
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح؛ 
إن مجموعة البرلمانات العربية المتمثلة في االتحاد 
العربية  الشعوب  إرادة  تعكس  العربي،  البرلماني 

ورغبتها في تحقيق األمن والسالم والحرية.
في  له  كلمة  خالل  صالح  عقيله  المستشار  وأك��د 
العربي؛ تحقيق نجاح كبير  البرلماني  مؤتمر االتحاد 
في وقف االقتتال بين الليبيين، والتوجه نحو صياغة 
اتفاقات سياسية وتوافقات اجتماعية من شأنها حل 
األزم��ة وإن��ه��اء ال��ص��راع، م��ش��دًدا على إط��الق مسار 
عسكر أمني؛ بغية المحافظة على وقف االقتتال ووضع 

خارطة طريق هدفها توحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس اضطلع 
الدستوري  اإلع���الن  بموجب  وصالحياته  بمهامه 
الالزمة  القوانين  وأص��در  السياسي  االتفاق  وبنود 
مؤكًدا  الدستور،  على  االستفتاء  وقانون  لالنتخابات، 
نحو  لالنطالق  المطلوب؛  الدستوري  التعديل  إجراء 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب اآلجال.
وشدد المستشار عقيله صالح على أن تحقيق األمن 
االنتخابات  تنظيم  يستوجب  واالس��ت��ق��رار  وال��س��الم 
ورعاية  رقابة  تحت  المتزامنة  والبرلمانية  الرئاسية 
بين  توافقية  قوانين  لصياغة  السعي  مؤكًدا  دولية، 
م��ن خ��الل منح حق  الجميع  ق��ب��ول  ت��ن��ال  األط����راف 

الترشح لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش.
وفي المسار السياسي، قال رئيس مجلس النواب: 
” نعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على 
أمنًيّا  ومساندتها  لالنتخابات  العليا  المفوضية  دعم 
ولوجستًيّا، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على 
توفير حياة كريمة لليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية 

إخ��راج  واأله��م  التاريخية،  األقاليم  حقوق  وم��راع��اة 
القوات األجنبية بمختلف جنسياتها من البالد ووقف 

التدخل األجنبي”.
وأكد المستشار عقيله صالح؛ أن مجلس النواب هو 
الجسم التشريعي المنتخب الوحيد المعترف به دولًيّا 
ومنح  والتشريعات  القوانين  إصدار  ويملك صالحية 
الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية، وهو الذي يملك 
دولية،  واتفاقيات  معاهدات  أي  على  التصديق  حق 
صالحيات  على  للقفز  محاولة  أي  أن  على  مشّدًدا 
واختصاصات المجلس أو تعطيل عمله من أي جهة 

كانت، يعد اعتداًء على البرلمان المنتخب.
على  اعتداء  أي  أن  على  النواب  مجلس  رئيس  وش��ّدد 

البرلمان يتطلب موقًفا موحًدا من البرلمان العربي واالتحاد 
في  ودعمه  ال��ن��واب  مجلس  لمساندة  العربي  البرلماني 
ممارسة حقه التشريعي والدستوري ممثِّاًل للشعب الليبي.

صالح  عقيله  المستشار  ق��دم  كلمته؛  ختام  وف��ي 
ومصابي  ضحايا  في  العزاء  واجب  السوري  للشعب 
المحافظات  من  عدًدا  الذي ضرب  المدمر  الزلزال 
العربية  البرلمانات  وأعضاء  رؤس��اء  داعًيا  والقرى، 
الشعب  جانب  إلى  ووقوفهم  تضامنهم  عن  لإلعالن 
العقوبات  ووق��ف  الحصار  برفع  والمطالبة  السوري 
التضامن واالحترام  المحنة، مؤكًدا  التي فاقمت من 
مجلس  في  الممثل  السوري  الشعب  ورغبات  إلرادة 

النواب السوري بصفته الجسم التشريعي المنتخب.

المتزامنة  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  يستوجب  والسالم  األمن  تحقيق  صالح:  عقيله  المستشار 
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النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: 
لن نسمح للمبعوث األممي بفرض 
سياسة معينة على الشعب الليبي 

النواب  مجلس  رئيس  السيد  أك��د 
المستشار “عقيلة صالح” في كلمٍة له 
خالل زيارته والوفد البرلماني العربي 
ووفد مجلس النواب الرسمي الُمرافق 
بأن   ” دمشق   ” السورية  للعاصمة  له 
والوقوف  للتضامن  تأتي  الزيارة  هذه 
مع الشعب السوري الشقيق ، مطالباً 
خالل كلمته في جلسة مجلس الشعب 
العاصمة  في  انعقدت  التي  السوري 
دمشق بحضور وفد االتحاد البرلماني 
سوريا  ع��ن  العقوبات  ب��رف��ع  العربي 
الشعب  ل��ع��ودة  تأييده  على  م��ؤك��داً   ،
العربية  األم���ة  حضن  إل��ى  ال��س��وري 

متمنياً لسوريا األمن واالستقرار.
النواب  مجلس  رئيس  السيد  وك��ان 
ال��م��س��ت��ش��ار “ع��ق��ي��ل��ة ص��ال��ح” وص��ل 
المتكون  له  المرافق  الرسمي  والوفد 
م��ن ال��س��ادة أع��ض��اء مجلس ال��ن��واب 
ال��دك��ت��ور ”ع��ب��د ال��س��الم ن��ص��ي��ة” ، ” 
ماقيق”  حمد   ”  ، المغربي”  إدري���س 
األستاذ  النواب  مجلس  ديوان  ورئيس 

” عبد الله المصري الفضيل “، وصلوا 
ضمن  دمشق  السورية  العاصمة  إلى 
وفد االتحاد البرلماني العربي ، حيث 
النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
بالرئيس   ” ” عقيلة صالح  المستشار 
وفد  رفقة   ” األس��د  بشار   ” السوري 
الذي يضم  العربي  البرلماني  االتحاد 
عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات 

العربية.
الجمهورية  إلى  الوفد  زي��ارة  وتأتي 
الماضي  األحد  يوم  السورية  العربية 
الختامي  البيان  في  جاء  لما  تحقيقا 
لالتحاد  واألرب��ع��ي��ن  الثاني  للمؤتمر 
تشكيل  والمتضمن  العربي  البرلماني 
تأكيدا  لزيارة سوريا  االتحاد  وفد من 
السوري  للشعب  العربي  الدعم  على 
وض��رورة  المدمر  ال��زل��زال  كارثة  بعد 
كافة  على  المشترك  العربي  العمل 
المستويات لعودة سوريا إلى محيطها 
العربي وممارسة دورها في الساحات 

العربية واالقليمية والدولية.

النواب  مجلس  رئيس  السيد  القى 
المستشار “عقيلة صالح ” يوم السبت 
الرابع  المؤتمر  ام��ام  كلمة  الماضي 
العربي،  البرلماني  لالتحاد  والثالثين 
األم��ن  تحقيق  أن  على  خاللها  أك��د 
واالستقرار في ليبيا يستوجب تحقيق 
والبرلمانية  الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات 
دولية  ورعاية  رقابة  تحت  المتزامنة 
الرئيس على سعي  السيد  أكد  كما   ،
قوانين  صياغة  إل��ى  ال��ن��واب  مجلس 
تنال قبول  بين كل األط��راف  توافقية 
الترشح  حق  خ��الل  من  الليبيين  كل 
دون إقصاء أو تهميش ليقرر الشعب 
ال��ل��ي��ب��ي م���ن ي��ح��ك��م��ه وي��خ��دم��ه في 
أن  موضحا  ونزيهة،  ح��رة  انتخابات 
مجلس النواب  أصدر القوانين الالزمة 

االستفتاء  وقانون  االنتخابات  إلجراء 
ع��ل��ى ال���دس���ت���ور وأج�����رى ال��ت��ع��دي��ل 
نحو  لالنطالق  المطلوب  الدستوري 
في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
أق��رب اآلج��ال ، وق��ال رئيس مجلس 
النواب المستشار عقيلة صالح خالل 
الليبي يعمل  النواب  كلمته أن مجلس 
تشكيل  على  السياسي  المسار  ف��ي 
على  ق���ادرة  م��وح��دة  تنفيذية  سلطة 

لالنتخابات  العليا  المفوضية  دع��م 
وكذلك  ولوجستيا  أمنيا  ومساندتها 
وإخ��راج  الوطنية  المصالحة  تحقيق 
جنسياتها  بمختلف  األجنبية  القوات 
األجنبي  التدخل  ووق��ف  ال��ب��الد  م��ن 
هو  النواب  مجلس  أن  على  مؤكداً   ،
المعترف  الوحيد  الشرعي  الجسم 
نجاحاً  تحقيق  إل��ى  الفتا   ، دوليا  به 
كبيراً في وقف االقتتال بين الليبيين ، 

النواب بكل  إلى  توجه مجلس  مشيراً 
اتفاقات  صياغة  نحو  وص��دق  جدية 
من  اجتماعية  وت��واف��ق��ات  سياسية 
شأنها حل األزمات وإنهاء الصراعات 
بغية  وعسكرياً  أمنيا  مساراً  وأطلقنا 

المحافظة على وقف االقتتال . 
وجاءت هذه الكلمة خالل مشاركة 
في  ال��رس��م��ي  ال��ن��واب  مجلس  وف���د 
لالتحاد  والثالثين  ال��راب��ع  المؤتمر 
البرلماني العربي الذي يترأسه رئيس 
”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
ص��ال��ح ” وي��ض��م ال���س���ادة ال���ن���واب، 
”إدري����س ال��م��غ��رب��ي”، ”ع��ب��دال��س��الم 
نصية“، ”حمد ماقيق”  ورئيس ديوان 
الله  ”ع��ب��د  األس��ت��اذ  ال��ن��واب  مجلس 

المصري الفضيل”.

رئيس مجلس النواب يؤكد على التضامن والوقوف مع الشعب السوري خالل كلمته في جلسة مجلس الشعب السوري

رئيس مجلس النواب يشارك بالمؤتمر الرابع والثالثين لالتحاد البرلماني العربي
رئ��اس��ة  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  أدان 
وأع��ض��اء ب��أش��د ال��ع��ب��ارات حادثة 
اختطاف عضو مجلس النواب عن 
دائرة ترهونة حسن الفرجاني سالم 
الذي تم اختطافه من قبل مجهولين 

واقتياده إلى جهة غير معلومة.
بيان  في  النواب  مجلس  وطالب 
الذي تم مخاطبته  العام  النائب  له 
كافة  باتخاذ  الواقعة  بشأن  رسمياً 
اإلج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��الزم��ة 
للعدالة  وتقديمهم  الجناة  لمعرفة 
النواب  واإلفراج عن عضو مجلس 
الحصانة  القانون  له  يكفل  ال��ذي 

النيابية.
الجهة  ال���ن���واب  مجلس  وح��م��ل 
عن  الكاملة  المسؤولية  الخاطفة 
سالمة عضو مجلس النواب حسن 
عن  يترتب  م��ا  وجميع  الفرجاني 
ذات  للقوانين  وفقاً  الحادثة  ه��ذه 

العالقة.

مجلس النواب يدين حادثة 
اختطاف النائب عن دائرة 
ترهونة حسن الفرجاني 
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وال��م��وارد  ال��ط��اق��ة  رح���ب رئ��ي��س لجنة 
عيسى   ” السيد  النواب  بمجلس  الطبيعية 
قبل  من  بالموافقة  بالتصويت  العريبي” 
الدستوري  التعديل  على  ال��دول��ة  مجلس 
 ، النواب  مجلس  أق��ره  ال��ذي  عشر  الثالث 
مضيفاً أنه بذلك يُصبح هذا التعديل نافذاً 

الخارجية  التدخالت  على  الطريق  ويقطع 
في الشأن الليبي.

الجدير بالذكر أن مجلس الدولة ّصوت 
خ���الل ج��ل��س��ت��ه ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
على  الحاضرين  األعضاء  غالبية  بموافقة 

التعديل الدستوري الثالث عشر.

النواب  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  أكد 
الدكتور عبد الهادي الصغير؛ أن المجلس قد 
رئيس  إحاطة  على  للرد  رسمي  ببيان  اكتفى 
مجلس  أم��ام  باتيلي  الله  عبد  األممية  البعثة 
األمن؛ إلى حين إجراء لقاء مباشر معه؛ لبحث 

ما تضمنته اإلحاطة من مغالطات.
تابعته  تلفزي  لقاء  في  الثاني  النائب  وأفاد 
)وام(؛ بأن إحاطة المبعوث األممي، قد جنحت 
كثيرة  مغالطات  على  واحتوت  الصواب،  عن 
مشددا  ال��ن��واب،  مجلس  دور  إزاء  وإج��ح��اف 
لبلوغ  مهامه  كل  أنجز  قد  المجلس  أن  على 
الموعد  قبل  وذل��ك  االنتخابي،  لالستحقاق 
المقرر لالنتخابات في ال24 من ديسمبر من 

العام 2021.
دون  ح��ال  ال���ذي  “ال��م��ان��ع  الصغير:  وت��اب��ع 
إنجاز االنتخابات الرئاسية والبرلمانية لم يكن 
القوانين االنتخابية بل هي القوة القاهرة التي 
صرح بوجودها رئيس مجلس إدارة المفوضية 
مجلس  أن  مردفا  للنتخابات”،  العليا  الوطنية 
بادر  قد  و  إنجازها؛  طريق  في  ماض  النواب 
بين  الدستوري  المسار  لجنة  للقاء  بالدعوة 
لمراجعة  ال��دول��ة،  ومجلس  ال��ن��واب  مجلس 
مشروع الدستور، وهو ما خلص إليه التعديل 

الدستوري ال 13.
وأشار النائب الثاني في حديثه إلى أن فشل 
بالحكومة  حينها  المتمثلة  التنفيذية  السلطة 
منتهية الوالية في إنجاز االستحقاق االنتخابي؛ 
كان أهم أسباب تعذر االنتخابات، موضحا بأن 
شروط االنتخابات التي تحدث عنها المبعوث 
األممي في إحاطته؛ قد ضّمنها مجلس النواب 
في المادة 29 من التعديل الدستوري، والتي 
نصت على “تشكيل لجنة مشتركة من مجلس 
النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس، 

لوضع النص النهائي لقانون االنتخابات”.
وشدد الدكتور عبد الهادي الصغير؛ على أن 
مجلس النواب يتعاطى مع الفرقاء السياسيين 
والقوى الوطنية في ليبيا، للخروج من األوضاع 

يلبي  ال��ذي  الشامل  الحل  ولتقريب  الراهنة 
االستقرار  ويحقق  الليبي،  الشعب  تطلعات 

والتنمية في البالد.
الصغير؛  ال��ه��ادي  عبد  ال��دك��ت��ور  وت��س��اءل 
لدور مجلس  اإلحاطة؛  بنود  إغفال  عن سبب 
النواب في إنجاز كل المطلوب من التشريعات 
والقوانين، فضال عن عدم ذكر القوة القاهرة 
أن  االنتخابات، مبينا  تأجيل  التي تسببت في 
“ك��ال  األخ��ي��رة؛  إحاطته  خ��الل  م��ن  “باتيلي” 
بمكيالين من حيث عدم إشارته للحكومة منتهية 
بالسلطة في  التمسك  تتعنت في  التي  الوالية 
العاصمة طرابلس رغم حجب الثقة عنها من 
المجلس  ل��دور  وإطرائه  النواب،  مجلس  قبل 
التي هي  الوطنية،  الرئاسي بملف المصالحة 
مرحلة  أية  منها  تتحقق  لم  األم��ر  حقيقة  في 

تذكر”.
إن  بقوله؛  حديثه  الثاني  النائب  واختتم 
مجلس النواب سيطالب بإنهاء مهمة المبعوث 
للمسارات  لعرقلته  باتيلي،  الله  عبد  األممي 
ب��إق��رار  تحققت  ال��ت��ي  لالنتخابات  ال��م��ؤدي��ة 
قوانين االنتخابات، والتعديل الدستوري ال13، 
له  يسمح  لن  النواب  مجلس  أن  على  مشددا 

بفرض سياسة معينة على الشعب الليبي.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الصغير:

لن نسمح للمبعوث األممي بفرض سياسة معينة على الشعب الليبي

رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب يرحب بالتصويت بالموافقة من قبل مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر

مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  ق��ال 
فتحي  إن حكومة  بليحق،  عبدالله  النواب، 
وجود  نتيجة  عملها؛  من  تمّكن  لم  باشاغا 
حكومة الدبيبة منتهية الوالية، بقوة السالح 
أن المستشار  الواقع، مؤكداً  وفرض األمر 
حكومة  وج���ود  على  ش��دد  ص��ال��ح  عقيله 
موحدة تدعم المفوضية العليا لالنتخابات 

وتساهم في إجراء االستحقاق االنتخابي.
قناة  لقاء خاص مع  بليحق في  وأوض��ح 
لن  الدبيبة  حكومة  أن  المستقبل؛  ليبيا 
وأصبحت  االنتخابات،  إل��ى  بليبيا  تذهب 
الدبيبة  أن  مبيناً  لقيامها؛  العراقيل  إحدى 
الترشح  ب��ع��دم  تعهد  جنيف  ات��ف��اق  ف��ي 
وأصبح  عهده  نكث  ث��م  وم��ن  لالنتخابات 

طرفاً ذي مصلحة في االنتخابات.
عشر  الثالث  الدستوري  التعديل  وع��ن 
المتحدث  أكد  النواب  الصادر عن مجلس 
للمرحلة  ل��ي��ؤس��س  ج���اء  أن���ه  ال��رس��م��ي؛ 

تسبق  التي  البالد  في  األخيرة  االنتقالية 
أن  إلى  الفتاً  ليبيا؛  في  دائ��م  دستور  قيام 
الدستورية  القاعدة  إق��رار  بعد  ما  مرحلة 
المحلية  األط��راف  كافة  على  الضغط  هو 
االنتخابات  إجراء  نحو  للتوجه  والخارجية 

البرلمانية والرئاسية في أقرب اآلجال.

وأضاف بليحق؛ ” وصلت البالد لمرحلة 
أن  الجميع  يدرك  أن  ونتمنى  جداً،  صعبة 
وجوب عقد االنتخابات أصبح ضرورة ملّحة 
نأمل أن تتحقق في أقرب وقت ممكن؛ بُغية 
إعادة األمانة لصاحبها وهو الشعب الليبي 
الجميع لتغليب  الختيار من يحكمه” داعياً 

المصلحة العليا للوطن.
وشدد المتحدث الرسمي على أن نجاح 
أي  إقصاء  ع��دم  في  تتجسد  االنتخابات 
أن  موضحاً  فيها؛  المشاركة  م��ن  ط��رف 
التعديل  تضّمن  ع��دم  ح��ول  القائم  اللبس 
لالنتخابات،  الترشح  ش��روط  الدستوري 
راجع إلى أنها قوانين موجودة وصادرة عن 
المفعول حتى اآلن  النواب وسارية  مجلس 
والبرلمان،  الرئيس  انتخاب  قانون  وتشمل 
الحقاً  ستصدر  التي  القوانين  عن  فضاًل 
عن السلطة التشريعية في حال تقرر إجراء 

تعديالت عليها.

النواب  مجلس  عضو  ص��رح 
ال��س��ي��د ” م��ص��ب��اح دوم�����ة ” 
يرفض  ال��دول��ي  المجتمع  ب��أن 
أن  إال  ويأبى  المحلية  الحلول 
وفق  الليبية  االزمة  في  يتدخل 
في  المتداخلة  ال��دول  مصالح 
 ، منذ 2011  المشهد  ارب��اك 
مضيفاً بأنهم يتعاملون مع ليبيا 
انتقامي  استثماري  كمشروع 
ل��ت��ص��ف��ي��ة خ���الف���ات ال��ن��ظ��ام 

المبعوث  م��ط��ال��ب��اً   ، ال��س��اب��ق 
األممي السيد ” عبدالله باتيلي 
” أن يوضح ما هي آلية ومعايير 

اختيار عضوية اللجنة .
المبعوث  أن  بالذكر  الجدير 
أمام مجلس  اقترح  قد  األممي 
توجيهية”  “لجنة  تشكيل  األمن 
تضع خارطة طريق لالنتخابات 
ال���ت���ي س��ت��ج��رى ه����ذا ال��ع��ام 

.2023

النائب مصباح دومة:

المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إال أن يتدخل في االزمة الليبية

بليحق : حكومة الدبيبة لن تذهب بليبيا إلى االنتخابات

النائب عائشة الطبلقي تبحث مع القطراني 
دعم المجلس القومي للمرأة الليبية

ال���ن���واب عائشة  م��ج��ل��س  ب��ح��ث��ت ع��ض��و 
علي  ال����وزراء  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  م��ع  الطبلقي، 
للمرأة  القومي  المجلس  دع��م  القطراني، 
فرج  الداخلية  وزارة  وكيل  بحضور  الليبية، 
للمرأة  ال��ق��وم��ي  المجلس  ورئ��ي��س  اق��ع��ي��م، 
الليبية فوزية الشريف، وعدٍد من المسؤولين 

بالجهات ذات العالقة.
اللقاء،  خالل  ال��وزراء  رئيس  نائب  واطلع 
بمدينة  ال���وزراء  رئاسة  ب��دي��وان  عقد  ال��ذي 
للمرأة  القومي  المجلس  عمل  سير  بنغازي، 
خاصًة  ومتطلباته،  احتياجاته  وأهم  الليبية 
فيما يتعلق بالملتقى األول للمجلس القومي 
بنغازي  بمدينة  عقده  المقرر  الليبية  للمرأة 
ال��س��ب��ت، ح��ي��ث دع���ا المجلس  ي���وم أم���س 

الحكومة الليبية لحضوره.
دعم  ض���رورة  على  القطراني  أك��د  حيث 
المجلس وتوفير أهم متطلباته، حتى يتمكن 
من إيصال رسالته وأداء مهامه في المجاالت 
كافة، مشيًدا بدور المرأة في المحافل المحلية 
استمرارية  إل��ى ض���رورة  داع��ًي��ا  وال��دول��ي��ة، 

تدريبها وتأهيلها وتوعيتها بحقوقها.
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القطراني،  علي  ال��وزراء  رئيس  نائب  اطلع 
توفيق  اللواء  البلدي  الحرس  جهاز  رئيس  مع 
الحرس  جهاز  عمل  سير  على  المسماري، 
الحمالت  من  بعدد  للقيام  وجاهزيته  البلدي 
دور  وتجسيد  القانون،  فرض  تستهدف  التي 
سالمة  على  المحافظة  في  البلدي  الحرس 
المواطن وحماية المستهلك فيما يتعلق بضبط 

األسعار والصالحية وطرق التخزين.
عقد  ال��ذي  اللقاء  خالل  القطراني  وأش��اد 
بحضور  بنغازي،  في  ال���وزراء  رئاسة  بديوان 
مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحكم 
التي  بالمجهودات  ال���زوي،  بكر  أب��و  المحلي 
سبيل  ف��ي  ال��ب��ل��دي  ال��ح��رس  عناصر  يبذلها 

اس��ت��ت��ب��اب األم���ن وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى س��ي��ادة 
األنشطة  متابعة  ض���رورة  م��ؤك��ًدا  ال��ق��ان��ون، 
والقوانين  للّوائح  وفًقا  والصناعية  التجارية 
سالمة  أجل  من  الخصوص  هذا  في  المتبعة 

المستهلك وصحة المجتمع.
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء على  وش���دد 

والتزامها  األجنبية  العمالة  متابعة  ض��رورة 
الجباية  بدفع  والتزامها  القانونية  باإلجراءات 
الضوابط  مع  يتوافق  بما  عليها  المفروضة 
المنصوص عليها أسوة بالمواطن الليبي، الفًتا 
إلى ضرورة إنهاء ظاهرة استغالل الفضاء العام 

وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ش�������ارك وزي�������ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 
والمالية، أسامة حّماد، في افتتاح 
في  ال��م��س��اك��ن  منطقة  ح��دي��ق��ة 
مدينة بنغازي، التي تم االنتهاء من 
األيام  وتطويرها خالل  تجديدها 
وكيل  بحضور  الماضية،  القليلة 
وزارة الداخلية فرج اقعيم ولفيف 
الطوارئ  الشخصيات وغرفة  من 
والتنظيم بالحكومة، حيث كان في 
المنفذة  الشركة  استقبالهم مدير 
من  وعدد  المهندسين  من  وعدد 

سكان وأهالي المنطقة.

الحديقة  أن  الغرفة  وأوضحت 
كما  ري��اض��ي،  بمضمار  محاطة 
وإض��اءة  ترفيهية  ألعابا  تضمنت 

ج����ي����دة، وم���س���اح���ات خ���ض���راء 
ل��أه��ال��ي وال���ع���ائ���الت وم��ق��اع��د 
المرافق  م��ن  وغيرها  للجلوس، 

المنطقة  أكسبت  التي  واألعمال 
مظهًرا جمالًيا.

مع  لأهالي  تسليمها  تم  حيث 
ت��وج��ي��ه��ات وإرش�����ادات ب��ض��رورة 
فيما  والتعاون  عليها  المحافظة 
وقّدمت  المساكن،  منطقة  يخدم 
للشهيد  تذكاريا  نصًبا  الشركة 
ب��وخ��م��ادة وكافة  ون��ي��س  ال��ف��ري��ق 
منتسبي القوات المسلحة الليبية، 
الطاهرة،  الزكية  لروحه  إه���داًء 
التي  ومالحمه  تضحياته  ولكافة 

سطرها في سبيل الوطن.

أص����درت ه��ي��أة رئ��اس��ة 
مجلس النواب، يوم الثالثاء 
الماضي، بياًنا، بشأن آخر 
السياسية  ال��م��س��ت��ج��دات 
خالله  ج���ّددت  ليبيا،  ف��ي 
ح����رص م��ج��ل��س ال���ن���واب 
ع��ل��ى إج����راء االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة وال��رئ��اس��ي��ة 
ف��ي أق����رب اآلج����ال وف��ي 
أفضل الظروف، مع تذكير 
الليبيين والمجتمع الدولي 
اتخذ  النواب  مجلس  ب��أن 
في  إلجرائها  يلزم  ما  كل 
24 ديسمبر 2021.م إال 
أُفِسدت بقوة السالح  أنها 

والفساد.
ووفق نص البيان، يرّحب 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ب��دع��م 
لغايته،  ال��دول��ي  المجتمع 
الليبي  الشعب  ح��ق  وه��ي 
حرة  انتخابات  إج��راء  في 
البعثة  دور  مثمًنا  ونزيهة، 
الصدد،  هذا  في  األممية 
مؤكًدا على الملكية الليبية 
وأنها  السياسية  للعملية 
الضامن الوحيد إلنجاح أي 
الشأن،  هذا  في  مبادرات 
وهو ما أكدت عليه المادة 

64 من االتفاق السياسي 
ال��ل��ي��ب��ي وال���ت���ي ح��ص��رت 
لجنة  انعقاد  ف��ي  ال��دع��وة 
ال��ح��وار ل��ط��رَف��ي االت��ف��اق 
ومجلس  ال��ن��واب  “مجلس 
غ��ي��ره��م��ا  دون  ال����دول����ة” 
والكيانات،  األج��س��ام  م��ن 

داخليًة كانت أم خارجية.
ال��ن��واب،  مجلس  طالب 
بدعم  ال��دول��ي  المجتمع 
في  الليبية  ال��م��ؤس��س��ات 
االض���ط���الع ب��م��ه��ام��ه��ا ال 
سيما تلك المتعلقة بإقرار 
ال��ت��ش��ري��ع��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة 
اإلن��ف��اق  تنظيم  وق��وان��ي��ن 
ال���ع���ام، وت��ف��ع��ي��ل اآلل��ي��ات 
يعملون  م��ن  ض��د  الدولية 
ع���ل���ى م������ص������ادرة ع��م��ل 
ال���م���ؤس���س���ات ال��ش��ري��ك��ة 
ف��ي ال��م��س��ار ال��س��ي��اس��ي، 
التشريعات  نفاذ  وُمعرقلي 
هيأة  أكدت  حيث  الليبية، 
رئ��اس��ة م��ج��ل��س ال��ن��واب، 
للتدخل  ال���ت���ام  ال���رف���ض 
ال����س����اف����ر ف�����ي ال���ش���أن 
بجهود  والمساس  الليبي 
ال���م���ؤس���س���ات األم���ن���ي���ة 
تقوم  عندما  والضبطية 

التشريعات  وف��ق  بعملها 
ال��ن��اف��ذة، وف��ي ال��ت��زام تام 
لعملها  المنظمة  باللوائح 
وفي مراعاة كاملة لحقوق 
يضمن  وب���م���ا  اإلن����س����ان، 
العليا  ال��م��ص��ال��ح  ح��م��اي��ة 

للدولة الليبية.
وأض�������������اف ال����ب����ي����ان 
ما  “نستغرب  ال��رئ��اس��ي: 
ت��ض��م��ن��ت��ه اإلح����اط����ة من 
فشل  ب���ش���أن  م��غ��ال��ط��ات 
وال��دول��ة  ال��ن��واب  مجلسي 
ف�����ي إق���������رار ال���ق���اع���دة 
ومناقضتها  ال��دس��ت��وري��ة 
لفقرات في ذات اإلحاطة، 
ت��ق��ر ب���ص���دور ال��ت��ع��دي��ل 
ال����دس����ت����وري ال������ذي ت��م 
بالتشاور مع مجلس الدولة 
السيد  عنه  عّبر  م��ا  وه��و 

رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
تصريحات  -ف��ي  ل��ل��دول��ة 
التام  والغياب  تلفزيونية- 
ألي ذكر عن تعطيل انعقاد 
من  الدولة  مجلس  جلسة 
القاهرة  ال��ُق��َوى  ذات  قبل 
االنتخابات  أفشلت  التي 
وع����دم  2021.م  ع�����ام 
األممي  المبعوث  إش���ارة 
بباقي  لحق  ال��ذي  للفشل 
بها  المنوط  المؤسسات 
م��ه��ام ِج��س��ام إلن��ج��اح أي 
انتخابية وسياسية،  عملية 
ف���ع���رق���ل���ة ال��م��ص��ال��ح��ة 
الفساد  وكذلك  وتعطيلها 
ال��ع��ام؛ من  المال  وإه���دار 
لتعطيل  ال���ع���وام���ل  أه����م 
العملية االنتخابية بالبالد، 
ول���م ن��ج��د أي إش����ارة في 
األممي  المبعوث  إح��اط��ة 
ح���ول ذل���ك، األم���ر ال��ذي 
في  األممية  البعثة  يضع 
بمكيالين  ال��ك��ي��ل  دائ�����رة 
عدم  ج��ان��ب  ف��ي  ويضعها 
ال���ح���ي���اد ب��ي��ن األط�����راف 

الليبية.
وت���وّج���ه خ��ت��ام ال��ب��ي��ان 
رئاسة  هيأة  عن  ال��ص��ادر 

للشعب  ال���ن���واب،  مجلس 
األممي  والمبعوث  الليبي 
ب��أن  ال���دول���ي،  والمجتمع 
ت��ح��م��ي��ل م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المسؤولية؛  ه���ذه  وح���ده 
وينافي  صحيح،  غير  أمر 
فالتدخل  الليبي،  ال��واق��ع 
ال��خ��ارج��ي وع����دم إك��م��ال 
جنيف  مخرجات  خارطة 
ف����ي اآلج�������ال ال���م���ح���ددة 
استكمال  وع���دم  بالفعل 
المصالحة  مسارين  أه��م 
أمام  العوائق  أهم  واألمن؛ 

إنهاء األزمة الليبية.
وأكد البيان بأن مجلس 
مع  جد  بكل  عمل  النواب 
والبعثة في  الدولة  مجلس 
ظل  في  المطلوب،  إنجاز 
المحلية  ال��ت��ع��ق��ي��دات  ك��ل 
القدر  وأن��ج��ز  وال��دول��ي��ة، 
االستحقاق  إلجراء  الالزم 
االن���ت���خ���اب���ي ف����ي أق����رب 
يغلّب  بأن  متطلًعا  اآلجال، 
ب���اق���ي ش���رك���اء ال���وط���ن، 
المصلحة الوطنية لتحقيق 
إج��راء  في  الليبيين  إرادة 
االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��اس��ي��ة 

والبرلمانية.

ال��وزراء فتحي  قال رئيس مجلس 
باشاغا: إن حكومته تشكلت بقرار من 
السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس 
النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة؛ 
السياسي  االت��ف��اق  في  ورد  ما  وف��ق 
الليبي الذي تم توقيعه سنة 2015.

ون��ف��ى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة خ��الل 
يوم  بها  أدل���ى  تلفزية  تصريحات 
إن  ي��ق��ال  عما  ال��م��اض��ي؛  الخميس 
الحكومة منتهية الوالية والمجموعات 

المسلحة منعته من دخول طرابلس، 
الفتا إلى أن األمم المتحدة قد حالت 
العاصمة،  من  أعماله  ممارسة  دون 
في  الشريعية  الحكومة  أنها  رغ��م 

البالد.
أن��ه وبحسب  ب��اش��اغ��ا؛  وأض���اف 
منتهية  الحكومة  فإن  جنيف  اتفاق 
وك��ان  واح���دة،  سنة  مدتها  ال��والي��ة 
إلى  ليبيا  ت��ق��ود  أن  المفترض  م��ن 
االنتخابات، وتنتهي في شهر ديسمبر 

بعد إنجاز االستحقاق االنتخابي.
أن  إل��ى  الحكومة  رئ��ي��س  وأش���ار 
تتعلق  وألس��ب��اب  ال��دول��ي  المجتمع 
وعدم  السياسية  األزم��ة  باستدامة 
ب��ق��اء  وراء  االس���ت���ق���رار؛  ت��ح��ق��ي��ق 
انتهت  التي  الوالية  الحكومة منتهية 
ليبي  توافق  وجود  مؤكدا  شرعيتها، 
إرادة صادقة  ليبي لحل األزمة دون 
ه��ذه  ح���ول  ال���دول���ي  المجتمع  م��ن 

الوجهة.

باشاغا: األمم المتحدة هي السبب وراء عدم قيام الحكومة بأعمالها من العاصمة طرابلس

القطراني يطلع على سير عمل جهاز الحرس البلدي في المحافظة على سالمة المواطن

وزير التخطيط والمالية يشارك في افتتاح حديقة منطقة المساكن في بنغازي

األعلى للقضاء يبحث مشكالت موظفي هيأة رئاسة مجلس النواب تصدر بياًنا بشأن إحاطة المبعوث األممي أمام مجلس األمن
النقابة العامة للهيآت القضائية

وزارة الخارجية: تجاوز المؤسسات 
الرسمية يعرقل جهود االستقرار

مفتاح  للقضاء  األعلى  المجلس  رئيس  عقد 
النقابة  وأع��ض��اء  رئيس  م��ع  اجتماعا  ال��ق��وي، 

العامة لموظفي الهيآت القضائية.
وب��ح��ث االج��ت��م��اع ال���ذي عقد ي��وم األرب��ع��اء 
والمسائل  ال��م��وض��وع��ات  م��ن  ع���دًدا  ال��م��اض��ي 
واتخاذ  الموظفين،  ت��واج��ه  التي  واإلش��ك��االت 
السبل الكفيلة لحلحلتها، وما يلزم من إجراءات 

حيالها.
وكان القوي قد وّجه من خالل خطاب مكتوب، 
أمس الثالثاء، إلى السادة كبراء كتاب المحاكم 
إدارات  في  اإلداري��ي��ن  واألمناء  العامة  والنيابة 
والقانون  العامة  والمحاماة  والقضايا  التفتيش 
بموافاة المجلس األعلى للقضاء ببيان موظفيهم 

ودرجاتهم الوظيفية.

ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون  الخارجية  وزارة  أعلنت 
بالحكومة، في بيان لها، أنها تابعت إحاطة رئيس 
الله  عبد  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 

باتيلي، أمام مجلس األمن يوم أمس االثنين.
بالجهود  ب��ي��ان��ه��ا،  ف��ي  ال��خ��ارج��ي��ة  وأش����ادت 
في  السياسية  لأزمة  مخرج  إليجاد  المبذولة 
ليبيا، وذّكرت الخارجية رئيس البعثة بأن االتفاق 
األساس  هو  الصخيرات،  في  الموقع  السياسي 
مجلس  شرعية  ب��ه  وت��ع��زز  عليه  تستند  ال���ذي 

النواب والدولة.
برئاسة  الحكومة  أن  إلى  الخارجية  وأش��ارت 
فتحي باشاغا، الذي لم يأت على ذكرها باتيلي 
مع  بالتوافق  النواب  مجلس  عن  انبثقت  قد   ،
التي   64 المادة  أن  إلى  الفتة  الدولة،  مجلس 
استند عليها في تقديم خطته تستند على اتفاق 

الصخيرات أيضاً.
وأضافت الخارجية في ختام بيانها، أن تجاوز 
األجسام السياسية الرسمية في ليبيا، ال يساعد 
في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، وتضع 

البعثة في موقف متناقض وغير محايد.



بحث عميد بلدية البريقة وضواحيها 
مفتاح بوخمادة مع مدير إدارة الخدمات 
الصحية بوبكر بلقاسم الشؤون المتعلقة 

الخدمات  م��ن  ك��ل  بين  ال��ت��ع��اون  بسبل 
من  ل��ل��رف��ع  وذل���ك  وال��ب��ل��دي��ة  الصحية 
نطاق  ف��ي  الصحية  ال��رع��اي��ة  مستوى 

البلدية والطرق الممكن اتباعها لتوطين 
يتعلق  فيما  خ��اص��ًة  بالبلدية  ال��ع��الج 

باألمراض المزمنة والحوادث  .

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

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

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

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

أثناء ساعات الدوام الرسمي.
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بلدية البريقة تبحث  ُسبل رفع مستوى الخدمات الصحية

 بلدي أوجلة يتابع ملف الُعقم وضمور العضالت

بلدية بنغازي تناقش مشاكل 
مرضى حساسية الجلوتين

 � التسييري  المجلس  عضو  بحثت 
مسؤول ملف الشؤون االجتماعية ببلدية 
خالل  المذبل  راضية  السيدة  بنغازي  
والصعوبات  المشاكل  موسع  اجتماع 
الجلوتين  حساسية  مرضى  تواجه  التي 

"حساسية القمح(

مديرمكتب   / السادة  االجتماع   ضم 
ومدير  البدري  صالح  العامة  العالقات 
مكتب دعم وتمكين المرأة بالبلدية هديل 
العريبي وُممثل منظمة GIZ في بنغازي 
م. سعد السعيطي ورئيس وممثلين عن 
حساسية  ألص��دق��اء  الليبية  المنظمة 

الجلوتين .
ناقش االجتماع كيفية تذليل الصعاب 
لمرضى حساسية  القمح وتوفير الغذاء 
ال��خ��اص ب��ه��م ب��اإلض��اف��ة إل���ى  توفير 
التحاليل الخاصة بهذه الشريحة والعمل 

على إيجاد الُحلول الالزمة لها . 

لبلدية  التسييري  المجلس  يعتزم 
المرج بالتعاون مع كلية التربية وبدعم 
ورعاية مشروع تقارب ، عن استضافة 
واألبداع  للتميز  األول  الربيع  مهرجان 
الفترة  ف��ي   2023 لسنة 
م����ن18 إل���ى 20م����ارس 
ال��م��رج.  ال��ت��رب��ي��ة  بكلية 
تقارب  مشروع  ويساهم 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ش��راك��ة 
والمجتمعات  البلديات  بين 
محلية  خ��دم��ات  تقديم  على  الليبية 

أفضل .
التحضيرية  اللجنة  ع��ق��دت  ح��ي��ث 
للمهرجان اجتماعها األول بكلية التربية 
التسييري  المجلس  عضو  ضم  المرج 
السادة أ. عبدالمولى المسماري وعميد 
الجنزوري    فريحة  ود.  التربية  كلية 
وتمكين  دع���م  مكتب  م��دي��ر  ب��ح��ض��ور 
العامة   العالقات  مكتب  ومدير  المرأة 
اللجنة  أع��ض��اء  وال��س��ادة  بالمجلس  
المدني  المجتمع  نشطاء  و  العلمية 
والتجهيز  األع����داد  كيفية  لمناقشة 

للمهرجان.

اليومين  الجفرة خالل  بلدية  نظمت 
عنوان  تحت  حوارية  جلسة  الماضيين 
الطالبية  االت���ح���ادات  "دور 
النقابية  وال��م��ؤس��س��ات 
وال��م��دن��ي��ة ف���ي ت��ع��زي��ز 
س�����ي�����ادة ال����ق����ان����ون "  
المجلس  م��ع  بالشراكة 
البلدي الجفرة تحت مظلّة 
الجهود  لدعم   Sharp برنامج 
في  القانون  سيادة  لتعزيز  المشتركة 

ليبيا.

المرج 
تتجهز لمهرجان الربيع 
األول للتميز واألبداع

الجفرة 
 تنظم جلسة حوارية عن دور االتحادات 

الطالبية في تعزيز سيادة القانون 



بحصر  المكلفة  اللجنة  ب��اش��رت 
زليتن  ببلدية  للدولة  العامة  األمالك 
العامة  األمالك  والمشكلة من مكتب 
البلدي  وال��ح��رس  األم���ن  وم��دي��ري��ة 

االنشطة  أص��ح��اب  ب��إخ��ط��ار  عملها 
العقارية  أوضاعهم  لتسوية  التجارية 
واإلدارية والمالية وتسديد ما عليهم 

من ديون.

ال��ل��ج��ن��ة  أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ستستمر في أداء عملها إلى حين 
حصر جميع أمالك الدولة داخل 

البلدية. 

أب��وس��ل��ي��م حملة  ب��ل��دي��ة  ت���واص���ل 
قطاع  منسق  مع  بالتنسيق  التشجير 
الزراعة   بالبلدية حيث تم استهداف 
وغرس  العامة  والمرافق  المنتزهات 

أكثر من 2000 شتلة ضمن الكمية 
المستلمة من قطاع الزراعة.

وأوضحت بلدية أبو سليم عبر 
التواصل  م��وق��ع  على  حسابها 

على  أنها  فيسبوك  االجتماعي 
أتم االستعداد للتعاون والتنسيق 
لحملة  ال��ع��ام��ة  ال��ج��ه��ات  م���ع 

التشجير.

تستعد بلدية نالوت إلطالق مشروع 
)تامسال - نالوت(  التوعوي  البيئي  
حيث ُعقدت سلسلة من االجتماعات 
اس��ت��ع��داداً  الماضية  األي���ام  خ��الل 
ال��م��ش��روع وذل����ك لوضع  الن��ط��الق 
الخطوات العملية لتنفيذه على أرض 

الواقع.

التوعية  ال��م��ش��روع  م��ن  ال��ه��دف 
البيئية بمخاطر المواد البالستيكية 
وآثارها الضارة على صحة اإلنسان 
الذي  األول  االجتماع  ناقش  حيث 
مديري  مع  البيئة   مكتب  عقدته 
بالمدرستين  النشاط  ومعلمات 
المشروع  هذا  من  المستهدفتين 

)النبراس - شهداء نالوت( جدول 
األعمال، ووضع الخطوات العملية 
لتنفيذ بعض النشاطات داخل تلك 
توزيع  إل��ى   باإلضافة  ال��م��دارس 
م��ج��م��وع��ة م��ن وس��ائ��ل اإلي��ض��اح 
تلك  تنفيذ  ف��ي  ستساعد  ال��ت��ي 

النشاطات.

5 بلديات
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زليتن 

تباشر بحصر أمالك الدولة

شركة  مع  عقداً  الكفرة  بلدية  أبرمت 
بتسليمها  ال��م��ظ��الت  بتركيب  مختصة 
مشروع تركيب مظالت بمدرستي القادسية 

و الجوف بحضور السادة 
م  الكفرة  بلدية  /عميد 
. ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ق��وب 
ووكيل الديوان وممثل عن 
الدولية  الهجرة  منظمة 
التربية  ق��ط��اع  منسق  و 

والتعليم المكلف ومندوب الشركة المنفذة 
للمشروع وسيبدأ تنفيذ العمل  بالمشروع 
األي��ام  خ��الل ه��ذا االس��ب��وع كما ستشهد 

القادمة انطالق مشاريع مشابهة  .

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني 
م��ع ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ك��ل��ف��ة م��ن ج��ه��از تنفيذ 
التي  المشاريع  والمواصالت  المشروعات 

من  عليها  الموافقة  تمت 
ال��ج��ه��از ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
إمكانية توفير مقر إداري 

للجهاز فرع سرت. 
اللجنة  ناقشت  حيث 
ال��م��ك��ون��ة م���ن / م��دي��ر 

عن  م��ن��دوب  بالجهاز  االداري����ة  ال��ش��ؤون 
المتابعة  إدارة  م��دي��ر  ال��م��ال��ي��ة  اإلدارة 
بالجهاز ،مدير الجهاز فرع سرت ، العقود 
واالجراءات التي تمت الموافقة عليها من 
 ، سكرة   سلطان  طريق   ( ومنها  الجهاز 
طريق وادي الزيد 5كم. طريق بحي 7كم 
غرب سرت ،  طريق بحي ،مسجد النور ، 
طريق خرب الريش بالغربيات (  باإلضافة 
الطرق  بمصلحة  المتعلقة  المشاريع  إلى 

والجسور.

بلدية الكفرة تشرع في  تنفيذ مشروع 
تركيب مظالت داخل المدارس 

بلدية سرت تتابع ملف مشاريع  
الطرق التي تم الموافقة عليها

َتَواصل أعمال حملة التشجير ببلدية أبوسليم

بلدية نالوت تستعد إلطالق مشروع تامسال 
للتوعية بمخاطر البالستيك
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في  النواب  مجلس  دي��وان  بمقر  اُختتمت 
نظمتها  التي  العمل  ورش��ُة  بنغازي،  مدينة 
لجنة الصحة والبيئة بالمجلس تحت عنوان 
بحضور  الصحية”  النفايات  قانون  ”إع��داد 
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور 

“عبد الهادي الصغير”.
ونقال عن المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب عبد الله بليحق، فقد حضر اختتام 
الصحة  لجنة  رئيس  من:  كلٌّ  العمل،  ورشة 
وعضو  مهنى”  “نصرالدين  الدكتور  والبيئة 
اللجنة  ورئ��ي��س  بالمجلس  الصحة  لجنة 
التحضيرية لورشة العمل “أسماء الخوجة” 
وال��دس��ت��وري��ة  التشريعية  اللجنة  ورئ��ي��س 
النواب  مجلس  وعضو  شمبش”  “رم��ض��ان 
النواب  مجلس  ديوان  ورئيس  هدية”  “زايد 
من  وع���دد  الفضيل”  ال��م��ص��ري  “عبدالله 
الصحة  مجال  في  والمتخصصين  الُخبراء 

والبيئة من أنحاء ليبيا كافة.
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور 

“نصرالدين مهنى” بأن تم تشكيل لجنة من 
صياغة  بغية  ليبيا؛  مستوى  على  الخبراء 
قانون التخلص من النفايات الطبية، والذي 
عمليات  تشمل  تنفيذية  لوائح  إلى  يُترجم 
النهائية  والمعاملة  والنقل  والتجميع  الفرز 

لهذه المخلفات.
وأضاف “مهّنى” بأن لجنة الصحة والبيئة 
مع  ع��ام  ونصف  ع��ام  م��دار  على  اجتمعت 

المؤسسات ذات الصلة من األجهزة البيئية 
والجامعات وجميع المؤسسات ذات العالقة، 
وانتهت هذه الجهود إلى مشروع قانون تمت 
مناقشته مع خبراء، خالل هذه الورشة على 
صيغة  إلى  للوصول  متتاليين؛  يومين  مدار 
على مجلس  الذي سيعرض  للقانون  نهائية 

النواب لمناقشته وإقراره.
النائب  تكريم  العمل،  ورشة  ختام  وشهد 

الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور “عبد 
الهادي الصغير” ورئيس لجنة الصحة والبيئة 
الدكتور ” نصرالدين مهنى” ورئيس اللجنة 
التشريعية “رمضان شمبش” ورئيس ديوان 
مجلس النواب “عبدالله المصري الفضي ” 
العمل،  لورشة  التحضيرية  اللجنة  ِقبل  من 
كما تم منح شهادات تقدير للمشاركين في 

هذه الورشة.

النواب  مجلس  عضو  حضر 
ح��س��ن ال���زرق���ا، ي���وم األرب��ع��اء 
ال���م���اض���ي، م��ب��اح��ث��ات وزي���ر 
ال��ص��ح��ة ب��ال��ح��ك��وم��ة ال��دك��ت��ور 
ع���ث���م���ان ع���ب���د ال���ج���ل���ي���ل، م��ع 
والمراكز  المستشفيات  مديري 
الصحية بمدينة بنغازي والجبل 
إستراتيجية  ح���ول  األخ��ض��ر، 
خطة قطاع الصحة اإلصالحية، 
ب��رام��ج  إط���الق  تتضمن  ال��ت��ي 
وط��ن��ي��ة ع��الج��ي��ة ت��ش��م��ل ع��دة 

اختصاصات طبية.
الصحة،  وزارة  ع��ن  ون��ق��اًل 

بنود  الجليل،  عبد  استعرض 
واختصاصات  الوطنية  البرامج 
كل برنامج والمتطلبات الخاصة 
المتعلقة  القرارات  به؛ إلصدار 
بالبرامج التي سيكون التسجيل 
إلكترونية؛  منصات  عبر  فيه 

ل��ض��م��ان ال��ش��ف��اف��ي��ة وع��دال��ة 
التسجيل.

وأضافت الوزارة أن البرامج 
بنودها، هي  تم استعرض  التي 
برامج: “زراعة القوقعة، زراعة 
القرنية، متابعة وعالج أمراض 

مرضى  وع��الج  متابعة  الُكلى، 
وع���الج  ت��ش��خ��ي��ص  األورام، 
على  والمساعدة  الحمل  تأخر 

اإلنجاب”.
وأوض���ح���ت “ال���ص���ح���ة” أن 
والمساعي،  المباحثات  ه��ذه 
قطاع  إستراتيجية  ضمن  تأتي 
البروتوكوالت  لتطوير  الصحة 
العالجية والمرجعيات الموحدة 
المختلفة؛  الصحية  للخدمات 
خدمات صحية  تقديم  لضمان 
باستخدام  أفضل  ج��ودة  ذات 

التقنيات الرقمية الحديثة.

السيد  قبل  من  الُمشكلة  اللجنة  عقدت 
“عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس 
لسنة   74 رق��م  ال��ق��رار  بموجب   ” صالح 
الصحة  لجنة  رئيس  برئاسة  .م   2022
الدين  نصر   ” الدكتور  بالمجلس  والبيئة 
رئيس  اللجنة  عضو  وبحضور   ” مهنى” 
السيد  وال��دس��ت��وري��ة  التشريعية  اللجنة 
السيد  اللجنة  وعضو   ” شمبش  “رمضان 
الصحة  لجنة  وع��ض��و   ” دوم���ه  “م��ص��ب��اح 
والبيئة بالمجلس السيدة “أسماء الخوجة”، 

بنغازي  مركز  مدير  مع  اجتماعاً  عقدت 
لمناقشة  وذلك  العريبي،  د.فتحية  الطبي 
أسباب نقص األدوية و عدم توطين العالج 

بالداخل .
ي��أت��ي ه��ذا االج��ت��م��اع ال���ذي ُع��ق��د يوم 
اإلثنين الماضي بديوان مجلس النواب في 
المجلس  متابعة  إط��ار  في  بنغازي  مدينة 
دون  تحول  التي  الصعوبات  و  للعراقيل 
رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطن و 

توفير األدوية ومنها أدوية األورام.

اللجنة النيابية للصحة والبيئة تختتم ورشة عمل حول قانون النفايات الصحية

بحضور النائب حسن الزرقا..

وزير الصحة يستعرض آلية التحول الرقمي والخطط اإلصالحية

لجنة مشكلة من قبل رئيس مجلس النواب تعقد اجتماعًا مع مدير مركز بنغازي الطبي
الجوازات  مصلحة  رئيس  مساعد  ك��رم 
 ” ال��ل��واء  الشرقية  بالمنطقة  والجنسية 
رئيس  السيد   ” بوخريص  ادري��س  مفتاح 
عبدالله   ” األستاذ  النواب  مجلس  دي��وان 
تقديراً  تكريمي  بدرع   ” الفضيل  المصري 
لجهوده الوطنية ودعمه لمصلحة الجوازات 
للمساعدة  الشرقية  بالمنطقة  والجنسية 
لكافة  الخدمات  وتقديم  مهامها  أداء  في 
ومناطق  م���دن  مختلف  ف��ي  ال��م��واط��ن��ي��ن 
الذي  التكريم  وحضر  الشرقية،  المنطقة 
بمقر  الماضي  الخميس  ي��وم  صباح  أقيم 
بنغازي  مدينة  في  ال��ن��واب  مجلس  دي��وان 
رئيس   ” بلل  علي  محمد  توفيق   ” العقيد 

قسم جوازات طبرق الجديدة.

مساعد رئيس مصلحة الجوازات 
والجنسية بالمنطقة الشرقية يكرم 

رئيس ديوان مجلس النواب
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ن���اق���ش ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ن���واب 
إب��راه��ي��م ال��زغ��ي��د م��ع وزي���ر العمل 
دور  ال��ش��ارف  ال��ل��ه  وال��ت��أه��ي��ل عبد 
والتأهيل  العمل  وم��ك��ات��ب  ال����وزارة 
المعاناة عن  تخفيف  في  لها  التابعة 
أفضل  وتوفير  واألجانب  المواطنين 

الخدمات لهم.
وبحث االجتماع الذي عقد بديوان 
الوزارة في سرت؛ تشغيل الشباب في 
وتوفير  وال��خ��اص،  العام  القطاعين 
فرص العمل المالئمة لهم من خالل 
مع  ي��ت��الءم  بما  وتأهيلهم  تدريبهم 

دور  على  الليبي، عالوة  العمل  سوق 
والمتوسطة  الصغرى  المشروعات 
في توفير فرص العمل للباحثين عن 
العمل ومساهمتها في دعم االقتصاد 

الوطني.
إبراهيم  النائب  ال��ش��ارف  وأط��ل��ع 
ال���وزارة  عمل  خطة  على  ال��زغ��ي��د، 
وأهم ما قامت به من أعمال وبرامج 
انتقلوا  وكما  الماضية،  الفترة  خالل 
لعمل جولة ميدانية في مبنى الوزارة 
أعمال  النائب على  فيه سيادة  أطلع 

الصيانة المنجزة والحالية.

النواب  مجلس  عضو  اطلع 
العمل  وزير  مع  الزرقاء  حسن 
ال��ش��ارف  ال��ل��ه  عبد  والتأهيل 
وأهم  ال��وزارة  على خطة عمل 
الصعوبات والعوائق التي تواجه 
عملها وخاصة التشريعات التي 

تحتاجها.
وأب����دى ال���زرق���اء اس��ت��ع��داد 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ل��ت��ق��دي��م 

ال��ت��ش��ري��ع��ات ال���الزم���ة ال��ت��ي 
وجه  على  ال��وزارة  عمل  تسهل 
بصورة  والحكومة  الخصوص 
عامة، معرًبا عن تمنيه التوفيق 
الموكلة  المهام  ف��ي  وال��س��داد 

إلى وزير العمل والتأهيل.
ذل��ك في إط��ار حرص  يأتي 
النواب على سير عمل  مجلس 

الوزارة بمدينة سرت.

ن���ّظ���م���ت غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة 
بنغازي،  وال��زراع��ة  والصناعة 
مؤتمر الشراكة بين القطاعين 
شعار:  تحت  وال��خ��اص،  ال��ع��ام 
))تشجيع القطاع الخاص على 
وتحّمل  واالب��ت��ك��ار  ال��م��ش��ارك��ة 
اإلنفاق  من  وال��ح��ّد  المخاطر 

العام للدولة(.
ج���اء ذل���ك ب��ح��ض��ور عضو 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ع��ائ��ش��ة 
الطبلقي، ووزير االستثمار علي 
الصناعة  ووزراء  ال��س��ع��ي��دي، 
والطاقات  والكهرباء  والبيئة 
عدد  إلى  باإلضافة  المتجددة، 
ذات  بالجهات  المسؤولين  من 

العالقة.
المؤتمر  أن  الغرفة  وذك��رت 
ال��������ذي اح���ت���ض���ن���ت���ه ق���اع���ة 
قاريونس  بمنطقة  المؤتمرات 
ب��ن��غ��ازي، يسلط  م��دي��ن��ة  ف���ي 

ال���ض���وء ع��ل��ى ض�����رورة ج��ذب 
الوطنية  االستثمارات  وتنشيط 
وتشجيع  واألجنبية،  واإلقليمية 
القطاع الخاص على المشاركة 
م��ن شأنها  ال��ت��ي  واالب���ت���ك���ار، 

تحقيق اقتصاد مستدام يستند 
ع��ل��ى ال��م��ع��رف��ة وال��ت��ن��اف��س��ي��ة 
على  والعمل  والتنوع،  والخبرة 
وال��ت��م��وي��ل  اإلن���ف���اق  تخفيض 

الحكومي.
يشار إلى أن المؤتمر ترعاه 
بالحكومة،  االستثمار  وزارة 
وت���ن���ظ���م���ه غ����رف����ة ال���ت���ج���ارة 
بنغازي،  وال��زراع��ة  والصناعة 
بنغازي  جامعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وم���ص���رف ل��ي��ب��ي��ا ال��م��رك��زي، 
وم���رك���زي دراس�����ات ال��ق��ان��ون 
العامة  واإلدارة  وال��م��ج��ت��م��ع، 
بجامعة  المؤسسي  والتطوير 

بنغازي.

النواب  مجلس  عضو  ناقشت 
الصحة  وزي��ر  مع  شنيب  انتصار 
وبحضور  الجليل  عبد  عثمان 
الجهود  متخصصة؛  علمية  لجنة 
الصحة،  قطاع  لدعم  المبذولة 
وإعادة ثقة المواطن فيه بانتهاج 
برامج إصالحية متطورة وشاملة.

العلمي  بالطرح  شنيب  وثمنت 
الذي قد تخلل اللقاء؛ وأضافت؛ 
مشكالت  من  يعاني  القطاع  أن 
من مدة طويلة، وأن على الجميع 
كامل  تغير  إح���داث  على  العمل 
وجذري في النظام الصحي، بما 
في ذلك النُظم واللوائح وطريقة 

تقديم الخدمات الطبية.
وقدم وزير الصحة للحاضرين 
للنهوض  ال�����وزارة  إستراتيجية 

بالقطاع، مؤكدا أنها وضعت على 
الصحية  النظم  تعزيز  أول��وي��ات 
منظمة  اعتمدتها  التي  السبعة 

ال��ص��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة وال��ت��ي على 
والحوكمة  القيادة  تعزيز  رأسها 
جار  العمل  أن  مردفا  الرشيدة، 

الشركات  ك��ب��ري��ات  م��ع  التعاقد 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م��ج��ال نقل 

النفايات والتخلص منها.

“أطلقنا  الجليل:  عبد  وت��اب��ع 
لتولى  شفاف  تنافسيا  برنامجا 
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات  ج��م��ي��ع  إدارة 
عبر  ليبيا  في  الطبية  والمراكز 
للترشح من خالل منصة  التقدم 
الشخص  الخ��ت��ي��ار  إل��ك��ت��رون��ي��ة 
بناء  المناسب  للمكان  المناسب 
والخبرة  العلمية  المؤهالت  على 

المهنية”.
اللجنة  أك���دت  ج��ان��ب��ه��ا؛  وم���ن 
ض����رورة ال��ت��دخ��ل ل��وض��ع خطة 
النفايات  م��ن  للتخلص  عاجلة 
الطبية الناتجة من المستشفيات 
العامة والخاصة بالطرق العلمية 
ت���ك���ون من  ال��ح��دي��ث��ة ح��ت��ى ال 
والملوثات  االم����راض  مسببات 

الضارة للبيئة.

النائب إبراهيم الزغيد يناقش مع الشارف دور وزارة العمل والتأهيل

النائب حسن الزرقاء يطلع على خطة عمل وزارة العمل والتأهيل

بحضور النائب عائشة الطبلقي… غرفة التجارة بنغازي 
تنّظم مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

شنيب تبحث مع وزير الصحة سبل دعم القطاع وتذليل المختنقات التي تواجهه

في  ال��م��اض��ي  الخميس  ي���وم  م��س��اء  أُع��ل��ن 
القومي  المجلس  إنشاء  طرابلس؛  العاصمة 
الصادر عن  للقرار  وفقا  وذلك  الليبية،  للمرأة 
رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح؛ 
برئاسة  للمرأة؛  القومي  المجلس  إنشاء  حول 

الدكتورة فوزية الشريف.
تلته  ل��ه  رس��م��ي  ب��ي��ان  ف��ي  المجلس  وذك���ر 
الرسمي  "المتحدث  الزليطني  لمياء  الدكتورة 
ونُبارك  الليبية  المرأة  “نهنئ  المجلس":  باسم 
إلى  باإلضافة  القومي،  المجلس  إن��ش��اء  لها 
المكاتب عن  نائبات هن مديرات  وجود ثالث 
الليبية شرق وغرب وجنوب،  مختلف المناطق 
وكذلك عدد من الفروع طبقا لنظام األساسي 

للمجلس”
البالد  ن��س��اء  “ن��دع��و جميع  ال��ب��ي��ان؛  وذك���ر 
لاللتحاق عضوات مشاركات فاعالت من أجل 
بناء ليبيا الحديثة، على أسس راسخة ومتينة 
للوطن  واإلخ���الص  بالله  اإلي��م��ان  على  تقوم 
والتحلي بالقيم واألخالق واعتبار أن العلم هو 

أساس البناء والتنمية المستدامة”.
إلى  الصادر؛  البيان  وفق  المجلس  ويهدف 
تشجيع النساء للمشاركة في مختلف مجاالت 
والنازحين؛  بالخارج  المهجرين  وعودة  العامة، 
لتعزيز دور السالم ودعم المرأة في مشروعاتها 
ك��ل حقوقها  وم��ن��ح��ه��ا  وال��ك��ب��رى،  ال��ص��غ��رى 
واجتماعي،  واق��ت��ص��ادي  سياسي  تمكين  م��ن 
والتطوير؛  التدريب  إلى تمكينها من  باإلضافة 
اآلمال  تحقيق  في  ومساهمة  لمكانتها  تعزيزا 
واألم��ن  السلم  في  الليبي  للمجتمع  والطموح 

والرفاهية.

بعد إقراره من قبل مجلس النواب..

اإلعالن عن إنشاء المجلس 
القومي للمرأة الليبية
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ثقافية

ان���ط���ل���ق���ت ي������وم األح�����د 
التدريبية  ال���دورة  الماضي، 
التدريب  مركز  ينّظمها  التي 
ال��ص��ح��ف��ي وم���ه���ن اإلذاع�����ة 
لمؤسسة  التابع  والتلفزيون، 
بمجلس  اإلعالمية  الخدمات 
ال����ن����واب؛ ح����ول أس��اس��ي��ات 

المونتاج.
وح���س���ب���م���ا أف�������اد م��رك��ز 
ال��ت��دري��ب، ت��ت��واص��ل ال���دورة 
استهدفت  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
خمسة  لمدة  أش��خ��اص،   10
وستتضّمن  م��ت��ت��ال��ي��ة،  أي����ام 
بأساسيات  المشترك  تعريف 
برنامج  باستخدام  المونتاج 
 ،”Adobe Premiere  ”
ب���إل���ق���اء وإش��������راف إح����دى 
بمؤسسة  ال��ف��ّن��ي��ة  ال��ق��ام��ات 
الخدمات اإلعالمية، المدّرب 

صاحب  الشلماني،  أحمد  أ. 
الباع الطويل في المجال.

وتابعت وكالة أنباء المستقبل 
للدورة  والثاني  اليومين األول 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، ال��ل��ذي��ن ت��ن��اوال 
إلى  ال��دخ��ول  بكيفية  تعريًفا 
أدوات��ه  واستعمال  البرنامج 
باإلضافة  أنواعها،  بمختلف 
إل���ى أه���م ال��ن��ق��اط وال��ب��ن��ود 

المستخدم  على  يجب  التي 
على  العمل  خ��الل  مراعاتها 
م��ش��روع م��ع��ّي��ن، ع���الوًة على 
التي  والمعايير  االشتراطات 
يجب اتباعها في كل تصنيف 
العمل  يتم  التي  المادة  ون��وع 
عليها، منها التقارير اإلخبارية 
والدعاية واإلعالن والتواصل 
االجتماعي وصناعة المحتوى 

وغيرها من التصنيفات.
وأض����اف م��رك��ز ال��ت��دري��ب 
ال��ص��ح��ف��ي وم���ه���ن اإلذاع�����ة 
ال��دورة  ه��ذه  أن  والتلفزيون؛ 
الخطة  تأتي ضمن  التدريبية 
المعّدة من قبل إدارة المركز، 
للربع األول من عام 2023م، 
للمتدّربين  التوفيق  متمنًيا 

كافة.

نظم فريق المشروع الوطني 
الليبي للحقيبة المتحفية بهون، 
ي��وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي، ورش��ة 
ح��ول  تثقيفية  ت��وع��وي��ة  ع��م��ل 
وكيفية  المتحفية(  )الحقيبة 
رب���ط ال��ش��ب��اب م��ع ال��م��وروث 

الثقافي والمحافظة عليه. 
وت���رك���زت م���ح���اور ال��ورش��ة 
التي أقيمت بالتعاون مع مكتب 
ذاكرة  وجمعية  الجفرة  الثقافة 
التعريف  ح��ول  ه��ون،  المدينة 
والتغيرات  المتحفية  بالحقيبة 
المناخية وأثرها على الموروث 
ليبيا  ف���ي  ال���م���ادي  ال��ث��ق��اف��ي 

والعبث البشرى باآلثار. 
 وتحتوي الحقيبة على مواد 
عن  م��رك��زة  عامة  لمحة  تقدم 
التراث الثقافي الليبي المتنوع، 
المحلية  اإلم��دادات  من  وكمية 
تسهيل  ع��ل��ى  ت��س��اع��د  ال���ت���ي 

سلسلة من االنشطة التطبيقية 
التفاعلية بما في ذلك حفريات 
وه��م��ي��ة ألغ������راض ال��ت��دري��ب 
وال��ت��وع��ي��ة، وت��وث��ي��ق ال��ت��ح��ف 
المقلدة من المزهريات وأواني 
ال���ش���راب وال��ط��ع��ام وت��خ��زي��ن 
والمصابيح  األغ��ذي��ة  وح��ف��ظ 

الرومانية الزيتية وغيرها. 

ش��ؤون  ف��ي  الخبير  وت��ن��اول 
االثار الدكتور "االمين علي عبد 
العاطي" عضو التدريس بجامعة 
الجفرة، جملة من األحداث التي 
االثرية  المعالم  رموز  بها  مرت 
وتخريب  ع��ب��ث  م��ن  ليبيا  ف��ي 
ممنهجة،  وت��ه��ري��ب  وت��ش��وي��ه 
مؤكدا على ضرورة تفعيل ودعم 

لحماية  المتخصصة  االج��ه��زة 
تاريخ البالد وثروتها. 

وت��ط��رق��ت أع��م��ال ال��ورش��ة 
التي قد  الطبيعية  العوامل  إلى 
تؤثر بشكل سلبي على المعالم 
االث����ري����ة وخ���ص���وص���ا ال��م��دن 
العوامل  بين  وم��ن  التاريخية 
والفيضانات  ال��زالزل  المؤثرة 
المرتفعة  ال���ح���رارة  ودرج����ات 

وغيرها. 
مكتب  مدير  الورشة  وحضر 
الشرطة  جهاز  ورئيس  الثقافة 
مفوضية  ورئ��ي��س  ال��س��ي��اح��ي��ة 
والمرشدات  للكشافة  الجفرة 
ف��وج هون  م��ن  كشفيين  وق���ادة 
من  ك��ش��ف��ي  وف��ري��ق  للكشافة 
للكشافة  ط��راب��ل��س  مفوضية 
المؤسسات  ممثلي  من  وع��ددا 
األه��ل��ي��ة وال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ش��ؤون 

االثار والتراث المحلي. 

من   )50( العدد  الماضي  األسبوع  صدر خالل 
األنباء  وك��ال��ة  ع��ن  ال��ص��ادرة  الفصلية  رؤى  مجلة 
الليبية، يُزين غالفها الخارجي لوحة للفنان الليبي 
من  الداخلية  اللوحات  وكذلك  أب���وراوي(  )معتوق 

أعمال الفنان نفسه. 
وشارك في هذا العدد نخبة من األدباء والكتاب 
من ليبيا والعالم العربي )تونس، الجزائر، المغرب، 

مصر، العراق، سوريا، فلسطين( . 
ون��ق��رأ ف��ى االف��ت��ت��اح��ي��ة )ال��ع��دم��ي��ة وال��ت��اري��خ( 
كامي،  أللبير  )المتمرد(  كتاب  من  مقتبسة  فقرة 
بين  "القرآن  نطالع  الفكرية  ال��دراس��ات  باب  وفي 
للناقد  األيديولوجي"  والتنابذ  السيميائي  التضايف 
للدكتورة،  الفلسفة"  و"موت  عياشي،  منذر  السوري 
باعتباره  الخطيبي  و"عبدالكبير  ص��ال��ح،  ه��وي��دا 
و"أب��و  الخطيبي،  م��راد  للكاتب   " سيميائيا  ناقدا 
نادية  للدكتورة  المنهج"  وعقالنية  الفارابي  نصر 
هناوي، و"هل يبقى العراق موحدا" للمفكر العراقي 
للكاتب  فلسفية  و"م��ح��اورة  شعبان،  عبدالحسين 
التونسي زهير الخويلدي، ويختم الدراسات الفكرية 
دراسة عن الشيخ محمد كامل وأثره اإلصالحي في 

ليبيا للباحث المصري الدكتور علي عفيفي . 

 ونقرأ في باب الترجمات "تاريخ للتفاوتات من 
والعشرين"  ال��ح��ادي  القرن  إل��ى  الحجري  العصر 
في  "البشرية  الطفيل،  أبو  فيصل  الدكتور  ترجمة 
مواجهة شبح نهايتها" ترجمة عبد الرحمن أكيدر، 
" الفكر السياسي في اإلسالم الوسيط" ترجمة نور 

الدين علوش . 
 ونطالع في باب الصحافة حوارات فكرية وفنية 
الليبي  التشكيلي  الفنان  مع  ح��وار  منها  متعددة، 
أبوراوي( حاوره خليفة السويح، وحوار مع  )معتوق 
الناقد الفرنسي )خوان دافيد نازيو( ترجمة الحسن 
والكتابة  الخطيبي  الكبير  عبد  عن  وح��وار  ع��الج، 

الشذرية ترجمة محمد معطسيم . 
"ق��راءة  كالتالي:  النقدية  ال��ق��راءات  ب��اب  وج��اء 
زهير  للناقد  الكوني  إلبراهيم  )التبر(  رواي��ة  في 
م��ب��ارك، ق��راءة في رواي��ة )ذاك���رة بال ص��ور( لعزة 
بوعيطة،  سعيد  المغربي  للناقد  سمهود،  رج��ب 
"قراءة في رواية )غواية السرد( لكريم بالد للناقد 
د.  المثلي  اإلبداع  في  "قراءة  الحفوف،  عبدالفتاح 

فريد امعضشو . 
"المتنبي  المحكمة،  ال��دراس��ات  ب��اب  في  نقرأ   
"الوظيفة  بولجير  طه  محمد  د.  البدوي"  الشاعر 

التعبيرية والوظيفة الرمزية، د. صفاء الدين أحمد 
فاضل . 

القصيرة:  القصة  اإلب��داع/  باب  في  ونستطلع   
)خارج الدنيا( ل���عمار علي حسن )المتحف األسود( 
الميدي  لشكري  آناكومنينا(  )عاشق  حجاج،  لهاني 
المهدي  والخمسين(  السابع  العام  )إطاللة  أجي، 
الدين  سراج  آخر(،  لرجل  ظل  )حكاية  الحمروني، 
عبدالرازق  نعمة  أح��د(،  يعرفه  ال  )وج��ه  الورفلي، 
كركره، )وشم على ظهر غيمة( حمزة الفالح، )كيف 
اسنيدل،  يوسف  ال��ح��رب(،  ثياب  يغسل  من  يحب 
حمزة  )أورمتني(  الشحات،  محمد  حلم(  )ميالد 

بوحدايد . 
ويختم العدد مقالة بعنوان الشاعر أحمد مفدى 
سيرة ومسيرة للكاتب الدكتور عبدالكريم الرحيوي 

 .
يُذكر أن مجلة رؤى الثقافية مجلة فصلية محّكمة 
تصدر عن وكالة األنباء الليبية، تُعنى باألدب والفكر، 
يتضمن طاقم تحريرها هيئة تحكيم دولية من كوكبة 
من األستاذة واألدباء بالعالم العربي، رئيس التحرير: 
نور الدين الماقني، مدير التحرير: حسن المغربي، 

إخراج الصحافية فاطمة فوزي بن دردف . 

مركز التدريب بمؤسسة الخدمات اإلعالمية 
ينّظم دورة تدريبية حول أساسيات المونتاج

ورشة عمل بهون حول حماية اآلثار والمحافظة على الموروث الثقافي

صدور العدد )50( من مجلة رؤى الثقافية الصادرة عن وكالة األنباء الليبية

ص��در م��ؤخ��راً ع��ن دار ال��ك��ون ال��ق��اه��رة - 
الليبي  للكاتب  ماتيس(  )عاشقة  طرابلس 
مجموعة  عن  عبارة  وهو   " المغربي  حسن   "
قصة  ك��ل  صفحات  ع���دُد  ت��ت��راوُح  قصصية 
عدد  وب��ل��غ  صفحة،    )4-2( بين  ق��ص��ي��رة، 
القصص القصيرة في االصدار )إحدى عشرة 
قصة( بصيٍغ وعباراٍت مكّثفة، واشاراٍت تختزُل 

عشرات الكلمات .  
المغربي  حسن  الكاتب  إن  بالذكر  الجدير 
هو مدير تحرير مجلة رؤى الصادرة عن وكالة 
االنباء الليبية، وقد صدر له في السابق )6( 

كتب في اإلبداع والنقد األدبي والتاريخ. 
النقد" منشورات    -1 فتنة األدب وغواية 
دار سلمى، تطوان، المملكة المغربية، الطبعة 

األولى عام 2017م . 
 2 - فكرة ليلى ونصوص أخرى" )مجموعة 
قصصية( منشورات دار تموز، دمشق، سوريا، 

الطبعة األولى عام 2018م . 
في  مسرحية  ال��خ��ي��ال"  ص��اح��ب   "  –  3  
بنغازي،  الجابر،  دار  منشورات  فصول،  ثالثة 

2021م . 
 4 - )ميراث الذاكرة( مقاربات نقدية في 
طرابلس   - القاهرة  الكون،  دار  ليبيا،  تاريخ 

الطبعة األولى 2022م . 
 5 - عندما يكون االبتالء مصدرا للفضائل" 
)مؤلف جماعي( منشورات جامعة محمد األول 

بالمملكة المغربية، الطبعة األولى 2020م. 
)مؤلف  رس��ال��ة"  الشعر  متن  على   -  6"  
جماعي( منشورات دار األدباء للنشر والتوزيع، 

القاهرة، مصر الطبعة االولى 2018م . 

‹‹ صدر حديثا
)عاشقة ماتيس( مجموعة قصصية 

للكاتب حسن المغربي



9 األحد 13 شعبان 1444هـ الموافق 5 مارس 2023م العدد )216(  

اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

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

***
و َأِملُت أن ألقى الحبيب فربما 

يحلو السهاد و لو عفيُت رقادي 
***

أقبلُت نحو وسادتي فاستنفرت
ريشاُتها من دمعة اإلْرَماِد

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

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

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

***
لكنني لم أستطع فتكسرت

في جوِف قلبي سالسُل األصفاد
***

وتفجرت مني الَحميٌة ، باذخًا
بالوِد والَسكراِت واألحقاِد 

***
ماٍض كسهٍم ال يطيبه موضٌع 
ال حاز ِحّبًا ال أعاَف العادي 

***
أخويُت ريحا صّفرت وبمطلعي 

أذكيُت حربًا لم ُترْد إخمادي 
***

والّنبُل خلفي حطمتها صعقتي 
والَسفَح ُحزَّ و بارتداٍد بادي 

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

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

***
واألرَض أنُظُرَها كأنها عوسٌج

متشابٌك ، كمشاعري و بالدي 
***

والثمَر- آٍه من ثمارها بالندى 
ومَن الُجروح ولذِة اإليَجاِد

***
ومن ارتواِء الحّب في قسماتها 

أنا غارٌق ال أرتضي إنجادي 
***

آه ومن حب الفتاة وِمْن َهوى
الُعشاِق لحَظ َتنافر األّضداد  

***
آٍه ومن نظم المشاعر بالنوى 

بين الشغاف بحرِف أهل الضاِد
***

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

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

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

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

***
ولعل صوت حنيننا ُيلقي بنا 

في جنة العشاق و األنداِد
***

آتيك سهمًا مسرعًا ومدمرًا
ُكّل النجوِم فأنِت نجمي البادي 

ساعي بريد

غريبٌة أنِت الكبار ال يبكون!

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم : هاجر الدرسي

■ بقلم : خديجة الفراوي 

■ بقلم : عالء الدين كويدر 

امرأة صلبة
■ بقلم نورهان الطشاني

أنا امرأة صلبة
ال أنكسر،

أشبه القسوة
إال أّنني دائمة الضحك،

أحمل ابتسامتي
بروٍح من قلق

وأخفي المصائد والفخاخ
خلف جنائزي،

أنا صلبة
أشبه الوقوع

إال أّنني طائر لقلق عنيد،
أشبه الغرق

إال أّنني غيمة بشعة،
أشبه الحرائق

إال أّنني حريٌق واحٌد ال ينتهي،
ال أحد منكم

يجيد أن يكون مثلي،
أنا مالٌك شيطانّي

غضب متهّور
طرفة تّدعي البكاء

صّياد شجاع
بندقّية

جارة لطيفة .

امتطى دبابة اليصال قضية وطن 
وجهه مخطوطة نادرة تعرضت لسرقة 
وتزييف، لكن ظلت صامدة كوشٍم عصي 
عاش  تحتضر،  عجوز  وجه  على  الهوكي 
رفيقا لخواتم األموات وعابر سبيل بين 
المتشبثين بالحياة، تجّول رفقة قابض 
األرواح في األعوام الخمسة األخيرة بين 
سراديب  تخفيه  وما  الفندق"،  "أق��واس 
الصابري  شرفات  من  أط��ّل  بوهديمة، 
عرفه  أخريبيش،  منارة  لحارس  ملوحا 
سفينة  وقبطان  الكاتدرائية  قسيس 
السبخة  ملح  ارتشف  الصدئة،  الصابري 

في قدح الجنائز.
ك����ان ي��ح��ل��م ب����أن ي��ن��ش��ئ س��ي��رًك��ا 
بالفعل،  واقعا  صار  والحلم  للحيوانات، 
للحيوانات  كانت  الترويض  عروض  ولكن 

البشرية.
احبه طفل بعمر الخامس والعشرين، 
من  جمعه  ما  له  وأخ��رج  ضمورا،  يعاني 

ألعاب طوال خمس وعشرين سنة ..
أجبر  رفيقه  وبين  بينه  الطول  فرق 
درج  آخ��ر  في  البقاء  على  الطفل  ذل��ك 
إبعاد  من  يتمكن  لم  لكنه  الفصل،  في 

*برعي* عنه ..
 .. كقاتله  وردي���ة  طفولة  يعش  ل��م 
ا  فمنذ أن قرعت طبول الحرب ارتدى زّيً
ا، كان معلقًا على شّماعة الظروف  عسكرّيً
القاهرة، ومنذ تلك اللحظة تحول سريره 
مفّصلة  أك��ف��ان  إل��ى  وثيابه  نعش،  إل��ى 
التراب  وألوان مختلفة، ومرقده  بجيوب 
حمل أشالء رفاقه في أكياس فوق كتفه 

أكثر من مرات حمله لحقيبة الكتب ..
ا لها بسخريتها   صنعْت منه الحياة نّدً

ونكاتها الالذعة كزكاة اللصوص، 
من  ال��خ��راب  مشاهد  بعينه  التقط 
معطرا  يسير  خارجه،  والحياة  داخله، 
تاجر  من  انتقل  القبور،  ت��راب  برائحة 
للضحكة بين دكاكين شارعنا إلى جندي 
بشكل  العسكرية  العلوم  درس  مخضرم 
ك��ادت  حقيقية  م��ع��ارك  وداخ���ل  عملي 

تودي بحياته عشرات المرات، 
القتلة  ف��ي��ه  ك���ان  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ي 
اوغ��اد  مدنهم،  ش��وك��ات  ف��ي  يتسكعون 
ذلك  م��ع   .. حمل  مانع  أخ��ذن  أمهاتهم 
صرف  الذي  الصيدالني  أنف  رغم  ولدوا 
الحبوب، جاءوا ألن الحياة مكان قذر بما 

فيه الكفاية ليحتوي أمثالهم.
بجانب  ص��ورا  يلتقطون  القتلة  ك��ان 
المهرج في البوسكو رفقة ذويهم .. فيما 
مالبسه  حقيبة  يلتقط  "ب��رع��ي"  ك��ان 
تحتوي  الغولة"  "دار  شرفة  من  الملقاة 
أن  رف��ض  ال��ذي  الطفل  ذاك  جثة  على 
محلية  خ��م��ور  ت��اج��ر  كمعاملة  يعامل 

للصبيان .
ش��ظ��اي��ا ف���ي أص���اب���ع ي����ده، رص���اص 
اخترق أقدامه، رصاصة قطعت األمعاء، 
جثته  لترافق  ال��ح��وض؛  في  واستقرت 
بعد  شقيقه  عزاء  لخيمة  وصل  ألشهر، 
شرفة  م��ن  ب��ه  ألقى  ح��ادث  م��ن  ع��اد  أن 
السيارة، فيتبقى في رصيد عمره ثالثة 

أشهر واثنا عشر يوما.
الشتاء  لفظ  أن  بعد  مارس  ربيع  قبل 

تجاهله  ي��وم  ف��ي   .. األخ��ي��رة  انفاسه 
التقويم من غربته ..  ليل ال نجوم فيه 
وال غيوم .. استقرت إطالقات الغدر التي 
له  ولّوحت  جسده،  في  خلفه  من  جاءت 

الحياة بأّن وداًعا يا أشرف ِنًدا قابلته.
كذلك  وال��رص��اص  ه،  تحبُّ ال��م��داف��ع 
نال تقدير  عانق أحشاءه مرات عديدة، 
الوحشي  الصراع  لهم  وت��رك  بندقيته، 
ال  الحياة  من  خ��رج  ال��رت��ب،  فتات  على 
من  وحفنة  "برعي"،  لقب  سوى  يحمل 

القضايا رفعها لمحكمة العدل اإللهية. 

يبحث  وهو  والدته  من  عاما   24 بعد 
وطن  ف��ي  اسمه  فيه  ي��زاح��م  مكان  ع��ن 
يقوم بتوزيع التوابيت في أعياد الميالد 

كهدايا.
شاهد  دون  قبر  على  حصل  بالفعل 

يحمل رقم 19709 ..
حية  فسيرته  ج��س��ده،  إال  م��ات  م��ا 

ترزق.
تموت  أن  بعد  سيذكرك  من  أنت  لكن 
التقط  وجزاريك،  امض   .. الكالب  ميتة 
ستالحقك  أسيادك،  إبط  تحت  صورك 
لعنة األمهات التي ستكون معبًدا، تطوف 

حوله مصائب حياتك الباقية !
سوف أذّكرك بكلمات للصادق النيهوم 
كفيل  وح��ده  الغابة  "قانون  كتب  حين 
بحفظ أي نظام قائم على منطق القوة".

"احجز قبرك وقم بتحديد الكفن .. 
فتذكرتك إلى الجحيم جاهزة" ..

اسدِل الجرد .. النهاية.

حّتى  داخلها  البكاِء  عن  تتوقْف  لم 
بهذا  لرئتيِك  أي��َن  لها  طبيبها  س��ؤال 
"إّن��ُه  عليه  رّده��ا  ك��ان  الماِء  من  الكم 

األواُم يا سيدي"!
بصوٍت  فيها  تصرخ  كان  مّرٍة  كّل  في 
الّطفُل يناُم في حجرها،  ُمرتعٍش كان 
لم توقظه ألّنها كانت تصرُخ  نعم هي 

بما قد ُيؤتى المرُء من صمٍت. 
َكْلِمها لم تكن  كذلك الّدماء نتيجة 

تظهْر على قميصها األبيض ذاَك. 
نعم كانت تموُج في داخِلها، تنتفُض 
غير  ُتظهُر  ال  ولكن  الّندى  بللُه  كطيٍر 
هذا  رّبما  تماًما!  كصحراٍء  الجفاِف، 
أصِلها  وبين  بينها  الُمشترُك  العامُل 

اّلتي ُتردُّ إليِه.
بعضها  ُتخرَج  أن  أرادت  مّرٍة  كّل  في 
يبكون؛  ال  الكبار  عبارُة  استوقفتها 

يحتملوَن فقط!

غريبٌة كغرابة اإلسالم 
لما بدء غريبًا وسينتهي غريبًا 

***
في  ُت��ب��ث  حين  الساعة  غ�رابة  َك��� 

األرض 
وت�شرق من  م�غربها غريبٌة 

***
َك� غ�رابة ُأمي حين تصفني 

للرائي بأبنها البار 
***

غريبٌة 
َك� غ�رابتي حين ألعن نظريات فرويد 

وأعلن للناس أنه معلمي وملهمي. 
***

غريبٌة كالفت�ي�ة 
الذين سقوا األصمعي قهوة كالعسلي. 

***

غريبٌة َك�حصان الشطرنج في قفزاته 
غريبٌة َك� فيل  الشطرنج في خطواته 
َك�����ال��ب��ي��دق ال����ذي م��ش��ى إل���ى أخ��ر 

الطاولة، 
َف� أسُتبدل بالوزير 

***
غ��ري�����ب������ٌة 

َك�األرض التي ت�ح�م�لك 
والش�مس حين ُت��قبلك 
والن��وم حين ي�ه�ج�رك 

والليل حين يلف مخدعك 
***

غريبٌة َك�غرابة الدنيا برمتها غريبٌة 
للرائي أنك غريبة، لكنني  وقد ظهر 
عكس  خ��ط��وات��ك  وأح��ب��ب��ت  أفهمك 

الماء فال ُتبالي وال تحزني.
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أع��ل��ن��ت ل��ج��ن��ة إع�����ادة اإلع���م���ار 
ال���ب���دء ف���ي حصر  واالس����ت����ق����رار، 
في  بالتنفيذ  المستهدفة  المشاريع 
ميدانية،  جولة  خ��الل  درن��ة،  بلدية 
اإلعمار  إع��ادة  لجنة  رئيس  أجراها 
تلبية  العريبي،  ح��ات��م  واالس��ت��ق��رار 
الخدمية  القطاعات  لطلب مسؤولي 

واألمنية بالمدينة.
ووجه العريبي، تعليمات مباشرة في 

المتمثلة  الخدمية،  المشاريع  تنفيذ 
الصحي  ال��ص��رف  مشاكل  ح��ل  ف��ي 
وص��ي��ان��ة ورص����ف وف��ت��ح م��س��ارات 
إلى  إضافة  المدينة،  داخ��ل  الطرق 
والمدارس  العمومية  اإلن��ارة  صيانة 
العمومي  اإلسكان  عمارات  وصيانة 
المتهالكة، ومعالجة إشكالية تكدس 
القمامة والنفايات بالمدينة، وأعمال 

جمع ونقل مخلفات الحرب.

ن���ّظ���م���ت غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة 
بنغازي  وال���زراع���ة  وال��ص��ن��اع��ة 
اجتماعاً موسعاً بحضور رئيسة 
ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة األم��ري��ك��ي��ة 
ونائبها  هيرست،  ديبي  الليبية، 

أحمد الغزالي.
ن����اق����ش االج����ت����م����اع ال����ذي 
بمدينة  ال��غ��رف��ة  ب��م��ق��ر  ع��ق��د 
العمل  ت��ع��زي��ز  س��ب��ل  ب��ن��غ��ازي، 
التعاون  اف��اق  وفتح  المشترك، 

التجارية،  المجاالت  كافة  في 
واالس��ت��ث��م��اري��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
وال����خ����دم����ي����ة وال���ص���ن���اع���ي���ة 

والزراعية.
ختام  في  المجتمعون  واتفق 
ورعاية  تنظيم  على  االجتماع 
وورش  وال���ن���دوات  الملتقيات 
العمل والمعارض، ما بين رجال 
األعمال والشركات في البلدين 

الصديقين.

لهم  بيان  في  طبرق،  بلدية  موظفو  قال 
تابعته )وام( يوم االثنين الماضي: “إن قرار 
ترتب  للبلدية،  القطاعات  من  العديد  ضم 
للبلديات،  الدولة  موظفي  أغلب  نقل  عليه 
المالية  اإلج����راءات  مطابقة  تتم  أن  دون 

للمرتبات حسب بنود الجدول الموحد.
البيان  في  طبرق  بلدية  موظفو  وطالب 
الذي كان بحضور عميد بلدية طبرق فرج بو 
الخطابية؛ بإتمام اإلجراءات لصرف مرتبات 
موظفي البلديات وفق الجدول الموحد أسوة 
بموظفي ديوان وزارة الحكم المحلي، وإتمام 
تم  ال��ذي��ن  للموظفين  المالية  اإلج����راءات 
رواتبهم،  وصرف  البلدية  لمصلحة  تعيينهم 

والتي بلغت مدة عملهم نحو عام.

بتفويض  كذلك،  الموظفون  طالب  كما 
المتعلقة  القرارات  بإصدار  البلدية  عميد 
بالوظيفة العامة، المتمثلة في النقل والندب 

واالستقالة  والتسويات  والترقيات  واإلعارة 
واإلحالة الى التقاعد أعماالً بأحكام القانون 

رقم 59 لسنة 2012.

دّشنت شركة الطيران اليونانية ماراثون 
رحالتها  أول���ى  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي��وم 
بطائرات  وأثينا  بنغازي  بين  المجدولة 

Embraer 175  بسعة 88 مقعًدا.
إن  الليبية،  األنباء  لوكالة  مصدر  وق��ال 
انطلقت  للشركة  األولى  التجريبية  الرحلة 
تمام  على  ال��دول��ي  بنينا  مطار  من  اليوم 
رك��اب   10 متنها  وع��ل��ى  ظ��ه��ًرا   13:30

ووصلت في تمام 14:40 ظهًرا.
العام  خ��الل  ي��ون��ان��ي��ون  مفتشون  وق���ام 

بنينا،  لمطار  تفقدية  ب��زي��ارة  ال��م��اض��ي؛ 
وح�������ددوا )م��ح��ط��ة ب��رن��ي��ق ال��ح��دي��ث��ة( 
اليونانية  الشركة  قبل  م��ن  إلستخدامها 
ألنها تمتثل لمتطلبات اتحاد النقل الجوي 

الدولي.
وكانت شركة مارثون قد أعلنت أن الرحلة 
الثانية ستكون في 15 مارس والثالثة في 
20 أبريل، مؤكدة أن الرحالت ستكون كل 
اثنين وخميس أسبوعّيًا بدًءا من 21 أبريل 

حتى 30 أكتوبر 2023.

أن  أعلن  قد  اليوناني  السفير  أن  يذكر 
القنصلية اليونانية في بنغازي ليست جاهزة 
التأشيرات  إلص���دار  الفنية  الناحية  م��ن 
 VFS محلًيا، لكن شركة المعالجة الخاصة
بنغازي  ف��ي  الطلبات  تتلقى   ،  Global

وترسلها إلى طرابلس للمعالجة.
في  أمله  عن  اليوناني  السفير  وأع��رب 
القنصلية  من  التأشيرات  إص��دار  يتم  أن 
يونيو  شهر  بحلول  بنغازي  في  اليونانية 

المقبل. 

ناقش وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف 
مع وفد من اإلدارة العامة للمصرف الريفي؛ سبل 
التعاون بين المصرف والوزارة، بقاعة اجتماعات 

ديوان الوزارة في مدينة سرت.
المشروعات  دع��م  كيفية  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
الصغرى التي كان يمولها المصرف في السابق 
تحسين  ف��ي  تساهم  وال��ت��ي  ال��ق��روض  م��ن  كنوع 
الدخل ألصحاب الدخل المحدود، باإلضافة إلى 

توفير فرص عمل للباحثين عن العمل.
وقدم أعضاء الوفد شرًحا عن المصرف وآلية 
عمله وأهم ما قدمه في السابق إضافة إلى رؤية 
للمساهمة  القادمة  المرحلة  خ��الل  المصرف 
في دعم عجلة االقتصاد الوطني، وتنوع مصادر 
الدخل وتوفير فرص العمل، ودعم برامج التدريب 

والتأهيل بالمناطق.

وإسبانيا  تونس  دول  من  تجاري  وفد  أج��رى 
والسنغال جولة تفقدية إلى مقر وزارة الكهرباء 
تعليمات  على  بناًء  وذل��ك  المتجددة  والطاقات 
وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري 

برعاية الغرفة التجارية بنغازي.
موسع  اجتماع  ُعقد  التفقدية،  الجولة  وعقب 
للكهرباء  القابضة  الليبية  الشركة  مع مدير عام 
الطاقات  لتوطين  الوطني  البرنامج  عام  ومدير 

المتجددة.
وتأتي هذه اللقاءات حرصا من غرفة التجارة 
جسور  م��د  على  بنغازي  وال��زراع��ة  والصناعة 
المتخصصة  العالمية  الشركات  بين  ما  التعاون 
في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات 

ذات العالقة بالدولة الليبية

عقد اجتماع صباح يوم االثنين الماضي الموافق 
التدريب  إدارة  م��دي��ر  بمكتب   2023/2/27
والتطوير ، بخصوص تنفيذ برامج التدريب المتفق 
بمشاريع  والمتعلقة   OMV الشريك  م��ع  عليه 
التطوير بمنطقة التعاقد 91 حيث تراس االجتماع 
السيد بشير رشوان مدير ادارة التدريب والتطوير، 
السيد  الفني  التطوير  منسق  السيد  وبحضور 
بهاءالدين المنصوري والسيد رئيس قسم التطوير 
المشترك  الفريق  جانب  وم��ن  الخارجي  الفني 
المكلف السيد احمد آرحومة كما حضر االجتماع 
فرع  مدير  ان��دري��س  السيد  الشريك  جانب  م��ن 
شركة OMV ليبيا ونائب رئيس الفريق للمشاريع 
نجيب  محمد  والسيد  هيرمان،  السيد  المشتركة 

الزقعار منسق االتفاقية .
تنفيذ  على  ال��ش��رك��ة  ادارة  لجنة  ول��ح��رص 
العنصر  كفاءة  من  لرفع  التدريبية  البرامج  كافة 
البشري واالستفادة من امكانية الشريك لتطوير 
تم  التعاقد91  بمنطقة  والفنين  المهندسين 
البرامج  بعض  تنفيذ  في  الشروع  على  االتفاق 
الخاصة  التدريب  خطة  تنفيذ  ومنها  التدريبية 
النافورة اوجلة  الكهرباء الجديدة بحقل  بمحطة 
وبرنامج معالجة المياه وضواغط الغاز وغيرها.

وزير العمل والتأهيل يناقش سبل 
تعاون المصرف الريفي والوزارة

وفد تجاري يزور مقر وزارة الكهرباء 
والطاقات المتجددة ببنغازي

مدير ادارة التدريب والتطوير يجتمع مع 
الفريق المشترك OMV النافورة – أوجلة

لجنة إعادة اإلعمار واالستقرار تعلن البدء في حصر 
المشاريع المستهدفة بالتنفيذ في بلدية درنة

غرفة التجارة بنغازي تبحث التعاون المشترك مع الغرفة التجارية األمريكية الليبية

موظفو بلدية طبرق يطالبون بصرف مرتباتهم وفق الجدول الموحد

شركة طيران ماراثون اليونانية ُتدّشن أول رحلة جوية من بنغازي إلى أثينا

اقتصاد
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حوادث

الديوان / خاص
تمكن جهاز البحث الجنائي 
م��ن ض��ب��ط اش��خ��اص ق��ام��وا 
بيع تشاركية  إج��راءات  بتزوير 
وال��ح��ص��ول وف���ق ذل���ك على 
ق���رض م��ص��رف��ي ت��ه��رب��وا من 

سداده.
ج��اء ذل��ك وف��ق ب��ي��ان لجهاز 
تقدم  بعد   " الجنائي  البحث 
لدى  بشكوى  المواطنين  أح��د 
المالية  مكتب مكافحة الجرائم 
حجز  ب��وج��ود  تفاجئه  مفادها 
وبعد  المصرفي  حسابه  على 
إدارة  قبل  من  أخبر  استفساره 
ال��م��ص��رف ب��أن��ه أح���د أع��ض��اء 
قرض  على  تحصلت  تشاركية 
ألف  سبعمئة   )700( بقيمة 
دي��ن��ار م��ن ال��م��ص��رف ول���م يتم 

سداده ".
البيان  بحسب  الشاكي  وأفاد 
تلك  ع���ن  ي��ع��ل��م ش���ي  " ال  أن���ه 
ليبدأ  ال��ق��رض  او  ال��ت��ش��ارك��ي��ة 
المالية  مكتب مكافحة الجرائم 

في التحقيق في الواقعة ".
اتضح  التحقيق  وخ���الل 
أش���خ���اص  ه����ن����اك   " أن 

الشاكي  هوية  استخدموا 
وتوقيعات  توقيعه  وزوروا 
في  آخرين  أشخاص  أربعة 
بيع تشاركية لشخص تقدم 
عبرها بطلب الحصول على 
ال��ق��رض ول���م ي��س��دده بعد 

الحصول عليه ".
" بضبط  أنه  البيان  وأض��اف 
من  المستفيد  التشاركية  مدير 
ال��ق��رض وال���ذي اش��ت��راه��ا عبر 
أف��اد  ال��م��زورة  التوقيعات  تلك 
عن  التشاركية  بشراء  قام  بأنه 
ب��إج��راءات  أخ��ر  طريق شخص 

عقود  م��ح��رر  مكتب  ف��ي  تمت 
ببنغازي ".

وه���ن���ا ب����دء وف����ق ال���ب���ي���ان " 
افضت  التي  التحريات  اعمال 
لضبط الشخص الذي قام ببيع 
التشاركية والذي اعترف خالل 
بالتوقيع  بأنه قام  التحقيق معه 
من  اش��خ��اص  ع��دة  على  نيابة 
بدون  وذل��ك  التشاركية  أعضاء 
شقيقه  بينهم  م��ن  ح��ض��وره��م 
توقيعات  استخدم  كما  وصهره 
ليس  آخرين  أشخاص  وهويات 
ل��ه��م ع��الق��ة ب��ال��ت��ش��ارك��ي��ة تم 

اقحامهم دون علمهم في مجلس 
إدارة التشاركية المتحصلة على 

القرض ".
المتهم  إح��ال��ة  ت��م��ت  وف��ي��م��ا 
م���ال���ك ال��ت��ش��ارك��ي��ة ال��ج��دي��د 
متعثر  ال��ق��رض  م��ن  المستفيد 
ال���س���داد واألخ�����ر ال�����ذي زور 
النيابة  إلى  المواطنين  توقيعات 
توقيف  مذكرة  ص��درت  العامة 
ضد محرر العقود الذي أشرف 
دون  التشاركية  بيع  عملية  على 
حضور األطراف وهو ما يخالف 

القانون بحسب الجهاز.

الديوان / خاص
شرطة  مركز  إلى  أسلحة  مواطنون  سلم 
مدينة  في  والحدائق  والصابري  القوارشة 

بنغازي وفق بيانات لمديرية أمن بنغازي.
المسلمة لمركز شرطة  وشملت األسلحة 
القوارشة " بندقتين آليتين نوع )كالشنكوف( 
خرطوش  وبندقتين   )fn( آل��ي��ة  وبندقية 
منها  متنوعة  أسلحة  ذخ��ائ��ر  إل��ى  إض��اف��ة 

المضاد للطائرات".
وحسب بيان مديرية أمن بنغازي المنشور 
على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 
العميد  المركز  رئيس  "ق��دم  فقد  فيسبوك 
على  المواطنين  إلى  الشكر  بوفارس  سالم 
إلى  اآلخ��ري��ن  داع��ي��ا  األس��ل��ح��ة،  تسليمهم 

االحتذاء بهم".
مدينة  في  الصابري  شرطة  مركز  أش��اد 
العدولي  مسعود  جمعة  بالمواطن  بنغازي 

الذي سلم أسلحة وذخائر إلى المركز.
أش��اد   " فقد  للمديرية  أخ��ر  ب��ي��ان  وف��ي 
بنغازي  مدينة  في  الصابري  شرطة  مركز 
بالمواطن جمعة مسعود العدولي الذي سلم 

أسلحة وذخائر إلى المركز ".
ووجه رئيس المركز المقدم فرج العشيبي 
استجابة  أسلحته  لتسليمه  للمواطن  الشكر 

الليبية  الحكومة  في  الداخلية  وزارة  لدعوة 
بحسب البيان.

المديرية تسليم  ثالث فأكد  بيان  اما في 
قبل  من  والذخائر  األسلحة  من  اخر  عدد 
حيث  الصابري  شرطة  لمركز  المواطنين 
الله  وراف  المغربي  محمد  إبراهيم  وه��م 

جمعة وعبد الله والرملي.
أمن  مديرية  قالت  الرابع  بيانها  في  اما 

بنغازي أنه " في اطار الخطة الموضوعة من 
قبل وزارة الداخلية ومدير أمن بنغازي بشأن 
الكريم  عبد  المواطن  قام  األسلحة  تسليم 
علي عبد الكريم  بتسليم سالحه بندقية نوع 
كالشن كوف وكمية من الذخيرة  إلى  مركز 

شرطة الحدائق".
وت��ق��دم رئ��ي��س م��رك��ز ش��رط��ة ال��ح��دائ��ق 
نفسه  عن  اصالة  ال���زاوي  رمضان  العميد 
ونيابة عن وكيل وزارة الداخلية ومدير أمن 
عبد  للمواطن  وال��ع��رف��ان  بالشكر  بنغازي 
بتسليم  قام  الذين  الكريم  الكريم علي عبد 
سالحه وفق البيان الذي نقل مطالبة رئيس 
المركز للمواطنين ان " يحذو حذوه ويسلموا 
اسلحتهم قبل انتهاء المدة الممنوحة لتسليم 

األسلحة ".
وفي 18 فبراير المنقضي، منحت وزارة 
لجمع  أي��ام  سبعة  مهلة  الليبية  الداخلية 
األس��ل��ح��ة م��ن أي ش��خ��ص ي��ح��وذه��ا ب��دون 
الشرطة  هيئة  منتسبي  وضبط  ح��ق،  وج��ه 

المتورطين في جرائم السرقة والتزوير.
صارمة  تحّركات  بشن  ال���وزارة  وتعهدت 
كل  ع��ل��ى  التفتيش  تشمل  ال��س��الح  لجمع 
المواقع والمنازل ومصادرة السالح الموجود 

بداخلها.

الديوان / خاص
الجنائي  البحث  جهاز  تمكن 
/ فرع الجبل االخضر من إلقاء 
بعد  منوعات  تجار  علي  القبض 
أن ق���اوم رج���ال االم���ن م��ح��اوال 

الفرار.
 " للجهاز  بيان  ذل��ك وف��ق  ج��اء 
اعضاء  الي  معلومات  ورود  بعد 
بخصوص  ب��ال��ف��رع  ال��ت��ح��ري��ات 
بالمواد  باالتجار  يقوم  شخص 
البيضاء  م��دي��ن��ة  ف��ي  ال��م��س��ك��رة 

تحري  محضر  ف��ت��ح  ت��م  وع��ل��ي��ه 
ب��خ��ص��وص ال���واق���ع���ة وت��ك��ل��ي��ف 
جهاز  ب��ف��رع  التحريات  اع��ض��اء 
البحث الجنائي/ الجبل االخضر 
من  للتثبت  وال��ت��ح��ري  بالبحث 
المعلومات التي عقبها تم نصب 

كمين محكم للمتهم".
الكمين   " أن  الجهاز  وأض��اف 
المتهم  الشخص  لضبط  أفضي 
والذي حاول الفرار تهديد أعضاء 
التحريات بقنبلة يدوية )رمانة( إال 

أنهم تمكنوا وفق خبرتهم في مثل 
على  السيطرة  من  الظروف  تلك 

الموقف وإلقاء القبض عليه".
عملية  أث��ن��اء   " الجهاز  وت��اب��ع 
كمية  المتهم  مع  ضبط  القبض 
من المواد المسكرة نوع )خمرة( 
ف��رع جهاز  ال��ي  به  االنتقال  وت��م 
االخضر  الجبل  الجنائي  البحث 
بتلك  باإلتجار  فيه  اعترف  الذي 
السموم قبل إحالته للنيابة العامة 

لالختصاص ".

الديوان / خاص
التي  األخيرة  األمنية  الحملة  مع  تزامنا 
األمن  لضبط  والشرطة  الجيش  أطلقها 
العديد من تجار  بنغازي وفرار  في مدينة 
أطلق  ومواقعهم  منازلهم  من  المخدرات 
جهاز البحث الجنائي خطة أمنية استهدفت 
ضبط أولئك المجرمين الهاربين وفق بيان 

للجهاز.
وقال الجهاز في بيانه أنه "وفق الخطة 
تمكنت لجنة القبض بإدارة التحقيق بجهاز 
 )6( على  القبض  م��ن  الجنائي  البحث 
يديرون  كانوا  وتشادين  ليبيين  أشخاص 
والمسكرات  المخدرات  بيع  مواقع  أح��د 
مدينة  بوهديمة في  منطقة  " في  " كشك 

بنغازي ".
 " البيان  بحسب  القبض  عملية  وج��اءت 
بعد التحصل على معلومات مصدرية تفيد 
أحد  في  المطلوبين  من  باختباء مجموعة 

المنازل في منطقة الصابري".
عليهم  ال��م��ق��ب��وض  المطلوبين  أول��ئ��ك 
من  وه��م  منهم  اثنان  يعمل   " الجهاز  ق��ال 
الجنسية التشادية في شباك أحد األكشاك 
بوهديمة  في  الممنوعات  لبيع  المسخرة 
مقابل )100( دينار للوردية الواحدة التي 

تبلغ مدتها ثماني ساعات".
وواص����ل ال��ج��ه��از ال��ق��ول " ال��ش��ادي��ي��ن 
اعترافاتهم  وف��ق  كانوا  عليهم  المقبوض 
يحمل كل منهم سالح ناري نوع " كالشنكوف 
 " الكشك   " من صاحب  يستلمونه  كانوا   "

تاجر المخدرات أثناء دوامهم ".
عليهم  ال��م��ق��ب��وض  الليبيين  أح���د  ام���ا 
فاعترف بحسب البيان أن " وظيفته تتمثل 
في نقل الممنوعات من مكان التخزين إلى " 
الكشك " مقابل )30( دينار للنقلة الواحدة 
فيما يعمل ليبي أخر محاسبا يجمع إيراد 
ليبيين  وأثنين  اليوم  نهاية  الممنوعات  بيع 
آخرين كانت وظيفتهم توصيل الممنوعات 

للزبائن ) ديلفري( ".

بنغازي: القبض على طاقم " 
كشك " للممنوعات

كشف واقعة تزوير بيع تشاركية تحصل مشتريها على قرض تهرب من سداده

مواطنون يسلمون أسلحة إلى مراكز شرطة في بنغازي

ضبط تاجر خمور بعد أن قاوم رجال االمن محاوال الفرار
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محمد  ال��س��الم  عبد  الليبي  ال��الع��ب  سجل 
الطالب رقما قياسيا عالميا في رفعة السكوات 
انطلقت  التي  البدنية  للقوة  ليبيا  بطولة  ضمن 

منافساتها اليوم الخميس
وقال مراسل وكالة األنباء الليبية بسرت، إن 

الالعب " عبد السالم" تمكن من تحطيم الرقم 
)األفخاذ(  السكوات  رفعة  في  عالميا  المسجل 
حيث  الناشئين،  تحت  ك(   66( وزن  فئة  في 
رفع )211( كيلو جرام بفارق كيلو جرام واحد 
عن الرقم المسجل عالميا في هذه اللعبة وهو 

)210( كيلو جرام.
للبطولة  المراقبين  أن  المراسل،  وأض��اف 
يتوقعون أن يسجل الالعب عبدالسالم الطالب 
من صالة البكوش الرياضية بمدينة القلعة من 
تسجيل أرقام جديدة في رفع الصدر والثقبين. 

ح��������ددت ل���ج���ن���ة ت��ن��ظ��ي��م 
ال��م��س��اب��ق��ات ب��االت��ح��اد ال��ع��ام 
ل��ك��رة ال��ق��دم، م��واع��ي��د نصف 
لكرة  ليبيا  كأس  بطولة  نهائي 
القدم لموسم 2022-2021 
بمواجهة بين األخضر، واألهلي 
بنغازي الثالثاء 14 مارس على 
والمدينة  طبرق  ملعب  أرضية 

واأله���ل���ي ط��راب��ل��س األرب��ع��اء 
15 مارس على أرضية ملعب 

الزاويه . 
ل��ج��ن��ة   وس����ي����ت����م وف��������ق 
المسابقات اللجوء إلى ركالت 
حال  ف��ي  م��ب��اش��رة،  الترجيح 
دون  بالتعادل،  المباراة  انتهاء 
االحتكام إلى الوقت اإلضافي.

ي��س��ت��ع��د ف��ري��ق��ا االت���ح���اد وااله��ل��ي 
“كأس  بطولة  في  للمشاركة  بطرابلس 
لكرة  العربية”  لأندية  سلمان  الملك 
الليبية  للفرق  جديدة  ع��ودة  في  القدم 

للبطوالت العربية. 
وأك���د االت��ح��اد ال��ع��رب��ي ف��ي حسابه 
الرسمي على موقع التواصل االجتماعي 
السعودية  العاصمة  أن  بوك”  “الفايس 
األول  الدورين  قرعة  الحتضان  تستعد 

والثاني يوم الغد اإلثنين في الرياض. 
وي��ت��أه��ب م��س��ؤول��و ن��ادي��ي االت��ح��اد 
للرياض  السفر  إلى  واألهلي طرابلس 
لحضور مراسم القرعة التي ستجرى 

العربي  االت��ح��اد  يقيمه  حفل  خ��الل 
لكرة القدم بحضور ممثلي االتحادات 
واألن���دي���ة ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ش��ارك��ة في 

البطولة. 
يشار إلى أن مجلس االتحاد العربي 
مسمى  إط��الق  ع��ن  أعلن  ال��ق��دم  لكرة 
ال��م��ل��ك س��ل��م��ان” ع��ل��ى بطولة  “ك����أس 
األن���دي���ة ال��ع��رب��ي��ة ض��م��ن م��س��اب��ق��ات 
والتي  لموسم 2023،  العربي  االتحاد 
ستقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم 
السعودية  المملكة  تستضيفها  نهائيات 
والباحة  أبها  بمدن  القادم  الصيف  في 

والطائف. 

لكرة  الليبي  االت��ح��اد  رئ��ي��س  أع��ل��ن 
تشكيل  عن  البكباك،  عدنان  الطائرة 
الرباعي  ال���دور  على  ل��إلش��راف  لجان 
لكرة  الليبي  ال��دوري  بطولة  من  الثاني 
مصراته  بمدينة  ستقام  التي  الطائرة 

أيام 11/12/13 مارس الحالي.
للبطولة  العليا  اللجنة  وتضمنت  هذا 
رئيًسا،  البغدادي  مصباح  من:  كال  من 
عبد  إدري��س  السادة  من  كال  وعضوية 
الله، وجدي القمبري، وميلود الحمروش.

في المقابل، تضمنت لجنة اإلشراف 
بن  الحسين  من:  كال  من  البطولة  على 
نصر  إبراهيم  والسيد  رئيًسا،  طاهر 
الحضيري  وال��س��ي��د ح��س��ن  ل���ه،  ن��ائ��ًب��ا 
لجنة  ال��ق��اض��ي  وال��س��ي��د علي  م��ق��رًرا، 
السالم  عبد  السادة  وعضوية  الحكام، 

العوف،  وإدري��س  درز،  ومنير  الجعيبي، 
وحسين أبوفناس، وعبد الله األشهب.

وأما لجنة االستقبال فتضمنت : خالد 
علي دوه رئيًسا، وعضوية السادة محمد 
ال��م��ط��ردي،  الحميد  وع��ب��د  ال��م��رب��ول، 
وهشام بوشناف، في حين لجنة التكريم 
رئيًسا،  دوه  علي  السيد  م��ن:  تكونت 
وعضوية السادة فيصل الشريف، وعادل 

الرياني، والفيتوري عريبي.
ولجنة التميز تكونت من: كمال الدين 
رمزي  ال��س��ادة  وعضوية  رئيًسا،  ب��ادي 
بوشعالة، وأحمد الحوته، وخالد التائب، 
برئاسة  كانت  اإلعالمية  اللجنة  وف��ي 
أنور الطوباشي، وعضوية السادة خليل 
وخليل  بوخريص،  وسليم  دردف،  ب��ن 

أعبيد. 

العب ليبي يسجل رقم قياسي عالمي في رفعة السكوات 
ضمن بطولة ليبيا للقوة البدنية بسرت 

االخضر واالهلي بنغازي والمدينة واهلي طرابلس في 
نصف نهائي بطولة كأس ليبيا لكرة القدم

فريقا االتحاد واالهلي يستعدان للمشاركة في بطولة “كأس الملك سلمان لألندية العربية”

تشكيل لجان دور الرباعي الثاني من بطولة 
الدوري لكرة الطائرة بمدينة مصراتة

الليبي  لالتحاد  الرسمي  الناطق  كشف 
لكرة القدم لطفي جربوع عن تعيين المدرب 
للمنتخب  م��درًب��ا  ب��ط��او  ال��وط��ن��ي ح��م��دي 

الوطني لكرة القدم.
وأض����اف ج��رب��وع أن���ه ق��ب��ي��ل اإلع���الن 
سيكون هناك اجتماع مع الطاقم التدريبي 
الكورة  مدير  وسيكون  ال��ك��ورة،  واالت��ح��اد 
والالعب  الطاهر،  اللطيف  عبد  الكابتن 
ال��س��اب��ق خ��ال��د ح��س��ي��ن إداري  ال���دول���ي 

المنتخب.

الماضي  الخميس  يوم  صباح  انطلقت 
سرت  بمدينة  وق��ادوق��و  ق��اع��ات  بمجمع 

بطولة ليبيا للقوة البدنية 2023. 
ويشارك في البطولة التي يشرف عليها 
االتحاد العام الليبي للقوة البدنية وتستمر 
حتى الرابع من مارس )148( رياضي في 
من  وص��االت  أندية  من  االوزان  مختلف 

26 مدينة. 
البطولة  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��الق  وح��ض��ر 
الزغيد"  "ابراهيم  النواب  مجلس  عضو 
البدنية  ل��ل��ق��وة  ال��ع��ام  االت���ح���اد  ورئ��ي��س 
الحكام  لجنة  ورئيس  الشويهدي"  "منير 
العام  االت��ح��اد  وأع��ض��اء  الصقر"  "ط���ارق 
والصاالت  األندية  ومدربي  البدنية  للقوة 

المشاركين في البطولة. 

حمدي بطاو مدرًبا للمنتخب 
الوطني لكرة القدم

انطالق بطولة ليبيا للقوة 
البدنية بمدينة سرت


