
ثمن السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
المملكة  م��ل��ك  ج��ال��ة  دور  ص��ال��ح”  ”عقيلة 
المغربية محمد السادس مؤكداً بأنه الحريص 
دائماً على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة 

اراضيها ومنع التدخل الخارجي في شؤونها.
خال  النواب  مجلس  رئيس  السيد  وأش��ار 
بالعاصمة  ُع��ِق��د  ال���ذي  الصحفي  المؤتمر 
مجلس  رئيس  ”التقى  أن��ه  ال��رب��اط  المغربية 
معه  وات��ف��ق  المشري”  “خ��ال��د  السيد  ال��دول��ة 
المتعلق  بوزنيقة  مسار  مخرجات  تنفيذ  على 
بالمناصب السيادية في األسابيع القادمة وقبل 

نهاية شهر ديسمبر 2022.م “.
وأكد السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
رئيس  السيد  مع  اتفق  بأنه  صالح”  ”عقيلة 
من  م��ا  ك��ل  على  العمل  على  ال��دول��ة  مجلس 

في  واح��دة  التنفيذية  السلطة  تكون  أن  شأنه 
ليبيا في اقرب األوقات واستئناف الحوار من 
أجل عمل ما يلزم إلجراء االنتخابات الرئاسية 
وال��ب��رل��م��ان��ي��ة وف���ق خ��ارط��ة ط��ري��ق واض��ح��ة 

االنتخابات  أساسها  على  تجري  وتشريعات 
بالتوافق بين المجلسين، مجدداً الشكر لجالة 
والحكومة  الشقيق  المغربي  والشعب  الملك 

المغربية.

ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ق���ام 
االحد  ي��وم  صالح”  “عقيلة  المستشار 
التقنيات  كلية  لمقر  ب��زي��ارة  الماضي 
في  كان  حيث  القبة،  بمدينة  الهندسية 
والسادة  الكلية  عميد  السيد  إستقباله 
مدراء المكاتب ورؤساء األقسام بالكلية.

النواب  مجلس  رئيس  السيد  وبحث 
عميد  مع  عقده  ال��ذي  االجتماع  خ��ال 
الكلية ومدراء المكاتب ورؤساء األقسام، 
الكلية  وت��ج��ه��ي��زات  إح��ت��ي��اج��ات  ب��ح��ث 
باإلضافة إلى أعمال الصيانة المطلوبة، 

وعقب االجتماع قام السيد رئيس مجلس 
النواب بجولة داخل أقسام الكلية أطلع 
و  الدراسية  العملية  سير  على  خالها 
الورش والمعامل والمختبرات واألقسام 

العلمية ومرافق الكلية المختلفة. 
النواب  مجلس  رئيس  السيد  وأش��اد 
اإلدارية  العملية  بسير  جولته  ختام  في 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، م��ب��دي��اً دع��م��ه 
في  والفني  التقني  التعليم  لمؤسسات 
مزيًدا  بها  للعاملين  متمنًيا  الوطن  ربوع 

من التقدم واالزدهار.
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ُق�بة ال�برل�م�ان ومستجدات 
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رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات 
العامة بنغازي يبحث ملف النظافة

المثقفون في ضيافة معرض 
بنغازي الدولي للكتاب 2022م

أك���د ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
أن  بليحق؛  عبدالله  النواب  مجلس 
ال  السيادية  المناصب  على  التوافق 
سيما الرقابية منها؛ يكتسب أهمية 
التنفيذية  السلطة  متابعة  في  كبيرة 
وأجهزة الدولة المختلفة، خاصة في 
المنتهية  “الحكومة  به  تقوم  ما  ظل 
الوالية” من عمليات صرف دون أية 

رقابة.
خاص  تصريح  ف��ي  بليحق  وق��ال 
يوم  م��س��اء  المستقبل  ليبيا  لقناة 
الثاثاء الماضي: إن الفترة الماضية 
شهدت أعمال صرف تقدر بمليارات 
متابعة  أو  ترشيد  دون  ال��دي��ن��ارات، 
رق��اب��ي��ة، م���ش���ددا ع��ل��ى أن وج���ود 
أجهزة رقابية تابعة لمجلس النواب؛ 
المالي  الفساد  لمكافحة  ض���رورّي 
أموال  وصيانة  المتفشي،  واإلداري 

الشعب الليبي.
وأف����اد ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي، أن 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س 
بتوحيد  م��رارا  طالب  صالح  عقيله 
دوره��ا  وتفعيل  الرقابية  المؤسسة 

لتحقيق الرقابة على المصروفات.
المناصب  ملف  أن  بليحق،  وذكر 

محافظ  أي��ض��ا  ي��ش��م��ل  ال��س��ي��ادي��ة 
إلى  المركزي، مشيرا  ليبيا  مصرف 
الظروف  ه��ذه  ظل  في  الحاجة  أن 
لوجود  ماسة  أصبحت  االستثنائية؛ 
رسم  ف��ي  يساهم  م��رك��زّي  مصرف 
السياسات النقدية ومعالجة الشؤون 
بشكل  تنعكس  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة 

مباشر على معيشة المواطن.
حول  معلومات  م��ن  رش��ح  وفيما 
تتقلد  أن  يمكن  التي  الشخصيات 
ال��دول��ة،  ف��ي  ال��س��ي��ادي��ة  المناصب 
بين  نُّظم  اجتماعا  أن  بليحق  أف��اد 
و”مجلس  ال��ن��واب”  “مجلس  لجنتي 
مدينة  ف��ي  االس���ت���ش���ارّي”  ال���دول���ة 
وقد  المغربية،  بالمملكة  أبوزنيقة 
إل��ى  اللجنتين  م��ب��اح��ث��ات  خلصت 

المناصب،  هذه  بتوزيع  معلن  اتفاق 
الختيار  المفضية  اآلليات  وتحديد 

المترشحين لها.
ولفت بليحق؛ إلى أن مجلس النواب 
نفذ ما اتفق عليه خال المباحثات، 
منه؛  المطلوبة  ب���اإلج���راءات  وق���ام 
م��ش��ي��را ف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه إل���ى أن 
مجلس الدولة االستشاري، لم ينفذ 
الجزء المتعلق به في اتفاق أبوزنيقة.
ال��ذي جاء  ال��رب��اط  وت��اب��ع: اتفاق 
عقب مباحثات رئيس مجلس النواب 
ورئ��ي��س  ص��ال��ح  عقيله  المستشار 
خالد  االس��ت��ش��اري  ال��دول��ة  مجلس 
المشري، خال اليومين الماضيين؛ 
قد نص على تنفيذ اتفاق أبوزنيقة، 
الترشح  ب���اب  ف��ت��ح  ال��م��ج��ل��س  وأن 
للمناصب السيادية، واستقبل ملفات 
ال��م��ت��ق��دم��ي��ن م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��م��دن 
المترشحين  من   7 وأح��ال  الليبية؛ 
مما  االس��ت��ش��اري،  ال��دول��ة  لمجلس 
ال��ن��واب  ي���دل ع��ل��ى ح���رص مجلس 
برئاسة المستشار عقيله صالح على 
لاستقرار  للوصول  يلزم  ما  تنفيذ 
وتوحيد  واالق��ت��ص��ادّي،  السياسّي 

المؤسسات في الباد.

بليحق: “مجلس النواب نفذ ما جاء في اتفاق أبوزنيقة 
فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية”

رئيس مجلس النواب يزور كلية التقنيات الهندسية بمدينة القبة مجلس  دي��وان  رئيس  السيد  ق��ام 
المصري  ”عبدالله  األستاذ  النواب 
الماضي  ال��ث��اث��اء  ي��وم   ” الفضيل 
بزيارة لمعرض بنغازي الدولي األول 
”بنغازي  شعار  تحت  الُمقام  للكتاب 
تجول  وطن” حيث  الثقافة مستقبل 
النواب  مجلس  دي��وان  رئيس  السيد 
داخل أروقة المعرض وأطلع على ما 
مكاتب  تقدمه  وما  كتب  من  تحويه 
وال��ع��رب��ي��ة  ال��م��ح��ل��ي��ة  ال��ن��ش��ر  ودور 

الُمشاركة في المعرض .
دي��وان  رئيس  استقبال  في  وك��ان 
العليا  اللجنة  النواب، رئيس  مجلس 
المحجوب،  خالد  ل��واء  بالمعرض 
مسؤول المركز اإلعامي بالمعرض 
الليبية  وم��دي��ر ع��ام وك��ال��ة األن��ب��اء 
إلى  إضافة  هدية،  إبراهيم  السيد 
والمهتمين  اإلع��ام��ي��ي��ن  م��ن  ع��دد 

بالشأن الثقافي.
وفي كلمة لرئيس الديوان سجلت 
ف���ي دف��ت��ر ال��م��اح��ظ��ات ال��خ��اص 
بالمعرض قال: “تحية لمن يصنعون 
الثقافة والعلم، ولمن يرعونه، ولمن 

يشرفون عليه”. 
ديوان مجلس  رئيس  السيد  وأكد 
ت��زدان  بنغازي  مدينة  ب��أن  ال��ن��واب 
بهذا المعرض الثقافي متمنياً إقامة 
المزيد من هذه المعارض في المدينة 
ُمقدماً   ، الليبية  المدن  وغيرها من 
للقائمين على المعرض وكل  الشكر 
من  بذلوه  ما  على  برعايته  قام  من 
الشكر  قدم  كما   ، جبارة  مجهودات 
ساهمت  التي  النشر  ومكاتب  ل��ُدور 

في المعرض .
الجدير بالذكر بأن معرض بنغازي 
في  انطلق  للكتاب  األول  ال��دول��ي 
منتصف شهر أكتوبر الحالي وشهد 
والكتاب  المثقفين  من  كثيفاً  إقباالً 
من  والمهتمين  والطلبة  واألدب����اء 
حظى  كما   ، الليبية  المدن  مختلف 
ومكاتب  دور  من  واسعة  بمشاركة 

نشر من عدة دولة عربية .

رئيس ديوان مجلس النواب يثمن إقامة 
المعرض الدولي للكتاب في بنغازي 

ويقوم بجولة داخل أروقته
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  التقى 
بمجلس النواب السيد ”يوسف العقوري ” 
بالقنصل العام اليوناني السيد “ستافروس 
القنصلية  مقر  في  وذل��ك  فينيزيلويس”، 
بحث  حيث  بنغازي،  بمدينة  افتتح  ال��ذي 
اللقاء عدد من القضايا التي تهم الجانبين 
وُسبل تعزيز التعاون في مجاالت الصحة 
واالق��ت��ص��اد وإع�����ادة اإلع���م���ار، ك��م��ا تم 
المنطقة  قضية  مستجدات  أخ��ر  بحث 
بين  البحرية  الحدود  االقتصادية وترسيم 

البلدين .
وأعرب ”العقوري” عن بالغ االمتنان إلعادة 
افتتاح القنصلية في بنغازي، مؤكداً أن ذلك 
يشير إلى حرص اليونان على تطوير عاقتها 
الليبيين،  لكل  صديقة  تكون  وأن  ليبيا  مع 

وهو محل تقدير لدى مجلس النواب، معرباً 
افتتاح  إع��ادة  في  اليونان  ل��دور  تقديره  عن 
الفتتاح  وتطلعه  البلدين  بين  الجوي  الخط 

وزير  للقاء  تطلعه  وكذلك  البحري،  الخط 
وفقا  بنغازي  مدينة  في  اليوناني  الخارجية 
تعزيز  على  حرصه  المقررة، مجدداً  للزيارة 
العاقات التاريخية مع اليونان لما فيه صالح 
الشعبين والبلدين، مضيفاً أن تعزيز التنسيق 
الستقرار  ض��روري  أم��ر  واليونان  ليبيا  بين 
منطقة شرق المتوسط وهو ما يحرص عليه 

مجلس النواب .
وم���ن ج��ان��ب��ه أع���رب ال��س��ي��د ”س��ت��اف��روس 
مهامه  باستام  سعادته  ع��ن  فينيزيلويس” 
كقنصل عام في مدينة بنغازي، مؤكداً حرص 
اليونان على تعزيز عاقاتها مع ليبيا في جميع 
مباشرة  يتم  سوف  بأنه  موضحاً  المجاالت، 
لتسهيل  بنغازي  مدينة  م��ن  التأشيرة  منح 

اجراءات السفر أمام المواطن الليبي .

التقى السادة أعضاء مجلس النواب رئيس 
السيد  الوطنية  والمصالحة  ال��ع��دل  لجنة 
التشريعية  اللجنة  وعضو  الصغي”  “الهادي 
السيد “مفتاح كويدير” ومدير اإلدارة القانونية 
بديوان مجلس النواب السيد ”أشرف الدوس” 
البرلمانية  السياسات  دع��م  مكتب  وم��دي��ر 
وال��ب��ح��وث ال��س��ي��د ”ع��ب��دال��واح��د ال��اف��ي“، 
التابع  القانون  تعزيز  م��ش��روع  فريق  التقوا 
يضم  الذي  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج 
”يانتي  السيدة  القانون  تعزيز  مشروع  مدير 
السيدة  المشروع  مستشار  رفقة  كورنليسن” 
النواب  مجلس  بمقر  وذل��ك  والجه”  انيسه   ”

بمدينة بنغازي .
وصرح عضو مجلس النواب السيد “مفتاح 
الملفات  من  عدد  تناول  اللقاء  بأن  كويدير” 
منها ما يقدمه البرنامج اإلنمائي من خدمات 

بصفة  وبنغازي  عامة  بصفة  ليبيا  في  فنية 
والفني  التقني  التعاون  يخص  فيما  خاصة 
الذي يخدم المواطنين داخل المدينة، مضيفاً 
اللجنة  اهتمامات  اي��ض��اً  ت��ن��اول  اللقاء  ب��أن 
الوطنية  العدل والمصالحة  التشريعية ولجنة 
الفني  بالدعم  يتعلق  فيما  ال��ن��واب  بمجلس 
وكذلك  اللجان  وأع��م��ال  محتويات  وأرش��ف��ة 

مجلس  بامتاك  الخاصة  المعدات  توفير 
التشريعات  ون��ش��ر  رسمية  ج��ري��دة  ال��ن��واب 
واللوائح والقرارات الصادرة عنه، كما تطرق 
نطاق  على  تدريبية  دورات  إجراء  إلى  اللقاء 
خبرات  من  النصوص  بصياغة  تتعلق  واس��ع 
المشاريع  وصياغة  إع��داد  مجال  في  دولية 

القانونية.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يلتقي القنصل العام اليوناني

أعضاء من مجلس النواب يلتقون بفريق مشروع تعزيز القانون التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ديوان مجلس النواب يتقدم بالتعزية للنائب إبراهيم 
الدرسي في وفاة شقيقه و زوجة شقيقه و ابنيهما

مجلس النواب يتقدم بالتعزية للنائب إبراهيم الدرسي 
في وفاة شقيقه و زوجة شقيقه و ابنيهما
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لجنة  أع��ض��اء  ب��ح��ث 
الليبية  بالحكومة  األزمة 
ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف����ي وزي����ر 
ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ات 
ال����م����ت����ج����ددة، ووزي������ر 
ورئيس  العامة،  األشغال 
ال���وزراء،  مجلس  دي���وان 
الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم 
مجلس  رئ���اس���ة  ب��م��ق��ر 
بنغازي؛  بمدينة  ال��وزراء 
المختنقات  حلحلة  سبل 
الكهرباء  بملف  الخاصة 
م����ع غ���رف���ة ال����ط����وارئ 
وزارة  وك���ي���ل  ب���رئ���اس���ة 
الداخلية، ورئيس مجلس 
العامة  ال��ش��رك��ة  إدارة 
ل��أع��م��ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
العام  والمدير  القابضة، 

لأعمال  العامة  للشركة 
الشرقية؛  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
توجيهات  حسب  وذل��ك 
رئ���ي���س ل��ج��ن��ة األزم�����ة 
بالمنطقة الشرقية نائب 
ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س 

علي القطراني .

االجتماع  ناقش  حيث 
ستقوم  التي  اإلج��راءات 
ب��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ب��ال��ت��ع��اون 
م����ع غ���رف���ة ال����ط����وارئ 
الس����ت����ك����م����ال أع����م����ال 
ال��ص��ي��ان��ة ف��ي ال��دوائ��ر 
كل  وتذليل  المعطوبة، 

تواجه  التي  الصعوبات 
الطاقة  إم���دادات  نقص 
في عدد من مناطق بلدية 

بنغازي وضواحيها. 
االجتماع  ت��ن��اول  كما 
الكوابل  نقص  مناقشة 
المدينة،  ش��وارع  وإن���ارة 

إلى جانب ظاهرة سرقة 
ال��ك��واب��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
وض���������رورة م��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
األج��ه��زة  م��ع  والتنسيق 

األمنية للحد منها .
اخ���ت���ت���م االج���ت���م���اع 
أهمية  ع��ل��ى  ب��ال��ت��أك��ي��د 
االن���ت���ه���اء م���ن أع��م��ال 
ال��ص��ي��ان��ة ق��ب��ل ح��ل��ول 
فصل الشتاء ، من خال 
المتطلبات  ك��ل  ت��وف��ي��ر 
للشركات  واالحتياجات 
ال��ت��ي س��ت��ت��ول��ى اع��م��ال 
ال���ص���ي���ان���ة، م���ن خ��ال 
ال��ت��ن��س��ي��ق ب���ي���ن ل��ج��ن��ة 
الطوارئ  وغرفة  األزم��ة 
وال���ش���رك���ات ال��م��ن��ف��ذة 

إلعمال الصيانة .

أجرت اللجنة الفرعية المكلفة من لجنة 
األوضاع  بمتابعة  الليبية  بالحكومة  األزمة 
الخدمية في درنة؛ زيارة تفّقدية للمدينة يوم 
االثنين الماضي، عقدت خالها اجتماعات 
مع بعض الشركات الخدمية للوقوف على 
المستهدف  والمختنقات  المدينة  أوض��اع 

حلها، والمشروعات المزمع تنفيذها.
من  ع��دد  تفّقد  اللجنة  زي���ارة  وشملت 
على  لاطاع  بالمدينة  الخدمية  المرافق 
اللجنة على حالة  احتياجاتها، كما اطلعت 
المرورية،  والمختنقات  الرئيسة  الطرق 
باإلضافة إلى تفّقد بعض المواقع الطبيعية 

درنة  وطريق شال  الرئيسة  األودي��ة  منها 
وكذلك مصنع تدوير القمامة.

للجنة  توصياتها  الفرعية  اللجنة  وأحالت 

األزمة، منها ضرورة إقامة حملة نظافة عامة 
وإنشاء بعض الحدائق، وصيانة إنارة الشوارع، 

باإلضافة إلى تغذية آبار المياه بالكهرباء.

التعليم العالي والبحث العلمي  تسلم وزير 
مهامه  السعيطي  شعيب  م��ه��دي  المكلف 
رسمّيًا بالوزارة يوم الثاثاء الماضي؛ بمدينة 

البيضاء.
بالوزارة  األول  يومه  في  السعيطي  وعقد 
اجتماًعا مع كافة مديري اإلدارات، والمكاتب، 
تنفيذ  في  قدما  للمضي  بالوزارة  واألقسام، 
الخطة اإلستراتيجية المعدة من قبل الوزارة 

على أرض الواقع.
وشدد السعيطي على ضرورة التواصل مع 
للبحث  الوطنية  والهيأة  الليبية،  الجامعات 
العليا  للدراسات  الليبية  واألكاديمية  العلمي 

الخاصة  والمتطلبات  االحتياجات  لمعرفة 
في  ل��ل��وزارة  شامل  تقرير  وتقديم  منها  لكل 

أقرب وقت ممكن.
خال  اإلدارات  م��دي��رو  أك��د  جانبهم  م��ن 
في  لاستمرار  التامة  الجاهزية  االجتماع 
العمل وتسخير كافة القدرات، والخبرات من 

أجل النهوض بقطاع التعليم العالي.
السعيطي  أوض���ح  االج��ت��م��اع  وف��ي خ��ت��ام 
استعداده التام لتقدم كافة اإلمكانات، وتذليل 
التعليمية  المؤسسات  أمام  الصعوبات  كافة 
العليا لضمان سير العملية التعليمية بالشكل 

المطلوب.

عثمان  الدكتور  الصحة  وزي��ر  أج��رى 
بالمركز  تفقدية  ج��ول��ة  الجليل،  عبد 
ال��ق��ل��ب ف��ي مدينة  ال��وط��ن��ي ألم����راض 

بنغازي.
ونقا عن وزارة الصحة، اجتمع عبد 
الجليل مع مدير المركز، حيث اّطلع على 
سير  تواجه  التي  والتحديات  المشاكل 
االجتماع-  -خال  نوقشت  كما  العمل، 
عملية تطوير وصيانة المركز والبدء في 

وضع آلية التنفيذ.
االهتمام  ض��رورة  الجليل،  عبد  وأك��د 
بالمركز الوطني ألمراض القلب، بصفته 
دعمه،  وأهمية  المدينة،  ف��ي  الوحيد 
لعملية  خطة  ووضع  احتياجاته،  وتوفير 
توطين جراحة القلب داخل ليبيا، والعمل 

على جلب الِفرق المختصة.

أج���رى وزي���ر ال��ع��دل في 
عبد  خالد  الليبية  الحكومة 
الماضي،  السبت  ي��وم  رّب��ه، 
لمؤسسة  ت��ف��ّق��دي��ة  زي�����ارة 
قرنادة؛  والتأهيل  اإلص��اح 
لاطاع على أوضاع النزالء 
نطاق  ف��ي  المدرجين  ب��ه��ا، 

اختصاص الوزارة.
رفقة  بجولة  الوزير  وقام 
من  وع��دد  المؤسسة  مدير 
والوحدات،  األقسام  رؤساء 
على  كثب،  ع��ن  وق��ف  حيث 
والقانوني  اإلنساني  الوضع 
للنزالء وظروف احتجازهم.

وأشارت وزارة العدل، إلى 

أن الزيارة تأتي ضمن حرص 
الحكومة على متابعة أوضاع 
في  الذين  المؤسسة  ن��زالء 
نطاق اختصاصها، والتحقق 
م���ن االل����ت����زام ب��ال��ض��واب��ط 

والرعاية  حيالهم،  القانونية 
ال��ص��ح��ي��ة ال��م��ق��دم��ة ل��ه��م، 
أداء  م���س���ت���وى  وت���ق���ي���ي���م 
بدورها  للرقي  المؤسسة  

اإلنساني والقانوني.

الحكومة الليبية تبحث مختنقات ملف الكهرباء ببلدية بنغازي وضواحيها 

الحكومة الليبية تتابع األوضاع الخدمية لدرنة 

ا بالوزارة  وزير التعليم العالي المكلف يتسلم مهامه رسمّيً

وزير العدل يتفّقد نزالء مؤسسة اإلصالح والتأهيل قرنادة وزير الصحة يقف على أوضاع مركز القلب في بنغازي  

افتتحت الحكومة الليبية بالمنطقة الجنوبية 
ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي، م��ق��ر م��رك��ز ال��دع��م 
المركزي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
سالم الزادمة، ووزير الداخلية عصام أبوزريبة 
ومدير أمن مديرية سبها اللواء أسامة عويدان.
ال����وزراء خال  ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس  وأك���د 
مراسم االفتتاح، ضرورة توفير األمن الظاهر 
والحد من انتشار الجريمة. معتبًرا أن الدعم 
الجريمة  لمكافحة  ال����رادع  يمثل  ال��م��رك��زي 
المهام  تأدية  في  األمنية  لأجهزة  والمساند 

الملقاة على عاتقهم.

الليبية  ِبالحكومة  الداخلي�ة  َوزي��ر  أج��رى 
الماضي  الخميس  صباح  أبوزريبة”  “عصام 
مع عدد من قيادة الشرطة بوزارة الداخلية، 
ال��دول��ي،  سبها  مطار  داخ��ل  دية  تفقِّ جولة 
على  والوقوف  المطار  وضع  على  لاطاع 

جاهزيته.
َوكان ِفي استقبالهم ُمدير المطار، َوُمدير 
ورؤس���اء  ال��دول��ي،  سبها  م��ط��ار  منفذ  أم��ن 

وضباط األجهزة األمنية بالمطار .
يتمَّ  لكي  َومساندته  دعمه  ال��وزي��ر  وأك��د 
تَفعيل المطار، َوإنهاء ُمعاناة أهالي المنطقة 
أُعجب  كَما  إلى مسافات طويلة،  السفر  ِمن 
كل  َوشكَر  المطار،  َوتجهيزات  ِبوضع  الوزير 

القائمين عليه َوالعاملين ِبه.
َوُمدير  المطار،  ُمدير  َم  ت��ق��دَّ جانبه،  من 
على  ال��َوزي��ر  إل��ى  ِبالشكر  ِبالمطار  المنفذ 

زيارته.

الحكومة الليبية تفتتح مقر مركز الدعم 
المركزي بالمنطقة الجنوبية

وزير الداخلية يطلع على 
أوضاع مطار سبها الدولي
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ومستجدات الشأن السياسي

الديوان خاص / إعداد محمد العكاري
تدقيق لغوي/  حليمة ماماش   

 
عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  ق��ام 
على  سياسية  ومباحثات  ل��ق��اءات  بعدة  صالح 
الماضي  األسبوع  أجرى  حيث  الدولي،  الصعيد 
زيارة  إلى دولة المغرب التقى فيها رئيس المجلس 
األعلى للدولة خالد المشري، وكان للقاء أصداء 
دولية، حيث شهدت جلسة مجلس األمن الدولي 
األعضاء  ال��دول  من  حافًا  ترحيًبا  ليبيا،  حول 
والمبعوث األممي الجديد عبدالله باتيلي، باتفاق 
الرباط الذي جرى بين  المستشار عقيله صالح 

وخالد المشري 
رصدتها  البرلمانية  للقبة  ومباحثات  لقاءات 
هذا  خ��ال  أب��رزه��ا  وتناولت  ال��دي��وان  صحيفة 

العدد:  
زيارة المغرب

عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  ثّمن 
صالح، عقب وصوله للعاصمة المغربية الرباط؛ 
دائما على سيادة  الحريص  المغربي  الملك  دور 
واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها ومنع التدخات 

الخارجية.
جاء ذلك خال مؤتمر صحفي مشترك عقده 
رئيس مجلس النواب، مع رئيس المجلس األعلى 
المستشار  أك��د  حيث  ال��م��ش��ري،  خالد  للدولة 
عقيله صالح، االتفاق على تنفيذ مخرجات مسار 
والعمل  السيادية،  بالمناصب  المتعلقة  بوزنيقة 

على جعل السلطة التنفيذية موحدة في ليبيا.
وأضاف المستشار عقيله صالح خال كلمته: 
بالمناصب  المتعلقة  بوزنيقة  مخرجات  “سننّفذ 
السيادية خال األسابيع المقبلة وقبل نهاية شهر 
ديسمبر المقبل”، مشيًرا إلى أنه اتفق مع رئيس 
المجلس األعلى للدولة على استئناف الحوار من 

أجل إجراء االنتخابات.
مباحثات المغرب

بين  المغربية  العاصمة  في  مباحثات  ج��رت 
صالح،  عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس 
ورئيس مجلس الدولة االستشاري خالد المشري.

الخارجية  وزي��ر  حضره  ال��ذي  اللقاء  بحث   
السياسية  الملفات  أبوريطة؛  ناصر  المغربي 
الجارية بالباد، ال سيما ملف االنتخابات والعمل 
بين  اآلليات  وف��ق  لها  حلول  إليجاد  المشترك؛ 

المجلسين. 
للجهود  تقديرهم  ع��ن  ال��ح��اض��رون  وأع���رب 
الخّيرة التي تبذلها دولة المغرب مملكة وحكومة 
وشعبا، عاوة على دورهم الفعال في استضافة 

الحوارات الليبية. 
تنفيذ اتفاق أبوزنيقة

الرسمي  المتحدث  أك��د  متصل  سياق  ف��ي   
باسم مجلس النواب عبدالله بليحق؛ أن التوافق 
على المناصب السيادية ال سيما الرقابية منها؛ 
يكتسب أهمية كبيرة في متابعة السلطة التنفيذية، 
المنتهية  "الحكومة  به  تقوم  ما  ظّل  في  خاصة 

الوالية" من عمليات صرف دون أية رقابة.
وقال بليحق: إن الفترة الماضية شهدت أعمال 
متابعة  أو  ترشيد  دون  بالمليارات،  تُقّدر  صرف 
رقابية  أج��ه��زة  وج��ود  أن  على  م��ش��ددا  رقابية، 
تابعة لمجلس النواب؛ ضرورّي لمكافحة الفساد 

المالي. 
الفًتا إلى أن مجلس النواب نّفذ كل ما يتعلق 
واالقتصادّي،  السياسّي  لاستقرار  للوصول  به 

وتوحيد المؤسسات في الباد.
المستشار  جهود  حول  دولية  فعل  ردود 

عقيله صالح
على صعيد متصل شهدت جلسة مجلس األمن 
ال��دول  من  حافًا  ترحيًبا  ليبيا،  ح��ول  ال��دول��ي 
عبدالله  الجديد  األم��م��ي  والمبعوث  األع��ض��اء 
رئيس  بين  ج��رى  ال��ذي  ال��رب��اط  باتفاق  باتيلي، 
ورئيس  صالح  عقيله  المستشار  النواب  مجلس 
مجلس الدولة االستشاري خالد المشري، بشأن 
التنفيذية  السلطة  وتوحيد  بوزنيقة  مخرجات 

وإجراء االنتخابات في أقرب وقت. 
ح��ي��ث أك���د ب��ات��ي��ل��ي دع��م��ه الت��ف��اق مجلسي 
النواب والدولة قائًا: "أنوي تيسير عقد اجتماع 
لبحث  والمشري  صالح  عقيله  المستشار  بين 
تفاهماتهما بالرباط، واالتفاق على تدابير أمنية 
أقرب  في  االنتخابات  لعقد  وقانونية  ودستورية 

وقت." 
والمملكة  والصين  روسيا  مندوبو  بارك  فيما 
لسفير  باإلضافة  واإلم���ارات  وروسيا  المتحدة 
ليبيا،  لدى  الخاص  ومبعوثها  المتحدة  الواليات 
مجهودات المستشار عقيله صالح الرامية إلنهاء 
وقيام  االنتقالية،  والمراحل  السياسي  االنقسام 

االستقرار والسام .
تعزيز العالقات الليبية اليونانية

النواب  بمجلس  الخارجية  لجنة  رئيس  ناقش 
العام  القنصل  م��ع  ال��ع��ق��وري،  ي��وس��ف  السيد/ 
تعزيز  ُسبل  فينيزيلويس،  ستافروس   اليوناني 
وإعادة  واالقتصاد  الصحة  مجاالت  في  التعاون 
اإلعمار، إضافة إلى مستجدات قضية المنطقة 
االقتصادية وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

النواب  مجلس  تقدير  عن  العقوري  وأع��رب 
إلعادة افتتاح القنصلية في بنغازي، مؤكًدا أن ذلك 

يشير إلى حرص اليونان على تطوير عاقتها مع 
ليبيا،  مقّدًرا خطوات إعادة افتتاح الخط الجوي 

بين البلدين، ومتطلًّعا الفتتاح الخط البحري.
وأضاف العقوري أنه يتطلّع للقاء وزير الخارجية 
اليوناني في بنغازي وفقا للزيارة المقررة، معتبًرا 
أن تعزيز التنسيق بين ليبيا واليونان أمر ضروري 
الستقرار منطقة شرق المتوسط وهو ما يحرص 

عليه مجلس النواب.
من جانبه، أكد القنصل اليوناني حرص باده 
على تعزيز عاقاتها مع ليبيا في جميع المجاالت، 
من  التأشيرة  منح  مباشرة  سيتم  أن��ه  موضًحا 

بنغازي لتسهيل إجراءات السفر أمام الليبيين.
سفير  يلتقون  النواب  بمجلس  اللجان  رؤس��اء 

المملكة المتحدة
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب يوسف العقوري، رفقة رئيس لجنة الطاقة 
واألم��ن  ال��دف��اع  لجنة  ورئيس  العريبي،  عيسى 
القومي طال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية 
لدى  المتحدة  المملكة  سفير  شمبش؛  رمضان 

ليبيا كارولين هورندال.
وتناول اللقاء عددا من الملفات، في مقدمتها 
دور المملكة المتحدة في دعم األمن واالستقرار 
في ليبيا، وملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها 
وال��ق��ارة  المتحدة  المملكة  واس��ت��ق��رار  أم��ن  ف��ي 

األوروبية.
وأكد رؤساء اللجان النيابية خال اللقاء؛ وفاء 
مجلس النواب باالستحقاقات المناطة به وأبرزها 
بشكل  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إج��راء 
المرتزقة  إخ��راج  مبدإ  على  مشددين  متزامن، 
توزيع  آلية  ووضع  الباد؛  من  األجنبية  والقوات 
ورفضهم  الطبيعية،  ل��ل��م��وارد  وشفافة  ع��ادل��ة 

التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
مباحثات مع فريق برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي
النواب  مجلس  من  المستوى  رفيُع  وفد  بحث 
التابع  القانون  تعزيز  مشروع  مدير  مع  وديوانه، 
ومستشارة  اإلنمائي  المتحدة  األم��م  لبرنامج 
المشروع، عدًدا من الملفات المهّمة، على رأسها 
ليبيا  في  فنية  خدمات  من  البرنامج  يقدمه  ما 
حيث  من  خاصة،  بصفة  وبنغازي  عامة  بصفة 

المواطنين  يخدم  ال��ذي  والفني  التقني  التعاون 
داخل المدينة.

جاء ذلك في اجتماع عقده وفد النواب ببنغازي 
تمّثل في: رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية 
التشريعية  اللجنة  وعضو  الصغير”،   “ال��ه��ادي 
“مفتاح كويدير”، ومدير اإلدارة القانونية بديوان 
مجلس النواب أشرف الدوس، ومدير مكتب دعم 
الواحد  "عبد  والبحوث  البرلمانية  السياسات 

الافي."
اللجنة  أيًضا إلى اهتمامات  وتطرق االجتماع 
الوطنية  والمصالحة  العدل  ولجنة  التشريعية 
وأرشفة  الفني  ال��دع��م  ح��ول  ال��ن��واب،  بمجلس 
المحتويات وأعمال اللجان، باإلضافة إلى توفير 
المعدات الخاصة بامتاك مجلس النواب، جريدة 
والقرارات  واللوائح  التشريعيات  ونشر  رسمية 

الصادرة عنه.
االنتخابات في موعدها

م��ن جانبه ص��رح رئ��ي��س ال��م��رك��ز اإلع��ام��ي 
الصافي  الحميد  عبد  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس 
في لقاء تلفزي أن: المستشار عقيله صالح أكد 
جلسة  خال  وذلك  موعدها  في  االنتخابات  أّن 
المجلس األخيرة بمدينة بنغازي؛ و أن المحكمة 
الدستورية جهة قضائية مستقلة تصون الدستور 
استقالية  ع��ل��ى  ك��م��ا ش���ّدد  م��ب��ادئ��ه،  وت��ح��م��ي 
القضاء الليبي، وأهمية اإلبقاء على حيادية هذه 

المؤسسة.
ولفت الصافي -في تصريحاته- إلى أن مجلس 
القوانين  بإصدار  المختصة  الجهة  هو  النواب 
المحكمة  قانون  أحال  بدوره  وأنه  والتشريعات، 
الدستورية للجهات المختصة للبت فيه، وتعديله 
ومن ثم إعادته لمناقشته خال جلسات المجلس 

الرسمية.
جلسة  خ��ال  المجلس  أن  ال��ص��اف��ي،  وذك���ر 
الدولة  رئيس  "انتخاب  قانوني  أص��در  رسمية 
الوطنية  للمفوضية  وأحالهما  النواب"؛  ومجلس 
أوف��ى  ق��د  ب��ذل��ك  وي��ك��ون  ل��ان��ت��خ��اب��ات،  العليا 
الخطوات  بتنفيذ  والقانونية،  الوطنية  بالتزاماته 
المفضية إلى االنتخابات الوطنية في ال�24 من 

ديسمبر؛ تلبية لتطلعات الشعب الليبي.
شؤون محلية

مجلس  رئ��ي��س  اط��ل��ع  المحلي  ال��ش��أن  وف���ي 
الهندسية  التقنيات  كلية  عمل  على سير  النواب 
لمقّر  زي��ارة  فخامته   أجرى  حيث  القبة  بمدينة 
كلية التقنيات الهندسية. كان في استقباله عميد 

الكلية ومديرو المكاتب ورؤساء األقسام. 
بحث المستشار عقيله صالح خال االجتماع 
المكاتب  ومديري  الكلية  عميد  مع  عقده  الذي 
الكلية،  ورؤساء األقسام؛ احتياجات و تجهيزات 

باإلضافة إلى أعمال الصيانة المطلوبة .
وعقب االجتماع تجّول المستشار داخل أقسام 
الكلية، واطلع على سير العملية الدراسية والورش 
والمعامل والمختبرات واألقسام العلمية ومرافق 

الكلية.. 

ُقـبـة الـبـرلـمـان
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اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  وّق����ع 
الضمان  لصندوق  العام  المدير 
احفيظة  إدري�����س  االج��ت��م��اع��ي 
ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع ال��م��ع��ه��د 
تنفيذ  على  تنص  للقضاء  العالي 
مجموعة دورات لموظفي إدارتي 
القانونية والتسجيل على مستوى 

الصندوق.
وذكرت إدارة اإلعام بصندوق 
إدارة  أن  االج��ت��م��اع��ي  ال��ض��م��ان 
بالصندوق  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ش��ؤون 

إدارة  م��س��ؤول��ي  م���ع  ت��واص��ل��ت 
بمسميات  وأح��اط��ت��ه��م  ال��ق��ض��اء 
ال�������دورات ال��م��ط��ل��وب��ة م��ت��ع��ددة 

المحاور.
وأشارت إلى أن باكورة المشروع 
الضماني القضائي كانت مع دورة 
من  أسبوعين  ستستغرق  تدريبية 
زووم  منصة  خال  من  انطاقها 
تحقيًقا لهدف مشاركة أكبر قدر 
م��م��ك��ن م��ن م��وظ��ف��ي اإلدارت���ي���ن 

واألقسام في الفروع.

األن���وف  رأس  أع��ل��ن��ت ش��رك��ة 
إحالة  وال��غ��از؛  النفط  لتصنيع 
م��س��ت��ح��ق��ات ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي��ه��ا 
ل��ل��م��ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة، وك��ذل��ك 
وتسوية  الحقلية،  العاوة  تسوية 

عن   )67%( ب��ن��س��ب��ة  ال���زي���ادة 
وحتى  أكتوبر،  من  األول  الفترة؛ 

30 من يونيو من العام الجاري.
المالية  الشؤون  إدارة  وقالت 
ب���ال���ش���رك���ة: إن����ه س��ي��ت��م س���داد 

للمتوفين  الضمانية  االشتراكات 
والمتقاعدين، حتى يتسنى لإلدارة 
تعديل مرتباتهم الشهرية من قبل 

صندوق الضمان االجتماعي.

أف��������ادت ش����رك����ة ال��خ��ل��ي��ج 
تيكو  بأن شركة  للنفط  العربي 
معها  ال��م��ت��ع��اق��دة   ”TECO“
تطوير  م��ش��روع  م��ن  باالنتهاء 
سرعة  ف��ي  التحكم  منظومة 
محركات مراحل ضواغط الغاز 
مسلة  بحقل  والثانية  األول���ى 
الصيانة  أق��س��ام  م��ع  بالتعاون 
 – الصيانة  لمنسقة  التابعة 

مسلة.

منظومة  استبدال  تم  حيث 
 Simovert ( التحكم السابقة
 30 لمدة  تعمل  كانت  التي   )

بمنظومة   1992 منذ  ع��اًم��ا 
ت���ح���ك���م ح���دي���ث���ة ال���ص���ن���ع ) 
 )  Dynavert 2021

من  أفضل  بكفاءة  تعمل  والتي 
كهربائية  طاقة  وذات  سابقتها 
أعلى وتحتوي أيضا على نظام 
قابلة  أن��ه��ا  كما  أدق،  حماية 
إلمكانية  مستقبًا  للتطوير 
وقراءة  تحكم  بمنظومة  ربطها 

عن بُعد.
مراحل  إحدى  أن  إلى  يشار 
ضغط الغاز خارجة عن الخدمة 

لمدة تزيد عن 10 أعوام.

كتب: احمد العريبي
عقد السيد اشرف منصور معتوق عضو 
البشرية  وال��م��وارد  للمالية  اإلدارة  لجنة 
واالمداد والخدمات والنقل بشركة الخليج 
الماضي  الخميس  صباح  للنفط  العربي 
محمد  أن��ور  السيد  مع  اجتماعاً  بمكتبه 
ال��ج��وه��ري م��دي��ر ف��رع ص��ن��دوق الضمان 

االجتماعي غرب بنغازي.
ح��ي��ث ت���ن���اول االج���ت���م���اع ج��م��ل��ة من 
اإلج��راءات  تسهيل  أهمها  كان  المواضيع 

المالية بين شركة الخليج العربي وصندوق 
االجتماع  تطرق  كما  االجتماعي،  الضمان 
الى توسيع التعاون المشترك بين الطرفين 
فرع  مدير  ال��ج��وه��ري  أن��ور  السيد  واك��د 
صندوق الضمان االجتماعي غرب بنغازي 
للنفط  العربي  الخليج  شركة  أهمية  على 
وعلى  االجتماعي  الضمان  صندوق  لدى 
والتنسيق  المستمر  ال��ت��واص��ل  ض����رورة 
المتقاعدين  المشتركين  إجراءات  لتسهيل 

بأسرع الطرق

بمصرف  التفتيش  مكتب  م��دي��ر  ص���ّرح 
خدمات  أن  ارحومه؛  الفتاح  عبد  الجمهورية 
بكفاءة  تعمل  الجديدة  المصرفية  المنظومة 
في  ماضية  المصرف  إدارة  أن  مؤكدا  عالية، 
تسويق  بينها  م��ن  ج��دي��دة،  خ��دم��ات  إط���اق 

الخدمات اإللكترونية وغيرها.

بالمصرف:  التفتيش  مكتب  مدير  وق��ال 
المصرف  قبل  من  المقاصة  عمليات  “قفل 
إج��راء  ك��ان  وقفلها  صحيح،  غير  ال��م��رك��زي 
وقائيا من مصرفنا حتى ال نعرض المصارف 
األخرى ألية مخاطر”، الفتا إلى استئناف عودة 
منظومة مقاصة الصكوك اإللكترونية بدءا من 

يوم االثنين الماضي؛ بعد توقفها ألسبوعين.
وأكد ارحومه: “تدشين المنظومة وتفعيلها، 
ونقل البيانات المصرفية جرى دون أي خطأ 
يذكر، وفي اليوم األول من إطاقها تمكن من 
ولم  موظف،   4500 حوالي  فيها  التسجيل 

تسجل أية عملية اختراق”.

في  المشترك  التنسيق  مركز  أعلن 
حوالي  ليبيا،  إلى  سيصل  أنه  إسطنبول 
133 ألف طن من الذرة األوكرانية، عبر 
سفينة بيا جودي، الفتاً إلى أن السفينة 
غادرت موانئ الباد يوم السبت الماضي.

تقرير  أح���دث  حسب  ليبيا  وتعتمد 
فاو،  العالمية  والزراعة  لمنظمة األغذية 
توفير 20%  في  الروسي  االتحاد  على 
واردات  من  القمح، و65%  واردات  من 
باإلضافة  ألف طن،  البالغة 650  الذرة 

إلى توريدها من أوكرانيا إجمالي 50% 
من واردات الشعير البالغة مليون طن .

تجدر اإلشارة إلى أنه، في 22 يوليو، 
وقعت وثيقة مبادرة الشحن اآلمن للحبوب 
والمواد الغذائية من الموانئ األوكرانية، 
فضًا  وأوكرانيا  وروسيا  تركيا  دول  بين 
ع���ن األم����م ال��م��ت��ح��دة، خ���ال اج��ت��م��اع 
تأمين  تضمن  إس��ط��ن��ب��ول،  استضافته 
الموانئ  في  العالقة  الحبوب  ص��ادرات 

األوكرانية.

الضمان االجتماعي يوقع اتفاقية تعاون مع معهد القضاء

شركة رأس األنوف تحيل مستحقات موظفيها المالية إلى المصارف التجارية

االنتهاء من مشروع تطوير منظومة التحكم بحقل المسلة

الخليج العربي للنفط وصندوق الضمان يبحثان توسيع تعاونهما

مصرف الجمهورية: استئناف عمليات المقاصة بعد توقفها ألسبوعين

331 ألَف طّن من الذرة األوكرانية على وشك الوصول لليبيا

يوم  للنفط،  العربي  الخليج  شركة  أعلنت 
 )G- 317( البئر  إع��ادة  الماضي،  األرب��ع��اء 
بحقل النافورة إلى خط اإلنتاج بعد أن استكملت 
للبئر  الميكانيكي  الربط  فرق الصيانة أعمال 
لمنسقة  وتسليمه   5 بالمحطة  ال��م��رب��وط��ة 

العمليات.
منسق  أكد  فقد  الخليج،  شركة  عن  ونقًا 
اإلنشاءات بحقل النافورة، عبد الله التواتي أن 
العمل جاٍر على صيانة بئر أخرى، مشيًرا إلى 
أن بقية أعمال الصيانة ستُستكمل فور مغادرة 
الحفارة خال األيام القليلة القادمة، ومن ثم 

ستدخل البئر لخط اإلنتاج.
في  تأتي  العملية  هذه  أن  الشركة  وأك��دت 
إطار سعي إدارة شركة الخليج العربي للنفط 

لزيادة معدالت اإلنتاج النفطي.

القابضة  الشركة  إدارة  بحث رئيس مجلس 
لاتصاالت محمد بن عياد، مع المدير العام 
للشركة ومديري اإلدارات، ومديري المكاتب، 
والوحدات، سير حل جميع  األقسام،  ورؤساء 
تواجه  التي  والمشاكل  بالشركة  اإلش��ك��االت 
الخطط  استعراض  إلى  باإلضافة  موظفيها، 

4SC2025 المنفذة وفًقا لرؤية الشركة
التحول  أهمية  االجتماع،  عياد خال  وأكد 
الرقمي في ليبيا، وضرورة متابعة وتطوير أداء 
الشركات التابعة لها من ناحية جودة الخدمات 
الحماية  على  م��ش��دداً  للمواطنين،  المقدمة 
الرقمي،  التعليم  وإرس���اء  الشاملة،  الرقمية 
التنفيذية  اإلدارة  ع��م��ل  تقييم  ع��ن  ف��ض��ًا 
بشركات  الاورقية  الرقمية  الحوكمة  وتنفيذ 

االتصاالت.
كما ناقش االجتماع، ُسبل تطوير العمل داخل 
وض��رورة  الوظيفي،  الكادر  وتأهيل  الشركة، 
العمل كفريق واحد مع الشركات التابعة؛ للرفع 

من مستوى االتصاالت في ليبيا.

االعالن عن دخول بئر نفطي 
بحقل النافورة على خط اإلنتاج 

القابضة لالتصاالت تبحث سير 
عمل إداراتها وأقسامها



بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني  
مع رئيس جهاز االستثمار بالنهر الصناعي  
ورئيس الجهاز التنفيذي بالنهر الصناعي 
آلية  معالجة مشكلة نقص مياه  الشرب 
بمحلة الغربيات  وذلك خال اجتماع عقده 

اليومين الماضيين  بحضور  مدير شركة 
إدارة  المياه مكتب خدمات سرت ومدير 
المشروعات  ومدير  بالبلدية  المحات 
وضمان  المتابعة  مكتب  ومدير  بالبلدية 
الجودة بالبلدية ومختار محلة الغربيات و 

أعيان المنطقة .
 وناقش االجتماع  أيضاً معالجة  مشكلة 
مياه الصرف الصحي واالتفاق على آلية 
النهر  مياه  تدفق  وزي��ادة  الجهود  لتوحيد 

لحلحلة المشاكل .

ببلدية  الشباب  مكتب  أع��ل��ن 
زليتن فرع الوسطى بالتعاون مع 
واالتحاد  زليتن  البلدي  المجلس 
األسمرية  بالجامعة  ال��ط��اب��ي 
لمشروع  إطاقه  عن  اإلسامية 

)نمو( .
رواد  فئة  المشروع   ويستهدف 
لتطوير  ال��ش��ب��اب  م��ن  األع��م��ال 
إلى  أفكارهم  بتحويل  قدراتهم 
والربح  وإدارتها  واقعية  مشاريع 
منها وذلك عبر إقامة  مجموعة 

لمدة  المكثفة  العمل  ورش  م��ن 
أسبوع مع مدربين أكفاء ليحصل 
اجتياز  ش��ه��ادة  ع��ل��ى  ال��م��ت��درب 
وي��ح��ص��ل ص���اح���ب ال��م��ش��روع 
األف��ض��ل على ج��ائ��زة  قيمة مع 

إمكانية متابعة مشروعه .
 وب������دأت ال���ت���دري���ب���ات ب��ع��دة 
ري��ادة  في  مقدمة  منها  عناوين 
األعمال ومقدمة في اإلدارة ودور 
التنمية  ف��ي  األع��م��ال  حاضنات 

االقتصادية .

بحث عميد بلدية زوارة حافظ 
بن ساسي خال لقاءه مع رئيس 
لنادي  اإلداري���ة  اللجنة  وأعضاء 
الجزيرة زوارة أبرز التحديات التي 
تواجه نادي الجزيرة زوارة وكيفية 
تدليل الصعوبات والعراقيل أمام 
اللجنة اإلدارية   بحضور عضوي 
المجلس البلدي عصام الهاميسي 
وأنور أبوالشواشي   ووكيل ديوان 
ال��ب��ل��دي��ة /أص���ي���ل ال��ع��ط��وش��ي.  
البلدية  عميد  أث��ن��ى  جانبه  م��ن 
بتحملهم   ال���ن���ادي   ج��ه��ود  ع��ل��ى 
ال��م��س��ؤول��ي��ة ف��ي ه���ذه ال��ظ��روف 
بلدية  دعم  على  مؤكداً   الصعبة 
تعد  التي  المؤسسة  لهذه  زوارة 
بالمدينة  أهلية  مؤسسة  أك��ب��ر 
كبيرة  وأهمية  رمزية  لها من  لما 

وتاريخ عريق وما تحمل من أهمية 
الرياضي  المستوى  على  كبيرة 
المحلي والقاري إلى جانب دورها 

الشبابي والرياضي .
الفتاً بن ساسي إلى تقديم  بلدية 
والتواصل  ال���ازم  ال��دع��م  زوارة 
كافة  لحلحلة  والمشترك  الدائم 
والتواصل  والعراقيل  الصعوبات 
مع القطاعات واإلدارات للوقوف 
ن��ادي  لمؤسسة  ال��دع��م  وتقديم 

الجزيرة زوارة .
هيئة  فرع  مدير  أن  إلى  يشار 
قد  الغربي  بالساحل  ال��ري��اض��ة 
لسنة   6 رق����م  ال���ق���رار  أص�����در 
2022 بشأن تشكيل لجنة إدارية 
لنادي الجزيرة الرياضي الثقافي 

االجتماعي زوارة .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية سرت تبحث معالجة  نقص المياه بمحلة الغربيات

مكتب الشباب بزليتن يعلن عن اطالق مشروع  ) نمو (

بلدية زوارة تدعم نادي الجزيرة لحلحلة  الصعوبات و العراقيل

ناقش رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات 
العامة  بنغازي عبد الرحمن زيد مع مسؤول 
عبدالناصر  بنغازي  ببلدية  النظافة  ملف 
االستام  بشأن  التنسيق  آلية  المشيطي  
وال��ُم��ب��اش��رة ف��ي أع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة ببعض 
عمل  وإنشاء  بنغازي  مدينة  داخل  المناطق 
استام  لحين  الفترة  ه��ذه  خ��ال  ُمشترك 
الملف بشكل كامل في األول من يناير العام 

الُمقبل .

شاركت عضو المجلس البلدي أوجلة  
عن فئة المرأة السيدة / فضيلة بترون  
ف��ي ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة 
ال���ث���ال���ث���ة م����ن ال��ن��س��اء 
ال��م��ن��ت��س��ب��ات ل����دورة 
االس���ع���اف���ات األول��ي��ة 
وأسس التمريض وذلك 
بالتعاون مع شعبة الهال 

األحمر جالو. 
خ��رج��ت ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة  ع��دد 
38متدربة  بتقدير عام  ممتاز،  تعلمن 
فيها م��ه��ارات إع��ط��اء اإلب���ر وق��ي��اس 
وذلك  األول��ي��ة،  واالس��ع��اف��ات  الضغط 
ألهمية وجود المسعف الصحي في كل 

منزل. 
المجلس  عضو  ثمنت  جانبها  م��ن 
والمدربات  المدربين  جهود  البلدي  
والقيمة  المفيدة  المعلومات  لتقديمهم 
ال���ت���ي س��اه��م��ت ف���ي ص��ق��ل ق����درات 
ال��م��ت��درب��ات  آم��ل��ة  منهن االن��ط��اق 
المجال  انفسهن في هذا  للتطوير من 
الطبي  العمل  ف��ي  مداركهن  وتوسيع 

واإلنساني.

أوجــلــة 

تخريج الدفعة الثالثة من 
منتسبات دورة االسعافات 
األولية وأسس التمريض

رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة بنغازي يبحث ملف النظافة



اف��ت��ت��ح  ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة غ��دام��س 
المجلس  أع��ض��اء   رف��ق��ة  المكلف 
سيداموس  محلة  ومختار  البلدي  
 9 تقسيم  بحي   2 ال��ع��اب  حديقة 
وذل��ك  س��ي��دام��وس  بمحلة  الكائنة 
تقارب  توقيع مشروع  اتفاقية  ضمن 

مع  الثاني  للعام  ال��م��واط��ن  لميثاق 
بلدية غدامس. 

جاء ذلك خال حفل أقيم بالمناسبة 
ال��ق��ى ف��ي��ه ع��م��ي��د   ال��ب��ل��دي��ة  كلمة 
امتنناه  عن  فيها  معرباً  بالمناسبة  
متنفساً  تعد  التي  الحديقة  بافتتاح  

للعائات واألطفال .
 وتخلل الحفل الذ ي حضره مختار 
المحلة و مدير برامج المجتمع المدني 
 ، المحلة  وأه��ال��ي  التقارب  لمشروع 
العديد من الفقرات الترفيهية ألطفال 

المحلة والزوار .

ق����ام ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ال���م���رج ول��ي��د 
صلهوب بالتنسيق مع شركات أجنبية 
من  بتكليف  وذلك  االستثمار   لغرض 
ذلك  جاء    ، والتعمير  األسكان  وزي��ر 
 CSCEC خال اجتماع مع مجموعة
على50شركة  تحتوي  التي  الصينية 
صينية وتحتل الترتيب األول في دولة 

الصين والثالث عشر عالمياً .
في  البلدية   عميد  اجتمع  حيث   
الصينية  المجموعة  مع  يونيو  شهر 

في دولة تونس لغرض طرح المشاريع 
المزمع عقدها في بلدية المرج والتي 
ثم  ومن   ، العام  األسكان  ضمنها  من 
األركان  رئيس  السيد  مع  التنسيق  تم 
العامة بخصوص تقديم دعوة للشركات 
الصينية المذكورة لزيارة بلدية المرج  
العامة  المخططات  على  واالط���اع 
تنفيذ عدة  ل��غ��رض  ال��م��واق��ع  وب��ع��ض 

مشروعات بالبلدية .
مع  التفاهم  اتفاقية  توقيع  تم  كما 

تقديم  و  CSCECالصينية  مجموعة 
درع الصداقة والتعاون من ِقبل السيد 
ال��زي��ارات  ت��رت��ي��ب  و  ال��ب��ل��دي��ة  عميد 
فرع  مدير  السيد  طريق  عن  للبلدية 

جوازات المرج وتم إيصالها للوفد .
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ب��ل��دي��ة ال��م��رج 
ستكون من اولى البلديات المستهدفة 
الخدمية  المشاريع  إلق��ام��ة  للشركة 

واالستثمارية.

قام فرع جهاز الحرس البلدي أجدابيا 
ال��م��ح��ال  ع��ل��ي  تفتيشية  ب����دوري����ات   
)ان��ت��ات  ش���ارع  ف��ي  ال��واق��ع��ة  التجارية 
لهم  الموجه  الكتاب  علي  بناء  وذل��ك   )
 ، المنفي  أم��ب��ارك   البلدية  عميد  م��ن  
بإخطار اصحاب األنشطة  التجارية في 
التعدي علي  شارع )انتات ( علي عدم 
الرصيف العام  والتفتيش علي الرخص 

التجارية والتأكد من الشهادات الصحية 
الخاصة بالعمال . 

ح��ي��ث ت���م ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ل��ي ال��رخ��ص 
التجارية والمواد الغذائية وعلي العمالة 
االجنبية والتأكد من الشهادات الصحية 
مخالفات  ع��دة  وض��ب��ط  بهم  ال��خ��اص��ة 
وإغ��اق  الجولة   ح��ول  تقارير  وإع���داد 
عدة محال تجارية  لعدم توفر الشروط 

الصحية  بها و سقوط الرخصة التجارية 
الخاصة بالمنشط التجاري .

وح���ذرال���ح���رس ال���ب���ل���دي  أص��ح��اب 
األنشطة التجارية الواقعة بشارع )انتات 
( خاصة وبمدينة أجدابيا عامة على عدم 
من  وأن  العام   الرصيف  على   التعدي 
للمسائلة  نفسه   سيعرض  ذلك  يخالف 

القانونية وإغاق المنشط التجاري .

7 بلديات
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اس��ت��ق��ب��ل ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ال��خ��م��س 
وال��س��ي��د وك��ي��ل دي����وان ال��ب��ل��دي��ة خ��ال 

بمقر  الماضيين  ال��ي��وم��ي��ن 
مسؤول  البلدية   دي���وان 
مشروع تقارب للخدمات 
ب��راد   ( السيد  المحلية 
ال��م��راف��ق له  ( وال���وف���د 

وجاءت الزيارة للوقوف على 
المشاريع المتعاقد عليها وتقديم الدعم 

الازم للبلدية .
رفقة  ال��دي��وان  وكيل  ق��ام  جانبه  من 
لحديقة  تفقدية  بجولة  الزائر  الوفد 
ال��م��ن��ت��زه ال��واق��ع ض��م��ن ح���دود محلة 
مستجدات  آخ��ر  ف��ي   للنظر  البلدية 

تركيب ألعاب الحديقة .

مسؤول مشروع تقارب يزور 
بلدية الخمس ويتفقد 

المشروعات المتعاقد عليها

افتتاح حديقة العاب 2 بمحلة سيداموس بغدامس

بلدية المرج ُتوقع اتفاقية تفاهم مع مجموعة CSCEC الصينية

الحرس البلدي أجدابيا 

يحذر من عدم التعدي علي الرصيف العام
تهنئة بمولود

بسم الله الرحمن الرحيم
ْنَيا  " اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الُدّ

اِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد  َواْلَباِقَياُت الَصّ
َك َثَوابًا َوَخْيٌر َأَماًل" َرِبّ

الف مبروك للصديق 

 قدوم المولود "ناديه "

صديقك/ احمد جابر

اللهم أنبتها نباتا حسنا، وأجعلها 
قرة عين لوالديها وأحفظها، 

وبارك لهما فيها وأجعلها من أهل 
الصالح والتقوى. 

مروان محمد الشريف 
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ثقافية

واقيم على هامش المعرض نشاطات متنوعة 
كتب  إص���دارات  وتوقيع  وأمسيات  ن��دوات  من 
كبير  تفاعل  هناك  وكان  ليبيين،  لكتاب  جديدة 
القيادة  م��ن  بدعم  بنغازي،  مدينة  أه��ال��ي  م��ن 

العامة للقوات المسلحة.
حد  على  والمثقفون  المواطنون  وتوافد  هذا 
سواء لزيارة معرض الكتاب، فكان لوكالة األنباء 
الليبية العديد من اللقاءات مع المثقفين الذين 
األدي��ب  فالتقت  ب��ه،  وتجولو  المعرض  زاروا 
المعرض  ضيوف  من  ضيف  ب���ودوارة  الصديق 
)المجات  ح��ول  ثقافية  ن���دوة  ف��ي  وم��ش��ارك 
وطموحات(  واقع   – الليبية  الثقافية  والمواقع 
رائع  “شيء  قال  حيث  بالمعرض،  جولته  وأثناء 
للتأكيد  التوقيت  هذا  في  المعرض  إقامة  جدا 
بأن بنغازي آمنة وبها من يهتم بالثقافة والكتاب، 
فالقراءة مرت بفترة صعبة وتحتاج إلى نصرة، 
العدد من  ب��اد فيها ه��ذا  أق��ول إن  ودائ��م��ا ما 
واحدة  مكتبة  بها  يوجد  وال  التبغ  بيع  محات 
هذا  يعتبر  ل��ه��ذا  ج��ًد  قليلة  وال��خ��اص��ة  ع��ام��ة 

المعرض عودة الروح للقراءة”.
وأض���اف ب����ودوارة: “ش��ح ال��ك��ت��اب ف��ي ليبيا 
باتفاقيات  مربوط  وه��ذا  النشر  دور  يستقطب 
وآلية من أجل االستفادة من هذه الكتب وعدم 
عودتها لمصدرها وتكون نواة لمكتبة عامة في 
جداً  إص��دارات  لديها  الكتب  فمخازن  بنغازي، 
قديمة وأغلب الكتب خسرناها، إذاً فوجود هذا 
إنشاء  الكتب فرصة حقيقية من أجل  الكم من 

مكتبة عامة شاملة”.
“الكتب  ذك��ر:  تستهويه  التي  الكتب  وح��ول 
أثر  ول��دي  تخصصي  بحكم  تستهويني  األدبية 
من إصدار معروض في جناح دار الجابر للنشر 
وكتاب قصص  )الكائنات(  رواية  منها  والتوزيع، 
يقتصر  وال   ،) دقيقة  أقل من   ( بعنوان  قصيرة 
فأي  معينة  جهة  على  المعارض  هذه  مثل  دعم 
جهة عامة تستطيع تقديم الدعم وال تبخل به، 
ألن المواطن هو المستفيد، والمنتصر في نهاية 

المطاف هي الثقافة”.
خبير  )وال(  م��راس��ل  التقى  ال��س��ي��اق،  وف��ي 

اآلثار الليبي األستاذ فتحي الساحلي، حيث قال 
بمشاهدة  جداً  سعيد  “أنا  مشاعره  عن  معبراً 
والسعوديين،  واإلماراتيين  المصريين  إخواننا 
والفسيفساء التي رأيناها داخل المعرض تجعلنا 
نشعر أن الحياة بدأت تعود لبنغازي من جديد 

والحمد لله على األمان”.
وت��اب��ع: “ال��ع��ن��اوي��ن ال��م��وج��ودة ف��ي المعرض 
اآلث��ار فكتب  أروع ما يكون وألن تخصصي  من 
أروع ما يمكن وعلى كل  والتاريخية من  األثرية 
ال��ح��ض��ارات م��ن تأليف أس��ات��ذة ك��ب��ار، وج��ودة 
واح��د  ش��ئ  هناك  ولكن  رائ��ع��ة  الكتب  طباعة 
دور  بعض  في  مرتفعة  فهي  لأسعار  بالنسبة 
التاريخ  عن  موسوعة  ش��راء  أردت  فقد  النشر 
ليبي؟  دينار   1000 سعرها  وجدت  اإلسامي 
هذا  فيها  حقيبة  ومعه  يأتي  مواطن  هناك  هل 
جدا  سعيد  أنا  هذا  ومع   !! كتب  لشراء  المبلغ 
ول��دي  بنغازي  ف��ي  ال��ع��رب  إخ��وان��ن��ا  بمشاهدة 
كتاب جاهز للنشر، لهذا أنا أبحث عن دار نشر 

لطباعته ولكم التحية والشكر”.
السيد عصام الصابري شاعر ومصور وفنان 
من بنغازي وأحد المشاركين في األمسية الشعرية 
)لوال(  أوضح  الكتاب،  معرض  فاعليات  ضمن 
أثناء جولته في أروقة معرض الكتاب: “أن وجود 
معرض دولي للكتاب نقلة لنَّا زمن عليها فأثناء 

كثيرة  نشر  دور  مع  اشتغلت  في مصر  وج��ودي 
واعتبر المعرض بادرة مهمة يتبعها معارض أكبر 
إلعطاء فرصة للمثقف الليبي لاطاع، واتمنى 
من  عليها  الحكم  ع��دم  الكتب  يقيم  م��ن  على 
العنوان بل من فحوى الكتاب، فدور النشر تريد 
سقف عالي من الحريات لطباعة الكتب و نحن 
لديه  ليس  الكاتب  ألن  أدبية،  لحرية  محتاجين 

سقف فخياله واسع وتقييده يحد من إبداعه”.
برنيق  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  واسترسل 
للمعرض  المنظمين  وأحد  واإلع��ام  للصحافة 
الصحفي خالد عبد الله المجبري: “فكرة إقامة 
المعرض انطلقت من صحيفة برنيق وبدأنا في 
تنفيذ الفكرة منذ عامين في المعرض الصناعي 
نشهد  واليوم  للكتاب  درن��ة  معرض  ثم  بنغازي، 
استكمال الفكرة بإقامة معرض دولي ألول مرة 
في بنغازي، وهو معرض كبير واعد على غرار 
العربي،  الوطن  في  له  مناظره  دولية  معارض 
ما  وكل  الحديثة  اإلص��دارات  من  العديد  ففيه 
يطلبه القارئ يجده داخل أروقة معرض بنغازي 
الطبخ  وكتب  دينية  و  كتب سياسية  من  للكتاب 

وغيرها”.
وحتى  كتاب  أي  يستبعد  لم  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
العناوين التي تثير الجدل موجودة داخل المعرض 
أن  مبيناً  للمعرض،  سابقة  وهذه  تصادر،   ولم 

الكتب  هي  اقتنائها  في  يرغب  التي  العناوين 
وتستهويه  خاصة،  بصفة  والسياسية  الدينية 
ليس  فهو  والسياسة  الدين  بين  الربط  قضية 
باإلضافة  الدولة،  عن  الدين  فصل  أنصار  من 
الشعر  وكتب  والقصص  بالروايات  إعجابه  إلى 

الفصيح”.
عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي الكاتب 
لمراسل  الحديث  في  ش��ارك  السنوسي  صاح 
وكالة األنباء الليبية عن المعرض الدولي قائًا 
كقارئ  لي  بالنسبة  دول��ي  كتاب  معرض  “وج��ود 
وال  مني  بالقرب  الكتب  أجد  بأن  فرصة  يعتبر 
وأتحمل  أخ��رى  ل��دول عربية  أذه��ب  أن  أضطر 
إع��ادة  هناك  ب��أن  يعني  وه��ذا  السفر،  تكاليف 
الليبية  الخارطة  على  الثقافي  اإلشعاع  لتوجيه 
ما  يجد  أن  مواطن  لكل  الفرصة  يعطي  بشكل 
يبحث عنه، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير لمدينة 
بنغازي، ونأمل أن تحصل على حقها من االهتمام 
إذا  أدري  وال  الثقافي،  الجانب  في  سيما  وال 
كانت كتبي موجودة في المعرض أم ال،  فكلها 
طبعت خارج ليبيا بدولة مصر ولبنان أو تونس 

والمغرب”.
الثقافة  لشؤون  العامة  الهيئة  وكيل  بين  و 
والمجتمع المدني سابقاً األستاذ علي الصالحين 
العبيدي: "أن المعرض يعتبر بادرة طيبة بدعوة 
أو  ليبيا  كانت  النشر سواء  دور  من  العدد  هذا 
عربية أو أجنبية، متمنياً التوفيق للجنة المشرفة 

على المعرض".
هذه  لمثل  تفتقر  بنغازي  “مدينة  واختتم، 
وال���وزارة  الحكومة  غياب  ظل  وف��ي  المعارض 
الليبي  للجيش  العامة  القيادة  قامت  المعنية 
ونحن  للكتاب،  األول  ال��دول��ي  المعرض  بدعم 
الحبيبة،  بنغازي  في  المعرض  بإقامة  نفتخر 
كافة مناحي  تغطي  المعروضة  للكتب  وبالنسبة 
المعرفة، وأنا أفضل اقتناء الكتب التاريخية التي 
لها عاقة بالتاريخ الليبي تحديداً، لهذا بمجرد 
حضوري للمعرض قمت بزيارة األجنحة الليبية 

بالمعرض قبل أي جناح أخر”. 

لمعرض  العليا  اللجنة  ح��رص��ت 
على  للكتاب،  األول  ال��دول��ي  بنغازي 
تخصيص أجنحه لإلصدارات العلمية 
الليبية  والهيئة  للجامعات  المحلية 
بين  مكانتها  لتأخذ  العلمي،  للبحث 
وب��ه��دف  ب��ال��م��ع��رض،  ج��ن��اح��ا   244
المحلي  العلمي  بنشراالنتاج  االرتقاء 

المطبوع، وسعيا لدعمه.
- جامعة سرت 

ال��م��ك��ت��ب��ات  إدارة  م���دي���ر  أوض�����ح 
وال��م��ط��ب��وع��ات ج��ام��ع��ة س���رت محمد 

 )60( بعدد  “ن��ش��ارك  قائا  بوشعرة 
عنوانا من المطبوعات الحديثة، لكليات 
الهندسة،  والعلوم  واآلداب،  التربية 

والقانون وغيرها من التخصصات.
وج���ام���ع���ة س�����رت ب���ه���ا أك���ث���ر م��ن 
العلمية  ال��درج��ة  تمنح  كليات  خمس 
التواجد  على  وحريصة  الماجستير، 
والثقافية  العلمية  المحافل  في  دائما 

المحلية، والدولية”.
– جامعة طبرق

أفادنا مدير إدارة المكتبات جامعة 

ط��ب��رق ص���اح ع��م��ر س��ع��ي��د “ج��ن��اح 
منشورات  م��ن  ع��دد  يضم  الجامعة 
حديثة االصدار، منها كتب للمؤتمرات 
للعام  الجامعة  نظمتها  التي  العلمية 
2022، وعدد من اإلصدارات ألعضاء 
هيئة التدريس، ومن أهم عناوينا سلسة 
اضافة  للدولة،  الزاوية  من  السنوسية 
الفلسفي  والمؤتمر  الجامعة  دليل  إلى 

الدولي لمشهد الثقافي العربي”.
- جامعة بنغازي

الكتب  وحدثنا رئيس قسم مبيعات 

بجامعة بنغازي أستاذ نبيل بوبكرعبود 
التخريب  ويات  أحد  على  يخفى  “ال 
المكتبة  ال��ت��ه��م��ت  ال��ت��ي  وال��ت��دم��ي��ر، 
العناوين  أغ��ل��ب  وف��ق��دن��ا  ال��م��رك��زي��ة، 
بطباعة  ال��ج��ام��ع��ة  ق��ام��ت  ال��ق��دي��م��ة، 
حوالي )42( عنوانا، إصدارات حديثة 
عام 2020، اضافة إلى )45( عنوانا 
ما  وه��ي  طباعتها،  اع���ادة  ت��م  قديما 

نشارك بها اليوم بالمعرض”.
- جامعة عمر المختار

وقال رئيس قسم المبيعات بجامعة 

حسن  مسعود  أس��ت��اذ  المختار  عمر 
مطبوعة،   )230( “ق���راب���ة  خنيفر 
يضمها جناح الجامعة، جلها إصدارات 
تحرص  وال��ج��ام��ع��ة  ح��دي��ث��ة،  علمية 
المكتبة  وإث��راء  البحاث،  تشجيع  على 

المحلية بدراساتهم العلمية”.
- الهيئة الليبية للبحث العلمي

وكان للهيئة الليبية للبحث العلمي، 
ل م��ش��ارك��ة خ���ال أي����ام ال��م��ع��رض 
إصداراتها  من  عنوان   )55( بعدد 

المتميزة. 

المثقفون في ضيافة معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022م
■ الديوان - وال /حوار: هدى العبدلي

معرض بنغازي الدولي األول للكتاب الذي افتتح أبوابه للقراء طيلة 10 أيام من 15 وحتى 25 اكتوبر الجاري، بمشاركة العديد من دور النشر 
المحلية والعربية، باإلضافة إلى دولة جنوب السودان، تحت شعار )بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن (، واحتوي على االف الكتب بعناوين 

مختلفة وأصناف متنوعة من المعارف، وكلها إصدارات جديدة بناء على الشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة لقبول دور النشر.

حضور متميز لجامعات الليبية بأحدث اصدارتها العلمية
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

دِع التعّني
دِع التعّني

جليُس البؤِس أْصَدُقنا
إن المعاناةَ )في تكذيبها( ..... كِذُب

***
ُغْص بالِجِبلِّة  

واغرز في أِعنَِّتها طعَم الحقيقِة 
وانظر فالورى يَِثُب 

***
وارمق أمامَك هذي الشمس مشرقٌة

والليُل أصٌل 
بفقِع الشمِس ينسكب

***
وظلمة المرء، ماضيِه ، الذي انطفئت

على يديه هَو  الِمشكاة والشهُب
***

هي السبيُل
إلى وضع الفتيل بها 

فاركض برجلك فيك الكنز والذهُب
***

ال تترك القول
قوَل الناس يثبُط ما

يجري بقلبك 
واتركهم إذا ذهبوا 

***
ال تنزع األمَس 

إن آذاك أعظُمُه 
ما دمَت حّيًا .. ستحيا مثلما يجب 

***
ال تكبِت الخوَف 

أخبر من وثقت به 
أن الذي في صميم الروح..  ينتحب 

***
ال تلعِن البؤَس

ال تركْض مخافته
ال تلحِق النوَر

واجلس 
أنَت تلتهب 

***
من جذوة الغيهِب المدفون في جسٍد

قد نُشعُل الكوَن 
كيما تفعُل الكتب 

***
عْش للحقيقِة 

حّب الذات يشملها 
عش للبقيِة 

وانظر أيُهم تهُب 
***

من يدرس النفَس 
واألسباَب يأخذها

يدري بأن معاناة الفتى..  سبب

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

الدنيا امفّرقة

ثم ماذا؟! 

قصيدًة

■ بقلم: آمنة محمود 

■ بقلم: أكرم اليسير  

■ بقلم: هود األماني 

ب��رق��ة حيَن  أه���ل  ي��ق��ول  ه��ك��ذا 
لُيسِكتوا  مفاِجىء  غياٌب  يُدوُلهم 
��ب��ة  ض��ج��ي��َج األش������واق ال��ُم��ت��أهِّ

للقدوم..
و  ع��ّن��ي  ِغ��ب��َت  ح��ي��َن  ُقلتها  أن��ا  و 
فاَدتِني،  فما  الِغياب  لَت  َعلَّ م��ا 
أن  دون  المسير  ح��اول��ُت  ِم����راًرا 
ُكل  استطعت،  فما  ورائ��ي  أتلّفَت 
مشاعر  حملْت  فيها  منا  تكلَّ م��ّرٍة 
نحُن  نسِجها،  ع��ن  غيرنا  عجز 
من  فِرحت األماكن التي َجمَعتنا 
بدواِم  لنا  َدع��ْت  ُثّم  أْزَه��رت  و  ِبنا 
فيه  تجاَورْت  طريٍق  ُكلِّ  المحّبة، 

عرَباُتنا أضاءْت أطراُفه، أحاديثي 
صارت  بعدَك  من  ابتساماِتي  و 

ثقيلًة باهتة أُتراك ِمثلي؟ ..
أَدثِمرها  أزداُد حيرًة  ُكل يوٍم يُمرُّ 
و  الخريف  باِت  تقلُّ ِل��ح��اِف  ف��ي 
ُيالحظها  ال  كي  األنفّية  الجيوب 

علّي أحد، ُكلهم ُهنا مجتِمعون
كاِت  النِّ و  الضحكات  يتبادلون 
فرحيَن بدخول الَبْرد، و أنا بينهم 

كيتيٍم أعَمى..
فهمُت اآلن لَم تعّوَذ ابُن عّباس من 
للحزن  ك  يُجرُّ العشَق  إنَّ  الِعشق، 
الشيطاُن  يجرك  كما  الخيبات  و 

للذنوب..
ر جدتي انطفاِئي بقوِلها: تبرِّ

صّيورها  اعَوينة،  "امغير   -
مرتاحة  ضحكة  ت��رّد  و  اتحّيد، 

لّوله"
على  و  عليها،  ُمتحاِيلًة  فأبتسُم 

سيمفونّيِة رياح أكتوبر
الباردة ُيرّدد القلُب بالحقيقِة في 

خفاء : 
و  ي��اس  م��ن  عاَمين  بعد  ضح�ة 

شقا ؛
ب��الك   م��ا  "مح��ّم��د"  ي�����ا   ن�����ا 

انحّسه��ا! ..

- ثم ماذا ؟!
- خار كلي

سلم القلب إليك 
لم أجد منك ماذا 

***
- ثم ماذا ؟!

- حربك الشعواء زادت

صيدها كان الفؤاد 
***

- ثم ماذا ؟! 
- لست أدري كيف هذا 

صدمة مثل الوالدة
صدفة شبه الشهادة
عذبة صنو العبادة 

***
- ثم ماذا ؟!

- عشقك البري في 
زادني فيك عنادا

فاجتمعنا وامتزجنا
و تعمشقنا اتحادا
***

- ثم ماذا ؟!
- كان هذا

جئت حضنك دون وعٍي
ليس لي فيك خيار

ال وال قررت ماذا ..

قصيدًة لو َسمحت
بُح َجفَّ  الصُّ

ولم تُزْرهُ فيروُز
َمَأى بالَعصاِفيِر
***

قصيدًة 
َكأَس َحرٍف/ َكأَس ُمْفَرَدٍة

تَِليق ِبي
لِو ِللِْبيِر باحِتياِج الدَّ

***
في الَوْقِت ال أكتَِفي بَالَوْقِت،

أْقطُف أفكاًرا من األُْفِق
أْستَلِقي على الُجوِري

***
َذاِت��ي  َع��ْن  الَكْشَف  أَح���اِوُل 

ِ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، 

في  أن��ت-  -َك��لَ��وح��ٍة  ُمعلَّقٌة 
بَاِل الَمَساِميِر

***
َشيًئا من اللَّوِن ِللَْماِء

الَقلَيَل من الِغناِء ِللَفِم
لِّ للّنوِر بَعَض الظِّ

094 321 96 12
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شؤون عربية

أع��ل��ن رئ��ي��س ال���وزراء 
ال���م���ص���ري م��ص��ط��ف��ى 
م��دب��ول��ي، ي��وم األرب��ع��اء 
ال���م���اض���ي، رف����ع ال��ح��د 
األدنى لأجور في مصر 
إلى 3 آالف جنيه شهرّيا، 
ض��م��ن ح���زم���ة ج��دي��دة 
للحماية االجتماعية في 
الباد تم إقرارها بقيمة 

67 مليار جنيه.
وق���ال م��دب��ول��ي عقب 
إنه  للحكومة،  اج��ت��م��اع 
جرى أيضا إقرار عاوة 
بالدولة  العاملين  لجميع 

وأص��ح��اب ال��م��ع��اش��ات، 
توفير  ع��ل��ى  وال��ت��واف��ق 
على  لأسر  مالي  دع��م 
حتى  التموين  بطاقات 

ال��م��ق��ب��ل  ي���ون���ي���و   30
م��ع ع���دم زي����ادة أس��ع��ار 
ال���ك���ه���رب���اء ح��ت��ى ذل��ك 

الموعد.

وأضاف أن اإلجراءات 
الجديدة تتضمن صرف 
دع���م م��ال��ي ل��ل��ش��رك��ات 
األزم��ة  بسبب  المتعثرة 

رفع  تقرر  كما  الراهنة، 
الضريبي  اإلع��ف��اء  ح��د 
إلى  جنيه  أل��ف  من 24 
30 ألف جنيه للفرد في 

السنة.
الحزمة  إق���رار  ي��أت��ي 
ال��ج��دي��دة ب��ع��د ي���وم من 
إعان الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي أنه 
بعدم  توجيهات  أص���در 
تحميل المواطنين أعباء 
الفترة  خ���ال  إض��اف��ي��ة 
للظروف  نظرا  المقبلة 

االقتصادية العالمية.

قالت سفيرة المملكة العربية 
المتحدة  الواليات  السعودية في 
إن  ب��ن��در:  بنت  ريما  األميركية 
الخاف بين الرياض وواشنطن؛ 
اقتصادي  وإنما  سياسياً،  “ليس 
المملكة  أن  م���ؤك���دة  ب���ح���ت”، 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة “ل��ي��س��ت 
المملكة التي كانت عليها قبل 5 

أو 10 سنوات”.
في  المملكة  سفيرة  وأف��ادت 
لقاء مع CNN األمريكية: “من 
نقطة  إل��ى  وصلنا  أننا  الواضح 
الكثير  ح����اول  وق���د  ال���خ���اف، 
لكنك  ذل��ك،  تسييس  الناس  من 
الشأن  أص��ح��اب  م��ن  تسمعينه 

اآلن. األمر ليس سياسًيا، وإنما 
اقتصادي بحت، بناًء على خبرة 
تحديد  م��ن  ع��اًم��ا   50 أو   40
ننخرط  ال  ون��ح��ن  ال��ت��وج��ه��ات، 
نحن  ش��خ��ص،  أي  سياسة  ف��ي 

وعامل  كميزان  ببساطة  نشارك 
خال  م��ن  لاقتصاد  استقرار 
سوق الطاقة كما فعلنا تاريخيا”،
خطوات  بندر؛  بنت  ووص��ف 
البلدين  بين  العاقة  مراجعة 

في  مشيرة  اإليجابي”،  “باألمر 
يمكن  ال  أن��ه  إل��ى  ذات��ه  السياق 
االس��ت��غ��ن��اء ع���ن ال���ع���اق���ة مع 
األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات 
لمدة  إستراتيجية  حليفة  كونها 

80 عاما.
وفيما يتعلق بروسيا؛ صرحت 
“لدى   : بقولها  الرياض  سفيرة 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  س��ي��اس��ة  المملكة 
المجاالت،  جميع  ف��ي  الجميع 
أولئك الذين نتفق معهم، والذين 
التي  وال��ع��اق��ة  معهم،  نتفق  ال 
التي  ه��ي  روس��ي��ا  م��ع  نملكها 
سمحت لنا بإطاق سراح أسرى 

حرب”.

األوروب���ي  االت��ح��اد  دع��ا سفير 
كافة  ب��رج��ر،  كريستان  مصر  ف��ي 
األط������راف ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث عن 
إج��راء  إل��ى  يفضي  سياسي  ح��ل 
االن��ت��خ��اب��ات ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ب��أق��رب 

اآلجال.
تصريحات  ف��ي   – برجر  وق��ال 
صحفية– إن ليبيا تحتاج أن يكون 
متماسك،  سياسي  هيكل  لديها 
م��ج��دًدا دع���م االت��ح��اد األوروب����ي 
المبعوث  بقيادة  السياسية  للعملية 

األممي الجديد عبد الله باتيلي. 

ف��ش��ل ال��ب��رل��م��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي في 
للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب 
عقد  ح��ي��ث  ع���ون،  لميشال  خلفا 
رابعة  جلسة  اليوم  صباح  البرلمان 
في  للجمهورية،  رئ��ي��س  الن��ت��خ��اب 
الرئيس  والي��ة  من  األخير  األسبوع 
 31 ف��ي  تنتهي  التي  ع��ون  ميشال 

أكتوبر الجاري.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني 
انتهاء  بعد  سيسعى  أن��ه  ب��ري،  نبيه 
رئيس  النتخاب  الدستورية  المهلة 
في 31 أكتوبر الجاري إلى استمزاج 

األح��زاب  وق��ادة  النيابية  الكتل  آراء 
يراد  مفتوح  حوار  إلى  الدعوة  حول 
منه تعبيد الطريق لتكون سالكة أمام 
انتخاب الرئيس، وقطع الطريق على 

تمديد مفتوح للشغور الرئاسي.
ي��ش��ار إل���ى أن ه���ذه ه��ي ال��م��رة 
البرلمان  فيها  يفشل  التي  الرابعة 
للباد،  رئيس  انتخاب  في  اللبناني 
يوم  الثالثة  الجلسة  كانت  أن  بعد 
فيها  تعذر  التي  الماضي،  الخميس 
حصول أي مرشح على ثلثي أصوات 

النواب.

الحكومة المصرية ّتتخذ قرارات لتخفيف األعباء عن المواطنين

سفيرة السعودية في امريكا :

المملكة ليست هي المملكة قبل 5 أو 10 سنوات 
ومراجعة عالقتنا مع واشنطن “أمر إيجابي”

البرلمان اللبناني يفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

سفير االتحاد األوروبي في مصر ُيجّدد دعم االتحاد للعملية السياسية بقيادة “باتيلي”

األمم المتحدة تجدد دعوتها إلى سلطات الكيان 
الفلسطينيين  المواطنين  اعتقال  إلنهاء  الصهيوني 

وإطاق سراحهم.
......................

السواتر  من  أكوام  يزحون  فلسطينيون  ناشطون 
الترابية التي أغلقت بها قوات االحتال الصهيوني 

المدخل الغربي لمدينة نابلس .
......................

تقتحم  اإلج��رام��ي��ة  الصهيوني  االح��ت��ال  ق��وات 
باحات المسجد األقصى وتصادر عدًدا من الصور 
معلقة  ومطاردين  وأسماء شهداء  تحمل صور  التي 

على جدران وأعمدة باحات المسجد.
......................

ق����وات االح���ت���ال ال��ص��ه��ي��ون��ي ال��غ��اش��م��ة تطلق 
في  المزارعين  على  الغاز  وقنابل  الحي  الرصاص 
بعضهم  إص��اب��ة  إل��ى  أدى  مما  يونس  خ��ان  مدينة 

بحاالت اختناق بالغاز.
......................

طائرة  بتحطم  تفيد  فلسطينية  إع��ام  وس��ائ��ل 
مسيرة من طراز سكايارك تابعة لقوات االحتال 

الصهيوني الغاشمة مدينة نابلس بالضفة الغربية
......................

يشيعون  الغربية   بالضفة  نابلس  مدينة  أهالي 
األسود  عرين  ق��ادة  أحد  الكياني  الشهيد  جثمان 
الفلسطينية الذي تم اغتياله من قبل قوات االحتال 

الصهيوني.
......................

ينظمون  نابلس  مدينة  في  فلسطينيون  ناشطون 
لدعم  األسود"  "فزعة  عنوان  تحت  إلكترونية  حملة 
ومؤازرة مقاومي مجموعة عرين األسود الفلسطينية

......................
حصارها  ت��واص��ل  الصهيوني  الكيان  سلطات 
لمدينة نابلس ما انعكس بشكل مباشر على تنقات 

السكان وإضعاف الحركة التجارية في المدينة.
......................

مواطنين فلسطينيين في مدينة طولكرم يخرجون 
االحتال  ق��وات  لجرائم  مناهضة  احتجاجات  في 

بحق الشعب الفلسطيني.
......................

م��ؤس��س��ة "ال��ت��ع��اون" وج��م��ع��ي��ة ال��ه��ال األح��م��ر 
الفلسطيني في البيرة يفتتحان قسم العناية المكثفة 
تأهيله  إع��ادة  بعد  المستشفى  في  ال��والدة  لحديثي 

وتوسعته وتزويده باألجهزة الطبية الازمة.
......................

البوابة  تغلق  الغاشمة  الصهيوني  االحتال  ق��وات 
بلدة تقوع وتمنع مرور  المقامة على مدخل  الحديدية 
المواطنين كما نصبت حاجزا على مدخل البلدة الغربي 

......................
المستوطنون الصهاينة وقوات االحتال اإلجرامية 
قاطفي  بحق  التعسفية  إجراءاتهما  من  يصعدان 

الزيتون في مختلف المناطق بالضفة الغربية .
......................

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 5 شهداء 
الصهيوني  االح��ت��ال  ق���وات  اقتحام  عقب  وذل���ك 

اإلجرامية لمدينة نابلس .
......................

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد مواطن 
في  الغاشمة  الصهيوني  االحتال  ق��وات  برصاص 

قرية النبي صالح شمال رام الله .
......................

االحتال الصهيوني الغاشم يننفذ حملة اعتقاالت 
مطلوبين  ثاثة  وتعتقل  الغربية  الضفة  في  واسعة 

ينتمون إلى مجموعة عرين األسود الفلسطينية .
......................

المواطن  منزل  تهدم  اإلجرامية  االحتال  قوات 
مدينة  في  سما  حي  في  علقم  محمد  الفلسطيني 

اريحا.
......................

إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين في 
مخيم العروب وذلك بعد إطاق الرصاص المطاطي 
الصهيوني  الصوت من قبل قوات االحتال  وقنابل 

الغاشمة صوب منازلهم .
......................

ق��وات  اق��ت��ح��ام  تستنكر  ال��ق��دس  ش���ؤون  وزارة 
اإليمان  مدرسة   اإلجرامية   الصهيوني  االحتال 

الثانوية في القدس .   

فلسطين في أسبوع 
■ إعداد: أحمد الورفلي 
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حوادث

الديوان / خاص
بنغازي  أم��ن  مديرية  كشفت 
بقتل  م��ت��ه��م  ت��ف��اص��ي��ل ض��ب��ط 
مواطن من مدينة بني وليد في 
العام 2011 فيما أسفر ضبطه 
عن كشف جرائم أخرى متورط 

فيها. 
وف����ي ب���ي���ان ل��ه��ا ن��ش��ر عبر 
ص��ف��ح��ت��ه��ا ال���رس���م���ي���ة ع��ل��ى 
 " إن  المديرية  قالت  فيسبوك 
تلقى  ال��ع��ام��ة  التحريات  قسم 
شكوى من مواطن وزوجته ضد 
أحد األشخاص قام بتهديدهما 

وسبهما بألفاظ بذيئة ".
لتعليمات  "تنفيًذا  وأضافت 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ج���رى ضبط 
المتهم وإحالته للمركز المختص 
وأحالته النيابة العامة لمؤسسة 

اإلصاح والتأهيل الكويفية".
عن  المعلومات  جمع  وب��ع��د 
ال���ش���خ���ص ال���م���ط���ل���وب ق��ال��ت 
أنه  من  التأكد  "جرى  المديرية 
اإلص��اح  بمؤسسة  ن��زي��ًا  ك��ان 
بتهمة  زارة  ع��ي��ن  وال��ت��أه��ي��ل 
اإلصرار  سبق  مع  العمد  القتل 
وال��ت��رص��د ك��م��ا ان���ه ه���رب من 

هناك في العام 2013 ".
أيًضا  التحريات  خ��ال  وم��ن 
أض���اف���ت ال��م��دي��ري��ة "ل��وح��ظ 

الثراء  المطلوب  الشخص  على 
الفاحش وشراء سيارات فارهة 
كهدايا  مالية  مبالغ  وإع��ط��اء 
الفترة  األشخاص خال  لبعض 

الماضية".
أعضاء  "ب��ان��ت��ق��ال  وت��اب��ع��ت 
ال���ت���ح���ري���ات إل�����ى م��ؤس��س��ة 
الكويفية  والتأهيل  اإلص��اح 
ل���اس���ت���دالل م���ع ال��ش��خ��ص 
بقتله  اع���ت���رف  ال��م��ط��ل��وب 
العام  في  )س.م.و(  للمواطن 

2011 بمدينة بن وليد ".

ك��م��ا "اع���ت���رف ب��ه��روب��ه من 
مؤسسة اإلصاح والتأهيل عين 
بنغازي  لمدينة  وق��دوم��ه  زارة 
وك��ذل��ك اع��ت��دائ��ه األخ��ي��ر على 
لهما"  وتهديده  وزوجته  مواطن 

وفق المديرية.
وأوضح بحسب اعترافه وفق 
لمدينة  قدومه  "عند  أنه  البيان 
بنغازي تزوج امرأة أكبر منه سًنا 
معها  وأقام  مواليد 1960  من 
الحوت  س��وق  بمنطقة  بشقتها 
وأن��ه��ا ت��ن��ازل��ت ل��ه ع��ن شقتها 

وم��رك��ب��ت��ه��ا وأخ����ذ م��ن��ه��ا بعض 
األموال للعمل بها ".

وأض������اف ف���ي اع��ت��راف��ات��ه 
فترة  منذ  توفيت  "زوج��ت��ه  أن 
"سرقته  إل��ى  مشيًرا  قصيرة" 
مبلًغا مالًيا من مسجد بمنطقة 

سيدي خليفة".
"عقارات  بامتاكه  أق��ر  كما 
داخل المدينة وبسؤاله عن كيفية 
ح��ص��ول��ه ع��ل��ى ه���ذه ال��ع��ق��ارات 
بعدة  بقيامه  أف��اد  والمركبات 
رفقة  واحتيال  نصب  عمليات 
شريكه المدعو )م.س.ع(، وذلك 

بالنصب على تجار سيارات".
وتابع أن "آخر هذه العمليات 
على  واالح��ت��ي��ال  النصب  كانت 
بالحصول  السيارات  أحد تجار 
حديثة  آل��ي��ة  مركبة   35 على 
قيمتها  وس���داد  بيعها  ب��غ��رض 
و186  بمليونين  ت��ق��در  ال��ت��ي 
المركبات  ببيع  وقام  دينار  ألف 
بسداد  يقوما  ولم  رفقة شريكه 

المبلغ".
وأف�������ادت ال���ت���ح���ري���ات ب��أن 
الذ  )م.س.ع(  المدعو  شريكه 
إلى تركيا فيما اتخذت  بالفرار 
مع  القانونية  اإلج��راءات  جميع 
على  المحضر  المتهم،وعرض 

النيابة العامة.

الديوان / خاص
للبحث  العامة  اإلدارة  قالت 
ال��ج��ن��ائ��ي أن����ه " اس��ت��م��رارا 
وال��ه��دف  ال��م��رج��و  تحقق  ف��ي 
في  التكنولوجيا  ادخ���ال  م��ن 
منها  والتي  الجريمة  مكافحة 
ش��ب��ك��ة ال���ك���ام���ي���رات ال��ع��ام��ة 
مدينة  ش���وارع  ف��ي  المنتشرة 
ب���ن���غ���ازي وم��ع��ظ��م م��راف��ق��ه��ا 
من  اإلدارة  تمكنت  الحيوية 
كان تشكيل  ألية  ارجاع مركبة 
قد  فردين  من  مكون  عصابي 

افتكها من أحد المواطنين ".
المركبة  اس��ت��رج��اع  عملية 
العامة  اإلدارة  قبل  من  االلية 
بيان  وبحسب  الجنائي  للبحث 
خلفية  على  "ج���اءت  ل����إلدارة 

بباغ  المواطنين  أح��د  تقدم 
بتعرضه  يفيد  اإلدارة  ل���دي 
قبل  م��ن  مسلح  سطو  لعملية 
سيارته  منه  افتكا  شخصين 
موديل  سنتافيا  "هونداي  نوع 
ب��م��وق��ف  وذل�������ك   "2016

بمستشفى  الخاص  السيارات 
بنغازي الطبي )1200( ".

وأضافت "على الفور راجعت 
إدارة التحريات باإلدارة العامة 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي ك��ام��ي��رات 
الغرفة  خ���ال  م��ن  ال��م��راق��ب��ة 

االلكترونية بمقر اإلدارة والتي 
بينت الواقعة وتفاصيلها ".

باشر  ذل��ك  بعد   " وتابعت 
عن  ال��ت��ح��ري  اإلدارة  اف����راد 
كانوا  التي  والسيارة  الفاعلين 
تلك  افضت  فيما  يستقلونها 
ال��ج��ه��ود ل��ت��ح��دي��د ه��وي��ت��ه��م 
بعد  ف��ي��م��ا  عليهم  وال��ق��ب��ض 
لهم  ن��ص��ب  كمين  خ���ال  م��ن 
بمفترق شارع فينيسيا بمدينة 

بنغازي".
وب��ع��د االن���ت���ق���ال ب��ه��م إل��ى 
االستدالل  واثناء  اإلدارة  مقر 
اعترف  البيان  وبحسب  معهم 
المتهمان بالواقعة فتم إحالتهم 
الستكمال  العامة  النيابة  إلى 

باقي اإلجراءات حيالهم ".

الديوان / خاص
ض��ب��ط م���رك���ز ش��رط��ة 
بوعطني في مدينة بنغازي 
الجنسية  ي��ح��م��ل  واف�����دا 
ألف   76 سرق  السودانية 
دي��ن��ار م��ن س���وق ت��ج��اري��ة 
وفق  كمحاسب  فيها  يعمل 

بيان لمديرية االمن.
وفي بيانها قالت مديرية 
" صاحب  أن  بنغازي  أم��ن 
ال��س��وق ت��ق��دم ب��ب��اغ ضد 
م���ج���ه���ول ل�����دى ال��م��رك��ز 
ب��س��رق��ة ال��م��ب��ل��غ ال��م��ال��ي، 

التحريات  أعضاء  ليتوجه 
وبجمع  الواقعة  مكان  إلى 
المعلومات هناك والتحري 

اشتبه في المتهم ".
وأف������ادت ال��ت��ح��ري��ات 
 " بأن  المديرية  بحسب 
سيارات  اشترى  المتهم 
وأرس��ل��ه��ا إل��ى ال��س��ودان 
وباالنتقال به إلى المركز 
جريمة  بارتكابه  اعترف 
ال��س��رق��ة ع��ل��ى ف��ت��رات 
النيابة  إل���ى  أح��ي��ل  ث��م 

العامة".

الديوان / خاص
ضبك قسم التحريات العامة بمديرية 
أم���ن ب��ن��غ��ازي ش��خ��ص��ا ي��م��ت��ه��ن س��رق��ة 
أم���ر ضبط  بحقه  وص����ادر  ال��س��ي��ارات 

وإحضار من النيابة العامة.
" وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات 
للقسم عن مكان تردد المطلوب" حسب 
موقع  في  صفحتها  على  المديرية  بيان 

التواصل االجتماعي فيسبوك.
 " البيان  بحسب  التحريات  وأف���ادت 
بوجوده في منطقة الحدائق حيث توجه 
القبض  من  وتمكنوا  التحريات  أعضاء 
عليه، ونقله إلى القسم وإيداعه الحجز 
شرطة  مركز  إل��ى  تسليمه  ثم  القانوني 

الحدائق كونه جهة االختصاص".

االثنين  ي��وم  العامة،  النيابة  أم��رت 
المتهمين  من  ع��دد  بحبس  الماضي، 
باالعتداء على منظومة نقل المياه من 
مشروع  مسار  عبر  الكفرة،  آب��ار  حقل 

النهر الصناعي تازربو – السرير.
النائب  مكتب  ن��ش��ره  ب��ي��ان  وأوض���ح 
المستشار  بأن   ، فيسبوك  على  العام 
التدابير  باتخاذ  وّجه  الصور  الصديق 
التي تقتضيها مواجهة مرتكبي جنايات 
منظومة  بمشروع  الجسيم  اإلض���رار 
ال��ن��ه��ر ال��ص��ن��اع��ي، وإت����اف األن��اب��ي��ب 
الخرسانية، وسرقة األوتار عالية القوة 
التكسب  بقصد  تكوينها  في  الداخلة 

غير المشروع.
نيابة  رئ��ي��س  أن  ال��ب��ي��ان  وأض����اف 
ال��ك��ف��رة االب��ت��دائ��ي��ة ب��اش��ر إج����راءات 
الواقعة،  محل  إلى  باالنتقال  التحقيق، 
وأثبت حالة االعتداء بصور في مدونة 
المترتبة على  اآلثار  التحقيق مناظرته 
واقعة اإلتاف واآلالت المستعملة في 

إحداثها.
اتخذ  النيابة  رئيس  أن  البيان  وأفاد 
من  االحتياطية،  اإلج��راءات  من  جملة 
الشرطة  ه��ي��أة  عناصر  توجيه  بينها 
بقسم البحث الجنائي الكفرة، بمباشرة 
إجراء القبض على المتهمين متلبسين 
االرتداد  آالت  على  والتحفظ  بالجرم، 

المستعملة.
وبعد انتهاء النيابة العامة من إجراء 
بحبسهم  أم��رت  المتهمين  استجواب 
وق��ررت  التحقيق  ذم��ة  على  احتياطياً 
قيمة  لتقدير  بمختصين  االس��ت��ع��ان��ة 

األضرار التي أصابت المشروع.

ضبط متهم بسرقة 
سيارات في بنغازي

النائب العام يأمر بحبس متهمين 
باالعتداء على منظومة النهر 

الصناعي بالكفرة 

بالغ سب يقود لضبط متهم بالقتل.. ويكشف 
تفاصيل احداث وجرائم إضافية

 اإلدارة العامة للبحث الجنائي:  

الكاميرات في الموعد مره اخري 

ضبط وافد سرق 76 ألف دينار من سوق تجارية في بنغازي
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أج����رى ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة 
الخميس  يوم  الزادمة  الليبية سالم 
ال��م��اض��ي، زي�����ارة ل���ن���ادي ال��ه��ال 
ال��ري��اض��ي ال��ث��ق��اف��ي االج��ت��م��اع��ي 
ألهمية  منه  دعما  سبها؛  بمدينة 

القطاع الرياضي واالندية.
وكان في استقباله رئيس مجلس 
مشجعي  وراب���ط���ة  ال���ن���ادي  إدارة 

النادي.
على  زيارته  خال  الزادمة  وأكد 

دعمه وتشجيعه للرياضة بشكل عام 
ونادي الهال بشكل خاص، كما قام 
الزادمة بتفقد مقرات النادي ومبنى 
الهال  أكاديمية  وإدارة  اإلدارة، 

لتدريب الناشئين وملعب النادي.

فريق  مشوار  أنطلق 
األه���ل���ي ب��ن��غ��ازي في 
مسابقة الكأس، مساء 
الماضي،  الثاثاء  يوم 
أبو  ملعب  أرضية  فوق 

سليم بطرابلس.
وج����������اءت ب���ت���ف���وق 
ع��ل��ى ف���ري���ق أول��م��ب��ي 
الزاوية بهدف دون رد، 
محمد  االع���ب  سجله 
الترهوني عند الدقيقة 
مجريات  من   )  40  (
والذي  األول،  الشوط 

ج������اء ع���ق���ب ض��غ��ط 
دفعات  على  ت��م  كبير 
األولمبي،  العبي  على 
وم��ح��اص��رت��ه��م داخ���ل 
 )40( طيلة  ملعبهم 
دقيقة من زمن اللقاء.

التفوق يتأهل  وبهذا 
المرحلة  إل��ى  األه��ل��ي 
ال����ق����ادم����ة، وم����ب����اراة 
ن��ص��ف ن��ه��ائ��ي ك��أس 
سيواجه  والتي  ليبيا، 
ف��ي��ه��ا ف���ري���ق أخ��ض��ر 

البيضاء.

مساء  األخضر  فريق  تفوق 
ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي، على 
ستة  بنتيجة  دارن���س  منافسه 
ضمن  م��ق��اب��ل  دون  أه�����داف 
من  نهائي  رب��ع  دور  منافسات 

كأس ليبيا لكرة القدم.
هذا وقد أحرز أهداف فريق 
بن  م��ن صهيب  ك��ا  األخ��ض��ر 
الرابعة،  الدقيقة  في  سليمان 
وس���ال���م روم�����ا ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 
به  لينتهي  ع��ش��ر،  ال��خ��ام��س��ة 

الشوط األول.
وفي الشوط الثاني، تواصلت 
ماكينة األهداف لنادي األخضر 

سجلها  أهداف  أربعة  بتسجيل 
الدين  بهاء  التونسي  م��ن  ك��ا 
الثامنة  الدقيقة  في  السامي 

واألربعين، وعامر التاورغي في 
رزق  وطلحة  الستين،  الدقيقة 
والستين،  التاسعة  الدقيقة  في 

وال��م��غ��رب��ي خ��ال��د ص���روخ في 
الدقيقة الثامنة والسبعين.

ال��م��ق��اب��ل، ف��ش��ل فريق  ف��ي 
ال��ف��ارق  تقليص  ف��ي  دارن����س 
ركلة  ترجمة  في  فشل  عندما 
ج����زاء ن��ف��ذه��ا ع��ب��د ال��رح��م��ن 
السادسة  الدقيقة  ف��ي  م��ن��اع 
وال��س��ب��ع��ي��ن، ب��ع��دم��ا ت��ص��دى 
مفتاح  األخ��ض��ر  ح����ارس  ل��ه��ا 

الدرسي.
بهذا الفوز العريض، يضرب 
فريق األخضر موعًدا مع خصم 
بنغازي في  ق��وي وه��و األه��ل��ي 

الدور النصف النهائي. 

ق��ات��ًا على  ف���وزاً  االت��ح��اد  فريق  حقق 
جوالت  ثاني  في  المحلة،  نظيره  حساب 

بطولة الدوري الليبي الممتاز.
المحلة  ع��ل��ى ح��س��اب  االت���ح���اد  وف���از 
جمعت  التي  بالمباراة  رد،  دون  بهدف 
الجمعة  االول  أم��س  ي��وم  الفريقين  بين 
منافسات  ضمن  أبوسليم،  ملعب  على 
الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالدوري 

الممتاز.
بالتعادل  للنهاية  تشير  المباراة  كانت 
آخر  رأي  كارا  ليوسف  كان  لكن  السلبي، 
القاتل،  ال��وق��ت  ف��ي  ه��دف��اً  سجل  بعدما 
وتحديداً في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل من الضائع.
في  انتصاراته  االتحاد  بذلك  وواص��ل 
الدوري، بعدما افتتح مشواره في المسابقة 
بفوز مهم على نظيره األولمبي بهدف دون 

رد.

في المقابل، واصل فريق المحلة نزيف 
في  ماراثونية  مباراة  قدم  بعدما  النقاط 
الجولة األولى أمام نظيره المدينة، بنتيجة 

ثاثة أهداف لكل فريق.

من  رصيده  االتحاد  رفع  النتيجة  بهذه 
ترتيب  ص���دارة  محتًا   ،6 إل��ى  النقاط 
لدى  المحلة  فيما تجمد رصيد  ال��دوري، 

نقطة وحيدة بالمركز السادس.

نائب رئيس الحكومة يجري زيارة لنادي الهالل بسبها

األهلي ينطلق ويعبر األولمبي إلى نصف نهائي الكأس

تأهل األخضر إلى نصف نهائي الكأس بعد سداسية في مرمى دارنس

االتحاد يخطف فوزًا صعبًا أمام المحلة في الدوري ويتصدر المجموعة الثانية

أقيمت بمدينة بنغازي االسبوع الماضي، 
أحد  الذهب،  سوق  مشروع  افتتاح  مراسم 
مشروعات النادي األهلي بمنطقة قاريونس؛ 
الليبية  الحكومة  وذلك بحضور ممثلين عن 
من  ولفيف  والعسكرية،  األمنية  والمؤسسة 

نخب المدينة ومشايخها وأعيانها.
وقالت الحكومة الليبية في كلمِة لممثلها: 
افتتاح  األه��ل��ي  ال��ن��ادي  لمؤسسة  “ن��ب��ارك 
المشروع، الذي يأتي مكمًا للنهضة القائمة 
أن  ض��رورة  على  مشددًة  بنغازي”،  بمدينة 
يواصل القطاع الخاص والمؤسسات األهلية 
في  للمساهمة  بينهما،  فيما  التعاون  تعزير 

نماء االقتصاد المحلي.
خالد  ال��ن��ادي  إدارة  مجلس  رئيس  وأك��د 
إلى  يضاف  المشروع  ه��ذا  أن  السعيطي؛ 
ومدينة  باألهلي  القائمة  العمرانية  النهضة 
بنغازي، الفتاً إلى أن المدة المقبلة ستشهد 
سوق  منها  أخ��رى،  مشروعات  ع��دة  افتتاح 
لأدوية، ومدينة سكنية ستنفذ على مراحل، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ف��ن��دق، وم��ج��م��ع ت��ج��اري، 
تنفذ من شركات محلية  ومصارف تجارية، 

وأجنبية.
مضيفاً: ” أن ما تعرض له األهلي مطلع 
النادي  لمرافق  كامل  بدمار  تسبب  األلفية، 
ومنشآته، وبعد عودته للنشاط عانى نتيجة 
ملف  في  نمضي  جعلنا  ما  الموارد،  انعدام 
يُمكن  ثابت  دخ��ل  توفير  بُغية  االستثمار، 
وإع��م��ار  نفسه  االع��ت��م��اد على  م��ن  األه��ل��ي 

مرافقه”.
ويتكون المشروع المنفذ عن طريق شركة 
 ،360 عددها  محال  سلسلة  من  محلية، 
هكتارات،   4 بمساحة  طابقين  على  مقامة 

بموقع النادي في قاريونس.
خال  افتتحت  قد  األهلي  إدارة  وكانت 
المنزلية  للمواد  مجمع  الماضيين  العامين 
وسلسلة  الماجوري،  حي  في  النادي  بموقع 
الجزائر  ش���ارع  على  تطل  ال��م��ع��ارض  م��ن 
قاعتين  افتتاح  إل��ى  باإلضافة  بقاريونس، 

لألعاب الرياضية.

النادي األهلي يفتتح مشروع سوق 
بنغازي للذهب بحي قاريونس 


