
"عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  عبر 
صالح" عن تطلعه في هذه المرحلة التاريخية التي 
تمر بها البالد لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تطوي 
النفوس  بها  وتتطهر  واالحقاد  الصراعات  ماضي 
وتستنهض بها الهمم بخطوات ثابتة نحو بناء دولة 

القانون والمؤسسات. 
وقال المستشار "عقيلة صالح" في كلمة له خالل 
االستراتيجية  الرؤية  إلط��الق  االفتتاحية  الجلسة 
لمشروع المصالحة الوطنية )عبر تقنية الزوم( نتطلع 
الى ان ننطلق نحو انجاز مصالحة وطنية حقيقية 
تضمن تحقيق األمن واآلمان واالستقرار، إلى دولة 
ال إقصاء وال تهميش فيها وللجميع حقوقهم وعليهم 
واجباتهم طبقا لدستور يرتضيه الجميع وقوانين ال 

تفرق بين قوي وضعيف. 
ركن  المصالحة  أن  النواب  مجلس  رئيس  وأك��د 
أساسي في بناء الوطن، وضمان استقراره ونهضته 
وواجبا شرعيا ولنا العبر والدروس في شعوب شقت 
صفحات  وطوت  الوطنية  المصالحة  عبر  طريقها 
منا  يستوجب  ما  وهذا  واالستبداد،  الظلم  ماضي 
جميعا، الدفع بجدية وصدق وإخالص إلنجاز هذه 

الغاية النبيلة ودعمها بمختلف الوسائل دون تأجيل 
او تأخير. 

بها  نتجاوز  وطنية  لمصالحة  نتطلع  واض��اف   
االخ��وة  معاني  اسمى  بها  ونرسخ  والعبث،  العنف 
ثقافة  لتصبح  التسامح  قيم  بها  ونعزز  والمساواة 
والقدرات  والكفاءات  الطاقات  بها  وتتوجه  سائدة 
نحو العمل والبناء، مؤكدا أن ليبيا ليست لالرتهان او 

المساومة وهي االرض التي قدم اهلها التضحيات 
من اجل حريتها واستقاللها، وحري بنا التنازل بين 
بعضنا البعض من اجلها لضمان سالمتها ونهضتها. 
"عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  ودع��ا 
لالطالع  الرئاسي  المجلس   ، كلمته  ف��ي  ص��ال��ح" 
المصالحة  قانون  مشروع  وعرض  الوطنية  بمهمته 

الوطنية على مجلس النواب في اقرب وقت. 

رئ��������ي��������س م������ج������ل������س ال�����������ن�����������واب ال������م������س������ت������ش������ار "ع������ق������ي������ل������ه ص��������ال��������ح":

البالد واالستقرار في  واآلمان  األمن  إلى مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق  نتطلع 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس الحكومة الليبية يعقد 
اجتماًعا مغلًقا في وزارة 

الخارجية البريطانية
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المستشار عقيله صالح يؤكد 
دعمه لوزارة العمل والتأهيل 

ألداء مهاّمها على الوجه األكمل

ص4اخبار

المجلس الرئاسي يعلن عن 
الرؤية اإلستراتيجية لمشروع 

المصالحة الوطنية

المكلفة من  الحكومة  رئيس  قال 
باشاغا"  فتحي   " ال��ن��واب  مجلس 
انتهت  المتحدة  األم��م  خ��ارط��ة  إن 
بإجراء  التزامه  نجاح"، مؤكًدا  "دون 
انتخابات  ديمقراطية   انتخابات 
ديمقراطية بدعم من األمم المتحدة.

ت��غ��ري��دة نشرها  ج���اء ذل���ك ف��ي 
باشاغا يوم الخميس الماضي على 
موقعه بتويتر شدد خاللها على أن 

الوقت  قد حان لحوار ليبي ليبي.
الحكومة عن تطلعه  وعبر رئيس 
لتنفيذ  المعنية  األطراف  مع  للعمل 
»خارطة الطريق نحو التعافي« التي 

أطلقها مؤخرا . 
وت��ه��دف »خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق نحو 
»االستقرار  تحقيق  إل��ى  التعافي« 
والتعافي« من أجل »ضمان مستقبل 
»إجراء  على  وتشدد  لليبيا«،  أفضل 
حرة  وتشريعية  رئاسية  انتخابات 
أقرب وقت ممكن حتى  ونزيهة في 
يكون للشعب الليبي الحق في تقرير 
القرار  المصير، ويكون هو صاحب 

النهائي في مصيره ومستقبله«.
وكان رئيس الحكومة المكلفة من 
االربعاء  ي��وم  بعث  ال��ن��واب   مجلس 
العام  األمين  إلى  برسالة  الماضي، 
لألمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، 
يفيد بعزمه قيادة الجهود المبذولة 
إلجراء االنتخابات في لیبیا بأقرب 
تفويض  انتهاء  بعد  ممكنة،  فرصة 
تحديد مسار  بشأن  المتحدة  األمم 

االنتخابات.

وق������ال ب���اش���اغ���ا ف����ي خ��ط��اب��ه 
لغوتيريش: “أصدرت في وقت سابق 
خارطة الطريق نحو التعافي الخاصة 
بي، التي سيُعلن عن تفاصيلها خالل 
أولويات  تحدد  المقبلة،  األسابيع 
للشعب  ستضمن  ال��ت��ي  حكومتي 
مصيره،  اختيار  ف��ي  الحق  اللیبي 
واس��ت��ت��ب��اب أم��ن��ه وات��ج��اه��ه نحو 

االزدھار االقتصادي”.
بالشكر  الحكومة  رئيس  وتقدم 
جهودهم  نظير  ال��م��ت��ح��دة  ل��ألم��م 
طيلة 11 سنة مضت، الفًتا إاّل أنه 
ق��د ح��ان ال��وق��ت إلي��ج��اد ح��ل ليبي 
انتخابات،  إجراء  من  يمّكن  -ليبي، 
وإص����الح����ات م���ن خ����الل خ��ارط��ة 
التحديات  ويواكب  المعلنة  الطريق 

التي تواجه البالد.
وأعرب باشاغا عن تطلعه لمقابلة 
خالل  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
بنيويورك؛  العامة  الجمعية  اجتماع 
التي  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  لمناقشة 

اقترحها.

ال��س��ي��د رئ��ي��س مجلس  ال��ت��ق��ى 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 
ب��م��ك��ت��ب��ه ف���ي م��دي��ن��ة ال��ق��ب��ة ي��وم 
ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي رئ��ي��س وف��د 
خارجية  وزي��ر  األفريقي  اإلت��ح��اد 
”ج��ان  السيد  ب��رازاف��ي��ل  الكونغو 
ك��ل��ود” ووف���د اإلت��ح��اد األف��ري��ق��ي 
لجنة  رئيس  بحضور  له  المرافق 
الخارجية والتعاون الدولي بمجلس 
العقوري”  ”يوسف  السيد  النواب 
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 

“عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
مجلس  رئيس  السيد  فإن  بليحق” 
ال���ن���واب خ���الل ال��ل��ق��اء ث��م��ن دور 
اإلتحاد األفريقي في دعم استقرار 
الديمقراطية  قواعد  وإرساء  ليبيا 
الحثيث  وسعيه  السلمي  والمسار 
ل���ل���ب���دء ف����ي م��ص��ال��ح��ة وط��ن��ي��ة 
الليبي  الشعب  أب��ن��اء  بين  شاملة 
لمرحلة  والتمهيد  الفرقاء  وجمع 

االنتخابات.
من جانبه أكد السيد رئيس وفد 

خارجية  وزي��ر  األفريقي  اإلت��ح��اد 
الملف  أن  ب���رازاف���ي���ل  ال��ك��ون��غ��و 
وعلى  بالغ  باهتمام  يحظى  الليبي 
اإلتحاد  رئاسة  في  مستوى  أعلى 

األفريقي.
كما أكد السيد ”جان كلود” بأن 
اإلتحاد األفريقي يعمل منذ سنوات 
من أجل تجاوز الشعب الليبي أزمته 
وأن المصالحة الوطنية هي الحل 
الوحيد للخروج من جميع األزمات 

التي تمر بها ليبيا.

مؤكدا التزامه بإجراء االنتخابات... باشاغا: حان الوقت لحوار ليبي ليبي

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وفد االتحاد اإلفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل

ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د ال��م��س��ت��ش��ار ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
نائبة  بالسيدة  الماضي  الثالثاء  ي��وم  الليبي، 
الدولية؛  الجنايات  محكمة  في  العام  المدعي 
الليبية  بالحالة  المعنيين  مساعديه  من  وعدد 
مجلس  ق��رار  بموجب  المحكمة  على  المحالة 
األمن الدولي، بحضور السيد منسق ليبيا لدى 

محكمة الجنايات الدولية.
المتعلقة  ال��ت��ط��ورات  المجتمعون  وت��ن��اول 
بليبيا؛ وعلى األخص  الصلة  بالتحقيقات ذات 
العام  المدعي  مكتب  يجريها  التي  البحوث 
التي  الجسيمة  االنتهاكات  حيال  بالمحكمة 

اتصل بها.
سلطة  أن  ال��ع��ام،  ال��ن��ائ��ب  أك���د  جهته  م��ن 
بالهيئة  المنوط  ال��دور  تعي  الوطنية  التحقيق 
ب��واع��ث  م��ن  المستمد  ال��دول��ي��ة؛  القضائية 
نشأتها؛ لتمارس دورها في الجرائم المشمولة 
بواليتها؛ بحسبانها آلية تعاهدية طوعية تتغيَّا 
تكميل تطبيقات سلطة القضاء الوطني لمبدأ 

منع اإلفالت من العقاب.
الوطني،  العام  االدع��اء  مقدرة  تأكيد  وتابع 
ع��ل��ى ال��ن��ه��وض ب��م��ا ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه، وف��ق��اً 
لمقتضيات النظام القانوني الداخلي؛ وقواعد 
القانون الدولي للتحقيق في الجرائم الخطيرة، 
تدرك  الليبية  النيابة  وأن  مرتكبيها،  ومقاضاة 
المفضية  الفضلى  السبل  عن  البحث  أهمية 
كما  الضحايا،  لمصلحة  العدالة  تحقيق  إل��ى 
تؤمن بأن لوازم تحقيق العدالة تحّتم التصدي 
لضروب الجرائم شديدة الخطورة التي تجسد 
لحقوق  ال��دول��ي  للقانون  جسيمة  انتهاكات 

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
الوطني  االدع��اء  فإن  ؛  المنطلق  هذا  ومن 
بوصفه األمين على الدعوى العمومية، والحامي 
تمسكه  ي��ردد  والحقوق،  للحريات  والضامن 
القضائية  الهيئة  إليه  ت  م��دَّ ما  على  بواليته 
الدولية واليتها ، وهو يروم من وراء ذلك تعزيز 
األساسية  القواعد  وف��ي  فيه،  الجمهور  ثقة 
للمجتمع، من خالل تمظهرات ملحوظة لمقدرة 
قضائية  تدابير  اتخاذ  على  التحقيق  سلطة 

وإنفاذها منذ مدة.
وفي هذا السياق أورد النائب العام تدليالت 
من  الوطنية  العامة  النيابة  أج��رت��ه  م��ا  على 
لمبدأ  الخاضعة  االن��ت��ه��اك��ات  ف��ي  تحقيقات 
وأن  والدولي؛  الوطني  القضائين  بين  التكامل 
إنفاذ  جهات  من  التنفيذ  ط��ور  في  تدابيرها 
القانون الوطنية؛ أو الدولية إذا تعززت بموجبات 

التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
في  العام  المدعي  نائبة  أك��دت  جهتها  من 
محكمة الجنايات الدولية؛ حرصهم على تعزيز 
والتقني  الفني  الدولي  الدعم  وتوفير  التعاون 
في المسائل ذات االهتمام المشترك؛ وتطوير 
يتعلق  ما  ذلك  في  بما  وآليته،  التعاون  نطاق 
بالتعاضد حول منع االتجار بالبشر ومكافحته 
وقمع  واإلره����اب  جميعها،  وص���وره  بأشكاله 

تمويله، وجرائم القتل الممنهج . 

النائب العام الليبي يلتقي بنائبة المدعي 
العام في محكمة الجنايات الدولية
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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

عقيله  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  التقى   
صالح، بمكتبه في مدينة القبة يوم الثالثاء الماضي، 
الله  عبد  الليبية  بالحكومة  والتأهيل  العمل  وزي��ر 
الحكومة  عمل  آليات  بحث  اللقاء  وتناول  أرحومة. 
الليبية من مدينة سرت، وعمل وزارة العمل والتأهيل، 

العامة  الموازنة  النواب  مجلس  اعتماد  بعد  خاصة 
المستشار عقيله صالح  لعام 2022م وجدد  للدولة 
مجلس  عمل  لتسيير  الكاملة  م��ؤازرت��ه  اللقاء  خ��الل 
الوزراء من مدينة سرت، مؤكًدا دعمه لوزارة العمل في 

تنفيذ برامجها كافة، وتسيير عملها على أكمل وجه.

للتنمية  الوطنية  اللجنة  رئيس  شاركت 
”ربيعة  السيدة  النواب  بمجلس  المستدامة 
ابوراص” في فعاليات منتدى الحكم المحلي 
بمشاركة  الدوليين”  الشركاء  الليبي”لقاء 
مجموعة من سفراء الدول من بينها سفير 
ألمانيا  جمهورية  وسفير  األوروب��ي  اإلتحاد 
بأعمال  القائم  إل��ى  باإلضافة  االت��ح��ادي��ة 
حظيت  كذلك  ليبيا،  في  اليابانية  السفارة 
فعاليات المنتدى بمشاركة واسعة من )21( 
مانحة  دولية  مؤسسات  بين  دولية  منظمة 
ومنفذة، حيث جاءت مشاركة رئيس اللجنة 

في المنتدى لدعم التنمية المحلية من خالل 
التشريعية  السلطة  بين  المشترك  التعاون 

والتنفيذية.
للتنمية  الوطنية  اللجنة  رئيس  وال��ق��ت 
”ربيعة  السيدة  النواب  بمجلس  المستدامة 
إعطاء  على  فيها  أك���دت  كلمة  اب����وراص” 
المطلوبة  التشريعية  لإلصالحات  األهمية 
لدعم خطة التحول الالمركزية وخاصة على 
نتيجة  ضوء ما نشهده من نزاعات قانونية 
نقل االختصاصات للبلديات، كما أكدت على 
أهمية أن يتناول المنتدى دور البلديات في 

العمل على ملف التنمية والبدائل االقتصادية 
منه  واالس��ت��ف��ادة  الهجرة  وحوكمة  للنفط 
البلديات،  داخ��ل  التنموي  العمل  دع��م  في 
للمقاربة  وفقا  العمل  أهمية  إل��ى  مشيرة 
الشاملة والتي تعني أن يضم المنتدى جميع 
السلطات التنفيذية والتشريعية على طاولة 
واحدة للخروج بحلول شاملة للتحديات التي 

تواجه التحول لالمركزية .
الجدير بالذكر أن فعاليات منتدى الحكم 
يومين  مدى  على  استمرت  الليبي  المحلي 

في العاصمة التونسية تونس .

رئيس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
دي�����وان م��ج��ل��س ال��ن��واب 
األس������ت������اذ ”ع���ب���دال���ل���ه 
ال���م���ص���ري ال��ف��ض��ي��ل” 
دي��وان  مقر  ف��ي  بمكتبه 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ي���وم 
ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي وزي��ر 
السلطة  ل��ش��ؤون  ال��دول��ة 
بالحكومة  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
محمد  ال��س��ي”  ال��ل��ي��ب��ي��ة 

بوزقية”.
رئيس  ال��س��ي��د  وب��ح��ث 
ال�����دي�����وان م����ع ال��س��ي��د 

ال���وزي���ر أوج����ه ال��ت��ع��اون 
مجلس  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك 
النواب والحكومة، وآليات 
المتبادل  االتصال  تنظيم 

التشريعية  السلطة  بين 
بما  التنفيذية  والسلطة 
العليا  المصلحة  يحقق 
اللقاء  تناول  ،كما  للوطن 

التي  ال��راه��ن��ة  األوض����اع 
ال���ب���الد على  ب��ه��ا  ت��م��ر 

مختلف األصعدة.
وث���م���ن وزي�����ر ال���دول���ة 
لشؤون السلطة التشريعية 
عمل ديوان مجلس النواب، 
رئيس  السيد  ومجهودات 
دي����وان ال��م��ج��ل��س، وأك��د 
تنسيقه  ال��وزي��ر  ال��س��ي��د 
رئاسة  خالل  من  الكامل 
النواب في  ديوان مجلس 
بين  العالقة  ينظم  ما  كل 

النواب ومجلس الوزراء.

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
السيد ”يوسف العقوري” سفير جمهورية المانيا لدى 
اللقاء  تناول  حيث  اونماخت“  ”ميخائيل  السيد  ليبيا 
التطورات  أبرزها  المشتركة  الموضوعات  من  ع��دداً 
السياسية الراهنة ودور المانيا في دعم االستقرار في 

ليبيا .
أكد العقوري خالل اللقاء على أهمية إعادة اطالق 
في  كبيرة  نجاحات  حقق  الذي  للسالم  برلين  مؤتمر 
البداية، لكن عدم متابعة توصياته بشكل جيد تسبب 
لبرامج  شكره  العقوري  وق��دم  مخرجاته،  ضعف  في 
الدعم التي تقدمها المانيا عن طريق الوكالة األلمانية 

للتعاون لدعم الحكم المحلي والتحول لالمركزية .

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على أهمية 
النظام  داعمي  نظر  وجهات  االعتبار  في  توضع  أن 
األوروبية في ذلك،  التجربة  واالستفادة من  االتحادي 
المانيا  وجمهورية  األوروبية  الدول  اغلب  وأن  خاصة 

تتبع نظاماً فيدرالياً، مطالباُ بتوسيع التعاون المشترك 
في الملف الثقافي والعلمي وتفعيل معهد غوته األلماني 
في ليبيا، مبدياً آسفه لمستوى التعاون الحالي في هذا 

الملف .
للجهود  األلماني  للسفير  شكره  العقوري  وج��دد 
ليبيا  والسالم في  لدعم االستقرار  تبذلها بالده  التي 
الصعبة،  الفترة  ه��ذه  في  الليبي  الشعب  ومساعدة 
أهمية  على  ويؤكد  ألمانيا  مواقف  يثمن  بأنه  مضيفاً 

الدور األلماني .
بدوره أكد السفير األلماني على حرص بالده على 
مواصلة دعم جهود السالم في ليبيا وتعزيز التعاون في 
جميع المجاالت لصالح الشعبين والبلدين الصديقين .

المستشار عقيله صالح يؤكد دعمه لوزارة العمل 
والتأهيل ألداء مهاّمها على الوجه األكمل

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تشارك في فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي

رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي وزير الدولة لشؤون 
السلطة التشريعية بالحكومة الليبية

رئيس لجنة الخارجية يلتقي سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا

بالجريمة  المعني  نابولي  مؤتمر  في  النواب  مجلس  وفد  ش��ارك 
أعضاء  م��ن  ع���دداً  ض��م  ال��ذي  وتحدياتها،  الوطنية  عبر  المنظمة 
مجلس النواب ومنهم نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة ومحمد 
عبد  العربي  البرلمان  في  النواب  مجلس  ممثلي  بمشاركة  الفيرس، 

السالم نصية وابو صالح شلبي.
أكدت  المؤتمر  خالل  القتها  لها  كلمة  وفي  جمعة،  صباح  النائب 
أن مجلس النواب كثف جهوده على مستويات عدة لصياغة منظومة 
اإلنسان،  حقوق  وحماية  وترسيخ  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وطنية 
مؤكدًة بأنه رغم التحديات التي تشهدها ليبيا واالنقسامات السياسية 
فإنها اتخذت خطوات حثيثة نحو مكافحة االتجار بالمهاجرين فعلى 
المستوى التشريعي يجرم القانون الليبي االتجار بالبشر وينص على 

عقوبات مشددة ضد المتاجرين.
ينظم  بما  قوانين عدة خاصة  إص��دار  ليبيا  اعتزام  إلى  وأش��ارت 
بالبشر،  المتاجرين  ضد  العقوبات  ويشدد  بالبشر  االتجار  تجريم 
وقوانين بموجبها تصادق على االتفاقيات التي دخلت فيها ليبيا مع 
دول الجوار ألجل تعزيز أمن الحدود ومكافحة المهربين و عصابات 

االتجار بالبشر.
ونوهت جمعة، بأنه على المستوى المؤسسي تم استحداث وزارة 
المهاجرين  لشؤون  الداخلية  ل��وزارة  ووكياًل  الهجرة  لشؤون  الدولة 
ضمن الحكومة الجديدة التي أضفى عليها مجلس النواب الثقة ويعول 

الليبيون عليها وينتظرون دعمها من المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن األزمات المختلفة في المنطقة تتسبب في هجرات 
واسعة من دول الجوار ، وأن االقتصاد الليبي ال يمكن أن يستوعب 
على  يتعين  وأن��ه  النظاميين  غير  المهاجرين  من  الكبيرة  األع��داد 

المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والبحث عن حلول ومعالجات .
يشار الى ان مؤتمر نابولي حظى بمشاركة واسعة من عديد الدول 

واستمر على مدى يومين .

وفد من مجلس النواب يشارك في مؤتمر نابولي المعني 
بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحدياتها

النواب  ديوان مجلس  رئيس  التقى 
السيد عبدالله المصري الفضيل، يوم 
الثالثاء الماضي، بمقر ديوان رئاسة 
مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بنائب 
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فرج 

القطراني.
وأكد رئيس ديوان مجلس النواب 
الليبية،  للحكومة  ال��دي��وان  دع��م 
إلى  ال��ع��ودة  ف��ي  أمله  ع��ن  معرباً 
عمل  خ��الل  من  اإلستقرار  حالة 
اتفاق  نتاج  ج��اءت  التي  الحكومة 
مختلف  وض��م��ت  ل��ي��ب��ي   – ل��ي��ب��ي 

األطراف الليبية.
وزي��ر  حضره  ال��ذي  اللقاء  وبحث 
العمل السيد عبدالله ارحومة، ومدير 

عام وكالة األنباء الليبية السيد ابراهيم 
هدية، مستجدات الوضع الراهن على 

مختلف األصعدة المحلية والدولية.
مجلس  رئيس  نائب  أثنى  ب���دوره، 

أن  مؤكدا  الزيارة،  هذه  على  ال��وزراء 
عمل الحكومة مع السلطة التشريعية 
سيتسم بكل ما ينعكس على المواطن 

بالنفع واالستقرار.

رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء 
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الليبية  الحكومة  رئيس  عقد 
اجتماًعا  لندن  في  باشاغا  فتحي 
مغلًقا في وزارة الخارجية والتنمية 

البريطانية.
وأك���د ب��اش��اغ��ا ف��ي ت��غ��ري��دة له 
على حسابه في تويتر أن الحكومة 
مع  للعمل  استعداد  على  الليبية 
المتحدة؛  المملكة  ف��ي  حلفائها 
لتحقيق كل ما تنص عليه خارطة 

ال���ط���ري���ق ن��ح��و ال��ت��ع��اف��ي ال��ت��ي 
اقترحها.

الجهات  الحكومة  رئيس  ودعا 
والقضائية  األمنية  والسلطات 
عدم  إل��ى  والعسكرية،  والمالية 
بعد  الدبيبة،  حكومة  مع  التعامل 
انتهاء واليتها رسميا، مشدًدا على 
أن كل من يخالف ذلك يُعّد خارجا 

عن القانون.

لشؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  التقى 
دكتور  التشريعية،  السلطات 
األحد  ي��وم   ، زقية  أب��و  محمد 
ديوان  بمقر  بمكتبه  الماضي، 
مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، 
المحافظ  ُم���الك  ع��ن  ممثلي 
عضو  بحضور  االستثمارية، 
م��ج��ل��س ال�����ن�����واب ال��م��ك��ل��ف 
المحافظ  ُمالك  ملف  بمتابعة 
إبراهيم  السيد  االستثمارية، 

الزغيد .
ُم��الك  ممثلو  وأس��ت��ع��رض 
ال����م����ح����اف����ظ، ال���م���ش���اك���ل 
والصعوبات التي تواجههم، وفي 

مستحقات  تجميد  مقدمتها 
تجاوز  ال��ذي  المحافظ  ُم��الك 
منذ  أسرة  الف  عددهم264  
إلى  باإلضافة  العام 2013م، 

مشكلة إزدواجية الوظيفة التي 
بالدولة  توظيفهم  دون  حالت 
المنحة  إنقطاع  بعد  الليبية 
ت��ص��رف لهم قبل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

هذا التاريخ . 
ال��وزي��ر، خالل  السيد  وأك��د 
اللقاء، على أنه يتابع مثل هذه 
مجلس  مع  بالتنسيق  الملفات 
النواب في إطار تقارب وجهات 

النظر. 
وخ��ل��ص اإلج���ت���م���اع، إل��ى 
إقتراح بعض الحلول التي من 
التي  العراقيل  حلحلة  شأنها 
وإحالتها  الفئة،  ه��ذه  تواجه 
للنظر  ال��ن��واب  مجلس  إل���ى 
من  ومتابعتها  قانونيتها،  في 
الحكومة  وزراء  مجلس  قبل 

الليبية.

المائية  ال��م��وارد  وزي��ر  عقد 
محمد  الليبية،  الحكومة  ف��ي 
الثالثاء  عبد الكريم دومة، يوم 
رئاسة  دي���وان  بمقر  ال��م��اض��ي 
الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماع 
النهر  إدارة  ج��ه��از  إدارة  م��ع 
عميد  ب��ح��ض��ور  ال��ص��ن��اع��ي، 
بلدية بنغازي الصقر بوجواري، 
للبحث  العامة  اإلدارة  وم��دي��ر 
هويدي،  ص��الح  ل��واء  الجنائي 
النهر عقيد  آمن  كتيبة  ومعاون 

عادل الجبو . 
ملف  االجتماع،  واستعرض 
المنظومة  ع��ل��ى  االع���ت���داءات 
وما  بنغازي،  بمدينة  الفرعية 
ت��رت��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن ت��ه��دي��دات 
النهر  م��ي��اه  إم����داد  ل��م��س��ارات 
ناقش  كما  بالمدينة،  الصناعي 
االج��ت��م��اع أه��م��ي��ة اإلج����راءات 
ال��الزم��ة  واإلداري�����ة  القانونية 
إلت���م���ام ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ن��اء في 
خطوط  قرب  الواقعة  المناطق 
إم������داد ال���م���ي���اه ال���ت���ي ت��غ��ذي 
العبور  المدينة، وتحديد أماكن 
هذه  تعيق  ال  ال��ت��ي  المناسبة 

الخطوط.
وأشار رئيس اللجنة اإلدارية 
ب��ج��ه��از ال��ن��ه��ر ال��س��ي��د ن��اص��ر 

إل���ى أن االن��ق��س��ام  ب��وب��ط��ي��ن��ة، 
له  ك��ان  ال��ب��الد  ف��ي  السياسي 
متابعة  على  السلبي  التأثير 
لها  تتعرض  التي  االع��ت��داءات 
مسارات خطوط المياه، مؤكدا 
ان���ه رغ���م ه���ذه ال���ظ���روف لم 
المدن  كافة  المياه على  تنقطع 
من  ع��دد  إدخ���ال  وت��م  الليبية 

اآلبار الجديدة للخدمة .
ال��م��وارد  وزي��ر  السيد  وق��ال 
المائية، خالل االجتماع أن النهر 
الصناعي هو عصب الحياة في 
مكسب  وهو  ومستقبلها،  ليبيا 
الحفاظ  م��ن  والب��د  ج��دا  كبير 
مشروع  أن  إل��ى  مشيًرا  عليه، 
خالل  من  للظلم  تعرض  النهر 

المضاد،  السياسي  ال��ت��روي��ج 
ول��ف��ت س��ي��ادة ال��وزي��ر إل���ى أن 
النهر دعم  أهداف مشروع  من 
بما  بالمياه  الزراعية  المشاريع 
االكتفاء  لتحقيق  نسبته 70% 
الذاتي من هذه المشاريع، وما 
مضيفا  للشرب،  نسبته 30% 
أن هناك اعتداءات طالت حتى 

استثمارات جهاز النهر . 
أهمية  الوزير، على  أكد  كما 
بجهاز  اإلعالمي  المكتب  دور 
ال��ن��ه��ر ف���ي ت��وع��ي��ة وت��رش��ي��د 
بتحديد  يتعلق  فيما  المواطنين 
ال��م��س��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة خ��الل 
المواقع  على  البناء  عمليات 
اإلم���داد  خ��ط��وط  م��ن  القريبة 

التخطيط  ومخاطبة  المائي، 
رخص  إص��دار  بعدم  العمراني 
إدارة  م��ع  بالتنسيق  إال  ب��ن��اء 
النهر، منوها على ضرورة تناغم 
جهاز النهر الصناعي مع أجهزة 

الدولة األخرى. 
وخلص االجتماع، إلى ضرورة 
تكليف لجنة إدارية تضم أعضاء 
بنغازي،  وبلدية  النهر  إدارة  من 
ل��م��ت��اب��ع��ة م��ل��ف االع����ت����داءات، 
المتعلقة  المقترحات  ودراس��ة 
بأمن النهر على المدى القريب 
على  التأكيد  تم  كما  والبعيد، 
اللقاءات  ضرورة استمرار هذه 
لمتابعة ما تم مناقشته في هذا 

االجتماع.

ُعقد بمقر ديوان وزارة المالية بالمنطقة الشرقية، 
النواب  مجلس  بحضورعضو  الماضي،  األربعاء  يوم 
السيد ادم صالح بوصخرة، إجتماعاً ضم كاًل من نائب 
علي  السيد  الليبية  بالحكومة  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
بالحكومة  والمالية  التخطيط  ووزي��ر  القطراني  فرج 
الليبية الدكتور اسامة حماد، ورئيس وأعضاء مجلس 

إدارة شركة المطاحن الوطنية.
حيث تم خالل هذا اإلجتماع مناقشة الية معالجة 
الديون المستحقة على الدولة لصالح شركة المطاحن 
الوطنية سعياً من الحكومة الليبية لتوفير سلعة الدقيق 
واالعالف لما تمثله من أهمية اقتصادية تمس حياة 

المواطن اليومية.

رئيس الحكومة الليبية يعقد اجتماًعا مغلًقا في وزارة الخارجية البريطانية

نائب رئيس مجلس الوزراء يناقش آلية دفع الديون المستحقة على الدولة لصالح شركة المطاحن

وزير الدولة لشؤون السلطات التشريعية يلتقي ممثلي ُمالك المحافظ االستثمارية 

وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية يلتقي إدارة جهاز النهر الصناعي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة 
الليبية السيد علي فرج القطراني صباح يوم 
بنغازي  مدينة  في  بمكتبه  الماضي  الثالثاء 
الدكتور  ال��دول��ي  والتعاون  الخارجية  بوزير 
السيد  والتعليم  التربية  ووزير  قدور،  حافظ 
جمعة الجديد، ووزير العمل والتأهيل السيد 

عبدالله الشارف . 
اخر  مناقشة  اللقاء  ه��ذا  خ��الل  ت��م  حيث 
المستجدات السياسية المحلية والدولية، وما 
قامت به وزارة الخارجية بالحكومة الليبية من 
تواصل مع الدول والمنظمات الدولية خاصًة 
المهتمة منها بالشأن الليبي من أجل إيصال 
رؤية الحكومة واألهداف التي جاءت من أجلها 

والتوافق الذي أدى إلى تشكيلها. 
ال��وزراء  والسادة  النائب  سيادة  ناقش  كما 
تحسينه  وسبل  ليبيا  ف��ي  التعليمي  ال��وض��ع 
مستواه  من  للرفع  المناسبة  الحلول  ووض��ع 
وتنشئ  األوط��ان  به  تُبنى  ال��ذي  العماد  كونه 

عليه األجيال. 
في  الوزراء  والسادة  النائب  السيد  وتطرق 
العمل  وزارة  به  قامت  ما  إلى  أيضاً  حديثهم 
والخطط  للحكومة  الثقة  منح  منذ  والتأهيل 
عمل  تنظيم  أج��ل  من  قبلها  من  الموضوعة 
العمل  عن  للباحثين  الحلول  وإيجاد  ال��وزارة 
العمل  س��وق  إل��ى  وضمهم  تأهيلهم  وس��ب��ل 

المحلي.

المهندس  والتعليم  التربية  وزي��ر  التقى 
التعليم  مراقبة  بمقر  الجديد،  خليفة  جمعة 
من  بعدد  الماضي،  االرب��ع��اء  ي��وم  بنغازي، 

مراقبي التعليم بالمنطقة الشرقية . 
توضيح  اإلج��ت��م��اع  ه��ذا  خ��الل  ت��م  حيث 
والتعليم  التربية  لوزارة  المستقبلية  الخطط 
التعليمية  المؤسسات  مستوى  م��ن  للرفع 
وإيجاد الحلول الجدية لكافة العراقيل التي 

تمر بها العملية التعليمية في ليبيا
ال��وزي��ر إط��ل��ع م��ن خ��الل ال��س��ادة  السيد 
التي  والصعوبات  المشاكل  على  المراقبين 
دون  حالت  والتي  التعليم  قطاع  منها  يعاني 
في  يأملون  ال���ذي  المستوى  إل��ى  ال��وص��ول 

الوصول إليه
الوزير  السيد  حث  اإلجتماع  ختام  وف��ي 
الجهد لالرتقاء  المراقبين على بذل  السادة 
التي  األساسية  النواة  كونه  التعليم  بمستوى 
أك��دوا  جانبهم  وم��ن  ال��وط��ن،  عليها  يعتمد 
السادة المراقبين بأنهم لن يدخروا جهداً من 
أجل اإلهتمام بقطاع التعليم شاكرين الوزير 

على تفهمه لمشاكلهم وتجاوبه معهم.

نائب رئيس مجلس الوزراء يلتقي 
بوزراء الخارجية والتعليم والعمل

وزير التربية والتعليم يلتقي مراقبي 
التعليم بالمنطقة الشرقية
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أق����ام ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ي��وم 
ال��خ��م��ي��س ال���م���اض���ي ب��ال��ع��اص��م��ة 
ط��راب��ل��س م��راس��م ت��دش��ي��ن ال��رؤي��ة 
المصالحة  لمشروع  اإلستراتيجية 
م��ؤت��م��ر صحفي  خ����الل  ال��وط��ن��ي��ة 
ق��ي��ادات سياسية  ب��م��ش��ارك��ة  ُع��ق��د 

واجتماعية وعسكرية.
محاور  عدة  على  الرؤية  وتحتوي 
رئيسية، تمثلت في أسانيد المقترح 
واألهداف،  والرؤية  الصراع  وجذور 
وتتفرع منها عديد النقاط والمبادئ 
المصالحة  مشروع  عليها  المرتكز 

الوطنية.
وت�����ت�����ض�����م�����ن ال������رؤي������ة 
اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل��م��ش��روع 

المصالحة الوطنية ما يلي:-
لعّل ليبيا اليوم أحوج ما تكون إلى 
مصالحة وطنية تسهم في بناء دولة 
تنعم باألمن واالستقرار، وينعم أهلها 
بعيش كريم، وتقوم فيها العالقات بين 
مؤسسات  وبين  وبينهم  المواطنين، 
الثقة  م���ن  أس����اس  ع��ل��ى  ال���دول���ة، 
واالحترام، وتشهد التجارب الدولية 
المصالحة  مساعي  نجاح  أن  على 
الوطنية يتوقف على حسم خالفات 
في  تشّكل  مفصلية  قضايا  ح��ول 
مجموعها حزمة أزمات: أزمة هوية، 
وأزمة  تغلغل،  وأزمة  وأزمة شرعية، 
تبّين  فيما  مشاركة؛  وأزم��ة  توزيع، 
القائمون  أجراها  التي  ال��دراس��ات 
على “مقترح المصالحة الوطنية” أن 
ليبيا تواجه جميع هذه األزمات دفعة 

واحدة وبشكل متزامن.
ف��ي أن ه��ن��اك ع��وائ��ق  ري���ب  وال 
المصالحة  تواجه  كثيرة  وتحديات 
الوطنية، كاألوضاع األمنية، والثقافة 
ال��ري��ع��ي��ة، وث��ق��اف��ة ال��م��ح��اص��ص��ة، 
التجربة  وح��داث��ة  القبيلة،  وسطوة 
أداء  وض���ع���ف  ال���دي���م���ق���راط���ي���ة، 
وضعف  االن��ت��ق��ال��ي��ة،  ال��م��ؤس��س��ات 
ال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن���ي، وال��ت��ط��رف 
والبيئة  العنف،  يتوّسل  الذي  الديني 
والتدخل  ال��س��وي��ة،  غير  القانونية 
من  المستفيدين  ونفوذ  الخارجي، 
ال��والءات  وتأثير  الراهنة،  األوض��اع 
غير  للوطن.  والعابرة  الوطنية  دون 
أن هناك فرصا يسهم اغتنامها في 
كاإلرث  الوطنية،  المصالحة  تحقيق 
المجتمعي،  وال���دع���م  ال��ت��اري��خ��ي، 
وال��ت��ج��ان��س االج��ت��م��اع��ي، وال��وع��ي 

بالحاجة إلى دستور توافقي.
أوال: أسانيد المقترح:

يتأسس المقترح على بحث نظري 
ميداني  وب��ح��ث  ال��ت��ش��ري��ع��ات،  ف��ي 
يرصد حركتها في المجتمع، ويقيس 
ج��ذور  اج��ت��ث��اث  ف��ي  نجاحها  م��دى 
ال��ص��راع من خ��الل دراس���ات كمية، 
أدلى  وتحريرية  شفوية  واستشارات 
ب��ه��ا خ��ب��راء م��خ��ت��ص��ون، ول��ق��اءات 
م��ي��دان��ي��ة م��ع ع��ي��ن��ات م��ن مختلف 
ش���رائ���ح ال��م��ج��ت��م��ع ال��ل��ي��ب��ي. فقد 
ال��م��ق��ت��رح نخبة  اس��ت��ك��ت��ب م��ق��دم��و 
في  المحليين  الخبراء  أفضل  م��ن 
م���ج���االت ع���دي���دة ب��غ��رض إع����داد 
تشّكل  قضايا  في  تخصصية  أوراق 
استقطابات أّدت، أو تنذر بأن تؤّدي، 
أو احترابات،  إلى حدوث صراعات 
ال��خ��ب��راء أف��ض��ل سبل  ت��واف��ق  وألن 
التي  االن��ح��ي��ازات  أث��ر  م��ن  التقليل 
على  المقترح  اقتصر  تتنازعهم،  قد 
األخذ باآلراء والتوصيات التي توافق 
موضع  القضايا  في  الخبراء  عليها 

استشاراتهم.
وفي أوقات الصراع، تطرأ الحاجة 
بما  ق��وي  مجتمعي  سند  إل��ى  أيضا 
ما  المختصة  الجهات  تبّني  يكفل 
وما  آراء  من  الخبراء  عليه  يتوافق 

خصوصا  توصيات،  م��ن  يقترحون 
رجل  فيها  يكون  التي  المسائل  في 
تأثير،  أو  ق���رار  ص��اح��ب  ال���ش���ارع 
والمصالحة  الدستورية  كالمسائل 

الوطنية.
وألن اآللية األنسب للحصول على 
سند مجتمعي هي الكشف عن ميول 
وتفضيالت أفرد المجتمع من خالل 
إج���راء م��س��وح واس��ت��ط��الع��ات على 
مستوى البالد؛ وألنه يصعب تطبيق 
في  البحثية  األس��ال��ي��ب  ه���ذه  م��ث��ل 
أوقات الصراع؛ لجأ مقدمو المقترح 
إلى استطالعات ومسوح سابقة، كما 
رؤس��اء،  مع  معمقة  ل��ق��اءات  عقدوا 
المؤسسات  ف��ي  ب��ارزي��ن  وأع��ض��اء 
والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية 
السياسي  المشهد  متصدري  وم��ع 
واالجتماعي، كما عقدوا لقاءات )في 
شكل جماعات تركيز( مع أشخاص 
تمثيل  اختيارهم  في  روعي  فاعلين 

ألوان الطيف الليبي.
ثانيا: جذور الصراع

المصالحة  ي��خ��ت��زل  م��ن  ه��ن��اك 
االنتقالية،  ال��ع��دال��ة  ف��ي  الوطنية 
جبر  في  االنتقالية  العدالة  ويختزل 
في  ال��ض��رر  جبر  ويختزل  ال��ض��رر، 
من  وه��ن��اك  النقدية.  التعويضات 
ي��خ��ت��زل ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة في 
التوافق  أو  االجتماعية،  المصالحة 
أو  ال��ث��روة،  تقاسم  أو  ال��س��ي��اس��ي، 
المقترح  أن  غير  األم���ن،  استتباب 
قد رصد باستخدام أساليب البحث 
تشكل  قضية   33 ال��ذك��ر،  سالفة 
وال��ن��زاع،  للفرقة  م��ص��درا  منها  ك��ل 
ت��ح��ت 5 ش���واغ���ل، كما  وص��ّن��ف��ه��ا 
كل  م��ن  المتخذة  ال��م��واق��ف  رص��د 
صدرت  التي  والتشريعات  قضية، 
بخصوصها، ورؤية عينة معتبرة من 
قامت  ال��ذي  للدور  الشأن  أصحاب 
هذه التشريعات في تعزيز أو عرقلة 

مساعي المصالحة الوطنية.
وعلى الرغم من وجود تفاوت في 
الوزن النسبي من حيث األهمية بين 
دوره  منها  لكل  ف��إن  القضايا،  ه��ذه 
أن  ويلزم  الصراع،  إث��ارة  في  المهم 
في  ب��األول��وي��ة  أهمية  أك��ث��ر  يحظى 

الحسم.
التي  بالقضايا  بيان  يلي  وفيما 
خ��ل��ص م��ق��دم��و ال��م��ق��ت��رح إل���ى أن 
المصالحة الوطنية ال تتحقق كاملة، 

وال تستدام، إال بحسمها:
شاغل الهوية الوطنية

التشريع  في  الشريعة  دور   -  1
الرئيس،  المصدر  رئيس،  )مصدر 

المصدر الوحيد(
2 - مكانة مذاهب أهل البلد.

الثقافية  المكونات  ل��غ��ات   3  -
)ترسيم، رعاية،..(

ال��م��ك��ون��ات  ال��ت��م��ي��ي��ز ض���د   - 4
الثقافية

5 - العزل السياسي

6 - الدولة )العلم، النشيد)
شاغل الحكم الوطني

7 - ن��ظ��ام ال��ح��ك��م )ف��ي��درال��ي/
مركزي(

)م��ل��ك��ي/ ال��ح��ك��م  ن���ظ���ام   -  8
جمهوري(

 9- ن��ظ��ام ال��ح��ك��م )ب��رل��م��ان��ي/
رئاسي(

السلطة  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ة   -10  
التشريعية والسلطة التنفيذية
 11- استقاللية القضاء

12 - مالءمة النظام الديمقراطي
13 - دور األحزاب السياسية

14 - مشاركة األحزاب والتيارات 
اإلسالمية

ال��ت��م��ك��ي��ن  س���ي���اس���ات   -  15
)ال��ش��ب��اب، ال���م���رأة، ال��ط��ف��ل، ذوي 

الجدارة االجتماعية، …(
واإلداري  المالي  الفساد   -  16

والسياسي والمعرفي
17 - توزيع إيرادات الموارد

شاغل الالمركزية
الحكم  م��س��ت��وي��ات  ع���دد   -  18

دون-الوطني
19 - تكوين مجالس المستويات 

دون-الوطنية
وح�����دات  ص���الح���ي���ات   -  20

المستويات دون-الوطنية
شاغل العدالة االنتقالية

العدالة  مفهوم  شرعية   -  21
العدالة  العادية،  )العدالة  االنتقالية 

التصالحية، …(
عدالة  )ال  التطبيق  مكنة   -  22
استقرار  ال  استقرار،  دون  انتقالية 
يعزز  كالهما  انتقالية،  عدالة  دون 

اآلخر، …(
23 - اإلطار الزمني والموضوعي 

لالنتهاكات
24 - كشف الحقيقة

25 - العفو عن الجناة
)ض��رورت��ه،  ال��ض��رر  جبر   -  26

طبيعته، قدرة الدولة عليه، …(
ال��م��ؤس��س��ي  اإلص������الح    -27
)ال��ق��ض��اء، ال��م��ؤس��س��ات األم��ن��ي��ة، 

اإلعالم، ( 
28 - الخصوصية الثقافية

تشريعات  م��ن  ال��م��وق��ف   -  29
العدالة االنتقالية القائمة

30 - حصرية اختصاص القضاء 
الوطني

شاغل األمن الوطني
المؤسسات  م��ع  التعامل   -  31

األمنية السابقة
التشكيالت  م��ع  التعامل   -  32

المسلحة
السلطة  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ة   -  33

المدنية والسلطة العسكرية.
ثالثا: الرؤية واألهداف

ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ش��روع 
نجمت  دامية  لصراعات  يستجيب 
لحقوق  جسيمة  ان��ت��ه��اك��ات  ع��ن��ه��ا 

اإلنسان، وشروخ عميقة في النسيج 
عالقات  ف��ي  وأزم���ات  االجتماعي، 
وسلطاتها.  ال��دول��ة  م��ع  المجتمع 
وهي مشروع شامل إلقامة عالقات 
م��ت��ع��ددة األب���ع���اد وال��م��س��ت��وي��ات، 
واجتماعية  وسياسية  ثقافية  فهي 
واق���ت���ص���ادي���ة وأم���ن���ي���ة، وم��ت��ع��ددة 
ذاتية  مصالحة  فهي  المستويات، 
ومصالحة  وماضيها،  الضحية  بين 
بين أفراد، ضحايا وجناة، ومصالحة 
جماعات  بين  اجتماعية-سياسية 
بين  مؤسسية  ومصالحة  متنازعة، 

أجهزة الدولة.
أنها  بمعنى  وطنية  والمصالحة 
ب��أس��ره،  وط��ن  مستوى  على  تنجز 
وتفترض دوراً علويا تقوم به الدولة، 
اجتماعية-  مقاربة  المقترح  ويتبّنى 
قانونية تقّوم االستجابات التشريعية 
أزم���ات،  م��ن  ب��ال��ب��الد  ل��م��ا يعصف 
وي��خ��ل��ص إل���ى اق���ت���راح ت��ش��ري��ع��ات 
وتدابير وآليات تضاعف من حظوظ 
شاملة  وط��ن��ي��ة  م��ص��ال��ح��ة  تحقيق 
المقترح  تبنى  وق���د  وم��س��ت��دام��ة، 
القوانين  أثر  بسبب  قانونية  مقاربة 
طويل األجل، ومكنه من سّن قوانين 
من  المجتمع  في  يحدث  ما  تعالج 
نزاعات أيا كانت طبيعتها، ما يجعلها 
متعددة  الخالفات  لحسم  األنسب 
األبعاد والمستويات التي تحول دون 

المصالحة الوطنية.
تكفي  ال  وح��ده��ا  القوانين  وألن 
ح��ي��ن ت��ك��ون ال���دول���ة ع���اج���زة عن 
باتخاذ  المقترح  يوصي  إن��ف��اذه��ا، 
ت��داب��ي��ر وإج�������راءات خ����ارج دائ���رة 
القانون، ويعّول على جهود مجتمعية 
وج��ود  ح��ال  ف��ي  وح��ت��ى  مصاحبة. 
القوانين،  إنفاذ  على  ق��ادرة  سلطة 
لاللتفاف  عرضة  دائما  تظل  فإنها 
المصالحة  يجعل  م��ا  وال��ت��ح��اي��ل، 
أف��راد  لوعي  أيضا  ترتهن  الوطنية 
إليها، وألن يكون  بالحاجة  المجتمع 
أنفسهم  من  نابعا  األساسي  وازعها 
ي���ك���ون اس��ت��ج��اب��ة  ع���وض���ا ع���ن أن 
مكرهين،  عليهم  تطّبق  لضغوطات 
دور  المقترح  يؤكد  كهذه  وألسباب 
القيمي،  والوعي  المصالحة،  ثقافة 
والدين  وال��ع��رف  الوطني،  والحس 

واإلعالم في تعزيز كل منها.
المصالحة  مقترح  ويتأسس 
مبادئ  خمسة  على  الوطنية 

حاكمة:
واالس���ت���دام���ة:  ال��ش��م��ول��ي��ة   •
الصراع،  ج��ذور  معالجة  استهداف 

وإعمال اآلليات الكفيلة باجتثاثها.
تطبيق  ال���ق���ان���ون:  س���ي���ادة   •
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال���ص���ادرة ع��ل��ى ق��دم 
ال��م��س��اواة ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع، أف����رادا 
كل  وحصول  وكيانات،  ومؤسسات 
باالحتكام  يستحق  م��ا  ع��ل��ى  منها 
إل���ى ق��ض��اء م��س��ت��ق��ل؛ ف��ال أح��ك��ام 
وال  أبرياء،  يطال  ظلم  وال  تعسفية، 

استيفاء لحق بذات؛ وإن جاز ضمن 
تدابير  إعمال  عدل-انتقالي  إط��ار 
تخّفف  تصالحية  تشريعات  وس��ّن 
انتهاكات  عن  تعفو  أو  عقوبات  من 

سابقة.
• المواطنة المتساوية: المساواة 
والحريات  والواجبات  الحقوق  في 
المدنية والسياسية بين أبناء الوطن 
كافة، دون تمييز مؤّسس على عرق، 
أو قبيلة، أو منطقة، أو نوع اجتماعي، 
إعمال  جاز  وإن  مذهبي؛  معتقد  أو 
ترّد  تمييز-إيجابي  وآليات  تدابير 
مظالم، أو تجبر أضرارا، أو تعّوض 
أو  اتخاذها  في  كان  إذا  إجحافات، 
المصالحة  لمساعي  تعزيز  سّنها 

الوطنية.
أولوية  إي��اء  ال��ع��ام:  الصالح   •
ل��ل��ص��ال��ح ال���ع���ام ع��ل��ى أي ص��وال��ح 

خاصة.
مراكمة  واإلدم���اج:  المراكمة   •
التصالحية  التدابير  إليه  انتهت  ما 
ال���س���اب���ق���ة، وإدم��������اج ال��م��ش��اري��ع 
د. التصالحية الجادة في تصّور موحَّ
وي��م��ك��ن إي���ج���از رؤي����ة ال��م��ق��ت��رح 

للمصالحة الوطنية في كونها:
مصالحة جامعة، شاملة، جذرية، 
عدل- قانونية-اجتماعية،  توافقية، 
انتقالية، شرعية، تمكينية، تأسيسية 
ينعم  مستقرة  مجتمعية  بيئة  تؤّمن 
أو  تمييز  دون  آم��ن  بعيش  أف��راده��ا 

إقصاء.
للمفاهيم  توضيح  يلي  وفيما 

الرئيسة في هذه الرؤية:
 • جامعة: تشمل الوطن بأسره.

لجميع  ت��ت��ص��دى  ش��ام��ل��ة:   •  
والسياسية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ش��واغ��ل: 
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية.

•  جذرية: تعالج أصول الصراع 
بما يضمن استدامتها.

 • ت��واف��ق��ي��ة: ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ثقة 
م��ت��ب��ادل��ة وق��ي��م م��ش��ت��رك��ة، ترضى 
أن  دون  الصراع  أط��راف  جميع  بها 

ترضى بالضرورة عنها.
تتكامل  قانونية-اجتماعية:   •  
ف��ي��ه��ا ال��ت��ش��ري��ع��ات م���ع ال��ج��ه��ود 

االجتماعية المساندة.
مؤسسة  ع��دل-ان��ت��ق��ال��ي��ة:    •
يحظى  انتقالية  عدالة  قانون  على 

بالشرعية والمشروعية.
•  ش��رع��ي��ة: ق��ائ��م��ة ع��ل��ى سند 
مجتمعي بما يُشعر الجميع بملكيتها.
لمطالب  تستجيب  تمكينية:   •  
اإلع��اق��ة  وذوي  وال��ش��ب��اب  ال���م���رأة 
والشرائح ذات الجدارة االجتماعية.

ميثاق  على  قائمة  تأسيسية:    •
وطني يحظى بتوافق مجتمعي.

ُتنجز  الوطنية  والمصالحة 
األهداف  تتحقق  حين  مكتملة 

التالية:
تحترم  جامعة،  وطنية  هوية    •

التنوع.
 • نظام حكم ديمقراطي يضمن 
واستقاللية  السلطات،  بين  التوازن 
الحوكمة  م��ب��ادئ  ويعمل  ال��ق��ض��اء، 
ال���رش���ي���دة، وي����ؤّس����س ع��ل��ى عقد 
اجتماعي، ويحكمه دستور قائم على 

مبدأ المواطنة المتساوية.
 • نظام المركزي مدستر تتحدد 
النظام  ووظ���ائ���ف  م��ؤس��س��ات  ف��ي��ه 
واختصاصات  واإلداري  السياسي 

السلطات المركزية والمحلية.
 • مجتمع يطّبق العدالة االنتقالية 

من أجل تحقيق سلم مجتمعي.
•  أمن وطني يرتكز على مفهوم 
تبعية  فيه  وتكون  اإلنساني،  األم��ن 
واألمنية  العسكرية  المؤسستين 

للسلطة المدنية.

المجلس الرئاسي يعلن عن الرؤية اإلستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية
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االرب��ع��اء  ي��وم  للكهرباء،  العامة  الشركة  أعلنت 
الماضي، إطالق مشروع للطاقة الشمسية في منطقة 
السدادة بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس 
مجلس إدارة الطاقات المتجددة وعضو مجلس إدارة 
لشركة  األوس��ط  للشرق  اإلقليمي  والمدير  الشركة 
"توتال إنرجي" الفرنسية إلنشاء محطة طاقة شمسية 

بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات.
على  موقعها  على  منشور  ف��ي  الشركة  وق��ال��ت 
التعاون  يأتي في إطار  المشروع  الفيسبوك إن هذا 
المشترك مع جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة 
المنتجة  الكهربائية  القدرات  إلدماج  االستراتيجية 
من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية.

وفي كلمة القاها رئيس مجلس إدارة الشركة بالمناسبة 
وصف هذا المشروع هو األول واالضخم في ليبيا، مؤكدا 

أن اليوم هو االنطالق الفعلي لهذا المشروع .

نيكوالي  البلغاري  واالت��ص��االت  النقل  وزي��ر  بحث 
سابيف مع القائم باألعمال الليبي لدى جمهورية بلغاريا 
مفتاح بوشعالة، االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة 

بين البلدين، ومدى تفعيلها في الوقت الحاضر.
وب��ح��ث ب��وش��ع��ال��ة م��ع ال��وزي��ر ال��ب��ل��غ��اري في 
العاصمة صوفيا، التنسيق المكثف لعقد زيارات 
تشاورية بين ليبيا وبلغاريا، وُسبل تعزيز العالقات 
األخير  أعرب  كما  المجاالت،  شتى  في  الثنائية 
عن اعتزاز بالده وتقديرها الكبير لعالقاتها مع 
ليبيا، وعن أهمية تعزيز العالقات وتطوير أواصر 

التعاون بين البلدين الصديقين.
كما ناقش الطرفان ملف الناقلة الليبية “بدر”، 
القضايا  وبعض  الليبي،  الطيران  رجوع  وكيفية 

األخرى ذات االهتمام المشترك. 

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان، أنه تقرر 
دخول  على  مفروضة  كانت  التي  القيود  جميع  إلغاء 
المصريين واألجانب إلى مصر بسبب فيروس كورونا.
األوبئة  أزم��ة  إلدارة  العليا  “اللجنة  أن  وأض��اف 
على  ينص  قرار  على  وافقت  قد  الصحية  والجوائح 
أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المواطنين 
المادة السابعة  أو األجانب إلى البالد، وال��واردة في 
والجوائح  األوبئة  أزمة  العليا إلدارة  اللجنة  قرار  من 
إطار  في  وذل��ك   ،2021 لسنة   )1( رق��م  الصحية 

متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.
التعليم  وزير  الغفار  عبد  أن خالد  البيان  وأوضح 
العالي والبحث العلمي المصري، القائم بأعمال وزير 
الصحة، استعرض آخر مستجدات الموقف التنفيذي 
إنه  وقال  كورونا،  لفيروس  المضاد  باللقاح  للتطعيم 
من  للمواطنين  جرعة  مليون   86.6 نحو  تقديم  تم 
جرعة  مليون   4.5 وكذلك  اللقاحات،  أنواع  مختلف 
اللقاحات  من  حالية  أرصدة  تتوافر  فيما  تنشيطية، 
تقديم  الستكمال  جرعة  مليون   57.5 بنحو  تقدر 

التطعيمات.
ويعني رفع القيود أنه لم يعد شرطاً لدخول البالد 
بشأن  معتمدة  رسمية  شهادة  المسافر  مع  تكون  أن 
نتيجة  أو  كورونا،  فيروس  جرعات  بكامل  التحصين 

اختبار الكشف عن اإلصابة بالفيروس

شركة الكهرباء: إطالق أول مشروع 
للطاقة الشمسية في ليبيا

القائم باألعمال الليبي لدى بلغاريا يبحث مع 
وزير النقل البلغاري التعاون المشترك

مصر ُتعلن إلغاء جميع القيود المفروضة على 
دخول المصريين واألجانب إليها

انطالق أعمال المنتدى الليبي الفرنسي برعاية االتحاد 
العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

رئاسة  ليبيا  دول��ة  تسلمت 
للتنمية  األوب������ك  ص���ن���دوق 
لدولة  خلفا  )أوفيد(  الدولية 
ال��ك��وي��ت ال��ش��ق��ي��ق وف��ق��ا لما 
الرسمية  ال��ص��ف��ح��ة  ن��ش��رت��ه 
ال��م��ال��ي��ة ع��ب��ر موقع  ل�����وزارة 

"فيسبوك ".
وت�������رأس وزي������ر ال��م��ال��ي��ة 
ب��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
ال��م��م��ن��ه��ي��ة ال����والي����ة" خ��ال��د 
ال���م���ب���روك" ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة 
ال��وزاري  للمجلس  واألرب��ع��ون 
للتنمية  األوب�����ك  ل��ص��ن��دوق 
والتي عقد اجتماعها  الدولية 
العاصمة  في  الصندوق  بمقر 
ال��ن��م��س��اوي��ة )ف��ي��ي��ن��ا( ي��وم��ي 
الثالثاء واألربعاء الموافق 21 

22- يونيو 2022م. 
وقد تناول المجلس الوزاري 

الذي ترأسه الوزير "المبروك 
المالية  وزراء  فيه  "وش���ارك 
وم��م��ث��ل��ي ال������دول األع���ض���اء 
ف���ي ال���ص���ن���دوق ج��م��ل��ة من 
تعلقت  الهامة  الموضوعات 
الصندوق  سياسات  بتوجيه 

وبرامجه  نشاطاته  وتوسيع 
المخاطر  ودراس���ة  التمويلية 
التي أسس  تحقيقآ لألهداف 
من أجلها الصندوق، والمتمثلة 
في كونه أداة تمويل تقوم من 
األوب��ك  منظمة  دول  خاللها 

غير  ال��دول  اقتصادات  بدعم 
وتقديم  وال��ف��ق��ي��رة  النفطية 
ال��م��س��اع��دة ل��ه��ا ع���ن ط��ري��ق 
المساهمة في تمويل مشاريع 
الطاقة والصناعات التحويلية 
والصناعية لضمان االستدامة 
لتلك  االق���ت���ص���ادي  وال��ن��م��و 

الدول.
ك��م��ا ت���م خ���الل االج��ت��م��اع 
عن  السنوي  التقرير  اعتماد 
ن��ش��اط��ات ال��ص��ن��دوق خ��الل 
2021م،  ال��م��اض��ي��ة  ال��س��ن��ة 
وك����ذل����ك ال���م���ص���ادق���ة ع��ل��ى 
القوائم المالية عن ذات السنة 
أرب��اح  تحقيق  أظهرت  والتي 
مبلغا  إجماليها  بلغ  صافية 
وقدره )196.3( مليون دوالر 

أمريكي.

الفرنسية  ال��ع��اص��م��ة  ف��ي  ان��ط��ل��ق��ت 
أعمال  ال��م��اض��ي،  اإلثنين  ي��وم  ب��اري��س 
المنتدى الليبي الفرنسي برعاية االتحاد 
العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
الفرنسية  الليبية  ال��غ��رف��ة  وبتنظيم 
 MEDEF ال��ع��م��ل  أرب����اب  جمعية  م��ع 

الفرنسية.
الرعيض  محمد  االتحاد  رئيس  وأكد 
اليوم  ليبيا  أن  على   – ل��ه  كلمة  ف��ي   –
العالقات  توثيق  لزيادة  استعدادا  أكثر 
الجانبين،  يخدم  بما  وأوروبا  فرنسا  مع 
ال��ت��ب��ادل االقتصادي  زي���ادة  إل��ى  داع��ي��ا 
تقف  ال��ت��ي  العراقيل  ورف���ع  وال��ت��ج��اري 
بالقنصلية  العمل  استئناف  منها  أمامه، 
بطرابلس وإصدار التأشيرات للمواطنين 
الليبيين كما هو الحال بعدة سفارات من 

الدول الصديقة في طرابلس.
كما طالب الرعيض – خالل المنتدى 
الذي حضره شخصيات رفيعة المستوى 
ع��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن ال��ل��ي��ب��ي وال��ف��رن��س��ي – 
الشركات  تشجيع  على  العمل  بضرورة 

الفرنسية بالعودة والعمل في ليبيا.
واالقتصادي؛  التجاري  الملف  وف��ي 
ق���دم ال��رع��ي��ض ش��رًح��ا م��خ��ت��ص��ًرا عن 
الفرص  وعن  لليبيا،  االقتصادي  الوضع 
في  فرنسا  مع  للتعاون  المتاحة  الكبيرة 
به  تتميز  لما  خاصة  المجاالت،  عديد 
ليبيا من إمكانيات وموارد، وما تحتاجه 

مشيًرا  مختلفة؛  مجاالت  في  تنمية  من 
إنتاج  في  لإلسهام  التعاون  إمكانية  إلى 
الطاقة الشمسية ومعالجة مشكلة ارتفاع 
التي  ليبيا؛  السلع في  الكثير من  أسعار 
فتح  عبر  االقتصادية  ب��األزم��ة  ت��أث��رت 
الفرنسية  الشركات  من  توريد  خطوط 

المنتجة للسلع.
وقد شارك من الطرف الليبي؛ عدًدا 
كبيًرا من أعضاء الغرفة الليبية الفرنسية 
من  وع��دد  للنفط،  الوطنية  والمؤسسة 
شارك  كما  النفطية،  الشركات  مديري 
العامة  ال��ش��رك��ة  ف��ي  المسؤولين  ك��ب��ار 
للكهرباء، والشركة القابضة لالتصاالت، 
ب��أوروب��ا،  الليبية  البنوك  ع��ن  وممثلين 
وعدد من المحامين بفرنسا، وعدد من 

رؤساء الشركات، والجهات ذات النشاط 
ليبيا، وعدد من  والخدمي في  التجاري 

رجال األعمال.
وعن الجانب الفرنسي شارك كال من 
مدير عام جمعية MEDEF فليب قوتيه، 
الفرنسية جيروم  الليبية  الغرفه  ورئيس 
ب��اغ��ت، وم��دي��رة ملف ال��ش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الفرنسية 
من   60 قرابة  ومشاركة  اود،  بوهاردي 
رج��ال األع��م��ال، وم��ن رؤس��اء الشركات 

الفرنسية الناشطة في مجاالت عدة.
العمل أرب���اب  جمعية  أن  إل��ى  يُ��ش��ار 
معها  بالشراكة  يقيم  والتي  MEDEF؛ 
منظمة  هي  الحدث  هذا  الغرف  اتحاد 
ألصحاب العمل وتضم 750 ألف شركة. 

ليبيا تتسلم رئاسة صندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفيد( خلفا لدولة الكويت

أسامة حماد: نتطلع إلى تفعيل النشاط االقتصادي بين ليبيا وروسيا
قال وزير التخطيط والمالية 
بالحكومة الليبية أسامة حماد، 
ف����ي ت���ص���ري���ح���ات ص��ح��ف��ي��ة، 
تفعيل  إل��ى  تتطلع  ال���وزارة  أن 
ليبيا  بين  االقتصادي  النشاط 
وروس����ي����ا وع������ودة ال��ش��رك��ات 
ال���روس���ي���ة ل��ل��ع��م��ل، خ��اص��ة 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء األزم�����ات وع���ودة 

االستقرار إلى ليبيا.
وأوض����ح ح��م��اد ب���أن ل��ق��اءه 
ف���ي ب���ط���رس���ب���ورغ، م���ع ن��ائ��ب 
رئيس مجلس االتحاد الروسي 
جاء  كوساتشيف،  قسطنطين 
الطابع  ذات  القضايا  لبحث 
مشيراً  وال��م��ال��ي،  االق��ت��ص��ادي 

إلى أن التعاون الليبي الروسي 
أغلب  ويشمل  ب��ج��دي��د،  ليس 
الحديدية  كالطرق  المجاالت 
الصناعية  األخ��رى  واألنشطة 

وغيرها.
وأك������د وزي������ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الحكومة  ع��زم  على  والمالية 
توقفت  التي  األنشطة  تفعيل 
بها  التي مرت  الظروف  نتيجة 
الذي  الهاجس  وإزاح��ة  البالد، 
جعل كل الشركات تغادرها، من 
خالل عمل وزارة الداخلية على 

فرض األمن.
وع����ن ارت����ف����اع ال��م��ي��زان��ي��ة 
الميزانية  تضم  ح��م��اد:”  أف��اد 

م��خ��ص��ص��ات دي������ون ال���ع���الج 
مستحقات  وتسوية  بالخارج، 
م���رت���ب���ات م���وظ���ف���ي ال���دول���ة 
وعالواتهم، ومرتبات المعّينيين 
ب�����ق�����رارات م����ن ال��ح��ك��وم��ات 
ال��س��اب��ق��ة، وال��م��س��اه��م��ات في 

المؤسسات المالية الدولية”.
وت���وق���ع وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 
مجلس  امتناع  ع��دم  والمالية، 
المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة 
وم��ح��اف��ظ��ه، ال��ع��م��ل ب��ق��ان��ون 
مجلس  من  المعتمد  الميزانية 
الجميع  أن  إلى  الفتاً  النواب، 
سيقوم بدوره من تمويل وتنفيذ 

ورقابة لخدمة الصالح العام.



طبرق  بمنطقة  ال��ح��ج  لجنة  ناقشت 
إلى  القيقب غرباً  الممتددة من  الكبرى  
 ، جنوباً    الجغبوب  إلى  امساعد شرقا 
كافة  اإلستعدادات  الالزمة لرحلة الحج 
طبرق   مطار  من  ستقلع   التي  المقبلة  

متجهة إلى  جدة  ، وذلك  خالل اجتماعاً 
التسييري  المجلس  رئيس  ضم  موسعاً  
لبلدية طبرق  السيد / فرج بوالخطابية  و 
منسق الحج بمنطقة طبرق الكبرى السيد 
/جمال مهلهل  بحضور السادة/   مدير 

 ، طبرق  ببلدية  البشرية   الموارد  إدارة 
ومندوب عن  الدعم المركزي و عن قطاع 
الصحة والرعاية الصحية ومدير جوازات 
مطار طبرق و مديرية مطار طبرق وإدارة 

المطار والكشافة والمرشدات  .

التعليم  و  التربية  مراقبة  تسلمت 
المؤسسات  أوب��اري عدد من  ببلدية  
التعليمية التی تمت صيانتها  مؤخراً 
إل���ى ع���دد م��ن المالعب  ب��اإلض��اف��ة 
الشمسية  ال��م��ظ��الت  و  الخماسية 
الخاصة بالطابور الصباحي  للطالب.
ح��ض��ر م��راس��م ال��ت��س��ل��ي��م  عميد  

بلدية أوباري ومراقب التربية والتعليم 
المدرسي  ال��ن��ش��اط  مكتب  م��دي��ر  و 
الوطنية  ال��م��ؤس��س��ة  وع���ن  بالبلدية 
التنمية  إدارة   مندوب  حضر  للنفط 
ال��م��س��ت��دام��ة ب��ال��م��ؤس��س��ة ﴿م��ف��ت��اح 
الشارف﴾  ومندوب شركة ريبسول و 

.UNDP ُشركائها ومندوب

تأتی هذه الخطوة ضمن المشاريع 
التي تقوم بتنفيذها المؤسسة الوطنية 
التنمية  م��ك��ت��ب  ط��ري��ق  ع��ن  للنفط 
التعليم  ق��ط��اع  لصالح  المستدامة 
ببلدية اوباری للرفع من مستوی قطاع 

التعليم بالبلدية.

السيد  جالو  بلدية  عميد  أج��رى 
رف��ق��ة عضو  ب��ازام��ا  ال��ب��اس��ط  عبد 
ال��م��ك��ل��ف بملف  ال��ب��ل��دي  ال��م��ج��ل��س 
جولة  التواتي  أحمد  السيد  الصحة 

للطوارئ  جالو  بمستشفى  تفقدية 
ومستشفى جالو العام .

للوقوف على سير  الزيارة  جاءت  
العمل و بحث آلية التعاون فيما بين 

جالو  مستشفى  وبين  المستشفتان  
المركزي واإلستمرار في خطة تفعيل 
/23 في  انطلقت  التي  المستشفى 

أبريل الماضي.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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لجنة الحج بمنطقة طبرق الكبرى

تناقش االستعدادات الالزمة لرحلة الحج الُمقبلة

التربية والتعليم بأوباري 

تستلم عددًا من المؤسسات التعليمية بعد صيانتها 

بلدية جالو 

تبحث  آلية التعاون بين المستشفيات

بالحكومة  ال���وزراء  رئيس  نائب  التقى 
الليبية السيد/ علي فرج القطراني بمكتبه 
بمدينة بنغازي عميد بلدية قمينس  السيد/ 
محمود العشيبي وعدد من أعضاء البلدية.

وتم خالل اللقاء مناقشة أوضاع البلدية  
سير  تعرقل  التي  والصعوبات  والمشاكل 

والمشاريع  البلدية  واحتياجات  عملها  
المتوقفة فيها.

ب��أه��م��ي��ة م��وق��ع بلدية  ال��ن��ائ��ب  وأش����اد 
قمينس  كونها تتمتع برقعة جغرافية كبيرة 
وتقديم  بها   االهتمام  إلى ضرورة  مشيًرا 

كافة التسهيالت لها  وما في نطاقها.

التواصل مع عدد  اللقاء   تم خالل  كما 
تنمية  جهاز  منها  التنفيذية   األجهزة  من 
وتطوير المدن ،وذلك الستكمال المشاريع 
المتوقفة في البلدية بناء على توجيهات من 
إلى  باإلضافة  ال��وزراء  رئيس  نائب  السيد 

استحداث مشاريع جديدة بالمنطقة.

بحثت  عضو المجلس البلدي عن 
فضيلة  السيدة  أوجلة   المرأة  فئة 
صالح بترون  مع  مدير عام المركز 
مرض  وع���الج  لتشخيص  ال��وط��ن��ي 
السكري بالمنطقة الشرقية الدكتور 
عوض القويري   أهم  المشاكل التي 
والمنظومة  الطبية  ال��ك��وادر  تواجه 

العالجية  بصفة عامة في ليبيا.
موسع  اجتماعا  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ضم الوفد المرافق له والمتمثل في  
السكري  م��رض  ع��الج  اخصائي   /
بالقدم د.  عبدالرحمن 
النجار، والمستشار 
القانوني بالمركز 
ال�������س�������ي�������د/ 
م�����ص�����ط�����ف�����ى 
ال����س����اع����دي و 
رئ������ي������س ق���س���م 

الحركة. 
  ب��ح��ض��ور م��دي��ر م��ك��ت��ب ش��ؤون 
العميد السيد رمضان بترون وعضو 
رمضان  السيد  اإلستشارية  اللجنة 

شيفوت. 
القويري  دكتور  أوض��ح  جانبه  من 
موسعة  بحملة  ال��م��رك��زي��ق��وم  أن:  
بالمنطقة  الصحية  المراكز  داخ��ل 
مرض  عن  للكشف  وذلك  الشرقية، 
الحاالت  كافة  وتشخيص  السكري  
ن��دوات  إلقامة  باإلضافة  المصابة 
العناصر  توعوية وتثقيفية تستهدف 

الطبية والمواطنين بالبلديات.
الفتاً إلى أن  حملة المركز للكشف  
وتشخيص مرضى السكري  ستقام 
 ، ال��ق��روي  أوج��ل��ة  داخ���ل مستشفى 
وتطوير  تدريب  مركز  سيقيم  فيما 
المرأة ببلدية أوجلة ندوة توعوية عن 
العناصر  وتستهدف  السكري  مرض 
الطبية و العناصر الطبية المساعدة، 
وطالب معهد العلوم الطبية، كما أن 
الدعوة عامة لكل المعنين باألمر من 

سكان بلدية أوجلة.

بلدية أوجلة

تقيم حملة كشف وتشخيص 
لمرض السكري

نائب رئيس الوزراء يلتقي عميد بلدية قمينس وعددًا من أعضاء البلدية



بحث عميد بلدية زوارة السيد حافظ بن 
مشروعات  تنفيذ  جهاز  رئيس  مع  ساسي 
ال��م��واص��الت ال��م��ه��ن��دس/  س��ام��ي العبش  
تنفيذ  بملفات  المتعلقة  المستجدات  آخر 
مشروعات ميناء زوارة البحري ومطار زوارة 
الدولي وطريق زوارة أبي كماش ومجموعة 
المدخل  كمشروع  المتوسطة  المشاريع  من 

الشرقي والغربي لمدينة زوارة. 
وذل����ك خ���الل اج��ت��م��اع ُع��ق��د ال��ي��وم��ي��ن 
الماضيين بمدينة  طرابلس   ضم السادة / 
المهندس  بالبلدية  المشروعات  إدارة  مدير 
عبدالله المنصوري ورئيس لجنة العطاءات 
وزارة  عن  ومندوب  قانا  يوسف  المهندس 
الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة  المحلي  الحكم 

منتهية الوالية المهندس رجب الدالي .
مشروعات  تنفيذ  جهاز  رئيس  وأوض��ح 
التعاقد  على  يعمل  الجهاز  أن  المواصالت 
األع��م��ال  ب��اق��ي  لتنفيذ  أخ���رى  م��ع ش��رك��ة 

وأهمها تعميق الغاطس إلى سبع أمتار بعد 
أن كان أربع أمتار فقط لتمكين الميناء من 

استقبال سفن الشحن الكبيرة.
م��ط��ار زوارة  م��ش��روع  أن  إل��ى  وأض���اف 
ومعالجة  ِإطالة  منه  والمستهدف  الدولي 
لجنة  إل��ى  إحالته  تمت  ال��ط��ائ��رات  مهبط 
أغلب  أن  إل��ى  مشيراً  بالجهاز  ال��ع��ط��اءات 
الشركات المتقدمة للمشروع طالبت بتمديد 
التقدم بملفاتها وأن الجهاز قدم تمديد نهائي 
للشركات وتم تحديد تاريخ 30/6/2022 

أخر موعد للتقديم والتعاقد على المشروع 
مضيًفا إلى أن مشروع توسعة طريق زوارة 
انتظار  وف��ي  عليه  التعاقد  تم  كماش  أب��ي 
الموافقات الالزمة من قبل ديوان المحاسبة.
أن  إلى  العبش   أشار  وفي سياق متصل 
عليها  التعاقد  جاري   المتوسطة  المشاريع 
للعمل على تنفيذها ومنها ما تم التعاقد عليه 
كمشروع  تنفيذه  في  الشركة  وبدأت  فعلياً  
المدخل الشرقي باإلضافة إلى عدة مشاريع 

وطرق تحت إجراءات التعاقد.

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  وق��ع 
مجلس  ورئيس   ، بوجواري  الصقر  بنغازي 
إدارة شركة بريد ليبيا طارق علي الشطشاط 
العنونة  بشأن  ُمشترك  تعاون  اتفاقية  على 
المجلس  عضو  التوقيع  وحضر   ، البريدية 
ووكيل  ال��ج��ازوي  الباسط  عبد  التسييري 
دي����وان ال��ب��ل��دي��ة  ن��اص��ر األوج��ل��ي وم��دي��ر 
الغرياني  لمياء  لمدينة   الحضري  المرصد 
فايز  وال��م��راف��ق  اإلس��ك��ان  مكتب  وم��دي��ر 
بمكتب  الفنية  ال��ش��ؤون  وم��دي��ر  الخفيفي 
اإلس��ك��ان وال��م��راف��ق ك��م��ال ال��ع��ب��د  ومدير 
خالد  بنغازي   البريدية  الخدمات  منطقة 

الفاخري.
بريد  إدارة  مجلس  رئيس  ص��رح  حيث    
األن��ب��اء  لوكالة  ال��ش��ط��ش��اط،   ط���ارق  ليبيا 
الليبية، بأنه تأتي أهمية هذا الحدث اليوم 
للمواطن  مكانية  هوية  إقامة  في  المتمثل 

الليبي معترف بها دوليا.
أنه سيبدأ  الشطشاط”    ” وبحسب قول 
جدا  المهم  الوطني  المشروع  هذا  انطالق 
فريق  ويتشكل  ال��ق��ادم��ة،  األس��اب��ي��ع  خ��الل 
تنفيذ  مراحل  ضمن  ليبيا  بريد  من  عمل 
ف���رص كبيرة  ال����ذي س��ي��ح��ق��ق  ال��م��ش��روع 
  ، العامة  والخدمات  اإللكترونية  للخدمات 
به  خاص  بريدي  لعنوان  محتاج  فالمواطن 
؛ إليصال كل الخدمات، خاصة مع اقتحام 

إلى  باإلضافة  المجال،  اإللكترونية  التجارة 
السهل على  من  الطبية فسيكون  الخدمات 
أجهزة اإلسعاف والطوارئ في حالة حدوث 
للشخص،  المكانية  الهوية  معرفة  ط��ارئ، 

بشكل أسرع وأسهل،
ووضح “الشطشاط” أن هذا األمر مفيد 
يكون  فعندما  األمنية  الناحية  م��ن  ج��دا، 
لألجهزة األمنية الهوية المكانية لكل مواطن 
وتقديم  م��ا  ظ��رف  أي  ف��ي  إليه  تصل  وأن 

الحماية له.
اآلن  ال��ع��ال��م  أن  ال��ش��ط��ش��اط،  وأش�����ار 
الحكومة  يسمى  بما  يتعامل  وأصبح  تطور 
اإللكترونية، والتي ال تنفذ إال بوجود عنونة 
وفقا  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  تصميم  فتم  ب��ري��دي��ة، 
العالمي،  البريد  اتحاد  وهو  دولية،  لمعايير 
الذي  االت��ح��اد  ه��ذا  في  عضو  اآلن  وليبيا 

التواصل  يصبح  دولة  من 190  أكثر  يضم 
بيننا وبينها سهل للغاية .

أثناء  مجابهتها  المتوقع  العراقيل  وع��ن 
أبرز  الشطشاط  يحصر  المشروع،  تنفيذ 
األمني  الوضع  أوال   ، المتوقعة  الصعوبات 
لكل مدينة مستهدفة من المشروع، وثقافة 
عائق  المجتمع  ثقافة  تعد  حيث  المجتمع، 
المواطنين  بعض  لرفض  أمامنا  جدا  كبير 
لبعض  نتيجة  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ل��ه��ذا 
المخاوف البعض من الناحية األمنية ولكن 
نحن نعول بشكل كبير إلى اإلعالم والحمالت 
اإلعالمية لتكون معنا  ؛ لتغيير آلية تفكير 

المجتمع وزيادة وعيه.
التكاليف  ف��ي  الثانية  الصعوبة  وح���دد 
حيث   ، الفنية  المشاكل  وبعض   ، المادية 
أن الوضع األمني سيلعب دورا مفصليا في 

األخرى،  دون  مدن  في  المشروع  استكمال 
في  تساهم  قد  التي  للتكاليف  بالنسبة  أما 
عرقلة العمل تتمثل في تكاليف خاصة بفرق 
أكثر  تكلف  قد  المناطق  بعض  أيضا  العمل 
الفتقارها لألساسيات التقنية، ولكن نطمئن 
تجاوزها  سهل  الصعوبات  كل  أن  الجميع 

وعالجها.
و أوضح الشطشاط بأنه من المتوقع أن 
بنغازي  مدينة  في  بالمشروع  العمل  ينتهي 
الموضوعة  للخطة  وفقا  أشهر   ”6“ خالل 
ليكون لكل مبنى ومؤسسة حكومية وشركات 
لزجة بريدية خاصة بها ومعترف بها دوليا.

الشؤون  مكتب  مدير  أوض��ح  جهته  م��ن 
ببلدية  والتعمير  اإلسكان  ومراقب  الفنية 
حدث  ب��أن  العبد،  إبراهيم  كمال  بنغازي، 
البريدية  اليوم يمثل أهمية كبيرة، فالعنونة 
تعكس  التي  الحديثة  المشاريع  أه��م  م��ن 
تطور الشعوب ورقيها، حيث أنه في العصر 
للمباني  العناوين  وتثبيت  العنونة  الحديث 
للتطور  أم���ر م��واك��ب  ال��دول��ة  وم��ؤس��س��ات 
التكنولوجي الحاصل في العالم أجمع، فهذا 
المشروع يمثل خطوة فعالة وجديدة بالبالد 

والمنتظر إقامته في كل مدن ليبيا.
االتفاق  االجتماع  هامش  على  وت��م  ه��ذا 
على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع 

خطة ُمتكاملة والبدء في تنفيذها.

الطرق  رئيس مصلحة  بحث 
والجسور المهندس / الحسين 
س����وي����دان م���ع ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة 
المتعاقد  المشاريع  ال��ك��ف��رة  
وال��ت��ي  المصلحة   م��ع  عليها 
الحياة  ع��ودة  خطة  تعد ضمن 
)1( لسنة2021  وذلك خالل 
إدارة  م��دي��ر  اج��ت��م��اع ح��ض��ره 
محمد  ال��م��ه��ن��دس   / ال��ف��روع 

الهاشمي .
المقترحات  مناقشة  تم  كما 
الطرق  يمشروعات  الخاصة 
الحلول  وايجاد  البلدية  داخ��ل 
ضمن  وادراجها  لها  المناسبة 
خطط مصلحة الطرق والجسور  
لحل العوائق والمختنقات التي 
داخل  المرورية  الحركة  تواجه 

نطاق البلدية .

7 بلديات
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بلدي زوارة

 يبحث مستجدات الملفات المتعلقة بالمشروعات الحيوية بالمدينة

توقيع مذكرة تعاون بين شركة بريد ليبيا وبلدية بنغازي

ق���ام ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ال���م���رج  ال��س��ي��د / 
مهندسي  ال��س��ادة   رف��ق��ة   صلهوب  وليد 
إنشاء  لمشروع  الشركةالمنفذة  وم��دي��ر  
بنادي  الرياضية  لأللعاب  متكاملة  صالة 
المروج الرياضي) الشركة  الليبية للتنمية 
بزيارة  الماضيين  اليومين    ) واإلستثمار 

المشروع  لموقع  ميدانية 
المقايسات  ألخذ  وذل��ك 
بالبدء   للشروع  الالزمة  
ف���ي أع���م���ال ال��ت��ن��ف��ي��ذ.  
بحضور  أعضاء مجلس 
وع��دد من  ال��ن��ادي  إدارة 

المهتمين باأللعاب الرياضية .
أن  المتوقع  م��ن   إن��ه  بالذكر  الجدير 
زمنية  فترة  المشروع خالل  استكمال  يتم 

قصيرة .

بلدية المرج 

تشرع بإنشاء صالة متكاملة لأللعاب 
الرياضية بنادي المروج 

رئيس مصلحة الطرق والجسور

يبحث المشاريع المتعاقد عليها داخل بلدية الكفرة
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ثقافية

والتوزيع، مسرحية  للنشر  الجابر  دار  صدر عن 
“المفتاح الذهبي” للكاتب معتز بن حميد، وهو الكتاب 
الثاني في مجال أدب الطفل )نص مسرحي لألطفال 
يستهدف الفئة العمرية من 10 وحتى ال 16 عاما(.
وتتناول مسرحية المفتاح الذهبي، األبناء واآلباء 
معا بشكل أدبي رائع، مستعرضة موضوع مهم وخطير 
معا، وهو السجن خلف األجهزة اإللكترونية، مشيرا 
والذهني  الفكري  التسليم  عدم  ضرورة  إلى  الكاتب 
والجسدي لها، ومحاولة وجود الحل البديل لوسائل 
التواصل  بوسائل  الوهمية،  االجتماعي  التواصل 
المحبة،  ي��زرع  ال��ذي  الواقعي  واالجتماعي  األس��ري 
يغرس  أيضا  وقوي،  منطقي  بشكل  العالقات  وينمي 
دون  من  األس��ري  والجو  اإليثار،  وروح  التعاون،  روح 
منها،  االستفادة  بل  ومخرجاتها،  التكنولوجيا  رفض 
اإلنساني  النمط  على  يؤثر  ال  بشكل  تقييدها  مع 

السليم لدى األفراد أطفاال أو كبارا.
قريبة  لشخصيات  ب��ع��رض  المسرحية  ج���اءت 
لقلوب األطفال، مع توظيف الخيال العلمي واأللعاب 
مناسبة  بلغة  وأيضا  للطفل،  المحببة  اإللكترونية 
اهتمامهم  أول��وي��ات  عن  ومعبرة  األط��ف��ال،  لمستوى 

وخيالهم الثري الواسع.
الكتابة  عالم  إلى  دخل  حميد  بن  معتز  الكاتب 
للتأليف  العربية  الهيئة  بجائزة  تتويجيه  بعد  للطفل 
ال��م��س��رح��ي ع���ام 2020، وذل���ك ع��ن ن��ص “ك��ت��اب 
أدب  مجال  في  األولى  تجربته  يعد  الذي  األمنيات” 

الطفل.

مع  بالتعاون  الثقافي  البوري  وهبي  مركز  نظم 
أمس  مساء  االجتماعي،  الثقافي  بنغازي  منتدى 
الليبية”،  “ال��ه��وي��ة  ح��ول  ن��ق��اش  حلقة  الخميس، 
المنهوبة  )الذاكرة  الرئيسة  محاورها  تناولت  حيث 
مما  بكثير  أكثر  يجمعنا  م��ا  ال��وط��ن،  وفسيفساء 
يفرقنا(. و أوضح األديب و الكاتب محمد السويسي 
الليبية: أن اإلنقسامات و  في حديثه لوكالة األنباء 
في  تؤثر  ال  االجتماعي  النسيج  تفسخ  و  الحروب 
الهوية، و يعود سبب عدم توارثها لتفاوت الثقافات و 

تأثرها بالعالم الخارجي.

المفتاح الذهبي .. إصدار جديد 
لعالم الطفل للكاتب معتز بن حميد

مركز وهبي البوري ينظم حلقة 
ية الليبية” نقاش حول “الُهوِّ

واألدب��اء  الكّتاب  رابطة  ابرمت 
تعاون  اتفاقية  األردنيين  الليبيين 
م��ع راب��ط��ة ال��ك��ّت��اب األردن��ي��ي��ن ، 
في  العربية  رؤيتهما  من  منطلقة 
وال��ح��راك  ال��ح��وار  تعميق  سبيل 
اإلب��داع��ي وال��م��ع��رف��ي، ف��ي اط��ار 
ج��ه��وده��م��ا الس��ت��ع��ادة دوَريْ��ه��م��ا 
الجهود  وتكثف  والعربي،  المحلي 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ب��ه��ة ال��م��ش��اري��ع 

المتاحة وغير المتاحة.
ووقع االتفاقية مساء يوم السبت 
عن  الجاري،  يونيو  شهر  من   18
الجانب الليبي رئيس رابطة الكّتاب 
خليفة  الدكتور  الليبيين  واألدب���اء 
أح����واس وع���ن ال��ج��ان��ب االردن���ي 
األردنيين  ال��ك��ّت��اب  راب��ط��ة  رئيس 

أكرم الزعبي.
ووق���ع���ت االت��ف��اق��ي��ة ب��ح��ض��ور 
برابطة  الخارجية  العالقات  أمين 
حسن  الدكتور  األردنيين  الكّتاب 

والفروع  اللجان  وأمين  المجالي، 
الروائي عبدالسالم صالح، وأمين 

النشر الشاعر محمد خضير.
وع��ب��ر رئ��ي��س راب��ط��ة ال��ك��ّت��اب 
خليفة  الدكتور  الليبيين  واألدب���اء 
أح�����واس، ع��ن س��ع��ادت��ه وإي��م��ان��ه 
الرابطتين  ب��ي��ن  ال��ش��راك��ة  ب��ه��ذه 
المعرفة  من  كثيرا  ستجلب  والتي 

والتعارف ألعضاء الرابطتين.
بعض  على  االت��ف��اق��ي��ة  ون��ص��ت 

ال��ب��ن��ود ال��ت��ي ت��س��ه��م ف��ي ت��ق��ارب 
الرابطتين على الرغم من المسافة 
على  الطرفان  وأك��د  الجغرافية، 
أهمية االلتزام بالخطوط الحمراء 
الفلسطينية،  بالقضية  المرتبطة 
الرابطتين  بين  التنسيق  وض��رورة 
ف���ي ال��م��ه��رج��ان��ات وال����ن����دوات، 
وإش������راك أع���ض���اء ال��راب��ط��ت��ي��ن 
تبادل  يتم  وأن  ال��م��ؤت��م��رات،  ف��ي 
لتوسيع  والمؤلفات  المنشورات 

رقعة القراءة بينهما. 
رابطة  رئيس  أك��د  جهته  وم��ن 
الزعبي  أك��رم  األردن��ي��ي��ن  الكّتاب 
ألنها  االتفاقية،  هذه  أهمية  على 
وكسر  الثقافة،  عروبة  فكرة  تعزز 

الجمود المعرفي.
االتفاقية  إن  بالذكر  الجدير 
التي  البنود  تضمنت مجموعة من 
على  الرابطتين  تقارب  في  تسهم 
الجغرافية،  المسافة  من  الرغم 
وأكد الطرفان على أهمية االلتزام 
المرتبطة  ال��ح��م��راء  ب��ال��خ��ط��وط 
وض��رورة  الفلسطينية،  بالقضية 
ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن ال��راب��ط��ت��ي��ن في 
وإشراك  والندوات،  المهرجانات 
أعضاء الرابطتين في المؤتمرات، 
ال��م��ن��ش��ورات  ت���ب���ادل  ي��ت��م  وأن 
القراءة  رقعة  لتوسيع  والمؤلفات 

بينهما.

بمدينة  الماضي  الخميس  ي��وم  أختتم 
في  المقام  الكتاب  معرض  الن��وف  راس 
راس  السكنية  بالمدينة  الشهداء  قاعة 

النوف.
واع��ض��اء مجلس  رئيس  ال��س��ادة  وك��ان 
النفط  لتصنيع  الن��وف  راس  شركة  إدارة 
الماضي  األح��د  ي��وم  قد حضروا  وال��غ��از 
العديد  بحضور  )الكتاب(  معرض  افتتاح 

من الضيوف األعزاء الكرام من مسؤولي 
القطاعات العامة بالبلدية وحكماء المدينة 

ومهتمي الشأن الثقافي .
مكتب  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال��م��ع��رض  و|أق���ي���م 
رأس  بشركة  واالع��الم  العامة  العالقات 
بالتعاون  وال��غ��از،  النفط  لتصنيع  الن��وف 
بالمنطقة  الليبيين  الناشرين  اتحاد  مع 

الشرقية.

المعرض كل من:  جامعة  وش��ارك في 
خليج  جامعة   _ س��رت  _جامعة  بنغازي 
البيان _دار  الجابر _ دار  السدرة _ دار 

الحسام _مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد .
ألفي  م��ن  أكثر  المعرض  ف��ي  وع��رض 
المجاالت  مختلف  وف��ي  كتاب  أو  عنوان 
كتب   ، تاريخية   ، ثقافية   ، علمية  )كتب 

مطبخ ، اطفال ، قانون( .

كتبت | هدى الشيخي
وال���ف���ن  األدب  ب���ه���و  ن���ظ���م 
مساء  بنغازي  بمدينة  والثقافة 
يوم األربعاء الخامس عشر من 
محاضرة  الجاري،  يونيو  شهر 
بموروثها  ليبيا  “تمييز  بعنوان 
الثقافي”، للوقوف على تحديات 
وكيفية  تسويقه  تعترض  التي 
ت��ول��ي��د وع����ي ل����دى ال��م��واط��ن 
قيمة  وإلي��ج��اد  لخلق  بأهميته 
بحضور  ل��ل��م��وروث،  اقتصادية 
واألدب���اء  األكاديمين  م��ن  ع��دد 

والشعراء والمثقفين.
التدريس  هيئة  عضو  وق��ال 
التسويق  قسم  االقتصاد  بكلية 
الدكتور عزالدين بوسنينة قائال: 
“هناك انطباع سلبي عالمي على 
المقومات  تمتلك  التي  بالدنا 
خطة  يحتاح  ما  منها  الوفيرة، 
مثل  الطويل  المدى  على  عمل 
الدولية  وال��ع��الق��ات  االقتصاد 
وغ��ي��ره��ا، وه���ن���اك م��وق��وم��ات 
الموروث  مثل  بالفعل  نمتلكها 
ال��ث��ق��اف��ي وال��م��وس��ي��ق��ى، وه��و 

ال��ذي  ال��ي��وم  حديثنا  م��وض��وع 
اإلنطباع  حول  محاوره  ستكون 
وكيفية  حالًيا،  للبالد  ال��دول��ي 
واالستراتيجية  ثقافتنا،  تسويق 
الوطنية لتسويق ليبيا خارجًيا”.
األمر  “ه��ذا  بوسنينة:  وتابع 
يحتاج لتكاثف جهود العديد من 
هيئات  في  المتمثلة  األط��راف 
والخارجية  والثقافة  اإلع���الم 
واالستثمار الخارجي والبعثات، 
وهذا ال يتأتى إال بتبني اإلرادة 
فعندما  لها،  لدولة  السياسية 

ت��ت��ح��س��ن ال����ص����ورة ال��ذه��ن��ي��ة 
أن  ويمكننا  خارجًيا،  المحلية 
متنوعة،  اقتصادًيا  آف��اق  نفتح 
فاألساس أن نسوق صورة غير 
انطباع  تعطي  ال��ت��ي  النمطية 
ه��ذا هو صلب  وال��ي��وم  خاطئ، 
التحكم في  حوارنا؛ وهو كيفية 
المحلي علينا خاصة،  االنطباع 
وإن هناك طريقة يتبعها العالم 
ع��ل��ى نفس  ن��س��ي��ر  ف��ل��م��اذا ال 
البد  الذهنية  ف��ص��ورة  النهج، 
تنافسية نكون  وأن تعكس ميزة 

فيها مختلفين عن غيرنا كدول 
الجوار مثال”.

وأوض�����ح ب��وس��ن��ي��ة أن����ه “ت��م 
مناقشة الحاضرين عدة محاور؛ 
تحدثت عن كيفية تميز موروث 
أدوات  باستخدام  الثقافي  ليبيا 
التسويق، ومدى معرفتنا لهويتنا 
والتسويق  المحلية،  الثقافية 
ذهنية  بناء صورة  واستراتيجية 
للدولة، والصورة الذهنية لليبيا 
في العالم، والموروث الموسيقى 

الليبي، والمواقع التاريخية”.
وأش������ار ب��وس��ن��ي��ن��ة إل����ى أن 
ال���م���ح���اض���رة خ���رج���ت ب��ع��دة 
ت���وص���ي���ات؛ ش��م��ل��ت ال��ت��رك��ي��ز 
أن��واع  ف��ي  مشتركة  سمة  على 
ال��م��وس��ي��ق��ى ال��ل��ي��ب��ي��ة، واب��ت��ك��ار 
منتجات موسيقية مستسقاة من 
الهوية التراثية، وتكيف الموروث 
ال��م��وس��ي��ق��ة م���ع ال��م��واص��ف��ات 
الذهنية  وال��ص��ورة  العالمية، 
اإليجابية؛ بما يكفل إيجاد ميزة 
االقتصاد  تدعم  لدولة  تنافسية 

المحلي. 

اختتام معرض الكتاب بمدينة راس النوف

رابطة األدباء والكْتاب الليبية توقع اتفاقية مع رابطة كْتاب االردن

محاضرة حول “تمييز ليبيا بموروثها الثقافي” بمدينة بنغازي

"شكر وتقدير"
يشكر  لم  )م��ن  الكريم  رسولنا  ق��ال 
الناس ال يشكر الله(.. ومن هذا المنطلق 
الورفلي  الصقر  محمد  ال��رائ��د  إل��ي   ..
ال��ج��وازات  بمكتب  العاملين  وك��اف��ة 
 .. الطبي  بنغازي  بمركز  والجنسية 
بالعرفان  لكم عن شعورنا األصيل  نعبر 
ولما شهدناه   .. للعطاء  الجزيل  وشكرنا 
منكم من عمل بصمت وإخالص ومراعاة 

لضروف المرضي والنظام والدقة.
كل الشكر والتقدير لكم.. 
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

قارعة الطريق 

خريفي الشاحب

الذين  ه��ؤالء  عن  القول  يمكننا  وم��اذا 
واستحبوا  الطريق..  قارعة  في  تركونا 
أن عاثوا فينا  ، بعد  التيه عّنا والضاللة 

حّبًا ،فغادرونا فساَد ! 
بك  يضيُق  لَقد  و   ، عميانًا  كّنا  ولقد 
حزين  ركٍن  في  جاثمين   ، ترانا  أن  قلبك 
إلى  وال   ، ُمحَطميَن   ، وجوِهَنا  ناِكصي   ..

السالم ارتأيناُه السبيَل

والبؤُس ُيقرئنا السالم 
ترُد  ماعادت..  الضيِم  شدة  من  وشفاهنا 

بِه ، وال عادت شفاه 
َأتقِرُئك الوجوُه? 

أتقرئك العيون الُمسبالت من الدموع! 
أتقرئك الشغاف إذا تقّطعت النياط ! 

أُتقرئك السالم! 
 ، الُمَضُغ  نا  فيُّ في  تلعثمت  الذين  نحن 
عت خلف الضلوِع بصدِرنا الُمضغ..  وَتَقطَّ

وتحطمت آمالنا 
مذ أن ُتركنا 

بقارعة الطريق
إلى  وال   ، ميتيَن  ال  وب��األس��ى،  ُمحّملين 

السالم ارتأيناه السبيل .

أقبل موسم الحزن مبكًرا 
احتل خريف الجوى قلبي

رياح عاتية اقتلعت بتالتي
َجَففْت جذور شرياني 

تصحرت حديقة فؤادي
ُنِثرت بذور السقم على صحراء روحي

كدمية داخل قبؤ عتيق أصبحت 
كجثث منسية على أراضي مجهولة

حنجرة  ف��ي  المكبوتة  كالصرخات 
أبكم

تيه  ف��ي  غ��ارًق��ا  وطنه  ع��ن  كالمنفي 
الحياة ال عائلة تنتظره وال بيت يأوى 

إليه...
بُزخٍم من الكلمات جئُت أُلحرَر نفسي 

من هذه األوجاع
سأمطر من غيوم أبجديتي حروًفا 

لتروي ظمأ ُتربتي 
لعلها ُتعيد الربيع لجوفي المتصحر

وُتزيح ضباب القنوط عنيِّ
لتشرق شمس األمل من جديد

وتتفتح األزهار بين أضلعي المتشققة 
من الوصب

وتعود السكينة لُمضغتي المتصدعة.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: فاطمة الزهراء المهدي

الفقد

العيون نوافذ األرواح 

منُه وإليِه

■ بقلم : خديجة الفراوي 

■ بقلم : آية الوشيش 

■ بقلم: التجاني الحريري

بسهاٍم  ليرميَك  الهوينة  يمشي 
تارًة  يقترُب  جانٍب،  كلِّ  من  ُتحيُطَك 
لتبتعَد أخرى، ُتريُد الفراَر منه لتجَد 
إليِه، تظّنُه سيرأُف  خطواتَك جميعها 
غير  عليِه  تحتُم  حقيقتُه  أّن  بيد  بَك 
ذلك! ينشُب أظَفارُه حيث قلبك، يبدأ 
قميُصَك  يتلطَخ  أن  دون  انتزاعِه  في 
األبيض ذاك؛ ولكّن الّشعور تظلُّ تذكرُه 
داخُلَك  فيها  يمتليُء  شهقٍة  كّل  بعد 
ناًرا  أسفِلَك  في  يشعُل  عينيَك.  بماِء 
بعدها  من  لتشتَمّ  بَك  أخضٍر  كّل  تأكُل 
على  رّب��َت  ُكّلما  وتسُعَلها  ال��ّذك��ري��ات 

صدرَك حّتى ُتصبَح أنَت رماًدا!
ُثّم بعد ذلك تسيُر ُمرغًما في الحياِة 
لن  نعم  إاّلَك،  يراَك  فالجميُع  ساهًما؛ 
األولى سُيحكُم عليَك  المّرِة  تموَت من 

ع��ّدٍة.  م��ّراٍت  عليَك  لُيمارَس  بالبقاِء 
لن  م���ّرٍة  ك��ّل  ف��ي  وق��وع��ُه  ب��أّن  تعتقُد 
يختلَف عن سابقِه فُتعدَّ لُه العّدَة وما 
استطعَت من ركوِب الهوِل ولكّنَك ُتفاجُأ 
فأنَت  إّي���اَك؛  بمباغتتِه  م��ّرٍة  ك��ّل  في 

القويُّ دائًما في ُكّل ما لم ينتِه به!
كّل  في  الّظهوَر  ال��ّدم��اِء  آث��اُر  تبدأ 
مكاٍن تطأُه قدماَك، وكّل شيٍء تقبضُه 
أن  دوَن  يمرونَك  األش��خ��اُص  ي���داَك، 
تشُعَر، األحداُث لم تعْد تعني لَك عدا 
تتشابه،  واألت��راُح  األف��راُح  انقضائها، 
مدمعَك،  لُتثيَر  كافيًة  باتْت  ال��ّري��اُح 
الحديث  ُيصمُتَك،  وجهَك  في  راُخ  الصُّ
الّتقطع،  وُيرافقُه  الّتأتأة  ُتصاحُبُه 
للعيِش  أماًنا  م��الًذا  أصبحْت  الهاويُة 
ِمنَك،  لحظٍة  أّي  في  الّسقوَط  لتأمَن 

الفصوُل أربُعها خريٌف، واألشهُر برمتها 
األع��واُم  ونهارِه،  ليلِه  طوِل  في  يوليو 
ُكنَت  عندما  األّول  ال��ّدراس��ّي  كعاِمَك 
تبكي مدرستَك، والحياُة كمنِع المرِض 

إّياَك الّذهاَب لُفرصتَك األخيرة!
ح��ال��ة م��ن ال���ع���زوِف ع��ن األش��ي��اِء 
أّي  غماِر  بخوِض  ترضى  لن  ُتصيُبَك، 
نتائُجها!  عليَك  ُع��ِرض��ْت  وإن  ح��رٍب 
ُكنت  وإن  مقتٍل  في  أص��اب��َك  فالفقُد 

تتنفُس ضرورًة.
الفقد 

كشربك لماٍء حميٍم من كأٍس مثلوٍم، 
الّصراِخ  من  تتمكن  وال  وُتحرق  ُتجرح 

ا! فالهواُء في ِكلتا الحالتين ُمؤٍذ جّدً
وهو  مغادرته  نِة  السِّ عند  وت��ظ��نُّ 

الباقي بقاؤَك!

ألن العيون نوافذ األرواح 
إني قد دخلتك من عينيك!

ورأيت روحك الحزينة !
تمامًا كالتفاتتك الواثقة 

إن الطريق خالية ِمن المحبين!
ألملم ما تبقى لك منك 

على نهر من الحب 
أروي عطشك الظمآن للمحبة 

الصادقة!

ألنها العيون 
نوافذ األرواح 

كان من الالبد أن تستحيل
روحي شمعة

أمام سواد عينيك!

ألنها العين نافذة 

دخلتك منها عنوة 
رغبًة في إيقاف الوجع
ثورة وردية في جسد

رجل يعشق األزرق
يقضمه الضعف

حتى صار حجرًا 
فيما أراك 

وحيدا في الزحام
تشبه القمر 

محاطًا بالنجوم!
تخشى أن

ينفذ ضوؤك 
كان من الالبد أن أكون شمسا!

أفني لوني األصفر
انعكاسا

على بياضك
ألنك وحيد مثلي

وقوي مثلي
وال تجيد الثرثرة
كان من الالبد أن 

أغدو كلمات 
لصمتك!

ضجيجًا لهدوئك
جراءة لخجلك

وشيئا من الدفء
لقلبك البارد

ألن العيون نوافذ
األرواح! 

كان من الالبد أن أدخلك
من عينيك!

كما لو أنني ريح
تجفف

.. رمشًا ُمبلاْلً

من جميِل كالم الِكبار: "اإلنسان أصله طين؛ يوم ِبْصَفى ويوم ِبَعَكر".
رٍب َعِكُر المزاج بالسوء تماًما، وأنه ساَء َمرًة يسيء في كل المرات.. وال تقابله  ويعني: أال تحكم على أحٍد مْضطَّ

بالتعظيم الُمفرط والّسذاجة الَسْهلة، بأنه أحسَن أمًرا يعني إحسانه كلَّ األمور. 
احسْن الظّن، ولكن اخفْض سقف التوقعات.

بقايا حبك
من بين هذا اإلزدحام لمحتك من  بعيد 
خلفها  تخبئ  ال��ت��ي  بسمتك  لمحت 
الكثير من الحزن وضحكتك التي أحيت 
وكأنك  مفزعة  وقفت  لروحي  الحياة 

وهم رسمته من وحي خيالي
تذكرت أيامنا وتلك الليالي التي سهرناها 
معا ننتظر طلوع الفجر برحابة الصدر 
الشمس  ب��زوغ  حتى  حديثنا  نكمل  ثم 
والشوق يقتلنا لبعد المسافات ، تذكرت 
تلك الدموع والضحكات التي كانت أساسا 
محادثة  أول  تذكرين  هل   ، لتماسكنا 

بدأت  فقد  جيدا  أذكرها  فإنني  بيننا؟ 
عن  أغنتني  غامرة  وسعادة  بضحكات 
أبكي  لكي  هنا  ياليتك   ، بأكمله  العالم 
في حظنك وأصرخ في وجهك لما البعد 
للفراق  اللعنة  ورح��ل��ت؟  تركتيني  لما 
فقد جعلني كورقة متساطقة تموج في 
بمحادثاتنا  إحتفظت  هل  ؟  اإلعصار 
كما فعلت أنا أم أنك حدفيتها كما فعلت 
لكي  القوة  تملكت  أنني  أبشرك  معي؟ 

أحدفها من بعض المواقع فقط. 
واآلن أخبريني.. 

من أطفأك ؟ من أفزعك ؟ من عاث خراب 
بداخلك وبعثرك؟ 

م��ن أح���زن���ك؟ وع����اد ل��ن��ورك ال��ظ��الم 
لوحدتك؟   أسيرة  جعلك  من  ومزقك؟  
من  يسيل  الدمع  جعل  من  أبكاك  من 
حياتك  وج��ع��ل  أره��ق��ك  م��ن  ؟  عيناك 
يجول  بما  أخبريني  يقتلك؟   س��راب 
وأسرق  أسمعك  لكي  هنا  فأنا  بخاطرك 

منك ما أوجعك!
أح��دث��ه  ال���ذي  ب��ال��خ��راب  تهتمي  وال 

فراقك فقلبي مازال يهواك.

■ بقلم: عائشة محمد ميحاط 
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ال تنسى أخي الحاج الكريم أنك 
- شئت أم أبيت - تمثل الليبيين 
كلهم من شرق البالد وغربها، من 
أخي  فحذاري  وجنوبها،  شمالها 
من ترك انطباع سيء على البالد 

وأهلها فتبوء بإثمهم جميعهم.
على  الهيئة  من  وحرصا  لذلك 
ينقص  ما  كل  من  حجك  سالمة 
أج���ره، وم��ن وق��وع��ك ف��ي اإلث��م، 
ومساهمة منها في أن تكون خير 
سفير لبالدنا الحبيبة في األماكن 

المقدسة. 
يديك  بين  ت��ق��دم  الهيئة  ف��إن 
يتكرر  التي  األخ��ط��اء  م��ن  بعضا 
وقوعها من الحجاج في كل موسم، 
لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لك 

السالمة من الوقوع فيها.
ومن هذه األخطاء:

- ع��ن��د ل��ب��س ف��وط��ة اإلح���رام 
)اإلزار( يضم قدميه وال يفردهما، 
الجديد  ال��ح��رج  يجد  ذل��ك  عند 

أثناء المشي.
اإلح��رام  لباس مالبس  - عدم 
فيحدث  للطائرة،  الصعود  قبل 
مياه  دورات  على  وخ��ص��ام  ن��زاع 
ال��ط��ائ��رة، وق���د ي��ت��ج��اوز ال��ح��اج 
الكيلومترات  ب��ع��دي��د  ال��م��ي��ق��ات 
يحرم  ل��م  وه��و  ال��ط��ائ��رة  لسرعة 

بعد.
ال���وض���وء  - اإلص�������رار ع��ل��ى 
الطواف،  ركعتي  بالطائرة لصالة 
مع ما في هذا األمر من خطورة 
الحتمالية  ال��ط��ائ��رة  رك���اب  على 
ت��س��رب ال��م��ي��اه ل��ب��ع��ض أج��ه��زة 
الطائرة، فيتم تعريض حياة مئات 
والله  خفيفة  سنة  ألجل  الحجاج 

المستعان .
- ل��ب��س ال��خ��م��ار وال��ق��ف��ازات 

للمرأة حال اإلحرام.
- ال��ت��ح��رج م��ن ل��ب��س أس���ورة 
الجهات  تضعها  التي  التعريف 
ح��اج  ك��ل  معصم  ف��ي  المنظمة 
أو  الضياع،  ح��ال  عليه  للتعرف 
قدر  ال  إغماء  وحصول  المرض 
ال��ل��ه، ب��ل ول��م��ع��رف��ة ح��ج��اج كل 
في  بينهم  التداخل  يتم  فال  بلد 
الحقوق،  فتضيع  مني  مخيمات 
ويبقى الحاج الذي ال أسورة معه 
المنظمة،  الجهات  مع  ح��رج  في 
التعريف  وبطاقة  اإلس��ورة  وه��ذه 
ال��ت��ي ت��وض��ع ع��ل��ى ال��رق��ب��ة من 
لعظم  للمحرم  المستثناة  األشياء 

المصلحة في إبقائها.
ألداء  ال��م��ف��رط��ة  ال��ع��ج��ل��ة   -
ال���ط���واف، ع��ن��د ال��وص��ول لمقر 
سالمة  م��ن  يتأكد  ف��ال  إق��ام��ت��ه، 
إقامته  م��ك��ان  م��ن  وال  حقائبه، 
للطواف،  ذهب  ما  فإذا  وعنوانه، 
حقائبه  ح���ول  ال���وس���اوس  أت��ت��ه 
فينشغل  إقامته،  ومكان  ون��ق��وده 

ذهنه بها وتضيع عليه لذة العبادة.
- عدم االهتمام ببداية الطواف 
أو نهايته، فال بد أن يكون بداية 
شوط الطواف من الحجر األسود 
بعده  كان  لو  الشوط  يحسب  فال 
أو خرج قبل الوصول له كما يقع 
المتابعين  الطائفين  بعض  م��ن 

لمرافقيهم.
تقبيل  ألج����ل  ال��م��زاح��م��ة   -
الحجر األسود، وما يصاحب هذا 
االزدحام من اختالط بين النساء 
والرجال، وشتم وإيذاء للمسلمين.

الطواف،  أثناء  الكعبة  لمس   -
إذ  الكعبة،  داخل  اليد  يجعل  مما 
ال��ش��اذروان )وه��و أس��اس الكعبة 
بها  ال��م��رب��وط  الحلق  فيه  ال���ذي 
جزء  فالشاذروان  الكعبة(  ستار 
م��ن ال��ك��ع��ب��ة، وم��ع��ل��وم أن ش��رط 
ص��ح��ة ال��ط��واف أن ي��ك��ون ح��ول 

الكعبة بالكامل.
الدالة  العالمة  الوقوف عند   -
يسبب  مما  األس��ود  الحجر  على 
ازدح��ام��ا وت��داف��ع��ا، وإن��م��ا يكفي 
الطائف أن يشير للحجر األسود 

ويكبر وهو يمشي دون توقف.
- ال���رم���ل )اإلس������راع ف���ي كل 
ال��ط��واف، أو في طواف  أش��واط 
في  اإلس��راع  أن  والسنة  التطوع، 
للطواف  األولى  األشواط  الثالثة 

الواجب.
كشف  )وه����و  االض���ط���ب���اع  ھ 
ال��م��ح��رم ل��ك��ت��ف��ه األي���م���ن( عند 
اإلحرام وفي كل وقت، والسنة أن 
الثالثة  األش��واط  في  ذل��ك  يكون 

األولى في الطواف الواجب. 
ركعتي  اإلص��رار على صالة   -
الطواف خلف مقام إبراهيم رغم 
ي��ؤدي  المصلي  فتجد  ال��زح��ام، 
الصالة هناك مع الزحام الشديد، 

فيعرقل الطائفين في طوافهم
- االس��ت��م��رار ف��ي ال��ط��واف أو 
السعي مع إقامة صالة الفريضة.
كله،  ال��س��ع��ي  ف��ي  ال��ه��رول��ة   -
العمودين  بين  ما  الهرولة  والسنة 
دون  للرجال  فقط،  األخضرين 

النساء.
كشف  )وه�����و  االض���ط���ب���اع   -
المحرم لكتفه األيمن( في السعي.
قبل  المسعى  من  الخروج  من 
ال���وص���ول ل��ل��م��روة ع��ن��د ال��ش��وط 
السابع، مما يؤدي لبطالن السعي، 

وبطالن الحج أو العمرة .
اإلكثار  وعدم  التلبية  إهمال   -
إلى  منها،  اإلكثار  والسنة  منها، 
رمي جمرة العقبة، أما من تركها 

بعد اإلحرام مباشرة فيلزمه دم.
- اإلكثار من أحاديث الدنيا في 
والكثرة  منى،  وعند مشعر  عرفة 
الخصومة على أتفه األسباب من 
أك��ل وش��رب وج��ل��وس ف��ي أماكن 
وصعود المصعد أوال ونحو ذلك.

- االنشغال بالهاتف عند عرفة 
ومشعر منی.

بأخذ  التحلل  عند  التقصير   -
متفرقة  أج��زاء  من  الشعر  بعض 
أو الوسط  ال��رأس األط��راف  من 
التقصير  يعم  أن  والواجب  فقط، 

شعر الرأس كله.
لتعليمات  االس��ت��م��اع  ع���دم   -
في  الحاج  يوقع  مما  المشرفين 
يوقع  وأحيانا  واألخ��ط��اء،  الحرج 
أمام  الشديد  الحرج  في  البعثة 

الجهات الحكومية.
انفصال  األخطاء  أشد  ومن   -
بعض الحجاج عن البعثة والقيام 
بدعوی  منفردين،  الحج  بأعمال 
وإدراك��ه��م  للمشاعر،  معرفتهم 

ألفعال الحج.

الوقوف  يقينا، فوات  ثبت  وقد 
بعرفة نهارا لبعض الحجاج نتيجة 
مبيتهم بمنى ليلة عرفة، وصعوبة 
ال��زح��ام  نتيجة  لعرفة  وصولهم 
الوقوف  وع��دم  الطرقات،  وغلق 
ب��ع��رف��ة ن��ه��ارا ي��ل��زم ص��اح��ب��ه دم 
)ه���دي(، أم��ا ال��وق��وف بها ج��زءا 
م��ن ال��ل��ي��ل ف��ه��و ال��رك��ن، وك��ذل��ك 
عرفة  دون  ال��ن��اس  بعض  وق��وف 
ومن  مزدلفة،  إلى  يرتحلوا  حتى 
كان هذا فعله فال حج له لفوات 
ركن الوقوف بعرفة عليه، وكذلك 
وه��ذا  منى  خ��ارج  يخيم  بعضهم 
هدي  ذب��ح  صاحبه  ي��ل��زم  الفعل 

كفارة لهذا الفعل.
يقع  التي  الكبيرة  اآلث��ام  من   -
ال��ح��ج��اج، ه��و ع��دم  ب��ع��ض  فيها 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى األث����اث بمقر 
الدولة  على  يرتب  مما  اإلق��ام��ة، 
كغرامات  هائلة  أم���واال  الليبية 
وتعويضات، وهذا ذنب يتعلق بحق 

لكل ليبي وليبية؟
- التصرف بتعالي مع موظفي 
الفندق وعاملي النظافة، وهذا من 
التكبر المذموم من كل مسلم وفي 
كل وقت، فما بالكم عندما يصدر 
من حاج في خير بقاع أرض الله.

التحلي  وعدم  الخصام  كثرة   -
النبي  بأخالق  والتأسي  بالصبر 
بعض  من  وسلم  عليه  الله  صلى 
الحجاج - هداهم الله - وخاصة 
بدعوى  بالفندق،  المصعد  عند 
للصالة،  اإلس�����راع  ف��ي  ال��رغ��ب��ة 

وعند مطعم الفندق، ونحو ذلك.
ف���ي ص��ع��ود جبل  ال��ت��ك��ل��ف   -
المصاحبة  المشقة  رغم  الرحمة 

لهذا الفعل.
وقوفه  لمكان  التنبه  ع��دم   -
ل��م��ن يدخل  ب��ع��رف��ات، وخ��اص��ة 

من  ج����زءا  ن���م���رة؛ ألن  م��س��ج��د 
المسجد خارج حدود عرفة، مما 

يؤدي لفساد الحج.
- كثرة الخصام عند االنصراف 
منی،  ثم  مزدلفة  إل��ى  عرفة  من 
نتيجة للزحام، والضغوط النفسية 
يظهر  وه��ن��ا  ل��ذل��ك،  المصاحبة 
ب��ش��رى ال��ن��ب��ي ص��ل��ى ال��ل��ه عليه 
حج  لمن  الذنوب  بمغفرة  وسلم، 

فلم يرفث أو يفسق.
- ع����دم ال��ت��رك��ي��ز ع��ن��د رم��ي 
الحجاج  ألذي��ة  ي��ؤدي  ما  الجمار 
اآلخرين، وعدم وقوع الحصاة في 
الحوض يعني وكأن الحاج لم يرم.
- ال��ت��ه��اون ف��ي رم���ي ال��ج��ار، 
فيوكل البعض غيرهم ال لشيء إال 
هروبا من التعب المصاحب عادة 

لهذه العبادة.
بمنى،  المبيت  في  التهاون   -

والمكث بها.
على  الحجاج  بعض  إص��رار   -
ذبح هديهم بأنفسهم خارج األماكن 
المخصصة لذلك زعما منهم في 
تطبيق السنة، وما صاحب عملهم 
من أضرار أضعاف ما ينالونه من 

سنة. 
- حمل األمتعة لمنى مما يجعل 
الحاج أكثر من حقه في المساحة 
السلطات  قبل  م��ن  ل��ه  ال��م��ق��ررة 
على  القائمين  أن  إذ  السعودية، 
خصصوا  ق��د  بالمملكة  ال��ح��ج 
لكل حاج بمنی مسافة 80سم × 
180س��م، فلو أن كل حاج تعدي 
بواقع 5 سم فقط، فهذه المسافة 
على ضآلتها لو ضربت في عدد 
ألكثر  حق  أنها  لوجدنا  الحجاج، 
من مائة حاج، لذلك غالبا ما نجد 
تكدسا للحجاج في ممرات منی.

- اإلص����رار ع��ل��ى ال��ط��ب��خ في 
مخيم عرفات ومنی، فهذا الفعل 
من  يصاحبه  لما  ش��رع��ا  م��ح��رم 
م��خ��اط��ر ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ح��ج��اج، 

ومخالفته للنظم واللوائح.
ال��ت��ه��اون ف��ي إع��ط��اء فدية   -
النُّسك لمن قلّم بعض أظفاره، أو 
خطأ  ارتكب  أو  شعره،  من  أخ��ذ 
علمه  ع��دم  بدعوى  ال��ه��دي،  دون 

بالجزاء المترتب على عمله.
- ذهاب بعض الحجاج لصالة 

العيد بمكة، فالحاج ال عيد له.
والله أعلى وأعلم

وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن 

اهتدى بهديه .

مع تحيات 
إدارة البحوث والدراسات 
بالهيئة العامة لشؤون 
الحج والعمرة

اإلعالم ببعض أخطاء حجاج بيت الله الحرام 

أخطاء الحجاج التي تنقص ثوابه وقد تفسده
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حوادث

 ثالثة مصريين يخطفون فتاة مصرية ببنغازي ويصورونها في أوضاع ُمخلة

في النواقية و أبوعطني .. القبض على أشخاص يحرقون اسالك الكهرباء

الديوان / خاص
بنغازي  بمدينة  ال��ن��ج��دة  ش��رط��ة  قسم  أع��ل��ن 
القبض على أكبر تشكيل عصابي متخصص في 
مدينة  داخل  وهونداي  كيا  نوع  السيارات  سرقة 

بنغازي عن طريق طباعة المفتاح.
وفي بيان له قال قسم شرطة النجدة أن " وحدة 
بنغ�ازي  النجدة  ُشرطة  بقسم  والقبض  التح�ري 
عصابي  تشكيل  أكبر  على  القبض  م��ن  تمكنت 
متخصص في سرقة السيارات نوع كيا وهونداي 

داخل مدينة بنغازي عن طريق طباعة المفتاح ".
التحري  وحدة  تفيدكم  علية   " القسم  وأضاف 
من  ك��ل  على  بنغ�ازي  النجدة  بشرطة  والقبض 
تعرض للسرقة عن طريق طباعة المفتاح بواسطة 
والقبض  التحري  وح��دة  إل��ى  الحضور  الماكينة 

بقسم ُشرطة النجدة بنغ�ازي".

الديوان / خاص
بمدينة  إعبيدة  رأس  مركز شرطة  ألقي 
من  أشخاص  ثالثة  على  القبض  بنغازي 
فتاة  بخطف  ق��ام��وا  المصرية  الجنسية 
وتصويرها بأوضاع ُمخلة باآلداب وابتزازها 
ُمنافية  ب��أع��م��ال  ال��ق��ي��ام  على  وارغ��ام��ه��ا 

لألداب.
جاء ذلك بحسب بيان لمديرية أمن بنغازي 
قالت فيه أن " إمرأة مصرية وبرفقتها ابنتها 
تقدمت بشكوى لمركز شرطة رأس إعبيدة 
ضد ثالثة اشخاص من الجنسية المصرية 
قاموا بخطف ابنتها والذهاب بها إلى منزل 
بخلع  وقاموا  شبنة  بمنطقة  ليبي  مواطن 
وتصويرها  بها  والتحرش  غصباً  مالبسها 
سكين  بواسطة  عليها  االعتداء  وتم  عارية 
قبل  من  تهديدها  وت��م  اليُسرى  اليد  في 

هؤالء األشخاص ".
في  أف��ادت  المرآه  فإن  البيان  وبحسب 
شكواها أيضا أن "األشخاص الثالثة طلبوا 
معهم  الرذيلة  بممارسة  القيام  ابنتها  من 
مقابل عدم نشر مقطع فيديو وهي عارية 
بإرسال  الثالثة  األشخاص  أحد  قام  وقد 

مقطع الفيديو في هاتفها المحمول".
 " المديرية  بيان  وبحسب  الفور  وعلى 
رئيس  قبل  من  العامة  النيابة  إخطار  تم 
وال��ت��ي  ال��م��غ��رب��ي  إم��ح��م��د  ال��م��رك��ز عقيد 
أمرت بُمداهمة المكان وتم تكليف أعضاء 
دوريات من قسم  رفقة  بالمركز  التحريات 
شرطة النجدة وقسم التمركزات األمنية ".

وأضاف البيان "عند الوصول إلى المكان 
فيهم  المشكو  وضبط  المنزل  ُمداهمة  تم 

بداخل  العثور  وت��م  أش��خ��اص  ثالثة  وه��م 
المنزل على مبلغ مالي وقدره ثمانية عشر 
العملة  م��ن  آخ��ر  ومبلغ  ليبي  دي��ن��ار  أل��ف 
المعدنية وعدد 12كيس ذخيرة بي كي تي 

وخمس جوازات سفر ليبية ".
وأوضح البيان انه " بعد االنتقال بهم إلى 
المركز وباالستدالل معهم والتثبت من وقوع 
جهات  إل��ى  الُمتهمين  إحالة  تم  الجريمة 

االختصاص".

الديوان / خاص
القبض  النواقية  ش��رط��ة  م��رك��ز  أل��ق��ي 
من  كبيرة  كمية  بحرق  يقوم  على شخص 
داخ��ل  المسروقة  الكهربائية  األس���الك 
خمسة  بنحو  وزن��ه��ا  ي��ق��در  وال��ت��ي  منزله 

قناطير.
امن  لمديرية  بيان  بحسب  ذل��ك  ج��اء 
الخطة  إط��ار  في   " أنه  فيه  قالت  بنغازي 
ال��م��ع��دة م��ن ق��ب��ل رئ��ي��س م��رك��ز شرطة 
النواقية عميد عبدالمنعم الدرسي لضبط 
يقوم  القانون  عن  والخارجين  المطلوبين 
أعضاء التحريات بالتجول اليوم وتمشيط 

االختصاص ".
وأضافت انه " أثناء مرورهم خلف مبنى 
ُدخ��ان  مشاهدة  تم  بالمنطقة  ال��ج��وازات 
كثيف ينبعث من أحد المنازل وعلى الفور 

تم انتقال أعضاء التحريات ".
وبعد ان تم طرق بياب المنزل المنبعث 
سؤال  تم   " المديرية  قالت  الدخان  منه 
يعلم  ال  بأنه  أف��اد  ال��ذي  المنزل  صاحب 
شيئا عن أسباب الدخان وعند انتقال أحد 
السور  باب  من  والنظر  التحريات  اف��راد 
الخلفي تم مشاهدة كوابل نحاسية مشتعلة 
داخل السور وعلى الفور تم ضبط صاحب 
على  النحاسية  الكابالت  ووض��ع  المنزل 

متن الدورية التابعة للمركز ".
أع���ت���رف بحسب  م��ع��ه  وب���االس���ت���دالل 
إحالته  وتم  إليه  نُسب  بما   " أنه  المديرية 

إلى النيابة العامة ".
شرطة  مركز  ألقي  اخ��ري  واقعة  وف��ي 
بوعطني بمدينة بنغازي القبض على أربعة 
نحاسية  اسالك  بحرق  يقومون  أشخاص 

تخص محطة توليد الكهرباء بوعطني.
وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان اخر 
منفصل نشر عبر صفحتها على فيسبوك 
أنه " في إطار الخطة المعدة من قبل رئيس 
مركز شرطة بوعطني عقيد أحمد النعاس 
لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون 
بالمركز  التحريات  أعضاء  بتكليف  ق��ام 
المفاجأة  االستيقافات  وإج��راء  بالتجوال 

داخل االختصاص ".
من  بالقرب  مرورهم  وعند   " وأضافت 
بوعطني  بمنطقة  الكهرباء  توليد  محطة 
مبنى  م��ن  كثيف  دخ���ان  تصاعد  ألح��ظ��و 
الشركة العامة للكهرباء وعلى الفور دخلوا 
للمبني وتم مشاهدة اربعة أشخاص يقومون 
بجمع كمية من مادة النحاس وحرقها وتم 

ضبطهم واالنتقال بهم إلى المركز".
بيان  بحسب  تبين  عليهم  وبالتعميم 
السجن  أحدهم هارب من   " ان  المديرية 
على ذمة قضية قتل وتم إحالة كل المتهمين 

إلى النيابة العامة ".

الديوان / خاص
ألقي مركز شرطة الكويفية ببنغازي 
ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ش��خ��ص م��ط��ل��وب ل��دى 
من  ال��س��ل��ب  يمتهن  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
مستخدما  السالح  بقوة  المواطنين 
س��ي��ارة م��س��روق��ة م��ن شخص ك��وري 

الجنسية.
جاء ذلك بحسب ما نشرت مديرية 
الرسمية  صفحتها  عبر  بنغازي  أمن 
 " ان  قالت  على موقع فيسبوك حيث 
ذوي  وردت عن شخص من  معلومات 
العامة  النيابة  لدى  ومطلوب  السوابق 
السالح  بقوة  المواطنين  سلب  يمتهن 
هيونداي  ن��وع  آل��ي��ة  مركبة  ويستقل 
بالكامل  ُمعتمة  اللون  س��وداء  سوناتا 
ال تحمل لوحات معدنية وعليها شعار 

يخص القوات الخاصة ".
بحسب  أي��ض��ا  المعلومات  وت��ق��ول 
الذكر  سالفة  المركبة   " أن  المديرية 
من  المطلوب  الشخص  ذل��ك  سرقها 
السالح  بقوة  الجنسية  كوري  شخص 

وسلب مبلغ مالي منه ".
وف���ور ذل���ك ق��ال��ت ال��م��دي��ري��ة " تم 
للتجوال  ال��ت��ح��ري��ات  أع��ض��اء  خ���روج 
مشاهدة  وعند  االختصاص  وتمشيط 
اللحاق  تم  الكويفية  بمنطقة  المركبة 
الذي  والشخص  المركبة  وضبط  بها 
يستقلها وبتفتيشه احترازيا تم العثور 
بحوزته على سالح نار نوع مسدس ".

بعد   " أن���ه  ال��م��دي��ري��ة  وأض���اف���ت 
وباالستدالل  المركز  إلى  به  االنتقال 
مواطن  على  بالرماية  اع��ت��رف  معه 
اعترف  كما  بالضرب  عليه  واالعتداء 
بعدة  المواطنين  من  سلب  بعمليات 
للمركبة  بسرقته  واع��ت��رف  مناطق 
اآللية التي يستقلها نوع سوناتا اللون 
أسود من شخص كوري الجنسية بعد 
الرماية عليه وسلب مبلغ مالي منه ".

كما اعترف بحسب المديرية " بقيامه 
بالملصقات  المركبة  معالم  بتغيير 
البيضاء وتعتيم الزجاج مستغاًل شعار 
بوضعه  ق��ام  ال��ذي  الخاصة  ال��ق��وات 
على الزجاج الخلفي للمركبة كي يوهم 
القوات  تتبع  المركبة  بأن  المواطنين 
الخاصة كما تم حضور مالك المركبة 
المركبة الخاصة به وتم  وتعرف على 

إحالة المتهم إلى النيابة العامة ".

مستغال شعار الصاعقة على سيارة 
مسروقة.. القبض على مطلوب 

يمتهن السلب بقوة السالح

شرطة النجدة تقبض على أكبر عصابة لسرقة سيارات كيا وهونداي عبر طباعة المفتاح
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اعتمدت لجنة تنظيم المسابقات 
باالتحاد الليبي لكرة القدم  نتيجة 
م���ب���اراة ال���ه���الل وش���ب���اب ال��ج��ب��ل  
صفر   2- بنتيجة  الشباب  لصالح 
وذلك عقب االحداث التي شهدتها 

المباراة .

وك��ان��ت م���ب���اراة ال��ه��الل وش��ب��اب 
منافسات  آخر جولة من  الجبل في 
بعد  توقفت  قد  األول��ى  المجموعة 
على  الهالل  معدات  مشرف  اعتداء 
بينما  الحكم  ليوقفها  المباراة  حكم 
كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهالل 

بهدف نظيف.
بصدور القرار سيهبط خليج سرت 
فيما  األولى،  الدرجة  لدوري  رسميا 
سيلعب شباب الجبل مباراة الملحق 
م��ع ف��ري��ق وف���اق أج��داب��ي��ا صاحب 

الترتيب الثاني في دوري الصعود. 

ت�����وج  ف���ري���ق األه��ل��ي 
بلقب  اليد  لكرة  طرابلس 
كأس ليبيا لكرة اليد بعد 
الهالل  فريق  على  الفوز 
وثالثين  اث��ن��ي��ن  بنتيجة 
ه���دف���ا م���ق���اب���ل خ��م��س��ة 
لنهائي  هدفا   وعشرين 
ك�����أس ل��ي��ب��ي��ا ل��ل��م��وس��م 
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نهائي  م��ب��اراة  وج���رت 
بنغازي  بمدينة  ال��ك��أس 
األهلي  فريق  فيها  تمكن 
ط��راب��ل��س م���ن ال��ت��ت��وي��ج 
قليلة  أي��ام  بعد  بالثنائية 
من التتويج بلقب الدوري 
ال��ل��ي��ب��ي ل��ك��رة ال��ي��د بعد 
ت����ص����دره وت���أل���ق���ه ف��ي 
ليظفر  الحالي  الموسم 
ال��ث��ان��ي��ة على  ب��ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

التوالي.

توج فريق السواعد لكرة القدم المصغرة 
بالبطولة األولى للموسم 2022/2023، 
وذلك بعد تفوقه في المباراة النهائية على 
انتهاء  بعد  الترجيح،  بركالت  السد  فريق 
بهدف  اإليجابي  بالتعادل  األصلي  الوقت 

لكل فريق.
الماضي  السبت  يوم  مساء  أقيم  اللقاء 
ال��ث��ام��ن ع��ش��ر م��ن ش��ه��ر ي��ون��ي��و ال��ج��اري 
النجمة،  بنادي  األلعاب  صالة  ملعب  على 
األحمدين  من  تكونت  تحكيمية  بصافرة 
من  العديد  حضره  والساحلي،  الفيتوري 
والمهتمين  األن��دي��ة  ورؤس����اء  ال��م��درب��ي��ن 

بالشأن الرياضي.

ه��ذا وق��د ك��ان ل��وك��ال��ة األن��ب��اء الليبية 
النصيب في هذة التغطية لتلتقي مع رئيس 
)محمد  السواعد  ل��ن��ادي  األدارة  مجلس 
لمشجعي  أب���ارك  ق��ال:  حيث  الترهوني( 
نادي السواعد ومنطقة الوحيشي على هذا 
لهذه  تقام  بطولة  ألول  المستحق  التتويج 
للنظر  التي قدمت نجاح ملفت  المسابقة، 

بمشاركة األندية.
وأضاف الترهوني: بأنه ليس من الغريب 
على فريق السواعد الصعود على منصات 
لكرة  األول  الفريق  حقق  أن  بعد  التتويج 
الدرجة  الشرقية  المنطقة  بطولة  القدم 
الثانية، واللعب على الصعود للدرجة األولى 

لمباراة التتويج، ولكنها لم تلعب.
بالنادي  الفردية  األلعاب  أن  إلى  وأشار 
لالعب  المالكمة  لعبة  نصيب  م��ن  ك��ان 
على  تحصل  حيث  الساحلي(  )إب��راه��ي��م 
الفترة  أقيمت  بطولة  في  األول  الترتيب 
الماضية بمدينة الخمس، والترتيب الثالث 
على  األول  والترتيب  ليبيا  مستوى  على 
مستوى المنطقة الشرقية، وال ننسى لعبة 

الكاراتيه التي أساسها من النادي.
وفي الختام، طالب الترهوني: المسؤولين 
االهتمام إلى هذه البطولة ودعمها لألندية.
االتحاد  رئيس  أخ��رى، صرح  ومن جهة 
المنطقة  المصغرة  القدم  لكرة  الفرعي 
البطولة  المشيطي(:  )ب��وف��اخ��رة  الثانية 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  برعاية  أقيمت 
إلى  مشيراً  الثانية،  المنطقة  المصغرة 
البطولة  هذة  في  شاركت  أندية  عشر  أن 
وكانت منافسة شريفة وقوية بينهم للتتويج 

بهذه البطولة.
فريقين  وص��ول  ت��م  المشيطي:  وأك��م��ل 
السواعد  وهما  النهائية  للمباراة  عريقين 
الندية  وك��ان��ت  اللقاء  فشاهدنا  وال��س��د، 
الفريقين للحصول على هذا  بين  واضحة 

اللقب.
معهم  ساهم  من  كل  المشيطي  وشكر 
أندية  إلى  من حكام  البطولة  إلنجاح هذه 

)النجمة والوحدة وبنغازي الجديدة(.
الفترة  ف��ي  نسعى  المشيطي:  واختتم 
وكذلك  تدريبية،  دورات  إلقامة  القادمة 
دوري  إقامة  جانب  إل��ى  للحكام،  دورات 

قدامى الرياضيين.
ه���ذا وت���م ت��ك��ري��م ال��ف��ائ��زي��ن ب��ال��ك��ؤوس 
الجديدة  بنغازي  فريق  وتكريم  والقالئد، 
بعد حصوله على مسابقة الكأس للبطولة.

لجنة تنظيم المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم تعتمد 
نتيجة مباراة الهالل وشباب الجبل لصالح الشباب

فريق األهلي طرابلس لكرة اليد يتوج بلقب كأس ليبيا لكرة اليد

السواعد بطال لدوري كرة القدم المصغرة األولى للموسم 2022
صرح مدرب نادي المنارة للسباحة والمكلف 
للسباحة  ط��ب��رق  ج��ام��ع��ة  م��ن��ت��خ��ب  ب��ت��دري��ب 
الليبية  األنباء  لوكالة   _ خميس(  )عبدالسالم 
المفتوحة  بالمياه  للسباحة  ليبيا  بطولة  أن   _
الثالثاء  ي��وم  ستنطلق  بالجامعات،  الخاصة 
مدينة  في  الحالي  يونيو  شهر  من   28 القادم 
طبرق، باستضافة نادي المنارة ورعاية جامعة 

طبرق، وبإشراف عام وزارة التعليم العالي.
وأضاف خميس: ألول مرة تقام هذه البطولة 
و  ال��م��دن،  مختلف  م��ن  جامعة   17 بمشاركة 
بثالثة  تشارك  أن  جامعة  لكل  المفترض  من 
لكل  اثنين  إل��ى  تقلص  العدد  ولكن  سباحين، 

جامعة، ومشرف رياضي مرافق للسباحين.
ستشارك  طبرق  جامعة  أن  خميس:  وأكمل 
عثمان(  فتحي  )بوبكر  البطل  هما  بسباحين 

وشقيقه األصغر )عمر فتحي عثمان(.
في  ليبي  بطل  هو  بوبكر،  السباح  أن  ون��وه 
متحصال  المفتوحة،  والمياه  األحواض  سباحة 
ليبيا  مستوى  على  ميدالية   40 ع��دد  على 
بينهما 18 ميدالية ذهبية في سباق األحواض، 
وصاحب الترتيب الثاني في بطولة ليبيا للمياه 
المفتوحة الرسمية والمعتمدة من االتحاد الليبي 
عام 2016، وذلك منذ أن كان في فئة األواسط 
في  الدراسية  المرحلة  في  صغره  منذ  وأيضاً 
عدد  على  تحصل  حيث  المدرسي،  المنتخب 
17 ميدالية في بطولة ليبيا المدرسية، والتي 
الفروسية  بحوض  طرابلس  مدينة  في  أقيمت 

سابقاً عام 2014/2013.
ن��ادي  وف��ي ال��خ��ت��ام، أش���ار خميس إل��ى أن 
القالئد  م��ن  يملك  للسباحة  ط��ب��رق  ال��م��ن��ارة 
بعد  2011م،  ع��ام  منذ  ق��الدة   200 حوالي 
إعادة اإلشهار ما بين ذهيبة وفضية وبرونزية، 
األع��وام  لهذه  ليبيا  بطوالت  استضاف  وال��ذي 

.1982/2012/2016
في  )عزالدين قطاط(  الليبي  البطل  أن  وبين، 
ليبيا في مسافة خمسة  لبطولة  المفتوحة  المياه 
خليج  من  كيلو   42 مسافة  عبور  وصاحب  كيلو، 
البمبه إلى عين الغزالة، وعبور 50 كيلو متر من 
السباح )حماد أحمد  إلى قمينس صحبة  بنغازي 
المتحدة  الواليات  في  حالياً  والموجود  الفالح( 
األمريكية، سيكون مشارك باسم جامعة بنغازي مع 
سباحين من جامعات مصراتة والزاوية وطرابلس. 

طبرق تحتضن بطولة ليبيا للسباحة 
بالمياه المفتوحة للجامعات


