
وصل رئيس مجلس النواب المستشار "عقيله 
للعاصمة  الجمعة،  األول  أم��س  ي��وم  ص��ال��ح"، 
العراقية بغداد رفقة وفد رفيع المستوى المتمثل 
وادريس  نصية،  عبدالسالم  النواب  السادة  في 
مجلس  ديوان  ورئيس  ماقيق،  وحمد  المغربي، 

النواب عبدالله المصري. 
مجلس  ل��رئ��ي��س  االع��الم��ي  للمركز  ووف��ق��ا 
اتحاد  رئيس  استقبالهم  في  كان  فقد  النواب؛ 
البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد 

الحلبوسي. 
المؤتمر  في  للمشاركة  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتأتي 
العربي  البرلماني  لالتحاد  والثالثون  ال��راب��ع 
المقرر عقده أمس السبت في العاصمة العراقية 

بغداد.

بغداد  العراقية  للعاصمة  المستوى  رفيع  وفد  رفقة  النواب يصل  رئيس مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس مجلس النواب يؤكد أن 
التدخل الخارجي هو سبب عدم 

االستقرار السياسي في ليبيا

اخبار

اخبار

ص2

ص3

النائب الدكتور عبد السالم نصية يشارك 
في الدورة الثالثون االستثنائية للجنة 

التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

ص4بلديات

بلدية بنغازي تفتتح مركز 
المجتمع المدني

أّكد النائب األول لرئيس مجلس 
النواب فوزي النويري، ضرورة أال 
لحل  المفاوضات  عجلة  تتوقف 
في  لألزمة  السياسي  االن��س��داد 

ليبيا.
التي  كلمته  وخ���الل  ال��ن��وي��ري 
النواب  مجلس  جلسة  بها  افتتح 
ال��ت��ي اس��ت��ؤن��ف��ت ي���وم ال��ث��الث��اء 
ال��م��اض��ي؛ دع��ا أع��ض��اء مجلس 
الدولة إلى أن يتعاطوا مع التعديل 
ال��دس��ت��وري ال��ث��ال��ث ع��ش��ر، وأن 
حائالاً  يقفوا  وأال  عليه  يصادقوا 

أمام حل األزمة.
على  التأكيد  النويري  وج���ّدد 

هو  ما  أنجز  ال��ن��واب  مجلس  أن 
عليه، الفتاًا إلى أنه في ظل هذه 
توجد  ال  والتعقيدات  ال��ظ��روف 
حلول مثالية وكل هذه الحلول ما 

هي إال حلول نسبية.
وشدد النويري في ختام كلمته 

ال��دس��ت��وري  ال��ت��ع��دي��ل  أن  ع��ل��ى 
بالعملية  ال��دف��ع  على  سيساعد 
االس��ت��ق��رار،  وإرس���اء  السياسية 
تغليب  إل���ى  ال��ج��م��ي��ع  ا  م��ن��اش��داً
من  وال��ت��ن��ازل  العامة  المصلحة 

أجل الوطن.

رئيس  السيد  اهتمام  إط��ار  ف��ي 
”عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 
ليبيا  التعليمية في  بالعملية  صالح” 
النواب  مجلس  رئيس  السيد  ق��ام 
بنغازي  جامعة  إلى  تفقدية  بزيارة 
ي���وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي ال��م��واف��ق 
النائب  رفقة   ،2023 فبراير   21
فوزي  النواب  مجلس  لرئيس  األول 
لرئيس  الثاني  وال��ن��ائ��ب  ال��ن��وي��ري، 
مجلس النواب عبدالهادي الصغير، 

“عيسى  المجلس  أعضاء  والسادة 
وبحضور  النحيب”  و”بدر  العريبي” 
رئ��ي��س ل��ج��ن��ة اع�����ادة االس��ت��ق��رار 

وذل��ك  العريبي"،  "ح��ات��م  واالع��م��ار 
التي  الصيانة  أعمال  سير  لمتابعة 
ت��ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ل��ج��ن��ة االس��ت��ق��رار 

مجلس  قبل  من  المشكلة  واالعمار 
النواب.

النواب  رئيس مجلس  السيد  وعبر 
خالل جولته عن امتنانه العميق لهذه 
لجنة  من  المبذولة  الكبيرة  الجهود 
االستقرار واالعمار، كما حث على بذل 
مزيد من الجهود واالنتهاء من عمليات 
الصيانة لهذا الصرح التعليمي الكبير 
التعليمي  المناخ  توفير  يضمن  بما 

الالزم لطالبنا االعزاء.

ب���ح���ث رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
األح��د  ي��وم  صالح  عقيله  المستشار 
ال��م��اض��ي، م��ع رئ��ي��س ال��ه��ي��أة العامة 
عمر  اإلسالمية  وال��ش��ؤون  ل��ألوق��اف 
الحداد، سير عمل الهيأة، الصعوبات 

والعراقيل التي تعترض عملها .
وبدوره ثّمن الحداد جهود المستشار 
عقيله صالح لدعم عمل الهيأة بشكل 

بشكل  القرآنية  والمسابقات  ع���ام، 
خاص.

صالح  عقيله  المستشار  أن  يذكر 
يبحث على الدوام مناشط الهيأة، وفي 
لحفظ  الدولية  ليبيا  جائزة  مقدمتها 
حظيت  التي  الكريم  القرآن  وتجويد 
بمشاركة أكثر من أربعين دولة عربية 

وإسالمية.

النويري: ندعو جميع الليبيين إلى تغليب 
المصلحة العامة والتنازل من أجل الوطن

رئيس مجلس النواب رفقة نائبيه يقومون بزيارة تفقدية إلى جامعة بنغازي

المستشار عقيله صالح يبحث سير عمل هيأة األوقاف والشؤون االسالمية

الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  عقد 
بمقره  الماضيين  والثالثاء  األثنين  يومي 
في مدينة بنغازي؛ وخلص مجلس النواب 
في جلسته الرسمية برئاسة النائب األول 
فوزي   ” األستاذ  النواب  مجلس  لرئيس 
النويري ” وبحضور النائب الثاني للرئيس 
وبحسب  الصغير”  ”عبدالهادي  الدكتور 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 

السيد ”عبدالله بليحق” إلى ما يلي:
الرياضة  ق��ان��ون  م��ش��روع  إق���رار   -  1
باألغلبية مع األخذ بعدد من المالحظات 
التي وردت من السادة النواب حول مشروع 

القانون.
النقابات  ق��ان��ون  م��ش��روع  إق���رار   -  2
باإلجماع مع األخذ بعدد من المالحظات 
التي وردت من السادة النواب حول مشروع 

القانون.
مشروع  على  باألغلبية  التصويت   -  3
استراتيجية  اعتماد  لجنة  تشكيل  ق��رار 
إش��راف  تحت  تنفيذها  وآل��ي��ات  الهجرة 
مشروع  وإح��ال��ة  ال��ن��واب،  مجلس  رئيس 
قرار إنشاء المرصد الليبي للهجرة للسيد 

رئيس مجلس النواب لالختصاص.
مشروع  على  باألغلبية  التصويت   -  4
للقانون  االح��ك��ام  بعض  بإضافة  ق��ان��ون 
انشاء هيئة  لعام 2013 بشان  رقم 20 

الرقابة اإلدارية.

ص���در ال��ع��دد ال��راب��ع م��ن ال��ج��ري��دة 
الرسمية بتاريخ الثالث من شهر شعبان 
فبراير   23 ال��م��واف��ق  1444ه��ج��ري 
العدد  تضمن  حيث  م��ي��الدي،   2023
التعديل  الرسمية  الجريدة  من  الرابع 
ال��دس��ت��وري ال��ث��ال��ث عشر ال���ذي أق��ره 

مجلس النواب.

مجلس النواب يقر قانوني 
الرياضة والنقابات

صدور العدد الرابع من الجريدة 
الرسمية متضمنًا التعديل 

الدستوري الثالث عشر
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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

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ل��ج��ن��ة األوق����اف 
والشؤون اإلسالمية بمجلس النواب 
بمقر  ال��درس��ي”  ”إبراهيم  السيد 
بنغازي  مدينة  في  النواب  مجلس 
عن  ا  وف��داً الماضي  الخميس  ي��وم 
اتباع  من  وعدد  السنوسية  العائلة 
تناول  حيث  الصوفية،  الطريقة 
والحبس  ال��وق��ف  م��وض��وع  ال��ل��ق��اء 
وال��ذي  السنوسية  للعائلة  التابع 
ع���رض ف��ي��م��ا س��ب��ق ع��ل��ى مجلس 
ق��ب��ل لجنة األوق���اف  ال��ن��واب م��ن 
إحالته  وت��م  اإلسالمية  وال��ش��ؤون 

للجنة التشريعية والدستورية.

وق����ال رئ��ي��س ل��ج��ن��ة األوق����اف 
”بعد احداث  والشؤون اإلسالمية، 
أمالك  م��ص��ادرة  تم  سبتمبر69” 
احباسها  وك��ل  السنوسية  العائلة 
ا بإنها  وما يتبعها من زوايا، موضحاً
في  لألوقاف  العامة  للهيئة  ضمت 
وخارجها،  ليبيا  داخل  الوقت  ذلك 
مبيناًا بأن العائلة السنوسية طالبت 
هذه  وارج���اع  القانون  ه��ذا  بإلغاء 
ال��ح��ق��وق ح��س��ب م��ا ي��ق��ول��ون إل��ى 
أص��ح��اب��ه��ا وق���د ت���م ع���رض ه��ذا 
القانون على مجلس النواب وسوف 

يناقش في الجلسات القادمة.

الدكتور  النواب  مجلس  عضو  ش��ارك 
الثالثون  الدورة  في  نصية”  ”عبدالسالم 
لإلتحاد  التنفيذية  للجنة  االستثنائية 
البرلماني العربي ممثالاً لمجلس النواب، 
ح��ي��ث اس��ت��ع��رض��ت ال��ل��ج��ن��ة ص��ب��اح ي��وم 
الخميس الماضي في العاصمة العراقية 
لإلتحاد  االستراتيجية  الخطة  ب��غ��داد، 
العام  إل��ى   2018 العام  من  الفترة  عن 
من  ال��ع��دي��د  اإلت��ح��اد  وح���دد  2022م، 
مقدمتها  ف��ي  االستراتيجية  األه���داف 
العربية  القضية  الفلسطينية  القضية 
األولى، والدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل 
اإلره���اب،  لمكافحة  العربية  اإلتفاقية 
وتعزيز الحوار البرلماني، كما استعرضت 

البرلماني  ل��إلت��ح��اد  التنفيذية  اللجنة 
العربي الخطة اإلستراتيجية لإلتحاد من 
العام 2023م وحتى عام 2026م والتي 
تتضمن أربعة أهداف متجددة ومتداخلة 
في  المساهمة  شأنها  م��ن  بينها  فيما 
تحسين اثر العمل البرلماني العربي، من 

هذه األهداف:
مجالس  إل���ى  ال��وص��ول  ت��ع��زي��ز  أوالاً: 
تعتمد  وفاعلة  ممكنة  عربية  وبرلمانات 

المرونة واإلبتكار .
ثانيااً: تعزيز الحوكمة الرشيدة في عمل 

اإلتحاد البرلماني العربي.

النائب الدكتور عبد السالم نصية يشارك في الدورة الثالثون 
االستثنائية للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

رئيس لجنة األوقاف والشؤون اإلسالمية بمجلس النواب يلتقي وفدًا عن العائلة السنوسية

التخطيط  ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��ع��ت 
والمالية والموازنة العامة بمجلس 
مع  الماضي  الثالثاء  يوم  النواب 
الليبية  بالحكومة  المالية  وزي��ر 
اإلدارات  م������دراء  م���ن  وع�����دد 

بالوزارة.
التخطيط  لجنة  رئيس  وق��ال 
“عمر  السيد  والموازنة  والمالية 
ت��ن��اول  االج��ت��م��اع  أن  ت��ن��ت��وش” 
العامة  الميزانية  قانون  مشروع 
إطار  في  وذل��ك  2023م  للعام 
ال�����دور ال���رق���اب���ي ع��ل��ى أع��م��ال 
ال��ح��ك��وم��ة م��وض��ح��ااً ب��أن��ه سيتم 

الميزانية  قانون  مشروع  إع��ادة 
طالبت  كما  لتعديله،  للحكومة 
ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��ق��ري��ر م��ف��ص��ل عن 
توليها  منذ  الحكومة  مصروفات 
2022م  ال��ع��ام  خ���الل  مهامها 

والعام 2023م.
التخطيط  لجنة  رئيس  وشدد 
”عمر  السيد  والموازنة  والمالية 
تنتوش” على أهمية مراسلة هيئة 
المالية  وزي��ر  قبل  م��ن  الرئاسة 
تضمين  مدى  لمعرفة  بالحكومة 
ق��ان��ون ال��م��رت��ب��ات ال��م��وح��د في 

الميزانية الجديدة من عدمه.

اجتمع عضو لجنة اإلسكان 
ال��ن��واب  بمجلس  وال��م��راف��ق 
ال��س��ي��د "س���ع���د ع��ب��دال��ق��ادر 
اإلقليمي  بالممثل  ال��ب��دري" 
ل��ب��رن��ام��ج األم�����م ال��م��ت��ح��دة 
اندري  "م��ارك  السيد  لإلنماء 
الماضي  االثنين  يوم  فرانش" 
بمقر مجلس النواب في مدينة 

بنغازي.
وقال "البدري" إن االجتماع 

ت���ن���اول ع����دة م���واض���ي���ع في 
بين  ال��ت��ع��اون  ُس��ب��ل  مقدمتها 
األم�����م ال��م��ت��ح��دة وال���دول���ة 
التنمية  يخص  فيما  الليبية 
البشرية وتشجيع المشروعات 
وتنوع  والمتوسطة  الصغرى 
دور  وكذلك  الليبي  االقتصاد 
األمم المتحدة في نشر الوعي 
ل��ل��وص��ول إل����ى االن��ت��خ��اب��ات 

الرئاسية والبرلمانية.

عضو لجنة االسكان والمرافق النائب “سعد البدري“ يجتمع 
بالممثل اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة لإلنماء

لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب 
تجتمع مع وزير المالية بالحكومة الليبية

لجنة متابعة الشركات المتعثرة 
والمنسحبة تناقش مع أسباب تأخر عدد 

من الشركات في تقديم بياناتها

المتعثرة  الشركات  متابعة  لجنة  عقدت 
عضوي  وتضم  النواب  بمجلس  والمنسحبة 
والسيدة  ال��دغ��اري”  “خليفة  السيد  اللجنة 
المجلس  الطبلقي” وبحضور عضو  “عائشة 
اجتماعااً  عقدوا  الخوجة”  ”أسماء  السيدة 
ب���ع���دد م���ن م��م��ث��ل��ي ال���ش���رك���ات ال��م��ت��ع��ث��رة 

والمنسحبة.
“خليفة  ال��ن��ائ��ب  اللجنة  ع��ض��و  وأوض����ح 
الدغاري” بأنهم ناقشوا أسباب تأخر عدد من 
بياناتها الالزمة، والتي  الشركات في تقديم 
ا، وفقا للنماذج المعدة من  ُطلبت منهم مسبقاً
اللجنة، مضيفااً بأن نصف هذه الشركات لم 
المطلوبة،  تقاريرها  اللحظة  هذه  إلى  تقدم 
تجاه  الكاملة  المسؤولية  تتحمل  أنها  مبيناًا 
النهائي  تقريرها  وتقديم  اللجنة  عمل  تعثر 
لم  التي  الشركات  أن  إل��ى  الفتااً  للمجلس، 
تقدم تقاريرها تتحمل مسؤولية عدم إدراجها 

كشركات متعثرة .
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اإلدارية  الرقابة  هيئة  رئيس  عقد 
عبد  األستاذ  النواب  لمجلس  التابعة 
السالم الحاسي يوم األربعاء الماضي، 
البيضاء،  مدينة  بمكتبه في  ا  اجتماعاً
مع رئيس لجنة متابعة ديوان مجلس 
األستاذ  الجنوبية  بالمنطقة  ال��وزراء 

عبد الوهاب أبو القاسم القايدي.
مناقشة  االج��ت��م��اع  وت��ن��اول  ه���ذا 
ف���ي مناطق  ال��ح��ك��وم��ة  س��ّي��ر ع��م��ل 

الجهات  كافة  قيام  وم��دى  الجنوب، 
الخدمات  بتقديم  للحكومة  التابعة 

للمواطنين.
ض��رورة  على  الهيئة  رئيس  وأك��د 
قيام الحكومة بتذليل الصعوبات التي 
وذلك  الجنوب،  في  المواطن  تواجه 
بتوفير أهم المتطلبات التي تتمثل في 
الخدمات  وتوفير  والسيولة  الوقود 

الصحية. 

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
عبد الله بليحق؛ إن نشر مجلس النواب للتعديل 
جاء  الرسمية،  الجريدة  في  ال13  الدستوري 
بعد مناقشته تحت قبة البرلمان، إنه صدر وفقا 
في  النافذة  والتشريعات  القانونية  لإلجراءات 

البالد.
مساء  ت��ل��ف��زي  ت��ص��ري��ح  ف��ي  بليحق  وأف����اد 
الخميس الماضي، تابعته وكالة أنباء المستقبل؛ 
بأن اإلعالن الدستوري واالتفاق السياسي؛ قد 
أقّرا بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية 
وأن  والتشريعات،  القوانين  س��ن  بها  المناط 
لمجلس الدولة مهمة إبداء الرأي وفقا لمهامه 
مجلس  رئ��اس��ة  أن  إل��ى  مشيرا  االس��ت��ش��اري��ة، 
ال��ن��واب ق��د أح��ال��ت م��ش��روع ال��ق��ان��ون لمجلس 
لم  التوافق، إال أن األخير  تأكيدا لمبدأ  الدولة 
ترد منه أية استجابة أو مالحظات حيال مشروع 

القانون.
ال��دول��ة االس��ت��ش��اري  ت��أخ��ر مجلس  وح���ول 
بليحق  شدد  الدستوري؛  التعديل  مناقشة  في 
ليبيا،  بها  تمر  التي  الحالية  األوض��اع  أن  على 

الليبيون  ينتظره  الذي  االنتخابي  واالستحقاق 
مجلس  يتخذ  أن  تطلبا  ال��دول��ي؛  والمجتمع 
من  ان��ط��الق��ا  المناسبة  اإلج�����راءات  ال��ن��واب، 

مسؤولياته الوطنية والقانونية.
النواب حريص  “مجلس  قائال:  بليحق  وتابع 
لتحريك  وطنية  توافقات  تحقيق  على  دائ��م��ا 
الجمود السياسي والمضي نحو توحيد وجهات 
النظر بما يلبي تطلعات الشعب الليبي، وانطالقا 
التعديل  أصدر  المجلس  فإن  الرؤية،  هذه  من 
التشريعية  األرضية  لوضع  ال13  الدستوري 

إلنجاز االنتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
المحلية  األطراف  الرسمي؛  المتحدث  ودعا 
والدولية والقوى الوطنية كافة؛ للتعاطي بإيجابية 
االستحقاق  إلجراء  المفضية  الخطوة  هذه  مع 
النواب  مجلس  إن��ج��از  بعد  سيما  االنتخابي، 

القوانين المنظمة لمالمح المرحلة القادمة.

ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  ش���ارك 
في  نصية”  “عبدالسالم  الدكتور 
الحادية  ال����دورة  أع��م��ال  اخ��ت��ت��ام 
والثالثون للجنة التنفيذية لالتحاد 
العربي يوم أمس األول  البرلماني 
الجمعة بالعاصمة العراقية بغداد 
ُممثالاً لمجلس النواب، حيث تمت 
الموافقة على إقرار مشروع جدول 
والثالثون  الحادية  ال��دورة  أعمال 
اللجنة  وناقشت  التنفيذية،  للجنة 
حول  لالتحاد  العام  األمين  تقرير 
الثاني  المؤتمر  ق����رارات  تنفيذ 

وال��ث��الث��ي��ن ل��الت��ح��اد وال��م��ؤت��م��ر 
األمانة  وأنشطة  والثالثين  الثالث 
ال��ع��ام��ة ل��الت��ح��اد م��ن��ذ ان��ع��ق��اد 
للجنة  والعشرون  التاسعة  ال��دورة 
ال���دورة  ان��ع��ق��اد  ح��ت��ى  التنفيذية 
الحادية والثالثون للجنة التنفيذية 
لالتحاد البرلماني العربي، كما تم 
للعام  الختامي  الحساب  مناقشة 
أعمال  ج��دول  ومشروع  2022م 
والثالثون لالتحاد  الرابع  المؤتمر 
البرلماني العربي وما يستجد من 

أعمال.

المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  أك��د 
هو  الخارجي  التدخل  أن  ص��ال��ح،  عقيله 
ليبيا،  السياسي في  االستقرار  سبب عدم 
وأن الخالفات السياسية في الداخل حدثت 
التي ساهمت  الخارجية  التدخالت  بسبب 
أيضااً في تعطيل العملية االنتخابية، مشددا 
على أن مجلس النواب هو “صاحب سلطة 

اتخاذ القرار”.
ف��ي م��ق��اب��ل��ة ل��ه م��ع ت��ل��ف��زي��ون ال��ش��رق، 
الوثيقة  إن  المستشار عقيله صالح  أوضح 
عملية  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال��خ��اص��ة  ال��دس��ت��وري��ة 
االنتخابات يجب أن تخضع الستفتاء شعبي 
النواب  مجلس  أن  مضيفا  اعتمادها،  قبل 
الدستور،  على  االستفتاء  ق��ان��ون  أص��در 
بينما المفوضية لم تُجر بعد االستفتاء على 

اإلعالن الدستوري.
أن  على  عقيله صالح  المستشار  وشدد 

االنتخابات هي الحل الوحيد إلنهاء األزمات 
في ليبيا، ولكن التوتر األمني في طرابلس 
يعيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مجددا 
العملية االنتخابية من  تُدار  رفضه إلى أن 
الحكومة  رئيس  الدبيبة  عبدالحميد  قبل 

المنتهية الوالية.
المجلس  إن  النواب  وقال رئيس مجلس 

استشارات  تقديم  مهمته  للدولة  األعلى 
لمجلس النواب، الذي يُعتبر صاحب اتخاذ 
أص��در  المجلس  أن  إل��ى  مشيرا  ال��ق��رار، 
ق��اع��دة دستورية  ق��وان��ي��ن ج��دي��دة ووض���ع 

تمهيدااً إلجراء انتخابات نزيهة.
أن  إل��ى  صالح  عقيله  المستشار  ولفت 
المرشحين،  من  الجنسية  مزدوجي  أزم��ة 
أشعلت خالفات سياسية بشأن االنتخابات، 
موضحا أن مجلس النواب أولى صالحيات 
الدستورية  التعديالت  في  أهمية  الرئيس 

األولية.
هناك  أن  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  ورأى 
بين  النظر  وج��ه��ات  ف��ي  ملحوظااً  ت��ق��ارب��ااً 
أن  معتبرااً  األخيرة،  اآلون��ة  خالل  الليبيين 
ستنتهي  ال��ب��الد  ف��ي  االنتقالية  المرحلة 
قريبااً، قائال: “علينا أن نتعاون جميعااً في 
سبيل إخراج البالد من أزماتها السياسية”.

رئيس مجلس النواب يؤكد أن التدخل الخارجي هو 
سبب عدم االستقرار السياسي في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة اإلدارية يبحث سّير عمل الحكومة في مناطق الجنوب

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب:

التعديل الدستوري ال�13 صدر وفقا للتشريعات النافذة

عضو مجلس النواب “عبدالسالم نصية” يشارك في اختتام أعمال الدورة 
الحادية والثالثون للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

النائبان األول والثاني لرئيس مجلس 
النواب يلتقيان اللجنة الُمشكلة من 

صندوق الضمان االجتماعي

رئيس ديوان مجلس النواب يشارك في 
االجتماع الثاني واألربعين لجمعية 
األمناء العامين للبرلمانات العربية

التقى النائب األول لرئيس مجلس النواب 
الثاني  والنائب  ال��ن��وي��ري”  ”ف���وزي  السيد 
الصغير”  ”ع��ب��دال��ه��ادي  ال��دك��ت��ور  للرئيس 
يوم  التقوا  المجلس،  أع��ض��اء  م��ن  وع���دد 
من  الُمشكلة  اللجنة  ال��م��اض��ي  األرب��ع��اء 
بحث  حيث  االجتماعي،  الضمان  صندوق 
اللقاء القوانين الصادرة عن مجلس النواب 
إج��راءات  وكذلك  بالصندوق  العالقة  ذات 
اللقاء  تناول  كما  تسهيلها،  وكيفية  التقاعد 
كيفية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2013.م 
بشأن معاشات التقاعد، وأيضااً تم مناقشة 
ربط  تأخير  عملية  معالجة  هو  اخ��ر  بند 
لكل  للمستحقين  الضمانية  ال��م��ع��اش��ات 
ختام  وف��ي  عليها  التغلب  وكيفية  الليبيين 
صندوق  يقدم  أن  على  االت��ف��اق  تم  اللقاء 
ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ل��م��ج��ل��س ال��ن��واب 
مذكرة تتضمن التعديالت المطلوبة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة حيالها.

شارك السيد رئيس ديوان مجلس النواب 
الفضيل”  المصري  الله  ”عبد  األستاذ 
العامين  األُم���ن���اء  جمعية  اج��ت��م��اع  ف��ي 
واألربعين  الثاني  العربية  للبرلمانات 
المنعقد مساء يوم امس األول الجمعة في 
العاصمة العراقية بغداد ، حيث تم خالل 
االجتماع اعتماد جدول أعمال االجتماع 
على  االتفاق  تم  وكذلك  بنوده،  ومناقشة 
هذه  ودراس��ة  الداخلية  الالئحة  تعديل 
التعديالت واألخذ بالمالحظات لعرضها 
على الجمعية العمومية لأُلمناء العامين، 
كما تمت مناقشة انتخاب أعضاء اللجنة 
االجتماع  م��وض��وع  وتحديد  التنفيذية 
دولة  في  سيعقد  ال��ذي  وتوقيته  القادم 
قطر في شهر سبتمبر من العام الجاري 

2023م .



افتتحت بلدية زوارة مقر الفرع البلدي 
أبو كماش بقرية رأس أجدير الذي يضم 
محلة رأس أجدير ومحلة طويلة غزالة 

ومحلة أبو كماش .
جاء حفل االفتتاح تزامنااً مع احتفاالت 
بلدية زوارة بالذكرى الثانية عشر لثورة 
السابع عشر من فبراير بحضور رئيس 

لبلدية  التسييري  المجلس  وأع��ض��اء 
زوارة ومجلس الحكماء واألعيان وغرفة 
األمنية  والغرفة  العسكرية  العمليات 
ومديرية أمن زوارة ومديرية أمن منفذ 
رأس  منفذ  ع��ام  وم��دي��ر  أج��دي��ر  رأس 
زوارة  بلدية  محالت  ومخاتير  أجدير 
الكبرى ورئيس الفرع البلدي أبوكماش .

يأتي   البلدي  المجلس  مقر  افتتاح 
ض��م��ن ت��ف��ك��ي��ك ال��م��رك��زي��ة وت��ق��ري��ب 
لقرار  ا  وتنفيذاً للمواطنين  ال��خ��دم��ات 
لسنة   )393( رق���م  ال�����وزراء  مجلس 
أبي  البلدي  الفرع  إنشاء  2022 بشأن 

كماش تابع لبلدية زوارة.

البلدي  المجلس  عضو  ناقشت 
عضو  م��ع  ب��ت��رون  فضيلة  أوج��ل��ة 
وتطوير  دعم  بجهاز  الطبية  اللجنة 
ال��خ��دم��ات ال��ع��الج��ي��ة  ال��ف��رع��ي��ة 
الواحات هويدي صالح عبدالهادي 
وض���ع  ح���االت ال��ع��ق��م م��ن مدينة 

ومتابعة  حصرهم  وكيفية  أوج��ل��ة  
المناسبة  السبل  وإيجاد  مشاكلهم 
وخ��ارج  بداخل  لهم  العالج  لتوفير 

البالد. 
البلدي  المجلس  عضو  وأك���دت 
واإلهتمام   المتابعة  ض���رورة  على 

بحاالت العقم ،  الفتة  خالل اللقاء 
إلى  رغبتها بالتواصل  مع  المرضى 
العضالت  ف��ي  بضمور  المصابين 
ال��ت��واص��ل  م��ن خ���الل ح��ض��وره��م 
لمقمر ديوان المجلس البلدي أوجلة 

أثناء ساعات الدوام الرسمي.
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بلدية زوارة تفتتح مقر الفرع البلدي أبو كماش

 بلدي أوجلة يتابع ملف الُعقم وضمور العضالت

بلدية بنغازي تفتتح مركز المجتمع المدني

التسييري  المجلس  رئ��ي��س  ش���ارك 
في  ب��وج��واري  الصقر  ب��ن��غ��ازي  لبلدية 
بنغازي  المدني  الُمجتمع  مركز  افتتاح 

بمقره الجديد بقصر المنار.
الصيانة  أعمال  للمقر  أجريت  حيث 
األُمم  صندوق  قبل  من  بدعم  والترميم 
األورب���ي  واالت��ح��اد  اإلن��م��ائ��ي  الُمتحدة 
التاريخية  ال��ُم��دن  جهاز  م��ع  بالتنسيق 

وبلدية بنغازي .

ال��ت��ن��س��ي��ق ك���ان ب��ح��ض��ور ال��ُق��ن��ص��ل 
السيد  ب��ن��غ��ازي  مدينة  ف��ي  اإلي��ط��ال��ي 
القنصل  و  ل��وي��ج��ي  دي  فرانشيسكو 
و  فينيزيلويس  س��ت��اف��روس  ال��ي��ون��ان��ي 
الُممثل الُمقيم لصندوق األمم الُمتحدة 
اإلنمائي في ليبيا مارك اندرية فرانش 
بنغازي- إعمار  إع��ادة  صندوق  ومدير 
المهندس  األوجلي  علي  المهندي  درنة 
ال��ُم��دن  ج��ه��از  وم��دي��ر  شنبش  محمد 

صندوق  وم��س��ؤول  بنغازي  التاريخية 
مدينة  ف��ي  اإلن��م��ائ��ي  المتحدة  األم���م 
بنغازي المهندس والي العبيدي وُممثلين 

عن ُمنظمات الُمجتمع المدني .
يُذكر أن المركز سوف تتم إدارته من 
إلقامة  المدني  الُمجتمع  ُمفوضية  قبل 
بعمل  العالقة  ذات  واألعمال  األنشطة 
مدينة  في  المدني  الُمجتمع  ُمنظمات 

بنغازي .

بحث رئيس اللجنة التسييرية ببلدية 
مدير  م��ع  عيسى  ب��ن  فتحي  ج��ن��زور 
مستشفى جنزور القروي د.وائل ديكنة 
التي  الصعوبات  موسع  اجتماع  خالل 
ج��ن��زور  مستشفى  ت��واج��ه 
ال���ق���روي رف��ق��ة أع��ض��اء 
من  يواجهه  وم��ا  اللجنة 
ص���ع���وب���ات وت���ح���دي���ات 
إليجاد الحلول للمعوقات 
تطوير  ش��أن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
ال��م��س��ت��ش��ف��ى واألج����ه����زة وال��م��ع��دات 

ومستلزمات التشغيل.

عدد  تراغن  البلدي  المجلس  ناقش 
التعليمية  المرافق  داخل  القضايا  من 
خالل  وذل��ك  ومعالجتها  حلها  وآليات 
اجتماعا موسعا برئاسة عضو المجلس 
ال����ب����ل����دي ع���ل���ي م��ح��م��د 
وبحضورعضو  إبراهيم  
ومتابع  البلدي  المجلس 
ق��ط��اع ال��ص��ح��ة وم��دي��ر 
المحالت  ش���ؤون  إدارة 
وم���خ���ات���ي���ر ال���م���ح���الت 
ومديرية  االجتماعية  والمجالس 
ورئيس  الخارجي  واألم��ن  تراغن  أمن 
بمديرية  والطفل  األس��رة  حماية  قسم 

آمن تراغن. 
ك��م��ا ح��ض��ر آم���ر ال��غ��رف��ة االم��ن��ي��ة 
المشتركة ومراقب تعليم تراغن ومديرو 
والثانوي  األس��اس��ي  التعليم  م���دارس 

واخصائيين اجتماعين بالمدارس .
إلى ضرورة  البلدي   المجلس  ودعا 
بين مختلف  الجهود  وتكاثف  التضامن 
األجهزة اإلدارية واألمنية واإلجتماعية 
البلدية   في  بالمدارس  اآلباء  ومجالس 
مسؤوليته  تحمل  الجميع  مؤكدااًعلى 

والقيام بدوره .

بلدي جنزور يبحث 
مستشفى جنزور القروي

بلدي تراغن يدعوا لتكاثف 
الجهود بين األجهزة 
اإلدارية واألمنية 



كرم أعضاء المجلس البلدي الشيخ 
في  ليبيا  ممثل  م��ل��وق��ة   عبدالعزيز 
مسابقة الجزائر لحفظ القرآن الكريم  
في  الثالث  الترتيب  على  بعد حصوله 

القران  لحفظ  الدولية  الجزائر  جائزة 
الشيخ   تكريم  ت��م  كما  ك��ام��الاً  الكريم 
والمربي الفاضل محمد اليسير  وزاوية 

بن جابر التي درس فيها الشيخ.

وعرفانااً  تقديرااً  التكريم  هذا  يأتي 
درس  التي  المنارة  اس��م  لرفع  للشيخ 

فيها وتمثيل بلدية زليتن.

الماضيين  اليومين  انطلقت خالل 
أبو  التشجيرببلدية  حملة  أع��م��ال 
سليم وذلك بالتنسيق مع منسق قطاع 
األماكن  تم استهداف  الزراعة حيث 

ب��ال��م��راف��ق  للتشجير  المخصصة 
العامة.

وأوض���ح���ت ال��ب��ل��دي��ة أن��ه��ا على 
الجهات  مع  للتنسيق  ت��ام  استعداد 

العامة والجمعيات المهتمة بالتشجير 
حيث تم غرس أكثر من 400 شتلة 
قطاع  من  المستلمة  الكمية  ضمن 

الزراعة.

شهدت بلدية نالوت احتفالية بمناسبة الذكرى 
الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير وذلك 
نالوت  البلدي  المجلس  وأعضاء  عميد  بحضور 

بلديات  وع��م��داء  بالمدينة  والمشائخ  واألع��ي��ان 
)الحوامد - وازن - الحرابة (  ومدير مديرية أمن 
نالوت وجهاز دعم االستقرار ومديرو القطاعات 

العامة .
بالمناسبة  كلمات  إلقاء  االحتفال  تخلل  حيث 
وعروض لوحات جسدت مالمح الثورة  وعروض 
لوحات لطلبة مركز حفظ القران الكريم بالمدينة 
مالحم  سطروا  الذين  الشهداء  لصور  وع��رض 
الجهاد،   كما تخلل االحتفال عروض لوحات للزي 
التقليدي جسدتها جمعية توينزا للنهوض بالمرأة 
وشبيبة  ن��ال��وت  ك��ش��اف  ل��ف��وج  وع���رض  والطفل 
الهالل االحمر الليبي فرع نالوت و مشاركة نادي 
شهداء المرابح لكرة القدم وعرض لنادي الشهداء 

للفروسية .

5 بلديات
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زليتن ُتكرم ممثل ليبيا في مسابقة 
الجزائر لحفظ القرآن الكريم

جهود  الكفرة  بلدية  دي���وان  وكيل  ثمن 
فرع جهاز الحرس البلدي في ظل ما تمر 
ب��ه ليبيا م��ن ظ��روف وذل��ك خ��الل  لقاءه 

التراخيص  م��دي��ر  رف��ق��ة 
اليومين  الجهاز  بأعضاء 

الماضيين .
دي��وان  وكيل  أع��رب  و 
ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي أن��ه 
ل���ن ي���دخ���ر ج���ه���دااً في 

البلدي  خالل المدة  دعم جهاز الحرس 
ال��ق��ادم��ة رغ���م ع���دم ت��وف��ر اإلم��ك��ان��ات 

والموارد المالية .
من جهتهم  أكدوا أعضاء  جهاز الحرس 
أعمالهم  سيواصلون  أنهم  على  البلدي  

لحماية المواطنين وسالمتهم .

بلدية الكفرة ُتثمن 
جهود الحرس البلدي

ِانطالق أعمال حملة التشجير ببلدية أبوسليم

بلدية نالوت تحتفي بالذكرى الثانية عشر لثورة فبراير
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إبراهيم  النواب  مجلس  عضو  ش��ارك 
ندوة  في  الماضي؛  األربعاء  يوم  الزغيد 
علمية نظمها مركز البحوث واالستشارات 
بجامعة بنغازي؛ تحت عنوان “حل األزمة 
الدستوري  المسار  تعديل  بين  الليبية 

والمؤتمر التأسيسي”.
ليبيا  قناة  ل�  تصريح  في  الزغيد  وأكد 
تلبية  جاء  للندوة  حضوره  أن  المستقبل، 
لدعوة تقدمت بها القوى الوطنية الليبية، 
يعد  الذي  الدستوري  التعديل  أن  مضيفا 
محورا في الندوة؛ يعتبر بوابة الخروج من 
األزمة السياسية في البالد، وسيحدُّ من 

التدخل األجنبي في السيادة الليبية.
ال��س��ادة  ل��دى  أن  إل��ى  الزغيد  وأش���ار 
الكاملة  القناعة  النواب؛  مجلس  أعضاء 
بأن التعديل الدستوري ال� 13؛ هو الحل 
في البالد دون اإلمالءات الخارجية التي 
وشكلت  األزم��ة،  أمد  إطالة  في  ساهمت 
الليبيين،  تطلعات  تلبية  أم���ام  ع��ائ��ق��ا 
المتمثلة  التشريعية  السلطة  أن  مضيفا 
إق��رار  ف��ي  ماضية  ال��ن��واب  مجلس  ف��ي 
مبادئ  ترسي  التي  وال��ق��رارات  القوانين 
السياسي  االس��ت��ق��رار  وتحفظ  ال��دول��ة 

واالجتماعي.

النواب  مجلس  عضو  ق��ال 
إس��م��اع��ي��ل ال��ش��ري��ف، خ��الل 
كلمته في جلسة مجلس النواب 
المنعقدة يوم االثنين الماضي 
ال��دس��ت��وري  ال��م��ج��ل��س  بمقر 
مشروع  إن  ب��ن��غ��ازي:  بمدينة 
به  تقدمت  ال��ري��اض��ة  ق��ان��ون 
أن  م��ب��ي��ن��ااً  ال��ري��اض��ة،  وزارة 
قبل  من  مراجعته  تم  القانون 
ل��ج��ن��ة ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة 
بمجلس النواب، ومن ثم أحيل 
المجلس  جلسات  إدارة  إل��ى 
مجلس النواب وتمت مناقشته 

بين السادة أعضاء النواب.

وأوض�������ح ال���ش���ري���ف، أن 
بعض  فيه  أبديت  قد  القانون 
المالحظات، من عدة أطراف 
رئيس  لقائها  خ��الل  رياضية 
المستشار  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 
ع��ق��ي��ل��ه ص����ال����ح، وال��ل��ج��ن��ة 
النيابية”، الفتااً إلى أن مشروع 
جديد  من  إحالته  تم  القانون 
لمراجعة  النواب  مجلس  إلى 

بعض النقاط.
وأشاد عضو مجلس النواب، 
بحرص أعضاء المجلس على 
الرياضة  كون  القانون،  إق��رار 
ال���ي���وم أص��ب��ح��ت م��ش��روع��ااً 

وطنيا، وتجسد اليوم الصناعة 
مشيرااً  والتربية؛  واالقتصاد 
ليبيا  ف��ي  ال��ري��اض��ة  أن  إل���ى 
تمارس دون أي قانون ينظمها؛ 
مضيفااً أن قانون الصادر سنة 
ع��ام  ف��ي  وال��م��ع��دل   1962
مكونات  بكل  يتعلق   ،1964
وغيرها،  كشافة  من  الشباب 
إطار تشريعي  يوجد  يكن  ولم 

تنظيمي خاص بالرياضة.
كلمته؛  في  الشريف  وشدد 
أمام  النواب  مجلس  أن  على 
ف��رص��ة م��ه��م��ة إلص����دار أول 

قانون للرياضة في ليبيا.

أكد عضو مجلس النواب عبد 
السالم نصية؛ أن الظروف التي 
أعضاء  دع��ت  ال��ب��الد؛  بها  تمر 
المجلس لمناقشته، باعتبار أنه 
الذي  األم��ر  قبل،  من  يوجد  لم 
الصالحيات  تداخل  في  تسبب 
واالتحاد  األولمبية  اللجنة  بين 

الليبي.
تصريح  ف���ي  ن��ص��ي��ة  وأف�����اد 
بأن  المستقبل،  ليبيا  لقناة  له 
صناعة  أصبحت  قد  الرياضة 
حقيقية، تبنى عليها اقتصادات 
ال���دول، م��ردف��ا أن ذل��ك سبب 
ال��ع��الق��ات  تنظم  ألن  إض��اف��ي 
الثنائية بين الدولة والمؤسسات 

الرياضية.
ودع�����ا ن��ص��ي��ة ف���ي ح��دي��ث��ه 
أكبر  اهتمام  هناك  يكون  ب��أن 
ممارستها  وأم��اك��ن  بالرياضة 
الليبية،  وال���ق���رى  ال��م��دن  ف��ي 

ث��ق��اف��ة  ال���ري���اض���ة  أن  م���ؤك���دا 
يحملها أبناء الشعب الليبي، إال 
والمواقع  ال��ف��ض��اءات  ن��درة  أن 
ال��م��خ��ص��ص��ة، ش��ك��ل��ت ع��ائ��ق��ا 

حقيقيا أمام ممارستها.

م��ش��روع  أن  ن��ص��ي��ة؛  وذك����ر 
قبل  من  الدراسة  قيد  القانون 
يضع  ال��ن��واب؛  أع��ض��اء مجلس 
البنية  دع��م  أول��وي��ات��ه  ف��ي سلم 

الرياضية في عموم البالد.
وشدد في سياق حديثه؛ على 
ضرورة التوجه لدعم الرياضات 
ال���م���درس���ي���ة وال���م���ؤس���س���ات 
مشيرا  كافة،  للفئات  التعليمية 
إلى صعوبة أن تقوم الدولة بدعم 
المحترفة،  الرياضية  األن��دي��ة 
الخارجية  لمشاركاتها  نتيجة 
ت��دّر  التي  الخاصة  وم��وارده��ا 
عليها مصادر للدخل تفوق تلك 

التي قد تقدمها الدولة لها.

النواب  مجلس  عضو  أوضح 
له  كلمة  ف��ي  ق��وي��رب  عزالدين 
بجلسة مجلس النواب الرسمية 
يوم الثالثاء الماضي في مدينة 
مجلس  أع��ض��اء  أن  ب��ن��غ��ازي، 
ال���دول���ة أص��ب��ح��وا ع��ل��ى وع��ي 
كامل بأن رئاسة مجلس الدولة 
في  رئ��ي��س  االس��ت��ش��اري سبب 

عرقلة المسارات الوطنية.
أعضاء  ”إن  ق��وي��رب:  وق���ال 

مجلس الدولة يدركون جيدا بأن 
أي  لتعطيل  مصممة  رئاستهم 
وال  االستقرار،  يحقق  مشروع 
أنتظر أي شيء كبير من جلسة 
مجلس الدولة التي ستعقد يوم 
ا حسب  الخميس المقبل”، مؤكداً
وصفه بأنه وأهم من يعتقد أن 
االستشاري سيتعاطى  المجلس 
ب��ش��ك��ل إي��ج��اب��ي م���ع ال��ت��ع��دي��ل 
الدستوري الثالث عشر الصادر 

عن مجلس النواب.
إلى أن هناك  وأش��ار قويرب 
وخارجية  داخلية  خفية  أي��دي 
تتدخل في كل مرة إلفشال أي 
توافق وطني، داعيااً للبحث عن 
بالمنطقة  آخر  سياسي  شريك 
الغربية بعيدااً عن مجلس الدولة، 
ذاكرااً على سبيل المثال التشاور 
للقضاء،  األع��ل��ى  المجلس  م��ع 

إلقرار قانون االنتخابات.

النائب إبراهيم الزغيد:

التعديل الدستوري ال� 13 بوابة الخروج من األزمة في البالد

النائب إسماعيل الشريف:

أمام مجلس النواب فرصة مهمة إلصدار أول قانون للرياضة في ليبيا

النائب عبد السالم نصية:

قانون الرياضة جاء لتنظيم العالقة بين الدولة واألندية الرياضية

عضو مجلس النواب عزالدين قويرب:

رئاسة مجلس الدولة االستشاري سبٌب رئيٌس لعرقلة أي وفاق وطني

ال��ن��واب زاي��د ه��دي��ة؛ أن  أك��د عضو مجلس 
السادة أعضاء المجلس قد بحثوا خالل جلسة 
الدولة  مجلس  موقف  الماضي؛  الثالثاء  ي��وم 
االستشاري من التعديل الدستوري ال13، الذي 

قد أقره مجلس النواب خالل المدة الماضية.
المستقبل؛  ليبيا  لقناة  خ��اص  تصريح  وف��ي 
الصادر  التعديل  ب��أن  هدية  زاي��د  النائب  أف��اد 
االستحقاقات  إلن��ج��از  تشريعية  ب��واب��ة  يمثل 
الوطنية القادمة، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب 
المستشار عقيله صالح، قد عقد مباحثات عدة 
لتحقيق  االستشاري  الدولة  مجلس  رئيس  مع 

توافق بين المجلسين.
وتابع هدية: “مجلس الدولة لم يعلن إلى اآلن 
موقفه إزاء اإلعالن الدستورّي، وبعض المواقف 
بدأت تتضح حول أسباب عرقلة هذه الخطوة”، 
المصلحة  يخدم  ال  التأخير  ه��ذا  ب��أن  مردفا 

العليا للبالد.
وعزا النائب زايد هدية، تأخر مجلس الدولة 
ع��ن اإلب����داء ب��رأي��ه االس��ت��ش��اري ف��ي م��ش��روع 
النواب؛  مجلس  قبل  من  إليه  المحال  القانون 
تنعم  أن  تريد  ال  ل��دول  أجنبية  ضغوط  “إل��ى 

البالد باألمن واألمان”.
ال��دول��ة  مجلس  تعنت  “ح���ال  ه��دي��ة:  وذك���ر 
االستشاري واستمراره في عدم التعاطي بشكل 
إي��ج��اب��ي م��ع ال��ت��ع��دي��ل؛ أدع���و ال��س��ادة أعضاء 
المجلس إلى تجاوزه؛ لجنوحه عن الوفاق الوطني 
التدخالت  من  ويحد  االستقرار،  يحقق  ال��ذي 

الخارجية في القرار السيادي الليبي”.

الميهوب،  طالل  النواب  مجلس  عضو  قال 
إن مجلس النواب قام بواجبه على أكمل وجه، 
وحقق كل ما هو مطلوب منه، غير أن مجلس 

الدولة يقوم بتعطيل كل هذه  الجهود.
جاء ذلك في كلمة له خالل جلسة مجلس 
النواب المنعقدة يوم الثالثاء الماضي ببنغازي، 
حيث رأى الميهوب “ضرورة اتخاذ خطوة فّك 

االرتباط مع مجلس الدولة”.
أمهل  لطالما  النواب  أن مجلس  إلى  وأشار 
وأع��ط��اه فرصة  االس��ت��ش��اري  ال��دول��ة  مجلس 
لحل  المقترحة  الحلول  على  وال��رد  للتفاوض 

األزمة؛ دون أية جدوى.
المطالبة  الميهوب،  ط��الل  النائب  وج��دد 
الدولة  مجلس  م��ع  التنسيق  بتعليق  ب��إع��الن 
أمام المجلس الدولي، واإلتيان بجسم سياسي 
الليبي،  الشعب  تطلعات  لتلبية  لالتفاق،  آخر 
حققها  ال��ت��ي  ال��م��ن��ج��زات  على  والمحافظة 

مجلس النواب خالل المدة الماضية.

النائب زايد هدية:
الضغوط الخارجية هي سبب تأخر مجلس 

الدولة في ملف التعديل الدستوري 

عضو مجلس النواب طالل الميهوب:
ال جدوى من إمهال مجلس الدولة 
االستشارّي ومنحه فرصة للتشاور 
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استقبل النائب الثاني لرئيس 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ع��ب��دال��ه��ادي 
دي���وان  رئ��ي��س  رف��ق��ة  الصغير 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ع��ب��د ال��ل��ه 
المصري ، وبحضور المتحدث 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي 
ع��ب��دال��ل��ه ب��ل��ي��ح��ق، وف�����دااً من 
اإلعالمية  الخدمات  مؤسسة 
رئيس  يترأسه  النوب،  بمجلس 
خالد  األستاذ  إدارت��ه��ا  مجلس 
تطوير  عمل  وف��ري��ق  الشيخي 
قناة ليبيا المستقبل، وعدد من 
موظفي ومديري إدارتها، وذلك 
في  الدستوري  المجلس  بمقر 

مدينة بنغازي.
لرئيس  الثاني  النائب  وثمن 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ع��ب��دال��ه��ادي 
مجلس  رئيس  جهود  الصغير 
إدارة المؤسسة خالد الشيخي، 
ومراقبته لعمل القناة والمجالت 
وال��رادي��و، م��ؤك��دااً أن��ه استطاع 
القيام بخطوة كبيرة في إعالم 
بذلك  النواب، مساهمااً  مجلس 
في تغطية جزء كبير من أعمال 
المجلس ونشاطاته، متعهدااً في 
للمؤسسة  بدعمه  الوقت  ذات 
الحكومة  رئيس  مع  والتحدث 
كافة  لتوفير  ب��اش��اغ��ا  فتحي 

متطلباتها.
لرئيس  الثاني  النائب  وق��ال 
اللقاء:  خ��الل  ال��ن��واب  مجلس 
“إني ال أخفي عليكم إنني جزء 
اإلعالمية  المؤسسة  هذه  من 

المستقبل  قناة  لبرامج  ومتابع 
جذري  تغير  فيها  ح��دث  التي 
خاصة  متابعين  لديها  وأصبح 
ال��ن��واب” مشيدااً  ال��س��ادة  م��ن 
على  واحتوائها  القناة  بتنوع 
م��راس��ل��ي��ن ف���ي ال���ع���دي���د من 

المناطق الليبية.
ب����دوره ت��ق��ّدم رئ��ي��س دي���وان 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ع��ب��د ال��ل��ه 
ال��م��ص��ري خ����الل ك��ل��م��ت��ه في 
عبد  للنائب  بالتهنئة  ال��ل��ق��اء 
منصب  بتوليه  الصغير  الهادي 
ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي، م��وض��ح��ااً أن 
يصب  للمنصب  الصغير  تولي 
في مصلحة مؤسسة الخدمات 
اإلع��الم��ي��ة، ل��م��ا ل��ه م��ن رؤي��ة 
تقدمه  ولما  تجاهها،  واضحة 
عمل  من  النواب  مجلس  داخل 
متواصل في نقل الجلسات ومن 
إعالميااً  نشاطا  يعكس  إن��ت��اج 

قّيمااً.
وأضاف رئيس ديوان مجلس 
النواب: ” إن المؤسسة في أقل 
استطاعت  س��ن��وات  س��ب��ع  م��ن 

ناجحة  أج��س��ام  سبع  تبني  أن 
داخ���ل���ه���ا ب���أق���ل اإلم���ك���ان���ات، 
على  تستحوذ  أن  واستطاعت 
بعض الشخصيات الوطنية التي 
عكفت على توضيح دور مجلس 
الفضل في  وإن  للعالم،  النواب 
هذا اإلنجاز يعود لوقوف النائب 
النواب  مجلس  لرئيس  الثاني 
خلفها” مشيدااً في ذات الوقت 
بدور المؤسسة، وإداراتها وكافة 
موظفيها ومديري إداراتها فيما 
إعالمية  خ��دم��ات  م��ن  تقدمه 

على مستوى.
من جهتهم تقدم فريق تطوير 
بالتهنئة  المستقبل  ليبيا  قناة 
الصغير  ع��ب��دال��ه��ادي  للنائب 
الثاني  النائب  منصب  لتوليه 
لرئيس مجلس النواب، مقدمين 
ال��ل��ق��اء ع��رض��ا مفّصال  خ��الل 
المدى  قصيرة  الخطة  ح��ول 
وتطوير  لتحديث  ج��رت؛  التي 
بما  للقناة  البرامجية  الخارطة 
ي��خ��دم ال��م��رح��ل��ة، ف��ض��الاً عن 
تنفيذها  المستهدف  الخطة 

مبينين  ال��ط��وي��ل،  ال��م��دى  على 
التي  وال��ع��راق��ي��ل  ال��ص��ع��وب��ات 
واجهت القناة والمؤسسة طيلة 

األعوام الماضية.
بالغ  عن  الحضور  عبر  كما 
المؤسسة  طاقم  لكل  شكرهم 
خصوصااً العاملين في الخفاء، 
مشيدين بوقوف رئاسة مجلس 
النواب وديوانه خلف المؤسسة 
في  الماضية  السنوات  ط��وال 
ظل ظروف صعبة، ومؤكدين في 
المؤسسة  أن  على  الوقت  ذات 
المدافع  اإلعالمي  ال��ذراع  تعد 
فيما  التشريعي  الجسم  ع��ن 
يتعرض له من مؤامرات بسبب 
األخطار  تجاه  الواضح  موقفه 
الوطن،  تواجه  التي  والصعاب 
لتوفير  الوقت  ذات  في  داعين 
أن  بُغية  اإلمكانات  من  المزيد 
ت��أدي��ة  ف��ي  ال��م��ؤس��س��ة  تمضي 

المهام الملقاة على عاتقها.
تجدر اإلشارة إلى أن رئيس 
مجلس النواب المستشار عقيله 
الشكر  بتوجيه  أش���ار  ص��ال��ح 
ال��خ��دم��ات  م��ؤس��س��ة  إلدارة 
اإلعالمية على الجهد المبذول، 
العطاء  م��ن  للمزيد  وتمنياته 
الكتاب  بحسب  وذل��ك  والعمل 
الموجه من مدير مكتب شؤون 
ال���ى رئ��ي��س مجلس  ال��رئ��اس��ة 
ال��خ��دم��ات  ب��م��ؤس��س��ة  اإلدارة 
في  النواب  بمجلس  اإلعالمية 

24 يناير الماضي. 

النواب  مجلس  عضو  أجرى 
ح��م��د ال���ب���ن���داق، ي����وم األح���د 
داخل  تفقدية  جولة  الماضي، 
أروق������ة م��ؤس��س��ة ال��خ��دم��ات 
لمجلس  ال��ت��اب��ع��ة  اإلع��الم��ي��ة 
مدينة  ف��ي  ب��م��ق��ره��ا  ال���ن���واب 

بنغازي.
النائب،  استقبال  في  وك��ان 
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
خالد الشيخي، رفقة عدد من 
اإلخبارية  المنّصات  م��دي��ري 
للمؤسسة  التابعة  واإلعالمية 
اإلدارات  م��دي��ري  م��ن  ولفيف 
اّطلع  األق��س��ام، حيث  ورؤس���اء 
ال���ب���ن���داق ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل 
والخطوات  المراحل  بمختلف 
األخ��ب��ار  تقّصي  ف��ي  الُمتبعة 

وتسجيلها وأرشفتها والجوانب 
ال��ف��ن��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��ال��ب��رام��ج 
المرئية  اإلخبارية  والفقرات 

والمسموعة والمقروءة.
النوب  مجلس  عضو  أش��اد 
وال��ن��اج��ع��ة  المنظمة  ب��اآلل��ي��ة 
الخدمات  تتبعها مؤسسة  التي 
المباشر  وإشرافها  اإلعالمية 

من  المختلفة،  منّصاتها  على 
المستقبل  ليبيا  قناة  ضمنها 
ورادي�����و األم����ة ووك���ال���ة أن��ب��اء 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل، م��ث��م��ناً��ا ال��ج��ه��ود 
المبذولة من قبل مجلس إدارة 
هذه  ك��ل  رب��ط  ف��ي  المؤسسة 
بتقنيات  وتسخيرها  المسارات 
ع��ال��ي��ة ف��ي ت��ق��دي��م ك��ل م��ا هو 

بالمصداقية،  ويّتسم  ه���ادف 
اإلخبارية  الجوانب  في  س��واء 
في  أو  ال��ن��واب،  مجلس  وعمل 
المختلف  الطابع  ذات  البرامج 
أثير  عبر  تبّث  التي  وال��ب��ّن��اء، 

القناة والراديو.
والتقى النائب حمد البنداق، 
للوقوف  الموظفين  من  ا  ع��دداً
��ا  ع��ل��ى آل��ي��ة ع��م��ل��ه��م، م��ن��ّوهاً
التي صقلت  الشابة  بالطاقات 
قدراتها عبر مؤسسة الخدمات 
��ا ل��ب��ذل  اإلع���الم���ي���ة، م��ت��ط��ل��عاً
لالرتقاء  الجهود؛  من  المزيد 
بمستوى العمل، والحفاظ على 
والمصداقية  السالم  خطاب 
منذ  المؤسسة  تنتهجه  ال��ذي 

نشأتها.

وفد من مؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس النوب 
يجري زيارة للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب 

عضو مجلس النواب حمد البنداق ُيجري جولة 
بمؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب

ناقش عضو مجلس النواب مصطفي بقوشة، 
أبوزريبة،  عصام  ال��ل��واء  الداخلية  وزي��ر  م��ع 
بالله  معتصم  أجدابيا  ج��وازات  قسم  ورئيس 
والمشاكل  بالمدينة،  األمنية  األوضاع  دواس؛ 
التابعة  األجهزة  كافة  تواجه  التي  والعراقيل 

للوزارة، وإيجاد الحلول المناسبة لَها.
وب��ح��ث االج��ت��م��اع ع��م��ل ق��س��م ال���ج���وازات 
وإتمام  العمل  إق��ام��ات  إص��دار  في  بالمدينة 
المقيمين،  ل��ألج��ان��ب  ال��ت��أش��ي��رة  إج�����راءات 

والعوائق التي تواجه أعضاء قسم الجوازات.
وطالب الحضور وزير الداخلية بوضع خطة 
لشن حمالت أمنية واسعة للقضاء على كافة 

أنواع الجريمة والظواهر السلبية الهدامة.
بدوره أكد أبو زريبة أنه سيعمل على تحسين 
قام  وأن��ه  ليبيا،  ومناطق  م��دن  أوض���اع  كافة 
حتى  المدن  لكافة  الخطط  من  عدد  بتجهيز 

تنعم باألمن والسالم واالستقرار.

التقى عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد 
التطوعية  ال��ج��ه��ود  وك��ال��ة  وأع��ض��اء  برئيس 
للشباب فرع بنغازي، بدعوة من رئيس الوكالة.
ومتطلبات  م��ش��اك��ل  ع��ل��ى  ال��زغ��ي��د  واط��ل��ع 
الوكالة التي تعمل بمجهود ذاتي منذ سنوات، 
التطوعية  األعمال  من  العديد  نظمت  حيث 
منها حمالت التشجير وحمالت توعوية حول 

عدة مواضيع.
وتعهد النائب إبراهيم الزغيد بتقديم الدعم 
لالستمرار  للشباب  التطوعية  الجهود  لوكالة 

في تقديم خدماتها.
الجدير بالذكر أن الوكالة تأسست في سنة 
للعمل  الوطنية  “اللجنة  اس��م:  تحت   1993
سنة  االس��م  تغيير  وت��م  الشبابي”  التطوعي 
للشباب”  التطوعية  الجهود  ل�”وكالة   2021
وتضم حوالي 140 مكتبا على مستوى ليبيا.

السالم  عبد  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ناقش 
عصام  ال��ل��واء  الداخلية  وزي���ر  م��ع  ال��م��راب��ط 
أبوزريبة األوضاع األمنية في الجنوب الليبي؛ 
خالل اجتماع عقد يوم األحد الماضي، بديوان 

الوزارة بمدينة سرت. 
واس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع أي��ض��ااً س��ب��ل دع��م 
تقوم  حتى  األمنية  واألجهزة  األمن  مديريات 

بمهامها بشكل صحيح وبصورة الكاملة. 
الهدف  على  التأكيد  إلى  االجتماع  وخلص 
كافة  ليبيا  مناطق  تنعم  أن  وه��و  األس��اس��ي 
باألمن واألمان، والعمل على تَفعيل دور القانون 

والشرطة بربوع ليبيا كافة.

النائب مصطفى بقوشة يناقش 
األوضاع األمنية بمدينة أجدابيا 

النائب إبراهيم الزغيد يلتقي رئيس 
وأعضاء وكالة الجهود التطوعية للشباب

النائب عبد السالم المرابط يناقش مع وزير 
الداخلية األوضاع األمنية بالجنوب  
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مع  الزادمة  سالم  الحكومة  رئيس  نائب  بحث 
صيانة  الدروقي؛  صالحة  والفنون  الثقافة  وزي��ر 
وتجهيز المباني التابعة لوزارة الثقافة في مختلف 

بلديات الجنوب.
رئاسة  ب��دي��وان  عقد  ال��ذي  االجتماع  وت��ط��رق 
المناشط  متابعة  أهمية  إلى  سرت  في  الحكومة 
الثقافية والفنية التي ستقيمها الوزارة خالل العام 

الجاري 2023م.

الديوان - خاص 
التحضيرية  اللجنة  عقدت 
ل��ب��رن��ام��ج ب��ن��غ��ازي ع��اص��م��ة 
الثقافة بالعالم اإلسالمي للعام 
الثالثاء  ي��وم  صباح  ؛   2023
الماضي اجتماعها األول بمقر 
بمدينة  النواب  مجلس  دي��وان 

بنغازي.
المشكلة  اللجنة  ون��اق��ش��ت 
بقرار من رئيس اللجنة الوطنية 
عدد  والعلوم؛  والثقافة  للتربية 
التى  والفعاليات  البرامج  من 
ال��ع��ام  خ���الل  تنفيذها  ي��ق��ت��رح 

الجاري 2023م.
عام  مدير  اللجنة  وي��ت��رأس 
إبراهيم  الليبية  األن��ب��اء  وكالة 
ه���دي���ة، وب��ع��ض��وي��ة ع����دد من 
مسؤولي المؤسسات اإلعالمية 
مدينة  ف��ي  والفنية  والثقافية 

بنغازي، والمختصين في الشأن 
الثقافي.

واع���ت���م���دت ال��ل��ج��ن��ة خ��الل 
ال��ش��ع��ار  األول  اج��ت��م��اع��ه��ا 
الرسمي لالحتفالية، كما قررت 
تكليف عدد من اللجان النوعية 
ال��ج��دول  لتحديد  المختصة 
ال��زم��ن��ي ل��ل��ب��رام��ج واألن��ش��ط��ة 
ب��رن��ام��ج  ض��م��ن  ستنفذ  ال��ت��ى 

في  للثقافة  عاصمة  ب��ن��غ��ازي 
 ،2023 االس���الم���ي  ال��ع��ال��م 
إضافة إلى الميزانية التقديرية 
المقترحة لتنفيذ هذه األنشطة 

والفعاليات.
أمس  ي��وم  اللجنة  وح���ددت 
أخير  كموعد  الجمعة  األول 
لتقديم اللجان النوعية للبرامج 

التى ستتولى تنفيذها .

االستاذ  اللجنة  رئيس  وق��ال 
ال��ل��ج��ن��ة  أن  ه���دي���ة  اب���راه���ي���م 
اجتماعاتها  ع��ق��د  س��ت��واص��ل 
ب��ش��ك��ل م��ك��ث��ف خ���الل ال��ف��ت��رة 
ال��ق��ادم��ة وس��ي��ك��ون االج��ت��م��اع 
االحد 26  اليوم  القادم صباح 
مع  بالتنسيق  ال��ج��اري  فبراير 
بلدية بنغازي التى ستستضيف 

االجتماع. 

طالب عدد من الكتاب واألدباء 
الليبيين  واإلعالميين  والفنانين 
من مالك المحافظ االستثمارية، 
التي تم  باإلفراج عن محافظهم 
منذ  قانوني  سند  ب��ال  إيقافها 

العام 2012 م.
وش����ددوا ف��ي ب��ي��ان ل��ه��م ي��وم 
وكالة  تلقت   – الماضي  اإلثنين 
األنباء الليبية نسخة منه – على 
المحافظ،  في  بحقهم  تمسكهم 

سابقة  خ��ط��وات  إل��ى  مشيرين 
ت��ؤك��د ع��ل��ى ص��رف��ه��ا وإب��ط��ال 
ا  ت��ج��م��ي��ده��ا ال����ذي ت���م ت���ج���اوزاً

للقانون.
وأك�������د ال���ك���ت���اب واألدب��������اء 
وال��ف��ن��ان��ون واإلع���الم���ي���ون في 
بيانهم على ضرورة تدخل رئيس 
حكومة الوحدة لتنفيذ القرارات 
هذا  لهم  كفلت  التي  والقوانين 

الحق. 

بمدينة  والثقافة  للفنون  ب��راح  مؤسسة  نظمت 
بنغازي مساء يوم الخميس الماضي، أمسية شعرية 
عديد  بحضور  دي��ه��وم”،  ناصر  الغنائي”  للشاعر 

الشعراء واإلعالميين والمهتمين بجانب الثقافي.
عمر  اإلع��الم��ي  الشعرية  األمسية  وق��دم  ه��ذا 
الجروشي؛ الذي تحدث عن مسيرة الشاعر الغنائي 
حيث  الغنائي،  الشعر  مجال  في  الديهوم”  “ناصر 
وعما  الشعرية،  بكلماته  الفنانين  من  العديد  تغنى 

تحصل عليه من تراتيب متقدمة ومشرفة.
الديهوم”  “ناصر  الغنائي  الشاعر  ألقى  وبدوره، 
العاطفي  بطابع  تتسم  التي  قصائده  م��ن  عديد 

والوطنية. 

نائب رئيس الحكومة يبحث صيانة المباني التابعة لوزارة الثقافة في الجنوب

اللجنة التحضيرية لبرنامج "بنغازي عاصمة 
الثقافة بالعالم اإلسالمي" تعقد اجتماعها األول

الكتاب واألدباء والفنانون واإلعالميون الليبيون ُيطالبون 
باإلفراج عن محافظهم االستثمارية الموقوفة منذ 2012 م

مؤسسة براح للفنون والثقافة تقيم أمسية شعرية للشاعر “ناصر ديهوم”

الديوان - خاص
انطلقت  الليبيين  الناشرين  اتحاد  بمشاركة 
-2-22 الموافق  الماضي  الثالثاء  يوم  صباح 
2023م فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب 
وال���ذي سيتواصل  ال����27  دورت���ه  ف��ي   ،2023
حتى 4 مارس 2023، وذلك في مركز عمان 

للمؤتمرات والمعارض.
للكتاب  ال���دول���ي  م��س��ق��ط  م��ع��رض  وي��ش��ه��د 
ال��دورة، حسبما سبق وأعلن  2023، فى هذه 
مسئولي اللجان المنظمة للمعرض إقامة أسبوع 
باعتباره  المعرض  أي��ام  خالل  بحريني  ثقافي 
بين  والفنية  الثقافية  العالقات  لتعزيز  مدخالاً 
البلدين الشقيقين وتعميقها وما تشكله مثل هذه 
الفعاليات من تبادل ثقافي تاريخي بين المثقفين 
واألدباء والكتاب على مختلف األصعدة الثقافية 

والعلمية واألدبية بين البلدين.
الدولي  مسقط  معرض  يشهد  فسوف  أيضا 
الصناعي  الذكاء  تقنية  تفعيل   2023 للكتاب 
وذل���ك ل��ق��ي��اس ع���دد ال����زوار وم��ع��رف��ة أوق���ات 
البيانات  من  وغيرها  األعمار  وتحديد  ال��ذروة 
الجهات  مشاركة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��ض��روري��ة، 
ذات العالقة بصناعة ونشر الكتاب من حضور 
عقود  وإبرام  إصداراتهم  على  للتواقيع  مؤلفين 
المعنية  المؤسسات  ومشاركة  والنشر،  اإلنتاج 
بصناعة الكتاب وما يتصل به من إعداد وتجهيز 
النشر من مختلف  ل��دور  فني  وإخ��راج  وتغليف 

دول العالم.
وأكد أحمد بن سعود الرواحي، مدير معرض 
لما  وف��ق��ا   ،2023 للكتاب  ال��دول��ي  مسقط 
ذكره الموقع الرسمى للمعرض أن المعرض ال 
يزال وجهة ثقافية وفنية تغرس مفهوم الثقافة 
لتفعيل  الناس  وعموم  الناشئة  ل��دى  وال��ق��راءة 
المثقفين  بمشاركة  الثقافي  والنشاط  الحراك 
بدول  المعارض  ومديري  البارزين  واإلعالميين 
مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ورئيس 
مسقط  معرض  ف��ي  ال��ع��رب  الناشرين  ات��ح��اد 

الدولي هذا العام.
وأشار مدير المعرض إلى أنه سوف يقام على 
العمانية  للمطبوعات  معرض  المعرض  هامش 
بريطانيا  ف��ي  ال��خ��ارج  ف��ي  كانت  التي  الثرية 
مع  بالتعاون  وذلك  الدول  من  وغيرها  وزنجبار 

مركز ذاكرة عمان. 
فتشهد  للمعرض  الرسمى  الموقع  وبحسب 
الدورة ال�27 مشاركة 32 دولة وبلغ عدد دور 
مختلف  من  نشر  دار   826 المشاركة  النشر 
الجهات  م��ن  رس��م��ي��ة  م��ش��ارك��ة  و42  ال����دول 
يبلغ  بينما  أجنبية،  نشر  دار  و31  المختلفة 
عدد الفعاليات الثقافية هذا العام 165 فعالية 
المتخصصة  ال��م��ع��رض  ق��اع��ات  ف��ي  م��ت��وزع��ة 
واإلص��دارات  العناوين  إجمالي عدد  ويبلغ  لها، 

المشاركة هذا العام منها 533063.
ويؤكد معرض مسقط فى دورته هذه على أن 
الكتاب سيظل هو الوسيلة األولى للتعلم والتنوير 
واستقاء أصول العلم وتعلم الثقافات عبر التاريخ 
البشري، ويأتي معرض الكتاب باعتباره موسوعة 
والمثقفين  واالدباء  المبدعين  فكر  تضم  كبيرة 
والذي يقدم للقارىء المحتوى الفكري والثقافي 

والمعرفي المميز.
معرض  في  الليبين  الناشرين  اتحاد  ويشغل 
 3A13 مسقط الدولي للكتاب 2023 الجناح
دور  م��ن  ع��دد  منشورات  الجناح  ف��ي  وت��ع��رض 
الناشرين  اتحاد  في  االع��ض��اء  الليبية  النشر 

الليبين

بمشاركة اتحاد الناشرين الليبيين
انطالق فعاليات معرض مسقط 

الدولي للكتاب 2023
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

األعُين الَحمراء 
وق���ف أم����ام ال��ّش��م��س ب��ع��دم��ا ك��ان 
أعطى  الشاطئ،  نحو  الُخطى  يستحّث 
قدَميه  وأمشاط  ومنكَبيه  للّرياح  ظهره 
المائل  الٌمبتل  والّذهب  المنسل  للزبد 
أضالعه  آخ��ر  م��وض��ٌع  خّصر  للبياض، 

بيديه، ثم فَرَدهما و استقر 
ارتطاِم  بضّجة  المكتنز  الهدوء  ذلك 
الموج،  ذلك اللون األخضر المزّرق الذي 
 ... ظهره،  خلف  قلب  ظهر  عن  يحفظه 
الرمادي  البحري  النورس  وص��وت  نعم 

الذي يعيد الذكريات لطفولة صاخبة 
حاول معه أن يتنفس بأريحّية، أغمض 
حمراء  تحميٍض  غرفة  لتصيَرا  عيناه 
ب��وض��وح،  القديمة  ال��ص��ور  تستجلب 
فيها  يجري  كان  التي  اللحظات  يتذّكر 
الضحكات  الوطيس ورفاقه، تلك  حافَي 
اليوم، تلك األجساد  ابتلعها الموج  التي 
التي تلعُقها الشمس، ذلك النشاط وهم 
مظاّلتهم  بمعّداتهم،  الشاطئ  يبتلعون 
التي ُتغرس بالرمل، تنغرس اليوم بقلبه 
ال��ط��م��اط��م ال����ذي خ��ط��ف��ه ال��َم��وج 
شطًا،  ليسقط  "خ��ال��د"  صديقك  م��ن 
خلفه،  و"س��ل��ي��م"  "ن�����زار"  ل��ي��ت��داف��ع��ا 
و"سهيل"  الدين"  و"عالء  أنت  ولتضحك 
البصل  ت��ق��ّش��رون  ج��ل��وٌس  أن��ت��م  بينما 
"أح��م��د"  وح���َده  باكيين،  فتضحُكون 
الخضراء،  البّطيخة  ب��دف��ن  ُمنشغل 
نزار  بأُذن  يهمس  مغتاضًا،  يخرج  خالد 
ينظرون  وهم  بَمكر  فيبتسمون  وسليم، 
لعالء الذي لم يخلع لباسه ولم يتسنى 
األخ��ي��ر  ي��ه��رع  يتحّسسه،  أن  ل��ل��زب��د 
بالجري و قطعة البصل بيده، ُيمسكون 
ونه بموكب فاخر من هستيريا  به وَيجرُّ
الفرح، يدخلون البحر ويسقطونه شطًا 

هو اآلخر، تبتّل شعراته و ُتسبل أخيرا 
يتحّول  ثم  الرمادي،  النورس  يحوم 
يحاول  ممقوتة،  سوداء  حربية  لطائرة 
ذاكرته،  عن  الحقيقي  لونها  إبعاد  زياد 
ٍملح البحر يصل لُمقلتيه، دموعه تنسل 

مجّددا، ال زال مغلق العينين 
.......

عيناك  ذاك���رت���ك،  ي��دغ��دغ  ال��زب��د 
احمرارًا،  تزداُد  الشمس  أمام  المغلقتان 
أمام  هادئًا  غّرة  حين  على  البحر  يصبح 
و  وأح��م��د  سهيل  ال��داخ��ل��ي،  ص��راخ��ك 
هادئ  البحر،  بجوف  وسليم  ونزار  عالء 
الشعاع  لمعة  يعكس  أزرٌق،  البحر،  هو 
المنسل، يلعب األصدقاء الُكرة بالبحر، 
بأخذ  منهمك  وكأنك  دون��ك،  وحدهم 
الصور، تنهمر دموعك في هدوء، تلتف 
بذاكرتك  رف��اق��ك  زال  ال  البحر،  نحو 
من  تالَشيت  فقد  دونك،  الكرة،  يلعبون 
تبتسم،  فيها  كنت  لطالما  التي  الصورة 
أي ابتسامة هي تلك التي تحملها اليوم، 
الممتلئتين  عيَنيك  فتح  اآلن  تحاوُل 
بالُصَور، فتسقط أرضا، بات البحر حول 

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

المسروقة.

جدائل ومريول أزرق

المنسيون

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم: وجدان العبيدي 

■ بقلم: رقية مفتاح 

إنسان الخير
■ بقلم: ميساء السعدي

على األخياِر تْسليُم
بفعٍل كاَن ُيْنِجينا

***
لُكلِّ الخيِر تعظيُم
من األقداِر ُيْحِمينا

***
فُيْعِطي ُكّل ُمْحتاٍج

وبالَخيراِت َيكِفينا
***

ا وَيدُعو بالُمنى رّبً
ُيعيُد الُكلَّ آِمينا

***
فساِعْد ُمدَّ أْيِديَك
فإّن الخيَر َمرُهونا

***
قي فيِه ليوٍم َنتَّ

ِمَن األْهواِل آِتينا
***

فُكْن للّناِس إْنساًنا
ْينا ُيِقيُم الحقَّ والدِّ

أمي  لنا  ُء  ُتَهيِّ أن  الِصبا  منذ  عهدنا 
حاجياتنا كل ذهاب، راكضة بقلبها ال 

ُمبالية بألم رجليها،
ال  الذين  العشرون  أطفالها  نحن 

نكُبر فقط في قلبها!
ت��ودع��ن��ا ع��ن��د ال��ب��اب ب��ال��دع��وات 
لم  عليه،  والتوكل  الله  بذكر  ُتذكرنا 
أو  المدرسة  إلى  أوصلتني  أن  يحدث 
تساعدني  كانت  فقط  فيها،  زارتني 
وُتزينها  دفاتري  ُتسّطر  دروسي  على 
بالورد والفراشات وبعض النقوش، هي 
المعارك  كل  في  المجهول  الُجندي 

التي ُخضتها وأخوضها.
تستقبلنا عند الباب بحفاوٍة تبحث 
أو  ُيكدرنا  ما  فيها  كان  إن  أعيننا  في 

ُيسلينا.
روح��ي  بها  تشع  التفاصيل  ه��ذه 
في  طفلة  ُتعيدني  حتى  ُلبي  وتسلب 
أزرق،  ومريول  بجدائل  األول  الصف 
بأنامل  ُظفرت  طويلة  ُبنّية  جدائل 
عاطفة  قلبها  طّيات  بين  تحمل  أّم 
ر زمالء  الكون أجمع، شكلها ُمتقن تأِسّ
بصُره  وق��ع  من  وك��ل  الصف  وأس��ات��ذة 
ا ودفًئا وُألفة ألكُبر  عليها، وتملؤني ُحّبً

والعشرين  الواحدة  إلى  وأصل  وأكبر 
آخر  ف��ي  صيدلة  طالبة  ُع��م��ري  م��ن 

مراحلها!
صيدليات  إح��دى  في  اآلن  أت��درب 
أشهر،  بضع  بعد  المهنة  ألزاول  البلدة 
وُت��راف��ق��ن��ي ه��ي ف��ي ط��ري��ِق ال��ع��ودة 
ش��وارع  نعبر  مًعا  مترجلين  للمنزل 
عن  ُأحدثها  بينما  وأزقتها  القرية 

تفاصيل يومي.
مستأنسٌة أنا بها، فخورٌة هي بي!

تالله إنه الشعور األعذب في روحي.

زواي���ا هذا  إح���دى  ف��ي  ه��ن��اك فئة 
بَنْت  و  التراب  أغشاها  الواسع  العالم 
أكل  و  الواهنة،  بيوتها  فوقها  العناكب 

السوس أطرافها.
إياك تعتقد بأنهم أموات!

ال، هم ليسوا أموات بل مازالوا أحياء 
أوتوا  ما  بكل  الحياة  هذه  في  يقاتلون 
من قوة لكن أيديهم رغم أرتفاعها  ال 

أحد يراها    
هم يصرخون لكن أصواتهم لم تصل 

ألي أحد  
كأنهم من سكان الفضاء و سفينتهم 

وقعت بهم في الكوكب الخاطئ 
ما  مثل  يملكون  تشريحيا  لكنهم 
يملك البشر العادي من دماغ و عينين 

مزروعتين في منتصف الرأس 
و خمس أصابع في كل يد و يأكلون 
أيضا مثلهم مثل أي بشري و ال يأكلون 

الدجاج  الفضائي أو لحوم البشر!
ساحرة  من  لعنة  أصبتهم  أُت��راه��م 
طوال  البقاء  عليهم  حكمت  شريرة 

حياتهم في غياهب النسيان. 
لكن ال أحد يعرف أي ذنب ذاك الذي 

أقترفوه حتى أصبح حالهم هكذا!
دعني أعرفك عليهم أكثر 

ال تخف أقترب 
فهم ليسوا مسكونين 

هم فقط منسيين 
و هذا اسمهم 

فئة ال أدري بأي ذنب ُنسيت 
دعني أكمل لك

أجلس 
لننفض الغبار عن حياة أحدهم 

أم يا ترى لديك حساسية من الغبار 
لكن ال تقلق لن يضرك 

فلنبدأ...

أح��د  ال  منسي  م��واط��ن  ت��ك��ون  أن 
يكترث بك ماذا أكلت! ماذا شربت! أين 
ذهبت! ما هي درجاتك! لن يتصل بك 
أنت  لك  ليقول  اإلمتحان  صباح  أحد 
قوي أنا أثق بك و سوف تنجح  أو بعد 
أي  هاتفك  في  تجد  ال  منه  خروجك 

رسالة يطمئن فيها أحد عن حالك!
الشركة  رس��ائ��ل  س���وى  ت��وج��د  ال 
رسوب  بدفع  تذكرك  التي   المنمقة 

اإلشتراك و أنت لم تشترك أصال! 
ال يوجد أحد  يتذكرك 

أسماء  بجميع  ينادونك  معارفك 
ال  أسمك؛  يتذكروا  أن  قبل  أخوتك 
متعب  أم��ر  فهو  عليهم  ال��ل��وم  تلقي 
عائلتك  أس��م��اء  جميع  ي��ت��ذك��روا  أن 

المكونة من أربعة أشخاص!
ال أحد يكترث ألرائك حتى لو كانت 

هي الصائبة 
تتكلم لكن ال أحد يسمعك 

حتى تقرر في النهاية  أن تصوم عن 
الكالم. 

قد   - الوقت  طوال  صامتا  تكون  أن 
أفضل  لكنه  صعًبا  أم���رًا  ذل��ك  يكون 

الدخول في جدال بيزنطي- !.
الصمت مريح.

رغ��م زح��م��ة ال��ش��ارع إال أن��ه ف��ارغ 
بالنسبة لك 

في  الفردية  الكراسي  كأن  و  تشعر 
الحافلة و الجامعة  ُصنعت ألمثالك 

_ حسنا يبدو أنهم تذكروك هنا _ 
ال أدري هل هذا مضحك  أم ال!!

ربما هذا من حسن حظك!
من حسن حظك... أن تبقى وحيدا 

فأن تعيش كل حياتك  منسي يصبح 
يشعرك  ف��ج��أة   منك  أح��د  أق��ت��راب 

بالخطر 

يتصوره  مما  أك��ث��ر  م��رع��ب  األم���ر 
الجميع 

سيد  تكون  أن  أعتدت  ال��ذي  فأنت 
مزاجك ستجد نفسك في صراع عند 
إلى  ستضطر  حولك  من  مع  التواصل 
دائما  اإلبتسامة  و  تصرفاتك  تبرير 

حتى ال يشعر أحد بالشفقة عليك 
ت��ص��ن��ع ال��م��ش��اع��ر أم���ر ص��ع��ب يا 

صديقي، صدقني. 
لذلك من األفضل أن تعيش وحيدا 

على  يحفرك  شخصا  تجد  أن  إلى 
جدران قلبه قبل ذاكرته 

المنسي  يبقى  الوقت  ذل��ك  حتى 
وحيدا 

كما فعل جميع أسالفه 
هم تعودوا على ذلك 

لطالما كان التعود إكسير حياتهم 
على  يربتون  فقط  ُج��ِرح��وا  إذا  و 
مساعدة  دون  تشفى  حتى  جراحهم 

أحد 
الكثيرون يظنون بأن الوحدة ضعف 

في الحقيقة الوحدة قوة 
بل و قوة عظيمة 

كانت تعطيهم أهم كنز في الحياة 
و  الحرية  تعطيهم  كانت  الوحدة 

السالم 
أي  يستطيع  ال  ال��ذي  الكنز  ذل��ك 

بشري سلبه منهم.

بين  يتأرجحون  حياتهم،  هي  هذه 
الظل  في  سعادتهم  و  اآلمهم  البينين 

دون أن تشعر بهم 
سعادتهم  ت��رى  أن  تستطع  ل��م  إذا 
ترى  أن  يستحيل  بأنك  ل��ك  ف��أج��زم 

أحزانهم.
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وزير  الحكومة،  رئيس  التقى 
فتحي  وال���ت���ج���ارة  االق��ت��ص��اد 
باشاغا، مع مدير مكتب السجل 

التجاري العام شريفة صالح.
الذي  اللقاء  خ��الل  تم  حيث 
ال���وزراء  رئ��اس��ة  ف��ي مقر  عقد 
على  االط���الع  س���رت،  بمدينة 

آل��ي��ة ع��م��ل ال��س��ج��ل ال��ت��ج��اري 
العام.

كما تم أيضااً عرض خطة عمل 
وفق  ال��ت��ج��اري  السجل  مكتب 
للحكومة،  االقتصادية  الرؤية 
مالحظته  الوزير  أعطى  حيث 

بخصوص سير العمل.

رئيس  ن��ائ��ب  أص���در 
غرفة  الحكومة-رئيس 
واالستجابة  ال��ط��وارئ 
ال��س��ري��ع��ة ع��ل��ي ف��رج 
ال��ق��ط��ران��ي ت��ع��ل��ي��م��ات 
بتأهيل  ال��ف��وري  بالبدء 
بوترابة  محطة  وصيانة 
ال��ش��رب  م��ي��اه  لتحلية 

ا لتشغيلها. تمهيداً
جاء ذلك خالل تسليم 
المتعلقة  للعقود  النائب 
ب���ت���ن���ف���ي���ذ ال���م���ش���روع 
إدارة  م��ج��ل��س  ل��رئ��ي��س 
الراسي  الجدار  شركة 
ل��ل��م��ق��اوالت س��ام��ي بن 
وزير  بحضور  محمود، 

سامي  المحلي  الحكم 
الضاوي، ووزير الزراعة 
وال�����ث�����روة ال��ح��ي��وان��ي��ة 
ورئيس  بوحسن،  يونس 
ال���وزراء  مجلس  دي���وان 
بالمنطقة الشرقية رضا 

بمكتبه  ال��ف��ري��ط��ي��س، 
ال��وزراء  رئاسة  ب��دي��وان 

بمدينة بنغازي.
وأك���د ال��ق��ط��ران��ي أن 
مدينة المرج وما حولها 
ك���ان���ت م���ح���ور ن��ق��اش��ه 

م���ع رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
ف��ت��ح��ي ب��اش��اغ��ا خ��الل 
بمدينة  األخ��ي��ر  ل��ق��ائ��ه 
س�����رت، م��ض��ي��ف��ااً ب��أن 
أصدر  الحكومة  رئيس 
ت��ع��ل��ي��م��ات��ه ب����ض����رورة 

وض�������ع اح����ت����ي����اج����ات 
أولويات  ضمن  المدينة 
على  مشددااً  الحكومة، 
ضرورة حل مشكلة ُشّح 
وتأهيل  بصيانة  المياه 
محطة بوترابة البخارية 

بشكل عاجل.
على  بناء  ذل��ك  يأتي 
تعليمات رئيس الحكومة 
فتحي باشاغا واهتمامه 
ال���خ���اص ب��م��ا ت��ع��ان��ي��ه 
مدينة المرج وضواحيها 
م���ن ش���ح ف���ي ال��م��ي��اه، 
الحكومة  من  واستجابة 
المعاناة  ل��رف��ع  الليبية 

عن أهالي المدينة.

التخطيط  وزارة  ق���ال���ت 
والمالية بالحكومة، إن رئيس 
مجلس الوزراء فتحي باشاغا، 
المراقبين  جهود  على  اطلع 
على  ال��ح��ف��اظ  ف��ي  الماليين 
لقائه  خ���الل  ال���ع���ام،  ال��م��ال 
بمكتبه  حّماد،  أسامة  الوزير 
في مقر رئاسة الوزراء بمدينة 

سرت.
ال����وزارة –عبر  وأوض��ح��ت 
على  ال��رس��م��ي��ة  ص��ف��ح��ت��ه��ا 
أن  األح���د-  ال��ي��وم  فيسبوك 
اللقاء الذي جرى بين باشاغا 
وح����ّم����اد ح���ض���ره ع����دد من 
المراقبين الماليين بالوزارات، 

سير  على  االط��الع  إّبانه  وتم 
ع��م��ل ال�������وزارة، وال��م��ش��اك��ل 
عمل  تواجه  التي  والعراقيل 
المراقبين في المحافظة على 

صحيح  وتطبيق  العام  المال 
القانون بالشكل السليم ووضع 
الالزمة  والمعالجات  الحلول 

لذلك.

التخطيط  وزارة  وأضافت 
مجلس  رئ��ي��س  أن  وال��م��ال��ي��ة 
ال����وزراء، أع��رب ع��ن تقديره 
ل���ل���دور ال��م��س��ن��د ل��ل��م��راق��ب 
في  ال��رق��اب��ي  وأدائ���ه  المالي 
العام  المال  على  المحافظة 
وتنفيذ ميزانية الدولة، داعياًا 
الجهات الممولة من الميزانية 
العامة بعدم ترتيب أي ارتباط 
على  الحصول  بعد  إال  مالي 
إق����رار ك��ت��اب م��ن ال��م��راق��ب 
تغطية  ب��وج��ود  يفيد  المالي 
الصرف  وع��دم  كافية،  مالية 
واستنفاد  ال��ص��رف  ل��م��ج��رد 

المخصصات المالية.

يوم  الليبية  النفط  المؤسسة  ع��ق��دت 
لمناقشة  اجتماعا موسعا  الماضي  الثالثاء 
لدعم محطات  وضع خطة عمل مستعجلة 
وال��غ��از  ال��س��ائ��ل  ب��ال��وق��ود  ال��ك��ه��رب��اء  توليد 
مع  ب��االت��ف��اق  الصيفية  ال����ذروة  لمواجهة 

األطراف ذات العالقة. 
وت���ن���اول االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د بمقر 
استعدادات  متابعة  طرابلس  في  المؤسسة 
العمرة  ألع��م��ال  للكهرباء  العامة  الشركة 
ل��م��ح��ط��ات ال��ك��ه��رب��اء اس��ت��ع��دادا ل��ل��ذروة 
محطات  تطلبها  التي  والكميات  الصيفية 
والغاز  السائل  الوقود  من  الكهرباء  توليد 
بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين في هذا 
الخصوص وكذلك العمرة المبرمجة لمجمع 
مليته خالل شهر مايو القادم وتوفير الوقود 

السائل للمحطات خالل هذه الفترة. 
وفي ختام االجتماع تم االتفاق على عقد 

عدة اجتماعات أخرى لمتابعة ما تم عرضه 
في هذا االجتماع. 

إدارة  مجلس  عضو  االج��ت��م��اع  وح��ض��ر 
المؤسسة الوطنية للنفط "مسعود سليمان" 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  ومستشار 
لشؤون الكهرباء "أسامة الضراط "وعدد من 

للكهرباء،  العامة  بالشركة  اإلدارات  مدراء 
بالمؤسسة  المستهلكين  كبار  لجنة  ورئيس 
بالشركات  المختصة  اإلدارات  وم����دراء 
من  ومختصين  س��رت،   – مليته  النفطية 

شركات الحديد والصلب. 

أجرى وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف 
زيارة إلى المملكة األردنية الهاشمية التي استمرت 
الشركات  م��دي��رو  خاللها  التقى  أي��ام   5 لمدة 

الكبرى في مجال التدريب واالستشارات.
في  العمل  عن  الباحثين  تدريب  اللقاء  وبحث 
التخصصات النادرة والغير متوفرة محليا، التي من 
شأنها أن توفر فرص عمل حقيقية ومالئمة للباحثين 
عن العمل، عالوة على تدريب مديري مكاتب العمل 
والتأهيل وموظفين الوزارة كل في مجال تخصصه 
التدريب األمثل؛ لتحقيق معدالت إنتاجية أكبر من 

خالل دعم وتطوير الموارد البشرية.
تأتي الزيارة ضمن سعي وزارة العمل والتأهيل 
عمل  ف��رص  وخلق  موظفيها،  كفاءة  من  للرفع 
مالئمة للشباب الباحثين عن العمل من الجنسين 
ووضع رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم للوزارة.

الخميس  ي��وم  ال��م��رك��زي  ليبيا  م��ص��رف  أع��ل��ن 
الماضي، عزمه إصدار بطاقات الكترونية )ماستر 
كارد -وفيزا( بقيمة 100 ألف دوالر سنويااً، لصغار 

التجار اعتبارااً من األول من شهر مارس المقبل. 
صفحته  على  منشور  ف��ي  ال��م��ص��رف  وق���ال 
 – التواصل  شبكة  على  الرسمية  االلكترونية 
التجار  لصغار  وتشجيعااً  )تسهيالاً  فيسبوك 
أصحاب الرخص الفردية والشركات الصناعية 
خالل  المركزي  ليبيا  مصرف  قرر  والخدمية( 
اإلدارات  م��ع  الكبير  عمر  ال��ص��دي��ق  اج��ت��م��اع 
كارد  )ماستر  الكترونية  بطاقة  إصدار  المعنية 
اعتبارااً  سنويااً،  دوالر  ألف   100 بقيمة  وفيزا( 

من 03/01/ 2023م. 

نظمت شركة القابضة لالتصاالت يوم الثالثاء 
  )Libya Telecom( الماضي ورشة عمل بعنوان

بمشاركة قطاعّي االتصاالت العام والخاص . 
وبحسب ما نشرته الشركة عبر مكتبها االعالمي 
العليا  اللجنة  عمل  تأتي ضمن  الورشة  هذه  فان 
لمشروع إعادة هيكلة قطاع االتصاالت والُمشّكلة 
لالتصاالت  القابضة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب 

) .4SC_2025 ( وذلك ضمن رؤيتها رؤيتها
حول  العمل  ورش��ة  داخ��ل  النقاش  وتمحور   
ليبيا،  ف��ي  االت��ص��االت  بقطاع  النهوض  كيفية 
الظروف  ظل  في  الرقمي  التحول  خطة  وتنفيذ 
والوضع الحالي بالبالد، إلى جانب كيفية الرفع 

من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. 
أول  تعتبر  ال��ت��ي   - ال��ع��م��ل  ورش����ة  وح��ض��ر 
العامة  االتصاالت  بشركات  عاملين  يضم  تجمع 
 - ل��الت��ص��االت  القابضة  الشركة   - وال��خ��اص��ة 
المدار  المحمول - شركة  للهاتف  ليبيانا  شركة 
الجديد - شركة الجيل الجديد - شركة هاتف 
ليبيا - شركة االتصاالت الدولية - شركة ليبيا 
وشركة   - المنفذ  شركة   - والتقنية  لالتصاالت 

السهل االتصاالت . 

وزير العمل والتأهيل يجري زيارة 
إلى المملكة األردنية الهاشمية

ليبيا المركزي يقرر إصدار بطاقات الكترونية 
)ماستر كارد -وفيزا( لصغار التجار

القابضة تنظم ورشة عمل بمشاركة 
قطاعّي االتصاالت العام والخاص

باشاغا يًطلع على آلية عمل السجل التجاري العام

القطراني يصدر تعليمات بالبدء الفوري بصيانة محطة بوترابة لتحلية المياه

وزارة التخطيط: باشاغا يطلع على جهود الرقابة المالية

لمواجهة الذروة الصيفية: الوطنية للنفط تناقش الخطة 
المستعجلة لدعم محطات توليد الكهرباء بالوقود والغاز

اقتصاد
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حوادث

الديوان / خاص
أعلن جهاز األمن الداخلي ضبط 
خطة  ضمن  مرخصة  غير  أسلحة 
الجهاز  رئيس  بتعليمات  محكمة 

اللواء أسامة محمد الدرسي.
وحسب المكتب اإلعالمي لرئاسة 
الجهاز فقد خرجت كاشفة األسلحة 
إلى الشارع لضبط األسلحة النارية 

والبيضاء بناء على تعليمات القائد 
العربية  المسلحة  للقوات  ال��ع��ام  

الليبية المشير خليفة حفتر.
جميع  إل���ى  مهلة  إع��ط��اء  وأت���م 
إلى  بتسليمها  أسلحة  يملك  م��ن 
الجهات المختصة في مدة ال تزيد 
األمن  جهاز  وف��ق  أي��ام  سبعة  على 

الداخلي.

الديوان / خاص
أح��ب��ط��ت م��ك��ت��ب م��ك��اف��ح��ة 
التابع لإلدارة  الظواهر السلبية 
عملية  الجنائي  للبحث  العامة 
ت��ه��ري��ب ك��ب��ي��رة ل��ل��وق��ود ضمن 
مكافحة  تتعدى  التي  واجباتها 
الحفاظ  إلى  الجنائية  الجرائم 

على قوت الليبيين.
بيان اإلدارة العامة

أن  العامة  ل��إلدارة  بيان  وفي 
العملية جاءت بعد عمليات رصد 
وتحري عن نشاط مشبوه يقوم 
به مجموعة من األشخاص في 
القوارشة  الصناعية  المنطقة 
بمدينة بنغازي تبين بعد التحقق 
عصابة  أن��ه��م  المعلومات  م��ن 

تهريب.
وب���ع���د ال��ت��ح��ق��ق م����ن ت��ل��ك 
مكتب  ق��وات  نفذت  المعلومات 
السلبية  ال��ظ��واه��ر  م��ك��اف��ح��ة 

مداهمة للمكان وهو عبارة عن 
"هنقر" كبير وفق اإلدارة.

ضبط شاحنات وقود مهربة
إنها  العامة  اإلدارة  وأضافت 
ض��ب��ط��ت ش��خ��ص��ان أح��ده��م��ا 
لضبط  إضافة  الموقع  صاحب 
 )22000( م��ح��م��ل��ة  ش��اح��ن��ة 

ل��ت��روق��ود دي��زل )ن��اف��ت��ة( معبأة 
بالستيكي  خ��زان   )22( بعدد 
مخفيات بحاوية واجهتها العليا 
متوجهة  ك��ان��ت  غ��ذائ��ي��ة  م���واد 
كان  حيث  الليبي  الجنوب  نحو 
المواد  يستخدمون  المهربين 

الغذائية للتمويه".

مصادرة  أيضا  تم   " وتابعت 
عدد )14( برميل معبأة بوقود 
حديدي  لخزان  إضافة  الديزل 
ف��ارغ  ل��ت��ر   )20000( سعته 
بالستيكي  خ��زان   )16( وع��دد 
البعض منها مليء بالوقود وفي 
العثور  األم��ن��ي��ة  العملية  ذات 
االنابيب  وبعض  مضخات  على 
نقل  عمليات  في  المستخدمة 

الوقود.
تهريب إلى الكفرة

بعد   " أنه  اإلدارة  وأوضحت 
االنتقال بالمقبوض عليهم لمقر 
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
وخ�������الل االس�����ت�����دالل م��ع��ه��م 
الوقود  بشراء  بقيامهم  اعترفوا 
من أصحاب الشاحنات ومن ثم 
يقومون بنقله للجنوب )الكفرة( 
وذلك عبر إخفاءه داخل الحاوية 

على أن الحمولة سلع تموينية.

الديوان / خاص
 / الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  تمكنت 
مكتب مكافحة الجرائم االلكترونية من  حل لغز 
البطاقات  من  االجنبية  بالعملة  أم��وال  اختفاء 
المصرفية "فيزا " الخاصة بعدد من المواطنين.

بالغ
للبحث  العامة  ل��إلدارة  بيان  ذل��ك وف��ق  ج��اء 
العاملة  ال��م��ص��ارف  أح��د  تقدم  بعد  الجنائي 
بمدينة بنغازي ببالغ لدى مكتب مكافحة الجرائم 
المواطنين  من  عدد  شكاوى  عقب  اإللكترونية 
إلدارة المصرف تفيد بفقدانهم مبالغ مالية من 
الخاصة  المصرفية  بطاقاتهم  من  الدوالر  فئة 

ب�النقد األجنبي )10000 دوالر(.
حل اللغز

المكتب  باشر  ذلك  على  "بناء  أنه  وأضافت 
بعد  وذل��ك  األم���وال  تلك  اختفاء  لغز  ف��ك  ف��ي 
فتح محضر رسمي في الواقعة وإطالق عملية 

التحقيق.

وبدأ المكتب تحقيقاته وفق البيان " بمراسلة 
الشركة الدولية المسؤولة عن خدمات " الفيزا 
أف��ادت  ال��م��ص��رف وال��ت��ي  " ع��ن ط��ري��ق إدارة 
المحققين باإليميالت التي تم عبرها خصم تلك 
القيم المالية من تلك البطاقات إضافة للبضائع 
التي تم شرائها بتلك القيم وأسم شركة الشحن 

التي وردت تلك البضائع إلى ليبيا.
استدعاء  تم  ذلك  فور   " أنه  اإلدارة  وتابعت 

منهم  والتحصل  الشحن  شركة  على  القائمين 
على أسم المستفيد الذي ورد تلك البضائع عبر 

شركة الشحن تلك ".
استدراج

كما أوضحت انه "بعد تجميع خيوط الواقعة 
التواصل  عبر  ذاك  المتهم  المحققون  استدرج 
معه لشراء إحدى تلك البضائع وهو عبارة عن 
هاتف نقال عرضه للبيع عبر االنترنت كان قد 
تلك  أح��د  من  مالية  قيمة  خصم  عبر  اشتراه 
التي استولي على رقمها  المصرفية  البطاقات 

السري وشحنه عبر شركة الشحن تلك ".
وبعد اإليقاع به وخالل االستدالل معه اعترف 
المتهم وفق بيان اإلدارة " بما نسب أليه وسرد 
األرقام  على  في حصوله  اتبعها  التي  الطريقة 
في  إيداعه  فتم  المصرفية  للبطاقات  السرية 
الحجز القانوني الذي تم منه ترحيله إلى النيابة 
بحوزته  التي وجدت  البضائع  العامة مع بعض 

قبل ان يتصرف فيها ويبيعها ".

الديوان / خاص
أع��ل��ن��ت األج��ه��زة األم��ن��ي��ة في 
طرابلس مقتل طفلة رضيعة على 

يد والدها بطريق الخطأ.
نقطة مستشفى  من  بالغ  وورد 
الهضبة  شرطة  لمركز  الخضراء 
ب��م��دي��ري��ة أم���ن ط��راب��ل��س م��ف��اده 
إصابة طفلة رضيعة عمرها شهر 
نُقلت  ن��اري  بعيار  الشهر  ونصف 
وبعدها  للمستشفى  إث���ره  ع��ل��ى 

فارقت الحياة.
وذكر بيان عن الواقعة أن "والد 
الطفلة المتهم بالواقعة أحيل إلى 

طرابلس  الجنائي  البحث  مكتب 
من مركز شرطة عين زارة".

والد  أف��اد  التحقيقات  وخ��الل 
من  ن���اري  ع��ي��ار  ب��خ��روج  الطفلة 
إلى  أدى  م��ا  بحوزته  ك��ان  س��الح 
طريق  عن  الرضية  ابنته  إصابة 
المستشفى  إل��ى  ونقلها  الخطأ 

حيث فارقت الحياة.
القانونية  اإلج��راءات  واتخذت 
إلى  المتهم  وأحيل  الواقعة  حيال 
حيث  من  زارة  عين  مركز شرطة 
للواقعة  ال��م��ك��ان��ي  االخ��ت��ص��اص 

تمهيدا إلحالته للنيابة العامة.

الديوان / خاص
أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على متهم 
مصري الجنسية يتاجر في الخمور والمخدرات 

واألسلحة النارية بمنطقة الوحيشي.
وأوضحت المديرية في بيان  لها أن : مركز 
المدعو  على  القبض  أل��ق��ى  بوعطني  ش��رط��ة 
الملقب  الجنسية  مصري  جمعة  شريف  شادي 
الخمور والمخدرات  بائعي  ب)برعي( وهو أحد 

ويدير ما يعرف باسم )كشك الحاوي(.
وجاء في التحريات وفق البيان أنه " يعمل بائع 
مخدرات بمنطقة الوحيشي عبر كشك الحاوي 
ا بمنطقة بوهديمة في )كشك  كما أنه عمل أيضاً

الحفرة (.
المديرية  وف���ق  أي��ض��ا  ال��ت��ح��ري��ات  وأف����ادت 
"بتواجد المتهم بمنطقة شبنة فيما وجه رئيس 
النعاس  أحمد  العميد  بوعطني  شرطي  مركز 
المتهم  وض��ب��ط  وال��ت��ح��ري  بالبحث  تعليماته 
والذي بعد مراقبة المنزل الذي يختبئ به جرت 
ناري  سالح  وبحوزته  عليه  والقبض  مداهمته 

)مسدس(.
إل��ى مركز  "ب��ع��د نقله  أن��ه  ال��ب��ي��ان  وأض���اف 
الشرطة واالستدالل معه اعترف بما نُسب إليه 
واالتجار  والحشيش  الهلوسة  حبوب  تجارة  من 
العثور  جرى  هاتفه  وبتفتيش  النارية  باألسلحة 
ويرتدي  ن��اري��ة  أسلحة  يحمل  وه��و  ص��ور  على 

مالبس عسكرية.
كما  بينت الصور وفق المديرية كيفية ترويج 
ا  أيضاً وأفاد  )ماسنجر(  تطبيق  عبر  المخدرات 
بتنقله ما بين منطقة بوهديمة والوحيشي للعمل 
بترويح المخدرات والمواد الُمسكرة فيما جرى 
إلى  وإحالته  معه  القانونية  اإلج���راءات  اتخاذ 

النيابة العامة.

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن طبرق ضبط " أسلحة 
ومعدة  الصحراء  في  مخبأة  كانت   " خطيرة 

للتهريب إلى مصر.
و قال مديرأمن طبرق العميد سامي إدريس 
جرى  األسلحة  إن  إيجاز صحفي   في  نصر 
في  وتحديدا  الجنوبية  المنطقة  في  ضبطها 
نطاق مركز شرطة الجغبوب وذلك بعد رصد 

تحركات مريبة شمال شرق المنطقة.
األس��ل��ح��ة   " أن  األم�����ن  م���دي���ر  وأوض������ح 
المضبوطة سيجرى نقلها إلى القيادة العامة 
داعيا   " الليبية  العربية  المسلحة  للقوات 
المواطنين إلى " ضرورة االستفادة من المهلة 
الحكومة  في  الداخلية  وزارة  منحتها  التي 
الليبية لتسليم األسلحة والمحددة بسبعة أيام 

."

نهاية " كشك الحاوي " 
والقبض على " برعي" تاجر 
المخدرات المصري في بنغازي

مديرية أمن طبرق تضبط 
أسلحة جاهزة للتهريب

األمن الداخلي يطلق حملة أمنية لضبط األسلحة الغير مرخصة ببنغازي

اإلدارة العامة للبحث الجنائي تداهم موقع لتهريب الوقود ببنغازي

مكافحة الجرائم االلكترونية تُحل لغز اختفاء آالف الدوالرات من "فيزات" المواطنين

أب يقتل طفلته الرضيعة بالخطأ في طرابلس
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الوزراء علي  التقى نائب رئيس مجلس 
النواب  مجلس  عضو  بحضور  القطراني، 
الزمالك  ن��ادي  بعثة  رئاسة  النحيب؛  بدر 
مجلس  دي����وان  بمقر  وذل���ك  ال��م��ص��ري، 

الوزراء في مدينة بنغازي.
بالحكومة؛  اإلع���الم  مكتب  وبحسب 
بعضوي  متمثلة  ال��وف��د،  رئ��اس��ة  تقدمت 
ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  اإلدارة،  مجلس 

عالء  وال��ل��واء  وه���دان،  سليمان  المصري 
أمير  الكرة  على  العام  والمشرف  مقلد، 
رئيس  لنائب  بالشكر  منصور؛  مرتضى 
كافة  وتوفير  االستقبال،  لحفاوة  الحكومة 
نادي  رئيس  تحيات  نقلوا  كما  اإلمكانات، 
مرتضى  المستشار  المصري  ال��زم��ال��ك 
لما  الليبية  الحكومة  وش��ك��ره  م��ن��ص��ور، 

قدمته من تسهيالت للبعثة.

رئيس  نائب  تكريم  اللقاء؛  تخلل  كما 
لجهوده  تقديرا  ال��ن��ادي  ب��درع  الحكومة 
الرياضية،  لألنشطة  الداعمة  ومساعيه 
المباراة  لحضور  دعوة  تقديم  عن  فضال 
التي سيلتقي فيها النادي المصري بفريق 
غدا  إقامتها  والمقرر  السوداني،  المريخ 
بمدينة  ال��ش��ه��داء  ملعب  ع��ل��ى  ال��ج��م��ع��ة 

بنغازي.

واآلث���ار  السياحة  وزي���ر  ق��ال 
بالحكومة الدكتور علي قلمة، يوم 
فعاليات  إن  الماضي،  الخميس 
رالي فّزان تعّد -بال شك- حدثاًا 
سياحياًا رياضياًا، له دور كبير في 
السياحية  التنمية  عجلة  تحريك 
المعالم  على  األض��واء  وتسليط 
والمتنوعة  ال��ف��ري��دة  السياحية 

التي تتمتع بها ليبيا.
وأض����������اف ال������وزي������ر –ف����ي 
ليبيا  لقناة  خ��اص��ة  تصريحات 
الحكومات  ك��ل  أن  المستقبل- 
ال��س��اب��ق��ة ع��ل��ى م����دى ال��ع��ق��ود 
اهتماما  ت��ول��ي  ل��م  ال��م��اض��ي��ة، 
واضحا لهذا القطاع االقتصادي 
المهم “قطاع السياحة” الذي لم 
ينل نصيبه من ميزانيات التنمية، 
ا في  كبيراً ك��ان  اإلن��ف��اق  أن  رغ��م 

برامج أخرى –حسب وصفه.
وأكد قلمة، أهمية تبّني الحكومة 
تنموية  الس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
وااله��ت��م��ام  مستقبلية،  وط��ن��ي��ة 

وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ه���ذا ال��ق��ط��اع؛ 
منها  أساسية  أه���داف  لتحقيق 
لوزارة  والهيكلي  اإلداري  التنظيم 
السياحة واآلثار والمحافظة على 
والمعالم  للسياحة  التحتية  البنية 
والرسومات  والنقوش  الحضارية 
التاريخية والبحيرات الصحراوية 
والمنتزهات،  الليبية  والسواحل 
قطاع  ف��ي  االس��ت��ث��م��ار  وتشجيع 
ال���س���ي���اح���ة ال����خ����اص ال��م��ح��ل��ي 

واألجنبي.

وأش���������ار وزي�������ر ال���س���ي���اح���ة 
واآلث���ار إل��ى وض��ع خ��ّط��ة ورؤي��ة 
السياحية  للتنمية  استراتيجية 
في ليبيا، تتمّثل في تحقيق ثالثة 
التنظيم  ه���ي:  رئ��ي��س��ة  أه����داف 
تحت  للوزارة  والهيكلي  اإلداري 
واآلث��ار  السياحة  وزارة  مسّمى 
الذي تم بالفعل، والمحافظة على 
البنية التحتية وباألخص المعالم 
والنقوش  وال��ح��ض��اري��ة  األث��ري��ة 
والرسومات التاريخية والسواحل 

والقالع  الصحراوية  والبحيرات 
االستثمار،  وتشجيع  التاريخية، 
يهدف  البرنامج  ه��ذا  أن  مبّيناًا 
الضوء  تسليط  إل��ى  ع��ام  بشكل 
والتركيز  السياحة،  أهمية  على 
في  ال��ص��ح��راوي��ة  المعالم  على 

الجنوب الليبي.
ولفت الوزير –في تصريحاته- 
إلى أن حدث “رالي فّزان” يبرهن 
على وحدة التراب الليبي والشعور 
األخوي الوطني، الذي دفع معظم 
المدن  مختلف  من  المتسابقين 
والمناطق الليبية، إلى المشاركة، 
الجغرافية،  الرقعة  اتساع  رغ��م 
ا قوله: “ال تنمية بدون أمن  متابعاً

وال استقرار بدون تنمية”.
تقّدم  تصريحاته،  ختام  وف��ي 
التحضيرية  للجنة  بالشكر  قلمة 
في  المختّصة  األمنية  والجهات 
وال��ق��وات  ال��ج��ن��وب��ي��ة،  المنطقة 
األم��ن  ف��رض��ت  ال��ت��ي  المسلحة 

واالستقرار في الجنوب.

اليد  ل��ك��رة  الليبي  االت��ح��اد  ط��ال��ب 
األندية المتأهلة للمرحلة الثانية وكأس 
االت��ح��اد ب��ض��رورة س���داد االل��ت��زام��ات 
اللجنة  من  الصادرة  المالية  والغرامات 

العليا للمسابقات. 
وحذر المدير التنفيذي لالتحاد عزيز 
لألندية  موجه  خطاب  في  المقطوف، 
ورئيس اللجنة العليا للمسابقات، األندية 

التي ستتخلف عن السداد قبل انطالق 
المرحلة الثانية وكأس االتحاد من عدم 
السماح لها بالمشاركة في المسابقتين. 
ومن المقرر أن تنطلق مسابقة كأس 
بنظام  ال��ج��اري  فبراير   28 ف��ي  ليبيا 
وفق  واحدة  مباراة  من  المغلوب  خروج 
لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة 

اليد. 

أص�����درت ل��ج��ن��ة ال��م��س��اب��ق��ات 
العامة باالتحاد الليبي لكرة القدم، 
ا بإعتماد نتائج األسبوع األول  قراراً
لمرحلة اإلياب من بطولة الدوري 
للمجموعتين  القدم  لكرة  الممتاز 

األولى والثانية.
ه������ذا وق������د ن����ش����رت ل��ج��ن��ة 
ال���م���س���اب���ق���ات ع���ب���ر ص��ف��ح��ت��ه��ا 
الرسمية في فيسبوك؛ القرار رقم 
اعتماد  41 لسنة 2023، بشأن 
لمرحلة  األول  األس���ب���وع  ن��ت��ائ��ج 
اإلياب من بطولة الدوري الممتاز 

األولى  للمجموعتين  القدم  لكرة 
بحسب  عليه  انتهت  كم  والثانية 
ال��م��ادة األول��ى من ال��ق��رار، بينما 
القرار  في  الثانية  المادة  ج��اءت 
المنسحبة  األندية  عقوبات  على 
وهي  مبارياتها  تلعب  ل��م  وال��ت��ي 
والخمس  ودارن���س  الجبل  شباب 
والمدينة  ال��م��ص��رات��ي  واالت��ح��اد 
 57 المادة  لنص  ا  طبقاً واالتحاد، 
ف��ق��رة 1 م��ن الئ��ح��ة ال���ج���زاءات 
غرامة  بدفع  التالية:  بالعقوبات 
دينار،  آالف  ث��الث  قدرها  مالية 

بنتيجة  ال��ف��رق خ��اس��رة  واع��ت��ب��ار 
0/2، وخصم ثالث نقاط من كل 

فريق في نفس المسابقة.
وجاءت المادة الرابعة في القرار 
النصر  نادي  من  االحتجاج  بقبول 
ضد فريق الصقور شكال ورفضه 
النتيجة  واعتماد  الموضوع،  في 
 0/1 المباراة   عليها  انتهت  كما 
االحتجاج  قبول  ا  وأيضاً للصقور، 
ورفضه  االت��ح��اد شكال  ن��ادي  من 
النتيجة  واعتماد  الموضوع،  في 

ا.  والعقوبة كم ذكر سابقاً

النحيب والقطراني يلتقيان رئاسة نادي الزمالك المصري بمدينة بنغازي

وزير السياحة: رالي فّزان برهن على وحدة التراب 
الليبي ونسعى لتحريك عجلة السياحة

االتحاد الليبي لكرة اليد يطالب األندية بسداد ما عليها من التزامات وغرامات مالية 

اعتماد نتائج األسبوع األول لمرحلة اإلياب للدوري الممتاز ومعاقبة األندية المنسحبة

أثنى وزير الشباب بالحكومة الليبية السيد 
وك��ال��ة  م��ج��ه��ودات  ع��ل��ى   ” ”ال��م��ه��دي شعيب 
الكبرى  بنغازي  للشباب  التطوعية  الجهود 
الماضي  يوم األربعاء  لقائه بمكتبه  من خالل 
وكالة  مدير  الليبي  التطوعي  العمل  قادة  مع 
األستاذ  الكبرى  للشباب  التطوعية  الجهود 
الجهود  وكالة  ومدير  العوامي”  أحمد  ”عادل 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ف���رع ال���س���الوي األس���ت���اذ ”ول��ي��د 

عبدالقادر محفوظ” .
كما قدم الوزير تهانيه لقادة العمل التطوعي 
ولكافة منتسبي الوكالة بمناسبة مرور الذكرى 
بذل  على  وحثهم  التطوعي،  للعمل  الثالثين 
المزيد من العطاء والجهد لنشر ثقافة العمل 

التطوعي الليبي بين أبناء الوطن.
التطوعية  باألعمال  الوزير  معالي  وأش��اد 
بها  الوكالة  تقوم  التي  واألنشطة،  والبرامج 
والتي تعد من أهم المكونات الشبابية الهامة 

بوزارة الشباب.

كتبت: فاتن الترجمان
الماضي  الثالثاء  يوم  األهلي  النادي  وقع 
مع  شراكة  عقد  21-2-2023م  الموافق 
الراعي  هو  ليكون  والتنمية  التجارة  مصرف 
الذهبي للفريق األول لكرة القدم لهذا الموسم، 
وبموجب هذا االنفاق سيوضع شعار المصرف 
على ظهر قميص الفريق طبقا للباقة الذهبية.

كما تم أيضا توقيع عقد شراكه بين النادي 
الراعي  ه��ي  لتكون  للطيران  برنيق  وش��رك��ه 
الفضي لهذا الموسم، وسيوضع شعار الشركة 
طبقااً للباقة الفضية على كتف قميص الفريق 

لكرة القدم. 

وزير الشباب بالحكومة الليبية يثني 
على مجهودات وكالة الجهود التطوعية

مصرف التجارة والتنمية وبرنيق 
للطيران الراعيان الذهبي 

والفضي للنادي األهلي


