
التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة خالل 
مستشفى  عام  مدير  الماضية،  القريبة  الفترة 
التعليمي  وال����والدة  النساء  وأم���راض  األط��ف��ال 
بمدينة البيضاء السيد “محمود محمد ادريس” 
حيث  بالمستشفى،  اإلدارات  ُم��دراء  من  وع��دد 
تناول اللقاء المشاكل والعراقيل التي تحول دون 
استكمال صيانة وتجهيز المستشفى منذ سنوات 
في  المستشفى  لخدمات  الُملحة  الحاجة  رغم 

المنطقة.
المستشفى  إدارة  ق��ام��ت  اللقاء  خ��ت��ام  وف��ي 
المستشار  النواب  مجلس  رئيس  السيد  بتكريم 
لجهوده  تقديراً   ” العطاء  بدرع  صالح”  ”عقيلة 

التي يقدمها للوطن على كافة األصعدة.

رئيس مجلس النواب يلتقي مدير عام مستشفى األطفال وأمراض النساء والوالدة التعليمي بمدينة البيضاء
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باشاغا يبحث المختنقات واإلشكاالت 
التي تواجه البلديات
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مقرر مجلس النواب ”صالح قلمة” يشارك في 
احتفالية بُمناسبة االنتهاء من إعادة تجميع 

محاضر مجلس النواب والشيوخ والهيئة 
التأسيسية لدولة االستقالل

ص9

مجلس النواب يواصل جهوده تجاه 
إنهاء األزمة الليبية

ق�����ام ع���ض���وا م��ج��ل��س 
النواب سعيد امغيب وعبد 
السالم شوها، رفقة رئيس 
باشاغا،  فتحي  الحكومة 
ون��ائ��ب��ه ع��ل��ي ال��ق��ط��ران��ي 
والوزراء بالحكومة، بإجراء 
ج���ول���ة ت��ف��ق��دي��ة ب��م��دي��ن��ة 
المطار  شملت  ال��ك��ف��رة، 
وعدًدا  العام  والمستشفى 
م���ن ال���م���راف���ق ال��خ��دم��ي��ة 
وال���م���ن���اط���ق واألح����ي����اء 

بالمدينة.
وت�����م خ�����الل ال���ج���ول���ة 
على  االط���الع  التفقدية، 
واالحتياجات  المختنقات 

ال���ع���اج���ل���ة ال���ت���ي يُ��م��ك��ن 
أفضل  لتقديم  ت��وف��ي��ره��ا 

الخدمات للمواطنين.
الحكومة  رئيس  وأش��اد 
بالموقع  وال���وزراء،  ونائبه 
تتمتع  ال��ذي  اإلستراتيجي 
المجاور  الكفرة  مدينة  به 
ال��ج��وار  دول  م���ن  ل���ع���دٍد 
للمدينة  المشّرف  والتاريخ 

للجهاد  مركًزا  كانت  حيث 
والمجاهدين.

بدوره أكد باشاغا أهمية 
مدينة  مطالب  في  النظر 
تلبيتها  وض����رورة  ال��ك��ف��رة 
احتياجات  ك��اف��ة  وت��وف��ي��ر 
ال��ب��ل��دي��ة، م��ش��ي��ًرا إل��ى أن 
اهتماما  ت��ول��ي  ال��ح��ك��وم��ة 
المنطقة  ب��ه��ذه  ���ا  خ���اّصً

ال��م��ه��م��ة، م��ض��ي��ًف��ا ب��أن 
إص��دار  ب��ص��دد  الحكومة 
قرار إنشاء المنطقة الحرة 

الكفرة.
من جانبه أكد القطراني 
وما  الكفرة  بلدية  أهمية 
موقعها  وأه��م��ي��ة  ح��ول��ه��ا 
إلى  ��ا  الف��تً اإلستراتيجي، 
بالمنطقة  األزم��ة  لجنة  أن 
يترأسها  ال��ت��ي  ال��ش��رق��ي��ة 
تولي اهتماًما خاّصً لبلدية 
الكفرة والبلديات المجاورة 
ل���ه���ا م����ن ح���ي���ث ت��وف��ي��ر 
اإلم���ك���ان���ات ل��ق��ط��اع��ات��ه��ا 

الخدمية المهمة.

لرئيس  األول  النائب  التقى 
”ف��وزي  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
ال���ن���وي���ري” ب��م��ك��ت��ب��ه ف���ي ف��رع 
دي������وان م��ج��ل��س ال����ن����واب في 
الخميس  ي��وم  طرابلس  مدينة 
لمنظمة  العام  األمين  الماضي 
تونس  بجمهورية  “األرب��وس��اي” 
ال��س��ي��د “ن��ج��ي��ب ال���ق���ط���اري”، 
والمشرف العام للمنظمة السيد 
رئيس  بحضور  ماني”  “فيصل 
”خالد  السيد  المحاسبة  ديوان 

شكشك”.
الشق  ُمناقشة  اللقاء  وتناول 
الرقابي في عمل مجلس النواب 
تطور  اس��ت��ع��راض  ت��م  ح��ي��ث   ،
البلدين  ف��ي  ال��رق��اب��ي  ال��دي��وان 
بناء  إع��ادة  حيث  من  الشقيقين 
المتابعة  ع��ل��ى  ال��ق��ادر  ال��ك��ادر 
منهجيات  وتطوير  وال��م��راق��ب��ة 
باإلضافة  والمحاسبة،  الرقابة 
واإلستعانة  الرقمي  التحول  إلى 
العمل  ف��ي  ال��ح��دي��ث��ة  بالتقنية 

الرقابي.
االول  النائب  أك��د  جانبه  من 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب على 
الجهازين  بين  التنسيق  ض��رورة 
الرقابيين في البلدين الشقيقين 
واإلس����ت����ف����ادة م���ن ت��ج��ارب��ه��م��ا 
والتعاون بينهما والتنسيق في كل 
يعود على  بما  الدولية  المحافل 
والتقدم  بالتطور  وتونس  ليبيا 
وهنأهما على اإلتفاقية المبرمة 

بينهما األيام الماضية.

ع��ق��د ال���س���ادة أع��ض��اء ل��ج��ن��ة ال��ع��دل 
 ” النواب  بمجلس  الوطنية  والمصالحة 
ميلود األسود، عزالدين ابوراوي، انتصار 
الماضي  الخميس  يوم  اجتماعا   ” شنيب 
مدينة  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان  بمقر 
مستجدات  اإلج��ت��م��اع  وب��ح��ث   ، بنغازي 
تسليم المواطن الليبي ”ابوعجيلة مسعود 
المريمي” للواليات المتحدة األمريكية من 

الوقت  في  الوالية،  منتهية  الحكومة  قبل 
لوكربي،  قضية  ملف  فيه  أغ��ل��ق  ال���ذي 
المتخذة  كما ناقش اإلجتماع اإلج��راءات 
المؤسسات  كافة  م��ن  ال��ص��دد  ه��ذا  ف��ي 
للدفاع  العالقة  ذات  القضائية  والجهات 
مناقشة  وتمت  المخطوف،  المواطن  عن 
قبل  من  اتخاذها  يمكن  التي  االج��راءات 

مجلس النواب بهذا الشأن.

عضوا مجلس النواب سعيد امغيب وعبد السالم شوها يتفقدان عدًدا 
من المرافق في الكفرة رفقة رئيس الحكومة ونائبه

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي األمين العام لمنظمة “األربوساي” بجمهورية تونس

بحث مستجدات تسليم مواطن ليبي للواليات المتحدة األمريكية من قبل الحكومة منتهية الوالية

السادة  ال��ن��واب،  مجلس  رئيس  دع��ا 
الرسمية  الجلسة  إلى  المجلس  أعضاء 
ال��ن��واب  م��ج��ل��س  ب��م��ق��ر  ستنعقد  ال��ت��ي 
ببنغازي يوم الغد اإلثنين ، الموافق للثاني 

من شهر يناير الجاري.
مجلس  ي��ن��اق��ش  أن  ال��م��ت��وق��ع  وم���ن 
النواب -خالل جلسته- حزمة من األمور 
والقضايا المهمة على الصعيد السياسي 
وأبرز مستجدات األوضاع في البالد، كما 
النواب وجهات  السادة  يتداول  أن  يُتوقع 
النظر حيال الملف الخدمي واألمور التي 
والطرق  مباشر،  بشكل  المواطن  تمّس 

الناجعة لحلها.

ال��رئ��اس��ة  م��دي��ر مكنب ش���ؤون  وج���ه 
الفيتوري؛  جمعة  عوض  النواب  بمجلس 
إدارة  مجلس  رئيس  إل��ى  رسميا  كتابا 
المؤسسة الوطنية للنفط، حول إجراءات 

إنهاء السنة المالية.
تعليمات  على  بناء  أن��ه  الكتاب  وذك��ر 
عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس 
أو  ص��رف  ع��دم  منكم  “يطلب  ص��ال��ح؛ 
تحويل أية مبالغ مالية إلى أية جهة كانت، 
من تاريخ هذا الكتاب، إلى حين اعتماد 

ميزانية العام القادم 2023”.

رئيس مجلس النواب يدعو إلى عقد 
جلسة رسمية اإلثنين المقبل

إلنهاء السنة المالية .. مجلس النواب يوجه مؤسسة 
النفط بعدم صرف وتحويل أية مبالغ مالية 
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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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ش���ارك���ت رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
المستدامة  للتنمية  الوطنية 
ب��م��ج��ل��س ال����ن����واب ال��س��ي��دة 
”رب����ي����ع����ة أب������������وراص” ف��ي 
)دور  بعنوان  ح��واري��ة  جلسة 
اإلتحادات النسائية في تعزيز 
التي  اإلنتخابية(  المشاركة 
طرابلس  بالعاصمة  أقيمت 
بتنظيم  الماضي  األربعاء  يوم 
الليبي  النسائي  اإلت��ح��اد  من 
العام وبالتعاون مع المفوضية 

لالنتخابات  العليا  الوطنية 
بحضور ممثالت عن منظمات 
المعنية  ال��م��دن��ي  المجتمع 
ب���ال���م���رأة، ح��ي��ث ت���م خ��الل 

الجلسة القاء عدد من الكلمات 
التي تؤكد على دور المرأة في 
في  ومسؤولياتها  المجتمع 
الحياة السياسية واإلقتصادية 

كما  والثقافية،  واإلجتماعية 
ت��ق��دي��م ع���دد م��ن أوراق  ت��م 
حول  ت��م��ح��ورت  ال��ت��ي  العمل 
أه��م��ي��ة ص����وت ال���م���رأة في 
المشاركة اإلنتخابية والسالم 

والمرأة.
وشهدت الجلسة مداخالت 
استعرض  المشاركات  بعض 
قد  التي  التحديات  خاللها 
ت��واج��ه م��ش��ارك��ة ال��م��رأة في 

اإلنتخابات المرتقبة.

رئيس  النواب-  مجلس  عضو  شاركت 
وال��ت��رب��وي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ش��ؤون  لجنة 
بالبرلمان  والشباب  وال��م��رأة  والثقافية 
المؤتمر  ف��ي  ال��الف��ي”؛  “أح���الم  العربي 
والسياسات  واألنظمة  للقوانين  الدولي 
والتخطيط اللغوي، الذي ُعقد تزامنا مع 
18من  في  العربية  للغة  العالمي  اليوم 
ديسمبر، بمقر جامعة الدول العربية في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
أشارت  بليحق؛  الله  عبد  النواب  مجلس 
“الالفي” إلى أن مشاركة ممثلي البرلمان 
العربي خالل الؤتمر؛ تركزت على الجهود 
للنهوض  العربي  البرلمان  من  المبذولة 
باللغة العربية، ومنها القانون االسترشادي 
بين  شراكة  نتاج  كان  ال��ذي  العربية  للغة 

للغة  الدولي  والمجلس  العربي  البرلمان 
العربية.

وأض����اف����ت ال����الف����ي؛ أن����ه ت���م خ��الل 
المستوى  على  الخبرات  تبادل  المؤتمر 
يخدم  بما  وال��دول��ي  واإلقليمي  الوطني 
واسعة  بمشاركة  وذل��ك  العربية،  اللغة 
الدول  وممثلي  واألكاديميين  الخبراء  من 

العربية، باإلضافة إلى المنظمات الدولية.
سنوية  جائزة  إط��الق  المؤتمر  وشهد 
للغة العربية بالتعاون بين البرلمان العربي 
تهدف  العربية،  للغة  الدولي  والمجلس 
والمؤسسات  الشخصيات  تحفيز  إل��ى 
التي تعمل من أجل الحفاظ على عراقة 

وأصالة رمز الهوية الثقافية العربية.

ش��������ارك م����ق����رر م��ج��ل��س 
قلمة”  ”صالح  السيد  النواب 
أقامها  التي  االحتفالية  ف��ي 
ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ل��ل��دول��ة 
بفندق  الماضي  االثنين  ي��وم 
ال����م����ه����اري ف����ي ال��ع��اص��م��ة 
طرابلس بُمناسبة االنتهاء من 
إعادة تجميع محاضر مجلس 

ال���ن���واب وال��ش��ي��وخ وال��ه��ي��ئ��ة 
االستقالل  لدولة  التأسيسية 
على  بناًء  ونشرها،  وطباعتها 
المجلس  م��ن  رس��م��ي��ة  دع���وة 
عدد  بحضور  للدولة  األعلى 
م���ن ال��م��س��ؤول��ي��ن وس���ف���راء 
والنشطاء  ليبيا  ل��دى  ال���دول 

والمهتمين.

اج��ت��م��ع ف��ي م��دي��ن��ة س��رت 
يوم الخميس الماضي، رئيس 
لجنة متابعة األجهزة الرقابية 
هدية،  زاي��د  النواب  بمجلس 
الشؤون  لجنة  رئيس  ونائب 
قويرب؛  الدين  عز  الداخلية 
بالحكومة  الداخلية  وزير  مع 
لواء عصام أبوزريبة، بحضور 
محمد  الداخلية  لجنة  عضو 

اجدّيد.
–خالل  الحاضرون  ناقش 
االجتماع- حزمة من الملفات 
االه��ت��م��ام  ذات  وال��م��س��ائ��ل 
عمل  وخ���ط���ة  ال���م���ش���ت���رك، 
وتحّركاتها  الداخلية  وزارة 
األمن وحفظ  لتعزيز  الرامية 

االس����ت����ق����رار، وال����ح����د م��ن 
الظواهر  ومكافحة  الجريمة 
ال��س��ل��ب��ي��ة ب��م��خ��ت��ل��ف م���دن 

ومناطق البالد.
وحسبما أفاد مكتب اإلعالم 

األمني بوزارة الداخلية، فقد 
إلى  أيًضا  الحاضرون  تطّرق 
باإلضافة  الميزانية،  مقترح 
الوزير  زي��ارات  تفاصيل  إلى 
–األيام القليلة الماضية- إلى 

والشرقية  الجنوبية  المناطق 
وال����غ����رب����ي����ة، وال���م���ش���اك���ل 
وال��ع��راق��ي��ل واالح��ت��ي��اج��ات 
العمل  يتطلبها  التي  الالزمة 

األمني.

شاركت رئاسة ديوان مجلس النواب في اجتماع المائدة 
الرابع الذي ُعقد عبر اإلتصال المرئي  المستديرة الدولي 
ودعم  البرلمانات  لدعم  المشتركة  المبادئ   ” عنوان  تحت 
سياسة التوجه نحو البرلمانات الرقمية” ، وذلك بمشاركة 
األُمناء العامون لبرلمانات ثمانية وأربعين دولة ، حيث مثل 
السيد رئيس ديوان مجلس النواب السيد ” عبدالله المصري 

الفضيل ” نائب رئيس الديوان السيد ” رسمي بالروين “.
وأكد نائب رئيس الديوان خالل مشاركته بأن االتجاه نحو 
الرقمنة في عمل البرلمانات أو ما يعرف بالبرلمانات الذكية 
ويحقق  الحقوق   يحفظ  بما  األداء  كفاءة  من  للرفع  يأتي 
المزيد من الرفاه للشعوب الممثلة في هذه الكيانات، مضيفاً 
بأنه من الضروري أن تستخدم الرقمنة  كوسيلة من وسائل 
معايرة مدى القرب او البعد  من تحقيق المبادئ المشتركة 
التي تم وضعها ، مع األخذ في االعتبار التكاتف والتعاون 
البرلمان  أعضاء  بين  الخبرات  وت��ب��ادل  والتقني  ال��م��ادي 
المستوى  على  تغيرات  من  نشهده  فيما  خاصة    ، الدولي 
الجيوسياسي في التوجه نحو الديمقراطية وترسيخ مبادئها  

في دول كانت تحكم بما يعرف بالنظام الشمولي.
كما أكد على ضرورة األخذ في االعتبار درجات التفاوت 
بين الدول األعضاء في الواقع االجتماعي والمادي والثقافي.
ويهدف اإلجتماع إلى مواكبة التطورات في عالم متسارع 
التغيير و الوقوف على كيفية ومدى االستعداد واالستشراف 

المستقبلي للوصول إلى أعلى وأكفأ مستويات األداء ” .
لدعم  المستديرة  المائدة  مؤتمر  ب��أن  بالذكر  الجدير 
البرلمانات والتحول المستقبلي نحو الرقمنة ُعقد على ضوء 
التجهيز للذكرى السنوية العاشرة للمبادي المشتركة والتي 

ستقام في عام 2024م

مقرر مجلس النواب ”صالح قلمة” يشارك في احتفالية بُمناسبة االنتهاء من إعادة 
تجميع محاضر مجلس النواب والشيوخ والهيئة التأسيسية لدولة االستقالل

اجتماٌع للجنَتي الداخلية ومتابعة األجهزة الرقابية بمجلس النواب مع أبوزريبة

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تشارك في جلسة حوارية 
بعنوان )دور اإلتحادات النسائية في تعزيز المشاركة اإلنتخابية(

“الالفي” تشارك في المؤتمر الدولي للقوانين واألنظمة والسياسات والتخطيط اللغوي بالقاهرة

رئاسة ديوان مجلس النواب تشارك في اجتماع 
المائدة المستديرة الدولي الرابع
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تابع رئيس الحكومة – فتحي باشاغا – 
سير العمل بوزارة الحكم المحلي، والوضع 
مع  له  لقاء  في  وذلك  بالبلديات،  الخدمي 
الضاوي  سامي   – المحلي  الحكم  وزي��ر 
الحكوم�ة  رئيس  لشؤون  ال�دولة  ووزي��ر   –

ومجلس الوزراء محمد فرحات.
الوزراء  الذي عقد بديوان رئاسة  اللقاء 
الماضي،  الثالثاء  ي��وم  س��رت  مدينة  ف��ي 
الصيانة  م��ش��اري��ع  متابعة  أي��ض��اً  ت��ن��اول 
التطوير  وم��ش��اري��ع  وال���دوري���ة،  ال��ع��اج��ل��ة 
البلديات  عمل  تعترض  التي  والمختنقات 
في  تنفيذها  المستهدف  المشاريع  وإدراج 

العام 2023.

وزي��ر  وّج���ه  ق��د  الحكومة  رئ��ي��س  وك���ان 
المحلية  المجالس  بتمكين  المحلي  الحكم 
ومتابعة  القرار،  المشاركة في صناعة  من 
المجالس  انتخابات  مراقبة  لجنة  أداء 
االجتماع  ف��ي  إق��راره��ا  ت��م  التي  البلدية، 
المنعقد  ال���وزراء  لمجلس  الثالث  ال��ع��ادي 

بمدينة بنغازي.
للجه��ات  إخطار  تقديم  إلى  باإلضافة 
التابع��ة للوزارة كافة، بالش��روع في إع��داد 
على  بالتركيز  العام�ة،  الميزانية  وتجهيز 
كل  ف��ي  للمواطنين  المقدمة  ال��خ��دم��ات 

مناطق ليبيا.

زار وزير الصحة، عثمان عبد الجليل، 
بمدينة  الصحية  ال��م��راف��ق  م��ن  ع����دًدا 
الكفرة، يوم األربعاء الماضي، وذلك على 
هامش زيارته للمدينة رفقة رئيس الوزراء 

ونائبه.
للنساء  الكفرة  مركز  الزيارة  استهدفت 
الخارجية  العيادات  تفقد  حيث  وال��والدة، 
وجناح اإليواء والعمليات، كما تسلم نسخة 
العام  خ��الل  للمركز  السنوي  التقرير  من 
مذكرة  استالمه  إل��ى  باإلضافة   ،2022
والصعوبات  العراقيل  أبرز  عن  تفصيلية، 
انسحاب  بعد  خاصة  المركز،  تواجه  التي 

الشركة المشغلة.
بالعناصر  زيارته  خالل  الوزير  والتقى 
التي  بالمركز  المساعدة  والطبية  الطبية 
بتنفيذ  ووعد  به  تقوم  الذي  بدورها  أشاد 

دورات تدريبية لهم، واتجه بعدها إلى مركز 
حيث  الطبيعي،  للعالج  اإلي��وائ��ي  الكفرة 
واستفسر  واحتياجاته  المركز  حالة  تفقد 
تواجه سير  التي  والصعوبات  عن خدماته 

عمل المركز.
الطوارئ  غرفة  الجليل،  عبد  تفقد  كما 
وأثنى  بالمركز  الموجودة  الكفرة  الصحية 
جميع  خاللها  من  وتفقد  عملها  آلية  على 

بالمدينة  الصحية  بالمرافق  اإلحصائيات 
والتوزيع المكاني لها.

الجليل  عبد  تفقد  ال��زي��ارة،  ختام  وف��ي 
مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي – 
الكفرة، واطلع على سير العمل بالمستشفى 
وزيارة األقسام وأثنى على المجهودات التي 
يقدم  الذي  الكبير  المرفق  هذا  في  تبذل 

خدماته لعدٍد من البلديات.

نّفذت الحكومة، صيانة لمركز القدرات 
ال��وح��ي��ش��ي، عقب  ب��م��ن��ط��ق��ة  ال��ذه��ن��ي��ة 
التي أصدرها رئيس  المباشرة  التوجيهات 
مجلس الوزراء فتحي باشاغا، خالل زيارته 

الميدانية للمركز.
حيث شملت هذه الصيانة التي شرعت 

تجهيز  المتعاقدة  ال��ش��رك��ات  إح���دى  بها 
سور  وترميم  ال��ن��واق��ص،  وتوفير  المركز 
وبوابة المركز، وكذلك إعادة تهيئة األجزاء 

المتهالكة منه.
العاجلة،  اإلج���راءات  هذه  تضمنت  كما 
ال��ت��ي ت��م��ت ب���إش���راف غ��رف��ة ال���ط���وارئ 

المركز  م��راف��ق  تهيئة  إع���ادة  والتنظيم، 
جلوس  أم��اك��ن  صيانة  ف��ي  تتمثل  وال��ت��ي 
زوار المركز. باإلضافة إلى تجهيز دورات 
المياه، ودعم المركز بالمعدات الكهربائية 
لضمان  مياه؛  وسخانات  تبريد  أجهزة  من 

راحة الموظفين والنزالء.

االجتماعية،  الشؤون  وزير  أجرى 
المبروك غيث، يوم األربعاء الماضي، 
جولة تفقدية صحبة وفد من الوزارة 
بنغازي،  االجتماعية  ال��ش��ؤون  لفرع 
ح��ي��ث ك����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه رئ��ي��س 

وموظفو الفرع.
وذكرت وزارة الشؤون االجتماعية، 
أن���ه ت���م خ���الل ال��ج��ول��ة ال��ت��ف��ق��دي��ة 
االطالع على سير العمل، والخدمات 
يقدمها  التي  واإلنسانية  االجتماعية 

الفرع.
بدوره أشاد الوزير بجهود موظفي 
الخدمات  تقديم  خ��الل  م��ن  ال��ف��رع 
ظل  ف��ي  منتظم  بشكل  للمواطنين، 

عدم توفر اإلمكانات الكافية.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الزيارة، 
بكافة  الوزير  اهتمام  إطار  في  تأتي 
ليبيا،  في  االجتماعية  الشؤون  فروع 
ومتابعة وتقييم ما تقدمه للمجتمع من 

أعمال وبرامج اجتماعية وإنسانية.

فتحي  الحكومة  رئيس  بحث 
ب���اش���اغ���ا، م���ع وزي�����ر ال��ح��ك��م 
المحلي سامي الضاوي، ووزير 
األش���غ���ال ال��ع��ام��ة ن��ص��ر ش��رح 
واإلشكاالت  المختنقات  البال، 

التي تواجه البلديات.
بمقر  عقد  ال��ذي  االجتماع 
ال���وزراء بمدينة  دي���وان رئ��اس��ة 
سرت يوم الخميس الماضي، تم 
التي  المشاريع  مناقشة  خالله 
الميزانية  تم استكمالها، ضمن 
األش��غ��ال  ل����وزارة  المخصصة 

مدى  على  وال��وق��وف  ال��ع��ام��ة، 
المحلي  الحكم  وزارة  جاهزية 
المجالس  انتخابات  النطالق 

البلدية.
وت����ط����رق االج����ت����م����اع إل���ى 

ال��وزارت��ي��ن  أداء  اس��ت��ع��راض 
وخ��ط��ط ع��م��ل��ه��ا وال��م��ش��اري��ع 
من  التنفيذ  ت��ح��ت  ال��ُم��درج��ة 
المستعجلة،  الصيانات  بينها 
والمؤسسات  للطرق  والدورية 

ال��ع��ام��ة وأع���م���ال اإلن���ش���اءات 
والتطوير التي تنتظم عدداً من 

المرافق الخدمية.
وكان رئيس الحكومة فتحي 
الجوالت  أج��رى  قد  باشاغا، 
استهدفت  ال��ت��ي  ال��م��ي��دان��ي��ة 
والبلديات،  المدن  من  ع��دًدا 
وذل������ك ف����ي إط������ار ج���ه���وده 
التي  المشاكل  لحل  الحثيثة 
وآلية  الخدمات،  قطاع  تواجه 
بوضع حلول جذرية  معالجتها 

ومستدامة.

رئيس الحكومة يتابع سير العمل بوزارة الحكم المحلي

وزير الصحة يتفقد عدًدا من المرافق الصحية بالكفرة

الحكومة تنّفذ صيانة عاجلة لمركز القدرات الذهنية بمنطقة الوحيشي

غيث يتفقد سير العمل بفرع الشؤون االجتماعية في بنغازي

باشاغا يبحث المختنقات واإلشكاالت التي تواجه البلديات

إدري��س  السيد  النواب  مجلس  عضو  بحضور 
عمران، قام نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي 
فرج القطراني يوم الخميس الماضي، رفقة وزير 
الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، ووزير التعليم 
السيد  اإلستثمار  ووزي��ر  الجديد،  جمعه  السيد 
علي السعيدي، وعميد بلدية البيضاء السيد علي 

حسين ومدير آمن البيضاء اللواء خالد البسطة،
بعد  ال��ق��روي  مسه  مستشفى  إفتتاح  ب��إع��ادة   
له  أج��ري��ت  التي  الصيانة  عمليات  م��ن  اإلنتهاء 
وتجهيزه بالمعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية 

الالزمة واألدوية. 
وأكد نائب رئيس الوزراء خالل إفتتاح مستشفى 
مسه القروي على أن الحكومة الليبية تولي إهتمام 
خاص بقطاع الصحة ، وانها تضع هذا الملف في 
مقدمة إهتماماتها حتى تتمكن كافة المستشفيات 
الخدمات  أفضل  تقديم  من  الصحية  والمراكز 

للمواطنين .

ناقش وزير الخدمة المدنية، محمود أبو نعامة، 
خطة  يونس،  بن  علي  البحرية،  الثروة  وزي��ر  مع 
إعادة هيكلة وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة 

لها بما يتماشى مع المهام المناطة بها.
ب��وزارة  اإلع��الم��ي  المكتب  أورده  ما  وبحسب 
موضوع  بحثا  الجانبين  ف��إن  البحرية،  ال��ث��روة 
التضخم في الم الك الوظيفي بالوزارة، من خالل 
ذوي  وتمكين  القائم  الوضع  لمعالجة  آلية  وضع 

الخبرات الفنية والمهنية.
تدريبة  خطط  وض��ع  مكانية  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
س��واًء  أه��داف��ه  تحقيق  بغية  بالقطاع،  للنهوض 
إيرادات  في  المساهمة  أو  محلياً  اإلنتاج  بتوفير 

الموازنة العامة للدولة.

أنها  لالنتخابات،  العليا  المفوضية  أعلنت 
استهدفت  التي  االنتخابية  العملية  على  أشرفت 
النسائي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  انتخاب 

الليبي، ومقررته، وعضوتي مجلس إدارته.
وبحسب ما أفادت به النائب األول لالتحاد نانا 
يوسف الكوافي أن الدورة االنتخابية في االتحاد، 

تعقد كل 3 سنوات.
االنتخابات  أن هذه  إلى  النائب األول  وأشارت 
يتم  ول��م  المباشر  الحر  االق��ت��راع  طريق  عن  تتم 

اعتماد نظام المحاصصة.
وذكرت المفوضية، أن الناخبات اجتمعن وهن 
يمثلن 12 اتحاداً نوعياً موزعين على كامل التراب 

الليبي.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة 
يفتتحان مستشفى مسه القروي 

وزير الثروة البحرية يناقش مع وزير 
الخدمة المدنية إعادة هيكلية الوزارة 

مفوضية االنتخابات تشرف على انتخاب 
الجمعية العمومية لالتحاد النسائي 
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إعداد/ محمد العكاري 
رئيس مجلس النواب ورئيس 
االس��ت��ش��اري،  ال��دول��ة  مجلس 
بشأن  مشتركا  بيانا  يصدران 
المحكمة  اس��ت��ح��داث  ق��ان��ون 

الدستورية
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  أص���در 
رئيس  و  صالح  عقيله  المستشار 
خالد  االستشاري  ال��دول��ة  مجلس 
المشري، بيانا مشتركا بشأن قانون 
الدستورية،  المحكمة  استحداث 
أكدا فيه االتفاق على عدم إصدار 
ال���ق���ان���ون ال���خ���اص ب��اس��ت��ح��داث 
ال  أن  بُغية  الدستورية،  المحكمة 
يتعارض هذا القانون مع مخرجات 
ال��ق��اع��دة ال��دس��ت��وري��ة، وال��رغ��ب��ة 
الدستوري  االستحقاق  إنجاز  في 

كأساس للعملية االنتخابية.
البيان المشترك جاء بعد أن وجه 
االستشاري  الدولة  مجلس  رئيس 
الّنّواب،  مجلس  رئيس  إلى  خطاًبا 
بتعليق  ص��ال��ح،  عقيله  المستشار 
المجلسين  رئاستا  بين  التواصل 
مبيناً  المشتركة،  اللجان  وع��م��ل 
فيه ضرورة إلغاء قانون استحداث 

المحكمة الدستورّية. 
والدولة  ال��ن��واب  مجلس  رئيسا 
هذا  أن  على  بيانهما  ف��ي  ش���ددا 
اإلتفاق آتى تعاطياً مع رفض مجلس 
الدولة لتصويت مجلس النواب على 
مشروع قانون استحداث المحكمة 
لطمأنة  ب��اإلض��اف��ة  ال��دس��ت��وري��ة، 
ال��س��ي��اس��ي��ة بشأن  ك��ل األط�����راف 
واستشعاًرا  القانون،  حول  الجدل 
ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وت��ق��دي��ًرا 

للظروف التي يمر بها الوطن.
صالح  عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار 
ي��ت��اب��ع ع��م��ل م��ج��ل��س األم���ن 

القومي
النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
مستشار  صالح،  عقيله  المستشار 
األم���ن ال��ق��وم��ي ال��ل��ي��ب��ي إب��راه��ي��م 

بوشناف في مكتبه بمدينة القبة.
وأْط���ل���ع ال��م��س��ت��ش��ار إب��راه��ي��م 
بوشناف رئيس مجلس النواب على 
وخطوات  الخارجية،  زياراته  نتائج 
ت��أس��ي��س م��ج��ل��س األم����ن ال��ق��وم��ي 
القوانين  ومشاريع  لتجمع س ص، 
القومي  األم��ن  مجلس  يعتزم  التي 
طرحها على مجلس النواب، إضافة 
بالعملية  ال��دف��ع  سبل  بحث  إل��ى 

السياسية إلى األمام.
منظمة  مع  يبحث  النويري 
تطوير  التونسية  "األربوساي" 

الديوان الرقابي في البلدين
لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
النويري  ف���وزي   " ال��ن��واب  مجلس 
مجلس  دي���وان  ف��رع  ف��ي  بمكتبه   "
ال���ن���واب ف���ي م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س؛ 
"األربوساي"  لمنظمة  العام  األمين 
القطاري،  نجيب  تونس  بجمهورية 
المحاسبة  دي���وان  رئيس  بحضور 

خالد شكشك، ومشرف المنظمة.

الرسمي  المتحدث  ع��ن  ون��ق��اًل 
باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، 
ناقش اللقاء الشق الرقابي في عمل 
ال��دي��وان  وت��ط��ور  ال��ن��واب،  مجلس 
الشقيقين  البلدين  ف��ي  ال��رق��اب��ي 
القادر  الكادر  بناء  إعادة  حيث  من 
وتطوير  والمراقبة  المتابعة  على 
والمحاسبة،  ال��رق��اب��ة  منهجيات 
ع������الوًة ع��ل��ى ال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي 

واالستعانة بالتقنية الحديثة.
التنسيق  ض���رورة  النويري  أك��د 
ليبيا  في  الرقابيين  الجهازين  بين 
تجاربهما،  من  واالستفادة  وتونس، 
مشيًرا إلى أهمية التعاون والتنسيق 
كل  ف��ي  الشقيقين  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن 
على  يعود  بما  الدولية،  المحافل 
الجانبين بالتطور والتقدم، متوجًها 
الرقابيين،  الجهازين  إلى  بالتهنئة 
بينهما  المبرمة  االتفاقية  بشأن 

األيام الماضية
الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنتا 
وال����دف����اع واألم������ن ال��ق��وم��ي 
إعالن  ترفض  النواب  بمجلس 
ترسيم  واح��د  جانب  من  مصر 

الحدود مع ليبيا
الخارجية  الشؤون  لجنة  أعربت 
ول��ج��ن��ة ال���دف���اع واألم����ن ال��ق��وم��ي 
بمجلس النواب عن بالغ استغرابهما 
إلع����الن م��ص��ر م��ن ج��ان��ب واح��د 
أي  دون  ليبيا،  مع  الحدود  ترسيم 
الوقت  هذا  في  مسبقة  مشاورات 
ال��ص��ع��ب ال�����ذي ت��م��ر ب���ه ال��ب��الد 
في  الليبية  المصالح  ينتهك  مما 

المتوسط. 
وقالت اللجنتان في بيان مشترك: 
لروح  تجاوزا  يعد  اإلعالن  إن هذا 
وانتهاًكا  ال��ج��وار  وحسن  األخ���وة، 
القبول  يمكن  ال  الليبية  للسيادة 
عادل  غير  الترسيم  أن  وأكدتا  به، 
ويتعدى  ال��دول��ي  القانون  بموجب 
الليبية  الحدود  على  واضح  بشكل 

البحرية.
رفضهما  اللجنتان  أك���دت  كما 
طلبهما  مجددتين  اإلع��الن،  لهذا 
م��ن ال��ج��ان��ب ال��م��ص��ري ب��ض��رورة 

التراجع الفوري عن إعالنه.
واعتبرت اللجنتان أن ذلك يسيء 
البلدين،  بين  التاريخية  للعالقات 
وق��ال��ت��ا: "ي��ت��وق��ع م��ن األش��ق��اء في 

الظروف  مراعاة  مصر  جمهورية 
ليبيا، وأن  التي تمر بها  السياسية 
ذات��ه يعد سابقة  اإلع��الن في حد 
البلدين  بين  العالقات  تاريخ  في 
حيث كانت مصر دوما سندا لليبيا 

في األزمات".
ألعضاء  مثمرة  م��ش��ارك��ات 
مجلس النواب محليًا وخارجيًا

ش����ارك م��ق��رر م��ج��ل��س ال��ن��واب 
التي  االحتفالية  في  قلمة؛  صالح 
للدولة  األع��ل��ى  المجلس  أق��ام��ه��ا 
العاصمة  ف��ي  ال��م��ه��اري  ب��ف��ن��دق 
طرابلس بُمناسبة االنتهاء من إعادة 
ال��ن��واب  مجلس  محاضر  تجميع 
لدولة  التأسيسية  والهيأة  والشيوخ 

االستقالل وطباعتها ونشرها.
باسم  الرسمي  المتحدث  وأف��اد 
بليحق؛  الله  عبد  ال��ن��واب  مجلس 
دعوة  على  بناًء  ذلك  جاء  ذلك  أن 
رس��م��ي��ة م���ن ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
المسؤولين  عدد  وبحضور  للدولة، 
وسفراء الدول لدى ليبيا والنشطاء 

والمهتمين . 
للقوانين  ال��دول��ي  المؤتمر 
واألن����ظ����م����ة وال���س���ي���اس���ات 

والتخطيط اللغوي
ال��ن��واب  مجلس  عضو  ش��ارك��ت 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس 
وال��ت��رب��وي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���م���رأة 
أحالم  العربي  بالبرلمان  والشباب 
ال��الف��ي ، ف��ي ال��م��ؤت��م��ر ال��دول��ي 
والسياسات  واألن��ظ��م��ة  للقوانين 
ُعقد  ال���ذي  ال��ل��غ��وي،  والتخطيط 
ت��زام��ن��ا م��ع ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي للغة 
العربية في 18من ديسمبر، بمقر 
جامعة الدول العربية في العاصمة 

المصرية القاهرة.
مشاركة ممثلي البرلمان العربي 
خالل الؤتمر؛ تركزت على الجهود 
العربي  ال��ب��رل��م��ان  م��ن  ال��م��ب��ذول��ة 
ومنها  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  للنهوض 
العربية  للغة  االسترشادي  القانون 
الذي كان نتاج شراكة بين البرلمان 
ال��ع��رب��ي وال��م��ج��ل��س ال��دول��ي للغة 

العربية.
خالل  تم  أنه  الالفي؛  وأضافت 
ال��م��ؤت��م��ر ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات على 
ال��م��س��ت��وى ال��وط��ن��ي واإلق��ل��ي��م��ي 
العربية،  اللغة  يخدم  بما  والدولي 

وذلك بمشاركة واسعة من  الخبراء 
واألك��ادي��م��ي��ي��ن وم��م��ث��ل��ي ال����دول 
المنظمات  إلى  باإلضافة  العربية، 

الدولية.
النائب ربيعة أبوراس تشارك 
ف���ي ح���واري���ة ح����ول ال��م��رأة 

واالنتخابات
الوطنية  اللجنة  رئيس  شاركت 
للتنمية المستدامة بمجلس النواب 
ربيعة أبوراص، في حوارية بعنوان: 
"دور االتحادات النسائية في تعزيز 

المشاركة االنتخابية".
من  بتنظيم  ال��ح��واري��ة  وج���اءت 
في  العام  الليبي  النسائي  االتحاد 
ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س، وب��ال��ت��ع��اون 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ف��وض��ي��ة  م��ع 
لالنتخابات، وذلك بحضور ممثالت 
لمنظمات المجتمع المدني المعنية 

بشؤون المرأة.
من  ع��دي��د  تخللها  ال���ح���واري���ة 
المرأة  دور  أك��دت  التي  الكلمات 
في  ومسؤولياتها  المجتمع،  ف��ي 
واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية  ال��ح��ي��اة 
وأوراق  والثقافية،  واالجتماعية 
أهمية صوت  حول  تمحورت  عمل 
االنتخابية  المشاركة  ف��ي  ال��م��رأة 
تضمنت  كما  وال���م���رأة،  وال��س��الم 
المشاركات  بعض  من  م��داخ��الٍت 
التي  التحديات  استُعرضت عبرها 
ق��د ت��واج��ه م��ش��ارك��ة ال���م���رأة في 

االنتخابات المرتقبة في البالد.
ومتابعة  الداخلية  لجنتي 
بمجلس  ال��رق��اب��ي��ة  األج��ه��زة 
النواب  يجتمعون مع أبوزريبة

متابعة  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  اج��ت��م��ع 
النواب  بمجلس  الرقابية  األجهزة 
زاي���د ه��دي��ة، ون��ائ��ب رئ��ي��س لجنة 
الشؤون الداخلية عز الدين قويرب؛ 
لواء  بالحكومة  الداخلية  وزير  مع 
عضو  بحضور  أب��وزري��ب��ة،  ع��ص��ام 

لجنة الداخلية محمد اجدّيد.
ن����اق����ش ال����ح����اض����رون خ���الل 
االجتماع المنعقد في مدينة سرت 
والمسائل ذات  الملفات  حزمة من 
عمل  وخطة  المشترك،  االهتمام 
الرامية  وتحّركاتها  الداخلية  وزارة 
االستقرار،  وحفظ  األم��ن  لتعزيز 
ومكافحة  ال��ج��ري��م��ة  م��ن  وال��ح��د 
مدن  بمختلف  السلبية  الظواهر 

ومناطق البالد.
مقترح  إلى  الحاضرون  وتطّرق 
تفاصيل  إلى  باإلضافة  الميزانية، 
القليلة  األي�����ام  ال���وزي���ر  زي�����ارات 
الجنوبية  المناطق  إل��ى  الماضية 
والمشاكل  وال��غ��رب��ي��ة،  وال��ش��رق��ي��ة 
الالزمة  واالحتياجات  والعراقيل 

التي يتطلبها العمل األمني.
زيارة لمدينة الكفرة 

شارك عضو مجلس النواب عن 
في  أمغّيب،  سعيد  الكفرة  مدينة 
ال���وزراء  مجلس  رئ��ي��س  استقبال 
علي  نائبه  رف��ق��ة  ب��اش��اغ��ا  فتحي 
ال��ق��ط��ران��ي، ول��ف��ي��ف م��ن ال����وزراء 
بالحكومة، في زيارٍة جاءت للوقوف 
العامة  ع��ل��ى األوض����اع  ك��ث��ب  ع��ن 

والخدمية بالمنطقة.
واس��ت��ه��ل��ت رئ���اس���ة ال��ح��ك��وم��ة 
حكماء  مع  اجتماع  بعقد  جولتها، 
الكفرة  م��دي��ن��ة  وم��ج��ل��س  وأع��ي��ان 
البلدي، حيث استعرض الحاضرون 
تعاني  التي  والمختنقات  المشاكل 
التي  وال��ع��ق��ب��ات  ال��م��دي��ن��ة،  منها 
ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  أداء  ت��ع��ت��رض 
وال���م���راف���ق ال��ع��ام��ة ف���ي ت��ق��دي��م 
للمواطنين،  الضرورية  الخدمات 
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال���م���ي���اه وال��ك��ه��رب��اء 
والمواصالت، وآلية صيانة وتطوير 

البنى التحتية لمطار الكفرة.
بصيانة  حكومية  تعليمات 
ودي��وان  ال��ن��واب  مجلس  مقر: 
واإلدارات  المجلس  رئ��اس��ة 

التابعة له
وّجه رئيس مجلس الوزراء فتحي 
باشاغا، الشركة المنفذة في مدينة 
طبرق ألعمال صيانة مقر: مجلس 
المجلس  رئ��اس��ة  ودي����وان  ال��ن��واب 
ب��ض��رورة  ل��ه؛  التابعة  واإلدارات 
اس��ت��ك��م��ال اإلن���ش���اءات واألع��م��ال 
المحدد وفق  الوقت  الهندسية في 

المقايسات المعتمدة.
جاء ذلك خالل زيارته إلى مدينة 
القطراني  علي  نائبه  رفقة  طبرق، 
والمسؤولين  ال���وزراء  م��ن  ولفيف 
ب��ال��ح��ك��وم��ة؛ ل��ل��وق��وف ع���ن كثب 
المقدمة  الخدمات  مستوى  على 

للمواطني
م��ج��ل��س ال����ن����واب ي��وج��ه 
صرف  بعدم  النفط  مؤسسة 

وتحويل أية مبالغ مالية
وجه مدير مكتب شؤون الرئاسة 
ع����وض جمعة  ال���ن���واب  ب��م��ج��ل��س 
رئيس  إلى  رسميا  كتابا  الفيتوري؛ 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
للنفط، حول إجراءات إنهاء السنة 

المالية.
وذك����ر ال��ك��ت��اب أن���ه ب��ن��اء على 
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  تعليمات 
يطلب  ص��ال��ح؛  عقيله  المستشار 
أية  تحويل  أو  ص��رف  ع��دم  منكم 
مبالغ مالية إلى أية جهة كانت، من 
تاريخ هذا الكتاب، إلى حين اعتماد 

ميزانية العام القادم 2023.

مجلس النواب يواصل جهوده تجاه إنهاء األزمة الليبية
يواصل مجلس النواب مساعيه الوطنية الرامية لوحدة الوطن لتكون مصلحة ليبيا  واملواطن  دائمًا على رأس أولوياته  لقاءات عديدة 
لرئيس مجلس النواب  املستشار عقيله صالح والسادة النواب  ومباحثات  سياسية متس الشأن الداخلي واخلارجي لليبيا أبرز ما قام به 

مجلس النواب خالل األسبوع املاضي  نسلط عليه الضوء خالل هذا العدد من قبة البرملان 
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أسامة  والمالية  التخطيط  وزير  أصدر 
الممولة من  الجهات  إلى  توجيهات  حماد، 
بالضوابط  بالتقيد  كاّفة،  العامة  الخزانة 
نهاية  في  بها  االلتزام  الواجب  والقواعد 

السنة المالية.
جاءت هذه التوجيهات بناًء على المنشور 
رقم )5( لسنة 2022م، وتنفيذاً لألحكام 
للدولة  المالي  النظام  قانون  في  ال���واردة 
والمخازن،  والحسابات  الميزانية  والئحة 

واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد 
والمسؤوليات  لالختصاصات  ممارستها 

القواعد  ه��ذه  بمقتضى  إل��ي��ه��ا،  الموكلة 
القانونية المنظمة للمالية العامة.

وش����دد ال���وزي���ر ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات 
إجراء  وقف  العامة  الميزانية  من  الممولة 
أي مناقالت بين بنود ميزانياتها المعتمدة، 
أو إصدار أي تفويضات مصلحية بعد يوم 

.22/12/2022
العمل على إقفال  أنه يجب  وأكد حّماد 
حسابات خارج الميزانية، كالعهد والدفعات 
السنة  نهاية  حتى  المصروفة  المقدمة 
المالية الجارية )2022 م( وتحميل ما تم 

صرفه منها على هذه السنة دون غيرها.

والطاقات  الكهرباء  وزارة  قامت 
المتجدد، بتوفير احتياجات محطات 
التوليد بالمنطقة الشرقية، استعدادا 
ل��ت��وزي��ع��ه��اً ع��ل��ى م��ح��ط��ات اإلن��ت��اج 
تنفيذاً  وذل��ك  الشرقية؛  بالمنطقة 
ال��ب��دري،  ع���وض  ال��وزي��ر  لتعليمات 
بالمنطقة  األزم�����ة  ل��ج��ن��ة  وع���ض���و 

الشرقية برئاسة على القطراني.

وش���م���ل���ت االح���ت���ي���اج���ات، ق��ط��ع 
الميكانيكية  العمل  وم��ع��دات  غ��ي��ار 
السيارات،  غيار  وقطع  والكهربائية 
والمستلزمات  والنضائد  واإلط��ارات 

المكتبية.
الشغل  م��الب��س  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
بمحطات  والتشغيل  الصيانة  ألفراد 
اإلنتاج )الشمال، الزويتينة، السرير(.

متابعة: نعيمة المصراتي
أع���ل���ن ات���ح���اد ال��ص��ن��اع��ة 
الماضي  الثالثاء  يوم  الليبية 
ومعرض  تظاهرة  إقامة  عن 
دورت���ه  ف��ي  ليبيا  ف��ي  ص��ن��ع 
الثانية في العاصمة النيجيرية 
في  صنع  شعار  تحت  نيامي 
من  الفترة  خالل  وذلك  ليبيا 
م���ارس   11 إل���ى  م����ارس   6

2023م .
التنفيذي  ال��م��دي��ر  وق����ال 
التحاد الصناعة الليبية "علي 
يتطلع  االت���ح���اد  أن  ن��ص��ي��ر" 
إل����ى م��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د من 
المختصة  الدولية  المنظمات 

المجالين  ف��ي  التنمية  ف��ي 
في  واالق��ت��ص��ادي  الصناعي 
م��ع��رض ال��ن��ي��ج��ر، ب��اإلض��اف��ة 
إلى مشاركة منظمات التعاون 
االقتصادي والتنمية ومؤسسة 
االتحاد  وبعثة  فرنسا  خبراء 

األوروبي وعدد من المنظمات 
الدولية  .

أن  "ن����ص����ي����ر"  وأوض���������ح 
إق��ام��ة المعرض  ال��ه��دف م��ن 
الترويج والتعريف بالمنتجات 
والخدمات الليبية في السوق 

وخلق  واالف��ري��ق��ي  النيجري 
التجارية  للعالمات  ال��وع��ي 
وخلق  ودوليا  إقليميا  الليبية 
ف������رص ع���م���ل وال���ت���واص���ل 
المصنعين  ب��ي��ن  ال��م��ب��اش��ر 
الليبيين،  األع��م��ال  ورج����ال 
النيجر  بدولة  اعمال  ورج��ال 

والدول المجاورة لها. 
أيضا  المعرض  يهدف  كما 
التجارية  العالقات  زيادة  إلى 
وال��ص��ن��اع��ي��ة ف��ي ال��م��ج��االت 
البلدين  ب��ي��ن  االس��ت��ث��م��اري��ة 
والمنتجات  الصادرات  تنمية 
وتنمية  افريقيا  إل��ى  الليبية 

تجارة العبور  .

أنها  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
تستعد إلصدار دليل تشغيلي لمناولة وتزويد 
الغاز الطبيعي بحقول محور الزويتينة، وذلك 
وتحسين  الصعاب  لتذليل  خطتها  ضمن 

وتطوير عجلة اإلنتاج في قطاع النفط.
العمل  فريق  أن  إلى  المؤسسة  وأش��ارت 

مع  اجتماعات  سلسلة  في  ناقش  المكلف 
التي  اإلج���راءات  أهم  المختصين  من  عدد 
لضمان  ال��ح��االت  ه��ذه  ف��ي  اتخاذها  يجب 
الغاز إلى المستهلكين، من محطات  وصول 
توليد الطاقة الكهربائية وعمليات حقن الغاز 

وكميات الغاز لتشغيل الحقول والمحطات.

اختتمت صباح يوم الخميس 
الماضي بقاعة التدريب بمبنى 
ت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ب��ش��رك��ة 
ولمدة  للنفط  العربي  الخليج 
5 أي����ام ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
المتخصصة بعنوان أساسيات 
بإشراف  النفطية،  الهندسة 
ال���ت���دري���ب  إدارة  وم���ت���اب���ع���ة 
وبمشاركة عدد 12  والتطوير 
إدارت����ي هندسة  م��ت��درب م��ن 
المكامن  وه��ن��دس��ة  ال��ح��ف��ر، 

ح��ي��ث ال��ق��ى م���ح���اور ال����دورة 
من  نجم  عبدالسالم  السيد 

إدارة هندسة اإلنتاج.

محمد  للسيد  كلمة  وف���ى 
التطوير  قسم  رئيس  مسعود 
العربي  الخليج  بشركة  الفني 

هنئا  ال��دورة  ختام  في  للنفط 
البرنامج  ب��إت��م��ام  المتدربين 
إدارة  ان  وم���ن���واه���اً  ب��ن��ج��اح 
ال����ت����دري����ب ت���ض���ع ال��خ��ط��ط 
وال���ب���رام���ج ل��الس��ت��ف��ادة من 
ال���ك���ف���اءات ل��الس��ت��ف��ادة من 
للمستخدمين  ونقلها  خبرتهم 
عبر برامج تدريبية وضعت من 
تم  حيث  التدريب،  إدارة  قبل 
البرنامج  إتمام  توزيع شهادات 

على المتدربين.

حّماد يوجه جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بالتقيد 
بالضوابط والقواعد الخاصة بنهاية السنة المالية

وزارة الكهرباء توفر احتياجات محطات التوليد بالمنطقة الشرقية 

اإلعالن عن إقامة تظاهرة ومعرض صنع في ليبيا في العاصمة النيجرية

الوطنية للنفط تستعد إلصدار دليل تشغيلي لمناولة وتزويد الغاز الطبيعي بحقول الزويتينة 

اختتام دورة تدريبية بعنوان أساسيات الهندسة النفطية

متابعة : صالح فؤاد 
ضمن المسئولية المجتمعية لشركة الخليج 
الصحة  إدارة  م��دي��ر  تلقى  للنفط  ال��ع��رب��ي 
محطة  من  عاجاًل  بالغاً  والبيئة  والسالمة 
المازوت  لمادة  البخارية بوجود تسرب  طبرق 

من أحد الخزانات وانسكاب المادة بالبحر .
وعلى الفور اصدر السيد صالح القطراني 
رئيس لجنة اإلدارة تعليماته للسيد فهمي فرج 
والبيئة  والسالمة  الصحة  إدارة  مدير  شعيب 
لمراقب ميناء  التعليمات  بدوره اعطى  والذي 
الحريقة النفطي بطبرق السيد رجب سحنون 
للتحرك بشكل عاجل وتشكيل غرفة عمليات 
بموقع  والبيئة  والسالمة  الصحة  قسم  م��ع 
ونقلها  والمعدات  التجهيزات  واع��داد  طبرق 
في  السالمة  قسم  بمساعدة  التسرب  لمكان 
شركة البريقة لوضع الطوق المخصص لحجز 
إلى  وصولها  قبل  ال��م��ازوت  م��ن  كميات  اي 

البحر.
هذا ونجحت فرق السالمة بالسيطرة على 
التسرب قبل وصولها وايقاف احداث اي تلوث 

بيئي بالمنطقة .
البخارية  ط��ب��رق  محطة  م��دي��ر  أث��ن��ى  وق��د 
للتعاون  والبريقة  الخليج  شركتي  جهود  على 
المستمر في مثل هذه الحاالت للحفاظ على 
البيئة شاكرا الجهود التي بذلتها الفرق الفنية 

بشركات المؤسسة الوطنية للنفط..

أعلنت شركة راس النوف لتصنيع النفط 
بالعزيمة  ثم  الله  من  وبتوفيق  أن��ه  والغاز 
واإلص�����رار وب��ج��ه��ود األوف���ي���اء ت��م إج���راء 
اختبار التشغيل على محطة التحلية األولى 
فريق  قبل  م��ن  بنجاح    )  20G12A1(
بدء التشغيل ، وتحت إشراف لجنة متابعة 

مشروع وحدتي التحلية بالمرافق.
القصوى  اإلنتاجية  الطاقة  بلغت  حيث 
متر   335 ( إنتاج  بمعدل  و  إلي  % 100 
مكعب في الساعة / مياه محالة ( وظهرت 
مطابقة  التحاليل  و  ال��ق��راءات  نتائج  ك��ل 

للتصميم . 
ووص��ل��ت ن��س��ب��ة إن��ج��از ال��م��ش��روع إل��ى 
لتجارب تشغيل  التجهيز  %99.6 وجاري 

المحطة الثانية ووحدة مياه الشرب. 
الجدير بالذكر أن هذا المشروع الحيوي 
الهام سيوفر كميات كبيرة من المياه المحالة 
سواًء لوحدات المرافق بالمجمع الصناعي 
أو لتغطية احتياجات المدينة السكنية بعد 
تنفيذ مشروع خط نقل المياه من المجمع 

الصناعي إلى المدينة السكنية .

شركة الخليج العربي للنفط تسيطر على تسرب 
لمادة المازوت بمحطة طبرق البخارية

نجاح اختبار محطة التحلية 
األولى بمجمع راس النوف



الماضية  القليلة  األي���ام  اختتمت 
ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى وك�����الء دواوي�����ن 
اإلختصاص  نقل  ومسؤولي  البلديات 
فعالياته  اُقيمت  التي  البلديات،  في 
البحر  باب  بفندق  المؤتمرات  بقاعة 
تضمن  ح��ي��ث   ، ط��راب��ل��س  ب��م��دي��ن��ة 
ال��ب��رن��ام��ج ال���ع���ام ل��ل��ي��وم ال��خ��ت��ام��ي 
تفاعلية  وورش عمل  جلسات حوارية 

للنقاش  االول���ى  الجلسة  وخصصت 
ع��ن ص��الح��ي��ات وم��س��ؤول��ي��ات وكيل 
الثانية  الجلسة  وتضمنت   ، البلدية 
البلدية،  في  البشرية  الموارد  محور 
كما تطرق النقاش في الجلسة الثالثة 
عن المشروعات التنموية ذات الطابع 
بجلسة  الجلسات  واختتمت  المحلي 

خاصة بالتعاون الدولي. 

حلقة  الملتقى  فعاليات   تخللت 
نقاش حول أهم اإلشكاالت والقضايا 
ذات العالقة بالجلسات وورش العمل.
الملتقى بتكريم المشاركين   اختتم 
ومنحهم شهائد مشاركة  حيث أعرب 
وامتننانهم   شكرهم  عن  المشاركين 

للقائمين على تنظيم الملتقى.

بمنطقة  الماضيين  اليومين  اُفتتح 
البريقة  ج��ن��وب  ال��واق��ع��ة  ال��ع��رق��وب 
المركز الصحي العرقوب ، وذلك بعد 
إطار  في  به  الصيانة  أعمال   إج��راء 
الوكالة  من  المدعوم  المناطق  دع��م 

.giz األلمانية للتعاون
التسليم  محضر  توقيع  ت��م  حيث 
ناصر  البلدية  عضو  بين  واالس��ت��الم 
أسامة  ال��وك��ال��ة  ومستشار  ال��ج��ال��ي 
ال��خ��دم��ات  إدارة  وم��دي��ر  ع��ث��م��ان،  

ورئيس  بالقاسم،  بكر  أبو  الصحية، 
الشركة المنفذة.

المبذولة  بالجهود  الجالي  وأش��اد 
من إدارة الخدمات الصحية والوكالة 

األلمانية للتعاون.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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اختتام أعمال ملتقى وكالء دواوين 
البلديات ومسؤولي نقل االختصاص 

بعد إنتهاء أعمال الصيانة وافتتاحه

المركز الصحي العرقوب ُيقدم خدماته للمواطنين

سلّم عميد بلدية بنغازي، الصقر بو 
للشركة  العامة  النظافة  ملف  ج��واري، 
العامة لخدمات النظافة بنغازي، وذلك 
رئيس مجلس  نائب  تعليمات  بناًء على 
الحكم  ووزي��ر  القطراني  علي  ال��وزراء 

المحلي سامي الضاوي.
وأوضحت البلدية أن الشركة ستتولى 

جميع أعمال النظافة العامة ابتداًء من 
المكب  إل��ى  والنقل  التجميع  أع��م��ال 
العام، وجميع ما يتعلق بأعمال النظافة 
والمناطق  السكنية،  األحياء  جميع  في 
وال��س��اح��ات وال��م��ي��ادي��ن وال��ُط��رق��ات 
والشوارع اعتباراً من بداية عام 2023
العامة  النظافة  ملف  يكون   وبذلك 

الُمباشرة  والمسؤولية  اإلش��راف  تحت 
النظافة  ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ش��رك��ة 
ب��ن��غ��ازي اع��ت��ب��ارا م��ن األول م��ن شهر 
وُمتابعة  وُمراقبة  م   2023 عام  يناير 
مكتب اإلصحاح البيئي وإدارة خدمات 
جهازالحرس  وف��رع  بالبلدية  النظافة 

البلدي بنغازي .

لجنة  رئيس  المرج  بلدية  عميد  التقى 
صلهوب،  وليد  العامة،  المشاريع  توطين 
مع  الماضيين  ال��ي��وم��ي��ن  خ���الل 
أع����ض����اء ل��ج��ن��ة ت��وط��ي��ن 

المشاريع بالبلدية.
الذي  اللقاء  خالل  تم 
ع���ق���د ب��م��ك��ت��ب ع��م��ي��د  
، عرض عدد من  البلدية 
المراسالت والمكاتبات بشأن 
توطين عدد من المشاريع المزمع إنشاؤها 

والتابعة للجهات العامة.
وفي ختام اللقاء تم االتفاق على توطين 
مراقبة  لصالح  األراض���ي  من  مساحات 
إلنشاء  وذل��ك  ال��م��رج؛  والتعليم  التربية 
مدارس جديدة عليها، كذلك توطين مواقع 
أخرى لبعض الجهات الحكومية بالبلدية.

القافلة  الماضي  السبت  يوم  إنطلقت 
ومختصين  أط��ب��اء  م��ن  المكونة  الطبية 
وجراحة  طب  في  واستشاريين 
عمليات  إلج����راء  ال��ع��ي��ون 
العيون بمستشفى زوارة.

زوارة  بلدية  وبحسب 
فإن عملية إطالق القافلة 
تأتي بالتعاون مع المجلس 
وب���إش���راف  زوارة،  ال��ب��ل��دي 
وإدارة  ال��ع��ام  البحري  زوارة  مستشفى 
مع  وبالتنسيق  زوارة،  الصحية  الخدمات 
مستشفى العيون طرابلس، ضمن الحملة 

الوطنية لتوطين العالج بالداخل.
القافلة  عمل  تتواصل  أن  المقرر  ومن 
العمليات  إج����راء  أج���ل  م��ن  أي����ام  ل��ع��دة 
الكشوفات  إج��راء  تم  الذين  للمواطنين 
الطبية الالزمة لهم خالل األيام الماضية

 بلدية المرج 
تبحث توطين عدد 

من المشاريع

إنطالق عمليات العيون بمستشفى 
زوارة بإشراف القافلة الطبية

بلدية بنغازي 

ُتسلم ملف النظافة للشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي



المدينة  طلبة  أوائ��ل  زليتن  بلدية  كرمت 
على  العامة  الثانوية  الشهادة  في  األوائ��ل 
 ،  2020 ال��دراس��ي  للعام  ليبيا  مستوى 
احتفالية  أقيمت  حيث   ،2022  ،  2021
حضرها  الوطني  المسرح  في  بالمناسبة 
التعليم  عضو المجلس البلدي ومتابع ملف 

وأعضاء  النقيب  سالم  الدكتور  بالبلدية 
ووكيل ديوان البلدية ومراقب التربية والتعليم 

زليتن، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة .
مديرو  تكريم  االح��ت��ف��ال  خ��الل  وت��م 
على  تالميذها  المتحصل  ال��م��دارس 
جمال  الشيخ   وتكريم  األول��ى  التراتيب 

الدين عبدالسالم الزوير المتحصل على 
الترتيب األول على مستوى ليبيا.

تأتي هذه االحتفالية كبادرة من البلدية 
لدعم الطلبة المتحصلين على التراتيب 
رحلتهم  مواصلة  في  وتشجيعهم  األولى 

الدراسية وتقديم أفضل المستويات .

اخ��تُ��ت��م��ت ب��ب��ل��دي��ة ط���ب���رق  األي����ام 
التدريبية  ال��وح��دة   الماضية  القليلة 
تعزيز  بعنوان  »ريبيلد«  لمشروع  الثانية 
السلطات  خ���الل  م��ن  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

الشراكة  اتفاقية  وذلك ضمن  المحلية، 
وبلدية  اإليطالية  تورينتو  مقاطعة  بين 

طبرق، وبتمويل من االتحاد األوروبي .
لتعزيز  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ب��رن��ام��ج  ي��أت��ي 

مسائل  في  الليبية  البلديات  م��ه��ارات 
والمساءلة  والمشاركة  الديمقراطية 
ال��ص��راع��ات  وإدارة  ال��رش��ي��د  وال��ح��ك��م 

واألزمات. 

7 بلديات
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تحت  نالوت  ببلدية  التربية  كلية  اطلقت 
ومراقبة  جامعة  و  البلدي  المجلس  رع��اي��ة 
التوعوي  التدريبي  البرنامج  بنالوت   التعليم 
المجتمع  مؤسسات  م��ن  ع��دد  تنظمه  التي 

المدني بالمنطقة .
تضمن البرنامج التدريبي  الذي 

استمر حتى يوم  األحد  1 يناير 
ال���دورات  2023 ع��دد م��ن 

التدريبية والمحاضرات.
التدريبي  البرنامج  ق��دم 

األساتذة  من  نخبة  التوعوي 
الشقيقة؛  ال��ج��زائ��ر  دول���ة  م��ن 

واألساتذة  والمعلمات  المعلمين  واستهدف 
البيوت،  ورب��ات  االجتماعيات  واالخصائيات 

وطلبة الجامعة، ومديرو المدارس .

بحث رئيس الحكومة  فتحي باشاغا  ونائبه 
على القطراني مع أعضاء المجلس  البلدي 
المشاكل  المدينة،  وأعيان  وحكماء  الكفرة 
المدينة،  منها  ت��ع��ان��ي  ال��ت��ي  والمختنقات 
مؤسسات  أداء  ت��ع��ت��رض  ال��ت��ي  وال��ع��ق��ب��ات 
الدولة والمرافق العامة في تقديم الخدمات 

ال��ض��روري��ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن، من 
ب��ي��ن��ه��ا ال��م��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء 
وآلية صيانة  والمواصالت، 
التحتية  ال��ب��ن��ى  وت��ط��وي��ر 

لمطار الكفرة الدولي .
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع  

الكفرة  لمدينة  زيارته  أثناء  باشاغا  عقده  
ل��ل��وق��وف ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى األوض����اع العامة 
مجهودات  ثمن  ،حيث  بالمدينة  والخدمية 
حفظ  في  الكبير  ودوره���ا  األمنية  األج��ه��زة 
األمن بالبلدية والمناطق المجاورة لها، مشيًدا 
بالروح الوطنية العالية للعناصر األمنية وأداء 

واجبهم بكل أمانة وإخ�الص.
يشار إلى زيارة الحكومة إلى مدينة الكفرة، 
والجوالت  الزيارات  من  سلسلة  ضمن  تأتي 
التفقدية التي تجريها؛ لالطالع  ميدانًيا على 
المدن  بجميع  والمختنقات  العامة  األوض��اع 

والمناطق الليبية.
وكانت طائرة رئيس الحكومة فتحي باشاغا 
ونائبه علي القطراني، قد حطت صباح يوم 
من  قادمًة  الكفرة  بمطار  الماضي  الثالثاء 
من  ع��دًدا  متنها  مدينة س��رت، وضّمت على 
استقبالهم  في  ك��ان  حيث  الحكومة،  وزراء 
عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة سعيد 
ومسؤولي  المنطقة  وأعيان  وحكماء  أمغّيب 

القطاعات العامة في البلدية.

نالوت
إنطالق البرنامج التدريبي 

التوعوي بكلية التربية 

رئيس الحكومة ونائبه
يناقشان ملف الخدمات وقضايا 

المواطنين ببلدية الكفرة

بلدية زليتن  

ُتكرم أبناؤها الطلبة األوائل في الشهادة الثانوية على مستوى ليبيا

اختتام الوحدة التدريبية الثانية لمشروع )ريبيلد(

احتفت بلدية أوجلة  بتخريج الدفعة 
لدورة  المنتسبات  النساء  من  الرابعة 
التمريض  وأس��س  األولية  اإلسعافات 
وذلك بالتعاون مع شعبة الهالل األحمر 
جالو، وهي الدفعة ال� 48 من خريجات 

جمعية الهالل األحمر.
ح���ض���رت ح���ف���ل ال���ت���خ���رج ع��ض��و 
ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي أوج���ل���ة  ال��س��ي��دة 

المتدربات  عدد  وبلغ   ، بترون  فضيلة 
التدريبية  ال��دورة  هذه  من  الخريجات 
وبذلك  ممتاز،  بتقدير  متدربة   48
في  الجيدة  الخبرة  للخريجات  أصبح 
التمريض واالنطالق نحو التطوير من 
أنفسهن في هذا المجال، حيث تعلمن 
التغذية  وتركيب  اإلبر  ضرب  مهارات 
األولية،  واإلسعافات  الضغط  وقياس 

وذلك ألهمية وجود المسعف الصحي 
في كل منزل. 

المجلس  تقدمت عضو  جانبها   من 
ال��ب��ل��دي ب��ج��زي��ل ال��ش��ك��ر ل��ل��م��درب��ي��ن 
للمعلومات   تقديمهم  على  والمدربات 
آملة من المتدربات التطوير من أنفسهن 
أكثر في هذا المجال وتوسيع مداركهن 

في العمل الطبي واإلنساني.

تخريج الدفعة الرابعة من منتسبات دورة 
اإلسعافات األولية وأسس التمريض بأوجلة
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ثقافية

كتبت| هدى الشيخي
اختتم مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي مساء يوم 
اإلثنين الماضي، موسمه الثقافي بحصاد ضم أنشطة 
دي��وان  رئيس  بحضور   ،2022  –  2021 ومحافل 
ومدير  الشرقية،  بالمنطقة  والمسرح  الخيالة  هيئة 
مكتب الثقافة ببنغازي، وتنسيقية التدريب، ونخبة من 
مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بالمدينة، وعدٍد من 

الفنانين والشعراء واألدباء والكّتاب.
أمسيات  أبرزها  كانت  البوري  وهبي  مركز  أنشطة 
والفن، وجائزة  والغنائي، وحوار األدب  الشعبي  للشعر 
لطالب  جليس  خير  وسلسة  الثقافية،  البوري  وهبي 
المؤسسات التعليمية، وعدٍد من التأبينات للشخصيات 
نقاش  وحلقات  الثقافية،  الحركة  أث��رت  وفنية  أدبية 
وندوات متنوعة وآخرها كان مهرجان الموهوب الصغير 

الذي أقيم تحت شعار “أطفالنا مبدعون”.
خالد  الثقافي  البوري  وهبي  مركز  مدير  وتحدث 
األنباء  وكالة  لمراسل  تصريح  في   – العمامي  الهادي 
الليبية – حول خطة الربع األول من العام القادم قائال: 
تحت  ال��ق��راءة  م��اراث��ون  سينطلق  ال��ق��ادم  يناير  “شهر 
شعار )توسيع المدارك(، بهدف تحفيز الفكر والذاكرة 
والتفكير المتوقد وتنمية القدرات المعرفية، إضافة إلى 
ترسيخ حب اإلطالع والقراءة، كما سيتضمن شهر فبراير 
بخطوة(،  )خطوة  شعار  تحت  التحدي  مسابقة  القادم 
والتي تهدف إلى تنمية العقل اإلنساني بالمفيد وتنمية 

القدرة المعرفية وتعميق القيم اإلسالمية فالنفوس”.
واختتم مركز وهبي البوري الثقافي موسمه الثقافي 
بأمسية، في ختامه بوصلة غنائية وترية للفنانين يوسف 
اقصيم ووائل البدري، اللذان ترنمان بجملة من األعمال 
ببنغازي  الثقافة  مكتب  قّدم  ب��دوره،  والعربية.  الليبية 
درع اإلبداع والتميز إلدارة مركز وهبي البوري الثقافي 

بمناسبة اختتام موسمه الثقافي. 

ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي األول حول اضطراب 
طيف التوحد المنعقد بمدينة بنغازي، تم عرض يوم الخميس 

الماضي الفيلم اإلنساني “خواطر إنسان توحدي”.
الفيلم من تأليف األستاذ محمد بوبكر المعداني، وإخراج 
الفنانة سلوى  والفيلم من بطولة  بويصير،  المخرج صالح 

المقصبي، وفرج الترهوني، إلى جانب عدد من الفنانين.
توحدي”  إنسان  “خواطر  اإلنساني  الفيلم  مخرج  وقال 
من  يتكون  الفيلم  إن   – “وال”  لمراسل   – بويصير  صالح 
درام��ي  تلفزيوني  فيلم  األول:  الجزء  وه��ي:  أج��زاء  ثالثة 
لقاءات  الثاني:  والجزء  الفنانين،  من  العديد  فيه  يُشارك 
مع المختصين في التوحد، والجزء الثالث: عباقرة التوحد 

في العالم.
محمد  وح��وار  تأليف  من  الفيلم  أن  بويصير  وأض��اف 
بوبكر المعداني، ومن تصوير عبد الوهاب الزياني، طارق 

الجحاوي، ومن إنتاج أحمد الدنيقلي.
بوبكر  محمد  األستاذ  الفيلم  المؤلف  ق��ال  جهته،  من 
للطفل  المجتمع  نظرة  يوضح  الفيلم  ه��ذا  إن  المعداني 

المتوحد، وكيفية التعامل معه، دون تقدير شعور عائلته.
جاء  أنه  المعداني  أوضح  الفيلم،  عرض  توقيت  وحول 
الدولي األول  العلمي  المؤتمر  فّعاليات  انطالق  تزامًنا مع 

حول اضطراب طيف التوحد. 

مركز وهبي البوري الثقافي يختتم موسمه 
الثقافي بحصاد 2021 – 2022

عرض فيلم اإلنساني “خواطر إنسان توحدي” ضمن 
فّعاليات المؤتمر حول اضطراب طيف التوحد

الديوان - نعيمة المصراتي
بحضور وفد من مجلس النواب الليبي 
بمدينة  الماضي  الخميس  يوم  افتتحت 
ال��دورة  ) 28 (لمهرجان  غات فعاليات 

غات السياحي الدولي.
الليبي  ال��ن��واب  مجلس  عضو  وال��ق��ى 
"بالخير الشعاب بالخير" كلمة في افتتاح 
على  غات  جماهير  فيها  حيا  المهرجان 
حسن االستقبال منوها بأهمية مهرجان 
للعام  وي��ق��دم  تاريخنا  يحي  ال��ذي  غ��ات 

حضارتنا.
ال��ذي  المهرجان  فعاليات  وتتضمن 
ي��ت��واص��ل ألرب��ع��ة اي���ام على ال��ع��دي��د من 
األن��ش��ط��ة وال��م��س��اب��ق��ات وال��ن��ش��اط��ات 
مع  للمهاري  وع��روض  وسباق  السياحية 
أهازيج فرق التيندي، وفرقة غات للفنون 
وفرقة  الشعبية،  الفنون  وف��رق  الشعبية 

أزجر للبلوز .
عروض  على  المهرجان  يتضمن  كما 
البيت التارقي التقليدي، وافتتاح فعاليات 

تعريفية  وجولة  البركت  الثراتية  القرية 
بين االجيال داخل أحياء وشوارع المدينة 
ابناء  م��ن  كوكبة  صحبة  غ��ات  القديمة 
المدينة  فعاليات  افتتاح  وكذلك  المدينة 
القديمة غات، وحفل فني بمسرح كااللة 
تحييه فرق الغيوت للفنون الشعبية وفرقة 

ايساكان وفرقة تيندي تنجواين .
السياحي  غ���ات  م��ه��رج��ات  أن  ي��ذك��ر 
الدولي يقام برعاية القيادة العامة للقوات 

المسلحة العربية الليبية.

الديوان - وال
الخميس  ي��وم  صباح  أقيم 
22 من شهر ديسمبر الماضي 
تكريم  حفل  بنغازي،  بمدينة 
مؤسسي  م��ن  األول  ال��رع��ي��ل 
الليبية  واإلذاع����ة  التلفزيون 
بالمبنى  الوطنية(  ليبيا  )قناة 
والتلفزيون  لإلذاعة  التاريخي 

بشارع عبد المنعم رياض.
ويأتي هذا التكريم مواكبة 
ل���ذك���رى ت��أس��ي��س اإلذاع�����ة 
والتلفزيون، فمن المعروف إن 
عام  انطلقت  الليبية  اإلذاع��ة 
بث  أنطلق  ثم  وم��ن   ،1958

التلفزيون في عام 1968.
األنباء  وكالة  مراسل  وقال 
التكريم  الحفل  إن  الليبية 
م��ب��دًع��ا،  ق���راب���ة 40  ش��م��ل 
ب���ح���ض���ور رئ���ي���س م��ؤس��س��ة 
وال��ت��ل��ف��زي��ون عمر  اإلذاع�����ة 
ليبيا  قناة  وم��دي��ر  بوخطوة، 
أحمد  بنغازي  ف��رع  الوطنية 
ب���رك���ات، وم��وظ��ف��ي ال��ق��ن��اة، 
ول���ف���ي���ف م����ن اإلع��الم��ي��ي��ن 
والفنانين بينهم األديب محمد 
محمد  واألدي���ب  المسالتي، 
اس��وي��س��ي، وال��ف��ن��ان ص��الح 
الشيخي، والمهتمين بالمجال 

اإلعالمي.
وافتتح الحفل الذي تم بثه 
على الهواء عبر قناة المسار، 
مدير مكتب التدريب والتطوير 
 – المحجوب  راف��ع  المخرج 
بكلمة – رحب فيها بالحضور، 
األول  الرعيل  ب��دور  مشيًدا 

لمن  الطريق  مهدوا  ممن  من 
الحضور  داعًيا  بعدهم،  أتى 
على  صمت  دقيقة  للوقوف 
عبشة،  جمعة  المخرج  روح 
ك��ون��ه ص��اح��ب ف��ك��رة إق��ام��ة 
حفل تكريم الرعيل األول من 

موظفي قناة ليبيا الوطنية.
ب��������دوره، ت���ح���دث رئ��ي��س 
والتلفزيون  اإلذاع��ة  مؤسسة 
أهمية  ع��ن  ب��وخ��ط��وة،  ع��م��ر 
أهم  وسرد  التاريخي  المبنى 
األحداث التي تم تغطيتها من 

خالله.
األستاذ  تحدث  جهته،  من 
بسيكري  الصالحين  محمد 
أح����د م��ؤس��س��ي ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ودور  مؤسسيه  ع��ن  الليبي، 
صورهم  وي��رف��ع  شخص  ك��ل 

عرفاًنا وتقديًرا لهم.
وت��خ��ل��ل��ت االح��ت��ف��ال��ي��ة؛ 
عروض فنية وفقرات شعرية، 
وع�����رض ل���ن���ادي ال���درج���ات 
السيارات  ومالكي  ال��ن��اري��ة، 
الذين قدموا عرًضا  القديمة 
في بداية الحفل ونهايته، ومن 

ثم بدأ تسليم شهادات التكريم 
عرفاًنا  اإلداري��ات  للموظفات 
بذلنه  ما  على  لهن  وتقديًرا 
بالقناة،  للنهوض  جهد  م��ن 
المكرمات  ضمن  من  وكانت 
أول  ال��ن��س��ائ��ي  العنصر  م��ن 
مخرجة ليبية األستاذة سعاد 

الجهاني.
ك��م��ا ت��م ت��ك��ري��م م��ن شغل 
التلفزيون  عام  مدير  منصب 
إلى  الليبية  المملكة  زمن  من 
يومنا هذا والزال��وا على قيد 
محمد  األستاذ  وه��م:  الحياة 
ب��س��ي��ك��ري، األس���ت���اذ ي��ون��س 
مصطفى  األستاذ  المجبري، 
بن  ف��رج  األس��ت��اذ  الشيخي، 
غزي، المهندس أحمد بركات، 

والمهندس عمر بوخطوة.
ليبيا  قناة  مدير  وت��ح��دث 
فرج  األستاذ  سابًقا  الوطنية 
“وال”  لمراسل   – غ��ازي  بن 
– ق��ائ��ال: “ي��ع��ن��ي إن��ه��م بعد 
م���رور 50 ع��اًم��ا ق��ال��وا لي 
شكًرا، فطيلة عملي لم أشعر 
أن���ي أع��م��ل ل��ص��ال��ح شخص 

الليبي،  التلفزيون  لصالح  بل 
عملنا  ف��ي  استمرينا  ول��ه��ذا 
وقدمنا كل ما لدينا من وقت 
وقفنا  ب��ل  نتغير  ول��م  وج��ه��د، 
لحراسة المبنى من التخريب 
المستندات  على  وحافظنا 
بداخله، ولم نلتفت لإلشاعات 
ال��ق��ن��اة في  ب��ل إن م��وظ��ف��ي 
الفضائية،  ال��ق��ن��وات  معظم 
ومهما عملوا بها البد لهم من 

العودة للقناة األم”.
في المقابل، تحدث رئيس 
المالي سابًقا األستاذ  القسم 
“تكريم  قائال:  حفتر  صالح 
اليوم يُمثل قمة العطاء الذي 
قدمناه للوطن ويتوج بالتكريم، 
وكان  القناة  في  عملت  فقد 
وال��ي��وم  س��ن��ة،  ع��م��ري 24 
وال��ح��م��د  ع��م��ري 74 س��ن��ة 
لخدمة  نعمل  والزلنا  كنا  لله 

الوطن”.
من جهة أخرى، تحدث من 
صالح  األستاذ  األخبار  قسم 
العشيبي – لمراسل :”وال” – 
قائال: “بعد مسيرة 40 سنة 
وصلنا  المتواصل،  العمل  من 
يميز  ما  وأه��م  التقاعد  لسن 
الزمالء  لقاء  التكريم هو  يوم 
واستعادة الذكريات، والتكريم 
ي��ق��ام ف��ي ح��ج��رة األس��ت��ودي��و 
كبيرة  أعمال  انجزت  وفيها 
ومهمة من برامج ومسلسالت 
وغ����ي����ره����ا ل����ألس����ف ض���اع 
ج��ًدا  سعيد  وأن���ا  معظمها، 

بهذا التكريم”. 

بحضور وفد من مجلس النواب

افتتاح فعاليات الدورة 28 من مهرجان غات السياحي الدولي

في ذكرى تأسيسه.. التلفزيون الليبي ُيكرم مؤسسيه
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

094 321 96 12

ها أنا أكتب 
ِمْن  بالُرغِم  الكتابِة  ُمرغم على  بأنني  أُظنُّ  حسًنا 
ألَحْحَت  ألنك  أكتُب  بأنني  أب��ًدا  تعتقْد  وال  شيء؛  ُكل 

علي يا َخالد
 – نفسي  َق���رارة  في  إيقاني  ُرغ��م   – حقا  ظننُت 
بأنني سأتوقف عن هذه العادة الساذجة جًدا، إال أنني 
ضعيف جدا، ضعيف أمام سذاجتي وضعيف أمام هذا 
القلم  وأمام  األبيض  اللون  هذا  أمام  وضعيف  العالم 

المرمي أسفل الطاولة.
ها أنا ذا أكتب .. ولتحتمل هذه القلوب .. بؤسي 

وبؤس كل الذين لم يستطيعوا كبت أحزانهم 
يا خالد .. لقد تأذيُت كثيرا، وهذا األمر ظاهر ال 
القاتمة،  وابتسامتي  عيني  تألألت  في  ظاهر  محالة، 
واضح في ضحكتي المجلجلة تلك التي تنبثق بآهات 
في  ثرثرتي،  في  سيري،  طريقة  في  واض��ح  قديمة، 
صوري، نعم .. بل واضح في كتاباتي الساذجة أيضا 
إال أن هذا كله قد صار شيئا مما يميزني، فلن تتخيل 
رؤية  أو  الغريبة،  األّنة  تلك  دون  يوما سماع ضحكتي 
ابتسامتي دون تلك اإلمالة في شدقي األيمن، أو هل 

يمكنك احتمالي صامتاً ! 
ي��ا خ��ال��د ل��ق��د أص��ب��ح��ْت ه���ذه األم����ور طبيعتي 
الخالصة، لقد جعلت مني ما أنا عليه اليوم، وما عاد 
مهما بالنسبة لي الحديث عن أموٍر قد خلت منذ زمن 
، وإن كانت تؤرقني ليال، غير أن كتاباتي و هرطقتي 
الساذجة تفضح هذه األسرار .. فتوقفت وها أنت ذا 
تُلحُّ علي بالعودة وكأنك تستمتع بحّل كلماتي المتقاطعة 

وتحليل شخصيتي، تلك الليلية .
وها أنا ذا أكتب 

سنة  في  الجرائم  من  الكثير  الكثير  ارتكبت  لقد 
فعلي،  ردة  تتخيل  لن  المشهد،  تتخيل فظاعة  لن  ما، 
إلى هذا اليوم تتجلى في كل ليلة صور متفرقة، تلك 
األجساد ....... سأصمت عند هذا الحد فالكلمات ال 
تتسع لبشاعة ما يتجلى في خاطري يا صديقي ، قد 
تتخلى عني الكلمات، قد تتخلى أنت عني، قد يتخلى 
العالم بأسره عني ألعيش مشردا تلثم ضحكتي الرياح 

وتلطم عيناي قْصرا صفعات الواقع
عن  نتج  أستحقه،  كنت  سير  بحادث  أصبت  ثم 
ذلك ترحاٌل ال منتهي بُغية عالجي، آنذاك كانت تلك 
الرحالت ألجل إرضاء أّم لها عينان خضراوين تَّدعي 
هادئ  له صوت  المالمح  رجل شديد  و  أم��ي،   بأنها 
وغرة شعر يتغلغلها الشيب وعينان ناعستين .. تشبهان 
عاٍر  المرآة، شخٌص  في  أجابهه  الذي  الشخص  عينا 
تزال  بينما ال  الغرز في كل جسده،  به  تماما، تحيط 
الضمادة التي تلف رأسه قائمة تحز غرة شعره التي ال 
يشيبها شيب .. أظنه كان فاقداً للذاكرة وفاقدا للذات 
و فاقدا لكل ذلك األلم الحقيقي الذي كان يستحقه. 

ثم تعرفت إليك .. كنت في طور العالج وقد التقينا 
في جلسة العالج الطبيعي، كنت مستلقيا وممددا مثلي 
تماما على إحدى تلك الطاوالت تَستُرك قطعة قماش 
صغيرة وتُحطم عظامك تلك المعالجة لكن بخفة ورقة 
.. هذا ما شعرت به عندما كانت األخرى تدلكني، كنَت 
تُحملق في وجهي بينما أنت ممدد، وقد كنت أغمض 
بعدها  أقابلك  ولم  ليتني هربت فعال   .. عيناي هربا 
ولم تحادثني أبدا، فلقد عادت إلي الذاكرة لحظتها، إذ 

كنت تشبه شخصا ما.
قام  قد  بأبي  وكأن  تشبههم جميعا،  كنت  لقد  بل 
بدسك بين جلسات عالجي كمريض، فقط ليتخلص 
للمعاناة  ب��اال  يلقي  ول��م  ل��ي��ال،  وال��دت��ي  م��ن وش��ي��ج  
الرضوخ  من  ألما  أشّد  الذاكرة،  إنها  تنتظرني،  التي 
والكسور، إنه الندم يا أبي، أشّد فتكا من السموم، إنها 
عدم القدرة يا أمي على التعبير والوصول واالعتذار .

ألكون صريحا يا خالد .... أنا لم أقتل أحدا، أنا 
لم أمسك يوما بأداة حادة .. حتى القلم، لم أمسكه إال 

حديثا، كل ما في األمر 
هو في أنني قد قمت بسلوك ما خاطئ في لحظة 
انتكست  بينما  ت��أل��م،  م��ن  تألم  ُج���رح،  م��ن  ُج���رَح  م��ا، 
اآلخرين، جرت  على  باللوم  ألقي  وتقوقعت  وانطويُت 
السنين، وكبر الشرخ، وما عدت ألتقي بأعز أصدقائي 
والنعمة حين صدمتني سيارةٌ  المنحة  علي  وَحلّت   ..

زرقاء مسرعة ففقدت الذاكرة. 
إال أن أكبر نقمة ... هي في أن تصبح غير قادٍر 

على اإلعتذار 
ه��ا وق���د ع���ادت إل���ي ال���ذاك���رة ف��اش��رئ��ب القلب 

بالطعنات. 
ويا خالد ... إنها ومجددا .. بعض هرطقتي.

يا موطني 

لو أنك ُهنا

قهوة مرة 

■ بقلم: رياض وريث 

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم: نسرين محيسن 

■ بقلم: أكرم اليسير

أّواُه يا موطني، ما ُعدت تسبيني 
فال الجراُح وال األفراُح، تعنيني 

وال مساؤك من ذاك المساء، وال 
نجم يوسوس في الظلما، يواسيني

وال دموعَي تترى من هواك صًبا
وال جفونَي بالتسهيِد، تكويني 

وال ُمَحّيا، وال َمْحَي، يطيب وال
ذاك القصيد، وال أمسي وال حيني

أواه، يا موطني، فتحا أراك لهم 

يهللون، بأنخاٍب، وِغْليوِن

يهللون كأن قد، ما رأوا ألمي
ذاك المدّوَي في اآلفاق، يرثيني 

يهللون كأن قد، ما رأوا وجعي
تقتات من عزفه، ُحبلى دواويني

يهللون، و كأس النصر مترعًة
دمع النساء األيامى، والمساكيِن

ويذبحونك قربانا، ونافلًة
بعض النبوءات، من وحي الشياطيِن

 لو أنك ُهنا 
 لَسامحت هذا الّصباح 

لت يد األيام   وقَبّ
 لو أنك ُهنا 

 لغردت 
 أكثر من عصافير الحي 

حت   وتفَتّ
 أكثر من األقحوان في الربيع 

 لو أنك هنا 
 لعانقت األصدقاء

 بداًل من مصافحتهم 

 ألبتسمت لجارنا الثامن 
 بداًل من تجاهله

 لو أنك هنا 
 لتسابقت مع الغيوم 

ة!  من مّنا أشد خَفّ
لواجهت الشمس 
 وهي تلسع وجهي 
 بًدال من االختباء

 تحت سقف غرفتي 
 لو أنك هنا 

يف   لتصالحت مع الَصّ

هيرة  وغفرت لصهيد الَظّ
 الخالية من الكهرباء

 والتكييف 
 لو أنك ُهنا

 ألعلنت انشقاقي
 عن الدولة 

عب   والَشّ
 ودفتر الَعائلة 

 وأجهرت بانتمائي
 لوجهك فقط.

إلي بقهوة سادة .. 
إلي ببضع أحزان 

آلكلها كإفطار
وأشرب بعدها حزني

وأحيا اليوم كالعادة ..
هي العادة

بحكم توحدي معها
يصير الهم زوادة ..
قديما كنت مزهوا

أصدق أن لي حلما 
سأحياه سأحياه 

وجيشي كان جرادا ..
لعلي كنت مجنونا 

لعل طفولتي خصبة 
وواقعي الذي أحيا

وكنت أظنه لعبة
له خطط له قادة ..
هي األحالم يا سادة 

تقلبنا وتغلبنا 
تفّر ونقتفي األثر 

ونطلب قهوة سادة ..
لتنسينا مرارتها

مرارة هذه األيام 
حرقتها وغصتها 

ويمضي اليوم كالعادة ..
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ادبيات شعبية

اعتدت غيابك للشاعر عبدالله فؤاد معيوف

غناوة العلم -- في العزيز

امحمد قنانه في اصدار جديد قصيدة وشاعر

الشاعر سليمان الرفادي 
وقصيدة يجن اوقات

الرفادي  بوشاوش  سليمان  الشاعر 
من عائلة شاوش قبيلة ارفاد انتقل الي 
رحمة الله وعمره 80 سنة كان يمتهن 
قصائده  ومن  والرعي  الزراعة  حرفة 

هذه القصيدة يجن اوقات
يجن اوقات نبقوا مشاهير

واوقات الخفا فيه خير
واوقات ناخذوا في التدابير

وسترة الفاهق  خالله
ويجن اوقات بيتي كبير 

في هود رامي  ارجاله
واوقات ملفى خطاطير

ووقات عشة  اعزاله
ويجن اوقات لبسي تبطير

غالي الثمن  بودالله
ويجن اوقات وقتي يغير
وننسف  غرارة   جالله

واوقات في كافي مطامير
حولين. ما يفضن. غالله
ويجن اوقات نشاد ع المير

ونلحق علي من نساله
ويجن اوقات ركاب قنتير 

في يديه رايج  نعاله
واوقات شحات  للسير 
كي اطير وطية. قباله

عصران  نفس مانميل للغير
ابميل  وقت  واال انعداله

االمر في يد كاتب المقادير
موالي  جل   جالله

اللي بقدرته ريحه تدير 
البدال  حاله   بحاله

العرب لوله قالت
الغاوي  عمى. والزاهد اطرش

كلمة  حت  اتجيب البل
اللي فيها حليب اتصيح

خبر السوق يجيبوه الحداره
السارحه تريد عليش اتروح

الدكتور محمد سعيد 
م��ح��م��د االك���ادي���م���ي 
وال��ب��اح��ث ف��ي ال��ت��راث 
كتاب  له  صدر  الشعبي  
الزيداني  قنانة  امحمد 
حياته وشعره  عن مركز 

جهاد الليبيين  
وقد سبق وان صدر له 
في  القرية  ذاك��رة  كتاب 
جزأين وقراءة في اغاني 
ترقيص  واغاني  الرحى 
اغاني  وكتاب  االط��ف��ال 

الفرح وغيرها
هذا الكتاب من مقدمة 

وفصلين
يتطرق  المقدمة  في 
الي هذا الشاعر امحمد 
يكتب  لم  وال��ذي  قنانة 
ع���ن���ه س�����وى م���ق���االت 
م���ت���ف���رق���ة ف����ي ب��ع��ض 
ال��ص��ح��ف وال��م��ج��الت 
عنه  دراس���ة  اول  وه��ذه 
الفصل  وف��ي  ك��ت��اب  ف��ي 
اسمه  الي  يتطرق  االول 
ومولده  ونسبه  ولقبه 

واسرته
هو  اس��م��ه  ان  فيقول 
احمد  بن  قنانه  امحمد 
واش��ت��ه��ر ب��ي��ن ال��ن��اس 

وينتسب  قنانه  بسيدي 
الي قبيلة الزيادين وولد 
سنة  الزيغن   قرية  في 
1775م تقريبا وامه هي 
غزالن بنت عبدالواحد 

من بلدة الزيغن 
قرية  ف��ي  ن��ش��ا  وق���د 

الزيغن وتربى فيها
قنابة  امحمد  وق���رأ 
في صغره القرآن الكريم 

وحفظ اجزاء منه
وف�����ي ف���ص���ل ش��ع��ره 
ال��ش��ع��ب��ي واغ����راض����ه 
الشكوى  في  قاله  فقد 
والنصح واالرشاد والغزل 
وال��ح��ك��م��ة وال��م��دي��ح 
النبوي ومن قصائده في 

الحكمة 
في  ال��ري��ح  كيف  ليام 

الدرجاحه 

مرة شقا للخاطر ومرة 
راحه

ض���ي���ق���ة ال���خ���اط���ر 
والحياة المرماده

السن  صغير  تشيب 
قبل انداده

اللي  البنادم  وقصيدة 
خ��ص م��ال��ه ي��ق��ول في 

مطلعها
يخص  ال��ل��ي  ل��ب��ن��ادم 
حياته  اي���ده  م��ن  م��ال��ه 

زهيده
يرزم علي شيل حمله 

ايكيده
الحكمة  في  واش��ع��اره 
تستحق دراسة  مطولة٠
سعيد  محمد  والكتور 
من  ه��و  المفتي  محمد 
1956م  س��ن��ة  م��وال��ي��د 
ببلدة الطويلة بالجنوب 
ب���االض���اف���ة ال�����ى ان���ه 
كان  فقد  جامعي  استاذ 
الماثورات  لمركز  مديرا 
حتى  بسبها  الشعبية 
بتاريخ  دنيانا  عن  رحل 
اب��ري��ل2019م رحمه   9
واسكنه  ل��ه  وغفر  الله 

فسيح جناته

اعتدت غيابك 
وتقدر اتقول اني قفلت كتابك

خذيت ع الجفا راني اعتدت غيابك
تقدر اتقول انسيتك 

وانزيدك اخرى نادم اني جيتك
وموش غير من قلبي خالص جفيتك

وكاره لقانا لولي اللي جابك
واصحى تفكر كان نا القيتك

اتسلم اتعد ايديك دير حسابك
اقسم لك برب الكون لو حقيتك

عليا اتمشي من جديد العابك
انخليك ماتسوى  ابطم سوريتك

مهما اتجيب اعذار  ما  نشقابك
وهضا وجهي قابلني ان ما خليتك

يوم اتمنى  فيه  نطرق بابك
اعتدت غيابك

مع عزيز عاطي عهد 

انموت نا وال هان الغال

عزيز وين ماننسوه اتجي  

العين في العين نوحلوا

عزيز خذ اقوال 

النس ذهبوا شيرتهوانس علي

الناس كلهم صاحيب 

وكي عزيز ال ال مايجيب

انريد ياعزيز غالك

منيحه لواشون خاطري
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حوادث

الديوان / خاص
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ت��م��ك��ن��ت 
الجنائي / إدارة التحريات واالستدالل 
من  سبها   / اإلدارة  فرع  مع  بالتعاون 
القبض على امرأتين نيجيريتين وزوج 
مبلغ  بسرقة  قاموا  أن  بعد  إحداهن  
مالي من شقة مواطن بمدينة بنغازي 

وفرو إلى مدينة سبها.
سرقة350000 ألف دينار

جاء ذلك وفق بيان لإلدارة العامة بعد 
بالغ تقدم به مواطن أفاد فيه بتعرضه 
لسرقة مبلغ مالي وقدره )350000 
ألف دينار( من داخل منزله في مدينة 
دخل  شخص  آخ��ر  أن  مؤكدا  بنغازي 
للمنزل هي عاملة النظافة النيجيرية. 
وق��ال��ت اإلدارة أن��ه  ف��ور ذل��ك بدأ 
واالستدالل  التحريات  إدارة  أعضاء 
بالتحري وجمع المعلومات عن عاملة 
النظافة التي تبين انها غادرت بنغازي 

متجهة إلى مدينة سبها رفقة زوجها.
أنا وزوجي قمنا بتحويل معظم 

المبلغ إلى نيجيريا
وأضافت : بالتنسيق مع فرع اإلدارة 
تم  سبها   / الجنائي  للبحث  العامة 
المتهمة  وضبط  محكم  كمين  إع��داد 

استحضارها  ب��ع��د  وال��ت��ي  وزوج���ه���ا 
لمقراإلدارة واالستدالل معها اعترفت 
من  المفقود  المبلغ  بسرقة  بقيامها 
غرفة نوم صاحب المنزل أثناء تواجده 

خارجه.
بيان  بحسب  اس��ت��دالال  أف��ادت  كما 
نيجيري  وه��و  زوج��ه��ا    : أن  اإلدارة 
الجنسية كان برفقتها أثناء تنفيذ عملية 
أنها  اعترافاتها  في  وتابعت  السرقة 
منزل  إلى  المبلغ  بنقل  قاموا  وزوجها 
بدورها  والتي  أخ��ري  نيجيرية  ام��رأة 
قامت بتحويل مبلغ وقدره )260000 

ألف دينار( إلي دولة نيجيريا.

شريكة ثالثة في السرقة
السارقة  اع��ت��راف��ات  ت��دوي��ن  وف���ور 
إدارة  أعضاء  انتقل   : اإلدارة  تابعت 
تواجد  لمكان  واالس��ت��دالل  التحري 
ال��ط��رف ال��ث��ال��ث ف��ي ال��واق��ع��ة وه��ي 
النيجيرية الثانية التي تم القبض عليها 
وبحوزتها مبلغ )50000 ألف دينار( 
كما دلت على مكان تواجد مبلغ آخر 
 14000( وهو  المسروق  ضمن  من 
اآلخر  هو  استرجاعه  تم  دينار(  الف 
للنيابة  الثالثة  المتهمين  مع  وإحالته 
اإلج���راءات  باقي  الستكمال  العامة 

القانونية.

الديوان / خاص
بنغازي  أم��ن  م��دي��ري��ة  أعلنت 
ش��خ��ص مطلوب  ع��ل��ى  ال��ق��ب��ض 
لدى النائب العام على ذمة قضية 
مدينة طرابلس  في  العمد  القتل 

منذ العام 2020.
وفي بيان لها قالت المديرية 
إن  : مركز شرطة بوعطني تلقى 
األشخاص  أحد  عن  معلومات 
وهو  المساكن  بمنطقة  يقيم 
م��ط��ل��وب ل���دى ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
بمدينة طرابلس على ذمة واقعة 

قتل أحد المواطنين عمًدا.
األم��ن  عناصر  أن  وأض��اف��ت 

الشخص  ع��ل��ى  ال��ق��ب��ض  أل��ق��وا 
ال�����ذي ت��ب��ي��ن أن����ه م���ن م��وال��ي��د 
حيث  طرابلس/تاجوراء   1999
سالح  بواسطة  بالقتل  اع��ت��رف 
على  طلقات  ثالث  برماية  ناري 
المجني عليه إحداها أصابته في 
الذ  ثم  ومن  قتياًل  فأردته  رأسه 
بالفرار إلى مدينة صرمان مروًرا 
إلى مدينة  بمدينة سرت وصوالً 

بنغازي.
ب���أن عناصر  ال��ب��ي��ان  واخ��ت��ت��م 
األم������ن ات����خ����ذت اإلج��������راءات 
وإحالته  المتهم  حيال  القانونية 

إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص
ض��ب��ط ق��س��م ال��ت��ح��ري��ات 
العامة في مديرية أمن بنغازي 
الجنسية  تحمالن  واف��دت��ي��ن 
خادمتين  تعمالن  النيجيرية 
وذلك بعد سرقتهن مبلغا ماليا 
منطقة  في  مواطن  منزل  من 

الهواري.
بيان مدرية أمن بنغازي جاء 
بشكوى  تقدم  :مواطن  أن  فيه 
ضد الوافدتين  يتهمهن بسرقة 
المبلغ وبعض األشياء األخرى 
التحريات  أعضاء  ُكلف  حيث 

الشرطة  وح��دة  م��ع  بالتعاون 
النسائية لضبط المتهمتين.

وحسب بيان المديرية:أوقف 
المتهمتين  األم����ن  ع��ن��اص��ر 
المبلغ  على  بحوزتهن  وعثروا 
حفاظات  كيس   داخل  المالي 
أط��ف��ال )ق��ط��ن أط��ف��ال( كبير 
ال��ح��ج��م وج����رى ن��ق��ل��ه��ن إل��ى 
ال  أن��ه��ن  ات��ض��ح  حيث  القسم 
ت��ح��م��الن ج���واز س��ف��ر وال أي 
واعترفن  هويتهن  تثبت  أوراق 
إلى  أحيلتا  ثم  السرقة  بواقعة 

النيابة العامة.

الديوان / خاص
ضبط مركز شرطة القوارشة بمدينة بنغازي 
المواطنين  من  السلب  يمتهن  عصابيا  تشكيال 

بقوة السالح وفق بيان لمديرية أمن بنغازي.
العصابي  التشكيل  أن  أف��اد  المديرية  بيان 
وأيضا  المنازل  من  كبير  في سرقة عدد  تورط 
قبل  أغراضه  وسرقة  مواطن  واقعة خطف  في 

إلقائه على قارعة الطريق.
وجاءت عملية القبض وفق المديرية  بعد أن  
تلقى مركزشرطة القوارشة  شكوى من مواطن 
بشأن تعرضه للخطف على يد مسلحين ملثمين 
حيث سرقا منه هاتفه المحمول وألف دينار قبل 

أن يتركاه يذهب.
بيان مديرية أمن بنغازي أضاف أن : أعضاء 
التحريات خرجوا إلى مكان الواقعة وتوصلوا إلى 
معلومات بشأن أحد المطلوبين حيث اتضح أنه 
لينتقلوا  الحوت  سوق  بمنطقة  مطعم  في  يعمل 

إلى هناك ويقومون بإيقافه.
عليه  المقبوض  أن  مؤكدة  المديرية  وتابعت 
سبعة  بسرقة  وأيضا  السابقة  بالواقعة  اعترف 
الجامعي  والحي  القوارشة  منطقة  في  منازل 
رفقة شريكه حيث أسفرت جهود التحريات عن 
بما  المركز وأقر هناك  إلى  ضبطه أيضا ونقل 

نسب إليه ثم أحيال إلى النيابة العامة .

الديوان / خاص
البيضاء  مدينة  في  العامة  النيابة  أم��رت 
االتجار  بتهمة  احتياطيا  شخصين  بحبس 
قيمة  ذات  فنية  قطعا  حيازتهما  بعد  باآلثار 

يصدق عليها مصطلح األثر المنقول.
موقعه  عبر  العام  النائب  مكتب  وأوض��ح 
االجتماعي   التواصل  موقع  على  الرسمي 
النظام  بنيابة  النيابة،  وكيل  أن  فيسبوك 
استئناف  محكمة  دائ���رة  ن��ط��اق  ف��ي  ال��ع��ام 
المحامي  إش���راف  تحت  اضطلع  البيضاء 
العام، بمسؤولية التحقُّق من مشروعية حيازة 
َشْخَصيِْن لقطع فنية ذات قيمة يصدق عليها 
المحقق  فاستدلَّ  المنقول؛  األث��ر  مصطلح 
دائ��رة  في  وضعت  المنقولة  اآلث��ار  أن  على 
االتجار  باعث  تحت  المشروع  غير  التعامل 

غير المشروع.
مكتب النائب العام  أكد أيضاً أنه لرجحان 
إدانة من اتخذت في مواجهتهما اإلجراءات؛ 
انتهت النيابة العامة إلى تقديمهما للمحاكمة 

بحالة حبس احتياطي .
تواصل  إل��ى  ال��ع��ام  النائب  مكتب  وأش���ار 
ال��ج��ه��ود ال��رام��ي��ة إل���ى م��ج��اب��ه��ة اإلت��ج��ار 
بالممتلكات الثقافية؛ ورد أفعال التعدي على 

اآلثار العقارية.

سرقة وخطف بقوة السالح 
...وقبض بقوة القانون 

بتهمة االتجار باآلثار ..

النيابة العامة تأمر بحبس شخصين 
احتياطيا على ذمة التحقيق

 بمساعدة شريكتها

سرقت هي وزوجها أكثر من ربع مليون دينار 
وحولت األموال إلى نيجيريا

هارب من جريمة قتل في قبضة العدالة

سرقتا المال وخبأتاه داخل كيس حفاظات أطفال
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االصوات  فرز  لجنة  أعلنت 
ادارة  مجلس  رئيس  لمنصب 
اللجنة االولمبية والنائب األول 
العام  واألمين  الثاني  والنائب 

قبل قليل بفوز الدكتور "جمال 
الزروق"  بمنصب رئيس مجلس 
ادارة اللجنة االولمبية الليبية ، 
بمنصب  السباعي"  و"محسن 

ادام"  و"خميس  األول،  النائب 
بمنصب النائب الثاني، و"خالد 
ال��زن��ك��ول��ي" م��ن��ص��ب األم��ي��ن 

العام.

خيم التعادل السلبي على نتيجة 
لقاء فريقا األهلي بنغازي و ضيفه 
الجولة  لحساب  وذل��ك  األخضر، 
م��ن مرحلة  واألخ���ي���رة  ال��ت��اس��ع��ة 
األولى  المجموعة  لفرق  الذهاب 
لكرة  الممتاز  الليبي  ال��دوري  من 
جمعت  التي  المباراة  في  القدم، 
الفريقان على أرضية ملعب شهداء 

بنينا الدولي.
أنهى  السلبي  ال��ت��ع��ادل  وب��ه��ذا 
األهلي مرحلة الذهاب في صدارة 
المجموعة األولى بفارق نقطة عن 
برصيد  النصر  مالحقية  أق��رب 
األخضر  انهى  فيما  نقطة،   )16(
ال��ذه��اب في  م��ش��واره في مرحلة 
 )13( برصيد  ال��راب��ع��ة  المرتبة 

نقطة.
 – ج��رت  التي  المواجهة  ه��ذه 
توسطها   – الماضي  األح��د  ي��وم 
فيها  حاول  الثموني  حمزة  الحكم 
مرمى  إلى  الوصول  الفريقان  كال 
خطورته  ك��ان��ت  فاألهلي  األخ���ر’ 
عن طريق كل من فاضل سالمة و 
محترفه الكونغولي كاديما كابانغو، 
ف��ي��م��ا ك���ان���ت خ���ط���ورة األخ��ض��ر 
متمثلة في عامر التاورغي وسرعة 

وإنطالقات األنغولي  آري بابل.
فرص الفريقان

ه���ذا وش��ه��دت ال��دق��ي��ق��ة )9( 

لألخضر’  سريعة  م��رت��دة  هجمة 
الوحيشي  م��راد  الحارس  ليتمكن 
أب���ع���اد ال��خ��ط��ر ع���ن م���رم���اه في 
مناسبتان’ حيث تصدى في األولى 
وفي  ع��ام��رال��ت��اورغ��ي،  لتصويبة 
آري  األنغولي  تصويبة  إلى  الثانية 

بابل.
فيها  روض   )15( ال��دق��ي��ق��ة 
كابانغو  كاديما  الكونغولي  برأسية 
سالمة  فاضل  زميلة  إل��ى  ال��ك��رة 
غ��ي��ر أن���ه ل���م ي��ح��س��ن ال��ت��ص��رف 

أول  ف��ي  مصوبا  مثالية  بطريقة 
تهديد حقيقي لألهلي على مرمى 

األخصر .
الكونغولي  األهلي  مهاجم  وكاد 
هدف  يخطف  أن  كابانغو  كاديما 
لكن   ،)29( الدقيقة  في  السبق 
رأسيته مرت فوق العارضة بقليل’ 
ناجحا في متابعة عرضية التونسي 
التي أرسلها من  حمزة الجالصي 

الجهة اليمنى.
وظ��ه��ر ح����ارس األخ���ض���ر في 

لتصويبة  متصديا   )39( الدقيقة 
ال��الع��ب ف��اض��ل س��الم��ة، وال��ذي 
وتهيأت  عمل  يستغل  ل��م  ب���دوره 

المهاجم أحمد كراوع له.
أحمد  األه��ل��ي  مهاجم  وص��وب 
ك���راوع ك��رة ق��وي��ة م��ن على حافة 
ح��ارس  التقطها  ال��ج��زاء  منطقة 
األخصر مفتاح الدرسي، وذلك في 
الدقيقة )53(، فيما أضاع البديل 
في  محقق  ه��دف  بلعم  عبدالله 
تصويبته  لتذهب   )57( الدقيقة 

فوق الخشبات الثالثة لألخضر.
المدافع  عرضية  وم��رت  ه��ذا 
القائم  بمحاذاة  الصريط  أسامة 
األي��م��ن ل��ح��ارس األخ��ض��ر’ وذل��ك 
في الدقيقة )66( وارتطت الكرة 
لمهاجم األخضر  المباشرة  الحرة 
ال��ح��ارس  س��ال��م روم���ا ف��ي قائمة 
م�����راد ال���وح���ي���ش���ي/ وذل�����ك في 

الدقيقة )72(.
وأضاع البديل لألخضر حمادي 
اللقاء’ حيث  الله أبرز فرص  جاد 
مرر له سالم روما بعد توغلة في 
كرة عرضية  األهلي  منطقة جزاء 
أن  بيد   )74( الدقيقة  في  متقنة 
الله  جاد  حمادي  المهاجم  متابعة 
الوحيشي   م���راد  ش��ب��اك  ت��ه��ز  ل��م 
القائم  بجانب  كرته  بذلك  لتمر 

اإليسر لألخير. 

ع��ق��د ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي ف��ي مدينة 
اجتماعا  الرياضية،  االتحادات  بمقر  طرابلس 
موسعا لالتحاد الليبي للكاراتيه مع االتحادات 

الفرعية للعبة 
وق����ال رئ��ي��س االت���ح���اد ال��ل��ي��ب��ي ل��ل��ك��ارات��ي��ه 
اجتماعا  نعقد  “اليوم  الرعيض  جمال  السيد 
موسعا مع االتحادات الفرعية بحضور األمين 
رجب  بن  الحميد  عبد  السيد  باالتحاد  العام 
الفني  وال��م��دي��ر  التنفيذي  المكتب  وأع��ض��اء 
السيد  التنفيذي  والمدير  الككلي  عماد  السيد 
الفرعية  الكيالني، ورؤساء االتحادات  عبدالله 

بالمناطق”
وب��ي��ن ال��رع��ي��ض ب��أن��ه ت��م م��ن خ���الل ه��ذا 
االجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة، 
والتي تخص هذة اللعبة من بينها عرض نشاط 
النشاط  للعام 2022، وعرض  الليبي  االتحاد 
عرض  وك��ذل��ك   2023 ال��ق��ادم  للعام  الفني 
روؤس��اء  ومناقشة  التنفيذي  المدير  برنامج 

االتحادات الفرعية.

وأشار الرعيض بأن هذا االجتماع، يأتي في 
النهوض  للعبة على  الليبي  االتحاد  ظل حرص 

واالستماع للجميع محليا ودوليا .
وأضاف الرعيض أنه تم حصريا وألول مرة 
الشقيقة  تونس  دول��ة  من  م��درب  مع  التوقيع 
/ المدرب  للكاراتيه  الليبي  المنتخب  لتدريب 

محمد جمعة .
فيها  ستكون  الرزنامة  بأن  الرعيض  ووضح 
المناطق،  باستضافة  السنة  ثالث بطوالت في 
وت��ط��وي��ر لخمسة  اه��ت��م��ام  وس��ي��ك��ون ه��ن��اك 

قبل  من  اللعبة  في  المصنفين  من  رياضيين 
االتحاد العام .

واختتم الرعيض حديثه بأنه أيضا من خالل 
األندية في  التركيز على اشتراك  تم  االجتماع 

هذه اللعبة.
يذكر بأنه من بداية االجتماع قد رحب رئيس 
الرعيض  الكاراتيه جمال  للعبة  الليبي  االتحاد 
والدائم  الشديد  حرصه  مؤكدا  ألقاها  بكلمة 
المحافل  الكاراتيه في جميع  لعبة  تواجد  على 

الدولية بالرغم من قلة االمكانيات. 

اعالن نتائج انتخاب رئيس مجلس ادارة اللجنة االولمبية 
والنائب األول والنائب الثاني واألمين العام

الدوري الممتاز ..

األهلي بنغازي واألخضر يختتمان مرحلة الذهاب بتعادل سلبي

اجتماع موسع لالتحاد الليبي للكاراتيه

عقد بمدينة بنغازي اجتماعا ضم أعضاء 
المكتب التنفيذي باالتحاد الليبي لكرة القدم 
المنطقة  الفرعي  االت��ح��اد  م��ع  المصغرة، 
لحلحلة  بنغازي،  األن��دي��ة  ومندوبي  الثانية 
االت��ح��اد  تشكيل  وإع����ادة  ال��م��ش��اك��ل  ب��ع��ض 

الفرعي للمنطقة الثانية بنغازي.
وتناول االجتماع بعض النقاط الهامة التي 
ال��دوري  وان��ط��الق  الثانية  المنطقة  تخص 

الليبي للموسم القادم.
وف����ي ت��ص��ري��ح خ����اص ل���وك���ال���ة األن���ب���اء 
ورئيس  ال��ع��ام  االت��ح��اد  عضو  ق��ال  الليبية 
رجب  القادر  عبد  العامة  المسابقات  لجنة 
للنظر  بنغازي  أندية  الصداعي: اجتمعنا مع 
للمنطقة  الفرعي  االتحاد  تشكيل  إعادة  في 
الثانية بنغازي وماحولها، وبحث أساس اللعبة 
وذلك ألهمية  بنغازي،  وانتشارها في مدينة 
القدم  ك��رة  ف��ي  ب��ت��واج��ده��ا  ب��ن��غ��ازي  مدينة 

المصغرة.
االتفاق  تم  لله  الحمد  الصداعي:  وتابع 
وسيتم  الفرعي،  االتحاد  تشكيل  إعادة  على 
بعد  رسمياً  اعتمادها  بعد  األس��م��اء  نشر 

موافقة األندية.
الدوري  انطالق  أن  إلى  الصداعي  وأشار 
المرحلتين  بنظام  ال��ق��ادم  األس��ب��وع  سيكون 
ذهاباً وإياباً، و لو كان عدد األندية المشاركة 
إل��ى  تقسيمها  س��ي��ت��م  ث��م��ان��ي��ة،  م���ن  أك��ث��ر 
خمسة  ال��ف��رق  ع��دد  ك��ان  ول��و  مجموعتين، 

ستكون من مجموعة واحدة.
مجلس  رئيس  ص��رح  السياق،  ذات  وف��ي 
إدارة نادي بنغازي الجديدة فتحي الشكري: 
فرعي  اتحاد  تشكيل  إع��ادة  على  االتفاق  تم 
جديد لكرة القدم المصغرة للمنطقة الثانية 

بنغازي في جو ديمقراطي.
وأض���اف ال��ش��ك��ري: ل��ألس��ف ب��ن��غ��ازي لم 
يكن لديها اتحاد فرعي للعبة، وذلك بحسب 
بعدد  تشارك  كانت  ألنها  التنفيذية  الالئحة 
به  العدد المسموح  أربعة فرق، وهو لم يكن 
بفضل  اليوم  ولكن  فرعي،  اتحاد  لتشكيل 
الله تعالى تم االتفاق على مشاركة عدة فرق 
اتحاد فرعي  أخرى مما سمح ذلك بتشكيل 

للمنطقة الثانية بنغازي وما حولها. 

االتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة 
يجتمع مع مندوبي المنطقة الثانية


