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

الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  اجتمع 
بمجلس النواب السيد يوسف العقوري بعدد من 
مستشاري وزارة الخارجية في مدينة بنغازي 
عدد  حول  نظرهم  لوجهات  لالستماع  وذلك 
بالشأن  العالقة  ذات  الدولية  المواضيع  من 
بالمؤسسات  العمل  سير  وك��ذل��ك   ، الليبي 
الخارجية  ل��وزارة  التابعة  والتدريبية  البحثية 
الدبلوماسي  والمعهد  الدراسات  ومنها مكتب 
المؤسسات  هذه  تفعيل  أهمية  على  مشددا 

لدعم والنهوض بالدبلوماسية الليبية  .
وأكد العقوري على أهمية هذه االجتماعات 
النظر  وجهات  وتبادل  لالستماع  تهدف  التي 
مع كبار الدبلوماسيين حول القضايا المختلفة 
البرلمانية  االخ��ت��ص��اص��ات  إط���ار  ف��ي  وه���و 
برأي  االسترشاد  وأهمية  الخارجية  للجنة 

المتخصصين في الشأن الدولي .
كما أكد  على أن لجنة الشؤون الخارجية 
تقدر كثيرا المساهمات التي يمكن أن يقدمها 
الخبراء والمستشارين وقدامي الدبلوماسيين 

والتنسيق  ال��ت��واص��ل  تحسين  إل���ى  م��ش��ي��را 
والدراسات  ال��رأي  مذكرات  من  لالستفادة 
واالس���ت���ش���ارات ح����ول ال��ق��ض��اي��ا ال��دول��ي��ة 

المختلفة.

رئيس لجنة الخارجية يجتمع بمستشاري وزارة الخارجية

ع��ق��د ع���دد م��ن ال���س���ادة أع��ض��اء 
مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية 
رئيس  نائب  معالي  م��ع   اجتماعاً  
موسى   ” السيد  الرئاسي  المجلس 
ال��ك��ون��ي  ب��دع��وة م��ن ن��ائ��ب رئيس 
رم��ض��ان   ” ال��س��ي��د  ال�����وزراء  مجلس 
رئيس  نائب  ق��دم  حيث   ” جناح  أب��و 
مجلس الوزراء خالل االجتماع الذي 
عقد مطلع االسبوع الماضي بمجمع 
قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس 
إحاطة للسادة النواب حول المشاكل 
و الصعوبات التي تعاني منها مناطق 

الجنوب .
الخدمات  توفير  االجتماع  وناقش 
االساسية للمواطنين وتمكين الشباب 
والتنمية المكانية وكذلك تم مناقشة 
صيانة الطرق و  المطارات بمناطق 
الهجرة  ملف  إلى  باالضافة  الجنوب 

غير الشرعية.
ك��م��ا ت��ط��رق االج��ت��م��اع إل���ى دع��م 
السلطة التشريعية متمثلة في مجلس 
التنفيذية والسلطات  للسلطة  النواب 
و  ت��وف��ر  اس��ت��م��رار  لضمان  المحلية 

وصول الخدمات لسكان المنطقة .

اجتماع عدد من نواب المنطقة الجنوبية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس مجلس الوزراء عن المنطقة 

بشأن  بياًنا  النواب  أصدر مجلس 
أدان  سبها،  في  اإلره��اب��ي  التفجير 
فيه بأشد العبارات التفجير اإلرهابي 
الجبان الذي أدى إلى استشهاد رئيس 
سبها،  ف��رع  الجنائي  البحث  قسم 
وض��اب��ط آخ��ر م��راف��ق ل��ه، وإص��اب��ة 
ع���دد م��ن األف����راد ب��ج��روح، وال���ذي 
تبنيه  اإلرهابي  داع��ش  تنظيم  أعلن 
لهذه العملية الجبانة في محاولة منه 

لزعزعة أمن المدينة.
بجميع  ال��ن��واب  مجلس  وأه����اب 

بتحمل  والعسكرية؛  األمنية  األجهزة 
اإلرهابيين،  بؤر  وتتبع  مسؤولياتها، 
وال��ض��رب بيد م��ن ح��دي��د ل��ك��ّل من 
تسول له نفسه استهداف أمن الوطن 

والمواطن.
بيانه،  في  النواب  مجلس  وتقّدم 
ألسر  والمواساة  التعازي  بخالص 
الشهداء وذويهم، سائلين المولى عز 
جميل  وذويهم  أهلهم  يلهم  أن  وجل 
على  يمن  وأن  وال��س��ل��وان،  الصبر 
الجرحى والشهداء بالشفاء العاجل.

أدانت لجنة الخارجية بمجلس 
النواب، بأشد العبارات، الهجوم 
اإلرهابي في مدينة سبها، ُمبلغًة 
تعازيها ومواساتها القلبية ألسر 

الشهداء والجرحى.
وأعربت اللجنة عن قلقها من 
الجماعات  بين  ارتباطات  وجود 
اإلرهابية، والخاليا المحلية في 

الجنوب الليبي.
ودعت اللجنة، الحكومة للقيام 
بواجبها إزاء الجنوب وتأمينه من 
واإلرهابية،  اإلجرامية  األنشطة 
للتكاتف  الليبيين  جميع  وحّثت 

اإلرهابي  التحدي  مواجهة  في 
الذي يستهدف ضرب االستقرار 

في البالد وال يستثني أحًدا.
ول���ف���ت���ت ل��ج��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
أن��ه��ا الزال�����ت ب��ان��ت��ظ��ار م��زي��د 
م��ن ال��ت��ف��اص��ي��ل ح���ول ال��ه��ج��وم 
اإلرهابي، مشيرة إلى أنها تتابع 
ب���”ق��ل��ق” األن��ش��ط��ة اإلره��اب��ي��ة 
الساحل  بمنطقة  المتصاعدة 
عدم  تستغل  وال��ت��ي  اإلف��ري��ق��ي، 
االستقرار السياسي واألمني في 
دول الساحل؛ لتنفيذ مخططاتها 

اإلجرامية.

أدان تكّتل فزان النيابي، يوم اإلثنين 
ال��م��اض��ي، ال��ه��ج��وم اإلره���اب���ي ال��ذي 
تعرضت له األحد، بوابة تابعة لوزارة 
الجنائي،  البحث  يؤّمنها  الداخلية 

إبراهيم  النقيب  ضحيته  راح  وال��ذي 
العباس  النقيب  وزميله  النبي،  عبد 
من  أربعة  إصابة  عن  وأسفر  أبوبكر، 

زمالئهم.

مجلس النواب يهيب بجميع األجهزة األمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها وتتبع بؤر اإلرهابيين

لجنة الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي في مدينة سبها

تكتل فزان النيابي يصدر بيان بشأن 
العمل االرهابي في مدينة سبها

في  دومة،  النواب مصباح  قال عضو مجلس 
اإلرهابي  التفجير  إن  تويتر”:  على”  له  تغريده 
سبها  بطريق  الشرطة  رج��ال  استهدف  ال��ذي 
مازق،  أبناء  بوابة  مفترق  من  بالقرب  الزراعي 
في  أصاًل  الهّش  األمن  لزعزعة  خطير  مؤّشر 

المدينة.
وأضاف دومة: زعزعة األمن في سبها ترجع 
تهريب  ظاهرة  وانتشار  اإلرهابيين،  تسلّل  إلى 
ال��وق��ود وال��ب��ش��ر وت��ج��ارة ال��م��خ��درات وحبوب 
لتمويل  الرئيس  المصدر  تعُد  التي  الهلوسة 
اإلره�����اب ب��رغ��م م��ن ال��م��خ��اط��ب��ات ال��م��ت��ك��ررة 
للحكومات المتتالية والتغطية عليها من الجهات 

الرقابية.
وأدى التفجير اإلرهابي الذي استهدف بوابة 
استشهاد  إل��ى  األح��د  أم��س  مساء  م��ازق  أبناء 
الخيالي”  النبى  عبد  ”ابراهيم  نقيب  من  كال 
وم��الزم  سبها  الجنائي  البحث  قسم  رئ��ي��س 
أخرين  أعضاء   5 وجرح  علي”  أبوبكر  “عباس 
للعمل  ومنتدبين  سبها  أم��ن  لمديرية  تابعين 
بجهاز المباحث الجنائية وإحداث أضرار مادية 

جسيمة بالبوابة، وفقا لبيان وزارة الداخلية.

عضو مجلس النواب مصباح دومة:

تفجير بوابة أبناء مازق مؤشر خطير لزعزعة 
األمن الهش أصاًل في سبها



خالد  عميد  الداخلية  وزي��ر  استعرض 
المالطي  الداخلية  وزي��ر  نظيره  مع  م��ازن، 
بين  الثنائية  العالقات  كاميليري”؛  “بايرون 
تفعيل  الجانبين  رغبة  مؤكدين  البلدين، 
بمكافحة  المتعلقة  السابقة  االت��ف��اق��ي��ات 
المخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب 

والجريمة المنظمة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء ال���وزي���ري���ن في 
طرابلس، حيث أعرب “كاميليري” عن تعازيه 
حول الهجوم اإلرهابي في سبها، الذي خلّف 
شهيدين وخمسة جرحى من رجال الشرطة.

من جهته أكد عميد “خالد مازن” أن ملف 
و  مشترك  ملف  هو  الشرعية  غير  الهجرة 
كبير ويجب على الجميع تحمل أعبائه، كون 
فقط،  ليبية  مشكلة  ليست  الهجرة  ظاهرة 
للحد  الجهود؛  تكاتف  يتطلب  ال��ذي  األم��ر 

منها والقضاء عليها.

موسى  ال��رئ��اس��ي  المجلس  ع��ض��و  أع��ل��ن 
الكوني، العزم على اتخاذ جملة من القرارات 
في  خاصة  القومي،  األمن  بمسائل  المتعلّقة 
معاون  تسمية  بينها  وم��ن  الجنوب،  منطقة 
وتكليف  الجنوب،  من  للعمل  الحدود  حرس 
المنطقة  في  اإلره��اب  مكافحة  لقوة  معاون 

الجنوبية. 
وأتى ذلك خالل لقائه يوم اإلثنين الماضي 
بالعاصمة طرابلس مع قائد البعثات المدنية 
بيريز، بحضور  لالتحاد األوربي فرانسيسكو 
ورئيسة  ليبيا،  ل��دى  األورب��ي  االتحاد  سفير 
االدارة  في  للمساعدة  األوروبي  االتحاد  بعثة 

المتكاملة للحدود في ليبيا.
المدنية  البعثات  ق��ائ��د  أك��د  جهته،  م��ن 
لالتحاد األوربي، بأن زيارته والوفد المرافق 

التعاون  تعزيز  إط��ار  في  تأتي  لطرابلس  له 
المشترك بين ليبيا واالتحاد األوروبي، خاصة 
فيما يتعلق بأمن وإدارة الحدود وإنفاذ القانون 
وقف  دع��م  على  والعمل  الجنائية،  والعدالة 

إطالق النار.
كذلك  ستبحث  ال���زي���ارة  أن  وأض����اف 

آليات الدعم التي سيكون لبرامج االتحاد 
األوروبي توفيرها لليبيا، خاصة في مناطق 
تتعرض  فيما  النظر  وك��ذل��ك  ال��ج��ن��وب، 
لموجات  تدفق  من  الجنوبية  الحدود  له 
التهريب  وعمليات  الشرعية  غير  الهجرة 

المختلفة.

النائب العام يؤكد على ضرورة ترسيخ االلتزامات الناشئة عن القوانين الداخلية 
والصكوك الدولية ذات الصلة بواجب احترام حقوق اإلنسان وحماية الحريات

ليبيا ومالطا تناقشان سبل التعاون في ملف الهجرة والتهريب

المجلس الرئاسي واالتحاد األوروبي يبحثان تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية
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الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  استقبل 
الدكتور محمد المنفي يوم اإلثنين الماضي، 
الليبي  للملتقى  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  أع���ض���اء 

لالستقرار.
هذا وبحث اللقاء الذي ضم أعضاء ممثلين 
خارطة  دع��م  انتخابية،  دائ���رة   )13( ع��ن 
الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 

ديسمبر من العام الجاري.
الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وأك��د 
إجراء مصالحة  أهمية  على  اللقاء  خالل 
إلى  مشيًرا  الليبيين،  بين  حقيقية  وطنية 
كل  وإخ���راج  الوطنية،  بالسيادة  تمسكه 
وتوحيد  والمرتزقة،  األجانب  المقاتلين 
الدولة، ودعم وقف إطالق  كل مؤسسات 
العسكرية  اللجنة  أعمال  ومتابعة  النار، 

المشتركة 5 + 5.
إل��ى  الهيئة  أع��ض��اء  أش���ار  م��ن ج��ه��ت��ه، 
الوطنية  المفوضية  مشروع  دعم  ض��رورة 
أبناء  شمل  ولم  الفرقاء  لجمع  للمصالحة 

الوطن الواحد. 

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئيس  استقبل 
االثنين  ي��وم  الدبيبة  الحميد  عبد  السيد 
للشؤون  األوروبي  اإلتحاد  مفوضة  الماضي، 
بحضور  إيلفا جوهانسون،  السيدة  الداخلية 
السيد  ليبيا  ل��دى  األوروب���ي  االت��ح��اد  سفير 

خوسيه سباديل.
هذا ومن الجانب الليبي؛ حضر اللقاء وزير 
الدولة  ووزي��ر  م��ازن،  خالد  السيد  الداخلية 
لشؤون الهجرة السيد أجديد معتوق أجديد، 
الهجرة  مسألة  ح��ول  اللقاء  تمحور  حيث 
دعم  وُسبل  البشر،  وتهريب  الشرعية  غير 
مواجهة  في  الوطنية  الوحدة  حكومة  جهود 
الناتجة  السلبية  والعواقب  الظاهرة  ه��ذه 
باألعضاء  والتجارة  اإلره��اب  كظاهرة  عنها 

والبشر.
أن  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وأك��د 
تستطيع  لن  عبور  دولة  كونها  الليبية  الدولة 
لوحدها وقف هذه الظاهرة، بل األمر يحتاج 
لتعاون جدي من قبل اإلتحاد األوروبي ومع 

دول المنشأ.
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  وأش���ار 
وإدارة  حقيقة  ش��راك��ة  ق��ي��ام  ض����رورة  إل���ى 
لالزمة، كون الهجرة مسألة حساسة وتحتاج 
إنشاء  م��ن  ومختلفة،  متنوعة  لمعالجات 
مشاريع تنموية بدول المصدر، وكذلك دعم 
لعناصر  تدريبية  ببرامج  الليبية  للسلطات 
قدرات خفر  وتطوير  الهجرة  مكافحة  جهاز 

السواحل الليبية. 

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل أعضاء 
الهيئة العليا للملتقى الليبي لالستقرار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل 
مفوضة اإلتحاد األوروبي للشؤون الداخلية

الليبي  ال��ع��ام  النائب  أك��د 
الصور  الصديق  المستشار 
في  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ات  دور 
ترسيخ مفهوم سيادة القانون 
يقتضي  ال�����ذي  وال����واج����ب 
الالزمة  التدابير  اتخاذ  منها 
ل��ف��رض االل���ت���زام ب��ال��م��ب��ادئ 
المفهوم،  ب��ه��ذا  تلحق  ال��ت��ي 
عقده  اجتماع  خ��الل  وذل���ك 
ي���وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي في 
مدينة البيضاء ضمن جوالته 

التفقدية للعمل.
وضمن اجتماع النائب العام 
الصور  الصديق  المستشار 
الماضي  االث��ن��ي��ن  ب��دأ  ال���ذي 
جولة لمناطق شرق البالد، كل 
بمحكمة  العام  المحامي  من 
استئناف البيضاء، والمحامي 
العام بمحكمة استئناف طبرق، 
إض��اف��ة إل��ى ال��س��ادة رؤس��اء 
النيابات  وأع��ض��اء  وم��دي��ري 
والجزئية  االبتدائية  العامة 

بدائرتي االختصاص.
الصديق  المستشار  وأك��د 
الصور ترسيخ مبدأ المساءلة 
الناشئة  االلتزامات  واحترام 
ع����ن ال���ق���وان���ي���ن ال��داخ��ل��ي��ة 
والصكوك الدولية ذات الصلة 
بواجب احترام حقوق اإلنسان 

وحماية الحريات.
الصديق  المستشار  وع��رج 

مشاركة  أهمية  على  الصور 
النيابة  أعضاء  السادة  جميع 
العامة في تشخيص المعوقات 
القرار  وصنع  الحلول  ووض��ع 
الدولة  بناء  في  يسهم  ال��ذي 
التي يتطلع لها أبناء المجتمع.

األعضاء  السادة  وبتفاعل 
جملة  تكّشفت   ، الحديث  مع 
من  تحد  التي  المصاعب  من 
ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة 
اإلمكانيات  توفير  ومنها عدم 
سير  لحسن  الالزمة  المادية 
التنسيق  وم��ح��دودي��ة  العمل، 
ال��وط��ن��ي م���ع ج��ه��ات إن��ف��اذ 
القانون فيما يتصل بالمالحقة 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
العامة  النيابة  والي��ة  انحسار 
ف���ي إق���ام���ة ال����دع����وى أم���ام 

ال���ق���ي���ود اإلج����رائ����ي����ة ال��ت��ي 
المنظمة  القوانين  تفرضها 
ل��ل��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة، وض��ع��ف 
الوطنية  للمعايير  االستجابة 
بإيداع  يتصل  فيما  والدولية 
بمؤسسات  واالح��داث  النساء 
وكذلك  وال��ت��أه��ي��ل  اإلص���الح 
ع����دم ال��ت��ف��اع��ل ال��م��ؤس��س��ي 
المتصل  والفعال  الموضوعي 
النيابة  أعضاء  ق��درة  بتعزيز 
والبعد  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 
وترسيخ  الضغوطات  عن  بهم 
بالعزل  المتعلقة  الضمانات 

والنقل.
ثمن  االجتماع،  نهاية  وفي 
أعضاء  جهود  ال��ع��ام  النائب 
على  م��ؤك��دا  ال��ع��ام��ة،  النيابة 
تطوير  على  ج��ار  العمل  أن 

م��ن��ظ��وم��ة ال���ع���م���ل، وات���خ���اذ 
الخطوات الكفيلة بدعم عمل 
خالل  من  الجزئية  النيابات 
اإللكترونية  ال��خ��دم��ة  توفير 
والحد من الصعوبات القائمة 
سواء فيما يتعلق باإلمكانيات 
تحد  التي  العوائق  أو  المادية 

من فاعلية المالحقة.
وكان النائب العام قد وصل 
إلى  الماضي  اإلثنين  م��س��اء 
ال��دول��ي، حيث  األب���رق  مطار 
ج���رى ل���ه اس��ت��ق��ب��ال رس��م��ي 
النيابات  أعضاء  فيه  ش��ارك 
العامة ورجل األمن، وعدد من 

المسؤولين.
الماضي،  أبريل   20 وف��ي 
انتخب مجلس النواب الليبي، 
الصور  الصديق  المستشار 
الذي كان يشغل لعدة سنوات 
التحقيقات  صفة رئيس قسم 
ال��ع��ام، ،  ال��ن��ائ��ب  ف��ي مكتب 
لمنصب النائب العام، بالتوافق 
م���ع ال��م��ج��ل��س االس��ت��ش��اري 

األعلى للدولة.
وص�����وت م��ج��ل��س ال���ن���واب 
ب���اإلج���م���اع ل��ص��ال��ح اخ��ت��ي��ار 
الصور  الصديق  المستشار 
من   8 بين  م��ن  ع��ام��ا،  نائبا 
أعضاء من الهيئات القضائية 
رش��ح��ه��م ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 

للقضاء لهذا المنصب. 



4 اخبار
األحد 3 ذوالقعدة 1442هـ الموافق 13 يونيو 2021م العدد )132(  

أجرت وزيرة الشؤون االجتماعية وفاء الكيالني 
دور  ف��ي  تفقدية  ج��والت  ال��م��اض��ي،  اإلثنين  ي��وم 
هامش  على  وذلك  ببنغازي،  االجتماعية  الرعاية 

زيارتها للمنطقة الشرقية.
دار  ب��ن��غ��ازي:  ف��ي  الكيالني  ج���والت  وشملت 
رعاية الطفل، دار رعاية البنين، البيت االجتماعي 
وحماية المرأة، دار تربية وتوجيه أحداث إناث، دار 

الضيافة، مركز األمل لمتعددي اإلعاقة.
العاملين  قبل  م��ن  واف��ي��ة  ل��ش��روح  واستمعت 
اليومي  العمل  سير  عن  إدارت��ه��ا  على  والقائمين 
بها  المعنية  للشرائح  تقدمها  التي  وال��خ��دم��ات 
الصفحة  أوردت��ه  لما  وفًقا  تخصصه،  كال حسب 
ال��رس��م��ي��ة ل�����وزارة ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة على 

“فيسبوك”.
أفضل  تقديم  ضرورة  على  الكيالني،  وشددت 
التام  حرصها  مؤكدة  الشرائح،  لهذه  الخدمات 
على متابعة وتنفيذ كل المطالب والمقترحات وفق 
اإلمكانات المتاحة، متمنية بذل المزيد من الجهد 

والعطاء في سبيل هذا العمل اإلنساني.

ُط��رح��ت خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��م��ع وزي��ر 
الزراعة والثروة الحيوانية ووزير النفط والغاز، 
اهتمام  ذات  ملفات  عدة  الماضي  األحد  يوم 
من  المحلي  السوق  حصة  أب��رزه��ا  مشترك، 

سماد “اليوريا”.
وات��ف��ق ال��وزي��ران على ض���رورة دع��م قطاع 
ف��ي هذا  كاملة  أول��وي��ة  وإع��ط��ائ��ه  ال���زراع���ة، 
المجال، وإعداد مذكرة شارحة للوضع الحالي 
وآل��ي��ة دع��م قطاع ال��زراع��ة ف��ي ال��ب��الد، بهذا 
المنتج األساسي الذي يُنتج في البريقة؛ لزيادة 
والتي  الزراعية،  الثروات  مختلف  من  اإلنتاج 
الغذائي  األم��ن  في  منها  كبيًرا  ج��زًءا  يتمثل 

للدولة، خاصة صنف الحبوب.

عقد بمدينة طرابلس يوم اإلثنين الماضي، 
المغلقة،  التلفزيونية  ال��دوائ��ر  عبر  اجتماًعا 
بالمنافذ  ال��م��ع��ن��ي��ة  األم��ن��ي��ة  ال��ج��ه��ات  ض��م 
ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، وج��ه��از األم���ن ال��داخ��ل��ي، 
العامة  األمانة  مع  العامة،  المخابرات  وجهاز 
التابعة  األوروبية  الفضاء  ووكالة  لإلنتربول، 

لإلتحاد األوروبي.
وتم خالل االجتماع الذي عقد بمقر مكتب 
مناقشة  والدولية،  العربية  الجنائية  الشرطة 
دور  تعزيز  إلى  تهدف  التي  النقاط  من  عدد 
األجهزة األمنية في حماية الحدود، باستخدام 
المراقبة عبر األقمار االصطناعية، للحد من 

الجريمة والهجرة غير الشرعية. 

وزيرة الشؤون االجتماعية تشدد على ضرورة 
تقديم أفضل الخدمات لدور الرعاية االجتماعية

مباحثات وزارية لدعم قطاع 
الزراعة في البالد

وزارة الداخلية ُتشارك في اجتماع حول 
حماية الحدود عبر األقمار الصناعية

وزير الداخلية يلتقي رئيس المفوضية العليا لالنتخابات

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

وزير التعليم: الفئات الخاصة فئة مهمة يجب إعطاؤها فرصة داخل العملية التعليمية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسفيرة الفرنسية:

نتطّلع لمزيد من التعاون مع فرنسا المجاالت العلمية

ا رفيع المستوى للتعاون في القطاع.. وزيرة العدل تلتقي وفًدا أوروبّيً
حليمة  ال���ع���دل  وزي�����رة  ن��اق��ش��ت 
إبراهيم، مع وفٍد أوروبي على رأسه 
البعثات  قائد  بيريز”  “فرانسيسكو 
المدنية األوروبية بالخارج، و”خوسي 
األوروب��ي  االت��ح��اد  سفير  ساباديل” 
مجال  في  التعاون  سبل  ليبيا؛  لدى 
ال��ع��دال��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة، ورف���ع ق���درات 

أعضاء النيابة العامة.
ال��ح��ك��وم��ة  أن  ال���وزي���رة  وأك�����دت 
دعائم  إرس��اء  على  حريصة  الليبية، 
واحترام  والمؤسسات،  القانون  دولة 
حقوق اإلنسان ومحاربة اإلفالت من 
العقاب، كما أن الوزارة تعمل جاهدة 
االنتخابي  االستحقاق  ن��ج��اح  على 
المفوضية  م���ع  وت��ت��ع��اون  ال��م��ق��ب��ل 
الوطنية لالنتخابات؛ لتدريب القضاة 

ع��ل��ى اإلش�����راف ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات 
والطعون االنتخابية.

إل��ى اهتمام  ال��وزي��رة  كما أش��ارت 
الوطنية  المصالحة  بموضوع  الوزارة 
إج���راءات  م��ن  ال����وزارة  اتخذته  وم��ا 

قسرا،  المحتجزين  سبيل  إلخ���الء 
ظ��روف  تحسين  إج����راءات  وك��ذل��ك 
االح���ت���ج���از داخ�����ل م���راك���ز اي����واء 
والعمل  الشرعيين  غير  المهاجرين 
كما  بالخصوص،  الداخلية  وزارة  مع 

تطوير  جهود  إل��ى  ال��وزي��رة  تطرقت 
مركز الخبرة القضائية والبحوث.

ب����دوره، أك���د ال��ج��ان��ب األوروب����ي 
وزارة  مع  الشراكة  لتعزيز  استعداده 
تصبو  التي  األهداف  لتحقيق  العدل 
العدالة  تطوير  م��ن  ال����وزارة  إليها 
الجنائية وتحقيق المصالحة الوطنية 
لحقوق  القانونية  الحماية  وتعزيز 

اإلنسان.
التخطيط  م��دي��ر  ال��ل��ق��اء  وح��ض��ر 
للبعثات المدنية ورئيس قسم الشرق 
ومستشار  إفريقيا  وشمال  األوس��ط 
ال��س��ي��اس��ات ب��ال��ب��ع��ث��ات ال��م��دن��ي��ة 
العالقات  إدارة  وم��دي��ر  األوروب��ي��ة، 
اللجنة  عام  وأمين  بالوزارة  والتعاون 

الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.

عميد  الداخلية  وزي��ر  استعرض 
المفوضية  رئيس  مع  م��ازن”  “خالد 
السائح”؛  “عماد  لالنتخابات  العليا 
آخر المستجدات حول االستعدادات 
االنتخابي  لالستحقاق  والتجهيزات 
من  والعشرين  ال��راب��ع  ف��ي  المقبل 

شهر ديسمبر.

كما تتضمن اللقاء، مناقشة التعاون 
بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا 
تأمين  في  الوزارة  ودور  لالنتخابات 
الناخبين  وكذلك  االنتخابية  العملية 
الظروف  وتهيئة  االقتراع،  وصناديق 
األمنية الالزمة لعمل المفوضية؛ من 

أجل إنجاح االستحقاق االنتخابي.

تعقد  االجتماعية  الشؤون  وزي��ر 
ال���وزارة  ب��دي��وان  م��وس��ًع��ا  اجتماًعا 

بالمنطقة الشرقية
عقدت  وزير الشؤون االجتماعية 
األستاذة وفاء أبو بكر الكيالني يوم 
موسًعا  اجتماًعا  الماضي،  االثنين 
ضم مديري اإلدارات بديوان الوزارة 

بالمنطقة الشرقية.
هذا وتم خالل االجتماع؛ مناقشة 
العديد من المواضيع المتعلقة بسّير 
العراقيل،  ك��اف��ة  وحلحلة  ال��ع��م��ل، 
وتقديم الدعم الالزم للرفع من أداء 
عمل القطاع في المنطقة الشرقية، 

الخدمات  لتقديم  ب���دوره  وال��ق��ي��ام 
تحت  تنضوي  التي  الشرائح  لكافة 

مظلة الشؤون االجتماعية.
وعقب االج��ت��م��اع، أج��رت وزي��رة 
تفقدية  جولة  االجتماعية  الشؤون 
داخل أروقة ومكاتب ديوان الوزارة، 
واس��ت��م��ع��ت خ��الل��ه��ا ل��م��الح��ظ��ات 

الموظفين .
وكانت  وزيرة الشؤون االجتماعية 
قد وصلت في وقت سابق إلى مدينة 
بنغازي، في زيارة لعدد من المكونات 
االجتماعية  الشؤون  ل��وزارة  التابعة 

بالمنطقة الشرقية. 

قال وزير التربية والتعليم موسى 
المقريف: إن الفئات الخاصة تعد 
فئة مهمة، ويجب إعطاؤها فرصة 
جزًءا  كونها  التعليمية،  العملية  في 

ال يتجّزأ منها.
الوزير،  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
الخاصة،  للفئات  معرضا  الثالثاء، 
لذوي  للمصادر  مخصصة  وغرفة 

الِهَمم، ببلدية أبوسليم في طرابلس.
وي���ض���م م���ع���رض ال���رس���وم���ات، 
أنتجها  وُمجسمات  فنية  أع��م��اال 
بالمدرسة  الخاصة  الفئات  طلبة 
حين  في  معلميهم،  إش��راف  تحت 
بمثابة  ال���م���ص���ادر،  غ��رف��ة  ت��ع��ّد 
رسوماتهم  إلن��ش��اء  للطالب  بيئة 

وأعمالهم الفنية.

التعليم  وزي���ر  أع���رب 
العلمي  والبحث  العالي 
ع���م���ران ال��ق��ي��ب، خ��الل 
فرنسا  سفيرة  مع  لقائه 
بياتريس  ل��ي��ب��ي��ا  ل����دى 
ت��ط��لّ��ع��ه  ع���ن  دوهلين؛ 
مع  ال��ت��ع��اون  م��ن  لمزيد 
ف��رن��س��ا ف���ي ال��م��ج��االت 

العلمية.
وتناول الجانبان خالل 
اللقاء الذي عقد بديوان 
أوجه  بطرابلس،  ال��وزارة 
بين  المشترك  ال��ت��ع��اون 
مصلحة  ب��م��ا  ال��ب��ل��دي��ن 

البلدين في مجال التعليم 
العلمي،  والبحث  العالي 
تنفيذ  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة 
وتدريبية  تعليمية  برامج 
إلى  الفرنسية،  اللغة  في 
الثقافي  ال��ت��ب��ادل  جانب 

بين الجانبين.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، أك���دت 
ال��س��ف��ي��رة ال��ف��رن��س��ي��ة، 
حرص بالدها على تعزيز 
التعاون في التعليم العالي 
بما  ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث 
مصالح  مصلحة  ي��خ��دم 

وتطلعات البلدين.



اقتصاد5
األحد 3 ذوالقعدة 1442هـ الموافق 13 يونيو 2021م العدد )132(  

أجتمع يوم الثالثاء الماضي السيد/ رفعت 
العبار وكيل وزارة النفط والغاز لشئون اإلنتاج 
بمكتبه في بنغازي بالسيد/ فرج قعيم وكيل 
قدم  حيث  الفنية،  للشئون  الداخلية  وزارة 
للسيد  وتقديره  شكره  العبار  رفعت  السيد/ 
اإلعتصام  لفك  السريعة  لإلستجابة  قعيم 
التابع  المنقار  رأس  مستودع  أم��ام  القائم 
أثر  وال��ذي  النفط،  لتسويق  البريقة  لشركة 
أنواعه،  بمختلف  الوقود  توزيع  حركة  على 
وتم قبل تفاقم الوضع في نقص المحروقات 

بمدينة بنغازي.
على  التأكيد  اإلج��ت��م��اع،  خ��الل  ت��م  كما 
أهمية حل اإلعتصامات بالطرق السلمية، 
وبما يضمن الحقوق لكل األطراف، والعمل 
على حل اإلشكاليات القائمة دون المساس 
تعطيل  أو  ال��م��ؤس��س��ات  أو  ب��ال��م��ن��ش��آت 

أعمالها.

أفتتح وزير اإلقتصاد والتجارة السيد محمد 
العاصمة  في  الماضي،  اإلثنين  ،يوم  الحويج 
طرابلس، حاضنة تقنية المعلومات بالبرنامج 

الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة .
وحضر االفتتاح مدير عام البرنامج الوطني 
ومدير  والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات 
ال����وزارة وم��دي��ر مكتب  مكتب ش��ؤون دي���وان 
اإلدارات  م��دراء  من  وعدد  بالوزارة  المتابعة 
للمشروعات  الوطني  بالبرنامج  والمكاتب 

الصغرى والمتوسطة.
الوزير  أوضح  فقد  اإلعالم  إدارة  وبحسب 
الوطني  ال��ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن  ال�����وزارة  أن 
تعمل  والمتوسطة  ال��ص��غ��رى  للمشروعات 
خالل الفترة الراهنة على إستقطاب أصحاب 
األفكار اإلبتكارية في مجال تقنية المعلومات 
وتموياًل  تخطيطاً  ودع��م��ه��ا  والتكنولوجيا 
تصبح  المختصة حتى  الجهات  مع  بالتنسيق 
تفوق  مضافة  قيمة  تحقق  ري��ادي��ة  مشاريع 

المشروعات التقليدية.
خالل  سيعمل  البرنامج  أن  ال��وزي��ر  وأك��د 
إستقطاب  على  بالحاضنة  األول��ى  المرحلة 
والعمل على  المجال  بهذا  ودعم 400 فكرة 
في  تساهم  ريادية  مشروعات  ال��ى  تحويلها 

توطين التكنولوجيا والعلوم الحديثة.
يذكر إن حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عن 
تدشين األول من يونيو وإعتباره اليوم الوطني 
لتقنية المعلومات خالل حفل أقيم بالعاصمة 
م  يونيو 2021   1 ال��ث��الث��اء  ي��وم  ط��راب��ل��س 
الوطنية  ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ب��ح��ض��ور 
وع��دد من ال���وزراء ورؤس��اء وم��دراء الهيئات 
والمؤسسات الحكومية ولفيف من المختصين 

والمهتمين. 

وكيل وزارة النفط والغاز لشئون اإلنتاج يلتقي 
وكيل وزارة الداخلية للشئون الفنية

وزير اإلقتصاد يفتتح 
حاضنة تقنية المعلومات

رئيس ديوان المحاسبة يجتمع مع اللجنة التسيرية بالمصرف الريفي

لجنة الطاقة و”المركزي” يفتحان ملف السيولة النقدية

وكيل وزارة النفط والغاز لشئون اإلنتاج 
يلتقي بمدينة بنغازي النائب العام

اجتماع بين ادارتي شركة الخليج العربي للنفط والشركة 
الوطنية لإلنشاءات النفطية المساهمة

اجتماع حول التحول الرقمي واالستدامة المالية بإدارات مصرف ليبيا المركزي

المحاسبه  دي�����وان  رئ��ي��س  اج��ت��م��ع 
الدكتور عمر عبدربه صالح، مع السادة 
رئيس وأعضاء اللجنة التسيرية والمدير 
المفوض والسادة مدراء اإلدارة ومدير 
بالمصرف  الداخلية  المراجعه  مكتب 

الريفي.
يوم  عقد  الذي  االجتماع  وجاء  هذا 
الديون  رئاسة  بمقر  الماضي،  األح��د 
وتذليل  لمناقشة  البيضاء،  مدينة  في 
ال��م��ش��اك��ل وص���ع���وب���ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
المصرف الريفي وتفعيل دوره كمؤسسة 

تمويلية عامة. 

الطاقة  لجنة  رئ��ي��س  بحث 
مجلس  في  الطبيعية  والموارد 
ال���ن���واب س��ال��م ق��ن��ان وع��ض��و 
النواب عائشة شالبي،  مجلس 
ليبيا  م��ص��رف  م��ح��اف��ظ  م���ع 
الكبير؛  ال��ص��دي��ق  ال��م��رك��زي 
النقدية  السيولة  توفير  آلية 
االقتصادية  القدرة  من  والرفع 

وتطويرها.
الثنائية  المباحثات  وتناولت 
المصرف  بمقر  ج���رت  ال��ت��ي 

ال����م����رك����زي ف����ي ط���راب���ل���س، 
الخميس؛ خطة المصرف لضخ 
األم����وال ل��خ��زائ��ن ال��م��ص��ارف 
التجارية؛ لمواجهة الطلب على 
انفراجة  شهدت  التي  السيولة 
خالل األشهر القليلة الماضية؛ 
ن��ت��ي��ج��ة ب��ي��ع ال��ن��ق��د األج��ن��ب��ي 
والتجار  الشخصية،  لألغراض 
على  الحصول  ف��ي  الراغبين 
االعتمادات  طريق  عن  الدوالر 

لتوريد السلع.

اجتمع وكيل وزارة النفط والغاز 
ال��س��ي��د/ رفعت  ل��ش��ئ��ون اإلن���ت���اج 
العبار بمكتبه يوم االربعاء الماضي 
المستشار/  بالسيد  بنغازي  ف��ي 
النائب  ال��ص��ور،  أح��م��د  ال��ص��دي��ق 
عن  العبار  السيد  وعبر   ، ال��ع��ام 
المستشار  السيد  ب��زي��ارة  س��روره 

ل��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي وإج��ت��م��اع��ات��ه 
دعماً  تعتبر  والتي  بها،  الموفقة 

للسلطات القضائية.
كما تم خالل اإلجتماع مناقشة 
بعض القضايا واألمور التي تخص 
والشركات  وال��غ��از،  النفط  قطاع 

النفطية التابعة للقطاع.

محمد  أش����رف   / ال��س��ي��د  إج��ت��م��ع 
العبار - رئيس لجنة اإلدارة / المكلف 
ي��وم  للنفط  ال��ع��رب��ي  ال��خ��ل��ي��ج  ب��ش��رك��ة 
عبد   / بالسيد  ال��م��اض��ي   الخميس 
العزيز بوحويش - رئيس مجلس اإلدارة 
النفطية  لإلنشاءات  الوطنية  بالشركة 
المساهمة ، وفي بداية اإلجتماع رحب 
بالسيد / عبد  العبار  السيد / أشرف 
مهام  بتولي  وهنئه  ب��وح��وي��ش  ال��ع��زي��ز 
الوطنية  للشركة  اإلدارة  مجلس  رئيس 
والنجاح  التوفيق  له  وتمنى  لإلنشاءات 

في تسيير مهام الشركة ...
سبل  مناقشة  اإلجتماع  خ��الل  وت��م 
وإم��ك��ان��ي��ات  الشركتين  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اون 

للمشاركة  لإلنشاءات  الوطنية  الشركة 
الشركة  وأع��م��ال  مشاريع  تنفيذ  ف��ي 
العبار -  أك��د السيد / أش��رف  ، وق��د 
للشركة  المكلف  اإلدارة /  رئيس لجنة 
الوطنية  الشركات  دع��م  ض��رورة  على 
الوطنية  للمؤسسة  ال��ت��اب��ع��ة  خ��اص��ة 
تحتاج  والتي  حديثاً  والناشئة  للنفط 
تتمكن  حتى  والمساعدة  المؤازرة  إلى 
عليه  تؤكد  ما  وه��ذا  أعمالها  آداء  من 
المؤسسة الوطنية للنفط في توجيهاتها 
ب��دع��م ال��ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة وإع��ط��اء 
للمؤسسة  التابعة  للشركات  األول��وي��ة 
ال��م��ش��اري��ع  لتنفيذ  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة 

واألعمال .

مصرف  محافظ  عقد 
السيد  ال��م��رك��زي  ليبيا 
بمكتبه،  الكبير  الصديق 
اج��ت��م��اًع��ا ض��م ع��دد من 
ال��م��س��ت��ش��اري��ن وم��دي��ري 

اإلدارات بالمصرف.
وت���م خ���الل االج��ت��م��اع 
اإلثنين  ي��وم  عقد  ال���ذي 
ال������م������اض������ي، إط�������الق 
المشاريع  م��ن  مجموعة 

ال���ت���ي ت��ع��ن��ي ب��ال��ت��ح��ول 
النظام  وسالمة  الرقمي، 
واالس��ت��دام��ة  المصرفي 
والحوكمة  للدولة  المالية 
وبناء القدرات، إلى جانب 
م��ت��اب��ع��ة وم��ن��اق��ش��ة ع��دد 
المتعلقة  ال��م��ل��ف��ات  م��ن 
تحريك  ف��ي  بالمساهمة 
عجلة االقتصاد وفق رؤية 

حكومة الوحدة الوطنية.
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بلديات

ب��درال��دي��ن  المحلي  ال��ح��ك��م  وزي���ر  ال��ت��ق��ى 
ديوان  برئيس  الماضي،  اإلثنين  يوم  التومي، 
خطاب  محمد  الشرقية  بالمنطقة  ال���وزارة 
بلديات  عمداء  االجتماع  وحضر  البرعصي، 

الساحل وجنوب الجبل األخضر.
تم  ل��ل��وزارة،  صحفية  تصريحات  وبحسب 
خالل اللقاء مناقشة أبرز الصعوبات اإلدارية 
الشرقية،  المنطقة  ب��ل��دي��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
مع  لالجتماع  اإلع��داد  على ضرورة  واالتفاق 
لمناقشة  الشرقية؛  المنطقة  بلديات  كافة 

مشاكل هذه البلديات وبحث سبل حلها.
من جهته أكد التومي حرصه التام على دعم 
لتذليل  الشرقية  المنطقة  بلديات  ومساندة 
صعابها بغية تحسين وضع خدمات المواطن 

في هذه البلديات.

وف��اء  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي���رة  عقدت 
الكيالني يوم األربعاء الماضي، اجتماعا بمقر 
اإلدارة العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن 
رئيس  بحضور  البيضاء  بمدينة  االجتماعي 

الهيئة وموظفيها.
وت��خ��لّ��ل االج��ت��م��اع م��ن��اق��ش��ة ال��ع��دي��د من 
األساسية  بالمعاشات  المتعلقة  المواضيع 
لصندوق التضامن االجتماعي، و آلية توحيد 

صندوق التضامن الصادر مؤخرا.
وكذلك تم مناقشة تفعيل القوانين واللوائح 
وموضوع  الهيئة،  وم��وارد  بالمنافع  الخاصة 
رفع مرتبات العاملين بالهيئة العامة لصندوق 

التضامن والهيكل التنظيمي للهيئة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة حرصها على تذليل 
الصعاب والعراقيل التي تحول دون قيام هيئة 
صندوق التضامن االجتماعي بعملها بالشكل 
المطلوب خصوصا بعد صدور قرار التوحيد.

وزير الحكم المحلي يتابع عمل 
بلديات المنطقة الشرقية

الكيالني تقف على الصعوبات التي تواجه هيئة 
صندوق التضامن االجتماعي بالبيضاء

وفد من مجلس النواب يزور بلدية أجدابيا ويبحث تطوير العمل اإلداري

ممثلو مجلسي النواب والدولة يتابعان عملية وصول الوقود الى غات

رئيس الحكومة يّطلع على احتياجات بلديات حوض مرزق

وزير الحكم المحلي يبحث حلوال للصعوبات التي تواجه بلدية أوجلة

نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر يقوم بزيارة لبلدية بنغازي 

رئ��ي��س لجنة  ق���ام م��س��اع��د 
ال��خ��ارج��ي��ة ب��م��ج��ل��س ال��ن��واب 
وائل العشيبي، ومنسق الشؤون 
اإلف��ري��ق��ي��ة ب��م��ج��ل��س ال��ن��واب 
األحد  ي��وم  ال��ب��دري؛  مصطفى 
الماضي؛ بزيارة لبلدية أجدابيا.
استقبالهم  ف��ي  ك���ان  ح��ي��ث 
امبارك  أجدابيا  بلدية  عميد 
إدارة  مدير  بحضور  المنفي، 

ال�����م�����وارد ال���ب���ش���ري���ة م��ح��م��د 
اشويقي.

وب��ح��س��ب م��ك��ت��ب اإلع����الم 
اللقاء  ف���إن  أج��داب��ي��ا،  ببلدية 
ن����اق����ش ع������دة أم�������ور ت��خ��ص 
البلدية  بين  والتدريب  التعاون 
لتطوير  الدولية؛  والمنظمات 
البلدية  داخ��ل  اإلداري  العمل 

والقطاعات الخدمية فيها.

اجتمع ممثلو مجلَسي النواب والدولة 
الوطنية  المؤسسة  عن غات مع رئيس 
عميد  و  الله،  صنع  مصطفى  للنفط، 
احتياجات  على  للوقوف  غ��ات،  بلدية 
مناطق  إح���دى  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ب��ل��دي��ة، 

عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.
ال��م��ج��ت��م��ع��ون إم��ك��ان��ي��ة  ن���اق���ش  و 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  مساهمة 
تُعاني  التي  األزم��ات  بعض  حلحلة  في 
مطار  تفعيل  وسبل  غ��ات،  بلدية  منها 
غات، وتوفير وقود الطيران؛ للبدء في 
الرحالت من وإلى مطار غات،  تسيير 

والمساعدة في توفير بعض االحتياجات 
األخرى التي تشترط شركات الطيران 

توفرها.
م���ن ج��ه��ت��ه، أك����د ص��ن��ع ال���ل���ه، أن 
المناطق  دعم  في  ستستمر  المؤسسة 
المجاورة لعملياتها على الرغم من ُشح 
على  التأكيد  إلى  إضافة  الميزانيات، 
قيام شركة البريقة بتوفير كمية كافية 
من وقود الطيران لتشغيل المطار، بعد 
التخزين  اشتراطات  توفر  من  التأكد 
لهذا المنتج الحساس داخل المستودع؛ 

نتيجة توقف المطار فترًة طويلًة

اّط�����ل�����ع رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة 
على  ال���دب���ي���ب���ة،  ع��ب��دال��ح��م��ي��د 
مرزق،  حوض  بلديات  احتياجات 
مع  األربعاء،  ُعِقد  اجتماٍع  خالل 
لجنة التواصل المكّونة من عمداء 
مرزق،  بلديات  مجالس  وأعضاء 
وتراغن، والشرقية، ووادي عتبة، 
االجتماعي  المجلس  وأع��ض��اء 

لحوض مرزق.
التي  األوض���اع  اللقاء  وت��ن��اول 
بها مدن حوض مرزق عامة  تمر 

ومدينة مرزق بشكل خاص.

ودعت لجنة التواصل، الحكومة 
بين  للمصالحة  راع��ي��اً  تكون  ب��أن 
أهالي المنطقة، التي شهدت نزاعاً 
في السنوات الماضية، وبأن تسهم 
لعودة  تمهيداً  ال��ض��رر  جبر  ف��ي 

أهاليها النازحين والمهجرين.
كما عرضت اللجنة على رئيس 
الخدمية  االحتياجات  الحكومة، 
لألهالي من إعادة تأهيل للمدينة، 
وإص������الح ل��خ��ط��وط ال��ك��ه��رب��اء 
المتضررة وبإيجاد حلول مناسبة 

لتوفير المياه للمواطنين.

بدر  المحلي  الحكم  وزي��ر  عقد 
ال��دي��ن ال��ت��وم��ي، ب��دي��وان ال����وزارة 
بطرابلس؛ اجتماعا مع عميد بلدية 
أوجلة علي األوجلي، بحضور وزير 

الموارد المائية طارق بوفليقة.
تطوير  إمكانية  االجتماع  وبحث 
بالبلدية،  المكتملة  غير  المشاريع 
خ��اص��ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب���آب���ار ال��م��ي��اه 
وخطوط مدها في منطقة الواحات 
عموًما وفي بلدية أوجلة على وجه 

الخصوص.

المائية  ال��م��وارد  وزي���ر  وأب���دى 
جاهزيته للتعاون مع البلدية لتذليل 
صعاب المواطن، بتسخير ما أمكنه 
من إمكانيات لدفع عجلة استكمال 

هذه المشاريع وتطويرها.
أك���د وزي����ر الحكم  م��ن ج��ه��ت��ه، 
المحلي على األهمية االستراتيجية 
الواحات،  منطقة  بها  تحظى  التي 
مؤكًدا عزمه على التواصل المستمر 
والعمل المشترك مع البلدية لتذليل 

العراقيل التي تواجه عملها.

ق���ام ي���وم اإلرب���ع���اء ال��م��اض��ي 
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة 
جيل  ال��س��ي��د/  األح��م��ر  للصليب 
له  ال��ُم��راف��ق  وال��وف��د  كاربونيية 
إلتقى  ب��ن��غ��ازي  ل��ب��ل��دي��ة  ب���زي���ارة 
خاللها رئيس المجلس التسييري 
عمران  الصقر  السيد/م.  للبلدية 
بوجواري حيث تم ُمناقشة األعمال 
اللجنة  بها  تقوم  التي  والمشاريع 
الدولية للصليب األحمر في مدينة 
بنغازي خاصة في مجاالت المياه 
والصرف الصحي ، وصيانة بعض 
المرافق الصحية األولية ،إضافة 
إلى تطوير العمل في مركز إعادة 

الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  تأهيل 
في  الفنية  العناصر  وت��دري��ب   ،

المجالت المذكورة .

رئيس  السيد/  أثنى  وقد  هذا 
للبلدية  ال��ت��س��ي��ي��ري  ال��م��ج��ل��س 
ِقبل  من  المبذولة  الُجهود  على 

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
على  ُم��ؤك��داً  بنغازي  مدينة  ف��ي 
العديد  إقامة  على  العمل  أهمية 

الداخلية  التدريبية  البرامج  من 
في  الفنية  للعناصر  والخارجية 

ُمختلف المجاالت ذات العالقة .
تحديد  على  اإلتفاق  وت��م  ه��ذا 
األولويات  و  الُمستهدفة  األعمال 
من خالل عقد اللقاءات الُمشتركة 
خالل  الطرفين  من  للُمختصين 

الفترة القادمة .
ك���م���ا أش������اد ال���س���ي���د/ ج��ي��ل 
ك��ارب��ون��ي��ي��ة ب��ُح��س��ن اإلس��ت��ق��ب��ال 
وتعاون البلدية مع اللجنة الدولية 
ال��ذي  األم����ر  األح��م��ر  للصليب 
العمل  على  إيجابي  أث��ر  ل��ه  ك��ان 

الُمشترك. 
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وزير المالية يمثل دولة ليبيا في المنتدى اإلقتصادي العالمي بروسيا

وزير الصحة يجري مباحاث مع وزير الصحة الجزائري

وزير النفط يلتقي القائم بأعمال سفارة السودان بليبيا ويبحثان سبل تعزيز العالقات االستراتيجية بين البلدين

سفير ليبيا لدى روما ووزير التعليم اإليطالي يبحثان التعاون 
بين المؤسسات التعليمية المعنية بالشباب في البلدين

للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  استقبل 
والغاز المهندس مصطفى صنع الله، سفير 
محمد  ليبيا  ل��دى  العربية  مصر  جمهورية 

ثروت والوفد المرافق له.
وتم خالل االجتماع الذي عقد يوم اإلثنين 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  الماضي في مقر 
بين  الثنائي  التعاون  استعراض  بطرابلس، 
والغاز،  النفط  الشقيقين في مجال  البلدين 
تم  كما   ، المشترك  العمل  أف���اق  وتوسيع 
التطرق إلى تفعيل االتفاقيات بين الطرفين 
الماضية،  السنوات  ف��ي  المجال  ذات  ف��ي 

واللجان المشتركة  منذ عام 2009 م.
المشترك؛  للعمل  القانوني  اإلط��ار  وف��ي 
بإنشاء   الخاص  القرار  تفعيل  مناقشة  تمت 
ال��غ��از”  ل��م��ش��روع��ات  “ش��رك��ة خليج س���رت 
بتروجت  وشركة  أنبي،  شركة  مع  بالشراكة 
واالجتماعي  االقتصادي  اإلنماء  وصندوق 
الليبي، التي تأسست عام  2007، بمشاركة 
 )24.5%( أن��ب��ي،  ل��ش��رك��ة   )%  24.5(
ص��ن��دوق  )و51%(   ، ب��ت��روج��ت  ل��ش��رك��ة 
اإلنماء االقتصادي واالجتماعي الليبي، وتم 
التأكيد على أهمية عودة الشركات المصرية 
الليبي  النفط  قطاع  مشاريع  في  للمساهمة 

الواعد. )وال( 

البعثات  العامة لحماية  التقى مدير اإلدارة 
يوم  ج��ام��ع"  ب��ن  "وس���ام  عميد  الدبلوماسية 
اإلربعاء الماضي بالقائم بأعمال سفارة اليابان 
الخاص  المنسق  أماديرا"  "ماسكي  ليبيا  لدى 
"سوميتومو  بالسفارة  األمن  مسؤولة  و  بليبيا 

يوكي" .
اإلدارة  بمقر  عقد  ال��ذي   - اللقاء  وناقش 
عودة   - الدبلوماسية  البعثات  لحماية  العامة 
طرابلس  العاصمة  ف��ي  ال��ي��اب��ان  س��ف��ارة  فتح 
لزيارة  األمني  التنسيق  مناقشة  ال��ى  إضافة 

المدن الليبية. 
واعرب القائم باألعمال عن سعادته بتواجده 
، م��ش��ي��دا بكافة  ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س  داخ���ل 
المجهودات التي تبذلها اإلدارة العامة لحماية 
مقار  وتأمين  حماية  في  الدبلوماسية  البعثات 

السفارات والبعثات الدبلوماسية. 

صنع الله يبحث مع السفير المصري تفعيل 
االتفاقيات المشتركة في مجال النفط والغاز

القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا يبحث 
مع مدير إدارة حماية البعثات الدبلوماسية 

إعادة فتح السفارة في طرابلس

ش������ارك������ت ح���ك���وم���ة 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة في 
ال��م��ن��ت��دى اإلق��ت��ص��ادي 
ال��ع��ال��م��ي ال��م��ن��ع��ق��د في 
بطرسبورغ  سانت  مدينة 
رفيع  ب��وف��د  ال��روس��ي��ة، 
ال��م��س��ت��وى ي��م��ث��ل��ه وزي���ر 
خالد  ال��دك��ت��ور  المالية 
التعليم  ووزي��ر  المبروك، 
عمران  الدكتور  العالي 
العلمي  والبحث  القيب  
وعدد من أعضاء السلك 
في  الليبي  الدبلوماسي 

روسيا.
من  المنتدى  واف��ت��ت��ح 
ق��ب��ل ال��رئ��ي��س ال��روس��ي 
بحضور  بوتين  فالديمير 
السياسيين  م��ن  ن��خ��ب��ة 
واإلق������ت������ص������ادي������ي������ن 
وال��م��ؤس��س��ات ال��م��ال��ي��ة 
واإلق���ت���ص���ادي���ة ورج����ال 

األعمال من جميع أنحاء 
العالم.

ون����اق����ش ال��م��ن��ت��دى 
الموضوعات اإلقتصادية 
تحسين  في  تسهم  التي 
وت����ط����وي����ر اإلق���ت���ص���اد 
ال���ع���ال���م���ي م����ن خ���الل 
من  قدمت  بحثية  أوراق 
في  مختصين  أكادميين 
اإلقتصاد تهدف لتوضيح 
ال�����رؤى ال��ع��ال��م��ي��ة ح��ول 

مستوي  وتحسين  تطوير 
اإلقتصاد العالمي.

الليبي  الوفد  أن  يذكر 
اللقاءات  أجرى عدد من 
أه��م��ه��ا ل��ق��اءه م��ع نائب 
الروسي  الخارجية  وزير 
األوس��ط  الشرق  لشؤون 
وشمال إفريقيا والمبعوث 
ال���ش���خ���ص���ي ل��ل��رئ��ي��س 
ال�����روس�����ي )م��ي��خ��ائ��ي��ل 
تمحورت   ،) ب��ق��دان��وف 

القضايا  ح��ول ع��دد م��ن 
اإلقتصادية واإلستثمارية 
وم��س��اه��م��ة روس���ي���ا في 
إع�������ادة إع����م����ار ل��ي��ب��ي��ا 
في  للمساهمة  باإلضافة 
مجال  في  اإلستثمارات 
التحتية  والبنية  الطاقة 
والصحة والتعليم العالي.
لقاء  عقد  ت��م  و  ه��ذا 
البنك  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  م��ع 
اإلف���ري���ق���ي ل��إلس��ت��ي��راد 

عمرو  السيد  والتصدير 
المرافق  والفريق  كامل 
له حول إمكانية إنضمام 
في  ومساهمتها  ليبيا 
ه���ذا ال��ب��ن��ك ألج���ل دع��م 
القارة األفريقية  مشاريع 
ال��ب��ن��ك  ه�����ذا  وي���ع���د   ،
م��ن ال��ب��ن��وك اإلف��ري��ق��ي��ة 
ساهمت  التي  الناجحة 
المصدرين  ت��م��وي��ل  ف��ي 
مجال  في  والمستوردين 

التجارة الخارجية .
ال��م��ن��ت��دي  إن  ي���ذك���ر 
المنعقد  االق���ت���ص���ادي 
ال��ف��ت��رة م��ن ال��ث��ان��ي إل��ى 
يونيو  شهر  من  الخامس 
ال���ج���اري ي��ع��د م���ن أه��م 
اإلقتصادية  المنتديات 
نخب  مشاركة  العالمية 
تطوير  مجال  في  أممية 

اإلقتصاد العالمي. 

ال��وح��دة  بحكومة  الصحة  وزي���ر  أج���رى 
الزناتي«  محمد  »علي  الدكتور  الوطنية  
محادثات مع وزير الصحة الجزائري »عبد 
الزيارة  هامش  على  ب��وزي��د«،  بن  الرحمن 
الوحدة  رئيس حكومة  أداها  التي  الرسمية 
الدبيبة«  »عبدالحميد  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
األحد  يوم  الجزائر  إلى  وزاري،  وفد  رفقة 

الماضي.
الصحة،  ب��وزارة  اإلع��الم  إدارة  وبحسب 
بين  الثنائية  ال��م��ح��ادث��ات  ح��ص��دت  ف��ق��د 
التي  اإلت��ف��اق��ي��ات  ب��ن��ود  تفعيل  ال��ط��رف��ي��ن، 
منذ  الصحة  البلدين في قطاع  بين  أبرمت 
سنوات، فضاًل عن اإلتفاق على عقد لقاءات 
والجزائر،  ليبيا  في  األورام  أخصائيي  بين 
عبر تقنية التحاضر عن بعد، من أجل تبادل 

لخبراء  مماثلة  ل��ق��اءات  وعقد  ال��خ��ب��رات، 
الصحية  الرعاية  مجال  في  ومتخصصين 

األولية.
باإلتفاق  الوزيرين،  محادثات  واختتمت 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ف��ي مجال 
النخاع  زرع  وعمليات  الدوائية  الصناعات 
العظمي عند األطفال، إلى جانب دعم تبادل 
الوفود الطبية، والتوأمة بين المستشفيات. 

وال��غ��از  النفط  وزي���ر  التقى 
محمد عون بمكتبه في طرابلس 
الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  ص��ب��اح 
 القائم باألعمال باإلنابة بسفارة 
ليبيا  ل��دى  ال��س��ودان  جمهورية 
عثمان محمد، وبحث معه أوجه 
المتعلقة  الملفات  في   التعاون 
بين  وال���غ���از  ب��ق��ط��اع  النفط 

البلدين . 
ب���وزارة  وذك���ر مكتب األع���الم 
ال���وزي���ر ع����ون أك��د  ال��ن��ف��ط ان 
ف���ي ب���داي���ة ال��ل��ق��اء ع��ل��ى عمق 
البعد  ذات  التاريخية  العالقات 

االستراتيجي التي تجمع البلدين 
على  ليبيا  وح��رص   ، الشقيقين 
اعلى  الى  العالقة  بهذه  االرتقاء 

المراتب ، كما أعرب عن حرص 
على  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
كافة  ف��ي  ال��س��ودان  م��ع  التعاون 

النفط  ومنها مجاالت  المجاالت 
والغاز . 

القائم باالعمال السوداني من 
العالقات  بمستوى  أش��اد  جانبه 
بالده  حرص  عن  معربا  الثنائية 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ج��االت ال��ت��ع��اون 
الثنائي واثرائها خدمة لمصلحة 

البلدين والشعبين الشقيقين . 
ان  االعالمي  المكتب  وأوضح 
الستعراض  فرصة  مثل  اللقاء 
اهم ملفات التعاون بقطاع النفط 
وال���غ���از ف��ي ال��ب��ل��دي��ن ال��ج��اري��ن 

وامكانية زيادة تطويرها . 

بحث السفير الليبي في إيطاليا 
” عمر الترهوني ” مع وزير التعليم 
بيانكي  ب��ات��ري��س��ي��و   ” اإلي��ط��ال��ي 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  مقتضيات   ،“
المؤسسات  بين  اإليطالي  الليبي 
في  بالشباب  والمعنية  التعليمية 

البلدين.
في  الليبية  السفارة  وأف���ادت 
إيطاليا – عبر صفحتها الرسمية 
بموقع ” فيسبوك ” – بأن السفير 
” الترهوني ” أعرب عن اهتمامه 
مجال  ف��ي  اإلي��ط��ال��ي��ة  بالتجربة 
التواصل  عبر  بُعد  ع��ن  التعليم 

إيطاليا  تبنته  ال��ذي  االفتراضي 
والمعاهد  ال��م��دارس  قفل  إب���ان 
بسبب  ال���ب���الد  ف���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

فيروس كورونا.
تنظيم  خ��الل  ت��م  اللقاء  وك��ان 
جامعة ” لينك كامبوس ” اإليطالية 
فّعالية  الخميس،  أمس  روما  في 
دراس���ة  خ��الل��ه��ا  ق��دم��ت  ثقافية 
المؤسسات  أهمية  ح��ول  خاصة 
خالل  م��ن  للمجتمع،  التعليمية 
الشباب  م��واق��ف  ومتابعة  رص��د 
أب��ع��اد  مختلف  ف��ي  وت��وج��ه��ات��ه��م 

الهوية الوطنية. 
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اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس 
عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، 
رئيس  علي  الحاج  هيثم  والدكتور 
للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة 
الدين  بهي  أحمد  الدكتور  ونائبه 
لمناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة 
ال��دول��ي  ال��ق��اه��رة  ل��م��ع��رض   52
للكتاب الذي يقام تحت شعار  "في 
من  الفترة  خ��الل   " حياة  ال��ق��راءة 
30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 
الدولية  للمعارض  مصر  بمركز 
أك��دت  حيث  ال��خ��ام��س؛  بالتجمع 
األكثر  تعد  مصر  أن  ال��داي��م  عبد 
معارض  ف��ي  للناشرين  استيعابا 
الكتاب الدولية منذ جائحة كورونا، 
الناشرين  جميع  بقبول  ووج��ه��ت 
الذين تقدموا لالشتراك بالمعرض 
اشتراك  أسعار  وثبات  العام  هذا 
ال��ن��اش��ري��ن ، ب��ج��ان��ب زي����ادة ع��دد 
عام  كل  عن  المعرض  إقامة  أي��ام 
ليصل إلى خمسة عشر يوًما بداًل 
من اثني عشر  يوًما وذلك حرًصا 
والنشر  الكتاب  صناعة  دعم  على 
والعمل على تيسير اإلجراءات لهم 
، وتعزيًزا لثقافة القراءة واإلطالع 

التنسيقية  تابعت اإلجراءات  ، كما 
ال��الزم��ة م��ع ك��اف��ة ال��ج��ه��ات منها 
)وزارات الدفاع والداخلية والصحة 
على  واطلعت  القاهرة(،  ومحافظة 
باألجنحة  الخاصة  التصميمات 
الفرعوني  بالطابع  تتميز  وال��ت��ي 

بجميع  االل��ت��زام  علي  وش���ددت   ،
اإلجراءات االحترازية حفاًظا على 
وتطبيق  للمواطنين  العامة  الصحة 
للتيسير  اإللكتروني  الحجز  نظام 
الطاقة  المعرض حسب  رواد  علي 

اإلستعابية المقررة .

الثقافة  وزي����رة  أص����درت  ك��م��ا 
المصرية توجيهاتها باطالق مبادرة 
)ث��ق��اف��ت��ك ك��ت��اب��ك( خ���الل ال���دورة 
مئات  وت��ض��م  للمعرض  ال��ح��ال��ي��ة 
النشر وقطاعات  العناوين من دور 
ي��ت��ج��اوز سعر  أال  ع��ل��ى  ال������وزارة 

إلى  جنيها.  عشرين  فيها  الكتاب 
التي  االفتراضية  االنشطة  جانب 
المنصة  خالل  من  تنفيذها  سيتم 

االلكترونية الخاصة بالمعرض.
هيثم  الدكتور  أعلن  جانبه  ومن 
الحاج علي رئيس الهيئة المصرية 
النشر  دور  أن عدد  للكتاب  العامة 
تجاوز 700 ناشر مصري وأجنبي 
وأكد   ، التوكيالت  ال��ي  باإلضافة 
حديثة  تكنولوجيا  استخدام  على 
للتحكم في عدد الرواد يوميا طبًقا 
لمعاير الصحة والطاقة االستعابية 
ات��خ��اذ  ب���اإلض���اف���ة   ، ال���م���ق���ررة 
قياس  من  االحترازية  اإلج���راءات 
وارت��داء  والتعقيم  ال��ح��رارة  درج��ة 
قناع الوجه والحفاظ على مسافات 
أن معرض  إل���ى  وأش����ار  ال��ت��ب��اع��د 
في  والنشر  للكتاب  أكبر سوق  هو 
إقامة  إل��ى  وأل��م��ح  العربي  ال��وط��ن 
الفعاليات واألنشطة افتراضيا من 
بالمعرض  الخاصة  المنصة  خالل 
مركز  داخ��ل  فعلًيا  إقامتها  وحظر 
حفاًظا  الدولية  للمعارض  مصر 
للجمهور  ال��ع��ام��ة  ال��س��الم��ة  ع��ل��ى 

والناشرين والعاملين.

الثقافة  وزي���رة  استقبلت 
األستاذة  المعرفية  والتنمية 
بديوان  عثمان  توغي  مبروكة 
الماضي،  اإلثنين  يوم  الوزارة 
العامة  للحركة  العام  القائد 
للكشافة والمرشدات الدكتور 
رفقه  سليم،  بن  محمد  ف��رج 
فارس  سليمان  عماد  القائد 
مفوض اإلعالم بهيئة القيادة 
العامة للحركة العامة للكشافة 

والمرشدات.
ُسبل  اللقاء،  وت��ن��اول  ه��ذا 
التعاون المشترك بين الوزارة 

والمرشدات  الكشافة  وحركة 
ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ث��ق��ي��ف 
على  اللقاء  وتركز  والتوعية، 
حركة  بواقع  النهوض  أهمية 
الكشافة والمرشدات لدورها 

في خدمة وتنمية المجتمع.
وع��ّب��رت ال��س��ي��دة ال��وزي��رة  
تقديرها  ع��ن  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
للجهود الكبيرة الذي تقوم بها 
ليبيا،  في  الكشفية  الحركة 
في تعزيز القيم عند الشباب 
شخصيتهم،  وت��ك��وي��ن  وب��ن��اء 

ودورها التربوي الهام.

الدكتور  عرض  جانبه،  من 
فرج بن سليم قائد عام كشاف 
ل��ي��ب��ي��ا، ن��ش��اط��ات وال��ب��رام��ج 
الكشافة  حركة  تنفذها  التي 
والمرشدات الليبية على كافة 

األصعدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار 
وزارة  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اون  ت��وط��ي��د 
المعرفية  والتنمية  الثقافة 
باعتبارها  الكشفية،  والحركة 
ح����رك����ة ش���ب���اب���ي���ة ت���رب���وي���ة 
تنمية  ه��دف��ه��ا  وت��ط��وع��ي��ة، 

الشباب ثقافًيا. 

ص���در االس���ب���وع ال��م��اض��ي ال���ع���دد )ال��ث��ال��ث 
واألربعون( من مجلة رؤى الفصلية، برعاية وكالة 
لوحة  ال��خ��ارج��ي  غالفها  يزين  الليبية،  األن��ب��اء 
للفنان السوري: صفوان داحول، أما لوحات العدد 
الداخلية للفنان التشكيلي العراقي ستار كاووش.

من  متميزة  نخبة  ال��ج��دي��د  ب��ال��ع��دد  ش���ارك 
ليبيا،  العربي،  بالعالم  والمبدعين  األدب��اء  كبار 
األردن،  الجزائر، مصر، سوريا،  المغرب،  تونس، 

فلسطين، العراق، اليمن.
يفتتح العدد مقال عن مسيرة المفكر الراحل 
الدكتور  ال��ع��راق��ي  للكاتب  حسيب  ال��دي��ن  خير 
الرجل  “حسيب:  بعنوان  شعبان،  عبدالحسين 
الذي رحل إلى المستقبل” وافردت المجلة مساحة 
واللغة  المغرب  “أمازيغ  فيه  نقرأ  األمازيغ  لملف 
العربية” للباحث المغربي الدكتور فريد أمعضشو 
“تسميات األمازيغ” للدكتور: جميل حمداوي، فيما 
يكتب الباحث الليبي: حسن المغربي قراءة نقدية 
في كتاب “األمازيغ عبر التاريخ نظرة موجزة في 

األصول والهوية لصاحبه: العربي عقون.
والفلسفة(  الشعر  )عن  نقرأ  الفكر  باب  وفي 
فلسفة  م��ح��ج��وب،  عبدالمنعم  الليبي  للكاتب 
سيبوزا للمفكر التونسي زهير الخويلدي، مفهوم 

الكاريزما في الخطاب السياسي سفيان البّراق.
صحافية  مقابلة  تطالعنا  الترجمة  باب  وفي 
مع الكاتبة شوشانا زوبوف ترجمة أحمد منصور، 
مضاعفة الوعي بالذات اإلنسانية ترجمة الحسين 
الحسن  ترجمة  األدب  ف��ي  األب  قتل  اخ���دوش، 

عالج. 
سليمان  المغربي  الناقد  السينما  في  ويكتب 
ودور  “األب”  فيلم  عن  نقدية  دراس��ة  الحقيوي 
الذي  هوبكينز  أنتوني  الكبير  األمريكي  الممثل 

حاز على جائزة األوسكار )أفضل ممثل(.

الباحث  يطالعنا  النقدية  المقاالت  باب  وفي 
في  األجنبية  المؤثرات  بمقال  سنه  أحمد  ناصر 
مسرح صالح عبدالصبور، الكاتبة األردنية حنان 
بيروتي في “الشعور الصامت بالوحدة وباء العصر، 
في  الشعر  “فلسفة  عطية  رضا  المصري  الناقد 
مواجهة الموت، عادل بحوت استيهامات العاشق 

األوحد.
الداللية  اآلثار   ” نقرأ  األدبية  الدراسات  وفي 
للعالمة في رواية ديوان المواجع للناقد التونسي 
لم  الميلودي حاجي “عبق السرد في رواية عبلة 

تمت للكاتب المغربي فضيل ناصري.
مترجمة  نصوص  تطالعنا  اإلب���داع  ب��اب  وف��ي 
سورينتينو  فرناندو  المعاصر  األرجنتيني  للقاص 
قصة  ال��ف��ق��ي،  عبير  المصرية  األدي��ب��ة  ترجمة 
أبوحاطوم،  إليان  الفلسطينية  للقاصة  “السفر” 
معوض،  إب��راه��ي��م  ال��م��ص��ري  للقاص  “ال��ج��س��ر” 
للقاصة  ال��ش��رف��ة”  “زم���ن  اإلب����داع  ب��اب  ويختم 

الجزائرية شميسة غربي.
وفي باب الشعر نقرأ “أركل مخيلتي” للشاعر 
المغربي محمد يويو، “لست أنا” للشاعرة السورية 
الليبي  للشاعر  عين”  “عاصفة  زي���دان  ميساء 
عصام الفرجاني “زوابع باهتة” للشاعر المصري 

مؤمن سمير.
ويختم العدد دراسات محكمة عن لذة الكتابة 
الظالل  في مجموعة صانع  دراسة  القراءة  ولذة 
للقاصة جلنار زين بقلم الباحثة الفلسطينية ميادة 
في  اللفظية  المتدانيات  بالغة  الصعيدي،  أن��ور 

الخطاب القرآني للباحثة: صباح موري.
الثقافية، مجلة  رؤى  إن مجلة  بالذكر  الجدير 
فصلية محكمة تصدر برعاية وكالة االنباء الليبية، 
يرأس تحريرها األستاذ نور الدين الماقني، ويدير 

هيئة التحرير الكاتب: حسن المغربي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال�52

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تستقبل 
القائد العام لكشاف ومرشدات ليبيا

برعاية وكالة األنباء الليبية ..
)مجلة رؤى الثقافية( تصدر عددها الجديد

مشاركة أكثر من 700 ناشر مصري وأجنبي وإجراءات احترازية مشددة بتكنولوجيا حديثة وإطالق مبادرة )ثقافتك كتابك(
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يمكنك فعل ذلك

كنا  بينما  الكالم  أمي  افتتحت  هكذا 
بي  تحملق  وق��د  اإلفطار  مائدة  على 
وعاتكة  واستبرق  وخالد  ،أبي  الجميع 
الواضحة  والدهشة  شدوهي  ووسط   ،
وقد كنت أُهم لزرط اللقمة إال أنني قد 

ظللت فارها فاهي 
عظيمة أنت يا أمي 

والتوتر  بالحيرة  شعوري  تلتمسين 
وتضعين قطعة خبز مبللة على لساني 
قطعة  ليست   .. خبز  قطعة  فقط   ..

عادية ، إنها الدفء بعينه 
طفيفة  كلمات  آن���ذاك  تخبرينني 
في  المبللة  الخبز  كسرة  م��ن  تجعل 

لساني كقالب حلوى
هكذا أمي 

تمألني بالدافع للحياة 
منذ ثالثة أيام .. وأنا غارق حد الثمالة 

في الهم 
زرط  ف��ي  أف��ك��ر  كنت  وبينما  وال��ي��وم 
لقمة الُجبن الُمبّهرِة بالزعتر الحار ... 

أزاحت أمي ما تبقى من جبن بقلبي 
وخرجت  الفطور  وجبة  أنهي  هممت 

مسرعا 
وضعت يدي على الزناد ودون أي صوت 
وبكل هدوء .. هدر ذلك الجسد خاويا 

ليسقط في مكانه وبكل حرارة 
عدت للمنزل 

قبلُت جبين والدتي 
صورة  على  التحية  أللقي  ذهبت  ثم 

أخي المقتول غدرًا .

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

كبرنا للهرب

أزقة ضيقة

■ بقلم : منال بو شعالة  

■ بقلم : صفاء يونس 

كبرنا دون داٍع
دون أن نكتشف في ِصغرنا

سبًبا ُمقنًعا للُمضي
دون أن نعرف سبب انجرافنا للنمو

إال الهرب
كبرنا..

كمن كان بعيًدا وفجأة قرب
...

كنت آكل ألكبر
أتفرج على مرآتي كل يوٍم

بشغف
، ولساني ، ساقيَّ أقيُس طوَل ذراعيَّ

خدعتني مرآتي
َمْن ِمّنا.. أمامي؟

...
فاجأتني مثلكم تماًما

فال تسألوني متى كبرت؟
...

متى كبرت!
كبرُت فجأة

على غفلٍة من العمِر والسنين
على غفلٍة من العيون

...
فها أنا كبيرٌة

ا كبيرٌة جّدً
يصطدُم رأسي بالسماِء فأحاوُل أْن أرى الله

يوجعني  ال  كي  ظهري  على  العالَم  أحمُل 
ضميري

ألعُب باألرض كرة سلة
كرة قدم.. كرة يد

دون أن يكون هنالك أهميًة للفوز
حتى غرفتي أصبحت علبة
أنام فيها كل ليلة.. متسائلة
متى ستفتح الغطاء يا الله!

...
كبيرة

ال يسعني حضٌن وال كلمة
كل األشياء في عيني ضيقة حد االختناق

كل األشياء باردة
بما فيهم أنَت.. والعناق

...
َكُبرنا دون لقاء

حتى على الطرِق السريعة المؤدية للموت
أو الطرق الفرعية المقابلة للصدف

...
طالبُت كثيًرا برفع المساحات الفاصلة بيننا

بهدم الحواجز والبوابات والذكريات
والمباني والطرق

طالبُت بإفراِغ الكون
كي أراك

بقِص المسافات
كي نصل

...
ُيبعدنا التراب ونحن من تراب

لماذا ال نذوب لنجتمع؟
لماذا ال نشتري النصيب؟

هذا العمر هباء
لو لم يكن مع الحبيب

...
كان علينا أال نقول إننا هنا

كي ال يعرف الزمن مكاننا
كان ال بدَّ ْأن نتالعب ونسرق الوقت

لكن األرض كما ترى
أخذتني منك

وما زلت ال أعرف
هل أنا أم أنت الذي بعدت!

لم نختر هذه الحياة ولدنا وجدنا أنفسنا فيها 
في بيت من الصفيح بين أزقة ضيقة، وشوارع مليئة 

بالطين، والعفن والروائح الكريهة 
أنا وأختي لم نختر والدنا قط فقد كان يأتي مخمورا 
ويتخبط هنا، وهناك  يمينا، وشماال  يترنح  ليلة  كل 

حد الثمالة 
شئ  الي��رى  ثمال  يأتي  حين  مظلمة  ليالينا  كانت 

وينهال علينا ضرباً حتى ننام من شدة البكاء 
تغيرت حياتنا منذ رحيل أمي..

كنا ندرس في المدرسة رغم عيشنا هنا كانت أمي 
تّكد كل يوم من أجلنا كانت تقول يجب أن تدرس يا 

عثمان وتصبح مهندسا 
يجب أن نأكل الخبز والطماطم حتى تصبح فاطمه 

طبيبة 
كانت تخيط ثوبها المرقع حتى تكسينا تتحمل أسى 
هذه الحياة ألجلنا وتقول ستفرج ال تقلقو إن الذي 

خلقنا لن ينسانا 
رجال  كان  أنه  تخبرنا  مخمورا  وال��دي  يأتي  عندما 
عيناه  اح��دى  ويفقد  عمله  من  يُطرد  أن  قبل  سوًيا 

لم يعد كما كان وتدهورت حالته في األونة األخيرة
كان تقص علينا محاسنه حتى ننام وننسى مساوئه 

كنا نتوسد ركبتيها حتى بتنا نتوسد األرض القاسية 
والباردة

لم نشعر ببرد الصفيح إال عند فقدانها 
أستطع  حتى  عمل  ع��ن  أبحث  وكنت  االي���أم  م��رت 
العوده لدراستي واعادة فاطمه وبعد عناء البحث في 
دولة يمنع فيها الطفل من العمل واليعرف مسؤوليها 

ما أحوجه إليه
في  المقهى  سعيد صاحب  العم  أقنع  أن  استطعت 
السوق أن أنظف بعد رحيل الزبائن، رأف بحالي فهو 
يعرف والدتي وحلمها الذي كان متعلق بنا كنت أدرس 
في الصباح وانام بعد الظهيرة وأنظف طوال الليل 
ترك  أستطع  لم  الثانوية  ودخلت  اشتد عودي  حين 
أبي  تواجد  فحتى  بمفردها  طويلة  ساعات  فاطمه 
ذلك  ليال في  المتسكعين  أمام  أنذاك  اليعني شيئا 
الزهور  بعض  أبيع  حين  معي  تتجول  كانت  المخيم 
وأحيانا أجمع بعض الغالت من المزارع ألبيعها في 

السوق حتى استطعنا ايجاد عمل في أحد الفنادق 
معا لتكون تحت عيناي ويطمئن قلبي 

نائما  أبي  نجد  لم  و  المنزل  إلى  ذات صباح  عدنا 
كعادته فإعتقدنا أنه قد نام ثمال في أحد الشوارع أو 
على األرصفة أو في احد األماكن المهجورة كعادته 
ولكن اختفاءه لصباح اليوم التالي جعلنا نخرج بحثا 

عنه واخبار الشرطة
ولم  عنه  بحثا  المستشفيات  في  بالساعات  جلسنا 
وبلعته  األرض  تماماوانشقت  اختفى  وكأنه  نجده 
يأست فاطمه واخبرتني ربما هرب خارج البالد أو 
ذهب إلى أحد المدن فهو ال يأبه لنا وبعد مدة قررنا 
بمفردها  تركها  استطع  حتى  صغير  بيت  استئجار 

ليال حين اذهب للعمل 
لكنني  العمل  تترك  ال  حتى  كثيرا  معي  تجادلت 
أصررت على ذلك الن كلية الطب تحتاج تفرغا تاماً
على  ك��ان  وان  حتى  أم��ي  رغبة  تحقيق  اري��د  كنت 
حساب نفسي وصحتي ودراستي كانت فاطمه األهم 

بالنسبة لي 
لم استطع نسيان أمي وهي تزيل اللحاف من على 
حين  انسى  لم  القارس  الشتاء  برد  لتقينا  جسدها 

طردنا أبي ذات ليلة
شدة  من  تبكي  فاطمه  كانت  نأكله  شيئا  نجد  ولم 
الجوع فطرقت أمي على أحد أبواب المنازل وطلبت 
أنها  وأخبرتها  وم��اء  خبزاً  تعطينا  أن  السيدة  من 
يمكنها في الصباح أن تأتي لتنظيف منزلها بالمقابل 

كانت عزيزة نفس رحيمة قلب 
بعد ان اسكتت جوع فاطمه

مرت قطة بجانبنا وبدأت بالمواء فبللت قطعة الخبز 
تأكل شيئا طيلة  لم  انها  إياها مع  بالماء واطعمتها 

نهار ذلك اليوم 
على  نمنا  م��رات  ع��دة  ط��ردن��ا  رحيلها  بعد  وحتى 
االرصفة في محطات المترو وبين مقاعد الحدائق 
العامة حتى اوقضنا ذات ليلة رجال وهو يسأل لما 

انتما هنا ياصغار 
أين ابويكما ؟

فقالت فاطمه انهما في السماء 
هيا  ستمطر  انها  واخبرنا  ال��رج��ل  عينا  فأدمعت 

قريب  فبيتي  الليلة  عندي  المبيت  يمكنكما  انهضا 
من هنا ورأيتكما من نافذتي

نظرت لي فاطمه وانهمرت دموعها 
عن  سنبحث  بخير  نحن  ياعم  اشكرك   : له  فقلت 
مكان يقينا من المطر أمي كانت توصينا دائما أن 
النذهب مع الغرباء جزاك الله عنا ألف خير فرب 

العباد الذي خلقنا لن ينسانا .
فقال ونعم بالله يابني رحمها الله 

وأصر على ان ننتظره قليال حتى يأتي
بمعطفين  دقائق  بعد  عاد  ثم  مسرعاً  لبيته  فدخل 
عليه  الله  محمد صلى  الكريم  )النبي  وقال  ومظلة 

وسلم قبل الهدية (
وهذان المعطفان لكما ارجو ان تقبلوها 

وأن��ذرت  ب��ردا  ترتجف  وك��ان��ت  فاطمه  إل��ى  نظرت 
السماء بصوت الرعد تحضيرا لهطول المطر 

عمر  ف��ي  انتما  يابني  وق��ال  نحوي  ال��رج��ل  فتقدم 
هذه  فإقبل  الليلة  ه��ذه  ضيافتي  تقبل  لم  أوالدي 

الهدية من أجل أختك
شكرته كثيراً وقلت لن ننسى لك هذا ياعم 

يوما ما سنرد لك الهدية
فهز رأسه موافقا وقال سأكون في انتظاركما .

بعد مرور عدة أشهر على اختفاء والدي استدعتنا 
الشرطة للتعرف على جثة وجدت في البحيرة فكان 
أبي راحال عن الحياة بال مالمح كما اختار أن يكون 
إال مالمح خاتم زواجه الذي كان يحمل اسم والدتي 

)سارة( .
مرت السنوات حاربنا من أجل أن نحقق حلم أمي 
تحدينا الظروف واجتزنا الصعاب بكل ما أوتينا من 
قوة عندما نفشل كنا نتذكر كلمات أمي وحين نقترب 

خطوة من الهدف نشكر الله 
الناس  تأوي  بيوتا  ارسم  أصبحت مهندسا مشهورا 
للرعاية  دور  للتعليم  م��دراس��ا  الشتاء  ب��رد  تقيهم 

لتحمي المستضعفين
واليوم أختي الطبيبة فاطمه تفتح أول مشفى لعالج 
مع  بالتعاون  بالمجان  وااليتام  المشردين  االطفال 
مركز الرعاية الخاص بتلك الفئة الذي يتبع مؤسسة 

سارة الخيرية التي أديرها 

وقلت  جانبا  فاطمه  اختطاف  قررت  االحتفال  بعد 
ألم يحن الوقت بعد !

بعض  سأجلب  الوقت  حان  نعم،  وقالت  فضحكت 
االوراق وألحق بك 

في الطريق تحدتنا عن ذكرياتنا وكم ركضنا في هذه 
نستمتع  له  نعود  بيت  لنا  وكأنه  نمرح  كنا  الشوارع 

بلعب الشارع كباقي االطفال ضحكنا كثيرا
ثم بكت فاطمه وامسكت بيدي قائله : لن أنسى انك 
كنت ضلعي الثابث وأنيسي في هذه الحياة لم تتركني 
يوما تضحياتك ألجلي سأقصها على أطفالك يوما 

ما ليعلمو كم أنت أب عظيم منذ زمن
أنِت شاعرية جدا يافاطمه لم تتغيري أبداً

وصلنا إلى قهوة العم سعيد الذي وافق على عملي 
حين كنت أحتاج ولكن كانت قد اقفلت قررنا البحث 
عن بيته وعلمنا انه رحل منذ عامان عن هذه الحياة 
قررنا تبليغ ابنه انه في مشفى االطفال يوجد جناح 
بإسمه كصدقة جارية له وقصصنا له كيف ساعدنا 

منذ زمن 
العم  بيت  الوقوف عند  التالية قررنا  المحطة  وفي 
قد  هرم  رجل  ظهر  حتى  الباب  فتح  ان  فما  كمال 

اثقل الزمن كاهله 
فلم يعرفنا من الوهلة االولى
قال اهال من انتما يا أبنائي 

أطلنا  إن  نعتذر  يا عم  الهدية  لرد  فقلنا نحن جئنا 
القدوم 

فنظر لنا مطوال ثم قال منذ أن مللت انتظار أوالدي 
وأنا انتظركما اصبحت شابا وسيما ياعثمان 

ماهذا الجمال ياصغيرتي فاطمه 
احتضننا بكل حب ثم 

دعانا لشرب الشاي والتحدث عن انه وحيد منذ أن 
تركه أوالده وهاجرو 

فقررنا اسعاده بالحديث عن هديتنا له 
صدقة  مشفانا  ف��ي  بالمجان  االورام  ع��الج  قسم 
جارية له فبكى كثيرا ثم شكرنا وقال التطيلو الغياب 

سأنتظركما مجددا 
وما ان خرجنا قررنا ختم الزيارات بقبر أمي لنهديها 

هذه النجاحات .

■ بقلم : خديجة الفراوي الحبيب األول 

هو الجزُء الُمهيُب من الوجود، والمخبُأ األماُن من 
الُحشود. 

هو ذاك اّلذي يراَك األربعيَن جميَعُهم، فأنَت اّلذي ال 
شبيَه لك؛ ُخِلقَت واحًدا لتكوَن األفضل!

ا  هو اّلذي ُيعليَك رأَسُه ليراَك العالم، واّلذي يحترُق ِجّدً
لُتضيَء في ُكّل وقٍت.

يأخُذ من ُعمرِه لتعيش، وُيْلِقُمَك صحتُه لتتقّوى، 
وُيكِسيَك شبابُه وشيبته.

هو رفيُقَك ُمذ صرختك اأُلولى إخطاًرا ِبهبِتَك إلى 
ُهدوئك إخطاًرا بهيبتك!

هو اّلذي يرضى السمِه أن ُيذكَر من بعدَك فخًرا بك، 
هو اّلذي ُتناديِه "أبي" فَيسُكَن الكوُن بأكمله!
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تارخيية

10 ـ يونيو ـ 1923م
ت���ع���د م���ع���رك���ة ب���ئ���ر ب���الل 
جنوب  وقعت  التي  )الكراهب( 
  � 45كم  بحوالي  اجدابيا  غرب 
البطولية  المالحم  اه��م  اح��دى 
الخالدة في تاريخ ليبيا النضالي 
المحتلة  االيطالية  القوات  ضد 
وال���ت���ي ل���م ت��ت��وق��ع ان��ه��ا س��وف 
ابطال  امام  نكراء  هزيمة  تهزم 
الليبية  الوطنية  المقاومة  حركة 
المثل  اع��ط��ت  ال��ت��ي   ، الباسلة 
ال��رائ��ع ف��ي ال��ب��ط��ول��ة وال��ف��داء 
للذود عن تراب الوطن ، ولذلك 
عندما نتطرق الى هذه المعركة 
بتاريخنا  االهتمام  بذلك  اعني 
يجب  ال��ذي  المجيد  النضالي 
في  ذك��راه  مر  كلما  به  االحتفاء 
رب���وع ال��م��ع��م��ورة � ل��ذا م��ن هنا 
لقد   � البداية  نقطة  تكون  ق��د 
اث����ار ن��ف��ي ب��ع��ض م��ن ال��ع��م��الء 
ال���ى ج��ال��و غ��ض��ب ال��س��ل��ط��ات 
هذا  اعتبروا  حيث   ، االيطالية 
االمر سابقة خطيرة تساهم في 
على  والقضاء  وج��وده��ا  تهديد 
تعد  ب��دأت  لذلك   ، مخططاتها 
حيث   ، وس��اق  ق��دم  على  العدة 
باالنتقام  ذلك  اثر  على  عزمت 
وقد   ، وقائده  الدور  المريع من 
عرف حينئذ القائد � قجة البدي 
� من احد المجندين نوايا العدو 
، لسد  ال��ه��ائ��ل��ة  واس��ت��ع��دادات��ه 
عقد  ولهذا   ، المبيت  ال��ع��دوان 
المجلس  ألعضاء  طارئه  جلسة 
العسكري للدور ، وذلك لمناقشة 
في  واالس���راع   � الراهن  الوضع 
لمواجهة  الالزمة  الخطة  وضع 
هذه  وكانت   ، المحتلين  الغزاة 

الخطة على النحو االتي :
ن����دار/  ال���ك���وم   � ي��ت��ول��ى   �1
الحاسي  ال��ع��ج��وز  عبدالرحيم 
 � ال��ف��رس��ان  م��ن  ق��ي��ادة كوكبة   �
الخلف  من  العدو  على  بالهجوم 
، وذل��ك حسب االش��ارة المتفق 
في  البلبلة  لخلق  وذل��ك  عليها 

صفوف العدو المحتل �
ن�����دار/  ال����ك����وم  ي���ق���وم   �  2
المصراتي  كويدير  السنوسي  
 � وال��ع��ج��زة  المرضى  برعاية   �
وعليه ان يوفر الحماية الالزمة 

لهم والذود عنهم �
اخذ  المشاة  جنود  على   �  3
المحدد  موقعه  في  كل  اماكنهم 
له ، وال يطلقون االعيرة النارية 
اال ب��ع��د اق��ت��راب ج��ن��ود ال��ع��دو 
ارت��ف��اع  م��ن  تمكنهم  ب��م��س��اف��ة 

االصابات المحققة في العدو �
وحسب رواية المجاهد الكبير 

/ خ��ل��ي��ل ب���وج���ار ال��ل��ه )ح��ام��ل 
ال��راي��ة( اف��اد ق��ائ��ال:� لقد كان 
البدي  عبدالله  قجة   / القائد 
وه��م  ال��ج��ن��ود  بنفسه  يتفقد   �
على  واصابعهم   ، خنادقهم  في 
هذه  لخوض  استعدادا   ، الزناد 
المعركة الحاسمة ، كان يمتطي 
ح��ص��ان��ا اب���ي���ض ، ح��ي��ث ك��ان 
الثبات  على  المجاهدين  يحث 
والشجاعة ، وكان بمعيته حرسه 
ال��خ��اص ال����ذي ك���ان ي��دع��ى / 
محمد التارقي � والذي قيل عنه 
انه رجل شجاع وطيب السريرة � 
هذا ما كان يخص االستعدادات 
لحركة المقاومة الوطنية الليبية 
لمالحقات العدو وهزيمته � اما 
بالنسبة الى السلطات  االيطالية 
ح��س��ب ال��ع��م��الء ، وال��م��راج��ع 
استعدادهم   فكان   � االيطالية 

للمعركة على النحو االتي :
1� اس���ن���دت ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ى � 
وضعت  وق��د   � مللي  الماجور/ 
الكتيبة  م��ن  ق��وة  تصرفه  تحت 
 � � مكونة من  االرتيرية  السابعة 
اربعمائة بندقية � وسرية فرسان 
 � الكابتن   / بقياد  الية  وفرقة   �
تلجر � لخ االستعدادات الحربية 
بداية  كانت   وهكذا   � المختلفة 
تصل  ك���ادت  ان  م��ا   � المعركة 
الى  االيطالي  االح��ت��الل  ق��وات 
نفسها  وجدت  حتى  بالل(  )بئر 
المجاهدين  م��ن  بقوة  محاطة 
 / الكبير  المجاهد  يتقدمهم   ،
خليل بو جارالله � حامال للراية � 
وقد صاح بأعلى صوته الجهوري 
وتقدم  اك��ب��ر(  الله   � اكبر  )ال��ل��ه 
نحوى احدى االليات ورمى احد 

،اصابت  يدوية  بقنبلة  جنودها 
رجله اليسرى ، ثم فجأة انقضى 
على العدو من الخلف بقوة من 
 � مندار  الكوم  بقيادة  الفرسان 
عبد الرحيم بالعجوز الحاسي � 
وقد سبب هذا الهجوم الخاطف 
ارب����اك����ا ف����ي ص���ف���وف ال���ع���دو 
يستطيع  ولم  هاربا،  ولى  ال��ذي 
ال��ص��م��ود ام����ام ج��ب��روت وق��وة 
نيران المجاهدين ، بعدئذ ذهب 
السيارات  اح��دى  ال��ى   � خليل   �
،فوضع  قتلى  جنود  بها  فوجد 
الراية في مقدمتها � هذه صفحة 
المقاومة  حركة  صفحات  م��ن 
الوطنية الباسلة ، كما رواها احد 
ابطالها الذي كان حامال للراية 
وفي مقدمة صفوف معركة بئر 
بالل الشهيرة � هذه المعركة التي 
البطولية  المالحم  اح��دى  تعد 
النضالي  ليبيا  تاريخ  الهامة في 
المجاهدين  فيها  لقن  ،وال���ذي 
البطولة  ف��ي  االش���اوس دروس���ا 
الطليان  اول��ئ��ك  ض��د  وال��ف��داء 
المحتلين � وهكذا دارت الدوائر 
باالحتراف  االع���داء  جند  على 
في  االي��ط��ال��ي  الجيش  بهزيمة 
حجتهم  وكانت   ، المعركة  ه��ذه 
يعاز   ، الهزيمة  ه��ذه  اث��ر  على 
ال��ى االح����وال ال��ج��وي��ة ال��ت��ي لم 
الذي  االم��ر  صالحهم  في  تكن 
الجوي  السالح  استخدام  عطل 
، وكذلك عدم الدقة في تقدير 
قالوا  وق��د   ، المجاهدين  ق��وة 
� ل��ق��د ت��م اع����داد ق��وات��ه��م كما 
المعلومات  ضوء  على  يزعمون 
 � ق��وة  ان  وه��ي  لديهم  المتوفرة 
قجة البدي � ال تزيد على � مئة 

وخمسين مسلحا!!�
وم���ن خ���الل ال��م��ع��رك��ة � وق��ع 
جنديان احدهما ايطالي برتبة � 
سيرجن �  واالخر ارتيري برتبة � 
امباشي � لقد سجل المجاهدين 
في معركة )بئر بالل � الكراهب( 
نصرا مؤزرا على االعداء سيظل 
االجيال  كل  ذاك��رة  في  محفورا 
لتتوارثه ، جيال بعد جيل � وكانت 
خسائر العدو على النحو االتي:�

1� اعطاب ثمان مدرعات �
ساحة  ف��ي  ال��ع��دو  ت���رك   �2

المعركة حوالي �
بعضها  ك��ان   � س��ي��ارة  ثالثين 
محمال بالمؤن والذخيرة � وربما 
يطلقون  ان  دعاهم  الذي  االمر 
بتسميتها  المعركة  ه��ذه  على 
حينذاك  ال��ك��راه��ب(  )بمعركة 

كلف القائد �
لجنة   � البدي  عبدالله  قجة 
ال��غ��ن��ائ��م على  ب���ت���وزي���ع  ت���ق���وم 
اثناء  سقط  وق��د   � المجاهدين 
ال��م��ع��رك��ة ع���دد م���ن  ال��ش��ه��داء 

المجاهدين وهم �
1� الكوم ندار / عبد السالم 

ادريس البر عصي �
2� ناصر العمى المغربي �

3 � المهدي الحرنة المغربي  � 
وامر الضباط من السودان � لم 
يتذكر اسمه / المجاهد � خليل 
بو جارالله � ويقال اثناء الحملة 
المتجهة صوب بئر بالل � يبدوا 
مرورهم  اثناء  الجنود  احد  انه 
على االهالي ، قام جندي ارتري 
، بسلب سوار من احدى الفتيات 
وهي  )الساكتة(  تدعى  وكانت   �
� وبعد  ال��ق��اب��س��ي  ال��ش��ي��خ  ب��ن��ت 

انتهاء المعركة ، تم اضرام النار 
في سيارات الحملة � اثناء ذلك 
الشعراء  اح��د  قريحة  ج��اش��ت 
حمد   � ي��دع��ى  وه��و   � بقصيدة 
النقراط � الذي قال في مطلعها 
� )واخ��ذات اس��وار الساكتة من 
ك��راه��ب  اح��رق��ن   ..... اي��دي��ه��ا 
صفحة  ه��ذه  عليها(  واج����دات 
مشرفة من تاريخ ليبيا البطولي 
تلك   � االيطالي  االستعمار  ابان 

المعركة الشرسة والحاسمة ،
ووصفتها  بها  اعترفت  التي 
كانت  )بانها  االيطالية  المصادر 
م��ل��ح��م��ي��ة، واع���ت���ب���رت ه��زي��م��ة 
 � معركة  في  االيطالي  الجيش 
بئر بالل � من افدح الهزائم التي 
مني بها هذا الجيش في معاركه 

بالمنطقة شرقية (  

المراجع :� 
 1 �  د خليفة محمد التليسي � 
وكتابه � معجم معاك الجهاد ص� 

140 / 141 / 1980م
ال��ب��اح��ث  م���ن���ش���ورات   �  2  
بصحيفة قورينا / االستاذ سعد 

بوشعالة 

� المصادر :�
الكبير�  المجاهد   � رواي��ة   �1 
خ��ل��ي��ل ب��و ج��ارال��ل��ه ال���درس���ي � 
)حامل راية الجهاد في المعركة( 
� 2 � رواية � المجاهد � سالم 
الحاضرين  احد   � دهش  مفتاح 
لهذه المعركة � مقابلة شخصية 
� بمزرعته بمنطقة  الكاتب   � مع 

سيدي دخيل � 2007م    

)98 عاما عن �  معركة � بئر بالل � الكراهب(
■ بقلم: محمد عبد السالم الجالي 



إشراف : معتز ونيس

بنغازي : قسم التحريات العامة يضبط مطلوبين خطيرين في قضية سطو مسلح

جهاز البحث الجنائي فرع سرت يضبط أكبر كمية حشيش دخلت المدينة

ضبط عامل أجنبي خائن لألمانة وشريكه سارق

شرطة النجدة تلقي القبض على مشعوذ 
خطير في منطقة السلماني ببنغازي

ضبط أدوية منتهية الصالحية 
بعدد من الصيدليات ببلدية درنة

أحبطت كتيبة 104 التابعة لمنطقة طبرق 
يونس،  عبدالسالم  عقيد  ب��إم��رة  العسكرية، 
عملية تهريب كمية من الذهب على بوابة عين 
الكتيبة،  بها  تتمركز  التي  الغزالة غرب طبرق، 

بقيمة مليون دينار.
أثناء  إن��ه   ، لها  بيان  في  الكتيبة،  وقالت 
أبيض،  اللون  لسيتي  شفر  نوع  سيارة  عبور 
خالل  ومن  شخصان  بها  وك��ان  استيقافها،  تم 
استجوابهما على البوابة، حدثت عملية مقاومة 
عملية  وأثناء  عليهما،  واضحا  كان  وارتباك 
»حفظات«،  نوع  علب  أرب��ع  على  عثر  التفتيش 

كانت مليئة بالذهب.
تم  التأكد منها  بعد  أنه  الكتيبة،  وأضافت 
حجز المركبة وكمية الذهب وبندقيتي صيد نوع 
االٔج��راءات  اتخاذ  وبعد  ومسدسين،  توماتك 
االٔولية والتحقيق، اعترف المتهمان بأنهما 
القريبة  ال��م��دن  أح���دى  أل��ى  ذاهبين  كانا 
بأنها  تبين  التي  المضبوطات،  بيع  لغرض 
مخبأ  وك��ان  المفقود،  الذهب  باقي  من  ج��زء 
في أحدى المزارع بضواحي المدينة وبقيمة 
تجار  ع��ائ��الت  الٔح���دى  ليبي،  دي��ن��ار  مليون 

الذهب بمدينة طبرق.
القضية بمقر  التحقيق في  تم  البيان،  ووفق 
الكتيبة 104 بحضور أمر الكتيبة، والضباط 
بحضور  العملية  أح��ب��ط��وا  ال��ذي��ن  وال��ج��ن��ود 
وبعد  المهرب،  الذهب  وأصحاب  المتهمين 
أحيلت  المعلومات  كل  صحة  من  التأكد 
االختصاص  ذات  الجهات  الٔح��دى  القضية 

الستكمال باقي االٔجراءات.

حياته  الماضي،  األسبوع  ليبي،  شاب  أنهى 
منتحرا بشنق نفسه في منزله، الكائن بمنطقة 

سلطان التي تبعد 60 كم شرق مدينة سرت.
وقالت مصادر محلية بحسب ما نقلت وسائل 
اعالم إن الضحية يدعى حسين مصباح حافظ 
)26 عاما(، مشيرتا إلى أن أسباب الواقعة لم 

تتضح بعد.

سرت  ف��رع  الجنائي  البحث  ج��ه��از  ضبط 
م��ع��دات وق��ط��ع غ��ي��ار خ��اص��ة ب��م��ش��روع النهر 
ال��خ��ردة  وش���راء  بيع  م��واق��ع  ب��أح��د  الصناعي 

بالمدينة.
وسرق أحد اللصوص تلك المعدات، ثم باعها 
تنفيذ  جهاز  بيان  حسب  زهيد،  بثمن  كخردة 
وإدارة مشروع النهر الصناعي على صفحته في 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك .
بتطبيق  االختصاص  جهات  البيان  وطالب 
الجهاز،  ممتلكات  يمس  م��ن  على  ال��ق��ان��ون 
التحية  مقدما  األع��م��ال،  ه��ذه  مثل  ويرتكب 
سرت  ف��رع  الجنائي  البحث  لجهاز  والتقدير 

على جهوده.

طبرق : إحباط تهريب كمية من 
الذهب بقيمة مليون دينار 

سرت : شاب ينتحر شنقا بمنزله

ضبط معدات مسروقة من مشروع 
النهر الصناعي في سرت

من  ال��ص��ادر  التعميم  على  بناء 
غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية 
والذي مفاده ضبط مركبة آلية نوع 
ك��ون  ل���ون رص��اص��ي  ك��ي��ا 2004 
بتاريخ  قاموا  له  والمرافق  سائقها 
ك��روت  ومجموعة  ه��ات��ف  بسرقة 
سيدي  بمنطقة  محل  م��ن  شحن 
عليها  التعميم  ت��م  حيث  خليفة، 
واألجهزة  األم��ن  مديريات  كل  في 
العمليات  األمنية عن طريق غرفة 

الرئيسية بوزارة الداخلية،
عليه أنطلقت مجموعة التحريات 
عن  وال��ت��ح��ري  بالبحث  بالقسم 
وبشكل  أع��اله  المذكورة  المركبة 

أو ملل وال تذمر  كلل  مستمر دون 
يجوبون  بالنهار  الليل  مواصلين 
كما  بنغازي  مدينة  وأزق��ة  ش��وارع 
اعتادوا و تم االشتباه بمركبة آلية 
تحمل نفس المواصفات وبالرجوع 

إلى العالمات المميزة المذكورة في 
الشكوك  إحتمالية  زادت  التعميم 
إستيقافها  تم  حيث  المركبة  على 
وضبطها وضبط سائقها واإلنتقال 

به إلى قسم التحريات العامة،

وع���ل���ى ال����ف����ور ت����م اإلت���ص���ال 
والذي  المحل  صاحب  بالمشتكي 
اآللية ومن  المركبة  وتعرف  حضر 
هو  كونه  سائقها  على  تعرف  ث��م 
بسرقة  ق��ام  ال��ذي  الشخص  نفس 
ال��ه��ات��ف وك�����روت ال��ش��ح��ن ب��ق��وة 
المتهم  مع  وباإلستدالل  السالح، 
سائق المركبة أعترف بكل ما نسب 
إليه وأعترف على الشخص الثاني 
تم ضبط  حيث  برفقته  كان  الذي 
وإت��خ��ذت  أق��وال��ه  وض��ب��ط  المتهم 
القانونية  اإلج���راءات  كافة  ض��ده 
العامة  النيابة  إلى  إحالته  ثم  ومن 

لإلجراء.

سرت   \ فرع  الجنائي  البحث  جهاز  تمكن 
من ضبط كمية من مخدر الحشيش في أحد 
تفيد  معلومة  بشأنه  ج���اءت  ال���ذي  ال��م��ن��ازل 
المواد  لتلك  األشخاص  من  مجموعة  بحيازة 

الممنوعة داخلة.
للبحث  ال��رس��م��ي��ة  ال��ص��ف��ح��ة  وب��ح��س��ب 
بجهاز  التحري  قسم  تأكد  فور  فإنه  الجنائي 
المعلومات  من  فرع \ سرت  الجنائي  البحث 
قبل  المدينة  الذي دخل  المخدر  بشأن وجود 

البحث  إدارة  اخ��ذت  المنزل  ذلك  داخ��ل  أي��ام 
العامة  النيابة  من  بالمداهمة  االذن  الجنائي 
قبل التنسيق مع غرفة العمليات \سرت التي 
البيضاء  فرع  المركزي  الدعم  بدورها  كلفت 
العسكرية فرع سرت كإسناد  وسرية الشرطة 
التي تمت بنجاح وحرز  المداهمة  لتنفيذ امر 
خاللها كمية تقدر بحوالي ٩ كيلو ونصف من 
محرزة  كمية  اكبر  تعد  التي  و  الحيش  مخدر 

داخل المدينة.

ق������ال م����رك����ز ش���رط���ة 
إليه  حضر  ان��ه  الفويهات 
األسبوع الماضي المواطن 
شكواه  أبلغ  وال���ذي  م(  )أ 
بسرقة  ق��ام  مجهول  ض��د 
ك���واب���ل ن��ح��اس��ي��ة ط��ول��ه��ا 
ومجموعة  م��ت��ر   3500
خاصة  وأس��الك  كاميرات 
يقدر  كاميرات  بمنظومة 
 40000 ق��ي��م��ة  ث��م��ن��ه��ا 
أربعون ألف دينار وذلك من 
مخازن خاصة بالمواطن أ 
وسبق  ال��ه��واري،  بمنطقة 
العمالة  أح��د  ل��ه  ق��ال  أن 
بأن  بالمنطقة  المقيمين 
إلى  تدخل  مركبات  هناك 
اهتمام  يبدي  ولم  المخزن 

للموضوع .
مأمور  إنتقال  تم  حيث 
لمكان  القضائي  الضبط 
ال����واق����ع����ة ل��ل��م��ش��اه��دة 
وب��ال��ت��دق��ي��ق ف��ي االق��ف��ال 
المخزن  بأبواب  الخاصة 

ولم  سليمه  بأنها  ل��وح��ظ 
تتعرض إلى إتالف وتوجد 
غ���رف���ة ألح�����د ال��ع��م��ال��ة 
للمخزن  مالصقة  الوافدة 
قرر  المعاينة  أنتهاء  وبعد 
القضائي  الضبط  مأمور 
عبدالمجيد  العامل  ضبط 
الغانية  الجنسية  من  وهو 
وت�����م االن���ت���ق���ال ب����ه إل���ى 
م��رك��ز ش��رط��ة ال��ف��وي��ه��ات 
أعترف  معه  وباإلستدالل 

بما نسب إليه وقد أعترف 
المسروقات  يبيع  بأنه كان 
إلى شخص ليبي الجنسية 
ت��ع��رف ع��ل��ي��ه ع���ن ط��ري��ق 
الجنسية  م��ن  آخ��ر  ع��ام��ل 
كان  حيث  اي��ض��اً  الغانية 
ي��س��اع��ده ف���ي ك���ل س��رق��ة 
ال��س��رق��ة سبع  ت��ك��ررت  و 
مرات قبل أن يعلم صاحب 

المخزن باألمر، 
مكان  إل���ى  وب��االن��ت��ق��ال 

العامل  ضبط  تم  الواقعة 
ال���ث���ان���ي ون���ص���ب ك��م��ي��ن 
للشخص الثالث وهو ليبي 
الجنسية حيث تم اإلتصال 
ب���ه ع���ن ط���ري���ق ال��ع��ام��ل 
الغاني وطلب منه الحضور 
كوابل  مجموعة  له  ليبيع  
بضع  يمضي  ول���م  أخ���رى 
المدعو  وقد حضر  دقائق 
الجنسية  ليبي  أ(  ج  )خ 
و شحن  مركبته  ون��زل من 

واعطى  بمركبته  ال��ك��اب��ل 
مائة   100 مبلغ  ال��ع��ام��ل 
انقضو  الفور  وعلى  دينار 
شرطة  مركز  رج��ال  عليه 
ضبطه  وت����م  ال��ف��وي��ه��ات 
متلبس ويشارك في عملية 
المدعو  وبتفتيش  السرقة 
ك��وب  وج���ود  تبين  ال��ث��ان��ي 
م��ادة  ب��ه  ي��وج��د  بالستيك 
سائلة يشتبه بأنها مسكرة 
وتم االنتقال بهم إلى مركز 

شرطة الفويهات،
معه  ٔ وب����اإلس����ت����دالل 
يبيع  ك���ان  ب��أن��ه  أع���ت���رف 
ال���م���س���روق���ات ف���ي س��وق 
ال��خ��ردة  وم��واق��ع  العشية 
ح���ي���ث أت����خ����ذت ض��ده��م 
القانونية  اإلج��راءات  كافة 
إحالتهم  ثم  وم��ن  ال��الزم��ة 
إلى مركز شرطة القوارشة 
ح��س��ب ت��أش��ي��رة ال��ن��ي��اب��ة 
ال����ع����ام����ة ل���ألخ���ت���ص���اص 

المكاني .

تمكن قسم ُشرطة النجدة بنغ�ازي من إلقاء 
بأعمال  متلبساً  مشعوذ خطير،  على  القبض 

السحر والشعوذة في منطقة السلماني.
إنه  النجدة  بقسم  اإلعالم  مكتب  وبحسب 
من خالل مالحقة المجرمين وردع الخارجين 
عن القانون وردت معلومات من أحد المصادر 
السرية مفادها تواجد مشعوذ خطير بمنطقة 
السلماني، وعلى الفور عقب تقنين اإلجراءات 
تم إعداد كمين له وضبطه متلبسا أثناء قيامه 

بطالسم السحر والشعوذة.
بحوزته  ضبط  ق��د  إن��ه  المكتب  وأض���اف 
العديد من األدوات التي تستعمل في السحر، 
حيث تم تحريز المبرزات واإلنتقال به للقسم 
للتحقيق معه وإستكمال اإلجراءات القانونية 

حياله.
هذا ونوه قسم شرطة النجدة بنغازي إلى 

أن هذة الحمالت الزالت مستمرة. 

تمكن عناصر مركز الرقابة على األدوية واألغذية في 
مدينة درنة، رفقة جهاز الحرس البلدي من ضبط أدوية 

منتهية الصالحية بعدد من الصيدليات.
بها  قام  التي  التفتيشية  الحملة  هذا وجاء ذلك خالل 
عناصر مركز الرقابة على األدوية داخل المدينة، للتأكد من 
مدى مطابقة األدوية التي تُباع بالصيدليات للمواصفات 

القياسية المعتمدة واالشتراطات الصحية الالزمة.
عمل  لضبط  مهمة  التفتيشية  ال��ج��ول��ة  ه��ذه  وتُ��ع��د 
الصيدليات، وإنهاء مظاهر االنفالت التي الحظها عناصر 

الحرس البلدي وأفراد مركز الرقابة. 
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قام يوم األحد الماضي رئيس اإلتحاد 
السيد/عبدالحكيم  القدم  لُكرة  الليبي 
إلتقى  بنغازي  لبلدية  بزيارة  الشلماني 
التسييري  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  خ��الل��ه��ا 
ل��ل��ب��ل��دي��ة ال��س��ي��د/م. ال��ص��ق��ر ع��م��ران 
الليبي  اإلتحاد  بوجواري بحضور عضو 

لُكرة القدم السيد/عادل األوجلي .
حيث تم ُمناقشة األعمال التي قامت 
بتنفيذها بلدية بنغازي في ملعب ُشهداء 
بنينا ،التي كان لها األثر الفعال في رفع 

الحضر على ملعب ُشهداء بنينا .
اإلت��ح��اد  السيد/رئيس  وأث��ن��ى  ه��ذا 
العام الليبي لُكرة القدم على هذا العمل 
البلدية  به  قامت  الذي  الكبير  والُجهد 
أعمال  في  والُمتمثل  الصدد  ه��ذا  في 
و  ط��الء  أع��م��ال  كانت  ،س���واء  الصيانة 
إلى  ،إضافة  وتحويرات  وكهرباء  سباكة 
تأثيث ُغرف الالعبين والصالة الرئيسية 

وتركيب أجهزة التصوير )الكاميرات( .
اإلحتياجات  بعض  ُمناقشة  تم  كما 

العمل  شأنها  من  التي  للملعب  األخ��رى 
الُمتعلق  الرياضي  النشاط  نجاح  على 
مقر  توفير  على  العمل  و  القدم  بُكرة 
بنغازي  ال��ق��دم  ل��ُك��رة  الفرعي  لإلتحاد 
لمدينة  الفرعي  لإلتحاد  يتسنى  حتى 
أعماله  و  إختصاصته  ُممارسة  بنغازي 

ونشاطاته من خالله. .
المجلس  رئيس  السيد/  وأبدى  هذا 
التسييري للبلدية إستعداد بلدية بنغازي 

للتعاون التام في هذا الشأن 

رئيس اإلتحاد الليبي لُكرة القدم يقوم بزيارة لبلدية بنغازي 

"بودبوس "يواصل التألق ويضرب الهالل بثنائية

تعاقد االتحاد  العام الليبي لكرة القدم مع المدرب اإلسباني 
" خافيير كليمنتي " ليقود المنتخب الوطني في مرحلة جديدة 

من تصفيات كأس العام 22 بقطر  في مدة تستغرق عام .
وعقد االتحاد العام  مؤتمر صحفي بفندق تبيستي بنغازي  

قدم خالله المدرب االسباني )كلمينتي( 
والقى  رئيس االتحاد العام للكرة " عبد الحكيم الشلماني 
" كلمة خالل المؤتمر الصحفي أكد فيها حرص االتحاد على 
نجاح المنتخب والظهور بصورة مشرفة خالل االستحقاقات 
القادمة وأن معسكرات تدريبية ستنظم تجرى خاللها مباريات 

ودية استعدادية .
الصحفي  المؤتمر  خ��الل   " كليمنتي   " عبر  جانبه  وم��ن   
عن سعادته للعودة من جديد وتدريب المنتخب الوطني في 
مرحلة جديدة ، حيث سبق  للمدرب االسباني أن توج  ببطولة 

أفريقيا لالعبين المحليين في يناير )2014( .

الدولي  الحكم  السلة   لكرة  الليبي  العام  االت��ح��اد  كلف 
"عبدالحميد الحمري"  مندوباً عن ليبيا  في اإلتحادين الدولي 
واألفريقي عن ملف لعبة 3 × 3 بعد إجتيازه الدورة التدريبية 

األخيرة التي نظمها اإلتحاد الدولي لكرة السلة ” . . 
عدة  ل��ه  كانت   " الحمري   " ال��دول��ي   حكمنا  أن  وي��ذك��ر 
مشاركات تحكيمية في البطوالت العربية واالفريقية وآخرها 
قام بإدارة أولى مباريات  النهائي العربي لكرة السلة في لعبة 

3 × 3 تحت 18 عام بجمهورية مصر  .

االتحاد العام لكرة القدم يتعاقد مع المدرب االسباني 
خافيير كليمنتي لتدجريب المنتخب في عقد لمدة سنة

االتحاد العام الليبي لكرة السلة يكلف الحكم الدولي 
"عبدالحميد الحمري" مندوب في اإلتحادين الدولي 

واألفريقي عن ملف لعبة 3 × 3 

■ كتب: سيف النصر أمبية
واص���ل ال��الع��ب )إب��راه��ي��م 
ب����ودب����وس( ت��أل��ق��ه وإب���داع���ه 
م��س��ج��ال ث��ن��ائ��ي��ة ف���ي ش��ب��اك 
الهالل، وذلك في إطار الجولة 
الثانية عشرة لفرق المجموعة 
األول�������ى ض���م���ن م��ن��اف��س��ات 
القدم،  لكرة  الممتاز  ال��دوري 
ال��ت��ي جمعت  ال���م���ب���اراة  ف���ي 
ملعب  أرضية  على  الفريقان 

شهداء بنينه. 
هذه المقابلة التي جرت - 
يوم األحد الماضي - توسطها 
الحكم الدولي )مفتاح العلمي(، 
حيث ك��ان ف��ري��ق ال��ه��الل هو 
بالضغط،  ال��م��ب��ادر  ال��ط��رف 
الحارس  خشبات  نحو  وتقدم 
)مراد الوحيشي( في أكثر من 
الدقيقة  مطلع  ومع  مناسبة، 
م��ه��اج��م  ي��س��ت��غ��ل  ل���م   ،)4(
الهالل )علي الشريف( خطاء 
 ،) بوعقيلة  )أبوبكر  المدافع 
أرسلت  ال��ت��ي  ك��رت��ه  أن  حيث 
ال���رواق األي��م��ن إرتطمت  م��ن 
بالقائم األيمن للحارس )مراد 

الوحيشي (. 
وعاد الهالل ليمارس هواية 
أن  السيما  ال��ف��رص،  إض��اع��ة 
مقصية الالعب )أسامة بلعيد( 
األيمن،  العمود  بمحاذاة  مرت 

وذلك عند الدقيقة )7(.

لم  لألهلي،  ك��رة  أول  وف��ي 
من  العكشي(  )محمد  يتمكن 
إي����داع ك��رت��ه داخ����ل ال��ش��ب��اك 
الكرة  وصلته  عندما  الخالية، 
التي تصدى لها في المرة األول 
)حسام أمبية(، وكان ذلك عند 

الدقيقة )19(. 
وت���دخ���ل م���داف���ع األه��ل��ي 
)طاهر بن عامر( أمام تصويبة 
الالعب )مصطفي التاجوري(، 
 ،)23( الدقيقة  عند  وذل���ك 
وم�����رر ال��ع��اج��ي )إب��راه��ي��م��ا 
للتسجيل  سانحة  كرة  وأت��ارا( 
لزميله )جيريل زمرينا (، حيث 
 )30( الدقيقة  في  األخير  أن 
إرتطمت  ك��رت��ه  لكن  ص���وب،، 
إلى  لتذهب  المدافعين  بأحد 

ركنية. 

كشر  الثانية  الحصة  ف��ي 
األهلي عن أنيابة، ومد هجومة 
أص��ب��ح أك��ث��ر م��م��ا ه��و عليه، 
من  األخير  الربع  حمل  حيث 
األهلي،  لفريق  الجديد  اللقاء 
تمكن   )31( ال��دق��ي��ق��ة  ف��ف��ي 
ال��الع��ب )إب��راه��ي��م ب��ودب��وس( 
نفذها )سعيد  ركنية  كرة  ومن 
األهداف،  أول  إحراز  النايلي( 
قبل  الكرة  إلبعاد  محاولة  مع 
تجاوزها خط المركز من قبل 

)فيصل البدري (. 
أعطت  األول  الهدف  روعة 
أروع،  ث��ان��ي  ب��ه��دف  ث��م��اره��ا 
الهدف  أن شكلية  على  فضال 
صاحب  لصالح  كانت  الثاني 
قوية،  بتصويبه  األول،  الهدف 
ل��م ي��ن��ج��ح ال���ح���ارس )ح��س��ام 

أمبية( في إبعادها عن مرماه، 
وذلك في الدقيقة )33(.

األهلي  واص��ل  الفوز  وبهذا 
ت���رب���ع���ه ع���ل���ى ع������رش ف���رق 
ال��م��ج��م��وع��ة األول������ى، وذل���ك 
تجمد  فيما   ،)  34( برصيد 
النقطة  ع��ن��د  ال��ه��الل  رص��ي��د 

 .) 26(
طاقم التحكيم 

ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ع��ام��ة 
القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد 
ك��ل��ف��ت ل��ه��ذه ال���م���ب���اراة حكم 
العلمي(  الدولي )مفتاح  وسط 
بمساعدة كل من مساعد ٔول 
ومساعد   ،) ب��وح��رارة  )ول��ي��د 
و   ،) أبوشكيوة  المنجي  ث��ان) 
)رافع الحوتي( حكما رابعا، و 
)علي الضبيع( مراقبا للمباراة.

الحكم الدولي لكرة القدم "معتز الشلماني" 
يقود لقاء تونس والكونغو الودي

معتز   " الليبي  الدولي  الحكم  ق��اد 
الودي بين منتخب  اللقاء   " الشلماني 
ت��ون��س ل��ك��رة ال���ق���دم م���ع ال��ك��ون��غ��و 
بملعب  أقيم   ال��ذي   ، الديمقراطية 
المنتخب  ف���وز  ع��ن  وأس��ف��ر  رادس  
التونسي بهدف دون رد سجله الالعب  
دقائق  أخ��ر  ف��ي   " السليتي  نعيم   "
الصحف  وأش����ادت   ، األول  ال��ش��وط 

التونسية بمستوى  حكمنا الدولي .
يشرف  تونس  منتخب  ان  وي��ذك��ر 
عليه المدرب التونسي   " منذر الكبير 

"  وحقق معه نتائج جيدة 


