
جلسته  خللال  النواب  مجلس  أقللر 
الللرسللملليللة فللي مللديللنللة بللنللغللازي يللوم 
الللثللاثللاء الللمللاضللي؛ إصللللدار قللانللون 
بحقه  يصدر  عام  موظف  كل  يُعاقب 
من  بنقله  المختصة  الجهة  من  قرار 
الوظيفة التي يشغلها، أو إنهاء ندبه أو 
إقالته، و"يرفض تنفيذ القرار وتسليم 

ما بعهدته".
الرسمية  جلسته  المجلس  واستهل 
برئاسة  الماضي؛  الثاثاء  يوم  صباح 
رئيس مجلس النواب المستشار عقيله 
تعديل  إنشاء  مقترح  بمناقشة  صالح؛ 

بحيث  الرسمية  الجريدة  قانون  على 
تتبع  الرسمية  للجريدة  إدارة  تنشأ 

مجلس النواب مباشرة.

باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
الله بليحق؛ فقد  النواب عبد  مجلس 
بأغلبية أعضائه؛  النواب  أقر مجلس 

أقر  كما  الدستورية،  المحكمة  قانون 
تبعية  نقل  على  باإلجماع  المجلس 

الجريدة الرسمية لمجلس النواب.

الرسمية الجريدة  تبعية  وينقل  الدستورية  المحكمة  قانون  يقر  النواب  مجلس 
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المستشار عقيله صالح: إدارة الجريدة 
الرسمية ال بّد أن تتبع مجلس النواب

ص4ُقبة البرملان

العقوري يبحث مع وزير الخارجية 
والتعاون الدولي دور الوزارة على 

الساحة الدولية

لرئيس  األول  النائب  التقى 
النويري  فللوزي  النواب  مجلس 
ديلللوان  فلللرع  مللقللر  فللي  بمكتبه 
مللجلللللس الللللنللللواب بللالللعللاصللمللة 
النائب  االثنين؛  اليوم  طرابلس 
اللللعلللام الللمللسللتللشللار الللصللديللق 

الصور.
ناقش اللقاء األُطر الُمشتركة 
لللتللنللسلليللق الللجللهللود بلليللن كللافللة 
السلطات لمكافحة الفساد بما 
في ذلك دور السلطة التشريعية 
الرقابية  األجللهللزة  خلللال  مللن 

التابعة للمجلس.
يللأتللي هللذا اللللللقللاء فللي إطللار 
متابعة ودعم جهود النائب العام 

والوقوف  الفساد  مكافحة  في 
تمس  التي  القضايا  أهللم  على 
القوانين  ودعلللم  الللعللام  الللمللال 

للصالح  خللدمللًة  والللتللشللريللعللات 
موضع  وضعها  وضللرورة  العام 

التنفيذ.

نلللاقلللش رئللليلللس مللجلللللس اللللنلللواب 
لقائه  خال  صالح،  عقيله  المستشار 
األربعاء،  يوم  القبة،  مدينة  في  بمكتبه 
الماضي وزير العمل والتأهيل بالحكومة 
العاملين  أوضلللاع  الللشللارف؛  الله  عبد 
بالشركات المنسحبة والمتعثرة وما هي 
الخطوات التي اتخذتها الوزارة إليجاد 
الللمللذكللورة  بللالللشللركللات  للعاملين  حللل 
الذي حصل من  بعد االعتصام  خاصة 
النواب  أمام مقر مجلس  العاملين  قبل 

بمدينة بنغازي.
مجلس  لرئيس  إحاطًة  الوزير  قللّدم 

اللللنلللواب حلللول أهلللم الللخللطللوات التي 
اتخذتها وزارة العمل والتأهيل في هذا 
لدى  كبيًرا  قبواًل  لقيت  والتي  الشأن 

المستشار عقيله صالح.
النواب  مجلس  رئيس  أثنى  بلللدوره، 
فتحي  الللوزراء  رئيس مجلس  دور  على 
على  والتأهيل  العمل  ووزارة  باشاغا 
اهتمامهم بهذا الملف والسعي لحلحلته 
بدعوة  موصياً  اإلمللكللانللات،  قلة  رغللم 
ودعمها  الكبيرة  المتعثرة  الللشللركللات 
لصالح  بللأعللمللال  تكليفها  وإمللكللانلليللة 
بدال  أولوية  واعطائها  الليبية  الدولة 

من الشركات الخاصة حتى تتمكن في 
مرتبات  سللداد  من  القريب  المستقبل 
الوظيفية  أوضاعهم  وتسوية  موظفيها 
الللقللادرة  غير  والللشللركللات  والمعيشية، 
مؤسسات  على  بها  العاملين  توزيع  يتم 
بشكل  المشكلة  لحل  الليبية  الللدولللة 

جذري.
المستشار  جللّدد  اللللللقللاء،  ختام  فللي 
لتسيير  الكاملة  مؤازرته  صالح  عقيله 
عمل مجلس الوزراء، مؤكًدا دعمه لوزارة 
برامجها  تنفيذ  فللي  والتأهيل  العمل 

كافة، وتسيير عملها على أكمل وجه.

التقى رئيس مجلس النواب المستشار 
عللقلليللللله صلللاللللح، مللسللاء يلللوم الللثللاثللاء 
في  المجلس  ديلللوان  بمقر  الللمللاضللي، 
مدينة بنغازي؛ وفًدا من ممثلي وأعيان 

قبيلتي التبو والزوية في مدينة الكفرة.
باسم  الللرسللمللي  للمتحدث  ووفللًقللا 
ثّمن  بليحق،  الله  عبد  النواب  مجلس 
الوفد دور رئيس مجلس النواب في هذه 
المرحلة الحساسة التي تمر بها الباد، 
معربين عن تقديرهم لمواقفه الوطنية 
الللثللابللتللة، ودعللمللهللم لللمللجلللللس الللنللواب 

مطالبين  صللالللح،  عقيله  وللمستشار 
بمواصلة جهوده الوطنية وعدم التفريط 
في الوطن وعدم تسليم الباد إال لجسم 

منتخب من الشعب الليبي.
وأضاف بليحق أن اللقاء تناول حزمًة 
الكفرة  ببلدية  الخاصة  القضايا  مللن 
ومطالب قبيلتي التبو والزوية بالمدينة، 
المؤسسات  من  عللدد  وضللم  نقل  بعدم 
ربيانة  لبلدية  الكفرة  ببلدية  واألحياء 
الكفرة  عللن  تبعد  الللتللي  المستحدثة، 

قرابة 160 كيلو متر.

النويري يبحث مع النائب العام تنسيق جهود  مكافحة  الفساد

رئيس مجلس النواب يناقش مع وزير العمل والتأهيل أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة

رئيس مجلس النواب يلتقي وفًدا من التبو والزوية
قللللال رئللليلللس مللجلللللس اللللنلللواب 
المستشار عقيله صالح إن إصدار 
مللجلللللس اللللنلللواب لللقللانللون إنللشللاء 
تأكيد  هللو  الدستورية  المحكمة 
حماية الحريات والحقوق وإضافة 
قلللضلللاء مللتللخللصللص فلللي الللشللأن 

الدستوري.
وأوضح المستشار عقيله صالح 
أن إنشاء محكمة دستورية من قبل 
التشريعية  النواب السلطة  مجلس 
مسودة  تضمنته  لما  تأكيد  هللو 
إلى  الللمللواد 138  الللدسللتللور فللي 
عليها  تللوافللق  التي   145 الللمللادة 
الدستوري  المسار  لجنة  أعضاء 
الللُمللشللكلللللة ملللن مللجلللللس الللنللواب 
ومجلس الدولة ولم يتم االعتراض 
عليها من أحد، مشدًدا على رغبة 
الجميع في إنشاء قضاء دستوري 
يللحللمللي اللللحلللقلللوق واللللحلللريلللات، 
المقصود  فهم  عدم  من  مستغرًبا 
والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة 

دستورية.
الللنللواب  مجلس  رئلليللس  وشلللدد 
النواب  مجلس  أتخذه  ما  أن  على 
المحكمة  لللقللانللون  إصلللللداره  مللن 
العدالة  يُحقق  أمر  هو  الدستورية 
وال تأثير له على المسار الدستوري 
خاله  مللن  يللصللدر  عندما  اللللذي 
القوانين  كافة  ستلغى  الللدسللتللور 

المخالفة لنصوصه.

المستشار عقيله صالح: إنشاء 
المحكمة الدستورية هو تأكيد 

حماية الحريات والحقوق
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أصدر رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية 
الخميس  يوم  الصغير،  الهادي  النواب  بمجلس 
لجنة  قيام  إطار  "في  فيه:  قال  بيانا،  الماضي، 
وإزالللة  الصعوبات،  تذليل  فللي  بمهامها  الللعللدل 
السلطة  بين  البناء  للتعاون  إنجاحا  العراقيل 
لجنة  قللامللت  القضائية  والسلطة  التشريعية 
مجلس  رئاسة  لهيئة  تقارير  عدة  بإعداد  العدل 
تواجه  التي  والصعوبات  العوائق  بشأن  النواب 
الكثير  محاوالت  سيما  وال  القضائية  السلطات 
في  القضاء  إقحام  سيناريو  إعادة  األطراف  من 
الصراع السياسي كما حدث سابقا، األمر الذي 
القضائي  الجهاز  وتوريط  االزمللات  لتفاقم  أدى 
في مناكفات كان األجدر حلها بالطرق السياسية 
وليس باللجوء للقضاء ووضعه في مأزق التعاطي 
تحقيق  يصعب  انتقائية  وضللوابللط  نصوص  مع 
العدالة المرجوة من االلتجاء للقضاء وتغيب معها 

المصلحة العامة وتتغلب فيها األجندات 
الفئوية والفردي على مصلحة البالد".

وأضاف الصغير "وفي ذات اإلطار كان البد من 
العليا  المحكمة  تجنيب  في  النواب  مجلس  نظر 
الضغوط  ويللات  المحترمة  السامية  ودوائللرهللا 
ولربما  االعامي  والضخ  والتحشيد  السياسية 
التضييق المتوقع من بعض األطراف ذات النفوذ 
ذلك  ولكل  الفاسد،  المال  تمتلك  والتي  المسلح 

رأينا استحداث محكمة دستورية يتم اللجوء إليها 
بقنوات وأدوات محددة سلفا وفي أضيق األطر 
تلبية لمتطلبات المرحلة وتوطينها مؤقتا ببنغازي 
ما  للباد وفق  الدائم  الدستور  إلى حين صدور 

يتفق عليه الليبيون الحقا".
النافذة الدستوري  للتشريعات  "وبالنظر  وتابع 

منها والقانوني فلم نجد مانعا دستوريا أو قانونيا 
المنوه  لاعتبارات  المحكمة  هللذه  إنللشللاء  مللن 
المحكمة  هللذه  وجللود  عللاوة على  أعللاه،  عنها 
المادة  إلى   138( المواد  في  الدستور  بمسودة 
145( التي توافق بشأنها أعضاء لجنة المسار 
الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، 
وحصنا  ضمانا  الدستورية  األداة  هذه  وستظل 
للنصوص الدستورية وإبعادها عن عبث العابثين 
ومال المفسدين، بل إن صدور هذا القانون ليس 
سلطته  على  قيد  هو  بل  النواب  لمجلس  بميزة 
التشريع حيث سيضع المجلس في حسبانه  في 
عند التشريع الرقابة الدستورية الاحقة من قبل 
المحكمة األمر الذي ينأى بالتشريعات الصادرة 

عنه من أن توصم بعيب االنحراف التشريعي".
وأكد الصغير في البيان ذات أن هذه الخطوة 
تمت بالتشاور التام مع رؤساء الهيئات القضائية 
الملحة  بالضرورات  إحاطتهم  بعد  بالباد  العليا 
باالعتبار  األخذ  وبعد  الدستوري  بالشأن  للسمو 
سلفا  ونعلم  ضوابطهم،  ومللراعللاة  ماحظاتهم 
بأن األطراف المعادية لمجلس النواب المنتخب 
تألوا جهد ولن تدخر وسيلة لشن  والشرعي لن 
مجلس  من  يصدر  ما  كل  على  المعتادة  حربها 
النواب بل حتى على المجلس بكيانه ال لسبب إال 

لمخالفته أليديولوجياتهم الظامية.

اجللتللمللع رئلليللس وأعلللضلللاء لللجللنللة الللنللقللابللات 
النواب،  بمجلس  المهنية  والروابط  واالتحادات 
يوم الثاثاء الماضي بمقر ديوان مجلس النواب 
الملفات  من  عدد  لمناقشة  بنغازي؛  مدينة  في 

المتعلقة بتنظيم عملها.
النقابات  دور  أهمية  النيابية  اللجنة  وأكللدت 
في  وتأثيرها  منتسبيها  حقوق  عن  الدفاع  في 
لصون حقوق  التنفيذية  السلطة  تغيير سياسات 
منتسبيها، كما اتفق الحاضرون على إلغاء القرار 

لجنة  اعتماد  بشأن  اللجنة  رئيس  عن  الصادر 
تسييرية لاتحاد الوطني لُعمال ليبيا، باإلضافة 
إلى دراسة التشريعات المتعلقة بالنقابات؛ للخروج 
بتصور لقانون ينظم عملها ليكون بمثابة القاعدة 

إلنهاء الخاف في شرعية بعض النقابات.
على  اتفقت  أنها  النقابات  لجنة  وأوضحت   
الخبراء  من  عللددا  تضم  مشتركة  لجنة  تشكيل 
والمستشارين الذين عملوا بالنقابات واالتحادات 
والروابط المهنية؛ لدراسة تعديل قانون النقابات 

وإبداء  مناقشته،  في  النواب  مجلس  شرع  الذي 
ماحظاتهم عليه لرفعها إلى مجلس النواب.

والروابط  النقابات واالتحادات  ويترأس لجنة 
امدور،  محمد  النائب  النواب،  بمجلس  المهنية 
أسماء  الللنللواب:  الللسللادة  عضويتها  فللي  وتللضللّم 
الصويعي،  فاطمة  الصادق،  د.حليمة  الخوجة، 
احفيظ  الللشللاعللري،  مفتاح  الطبلقي،  عائشة 
اشنينة، يوسف كالكوري، علي المجدوب وجبريل 

اوحيدة.

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الثاثاء، 
قانون  على  تعديل  إنللشللاء  مقترح  مناقشة 
الجريدة الرسمية بحيث تنشأ إدارة للجريدة 
تكلف  مباشرة،  النواب  مجلس  تتبع  الرسمية 
صدرت  والتي  الللصللادرة،  التشريعات  بنشر 
الموقع  في  ونشرها  السابق  في  تنشر  ولللم 

اإللكتروني.
المستشار  الللنللواب  مجلس  رئلليللس  وقلللال 
عقيله صالح إن التعديل على قانون الجريدة 
التقصير  بسبب   ضللللروري،  أمللر  الرسمية 
الرسمية  الجريدة  على  التشريعات  نشر  في 
حيث إن موقع الجريدة الرسمية متوقف منذ 
العام2019 ، مؤكًدا أهمية أن يعلم المواطن 
بالقرارات والقوانين الصادرة  عبر نشرها في 
الجريدة الرسمية  ألنها تمسه بشكل مباشر. 
ووافق أعضاء  مجلس النواب بعد مناقشات 
ومداوالت خال الجلسة، باإلجماع بعد  على 

نقل تبعية إدارة الجريدة الرسمية إلى مجلس 
النواب.

وتا المستشار عقيله صالح خال الجلسة، 
تعديل  المادة رقم 3 من القانون رقم 8 لسنة 
لسنة 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية 

على أن يكون نصها كاآلتي: 
 -1 " ترسل المواد المعدة للنشر إلى إدارة 
الجريدة الرسمية لمجلس النواب ويتم تدوينها 

في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
-2 "يتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر 
من رئيس مجلس النواب أو يكلف بذلك نوابه". 
بإحدى  الرسمية   الجريدة  طبع  -"يتم   3
المطابع التي تحددها إدارة الجريدة الرسمية 

بالمجلس". 
-4 ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم 
مسلسل متواصل من بداية السنة وحتى آخرها 
المسلسل  الرقم  الصفحة  أعلى  في  ويذكر 

ورقم عدد الجريدة". 
من  اعتباًرا  المذكور  الترقيم  "يبدأ   -  5

تاريخ العمل بهذا القانون"
-6 "يتم حصر جميع القوانين والتشريعات 
التي يجب نشرها والتي لم تنشر في السابق 

ونشرها في مجلد خاص يتم تعميمه".
الجريدة  فللي  الطباعة  إعلللادة  "يللتللم   -  7
رسمية منذ االستقال ويتم توفيرها ونشرها 

في الموقع االلكتروني". 
تعديل   صالح،  عقيله  المستشار  تا  كما 
لسنة 2011م  رقم 8  القانون  من  المادة 8 
يكون  بحيث  الرسمية  الجريدة  تنظيم  بشأن 
نصها كالتالي: "تنشأ إدارة للجريدة الرسمية 
لها  مدير  ويعين  النواب  مجلس  رئاسة  تتبع 
بقرار وتخصص لها ميزانية على أن تكون تحت 

إشراف إدارة الشؤون القانونية بالمجلس".

النواب  النائب األول لرئيس مجلس  التقى 
األستاذ " فوزي النويري " بمكتبه في مقر ديوان 
مجلس النواب في مدينة بنغازي، ممّثلين عن 
جمعية ماك المحافظ االستثمارية، بحضور 

عدد من السادة أعضاء مجلس النواب.
وحسبما أفاد المتحدث الرسمي عبد الله 
اللقاء في إطار متابعة وحرص  يأتي  بليحق، 
مجلس النواب على تذليل الصعاب كافة التي 
حيث  شرائحهم،  بمختلف  المواطنين  تواجه 
المحافظ  اللقاء بممثلي جمعية ُماك  تناول 
الوحيد  الشرعي  الممثل  وهي  االستثمارية 
لُماك المحافظ؛ جملة من القضايا الخاصة 

بهم.
مجلس  قيام  على  النويري  أكد  جهته،  من 
الجانب  من  عليه  بما  ووفائه  بللدوره  النواب 

التشريعي والقانوني لهذه الشريحة، من خال 
المحافظ  بللُمللاك  الللخللاص  الللقللانللون  تعديل 

االستثمارية وفًقا لما طالبوا به.

الخارجية  الللشللؤون  لجنة  رئيس  التقى 
صباح  الللعللقللوري،  يوسف  الللنللواب  بمجلس 
؛ مستشار  بنغازي  اإلثنين في مدينة  اليوم 

األمن القومي إبراهيم بوشناف.
خال  الللقللومللي  األملللن  مستشار  وأطلللللع 
سير  على  الخارجية؛  لجنة  رئيس  اللقاء، 
والزيارات  المهمات  ونتائج  المجلس،  عمل 
إبراهيم  المستشار  أجراها  التي  الخارجية 

بوشناف، خال المدة القريبة الماضية.
اللقاء؛ بحث آليات تعزيز  كما استعرض 
لقانون  وفقا  القومي،  األمللن  مجلس  عمل 
القومي  األمللن  تحقيق  يكفل  بما  إنشائه، 

بمختلف صنوفه.

المستشار عقيله صالح: إدارة الجريدة الرسمية ال بّد أن تتبع مجلس النواب

لقاء يجمع النويري مع ممثلي جمعية ُمالك المحافظ االستثمارية

الهادي الصغير : البد من نظر مجلس النواب في تجنيب المحكمة العليا ويالت الضغوط السياسية

لتنظيم عملها.. لجنة النقابات واالتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب تجتمع في بنغازي

رئيس لجنة الخارجية يبحث مع مستشار 
األمن القومي سبل دعم عمل المجلس
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نلللوقلللش ملللللف مللشللروعللات 
اإلسكان المتوقفة، يوم اإلثنين 
الماضي، خال اجتماع اللجنة 
من  بقرار  المشّكلة  الللوزاريللة 
دراسة  بشأن  الحكومة  رئيس 
اللللملللشلللروعلللات اإلسللكللانلليللة 
الللمللتللوقللفللة واللللملللبلللرملللة مللع 
لمشروعي  المنفذة  الشركات 
وحلللدة  آالف  و5  ألللللف   20

سكنية.
وبحث االجتماع األول للجنة 
في مدينة بنغازي، والذي ترأسه 
الللوزراء-  مجلس  رئيس  نائب 

القطراني؛  علي  اللجنة  رئيس 
والقانونية  الفنية  الللدراسللة 
أعضاء  بحضور  للمشروعين، 
األشغال  وزراء:  وهللم  اللجنة 

والطاقات  الكهرباء  العامة، 
اللللملللتلللجلللددة، االسلللتلللثلللملللار، 
الللللمللللواصللللات، االتلللصلللاالت 
والمعلوماتية، الموارد المائية، 

الدولة  ووزير  والتأهيل  العمل 
لشؤون السلطة التشريعية.

ونللللقللللًا عللللن اللللحلللكلللوملللة، 
اسللتللعللرضللت اللللللجللنللة خللال 
اجللتللمللاعللهللا، آلللليلللة اللللوقلللوف 
المشروَعين،  تفاصيل  ومتابعة 
والعراقيل  إنجازهما  ونسب 
استكمالهما،  لتعثر  أدت  التي 
وذلللللك ضللمللن جللهللود مجلس 
الوزراء في إيجاد بدائل إلعادة 
الكبير  النقص  وحلحلة  البناء 
في  السكنية  اللللوحلللدات  فللي 

عموم الباد.

العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس  ناقش 
السفيرة  مللع  السايح،  عماد  لانتخابات 
والوفد  إيزابيل سافارد  ليبيا  الكندية لدي 
المرافق لها، دعم المجتمع الدولي للمسار 
آخر  ولمناقشة  ليبيا،  فللي  الديمقراطي 
لقاء  في  وذلك  المفوضية،  جاهزية  تطور 

لهما في ديوان مجلس المفوضية.
كندا  سفيرة  التقت  السياق  ذات  وفللي 
لدى ليبيا، “إيزابيل سافارد، عضو مجلس 
المفوضية الوطنية العليا لانتخابات رباب 
في  المرأة  مشاركة  تشجيع  لبحث  حلب، 
االنتخابات، حيث تشاركتا الوشاح البرتقالي 
أثناء مناقشة 16 يوًما من النشاط إلنهاء 

العنف ضد المرأة.
وبللحللسللب مللا وردتلللله الللمللفللوضلليللة، فللإن 

اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي 
ولمناقشة  ليبيا،  في  الديمقراطي  للمسار 

آخر تطور جاهزية المفوضية.
الجهود  الكندية  السفيرة  ثّمنت  بدورها 

مراحل  فللي  المفوضية  بها  قللامللت  الللتللي 
العملية االنتخابية التي تم إنجازها، مؤكدًة 
وصللوالً  بادها  حكومة  دعللم  تجديد  على 
إلنجاز االستحقاقات االنتخابية المرتقبة.

بحث مستشار األمن القومي 
يوم  مساء  بوشناف  إبراهيم 
رئيس  مع  الماضي؛  الخميس 
جمهورية النيجر محمد بازوم 
مبادرته  نيامي؛  العاصمة  في 
مجلس  لللتللأسلليللس  اللللرامللليلللة 
تجمع  بلللدول  القومي  لللأمللن 
البالغ  والللصللحللراء،  الساحل 

عددها 27 دولة.

خال  النيجر  رئيس  وأكللد 
اللقاء، دعمه للمشروع الليبي 
إلى  الفتا  المجلس،  بتأسيس 
دول  رؤسلللاء  مللع  أنلله سيعمل 

القارة على إنجاح المبادرة.
وأكد بازوم؛ عمق العاقات 
أهمية  البلدين،  تجمع  التي 
والتنسيق  الللتللشللاور  تللعللزيللز 
أن  إلللى  الفتا  الجانبين،  بين 

تألوا  لللن   النيجر  جمهورية 
جللللهللللدا فللللي سلللبللليلللل عللللودة 

االستقرار إلى ليبيا.
ومن جانبه ، أثنى مستشار 
حفاوة  على  الللقللومللي،  األملللن 
االسللتللقللبللال الللتللي حللظللي بها 
مشيدا  للله،  المرافق  والللوفللد 
التاريخية  الللعللاقللات  بعمق 

واألخوية بين ليبيا والنيجر.

مستشفى  الللمللاضللي،  األربللعللاء  يللوم  اُفتتح 
من  االنتهاء  بنغازي عقب  مدينة  في  األطفال 
خال  بللدأت  التي  المتكاملة  الصيانة  أعمال 
الحكومة  مشروعات  ضمن  الماضية  الفترة 
والتنظيم،  الطوارئ  غرفة  وبإشراف  الليبية 
بحضور وزير التخطيط والمالية أسامة حّماد 
فرج  الغرفة  رئيس   - الداخلية  وزارة  ووكيل 
والمسؤولين  الشخصيات  من  ولفيف  اقعيم، 

بالقطاع.
كان  المستشفى  وضع  أن  إلى  حّماد  أشار 
"مأساوًيا" خاصة أوضاع أطفال األورام بسبب 
الذي  المركزي في طرابلس،  المصرف  تعّنت 
موضًحا  األردن،  فللي  عاجهم  لتأخير  أدى 
بالصيانة  األطفال طالبت  إدارة مستشفى  أن 
شكره  عن  معرًبا  اآلن،  نُّفذت  التي  العاجلة 

خليفة  المشير  المسلحة  للقوات  العام  للقائد 
مايين   5 مبلغ  بتخصيص  قام  الللذي  حفتر، 

دينار لصيانته.
الحكومة داخل  أن مشروعات  الوزير  وأكد 
ونسب  مشروع،   170 لقرابة  وصلت  بنغازي 

خال  افتتاحها  وسيتم   80% فيها  اإلنجاز 
المستشفى  إدارة  مطالًبا  السنة،  هذه  نهاية 
باألطفال،  الكاملة  والعناية  عليه  بالحفاظ 
خاصًة وأنه الوحيد المتخصص في المنطقة 

الشرقية.

نللاقللش َوزيللللر الللداخللللليللة مللع أعلليللان 
التي  المواضيع  ِمن  عدًد  التبو  وقبائل 
تضمن نجاح الُمصالحة الَوطنية َووقف 
إراقة الدماء بيِّن أبناء الَوطن الَواحد. 

وزيري  حضره  الللذي  اللقاء  وتطرق 
الللحللكللم الللمللحلللللي واالشلللغلللال الللعللامللة 

التي  األمنية  الخطوات  الي  بالحكومة 
السام  إلللى  للللللوُصللول  إتباعها  يجب 
خال  وذلللك  ِبالمنطقة،  األمللن  َوبسط 
اللقاء الذي ُعقد ِبديوان الَوزارة ِبسرت. 
واكد الحاضرون ِفي نهاية اللقاء بأنه 
سيتمَّ تَشكيل قوة ُمشتركة ِمن كل أنحاء 

ِبشكل  ُملللرزق  مدينة  ِلحماية  الللبللاد؛ 
كَما  عللامللًة،  الليبي  َوالللجللنللوب  خللاص 
َوتوفير  للجنوب  الكامل  الدعم  م  سيُقدَّ
م  كل مايلزم ِمن موارد الحياة حتي ينعَّ
َوااِلسللتللقللرار  َواألملللان  ِبللاألمللن  الُسكان 

الازم.

مشروعات اإلسكان المتوقفة على طاولة رئاسة الوزراء في بنغازي

السايح يناقس مع السفيرة الكندية دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا

بوشناف يبحث مع رئيس النيجر مبادرة إنشاء مجلس األمن القومي لدول الساحل والصحراء

عقب صيانته بالكامل.. افتتاح مستشفى األطفال ببنغازي

وزير الداخلية يناقش مع أعيان وقبائل التبو سبل إنجاح المصالحة الوطنية 

الجليل  عبد  عثمان  الصحة  وزيللر  تفقد 
شرق  الواقعة  والصحية  الطبية  المرافق 
الباد والتي أطلقها بداية االسبوع الماضي 
لغرض التباحث مع مسؤولي المرافق حول 

سير العمل واالحتياجات الازمة. 
الللوزيللر  التقى  التفقدية  جولته  وخلللال 
البيضاء  بمدينة  السكري  مركز  مسؤولي 
حيث اطلع الوزير على سير العمل وبالنظر 
الللى االشللكللاللليللات واالحللتلليللاجللات الللازمللة 

للمركز. 
المركز  مللسللؤولللي  عبدالجليل  أوصلللى 
االحتياجات  لكافة  شارحة  مذكرة  بتقديم 
واستقبال  للتشغيل  الللازمللة  والللنللواقللص 
الوزارة  قبل  من  توفيرها  لغرض  المرضى 

في أجل قريب.

دومة  المائية، محمد  الموارد  وزير  ناقش 
رئيس  مللع  الللمللاضللي؛  الخميس  يللوم  مللسللاء 
نرمين  ليبيا  عمال  لنقابات  العام  االتللحللاد 
الشركة  موظفي  نقابة  من  ووفللدا  الشريف، 
العامة لتحلية المياه، ونقابة العاملين بجهاز 
تعاني  الللتللي  الصعوبات  الصناعي؛  النهر 
منها مختلف الجهات التابعة لقطاع الموارد 

المائية.
واستمع الوزير خال اللقاء؛ إلى المشكات 
التى تواجه الموظفين بالشركة، وعلى رأسها 
في  مثمنا  المتأخرة،  المالية  المستحقات 
ذات السياق جهود اتحاد عمال ليبيا، ووقوفه 

إلى جانب حقوق العاملين.
المالية  المستحقات  أن  دومللللة،  وأكلللد 
أولللويللة  وأن  تللسللويللتللهللا،  سلليللتللم  للموظفين 
العاملين  أمام  الللوزارة؛ تذليل كل الصعوبات 
بالقطاع، مردفا؛ أنه سيجري زيارة لمحطات 
على  والللوقللوف  الشرقية،  بالمنطقة  المياه 
الوجه  على  للعمل  إلعللادتللهللا  احتياجاتها، 

األمثل.

وزير الصحة يبحث إحتياجات 
مركز أمراض السكري بالبيضاء 

وزير الموارد المائية يناقش 
أوضاع موظفي الوزارة مع 

اتحاد عمال ليبيا
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الخارجية  الللشللؤون  لجنة  رئيس  بحث 
يوسف  النواب  بمجلس  الدولي  والتعاون 
الللعللقللوري مللع وزيلللر الللخللارجلليللة والللتللعللاون 
الدولي بالحكومة حافظ قدور؛ دور وزارة 
الدولية،  الساحة  على  الراهن  الخارجية 
القادمة؛  للفترة  وتحركاتها  عملها  وخطة 

لتعزيز الشرعية  الدولية للحكومة.
وناقش االجتماع الذي عقد بمقر ديوان 
مجلس النواب ببنغازي، عدًدا من المسائل 
الفنية المتعلقة بعمل الوزارة وتنسيقها مع 
باقي الجهات ذات العاقة، ووضع ديوانها 

في مدينة بنغازي. 
هيكلة  إعللادة  ضللرورة  الجانبان  أكللد  و 
حوالي  بتقليص  وذلللك  الخارجي  العمل 
أربعين في المائة  من السفارات والبعثات 
والللقللنللصللللليللات الللدبلللللومللاسلليللة بللالللخللارج، 
باإلضافة إلى دمج بعضها بما يتناسب مع 

حجم المصالح الليبية مع الدولة األخرى؛ 
لوقف هدر المال العام.

السفارات  فتح  في  التوسع  وصل  حيث 
والقنصليات بالخارج إلى عدد غير مسبوق 

الوطنية،  المصالح  على  اليستند  وبشكل 
على  وعللرضللهللا  تللوصلليللات  إعلللداد  وسيتم 
اتخاذ  أجل  من  لمناقشتها  النواب  مجلس 

القرار المناسب.

مفتاح  الللنللواب  مجلس  عضو  قللال 
يوم  المجلس  جلسة  خللال  كويدير، 
الطعن  إن  ببنغازي،  الماضي  الثاثاء 
الدستوري كان قائًما في الدولة الليبية 
حتى سنة 1969م ومن بعد االنقاب 
مما  الدستوري  بالنظام  العمل  أُوِقف 
أمام  الدعاوى  رفع  عدم  عليه  ترتب 

المحاكم.  
وأضاف كويدير، أنه عقب ذلك تم 
إصدار القانون رقم 6 الصادر1982 
بلللشلللأن  إعللللللادة تللنللظلليللم الللمللحللكللمللة 
المواطن  حق  حجب  وتم  الدستورية 

في الطعن في دستورية القوانين.

وتلللابلللع: "نللتلليللجللة الللضللغللط ووجلللود 
مخالفات وتجاوزات جاء القانون رقم 
القانون  بتعديل   1994 لسنة   17

رقم 6 لسنة 1982م بشأن المحكمة 
العليا وأعاد الدائرة الدستورية وأصبح 
لليبيا دائرة دستورية بالمحكمة العليا 

تتشكل من كافة الدوائر مجتمعة". 
المحكمة  قللانللون  إصللللدار  وحلللول 
الدستورية، وأحقية الطعن في قوانين 
المحكمة من قبل رئيس مجلس النواب 
اعتبر  المجلس،  أعضاء  من   10 أو 
دستورية  بعدم  الطعن  أن  كللويللديللر، 
القانونية  الوسائل  إحدى  القانون هو 
العامة،  والحريات  الحقوق  لحماية 
لذلك دعا إلى إعطاء الحق للمواطن 

في الطعن في دستورية القانون.

قلللال عللضللو مللجلللللس اللللنلللواب محمد 
للمجلس  الرسمية  الجلسة  في  العباني، 
بمقره  الماضي  الثاثاء  يللوم  المنعقدة 
الدستوري في مدينة بنغازي: إن الجريدة 
القوانين  تتضمن  أن  يللجللب  الللرسللملليللة 
تكون  أن  مللع ضمان  كللافللة،  والللقللرارات 
مواطني  من  مواطن  كل  لللدى  المعلومة 

الدولة، كونها موجهة في األصل اتجاهه.
الرسمية  الجريدة  أن  العباني  وأوضح 
شلللأن مللهللم للللللمللواطللن؛ كللونللهللا هللي من 
إلى  مشيرا  والقرارات،  بالقوانين  تعلمه 
يكون  أن  يجب  وتوزيعها  إصللدارهللا  أن 
متاحا، بُغية وصولها لكل من هو مخاطب 

بأحكامها.

العقوري يبحث مع وزير الخارجية والتعاون 
الدولي دور الوزارة على الساحة الدولية

النائب مفتاح كويدير: يجب إعطاء الحق للمواطن في 
الطعن في قوانين المحكمة الدستورية

النائب محمد العباني:

الجريدة الرسمية يجب أن تتضمن 
القوانين والقرارات كافة

أكد عضو مجلس النواب سعد المريمي، أن 
الدولة  وثائق  أهم  من  تعد  الرسمّية  الجريدة 
الليبية، سواء الصادرة عن السلطة التشريعية 

أو التنفيذية.
“قناة  قللنللاة  مللع  لللقللاء  فللي  المريمي،  وقلللال 
المجلس  المستقبل” على هامش جلسة  ليبيا 
والقرارات  القوانين  إن  الماضي،  الثاثاء  يوم 
الصادرة عن مجلس النواب، والحكومة، يجب 
أن تعرض على الجريدة الرسمية، حتى يكون 

المواطن على علم بها.
وأوضح أن هدف مجلس النواب هو أن يكون 
المواطن على علم كامل بكل القوانين الصادرة 
والتي صدرت مسبًقا، وله الحق في أن يتظلم 

إذا رأى أنها ال تتماشى مع مصلحته.

المنعم  عللبللد  الللنللواب  مجلس  عللضللو  قلللال 
العرفي، إنه من حق المواطن أن يطعن في أي 
باعتباره  سّنه  تم  دستوري  قانون  أي  أو  قرار 

صاحب المصلحة بالدرجة العليا.
“قناة  مع  له  لقاء  خللال  العرفي،  وأضللاف 
المجلس  المستقبل” على هامش جلسة  ليبيا 
يوم الثاثاء الماضي، أن المواطن سيكون على 
علم بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطة 
على  نشرها  عبر  والتنفيذية،  التشريعية 
الجريدة الرسمية التي ستكون إحدى اإلدارات 

التابعة لديوان مجلس النواب.
وذكر النائب عبد المنعم العرفي، مثااًل عن 
قانون تمديد سن التقاعد الذي لم ينشر حتى 
اآلن على الجريدة الرسمية، موضًحا أن القرار 
إذا لم يطعن فيه خال 60 يوًما يصبح نافًذا، 
وبالتالي ال بد أن يطلع المواطن على القوانين 
والقرارات، وباب الطعون والتظلمات مفتوحة 

أمام المواطن قبل انقضاء الل 60 يوًما.
مع  النواب،  مجلس  أن  على  العرفي  وشدد 
جميع  عن  الكامل  واإلفصاح  الشفافية  مبدأ 
االنقسام  أن  إلى  الفًتا  والللقللرارات،  القوانين 
وجود جريدتين  إلى  أدى  الباد  في  الحاصل 
رسميتين وبالتالي أصبح األمر يتطلب توحيد 

الجريدة الرسمية.
الدستورية،  المحكمة  قانون  إقللرار  وحللول 
هذه  ظللل  فللي  تطلب  األملللر  أن  العرفي  بللّيللن 
تتولى  تنشأ محكمة دستورية  أن  االنقسامات 
مؤكًدا  الدستورية،  الطعون  في  الفصل  مهمة 
استقالية القضاء وأن مجلس النواب ال يملك 
المحكمة  أعللضللاء  اختيار  فللي  التدخل  حللق 
والموافقة  المصادقة  دوره  وإنما  الدستورية 

عليهم دون التدخل في اختيار أسماء.

النائب سعد المريمي:
الجريدة الرسمية إحدى 

أهم وثائق الدولة

النائب عبد المنعم العرفي:
المواطن سيكون على علم بالقرارات والقوانين 

الصادرة عبر نشرها في الجريدة الرسمية

تعزية ومواساة
تتقدم مؤسسة الخدمات اإلعالمية  بمجلس النواب والجهات التابعة لها   بأحر التعازي وصادق المواساة إلى رئيس تحرير صحيفة الديوان

كما تتقدم مؤسسة الخدمات اإلعالمية إلى مدير عام قناة  ليبيا المستقبل 
األستاذ أحمد علي بن جابر؛ بأصدق المواساة في وفاة المغفور لها )عمته(.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته وأن ُيلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
)إنا لله وإنا إليه راجعون(

األستاذ علي بن جابر في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى
 )شقيقته(
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عقد السيد أشرف منصور معتوق رئيس 
لجنة اإلدارة بالوكالة لشركة الخليج العربي 
للنفط  اجتماعاً صباح يوم االحد الماضي 
لجنة  كويدير عضو  السيد عوض  بحضور 
والمصافي  والصيانة  للعمليات  اإلدارة 
 ، العمليات  اإلدارات  ملللدارا  والللسللادة   ،
والصيانة  ، الشؤون الفنية  وإدارة الشؤون 

المالية .
النقاط  دراسلللة  االجللتللمللاع  تللنللاول  حيث 

الواردة في كتاب السيد رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة الوطنية للنفط حول صيانة خط 
الشحن الرئيسي 34 بوصة من السرير – 

طبرق.
اإلدارة  لللجللنللة  رئلليللس  الللسلليللد  وشللللدد 
بالوكالة على ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات 
الدراسات بشكل عاجل وسريع   واستكمال 
اللللللواردة مللن المؤسسة  الللنللقللاط   لللكللافللة 

الوطنية للنفط  .

الجمهورية  العام لمصرف  المدير  عقد 
“عبدالرزاق الترهوني” ونائب المدير العام 
يوم  موسعاً  اجتماعاً  أبوفليجة”  “نللوري 
الخميس الماضي مع كافة مدراء المناطق 
المصرف ومللدراء اإلدارات  ومللدراء فروع 
فعاليات  خللال  مللن  ليبيا  مستوى  على 

الملتقى األول لمصرف الجمهورية.
الملتقى  المجتمعون خال هذا  وناقش 
واالنتقال  المصرفية  المنظومة  تطوير 
كافة  تذليل  عبر  وقللت  بللأسللرع  لأفضل 
وتقديم  الزبائن،  تجاه خدمات  الصعوبات 
الللطللرق  بللأحللدث  المصرفية  الللخللدمللات 
ضللرورة  على  مؤكدين  عالمياً،  المتبعة 
االرتقاء  أجل  من  والعمل  الجهود  توحيد 

بمستوى خدمات المصرف.
وأكد المدير العام للمصرف على أهمية 

يعكس  والللللذي  وحللضللوره  الملتقى  هلللذا 
االهتمام بالتطوير وتذليل كافة الصعوبات، 
مشيرا إلى أهمية تطوير المنظومة الذي 

تم بفترة وجيزة لزيادة اإليرادات وتسهيل 
أداء  في  االرتقاء  إلى  وصللوالً  المعامات 

الخدمة المقدمة للزبائن .

افللللللتللللللتللللللح علللمللليلللد 
بلللللديللة سلللرت “مللخللتللار 
الللمللعللدانللي” الللمللعللرض 
الللللرابللللع لللمللضللبللوطللات 
البلدي  الللحللرس  جللهللاز 
سللللللرت خللللللال اللللعلللام 
 ، 2022م  الللللجللللاري 
وذللللك وبللحللضللور عضو 
للبلدية  البلدي  المجلس 
ورئيس  حامد  مخلوف 
فلللللرع جلللهلللاز اللللحلللرس 
عميد  سللللرت  الللبلللللدي 
ومللعللاونلله  أمللبلليللة  جمعة 
وضباط وضباط الصف 
مللديللر مركز  بللالللجللهللاز، 
االغللديللة  على  الللرقللابللة 
واألدويلللللة سلللرت وعللدد 
ملللن أعلللضلللاء الللمللركللز 

النظافة  ادارات  ومدراء 
واالعللللللام واالصلللحلللاح 
والللمللشللروعللات  البيئي 

بالبلدية.
المعرض  يضم  حيث 
مقر  بلللجلللوار  اللللملللقلللام 

كميات  بللسللرت  الجهاز 
الزيت  مللن  جللدا  كبيرة 
الللنللبللاتللي تللقللدر ألللفللان 
وخمسمائة صندوق زيت 
نللوع حلللللوة واطللنللان من 
والمشروبات  العصائر 

ومواد  الغذائية  والمواد 
الزينة والتجميل واللحوم 
الللبلليللضللاء والللسللجللائللر 
وأصللللنللللاف كللبلليللرة من 
األدويللللللة ومللسللتلللللزمللات 
الطبية  التحاليل  مللواد 

بللالللمللخللتللبللرات الللغلليللر 
صللالللحللة لللاسللتللعللمللال، 
والللللتللللى تللللم ضللبللطللهللا 
تفتيش  نلللقلللاط  خللللال 
ودوريللات ألعضاء جهاز 
الللحللرس الللبلللللدي سرت 
بللالللمللحللات الللتللجللاريللة 
والصيدليات  واألسللواق 
الطبية  والللمللخللتللبللرات 
أعللضللاء وبللالللتللعللاون مع 
الرقابة  مللركللز  أعللضللاء 
واألدويلللة  األغللذيللة  على 

بسرت.
كما تم اتخاد اإلجراء 
يقضي  والللذي  القانوني 
وأتللافللهللا،  بمصادرتها 
مثل  مرتكبي  ومعاقبة 

هذه المخالفات.

سينا  بللن  مستشفى  بقاعة  اختتم   
العمل  لقاء  فعاليات،  بسرت  التعليمي 
الذي نظمه مكتب جهاز تنفيذ مشروعات 
اإلسللكللان والللمللرافللق بللسللرت، مللن أجل 
التطوير المؤسسي الذي يسعى إليه من 
االلكتروني  النظام  إلى  االنتقال  خال 

واالستغناء عن النظام الورقي.
وشارك في لقاء العمل الذي استمر 
جهاز  مكاتب   ، أيللام  ثاثة  مللدى  على 
والمرافق  اإلسللكللان  مشروعات  تنفيذ 
بالمنطقة الوسطى المتمثلة في )سرت 
 – مصراتة   – الجفرة   – الللواحللات   –

المرقب(
الليبية  األنباء  وكالة  مراسل  وأفللاد 

لجنة  حلقاته  أدار  اللقاء  أن   ، بسرت 
ومدربين  الجهاز  إدارة  من  متخصصة 
دولة  من  للنظام  المنفذة  الشركة  عن 
تدريب  خاله  من  يتم  والللذي  األردن، 
عدد من الموظفين على النظام، بحيث 
يتم تسهيل انسياب المعلومات من وإلى 
لها  التابعة  والمكاتب  العامة  اإلدارة 

بكافة ربوع ليبيا.
وفلللي خللتللام لللقللاء الللعللمللل تللم تللوزيللع 
الجهات  على  والتقدير  الشكر  شهائد 
الللتللي شلللاركلللت فلللي انلللجلللاح فللعللاللليللات 
على  المستشفى  إدارة  وتكريم  اللقاء، 
خال  من  انجاحه  في  الفاعل  دورهللا 

استضافتها له.

رئيس لجنة اإلدارة بالوكالة لشركة الخليج العربي 
للنفط يجتمع باإلدارات الفنية

الملتقي األول لمدراء اإلدارات والمكاتب والفروع بمصرف الجمهورية

افتتاح المعرض الرابع لمضبوطات جهاز الحرس البلدي سرت

اختتام لقاء عمل من أجل التطوير المؤسسي واالنتقال إلى النظام االلكتروني 

اللواء  الجمارك  مصلحة  عام  مدير  افتتح 
الجديد  اإلداري  الللمللبللنللى  سللالللم،  سللللليللمللان 
رأس  بمنفذ  اإلضافية  واألبلللواب  والممرات 

أجدير.
مديرة  سالم  سليمان  اللللللواء  ويللرافللق  هللذا 
المواصات  وزارة  ووكيل  التونسية  الجمارك 

ورؤساء األجهزة األمنية بالمنفذ.

الخميس  يللوم  الجمهورية  مصرف  أعلن   
اللللملللاضلللي، إطلللللاق خلللدملللات إلللكللتللرونلليللة 
فوق  والبنات  الزوجة  منحة  من  للمستفيدات 

سن ) 18 ( عاًما.
وأشارت المصادر إلى أن مصرف الجمهورية 
أعلن عن إعادة إصدار البطاقة والرقم السري 
مجاًنا،  والبنات  الللزوجللة  ببطاقات  الخاصة 
للمستفيدات  النقدي  الدفع  الخدمات  وطرح 
من هذه المنحة داخل صاالت فروعه بواسطة 
حيث  الللخللدمللة،  بيع  نللقللاط  آالت  اسللتللخللدام 
ستكون عمولة الحركة ) 5 ( دينار، في حال 
ضياع البطاقة يمكن استبدالها من المصرف 

مجاًنا.

لاستكشاف  اإلدارة  مجلس  عضو  ناقش  
بالمؤسسة  والتخطيط    االحتياطي  وتطوير 
"   مع  "  خليفة عبدالصادق  للنفط  الوطنية 
في  الصينية  بي”  جي  “بي  شركة  فرع  مدير 
ليبيا “يانغ يان جون”  عودة الشركة الستئناف 

عملها في ليبيا .
خال  الصينية   الشركة  مسؤول  وأبللدى   
ليبيا    الى  العودة  الشركة في  رغبة   االجتماع 
إجللراءات  واتخاذها  ممكن،   وقت  أقللرب  في 

إعادة فتح مكتبها  ومباشرة العمل فيه.
في  سابقا  عملت  بللي”  جللي  “بللي  أن  يذكر 
غدامس  بحوض  البرية  االستكشافية  قطعها 

باإلضافة إلى قطعها البحرية بحوض سرت.

مدير عام مصلحة الجمارك يفتتح 
الممرات واألبواب اإلضافية 
الجديدة بمنفذ رأس أجدير

إلكترونية للمستفيدات 
من منحة الزوجة والبنات

مدير شركة )بي جي بي( الصينية 
النفطية يبدي الرغبة في عودة الشركة 

الستئناف عملها في ليبيا 



مراسم  البلدية  ديللوان  بمقر  أقيمت 
تسليم رئاسة الفرع البلدي أبي كماش 
وإعتماده  للسيد أشرف أحمد قجقوج 

كأول رئيس للفرع البلدي .
الللتللسللللليللم عميد  ملللراسلللم  وحللضللر 
ساسي  بن  حافظ  السيد  زوارة  بلدية 

أنور  السيد  البلدي  المجلس  وعضو 
أبوشواشي ووكيل ديوان البلدية السيد 
عنانة  والسيد هشام  العطوشي  أصيل 
الللمللراقللب الللمللالللي وعلللدد مللن ملللدراء 

اإلدارات بديوان البلدية .
زوارة  البلدي  المجلس  يوجه  و  هذا 

األمنية  واإلدارات  الللقللطللاعللات  كللافللة 
والمدنية لتعاون والتنسيق مع مسؤولي 
الفرع والعمل على فتح مكاتب خدمية 
والمحات  كماش  أبي  البلدي  بالفرع 
الللتللابللعللة للله وتللقللديللم كللافللة الللخللدمللات 
المنوطة بهم لمتساكني هذه المنطقة .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدي زوارة يعين أشرف قجقوج 
رئيًسا للفرع البلدي أبي كماش

القلية  األيلللام  بنغازي  بلدية  نظمت 
فللي مجال  تللدريللبلليللة  دورة  الللمللاضلليللة  
المحلية   والللحللوكللمللة  الللديللمللقللراطلليللة 
والقطاعات  البلدية  موظفي  استهدفت 
لمدة  اللللدورة   وستستمر  لها،  التابعة 

أسبوعين.
التدريس  هيأة  عضو  اللللدورة   قللدم 
االقتصاد  بكلية  العامة  اإلدارة  بقسم 
بجامعة بنغازي، حيث يأتي هذا التدريب 
ضللمللن ملللشلللروع ريللبلللللد الللللذي يللهللدف 

ليبيا،  فى  المحلية  اإلدارة  تطوير  إلى 
ومقاطعة  بنغازي  جامعة  مع  بالتعاون 
إلى  المشروع  يهدف  إيطالياكما  ترينتو 
والتطبيق  النظري  الجانب  بين  الربط 

العملي.

الخدمات الصحية طرابلس  إدارة  أقامت 
بالتعاون مع المكتب الصحي ببلدية تاجوراء 
ورشللة  العالمية  الصحة  ومنظمة 
عللمللل للللللتللعللريللف بللفلليللروس 
كلللورونلللا أنلللواعللله وطلللرق 
واللقاحات  منه  الللوقللايللة 
بمقر  للللللعللاج  الللمللتللوفللرة 
على  الللشلليللخ  مكتبة  قللاعللة 
بحضور   ، بللتللاجللوراء  الغرياني 
السيد  تلللاجلللوراء  الللبلللللدي  المجلس  عللضللو 
عبدالرزاق أبوظهير  ومدير المكتب الصحي 

بالبلدية حسن عريبي  .
من  عللدد  الللورشللة  هللذه  استهدفت  حيث 
عناصر المسعفين بالمرافق الصحية التابعة 
منسقة  أعدته  الذي  االفتتاح  كان  و  للبلدية 
قد  تللاجللوراء   الصحي  بالمكتب  التمريض 
احتوى على التعريف بطرق مكافحة العدوى 
في  استخدامها  الممكن  والللمللواد  الحديثة 

مكافحة تفشي العدوى. 
كما تم االعان عن برنامج تعليمي مكثف 
علي شهادة  لحصولهم   تمهيدا  للمسعفين  
تعويض  من  ليتمكنوا  التمريض  في  مهنية 
داخل   التمريض  طاقم  في  الشديد  النقص 

نطاق البلدية.

من  المكلفة  المنفذة   الشركة  شرعت 
القطراني،  علي  الحكومة،  رئيس  نائب  قبل 
في رصف طريق الحدائق ) طريق المقبرة( 

ببلدية األبيار.
البلدية،  عميد  من  بتعليمات  ذلللك  جللاء   
جميع  إنللهللاء  بللضللرورة  القطراني   محمد  
بالبلدية  الطرق  لرصف  المنفذة  المشاريع 

لدواعي المصلحة العامة.
بأن  المواطنين  البلدية جميع  و طمأنت   
بالبلدية  الطرق  لرصف  المنفذة  الشركات 

مستمرة في عملها دون توقف.

تاجوراء
ورشة عمل للتعريف بأنواع فيروس 

كورونا وطرق الوقاية منه

اآلبيار
 الشروع في أعمال رصف 

طريق الحدائق

بلدية بنغازي

ت�ن�ظ�م دورة ت�دري�ب�ي�ة ف�ي م�ج�ال 
ال�دي�م�ق�راط�ي�ة وال�ح��وك��م�ة ال�م�ح�ل�ي�ة



طبرق  بلدية  عميد  بحث 
فلللرج بللوالللخللطللابلليللة إنللشللاء 
عللدد مللن الللمللدارس داخللل 
البلدية والفروع التابعة لها، 
اجتماعه  خللال  ذلللك  جللاء 
بحضور  التعليم  قطاع  مللع 
أعضاء المجلس التسييري، 

ومراقب التعليم بالبلدية .
نللللللاقللللللش االجلللللتلللللملللللاع 
احتياجات عدد من األحياء 

ستحل  التي  المدارس  لهذه 
األحياء  في  السكان  مشكلة 
الللتللي اليللوجللد بها مللدارس 
وكلللذللللك اللللفلللروع الللتللابللعللة 

للبلدية.
بوالخطابية ضرورة  وأكد 
الللللتللللوزيللللع اللللللعلللللادل لللهللذه 
الللمللدارس ومللراعللاة ظروف 
المواطنين لتقديم الخدمات 

التعليمية للجميع.

والتعليم  التربية  مللراقللبللة  نظمت 
مكتب  مللع  بللالللتللعللاون  سلللرت،  ببلدية 
المعاهد المتوسطة سرت و عددا من 
الماضيين  اليومين  التدريبية  المراكز 
اإلعتماد  )معايير  حللول  عمل  ورشللة 
وآليات  المفاهيم  الجامعي  قبل  مللا 

لثقافة   ترسيخا  وذللللك  الللتللطللبلليللق(  
االعللتللمللاد  معايير  وتطبيق  الللجللودة 
والتعليم  المتوسطة  الفنية  بالمعاهد 

األساسي والثانوي.
أقيمت الورشة بثانوية الثورة العربية 
للبنات،  بحضور عميد البلدية مختار 

البلدي  المجلس  وعللضللو  الللمللعللدانللي 
المنظمة  الللجللهللات  ومللديللري  سلللرت، 

للورشة .
أبرزها  االفتتاحية  الكلمات  توالت 
المعاهد  ومديري  البلدية  عميد  كلمة 

المشاركة والمشاركة في التنظيم .

نفذت  شركة القمة العالمية أعمال 
الجامعة  التوسعة على مفترق  رصف 
مللمللا سلليللسللاهللم فلللي تللنللظلليللم حللركللة 
حدة  وتخفيف  المرج   بمدينة  السير 

االزدحام.

 جاء ذلك بناء على تعليمات عميد 
بشأن  صلهوب  وللليللد  الللمللرج،  بلدية 
اإلسراع في إنجاز مشروعات توسعة 
وتشغيل  بالمدينة،  العامة  المفترقات 
مفترق  علللللى  الللضللوئلليللة  اإلشللللللارات 

الجامعة.
األعلللملللال  هلللللذه  أن  إللللللى  يلللشلللار 
إدارة  ومتابعة  إشللراف  تحت  جللاءت 
المشرفين  والمهندسين  المشروعات 

بالبلدية

عبد  عثمان  الصحة  وزيلللر  تفقد 
الللقللروي  الللبللردي  مستشفى  الجليل 
وذلك ضمن جولته التي يجريها خال 
المستشفيات  لكافة  االسللبللوع  هللذا 

والمراكز بالمنطقة الشرقية. 

وخلللال جللولللتلله الللتللفللقللديللة، أصللدر 
المستشفى  بمنح  تعليماته  الللوزيللر 
سلليللارة اسللعللاف مللجللهللزة بللالللمللعللدات 
الللللطللللوارئ واالسلللعلللافلللات اللللازملللة، 
االنللشللاءات  استكمال  الللى  باالضافة 

المتوقفة بالمستشفى منذ فترة لغرض 
زيادة السعة وافتتاح أقسام تخصصية 
اخرى مضيفا أنه سيتم تجهيز المباني 
الللجللديللدة بللكللل مللا هللو مللطلللللوب فللور 

االنتهاء من عمليات اإلنشاء.

7 بلديات
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بلدية طبرق

تبحث  إنشاء عدد من المدارس بالبلدية والفروع التابعة لها

افتتحت إدارة الخدمات الصحية جنزور 
الثدي  لسرطان  المبكر  الكشف  علليللادة 
إدارة  مدير  بحضور  الصحي،  بالمركز 
الخدمات الصحية وسام الهمالي ومديرة 
وعدد  القمودي  سميرة  الصحي  المركز 
ذات  بالجهات  واإلداريلليللن  المسؤولي  من 

العاقة.
إدارة  وحللضللر حللفللل االفللتللتللاح مللديللر 
لمكافحة  الللوطللنللي  بالبرنامج  الللتللدريللب 
السرطان طارق الهميسي ومدير الكشف 
الرعاية  بمؤسسة  الثدي  لسرطان  المبكر 
الوطني  البرنامج  األولية وعضو  الصحية 

لمكافحة السرطان منيرة الدغري.

افتتح مدير مكتب الخدمات الضمانية 
مستخرجات  وحللدة  اخريم،  علي  الكفرة 

للمتقاعدين  المدني  السجل 
الللجللديللدة  بللزيللمللة  بمنطقة 
باستخراج  تختص  والتي 
كلللللافلللللة اللللملللسلللتلللنلللدات  

المطلوبة للمتقاعدين.
وأكلللللللللد ملللللديلللللر مللكللتللب 

كلمته  فللي  الضمانية  الللخللدمللات 
خال حفل االفتتاح، أن الهدف من التوأمة 
هو  المدني  السجل  مكتب  مللع  والللتللعللاون 
تقريب الخدمة للمواطن، وتذليل الصعاب 
إجللراءاتللهللم  إلتللمللام  المنطقة  لمتقاعدي 

داخل الصندوق. 
لمدير  الكفرة،  البلدي  المجلس  وتقدم 
مكتب الخدمات الضمانية ورئيس مصلحة 
األحوال المدنية بالبلدية، بالشكر والتقدير  
على جهودهم المبذولة للتخفيف من أعباء 

المواطنين في ظل الظروف الحالية.

إدارة الخدمات الصحية جنزور

تفتتح عيادة الكشف المبكر لسرطان 

افتتاح وحدة مستخرجات السجل المدني 
للمتقاعدين بمنطقة بزيمة الجديدة

ترسيخًا لثقافة الجودة

بلدية سرت تنظم ورشة عمل حول معايير اإلعتماد ما قبل الجامعي

بلدية المرج تنفذ أعمال رصف وتوسعة عدة مفترقات بالمدينة

 وزير الصحة يتفقد مستشفى البردي القروي
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ثقافية

■ متابعة وتصوير: نعيمة المصراتي
لرصد  العامة  الهيئة  نظمت 
يوم  اإلعامي، صباح  المحتوى 
بطرابلس،  الماضي  الخميس 
"الللدور  بعنوان  حللواريللة  جلسة 
الللسلللللبللي لللوسللائللل الللتللواصللل 
نموذجاً"،  ليبيا   – االجتماعي 
األسللاتللذة  مللن  نخبة  بمشاركة 
واألكللاديللملليلليللن واإلعللاملليلليللن 
في  والباحثين  والمتخصصين 
مجال مكافحة خطاب الكراهية 
ولفيف  المعلومات  واضطراب 
المدني،  المجتمع  نشطاء  من 

وصناع المحتوى.
العامة  الهيئة  رئيس  وافتتح 
لللرصللد الللمللحللتللوى اإلعللامللي، 
فعاليات  عثمان،  جال  السيد 
بالمشاركين،  مرحباً  الجلسة 
في  الهيئة  دور  على  ومللؤكللداً 
مللكللافللحللة خللطللاب الللكللراهلليللة، 
والمضللة،  الللزائللفللة  واألخللبللار 
لحرية  الدولية  للمبادئ  وفقا 
لكل  دعوته  مجدداً  الصحافة، 
من  للتعاون  اإلعللللام،  وسللائللل 
إعامي  محتوى  تقديم  أجللل 
مهني ملتزم، يتوخى المصداقية 
الرأي  حرية  ويعزز  والشفافية، 
لكل  التوفيق  متمنياً  والتعبير، 
الللمللشللاركلليللن فلللي إثلللللراء هللذا 

الموضوع المهم. 
وطلللللرحلللللت فلللللي الللجلللللسللة 
رئيسة،  محاور  عللدة  الحوارية 
لمواقع  السلبي  الجانب  تناولت 
الللتللواصللل االجللتللمللاعللي، حيث 
افتتحت األستاذة زينب شاهين 
المعنونة،  بللورقللتللهللا  الللجلللللسللة 
التواصل  مواقع  أصبحت  "هل 
األكثر  "الفيسبوك"  االجتماعي 
متابعة  فللي  الليبيين  مللن  قربا 

الشأن المحلي"؟ 
واسللتللعللرضللت شللاهلليللن في 

التواصل  مللواقللع  الللورقللة،  هللذه 
االجتماعي كيف صارت األقرب 
لمعظم  بل  فقط،  لليبيين  ليس 
الحصول  فللي  األرض  شللعللوب 
بمفارقة  مستدلًة  الخبر،  على 
التقليدية،  االتصال  وسائل  أن 
ما  على  كثيراً  تعتمد  أصبحت 
"السوشيال  على  تللداوللله  يتم 
تتجاوز  فائقة،  بسرعة  ميديا" 
المؤسسي،  التقليدي  األداء 
واللوائح  الروتين  يكبله  الللذي 

وقواعد النشر. 
هند  األسللتللاذة  تحدثت  فيما 
في  بنغازي  مدينة  من  الهوني 
الورقة الثانية، عن دور صحافة 
المواطن في المجتمع وتأثيرها 
على اإلعام الليبي، مستعرضًة 
االتللصللاالت  قطاع  وضللع  فيها، 
الديموغرافي  والنمو  ليبيا،  في 
والللمللهللارة  الللللليللبللي،  للمجتمع 
وواقللع  الشباب،  لجيل  التقنية 
اإلعللام  في  المواطن  صحافة 
المجتمع  وملللبلللادرات  الللللليللبللي، 

المدني.
وفلللي اللللورقلللة الللثللالللثللة قللدم 
من  الفاح  إسماعيل  األسللتللاذ 
مدينة بنغازي، رؤيته عن التنمر 

اإللكتروني عبر مواقع التواصل 
االجتماعي في ليبيا، وهي قراءة 
فللي الللتللحللديللات والللتللهللديللدات، 
التنمر  ظللاهللرة  فيها  مللتللنللاوالً 
بين  مللن  بوصفه  اإللللكللتللرونللي، 
أكللثللر الللتللحللديللات والللتللهللديللدات 
عللبللر شللبللكللة االنلللتلللرنلللت، وفللي 
االجتماعي  الللتللواصللل  مللواقللع 
وذلللك من خال  بوجه خللاص، 
مبيناً  وأنواعه،  مفاهيمه،  تبيان 
كما آثار المحتوى المسيء على 
المستويين الفردي والمجتمعي، 
متناوالً  لللهللا،  الللتللصللدي  وسللبللل 
أبلللللرز اتلللجلللاهلللات اللللدراسلللات 
بالتنمر  العاقة  ذات  البحثية 
اقتراح  عن  فضًا  اإللكتروني، 
واالستراتيجيات  الحلول  أهللم 
الممكنة لمواجهته في المجتمع 

الليبي. 
فقد  الرابعة  الورقة  في  أما 
ناقش األسللتللاذ مللراد بللال من 
طرابلس، كيفية مواجهة األخبار 
التواصل  المضللة على شبكات 
االجتماعي، ملخصاً ما تعرضت 
له ليبيا خال العقد األخير، من 
خال ثاث موجات رئيسية من 
واكبت  المعلومات،  اضللطللراب 

المتصاعد  الكراهية  خللطللاب 
في  الثاث  الصراع  ذروات  مع 
واألمللنللي،  السياسي  المشهد 
األعوام 2011، و2014،  في 
اقتراب  أثناء  وكذلك  و2019. 
البرلمانية  االنتخابات  موعد 
واللللرئلللاسللليلللة فللللي ديللسللمللبللر 
الللمللاضللي، وحلللرص بلللال، من 
وعللدد  استبيان  إعلللداد  خللال 
مللن الللمللقللابللات، علللللى إجللابللة 
األسئلة من شأنها رصد  بعض 
التضليل،  مكافحة  جهود  واقللع 
والتعرف على ما ينقصها لتكون 

أكثر فاعلية. 
الجلسة  ختام  في  واعتمدت 
الصحفي  الكاتب  أدراهللا  التي 
التوصيات  جملة  العام  عماد 
واللللملللقلللتلللرحلللات للللللللحلللد مللن 
االسللتللخللدام الللسلليء لللوسللائللل 

التواصل االجتماعي.
وفي الختام تم تكريم المصور 
المصورين  عميد  الصحفي، 
كرازة  محمد  األستاذ  الليبيين، 
اللللذي أمللضللى اللليللوم 60 سنة 
التصوير  مجال  في  العمل  من 
بدايته  كانت  حيث  الصحفي، 

في 8 ديسمير 1962.

بمشاركة لفيف من الباحثين والمتخصصين:

جلسة حوارية حول "الدور السلبي لوسائل 
التواصل االجتماعي – ليبيا نموذجًا"

محمد طاهر كرازة
عميد المصورين الليبيين 

مواليد مدينة مدينة ككلة سنة 1943.
- بلللللدأ ملللملللارسلللة هللللوايللللة الللتللصللويللر 
أشترى  عندما   1958 سنة  الفوتوغرافي 

أول آلة تصوير الصندوق )بوكس(.
صحفًيا  مللصللوًرا  المهنية  حياته  بللدأ   -
ديسمبر   8 في  الغرب  طرابلس  بجريدة 
األستاذ  يللد  على  تتلمذ  حيث   ..  1962
التصوير،  فن  اتقن  وبفضله  الرياني،  علي 

والطبع، والتحميض.
- عين سنة 1969 رئيًسا لقسم التصوير 
)الثورة( وشارك بمجموعة صور  بصحيفة 
في معرض صور بالمركز الثقافي المصري 

آنذاك وتحصلت على الترتب األول.
جائزة  على  تحصل  سنة 1970  في   -
من  للله  تشجيًعا  صحفية  صلللورة  أحللسللن 

اللجنة العليا لاحتفاالت.
معارض  من  العديد  في  كرازة  - شارك 
التصوير الفوتوغرافي بمجموعة من الصور 
األرتللريللة،  الللثللورة  صللور  أهمها  الصحفية، 
وحرب العبور لقناة السويس، وحقق سبًقا 
الفرنسي  الرئيس  تأبين  في حفل  صحفًيا 
 200 من  أكثر  بين  من  بومبيدو(  )جللورج 

مصور صحفي.
- شارك في معرض )سيكوف( للتصوير 
)بللورت  ومعرض  بإيطاليا،  الفوتوغرافي 
للصورة  معرض  وأول  بباريس،  فللرسللاي( 
العربية بالعراق، ونال الجائزة الذهبية في 

محورين، والفضية في ثاثة محاور.
جمعية  عللضللويللة   1989 سللنللة  نلللال   -
الفنية  للصورة  العالمي  الفدرالي  االتحاد 

)فياب( في بلجيكا.
الليبي  الللمللسللرح  خشبة  على  أدخلللل   -
الصورة الفوتوغرافية، في العروض الخلفية 
للمخرج  الحرية(  )درب  مسرحية  منها   ..
مسرحية  وكذلك  العاقي،  محمد  الراحل 

)الغول( من إخراج الفنان حسن قرفال.
العام 2019 على جائزة  - تحصل في 
مفتاح بوزيد مناصفة مع الصحفي محمود 

البوسيفي.

من هو محمد كرازة؟
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

قارعة الطريق

وماذا يمكننا القول عن هؤالء 
الذين تركونا في قارعة الطريق.. 

واستحبوا التيه عّنا والضاللة ، بعد 
أن عاثوا فينا حّبًا ،فغادرونا فساَد ! 
ولقد كّنا عميانًا ، و لَقد يضيُق بك 

قلبك أن ترانا ، جاثمين في ركٍن 
حزين .. ناِكصي وجوِهَنا ، ُمحَطميَن 

، وال إلى السالم ارتأيناُه السبيَل

والبؤُس ُيقرئنا السالم 
وشفاهنا من شدة الضيِم ماعادت.. 

ترُد بِه ، وال عادت شفاه 
َأتقِرُئك الوجوُه? 

أتقرئك العيون الُمسبالت من 
الدموع! 

أتقرئك الشغاف إذا تقّطعت النياط ! 
أُتقرئك السالم! 

نا الُمَضُغ  نحن الذين تلعثمت في فيُّ
عت خلف الضلوِع بصدِرنا  ، وَتَقطَّ

الُمضغ.. وتحطمت آمالنا 
مذ أن ُتركنا 

بقارعة الطريق
ُمحّملين وباألسى، ال ميتيَن ، وال إلى 

السالم ارتأيناه السبيل .

بقايا حبك

الفقد

العيون نوافذ األرواح

■ بقلم: عائشة محمد ميحاط 

■ بقلم: محمد ساسي العياط  

■ بقلم : خديجة الفراوي 

■ بقلم : آية الوشيش 

لمحتك  اإلزدح��ام  هذا  بين  من 
التي  بسمتك  لمحت  بعيد  م��ن  
الحزن  م��ن  الكثير  خلفها  تخبئ 
الحياة  أح��ي��ت  ال��ت��ي  وضحكتك 
وهم  وكأنك  مفزعة  وقفت  لروحي 

رسمته من وحي خيالي
الليالي  وتلك  أيامنا  ت��ذك��رت 
طلوع  ننتظر  معا  سهرناها  التي 
نكمل  ثم  الصدر  برحابة  الفجر 
الشمس  ب����زوغ  ح��ت��ى  ح��دي��ث��ن��ا 
 ، المسافات  لبعد  يقتلنا  والشوق 
والضحكات  الدموع  تلك  تذكرت 
هل   ، لتماسكنا  أساسا  كانت  التي 

بيننا؟  م��ح��ادث��ة  أول  ت��ذك��ري��ن 
بدأت  فقد  جيدا  أذكرها  فإنني 
أغنتني  غامرة  وسعادة  بضحكات 
هنا  ياليتك   ، بأكمله  العالم  عن 
أبكي في حظنك وأصرخ في  لكي 
تركتيني  لما  البعد  لما  وجهك 
فقد  ل��ل��ف��راق  اللعنة  ورح��ل��ت؟ 
تموج  متساطقة  كورقة  جعلني 
إحتفظت  ه��ل  ؟  اإلع���ص���ار  ف��ي 
أنك  أم  أنا  فعلت  كما  بمحادثاتنا 
حدفيتها كما فعلت معي؟ أبشرك 
أحدفها  لكي  القوة  تملكت  أنني 

من بعض المواقع فقط. 

واآلن أخبريني.. 
من  ؟  أفزعك  من  ؟  أطفأك  من 

عاث خراب بداخلك وبعثرك؟ 
م���ن أح���زن���ك؟ وع�����اد ل��ن��ورك 
جعلك  م���ن  وم����زق����ك؟   ال���ظ���الم 
من  أبكاك  من  لوحدتك؟   أسيرة 
؟  عيناك  من  يسيل  الدمع  جعل 
سراب  حياتك  وجعل  أرهقك  من 
ي��ق��ت��ل��ك؟  أخ��ب��ري��ن��ي ب��م��ا يجول 
أسمعك  لكي  هنا  فأنا  بخاطرك 

وأسرق منك ما أوجعك!
وال تهتمي بالخراب الذي أحدثه 

فراقك فقلبي مازال يهواك.

تُحيُطَك  بسهاٍم  ليرميَك  الهوينة  يمشي 
أخرى،  لتبتعَد  تارًة  يقترُب  جانٍب،  كلِّ  من 
جميعها  خطواتَك  لتجَد  منه  الفراَر  تُريُد 
إليِه، تظّنُه سيرأُف بَك بيد أّن حقيقتُه تحتُم 
عليِه غير ذلك! ينشُب أظَفارهُ حيث قلبك، 
قميُصَك  يتلطَخ  أن  دون  انتزاعِه  في  يبدأ 
األبيض ذاك؛ ولكّن الّشعور تظلُّ تذكرهُ بعد 
كّل شهقٍة يمتليءُ فيها داخلَُك بماِء عينيَك. 
يشعُل في أسفِلَك ناًرا تأكُل كّل أخضٍر بَك 
ُكلّما  وتسُعلَها  الّذكريات  بعدها  لتشتَمّ من 

رّبَت على صدرَك حّتى تُصبَح أنَت رماًدا!
الحياِة  في  ُمرغًما  تسيُر  ذلك  بعد  ثُللّم 
ساهًما؛ فالجميُع يراَك إاّلَك، نعم لن تموَت 
بالبقاِء  عليَك  سيُحكُم  األولللى  الللمللّرِة  من 
بأّن  تعتقُد  علللّدٍة.  ملللّراٍت  عليَك  ليُمارَس 

مّرٍة لن يختلَف عن سابقِه  كّل  وقوعُه في 
ركللوِب  من  استطعَت  ومللا  الللعللّدةَ  لللُه  فتُعدَّ 
في كّل مّرٍة بمباغتتِه  تُفاجأُ  الهوِل ولكّنَك 
إّياَك؛ فأنَت القويُّ دائًما في ُكّل ما لم ينتِه 

به!
مكاٍن  كّل  في  الّظهوَر  الّدماِء  آثاُر  تبدأ 
يللداَك،  تقبضُه  شلليٍء  وكللّل  قدماَك،  تطأهُ 
األشخاُص يمرونَك دوَن أن تشُعَر، األحداُث 
األفراُح  انقضائها،  عدا  لَك  تعني  تعْد  لم 
لتُثيَر  كافيًة  باتْت  الّرياُح  تتشابه،  واألتراُح 
يُصمتَُك،  وجهَك  في  للراُخ  الللصُّ مدمعَك، 
الحديث تُصاحبُُه الّتأتأة ويُرافقُه الّتقطع، 
الهاويُة أصبحْت ماًذا أماًنا للعيِش لتأمَن 
الفصوُل  ِمللنللَك،  لحظٍة  أّي  في  الّسقوَط 
في  يوليو  برمتها  واألشهُر  خريٌف،  أربُعها 

طوِل ليلِه ونهارِه، األعواُم كعاِمَك الّدراسّي 
األّول عندما ُكنَت تبكي مدرستَك، والحياةُ 
لُفرصتَك  الللّذهللاَب  إّيلللاَك  الللمللرِض  كمنِع 

األخيرة!
حالة من العزوِف عن األشياِء تُصيبَُك، 
أّي حللرٍب وإن  بللخللوِض غللمللاِر  لللن ترضى 
أصابَك  فالفقُد  نتائُجها!  عليَك  ُعِرضْت 

في مقتٍل وإن ُكنت تتنفُس ضرورًة.
الفقد 

مثلوٍم،  كللأٍس  من  حميٍم  لماٍء  كشربك 
الللّصللراِخ  مللن  تتمكن  وال  وتُللحللرق  تُللجللرح 

ا! فالهواءُ في ِكلتا الحالتين ُمؤٍذ جّدً
الباقي  وهو  مغادرته  نِة  السِّ عند  وتظنُّ 

بقاؤَك!

ألن العيون نوافذ األرواح 
إني قد دخلتك من عينيك!

ورأيت روحك الحزينة !
تمامًا كالتفاتتك الواثقة 

إن الطريق خالية ِمن المحبين!
ألملم ما تبقى لك منك 

على نهر من الحب 
أروي عطشك الظمآن للمحبة الصادقة!

ألنها العيون 
نوافذ األرواح 

كان من الالبد أن تستحيل
روحي شمعة

أمام سواد عينيك!

ألنها العين نافذة 
دخلتك منها عنوة 

رغبًة في إيقاف الوجع
ثورة وردية في جسد

رجل يعشق األزرق
يقضمه الضعف

حتى صار حجرًا 
فيما أراك 

وحيدا في الزحام
تشبه القمر 

محاطًا بالنجوم!

تخشى أن
ينفذ ضوؤك 

كان من الالبد أن أكون شمسا!
أفني لوني األصفر

انعكاسا
على بياضك

ألنك وحيد مثلي
وقوي مثلي

وال تجيد الثرثرة
كان من الالبد أن 

أغدو كلمات 
لصمتك!

ضجيجًا لهدوئك

جراءة لخجلك
وشيئا من الدفء

لقلبك البارد

ألن العيون نوافذ
األرواح! 

كان من الالبد أن أدخلك
من عينيك!

كما لو أنني ريح
تجفف

.. ً رمشًا ُمبلالاْ

094 321 96 12

تعزية ومواساة
تتقدم إدارة وكالة األنباء الليبية بأحر التعازي وصادق المواساة  إلى 

سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يسكنها 
 فسيح جناته وأن ُيلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

)إنا لله وإنا إليه راجعون(

في وفاة المغفور لها بإذن الله

عمتهما 

المخرج الصحفي ناصر بن جابر 
والمصور الصحفي عمر بن حابر 
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ادبيات شعبية

تحطه ع الجرح يبرا 
اللوم علي صاحب العقل

حمل الجماعة  ريش 
كالم الحق وجاع

حبال السو وطاحن في بير
القوة تعلمك الصراع

خوذ بنت عمك تصبر علي همك
رزق الحالل يزيد

ضيف ليله ماتوريه فقرك

 امثال وتعابير شعبية

الشاعر ضو ربيع وقصيدة مازلت نا هنا

  ياحنان .. للشاعر علي الساعدي

بطاو  ومازلت حي 
ياعمر

غناوه وشتاوه العرب لوله قالوا

رائد  بطاو  الحميد  عبد  الكبير  الشاعر 
الشعر المسرحي صدرت له أكثر من خمسة 
دواوين شعرية بالفصحى واربعة بالعامية 
ياعمر  حي  مازلت  بعنوان  ديوان  بينها  من 

وهو من منشورات الوسط
قصيدة  وعشرين  خمس  على  يحتوي 

بالعامية
من بينها قصيدة مشهورة قالها في رئيس 

الحكومة شكري غانم يقول فيها
ماتنعدل لو اتجيب مية غانم 

من حاش يظلمك ظالم وتشكي لظالم
من حاش فيه تصعيد

ايجي بكولسه وتقسيم ومواعيد
وفيه مؤتمر مافيه شيء جديد

وفي كل عيد يطلعوا جرنان
جاي الفرج يكمل العيد واليم 
ضاقت وحال الناس واجد شان

وفاض صبر اللي كان بالصبر يقاوم 
خطرها اال قولة زهانا بان

وجانا الفرج منحاش جانا غانم
بطاو  عبدالحميد  الشاعر  ان  والطريف 
امام شكري غانم في مكتبه عندما  القاها 
كان امينا للجنة الشعبية العامة وبحضور 
والمسرحي  المقصبي  فوزي  العام  الكاتب 
الفنان رافع القاضي وعندما استمع الراحل 
شكري غانم للقصيدة من بطاو وبعد البيت 
وابتسم  الطاولة  على  بيده  خبط  االخير 

امامهم قائال 
صدقت لن تنعدل ولو جابوا مية غانم

شهد  ق��د  ه��ا  صدقت  الشاعر  ل��ه  فقال 
شاهد من اهلها

الغناوة:  
عجاج وظالم ودمع

اخلطن مافرزت  اوهامهم
الشتاوه: 

عجاج ودمع وفيه ظالم
خاليط كي نفرز لوهام

الغناوة:  
ياقديم كيف الناس 

ساول  الباس  قول   لي
الشتاوه: 

امغير اتاوقنا وخالص
مساول كيفك كيف   الناس

الغناوة:  
غيات  عايشات  امداد
شديد  عزم  ياوازيهن

الشتاوه: 
عزم النقارين  اشداد

يوازوا  في  غيات   امداد
الغناوة:  

اصادرت  نا وعزيز 
بمواجع   بعد واجد.  غال

الشتاوه: 
ياما نا وعزيز  عمرنا 

واليوم    بعيب    اصادرنا

الولية ان كان جاباتك للميعاد طلقها 
والبندقه ان كان شاالتك للحداد اعزقها

والفرس كان سيباتك في الملهاد سيبها
والراجل راجل لوكان يلبسوه شكاره

والرخيص رخيص لوكان يركبوه طياره
واللي حبك حبه ماتفرطشي فيه
واللي باعك بيعه وماتنشد عليه

والتلبس حاجه موش قدك
وال حاجه فارغه تندب حظك
ومايوكلك العيش غير ذراعك

واللي اديره اليوم تلقاه بكره

م��ازل��ت ن��ا ه��ن��ا وم��ازل��ت ي�����ازوازم ك��ي��ف ان��ا

وان�����ش�����د ع����ل����ي ال�����ت�����رك وال���ط���ل���ي���ان

ص�����ق�����وره ج���������وارح ح���اي���م���ه ح���وم���ان

ف���ي ب������رداي وف����ي ف���اي���ا ق����دا ال���ص���وان

ش�����ال�����وا رس�����ال�����ة ج����ي����ل ف�����ي ل����زم����ان

ف�����وق م����ن ظ���ه���ور ال���خ���ي���ل ف����ي ل��ف��ت��ان

وك������ل ج���ي���ل س���ل���م ج���ي���ل ب��ال��ن��ع��ت��ان

ي���ع���زو ال����ف����رس وال���ب���ن���دق���ه وال���ض���ان

مازلت زي زمان يوم الوغى راكب علي الطربان

اي���ن���ب���وك ع���ل���ي ع���ق���د ل����ج����واد اع�����داء

م����������ازال ي����وق����د ن���ج���م���ه���م م���اط���ف���اء

وض����رب����وا ق�����دا ال���خ���رط���وم وال���ب���ت���راء

ل��ه��ي��ب ن���اره���م ف���ي ال���غ���رب وف����ي ش��رق��اء

وت�����ع�����رف م�����ش�����ارب ن�����اره�����م االن��������واء

دواء وال������������ودود  ال������������ودودة  اس�����ي�����اد 

وب����ي����ت ال���ش���ع���ر وال���ش���ع���ر وال���ش���ع���راء

ح��ن��ان��ك دواي  داوي�����ن�����ي  ح����ن����ان  ي����ا   

وه���م���ي ال���ل���ي ك��ي��ف ال���ض���ب���اب ال��س��اي��ق

زي������������اره ق����ص����ي����ره ن�����ه�����ار دق����اي����ق

م���ات���ع���ل���م���ي ع���ل���م���ك اوزي�����ن�����ك ع���اي���ق

ج��م��ال��ك ال��س��اح��ر ف���ي اع��ي��ون��ي ح��اي��ق

وان����ام����ل ات����داع����ب ف����ي ن��س��ي��ج رق���اي���ق

ي���ن���س���اب ه���ال���ت���ه ف��ي��ه��ا اش��������اره ت��اي��ق

خ��الي��ق ق���ات���الت  م���اه���ن  ان  واع���ي���ون���ك 

ف����ي ع���م���ر ق���ل���ب���ي ت����م ع���ي���ب ح��ق��اي��ق

الت����ق����ط����ع����ي ب����ي����ن����ات����ن����ا ال����ع����الي����ق

اوي����ان����ا ال���ل���ي م���ان���ي اف����راق����ك ط��اي��ق

وي����ان����ال����ل����ي ف���ض���ل���ت ص���غ���ا وح����راي����ق

جوك رايق.. وانا مالجضر والوقت علمي ضايق
ع���ت���ي���ق ن�����ار م���ان���ق���در ع���ل���ي ن���ي���ران���ك

ح��ب��ي��ت��ك ج����ال غ���م���ي ب��س��ح��ر اف��ت��ان��ك

م���ش���ي���ت م���ن���ه���ا ن����ع����وم ف����ي ط���وف���ان���ك

ع���ل���ي ح���س���ن ن���ي���ت���ك ق���ات���ل���ه ح��ب��ان��ك

م���ل���ك���ن���ي وم�����اج�����وي م���ل���ك وج����دان����ك

غ��ث��ي��ث��ك ذه����ب م��س��ك��وب ف����وق ارك���ان���ك

ج��ب��ي��ن��ك ق��م��ر ف���ي وس����ط غ��ي��م ام��زان��ك

خ����ذن����ي اب����ه����ن ت����ري����اق ف����ي م���ي���دان���ك

ادم���ن���ت���ك وم���ان���ب���ي س����ري����ب ادم����ان����ك 

ام����ك����ار ف����ي ش���وام���ت���ن���ا وف�����ي ع���دوان���ك

ال��م��س��ان��ك وال  م���ح���راب���ك  ان���ط���ول  وال 

واس���ع���اف ح��ال��ت��ي ت��م��ن اح��م��م ب��رك��ان��ك
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حوادث

الديوان / خاص
الللتللحللقلليللق  إدارة  أللللقلللت 
العامة  بللللاإلدارة  واالستيفاء 
على  القبض  الجنائي  للبحث 
على  للعدالة  مطلوب  مجرم 
ذمة عدد من القضايا ارتكبها 
فر  الللتللي  الللكللفللرة  فللي مدينة 
منها إلى بنغازي قبل أن تطاله 

يد أعضاء لجنة القبض.
هروب من حكم بالسجن 

لمدة 6أعوام
جاء ذلك وفق ما صرح به 
الناطق   " الديوان   " لصحيفة 
العامة  اإلدارة  باسم  الرسمي 
للللللبللحللث الللجللنللائللي مللسللاعللد 

ضابط وليد العرفي.
وقلللال الللعللرفللي أنللله " وفللق 
عملت  مللصللدريللة  مللعلللللومللات 

التحقيق  بإدارة  القبض  لجنة 
واالستيفاء على التحقق منها 
تحديد  مللن  اللجنة  تمكنت 
مكان الشخص المطلوب على 
بللاإلكللراه  سللرقللة  ذمللة قضايا 
والللمللتللاجللرة  خللمللور  وتصنيع 

فيها واالعتداء على ضابط.

التحقق  فلللور   : وأضلللللاف 
لجنة  ولكون  المعلومات  من 
اإلدارة  مللن  مكلفة  الللقللبللض 
اللللعلللاملللة للللللبللحللث الللجللنللائللي 
المطلوبين  وضبط  بالتحري 
للللللللللعللللدالللللة والللللللذيللللللن يللعللد 
فار  فهو  أحدهم  المستهدف 

بالسجن  قللضللائللي  حللكللم  مللن 
في  صللدر  سنوات  لمدة ست 
 2019 عللام  الللكللفللرة  مدينة 
تحديد  مللن  اللجنة  تمكنت 
أبوعطني  منطقة  في  مكانه  
جاءها  التي  بنغازي  بمدينة 
مؤخرا وعمل فيها في تجارة 

المخدرات أيضا.
كمين 

تمكنت  محكم  كمين  ووفللق 
العرفي  القبض بحسب  لجنة 
من  ضبط المتهم واالنتقال به 
إلى مقر اإلدارة العامة للبحث 
الجنائي بمنطقة الهواري في 
اعترف  فيما  بنغازي  مدينة 
خال االستدالل معه بكل ما 
نسب إليه ليتم إحالته للنيابة 

العامة لاختصاص.

الديوان / خاص
واإلسللتللفللاء  التحقيق  إدارة  تمكنت 
من  الجنائي  للبحث  الللعللامللة  بللللاإلدارة 
ينتحل صفة  القبض على شخص مزور 

محرر عقود.
ورود  بللعللد  الللقللبللض  عملية  وجللللاءت 
بيع  عقد  بإبرام شخص  تفيد  معلومات 
 2022 الحالي  العام  في  أرض  قطعة 
رغم أن صاحب االرض متوفي منذ عام 

2014 وذلك وفق بيان لإلدارة.
بيان 

صفحتها  عبر  المنشور  اإلدارة  بيان 
ذلك  فللور   " أنلله  أوضلللح  فيسبوك  على 
من  الللتللحللقلليللق  علللللى  اإلدارة  عللملللللت 
المعلومات ومراقبة الشخص الذي حرر 
العقد فتبين انه يفتتح مكتبه لمدة نصف 
ساعة في اليوم وبمواصلة التحري وجمع 
حارس  يعمل  أنلله  تبين  عنه  المعلومات 

ليلي في إحدى مؤسسات الدولة.
أعضاء  ذلللك نصب  فللور    : وأضافت 

واالستفاء  التحقيق  بإدارة  القبض  لجنة 
كمينا للشخص المطلوب بعد إيهامه عبر 
أحد المصادر بوجود شخص يريد إبرام 

عقد بشكل مستعجل.
مواجهة 

للقبض  الللكللملليللن  أفللضللى  ان  وبللعللد 
بالتهم  مواجهته  اإلدارة  وفق  تمت  عليه 
فاعترف أنه غير مخول بالقانون إلبرام 

معتمد  عقود  محرر  ليس  كونه  العقود 
يخص  عقود  محرر  ختم  يستخدم  وهو 
المجال  يعد يعمل في  لم  الذي  صديقه 

لكبر سنه.
عقود  بللإبللرام  يقوم  أنلله  اعللتللرف  كما 
إضافة  أطرافها  حضور  دون  مستعجلة 
وبيع  شللراء  عقود  بتزوير  يقوم  لكونه 

وشركات.

الديوان / خاص
تمكن مركز شرطة قاريونس من القبض 
مطلوب  الجنسية  مصري  شخص  على 
لمديرية أمن طبرق في عدة وقائع نصب 

واحتيال بمبالغ مالية ضخمة.
أمن  لمدرية  بيان  بحسب  ذلللك  جللاء 

بنغازي " في إطار التعاون بين مديريات 
األمن لضبط المطلوبين والخارجين عن 
القانون كما أنه جاء عقب ورود معلومات 
لللمللركللز شللرطللة قللاريللونللس عللن شخص 
مديرية  لدى  مطلوب  الجنسية  مصري 
أمن طبرق على ذمة وقائع نصب وإحتيال 

على المواطنين بمبالغ مالية ضخمة".
ووفلللللق مللديللريللة أمللللن بللنللغللازي فللإن 
الشخص  أن  تقول   الللواردة  "المعلومات 
اختصاص  داخللل  متواجد  الذكر  سالف 
على  أنلله  إلللى  مشيرة   " قاريونس  مركز 
بمركز  التحريات  أعللضللاء  خللرج  الللفللور 
شللرطللة قللاريللونللس إللللى مللكللان تللواجللد 
تم  وصولهم  وعند  المطلوب  الشخص 

مشاهدته وضبطه.
بالشخص  اإلنتقال  تللم    : وأضللافللت 
المقبوض عليه  إلى المركز وباإلستدالل 
المطلوب  أنه الشخص  تماما  أنكر  معه 
مطلوب  بأنه  اعترف  عليه  وبالضغط 
لدى مديرية أمن طبرق على ذمة وقائع 
شخصية  منتحًا  وكان  واحتيال  نصب 
أخللرى كللي ال يتمكن رجللال األمللن من 
مديرية  إلى  تسليمه  وتم  عليه  التعرف 

أمن طبرق.

الديوان / خاص
بللنللغللازي أن قسم  أعلللللنللت مللديللريللة أملللن 
التحريات العامة التابع لها تمكن من ضبط 
شخص يتاجر في المواد المسكرة داخل محل 

لتنقية مياه الشرب بحي قطر في المدينة.
معلومات  فللإن   للمديرية  بيان  وبحسب 
وردت إلى القسم  حول نشاط المتهم حيث 
راقب عناصر التحريات المكان المستهدف 
وهللو في  وأوقللفللوه  للمتهم  أعللدوا كمينا  ثم 

حالة سكر.
عبر  نشر  الللذي  المديرية  بيان  وحسب 
التواصل  موقع   على  الرسمية  صفحتها 
االجتماعي فيسبوك إن رجال األمن عثروا 
لترا   20 سعة  جالونات  أربع  على  بحوزته 
مملوءة بالمواد الُمسكرة ثم نقل إلى القسم 
حيث اعترف باإلتجار وتعاطي تلك المواد 

داخل محل تنقية المياه الذي يملكه.

الديوان / خاص
تمكنت إدارة التحري واإلستدالل باإلدارة 
على  القبض  من  الجنائي  للبحث  العامة 
مطلوب فللار مللن الللعللدالللة فللي واقللعللة قتل 

أرتكبها عام 2021.
بيان لإلدارة  القبض وفق  وجاءت عملية 
موقع  على  الرسمية  صفحتها  عبر  نشر 
فيسبوك " بعد ورود معلومات عن شخص 
مطلوب صدر في حقه حكم غيابي )سبعة 
في  مواطن  قتل  بجريمة  لقيامه  سنوات( 
مدينة بنغازي وهي المعلومات التي تحركت 
تمكن  أن  إلللى  واإلسللتللدالل  التحري  إدارة 
تحديد  مللن  التحريات  مجموعة  أعللضللاء 

مكانه والقبض عليه".
معه  باالستدالل   " أنه  اإلدارة  وأضافت 
بجريمة  بقيامة  عليه  المقبوض  اعللتللرف 
القتل تلك وأنه فار من تنفيذ حكم قضائي 
ضده فتم إحالته للنيابة العامة مع محضر 
االسلللتلللدالل السللتللكللمللال بللاقللي اإلجللللراءات 

القانونية حياله".

يتاجر في الخمر داخل محل تحلية 
.. وقوات األمن تقبض عليه

البحث الجنائي 

يقبض على هارب من حكم غيابي 
بالسجن )7( سنوات

مطلوب للعدالة

هارب من الكفرة وُألقي القبض عليه في بنغازي

انتحل صفة محرر عقود وزور عقد بيع أرض  لمتوفي

مطلوب على ذمة وقائع نصب في طبرق

يقع في قبضة أمن بنغازي

ن��ع��ل��ن ن���ح���ن:1( س��ام��ح س��ال��م يحي 
الحاسي. 2(سفيان سالم يحي الحاسي. 
بأن أسم  الحاسي.  3( سامي سالم يحي 
والدنا الصحيح هو "سالم يحي مسعود 
الحاسي" وليس كما ورد خطأ بسجالت 

السجل المدني درنة. 

تصحيح سجل مدني
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 احرزت البطلة " سالمة المعداني 
االواسلللط  لفئة  الذهبية  الللقللادة   "
افريقيا  وزن فوق 54 ك في بطولة 
ديربن  بمدينة  المقامة  للكاراتيه 

بجنوب افريقيا .

العام  الليبي  االتحاد  رئيس  وقللال 
للللللكللاراتلليلله " جللمللال الللرعلليللض " إن 
البطلة  عليها"  تحصلت  التي  القادة 
قادة  اول  تعد   " المعداني  سالمة   "
لعبة  تاريخ  في  الليبية  للمرأة  ذهبية 

الكاراتيه لفئة األواسط في وزن فوق 
54 ك .

ليبيا  أبللطللال  نللجللاحللات  وتللتللواصللل 
للكاراتيه المشاركين في بطولة إفريقيا 

للكاراتيه المقامة بجنوب إفريقيا.

كتب : سيف النصر أمبية
الثالثة  الخسارة  الصقور  فريق  الحق 
تواليا بفريق األخضر هذا الموسم' عقب 
تفوقه عليه بهدف وحيد' وذلك لحساب 
المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من 
مرحلة الذهاب لفرق المجموعة األولى 

من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
يوم   - المقابلة  هذه  جرت  وقد  هذا 
ملعب  أرضية  على   - الماضي  األربعاء 
البيضاء  مللديللنللة  فللي  الللشللهللداء  شلليللخ 
) عصام  اللللدوللللي  الللحللكللم  وتللوسللطللهللا 

الجهاني (.
الللفللوز إلى  ويللديللن الصقور فللي هللذا 
العبه النيجيري ) أيزي أيفيان (' والذي 
بللللدوره أسللتللغللل علللدم الللتللمللركللز الجيد 
 ) السامي  بهاء   ( التونسي  للمدافع 
أرسلها  التي  المتقنة  العرضية  واضعا 
)مصعب الكياني ( داخل شباك ) مفتاح 

الكوري (' وذلك في الدقيقة )19(.
ثاثة  الصقور  أضللاف  الللفللوز  وبللهللذا 
نقاط مهمة إلى رصيده' ليصبح سادسا 
تعرض  فلليللمللا  نللقللاط'   )  8  ( بللرصلليللد 

التوالي  على  الثالثة  للخسارة  األخصر 
ليتجمد بذلك عند النقطة ) 9 ( محتا 
ترتيب  سلم  على  الللرابللع  الترتيب  بها 

المجموعة األولى.

لقاء  اإليجابي  التعادل  حسم 
النصر،  ونللادي  الصداقة  نللادي 
من  السابعة  الجولة  افتتاح  في 
األولللى  المجموعة  منافسات 
لكرة  الممتاز  الليبي  بللالللدوري 

القدم.
اللللملللبلللاراة الللتللي لللعللبللت على 
أرضللليلللة ملللللعللب شلللحلللات بين 
الصداقة والنصر، انتهت بثاثة 
وسط  كللل شبكة،  فللي  أهلللداف 
إثارة كبيرة طيلة مجريات اللقاء.
األرض  صللللاحللللب  ثلللاثللليلللة 

الللصللداقللة فللي هلللذه الللمللبللاراة، 
عبدالسام  طللريللق  عللن  جلللاءت 
ديللقللا وعللبللدالللللله عللبللدالللرحلليللم 
سجل  بينما  العروسي،  وناصر 
أهداف النصر دينو بيتر بهدفين، 
وهلللللدف عللكللسللي ملللن مللهللاجللم 

الصداقة محمد الشريف.
هلللذا الللتللعللادل رفلللع رصلليللد 
الللصللداقللة إللللى 9 نللقللاط في 
أصبح  بينما  الخامس،  المركز 
في  نقطة   13 النصر  رصلليللد 

صدارة المجموعة األولى.

التحكيم  لللجللنللة  أعلللللنللت 
باالتحاد الفرعي لكرة  القدم 
بالمنطقة الجنوبية عن إقامة 
التحكيم فى  دورة فى مجال 
لعبة كرة القدم  فى المناطق 

،الللجللفللرة  ،اوبلللللارى  سبها   "
 ، الشاطى  وادى   ، مللرزق    ،

غات " .
إن  التحكيم  لجنة  وقالت 
هلللذه اللللللدورة  تللأتللي للدفع 

بللدمللاء جللديللدة  فللى مجال 
الراغبين  داعية   ، التحكيم 
الللدورة  بهذه  االنللخللراط  فى 
حتى  بالتسجيل  الللمللبللادرة 

يتسنى االعداد الجيد لها.

البطلة الليبية ) سالمة المعداني ( تحرز القالدة 
الذهبية ببطولة إفريقيا للكاراتيه بجنوب افريقيا

األخضر يتكبد الخسارة الثالثة تواليا هذا الموسم

تعادل مثير يحسم مواجهة الصداقة والنصر

لجنة التحكيم باالتحاد الفرعى لكرة القدم بالمنطقة 
الجنوبية تعلن عن اقامة دورة فى تحكيم كرة القدم

حقق الماكم الليبي " سعد فتحي 
االنتصار   ، أفريقيا  بطل   " الفاح 
االحللتللرافللي الللرابللع للله ، بعد فللوزه 
بالنقاط على الماكم اإليراني بطل 

آسيا " غريبي أكبر " .
 " اكبر   " منافسه  انسحب  وقللد 
المباراة  من  االخيرة  الجولة  في 
السبت  يللوم  بينهما  اقيمت  التي 
الماضي في مدينة كهرمان مرعش 
التركية خوفا من سقوطه بالضربة 

القاضية.
هى  المباراة  هللذه  أن  إلللى  يشار 
للماكم  احللتللرافلليللة  ملللبلللاراة  رابلللع 
الليبي " سعد الفاح " في مشواره 
 ، الفوز  فيها  التي حقق  االحترافي 
 " انتصارات  قائمة  تضمنت  حيث 
القاضية  بالضربة  الفوز   " الفاح 
 " أوزبللاكللسللتللان  بطل  خصمه  على 

كولييشتوف " .
وكان البطل الليبي " الفاح " قد 
فاز على الماكم اإليراني " محمد 
علي   " التركي  والماكم    " زالهي 

مورات " .
تدريب  على  االشللللراف  ويللتللولللى 
المدرب   " الفاح  سعد   " الماكم 
 " أورتكغلو  ياسر   " التركي  الدولي 

والمدرب الليبي " نادر التباوي " .

المالكم الليبي " الفالح " بطل 
أفريقيا ،يحقق إنتصار االحترافي 
الرابع ، بعد فوزه على بطل آسيا


