
رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ي 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 
مساء  القاهرة  المصرية  بالعاصمة 
مايو   14 ال��م��واف��ق  ال��س��ب��ت  ي���وم 
العام  األم��ي��ن  مستشارة  ال��ج��اري 
”ستيفاني  السيدة  المتحدة  لألمم 
ول���ي���ام���ز” وب���ح���س���ب ال��م��ت��ح��دث 
ال��رس��م��ي ب��اس��م م��ج��ل��س ال��ن��واب 
السيد ”عبدالله بليحق” فإن اللقاء 
تناول مستجدات األوضاع في ليبيا، 
حيث بحث الجانبان خالله المسار 
إلى  الوصول  ومساعي  الدستوري 
بمسودة  الخالفية  النقاط  تعديل 
القاهرة  الدستور ضمن إجتماعات 

التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب 
والدولة برعاية بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، وبحسب المتحدث 
أيضاً  ت��ن��اول  اللقاء  ف��أن  الرسمي 
والميزانية  التنفيذية  السلطة  ملف 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ل��ل��ع��ام ال���ج���اري 
باإلضافة  الحكومة،  من  الُمقدمة 
جلسة  ال��ن��واب  مجلس  ع��ق��د  إل���ى 
في  الُمقبلة  الفترة  خ��الل  رسمية 
مدينة سرت وفقاً لما أقره المجلس 
في جلسته األسبوع الماضي دعماً 
لتتمكن  هناك  من  الحكومة  لعمل 
عن سطوة  بعيداً  بحرية  العمل  من 

المليشيات المسلحة أو غيرها.

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

باشاغا: دخلنا طرابلس سليًما واستقبلنا 
بالترحاب وفوجئنا بالتصعيد العسكري 

من حكومة ادبيبة 
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اخبار
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رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات 
واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب 

تلتقي بعدد من أعضاء المجالس البلدية

اخبار

بلديات

ص4
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وكيل وزارة الداخلية فرج 
اقعيم يستقبل وفًدا من 

البعثة األممية لدى ليبيا

اختتام دورة تدريبية بعنوان: 

التوعية لنظم إدارة الجودة 
ايزو 9001

الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ج���دد 
رفض  على  تأكيده  باشاغا،  فتحي 
ظرف،  أي  تحت  السالح  استعمال 
لفعل  الكافية  ال��ق��وة  امتالكه  رغ��م 
يستطيع  أن���ه  إل���ى  م��ش��ي��ًرا  ذل����ك، 
دخول العاصمة بالقوة، لكن هذا لن 

يحدث.
له  م��ص��وره  كلمة  وف���ي  ب��اش��اغ��ا 
عقب  الماضي،  الثالثاء  يوم  مساء 
أن  أعلن  مدينة سرت،  إلى  وصوله 
حكومته ستعمل انطالًقا من سرت.

حكومة  أن  ب��اش��اغ��ا،  وأض����اف 
الدبيبة عملت على تعطيل وإفساد 
االنتخابات رغم تعهداتها، واستغلت 

المال العام من أجل شراء الوالءات، 
الحكومة  رئ��ي��س  أن  إل���ى  م��ش��ي��را 
في  السيطرة  فقد  الوالية  منتهية 

ميليشيات  ث���الث  وأن  ط��راب��ل��س، 
التي  ه��ي  العاصمة  على  تسيطر 

رّوعت المدنيين.
وك��ش��ف رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة عن 
الماضي،  الثالثاء  صباح  أح���داث 
حيث قال إنه دخل مع أفراد حكومته 
إلى طرابلس بسيارتين مدنيتين ولم 
أهالي  وإن  أي قطعة سالح،  يحمل 
المنطقة قاموا باستقبالهم لكنه قرر 
ضحية،  أي  سقوط  لمنع  ال��خ��روج 
تقف  كبرى  مالية  جهات  أن  مؤكًدا 
ال��ت��ي ج��رت في  وراء االش��ت��ب��اك��ات 
مدينة  ط��راب��ل��س  وإن  ال��ع��اص��م��ة، 

مختطفة من قبل الميليشيات.

ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  دعا 
القطراني،  علي  الليبية  بالحكومة 
ال��ش��رك��ات األج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ع��ودة إل��ى 
البناء  مرحلة  في  والمساهمة  ليبيا 
وذلك خالل حفل  اإلعمار،  وإع��ادة 
ت��دش��ي��ن خ��ط��ة ال��ع��م��ل ل��م��ش��روع 
تحديث المخطط العام والتوسعات، 
ل��ح��اض��رة ب��ن��غ��ازي وال����دراس����ات 

الهندسية المصاحبة.
وشّدد نائب رئيس الحكومة على 
ذات  بالمباني  االه��ت��م��ام  ض���رورة 
إعمارها  وإع��ادة  التاريخي،  الطابع 
المتضررة  المناطق  إلى  باإلضافة 
المناطق  وتهذيب  بنغازي،  بمدينة 

العشوائية والتركيز على مشروعات 
ال���ط���رق وال���م���واص���الت وم��ش��روع 
ال��ب��ح��ي��رات ال��س��ب��ع وال��م��ش��روع��ات 

األخرى المتوقفة.
الحكومة  حرص  القطراني  وأكد 
الليبية على تذليل الصعاب وتسهيل 
اإلج��راءات والمعامالت أمام حركة 

ستشمل  ال��ت��ي  واإلع��م��ار،  التنمية 
التراب الليبي كافة.

وشارك في الحفل كل من: وزير 
ووزي��ر  السعيدي  علي  االستثمار 
ال��ض��اوي  س��ام��ي  المحلي  ال��ح��ك��م 
عبدالحكيم  ال��م��واص��الت  ووزي����ر 
العام  القنصل  بحضور  ال��غ��زي��وي، 
وال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال س��ف��ارة ال��ي��ون��ان 
ستاماتيكوس”  “يوانيس  ليبيا  لدى 
وق��ن��ص��ل ع����ام ج��م��ه��وري��ة مصر 
مصرف  محافظ  ون��ائ��ب  العربية، 
ليبيا المركزي وعميد بلدية بنغازي، 
والنخب  ال��م��س��ؤول��ي��ن  م��ن  ول��ف��ي��ف 

السياسة والثقافية بمدينة بنغازي.

العاصمة  ف��ي  الجمعة  األول  أم��س  ي��وم  اختتمت 
اجتماعات  م��ن  الثانية  الجولة  ال��ق��اه��رة  المصرية 
لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب 

والدولة, والتي انطلقت يوم 15 مايو 2022م.
اسفرت  مكثفة,  مشاورات  الثانية  الجولة  وشهدت 
عن تقارب وتوافق مبدئي في عديد القضايا المتعلقة 
بالمسار الدستوري, كما تم االتفاق على غالبية المواد 
والسلطة  والحريات،  الحقوق  أب��واب  في  الدستورية 

التشريعية والقضائية.
لألمم  ال��ع��ام  لألمين  األم��م��ي��ة  المبعوثة  وق��ال��ت 
اللجنة  بأن  ويليامز",  "ستيفاني  ليبيا  لدى  المتحدة 

تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة 
القضايا  من  ع��دد  ح��ول  التوافق  وتحقيق  دستورية’ 

الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.
تكملة  اللجنة  على  يتعين  بأنه  ستيفاني  وأش��ارت 
العمل المتبقي حتى انعقاد جولة االجتماعات المقبلة 

في 11 يونيو2022م.
المسار  اج��ت��م��اع��ات  م��ن  الثانية  ال��ج��ول��ة  وك��ان��ت 
الماضي  االح���د  ي���وم  ص��ب��اح  انطلقت  ال��دس��ت��وري 
األم��م  بعثة  برعاية  ال��ق��اه��رة  المصرية  بالعاصمة 
من  كريمة  وباستضافة  ليبيا  ف��ي  للدعم  المتحدة 
لجنة  بحضور  العربية،  مصر  جمهورية  الشقيقة 
رئيس  السيد  قرار  بموجب  الُمشكلة  النواب  مجلس 
النواب رقم 29 لسنة 2022م بشأن تعديل  مجلس 
الدستور ولجنة مجلس  النقاط الخالفية في مسودة 
الدولة، وحضور مستشارة األمين العام لألمم المتحدة 

السيدة ”ستيفاني وليامز “.

باشاغا يؤكد على رفض استعمال السالح تحت أي ظرف

القطراني يدعو الشركات األجنبية للعودة إلى ليبيا والمساهمة في مرحلة البناء

اختتام أعمال الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة
المستشار  النواب  مجلس  رئيس  أص��در 
إن��ت��اج  وق���ف  ب��ش��أن  ب��ي��اًن��ا  "عقيله ص��ال��ح"، 

وتصدير النفط.
وج���اء ف��ي ن��ص ال��ب��ي��ان ال���ذي تحصلت 
م��ن��ه: “ح��ف��اًظ��ا على  ع��ل��ى نسخة  ال���دي���وان 
الليبي  المواطن  يرى  وكما  الليبيين  مصلحة 
النفط  سعر  ارتفاع  من  االستفادة  ولضمان 
في الوقت الحالي، مما يتطلب االستمرار في 
ضخ النفط، ولضمان انتظام عمل المنشآت 
الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار 
المال العام؛ لذلك نؤكد على تجميد إيرادات 
وضع  حتى  الخارجي،  ليبيا  بمصرف  النفط 
ضمانات وآلية الستفادة كل الليبيين من هذا 
الدخل بما يحّقق العدالة والمساواة للجميع”.

النواب  مجلس  أع��ض��اء  م��ن  ع��دد  التقى 
يمثلون عدداً من اللجان البرلمانية بالمجلس 
السيد سعيد  الطبلقي،  عائشة  السيدة  وهم 
امغيب، والسيد إبراهيم الزغيد، التقوا سفير 
السيد “نجولكهام  ليبيا  الهند لدى  جمهورية 
رئاسة  دي��وان  في  وذل��ك  جانجتى”،  جانهوم 
الماضي،  بنغازي يوم االثنين  الوزراء بمدينة 
حيث يقوم سفير الهند بزيارة لتفقد أوضاع 

الجالية الهندية في المدينة.
وأكد السادة النواب خالل اللقاء حرصهم 
الهند  جمهورية  م��ع  ال��ع��الق��ات  تعزيز  على 
لمتابعة  فرق  وتشكيل  المجاالت  جميع  في 
التأكيد  تم  حيث  المشتركة،  الموضوعات 
الهندية  الخبرات  من  االستفادة  أهمية  على 
في المجاالت المختلفة منها الصحة والتعليم 

واإلنشاءات والصناعات البتروكيماوية .
النواب  مجلس  أعضاء  السادة  جدد  كما 
التأكيد على أهمية افتتاح قنصلية لجمهورية 
التنسيق  من  لمزيد  بنغازي  مدينة  في  الهند 
ومتابعة الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 
الحظر على  برفع  الهندية  الحكومة  وطالبوا 
اجل  م��ن  ليبيا  إل��ى  الهندية  العمالة  سفر 
بدعوة  وتقدموا  البلدين،  بين  التعاون  زي��ادة 
لمزيد  بنغازي رسميا مجدداً  لزيارة  السفير 
من النقاش والتباحث حول الموضوعات التي 

تهم البلدين الصديقين.

المستشار "عقيله صالح" يصدر 
بياًنا بشأن إيرادات النفط 

أعضاء من مجلس النواب يلتقون سفير 
جمهورية الهند في مدينة بنغازي



الوطنية  اللجنة  رئيس  التقت 
واستراتيجيات  سياسات  لرسم 
السيدة  النواب  بمجلس  الهجرة 
رب��ي��ع��ة أب�����وراص ي���وم االرب��ع��اء 
الماضي عبر التقنية االفتراضية 
المجالس  أع��ض��اء  م��ن  ب��ع��دد 
البلدية من مختلف مناطق ليبيا، 
وذل��ك في إط��ار ح��رص اللجنة 
على اشراك جميع الجهات ذات 
العالقة بملف الهجرة، حيث تم 
خالل اللقاء تبادل وجهات النظر 
إدارة  ف��ي  البلديات  دور  ح��ول 
حوكمة  وخ��اص��ة  الهجرة  ملف 

اليد العاملة .
وأكدت السيدة ربيعة أبوراص 

البلديات  توضع  أن  أهمية  على 
في االعتبار بالنسبة إلدارة ملف 
المختلفة  جوانبه  م��ن  الهجرة 
وم��ن��ه��ا ال��ج��وان��ب االق��ت��ص��ادي��ة 
واالجتماعية واإلنسانية، باعتبار 
أن البلديات تتعامل مباشرة مع 
التأكيد  م��ج��ددة  ال��م��ه��اج��ري��ن، 
يمكن  الهجرة  ظ��اه��رة  ان  على 
يساهم  موضوع  إلى  تتحول  ان 
ايجابياً في التنمية إذا تمت إدارة 
واالستفادة  جيد  بشكل  الملف 
للدول  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 

األخرى.
كما جددت التأكيد على وضع 
في  المستهدف  البلديات ضمن 

خطط اللجنة للتطوير، وحرصها 
على التعاون مع منظمة الهجرة 
الدولية لتطوير قدرات البلديات 
الهجرة  ملف  على  العمل  ف��ي 
العاملة من خالل  اليد  وحوكمة 
من  واالستفادة  التدريب  برامج 
ال��خ��ب��رات ال��دول��ي��ة إلض��اف��ة ما 
يلزم لهياكل البلديات بما يسمح 

بالعمل على ملف المهاجرين .
واخ��ت��ت��م��ت رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل���رس���م س��ي��اس��ات 
بالتأكيد  الهجرة  واستراتيجيات 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة م��ل��ف ال��ه��ج��رة 
عليه  العمل  يكون  أن  وض���رورة 

ضمن األولويات الوطنية .
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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

النواب  مجلس  أكد عضو 
تصريح  في  العريبي  عيسى 
ل��ه ب��أن��ه وع���دد م��ن أعضاء 
م��ج��ل��س ال�����ن�����واب ب��ص��دد 
إل��ى رئاسة  إرس���ال م��ذك��رة 
مجلس النواب ُمطالبين فيها 
بُمخاطبة  المجلس  رئ��اس��ة 
األمين العام لألمم المتحدة 
لتغيير  غويتيرش  أنطونيو 
ال��م��س��ت��ش��ارة ال��خ��اص��ة به 

وليامز،  ستيفاني  ليبيا  في 
احترامها  بعدم  ذل��ك  معلًل 
التشريعية  السلطة  لقرارات 
المتمثلة في مجلس النواب، 
مماطلتها  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
ال  ح��وار  لمسارات  وفتحها 
عالقة لها باألطراف الفاعلة 

في ليبيا.
كما أكد العريبي بأن وليامز 
وإنما  ث��اب��ت  ت��وج��ه  لها  ليس 

أرضية  إي��ج��اد  لعدم  تماطل 
التوافق  فشل  وإن  توافقية، 
الدولة  مجلس  مع  الحاصل 
لتوجهاتها،  نتيجًة  سيكون 
بإيجابية  ت��ت��ع��ام��ل  ل��م  ألن��ه��ا 
الليبي  ال��ل��ي��ب��ي  اإلت���ف���اق  م��ع 
التنفيذية  السلطة  انتج  الذي 
فتحي  ب���رئ���اس���ة  ال���ج���دي���دة 
الدستوري  والتعديل  باشاغا 

الثاني عشر.

ع��ق��د ال��س��ي��د رئ���ي���س دي����وان 
عبدالله  األستاذ”  النواب  مجلس 
األح��د  ي��وم  الفضيل”  ال��م��ص��ري 
الماضي اجتماعاً بمدراء اإلدارات 
الديوان  بمقر  بالديوان  والمكاتب 
ف��ي م��دي��ن��ة ط��ب��رق، ح��ي��ث ت��ن��اول 
العمل  آل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  اإلج��ت��م��اع 
من  أفضل  مستويات  يُحقق  بما 
ال��دي��وان،  موظفي  لجميع  األداء 
المشاركة  تحقيق  إل��ى  باإلضافة 
والعمل  الموظفين  لجميع  الفاعلة 
السيد  أك��د  حيث  الفريق،  ب��روح 

نجاح  أن  ع��ل��ى  ال���دي���وان  رئ��ي��س 
ي��ك��ون م��ن خ���الل العمل  ال��ع��م��ل 
وب��اش��راك  ال��واح��د  الفريق  ب��روح 

وبرامج  باألفكار  الموظفين  جميع 
العمل والتطوير الدائم والمستمر 
ف���ي ك���ل وق���ت ال����ذي ي��ت��أت��ى من 

لكافة  الجماعية  المشاركة  خالل 
وتطوير  تأهيل  وب��أن  الموظفين 
يرتكز  رك��ي��زة  أه��م  ه��و  الموظف 
ونهضة  المجتمعات  بناء  عليها 
اإلنسان  بناء  خ��الل  م��ن  شعوبها 
كما  والخلوق،  والمثقف  المتعلم 
مع  ال��دي��وان  رئيس  السيد  بحث 
والمكاتب  اإلدارات  مدراء  السادة 
العمل  سير  تواجه  التي  العراقيل 
بما  اإلدارات  كافة  بين  والتنسيق 
يُحقق مستويات أفضل من األداء 

وجودة العمل.

ك���رم ال��س��ي��د رئ��ي��س دي���وان 
عبدالله  األستاذ  النواب  مجلس 
فضل  الحاج  الفضيل  المصري 
الله المنفي يوم االربعاء الماضي 
والصفح  العفو  في  موقفه  على 
لتعاليم  امتثاالً  نجله  قاتل  عن 
بحضور  وذل��ك  الحنيف،  ديننا 
وال��م��ك��ات��ب  اإلدارات  م�����دراء 
المختلفة بديوان مجلس النواب 
طبرق,  مدينة  أبناء  من  وع��دد 
ديوان  رئيس  السيد  القى  حيث 
فيها  ثمن  كلمة  النواب  مجلس 
للحاج  النبيل  اإلنساني  الموقف 
إلى  مشيراً  المنفى،  الله  فضل 
االن��ت��م��اء  يمثل  ب��ه  ق���ام  م��ا  أن 
ولقبائله  الوطن  لهذا  الحقيقي 
التي تربطهم عالقات اجتماعية 
به  ق��ام  م��ا  أن  وط��ي��دة، مضيفا 

ليس  المنفي  الله  فضل  الحاج 
قبيلة  إل��ى  ينتمي  فهو  بغريب 
حركة  أبنائها  أح��د  ق��اد  عريقة 
وهو  ليبيا  في  المقدس  الجهاد 
البطنان  قبائل  أبناء  من  أيضا 
المعطاءة  الطيبة  األرض  ه��ذه 
بالحكمة  أه��ل��ه��ا  ي��م��ت��از  ال��ت��ي 

والكرم والشجاعة .
الله  الحاج فضل  أكد  وبدوره 

المنفي على المصالحة الوطنية 
وعلى  ال��م��اض��ي  صفحة  وط���ي 
التسامح والعفو ولملمة الجراح، 
مضيفا بأن مجلس النواب يمثل 
شكره  مقدماً  و  الليبيين،  ك��ل 
لرئيس مجلس النواب المستشار 
النواب،  وال��س��ادة  صالح  عقيلة 
دي��وان  لرئيس  شكره  ق��دم  كما 
عبدالله  االستاذ  النواب  مجلس 

التي  مجهوداته  على  المصري 
يبذلها منذ قيام ثورة فبراير في 

خدمة الوطن.
وخ��ت��ام��اً ق���دم رئ��ي��س دي���وان 
عبدالله  السيد  النواب  مجلس 
المصري درعاً للحاج فضل الله 
لموقفه  وتقديراً  تكريما  المنفي 
النبيل الذي كان مثاًل يحتذى به 

في العفو والتسامح والصفح .

رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس 
النواب تلتقي بعدد من أعضاء المجالس البلدية

العريبي: بصدد تقديم مذكرة لرئاسة المجلس للمطالبة 
بتغيير مستشارة األمين العام لأمم المتحدة

رئيس ديوان مجلس النواب يجتمع بمدراء اإلدارات والمكاتب بالديوان

رئيس ديوان مجلس النواب يكرم الحاج فضل الله المنفي تقديرًا لموقفه النبيل في العفو عن قاتل نجله

النواب  مجلس  دي���وان  ف��رع  أق��ام 
الديوان  لموظفي  معايدة  طرابلس 
بمناسبة عيد الفطر المبارك بمقر 
طرابلس  النواب  مجلس  ديوان  فرع 
أعضاء  ال��س��ادة  م��ن  ع��دد  بحضور 
مجلس النواب والُمكلف بتسيير فرع 
ديوان مجلس النواب السيد ” محمود 
ال��ح��اض��رون  وت��ب��ادل   ،  ” ال��ق��م��ودي 
عيد  بمناسبة  والتبريكات  التهاني 

الفطر الُمبارك.

فرع ديوان مجلس النواب طرابلس 
يقيم معايدة للموظفين بمناسبة 

عيد الفطر المبارك
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علي  الليبية  الحكومة  في  االستثمار  وزي��ر  ح��ّذر 
الليبي،  الجنوب  في  داع��ش  تحركات  من  السعيدي، 
الفتا أن التنظيم اإلرهابي ال يزال يسعى الرتكاب أبشع 
وضرب  خالياه  زرع  طريق  عن  المنطقة  في  الجرائم 

خاصرة الجيش وتقويض أمن األهالي.
براك  مذبحة  على  سنوات  خمس  مرور  وبمناسبة 
صحفية،  تصريحات  ف��ي  السعيدي  أك��د  ال��ش��اط��ئ، 
القاعدة  تنظيما  ارتكبها  التي  اإلرهابية  الجرائم  أن 
أن  إلى  بالتقادم، مشيرا  تسقط  ال  ليبيا  في  وداع��ش 
التي  الكارثة  في  المتسبب  هي  اإلرهابية  التنظيمات 

حلت بوادي الشاطئ عام 2017.
الرئيس  ال��ه��دف  أن  االس��ت��ث��م��ار  وزي���ر  وأض����اف 
الشاطئ  وادي  اإلرهابية وقتها كان دخول  للمليشيات 
الوطني تصدى  الجيش  أن  إال  أكبر مجزرة،  وإحداث 
للحكومة  أولوية  يمثل  األمني  الملف  أن  مؤكدا  لهم، 
الليبية لبناء قوة عسكرية موحدة لقهر اإلرهاب وتأمين 

حياة المواطنين.

شاركت المندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول 
العربية يوم األربعاء الماضي، في اجتماع تنسيقي على 

مستوى المندوبين الدائمين.
واس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع ال��ت��ح��ض��ي��رات ال��خ��اص��ة 
باالج�تماعات المتعلقة بالتعاون الع�ربي األوروبي، وفًقا 
الرسمية  صفحتها  عبر  الليبية  المندوبية  نشرته  لما 

بموقع فيسبوك.
اللموشي،  ع�لي  االجتماع  الليبي في  الوفد  وترأس 
وعضوية كال من حس�ين سحيب، ورمض�ان البرغوثي. 

اإلداري���ة  اللجنة  رئيس  التقى 
بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر 
الماضي  الخميس  يوم  الصناعي 
بالمقر الرئيسي للجهاز، القنصل 

المصري لدى ليبيا.
اإلع��الم  مكتب  مدير  وأوض���ح 
ب��ال��ج��ه��از ص���الح ال��س��اع��دي – 
لمراسل “وال” – أنه تم على هامش 
الزيارة؛ تقديم شرح وافي للقنصل 
المصري؛ عن طريق رئيس اللجنة 
اإلدارية، في زيارة تعارفية، وتبادل 
المعارف بين الطرفين، إلى جانب 

وطريقة  النهر  إمكانيات  ع��رض 
التى  والعراقيل  والمشاكل  عمله 

يتعرض لها الجهاز.
بدوره، أبدى القنصل المصري 
مصر  دول��ة  أستعداد  ليبيا؛  ل��دى 
لمد يد العون والمساعدة في أي 
أعمال فنية أو لوجستية، من أجل 
المائي  اإلم���داد  على  المحافظة 

في البالد.
على  المصري  القنصل  وأك��د 
أه��م��ي��ة ه���ذا ال��م��ش��روع، وأش���اد 

بالمشروع والقائمين عليه. 

وزير االستثمار في الحكومة الليبية ُيحّذر 
من تحركات داعش في الجنوب الليبي

المندوبية الليبية بالقاهرة ُتشارك في االج�تماعات 
التحضيرية المتعلقة بالتعاون الع�ربي األوروبي

ق��ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ال��س��ي��د ع��ل��ي ف���رج ال��ق��ط��ران��ي، إن 
تذليل  على  ستعمل  الليبية  الحكومة 
ك��اف��ة ال��م��ص��اع��ب أم����ام ال��ش��رك��ات 
للمساهمة  ال��ه��ن��ود،  والمستثمرين 
التعاون  وأن  ليبيا،  إعمار  مرحلة  في 
س��ي��ش��م��ل م����ج����االت اإلق���ت���ص���ادي���ة 

والصحية والتعليمية وغيرها.
وأشار القطراني خالل لقائه يوم االثنين 
الماضي بمكتبه في مدينة بنغازي، بسفير 
ليبيا السيد ان جي  الهند لدى  جمهورية 
آفاق  ستفتح  الخطوة  هذه  أن  إلى  ج��ان، 
التعاون في عدة مجاالت، خاصة مشاريع 
الشركات  وأن  واإلسكان،  التحتية  البنية 
مستوى  على  كبيًرا  إقباال  تلقى  الهندية 

عالمي كونها تتميز بدقة األداء.
من جانبه، عبر سعادة السفير الهندي 
عن سعادته بحفاوة الترحاب التي القاها 
في مدينة بنغازي، مضيًفا أن هذه الزيارة 
خاللها  م��ن  ك���ّون  للمدينة،  األول���ى  ه��ي 

انطباًعا جيًدا.
يسعدها  الهند  جمهورية  أن  وأض��اف 
التعاون مع دولة ليبيا في شتى المجاالت، 
وأن��ه��ا ل��ن ت��دخ��ر ج��ه��ًدا م��ن أج��ل تعزيز 

العالقات الثنائية بين البلدين. 

أج�������رى وزي�������ر ال��ح��ك��م 
ال���م���ح���ل���ي ف����ي ال��ح��ك��وم��ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة س��ام��ي ال���ض���اوي، 
ُص��ح��ب��ة وزي���ر ال��م��واص��الت 
يوم  ال��غ��زي��وي،  عبدالحكيم 
ال��ج��اري؛  مايو   14 السبت 
زيارة إلى مقر بلدية بنغازي، 
البلدية  عميد  التقيا خاللها 
بوجواري، وعدد من  الصقر 

المسؤولين بالبلدية.
بنغازي،  بلدية  وأوضحت 
من  ع��ددا  ناقش  اللقاء  أن 
العالقة  ذات  الموضوعات 

فيما  خاصة  البلدية،  بعمل 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة 
التي  القائمة  والمشروعات 
والُمستهدفة  تنفيذها  يتم 

خالل الفترة المقبلة.
وأشاد الوزيران بمجهودات 
ب��ل��دي��ة ب���ن���غ���ازي، م���ؤك���دان 
أه��م��ي��ة ت��ح��دي��د األول���وي���ات 
خ����الل ال���ف���ت���رة ال���ق���ادم���ة، 
لدعم  استعدادهما  ُمبديان 
البلدية، وحلحلة المختنقات 
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

المدينة.

فتحي  الليبية  الحكومة  رئ��ي��س  أك��د 
ال��ح��ك��وم��ة دخ��ل��ت سلمًيا  ب���أن  ب��اش��اغ��ا 
وق��وة  العنف  اس��ت��خ��دام  دون  لطرابلس 
المدينة  أه��ال��ي  واس��ت��ق��ب��ل��ه��ا  السالح, 
بالتصعيد  لتفاجئه  مشيًرا  بالترحاب، 
عليه  أقدمت  ال��ذي  الخطير  العسكري 
مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية 

الوالية.
 : ق��ال  بتويتر  ل��ه  تغريدة  ف��ي  باشاغا 
الوالية  منتهية  الحكومة  سلوكيات  “إن 
بالعنف  للسالم  مواجهتهم  و  الهستيرية 
ساقطة  أنها  على  قاطع  دليل  والسالح, 

وطنياً وأخالقياً، وال تمتلك أي مصداقية 
إلجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وتابع: “لسنا طالباً للسلطة بل عاقدين 
ديمقراطية  مدنية  دولة  بناء  على  العزم 
ذات سلطة منتخبة، دولة يسودها القانون 
وال يحكمها منطق العنف والفوضى الذي 

ترعاه الحكومة منتهية الوالية”.
يشار بأن باشاغا قد دخل في ساعات 
الماضي  الثالثاء  يوم  األولى من  الصباح 
وزراء  العاصمة طرابلس, رفقة عدٍد من 
إلراقة  تفادًيا  يغادرها  أن  قبل  الحكومة 

الدماء وتجنًبا للعنف.

القطراني: الحكومة الليبية ستعمل على تذليل كافة المصاعب 
أمام المستثمرين الهنود للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا

باشاغا: دخلنا طرابلس سليًما واستقبلنا بالترحاب وفوجئنا 
بالتصعيد العسكري من حكومة ادبيبة 

وزيرا الحكم المحلي والمواصالت بالحكومة الليبية يُزوران بلدية بنغازي

القنصل المصري لدى ليبيا يزور مقر جهاز النهر الصناعي في بنغازي

القطراني  علي  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  التقى 
بمكتبه في مدينة بنغازي؛ القائم بأعمال سفارة جمهورية 
اليونان لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس، والقنصل العام 
اخيليس راكنس، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية 

يونس سالم العرفي.
بين  التاريخية  العالقات  عمق  على  القطراني  وأك��د 
المشترك  االقتصادي  بالتعاون  مشيدا  واليونان،  ليبيا 
واالتفاقيات الثنائية المبرمة في عدة مجاالت بين البلدين
وأوضح القطراني بأن الحكومة تولي العالقات الليبية 
اليونانية اهتماما كبيرا، وأنها حريصة كل الحرص على 
المتبادل  االحترام  على  مبنيًة  العالقات  هذه  تكون  أن 

والتعاون في شتى المجاالت.
اليونانية  السفارة  بأعمال  القائم  أبدى  جانبه،  ومن 
استعداد بالده للبدء في توطيد العالقات الليبية اليونانية 
من خالل عدة اجراءات ستتخذ في أقرب اآلجال، والتي 
من أهمها البدء في إصدار تأشيرات الدخول المحلية 
و األوروبية للمواطنين الليبيين، فضال عن فتح المجال 
الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية واستعادة 

الحركة التجارية والسياحية المشتركة.
ليبيا  ب��أن  اليونانية  السفارة  بأعمال  القائم  وش��دد 
ستحظى باهتمام خاص من قبل السلطات اليونانية، وأن 
الشركات اليونانية ستساهم في التنمية وإعادة اإلعمار، 
كالمجال  أخ��رى  مجاالت  في  تعاون  ثمة  سيكون  كما 

الطبي والزراعي وغيرها.

نائب رئيس الحكومة الليبية يبحث مع القائم بأعمال 
سفارة اليونان سبل تعزيز التعاون المشترك 
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أج����رى ال��م��ج��ل��س ال��ع��رب��ي ل��الخ��ت��ص��اص��ات 
الصحية  يوم الثالثاء الماضي ،االمتحان النهائي 
الختصاص أمراض الباطنة،  وكان ذلك برعاية 

مركز بنغازي الطبي.
األستاذ  الباطنة  أم���راض  اس��ت��ش��اري  ق��ال  و 
جئنا  قد   ” مجبر   المجيد  عبد  ن��وري  الدكتور 
للمشاركة في امتحان الزمالة العربية في بنغازي 
وسير اإلمتحانات، والكل كان مستبشر من هذا 
االمتحان وكان الممتحينين حوالي 92 طبيب ”  .

قسم  الطبي  طرابلس  بمركز  دكتور  وأض��اف 
القلب” محمد دراه”  اليوم نحن في بنغازي النهاء 
على  إجراؤها  تم  التي  العربية  الزمالة  امتحان 
أيام، وكانت بحضور دكاترة من الخارج  مدى 4 
من السودان وسوريا والعراق ودكاترة من المنطقة 

الشرقية والغربية.
ب��ن��غ��ازي  لمكتب  اإلداري  ال��م��ن��س��ق  ووض����ح 
المولى  السيد”عبد  الصحية  لالختصاصات 
العماري” أن هذا االمتحان استهدف 91 طبيب 
بحضور رئيس المجلس العلمي األستاذ الدكتور  
المجلس  أعضاء  وكذلك جميع  الشيخ”   “سلوى 
والعراق،  وسوريا  والسودان  األردن  من  العلمي 
باإلضافة إلى أعضاء المجلس العلمي الممثلين 

في ليبيا من المنطقة الغربية والشرقية
وأضاف “العماري”  بأن لجنة االمتحان تألفت 
من  المراقبين  إلى  وباإلضافة   ، عضو   14 من 
دولة ليبيا، والذي سيجتاز هذا االمتحان بنجاح، 
يتحصل على الشهادة العليا في اختصاص الباطنة 

وهي شهادة الدكتوراه في الزمالة العربية.

المستهلك  لحماية  الوطنية  اللجنة  أطلقت 
الحمالت التفتيشية في عدد من المدن الليبية.

حملة  أجريت  التي  الحمالت  بين  وم��ن  ه��ذا 
أوب��اري،  واألدوي���ة  األغ��ذي��ة  على  الرقابة  مكتب 
البلدي  وال��ح��رس  ال��داخ��ل��ي  األم��ن  جهاز  رفقة 
ومكتب اإلصحاح البيئي أوباري، استهدفت بعض 
المخابز بمحلة المشروع وسجلت النتائج التالية:

يوجد  ال  والعاملين  ترخيص  وجود  عدم    .1
لديهم شهائد صحية.

2.  التهوية واإلضاءة غير جيدة.
 3. النظافة العامة والشخصية غير جيدة.

 4. غرف التخمير بحاجة إلى صيانة.
5.  األرضية واألسقف بحاجة إلى صيانة.

 6. عدم وجود غربال كهربائي.
وطلب  المخابز  ألصحاب  إن��ذار  توجيه   .7  
استدعاء لمقر الحرس البلدي بعد إحالة التقرير 

إلى جهاز الحرس البلدي ومكتب عميد البلدية.
ال��وط��ن��ي��ة لحماية  ال��ح��م��ل��ة  اس��ت��ه��دف��ت  ك��م��ا 
المستهلك أيًضا مدينة سوكنه، حيث قام مفتشي 
مكتب الجفرة رفقة جهاز األمن الداخلي والحرس 
بيع  محالت  استهدفت  تفتيشية  بجولة  البلدي، 
العديد  بمدينة سوكنة، وسجلت  الغذائية  المواد 
من المالحظات والمخلفات وضبط مواد غدائية 
ذات  إلى جهات  إحالتها  وتم  الصالحية،  منتهية 

االختصاص إلتخاذ اإلجراءات الضبطية. 

اختتام االمتحانات النهائية للمجلس العربي 
لالختصاصات الطبية في مركز بنغازي الطبي

انطالق الحملة الوطنية لحماية 
المستهلك بعدد من المدن الليبية

إعالن خطة عمل لمشروع أعمال تحديث مخطط العام والتوسعات لحاضرة 

استقبل وكيل وزارة الداخلية 
فرج قعيم اليوم اإلثنين بمكتبه 
وف���ًدا من  ب��ن��غ��ازي،  ف��ي مدينة 

البعثة األممية لدى ليبيا.
ه�����ذا وت����ك����ون ال����وف����د م��ن 
لبعثة  األمني  المستشار  نائب 
راك��ي  السّيدة  المتحدة  األم��م 
األمني  والمنّسق  ت��ودوري��ت��ش، 
للبعثة بالمنطقة الشرقية السّيد 
وبحضور  وي��ل��ي��ام��ز،  ج��ون��اث��ان 
مدير إدارة البعثات الدبلوماسية 

عميد زياد الحاسي.
الوفد بإستتاب األمن  وأشاد 
الذي تشهده المنطقة الشرقية 
الماضية،  القليلة  األشهر  في 
ف��ض��ال ع���ن ان��ت��ش��ار م��ظ��اه��ر 
الشارع  المنعكسة على  القانون 

العام، وسريان الحياة الروتينية 
طبيعي،  ب��ش��ك��ل  ل��ل��م��واط��ن��ي��ن 
وب��اس��ت��ق��رار ال���م���دن ال��واق��ع��ة 
تحت سيطرة القوات المسلحة 

بالمدن الواقعة غرب البالد.

األممية  البعثة  وف���د  وأك���د 
بين  اشتباكات  ش��اه��دت  أن��ه��ا 
بمنطقة  المسلحة  المجموعات 
جنزور وسط المدنيين أدت إلى 
ترويع اآلمنين فيها وإلى إحداث 

خسائر مادية.
م���ن ج���ان���ب���ه، أب�����دى وك��ي��ل 
اقعيم،  ف��رج  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
بالبعثة األممية، مؤكًدا  ترحيبه 
ف��ي ال��وق��ت ذات���ه ق���درة وزارة 
الحماية  توفير  على  الداخلية 
لهم وتأمينهم أثناء تنقلهم وأداء 

مهامهم.
وزارة  حاجة  إلى  اقعيم  ونوه 
الداخلية إلى الدعم اللوجستي، 
واجبها  تنفيذ  م��ن  لتمكينها 
ال��دول��ة،  هيبة  وبسط  الوطني 
أكبر  بشكل  مكوناتها  ودع���م 
الجريمة  مكافحة  في  يُساهم 
وال���خ���ارج���ي���ن ع���ن ال���ق���ان���ون، 
مدن  استقرار  على  للمحافظة 

ومناطق البالد. 

ق���ال���ت ب��ع��ث��ة االت���ح���اد األوروب�����ي 
للحّل  بديل  يوجد  ال  إن��ه  ليبيا،  ف��ي 
السياسي في ليبيا، داعية إلى ضرورة 
انتخابات  تنظيم  يضمن  مسار  وجود 

رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة.
  وأعلنت البعثة في بيان مشترك مع 
للّدول األعضاء  الدبلوماسية  البعثات 
ليبيا؛  ف��ي  األوروب�����ي  االّت���ح���اد  ف��ي 

المواجهات  حيال  بالغ  بقلق  شعورها 
على  والتحريض  األخ��ي��رة  المسلحة 
العنف الذي حدث في طرابلس داعيا 

إلى التهدئة.
ل��ن  "ال���ع���ن���ف  أن  ال���ب���ي���ان  وأك������د 
ليبيا  إل��ى تهديد وح��دة  ي��ؤدي س��وى 
بأهمّية  واستقرارها وازدهارها وذكر 
حماية المدنيين وحث جميع األطراف 
األعمال  ع��ن  االمتناع  على  الفاعلة 
وقف  اتفاق  تقويض  شأنها  من  التي 

إطالق النار". 
وأشارت بعثة االتحاد األوروبي إلى 
الجارية  الدستورية  المحادثات  دعم 
المتحدة  األم��م  برعاية  القاهرة  في 
األم��ن  مجلس  ق����رارات  م��ع  تماشيا 
االستقرار  لتحقيق  وسعيا  ال��دول��ي 
وضمان  البالد  وحدة  على  والحفاظ 

تجديد شرعّية المؤسسات الليبية.

الديوان – وال
كتبت: نور الهدى العقوري

شهدت القاعة الرئيسية لفندق تيبستي 
بمدينة بنغازي يوم األحد الماضي، اإلعالن 
تحديث  أع��م��ال  لمشروع  عمل  خطة  ع��ن 
مخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي 

والدراسات الهندسية المصاحبة.
هذا وقد حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء 
القطراني،  علي  السيد  الليبية  للحكومة 
المركزي  ليبيا  م��ص��رف  محافظ  ون��ائ��ب 
السيد علي الحبري، والسادة وزراء الحكم 
علي  واالستثمار  الضاوي،  سامي  المحلي 
الحكيم  ع��ب��د  وال��م��واص��الت  ال��س��ع��ي��دي، 
مدينتي  إعمار  صندوق  ومدير  الغزيوي، 
بنغازي ودرنة علي األوجلي، ومدير مصلحة 
اليوناني،  والسفير  العمراني،  التخطيط 
وقنصل دولة مصر، وممثلين عن شركة ليد 

لإلستشارات الهندسية.
لمدينة  الحضري  المرصد  مدير  وق��ال 
بنغازي  رؤي��ة  برنامج  في  عضو   – بنغازي 
لمراسل   – ال��غ��ري��ان��ي  ل��م��ي��اء  المهندسة 
بنغازي،  مدينة  يهم  المشروع  “هذا  “وال”: 
بحيث يقوم بتجهيز قاعدة متكاملة إلعادة 
إعمار المدينة من معلومات، كذلك الرؤية 
كامل  م��ش��روع  ه��و  للمدينة؛  المستقبلية 
دراس��ة  منها  ال��دراس��ات،  من  مجموعة  به 
والعشوائيات،  التحتية،  والبنية  البحيرات، 

وكيفية معالجتها ومابعد الجيل الثالث”.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر ش��رك��ة 
بنغازي  ف��رع  الهندسية  لإلستشارات  ليد 

“يوجد  األط��رش:  سالم  سفيان  المهندس 
فترة،  منذ  بنغازي  بلدية  مع  مشروع  عقد 
واليوم سنتحدث عن خطة العمل لمشروع 
أعمال تحديث المخطط العام، والتوسعات 
الهندسية  وال��دراس��ات  بنغازي  لحاضرة 
المصاحبة، والذي سيستغرق من عام إلى 

عامين ونصف”.
بإعداد  نقوم  “نحن  األط��رش:  وأض��اف 
إن  بإعتبار  الهندسي  العمل  أي  الخرائط؛ 
بنغازي،  بلدية  في  متوفرة  غير  الخرائط 
أي عمل  يعد هناك  لم  فمنذ عام 2006 
العمراني  للتخطيط  مشاريع  أو  هندسي 
في ليبيا، وبالتالي فإن هذه الخطوة سريعة 
في  العشوائي  النمو  من  للحد  ومستعجلة 

المدينة وتوفير خرائط للبنية التحتية”.
ليد  بشركة  المهندسين  تحدث  ب��دوره، 
بلدية  قبل  م��ن  معها  المتعاقد  اليونانية 

ب��ن��غ��ازي؛ ع��ن خ��ط��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي ستقوم 
إلياس  المهندس  بينهم  من  الشركة؛  بها 
عام  ملخص  عن  تحدث  ال��ذي  فسيليادس 
أيًضا  وتحدث  المشروع،  تنفيذ  لمراحل 
التراثية  المنطقة  أي  القديمة  المدينة  عن 
والمشروعات الخاصة بالمناطق العشوائية.
من جهته، تحدث المهندس ديميتريوس 
الجغرافية  البيانات  قاعدة  عن  تسفيكس 
المهندس  تحدث  وأيًضا  الجوي،  والمسح 
ديميتريوس دليس عن الطرق والمواصالت 
وال��ن��ق��ل ال���ع���ام، ك��م��ا ت��ح��دث ال��م��ه��ن��دس 
السكاني  التعداد  عن  أفاديس  اثناسيوس 
تحدث  اكسار  بانوس  والمهندس  للمدينة، 
أيًضا عن البنية التحتية وشبكات الصرف 
الصحي، والمهندس سيمون راكهام تحدث 
أيًضا عن مشروع البحيرات والقناة المائية 

والبيئة. )وال( ن ع/ ر ت

وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم يستقبل وفًدا من البعثة األممية لدى ليبيا

بعثة االتحاد األوروبي تؤكد دعمها محادثات المسار الدستوري بالقاهرة 
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المحلي،  الحكم  وزارة  أص��درت 
قرارا باعتماد نموذج رخصة نشاط 
األنشطة  تنظيم  ب��ه��دف  م��ت��ج��ول، 
بالبلديات،  وال��خ��دم��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

وتحريك عجلة االقتصاد.
بيان  بحسب  ال���وزارة  وأوض��ح��ت 
مع  بالتنسيق  صدر  القرار  أن  لها، 
لدعم  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد  وزارة 
ال��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��رى وال��ب��اع��ة 

المتجولين.

التجارة  غرفة  ع��ام  مدير  ناقش 
والصناعة والزراعة البيضاء محمد 
كارلو  اإليطالي  القنصل  مع  راب��ح، 
إدارة  لجنة  باتوري بحضور أعضاء 
المجاالت  في  التعاون  آفاق  الغرفة 
والصناعية،  والتجارية  ال��زراع��ي��ة 
بمدينة  عقد  الذي  االجتماع  خالل 

البيضاء .
أي��ض��ا س��ب��ل تعزيز  ن��وق��ش  ك��م��ا 
والقنصلية  ال��غ��رف��ة  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اون 
أم��ام  التأشيرة  إج���راءات  وتسهيل 
العراقيل  ومناقشة  األعمال  رج��ال 
أصحاب  تواجه  التي  والصعوبات 
الشحن  تعثر  بينها  وم��ن  األع��م��ال، 

الجوي والبحري بين البلدين.

الحكم المحلي تعتمد تراخيص 
للباعة المتجولين 

غرفة التجارة والصناعة البيضاء تبحث 
مع القنصل اإليطالي أوجه التعاون 

الزراعي والصناعي بين البلدين 

اتفاقية مع توتال للطاقة إلنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاوات 

جهاز النهر ُيناشد المواطنين بالتعاون من أجل تصدي لإلعتداءات المتكررة على منظومة المياه

أب���رم���ت ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���ك���ه���رب���اء ي�����وم ال���ث���الث���اء 
شركة  مع  اتفاقية  الماضي؛ 
للطاقة، إلنشاء محطة  توتال 
 500 بسعة  شمسية  طاقة 

ميجاوات بمنطقة السدادة.
وت��أت��ي ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة _ 
وف���ق���ا ل��ل��م��ك��ت��ب اإلع���الم���ي 
من  سلسلة  ضمن  للشركة_ 
ال��م��ش��روع��ات ال��م��س��ت��ه��دف 
تنفيذها من مصادر الطاقات 

الشبكة  ل��دع��م  ال��م��ت��ج��ددة 
الكهربائية، وفي إطار التعاون 
ال���م���ش���ت���رك ب���ي���ن ال��ش��رك��ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وج��ه��از 
لتنفيذ  المتجددة  الطاقات 
ال��خ��ط��ة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة في 
الكهربائية  ال��ق��درات  إدم���اج 
المنتجة من مصادر الطاقات 
ال��م��ت��ج��ددة ل��رف��ع ال��ق��درات 
الكهربائية بالشبكة اإلجمالية 

في البالد.

ناشد مدير مكتب اإلعالم بجهاز تنفيذ وإدارة 
مشروع النهر الصناعي صالح الساعدي، كافة 
مكونات  وتأمين  حماية  بضرورة  المواطنين 
النهر الصناعي، حتى يتمكن الجهاز من توفير 
اإلمداد المائي، وأن مثل هذه التصرفات غير 
وتؤثر سلًبا على  الجهاز  كاهل  تثقل  المسئولة 

سالمة المنظومة وديمومتها.
جاءت  بجهاز  اإلعالم  مكتب  مدير  مناشدة 
بعيد توقف اإلمداد المائي على مسار ترهونة 
ترهونة  خط  على  تسريب  بسبب  أب��وزي��ان   –
نتيجة   ،890+PW 44 المحطة  أب��وزي��ان 
إعتداء من قبل أحد المواطنين، ونظًرا لحجم 
ذات  منخفضة  منطقة  في  ووقوعه  التسريب 
تفريغ  إل��ى  يحتاج  ال��ذي  األم��ر  عالي،  ضغط 

لتخفيض الضغط.
وقامت غرفة التحكم باإلجراءات التشغيلية 
بإيقاف الضخ على خط النقل ترهونة أبوزيان، 
وإعطاء اإلذن لفريق الصيانة بمنطقة التشغيل 
والصيانة غريان للمباشرة في أعمال الصيانة.

وقال مدير مكتب اإلعالم بالجهاز في تصريح 
لمراسل “وال”: “بالنسبة لالعتداء الذي وقع يوم 
أمس على مسار ترهونة بالتحديد في المحطة 
المواطنين من  نتج عن قيام أحد   ،44+890“
تقع تحت ضغط  التى  المنظومة  على  االعتداء 
عالي جًدا يصل حوالي 20 بار، مما تسبب في 
هدر كميات كبيرة من المياه، األمر الذي يستوجب 
أن  بالمنظومة؛  تشغيل  وإدارة  نهر  كجهاز  منا 
لنا تخفيف  يتسنى  المائي حتى  اإلم��داد  توقف 

الضغط على المنطقة المتضررة”.
وتابع الساعدي: أن “المناطق الواقعة مابين 
ترهونة وأبوزيان وباطن الجبل؛ ستتوقف عليهم 
اإلصالح  أعمال  إنتهاء  حين  إلى  المياه  ضخ 
وجفاف  المحطة،  عن  الضغط  تخفيف  بعد 
هدرها،  تم  التي  الكثيرة  المياه  من  المنطقة 
وفحص العطب وإصالحه وإلى اآلن لم يحدد 
وإعادة  اإلص��الح  أعمال  إلنتهاء  معين  توقيت 
إع��الن  حين  إل��ى  وسنعمل  المحطة،  تأهيل 

موعد إطالق الضخ”. 

اختتام دورة تدريبية بعنوان : التوعية لنظم إدارة الجودة ايزو 9001

صندوق الضمان االجتماعي ُيعلن صرف مرتبات الموظفين ومعاشات 
المتقاعدين عن شهري يونيو ويوليو قبل عيد األضحى

الخليج  ب��ش��رك��ة  اختتمت 
ي��وم  ص��ب��اح  للنفط  ال��ع��رب��ي 
بقاعة  ال��م��اض��ي  ال��خ��م��ي��س 
ال����ت����دري����ب ب��م��ب��ن��ى ت��ق��ن��ي��ة 
التدريبية  ال��دورة  المعلومات 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ت��ح��ت ع��ن��وان 
الجودة  إدارة  لنظم  التوعية 
ايزو 9001، والتي استهدفت 
 ، الفنية  اإلدارات  م��ن  ع��دد 
لمدة  ال���دورة  انتظمت  حيث 
ال����دورة  تنفيذ  وت���م  أي����ام   5
التدريب  إدارة  إش��راف  تحت 
بتنفيذها  وق����ام  وال��ت��ط��وي��ر 

السيد األستاذ ناصر هاشم 

وح���ض���ر اخ��ت��ت��ام ال�����دورة 
مدير  رش���وان  بشير  السيد 
 ، وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  إدارة 
ب���ن صريتي  ول��ي��د  وال��س��ي��د 
المعلومات  تقنية  إدارة  مدير 

زي���د  م���ح���م���د  وال����س����ي����د   ,
وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  منسق 
رئيس  المجبري  وعبدالمنعم 
قسم التدريب الفني الداخلي.

السيد  القى  الختام  وف��ى 

إدارة  م��دي��ر  راش����ون  ب��ش��ي��ر 
بشركة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب 
كلمة  للنفط  العربي  الخليج 
م��ه��ن��ئ��اً ال��م��ت��درب��ي��ن ب��إت��م��ام 
ان  ومنواهاً  بنجاح  البرنامج 
الخطط  تضع  التدريب  إدارة 
وال���ب���رام���ج ل��الس��ت��ف��ادة من 
ال���ك���ف���اءات ل��الس��ت��ف��ادة من 
للمستخدمين  ونقلها  خبرتهم 
و خطط  تدريبية  برامج  عبر 
وضعت من قبل إدارة التدريب 
، كما تم توزيع شهادات إتمام 

البرنامج على المتدربين.

الضمان  صندوق  إدارة  ق��ررت 
االج��ت��م��اع��ي، ص����رف م��رت��ب��ات 
المتقاعدين  الموظفين ومعاشات 
عن شهري يونيو ويوليو قبل عيد 
األضحى، مع تعليق خصم أقساط 

السلف عن الشهرين.
وق������ال ال��م��ك��ت��ب اإلع���الم���ي 
االجتماعي،  الضمان  لصندوق 
ادارة الصندوق  إن رئيس مجلس 
أص��در خطاب  احفيظة،  إدري��س 
المختصة  اإلدارات  مديري  إلى 
بصرف  الصندوق  فروع  ومديري 
سلفة 1000 دينار كحد أقصى، 
ع��ل��ى ال���م���ع���اش���ات ال��ض��م��ان��ي��ة 
المفرج  وال��م��ع��اش��ات  ال��ج��دي��دة، 

عنها.

وأشار الخطاب إلى أن السلفة 
توافر  م��ن  ال��ت��أك��د  بعد  ت��ص��رف 
كمساعدة  االستحقاق،  ش��روط 
ألصحاب المعاشات الجديدة من 
معاشاتهم التي تحت عملية الربط 
معاشاتهم  م��ن  أو  بالمنظومة، 

المفرج عنها تحت االجراءات.
بأن  ال��ص��ن��دوق  إدارة  وأك���دت 
اإلج��������راءات ال��م��ال��ي��ة ات��خ��ذت 
عن  العيد  مناسبة  في  للتخفيف 
التقاعدية  المعاشات  مستحقي 
وموظفي الصندوق، مشًيرا إلى أن 
هذه اإلجراءات؛ تأتي في مواجهة 
الصعوبات المعيشّية الناجمة عن 
غ��الء األس��ع��ار وارت��ف��اع تكاليف 

المعيشة. 



المنفذة  ألعمال  باشرت الشركة 
اس��ت��ح��داث ال��ط��رق  ب��داخ��ل محلة 
أعمال  أبوسليم  ببلدية  األكواخ  حي 
صيانة  الطرق  المتهالكة والمتردية 

التي كانت تعاني لعدة سنوات.
المنفذة  ال��ش��رك��ة  ب��اش��رت  حيث 
الرئيسي  ال��م��دخ��ل  م��ن  أع��م��ال��ه��ا 
ليتم  القديم  االسفلت  بكشط  للحي 

والهبوطات  الحفر  لمعالجة  تهيئته 
والرصف بإعادة فرش طبقة أسفلت 

جديدة  .

ق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��إلغ��اث��ة 
الواحات  فرع  اإلنسانية  والمساعدات 
بتوزيع صناديق غذائية على عدد 52 

أسرة محدودة الدخل ببلدية أوجلة.
ال���خ���ط���وة ج�����اءت ع��ق��ب م��راج��ع��ة 
ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي أوج��ل��ة عن 
صالح  فضيلة   / السيدة  ال��م��رأة  فئة 
احتياًجا  األكثر  األسر  بمراجعة  بترون 

عادلوذلك  بشكل  المساعدات  لتوزيع 
حسب عدد أفراد األسرة وقيمة دخلها 

الشهري.
من جانبه أثنى المجلس البلدي  أوجلة 
الليبية  الهيئة  مسؤولي  جهود  على  
لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية، وحسن 
مع  وتجاوبهم  أوجلة  بلدية  مع  تعاونهم 

متطلبات األسر المحتاجة.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية ابوسليم 

ُتباشر أعمال استحداث الطرق  المتهالكة بمحلة حي االكواخ 

الهيئة الليبية لإلغاثة ُتوزع صناديق غذائية على األسر محدودة الدخل ب� أوجلة

اف��ت��ت��ح وزي�����ر ال��ح��ك��م ال��م��ح��ل��ي 
سامي  ال��س��ي��د  الليبية  بالحكومة 
الداخلية  وزارة  وكيل  رفقة  الضاوي 
السيد/ فرج اقعيم  ورئيس المجلس 
السيد/  بنغازي   لبلدية   التسييري 
فرع  إدارة  مقر  ب��وج��واري   الصقر 
جهاز الحرس البلدي بنغازي  الكائن 

بمنطقة بوعطني شارع "البيبسي" .
حضر مراسم  اإلفتتاح  رئيس جهاز 
عقيد  بنغازي  ف��رع  البلدي  الحرس 
ف��رج ال��ع��ق��وري وع��دد م��ن الضباط 
وض���ب���اط ال��ص��ف ب��ج��ه��از ال��ح��رس 
التجارية  ال��ُغ��رف��ة  ال��ب��ل��دي  ورئ��ي��س 

بنغازي السيد/صالح العبيدي .
قامت  ب��ن��غ��ازي  ب��ل��دي��ة  أن  ي��ذك��ر 

وتجهيز  ال��ص��ي��ان��ة  أع��م��ال  بتنفيذ 
لجنة  خ���الل  م��ن  المكتبي  األث����اث 
بنغازي  لمدينة  االس��ت��ق��رار  إع���ادة 
دعماً  الحبري  /علي  السيد  برئاسة 

دوره  ألهمية  البلدي  الحرس  لجهاز 
االقتصادية  األن��ش��ط��ة  ُمتابعة  ف��ي 
الُمختلفة  ورصد الُمخالفات بجميع 

أنواعها .  

اجتماع   بلدية سرت خالل  بحثت 
م���وس���ع وط�������ارئ  ع��ق��دت��ه خ��الل 
الصحي  الملف  الماضيين  اليومين 
السادة  بحضور  بالبلدية  الخاص  
/ عضو مجلس النواب رئيس لجنة 
بالبرلمان   الرقابية  األجهزة  متابعة 
زاي������د ه����دي����ة  ،ع��ض��و 
عن  النواب  مجلس 
س�������رت رئ���ي���س 
ل��ج��ن��ة ال��ص��ح��ة 
ب����ال����ب����رل����م����ان 
حسن  دك����ت����ور/ 
عميد  ال�����زرق�����اء، 
ب��ل��دي��ة س����رت م��خ��ت��ار 
المعداني ، مدير فرع  هيئة الرقابة 
اإلدارية سرت ، مدير عام مستشفى 

أبن سينا التعليمي بسرت .
 / السادة  أيضاً  االجتماع   حضر 
المركزية  المجمعة  العيادة  مدير 
الصحية  ال��خ��دم��ات  ،م��دي��ر  س��رت 
سرت ومدير إدارة الصيانة والتشغيل 
والصرف  للمياه  العامة  بالشركة 
الوسطى  الشرقية  ف��رع  الصحي  
وم���دي���ر م��ك��ت��ب خ���دم���ات ال��ش��رك��ة 
الصحي  وال��ص��رف  للمياه  العامة 
سرت  ومدير المركز الصحي خليج 
وم��دي��ر مكتب ش��ؤون عميد  س��رت 

بلدية سرت. 
استعرض االجتماع كافة المعوقات 
وإم��ك��ان��ي��ة ت��ذل��ي��ل��ه��ا   واح��ت��ي��اج��ات 
بسرت  العاملة  الصحية  المرافق 
وجه  أكمل  على  عملها  ت��ؤدي  لكي 
وتحسين مستوى الخدمات الصحية 
وال���ع���الج���ي���ة ووض�����ع خ��ط��ة عمل 
للعيادات بالمجمع طيلة اليوم وكذلك 

تنظيم عمل المراكز الصحية .

للرفع من مستوى الخدمات الصحية 
بلدي سرت يبحث حلحلة المعوقات 

واحتياجات المرافق الصحية

وزير الُحكم المحلي 

يفتتح مقر إدارة فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي



البيئي  اإلصحاح  شؤون  إدارة  أجرت 
الكفرة  بمدينة  البلدي  الحرس  وجهاز 
تفتيشية  جولة  الماضية  القليلة  األي��ام 
ع��ل��ى م���ح���ال ب��ي��ع ال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
وال��خ��ض��روات وال��ف��واك��ه لفحص ج��ودة 
بيعها   يتم  التي  المنتجات  وصالحية 
حرصاً  على صحة وسالمة المواطنين.

أسفرت الجولة عن ضبط العديد من 
السلع الفاسدة والمنتهية الصالحية مما 
بعض  واغالق  إلى رصد مخالفات  أدى 

المحال .

دعا عميد بلدية غدامس خالل 
كلمة ألقاها أثناء انطالق  فاعليات 
دورته  الدولي في  العلمي  المؤتمر 
الثانية تحت شعار “تراث غدامس 
بين التدوين والتتمين،  إلى ضرورة 
الحضر  قائمة  إزالة غدامس  من 
اليونسكو   منظمة  أعلنتها  ال��ت��ي 
حيث تعد من أقدم المدن التاريخية 
في  المنطقة العربية ،  مؤكداً على 
في  لألبحاث  غدامس  مركز  دور 

الحفاظ على التراث الغدامسي.

الذي  المؤتمر  فاعليات  حضر 
إشراف مركز غدامس  أقيم تحت 
ل��ألب��ح��اث وال����دراس����ات وت��وث��ي��ق 
من  الباحثين  م��ن  ع��دد  ال��ت��راث، 
مختلف الجامعات الليبية والدولية 
واستعرض المشاركون في المؤتمر 
تاريخ مدينة غدامس عبر العصور 
وم���ا ت��ح��وي��ه م��ن آث���ار م��ا يجعلها 
التاريخية  المدن  أقدم  من  واحدة 
وال��ش��رق  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة  ف��ي 

األوسط.

ال��م��ق��رون  م��س��ت��ش��ف��ى  إدارة  اس��ت��ل��م��ت 
القروي المنظومة الخاصة بمنظمات التيار 
األشعة  وألق��س��ام  للمستشفى  الكهربائي 
األسنان  وعيادة  واإليكو  التلفزيون  وص��ورة 

ومختبر التحاليل.
لمستشفى  اإلع��الم��ي  المكتب  وأوض���ح 

للحفاظ  ضرورية  المنظومة  أن  المقرون: 
التلف،  من  وغيرها  الطبية  األج��ه��زة  على 
بالمنطقة  الكهربائي  التيار  تذبذب  بسبب 
خاصة وأن المنطقة  تعرضت منُذ أشهر إلى 
مشاكل في التيار الكهربائي، جعلت ساعات 

طرح األحمال تتجاوز )18( ساعة تقريبا.

الفنية  المعاهد  إدارة  م��دي��ر  ق��ام   
المتوسطة بوزارة التعليم التقني والفني 
السيد /صالح الدين سالمة رفقة مدير 
إدارة المعاهد العليا السيد/  بالقاسم 
المتوسط  المعهد  إلى  بزيارة  الجربي  
للمهن الشاملة إجخرة،   رافقهما أيضاً 
في الزيارة مدير إدارة المعاهد الخاصة 
ومدير  ال��ع��وام��ي  نصرالدين  االس��ت��اذ 
 ، ال��واح��ات  المتوسطة  المعاهد  إدارة 

حيث كان في استقبالهم عضو المجلس 
احمد  ايمن  السيد/  المتابع  البلدي 
التدريس  هيئة  وأعضاء  ومدير  عيسي 

بالمعهد .
ش��م��ل��ت ال���زي���ارة ال��ت��ف��ق��دي��ة ج��ول��ة  
بعض  ومناقشة  المعهد  أروق���ة  داخ��ل 
اإلح��ت��ي��اج��ات وال���ن���واق���ص  م��ن كتب 
والتدريس  الحصة  عالوة  ومستحقات 

وبعض الورش والمعامل .

من جانبه أعرب السيد صالح الدين 
رآه  لما  وتقديره  سالمة  عن إعجابه  
لتفعيل  حافزاً  معتبره  ال��زي��ارة   خ��الل 
بالمعهد  األخ��رى  التخصصات  بعض 
م��ث��ل ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة وال��ط��اق��ات 

المتجددة وطاقة صناعة النفط .
تفعيل ه��ذا  أن���ه س��ي��ت��م  إل���ى  الف��ت��اً 
خالل  إج��خ��رة  منطقة  ف��ي  التخصص 

المدة القادمة .

7 بلديات
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اإلصحاح البيئي وجهاز الحرس البلدي الكفرة

يجرون حملة تفتيشية على محال بيع المواد الغذائية والخضروات 

عميد بلدية غدامس

 يدعوا إلزالة غدامس من قائمة الحضر التي أعلنتها منظمة اليونسكو

مستشفى المقرون القروي يستلم منظومة منظمات التيار الكهربائي

ال��خ��م��س خ���الل اجتماع  ب��ل��دي��ة  ن��اق��ش��ت 
تشاوري عقدته يوم الخميس الماضي بمقر 
ديوان البلدية ، آلية توسعة مشروع  مختنق 
منظورة  الغير  واألع��م��ال   ) كمون  )مسجد 
بالبنية  التي جدت على المشروع والخاصة 
التحتية وما يتطلبه األمر من إعادة تصميم 
الطريق لضرورة إزاحة خطوط المياه والبريد 

تقتضيها  التي  والكهرباء 
ال��ط��ري��ق  ت��وس��ع��ة  عملية 

التي تبنتها البلدية .
ض���م االج���ت���م���اع  كال 
البلدية  عميد  السيد  من 
ال��م��ك��ل��ف ووك���ي���ل دي���وان 

البلدية و مدير المشروعات و مدير المرافق 
ومهندسي  االستشاري  المكتب  عن  وممثل 
الكهرباء والبريد ومدير مكتب خدمات شركة 
الخميس  بسوق  الصحي  وال��ص��رف  المياه 
مختنق  لمشروع  المنفذة  الشركة  ومندوب 
مسجد كمون .حيث كلف المكتب اإلستشاري 
بتقديم توسعة مقترحه للطريق خالل أسبوع 
وتقديمه للبلدية العتمادها وتعديل األسعار 
للشركة  ليتسنى  ال��ج��دي��دة  الكميات  وف��ق 

المنفذة الشروع في التنفيذ .

المرحلة  العام  قمينس  بمستشفى  ب��دأت 
الثانية من مشروع تطوير وتحديث المستشفى 
األجهزة  وتطوير  تنمية  جهاز  إش��راف  تحت 

اإلدارية ومكتب مشروعات بنغازي.
وأكد مكتب إعالم مستشفى 
قمينس العام  على اإلنتهاء من 
صيانة وتجديد غرفة التصوير 
باألشعة السينية، وبذلك تكون 
للمرضي  م��ت��وف��رة  ال��خ��دم��ة 

والمترددين على المستشفى بعد توقف العمل 
نتيجة أعمال الصيانة.

جهود  بعد  أنه  اإلعالمي  المكتب  وأضاف 
م��ت��واص��ل��ة وم��ت��اب��ع��ة م��س��ت��م��رة، ت��م اع��ت��م��اد 
للمستشفى  النهائية  المقايسات  و  الخرائط 
الصرف  في  البدء  و  الميزانية  وتخصيص 

للشركة المنفذة.
المراكز  وتنمية  تطوير  ج��ه��از  دور  مثمنا 
اإلدارية ، فيما جددت إدارة مستشفى قمينس 
العام تأكيدها على تقديم الخدمات للمواطن، 
اإلي��وائ��ي��ة  الطبية  ال��خ��دم��ات  جميع  وت��ق��دي��م 
والعمليات الجراحية وعمليات النساء و الوالدة.

بلدي الخمس يناقش آلية توسعة 
مشروع  مختنق )مسجد كمون(

 تواصل اعمال التطوير والصيانة 
بمستشفى قمينس العام

خالل زيارته للمعهد المتوسط للمهن الشاملة اجخرة 

مدير إدارة المعاهد الفنية يؤكد على تفعيل تخصصات 
الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة
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ثقافية

عمر  بجامعة  السياحة  كلية  استضافت 
معرض  الماضي،  األح��د  يوم  مساء   المختار 
إقليم  ف��ي  األث��ري��ة  بالحفريات  متعلق  ص��ور 
سيرينايكا،  والذي استمر ألكثر من ستة عقود 
في دورته الرابعة،حيث عرض للمرة األولى في 
روما، والثانية في العاصمة طرابلس، والثالثة 

في مدينة بنغازي . 
رئيس  الدكتور  األستاذ  ذلك بحضور  وكان 
وسعادة  بوالحاسية”   “سالم  الدكتور  الجامعة 
ليبيا  في  إيطاليا  بسفارة  اإليطالي  القنصل 

“كارلو باتوري”
يشار إلى أن  االفتتاح، اقتصر على السادة 
أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة عمر 
الثاني  وال��ي��وم  االعتبارية  والجهات  المختار 

سوف يكون مفتوحاً للزوار.

انطلقت ببلدية غدامس مساء يوم الجمعة 
الماضية، فّعاليات المؤتمر العلمي الدولي في 
بين  “ترات غدامس  تحت شعار  الثانية  دورته 

التدوين والتتمين”.
تحت  أقيم  الذي  المؤتمر  فّعاليات  وحضر 
والدراسات  لألبحاث  غدامس  مركز  إش��راف 
وتوثيق التراث، عدد من الباحثين من مختلف 

الجامعات الليبية والدولية.
خالل  كلمة  غدامس  بلدية  عميد  وألقى 
غدامس  مركز  دور  على  فيها  أثني  المؤتمر؛ 
لألبحاث في الحفاظ على التراث الغدامسي.

كما نوه على أهمية وضرورة إزالة غدامس 
من قائمة الحضر التي أعلنتها منظمة اليونسكو. 
تاريخ  المؤتمر؛  ف��ي  المشاركون  واس��ت��ع��رض 
مدينة غدامس عبر العصور وما تحويه من آثار، 
ما يجعلها واحدة من أقدم المدن التاريخية في 

المنطقة العربية والشرق األوسط. 

عفاف عبد المحسن: الهدف الحقيقي للبهو الثقافي هو التوأمة بين األجيال المتفاوتة

اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” في دورته 117 حضوريا بتونس

الديوان – وال
ببنغازي  الثقافي  البوري  وهبي  بمركز  نظم 
يوم اإلثنين الماضي، صالون بهو األدب والفن 
وذل��ك  لنرتقي”  “ن��ب��وح  شعار  تحت  الثقافي، 
ضمن أمسيات “قوافينا” التي ينظمها المركز.
الشاعرين  استضافة  األمسية  خ��الل  وت��م 
أحمد موسى، وعبد السالم بوحجر في الشعر 
أبياتهم  خ��الل  محاكين  وال��ع��ام��ي،  الفصيح 
العاطفي واالجتماعي والوطني، وبحضور عدد 
بالجانب  والمهتمين  الشعراء،  و  الكتاب  من 

األدبي والثقافي.
والعضو  وال��ش��اع��رة  اإلع��الم��ي��ة  وأف�����ادت 
عبد  ع��ف��اف  وال��ف��ن  األدب  ل��ب��ه��و  ال��م��ؤس��س 
الليبية  األنباء  وكالة  مع  حديثها  في  المحسن 
األجيال  بين  التفاوت  ه��ذا  عن  سؤالها  عند 
قائلة “إن الغاية والغرض من تأسيس البهو هي 

المتفاوتة،  األجيال  بين  الجميلة  التوأمة  هذه 
سواء على صعيد تراكم الخبرة في صنع العمل 
العمرية،  المراحل  في  أو  اإلب��داع��ي،  األدب��ي 
القتناعي بان الراية تسلم من جيل ألخر بحيث 
المساحة االبداعية األدبية ال تكون مفرغة، بل 

تتواصل فيها األجيال المتتابعة وأيضا تتعلم.
وأضافت عبد المحسن: الحظت من خالل 
السن  لصغار  يسمح  األجيال  تفاوت  أن  البهو 
في  تقوقعهم  عدم  يكفل  بما  آفاقهم،  باتساع 
كالعاطفي  الشعرية  األعمال  من  معين  قالب 
مرحلة  في  هم  من  بينما  المثال،  سبيل  على 
الوطن  وج��دان��ي��ات  تشدهم  متقدمة  عمرية 
والشواهد االجتماعية في حياتهم، وهم فعال 
يتحدثون عن ذلك من خالل أعمالهم الشعرية، 
مؤكدة أن هذا التناغم بين األجيال ربما تفتقر 

إليه المجاالت الثقافية األخرى وغيرها”. 

“ألكسو”  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  بمقر  عقد 
في  للمنظمة  التنفيذي  المجلس  اجتماع  الماضي،  األربعاء  يوم 

دورته ال�� 117 حضورًيا، والذي يستمر على مدى يومين.
وقال المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر، إن جدول أعمال 
المالية  ال���دورة  وبرنامج  م��وازن��ة  مشروع  تضمنت؛  ال���دورة  ه��ذه 
التي  الخارجية  والمراكز  العامة،  ل���إلدارة   ،2024  –  2023
اعتمد المجلس التنفيذي موازنتها المالية في دورته ال�� 116 في 

محافظة الُعال بالمملكة العربية السعودية.
وأفاد ولد أعمد وفق – بيان تلقت وكالة األنباء الليبية نسخة 
منه – أنه ”تّمت مراجعة البرامج الفنية من قبل اللّجان المعنية 
الفّنية،  اإلدارات  مع  وبالّتنسيق  التنفيذي،  المجلس  عن  المنبثقة 
للمجلس  العامة  الجلسة  في  بها  الخاّصة  التوصيات  واعتمدت 

التنفيذي التي انعقدت في 22 مارس الماضي.
وبحسب البيان؛ تمثل هذه البرامج ”الّشريحة األولى من خّطة 
تحقيق  على  سنعمل  التي   ،2028-2023 المستقبلية  العمل 
المستدامة  الّتنمية  أه��داف  مع  تتوافق  التّي  وغاياتها  أهدافها 
العربية  الخّطة  مناقشة  األعمال  ج��دول  يتضّمن  كما   ،2030
لتكون  إعدادها،  تّم  التي  واألزم��ات  الطوارئ  حاالت  في  للّتعليم 
البنود  إلى  باإلضافة  العربية،  دولنا  منها  تستفيد  مرجعّية  وثيقة 

األخرى المدرجة في جدول األعمال”.
التنفيذي  المجلس  رئيس  اعتبر  فقد  البيان؛  نص  ذات  ووفق 
االجتماع  “ه��ذا  أن  جهته،  من  المقبل  مقبل  بن  هاني  للمنظمة 

سيكون محطة إيجابية في مسيرة عمل المنظمة، ويعزز مكانتها 
ودورها المستقبلي لتحقيق األهداف المرجوة”.

وأضاف أن “التحدي األكبر للمجلس؛ يتمثل في االستمرار في 
العمل، إذ أن المجلس سيتحول اآلن إلى مراقبة كل القرارات التي 
اتخذت خالل الفترة الماضية والتي ستنفذ خالل الفترة المقبلة”.
وشدد المقبل على أنه تم العمل “على تحقيق أعلى معاني العمل 
العربي المشترك، وفقا لثالثة مراحل متتالية: هي العمل الجماعي 
والمقترحات،  األفكار  ومناقشة  الفردية،  االجتماعات  خالل  من 
اللجان  وتشكيل  العمل،  ورش��ات  خ��الل  من  المشتركة  وال��رؤي��ة 
المنظمة  ودعم  اللجان  اجتماعات  والتمكين من خالل  والتكامل، 

بمسارات تنفيذية”.
جامعة  في  العربية  واالت��ح��ادات  المنظمات  إدارة  مدير  وأك��د 
الدول العربية الوزير المفوض السيد محمد خير عبد القادر، أن 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تقوم بمجهودات كبيرة 
في إطار تواصل رسالتها القومية من أجل تطوير مجاالت التربية 
التي  للتحديات  والتصدي  العربي،  الوطن  في  والعلوم  والثقافة 

الخطاب  التربوية،وتجديد  النظم  لتطوير  العربي؛  العالم  يواجهها 
بقرارات  باالستنارة  العربي  التاريخي  التراث  وحماية  الثقافي، 

مؤتمرها العام ومجلسها التنفيذي.
ونقل السيد عبد القادر في كلمة له في افتتاح اجتماع المجلس 
أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  تحيات  التنفيذي، 
الغيط لهذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن تصدر عنه القرارات 
في  المشترك  العربي  العمل  تعزيز  في  تساهم  التي  والتوصيات 

مجاالت عمل المنظمة.
وأضاف “وفق البيان” أن أبو الغيط “يتمنى كذلك مزيد تطوير 
عالقات التعاون والتنسيق بين المنظمة والدول العربية األعضاء، 
التربية  فني في مجاالت  كذراع  العريقة  المنظمة  وتعزيز مسيرة 
والثقافة والعلوم، للوصول إلى عالم آمن مزدهر ومبتكر ومتجدد”.

يُشار إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الكسو”، 
العامة،  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  مع  بالتعاون  نظمت  قد  كانت 
عديد  ضم  وال��ذي  العربي،  الخط  لفن  المنظمة  بمقر  معرًضا 
المأثورات الرائعة المحبرة بعدة أنواع من الخط العربي وسجالته 
والمؤتمر  التنفيذي  المجلس  اجتماع  هامش  على  وذلك  البديعة، 

العام للمنظمة.
ويستمر هذا المعرض شهًرا كامال؛ ويتم اختتامه بندوة فكرية 
في شهر يونيو المقبل، يُشارك فيها ثلة من الخطاطين من مختلف 
توثق  التي  المحاضرات  من  مجموعة  وستتضمن  العربية،  الدول 

مسيرة هذا الفن عبر التاريخ. 

كلية السياحة واآلثار تستضيف 
معرض الصور المتعلق بالحفريات 

األثرية في إقليم سيرينايكا

عميد بلدية غدامس يدعوا إلى 
إزالة غدامس من قائمة الحضر

■ الديوان – المين هامان
اختتمت يوم االاالثنين الماضي  
فاعليات الدورة الرابعة للمهرجان 
ال���دول���ي ل��ل��م��ون��ودرام��ا ب��ق��رط��اج 
حضور   وس��ط  العاصمة  بتونس 

شرفي واعالمي كبيرين .. 
افضل  ب��ج��ائ��زة  ليبيا  ل��ت��ت��وج 
الرسمية  المسابقة  ضمن  ممثل 
الممثل  تسلمها  والتي  للمهرجان 
عن  ال��ع��ب��ي��دي  حسين  المتميز  
دوره في العرض المسرحي  )إلى 
الوطني  المسرح  لفرقة   ) أي��ن..؟ 
بنغازي  والذي يصنف في مجال 

عروض الميم )صامت( .. 
ال���ع���رض م���ن إخ������راج ع��وض 
مسرحية  وإدارة.   ، ال��ف��ي��ت��وري 

موسيقى   .. قرقوم  حاتم  الفنان 
م.انس العريبي.

   وفي نفس السياق  تحصلت 
على  بنغازي    من   كالوس  فرقة 
ج����ائ����زة ال���ن���ق���اد ع����ن ال���ع���رض 
من  ت��أش��ي��رة(  )ب���دون  المسرحي 

..وتمثيل  الفيتوري  توفيق  إخراج 
حمزة بليبلو ..

ضيف  ليبيا  ان  إط����ار   وف���ي 
تكريم  تم  فقد   المهرجان  شرف 
توقيع  على  ال��ف��الح  علي  الكاتب 
كتابه   والذي يختوب مسرحيتين 

والثانية  )تحطيم(  بعنوان  األول��ى 
ب��ع��ن��وان )ع��ل��ى حجم ال��ص��دف��ة ( 
الدكتور على  ..  وكما تم تكريم  
ال��زوي  مدير مركز )يوث(  رحيل 
على ما قدمه من تعاون مع إدارة 

المهرجان.

بدون كالم .. ومن خالل إيقاع حركي ..

ليبيا تحصد جائزة أفضل ممثل بالمهرجان الدولي 
للمونودراما بقرطاج في دورته الرابعة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

يا ق��وم

أعتذر 

وما أنا طالُب اإلشفاِق منكم
و لست بطالٍب شيئا ثميَن 
وهذه ُمضغتي ، قلبي خذوه
ضعوها بداركم مني رهيَنة
فَمرغوا ُمضغتي أّنى أردتم
وما أسَمعُتكم مني األنين 
سأنحب لحظ ليٍل قرُمزي
وما كنُت ألجرَحُكم ُمهيَن

أنا يا قوم إن أحببت شخصا
حِسبتُه في ُمحاذاتي الوتيَن

إذا ما قد تكبر ما اهتممُت
سأحفظ وده في األولين

ضعيف القلب إني غيَر أني
أخاف الُبعد والشوق اللعيَن
إذا أعطيتكم حبي فلطفًا
أعيدوني سعيدا ال حزيَن

رق  أعتذر للُطّ
التي لويُت أعناقها

لكي تستقيم لي
أعتذر للشوارع التي قطعتها

لكي أجدني
أعتذر للظالل

التي أرهقُتها بإسقاطاتي الغبية
أعتذر للشمس 
ألنني ُأخاِت�ُلها

وأفتُح لها، 
ُكّل يوٍم، 

نافذًة في قلبي
وهي ترُكُض

بثوبها األصفر 
لتختبئ

ف�اح خلف بساتين الُتّ
ودوالي العنب

وتتركني
وعقلي ُمختمٌر

بأفكار الشروق.. 
أعتذر للنافذة 
ألنني أفتحها 
على الخيبات 
التي يوارُبها 

في عينّي، دائما
أمٌل كّذاب.. 

أعتذُر للغروب 
ألنني ضّيعُت طريقه

وتاه عّني
وأعتذر لليأس 

ألنه يأتي إلى قلبي 
وال مقاعَد شاغرة

ليشغلها.. 

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: مروى آدم حسن

ظل زيتونة وشعاب 

الحبيب األول

عاصفة صدق 

■ بقلم: أكرم اليسير

■ بقلم : خديجة الفراوي 

■ بقلم: نرجس عمران

أنا ضائع في الصحراء 
وال أقتفيني 

فأثري ضائع مثلي ..
أهل قلبي أدرى بشعابه 

والقافلة تفرض سطوتها على الوقت .. 
والحادي يدندنني بشجن 

وتشبه أراجيزه ترانيم جنازتي ..
وخفاف النوق مغشوشة

فهي مستوردة ودخيلة على صحرائي 

ولكن رملي طيب
يقبل الغرباء ..

وظل الزيتونة هرب 
فرارا من جندب قرر المقيل

تحتها .. 
أهل قلبي بشغافه أدرى ..

والواحة طاردها القيض حتى ملت 
ففكرة الزواج منه مستبعدة 

فهو حر لعوب 

يراود برمضائه كل الواحات الغناوات..
حتى النخلة خاصمت الولي 

فحفل الزار ال طبول فيه 
وموسيقى الروك أند رول 

ال تفي بالغرض 
وال ورد لها وال راية وال دراويش .. 

وأنا أدرى بضياعي 
وال شعب وال شعاب هنا ..

والمخبأُ  ال��وج��ود،  من  الُمهيُب  الجزءُ  هو 
األماُن من الُحشود. 

*   *   *
جميَعُهم،  األربعيَن  ي��راَك  اّل��ذي  ذاك  هو 
واح��ًدا  ُخِلقَت  ل��ك؛  شبيَه  ال  اّل��ذي  فأنَت 

لتكوَن األفضل!

*   *   *
هو اّلذي يُعليَك رأَسُه ليراَك العالم، واّلذي 

ا لتُضيَء في ُكّل وقٍت. يحترُق ِجّدً
*   *   *

صحتُه  ويُلِْقُمَك  لتعيش،  ُعمرِه  من  يأخُذ 
لتتقّوى، ويُكِسيَك شبابُه وشيبته.

*   *   *
إخطاًرا  األُول��ى  صرختك  ُم��ذ  رفيُقَك  هو 

ِبهبِتَك إلى ُهدوئك إخطاًرا بهيبتك!
*   *   *

هو اّلذي يرضى السمِه أن يُذكَر من بعدَك فخًرا 
بك، هو اّلذي تُناديِه "أبي" فَيسُكَن الكوُن بأكمله!

تلك الكلمة 
السائحة برشاقة 

في حجرتي صوتي 
كعاصفة صدق 

أرهقت حباله جيئة وذهابا 
باتت تدغدغ عنقي 

وتسري خدرا 
في جسد اإللهام  

حتى شل عن 
العدو بين األبيات 
وبات مزقا معلقة 

على أسطر 
تنتظر ملقط قلمك 

كي يلملم معانيها 
في ذكر شوق 

ويصلبها على قافية 
أحبك .. 

عبثا أحاول لفظها 
فضحها 

كشف سرها 
فلقد تمادت في 
اللهو حد الجنوح 

و فقد صمتي زمام أمره 
حتى الصراخ 
قل لتفاحتيك 

أن تخرج من حلقي 
وهاك بدل ضلع أخرجني

منك  كل ضلوعي 
وسربل بعيدا عن أرقي 

أريد أن أتوسد 
 فراش المنام 

دون سمفونية سهد  
تعزفك 

على رموشي دمعا 
أريد أن أبادل السكينة الغرام 

ونتوادد مدى العمر 
فالتحف النسيان

 لو سمحت 

لو استطعت  
ودعني أوكب ابتساماتي 

المصمودة في خزائن االنتظار  
أريد أن ألبس صوت ضحكاتي

أريد أن أرتدي وجهي  
أريد أن أكون أنا 

أريد أن أترنم النجوم 
في  ليالي  العاشقين 
ال يضيرني أنك قمر 

معلق على قلب الحنين  
طالما كنت أنا السماء 

بال تقنين ..

النساء "حكاية منسية"
" منسية" تبكي وحدها  ها هي 
صرت  الكبيرة،  ال��خ��روب��ة  تحت 
براكة  عن  انزوائها  موعد  أحفظ 
تلك  تحت  هناك،  وهروبها  أهلها 
روتها  ال��ت��ي  الشامخة  ال��ش��ج��رة 
دموعنا وكبرت بهمومنا وشكوانا، 
الحاجة  لم سمتها عمتي  أعلم  ال 
تعلم  ولم  االس��م،  بهذا  خيرية"   "
وقتها أن لكل منا من اسمه نصيب..

"خليل"  التقيت  أسبوع،  قبيل 
صغيرة  ص���رة  ج��ي��ب��ي  ف���ي  دس 
وطلب مني أن أسلمها لمحبوبته " 

منسية"..
ورحل  كتفه  على  بجرده  ورمى 

مطأطًأ رأسه..
على  وه��ده��دت  منها  اقتربت 
جثة  كأنها  تتحرك،  ل��م  كتفها، 
ه��ام��دة، ظ��ل��ت ت��رن��و إل���ى نقطة 
بعيدة، حيث الالشيء، ولم تنبس 
ببنت شفة، هززتها ولم تتحرك..

في  أس��ي��رة  كانت  دم��ع��ًة  ذرف��ت 

رحل  وقالت:  إلي  ونظرت  عينيها، 
ي��ا " راب��ح��ة" رح��ل، أل��م أق��ل لك 
أمر  والحياة،  كالموت  نهايتنا  أن 

حتمي..
أط��ل��ق��ت زف����رة وج��ل��س��ت عند 
ركبتيها، أمسكت بيدها وقلت لها:

ال���ف���راق ي��ا "م��ن��س��ي��ة" ك��رم��ٍح 
أن  نحاول  ذهبنا،  أينما  يالحقنا 
نواجهه  وأن  منه  أنفسنا  نحمي 
إن  ع��اري��ة،وم��ا  ب��ص��دوٍر  ببسالة 
بوجهنا  وأشحنا  هنيهة  سهونا 
ال  ظهورنا  في  ينغرس  حتى  عنه 

محال..
ف����راق األح���ب���ة م��ك��ت��وب على 
جبين نساء هذه البقعة المنسية 
نذرف  أن  علينا  كتب  األزل،  منذ 
خلفهم  بمناديلنا  ونلوح  دموعنا 

ونرفع كفنا لنعلن الوداع..
عين  م��ن  هطلت  دمعة  م��ن  ك��م 
ام�����رأة وام��ت��ص��ت��ه��ا ج����ذور ه��ذه 

الخروبة العظيمة..

ليل  في  غرقت  شهقة  من  وكم 
م��وؤودة  صرخة  من  وك��م  مدلهم، 
ونسيها  ال��وج��ع  رح��م  م��ن  ول���دت 

الزمن..
لذا، انسي..

سوك راح انسي الغوالي...حتى 
نا ماعندي والي

لي  أعطاها  ص��رة  ه��ذه  وه���اِك، 
مني  وطلب  رحيله،  قبيل  "خليل" 

أن أسلمها لك..
ال���ص���رة،  م��ن��س��ي��ة"   " ف��ت��ح��ت 
شعر  م��ن  خصلة  فيها  ووج����دت 
األشياء  وبعض  الراحل،  محبوبها 
ال  لها،  يقول  كأنما  تخصه،  التي 
تنسيني، واجعليني غصتك حتى 

الموت..
خديها،  بلطم  صاحبتنا  بدأت 
ال��وادي  قلب  ف��ي  تصرخ  وص���ارت 

وتردد:
ايموج....الدرت  خيال  خلوني 

عزم ال نا انسيتهم ...

■ بقلم: هبة بن سعود 
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■ كتبت: هدى الشيخي
■ تصوير: نزار عمران

لدولة  العامة  القنصلية  أقامت 
برنيق  ومؤسسة  ببنغازي  فلسطين 
للصحافة واإلعالم مساء يوم األحد 
الماضي، احتفالية بمناسبة الذكرى 
الفلسطيني  للنكبة وصراع  ال�� 74 
اإلسرائيلي منذ عام 1948 رحلة 

تهجير قسرية.
االحتفالية  شملت  وق���د  ه���ذا 
البوري  وهبي  بمركز  أقيمت  التي 
تحت  ب��ن��غ��ازي،  بمدينة  ال��ث��ق��اف��ي 
واتضحت  ال��ص��ورة  “غ��اب��ت  شعار 
“فلسطين  بعنوان  ندوة  التغطية”، 
شملت  بالتقادم”،  يسقط  ال  ح��ق 
الصحفي  للكاتب  بحثيتين  ورقتين 
خالد عبد الله المجبري، والدكتور 
م��خ��ت��ار ال���ج���دال، ت��ن��اول��ت س��رد 
وكيف  االح��ت��الل،  حقبة  لمراحل 
مع  تحالف  لصنع  اليهود  خطط 
الغرب ضد  الديانة المسيحية في 

العرب والمسلمين.

ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال��ورق��ت��ي��ن إل��ى 
التورات  ودم��ج  الدينية،  األك��اذي��ب 
واإلن��ج��ي��ل ف��ي م��ا اس��م��وه الكتاب 
التحالف  استعراض  وتم  المقدس، 
ال��ع��س��ك��ري ال���دول���ي م��ن��ذ ب��داي��ت��ه 

لمناصرة اليهود.
العام  والقنصل  السفير  وق��ال 
لدولة فلسطين في بنغازي الدكتور 
تصريح خاص  في   – ج��رار  أحمد 

 – الليبية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  لمراسل 
ق��ائ��ال: “ف���ي ذك���رى ال��وج��ع أق��ول 
الثاني  بلدنا  لمواطني دولتي داخل 
واحدا  صفا  نكون  أن  يجب  ليبيا، 
أيام  وقبل  الصامدون،  أهلنا  خلف 
رأينا جريمة بشعة ارتكبها االحتالل 
بدم بارد بحق الصحافة الفلسطينة 
شرين  الكلمة  شهيدة  باستهداف 
أب���و ع��اق��ل��ة، ل��ت��ن��ظ��م إل���ى م��وك��ب 

 55 ال��  الفلسطنيين  الصحافيين 
اللذين غدرتهم رصاص العدو”.

وأضاف جرار: “الفضيحة التي 
تكشف  الصهيوني؛  الكيان  ارتكبها 
عورته والمجتمع الدولي وداعيميه، 
والعالم شاهد كيف قصف الصهيانة 
في العدوان األخير على قطاع غزة 
القنوات  به  تتوجد  ال��ذي  المجمع 
الدولية،  األنباء  ووكاالت  الفضائية 

ولم تحرك الواليات المتحدة ساكنا 
األنباء  لوكالة  مكتب  وج��ود  برغم 

األمريكية هناك”.
من جهته، قال الكاتب الصحفي 
في  أليمة  ذك��رى  “إنها  جابر:  على 
تاريخ شعبنا العربي، فالعودة حق ال 
يموت هو ما أكده شعبنا الفلسطيني 
عبر 74 عاًما لم يتوقف فيها أبناء 
تقديم  عن  المغتصبة  األرض  تلك 
دم��ائ��ه��م ف����داًءا ل��ه��ذا ال��ح��ق، ومن 
بينهم الصحافية الفقيدة شرين أبو 

عاقلة”.
أب��و  قضية  أن  ج��اب��ر  واض����اف 
ع��اق��ل��ة أج��ب��رت اإلع����الم ال��ع��رب��ي 
الحديث  والدولي على أن يستأنف 
ع����ن م����أس����اة وم���ع���ان���اة ال��ش��ع��ب 
الوقت  ف��ي  متسائال  الفلسطين، 
ذاته عن السبب الحقيقي للخذالن 
م��ش��دًدا  ولقضيتهم،  لهم  ال��دول��ي 
على شجاعة مواطنيه في المقاومة 
باتفاق  تسليح  والقتال وسط حظر 

دولي. 

- وكاالت
الجماعي  القسري  التهجير  إلى  ترمز  النكبة 
عام 1948 ألكثر من 750,000 فلسطيني من 
غالبية  ويعتقد  فلسطين  في  وأراضيهم  بيوتهم 
الناس أن النكبة بدأت عام 1948، إال أنها في 

الحقيقة بدأت قبل ذلك بعقود.
في عام 1799، خالل الحملة الفرنسية على 
يدعو  بياناً  بونابرت  نابليون  نشر  العربي،  العالم 
فلسطين  أرض  على  لليهود  وطن  إنشاء  إلى  فيه 
ال��وج��ود  تعزيز  ب��ه��دف  فرنسية،  حماية  تحت 

الفرنسي في المنطقة.
لم تنجح خطة نابليون إلقامة دولة يهودية في 
أعاد  حيث  أيضاً،  تمت  لم  أنها  إال  الوقت،  ذلك 
البريطانيون إحياء هذه الخطة في أواخر القرن 

التاسع عشر.
في  العثمانية  اإلم��ب��راط��وري��ة  س��ق��وط  وب��ع��د 
االنتداب  وقيام  األول��ى،  العالمية  الحرب  أعقاب 
االستعمار  قوى  بدأت  فلسطين؛  في  البريطاني 
دولة صهيونية  لبناء  مخططها  تنفيذ  البريطانية 

على أرض فلسطين.
الصهيونية  الحركة  كانت  نفسه،  الوقت  وفي 
قوى  على  الضغط  ف��ي  جهدها  ق��ص��ارى  ت��ب��ذل 
فلسطين  إل��ى  اليهود  هجرة  لتدعم  االستعمار 
أرض  على  ال��ي��ه��ودي  ال��وج��ود  بحق  واالع��ت��راف 

فلسطين.
الدعم  بلفور  وع��د  أعلن   ،1917 ع��ام  ف��ي 
ال��ب��ري��ط��ان��ي إلن��ش��اء "وط���ن ق��وم��ي ل��ل��ي��ه��ود" في 

فلسطين.
وجاء وعد بلفور في رسالة كتبها وزير خارجية 
بريطانيا السابق آرثر بلفور إلى البارون روتشيلد، 
أحد زعماء الجالية اليهودية في بريطانيا، إلحالته 

إلى االتحاد الصهيوني في بريطانيا.

دعم هذه الرسالة رئيس وزراء بريطانيا آنذاك 
الصهيوني  الفكر  تبنى  الذي  جورج،  لويد  ديفيد 

عام 1914.
نصر  أن��ه  على  ال��وع��د  ه��ذا  الصهاينة  رأى 
حقيقي، فقد نصت الرسالة على أن البريطانيين 
هذا  إنجاز  لتسهيل  جهدهم  قصارى  "سيبذلون 

الهدف".
من  ب��دع��م  فلسطين  إل��ى  الصهاينة  ت��واف��د 
بمقاومة  التحركات  هذه  وقوبلت  البريطانيين، 

شديدة من قبل الفلسطينيين.
اشترى اليهود عدداً من األراضي الفلسطينية 
إلى  أدى  ما  عليها،  صهيونية  مستوطنات  لبناء 
بيوتهم.  من  الفلسطينيين  آالف  عشرات  تهجير 

وكل هذا تم بدعم كامل من البريطانيين.
في  الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة  أص���رت  وب��ي��ن��م��ا 
القدس على متابعة المفاوضات مع البريطانيين 
الدين  القائم على األراضي، بدأ عز  النزاع  لحل 
منذ  حيفا  في  مقيم  س��وري  زعيم  وهو  القسام، 
ضد  المسلح  الكفاح  إلى  بالدعوة   ،1922 عام 

البريطانيين والصهاينة.
عز  البريطانيون  حاصر   ،1935 ع��ام  وف��ي 
رفاقه.  من  آخ��ر  ع��دد  مع  وقتلوه  القسام  الدين 
عام  وقامت  القسام،  بمقاومة  الفلسطينيون  تأثر 
البريطانية  اإلمبريالية  ضد  عربية  ثورة   1936

واالستعمار االستيطاني الصهيوني.
سحق البريطانيون الثورة العربية عام 1939، 
ووجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة عدوين: 
قوات االستعمار البريطاني والعصابات المسلحة 
إلى  لتصل  أع��داده��ا  ت��زاي��دت  التي  الصهيونية 

40.000 شخص في ذلك الوقت.
بالرغم من الدعم البريطاني للهجرة الجماعية 
لليهود إلى أرض فلسطين، إال أن قوى االستعمار 

البريطاني بدأت بتحديد أعداد المهاجرين اليهود 
القادمين إلى المنطقة.

ج���اءت ه��ذه ال��خ��ط��وة ف��ي م��ح��اول��ة الح��ت��واء 
أن  بريطانيا  إع��الن  من  بالرغم  العربي  الغضب 
قومّياً  "وط��ن��اً  لتكون  جاهزة  أصبحت  فلسطين 

لليهود".
البريطانية  الخطوة  من  الصهاينة  امتعض 
لتحديد هجرة اليهود إلى فلسطين، فشنوا سلسلة 
من الهجمات اإلرهابية ضد البريطانيين أنفسهم، 

بهدف دفعهم إلى الخروج من المنطقة.
وفي الوقت الذي تابع الصهاينة فيه استخدام 
بإقامة  حلمهم  لتحقيق  الممكنة  ال��وس��ائ��ل  ك��ل 
لهم  اتضح  العربية،  فلسطين  أرض  على  دولتهم 
أن المقاومة الفلسطينية كانت ضعيفة جدا  في 

أرض المعركة.
لطرد  الصهيونية  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ت���أت  ل��م 
ليلة  ف��ي  وأراض��ي��ه��م  بيوتهم  م��ن  الفلسطينيين 

وضحاها، بل خطط لها مسبقاً.
بابيه أن زعماء الصهاينة  المؤرخ إيالن  يؤكد 
وقادتهم العسكريين عقدوا اجتماعات دورية لمدة 
 1947 م��ارس  شهر  من  وبالتحديد  كامل،  عام 
على  واالت��ف��اق  للتخطيط   1948 م��ارس  حتى 

كيفية القيام بعملية تطهير عرقي في فلسطين.
الصهيونية  اإلرهابية  الهجمات  تصاعد  ومع 
البريطانيون  ق��رر  والبريطانيين،  ال��ع��رب  ض��د 
المتحدة  لألمم  فلسطين  ملف  مسؤولية  تسليم 

التي تشكلت حديثاً في ذلك الوقت.
الجمعية  اقترحت   ،1947 عام  نوفمبر  في 
العامة لألمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين إلى 

دولتين: يهودية وعربية.
شكل اليهود في فلسطين وقتها ثلث السكان، 
غالبيتهم قدموا من أوروبا خالل السنوات القليلة 

على  يسيطرون  وكانوا  التاريخ،  هذا  التي سبقت 
دولة  من  فقط  من 6%  أقل  إلى  تصل  مساحة 

فلسطين التاريخية.
إال أن الخطة المقترحة من قبل األمم المتحدة 
لهم %55 من مساحة دولة فلسطين  خصصت 

التاريخية.
رفض الفلسطينيون والعرب الخطة المقترحة.
على  الصهيونية  الحركة  وافقت  جهتها،  من 
صفة  أض��ف��ت  أن��ه��ا  خ��اص��ة  المقترحة،  الخطة 
يهودية على أرض  بناء دولة  الشرعية على فكرة 
فلسطين العربية، إال أنها لم توافق على الحدود 

المقترحة.
ول��ذل��ك، أط��ل��ق ال��ص��ه��اي��ن��ة ح��م��الت مكثفة 
فلسطين  أراض���ي  م��ن  المزيد  على  لالستيالء 

التاريخية.
الصهاينة  سيطر   ،1948 ع��ام  ب��داي��ة  وم��ع 
على عشرات المدن والقرى الفلسطينية وطردوا 
سكانها الفلسطينيين من بيوتهم بالقوة، كل ذلك 
البريطاني  االن��ت��داب  سلطات  أع��ي��ن  تحت  ت��م 
الحاالت،  أغلب  وف��ي  المنطقة.  في  الموجودة 
ضد  منظمة  جماعية  مجازر  الصهاينة  ارتكب 

الشعب الفلسطيني.
كانت رسالة الصهاينة واضحة: إما أن يغادر 

الفلسطينيون أراضيهم، أو سنقتلهم.
قرر البريطانيون إنهاء فترة انتدابهم لفلسطين 

يوم 14 مايو 1948.
الصهاينة  كثف  ال��ت��اري��خ،  ه��ذا  اق��ت��راب  وم��ع 
من  ممكن  ق��در  أك��ب��ر  على  للسيطرة  جهودهم 
عام  أب��ري��ل  شهر  ففي  الفلسطينية.  األراض���ي 
حيفا،  مدينة  على  الصهاينة  سيطر   ،1948
هدفهم  وك��ان  الفلسطينية،  المدن  أكبر  إح��دى 

التالي مدينة يافا.

القنصلية العامة لدولة فلسطين وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية 
ومجلس الجالية ببنغازي تحتفل بالذكرى ال�� 74 للنكبة

النكبة الفلسطينية في التاريخ 1
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حوادث

امرأة وثالث رجال 
عصابة تسرق المنازل وتسلب المواطنين بقوة السالح 

الديوان / خاص
أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية عن 
إنفاذ  إدارة  قبل  المنجزة من  المهام  إحصائية 
ال��ق��ان��ون خ��الل ال��م��دة م��ن ت��اري��خ 15 م��ارس 

2022م إلى 15 مايو 2022م
بيان

الرسمية  صفحتها  عبر  نشرته  بيان  ووف��ق 
على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك قالت 
في  شاركت  القانون  إنفاذ  إدارة  أن   : ال��وزارة 
20 خطة أمنية صادرة عن عدة مديريات أمن 
أراضي  واسترجعت   وأخلت  مختلفة  بمناطق 
مملوكة للدولة داخل عدة بلديات ومناطق حيث 

بَلغت األراضي الُمسترجعة 560 هكتار.
أعمال إزالة

أيضا  اإلدارة  بها  قامت  التي  األعمال  ومن 
تجارية  محال  من  ُمخالف  َمبنى   150 إزال��ة 
وِاستراحات عشوائية داخل أراضي الدولة كما 
التي  الزراعية  والمسارات  الطرق  بفتح  قامت 
داخل  المخالفين  بعض  قبل  من  مقفلة  كانت 
والبالغ  الدافنية(  األخضر  )ال��ح��زام  مشروع 

مساحتها 860 هكتار.
كما نفذت إدارة انفاذ القانون التابعة للوزارة 
" 86 مهمة منها إرجاع حفارات حقل غدامس 
وإزالة المباني الواقعة على خط الغاز الممتد 
لمدينتي  اإلدارية  الحدود  إلى  بوللي  القره  من 
على  الواقعة  المباني  وإزال��ة  ومصراتة  زليتن 

حرم خط الغاز وخط السكة الحديدية ابتداء 
زليتن  اإلداري��ة  للحدود  بوللي  القره  من مدينة 

ومصراتة.
جوالت تفتيشية

 لم تقتصر أعمال اإلدارة فقط على  اخالء 
واس��ت��رج��اع األراض���ي وأع��م��ال اإلزال����ة  بل 
تفتيشية على مسارات  شملت أيضاً جوالت 
الهيرة  منطقة  من  اب��ت��داًء  الصناعي  النهر 
وصوالً لجبل الحساونة باإلضافة إلى القيام 
المنجزة من  بجوالت تفتيشية على األعمال 

سيدي  بمناطق  والغابات  األراض���ي  إخ��الء 
مسالتة  األخيار  قصر  بوللي  القره  حسين 

كعام.
وبحسب الوزارة قامت اإلدارة أيضا " بضبط 
العام  النائب  مكتب  لدى  مطلوب  76 شخص 
والنيابة العامة على ذمم قضايا جنائية مختلفة 
جديد  عنصر   350 تدريب  استكملت  بينما 
لصالح اإلدارة على مختلف أنواع األسلحة من 
وفك  ومداهمات  حية  ورماية  وتركيب  تفكيك 

أسر الرهائن.

الديوان / خاص
ألقي قسم التحريات العامة بنغازي 
القبض على تشكيل عصابي من ذوي 
ال��س��واب��ق م��ك��ون م��ن ث��الث��ة أشخاص 
وامرأة يمتهن سرقة منازل المواطنين 
والسلب بقوة السالح   داخل المدينة.

اق���ت���ح���ام ال���ش���ق���ة وس���رق���ة 
الممتلكات 

أوردت��ه��ا  ال��س��رق��ة  عملية  تفاصيل 
لها  بيان  خ��الل  بنغازي  أم��ن  مديرية 
على  ال��رس��م��ي��ة  صفحتها  ع��ب��ر  نُ��ش��ر 
فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع 
اش��ت��ك��ي ضد  م��واط��ن��ا  أن  م��ف��اده��ا 
مجهول قام بسرقة أغراض من شقته 
أن  أفاد  حيث  الكيش  بمنطقة  الكائنة 
السارق قام بإقتحام الشقة عن طريق 

إتالف الباب وسرقة مصوغات ذهبية 
وشاشات عرض مرئي وأسطوانة غاز 
وهواتف محمولة في نهار شهر رمضان 

المبارك.
جيران من ذوي السوابق   

ع��ل��ى ال���ف���ور أص����در رئ��ي��س قسم 
التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي 
وضبط  وال��ت��ح��ري  بالبحث  تعليماته 
الفاعل وأنطلق أعضاء التحريات ألداء 
المعلومات  التحري وجمع  مهامهم من 
وكانت  بهم  المشتبه  االش��خ��اص  ع��ن 
من  ح��ول شخصين  ت���دور  ال��ُش��ب��ه��ات 
ذوي  من  كونهم  العمارة  نفس  سكان 

السوابق.
بضبطهم  أن��ه  المديرية  وأض��اف��ت 
واالنتقال بهم إلى القسم وباالستدالل 

م��ع��ه��م وال��ض��غ��ط ع��ل��ي��ه��م اع��ت��رف��وا 
قاما  حيث  الشاكي  لشقة  بسرقتهما 
رمضان  قبل شهر  للسرقة  بالتخطيط 
بعدة أيام وكان برفقتهما شخص ثالث 

من سكان نفس العمارة.
أنهم  بالقول   اعترافاتهم  وتابعوا 
كانوا على علم ان الشاكي يغادر شقته 
لإلفطار مع أهله وقد قاموا بكسر باب 
الشقة وسرقة شاشات العرض المرئي 
وم��ص��وغ��ات ذهبية  غ���از  واس��ط��وان��ة 
المسروقات بشقة   بوضع  قاموا  وأنهم 
جارتهم امرأة من سكان نفس العمارة 

وهي شريكتهم في عملية السرقة. 
تشكيل عصابي 

وأكدت المديرية : أنه بعد أخذ اإلذن 
الشقة  مداهمة  تم  العامة  النيابة  من 
وضبط  المسروقات  بها  توجد  التي 
عناصر  عبر  الشقة  صاحبة  ال��م��رأة 
ضبط  تم  كما  النسائية  الشرطة  من 
سكر  حالة  في  وهو  الثالث  المطلوب 
ظاهر بنفس العمارة كما تم العثور في 
الذهبية  المصوغات  المرأة على  شقة 
من  سلبها  تم  محمولة  هواتف  وع��دة 
المواطنين في وقت سابق بقوة السالح 
سرقتها  تمت  التي  للهواتف  باإلضافة 

من شقة الشاكي.
إلى  عليهم  بالمقبوض  وباالنتقال 
القسم اعترفوا خالل االستدالل معهم 
وسرقة  العصابي  للتشكيل  بإنتمائهم 
سرقات  بعدة  وقيامهم  الشاكي  شقة 
وبالتعميم على االشخاص المضبوطين 
اتضح انهم مطلوبون للقضاء على ذمة 
إحالتهم  وت��م  غيابا  بالسجن  أح��ك��ام 

للنيابة العامة "قالت المديرية.

الديوان / خاص
أمن  بمديرية  الجنائي  البحث  قسم  كشف 
بنغازي بالتعاون مع قسم ُشرطة النجدة تفاصيل 
خاطفيه  وطلب  الجنسية  مصري  طفل  خطف 
فدية مالية قدرها 100,000 ألف دينار ليبي 

إلطالق سراحه.
اسبوع والطفل مختطف

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان  لها نشر 
االجتماعي   التواصل  موقع  على  صفحتها  عبر 
فيسبوك أن مواطنا تقدم بشكوى ضد مجهولين 
بمصنع  لديه  العاملين  أح��د  بإختطاف  قاموا 
للرخام مصري الجنسية البالغ من العمر 14عاماً 
ألف   100.000 وقدرها  مالية  بفدية  وطالبو 

دينار ليبي.
رئيس  أص��در  المديرية  وبحسب  ذل��ك  ف��ور 
بنغازي  أم��ن  بمديرية  الجنائي  البحث  قسم 
الخاطفين  المعلومات عن  بالتحري وجمع  أمراً 
وعُقب  األمنية  األج��ه��زة  ل��دى  عليهم  والتعميم 
ورود معلومات عن ضبط الرأس المدبر لعملية 
ُشرطة  قسم  قبل  من  الطفل  وتحرير  الخطف 
النجدة تم تسليم الخاطف والطفل لقسم البحث 

الجنائي إلستكمال باقي اإلجراءات.
اعترافات الخاطف

بحسب  اع��ت��رف  الخاطف  م��ع  وب��االس��ت��دالل 
وقيامه  الخطف  لعملية  بالتخطيط  المديرية 
باستئجار أشخاص لتنفيذ عملية الخطف مقابل 
باحتجاز  قاموا  انهم  وأف��اد  دينار   5000 مبلغ 
ال��ط��ف��ل ف��ي غ��رف��ة ُم��ق��ي��د ال��ي��دي��ن وال��رج��ل��ي��ن 
إحالته  فتم  كامل  اسبوع  لمدة  العينين  معصوب 
عن  ج��اري  البحث  والي��زال  العامة  النيابة  إل��ى 

باقي المجموعة.

الديوان /خاص
عثر أعضاء فرع اإلدارة العامة لحماية الطاقة 
الكهربائية الخمس على كمية من المخدرات نوع 
مخبأة  ج��رام  كيلو   30 بحوالي  تقدر  كوكايين 
الكهرباء  محطة  أس���وار  خلف  حقيبة  داخ���ل 

الخمس.
ال��ط��اق��ة  ل��ح��م��اي��ة  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وق���ال���ت 
الكهربائية أن : ذلك جاء من خالل عمل أعضاء 
الكهربائية  الطاقة  لحماية  العامة  اإلدارة  فرع 
تفتيشية داخل محطة  والقيام بجوالت  الخمس 

الكهرباء الخمس.
وبحسب اإلدارة فقد تم على الفور التواصل 
م��ع ق��س��م ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي ب��م��دي��ري��ة أم��ن 
وتسليم  القانونية  االج��راءات  واتخاذ  الخمس 
بإخطار  قاموا  وبدورهم  إليهم  المضبوطات 
النيابة العامة المختصة والتي أمرت بإعدامها 
ال��خ��م��س بحضور  ال��ج��ن��ائ��ي  ال��ب��ح��ث  ب��ق��س��م 
الطاقة  حماية  شرطة  وأعضاء  النيابة  وكيل 

الكهربائية الخمس.

  مديرية أمن بنغازي : 
القبض على ُمخطط جريمة 

اختطاف الطفل المصري 

 30 كيلو كوكايين  
بحقيبة خلف أسوار محطة كهرباء الخمس

وزارة الداخلية الليبية  

ُتعلن إحصائية المهام المنجزة من قبل إدارة إنفاذ القانون
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للمنتخب  الفني  الجهاز  يستعد 
الج��راء  القدم  لكرة  األول  الوطني 
معسكره  هامش  على  ودي��ة  مباراة 

المقام حالًيا في اإلسكندرية.
الرياضي  “ريميسا”  موقع  وذك��ر 
أن المنتخب الوطني يسعى لالتفاق 
فريق  أم���ام  ال��م��ب��اراة  خ��وض  على 
أندية  أح��د   " كومباني  إيسترن   "
ال����دوري ال��م��ص��ري ال��م��م��ت��از ودًي���ا 
هامش  على  المقبلة  األي��ام  خ��الل 

المعسكر  .
رؤي��ة  ف��ي  الفني  المدير  وي��أم��ل 
لتعليماته  الالعبين  تطبيق  م��دى 
وتجربة الخطة التي سيعتمد عليها 

في الفترة المقبلة.
وكان الفرنسي " كورينتين مارتينز 
" المدير الفني للمنتخب الوطني قد 
الدخول في معسكر خارجي  فضل 
الفرسان  لمباراتْي  للتحضير  مغلق 
في التصفيات المؤهلة ألمم أفريقيا 

.2023
المنتخب  يعود  أن  المقرر  وم��ن 
المقبل  األسبوع  نهاية  في  الوطني 
معسكر  ف��ي  ل��الن��ت��ظ��ام  ليبيا  إل���ى 
ببنغازي؛ استعداًدا لمباراة بوتسوانا.
الوطني  المنتخب  ويستضيف 
الجولة  مباراة  في  بوتسوانا  نظيره 
يطير  أن  على  بالتصفيات  األول��ى 
بعدها لخوض مباراة الجولة الثانية 

أمام غينيا االستوائية.

كتب: سيف النصرامبيه
 جرت مساء يوم السبت 14 مايو الجاري 
– المباريات المؤجلة، لحساب الجولة ال� 18 
و األخيرة من مرحلة اإلياب لفرق المجموعة 
األولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 
 ، المرج  مدينة  في  ج��ودة  بشير  ملعب  فعلى 
ضمن فريق التحدي بقاءه ضمن مصاف دوري 
األضواء، متقدماً إلى المركز السابع على سلم 
على  تغلب  حينما  األول��ى،  المجموعة  ترتيب 

فريق التعاون )2-4(. 
تحداوياً  انتهى  اللقاء  من  األول  الشوط 
على  السيما  ه��دف،  مقابل  هدفين  بنتيجة 
أن التحدي كان هو المبادر بالتسجيل، حيث 
أول  تسجيل   ) مكاري  أحمد   ( مهاجمه  نجح 
، فيما  ال��� 8  الدقيقة  األه���داف، وذل��ك عند 
الفهود  ( هدف  العبار  أحمد   ( زميله  أضاف 
وتمكن  ه��ذا   .،  18 ال���  الدقيقة  ف��ي  الثاني 
من  النتيجة  صعيد  على  المتأخر  ال��ت��ع��اون 
أمير   ( بواسطة العبه  وذلك  الفارق،  تقليص 
شحات ( في الدقيقة ال� 29 ، لينتهي الشوط 
األول على واقع هدفين للتحدي مقابل هدف 

لمصلحة التعاون.
على  التحدي  ضغط  الثاني  النصف  ف��ي 
مرمى الحارس ) فتحي الطلحي ( بغية زيادة 
ال� 49  التهديفية، وعند مطلع الدقيقة  الغلة 
لم يتمكن العب التعاون ) أمير شحات ( إبعاد 

الكرة عن مرماه، ليعلن بدوره عن والدة هدف 
الكرة  التحدي الثالث بنيران صديقة، واضعاً 

في شباك ) فتحي الطلحي (.
على  تقدماً   71 ال�  الدقيقة  وشهدت  هذا 
تمكن  عندما  وذلك  للتحدي،  النتيجة  صعيد 
الهدف  ( من إمضاء  ب��وراوي  ) محمد  العبه 
، استطاع  ال� 90+2  الدقيقة  أن  بيد  الرابع، 
فيها الع��ب ال��ت��ع��اون ) ال��ش��ام��خ ال��ق��ذاف��ي ( 
المباراة  لتنتهي  الثاني،  فريقه  تسجيل هدف 
أهداف  أربعة  بنتيجة  التحدي  بتفوق  بعدها 
البقاء  التحدي بذلك  مقابل هدفين، ويضمن 

ضمن مصاف دوري األضواء.

المركز  إل��ى  التحدي  صعد  ال��ف��وز،  وبهذا 
برصيد  المجموعة  ترتيب  سلم  على  السابع 
)17( نقطة، فيما توقف رصيد التعاون عند 
النقطة ال� 20 ، محتاًل بها المرتبة السادسة 

على خارطة ترتيب المجموعة.
يذكر أن هذه المقابلة قادها طاقم تحكيمي، 
متكون من حكم ساحة الدولي ( محمد الزروق 
 ( ال��دول��ي  أول  مساعد  م��ن  ك��ل  بمساعدة   )
مجدي كامل ( ومساعد ثاني ( محمد عوينه (، 
و ) موسى العريبي ( حكماً رابعاً، فيما أسندت 
مهمة مراقبة المباراة للحكم األسبق ) فوزي 

الدولي (. 

ك���ش���ف رئ����ي����س االت�����ح�����اد ال��ل��ي��ب��ي 
ل��ل��ك��ي��وش��ن��ك��اي ال��ش��ب��ه��ان ع��ب��دال��س��الم 
عن  رسمًيا  “وال”،  لمراسل  الشهيبي 
االتفاق على اعتماد عضوية ليبيا بشكل 
بعد  للعبة،  الدولي  االتحاد  قي  رسمي 

تسديد رسوم االنتساب بشكل نهائي.
خالل  ج���اءت  الشهيبي  تصريحات 
رئيس  م��ع  التونسية  بالعاصمة  لقائه 
خالل  تونس،  في  للعبة  الدولي  االتحاد 
وعقد  دول����ي،  معسكر  ف��ي  م��ش��ارك��ت��ه 
اجتماع مع رئيس االتحاد العربي بصفته 
عضو المكتب التنفيذي باالتحاد العربي، 
بهدف دراسة إمكانية عمل بطولة العربية 

في ليبيا.
في  مشاركته  أن  الشهيبي  وأوض���ح 
االتحاد  تأسيس  بهدف  ك��ان  االجتماع، 
على  التوقيع  تم  وأن��ه  للعبة،  األفريقي 
اتفاقية عمل وتآخي مع االتحاد التونسي، 
من شأنها تطوير لعبة الكيوكوشنكاي في 

ليبيا، وتبادل الخبرات بين البلدين. 

بدأ الفريق األول لكرة القدم بنادي بنغازي 
الجديدة تدريباته في العاصمة طرابلس، فور 

وصوله إلى هناك قادًما من مدينة بنغازي.
التدريبية  الجديدة خاض حصته  بنغازي 
استعداًدا  الظهرة،  نادي  ملعب  أرضية  على 
الصعود  تصفيات  منافسات  غمار  لخوض 

بدوري الدرجة األولى.
ال��ذه��اب  إل��ى  الطامحون  بنغازي  أب��ن��اء 

الحصة  خاضوا  التصفيات،  هذه  في  بعيًدا 
التدريبية وهم مكتملون الصفوف تحت قيادة 
والطاقم  الجاللي  سالم  الوطني  ال��م��درب 

الفني المصاحب له.
يُذكر أن بنغازي الجديدة يستهل مشواره 
الشرارة  ن��ادي  بلقاء  الصعود  تصفيات  في 
سبها يوم الغد االثنين 23 مايو، على أرضية 

ملعب نادي مستقبل الجميل.

المنتخب الوطني يستعد لخوض مباراة ودية في معسكره باإلسكندرية

برباعية في شباك الطلحي.. التحدي يضمن البقاء بدوري األضواء

بنغازي الجديدة يخوض حصة تدريبية على أرضية ملعب الظهرةرسمًيا اعتماد عضوية ليبيا في االتحاد الدولي للعبة الكيوشنكاي

الديوان - ريميسا
بنادي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  األول  ال��ف��ري��ق  ي��واص��ل 
البرانس القبة خوض التدريبات بصورة مكثفة، 
تصفيات  منافسات  غمار  لخوض  اس��ت��ع��داًدا 

الصعود بدوري الدرجة األولى.
الماضي  األربعاء  يوم  مساء  خاض  البرانس 
حصة تدريبية جديدة على أرضية ملعب نادي 
المجد طرابلس، استعداًدا للدور السباعي من 

تصفيات الصعود.
تدريبات البرانس كانت تحت قيادة المدرب 
الوطني حامد عبدالكريم والمعد البدني مقتاح 
التطوير، ومدرب حراس المرمى الوطني ميلود 

عبدالواحد الحاسي.
البرانس لتقديم مستوى مميز  ويسعى نادي 
جماهير  حلم  وتحقيق  الصعود،  تصفيات  في 
النادي في مدينة القبة بالصعود لدوري األضواء 

للمرة األولى في تاريخ النادي.

البرانس القبة يواصل التدريبات على 
أرضية ملعب المجد طرابلس


