
رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  النواب 
بمكتبه في مدينة القبة يوم االثنين 
ال��م��اض��ي أع��ض��اء إت��ح��اد ُع��م��ال 
الليبية  والشبكة  بنغازي  فرع  ليبيا 
وعدد  المدني  المجتمع  لمنظمات 
المدني،  المجتمع  مؤسسات  من 
مجلس  باسم  المتحدث  وبحسب 
بليحق”  ”عبدالله  السيد  ال��ن��واب 
فإن اللقاء تناول تطورات األوضاع 
ف���ي ال���ب���اد ب��ش��ك��ل ع�����ام، وع��ب��ر 
لإلعتداء  إدانتهم  عن  الحاضرون 

الذي طال مقر مجلس النواب في 
مدينة طبرق، كما تناول اللقاء عدد 
ُعمال  يعانيها  التي  المشاكل  من 

بالشركات  العاملين  بينها  ليبيا من 
يتقاضوا  ل��م  وال���ذي���ن  ال��م��ت��وق��ف��ة 
مرتباتهم منذ سنوات حيث ُشكلت 

هذه  لمتابعة  ال��ل��ق��اء  عقب  لجنة 
لحلها  النواب  مجلس  مع  المشاكل 

مع الجهات ذات االختصاص.

رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء اتحاد ُعمال ليبيا فرع بنغازي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح:
االنتخابات هي الحل لكن ما تحتاجه هو حكومة 

تعمل على التجهيز لهذه المرحلة وحكومة باشاغا 
جاءت لتوفير الخدمات للشعب وإجراء االنتخابات
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النائب األول لرئيس مجلس النواب 
يلتقي السفير  األلماني لدى ليبيا

ص4اخبار

فتحي باشاغا يجدد على ضرورة تجنيب 
المؤسسات السيادية الصراع السياسي

ُعقد يوم االربعاء الماضي لقاًء 
األول  النائب  برئاسة  ت��ش��اوري��اً 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس 
عدد  وبحضور  النويري”  ”ف��وزي 
من السادة أعضاء مجلس النواب 
النواب  مجلس  دي��وان  فرع  بمقر 

وبحسب  ط��راب��ل��س،  بالعاصمة 
مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 
بليحق”  “عبدالله  السيد  النواب 
فإنه تم خال اللقاء مناقشة اخر 
الُمستجدات السياسية والعراقيل 
 ، السياسية  العملية  تواجه  التي 

كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد 
مخرج ألزمتنا بشكل يحقق ويدعم 
تطلعات الشعب الليبي ويستجيب 
و  أوضاعه  تحسين  في  لمطالبه 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 

في اقرب اآلجال.

التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
يوم  القبة  مدينة  في  بمكتبه  صالح”  ”عقيلة 
العمليات  ضحايا  راب��ط��ة  الماضية  الجمعة 
بمدينة  وتفجيرات”  ”اغتياالت  من  اإلرهابية 
درنة، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب السيد ”عبدالله بليحق” فإنه في مستهل 
استنكارهم  عن  الرابطة  أعضاء  عبر  اللقاء 
النواب  مجلس  مقر  له  تعرض  الذي  لإلعتداء 
في مدينة طبرق من أعمال نهب وحرق وتدمير 

لممتلكات الدولة، كما عبروا عن دعمهم لمجلس 
وناقش  النواب،  مجلس  رئيس  والسيد  النواب 
اإلرهابية  العمليات  أُسر ضحايا  أوضاع  اللقاء 
واحتياجاتهم ومطالبة الدولة باالعتناء بأُسرهم 
خاصة من ليس لديهم من يعولهم، كما طالب 
بقانون  مشاركتهم  ب��ض��رورة  الرابطة  أعضاء 
مقدم  مقترح  خ��ال  م��ن  الوطنية  المصالحة 
مشروع  في  أساسي  كونهم طرف  الرابطة  من 

المصالحة الوطنية للحفاظ على حقوقهم.

التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
يوم  القبة  مدينة  في  بمكتبه  صالح”  ”عقيلة 
المحافظ  ُم���اك  ح���راك  ال��م��اض��ي  االث��ن��ي��ن 
النواب  مجلس  عضو  بحضور  اإلستثمارية 
بمتابعة  الُمكلف  الزغيد”  ابراهيم  السيد” 
هذا الملف، وبحسب المتحدث الرسمي باسم 
مجلس النواب السيد ”عبدالله بليحق” فإنه في 
ُمستهل اللقاء عبر الحاضرون عن استنكارهم 
مدينة  في  النواب  مجلس  مقر  على  لإلعتداء 

طبرق، وتناول اللقاء المشاكل التي تواجه ُماك 
أعضاء  طالب  حيث  اإلستثمارية  المحافظ 
السيد  اإلستثمارية  المحافظ  ُم��اك  ح��راك 
رئيس مجلس النواب باإلسراع بتعديل القانون 
رقم 25  لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر 
الوطني السابق بما يحفظ حقوقهم ويُحقق لهم 
أعضاء  قدم  اللقاء  ختام  وفي  الكريم،  العيش 
حراك ُماك المحافظ اإلستثمارية درع للسيد 
رئيس مجلس النواب تقديراً لمواقفه الوطنية.

النائب األول لرئيس مجلس النواب يترأس اللقاء التشاوري 
بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يلتقي رابطة ضحايا العمليات اإلرهابية بمدينة درنة

رئيس مجلس النواب يلتقي حراك ُمالك المحافظ اإلستثمارية

مجلس  دي��وان  رئيس  السيد  التقى 
المصري  “ع��ب��دال��ل��ه  األس��ت��اذ  ال��ن��واب 
يوم  المجلس  دي���وان  بمقر  الفضيل” 
الثاثاء الماضي السيد وزير التخطيط 
الدكتور”  الليبية  بالحكومة  والمالية 
المتحدث  وب��ح��س��ب  ح��م��اد”،  أس��ام��ة 
السيد  النواب  مجلس  باسم  الرسمي 
وزي��ر  السيد  ف��إن  بليحق”  “ع��ب��دال��ل��ه 
السيد  من  تسلم  والمالية  التخطيط 
رئيس ديوان مجلس النواب القانون رقم 
الميزانية  بشأن  2022م  لسنة   )03(

العامة للدولة للعام 2022م.

النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
” بمكتبه في  المستشار “عقيلة صالح 
مدينة القبة يوم الجمعة الماضية إدارة 
ورابطة مشجعي نادي ”االنتصار” وعدد 
وبحسب  الفايدية،  منطقة  شباب  من 
ب��اس��م مجلس  ال��رس��م��ي  ال��م��ت��ح��دث 
فإن  بليحق”  ”عبدالله  السيد  ال��ن��واب 
الحاضرون عبروا عن دعمهم لمجلس 
النواب وإدانتهم لإلعتداء الذي تعرض 
طبرق،  مدينة  ف��ي  المجلس  مقر  ل��ه 
القضايا  م��ن  ع��دد  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول  كما 
ختام  وف��ي  االنتصار،  بنادي  المتعلقة 
مشجعي  وراب��ط��ة  إدارة  قدمت  اللقاء 
النادي درع وشهادة شكر وتقدير للسيد 
رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة 

صالح” تقديراً لمجهودات الوطنية .

رئيس ديوان مجلس النواب ُيسلم 
وزير التخطيط والمالية قانون 

الميزانية العامة للدولة 2022م

رئيس مجلس النواب يلتقي إدارة 
ورابطة مشجعي نادي االنتصار وعدد 

من شباب منطقة الفايدية
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

ش��ؤون  لجنة  اس��ت��ن��ك��رت 
بمجلس  وال��ط��ف��ل  ال���م���رأة 
ال��ن��واب، ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا، ما 
تعرضت له بعض النساء في 
ليبيا من عنف أس��ري، أدى 
ألسباب  ع��م��داً  قتلهن  إل��ى 

يأباها الشرع والقانون.

خال  اللجنة  وأوض��ح��ت 
ب��ي��ان��ه��ا، أن��ه��ا ت��اب��ع��ت بكل 
وأسف شديدين، هذه  حزن 
مطالبة  البشعة،  ال��ج��رائ��م 
وكافة  القضائية  ال��ج��ه��ات 
باتخاذ  المسؤولة،  الجهات 
ك��اف��ة اإلج�����راءات ال��ازم��ة 

لمعاقبة مرتكبيها.
وأش�������ارت ال��ل��ج��ن��ة إل��ى 
أن��ه��ا ع��اك��ف��ة وب��ك��ل ج��دي��ة، 
يحّرم  ق��ان��ون  إص���دار  على 
بكافة  ال��م��رأة،  ضد  العنف 
أنواعه وأشكاله في القريب 

العاجل.

أعرب رئيس لجنة الشؤون 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال��ح��راري”  “سليمان  السيد 
التقارير  من  قلقه  بالغ  عن 
والتي  اللجنة  إل��ى  ال����واردة 
تهريب  انشطة  بتزايد  تفيد 
البشر عبر االراضي الليبية، 
تقوم  التي  بالعمليات  مشيداً 
الليبية  األمنية  األجهزة  بها 
لمحاربة مهربي البشر وانقاذ 

المهاجرين منهم .
وأك������د ال�����ح�����راري ع��ل��ى 
ض�����رورة ب����ذل ال��م��زي��د من 
ال���ج���ه���ود ب��ال��ن��ظ��ر ل��ت��زاي��د 
األنشطة اإلجرامية لعصابات 
ال���ت���ه���ري���ب، م��ض��ي��ًف��ا ب���أن 
اإلجرامية  العصابات  تلك 
عن  مباشر  بشكل  مسؤولة 
المهاجرين  ح��ي��اة  ت��ع��ري��ض 
بأبشع  واستغالهم  للخطر 
ال���ط���رق، ب���ل ح��ت��ى ع��رق��ل��ة 
البحر  في  انقاذهم  عمليات 

خاصة،  م��ص��ادر  تشير  كما 
مطالباً دول اإلتحاد األوروبي 
ليبيا  لمساعدة  المزيد  ببذل 
ومحاربة  حدودها  إدارة  في 
أنشطة تهريب البشر وتعزيز 
الليبية  األج���ه���زة  ق�����درات 
واالنقاذ،  البحث  مجال  في 
موضحاً بأن تدفقات الهجرة 
تستهدف السواحل األوروبية 
وان ليبيا حاليا هي من تتحمل 

أع��داد  لتزايد  األكبر  العبء 
الظروف  بسبب  المهاجرين 
التي  واالقتصادية  السياسية 

يمر بها العالم.
ك��م��ا ط��ال��ب رئ��ي��س لجنة 
اإلت��ح��اد  الداخلية  ال��ش��ؤون 
األوروب�����ي ب��م��راج��ع��ة ت��وزي��ع 
لتشمل  ال��ت��ن��م��وي��ة  ب��رام��ج��ه 
ال��م��ن��اط��ق ال��م��ت��ض��ررة من 
ت���دف���ق���ات ال���ه���ج���رة غ��ي��ر 

المناطق  خ��اص��ة  النظامية 
التي تقع في مسارات تهريب 
المزيد  إل��ى  داع��ي��اً  ال��ب��ش��ر، 
على  التعاون  و  التنسيق  من 
مستوى دول المنطقة، مشيراً 
على  الحالي  التعاون  أن  إلى 
هذا الملف هو دون المستوى 
ب��ال��ن��ظ��ر ل���ت���داع���ي���ات���ه م��ن 
واالنسانية  االمنية  الناحية 

واالقتصادية.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
النواب السيد ”فوزي النويري” بمكتبه في 
مقر ديوان المجلس في مدينة طرابلس 
النواب  مجلس  أعضاء  السادة  بحضور 
والسيد  “الصديق مفتاح حمودة”  السيد 
“عبدالناصر بشير بن نافع” يوم االربعاء 
لدى  الجزائري  السفير  التقى  الماضي 
وبحسب  شنين”،  السيد”سليمان  ليبيا 
النواب  باسم مجلس  الرسمي  المتحدث 

اللقاء  ف��إن  بليحق”  ”ع��ب��دال��ل��ه  السيد 
البلدين  بين  أواصر األخوة  تعزيز  ناقش 
التاريخية  العاقات  وعمق  الشقيقين 

التي تربطهما.
ال��ج��زائ��ري حرص  السفير  أك��د  وق��د 
ووح��دة  ليبيا  استقرار  دع��م  على  ب��اده 
ُسبل  اللقاء  تناول  وكذلك  الليبيين  صف 
البلدين  بين  التنقل  اج����راءات  تسهيل 

الشقيقين.

مجلس  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
السفير  النويري”  ”ف��وزي  السيد  ال��ن��واب 
”ميخائيل  ال��س��ي��د  ليبيا  ل���دى  االل��م��ان��ي 
أونماخت” يوم اإلثنين الماضي بمكتبه في 
العاصمة  في  ال��ن��واب  مجلس  دي��وان  مقر 
طرابلس، وبحسب المتحدث الرسمي باسم 
مجلس النواب السيد ”عبدالله بليحق” فإنه 

المستجدات  اللقاء مناقشة آخر  تم خال 
السياسية في ليبيا وعدد من قضايا الشأن 
الليبي وُسبل معالجتها بما يُحقق االستقرار 
واستثمار كافة الظروف من أجل الوصول 
االنتخابات  إلج���راء  للوصول  تسوية  إل��ى 
اآلج��ال  أق��رب  في  والبرلمانية  الرئاسية 

تحقيقاً لمطلب الشعب الليبي.

أكد النائب الثاني للجنة التنسيق 
والمتابعة لمشروع خارطة الطريق 
الوطنية  للمصالحة  األف��ري��ق��ي��ة 
العقوري”  ”يوسف  السيد  الليبية 
المصالحة  ملف  إعطاء  على  أكد 
األهمية القصوى من أجل لم شمل 
االقتتال  من  سنوات  بعد  الليبيين 
على  أكد  كما  واالنقسام،  والعنف 
أهمية استكمال عملية المصالحة 
السياسية  العملية  على  ذلك  وأثر 
عام  بشكل  الباد  استقرار  وعلى 
األزمة  من  للخروج  األس��اس  وهي 

الراهنة .
وأضاف العقوري بأن ليبيا تتسع 
للجميع والمجال إلقصاء أي طرف 
مبدأ  س��ت��راع��ي  المصالحة  وأن 
ال��ع��دل وجبر ال��ض��رر واالع��ت��راف 
سجناء  وإط��اق  الضحايا  بحقوق 
ال������رأي، م���ش���دداً ع��ل��ى أن دع��م 
جميع  مسؤولية  ه��ي  المصالحة 
صفحة  ط��ي  أج���ل  م��ن  الليبيين 
التي  ليبيا  دول���ة  لبناء  ال��م��اض��ي 
رآية  تحت  بخيراتها  الجميع  ينعم 
الطريق  وقطع  المساواة،  العدالة 

مشيراً  األجنبية،  التدخات  على 
تكون  أن  يجب  المصالحة  أن  إلى 
دون  وح��ده��م  الليبيين  مسؤولية 

تدخل من أحد .
للجنة  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  ودع���ى 
التنسيق والمتابعة لمشروع خارطة 
للمصالحة  األف��ري��ق��ي��ة  ال��ط��ري��ق 
األط��راف  جميع  الليبية  الوطنية 
وتناسي  ال��ع��ام  ال��ص��ال��ح  لتغليب 
خافات الماضي وتوحيد الجهود 
إلنهاء االنقسام وإلخراج الباد من 

أزماتها.

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي السفير الجزائري لدى ليبيا

لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب تستنكر 
الجرائم التي وقعت في حق بعض النساء في ليبيا 

رئيس لجنة الشؤون الداخلية يعرب عن قلقه من تزايد أنشطة تهريب البشر

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي 
السفير  األلماني لدى ليبيا

نائب رئيس لجنة مشروع المصالحة يشدد على أولوية ملف المصالحة الستقرار البالد

كرمت اللجنة الفنية المختصة بإعداد مسودة مشروع قانون 
النواب  مجلس  أعضاء  في  ممثلًة  الصحية  الرعاية  نفايات 
كرمت  غالية”  بو  “فوزية  والسيدة  الخوجة”  “أسماء  السيدة 
السيد رئيس ديوان مجلس النواب األستاذ ”عبدالله المصري 
عمل  ودع��م  تسهيل  في  الكبيرة  لجهوده  تقديراً  الفضيل” 
لنفايات  اللجنة في مشروعها الوطني إلعداد مسودة قانون 
الرعاية الصحية ضمن المشاريع التي تخدم المواطن ورعايته 
النواب،  بمجلس  الصحة  لجنة  عليها  تعكف  التي  الصحية 
وثمنت السيدات أعضاء مجلس النواب حرص رئيس ديوان 
مجلس النواب على تذليل كافة الصعاب في سبيل إنجاح مثل 
هذه المشاريع المهتمة برعاية المواطن الصحية، وتسلم درع 
التكريم نيابة عن السيد رئيس ديوان مجلس النواب السيد 

مدير فرع الديوان بمدينة طرابلس.

اللجنة الفنية المختصة بإعداد مسودة 
مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية 

تكرم رئيس ديوان مجلس النواب
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مجلس  رئيس  السيد  التقى 
عقيلة   ” ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
صالح” بمكتبه في مدينة القبة، 
وال���رواب���ط  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تجمع 
ال��ش��ب��اب��ي��ة وُم��م��ث��ل��ي م��ك��ات��ب 
الشباب في المنطقة الشرقية، 
الرسمي  المتحدث  وبحسب 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م 
التجمع  فإن  بليحق”  “عبدالله 
اللقاء  خ��ال  له  بيان  في  أك��د 
رئيس  للسيد  ال��ك��ام��ل  دع��م��ه 
السام  النواب ومبادرة  مجلس 
التي أطلقها ،كما دان واستهجن 
مقرات  على  اإلعتداء  التجمع 
الدولة وعلى رأسها مقر مجلس 

النواب بمدينة طبرق.
وش����دد ال��ت��ج��م��ع، ب��أن��ه مع 

التظاهرات  في  الشعب  خروج 
المشروعة  بحقوقه  للمطالبة 
دون  السلمية  ب��ال��ط��رق  ول��ك��ن 
ال��م��س��اس ب��م��ق��درات ال��وط��ن، 

ب���االض���اف���ة إل����ى م��ط��ال��ب��ت��ه��م 
الرئاسية  االنتخابات  ب��اج��راء 
دعمهم  مؤكدين  والبرلمانية، 
لمجلس  وال��ام��ح��دود  الكامل 

العسكرية  وللمؤسسة  ال��ن��واب 
ال��ت��ي تُحاك  ال��م��ؤام��رات  ض��د 
الفكر  أص��ح��اب  م��ن  ضدهما 

المتطرف.

ال���ت���ق���ى ال���س���ي���د رئ��ي��س 
المستشار”  ال��ن��واب  مجلس 
في  بمكتبه  ص��ال��ح”  عقيلة 
مدينة القبة وفداً من أعيان 
ومثقفي  ونشطاء  ومشايخ 
قبائل السعادي والمرابطين، 
الرسمي  المتحدث  وبحسب 
ب����اس����م م���ج���ل���س ال����ن����واب 
بليحق”  ع��ب��دال��ل��ه  ال��س��ي��د” 
ُمستجدات  تناول  اللقاء  فإن 
األوض������اع ال��س��ي��اس��ي��ة في 

الخدمية  واألوض���اع  ال��ب��اد 
في  الوفد  وج��دد  للمواطن، 
بيانهم في اختتام اللقاء على 
تأكيدهم على شرعية مجلس 
النواب لقيادة الباد في هذه 
المرحلة الحساسة من تاريخ 
بادنا الحبيبة وعن ثقتهم في 
مجلس النواب، كما أكد وفد 
على  والمرابطين  السعادي 
السلمي  التعبير  نهج  ات��ب��اع 
المشروعة  ال��م��ط��ال��ب  ف��ي 

بالظروف  المتعلقة  وخاصة 
مؤكدين  للمواطن  المعيشية 
تعبير  ألي  وب��ش��دة  إدانتهم 
ف��وض��وي واإلع���ت���داء على 
ال��دول��ة  وممتلكات  م��راف��ق 
لمقر  م���ا ح��ص��ل  وخ���اص���ة 
مدينة  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس 
ال��ذي  ط��ب��رق  ال��س��ام  دار 
شرعية  على  إعتداء  يُعتبر 
الدولة وال يخدم إال أصحاب 

النفوس المريضة.

ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  ف��ّن��د 
أن  ص��ال��ح  عقيله  المستشار 
لقاء سيجمعه مع رئيس  هناك 
المشري  خالد  الدولة  مجلس 
غير  هذا  أن  مؤكدا  تركيا،  في 
م���درج ع��ل��ى ج���دول األع��م��ال، 
م��ش��ي��را إل���ى اس���ت���ع���داده ألي 

اجتماع يهدف إلنهاء االزمة.
عقيله  المستشار  وأض���اف 
تلفزيوني  ل��ق��اء  خ��ال  ص��ال��ح، 
وكالة  تابعته  المسار  قناة  على 
ي��وم  م��س��اء  المستقبل،  أن��ب��اء 
هناك  أن  ال��م��اض��ي،  األرب��ع��اء 
وفد  بين  سيكون  مرتقب  لقاء 
مع  التركي  النواب  مجلس  من 
فتحي  الليبية  الحكومة  رئيس 
أن  موضحا  ليبيا,  في  باشاغا 
هناك تقارب مع الجانب التركي 
لكن التوافق ال يعكس الموافقة 
مصالح  م��ع  يتعارض  م��ا  على 

ليبيا وسيادتها.
وأش���������ار رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ال���ن���واب، إل���ى أن االن��ت��خ��اب��ات 
هو  تحتاجه  ما  لكن  الحل  هي 
التجهيز  ع��ل��ى  تعمل  ح��ك��وم��ة 
باشاغا  المرحلة وحكومة  لهذه 
جاءت لتوفير الخدمات للشعب 

وإجراء االنتخابات.
وق����������ال رئ�����ي�����س م��ج��ل��س 
عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  ال����ن����واب 
ص��ال��ح ب���أن ال��م��ج��ل��س ي��دع��م 
الشرعية  والمطالب  التغيير 
بعيدا  ول��ك��ن  ال��ش��ع��ب  وح��ق��وق 

ال��ت��خ��ري��ب، وب���أن إسقاط  ع��ن 
أن  يجب  السياسية  األج��س��ام 
السلطة  لتسلم  بدائل  يقابلها 

لمنع ضياع الباد.
وحول إجراء االنتخابات قال 
إن  ص��ال��ح،  عقيله  المستشار 
رئيس مجلس الدولة االستشاري 
خالد المشري طالب بتنازل أي 
شخص عن الجنسية المزدوجة 
لانتخابات,  ت��رش��ح��ه  ق��ب��ل 
بعدم  مطالبته  إل��ى  باإلضافة 
متسائا:  العسكريين،  ترشح 
إقصاء  المعقول  من  هل  بأنه 
العسكريين الذين يحمون الوطن 

من المشاركة في االنتخابات.
عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  وأك�����د 
ص��ال��ح ب��أن م��ن ي��ري��د الترشح 
ف��ل��ي��ت��رش��ح وال��ف��ي��ص��ل ص��وت 
مجلس  ب��أن  موضحا  الشعب، 

مطالب  ألي��ة  مستعد  ال��ن��واب 
وهو  االنتخابات  إج��راء  تخدم 
االنتخابات  عرقلة  ع��ن  بعيد 
لحالة  ي��ع��ود  إج��رائ��ه��ا  وع����دم 
قبل  من  المعلنة  القاهرة  القوة 

مفوضية االنتخابات.
الدستوري،  الجانب  في  أما 
صالح،  عقيله  المستشار  ذك��ر 
إلجماع  يحتاج  ال��دس��ت��ور  ب��أن 
م����ن ق���ب���ل م��ج��ل��س��ي ال���ن���واب 
وال���دول���ة إض���اف���ة إل���ى وج���ود 
من  المواطنين  لتمكين  حكومة 

المشاركة.
النواب  مجلس  رئيس  وأك��د 
أن  ص��ال��ح،  عقيله  المستشار 
طلب  ف��ي  يتأخر  ل��م  المجلس 
إجراء التحقيقات بشأن أزمتي 
على  مشددا  والوقود،  الكهرباء 
والرئاسية  الذاتية  الرقابة  أن 

تأتي قبل الرقابة البرلمانية.
عقيله  المستشار  وأوض���ح 
النائب  م��ن  طلب  ب��أن��ه  ص��ال��ح 
اإلداري��ة  الرقابة  وجهاز  العام 
النواب  بمجلس  الطاقة  ولجنة 
إجراء تحقيق في أزمة الكهرباء 
نتائج  ب���أن  م��ؤك��دا  وال���وق���ود، 
على  ت��ع��رض  س���وف  التحقيق 

الشعب.
النواب  مجلس  رئيس  وق��ال 
إن  ص��ال��ح  عقيله  المستشار 
رئيس الحكومة المنتهية الوالية 
ال��م��س��ؤول ع��ن فشل عمل  ه��و 
الحكومة التي ساهمت في نشر 
الفساد، بسبب تصرفه منفرًدا 
في مجلس الوزراء، مشيرا إلى 
أنه ال مجال للنقاش مع حكومة 

سحبت منها الثقة.
عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  وش����دد 
النواب  أن مجلس  على  صالح، 
سحب الثقة من الحكومة ألنها 
لم تقم بشيء مما جاءت ألجله، 
وفشلت في القيام بمهامها، ولن 
يُقبل النقاش مع حكومة سحبت 

منها الثقة.
النواب  مجلس  رئيس  وأشار 
أن المجلس منح الثقة لحكومة 
الدبيبة بكل أريحية وفق المدد 
ات��ف��اق جنيف،  ف��ي  ال��م��ح��ددة 
وهذه الحكومة أثبتت فشلها في 
وزرائها  وبشهادة  الملفات  كل 
مخالف  السلطة  في  ووجودها 

للقانون.

رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح في لقاء تلفزيوني:

االنتخابات هي الحل لكن ما تحتاجه هو حكومة تعمل على التجهيز لهذه المرحلة 
وحكومة باشاغا جاءت لتوفير الخدمات للشعب وإجراء االنتخابات

رئيس مجلس النواب يلتقي تجمع الفعاليات والروابط الشبابية وُممثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين

ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المستشار ”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة 
شباب  من  عدد  الماضية  الجمعة  يوم  القبة 
وبحسب  ”الل����ي”  بمنطقة  ش��اه��ي��ن  قبيلة 
ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  المتحدث 
قبيلة  شباب  ف��إن  بليحق”  ”عبدالله  السيد 
شاهين ثمنوا خال اللقاء المواقف الوطنية 
الراسخة للسيد رئيس مجلس النواب إلخراج 
السيد  تسلم  كما  الراهنة،  أزمتها  من  الباد 
رئيس مجلس النواب دعوة من شباب شاهين 

لزيارة منطقة ”اللي “.

الرقابية  األجهزة  متابعة  لجنة  رئيس  صرح 
بمجلس النواب السيد “زايد هدية “ بأن مجلس 
ال��دول��ة االس��ت��ش��اري ل��م ي��ت��ج��اوب م��ع مجلس 
السيادية،  المناصب  م��ش��اورات  ف��ي  ال��ن��واب 
مضيفاً بأن مجلس النواب أدى ما عليه وملتزماً 
يتعلق  فيما  عليها  المنصوص  اإلتفاقيات  بكل 
مجلس  م��ع  وال��ت��ش��اور  ال��س��ي��ادي��ة  بالمناصب 

الدولة.
وأوضح رئيس لجنة متابعة األجهزة الرقابية 
الُمرشحين  ك��ل  أح���ال  ال���ن���واب  مجلس  ب���أن 
مرات  الدولة  مجلس  إلى  السيادية  للمناصب 
عديدة ولكن فوجئنا بعدم تجاوب مجلس الدولة 
أو تعاطيه معنا في هذه المشاورات، مشيراً إلى 
عزم المجلس األيام القليلة القادمة عقد جلسة 
مكرراً  السيادية،  المناصب  لتسمية  ط��ارئ��ة 
الدعوة لمجلس الدولة بإحالة األسماء لعرضها 
حينها،  في  المقررة  النواب  مجلس  جلسة  في 
يُحتم علينا إنجاز  مؤكداً على أن الوقت حالياً 
هذا االستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة 

لمجلس النواب.

رئيس مجلس النواب يلتقي 
عدد من شباب قبيلة شاهين

رئيس لجنة متابعة األجهزة الرقابية بمجلس 
النواب: يعلن عزم المجلس عقد جلسة طارئة 

لتسمية المناصب السيادية األيام القادمة
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إبراهيم  القومي  األمن  رحب مستشار 
عودة  شبح  تبعد  خطوة  بكل  بوشناف، 
الحروب واالقتتال، وتدفع نحو استكمال 
ب��ن��اء ال���دول���ة، وإن���ه���اء ح��ال��ة االن��ق��س��ام 

الراهنة.
وأكد “بوشناف” أن المؤسسة العسكرية 
قادرة على إزالة مهددات األمن القومي، 
اإلره���اب،  مكافحة  م��ج��ال  ف��ي  خ��اص��ة 
األم��ن  بسط  ف��ي  األم��ن  ق��وات  ومعاونة 

داخل الباد
وتابع بوشناف، في تصريحاٍت صحفية 
العسكرية  ط��راب��ل��س  اج��ت��م��اع��ات  ع��ل��ى 
من  الرغم  على  “إنه  المشترك:  والبيان 
األمن  دات  م��ه��دِّ أن  إال  اللقاء،  إيجابية 
القومي ال تزال كثيرة” ، معرباً عن أمله 
والتوافقات،  اللقاءات  هذه  مداومة  في 
البيان  في  المعلنَة  الخطوات  واستكمال 

الختامي للقاء.
المهجرين  ب��م��ل��ف  يتعلق  ف��ي��م��ا  أم���ا 
والنازحين، قال بوشناف: “ننتظر ما أُعلن 
في هذا الشأن بخصوص المضي قدماً 
في المصالحة الوطنية، وعودة المهجرين 

من ربوع الوطن كافة إلى بيوتهم”.
إلى استكمال الخطوات المعلنَة  داعياً 
ف��ي ال��ب��ي��ان ال��خ��ت��ام��ي، م��ث��ل ال��دوري��ات 
ال��م��ش��ت��رك��ة، وال��س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة على 
أول��ى خطوات  ه��ذه  أن  ال��ح��دود، مؤكدا 

المحافظة على األمن القومي للباد.

العليا  المفوضية  مجلس  رئ��ي��س  بحث 
ل��ان��ت��خ��اب��ات ع��م��اد ال��س��اي��ح ي���وم ال��ث��اث��اء 
الماضي مع رئيس مكتب اإلدارة االنتخابية 
ال��م��رج ع��ب��د ال��رح��ي��م ع��ب��د ال��س��ي��د، أب��رز 
العملية  تواجه  التي  والتحديات  المعوقات 

االنتخابية وسبل تذليلها.
وبحسب المكتب اإلعامي، فقد استعرض 
االجتماع الذي عقد بمقّر المكتب في مدينة 
خال  إنجازها  تم  التي  اإلج��راءات  المرج، 
إلى  باإلضافة  االنتخابية،  العملية  مراحل 
تقييم أوضاعه من حيث استعداده وجاهزيته 
المرتقبة،  االنتخابية  االستحقاقات  لتنفيذ 
بهدف تطوير أدائه والرفع من كفاءة العاملين 

به.

بوشناف يرحب بكل خطوة ُتبعد 
شبح عودة الحروب واالقتتال 

بين أبناء الشعب الليبي

السايح يبحث معوقات 
وتحديات العملية االنتخابية 

نائب رئيس الحكومة الليبية يؤكد أن الحكومة تركز بشكل كامل على الجنوب

الحكومة الليبية تطلع على أوضاع القطاع الصحي بورشفانة والزاوية

نائب رئيس الحكومة الليبية يلتقي عدًدا من القيادات االجتماعية ببلدية أدري الشاطئ 

الداخلية والصحة والحكم المحلي.. لقاء وزاري لتعزيز التعاون

فتحي باشاغا يجدد على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية الصراع السياسي
الحكومة  رئيس  جدد 
باشاغا  فتحي  الليبية 
الماضي،  االث��ن��ي��ن  ي��وم 
ل���ل���م���ب���ع���وث ال���خ���اص 
وس����ف����ي����ر ال�����والي�����ات 
المتحدة األمريكية لدى 
نورالند،  ريتشارد  ليبيا 
ت��ش��دي��ده ع��ل��ى ض���رورة 
ت��ج��ن��ي��ب ال��م��ؤس��س��ات 
ش��ك��ل  أي  ال���س���ي���ادي���ة 
م���ن أش���ك���ال ال���ص���راع 
ال��س��ي��اس��ي، الف��ت��ا إل��ى 
ال��ح��ف��اظ على  أه��م��ي��ة 

في  والشفافية  الحياد 
إدارة الثروة النفطية.

على  الجانبان  واتفق 

أن استخدام العنف أمر 
واستئناف  مقبول،  غير 
في  يصب  النفط  إنتاج 

الليبي،  الشعب  مصلحة 
م��ش��ي��ران إل���ى أن ه��ذا 
األم�����ر ي��ت��ط��ل��ب آل��ي��ات 

واض����ح����ة وم��ن��ض��ب��ط��ة 
النفط  ع��ائ��دات  إلدارة 
وف�����ق ال����ق����ان����ون وم���ع 
الليبية  الوطنية  السيادة 

البحتة.
دعمه  باشاغا  وأك���د 
التي  ال��م��س��ارات  لكافة 
انتخابات  إجراء  تضمن 
رئ���اس���ي���ة وت��ش��ري��ع��ي��ة، 
كافة  تنفيذ  رأسها  على 
اللجنة  ومخرجات  مهام 
المشتركة  ال��ع��س��ك��ري��ة 
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أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س 
ال���ح���ك���وم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
س��ال��م ال���زادم���ة على 
ت���رك���ي���ز ال��ح��ك��وم��ة 
الجنوب  على  الكامل 
على  سيحصل  وأن���ه 
من  األس���د”  “نصيب 
م���ش���روع���ات ال��ط��رق 
الفترة  المقررة خال 

المقبلة.
في  الزادمة  وأشار 
لقاءه  خ��ال  له  كلمة 

مع  الماضي  االسبوع 
عدد من أهالي سبها 
ف���ي دي������وان رئ��اس��ة 
ال��������وزراء ب��ال��م��دي��ن��ة 
اس��ت��م��رار حملة  إل��ى 
العشوائيات في  إزالة 
متعجًبا  سبها،  مدينة 
الذين  المخالفين  من 
بنوا في حرم الطرق، 
وفي منتصف بعضها، 
متابًعا ال يمكن تنفيذ 
مشروع صرف صحي 

أو غيره في ظل هذه 
المخالفات.

ودع��������������ا ن����ائ����ب 
رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة 
إلى  األه��ال��ي  الليبية 
ال��م��س��اع��دة ف���ي رد 
ال��م��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة 
المطلوبين،  وتسليم 
الفًتا إلى أنه ال يمكن 
في  تعمل  أن  لشركة 
ال��م��ش��اري��ع ف���ي ظل 

غياب القانون.

ق������ام وزي�������ر ال��ص��ح��ة 
عثمان  الليبية  بالحكومة 
وزي��ر  رف��ق��ة  عبدالجليل، 
أبوزريبة  عصام  الداخلية 
ووزي�����ر ال��ح��ك��م ال��م��ح��ل��ي 
س��ام��ي ال���ض���اوي، ب��زي��ارة 
لاطاع  ورشفانة،  منطقة 

على أوضاع المنطقة.
وب����ح����س����ب ال���م���ك���ت���ب 
اإلعامي للحكومة الليبية، 
ف�����إن ال�����زي�����ارة ت��ض��م��ن��ت 

ال��زه��راء  مستشفى  تفقد 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة ورش���ف���ان���ة 
في  أب��وص��رة  ومستشفى 

مدينة الزاوية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن 
مجهودات الحكومة الليبية 
ت��ج��اه ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي، 
م����ن ح���ي���ث ال���ع���م���ل ع��ل��ى 
تطويره وحل كافة العقبات 
والعراقيل التي تواجه سير 

عمله.

التقى نائب رئيس الحكومة 
ي��وم  ال���زادم���ة  س��ال��م  الليبية 
المنسق  مع  الماضي  األربعاء 
العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  االج��ت��م��اع��ي 
وع��دد  الشاطئ  أدري  ببلدية 
م���ن ال���ق���ي���ادات االج��ت��م��اع��ي��ة 
رئاسة  دي��وان  بمقر  بالبلدية، 

الوزراء بمدينة سبها.
التعاون  أهمية  اللقاء  أك��د 
بين  ال��م��ش��ت��رك  وال��ت��ن��س��ي��ق 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة وح��ك��م��اء 

وم��ش��اي��خ ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي سبيل 
الحكومة  وخطط  رؤي��ة  تنفيذ 
ف�����ي ال�����رق�����ي ب���ال���خ���دم���ات 
أدري  بلدية  ف��ي  للمواطنين 
ال��ش��اط��ئ وب��اق��ي ق��رى وم��دن 

المنطقة الجنوبية.
وك������رم ح���ك���م���اء وم��ش��اي��خ 
نائب  اللقاء  ختام  في  القبائل 
رئيس الحكومة الليبية تقديًرا 
به  ال��ذي يقوم  بالدور  وإش��ادًة 

منذ توليه مهام عمله.

ُعقد يوم األحد الماضي، لقاء 
بالحكومة  الداخلية  وزي��ر  جمع 
أب��وزري��ب��ة،  ع��ص��ام  ل���واء  الليبية 
ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، 
سامي  المحلي  الحكم  ووزي���ر 
تعزيز  ُسبل  لمناقشة  الضاوي؛ 

التعاون بين الوزارات الثاث.
وزارة  أف�������ادت  وح��س��ب��م��ا 
االجتماع،  استعرض  الداخلية، 
بشأن  الماحظات  م��ن  حزمة 
التي تواجه  المشاكل والعراقيل 

الصحية  وال��م��راف��ق  البلديات 
والمناطق،  المدن  من  عدد  في 
اتخاذها  يُمكن  التي  والحلول 
اإلش��ك��االت،  ه��ذه  كل  لمعالجة 
وت����ذل����ي����ل ال���ع���راق���ي���ل أم����ام 

المواطنين.
ك��م��ا ق����ّدم وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
-ع��ل��ى ه��ام��ش ال��ل��ق��اء- درًع���ا 
تقديًرا  الصحة؛  لوزير  تكريمًيا 
لمجهوداته التي يبذلها في سبيل 

خدمة المواطن.
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تشارلز  ليبيا  لدى  مالطا  دولة  سفير  أجرى 
خالها  التقى  بنغازي،   لبلدية  زي��ارة  صليبا  
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر 
اإلج���راءات  خالها  ناقش  ب��وج��واري،  ع��م��ران 
الُمتعلقة بمنح التأشيرات للمواطنين من داخل 

المدينة.
للمكتب  ال��م��ال��ط��ي  ال��س��ف��ي��ر  وص����رح  ه���ذا 
اإلعامي للبلدية بأن السفارة المالطية ستشرع 
بنغازي  بلدية  داخ��ل  من  التأشيرات  منح  في 
إعتبارا من يوم 24 .يوليو .2022 م من خال 
الفويهات  بمنطقة  الكائن  التأشيرات  مكتب 

ُمقابل نادي الفويهات الرياضي .
التعاون  ُسبل  ُمناقشة  اللقاء  خال  تم  كما 
والثقافية،  والصحية  التعليمية  المجاالت  في 
إضافة إلى التنسيق مع ُغرفة التجارة والزراعة 
والصناعة بنغازي، لترتيب لقاء لعدد من رجال 
األعمال المالطيين والليبيين في مدينة بنغازي.
ُحسن  على  المالطي  السفير  وأث��ن��ى  ه��ذا 
بداية  تحقيق  على  حرصة  ُمؤكداً  اإلستقبال، 
الُمشترك  اإلهتمام  ذات  المواضيع  في  فعلية 
مالطا  دول��ة  وح��رص  بشأنها،  النقاش  تم  التي 

على التعاون في ُمختلف المجاالت(

األم��راض  مكافحة  إدارة  من  أعضاء  ناقش 
لمكافحة  الوطني  للمركز  التابعة  المشتركة 
األمراض، مع مندوبي اإلدارة العامة لإلصحاح 
التعاون  آل��ي��ة  المحلي  الحكم  ب���وزارة  البيئي 
األم��راض  مكافحة  مجال  في  الطرفين،  بين 

المشتركة.
بحث االج��ت��م��اع األم���راض ال��ت��ي ب���دأت في 
السعار،  داء  مثل  م��ؤخ��ًرا،  جديد  من  الظهور 

ومرض اللشمانيا، ومرض الماريا.

جميع  أن  للكهرباء  العامة  الشركة  أف���ادت 
والزويتينة  (السرير  الشرقية  المنطقة  محطات 
وشمال بنغازي( جاهزة للعمل، وفي انتظار ضخ 

كميات كافية من الغاز.
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ب��ح��س��ب م��ا ن��ش��رت��ه على 
عن  الماضي  الخميس  يوم  فيسبوك،  صفحتها 
أمس  صباح  المطلوب  الضغط  وص��ول  توقعها 

السبت.
للكهرباء  العامة  الشركة  أن  بالذكر  جدير 
أكدت الشروع في تشغيل مراحل الوحدة األولى 

بمشروع محطة طبرق االستعجالية.

السفير المالطي: البدء في منح 
التأشيرات من داخل بنغازي

الوطني لمكافحة األمراض يناقش آلية 
التعاون مع إدارة اإلصحاح البيئي 

العامة للكهرباء: جميع محطات 
المنطقة الشرقية جاهزة للعمل

رئيس هيأة اإلغاثة يجتمع بمسؤولي مفوضية الالجئين بنغازي

النيابة العامة: حبس مسؤول مكتب الخدمات المالية بوادي الشاطيء احتياطيا

اجتمع رئيس الهيئة الليبية لإلغاثة 
والمساعدات اإلنسانية )سعد موسي 
العيار( ومدير إدارة العمليات والبرامج 
ممثلي  مع  الحاسي(  )م��روان  بالهيئة 
المفوضية السامية لشؤون الاجئين 
التابعة لألمم المتحدة، وذلك لمتابعة 
وال��ت��ع��اون  ال��ش��راك��ة  اتفاقية  تنفيذ 

الموقعة بين الهيئة والمفوضية.
)صالح  في  المفوضية  وفد  وتمثل 
نجم المسؤول الميداني عن المنطقة 
قسم  م��ن  حنيش  ط���ارق  ال��ش��رق��ي��ة، 
ال��ب��رام��ج، إي��ه��اب ح��ف��ال��ة م��ن قسم 
اإلمداد، كوثر الثني من قسم مراقبة 
المشاريع، وجدي قاسم أغا من قسم 

النازحين(.
وتناول اللقاء متابعة تقييم الخدمات 
في  والمهجرين  للنازحين  تقدم  التي 
وغرباً  شرقا  الباد  مناطق  مختلف 
وجنوباً،  ومتابعة ما أنجر من أعمال 
بفروع  العمليات  ف��رق  م��ن  ميدانية 
والمساعدات  لإلغاثة  الليبية  الهيئة 

المخزون  وتقييم  ومتابعة  اإلنسانية، 
والمتطلبات،  للمواد  اإلستراتيجي 
ورصد المنجزات التي نفذت وفق بنود 
معالجة  على  معاً  والعمل  اإلتفاقية، 
تنفيذ  أثناء  التي قد تظهر  السلبيات 
النازحين،  متطلبات  وتوزيع  األعمال 
والتأكيد على التقييم الميداني بشكل 
اثناء  إيجابية  مخرجات  لتنفيذ  جيد 

تقديم المساعدات لمستحقيها .
كما تم االتفاق على االستمرار في 

البرامج التدريبية حيث أن المفوضين 
سيتولوا نفيذ دورة للعاملين في الهيئة 
الليبية لإلغاثة بداية شهر أغسطس 
العناصر  تطوير  تستهدف  ال��ق��ادم، 
ال��وط��ن��ي��ة وس��ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ج��وان��ب 

اإلدارية والمالية.
هذا واتفق الطرفان على االستمرار 
لرفع  سعياً  المشترك،  التعاون  في 
والمهجرين  النازحين  على  المعاناة 

والمهاجرين. 

بحبس  العامة  النيابة  أم��رت 
الخدمات  مكتب  عن  المسؤول 
ال���م���ال���ي���ة ب�������وادي ال���ش���اط���يء 
جريمة  خلفية  على  احتياطيا، 
ت��زوي��ر وث��ائ��ق رس��م��ي��ة بغرض 
من  مالية  قيم  على  االستياء 
قطاع  موظفي  مرتبات  صافي 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي نطاق 

بلديات وادي الشاطيء.
النائب  مكتب  حساب  ونشر 
يؤكد  منشورا  بفيسبوك  العام 
فيه مباشرة رئيس النيابة، بوقت 

إزاء  التحقيق  إج���راءات  سابق، 
األدل��ة  أن  إل��ى  مشيراً  الواقعة، 
أوقات  الواقعة في  تكرار  أثبتت 
مختلفة تنفيذاً للدافع اإلجرامي 
أموال  على  باالستياء  المتمثل 

عامة.
وأوضح منشور مكتب النائب 
آخرين  جناة  مساهمة  العام، 
إلى  الجريمة، الفتا  تنفيذ  في 
للجهات  التعليمات  وجهت  أنه 
ال��ض��ب��ط��ي��ة ب��إل��ق��اء ال��ق��ب��ض 

عليهم.

التخطيط والمالية بالحكومة الليبية تصدر منشوًرا 
بشأن آلية تنفيذ الميزانية العامة للدولة

التخطيط  وزي���ر  أص���در 
الليبية  بالحكومة  والمالية 
أس��ام��ة ح��م��اد، ي��وم األح��د 
بشأن  م��ن��ش��وًرا  ال��م��اض��ي 
آل���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ي��زان��ي��ة 
العامة للدولة للعام الجاري 
ل��ق��رار  ت��ن��ف��ي��ذا  2022م 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ب��ش��أن 

اعتماد الميزانية.
ض��رورة  المنشور  وأك���د 
ال���ت���زام ج��م��ي��ع م��ؤس��س��ات 
الدولة الممولة من الميزانية 
العامة بضبط المصروفات 
العامة وتقليصها إلى حدها 
األدن�����ى، م��ش��ي��ًرا إل���ى أن 
يقتصر  المالية  وزارة  دور 
وفق  بالصرف  التقيد  على 
المخصصات المعتمدة في 

قانون الميزانية.
وأض�����اف ال��م��ن��ش��ور أن 
الوزارة ستشرع في إصدار 
ت���ف���وي���ض���ات م���ال���ي���ة رب���ع 

الممولة  للجهات  سنوية 
م���ن ال��م��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة، 
الصرف،  بنود  فيها  مبينا 
المتاحة،  اإلي����رادات  وف��ق 
وح��س��ب م���ا ت���م اع��ت��م��اده 
قانون  في  مخصصات  من 
ال��م��ي��زان��ي��ة، إل����ى ج��ان��ب 
المالية  ال��ح��واالت  إص��دار 
المركزي  ليبيا  لمصرف 

ل��ي��ت��ول��ى ت��س��ي��ي��ل ال��م��ب��ال��غ 
للجهات المستفيدة.

وأوض�����ح ال��م��ن��ش��ور عن 
ج���م���ل���ة م����ن ال���ض���واب���ط 
وال������ش������روط ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
مشدًدا  العامة،  باإليرادات 
صرف  يتأتى  لن  أن��ه  على 
دون وجود  العامة  النفقات 
إيرادات عامة تغطيها، على 

أن تلتزم الجهات بالتحصيل 
والتوريد للخزانة العامة في 
األرباح والرسوم بالمواعيد 

المحددة.
الشروط  المنشور  وذكر 
المتعلقة باإلنفاق، المتمثلة 
في صرف رواتب العاملين 
وحظر  المالية،  وزارة  لدى 
أو  ت��ع��ي��ي��ن��ات  أي  إج�����راء 
جديدة  توظيف  تعاقدات 
إال بعد وجود تغطيات مالية 
المغاالة  عدم  مع  للرواتب، 
تكليفات  اس��ت��ص��دار  ف��ي 
العمل اإلضافي لموظفيها.

ال��م��ن��ش��ور جميع  وح���ذر 
ال���ج���ه���ات ال���م���م���ول���ة م��ن 
ال��خ��زان��ة ال��ع��ام��ة م��ن فتح 
جديدة  مصرفية  حسابات 
وزارة  من  مسبق  ب��إذن  إال 
التخطيط والمالية، والتبليغ 
المصرفية  الحسابات  عن 

المفتوحة بالمخالفة.



المجلس  أع��ض��اء  ط���رح  
طبرق  لبلدية  ال��ت��س��ي��ي��ري  
وكيل  م��ع  اجتماعهم  خ��ال 
دي���وان ال��ب��ل��دي��ة    اليومين 
ال���م���اض���ي���ي���ن ال���م���ش���اك���ل 
تعترض  ال��ت��ي  وال��ع��راق��ي��ل 
الكادر  اإلدارات والمكاتب و 
المناطة  واألعمال  الوظيفي 
تنسيق  و  ومكتب،  إدارة  بكل 
والمكاتب مع  عمل اإلدارات 
كل  واحتياجات  الموظفين 

إدارة من الكوادر الوظيفية.
ح����ي����ث ت������م م���ن���اق���ش���ة 

مع  حلها  وُس��ب��ل  ال��م��ش��اك��ل 
ال���م���وارد  إدارات  م���دي���رو 
ال��ب��ش��ري��ة وال���م���ش���روع���ات 

واإلي��������������رادات ال��م��ح��ل��ي��ة 
وال��م��ال��ي��ة، وم��دي��روم��ك��ات��ب 
واإلع��ام  القانونية  الشؤون 

وال����م����راج����ع����ة وال����ش����ؤون 
وريادة  وحاضنات  المحلية، 

األعمال.

بأعمال  م��ص��رات��ة  بلدية  ب��اش��رت 
اإلنشاءات والصيانة لعدد من المرافق 
 ، الماضية   األي��ام  خ��ال  التعليمية  
وذلك بعد حصر المدارس والمنشآت 
بشكل  للصيانة  تحتاج  التي  التعليمية 

عاجل ومخاطبة الجهات المعنية.

شملت أعمال الصيانة واإلنشاءات   
التعليم  ب��م��راق��ب��ة  ل��ألرش��ي��ف  مبنى 
م��ص��رات��ة ب��ال��ف��رع ال��ب��ل��دي ش��ه��داء 
الرميلة، ومدرسة “بن غلبون” للتعليم 
الثانوي بالفرع البلدي شهداء الرميلة 
للتعليم  ال���س���واري”  “ذات  وم��درس��ة 

األساسي بالفرع البلدي المحجوب.
وبحسب المكتب اإلعامي بالبلدية، 
الصيانة  أع��م��ال  ف��ي  ال��ب��دء  س��ي��ت��م 
وإضافة إنشاءات لعدد من المدارس 
المستهدفة تباًعا بالتنسيق مع مراقبة 

التعليم مصراتة. 

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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المجلس التسييري طبرق 
يناقش المشاكل المتعلقة بإدارات ديوان البلدية

بلدية مصراتة
البدء في أعمال صيانة مرافق تعليمية 

بحثت بلدية بنغازي  مع اإلدارة العامة 
اإلج����راءات  ال��دول��ة  أم����اك   بمصلحة 
داخ��ل  ال��دول��ة  أم��اك  بحصر  الُمتعلقة 
النطاق اإلداري للبلدية واتخاذ اإلجراءات 
حيال االعتداءات التي تعرضت لها أماك 

الدولة خال الفترة الماضية .
اجتماع  موسع ضم   ذل��ك خ��ال  ج��اء 
رئيس المجلس التسييري  لبلدية بنغازي 
الصقر بوجواري  مع مندوبين عن اإلدارة 
العامة بمصلحة أماك الدولة الُمستشار 

القانوني / محمد الزواغي و مدير إدارة 
ورئيس  الرعوبي  علي  والمكاتب  الفروع 
السعيطي  ع��ادل  والتحصيل  اإلي����رادات 
التسييري  المجلس  عضوي  بحضور   ،

إدريس غيث وعبدالباسط  الجازوي .

ناقش عميد بلدية البريقة  وضواحيها 
محطة  إدارة  م��ع  ب��وخ��م��ادة   م��ف��ت��اح 
األحمال  طرح  ساعات  تقليل  الكهرباء 
لحلحلة مشكلة الكهرباء ،  وذلك خال 
المشاكل  على  للوقوف  للمحطة  زيارته 
آلية  و  الكهرباء  بإنقطاع     المتعلقة 
الجهات  ك��ل  م��ع  ال��ت��واص��ل 
المسؤولة   من ضمنها 
الوطنية  المؤسسة 

للنفط  .
على صعيد متصل 
لجنة  ع��ض��و  أك�����د  
ب��ال��م��ؤس��س��ة  اإلدارة 
أنه  على  للنفط   الوطنية 
المشكلة  ومعالجة  الحل  ايجاد  سيتم 
وإمداد  النفط،  إعادة فتح تصدير  بعد 
لعملية  ال��ك��اف��ي  ب��ال��غ��از  ال��م��ح��ط��ات 

التشغيل.

ب��ح��ث ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ج��ن��زور 
 11 محطة  وإج���راءات شحن  أعمال 
/30 األبقار )جنزور الشرقية( خال 
اجتماع موسع حضره السادة / مدير 
دائرة توزيع جنزور،  مدير دائرة توزيع 
التخطيط  مكتب  مدير   ، الكريمية 
ال����ع����م����ران����ي ج�����ن�����زور، 
تنفيذ  ج��ه��از  م��ك��ت��ب 
اإلسكان  مشروعات 

والمرافق .
وات���ف���ق ال��ح��ض��ور 
على تنفيذ خروجات 
العالي  الضغط  كوابل 
من المحطة لتغدية المناطق 
المجاورة لها )منطقة بن روين والرشاح 
وخلة  والعلواني  والنجيلة  والمشاشطة 
وم��زارع  وال��س��راج  والرتيمي  الفاندي 
السراج(، وتخفيف األحمال على بعض 
وجنزور  صياد  )منطقة  مثل  المناطق 
هذه  وأيضاً  الشرقية(  وجنزور  السوق 
بمنطقة  الهوائي  الخط  تلغي  المحطة 

العلواني. 

بلدية البريقة تضع حلواًل 
لساعات طرح األحمال

للتخفيف من طرح األحمال 

جنزور .. شحن محطة 30/11 األبقار

بلدية بنغازي ومصلحة أمالك الدولة تتابعان 



البلدي  المجلس  عضو  التقت 
أوجلة السيدة فضيلة صالح بترون 
المجتمع  مؤسسات  م��ن  أع��ض��اء 
ب��ال��ب��ل��دي��ة وذل���ك لبحث  ال��م��دن��ي 
والعمل  المشترك  التعاون  ُسبل 
الخدمات  تقديم  ف��ي  الجماعي 
والسياسية  والمدنية  المجتمعية 
والخدمية بين المؤسسات المدنية 

والحكومية.
وأك������د أع����ض����اء ال��م��ؤس��س��ات 
ال��م��دن��ي��ة ع��ل��ى ض�����رورة ال��ع��م��ل 
المستمر  وال��ت��واص��ل  ال��ج��م��اع��ي 
وتقريب كافة اآلراء والتشاور ألجل 
واقتصادية  تنموية  خدمة  تقديم 

بين  المواطنة  قيم  للمجتمع ونشر 
البلدية  من  حرصاً  المدينة  أفراد 
كافة  واش��راك  التعاون  مبدأ  على 

شرائح المجتمع في صناعة القرار 
خدمة  المبذولة  الجهود  وتوحيد 

للصالح العام.

طرابلس   بالعاصمة  ان��ط��ل��ق 
خ����ال ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن 
ال��ت��دري��ب��ي  الخاص  ال��ب��رن��ام��ج 
بالمرأة  )تمكين المرأة(  والذي 
التعاون  التفاقيات  اً  تنفيذ  جاء 
للمجلس  ال��ع��ام��ة  األم��ان��ة  ب��ي��ن 
األع����ل����ى ل���������إلدارة ال��م��ح��ل��ي��ة 
ودعم  البلديات  تطوير  ومركز 
األلمانية  والوكالة   ، الامركزية 

 .GIZ للتعاون الدولي
تطوير  م��رك��ز  م��دي��ر  ب��ح��ض��ور 
السيد  الامركزية  البلديات ودعم 
أسامة الكافي   وعدد من أعضاء 
عن  الممثلين  البلدية  المجالس 
فئة المرأة  ومديرو مكاتب تمكين 
المركز  )طرابلس  ببلديات  المرأة 
الجمعة  االن��دل��س - س��وق  - حي 
 - زارة  عين   - جنزور  تاجوراء   -

الرقدالين - صبراتة - غدامس - 
وادي البوانيس - براك الشاطيء - 
الحوامد - غريان - القلعة - وازن 
- اوجلة - طبرق - جالو - درنة 
- مصراتة - مساتة - القره بولي 
- زليتن - زوارة - وازن - اسبيعة 
- ادري الشاطيء(، باإلضافة إلى 
الحكم  وزارة  موظفات  م��ن  ع��دد 

المحلي.

فريق  الكفرة  البلدي  المجلس  َكَرم 
 ) األم��ل   صناع  )حملة  ليبيا  إعمار 
للجهودهم المبذولة في صيانة طريق 
أقيم    حفل  خال  وذلك  جالو  الكفرة 
عميد  بحضور  لمجهوداتهم  تقديراً  
البلدية عبد الرحمن عقوب، وأعضاء 

المجلس ووكيل الديوان.
حضر الحفل منسق الفريق  محمد 
قرين ورئيس فرع الهال األحمر حمد 
الخير  الكفرة  فريق  ومنسق  الشائب، 
العديد  ألقيت  وقد  يونس،  الله  عبد 
بالمبادرة  أشادت  التي  الكلمات   من 
قدموه  وم��ا  ال��ف��ري��ق،  ل��ه��ذا  الوطنية 

اإلمكانات  قلة  رغم  عظيم  عمل  من 
إلى  أدت   التي   ال��ظ��روف،  وصعوبة 
لنقص  نتيجة  مؤقًتا  المبادرة  توقف 

المعدات وارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه أثنى السيد منسق الحملة  
على الكرم والجود  الذي وجدوه في  
الذي  الكبير  والتقدير  الكفرة  أهالي 

خصهم به مشايخ وأعيان الكفرة. 

7 بلديات
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أوجلة توحيد الجهود بين القطاعات المحلية 
ومؤسسات المجتمع المدني

مركز تطوير البلديات ودعم الالمركزية يقيم 
تدريبا حول )تمكين المرأة(

أكد رئيس المجلس التيسيري غات إبراهيم 
الخليل أن البلدية تعاني من أزم�ة نقص الوقود 
المختصة  ال��ج��ه��ات  م��ح��ّم��ًا  أس��اب��ي��ع،  م�نذ 
بسبب  تطرأ  قد  إنسانية  عواقب  أي  ح��دوَث 
العامة  بالمستشفيات  الوقود  إمدادات  نقص 

والمراكز الصحية بالمدينة.
وأوضح الخليل  أن سعر لتر البنزين وصل 
دنانير،   5 إلى  بالمدينة  الموازية  السوق  في 
دي��ن��اًرا،   55 الغاز  أسطوانة  سعر  بلغ  فيما 
مشيًرا إلى مناشدة البلدية للجهات المختصة 

بتوفير الوق�ود ولكن دون استجابة
الفتاً إلى أن إمدادات الوقود متقطعة وغير 
كما  البلدية  متطلبات  احتياجات  لسد  كافية 
أنه أثر سلًبا على القطاعات الخدمية، خاصة 

قطاع الصحة وشركة النظافة

 بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني 
الجروشي  عياد  ه��ادي  أبو  محلة  مختار  مع 
وعدد من أعيان محلة أبو هادي خال اجتماع 
الماضي  اإلربعاء  البلدية  دي��وان  بمقر  ُعقد 

مقار  توفير  امكانية 
لوكالة  ف��رع  لتوطين 
ال��م��ص��رف ال��ت��ج��اري 
وفرع صندوق الضمان 
هادي  أبو  االجتماعي 
وذلك  لتخفيف العبء 

عن سكان المنطقة.
ك��م��ا ن��اق��ش االج��ت��م��اع م���ش���روع محطة 
المعالجة الذي تم إيقافه من أحد المواطنين 
وإمكانية معالجة الموضوع بشكل عاجل نتيجة 

الشكاوى المتكررة بخصوص هذا الموضوع

المجلس التيسيري غات

البلدية تعاني وإمدادات 
الوقود متقطعة

بلدي سرت

يبحث إمكانية توطين فرع 
لوكالة المصرف التجاري

بلدية الكفرة

 تكّرم فريق حملة صناع األمل لصيانة طريق الكفرة جالو

تعزية ومواساة
بسم الله الرحمن الرحيم

ِك َراِضَيًة  ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ " َيا َأيَّ
ِتي "  ة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ْرِضيَّ مَّ

صدق الله العظيم "

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم 
بخالص العزاء و المواساة  الى االخ والصديق

سائلين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع 
رحمته ويسكنها الفردوس األعلى من الجنة 
ويلهم ابنائها و ذويها جميل الصبر والسلوان..

وإنا لله وإنا اليه راجعون

المهندس "حازم بالراس علي"  
وكافة افراد اسرته في وفاة والدته

أسرة صحيفة الديوان
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ثقافية

تصحيحات في السجل المدني
الزحاف"  الناجي بوبكر  انا "عبدالله  اعلن 
يونيو   1 ه��و  الصحيح  م��ي��الدي  ت��اري��خ  ب��أن 
1968م وليس كما ورد خطأ 1 يونيو 1958م 
السجل  بسجالت   632693 العائلة  ورقة  في 

المدني / درنة.
 ------------------

اعلن انا "محمد فضل الله سليمان الدرسي" 
ورقة عائلة رقم 7469 ورقم القيد 633532 

بأن تاريخ ميالدي الصحيح هو 1962م وليس 
 / المدني  السجل  سجالت  في  خطأ  ورد  كما 

درنة.
------------------

ع��ب��دال��واح��د  فتحي  "أوري�����دة  ان���ا  اع��ل��ن 
وليس  الصحيح  أسمي  هو  هذا  بأن  أهويدي" 
 / المدني  السجل  سجالت  في  خطأ  ورد  كما 
القيد  ورق��م   10544 رقم  عائلة  ورق��ة  درن��ة 

.2250741
----------------

ان���ا "ع��ب��دال��ح��ف��ي��ظ ع��ل��ي محمد  اع��ل��ن 
القيد  ورقم   15745 رقم  عائلة  ورقة  حماد" 
555624 بأن تاريخ ميالدي الصحيح هو 24-

12-1962م وليس كما ورد خطأ في سجالت 
السجل المدني / تاكنس.

بذلك  ت��ب��دأ  ال��وس��ط��ى  ال��ع��ص��ور  إن 
االج��ت��ي��اح، واس��ت��م��رت ط��وي��ًا ك��م��ا هو 
معروف، وانتهت بعد مشوارها التاريخي 
الموحش، لكن السؤال المطروح اآلن هو 
بانتهاء  معين  عصر  ثقافة  تنتهي  هل   :
ثقافة  اآلن  ن��ح��ن  ن��ع��ي��ش  وه���ل  زم��ن��ه؟ 
العصور الوسطى بعد كل هذه السنوات 
الجواب  أن  اعتقد  نهايتها؟  من  الطويلة 
يطرح نفسه اآلن ويقدم لنا نفسه كأوضح 
نافذة  أول  نفتح  أن  بمجرد  ي��ك��ون  م��ا 
نطل  أن  يمكن  أول شارع  على  تصادفنا 

منها عليه . 
إن اجتياح البرابرة لروما يخلط أوراق 
التاريخ على نحٍو غير مسبوق، إلى الحد 
االنجليزي  وزن  من  مؤرخين  دفع  ال��ذي 
المهم  المؤلف  صاحب  جيبون"  "إدوارد 
"اض��م��ح��ال االم��ب��راط��وري��ة ال��روم��ان��ي 
"ال��ق��رون  اس��م  إط��اق  إل��ى  وسقوطها"، 
انتهت  فهل  الفترة،  هذه  على  المظلمة" 
بينما  القسنطينية  بسقوط  القرون  هذه 
ظلت ثقافتها على قيد الحياة حتى اآلن ؟ 
لنفتح نافذة الواقع إذاً لنعرف الجواب .

األجوبة  من  الكثير  تعرف  أن  يمكنك 
بمجرد أن تفتح نافذتك على العالم من 
االن��غ��اق س��وف يحرمك  وح��ده  حولك، 
من نور المعرفة، لذلك، ال تستسلم أبداً 
كل  ف��ي  يحفزك  ال��س��ؤال  ودع  للعتمة، 
كل  وف��ي  جديدة،  استفهام  لعامة  م��رة 
تغلق  ال   : النصيحة  ه��ذه  خذ  الظروف 

نافذتك بوجه النور .
لنفتح النافذة إذًا : 

إن الغزو البربري خلق واقعاً بشعاً إلى 
تسمية  في  ولعل  تجاهله،  يمكن  ال  حٍد 
المظلمة  ب��ال��ق��رون  ت��اه  ال���ذي  العصر 
قد  الفترة  أن  عرفنا  ما  إذا  يبررها  ما 
ل��ق��واع��د اللغة  م��زري��اً  ش��ه��دت إه��م��االً 
النحو،  قواعد  على  وتهكماً  الاتينية، 
حتى  ي��رد  واالزدراء  التهكم  ه��ذا  وك��ان 
العامة  والشخصيات  النخب  ألسنة  على 
آنذاك، فهاهو البابا "جريجوري العظيم" 
في خطبه  يستنكر  م(   604 ���  590 (
العلوم االنسانية ويعتبر نصوص االنجيل 
المطلقة  الحقيقة  فقط  هي  المقدسة 
دون سواها، لكن األمر لم يقف عند هذا 

فقط . 
إن فعل القراءة بحد ذاته أصبح فعًا 
وتحولت  اه��ت��م��ام،  أي  يلقى  ال  متدنياً 
وانعدمت حركة  نادرة،  عملة  إلى  الكتب 
التي  إيطاليا  وأق��ف��رت  تقريباً،  النسخ 
واالبتكار،  الفكر  حضور  شهدت  طالما 
أو  كتب  أو  مكتبات  م��ن  تماماً  أق��ف��رت 
كتاب، حتى أن التهكم على القراءة اصبح 
وأصبحت  المجتمع،  في  سائداً  منهجاً 
الفائدة  ما   ((  : مثل  السخرية  عبارات 
قراءة  من  المرء  يجنيها  أن  يمكن  التي 
)) ه��ل سوف  و   ،)) ؟  أع��م��ال س��ق��راط 
تنقذنا قوعد اللغة الاتينية من الموت؟ 
أحد  "سفيروس"،  يكتب  ك��ان  مثلما   ،))
أشهر الكتاب آنذاك. لقد أصبحت هذه 
الرسمي  الجواب  هي  التهكمية  األسئلة 

أن  نفسه  له  تسول  من  كل  على  الشائع 
يفكر بقراءة كتاب أو التأمل في فكرة .

ه��ل م��ازل��ت أي��ت��ه��ا ال��ق��ارئ��ة، وأي��ه��ا 
وهل  اآلن؟  نافذتك  من  تنظر  القاريء، 
ي��وح��ي ل��ك ه��ذا ال��واق��ع ب��ش��ي؟ لنعرف 
المزيد حتى يصبح الجواب أكثر وضوحاً 

.
إن ف��ك��رة ال��ح��ض��ارة ذات���ه���ا، م��ب��دأ 
يأخذ  وكممارسة،  كسلوك  "التحضر"، 
باالضمحال والضمور مع مرور الزمن، 
فكل ما أصبح سائداً هو مسلك االنتقام 
وال  ض��واب��ط  ال  وال���ص���راخ،  والهمجية 
وال  مهابته،  ي��ف��رض  وط��ن  وال  معايير، 
قيم تأمر الناس بااللتزام بها، لقد بدأت 
أوروربا تأخذ مكانها في نهاية التاريخ .

إن أفكاراً كبيرة كالتي كتبها "فرجيل" 
و"سقراط" و"كاتو"، و"بلليني" و"شيشرون"، 
فجأة  تصبح  األفكار  هذه  كل  وغيرهم، 
غرضاً مرمياً في مكب قمامة، وأصبحت 
مليئة  م��زري��ة  س��ط��وراً  المكتوبة  اللغة 
واختاط  الركيكة  وبالصياغة  باألخطاء 
الكتابة  وكانت  التعبير.  وركاكة  العبارات 
القت  قد  بذاته  مستقل  وكفعل  كحرفة 
تدهوراً وانحطاطاً كاد أن يرجع بها إلى 

العصور الحجرية.
في مقابل ذلك، كانت األديرة والكنائس 
المسيحية  ان��ت��ش��ار  ازدي����اد  م��ع  تنتشر 
تنويرية.  أفكار  أي  بوجه  تماماً  المغلقة 

وشرس  قوي  فعل  رد  بمثابة  هذا  وك��ان 
تجاه العصر القديم الذي رأى األساقفة 
وبما  فيه  م��ا  بكل  ي��م��وت  أن  ب��د  ال  أن��ه 
احتواه من سلبيات وإيجابيات، لقد كانت 
القطيعة شاملة بين الدين وبين الماضي 
التي سادت في  التعددية  بأسره، وكانت 
المستويات  جميع  على  القديم  العالم 
ينبغي محوه في نظر  قد أصبحت عاراً 
الكنيسة، إن العالم المسيحي يتأهب اآلن 

ألطول فترة حجر فكري في التاريخ .
السير عكس اتجاه الحياة : 

إن فلسفة المسيحية كانت قد رفعت 
ذلك اللواء الصارم، وأخذت تررد شعاراً 
هي  اآلن  نعيشها  التي  الحياة  أن  مفاده 
ذابل  وعمر  زائلة،  حياة  محطة،  مجرد 
وينتهي  ما  يوماً  ي��زول  س��وف  بطبيعته، 
ويدركه األفول، وأن على الفرد أن يتجهز 
وتمتد  تطول  سوف  التي  اآلخ��رة  لحياة 

إلى األبد. 
في  السم  ألتباعها  تدس  الكنيسة  إن 
العسل، وتستعمل الحقيقة أسوأ استعمال 
يمكن تصوره ليصبح واقع الباطل أفضل 

وأقوى وأكثر تواجداً في حياة الناس . 
الكنيسة على خطأ،  لم تكن شعارات 
كان  االستبداد  لخدمة  تسخيرها  لكن 
هو الخطأ بعينه، فهذه الحياة هي فعًا 
حياة فانية، وعلى المرء بالفعل أن يستعد 
للحياة اآلخرة، كل هذا صحيح، لكنه ال 

يبرر أبداً أن يتخلى المواطن عن حقوقه 
في الحياة الدنيا، وأن يعيش كالحيوانات، 
وأن يفقد جميع مميزاته كآدمي يستحق 
المعرفة،  نور  في  يعيش  وأن  االحترام، 
وأن يمضي ما تبقى من حياته في كهف 
الظام هذا لمجرد أن هذه الدنيا فانية 
قسيس  ي��رى  كما  ال��ت��ط��ور  تستحق  وال 
خالقه  كرمه  الذي  االنسان  إن  متشائم، 
بالعقل يستحق أن يعيش حياته على ما 

يرام ولو كانت ربع ساعة فقط . 
لقد تم استعمال كلمات الحق لخدمة 
منطق الباطل، وأغرقت الكنيسة المايين 
في فكرة مفادها أن الحرمان من مباهج 
للنفس  بالنسبة  ال��خ��اص  ه��و  ال��ح��ي��اة 
للبشر هي  النهائية  الغاية  وأن  البشرية، 
التي  بالحياة  لها  عاقة  ال  أخ��رى  حياة 
يعيشونها اآلن، وإن االمتناع عن التعبير 
عن االحساس وابتكار األفكار واالهتمام 
بالتعليم والفلسفة والعلم بكل تخصصاته 
االنسان،  بكرامة  يليق  ال  دنيء  هو عمل 
علوم  دراسة  تحريم  تم  ذلك  وفي سبيل 
وتعرض  القديمة،  وال��روم��ان  االغ��ري��ق 
ل��ازدراء  والنحاتون  والكتاب  الفنانون 
الشرسة  ال��ح��رب  ه��ذه  وإزاء  والتنمر، 
دس العلم رأسه في حفرة مظلمة خوفاً 
من أن يقطع الرأس، إن تسمية العصور 
بذلك  ج��دي��رة  اآلن  ت��ص��ب��ح  ال��م��ظ��ل��م��ة 
العصر أكثر من اي وقت مضى، إن العلم 

الغير،  واح��داً  اتجاهاً  يأخذان  والتعليم 
آب��اء  م��ن  المشاهير  أس��م��اء  وأص��ب��ح��ت 
الكنيسة هي وحدها من تتصدى للكتابة 
والقديس  "حيروم"،  كالقديس  والتأليف، 
"أوغ��س��ط��ي��ن"، وال��ط��ري��ف وال��م��ف��ارق��ة 
هذا  إل��ى  ليصا  ماكانا  أنهما  الكبرى 
المستوى من الكتابة لوال اطاعهما على 
اآلداب والعلوم الكاسيكية القديمة عند 
اليونان والرومان والمصريين، وهي ذاتها 
الناس  ُح��رم  التي  والعلوم  اآلداب  نفس 

منها بداعي أنها علوم زائفة. 
لقد أصبح القديسون هم أدباء وكتاب 
كتاباتهم  فتصبح  يكتبون،  المرحلة،  تلك 
ويقسمون  لتجاهلها،  مجال  ال  قوانين 
لمخلوقات  مدينة  مدينتين،  إلى  الكون 
التفكير  لله، ولعل في هذا  الله، ومدينة 
فمن  لمنطق،  وإرب��اك��اً  لمفاهيم  خلطاً 
يستطيع بعد ما كتبه القديس أوغسطين 
بيد  مكتوب  نص  على  يعترض  أن  مثًا 
صفة  استعاروا  قد  الكهنة  م��ادام  بشر، 
ال��خ��ال��ق ل��ي��ف��رض��وا ع��ل��ى ال��م��خ��ل��وق ما 

يريدون فرضه ؟ 
التعليم في القفص :

وص��ل  ل��ق��د  التعليم،  م��ن  ب��د  ال  ك���ان 
وصل  لكنه  الكهنة،  إلى  اإلحساس  هذا 
مع إحساس آخر يقول إن التعليم خارج 
الديني هو  التعليم  الكنيسة، وهكذا كان 
المدارس  فأنشأت  به،  المعترف  وح��ده 
في األديرة على نطاق واسع، وفي كل دير 
كان قد تواجدت مدرسة صغيرة مع عدد 
من الذين كانوا قد تفرغوا لنسخ الكتب 
الدينية التي تؤهل طلبتها ليصبحوا فيما 
بعد قساوسة يعملون في سلك الكهنوت، 
كلها  أوروب���ا  ل��دخ��ول  الطريق  ممهدين 
تجت سيطرة كنيسة واحدة هي الكنيسة 
ال  التي  الصارمة  بتعاليمها  الكاثوليكية 

تقبل بالجديد .
هذه  ف��ي  الطلبة  يتلقاه  ك��ان  م��ا  ك��ل 
ال���م���دارس ال��دي��ن��ي��ة ك���ان ذل���ك ال��ق��در 
الضئيل الذي يؤهلهم للدخول في السلك 

الكنسي.
ولكن  الموسيقى،  يدرسون  كانوا  لقد 
الدينية  األلحان  وع��زف  معرفة  لغرض 
يدرسون  وكانوا  الطقوس،  ألداء  الازمة 
ال��ات��ي��ن��ي��ة، ول��ك��ن ل��غ��رض ق����راءة كتب 
االنجيل  واسفار  والقديسين  القساوسة 
الحساب  ي���درس���ون  وك���ان���وا  وال���ت���وراة، 
ولكن  والهندسىة،  والفلك  والرياضيات 
ليتمكنوا من تحديد تاريخ األعياد وأيام 

القديسين . 
كل شيء كان ينساق نحو ذلك الهدف 
كله  وال��ك��ون  ل��ه��م،  كله  ال��ك��ون  المعلوم، 
تابع، والكون كله ال يقرأ، وإن قرأ الكون 

فسوف يقرأ ما يريدونه له أن يقرأه . 
لثقافة عصور  كاملة  حياة  إنها سيرة 
متطاولة ماتت منذ ألف سنة لكن ثقافتها 

ترفض إلى اآلن أن تموت .) يتبع (
--------

مجلة  من   40 العدد  *افتتاحية 
الليبي الثقافية .

ثقافة القرون الوسطى )1( 

■ بقلم: الصديق بودوارة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

صوُت الحنين 

لذيذ الفكر

ربما..

صوُت الحنين يدُق باَب فؤادي 
َواريُته ... فازداد طول سهادي 

***
و َأِملُت أن ألقى الحبيب فربما 

يحلو السهاد و لو عفيُت رقادي 
***

أقبلُت نحو وسادتي فاستنفرت
ريشاُتها من دمعة اإلْرَماِد

***
وجثوُت عند وريقٍة قد ُخضبت
بدِمي، وإذ بَها ُصّيَرت كرمادي 

***
فشهقُت لم أشهق لمثلها شهقًة
وتزلزلت ُشغفي فُهّز عمادي 

***
فنظمت هذا النظم دون وريقٍة
وجعلت من كفِّ اليدين وسادي 

***
لكنني لم أستطع فتكسرت

في جوِف قلبي سالسُل األصفاد
***

وتفجرت مني الَحميٌة ، باذخًا
بالوِد والَسكراِت واألحقاِد 

***
ماٍض كسهٍم ال يطيبه موضٌع 
ال حاز ِحّبًا ال أعاَف العادي 

***
أخويُت ريحا صّفرت وبمطلعي 

أذكيُت حربًا لم ُترْد إخمادي 
***

والّنبُل خلفي حطمتها صعقتي 
والَسفَح ُحزَّ و بارتداٍد بادي 

***
هذا ألن الصوت دّق بخافقي
أّن الحنين إلى العزيز ُينادي

***
صار السديُم كسفح أرض ُعّبدْت
بالنجم،  واألقماُر سرُج جوادي 

***
واألرَض أنُظُرَها كأنها عوسٌج

متشابٌك ، كمشاعري و بالدي 
***

والثمَر- آٍه من ثمارها بالندى 
ومَن الُجروح ولذِة اإليَجاِد

***
ومن ارتواِء الحّب في قسماتها 

أنا غارٌق ال أرتضي إنجادي 
***

آه ومن حب الفتاة وِمْن َهوى
الُعشاِق لحَظ َتنافر األّضداد  

***
آٍه ومن نظم المشاعر بالنوى 

بين الشغاف بحرِف أهل الضاِد
***

أنا يا حياة الوجِد أرُقُب بالهوى 
من عند ذاك النجم روَح  فؤادي 

***
واريُت شوقي عن عيون معارفي
فذهبُت للنجم ُأناجي ُمرادي 

***
فلعلني ألقاك عند بحيرٍة 
أو عند جنِة ُنزهة األجداِد

***
أو أن أراك على مشارف باحتي
بالشوق ترتقبيَن َعوَد النادي 

***
ولعل صوت حنيننا ُيلقي بنا 

في جنة العشاق و األنداِد
***

آتيك سهمًا مسرعًا ومدمرًا
ُكّل النجوِم فأنِت نجمي البادي

 ، الجسد  ل��ذي��ذ  ع��ن  بحثًا  حياتك  تكن  ال 
تأملت في الملذات فاوجدتها درجات وأعالها 
نعم   ( الصالحات  وعمل  العلم  طلب  ملذات 
العمل الصالحات بأنواعها يعطي لألنسان لذة 

خاصة ( 
القاع  إلي  بنا  تهوي  الجسد  لذة  في  األناناس 
واألنغماس في لذة الفكر ترتقي بنا إلي القمة 
الفكر  لذيذ  في  التنوع  عن  المستمر  البحث 
والعمل الصالحات يداويه وهذا مشاهد واضح 
وصفه  كما  الجسد  ل��ذات  ف��ي  والمنغمس   ،

الشاعر 
"ّفما هو مقتول ففي الموت راحة 

وال هو ممنون عليه فيعتق "
ولكنه أسير متذبذب بين الحياة والموت.

صوت ما يجرني إلى أن أنعتق من ذاتي وأعتنقها في 
آٍن واحد.. يدفعني بأن أرى ما وراء المشهد وأعرف 
ُتثير  لوعاٍت  أرى  حدوثه..  بعد  ما  ضريبة  جيًدا 
في نفسي الدهشة والريبة.. أنظر لها كأنها بداية 

إلقتالع أبواٍب جديدة ...
يوٍم  كل  يتساقطون  وضحايا  ح��رب..  بدون  موتى 
تعلو  هزلية  ضحكات  سيطرة..  ودون  رادٍع  دون 
المكان ُهنا.. بينما يهز طبلة ُأذني صوُت أنين ُمريع 

في ذلك الجزء من العالم.. 
ذلك  ُكل  لينتهي  صارًخا  صمًتا  أصمت  بأن  أشتهي 
ندفعها  فاتورة  للصمت  يكون  ال  فربما  البؤوس.. 
فال  صمتي  من  القدر  يخجُل  ربما  أو  للُصراخ..  كما 

يستمر في إسقاط أوراقي مرًة أخرى ..
عقولنا  تفقدنا  التي  األق��دار  بأن  أعرف  اليوم  أنا 
بل  تاريخنا،  ُكتب  في  ُتدون  وال  تندثر  أن  تستحُق 

وال حتى بين طياِت عقولنا ..
وأعرف أيًضا بأن إقتالع الذكريات الُمرة ألمر بشبه 
مستحيل.. ولو تناسيتها ستكون بادية عليك فهي 

من صنعتك ... 
كل شيء يبتدئ لسبب وينتهي لسبٍب أخر، فربما لو 
غيرنا عقولنا واستبدلناها بأخرى لزال كُل ُمسبٍب 

لنكبٍة من فرط تخوفَك ُكنت تظن بأنها أبدية.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: رنا عبدالحميد بكار

■ بقلم: حنين صالح المسماري

األمهات

اغتراب

■ بقلم: هاجر الحداد 

■ بقلم : علي الكرغلي 

العالم،  مايفسده  أمك  لك  ُتصلح 
من  ت��خ��رج  ع��ادي��ة  كلمات  فليست 
يعدل  اطمئنان  شعور  إنها  لسانها 
أن  حتى  المضطربة  قلبك  نبضات 
وحدها  تترتب  ب��ه  التي  الفوضى 

لمجرد سماع نبرة صوتها..
تأتي  ث��م  ح��زي��ًن��ا  إليها  ت��ذه��ب 
بدورها في مواساتك وتنسيك همك 
وتصنع لَك ابتسامة ساخرة فتدرك 

أن ال شيء يستحق..
ت��س��ع��ى ج���اه���دة ل��ت��وف��ي��ر كل 
أظنها  قليلة  ث��وان��ي  ف��ي  ماتطلب 
إنسان  مجرد  ليست  بطلة  ُخلقت 

عادي!
مافيها  كل  بأن  تشعر  أنك  حتى 
لمرض  ش��ف��اًء  أو  م��ا  لمشكلة  ح��ل 
لظلمة  ض��وء  وب��ؤرة  لبؤس  وذه��اًب��ا 
سائر  عن  الله  ميزها  لهذا  حالكة، 

الخلق..
الدنيا  إح��داه��م��ا  ج��ن��ت��ان  ه��ي 
ذات  وألخ��رى  بوجودها،  ستتمتع 

خلود فتنعم بها..
-إن كسبت رضاها كن على يقين 

مفتاح الجنة في يدك..
األمهات يشبهن األقدار الجميلة 
بل إنهن معجزات اإلنقاذ في لحظات 

اليأس األخيرة.

جاءت تخاِطُبِني بجرٍح غائِر
والوجُه مدفوٌن كرْسٍم خائِر

.
والعيُن مطفَأٌة كَأنَّ بريَقَها

ما كاَن يوًما غاَيًة لُمَخاِطِر
.

قد كاَن فيما كاَن ناصَيَة الهَوى
كم فيِه ِمن أمٍل لنصَرِة ثائِر

.
اليوَم يخُبو ُنوُرُه وضَياؤُه

ويظلُّ مسُجوًنا بغّصِة حاِئِر
.

كانْت تخاطُبني وكاَن حِديُثَها
تي وتَناُثِري عِبًقا برغِم تَشتُّ

.
كاَنت تخاطُبِني وكنُت بوْجِهها

علًقا برْغِم تخوِفي وتناُفري
.

قد كنُت أخَشى اْلُحْسن 
في ما قد مضى

اليوَم أْكتبه بنْزِف مشاِعري
.

اليوَم أكتُبُه بغيِر هداَيٍة
لكأّن حسَن اأَلمِس زاَن خواِطري

.
كاَنت تخاِطبني ولْم أُك مْصِغًيا

لكْن أواِفُقها لسلَطِة جاِئِر
.

اْلحسُن جْوٌر ال َأماَن بقْرِبِه
كيَف األماُن بقرِب سْيٍف باِتِر؟!

.
الحسُن يسَحُر َمن َلُه عهٌد ِبِه

ماذا نقوُل لحسِن أّوِل ساِحر؟!
.

الشاِعُر المجنوُن ُجّن ِبسْحِرِه
من ذا يكوُن لُه بربِّ الّشاِعِر..؟!

.
َأنهْت محادثِتي بوْجٍه عابٍس

والدمُع منسِكٌب كسْيٍل هاِدِر
.

مسَحْت مدامعَها بوجِه قماشٍة
وأتْت تخاطُبِني بصْوٍت جاِسِر:

.

_ )عْش مبَعًدا طوَل الّسنيَن ُمساِفًرا
وِإَذا مَرْرَت اْمُرْر ُمُروَر اْلعاِبِر

.
من غيِر تسِليٍم يذّكرِني الَهوى

ويعيُد ذكرى كسَرتي وخساِئري
.

ُه ال بأَس ِإْن ذْقت الفراَق ألنَّ
ِتي وَظَفاِئري ذاقْتُه قبَلَك ُحلَّ

.
الذْنُب ذْنُبَك َلو َسمْعَت شَكاَيِتي

وسترَت آاَلِمي ببعَض غفاِئِر
.

لجنيَت كلَّ القرِب مّني والُمنى
ولُكنَت تْلهو دوَن َأّي َسواِتِر(

.
ُف عْن سواِد نهاِرنا َومضْت تَكشِّ

وجفاء أّياٍم وعْيٍش فاِتِر
.

ما ضرَها َلو آثَرْت بحفاَوٍة
ورضت بأن نحيا بوصٍل واِفِر

.
ي ألفُت بفقِدها قوُلوا لها إنِّ

كفِني وتابوِتي ودْرَب مقابِري
.

ي نسيُت بباِبها قوُلوا لها إنِّ
قلِمي وحْبري والّدوى ودفاِتري

.
ِني ُل دمِعِك َغرَّ قولوا لها شالَّ
قد كنُت َأحسُبُه رحيَق أزاِهِر

.
قولوا لَها ميَناُء عيِنِك واِسٌع

أيِضيق عن ُسفِني وَبعض بواِخري
.

قوُلوا لدرَنَة ياسمينك ُمْزِهٌر
ال تحرِميِني ِعطَرُه وُتغادري

.
الّذْنُب َذْنُب الُحسِن 

ما ذْنِبي أنا
ل َناِظري..؟! لِني وذلَّ إن كان ضلَّ

وقعت الجريمة دون أي دليل
كان مضطجًعا على سريره يخطط 
ألمٍر ما ويبدو أنه مهم، حتى أن لبه 
يلحظ  لم  جعله  مما  األمِر  في  شرد 
اآلن  الساعة  ومنعًشا،  رائًقا  الجو  أن 

الواحدة بعد منتصف الظهر.
انقلب على الجهة األخرى ليدرأ ما 

في دماغه من وساوس وأفكار.
الشمس  من  المائل  الشعاع  ف��رأى 

رأسه  في  فبرقت  "الِسرانتي"  بفعل 
فكرة.

اح��ت��راًم��ا  مخدعه  م��ن  لها  وق���ام 
وتقديًرا.

تنفيذها  على  ال��ع��زم  عقد  ث��م 
وقف  الباب،  صوب  مباشرًة  فاتجه 
نظر  يمينا  نظر  ناصيته  عند  قليال 
يساًرا لم يجد أحًدا في الممر، مشى 

المطبخ  صوب  أصابعه  أط��راف  على 
ودقات قلبه تزداد ترنًما.

شديد  ببطئ  األول  ال���ّدرج  فتح 
كسرًة  وأخذ  أحد،  يالحظه  ال  حتى 
من الخبز وغمسها غمستين في قدر 

المعكرونة التي لم تستوي بعد. 
وولى هارًبا صوب قفص العصافير 

كأن شيًئا لم يكن.

■ بقلم : عالء الدين كويدير 
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حوادث

قوة مشتركة 
تقبض على مجرم أطلق النار على مواطن وابنته  في البيضاء

ادعى تعرضه للخطف لسرقة أموال الشركة

 الديوان / خاص
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ت��م��ك��ن��ت 
كشف  م��ن  الجنائي  للبحث 
مالي  مبلغ  س��رق��ة  تفاصيل 
وذه����ب م���ن م��ن��زل م��واط��ن 
مدينة  في  بوعطني  بمنطقة 
وهو  ج���اره  قبل  م��ن  بنغازي 
لمدة  إج��ازة  ك��ان في  سجين 

أيام.
دينار  ألف   100 سرقة 

ومصوغات ذهب
تفاصيل القضية صرح بها 
الناطق باسم البحث الجنائي 
مساعد ضابط وليد العرفي 
معلومات  ورود  بعد   : قائًا 
التحريات  مجموعة  ألعضاء 
واالس��ت��دالل  التحري  ب���إدارة 
بشأن ت�ع�رض مواطن لواقعة 
وق��دره  مال�ي  مبل�غ  س�رقة 
دينار ومصوغات  ألف   100
من�زله  داخ�������ل  م���ن  ذه��ب��ي��ه 
الكائن بمنطق�ة بوعطني م�ن 
قب�ل مجهولين وكذلك إحداث 

اتاف� ب�المنزل.
ت�م   : قائًا  العرفي  واصل 
بالواقع�ة  محض�ر  اع�����داد 
التحري�ات  أعض�اء  وتكلي�ف 

المش�تكي  رفق�ة  باالنتق��ال 
لمس�رح  معاين��ة  ألج�������راء 
ال��ج��ري��م�����ة ح��ي�����ث الح���ظ 
التحري�ات  مجموع�ة  أعض�اء 
الح�ائ�ط  عل�ي  أرج�����ل  أث�����ار 
ومنزل  المشتكي  من�زل  ب�ي�ن 

جيران�ه".
سرقة

وأضاف أنه "بتكثيف العمل 
توصل  والبحث  التحري  عبر 
التحريات  مجموعة  أعضاء 
منزل  ب��أن  تفيد  لمعلومات 
لمنزل  ال��م��اص��ق  ال��ج��ي��ران 
ال��م��ش��ت��ك��ي ل��دي��ه��م أب���ن من 
وهو  الجنائية  السوابق  ذوي 
اإلص��اح  بمؤسسة  م��وق��وف 

واقعة  خلفية  على  والتأهيل 
سرقة مشابهة. 

ك����م����ا ت����وص����ل أع����ض����اء 
لمعلومة  التحريات  مجموعة 
تفيد  العرفي  بحسب  أخ��رى 
ال��ع��ائ��ل��ة صاحبة  أب���ن  ب���أن 
لمنزل  ال��م��اص��ق  ال��م��ن��زل 
السجن  خ��ارج  ك��ان  الشاكي 
ومتواجد بالمنطقة في تاريخ 
على  لحصوله  وذلك  الواقعة 
إجازة العيد من قبل مؤسسة 
ما  وه��و  والتأهيل  لإلصاح 
في  أول  ف��ي��ه  مشتبه  جعله 

الواقعة.
شكوك

أعضاء  شكوك  من  م��ازاد 

ذلك  حول  التحري  مجموعة 
هو  )ج��ارال��ش��اك��ي(  السجين 
جديدة  سيارة  بشراء  قيامه 
بنفس توقيت السرقة بحسب 
عليها  ت��ح��ص��ل  م��ع��ل��وم��ات 

األعضاء أثناء التحري.
اعترافات المتهم 

وتابع العرفي أنه : بناء على 
تم  التي  السابقة  المعلومات 
المحضر  ع�رض  ت�م  جمعها 
وأخ�ذ  العامة  النيابة  على 
لمؤسس�ة  ب��االن��ت��ق��ال  االذن 
الكويفية   والتأهي�ل  اإلصاح 
به   المشتبه  مع  وباإلستدالل 
وتم  إليه  نسب  بما  اع��ت��رف 
المبلغ  م��ن  ج���زء  اس��ت��رج��اع 
المسروق ويقدر ب 22400 
دي���ن���ار وك���ذل���ك اس��ت��ح��ض��ار 
بشرائها  ق��ام  التي  المركبة 
واس���ت���رج���اع ال��م��س��روق��ات 

الذهبية 
تصريحاته  العرفي  وختم 
ب��أن��ه ت��م ات��خ��اذ اإلج����راءات 
وتم  حياله  الازمة  القانونية 
إلي  القضية  محضر  إحالة 

النيابة العامة.

الديوان / خاص
القبة  بمدينة  األم���ن  رج���ال  أل��ق��ى 
الجنسية  يحمل  واف���دا  على  القبض 
المصرية  قام بالشروع  بقتل مواطن 
وابنته في مدينة البيضاء بإطاق النار 

عليهم .
شروع في القتل      

القبة  أم��ن  لمديرية  ب��ي��ان  وح��س��ب 
على  ال��رس��م��ي��ة  صفحتها  ع��ب��ر  ن��ش��ر 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
فإن عملية القبض تمت  بالتعاون مع 
أمن  مديرية  ف��ي  التحريات  أع��ض��اء 

البيضاء.
وق���ال م��دي��ر أم���ن ال��ب��ي��ض��اء ال��ل��واء 
له  مصور  تصريح  في  البسطة  خالد 
على شخص  النار  أطلق  المتهم   : إن 
وابنته ثم الذ بالفرار إلى القبة مضيفا 
أن معلومات وصلت حول اختبائه في 
استهدفته  حيث  االستراحات  إح��دى 

ونجحت  المديريتين  من  مشتركة  قوة 
في القبض عليه.

م���ن ج��ان��ب��ه  وج���ه ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
ظرف  في  التحقيق  بمباشرة  وك��اءه 
الحالة  ومتابعة  ساعة  وعشرين  أرب��ع 
اطلق   الذي  وابنته  للمواطن  الصحية 
المجرم النار عليهم في مدينة البيضاء 
وسماع شهادة كل من يمكن الحصول 
منه على إيضاحات تعزز الدليل القائم 

ضد الجاني.
اختباء المجرم في القبة

النائب  مكتب  ن��ش��ره  ب��ي��ان  وأف����اد 
"قسم ضبط  بأن  العام على فيسبوك 
مارس  واالتصاالت  المعلومات  شؤون 
ال��ت��ي يستلزمها  ال��دع��م  إج�����راءات   
التحقيق االبتدائي وتعزيز الدليل حتى 
الجاني  اختباء  م��ك��ان  تحديد  ج��رى 
المتواري عن األنظار في مدينة القبة.

الديوان / خاص
ك��ش��ف��ت م��دي��ري��ة أم����ن م��ص��رات��ة عن 
وسرقة  بالخطف   ال��ك��اذب��ة   االدع�����اءات 
لدى  يعمل  مندوب  ادعاها  التي  األم��وال  
استيائه  بعد  بالمدينة  الشركات  إح��دى 
على مبالغ مالية تخص الشركة التي يعمل 

بها .
إدعاء الخطف 

ب��داي��ة  ف���إن   للمديرية  ب��ي��ان  وب��ح��س��ب 
الواقعة تعود إلى تقدم مواطن بباغ حول 

على  وملقى  اليدين  مكبل  شخص  وج��ود 
الطريق الساحلي بمنطقة الدافنية فتوجه 
الموقع  إلى  الدافنية  شرطة  مركز  أف��راد 
إنه  قال  الذي  الشخص  هذا  على  وعثروا 
يونيو  شهر  منتصف  في  للخطف  تعرض 
في  استوقفوه  مجهولين  قبل  من  الماضي 

منطقة الخروبة. 
رواية كاذبة

وقال الشخص المكبل بحسب المديرية 
لسرقة  آل��ي  بساح  ه��ددوه  خاطفيه   : أن 

مبلغ مالي معه ثم اقتادوه إلى مكان مجهول 
قبل أن يلقوا به على الطريق الساحلي.

المديرية أكدت أن " رجال األمن تحفظوا 
على الشخص وبعد البحث والتحري وجمع 
للخطف  يتعرض  لم  أنه  اتضح  المعلومات 
أو السرقة بل إنه ادعى هذا األمر لسرقة 
وتقدر  بها  يعمل  التي  الشركة  من  أم��وال 
دوالر  آالف  وعشرة  دينار  ألف   40 بنحو 
ثم  القانونية  اإلج��راءات  معه  اتُخذت  وقد 

أُحيل إلى جهات االختصاص.

الديوان / خاص
إلقاء   ع��ن  بنغازي  أم��ن  مديرية  أعلنت 
المخدرة  المواد  القبض على أحد مروجي 
مركبة  بسرقة   متهم  الماجوري  بمنطقة 
ومبلغ مالي من منزل مواطن كما أنه أحد 
المتعدين بكتابة عبارات تسيء للدولة على  
وقت  ف��ي  بنغازي  جنوب  محكمة  ج���دران 

سابق.
تصريحات مديرية األمن 

المديرية ووفق منشور لها عبر صفحتها 
إلقاء   : أن  قالت  فيسبوك  على  الرسمية 
القبض على المتهم جاء عقب شكوى تقدم 
وجاء  العامة  التحريات  لقسم  مواطن  بها 
فيها أن منزل الشاكي  قد ُسرق أثناء وجوده 
المجهول  ال��س��ارق  وق���ام   ال��م��رج  بمدينة 
بسرقة مبلغ خمسة آالف دينار ومركبة آلية 
)نوع شفر- سوداء اللون( وجهازي الب توب 

وهاتفين وجهاز باي ستيشن حديث.
وأض���اف���ت أن����ه ب��ع��د ان��ت��ق��ال أع��ض��اء 
التحريات لمكان الواقعة بمنطقة القوارشة 
جرى  الفاعل  عن  المعلومات  جمع  وعقب 
الماجوري  بمنطقة  تواجده  مكان  تحديد 
بالمواد  اإلتجار  يمتهن  كونه  العيادة  بجوار 

المخدرة.
قبض في غضون ساعتان 

خال  المتهم  ضبط  المديرية  وأك���دت 
وبحوزته  متلبًسا  الشاكي  باغ  ساعتان من 
17 قرًصا من حبوب الهلوسة )أرتان( و20 

قطعة من مخدر الحشيش ".
منشور  وبحسب  عليه  المقبوض  المتهم 
الشاكي  منزل  بسرقة   " اعترف  المديرية 
واالت����ج����ار ف���ي ال���م���خ���درات ف��ي��م��ا ج��رى 
اس��ت��رج��اع ال��م��رك��ب��ة ال��م��س��روق��ة م��ن قبل 

أعضاء التحريات.
أعمال تخريبية

بين  من  واح��ًدا  ك��ان   " بأنه  اعترف  كما 
جنوب  محكمة  هاجمت  التي  المجموعة 
على  للدولة  تسيء  عبارات  وكتبت  بنغازي 

جدران المحكمة .
كما اعترف أيضا بحسب المديرية  بأنه 
قام بحرق إطارات بجزيرة حي الفاتح سابًقا 
برجال  الخاصة  بالغرف  النيران  وإض��رام 
نيران  وأطلق  الماجوري  بمنطقة  ال��م��رور 
على أعضاء قسم شرطة النجدة المكلفين 
حماية مصحة المروة مما أدى إلتاف جزء 

من المصحة .

مديرية أمن بنغازي 
تقبض على  سارق وُمدان بكتابة عبارات 

مسيئة على جدران المحكمة 

خرج من السجن لقضاء إجازة العيد فسرق منزل جاره
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ت��ق��دم ال��س��ي��د رئ��ي��س دي���وان 
مجلس النواب األستاذ ”عبدالله 
المصري الفضيل” بأحر التهاني 
وأع��ض��اء  لرئيس  وال��ت��ب��ري��ك��ات 
 – الصقور  ن��ادي  إدارة  مجلس 
الاعبين ورابطة  طبرق وجميع 

مشجعي النادي بمناسبة صعود 
الليبي  ال����دوري  إل���ى  ال��ص��ق��ور 
السيد  تسلم  ح��ي��ث  ال��م��م��ت��از، 
ن���ادي  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
الصقور األستاذ ”سعد المبري” 
دي��وان  رئيس  نائب  من  التهنئة 

مجلس النواب نيابة عن السيد 
عدد  وبحضور  ال��دي��وان  رئيس 
من  وعدد  اإلدارات،  م��دراء  من 
ال��ن��ادي  إدارة  م��ن  المسؤولين 
وراب����ط����ة م��ش��ج��ع��ي ال��ص��ق��ور 

وُقدامى الاعبين.

النواب  مجلس  دي��وان  فريق  تحصل 
الوفاء  بطولة  في  الثاني  الترتيب  على 
لكرة القدم الخماسية للقطاعات العامة 
طبرق 2022م والتي شارك فيها 32 
العامة  القطاعات  مستوى  على  فريقاً 
بالمدينة، كما تحصل فريق ديوان مجلس 
النواب على كأس افضل العب وهداف 
بملعب”الفقيه”  اقيمت  التي  البطولة 
حيث  ط��ب��رق،  بمدينة  المختار  ب��ن��ادي 
حضر حفل اختتام البطولة نائب رئيس 
“رسمي  الدكتور  النواب  مجلس  دي��وان 
ب��ال��روي��ن” وع��دد م��ن م���دراء اإلدارات 

والمكاتب بالديوان.
نيابة عن  الديوان  نائب رئيس  وقدم 
االستاذ  ال��ن��واب  مجلس  دي��وان  رئيس 
“ع��ب��دال��ل��ه ال��م��ص��ري ال��ف��ض��ي��ل” ق��دم 
الشخصيات  م��ن  لعدد  “ال��وف��اء”  درع 

رحمة  إلى  انتقلت  التي  طبرق  بمدينة 
ولما  لمجهوداتهم  وتقديراً  الله عرفاناً 
قدموه من خدمات للمدينة في مختلف 

المجاالت.
لبطولة  الُمنظمة  اللجنة  قدمت  كما 

الوفاء لكرة القدم الخماسية للقطاعات 
العامة طبرق شهادة شكر وتقدير لديوان 
أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر  ال��ن��واب،  مجلس 
البطولة التي اختتمت يوم أمس انطلقت 

في منتصف شهر يونيو الماضي .

أعلن االتحاد العام الليبي لكرة السلة  
أن فريق االهلي طرابلس سيمثل  كرة 
األفريقية  البطولة  في  الليبية  السلة 

أواخر شهر سبتمبر الُمقبل .
كرة  بنغازي  األه��ل��ي  فريق  وسيمثل 
البطولة  منافسات  في  الليبية  السلة 
أكتوبر  شهر  خ��ال  بالكويت  العربية 

القادم .
المنتخب  أن  ال��ع��ام  االت��ح��اد  وأف���اد 
لديه مشاركات خارجية  الليبي ستكون 
بطولة  تصفيات  رأس��ه��ا  ع��ل��ى  ه��ام��ة 
القادم  نوفمبر  شهر  خ��ال   أفريقيا 
والبطولة العربية للمنتخبات في تونس   

شهر ديسمبر الُمقبل . 

رئيس ديوان مجلس النواب يتقدم بأحر التهاني لنادي 
الصقور بمناسبة صعود النادي إلى الدوري الليبي الممتاز

فريق ديوان مجلس النواب يتحصل على الترتيب الثاني في 
بطولة الوفاء لكرة القدم الخماسية للقطاعات العامة طبرق

األهليان طرابلس وبنغازي لكرة السلة سيمثالن كرة 
السلة الليبية في المحافل االفريقية والعربية

الديوان - ريميسا 
الماضي  ي���وم األرب���ع���اء  ج���رت م��س��اء 
المغرب،  ف��ي  ال��س��ادس  محمد  بمركب 
اتحاد  منطقة  تصفيات  قرعة  م��راس��م 
شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم 
التي  عاماً،   20 تحت  للشباب،  أفريقيا 

تستضيفها ماعب مصر عام 2023.
السويس  بملعب  ال��م��ب��اري��ات  وت��ق��ام 
الرياضي في شكل بطولة مصغرة، يتأهل 
نهائيات  إلى  األول  المركز  منها صاحب 

كأس أمم أفريقيا للشباب.
مباشرة  ال��م��ص��ري  المنتخب  وت��أه��ل 
البلد  باعتباره  القارية،  النهائيات  إل��ى 
الوطني  المستضيف، وسيستهل منتخبنا 
ثم  الجزائر،  منتخب  بمواجهة  للشباب 
سيلتقي  ثم  التونسي  المنتخب  سيلتقي 

منتخب المغرب في آخر اللقاءات.
وأسفرت القرعة عن المباريات التالية:

الثاثاء 18 أكتوبر 2022
المغرب – تونس.
ليبيا – الجزائر.

الجمعة 21 أكتوبر
الجزائر – المغرب.

تونس – ليبيا.
االثنين 24 أكتوبر

المغرب – ليبيا.
الجزائر – تونس.

بطولة  لقب  النصر  ن���ادي  حقق   
الفوز  عقب  للشباب  اليد  لكرة  ليبيا 
في المباراة النهائية على حامل اللقب 
الجزيرة  نادي  الماضية  النسخة  في 

زوارة.
الشوط  إن��ه��اء  ف��ي  النصر  ون��ج��ح 
 )  11-17 ( بنتيجة  لصالحه  األول 
وأعاد الكّرة في الشوط الثاني لتنتهي 
المباراة بتفوق الفحامة بنتيجة ) 35 

( مقابل ) 22 ( . 
اقيمت  التي  المباراة  وشهدت     
إث��ارة  بالبيضاء  الرياضية  بالمدينة 
كبيرة ولكن الغلبة من الناحية البدنية 
المباراة  مجريات  أغلب  في  والفنية 
كانت من نصيب شباب النصر، وهذا 

ما انعكس على نتيجة المباراة. 

سحب قرعة تصفيات 
شمال أفريقيا المؤهلة 
لنهائيات بطولة أفريقيا

شباب النصر أبطال 
ليبيا لكرة اليد عقب 
الفوز على الجزيرة 


