
المستشار عقيله  النواب  رئيس مجلس  هنأ 
صالح، الشعب الليبي وشعوب األمة اإلسالمية 

كافة، بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك.
رئيس مجلس النواب، وفي كلمة له بمناسبة 
حلول العيد  قال: “يطيُب لي أصالًة عن نفسي 
أن  النواب  مجلس  أعضاء  زمالئي  عن  ونيابًة 
الشعوب  وكافة  الليبي  للشعب  بالتهنئة  اتقدم 
المبارك  األض��ح��ى  عيد  بحلول  اإلس��الم��ي��ة 
جميعاً  منا  يتقبل  أن  جل  عزو  المولى  سائاًل 
المباركة،  األي���ام  ه��ذه  ف��ي  ال��ط��اع��ات  س��ائ��ر 
واألمن  بالخير  وشعبنا  بالدنا  على  يمن  وأن 

واالستقرار”.
“المجلس  أن  النواب  مجلس  رئيس  وأوضح 
والتداول  التغيير  عملية  تحقيق  على  حريص 
الحقوق  أهم  أحد  تمثل  التي  للسلطة  السلمي 
الديمقراطية للشعب، بما يؤدي إلى إنهاء األزمة 

والُمعاناة التي تمر بها البالد، والسعي وبشكٍل 
جاٍد وحثيث إلى تهيئة المناخ المناسب إلجراء 
في  القادمة  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
أق��رب اآلج���ال م��ن خ��الل ان��خ��راط��ه وتعاطيه 

العملية  تجابه  التي  التحديات  مع  اإليجابي 
السياسية والديمقراطية.”

*النص الكامل لكلمة
 رئيس مجلس النواب ص3
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رئيس مجلس النواب يطالب بفتح تحقيق 
عاجل في أسباب استمرار إنقطاع الكهرباء
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انتخاب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
نائبًا ثاني للجنة اإلشراف والمتابعة لمشروع خارطة 

الطريق األفريقية للمصالحة الوطنية الليبية

ص4اخبار

رئيس مجلس النواب يشيد بحكمة الليبيين 
وفطنتهم في وأد الفتنة ويجدد دعوته 

للشعب الليبي للتصدي للمؤامرات

مجلس  رئيس  السيد  التقى 
عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار”  ال���ن���واب 
القبة  صالح” بمكتبه في مدينة 
شهر  من  الخامس  الثالثاء  يوم 
الهيئة  رئ��ي��س  ي��ول��ي��وال��ج��اري، 
ال��ع��ام��ة ل���أوق���اف وال���ش���ؤون 
اإلس����الم����ي����ة ال���س���ي���د ”ع��م��ر 

المتحدث  وبحسب  ال��ح��داد”، 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي 
فإن  بليحق“  ”عبدالله  السيد 
اللقاء تناول مناشط الهيئة وفي 
الدولية  ليبيا  جائزة  مقدمتها 
الكريم  القرآن  وتجويد  لحفظ 
من  أكثر  بمشاركة  التي حظيت 

وإسالمية،  عربية  دول��ة  أربعين 
والعراقيل  الصعوبات  وك��ذل��ك 
التي تعترض عمل الهيئة وُسبل 
بتقديم  اللقاء  واختتم  حلحلتها، 
رئيس الهيئة درعاً للسيد رئيس 
لجهوده  تقديراً  النواب  مجلس 

ومواقفه الوطنية.

المستشار  النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة يوم االثنين 
السيد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  الماضي 
مجلس  أع��ض��اء  ال��س��ادة  رفقة  ال��الف��ي”  ”عبدالله 
النواب ”المبروك الخطابي” و”أيمن سيف النصر”، 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
السيد “عبدالله بليحق” فإنه تم خالل اللقاء مناقشة 
كيفية  مقدمتها  ف��ي  الهامة  المواضيع  م��ن  ع��دد 

معالجة النقاط الخالفية في مشروع الدستور، كما 
االستحقاقات  بتنفيذ  الكفيلة  الُسبل  مناقشة  تم 
الدستورية واالنتخابية، إضافًة إلى مناقشة األزمات 
في  المتمثلة  اليومية  ال��م��واط��ن  بحياة  المتعلقة 
نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة 
المواطنين، حيث أكد الحاضرون على ما طالب به 
في  التحقيق  بشأن  النواب،  مجلس  رئيس  السيد 

األسباب الحقيقة وراء هذه االزمة المتفاقمة.

ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
المستشار ”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة 
القبة صباح يوم االربعاء السادس من شهر 
يوليو الجاري، رئيس هيئة الرقابة اإلدارية 
وبحسب  الحاسي”،  ”عبدالسالم  السيد 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 
تناول  اللقاء  فإن  بليحق”  “عبدالله  السيد 

والرقابة  المتابعة  في  الهيئة  عمل  سير 
على الحكومة وكافة مؤسسات الدولة، كما 
تناول اللقاء األعمال النهائية لتجهيز تقرير 
السيد  وسلم  2021م،  العام  عن  الهيئة 
رئيس  السيد  اإلدارية  الرقابة  رئيس هيئة 
مجلس النواب تقرير هيئة الرقابة اإلدارية 

عن العام 2020م.

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية

رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس هيأة الرقابة اإلدارية

التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة بحضور 
السيد  النواب  بمجلس  الخارجية  لجنة  رئيس 
”يوسف العقوري” يوم االربعاء السادس من شهر 
يوليو الجاري نائب رئيس مجلس الوزراء السيد 
السيد  ال��زراع��ة  وزي��ر  رفقة  القطراني”  ”علي 
التسييري  المجلس  ورئيس  بوحسن”  ”يونس 
لبلدية بنغازي السيد” صقر بوجواري“، وبحسب 
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد 
عمل  سير  تناول  اللقاء  فإن  بليحق”  ”عبدالله 
الحكومة وعدد من الملفات الهامة في مقدمتها 
ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات ل��ل��م��واط��ن، وإي��ج��اد حلول 
في  المواطن  يعانيها  التي  والمشاكل  لأزمات 
حياته اليومية مثل أزمة إنقطاع الكهرباء وتوفر 
أسعار  وارت��ف��اع  بالمصارف  النقدية  السيولة 

السلع والمواد الغذائية والدواء.

ت��ل��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المستشار ”عقيلة صالح” عدداً من برقيات 
التهنئة بُمناسبة حلول عيد األضحى الُمبارك 
م��ن ع��دد م��ن رؤس���اء برلمانات وات��ح��ادات 
ومجالس عربية، حيث تلقى السيد الرئيس 
البرلماني  اإلتحاد  رئيسة  من  تهنئة  برقية 
بمملكة  ال��ن��واب  مجلس  رئيسة   – العربي 
بنت  ف��وزي��ة   ” السيدة  الشقيقة  البحرين 
مجلس  رئيس  من  تهنئة  وبرقية  عبدالله” 
النواب بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
من  “وبرقية  الدغمي  عبدالكريم   ” السيد 
األردن��ي��ة  بالمملكة  األع��ي��ان  مجلس  رئيس 
عاكف  فيصل   ” السيد  الشقيقة  الهاشمية 
الفايز ” كما تلقى السيد الرئيس برقية تهنئة 
ُعمان  بسلطنة  ال��ش��ورى  مجلس  رئيس  من 
الشقيقة السيد ” خالد بن هالل بن ناصر 
المعولي ” ، وبرقية من األمين العام لالتحاد 
البرلماني العربي السيد ” فايز الشوابكة “.

حيث عبروا خالل برقيات التهنئة عن خالص 
األُمنيات  وأصدق  التبريكات  وأعطر  التهاني 
 ” المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  للسيد 
عقيلة صالح ” وعن أصدق أُمنياتهم لسيادته 
الصحة  بموفور  عليه  وجل  عز  الله  يُعيده  أن 
والعافية وعلى ليبيا بالتقدم واإلزدهار واألمن 
العربية  األمتين  وعلى  والسالم  واإلستقرار 

واإلسالمية بالخير واليُمن والبركات.

رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس النواب يتلقى برقيات تهنئة 
بُمناسبة حلول عيد األضحى الُمبارك
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف
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السيد  تعليمات  على  بناًء 
رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����ن����واب 
صالح”  ”عقيلة  المستشار 
أسباب  ف��ي  التحقيق  بشأن 
أزم���ت���ي ال���ك���ه���رب���اء ون��ق��ص 
المسؤولين  وإح��ال��ة  ال��وق��ود 
بمقر  ُع��ق��د  ل��ل��ق��ض��اء،  عنها 
اإلداري���ة  الرقابة  هيئة  ف��رع 
بهذا  األول  اإلجتماع  بنغازي 
ال��ش��أن ال���ذي ض��م ك���اًل من 
الطاقة  لجنة  رئيس  السيد 
ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب ”ع��ي��س��ى 
العريبي” والسيد رئيس هيئة 
”عبدالسالم  اإلدارية  الرقابة 
ال���ح���اس���ي” وال��س��ي��د وك��ي��ل 

اقعيم”  ”فرج  الداخلية  وزارة 
والسيد عضو النيابة المكلف 
من النائب العام والسيد مدير 
اإلداري���ة  الرقابة  هيئة  ف��رع 
إدارة  مدير  والسيد  بنغازي 
بفرع  الهيئات  على  الرقابة 

باالجتماع  وش���ارك  بنغازي، 
عبر اإلتصال الصوتي السيد 
ال���ن���ائ���ب ال���ع���ام ”ال��ص��دي��ق 

الصور”. 
كما حضر االجتماع السادة 
ب��ش��رك��ة ال��ب��ري��ق��ة ل��ت��س��وي��ق 

ال��ن��ف��ط، وال����س����ادة ُم�����دراء 
للوقود  ال��م��وزع��ة  ال��ش��رك��ات 
وشركة  الراحلة  شركة  وهي 
الشرارة وشركة ليبيا للنفط، 
وش���رك���ة خ���دم���ات ال��ط��رق 
بالشركة  وال��س��ادة  السريعة، 

العامة للكهرباء .
وت��ن��اول االج��ت��م��اع األزم��ة 
ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا ال��ب��الد ه��ذه 
األي������ام م���ن ن��ق��ص ل��ل��وق��ود 
وكبيرة  متكررة  وانقطاعات 
الغاز  لمادة  ونقص  للكهرباء 
وراء  الحقيقية  واألس���ب���اب 
هذه األزمة والحلول التي من 

شأنها معالجة هذه األزمة.

دي��وان  رئ��ي��س  السيد  تلقى 
مجلس النواب األستاذ ”عبدالله 
من  ع��دداً  الفضيل”  المصري 
حلول  بُمناسبة  التهنئة  برقيات 

عيد األضحى الُمبارك.
رئيس  ال��س��ي��د  تلقى  ح��ي��ث 
ال����دي����وان ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة من 
العربي  للبرلمان  العام  األمين 
فريد  محمد  ”كامل  المستشار 
من  تهنئة  وبرقية  ش��ع��راوي”، 
األمين العام لالتحاد البرلماني 
العربي السيد ”فايز الشوابكة”، 
وبرقية مماثلة من رئيس جمعية 
للبرلمانات  العامين  األم��ن��اء 
العربية السيد ”أحمد بن ناصر 
من  أخ��رى  وبرقية  الفضالة”، 
ش��ورى  لمجلس  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
سلطنة ُعمان الشقيقة السيد” 

أح��م��د ب��ن م��ح��م��د ب��ن ناصر 
من  تهنئة  وب��رق��ي��ة  ال��ن��داب��ي”، 
النواب  لمجلس  العام  الكاتب 
الشقيقة  المغربية  بالمملكة 

السيد ”نجيب الخدي. “
برقياتهم  خ���الل  وق���دم���وا 

مجلس  دي����وان  رئ��ي��س  للسيد 
ال�����ن�����واب خ���ال���ص ال��ت��ه��ان��ي 
وأط��ي��ب ال��ت��ب��ري��ك��ات وأص���دق 
األُم���ن���ي���ات ل��س��ي��ادت��ه ب����دوام 
يعّم  وأن  وال��ع��اف��ي��ة،  ال��ص��ح��ة 
والنماء  واإلس��ت��ق��رار  ال��س��الم 

البالد  وسائر  ليبيا  واإلزده���ار 
متمنين  واإلس��الم��ي��ة،  العربية 
في  والتوفيق  السداد  لسيادته 
للفضاء  خدمًة  النبيلة  خطواته 

البرلماني.

اُنتخبت عضو مجلس النواب العضو في برلمان عموم 
افريقيا السيدة ” أسماء الخوجة” عضواً بلجنة التعليم 
مجلس  أعضاء  يشارك  حيث  افريقيا  عموم  لبرلمان 
أعمال  في  األفريقي  البرلمان  في  األع��ض��اء  ال��ن��واب 
للبرلمان  الخامس  للبرلمان  الرابعة  العادية  ال���دورة 

األفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب افريقيا.
السيدة  النواب  مجلس  عضو  ب��أن  بالذكر  الجدير 
لمجلس  ممثلًة  القانونية  اليمين  أدت  الخوجة  أسماء 
العادية  للدورة  االفتتاحية  الجلسة  في  الليبي  النواب 

الرابعة للبرلمان األفريقي.

النواب  بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  أُنتخب 
السيد "يوسف العقوري" نائباً ثاني للجنة اإلشراف والمتابعة 
الوطنية  للمصالحة  األفريقية  الطريق  خارطة  لمشروع 
الليبية، في اإلجتماع الذي انعقد في العاصمة الكونغولية 
"برازافيل" في الفترة من الثاني عشر إلى الرابع عشر من 
والفرنكوفونية  الخارجية  وزير  من  بدعوة  الجاري  يوليو 
"جون  السيد  الكونغو  بجمهورية  بالخارج  والكونغوليين 

"دانيس ساسو نغيسو" رئيس جمهورية  كلود" تحت رعاية 
المستوى بشأن  رفيعة  األفريقية  اللجنة  رئيس  الكونغو – 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  السيد  ليبيا، حيث شارك 
االجتماع عدد  في  كما شارك  النواب،  ممثاًل عن مجلس 
من ممثلي األطراف الليبية للعمل على تحقيق المصالحة 
الوطنية في ليبيا وعودة األمن واالستقرار بها لتعود ليبيا 

لمكانتها ودورها الريادي في القارة األفريقية.

برئاسة  النواب  وفد مجلس  عقد 
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
النويري" سلسلة من  "فوزي  االستاذ 
اللقاءات الثنائية خالل مشاركته في 
أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية 
لحركة عدم االنحياز الذي انعقد في 
ويأتي ذلك   ، األذربيجانية  العاصمة 
عالقات  وتوطيد  تعزيز  إط���ار  ف��ي 
م��ج��ل��س ال���ن���واب م���ع ال��ع��دي��د من 
برلمانات ومجالس الوفود المشاركة 

في المؤتمر .
لرئيس  األول  النائب  عقد  حيث 
ال��م��راف��ق  وال���وف���د  ال���ن���واب  مجلس 
ل��ه ع��ل��ى ه��ام��ش م��ؤت��م��ر ب��اك��و ع��دة 
النائب  م��ع  جمعته  ثنائية  ل��ق��اءات 
ب��م��االوي  الوطنية  للجمعية  األول 

وعضو  كازمبو"  ليتسو  "م��ادا  السيد 
"بونيفيس  السيد  البنيني  البرلمان 
الغاني  البرلمان  وع��ض��و  يهتومي" 
"كوبينا طاهر"، تم خاللها بحث عدد 
من القضايا األفريقية باإلضافة إلى 
تواجه  التي  األزم���ات  و  التحديات 
أليات  بحث  وكذلك  األعضاء  الدول 
الشبكة  ض��م��ن  ال��م��ش��ت��رك  ال��ع��م��ل 
بما  االفريقية  للمجموعة  البرلمانية 

يسهم في تحقيق أهداف حركة عدم 
االنحياز .

كما عقد وفد مجلس النواب لقاًء 
مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني 
ال��س��ي��د "م��ح��م��د س��ان��ج��ران��ي"، وت��م 
التعاون  تعزيز  سبل  بحث  خ��الل��ه 
بين البرلمانيين، وقدم النائب األول 
لرئيس مجلس النواب األستاذ "فوزي 
مجلس  لتكوين  ش��رح��اً  ال��ن��وي��ري" 

وفيما  اجهزته،  عمل  وأليات  النواب 
النائب  أكد  ليبيا  في  باألزمة  يتعلق 
ال��دول  تقف  أن  ض��رورة  على  األول 
في  األزمة  أمام  واحدة  على مسافة 

ليبيا باعتبارها شأن داخلي .
وبدوره أكد رئيس مجلس الشيوخ 
العالقات  عمق  على  الباكستاني 
الدعوة  مقدماً  الباكستانية  الليبية 
النواب  مجلس  لرئيس  األول  للنائب 
الباكستاني،  الشيوخ  مجلس  لزيارة 
المجلسين  ال��ت��ع��اون  على  أك��د  كما 
وت����ب����ادل ال���خ���ب���رات ب��ي��ن ال��ل��ج��ان 
االداء  وتحسين  ل��دع��م  البرلمانية 
شرحاً  مقدماً  بينهما،  البرلماني 
لتكوين البرلمان الباكستاني وأجهزته 

وألية عمل اللجان البرلمانية به.

انتخاب عضو مجلس النواب السيدة أسماء الخوجة عضوُا بلجنة التعليم لبرلمان عموم أفريقيا

عقد االجتماع األول بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود

رئيس ديوان مجلس النواب يتلقى عددًا من برقيات التهنئة بُمناسبة حلول عيد األضحى الُمبارك

انتخاب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نائبًا ثانيًا للجنة اإلشراف 
والمتابعة لمشروع خارطة الطريق األفريقية للمصالحة الوطنية الليبية

وفد مجلس النواب يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم االنحياز

قام رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب السيد ”عيسى 
مقر  إلى  بزيارة  عبدالله”  ”ادري��س  السيد  النواب  مجلس  وعضو  العريبي” 
مجلس النواب في مدينة بنغازي، وكان في إستقبالهم رئيس ديوان المجلس 
لمقر  تفقدية  جولة  الديوان  رئيس  والسيد  النواب  السادة  وأج��رى  السيد، 
المجلس، حيث أثنى السادة أعضاء المجلس على عمل موظفي ديوان مجلس 
النواب ومحاولتهم للتصدي ألعمال التخريب واإلعتداء على مقر الديوان في 

مدينة طبرق، والمحافظة على األرشيف اإللكتروني للمجلس .

المصري  ”عبدالله  األستاذ  النواب  مجلس  دي��وان  رئيس  السيد  التقى 
نائب  بمكتبه  الحالي  يوليو  شهر  من  السادس  األربعاء  يوم  الفضيل” صباح 
رئيس مجلس الوزراء السيد ”سالم الزادمة” وبحسب المتحدث الرسمي باسم 
مجلس النواب السيد “عبدالله بليحق” فإن اللقاء تناول تطورات األوضاع في 
ال��وزراء عن إدانته  كافة أنحاء البالد، حيث عبر السيد نائب رئيس مجلس 
وأسفه لإلعتداء على مقر مجلس النواب وأي أعمال تخريب تطال الممتلكات 
العامة والخاصة للدولة الليبية التي يجرمها القانون، كما أكد السيد رئيس 
ديوان مجلس النواب والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء على حق المواطنين 
خلف  اإلنجرار  من  محذرين  المشروعة،  ومطالبهم  ارائهم  عن  التعبير  في 
المجموعة المندسة من المخربين وأصحاب األجندات المشبوهة التي تحاول 

نشر الفوضى والخراب والعبث بممتلكات الشعب الليبي.

رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي وعضو مجلس النواب 
ادريس عبدالله يقومان بزيارة إلى مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي

رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء
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طالب رئيس مجلس النواب 
 ” صالح  عقيلة   ” المستشار 
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ورئ��ي��س لجنة 
الطبيعية  وال���م���وارد  ال��ط��اق��ة 
ب��م��ج��ل��س ال����ن����واب ورئ���ي���س 
بفتح  اإلداري���ة  الرقابة  هيئة 
ت��ح��ق��ي��ق ع��اج��ل ف���ي أس��ب��اب 
الكهرباء  إن��ق��ط��اع  اس��ت��م��رار 
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن ل��س��اع��ات 
ط��وي��ل��ة وال��ن��ق��ص ال��ح��اد في 
توفر الوقود األمر الذي ترتب 
المواطن  معاناة  زي���ادة  عليه 
مسؤولياتهم  بتحمل  ويطالبهم 
ذلك  عن  المسؤولين  وإح��ال��ة 
وإع��الن  لمحاسبتهم  للقضاء 

نتائج التحقيقات للشعب.
الرسمي  المتحدث  وص��رح 
عبدالله  النواب  مجلس  باسم 
بليحق، أن توجيه رئيس مجلس 
عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
تحقيق  بفتح  القاضي  صالح؛ 
حول أزمة انقطاع الكهرباء في 

اللحظة  يتجاوز  البالد؛  عموم 
نهائي  لحل  ويهدف  الراهنة، 

لأزمة.
الرسمي  المتحدث  وذك���ر 
أنباء  وكالة  رصدته  لقاء  في 
عدة  هنالك  أن  المستقبل، 
توفر  بغية  اتخذت  إج���راءات 
إلى  الفتا  والكهرباء،  الوقود 
تتضمن  اإلج����راءات  ه��ذه  أن 
م��ح��اس��ب��ة ال��م��س��ؤول��ي��ن عن 

األزم������ة، ف���ي ال���وق���ت ال���ذي 
لمليارات  تصل  مبالغ  صرفت 
ال���دن���ان���ي���ر ل���دع���م وت��ع��زي��ز 
األشهر  خ��الل  ال��ق��ط��اع  أداء 

الماضية.
التحقيق  أن  بليحق  وش��دد 
ال��م��زم��ع إج�����راؤه ي��دخ��ل في 
اخ��ت��ص��اص��ات ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
الصور،  الصديق  المستشار 
وه���ي���أة ال���رق���اب���ة اإلداري������ة، 

ورئيس لجنة الطاقة والموارد 
ال��ن��واب  بمجلس  الطبيعية 

عيسى العريبي.
الرسمي  المتحدث  وأش��ار 
إلى أن رئيس الحكومة المنتهية 
الدبيبة،  الحميد  عبد  الوالية 
الكهرباء منذ  تعهد بحل أزمة 
أم��ام  ليخرج  ع��دي��دة،  أش��ه��ر 
أخطأ  قد  أنه  ويعلن  الليبيين 
تقدير الموقف، رغم ما صرف 
من مبالغ طائلة لمعالجة هذه 
ق��ط��اع  أن  م��ض��ي��ف��ا  األزم������ة، 
ال��ك��ه��رب��اء ل���م ي��ل��ق اه��ت��م��ام��ا 
مناسبا في الحقب المتالحقة 
كليبيا،  غني  بلد  عاشها  التي 
الفساد  تفشي  أن  إل��ى  الفتا 
الخدمات  ملف  كاهل  أره��ق 
في البالد، وعلى رأسها قطاع 
ال��ك��ه��رب��اء، وم��ش��ددا إل���ى أن 
مسؤولة  التنفيذية  السلطات 
تمس  التي  األزم��ات  هذه  عن 
حياة المواطنين بشكل مباشر.

المستشار  النواب  هنأ رئيس مجلس 
وشعوب  الليبي  الشعب  صالح،  عقيله 
حلول  بمناسبة  كافة،  اإلسالمية  األمة 

عيد األضحى المبارك.
له  كلمة  وفي  النواب،  مجلس  رئيس 
العيد  قال: “يطيُب لي  بمناسبة حلول 
زمالئي  عن  ونيابًة  نفسي  عن  أصالًة 
أعضاء مجلس النواب أن اتقدم بالتهنئة 
للشعب الليبي وكافة الشعوب اإلسالمية 
سائاًل  المبارك  األضحى  عيد  بحلول 
جميعاً  منا  يتقبل  أن  جل  عزو  المولى 
سائر الطاعات في هذه األيام المباركة، 
بالخير  وشعبنا  ب��الدن��ا  على  يمن  وأن 

واألمن واالستقرار”.
أن  ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  وأوض����ح 
عملية  تحقيق  على  حريص  “المجلس 
التي  للسلطة  السلمي  والتداول  التغيير 
الديمقراطية  الحقوق  أهم  أحد  تمثل 
األزم��ة  إن��ه��اء  إل��ى  ي���ؤدي  بما  للشعب، 
التي تمر بها البالد، والسعي  والُمعاناة 
المناخ  تهيئة  إلى  وحثيث  ج��اٍد  وبشكٍل 
الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  المناسب 
اآلجال  أقرب  في  القادمة  والبرلمانية 
اإليجابي  وتعاطيه  انخراطه  خالل  من 
العملية  ت��ج��اب��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع 

السياسية والديمقراطية.”
وأشار إلى أن “إنهاء عملية االنقسام 
اإلداري هي أكبر تحدي يواجه االنتخابات 
م��ن خ���الل ت��وح��ي��د ال��م��ؤس��س��ات، وه��و 
إعماالً  المجلس  لقرار  الرئيس  السبب 
لسلطته الرقابية على الحكومة بسحب 
الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية 
وتكليف  ذلك،  في  أخفقت  التي  الوالية 
باشاغا  فتحي  برئاسة  جديدة  حكومة 
بناًء على توافق ليبي – ليبي ومن خالل 
اإلع��الن  إل��ى صحيح  تستند  إج���راءات 
االتفاق  ونصوص  والقانون  الدستوري 
بعثة  من  بتسيير  أُنجز  الذي  السياسي 

األمم المتحدة في ليبيا”.
عن  صالح  عقيله  المستشار  وعبر 
منتهية  الحكومة  به  تقوم  لما  “أسفه 
باتجاه  ل��ل��ذه��اب  ال��والي��ة م��ن إص����رار 
وع��رق��ل��ة  االن��ق��س��ام  عملية  اس��ت��م��رار 
في  ملحوظ  ت��ذب��ذب  م��ع  االن��ت��خ��اب��ات 
الدولية،  األس��رة  أعضاء  بعض  موقف 
الحكومة  استغلته  ال���ذي  األم���ر  وه���و 
من  الشعب  إرادة  تحدي  في  المنتهية 
خالل فرض األمر الواقع مستغلًة وجود 
المركزي  ومصرفها  الدولة  مؤسسات 

في طرابلس”.
وأك����د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب أن 
“المجلس قام بإصدار كافة التشريعات 
الرئاسية  االنتخابات  إلج��راء  الالزمة 
إص��دار  م��ن  سبقها  وم��ا  والبرلمانية، 
وقد  الدستور،  على  االستفتاء  قانون 
حرص في صياغته لهذه القوانين على 
ترسيخ مبادئ مهمة في مقدمتها مبدأ 
” عدم اإلقصاء” في العملية االنتخابية 
بما  الجميع  أم��ام  الترشح  ب��اب  بفتح 
العملية  نتائج  لقبول  ال��ط��ري��ق  يُمهد 

االنتخابية”.
النواب  “مجلس  أن  أي��ض��اً  أك��د  كما 
انخرط بشكٍل جاد وإيجابي في المسار 
الدستوري الذي انعقد في القاهرة، وقد 
عليها  ح��رص  التي  الثوابت  أه��م  كانت 
المجلس لضمان العبور اآلمن واالنتقال 
السلس للسلطة بقبول نتائج االنتخابات 
وهو مبدأ ” عدم اإلقصاء” في العملية 
لكافة  ال��ف��رص��ة  ب��إت��اح��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
يتالءم  بما  بالترشح،  الفاعلة  األطراف 
أسباب  ويُعالج  االستثنائي  الظرف  مع 
الترشح  ش��روط  كانت  ول��ه��ذا  ال��ص��راع 
من  الرئاسية  االنتخابات  في  السيما 

أكبر النقاط الخالفية والعالقة”.
وأشار إلى أن “المجلس ال زال يؤكد 
نهج  عن  االبتعاد  بضرورة  تمسكه  على 
اإلقصاء باعتباره من أكبر عوامل إفشال 
العملية السياسية وعدم قبول نتائجها، 
تمسكت  ال��ذي  نفسه  هو  الثابت  وه��ذا 
به رئاسة المجلس في مباحثات جنيف 

الالحقة الجتماعات القاهرة”.
قائال:  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  وت��اب��ع 
يُ��ق��در فيه مجلس  ال���ذي  ال��وق��ت  “ف��ي 
الُمعاناة  حجم  وأعضاء  رئاسًة  النواب 
التي يقاسيها الشعب الليبي على جميع 
األصعدة الخدمية واالقتصادية والمالية، 
ه��ذه  ب���أن  الليبي  للشعب  ي��ؤك��د  ف��إن��ه 
المسائل من واجبات السلطة التنفيذية 
النواب  مجلس  دور  وأن  خ��اص،  بوجٍه 
ومساءلة  الرقابة  عملية  على  يقتصر 
من  المجلس  به  قام  ما  وهو  الحكومة، 
الوحدة  من حكومة  الثقة  خالل سحب 
إخفاقها  نتيجة  الوالية  منتهية  الوطنية 
وعلى  المطلوبة  الخدمات  تحقيق  في 
رأسها ملف الكهرباء والصحة وغيرها، 
من  المليارات  ص��رف  من  الرغم  على 
الخدمات  هذه  تحسين  دون  الدينارات 
التي تزداد سوًء يوماً بعد يوم، والزالت 
على  تصر  ال��والي��ة  المنتهية  الحكومة 
تأزيم األوضاع مستغلًة وجود المصرف 
المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف 

بعض أطراف األسرة الدولية”.
ون��ب��ه رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب إل��ى 
“خ���ط���ورة م��ا ت��ح��اول ب��ع��ض ال��ج��ه��ات 
بعض  من  مدعومة  به  القيام  الداخلية 
تأجيج  الخارجية من محاولة  األطراف 
الرأي العام ضد مجلس النواب بتحميله 
السياسي  االن��س��داد  عملية  مسؤولية 
وتردي الخدمات لخلق أمر واقع جديد 
حالة  باستمرار  إال  بالبالد  ي��ؤدي  ل��ن 
وزي��ادة  بل  المعاناة،  وزي���ادة  االنقسام 
ال��ت��ي تجابه  ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ه��دي��دات 
العملية  ويتجاوز  الليبي،  القومي  األمن 
العسكرية  المؤسسة  إل��ى  التشريعية 
فيه  تتحمل  الذي  الوقت  في  واألمنية، 
منتهية  الحكومة  نفسها  الجهات  ه��ذه 
ال��والي��ة ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن اإلخ��ف��اق��ات 
تردي  بسبب  معاناة  من  صاحبها  وم��ا 

الخدمات بشكل عام”.
وأك�����د ال��م��س��ت��ش��ار ع��ق��ي��ل��ه ص��ال��ح 
“استمرار مجلس النواب في نهج ُحسن 
العليا  والمصلحة  اإلقصاء  وعدم  النية 
للشعب الليبي أساس في انخراطه في 
الحوارات السياسية، بما يُهيئ األرضية 
ويضمن  السياسية  للعملية  الصلبة 
أن  مراعاة  مع  نتائجها  وقبول  نجاحها 
أقرب  في  محدد  وق��ت  في  ذل��ك  يكون 
اآلجال، بما يُحقق تطلعات الشعب في 
عملية التغيير واالنتقال الديمقراطي”.

كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد األضحى المبارك

رئيس مجلس النواب يطالب بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار إنقطاع الكهرباء

المستشار  النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
مساء  القبة  مدينة  ف��ي  بمكتبه  ص��ال��ح”  ”عقيلة 
رؤساء  الحالي  يوليو  شهر  من  السادس  االربعاء 
برقة  و مجلس خبراء  سياسياً  وممثلي 16 حزباً 
المجتمع  مؤسسات  م��ن  ع��دد  وممثلي  ورؤس���اء 
المدني ، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس 
الحاضرون  فإن  بليحق”  “عبدالله  السيد  النواب 
مجلس  رئيس  بالسيد  لقائهم  مستهل  في  عبروا 
والنهب  التخريب  ألع��م��ال  إدان��ت��ه��م  ع��ن  ال��ن��واب 
في  النواب  مجلس  مقر  لها  تعرض  التي  والحرق 
مدينة طبرق، واستنكارهم ألي عمل يهدف للعبث 
تجرمه  الذي  األمر  والخاصة  العامة  بالممتلكات 

كافة القوانين واألعراف.
كما تناول اللقاء تطورات األوضاع السياسية في 
البالد، وما توصل إليه مجلس النواب حيال تعديل 
الشعب  قبل  من  عليه  لالستفتاء  الدستور  مسودة 
الليبي خالل إجتماعات القاهرة واجتماع ”جنيف” 
الحاضرون على مجهودات مجلس  وأثنى  األخير، 
الحاضرون  طالب  كما   ، الصدد  هذا  في  النواب 
من رؤساء وممثلي 16 حزباً ومجلس خبراء برقة 
المجتمع  مؤسسات  م��ن  ع��دد  وممثلي  ورؤس���اء 
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  السيد  ط��ال��ب��وا  ال��م��دن��ي، 
الدستور  مسودة  في  االت��ح��ادي  النظام  باعتماد 
ليبيا  وحدة  على  للمحافظة  ضامن  كحل  القادمة 
كافة  بين  وال��م��س��اواة  العدالة  تحقيق  خ��الل  م��ن 

الليبيين في األقاليم التاريخية الثالثة لليبيا .

التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
”عقيلة صالح” بعدد من أعيان ومشايخ وشباب 
عدد  إل��ى  باإلضافة  القبائل  مختلف  من  برقة 
من السياسيين والنشطاء ، بالُملتقى الذي ُعقد 
الرسمي  المتحدث  وبحسب  األب���رق،  بمنطقة 
بليحق”  ”عبدالله  السيد  النواب  مجلس  باسم 
فإن الحاضرون عبروا عن إدانتهم واستنكارهم 
في  النواب  مجلس  مقر  على  اإلعتداء  ألعمال 

مدينة طبرق ،
ك��م��ا أك���د ال��ح��اض��رون ع��ل��ى ت��رح��ي��ب مدينة 
كونه  النواب  بمجلس  برقة  م��دن  وكافة  طبرق 
التظاهر  حق  على  مؤكدين  الشرعية،  السلطة 
السلمي للجميع دون المساس بُمقدرات الشعب 
في  المواطنين  وحق  والخاصة،  العامة  الليبي 
تحسين  ف��ي  المشروعة  بحقوقهم  الُمطالبة 
األوضاع المعيشية وإجراء االنتخابات الرئاسية 

والبرلمانية.
ال��ل��ق��اء مجهودات  ال��ح��اض��رون خ��الل  وث��م��ن 
على  الحفاظ  في  النواب  مجلس  رئيس  السيد 
ظل  ف��ي  حقوقهم  ع��ن  ودف��اع��ه  ليبيا،  وح���دة 
العدالة  تحقيق  في  وجهوده  المقيتة،  المركزية 
أو  إق��ص��اء  دون  س���واء  ح��د  على  الليبيين  بين 
رئيس  السيد  م��ج��ه��ودات  ثمنوا  كما  تهميش، 
”ع��ق��ي��ل��ة ص��ال��ح”  ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب  مجلس 
ووقوفه  السنوات  هذه  طيلة  الراسخة  ومواقفه 
والخارجية  الداخلية  المؤامرات  كافة  وجه  في 
بمواصلة  ”عقيلة صالح”  المستشار  مطالبين   ،

مجهوداته في الحفاظ على الوطن .

رئيس مجلس النواب يلتقي عددًا من رؤساء و ممثلي 
األحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني

رئيس مجلس النواب يلتقي عددًا من أعيان 
ومشايخ وشباب برقة من مختلف القبائل
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قال رئيس مجلس النواب المستشار 
مع  لقاء حصري  في  “عقيله صالح”، 
قناة ليبيا المستقبل، االثنين الرابع من 
يوليو: إن حرية التعبير أمر مقرر في 
كل دساتير العالم، ومن األمور األصيلة 
والثابتة، مبينا أن ذلك ال يعني الحرية 
المطلقة، ” فالحرية المطلقة مفسدة 

مطلقة “.
أنه  ال��ن��واب،  رئيس مجلس  أوض��ح 
التدمير  عملية  يُجيز  عاقل  يوجد  ال 
مستندات  وإتالف  والحرق  والخراب، 
بمقر  لحقت  التي  الرسمية  ال��دول��ة 

المجلس بمدينة طبرق.
صالح،  عقيله  المستشار  وأض��اف 
أن هذه العملية مدبرة، والمقصود بها 
وأن  البالد،  في  التشريعية  المؤسسة 
بمدينة  الرئيس  مقّرها  في  وجودها 
ط��ب��رق رب��م��ا ال ي��رض��اه ال��ك��ث��ي��رون، 
م��ش��ددا ب��أن م��ن ق��ام ب��ه��ذه األع��م��ال 
القانون،  التخريبية، هم خارجون عن 

ويجب معاملتهم من خالله.
صالح  عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  وث��ّم��ن 
التي  األمنية  األجهزة  وكفاءة  ِحرفية 
وبين  بينها  ص��دام  وق��وع  دون  حالت 
ذاته  الوقت  في  مشيرا  المتظاهرين، 
العدالة، حتى  أحٌد من  يفلت  لن  بأنه 

يتحقق الردع العام والخاص.
صالح  عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  ووّج����ه 
السابق،  النظام  أن��ص��ار  إل��ى  اتهامه 
ف��ي��م��ا وق���ع م��ن أع��م��ال ط��ال��ت مقر 
مجلس  أن  إل���ى  مضيفا  ال��م��ج��ل��س، 
من  التصرف  هذا  يستحق  ال  النواب 
من  هو  كونه  المجموعات،  هذه  ِقبل 
وإل��غ��اء  ال��ع��ام،  العفو  قانوني  أص���در 

العزل السياسي.
ص��ال��ح،  عقيله  المستشار  وب��ّي��ن 
بجمع  ستقوم  األمنية  السلطات  أن 
االس����ت����دالالت ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��أع��م��ال 
مجلس  مقر  ط��ال��ت  ال��ت��ي  التخريب 
العامة،  للنيابة  وتقديمها  ال��ن��واب، 
ب��اع��ت��ب��اره��ا األم���ي���ن ع��ل��ى ال��دع��وى 
الجرائم  ه��ذه  أن  مضيفا  الجنائية، 
ال��دول��ة،  م��ؤس��س��ات  بتعطيل  تتعلق 
في  العقوبات  أش��د  إل��ى  تصل  والتي 
النائب  أن  إلى  الفتا  الليبي،  القانون 
لهذه  وُمتابعا  ُمشرفا  سيكون  ال��ع��ام 
المعلومات  وأن  الحساسة،  القضايا 
على  القبض  تم  بأنه  تفيد  المتوفرة 
بعض األشخاص، والتحقيق جاٍر معهم 
للقضاء  الطولى  الكلمة  أن  ومؤكدا   ،

الليبي.
� خالل  النواب  وبّين رئيس مجلس 
يتسم  م��س��ؤول  ك��ل  على  أن��ه   � اللقاء 
ب��ال��ع��ق��ل ب���أن ي��س��م��ع ص���وت ال��ن��اس، 
ما  م��ع��رف��ة  ل��ه  ليتسنى  وم��ط��ال��ب��ه��م؛ 
ي���ري���دون، واالج��ت��ه��اد وال��ت��ف��ان��ي في 

خدمتهم.
التي  طبرق  لمدينة  تثمينه  مجددا 
وم��ؤك��دا  ال��ن��واب،  مجلس  احتضنت 
للمجلس  ال��م��دي��ن��ة  س��ك��ان  ت��ق��دي��ر 
العقالء  بعمل  ومشيدا  وألع��ض��ائ��ه، 
واستنكروا  اجتمعوا  الذين  والحكماء 
هذا األعمال التخريبية، وطالبوا بفتح 

تحقيق مع الفاعلين.
صالح،  عقيله  المستشار  ووص��ف 
ت��ح��ري��ك ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن وت��وج��ي��ه��ه��م 
أمر  ب��أن��ه  ال��ن��واب؛  مجلس  مقر  إل��ى 
كون  وخارجية،  داخلية  جهات  وراؤه 
مجلس النواب هو السلطة التشريعية 

المعترف بها في المجتمع الدولي.
وأضاف: كثيٌر من األطراف ال يروق 

المدافعة  النواب  مجلس  مواقف  لها 
بعض  وأن  ال��ل��ي��ب��ي،  ال��ش��ع��ب  ع���ن 
سيحلون  أنهم  يعتقدون  المزايدين 
أن  إلى  مشيرا  النواب،  مجلس  محل 
المجلس لن يُسقطه إال الشعب الليبي، 
من  وأن��ه  آخرين،  ن��واب  انتخاب  حال 
ال��غ��ري��ب أن ت��دخ��ل ال��ب��الد ف��ي ف��راغ 
الدولة  مؤسسات  وتُحل  مؤسساتي، 
هذه  عن  معبرا  بديل،  دون  الرسمية 
الخطوة بأنها دعوة إلى الفوضى، وأنه 
بهّمة الشعب الليبي استطاع المجلس 
وأُفشلت  كافة،  المعوقات  يتجاوز  أن 

مكائد الكائدين.
وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس 
باعتبارهم  العسكريين  أن  إلى  النواب 
من دافع عن الوطن والمواطن، ال ضير 
من مشاركتهم في االنتخابات، والكلمة 

األولى واألخيرة للشعب الليبي.
ح��ول  ب��ال��م��ب��اح��ث��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
المستشار  أوضح  الدستوري،  المسار 
ع��ق��ي��ل��ه ص���ال���ح ب���أن���ه ت����م ت��أج��ي��ل 
عيد  عطلة  بعد  ما  إلى  االجتماعات 
األم��ر،  في  ليبّت  المبارك،  األضحى 
والتفاهمات  ال��خ��ط��وات  أن  م��ؤك��دا 
ال��م��ن��ج��زة اح���ت���وت ع��ل��ى م��واع��ي��د 
االنتخابات، وأن المواد التي كانت محل 
شبه  بشكل  عليها  االتفاق  تم  خالف 
م��ح��اوالت إلفساد  رغ��م وج��ود  كامل، 
النواب  مجلس  بين  القادمة  اللقاءات 
التأكيد  مجددا  االستشاري،  والدولة 
المجلس عن  يُثني  لن  األمر  بأن هذا 
المضي قدما في اتجاه إنجاز دستور 
وانتخابات رئاسية وبرلمانية بمواعيد 
محددة، مشيرا إلى أن الدستور يتعلق 
بمصير األمة، وأن التسّرع في إنجازه 

قد يُضيع حقوقا واجبة.
التحقيقات  نتائج  عن  حديثه  وفي 
التخريب والنهب  فيما يتعلق بعمليات 
ال���ن���واب؛ ش��دد  ال��ت��ي ط��ال��ت مجلس 
أن  ع��ل��ى  ص��ال��ح  عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار 
وقانون،  عدالة  رجل  باعتباره  مهنته 
يُعّبر عن آرائه، بينما  تُحتم عليه بأاّل 

التحقيقات جارية اإلنجاز.
وف����ي س���ي���اق آخ�����ر، ذك����ر رئ��ي��س 
من  ي��ت��داول  م��ا  أن  ال��ن��واب  مجلس 
من  تصدر  قوانين  ق��وة  لها  مراسيم، 
يُعبر عن جهل  الرئاسي؛  ِقبل مجلس 
لديه  من  أن��ه  مبينا  بالقانون،  مطبق 
هو  المراسيم  إلص��دار  الصالحيات 
بصالحيات  المنتخب،  الدولة  رئيس 
م��م��ن��وح��ة ل���ه ع���ن ط��ري��ق ال��دس��ت��ور 
بإصدار مراسيم لها قوة القانون، حال 

غياب السلطة التشريعية، حينها فقط 
تُصدر مراسيم بقوة القانون، ويعرض 

على مجلس النواب في أول جلسة.
النواب،  مجلس  بحّل  يتعلق  وفيما 
حل  أن  صالح  عقيله  المستشار  أكد 
ويجب  للدستور،  وفقا  يكون  المجلس 
أن يُعطى رئيس الدولة هذه الصالحية، 
ليبيا،  في  الرئاسي  المجلس  عن  أما 
محددة،  اختصاصات  له  مجلس  فهو 
وعلى رأسها المصالحة الوطنية، التي 
لو قام بإنجازها، لكان الوضع مختلفا 

في البالد.
وأوضح رئيس مجلس النواب � خالل 
استمرار حكومة  أن   � الخاص  حديثه 
استهانة  هو  الوالية  المنتهية  الدبيبة 
بالشعب الليبي، فالنظم السياسية في 
العالم تنّص على أن الحكومة تستمد 
شرعيتها من مجلس النواب، باعتباره 
وإال  بلد،  أي  في  التشريعية  السلطة 
حكومة  تشكيل  مجموعة  لكل  فيتاح 

وتسلّم مهام رسمية.
عبدالحميد  حكومة  ق��ول��ه:  وت��اب��ع 
ك��اف��ة،  بالمقاييس  منتهية  ال��دب��ي��ب��ة 
سواء باإلعالن الدستوري، أو االتفاق 
مجلس  م���ن  ب���ق���رار  أو  ال��س��ي��اس��ي، 
التي  الجلسة  أن  على  فضال  النواب، 
انتهائها  موعد  الثقة تضمنت  منحتها 
أن  ومضيفا  ديسمبر،  م��ن   24 ف��ي 
مجلس النواب قد كلّف حكومة جديدة 
بتصويت 149 عضوا بمجلس النواب.

صالح،  عقيله  المستشار  ووص��ف 
استمرار حكومة الدبيبة بأنه ال يعدو 
والعرقلة  لالنقسام،  زي���ادة  إال  كونه 
واستغالل  الفتنة،  وزي��ادة  السياسية، 
الحكومة  أن  باعتبار  ال��ع��ام،  ال��م��ال 
يجب أن تصرف الميزانية عن طريق 
النواب،  مجلس  أقّرها  التي  الموازنة 
المتمثلة  ال��م��ؤس��س��ات  ع��ل��ى  وش���دد 
بمصرف ليبيا المركزي، وهيأة الرقابة 
االلتزام  المحاسبة،  ودي��وان  اإلداري��ة، 
بتنفيذ واحترام قرارات المجلس، وأن 
العابثين،  على  من حديد  بيد  تضرب 
وأنه يجب على النائب العام اعتبار كل 
النواب  بقرارات مجلس  يُعتمد  من ال 
وف��اق��دا  السلطة  الستعمال  مسيئا 

للصفة.
وش�����دد رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
السلطة  لتدخل  الكامل  رفضه  على 
مؤكدا  االن��ت��خ��اب��ات،  ف��ي  التنفيذية 
المفوضية  صميم  من  العمل  هذا  أن 
حيث  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  العليا  الوطنية 
ال��الزم، وتوضع تحت  المال  لها  يوفر 

تأمين  بها  منوط  أمنية،  قوة  إشرافها 
إشراف  تحت  نزيهة،  تكون  انتخابات 

القضاء الليبي والمجتمع الدولي.
ليبيا  ب��م��ص��رف  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
المركزي، أكد المستشار عقيله صالح 
المركزي  المصرف  محافظ  على  أن 
المعتمد  الميزانية  بقانون  االل��ت��زام 
بأاّل عالقة  مبينا  النواب،  مجلس  من 
ل��ل��م��ص��رف ال��م��رك��زي ب��ال��ت��ج��اذب��ات 

السياسية وفرض الواقع.
المصرف  محافظ  أن  على  وأك��د 
وأن  ُمقال من عام 2014،  المركزي 
الحبري  النواب قد كلف علي  مجلس 
للقيام بأعمال المحافظ، وعقب ذلك 
محمد  بتكليف  ال��ن��واب  مجلس  ق��ام 
الشكري محافظا للمصرف المركزي، 
إال أن الصديق الكبير لم يلتزم بقرار 
هو  الحبري  علي  فإن  بهذا  المجلس، 
باسم  المكلف  ال��ش��رع��ي  المحافظ 

مجلس النواب.
ي��ري��د  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  وأردف: 
في  م��اٍض  وه��و  المؤسسات،  توحيد 
أنه يجب على  إلى  الشأن، الفتا  هذا 
توحيد  وال��ح��ب��ري  الكبير  السيدين 
المصرف المركزي، وااللتزام بقرارات 
مجلس اإلدارة بالمصرف، وعدم ترك 
شخص واحد يتصرف بأموال الليبيين 

كما شاء.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���س���وء األح�����وال 
الخدمية،  األوض��اع  وتردي  المعيشية 
قال المستشار عقيله صالح: إن سبب 
الخدمات  مستوى  ف��ي  التدني  ه��ذا 
عبدالحميد  ح��ك��وم��ة  ألداء  راج����ع 
م��ؤك��دا  ال���والي���ة،  المنتهية  ال��دب��ي��ب��ة 
ه��ذه  ب��ه  تسببت  ال���ذي  ال��ف��س��اد  أن 
في  يحصل  ولن  يحصل  لم  الحكومة 
المستقبل، وذكر المستشار أن متابعة 
هذه األعمال هو من واجبات األجهزة 
الرقابية ومكتب النائب العام، مشددا 

أن هذه الحقوق ال تسقط بالتقادم.
وأكد رئيس مجلس النواب استعداد 
ك��ان��ت ه��ذه  إذا  ل��ل��رح��ي��ل  ال��م��ج��ل��س 
وج��ود  ح��ال  الليبي،  الشعب  مطالب 
المجلس،  محل  يحل  تشريعي  جسم 
م��وض��ح��ا ب���أن ال���دول���ة ت��ح��ت��وى على 
وتشريعية  “قضائية  سلطات،  ث��الث 
وإح��داث  لالستبداد  منعا  تنفيذية”، 
توازن بين سلطات الدولة، وعدم تغول 
وظيفة  وأن  األخريين,  على  إحداها 
التشريع  ه��ي  التشريعية  ال��س��ل��ط��ة 
التنفيذية، مبينا في  ومراقبة السلطة 
الوقت ذاته بأن مجلس النواب من هذه 

أي  يأُل جهدا في إصدار  لم  الناحية 
قانون في مصلحة المواطن الليبي.

ال��ن��واب  وت��اب��ع: م��ن م��ه��ام مجلس 
وإنزال  ومراقبتها،  الحكومة  مناقشة 
ع��ق��وب��ة س��ح��ب ال��ث��ق��ة م��ن��ه��ا: ح��ال 
إخاللها، أو عدم قيامها بمهامها، وهو 
األمر الذي فعله مجلس النواب بإزاء 
حكومة الدبيبة المنتهية الوالية، كونها 
لم توفر الدواء، وال الكهرباء، والغذاء 

للمواطن الليبي.
الفتا إلى أن على المجتمع الدولي 
فالحكومة  الليبيين،  إرادة  اح��ت��رام 
مجلس  ثقة  نالت  التي  هي  الشرعية 
السفير  بتصريحات  منددا  ال��ن��واب، 
األمريكي األخيرة، واصفا إياها بأنها 

تزيد االنقسام والتشتت.
وفي سياق آخر، شدد رئيس مجلس 
النواب على الحكومة الشرعية برئاسة 
ف��ت��ح��ي ب��اش��اغ��ا ب��ت��وف��ي��ر ال��خ��دم��ات 
المختلفة، وتحسين الظروف المعيشية 
الكهرباء،  ملف  سيما  الليبي،  للشعب 
الذي أكد قرب االنتهاء في المشكالت 
لجنة  من  ورد  لما  وفقا  تعانيها،  التي 

الطاقة بمجلس النواب.
ليبيا  في  حل  يوجد  ب��أاّل  موضحا 
الليبي،  الشعب  أبناء  بين  تقارب  دون 
مبينا  الخارجية،  التدخالت  ومقاومة 
للدولة  قيام  أن��ه ال  ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي 
ب���وج���ود م��ج��م��وع��ات م��س��ل��ح��ة غير 

منضبطة.
ال��ن��واب،  مجلس  رئ��ي��س  وأض����اف 
بنظام  كان  الليبية  الدولة  تأسيس  أن 
وهو  الثالثة،  األقاليم  بين  االتحادي 
إنما  البالد،  التقسيم  في  يتسبب  ال 
بين  للثروة  ع��ادل  ت��وزي��ع  ف��ي  يساهم 
بطريقة  للمركزية  وإل��غ��اء  األق��ال��ي��م، 

رسمية.
صالح  عقيله  المستشار  وأش���ار 
هي  النواب  مجلس  أولويات  أولى  أن 
بالمناصب  يتعلق  فيما  النظر  إع��ادة 
السيادية، وأنه طلب من مجلس الدولة 
االستشاري الرأي في ملف المناصب 

السيادية.
الخارجية  للعالقات  إش���ارة  وف��ي 
مجلس  رئ��ي��س  ق��ال  الليبية،  ل��ل��دول��ة 
تحدد  ال��ب��الد  مصلحة  إن  ال���ن���واب: 
تكون  فأينما  واتجاهاتها،  مواقفها 
النواب،  مجلس  فثمة  ليبيا  مصلحة 
النواب  مجلس  من  وف��دا  أن  مضيفا، 
القادمة،  الفترة  ليبيا  سيزور  التركي 
في  مهمة  شخصية  هنالك  وك��ذل��ك 
اإلدارة التركية طلبت زيارة ليبيا، وهذا 
يعد تطورا في هذا الملف، معلنا في 
السياق ذاته، عن زيارة وزير الخارجية 
روسيا  لجمهورية  الليبية  بالحكومة 

االتحادية.
صالح،  عقيله  المستشار  وج���دد 
ب��ال��وق��وف  ال��ل��ي��ب��ي  للشعب  ال���دع���وة 
تحاك ضد  التي  للمؤامرات  للتصدي 
أي توافق وتقارب في وجهات النظر، 
كثير  ِقبل  من  المتميزة  الجهود  مثمنا 
رأب  في  ال��دول��ة  مجلس  أعضاء  من 

الصدع وتضييق الهّوة بين الليبيين.
في   � ال��ن��واب  مجلس  رئيس  ودع��ا 
لتناسي  ليبيا  أب��ن��اء   � ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام 
للمستقبل،  واالس��ت��ع��داد  ال��م��اض��ي، 
بحكمة  م��ش��ي��دا  وال��ت��ق��دم،  وال��ب��ن��اء 
الليبيين، وفطنتهم في العبور والنجاح 
لليبيين  وع��َده  مؤكدا  الفتنة،  وأد  في 
الغاية  هي  العليا  الوطن  بأن مصلحة 

التي ينشدها مجلس النواب.

رئيس مجلس النواب يشيد بحكمة الليبيين وفطنتهم في وأد 
الفتنة ويجدد دعوته للشعب الليبي للتصدي للمؤامرات
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الخليج  بشركة  اإلدارة  لجنة  رئيس  بحث 
العربي للنفط صالح القطراني، مع مدير إدارة 
محمد  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  المشاريع 
والمزمع  القائمة  المشاريع  دراس��ة  الشيباني، 
العربي  الخليج  شركة  إدارة  قبل  من  إنشاؤها 

للنفط .
المشاريع  إدارة  مدير  استمع،  جانبه  م��ن 
ب��ال��م��ؤس��س��ة، م��الح��ظ��ات وت��وص��ي��ات ش��رك��ة 
الخليج العربي للنفط بخصوص هذه المشاريع 
والصعوبات التي تعترضها وإمكانية تذليل هذه 
الصعوبات، بمساعدة المؤسسة الوطنية للنفط 
للسير في استكمال وتنفيذ المشاريع الجديدة، 
الخليج  لشركة  ق��ص��وى  أهمية  تشكل  وال��ت��ي 

العربي للنفط وللقطاع.
للمؤسسة  الكامل  الدعم  أكد على  الشيباني 
من  التي  الخطوات  ولكافة  للنفط،  الوطنية 
وال��ب��رام��ج  الخطط  بتنفيذ  تعجل  أن  شأنها 

والمشاريع بشركة الخليج.

بحث رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي 
شركة  م��دي��ر  م��ع  ال��ق��ط��ران��ي،  ص��الح  للنفط، 
شلمبرجير فرع بنغازي، سراج بو سنينة تطوير 
ُسبل التعاون المشترك وأنشطة وعمليات شركة 
شلمبرجير، بمختلف المواقع النفطية في ليبيا 
للنفط  العربي  الخليج  ش��رك��ة  وح��ق��ول  ع��ام��ًة 

خاصًة.
الذي  الفّعال  الدور  إلى  المجتمعون،  وتطرق 
تقوم به شركة شلمبرجير في بنغازي، ووقوفها 
ه��ذه  ف��ي  للنفط  ال��ع��رب��ي  الخليج  ش��رك��ة  م��ع 
الظروف غير االعتيادية، التي تمر بها الشركة 
للتغلب على كل الصعوبات التي يمر بها قطاع 

النفط الليبي.

رصيف  على  إيطاليا”  “غراند  السفينة  رست 
منها  مركبة،   )3500( حاملة  بنغازي   ميناء 
)1600( مركبة لمدينة بنغازي، وعدد )1900( 

مركبة لمدينة مصراتة  .
معلوم ان  المركبات التي تحملها  السفينة،هي 
سيارات مستعملة من السوق األوروبية )بلجيكا � 

هولندا ايطاليا � سويسرا(. 
بتفريغ  للموانئ   الليبية  الشركة  وباشر عمال 
الشحنة وتأمينها إلى أن تصل ألصحابها، وإنهاء 

اإلجراء الجمركي الخاص بشحنة المركبات.

الخليج تبحث مع الوطنية للنفط 
دراسة المشاريع القائمة 

الخليج للنفط تناقش مع شركة 
شلمبرجير التعاون المشترك 

ميناء بنغازي يستقبل سفينة على 
متنها )3500( مركبة مستعملة 

الخطوات األخيرة لمراحل بدء تشغيل مشروع محطة طبرق الغازية
المالكي( مساعد  أكد المهندس )هاشم 
التابع  الغازية  طبرق  محطة  مشروع  مدير 
لجنة  رئ��ي��س  ل��ل��ك��ه��رب��اء،  ال��ع��ام��ة  للشركة 
شهر  نهاية  في  أنه  بالمشروع  االختبارات 
يوليو يتوقع أن تدخل محطة طبرق الغازية 
إلى الخدمة، بعد تركيب المحطة الجديدة 
وسط العوائق المتوقع حدوثها كون المحطة 

جديدة بالكامل.
المالكي: أن مراحل إنجاز محطة  وتابع 
ال��م��ش��روع،  إن��ج��از  ال��غ��ازي��ة ونسبة  ط��ب��رق 
بقدرة  غازية  أربع وحدات  من  تكون  بداية 
الشروع  ت��م  حيث  وح���دة،  بكل  185ميقا 
 ،2020/2019 عام  منذ  المشروع  بهذا 
كورونا  خ��الل  الوبائي  للوضع  نظرا  لكن 
والعمل  مؤسسات  عدة  في  العمل  وإيقاف 
في  الفعلي  العمل  بدأنا  المشروع،  بهذا 
في  الغازية،  بمحطة طبرق  األولى  الوحدة 

شهر يونيو لسنة 2021.
السوق  م��ن  المسحة  أخ��ذ  ت��م  وأك��م��ل: 
األرضي للمشروع وبدأنا في تركيب القواعد 
و تركيبها، وحالياً تم إنهاء المرحلة بالكامل 
اإلنجاز  نسبة  بلغت  حيث  األول��ى،  للوحدة 
حوالي 99 بالمئة وقريباً جداً سيتدخل في 
العمل مع الشبكة بقوة 185ميجا، وستقوم 
بتغطية العجز الحاصل في المنطقة مابين 
أقل،  العجز  وسيكون  وطبرق  ودرن��ة  القبة 
ومحاولة التغطية في ظل تزايد الطلب أكثر 

ساعات  ع��دد  لزيادة  المسبب  اإلنتاج  من 
طرح األحمال.

)أبوبكر  اإلع��الم��ي  ال��ن��اش��ط  وبحسب 
حديثه  في  أوضح  المالكي  فأن  العبيدي(، 
لما  بالنظر  أن��ه  بنغازي،  لمدينة  بالنسبة 
تشهده من صيانة كبرى، و قلة وجود وقود، 
إنتاج  ف��ي  نقص  إل��ى  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  أدت 
حيث  الصيف،  فترة  مع  بالتزامن  الطاقة 
يكثر الطلب على اإلنتاج مما يؤدي إلى طرح 

األحمال على المدينة.
الشبكة  و  ط��ب��رق  لمدينة  بالنسبة  و 
الطاقة  المصرية ذكر: نحن نستورد حالياً 
إلى  ب��ي��ن100  م��ا  المصرية  الشبكة  م��ن 
الشبكة،  على  الطلب  حسب  120ميجا، 

واألحمال متوزعة إذا غذت مشروع محطة 
شمال بنغازي، فيكون طرح األحمال بسيط 
أو اليوجد أبدا، لكن حاليا المحطة بسبب 
نقص الغاز والوقود والصيانات،  أدى إلى 
عدم مقدرة دولة مصر على تغطية العجز 
الحاصل في المنطقة الشرقية بالكامل، ما 
سبب طرح أحمال على كامل الشرق الليبي.
الجدير بالذكر أن في حال دخول الوحدة 
األولى في محطة طبرق الغازية سوف يتم 
مع  األحمال  ط��رح  عمليات  تقليل  تلقائياً 
عمل محطة شمال بنغازي، و نتوقع انتهاء 
والوقود  الغاز  بتوفر  قريبا  األحمال  طرح 
إلى المحطتين محطة طبرق ومحطة شمال 

بنغازي. 

على هامش المعرض الثالث .. رئيس قسم البساتين بكلية 
الزراعة يتحدث عن أهم محطات الكلية التعليمية والعلمية

الديوان - وال
البساتين  قسم  رئيس  ق��ال 
بنغازي  جامعة  الزراعة  بكلية 
ال��دك��ت��ور )ف����رج ال��م��ق��ص��ب��ي( 
المعرض  اختتام  هامش  على 
الزراعي الثالث للكلية: أن كلية 
عام  أب��واب��ه��ا  فتحت  ال��زراع��ة 
البيضاء  مدينة  ف��ي   1975
عمر  جامعة  إل��ى  تحولت  ث��م 
ثم  ال��زراع��ي��ة  للعلوم  المختار 
استقلت عن جامعة بنغازي، وتم 
 2001 عام  افتتاحها  إع��ادت 
وأصبحت  س��ل��وق،  ب��ل��دي��ة  ف��ي 
تباعيتها لجامعة بنغازي، حيث 
ضمت في افتتاحها العديد من 
والمحاصيل  النباتي  األقسام 
واإلقتصاد  الحيواني  واإلنتاج 

الزراعي.
وتابع المقصبي عن األقسام 
استحدثت  قائال:  المستحدثة 
أقسام جديدة في الكلية كقسم 
الكفرة  بمدينة  النباتي  اإلنتاج 
أيضاً في مدينة بنغازي، حيث 
بنغازي  جامعة  من  قرار  صدر 
بشأن   2016 لسنة   47 رقم 
علمية،  أق���س���ام  اس���ت���ح���داث 
علمية  أقسام  استحداث  وت��م 
علم  )ق��س��م  وه��ي  بنغازي  ف��ي 
وتقنية  علوم  وقسم  البساتين 

األغذية(.
وأكمل المقصبي: هذه الكلية 
تعمل بصفة خاصة على تخريج 
المتخصصة  العلمية  ال��ك��وادر 
وال��ك��ف��اءة  ال��خ��ب��رة  ذوي  م���ن 
العالية في استخدام األساليب 
مجاالت  في  الحديثة  العلمية 
والنهوض  المختلفة،  ال��زراع��ة 
بالزراعة على المستوى المحلي 
والقومي هذه نبذة بسيطة جداً 

عن تاريخ كلية الزراعة.
التي  العلمية  البرامج  وعن 
رئيس  ق��ال  الكلية  بها  ت��ق��وم 
القسم: نحن أخذنا على عاتقنا 
في كلية الزراعة على أن يكون 
وب��رن��ام��ج  علمي  ب��رن��ام��ج  ل��ن��ا 
مجتمعي لكلية الزراعة نحاول 
بعض  به  نقيم  أو  به  نبرز  أن 
لها  التي  وال��ن��دوات  المعارض 
بالمجتمع  م��ب��اش��رة  ع��الق��ة 
ال��زراع��ة،  كلية  ب��ه  المحيطة 
ففي األيام الماضية بالتحديد 
ك��ان   2022 ي��ول��ي��و   4 ي����وم 
اخ��ت��ت��ام ال��م��ع��رض ال��زراع��ي 
جامعة  ال��زراع��ة  لكلية  الثالث 
بنغازي، طبعاً بإشراف وتنظيم 
وضعنا  فنحن  ال��زراع��ة  كلية 
يكون  أن  ال��م��ع��رض  ه���ذا  ف��ي 
السنة  لهذه  للمعرض  الشعار 
هو الزراعة مستقبلنا ، و نعلم 
بأن األزمات اللتي نعيشها اآلن 
األسعار  وارتفاع  الغذاء  وأزمة 
إلى جانب حرب أوكرانيا التي 

تغير  في  أيضاً  سبب  لها  كان 
أسعار األغذية، ويصبح هناك 
ش��ح ك��ب��ي��ر ف��ي م����ادة ال��غ��ذاء 
وبعض  القمح  م���ادة  خ��اص��ت��اً 

المحاصيل األخرى.
افتتحه  المعرض  أن  وذك��ر 
وزير الزراعة والثروة الحيوانية 
بوحسن(  ي��ون��س  )ال��م��ه��ن��دس 
ومنسق قطاع الثروة الحيوانية 
الخشمي(  )مفتاح  المهندس 
على  التدريس  هيئة  وأع��ض��اء 
هيئة  أع��ض��اء  نقيب  رأس��ه��م 
األس��ت��اذ  بالجامعة  ال��ت��دري��س 
)مسعد البركي(، بوجود عميد 
كلية الزراعة الدكتور )عبدالله 
ال���ع���ل���وان���ي( وم��ن��س��ق أق��س��ام 
بنغازي ورؤساء األقسام، أيضاً 
من  ج���داً  كبير  وع���دد  لفيف 
أعضاء هيئة التدريس و نقباء 
النحل،  ومربيين  والمهندسين 
بمشاركة شركات زراعية كبيرة 
ج���داً وم��ش��ات��ل زراع��ي��ة وع��دد 
الزراعة  بمجال  المهتمين  من 

والزهور ونباتات الزينة.
ك��م��ا أش�����اد ب�����دور ط��الب 
نشاطهم  ب���رزو  ال��ذي��ن  الكلية 
وذلك  الشخصي،  بمجهودهم 
بتجسيد التقنيات الحديثة عن 
طريق صنع المجسمات لبعض 
الهامة،  ال��زراع��ي��ة  المواضيع 
بعض  بتحضير  ش��ارك��وا  كما 
األغذية والزيوت التي درسوها 
ش��اك��راً  التخصص،  ه��ذا  ف��ي 
إدارة الجامعة وكافة الشركات 
ومربيين  والمشاتل  الزراعية 
بالمجال  والمهتمين  ال��ن��ح��ل 
دور  لهم  ك��ان  الذين  ال��زراع��ي 
فعاليات  نجاح  في  ج��داً  كبير 

هذا المعرض.
ي��وم  أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
اإلثنين الماضي، اختتمت »كلية 
ال��زراع��ي  المعرض  ال��زراع��ة« 
)ال��زراع��ة  شعار  تحت  الثالث 
مستقبلنا(، والذي أقيم بجامعة 
علم  )قسم  بمشاركة  بنغازي 
ال��ب��س��ات��ي��ن ب���ن���غ���ازي وق��س��م 
قسم  وقسم  سلوق  المحاصيل 
بنغازي  األغ��ذي��ة  وتقنية  علوم 

وقسم االتجاه العام بنغازي(.
كل  المعرض  ف��ي  ش���ارك  و 
ط��الب األق��س��ام وك��ان��وا سبباً 
م���ن أس���ب���اب ن��ج��اح��ه، وذل���ك 
وتصنيع  المجسمات  بتصنيع 
األغذية بمجهودهم الشخصي، 
الشركات  بعض  ش��ارك��ت  كما 
الزراعية  والمشاتل  الزراعية 
والمناحل وشركات األغذية في 
وحضور   بنغازي،  بلدية  نطاق 
إلى  باإلضافة  ال��زراع��ة  وزي��ر 
الذين  التدريس  هيئة  أعضاء 
س��اه��م��وا وش���ارك���وا ف��ي ه��ذا 

المعرض . 



ب��ح��ث��ت ب���ل���دي���ات ال�����واح�����ات  خ��الل 
بلدية  ديوان  بمقر  ُعقد  موّسًعا  اجتماًعا 
الوقود  ملف  الماضيين   اليومين  جالو  
والكهرباء، بحضور عمداء بلديات أوجلة 
الغازية  السرير  محطة  ومديري  اجخرة 
واألجهزة  جالو   220 التوزيع  ومحطة 

األمنية.
اس��ت��ج��اب��ة لمطالب  االج��ت��م��اع   ج���اء 
التي   االحتجاجية  الوقفة  خالل  األهالي 
المحروقات  توفر  ع��دم  نتيجة  نظموها 
)الديزل - البنزين  ( لعدة أيام متواصلة، 
وشح الكميات الواردة للبلدية، باإلضافة 

لمضاعفة ساعات طرح األحمال. 

لجنة  تشكيل  إل��ى  االج��ت��م��اع  وخ��لُ��ص 
والعمل  الوقود  أزمة  ملف  لمتابعة  أزمة، 
للكميات  أسبوعي  سقف  تحديد  على 

إلجراء  السعي  و  المنطقة،  بها  المزودة 
اجتماع عاجل لعمداء البلديات مع إدارة 

التحكم الجهوي بنغازي.

والطوارئ  األزم��ات  لجنة  اعتمدت 
توزيع  على  المشرفة  أوجلة  ببلدية 
قبل  م��ن  والمشكلة  ال��وق��ود  وص��رف 
الرضا  م.  البلدي   المجلس  عضوي 
عيسى وحسين باكير إصدار بطاقات 
تنظيم  بهدف  وذل��ك  ال��وق��ود،  تعبئة 
الحد من  والعمل على  التوزيع  عملية 

حالة االزدحام  داخل المحطات .
ق���ام ع��ض��و لجنة األزم���ات  ح��ي��ث 
والطوارئ السيد حسين باكير بزيارة 

أوجلة  وقود  محطة  لمحيط  ميدانية 
عملية  على  ل��إلش��راف  الرئيسية، 
المواطنين،  على  البطاقات  ت��وزي��ع 
مطمئناً الجميع بتواصل لجنة األزمة 
النفط  لتسويق  البريقة  ش��رك��ة  م��ع 
الوقود  شحنات  توريد  على  للتأكيد 
بنوعيه البنزين والديزل في موعدها 

الطبيعي. 
إس��ن��اد  ال��ك��ت��ي��ب��ة 103  وش���ارك���ت 
التابعة للواء 128 المعزز  في تأمين 

مداخل المحطة بالتعاون مع األجهزة 
عمليات  ترتيب  لغرض  وذلك  األمنية 
بشكل  التعبئة  و  وال��خ��روج  ال��دخ��ول 

منظم من قبل مشرفي المحطة. 
اإللتزام  ض��رورة  على  باكير  وشدد 
بشروط تعبئة البنزين   بكتابة البيانات  
المدرجة في البطاقة   بشكل صحيح 
وتكون مطابقة لبيانات كتيب السيارة، 
البنزين  وااللتزام بمعدل صرف مادة 

مرة واحدة كل ثالثة أيام.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلديات الواحات تبحث تشكيل لجنة أزمة لمتابعة ملف الوقود والكهرباء

لجنة األزمات والطوارئ أوجلة
تعتمد بطاقات صرف الوقود وتباشر بتوزيعها على المواطنين

شرعت بلدية بنغازي في تركيب إشارات 
ضوئية ُمرورية بُمفترق الشرطة العسكرية 
تقاطع الطريق الدائري الخامس مع شارع 
السودان بمنطقة بوهديمة ،وجاري العمل 
ُم��روري��ة  ضوئية  إش����ارات  تركيب  على 

مع  تقاطعه  عند  الخليج  ش��ارع  بُمفترق 
ال��ط��ري��ق ال��دائ��ري ال��راب��ع ،إض��اف��ة إلى 
شارع  تقاطع  عند  األمن  ُمديرية  ُمفترق 
مع  ال��ه��واري"  "طريق  عبدالناصر  جمال 
تسهيل  بهدف  ال��راب��ع  ال��دائ��ري  الطريق 

حركة سير المركبات   .
إع��ادة  لجنة  أع��م��ال  ه��ذا ضمن  أت��ي 
،وبالتنسيق مع  بنغازي  لمدينة  االستقرار 
أمن  بمديرية  والتراخيص  المرور  قسم 

بنغازي .

السيد/  طبرق  بلدية  عميد  ناقش 
فرج بوالخطابية  تشغيل محطة طبرق 
الشبكة خالل  إل��ى  ودخ��ول��ه��ا  ال��غ��ازي��ة 
الشهر الجاري مع المسؤولين في شركة 
تنفيذ  على  المشرفة  اليونانية  ميتكا 
مدير  ال��غ��ازي��ة  ط��ب��رق  م��ش��روع محطة 
المشروع و مدير العالقات 
ب��ح��ض��ور   ، ال���ع���ام���ة 
أع���ض���اء ال��م��ج��ل��س 
ال��ت��س��ي��ي��ري ووك��ي��ل 

الديوان. .
وط�����ال�����ب ع��م��ي��د 
ال���ب���ل���دي���ة ب����ض����رورة 
وتركيب  توريد  في  اإلس��راع 
الوحدات الثالثة المتبقية من المشروع، 
انقطاع  مشاكل  ح��ل  ف��ي  تُ��س��اه��م  ك��ي 
ال��ك��ه��ُرب��اء ف��ي ط��ب��رق وب��اق��ي ال��م��دن. 
المشاكل  ك��اف��ة  حلحلة  ع��ل��ى  م��ؤك��داً 
الجهات  مع  بالشركة  الخاصة  المالية 

المسؤولة. 

شرعت  بلدية غريان بصيانة وتركيب 
أع��م��دة اإلن����ارة ب��ع��دة  م��ن��اط��ق داخ��ل 
المدينة المدينة  حيث باشرت الشركة 
المنفذة للمشروع  في األعمال المبدئية 
لصيانة وتركيب األعمدة تمهيًدا لتركيب 
ألواح الطاقة الشمسية لعدد من شوارع 
 200 بإجمالي  المدينة، 
بالطاقة  يعمل  كاشف 
وب��ج��ودة  الشمسية 
ع�����ال�����ي�����ة، ب���ه���دف 
التدريجي  اإلنتقال 
ل����إلع����ت����م����اد ع��ل��ى 
في  الشمسية  الطاقة 

إنارة الشوارع.
وخالل األيام القادمة سوف تكون  هناك 
حملة  لصيانة وتركيب أعمدة وكاشفات ، 
تشمل جميع خطوط اإلنارة ببلدية غريان 
التوزيع  إدارة  مع  بالمشاركة  وضواحيها، 

بالشركة العامة للكهرباء غريان. 

بلديةطبرق  

 تناقش  تفعيل مشروع 
محطة طبرق الغازية

بلدية غريان تشرع في تركيب 
أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية

لتسيير  الحركة المرورية

بلدية بنغازي تقوم بتركيب إشارات ضوئية



البريقة  بلديتي  النشطاء  تلّقى 
الماضيين   ال��ي��وم��ي��ن  ال��س��اح��ل  و 
تدريًبا حول االستجابة المجتمعية 
لحاالت الطوارئ، حيث يقدم هذا 
التدريب كجزء من مشروع تقارب،  
السكان  م��ه��ارات  لتطوير  ي��ه��دف 
من  يتمكنوا  حتى  قدراتهم  ورف��ع 

مجتمعية  استجابة  ف��رق  تكوين 
على  القدرة  ولها  ومؤهلة  معتمدة 
مواجهة حاالت الطوارئ والكوارث 

الطبيعية.
وق����ام م��ش��روع ت��ق��ارب ب��ت��زوي��د 
وأدوات  بمعدات  متطوع   1200
بالطاقة  تعمل  ظهر  حقيبة  تشمل 

معدات  ل��وح��ي،  جهاز  الشمسية، 
شحن  أداة  األول��ي��ة،  اإلس��ع��اف��ات 
السالمة  ، ومعدات  الطاقة(  )بنك 
الشخصية. بحضور مديري مكاتب 
مركز  ممثلين عن  و  المشروعات  
كلتا  ف���ي  ل��ل��ط��وارئ  االس��ت��ج��اب��ة 

البلديتين.

أن��ج��ز ج��ه��از ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع��ات 
المواصالت المرحلة األولى من تنفيذ 
العقيلة  م���رادة  طريق  رب��ط  م��ش��روع 

بطول 123 كم وربطه بطريق الساحل 
عند منطقة العقيلة  .

وي���أت���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال���م���ش���روع ضمن 

المشاريع التي يقوم بها الجهاز خاصة 
في ربط بعض الطرق الفرعية بالمدن 

والمناطق بالطريق الساحلي.

7 بلديات
األحد 18 ذو الحجة 1443هـ الموافق 17 يوليو 2022م العدد )185(  

تدريبات االستجابة المجتمعّية لحاالت الطوارئ ببلدية البريقة

يتقدم ديوان مجلس النواب بالتهنئة بمناسبة

عبدالله المصري الفضيل
رئيس ديوان مجلس النواب

المهندس  ال��م��رج   بلدية  عميد  ت��اب��ع  
  ) وليد صلهوب صيانة الغالية األولى )82
والبدء التجريبي في تشغيل محطة تحلية 
للخدمة  ودخ��ول��ه��ا  أب��وت��راب��ة  البحر  مياه 
مع  التواصل  تم  وقد   ، اإلنتاج  في  والبدء 
استثناء  أجل  من  للكهرباء  العامة  الشركة 

التحلية من طرح  محطة 
في  لالستمرار  األحمال 
يزال  وال  المياه   إن��ت��اج  
العمل جاري على تشغيل 
لحل  بوحدتين  المحطة 
ببلدية  ال��م��ي��اه  مشكلة 

المرج.
الجدير بالذكر أن بلدية المرج تواصلت  
  ) UNICEF(ال��م��ت��ح��دة األم��م  م��ع منظمة 
الخاصة  ال��وق��ود   توريد مضخات   على  
بمحطة التحلية ، المتوقف العمل  بها منُذ 
مايقارب العام بسبب  عدم توفر المضخات 
التحلية طبرق   مدير محطة  مع  والتنسيق 
حيث  المضخات   تركيب  ف��ي  للتعاون  
للتحلية  العامة  الشركة  م��ع  االت��ف��اق  ت��م 
بوترابة  محطة  إل��ى  الفنيين  إرس��ال  على 
وتركيب  والصيانة  اللحام  بأعمال  للقيام 

المضخات. 

بلدية المرج 

البدء التجريبي لتشغيل محطة تحلية 
مياه البحر أبوترابة الغالية 82 

المجلس البلدي مرادة 

إنجاز المرحلة األولى من مشروع طريق مرادة العقيلة
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ثقافية

الديوان – خاص
شهر  من  الرابع  االثنين  يوم  أختتم 
ي��ول��ي��و ال���ج���اري ال��م��ه��رج��ان ال��دول��ي 
للتخييم والفنون في دورته األولى التى 
معتمدية  في  الرمال  بمنطقة  أقيمت 

منزل جميل بوالية بنزرت التونسية.
والفنون  للتخييم  الدولي  المهرجان 
الذي تواصل على مدى أربعة أيام من 
مرة  ألول  وفيه   2022/7/4 الى   1
ذات  االنشطة  مختلف  بين  الجمع  تم 
والفنون  والمخيمين  بالتخييم  العالقة 
وال��ث��ق��اف��ة وذل���ك ان��ط��الق��ا م��ن فكرة 
ورئيسة  المهرجان  ل��م��دي��رة  مبتكرة 
واالصطياف  للتخييم  الرمال  جمعية 
اإلعالمية والصحفية ابنة منطقة منزل 
جميل االستاذة نادية المنصوري، والتي 
برنيق  لصحيفة  تصريحها  بحسب 
وانقطاع  ال��رم��ال  منطقة  رك��ود  هالها 
والثقافية،  الشبابية  أنشطتها  برامج 
فقدمت مشروع المهرجان لبعث الروح 
في ادغال غاباتها ومؤسسات التخييم 
بريقها  ف��ق��دان  ع��ل��ى  أش��رف��ت  ال��ت��ي 

وتشتيت مناهجها.
المحلية  ال��س��ل��ط��ات  ت��رح��ي��ب 

بالمهرجان
هذه البادرة رحبت بها كافة السلطات 
المحلية بمعتمدية منزل جميل ووالية 
وجليا  واضحا  ظهر  ما  وه��و  ب��ن��زرت، 
من خالل حفل افتتاح المهرجان الذي 
أقيم صباح يوم السبت االول من شهر 
يوليو الجاري حيث كانت حاضرة كافة 
السلط المحلية وفي مقدمتها معتمدية 
وبلدية منزل جميل والمندوبية الجهوية 
والمندوبية  ببنزرت  والرياضة  للشباب 
الجهوية للشؤون الثقافية بوالية بنزرت 
والمندوبية الجهوية للسياحة ببنزرت، 
واإلدارة  والتصييف  المخيمات  وإدارة 
وجمعية  ب��ن��زرت  للفالحة  ال��ج��ه��وي��ة 
منظمات  من  وعدد  التونسي  الكشاف 
بمنزل  المدني  المجتمع  وجمعيات 
داخل  أخ��رى  ومناطق  وبنزرت  جميل 

الجمهورية التونسية.
واعالمي متميز  حضور صحفي 

من مصر وليبيا
صحفي  ح��ض��ور  ال��م��ه��رج��ان  شهد 
واعالمي متميز من مصر وليبيا اضافة 
القنوات  مختلف  من  االعالميين  الى 
الشخصيات  رأس  علر  وكان  التونسية 
من  الحاضرة  واالعالمية  الصحفية 

خارج تونس الصحفي المصري الكبير 
االس��ت��اذ ط���ارق م��رس��ي م��دي��ر تحرير 
الليبي  واالدي���ب  اليوسف  روز  مجلة 
الكبير الدكتور الصديق بودوارة رئيس 
تحرير مجلة الليبي الثقافية والصحفي 
الليبي علي جابر رئيس مؤسسة برنيق 
تحرير  ورئ��ي��س  واالع����الم  للصحافة 

صحيفة الديوان الليبية
بحملة  ال��م��ه��رج��ان  ان���ط���الق 
تنظيف لمحيط التخييم وشاطئ 

الرمال
للمهرجان  األول��ى  ال��دورة  انطلقت 
يوم  بالرمال  والفنون  للتخييم  الدولي 
باستقبال  1-7-2022م  الجمعة 
ال��ض��ي��وف ال���ع���رب ال���ذي���ن ح��ض��روا 
وفلسطين  واالردن  ومصر  ليبيا  م��ن 
ومدغشقر  وفرنسا  والعراق  والجزائر 
والمشاركين من كامل تراب الجمهورية 
التونسية حيث تم مساء الجمعة تنظيم 
المشاركين،  جميع  بين  تعارف  سهرة 
تم  السبت  التالي  ال��ي��وم  صباح  وف��ي 
القيام بحملة تنظيف لمحيط التخييم 
وشاطئ الرمال تجهيزا لحفل االفتتاح 
ال��رس��م��ي ال���ذي اق��ي��م ت��ح��ت اش���راف 
جدو  ب��ن  محمد  جميل  منزل  معتمد 
والجهوية  المحلية  السلط  بحضور 

بوالية بنزرت والمجتمع المدني.
كما تم خالل حفل االفتتاح االطالع 
للصناعات  ال��ج��ام��ع  ال��م��ع��رض  ع��ل��ى 
للكشافة  الحرفية  واألدوات  التقليدية 
والي��ة  وم�����وروث  الشعبية  واالك�����الت 
بنزرت، كفخار سجنان وتقديم مقروض 

القيروان ومستحضرات التجميل.
سهرات الحلم العربي الفنية

للمهرجان  الفني  البرنامج  ضمن 

والتى  ال��ع��رب��ي  الحلم  س��ه��رة  أقيمت 
العرب  الفنانين  من  مجموعة  جمعت 
السهرة  أقيمت  حيث  والتونسيين، 
األول�����ى م��س��اء ي���وم ال��س��ب��ت 7-2-
مقر  في  المفتوح  بالمسرح  2022م 
الفنان  بمشاركة  وتميزت  المهرجان 
المصري العالمي عازف االورغ مجدي 
العندليب  المصري  والفنان  الحسيني 
ال��ج��زائ��ري��ة  وال��ف��ن��ان��ة  ع��ث��م��ان  سعيد 
أمينة قراجه والفنان التونسي الشهير 
عدنان الشواشي وبمشاركة الموسيقار 
التونسي عبد الرحمان العيادي وفرقة 
الموسيقار  بقيادة  الموسيقية  غجر 
السهرة  وشهدت  المحجوبي،  سميح 
جميال  تفاعال  والمتنوعة  المتعددة 

جمهور المخيم الرائع.
وفي اليوم الموالي مساء يوم االحد 
3-7-2022م أقيمت السهرة الثانية 
المخيم  لنجوم  كانت  األول  في جزئها 
الراب  ومواهب  الشابة  الطاقات  من 
الراب  والريقي والهيب هوب مع فنان 
حكم  الذي  “كافون”  الشهير  التونسي 
مسابقة المهرجان ألفضل موهبة فنية 
يوسف  الطفل  عليها  تحصل  وال��ت��ي 
ال��م��ه��رج��ان، وفي  م��ك��رم على ج��ائ��زة 
من  فنية  سهرة  كانت  الثاني  جزئها 
قدمت  التي  الجزائرية  سلمى  الفنانة 
ال��ت��راث  ع��ل��ى  يعتمد  غنائيا  ع��رض��ا 
لفقيدة  واغ��ان��ي  ال��ج��زائ��ري  الغنائي 
وردة  الكبيرة  الفنانة  العربية  الساحة 

الجزائرية.
ندوات عن البيئة والثقافة

ال����ى ج��ان��ب ب��رام��ج��ه ال��ري��اض��ي��ة 
نظم  والفنية،  والسياحية  والترفيهية 
االولى  الندوة  كان  ندوتان  المهرجان 

العالمية  الجزائز  أسناد  أس��س  ح��ول 
المهنى  التكوين  بمركز  أقيمت  لأدب 
الغابى  التكوين  قطاع  ف��ى  الفالحى 
ب��ال��رم��ال وب��ح��ث��ت م��ق��اي��ي��س إس��ن��اد 
ال��ج��وائ��ز ال��ع��ال��م��ي��ة ل����أدب ال��ع��رب��ى 
وال��ج��دل ال��ق��ائ��م ح��ول إس��ن��اد جائزة 
الليبى  الكاتب  لرواية  العربية  البوكر 
محمد النعاس “خبز على طاولة الخال 
ورقتان  الندوة  خالل  وقدمت  ميالد” 
جابر  علي  الليبي  الناشر  من  بحثيتان 
ب��ودوارة”  “الصديق  الدكتور  واألدي��ب 

رئيس تجرير مجلة الليبي الثقافية.
البيئة  ح��ول  كانت  الثانية  وال��ن��دوة 
للجميع،  ال��خ��ض��راء  األرض  ب��ع��ن��وان 
البيئي  المجال  في  المختص  ب��إدارة  
وقدمت  يوسف،  بن  سليمان  الدكتور 
فيها ورقات علمية من المهندس مكرم 
شيلى والقائد الكشفى محمد عيارى، 
وبمشاركة مختصين في المجال البيئي 
الطبيعة،  دي��م��وم��ة  ع��ن  وال��م��داف��ع��ي��ن 
أثروا اللقاء بتدخالتهم ومناقشة أنجع 
في  البيئة  لحماية  االستراتيجيات 
إطار مقاربة دولية تركز جهودها على 

مجابهة المخاطر التي تهدد المناخ.
أمسية شعرية

شهد المهرجان ايضا تنظيم أمسية 
الشاعر  فيها  وش��ارك  أداره��ا  شعرية 
الخالقى  الكريم  عبد  الكبير  التونسي 
صبيحة  التونسية  الشاعرة  بمساعدة 
الشعراء  فيها  ش��ارك  كما  الوشتاتى 
الشابى  وع��زال��دي��ن  العمدونى  م���راد 
ورش��ي��د ال��ع��رف��اوى وم��ن��ج��ى ال��زي��ات 
وعبدالفتاح الغربى ونور الدين المتالى 
وقمر  عثمان  وجاسر  البابورى  ومنى 
الجميع  تبارى  حيث  العكريش  الزمان 

فى تقديم افضل ما لديه من قصائد 
شعرية منها الوطني والعاطفي.

سهرات كشفية والعاب بحرية
ال��م��ه��رج��ان بمقر  ل��ي��ال��ي  ش��ه��دت 
ال��س��ه��رات  م��ن  ع���دد  تنفيذ  المخيم 
بهم  الخاصة  والمسابقات  الكشفية 
طيلة أيام المهرجان كما شهد شاطي 
ال���رم���ال ال��ب��ح��ري اق���ام���ة ع����دد من 
المخيمين  بمشاركة  البحرية  االلعاب 

المشاركين في المهرجان.
الختام بتظاهرة ساعة بدون سيارة

ساعة  بتظاهرة  المهرجان  واختتم 
ب���دون س��ي��ارة ب��وس��ط م��دي��ن��ة ب��ن��زرت 
ب��م��ش��ارك��ة أح���ب���اء ري���اض���ة ال��م��ش��ى 
بالخيول  المجرورة  العربات  وأصحاب 

وأصحاب الدراجات  الهوائية.
ب��دورة  تعد  المهرجان  مديرة 

قادمة أكثر تنظيما 
المنصوري  تادية  االستاذة  وأعلنت 
مديرة المهرجان أن المهرجان الدولى 
انتهت  ال��ذي  بتونس  والفنون  للتخييم 
يقام  مهرجان  مجرد  ليس  فعالياته 
لمرة واحدة بل سيكون مهرجان سنوي 
البداية  وسيتم  بنزرت  والية  تحتضنه 
بالتجهيز  االن  منذ  ال��ق��ادم��ة  ل��ل��دورة 
واالعداد وستسعى هيئة تنظيمه لبناء 
تقليد لمهرجان دولي يجمع اجياال من 
الشباب والمختصين في مجاالت البيئة 
ورائدي االعمال والفنانين من االسرة 
ونجاحه  اشعاعه  منتهى  ليبلغ  العربية 
الواعدة  للمهرجانات  نموذجا  وليكون 

بوالية بنزرت والمناطق األخرى.
بالجهود  المهرجان  رئيس  ونوهت 
اللجان  كافة  من  بذلت  التي  الجبارة 
وادارة  ت��ن��ظ��ي��م  ف���ي  ش���ارك���ت  ال���ت���ي 
عمل  تطوعية  لجان  وه��ي  المهرجان 
والشابات  الشباب  م��ن  العديد  فيها 
بدون مقابل دعماللمهرجان ومساهمة 

في إنجاحه.
الدولي  المهرجان  يؤكد  وبإختتامه 
ض��وء  ن��ق��ط��ة  أن���ه  وال��ف��ن��ون  للتخييم 
ال��رم��ال  منطقة  س��م��اء  ف��ي  س��اط��ع��ة 
تدخل  وب���ه  جميل  م��ن��زل  ومعتمدية 
تنظيم  ب��اب  التونسية   ب��ن��زرت  والي��ة 
أبوابه،  المهرجانات الدولية من أوسع 
للمهرجان  المنظمة  للجهة  ونتمنى 
من  اعتبارا  الرسمي  اسمه  يكون  أن 
دورته القادمة مهرجان بنزرت الدولي 

للتخييم والفنون.

بحضور رئيسي تحرير "صحيفة الديوان ومجلة الليبي"

والية بنزرت التونسية تحتضن المهرجان الدولي للتخييم والفنون بالرمال
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

تناقض

النس��اء

أنا مليٌء بالتناقض 
تمامًا كقرطاسيٍة تبيع ملحقات ألعاب الفيديو 

وكازينو َتعرُض النادالت فيه سّجاَداِت صالة 
أنا مشوٌش من الداخل كشعِر ُمهرج مستعار 

***
ال مباٍل 

كعمود إنارة ليلية ، شاهٍد بالنهار 
***

أنا قبيلة نمٍل متكسٍر مّرت على مهل 
وحزُن البندقية 
ورصاصة سوداء 
وسمكة سلمون ..

قفزت فوق البرزخ لتعيَش 
وضّد التيار 

لتموت

النساء يعرفن كيف َيُمْتن جيدًا
يبتِلعن َرُجاًل سخيفًا

ليستقرَّ بداخلهنَّ
ثم يبدأ المغص

ُيكثرن من أمانيهنَّ السعيدة
ورومانسيتهنَّ الحالمة

من خيالهنَّ الذي يصور لهنَّ
أرجوحًة في السماء

ووثوقهنَّ بطرِف الثوِب أْن ال ُيعثرهن
من ركوضهنَّ الطويل

واتكائهنَّ على ظِل الرجال
بينما ِظلهنَّ في الريح

يرتدين الحداد على أنفسهن
على أظافرهنَّ المكسورة

حلقهنَّ الضائع
وحبٌة استقرت وسط وجههن

على موِت نملٍة
أو مشهد خيانة في مسلسلهنَّ المفضل

يشبهن السماء
كلما نزل المطر

ينصتن ألجسادهنَّ بهدوء
ثم يمشين على ُخطاه

َيتساقطن باكرًا
، أجسادهنَّ ، قلبهنَّ ُعقولهنَّ
لرجاٍل جعلوا منهنَّ لجوء

ثم يهبن ما تبقى 
ألوالدهنَّ

وللطبيعة
هكذا يذبلن النساء

وبصورٍة سريعة

يتسلين في سلِة خضار
بين عصر الطماطم وتقطيع البصل

في الُبقع الداكنة
التي يقتلن أصابعهن الزالتها

في تلميِع الزجاج
ورؤية وجوههنَّ به

في إذابة أرجلهنَّ كي يجعلن
العالم أبيض

ثم أسود
من جديد

تصحيحات في السجل المدني
الناجي  "عبدالله  ان��ا  اعلن 
ب��وب��ك��ر ال���زح���اف" ب���أن ت��اري��خ 
يونيو   1 ه��و  الصحيح  م��ي��الدي 
 1 خطأ  ورد  كما  وليس  1968م 
العائلة  ورقة  في  1958م  يونيو 
السجل  ب��س��ج��الت   632693

المدني / درنة.
 ------------------

فضل  "م��ح��م��د  ان����ا  اع���ل���ن 
ورق��ة  ال��درس��ي"  سليمان  ال��ل��ه 
القيد  ورق��م   7469 رق��م  عائلة 
ميالدي  ت��اري��خ  ب��أن   633532
كما  وليس  1962م  هو  الصحيح 
السجل  سجالت  ف��ي  خطأ  ورد 

المدني / درنة.
------------------

فتحي  "أوري������دة  ان���ا  اع��ل��ن 
هذا  بأن  أهويدي"  عبدالواحد 
هو أسمي الصحيح وليس كما ورد 
خطأ في سجالت السجل المدني 
/ درنة ورقة عائلة رقم 10544 

ورقم القيد 2250741.
----------------

علي  "عبدالحفيظ  انا  اعلن 
رقم  عائلة  ورقة  حماد"  محمد 
 555624 القيد  ورقم   15745
هو  الصحيح  ميالدي  تاريخ  بأن 
كما  ول��ي��س  24-12-1962م 
السجل  سجالت  ف��ي  خطأ  ورد 

المدني / تاكنس.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: منال بو شعالة

قصيدة 

وأنا أيًضا

■ بقلم: هود األماني 

■ بقلم: نجوى السليماني 

قصيدًة لو َسمحت
بُح َجفَّ  الصُّ

ولم تُزْرُه فيروُز
َمأَلى بالَعصاِفيِر

***
قصيدًة 

َكأَس َحرٍف/ َكأَس ُمْفَرَدٍة
َتِليق ِبي

لِو ِلْلِبيِر باحِتياِج الدَّ
***

في الَوْقِت ال أكَتِفي َبالَوْقِت،

أْقطُف أفكاًرا من اأُلْفِق
أْسَتلِقي على الُجوِري

***
ِة َكاَكاٍو  أَحاِوُل الَكْشَف َعْن َذاِتي ِلحبَّ

يِّ َتْفِكيِري َكَتفِكيِرها الُبنِّ
***

َم ُموِسيقاِك صِعدُت ُسلَّ
أْضَحَكُه 

ي َوَقْعُت َلَدى إيَقاِع"ال، دو ِري" أنِّ
***

يا َللَحَياِة الَحياِة

الَوقُت "َعْسَكَرٌة"
ْلُه أعَناُق الَقَواِريِر َما َلْم ُتَبلِّ

***
َمْعَناِك

َخلَخَلُة الَمعَنى، 
قٌة -َكَلوحٍة أنت- في َباِل الَمَساِميِر ُمعلَّ

***
وِن ِلْلَماِء َشيًئا من اللَّ

الَقَليَل من الِغناِء ِللَفِم
لِّ للّنوِر َبعَض الظِّ

أنا شخص متردد في الحقيقة، أُخوض 
ع��ش��رات األح���ادي���ث داخ����ل رأِس����ي، 
هذه  وتّلكم  األفكار  مئات  ِفي  نتناقش 
األفكار بعضها لنستقر أو َنختلف على 

خياٍر واحد 
ُمتشمتة  ال��خ��ي��ارات  بقية  فتتناثر 
بصوٍت  تخبرني  تلومِني،  وأح��ي��اًن��ا 

مرتفع مزعج َستندمين فيما بعد! 
أنا شخص قنوُع أيًضا أرضى بما تسكبه 
الحياة في طريِقي لكن شيًئا ما داخل 

عقلي يخبرني أنني أستحق الكثير
الكثير مما يحدث للجميع لكن لسبٍب 

ما ال يحدث في حياِتي!  
أنا شخص سعيد ُألون أيامي بالضحكات 
وأرسم على وجهي ابتسامة الُمهرجين 

مثل " ابتسامة الُجوكر " 
الحياة  وي���الت  ذاق���وا  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك 
فقرروا أن يبتسمو دائًما؛ ألن تجهمهم 

لم يغير في األمر شيًئا 
االبتسامة  هذه  خلف  أن  سيعي  ف�من 

بكاءات كثيرة!!!! 

األش��ي��اء  أف��ض��ل  بسيط  ش��خ��ص  أن���ا 
هذا  تحديثات  تعجبني  لم  القديمة، 

العصر 
وحناء  الكالسيكية  األشياء  أحببت 
والُصور  أيديهن  وتجاعيد  ال��ج��دات 

القديم�ة 
األشياء  على  أطلُق  الزلت  أنِني  حَت�ى 
الميكاب   " ف���  القديمة  مسمياتها 

أرتست الزالت مزين 
والهوديز الزالت فانيليا شتوية 

رق��ائ��ق  تصبح  ل��م  ال��ب��ص��ل  وح��ل��ق��ات 
األونيون" 

بها  البوُح  يمكنني  ال  ألسباب  وأيًضا 
فأنا الشخص الذي عاصر القلق والندم 
سقف  رأس���ِه  على  وان��ه��ار  واالك��ت��ئ��اب 
أنه  غير  فعل  ردة  ُيحّدث  فلم  أحالمه 

أصبح يحاول التعرف على نفس�ه 
وحيًنا  ساطًعا   نجًما  أراِن���ي  فحيًنا 

يغطيِني الضباب 
وأنا يا أصدقاِئي الِتي في غيابات الُجّب 

والزلت أنتظر قافلة العزيز تمرِني.

تماس
1.تجلَّى

ذات ليٍل في المرايا 
ى من جنوٍن في ِدمايا تجلَّ

2.ودااااَر الكوُن مْن حولي حنيًنا
يهزُّ األمَس رعًدا 

في سمايا 
3.فأبدُأ في حديٍث 

ي  غاب عنِّ
يناديني 

فتسبقُه ُخطايا  

4:سالٌم....
كيف حاُلك دون حالي؟!

سالٌم ....
كيف روُحك من سوايا؟!

5.عذاٌب 
أن يكون الهجُر وصال

عذاٌب
أن أراه بال رؤايا

ي 6.تشيُر أصابعي نحوي كأنِّ
أشيُر  إليِه ....

تلمسُه يدايا 
رُه الحقيقُة   7.تكسِّ

ذات لمٍس
وأحيا بعدُه جرَح الشظايا

8.أقيُم الليَل
من وجدي صالًة

مُع ُوُضوِئي الدَّ
ِقْبلتُه الحنايا

■ بقلم: إسراء النفاتي 

تعزية ومواساة

بمزيد من الحزن واألسى وبقلوب مليئة بااليمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره، نتقدم باحر التعازي

في وفاة المرحومة ابنة عمه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح 
جناته وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا اليه راجعون

لالستاذ "مفتاح علي المرتضى"
مدير مكتب المتابعة والتفتيش بمؤسسة الخدمات االعالمية

أسرة صحيفة الديوان
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ادبيات شعبية

*      *     *     *     *

*      *     *     *     *

*      *     *     *     *

*      *     *     *     *
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حوادث

متعاطي هارب من السجن  يسلب المواطنين بقوة السالح 

الديوان /خاص
تمكنت اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
بالنصب  قام  نصاب   على  القبض  من 
مرتين متتاليتين بعد إيقاعه بالعديد من 
الضحايا في مدينة طرابلس عبر شركة 

وهمية يدعي ملكيتها.
أحداث القصة 

بداية القصة بحسب ما روي مساعد 
بأسم  المتحدث  العرفي  وليد  ضابط 
أن  "بعد  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
تقدم محامي في مدينة بنغازي بشكوى 
مفادها تعرض موكله المقيم في مدينة 
لعملية نصب من قبل شخص  طرابلس 

متواجد بمدينة بنغازي.
العرفي  وليد  ضابط  مساعد  وق��ال 
لصحيفة " الديوان "  أن عملية النصب 
المحامي  م��وك��ل  ك���ان  أن  ب��ع��د  ج���اءت 
يبحث  طرابلس  في  مقيم  مواطن  وهو 
يملكها  أم���وال  الس��ت��خ��راج  طريقة  ع��ن 
موقع  على  إعالن  فوجد  المصرف  من 
لشركة  الفيسبوك  االجتماعي  التواصل 
المالية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��ع��اون   " ت��دع��ى 
اس��ت��خ��راج  ع��ل��ى  تعمل   " وال��م��ص��رف��ي��ة 
األموال من المصارف مقابل نسبة ٤٪.

بعد ذلك تابع العرفي " تواصل موكل 
أدمن  مع  عليه(  )المنصوب  المحامي 
عبر  معه  االتفاق  وت��م  الشركة  صفحة 
الصفحة  ادمن  أرسله  نقال  هاتف  رقم 
للمواطن على أن يقوم المواطن بتحويل 
 ( وق���دره  بالمصرف  ال��م��وج��ود  المبلغ 
الشركة وهم  إلي حساب   )  104000
م��ا ح��ص��ل ف��ع��ال ع��ل��ى أن ي��ق��وم أدم��ن 
عنه  م��ن��دوب  ب��إرس��ال  الشركة  صفحة 
لتسليم المواطن المبلغ  نقداً  بعد خصم 

العمولة وهو ما لم يحصل ابدا.
عملية نصب 

ب��ال��ق��ول  وب��ع��د أن تيقن  واس��ت��ط��رد 
المواطن انه تعرض لعملية نصب توجهه 

الحساب  ع��ن  لالستفسار  للمصرف 
ان  فتبين  له  القيمة  بتحويل  قام  ال��ذي 
في  فيها  التصرف  تم  المحولة  القيمة 
مدينة بنغازي وذلك بحسب بعضها نقدا 
بمدينة  آخ��ر  لحساب  باقيها  وتحويل 
المواطن  ق��ام  هنا  وم��ن  أيضا  بنغازي 
بتوكيل محامي في مدينة بنغازي لمتابعة 
بالتقدم  قام  المحامي  وب��دوره  القضية 
العامة  اإلدارة  ل��دي  رسمية  بشكوى 

للبحث الجنائي ".
وم��ض��ى ف��ي ال��ق��ول   "وب��ع��د تحرير 
مكافحة  مكتب  عمل  بالواقعة  محضر 
على  األم��وال  وغسيل  المالية  الجرائم 
القضية باالستدالل مع المحامي الموكل 
على  منه  والحصول  المواطن  قبل  من 

ارقام الشركة ورقم حسابها ".
ذل��ك خاطب  بعد   " أي��ض��ا  وأض���اف 
االلكترونية  ال��ج��رائ��م  مكافحة  مكتب 
للبحث  العامة  ب��اإلدارة  األموال  وغسيل 
رقم  ي��ح��وي  ال���ذي  المصرف  الجنائي 
المكتب  فتحصل  تلك  الشركة  حساب 
الحساب  ص��اح��ب  ب��ي��ان��ات  ك��ام��ل  على 
ومن ضمن التحريات والتحقيقات التي 
اجراها المكتب تواصل أيضا مع شركة 
الهواتف  ارق��ام  بشأن  المحول  الهاتف 
تجميع  وتم  الحساب  بصاحب  الخاصة 
األرقام  لهذه  التفصيلية  الحركة  بيانات 

."
شركة وهمية 

التأكد  أيضا  ت��م   " أن��ه  أك��د  العرفي 
مقر  لها  وج��ود  وال  وهمية  الشركة  ان 
وذلك عبر تحريات أجراها المكتب عبر 

مصادره في مدينة طرابلس ".
الرؤيا  وضوح  وبعد   " بالقول  ومضي 
كاملة وتجميع خيوط القضية ومواصلة 
التحري عن صاحب الحساب المصرفي 
القبض عليه وفق  تم  الهاتفية  واألرق��ام 

كمين محكم اعد بالخصوص ".

 " العرفي  بحسب  معه  وباالستدالل 
اعترف المقبوض عليه ان الشركة وهمية 
وانه فعال نصب على المواطن في مدينة 
له  انه سيستخرج  إيهامه  طرابلس عبر 
المبلغ المالي من المصرف عبر شركته 
الوهمية فتم إحالة المحضر بالموقوف 
إلى النيابة العامة التخاذ باقي اإلجراءات 

القانونية ".
ومضي في سرد الواقعة " بعد ذلك 
طرابلس  مدينة  من  آخر  مواطن  تقدم 
فتم  الشركة  ذات  ضد  اخ��ري  بشكوى 
ومخاطبة  ج��دي��د  م��ن  ال��ق��ض��ي��ة  ف��ت��ح 
ال��م��ص��رف م��ره اخ���ري وال���ذي ب��دوره 
المالية  الجرائم  مكافحة  لمكتب  أحال 
كشف  الجنائي  للبحث  العامة  ب��اإلدارة 
حساب تفصيلي بين ان الحساب وردت 
التحصل  فتم  اخ��ري  مالية  مبالغ  إليه 
الحسابات  تلك  أصحاب  بيانات  على 
سالف  للحساب  بالتحويل  قامت  التي 
وحضروا  معهم  التواصل  وت��م  ال��ذك��ر 
أيضا  انهم  وأف��ادوا  بنغازي  مدينة  إلى 
تعرضوا لعملية نصب عبر ذات الشركة 

الوهمية ".
مالحقة   

ملحقاً  ال��م��ك��ت��ب  أح����ال  ذل���ك  ب��ع��د 
أن  فتبين  العامة  للنيابة  القضية  ف��ي 
تم  أن  بعد  عنه  االف���راج  ت��م  الموقوف 
في طرابلس  المواطن  مع  االمر  تسوية 
وأض��اف  المالية   القيمة  بدفع  وذل��ك 
العرفي  أنه بعد التحري عن الشخص 
صاحب الشركة الوهمية ذاتها تبين انه 
ومتابعته  به  التربص  فتم  البالد  خ��ارج 
إلى أن عاد إلي البالد وتم توقيفه مرة 
أيضا  واعترف  معه  واالستدالل  أخرى 
بأنه قام بالنصب على المواطنين الذين 
تقدموا بشكاوى لدي اإلدارة العامة فتم 
على  العامة  للنيابة  اخ��ري  مره  إحالته 

ذمة قضايا النصب الجديدة.

الديوان / خاص
تمكن قسم التحريات العامة بمديرية 
أمن بنغازي من ضبط شخصا ُمتعاطي 
من  ال��س��ل��ب  يمتهن  ال��ه��ل��وس��ة  ل��ح��ب��وب 
المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السالح 

في المدينة.
رماية عشوائية

بنغازي  أم��ن  لمديرية  بيان  وبحسب 
أحد  من  معلومات  ورود  عقب   " فإنه 
العامة  التحريات  قسم  لدي  المصادر 
يقوم  عن شخص  بنغازي  أمن  بمديرية 
اآلمنين  وت��روي��ع  العشوائية  بالرماية 
على  السلماني  منطقة  ش��وارع  بإحدى 
تعليماته  القسم  رئ��ي��س  أص���در  ال��ف��ور 

بضبط الشخص المطلوب.
وأض��اف��ت أن���ه  ت��م ان��ت��ق��ال أع��ض��اء 
التحريات إلى منطقة السلماني بالقرب 
من صيدلية الشعب وتم مشاهدة شخص 
يقوم بالرماية العشوائية بواسطة سالح 
بألفاظ  ويتلفظ  خ��رط��وش  ن��وع  ن���اري 
حالة  ف��ي  الشخص  أن  ول��وح��ظ  بذيئة 

قبل  م��ن  معه  التعامل  وت��م  هستيرية 
أعضاء التحريات والقبض عليه ".

به  "االنتقال  بعد  أنه  البيان  وأوض��ح 
القانوني  بالحجز  وايداعه  القسم  إلى 
وباالستدالل  رش��ده  إل��ى  عودته  لحين 
معه اعترف بقيامه بعمليات سلب ضد 
المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السالح

هروب من السجن 
وأك����دت ال��م��دي��ري��ة ف��ي ب��ي��ان��ه��ا ان��ه 
"بالتعميم عليه اتضح هروبه من مؤسسة 
اإلصالح والتأهيل سجن الكويفية حيث 
سلب  قضايا  ذم��ة  على  مسجوناً  ك��ان 
النيابة  إلى  إحالته  وتم  باإلكراه  وسرقة 

العامة.

الديوان / خاص
ألقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن 
بنغازي القبض على شخص قام بقتل أُخته 
طعناً بسكين في الرقبة وطعن أُختها األخرى 

بمنطقة حي الفاتح في مدينة بنغازي.
وب��ح��س��ب م���ا ن��ش��رت ال��م��دي��ري��ة عبر 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحتها 
ورود  عقب  فإنه   الفيسبوك  االجتماعي  
الرئيسية  العمليات  غرفة  م��ن  معلومات 
امرأة  مفادها وصول  بنغازي  أمن  بمديرية 
طعنها  اث��ر  الجالء  مستشفى  إل��ى  متوفاة 
بسالح أبيض برقبتها على الفور تم انتقال 
الجنائي  البحث  بقسم  التحريات  أعضاء 
بمديرية أمن بنغازي إلى مستشفى الجالء.

حبوب هلوسة 
وصولهم  عند   " أن��ه  المديرية  وأك���دت 
اتضح اصابة زوج المجني عليها وشقيقتها 
عليها  المجني  شقيقة  وب��س��ؤال  األخ���رى 
للطعن  عليها  ال��م��ج��ن��ي  ب��ت��ع��رض  أف����ادت 
بواسطة سالح أبيض )موس لحم( من قبل 
شقيقها وأفادت أيضا أن شقيقها كان بحالة 
غير طبيعية نتيجة تعاطيه لحبوب الهلوسة.
أعضاء  انتقال  تم   " المديرية  وأضافت 
التحريات بقسم البحث الجنائي إلى مكان 
الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن 
مكان تواجد الجاني  وبعد جمع المعلومات 
وتحديد مكان الجاني تم إلقاء القبض عليه 
معه  وباإلستدالل  القسم  إلى  به  واالنتقال 
أعترف بقيامه بطعن المجني عليها شقيقته 
سالح  ب��واس��ط��ة  األخ���رى  شقيقته  وط��ع��ن 
أبيض وأفاد أيضا انه كان تحت تأثير حبوب 

الهلوسة وتم إحالته إلى النيابة العامة ".

الديوان / خاص
تمكنت اإلدارة العامة للبحث الجنائي من 
كشف تشكيل عصابي  وإلقاء القبض عليه 
تعرضوا  مواطنين  من  الشكاوى  كثرة  بعد 
عائشة  السيدة  بمنطقة  سرقة  لعمليات 

بمدينة بنغازي.
وقالت اإلدارة بحسب بيان عبر صفحتها 
الرسمية على فيسبوك أنه "خالل االستدالل 
العصابي  التشكيل  أعضاء  أعترف  معهم 
وهم ثالث أفراد بارتكابهم 26 واقعة سرقة 
من منازل مواطنين بمنطقة السيدة عائشة 
بناء  م��واد  سرقة  أو  مسكونة  منازل  س��واء 
من منازل قيد االنشاء إضافة الي ارتكابهم 
جرائم سرقة باإلكراه من العمالة الوافدة ".
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  وختمت 
بأنها " بعد اتمام كافة االجراءات القانونية 
العصابي  التشكيل  افراد  احالة  تم  حيالهم 

مع القضية للنيابة العامة.

متعاطي يقتل شقيقته طعنا 
بالسكين ويصيب األخرى

القبض على تشكيل عصابي
 ارتكب 26 واقعة سرقة 

 البحث الجنائي 
يوقع بنصاب يدعي أنه مالك لشركة وهمية 
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بنغازي  األهلي  توج  فريق 
لكرة السلة بطال لكأس ليبيا 
في  ف��وزه  عقب  ال��ع��ام  لهذا 
المباراة النهائية  على األهلي 
 56-62 بنتيجة  طرابلس 
جمعتهما  التي  المباراة  في 
ال��ض��راط"  "سليمان  بقاعة 

ببنغازي . 
وكانت نتيجة  الشوط األول  

ف���وزر اه��ل��ي ب��ن��غ��ازي 29-
بالربع   8-14 ب��واق��ع   26
لأهلي  و15-18  األول، 
قبل  الثاني  بالربع  طرابلس 
طرابلس  األه��ل��ي  ي��ع��ود  أن 
ليفوز بالربع الثالث 14-23 
وبالمجموع 49-43 , ولكن 
استطاع األهلي بنغازي قلب 
المعطيات في الربع األخير، 

ليحسم اللقاء ويتوج باللقب. 
قد  بنغازي  األه��ل��ي  وك���ان 
ليبيا  ك����أس  ب��ب��ط��ول��ة  ت����وج 
تاريخه   ف��ي  األول����ى  ل��ل��م��رة 
 ،2010  - م���وس���م2009 
حيث  حينها,  ال��دوري  ولقب 
النهائية  المباراة  في  تفوق 
العربي  الشباب  فريق  على 

ليحقق ثنائية الموسم. 

االربعاء  يوم  تونس مساء  بمالعب  أنطلقت 
من  السداسي  للدور  األول��ى  الجولة  الماضي 
الممتاز  الليبي  للدوري  الليبي  التتويج  مرحلة 

لكرةالقدم بإقامة ثالث مباريات.
يتصدر  األخ��ض��ر  نظيفة  بثنائية 

سداسي التتويج
أستهل فريق األخضر مشواره في سداسي 
التتويج الليبي لكرة القدم، بفوز هام ومستحق 
ضمن  نظيفة،  بثنائية  األولمبي  نظيرةه  على 
للموسم  التتويج  مرحلة  جوالت  أولى  حساب 

الرياضي 2021 – 2022.
المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية 
الحكم  قادها  برادس،  العقربي  ملعب حمادي 
الدولي الليبي "معتز الشلماني" بدأها األخضر 
األنغولي  مهاجمه  طريق  عن  وذل��ك  مهاجماً، 
لالعبي  الهجومي  السيل  ممهداً  بابل"،  "آريك 
اللهجة  إنذار شديد  لأخضر، ومطلقاً جرس 

بأن هدف األخضر لن يتأخر كثيراً.
وعند مطلع الدقيقة ال� 12 أستغل المهاجم 
الحارس  من  الخاطئ  األبعاد  ك��راوع"  "أحمد 
"علي شيوة" للكرة ، ليلعب بدوره كرة مقصية 
ياردات" رائعة عانقة شباك  "الست  من داخل 

أولمبي الزاوية.
ه���دف األخ��ض��ر، أع��ط��ى األول��م��ب��ي دفعة 
"ه��ارون  ال��ح��ارس  مرمى  نحو  للتقدم  كبيرة 
الكفة، خاصة عن طريق  تعديل  بغية  البيري" 
التونسي "شمس الدين السامطي"، هذا وعزز 
بالهدف  النتيجة  صعيد  على  تقدمه  األخضر 
الثاني في الدقيقة ال� 57 ، عن طريق تصويبة 
قوية من خارج منطقة الجزاء أطلقها "صهيب 
وواضعاً  جماهيره  بها  مريحاً  سليمان"،  بن 

األخضر في صدارة سداسي التتويج. 

سلتو ينقذ األهلي طرابلس من خسارة 
أمام النصر

انتهى لقاء فريقي النصر واألهلي طرابلس 
بتعادل هدف لهدف، في المباراة التي أقيمت 
على أرضية ملعب "مصطفى بن جنات" بمدينة 

المنستير.
وكان الشوط األول قد انتهى لصالح النصر 
النيجيري "جونيور أجايي" الذي  عبر الالعب 
 ،41 الدقيقة  ف��ي  ه��دف  إح���راز  م��ن  تمكن 
رمية  من  جاءته  التي  التمريرة  من  مستفيًدا 

التماس ولعبها زميلة "أحمد المقصي".
بتوقيع  األهلي طرابلس  تعديل  وجاء هدف 
بعد   72 الدقيقة  في  سلتو"  "أنيس  مهاجمه 
ليعادل  الجزاء  منطقة  داخل  عرضية  تمريرة 

النتيجة وينقذ فريقه من هزيمة مؤكدة. 
التعادل السلبي عنواًنا لألهلي بنغازي 

واالتحاد
لقاء  نتيجة  على  السلبي  التعادل  سيطر 

فريقي االتحاد واألهلي بنغازي ضمن حساب 
للدوري  التتويج  سداسي  من  األول��ى  الجولة 

الليبي الممتاز لكرة القدم.
المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية 
ملعب سوسة، توسطتها صافرة أثيوبية متمثلة 
في "بامالك تيساما"، دخلها الفريقين بطموح 
المقابلة  هذه  وأن  السيما  االنتصار،  تحقيق 
شهدت فرص في بعض فتراتها مصحوبة مع 
ما  وهو  بنوايا هجومية،  المباراة  دقائق  مرور 
جعل مهاجمي الفريقان يبحثون أكثر عن زيارة 

شباك اآلخر.
على  واألهلي  االتحاد  محاوالت  وتواصلت 
المرميين أكثر، خاصة في النصف الثاني من 
المواجهة، سعياً منهما للمبادرة في التسجيل، 
ليقاسم  بالفشل،  باءت  هجماتهما  جميع  لكن 
المباراة، بعد أن أطلق الحكم  الفريقان نقاط 
األثيوبي"بامالك تيساما" صافرة نهاية المباراة 

بالتعادل السلبي بينهما. 

تواجدهما  الجبل  وشباب  الخمس  فريقا  ضمن 
بعد  المقبل  الموسم  الممتاز  الليبي  ال��دوري  في 
اجتيازهما ملحق الهبوط بالفوز على الظهرة  ووفاق 

اجدابيا . 
ففي مباراتا يوم الثالثاء الخامس من شهر يوليو 
منافسه  أمام   )1-1( الجبل  شباب  تعادل  الحالي 
إياب  بنينا، في  أجدابيا على ملعب شهداء  الوفاق 
الجبل  كان شباب  ان  بعد  للممتاز  المؤهل  الملحق 

قد حقق الفوز ذهابا، بهدف نظيف.
وضمن فريق  الخمس البقاء  في الدوري الممتاز 
أم��ام  الملحق  مواجهة  ف��ي   )1-1( ال��ت��ع��ادل  بعد 

الظهرة، علما بأنه فاز في الذهاب بهدف نظيف.

فريق األهلي بنغازي لكرة السلة يتوج بطال لكأس ليبيا

في الجولة األولى من سداسي التتويج

األخضر يتصدر بالنقاط الثالث واألهليان والنصر واالتحاد تكتفي بنقطة التعادل

فريقا الخمس وشباب الجبل يضمنان تواجدهما في الدوري الليبي الممتاز الموسم المقبل

للشباب  الوطني  المنتخب  بعثة  حظيت 
الخميس  ي��وم  وص��ل��ت  ال��ت��ي  ال��ق��دم  للكرة 
الماضي إلى مدينة أبها السعودية باستقبال 
أعضاء االتحاد العربي لكرة القدم واللجنة 
المنظمة للبطولة العربية في نسختها الثامنة 

التي تفتتح رسمًيا األربعاء المقبل.
مساء  الشباب  الوطني  المنتخب  وخاض 
وقبل  بالسعودية،  تدريباته  أول��ى  الخميس 
بالبطولة،  األول��ى  مباراته  من  أسبوع  نحو 

بلقاء المنتخب اللبناني .
يقزده  ال��ذي  الوطني  المنتخب  ويطمح 
المدرب الوطني "عياد القاضي" ويضم نخبة 
من الالعبين البارزين على المستوى المحلي 
الناشئين  منتخب  م��ع  ش���ارك  م��ن  ومنهم 
قيادة  ثالث  ف��ي  مشرفة  مشاركة  لتحقيق 

للقاضي لهذا المنتخب .
 ومع بدء العد التنازلي النطالق البطولة 
وص��ول  ب��دأ  ع��اًم��ا  م��ن 20  ألق��ل  العربية 
إلى  العرب  كأس  في  المشاركة  المنتخبات 
العراق  منتخبات  وصلت  فقد  أبها  مدينة 
يقيم  بينما  الوطني  والمنتخب  وال��س��ودان 
اس��ت��ع��داًدا  م��ع��س��ك��ًرا؛  ال��س��ع��ودي��ة  منتخب 

النطالقة البطولة.
المغرب  منتخبات  تصل  أن  المقرر  ومن 
بينما  األح��د،  اليوم  وموريتانيا  وفلسطين 
واألردن  وع��م��ان  م��ص��ر  م��ن��ت��خ��ب��ات  ت��ص��ل 
واإلمارات على مدار يوم الغد االثنين، فيما 
يصل منتخب تونس إلى مقر إقامته يوم 20 

يوليو الحالي.
المنظمة  اللجنة  أنهت  آخر،  جانب  على 
للبطولة جميع الترتيبات الخاصة بانطالقة 
وفنادق  المالعب  تجهيزات  من  المباريات، 
إق���ام���ة ال���وف���ود وق���اع���ات االج��ت��م��اع��ات 
في  اللجان  وتجهيز  الصحفية  والمؤتمرات 

منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب

المنتخب الوطني للشباب يصل 
السعودية للمشاركة في البطولة 

العربية في نسختها الثامنة


