
المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة  التقى 
برئيس  الرباط  المغربية  بالعاصمة   ” صالح  عقيلة   ”
 ،  ” المالكي  الحبيب   ” السيد  المغربي  النواب  مجلس 
حيث بحث الجانبان آخر التطورات السياسية المتعلقة 
التعاون بين مجلس  الليبي وكذلك سبل تعزيز  بالشأن 
مجلس  رئيس  فخامة  وأكد  والمغربي.  الليبي  النواب 
النواب المستشار ” عقيلة صالح ” في مؤتمر صحفي 
عقده مع نظيره المغربي عقب لقائهما على العالقات 
الشقيقين  الشعبين  بين  والمستمرة  الدائمة  القوية 
والتواصل المستمر بين مجلس النواب الليبي والمغربي 
وذلك للتعاون والتشاور المستمر من أجل الوصول إلى 

حل لألزمة الليبية.
وتحت  المغرب  ج��ه��ود  بفضل   ”  : فخامته  وق���ال 
تكوين  إل��ى  توصلنا  الملك  ج��الل��ة  ورع��اي��ة  اش���راف 
ونائبين  رئيس  من  رئاسي  مجلس  من  تنفيذية  سلطة 
وأدت  النواب  ثقة مجلس  نالت  وطنية  وحدة  وحكومة 
اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها اآلن ونتمنى لها 
التوفيق وأن تخرج ليبيا من أزمتها، و نحن اآلن مجلس 
النواب بصدد دراسة التأكيد على القاعدة الدستورية 

وهي موجودة اآلن طبقا لإلعالن الدستوري النافذ وهو 
دستور حتى يلغى أو يعدل ، أيضا هناك قانون معروض 
على مجلس النواب إلصداره عن كيفية انتخاب الرئيس 
بالمغرب  بوزنيقة  في  اتفاق  حصل  أيضا   ، ليبيا  في 
تكوينها  أو  السيادية  المناصب  تسمية  على  الشقيق 
حسب األقاليم في ليبيا ونحن اآلن أوفينا بما التزمنا 
به وبدأنا بتنفيذ اآللية المتفق عليها من اختيار رؤساء 
هذه المناصب وقد قام مجلس النواب بإعداد الملفات 
رد  انتظار  في  ونحن  الدولة  لمجلس  وبعثها  الالزمة 
ليبيا  مصرف  محافظ  لتسمية  وذل��ك  الدولة  مجلس 

ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة اإلدارية وغيرها من 
من  نؤكد  نحن   ، ليبيا  في  العاملة  السيادية  األجهزة 
هنا مرة أخرى على أننا نرفض أي تواجد أجنبي في 
المليشيات  وتفكيك  المرتزقة  بإخراج  ونطالب  بالدنا 
 24 موعدها  في  المقررة  االنتخابات  إلى  واالنتقال 
نحن   ، الليبي  الشعب  مطلب  وهذا  ديسمبر 2021م 
نؤكد على أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكمه 
تحت  المباشر  السري  االنتخاب  بطريقة  البالد  في 

اشراف األمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
المستشار  النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى  كما 
” عقيلة صالح ” امس الجمعة وزير الشؤون الخارجية 
المغربي ” ناصر بوريطة ” ، حيث تناول الجانبان آخر 
المستجدات السياسية على الساحة الليبية وسبل تطوير 

العالقات بين الشعبين الشقيقين الليبي والمغربي
وكان فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة 
العاصمة  إلى  الماضي  صالح” قد وصل يوم الخميس 
يومين،  تستغرق  رسمية  زي��ارة  في  ”الرباط”  المغربية 
النواب  مجلس  رئيس  فخامته  استقبال  في  كان  حيث 

المغربي السيد ”الحبيب المالكي ”.

فخامة رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب المغربي:

نرفض أي تواجد أجنبي في بالدنا ونطالب بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات واالنتقال إلى االنتخابات المقررة في موعدها
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي 
المبعوث األممي لدى ليبيا
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وزير الصحة يناقش مع نظيره االيطالي 
افاق التعاون في المجاالت الصحية

الحكومة الليبية: االستثمار في 
قطاع النفط خيارا استراتيجيا وآن 

األوان لمضاعفة الجهود

المستشار عقيله صالح: ال نهضة 
للمجتمع دون االهتمام بالمعلم 

والعملية التعليمية

رئ���ي���س مجلس  ف��خ��ام��ة  ب��ح��ث 
صالح”  عقيلة  المستشار”  النواب 
بمكتبه في مدينة القبة يوم االربعاء 
بنغازي  جامعة  رئيس  مع  الماضي 
الدكتور عزالدين الدرسي، عدد من 
القضايا المتعلقة بالشأن األكاديمي 

والجامعي في الدولة الليبية.
عن  بنغازي  جامعة  رئيس  وعبر 

رئيس مجلس  بلقاء فخامة  سعادته 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 
الوطنية  ال��م��واق��ف  ع��ال��ي��ا  مثمنا 
لفخامته واهتمامه بالعملية التعليمية 
في البالد ومتابعته وحرصه الدائم 
األكاديمي  بالشأن  يتعلق  م��ا  بكل 

والجامعي في ليبيا .
جامعة  رئيس  ق��دم  الختام  وف��ي 

بنغازي درعا تكريميا لفخامة رئيس 
”عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 
الوطنية  بمواقفه  عرفانا  ص��ال��ح” 
م��رت��ب��ات  تضمين  ق����رار  ول��دع��م��ه 
التدريس  هيأة  وأعضاء  الموظفين 

بميزانية الدولة.

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب السيد يوسف العقوري 
يوم االثنين الماضي رفقة عضو اللجنة  
السيد  الصالحين  عبدالنبي اجتماعاً 
ليبيا  ل��دي  ألمانيا  سفير   سعادة  مع 
”اوليفر أوفتشا”، حيث تباحث الجانبان 
السياسية  العملية  مستجدات   اخ��ر 
في  االستقرار   لتعزيز  دعمها  وسبل 

ليبيا .

لجنة  ع���ض���وي  ال����س����ادة  وأب������دى 
الخارجية مالحظاتهم حول االنتخابات 
ال��رئ��اس��ي��ة وال��ب��رل��م��ان��ي��ة ال��ق��ادم��ة، 
أجل  من  توافرها  الواجب  وال��ش��روط 
االت��ف��اق  اب��رزه��ا  م��ن  وال��ت��ي  نجاحها 
على قاعدة دستورية توافقية والتحقق 
م��ن م��زاع��م وج����ود ت��زوي��ر ب��األرق��ام 
األوضاع  استقرار  باإلضافة  الوطنية، 
بواسطة  االنتخابات  وتأمين  األمنية 

ضمان  على  والحرص  نظامية،  قوات 
مشددين  االنتخابية،  العملية  نزاهة 
للمصالحة  المناخ  تهيئة  ض��رورة  على 

الوطنية تمهيدا إلجراء االنتخابات.
االجتماع  خالل  التأكيد  تم  وكذلك 
على ان األزمة في ليبيا هي أزمة أمنية 
وليست سياسية ، كما تم التطرق إلى 
الملف األمني حيث أكدوا على ضرورة 
دعم لجنة 5+5، وحل كافة المليشيات 
وإخ��راج  النظامية  غير  والتشكيالت 

جميع المرتزقة األجانب من ليبيا.
بمجلس  الخارجية  لجنة  وق��دم��ت 
األلمانية  للحكومة  شكرها  ال��ن��واب 
ال��م��ج��ه��ودات  ع��ل��ى  السفير  وس��ع��ادة 
في  الليبي  للشعب  لدعم  تبذل  التي 
المجاالت اإلنسانية والتنموية وخاصة 
برامج الوكالة األلمانية للتعاون لتطوير 

ودعم البلديات.

فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس جامعة بنغازي عدد من القضايا المتعلقة بالشأن األكاديمي والجامعي

لجنة الخارجية بمجلس النواب تجتمع مع السفير األلماني لدي ليبيا

وصل بث راديو االمة إلى مدينة سرت 

FM 93.9 وضواحيها على التردد

محمد  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  بحث 
العام  لألمين  الخاص  المبعوث  مع  المنفي، 
المتحدة  األم��م  بعثة  رئيس  المتحدة،  لألمم 
دعم  ُس��ب��ل  كوبيتش؛  ي��ان  ليبيا  ف��ي  للدعم 
الوطنية،  للمصالحة  والبعثة  المتحدة  األم��م 
اللجنة  مع  بالتنسيق  الساحلي  الطريق  وفتح 

العسكرية المشتركة 5+5.
عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  الجانبان  وأك��د 
يوم الخميس الماضي بطرابلس؛ على أهمية 
سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات األجنبية، 
من كامل األراضي الليبية، ودعم االستحقاقات 
البرلمانية  االنتخابات  إلى  للوصول  القادمة 

والرئاسية نهاية العام الجاري

الدبيبة   الحميد  عبد  الحكومة   رئيس  أكد  
ان زيارة رئيس  الوزراء االسباني إلى ليبيا هو  
عالقات  بناء  ف��ي  اسبانيا  جدية  على  تأكيد  
االسبانية  الدبلوماسية  تواجد  ولتعزيز  متوازنة 

في ليبيا .
وقال الدبيية  في المؤتمر الصحفي المشترك  
الذي عقده مع رئيس الوزراء االسباني  بطرابلس 
يوم الخميس الماضي ان ليبيا  تتطلع الى اخد 
الجوي  الحظر  ورف��ع  الخطوات  هذه  من  مزيد 
االوروبية  المطارات  في  الليبية  الطائرات  على 
خاصة في اسبانيا  ومنح التاشيرات للييبن سوء 

للطلبة  او المستثمرين او غيرهم من الفئات .
 واعرب الدبيبة  عن سعادته  بفتح اسبانيا 
من  التاشيرات  وبمنحها  ليبيا  في  لسفارتها  
داخل ليبيا ، مؤكدا  ان الليبيين  سيدكرون هذه 
المواقف  من  اصدقائهم الذين وقفوا معهم في 

محنتهم  . 
من  العديد  تواجه  ليبيا  ان  الدبيبة   وق��ال 
النار  اط��الق  وقف  خاصة  االمنية   التحديات  
وتوحيد المؤسسة العسكرية والحد من الهجرة 

غير الشرعية وما يصاحبهم من تحديات . 
الجهود  الصحفي  المؤتمر  الدبيبة في  وثمن 
المشتركة التى يبذلها  االتحاد األوروبي واسبانيا 
في تحقيق االمن في المتوسط ودعم تحول ليبيا 
الديمقراطي وبلوغ االنتخابات الشفافة في 24 

ديسمبر المقبل .
واستقاللها  ليبيا  سيادة  على  الدبيبة  وأكد  

وسالمة أراضيها.

المنفي وكوبيتش يؤكدان ضرورة سحب المرتزقة 
والقوات األجنبية من كامل األراضي الليبية

الدبيبة يعرب عن سعادته  بفتح اسبانيا لسفارتها  
في ليبيا وبمنحها التاشيرات من داخل ليبيا

لرئيس  األول  النائب  معالي  التقى 
الطاهر  ”فوزي  االستاذ  النواب  مجلس 
بمقر  الماضي  االثنين  ي��وم  النويري“، 
طرابلس،  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان  ف��رع 
في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  رئيس 
تناول  ليبيا السيد ”يان كوبيش“. حيث 
الحوار  مخرجات  نتائج  مناقشة  اللقاء 
السياسي ودور بعثة األمم المتحدة في 
بالتوازي  المسارات  كافة  لتفعيل  ليبيا 
التقدم  غ��رار  على  فيها  تقدم  وإح���راز 
الحاصل في المسار السياسي، لضمان 
والبرلمانية  الرئاسية  اإلنتخابات  نجاح 

في ديسمبر القادم .

كل  حث  أهمية  الجانبان  تناول  كما 
ب��دوره��ا  للقيام  المعنية  ال��م��ؤس��س��ات 
المصالحة  لعملية  ال��ظ��روف  وتهيئة 
إلى  التطرق  أي��ض��ا  ت��م  كما  الوطنية، 
مشروع قانون الميزانية المقدم للمجلس 
من قبل الحكومة و ضرورة إنجازه وفق 

استحقاقات المرحلة والقانون.
لرئيس  األول  النائب  معالي  وأك��د 
وترحيب  استعداد  على  النواب  مجلس 
مع  االيجابي  بالتعاطي  النواب  مجلس 
توفرت  متى  الوطنية  االستحقاقات  كل 

الظروف .

معالي النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا



2 أخبار
األحد 25 شوال 1442هـ الموافق 6 يونيو 2021م العدد )131(  

ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

وال  ●  . تنشر  لم  أم  نشرت  سواء  ترد  ال  ترد  التي  امل��واد 
تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة .

حق الرد مكفول . ●

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر:

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

ب���ن���غ���ازي  ن�������ادي  م���ج���م���ع   -  21 رق������م  م���ك���ت���ب 
ب���ن���غ���ازي   - ال���ل���ي���ث���ي   - ل���ل���ت���س���وق  اجل�����دي�����دة 

ال���ب���ري���د اإلل���ك���ت���رون���ي
info@aldiywan.ly

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

بمجلس  المحلي  الحكم  لجنة  رئيس  ش��ارك 
النواب السيد ادريس عمران يوم األحد الماضي 
االلمانية  الوكالة  مشروع  اط��الق  احتفالية  في 
الذي  الشرقية  المنطقة  بلديات  لتنمية  للتعاون 

اقيم بمدينة طبرق .
االلماني  السفير  سعادة  االحتفالية  حضر 
وممثل عن الوكالة و ممثلين للبلديات المشاركة 
ب��ل��دي��ات من  ال���ذي يشمل 7  ال��ب��رن��ام��ج  ف��ي 
المنطقة الشرقية تم اختيارها من قبل الوكالة 
وابرزها  جوانب  ع��دة  من  لتنميتها  االلمانية 
التطوير المؤسساتي باالضافة للملف الصحي 
والتنمية المجتمعية وقطاع الشباب والمجتمع 

المدني .
و شهدت االحتفالية توقيع مذكرة تفاهم بين 
الشرقية  المنطقة  وبلديات  االلمانية  الوكالة 
المشاركة في برنامج الوكالة االلمانية للتنمية.

على  المحلى  الحكم  لجنة  رئيس  أك��د  حيث 

الحكم  مبدأ  لتعزيز  البلديات  تطوير  اهمية 
ايضا  ال��م��ش��روع  يشمل  ان  وض����رورة  المحلي 
اهمية  الى  ، مشيرا  والصحية  البيئية  الجوانب 
المحلية  السلطات  مع  تنسيق  هناك  يكون  ان 
من اجل االستغالل االفضل لموارد المشروع . 
المحلى على  كما أكد على حرص لجنة الحكم 

نجاح المشروع لما يمثله من اهمية في تطوير 
البلديات .

بالشكر  المحلى  الحكم  لجنة  رئيس  وتوجه 
التنموية  المساعدات  على  االلمانية  للحكومة 
بجهود  مشيدا   ، الليبي  للشعب  تقدمها  التي 

بلدية طبرق الستضافة االحتفالية .

لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب تشارك في اطالق مشروع الوكالة االلمانية للتعاون

لرئيس  األول  النائب  معالي  التقى 
مجلس النواب األستاذ ”فوزي النويري” 
بمقر فرع ديوان مجلس النواب طرابلس 
يوم الثالثاء الماضي أمين عام برلمان 
الطفل الليبي السيد ”حسين الفتحلي”، 
الطفل  برلمان  ع��ام  أمين  أطلع  حيث 
البرلمان  مشروع  على  معاليه  الليبي 
ال��ش��ؤون  وزارة  م���ن  إن���ش���اءه  وق�����رار 
كيفية  مناقشة  تم  وكذلك  االجتماعية 
تقديم الدعم والمساندة لمشروع انشاء 

برلمان الطفل الليبي
لرئيس  األول  النائب  معالي  ورح��ب 
مبديا  ال��م��ب��ادرة  بهذه  ال��ن��واب  مجلس 
اس���ت���ع���داد م��ج��ل��س ال���ن���واب ل��ت��ق��دي��م 
ال��م��س��اع��دة م��ن ح��ي��ث إن��ش��اء مكتب 
ل��ب��رل��م��ان ال��ط��ف��ل وغ��ي��ره��ا م��ن أن���واع 
ال��دول  تجارب  من  واالستفادة  الدعم 
الرائدة في هذا المجال واعتبار برلمان 
الطفل الليبي جزء من عمل البرلمانات 

السياسية.

معالي النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي أمين عام برلمان الطفل الليبي

مجلس  عضو  ص��رح 
النواب وعضو البرلمان 
األفريقي السيد ”صالح 
ق���ل���م���ه” ب���أن���ه ق����د ت��م 
العامة  الجلسة  تأجيل 
وان����ت����خ����اب����ات رئ��ي��س 
ال��ب��رل��م��ان اإلف��ري��ق��ى 
ون����واب����ه ف����ي ال������دورة 
ال����ع����ادي����ة ل��ل��ب��رل��م��ان 
إلى  الخامس  اإلفريقي 
م��وع��د الح��ق ل��م يحدد 

بعد.
أنه  قلمه  وأوض���ح 
بين  ل��خ��الف  نتيجة 
اع���ض���اء ال��ب��رل��م��ان 

المنتمين  اإلف��ري��ق��ى 
إلى خمس مجموعات 
يتكون منها البرلمان، 
مبينا أن الخالف كان 
التناوب  عملية  ح��ول 

البرلمان  رئاسة  في 
النقاش  استمر  حيث 
لم  يومين  م��دى  على 
يتوصل فيها األعضاء 
إل�������ى وف��������اق ح����ول 

على  التناوب  عملية 
الرئاسة.

أن  ق���ل���م���ه  وق���������ال 
التى  الشمال  مجموعة 
البرلمان  إليها  ينتمى 

المطالبين  من  الليبى، 
ال���رئ���اس���ة  ت����ك����ون  أن 
مضيفا  دوري،  بشكل 
المجموعة  مرشح  ب��أن 
ل��م��ن��ص��ب اح����د ن���واب 
رئيس البرلمان االفريقي 
االربعة من ليبيا والذين 
يتم  أن  ال��م��ف��ت��رض  م��ن 
ان���ت���خ���اب���ه���م ف����ى ه���ذه 

الجلسة العامة.
أن  إل���������ى  ي������ش������ار 
اج��ت��م��اع��ات ال��ب��رل��م��ان 
اإلف����ري����ق����ي ك������ان م��ن 
تنتهي في  المفترض أن 
الرابع من يونيو الجاري.

قام نائب رئيس مجلس 
رمضان  المهندس  الوزراء 
الخميس  ي���وم  أب��وج��ن��اح 
مقر  الى  بزيارة  الماضي 

بلدية أبوسليم .
والتقى " أبوجناح " خالل 
هذه الزيارة بعميد البلدية 
الحامدي  ال��رح��م��ن  عبد 
ادارة  م��ج��ل��س  ،وع���ض���و 
ش��رك��ة ال��م��ي��اه وال��ص��رف 
عبد  م���ب���روك  ال��ص��ح��ي 
بالمجلس  وأع��ض��اء  ال��ل��ه 

البلدي. 
اللقاء جهود  واستعرض 
خدمة  في  أبوسليم  بلدية 
ال��م��ن��ط��ق��ة، واح��ت��ي��اج��ات 
ال��ب��ل��دي��ة ل��رف��ع م��س��ت��وى 

ال����خ����دم����ات ال��م��ق��دم��ة 
للمواطنين. 

ك���م���ا ن����اق����ش ال���ل���ق���اء 
س��ب��ل ت��وف��ي��ر اح��ت��ي��اج��ات 
وال��م��راك��ز  المستشفيات 
العاملة  الصحية  الصحية 

أبوسليم  بلدية  نطاق  في 
واس���ت���ك���م���ال ال��م��ش��اري��ع 

المتوقفة بالبلدية. 
وأش������اد ن���ائ���ب رئ��ي��س 
رمضان  ال����وزراء  مجلس 
البلدية  دور  على  ابوجناح 

ف��ي ت��وف��ي��ر االح��ت��ي��اج��ات 
ل���ل���م���واط���ن���ي���ن وت���ق���دي���م 
الخدمات لهم، مؤكداً على 
إل���ت���زام ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدعم  بتقديم  الوطنية 

الالزم لكل البلديات. 

قلمه: تأجيل الجلسة العامة وانتخاب رئيس البرلمان اإلفريقي ونوابه إلى موعد الحق

نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح يزور مقر بلدية أبوسليم ويبحث 
مع عميد البلدية احتياجاتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

المهندس"  الوزراء  نائب رئيس مجلس  التقى 
ممثلي  الماضي  األربعاء  يوم  ابوجناح"  رمضان 
حراك االشخاص من ذوي اإلعاقة على مستوي 

ليبيا.
إلى  ال��ل��ق��اء  خ��الل  "اب��وج��ن��اح"  استمع  حيث 
لما  وفقاً  ومطالبهم  الحراك  برامج  تفاصيل 
ذوي  من  لألشخاص  الدولية  االتفاقية  اقرته 

اإلعاقة. 
وطالب أعضاء الحراك أن يتم تعديل القرار 
رقم )66( لسنة 2021 الخاص بتشكيل اللجنة 
مجلس  تشكيل  إع��ادة  يتم  وأن  البارأولومبية، 

رعاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
من جهته أثنى المهندس "أبوجناح" على جهود 
الحراك، وكل المنظمات المدنية العاملة من أجل 
حماية وتأمين أفضل رعاية لذوي االحتياجات 
الوطنية  الوحدة  حكومة  دعم  موكداً  الخاصة، 

لهم وسعيها لتقديم أفضل الخدمات. 

"ابوجناح" يجدد دعم حكومة الوحدة 
الوطنية وسعيها لتقديم أفضل الخدمات 

لذوي اإلعاقة على مستوي ليبيا



النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
بمكتبه  ص��ال��ح”  عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار” 
الماضي  السبت  ي��وم  القبة  مدينة  في 
المبعوث األممي لدى ليبيا السيد ” يان 
كوبيش ” حيث تناول اللقاء آخر تطورات 

العملية السياسية في ليبيا.
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وأك��د 
على  األممي  المبعوث  مع  اللقاء  خالل 
الرئاسية  االنتخابات  بموعد  تمسكه 

العليا  المفوضية  ودع��م   ، والبرلمانية 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ل���ل���وف���اء ب��االس��ت��ح��ق��اق 
مجلس  جدية  على  مشدداً   ، اإلنتخابي 
االنتخابات  لتنظيم  دعمه  في  ال��ن��واب 
في  موعدها  في  والبرلمانية  الرئاسية 
ال��ج��اري ،  ال��ع��ام  24 م��ن ديسمبر م��ن 
يكون  أن  على ضرورة  فخامته  أكد  كما 
بشكل  للبالد  ال��ق��ادم  الرئيس  انتخاب 

مباشر من الشعب .

التقى فخامة رئيس مجلس النواب 
المستشار” عقيلة صالح” بمكتبه في 
مدينة القبة يوم األحد الماضي وفداً 
من مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا ،وبحث 
الملفات  من  عدد  الوفد  مع  فخامته 
في مقدمتها ملف المصالحة الوطنية 
والجهود المبذولة لراب الصداع بين 

األشقاء ولم شمل الليبين.
كما بحث اللقاء االنتخابات القادم 

،ح��ي��ث أك���د ف��خ��ام��ة رئ��ي��س مجلس 
شيوخ  مجلس  مؤسسة  ووفد  النواب 
االنتخابات  تنظيم  ليبيا على ضرورة 
موعدها  في  والبرلمانية  الرئاسية 

نهاية العام الجاري .
كما أشاد وفد مؤسسة شيوخ ليبيا 
بمواقف فخامة رئيس مجلس النواب 
إح��الل  ف��ي  دوره  مثمنين  الوطنية 

السالم وحقن دماء الليبيين .

التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة يوم األحد 
الماضي تجمع شباب درنة حيث تناول اللقاء 
أوضاع المدينة واحتياجاتها الهامة، كما تناول 
اللقاء االستحقاقات االنتخابية القادمة سواًء 
الرئاسية  االنتخابات  أو  البلدية  االنتخابات 
القادم ودور الشباب  والبرلمانية في ديسمبر 
بناء مدينتهم ووطنهم، حيث أكد فخامته  في 
في  الفاعلة  المواطنين  مشاركة  على ضرورة 
شريحة  خاصة  الهامة،  االستحقاقات  ه��ذه 
الوطن  بناء  في  عليهم  يعول  الذين  الشباب 

وتقدمهم وازدهاره.

رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ى 
النواب بمكتبه في مدينة القبة يوم 
لجنة  اع��ض��اء  م��ع  الماضي  األح��د 
المجلس االعلى للدولة لفرز ملفات 
السيادية  للمناصب  المترشحين 
بحضور عضو لجنة مجلس النواب 
الصغير”  ”ال��ه��ادي  ال��ش��أن  ب���ذات 
أع��ض��اء  م��ع  فخامته  ب��ح��ث  ح��ي��ث 
اللجنة ملف فرز ملفات المترشحين 
هذا  إلن��ج��از  السيادية  للمناصب 
االستحقاق الهام في هذه المرحلة، 
وت���م االت���ف���اق خ���الل ال��ل��ق��اء على 

في  االستحقاق  هذا  إنهاء  ض��رورة 
أسرع وقت ممكن.

والجدير بالذكر ان لجنة استالم 
المترشحين  ملفات  وقبول  ف��رز  و 
المشكلة  ال��س��ي��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اص��ب 
رئيس مجلس  قرار فخامة  بموجب 
2021م  لسنة   14 رق��م  ال��ن��واب 
وفرز  قبول  في  أعمالها  انهت  قد 
الماضي  اب��ري��ل  أواخ����ر  ال��م��ل��ف��ات 
وأح���ال���ت رئ��اس��ة م��ج��ل��س ال��ن��واب 
فرزها  تم  التي  المترشحين  ملفات 

وقبولها إلى مجلس الدولة.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي 
المبعوث األممي لدى ليبيا

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي تجمع شباب درنة

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي لجنة فرز ملفات 
المترشحين لتولي المناصب السيادية بمجلس الدولة
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رحب رئيس المجلس الرئاسي الدكتور 
السفارة  عمل  بعودة   " المنفي  محمد   "
مؤكداً  طرابلس،  العاصمة  في  اإلسبانية 
أن ذلك يعبر عن اإلرادة السياسية للبلدين 

الصديقين .
جاء ذلك خالل استقبال " المنفي " مساء 
رئيس  بطرابلس  الماضي  الخميس  ي��وم 
ما  بحسب  "بيدرو سانشيز"  إسبانيا  وزراء 
افاد به المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس 

الرئاسي. 
كما دعا "المنفي" خالل لقائه "سانشيز" 
المشترك  والعمل  التعاون  من  مزيد  ال��ى 
بين البلدين الصديقين بما يخدم األهداف 

المشتركة في مختلف المجاالت. 
دور  الرئاسي  المجلس  رئيس  ثمن  كما 
إسبانيا االيجابي في االتحاد األوروبي تجاه 

ليبيا. 
واستعرض الجانبان العالقات االقتصادية 
بين البلدين وُسبل تعزيزها، كما نقل رئيس 
الوزراء اإلسباني خالل اللقاء تحيات ملك 

إسبانيا لرئيس المجلس الرئاسي. 

"محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  تلقى 
المنفي" دعوة رسمية لحضور مؤتمر برلين 
ال� 23  )2( حول ليبيا، المقرر عقده في 

من شهر يونيو الجاري .
المجلس  رئ��ي��س  استقبال  خ��الل  ج��اء 
بطرابلس  الماضي  االربعاء  يوم  الرئاسي 
أوفتشا"  "أوليفر  ليبيا  لدى  ألمانيا  لسفير 
األمين  من  موجهة  دع��وة  اليه  نقل  ال��ذى 
غوتيرش"  "أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
ماس"  "هايكو  األلماني  الخارجية  ووزي��ر 

لحضور مؤتمر برلين. 
على  المقابلة  خ��الل  "المنفي"  وأث��ن��ى 
األلماني طيلة  السفير  بذلها  التي  الجهود 
ممثل  خير  ك��ان  وأن��ه  بليبيا،  عمله  فترة 
لبالده، وساهم في إعادة الفرقاء الليبيين 

إلى طاولة الحوار السياسي. 

رئيس المجلس الرئاسي ورئيس 
وزراء إسبانيا يستعرضان العالقات 

االقتصادية بين البلدين

رئيس المجلس الرئاسي يتلقى دعوة رسمية 
لحضور مؤتمر برلين )2( حول ليبيا

التقى فخامة رئيس مجلس 
عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار”  ال��ن��واب 
السبت  ي���وم  م��س��اء  ص��ال��ح” 
مدينة  ف��ي  بمكتبه  الماضي 
القبة، سعادة السفير األلماني 
”أول��ي��ف��ر  ال��س��ي��د  ليبيا  ل���دى 
أوفتشا“، حيث بحث فخامته 
م��ع ال��س��ف��ي��ر األل��م��ان��ي سير 
ليبيا،  في  السياسية  العملية 
وأكد فخامته خالل اللقاء على 
االنتخابات  تنظيم  ض���رورة 

ال��رئ��اس��ي��ة وال��ب��رل��م��ان��ي��ة في 
دعم  وع��ل��ى  ال��ق��ادم  ديسمبر 
للمفوضية  ال���ن���واب  مجلس 

شدد  كما  لالنتخابات،  العليا 
فخامته على ضرورة أن يكون 
انتخاب الرئيس القادم للبالد 

بشكل مباشر من الشعب .
السفير  وص��ف  جانبه  م��ن 
لقائه  ليبيا  ل���دى  األل��م��ان��ي 
بفخامة رئيس مجلس النواب 
بأنه  موضحاً  والبنَاء،  بالودي 
قد ناقش مع فخامته الحاجة 
المناسب  الوقت  في  التفاق 
ع��ل��ى ال��ق��اع��دة ال��دس��ت��وري��ة 
ل���الن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة 
ديسمبر  ف���ي  وال��ب��رل��م��ان��ي��ة 

القادم.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي السفير األلماني لدى ليبيا
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المهندس  والتعمير  اإلس��ك��ان  وزي��ر  ش��دد 
اليد  الغاوي" على أهمية دعم وجود  "ابو بكر 
في  المختصة  التونسية  الشركات  و  العاملة 

المجال العقاري واإلسكان في ليبيا .
جاء ذلك خالل لقائه يوم االربعاء الماضي 
االقتصادي  التعاون  لمجلس  التنفيذي  المدير 
بوقرة" على  "صابر   LTECC التونسي الليبي 
هامش االستعدادات النطالق فعاليات معرض 
الفترة من 6  العمارة واالستثمار العقاري في 
العاصمة  في  الجاري  يونيو  شهر  من   9 إلى 

طرابلس. 
التونسية  ال��ش��رك��ات  "ال���غ���اوي"  دع���ا  ك��م��ا 
إلى  العقاري واإلسكان  المجال  المختصة في 
في  والمساهمة  المعطلة  المشاريع  استكمال 
اعادة اإلعمار في ليبيا خالل الفترة المقبلة. 

طالب وزير الحكم المحلي "بدالدين التومي" 
يوم الخميس الماضي عمداء البلديات بسرعة 
في  البلدي  الطابع  ذات  الدولة  أمالك  حصر 

نطاق بلدياتهم.
وبين "التومي "في كتاب موجه لعمداء البلديات 
نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة - أن المطالبة 
بسرعة حصر أمالك الدولة ذات الطابع البلدي 
في نطاق بلدياتهم تأتي كخطوة في طريق تمكين 
يتعلق  البلديات من ممارسة اختصاصاتها فيما 

بالفضاءات واألمالك العامة. 

"حورية  المرأة  لشؤون  الدولة  وزيرة  أجرت 
زي��ارة  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي��وم   ، ال��ط��رم��ال" 
لمركز التوحد ومدرسة القدرات الذهنية بفرع 
وكان  ب��ف��زان،  االجتماعي  التضامن  صندوق 
مدراء  من  وع��دد  الفرع  مدير  استقبالها  في 
المكاتب واألقسام والمسؤولين بمركز التوحد 

ومدرسة القدرات.
وقامت الوزيرة بتقديم مجموعة من األلعاب 
الترفيهية للتالميذ بمدرسة القدرات الذهنية 
تكريم  تم  الزيارة  ختام  وفي  التوحد،  ومركز 
السيدة الوزيرة من قبل إدارة صندوق التضامن 

فرع فزان. 

وزير اإلسكان والتعمير:

دعم اليد العاملة والشركات التونسية المختصة في 
المجال العقاري أمر وضروري إلعادة أعمار ليبيا

وزير الحكم المحلي يدعو عمداء 
البلديات بسرعة حصر أمالك الدولة ذات 

الطابع البلدي في نطاق بلدياتهم

وزيرة الدولة لشؤون المرأة تتفقد 
صندوق التضامن االجتماعي بفزان

وزير الصحة يناقش مع نظيره االيطالي افاق التعاون في المجاالت الصحية

وزير التربية والتعليم يواصل زياراته التفقدية لعدد من مراقبات التربية 
والتعليم والمدارس ضمن جهود الوزارة النجاح العام الدراسي

وزيرة الدولة لشؤون المرأة تعلن عن تنظيم ملتقى للرائدات المناضالت في حقوق المرأة

وزيرة الدولة لشؤون المرأة تعلن عن تنظيم ملتقى للرائدات المناضالت في حقوق المرأة

وزارة الشؤون االجتماعية تنظم ببنغازي مؤتمر األسرة الليبيه، "تشخيص الواقع واستشراف المستقبل"
نظمت  وزارة الشؤون االجتماعية  
تشخيص  الليبيه،  األس��رة  مؤتمر 
المستقبل   واس��ت��ش��راف  ال���واق���ع 
ضمن جهود الوزارة للنهوض بقطاع 

الشؤون االجتماعية .
الذي  المؤتمر  هذا  في  وشارك 
ع��ق��د ب��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي االس��ب��وع 
ال���م���اض���ي ع�����دد م����ن ال���خ���ب���راء 
جامعة  واس���ات���ذة  واالك���ادي���م���ي���ن 
ب��ن��غ��ازي وال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ال��ش��ؤون 

االج��ت��م��اع��ي��ة واالس������رة وم��راك��ز 
البحوت واالستشارات .

انعقد   ال���ذي  المؤتمر  وت��ن��اول 
متماسكة  ليبية  "أسرة  تحت شعار 
المجتمع"  اس��ت��ق��رار  ف��ي  تساهم 
م��ن خ���الل ال��ع��دي��د م��ن ال��ورق��ات 
البحثية والدراسات  قضايا االسرة 
األساسية  واللبنة  النواة  باعتبارها 
ف����ي ب���ن���اء ال��م��ج��ت��م��ع ون��س��ي��ج��ه 

االجتماعي.

شارك وزير الصحة الدكتور "علي 
منتدى  أعمال  "ف��ي  الزناتي  محمد 
في  انعقد  ال���ذي  ال��ج��دي��دة"  "ليبيا 

ايطاليا .
وأع������رب وزي�����ر ال��ص��ح��ة خ��الل 
م��ش��ارك��ت��ه ع���ن ت��ط��ل��ع��ات ال�����وزارة 
لتطوير الخدمات الصحية من خالل 
في  االيطالية  الحكومة  مع  التعاون 
المستشفيات،  وتشغيل  إدارة  مجال 

اإلدارة  خ��دم��ات  ت��وف��ي��ر  وإم��ك��ان��ي��ة 
بالمستشفيات  خ��اص��ة  المتكاملة 

الجامعية.
الدكتور  الصحة  وزير  ناقش  كما 
"علي محمد الزناتي" في اجتماع مع 
نظيره االيطالي "روبرتو سبيرانتسا" 
آفاق التعاون المشترك بين البلدين، 
وتطّرقا إلى ملف الديون المستحقة  

مقابل عالج المرضى الليبيين .

والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزي���ر  واص���ل 
المقريف"  محمد  "موسى  الدكتور 
مراقبات  لعدد من  التفقدية  زياراته 
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال����م����دارس 
بطرابلس  التعليمية  والمؤسسات 
ال��ك��ب��رى وم��خ��ت��ل��ف ال���م���دن ضمن 
جهود الوزارة النجاح العام الدراسي 
الوقائية  االج��راءات  وتنفيذ  الحالي 
على  ح��ف��اظ��ا  ال���م���دارس  بمختلف 

ابنائنا الطلبة  .
وش���م���ل���ت ال���ج���ول���ة ع������دد م��ن 
بمراقبة  التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات 
تم  األندلس"  "حي  والتعليم  التربية 
في  ال��دراس��ة  سير  متابعة  خاللها 

مدارس البلدية .
كما شملت الجولة التفقدية سير 
والتعليم   التربية  بمراقبة  ال��دراس��ة 

جنزور.

أع��ل��ن��ت وزي����رة ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
المرأة "حورية الطرمال" يوم االربعاء 
الماضي عن تنظيم ملتقى للرائدات 
المناضالت في حقوق المرأة قريبا.

وق��ال��ت ال���وزي���رة خ���الل زي��ارت��ه��ا 
إن  الماضي،  االربعاء  سبها  لمدينة 
جولتها لمدن الجنوب هي استكماال 
مبادرة  وه��ى  وفينا(  )منا  لمبادرة 
إن��س��ان��ي��ة ل���الط���الع ع��ل��ى أوض���اع 
أهله  عن  المعاناة  ورف��ع  الجنوب، 
وستكون  كافة  الليبي  الشعب  وعن 
المؤسسات  لبعض  زي����ارة  ه��ن��اك 
المجتمعية وزيارة أغلب المؤسسات 

ملتقى  وسننظم  السيدات  بها  التى 
حقوق  ف��ى  المناضالت  ل��ل��رائ��دات 

المرأة .
لشؤون  الدولة  وزي��رة  واجتمعت 
المرأة مع عميد بلدية سبها المكلف 
وعضو  ال��ش��اوش"،  حامد  "ابراهيم 
المرأة  عن  سبها  البلدي  المجلس 
عضو  بحضور  القدوري"،  "سلطانة 
مجلس النواب "هناء الذيب "والوفد 
من  عدد  يضم  وال��ذي  لها  المرافق 
األقسام  ورؤس���اء  اإلدارات  م���دراء 
وصندوق  الطبي  التأمين  هيئة  في 

التضامن اإلجتماعي .

والصحة  االجتماعية  الخدمة  ادارة 
اجتماع  تعقد  التعليم  ب��وزارة  المدرسية 
الجانب  تطوير  بحث  يناقش  ببنغازي 

الصحي في قطاع التعليم 
عقدت مدير ادارة الخدمة االجتماعية 
التربية  ب����وزارة   ال��م��درس��ي��ة  وال��ص��ح��ة 
غشير"  ب��ن  "ف��وزي��ة  ال��دك��ت��ورة  والتعليم 
ببلدية  اجتماعا  الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم 
الجانب  تطوير  بحث  خالله  تم  بنغازي 
جهود  ضمن  التعليم  قطاع  في  الصحي 
وزارة التربية والتعليم لتنفيذ االجراءات 

الوقائية واالحترازية بالمدارس .
بمدرسة  الذي عقد  االجتماع  وحضر 
الخالدات رييس قسم الخدمة االجتماعية 
والصحة  االجتماعية  الخدمة  ب���إدارة 
بن  و"سعاد  التقازي"  "أسماء  المدرسية 

المدرسية،  الصحة  قسم  رئيس  غشير" 
التغذية  وحدة  رئيس  اسماعيل"  و"نيروز 
المركز  مسئولي  إلى  اضافة  المدرسية، 

العام لتدريب وتطوير التعليم. 
وت���ن���اول االج��ت��م��اع م���ع ال��م��رش��دي��ن 
تعليم  بمراقبة  الصحيين  والمسعفين 
ادارة  خطة  بالنقاش  ال��ك��ب��ري  ب��ن��غ��ازي 
المدرسية  والصحة  الخدمة االجتماعية 
وال��ب��رام��ج واالن��ش��ط��ة ال��ت��ي م��ن شأنها 
قطاع  في  الصحي  الجانب  وتطوير  رفع 

التعليم.
لتنفيذ  مشتركة؛  عمل  آل��ي��ة  ووض���ع 
الخدمة  وم��ك��ات��ب  إدارة  دم���ج  ب��رن��ام��ج 
ب��وزارة  المدرسية  والصحة  االجتماعية 
التربية والتعليًم بحكومة الوحدة الوطنية.
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رفعت  السيد  والغاز  النفط  وزارة  وكيل  عقد 
العبار ، يوم االربعاء الماضي اجتماعا مع رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في شان 
الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة  توجيهات  تنفيذ 
المؤسسة  بمقر  ع��ق��د  ال���ذي  االج��ت��م��اع  إب���ان 
مايو  الموافق27  الخميس  يوم  للنفط  الوطنية 

2021 م . 
وفي هذا الصدد علق السيد العبار قائاًل

" أكد لي رئيس مجلس االدارة عزمه ومجلس 
االدارة على بذل كل ما من شأنه ان يدعم جهود 
االستثمار  ج��ذب  في  الوطنية  الوحدة  حكومة 
وتطوير  االنتاجية  القدرة  زي��ادة  بغية  االجنبي 
العاملة  القوى  واستيعاب مزيدا من  االحتياطي 

في قطاع النفط . 
وال��غ��از  النفط  وزارة  ان  ب��ال��ق��ول"  وأض���اف 
شرعت فور تلقي توجيهات السيد رئيس الوزراء 
عبد الحميد ادبيبه بتقييم الفرص االستثمارية 
و  الطبيعي  الغاز  مجالي  في  وخاصة  المتاحة 
بتوجية  والمباشرة  البتروكيماوية  الصناعات 

المؤسسة بجذب االستثمار األجنبي . 
المهندس  ال��س��ي��د  ع��ل��ق  ال��ش��أن  وف���ي ه���ذا 
الى  جاهزون  نحن  قائال"  الله  صنع  مصطفى 
وتجديد  متكامل  تصور  ووضع  مبادرات  تقديم 
تلقيناه  الذي  الدعم  بعد هذا  االستثمار  خطط 

من معالي رئيس الحكومة . 
وفي سياق متصل افاد صنع الله " سنعمل مع 
زيادة  المحلية على  االجانب وشركاتنا  شركائنا 
وسيتم  الحكومة  رؤية  وتنفيذ  االنتاجية  القدرة 
في  وال��غ��از  النفط  وزارة  م��ع  اجتماعات  عقد 
القدرة االنتاجية  بزيادة  المتعلقة  شأن الخطط 

وخطط جذب االستثمار االجنبي. 
هذا ويذكر ان رئيس الحكومة قد اكد خالل 
االجتماع على اهمية دعم قطاع النفط الوطني 
عاليا  وثمن  البالد  في  الحياة  شريان  باعتباره 
لن  وان��ه  النفط  قطاع  في  العاملين  جهود  على 
يدخر جهدا في سبيل المحافظة على المصدر 
ان   " بالقول  البالد واضاف  للدخل في  الوحيد 
نألوا  ولن  الكثير  منا  يستحق  الليبي  المواطن 
مضاعفة  وعلينا  ليبيا  خدمة  سبيل  في  جهدا 

جهودنا لجلب االستثمارات وخلق االستقرار . 

الحكومة الليبية: االستثمار في قطاع النفط 
خيارا استراتيجيا وآن األوان لمضاعفة الجهود

وزارة التجارة الجزائرية تستعد لتنظيم معرضا للمنتجات الجزائرية في ليبيا

وزراء حكومة الوحدة الوطنية للمواصالت واالقتصاد والتجارة والداخلية 
يناقشون سبل تطوير األسطول الجوي الليبي لشركات الطيران 

وزير الدولة للشؤون االقتصادية يبحث بمدينة بنغازي العديد من القضايا 
االقتصادية التى تهم المواطن كتوفير السيولة واالمن الغذاني

وفد الطيران المدني المصري يتفقد مطار بنينا الدولي

توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي 
التجارة الليبية واالسبانية

شركة االتصاالت الدولية توقع عقد شراكة مع شركة 
مايكروسوفت لتقديم خدمة الربط السحابي الدولي

ال���ت���ج���ارة  وزارة  ت���س���ت���ع���د 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة  ال��ج��زائ��ري��ة 
الشؤون الخارجية لتنظيم معرض 

للمنتجات الجزائرية في ليبيا.
وقال وزير التجارة الجزائري 
تصريحات  ف��ي  رزي���ق"  "ك��م��ال 
اختتام  ه��ام��ش  على  صحفية 
الموجه  الوطني  اإلنتاج  صالون 
وزارت�����ه  إن  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ل��ل��س��وق 
ال��ش��ؤون  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
التحضير  ب��ص��دد  ال��خ��ارج��ي��ة، 

سيسمح  ال��ذي  المعرض  لهذا 
الجزائريين،  االع��م��ال  ل��رج��ال 
بإقامة مزيد من االتصاالت مع 

نظرائهم الليبيين. 
رج���ال  أن  "رزي������ق"  وأض�����اف 
االع���م���ال ال��ج��زائ��ري��ي��ن ي��ت��وق��ع 

أجل  من  ليبيا،  إلى  بقوة  ذهابهم 
عرض المنتجات الجزائرية، التي 
من  س���واء  وتنافسية  كثيرة  ه��ي 

حيث النوعية أو األسعار. 
وأشار الوزير الجزائري إلى أن 
الحظوا  الليبيين  األعمال  رج��ال 
ذلك خالل صالون اإلنتاج الوطني 
الذي أشرف على افتتاحه الوزير 
األول "عبد العزيز جراد" بحضور 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئيس 

"عبد الحميد الدبيبة".

عقد وزراء حكومة الوحدة الوطنية للمواصالت 
موسع  اجتماع  والداخلية  والتجارة  واالقتصاد 
خصص لمناقشة سبل  تطوير األسطول الجوي 
العالمية  االري��ب��اص  شركة  مع  بالتعاون  الليبي 

المتخصصة.

ح��ي��ث ن���اق���ش  وزي����ر ال���م���واص���الت "محمد 
محمد  وال��ت��ج��ارة"  االق��ت��ص��اد  ووزي���ر  الشهوبي" 
خطة   الداخلية   وزي��ر  م��ازن"  "خالد  و  الحويج" 
تطوير األسطول الجوي لشركات الطيران الليبية. 
شراكة  عقد  إمكانية  اإلج��ت��م��اع  ن��اق��ش  كما 

طويلة المدى بين خطوط الطيران الليبية وشركة 
لدى  ال��ط��ائ��رات  وص��ي��ان��ة  لتحديث  اإلي��رب��اص 
الشركات الليبية وزيادة عدد األسطول الجوي بها 
وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعناصر الليبية في 

مجال صيانة الطائرات.

بحث وزير الدولة للشؤون االقتصادية" 
الخبراء  م��ن  ف��ري��ق  م��ع  لغويل"  س��الم��ة 
بمدينة  االق��ت��ص��ادي��ي��ن  وال��م��س��ت��ش��اري��ن 
االقتصادية  القضايا  من  العديد  بنغاري 
التي تهم المواطن كعملية توفير السيولة 
في المصارف واالمن الغذئي للمواطن . 
اللقاء  "ال��غ��وي��ل" خ��الل ه��ذا  وش���دد 
الذي جري عبر منصة الزوم على اهمية 

الخبراء  م��ع  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  مثل  عقد 
االق��ت��ص��ادي��ي��ن وال��ذي��ن وص��ف��ه��م ببيت 
الخبرة التي ستسهم دراستهم العلمية في 
هذا المجال في دعم االقتصاد الوطني 
المواطن  تهم  ال��ت��ى  القضايا  وحلحلة 
في  السيولة  توفير  مثل  مباشرة  بصفة 
المصارف وتوحيد سعر الصرف واالمن 

الغذائي .

يوم  المصري  ال��ط��ي��ران  وف��د  أج���رى 
بنينا  مطار  إلى  زي��ارة  الماضي  األربعاء 
الدولي وذلك في إطار زياراته للمطارات 
الليبية تمهيداً الستئناف تسيير رحالت 
جوية مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي

داخ��ل  بجولة  المصري  ال��وف��د  وق��ام 
مطار بنينا الدولي رفقة الفريق المكلف 
من  والمكون  المواصالت  وزير  قبل  من 

المدني  الطيران  مصلحة  عن  مندوبين 
الخطوط  وشركتي  المطارات  ومصلحة 

الجوية الليبية واألفريقية. 
اجتماع  ال��زي��ارة  هامش  على  وُع��ق��د 
للوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، 
ب��ج��ول��ة لتفقد  ال��ق��ي��ام  ب��ع��د ذل���ك  ت���م 
المتبعة  األمنية  والتدابير  االج����راءات 

بالمطار. 

االتحاد  رئيس  من  كل  وق��ع 
والصناعة  التجارة  لغرف  العام 
وال���زراع���ة وال��م��دي��رة ال��ع��اّم��ة 
ل��غ��رف��ة ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة 
بأسبانيا  والمالحة  والخدمات 
إنشاء  بهدف  تفاهم  مذكرة   ،

إطار عمل للتعاون المشترك.
العام  االتحاد  رئيس  وأعرب 
ل��غ��رف ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة 
والزراعة خالل االجتماع الذي 
الماضي  الخميس  ي��وم  عقد 
الوحدة  حكومة  رئيس  برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة عن تطلّعه 
الشراكة  من  مزيد  تعزيز  إل��ى 
األس��ب��ان��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، م��ش��ّددا 
المعلومات  تبادل  أهمية  على 
االستثمار  وتشجيع  والخبرات 
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، وال��ت��ع��اون في 
حجم  زي��ادة  و  التدريب  مجال 
وكافة   ، التجارية  ال��م��ب��ادالت 

االه��ت��م��ام  ذات  ال���م���واض���ي���ع 
المشترك. 

المديرة  أّك��دت  جانبها،  من 
العاّمة لغرفة التجارة والصناعة 
بأسبانيا  والمالحة  والخدمات 
التجارة  غرفة  استعداد  على 
األس��ب��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال��ت��ام مع 

ات���ح���اد ال���غ���رف ال��ل��ي��ب��ي��ة في 
وال��ب��ع��ث��ات  ال��م��ع��ارض  تنظيم 
ال��ت��ج��اري��ة وت��ك��ث��ي��ف زي����ارات 
تنظيم  إل��ى  باإلضافة  العمل، 
عديد  في  التدريبية  الورشات 
و  التجارية  االختصاصات  من 

االقتصادية. 

الماضي  الخميس  يوم  تم 
توقيع عقد شراكة   بطرابلس 
بين شركة االتصاالت الدولية 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، إح�����دى ش��رك��ات 
القابضة لالتصاالت، و شركة 
م��اي��ك��روس��وف��ت ال��ع��ال��م��ي��ة، 
ل��ت��ق��دي��م خ����دم����ة  ال���رب���ط 
 Azure( الدولي.  السحابي 
ال��ذي   ،)ExpressRoute
السوق  احتياجات  سيغطي 

الليبي.
    وستؤدي خدمة الربط 
ال��س��ح��اب��ي الف��ت��ت��اح  م��س��ار 
بدقة  وسريع  آمن  و  مباشر  
للزبائن  سيوفر  كما   ، عالية 
ات���ص���اال م���ب���اش���را ب��أق��رب 
م��راك��ز ب��ي��ان��ات ل���دى شركة 
مستوى  م��ع  م��اي��ك��روس��وف��ت، 
اتصاالت  أي  من  أعلى  أم��ان 
اخ�����رى غ��ي��ر أم���ن���ه وس��ه��ل��ة 

االختراق عبر اإلنترنت.
إدارة  مجلس  رئيس  وق��ال 
لالتصاالت  الليبية  الشركة 
أبو  عادل  المهندس  الدولية، 
فارس، أن الخطوة التي قامت 
شبكات  ستوسع  الشركة  بها 
باستخدام  الخاصة  الزبائن 
األمر  السحابية،  الخدمات 
تغطية  ف��ي  سيساهم  ال���ذي 
في  األس��اس��ي��ة  احتياجاتهم 
س���وق ال��ع��م��ل، ب��م��ا ف��ي ذل��ك 

النسخ االحتياطي.
اإلقليمي  ال��م��دي��ر  وأب���دى 

ل���ش���رك���ة م���اي���ك���روس���وف���ت، 
إلى  ال��ه��دار،  ن��زار  المهندس 
ت��ط��ل��ع ال��ش��رك��ة إل����ى زي����ادة 
في  وزبائنها  شركائها  تمكين 
على  ليكونوا  الليبي،  السوق 
ات��ص��ال آم��ن وب��ك��ف��اءة عالية 

وفاعلية أكبر.
 يذكر أن شركة االتصاالت 
كابل  تملك  الليبية  الدولية 
ب��ح��ري س��ل��ف��ي��وم ) ل��ي��ب��ي��ا - 
ال���ذي يعد أط��ول   ) ال��ي��ون��ان 
ك���اب���ل ب���ح���رى ف����ى ال��ع��ال��م 
ب��خ��اص��ي��ة ع����دم اس��ت��ع��م��ال 
يبلغ  بطول  اإلش��ارة  مقويات 
400 كم بسعة ابتدائية تبلغ 
ليكون  للثانية  بت  جيجا   70
فى  استرايجية  اتصال  نقطة 
التكرارية  لتوفير  المنطقة 
وكذلك اعطاء خيارات إضافة 

للربط الدولي فى ليبيا. 
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رئيس مجلس النواب خالل تكريمه من قبل النقابة العامة للمعلمين : 
ال نهوض لمجتمع دون االهتمام 

بالمعلم والعملية التعليمية
أقامت النقابة العامة للمعلمين يوم 
االربعاء الماضي احتفالية ”الوفاء لمن 
رئيس  لفخامة  تكريما   ” األمل  يصنع 
”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
ووقوفه  لمجهوداته  وتقديرا  صالح” 

إلى جانب التعليم والمعلمين.
مجلس  عضو  االحتفالية  وحضر 
النواب السيد مفتاح الشاعري وجمع 
بمختلف  والمعلمين  األس���ات���ذة  م��ن 
قانون  تضمين  بمناسبة  ليبيا،  مناطق 
زي���ادة  ب��ش��أن   2018 لسنة   4 رق���م 
في  واعتماده  التعليم  قطاع  مرتبات 

الميزانية العامة للدولة.
احتفالية  أن  المعلمين  نقيب  وقال 
من  وعرفانا  تكريما  تأتي  الوفاء  يوم 
رئيس  فخامة  ق��دم��ه  لما  المعلمين 
عقيلة   ” المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
ناقال   ، ليبيا  في  للمعلمين   ” صالح 
ليبيا  معلمي  وتقدير  تحيات  لفخامته 
بمبادرة  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  مشيدا   ،
السالم واألمن التي حقنت دماء أبناء 

الوطن .
وفي ختام االحتفالية منحت النقابة 
العامة للمعلمين درعا لفخامته تقديراً 
وتكريما على مواقفه الوطنية ووقوفه 
استحقاقهم  في  المعلمين  جانب  إلى 

الوطني.
فخامة  ال��ق��ى  االحتفالية  وخ���الل 
فيها  عبر  كلمة  النواب  مجلس  رئيس 
عن احترامه وتقديره لكل معلم ومعلمة 
اجل  م��ن  واجبهم  ألداء  جهدا  ب��ذل��وا 
في ظروف  الوطن  أبناء  وتعليم  تربية 
تعاليم  أن  على  مؤكدا  للغاية،  صعبة 
ديننا الحنيف تحثنا على العلم والتعلم.
وأكد فخامته بأنه ال نهضة للمجتمع 
والعملية  ب��ال��م��ع��ل��م  االه��ت��م��ام  دون 
التعليمية وال تنطوي صفحات الصراع 
المسلح  والصراع  والسياسي  الفكري 
الذي غرقت فيه ليبيا لسنوات طويلة 
في  الجديدة  األج��ي��ال  بانخراط  إال 
نشاط تعليمي مدروس ومتواصل ينقي 
النشىء من صور  اذه��ان  ما علق في 

النزاع والكراهية والفوضى.
كما أكد فخامته على تقدير مجلس 
المعلمين  بحصول  واهتمامه  النواب 
على حقوقهم كاملة، مشيرا إلى تطلعه 
ل��دوره��م ف��ي ل��م ش��م��ل أب��ن��اء ال��وط��ن 
للوصول إلى ليبيا آمنة مستقرة و قوية.
يلي  فيما  الديوان  صحيفة  وتنشر 
رئيس  فخامة  لكلمة  الكامل  النص 

مجلس النواب الليبي:-
"بسم الله الرحمن الرحيم والحمد 
والسالم  والصالة  العالمين  رب��ي  لله 
أشكر  والمرسلين،  األنباء  أك��رم  على 
هذه  على  المعلمين  بنقابة  ال��س��ادة 
من  الكريم  الحضور  وأشكر  الدعوة 

السادة واألساتذة المعلمين.
عن  أعّبر  أن  البداية  في  يسعدني 
معلم  لكل  وتقديري  احترامي  خالص 
ومعلمة بذل جهًدا في أداء واجبه من 
أجل تعليم وتربية أبناء هذا الوطن في 

ظروف صعبة للغاية. 

ال���س���ادة وال���س���ي���دات.. ال��ع��ل��م هو 
السبب والسبيل إلى اإليمان، وإذا كان 
اإلسالمية  الشريعة  جماع  هو  العدل 
سبحانه  الله  ف��إن  مقاصدها،  وأه��م 
هم  ال��ع��ل��م،  وأول���و  ومالئكته  وت��ع��ال��ي 
الذين نهضوا بما حّض عليه سبحانه 
وتعالي من العدل، فقال تعالى: " َشِهد 
اللّه أَنَّه الَ ِإلََه ِإالَّ ُهَو َوالَْماَلِئَكُة َوأُْولُواْ 
ُهَو  ِإالَّ  ِإلَ��َه  الَ  ِبالِْقْسِط  َقآِئَماً  الِْعلِْم 

الَْعِزيُز الَْحِكيُم".
في  الحياة  يبعث  ال��ذي  ه��و  العلم 
األح���ي���اء، وه���و ال��ف��ك��ر ال���ذي يجّسد 
بها  نطق  كلمة  أول  كان  ولهذا  العمل، 
ال��وح��ي ف��ي رس��ال��ة اإلس����الم "اق���رأ" 
تكليف بصيغة األمر والوجوب مقتضاه 
العلم والتعليم، وهي من نعم الله على 
الله  هو  األم��ر  ه��ذا  فصاحب  عباده، 
أداة  بالقلم،  وأقسم  بالقلم  علم  الذي 
الفكر والعلم والبيان، قال تعالى: "َعلََّم 
نَْساَن، َعلََّمُه الَْبَياَن" إن  الُْقْرآَن، َخلََق اإْلِ
بالقلم  الكتابة  خلقه  علم  ال��ذي  ربكم 
علّم اإلنسان ما لم يكن يعلم، ونقله من 

ظلمة الجهل إلى نور العلم.
السيدات والسادة.. أوجب اإلسالم 

على المسلم والمسلمة تعلّم ما تقضي 
به العقيدة والعبادة والمعاملة، وحّضنا 
على االهتمام بالعلم والتعلم والتعليم.

ك��م��ا ج���اء ف��ي ال��ح��دي��ث روي عن 
الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي 
الله صل  الله عنه قال سمعت رسول 
"َم���ن َسلَك  ي��ق��ول:  ال��ل��ه عليه وس��ل��م  
ِبه  اللَّه  َسلَك  ِعلْما  ِفيه  يَبْتَِغي  َطِريقا 
َطِريًقا ِإلَى الَجنَّة، َوِإنَّ الَماَلِئَكَة لَتََضُع 
َوِإنَّ  الِعلِْم،  ِلَطاِلِب  ِرَض��اًء  أَْجِنَحتََها 
َمَواِت  السَّ ِفي  َمْن  لَُه  لََيْستَْغِفُر  الَعاِلَم 
ِفي  الِحيتَاُن  َحتَّى  األَْرِض  ِف��ي  َوَم���ْن 
الَعاِبِد،  َعلَى  ال��َع��اِل��ِم  َوَف��ْض��ُل  ال��َم��اِء، 

َكَفْضِل الَقم َعلَى َساِئِر الَكَواِكب".
والخبراء  العلماء  يفخر  فعندما 
واألط���ب���اء وال��م��ه��ن��دس��ي��ن وال��ق��ض��اة 
والساسة بما لديكم من علم ومعرفة؛ 

يفخر المعلم بأنه علّم كل هؤالء.
أّيها السادة قيمة العلم هي أساس 
هي  العلم  رتبة  الناس،  بين  التفاضل 
أكبر الرتب، ذلك يعني أن رتبة المعلم 
هي أكبر الرتب، وقد حرص اإلسالم 
وأخالًقا،  وشريعة  عقيدة  العلم  على 
وي���دخ���ل ف���ي ذل���ك ع��ل��وم ال��ك��ي��م��ي��اء 

والفيزياء، واألحياء، والهندسة وغيرها 
من العلوم..

العلماء  م��ن  ب���رز  وق���د  ال  وك��ي��ف 
ال��م��س��ل��م��ي��ن ع��ل��م��اء أف�����ذاذ خ��دم��وا 

البشرية وعلموا العالم.
والمهندس  الطبيب  أنتم من علمتم 
وال���ق���اض���ي وال��م��ح��ام��ي وال����م����زارع 
دون  لمجتمع  نهوض  وال  والسياسي، 
التعليمية،  والعملية  بالمعلم  اهتمام 
الصراع  صفحات  ط��ّي  يمكنه  وال  بل 
الذي  والمسلح،  والفكري  السياسي 
غرقت فيه ليبيا منذ سنوات طويلة إال 
بانخراط األجيال الجديدة في نشاط 
تعليمي تربوي مدروس ومتواصل، ينّقي 
م��ا علق ف��ي أذه���ان ال��ن��شء م��ن صور 

النزاع والكراهية والحقد الفوضى.
قال الشاعر: 

لها..  عماد  ال  بيوتاً  يرفع  العلم   
والجهل يهدم بيوت العز والكرم

وقال الشاعر:
عالم�اً..  يولد  المرء  فليس  تعلم   

وليس أخو علم كمن هو جاهل
إن كبير القوم ال علم عنده،،،،،صغير 

اذا التفت عليه المحافل

به  حي�اً  تعش  بعلم  ف�ف�ز  وق���ال: 
أب��دا.. الناس موتى وأهل العلم أحياء

المعروف  من  والسادة..  السيدات 
أن نهضة أي شعب سياسًيا واقتصادًيا 
ولكن  التعليم،  على  تقوم  واجتماعًيا، 
األولوية ليس فقط في زيادة المدارس، 
وإن��م��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى إي��ج��اد م���دارس 
التفكير،  كيفية  تعلم  التي  المستقبل، 
وتعتمد على أحدث الوسائل التعليمية 
تقف  وال  التعليم،  في  والتكنولوجية 
عند حد تعليم المنهج وإنما تؤدي دورا 
اجتماعيا في حياة الطالب، على سبيل 
حيث  الصحية  حالته  متابعة  المثال 
عقلية  مسألة  ليست  النشء  تربية  إن 
ويكون  للمعلم  الهيبة  وإع���ادة  فقط، 
بالمواعيد  ف��االل��ت��زام  لطالبه  ق���دوة 
المدرسة  محتويات  على  والمحافظة 
ون��ظ��اف��ت��ه��ا، وغ����رس ث��ق��اف��ة اح��ت��رام 
مؤسسات  وحفظ  والنظام،  القانون 
علماء  تخريج  على  والحرص  الدولة، 
وتبصير  فقط،  الشهادات  منح  وليس 
تعني  ال  الديمقراطية  ب��أن  ال��ط��الب 
الحقوق  احترام  يمكن  وال  الفوضى، 
والحريات دون احترام لسيادة القانون.

موت  الجهل  وال��س��ادة..  السيدات 
لعمر،  ومحق  للحياة،  وذب��ح  للضمير، 
الجاهلين،  من  تكون  أن  أعظك  إن��ي 
ل��ل��روح،  وح��ي��اة  للبصيرة  ن��ور  والعلم 
فاحرصوا على تعليم أوالدنا، واقضوا 
لتحقيق  وق��ت  أس��رع  في  األمية  على 
طريق  ع��ن  المواطنين  لكل  السعادة 

العلم والتعلم "وقل رّب زني علما".
في  ليست  المرء  قيمة  أن  واعلموا 
ماله وال ثوبه وال قصره، وإنما قيمته 
ووزنه في علمه، وِحلمه وكرمه وعقله 
وتواضعه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم

شباًبا  لنا  تخرجوا  أن  نطمح  إننا 
القلوب،  ويحّركون  الهمم،  ينهضون 
ويُ��ح��ي��ون م��ك��ارم األخ���الق، وي��درك��ون 
الفضائل،  أمهات  من  الوطن  حب  أن 
وإن  الخائن لوطنه  ملعون على ألسنة 
أجمعين،  والناس  والمرسلين  األنبياء 
اغ���رس���وا ح���ب ال���وط���ن ف���ي ن��ف��وس 

طالبكم.
قال الشاعر:

 َرضينا ِقسَمَة الَجّباِر فينا.. لَنا ِعلٌم 
َوِللُجّهاِل ماُل 

َوِإنَّ  َقريب..   َعن  يَفنى  الماَل  َفِإنَّ 
الِعلَم باٍق ال يزاُل

مجلس  أعضاء  زمالئي  عن  نيابة 
وتقديرهم  تحياتهم  أبلغكم  ال��ن��واب، 
حقوقكم  على  بالحصول  واهتمامهم، 

كاملة غير منقوصة.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل���ي ف���إن���ي اح��ت��رم��ك��م 
احتراًما أصياًل وعميًقا، وأفضل أنواع 
االح��ت��رام ذل��ك ال��ذي يصدر ح��ًرا من 
تلقاء ضميري لما تقومون به من عمل 

من أجل هذا الوطن الحبيب،
نتطلع إلى بذل مساعيكم معنا من 
ليبيا  إلى  والوصول  الشمل،  لم  أجل 
عليكم  والسالم  قوية،  مستقرة  آمنة 

ورحمة الله وبركاته"



المتلقي  مع  الكامل  التواصل  تحدي  أن 
عبر عملية اتصال غير مكتملة هو بحد ذاته 

عمل مرهق وتحد كبير.  
فالمطلوب من وسيلة اإلعالم المسموعة 
أن تحقق اتصاال مكتمال عبر اتصال ناقص 

. يكتفي بالصوت دون االستعانة بالصورة .
الصوت  يكون  أن  مهارة  تبرز  ب��ال��ذات  وهنا 
وحده رسول اتصال ناجح .. عبر تضمينه بحمولة 
ومعلومة   .. واضحة  واه��داف   .. كاملة  معرفية 

تتميز بالمصداقية .. وراي يتصف باالقناع
جسيمة  ومهمة   .. ع��دد  ب��ال  ت��ح��دي��ات  
ال��ص��وت  بطبقة  ال��ع��ن��اي��ة  ت��ت��م  ان  تقتضي 

وأسلوب اإللقاء وجودة التقنية .. 
كلها حواجز شاهقة من شأنها  أن تجعل 
قبل  م��رة  أل��ف  تفكر  إعالمية  مؤسسة  أي 
 FM رادي��و تأسيس  تقدم على مشروع   أن 

يتصدى لهذه المهمة.
الخدمات  مؤسسة  ك��ان��ت   .. وك��ع��ادت��ه��ا 
اإلعالمية بمجلس النواب الليبي في مستوى 
فكان   .. المسؤولية  ق��در  وعلى  التحدي.. 
القيمة  ه��ذه  تأسيس  على  ادارت��ه��ا  تصميم 
ومواصفاتها  المؤسسة  بشروط  اإلعالمية 

القياسية التي ال تقبل المساومة .
وبناء على ثوابتها الراسخة التي وضعتها 
منذ بداية التأسيس.. وهي ثوابت المصداقية 
وال��رص��ان��ة واالت�����زان وال��ت��ع��ق��ل وال��وط��ن��ي��ة 
أنشأت  اإلعالم،  ومهنية  المهنة  وأخالقيات 

مؤسسة الخدمات اإلعالمية هذا الراديو.
من هذا المنطلق كانت شهادة ميالد راديو  
بدأ   قد  وك��ان صوته   .. ترسخت  قد  األم��ة 
األمة  راي��ة  رافعا  ركضا   المسافات  يقطع 
ذاتها .. وصوت ضميرها الحي .. ومبداها 

الذي ال يقبل المساومة .
ميالد   على  السابقة  المقدمات  هي  هذه 
الموجة  موحد  رادي���و  أول   .. األم��ة  رادي���و 
بثه  انطلق  وق��د   )FM  93.9( القصيرة 
ل��ل��م��رة االول����ى ف��ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي بتاريخ 
2020/1/1 م، ليكون صوتا لكل الليبيين 
للتعبير  كاملة   المساحة  فيه  وج��دوا  الذين 
ع��ن آرائ��ه��م .. واالن��ط��الق ف��ي  ف��ض��اءات 
المعرفة واألدب، حيث الكلمة الحرة والرأي  

الهادف .
 و كما كانت مؤسسة الخدمات اإلعالمية 
جمهورها  مع  دائماً  الليبي  النواب  بمجلس 
في طريق اإلبداع.. وعلى عهدها في تاسيس 

الكيانات االعالمية والثقافية الرصينة ..
ف��إن ان��ط��الق��ة رادي���و األم���ة ه��و تجسيد 
والمحبة  للتواصل  جسور  بإيجاد  ألهدافها 
القدر هنا  يد  فّرقتهم  الذين  المبدعين  بين 
وه��ن��اك، ليجدوا ف��ي ح��دائ��ق رادي���و األم��ة 
المزدانة بوجودهم ما لذ وطاب من قطاف 

المعرفة والنبض الحي
طبرق  إل��ى  بنغازي  م��ن  المسافر  ول��ع��ل 
الفريدة  الراديو  هذا  بإطاللة  يفاجأ  سوف 
واألولى من نوعها عبر لوحات معدنية منمقة 
تعريفه  عبر  للمواطن  مجانية  خدمة  تقدم 
بالمسافات الفاصلة بين المدن والمناطق.. 
لمسة  وهي   .. الراديو  ت��ردد  إلى  باإلضافة 
حضارية تستحق الذكر  كما تستلزم اإلشادة.
أسرة كاملة يجمع بين أفرادها االنتماء إلى 
الصحفيون  يديها  على  تتلمذ  أم..  مؤسسة 

البرامج  ومقدموا  واإلع��الم��ي��ون   والكتاب 
والفنيون .. الذين أصبحت خبراتهم تتزايد 

كل يوم وتنمو  بتكرار التجربة واالحتكاك.
هذا هو راديو األمة باختصار .. 

يغطي  مسموع  رادي���و  م��ج��رد   ليس  أن��ه 
إلى  بنغازي  من  الممتدة  المنطقة  كامل  بثه 

طبرق.
ث���م ان���ت���ه���ت  م���رح���ل���ة  رب����ط ال��ط��ري��ق   
الصحراوي   من  الخروبه    الي  التميمي ..

هكذا هو األمر  ..
إبداع  في الفكرة .. وإبداع في التصميم 
إلى  اخراجها  على  وإب��داع  تنفيذها..  على 
مع  ت��واص��ل  الحقيقي  ال��ن��ور  ال��ن��ور.  حيث 
 .. م��ت��وه��ج   ثقافي  واش��ع��اع   المجاميع.. 
بين  جهدها  خالصة  تضع  خدمية  وبرامج 
يدي المواطن فيزداد ارتباطا وتواصال  مع 
اذاعته التي أصبح يفضلها على غيرها من 

اإلذاعات.
وهي سابقة جديرة بالتقدير كونها األولى 
ال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ة ال��ب��ث ال��م��س��م��وع لهذه 

المنطقة.
هكذا هو األمر  .. 

كبيرا  أنتجت عمال  لكنها  فكرة صغيرة.. 
في نهاية المطاف.

اسكاته  المؤلم  من  الحقيقة  صوت  وألن 
إرادة   كانت  فقد    . الحسنة  بالنوايا  ول��و 
للظرف  ت��ذع��ن   أن   م��ن  اق���وى  المؤسسة 
القاهر .  ولو كان انقطاعا مألوفا الكهرباء 

بحكم ما تمر به البالد. من ظروف.
بالطاقة  االستعانة  فكرة  ابتكار  كان  لهذا 
البديلة في توفير الكهرباء اذا ما غابت من 
مصادرها الرسمية المعتادة.  فتم االعتماد 
على محطات للطاقة الشمسية تغذي ابراج 

البث بالكهرباء على مدار الساعة.
هكذا تمضي مؤسسة الخدمات اإلعالمية 
في مجلس النواب في رحلة االبتكار والخلق  
صوت  سيرتفع  وهكذا  الصعاب.   وتحدي 
رادي���و األم���ة إل��ى ع��ن��ان ال��س��م��اء مستعينا 
بشمس المصداقية ووهج شمس السماء معا

راديو األمة .. إبداع  المجاميع في زمن التحدي
متابعات7
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عابرة..  مهنة  مجرد  ليس  المسموع  اإلعالم 

اإلطالق..  على  مهنة  ليس  هو  الواقع  في 

وخلق..  ابتكار  وإب��داع..  ولع  شغف..  أنه 

 راديو األمة.. 
صوت األمة وضمير الناس

 راديو األمة.. 
ليبيا على قلب واحد

 راديو األمة.. 
صوت واحد لوطن وحيد

األكيد مسافاتهم  ودليل  المسافرين  رفيق  األمة  رادي��و   .. الساحلي  الطريق  امتداد  على  األول��ى  للمرة 

عندما قررت مؤسسة الخدمات 
اإلعالمية أن يكون الثيرها صوت 

مسموع .. كان راديو  األمة.
وكانت بداية الحكاية

مؤسسة الخدمات اإلعالمية
وذاكرة التفوق .. أمة تزدهر  

ومؤسسة تبتكر .. وراديو األمة صوتا 
ال يعرف إال لسان الصدق

"

"

"

"
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بلديات

شحات  بلدية  عميد  السيد  م��ن  بتكليف 
احمد  وال��دك��ت��ور  ب��ودروي��ش��ة  محمود  حسين 
عيسي مندوبا وممثال عن بلدية شحات  تم 
األلمانية  المؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
للتعاون الدولي بحضور السفير األلماني لدي 
الحكم  لجنة  ورئيس  أوفتشا،  أوليفر  ليبيا 
وعمداء  الليبي  النواب  مجلس  في  المحلي 
البلديات الشريكة في مشروع دعم البلديات 
واالت��ح��اد  األلمانية  الحكومة  تدعمه  ال��ذي 
التوقيع برعاية  األوروب��ي. ولقد تمت مراسم 
#دار_ فندق  ف��ي  طبرق  بلدية  واستضافة 

السالم طبرق
ويشمل م��ش��روع ال��دع��م وال��ت��ع��اون م��ع 8 
بلديات شريكة #جديدة وهي بلديات #شحات 
جالو ، اجخرة ، وطبرق ، وبنغازي ، والبيضاء 
، واجدابيا ، والبريقة ، ويتضمن التعاون في 
ال��ك��وادر  وتنمية  المؤسسي  التطوير  مجال 

البشرية في البلديات.
من  عيسي  احمد  للدكتور  تصريح  وف��ي 

خالل صفحته الشخصية ذكر فيه
لقد شرفني السيد العميد حسين بودرويشة 
بتمثيل بلدية شحات في هذا االجتماع برفقة 
كل  في   GIZ ممثل  #ناصف_دخيل  األستاذ 

من شحات والبيضاء .
في  مجاالت  ع��دة  تدعم   GIZ ان  ويذكر 

ليبيا :
تطوير البلديات والالمركزية
التنمية االقتصادية والعمالة
عمليات الحوار في المجتمع

الرعاية الصحية األولية
المشاركة السياسية للشباب

الهندسة  بكلية  ال��ت��دري��ب  بمركز  اختتم 
التدريبية  ال����دورة  ول��ي��د  ب��ن��ي  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
للمهندسين في مجال تصميم وتحليل شبكات 
ال��م��ي��اه ب��اس��ت��خ��دام ب��رن��ام��ج 
WaterCad من شركة بنتلي 
bentley لمجموعة مهندسين 
م����ن م���ك���ات���ب ال���م���ش���روع���ات 
العامة  والقطاعات  بالبلدية 
وش��رك��ة ال��م��ي��اه وال��ص��رف ال��ص��ح��ي مكتب 

خدمات بني وليد .
تأتي هذه الدورة من ضمن مجموعة دورات 
تدريبية نظمها وأشرف عليها المجلس البلدي 

بني وليد.

توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة 
األلمانية للتعاون الدولي ببلدية شحات

اختتام الدورة التدريبية لمهندسي مكتب 
المشروعات بكلية التقنية اإللكترونية بني وليد 

انتهاء أعمال ربط خط مياه الشرب بشارع لبنان لتقوية تدفق المياه بمنطقة حي السالم

حورية الطرمال تقوم بزيارة مركز األورام والكلى بمدينة سبها

بوالخطابية يقوم بزيارة تفقدية لمحطات تحويل الجهد 
30/11 بباب درنة ومحطة طريق امساعد

"بلدي جالو" يستمر في برنامجه التقابلي مع القطاعات بالبلدية

أعمال  من  بنغازي  بلدية  انتهت  أن  بعد 
 400 ُقطر  المياه  لخط  التحتية  البُنية 
طريق  من  الخامس  الدائري  بالطريق  مم 
في  المتمثلة   ، العراق  ش��ارع  إلى  المطار 
بُقطر  ُش���رب  م��ي��اه  أن��اب��ي��ب  خ��ط  تنفيذ 
وُعمق  طولي  بطول 2.200ك��م  400م��م 
خط  لتغذية  2م  و  1.50م  بين  ي��ت��راوح 
400مم لمناطق شبنة )أ - ب - ج( وتقوية 
شبكة مياه حي السالم، من خط 900مم 
النهر  وخط  بنغازي  إلى  بنينا  من  الُممتد 
الصناعي تحت إشراف مكتب المشروعات 

بالبلدية.
الشركة العامة للمياه والصرف الصحي 
بنغازي تقوم بربط خط شارع لبنان لتقوية 
السالم  حي  بمنطقة  ال��ُش��رب  مياه  تدفق 
بسبب  للسوق  الُمجاورة  المنازل  خاصة 

وقوعها في نهاية خط شبكة المياه .
التجارب  تحت  ال��م��ي��اه  ض��خ  أن  يُ��ش��ار 
تسريب  وجود  وعدم  الضغوط  من  للتأكد 

في خطوط األنابيب .
األعمال  بأن هذه  بالذكر  والجدير  هذا 
االس��ت��ق��رار  إع���ادة  لجنة  م��ش��اري��ع  ضمن 

الخدمات  توفير  بهدف  بنغازي  لمدينة 
األساسية للمواطن .

بمكتب  للعاملين  وتقدير  شكر  تحية 
والعاملين  بنغازي  ببلدية  ال��م��ش��روع��ات 
بنغازي  الصحي  والصرف  المياه  بشركة 

وُغرفة العمليات والطوارئ بالبلدية .
#المكتب_اإلعالمي_بلدية_بنغازي

المياه  خط  رب��ط  أعمال  بنغازي  بلدية 
بالطريق  900م��م  الخط  على  مم   400

الدائري الخامس

اس��ت��ق��ب��ل ال��س��ي��د " اب��راه��ي��م 
حامد الشاوش عميد بلدية سبها 
سلطانة   " وال��س��ي��دة  ال��م��ك��ل��ف" 
البلدي  المجلس  عضو  القدوري 

سبها عن المرأة " كلُّ من #وزيرة 
االستاذة  المرأة  لشؤون  الدولة 
حورية الطرمال والسيدة #عضو 
مجلس النواب السيدة هناء الذيب 

لها والذي يضم  المرافق  والوفد 
عدد من مدراء اإلدارات ورؤساء 
األقسام في هيئة التأمين الطبي 

وصندوق التضامن االجتماعي.

كال  الزيارة  ستستهدف  حيث 
الكلى  وقسم  األورام  مركز  م��ن 
ب��م��رك��ز س��ب��ه��ا ال��ط��ب��ي وم��ب��ن��ى 

التضامن االجتماعي.

قام رئيس المجلس التسييري 
ل��ب��ل��دي��ة ط���ب���رق ال���س���ي���د ف���رج 
تفقدية  ب���زي���ارة  ب��وال��خ��ط��اب��ي��ة 
لمحطات تحويل الجهد 30/11 
الموجودة بجوار الملعب والجبيلة 
ال��ح��م��راء وس��ي��دي ي��ون��س وب��اب 

درنة ومحطة طريق امساعد.
هذا ورافقه في الزيارة كال من 
السيد  احمد عبدالحميد مفتاح 
الفرعي  ال��ت��ح��ك��م  دائ����رة  م��دي��ر 
مراجع  جمعة  وح��م��زة  المكلف 
محطات  تشغيل  مكتب  رئ��ي��س 

66/30 طبرق .

عميد  ال��س��ي��د  الح����ظ  وق����د 
البلدية غياب الشرطة الكهربائية 
واألمن والسالمة والنظافة داخل 

المحطات.
ك��م��ا الح����ظ االع����ت����داء على 
منها  المواطنين  من  المحطات 
سرقة عدد من النضائد وسرقة 

األبواب والكوابل.
وأثنى العميد على جهود رجال 
الكهرباء رغم الظروف المحيطة 

وقلة اإلمكانيات . 
راف��ق��ه ف��ي ال��زي��ارة ع��دد من 

أفراد جهاز الحرس البلدي.

عميد  ت��رأس��ه  تقابلي  اجتماع  ُعقد 
بلدية جالو المكلف السيد علي بوفرنينة 
وب��ح��ض��ور أع��ض��اء ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
الثقافة  مكتب  مدير  مع  الديوان  ووكيل 
جالو  مكتب  ومدير  المدني  والمجتمع 
ومفوض  وال��م��س��رح  وال��ف��ن��ون  للخيالة 
المدني  المجتمع  م��ؤس��س��ات  ومنسق 

جالو.
وذل�����ك ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ح����ال ه��ذه 
القطاعات ومناقشة برامجها المستقبلية 
حالياً  تواجهها  التي  المختنقات  واب��رز 

مناقشة  االج���ت���م���اع  خ����الل  ت���م  ح��ي��ث 
بالمدينة  اإلعالمي  للنشاط  مستفيضة 
المجتمع  م��ؤس��س��ات  ن��ش��اط  وأي���ض���ا 
المدني وأيضا عمل المكتب المستحدث 

للهيئة العامة للخيالء والمسرح .
المجلس  أك��د  االجتماع  ختام  وف��ي 
اإلع��الم  يلعبه  ال��ذي  الهام  ال��دور  على 
وم���ؤس���س���ات ال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن وأن���ه 
سيسعى وبشكل جاد لتوفير ما تحتاجه 
المناط  للقيام بدورها  المؤسسات  هذه 

بها.

إشراف : سعيد الصيد



9 أقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربياألحد 25 شوال 1442هـ الموافق 6 يونيو 2021م العدد )131(  

األعُين الَحمراء

وقف أمام الّشمس بعدما كان يستحّث 
ظهره  أعطى  الشاطئ،  نحو  الُخطى 
قدَميه  وأم��ش��اط  ومنكَبيه  ل��ل��ّري��اح 
المائل  الٌمبتل  والّذهب  المنسل  للزبد 
أضالعه  آخ��ر  موضٌع  خّصر  للبياض، 

بيديه، ثم فَرَدهما و استقر 
ارتطاِم  بضّجة  المكتنز  الهدوء  ذلك 
المزّرق  األخضر  اللون  ذل��ك  ال��م��وج،  
خلف  قلب  ظهر  ع��ن  يحفظه  ال���ذي 
البحري  النورس  ... نعم وصوت  ظهره، 
الرمادي الذي يعيد الذكريات لطفولة 

صاخبة 
حاول معه أن يتنفس بأريحّية، أغمض 
حمراء  تحميٍض  غرفة  لتصيَرا  عيناه 
بوضوح،  القديمة  ال��ص��ور  تستجلب 
التي كان يجري فيها  اللحظات  يتذّكر 
حافَي الوطيس ورفاقه، تلك الضحكات 
التي ابتلعها الموج اليوم، تلك األجساد 
التي تلعُقها الشمس، ذلك النشاط وهم 
يبتلعون الشاطئ بمعّداتهم، مظاّلتهم 
اليوم  تنغرس  ب��ال��رم��ل،  ُت��غ��رس  التي 

بقلبه 
من  ال��َم��وج  خطفه  ال���ذي  الطماطم 
ش��ط��ًا،  ليسقط  "خ���ال���د"  ص��دي��ق��ك 
خلفه،  و"س��ل��ي��م"  "ن����زار"  ليتدافعا 
ولتضحك أنت و"عالء الدين" و"سهيل" 
البصل  تقّشرون  ج��ل��وٌس  أنتم  بينما 
"أحمد"  وح��َده  باكيين،  فتضحُكون 
الخضراء،  البّطيخة  بدفن  ُمنشغل 
ب��أُذن  يهمس  مغتاضًا،  يخرج  خالد 
وهم  بَمكر  فيبتسمون  وسليم،  ن��زار 
لباسه  يخلع  لم  الذي  لعالء  ينظرون 
يهرع  يتحّسسه،  أن  للزبد  يتسنى  ولم 
األخير بالجري و قطعة البصل بيده، 
فاخر  بموكب  ونه  وَيجرُّ به  ُيمسكون 
البحر  يدخلون  الفرح،  هستيريا  من 
تبتّل  اآلخ���ر،  ه��و  ش��ط��ًا  ويسقطونه 

شعراته و ُتسبل أخيرا 
يتحّول  ثم  ال��رم��ادي،  النورس  يحوم 
لطائرة حربية سوداء ممقوتة، يحاول 
زياد إبعاد لونها الحقيقي عن ذاكرته، 
دموعه  لُمقلتيه،  يصل  البحر  ٍملح 

تنسل مجّددا، ال زال مغلق العينين 
.......

عيناك  ذاك���رت���ك،  ي���دغ���دغ  ال���زب���د 
المغلقتان أمام الشمس تزداُد احمرارًا، 
هادئًا  غ��ّرة  حين  على  البحر  يصبح 
وأحمد  سهيل  الداخلي،  صراخك  أمام 
البحر،  بجوف  وسليم  ون���زار  ع��الء  و 
لمعة  يعكس  أزرٌق،  البحر،  هو  ه��ادئ 
الشعاع المنسل، يلعب األصدقاء الُكرة 
بالبحر، وحدهم دونك، وكأنك منهمك 
في  دم��وع��ك  تنهمر  ال��ص��ور،  ب��أخ��ذ 
هدوء، تلتف نحو البحر، ال زال رفاقك 
فقد  دون��ك،  الكرة،  يلعبون  بذاكرتك 
كنت  لطالما  التي  الصورة  من  تالَشيت 
فيها تبتسم، أي ابتسامة هي تلك التي 
تحملها اليوم، تحاوُل اآلن فتح عيَنيك 
أرضا،  فتسقط  بالُصَور،  الممتلئتين 

بات البحر حول رفاقك أحمر..
الطريق،  باتجاه  باكيا  مسرعا  تهرع 
س��ت��ل��ع��ن ال���ّل���ون األح���م���ر، وس��ت��ع��ود 
روحك  لتسترّد  القادم  الصيف  وحيدًا 

المسروقة.

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

ُمرهق!

ما يستحق الكتابة 

النني عربية

■ بقلم : خديجة الفراوي 

■ بقلم : أالء خالد الطير 

■ بقلم: إبِتهال العوكلي

موارًبا  تركته  اّل��ذي  الباب  من  إليك  تنظُر 
جهٍد  قليل  حّتى  لديك  يتبَق  فلم  دون��ك؛ 

لُتغلقه!
أيامك،  ُمتوسًدا  سريرك  على  ُممّدًدا  تراَك 
ال شيء منك يتحرك كجثٍة هامدٍة لم َيُحل 
وزف��راٍت  شهقاٍت  غير  مأتمها  ضجيج  دون 

هادئة. 
ُتهمك،  ال  ك��أّن��ك  ل��أح��داث  نفسك  ُت��س��ّل��ُم 

لُتكبلك بها زمًنا أنت ُمقيٌد به بإرادتك! 
مرساٌة بداخلك تأبى أن ُترفع .. 

على  لتمارَس  الفصول  سفينتك  على  تمّر 
أشرعتك مزاجها المتقّلب 

وبحُرك يؤثر الّصمت في حضرتها، 
وسهر  م���رٍض،  رحلة  ك��أّن��ك  بالّتعِب  ش��ع��وٌر 

انتظاٍر، وخيبة أمٍل! 
كمحاوالِت الّتأتأة والّرجوِع سالًما ..

كّل األشياء تستخدمك كنفٍق، تعبرك لتصل 
بيد أّنَك ُمغلق، ُمرهٌق أنت كحرٍب خاسرة!

َعثرات  ِفي  الِكتابة  يستحق  ما  ِإن 
الَحياة وَهزائمها الَدائمة، 

ل��ي��َس ت��ق��ِدي��رك َع��ل��ي َش��ه��اداِت��ك 
الِعلمية 

الٌمختالة  ال��ذات��ي��ة  ِسيرتك  وال 
باإِلنجازات،

وِظيفته  أو  ِم��ن��ا  ٌك���ل  َم��ْرك��ز  واَل 
َتعريفًا  ِإْسمه  َقبل  َتسبقه  ال��ّذي 

َأْوِإحتفاءًا به، 

ِإّن َمايْستحق الَتْدوين ِفعاًل، 
َلحظة َصاِدقة تعيشها َبْينك وبيَن 

َذاتك 
لحظة أستثمرت فيها إنسانيتك، 

لحظة َعَطاء َعِظيمة 
تنازل سامي، 

ِصَراعك َأْنت َونفسك ٌكل َيوم، 
ِجهادك الٌمْستمر، 

تربتك على َكِتف َأحدهم َيومًا،  

اإِلْنِغماس في َقاع اأَللم 
لحظات السعادة العارمة، 

ٌدنّوك من الَطمأنية وَأنت َتْستْشعر 
معية الّله ِفي لحظة إحتياج، 

دعوة صادقة تذٌكر ِبها أحدهم، 
في  جهدت  دع��وة  تحقق  لحظة 
مايستحق  إن  ط���وي���اًل،  طلبها 

الكتابة فعاًل 
كل مْعَنوى لْم َتْجِزي َعْنه الَمادة.

النني عربية 
وبعروبتي اتباهى 

في رحم البالغة تكورت
وفي كَنَف المعاني تكونت

وامِق فمي بحرف الضاد 
اكثر من حمرة الشفاه

عربية بلسان بين الناطقين  
يفوح عطًرا بالمعنى واللفظ

عربية بصوٍت
يعلو بالفصاحة في االرجاء 

صداه يردد الضاد
وفي االنحاء َيرّتل

انا العربية وبعروبتي اتباهى
لي لغة بالنحو والصرف تتعاقد

وبخطوطها المنمقة تتعالى
انا العربية بدمي تسري 

احرفها ومعاجمها
لها من الكلمات نهًرا يعج بها 

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

وتعوج لسانه بغير ضادها،
ارَعُن َمن حسب ان الحضارة تمكن 

في غير ابجديتها
وهي لغة القراءن واالنبياء،

جعل التعجيز في طياتها 
ال تشيخ وال تندثر 

ستظل سامقة ومرموقة ومنبلجة 
من بين جل اللغات

■ بقلم : نادية فضيل عبدالجليلَصفقات الُخدالن 

ْض  الَسبيل لَدّي ِفي مْعرَفْة اْلمِزيْد َعن َهذا اْلعاَلم اْلُمكتَّ
َزمْن  ِفي  نِعيْش  َنا  َأنَّ َواليْؤسُفِني   ، واْلَخيَباْت  ِبالَخراْب 
ِفي  َحقيقًة  تْحدث  اّلتي  مرِئيه  الالَّ اأَلْشياء  ِمن  الَخوف 
واِرع إّنها أْقدار َحْتمية الَمفْر ِمنَها َوالُقبوْل  ة أَحد الشَّ َأزفَّ
ماِويه  بَها من اإِليماْن ؛ ماُيْؤِسُفِني ُهوا َأْن َتظل أْفكاِري السَّ
ي وَأعَلم َيقينًا بَأّنها اْلحَقيَقه اْلُمّره  ب ُحدوْث َهذا الشَّ ُتَكذِّ
، الّتي َلْم ُتْكسر َقلِبي فَحسب ِإنه َيْحترْق َيالله، لَما تْأخد 
ُكل األْشياء ِصفة الَهشاَشه ، لَما النْثبْت ؟ أَنا حقًا الأِريد 
مْن هَذا اْلعالم إاّل الّثبات ؛ الّثبات فحْسب ، لُرّبَما أَنا أيضًا 

هّشه ، وقلِمي هْش ، وكلَماِتي هّشه ، َفقْط قلِبي َلم يُكن 
ينُبْض  ك��اَن   ، الُخدالْن  صفَقات  من  بالّرغْمِ  هْش  يومًا 
ويَتألْم ، يْنُبض ويَتألم ، حقًا ُأَبالي وَيْنَتاُبِني الَخوَف ِمن 
على  ِفيِه  الّتعرف  والَأْسْتِطيُع  الِمرآه  أَمام  ِفيه  َأقْف  يوٍم 
نْفِسي ، إّني أقاِوْم ِبالّرغِم مْن ُكل ِتلَك الُجروْح َشيئًا واحدًا 
ِبداِخلي يومًا  الّتي  الّطفله  روَح  أاّل تموْت  ، وهَوا  فحْسب 
َذلك  أن َفقدت  أْصبح سَعيده  لْن  بأّني  أْحَسْسُت  ، لطاَلما 
ْب علّي أْن أِقف ِفي ُمنتَصف الَخراْب والَخيباْت ،  ، َأيَتوجَّ

َهكَذا ، ِبالّشْكل الّذي َتَخّيلتُه وَأْصرخ ؟!
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جمتمع مدني
إشراف : عمر جابر

اجتماع تقابلي بين مفوضية المجتمع المدني ببنغازي ومعهد الواليات المتحدة للسالم

اجتماع مشترك بين هيئة اإلغاثة ومفوضية شؤون الالجئين

إنعقاد اللقاء التقابلي السنوي السادس بين مفوضية المجتمع 
المدني والمنظمات األجنبية في ليبيا

منظمة “من األرض إلى البحر” تدعوا أهالي بنغازي لتوثيق نسبة التلوث بمناطقهم

الطفولة  لحماية  الدولية  المنظمة  أقامت 
وذوي اإلعاقة، الجلسة الحوارية الثانية بعنوان 
“قانون رقم )5( لسنة 1987 م للمعاقين بين 

الحقوق والتطبيق”.
هذا  وتم خالل الجلسة تناول المادة “السابعة 
عشر” في القانون؛ وهي مادة التأهيل أو إعادة 
إلى  اإلع��اق��ة،  ذوي  األش��خ��اص  وح��ق  التأهيل 
جانب تطرق إلى المادة  السادسة وهي احتياج 

المعاق بعد تأهيله إلى العمل.
حقوق   ت��ك��ون  أن  على  المشاركين  وأت��ف��ق 
الطبي،  التأهيل  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
أن  للدولة، وعلى  ملزم  والنفسي  واالجتماعي، 
التخطيط  في  ال��دول��ة  خطة  ضمن  من  يكون 
حوارية  جلسات  إقامة  إل��ى  باإلضافة  العام، 
ال��ق��ان��ون، وذل��ك  ب��اق��ي م���واد  أخ���رى تتضمن 
ال��ج��ه��ود   SHARP م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ش��راك��ة 
المشتركة لدعم سيادة القانون في ليبيا بتمويل 

اإلتحاد األوروبي. 

إلتقت يوم األحد الماضي رئيس مجلس ادارة 
ابريكة   / االس��ت��اذه  المدني  المجتمع  مفوضية 
 / السيد  ليبيا  لدى  األلماني  السفير  مع  بالتمر 
التنفيذي  المدير  بحضور  وذل��ك   ، أُفتشا  اولفر 
مستشار  و  المقصبي  السيد/ابراهيم  للمفوضية 
مجلس ادارة المفوضية السيد / رضا البرغثي . 
وال��وف��د  السفير  بالسيد  الترحيب  ت��م  حيث 
مساعدة  في  االلماني  الدور  وتثمين  له  المرافق 
الليبيين على استكمال مسار بناء الدوله والتطلع 
الي دور اكبر من الدولة االلمانيه في هذا االتجاه.. 
المفوضية من جانبها على ضرورة  اكدت  كما 
والبرلمانيه  ال��رئ��اس��ي��ه  ب��االن��ت��خ��اب��ات  التمسك 
السفارة  م��ن  وت��أم��ل   .. الشعب  م��ن  ال��م��ب��اش��ره 
الحكومية  غير  االلمانية  للمنظمات  تشجيعها 
على العودة للعمل في ليبيا .. وابدت المفوضية 
التي  الصعوبات  كافة  لتذليل  الكامل  استعدادها 
المفوضية  بين  ال��ع��الق��ة  وان  خ��اص��ة  تواجهها 
تتسم  االل��م��ان��ي��ه  ال��م��دن��ي  المجتمع  ومنظمات 
التوقيع على  ذلك في  ويتمثل  والتعاون  بالحركية 
كل  مع  السابقة  السنوات  خالل  تفاهم  مذكرتي 

من:
منظمة فريدريتش ناومان ومنظمة فريدريتش 
ايبرت االلمانيتين . واكد السفير من جانبه على 
اهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني 
المدنية  القيم  تعزيز  في  المفوضية  خلفهم  ومن 
والديمقراطية من حياديه ايجابيه واستقالليه... 
ك��م��ا اك���د ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وس��ي��ع م��ج��االت 
الشراكة والتعاون خالل الفترة القادمة باالضافه 
الي عده مواضيع تم التطرق اليها في هذا اللقاء 

التقابلي الهام ..

المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي 
اإلعاقة تنظم جلسة حوارية 

رئيسة مفوضية المجتمع المدني تبحث مع السفير األلماني 
أهمية دعم دور المجتمع المدني في المرحلة القادمة

عقد صباح يوم الخميس 
بنغازي  بمدينة  ال��م��اض��ي 
رئيس  ب��ي��ن  تقابليا  ل��ق��اءا 
المدني  المجتمع  مفوضية 
السيدة المستشاره/ مبروكه 
بالتمر، ومدير برامج الشرق 
افريقيا  وش��م��ال  االوس���ط 
المتحدة  ال��والي��ات  بمعهد 
ل��ل��س��الم ال��س��ي��د ال��دك��ت��ور/ 
إي���ل���ي اب����و ع�����ون، وم��دي��ر 
شمال  مركز  ليبيا-  برنامج 
االوس��ط  وال��ش��رق  افريقيا 
ال��س��ي��د / ن��اي��ت وي��ل��س��ون 
لهما  ال���م���راف���ق  وال����وف����د 

التنفيدي  المدير  وبحضور 
للمفوضيه السيد / ابراهيم 

المقصبي.
ويعتبر هذا المعهد الذي 
االمريكي  الكونغرس  اسسه 
المركز  بمثابه   1984 عام 

االستشاري له ....
وجاء هذا اللقاء في اطار 
والعمل  التعاون  سبل  تقوية 
وتوسيع  وب��ح��ث  المشترك 
الشراكة في سياق المشاريع 
ال��ن��اج��ح��ة وب��ن��اء ش��راك��ات 
جديده في إطار بناء السالم 

وتعزيز االستقرار ..

العامة  ب���اإلدارة  عقد 
لإلغاثة  الليبية  للهيئة 
اإلنسانية،  والمساعدات 
الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم 
ضم  مشتركاً  اج��ت��م��اع��اً 
إدارة  ل���ج���ن���ة  رئ����ي����س 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���س���ي���د س��ع��د 
مكتب  وم���دي���ر  ال��ع��ب��ار 
بالمنطقة  ال��م��ف��وض��ي��ة 
ال��س��ي��د علي  ال��ش��رق��ي��ة 
بيبي،  ومنسق المفوضية 
صالح  السيد  ببنغازي 

نجم.

وب����ح����ث االج���ت���م���اع 
بين  المشترك  ال��ت��ع��اون 
ال��ه��ي��ئ��ة وال��م��ف��وض��ي��ة، 

وك�����ذل�����ك االإف����اق����ي����ة 
الطرفين  بين  المبرمة 
وإمكانية توسيع الشراكة 

ف���ي م���ج���االت ع���دي���دة، 
ت���س���ت���ه���دف ال���ت���دري���ب 

والتطوير .

ومن جهته، عبر السيد 
شكره  ع��ن  بيبي(  )علي 
وإم��ت��ن��ان��ه ل��ل��م��ج��ه��ودات 
الهيئة كونها  تبذلها  التي 
شريك إستراتيجي ومهم 
ل��ل��م��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة 
ل���ش���ؤون ال��الج��ئ��ي��ن فى 

ليبيا .
هذا وأثنى رئيس لجنة 
جهود  على  الهيئة  إدارة 
ومساهمتها  المفوضية 
ف������ي دع��������م ال����ف����ئ����ات 

المتضررة في ليبيا. 

اللقاء  الماضي  االثنين  ي��وم  صباح  انعقد 
مفوضية  ب��ي��ن   ال��س��ادس  السنوي  التقابلي 
غير  االجنبية  والمنظمات  المدني  المجتمع 
الحكومية العاملة في ليبيا وذلك بقاعة وزارة 

االقتصاد بمدينة بنغازي .
اح��دى  ال��س��ن��وي  ال��ت��ق��اب��ل��ي  ال��ل��ق��اء  يعتبر 
التقاليد التي تحرص المفوضية على تنظيمها 
والذي تمت هذا العام برعاية غرفة الصناعة 

والتجارة والزراعة بنغازي.
على  ك��ان  الكلمات  من  بعدد  اللقاء  افتتح 
المفوضية  ادارة  مجلس  لرئيس  كلمة  رأسها 
المستشارة ابريكة بالتمر وكلمة لرئيس غرفة 
الصناعة والتجارة والزراعة السيد عبد المنعم 

السعيطي .
تلى ذلك كلمة المدير التنفيذي للمفوضية 
السيد ابراهيم المقصبي والتي تخللها عرضا 

مرئيا تعريفيا بالمفوضية ..
فيما تولى مدير ادارة المنظمات االجنبية 
اللقاء  ادارة  االمين  لقمان  السيد  بالمفوضية 

واالشراف عليه والتنسيق له.
االجنبية  المنظمات  تقديم  ذلك  فور  بدء 
عروضها المرئية والتي تضمنت نبذة تعريفية 
لكل منظمة باالضافة الي المشاريع والبرامج 
العام 2020 وكذلك  تنفيذها خالل  تم  التي 
المتوقعة  وم��ش��اري��ع��ه��ا  ال��م��ن��ظ��م��ات  خ��ط��ط 

في2021.

والجدير بالذكر ان اللقاء شهد حضور عدد 
باالضافة  للمنظمات  االقليميين  المدراء  من 
من  المحليين  الشركاء  من  عدد  حضور  الي 
وبعض  الليبية  المدني  المجتمع  منظمات 

الجهات العامة والخاصة .
مداخلة  ال��ل��ق��اء  شهد  ال��س��ي��اق  ذات  وف��ي 
االم��م  ل��ب��رن��ام��ج  المقيم  االق��ل��ي��م��ي  للمدير 
عبر  نتو  ج��ي��راردو  السيد  االنمائي  المتحدة 

تطبيق )زووم(.
وي���ذك���ر ان ع���دد ال��م��ن��ظ��م��ات االج��ن��ب��ي��ة 
عشر  السبعة  ناهز  قد  اللقاء  في  المشاركة 
منظمة اجنبية تنوعت جنسياتها بين االمريكية 
واالنجليزية والفرنسية وااليطالية والسويسرية 

والنيرويجية والدنماركية والهولندية .
ك��م��ا ش��ه��د ال��ل��ق��اء ح��ض��ور ال��س��ادة نائب 

رئيس مجلس ادارة المفوضية السيد محمود 
البرعصي باالضافة الي اعضاء مجلس االدارة 

السيدان عمر الفضيل وحمد بوعذبة.
وق���د ت���م االس��ت��ع��ان��ة ب��ف��ري��ق ال��ب��رت��وك��ول 
العربي  ال��رب��ي��ع  ق���وة  لمنظمة  واالس��ت��ق��ب��ال 

باالضافه الي فريق من الهالل االحمر ..
اللقاء والذي استمر لست ساعات  واختتم 
ال��س��ادة  قبل  م��ن  واش����ادة  بنجاح  متواصلة 
على  مداخالتهم  في  اك��دو  والذين  الحضور 
للوقوف  دوري��ا  اللقاء  ه��ذه  مثل  عقد  اهمية 
اهم  على  للتعرف  وكذلك  انجازه  ماتم  على 
المنظمات  ع��م��ل  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ص��ع��وب��ات 
ومحاوالت حلحلتها واخيرا البقاء الراي العام 
المحلي على اطالع بكافة تفاصيل هذا الملف 

الحيوي .

دعت منظمة من األرض إلى 
المتخصصة  التطوعية  البحر 
في مكافحة التلوث يوم األربعاء 
بنغازي  مدينة  أهالي  الماضي، 
إلى توثيق نسبة التلوث بأحياء 
فريق  م��ع  وال��ت��واص��ل  المدينة 

التابع للمنظمة.
المنظمة  ب���دأت  وق���د  ه���ذا 
لمجابهة  تنفيذ خطة عمل  في 

المشاكل البيئية داخل المدينة، 
س��ي��ك��ون  ال��ت��وث��ي��ق  أن  م��ب��ي��ن��ة 
ع���ن ط��ري��ق ال��ت��ق��اط ال��ص��ور 
البريد  عبر  المنظمة  ومراسلة 
صفحتها  عبر  أو  االلكتروني، 
فيسبوك  موقع  على  الرسمية 
م��رف��ق��ة ب���أس���م���اء ال��م��ن��اط��ق 
القمامة  تكدس  أماكن  ووصف 

بين االحياء بدقة. 



إشراف : معتز ونيس

بنغازي : قسم شرطة النجدة يلقي القبض على مشعوذ خطير متلبسًا بأعمال السحر في منطقة السلماني

قاتل هرب من شرطه القاهرة فضبط من شرطه بنغازي

اجدابيا : ضبط قنطارين من مخدر الحشيش

قسم البحث الجنائي بمدرية امن بنغازي 
يضبط ساحرة تخلط الشعوذه بالرذيله

ال��داخ��ل��ي، ضبط ليبي  أع��ل��ن ج��ه��از األم���ن 
سبائك  كيلوجرام   3.520 بحوزته  الجنسية 

ذهب قبل تهريبها في مطار مصراتة.
ووفق بيان صحفي صدر عن االمن الداخلي 
مصراتة  م��ط��ار  بمنفذ  ال��ج��ه��از  أع��ض��اء  ف��إن 
)ف.ن.و.ع(  المدعو  ضبط  من  تمكنوا  الدولي 
ليبي الجنسية مواليد 1991 عند مروره بجهاز 
التفتيش األمني وبحوزته سبائك من الذهب تزن 
3.520 كيلوجرام، يخبئها داخل جهاز حاسب 

آلي محمول )الب توب(.
بشأن  القانونية  اإلج����راءات  ات��خ��دت  فيما 

المتهم، وأحيل إلى جهات االختصاص.

طرابلس  ال��ق��ان��ون  ان��ف��اذ  ادارة  ف��رع  أع��ل��ن 
باإلدارة العامة للعمليات ابرز إحصائيات خالل 

شهري أبريل ومايو لسنة 2021م .
وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة 
الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر فيسبوك 
المقبوض عليهم والمطلوبين  بلغ عدد  فإن قد 
لدي النيابة العامة أربعة وستون شخص "64" 
داخل العاصمة طرابلس، وذلك على ذمة عدد 
من القضايا الجنائية كالقتل والسرقة باإلكراه 
وكذلك  واإلب��ت��زاز،  والنصب  المسلح  والسطو 
عليهم  والمحكوم  السجون  فارين من  أشخاص 

بالسجن إلرتكابهم عدد من الجرائم..
وك��م��ا ق��ام ال��ف��رع باتخاذ ك��اف��ة االج���راءات 
الى  واحالتهم  المقبوض عليهم  القانونية حيال 

جهات االختصاص.

عبر  بنغازي  مدينة  امن  مدرية  قالت 
فيسبوك  موقع  علي  الرسمية  صفحتها 
ببنغازي ضبط  العروبة  شرطه  مركز  ان 
خطر  ومسجلين  مطلوبين  م��ج��رم��ي��ن 
عشر  من خمسة  أكثر  ذمته  في  أحدهم 

قضية.
قائلة  الواقعة  عن  المدرية  وتحدثت 
ثالثة  بين  مشادة  حصلت  فترة  قبل  انه 
من  ب��ال��ق��رب  ال��ع��ام  بالطريق  أش��خ��اص 
مركز شرطة العروبة حيث وصلت اشاره 
المركز  أعضاء  وأنتبه  بالواقعة،  سريعه 
قام  أحدهم  أن  ولوحظ  المشاجرة  إل��ى 
وقائم  ن��وع مسدس  ن��اري  س��الح  بإشهار 
الفور  على  اآلخ��ر،  الطرف  تهديد  على 
المشادة  لفض  المركز  أع��ض��اء  تحرك 

ح��اول  حينها  عليها  القائمين  وض��ب��ط 
أعضاء  بتهديد  المتشاجرين  الشخصين 
المركز حيث احدهم هدد بتفجير قنبلة 

يدوية نوع رمانة، 
وكيفية  وخبرته  األم��ن  رج��ل  وبحنكة 
اإلج��رام��ي  ال��ن��وع  ه��ذا  مثل  م��ع  التعامل 
وبكل شجاعه أستخدم فيها رجاحة العقل 
والحزم بان واحد حتى تم ضبطهم ونزع 
السالح والمتفجرات منهم وبتفتيشهم تم 
ضبط عدد إثنان قنبلة يدوية ومسدس 9 
ملم ومع الثاني مسدس نوع تركي ) تير( 
ومستندات تخص الشخص اآلخر القائم 
بالمشادة معهم، حيث كانو في حالة غير 
وكما   ) المخدرات  تأثير  ) تحت  طبيعية 
تم تفتيش المركبة اآللية الخاصة بهم تم 

ضبط قنينة يوجد بها سائل أبيض يشتبه 
 ( ن��وع  أبيض  س��الح  وأيضا  خمرة  بأنها 
بها  يوجد  الحجم  صغيرة  وقنينة  كمية( 
 )RIVOTRL( نوع  سائل  قليلة  قطرات 

روح األقراص المخدرة،
بأن  أف��اد  المشتكي  مع  وباالستدالل 
معه  المشادة  على  القائمين  الشخصان 
الخاصة  اآلل��ي��ة  المركبة  بصدم  ق��ام��وا 
عليه  باالعتداء  وقاموا  عليه  ونزلوا  به 
مركبته  زج��اج  بإتالف  وقاموا  بالضرب 
وأشهروا على رأسه السالح وقاموا بسلب 
خاصة  ومستندات  وهاتفه  مالي  مبلغ 
به، ومن ثم قام بمالحقتهم حتى وصلوا 
علي مقربه من مركز شرطة العروبة قام 
باعتراض طريقهم ودخل في مشادة معهم 

حتى وصلو أعضاء المركز،
وب��ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��م��ل األم���ن���ي ت���م حجز 
المراكز  جميع  على  والتعميم  المتهمين 
الرئيسيه  العمليات  غرفه  عبر  واألقسام 
تبين أن  ب��ن��غ��ازي ح��ي��ث  أم���ن  ب��م��دي��ري��ة 
ستة   16 ذمته  على  األول  فيه  المشكو 
عشر قضية في قسم البحث الجنائي و 
الثاني على ذمته محضر واحد في مركز 
إلى قسم  نقله  تم  الكويفية حيث  شرطة 
نسب  ما  بكل  وأعترف  الجنائي  البحث 

إليه .
المضبوطات  جميع  تحريز  تم  عليه 
النيابة  إل��ى  المتهمين  برفقة  وإحالتها 
العامة لإلجراء وتم إيداعهم في مؤسسة 

اإلصالح والتأهيل بنغازي .

مصراته : ضبط ليبي بحوزته 3.5 
كيلو سبائك ذهب مخبئة داخل " الب 

توب " قبل تهريبها عبر المطار 

طرابلس: ادارة انفاذ القانون تعلن القبض علي 
64 مطلوب في قضايا قتل وسرقة وسطو 

مسلح ونصب وابتزاز خالل أبريل ومايو 

مركز شرطه العروبة ببنغازي يضبط مجرمين مطلوبين ومسجلين خطر أحدهم في ذمته أكثر من خمسة عشر قضية

اعلن قسم شرطة النجدة بنغازي 
منطقة  ف��ي  مشعوذ  علي  القبض 
بناًء على  بالمدينة وذلك  السلماني 
فرج  الداخلية  وزارة  وكيل  تعليمات 
مباشرة  وال��ص��ادرة  العبدلي  اقعيم 
النجدة  ُش��رط��ة  قسم  رئ��ي��س  ال��ي 
بنغ�ازي عقيد جمال جمعة العمامي  
االيجابية  النتائج  تحقيق  اجل  من 
الكفيلة بتحقيق األهداف المنشودة 
الجريمة  نسبة  لخفض  ال��رام��ي��ة 
ولنشر األمن واألمان في المدينة .

و عبر منشور نشر في صفحته 
قسم  قال  فيسبوك  علي  الرسمية 

شرطة النجدة بنغازي انه " بفضل 
قسم  أف���راد  يبذلها  التي  الجهود 
ُشرطة النجدة لنشر األمن واألمان 
وتطبيق الخطط األمنية وبتوجيهات 

القسم  رئيس  السيد  من  مباشرة 
حيُث تم دعم عمل االعضاء بقوات 
القسم  م��ن  بحثية  وأخ���ري  تحري 
نفسه ومن خالل مالحقة المجرمين 

القانون وردت  الخارجين عن  وردع 
معلومات من احد المصادر السرية 
م��ش��ع��وذ خطير  ت���واج���د  م��ف��اده��ا 
بمنطقة السلماني على الفور عقب 
اع��داد كمين  تم  اإلج���راءات  تقنين 
قيامه  أث��ن��اء  متلبسا  وضبطه  ل��ه 
حيث  وال��ش��ع��وذة  السحر  بطالسم 
األدوات  من  العديد  بحوزته  ضبط 

التي تستعمل في السحر . 
تحريز  ت��م   " المنشور  وبحسب 
للقسم  ب��ه  واالن��ت��ق��ال  ال��م��ب��رزات 
للتحقيق معه واستكمال اإلجراءات 

القانونية حياله ". 

البحث  ان قسم  بنغازي  امن  مدرية  أعلنت 
الجنائي التابع لها نمكن من القبض علي قاتل 
هارب من االمن في جمهورية مصر العربية .

و تحدث المدرية عن الواقعة عر صفحتها 
الرسمية علي فيسبوك قائلة انه " وردت إلى 
الجنائي معلومات مفادها وجود  البحث  قسم 
شخص من الجنسية المصرية متهم في قضية 
دولة  إلى  بالهروب  وق��ام  دول��ة مصر  في  قتل 

ليبيا وتحديداً مدينة بنغازي ".
قامت   " انه  المدرية  قالت  ذلك  علي  وبناء 
الجنائي  البحث  بقسم  التحريات  مجموعة 
عن  ال��م��ع��ل��وم��ات  وج��م��ع  وال��ت��ح��ري  بالبحث 
من  ق��در  أكبر  وبجمع  إقامته  ومكان  القاتل 
إحدى  في  إقامته  مكان  وتحديد  المعلومات 

له  محكم  كمين  إع��داد  تم  بالمدينة  ال��م��زارع 
حيث تم ضبطه وباالنتقال به إلى قسم البحث 

الجنائي".

أواخر  في  بأنه  أعترف  معه  وباالستدالل 
قد  رمضان   27 ليلة  وتحديداً  رمضان  شهر 
تشاجر مع مواطن مصري في القاهرة شارع 
طعنات  ع��دة  بطعنه  ق��ام  وق��د  اللبن  صفت 
أدت إلى وفاته وقد هرب إلى دولة ليبيا عبر 
الصحراء تهريب عن طريق تجار الهجرة الغير 
الف  عشر  خمسة   15000 بمبلغ  شرعية 
جنيه مصري وقد قام بدفع مبلغ 2000 ألفان 
دينار ليبي ألحد المهربين قام بنقله إلى مدينة 
إقامته  تغيير  ينوي  كان  بأنه  أفاد  كما  بنغازي 

عدة مرات خوفاً من ضبطه،
عليه تم إيداعه في الحجز القانوني واتخذت 
ضده كافة اإلجراءات القانونية الالزمة وتمت 

إحالته إلى المحامي العام لالختصاص، .

وزارة  وك������ال������ة  أع����ل����ن����ت 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة 
الشرقية  ال��وط��ن��ي��ةب��ال��م��ن��ط��ق��ة 
ض��ب��ط ق��ن��ط��اري��ن م���ن م��خ��در 

الحشيش في أجدابيا.
الرسمية  الصفحة  بحسب  و 
للشؤون  الداخلية  وزارة  لوكالة 
الفنية في المنقطة الشرقية فإن 

" عملية الضبط تمت بعد ورود 
معلومات بوجود تشكيل عصابي 
المخدرة  ال��م��واد  بتهريب  يقوم 
المنطقة  م��ن  كبيرة  وبكميات 
الغربية إلى المنطقة الشرقية ".

ال��وزارة إلى تشكيل  وأش��ارت 
فريق عمل لمتابعة المعلومة من 
قبل فرع اإلدارة أجدابيا، وبعدها 

ت���م ض��ب��ط ش��اح��ن��ة ب��ال��ط��ري��ق 
الساحلي من مدينة البريقة إلى 
تفتيشها  وعند  أجدابيا  مدينة 
تقدر  كمية  على  بداخلها  عثر 
الحشيش  مخدر  من  بقنطارين 
اتخذت  فيما  داخ��ل��ه��ا؛  مخبأة 
وإحالة  القانونية،  اإلج����راءات 

القضية إلى النيابة.

وردت إلى قسم البحث الجنائي 
معلومات  ب��ن��غ��ازي  أم��ن  بمديرية 
مفادها قيام إمرأة بأعمال شعوذة 
المدرية  أعلنت  ما  بحسب  وسحر 
ع��ب��ر ص��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ي ف��ي��س��ب��وك 

الجمعة .
أيضا  ورد  انه  المدرية  تابعت  و 
بخلع  تقوم  بأنها  المعلومات  ف��ي 
مقاطع  نفسها  وتصوير  مالبسها 

ف��ي��دي��و ل��الس��ت��دراج وب��اس��ت��دع��اء 
زوجها أكد صحة المعلومات ومعه 
مقاطع فيديو لها وهي تقوم بخلع 
إغ��راء  بحركات  وت��ق��وم  مالبسها 
وتقوم بأعمال غير أخالقية ألبنها 
وتأخذ منه مادة تستخدمها للسحر 

والشعوذة ".
وبضبطها وأحضارها إلى قسم 
المدرية  بحسب  الجنائي  البحث 

معها  اإلستدالل   " انه  أك��دت  التي 
اعترفت بأنها تقوم بأعمال السحر 
إرجاعه  لغرض  لطليقها  والشعوذة 
إمرأة  به عن طريق  قامت  ما  وإن 
عن  عليها  تعرفت  اخ��ري  ساحرة 
طريق مواقع التواصل االجتماعي".

ع��ل��ي��ه أت����خ����ذت اإلج��������راءات 
إلى  وإح��ال��ت��ه��ا  ض��ده��ا  القانونية 

النيابة العامة لإلجراء .

األحد 25 شوال 1442هـ الموافق 6 يونيو 2021م العدد )131(  11

حوادث



12 الرياضة
األحد 25 شوال 1442هـ الموافق 6 يونيو 2021م العدد )131(  

التقى القائد العام للقوات 
المشير  الليبية  الُمسلحة 
األرب��ع��اء  ي��وم  حفتر،  خليفة 
ال���م���اض���ي؛ ف���ري���ق ال��ن��ص��ر 
عقب  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  األول 
تتويجه ببطولة كأس السوبر 

المحلية.
تهانيه  العام  القائد  وق��ّدم 
وإدارة  ال���ف���ري���ق  ل��الع��ب��ي 
والجماهير  النادي  وجماهير 
النصر  فريق  بفوز  الرياضية 

ببطولة كأس السوبر.

وأك���د ال��ق��ائ��د ال��ع��ام على 
أه��م��ي��ة ال���ري���اض���ة وال����دور 
االج���ت���م���اع���ي وال���ث���ق���اف���ي 
ل���ألن���دي���ة؛ ك��ون��ه��ا م���ن أه��م 
الشعوب  ل��ت��ق��ارب  ال��وس��ائ��ل 

وتعاونها.

بعد تتويجه بكأس السوبر..
القائد العام يستقبل فريق النصر

بهدفي )بودبوس( األهلي يعتلي صدارة المجموعة األولى

السلة  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  إنتخاب  تم  
الحالي الدكتور "فؤاد برغش" لفترة رئاسية ثانية 
انتخابات الجمعية  اربع سنوات في ختام  تستمر 
صوتاً   40 على  قائمته  حصول  بعد  العمومية 
مقابل 18 صوتاً فقط لقائمة المهندس "علي بن 

شعبان"
بمشاركة  أم��س  ي��وم  االن��ت��خ��اب��ات  وج���رت 
السلة  كرة  التحاد  العمومية  الجمعية  أعضاء 
م��ن مختلف مدن  ن��ادي��اً  ت��ض��م  )18(  ال��ت��ي 

ومناطق ليبيا .

ذكر مكتب اإلعالم باتحاد كرة القدم المصغرة 
ان ليبيا ستشارك في بطولة أفريقيا الثانية لكرة 
القدم المصغرة والتي ستقام بنيجيريا في يوليو 

المقبل. 
ليبيا،  16منتخبات  البطولة  في  وسيشارك 
بوركينا  ت��ون��س،  ال��ج��زائ��ر،  ال��م��غ��رب،  نيجيريا، 
فاسو، زامبيا، رواندة،  ساحل العاج، مصر، بنين، 
السنغال،  أفريقيا،  جنوب  جيبوتي،  الصومال، 

وغانا . 

إنتخاب رئيس االتحاد الليبي لكرة السلة الحالي 
الدكتور "فؤاد برغش" لفترة رئاسية ثانية 

ليبيا تشارك في بطولة أفريقيا 
الثانية لكرة القدم المصغرة والتي 

ستقام بنيجيريا يوليو المقبل

كتب : سيف النصر أمبية
تصوير : أمحمد الفرجاني

إب���راه���ي���م   ( ال����الع����ب  أك�����د 
بودبوس ( صدارة فريقه األهلي 
دون  األول���ى،  المجموعة  ل��ف��رق 
ل��ه وما  ال��رج��وع إل��ى مسألة م��ا 
لفوز  لفريقه  قيادته  عقب  عليه، 
مستحق وغال على ضيفه نجوم 
أجدابيا بنتيجة هدفين نظيفين، 
األخيرة  الجولة  إطار  في  وذلك 
ال���دوري  م��ن  ال��ذه��اب  لمرحلة 

الليبي الممتاز لكرة القدم. 
أحتضنها  التي  المباراة  هذه 
م��ل��ع��ب ش���ه���داء ب��ن��ي��ن��ه - ي��وم 
توسطها   - ال��م��اض��ي  األرب���ع���اء 
الشلماني  )معتز  الدولي  الحكم 
( ل���م ت��ش��ه��د خ���ط���ورة ك��ب��ي��رة، 
السانحة  الفرص  عنها  وغابت 
األول  الشوط  لينتهي  للتسجيل 
، ع��دي تصويبه  أه���داف  ب��دون 
والتي   ) الغويل  إيهم   ( الالعب 
 ( الدقيقة  ف��ي  ال��ع��ارض��ة  علت 
 ( تسديد  إل��ى  باإلضافة   ،)25
ٱبعدها  وال��ت��ي   ) الشريف  ط��ه 
المدافع الغاني) أسماعيل مالك 
وذل���ك في  م��رم��اه،  بعيدا ع��ن   )

الدقيقة ) 37 (. 
إنتفض  ال��ث��ان��ي  ال��ش��وط  ف��ي 
 ( ون��ج��ح الع��ب��ه  األه��ل��ي مبكرا، 

أول  تسجيل   ) بودبوس  إبراهيم 
بنجاح  ت��اب��ع  أن  بعد  األه����داف، 
الكرة المرتدة من العارضة والتي 
 ،) ال��م��س��م��اري  سعد   ( أطلقها 

وذلك في الدقيقة ) 46(.
 )  86 ( ال��دق��ي��ق��ة  وح��م��ل��ت 
ال��ج��دي��د ل��أله��ل��ي، ح��ي��ث تمكن 
توقيع  من  األول  الهدف  صاحب 
الخطاء  مستغال  الثاني،  الهدف 
الفادح الذي وقع فيه الحارس ) 
علي الشعافي (، لتصل الكرة إلى 
) إبراهيم بودبوس ( ليضع الهديه 
على يمين الحارس، ومعها تنتهي 
األهلي  بتفوق  المباراة  مجريات 

بهدفين دون رد. 
إنذارات الفريقان

م��ع��ت��ز   ( ال����دول����ي  ال���ح���ك���م 
المباراة  ه��ذه  ف��ي   ) الشلماني 

أش���ه���ر ال����ك����رت األص����ف����ر ف��ي 
مدافع  تحصل  حيث  مناسبتين، 
الغاني  المحترف  أجدابيا  نجوم 
بطاقة  على   ) مالك  أسماعيل   (
صفراء، وذلك في الدقيقة ) 31 
(، فيما شهدت الدقيقة ) 42 ( 
لالعب  الصفراء  البطاقة  خروج 

األهلي ) إبراهيم بودبوس (. 
ه��ذا وش��ه��دت ال��م��ب��اراة ) 7 
ركنيات   )  5  ( منها  ركنيات،   )
لصالح  ركنيتان  بينما  لألهلي، 

نجوم أجدابيا. 
استبداالت الفريقان

على  الفريقان  مدربا  وأج��رى 
عدة  األساسي  التشكيل  صعيد 
تغييرات، حيث زج مدرب األهلي 
الصربي ) ديجان أرسوف ( بكل 
ال��م��س��م��اري، علي  م��ن ) س��ع��د 

بدال   ) العكشي  محمد  يوسف، 
من ) إيهم الغويل، وسعد جبارة، 
إلى  إض��اف��ة   ،) تشيكو  وسفيان 
دخول كل من ) عبد الله العرفي، 
وحسين طقطق ( بديال عن ) طه 

الشريف، وجبريل زمرينا (. 
ف��ي��م��ا أج����رى م����درب ن��ج��وم 
أجدابيا التونسي ) علي النابلي ( 
عدد تغيران، هما دخول كل من ) 
طه بورواق، وعلي بوبكر ( مكان 
وشرف  محمد،  ميالد   ( من  كل 

الدين عطية (.
طاقم التحكيم 

ه����ذا وق�����اد ه����ذه ال��م��ق��اب��ل��ة 
ط���اق���م ت��ح��ك��ي��م م��ت��ك��ون م���ن ) 
ساحة،  حكم   ) الشلماني  معتز 
أول  مساعد  م��ن  ك��ل  بمساعدة 
عبد   ( و   ،) ال��زاي��دي  محمد   (
مساعد   ) ال��م��غ��رب��ي  ال���ق���دوس 
ثاني، باإلضافة ) محمد الهوني 
( حكما رابعا، فيما أسندت مهمة 
مراقب المباراة للحكم األسبق ) 

محمد حيدر (.
ال��ف��وز أع��ت��الء فريق  وب��ه��ذا 
األهلي صدارة المجموعة األولى 
فيما  ن��ق��ط��ة،   )  31  ( ب��رص��ي��د 
عند  أجدابيا  نجوم  فريق  تجمد 
النقطة ) 6 ( محتال بها المرتبة 

ما قبل األخيرة.

فريق النصر بطال للسوبر الليبي
كتب : سيف النصر أمبيه

توج فريق النصر األول لكرة القدم ببطولة 
ضيفه  على  تفوقه  عقب  الليبي،  ال��س��وب��ر 
في  وذل��ك  رد،  دون  ه��دف  بنتيجة  االت��ح��اد 
أرضية  على  الفريقان  جمعت  التي  المباراة 

ملعب شهداء بنينه. 
االثنين  ي��وم   - ج��رت  التي  المباراة  ه��ذه 
ال��م��اض��ي - أداره�����ا ال��ح��ك��م )ال��س��ن��وس��ي 
الحبيب(، جاءت ساخنة ومثيرة منذ صافرة 
البداية، أذا كانت السيطرة فيها للمستضيف 
البطولة  بهذه  التتويج  عن  الباحث  النصر، 

ألول مرة في تاريخه. 
إلى  الفوز  ه��ذا  في  النصر  فريق  ويدين 
العبه ) مهند بوعجيلة (، والذي بدوره نجح 
في إيداع العرضية المثالية التي أطلقها من 
الرواق األيمن زميلة ) أحمد الهرام ( داخل 
شباك الحارس ) محمد الالفي (، وذلك في 

الدقيقة ) 6 (. 
من  االت��ح��اد  ت��ح��رر  النصر  ه��دف  بعد 
المقابلة  في  م��ا،  نوعا  الدفاعية  مناطقة 
الشديد،  ال��ح��ذر  ووت��ي��رة  خ��ط  على  لعب 

جيدا  متمركزين  النصر  العبي  ك��ان  فيما 
في منتصف الملعب، خاصة لدى الوافدان 
الجدد للفريق ) محمد التهامي ( ، والمدافع 

) علي سالمة (. 
وش��ه��دت ال��م��ب��اراة ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��رص 
العارضة  حرمت  حيث  للتسجيل،  السانحة 
والحارس ) إسالم الهرام ( فريق االتحاد من 
تعديل النتيجة، وكانت بواسطة كل من رأسية 
للمهاجم  العامري ( وتصويبه  لالعب ) علي 
) محمد زعبية (، وذلك في الدقيقتين) 17 

أيضا  العارضة  وح��رم��ت  ه��ذا   ،)  34 (،و) 
بهدف  النتيجة  مضاعفة  من  النصر  فريق 
ثاني، وذلك عن طريق ) مفتاح طقطق ( في 

الدقيقة ) 26 (. 
وبعد إنتهاء المباراة تحصل العب النصر 
الوافد الجديد ) محمد التهامي ( على جائزة 
أفضل العب بالمباراة، قدم له شهادة تقدير 
أجدابيا،  أخبار  من صحيفة  األفضل  وكأس 
جائزة  تقديم  في  متخصصة  بدورها  والتي 

أفضل العب بالمقابلة.


