
يوم  الرسمية  جلسته  ال��ن��واب  مجلس  استأنف 
الثالثاء واالربعاء الماضيين بمقره في مدينة بنغازي 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  السيد  برئاسة 
لرئيس  األول  النائب  وبحضور  ص��ال��ح”  ”عقيلة 
مجلس النواب األستاذ ”فوزي النويري”، وخصصت 
جلسة يوم الثالاء الماضي لمناقشة قانون المرتبات 
الموحد، حيث أكد السيد رئيس مجلس النواب في 
مستهل الجلسة على أن تحديد الحد األدنى لألجور 
الرتفاع  نظراً  المواطنين  لمطالب  استجابة  ج��اء 
وغالء المعيشة وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير 
من العاملين، وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة 
مواد مشروع القانون مادة مادة وخلص إلى عدد من 

المالحظات: 
التأكيد على أن الحد األدنى لألجور الذي  أوال: 
 1000 بقيمة  السابقة  الجلسة  في  المجلس  اقره 
العام  القطاع  في  س��واء  العاملين  كافة  يشمل  د.ل 
مهمة  من  باكثر  التكليف  وعدم  الخاص  القطاع  أو 
اضافية واحدة للعاملين وأيضاً ضرورة تحديد حد 
أعلى لألجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد. 
حيث  من  األول  ال��ج��دول  مراجعة  ض��رورة  ثانياً: 
المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد .

ثالثاً: ضرورة إعادة هيكلة الجهاز اإلداري والنظر 
في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد .

القانون  مشروع  إحالة  المجلس  اقر  ذلك  وبعد 
بالمالحظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب 
الصياغة  لتعديل  بالمجلس  المالية  اللجنة  وكذلك 
وأيضاً مراجعة المالحظات الفنية لتجهيز القانون 
ف��ي غ��ض��ون شهر م��ن ت��اري��خ��ه، وب��ع��د ذل��ك شرع 
المجلس في مناقشة مشروع جهاز األمن الداخلي 
المجلس  القانون مادة مادة وشرع  وتم تالوة مواد 
في مناقشة المالحظات حول مشروع القانون. ولم 

قانون جهاز  في مشروع  المناقشات  استكمال  يتم 
األمن الداخلي ليستكمل في جلسة قادمة .

وناقش في جلسته الرسمية يوم األربعاء الماضي 
مداولة  وبعد  الدستورية  المحكمة  قانون  مشروع 
المجلس  ص��وت  القانون  مشروع  م��واد  ومناقشة 
بأغلبية الحاضرين بإحالة مشروع قانون المحكمة 
الدستورية إلى المجلس األعلى للقضاء والمحكمة 
نصوص  حول  ال��رأي  إلب��داء  القانون  وإدارة  الُعليا 
مشروع القانون ومدى مالئمة نصوصه مع أصول 

تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.

النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
في  بمكتبه  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
الماضي  اإلثنين  يوم  ظهر  القبة  مدينة 
لألمم  ال��ع��ام  لألمين  ال��خ��اص  الممثل 
المتحدة  األم��م  بعثة  ورئيس  المتحدة 
للدعم في ليبيا السيد ”عبدالله باتيلي”، 

ال��رس��م��ي باسم  ال��م��ت��ح��دث  وب��ح��س��ب 
بليحق”  ”عبدالله  السيد  النواب  مجلس 
فإن اللقاء تناول األوضاع في ليبيا بشكل 
األزم��ة  إنهاء  إل��ى  ال��وص��ول  وُسبل  ع��ام 
الراهنة والوصول إلى إجراء االنتخابات 

في أقرب اآلجال.

دينار  ال��ف  بقيمة  ل��أج��ور  االدن���ي  ال��ح��د  وي��ؤك��د على  ال��م��وح��د  ال��م��رت��ب��ات  ق��ان��ون  يناقش  ال��ن��واب  مجلس 
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النائب األول لرئيس مجلس النواب يشارك 
في اجتماع الجمعية العامة )145( لالتحاد 

البرلماني الدولي بالعاصمة الرواندية
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االختصاصية النفسية خلود حمد: 
تأسيس مراكز للدعم واإلرشاد النفسي 
سيرفع الوعي بأهمية الصحة النفسية

مباحثات بين بلدية بنغازي 
وسفيرة المملكة المتحدة 

لتعزيز التعاون

”عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
الجاري  اكتوبر  شهر  من  عشر  الرابع  الجمعة  يوم  صالح” 
المتحدة  ال��والي��ات  سفير  ال��ق��اه��رة  المصرية  بالعاصمة 
”ريتشارد  السيد  ليبيا  إل��ى  الخاص  ومبعوثها  األمريكية 
السيدة  األمريكي  الخارجية  وزير  مساعدة  رفقة  نورالند” 
”باربارا أي ليف”، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس 
من  اللقاء بحث عدداً  بليحق” فإن  السيد” عبدالله  النواب 
الملفات على رأسها القاعدة الدستورية لالنتخابات واإلدارة 

الشفافة لعائدات النفط.

النائب  يترأسه  ال��ذي  النواب  مجلس  وف��د  التقى 
األول لرئيس مجلس النواب السيد ”فوزي النويري” 
ويضم رئيس اللجنة التشريعية والدستورية د.”رمضان 
شمبش” ورئيس ديوان مجلس النواب السيد ”عبدالله 
الجمعية  أعمال  في  الُمشارك  الفضيل”  المصري 
العامة )145( لالتحاد البرلماني الدولي التقوا رئيس 
اإلتحاد البرلماني الدولي السيد “دوارتي باتشيكو”، 
حيث بحث اللقاء ُسبل تعزيز التعاون الُمشترك بين 

مجلس النواب الليبي واإلتحاد البرلماني الدولي .
وأكد النائب األول لرئيس مجلس النواب خالل اللقاء 
كمنظمة  الدولي  البرلماني  اإلتحاد  دور  أهمية  على 
تعمل لخدمة البرلمانات األعضاء في تحقيق السالم 
واالستقرار واألمن والتنمية الُمستدامة، مضيفاً بأنه 
يجب مراعاة الظروف التي تعاني منها ليبيا والوقوف 
يُعول  التي  بجانبها إلى أن تصل لمرحلة االنتخابات 
عليها الشعب الليبي لبناء دولته، مشيراً إلى أن هناك 

قصور من قبل اإلتحاد البرلماني الدولي في النظر 
انقسام  وحالة  سياسية  ظروف  من  ليبيا  تعانيه  لما 
في  األوض��اع  على  سلباً  اثر  خارجي  وتدخل  داخلي 
التدخل  من  للحد  للدعم  بحاجة  ليبيا  وأن  بالدنا، 

الخارجي في شؤونها .
وبدوره أكد السيد ”دوارتي باتشيكو” على أن هناك 
مسائل تحتاج إلى رعاية خاصة من اإلتحاد البرلماني 
الدولي، وإن اإلتحاد سبق وأن قام بمراعاة الدول التي 

تعاني من أزمات، الفتاً إلى أن هناك اهتمام بتقديم 
الدعم الالزم لها .

بين ديوان مجلس  الفني  التعاون  اللقاء  تناول  كما 
البرلماني  لالتحاد  العامة  واألم��ان��ة  الليبي  النواب 
الدولي عبر مشروع اتفاق يُقدم الدعم الفني الالزم 
ديوان  في  البرلماني  العمل  وآليات  أدوات  لتطوير 
البرلماني  االت��ح��اد  سيقدم  حيث  ال��ن��واب،  مجلس 
المجلس  أعضاء  للسادة  البرلمانية  البرامج  الدولي 
البرلمانيين في  لتمكين  الالزم  الدعم  تقديم  وكذلك 
الدبلوماسية  متطلبات  من  الليبي  ال��ن��واب  مجلس 
الثنائية،  والدبلوماسية  األطراف  متعددة  البرلمانية 
كما سيقدم الدعم والمساندة الفنية لموظفي ديوان 
مجلس النواب في مختلف مجاالت العمل البرلماني 
في  الدولية  بالخبرات  وتزويدهم  مهاراتهم  وتطوير 
عملية إعداد النظم واللوائح الداخلية التنظيمية لعمل 

مجلس النواب وديوانه.

رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الواليات المتحدة األمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا

رئيس مجلس النواب يلتقي الممثل الخاص لأمين العام لأمم المتحدة

وفد مجلس النواب يلتقي رئيس اإلتحاد البرلماني الدولي

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيله صالح، يوم األربعاء الماضي زيارة 
بالحكومة  العدل  وزارة  لديوان  تفّقدية 
على  لالطالع  بنغازي؛  بمدينة  الليبية 
ال��وزارة،  وأقسام  ب���إدارات  العمل  سير 
كان في استقباله وزير العدل خالد سعد 

وعدد من السادة الوزراء.
واط���ل���ع ال��م��س��ت��ش��ار ع��ق��ي��ل��ه ص��ال��ح 
النهائية  التقارير  على  زي��ارت��ه  خ��الل 
الميدانية  الزيارات  إليها  خلصت  التي 
المتمثلة  ل���ل���وزارة،  ال��ت��اب��ع��ة  للجهات 
البحوث  وم��رك��ز  الوظيفي  البيت  ف��ي 
مؤسسة  زي��ارة  مقدمتها  في  القضائية 
قام  التي  الكويفية  والتأهيل  اإلص��الح 
بها وزير العدل خالل استالمه للوزارة، 
تحقيًقا لألهداف السامية التي أنشئت 

من أجلها.
على  ال��ن��واب،  مجلس  رئيس  وأث��ن��ى 
مبادرة وزير العدل بمباشرته واستالمه 
على  ووق��وف��ه  إل��ي��ه  ال��م��س��ن��دة  للمهام 
مسافة واحدة من الجميع، حاّثًا الوزراء 
أن يحذو حذو الوزير في هذه الخطوة 
لما لها من دور كبير في خدمة الصالح 

العام.
عن  عقيله صالح  المستشار  وأعرب 
بالوزارة  العاملين  لكافة  وتقديره  شكره 
أكمل  على  يبذلونها  التي  الجهود  على 
وجه من اإلنجاز والمهنية في ظل نقص 
كل  بتقديم  متعهًدا  المادية،  اإلمكانات 
الصالح  يخدم  بما  لهم  والعون  الدعم 

العام ويحقق العدالة.

رئيس مجلس النواب يجري زيارة 
تفّقدية لديوان وزارة العدل
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف
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األول  ال��ن��ائ��ب  ش����ارك 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
النويري”  ”ف���وزي  السيد 
ف���ي اج���ت���م���اع ال��ج��م��ع��ي��ة 
لالتحاد   )145( العامة 
ال��ذي  ال��دول��ي  البرلماني 
ت���ت���واص���ل أع��م��ال��ه��ا في 
ال���ع���اص���م���ة ال����روان����دي����ة 
ك��ي��غ��ال��ي، ح��ي��ث ُخ��ص��ص 
لمناقشة  ال��ي��وم  اج��ت��م��اع 
ومواصلة  ال��ط��ارئ  البند 

كما  ال��ع��ام��ة،  المناقشات 
يتواصل انعقاد اجتماعات 
ومنها  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ان 
لجنة الديمقراطية وحقوق 
السلم  ول��ج��ن��ة  اإلن���س���ان 
واألم�����ن ال��دول��ي��ي��ن ال��ت��ي 
أعمالها  ج���دول  يتضمن 
الحرب  حول  نقاش  حلقة 
باعتبارهما  المناخ  وتغيير 
األم��ن  الن���ع���دام  مسببين 

الغذائي العالمي.

لرئيس مجلس  األول  النائب  شارك 
النواب السيد “فوزي النويري” ورئيس 
اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس 
النواب د.”رمضان شمبش” في االجتماع 
رفيع  االستشاري  الفريق  عقده  الذي 
اإلره��اب  بمكافحة  المعني  المستوى 
البرلماني  لإلتحاد  التابع  والتطرف 
إنقاذ  حول  النقاش  وتمحور  الدولي، 
واالستجابة  األفريقي  الساحل  منطقة 
العالمية بشأن اإلرهاب والتصدي له، 
حيث تواجه منطقة الساحل حالة من 
التدهور وصلت إلى مستويات لم يسبق 

لها مثيل.
مجلس  لرئيس  األول  النائب  وأك��د 

ض��رورة  على  االجتماع  خ��الل  النواب 
وأن  األفريقي،  الساحل  منطقة  إنقاذ 
عدم االستقرار في هذه المنطقة يؤدي 
إلى زيادة التهديدات للدول المجاورة، 
األسباب  معرفة  يجب  أنه  إلى  مشيراً 
الكامنة وراء انتشار اإلرهاب والتطرف 
أن  على  م��ش��دداً  المنطقة،  ه��ذه  ف��ي 
ليبيا كانت والزالت الراعية لالستقرار 

والسالم في القارة األفريقية.
الجدير بالذكر بأن هذا االجتماع 
الجمعية  أعمال  هامش  على  ُعقد 
البرلماني  لالتحاد   )145( العامة 
ال���دول���ي ب��ال��ع��اص��م��ة ال���روان���دي���ة 

”كيغالي” .

شارك النائب األول لرئيس مجلس 
في  النويري”  “فوزي  السيد  النواب 
الذي  األفريقية  المجموعة  اجتماع 
العامة  الجمعية  هامش  على  ُعقد 
)145( لالتحاد البرلماني الدولي، 
والتشاور  التنسيق  إط��ار  في  وذل��ك 
في  األعضاء  األفريقية  الوفود  بين 
حول  ال��دول��ي  البرلماني  اإلت��ح��اد 

قضايا القارة األفريقية .
وأكد النائب األول لرئيس مجلس 
ال���ن���واب ب���أن ه��ن��اك إش��ك��ال��ي��ة في 
اإلتحاد  داخ��ل  األفريقية  المواقف 
البرلماني الدولي تجاه قضايا القارة 

تلك  على حل  اثر سلباً  الذي  األمر 
المشاكل، مشيراً إلى إمكانية التغلب 
والمشاكل  ال��ص��ع��وب��ات  ه���ذه  ع��ل��ى 
ومقترحات  اراء  توحيد  خ��الل  من 
بالتنسيق  األف��ري��ق��ي��ة  المجموعة 
لتوحيد  والنشط  الجيد  والتخطيط 

الصفوف
من  عدد  هناك  أن  على  أكد  كما 
القضايا األفريقية التي يجب طرحها 
حلول  وإيجاد  الدولية  المحافل  في 
واإلره��اب  والفقر  الهجرة  مثل  لها 
ت��ؤرق  ال��ت��ي  القضايا  م��ن  وغ��ي��ره��ا 

القارة وتستدعى تضامن أفريقي.

النواب  لرئيس مجلس  األول  النائب  التقى 
اللجنة  رئيس  رفقة  النويري”  “ف��وزي  السيد 
ال��ن��واب  بمجلس  وال��دس��ت��وري��ة  التشريعية 
د.“رمضان شمبش” بحضور سفير ليبيا لدى 
مجلس  رئيس  نائب  التقوا  روان��دا،  جمهورية 
بنت حسن  حمدة  السيدة”  القطري  الشورى 
بحث  حيث  لها،  المرافق  والوفد  السليطي” 
المجلسين  بين  التواصل  تعزيز  ُسبل  اللقاء 

ومد جسور التعاون البرلماني.
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  وأكد 
بين  التنسيق  ض����رورة  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
المجلسين  بين  ال��ت��واص��ل  وتعزيز  البلدين 
ال��ب��رل��م��ان��ي وتوحيد  ال��ت��ع��اون  وم���د ج��س��ور 
المعروضة  القضايا  تجاه  العربية  المواقف 

على االتحاد البرلماني الدولي وأجهزته، كما 
أكد على التطلع لدعم مجلس النواب إلجراء 
بأن  مضيفاً  العاجل،  القريب  في  االنتخابات 
األزمة الليبية أزمة داخلية وخالفات سياسية 
ليبية باإلضافة إلى التدخالت الخارجية في 
إلى  الشأن الليبي التي تفاقم األزمة، مشيراً 

ضرورة وقوف كل األشقاء العرب على مسافة 
واحدة من كل الليبيين حتي تنتهى األزمة .

من جانبها أكدت السيدة ”حمدة بنت حسن 
السليطي” على دعم دولة قطر لجهود السالم 
بين  الخالفات  وح��ل  ليبيا  ف��ي  واإلس��ت��ق��رار 
األطراف الليبية، مشيرة بأن هناك توجيهات 

من أمير دولة قطر لتوطيد العالقات الثنائية 
شقيقة  دول��ة  ليبيا  وب��أن  الليبي  الجانب  مع 
تربطنا بها عالقات قوية، مضيفًة بأنها تطمح 
إلنشاء مجموعة برلمانية بين مجلس النواب 
الليبي ومجلس الشورى القطري لتعزيز العمل 
العربي وبحث القضايا ذات االهتمام المشترك 
الدولية حول  المحافل  والتعاون في  للتنسيق 
البنود  في  والتشاور  االستراتيجية  المناصب 
البرلماني  االتحاد  على  تعرض  التي  الطارئة 

الدولي .
يأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة وفد 
العامة  الجمعية  أعمال  في  ال��ن��واب  مجلس 
المنعقدة  الدولي  البرلماني  لالتحاد   )145(

في العاصمة الرواندية كيغالي .

النائب األول لرئيس مجلس النواب يشارك في اجتماع الجمعية 
العامة )145( لالتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الرواندية

النائب األول لرئيس مجلس النواب يشارك في اجتماع الفريق االستشاري رفيع 
المستوى المعني بمكافحة اإلرهاب والتطرف التابع لإلتحاد البرلماني الدولي

النائب األول لرئيس مجلس النواب يشارك في اجتماع المجموعة األفريقية 
الذي انعقد على هامش أعمال الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقى نائب رئيس مجلس الشورى القطري
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الشؤون  لجنة  رئيس  التقى 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
السيد ”يوسف العقوري” رفقة 
السيد  ال��ط��اق��ة  لجنة  رئ��ي��س 
”عيسى العريبي” ورئيس لجنة 
السيد  القومي  واألم��ن  الدفاع 
”ط����الل ال��م��ي��ه��وب” ورئ��ي��س 
السيد  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
”رم����ض����ان ش��م��ب��ش” ال��ت��ق��وا 
المتحدة  ال��م��م��ل��ك��ة  ب��س��ف��ي��رة 
”كارولين  السيدة  ليبيا  ل��دى 

هورندال “.
ُعقد  ال��ذي  اللقاء  وت��ن��اول 
بمقر مجلس النواب في مدينة 
بنغازي يوم الخميس الماضي 
دور  أهمها  الملفات  من  عدد 

دعم  ف��ي  المتحدة  المملكة 
األم��ن واالس��ت��ق��رار ف��ي ليبيا 
الشرعية  غير  الهجرة  وملف 
واستقرار  أمن  على  وتأثيرها 

وال��ق��ارة  ال��م��ت��ح��دة  المملكة 
األوروبية، وأكد السادة رؤساء 
على  اإلجتماع  خ��الل  اللجان 
بكافة  ال��ن��واب  مجلس  وف���اء 

االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��م��ن��اط��ة به 
إلجراء االنتخابات كما وأكدوا 
على ضرورة إجراء االنتخابات 
بشكل  والبرلمانية  الرئاسية 
م��ت��زام��ن، وض�����رورة إخ���راج 
األجنبية  وال��ق��وات  المرتزقة 
توزيع  آلية  ووض��ع  ليبيا  م��ن 
عادلة وشفافة لموارد البالد، 
ك��م��ا أك������دوا ع��ل��ى رف��ض��ه��م 
الداخلي  الشأن  في  التدخل 

الليبي.
توحيد  ملف  اللقاء  وت��ن��اول 
ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ودع���وة 
المتحدة  بالمملكة  الشركات 
للعمل في مجال النفط والغاز 

والطاقة المتجددة.

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  التقى 
العقوري”  ”يوسف  السيد  النواب  بمجلس 
االتحاد  لبعثة  السياسي  القسم  من  بوفد 
األوروب������ي ف��ي ل��ي��ب��ي��ا، وذل����ك ف��ي أط��ار 
المشاورات واالستماع لوجهة نظر مجلس 

النواب حول المواقف األوروبية.
دعم  أهمية  على  “العقوري”  أكد  حيث 
مجلس  وق����رارات  الديمقراطي  المسار 
وأن  جديدة،  حكومة  أختار  ال��ذى  النواب 
أن  يجب  أم��ر  التنفيذية  السلطة  توحيد 
تكون له األولوية، كما أكد على ضرورة أن 
اتجاه  سياساته  األوروب��ي  االتحاد  يراجع 
ليبيا خاصة مشاريع الدعم التي يجب أن 
عمل  بأن  مضيفاً  الثالث،  األقاليم  تمثل 
بعثة اإلتحاد األوروبي لدعم الحدود يتجه 
يجعل  وذل��ك  ليبيا،  في  محددة  لمنطقة 

على  مؤكداً  فعالة،  غير  البرامج  تلك  من 
ارتباط األمن الليبي واألوروبي .

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  وطالب 
ببرامج  يتعلق  فيما  الشفافية  من  بمزيد 
التي يخصصها  والمنح  األوروبي  اإلتحاد 
بأن  موضحاً   ، المتحدة  األم��م  ل��وك��االت 
بشرط  ول��ك��ن  االن��ت��خ��اب��ات  م��ع  المجلس 

وضع قاعدة دستورية، وأن المجلس يُعول 
على دور اإلتحاد األوروبي لدعم استقرار 

ليبيا.
بدوره أكد الوفد األوروبي حرصه على 
النظر وإيصالها  اإلستماع لجميع وجهات 
ال���ى ال��ج��ه��ات ال��م��س��ؤول��ة ف��ي اإلت��ح��اد 

األوروبي. 

شارك رئيس ديوان مجلس النواب 
الفضيل”  المصري  “عبدالله  السيد 
العامين  األُم��ن��اء  جمعية  اجتماع  في 
الواحد واألربعون  العربية  للبرلمانات 
أع��م��ال  ه��ام��ش  ع��ل��ى  ينعقد  ال����ذي 
لالتحاد   )145( ال��ع��ام��ة  الجمعية 
البرلماني الدولي بالعاصمة الرواندية 

كيغالي .
ح��ي��ث ت��ض��م��ن ج����دول االج��ت��م��اع 
البرلماني  اإلت��ح��اد  ط��ل��ب  ُم��ن��اق��ش��ة 

ال���دول���ي ان��ض��م��ام ج��م��ع��ي��ة األُم���ن���اء 
كعضو  العربية  للبرلمانات  العامين 
المستوى  على  دورها  وتفعيل  مراقب 
مذكرة  توقيع  تضمن  كما   ، ال���دول 
الجمعية  بين  األولى  باألحرف  تفاهم 
وذل��ك  ال��دول��ي  البرلماني  واإلت��ح��اد 
تسهيل  على  والعمل  الخبرات  لتبادل 
عمل البرلمانات العربية داخل أروقة 

اإلتحاد البرلماني الدولي .

مجلس  أعضاء  التقى 
السيد”سعيد  ال���ن���واب 
”محمد  والسيد  مغيب” 
عائشة  والسيدة”  دومه” 
نائب  التقوا  الطبلقي” 
رئ���ي���س ق��س��م ال���ش���ؤون 
والصحفية  السياسية 
واإلعالمية ببعثة االتحاد 
ليبيا  ل����دى  األوروب�������ي 
ال��س��ي��د ”إن��ق��و ش��ن��دل” 
السياسي  الملحق  رفقة 
انجو”  ”ليليان  السيدة 

وذل������ك ب��م��ق��ر دي�����وان 
مجلس النواب في مدينة 

بنغازي .

وص��رح عضو مجلس 
مغيب”  ”سعيد  ال��ن��واب 
ب��أن��ه ت��م خ���الل ال��ل��ق��اء 

مجلس  رؤي�����ة  إي���ض���اح 
النواب للمرحلة القادمة، 
كما تناول اللقاء إمكانية 

إج������راء االن���ت���خ���اب���ات، 
ُمناقشة  إل��ى  باإلضافة 
الموضوعات  م��ن  ع��دد 
االع��ت��راف  ضمنها  م��ن 
فتحي  السيد”  بحكومة 
ب���اش���اغ���ا” وال��م��ط��ال��ب��ة 
ب��دع��م ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة 
واالع����ت����راف ب���ق���رارات 
واحترام  النواب  مجلس 
الليبي  ال��ش��ع��ب  إرادة 
هذه  عنها  انبثق  ال��ت��ي 

الحكومة .

رؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب يلتقون بسفيرة المملكة المتحدة

رئيس لجنة الخارجية يلتقي وفد من بعثة االتحاد األوروبي

رئيس ديوان مجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية اأُلمناء العامين للبرلمانات العربية الواحد واألربعون

أعضاء من مجلس النواب يلتقون نائب رئيس قسم الشؤون السياسية 
والصحفية واإلعالمية ببعثة االتحاد األوروبي لدى ليبيا

ش����ارك رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
د.“رمضان  النواب  بمجلس  والدستورية 
الدائمة  اللجنة  اج��ت��م��اع  ف��ي  شمبش” 
باالتحاد  اإلنسان  وحقوق  للديمقراطية 
جدول  تضمن  حيث  الدولي،  البرلماني 
مشروع  ومناقشة  عرض  اللجنة  أعمال 
لدفع  البرلماني  بالزخم  الُمعنون  القرار 
عجلة التنمية المحلية واإلقليمية للبلدان 
الهجرة  من  عالية  مستويات  تشهد  التي 
ال��دول��ي��ة ووق���ف جميع أش��ك��ال اإلت��ج��ار 
بما  اإلن��س��ان  حقوق  وانتهاكات  بالبشر 
في ذلك تلك التي ترعاها الدولة وأيضاً 
الموافقة على محضر الدورة التي عقدتها 
للجمعية  السابق  االنعقاد  خالل  اللجنة 
العامة لالتحاد البرلماني الدولي، وكذلك 
العامة  للجمعيات  التحضيرية  األعمال 
أعضاء  انتخاب  إل��ى  باإلضافة  المقبلة 

المكتب باللجنة .
التشريعية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  وأوض����ح 
د.“رمضان  النواب  بمجلس  والدستورية 
اإلجتماع  في  له  مداخلة  شمبش” خالل 
باتت  الشرعية  غير  الهجرة  مسألة  بأن 
لمعالجة  تسعى  التي  المجتمعات  ت��ؤرق 
م��ن خ��الل سن  السلبية  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه 
التشريعات التي تحمى المهاجر وتضمن 
لحقوقه  ان��ت��ه��اك  أي  م��ن  ال��ح��م��اي��ة  ل��ه 
العديد  هناك  ب��أن  مضيفاً  اإلنسانية، 
لمعالجة  الليبية  الوطنية  التشريعات  من 
ظ��اه��رة ال��ه��ج��رة، ل��ك��ن ف��ي ظ��ل ال��ن��زاع 
تعذر  حكومة  من  أكثر  ووج��ود  الداخلي 

السيطرة على هذه الظاهرة .
التشريعية  اللجنة  تأتي مشاركة رئيس 
اجتماع  في  النواب  بمجلس  والدستورية 
وحقوق  للديمقراطية  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
الجمعية  ان��ع��ق��اد  دور  ض��م��ن  اإلن��س��ان 
العامة)145(  لالتحاد البرلماني الدولي 

في العاصمة الرواندية كيغالي.

رئيس اللجنة التشريعية والدستورية يشارك 
في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية 
وحقوق اإلنسان باالتحاد البرلماني الدولي
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تناقش مشروعي قانون المرتبات الموحد وجهاز األمن الداخلي

متابعة: محمد العكاري / آمنة تربل / فاطمة ناصر 
تدقيق لغوي: حليمة ماماش 

عقد مجلس النواب يومي الثالثاء  واألربعاء،  الموافق 18/ 
بنغازي،  في  بمقره  رسمية  جلسة  م،   2022  /  10   /19
برئاسة رئيس مجلس النواب فخامة المستشار عقيله صالح 
اقويدر بحضور النائب األول السيد / فوزي النويري.  ناقشت 
المرتبات  قانون  مشروع   ( هامين  قانونين  مشروع  الجلسة  

الموحد، مشروع قانون جهاز األمن الداخلي ( 
قناة   ( النواب  بمجلس  الخدمات اإلعالمية  فروع مؤسسة 
المستقبل، وكالة أنباء المستقبل، صحيفة الديوان، راديو األمة 
( واكبوا انعقاد الجلستين ونقلوا أبرز ماجاء فيها، حرًصا على 
إيصال ماتم مناقشته.  صحيفة الديوان تنفرد بنشر حيثيات 

الجلسة المهمة التي تصب في صالح المواطن الكريم.
الحد األدنى لألجور لن يقّل عن 1000 دينار

عقيله  المستشار  فخامة  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س   ناقش 
صالح قانون المرتبات الموحد، استجابة لشكاوى المواطنين 
على  ينطبق  ال��ق��ان��ون   أن  وأوض���ح  مرتباتهم،  قيمة  بتدني 

ويسري  السيادية،  وغير  السيادية  الطبقة 
من  والب��د  وال��خ��اص،   العام  القطاعين  على 
ضرورة التعجيل باعتماد الحد األدنى لألجور 
الذي لن يقّل عن 1000 دينار، الفًتا إلى أنه 
كلما زادت مرتبات العاملين في الدولة زادت 

مرتبات المتقاعدين.
وبّين رئيس مجلس النواب أّن المالحظات 
النواب  مجلس  أع��ض��اء  بعض  أب��داه��ا  التي 
بخصوص مراعاة تعديل سعر الصرف والتنمية 
في البالد عند اعتماد قانون المرتبات؛ على 
الرغم من أهميتها تتطلب دولة مستقرة تُنّفذ 

وتسري فيها القرارات.
المستشار صالح في معرض حديثه  وأكد 
اإلداري  الجهاز  هيكلة  إع��ادة  ض��رورة  على 
ل��ل��دول��ة م���ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة، وال��ن��ظ��ر في 
ويتلقون  وظائف  بعدة  المكلفين  الموظفين 
إحالة  سيتم  أنه  إلى  منّبها  متعددة،  مرتبات 
اللجنة  إل���ى  وال��م��ق��ت��رح��ات  ال��م��الح��ظ��ات 
نهاية  قبل  بالرد  تقوم  أن  وعليها  التشريعية 

شهر أكتوبر الجاري.
قانون  مشروع   حول  المجلس  أعضاء  كلمات  توالت 

المرتبات الموحد  حيث 
زيادة  أن  على  شلبي   أبوصالح  النواب  مجلس  أكد عضو 
ا   قائاًل: أصبحت زيادة المرتبات ال  المرتبات باتت أمًرا ُملّحً
مفر منها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيش فيها 
المواطن، الفًتا إلى أن الحكومات السابقة صرفت ميزانيات 

هائلة إلرضاء سياسات خاصة وليس لمصلحة المواطن.
يتوجه  أن  بد  ال  الحالي  الوقت  في  الدعم  أن  ورأى شلبي 
في  النواب  مجلس  يسرع  أن  بد  ال  لذلك  للمواطن؛  مباشرة 
إنجاز هذا القانون من دون النظر في اعتراض بعض الجهات.

ا قانون المرتبات الموّحد ُيعُدّ أمًنا قومّيً
أكد النائب عبدالسالم نصّية على أن قانون المرتبات يُعد 
يحمل  قانوًنا،  االجتماعي  للضمان  إن    : قائاًل  قومّيًا  أمًنا 
الرقم 5 صدر في سنة 2013، نّص في مادته األولى على 
مرتبات  زيادة  بمجرد  تزداد  االجتماعي  الضمان  مرتبات  أن 

العاملين بالدولة.

وأضاف: ” نحن بحاجة ماّسة لقانون موحد للمرتبات، نتيجة 
أن هذا الجانب أصبح يشكل كارثة إنسانية كبيرة جدا”، مشيراً 
إلى أن المشكلة تتجسد في ارتفاع فاتورة المرتبات التي وصلت 
الموظفين  لعدد  باإلضافة  الدولة،  موازنة  من   65% نسبة 
الذين تخطى عددهم المليونين وأربعمائة، مطالًبا بحّل هاتين 

كان  حين  في  المشكلتين 
ال��ح��د األدن�����ى ل��ل��روات��ب 
يعادل  الذي  دينار،   400
رفعناه  إن  دوالر،   300
دينار   1000 إل��ى  اليوم 
دوالر،   200 يعادل  فلن 
والبد من وضع حٍدّ أدنى 
لألجور ترافقه حزمة من 
اإلج�����راءات”، م��ؤك��داً أن 
القانون الموّحد للمرتبات 
عادي  قانون  مجرد  ليس 

إنما يمثل أمًنا قومًيّا.
مجلس  عضو  وأوض��ح 
العدل  قاعدة  أن  النواب 
المتمثلة في العمل مقابل 
األجر، كانت غير موجودة، 
يُ��ع��اِل��ج  أن  إل����ى  داع���ًي���ا 
القطاع  موضوَع  القانوُن 
ال��خ��اص، م��ن خ��الل منح 
القطاع  لموظفي  حوافز 

الخاص، باإلضافة القتراح وجود مالك وظيفي في كل وحدة 
إدارية.

ليبيا،  في  اإلداري  الجهاز  هيكلة  إع��ادة  إلى  نّصّية  ودع��ا 
تفادًيا لتكّدس الموظفين، مبّيًنا أنه من الضروري إعادة النظر 

في موضوع الدعم بحيث يتّم تقديمه نقًدا . 
البطالة المقّنعة يجب أن تنتهي  في القطاع العام

النائب جبريل أوحيدة أكد على  أهمية  حّل مشكلة الكادر 
الوظيفي قبل اعتماد القانون الموحد و إنهاء مسألة البطالة 
الخاص  السابق  القرار  اعتماد  األفضل  “من  قائاًل:   المقّنعة 
بالمرتبات بحيث يكون الحد األدنى لألجور 1000 دينار وأن 
ًدا على أهمية حّل مشكلة الكادر  تكون العملية طردية”، مشدِّ
الوظيفي قبل اعتماده وإنهاء مسألة البطالة المقّنعة لموظفي 
القطاع العاّم قبل اتخاذ أي قرار بشأن قانون المرتبات الموّحد.
عن  الزغيد  إبراهيم  النائب  تحدث  متصل  صعيد  على 
قائاًل:  االستثمارية  بالمحافظ  الخاص    )25 ( رقم  القانون 
“ال توجد أي عراقيل إلصدار قرار تعديل القانون رقم )25( 

أن  إل��ى  مشيًرا  االستثمارية"،  المحافظ  بأصحاب  الخاص 
القرار تمت الموافقة عليه من مجلس النواب ولم يتعثر ألي 
المكلفة هي من أخرجته  اللجنة  سبب من األسباب وأكد أن 
تسوية  أجل  من  منذ 2013  تجميده  بعد  مجدًدا  النور  إلى 
األوضاع المالية للمستفيدين من هذه المحافظ، مشيًرا إلى 
أنه طالب بدعوة مدير عام صندوق اإلنماء االقتصادي لتقديم 
إحاطته أمام مجلس النواب حول هذا الملف بعد إلغاء القانون 

رقم )25( لسنة 2013.
الداخلي  األمن  جهاز  قانوني  يناقش  النواب  مجلس 

والمحكمة الدستورية
قانوني  النواب في جلسته  الرسمية  أيضاً  ناقش مجلس 
جهاز األمن الداخلي، و قانون المحكمة الدستورية واستهلت 
حيث  الداخلي،  األم��ن  جهاز  قانون  م��واد  بمراجعة  الجلسة 
أبدى عدد من النواب مالحظاتهم، التي سيتم إحالتها للجنة 

المختصة لتعديل الصياغة ومراجعة المالحظات.
ذات  دستورية  محكمة  إنشاء  مناقشة  الجلسة  خالل  وتم 
قانون  مواد  عقيله صالح  المستشار  تال  حيث  مستقل،  كيان 
النواب  أعضاء  على  الدستورية  المحكمة 

إلبداء مالحظاتهم عليها.
وص�����وت أع���ض���اء ال��م��ج��ل��س ب��أغ��ل��ب��ي��ة 
المحكمة  قانون  مشروع  بإحالة  الحاضرين 
للقضاء  األع��ل��ى  المجلس  إل��ى  الدستورية 
والمحكمة الُعليا وإدارة القانون إلبداء الرأي 

حول نصوص مشروع القانون.
البد من استثمار المصادر المتعددة 

للدخل الليبي
م��ن ج��ان��ب��ه دع���ا رئ��ي��س لجنة ال��ش��ؤون 
يوسف  النائب  ال��ن��واب  بمجلس  الخارجية 
استثمار  كلمته  على ضرورة  العقوري  في 
المصادر المتعددة للدخل الليبي قائاًل: "إنه 
من المهم استثمار المصادر المتعددة للدخل 
الليبي لدعم االقتصاد القومي،  عن طريق 
لدراسة  متخصصة  اقتصادية  لجنة  تشكيل 

دعم االقتصاد الليبي."
االستثمار  يجب  أن��ه  على  العقوي  وأك��د 
ال��دول��ة  ل��زي��ادة دخ��ل  المحلية  ال��م��ي��اه  ف��ي 
الكبير  الليبية، واستثمار الشريط الساحلي 
الذهب  من  المعدنية  الثروات  استثمار  إلى  باإلضافة  للبالد، 
هناك  أن  إل��ى  منبًها  والسياحة،  الجنوب،  في  والبلوتونيوم 

شركات تعمل خارج إطار القانون في هذه المجاالت.
تجهيز قانون المرتبات الموحد خالل شهر

مجلس  جلسة  حيثيات  في  ج��اء  ما  بأبرز  المتابعة  نختتم 
النواب حسب تصريح المتحدث الرسمي باسم المجلس السيد 
عبد الله بليحق بإحالة القانون إلى اللجنتَين التشريعية والمالية 
النواب خالل الجلستين المنعقدتين يومي  قائاًل: "أقر مجلس 
المرتبات  قانون  مشروع  بإحالة  الماضي  واألرب��ع��اء  الثالثاء 
لتعديل  بالمجلس؛  والمالية  التشريعية  اللجنتَين  إلى  الموّحد  
في  القانون  وتجهيز  الفنية،  المالحظات  ومراجعة  الصياغة 
التشديد على ضرورة إعادة  تم  تاريخه، كما  غضون شهر من 
هيكلة الجهاز اإلداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة الليبية 
قانون جهاز  مناقشة مشروع  تم  قد  أنه  الصدد، مضيًفا  بهذا 
األخرى، حيث  تلو  واحدة  القانون  مواد  وسرد  الداخلي  األمن 

شرع المجلس في مناقشة المالحظات الواردة حول القانون.

ُقـبـة الـبـرلـمـان

المستشار عقيله صالح: 
اعتماُدنا للحد األدنى 
لألجور جاء استجابة 

لشكاوى المواطنين.

النائب يوسف العقوري: 
البد من استثمار 
المصادر المتعددة 
للدخل الليبي .

النائب أبوصالح شلبي: 
زيادة المرتبات أمًرا 

ا، والحكومات  ُملّحً
السابقة صرفت 

ميزانيات هائلة ليست 
في مصلحة المواطن.

النائب عبدالسالم 
نصّية: قانون المرتبات 

ا. ُيعد أمًنا قومّيً

 عبدالله بليحق:
مجلس النواب ُيحيل قانون 

المرتبات إلى اللجنتْين 
التشريعية والمالية.
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تعزية ومواساة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء والمواساة  الى 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ِك َراِضَيًة  ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ قال تعالى:" َيا َأيَّ

ِتي "  ة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ْرِضيَّ مَّ

صدق الله العظيم " 

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

وإنا لله وإنا اليه راجعون

رئيس مؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس 
النواب االستاذ "خالد الشيخي"  

 و كافة افراد اسرته في وفاة والدته

أسرة صحيفة الديوان

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

االختصاصية النفسية خلود حمد: تأسيس مراكز للدعم واإلرشاد 
النفسي سيرفع الوعي بأهمية الصحة النفسية

■ حوار : فاطمة ناصر
■ تدقيق ُلغوي حليمة ماماش 

صادف يوم االثنين الموافق 10 أكتوبر، اليوم 
إحياؤه  يهدف  ال��ذي  النفسية  للصحة  العالمي 
وإيماًنا  النفسية،  بالقضايا  ال��وع��ي  رف��ع  إل��ى 
حاورت صحيفة  النفسية،  الصحة  بأهمية  مّنا 
حمد"  "خلود  النفسية  االختصاصية  "الديوان" 
الدعم  مجال  في  تعمل  نفس،  علم  بكالوريس 

واإلرشاد النفسي 
قبل  م��ن  ك���اٍف  استيعاب  ع��دم  ه��ن��اك 
النفسية  ال��ص��ح��ة  ل��م��اه��ي��ة  المجتمع 
مناحي  كافة  على  وتأثيرها  وأهميتها 
اجتماعي  وص��م  أي��ًض��ا  وه��ن��اك  حياتنا، 
ا،  نفسّيً والمضطربين  المرضى  يالحق 
ه��ذه  ع��ل��ى  التغلب  الممكن  م��ن  فكيف 

العقبات ورفع مستوى الوعي؟
الصحة  شأن  شأنها  مهمة  النفسية  الصحة 
الجسدية، ونستطيع رفع الوعي من خالل نشر 
ثقافة الصحة النفسية من قبل جهات متخصصة 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  طريق  عن  فعلّيًا، 
وعقد جلسات حوارية جماعية عن هذه القضايا 
من قبل المتخصصين بمشاركة جميع الفئات في 
المجتمع، حتى نسمح للناس بمشاركة قصصهم 
في العالج والتشافي لتكون هذه الجلسات بداية 

لنشر ثقافة الصحة النفسية .
كما أنه يمكن رفع الوعي عن طريق تأسيس 
واإلرش��اد  "الدعم  وشعار  مسّمى  تحت  مراكز 
معظم  ألن  النفسي"  "ال��ع��الج  وليس  النفسي" 
بشكل  الدوائية  العالجات  من  يرتابون  الناس 
عام، والدعم النفسي هو أكثر ما نحتاج له في 
الوقت الراهن وهو ما سيبعد وصمة العار عن 

المضطربين نفسّيًا .
تختلف أعراض االضطراب النفسي من  
شخص آلخر فكيف ومتى يحدد الشخص 
أنه يحتاج إلى مساعدة اختصاصي نفسي؟

عندما  النفسي  للدعم  الفرد  احتياج  يظهر 
أو  عمله  ف��ي  إنتاجيته  وتقل  فعال  غير  يكون 
دراسته، كذلك عدم امتالك الفرد طاقة للتفاعل 
عائلته  مع  التواصل   لمهارات  وفقده  بيئته  مع 
النفسي، فضاًل  وأصدقائه؛ مؤّشر لالضطراب 
عن االنفعاالت واالضطرابات في األكل والنوم.

جوانب  إح��دى  النفسية  الصحة  تعد 
لإلهمال،  تعّرضا  األكثر  الصحية  الرعاية 
ترين  هل  الحقل  هذا  في  عاملة  بكونِك 
في  العاملين  في  حقيقًة  نقص  يوجد  أنه 

مجال الدعم النفسي؟
ن��ع��م، ي��وج��د ق��ص��ور ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ومعظم 
العاملين في المجال يحصرون أنفسهم في إطار 
االختصاصيين  نحن  نكون  أن  بد  وال  محدود، 
فعالين بشكل أكبر ألن المجتمع محتاج لنا، كما 
الدعم  نوّسع نشاطات مراكز  المهم أن  أنه من 
ونساند  دائ���م،  بشكل  فيها  ونتواجد  النفسي 
بعضنا البعض  في جميع الجوانب حتى الدعم 
نحتاج  االختصاصيين  أيًضا  نحن  النفسي؛ ألن 
من يدعمنا ويرشدنا  نفسّيًا في بعض األحيان.

العوامل  السلبية تندرج ضمن  المشاعر 
فبم  النفسية  ل��الض��ط��راب��ات  المسببة 
التعامل مع  القراء حول كيفية   تنصحين 

هذه المشاعر؟
حملهم  أن  ي��درك��وا  أن  الجميع  على  أوال، 
لكن  وص��ح��ي،  طبيعي  أم���ر  سلبية  لمشاعر 
المشاعر  وبين  بينها  الموازنة  ال��ض��روري  من 
أيضا،  سلبية  المفرطة  فاإليجابية  اإليجابية، 
المواقف  كل  في  الموازنة  هو  فالمفتاح  لذلك 

والمشاعر الناجمة عن كل موقف. 
نرى أنك تقدمين محتوى حول التشافي 
والتجارب  السلبية  المشاعر  من  الذاتي  
الطرق  هي  فما  حياتنا  في  الموفقة  غير 

التي تساعدنا على التعافي؟
ال نستطيع تعميم تجربة تشافي شخص على 
اكتساب  استطاعوا  أشخاص  فهنالك  البقية، 
م��ه��ارات ال��ت��ش��اف��ي ب��أن��ف��س��ه��م، ك��م��ا أن ط��رق 
التشافي كبيرة ال أستطيع حصرها بالكامل في 
هذا الحوار، لكن؛ منها الكتابة التفريغية وهو أن 
يقوم الشخص بكتابة مشاعره السلبية من دون 
الفرد  يخّفف  أن  ويمكن  الورقة،  يُتلف  ثم  قيود 
من قلقه وتوتره عبر الرسم  والتلوين، والتحدث 
ويحترم  االستماع  م��ه��ارات  يمتلك  صديق  مع 
الخصوصية، وكذلك التحدث مع النفس بطريقة 
مدركة يمكن أن تساعد الفرد في استعادة توازنه 

النفسي..
تؤكد االختصاصية خلود  فيي ختام حوارها 
يتخذ  الذاتي هو رحلة  التشافي  أن  معنا على 
بعالج  ت��ش��اٍف  ك��ان  س���واًء  الشخص  ق��راره��ا 
سلوكي أو دوائي، وبعد بدء تعافي الشخص من 
الممكن أن يظهر لديه شوائب االضطراب مع 
النفسي   الوقت، وهنا يظهر دور االختصاصي 
حتى  ودعمهم  األش��خ��اص  ه��ؤالء  توجيه  ف��ي 
يتعاملوا  مع ضغوطاتهم النفسية واضطرابهم 

بشكٍل واٍع.



البريقة في  بلدية  ناقشت 
العادي،  ال��دوري  اجتماعها 
ال��م��واض��ي��ع ال��ع��ال��ق��ة ال��ت��ي 
الخدمية  القطاعات  تواجه 
وسبل  وضواحيها،  بالمدينة 
وق��ت  اق����رب  ف��ي  حلحلتها 
ممكن، بحضور عميد البلدية 

، وأعضاء مجلسها البلدي.

وت��ن��اول االج��ت��م��اع ال��ذي 
اآلليات  البلدية  بمقر  عقد 
سبيل  في  اتخاذها  الواجب 
المختنقات،  ك��ل  م��ع��ال��ج��ة 
م���ش���ددي���ن ع���ل���ى ض�����رورة 
لمخاطبة  ال��ج��ه��ود  تكثيف 
الحكومة لتوفير االحتياجات 

الناقصة.

نظم المجلس البلدي غدامس بالتعاون 
ت��ق��ارب م��ح��اض��رة توعوية  م��ع م��ش��روع 
العضوي  ال��س��م��اد  تصنيع  كيفية  ف��ي 
العضوية  ال��م��واد  م��ن   ) الكمبوست   (
النخيل  وم��خ��ل��ف��ات  األك����ل  وف���ض���الت 
جميلة  المهندسة  القتها  ؛   واألش��ج��ار 
من  عدد  المحاضرة   واستهدفت  يوشع 
ومديرو  بالزراعة  والمهتمين  الفالحين 
المدارس وذلك لتدريبهم على األساليب 
العضوية  األسمدة  صناعة  في  الحديثة 
عدد  تسليم  تم  المحاضرة  اختتام  وفي 
العضوي  السماد  لتصنيع  األج��ه��زة  من 

الكمبوست .

الزاوية  بلدية  عميد  ش��ارك 
الليبي  المؤتمر  فعاليات  ف��ي  
للعلوم الطبية الذي أقيم بمركز 
في  ال��زاوي��ة  الطبية  ال��ب��ح��وث 
عقد  ال���ذي  السابعة  النسخة 
واستمرت  الماضي   األس��ب��وع 

فعالياته لثالثة أيام متتالية .
ومن جانبه  أثنى  عميد البلدية 
المشرفة  اللجنة  ج��ه��ود  على 
على المؤتمر  الحتضان مدينة 
األنشطة  ه���ذه  لمثل  ال���زاوي���ة 
لتحسين  الجهود  وبدل  المهمة 
ال��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ط��ور 
ال��ش��ام��ل ف��ي جميع  ال��ص��ح��ي 

المجاالت الصحية.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية البريقة وضواحيها تناقش العراقيل التي تواجهها

بالتعاون مع مشروع تقارب 

 بلدية غدامس تنظم محاضرة توعوية لتحضير السماد العضوي

بلدية الزاوية

تشارك في فعاليات المؤتمر الليبي للعلوم الطبية

جرت مباحثات  بين عميد بلدية 
بنغازي الصقر بوجواري، وسفيرة 
ليبيا  ل���دى  ال��م��ت��ح��دة  ال��م��م��ل��ك��ة 
اليومين  خالل  هورندال؛  كارولين 
الماضيين  لتحقيق التعاون المثمر 

في مختلف المجاالت . 
الذي  ال��دور  الجانبان،  وناقش 
ت��ق��وم ب��ه ال��ُم��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة، 
صندوق  بها  يقوم  التي  واألعمال 
األم����م ال��م��ت��ح��دة اإلن���م���ائ���ي في 
والصحية  التعليمية  ال��م��ج��االت 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر 

للعناصر المحلية .

الوضع  انعكاسات  اللقاء  وبحث 
السياسي القائم حالًيا، على الشأن 
وال��خ��دم��ات  ل��ل��ب��ل��دي��ات،  المحلي 
وأهمية  للمواطنين،  تُقدمها  التي 
لتحقيق  االق���ت���ص���ادي؛  ال��ج��ان��ب 
العملية  إلى  والوصول  االستقرار 

االنتخابية . 
وأبدت السفيرة سعادتها بزيارة 
م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة، 
االستقبال،  ُحسن  على  وُشكرها 
لتحقيق  ستسعى  أنها  إلى  مشيرًة 
تعاون مثمر في مختلف المجاالت 

الخدمية واالقتصادية .

محمد  االب��ي��ار  بلدية  عميد  بحث 
ربيش القطراني مع اللجنة المكلفة من 
بعض  االن��دل��س  ح��ي  سكان 
والمختنقات  المشاكل 
التي يعانوا منها سكان 
ال���ح���ي م��ن��ه��ا ال��م��ي��اه 
وتكدس  القمامة  وتم 
االت���ف���اق ع��ل��ى م��راس��ل��ة 
إدارة النظافة ومكتب التشغيل والمياه 
األبيار لوضع الحلول المتعلقة بمشاكل 

سكان حي االندلس .

التقت عضو المجلس البلدي أوجلة 
مكتب  بمدير  بترون    فضيلة  السيدة 
وليد  االجتماعي   التضامن  صندوق 
زيارتها  خ��الل  القبائلي 
ص��ن��دوق  مكتب  لمقر 
االجتماعي  التضامن 

أوجلة. 
مشاكل  اللقاء  وبحث 
تأخر وعدم صرف مرتبات 
ومراجعة  بالمدينة  ال��ع��ائ��الت  بعض 

االفراجات الخاصة بهم. 
وأوض������ح  م���دي���ر م��ك��ت��ب ص��ن��دوق 
جميع  ص���رف  سيتم  ب��أن��ه  ال��ت��ض��ام��ن 
ال��م��رت��ب��ات ق��ري��ب��اً م��ع ش��ه��ر أك��ت��وب��ر 
المجلس  عضو  قدمت  كما  ال��ج��اري، 
الخاصة  المستندات  بعض  ال��ب��ل��دي 
بالطلبة الذين يدرسون وال تصرف لهم 

قيمهم المالية. 
الخاصة  االج���راءات  متابعة  وسيتم 
بهم وصرف القيم المالية الخاصة بهم 
مع  المستحقات  ه��ذه  بإضافة  وذل��ك 

مستحقات أسرهم.

عميد بلدية االبيار يبحث مشكلة 
المياه و تكدس القمامة 

بلدية أوجلة
تبحث مشكلة تأخر مرتبات تابعة 

لصندوق التضامن االجتماعي

مباحثات بين بلدية بنغازي وسفيرة المملكة المتحدة لتعزيز التعاون



ب��ل��دي��ة زوارة  دي����وان  ب��م��ق��ر  ُع��ق��د 
اجتماعا تقابلي، ضم المجلس البلدي 
زوارة وجهاز تنفيذ مشروعات االسكان 
وناقش  الغربي  بالساحل  والمرافق 
االجتماع العديد من المشاريع التي تم 
تنفيذها ومايتم تنفيذه حالًيا، وعرض 
خطة عمل الجهاز القادمة فيما أثنى 
على  البلدي  المجلس  واعضاء  عميد 
التي  والمشاريع  للجهاز  الكبير  الدور 
نطاق  داخ��ل  ط��رق  بتنفيذها من  ق��ام 
االم��داد  لمشاريع  باإلضافة  البلدية، 
ال��م��ائ��ي ال��ت��ي ج���اءت ض��م��ن تسهيل 
الخدمات للمواطن الكريم وخاصة في 

التي  والمناطق  الجديدة  المخططات 
باألصباغ .

وسيسهم  فتح المسارات في تسهيل 
من  أفضل  لمنازلهم  األهالي  وص��ول 
قبل، وإمداد األحياء السكنية بأنابيب 
اإلمداد المائي إلمكانية وصول المياه 
من صيانة  االنتهاء  فور  األحياء  لهذه 
محطة التحلية فيما، تم االتفاق على 
التواصل المستمر والمتابعة المشتركة 
بين البلدية والجهاز للنظر في األحياء 
أو  ال��م��س��ارات  فتح  إل��ى  تحتاج  التي 

غيرها من الخدمات .
ع���ل���ى ه���ام���ش االج����ت����م����اع  ق���ام 

للوقوف  ميدانية  بجولة  الحاضرين 
على المشاريع التي نفذت والتي تحت 
الجنوبي  الطريق  أولها  وكان  التنفيذ 
))1(( والجنوبي ))2(( ، والذي ستكون 
 1800 بطول  فيه  الرصف  مسافة 
متر  وبعرض 14 متر باإلضافة الى 
تزويده بإمدادات المياه ، فيما ستكون 
مدة اإلنجاز في هذا المشروع خمسة 

واربعون يوما .
كما قام الحاضرون بزيارة المشروع 
المخطط  مسارات  فتح  وه��و  الثاني 
بطول  يمتد  وال���ذي  الغربي  الغربي 

4000 متر بذات موصفات األول .

للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة  اع��ل��ن��ت 
ع��ن إرس��ال��ه��ا ح��زم��ة م��ن االح��ت��ي��اج��ات 
التنمية  إدارة  أن  إلى  الفتاً  مرادة،  لبلدية 

المستدامة وفرت احتياجات فرع الجامعة 
معامل  من  س��رت،  لجامعة  التابع  بمرادة 
ح��اس��وب وأج��ه��زة ع��رض م��رئ��ي، وأث��اث، 

توفير  إلى  باإلضافة  إلكترونية،  وأجهزة 
حافلة لنقل الطالب لجامعة .

قامت  أنها  للنفط،  الوطنية  واوضحت 

بتوفير مادة البيتومين لرصف طريق مرادة 
الداخلي، مبينًة أن هذا الدعم يأتي لتلبية 

احتياجات سكان منطقة مرادة.

أج������رى ع���ض���و م��ج��ل��س 
النواب سعيد امغيب وعميد 
عبدالرحمن  الكفرة  بلدية 
ع����ق����وب، زي�������ارة ل��ش��رك��ة 
العربية  الجوية  الخطوط 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، ن��اق��ش��ا خ��الل��ه��ا 
خطوات استئناف الرحالت 
الكفرة،  وإل���ى  م��ن  الجوية 

عقب صيانة المهبط.
أك���د اس��ب��اق��ه اس��ت��ع��داد 
أول  ل���ت���ك���ون  ال����ش����رك����ة 
الشركات التي تضع الكفرة 
على جدول رحالتها  وذلك 
ب��ع��د ت��ل��ق��ي اإلش�������ارة من 
المدني  الطيران  مصلحة 
المختصة بوضع المطارات 

وصالحيتها .
ال��ن��ائ��ب سعيد  وث���م���ن  
امغيب وعقوب دور الخطوط 
مدينة  خ��دم��ة  ف��ي  الليبية 
 50 م��ن  اكثر  منذ  الكفرة 
الشركة  أك��دت  فيما  عاما، 
سعيها لتلبية تطلعات اهالي 

الكفرة، واالهتمام بها.
وأش����ار ع��ق��وب إل���ى  أن 
السالم  سبل  كتيبة  ان��ج��از 
بين  ال��داخ��ل��ي��ة  ل��ل��وص��ل��ة 
ال��رك��اب،  وص��ال��ة  المهبط 
سيسرع من عودة الرحالت 
ال��ت��ج��ه��ي��زات  ك���اف���ة  وأن 
ب���ال���م���ط���ار ت����وش����ك ع��ل��ى 

االنتهاء.

7 بلديات
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اجتماع  جالوخالل   بلدية  دي��وان  بحث 
بعملية  المتعلقة  األولية  الخطوات  موسع، 

اإليصاالت  وتفعيل  الجباية 
إدارة  بمشاركة  المعتمدة، 
وج��ه��از  البيئي  اإلص��ح��اح 
جالو  ف��رع  البلدي  الحرس 
المحلية  اإلي���رادات  وإدارة 

بالبلدية.
عميد  حضره  ال��ذي  االجتماع  وت��ن��اول 
البلدية، آلية تفعيل الجباية نظير خدمات 
المقترح   واعتماد  مناقشة  القمامة  جمع 

المقدم من إدارة االيرادات المحلية.

جالو 
تعتمد مقترح لجباية رسوم نظير 

خدمات النظافة العامة  

اجتماع مشترك بين المجلس البلدي

زوارة وجهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان والمرافق

الوطنية للنفط توفر احتياجات فرع الجامعة بمرادة

بلدية الكفرة تناقش خطوات استئناف الرحالت الجوية
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ثقافية

فاطمة   - وري��ث  ري��اض  وتصوير:  متابعة 
ناصر - آمنة تريل. 

تدقيق لغوي: حليمة ماماش
رّحب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، 
في اليوم األول من افتتاح فعالياته، اللواء خالد 
إيطاليا،  ال��ي��ون��ان،  دول:  بقناصل  المحجوب، 
وعميد  مصر،  فلسطين،  ال��س��ودان،  ال��س��وي��د، 
بلدية بنغازي، والهيأة العامة لألوقاف، ومندوب 
واألدباء  المفكرين  وكل  المركزي،  ليبيا  مصرف 
المشروع  ه��ذا  أن  إل��ى  الفًتا  المدينة،  وحكماء 
للقوات  العام  القائد  ومتابعة  برعاية  الثقافي 
حفتر،  خليفة  الُمشير  الليبية  العربية  المسلحة 
على  حربه  في  الجيش  بطوالت  عن  قال  ال��ذي 
الليبي  الشعب  إرادة  تنتصر  “ه��ن��ا  اإلره����اب: 
بمعركة الكرامة بعد أن توقع اإلرهاب أن يهيمن 

على ليبيا."
إقامة  المعرض  تنظيم  لجنة  رئ��ي��س  واعتبر 
الله في قوله تعالى:  الفعاليات؛ امتثاال ألمر  هذه 
))اقرأ((، مضيفاً: “نحن نؤمن باإلنسانية والتحضر، 

وأن الكتاب أساس مهم في بناء الثقافات.”
هي  معركة  أخطر  أن  المحجوب  اللواء  وش��دد 
الحقيقية  المعرفة  غياب  نتيجة  الفكر،  معركة 
رسالة  بإيصال  كلمته  خاتًما  اإلس��الم��ي،  بالدين 
مفادها: “بنغازي آمنة، تقرأ، مبدعة، عصية"واختير 
أن يكون االفتتاح يوم 15 أكتوبر تزامًنا مع الذكرى 
السنوية النطالق المواجهة الشعبية ضد الجماعات 

اإلرهابية داخل أحياء بنغازي سنة 2014.
  إقامة المعرض في ذكرى انتفاضة بنغازي 

ضد اإلرهاب
األستاذ  للمعرض  العام  المدير  قال  جانبه  من 
علي بن جابر إن اختيار يوم االفتتاح “يأتي تزامًنا 
المسلحة،  للقوات  العام  القائد  دع��وة  ذك��رى  مع 
المناطق  أح��ي��اء  لشباب  حفتر،  خليفة  المشير 
انطلقت  وفيه  اإلرهابيين،  لمواجهة  بنغازي  في 

المواجهة الشعبية.”
“سوريا،  هي:  المعرض،  في  المشاركة  والدول 
جنوب  الكويت،  اإلم���ارات،  مصر،  األردن،  لبنان، 
السودان، ُعمان، تونس، الجزائر، السعودية، ليبيا، 

السودان، إضافة إلى دار عربية من السويد."
ما  على  احتوى   المعرض  أن  جابر،  بن  وذك��ر 
ك��ل صنوف  ي��ش��م��ل  ع��ن��وان  أل���ف  ي��ق��ارب 132 
المعرفة، الفًتا إلى أنه شهد توقيع اتفاقيات لتوزيع 

الكتب ما بين دور النشر المشاركة.
معرض  أن  إل��ى  حديثه،  ف��ي  جابر  ب��ن  وأش���ار 
في  عالية  مكانة  سيتبوأ  للكتاب  الدولي   بنغازي 

مصاّف المعارض الدولية.
مشاركة دولة مصر

المعرض عدة  إقامة  أيام  التقت خالل  الديوان 
والتوزيع  للنشر  "الهالة  دار  منها  نشر عربية،  دور 
التي  البشبيشي”  الكاتبة “هالة  المصرية" تديرها 
عبرت عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، قائلة: 
المعرض يمّثل انطالقة تحدٍّ ثقافي جديد للشعب 
الليبي، وأتطلع إلى أن يحصد المعرض إقبااًل كبيًرا 

من القّراء والكّتاب كذلك. 
و عن تفاصيل دعوتهم للمشاركة في المعرض 
قبل  من  لهم  ُوّجهت  قد  الدعوة  إن  هالة:  أجابت 
للمشاركة  دفعهم  وما  للناشرين؛  الدولي  االتحاد 
المستوى  في  سيكون  المعرض  أن  في  ثقتهم  هو 
كلمتها  مختتمة  وفعاليات،  تنظيم  من  المطلوب 
بأنها تترقب نسًخا جديدة للمعرض خالل السنوات 

المقبلة.
األردن

"دار  جناح  عن  المسؤول  قابلنا  األردن،  وم��ن 
"صالح  بالمعرض  والتوزيع"  للنشر  األردنية  األيام 
المسؤول عنها  ال��دار  أن  أوض��ح  ال��ذي  ال��ت��الوي" 
التي  الجامعية  األكاديمية  الكتب  في  متخصصة 
من شأنها إفادة  الطالب وأعضاء هيأة التدريس 
التالوي  ورأى  األكاديمي  بالمجال   المهتمين  وكل 
أن مراسم افتتاح المعرض والتجهيزات كانت جيدة 

جدا وعلى مستوى دولي.
جنوب السودان

أيًضا حظيت بركن خاص  جنوب السودان هي 
بها في معرض بنغازي، عبر دار نشر  ويلوز هاوس" 
تديرها الكاتبة )قاتا( التي أعربت في مقابلتنا لها 
الليبيين  واستقبال  الضيافة  لحسن  امتنانها  عن 
ورحابة صدر المستضفين خاصة وأن هذه زيارتها 

األولى لليبيا.
  وحول إقبال الناس على الكتب اإللكترونية بدال 
عن الورقية أوضحت قاتا أن السبب راجٌع لسهولة 
الوصول لها؛ مؤكدة أنها ضد نشر الكتب إلكترونّيًا 

العتبار أنها تخترق حقوق الكاتب.
الورقية  الكتب  أس��ع��ار   زي���ادة  ق��ات��ا    وأرجعت 
الرتفاع أسعار الورق عالمّيًا، موضحة أن االرتفاع 
يعود أيًضا لعدم تنازل بعض المؤلفين عن حقوقهم 

المادية.
جامعة بنغازي

بها  بركن خاصٍّ  أيضاً   بنغازي  شاركت جامعة 
الجامعة  إص���دارات  على  اح��ت��وى  المعرض،  ف��ي 
أوضح  التدريس.  هيأة  أعضاء  قبل  من  المؤلفة 
بكر  أبو  نبيل  بالجامعة  المبيعات  قسم  رئيس  لنا 
منهجية  جميعها  الجامعة  منشورات  أن  ع��ب��ود: 
علمية ال تخرج عن هذا المحتوى، مبّيًنا أن هناك  
معاييَر واشتراطات يجب توافرها في الكتاب الذي 
أولها أن يكون من تأليف عضٍو  تصدره الجامعة؛ 

من أعضاء هيأة التدريس.
بنغازي  كانت جامعة  إذا  رّده عما  وفي معرض 
البالد، قال رئيس قسم  تصّدر مؤلفات لها خارج 
المبيعات: إن القسم شارك منشوراته في المعارض 
الخارجية أكثر من مرة آخرها في القاهرة، إال أنه 
السنوات  خالل  الدولة  خارج  كتاب  أي  يصدر  لم 

األخيرة..
دار الفضيل للنشر والتوزيع

أرفف  بين  تجولنا  المعرض  أروق��ة   داخ��ل  من 
التي  والتوزيع”  للنشر  الفضيل  “دار  مكتبة  كتب 
حجزت ركًنا لها وسط المعرض التقينا مدير دار 
“محمد  الليبيين  الناشرين  لجنة  ومنّسق  الفضيل 
الجروشي” وحول أهمية هذا الحدث الثقافي في 
“إننا من  الجروشي قائاًل:  الراهن، تحدث  الوقت 
خالل تنظيمنا للحدث ومشاركتنا فيه كذلك؛ نثبت 
ترّوج  ما  بعكس  ومستقرة  آمنة  بنغازي  أّن  للعالم 
االجتماعي،  والتواصل  اإلع��الم  وسائل  بعض  له 
وأّن بنغازي مدينة الثقافة تحتضن جمهوًرا واسًعا 
من القّراء ورّواد المكتبات”، مضيًفا أنه عبر هذه 

االستضافة سينقل هؤالء الزوار من أصحاب دور 
اإليجابية  الصورة  ومرافقيهم  ومندوبيهم  النشر 

لبلدانهم عن مدينتنا بنغازي.
وألنه لزاما أن يُسهم المعرض في رفع المستوى 
الثقافي للمجتمع، رأى الجروشي أنه سيصنع قّراًء 
بغية  المعرض  الضيوف  بعض  ي��زور  حيث  ج��دًدا 
معين،  كتاب  عنوان  فيجذبهم  االطالع،  أو  التفّقد 

ويقتنوه فيكون بوابتهم لعالم القراءة .
ك��م��ا أك���د  أه��م��ي��ة ه���ذا ال��م��ع��رض ف��ي تعزيز 
التعاون بين دور النشر الليبية والعربية، الفًتا إلى 
أن المكتبات الليبية لها تعاونات سابقة ومستمرة 
المنشورات،  تبادل  في  الخارجية  النشر  دور  مع 
إال أن هذا التقارب المكاني الذي فتح آفاقه هذا 

المعرض سيسهل تبادل المنشورات ويعززها .
وأعرب مدير دار الفضيل محمد الجروشي في 
نهاية حواره معنا عن تطلّعه إلى أن يكون لمعرض 
السنوات  خ��الل  ج��دي��دة  دورات  ال��دول��ي  بنغازي 

المقبلة بمستوى أعلى وإقبال أكبر.
مكتبة مدبولي العريقة

حركة متجددة بتجدد األمل المرتسم في وجوه 
زوار المعرض، وعمليات بيع وشراء الكتب ما فتئت 
توجهت  وحيثما  الرابع،  المعرض  يوم  في  تستمر، 
دور  وممثلي  أصحاب  أعين  صافحتها  كاميرتنا 
النشر العربية المشاركة بالترحيب والحفاوة. )كان 
أمّيا يبيع الكتب والصحف العربية منها واألجنبية 
مالك  أخبرنا  هكذا  المعز(؛  ق��اه��رة  ش���وارع  ف��ي 
ومدير عام مكتبة ودار نشر مدبولي الشهيرة، نجل 
الراحل الحاج محمد مدبوليي مؤسس هذا الصرح 
الذي قيل عنه: إن لم تزر النيل وأهرامات الجيزة 

ومكتبة مدبولي؛ لم تزر القاهرة..
شهرتها  أطبقت  التي  المكتبة  هذه  سيرة  عن 
المتوسط،  لحوض  المقابلة  الضفة  بلغت  حتى 
مدبولي  مكتبة  تبوأت  ونّيف  ق��رن  منذ  ف��أج��اب: 
القاهرة"،  وس��ط  ح��رب  طلعت  ب"م��ي��دان  الواقعة 
مكانة رفيعة لدى رجاالت الفكر والسياسة وشداة 
مستوياتهم  كافة  في  العلم  وطلبة  والثقافة  األدب 
المعرفية ومن جميع األقطار العربية، وذلك راجع 
لما تزخر به المكتبة من ذخائر ثمينة قل نظيرها 

في غيرها من المكتبات.
المعرض  مع  الليبيين  القراء  تفاعل  مدى  وعن 
المدبولي عن سعادة  الشراء؛ عبر محمود  ونسب 
غامرة بالحضور إلى ليبيا قائال: "نحن شركاء في 
رجوع  بها هي  أتينا  التي  والرسالة  المعرض  هذا 
ال��ح��ض��اري"،  وال��ت��الق��ي  وال��وع��ي  للثقافة  ال��ن��اس 
مشيرا إلى أن المشاركين جاءوا ومعهم ما تمّس له 
الحاجة من المعرفة اإلنسانية في هذه الفترة من 

تاريخ المنطقة

معرض بنغازي الدولي األول للكتاب  بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن
يعد معرض بنغازي الدولي األول  للكتاب  الذي انطلقت فعالياته وافتتحت أروقته  يوم السبت  15 / 10 / 2022 بمشاركة 13 دولة عربية و 
ا  يوطد أواصل الثقافة الفكرية والعلمية بين الدول، ومنهال لطالب العلم والمعرفة،  السيما في وقت تكتسح فيه   244 دار نشر؛ جسًرا ثقافّيً
الثقافة اإللكترونية بشقيها السلبي واإليجابي، محركات البحث اإللكتروني ومنصات التواصل االجتماعي ومع كل ذلك الزخم يظل الكتاب 
الورقي متربًعا على عرش الثقافة. صحيفة الديوان جالت بين أروقة المعرض و صافحت الناشرين المشاركين؛ لتنقل جزًءا من فعالياته.  
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

قصيدًة
قصيدًة لو َسمحت

بُح َجفَّ  الصُّ
ولم تُزْرهُ فيروُز

َمأَلى بالَعصاِفيِر
قصيدًة 

َكأَس َحرٍف/ َكأَس ُمْفَرَدٍة
تَِليق ِبي

لِو ِللِْبيِر باحِتياِج الدَّ
في الَوْقِت ال أكتَِفي بَالَوْقِت،

أْقطُف أفكاًرا من األُْفِق
أْستَلِقي على الُجوِري

أَحاِوُل الَكْشَف َعْن َذاِتي ِلحبَِّة َكاَكاٍو 
َكتَفِكيِرها البُنِّيِّ تَْفِكيِري
صِعدُت ُسلََّم ُموِسيقاِك

أْضَحَكُه 
أنِّي َوَقْعُت لََدى إيَقاِع"ال، دو ِري"

يا لَلَحَياِة الَحياِة
الَوقُت "َعْسَكَرةٌ"

َما لَْم تَُبلِّلُْه أعنَاُق الَقَواِريِر
َمْعنَاِك

َخلَخلَُة الَمعنَى، 
ُمعلَّقٌة -َكلَوحٍة أنت- في بَاِل الَمَساِميِر

َشيًئا من اللَّوِن ِللَْماِء
الَقلَيَل من الِغناِء ِللَفِم

لِّ للّنوِر بَعَض الظِّ

■ بقلم: هود األماني 

التحول 

صوُت الحنين 

■ بقلم: عالء الدين كويدير 

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

برزت الشمس من ُجلبابها كأن لم يكن يطلع 
على سطح األرض ليل من قبل، جاءت وضاءة 
ما  وأض���اءت  آخ��ر،  ي��وم  أي  من  أكثر  ساطعة 
حولها كأن لم تك ليلة البارحة ليلة، بل وكأّنها 
الشطرنج  العب  أيهم  على  ليالء  ليلة  تك  لم 
األّول في ليبيا والوطن العربي، فهو الذي كان 
يتفاخر بنفسه ألّنه ذكّي وال يقدر عليه أحد، و 
وسيم قسيم، وله طلعة ال تمل منها، وال يمكن 
مكث  بل  حًقا،  كذلك  كان  أنه  ينكر  أن  ألح��ٍد 
ودالله  بجماله  يتبختر  عمره  من  برهة  بذلك 
وذكاءه وكل من حوله مبهورين به، و اتخذ بين 
مكانة،  وأج��لَّ  موقٍع،  أحسن  في  دائما  الناس 
من  ال��ن��ه��ار  ذاك  ف��ي  استيقظ  ق���در.  وأرف���ع 
نومه دون أن يفتح عينه، فهو مثل كل عباقرة 
الشطرنج  طاولة  يتخّيل  أن  يجب  الشطرنج 
ويلعب  االستيقاظ  وعند  النوم  قبل  رأسه  في 
في  يظل  و  الوطيس،  حامئة  مبارة  نفسه  مع 
فراشه المريح يفّكر ويخّطط ليفوز على نفسه 
ونفسه تحاول أاّل تخسر، فأخذ كل مأخذ من 
الزهو ثم أنهى اللعبة بفوزه على نفسه، و تأّمل 
التي  أفكاره  عليه  فاشتدت  حياته  في  فّكر  و 
تعظمه من حنكته في الشطرنج أواًل ومن ذكاءه 
المعجبين  أصحابه  كثرة  الّنساء  غواية  في 
الالزم  من  أكثر  يفكر  أخذ  و  ثانيا،  بنجاحاته 
عاطفة  نفسه  في  أنشئ  مما  الّنهار  ذاك  في 
جديدة حارقة وهي عاطفة الشعور باالستبداد 
و التسلط، ففكر و بحث عن طريقة لممارستها 
و من ثم تثاءب أخيرا لكي ينهض من فراشه، 
ولكن ما إن تثاءب حتى حلّت كارثة لم تك في 
الحسبان، ارتعد بدنه وتجّمد في فراشه لبرهة 
من الزمن، فهو عندما تثاءب خرج منه صوت 

مأمأة الخروف بدل التثاؤب.
مااااااااااء  -

بدال  أرب��ع  على  ف��راش��ه  م��ن  مصعوقا  قفز 
من اثنتين ألّول مرة في حياته فوجد أن هذا 
يخيفه ويكبر هّمه و جزعه أكثر من الفروة التي 
أصبحت تغطيه و أكثر من مأمأته و أكثر أيًضا 
من الزريبة التي وجد نفسه بها بدل من منزله، 
ما أصعب أن يمشي أيهم الذكي الخارق على 
أربع، ما أصعب أن يمشي العب الشطرنج وهو 
مخفض الرأس، نادى بأعلى صوت له )ماما( 
في  )م��اااام��ااااء(،  هكذا  منه  خرجت  ولكنها 

تلك اللحظة الكارثية التي يجب على اإلنسان 
في  يفكر  نفسه،  في  يفكر  أن  الخروف-  -أو 
أشياء أُخر، ولكم أتعب أناس أجالء أن يفّكروا 
الصعبة،  الظروف  في  وقتها  ليس  أشياء  في 
اللحظات  ف��ي  ه���ذا  ي��ح��دث  ك��ي��ف  ن���دري  ال 
ألّنه  اإلنسان  تثير حنق  فقط  أشياء  الكارثية، 
فكر فيها، فأيهم لم يفكر بمصابه الجلل وإنما 
الكثر و خاصة هنادي وصفّية،  فّكر بحبيباته 
كيف يمكنهن العيش بدونه؟ راودته هذه الفكرة 
وتحّرك  رأس��ه  من  نفضها  ثم  معدودة  لثواني 
صوب باب الزريبة ليخرج، فلم يستطع المشي 
حلما،  ه��ذا  يكون  أن  رّب��ه  فناجى  أرب��ع،  على 
ولّما تأكد من أنه حقيقة أخذ يناجي رّبه بأن 
يجعله يمشي على قدمين ال أربع، فهذا ما كان 
يضايقه أكثر من أي شيء آخر، واستجاب له 
رّبه بعد جهد جهيد دام طوال الّنهار يحاول و 
يحاول ثم تمكن أخيًرا من المشي على قدميه 
شامًخا  وخ��رج  بأسنانه  الباب  وفتح  الخلفّية 
التي  المتفاخرة  المعهودة  بمشيته  متغطرًسا 
تمّيز بها، مشى بطريقة تجعل أّي أحد يراه من 
معارفه يعرف أّنه أيهم المميز حتى بهذا الشكل 
الخروفي، وما إن وطأة حوافره المزرعة حتى 
وقع بصره على َرّبها وفي يده الفأس مصعوقا 
من منظر الخروف الماشي على قدميه وما إن 
تالقت األبصار حتى تعّوذ من الشيطان ونادى 

بأعلى درجة صوت عنده البنه ألكبر.
يا توفييييق يا توفييييق  -

وأخذ يتعّوذ من الشيطان ويجري باتجاه أّيهم 
وشاربه الكّث يهتز من وقع الجري، و عضالته 
التي نمت بفعل الفأس برزت أكثر فخاف أيهم 
الرجولية  المالمح  هذه  من  المسكين  الناعم 
يعدو  وأخذ  األمامية  أرجله  فأنزل  العنفوانية 
هاربا، ولكن ألّنه لم يتدرب على أربع فسقط 
بطنه  من  المزرعة  رب  به  أمسك  و  مباشرة 
برمتين  أيهم  السماء فبرم  قّوة في  بكل  ورماه 
وسقط على قرونه وأخذ يبكي و يمئمئ إلى أن 

فقد وعيه طوال اليوم. 
- يا باتي شن عرفك أن فيه جن؟ وحتى كان 
ناكلوه خلينا  لو ذبحته مش حنقدروا  فيه جن 

نبيعوه خير.
يا  الموس  للكالب.. جيب  ونرميه  نذبحه   -

توفيق

- يا باتي هذا حيوان خارق وتعلم يمشي على 
كراعين بس.. لو نشيلوه للسرك نستفيدوا منه 

واجد 
استيقظ أيهم على هذه المحادثة بين األب 
وابنه فشعر بخطر الموقف الذي هو به فقام 
انسال  ال��ذي  ال��دم  وتجاهل  أرب��ع  على  ماشيا 
من قرنه وأخذ يتعامل كأّنه خروف تماما أمام 
األب حتى ال يذبحه، فليس الموت يرعبه وهو 
وأخذ  الشعير  إلى  فاتجه  الذبح،  بل  خ��روف، 
يلعب عليه بلسانه كأّنه يأكله و مأمأ باعتدال، 
يشك  ال  حتى  يجلس  األب  دخ��ل  كلما  وك��ان 
أما  مشيته،  ضبط  أن  إل��ى  العرجاء  بمشيته 
أمام توفيق كان يمشي على قدمين فقط حتى 
من  يتمكن  هناك  ومن  السرك  إلى  به  يذهب 
يعلم  ال  الغفير،  الجمع  وسط  بسهولة  الهرب 
-وهو الذكي خارب الذكاء- من أين جاء بهذا 
التأكد من أنه ما إن يصل إلى السرك سيكون 
الهرب سهال، ولكن لوال هذا اإليمان لمات أيهم، 
أخذ  نعم  يستجيب،  ال  األخير  ظل  ه��ذا  وم��ع 
مما جعل  باندهاش  إليه  ينظر  األيام  أّول  في 
عليه فأصبحت  تعّود  لكّنه  يتوّسم خيًرا،  أيهم 
ال تثيره المشية بعد أسبوعين فقط، مما دفع 
رأى  كلما  يرقص  فأخذ  خّطته  لتطوير  أيهم 
توفيق وانبهر توفيق مجدًدا أيما انبهار وأخذ 
كل يوٍم ينهي عمله في المزرعة ويتجه إلى أيهم 
ليسهر عنده وهو يرقص ويضحك ويرفص من 
كثر الضحك، ولكن كانت انفعاالته كبيرة جدا 
ومبالغ فيها مما جعله يستنفذ مخزون االنبهار 
بعد أسبوعين وانقطع عن سهراته وأخذ يكتفي 
أيهم  ف��راح  إال،  ليس  اليوم  في  ساعة  بنصف 
يطّور الخطة مجددا وهذه المرة أدخل عليها 

الغناء، فأصبح كلما رأى توفيق أخذ ينشد 
موو م��ااام��ااء م��ووو م��اا... مو ماماء   -

مومااء
أو أخذ يغّني 

مومومو مو مومااء موموماءءء   -
فانسجم توفيق مجدًدا وقرر أخيرا أّن موعد 
السمسرة به قد حان فأخذه في صباح اليوم 
التالي واتجه به إلى السرك، وهناك قدم أيهم 
الفرح  لمعان  عينيه  وفي  جدارة  بكل  عروضه 
القترابه من الهرب، هو ال يدري صراحة كيف 
يهرب ولكن كان هناك شيء في نفسه يقول له 

أّنه من الهاربين ال محالة، رقص بخفة فتيات 
الباليه وغّنى كأنما يغني في دار األوبرا، مما 
ألف  خمسين  من  أكثر  بيعه  في  توفيق  أرب��ح 
الضبابّية  سادتها  أيهم  أح��الم  ولكن  دي��ن��ار، 
ونسوا  بإحكام  مغلق  قفص  في  به  زّج  بعدما 
الماء  و  الشعير  ل��ه  يضعوا  أن  م��ا  بطريقة 
ليومين كاملين، حينها فقط أحّس أنه خروف، 
وشعر بلذة الشعير وتمّنى العودة إلى المزرعة، 
وتحّولت طموحاته من كيف أهرب؟ إلى كيف 
آكل الشعير؟ وبرم في القفص كثيرا كي يكشف 
أي ثغرة تساعده على الهرب إال أّنه اكتشف أن 
الهرب من الّسرك أصعب من المزرعة، فأخذ 
تألمه  وبطنه  حاله  على  اليومين  ط��وال  يبكي 
اليوم  في صباح  مدد  هو  بينما  و  الجوع،  من 
الثالث و يفّكر في طاولة الشطرنج و يلعب مع 
نفسه بعادته اإلنسانّية األخيرة في نفسه ُفتح 
القفص ودخل رجل ذو شارب كّث قوّي البنية 
يشبه نصل الفأس، يلبس طربوشا أسود وبذلة 
ملّونة، وما إن أمعن النظر فيه حتى اكتشف أّنه 
رب المزرعة التي جاء منها، فلم يفهم أيهم ما 
الشخص  هذا  برؤيا  فرح  ولكّنه  يحدث  الذي 
مبهوتا  لكن ظّل  و  المزرعة،  بأيام  ذّكره  الذي 
إلى أن وضع له العلف و صب له الماء وقال له 

بصوته الرخيم نفسه.
جهز نفسك يا أيهم في الليل عندك   -

عرض.
يهلوس  أنه  وظن  السمه  معرفته  من  صعق 
بسبب الجوع والعطش وأخذ ينتظر الليل حتى 
يتأكد فما أرخى الليل سدوله وتعالت أصوات 
قهقة الجمهور وجيء به مسحوبا من قرنيه إلى 
وال  حلما  ليس  أّنه  تأكد  حتى  السرك  مسرح 
هلوسة، هو رب المزرعة بشحمه ولحمه ويديه 
عينيه  و  السماء  إلى  طّيرانه  التين  القوّيتين 
جاهز  بأنه  دائما  يشعرانه  التان  الجاحظتان 
ألن يذبحه في أي وقت، و قّدم إلى الجمهور 
وانبهار ال  العروض وسط تصفيق حار  أجمل 
قبل له، واستمر الحال وأخذت سمعة السرك 
الهشيم  في  كالنار  الناس  بين  وتزيد  تتعاظم 
وذاك بفضل الخروف الراقص المغني، و تعّود 
أيهم على معيشته مع مرور األيام، وأصبح ال 
االستيقاظ،  عند  الشطرنج  طاولة  في  يفّكر 

وإنما يفّكر في مسرح السرك.

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

***
و َأِملُت أن ألقى الحبيب فربما 

يحلو السهاد و لو عفيُت رقادي 
***

أقبلُت نحو وسادتي فاستنفرت
ريشاُتها من دمعة اإلْرَماِد

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

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

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

***
لكنني لم أستطع فتكسرت

في جوِف قلبي سالسُل األصفاد
***

وتفجرت مني الَحميٌة ، باذخًا
بالوِد والَسكراِت واألحقاِد 

***

ماٍض كسهٍم ال يطيبه موضٌع 
ال حاز ِحّبًا ال أعاَف العادي 

***
أخويُت ريحا صّفرت وبمطلعي 

أذكيُت حربًا لم ُترْد إخمادي 
***

والّنبُل خلفي حطمتها صعقتي 
والَسفَح ُحزَّ و بارتداٍد بادي 

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

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

***
واألرَض أنُظُرَها كأنها عوسٌج

متشابٌك ، كمشاعري و بالدي 
***

والثمَر- آٍه من ثمارها بالندى 
ومَن الُجروح ولذِة اإليَجاِد

***
ومن ارتواِء الحّب في قسماتها 

أنا غارٌق ال أرتضي إنجادي 
***

آه ومن حب الفتاة وِمْن َهوى
الُعشاِق لحَظ َتنافر األّضداد  

***
آٍه ومن نظم المشاعر بالنوى 

بين الشغاف بحرِف أهل الضاِد
***

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

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

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

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

***
ولعل صوت حنيننا ُيلقي بنا 

في جنة العشاق و األنداِد
***

آتيك سهمًا مسرعًا ومدمرًا
ُكّل النجوِم فأنِت نجمي البادي 
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ال تزعلي يارغد دمعك كفي

ال تحزني ال  اتغيري  لك طربه

وأن راهنك علي صدام كونك لفي

ونربح اساع ارهني مانخسر  به

في قلوبنا تلقيه مو متوفي 

تفنى الدنيا والعرب تفخر به 

ونعاهد ومانقدر  العهد انوفي 

هذا نظر  مانقدر اني ننظربه

فزع نين يخلط صفكم في صفي 

رعيه وراقد ريح   مانقدر  به

وبيش ينفخ النار لشلم وبيش ايهفي 

اللي دبشه دوبا عورته  ساتر  به

بعيد م الدفا ونقول نا مدفي 

وساكت اسكاتي خاطري  كاسر به

وحكام العرب كاره ونافض كفي 

منهم ولكن ماسكتني تربه

مختار  ع��ي��اد  ص��ال��ح  ال��ش��اع��ر 
1945,م  س��ن��ة  ول���د  الشهيبي 
فيها  وام��ض��ى  االب��ي��ار  بمدينة 
الشعر  وق��ال  وشبابه  طفولته 
م��ن��ذ ص���غ���ره ع����اش ع��ص��ام��ي��ا 
مسؤوال  الي��م��دح  نزيها  فقيرا 

ول����م ي��ت��ق��رب الح����د الي��ح��ب 
المهرجانات او الظهور في وسائل 
اإلعالم المختلفة قال شعره في 
في  وت��وف��ي  واألج���واد  العاطفة 
فبراير  من  والعشرين  ال��ح��ادي 

سنة  2015م

رغد  الي  يوجهها  أبيات  وهذه 
اب��ن��ة ال��زع��ي��م ال���راح���ل ص��دام 
بهذه  الشاعر  يخاطبها  حسين 

األبيات قائال

قاريونس  جامعة  في  البداية  كانت 
ان تكونت لجنة لجمع التراث وخاصة 
في  أعمالها  وباشرت  الشعبي  الشعر 
بأجهزة   وزودت  البالد  أن��ح��اء   جميع 
تسجيل واشرطة لجمع الشعر الشعبي 

من مختلف المدن الليبية
وكان القصد ليس اتخاذ لغة أخرى 
غير اللغة العربية وإنما تسجيل مامرت  
به البالد من أحداث تاريخية  في فترة 
قل فيها القاريء والكاتب  وكان حصيلة 

الشعبي  ال��ش��ع��ر  م��ن  م��ج��ل��دي��ن  ذل���ك 
والقصائد  والمنتقاة للشعراء الليبيين

1977م   سنة  صدر  األول  المجلد 
وفيه  اآلداب   كلية  عن  الجامعة  عن 
وعبدالمطلب    قنانة  لمحمد  قصائد 
ال��ج��م��اع��ي وح��س��ي��ن ي��اس��ي��ن وخ��ال��د 
بوريم  وهيبة  بوحويش  ورجب  بورميله 

وغيرهم
الشعبي  ال��ش��ع��ر  دي����وان  ث��م ص���در 
وهو  1993م   سنة  الثاني  المجلد 

تكملة للمجلد األول وفيه قصائد وسير 
ياسين  ومحمد  عقبة  حفاف  الشعراء 
بوالخطابية  وهاشم  ال���راوي  وموسى 
والشريف السعيطي وعبدالله بوالقوايل 

وغيرهم
وكانت هذه اإلصدارات هي المراجع 
ولألسف  الشعبي  الشعر  ف��ي  األول���ى 
لعدة  العمل  عن  اللجنة   تلك  توقفت 
أعضائها   بعض  ت��خ��رج  منها  ظ،وف 

وانشغالهم بالحياة الوظيفية والعملية

غناوة العلم 

الشتاوة

صالح بوعياد وقصيدة ال تزعلي يا رغد 

البداية جامعة قاريونس

ادبيات شعبية

<< من ارهاصات  تجميع الشعر الشعبي

<< شاعر وقصيدة

هليل البيجو وساعة مغيرب

قصيدة ان ما تبت ياشايب 

العرب لوله قالت 

رمال البحر وين العزيز علي 

اللي العقل ما يطرب مفيت معاه 

وين ضحكته في مشيته والجيه

وفرحة عيونه وين مانلقاه 

وين الغزال وطلته   البهيه

وين نور عيني اللي شهير اسماه 

ردي الخبر يارمالنا  النديه 

انت شاهده ع الزين يوم لقاه

ساعة مغيرب والزمان  عشيه

جينا اصدافه  سمح لون  عضاه

وفوقك وقفنا والنفوس رضيه

وفوقك دعينا طالبين  الله

ايدوم السعد وايامنا الهنيه 

اليذوق هجري النذوق جفاه

للشاعر الشيخ حسين الحالفي

ان ماتبت ياشايب اتوب ايمتى

احكي لي بعد ستين عام وسته

احسب.     سياتك

وبادر بتوبة راه ركبك فاتك

واذكر الله ديما وقيم صالتك

وحافظ علي لوراد  في جرتا

وراقب المولى في جميع أوقاتك

وابعد يارفيق النفس عن شهوتا

خليك منتظر ديما ليوم وفاتك

را الموت ماتعرف امتا زرقتا

شوف حسابك

قبال تموت ويدفنوك اصحابك

تجي ربنا يعرض عليك كتابك

يقول لك  اقراه وللجواب  توتى

هناك ينقطع يابورفيق  جوابك

كل جارحه تحكي بما  دارتا

الينفعوك وال يجوك احبابك 

كل نفس مسيوله علي غلطتا 

الخافية اللي بينك وبين ثيابك 

ومافي ضميرك تنفضح ساعتا

اللي عظك فينك لسنونك

اللي يريد روحه قنطرة يتحمل الدوس 

اللي ياخذ قسمه يواطي عينه 

اللي فيها حليب تصيح 

اللي شكر خوك ماقرضك

اللي ايده في الميه موش زي اللي ايده في 

النار

اللي بدلك بالفول بدله بقشوره

اللي تظنه موسى يطلع فرعون

اللي تلقاه راكب علي لوحه قول له مبروك 

حصانك

اللي فات مات

اللي في عقلك اتخرب وجابك

اللي خاف اسلم

اللي يطلع من داره يقل مقداره

■ بقلم: حسين نصيب المالكي

غالهم مرض ياعني متوتي واليوم هاونك
الناس ماحذاهم خير فطنوا للغال ضاع ياعلم

لنا زمان ع لوالف ازعما وايش داروا يف الغال
رعود يف غيوم غالي يزومن وماجابن مطر

لو كان الغال كي قبل علي عزيز ياما م العدد

مرهونني كميت غالهم خليت املتفرج واهم
بيت غالي ارمامه طارن 
من ياس زعازيعه صارن
وين ربيع غالي ترادع 
فيه شوي للياس تقادع

نرجا يف الغالي متباعد كيف اللي علي جمره قاعد
هيالي لوالف خطاهم  جا سابق قدام غالهم
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حوادث

الديوان / خاص
بنغازي  أم��ن  م��دي��ري��ة  أل��ق��ت 
القبض على امرأة بتهمة النصب 
واالحتيال على مواطنيين األول 
في مبلغ مليون دينار والثاني في 

مبلغ 173 ألف دينار.
لمديرية  بيان  في  ذل��ك  ج��اء 
أمن بنغازي نُشر عبر صفحتها 
التواصل  موقع  على  الرسمية 
االجتماعي  فيسبوك قالت فيه 
أن :  المواطن )ع.ف.ع( أشتكي 
ضد امرأة قامت بالنصب عليه 
حررت  فيما  دينار  مليون  بمبلغ 
بالمبلغ  مصرفية  ثالثة صكوك 
وأفاد الشاكي بأن عملية النصب 

عليه تمت على ثالث مراحل .
توقيع مزرو

وأضافت المديرية في بيانها 
أن " المتهمة طلبت من المجني 
ع��ل��ي��ه م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ت��ج��ارة 
على  بأنها  وأوهمته  المالبس 
مالبس  بشركات  جيدة  عالقة 
الشاكي  مطالبة  وع��ن��د  ُك��ب��رى 
بتحرير  قامت  بالمبلغ  للمتهمة 
ثالثة صكوك مصرفية "بحسب 

ما أورد البيان. 
سرد  ف��ي  المديرية  وتابعت 
عند   " بالقول  الواقعة  تفاصيل 
ذهاب الشاكي للمصرف إليداع 
ال��ص��ك��وك ف��ي ح��س��اب��ه اتضح 
)التوقيع(  اإلمضاء  تطابق  عدم 
للمبلغ  بالحروف  المبلغ  وكذلك 

باألرقام . 

فقد  ال��ب��ي��ان  ذات  وب��ح��س��ب 
ت��ق��دم م��واط��ن آخ���ر إل���ى قسم 
شكواه  وأب��ل��غ  الجنائي  البحث 
أيًضا ضد المرأة ذاتها واتهمها 
وق���دره  بمبلغ  عليه  ب��ال��ن��ص��ب 
طريقة  باتباع  دينار  ألف   173
اتبعتها  التي  والنصب  االحتيال 

مع الضحية األولى .

مطرودة من المنزل            
البحث  ق��س��م  رئ��ي��س  ووج���ه 
بنغازي  أم��ن  بمديرية  الجنائي 
بضبط  بوشيبة  العميد سليمان 
زوجها  أن  اتضح  فيما  المتهمة 
فترة  منذ  المنزل  م��ن  ط��رده��ا 

لكثرة مشاكلها" وفق البيان..
 " أنه  أيضا  المديرية  وقالت 
جرى تحديد األماكن التي تترد 
ضبطها  وت��م  ومراقبتها  عليها 
واالن���ت���ق���ال ب��ه��ا إل����ى ال��ق��س��م 
أنها  تبين  معها  وب��االس��ت��دالل 
تدعى )ه.ع.ع( وهي من مواليد 

العام  .1968
سوابق

وب��ح��س��ب ب��ي��ان ال��م��دي��ري��ة " 
اعترفت المتهمة بما نسب إليها 
عمليات  ع��دة  م��ارس��ت  وبأنها 
ليتضح  أخ��رى  واحتيال  نصب 
السوابق  ذوي  م��ن  أنها  الح��ًق��ا 
الحدائق  مركز  ل��دى  ومطلوبة 
على ذمة ثمانية محاضر ولدى 
مركز البركة على ذمة محضرين 
للنيابة  إح��ال��ت��ه��ا  ج���رت  ف��ي��م��ا 

العامة .

الديوان / خاص 
العامة  اإلدارة  قوات  نفذت 
إخالء  عملية  الجنائي  للبحث 
لقطاع  وأراضي مملوكة  لمقار 
الحيوانية  وال��ث��روة  ال��زراع��ة 
ب��ن��غ��ازي م��ع��ت��دى ع��ل��ي��ه��ا في 
وجردينة   بوعطني    مناطق 

والنواقية.
وج������اءت ع��م��ل��ي��ة اإلخ����الء 
العامة  لإلدارة  منشور  بحسب 
موقع  ع��ب��ر  ال��ج��ن��ائ��ي  للبحث 
فيسبوك  اإلجتماعي  التواصل 
" تنفيذا لتعليمات النائب العام 
للبحث  العامة  لإلدارة  ال��واردة 
االش��اري  الرقم  وفق  الجنائي 
والقاضية   12255  /5/5
ب��إل��ق��اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ك��ل من 
المغتصبة  المقار  في  يتواجد 
التابعة لقطاع الزراعة والثروة 

الحيوانية بنغازي وإحالتهم إلى 
مكتبه.

جاءت تعليمات النائب العام 
إلى  " باإلشارة  بحسب اإلدارة 
مكتبه  ل��دي  الجاري  التحقيق 
في بالغ منسق قطاع الزراعة 

والثروة الحيوانية بنغازي بشأن 
مقر  على  الواقعة  االعتداءات 
الكائن  بنغازي  الزراعة  قطاع 
مساحته  ب��وع��ط��ن��ي  بمنطقة 
ومقر  هكتار  وأرب��ع��ون  اث��ن��ان 
وال��وح��دة  البيطرية  ال��وح��دة 

بمنطقة  ال��ك��ائ��ن  االرش���ادي���ة 
النواقية ذو مساحة ثالثة آالف 
متر مربع ومقر وحدة البحوث 
البيطرية  وال��وح��دة  الزراعية 
بمنطقة  ال��ح��ب��وب  وم���خ���زن 

جردينة

الديوان / خاص
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ت��وص��ل��ت 
إلي  األخضر  الجبل  ف��رج   / الجنائي 
ارجاع  من  أيضا  وتمكنت  منزل  سارق 

المسروقات لصاحبها .
وفي بيان نشر عبر الصفحة الرسمية 
بعد   " فيه  فيسبوك جاء  على  ل��إلدارة 
تقدم مواطن بشكوى رسمية إلى الفرع 
من  سرقة  لعملية  منزله  بتعرض  تفيد 
قبل مجهول فقد على إثرها من المنزل 
مبلغ مالي وقدره 50 ألف دينار ليبي 
هاتف  وجهاز  محمول  كمبيوتر  وجهاز 

نقال وأغراض أخرى. 
وأك���د ال��ب��ي��ان أن��ه " ف��ور ذل��ك كلف 
أعضاء وحدة التحقيق والتحري بتكثيف 
المجهودات وجمع ما يلزم من معلومات 
توصلوا  أن  إل��ى  بهم  المشتبه  وحصر 

إلى شخص تدور حوله الشبهات . 
وأضافت اإلدارة في بيانها أنه " عن 
طريق كمين محكم تم ضبط الشخص 
ال��م��ش��ك��وك ف��ي��ه ع��ن ط��ري��ق أع��ض��اء 
فرع   / الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
خالل  اع��ت��رف  فيما  األخ��ض��ر  الجبل 
بقيامه  المقر  داخ��ل  معه  االس��ت��دالل 

بعملية السرقة.
كما أفاد استدالال بأنه " قام بتحطيم 
وبصرف  المحمول  الكمبيوتر  جهاز 
جزء من المبلغ المالي المسروق حيث 
تم استرجاع مبلغ وقدره 41 ألف دينار 

ليبي وباقي المسروقات بالكامل".
وختمت بالقول أنه " عقب استكمال 
إجراءات االستدالل تمت إحالة المتهم 
باقي  الستكمال  العامة  النيابة  إل��ى 

اإلجراءات القانونية معه.

الديوان / خاص
إلقاء  ع��ن  بنغازي  أم��ن  مديرية  أعلنت 
القبض على امرأة سرقت مبلغ 300 ألف 

دينار من منزل شقيقتها .
لها  بيان  بنغازي في  وقالت مديرية أمن 
تلقاه  بالغ  إلى  تعود  الواقعة  تفاصيل   " أن 
م��رك��ز ش��رط��ة ال��ع��روب��ة م��ن م��واط��ن ضد 

مجهول سرق المبلغ من منزله.
وأضافت أن أعضاء التحريات استطاعو 
زوج��ة  شقيقة  وه��ي  الفاعل  إل��ى  التوصل 
الشاكي بعد معاينة مكان الواقعة وجمع أكبر 
فيديوهات  كشفت  إذ  المعلومات  من  قدر 
كاميرات المراقبة دخول وخروج المرأة من 

المنزل مستغلة عدم وجود أصحابه. 

الديوان / خاص
أن  ال��ج��ن��ائ��ي  للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ق��ال��ت 
معلومات وردت لمكتب التحري والقبض / قرنادة 
التابع لها تفيد بوجود مزرعة في المنطقة الواقعة 
ببيع  مالكها  يقوم  والقيقب  األب���رق  مدينة  بين 
المخدرات والخمور أمام المارة فيما يتردد عليه 

عدد من األحداث صغار السن .
بيان

للبحث  العامة  ل��إلدارة  بيان     ج��اء ذل��ك في 
رئيس  أم��ر  ذل��ك  ف��ور   " أن��ه  فيه  قالت  الجنائي 
المكتب بفتح محضر تحري بشأن الواقعة وذلك 
للتأكد من صحة المعلومات الواردة وعلى إثر ذلك 
المزرعة  إلى  بالمكتب  التحريات  اعضاء  انتقل 
المذكورة وذلك لمراقبتها طيلة ال� 24 ساعة إلى 

أن تم التأكد من صحة المعلومات . "
أخري  لمرحلة  االم��ور  انتقلت  هنا   " وأضافت 
وذلك بإخطار السيد اللواء/ صالح هويدي مدير 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي الذي أصدر بدوره 
تعليماته على الفور بعرض المحضر على النيابة 

العامة ألخذ تأشيرتها بدخول المزرعة.
مداهمة 

وتابعت انه " فور إتمام ذلك اإلجراء على الفور 
انتقلت قوة من مكتب التحري والقبض / قرنادة 
وداه��م��ت ف��ي س��اع��ات ال��ص��ب��اح االول���ي المكان 
في  كانا  داخله شخصان  الذي ضبط  "المزرعة" 
"كالشنكوف"  بندقية  ضبط  تم  كما  سكر  حاله 

وقنبلة يدوية )رمانة(
عثرت  المداهمة  القوة   " القول  في  ومضت 
جالون   )23( ع��دد  على  المزرعة  داخ��ل  أيضا 
سعة )6( لتر مليئة بالخمور معدة للترويج إضافة 
 " "حشيش  نوع  المخدرات  من  كميه  على  للعثور 
تحريزها  ت��م  ونصف  كيلو  ثالثة  بحوالي  تقدر 

جميعا مع باقي المضبوطات .
وختمت مؤكده أنه " باالستدالل مع االشخاص 
الذين تم ضبطهم اعترفوا استدالال بما نسب إليهم 
والمضبوطات  القضية  محضر  مع  إحالتهم  فتم 

إلى النيابة لالختصاص والتصرف

سرقت 300 ألف دينار من 
منزل شقيقتها والكاميرا تكشفها 

قرنادة: مروجي ممنوعات 
يقعون في قبضة األمن

ادعت عالقتها   بكبرى شركات المالبس  

لتنصب على رجلين في أكثر من مليون دينار 

 بناء على تعليمات النائب العام 

إخالء مقار مغتصبة مملوكة لقطاع الزراعة بنغازي

القبض على سارق منزل بمدينة البيضاء واسترجاع المسروقات
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أجرى السيد رئيس مجلس 
”عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
ببعثة  هاتفياً  اتصاالً  صالح” 
تنزانيا  بدولة  األخضر  ن��ادي 
ِاْط����َم����َأّن خ��الل��ه ع��ل��ى صحة 
وسالمة العبي الفريق وجميع 

الحادثة  عقب  البعثة  أف���راد 
ال��ت��ي ت��ع��رض��وا ل��ه��ا االس��ب��وع 
عدد  نقل  إل��ى  أدت  الماضي 
منهم إلى المستشفى، وطالب 
النواب  مجلس  رئيس  السيد 
اتحاد كرة القدم الليبي بمتابعة 

الحادثة  هذه  في  التحقيقات 
وات��خ��اذ اإلج�����راءات ال��الزم��ة 
التي تضمن سالمة البعثة في 
المقام األول وتحفظ حق ليبيا 
وممثلها في كأس الكونفدرالية 

األفريقية.

الديوان – وال
كتب: سيف النصر أمبية

الماضي؛  األرب��ع��اء  م��س��اء  افتتحت 
مرحلة  م��ن  األول���ى  الجولة  منافسات 
الذهاب من بطولة الدوري الليبي لكرة 
للموسم   48 ال���  نسختها  ف��ي  ال��ق��دم، 
 ،  2023-2022 ال��ج��دي��د  ال��ك��روي 
بإقامة أربعة مباريات موزعة على أربعة 

مالعب.
تفوق االتحاد

أستهل  األولمبي،  النادي  ملعب  على 
حملة  القدم  لكرة  األول  االتحاد  فريق 
الدفاع عن لقبه، بالفوز على مستضيفه 
وذلك  رد،  دون  هدف  بنتيجة  األولمبي 
األول من  األس��ب��وع  م��ن��اف��س��ات  ض��م��ن 
مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية 

من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
ويدين فريق االتحاد في هذه المقابلة 
الهواري  ) نصيب  الحكم  توسطها  التي 
والذي   ،) الهرام  أحمد   ( العبه  إلى   )
بدوره تمكن عند مطلع الدقيقة ال�4 من 
الوحيد، مستفيداً  اللقاء  تسجيل هدف 
م��ن ت��م��ري��رة زم��ي��ل��ة ال��م��ه��اج��م ) أن��س 
المصراتي (، هذا وقد شهدت المواجهة 
كانت  حالة طرد،  ال� 80  الدقيقة  عند 
محمد   ( االت���ح���اد  الع���ب  نصيب  م��ن 

التوهامي (.
وقلب فريق أبو سليم تأخره إلى فوز 
أمام مستضيفه فريق  الثاني  من هدف 
ال��م��ص��رات��ي، ض��م��ن حساب  االت���ح���اد 
م��ب��اري��ات ال��ج��ول��ة األول����ى م��ن مرحلة 

من  الثانية  المجموعة  لفرق  ال��ذه��اب 
بطولة الدوري، في المباراة التي جمعت 
مصراتة  ملعب  أرضية  على  الفريقين 

الدولي.
التي  المقابلة  من هذه  األول  الشوط 
عمر  أشرف   ( الحكم  صافرة  توسطها 
ال��دار  أص��ح��اب  بتفوق  انتهى   ) جمعة 
كانت  وحيد،  بهدف  المصراتي  االتحاد 
بإمضاء العب الوسط )مروان سوانغا (، 

وذلك في الدقيقة ال�31.
عكاشة والتفوق

ظهر  اللقاء،  من  الثاني  النصف  في 
أبو سليم بشكل أفضل مما ظهر  فريق 
عن  ب��اح��ث��اً  األول����ى،  الحصة  ف��ي  عليه 
البيري  ه���ارون   ( ال��ح��ارس  شباك  ه��ز 
 ( التونسي  المحترف  العبه  ليتمكن   ،)
محمد الطرشة ( من تعديل أوتار اللقاء 

، وذلك في الدقيقة ال� 52.
أحتسب   81 ال�  الدقيقة  مطلع  عند 
حكم اللقاء ) أشرف عمر ( ركلة جزاء 
صحيحة عندما لمسة الكرة يد المدافع 
)عبد  لها  ليتقدم   ) ف��ك��رون  أح��م��د   (
المنعم عكاشة( مهدياً فريقه فوز ثمين 

من خارج الديار.
نتائج سلبية

بمدينة  ال��ش��ه��داء  شيخ  ملعب  على 
على  السلبي  التعادل  سيطر  البيضاء، 
ال��ج��ب��ل وضيفه  ل��ق��اء ش��ب��اب  ن��ت��ي��ج��ة 
لقاءات  أول��ى  حساب  ضمن  التحدي، 
مرحلة الذهاب لفرق المجموعة األولى 

من بطولة الدوري.

األرب��ع��اء  مساء  ج��رت  التي  ال��م��ب��اراة 
الهادي  عبد   ( الحكم  صافرة  وقادتها 
طوال  الفريقان  فيها  حاول   ،) الحباس 
ال� 90 دقيقة الوصول إلى مرمى األخر، 
السيما وأن فريق التحدي أعتمد كثيراً 
و  أم��ادو  علي   ( الثنائي  تحركات  على 
محمد بوراوي ( باإلضافة إلى محترفه 

اليمني ) حمزة الريمي (.
خدمات  من  المنقوص  الجبل  شباب 
وال��ذي   ،) بوجليدة  حمدي   ( مدافعه 
عرقلته  إث��ر  األحمر  الكرت  ن��ال  ب��دوره 
 ) ب����وراوي  ) محمد  ال��ت��ح��دي  ل��الع��ب 
حاول بقدر المستطاع الحد من خطورة 
المؤدية  المنافذ  وأغلق جميع  التحدي، 
ال��م��ب��اراة  بعدها  لتنتهي  ش��ب��اك��ه،  إل��ى 

بالتعادل السلبي بينهما.
وعلى الجانب األخر لفرق المجموعة 
لقاء  السلبي على  التعادل  األول��ى، خيم 
ال��ص��داق��ة وض��ي��ف��ه األه��ل��ي ب��ن��غ��ازي، 
األول��ى  الجولة  منافسات  ضمن  وذل��ك 
الليبي  ال��دوري  من  الذهاب  مرحلة  من 

الممتاز لكرة القدم.
 ) ال��ه��ون��ي  محمد   ( الحكم  ص��اف��رة 
توسطت هذا اللقاء، السيما أن مساعي 
واضحة  كانت  البداية  منذ  منهما  كل 
والوصول  إيجابية  نتيجة  تحقيق  وهي 
من  األلعاب  تعددت  حيث  المراد،  إلى 
جانب الفريقان على أمل أن تتغير لوحة 
على  دقيقة   90 ال�  لتستمر  األه��داف، 
 ( بعدها  ليعلن  والمنوال،  الوتيرة  نفس 
محمد الهوني ( صافرة النهاية سلبية. 

رئيس مجلس النواب يجري اتصااًل هاتفيًا ببعثة نادي األخضر 
ِاْطَمَأّن خالله على صحة وسالمة العبي الفريق وأفراد البعثة

بطولة الدوري .. االتحاد يبدأ الدفاع عن لقبه .. وأبو سيلم يقلب 
تأخره.. والتعادل السلبي ُيخيم على مباريات المجموعة األولى

تأهل فريق االخضر  بجدارة  الى  دور 
32 مكرر ببطولة كأس االتحاد األفريقي 
لكرة القدم  " الكونفدرالية " على حساب  
التي  المباراة  في  التنزاني  ع��زام  فريق 

جرت  يوم االحد الماضي في تنزانيا  .
ذهابا  ف��وزه  بعد  االخضر  تأهل  وج��اء 
الفريق  على  نظيفة  بثالثية  بنغازي  في 
لدور  التأهل  نحو  قدما  ليضع  التنزاني 

المجموعات ببطولة الكونفدرالية .
 وك���ان���ت  بعثة ف��ري��ق  األخ��ض��ر قد 
تعرضت  في تنزانيا عقب تناول الفريق 
ودوار  إغماء  ح��االت  إل��ى  العشاء  وجبة 
إلى  أثرها  على  نقلوا  ال��ت��وازن  فقدان  و 
البعثة   اثرها  على  وجهت  المستشفى   
رس��ال��ة  إل��ى وزي���ر ال��ري��اض��ة واالت��ح��اد 
بعد  انه  فيها  اك��دوا  القدم   لكرة  الليبي 
أن  تبين  الطبية  الفحوصات  نتائج  ظهور 
مخدرة   م��ادة  استنشقوا  الفريق  أف���راد 
توازنه  الجسم  تفقد  التي  بنزودبازيين  
وذلك  وال���دوار،  اإلغماء  ح��االت  وتسبب 
إدارة  من  المعتمد  الطبي  التقرير  وف��ق 

المستشفى.
 وأصدرت وزارة الرياضة بيانا طالبت  
فيه االتحاد األفريقي "كاف" بفتح تحقيق 
الرياضة  وزارة  وحملت  بالواقعة   عاجل 
التنزانية المسؤولية الكاملة لما تعرضت 

له بعثة فريق  األخضر .
وك����ان الع��ب��و األخ��ض��ر ق��د ت��ع��رض��وا 
لمضايقات  منها عدم تمكنهم من دخول 
غرف خلع المالبس في حضور مندوبي 

االتحاد األفريقي لكرة القدم   

فريق االخضر يتأهل بجدارة الى الدور 32 
مكرر ببطولة كأس االتحاد األفريقي لكرة 

القدم على حساب عزام التنزاني 


