
صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب السيد عبدالله بليحق بأن فخامة 
عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس 
صالح عقد اجتماعاً بمعالي رئيس ديوان 
مجلس النواب األستاذ عبدالله المصري 
وعدد  بالديوان  العمل  سير  بحث خالله 
مجلس  ب��دي��وان  الخاصة  القضايا  م��ن 

النواب .
بتطورات  يتعلق  فيما  بليحق  وأك���د 
سيما  ال  البالد  في  السياسية  األوض��اع 
االنتخابات  إلجراء  والتجهيز  االستعداد 
مجلس  ب��أن  أك��د  ال��ق��ادم،  ديسمبر  ف��ي 
النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً 
ب��إص��دار  المخول  ال��دس��ت��وري  ل��أع��الن 
بشؤون  المتعلقة  والتشريعات  القوانين 
القادمة  االن��ت��خ��اب��ات  السيما   ، ال��ب��الد 

ب��ال��وف��اء  ال��ن��واب  ي��ق��وم مجلس  وس���وف 
بالتزاماته في هذا الصدد من أجل إجراء 

االنتخابات في موعدها المحدد .
كما يدعو فخامة رئيس مجلس النواب 

لحضور  المجلس  أعضاء  ال��س��ادة  كافة 
أغسطس  من   2 الموافق  االثنين  جلسة 
التصويت  فيها  يتم  سوف  والتي  القادم 

والبت في البنود التالية :

أوال - مشروع قانون الميزانية العامة 
للدولة 2021م.

االنتخابات  ق��ان��ون  إص���دار   - ثانيا 
البرلمانية  االنتخابات  وقانون  الرئاسية 
في  االنتخابية  ال��دوائ��ر  توزيع  واعتماد 
الرد  إل��ى  باإلضافة  البالد  انحاء  كافة 
على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح 

رئيساً لجهاز المخابرات العامة .
وتابع بليحق بأن فخامة رئيس مجلس 
ال��س��ادة أعضاء  ك��ل  ي��ؤك��د على  ال��ن��واب 
والحضور  مسؤوليتهم  بتحمل  المجلس 
لجلسة يوم الغد االثنين، كما يؤكد فخامته 
العامة  المصلحة  تقتضيه  لما  ن��ظ��راً 
والظروف التي تمر بها البالد سوف يتم 
أنجاز هذه االستحقاقات والوفاء بها بمن 
يحضر من السادة أعضاء مجلس النواب.

الدكتور  الرئاسي  المجلس  رئيس  اختتم 
"محمد المنفي"، مساء يوم الخميس الماضي، 
زي���ارت���ه ال��رس��م��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ج��زائ��ري��ة 

الديمقراطية الشعبية.
المجلس  رئيس  السيد  لقاءات  وتمحورت 
ال��زي��ارة ح��ول إع���ادة فتح  الرئاسي ف��ي ه��ذه 
واستئناف  البلدين،  بين  الحدودية  المعابر 
على  إيسين،  معبر  عبر  المسافرين،  عبور 
الجانب الليبي، والذي يقابله معبر "تين الكوم" 
مدينتي  بين  الفاصل  الجزائري،  الجانب  في 
معبر  وكذلك  الليبية،  وغات  الجزائرية  جانت 

"الدبداب" بمنطقة غدامس.
بين  الجوية،  ال��رح��الت  استئناف  وكذلك 
ذات  القضايا  من  للعديد  بإإلضافة  البلدين 
المجاالت،  مختلف  في  المشترك،  االهتمام 

السيما ملف أمن الجنوب الليبي.
كما تم خالل هذه الزيارة التأكيد على دعم 
الجزائر الكامل للشعب الليبي من أجل الوصول 
إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمهد الطريق 
في  والمساهمة  ليبيا،  في  االستقرار  إلع��ادة 
إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بين الفرقاء 

الليبيين.

ال��م��خ��اب��رات العامة ال��م��ي��زان��ي��ة وق��وان��ي��ن االن��ت��خ��اب��ات وال���دوائ���ر االن��ت��خ��اب��ي��ة وم��ن��ص��ب  ال��غ��د اإلث��ن��ي��ن للبت ف��ي ق��ان��ون  ال��ن��واب ل��ح��ض��ور جلسة  دع���وة أع��ض��اء مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يدعو االتحاد اإلفريقي 
لالضطالع بدوره لتحقيق االستقرار في ليبيا
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النائب يوسف العقوري يلتقي النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء

اخبار

اقتصاد

متابعات

ص4

ص5

ص6

هاتف ليبيا وانفنيرا األمريكية توقعان 
اتفاقية مشروع الشبكة الوطنية للتراسل

وزير النفط يقول ان ليبيا قد 
ترفع انتاجها من النفط الى 1.6 

مليون برميل يوميا اذا حصلت على 
الموازنة والتمويل الالزم

النائب األول لرئيس حكومة 
الوحدة الوطنية يلتقي 

برئيس بلدية بنغازي

رئيس المجلس الرئاسي يختتم زيارته الرسمية للجزائر

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية 
المشير خليفة حفتر، يوم أمس األول الجمعة؛ 
إليه  أف��ض��ت  م��ا  م��ع  العامة  ال��ق��ي��ادة  ت��ج��اوب 
فتح  بشأن  العسكرية   "5+5" لجنة  مباحثات 
هذا  الليبي  للشعب  مبارًكا  الساحلي،  الطريق 

اإلنجاز.
القيادة  عمل  تواصل  حفتر،  المشير  وأكد 
دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب 
وحماية  االجتماعي،  النسيج  وتماسك  الليبي، 
ما حققه الجيش الوطني الليبي من مكتسبات.
الشامل  العادل  السالم  بلوغ  أن  إلى  وأشار 
ما  يتحقق  ل��ن  الليبيون؛  إل��ي��ه  يطمح  ال���ذي 
والمرتزقة  األجنبية  القوات  جميع  تغادر  لم 
في  مشروطة  غير  م��غ��ادرة  الليبية  األراض���ي 

القريب العاجل.
ال��دول��ي  المجتمع  ال��ع��ام،  ال��ق��ائ��د  وح��ّم��ل 
ليبيا،  في  السالم  لمسار  وال��داع��م  المتبني 
وضغوطه  جهوده  يضاعف  أن  في  المسؤولية 
خروج  "مطلب  الشعبي  المطلب  هذا  لتحقيق 

القوات المرتزقة".
يعي  أن  الدولي  المجتمع  "على  وأض��اف: 
مع  س��الم  ال  بأنه  نكرره  ما  نعني  أننا  جيًدا 
سالم  وال  المرتزقة،  مع  س��الم  وال  المحتل، 
إال والسالح بيد الدولة، وهو ما يجب أن تعيه 
أجندة  على  وتضعه   5+5 العسكرية  اللجنة 

مباحثاتها".

  5+5 المشتركة  العسكرية  اللجنة  اعلنت 
الطريق  فتح  ع��ن  الجمعة  األول  أم��س  ي��وم 
الساحلي الرابط بين شرق البالد وغربها  من 

تاريخ يوم الجمعة 30 يوليو 2021 .
بيانا  المناسبة  ب��ه��ذه  اللجنة  واص����درت 
مستعملي  المواطنين  مستهله  ف��ي  طمأنت 
لجنة  لسيطرة  يخضع  بانه  الساحلي  الطريق 
الترتيبات االمنية  التابعة للجنة وبانها ستقوم  
وحيادية  بحرفية  االمنية  االج���راءات  بكافة 

لضمان سالمة مرور المواطنين  .
قد  كانت  بما  بيانها  ف��ي  اللجنة  وذك���رت 
ارت��ال عسكرية  أية  م��رور  بمنع  سابقا  قررته 
في الطريق الساحلي في المنطقة الممتدة من 

بوابة ابوقرين وحتى بوابة الثالثين .
بالهيئات  ب��ي��ان��ه��ا  ف���ي  ال��ل��ج��ن��ة  واه���اب���ت 
التنسيق  ب��ض��رورة  الرسمية  وال��م��ؤس��س��ات 
المسبق مع اللجنة العسكرية فيما يخص حركة 
الشخصيات الرسمية والوفود المستعملة لهذا 

الطريق .

القائد العام: نعلن تجاوبنا مع ما أفضت عليه محادثات 
لجنة "5+5" بشأن فتح الطريق الساحلي

اللجنة العسكرية المشتركة ) 5+5 ( تعلن عن فتح 
الطريق الساحلي الرابط بين شرق البالد وغربها 

ع��ق��د رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة 
ظهر يوم األربعاء الماضي اجتماًعا 
مع وزير الصحة السيد علي الزناتي 
ووك��ي��ل ال����وزارة ل��ل��دي��وان وال��ش��ؤون 
كوكو، بحضور  السيد سمير  الفنية 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس  وزير 
ورئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��س��ي��د ع��ادل 

جمعة.
ووضع وزير الصحة السيد رئيس 
صورة  في  الوطنية  الوحدة  حكومة 
البالد،  عموم  في  الوبائي  الوضع 
التدابير  زي��ادة  ض��رورة  على  مؤكداً 

االحترازية والوقائية.
وبدوره شدد رئيس رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية خالل االجتماع على 
بكميات  األكسجين  توفير  ض��رورة 
كافية لكل مراكز العزل، والعمل على 

تسديد المستحقات المالية للعاملين 
االستمرار  وض��رورة  المراكز،  بهذه 
في المتابعة اليومية للوضع الوبائي 
االحتياجات  وتوفير  المدن  بكافة 

الضرورية بكافة مراكز العزل.

اجتماعه  ال��وزراء  مجلس  عقد 
الخامس في مدينة سبها  العادي 

يوم األحد الماضي.
بيان  ال�����وزراء  مجلس  وب��ح��ث 
وزير الصحة حول أخر التطورات 
ل��م��واج��ه��ة ف����اي����روس ك���ورون���ا، 
واإلحصائية،  الفنية  والتقارير 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ال�������وزارة ف���ي ه��ذا 

الجانب.
لمدير  ال��وزراء  واستمع مجلس 

مستشفى سبها المركزي للوقوف 
من  يتطلبه  وم��ا  احتياجاته  على 
دعم لتقديم خدمات المستشفى.

وتناول االجتماع إقرار عدد من 
والقانونية  التنظيمية  اإلج��راءات 

المقدمة من الوزارات.
سبها  لمدينة  زي��ارت��ه  وخ���الل 
ت��ف��ق��د رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الحميد  ع��ب��د  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
الدبيبة أوضاع المدينة والمشاريع 

رئيس  نائب  رفقة  بها  المتوقفة 
الوزراء السيد رمضان أبوجناح.

قاعة  لمبنى  ت��ف��ق��ده  وخ����الل 
تعرض  وال���ذي  )س��اب��ق��اً(  الشعب 
سابقة،  لحروب  نتيجة  للتدمير 
تعليماته  الحكومة  رئيس  أعطى 
ب���ض���رورة إع�����داد ال��م��ق��اي��س��ات 
القاعة  تأهيل  إلع���ادة  ال��الزم��ة 
المدينة  لتستطيع  وص��ي��ان��ت��ه��ا 

االستفادة منها.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع مع وزارة الصحة الوضع الوبائي

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الخامس في سبها
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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

حق الرد مكفول . ●

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

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
الحكومة تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب لرئيس  األول  النائب  التقى 

الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  القطراني  حسين 
توكرة   بلدية  ع��ن  ال��ن��واب  مجلس  عضو 

يوسف العقوري.
المتعلقة  اإلج�����راءات  ال��ل��ق��اء  ون��اق��ش 
2021م  للعام  العامة  الميزانية  بقانون 
بلدية  احتياجات  األول على  النائب  واطلع 

البلدية  منها  تعاني  التي  والمشاكل  توكرة 
في كافة القطاعات الخدمية.

ودعاالقطراني خالل اللقاءإلى اإلسراع 
في اعتماد الميزانية حتى تتمكن الحكومة 
خاصة  للمواطنين  الخدمات  تقديم  م��ن 
في قطاع الكهرباء والصحة ومجابهة وباء 

كورونا وإتمام االستحقاق االنتخابي.

الداخلية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  أش���اد 
الحراري  سليمان  السيد  ال��ن��واب  بمجلس 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��ري��ق م��ن ال��ج��ه��از الوطني 
زيارة  أعقاب  في  وذل��ك  اإليطالي  لإلطفاء 
ولقائهم  وبنغازي  طرابلس  لمدينتي  الوفد 
لبحث سبل  المجال  هذا  في  للمتخصصين 
دعم هيئة السالمة الوطنية وتعزيز قدراتها 
وأب��رزه��ا  المختلفة  ال��ح��رائ��ق  مواجهة  ف��ي 
الطبيعية  الثروة  تهدد  التي  الغابات  حرائق 
في  األخ��ص  وعلى   ، ليبيا  في  الغابات  من 

منطقة الجبل األخضر .
وأكد الحراري على أهمية أن تقوم هيئة 
خالل  من  قدراتها  برفع  الوطنية  السالمة 
في  المختصة  الدولية  الهيئات  مع  التعاون 

مجال اطفاء الحرائق وذلك بتبادل الخبرات 
الحديثة  بالتقنيات  واالستعانة  والتدريب 
التحديات  لمواجهة  الحرائق  مكافحة  في 

المتزايدة ، مطالباً
الكافي  الدعم  بتقديم  الحكومة  رئاسة 
الهام  للدور  بالنظر  الوطنية  السالمة  لهيئة 

الذي تقوم به الهيئة .
وشدد الحراري على حرص لجنة شؤون 
السالمة  هيئة  ملف  متابعة  على  الداخلية 
وتقنيا  بشريا  ق��درات��ه��ا  تعزيز  و  الوطنية 
االستجابة  لتقديم  ليبيا  مناطق  كافة  في 
و  االيطالي  للوفد  شكره  مجدداً  المطلوبة، 
لجميع الجهات الدولية التي تقدم المساعدة 

لليبيا في هذا المجال .

النائب يوسف العقوري يلتقي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

لجنة الشؤون الداخلية تشيد بالتعاون مع ايطاليا في مجال مكافحة الحرائق

ق������ال ع���ض���و م��ج��ل��س 
الصهبي،  ص��الح  ال��ن��واب 
ال��م��اض��ي:  الخميس  ي���وم 
ال��دس��ت��وري��ة  ال��ل��ج��ن��ة  إن 
وق���وان���ي���ن االن���ت���خ���اب���ات 
النواب  بمجلس  الوطنية 
ق��د ان��ت��ه��ت ف��ي روم���ا من 
تفاصيل  ومناقشة  بحث 
رئيس  أول  انتخاب  قانون 
مباشرة  ليبيا،  ت��اري��خ  ف��ي 
من الشعب، وكذلك قانون 
ال��ن��واب  مجلس  ان��ت��خ��اب 

المقبل.
وأض������اف “ال��ص��ه��ب��ي” 
تمت  المناقشات  ه��ذه  أن 
المفوضية  رئ��ي��س  بمعّية 
وبعثة  لالنتخابات  العليا 

األم����م ال��م��ت��ح��دة ل��ل��دع��م، 
وبعد  أساسها  على  والتي 
ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى ال��ق��ان��ون 
ال��ن��واب  مجلس  ق��ب��ل  م��ن 
االنتخابات  إج���راء  سيتم 
ال��رئ��اس��ي��ة ال��م��ب��اش��رة من 
النواب  ومجلس  الشعب، 
يوم  الشعب  م��ن  م��ب��اش��رًة 

2021م؛  دي��س��م��ب��ر   24
الليبي  ال��م��واط��ن  ليختار 
ف��ق��ط م���ن ي���ق���ود ال��ب��الد 
ويرأسها، األمر الذي يمهد 
ل��الن��ت��ق��ال إل���ى ال��م��رح��ل��ة 

الدائمة للدولة.
مجلس  ع��ض��و  وأش�����ار 
النواب إلى أنه سيتم تقديم 

نتائج عمل اللجنة لمجلس 
ألعضاء  ليتسنى  ال��ن��واب؛ 
ال���م���ج���ل���س م��ج��ت��م��ع��ي��ن؛ 
م��ن��اق��ش��ة م����واد ال��ق��ان��ون 
ترسية  ب��ه��دف  وإق������راره 
ال���م���س���ار ال��دي��م��ق��راط��ي 
التنفيذي  الشامل  السلمي 

والتشريعي في ليبيا.

لجنة  وعضو  النواب  مجلس  ابدى عضو 
عبدالهادي  االنتخابية  التشريعات  صياغة 
األممية  البعثة  بيان  من  انزعاجهم  الصغير 
بشأن إشراك مجلس الدولة في اجتماعات 
روما ، مضيفاً بأنه لم يتم االتفاق على ذلك 

.
ل��ه سن  يحق  م��ن  ب��أن  الصغير  وأوض���ح 

 ، النواب  مجلس  هو  االنتخابية  التشريعات 
إلى تواصلهم مع مجلس الدولة في  مشيراً 
عديد الحوارات وتنتهى بالوصول إلى طريق 
إج��راء  الدولة  مجلس  رغبة  لعدم  مسدود 
حرص  م��ؤك��دا   ، ديسمبر   24 ان��ت��خ��اب��ات 
ال��ن��واب ع��ل��ى إج����راء االن��ت��خ��اب��ات  مجلس 
البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد .

النائب صالح الصهبي: ستقّدم نتائج عمل اللجنة الدستورية 
في روما إلى مجلس النواب لمناقشتها

الهادي الصغير يبدي انزعاج اللجنة من بيان البعثة األممية بشأن 
إشراك مجلس الدولة في اجتماعات روما

دعا عضو مجلس النواب محمد 
التسجيل  إل��ى  الليبيين  العباني 
لتنفيذ  االن��ت��خ��اب��ات  س��ج��ل  ف���ي 
االنتخابي في ديسمبر  االستحقاق 

المقبل.
ال��ع��ب��ان��ي وف���ي ت��دوي��ن��ة ل��ه عبر 
ح��س��اب��ه ع��ل��ى “ف��ي��س��ب��وك” ق���ال: 
يعني  وي���وم  ش��ه��ر  ديسمبر   24“
الكثير لليبيين، مع أن هذا التاريخ 
يتعاقب كل سنة، فما زال يحمل في 
سنة  ليبيا  استقالل  ذك��رى  طياته 

1951م”.
الوطن  “عشم  العباني:  وأضاف 
االنتخابي  وال��س��ج��ل  كبير،  فيكم 
وتسجيل  م��ع��ه  ت��ج��اوب��ك��م  ينتظر 

نعم  فاعلون؟  أنتم  فهل  أسمائكم، 
 24 نعم  للتسجيل،  نعم  للوطن، 
الوطنية  القوة   ..2021 ديسمبر 
ولن  الموعد  في  نحن  تتأخر،  لن 

نخذلك يا وطن”.

ش����ّدد رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��دف��اع 
النواب  بمجلس  القومي  واألم��ن 
حتمّية  ع��ل��ى  ال��م��ي��ه��وب،  ط���الل 
ت��ف��ك��ي��ك ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات وخ���روج 
األت����راك وال��م��رت��زق��ة م��ن غرب 

البالد.
وأوض����������ح ال����م����ي����ه����وب ف��ي 
ليبيا  أن  خ��اص��ة،  ت��ص��ري��ح��ات 
بتفكيك  إال  دول����ة  ت��ص��ب��ح  ل���ن 
سالحها.  وتسليم  المليشيات 
مشيرا إلى أن اشتبكات ميليشيا 
االستقرار  دعم  وميليشيا  ال��ردع 
أودت  التي  طرابلس  بالعاصمة 

بحياة المدنيين العّزل تعد تهديًدا 
حقيقًيا للعملية االنتخابية المزمع 

اجراءها في ديسمبر المقبل.

العليا  المفوضية  اف��ادت 
ل��الن��ت��خ��اب��ات، ال��خ��م��ي��س 
الماضي، أن عدد الناخبين 
 250 من  أكثر  بلغ  الجدد 

ألف ناخب.
وب����ح����س����ب ال���ب���ي���ان 
المفوضية   ع��ن  ال��ص��ادر 
الكلي  اإلجمالي  "اقترب 
من 2 مليون و600 ألف 

ناخب” 
أنه  وأك��دت  المفوضية  
ال  يوجد أي خلل بمنظومة 
عدة  هناك  وأن  التسجيل، 

أخطاء  بينها  من  احتماالت 
ك��ت��اب��ة ال���رق���م ال��وط��ن��ي،  
ي��ك��ون أح��د  وإم��ك��ان��ي��ة أن 
بعملية  قاموا  العائلة  أفراد 
أن  أو  س��اب��ق��ا،  ال��ت��س��ج��ي��ل 
الناخب أعطى رقمه الوطني 
لمرشح ضمن قوائم التزكية 
 ،2014 انتخابات  خ��الل 
أو أخطاء أخرى ليست لها 
عالقة بالمفوضية، وهي في 
المجمل مشكالت باإلمكان 
االرت��ب��اط  بفك  معالجتها 

وتغيير مركز االنتخاب

النائب محمد العباني يحّث الليبيين 
على التسجيل في سّجل االنتخابات

النائب طالل الميهوب يشّدد على ضرورة خروج 
األتراك و تفكيك المليشيات من غرب البالد العليا لالنتخابات :  250 ألف ناخب جديد سجلوا بياناتهم واإلجمالي يقترب من 2.6 مليون
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دع������ا رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
"محمد  ال��دك��ت��ور  ال��رئ��اس��ي 
اإلفريقي  االت��ح��اد  المنفي"، 
االض����ط����الع ب�������دوره ت��ج��اه 
األمن  لتحقيق  ودعمها  ليبيا 
الذي  المستدام  واالستقرار 
الجوار  دول  على  سينعكس 
ودول القارة اإلفريقية، خالل 
ختام  في  ألقاها  التي  الكلمة 
"الكونغو  لجمهورية  زي��ارت��ه 
ب����رازاف����ي����ل"، ي����وم ال��ث��الث��اء 
الماضي، والتي بحث خاللها 
مع الرئيس الكنغولي " دينيس 
ساسو نغيسو" آخر مستجدات 

األوضاع في ليبيا.
وش�����دد رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
اللجنة  أهمية  على  الرئاسي 
ال����ت����ي أن���ش���أه���ا االت����ح����اد 
بالشأن  الخاصة  اإلف��ري��ق��ي 

ال��ل��ي��ب��ي ب���رئ���اس���ة ال��رئ��ي��س 
لتمكين  س���اس���و"،  "دي��ن��ي��س 
من  ال��م��زي��د  تقديم  االت��ح��اد 
السلم  لجهود  الفعال  الدعم 
وتعزيز  ليبيا  والمصالحة في 
الجوار  دول  م��ب��ادرات  نتائج 

وأكد  الليبية،  األزم��ة  إلنهاء 
بين  التنسيق  ض���رورة  على 
األم����م ال��م��ت��ح��دة وال��ش��رك��اء 
اإلفريقي  واالتحاد  الدوليين 
الخاصة  القضايا  لحلحلة 

بالشأن الليبي.

وأش�����اد ب��اه��ت��م��ام ال����دول 
يؤكد  ال��ذي  بليبيا  اإلفريقية 
ال��ق��ارة  نحو  ال��ت��وج��ه  أهمية 
اإلف��ري��ق��ي��ة وخ��ل��ق ش��راك��ات 
واستثمار  معها،  إقتصادية 
األمثل  االس��ت��ث��م��ار  م��وارده��ا 
في  تكون  ب��أن  يؤهلها  ال��ذي 

مصاف الدول المتقدمة.
وط����ال����ب ال���س���ي���د رئ��ي��س 
ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ال���دول 
نحو  االت����ج����اه  اإلف���ري���ق���ي���ة، 
التنمية المستدامة التي تحد 
من الفقر والبطالة ومساعدة 
لالستقرار  اإلفريقي  الشباب 
في بالده، ليساهم في تنميتها، 
والعدول عن قرار الهجرة نحو 
المجهول، لقطع الطريق على 
في  أطماع  لديها  التي  الدول 

الخيرات اإلفريقية.

في ختام زيارته لجمهورية الكونغو برازافيل:

رئيس المجلس الرئاسي يدعو االتحاد اإلفريقي لالضطالع بدوره لتحقيق االستقرار في ليبيا

القطراني وبوجناح ُيتابعان سّير عمل وزارة المالية

القطراني يبحث اإلجراءات المتبعة من قبل وزارتي الخارجية 
والعدل لغرض توحيد مؤسساتها

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور 
الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  المنفي،  محمد 
السيد "إبراهيم بوغالي" رئيس المجلس 
ال��ش��ع��ب��ي ال��وط��ن��ي ال���ج���زائ���ري، وذل���ك 
لمناقشة آخر المستجدات السياسية في 

ليبيا.
وت��ط��رق ال��ل��ق��اء إل���ى ع��م��ق ال��ع��الق��ات 
ودعم  الشقيقين،  البلدين  بين  التاريخية 
مشاركة  وض���رورة  الوطنية،  المصالحة 
لها، واالستفادة  الجزائر  ودعم جمهورية 
من تجربتها في المصالحة، وكذلك دعم 
إلى  للوصول  الجديدة  التنفيذية  السلطة 

االستحقاق االنتخابي نهاية العام.
على  الرئاسي  المجلس  رئيس  وأثنى 
موقف الجزائر الثابت تجاه ليبيا، ودعمها 

المتواصل لقضاياها.

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يوم  الدبيبة"  الحميد  "ع��ب��د  السيد 
كل  وزراء  رفقة  ال��م��اض��ي،  الخميس 
من الصحة، والحكم المحلي، والدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، وعميد 
العام  جنزور  مستشفى  جنزور،  بلدية 
منذ  الصيانة  أعمال  به  توقفت  الذي 
أك��ث��ر م��ن ع���ام، وذل���ك ل��ع��دم تسديد 
حيث  المنفذة،  الشركة  مستحقات 
العمل  بإستئناف  ال��ش��رك��ة  ت��ع��ه��دت 
لالنتهاء من صيانة المستشفى خالل 
نسبة  بلغت  وال��ت��ي  م��ع��دودة،  أسابيع 

اإلنجاز فيه  % 80.
وم���ن ج��ان��ب��ه ت��ع��ه��د ال��س��ي��د رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية بتوجيه وزارة 
الشركة  مستحقات  بتسديد  الصحة 

المنفذة. 
ليكون  المستشفى  توظيف  وسيتم 
ل��ل��ع��زل ي��خ��دم أه��ال��ي بلدية  م��رك��زا 

جنزور.

السيد  ال����وزراء  مجلس  لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  عقد 
حسين عطية القطراني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء 
لرئيس  الثاني  النائب  من  كل  ضم  اجتماًعا  بطرابلس، 
الحكومة السيد رمضان أبو جناح، ووزير المالية السيد 

خالد المبروك.

حيث اطلع السادة نواب رئيس مجلس الوزراء ؛ على سّير 
بضمان صرف  يتعلق  فيما  المالية،خصوًصا  وزارة  عمل 
مرتبات العاملين بالقطاع العام في وقتها، دون أي تأخير 
ال��وزارة لحل  المتبعة من قبل  اإلج��راءات  إلى  باإلضافة 
إشكالية اإلفراجات المالية الخاصة بالرواتب الموقوفة. 

األول  ال���ن���ائ���ب  ع��ق��د 
السيد  الحكومة  لرئيس 
القطراني  عطية  حسين 
ب��ط��راب��ل��س، اج��ت��م��اًع��ا 
م��ع ك��ل م��ن وك��ي��ل وزارة 
ال���خ���ارج���ي���ة ل���ل���ش���ؤون 
خليل  محمد  السياسية 
وزارة  ووك���ي���ل  ع��ي��س��ى، 
الشرطة  ل��ش��ؤون  ال��ع��دل 
القضائية علي اشتيوي. 

ه�����ذا وج������رى خ���الل 
مناقشة  االج��ت��م��اع  ه��ذا 
من  المتبعة  اإلج����راءات 

الخارجية  وزارت����ي  قبل 
توحيد  ل��غ��رض  وال��ع��دل 
م��ؤس��س��ات��ه��ا، ل��ت��ق��دي��م 
خ�����دم�����ات�����ه�����ا ط���ب���ًق���ا 
على  النافذة  للتشريعات 
دون  الليبي  التراب  كامل 

تهميش أو إقصاء. 
أن  األول  النائب  وأك��د 
الوطنية؛  الوحدة  حكومة 
ت����ق����ف ع����ل����ى م���س���اف���ة 
ومن  الجميع،  من  واحدة 
يلزم  ما  اتخاذ  أولوياتها 

لتوحيد مؤسساتها 

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس 
المجلس الشعبي الوطني الجزائري

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يتفقد مستشفى جنزور العام

ع����ق����د رئ����ي����س ح���ك���وم���ة 
"عبد  السيد  الوطنية  الوحدة 
اليوم  مساء  الدبيبة"  الحميد 
الجمعة بديوان رئاسة الوزراء 
اجتماعاً موسًعا ضم عدد من 
ومديري  وال��وك��الء،  ال���وزراء، 
وذلك  المركزية،  المؤسسات 
ل��م��ت��اب��ع��ة ال���وض���ع ال��ص��ح��ي 
وال��خ��دم��ي خ���الل ال��ظ��روف 

الحالية. 
قدم  االجتماع  بداية  وف��ي 
"خالد  السيد  الداخلية  وزير 
م����ازن" ت��ق��ري��راً ع��ن ال��وض��ع 
األم���ن���ي ب��م��ن��ط��ق��ة ال��ط��ري��ق 
ال��س��اح��ل��ي، ك��م��ا ق���دم وزي��ر 
الصحة السيد "علي الزناتي" 
موقًفا تفصيلًيا للوضع الوبائي 

في البالد.
وزارة  وك���ي���ل  ق�����دم  ك���م���ا 

نتائج  ح��ول  تقريًرا  الرياضة 
من  المشكلة  التحقيق  لجنة 
وزارة الرياضة بشأن األحداث 
ليبيا  مشاركة  صاحبت  التي 
في بطولة أفريقيا لكرة القدم 

المصغرة بنيجيريا. 

تعليماته  الرئيس  وأعطى 
لمتابعة  المختصة  ل��ل��وزارات 
تقرير  وتقديم  الملفات  هذه 

مفصل بخصوصها.
االجتماع  ف��ي  ن��وق��ش  كما 
ضرورة البدء في تنفيذ عدد 

عن  العاجلة  ال��م��ش��اري��ع  م��ن 
التنفيذية  األج���ه���زة  ط��ري��ق 
التابعة للحكومة، والتي أعطى 
بمتابعة  تعليماته  ال��رئ��ي��س 
لخطة  تنفيًذا  يومًيا  سيرها 

الحكومة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماًعا موسًعا لمتابعة الوضع األمني والخدمي والصحي
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التقى صباح يوم األربعاء الماضي رئيس حكومة 
مع  الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الوطنية  الوحدة 
الصديق  السيد  المركزي  ليبيا  محافظ مصرف 
الكبير، بحضور مستشار المحافظ ومدير إدارة 
الدولة  ووزي��ر  بالمصرف  والبحوث  ال��دراس��ات 

لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.
وناقش اللقاء تنفيذ عدد من التدابير العاجلة 
تجاه عدد من الملفات أهمها جائحة كورونا ودعم 
تفعيل  في  واإلس��راع  والنفط،  الكهرباء  قطاعي 

صناديق اإلعمار لدعم المناطق المتضررة.

عقد مجلس أمناء صندوق اإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي صباح يوم الثالثاء الماضي إجتماعه 
مجلس  رئ��ي��س  برئاسة  2021م،  لسنة  األول 
وبحضور  الدبيبة،  عبدالحميد  السيد  ال���وزراء 

أعضاء مجلس أمناء الصندوق.
تواجه  التي  الصعوبات  المجتمعون  وناقش 
تمت  كما  له،  التابعة  والشركات  الصندوق  عمل 
متابعة أداء الشركات التابعة للصندوق والتقارير 

المقدمة من قبل مجلس إدارته.

محمد   / والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  بحث 
طرابلس  بلدية  عميد  ل��ق��اءه  خ��الل  الحويج 
المركز / ابراهيم أحمد الخلفي بمقر البلدية 
الخدمية  المشاريع  وتفعيل  استكمال  سبل 

والتجارية المتوقفة بالبلدية  .
كما ناقش وزير االقتصاد آلية التنسيق بين 
والتجارة طرابلس  البلدية ومراقبة االقتصاد 
في متابعة ومراقبة السوق المحلي واالشراف 
مأموري  دور  وتفعيل  التجارية  األنشطة  على 

الضبط القضائي، 
كما تابع وزير االقتصاد مع المجلس البلدي 
تنفيذ مشاريع خدمية  المركز سبل  طرابلس 
التجارة  غ��رف��ة  م��ع  بالتنسيق  واس��ت��ث��م��اري��ة 
مع  وبالشراكة  طرابلس  والزراعة  والصناعة 
القطاع الخاص المحلي واالجنبي إضافة الى 
من  والنساء  للشباب  اعمال  حاضنات  إنشاء 
خالل البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى 

والمتوسطة. 
تكاثف  ض��رورة  على  الوزير  السيد  وش��دد 
والرقابية  التنفيذية  الجهات  بين  الجهود 
لمتابعة  موحدة  آلية  وفق  والعمل  والضبطية 
الخدمات  مستوى  ورف��ع  التجارية  األنشطة 

لصالح المواطن.

رئيس حكومة الوحدة الوطني يلتقي 
محافظ مصرف ليبيا المركزي

مجلس أمناء صندوق اإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي يعقد اجتماعه األول لسنة 2021

وزير االقتصاد والتجار ة يتابع مع المجلس البلدي طرابلس 
المركز إستكمال المشاريع االستثمارية والخدمية المتوقفة 

بحضور رئيس الحكومة والسفير االمريكي..

هاتف ليبيا وانفنيرا األمريكية توقعان اتفاقية 
مشروع الشبكة الوطنية للتراسل

م��ت��اب��ع��ة وت���ص���وي���ر: 
نعيمة المصراتي

ش��رك��ة هاتف  وق��ع��ت 
الشركات  إح���دى  ليبيا 
الليبية  للشركة  التابعة 
ال��ق��اب��ض��ة ل��الت��ص��االت 
م����ع ش����رك����ة ان��ف��ن��ي��را 
االثنين  ي��وم  األمريكية 
رائ��دة  اتفاقية  الماضي 
الشبكة  مشروع  لتطوير 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��راس��ل، 
وي��ه��دف ال��م��ش��روع إلى 
الهاتف  خدمات  تقديم 
ال��م��ح��م��ول واالن��ت��رن��ت 
لمناطق لم تصلها الشبكة 
من قبل، وتحسين جودة 
ال���خ���دم���ات ال��م��ق��دم��ة 
يمكن  ب��ح��ي��ث  ل��ل��زب��ائ��ن 
الشبكة  على  االع��ت��م��اد 
االع��م��ال  ج��م��ي��ع  ألداء 

بكفاءة عالية. 
ويسعى هذا المشروع 
إلى توفير سعات التراسل 
من  وتأمينها  المتزايدة 
الخارجية  االخ��ت��راق��ات 
السريع  التطور  بسبب 
في  االت��ص��االت  لقطاع 
الطلب  وت���زاي���د  ل��ي��ب��ي��ا 
ع��ل��ى خ��دم��ات ال��ه��ات��ف 
ال��م��ح��م��ول واإلن��ت��رن��ت 

وللتحول الرقمي. 
المشروع  هذا  ويوفر 
آلي لحركة  خاصية نقل 
توفير  لضمان  التراسل 
م����س����ارات ب���دي���ل���ة ف��ي 
أو  الكابل  انقطاع  ح��ال 
انقطاع  أو  حدوث عطل 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ف��ي 
التغذية،  م��ع��دات  ع��ل��ى 
ح���ي���ث س���ت���ق���وم ش��رك��ة 
تقنية  باستخدام  انفنيرا 
البصرية  األلياف  شبكة 
التلقائي  التبديل  ذات 
 Au tomat i ca l l y
 Switched Optical
 )Network )ASON
ل����ض����م����ان اس����ت����ق����رار 

الشبكة. 
اليوم  االتفاقية  ووق��ع 

المهندس محمد بالراس 
ع���ل���ى رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ليبيا  هاتف  ادارة شركة 
وال��س��ي��د دي��ف��ي��د ه��ي��رد 
المدير التنفيذي لشركة 

انفنيرا األمريكية. 
وح������ض������ر ت����وق����ي����ع 
االت��ف��اق��ي��ة ال��م��ه��ن��دس 
ع��ب��د ال��ح��م��ي��د ادب��ي��ب��ة 
ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س 
فيصل  د.  و  ال��وط��ن��ي��ة 
مجلس  رئ��ي��س  ق��رق��اب 
القابضة  الشركة  إدارة 
والمبعوث  ل��الت��ص��االت 
الخاص، سفير الواليات 
إلى  األمريكية  المتحدة 
ري��ت��ش��ارد  ال��س��ي��د  ليبيا 

نورالند. 
المشروع  هذا  ويفتح 
افاق للتعاون االقتصادي 
ليبيا  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك 
وال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة 
األم��ري��ك��ي��ة ف���ي م��ج��ال 
وتكنولوجيا  االت��ص��االت 
يسهم  مما  المعلومات، 
ف����ي االس����ت����ف����ادة م��ن 
ال���خ���ب���رات األم��ري��ك��ي��ة 
االستثمار  على صعيدي 
والتطوير في قطاع آخر 
ي���ض���اف إل����ى ق��ط��اع��ي 
والتعاون  والغاز  النفط 
لليبيا  ويعطي  األم��ن��ي، 
االستفادة  على  ال��ق��درة 
من موقعها االستراتيجي 
ال��رب��ط بين أوروب���ا  ف��ي 

وأفريقيا. 
ويهدف هذا المشروع 
ل����ت����وف����ي����ر ال����س����ع����ات 

وال��ح��م��اي��ة ال��س��ب��ران��ي��ة 
لعدد 60 موقع في كامل 
التراب الليبي بإستخدام 
م���ع���دات ش��ب��ك��ة أل��ي��اف 
بصرية متطورة وتقنيات 
ح��دي��ث��ة ل��ت��ص��ل ال��ق��درة 
إلى  للسعات  التشغيلية 
على  جيجابايت   600
ال���ش���ري���ط ال��س��اح��ل��ي 
ج��ي��ج��اب��اي��ت  و200 
قابلة  الجنوبية  للمنطقة 
لتصل  والتطوير  للزيادة 
سعة الشبكة إلى 9 تيرا 

بايت. 
عبد  المهندس  وألقى 
رئيس  ادب��ي��ب��ة  الحميد 
الوطنية  الوحدة  حكومة 
” نعرب  كلمة قال فيها: 
لتوقيع  س��ع��ادت��ن��ا  ع���ن 
االت��ف��اق��ي��ة ب��ي��ن ش��رك��ة 
ه���ات���ف ل��ي��ب��ي��ا وش��رك��ة 
ان���ف���ن���ي���را األم���ري���ك���ي���ة 
واع���ت���ب���اره���ا ال��خ��ط��وة 
األول���������ى ف�����ي ال���دف���ع 
ب���ع���الق���ات اق��ت��ص��ادي��ة 
ل��ي��ب��ي��ة أم��ري��ك��ي��ة ق��وي��ة 
الشركات  ل��ع��ودة  ت��دف��ع 
ليبيا  إل����ى  األم��ري��ك��ي��ة 
الس��ت��ك��م��ال ال��م��ش��اري��ع 
مثل  ان  كما  المتوقفة 
تعزز  االت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه 
ماضون  أننا  ف��ي  الثقة 
الصحيح  الطريق  على 
مؤسسات  ت��ك��ام��ل  ن��ح��و 
خدمات  إلتاحة  ال��دول��ة 
يحظى  للجميع،  رقمية 
من خالله أبنائنا بفرص 
في  للمشاركة  متساوية 

وتحسين  التنمية  عملية 
مستوى معيشتهم. 

ف��ي��ص��ل  د.  وق��������ال 
مجلس  رئ��ي��س  ق��رق��اب 
القابضة  الشركة  إدارة 
“إن  ل������الت������ص������االت: 
الشراكة مع انفنيرا تأتي 
القابضة  ال��ت��زام  ضمن 
ل���الت���ص���االت ب��ت��ط��وي��ر 
لقطاع  التحتية  البنية 
والمعلوماتية  االتصاالت 
احتياجات  كافة  وتلبية 
الهدف  وتحقيق  العمالء 
االس���ت���رات���ي���ج���ي ن��ح��و 
الرقمي. وتسهم  التحول 
هذه االتفاقية إلى تقوية 
ق��ط��اع االت���ص���االت في 
مما  البالد  مناطق  كافة 
على  إي���ج���اب���ا  ي��ن��ع��ك��س 
لكافة  االقتصادي  األداء 
ال��ق��ط��اع��ات ال��خ��دم��ي��ة 
هذه  وتعتبر  واالنتاجية، 
التعاون  فاتحة  االتفاقية 
ال��ل��ي��ب��ي األم��ري��ك��ي في 
قطاع االتصاالت ونتطلع 
بين  الشراكة  من  لمزيد 

البلدين”. 
وق��������ال ال���م���ه���ن���دس 
علي  ب���ال���رأس  م��ح��م��د 
إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
ش���رك���ة ه���ات���ف ل��ي��ب��ي��ا: 
“ي��س��رن��ي وك���ل زم��الئ��ي 
وه��ي  ليبيا  ه��ات��ف  ف��ي 
لقطاع  الفقري  العمود 
تصبح  أن  االت���ص���االت 
م��زودة  الوطنية  شبكتنا 
وتتيح  التقنيات  بأحدث 
للتراسل  بديلة  مسارات 

ومؤمنة من أي اختراقات 
خارجية، وبسعات سوف 
المتزايد  الطلب  تلبي 
سعداء  الخدمات.  على 
جدا بشراكتنا مع انفنيرا 
أفضل  لتقديم  ونطمح 
زبائننا  لكل  ال��خ��دم��ات 

الكرام”. 
وم������ن ج���ان���ب���ه ق���ال 
دي��ف��ي��د ه��ي��رد ال��رئ��ي��س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ش��رك��ة 
ان��ف��ن��ي��را: “إن��ن��ا س��ع��داء 
االستراتيجية  بشراكتنا 
م��ع ش��رك��ة ه��ات��ف ليبيا 
ك���ون���ه���ا األس��������اس ف��ي 
الليبي  االتصاالت  قطاع 
تحتية  بنية  وام��ت��الك��ه��ا 
وتلبية  للتطوير  ق��اب��ل��ة 
االح���ت���ي���اج���ات اآلن���ي���ة 
ونسعى  والمستقبلية، 
طويلة  ع��الق��ة  إلق���ام���ة 
عليها  ت��س��ت��ن��د  األم�����د 
التكنولوجية  ابتكاراتنا 
وخ��ب��رات��ن��ا ال��ص��ن��اع��ي��ة 
وش��راك��ت��ن��ا ال��م��ل��ت��زم��ة. 
للعمل  متحمسون  إن��ن��ا 
ليبيا  ف��ي  شركائنا  م��ع 
الحلول  أفضل  ولتقديم 

الفعالة”. 
المبعوث  وأث��ن��ى  ه��ذا 
الخاص، سفير الواليات 
المتحدة إلى ليبيا السيد 
ري��ت��ش��ارد ن��ورالن��د على 
وق��ال:  االتفاقية  توقيع 
المتحدة  الواليات  إن   ”
رئيسيا  داع��م��ا  ستظل 
المجاالت  كل  في  لليبيا 
ت���ك���ون  إلن  وت����س����ع����ى 
قوي.  اقتصادي  شريك 
تتجهز  ليبيا  ب���أن  ن���رى 
بما  االع��م��ال  الستقبال 
ف����ي ذل�����ك األم��ري��ك��ي��ة 
االستقرار  بسبب  منها 
ال��س��ي��اس��ي ال��م��ت��زاي��د 
وال��ع��م��ل��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة. 
الشعب  جانب  إلى  نقف 
ال��ل��ي��ب��ي ال��س��اع��ي إل��ى 
وال��رخ��اء  الديمقراطية 

ومستقبل مستقر”.
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صافي  أن  للنف�ط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
مبيعات  م��ن  2021م  للعام  يونيو  شهر  اي���رادات 
النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية 
والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً 
العالمية،  واالسعار  اإلنتاج  في  وزي��ادة  قوي  بطلب 
حيث سجل مستوى 2,069,856,297.84 دوالر 
أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي 

وصلت الى 66,246,667.01 دوالر امريكي.
في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط عوائد 
دوالر   2,656,042.10 ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات  م��ن 

امريكي إضافًة الي 3,251,283.50 يورو .
من  ال��ص��اف��ي  اإلي�����راد  إج��م��ال��ي  أن  يعني  م��م��ا 
وصل  ق��د  االمريكي  ب��ال��دوالر  النفطية  المبيعات 
و  أمريكي،  دوالر   2,138,759,006.95 إل��ى 
3,251,283.50 يورو. في حين تم توجيه المتاح 
من المنتجات النفطية المكررة محلًيا للسوق المحلي 

بالكامل. 
المهندس مصطفى صنع  علق  الصدد  وفي هذا 
الله  رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قائاًل : "نجدد 
التنموية  العملية  محور  هو  النفط  ان  على  التأكيد 
 " ليبيا  الستقرار  قصوى  اولوية  ويمثل  البالد  في 
ق��ادرون  الله ودع��م الحكومة  " بعون من   : واض��اف 
 ، وزيادتها  اإلن��ت��اج  معدالت  على  المحافظة  على 
وفي سياق متصل اكد صنع الله بالقول " سنواصل 
العمل مع الحكومة لضمان ايرادات منتظمة للخزانة 
البنية  نالوا جهًدا في مساعينا لصيانة  ولن  العامة 
بالتنسيق مع  التحتية ونعول على دعم وزارة النفط 
وزارة المالية ووزارة التخطيط في توفير الميزانيات 

الالزمة لتنفيذ خططنا الطموحة . 
هذا ويُذكر ان ايرادات شهر يونيو التتضمن االتاوات 
 194,736,598.07 هناك  ان  كما  والضرائب 
مليون دوالر من ايرادات شهر مايو تم اظهارها في 
استحقاقها  تاريخ  ان  نتيجة  يونيو  شهر  تحصيالت 
الذي  االمر  يونيو،  بداية شهر  تزامن مع عطلة في 

يستوجب توثيقها في تاريخ تحصيلها .
التوقفات  م��ن  بالرغم  ال��زاوي��ة  مصفاة  أن  كما 
الطارئة اال انها ويتكاثف الجهود بين شركة الزاوية 
استمرت  للكهرباء  العامة  الشركة  و  النفط  لتكرير 
التكريرية  بالطاقة  التكرير  وح���دات  تشغيل  ف��ي 
برميل  الف   100 ال��  تجاوزت  للوحدتين  المتاحة 
يومي، مما خفف العبىء على استيراد المحروقات 
بالرغم من بعض التوقفات الطارئة نتيجة اختالالت 
في الكهرباء فضاًل عن شحنات من النفط الخام تم 
تحويلها الى محطة اوباري يتم تحمليها على الشركة 
العامة للكهرباء، والتي ُقِدرت قيمتها في شهر يونيو 

ب��� 24,437,070.10 دوالر أمريكي.
النفط  من  بكميات  مليته  شركة  تزويد  تم  ايضاً 
قيمتها  الكهربائية  الطاقه  توليد  ل��غ��رض  ال��خ��ام 
3,035,572.39 دوالر امريكي وتم تحمليها على 

الشركة ليصار الى تسويتها الحقا.
هذا وتستمر المؤسسة الوطنية للنفط في االعالن 
مع  النفط بكّل شفافية، وذلك تماشياً  عن عائدات 
مبادئها باإلفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في 
إلى  به  العمل  وواصلت   2018 يناير  منذ  انتهاجه 

يومنا هذا.

المؤسسة الوطنية للنفط تحقق 
إيرادات قياسية في شهر يونيو تجاوزت 

ال� 2.13 مليار دوالر أمريكي

وزير النفط يقول ان ليبيا قد ترفع انتاجها من النفط الى 1.6 مليون 
برميل يوميا اذا حصلت على الموازنة والتمويل الالزم

وزير االقتصاد يناقش الخارطة االستثمارية وخطة استكمال 
وتفعيل المشاريع االستثمارية المتوقفة

وكيل وزارة االقتصاد والتجارة للشؤون التجارية يتابع الخطوات التي اتخدت لتفعيل هيئة سوق المال ونشاطها

وزارة الموارد المائية تتوقع إصالح التسرب في الخط الناقل 
لمياه النهر الصناعي ) تازربو � بنغازي ( خالل ثالثة أسابيع

قال وزير النفط والغاز "محمد 
إنتاجها  ترفع  ليبيا قد  إن  عون" 
م��ل��ي��ون   "1.6" إل����ى  ال��ن��ف��ط��ي 
منتصف  بحلول  ي��وم��ًي��ا  برميل 
إذا حصلت على  ال��ع��ام2022  

التمويل الالزم. 
ال��وزي��ر ف��ي مقابلة    وذك���ر 

ال��وح��دة  حكومة  أن  صحافية 
الوطنية قدمت حتى اآلن أموااًل 
مليار   "1.48" بقيمة  ط��ارئ��ة 
الوطنية  للمؤسسة  ليبي  دينار 
للنفط، وبانتظار الموافقة على 
هذا  ل��زي��ادة  م��وازن��ة 2021  

الدعم .

عقد وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة  / 
بطرابلس  اجتماعاً   " الحويج  محمد 
يوم االربعاء الماضي مع عدد من رجال 
لمناقشة  االوض��اع  االع��م��ال  خصص 
ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  االق��ت��ص��ادي��ة  ودور 
وذلك  االستثمارية  الخارطة  تنفيذ  في 
االوضاع  لتحسين  ال��وزارة  خطة  ضمن 

االقتصادية .
وت���م خ���الل االج��ت��م��اع ع���رض مرئي 
الهيئة  وخ��ط��ة  االستثمارية  للخارطة 
وش���ؤون  االس��ت��ث��م��ار  لتشجيع  ال��ع��ام��ة 
وتفعيل  اس��ت��ك��م��ال  ف���ي  ال��خ��ص��خ��ص��ة 
وتنفيذ  المتوقفة  االستثمارية  المشاريع 
الجديدة بمناطق  المشروعات  عدد من 
م��ت��ف��رق��ة ب��ه��دف ت��وط��ي��ن ال��ص��ن��اع��ات 

وتحقيق التنمية االقتصادية. 
إلى   " الحويج  " محمد  الوزير  وأشار 

الوطنية تعمل على  الوحدة  أن  حكومة 
والمالية  النقدية  السياسات  توحيد 
والتجارية - وتفعيل األدوات المصرفية 
بها  المعمول  واللوائح  التشريعات  وفق 
بما يسهم في تسهيل اإلجراءات ويشجع 
المستثمر المحلي واألجنبي على دخول 
السوق الليبي وتنفيذ مشاريع استثمارية 
عجلة  تحريك  بهدف  المناطق  بكافة 

االقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
بحضور  عقد  االجتماع   أن   ويذكر 
ومدراء  التجارية  للشؤون  ال��وزارة  وكيل 
التجارية  وال��ش��ؤون  ال��دراس��ات  إدارات 
ال����وزارة  دي����وان  وم��دي��ر مكتب ش���ؤون 
والهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون 
الخصخصة ورئيس االتحاد العام لغرف 

التجارة والصناعة والزراعة  

عقد وكيل وزارة االقتصاد 
التجارية  للشؤون  والتجارة  
 - اب��وش��ي��ح��ة  س��ه��ي��ل  د   -
ونائب  رئيس  م��ع  اجتماعاً 
هيئة  إدارة  لجنة  وأع��ض��اء 
س��وق ال��م��ال  بمقر ال��وزارة 
عمل  خطة  بحث  خالله  تم 
التي  وال��خ��ط��وات  ال��ل��ج��ن��ة 
لتفعيل دورها في  اتخذتها  

دعم االقتصاد الوطني.
ك��م��ا ت��م م��ن��اق��ش��ة  خطة 

عمل الهيئة في تفعيل النظام 
ال���م���ال���ي غ��ي��ر ال��م��ص��رف��ي 
كنشاط الصكوك واالستثمار 
ون���ش���اط االي���ج���ار ال��م��ال��ي 

والتصنيف االئتماني. 
الوكيل على  وشدد السيد 
ض���رورة اإلس���راع ف��ي وضع 
هذه  لتفعيل  عملية  ب��رام��ج 

ودوره��ا  ألهميتها  األنشطة 
التمويل  توفير  ف��ي  ال��ب��ارز 
لعدة شرائح من المجتمع ، 

وزارة  دع�����م  أك�����د  ك���م���ا 
لهيئة  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد 
بدورها  للقيام  المال  س��وق 
أدوات  تفعيل  في  المحوري 
االس��ت��ث��م��ار وف���ق ال��خ��ارط��ة 
الرامية  للوزارة  االستثمارية 
ن���ح���و ت���ح���ق���ي���ق ال��ت��ن��م��ي��ة 

باالقتصاد الوطني.

ال���م���وارد  وزارة  ت��وق��ع��ت 
في  التسرب  إص��الح  المائية 
النهر  للمياه  ال��ن��اق��ل  ال��خ��ط 
بنغازي   � تازربو   ( الصناعي 
أوجلة  مدينة  م��ن  بالقرب   )
خ���الل ث��الث��ة أس��اب��ي��ع كحد 

أقصى .
اجتماع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
وزي����ر ال���م���وارد ال��م��ائ��ي��ة مع 
وإدارة  تنفيذ  ج��ه��از  رئ��ي��س 
ال��ن��ه��ر ال��ص��ن��اع��ي ب��م��دي��ن��ة 
اإلج���راءات  لمتابعة  بنغازي 
وال��ت��داب��ي��ر ال��ف��ن��ي��ة ال��الزم��ة 
بأعمال االصالحات للتسرب 
العمل  منطقة  تجفيف  بعد 
لتحديد حجم الخلل وأسباب 

التسرب وطرق الصيانة. 
وطالبت الوزارة المواطنين 

التعاون في ترشيد استهالك 
المياه والمحافظة عليها . 

النهر  إدارة جهاز  أن  يذكر 
وق��وع  اعلنت  ق��د  الصناعي 
الناقل  ال��خ��ط  ف��ي  ت��س��ري��ب 
للمياه )تازربو - بنغازي( قطر 
 +  170( بالمحطة  أمتار   4
بالقرب  الواقعة   )AV  211
من بوابة مدينة أوجلة، األمر 
الذي تسبب في إهدار كميات 

كبيرة من المياه. 
في  الجهاز  إدارة  وأك���دت 
ب��ي��ان ل��ه��ا أن ال��ع��م��ل ج��اري 
العمل،  منطقة  تجفيف  على 
للكشف على المسار لتحديد 
حجم الخلل وأسباب التسرب 
وط�����رق ال���ع���الج وال��ص��ي��ان��ة 

الواجب اتخاذها. 

بأن  عبدالرازق"  المبروك  محمد  الله  "فتح  أنا  أعلن 
تاريخ ميالدي الصحيح هو 1966م وليس كما ورد خطأ 
العائلة  ورق��ة  بطه-  المدني  السجل  بسجالت  1950م 
رقم  قيد   )408552( رقم  عائلة  كتيب   )1185( رقم 

. )5599000(

تعديل تاريخ ميالد
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النائب األول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي برئيس بلدية بنغازي

بلدية غدامس تجتمع لبحث ارتفاع حاالت كورونا بالمدينة 

بلدي جالو يورد مشغل خياطة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط

بلدي الكفرة يواصل حل مختنقات مياه الشرب 
وتخفيف معاناة االهالي بالمدينة

ال����ت����ق����ى ال���ن���ائ���ب 
حكومة  لرئيس  األول 
ال�����وح�����دة ال���وط���ن���ي���ة 
السيد/ حسين اعطية 
رئيس  م��ع   القطراني 
التسييري  ال��م��ج��ل��س 
السيد  بنغازي  لبلدية 
ع��م��ران  ال��ص��ق��ر  /م. 
ب����وج����واري ،ح��ي��ث تم 
خ���الل ه���ذا اإلج��ت��م��اع 
ُم��ن��اق��ش��ة اإلج�����راءات 
الُمتبعة من قبل البلدية 
تحصيل  الئحة  لوضع 
المحلية  اإلي�������رادات 
م���وض���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ من 
ح��ي��ث ج��ب��اي��ة ال��رس��وم 

ذات  وال�����ض�����رائ�����ب 
ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��م��ح��ل��ي��ة  
ل��ت��ك��ون أح����د رواف����د 
ت���م���وي���ل ال��م��ي��زان��ي��ة 
وذلك  للبلدية  السنوية 
ع���ن ط���ري���ق ال��ن��م��اذج 

وزارة  قبل  من  الُمعدة 
المالية .

على  التأكيد  تم  كما 
التدابير  ك��اف��ة  ات��خ��اذ 
حساب  بفتح  الُمتعلقة 
اإلي��رادات  لهذه  خاص 

والتأكيد على التصرف 
تنص  لما  طبقاً  فيها 
الُمحددة  اللوائح  عليه 

لذلك .
لملف  التطرق  وت��م   
النظافة العامة بالمدينة 

رفع  في  البلدية  ودور 
ال���ت���س���اق���ط ال��ي��وم��ي 
م����ن ال���ن���ف���اي���ات وف���ق 
لذلك  الُمعدة  الُخطط 
التجميع  ن��ق��اط  ع��ب��ر 
العام  والمكب  المؤقتة 
ب���م���ا ي��ض��م��ن ح��م��اي��ة 
والمحافظة  المواطنين 
والصحة  البيئة  على 
ال���ع���ام���ة م���ن ال��ت��ل��وث 
والحفاظ على المظهر 
ال���ع���ام ل��ل��م��دي��ن��ة من 
الساحات  نظافة  حيث 
وال��م��ي��ادي��ن وال���ُط���رق 
ال��س��ري��ع��ة واألح���ي���اء 

والمناطق السكنية .

غ��دام��س  ال��ب��ل��دي  المجلس  ع��ق��د 
لها  التي  الجهات  مع جميع  اجتماعاٌ 
كورونا  وباء  تفشي  بالحد من  عالقة 
وذلك بسبب وصول الحاالت المصابة 

إلى ارقام مزعجة .
اتخاذ  المواطنين   بالزام  وتطالب 
اعداد  وسيتم  االحترازية  االج��راءات 
بيان يتضمن اإلج��راءات الالزمة في 

الساعات القادمة.

استلم عضو المجلس البلدي لبلدية 
جالو ورئيس لجنة التنمية واالستثمار 
الشحاتي  أح��م��د  السيد  بالمجلس 
البلدي  المجلس  قام  خياطة  مشغل 
بتوريده عن طريق المؤسسة الوطنية 
للنفط من مديرية أمن الهالل النفطي 
وذلك بعد تحفظها على الشحنة أمنياً، 
بجزيل  المجلس  يتقدم  جهته  وم��ن 
اإلف��راج  ف��ي  ساهم  م��ن  لكل  الشكر 
عليه بدًء من األستاذ جبريل امغيربي 
وكافة ضباط ومنتسبين مديرية أمن 

الهالل النفطي وخصوصاً
العقيد  ال��م��دي��ري��ة  أم���ن  م��دي��ر   

المدير  صالح  والسيد  الكزة  إيهاب 
أف��راد  وأيضا  امحيور  ف��رج  والسيد 
عبد  النقيب  بالمديرية  النجدة  قسم 

الله البحيح ر. ع. ا سعيد بوخريص 
والشرطي  صالح  حبيب  والشرطي 

عبد المالك عيسى .

حل  التسييري  المجلس  يواصل 
وتخفيف  ال��ش��رب  م��ي��اه  مختنقات 
م��ع��ان��اة االه���ال���ي ف��ي ال��ع��دي��د من 
االحياء  وبعض  والضواحي  االحياء 
ويتحمل  ب��ع��ي��د  زم���ن  م��ن��ذ  ت��ع��ان��ي 
على  للحصول  يومية  اعباء  سكانها 
الحلول  بعض  أن  من  بالرغم  الماء 

ممكنة .
أح����د ه����ذه االح���ي���اء ه���و ال��ح��ي 
المنايع الذي قام  الشمالي بمنطقة 
خطوط  بتنفيذ  التسييري  المجلس 
مياه بطول 3كم بالتعاقد مع  شركة 

"شمس الربيع للمقاوالت " .
بتوفير وتركيب  كما قام المجلس 

مضخة على البئر وربطها اليوم على 
الشبكة اسهاما من المجلس في رفع 

المعاناة على سكان الحي .
وينوه المجلس الى انه ماضٍ  في 
خطته ويطمئن الجميع بأنه مستمر 
في حل المختنقات بما يتاح له من 

امكانيات

عقد بديوان المجلس البلدي اجتماعاً 
ضم لجنة األزمات والطوارئ بالبلدية 
المستشفيات  م����دراء  م��ن  ع���دد  م��ع 
ال��ق��روي��ة وال��م��راك��ز 
ال��ص��ح��ي��ة ب��ال��ب��ل��دي��ة 
ال��خ��دم��ات  وإدارة 

الصحية زليتن .
االج���ت���م���اع ت��رك��ز 
تكاثف  ض���رورة  على 
ال���ج���ه���ود م����ن أج���ل 
بالغويالت  )ج���(  العزل  قسم  تشغيل 
والطبية  الطبية  ال��ع��ن��اص��ر  وت��وف��ي��ر 

المساعدة لتشغيله.
استعدادهم  على  الحاضرون  وأك��د 
إدارت��ه  م��ع  التواصل  و  القسم  لدعم 
والطبية  الطبية  ال��ع��ن��اص��ر  لتوفير 
آلية  وض��ع  ف��ي  وال��ت��ع��اون  المساعدة 

لتدريبهم

التسييري  المجلس  رئيس  استقبل 
بوالخطابية  فرج  السيد  طبرق  لبلدية 
بمكتبه الرائد محمد فرج اجويدة رئيس 
الشكر  لتقديم  المدينة  شرطة  مركز 
العاملين  ول��ك��ل  ل��ه 
ب����ال����م����رك����ز ع��ل��ى 
المبذولة  جهودهم 
ل��ح��ل ال��ك��ث��ي��ر من 

القضايا .
لكل  شكره  وق��دم 
األج����ه����زة األم��ن��ي��ة 
داخ��ل  األم��ن  ف��رض  ف��ي  تساهم  التي 

المدينة.
المجلس  عضو  االجتماع  كما حضر 
التسييري لبلدية طبرق السيد منصور 

امداوي.

اجتماع لجنة األزمة 
والطوارئ ببلدية زليتن

بوالخطابية : يستقبل محمد اجويدة 
رئيس مركز شرطة المدينة بطبرق
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مختار المعداني : يبحت مع رؤساء المجلس االجتماعي 
بسرت ملف الصحة ونقص المحروقات بالمدينة

بلدي أوجلة.. يبحث تنفيذ مشاريع استثمارية لدعم 
األسر المحتاجة والمؤسسات الخيرية بالمدينة

سرت  بلدية  عميد  ألتقى 
بقاعة  ال��م��ع��دان��ي  م��خ��ت��ار 
م���راق���ب���ة ال��ت��ع��ل��ي��م س���رت 
ب��ح��ض��ور ع��ض��و ال��م��ج��ل��س 
أوحيده  غيث  سرت  البلدي 
المجلس  وأعضاء  رئيس  مع 
و  س��رت  لقبائل  االجتماعي 
والتعمير  اإلس��ك��ان  م��راق��ب 

سرت رافع العبدلي

عميد  خ��الل��ه��ا  أوض�����ح 
البلدية أخر التطورات الوضع 
الخدمي داخل المدينة منها 
و  ال��م��ح��روق��ات  نقص  ملف 
تعويضات 2011 و 2016 
و الصحة وماهي اإلجراءات 
بلدية  اتخذتها  التي  العاجلة 
س���رت ل��رف��ع ال��م��ع��ان��ة عن 

المواطن بسرت .

عقد بقاعة االجتماعات بمقر ديوان 
ضم  اجتماع  أوج��ل��ة  البلدي  المجلس 
عضو  أبحيري  صالح  عبدالله  السيد 
المجلس البلدي أوجلة والسيدة فضيلة 
صالح بترون عضو المجلس البلدي عن 
المرأة مع عدد من الشخصيات  شؤون 

وهم:
الشؤون  بترون عضو  عبدالله محمد 

القانونية بالمجلس البلدي أوجلة.
فوزية عبدالله عضو الشؤون القانونية 

بمكتب شؤون المرأة بالمجلس.
عائشة ابراهيم ابحيري مديرة جمعية 

نلتقي لنرتقي 
جمعية  مديرة  قبابو  ابراهيم  فتحية 

فاطمة الزهراء الخيرية 
محمود شيفوت مندوب الهيئة الليبية 

لإلغاثة 
ومناقشة  لبحث  االجتماع  وج��اء 

داخ��ل  استثمارية  مشاريع  تنفيذ 
األس��ر  لدعم  تهدف  أوج��ل��ة  بلدية 
المحتاجة بالمقام األول والجمعيات 

الخيرية.
األف��ك��ار  م��ن  العديد  ط��رح  ت��م  حيث 

من قبل الحضور وتم مناقشتها، واتفق 
في  األولوية  يكون  ان  على  المجتمعون 
المشاريع  تلك  والتوظيف في  اإلشراف 
حال إنجازها سيكون ألفراد من األسر 

المحتاجة.

أداء  ل����إلج����راءات  اس��ت��ك��م��اال 
اليمين القانوني لمخاتير 
قام  بالبلدية  المحالت 
مختار  ال��ب��ل��دي��ة  ع��م��ي��د 
أداء  الجديد  تهاال  محلة 
أم��ام  ال��ق��ان��ون��ي  اليمين 

العميد وأعضاء المجلس البلدي.

األص��اب��ع��ة  ب��ل��دي��ة  عميد  ع��ق��د 
الشرتاع"، اجتماًعا موسًعا  "سعد 
بقطاعات  المكاتب  مديري  ضم 
ال��م��ال��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��خ��دم��ات 

الصحية.
كما حضر االجتماع الذي عقد 
ي��وم األرب��ع��اء ال��م��اض��ي، العمل 
والشؤون  واالقتصاد  والتأهيل، 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وال���م���واص���الت 
والشباب  وال��ث��ق��اف��ة  وال���زراع���ة 
واالت�����ص�����االت وم���دي���ر دائ����رة 
ال��ك��ه��رب��اء األص��اب��ع��ة، وم��دي��ري 
ال��ع��ام  األص��اب��ع��ة  مستشفيي 

وجندوبة القروي.
وأف���اد م��راس��ل وك��ال��ة األن��ب��اء 
إن  األص��اب��ع��ة،  بمدينة  الليبية 
االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د ب��دي��وان 
على  ت��رك��ز  ال��ب��ل��دي؛  المجلس 
مناقشة العديد من الموضوعات 
بهذه  العمل  بسّير  تتعلق  التي 
على  وال���ت���ع���رف  ال���ق���ط���اع���ات، 
ال��م��ش��اك��ل وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي 
اإلج���راءات  ومتابعة  تواجهها، 
كورونا  فيروس  من  االحترازية 

والمتخذة من كل مكتب. 

مختار محلة تهاال 
الجديد يؤدي اليمين 

القانوني بغات

اجتماع موسع ببلدية 
األصابعة لمناقشة سّير 

العمل بالمدينة
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ثقافية

حفل تأبين للفنان الراحل 
هيثم درباش المجبري

التضاد عندما يتحول إلى ثقافة.. النزول.. صعودًا

الخميس  ي���وم  م��س��اء  أق��ي��م 
2021.07.22م  ال��م��واف��ق 
تأبين  ح��ف��ل  ب��ن��غ��ازي  بمدينة 
أبريك  هيثم  ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان 
إنتقل  ال��ذي  المجبري  درب��اش 
متأثر بجراحه  رب��ه  إل��ى ج��وار 
إثراء إصابته بمقذوف عشوائي 

في منطقة الليثي.
التأبين بحضور  وأقيم حفل 
والمثقفين  الفنانين  من  عدد 

إدارة  وم���دي���ر  واإلع���الم���ي���ن، 
ال��ت��وج��ي��ه ال��م��ع��ن��وي ب��ال��ق��وات 
المسلحة، ورئيس ديوان وزارة 
المعرفية  والتنمية  الثقافة 
والمدير  الشرقية،  بالمنطقة 
برنيق  ل��م��ؤس��س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وأق��ارب  واإلع���الم،  للصحافة 
الفقيد،  وج��ي��ران  وأص���دق���اء 
من  ع��دد  التأبين  في  والقيت 
تقديم  تناولت  التى  الكلمات 

الراحل  الفنان  لعائلة  التعازي 
ما  وذك��ر  ومحبيه  وأصدقائه 
ثقافي  إرث  من  الفقيد  تركه 
م���ن األع���م���ال ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
التي  وال��ك��وم��ي��دي��ا  ال��درام��ي��ة 
الليبي  المجتمع  تتناول قضايا 
المتحدثون على أخالق  وأثنى 
تعامله  ف��ي  الطيبة  ال��راح��ل 
واإلعالمي  الفني  الوسط  مع 

والثقافي.

■ بقلم: الصديق ابريك بودوارة
في علم اللغة، أن هناك اختراعاً خطيراً اسمه " 
التضاد اللغوي"، وهو يعني أن تحمل المفردة الواحدة 

المعنى وضده في نفس الوقت.
األنباري  القاسم  بن  محمد  أبوبكر  أحصى  وقد 
أكثر من 400 من هذه األلفاظ " ذات الوجهين"، في 
كتابه الشهير " األضداد". ) تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت (، وقد ذكر 
فيه ما يكفي على التدليل بأن كلمة واحدة قد تعطي 
المعنى، وقد توحي بعكس المعنى أيضاً، وهذا ثراء 
لغوي يصل إلى حد الترف إذا ما تعلق األمر باللغة، 
متعلقاً  األمر  كان  ما  إذا  المقاييس  بكل  كارثة  لكنه 

بالثقافة .
المبنى  أن  منه  واس��ع،  بحر  اللغة  في  والتضاد 
واحد والمعنى مختلف، ومنه أيضاً أن المبنى مختلف 
والمعنى كذلك، ومنه تخريجات وأقسام وانواع تفنن 
تفنن  من  ومنهم  وتبويبها،  تصنيفها  في  اللغة  علماء 
من  وجودها  ورفض  واستبعادها  انكارها  في  أيضاً 
األساس، وليس هنا موضع نقاش قضية لغوية كهذه. 
لكن الذي يعنيني في هذه االفتتاحية هو ذلك الخطر 
في  منهجاً  اللغة  في  التضاد  يصبح  أن  وراء  الكامن 
الناس  بسياسة  للمشتغلين  حياًة  واسلوب  الثقافة، 
واقتصادهم وفكرهم ومالمح حياتهم اليومية بشكٍل 

عام. 
ليكبر التضاد كما أراد، ولينتعش ويزدهر كما شاء 
بمعنيين،  "الرجاء"  مثل  كلمة  ولتصبح  االنتعاش،  له 
هما "الشك" و "اليقين"، أو لتتحول كلمة أخرى مثل 
"أغاث"،  بمعنى  إلى سكين ذي حدين فتصبح  "فزع" 
وكذلك بمعنى "استغاث"، أو لتنتحل كلمة مثل "الناهل" 
صفتين متناقضتين في الوقت نفسه، فتصبح بمعنى 
"شرب حتى ارتوى"، وتصبح أيضاً بمعنى "العطشان" 

 .
األمر  تعلق  ما  إذا  ش��يء  في  يعنيني  ال  ه��ذا  كل 
للقلق  مدعاًة  يصبح  سوف  لكنه  وقواعدها،  باللغة 
إذا ما تعلق بالمفاهيم األساسية التي نعتمدها تجاه 

القضايا التي نعيشها اآلن .
أن تعيش، وأن تتعايش : 

التقارب  هذا  رغم  االثنين،  بين  مريع  ف��ارق  ثمة 
الكبير بينهما في الحروف المستعملة، شيء يذكرنا 
نعيش  حقاً  فنحن  ومعانيه،  التضاد  إل��ى  بنا  ويعود 
أزمات متعددة، ومهما تعددت األخطار الناجمة عن 
ذلك، فإن الخطر األكبر يظل في أن نصل إلى فكرة 
أن "نتعايش" مع هذه األخطار، وأن تتعايش مع كارثة 
فهذا خطأ ال يماثله إال أن تتعايش مع ذئب . ولكم أن 

تتخيلوا الوضع .
المجال،  هذا  في  خطراً  أقل  الذئب  الواقع،  في 
فلم يسجل التاريخ يوماً على ذئٍب أنه صّرح لوسائل 
االعالم أنه ليس ذئباً، أو أنه زّور هويته وادعى أنه 
انه ذئب. البشر يفعلون ذلك، ولهذا  شيء آخر غير 
تختلط األمور وتنتحل حتى الحروف المتراصة هوية 
الكلمة  بنفس  لنفاجأ  التضاد  عندئٍذ  ويولد  بعضها، 
تعطي معنين متضادين، شيء اشبه بخيبة األمل، أن 
تمضي عمرك وأنت تعتقد بمعنى معين لكلمة معينة، 
فإذا ما بلغت الخمسين أو جاوزتها فوجئت بأن لهذه 
تظنه،  كنت  ما  عن  تماماً  آخر مختلف  الكلمة معنى 
عمٍر  عن  ليعوضك  إذن  جديٍد  بعمٍر  تأتي  أين  فمن 

مضى في اعتقاٍد بان لك أنه الخطأ .

من أين تأتي بعمٍر جديد ليعوضك عن اعتقادك 
عشرات  قضينا  وق��د   ،" جلل   " مثل  بكلمة  الخطأ 
ثاني  ال  واح��داً  معنى  لها  بأن  نعتقد  ونحن  السنين 
والمصاب  الجلل،  فاألمر  الخطير،  العظيم  وهو  له، 
الجلل، كلها كنا نظن أنها ال تعني سوى األمر الخطير، 
والمصاب العظيم الفادح، وأن "الحارث بن وعلة" كان 
صفوحاً وهو يعفو فقط ويصفح عن الذنوب العظيمة 
ألعداءه ألنه عظيم بدوره، والعظيم ال يعفو إال على 
العظيم من األخطاء التي ارتكبت بحقه، وأنك طالما 

تمثلت ببيته الرائع وهو يفتخر : 
فلئن عفوُت ألعفون جلاًل .. ولئن سطوُت ألوهنن 

عظمي
قومي هم قتلوا أميم أخي .. فإذا رميُت يصيبني 

سهمي .
فإذا بالعمر يمضي لنكتشف أن هناك بيتاً نسبه 
صاحب "لسان العرب" للشاعر الجاهلي "لبيد: يقول 

فيه وبالحرف الواحد : 
يسعى  والفتى   .. جلل  الموت  خال  ما  ش��يء  كل 

ويلهيه األمل
كاماًل ضاع، وأنت تعتقد معنى  تكتشف أن عمراً 
المزيد  عن  تبحث  مضيت  ولو  "جلل"،  لكلمة  وحيداً 
والكتشفت  بها،  عامرًة  أيامك  لوجدت  الخيبات  من 
أنك مخدوع كبير، وأن لمئات الكلمات معاٍن مضادة 
تحسن  أن  اآلن  لك  فكيف   ، تعتقده  كنت  لما  تماماً 

الظن بالكالم ؟
وطالما جرنا الحديث إلى الظن، فلماذا نستثنيه 
هو اآلخر، وقد اكتشفت ايها المخدوع أنه أيضاً كلمة 
ذات معنين، ولعلك لن تغفر لأنباري ايقاظه لك من 

غفلتك وهو يخبرك بأن اآلية الكريمة التي تقول : 
(ال���ِذي���َن ي��ُظ��ن��وَن أن��ُه��م م��الق��و ال��ل��ِه) إن��م��ا تعني 
لن  فالله  رب��ه��م،  م��الق��اة  م��ن  يتقينون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك 
فرعون  وأن  لقاءه،  في  يشكون  قوماً  بالتأكيد  يمدح 
ُموَسى  يا  ألُظنك  (إنيِّ  قائاًل:  موسى  عندما خاطب 
مسُحوراً)، إن الظن هنا يتراوح معناه بين اليقين وبين 
والحيرة  واح��دة،  والكلمة  مختلف،  فالمعنى  الشك، 
تبلغ مداها وخيبة األمل في أحادية المعنى ال نهاية 
نتعايش  أم  مماثلة  أمل  خيبة  اآلن  نعيش  فهل   . لها 

ونرضى ونسلم بواقع األمر وطبيعة الحال ؟ 
نتعايش  أن نعيش مأساة ما نحن فيه شيء، وأن 
مع المأساة مصيبة، فكل ما حولنا اآلن أصبح صفحة 
أصبحت  الكلمات  وكل  القديم،  األنباري  كتاب  في 
مراوغة تحمل المعنى وضده، وكل الشواهد صارت 
تبيع مواقفها على العلن، وكل الشهود أصبحوا يدلون 
بشهاداتهم كما يرغب القاضي ال كما تريد الحقيقة .

يعني  قد  مصطلحاً  أصبح  السلمي،  فالتعايش 
نموذجاً  ص��ار  واق��ع��اً  لكنه  مستقرة،  وح��ي��اًة  سالماً 
الشرائح،  بقية  على  المجتمع  من  شريحة  الستبداد 
يوحي  مصطلح  من  فتحول  الحضارات"  "ح��وار  أما 
ازدراء  إلى  للحوار،  مشرعة  واب��واب  وابحاث  بكتٍب 
وحامالت طائرات وقصف وغارات ليلية، فيما ارتدى 
عنه  غريبة  عباءة  اآلخ��ر"  مع  اآلراء  "تبادل  مصطلح 
يبتلع  المخالف حتى  الرأي  وجه  في  بالصراخ  تقول 

اآلخر لسانه .
االتجاه يفقد وجهته : 

الطريق،  وجهة  على  السهم  رأس  ي��دل  ما  ع��ادًة 
ولكن، ماذا يفعل المسافر إذا راوغه السهم براسين؟ 
يخبره كل راس بأن طريقه من هنا، وأنه سيخطيء 

الخطأ مالم  الوجهة، وأن كل وجهة هي  يتبع  لم  إذا 
تذعن لرأسه المريب ؟

نعيشه،  الذي  الحال  واقع  تصوير  بالضبط  هذا 
والذي يجب أن ال نقع في خطأ التعايش معه، ولو كلفنا 
ذلك كل  ما نملك من يقين .إذ أن ثقافة الديمقراطية 
التي نعيشها أصبحت كسهم برأسين، السهم واحد، 
لكن االتجاه مختلف، تضاد لم يخبرنا عنه األنباري 
الديمقراطية،  ليست هي منهج  التاريخ  بعد، فعقلية 
ونحن الزلنا مصرين على ارتداء العباءة دون أن ننتبه 

إلى أن مقاس العباءة  ال يناسب الجسد .
أصبحت  فقد  نعيشها  التي  ال��ح��وار  ثقافة  أم��ا 
بدورها ضرورة ال يشعر بضرورة وجودها أحد، وربما 
اصيبت هي األخرى باالرتباك وهي تشاهدنا نصرخ 
في الشوارع مطالبين بها، ونمأ صفحات الكتب بكاًء 
في  لكننا  القصائد،  موتها  في  ونؤلف  غيابها،  على 
الوقت نفسه نأكل بعضنا حقداً كلما تحاورنا، ونقتل 
األحداث  أثبتت  وقد  مسبوقة،  غير  بوحشيٍة  بعضنا 
أننا فقدنا تماماً اآللية الالزمة لحواٍر مستنير يستمع 

إلى اآلخر أكثر من استماعه لنقسه .
يتجسد  بدأ  األمل  يمكن تصوره من خيبة  ما  كل 
عهداً  أن  جميعاً  اعتقدنا  ال��ذي  الوقت  وف��ي  اآلن، 
مطالعة  تكفي  اآلخر  وتقبل  الرأي  من حرية  جديداً 
الفيس  عبر  العرب  المستخدمين  لحوارات  سريعة 
أو تويتر، لتدرك مقدار التشنج والتوتر وحدة الطبع 
يتصاعد  ال��ذي  القلق  وت��وات��ر  المجابهة  وش��راس��ة 
ساحة  بعدها  الحوار  ليغدو  مثالية  رع��ب  بمتوالية 
بعضهم،  على  النعوت  بأقذر  أصحابها  يجود  حرب 
لتكتشف أن هذا العهد الذي تمنيناه جديداً مختلفاً، 
انقضى قبله،  الذي  للعهد  ما هو إال نسخة مطابقة 
ماليين  إل��ى  هنا  تحولوا  الزائلين  الطغاة  أن  غير 
المستبدة  الحكومات  أن  وغير   ، المتشابهة  النماذج 
من  العامة  ص��دور  لتسكن  الفخمة  مقراتها  غ��ادرت 
الناس، وغير أن وسائل االعالم المأجورة استبدلت 
مقراتها المشبوهة بألسنة بشر عاديين ال عالقة لهم 
بنظام الحكم من قريٍب وال من بعيد، لكنهم استعاروا 
مع  التعامل  نمطية  وكل  الحوار،  في  آلياته  كل  منه 
اآلخر من إقصاء وترهيب وتهميش، حتى أنك يمكن 
أن تستمتع لمظفر النواب من جديد وهو يتأوه وجعاً : 

العرب األعراب من البحر إلى البحر بخير ..
واسرائيل ترش علينا ماء الورد وأنت تراقبني .

مبسوط ال شك ..
أنا والله كذلك .

اكتب ما شئت بما شئت لمن شئت ..
ولكن، وجهك للحائط أرجوك .

ليس لشيء .. تشكيلة وجهك ال تعجبني . 
وعندما تعرف أن مظفر ألقى هذه القصيدة آلخر 
مرة في عام 2001 ، أي منذ عشرين عاماً من اآلن. 
أن ال شيء  اآلن  تكتشف  ثورات عارمة  وبعد خمس 
تغير، وأن ثقافة الحيرة أورقت ونمت لها فروع جديدة 
في هذا الوطن الكبير، وأن تضاد المعاني مع تشابه 
الكلمات قد أحدث المزيد من االرتباك في المشهد، 
وأن التالعب بالمفردات أصبح علماً يختص به علماء 
من نوٍع جديد، علماء عرفوا أن اختالف المعنى مع 
فعل  لممارسة  سر  كلمة  يكون  قد  الحروف  تشابه 
ابن  إليه  يتوصل  لم  هيمنة على اآلخر، وهو اختراع 
األنباري، ولن يتوصل، ولو ألف وكتب في ذلك ألف 

كتاب .

نعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية 
بحكومة الوحدة الوطنية ببالغ الحزن 
ال��ك��ات��ب واألدي�����ب يوسف  واألس�����ى، 
الشريف الذي وافاه األجل بعد صراع 

مع المرض، في مدينة طرابلس. 
والكاتب يوسف الشريف من مواليد 
على  حاصل   1938 سنة  طرابلس 
اإلجتماع  علم  في  الجامعية  الشهادة 
وبداء مسيرته األدبية حيت كان  عضو 
الليبية. عضو  والكتاب  األدباء  رابطة 
لجنة  عضو  ال��ع��رب.  الكتاب  ات��ح��اد 
الطفل باتحاد الكتاب. بدأ النشر في 
تولى  1959م  سنة  القصيرة  القصة 
األربعة  الفصول  مجلة  تحرير  رئاسة 
برابطة األدباء والكتاب الليبية. شارك 
والندوات  الملتقيات  من  العديد  في 
األدبية بالداخل والخارج ترأس لجنة 
إجازة النصوص المسرحية بالمؤسسة 
أو  بالبحث  ش���ارك  للمسرح  العامة 
ثقافة  تناولت  ملتقيات  في  الدراسة 
األطفال  قصص  يعد  وأدب���ه.  الطفل 
يكتب  كتابتها.  جانب  إل��ى  تلفزيونيا 
ال��م��ق��ال��ة وال����دراس����ة ف���ي ال��ق��ض��اي��ا 
االج��ت��م��اع��ي��ة واألدب���ي���ة ان��ط��الق��ا من 
عقيدة ثابتة تؤمن بأن الثقافة وطن.. 
للقصة  ال��دول��ة  جائزة  على  وتحصل 
القصيرة  وأخيرا على جائزة األبداع 

الثقافي من وزارة الثقافة.  
وع��ل��ى إث��ر ه��ذا ال��م��ص��اب الجلل، 
تتقدم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية 
ب��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة  بأحر 
وذويه  أسرته  إلى  والمواساة  التعازي 
لهم  راجية  والثقافي  الفني  وللوسط 
جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء 
فسيح  وأسكنه  الفقيد  الله  رح��م 

جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعي 
الكاتب واألديب يوسف الشريف
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ألف جرح

فهرس العمر

مّرِت األعواُم َتتَرى كالسَراْب
وأنا الظمآُن حولي ألُف غاْب
ها  تتالَشى ُمضَغتي في ُجبِّ

في جفاِف الروح من نهِش الذئاب
ألُف حزٍن يتراءى حينها 

حين حّل الذئُب واإلنسان غاب
ألُف جرٍح 

وحدِتي اختَصْت بِه
قلبَي المملوء خوفا و ِحراب

آِه ما أصعَب ما قد مّر بي
- وأنا الصحراء - بؤًسا كُغراب

َفْهَرُس الُعمِر -قْبَل أْن َيْبُلَغ الُعْمُر 
قاِء الّتفاِصيَل-  طاعٌن في الشَّ

ُروُب.. المواويُل الُخطى.. اآللُة الدُّ
الّنهايات.. رقصُة األرجاِء
ماِء َتصعُد أرواُح ًما للسَّ ُسلَّ
ماِء ًما للسَّ الَمجانيِن ُسلَّ

ال تعّوْل على الَمَسامِع َما َلْم
َتْخُط للُمْشَتَهى على اْسِتْحياِء

ِر َما َلْم ال تعّوْل على الّتصوُّ
َل ماِء ْل عَلْيَك َشالَّ َيَتنزَّ

جوَم فؤاٌد ُمنِعٌش أن َيرى النُّ
ماِء  ُقَبَل األرِض في َجِبيِن السَّ
هل أنا طيُنها؟ َوَهْل ِهَي َماِئي؟

ألَهمْتِني َتْشِكيَلُة األْشَياِء
ي  فاْمَتهنُت الَحَياَة.. أْي أْن أَغنِّ

ا أْو أْن أحبَّ ِغَنائي الُحبَّ إمَّ
عاَدِة أحياًنا َيحَفُل الَمرُء بالسَّ

وَيحَظى بَهْدأٍة من َصَفاِء
ا ِبَلحَظٍة ِهي َقْرٌن ُمْستلّذً

ْمراِء في َمواِزيِن الِحكَمِة السَّ
ْق في أّي َشْيٍء، تكِفيه لم ُيَدقِّ

ُة القلِب وانِتشاُر الَهواِء َدقَّ
ي ي ُيَغنِّ َجلِّ ُهَو في َلحَظِة التَّ
اَل لَشْيٍء إاّل ألْجِل الِغَناِء\

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم : هود األماني 

أي���ام

مصدر ُقوتنا

■ بقلم : صفاء يونس 

■ بقلم : ِوصال اليمني 

السادسة والنصف صباحا 
حتى  التوقيت  هذا  في  يوم  كل  أستقيظ 
كوشة  سفنز  على  ال��ل��ح��اق  م��ن  أتمكن 

الصفار قبل الذهاب للعمل 
كنت أقطن مع جدي في زنقة باي بنغازي 
وأركض بين األزقة الحقا رائحة السفنز 
أتناوله  بشير  عمي  أي��ادي  من  بالدحي 
بريد  في  عملي  إلى  وأذه��ب  شراهة  بكل 

ميدان الجزائر. 
مكاتيب  الحقيبة  في  معي  أحمل  كنت 
أخرى  تارة  وأشواقا  تارة  مشاعرًا  تحوي 
في  مفرحة  أخبارا  وربما  وأحزان،  ودموع 

بعض األحيان 
من  أح���ر  ع��ل��ى  ينتظرني  ال��ب��ع��ض  ك���ان 
الجمر والبعض اآلخر ال يهتم بتاتًا حتى 

لمروري، 
كنت أهوى نسائم طرابلس وأعشق سماع 

الياسمين  زه��رة  يا  فكرتينا  يغني  حين 
فكرتينا في بسمته وأيام من ماضينا

وفريد األطرش 
الحياة غنوة ما  الحياة حلوة بس نفهمها 

أحلى أنغامها 
حيث  عظيما  شيئا  الراديو  حقبة  كانت 
في  راديو  امتلكو  من  أوائل  من  جدي  كان 
وكأنه  يخبئه  وك��ان  الخمسينات  مطلع 

كنز. 
ك��ب��ي��ر وي��س��ت��م��ع ل��ه وك��أن��ه ه��ن��اك من 
تجلس  ب��أن  ألم��ي  يسمح  وال  سيسرقه 
بجانبه عند سماعه فكان يعتقد أن من 
تقول  حين  أمي  صوت  سيسمع  بالمذياع 

يا حاج سالم:
الطاسة واتية 

وصواني  أمي  بجانب  الظهيرة  كانت  فقد 
المركرك  الشاهي  ب��راد  ورائحة  الكعك 

فوق الجمر األحب إلى قلبي.
تطرقت  )الحديث(  الهدرزة  سياق  وفي 

مهنة  ولدي  شابًا  أصبحت  أنني  إلى  أمي 
عروسًا  لي  تختار  أن  الوقت  ح��ان  فقد 

شابة تكمل نصف ديني، 
جميعهم  جيلي  م��ن  عمومتي  ف���أوالد 

أصبحو أباء وسبقوني إلى عش الزوجية
بنت الال نورية والباي عمر، 

وال��خ��الل  التخليلة  ت��س��ت��اه��ل  غ��زال��ة 
بشنبيره 

وبنت عز ومن باب بحر ماعندك ماتقول 
شن  أنت  ماتبي  كيف  متعلمه  وراهي  فيها 

قولك 
وبسبب العادات والتقاليد والتربية فكان 

كالم األهل أوامر تنفذ 
قولك  بالقول  إال)  ال��رد  تستطيع  ف��ال 

والشور شور سيدي(
مصر  ف��ي  الحقوق  ي��درس  ع��ادل  أخ��ي    
حقوق  ع��ن  ي��داف��ع  أف��وك��ات��و  ليصبح 
يسعى  الذي  أبي  حلم  فهذا  المظلومين 

لتحقيقه 
ويرسل المكاتيب ويغيب باألشهر، إال أننا 
كنا ننتظر خبر انتهائه من دراسته بفارغ 

الصبر. 
وتمت خطبتي البنة الباي عمر األستاذة 
مسمى،  ع��ل��ى  اس���م  جميلة  ج��م��ي��ل��ة،  
معهد  من  معلمات  دبلوم  على  متحصلة 
المعلمات في دمشق وكانت على قدر من 
العلم والثقافة، زوجة مثالية بالنسبة لي 
في  ال��خ��ط��ب��ة  ب��ع��د  االول  ل��ق��اءن��ا  ك���ان 

جردينة الغزالة فهي تعشق هذا المكان،
كنا نتحدث عن كل شيء ونتناقش كثيرا 
حول التاريخ فلدي معلومات كثيرة بقدر 

ما درست هي ،
التي  ال��ص��ح��راء  حكايا  عليها  قصصت 
وحياتهم  الطوارق  عن  جدي  يرويها  كان 

الوعرة عن ماغاديت وجبال أكاكوس
بعد مرور شهرين قرر عادل زيارتنا للمرة 

األولى منذ رحيله، وقررت أمي أن ال تفوت 
للحديث  الخطابة  الستدعاء  الفرصة 

عن العرائس اللواتي في حوزتها للزواج، 
كاط  زب��ون  واشترى  سبقها  قد  أبي  كان 
الحبل  أنت  لي  وقالي  الجديد  للعريس 
على الجرار عمك الحاج علي يراجي فيك 

يأخذ القياسات وزايتلك لون الباشوات
واني خديت معرقة وفرملة الالجا

وضعوه تحت األمر الواقع قبل أن يتهرب 
ق������ال: اس���ت���اح���ش���ت ج���ن���ان ال����ن����وار، 
 .. الصفار  ،وك��وش��ة  بونو  دي  وق��االري��ا 
وح��م��ام درغ���وت،وب���اب ب��ح��ر،وال��زاوي��ة 

الكبيرة،وجامع ميزران
مولد  ون��ب��ي  فيه  الفاتحة  ن��دي��ر  نبي 

وسهارى مألوف 
لولدي يتحاكو  نبي كسوة  واني  الله  الله 

بيها باب بحر كلها 
حتى  يحضر  كله  فاطمه  لال  يا  حاضر 

الزكار يضرب ليل نهار 
وقالو  بحر  باب  بيه  تحاكو  عرس  وصار 
الال فاطمه دارت هكي في عرس أماال في 

عرس السلطان شن بدير 
كنت قد اشتقت إلى جميلة فقررت المرور 

لرؤياها فنحن على موعد مع الغروب. 
وعطتني  ال��روش��ن  ش��ق  م��ن  عليا  وب��ان��ت 

مكتوب 
قالت بوفرملة حمراء تقول عقيقة : حير 

منامي ودارلي الشهيقة 
الطرابلسية،  ال��ب��وق��االت  تعشق  كانت 

وتسمعني دائما منها، 
هذه المرة كنت شحيحا أكثر منها فقررت 

القول ال الكتابة 
وقلت  زنزاري  القفطان  قدها  على  قست 
امتى نحوزك  لها يابنت الحسب والنسب 
أم  م��ب��ارك  ي��وم  ف��ي  وتصبحي  داري  ف��ي 

صغاري.

ل�ِ  و  بقاَياها،  و  الحرب  ل���ِ  مكان  ال  حيُث  ُهناك 
ِف��ي لحظاِت  ال��َب��واس��ل  أص���وات ُص���راخ ج��ُن��ودك 
العصافير  ِلزقزقة  العدّو،  على  بانِتصاِرهم  الَفرح 
الّصاخبة - فزًعا - ِفي ساعات الصباِح الَباكر رهبًة 
حيُث  ُهناك  ُفوقها،  الُمتساِقطة  الصواِريخ  من 
ِفي  طاِرئة  عسكريٍة  اجتماَعات  طاِولة  ُتوجد  ال 
ذهنك  وِفي  ُمسرًعا،   إليها  تذهب  الَظالم،  خفايا 

ُهم سلم ِمن ُكل ُسوء يارب"  تُقول " الَلّ
والّسِكينة،  المغِفرة،  الرحَمة،  تجد  حيُث  ُهناك 
ُروحك  خطفت  التي  عينة  الَلّ الحرب  عن  بعيًدا 
و  الصاِرمة،  أوِم���رك  عن  بعيًدا  َب��اك��ًرا،  الّطاهرة 

استشهاِد  على  ُحزن  لحظة  ِفي  القريبة  دُموعك 
أحد أبنائك.

ُهناك ستناُم بُهدوٍء إلى يوم الِحساب، ُهناك حيُث 
أنَت فقط، يا فهُدنا..

أّما ُهنا سُنبِكيك الدهر، دون أن تتعوض خسارِتنا 
علينا  مّر  َوفاتك  خبر  ا؛  حًقّ ا،  حّقً فيَك،  الَفاِدحة 
ُنحاول  ساِكنة..  لحظٍة  ِف��ي  ق��وي  إع��ص��اٍر  م��رور 
خسارٌة  اآلن،  إل��ى  صدمتِه  ه��ول  ِم��ن  اإلستفاقة 
ُهنا خسرناك  أفعالك، نحُن  ُمفجعة بقدر عظمة 

ا.. حًقّ
برقة،  ِفي  أسميَناك  كَما  األس��ود  فهُدنا  ستبقى 

جال  ستبقى رُمز ِعزتنا و كَرامُتنا، ستبقى ِمثال الِرّ
بحربهم  تمّسكوا  ال��ذي��ن  الوطنّيين  ��رف��اء  ال��ُشّ
وبذلوا أنفسهم حّتى آخر قطرة ِدماء، خوًفا على 
ستبقى  اإلرهاِبيون،  ينتهكها  أن  من  أرِضهم  ُتراب 
ذكرى عظيمة ِفي قُلوبنا، ستبقى إلى األبد رجل 

الصَحراء الُمهيب لِ� أعدائك،
ستبقى  جُنودك،  قُلوب  وِفي  ِفينا،  خالًدا  ستبقى 
آخر كِلماتك محفورًة ِفي أسقف ُمعسكر الصاعَقة 

إلى الفناء، 
وَشرُفنا  ُقوتنا،  مصدر  يا  حّيينا  ما  ننساك  لن 

الُمقدس!

■ بقلم : أكرم اليسير بيت صغير في كندا  

أنا على عقبة االستعداد اآلن
اتسلقني حتى أعالي

أرتب نفسي 
صفا صفا 

لنقفز سويا في هذا الوحل ..
يبدو أن الضباب هو السيد 

في هذا المستنقع 
سأسحبني عضوا عضوا 
سابحا خارج أي قارب ..

وسأدعو ما تبقى من عقلي 
ليتبعني .. 

يقال أن زهرة في الحديقة العامة 

أجهضت علنا ..
وأن الجندب حطم كمانه 

وقرر أن يصير ذبابة ..
وأن ثالث راقصات بعن فساتينهن 

من أجل  بيضة ديك ملونة 
وعطر مستورد ومفك براغي ..

وأن الدستور 
صار قراطيسا لألرز المقلي 

في فنادق الخارج..
وأننا نفتت بدل الخبز البالد 

لنأكل بها طبيخنا ..
وأن جارنا سيترشح ليحكمني ..

- دعك من كوني ال أحبه -
ومن حرفي المريض ..

فالكهرباء تنقطع 
وال ينقطع صوت الرصاص ..

لنا  بكندا  صغير  بيت  ي��وج��د  وال 
كفيروز ..

تتراصف  ال��ط��واب��ي��ر  ص��ف��ا  وص��ف��ا 
لتشخر ..

وأنا سأبيع أذناي ولساني 
لعل رأسي المثقل بوطن يصير أخف 

وأنا أقفز ..

أقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي



من العاصمة تونس.. “الالفي” يؤكد تضامن الشعب الليبي مع الشعب التونسي الشقيق

يان كوبيش: الخطوة التالية هي اخراج المرتزقة والقوات االجنبي

دي مايو يحيط لجنة أمن الجمهورية البرلمانية علما باوضاع ليبيا ومنطقة المتوسط الموسعة 

إيطاليا: نجدد التزامنا بدعم استقرار ليبيا نحو االنتخابات بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بفتح الطريق الساحلي 

الخارجية االمريكية ُتشيد بجهود المغرب لحّل األزمة في ليبيا

للشؤون  الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ن��اق��ش 
ُجمهورية  قنصل  م��ع  اقعيم  ف��رج  الفنية 
إيطاليا "كارلو باتوري" والوفد الُمرافق له، 
التعاون  وُسبل  الشرعية  غير  الهجره  ملف 

في مجال التدريب بين البلدين.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، ِخالل لقاء 
والوفد  اإليطالي  بالقنصل  ال���وزارة،  وكيل 
والمرافق له، أثنى على زيارة األخير لهيئة 
الماضي  الثالثاء  ي��وم  الوطنية  السالمة 
تدريب  العون في  يد  تقديم  كيفية  ودراسة 
الليبية من خالل مشروع تدريب  الكفاءات 
يشمل  وال��ذي  إيطالية  بجمهورية  مشترك 

عدد من العناصر في عدة ُمدن ليبية . 
للحديث  اإلي��ط��ال��ي  ال��ق��ن��ص��ل  وت��ط��رق 
حيث  الشرعية،  غير  الهجرة  ملف  ح��ول 
تُعتبر ليبيا بوابة إفريقيا للبحر المتوسط، 
المتوسط  بوابة  إيطاليا  تُعتبر  بالمقابل 
تسعى  الداخلية  أن  الوكيل  ليؤكد  ألوروب��ا، 
بكل الُسبل الممكنة للقضاء على هذه اآلفه 

نهائياً .
الملفات  حول  بنقاش  االجتماع  واختتم 
الوكيل،  داع��ي��اً  البلدين،  بين  المشتركة 
القنصل اإليطالي إلجراء مثل هكذا زيارات 
التدريب  التعاون في  وتعزيز  الليبية  للُمدن 

والخبرات في كافة المجاالت. 

بليبيا  السفارة االمريكية  نشرت صفحة 
عبر شبكة تويتر تغريدة للمبعوث األمريكي 
ري��ت��ش��ارد  ليبيا  ل���دى  ال��خ��اص وس��ف��ي��ره��ا 

نورالند جاء فيها :
جميع  إل��ى  المتحدة  ال��والي��ات  (تنضم   
الطريق  بافتتاح  الترحيب  ف��ي  الليبيين 
العسكرية  اللجنة  على  وتثني  الساحلي 
المشتركة و القادة الذين جعلوا ذلك ممكناً 
وان ذلك سيساعد على إعادة توحيد البالد 
لمزيد  الطريق  ويمهد  واجتماعياً،  تجارياً 
من التقدم في المهام العاجلة المتمثلة في 
األس��اس  وتحديد  الدولة  ميزانية  اعتماد 

الدستوري والقانوني النتخابات ديسمبر).

اقعيم يناقش مع القنصل اإليطالي 
تحديات الهجرة غير الشرعية

أمريكا تشيد بفتح الطريق الساحلي ألنه 
سيساعد على اعادة توحيد البالد

قيس  التونسي  الرئيس  استقبل 
الماضي  ال��خ��م��ي��س  ي���وم  س��ع��ّي��د، 
بقصر قرطاج؛ نائب رئيس المجلس 

الرئاسي عبد الله الالفي.
وأك����د “س��ع��ّي��د” ح���رص تونس 
ال��ث��اب��ت ع��ل��ى م��واص��ل��ة ت��دع��ي��م 
ع��الق��ات األخ���وة وال��ت��آزر واإلي��ث��ار 
وع��زم��ه��ا  ب��ل��ي��ب��ي��ا،  تجمعها  ال��ت��ي 
والتنسيق  التعاون  تعزيز  الراسخ 
تطلعات  تحقيق  بغية  المشترك؛ 
مزيد  ن��ح��و  الشقيقين  الشعبين 
لمحاوالت  والتصدي  التكامل  من 

في  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  استهداف 
وحدتهما  م��ن  وال���م���ّس  ال��ب��ل��دي��ن 

وسيادتهما.
دعم  “الالفي”  أّك��د  جانبه،  من 
المجلس الرئاسي المطلق وحكومة 
الرئيس  الوطنية؛ لقرارات  الوحدة 
بعض  تصريحات  وب��أن  التونسي، 
الشخصيات ال تلزم الدولة الليبية.

كما جّدد التأكيد على التضامن 
الشعب  مع  الليبي  للشعب  الكامل 
التونسي ومساندته له في ما يرنو 

إليه من تنمية وازدهار.

ورئيس  العام  لأمين  الخاص  المبعوث  أكد 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، 
يوم أمس األول الجمعة، ان فتح الطريق الساحلي 
خطوة حيوية وأن )أن )الخطوة الرئيسية التالية 
هي  النار  إطالق  وقف  اتفاق  تنفيذ  عملية  في 
والمقاتلين  المرتزقة  في سحب جميع  الشروع 
األجانب والقوات األجنبية من ليبيا دون تأخير 
من  األول���ى  المجموعات  بسحب  ال��ب��دء  عبر 

المرتزقة والمقاتلين األجانب( 
واعتبر كوبيش في تعليق له اليوم أن افتتاح 
تعزيز  ف��ي  أخ���رى  )خ��ط��وة  الساحلي  الطريق 
وتوحيد  البالد  في  واالستقرار  واألمن  السالم 
تنفيذ  لمواصلة  حيوية  خطوة  وأنه  مؤسساتها 
اتفاق وقف إطالق النار الموقع في 23 أكتوبر 

التجارة وتقديم  الماضي، وتسهيل حرية حركة 
الدعم اإلنساني للشعب الليبي( . 

وحيا كوبيش )الجهود المستمرة واإلنجازات( 

قتها اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"  التي حقَّ
ولجانها الفرعية في سبيل )إرساء أسس السالم 
الدائم في ليبيا(، وقال إن )العمل المتميز للجنة 
البالد  ق��ي��ادات  إل��ى  رسالة  أيضا  هو   )5+5(
لتنفيذ  مًعا  والعمل  جانبا،  خالفاتهم  لتنحية 
 24 في  االنتخابات  وإج���راء  الطريق  خارطة 

ديسمبر(. 
ال��ت��زام  ال��خ��اص م��ن ج��دي��د  المبعوث  وأك���د 
اللجنة  لعمل  دعمها  واستمرار  المتحدة  األمم 
لما  المتحدة  األمم  ودعم  المشتركة  العسكرية 
تطلبه اللجنة، مشيرا إلى أنه سيعمل مع جميع 
للمضي  والدولية  المحلية  المعنية  األط���راف 
إطالق  وقف  التفاق  الكامل  التنفيذ  في  قدماً 

النار . 

أح����اط وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة االي��ط��ال��ي 
البرلمانية  اللجنة  م��اي��و  دي  ل��وي��دج��ي 
"كوباسير"  االيطالية  الجمهورية  ألم��ن 
الراهنة  الدولية  القضايا  بأوضاع  علما 
التي  الرئيسية  الخطر  )مناطق  خاصة 
تقع على وجه التحديد في البحر األبيض 
حدود  على  وبالتالي  الموسع  المتوسط 
البالد وخاصة االهتمام بعملية المصالحة 
واالستقرار في ليبيا، وتطورات الوضع في 
بشكل  إيطاليا  تلتزم  حيث  ولبنان  تونس 
خاص أيضا في ضوء المشاكل التي برزت 
البرلمانية  اللجنة  رئيس  وفق  لتطورات( 

المذكورة ، أدولفو أورسو، 
تصريح صحفي،  في  أورس��و  واض��اف 
يثته وكالة آكي االيطالية لالنباء :أنه بناًء 
فحًصا  الوزير  )أجرى  اللجنة،  على طلب 
مكثًفا للدور االستراتيجي الذي يمكن أن 

األولوية  ذات  المناطق  في  إيطاليا  تلعبه 
االستراتيجية، وكذلك في ضوء الترتيبات 
بايدن  جو  رئاسة  مع  الجديدة  العالمية 
ال���وزراء  رئ��ي��س  م��ن  المعلنة  وال��م��واق��ف 
الحكومة  برنامج  تقديم  دراغي منذ  مايو 

الجديدة إلى البرلمان( . 
في  ال��وض��ع  على  م��اي��و  دي  )رك���ز  كما 

ال��خ��ل��ي��ج وع��ل��ى ح��ال��ة ال��م��ف��اوض��ات مع 
مع  ال��ت��ي ظ��ه��رت  المشاكل  وع��ل��ى  إي���ران 
دولة اإلم��ارات. وسلط الضوء على الدور 
بعد  أفغانستان  في  إيطاليا  ستلعبه  الذي 
انسحاب العسكري لقوات التحالف منها، 
وأهداف دول أخرى في المنطقة( مؤخرا . 
كما استعرض الوزير دي مايو - حسب 
ذات  القضايا  )كوباسير(-  رئيس  بيان 
فيما  وروسيا،  تركيا  مع  بالعالقة  الصلة 
البلقان  وب���دول  المتوسط  بشرق  يتعلق 
إستراتيجية  أولوية  ذات  منطقة  وه��ي   ،
الموقف  )ت��ط��ور  ف��ض��ال ع��ن  إلي��ط��ال��ي��ا، 
التي  الصين،  تجاه  واألطلسي  األوروب���ي 
وكذلك  إستراتيجية(،  دولة  إيطاليا  تعتبر 
منطقة  في  االسالمي  الجهادي  )التغلغل 
الساحل ووجود جهات أجنبية أخرى في 

إفريقيا جنوب الصحراء( . 

المتحدة  األم��م  بعثة  رحبت 
الطريق  بفتح  ليبيا  في  للدعم 
ال��س��اح��ل��ي رس��م��ي��اً ي���وم أم��س 
وب��ح��ض��ور   ، ال��ج��م��ع��ة  األول 
 30 من  اعتباراً  وذل��ك  البعثة 
يوليو الجاري ، واعتبرته البعثة 

انجازا تاريخيا .
البعثة األممية في  وأش��ادت 
على  صفحتها  عبر  لها  بيان 

شبكة المعلومات الدولية بدور 
المشتركة  العسكرية  اللجنة 
اإلن����ج����از  ه������ذا  ف����ي   5+5
المجلس  ودع����م  ال��ت��اري��خ��ي، 
الرئاسي وحكومة الوحدة لها، 
حكومة  لرئيس  الشكر  موّجهة 
الحميد  الوطنيةعبد  الوحدة 
ال��دب��ي��ب��ة ع��ل��ى ص��رف��ه روات���ب 

قوات األمن . 

جددت إيطاليا تأكيد التزامها 
ليبيا  ف��ي  االس��ت��ق��رار  بتحقيق 
المسار  ه��ذا  ي���ؤدي  أن  وأم��ل��ه��ا 
إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة 

وشاملة 
عن  بيان صحفي صادر  وقال 
ان  االيطالية  الخارجية  وزارة 
)ايطاليا تعرب عن أملها أن يفضي 
االستحقاق  إل���ى  ال��م��س��ار  ه���ذا 

االنتخابي بما يستجيب للتطلعات 
المشروعة للشعب الليبي( . 

ونوهت وكالة نوفافا اإليطالية 
البيان جاء دعما  أن  الى  لأنباء 
لدعوة بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا إلى الحاجة إلى عملية 
المكونات  جميع  تشمل  شاملة، 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��م��ؤس��س��ي��ة في 

البالد( . 

اكد مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون 
الشرق األوسط، جوي هود، أن واشنطن تقّدر 
المغربية؛ إليجاد  المملكة  به  تقوم  الذي  الدور 

حّل سياسيٍّ في ليبيا.
الخارجية  بوزير  لقائه  “وأض��اف هود خالل 
المغربي ناصر بوريطة؛ أنهم يتابعون المساعي 

المغربية المؤيدة للبعثة األممية التي تهدف الي 
اخالء ليبيا من المرتزقة.

االنتخابات  إن��ج��اح  أن  على  ه��ود  ش���ّدد  و 
الليبية المقبلة يعّد خطوًة أساسيًة لليبيا موحدٍة 
الشعب  كل  تُمّثل  حكومة  وانتخاب  ومستقرٍة، 

الليبي.
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إشراف : معتز ونيس

إصابة العقيد جمال العمامي رئيس ُشرطة النجدة بنغازي و 9 اخرين من 
وحدة التحري والقبض أثناء ضبط مطلوب قام بقتل أخية وأبن عمه

عبر خدمة ادفع لي .. يسرق ما يقارب النصف مليون دينار ويقع في قبضة جهاز البحث الجنائي

بعد عديد عمليات نصب علي مواطنين .. صاحب شركة صرافة وهمية .. في قبضة جهاز البحث الجنائي

الديوان \ خاص
والقبض  التحري  وح��دة  حمالت  ضمن  من 
والمشعوذين  السحرة  ض��د  النج�دة  بُشرطة 
ابلغ  النج�دة  شرطة  قسم  ل��دى  مواطن  حظر 
لقيامه  ومشعوذين  السحرة  اح��د  ضد  شكواه 
لإلنسانية  و  اإلسالمي  للدين  تمت  ال  باعمال 
الكالب  مع  جنسية  بعالقة  يقوم  حيُث  بصلة 
ويقوم  وشويها  وسلخها  بذبحها  يقوم  ثم  ومن 
بسب الجاللة ورسولنا الكريم بحسب ما أعلنت 
الصفحة الرسمية لشرطة النجدة بنغازي علي 

الفيسبوك .
على  ان��ه  صفحتها  عبر  ال��ن��ج��دة  ق��ال��ت  و 
بقسم  والقبض  التحري  وح��دة  قامت   الفور 
شرطة النج�دة بتحري وجمع المعلومات وبعد 
تحديد المكان من المصدر وهو المكان الذي 
يقوم فيه بممارسة طالسم السحر والشعوذة 
القانونية  االج���راءات  كافة  وباتخاذ  بداخله 
المكان  لعين  االنتقال  تم  الفور  على  بعدها 
ساد الذهول والصدمة من المشهد حيُث وجد 
كالب مسلوخة واُخرى مشوية وجد كلب اسود 
بالحمام وكلب اخر في الغرفة ضبط الشخص 
واالنتقال به الى القسم وباالستدالل معه حيُث 
والشعوذة عن  السحر  باعمال  بقيامه  اعترف 
ومن  الكالب  مع  جنسية  عالقة  اقامة  طريق 
سبب  عم  وبسواله  وسلخها  بذبحها  يقوم  ثم 
الشياطين  بان  اعترف  الطالسم  بهذه  قيامه 
تطلب منه القيام بهذه االعمال لغرض السحر 
والشغوذة عليه تم احالته لالختصاص واتخاذ 
في  واالن  القانونية  االج���راءات  كافة  حياله 

قبضة العدالة.

الديوان \ خاص
قالت مديرية امن بنغازي عبر صفحة االعالم 
اعضاء  ت��ج��وال   أث��ن��اء  ان��ه  لها  التابع  األم��ن��ي 
داخل  بنغازي  امن  بمديرية  العامة  التحريات 
بشتى  الجريمة  أشكال  كافة  لمواجهة  المدينة 
اإلجرامية  االنشطة  كافة  ومكافحة  صورها، 
وردت معلومات الى القسم  من أحد المصادر 
الموثوقة عن هروب  شخص  من سجن الشرطة 
من  المعسكر  على  ال��ه��ج��وم  عند  العسكرية 
ذمة قضية  على  موقوف  وكان  الدواعش  قبل  
قتل ضابط برتبة مقدم في  الجمارك وكذلك 
شقيقه حيث ان المجني عليهم كانوا على متن 
منزلهم   ال��ى  راجعين  كانوا  عندما  سيارتهم  
بمنطقة الصابري قام  الجاني بالرماية  عليهم .

تكليف  ت��م  األم��ن��ي  االع���الم  وبحسب  عليه 
اعضاء التحريات بالقسم بالبحث والتحري عن 
مكانه وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات 
تمكن اعضاء التحريات بقسم التحريات العامة 
بُمديرية امن بنغ�ازي من تحديد مكان وتواجد 
ضبطه  و  ل��ه  كمين  واع���داد   ، المطلوب  ه��ذا 
معه  وب��االس��ت��دالل  القسم  إل��ى  ب��ه  وباالنتقال 
اعترف بما نسب إليه تم اتخاذ كافة االجراءات 

القانونية واإلحالة الى النيابة العامة.
#مكتب_اإلعالم_االمني

شرطة النج�دة بنغازي تلقي القبض على 
مشعوذ يقوم بذبح الكالب وسلخها وشويها

قسم التحريات العامة بمديرية امن بنغازي يلقى 
القبض علي قاتل شقيقين وهارب من سجن عسكري

الديوان \ خاص
أعلن قسم شرطة النجدة اصابة 
العقيد جمال ُجمعة العمامي رئيس 
قسم ُشرطة النجدة آمر قوة فرض 
اخرين   9 الصابة  إضافة  القانون 
والقبض  التحري  وح��دة  أف��راد  من 
بُشرطة النجدة أثناء قيامهم بضبط 
شخص مطلوب قام بقتل أخية وأبن 

عمه .
انه  النجدة  ش��رط��ة  قسم  وق���ال 

الجاني  ق��ام  القبض  عملية  اث��ن��اء 
على  ناري  سالح  بواسطة  بالرماية 
وحدة  من  اعضاء  و9  القوة  رئيس 
النجدة  بشرطة  والقبض  التحري 
إثرها  على  دخ��ل��وا  برفقته  ك��ان��وا 
للمستشفى لتلقى العالج وتم القبض 

على الجاني.
العمامي  جمال  العقيد  خضع  و 
لعملية جراحية بإحدى المستشفيات 

بمدينة بنغازي

الديوان \ خاص
علي  القبض  من  الجنائي  البحث  جهاز  تمكن 
وتحويل  للصرافة  وهمية  شركة  صاحب  نصاب 

االموال يستخدمها في النصب علي المواطنين.
االع��الم  مكتب  ذك��ر  م��ا  بحسب  القضية  ب��دأت 
للبحث الجنائي علي صفحته علي فيسبوك عندما 
طرابلس  بمدينة  يقيم  مواطن  من  شكوى  احيلت 
المحامي  طريق  عن  الجنائي  البحث  جهاز  لرئيس 
العام بنغازي وكان مفادها تعرضه لعملية نصب من 

قبل شركة تدعي " التعاون للخدمات المالية ".
الدارة  الشكوى  الجهاز  رئيس  اح��ال  ذل��ك  ف��ور 
اإللكترونية  الجرائم  و  التزوير  و  التزييف  مكافحة 
التحري  و  المعلومات  جمع  باشرت  والتي  بالجهاز 
عن الشركة و كانت البداية باالستدالل مع محامي 
افاد  وال��ذي  الشكوى  صاحب  المواطن  من  موكل 
ليبي  دينار  أربعة االف  و  لديه مبلغ مية  بان موكله 
بحسابه بمصرف التجارة و التنمية فرع ذات العماد 
طرابلس و نظرا لعدم توفر السيولة النقدية بكافة 
المصارف التجارية و الديون المتراكمة عليه و التي 
البد ان يسددها نقدا اصبح يبحث عن اي طريقة 
دوالر  باقل خساير عن طريق شراء  المبلغ  لسحب 
بوك  للفيس  تصفحه  اثناء  و  بيعه  و  بموجب صك 
للخدمات  التعاون  باسم  صفحة  في  منشور  وج��د 
المالية ) تحويل مصرفي مقابل الكاش بنسبة 4% 
الصفحة  ه��ذه  مع  فتواصل   ) القيمة  اجمالي  من 
برقم  زوده  ال��ذي  الشركة  تلك  مسؤول  مع  اتفق  و 
حساب بمصرف التجارة و التنمية فرع ذات العماد 
بحسابه  التي  القيمة  كامل  بتحويل  فقام  طرابلس 

مبلغ  يستلم  بانه سوف  منه  اعتقادا  الحساب  لهذا 
مية الف دينار ليبي كاش .

ي��روي  كما  المحاكي  م��وك��ل  ت��واص��ل  ذل��ك  بعد 
المحامي في افادته مع مسوول صفحة الشركة علي 
االنترنت ولكن عبر الهاتف و افاده بانه سوف يقوم 
مغلق  مكتبهم  الن  اقامته  بمحل  له  المبلغ  بتوصيل 
بسبب جايحة كورونا و هذا لم يحدث وهنا تفطن 
المواطن بانه تعرض لعملية نصب فقام بفتح محضر 
بقسم البحث الجنايي طرابلس و بمتباعتهم للقيمة 
التي تم تحويلها عن طريق المصرف تبين بان كامل 
و  اخرى  لحسابات  تحويلها  تم  حولت  التي  القيمة 
و  بنغازي  بمدينة  المصرف  بفروع  الحسابات  هذه 

العمليات نفذت بمدينة بنغازي .
و  التزييف  مكافحة  ادارة  الع��ض��اء  تبين  كما 
التزوير و الجرايم االلكترونية بجهاز البحث الجنائي 

عن طريق مصادرها أن الشركة ال مقر لها بمدينة 
الخاصة  ب��وك  الفيس  بصفحة  ماكتب  و  طرابلس 
بالشركة مجرد عنوان غير مباشر )سوق المشير ، 

سوق الظهرة(.
و بالتعاون مع ادارة المصرف تم الحصول على 
القيمة  له  حولت  ال��ذي  الحساب  صاحب  بيانات 

فاتبين بانه من مدينة سبها  .
بعد ذلك وعن طريق تعاون جهاز البحث الجنائي 
مع ادارة المصرف تم الحصول على بيانات اصحاب 
الحسابات الذين حولت لهم القيمة بعد ذلك و تبين 
بانهم تجار عملة بسوق فينيسيا فتم استدعايهم و 
شخص  إليهم  حضر  بانه  اف��ادو  معهم  باالستدالل 
يتحدث لهجة اهل غرب البالد و اشترى منهم دوالر و 
تم التاكد بانه هو صاحب الحساب الذي تم التحصل 
على بياناته من المصرف و اكد ايضا المصرف بانه 
هو الذي حضر للمصرف و قام باحضار صكوك و 

قام بتحويل القيمة .
ليبيانا  ش��رك��ة  و  ال���م���دار  ش��رك��ة  بمخاطبة  و 
مقدم  مع  تواصلت  التي  الهواتف  ارق��ام  بخصوص 

الشكوى تبين بانها تخص نفس الشخص.
ادارة  ت��ع��اون  و  المعلومات  جمع  و  بالتحري  و 
المصرف تم ضبطه و باالستدالل معه افاد بانه هو 
مقر  ال  وهمية  هي شركة  و  الشركة  ادم��ن صفحة 
لها اال على الفيس بوك و قام بالنصب على العديد 
من المواطنين المقيمين بمدينة طرابلس عن طريق 
بالحجز  اي��داع��ه  فتم  الطريقه  ب��ذات  و  الصفحة 
للنيابة  القانوني و تم احالة المحضر مع الموقوف 

العامة التخاذ باقي االجراءات .

الديوان \ خاص
تمكنت إدارة التزييف والتزوير بجهاز البحث 
إلكترونية  سرقة  قضية  لغز  حل  من  الجنائي 
النصف  ي��ق��ارب  م��ا  عليه  المجني  فيها  خسر 
مليون دينار ليبي من حسابة بمصرف التجارة 

والتنمية.
و قال وليد العرفي مدير مكتب االعالم األمني 
 " ل"لديوان  الجنائي في تصريح  البحث  بجهاز 
آن القصة بدأت عندما احيلت شكوى من إدارة 
البحث  جهاز  لرئيس  والتنمية  التجارة  مصرف 
عمالء  أح��د  حساب  تعرض  مفادها  الجنائي 

المصرف للسرقة دون معرفة هوية السارق.
علي الفور كلف رئيس الجهاز إدارة مكافحة 
التزييف والتزوير والجرائم اإللكترونية بمباشرة 
والتواصل  وفك طالسمها  القضية  على  العمل 

والتنسيق مع إدارة المصرف للوصول للجاني.
ب���اإلدارة   التحقيق  م��ن��اوب  باشر  جانبه  م��ن 
بحسب وليد العرفي االستدالل في الواقعة مع 
أفاد  وال��ذي  عليه(  )المجني  المصرف  عميل 
بأنه قام ببيع منزله بموجب صك قيمته اربعمئة 
وعشرون ألف دينار ليبي قام بإيداعه بحسابه 
بمصرف التجارة والتنمية فرع اجدابيا لكنه بعد 
لمراجعة  للمصرف  ذه��ب  أشهر  خمسة  م��رور 
حسابه لي يتفاجأ بعدم وجود أي قيمة بحسابه.

بجهاز  وال��ت��زوي��ر  التزييف  إدارة  وبتواصل 
بأن  تبين  المصرف  إدارة  مع  الجنائي  البحث 
 ) لي  )ادف��ع  القيمة خصمت عن طريق خدمة 
الدفعات  تلك  ان  تبين  كما  دفعات  على  وذل��ك 
بالحساب  فعال  م��رب��وط  هاتف  برقم  سحبت 
الحساب  ف��ت��ح  م��ن��ذ  عليه  للمجني  ال���ج���اري 

بالمصرف .

وباالستدالل مع عميل المصرف أفاد بحسب 
العرفي بأن رقم الهاتف ذلك يعود له وهو فعال 
ولكنه  به  الخاص  المصرفي  بالحساب  مربوط 
الرقم منذ سنوات.. )وهو ما  لم يستعمل هذا 
عليه  المجني  استخدام  عدم  نتيجة  ان  أوضح 
لسنوات  رصيد  شحن  وع��دم  الهاتفي  للرقم 
بيعه  وأعيد  الشركة  قبل  من  الرقم  اقفال  تم 
ل��دي شركات  ال��ع��ادة  اخ��ر كما ج��رت  لشخص 

االتصاالت(.
خاطب  حيث  للشركة  الوجهة  كانت  وهنا 
بخصوص  المدار  الجنائي شركة  البحث  جهاز 
و  التحويل  عملية  في  المستخدم  الهاتف  رقم 
لي  ادف��ع  خدمة  علي  المصرف  لدي  المربوط 
و  الهاتف  مالك  ببيانات  المصرف  بعدها  ورد 

تبين بأنه من مدينة اجدابيا .
التزييف  إدارة  باشرت  ذل��ك  مع  وبالموازاة 
المستفيدة  التجارية  المحال  بحصر  والتزوير 
الخدمة  عبر  المسروقة  القيم  تحويالت  من 
معظمها  ان  وتبين  الرقم  ذلك  من  المصرفية 

محالت بيع وشراء ذهب و صرافة.
وبعد هذه الخطوة التي قربت مناوب التحقيق 
من السارق باشرت اإلدارة على الفور االستدالل 
و  استدعائهم  تم  الذين  المحالت  أصحاب  مع 
معهم  تعامل  ال��ذي  الشخص  على  التعرف  تم 
ضبطه  فتم  اجدابيا  بمدينة  يقيم  بأنه  تبين  و 
اجدابيا  الجنائي فرع \  البحث  قبل جهاز  من 
عليه  المقبوض  م��ع  ب��االس��ت��دالل  ال��واح��ات..   �
شركة  من  شريحة  اشترى  شقيقه  بأن  اعترف 
رسائل  ترده  أصبحت  استعملها  وبعدما  المدار 
مربوط  الشفرة  رق��م  تلك  ك��ون  المصرف  من 
المصرف  لدي  الجارية  الحسابات  أحد  على 
يعلم  ال  الشفرة  مشتري  شقيقه  ان  اف��اد  كما 
بخصوص الخدمات المصرفية و اعترف أيضا 
انه قام بسرقة الهاتف الذي يحوي ذلك الرقم 
فئة  اجنبية من  بشراء عملة  قام  و  من شقيقه 
خدمة  عبر  بنغازي  مدينة  من  ذهب  و  )دوالر( 
ادفع لي و بعد نفاذ القيمة المالية بالحساب قام 

بالتخلص من الشفرة.
وأكملت القضية بعد حلها وتم ايداع المتهم 
المحضر  إح��ال��ة  ث��م  م��ن  ال��ق��ان��ون��ي  بالحجز 
باقي  الستكمال  ال��ع��ام��ة  للنيابة  وال��م��وق��وف 

اإلجراءات القانونية...
ومدير  الجنائي  البحث  جهاز  رئيس  وينوه 
والجرائم  وال��ت��زوي��ر  التزييف  مكافحة  إدارة 
التنمية  و  التجارة  مصرف  إدارة  و  اإللكترونية 
أرقام  على  الحفاظ  المصارف بضرورة  عمالء 
و  المصرفية  بحساباتهم  المربوطة  الهواتف 
البالغ عند ضياعها او عند اقفالها بشكل نهائي 
حساباتهم  تتعرض  ال  حتى  وذل��ك  الشركة  من 

للسرقة..
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الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزارة  نعت 
الوطني  المنتخب  "الفقيد" العب  الوطنية، 
لكرة القدم المصغرة "أيمن النقريش"، إثر 
مشاركته  أث��ن��اء  المالريا  بمرض  إصابته 

بالبطولة اإلفريقية بنيجيريا. 
األليم  المصاب  "بهذا  ال��وزارة  وبحسب 
إلى  الخالصة  والمواساة  بالتعزية  نتقدم 

أسرة الفقيد بشكل خاص، وإلى أسرة نادي 
سائلين  بليبيا،  الرياضية  واألسرة  التحدي 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، 
أهله  يلهم  وأن  جناته،  فسيح  يسكنه  وأن 

وذويه جميل الصبر والسلوان". 
وأصدر وزير الرياضة في حكومة الوحدة 
الوطنية السيد عبد الشفيع الجويفي، قراًرا 

بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة وفاة العب 
بالمنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة.

هذا وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة 
جمال  السيد  بالوزارة  األندية  شؤون  وكيل 
الوفاة عقب  واقعة  للتحقيق في  نوارة،  أبو 
البطولة  ف��ي  الليبي  المنتخب  م��ش��ارك��ة 

اإلفريقية بنيجيريا. 

وزارة الرياضة تنعى العب المنتخب الوطني أيمن النقريش

من يكسب.. هجوم المجموعة األولى المرعب أم دفاع المجموعة الثانية الصلب؟

اللجنة البارالمبية الليبية تجمد 
أنشطتها إلى حين إشعار آخر

العلمي  وشهوب  يقودان المربع 
الذهبي والفضيل حكًما للنهائي

بنغازي  ببطولة مدينة  الفوز  التحدي في  آمال  نجح 
لمسابقة اآلمال على حساب فريق امال بنغازي الجديدة. 
في لقاء أداره الحكم نصيب الهواري على أرضية ملعب 

شهداء بنينا.
الشوط  لمثله  بهدف  اإليجابي  التعادل  حسم  وق��د 
بنغازي  آم��ال  وفريق  التحدي،  آم��ال  مباراة  من  األول 
الجديدة، فيما كان الشوط الثاني لفائدة الفريق األول 
حيث نجح في تسجيل هدفين، لينتهي اللقاء بفوز مثير 

استقرت نتيجته على 1-3.
وبهذه النتيجة، استطاع فريق آمال التحدي أن يُتوج 
جدارة  عن  ببنغازي  القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  بلقب 

واستحقاق.
بين  كبيرة  ندية  عرفت  المواجهة،  ه��ذه  أن  يُ��ذك��ر 
الفريقين، ومستوى فنيا متميزا ساهم في تسجيل أربعة 

أهداف كاملة.

سعيد  للسباحة  الليبي  االتحاد  رئيس  أص��در 
الفرعي  االتحاد  بتشكيل  ق��راًرا  ال��غ��زاوي،  يحي 

بنغازي.
 2021 لسنة   )1( رق��م  القرار  وتضمن  ه��ذا 
نسخة  على  الليبية  األنباء  وكالة  تحصلت   – م 
منه – في مادته األولى: تشكيل االتحاد الفرعي 
فرج  خ��ال��د  برئاسة  بنغازي  بمنطقة  للسباحة 
نائًبا  عصمان  محمد  وناجي  رئيًسا،  المقصبي 
للرئيس، وعضوية كل من: سعيد رمضان العرفى، 
سالم  الفيتوري،  محمد  سالم  نجم،  ف��رج  خالد 

عوض جحل، زينب سعد أخليف. 
وفي مادته الثانية: على الرئيس عند االجتماع 
فيما  المهام  ت��وزي��ع  الفرعي،  االت��ح��اد  بأعضاء 

بينهم. 

رسميًا.. “امال التحدي” أبطال 
مدينة بنغازي عن جدارة

رئيس االتحاد الليبي للسباحة يصدر 
قراًرا بتشكيل االتحاد الفرعي بنغازي

الديوان – ريميسا
مساء  الليبية  القدم  ك��رة  عشاق  يترقب 
ال��دوري  نهائي  نصف  مباراتي  األح��د  اليوم 
الليبي حيث سيتم حسم ومعرفة المتأهالن 

للمنافسة على اللقب.
في  المجموعات  دور  منافسات  وانتهت 
وضمن  المنصرم  األس��ب��وع  خ��الل  ال���دوري 
كل من األخضر واألهلي بنغازي التأهل من 
المجموعة األولى في الدوري بينما تأهل كل 
من االتحاد واألهلي طرابلس في المجموعة 

الثانية.
نظيره  األخضر  يواجه  أن  المقرر  وم��ن 
االتحاد  فريق  يواجه  بينما  طرابلس  األهلي 
نظيره األهلي بنغازي بنظام المقص على أن 
مباراة  لخوض  مباراة  كل  من  الفائز  يتأهل 

النهائي وتحديد البطل.
وتمثل كلتا المباراتين منافسة شرسة حيث 
الرغبة  لديها  جميًعا  تأهلت  التي  الفرق  أن 

واإلمكانات للمنافسة على لقب الدوري.
على  سهلة  المباراتين  من  أي  تكون  ولن 
اإلطالق حيث أن كل فريق يمتك نقطة قوة 

تواجه نقطة القوة في الفريق اآلخر.
الفريقين  أن هجوم  األغلبية الحظ  ولعل 

واألهلي  “األخ��ض��ر  األول���ى  المجموعة  ف��ي 
م��ن خط  وأق���وى  للغاية  م��م��ي��زان  ب��ن��غ��ازي” 

الهجوم في المجموعة الثانية.
ففريق األخضر األكثر تسجياًل لأهداف 
يليه  ه��دًف��ا   40 برصيد  المجموعتين  ف��ي 
األهلي بنغازي برصيد 38 هدًفا، بينما سجل 
طرابلس29  واأله��ل��ي  ه��دًف��ا   26 االت��ح��اد 

هدًفا.
المجموعة  فريقي  يمتاز  المقابل  ف��ي 
الثانية بالصالبة الدفاعية حيث أنهما حققا 

يستقبل  فلم  ال���دوري  في  دف��اع  أق��وى خط 
االتحاد سوى 6 أهداف فقط وبليه األهلي 
طرابلس ب�7 أهداف بينما استقبل األخضر 
في  هدًفا   13 بنغازي  واألهلي  هدًفا   12

المجموعة األولى.
األول��ى  الفريق  أندية  هجوم  أن  الشاهد 
المجموعة  أندية  من  صعًبا  دفاًعا  ستواجه 
الثانية كما أن دفاع أنجية المجموعة األولى 
لم يكن في األفضل في دور المجموعات كما 

كان هجوم أندية المجموعة الثانية.

البارالمبية  اللجنة  أع��ل��ن��ت 
األش��خ��اص  ل��ري��اض��ات  الليبية 
ذوي اإلعاقة، عن إيقاف النشاط 
حاالت  الزدي��اد  نظًرا  الرياضي؛ 
اإلص���اب���ة ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا في 
على  السلبي  وت��أث��ي��ره��ا  ال��ب��الد 

المجتمع.
 – تعميم  كتاب  وجاء في  هذا 
تحصلت وكالة األنباء الليبية على 

رؤس��اء  إل��ى  موجه   - منه  نسخة 
بالمناطق  الفرعية  االت��ح��ادات 
العليا  الفنية  ال��ل��ج��ان  ورؤس����اء 
ل��أل��ع��اب ال��ري��اض��ي��ة، ورؤس����اء 
اللجان الفنية بالمناطق، والمدير 
ال��وط��ن��ي ل��أول��م��ب��ي��اد ال��خ��اص 
الليبي، بإيقاف األنشطة إلى حين 
إشعار آخر، وبضرورة التقيد بما 

جاء في الكتاب والتنفيذ. 

الديوان - وال
التابعة  ال��ع��ام��ة  التحكيم  لجنة  كشفت   
تحكيم  أطقم  القدم، عن  لكرة  الليبي  لالتحاد 
مباريات المربع الذهبي من دور التتويج الليبي،  
الممتاز  الليبي  ال��دوري  من  النهائية  والمباراة 

لكرة القدم. 
وقالت مصادر باالتحاد الليبي لكرة القدم – 
في تصريحات خاصة لوكالة األنباء الليبية - إن 
الحكم الدولي ) عبد الباسط شهوب ( سيتوسط 
لقاء األخضر  مع ضيفه األهلي طرابلس،  في 

على   - المقبل  األح��د   - ستقام  التي  المباراة 
أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

ملعب  سيشهد  أنه  ذاته  المصادر  وأضافت 
االتحاد  لقاء  ذات���ه؛  باليوم  ال��دول��ي  مصراتة 
مهمة  ستُسند  حيث  بنغازي،  األهلي  وضيفه 
العلمي(،  مفتاح   ( الدولي  للحكم  اللقاء  قيادة 
قررت  العامة؛  التحكيم  لجنة  إن  على  فضال 
إلدارة   ) الفضيل  الله  عبد   ( الحكم   تكليف 
المباراة النهائية، وذلك تكريًما لعطائه ومسيرته 

التحكيم، والتي ستنتهي نهاية هذا الموسم.


