفير  الماضي  االثنين  ي��وم 
بوتشينو”  جوزيبي   ” السيد  ليبيا  ل��دى 
ديوان مجلس  بمقر فرع  وذلك في مكتبه 

وبحسب  طرابلس،  العاصمة  في  النواب 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 
السيد عبدالله بليحق فإنه تم خالل اللقاء 
وآخ��ر  السياسية  العملية  سير  مناقشة 

مستجداتها.

الحكومة الليبية تناقش مباشرة ممارسة 
مهامها من مقرها بمدينة سرت

رئيس مجلس النواب يلتقي النائب العام

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي السفير اإليطالي لدى ليبيا

المستشار  ال��ن��واب،  مجلس  رئيس  دع��ا 
لحضور  المجلس،  أعضاء  صالح"،  "عقيله 
الجلسة الرسمية، التي ستُعقد يوم الثالثاء 
المقبل، الرابع عشر من يونيو الجاري، بمقر 

مجلس النواب بمدينة سرت.
ج��اء ذل��ك ف��ي دع��وة رسمية م��ن رئيس 
مجلس النواب الليبي لكافة أعضاء المجلس 
نُشرت عبر الموقع الرسمي الخاص بمجلس 

النواب.

مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  ص��رح 
النواب السيد عبدالله بليحق بأن لجنة دراسة 
مخرجات إجتماع سرت في 31 مايو الُمشكلة 
من قبل السيد رئيس مجلس النواب، ناقشت 
الماضي  الثالثاء  ي��وم  الثاني  اجتماعها  في 
لمجلس  التابعة  الرقابية  األج��ه��زة  بحضور 
النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية 
بالحكومة الليبية ناقشت بشكل مفصل جميع 
المالحظات الواردة بتقارير األجهزة الرقابية 
قانون  مشروع  حول  المركزي  ليبيا  ومصرف 
الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المقدم 
القانون  م��ش��روع  تجهيز  بغية  الحكومة  م��ن 
ناقش  ك��م��ا  ال���ن���واب،  مجلس  ع��ل��ى  ل��ع��رض��ه 
العاملين  لمرتبات  الموحد  القانون  اإلجتماع 
للمواطن  الدخل  مستوى  لتحسين  بالدولة 
وتحقيق العدالة اإلجتماعية بين جميع شرائح 

المجتمع .
مجلس  ب��اس��م  الرسمي  المتحدث  وك���ان 
بأن  ص��رح  بليحق  عبدالله  السيد  ال��ن��واب 

اإلجتماع األول للجنة خلص إلى ما يلي :
الُعليا  الوطنية  المفوضية  مخاطبة    _1
بشكل  للجنة  ت��ق��ري��ر  بتقديم  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
به  قامت  بما  النواب  لمجلس  لرفعه  عاجل 
من إجراءات إلزالة العوائق والعقبات إلجراء 
االن��ت��خ��اب��ات عقب ت��ع��ذر إج��راءه��ا ف��ي 24 
من  المطلوب  ه��و  وم��ا  2021.م  ديسمبر 

السلطات المختلفة.
بتقديم  الرقابية  األج��ه��زة  مخاطبة    _2
حول  ع��اج��ل  بشكل  للجنة  مفصلة  ت��ق��اري��ر 
متابعتها لصرف المال العام منذ بداية أعمال 
حكومة الوحدة الوطنية منتهية الوالية وحتى 
تاريخه وعمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة 
تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.
المركزي  ليبيا  م��ص��رف  مخاطبة    _3
بإحالة تقرير مفصل للجنة بشكل عاجل حول 
بداية  منذ  العام  المال  من  الصرف  أعمال 
أعمال حكومة الوحدة الوطنية منتهية الوالية 

حتى تاريخه.

المستشار عقيله صالح يدعو أعضاء مجلس 
النواب لعقد جلسة رسمية يوم الثالثاء المقبل 

لجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت تعقد 
اجتماعها يومي االثنين والثالثاء الماضيين



لرئيس  األول  النائب  التقى 
“فوزي  السيد  النّواب  مجلس 
نداء  فريق  النويري”  الطاهر 
ف�����ّزان م���ن أج����ل ل��ي��ب��ي��ا ي��وم 
في  وذل��ك  الماضي،  الثالثاء 
مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس 
النّواب في العاصمة طرابلس، 
الرسمي  المتحدث  وبحسب 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  باسم 

تم خالل  فانه  بليحق  عبدالله 
فريق  مساعي  ع��رض  اللقاء 
ليبيا  ف����ّزان م��ن أج���ل  ن����داء 
النّواب  مجلس  رؤي��ة  لمعرفة 
للوصول إلى توافق وطني في 
السياسية  ال��م��س��ارات  ك��اف��ة 
واألم����ن����ي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
، كما  ))م��ص��ال��ح��ة وط��ن��ي��ة(( 
لرئيس  األول  النائب  استمع 

مجلس النواب إلى دور الفريق 
خالل  من  الوطنية  ومساعيه 
األجسام  باقي  م��ع  ال��ت��واص��ل 
بالبالد  والجهات  السياسية 
حول  النظر  وجهات  وتقريب 
ك���اف���ة ال��ق��ض��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة، 
فّزان  نداء  فريق  بدور  مشيداً 
والحميدة  الخيرة  ومساعيه 

في توحيد الكلمة والصف .
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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:

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

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

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب السيد 
بمدينة  الخارجية  وزارة  مقر  في  العقوري  يوسف 
باتوري،  كارلو  السيد  االيطالي  بالقنصل  بنغازي 
والذي يستعد للمغادرة بعد انتهاء مهامه حيث بحث 

الجانبان الموضوعات المشتركة بين البلدين .
وقدم العقوري شكر وتقدير اللجنة للمجهودات 
والتي  ب��ات��وري،  القنصل  قدمها  ال��ت��ي  الكبيرة 
القنصلية  افتتاح  اعادة  كبير في  ساهمت بشكل 
االي��ط��ال��ي��ة ف��ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي وال��ع��م��ل بشكل 
للتعاون  ب��رام��ج  وض��ع  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  طبيعي، 
االيطاليين  الخبراء  واستضافة  والعلمي  الثقافي 
ساهم  ذلك  بأن  مضيفا  المجاالت،  مختلف  في 

في تعزيز التعاون على مستوى كافة مناطق ليبيا، 
مرحباً بزيارة السيد باتوري لليبيا في أي وقت .

كما قام رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب 

ب��زي��ارة  ال��ل��ق��اء  عقب  االي��ط��ال��ي  القنصل  رف��ق��ة 
طالبه،  ولقاء  بنغازي  في  الدبلوماسي  للمعهد 
أهمية  على  الخارجية  لجنة  رئيس  أك��د  حيث 
لتطوير  الصديقة  ال��دول  خبرات  من  االستفادة 
ايطاليا  لدى  وان  ليبيا،  في  الدبلوماسي  العمل 
هناك  ان  كما  المجال،  هذا  في  عريقة  خبرات 
البلدين  بين  الدبلوماسي  التنسيق  لتعزيز  حاجة 
بالنظر للقرب الجغرافي ووجود قضايا مشتركة 

بين البلدين الصديقين.
وتقديره  شكره  ب��ات��وري  السيد  ج��دد  ب���دوره 
بالعمل  للنهوض  ال��ت��ع��اون  على  ب���الده  وح���رص 

الدبلوماسي في ليبيا .

بفرع  الماضي  األحد  يوم  ُعقد 
طرابلس  ال��ن��واب  مجلس  دي����وان 
السيدات  م��ن  ع���دداً  جمع  ل��ق��اءاً 
أع���ض���اء م��ج��ل��س ال���ن���واب، حيث 
مسودة  لمناقشة  اللقاء  ُخصص 
مشروع الدستور الليبي ومخرجات 
مجلس  بين  القاهرة  لقاء  ونتائج 
للدولة،  األعلى  والمجلس  النواب 
وخاصة فيما يتعلق بحق المرأة في 

اإلنتخاب والتمثيل النيابي للمرأة .
كما ناقش اللقاء قانون تأسيس 
وتحديد  للمرأة  األعلى  المجلس 
م��ه��ام��ه واخ��ت��ص��اص��ات��ه والئ��ح��ت��ه 
الداخلية وكل مايتعلق بهذا الجسم 
وت��ق��دي��م م��الح��ظ��ات ال��س��ي��دات 
أع��ض��اء ال��م��ج��ل��س ل��ع��رض��ه��ا في 
ال��ق��ادم��ة  ال��ن��واب  مجلس  جلسة 

العتماد القانون .

ومناقشة  دراس����ة  لجنة  رئ��ي��س  ص���رح 
بقرار  المشكلة  س��رت  اجتماع  مخرجات 
لسنة   )41( رق��م  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س 
من  بأنه  هدية”  “زاي��د  النائب  2022.م 
اللجنة  ف���أن  ال��ل��ج��ن��ة،  خ���الل اج��ت��م��اع��ات 
الحظت أن هناك انفراد من السيد محافظ 
وعدم  قرارته  في  المركزي  ليبيا  مصرف 
الدعوة لالجتماع لمجلس اإلدارة للمصرف، 
من  فردية  التصرفات  ه��ذه  ب��أن  موضحا 
المحافظ وال تمثل مجلس اإلدارة وستترتب 
عليها مشاكل عديدة في السياسة النقدية 
نتيجة  ظ��روف  من  المصرف  به  يمر  وم��ا 
المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  ان��ف��راد 
الرجوع  دون  لوحده  واجتماعاته  بقراراته 

ألعضاء مجلس اإلدارة .
وقال هدية بأننا سمعنا ان هناك بعض 
كذلك  المتحدة  واألم��م  ال��دول  من  األفكار 
يتداول  الحديث  ولكن  رسمي  بشكل  ليس 
عن أن هناك لجنة ستكون لتقسيم اإلرادات 
ستشكل برعاية األمم المتحدة وهذا األمر 
مرفوض ألن هناك مصرف ليبيا المركزي 

وه��ن��اك  م��وج��ود  إدارة  وم��ج��ل��س  م��وج��ود 
المنتخب  النواب  مجلس  سيقرها  ميزانية 
فالنفط هو العائد الوحيد لليبيين وال يمكن 
أن نسمح بذلك، موضحا بأن هذه المؤسسة 
تنظمها قوانين ولوائح وأن الدولة الليبية لها 
تاريخ وليست جديدة المنشأ هي دولة لها 
فال  ينظمها  دستوري  إعالن  ولها  قوانينها 
يمكن أن نسمح بمثل هذه األمور، مبيناً بأن 
هناك مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي 
يجب أن يجتمع ويقرر ومجلس نواب يجب 

أن يقوم بدوره من خالل إدارة مصرف ليبيا 
المركزي والمحافظ .

وأك���د ال��ن��ائ��ب “زاي���د ه��دي��ة” ب��أن هذه 
المواضيع ال يمكن أن تنجح في ليبيا بأفكار 
أفكار  أو  الغذاء  مقابل  النفط  فكرة  مثل 
النواب  مجلس  بأن  موضحا  لها،  مشابهة 
المشرع  ف��ه��و  ب��ذل��ك  يسمح  أن  يمكن  ال 
أن  إلى  الفتا  األم��ور،  هذه  لمثل  والضابط 
هناك قوانين تنظم مصرف ليبيا المركزي 
فكل  2005م  لسنة   )1 رق��م)  قانون  مثل 
هذه القوانين تنظم األمور المالية بمصرف 
ليبيا المركزي والعالقة بينه وبين الحكومة 
على  تأكيده  مجددا  المالية،  وزارة  وبين 
صعوبة مثل هذه األمور على أرض الواقع، 
بأنه األقرب هو أن يجتمع مجلس  مضيفاً 
ويتحد  ال��م��رك��زي  ليبيا  بمصرف  اإلدارة 
ويقرر قرارات من داخل اجتماعات وليست 
أن  شأنها  من  المحافظ  قبل  من  منفردة 
لتوجه  تستخدم  قد  أو  الدولة  عمل  تعيق 
يعمل عليه مجلس  سياسي معين وهذا ما 

النواب في اآلونة المقبلة.

التابعة  اإلداري���ة  الرقابة  هيئة  رئيس  اجتمع 
لمجلس النواب، في بمكتبه بمدينة البيضاء، بعدد 
من رؤساء ومديري أقسام الرقابة؛ لمناقشة سير 

العمل بكافة اإلدارات التابعة لها.

وتناول االجتماع االطالع على مقترح الميزانية 
الذي سيتم مناقشته في مجلس النواب، كما قدم 
سيتم  التي  المالحظات  بعض  اإلدارات  مديرو 

تقديمها إلى رئاسة مجلس النواب.

النائب األول لرئيس مجلس النّواب يلتقي فريق نداء فّزان من أجل ليبيا

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يلتقي القنصل االيطالي في مدينة بنغازي

عدد من السيدات أعضاء مجلس النواب يعقدن لقاءًا لمناقشة مسودة مشروع الدستور

هدية: لجنة دراسة ومناقشة مخرجات اجتماع سرت 
الحظت انفراد محافظ مصرف ليبيا المركزي بقرارته

هيئة الرقابة اإلدارية التابعة لمجلس النواب تجتمع 
لمناقشة سير العمل بإدارتها وأقسامها

المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  افتتحت 
مقر  سبها،  بمدينة  الخميس،  اليوم  صباح 
سبها،  اإلم����داد  هيئة  ف���رع  ال��وق��ود  شعبة 
اللواء  العسكرية  سبها  منطقة  آمر  بحضور 
الوحدات  أمراء  من  وعدد  المنصوري  فوزي 

العسكرية بالمنطقة.
وبحسب مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء 
جاءت  الخطوة  هذه  فإن  المحجوب،   خالد 
استكماالً إلعادة تفعيل وبناء وحدات القوات 

المسلحة العربية.

القيادة العامة تفتتح مقر شعبة الوقود 
فرع هيئة اإلمداد سبها
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بالحكومة  ال��وزراء  رئيس مجلس  نائب  قال 
ساعية  الحكومة  إن  القطراني:  علي  الليبية 
نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، كون هذا 
الملف يمثل أولوية في استقرار األوضاع في 

البالد كافة.
القطراني في تصريح صحفي رصدته وكالة 
أنباء المستقبل أكد أن االنقسام الموجود يؤثر 
بشكل سلبي في المواطن الليبي، وأن الحكومة 
ماضية في تقديم التسهيالت والدعم الالزمين 
للشركات المصرية الراغبة في التعاون من أجل 
إعمار ليبيا، وأن ثمة العديد من المشروعات 
االستثمارية جاهزة بالفعل لالستثمار المحلي 

واألجنبي.
نائب  السياسي طالب  بالشأن  يتعلق  وفيما 
يحذو  أن  ال��دول��ي  المجتمع  الحكومة  رئيس 
حذو الحكومة المصرية، في المساهمة بإعادة 
الدول العربية لدعم  بناء وإعمار ليبيا، داعياً 
ليبي  اتفاق  خ��الل  من  ج��اءت  التي  الحكومة 
أن هناك  الصراع، مضيفا  ليبي؛ إلنهاء حالة 
بعض الدول التي ال ترغب في استقرار ليبيا 
ألن ذلك يؤثر في مصالحهم، ومنوها في الوقت 
ذاته بدور القوات المسلحة العربية الليبية في 
السياسي في  المسار  اإلرهاب ودعم  محاربة 

البالد.

القطراني يؤكد سعي الحكومة الليبية 
في دعم االستقرار وتوحيد المؤسسات

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا 
أن ال��ح��ك��وم��ة ح��ري��ص��ة ت��م��ام��ا ع��ل��ى أم��ن 

العاصمة طرابلس وضمان سالمة سكانها.
تويتر  على  له  تغريدة  في  باشاغا  وأك��د 
المشترك  للعمل  دوم��اً  تتطلع  الحكومة  أن 
مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري 
من  تتحرر  أن  لها  آن  التي  لمدينة طرابلس 

ويالت الفوضى والفساد.
ورح���ب ب��اش��اغ��ا ب��ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر عن 
واألمنية  والسياسية  االجتماعية  القيادات 
ب��م��ن��ط��ق��ة س����وق ال��ج��م��ع��ة، وأث���ن���ى “ع��ل��ى 
موقفهم الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف 
موحدة  دولة  بناء  يكفل  بما  للسالم  ويدعو 

ومستقلة”.

وزراء  مجلس  رئيس  التقى 
الليبية فتحي باشاغا  الحكومة 
له،  المرافق  الحكومي  والوفد 
إل��ى مدينة غ��ات؛  ف��ي زي��ارت��ه 
الذين  المدينة  وحكماء  أعيان 
ط��رح��وا ل��ه ال��م��ش��ك��الت التي 
تواجه ملف الخدمات بالمدينة، 
وضرورة السعي نحو تحسينها.
ب���اش���اغ���ا: م��ش��روع��ات 
ال��ح��ك��وم��ة س��ت��وف��ر ف��رص 

عمل للشباب
له  كلمة  خ��الل  باشاغا  أك��د 
ضرورة إعطاء األولوية لقطاعي 
كونهما  والمواصالت؛  االتصال 

أساس تنمية المدن، مشددا في 
إنجاز خطط  على  ذاته  الوقت 
قطاعات  تطوير  في  الحكومة 
الطاقة  م��ج��ال  وف���ي  ال��ص��ح��ة 
فرص  سيوفر  مما  الشمسية، 

عمل للعديد من الشباب.
الحكومة رصدت ميزانيات 

لتطوير قطاع المواصالت
المشكالت  “أن  باشاغا  ذكر 
والمدن  غات  منها  تعاني  التي 

كثيرا  ت��خ��ت��ل��ف  ال  ال���م���ج���اورة 
ع����ن ب���اق���ي ال�����م�����دن، ول��ك��ن 
سبل  وان��ع��دام  التنقل  صعوبة 
جعلت  المريحة  ال��م��واص��الت 
حدة،  أكثر  المشاكل  تلك  من 
ضمن  الحكومة  رصدت  ولهذا 
قطاع  لتطوير  مبالغاً  ميزانيتها 

المواصالت” .
مدينة  تتمتع   ”  : وأض����اف 
غات بأهمية كبيرة جداً؛ كونها 
منطقة حدودية واالستثمار في 
في  المتمثلة  األمنية  البرامج 
أح��دث  وتوفير  ال��ق��درات  بناء 

تقنيات المراقبة والتأمين”.

مجلس  رئيس  نائب  اجتمع 
علي  الليبية  بالحكومة  ال��وزراء 
محمد  البيئة  ووزير  القطراني، 
ديوان  بمقر  زايد،  عبدالحفيظ 
بنغازي،  بمدينة  الوزراء  مجلس 
وب���ح���ض���ور ك����ل م�����ن: رئ��ي��س 
لبلدية  ال��ت��س��ي��ي��ري  ال��م��ج��ل��س 
ومدير  بوجواري،  بنغازي صقر 
بنغازي، ومديري  البيئة  مراقبة 
مراقبة البيئة عن مدينتي طبرق 
والواحات، ومدير ادارة الشؤون 
االدارية والمالية بمراقبة البيئة 

الجبل األخضر .
ون����اق����ش االج����ت����م����اع ال�����دور 
والتأكيد  البيئة  ل��وزارة  األساسي 
بها  المناطة  األعمال  أهمية  على 
والصحية  النظيفة  البيئة  لتوفير 

للمواطن.
إيجاد  كيفية  مناقشة  ت��م  كما 
اآللية المناسبة للوزارة للتواصل مع 
المشروعات  في  للنظر  البلديات 
التأكيد  مع  بالبيئة  الخاصة  كافة 
على إعادة صياغة بعض القوانين 

المتعلقة بعمل الوزارة.

شارك مجلس المفوضية العليا لالنتخابات 
والنظم  االنتخابية  العمليات  إدارت��ي  ومديرو 
بالمفوضية عبر تقنية “الزوم” في لقاء عمل 
الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع األمم 

المتحدة حول “التكنولوجيا واالنتخابات”.
هذا ويهدف اللقاء إلى تعزيز تبادل المعرفة 
بالمنطقة  االنتخابات  مجال  في  والخبرات 
اإلدارات  ع���ن  ممثلين  وض��م��ت  ال��ع��رب��ي��ة، 
والمنظمات  العربية  ال���دول  ف��ي  االنتخابية 

الدولية واإلقليمية.
الذي يحضره  اللقاء  ويتناول جدول أعمال 

ال��دول  في  االنتخابية  اإلدارات  عن  ممثلين 
العربية والمنظمات الدولية واإلقليمية، عديد 
في  التكنولوجيا  استخدام   : بينها  المحاور 
التقنيات   – الناخبين  تسجيل  وتوثيق  تحديد 
الحديثة المستخدمة يوم االقتراع – استخدام 
التقنية في توعية الناخبين – تأثير التقنيات 
عبر  المعلومات  سالمة  تعزيز  في  الحديثة 
اإلنترنت – التكنولوجيا المستخدمة في بعثاث 

مراقبة االنتخابات.
االنتخابية  العمليات  إدارة  م��دي��ر  وأف���اد 
العمل جاء  لقاء  انعقاد  أن  العليا،  بالمفوضية 

أم��ان��ة ش��ؤون  بين  القائم  ال��ت��ع��اون  إط��ار  ف��ي 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وشعبة 
المتحدة،  األم��م  ف��ي  االنتخابية  المساعدة 
مؤكًدا أن المفوضية تعمل من خالل كوادرها 
الخبرات  تبادل  على  وشركائها،  المتخصصة 
وتعزيز التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا 
في االنتخابات، وذلك من خالل التعرف على 
المستخدمة،  والتقنيات  الممارسات  أفضل 
بين اإلدارات االنتخابية في  المجال  في هذا 
االنتخابات  نزاهة  تعزيز  بهدف  وذلك  العالم، 

وتحسين عملية االقتراع. 

ت�����رأس ال���ن���ائ���ب ب��ال��م��ج��ل��س 
ال��رئ��اس��ي “ع��ب��د ال��ل��ه ال��الف��ي” 
بديوان  الماضي،  الخميس  ي��وم 
للمصالحة  العليا  ال��م��ف��وض��ي��ة 
الختامي  االج��ت��م��اع  بطرابلس؛ 
للمرحلة األولى من إعداد الرؤية 
االستراتيجية لمشروع المصالحة 
لدمج  صيغة  وإع���داد  الوطنية، 
وتعديل قوانين العدالة االنتقالية، 
للبدء في توسيع دائرة المشاركة 
أجل  المجتمعية، من  و  النخبوية 

الوطني؛  ال��م��ش��روع  ه��ذا  إث���راء 
الواسعة  الليبية  الملكية  لتحقيق 
دولة  تأسيس  في  للمساهمة  له 

مستقرة، ومجتمع ينعم باألمن و 
السالم والمحبة.

ممثلون  ح��ض��ره  االج��ت��م��اع 

عن مجلس التخطيط الوطني، 
ومركز دراسات القانون بجامعة 
ب��ن��غ��ازي، وع���دد م��ن ال��خ��ب��راء 
والقانونيين والمتخصصين في 

هذا المجال.
ويسعى المجلس الرئاسي وفقا 
إلى  ل��ه،  التابع  اإلع���الم  لمكتب 
المصالحة  قانون  مشروع  إنجاز 
ال���وط���ن���ي���ة، م����ن أج�����ل إع�����ادة 
االجتماعيين  والسلم  االستقرار 

إلى البالد.

باشاغا يؤكد حرص الحكومة على أمن طرابلس

وفد حكومي رفيع يزور مدينة غات ويقف على أهم مشكالت القطاع الخدمي

القطراني يتابع سير العمل بوزارة البيئة 

مفوضية االنتخابات ُتشارك في لقاء عمل حول التكنولوجيا واالنتخابات عبر تقنية الزوم

الالفي يترأس االجتماع الختامي للمرحلة األولى من إعداد الرؤية 
االستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

الحكومة  رئيس  الماضي  األربعاء  يوم  تفّقد 
الزادمة  نائبه سالم  الليبية فتحي باشاغا رفقة 
الحدود  على  ايسين  معبر  ال���وزراء،  من  وع��دٍد 
احتياجات  على  ل��الط��الع  الجزائرية؛  الليبية 

القوات المناط بها تأمين المعبر.
وشّدد فتحي باشاغا، على ضرورة بناء قدرات 
العناصر األمنية المسؤولة عن حراسة المنافذ 
المعايير  ألعلى  طبقاً  للبالد،  والبحرية  البرية 
أحدث  لتوفير  باإلضافة  الشأن،  بهذا  المتبعة 

تقنيات ومعدات المراقبة.

باشاغا رفقة وفد وزاري يتفقد معبر 
ايسين على الحدود الليبية الجزائرية
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ال����وزراء  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  اج��ت��م��ع 
الماضي،  االثنين  ي��وم  ال��ق��ط��ران��ي،  علي 
في  ال���وزراء  مجلس  دي���وان  بمقر  بمكتبه 
األم��راض  مركز  مدير  مع  بنغازي،  مدينة 
السارية بالمنطقة الشرقية وائل الهواري، 
الوزراء  رئيس  لنائب  الصحي  والمستشار 

السنوسي المغربي.
واس����ت����ع����رض خ������الل االج���ت���م���اع 
المشكالت والعراقيل التي تواجه سير 
عمل المركز، وكيفية وضع آلية مناسبة 
لضمان  كافة  الصعاب  وتذليل  لحلها 

سير العمل به.

الضاوي،  سامي  المحلي  الحكم  وزير  قام 
التسييري  المجلس  أعضاء  تشكيل  ب��إع��ادة 

لبلدية مرادة وفقاً للقرار رقم )2(.
القسم؛  أداء  مراسم  خالل  الضاوي  وأكد 
أهمية تمكين المجالس التسييرية، وحثها على 
المستوى  على  القرار  صناعة  في  المشاركة 
المناطق  تحسين  في  تساهم  حتى  المحلي؛ 

التي تعمل بها.

بالحكومة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  أص���در 
إلى  تعليماته  أبوزريبة”  “عصام  الليبية 
َوُمديري  األمنية  األجهزة  رؤس��اء  كافة 
ال����وزارة،  ُم��ك��ّون��ات  َوج��م��ي��ع  اإلدارات 
بشأن ترشيح أعضاء الشرطة؛ للترقية 

ااِلستثنائية.
جاء ذلك في خطاب نُشر بحساب الوزارة 
على فيسبوك، الذي تضّمن ضرورة أْن تتوفر 
في المرّشحين للترقية االستثنائية، الشروط 

المالئمة لها، طبقاً للقانون.

القطراني يبحث احتياجات المركز الوطني 
لأمراض السارية بالمنطقة الشرقية 

الحكم المحلي تعيد تشكيل 
المجلس التسييري لبلدية مرادة 

وزير الداخلية ُيصدر تعليماته بشأن ترشيح 
أعضاء الشرطة للترقية ااِلستثنائية 

الداخلية تستعد لتدشين دورة تدريبية لعدٍد من الموظفين التابعين للوزارة

العميد أسامة عويدان يستلم مهامه كمدير لمديرية أمن سبها

ال������دي������وان- وك����ال����ة ان���ب���اء 
المستقبل

وس�����ط م���دي���ن���ة س�����رت ف��ي 
لسنين، شرق  غائبا  مشهٍد ظل 
أجل  من  يجتمعان  ليبيا  وغرب 
تقرير مصير ُكتب أن يكون بيد 

الجميع.
ب��رئ��اس��ة  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
بسرت  تستقبل  باشاغا  فتحي 
مدينة  وأهالي  أعيان  من  وف��داً 
العسكريين  وق��ادت��ه��ا  مصراتة 
توحيد  والمناسبة  والمدنيين، 
الصف ودعم الحكومة الشرعية 
ل��ل��م��ض��ي ن���ح���و ال��م��ص��ال��ح��ة 
االنتخابات  وإجراء  واالستقرار 

البرلمانية والرئاسية.
في سرت جاءت الجموع من 
مصراتة التي قال عنها باشاغا، 
ب��أن��ه��ا م��ث��ل م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
ال��وط��ن،  أع����داء  م��ن  اختطفت 
أكثر  بعد  كنفه،  إلى  تعود  اليوم 
من عقد، عزلت فيه المدينة عن 

كامل ليبيا.
م��ص��رات��ة ال��ت��ي وق��ع��ت تحت 
س���ط���وة ت��ن��ظ��ي��م��ات إره��اب��ي��ة 
وأحزاب وأطراف تسعى لخراب 
ال��وط��ن، وأُق��ِح��م��ت ف��ي ح��روب 
في  شبابها  واُْس��تُ��خ��ِدم  دام��ي��ة، 
م��ح��اور ال��م��وت ك��وق��ود ح��رب، 
ووق����ع����ت ض��ح��ي��ة ألج���ن���دات 
خ��ارج��ي��ة، ي��خ��رج م��ن��ه��ا ال��ي��وم 
صوت ينادي بالعودة إلى حضن 

الوطن.
رئيس الحكومة قال بأن وفد 
في  األم��ل  ليحي  ج��اء  مصراتة 
بناء وطن واحد، مقدماً خطاباً 

وطنياً يبنى دولة يسودها الحب 
إلى  مشيراً  وال��س��الم،  واإلخ���اء 
أنه ال يمكن لشخص أو فئة أو 
عائلة أن تختزل مدينة مصراتة 
أو تعزلها عن اإلجماع الوطني.

ال���ق���ي���ادي ال���ع���س���ك���ري ف��ي 
أنه  أك��د  م��ص��رات��ة س��ال��م جحا 
انحاز إلى ليبيا ، وللحكومة 
باشاغا،  فتحي  برئاسة  الليبية 
الماضي  هموم  أن  إلى  مشيراً 
اليمكنها منع الليبين، من النظر 

إلى المستقبل.
للمجلس  ال��س��اب��ق  ال��ع��ض��و 
البلدي مصراتة أبوبكر الهريش 

ح��ول  ل��الل��ت��ف��اف  الجميع  دع���ا 
العنف  ونبذ  الليبية،  الحكومة 
أن  م��ؤك��داً  الكراهية،  وخطاب 
الوطن  لمصلحة  تنظر  مصراتة 
ووحدته ونبذ الخالف بين أبناء 
وتدعم حكومة  الواحد،  الشعب 
باشاغا للمضي نحو المصالحة 

واالنتخابات.
مظلة  تحت  الليبية  الحكومة 
جمعت الليبين في سرت أكدت 
أيديها  وتمد  الليبين  ملك  أنها 
على  قائمة  دول��ة  لبناء  للجميع 
والمساواة.  واإلن��ص��اف  العدل 
وتنبذ الكراهية والعنف وتسعى 
وإن��ه��اء  وال���س���الم  للمصالحة 

مظاهر الفوضى والفساد.
ه��ن��ا ح��ي��ث وض��ع��ت ال��ح��رب 
ليبي،  ليبي  بحضور  أوزاره����ا 
ر بغٍد  تُبِشّ ومجهودات حكومية، 
يحمل معه أماني الليبين بوطن 
النماء  ينشد  س��ي��ادة  ذي  ح���ّر 

واالزدهار.

الديوان - وال
تقرير: فاطمة الورفلي

وارتفاع  الصيف  فصل  دخ��ول  بداية  مع 
العامة  الشركة  أع��ادت  ال��ح��رارة،  درج��ات 
على  األح��م��ال  ط��رح  آلية  ج��دول  للكهرباء 
منتظم  بشكل  الكهرباء  بانقطاع  المناطق، 
المدن  أغلب  على  طويلة  لساعات  وممتد 
شهدها  استقرار  فترة  بعد  وذل��ك  الليبية، 

التيار مؤخراً.
التيار  ان��ق��ط��اع  ف��ت��رات  ت��ج��اوزت  حيث 
والمناطق  ال��م��دن  ب��ع��ض  ف��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
للطاقة  استهالك  وص��ل  و  س��اع��ات،   10

الكهربائية إلى 7000ميغاوات.
م���ن ج��ه��ت��ه، أوض�����ح م���دي���ر ال��م��ك��ت��ب 
)موسى  بنغازي  الكهرباء  لشركة  اإلعالمي 
السليماني(: أن عودة برنامج طرح األحمال 
ترتفع  ال��ع��ام  خ��الل  موسمين  على  مقسم 
والمناطق  والصيف،  الشتاء،  األحمال  فيه 
خالل  األحمال  طرح  فيها  يكثر  الساحلية 
التكييف  أجهزة  الستعمال  الصيف  فصل 

حمل  بذلك  محدثا  ومتواصل،  كبير  بشكل 
االستهالك  فيصبح  ال��ش��رك��ة،  على  ثقيل 
أكبر من اإلنتاج، بالرغم من تحسنه مقارنة 

بالسنوات الماضية.
وأضاف: تم إعمار بعض الوحدات التي 
كانت خارج الخدمة، واالستفادة من القدرة 
اإلنتاجية لها، فوحدات التوليد لديها عمر 
افتراضي وساعات تشغيلية معينة ، بعدها 
الب��د م��ن إخ���راج ال��وح��دة وإج���راء عمرة 
عدم  من  بحالة  م��رت  لها،فالبالد  كاملة 
االستقرار والشركات المصنعة، لم تستطع 
الدخول إلى البالد،وإجراء عمرة إلى هذه 

الوحدات.
و تابع السليماني” باإلضافة إلى كل هذه 
لم  كبيرة  نمو  نسبة  مؤخرا  لديها  العراقيل 
تشهدها البالد من قبل فوصلت نسبة النمو 
األمر  سنويا  بالمئة   20 إلى   15 ل��   اآلن 
الذي من شأنه يرفع من نسبة األحمال من 
الخارج  العشوائي  البناء  وانتشار  كل عام،  
عن  المخططات وعدم التنسيق مع الجهات 

المختصة .
العامة  الشركة  ،أن  السليماني  وأض��اف 
للكهرباء تعاني أيضاً ،نقصا في الغاز المؤثر 
الكبير في مسألة انقطاع التيار الكهربائي، 
إلى  األح��م��ال،  ط��رح  ساعات  ع��دد  وازداد 
ينقص  ،فعندما  التوليد  في  العجز  جانب 

إنتاج الغاز يزداد عدد طرح األحمال .
ووضح السليماني أن المناطق التي يمتد 
فيها طرح األحمال لساعات طويلة وأحياناً 
العتداءات  ذلك  يرجع  كامل،  ليوم  تستمر 
جميع  في  وسرقتها  ال��دوائ��ر  على  متكررة 
مدن ليبيا ، فيتم سرقة األسالك والكوابل 
كبير  وخسائر  أض��رار  يسبب  ال��ذي  األم��ر 
للشركة فمخازن الشركة شبه خالية وتعاني 
وقطع  المشغلة  المواد  في  حاد  نقص  من 

الغيار.
وفي الختام، أشار إلى أنه تم تبليغ كافة 
الجهات المسؤولة وإعالمهم بالوضع، ويأمل 
من المواطنين أن يقفوا مع الجهات األمنية 
وأن يكونوا حريصين على ترشيد الطاقة .

الليبية  بالحكومة  الداخلية  وزي��ر  خاطب 
َواإلدارات  األم��ن  ُمديري  أبوزريبة”  “عصام 
العامة ِبكافة مناطق ليبيا، بشأن إلحاق عدٍد 
ِمن الُموّظفين التابعين للوزارة ِبدورة ت�ْدريبَيّة 

إلعادة تعِيِنهم َكُضّباط بهيأة الشرطة.
واح���ت���وى خ��ط��اب وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة على 
للدورة،  الموظفين  بقبول  الخاصة  الشروط 
باإلضافة للتشديد على االلتزام باللوائح التي 
المؤسسة  داخل  ِب�ها  للعَمل  ال��وزارة  حّددتها 

التَّ�دريبَيّ�ة.

مراسم  الماضي  الثالثاء  ي��وم  سبها  بمدينة  أُقيمت 
العميد  بين  سبها  أم��ن  مديرية  مهام  وِاس��ت��الم  تسليم 
والعميد  السابق،  األمن  ُمدير  األصفر”  ابرهيم  “محمد 
ِبحضور  حالًيا،  الُمكلّف  األمن  ُمدير  عويدان”  “أسامة 
َرئيس وأعضاء لجنة التسليم وااِلستالم المكلّفة من وزير 

الداخلية.
المديرية  محتويات  كافة  تسليم  المراسم،  نَت  وتضَمّ
إلى  وآليات  ومقّرات  وأسلحة  ومنقولة،  ثابتة  أصول  من 

الُمدير الُمكلّف.

حكومة تسعى الستعادة مؤسسات الدولة المسلوبة ومدينة ظلت لعقد مخطوفة 

عودة طرح األحمال لساعات طويلة على أغلب المناطق الليبية
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تأسس مركز خدمات الكلى  بنغازي في أوائل 
التسعينات وكان في البداية قسما في مستشفى 
الهواري العام، ولكن نتيجة زيادة عدد المرضى 
والتطور الذي كان مصاحب للتقنية الدموية تم 
افتتاح المركز ، ومن ثم انطلق ليقدم خدماته إلى 
بارزا  تطورا  يشهد  الوقت  هذا  وفي  المرضى، 
وملحوظا فهو يخفف على المرضى عناء ومشقة 
التنقل، وهذا التخطيط يرمي إلى توطين العالج 

بالداخل� وتقريب الخدمة للمواطن.
المدير  مع  لقاء  الليبية  األنباء  لوكالة  وك��ان 
الفسي”  حسن   ” الدكتور  الكلى  لمركز  العام 
حيث قال في بداية حديثه أنه “بعد عام 2011 
الخدمات  ساءت  فبراير،  ثورة 17  اندالع  إبان 
ولكن   ، ال��ح��رب  بسبب  المركز  يقدمها  ال��ت��ي 
بفضل الله نحن كإدارة شابة وبثقة وزير الصحة 
تكليفي في سبتمبر  وبعد  السابق سعد عقوب، 
عام 2020، استطعنا في أول خطوة لنا كإدارة 
وشركات  الليبية  الدولة  بين  ما  العقود  بدراسة 
باستغالل  تقم  لم  السابقة  ف���اإلدارة  الغسيل، 

نقطة التشغيل في عقود شركات الغسيل”.
تحسين العقود

من  المواد  بشراء  نقم  “لم  الفسي:  ويضيف 
ولوال  بالتشغيل  قمنا  ولكن   ، الغسيل  شركات 
مرضانا لما وجد التشغيل، وبشكل أوضح المركز 
والمرضى هم من يقوموا بتشغيل هذه األجهزة، 
فلوال وجود المرضى والمركز لما طالبت الدولة 
وزير  وبثقة  أيًضا  الشركات،  ه��ذه  من  الدعم 
الصحة في حكومة الوحدة الدكتور علي الزناتي، 
وزارة  ف��ي  م��ه��ام  ب��ع��دة  قبل  م��ن  تكليفي  وب��ع��د 
مراجعة  لجنة  رئيس  نائب  كان  أهمها  الصحة 
العقود في جهاز اإلمداد الطبي، وإلى اآلن الزلنا 
نقوم بتحسين العقود ألن العقود ينقصها الكثير 
ومصرف  المحاسبة  دي��وان  فمثال  التطور،  من 
واألجهزة  مالية،  بقيمة  حصرنا  المركزي  ليبيا 

في تطور فقد ال تغطي هذه القيمة”.
صيانة  على  الشركات  بين  ما  تنافس 

المركز 
معدات  بأن  الفسي  حسن  الدكتور  ويضيف 
الغسيل التي تقوم الدولة بشرائها من الشركات، 

تكلفتها من 70 – 90 يورو لكل جلسة غسيل 
واحدة فقط، فمن هذا الجانب ومن هذه النقطة 
الشركات  وأول��ى  المبنى،  صيانة   بطلب  قمنا 
التي تعاونت معنا هي شركت )باكستر( فهي من 
ساهمت بشكل كبير في صيانة المركز، وتعاونت 
فريزينياس،  شركة  ووكيل  القمة،  شركة  معنا 
باإلضافة إلى تعاون شركة الشاملة، ووكيل شركة 
شركة  وه��ي  ج��دي��دة،  شركة  ثم  وم��ن  بيبراون، 
دياليف ؛ لزيادة عدد األجهزة في إطار أن نخلق 
تحصلنا  فقد  الشركات،  بين  ما  التنافس  روح 
ما  الليبي مناصفة  الشرق  أكبر صالة في  على 
وتحصلنا  بيبراون،  وشركة  فريزينيا  شركة  بين 
على الصيانة بالكامل عن طريق شركة الصدى، 

كل ذلك كان في ظرف عام واحد فقط.”
تجهيزات كبيرة 

ويتابع الدكتور حسن الفسي: “كما قمنا بتدشين 
غرفة عناية داخل المركز ألول مرة، ففي السابق 
كان المركز يقوم بنقل المرضى إلى العنايات في 
بقية المراكز والمستشفيات، فلم تكن اإلمكانيات 
كلى  افتتاح وح��دة غسيل  ت��م  ث��م  وم��ن  م��وج��ودة 
بمنطقة  الكلى  ووحدة  أيًضا،  الصابري  بمنطقة 
قريًبا،  افتتاحها  وسيتم  بالكامل،  مجهزة  الكيش 

كما تم التوجه إلى منطقة الشويرف بجنوب غرب 
البالد بدعم منم القوات المسلحة، وتجهيز مركز 

للكلى هناك بكوادر من مدينة بنغازي”.
دعم البلدية

ويقول مدير عام مركز خدمات الكلى بنغازي 
الدكتور حسن الفسي، إن بلدية بنغازي لها دور 
وحالًيا  بالمركز،  كامل  طابق  صيانة  في  كبير، 
تكفلت البلدية بصيانة مبنى آخر سيتم تدشينه 
طواريء  لقسم  يفتقر  الكلى  فمركز  للطواريء، 

في الوقت الحالي.
افتقار لدعم الوزارة

بنغازي  الكلى  خ��دم��ات  م��رك��ز  م��دي��ر  يشير 
إلى أن “المركز يُعد األكبر واألفضل في جميع 
أن  إل��ى  يعود  الرئيسي  والسبب  ليبيا،  أن��ح��اء 
وال  عناية  وال  إي��واء  بها  يوجد  ال  المراكز  بقية 
نتحصل  لم  فمنذ 16 شهًرا  ذلك  مع  عمليات، 
والتطوير  التحسين  بند  المالي من  الدعم  على 
الخاص باألدوية والمستلزمات الطبية، فكل ما 
مع  الشخصية  وبالعالقات  بالدين  هو  به  نقوم 
الشركات، والمركز يوجد عليه دين يفوق ثالثة 
ماليين، وجهاز اإلمداد الطبي يقوم بتوفير مواد 
فهم  المتوفر  بالمجهود  يعمل  و  التشغيل فقط، 

أيًضا يُعانون”.
زيادة عدد المرضى

“بالنسبة  ق��ائ��ال:  ال��م��رك��ز  م��دي��ر  وي��ت��ح��دث 
لمرضى الغسيل في مدينة بنغازي؛ فقدبلغ عدد 
واألع��داد على مستوى  “688” مريض غسيل، 
ليبيا، فاقت 6000 آالف مريض غسيل، وتعد 
بنغازي ومصراتة أكثر مدينتين يوجد فيها نسبة 
غسيل كلى، كذلك أعداد المرضى المتابعين في 
فاقت 1500 مريض  بالمركز   القصور  عيادة 
دراس��ة  توجد  كما  العمرية،  الفئات  جميع  من 
ألسباب ازدياد أعداد المرضى في مدينة بنغازي 

ومصراتة.
تعاون بين مركزي بنغازي ومصراتة

بنغازي  الكلى  خدمات  مركز  مدير  ويوضح 
الكلى  خ��دم��ات  م��رك��ز  معنا  “ت��واص��ل  ق��ائ��ال: 
التشغيل،  م����واد  ف��ي  ن��ق��ص  ب��ش��أن  م��ص��رات��ة 
وبتعليمات وتوجيهات نائب رئيس وزراء الحكومة 
بإمداد  وقمنا  القطراني،  علي  السيد  الليبية 
بإرسالها  قمنا  كما  بالمعدات،  مصراتة  مركز 
أيًضا إلى مدينة غريان، وسرت بكميات بسيطة، 
كبيرة  كميات  إرس��ال  المركز  باستطاعة  فليس 

وترك المركز في بنغازي خالي”. 

الديوان – وال
حوار: حواء سعد

بجدري  يعرف  عما  الحديث  األخيرة  الفترة  في  انتشر 
القرود، واللقاء الضوء على هذا الموضوع كان هذا الحوار 
المعدية  األمراض  في  مستشار  الحاسي(  فرج  )أحمد  مع 
الطبي،  بنغازي  بمركز  السارية  األم���راض  قسم  ورئيس 
هذا  ح��ول  شيوعاً  واألك��ث��ر  التساؤالت  أه��م  على  لإلجابة 

المرض.
هذا وحدثنا الحاسي عن تاريخ المرض قائال: إن جدري 
القرود أو المعروف ب )Monkeypox( هو مرض بدايته 
الجدري  أع��راض  ظهرت  عندما  الخمسينات،  نهاية  من 
ج��دري  ف��ي  الخاصة  المعامل  ف��ي  ال��ق��رود  على  البشري 
لجدري  لقاح  تصنيع  وقتها  يحاولوا  كانوا  بعدما  اإلنسان، 
القرود أصيبت في  التسمية ألن  ,ومن هنا جاءت  اإلنسان 

المعامل.
القرود ظهرت في  البشرية لجدري  وتابع: أول الحاالت 
فكانت  أفريقيا،  غرب  الموجودة  المناطق  في  السبعينات 
األكثر دولة الكونغو من حين إلى آخر, وبصفة عامة جدري 
البشري وجدري القرود وجدري البقري جميعها تنتمي إلى 

عائلة فيروسية واحدة .
أوضح  البشر  بين  المرض  إنتقال  كيفية  عن  وبالحديث 
ف��ي األس���اس م��رض يصيب  ال��ق��رود  الحاسي: أن ج��دري 
الحيوانات من فئة القرود وما شابه، ولكن اإلنسان عندما 
الرذاذ  عن طريق  الحيوانات  هذه  مع  تالصق  هناك  يكون 
القطيرات أو لمس القرود المصابة أو االفرازات، فيتنقل من 
الحيوانات للبشر, وبالنسبة للبشر ينتقل عن طريق الجهاز 
التنفسي والبثرات الموجودة على جسم الشخص المصاب 
خاصة اذ كان أصيب الجسم بالتقيح، وظهور بعض السوائل 

من الجسم وممارسة العالقات غير الشرعية.
فترة الحضانة

األع��راض  ظهور  وقبل  للفيروس  الحضانة  فترة  عن  و 
بشكل واضح قال الدكتور أحمد الحاسي: أن فترة الحضانة 
تبدأ من أسبوع إلى أسبوعين، وفي بعض الحاالت قد تمتد 
إلى ثالثة أسابيع، بعدها تبدأ ظهور األعراض على المصاب 

والمتمثلة في:
• الحرارة )الحمى(

•التعب واإلجهاد
• السعال

• انتفاخ الغدد اللمفاوية سواء في الرقبة أو في اإلبط.
• وظهور البثرات بعد ثالث أو أربع أيام من اإلنتفاخات 

وهذه البثور خاصة بجدري القرود.
يظهر  الجلدي  اإللتهاب  ال  أو  البثرة  أن  الحاسي:  وبين 
في نفس المرحلة، وينتقل بنفس الشكل وبعدها يتم جفاف 
المعدية، وقد تصيب ندبه في  الجلدة  البثرة و تطير  هذه 

المكان نفس الجدري البشري، والفرق بين الجدري البشري 
وجدري القرود هو ظهور الغدد اللمفاوية تحت اإلبط وفي 

الرقبة وهي التي تختص جدري القرود وليس البشري.
جدري  بسبب  الوفيات  ح��االت  أن  أحمد  الدكتور  وأك��د 
القرود هي نسبة منخفضة جداً تكاد تكون من %10 في 
أسوء الظروف، وهذا ما يختلف عن الجدري البشري الذي 

كان يحصد مئات األرواح.
وعن كيفية تشخيص مرض جدري القرود أشار إلى أن 
أوالً يتم تعريف الحالة إذ كانت )االشتباهية _ شبه مؤكدة _ 
مؤكدة(، والحالة المؤكدة تؤكد بتوفر األعراض، وبعد أخذ 

العينة من الحلق أو اإلفرازات.
ال يوجد عالج خاص بجدري القرود

وأكمل الدكتور أحمد الحاسي: أنه ال يوجد حالياً عالج 
مخفضات  للمريض  إعطاءه  يتم  ما  وكل  القرود،  لجدري 
بإعطاء بعض  الدراسات تسمح  والسوائل، وبعض  الحرارة 
باستخدام  أظن  وبعضها  للفيروسات  المضادة  العقاقير 

األمصال المضادة لجدري القرود )في حالة محددة(.
طرق الوقاية من جدري القرود

بمن  اإللتصاق  بعدم  والوقاية  المحافظة  يمكنك  وق��ال: 
مشتبه بهم باإلصابة بجدري القرود، وضرورة عزلهم وعدم 

السفر إلى المناطق المنتشر بها المرض.
الجدري  ض��د  تطعيم  تلقى  م��ن  أن  ال��ح��اس��ي:  واختتم 
 ،1976 إلى  بالتحديد  السبعينات  نهاية  حتى  اإلنساني 
كونت لديهم أجسام مضادة تشبه األجسام المضادة لجدري 
القرود، وبالتالي نسبة إصابتهم بجدري القرود قليلة جداً.

وأكد الحاسي أن جدري القرود هو مرض معدي يتنقل 
بين الحيوانات والبشر وبين البشر والبشر، و حالياً نسبة 
الحاالت حول العالم بسيطة، ونسبة الوفيات قلية جدآ إلى 
اللحظة نحتاج فقط لالنتباه والتبليغ في حالة وجود  هذه 

أي حاالت اشتباه. 

مركز الكلى في بنغازي .. تطور وخدمات كبيرة دون دعم من وزارة الصحة

رئيس قسم األمراض السارية: جيل نهاية السبعينات فما فوق األكثر عرضة لإلصابة بجدري القرود



األعمال  البيضاء  بلدية  أنهت 
الخاصة  والميكانيكية  الفنية 
ال��غ��از  تعبئة  منظومة  بتركيب 
بالمدينة حيث تم تجريب المصنع 
بنجاح و تزويده بأول سيارة تحمل 
وجاري  السائل،  الغاز  من  شحنة 
ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً ع��ل��ى إن��ه��اء كافة 

بالمقار  الخاصة  الصيانة  أعمال 
الصناعي  األمن  وغرفة  اإلداري��ة 

بالمصنع.
مباشر  إش��راف  تحت  ذل��ك  يأتي 
ومتابعة  البيضاء  بلدية  عميد  من 
مكتب  م��دي��ر  السيد  م��ن  ميدانية 
المشروعات بالبلدية وتنفيذ شركة 

لمواجهة   ، وال��غ��از  للنفط  البريقة 
كافة المشاكل التي تواجه المواطن 
ومعالجتها مع الجهات المعنية والتي 
من ضمنها النقص الحاد في توفير 
مادة غاز الطهي وارتفاع أسعاره في 
فصل  في  خاصة  الموازية  السوق 

الشتاء.

الجبل  ساحل  بلدية  عميد  بحث 
الطرق  مصلحة  رئيس  مع  األخضر 
الحسين  ال��م��ه��ن��دس/  وال��ج��س��ور 
عليها  المتعاقد  المشاريع  سويدان 
م��ع ال��م��ص��ل��ح��ة ون��س��ب��ة إن��ج��ازه��ا، 
بحضور مدير إدارة الفروع م/محمد 
الهاشمي ورئيس قسم شؤون الفروع 

م/علي المبشر .
تم  التي  المشاريع    ضمن  م��ن 
 ، الحنية  ط��ري��ق  م��ش��روع  بحثها  

جرجر أمه. 

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية ساحل الجبل االخضر 

تبحث نسبة إنجاز المشاريع المتعاقد عليها 

بلدية البيضاء 

تنتهي من تركيب منظومة تعبئة الغاز 

أعمال صيانة  بنغازي  بلدية  نفذت 
م��رك��ز إب���داع���ات ال��ط��ف��ل واإلرش����اد 
األُسري  "مسرح الطفل " حيث شملت 
أعمال الصيانة  إزالة البالط الُمتهالك 

وتركيب بالط جديد وأعمال الطالء 
واإلنارة العامة والكهرباء وشبكة الري 

وتقليم األشجار وزراعة النباتات .
ت���أت���ي ه����ذه األع���م���ال اس��ت��ع��داد 

لُمسابقة جائزة ليبيا الدولية لحفظ 
سوف  التي  الكريم  القران  وتجويد 
تقام  في مدينة بنغازي خالل األسبوع 

القادم .

ال��زاوي��ة  البلدي  المجلس  عضو  قامت 
الجنوب   السيدة / زهرة سالم   بإجراء زيارة 
تفقدية لمستشفى بئر الغنم القروي وذلك 
اإلنجاز  ونسبة   العمل  سير  على  لإلطالع 
التي وصلت لها المشاريع داخل المستشفى 
، وبحث المشاكل التي تواجه 
إدارة المستشفى واالطالع 

علي األعمال الجارية .
من جانبها أكدت عضو 
بأنهم  ال��ب��ل��دي  المجلس 
القطاعات  لكافة  داع��م��ون 
بالبلدية وجاهزون لتقديم  المساعدة لإلدارة 
للمواطنين  جيدة  خدمات  توفير  أجل  من 
الملحوظ  و  الكبير  بالتغير  أش��ادت  كما   ،
بالمستشفى و التطور في الخدمات وحثت 
مثمنة  سرعة  األفضل  تقديم  علي  اإلدارة 

اإلنجاز  الملحوظ في العمل .

األولى  للمرحلة  األخير  الجزء  ش��ارف 
الصرف  لخط  الكبيرة  الغرف  إنشاء  من 
ال��ص��ح��ي ب��م��ش��روع ال��ط��ري��ق ال���م���زدوج 
لمشروع الهضبة الزراعي لبلدية ابوسليم 

على اإلنتهاء 
األنابيب  مسار  ردم  علي  العمل  وت��م 
االنتهاء  ت��م  ال��ت��ي  الضخمة 
م�����ن ان�����ش�����اء ال����غ����رف  
ى  للدخول  بها  الخاصة 
وهي  جديدة  مرحلة  في 
المسار  باقي  مد  أعمال 
وإنشاء  ر(   ا)لبالد  ببالط 
الكهرباء  و  االمطار  مياه  تصريف  غرف 

والقطران .
تم  التي  المسافة  علي  العمل  تم  كما 

إزالتها والواصلة إلى  مسجد سلمان .

بلدية الزاوية الجنوب   
تتابع سير العمل بستشفى 

بئرالغنم القروي 

المرحلة األولى لمشروع الطريق 
المزدوج لمشروع الهضبة الزراعي  

يشارف على اإلنتهاء 

بلدية بنغازي ُتنهي أعمال صيانة )مسرح الطفل(



فاعاليات  الكفرة  بمدينة  انطلقت 
االجتماعي  الثقافي  ال��ه��واري  مهرجان 
عميد  السيد  بحضور  األول  ال��ت��راث��ي 
ورئيس  ال��دي��وان  وكيل  والسيد  البلدية 

م��ج��ل��س ال��ح��ك��م��اء ون��ائ��ب��ه وع����دد من 
الحكماء واألعيان واألهالي بالمدينة. 

يحتوي البرنامج العام للمهرجان  التي 
األس��ب��وع  نهاية  حتى  فاعليته  تستمر 

القادم على عدد من األنشطة الرياضية 
والثقافية منها  : األلعاب الشعبية وإقامة 
المعارض والمسابقات والفنون الشعبية 
من  العديد  وتكريم  مسرحية  عروض  و 

الشخصيات والمؤسسات .
بالجهود  ينفذ  المهرجان  أن  ي��ذك��ر 
الذاتية وسيكون موعد انطالق  المهرجان 
2023بمناسبة  يناير    19 في  الثاني 
ليستمر  الشهيرة  الكفرة  معركة  احياء 
بعدها بشكل سنوي ويكون على مستوى 
أكبر من حيث المشاركات والفاعليات  .

 استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط خالل اليومين الماضيين 
بمدينة  للمؤسسة  ال��رئ��ي��س��ي  بالمقر 
السيد  م���رادة  بلدية  عميد  ط��راب��ل��س  
أعيان  السادة  و  ال���زواوي   / مصطفى 
وحكماء البلدية  ونائب رئيس المجلس 
محمد  السيد/  ال��زواوي  لقبيلة  االعلى 
عبدالعالي  ومنسق أعيان وحكماء بلدية 
وبحضور   ، رج��ب  علي  السيد/  م��رادة 
مناطق  تنمية  جهاز  إدارة  مجلس  عضو 
الهالل النفطي وجنوب شرق د/ سلطان 
المستدامة  التنمية  إدارة  مدير  و  بشير 
بالمؤسسة السيد /مختار عبد الدائم .

ل��ت��ق��دي��م الشكر  ال����زي����ارة    ج����اءت 
لما  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  والتقدير 
قدمته خالل الفترة الماضية  لقطاعات 
البلدية المتمثلة في )التعليم  ، الصحة  
وال��ص��رف  ال��م��ي��اه  ش��رك��ة   ، الكهرباء   ،
الصحي ( باإلضافة إلى التدريب وخلق 
ال��م��وارد  ش��ح  م��ن  بالرغم  عمل  ف��رص 

الميزانية  تخصيص  وع���دم  ال��م��ال��ي��ة 
الكافية للمؤسسة.

بأن  الله  صنع  السيد  أكد  جانبه  من 
خالل  م��ن  النفط  الوطنية  المؤسسة 
تتوانى  ل��ن  المستدامة  التنمية  إدارة 
مرادة  لبلدية  ال��الزم  الدعم  تقديم  عن 
به  تزخر  ولما  االستراتيجية،  ألهميتها 
من موارد طبيعية تعول عليها المؤسسة 
في خططها المستقبلية، لزيادة معدالت 
اإلنتاج ودعم االقتصاد الوطني، وتنفيذ 
المستدامة  التنمية  برامج  من  العديد 
اه��م  أح���د  م����رادة  منطقة  أن  ب��اع��ت��ب��ار 

مناطق العمليات النفطية بالمؤسسة.
 الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية 
التنمية  إدارة  طريق  عن  قامت  للنفط 
بتقديم  الماضية  الفترة  في  المستدامة 
المشاريع  وتنفيذ  البرامج  من  العديد 
من  ب��ع��ض  لحلحلة  ال��ب��ل��دي��ة    داخ����ل 
المختنقات التي تواجه البلدية أبرزها :

مرادة  الصحي  للمركز  صيانة شاملة 

وتجهيزه  بكامل المعدات الطبية واألجهزة 
وال��ط��وارئ  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف  وتجهيز 
وقسم النساء والوالدة واألسنان والعيون  
والعيادات الخارجية وتوفير الحضانات 
وأج���ه���زة ال��ت��ن��ف��س وت��ج��ه��ي��ز ال��ع��ي��ادات 
الخارجية وتوفير المعامل وتركيب شبكة 

االكسجين الطبي .
باإلضافة إلى توفير مولدات الكهرباء 
واالثاث الطبي و سيارة اسعاف  وسيارة 
الصحي  الصرف  مياه  وتفريغ  لشفط 
مكعب  متر   300 بسعة  تحلية  ومحطة 
وتركيبها وصيانة محطة التحلية القديمة 
وتجهيز كلية مرادة التابعة لجامعة سرت 
والطالبي  المكتبي  واألث���اث  باألجهزة 
للعلوم  العالي  المعهد  وتجهيز  والمعامل 
وال��م��ع��دات  ب���األث���اث  ب���م���رادة  التقنية 
االسفلت  مادة  وتوفير  السالمة  وأجهزة 
للشروع في عمليات رصف الطرق داخل 
وخلق  للتدريب  وب��رام��ج  م��رادة  بلديات 

فرص العمل.

7 بلديات
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بلدية الكفرة 

انطالق فاعليات مهرجان الهواري الثقافي 
االجتماعي التراثي األول

السيد/   شحات  بلدية  عميد  بحث 
شركة  ممثلي  مع  بودرويشة   حسين 
لشركتي  الرسمي  الوكيل  هاوس  باور 
اجتماع  خ��الل  س���والر(    / )سمينس 
البلدي  المجلس  بمقر  عقده  موسع 

لتطوير  مقترح  إع��داد 
وت���ش���غ���ي���ل م��ح��ط��ات 
مياه  تنقية  و  معالجة 
في  الصحي  الصرف 
بحضور  البلدية  نطاق 
اإلسكان  مكتب  مدير 
وال���ت���ع���م���ي���ر ش��ح��ات  

ومدير  حسين  عبدالمنعم  ال��س��ي��د/ 
مكتب األشغال العامة  السيد/ ونيس 
عبدالجليل والمراقب المالي  السيد/ 

خالد الهتش.  

أعضاء  طرابلس  بمدينة  التقى    
سبع   لعدد  التابعين  اإلداري   الفريق 
مراكز لتنمية وتدريب المرأة  ببلديات 
)ق��رب��ول��ي، غ��دام��س، ح��ي األن��دل��س، 
ج��ن��زور، م��س��الت��ة، ن��ال��وت، ال��زن��ت��ان(  

وذلك لتبادل الخبرات 
وتشكيل  التشغيلية 
في   بهم  خ��اص  مركز 

المستقبل.
قامت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
تمكين  ق��س��م  رئ��ي��س 
ب���وزارة الحكم  ال��م��رأة 

لتشجيع  المشاركين  ب��زي��ارة  المحلي 
دورهم في استدامة المركز ، وشاركت 
والتواصل  الوظيفية  خبراتها  الفرق 
المشاركين   وقدم   ، والتمويل  الشبكي 
كيفية مواصلة تشكيل المركز العالمي 
للتجارة العالمية ليصبح مورداً  ذا صلة 

ومستدام للمرأة  داخل البلديات  .

بلدي شحات 

يناقش إعداد مقترح لتشغيل محطات 
معالجة مياه الصرف الصحي

لقاء فرق إدارة مراكز تطوير وتدريب 
المرأة من أجل االستدامة

عميد وأعيان وحكماء بلدية مرادة 

يثمنون جهود المؤسسة الوطنية للنفط في حل المختنقات
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ثقافية

واإلعالمية  الثقافية  األوس��اط  نعت 
واألك���ادي���م���ي���ة ال��خ��م��ي��س، ال��ص��ح��ف��ي 
والباحث  واألك��ادي��م��ي،  ال��دب��ل��وم��اس��ي، 
اللواج  عبدالعاطي  عزالدين  السياسي 
ليلة  تعالى  الله  رحمة  إلى  انتقل  ال��ذي 
البارحة إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز ال 

46 عاما.
مواليد مدينة  الله من  الفقيد رحمه 
قسم  في  وتخرج   ،1976 عام  بنغازي 
العام  بنغازي  بجامعة  السياسية  العلوم 
ال��ت��رب��ي��ة  ق��ط��اع  ف���ي  وع��م��ل   ،1998
لتأسيس  اختياره  يتم  أن  قبل  والتعليم 
رئاسة  ت��وّل��ى  التي  ق��وري��ن��ا(   )صحيفة 
في  األول  بعددها  وانطلقت  تحريرها 

20 أغسطس 2007 ميالدي.
وج����اء اخ��ت��ي��ار ال���ل���واج رح��م��ه الله 
وبروز  الصحفية  كتاباته  رصانة  نتيجة 
المحلية  الصحف  عديد  في  مشاركاته 
إضافة  واإللكترونية،  الورقية  والدولية، 
العلوم  مجال  في  الجّمة  إصداراته  إلى 

السياسية واألنثربولجي.
كما التحق اللواج بالسلك الدبلوماسي 
عام 2008، وأوفد في مطلع العام نفسه 
لشغل منصب الملحق اإلعالمي بسفارة 
ليبيا لدى المملكة المغربية وفيها تحصل 
على إجازة التخصص العالي الماجستير 

في جامعة محمد الخامس العريقة.
وس��اه��م ال���ل���واج ك��إع��الم��ي وب��اح��ث 
وم��ح��ل��ل س��ي��اس��ي ف��ي ع��دي��د ال��ق��ن��وات 
في  بالده  إلى  عودته  عقب  التلفزيونية 
العام 2011 قبل أن يتم تعيينه عضوا 
االق��ت��ص��اد  بكلية  ال��ت��دري��س  ه��ي��أة  ف��ي 

والعلوم السياسية في جامعة درنة.
وقد عانى الفقيد في اآلونة األخيرة 
بسبب   ، الصحية  حالته  ف��ي  ت��ده��ورا 
بينها  وم��ن  السكري  م��رض  مضاعفات 
على  دخل  التي   ، النظر  مشاكل ضعف 
إث��ره��ا ف��ي ح��ال��ة ان��ع��زال ع��ن مختلف 
إلى  وأّدت  يرتادها  كان  التي  األنشطة 
التي  الكتابة والقراءة  القدرة على  فقده 

شغلت شغفه وكونت فكره.
 – األعلى  الرفيق  إلى  اللواج  وانتقل 
فجر الخميس جراء نوبة قلبية مفاجئة 
عنه،  األكسجين  ان��ق��ط��اع  ف��ي  تسببت 

وأدت لوفاته.
ووري جثمانه الطاهر بحضور مهيب 
من مختلف األوساط الثقافية واإلعالمية 
واألكاديمية، ظهر الخميس الموافق 09 
من  مسيرة  بعد  ميالدي،  يونيو 2022 
في  ال��ب��ارزي��ن  لعديد  وتعليمه  العطاء، 

المجال الصحفي واألكاديمي.
بكامل  الليبية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  ونعت 
الدين  ع��ز  الصحفي  الفقيد  طاقمها 
يتغمد  ب��أن  سبحانه  الله  داعية  اللواج 
أهله  يلهم  وأن  رحمته  ب��واس��ع  الفقيد 
والسلوان.  الصبر  جميل  ومحبيه  وذويه 

إنا لله وإنا إليه راجعون.   

الموت يغيب الصحفي والباحث 
ال���وزراء السياسي عزالدين اللواج مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  اجتمع 

يوم  القطراني  علي  الليبية  بالحكومة 
األحد الماضي مع عدد من موظفي ديوان 
الثقافة بالمنطقة الشرقية والنخب الفنية 
العامة  األشغال  وزير  بحضور  والثقافية 
الهجرة  لشؤون  الدولة  ووزير  نصر شرح 

غير الشرعية فتحي التباوي.
وتم خالل االجتماع مناقشة اإلجراءات 
قبل  م��ن  إت��خ��اذه��ا  ت��م  ال��ت��ي  التعسفية 
الوالية  المنتهية  بالحكومة  الثقافة  وزيرة 
بسحبها لكافة اإلختصاصات من الديوان 
بالمنطقة  الثقافة  مكاتب  من  ومطالبتها 
الشرقية عدم التعامل مع الديوان، األمر 
والنخب  ال��دي��وان  موظفي  أعتبره  ال��ذي 
لتعزيز  ال�����وراء  إل���ى  خ��ط��وة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

المركزية.

ال��دي��وان  موظفي  أك��د  جانبهم  وم��ن 
هذه  بأن سبب  والفنية  الثقافية  والنخب 
اإلجراءات التعسفية هو قناعتهم الكاملة 
الليبية  الحكومة  به  أتت  الذي  بالمشروع 
ورؤيتهم بأنها الحل الوحيد الذي سيخرج 

البالد مما هي فيه.
على  أك��د  االج��ت��م��اع  خ��الل  القطراني 
الثقافة  ب��دي��وان  ال��م��س��اس  ض���رورة ع��دم 
تتجه  الليبية  الحكومة  ، وأن  واختصاصته 
دواوي���ن  ب��إن��ش��اء  ال��م��رك��زي��ة  تفتيت  ن��ح��و 
ل���ل���وزارات، وإن ه��ذا اإلج����راء س���واء هو 
اإلج���راءات  كافة  إت��خ��اذ  وسيتم  وال��ع��دم، 
الحكومة  ب��أن  مضيفاً  حياله،  المناسبة 
الليبية تدعم الحركة الثقافية وتسعى إلى 
تطويرها واليمكن أن يتم شلها او حصرها 

ببعض اإلجراءات الغير منطقية.

مفوضية  مجلس  رئ��ي��س  ن��اش��دت 
مبروكة  المحامية  المدني  المجتمع 
للتدخل  الرئاسي  المجلس  بالتمر، 
إللغاء القرار رقم )242( الصادر عن 
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

هذا وينص القرار على تشكيل 
ل��ج��ن��ة ت��ت��ول��ى دراس�����ة وم��ت��اب��ع��ة 
ع��م��ل ال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وف��ق 
واحتياجاتها  الدولة  استراتجيات 

في كل القطاعات.
وقالت المحامية مبروكة بالتمر 
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي: “نحن  ف��ي   –

المجلس  األول��ى  بالدرجة  نُناشد 
هذا  إللغاء  يتدخل  بأن  الرئاسي؛ 
أو بآخر  يُهين بشكل  الذي  القرار 
بعدما  الليبية،  الدولة  إلى  ويُسيء 
ال���دول  م��ق��دم��ة  ف��ي  ليبيا  ك��ان��ت 
اإلنسانية  للمساعدات  المانحة 
اآلن  أصبحت   ،2011 ع��ام  قبل 
على  ب��ن��اًء  استراتيجياتها  تبني 

دراسة عمل المنظمات الدولية”.
وتابعت بالتمر: “قرار الحكومة 
العيوب،  من  الكثير  ويشوبه  ُمبهم 
والقرار لم يُبن على دراسة لماهية 

من  يُحدد  ول��م  المنظمات،  عمل 
هل  المقصودة؛  المنظمات  ه��ي 
الحكومية  الدولية  المنظمات  هي 

أم غير الحكومية”.
“المنظمات  بالتمر:  وأضافت 
عبر  المنح  تنفق  ع���ادة  ال��دول��ي��ة 
البرامج التي تنفذها مع منظمات 
أخ�����رى ف���ي ال���دول���ة ول���ي���س مع 
مع  التعامل  أن  كما  الحكومات، 
ال��م��ن��ظ��م��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ُم��غ��اي��ر 
للتعامل مع المنظمات الدولية غير 

الحكومية”. 

فعاليات  التونسية،  العاصمة  استضافت 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ت��أس��ي��س��ي الت���ح���اد ال��ن��ق��اب��ات 
الدولية  المنظمة  برعاية  العربية،  الموسيقية 
للحوكمة المحلية، بحضور )12( نقابة عربية 
ومن بينها ليبيا؛ وذلك في مبادرة تعد األولى 

من نوعها في العالم العربي.
مسرح  في  أقيمت  التي  التظاهرة  وتهدف 
صّف  توحيد  إل��ى  الثقافة  بمدينة  األوب����را 
مبدأ  وإرس��اء  العربية،  الموسيقية  النقابات 
المهن  ع��ن  وال��دف��اع  بينها  فيما  التضامن 
الموسيقية والفنانين والعازفين في كل البلدان 
الدولية  المنظمة  إليه  المعنّية وهو ما تسعى 
عنها  الممثل  لسان  على  المحلية  للحوكمة 

"لطفي البلعجي" .
بصدد  المنظمة  أن  "ال��ب��ل��ع��ج��ي"  وأف����اد 
داعما  التأسيس  هذا  خطوات  أول��ى  مواكبة 

منها للموسيقى والفن والثقافة عموما وذلك 
ال��وط��ن  ف��ي  الموسيقيين  ص��ف��وف  لتوحيد 
تعمل  ربحية  غير  مؤسسة  لكونها  العربي، 
تكريس  إلى  وتسعى  الالمركزية  تحقيق  على 
إلى  وتحتكم  مستدامة  غير  التنمية  أه��داف 

جملة من الكفاءات 

شارك  المؤتمر  ه��ذا  أن  بالذكر  الجدير 
المنّظم  البلد  بصفتها  تونس  م��ن  ك��ل  فيه 
وسوريا  وموريتانيا  ومصر  والمغرب  وليبيا 
ولبنان وفلسطين والسودان والعراق واألردن 
وال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت 

والبحرين وقطر. 

كتب | أماني الفايدي
السبت  ي��وم  صباح  بنغازي  بمدينة  أقيم 
لعام  المسرحي  المهرجان  الجاري،  يونيو   4
2022 م بمؤسسة الصمود اإلعدادية للبنين 

تحت مسمى “المرحوم هيثم درباش”.
المدرسي رافع  النشاط  وقال مدير مكتب 
عدد  فيه  ش��ارك  “المهرجان  إن  ال��ت��اورغ��ي 
وعدد  المدينة،  في  تعليمية  مؤسسة   ”25“

“4” رياض األطفال”.

وتابع التاورغي: “حاولنا هذا العام أن يكون 
وكانت  م��رة،  ألول  األطفال  لرياض  مشاركة 
لمسة جميلة من المسرح ومكتب النشاط الذي 
تم فيها تكريم األخوة الذين عملوا في مسيرة 
المسرح المدرسي، سواء الذين توفاهم الله أو 
األخوة الفنانين المتواجدين حالًيا على رأسهم 

األستاذ رافع نجم”.
م���ن ج��ت��ه��ه، ق���ال رئ��ي��س وح����دة ال��ت��رب��ي��ة 
عقيلة  بنغازي  التعليم  دي��وان  في  المسرحية 

حسن الفارسي: “يُعد هذا اليوم تنفيذ الخطة 
تم  والتعليم،  التربية  نشاط  لمكتب  العامة 
المسرح  نشاط  عملية  وإنطالق  إفتتاح  اليوم 
بالمجال  مهتمة  شخصية  بحضور  المدرسي 

المسرحي”.
وأضاف الفارسي أنه على هامش المهرجان؛ 
تم تكريم األساتذة التربيويين والفنانين الذين 
كان  ال��ذي  المنشط  هذا  إحياء  في  ساهموا 
برعاية المرحوم هيثم درباش، وسيستمر هذا 
العرض إلى الثامن من مايو الحالي، وسيكون 
للفائزين  وتكريم  الشعبي  بالمسرح  االختتام 

من المؤسسات التعليمية المشاركة.
من جهة أخرى، قال الكاتب محمد الُصهبي: 
المدرسي  المسرح  بالمهرجان  اليوم  “أش���ارك 
بمسرحية )حوشنا وين(؛ لألطفال للصف الثالث 
والرابع اإلبتدائي، وتحكي أحداث هذه المسرحية 
بضياع طفل من منزلهم، رغم قلة اإلمكانيات إال 

أننا نقوم بأشياء ترفيهية للطالب”. 

القطراني يجتمع بعدد من موظفي ديوان وزارة الثقافة 

مجلس مفوضية المجتمع المدني ُيناشد الرئاسي إللغاء القرار 
رقم )242( الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية

بمشاركة ليبية: تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية

انطالق المهرجان المدرسي للمؤسسات التعليمية في بنغازي
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

ياصديقي 

 انسان الخير

لْم َيُعْد للِشْعِر ِفي ِضلِعي َمَكان
أقفَر الَصدُر وأْضَمَرِت الُجُفون
ُثم َنادى ِمن َغياَباِت الَزَمان 

سَارٌق قْد َعاَش َما بيَن الُضلوع
وتنادْت َمْع َصريِر األْمِسياِت

أغنياٌت أقَحَمتني في الُجنون 
يا لهذا الليل .. يا لألمسيات

يا ِلَشْمٍس ُحّرة  تهوى الُطلوع 
باألمومْة ؛ نبَدُأ الُحَب و ُنْبِدي

ُحبَنا الَحاِني الُمَسجِل بالعيون  
تتجلى .. في ُخطانا آنذاك 

َجْذَوةُ  اآلباِء فينا .. و الشموع 
أخواٌت ؛ من نواِة األمهاِت 

ُثم ُصنواٌن ؛ وَتفصيلي َيُخون 
كيف ُيبدي المرء حبًا يا فتاي ؟
هكذا الُسؤُل ، وأخفقِت الُجموع
إني إْن أحببُت ال أخفي الَحناَن

أكتُب الِشعر وال َتخفى الُشجون
َعْبُدْو ! َحْمَزْة ! وُبْوَبْكٍر و ُفالن  
أخوٌة في القلِب و القلُب َيُجوع 
نادي باألسماِء عنَد األقحوان 
يا فؤاِدي واْسَتبْق لْحَن الُمتون 

َو تَمّهْل ال َتقْل قواًل لئيمًا 
لسَت َتدري َمن َسيذرُفها الُدموع 

يا صديقي ال َتِغب عني كثيرًا 
فأنا المسجون في تلك السجون 

في حنيٍن و اشتياٍق ، ومودة
إن تراءت َضج قلبي بالقروع 

لسُت أخفي الُحَب إني يا خليلي 
ليس يخفى أنني أيضا حنون 
إال أني أخفي هذا الفعل فعال
وأعاني من تالفيف الدروع 

 على األخياِر تْسليُم
 بفعٍل كاَن ُيْنِجينا

*  *  * 
 لُكلِّ الخيِر تعظيُم
 من األقداِر ُيْحِمينا

*  *  * 
فُيْعِطي ُكّل ُمْحتاٍج

 وبالَخيراِت َيكِفينا 
*  *  * 

ا  وَيدُعو بالُمنى رّبً
 ُيعيُد الُكلَّ آِمينا

*  *  * 
 فساِعْد ُمدَّ أْيِديَك
 فإّن الخيَر َمرُهونا

*  *  * 
قي فيِه  ليوٍم َنتَّ

 ِمَن األْهواِل آِتينا
*  *  * 

 فُكْن للّناِس إْنساًنا
ْينا ُيِقيُم الحقَّ والدِّ

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

 ■ بقلم: ميساء السعدي - اليمن

وطٌن ال حلوى

رت�ابة

النني عربية

كيف نزهر..

■ بقلم: نسرين محيسن 

■ بقلم: دريد اإلدريسي

■ بقلم : إبِتهال العوكلي

■ بقلم : مقبولة أرقيق 

أجلس أنا ورفيقي
نحتسي الغربة مًعا 

أحاول شّم رائحة الوطن في 
كفه 

نشتم الحدود واالستوطان 
نبكي كل شوارع الوطن 

التي لم نزرها

ننشد أناشيد التراث
نتحدث بحرية 

ال يدركها لساننا الملتوي 
وال يفهمها أحد غيرنا 

نلعن الساسة والقادة 
ومشعلين الحرب ومنفذيها 

نتحسس خريطة الوطن 

التي نحفظها عن ظهر قلب 
نرسم من دموعنا نهًرا 

يصل بنا إلى حضن الوطن 
نلون شوارع المدينة 

ونضيء أزقة الحي 
ونركض للجارة 

لنعلب معها 

نقبل يد العجوز 
ونعطي الحلوى 

للبائع ثم نسأله 
منها  ب���داًل  أعطيتنا  ه��اّل 

وطن؟

قتلت الرتابة رغبة االستمرار على كوكب األرض، ففنجان 
م��رارت��ه،  رغ��م  م��ًرا  أصبح  صباح  ك��ل  يشرب  ال��ذي  القهوة 
وبُت  مفعولها  برد  سمجة،  أصبحت  القديمة  واألغنيات 

أكررها كل يوم أو كل وقت بحًثا عن اللذة األولى.
البداية لحظة فاصلة في الزمان والمكان ال تستمر، واللذة 
وال  تستمر  بداية  فال  أجل   ... الروح  وارتواء  السعادة  ذروة 
لذة تدوم، كلها تتحول إلى أحداث من الماضي لتتغذى على 

ذكراها.
وتبدو  بينها،  ما  في  الكلح  تتقاسم  المتنوعة  المارة  وجوه 

نفسه  ليكرر  قّدر  شيء  كل  وكأن  اختالفها،  على  متشابهة 
ليدور في دائرة مفرغة.

تشرق  عنها،  ِع��وًض��ا  أخ��رى  وُتخلق  لتنتهي  حياة  ُتخلق 
الشمس لتعلن عن الصباح كما تعلن على نهاية اليوم عند 
كل  المناخية  بمزاجيتها  السنة  فصول  تتقاذفنا  مغيبها، 
عام ....أجزم أن كوكب األرض سئم تكرار نفسه منُذ القدم، 
أرضه،  خارج  جميًعا  ويركلنا  طوره  عن  سيخرج  يوم  ذات 
ليجّرب دورة سنوية أخرى...حول شمس أخرى...في مجرة 

أخرى...وربما في كون آخر.

النني عربية 
وبعروبتي اتباهى 

في رحم البالغة تكورت
وفي كَنَف المعاني تكونت

وامِق فمي بحرف الضاد 
اكثر من حمرة الشفاه

عربية بلسان بين الناطقين  
يفوح عطًرا بالمعنى واللفظ

عربية بصوٍت
يعلو بالفصاحة في االرجاء 

صداه يردد الضاد
وفي االنحاء َيرّتل

انا العربية وبعروبتي اتباهى
لي لغة بالنحو والصرف تتعاقد

وبخطوطها المنمقة تتعالى
انا العربية بدمي تسري 

احرفها ومعاجمها
لها من الكلمات نهًرا يعج بها 

وبحُر في احشايه كنوز القواعد..
ارَعُن َمن ِاْنَكَفّ عن محاسنها

وتعوج لسانه بغير ضادها،
ارَعُن َمن حسب ان الحضارة تمكن 

في غير ابجديتها
وهي لغة القراءن واالنبياء،

جعل التعجيز في طياتها 
ال تشيخ وال تندثر 

ستظل سامقة ومرموقة ومنبلجة 
من بين جل اللغات

كيف تتراجع
 ... ورقة...

وجدت نفسها 
متورطة فى عشق

...مقص ...
كيف يحرق الجمر

عود بخور جاء 
بكامل شذاه 

و عطره 

...ليعانقه...
كيف يتجمد الحبر 

فى لحظة بوح ..
و يخذل قلم يغفو بسالم  

بين أصابعي ..
ويخذلني..

كيف للشمس أن تأخذ 
معها الدفء و النور ..

وتترك الظلمة تفترس 

أحالم عاشقة تحولت
ل...كوابيس .

كيف يقابل الود بالجفاء 
ونحن من ولدنا من بذور 

ال تجيد إال أن تزهر 
وتبالغ فى العطاء 

مهما واجهتها سنين 
البتالء...

لّما مّرت الحرب
تموُت  ال  مشؤومة،  بقعٍة  في  ول��دُت 
ُتميت.  بل  طالت؛  مهما  فيها  الحرُب 
يخرُج  مؤجلة،  جنازاٍت  جميًعا  ُكّنا 
وي��رت��دوَن  ال��م��دارس،  إل��ى  صغارنا 
ِهم المدرسي؛ بالنسبِة  أكفاًنا تحت ِزيِّ
لنا كان األمُر مختلًفا، فلطالما نمَنا 
بجانب نعوشنا، كي ال نشعَر بالغربِة 

إن ِجئناها على فجأة.
نا القديم،  تزورني أيًضا ذكرياُت حيِّ
ك��ان��ت ال��ق��ذائ��ف ت��ت��س��اق��ُط على 
الُهموم؛  حاُل  حاُلها  تباًعا،  رؤوسنا 

ال زلُت أذكُر جيًدا القذيفَة األولى، 
وجزًءا  منزلنا  سقف  أصابت  فلقد 
من قلبي، بعد شعوِر الصدمة، سألُت 
الَسأُم  والدي سؤااًل عفوًيا، يفيض 
للحرِب  "أليَس  جوانبه:  على  من 
أجابني   " منِزَلنا؟  لتزاحمنا  منزٌل 
منتحتني  صغيرة  بابتسامٍة  أب��ي 
فلقد  "ابتسم  كبيرة:   طمأنينًة 

حصلنا اآلن على نافذٍة جديدة"
علينا  سقطت  ال��ت��ال��ي  ال��ي��وِم  ف��ي 
صديقتها؛   ِلُتجاوَر  ثانية  قذيفٌة 

مجدًدا،  وال��دي  حضِن  في  ارتميُت 
فقال لي : "حمًدا لله، هكذا ستشرُق 
لدينا الشمُس مرتين" فأدركُت أنني 
ووالدي نمتلُك العينين نفسها، ولكن 

تختلُف لدينا النظرة...
الحرُب  اعتادت  األحداث،  هذِه  بعد 
ة أكدْت  القدوَم إلينا، ولكنها هذِه المرَّ
لُتصيب  ع��ادل��ة،  تكوَن  لن  أنها  لنا 
أما  ب��اردة؛  رص��اص��اٍت  بتسِع  منزلنا 
بكل  وال��دي  قلَب  فسكنْت  العاشرة 

دفء، أُلمضي أنا حياتي ببرودتها.

■ بقلم: حسن بن غربية
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الغناوة / حتى لو عزاز انكروا   نحلف عليه عقلي عندهم
الشتاوة/  نحلف والناس تزكيني   راك بال عقل امخليني 
الغناوة / ابكاي  مامسح لي كبد ع الدار جيت ماليني زعل 

الشتاوة/ زعل ماليها شور الدار ابكا عيني مافك جضار 
الغناوة /  سما العين غيم  وبرق  يداون  رعود  الورا

الشتاوة / العين سماها مضايق بغيم وفيه بروق اتشق
الغناوة / مازال في عزيز الخير ينشد عليك وانت ناسية

الشتاوة/ فيه الخير عزيز القيته هو ينشد وانت ناسيته  

سنة  األب��ي��ار  مواليد  م��ن  الشاعر  ه��ذا 
فيها  وأم��ض��ى  األب��ي��ار  بمدينة   ، 1954م 
طفولته وشبابه ، حتى اشتعل رأسه شيبا 
صيته  ذاع   ، الممتع  أسلوبه  له  شاعر    ،
بين الشعراء ، لم يمدح في شاعر الشعبي 
الي  ينتمي  السابق  في  مسؤوال  أو  حاكما 
عن  وتغيب  امتنع  كما   ، الشهيبات  قبيلة 
الشعر  وم��ه��رج��ان��ات  ال��م��ش��ارك��ات  جميع 
الشعبي ، صدر له ديوان شعر تضمن معظم 
شعره الشعبي كان من اعداد وجمع إبراهيم 
الزول العمروني ومراجعة ابنه محمد صالح 
الورفلي  عبدالغني  حمد  مقدمته  وكتب 
قصيدة  بوعياد  صالح  الشعبي  وللشاعر 
أبيات  هذه  عنهم  غبت  أصحاب  في  رائعة 

منها :

أصحاب غبت نا عنهم قلت ياك يجوني
رايفت جيت القيت     ما يبوني 

أصحاب ننشد عنهم 
وما ينشدوا كيفي انظر كنهم ؟

ان كان عذرهم غير الظروف لهنهم
مجبور نقبال  وحتى وهو مشنوني

ما في ما فتشت ماجاء  منهم
تفتيش المذابح نا عليه  نهوني
وان كان األفعال الطيبة زكنهم

ما في ما نكش علي مدفوني
وان صار العدد عامات ما ايسدنهم 
وهم يحصدوا في اللي بها بذروني 
من غير حسد عاطيهم الله يغننهم

مبدور من مواجعهم وماحرثوني
وما من جوابد واجدة اسبقنهم
قديم في جرة حرث نا لقيوني
وهم في العقاب زمانهم مكنهم
في نين حنظل كلني ازرعوني

وبها الشي نا ما بيت شي نركنهم
مديت ليمنة باليسرة ال قوني 

بوعياد  صالح  الشعبي  الشاعر  ق��ال 
الشعبي  ال��ش��ع��ر  أغ����راض  مختلف  ف��ي 
لم  ال��ذي  المرض  من  عانى  المدح  ع��دا 
الله   رحمة  ال��ي  وانتقل   ، طويال  يمهله 
الله  رحمه  2015م  سنة  21فبراير  عن 

وأسكنه فسيح جناته .

شاعر وقصيدة 
الشاعر الشعبي صالح عياد مختار

إشراف: حسني نصيب املالكي

 غناوة وشتاوة 

ي����ال����ي����ب����ي����ا ق�����ص�����ة غ�������رام�������ي ص����ون����ي
ي��ال��ي��ب��ي��ا م��ت��م��ن��ي ت��ع��ي��ش��ي س��ع��ي��ده ف���ي ه���ن���اء وت��ه��ن��ي 
م������وس������م رب������ي������ع وب�����ال�����رب�����ي�����ع ت���ل���ون���ي
وت���ب���ق���ى ال���ح���ب���ي���ب���ة ف���ي���ك ه����ي واش����ون����ي 
ع���ش���ن���ا ع����ل����ى ص���������درك ب����ك����ل ح���ن���ان���ه
ه���������ذي وص�������ات�������ي وال���������وص���������اه ام�����ان�����ه

ع����اش����ق ح���ب���اي���ب ف���ي���ك ك���ي���ف ع��ي��ون��ي
وي���ب���ق���ى ش���ب���اب���ك ع���ل���ي ال���������ورود ي��غ��ن��ي

ت��ب��ن��ي  ي������وم  ك����ل  ال����س����ع����ادة  م  وق����ص����ور 
م��ب��دان��ا  م��ن  ف��ي��ك  نشينا  ي��ال��ل��ي  ي��ام��ش��ك��ان��ا 
م����اع����م����ري خ����اب����ن ف���ي���ك ي������وم ظ��ن��ون��ي 
ص�����ون�����ي غ��������الي وم�������اغ�������الي ت���ه���ون���ي

 العرب لوله قالت :

حكم وأمثال

ي����ا ل����ي���ب����ي���ا 

الشاعر_أحمد_إْرميله_الفاخري

قصيدة للشاعر محمد بوهارون 

الناس ناسية
 - خلك مع اللي تشوفها بعين اال 

الوذن خرابة نواجع 
- العصارة وعزة النفس ان ماتربيت 

عليهن تعيش طول عمرك تسمع 
بيهن 

- حبل الكذب قصير 
- حتى البحر مايكره الزيادة 

- حصانك جراي 
- حمارك وال حصان ابن عمك 

- حمل الجماعة ريش 
- الحن في الدنيا 

- الحرة اول ماتزرب بيتها 
*مساهمة من القاريء مختار بن 

غزي

• وتقعد 	 ال��ج��دي��ن  م���ال  ي��وف��ي 
صنعة اليدين.

• اخذاها من اخداها واحتزت.	
• الليل 	 وف��ي  اتطوف  النهار  في 

تغزل الصوف.
• الزير المليان ما يرنش.	
• الذهب 	 تعرفك  العشرة  ط��ول 

من القشرة.
• اللي فاته الكالم يقول سمعت، 	

يقول  ال��ط��ع��ام  ف��ات��ه  وال��ل��ي 
شبعت.

• براح وحماره راح.	

الناس ناسية دار المقام التاليه .. وعابية علي دار الزوال الخاليه
الناس ناسية دار المقام الدايمه .. وغافلة علي طاعة الله وهايمه
ها وأتعابها متواليه ر في العيون النايمه .. أشغال ِسَرّ ي تسِمّ مع الِلّ
اب مركب عايمه .. علي موج يقلب والعواصف عاليه وهلها كما رَكّ

*   *   *   *   *
الناس ناسية دار المقام الدايم .. ْتفوت الصالة وهو الواحد نايم

والدنيا لها يمشوا إسراء وجهايم .. ْنقولك غال واجد عليهم غاليه
ألهتهم ونسيوا من إن راد ْياليم .. ْعظام العباد وهي رمايم باليه

ْيحييهم ويمشوا للحساب القايم .. أسراب كيف جنحان الجراد الجاليه
*   *   *   *   *

الناس ناسية دار المقام الطايل .. وعابية علي دار المتاع الزايل
ي العبد منها كيف يصبح شايل .. ْتهونه وهي كانت هواه مواليه الِلّ

وال من ْفراقه تبتلي بعاليل .. وال تنوض تومي بالقناع ْمشاليه
*   *   *   *   *

الناس ناسية غافر جميع ْذنوبها .. وناسية صالة الصبح وان وجوبها
اليه ايجي وقتها ويفوت ما يشقوا بها .. تمشي بال نور القلوب الَدّ
ما تتركه من صبحها لغروبها .. لو كانت علي أمر الله مي متعاليه

*   *   *   *   *
الناس ناسيه يوم الوعيد أشقتها .. الدنيا علي طاعة الله ألهتها

وهي ْضعاف ما تقدر ْتطيق إن جتها .. ضحاتين من صهد الوميد الصاليه
ها وشرورها متماليه ي علي وسعتها .. سواد جَوّ يا بال النار الِلّ

*   *   *   *   *
ي بالنّص وارد فيها الناس ناسيه صاحب الجميل عليها .. وناسيه الِلّ

شراب من حميم المعدة يهريها .. يغلي كما غلي الزيوت الغاليه
ا من إن مات ْيجيها .. أوالد وبنات وال مواشي فاليه وال ينفعَنّ

*   *   *   *   *
ات القرون الماشيه الناس ناسية سيرة حديث الغاشية .. وناسيين هَزّ
ي لهم المنكر والكباير حاليه أصحاب الخطايا والنفوس الغاشية .. الِلّ

حت متكاليه ي منازل ناشيه .. في اجبال صّم لكن رَوّ وعاد وثمود الِلّ
*   *   *   *   *

ن أسباب الرفع والتنزيله الناس ناسية يوم الحساب وويله .. ْمَبِيّ
جميع من كتابه باليمين أعطيله .. عليه السالم اسلم وخذ ماداليه

والكافرين ينساقوا بغيظ جليله .. ويردوا لهاليب السعير القاليه
*   *   *   *   *

ي ما ْتدوم لوالي الناس ناسية يوم الوعيد التالي .. وهايمه مع الِلّ
ما من ملوك لهم قصور عوالي .. مالكين وْمعاهم خزاين ماليه

فنتهم وفاتوا كم زين وغالي .. وجاريه مع حسن الصباح مالليه
*   *   *   *   *

ه الناس عند ربي مختلف موقفها .. فيهم إسالم أصحاب دين وِعَفّ
ي الصالة ما يعرفها .. ْتقول منحدر من حزب َرّي إيطاليه وفيهم الِلّ
ليه ى .. كاّل عندنا ما عندها حاَلّ علي الحالة الموجودة إن كان توَفّ

*   *   *   *   *
الناس ناسية دار المقام التاليه .. وعابية علي دار الزوال الخاليه
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حوادث

عاملة أفريقية تسرق المنازل وشريكها يبيع مانهبته 

اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
تقبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والحرابة

الديوان / خاص
باشرت غرفة العمليات األمنية بتعليمات 
صادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة 
بيع  أكشاك  جميع  بإزالة  الليبية  العربية 
الهلوسة  وح��ب��وب  ال��م��خ��درات  وت���روي���ج 
والوحيشي  بوهديمة  بمنطقتي  الواقعات 

بمدينة بنغازي.
غرفة عمليات 

باشرت  الماضي  األسبوع  مطلع  خالل 
بقرار  المشكلة  األمنية  العمليات  غرفة 
الصديق  الليبي  ال��ع��ام  النائب  وإش���راف 
الشرقية  المنطقة  ف��ي  مهامها  ال��ص��ور 
الممتدة من مدينة سرت غربا إلى مدينة 

امساعد شرقا.
قرار  بحسب  العمليات  غرفة  وتتكون 
اإلدارة  م��دي��ر  فيه  كلف  ال���ذي  ان��ش��اءه��ا 
ال���ل���واء ص��الح  ال��ج��ن��ائ��ي  للبحث  ال��ع��ام��ة 
األج��ه��زة  جميع  م��ن  برئاستها  ه��وي��دي  
ليبيا إضافة إلسناد من  األمنية في شرق 
القوات المسلحة متمثل في اللواء طارق بن 
زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة 

والسجون العسكرية.
الغرفة  وتشكيل  إنشاء  ق��رار  ينص  كما 
الضبط  أوام��ر  تنفيذ  بمهام  تكليفها  على 

العامة  النيابة  ع��ن  ال��ص��ادرة  واإلح��ض��ار 
أوكار  المطلوبين ومداهمة  إضافة لضبط 
الفساد وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية 

في كامل المنطقة
هدم األكشاك 

عملية الهدم بحسب الصفحة الرسمية 
لإلدارة العامة للبحث الجنائي كانت بإسناد 
واللواء  المعزز  زي��اد  بن  ط��ارق  اللواء  من 
106 مجحفل وتعليمات من القيادة العامة 

للقوات المسلحة العربية الليبية.
بحسب  األمنية  العمليات  غرفة  ونوهت 

ب��ي��ان ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي   إل���ى أص��ح��اب 
االكشاك المخالفة في جميع مدن ومناطق 
االكشاك  تلك  إزال��ة  بضرورة  البالد  شرق 
كون  القانونية  للمسائلة  تعرضهم  قبل 
عمليات الغرفة التي انطلقت لن تتوقف إال 

بعد القضاء على تلك الظاهرة.
كما دعت غرفة العمليات األمنية " جميع 
المطلوبين لتسليم أنفسهم طواعية قبل ان 
تطالهم عمليات القبض التي باشرت فيها 
الغرفة بشكل رسمي بحسب اإلدارة العامة 

للبحث الجنائي.

الديوان / خاص
تمكنت اإلدارة العامة للبحث 
ك��ش��ف عصابة  م��ن  ال��ج��ن��ائ��ي 
تمتهن سرقة المنازل عن طريق 
تنظيف  في  تعمل  فيها  عضوه 
ال��م��ن��ازل )ش��غ��ال��ة( ع��ن طريق 

مكتب للخدمات المنزلية.   
سرقة وإلقاء القبض  

ت��ف��اص��ي��ل ك��ش��ف ال��ع��ص��اب��ة 
وإلقاء القبض عليها  أوضحها 
لصحيفة  خ��اص  تصريح  ف��ي 
اإلدارة  بأسم  الناطق  الديوان 
ال���ع���ام���ة  ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي 
العرفي  وليد  ضابط  مساعد 
قائاًل : إلقاء القبض جاء  بعد 
ورود معلوم�ات ألعض�اء مكتب 
ال��ت��ح��ري��ات ب������اإلدارة ال��ع��ام��ة 

ق�ي�ام  مفاده�ا  الجنائي  للبحث 
شخص نيجيري الجنسية ببي�ع 
ذهب مجهول المصدر والملكية 

لمحل بمنطق�ة شارع عشرين.
وع���ل���ى إث����ر ذل����ك ت��ح��رك��ت 
الدوريات للقبض على الشخص 

واالنتقال به لمقر اإلدارة وأثناء 
بأن  أع��ت��رف  معه  االس��ت��دالل 
م�ن  ببيعة  ق��ام  ال���ذي  ال��ذه��ب 
من  سرقتها  مس�روقات  ض�من 
شريكته  المواطنين  أحد  منزل 
تعمل  نيجيرية  وه��ي  عائشة 

بمكتب للخدمات المنزلية.
بحسب  أي��ض��ا  اع��ت��رف  كما 
العاملة  شريكته  أن   العرفي 
ف���ي ت��ن��ظ��ي��ف ال��ب��ي��وت ق��ام��ت 
المنازل  من  السرقات  بعديد 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ه��ا ع���ن ط��ري��ق 
جري  بينما  ال��خ��دم��ات  مكتب 
وإحالتهم  األخرى  ضبطها هي 
العامة  للنيابة  المسروقات  مع 
الت����خ����اذ ب���اق���ي اإلج��������راءات 

القانونية حيالهم.

الديوان / خاص
تمكنت اإلدارة العامة للبحث 
القبض  إل��ق��اء   م��ن  الجنائي 
يمتهن  عصابي  تشكيل  على 
الحرابة  وعمليات  ال��س��رق��ة 
والكيش  البركة  منطقتي  في 
ب��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي وإح��ال��ت��ه��م 
للنيابة العامة بعد اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية حيالهم.
يوضح  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 

السرقة
ع��م��ل��ي��ة ال���ق���ب���ض ج����اءت 
ألعضاء  معلومات  ورود  بعد 
العامة  ب�����اإلدارة  ال��ت��ح��ري��ات 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي م��ف��اده��ا 
تعرض أحد المواطنين لعملية 
سرقة نضيدة سيارته بمنطقة 
الكيش في مدينة بنغازي على 
إث��ر ذل��ك ب��دأ أع��ض��اء إدارة 
بالعمل على  والقبض  التحري 
إلى  خيوطها  وتجميع  الواقعة 

أن تحصلوا على مقطع فيديو 
ال��س��ارق  فيه  يظهر  للواقعة 
وفق  الحقا  ضبطه  ت��م  ال��ذي 

كمين محكم.
عصابة من 3 أفراد

وقالت اإلدارة عبر صفحتها 
التواصل  موقع  على  الرسمية 
االج��ت��م��اع��ي ف��ي��س ب���وك أن��ه  
باإلستدالل مع المقبوض عليه 
اعترف بقيام�ه بع�دة عملي���ات 
كما  الك�يش  بمنطق�ة  س�رقة 
أع���ت���رف ع��ل��ى ش���رك���اءه في 
عملية السرقة يكونون عصابة 
السلب  ت��م��ت��ه��ن  ث��ال��ث��ه��م  ه���و 
السالح  بقوة  المواطنين  من 

إضافة لسرقات أخرى .
التعرف على العصابة                             
التحريات من  إدارة  تمكنت 
التعرف والوصول إلى العديد 
ممن تعرضوا للسرقة والسلب 
بعد  العصابة  ه��ذه  قبل  م��ن 

أماكن  عليه  المقبوض  وصف 
ارتكبها  التي  السرقة  وقائع 

رفقة شركائه.
س���رد  اإلدارة  وت���اب���ع���ت 
باستدعاء  أنه  بالقول  الواقعة 
ال��م��واط��ن��ي��ن ال��م��ت��ع��رض��ي��ن 
تعرفوا  تلك  السرقة  لعمليات 
إضافة  عليه  المقبوض  على 
أف���راد  ب��اق��ي  ع��ل��ى  لتعرفهم 
صورهم  عرض  بعد  العصابة 

عليهم.
إلقاء القبض

وختمت اإلدارة أنه  بتكثيف 
إدارة  ت��وص��ل��ت  ال��ت��ح��ري��ات 
أماكن  إل��ى  والقبض  التحري 
العصابة  اف��راد  باقي  تواجد 
القبض  بعد  اعترفوا  والذين 
عليهم  بما نسب إليهم من تهم 
وتم إحالتهم للنيابة العامة بعد 
القانونية  اإلج����راءات  ات��خ��اذ 

حيالهم.

■ الديوان / خاص
حذرت اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
مدينة  في  الوقود  بيع  محطات  مالك 
الوقود  بنغازي وأصحاب شاحنات نقل 
العامة  السالمة  اتباع شروط  عدم  من 
المحدد وفق اجتماع عقد بمقر اإلدارة 

العامة للبحث الجنائي.
شروط السالمة 

 : أن  ل��ه��ا  ب��ي��ان  ف��ي  اإلدارة  وق��ال��ت 
اج��ت��م��اع ع��ق��ده ال��ل��واء ص��الح هويدي 
النفطية  للخدمات  ال��ش��رارة  وشركات 
السريعة  الطرق  وخدمات  نفط  وليبيا 
والراحلة والبريقة بحضور مدير مكتب 
العامة مقدم  الظواهر السلبية باإلدارة 
مكتب  ومدير  المهشهش  المنعم  عبد 
مقدم  ب��اإلدارة  الوقود  تهريب  مكافحة 
خالد هويدي جري فيه تحديد مجموعة 
تعبئة  بمحطات  السالمة  ش��روط  من 
الوقود في المدينة تفاديا لتكرار الكارثة 
بالمدينة قبل اسبوعين بعد  التي حلت 
إح��ت��راق ش��اح��ن��ة ن��ق��ل وق���ود ومحطة 

المالطي بمنطقة الفويهات.
التقيد بالشروط

البيان  بحسب  ال��ش��روط  تلك  وتعد 
إلزام أصحاب المركب�ات الخاص�ة بن�ق�ل 
بنغازي  مدينة  داخ�ل  ال�وق�ود  وتعبئ�ة 
ب�الخروج م�ن الس�اعة )12:00( ل�ي�ال 

إلى الساعة )06:00( صباحا.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى إل���زام ش��رك��ات نقل 
بعدم  والخاصة  العامة  البري  ال�وق�ود 
لمدينة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  اس��ت��خ��دام 
بنغازي في حالة نقل الوقود إلى المدن 
الشاحنات  سائقي  وإل���زام  ال��م��ج��اورة 
المهنية  ال��س��الم��ة  ب��ش�����روط  بالتقي�د 
هيئة  ط�ري�ق  ع�ن  الشامل  والتأمين 

السالمة الوطنية.
دورات السالمة  العامة

تضمنت الشروط أيضاً  اعداد دورات 
الوقود  نقل  شاحنات  لسائقي  تدريبية 
على كيفية التعامل مع الحرائق إضافة 
إلي إلزام شركات الوقود شركات توزيع 
اثناء  السالمة  بشروط  بالتقيد  الوقود 
تفريغ كل شحنة وقود وإيقاف ممارسة 
أي نشاط تجاري داخل محطات الوقود 

إال بموافقة هيئة السالمة الوطنية.
إض���اف���ة ل��ذل��ك ت��ش��م��ل ال���ش���روط " 
منظومات  لجميع  ال��دوري��ة  الصيانة 
الوقود ومتابعة  اإلطفاء داخل محطات 
التراخيص والعقود المبرمة للمتعاقدين 
ال�����وق�����ود وت��ج��دي�����ده�����ا وف�ق  ل��ت��وزي��ع 
االمن  لح�ف�ظ  بها  المعمول  ال�ش�روط 

والسالمة ".
العامة  اإلدارة  طالبت  بيانها  وخالل 
وتنفيذ  بالتقيد   " ال��ج��ن��ائ��ي  للبحث 
ان  مؤكده   " المذكورة  السالمة  شروط 
اإلج��راءات  اتخاذ  سيتم   " يخالف  من 

القانونية حياله".

تفاديًا لتكرار كارثة  )شيل المالطي (
اإلدارة العامة للبحث الجنائي تحذر 

محطات الوقود وشاحنات النقل 

بتعليمات من القيادة العامة   

غرفة العمليات األمنية تباشر هدم أكشاك المخدرات 
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لبطولة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
ك���أس ال��ع��رب ل��ك��رة ال��ق��دم داخ��ل 
ج��دول  ع��ن  للمنتخبات،  ال��ص��االت 
برنامج مباريات بطولة كأس العرب 
الرياضي الحالي 2021- للموسم 

.2022
في  الوطني  المنتخب  وسيلتقي 
الجولة االفتتاحية نظيره الفلسطيني 
الساعة  ت��م��ام  ف��ي  يونيو   21 ي��وم 

ليبيا  بتوقيت  مساء  ونصف  الثامنة 
فيما  بالدمام،  الخضراء  صالة  في 
مرحلة  منافسات  الفرسان  يختتم 
السعودية  بمواجهة  المجموعات 
توقيت  في  الجاري  يونيو   22 ي��وم 

المباراة األولى نفسه.
ي��ذك��ر أن ال��ع��اص��م��ة ال��س��ع��ودي��ة 
الرياض، كانت قد احتضنت مراسم 
ق��رع��ة ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ع��رب لكرة 

للمنتخبات  الصاالت  داخ��ل  القدم 
العربي  االت��ح��اد  بتنظيم   ،2022
السعودي  االتحاد  واستضافة  للعبة 
من  الفترة  الدمام خالل  مدينة  في 
وذلك  الحالي،  يونيو   28 إلى   20
المغرب  ليبيا  منتخبات  بمشاركة 
والكويت  وم��ص��ر  ال��ل��ق��ب(،  )ح��ام��ل 
وال��س��ع��ودي��ة وال���ج���زائ���ر وال���ع���راق 

وفلسطين وموريتانيا والصومال.

الديوان - ريميسا
الوطني  المنتخب  فقد 
نتيجة مباراته أمام غينيا 
دون  بهدفين  االستوائية 
رد، بالمباراة التي جمعت 
بين الفريقين يوم االثنين 
ال���م���اض���ي ع���ل���ى م��ل��ع��ب 
مبارياته  ثاني  في  ماالبو 
ب��ت��ص��ف��ي��ات ك�����أس أم���م 
بساحل   2023 أفريقيا 

العاج.
األول  ال���ه���دف  ج����اء 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال��غ��ي��ن��ي في 
عمر  م��ن   51 ال��دق��ي��ق��ة 
النيران  طريق  عن  اللقاء 
سجل  عندما  الصديقة، 
محمد التهامي هدًفا في 

مرماه.
وأضاف منتخب غينيا 
بالدقيقة  الثاني  الهدف 
ال�84 من ركلة جزاء، عن 

طريق فيدريكو بيكورو.
وش������ه������د ال�����ش�����وط 
ه����دف  إل�����غ�����اء  األول 
وسط  الوطني،  للمنتخب 
الالعبين  من  اعتراضات 

بصحة الهدف.
وف�������ق�������د ف������رس������ان 
المتوسط فرصة اقتناص 

بعد  المجموعة  ص���دارة 
األولى  الجولة  في  الفوز 
على منتخب بوتسوانا في 
ملعب شهداء بنينا الدولي، 
غينيا  منتخب  نجح  فيما 
التعويض  في  االستوائية 
بعد الخسارة القاسية من 
ملعب  في  تونس  منتخب 

األخير بالجولة األولى.
يُذكر أن الجولة الثانية 
شهدت  المجموعة  م��ن 
بوتسوانا  منتخب  تعادل 
مع ضيفه منتخب تونس، 
المنتخب  ينجح  ل��م  لكن 
ال��وط��ن��ي ف���ي اس��ت��غ��الل 
ال���ن���ت���ي���ج���ة واق���ت���ن���اص 

الصدارة.
وي���ح���ت���ل ال��م��ن��ت��خ��ب 
ص��دارة  حالًيا  التونسي 
ال��م��ج��م��وع��ة ال���ع���اش���رة 
حالًيا،  نقاط   4 برصيد 
الوطني  المنتخب  يليه 
برصيد ثالث نقاط، يليه 
االستوائية  غينيا  منتخب 
وأخ��ي��ًرا  ذات���ه،  بالرصيد 
نقطة  برصيد  وت��س��وان��ا 

واحدة.
وبدأ المنتخب الوطني 
ُمكون  بتشكيل  ال��م��ب��اراة 
من: معاذ الالفي، محمد 
ال��ورف��ل��ي،  سند  المنير، 
أح��م��د ال��ت��رب��ي، ص��الح 
رج��ب،  بلقاسم  ف��ك��رون، 
ال��ت��ه��ام��ي، عمر  م��ح��م��د 
الهوني،  حمدو  الخوجة، 
ال��ط��اه��ر، محمد  ص��ال��ح 

صولة.

حوار: مصطفى بوغرارة
الوطني  المنتخب  م��درب  مع  ح��وار  في 
بعد  الزيداني(  )أحمد  الكابتن  تاي  للمواي 
المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي في 
قلة  من  بالرغم  أن��ه  قائال:  ص��رح  أبوظبي 
التي  والظروف  المادي  والدعم  اإلمكانيات 
أن  استطعنا  للعبة،  العام  االتحاد  بها  يمر 
نكسر هذا الحاجز وشاركنا في بطولة العالم 
للمواي تاي، التي أقيمت بالعاصمة أبوظبي 
وتحصلنا على  المتحدة،  العربية  باإلمارات 

التصنيف الخامس والتاسع في البطولة.
المنتخب  بعثة  أن  ال��زي��دان��ي:  وأض���اف 
ثالثة  العبين،   6 من  تكون  أن  المفترض 
المنطقة  من  وثالثة  الغربية  المنطقة  من 
الشرقية ولكن كما ذكرت في السابق بسبب 
التأخر في عدم الحصول على تذاكر تسبب 
المنطقة  من  لالعبين  اإللتحاق  ع��دم  في 

الغربية لبعثة المنتخب.
المنتخب قد وصلت  بعثة  أن  إلى  وأشار 
ولكن  الميزان،  بفئة  تلتحق  ول��م  متأخراً، 
ال��م��ب��ذول��ة م��ن قبل  ال��ل��ه وال��ج��ه��ود  بفضل 
الليبي  االت��ح��اد  رئ��ي��س  ال����زروق(  )محمد 
للمواي تاي، و)عبدالسالم الجازوي( عضو 
و)محمد  المشارك،  الوفد  ورئيس  االتحاد 
أن  استطعنا  االتحاد،  لجنة  عضو  حسين( 

نعبر هذة األزمة.
تكونت  التي  المنتخب  بعثة  أن  وأك��م��ل: 
البوسيفي  سعيد  )عبدالمعين  الثالثي  من 

وم��ح��م��د الم��ي��ن ال��م��ه��دوي وه��ب��دال��رؤوف 
ينالوا  أن  استطاعوا  س��اس��ي(،  ال��ش��ري��ف 
الخسارة  من  بالرغم  الحاضرين،  إعجاب 
ف���ي ال���ن���زالت؛ ب��س��ب��ب ع���دم االس��ت��ع��داد 
وخارجية،  داخلية  معسكرات  في  والدخول 
في  طائلة  أم��وال  لهم  أمام العبين تصرف 

المعسكرات.
ونوه إلى أن هذه ليست النهاية، وستكون 
هناك مشاركة لفئة الصغار في بطولة العالم 

“للكيك بوكسينغ”، والتي ستقام في إيطاليا 
خالل شهر 9 القادم.

تم  البطولة  ختام  ف��ي  حديثه،  واختتم 
ال��روؤف  )عبد  فتحصل  الالعبين  تصنيف 
الشريف( على الترتيب التاسع في وزن 57 
على  البوسيفي(  )عبدالمعين  وتحصل  ك، 
الترتيب الخامس في وزن 71 ك، ولكن إلى 
اآلن لم يتم تصنيف )محمد المهدوي( على 

وزن 60 ك. )وال _ بنغازي(

مواعيد مباريات منتخبنا في بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصاالت

فرسان المتوسط يفقد نتيجة مباراته أمام غينيا االستوائية بتصفيات أفريقيا

الزيداني: الظروف التي يمر بها اتحاد لعبة “المواي تاي” منعتنا من االنتصارات

ت���وج ال��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ق��ف��ز ال��ح��ر 
بفضية  الماضي،  االربعاء  يوم  بالمظالت، 
تتواصل  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
رغم  العراقية  أرب��ي��ل  بمدينة  منافساتها 
المنتخبات  بقية  م��ن  ال��ق��وي��ة  ال��م��ن��اف��س��ة 

المشاركة.
التتويج  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  واس��ت��ط��اع 
المراكز  على  والحصول  الفردي  بالميدالية 
الثاني والرابع والثامن والتاسع على مستوى 

الدول العربية في الفردي .
الليبي  المنتخب  قائمة  يلي  وفيما 
البطولة  م��ن��اف��س��ات  ف��ي  ال��م��ش��ارك 

العربية الثانية:
القافز – وسام محفوظ .. الترتيب الثاني
القافز – أسامة الزروق .. الترتيب الرابع
القافز – سالم اسميو .. الترتيب الثامن
القافز – أحمد خميس الترتيب التاسع

القافز – أنيس العبيدي الترتيب العاشر
تقام  البطولة  ه��ذه  منافسات  أن  يذكر 
المركزي  العراقي  الجوي  االتحاد  بتنظيم 
للرياضات  العربي  االتحاد  إش��راف  وتحت 
الجوية خالل الفترة من 1-6 الى 6-12-

2022م.  
وت���ت���ض���م���ن ال���ب���ط���ول���ة م���ج���م���وع���ة م��ن 
االختصاصات على غرار )القفز المظلي – 
بطولة للطيران االنحداري – بطولة الطيران 
المنافسات  هامش  على  وتقام  بمحرك(، 
والطيران  المظلي  للقفز  تحكيمية  دورات 

االنحداري.

المنتخب الوطني يتّوج بالقالدة 
الفضية في البطولة العربية 

للقفز بالمظالت


