
يومي  الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  استأنف 
األول  النائب  برئاسة  الماضيين  والثالثاء  االثنين 
النويري”،  ”ف��وزي  السيد  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
االثنين  ي��وم  جلسة  ف��إن  بليحق”  ”عبدالله  السيد 
مدينة  في  بمقره  المجلس  عقدها  التي  الماضي 
المواطن  تسليم  واقعة  مستجدات  ناقشت  بنغازي 
االمريكية  المتحدة  للواليات  المريمي”  “أبوعجيلة 
مجلس  قرر  باستفاضة  البند  هذا  مناقشة  وبعد 

النواب مايلي :
لجنة  من  مكونة  برلمانية  لجنة  اختيار  أوال- 
الخارجية و اللجنة التشريعية ولجنة العدل بمجلس 

النواب لمتابعة الواقعة .
ثانيا- مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق 
“أبوعجيلة  ال��م��واط��ن  ع��ن  ال��دف��اع  يتولى  قانوني 

المريمي” ومتابعة القضية .
إحاطة  بتقديم  العام  النائب  مخاطبة   – ثالثاً 
لمجلس النواب حول واقعة التسليم، واخيراً إضافة 
مادة في القرار الذي اقره مجلس النواب سلفاً حول 
يتم  بحيث  المريمي”  “أبوعجيلة  المواطن  قضية 
تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقباًل من 

قبل أي جهة.

يوم  الرسمية  النواب في جلسته  وناقش مجلس 
والرياضة  الشباب  قانون  الماضي مشروع  الثالثاء 
والعمل  ال��ش��ب��اب  للجنة  إح��ال��ت��ه  المجلس  وق���رر 
السيد  ق��دم  كما  النهائية،  للمراجعة  بالمجلس 
النائب األول لرئيس مجلس النواب إحاطة للمجلس 
حول لقائه بالسيد النائب العام صباح يوم الثالثاء 

الماضي بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

المريمي” “أبوعجيلة  ال��م��واط��ن  ع��ن  ال��دف��اع  يتولى  قانوني  ف��ري��ق  تكليف  ي��ق��رر  ال��ن��واب  مجلس 
12www.aldiywan.ly صفحةالسعر لالفراد: دينار واحد / للمؤسسات : 3 دينار15 جمادى اآلخرة  1444هـ الموافق 8 يناير 2023م العدد )208(        السنة الخامسة  األحد
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باشاغا يوجه بالشروع في دراسة 
إنشاء مطبعة خاصة بوزارة التعليم

اخبار

اخبار

ص2

ص3

رئيس لجنة شؤون النقابات واالتحادات 
والروابط المهنية يجتمع مع نقيب أطباء 
األسنان ونقيب المهن الطبية المساعدة

ص9

ص9

النائب حمد المجبري يناقش مع 
القطراني سير عمل بلدية اجخرة

النائب مهدي مسعود 
يناقش تفعيل دور شركة 

المطاحن واألعالف

التقى السيد رئيس مجلس النواب 
لجنة  ص��ال��ح”،  “عقيلة  المستشار 
مدينتي  واس��ت��ق��رار  اع��م��ار  إع����ادة 
للظروف  والتصدي  ودرن��ة  بنغازي 
مجلس  قبل  من  المشكلة  الطارئة، 
رئيس  السيد  بحث  حيث  ال��ن��واب، 
مجلس النواب مع اللجنة التي يرأسها 
كل  وبعضوية  العريبي،  حاتم  السيد 
من السادة فرج اقعيم، وعبد الرحمن 
الخدمية  الملفات  م��ن  ع���دًدا  زي��د، 

المختصة بها اللجنة.
وكان مجلس النواب أصدر القرار 
بشأن  2023م؛  لسنة   )2( رق��م 
تشكيل لجنة إعادة إعمار واستقرار 

مدينة بنغازي.
ووج��ه ال��ق��رار ف��ي م��ادت��ه األول��ى؛ 

علي  “حاتم  برئاسة:  لجنة  بتشكيل 
محمد مفتاح حسن” رئيسا، وعضوية 
“فرج محمد منصور رض��وان، وعبد 
الرحمن صالح عبد الرحمن”، إلعادة 
إع��م��ار واس��ت��ق��رار م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 

والتصدي للظروف الطارئة.
ون��ص��ت ال���م���ادة ال��ث��ان��ي��ة، على 
األم��وال  تحميل  مهاّم  اللجنة  تولي 
ليبيا  م��ص��رف  م���ن  ال��م��خ��ص��ص��ة 

المالية  الترتيبات  على  المركزي، 
وفقا للتشريعات النافذة، وأن توضع 
تخصُصها،  التي  المالية  المبالغ 
لمشروعات وأعمال مدينة بنغازي، 
ف���ي ح���س���اب خ����اص ب��ال��م��ص��رف 
اللجنة،  تصرف  وتحت  المركزي، 
تقارير  “إع���داد  كذلك  تتولى  وأن 
والعوائق  العمل  سير  عن  منتظمة 

التي تواجهها”.

النواب  لرئيس مجلس  األول  النائب  التقى 
بمقر مجلس  بمكتبه  النويري”  ”فوزي  السيد 
الثالثاء  يوم  بنغازي صباح  مدينة  في  النواب 
الصديق   ” السيد  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ال��م��اض��ي 
أعضاء  ال��س��ادة  م��ن  ع��دد  ال��ص��ور” بحضور 
النواب  مجلس  دي��وان  ورئيس  النواب  مجلس 

السيد ”عبدالله المصري الفضيل “.
الدعوة  على  بناًء  ُعقد  الذي  اللقاء  وبحث 
الرسمية التي وجهت من هيئة رئاسة مجلس 
االهتمام  ذات  العمل  مسائل  بحث  ال��ن��واب 
التحقيق  سلطة  تفاعل  ومبلغ  ال��م��ش��ت��رك، 
بمسؤولية  نهضت  التي  الواقعات  بعض  مع 

تحقيقها، ومدى التطور اإلجرائي المتعلق بها.
بين  التكامل  تعزيز  سبل  اللقاء  تناول  كما 
السلطتين، ورفد فاعلية تواصل هيئة النيابة 
األعمال  بتقييم  المختصة  اللجان  مع  العامة 
ودعم  الرقابية  األجهزة  ومتابعة  التشريعية، 

المصالحة الوطنية.

ق�����ال رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب، 
المستشار عقيله صالح، في كلمة له 
القاهرة،  في  صحفي  مؤتمر  خ��الل 
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  رفقة 
خالد المشري، ورئيس مجلس النواب 
الجبالي،  حنفي  المستشار  المصري 
بين  التقارب  على  شجعت  مصر  إن 
توافق  نحو  للدفع  الليبية  األط���راف 
إلى حلول  الوصول  بهدف  ليبي  ليبي 
نهائية لالنقسام السياسي، الذي أثر 

سلباً على حياة المواطن الليبي.
وأشار رئيس مجلس النواب خالل 
كلمته في المؤتمر الصحفي أن مصر 

ليبيا  لمصلحة  ت���ردد  دون  ان��ح��ازت 
ودافعت  أزم��ت��ه��ا،  لتجاوز  والليبيين 
الليبيين  وساندت  ملل  أو  كلل  ب��دون 
عن  دافعت  كما  األزم��ة،  هذه  لتجاوز 
سيادة ليبيا وأوقفت التدخل األجنبي 

في شؤون الليبيين.
وأضاف المستشار عقيله صالح، 

أن مصر تدفع باتجاه احترام إرادة 
الليبيين في تقرير من يحكمهم عبر 
صناديق االقتراع، وتشجيعها الدائم 
االنتخابات  تنظيم  على  والمستمر 
أق��رب  ف��ي  والبرلمانية،  الرئاسية 
مصر  أن  إل����ى  م��ش��ي��راً  اآلج������ال، 
سياسيين،  الجميع  م��ع  ت��واص��ل��ت 

واجتماعيين  وفاعلين  وعسكريين 
دون وسطاء.

ال��ن��واب،  مجلس  رئ��ي��س  وأوض����ح 
ألجل  اللقاءات  لكل  مهدت  مصر  أن 
المنشأ  ليبي  ت��واف��ق  إل��ى  ال��وص��ول 
والصياغة، بهدف إنهاء حالة الصراع، 
بين  كبير  تقارب  أنه تحقق  إلى  الفتاً 
مجلسي النواب والدولة من نتائج هذه 

اللقاءات.
االتفاق على اإلسراع في  تم  حيث 
إنجاز المسار الدستوري، والعمل بكل 
ما يلزم للوصول إلى انتخابات رئاسية 

وبرلمانية في أقرب اآلجال.

رئيس مجلس النواب يلتقي لجنة إعادة اعمار واستقرار 
مدينتي بنغازي ودرنة والتصدي للظروف الطارئة

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي النائب العام

رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح: مصر انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا لتجاوز أزمتها

أص������در رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب، 
المستشار عقيله صالح، ورئيس مجلس 
يوم  بياًنا مشترًكا  المشري  الدولة خالد 
الخميس الماضي، في العاصمة المصرية 
القاهرة، أكدا فيه حرص المجلسين على 
للوصول  توافقي  دستوري  أساس  إنجاز 

إلى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشار البيان، إلى أنه تم االتفاق على 
أن تقوم اللجنة المشتركة بين المجلسين، 
بإحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين، 

إلقرارها طبقاً لنظام كل مجلس.
ال��ص��ادر  المشترك  ال��ب��ي��ان  وأض���اف 
خارطة  وض��ع  ت��م  أن��ه  المجلسين،  ع��ن 
عنها  يعلن  وم��ح��ددة  واض��ح��ة،  ط��ري��ق 
الح���ق���اً الس��ت��ك��م��ال ك���ل اإلج�������راءات 
االنتخابية،  العملية  إلت��م��ام  ال��الزم��ة، 
أو  والقوانين،  باألسس  تتعلق  التي  سواًء 
وتوحيد  التنفيذية  باإلجراءات  المتعلقة 

المؤسسات.
بيانهما،  ختام  في  المجلسان  وأش��اد 
قيادة  العربية  مصر  جمهورية  بجهود 
األج��واء  وتوفيرها  الحتضانها  وشعبا، 
المسار  م��ب��اح��ث��ات  إلج����راء  ال��م��ن��اس��ب��ة 
الدستوري التي أفضت إلى هذ االتفاق.

كافة  بجهود  المجلسان  أش���اد  كما 
رأسها  على  والمحلية  الدولية  األط��راف 
ليبيا،  لدى  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة 
الله  عبد  البعثة  رئ��ي��س  ف��ي  المتمثلة 
باثيلي، وكافة الدول الصديقة والشقيقة 
وسالمة  ليبيا  الس��ت��ق��رار  تسعى  ال��ت��ي 

ووحدة أراضيها.

مجلسا النواب والدولة يصدران بياًنا 
مشترًكا بشأن األساس الدستوري
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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

رئيس  نائب  اجتمع 
النقابات  ش��ؤون  لجنة 
والروابط  واالت��ح��ادات 
ال���م���ه���ن���ي���ة ب��م��ج��ل��س 
“جبريل  السيد  النواب 
اوح�����ي�����دة” م����ع ع���دد 
م����ن ال��م��س��ت��ش��اري��ن 
من  وع��دد  القانونيين 
النقابات  في  الخبراء 
والروابط  واالت��ح��ادات 

ن��اق��ش  و   ، ال��م��ه��ن��ي��ة 
االج���ت���م���اع ُس��ب��ل حل 
اإلش�����ك�����ال�����ي�����ات ف��ي 

واالت��ح��ادات  النقابات 
 ، المهنية  وال���رواب���ط 
حيث تم مناقشة قانون 

ال��خ��اص   )23( رق����م 
ب��ال��ن��ق��اب��ات، وك��ذل��ك 
ال���ق���ان���ون ال��م��ع��روض 

مجلس  جلسات  على 
إلى  باإلضافة  النواب 
المصادقة  االتفاقيات 
هذا  ف��ي  ليبيا  عليها 
أن  ع���ل���ى   ، ال����ش����أن 
ي��ت��م إح��ال��ة م��ا خلص 
أل���ي���ه االج���ت���م���اع إل��ى 
النقابات  ش��ؤون  لجنة 
والروابط  واالت��ح��ادات 

المهنية .

بمجلس  والبيئة  الصحة  لجنة  عقدت 
نصر   ” السيد  برئاسة  اجتماعاً  النواب 
النواب  ال��س��ادة  وبحضور  مهنى”  ال��دي��ن 
أيمن   ، ال��ب��دري  سعد   ” اللجنة  أع��ض��اء 
صالح  ال���زرق���اء،  حسن   ، النصر  سيف 
هاشم ، أسماء الخوجه ، فوزية أبوغالية ” 
حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع 
قانون تهريب األدوية ، كما ناقشت اللجنة 
خالل اإلجتماع مع رئيس مجلس صندوق 
التأمين الصحي الدكتور ” طالل عجاج ” 
تعيق  التي  العراقيل  و  الصعوبات  ناقشت 
عرض  على  أطلعت  و   ، الصندوق  عمل 
خطة تنفيذ قانون التأمين الصحي الذي 

أقرهُ المجلس خالل األيام القليلة الماضية 
و آليات تنفيذه في كافة أنحاء ليبيا.

بمقر  ُعقد  ال��ذي  اإلجتماع  ه��ذا  يأتي 
في  ب��ن��غ��ازي  مدينة  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس 

إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة بمجلس 
العام  الصحي  التأمين  لصندوق  النواب 
برفع  ستقوم  التي  البرامج  أحد  باعتباره 

مستوى الخدمات الصحية للمواطن.

ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  اجتمع 
والروابط  واالتحادات  النقابات 
السيد  النواب  بمجلس  المهنية 
” محمد علي أمدور” مع نقيب 
المهن  نقيب  و  األسنان  أطباء 
الطبية المساعدة بنغازي ، حيث 

ُعقد  ال��ذي  االجتماع  خالل  تم 
بمقر مجلس النواب في مدينة 
الماضي  الخميس  يوم  بنغازي 
النقابات  مناقشة أوضاع بعض 
وإم��ك��ان��ي��ة ح��ل��ح��ل��ة ال��م��ش��اك��ل 

العالقة الخاصة بالتعددية.

ش���ارك���ت رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
المستدامة  للتنمية  الوطنية 
 ” ال��س��ي��دة  ال��ن��واب  بمجلس 
ربيعة ابوراص ” وعضو اللجنة 
السيدة ” رحمة ابوبكر آدم ” 
يوم  ُعقد  الذي  االجتماع  في 
الثالثاء الماضي بمقر ديوان 
السيد  بحضور   ، المحاسبة 
ووكيل مجلس  الديوان،  وكيل 
التخطيط ولجنة الرقابة على 
المستدامة  التنمية  أه��داف 

2030م ، حيث
تفعيل  االج��ت��م��اع  ن��اق��ش 
التنمية  أهداف  تنفيذ  آليات 
مستوى  ع��ل��ى  ال��م��س��ت��دام��ة 

ال��دول��ة، وإي��ج��اد إط���ار عام 
ي��م��ك��ن م���ن خ���الل���ه ت��وح��ي��د 
ال���ج���ه���ود ل��ك��ل ال��م��ك��ون��ات 
في  تساهم  التي  المجتمعية 

تحقيق األهداف.
باإلتفاق  االجتماع  واختتم 
لمناقشته  إعداد مقترح  على 
في اجتماع الحق يهدف لوضع 

يتم  واض��ح��ة،  طريق  خارطة 
األهداف  تحديد  خاللها  من 
وت��وزي��ع ال��م��س��ؤول��ي��ات، وفق 

إطار زمني محدد .

اجتماعاً  ال��ن��واب  بمجلس  التعليم  ش��ؤون  لجنة  عقدت 
برئاسة السيد ” عزالدين أبوراوي ” وبحضور السادة النواب 
أحفيظ   ، العربي  عمر   ، الواعر  محمد   ” اللجنة  أعضاء 
خالل  اللجنة  ناقشت  حيث   ” المسماري  سلطنة   ، شنينه 
اجتماعها الذي ُعقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي 
عدد من الملفات من بينها منهج التربية الوطنية وما أتخذ 

من إجراءات حياله .

وال��رواب��ط  واالت��ح��ادات  النقابات  ش��ؤون  لجنة  عقدت 
برئاسة السيد ” محمد أمدور” وبحضور  المهنية اجتماعاً 
مفتاح   ، أوحيدة  جبريل   ” اللجنة  أعضاء  النواب  السادة 
الذي  ناقش االجتماع  ” حيث  الطبلقي  ، عائشة  الشاعري 
ُعقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي مشروع قانون 

النقابات واالتحادات والروابط المهنية
واالتحادات  النقابات  ش��ؤون  لجنة  رئيس  نائب  وأوض��ح 
السادة  بأن   ” أوحيدة  جبريل   ” السيد  المهنية  والروابط 
مشروع  على  مالحظاتهم  ابدوا  الحاضرون  اللجنة  أعضاء 
القانون الذي سيتم إحالته لرئاسة مجلس النواب ، مضيفاً 
م��ن دراس��ة  االت��ف��اق خ��الل االج��ت��م��اع على مزيد  ت��م  بأنه 
أوضاع النقابات الحالية واالطالع على إجراءات تأسيسها 
لمعرفة أوضاعها القانونية ، مشيراً إلى أنه سوف يتم عقد 
اجتماع خالل األيام المقبلة مع رؤساء النقابات واالتحادات 

والروابط المهنية .

رئيس لجنة شؤون النقابات واالتحادات والروابط المهنية يجتمع 
مع نقيب أطباء األسنان ونقيب المهن الطبية المساعدة

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تشارك في االجتماع الذي ُعقد 
بديوان المحاسبة لتفعيل آليات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

نائب رئيس لجنة شؤون النقابات واالتحادات والروابط المهنية يجتمع مع عدد من 
المستشارين القانونيين والخبراء في النقابات واالتحادات والروابط المهنية

لجنة الصحة والبيئة تناقش مشروع قانون تهريب األدوية 
وتعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس صندوق التأمين الصحي

لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب تعقد 
اجتماعًا بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي

لجنة شؤون النقابات واالتحادات والروابط المهنية 
تعقد اجتماعًا بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي
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باش��اغا،  فت�حي  الحكوم�ة  رئي�س  ِاط��ل��ع 
األربعاء الماضي، مع وزير الخارجية والتعاون 
العام  الوزارة خالل  أداء  قّدور  الدولي حافظ 

.2022
رئ��اس��ة  اج��ت��م��اع��ه بمقر  ب��اش��اغ��ا وخ���الل 
أيضا  ِاط��ل��ع  س��رت،  بمدينة  ال����وزراء  مجلس 
على خطط عمل الوزارة والبرامج المستهدف 
تنفيذها خالل العام الجديد، وتم خالل اللقاء 
المقترح  واإلداري  التنظيمي  الهيكل  ع��رض 
حول  المنتشرة  ليبيا  سفارات  عمل  لتنظيم 
البعثات  بعض  أداء  تقييم  في  والنظر  العالم، 

الدبلوماسية والقنصليات وإعادة هيكلتها.
المالية  المزايا  في  النظر  الي  باالضافة 

لكل سفارة وقنصلية على حدا، تنفيذاً لخطط 
العام  اإلن��ف��اق  لترشيد  ال��رام��ي��ة  الحكومة 
الضرورية  الخدمات  نحو  الصرف  وتوجيه 

للمواطنين.
الخارجية  العالقات  وناقش االجتماع ملف 

الخارجية  التي أجراها وزير  الزيارات  ونتائج 
والتعاون الدولي لعدد من البلدان خالل المدة 
عضوية  اش��ت��راك  تنظيم  ومتابعة  الماضية، 
وال��م��ؤت��م��رات  المحافل  ف��ي  الليبية  ال��دول��ة 

والمنظمات اإلقليمية والدولية.

ناقش نائب رئيس الوزراء، علي القطراني، 
م��ع رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��م��رك��زي��ة الن��ت��خ��اب��ات 
المجالس البلدية جمال عبد الشفيع العوامي، 
بنغازي،  بمدينة  الوزراء  رئاسة مجلس  بمقر 
النطالق  استعدادها  ومدى  اللجنة  جاهزية 
بحضور  البلدية،  المجالس  انتخابات  عملية 
مستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي أبوبكر 

الزوي.
ب��دوره أك��د نائب رئيس ال���وزراء، ض��رورة 
حسب  البلدية  مجالس  ان��ت��خ��اب��ات  إج���راء 
المركزية  اللجنة  قبل  من  المحدد  الموعد 

النتخابات المجالس البلدية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة، للقطراني بأن 
الُمعد  المقر  من  عملها  باشرت  قد  اللجنة 
لها، وأن البداية الفعلية النتخابات المجالس 

المواطنين  إلرادة  تحقيقاً  حانت  قد  البلدية 
وترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأض���اف ال��ع��وام��ي ب��أن االن��ت��خ��اب��ات قد 
األول��ى  المرحلة  وأن  مراحل،  على  ُقسمت 
خالل  تسميتها  تم  التي  بالبلديات  ستكون 
المؤتمر الصحفي الذي ُعقد بمدينة بنغازي 

بتاريخ 11 أكتوبر 2022 ميالدية.
اللجنة  عمل  من خالله خطة  أُعلن  حيث 
مجلس  ل��ق��رار  تنفيًذا  عملها  ان��ط��الق  بعد 
المركزية  اللجنة  تشكيل  ب��ش��أن  ال�����وزراء، 

النتخابات المجالس البلدية.

عبدالجليل،  عثمان  الصحة  وزي���ر  أع��ل��ن 
منظومة  أول  إط��الق  عن  الماضي،  الخميس 
األورام  م��رض��ى  بحصر  تختص  الكترونية 
وتحديد احتياجاتهم، وآليات توزيع عالجاتهم 
مستحقيها  إلى  وصولها  ينظم  بشكل  الطبية، 

في المدن والقرى الليبية.
حضره  صحفي  مؤتمر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ووزير  القطراني،  علي  الحكومة  رئيس  نائب 
المستشفيات  مديري  من  وع��دد  االستثمار، 

والمراكز واإلدارات بوزارة الصحة.
هو  المشروع  هذا  أن  عبدالجليل،  وأوضح 
بداية فعلية لعدة مشروعات رقمية تعتزم وزارة 
المنظور،  المدى  في  تباًعا  إطالقها  الصحة 
وف��ًق��ا  وذل���ك  “ص��ح��ت��ن��ا”،  منصة  بينها  وم���ن 

للمعايير المعمول بها عالمًيا في مجال السجل 
الوطني لألمراض والذي تفتقره ليبيا.

وأهمية  قيمة  أن  إل��ى  الجليل  عبد  وأش��ار 
تتكامل  الرقمي  التحول  مشروعات  وأه��داف 
مع رفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية في 
القرارات  اتخاذ  دع��م  إل��ى  باإلضافة  البالد، 
كونها  علمي،  أساس  على  المبنية  الصحيحة 
أداة فاعلة لرقابة ومتابعة كل قطاعات النظام 
الفساد،  من  الحد  بغية  ع��ام  بشكل  الصحي 
وصوالً إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة.

من جانبه، أكد القطراني، أن رئاسة الوزراء 
تدعم مشروعات التحول في المجاالت كافة ، 
مشيًدا في الوقت نفسه بجهود وزارة الصحة 

في هذا الصدد.

الحيوانية،  والثروة  الزراعة  وزير  أكد 
ي��ون��س ب��وح��س��ن، ض����رورة ال��ع��دال��ة في 
توزيع مخصصات كل البلديات على حد 
سهولة  لضمان  الصعاب  وتذليل  س��واء 

اإلجراءات لوصول الكمية للمزارعين.
جاء ذلك في لقاء له مع رئيس وعضو 
ب��ال��وزارة،  ال��ي��وري��ا  ت��وزي��ع س��م��اد  لجنة 
تم  حيث  اللجنة،  عمل  سير  لمتابعة 
عن  األسبوعية  بالتقارير  الوزير  موافاة 

سير عمل اللجنة.

فت�حي  الحكوم�ة  رئي�س  بحث 
باش��اغا، مع وزير التربية والتعليم 
جمعة الجديد، ومدير مكتب الوزير 
عبدالحفيظ  ال���دي���وان  وش�����ؤون 
محمد ورئيس لجنة طباعة الكتاب 
ال��م��درس��ي م��ح��م��د ال��م��ه��ش��ه��ش، 
وع���ض���و ل��ج��ن��ة ط��ب��اع��ة ال��ك��ت��اب 
المدرسي رفيق الشلوي، عدداً من 

الملفات الخاصة بقطاع التعليم.
واستعرض االجتماع الخطوات 
لتوفير  ال�����وزارة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
الدراسي  للعام  المدرسي  الكتاب 
نتائج  وع��رض   2023  �  2024

المتخصصة في  المطابع  زيارات 
كل  في  المدرسية  الكتب  طباعة 
والزاوية  ومصراتة  طرابلس  من 

وبنغازي والبيضاء.
ون��اق��ش االج��ت��م��اع ال��ذي عقد 
بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة 

ال��ع��رض  الخميس  ال��ي��وم  س���رت 
المحلية  المصانع  م��ن  ال��م��ق��دم 
سد  وآل��ي��ة  ال��دراس��ي��ة،  للمقاعد 
العجز في عدد المعلمين، وتوفير 
التربويين،  للمفتشين  نقل  وسائل 
وت��ج��ه��ي��ز م���ع���ام���ل ال���ح���اس���وب 

بجميع  المعملية  وال��م��خ��ت��ب��رات 
مؤسسات التعليم، واالستمرار في 
كل  في  التعليمية  المرافق  صيانة 

المدن والبلديات.
على  الحكومة  رئ��ي��س  وش���دد 
المقّدمة  العروض  ضرورة دراسة 
واختيار  الوطنية  المطابع  م��ن 
األفضل منها ومراجعتها من حيث 
بالشروع  موجهاً  والجودة،  الدقة 
في إع��داد دراس��ة إلنشاء مطبعة 
والتعليم  التربية  ب���وزارة  خاصة 
ل��ت��وف��ي��ر اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م���ن كتب 
ومطبوعات ومستلزمات مدرسية.

باشاغا يطلع على اداء وزارة الخارجية وخطط عملها خالل العام الجديد

القطراني يتابع االستعدادات النطالق عملية انتخابات المجالس البلدية

الصحة تطلق الحزمة األولى للمنظومة اإللكترونية الخاصة بمرضى األورام

وزير الزراعة والثروة الحيوانية يبحث تسهيل اإلجراءات للمزارعين

باشاغا يوجه بالشروع في دراسة إنشاء مطبعة خاصة بوزارة التعليم

بحث وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، مع 
ُمدير إدارة ُمكافحة الجرائم االقتصادية َوغسيل 
اإلدارة  عمل  آلية  بيانكو،  المهدي  اللواء  األم��وال 
ِفي الكشف َعن جرائم َغسيل األموال التي تُدمر 

األمن ااِلقتصادي للدولة الليبية.
جاء ذلك خالل اجتماعه يوم الخميس الماضي 
ُمناقشة  تم  حيث  بنغازي،  بمدينة  ال��وزارة  بمقر 
إستراتيجية التَطوير َوالتحديث التي يجب أّن تعمل 
َواألمن  الفساد  ُمكافحة  ِفي  الداخلية  َوزارة  ِبها 
الُمختصة،  الجهات  م��َع  ِبالتنسيق  ااِلق��ت��ص��ادي 
التي  َوالعراقيل  المَشاكل  ُمناقشة  إلى  ِباإلضافة 
تُواجه عمل اإلدارة ِفي ظل التحديات الراهنة على 

الساحة الليبية.

 استقبل وزير الشباب المهدي شعيب السعيطي 
وزارة  دي���وان  بمقر  الماضيين،  اليومين  خ��الل 
الشباب بمدينة بنغازي وفدا يضم مفوضي كشاف 
ومرشدات عددا من المناطق الشرقية؛ جاء ذلك 
ومدير  العرفي،  مراجع  الوزير  مستشار  بحضور 

المكتب القانوني بالوزارة محمود المعداني.
ال��ك��ش��اف��ة ع��ن ش��ك��ره��م لحفاوة  وع��ب��ر وف���د 
الكبير  ودوره��ا  ال��وزارة  جهود  وثمنوا  االستقبال 
للمساهمة في استمرار النشاط الكشفي وتقديم 
والمعوقات  الصعوبات  بعض  وتذليل  الخدمات 

التي تواجههم في ذلك.
والمرشدات  الكشافة  دور  السعيطي،  وثمن 
التي مرت  الوطن وفي األزم��ات  الهام في خدمة 
دعم  تقديم  االجتماع  خالل  تم  وقد  البالد؛  بها 
مالي لمفوضيات الكشاف والمرشدات الستمرار 
النشاط الكشفي وتقديم الخدمات وتذليل بعض 

الصعوبات والمعوقات التي تواجههم.

بإجراء  سعد،  مسعود  خالد  العدل،  وزي��ر  قام 
القضائية  الشرطة  ج��ه��از  ل��ف��رع  تفقدية  ج��ول��ة 
الخبرة  ومركز  والتأهيل،  اإلص��الح  ومؤسسات 

القضائية فرع سبها.
وثمن الوزير خالل جولته التفقدية، الجهود التي 
بتقديم  متعهداً  اإلمكانات  انعدام  ظل  في  تُبذل 
والماسة،  الضرورية  لالحتياجات  الحلول  كافة 
التي يعاني منها قطاع العدل بمدينة سبها بشكل 

خاص والمنطقة الجنوبية بشكل عام.
الجدير بالذكر أن وزير العدل، أجرى قبل ذلك 
زيارة إلى المحكمة الجزئية وفرع الوزارة بمحكمة 
التي  المعاناة  حجم  على  واطلع  سبها،  استئناف 

يمر بها قطاع العدل بالمنطقة.

وزير الداخلية يبحث ُسبل 
مكافحة الجرائم االقتصادية

وزير الشباب يثمن دور الكشاف 
والمرشدات في خدمة الوطن

وزير العدل يتفقد فرع جهاز الشرطة 
القضائية ومؤسسات اإلصالح والتأهيل بسبها 
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عن  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ن��اق��ش 
المجبري،  حمد  ج��ال��و   – ال��واح��ات 
علي  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  مع 
التي  والعراقيل  اإلشكاالت  القطراني 
تواجه سير عمل بلدية اجخرة، بحضور 
أيمن  اجخرة  البلدي  المجلس  عضو 
التقنية  كلية  وعميد  عيسى،  أحمد 

اجخرة عبد المالك عيسى.

ب����دوره أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء، دعم الحكومة للبلدية وتوفير 

كافة احتياجاتها.
من جانبه أشاد عميد كلية التقنية 
مجلس  رئيس  نائب  جهود  اج��خ��رة، 
دعم  سبيل  في  يبذلها  التي  ال���وزراء 
بلدية اجخرة بشكل عام وكلية التقنية 

بشكل خاص.

اس����ت����ع����رض ع����ض����و م��ج��ل��س 
ال���ن���واب ع��ن م��دي��ن��ة ال��ع��ج��ي��الت، 
األمنية  األوض���اع  محفوظ،  ع��ادل 
مع  لقائه  عقب  وذل��ك  بالمدينة، 
أبو  عصام  اللواء  الداخلية،  وزي��ر 

زريبة.
األم��ن��ي  اإلع����الم  مكتب  وأف����اد 
ع��ب��ر صفحته  ال��داخ��ل��ي��ة  ب�����وزارة 

بحثا  الجانبين  أن  فيسبوك،  على 
األمنية  العملية  سير  لقائمها  في 

ِبُمديريِّة األمن َواألجهزة األمنية.
اإلشكاالت  الجانبان  بحث  كما 
المديرية  تُواجهها  التي  َوالعراقيل 
َووض����ع ال��ح��ل��ول ال��ُم��ن��اس��ب��ة ل��َه��ا؛ 
َوالحفاظ  الخدمات  ِلتقديم أفضل 
على أمن َوِاستقرار المدينة َوأهلها.

ال���ن���واب مفتاح  ق���ال ع��ض��و م��ج��ل��س 
على  عكفت  التي  اللجنة  إن  اك��وي��دي��ر، 
إع���داد م��ش��روع ق��ان��ون ال��ري��اض��ة بذلت 
م��ن خ��الل عقد  كبيرا إلع����داده  ج��ه��دا 
اجتماعات في سبها وبنغازي وطرابلس.

جلسة  خ����الل  أك���وي���دي���ر  وأض������اف 
اليوم  أعمالها  استأنفت  التي  المجلس 
الثالثاء ببنغازي، أن مجلس النواب لديه 
وأعضاء  الرياضة،  في  متخصصة  لجنة 
متخصصون، مشيًرا إلى أن أمام المجلس 
منها  القوانين،  فرصة إلصدار عدد من 
مشروع  أول  هو  ال��ذي  الرياضة  قانون 

قانون فعلي يصدر منذ سبعين عاًما.
واعتبر أكويدير أن االنتقادات الموّجهة 
الشرح  في  توسع  قد  باعتباره  للقانون 
صالحيات  م��ن  ج���زًءا  وأخ��ذ  والتفسير 
تعديل  في  ضير  وال  التنفيذية،  الالئحة 
أعضاء  داع��ًي��ا  احتاجت،  إذا  القوانين 
على  مالحظاتهم  تدوين  إل��ى  المجلس 

القانون في كتاب وإحالتها.
مفتاح  ال��ن��واب  مجلس  عضو  وش���دد 
اكويدير على أهمية إصدار هذا القانون 
كونه يقدم شروحا كبيرة لحال الرياضة 

في البالد.

خالل  الشعاب  بالخير  النائب  "ق��ال 
المستقبل  ليبيا  ق��ن��اة  م��ع  ل��ه  مقابلة 
جداً  مهم  الصحية  التأمين  قانون  أن  
النه  المواطنين  ك��اف��ة  منه  ليستفيد 
ظل  ف��ي  ال��ع��الج  ح��ق  للمواطن  يضمن 

الظروف التي تمر بها البالد ".
مؤكداً أن هذا القانون سيصدر قريباً 
لكل من يتقاضى مرتب ويستقطع منه 
الضمان  لصالح  شهرية  استقطاعات 
الطبي من ثم تصرف على المواطن اذا 

احتاج للعالج
التأمين  ق��ان��ون  أن  ال��ش��ع��اب  وأك���د 
او  المتقاعدين  فئة  سيشمل  الصحي 
التضامن  من  مرتباتهم  يتقاضون  من 
تغطية  في  سيساعد  مما  االجتماعي  
وذلك  العالج  مصاريف  من  كبير  جزء 
باستقطاعات شهرية من مرتب التقاعد 
أما فيما يتعلق بكيفية استقطاع تكلفة 

المجلس  الي���زال  الفئة  ل��ه��ذه  ال��ع��الج 
في  نقطة  ال��ى  نحتاج  و  فيها  يتناقش 

القانون تعالجها
أما فما يخص االمراض او العمليات 
اراء  هناك  أن  الشعاب  اوضح  الكبرى 

مختلفة من النواب  بين أن تدفع جزء 
القيمة للمواطن ويتحمل باقيها أو  من 
احدى جهات العمل تتحمل دفع القيمة 
موضحا  دفعها  عن  المواطن  اذا عجز 
ان مثل هذه االمور تعد بسيطة ويمكن 

معالجتها ومناقشتها 
واس��ت��ط��رد ال��ش��ع��اب  ح���ول  قانون 
هذا  م��ن  ال��ه��دف  "أن  ق��ائ��اًل  الرياضة 
داخ��ل  الرياضة  تنضيم  ه��و  ال��ق��ان��ون  
ليبيا من حيث الدوريات واللوائح التي 
الرياضية  والممارسات  التنظيم  تجكم 
الرياضات  لكافة  شامل  سيكون  كما 
وال ي��ت��داخ��ل م��ع ق��اوان��ي��ن االت��ح��ادات 
الدولية والتي تحكم القاعدة االساسية 
الرياضة  قانون  ان  مؤكداً   ، للرياضة  
ح��رك��ات  تنظيم  ف��ي  كثير  س��ي��س��اع��د 
والنشاطات  تمويلها   ومصادر  االندية 

المدرسية والدخول في المباريات

صّرح عضو مجلس النواب إبراهيم 
م��رة منذ سنوات  أن��ه ألول  ال��درس��ي، 
رأينا تضامًنا كبيًرا للشعب الليبي تجاه 
تسليم أبو عجيلة مسعود، ذلك خالل 
التي  النواب  مجلس  جلسة  في  كلمته 
المجلس  بمقر  االثنين  اليوم  عقدت 

بمدينة بنغازي .

ستعود  ليبيا  أن  ال���درس���ي،  وأك���د 
الواقعة  االنتهاكات  كل  وتحاسب  قوية 

بحقها.
الى أن مجلس النواب الذي  مشيراً 
يمثل سيادة الدولة الليبية يدين بشدة 
ما قامت به الحكومة المصرية بشأن 

ترسيم الحدود.

النائب حمد المجبري يناقش مع القطراني سير عمل بلدية اجخرة

النائب عادل محفوظ يبحث اإلشكاالت التي تواجه مديرية أمن العجيالت

النائب مفتاح أكويدير: قانون الرياضة هو أول مشروع قانون فعلي منذ سبعين عاًما

النائب بالخير الشعاب : قانون التأمين الصحي سيصدر قريبًا ويشمل فئة المتقاعدين ايضًا

النائب إبراهيم الدرسي: ليبيا ستعود قوية 
وتحاسب كل االنتهاكات الواقعة بحقها

أمغّيب؛  سعيد  النواب  مجلس  عضو  صرح 
بمدينة  الرسمية  ال��ن��واب  مجلس  جلسة  أن 
بنغازي اليوم االثنين، سبقتها جلسة تشاورية، 
التي  ال��ق��رارات  وأه��م  المجلس،  أعمال  حول 
أصدرها، والوضع السياسي في البالد بشكل 

عام.
لقاء  ف��ي  أم��غ��ّي��ب؛  سعيد  ال��ن��ائ��ب  وأف����اد 
ملف  أن  المستقبل؛  ليبيا  قناة  م��ع  حصري 
تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، قد 
تصدر مباحثات أعضاء مجلس النواب خالل 

الجلسة.
ال��ن��واب  أع��م��ال مجلس  أن  أم��غ��ّي��ب  وأك���د 
الحقيقي  دافعها  كان  الماضية،  المدة  خالل 
أبناء  ومصلحة  رفاهية  تحقيق  هو  والوحيد، 
الشعب الليبي على األصعدة كافة، مردفا بأن 
مساعي  تقويض  م��رارا  حاولت  تدخالت  ثمة 
قرار  سيما  ال  لالستقرار،  الرامية  المجلس 
الوالية،  المنتهية  الحكومة  من  الثقة  “سحب 
وكذلك إقالة الصديق الكبير من إدارة مصرف 

ليبيا المركزي”.
أمنياته  ع��ن  أمغّيب،  سعيد  النائب  وعبر 
انفراجة  العام،  هذا  خالل  البالد  تشهد  بأن 
في العملية السياسية، وصوال إلى االنتخابات 
خارجية،  إمالءات  دون  والبرلمانية  الرئاسية 
التي تعذر إنجازها في موعدها السابق، كونها 
نحو  البالد  لعبور  والرئيسة  الوحيدة  البوابة 

االستقرار والتنمية.

قال عضو مجلس النواب ميلود األسود خالل 
جلسة المجلس يوم االثنين الماضي ببنغازي، 
على  العمل  النواب  مجلس  على  يتوجب  إن��ه 
المريمي،  أبوعجيلة  المواطن  حقوق  ضمان 

والعمل على استعادة حريته.
وأكد األسود، ضرورة منع استغالل الظروف 
التي تمر بها البالد في فتح قضايا دولية ضد 
من  تحرٍك  إلى  يدعو  ما  وهو  الليبية،  الدولة 
مجلس النواب، وأضاف: “ال نعول على سلطة 
هو  بما  للقيام  مستعدة  وهي  مواطًنا  سلّمت 
أكبر من ذلك، وبالتالي ال نثق فيها للدفاع عن 
لهذا  يتصدى  أن  يجب  لذلك  الليبية  الدولة 

األمر مجلس النواب”.
وأشار النائب ميلود األسود إلى أنهم خالل 
األيام الماضية تواصلوا مع بعض المختصين 
في القضاء الذين رؤوا بدورهم ضرورة إضافة 
مادة للقرار المتعلق بقضية لوكربي تحدد آلية 
القضاء  عبر  الدولية  القضايا  مع  التعاطي 
إلى تشكيل لجنة متابعة ملف  الليبي، إضافة 

أبوعجيلة مسعود.

النائب سعيد أمغّيب: االنتخابات هي البوابة 
الرئيسة لعبور البالد نحو االستقرار

النائب ميلود األسود: يجب منع 
استغالل الظروف التي تمر بها البالد 

في فتح قضايا دولية ضد ليبيا
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ناقش عضو مجلس 
المنطقه  ع��ن  ال��ن��واب 
الجنوبيه النائب مهدي 
م��س��ع��ود ، م���ع وزي���ر 
ال��ص��ن��اع��ة وال��م��ع��ادن 
ام���ح���م���د ال��س��ع��ي��دي 
ش��رك��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل 
واألع��الف،  المطاحن 
م���ن ح��ي��ث ال��ت��خ��زي��ن 
الدقيق  م���ادة  وإن��ت��اج 
بحضور  واألع������الف، 
االدارة  مجلس  رئيس 

ش����رك����ة ال���م���ط���اح���ن 
سليمان  واألع�����الف،  
ال����ذي����ب و ع�����دد م��ن 
بالجهات  المسؤولين 

ذات العالقة. 

بحث االجتماع إمكانية 
الحوار مع وزارة الزراعه 
ال���دوائ���ر  دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
المتوفرة بالجنوب إلنتاج 
أو  ال��ط��ري  القمح  م��ادة 

مع  بالتنسيق  ال��ص��ل��ب، 
بوزارة  المعنيه  االدارات 

الزراعه. 
وزارة  أن  إل���ى  ي��ش��ار 
الصناعه تعتزم االجتماع 

ال����زراع����ه  وزارة  م����ع 
االسبوع القادم لمناقشة 
االل���ي���ه وان���ج���ح ال��ط��رق 
يمكن  ال��ت��ي  وال��وس��ائ��ل 
م���ن خ��الل��ه��ا اس��ت��غ��الل 
االم��ك��ان��ي��ات ال��م��ت��اح��ه 
م��ن مصانع  وال��م��ت��وف��رة 
وصوامع تخزين و دوائر 
حاليا  وال��م��ت��واج��ده  ري 
المعنيه  ال����وزارات  ل��دى 
وهي الصناعه والزراعة 

واالقتصاد.

اس���ت���ق���ب���ل ال���س���ي���د ص���الح 
اإلدارة  لجنة  رئيس  القطراني 
للنفط  العربي  الخليج  بشركة 
الماضي  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ص��ب��اح 
لجنة  أع��ض��اء  رف��ق��ة  بمكتبه 
السيد  من  كاًل  السادة  اإلدارة 
ادم  ص����ال����ح  ع���ب���دال���م���ط���ل���ب 
للهندسة  اإلدارة  لجنة  عضو 
المعلومات  وتقنية  واالنشاءات 
ك��وي��دي��ر  وال���س���ي���د ع�����وض   ،
للعمليات  اإلدارة  لجنة  عضو 
، والسيد  والصيانة والمصافي 
ب��وب��ك��ر ب��ن ع��ام��ر ع��ض��و لجنة 
واإلنتاج  لالستكشاف  اإلدارة 

والمعلومات.
وحضر من شركة تقنية ليبيا 
عيسى  ال��ه��ن��دس��ي��ة  ل��ألع��م��ال 

مجلس  عضو  الكرغلي  ميالد 
مصطفى  وال��س��ي��د   ، االدارة 
 ، التنفيذي  ال��م��دي��ر  عبيريد 
مدير  االوج��ل��ي  على  وال��س��ي��د 
فرع الشركة ببنغازي ، والسيد 
عبدالله عبازه مدير العمليات .

ح���ي���ث ت����ن����اول االج���ت���م���اع 
أوج������ه ال���ت���ع���اون وإم��ك��ان��ي��ة 
ت���ط���وي���ره وأوض��������ح ال��س��ي��د 

شركة  أن  ال��ق��ط��ران��ي  ص���الح 
بالكامل  مملوكة  ليبيا  تقنية 
للمؤسسة الوطنية للنفط واكد 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  أن 
الشركة،  على هذه  كثيراً  تعول 
فتخصصها يخدم كل الشركات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة وه����ي ت���وف���ر ك��اف��ة 
وان  الهندسية،  االس��ت��ش��ارات 
الوطنية  المؤسسة  تعليمات 

ل��ل��ن��ف��ط واض���ح���ة وص��ري��ح��ة 
ب��خ��ص��وص دع����م ال��ش��رك��ات 
الوطنية واعطائها الفرص من 
االعمال ودعمها لما تشكله من 
داعم ورافد لالقتصاد الوطني 
، ك���ذل���ك ت��ط��ب��ي��ق ت��وج��ي��ه��ات 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة 
مع  بالتعاون  القطاع  لشركات 
لألعمال  ليبيا  تقنية  ش��رك��ة 
الهندسية في مجال تخصصها 
ال��م��ت��م��ث��ل ف���ي االس���ت���ش���ارات 
الجانبان  اتفق  الهندسية حيث 
على دراسة المشاريع المشتركة 
وال��م��ق��ت��رح��ات ال��م��ق��دم��ة من 
بخصوص  لليبيا  تقنية  شركة 
بعض المشاريع المزمع عقدها 
بشركة الخليج العربي للنفط .

ُعقد اجتماع موسع صباح يوم الخميس 
بشركة  المعلومات  تقنية  بمبنى  الماضي 
ال��س��ادة  بحضور  للنفط  ال��ع��رب��ي  الخليج 
اإلن��ت��اج  إدارة  م��دي��ر  أن���ور عقيل  م��ن  ك��اًل 
والسيد سمير  للنفط،  الوطنية  بالمؤسسة 
 ، المعلومات  تقنية  إدارة  مدير  الريشي 
والسيد الدكتور ابراهيم االحمر مدير إدارة 
الحاسب االلي بالمؤسسة الوطنية للنفط، 
والسيد خالد الحاسي مدير إدارة اإلنتاج ، 
والسيد عادل الكوني مدير إدارة العمليات ، 
والسادة المختصين بإدارة تقنية المعلومات 
من  المهندسين  وال��س��ادة   ، والعمليات   ،

شركة التطوير.
ويأتي عقد  االجتماع في اطار التحول 
الوطنية  المؤسسة  تنتهجه  التي  الرقمي 
للنفط  ال��ع��رب��ي  الخليج  وش��رك��ة  للنفط 

وشركات القطاع .

لمنظومة  ع��رض  االجتماع  تناول  حيث 
وطرق  بالشركة  الجديدة  اإلن��ت��اج  تقارير 
طرق  كذلك   ، المختلفة  البيانات  ادخ��ال 
للحصول  والمعلومات  البيانات  انسياب 

على التقارير النهائية .
من  م��داخ��الت  االج��ت��م��اع  وتخلل  ه��ذا 
الفنية  النقاط  قبل المختصين حول بعض 
المنظومة  ب��ح��م��اي��ة  ال��خ��اص��ة  واألم��ن��ي��ة 
والمقترحات  عليها  ال��ع��ام��ل��ة  واألن��ظ��م��ة 

المنظومة  لتطوير  الحضور  من  المقدمة 
مستقباًل.

إدارة  مدير  عقيل  أن��ور  السيد  وأش���ار 
االنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط ان شركة 
الخليج العربي للنفط قطعت شوطاً طوياًل 
في التحول الرقمي ، وتعتبر من الشركات 
الرائدة بقطاع النفط في هذا المجال وهي 
تمكنها  التي  وال��ك��ف��اءات  الخبرات  تملك 

للتحول بكل كفاءة وسرعة .

نجاحها  والغاز،  للنفط  مليتة  أعلنت شركة 
بعدد  واإلنتاج  التشغيل  عمليات  استئناف  في 
من حقولها البرية، واسترجاع وفتح أربع آبار 
غاز بمنصة صبراتة ووضعها على اإلنتاج، كما 

تمكنت من صيانة 29 بئرا نفطية وغازية.
السنوي  تقريرها  في  الشركة،  وأوضحت 
الذي نشرته، يوم اإلثنين الماضي، أنها تمكنت 
بعدد  واإلنتاج  التشغيل  عمليات  استئناف  من 
تزيد  لمدة  دام  توقف  بعد  البرية  من حقولها 
اإلنتاج  إع��ادة  ذل��ك  ومنذ  أشهر،  ثالثة  على 
بحقل الفيل في 19 يوليو الماضي، ومن حقلي 
نفسه،  الشهر  وأبوالطفل في 24 من  الرمال 
لربط  جديدة  استراتيجية  الشركة  وطبقت 
للمرة األولى   )RTP( أنابيب اآلبار باستخدام 
لثالث آبار نفطية من أجل تسريع الزيادة في 

اإلنتاج بحقل الوفاء.

وقالت الشركة في تقريرها إنها استرجعت 
وفتحت أربع آبار غاز بمنصة صبراتة ووضعها 
بلغت  ، حيث  السالم  بحر  بحقل  اإلنتاج  على 
قدم  مليون   80 نحو  اإلجمالية  اإلنتاجية 
كمية  ت��ق��در  فيما  ال��غ��از،  م��ن  مكعب/يومياً 

المكثفات بنحو ثالثة آالف برميل يوميا.
 29 صيانة  من  تمكنت  أنها  إلى  وأش��ارت 
استخدام  دون  والغازية  النفطية  اآلب��ار  من 
حفارة بحقولها البرية والبحرية كافة، وكذلك 
معالجة  محطة  م��ن  األول���ى  ال��وح��دة  تشغيل 
المياه المصاحبة بحقل الفيل، والتي أسهمت 
المياه  لمعالجة  االستيعابية  القدرة  زيادة  في 
المصاحبة بكميات 90 ألف برميل / اليوم ، 
وأعطت فرصة إلعادة تشغيل خمس آبار ذات 
منذ سنوات،  متوقفة  كانت  عالية،  مياه  نسبة 
ما أسهم في زيادة إنتاجية الحقل بنحو أربعة 

آالف برميل نفط يومياً.
تنفيذ  استكملت  أن��ه��ا  الشركة  وأض��اف��ت 
مشروع استبدال خط أنابيب نقل النفط الخام 
من حقل الرمال إلى حقل أبوالطفل في شهر 
كذلك  التشغيل،  تحت  وضعه   2022 يوليو 
التوربينة  وتشغيل  تركيب  من  االنتهاء  ج��رى 
إطار  في  الصناعي،  مليتة  بمجمع  الجديدة 
زيادة  في  أسهم  ما  الكهربائية،  القدرة  توليد 
القدرة اإلنتاجية للشبكة بمعدل 25 ميغاوات، 
إضافة إلى االنتهاء من تنفيذ مشروع تحديث 
لخطوط  وال��ت��راس��ل  االت���ص���االت  م��ن��ظ��وم��ة 
األنابيب )مليتة/ الوفاء( ووضعه على الخدمة.
وب��ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر، ج���رى ص��ي��ان��ة منصة 
الشحن العائمة بمجمع مليتة الصناعي، وحفر 
البحري،  البوري  بحقل   )B449( رقم  البئر 

وحفر البئر رقم )24FC ( ب. 

النائب مهدي مسعود يناقش تفعيل دور شركة المطاحن واألعالف

تعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة تقنية ليبيا لألعمال الهندسية

عرض منظومة تقارير اإلنتاج ضمن التحول الرقمي بشركة الخليج العربي للنفط

شركة مليتة تنجح في استرجاع وفتح 4 آبار غاز بمنصة صبراتة

خالل  المركزي  ليبيا  مصرف  بيان  كشف 
الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31  ديسمبر 
للمصارف  المباعة  المبالغ  ع��ن  2022م، 
األم��ان  مصرف  إجمالي  بلغ  حيث  التجارية 
مليار   2،702 من  أكثر  واالستثمار  للتجارة 
 2،034 من  أكثر  الوطني  والتجاري  دوالر، 
مليار دوالر، ومصرف اليقين أكثر من 1،759 
مليار دوالر، ومصرف النوران أكثر من 1،287 
أكثر  الليبي  المصرف االسالمي  مليار دوالر، 
المتحد  والمصرف  دوالر،  مليار  من 1،176 
مليار   1،088 من  أكثر  واالستثمار  للتجارة 
 1،081 م��ن  أكثر  ال��وح��دة  وم��ص��رف  دوالر، 

مليار دوالر.
أما المبالغ المباعة لمصرف الصحاري أكثر 
من 759 مليون دوالر، ومصرف الخليج األول 
الليبي أكثر من 552 مليون دوالر، ومصرف 
السرايا أكثر من 387 مليون دوالر، ومصرف 
دوالر،  مليون   366 من  أكثر  أفريقيا  شمال 
 274 من  أكثر  الخارجي  الليبي  والمصرف 
أكثر من 233  الوفاء  مليون دوالر، ومصرف 
مليون دوالر، ومصرف الواحة أكثر من 153 
مليون دوالر، ومصرف التضامن أكثر من 116 
مليون دوالر، ومصرف األندلس أكثر من 123 
مليون دوالر، ومصرف المتوسط أكثر من 55 
أكثر  والتنمية  التجارة  ومصرف  دوالر،  مليون 
من 6 مليون دوالر، ومصرف الجمهورية فقد 

بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون دوالر.
للمصارف  المباعة  إجمالي  بلغ  فقد  وبهذا 
أكثر من 16  المركزي  بيان  التجارية بحسب 
مليار دوالر أمريكي خالل الفترة من 1 يناير 

2022 حتى 31 ديسمبر 2022م .

أصدرت شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط 
نشاطاتها  أبرز  خالله  بينت  لها  بياًنا  والغاز، 

خالل الربع األخير من العام 2022.
قامت  أنها  البيان  خ��الل  الشركة   وذكرت 
بتوريد معدات تطوير حقول الشركة وتجهيزها 

لتكون حقوالً ذكية.
مشروع  من  االنتهاء  إلى  الشركة  وأش��ارت 
)م  باالمتياز  األبعاد  ثالثي  السيزمي  المسح 
ن 216أ( بحوض غدامس بمساحة إجمالية 
بلغت 1700 كم2، والبدء في تنفيذ مشاريع 

معالجة المعلومات.
وتصنيع  إلنتاج  س��رت  شركة  أن  إل��ى  يشار 
الجبل  حقل  تشغيل  أع���ادت  وال��غ��از،  النفط 
نحو  سيضيف  الذي  اإلنتاجية،  طاقته  بكامل 
بمنظومة  فعلّيًا  وال��ب��دء  برميل،  آالف  تسعة 

الرفع بالغاز بحقل زلطن.

المصرف المركزي يكشف عن إجمالي 
المبالغ المباعة للمصارف التجارية

سرت للنفط والغاز تعيد تشغيل حقل 
الجبل بكامل طاقته اإلنتاجية



نظم مجلس الشباب المحلي ببلدية 
زلطن احتفاليه بمناسبة اليوم العالمي 
وتضمنت  الخاصة  االحتياجات  لذوي 
كلية  بمدرج  أقيمت  التي  االحتفالية 
الموارد البشرية زلطن على العديد من 
بمشاركة  الفنية  والفقرات  المناشط 

ذوي االحتياجات الخاصة.

مراقبة  االحتفالية  ف��ي  وش��ارك��ت 
كلية  طلبة  واتحاد  والتعليم   التربية 

اإلدارة والموارد البشرية
وت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل إل���ق���اء ع�����دداُ من 
الكلمات  حيث ألقى عميد بلدية زلطن 
وتوالت  بالمناسبة  كلمة  الصغير  عمر 
الكلمات  كلمة اتحاد الطلبة و المجلس 

المحلي للشباب بلدية زلطن والمجلس 
المحلي للشباب لفئة ذوي االحتياجات 

الخاصة و كلية الموارد البشرية.
كما تضمنت االحتفالية تقديم عدد 
من الفقرات الترفيهية وتوزيع الجوائز 
ع��ل��ى ال���ط���الب واألط���ف���ال م���ن ذوي 
االحتياجات الخاصة وتوزيع  شهائد .

ب��اش��رت ال��ش��رك��ة  ال��م��ن��ف��ذة على 
ببلدية  ال��ب��رن��وص  ط��ري��ق  م��ش��روع 
ألكثر  به  العمل  توقف  الذي  جنزور  
من 43 عام  ، في األعمال المساحية 
ورفع  للطريق  تصميم  من  للمشروع 
الطولية  القطاعات  وأخد  المناسيب 

والعرضية  .
بلدية جنزور  قام عميد  من جانبه 
موقع  ب��زي��ارة  اعبان  ف��رج  المهندس 
الشركة  م��ش��رف��ي  ول��ق��اء  ال��م��ش��روع 
مناقشة  تم  حيث  للمشروع  المنفذة 

والمشاكل  ال��م��ش��روع  أع��م��ال  ب��ن��ود 
والعراقيل  لتي تواجه الشركة.

وأطلعت الشركة عميد البلدية على 
األعمال التي قامت بها في المرحلة 
األول����ى ح��ي��ث ش��رع��ت ال��ش��رك��ة في 
مد  في  العمل  وفتح  التسوية  أعمال 
خطوط مياه الشرب وربطها للمنازل 
الطريق  ل��ح��واف  وت��رك��ي��ب  وت��وري��د 
وأعمال الغرف لمياه االمطار وربطها 
ب��ال��خ��ط ال��رئ��ي��س��ي وت��رك��ي��ب غ��رف 
الصرف الصحي للمنازل وخرسانات 

وت��رك��ي��ب قواعد  وت��وري��د  ال��رص��ي��ف 
اإلنارة وغرف العبارات ومد وتركيب 

أنابيب البريد والغرف الخاصة بها.
المسار  بربط  الشركة  قامت  كما 
بخط مياه الشرب الرئيسي بالبلدية 
للتربة  التسوية  أعمال  من  واإلنتهاء 
الُحبيبي  األس��اس  وتوريد  الطبيعية 
للحارة الجنوبية للمسار وقريباً سيتم  
لألساس  الدمك  أعمال  من  اإلنتهاء 
الحبيبي وبدأ في المرحلة الثانية من 

البنية التحتية في القطاع الثاني.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية زلطن تحتفل باليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة

بعد توقف دام 43 عام بلدية جنزور

تشرع في استكمال مشروع طريق البرنوص

الصقر  بنغازي  بلدية  عميد  استقبل 
ليبيا،  لدى  دولة غانا  بوجواري، سفير 
ص��ام��وي��ل ادوت����ي، وذل���ك خ��الل زي��ارة 

السفير للبلدية.
للبلدية  اإلع��الم��ي  المكتب  وذك���ر 
الجالية  أوض���اع  ناقشا  الجانبين  أن 
أشاد  حيث  بنغازي،  مدينة  في  الغانية 
السفير بتعاون البلدية والجهات األمنية 
الجالية  بحصر  يتعلق  فيما  الُمختصة 

وتصحيح أوضاعها.
كما ناقش الجانبان خالل لقائهما 

التجارة  ُغرفة  مع  الجاري  التنسيق 
والزراعة والصناعة بنغازي، والترتيب 
ل���زي���ارة وف���د م���ن رج����ال األع��م��ال 

المجاالت  ف��ي  للتعاون  آف��اق  وفتح 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ُم��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ط��اع 

الخاص.

الثقافة  مكتب  ت��دري��ب  ب��ق��اع��ة  أق��ي��م 
تكريم  حفل  أوج��ل��ة،  المعرفية  والتنمية 
وت��س��ل��ي��م ش��ه��ائ��د  خ��ت��ام دورة 
أس���اس���ي���ات ال���ح���اس���وب 
وال��ط��ب��اع��ة ل��م��وظ��ف��ات 
محكمة أوجلة االبتدائية، 
ب��ح��ض��ور عضو  وذل����ك 
أوجلة  ال��ب��ل��دي  المجلس 
عن فئة المرأة السيدة فضيلة 
صالح بترون، والمستشارة فوزية عبدالله 

حسن، والمدرب بلعيد أحمد حنبولي.
من  ال���دورة ضمن سلسة  ه��ذه  تأتي 
الدورات التدريبية التي قامت  بمتابعتها 
األس��ت��اذة فضيلة ب��ت��رون م��ع ع��دد من 
ال��ج��ه��ات ال��م��خ��ت��ص��ة، وذل����ك ب��ه��دف 
العنصر  وتثقيف  وتطوير قدرات  تنمية 

النسائي .

استقبل عميد بلدية اجخرة رئيس مكتب 
واألف��راد  اجخرة  البلدي  الحرس  جهاز 
الذين  حديثاً  للجهاز  المنتسبين 
التدريبية  ال����دورة  ان��ه��وا 
مدينة  في  أُقميت  التي 

أجدابيا .
عميد  هنأ  جانبه  من 
الخريجين وحثهم  البلدية 
بتقديم  وت��ع��ه��د  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
الدعم الالزم لتمكن المكتب من أداء عمله  
على أكمل وجه وبدوره قدم رئيس المكتب 
وتقديرهم  شكرهم  الخريجين  واالف��راد 
للمجلس البلدي على رعايته و دعمه طيلة 

فترة الدورة. 
أف��راد  سبعة  ع��دد  أن  بالذكر  الجدير 
من المنطقة تم انتسابهم لمكتب الحرس 

البلدي اجخرة.

حفل تكريم لموظفات 
محكمة أوجلة االبتدائية

بلدية اجخرة 

تستقبل منتسبي جهاز 
الحرس البلدي 

بوجواري 

يناقش مع السفير الغاني أوضاع الجالية الغانية في بنغازي



التسييري  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ق���ام 
لبلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية  
جواهر  مدرسة  إل��ى  تفقدية  ب��زي��ارة 
د.  المدرسة  مدير  النموذجية  طبرق 
اإلداري  والطاقم  اشريشر  محمود 

والتعليمي .
داخل  بجولة  بوالخطابية  ق��ام   حيث 
الدراسية  وال��ف��ص��ول  ال��م��درس��ة  أروق���ة 

والقاعات 
وأث��ن��ى ع��ل��ى ال��م��درس��ة وم���ا تقدمه 

باالستعانة  بالتعليم  ال��رق��ي  سبيل  ف��ي 
بالخبرات التعليمية

وق��د ق��دم م��دي��ر ال��م��درس��ة درع إلى 
البلدية  لجهود  تقديراً  البلدية  عميد 

داخل المدينة وخارجها .

اج������رى ال���س���ي���د ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة 
المجلس  وعضو   " عقوب  "عبدالرحمن 
مدير  رفقة  عبدالله"  "مسعود  البلدي 
اسماعيل   " الكاسح  عطية  مستشفى 
الكفرة  م��رك��ز  داخ���ل  ج��ول��ة   " العيضة 
الحارة  المناطق  طب  ومركز  للسكري 
وذل���ك ل��ل��ق��اء ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي ال��زائ��ر 
يمثل  وال��ذي  العيون  في  والمتخصص 

اللجنة الوطنية لمكافحة العمى والمركز 
الوطني لمكافحة االمراض المتواجدين 

بالكفرة هذه االيام . 
حدة  على  ك��ل  استقبالهم  ف��ي  وك��ان 
السكري  مركز  مدير   " بورقيق  "ناجح 
طب  م��رك��ز  م��دي��ر  البسكري  وش��ري��ف 

المناطق الحارة ..
واكد السيد العميد ومرافقوه لألطباء 

اهالي  ك��ل  باسم  العميق  شكرهم  ع��ن 
الكفرة على هذه المبادرة الوطنية آملين 
عمليات   اج���راء  تشمل  وان  تتكرر  ان 
متقدمة لمرضى العيون وتخفيف معاناة 
السفر واالق��ام��ة  ف��ي  ال��ك��ف��رة  م��رض��ى 
والمستشفيات  العيادات  في  وال��ع��الج 

الخاصة .

7 بلديات
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زليتن  ببلدية  الوطني  بالمسرح  اُختتم 
برنامج حدث ساعة الذي نظمه طلبة قسم 
االسمرية  بالجامعة  والمعلومات  التقنية 

تحت إشراف الجامعة .
 هذا الحدث الذي استمر 

استهدف  أسبوعين  لمدة 
ب��ع��ض ال���م���دارس داخ���ل 
بتعليم  ويختص  البلدية 
ال������ط������الب أس����اس����ي����ات 
البرمجة ولغة الحاسوب  .

ويقام هذا الحدث كل سنة في أكثر من 
180 دولة بغرض نشر التقنية والتعريف 

بها.

الحدائق  طريق  برصف  العمل  يتواصل 
من  ال��م��زدوج  المقبرة  ط��ري��ق 

ق��ب��ل ش��رك��ة ق��ل��ع��ة ب��غ��داد 
إدارة  م��ج��ل��س  ب��رئ��اس��ة 
الشركة والعاملين بالشركة 
المشرفين  والمهندسين 

على العمل وبمتابعة مباشرة 
العمل  إن��ج��از  لسرعة  البلدية  عميد  م��ن 

داخل بلدية األبيار. 

بلدية زليتن
تختتم حدث )ساعة برمجة(

تواصل العمل برصف طريق 
الحدائق ببلدية األبيار

عميد بلدية طبرق

يزورمدرسة جواهر طبرق النموذجية

عميد بلدية الكفرة يقوم بجولة تفقدية 
لمركز السكري بالبلدية

والفريق  المتنقلة  ال��ع��ي��ادة  وص��ل��ت 
المكلف بنقلها  إلى بلدية تراغن  حيث 
تم استالمها األيام الماضية من منظمة 
lom ووزارة الصحة وكان في استقبالها 
ومدير  المكلف  ت��راغ��ن  بلدية  عميد  
إدارة الخدمات الصحية ومختار المحلة 

وعدد من موظفي إدارة الخدمات .
وأكد منسق وزارة الصحة أن العيادة 
ال��خ��دم��ات  ل��ت��وف��ي��ر  وج���دت  المتنقلة 
لألسرالمستضعفة  والعالجية  الصحية 
وكبار السن وغيرهم ممن ال يستطيعون 
والمراكز  المستشفيات  إل��ى  الوصول 

الصحية  بحيث يمكنها التنقل وتقديم 
الخدمات العالجية بالمناطق والمحالت 
ومتابعة   وب��أش��راف  السكنية  واالح��ي��اء 
البلدية وإدارة الخدمات الصحية ودعم 
باألطباء  الدولية  الهجرة  منظمة  من 

واألدوية لمدة سنتين.

وصول العيادة المتنقلة والفريق 
المكلف بها لبلدية تراغن
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ثقافية

)1(
... في طريق عودتنا من المدرسة.. نربط 
الحبل ��� الذي خبأناه في الصباح ��� في فرع 
الزيتونة الكبيرة المنتصبة على حافة مجرى 
السيل.. زيتونة الوادي.. كان يتدلى.. يتأرجح 
في  متعرجاً  خطاً  عقدته  تحفر  الريح..  في 
الذي  األبيض  الجرو  على  ننادي  ال��ت��راب.. 
متشككاً..  إلينا  ينظر  ال��ظ��ل..  خ��ارج  أقعى 
المدرسة..  حقيبة  من  اإلفطار  كيس  أخ��رج 
أفتح الكيس.. ينصب الجرو أذنيه لخشخشة 
الكيس.. أضع قطع السردين على الصخرة.. 
الزيت يسيل من أطرافها.. يرفع الجرو أنفه.. 
يقترب زاحفاً وهو يهز ذيله.. نضع الحبل في 

عنقه.. و.. نشنقه..!
يدور  نجعله  نشهق..  نلمسه..  نضحك.. 
بوله  قطرات  يُصدر حشرجة..  الفراغ..  في 
حقائبنا  نلتقط  ال��ت��راب..  على  داكنة  نقاط 
ثم  االتجاهات..  كل  في  نتلّفت  عجل..  على 
ننسّل مع جرف الوادي تاركين الجرو يتأرجح 

في الظل.
)2(

في اليوم التالي.. معلّمنا يوزع أوراق امتحان 
األمس.. كانت مليئة بالتشطيبات الحمراء.. 
يأمرنا بالوقوف على رجل واحدة إلى جانب 
السبورة.. وجوهنا للجدار.. من خلف ظهورنا 
نسمع صوت العصا الرقيقة وهو يجّربها في 

الفراغ.. صوتها كالريح العاصفة.
)3(

معلّمنا  األغ��ن��ام..  مع  كنت  المساء..  في 
يتمّشى مع الطريق الترابي.. أحسست بوخز 
في يدي المتقرحة.. يقترب.. أبادره بالتحية.. 

يتفحص شياهي.. أبتسم:
��� انتظر.. نحلب لك شاة.

رغ��وة  أث��ر  م��ن  بلسانه  شفتيه  يمسح   ...
الحليب:

��� الله يسقيك من بير زمزم.
أصيح  يختفي  أن  قبل  يبتعد..  يمضي.. 

خلفه:
العصا  قطعت  وي��ن  من  أس��ت��اااااذ..  يا   ���

الرقيقة الحّراااااقة؟
يُشير بإصبعه بعيداً ويصيح:

��� من زيتونة الوااااادي...!
***

2018(

زيتونة الوادي

ق���ام وف���د م���ن م��ج��ل��س ال��ن��واب 
بزيارة لمدينة غات أقصى الجنوب 
الليبي وضم الوفد السادة النواب : 
الشاعري  مفتاح   ، الزغيد  إبراهيم 
الشعاب  بلخير   ، ال��ص��ول  علي   ،
 ، شنبارو  عمارة   ، دوم��ة  محمد   ،
 ” الشلي  سعاد   ، الصويعي  فاطمة 
، حيث حضر الوفد فعاليات الدورة 

السياحي  غ��ات  لمهرجان   )28(
رعاية  تحت  يُ��ق��ام  ال���ذي  ال��دول��ي 
 ، المسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
وقام وفد مجلس النواب بزيارة إلى 
والنصب  “البركت”  التراثية  القرية 
ال��ت��ذك��اري ل��م��ع��رك��ة ” إي��س��ي��ن” ، 
باإلضافة إلى زيارة الحدود الليبية 
ال��ج��زائ��ري��ة ، وأط��ل��ع وف��د مجلس 

المواطنين  أوض���اع  على  ال��ن��واب 
والمشاكل التي يُعانيها أهالي مدينة 

غات في حياتهم اليومية.
مجلس  وفد  بأن  بالذكر  الجدير 
النواب وصل يوم الخميس الماضي 
استقبالهم  في  وك��ان  غ��ات  لمدينة 
ومشايخ  أعيان  و  حكماء  من  عدد 

المدينة.

أج�����رت وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة 
صالحة  بالحكومة  والفنون 
ال����دروق����ي، ي����وم االث��ن��ي��ن 
تفقدية  ج��ول��ة  ال��م��اض��ي، 
ب��ال��وزارة،  الكتب  لمخازن 
اط���ل���ع���ت خ���الل���ه���ا ع��ل��ى 
األوض����اع ال��ع��ام��ة وأع��م��ال 
الالزمة  والتطوير  الصيانة 

لها.
رافق الوزير خالل الجولة، 
عدد من المسؤولين بإدارتي 
ال��م��خ��ازن وال��م��ط��ب��وع��ات، 
ال��دروق��ي  استمعت  ح��ي��ث 

من  ال��م��خ��ازن  الحتياجات 
والتجهيزات  الصيانة  حيث 
إلى  باإلضافة  الضرورية، 
التي  األضرار  على  وقوفها 
نتيجة  الكتب  لها  تعّرضت 
والعوامل  واألتربة  األمطار 

تلف  إلى  أدى  مما  الجوية، 
عدد كبير منها، عالوًة على 
افتقار المخازن للتجهيزات 
التي  واإلداري�����ة  المكتبية 
ت���م���ّك���ن ال���م���وّظ���ف���ي���ن م��ن 
بشكل  أعمالهم  م��م��ارس��ة 

أفضل.
أيًضا  الحاضرون  ناقش 
إم��ك��ان��ي��ة إق���ام���ة م��ع��رض 
كذلك  الموقع،  في  للكتاب 
إن����ش����اء م��ك��ت��ب��ة ب��ن��غ��ازي 
عجلة  لتحريك  ال��ك��ب��رى؛ 
ال��ن��ش��اط ال��ث��ق��اف��ي داخ��ل 
المدينة، حيث أبدت الوزير 
الدعم  لتقديم  استعدادها 
ال�����الزم ورص�����د م��ي��زان��ي��ة 
خ��اص��ة ل��م��خ��ازن ال��ك��ت��اب 
أقرب  في  المكتبة،  وإنشاء 

اآلجال.

تستعد مدينة هون الحتضان 
م���ه���رج���ان ال���س���الم ل��ألغ��ن��ي��ة 
الشعبية في دورته الثانية الذي 
العامة  الهيئة  مكتب  ينظمه 
ل��ل��خ��ي��ال��ة وال��م��س��رح وال��ف��ن��ون 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ج��ف��رة  ببلدية 
ال��م��رك��ز ال��ع��رب��ي ل��ل��خ��دم��ات 
اإلعالمية خالل األسبوع األول 

من شهر فبراير القادم .
الهيئة  مكتب  مدير  واوض��ح 
قشيرة  خالد   " للخيالة  العامة 
ب��ان  الليبية  االن��ب��اء  ل��وك��ال��ة   "
سيشارك  المهرجان  فعاليات 
الفنانين  م��ن  كبير  ع��دد  فيها 

الشعبيين منهم ) 15 ( مطرب 
من كافة المناطق الليبية شرقا 
وغ��رب��ا وج��ن��وب��ا ، اض��اف��ة الى 
مطربي الفن الشعبي المعروف 
وودان  ه��ون  ال��ج��ف��رة  بمناطق 

وسوكنة وزلة. 
ك��م��ا س��ت��ت��ض��م��ن ف��اع��ل��ي��ات 
قشيرة   " حسب   - المهرجان 
تراثية  وم��ع��ارض  ع���روض   -  "
المهرجان  هامش  على  ستقام 
الشعبية  ال��ف��ن��ون  ف���رق  م��ن��ه��ا 
الغنائية  واالع���م���ال  ب��ال��ج��ف��رة 
وغيرها  واالوبريتات  الجماعية 
من االعمال الفنية المصاحبة . 

الماضي  الخميس  يوم  صباح  أفتتحت 
في  األكاديمي  الكتاب  "معرض  فعاليات 
أكاديمية  تنظمه  وال��ذي  األول���ى"  نسخته 
حتى  ويتواصل  أجدابيا  العليا  الدراسات 
يوم الخميس 2023/1/12 ب�مقر معهد 

العالي للعلوم والتقنية اجدابيا.
العديد  على  الكتاب  معرض  ويحتوي 
العلمية  ال��م��ج��االت  شتى  ف��ي  الكتب  م��ن 

والثقافية.

االوجلي  صالح  فالح  االستاذ  وبحسب 
سيكون  للمعرض  المنظمة  اللجنة  رئيس 
من  يوميا  الجمهور  أمام  المعرض  أفتتاح 
10 صباحآ  وحتى الخامسة مساء، عدا 
يوم الجمعة سيكون خالل الفترة المسائية 

فقط.
ومن بين دور النشر والمكتبات المشاركة 
في المعرض ) دار البيان ودار الجابر ودار 

العربي ومكتبة بنغازي الجديدة (.

وفد من مجلس النواب يزور مدينة غات

وزيرة الثقافة تتفّقد أوضاع مخازن الكتب بالمنطقة الشرقية

هون تحتضن مهرجان السالم لألغنية الشعبية في دورته الثانية

األكاديمية الليبية للدراسات العليا اجدابيا تنظم معرض الكتاب األكاديمي األول )تحت شعار أشرعة المعرفة(

<< قصة قصيرة

■ بقلم: أحمد يوسف عقيلة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

قصيدة السكر 
وألِني َما ُعدُت أراَك 

أحَببُت ِغيابَك َبل أكَثر

َفِلُمَدِة َشوِقي َلذُتَها 
كالَقهوِة بَقليِل الُسَكر

ال َتِقِس الُحَب ِبُلقَياَنا 
إْذ بالُحِب وليُد الَمهَجر

فالوطُن َيظُل ُهو الوطُن 
َقلُب لُمِحبِه َما أنَكر

والِطفُل َيعوُد إلي أِمِه 
و الُحُب بأوَصاِلِه َيكَبر

والِخلُّ َخِليُلُه ِفي َقلِبِه 
إْن أقَبَل أو َحتى أدَبر

لن َننَسى ِخاًل لغيابه  
إْذ َكان بغَياِبِه ُمعَذر 

والقلُب الَخافُق مسروُر 
قاَل األفضُل أال أقَبر

فالموُت ُسكون للصوِت 
والشوُق بداخلَنا أخَبر

ال ُيخمد زلزاُل الُحب 
ما ولَد الُحب لكي ُيطَمر

الحُب جماٌل وصفاٌء 
الحُب فؤاًدا قد َطَهر

ما أجمَل عيًنا قْد باحْت 
ما أجَمل قلًبا قْد أظَهر

دّق و دّق بكٍل سخاٍء 
نطَق الُحب بشكٍل أمَهر

ال أجمُل من نهِج الُحِب 
نهُج الحِب العالَم أبَهر

سبحاَن الخالِق موالَنا 
ُسبحاَن الُمبدع إذ َصور

صّل الله على َسيدنا 
أصُل الُحب شعاُع أنور

محكمة 

الشت�اء

حنيٌن

الفقد

■ بقلم: صفاء يونس 

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم: منال بوشعال

■ بقلم: عّزة الشريف 

■ بقلم: خديجة الفراوي 

محكمة.. 
على  وأن��ا  وقفنا  ع��اٍل  بصوت  الُمحضر  ماقاله  هذا 
قسمات وجهي االنتصار أراه اليوم وراء القضبان متهم 
أمام القاضي كنت أرتعش وينتابني شعور غريب ولكن 

عند مناداتي للشهادة أيقنت أنه واقع 
محامية االدعاء منى عبدالسالم 

حاضرة سيادة القاضي
أنا اليوم ياسيدي القاضي وحضرة المستشاريين 

صاحبة االدعاء
القاضي:

اخبرينا كل ماحدث 
ضابط  وأنه  بحبه  أوهمني  أجله  من  العالم  حاربت 
شككت  الذي  اليوم  جاء  أن  الي  الوطن  يحمي  شريف 
به وتتبعت تحركاته كنت أظن أنها خيانة حب ولكنني 
يتحدث  كان  ووطن  وشرف  مهنة  خيانة  بأنها  صعقت 
دخول  بموعد  ليخبره  الممنوعات  تاجر  شريكه  مع 
البضاعة للبالد وإنها أكبر صفقة تحتوي علي مخدرات 
وأسلحة شعرت بغثيان ودوران االرض من تحت قدماي 
أرتعب  وأنا  غرفتي  نحو  ركضت  تحملني  تعد  لم  التي 

العدالة  أمام  به  أرمي  أن  وقررت   تماسكت  ولكن  خوفًا 
لينال العقاب كنت أحمل في أحشائي قطعة منه ولكن 
إدانة  لم يزدني االمر إال إصرارًا وبدأت أدون كل دليل 
أفراد  مع  كنت  البضاعة  دخول  يوم  جاء  أن  إلي  ضده 
عليه  القبض  ليتم  بهم  مباشر  تواصل  وعلي  االم��ن 
ولكنه كان أخبث من أن يقع فقد إكتشف اآلمر تجمد 
أعلي  من  بي  أوقَع  الكلمات   تعلثمت  عروقي  في  الدم 

الدرج ليتخلص مني لم أستطع الحراك وال الكالم. 
كما  الجنين  فقدت  جوفي  مقبرة  في  شي  كل  دفن 
فقدن االمهات أكبادهن من سمومه وقررت أن ال أترك 
هذا الوغد بال عقاب كانت لدي كل الدالئل لي إدانته 

نحتاج القبض عليه بالجرم المشهود فقط. 
لنا  لتضع  منزله  في  الخادمات  إحدي  مع  تواصلت 
جهاز تنصت وعلمنا موعد الشحنة وتم القبض عليهم. 
أمهات  لي  القصاص  أطلب  القاضي  سيادة  اليوم  أنا 
المستقبل  عماد  هم  شباب  وضياع  أكبادهن  تفحمت 
يدي  بين  اليوم  أقف  جنينها  فقدت  أم  لي  والقصاص 
عن  أداف��ع  فأنا  زوج��ي  م��ن   القصاص  أطلب  العدالة 

المظلومين وأجلب حقوق الضعفاء.

الشتاء
كابوس األسقف المثقوبة

األجساد العارية
القمصان الخالية من جيوبها

الكفوف الباردة
والقلوب الُمكدسة

بالذكريات ..

الشتاء
كابوس األوطان

ذات األرض المشروخة
الشوارع الحزينة

والمباني المائلة وجع
كابوس الفقر

والحنين
والالجئين

األرُجل الراكضة كل يوم
لعبور المسافات ...

بجعبتي الكثير من الحنين 
الحنين الذي ال يتوقف

يأخذني إلى هناك حيث هم
حيث الوجوه الطيبة

التي تضفي على روحي
الهدوء والسكينة !

حنيٌن إلى الجمال

إلى النقاء
الذي عهدته بصغري

في مالمح هذه المدينة

حنيٌن  
يلزمه عناٌق طويل

ونسمة باردة من "الكورنيش"
تتخلل خصالت الشعر

ورائحة ياسمين وزهر ورمان 
وعينان شاردتان
في األفق البعيد

حيث األعياد 
حيث بيوت الجدات الدافئة 

حيث ولدت..

بسهاٍم  ليرميَك  الهوينة  يمشي 
تارًة  يقترُب  جانٍب،  كلِّ  من  ُتحيُطَك 
منه  ال��ف��راَر  ُت��ري��ُد  أخ���رى،  لتبتعَد 
تظّنُه  إليِه،  جميعها  خطواتَك  لتجَد 
تحتُم  حقيقتُه  أّن  بيد  بَك  سيرأُف 
أظَفارُه حيث  عليِه غير ذلك! ينشُب 
قلبك، يبدأ في انتزاعِه دون أن يتلطَخ 
الّشعور  ولكّن  ذاك؛  األبيض  قميُصَك 
يمتليُء  شهقٍة  كّل  بعد  تذكرُه  تظلُّ 
فيها داخُلَك بماِء عينيَك. يشعُل في 
أسفِلَك ناًرا تأكُل كّل أخضٍر بَك لتشتَمّ 
ُكّلما  وتسُعَلها  الّذكريات  بعدها  من 
أنَت  ُتصبَح  حّتى  ص��درَك  على  رّب��َت 

رماًدا!
في  ُم��رغ��ًم��ا  تسيُر  ذل��ك  بعد  ُث���ّم 
إاّلَك،  الحياِة ساهًما؛ فالجميُع يراَك 
نعم لن تموَت من المّرِة األولى سُيحكُم 

مّراٍت  عليَك  لُيمارَس  بالبقاِء  عليَك 
مّرٍة  كّل  في  وقوعُه  بأّن  تعتقُد  عّدٍة. 
لن يختلَف عن سابقِه فُتعدَّ لُه العّدَة 
ولكّنَك  الهوِل  ركوِب  من  استطعَت  وما 
إّي��اَك؛  بمباغتتِه  م��ّرٍة  كّل  في  ُتفاجُأ 
ُكّل ما لم ينتِه  القويُّ دائًما في  فأنَت 

به!
كّل  في  الّظهوَر  ال��ّدم��اِء  آث��اُر  تبدأ 
مكاٍن تطأُه قدماَك، وكّل شيٍء تقبضُه 
أن  دوَن  يمرونَك  األش��خ��اُص  ي��داَك، 
تشُعَر، األحداُث لم تعْد تعني لَك عدا 
تتشابه،  واألت��راُح  األف��راُح  انقضائها، 
مدمعَك،  لُتثيَر  كافيًة  باتْت  الّرياُح 
راُخ في وجهَك ُيصمُتَك، الحديث  الصُّ
الّتقطع،  وُيرافقُه  الّتأتأة  ُتصاحُبُه 
للعيِش  أماًنا  م��الًذا  أصبحْت  الهاويُة 
ِمنَك،  لحظٍة  أّي  في  الّسقوَط  لتأمَن 

ال��ف��ص��وُل أرب��ُع��ه��ا خ��ري��ٌف، واألش��ه��ُر 
ونهارِه،  ليلِه  طوِل  في  يوليو  برمتها 
األعواُم كعاِمَك الّدراسّي األّول عندما 
كمنِع  والحياُة  مدرستَك،  تبكي  ُكنَت 
لُفرصتَك  ال���ّذه���اَب  إّي����اَك  ال��م��رِض 

األخيرة!
ح��ال��ة م��ن ال���ع���زوِف ع��ن األش��ي��اِء 
أّي  غماِر  بخوِض  ترضى  لن  ُتصيُبَك، 
نتائُجها!  عليَك  ُع��ِرض��ْت  وإن  ح��رٍب 
ُكنت  وإن  مقتٍل  في  أصابَك  فالفقُد 

تتنفُس ضرورًة.
الفقد 

كشربك لماٍء حميٍم من كأٍس مثلوٍم، 
الّصراِخ  من  تتمكن  وال  وُتحرق  ُتجرح 

ا! فالهواُء في ِكلتا الحالتين ُمؤٍذ جّدً
وهو  مغادرته  نِة  السِّ عند  وتظنُّ 

الباقي بقاؤَك!
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قرار مجلس النواب رقم )1( لسنة 2023 م بشأن واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود

قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023.م بشأن إعادة تشكيل لجنة إعادة اإلعمار واإلستقرار



إشراف : معتز ونيس األحد 15 جمادى اآلخرة  1444هـ الموافق 8 يناير 2023م العدد )208(  11

حوادث

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصرف 
ال��ج��م��ه��وري��ة ف���رع ب��ئ��راألش��ه��ب وم��س��اع��ده 
بعد  احتياطياً  المراجعة  إدارة  وم��س��ؤول 

توجيه تهم فساد لهم.
تخطيط لخصم ستة ماليين دينار

فقد  ال��ع��ام  النائب  مكتب  بيان  بحسب 
الفساد  مكافحة  بنيابة  النيابة  وكيل  توّصل 
في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق إلى 
تورط المتهمين في تحقيق منافع مادية غير 

مشروعة داخل الفرع.
أن  البيان  وفق  التحقيقات  وكشفت 
لخصم  خططوا  ال��ث��الث��ة  المسؤولين 
ترتيبا  دينار  ألف  و350  ماليين  ستة 
تقابلها  قبول صكوك مصرفية ال  على 
حسابات  ف��ي  قيمتها  تماثل  أرص���دة 
مبلغ  وتحصيل  ال��ف��رع  لمدير  أق��رب��اء 
بعملة أجنبية يعادل ستة ماليين و525 
الخصم  بطاقات  باستعمال  دينار  ألف 
المباشر )فيزا( دون إيداع القيم المالية 

المقابلة لها.
تحويالت مالية

ووفق البيان فقد أجروا أيضا  تحويالت 
ثم  دينار  ألف  و245  مليونين  بلغت  مالية 
تحويالت  بإجراء  مصدرها  تمويه  دوا  تعمَّ

أسهموا  أش��خ��اص  حسابات  إل��ى  داخلية 
مصدر  أن  بعلمهم  اإلجرامي  المشروع  في 
في  بفعلهم  فتسبَّبوا  مشروع  غير  األم��وال 

إلحاق ضرر بالمال العام.
تلُبس بالرشوة

السلطات  أع��ل��ن��ت  متصل  س��ي��اق  وف���ي 
األمنية في طرابلس أنه بتكليف من النائب 
موظفين  أرب��ع��ة  على  القبض  ج��رى  ال��ع��ام 

عموميين متلبسين بواقعة جريمة الرشوة.
القبض  أن  األمنية  السلطات  وأوضحت 
التحقيقات  إط��ار  في  يأتي  المتهمين  على 
ال��ع��ام حول  ال��ن��ائ��ب  ل��دى مكتب  ال��ج��اري��ة 

واقعة رشوة من قبل موظفين بوزارة الثقافة 
بطرابلس.

حيث تمكن أعضاء قسم التحري بمكتب 
مع  والتعاون  التنسيق  بعد  األمنية  المتابعة 
واالتصاالت  المعلومات  قسم شؤون ضبط 
بمكتب النائب العام من ضبط أحد الجناة 
متلبساً بجريمة الرشوة بمبلغ وقدره 100 
وهو  محكم  كمين  إع���داد  بعد  دي��ن��ار  أل��ف 
عليه  القبض  وبعد  الثقافة  ب��وزارة  موظف 
والتحقيق معهاعترف بقيامه بواقعة الرشوة 
بنفس  موظفين  وم��س��اع��دة  ب��دراي��ة  وذل��ك 

الوزارة والذين تم ضبطهم أيضاً.

الديوان / خاص
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  تمكنت 
خالل 24 ساعة من التوصل لهوية المتسبب 
في حادث سير وقع الجمعة الماضية أودى 
في  بنينا  كوبري  من  بالقرب  ام��رأة  بحياة 

مدينة بنغازي.
مضايقة في الطريق

جاء ذلك وفق بيان لإلدارة العامة للبحث 
الجنائي قالت فيه أنه :بعد وصول معلومات 
العامة  ب��اإلدارة  واالستدالل  التحري  إلدارة 
سير  حادث  وقوع  مفادها  الجنائي  للبحث 
مدينة  في  بنينا  كوبري  من  بالقرب  أليم 
منتصف  في  ام��رأة  ضحيته  وقعت  بنغازي 
عمود  ف��ي  سيارتها  اص��ط��دام  بعد  العمر 

خرساني على جانب الطريق المعبد.
وأفادت أقوال الشهود وفق بيان اإلدارة أن 
: المرأة تعرضت قبل اصطدامها لمضايقة 
من قبل إحدى السيارات التي لم يتمكنوا من 

تحديد نوعها.

كاميرا المراقبة تكشف رقم اللوحة 
المعدنية

وأضافت :على إثر ذلك انتقلت مجموعة 
وبمراجعة  حيث  الحادث  لموقع  التحريات 
وهي  المكان  من  القريبة  المراقبة  كاميرا 
في  المنتشرة  المراقبة  ك��ام��ي��رات  إح��دى 
مدينة بنغازي تمكن من خاللها التوصل إلى 
رقم اللوحة المعدنية الخاصة بتلك السيارة 

المشتبه فيها والتي ضايقت سيارة المرأة.
البحث  :ب��ع��د  ب��ال��ق��ول  اإلدارة  وم��ض��ت 

المكثف والتحري عن السيارة الظاهرة في 
الكاميرا والسائق  أثمرت الجهود يوم السبت 
المشتبه  السيارة  سائق  سكن  معرفة  عن  
للسيارة  المعدنية  اللوحات  خالل  من  فيها 
والتراخيص  ال��م��رور  قسم  م��ع  وبالتعاون 

بنغازي.
هرب وحاول إخفاء سيارته

تبين  فيه  المشتبه  منزل  إلى  وباالنتقال 
بحسب البيان أنه : هارب من المنزل إال أن 
عليه  القبض  إلى  أفضت  التحري  مواصلة 

في اليوم ذاته بعد استدراجه.
العامة  اإلدارة  لمقر  ب��ه  وب��االن��ت��ق��ال 
اعترف  معه  والتحقيق  الجنائي  للبحث 
المتهم بقيامه بمضايقة السيدة وتسببه 

في خروجها عن الطريق واصطدامها.
نفسه  يخفي  أن  ح��اول  أن��ه  اعترف  كما 
ويخفي المركبة اآللية ضناً منه أنه لن يتم 
للبحث  العامة  اإلدارة  بيان  بحسب  كشفه  

الجنائي.

الديوان / خاص
زارت لجنة قضائية مكلفة من 
المستشار  الليبي  العام  النائب 
اإلدارة  مقر  ال��ص��ور  ال��ص��دي��ق 
الجنائي بمنطقة  للبحث  العامة 

الهواري في مدينة بنغازي.
لها  بيان   في  اإلدارة  وقالت 
أن: الزيارة جاءت لالطالع على 
األعمال المنفذة من قبل غرفة 
من  المشكلة  األمنية  العمليات 
يترأسها  وال��ت��ي  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب 
ال���ل���واء ص���الح ه���وي���دي م��دي��ر 

اإلدارة العامة للبحث الجنائي.
بعد   : أن��ه  اإلدارة  وأض��اف��ت 
خالل  المنجز  على  اط��الع��ه��ا 

)6( أشهر والذي تضمنه كشف 
سلمه للجنة مدير اإلدارة العامة 
صالح  ال��ل��واء  الجنائي  للبحث 
هويدي أثنت اللجنة على أعمال 
الغرفة ونجاح أعمالها المتمثلة 
في تنفيذ تكليفات النائب العام 

خالل الفترة الماضية.
وت��ض��م��ن ت��ل��ك ال��ت��ك��ل��ي��ف��ات 
إخ��الءات  تنفيذ   " اإلدارة  وف��ق 

لمؤسسات  تابعة  ومباني  لمقار 
تشغلها  جهات  كانت  حكومية 
بالمخالفة وتنفيذ عمليات هدم 
فوق  المبنية  العشوائية  للمباني 
بنغازي  مدينة  ف��ي  ال��غ��از  خ��ط 
بناءها  تم  مباني مخالفة  وهدم 
فوق خط النهر الصناعي الذي 
ي��م��د ال��م��دي��ن��ة ب��م��ي��اه ال��ش��رب 
اوام��ر   )340( لتنفيذ  إضافة 

ض��ب��ط وإح���ض���ار ص�����ادرة من 
بنغازي  ونيابات  ال��ع��ام  النائب 
في  الشرقية  المناطق  وبعض 

حق مطلوبين للعدالة جنائيا ".
اإلدارة  مدير  أفاد  ذلك  وعن 
اللواء  الجنائي  للبحث  العامة 
اللجنة  ألعضاء  هويدي  صالح 
 " أن  البيان  بحسب  القضائية 
المنجزة  العمليات  تلك  جميع 
تمت بمساندة القوات المسلحة 
العربية الليبية التي أثني عليها 
ال��م��ه��ام  ت��ل��ك  تنفيذ  دع���م  ف��ي 
المنجزة من قبل غرفة العمليات 
النائب  م��ن  المشكلة  األم��ن��ي��ة 

العام".

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط امرأة تشادية 
الُمنافية  األعمال  لممارسة  شبكة  تُدير  الجنسية 
لآلداب وتعاطي المخدرات مشيرة إلى القبض على 

أكثر من شخص تورطوا مع المرأة. 
وفي بيان للمديرية  أوضحت  فيه ورود معلومات 
تشادية  ام��رأة  بالُمديرية  العامة  التحريات  لقسم 
إلقامة  شبكة  وتدير  شرعية  غير  بطريقة  حامل 

الحفالت.
أعمال منافية لألداب

ون��وه��ت إل��ى اس��ت��دراج ه��ذه ال��م��رأة فتيات من 
بين  مختلطة  حفالت  وتجهيز  السودانية  الجنسية 
الخمور  وتعاطي  الزنا  وممارسة  والنساء  الرجال 
بمنطقة  ال��ص��االت  ب��إح��دى  الحفالت  ه��ذه  وت��ق��ام 

الماجوري وفي أماكن مختلفة
التحريات  عناصر   " أن  ال��م��دي��ري��ة  وأض��اف��ت 
جمعوا معلومات عن تلك المرأة ومحل سكنها وبعد 
لياًل  والنصف  الواحدة  الساعة  تمام  في  خروجها 
على متن سيارة سوداء اللون وبرفقتها ثالثة نساء 
من الجنسية السودانية وثالثة رجال من الجنسية 
التشادية تم تتبعها وإستيقافها هي ومن معها وكانوا 

بحوزتهم مبالغ مالية وفي حالة سكر ظاهر.
اعتراف

وبينت التحقيقات وفق بيان المديرية أن المرأة 
تدعى )ف.م.ع( وتبلغ من العمر 35 عاما واعترفت 
غير  بطريقة  حامل  كانت  أن  بعد  جنينها  باسقاط 
شرعية وأفادت بأن زوجها موجود بدولة تشاد منذ 

فترة طويلة.
كما اعترف المتهمون بحسب البيان بأنهم  كانوا 
مدعوين لحفل ساهر لتعاطي المخدرات وممارسة 
األعمال الُمنافية لآلداب ليحالوا إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص 
توجه رئيس نيابة شرق بنغازي صالح الدرسي 
فرع   / الجنائي  للبحث  العامة  ل��إلدارة  بالشكر 
تمتهن  االبيارعلى مجهوداتهم في كشف عصابة 
سرقة الكوابل الكهربائية  التي تسببت في انقطاع 

التيار الكهربائي على كامل منطقة األبيار. 
وقالت اإلدارة العامة في بيان لها أنه في رسالة 
وجهها صالح الدرسي إلدارة فرع / االبيار قال 
 10/2022 )رقم  القضية  ملف  على  اطلع  أنه 
من  فيها  تم  وما  الجنائي(  للبحث  العامة  اإلدارة 
إجراءات وما اتخذ فيها من استدالالت أدت إلى 
الكشف عن عصابة إجرامية تمتهن سرقة الكوابل 
الكهربائية وإتالف وتخريب األسالك الكهربائية.

حنكة واحترافية
وأض���اف���ت أن���ه ق���ال ق���د  تم 
رغم  وضبطهم  عليهم  ال��ت��ع��رف 
أنهم كانوا مجهولين بفضل حنكة 
واحترافية األعضاء القائمين على 
ورقة  خالل  ومن  القضية  متابعة 
تحليل طبية عثر عليها في مالبس 

تركها الجناة في مكان الواقعة.
بيان  وف��ق  ال��درس��ي  أك��د  كما 

لمثل  تتنبه  أن  لها  يمكن  القليلة  القلة   " أن  اإلدارة 
هذا الدليل البسيط الذي قد يغيب عن نظر الكثير 
من المحققين وهذا أن دل فإنما يدل على مجهود 
وإخالص في العمل وتوفيق من الله لهذه المجموعة.
وبناء على ذلك ومن خالل الرسالة تقدم صالح 
الدرسي " إلدارة فرع / االبيار ب�"الشكر والتقدير 
والثناء ألعضاء الفرع على عطائهم " متمنياً لهم 

التوفيق في قادم أعمالهم .

مديرية أمن بنغازي

 تضبط شبكة إفريقية ُتقيم حفالت 
ُمجون وأعمال منافية لألداب

ورقة تحليل تكشفت هوية 
عصابة كوابل الكهرباء باألبيار

 بتهمة الفساد

سجن مدير مصرف و 4 موظفين بوزارة الثقافة 
طرابلس متلبسين بالرشوة

ضايقها فارتطمت بعمود خرساني وفارقت الحياة

بتكليف من النائب العام 

لجنة قضائية تزور بنغازي وتثني على منجزات غرفة العلميات األمنية المشتركة
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ت���وج���ت ل��ي��ب��ي��ا ب��ال��م��ي��دال��ي��ة 
البرونزية لبطولة جامعات العرب 
القدم داخل الصاالت، بعد  لكرة 
مباراة  ف��ي  ال��ع��راق  على  ف��وزه��ا 

بنتيجة  الثالث  الترتيب  تحديد 
هدفين مقابل هدف واحد. 

وت����وج م��ن��ت��خ��ب م��ص��ر ب��ك��أس 
الذهبية  وال��م��ي��دال��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

بركالت  المغرب  على  الفوز  بعد 
الترجيح )-4 1(، وكانت المباراة 
انتهت في زمنها الرسمي بالتعادل 

بثالثة أهداف لكل منهما.

الليبي  العام  االتحاد  أعلن   
المنتخب  ت��رش��ح  ال��ي��د  ل��ك��رة 
الوطني لكرة اليد لفئة الشباب 
الى بطولة كأس العالم للشباب 
بألمانيا  ستقام  التي   2023

واليونان يونيو القادم   .
وكان المنتخب الوطني لكرة 
شارك  قد  الشباب  لفئة  اليد 
في البطولة األفريقية المؤهلة 
اقيمت  ال��ت��ي  ال��ع��ال��م  ل��ك��أس 
الماضي  أغسطس  منتصف 
بدولة رواندا ضمنت له التأهل 
مع المنتخبات المتحصلة على 

التراتيب الستة األولى .

 وأع����رب رئ��ي��س وأع��ض��اء 
الليبي  اإلت��ح��اد  إدارة  مجلس 
ل���ك���رة ال���ي���د ع����ن ش��ك��ره��م 

وت��ق��دي��ره��م ل��رئ��ي��س اإلت��ح��اد 
األف���ري���ق���ي ورئ����ي����س ل��ج��ن��ة 
لدعمهم  ب��االت��ح��اد  ال��ت��ط��وي��ر 

في  الليبي  المنتخب  مشاركة 
ه���ذا االس��ت��ح��ق��اق ال��ري��اض��ي 

العالمي.
لكرة  الليبي  االت��ح��اد  ودع��ا 
ووزارة  الحكومة  رئاسة  اليد 
األولمبية  واللجنة  ال��ري��اض��ة 
ال���ى دع����م  م��ن��ت��خ��ب ال��ش��اب 
المعسكرات  اقامة  خالل  من 
المباريات التحضيرية  واجراء 
ب��م��ا ي��م��ك��ن��ه  م��ن ال��م��ش��ارك��ة 
المحفل  ه���ذا  ف���ي  ال��ف��ع��ال��ة 
ال��ع��ال��م��ي وال����ذي س��ي��ك��ون له 
على  والكبير  اإليجابي  األث��ر 

كرة اليد الليبية .

لالعبين  الليبي  الوطني  المنتخب  فقد 
التحضيرية  مباراته  القدم  لكرة  المحليين 
الخارجي،  معسكره  خالل  األول��ى  والودية 
العاجي،  الساحل  المنتخب  نظيره  أم��ام 

بهدف وحيد جاء في الشوط الثاني.
التي  الودية  الليبي  المنتخب  مباراة 
على  الماضي  الثالثاء  يوم  مساء  لعبت 
جاءت  بتونس،  زويتين  الشاذلي  ملعب 
دفاعاً عن لقبه األفريقي لبطولة الشأن، 

واس���ت���ع���دادا ل��ب��ط��ول��ة ال��ش��أن ال��ق��ادم��ة 
الجزائر  ف��ي  ستقام  وال��ت��ي  للمحليين، 

خالل األيام القادمة.
و سيلعب المنتخب الوطني لقاءه الودي 
منتخب  م��ع  ال��ق��ادم  السبت  مساء  الثاني 

الكونغو الديمقراطية.
المنتخب  وضعت  القرعة  أن  إلى  يشار 
صحبة  األول���ى،  المجموعة  ف��ي  الوطني 

منتخبات موزمبيق والجزائر وإثيوبيا. 

بمختلف  ال��ق��ادم  ال��ث��الث��اء  ي���وم  تنطلق 
الدرجة  الرياضية مباريات دوري  المالعب 
األولى الليبي لكرة القدم الذي قسمت إلى 
والثالثة،  والثانية  األول��ى  مجموعات  ثالثة 

للموسم الرياضي 2023/2022. 
يوم  األول��ى  المجموعة  ستشهد    حيث 
بمباراة  ال���دوري  انطالقة  ال��ق��ادم  الثالثاء 
تجمع فريقا الهالل والمهدية، بملعب سبها 
المهاري  يقابل  القرضابية  بينما    البلدي، 

بملعب القرضابية،
 وتختتم المنافسات يوم األربعاء بمباراة 
سبها،  ملعب  على  والشرارة  النهضة  تجمع 
الساعة  تمام  على  المباريات  جميع  وتقام 

الثالثة بعد الظهر.
وضمن المجموعة الثانية، يلتقي بنغازي 
شهداء  ملعب  على  النجمة  م��ع  ال��ج��دي��دة 
بنينا يوم الثالثاء بينما يقابل البروق االبيار 

بملعب األبيار، واألنصار يقابل نجوم أجدابيا 
المباريات  وستقام  الشهداء،  شيخ  بملعب 

على الساعة الثالثة بعد الظهر 
الثانية يوم  وتختتم منافسات المجموعة 
األربعاء بمباراة تجمع القيروان مع الخليج، 

على ملعب شيخ الشهداء.
األربعاء  يوم  الثالثة  المجموعة  وتشهد 
ال��ق��ادم م��ب��اراة   ال��س��واع��د م��ع األفريقي 
يواجه  فيما  ببنغازي،  الجانبي  بالملعب 
األندلس فريق المنار على ملعب الصداقة، 
ويقابل الوفاق أجدابيا فريق خالد بن الوليد 
على أرضية استاد 10 يونيو بمدينة إجدابيا، 

ويقابل البرانس فريق خليج سرت،. 
وي��ق��اب��ل ف��ري��ق ال��ط��ي��ران ف��ري��ق ال��وح��دة 
ال��س��اع��ة  بنينا  ش��ه��داء  بملعب  ال��ع��رب��ي��ة 
المروج  وفريق  األرب��ع��اء،  مساء  السادسة 

راحة في األسبوع األول.

كما ستنطلق مباريات المجموعة الرابعة 
الثالثاء  ي��وم  وطرابلس  الغربية  المنطقة 
على  والشط  رفيق  تجمع  بمباراة  المقبل 
يلتقي  الوطن  فريق  بينما  صرمان،  ملعب 
المستقبل بملعب أبو عيسى البلدي، ويقابل 
فيما  السويحلي،  بملعب  البشائر  ترهونة   
الترسانة  ملعب  على  األش��ه��ر  آب��ى  يلتقي 
فريق  يقابل  والترسانة  الفالوجا،  نظيره 

المجد.
يوم  يلتقي  الخامسة  المجموعة  وضمن 
األربعاء فريق النصر الملعب الليبي بملعب 
زليتن ، بينما يستقبل   الزنتان فريقا الشروق 
والوحدة، وعلى ملعب ابوسليم يلتقي  اتحاد 
الشموع  يستقبل  بينما  والجزيرة،  الشرطة 
المجموعة  مباريات  وتختتم  الظهرة،  فريق 
على  الطالئع  مع  الجمارك  اتحاد  بمباراة  

ملعب الترسانة. 

ليبيا تتحصل على الميدالية البرونزية لبطولة 
جامعات العرب لكرة القدم

المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد يترشح الى بطولة 
كأس العالم ) 2023 ( بألمانيا واليونان

المنتخب الليبي للمحليين يفقد لقاءه الودي األول بتونس

انطالق مباريات الدوري الليبي للدرجة االولى لكرة القدم يوم الثالثاء القادم 

اختتمت يوم السبت الماضي بمجمع سليمان 
بطولة  ببنغازي  الرياضية  لأللعاب  ال��ض��راط 
البدنية  للقوة  محمد مخلوف الوطنية الخامسة 

للموسم الرياضي 2022م.. 
وانتزع الرياضي "عبد الله محمد هاجر" من 
فئة وزن ) 105 ( كلجم من نادي مخلوف لقب 
 )8000( قدرها  مالية  ومكافئة  البطولة  نجم 

دينار .
وجاء في الترتيب الثاني على مستوى البطولة 
وزن  فئة  الحاسي"   محمد  "سعيد  الرياضي   ،
الثالث   الترتيب  على  تحصل  فيما  120كلجم  
في المجموع العام "حسين محمد فيدان" ، فئة 

فوق 120 كلجم وهما من نفس النادي  .
النجوم  تراتيب  كافة  مخلوف  ن��ادي  واكتسح 
وتحصل مدرب نادي مخلوف ومدرب المنتخب 
مخلوف  السميع  عبد  ط��ارق  الكابتن  الوطني 
على جائزة أفضل مدرب ومكافأة مالية قدرها  

)4000( د.ل
العام  االتحاد  باسم  الرسمي  الناطق  وق��ال   
للقوة البدنية "حلمي نصرات" في تصريح لوكالة 
االنباء الليبية لقد بلغت مجموع الجوائز المقدمة 
الراعية  والجهات  للبطولة  المنظمة  اللجنة  من 

مبلغ وقدره ) 28.000( ألف دينار .

اختتام بطولة محمد مخلوف الوطنية 
الخامسة للقوة البدنية للموسم 


