
»عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وجه 
صالح« كلمة متلفزة للشعب الليبي بشأن تطورات الوضع 

الصحي في البالد فيما يلي نصها الكامل:- 
أبناء شعبنا الليبي العظيم… ان الحمد لله أن مّن على 
الظروف  هذه  ظل  في  والعافية  بالصحة  وشعبنا  بالدنا 
 ” وب��اء  بانتشار  جمعاء  االنسانية  بها  تمر  التي  الصعبة 
كورونا”، وبفضل من الله ومن غير حول لنا وال قوة انعم 

علينا بان حفظ بالدنا من هذا الوباء.
أبناء شعبنا الليبي… نطمئنكم بأن الوضع في بالدنا جيد 
الساعة  مدار  على  الصحي  الوضع  تطورات  نتابع  وبأننا 
للمواطن  اليومية  الحياة  مناحي  كافة  على  وانعكاساته 
الكريم من خالل رئاسة مجلس الوزراء والوزرات المختصة 
واللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا” الذين يبذلون ُقصار 
جهدهم مع األطباء والمختصين بكافة المرافق الصحية 
وبدعم ومساندة من القوات المسلحة الذين نحييهم جميعاً 
ونشد على ايديهم لبذل المزيد من الُجهد رغم الظروف 
الصعبة التي يمر بها الوطن، وندعو كافة أبناء شعبنا إلى 

ضرورة رفع مستوى الوعي لديهم الذي يُمثل العامل األكبر 
للوقاية من األمراض واألُوبئة ، وادعوكم لاللتزام الكامل 
تباعاً  وتُتخذ  اتُخذت  التي  االحترازية  اإلج��راءات  بكافة 
حسب تطورات األوضاع وان المسؤولية تضامنية تقع على 
تعاون  دونما  كافية  غير  االج��راءات  فهذه  عاتقنا جميعاً، 
رغم  بها  والتقيد  كامل  بشكل  وتطبيقها  المواطنين  من 
الُمصاب  وقع  من  ونخفف  بالدنا  سنقي  أننا  إال  قسوتها 

علينا جميعاً في حال وقوعه ال قدر الله.
والتكاتف والحرص  لوحدة الصف  كما أدعوكم جميعاً 
التجول  حظر  بإجراءات  بااللتزام  واهلكم  انفسكم  على 
وعدم الخروج من بيوتكم اال لقضاء الحاجات الضرورية 
لمكافحة  العليا  اللجنة  من  المتخذة  باإلجراءات  والتقيد 
والجهات  وال��داخ��ل��ي��ة  الصحة  ووزرات����ي  “ك��ورون��ا”  وب���اء 
وعدم  الشائعات  وراء  االن��ج��رار  وع��دم  رسمياً  المخولة 
الشعور بالخوف، فبالتزامنا جميعاً ووعينا نستطيع تجاوز 

هذه المحنة بإذن الله .
وعلى كافة الجهات المسؤولة عدم التهاون او التساهل 
واتخاذ االجراءات الالزمة والرادعة تجاه كل من يخالف 
الوباء وكل من  لهذا  للتصدي  المتخذة  تطبيق االجراءات 

يُعرض حياته للخطر ويُهدد سالمة المواطنين .
وادعو كافة ابناء شعبنا إلى التضرع الى الله عز وجل 
بالدعاء “ان يحمي بالدنا وسائر بالد المسلمين إنه ولي 

ذلك والقادر عليه “.
حفظ الله ليبيا، والسالم عليكم ورحمة الله

مجلس  رئ��ي��س  ف��خ��ام��ة  استقبل 
صالح  عقيلة  المستشار  ال��ن��واب 
القبة  بمدينة  اقامته  بمقر  عيسى 
الدكتور  المحاسبة  دي���وان  رئ��ي��س 
مكتب  ورئيس  صالح  ربه  عبد  عمر 
الهيئة االستشارية بديوان المحاسبة 
عبد  الحميد  عبد  أحمد  المستشار 

العاطي . 
المحاسبة  دي���وان  رئيس  وأط��ل��ع 
إليه  ت��وص��ل  م��ا  آخ��ر  على  فخامته 
ديوان المحاسبة من متابعة وتفتيش 
على عمل الحكومة الليبية واألجسام 
ال��دي��وان  وتجهيز  عنها،  المنبثقة 
باإلضافة  المعتاد،  السنوي  للتقرير 

شأن  في  إليها  انتهى  التي  للنتائج 
دراسة وفحص العقود المسبقة . 

ال��ل��ق��اء ف��ي إط���ار متابعة  وي��أت��ي 
لعمل  النواب،  مجلس  رئيس  فخامة 
أدائ��ه في  وكيفية  المحاسبة،  دي��وان 
والحد  الدولة،  أجهزة  كافة  متابعة 

من تفشي الفساد المالي .

إبراهيم  المستشار  الداخلية  وزي��ر  أص��در 
بوشناف، تعليماته بشأن فرض حظر التجول من 
الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة 
صباحا في المناطق والمدن الخاضعة لسيطرة 

الحكومة الليبية .  
رقم  القرار  في  ورد  لما  وفقا  البالغ  وش��دد 
بتاريخ  الصادر  ميالدي   2020 لسنة   )334(
يوم األربعاء الماضي على كافة الجهات األمنية 
االلتزام بما ورد به، وتقديم كشف من يستدعى 

األمر استثنائهم لضرورة أعمالهم .
أنه سيتم معاقبة كل من يخالف أحكام  ونبه 
المادة  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  القرار 
“467” من قانون العقوبات، والمادة “136” من 

القانون رقم “106” لسنة 1973 م .
الليبية  بالحكومة  الداخلية  وزي���ر  وأص���در 
 ”12“ رقم  البالغ  بوشناف  إبراهيم  المستشار 
مرض  وص��ول  لمنع  االح��ت��رازي��ة  الخطة  بشأن 

كورونا المستجد إلى ليبيا.
بإيقاف  الداخلية  وزير  أوامر  البالغ  وتضمن 
والبحرية  البرية  المنافذ  عبر  السفر  حركة 
يوم الخميس  ابتداء من  ليبيا  والجوية من وإلى 
والشحن  اإلس��ع��اف  ح��االت  باستثناء  الماضي 

والرحالت الداخلية.
حيث تضمنت األوامر تعليمات لمدير اإلدارة 
األشخاص  دخ��ول  بمنع  المنافذ  ألم��ن  العامة 
تاريخ  من  اعتبارا  ليبيا  إلى  المنافذ  عبر جميع 

الخميس 2020/3/19م. 

فخامة رئيس مجلس النواب في كلمة متلفزة للشعب الليبي بشأن تطورات االوضاع الصحية في البالد:
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وزير الداخلية يصدر تعليماته بفرض حظر التجول من 
الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا

لجنةالشؤون الخارجية بمجلس النواب: يجب توحيد 
الجهود لمواجهة فيروس كورونا في حال إنتشاره
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رئيس مجلس الوزراء يطلع على اإلجراءات 
االحترازية التي اتخذتها بلدية طبرق 

اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تؤكد على ضرورة 
التقيد باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها
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فريق من األطباء ينشؤون مجموعة تطوعية 
على اإلنترنت لمواجهة خطر “كورونا”

الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس 
كورونا في تجارب سريرية

رئيس هيأة الشباب والرياضة يبحث تفعيل نقطة األمن 
بالمدينة الرياضية وصيانة مقر قطاع الشباب والرياضة

عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  فخامة  تسلم 
الدبلوماسي  العمل  قانون  تعديل  مشروع  عيسى  صالح 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزي��ر  قبل  من  والقنصلي 
إحالة  فخامته  استلم  كما  الحويج،  عبدالهادي  الدكتور 
لمشروع  الثني  عبدالله  السيد  ال���وزراء  مجلس  رئيس 

القانون. 
وبحث فخامة رئيس مجلس النواب مع وزير الخارجية 
الحويج آخر المالحظات الموضوعة على مشروع تعديل 
عشرين  نحو  منذ  به  معمول  أن��ه  اعتبار  على  القانون، 
عاما، في الوقت الذي أكد فيه معاليه أن القانون بحاجة 
للتطوير آخذين بعين االعتبار مالحظات الخبراء وتأتي 
هذه الخطوة تمهيدا لطرح المشروع على السادة أعضاء 

مجلس النواب للتصويت عليه. 
كما اطلع وزير الخارجية فخامة رئيس مجلس النواب 
على أوضاع الجالية الليبية المتواجدة في مختلف بلدان 
العالم خاصة تلك التي انتشرت فيها جائحة كورونا حيث 

آليات  صورة  في  الرئيس  فخامة  الخارجية  وزير  وضع 
التواصل مع ابناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان 
وزارة  عبر  احتياجاتهم  كافة  وتوفير  أوضاعهم  وبحث 
االتصاالت  إل��ى  باإلضافة  الدولي  والتعاون  الخارجية 

الدولية التي أجراها معاليه مع منظمة الصحة العالمية، 
وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لالستفادة من تجربة 
السيطرة على الجائحة واحتوائها وكيفية المساهمة مع 
مع  إليها  المرض  في حال وصول  الشأن  في هذا  ليبيا 
في  اتخاذها  تم  التي  االح��ت��رازي��ة  االج���راءات  مناقشة 
مواجهة منع وصول فايروس كورونا المستجد إلى ليبيا، 
والمستجدات العالمية للوباء، إضافة للتدابير االحترازية 
المنتشر  الفيروس  التي تم اتخاذها بهدف مجابهة هذا 

حديثا. 
كما قام وزير الخارجية  بعرض نتائج زياراته لسوريا 
و  النواب  رئيس مجلس  والجزائر على فخامة  والمغرب 
أكد على مدى متانة العالقات التي تربط ليبيا معها حاليا 
، حيث ثمن فخامته دور وزير الخارجية وما قام به لتأكيد 
الشرعي  الجسم  باعتبارها  الليبية  الحكومة  شرعية 

التنفيذي الوحيد الممنوح الثقه من قبل مجلس النواب.

لجنة  رئ��ي��س  ال��ع��ق��وري  ي��وس��ف  السيد  بحث 
وزي��ر  م��ع  ال��ن��واب،  بمجلس  الخارجية  ال��ش��ؤون 
الداخلية  ووزي��ر  عقوب،  سعد  الدكتور  الصحة 
اإلج��راءات  هاتفيا  بوشناف،  ابراهيم  المستشار 
التي اتخذتها الحكومة ضد انتشار وباء الكورونا 
العالمي حيث أفاد وزير الصحة بعدم تسجيل أي 
الداخلية  وزير  استعرض  كما  االن،  حتى  حاالت 
انتشار  لمكافحة  الوزارة  اتخذتها  التي  الخطوات 

الوباء. 
وأكد العقوري بأن فريق العمل بلجنة الشؤون 
متواصل  بشكل  يعمل  النواب  بمجلس  الخارجية 

على تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لتأمين 
المنظمات  عمل  وتسهيل  الفعالة،  االستجابة 
في  المرض  إحتواء  أجل  من  المختصة  الدولية 
المراكز الصحية  انتشاره ويشمل ذلك دعم  حال 

ومراكز إيواء المهاجرين. 
الجهود  تكثيف  ض��رورة  على  العقوري  وش��دد 
الداخلية وتعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات 
الدولية لمنع انتشار المرض على األراضي الليبية.

وع��ب��ر ال��ع��ق��وري ع��ن ثقته ف��ي ت��ج��اوز األزم��ة 
األول��وي��ة  األم��ر  وإع��ط��اء  الجميع  جهود  بتظافر 

الكافية .

فخامة رئيس مجلس النواب يتسلم مشروع تعديل قانون العمل السياسي والقنصلي المحال من الحكومة الليبية

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يبحث أزمة وباء كورونا مع وزيري صحة و الداخلية بالحكومة الليبية

فخامة رئيس مجلس النواب يّطلع على عمل ديوان المحاسبة

أدعوكم الى عدم االنجرار وراء الشائعات وعدم الشعور بالخوف، فبالتزامنا جميعًا ووعينا نستطيع تجاوز هذه المحنة بإذن الله
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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
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النيابية  اللجنة  التقت 
فخامة  ق��ب��ل  م��ن  المكلفة 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
صالح؛  عقيله  المستشار 
تقرير  ف��ي  ورد  م��ا  لبحث 
عن  اإلداري���ة  الرقابة  هيئة 
م���ي���الدي،   2018 ال���ع���ام 
وزراء  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
السيد  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
ي��وم��ي ال��ث��الث��اء واالرب���ع���اء 
الماضيين في مكتبه بديوان 
مدينة  في  ال���وزراء  مجلس 
ب���ن���غ���ازي، ب��ح��ض��ور م��دي��ر 
بمجلس  القانونية  اإلدارة 
ال�������وزراء األس���ت���اذ ص��الح 

اإلدارة  وم���دي���ر  م���اض���ي، 
مجلس  ب��رئ��اس��ة  ال��م��ال��ي��ة 
عبدالرازق  السيد  ال���وزراء 
إدارة  وم���دي���ر  ال��ج��ري��ب��ي، 
األداء  وت��ق��ي��ي��م  ال��م��ت��اب��ع��ة 
ب��رئ��اس��ة م��ج��ل��س ال�����وزراء 

السيد رضا الفريطيس. 

وت��ض��م ال��ل��ج��ن��ة ال��س��ادة 
أعضاء مجلس النواب وهم 
التشريعية  اللجنة  رئ��ي��س 
رمضان  األستاذ  والقانونية 
مجلس  وع��ض��و  ش��م��ب��ش، 
سلطنة  ال��دك��ت��ورة  ال��ن��واب 
مجلس  وعضو  المسماري، 

محمد  األس���ت���اذ  ال���ن���واب 
لفيرس.

اللجنة  ه���ذه  وت��ش��ك��ل��ت 
رئيس  م��ن  بطلب  النيابية 
م��ج��ل��س ال������وزراء ل��دراس��ة 
الردود الحكومية عن النقاط 
التي نشرت في تقرير هيئة 

الرقابة اإلدارية.
اللجنة  استمعت  حيث 
ي����وم ال���ث���الث���اء ال��م��اض��ي، 
على  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل���ل���ردود 
في  وردت  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 
تقرير هيئة الرقابة اإلدارية 

عن أداء الحكومة.
واس��ت��م��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ي��وم 
للردود  الماضي،  األرب��ع��اء 
ال��م��ال��ي��ة على  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
في  وردت  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 
تقرير هيئة الرقابة اإلدارية 
والتى  الحكومة،  أداء  ع��ن 
الدالة  بالمستندات  أرفقت 

على هذه الردود.

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
يوم  صباح  الثني  عبدالله  السيد  الليبية 
مجلس  بديوان  مكتبه  في  الماضي  اإلثنين 
ب��ن��غ��ازي س��ي��ادة عضو  ف��ي مدينة  ال����وزراء 
األستاذ  الرابعة  الدائرة  عن  النواب  مجلس 

فتح الله السعيطي.
وب��ح��ث رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء خ��الل 
بلديات  أوض��اع  النائب  سيادة  مع  االجتماع 
الدائرة الرابعة وسير العمل بها إضافة إلى 
أبرز االحتياجات التي تنقص تلك البلديات.

المشاريع  عمل  سير  االجتماع  ون��اق��ش 
بلديات  في  الليبية  الحكومة  تنفذها  التي 
إضافة  بها،  اإلنجاز  ونسب  الرابعة  الدائرة 
الفترة  إقامتها خالل  المزمع  المشاريع  إلى 

المقبلة.
الليبية  الحكومة  دور  السعيطي  وثمن 
توفير  في  الثني  عبدالله  السيد  ورئيسها 
عدم  وض��م��ان  للمواطنين  الخدمات  كافة 
لألزمات  إدارت��ه��ا  إل��ى  إض��اف��ة  انقطاعها، 

بالمستوى المطلوب.

صباح  الليبية  الحكومة  وقعت 
يوم األحد الماضي في مقر ديوان 
بنغازي،  مدينة  في  ال��وزراء  مجلس 
اليكتريك  ال��س��وي��دي  ش��رك��ة  م��ع 

المصرية لألعمال الكهربائية.
التعاون  بتعزيز  االتفاق  ويقضي 

المشترك في مختلف المجاالت.
ال���وزراء  مجلس  رئيس  وأش���رف 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
جرى  ال��ذي  االت��ف��اق  محضر  على 
في  متمثال  الليبي  ال��ج��ان��ب  ب��ي��ن 
الوزراء لشؤون  نائب رئيس مجلس 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
الدكتور  التعليم  ووزي��ر  األح��ي��رش، 
الصناعة  ووزي����ر  ب��وم��ري��ز،  ف���وزي 

الدكتور السنوسي صالح.
رئيس  الليبي  الجانب  ضم  كما 
المهندس  للكهرباء  العامة  الهيئة 
مجلس  ورئيس  المسماري،  فخري 
للموارد  الوطنية  المؤسسة  إدارة 
الدرسي،  عوض  المهندس  المائية 
للمواصالت  العامة  الهيئة  ورئيس 
ال��ك��اب��ت��ن م��ح��م��د علي  وال���ن���ق���ل 
العامة  الهيئة  ورئيس  عبدالقادر، 

لإلسكان والمرافق المهندس بوبكر 
بوقيلة، ومثل الجانب المصري وفد 

من شركة السويدي اليكتريك.
التعاون  تعزيز  االت��ف��اق  ويشمل 
ال��م��ش��ت��رك ف���ي ك��اف��ة ال��م��ج��االت 
فنية  ل��ج��ان  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  على 
مجال  في  المذكورة  ال���وزارات  مع 
وإنشاء  المهني  والتدريب  التعليم 
المتخصصة  والمعاهد  الجامعات 

وفق المعايير العالمية.
ك��م��ا ي��ش��م��ل االت���ف���اق م��ج��االت 

صناعية  مناطق  إلنشاء  الصناعة 
التحتية  البنية  وتطوير  مشتركة، 
ف���ي ه���ذا ال��م��ج��ال، إض���اف���ة إل��ى 
التحتية  البنى  تطوير  على  االتفاق 
وإقامة  الليبية،  والمناطق  للمدن 
المناطق السكنية المتطورة إضافة 
والصرف  المياه  شبكة  تطوير  إلى 

الصحي.
إع��داد  االت��ف��اق كذلك على  وت��م 
دراسة شاملة بإنشاء الطرق ووسائل 
إلى  إضافة  المختلفة،  العام  النقل 

وضع خطة شاملة لمعالجة شبكات 
تطوير  محطات  وإن��ش��اء  الكهرباء 
شبكات التغذية الكهربائية والطاقة 

البديلة والتدريب في مجالها.
مختصة  وزارة  كل  أن  إلى  يشار 
تشكيل  تتولى  الليبية  الحكومة  من 
التصورات  لوضع  لجان متخصصة 
عليه  االتفاق  تم  ما  تنفيذ  وآليات 
ال���وزراء  مجلس  لرئيس  وإح��ال��ت��ه 
واع��ت��م��اده  الثني  عبدالله  السيد 
وإصدار الموافقات الالزمة بذلك.

ش��رك��ة  أن  ب���ال���ذك���ر  ال���ج���دي���ر 
عام  تأسست  اليكتريك  السويدي 
التجاري  نشاطها  وب��دأت   ،1938
ونجحت  الكهربائية  المعدات  ببيع 
إلى  التحول  في  العقود  مدار  على 
الفاعلة  الشركات  أبرز  من  واح��دة 
بقطاع الطاقة في السوق المصري 
وتغطي عملياتها العديد من األسواق 

العالمية. 
التوسع  ف��ي  ال��ش��رك��ة  ون��ج��ح��ت 
بأعمالها خارج السوق المصري من 
خالل توظيف خبراتها الواسعة في 
تصنيع مختلف المنتجات الكهربائية 
ودرايتها العميقة باألسواق المحلية 

التي تعمل بها.
مظلتها  ت��ح��ت  ال��ش��رك��ة  وت��ض��م 
خ��م��س��ة ق��ط��اع��ات رئ��ي��س��ي��ة وه��ي 
والمشروعات  والكابالت،  األسالك 
الكهربائية،  والمحوالت  والتطوير، 
الكهربائية،  واألنشطة  والعدادات، 
عمالء  ق��اع��دة  بخدمة  ت��ق��وم  كما 
ض��خ��م��ة ت��ت��ن��وع ب��ي��ن ال��ش��رك��ات 
الصناعية والتجارية وكذلك العمالء 

من األفراد.

الحكومة  وزراء  مجلس  رئ��ي��س  اط��ل��ع 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  الليبية 
اإلج���راءات  على  الماضي  ال��ث��الث��اء  ي��وم 
االحترازية التي اتخذتها بلدية طبرق في 
إلى  المرض  ومنع وصول  كورونا  مواجهة 
عقده  الذي  االجتماع  خالل  وذلك  ليبيا، 
دولته في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في 
مدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن 

الدائرة األستاذ الصالحين عبدالنبي.
خالل  ال����وزراء  مجلس  رئيس  ون��اق��ش 
االج��ت��م��اع ك��اف��ة االج����راءات االح��ت��رازي��ة 
طبرق  بلدية  اتخذتها  ال��ت��ي  وال��وق��ائ��ي��ة 

باعتبارها منطقة حدودية.
وش����دد رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء على 
الصادرة  التعليمات  كافة  تطبيق  ض��رورة 
عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التي 
يشرف على عملها، من خالل ضرورة قفل 
جميع المنافذ ومداهمة أوكار الهجرة غير 
الشرعية وضرورة القبض على المهربين.

إلى  االجتماع  تطرق  أخ��رى،  جهة  من 
ببلدية  الصحي  والصرف  المياه  مشاريع 
القمامة،  نقل  موضوع  إلى  إضافة  طبرق 
فيما أكد دولة الرئيس أن تعليماته تقضي 

بإنهاء هذه المشاكل في أقرب اآلجال.

اللجنة النيابية المكلفة ببحث النقاط الواردة في تقرير هيئة الرقابة 
اإلدارية عن أداء الحكومة تلتقي رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات الدائرة الرابعة خالل اجتماع مع عضو مجلس النواب عن الدائرة

الحكومة الليبية تبرم اتفاقا مع شركة السويدي اليكتريك المصرية للتعاون في شتى المجاالت

رئيس مجلس الوزراء يطلع على اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها بلدية طبرق في مواجهة كورونا



الديوان – المرصد
وج����ه ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
لمجلس  دع���وة  ال��ع��ب��ان��ي  محمد 
النواب إلنهاء المراحل اإلنتقالية، 
أهم  من  الشرعية  أن  إلى  مشيراً 
تتناولها  التي  والمفاهيم  األفكار 
الحياة  ف��ي  الفكرية  المنظومة 

الثقافية.
العباني أشار في تدوينه له عبر 
موقع  على  الشخصية  صفحته 
التواصل اإلجتماعي إلى أنه على 
السياسي  االتفاق  تقدم  ما  ضوء 
الذي فرض مجلس األمن تطبيقه 
من  بالرغم  الليبي  الشعب  على 
المثالب  من  العديد  على  احتوائه 
القانونية  وال��خ��روق��ات  والعيوب 
مستحياًل  يكن  لم  إن  تنفيذه  فإن 
فهو من الصعوبة بمكان فالحديث 
عن الشرعية يدفع إلى القول دون 

التجني على أحد.
ونّوه إلى أن المراحل اإلنتقالية 
التي  المجالس  محورها  وال���ذي 
إس��ت��ن��ف��ذت ش��رع��ي��ت��ه��ا ب��إن��ت��ه��اء 
غير  أص��ب��ح��ت  ف��ق��د  صالحيتها 
أن  بل  دور سياسي  للعب  صالحة 
الساحة  على  وج��وده��ا  إستمرار 
المشهد  دور في  ولعب  السياسية 
السياسي ستكون له آثاره السلبية 
قد  ب��ه��ا  المتمترسين  أن  ح��ي��ث 
بها  البقاء  الوحيد  همهم  أصبح 
أطول وقت ممكن وحصد مزاياها 
حماية  ب��م��ق��اع��ده��ا  واإلل��ت��ص��اق 
في  إمعاناً  ومصالحهم  لمراكزهم 
مزيد من الفساد وإغراقاً لسفينة 

الوطن في الوحل.
ه��ذه  ح���ل  أّن  أض�����اف  ك��م��ا 
الملتصقين  وتخليص  المجالس 

بمقاعدها عمل البد من القيام به 
وفي أسرع وقت ممكن إستجابة 
الذي  األم��ر  وأنينه  الوطن  لنداء 
يدفع إلى التقدم لمجلس النواب 
خاصة بعد قراراته الشحاعة التي 
 04/01/2020 يوم  أصدرها 
قائلين إلى متى تستمر المناكفة 
الصراع  وي���زداد  الشرعية  ح��ول 
من  يزيد  مما  ليبيا  في  تأججا 
فرصة إطالة المراحل االنتقالية 
وأعباء المعاناة وسطوة المجالس 
منتهية الشرعية، فهل من سبيل 
إل��ى إن��ه��اء ه��ذا ال��ج��دل والنظر 
واالنحطاط  ال��ت��ردي  ح��ال��ة  إل��ى 
التي آل إليها حال البالد ومعاناة 

العباد؟”.
وإستطرد حديثه:”نعم للشرعية 
وال للمغاالة في وقت أصبحت فيه 
أجهزة السلطة العامة تعمل خارج 
الواقع  األم��ر  وسلطة  الشرعية، 
بدعم  وتعمل  القرار  على  تهيمن 
وال حسيب  رق��ي��ب  ب���دون  دول���ي 
محلي فهل من رشيد يعيد األمور 
إلى نصابها. فهل سيقدم مجلس 

ُول��د والدة شرعية  ال��ذي  ال��ن��واب 
م��ن رح���م ان��ت��خ��اب��ات ي��ول��ي��و سنة 
رقم  القانون  بموجب  2014م، 
إنهاء  2014م.ع��ل��ى  لسنة   )10(
مناكفة الشرعية واللغط والصراع 
الذي يدور حولها وينقذ ما تبقى 

من أركان البالد”.
ال��ن��واب  مجلس  دع��ا  العباني 
االنتقالية  المراحل  إلنهاء  الموقر 
والقفز  الوطن  كاهل  أثقلت  التي 
ع��ل��ى ك��ل ال��ح��واج��ز ال��ت��ي تعيق 
وتهدد وحدنه  الوطن  جمع شتات 
دولة  بناء  إل��ى  والتوجه  الترابية 
م��دن��ي��ة ق��وام��ه��ا دس���ت���ور رص��ي��ن 
ي��ض��م��ن ال���ت���داول ال��س��ل��م��ي على 
ال��س��ل��ط��ة وت��وح��ي��د ال��م��ؤس��س��ات 

وتفعيل الجيش.
الدعوة  ال��ن��واب  مجلس  وح��ث 
لعقد جلسة علنية بما ال يقل عن 
الهواء  على  منقولة  نائب   120
م��ب��اش��رة ف��ي أس���رع وق��ت ممكن 
لمناقشة  أعضائه  جميع  ودع��وة 

جدول أعمال معين.
وأوضح أن نقاط جدول األعمال 

إطالق  بوقف  قرار  ” إصدار  هي 
محاربة  في  اإلستمرار  مع  النار، 
اإلرهاب، إعادة النظر في النظام 
الصادر  النواب  لمجلس  الداخلي 
2014م،  لسنة   4 رقم  بالقانون 
إتفاق  عن  المنبثقة  األجسام  حل 
التشكيالت  إعتبار  الصخيرات، 
ت��ب��ادر بحل  ال��ت��ي ال  ال��ع��س��ك��ري��ة 
أسلحتها  وتسليم  طوعا،  نفسها 
مليشيات إرهابية، إصدار عفو عن 
المتغيبون  النظاميين  العسكريين 
ب��وح��دات��ه��م  إل���ت���ح���ق���وا  م����ا  إذا 
من  أسبوعين  خ��الل  العسكرية 
تاريخ صدور العفو،  حل الحكومة 
األعمال،   بتسيير  وتكليفها  الليبية 
وثيقة  الدستوري  اإلع��الن  إعتبار 
مؤقتا  دستورا  أنها  أي  دستورية 
الدستور  ص���دور  حتى  ب��ه  يعمل 
التأسيسية  الهيئة  تكليف  الدائم، 
لتنقيح  الدستور،  لصياغة مسودة 
المسودة وتقديمها لمجلس النواب 
الشعبي  اإلستفتاء  على  لطرحها 
خ���الل ث��الث��ة أش��ه��ر، م��ن ت��اري��خ 

تكليفها”.
ج��دول  يتضمن  أن  إل��ى  ولفت 
للقوات  العامة  القيادة  األعمال” 
نشأت  وال��ت��ي  الليبية  المسلحة 
ال��ق��ان��ون رق����م1 لسنة  ب��م��وج��ب 
رقم  ال��ق��ان��ون  بتعديل  2015م. 
أثناء  وذل��ك   2012 لسنة   )11(
مجلس  لممارسة  الزمنية  الوالية 
في  التشريعية  للسلطة  ال��ن��واب 
وحيدة  عسكرية  مؤسسة  ليبيا 
وطنية  تكليف شخصية  وشرعية، 
تنال  تكنوقراط  حكومة  بتشكيل 
ال  لمدة  النواب  مجلس  من  الثقة 

تزيد على تسعة أشهر”.

طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
في بياناً لها يوم الثالثاء الماضي الشعب الليبي 
لمواجهة  الجهود  وتوحيد  واحدا  بالوقوف صفا 

وباء كورونا العالمي المستجد.
بمجلس  الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  ون��اش��دت 
النواب في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه 
الليبيين على اختالف مناطقهم لتجاوز خالفاتهم 
وت��وح��ي��د ج��ه��وده��م م��ن أج���ل ال��وق��اي��ة ووض��ع 

اإلجراءات الالزمة الحتواء الوباء حال انتشاره.

لالحتياجات  االستجابة  ضرورة  على  وأكدت 
اإلنسانية المتعلقة بمكافحة الوباء غير المسبوق 
كأولوية وتسهيل عمل السلطات المحلية من أجل 
ذلك في جميع أنحاء البالد، مشددًة أن التنسيق 
يجب أن يشمل تبادال للمعلومات الطبية وتسهيل 
والتعاون  العالقة  ذات  الليبية  الهيئات  عمل 
البالد  الوقائية وحشد موارد  لتعزيز اإلجراءات 
ع��ودة  وتسهيل  وغيرها  الصحية  ومؤسساتها 

الليبيين إلى ليبيا.

رعايا  بها  يوجد  التي  ال��دول  اللجنة  ودع��ت 
لليبيا إلى  تقديم كل مساعدة ممكنة لهم وتسهيل 

إجراءات عودتهم إلى بالدهم.
بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ش��ؤون  لجنة  وأك���دت 
المنظمات  عمل  تسهيل  على  حرصها  ال��ن��واب 
المتحدة  األمم  بعثة  وأبرزها  المختصة  الدولية 
حشد  إلى  باإلضافة  العالمية  الصحة  ومنظمة 
الدعم الدولي للسلطات الصحية الليبية من أجل 

مكافحة الوباء ولصالح الليبيين دون إستثناء.

قال رئيس لجنة الدفاع 
بمجلس  ال��ق��وم��ي  واألم���ن 
الميهوب إن  النواب طالل 
برلمانية  انتخابات  إجراء 
عدم  ظل  في  ممكنة  غير 
الجماعات  على  القضاء 

اإلرهابية في ليبيا.
تصريح  وف��ي  الميهوب 
ل����وك����ال����ة “س���ب���وت���ن���ي���ك” 
الخميس  ي���وم  ال��روس��ي��ة 
أي  أن  ال��م��اض��ي أض���اف 
دون  س���ي���اس���ي���ة  خ���ط���وة 
الجماعات  س��الح  سحب 
هو  واإلرهابية  المؤدلجة 
جديد  أي  يقدم  لن  عبث 

على أرض الواقع.
أن ه��ن��اك بعض  وت��اب��ع 
المحاوالت األممية خاصة 

بعد تولي ستيفاني ويليامز 
الراهن  الوقت  في  للبعثة 
إلى  لم يصل  أن األمر  إال 
رسمي  بشكل  ال��ب��رل��م��ان 

حتى اآلن.
لجنة  م���وق���ف  وح�����ول 
األم���������ن ال����ق����وم����ي م��ن 
الهادفة إلجراء  التحركات 
هذا  برلمانية  انتخابات 

أن  الميهوب  أك��د  ال��ع��ام، 
هذا  مثل  ت��رف��ض  اللجنة 
المقترح قبل القضاء على 

اإلرهاب.
رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��دف��اع 
أن  رأى  ال��ق��وم��ي  واألم����ن 
الجسم السياسي الشرعي 
ال���وح���ي���د ف���ي ل��ي��ب��ي��ا هو 
البرلمان المنتخب، مشيراً 
محاولة  ه��ن��اك  أن   إل���ى 
السياسية  األج��س��ام  ح��ل 
عن  وال��ح��دي��ث  ليبيا  ف��ي 
انتخابات برلمانية جديدة 
ت���ه���دف إلف���ق���اد ال��ج��ي��ش 
وأنها  السياسية  شرعيته 
خاللها  م��ن  يتحرك  لعبة 
جماعة اإلخوان المسلمين 

في ليبيا.

قال عضو مجلس النواب سعيد 
الخطوات  في  الجيش  إن  أمغيب 
العاصمة  ت��ح��ري��ر  م��ن  األخ���ي���رة 
طرابلس من المليشيات اإلرهابية 
ولن يتراجع عن ذلك بسبب انتشار 
التقارير  أن  كورونا،مؤكداً  فيروس 
المدن  خلو  إل��ى  تشير  ب��الده  في 
حتى  القاتل  الفيروس  من  الليبية 

اآلن.
لموقع  ت��ص��ري��ح  وف���ي  إم��غ��ي��ب 
“ميديا 24” يوم األربعاء الماضي 
الوفاق  حكومة  وج��ود  أن  أوض��ح 
ليبيا  في  ال��س��راج  فائز  ورئيسها 
أخ��ط��ر م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا وأن 
الجيش لديه القدرة على مواصلة 
دوره في محاربة اإلرهاب والعمل 
على مساندة المجتمع المدني في 

التصدي للوباء.
مليشيات  استغالل  من  وح��ذر 
ال��وف��اق ال��وض��ع ال��راه��ن وف��ك��رة 
ان���ت���ش���ار ف���ي���روس ك����ورون����ا في 

م��رة  المليشيات  تجهيز  إع����ادة 
أخرى،مؤكدا أن حكومة الوفاق لم 
المواطن  يحمي  إنجاز  أي  تحقق 
االجتماعية  الملفات  في  وفشلت 

والسياسية.
ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ن���واب أش���ار 
اص��درت  العامة  القيادة  أن  إل��ى 
ق����رار ب��دع��م ك��ل ال��وس��ائ��ل التي 
والمواطن  الوطن  لحماية  تسعى 
والجيش قادر على ارجاع الليبيين 
عنهم  تخلت  أن  بعد  بالدهم  إل��ى 
ح��ك��وم��ة ال���س���راج، الف��ت��اً إل���ى أن 

ي��س��ان��د  أن  ي��س��ت��ط��ي��ع  ال��ج��ي��ش 
الجميع ويحافظ على الهدنة ويرد 
ت��أت��ي من  ال��ت��ي  ال��خ��روق��ات  على 

المليشيات المسلحة.
ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  وت��وق��ع 
عبر  له  تدوينه  في  امغيب  سعيد 
موقع  على  الشخصية  صفحته 
“فيسبوك”  اإلجتماعي  التواصل 
أن يتم تحرير طرابلس من اإلرهاب 
وس��ي��ط��رة ال��م��ل��ي��ش��ي��ات ق��ري��ب��اً، 
سيفرحون  بأنهم  الجميع  مطمئناً 
بالنصر المبين على كل قوى الشر 
البالد  بسيادة  العبث  التي حاولت 

واحتالل األرض.
يكون  لن  النصر  امغيب  وق��ال 
على السراج وباشاغا و صنع الله 
والكبير وتنظيمهم اإلرهابي فقط 
وقطر  تركيا  على  نصر  هو  إنما 
وك���ل ال����دول ال��داع��م��ة ل��إلره��اب 
ثروات  على  بالسيطرة  والطامعة 

وخيرات الوطن.

إن  السعيدي  علي  ال��ن��واب  مجس  عضو  ق��ال 
لن  ويليامز  ستيفاني  البعثة  رئيس  نائبة  تكليف 

يضيف أي جديد لألزمة.
“سبوتنيك”  لوكالة  تصريح  في  أشار  السعيدي 
الروسية إلى أن ويليامز تعرف جيداً أن األزمة في 

ليبيا هي أزمة أمنية في المقام األول.
وفيما يتعلق باحتمالية انهيار الهدنة أوضح أن 
الجيش الليبي التزم أمام الرئيس بوتين بالهدنة إال 
أن األزمة تتعلق بالمليشيات األخرى التي ال ترضخ 

ألي تعليمات.
في  ال��ث��الث��ة  ال��م��س��ارات  استئناف  ب��ش��أن  أم��ا 
استكمال  على  ق��ادرة  غير  ويليامز  أن  رأى  ليبيا 
المسارات الثالثة وأن كافة المسارات ستجمد في 
الوقت الراهن خاصة في ظل انشغال العالم بأزمة 

فيروس كورونا.
ورأى عضو مجلس النواب علي السعيدي  أنه من 
غير الممكن الحديث عن حل األجسام السياسية 
الجميع يسعى  أن  إلى  الراهن، مشيراً  الوقت  في 
االش��ت��راط��ات  تحقق  بعد  برلمانية  الن��ت��خ��اب��ات 
المليشيات  حل  في  والمتمثلة  للجميع  المعروفة 

ونزع األسلحة.
“سبوتنيك”  لوكالة  تصريحه  وف��ي  السعيدي 
الروسية شدد على أن البعثة األممية أو المجتمع 
الدولي ال يمكنه حل فرض حل األجسام السياسية 
وأن البرلمان سيقبل على إجراء انتخابات جديدة 

حال توافر الشروط الالزمة لذلك.

العباني يدعو البرلمان لعقد جلسة علنية إلنهاء المرحلة االنتقالية

لجنةالشؤون الخارجية بمجلس النواب:

يجب توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا في حال إنتشاره

الميهوب: إجراء أي خطوة سياسية جديدة دون سحب 
سالح الميليشيات اإلرهابية عبارة عن عبث

امغيب: الجيش قادر على مساندة المجتمع المدني في التصدي لفيروس كورونا

السعيدي: مسارات البعثة األممية 
الثالثة للحل في ليبيا ستجمد حاليًا
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الديوان – وال
أكد رئيس األركان العامة الفريق 
رئيس  ال��ن��اظ��وري –  ع��ب��دال��رازق 
لمكافحة  العليا  الليبية  اللجنة 
وباء كورونا المشكلة بموجب قرار 
المسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
المشير خليفة حفتر رقم )127( 
لسنة 2020 ميالدي يوم الخميس 
خالية  م��ات��زال  ليبيا  أن  الماضي 
ول��ل��ه ال��ح��م��د م��ن م���رض ك��ورون��ا 

المستجد.
لمكافحة  العليا  اللجنة  وعقدت 
يوم  الثاني  اجتماعها  كورونا  وب��اء 
وزارة  ب��دي��وان  الماضي  الخميس 
الداخلية في مدينة بنغازي بحضور 
المستشار  الداخلية  أعضائها وزير 
الصحة  ووزي��ر  بوشناف،  إبراهيم 
عبدالرازق،  عقوب  سعد  الدكتور 
الطبية  اللجنة  رئيس  إل��ى  إضافة 
فتحية  ال���دك���ت���ورة  االس���ت���ش���اري���ة 
أحمد  ال��دك��ت��ور  ونائبها  العريبي، 
باسم  الرسمي  المتحدث  الحاسي 

اللجنة.
وق������ال ال���ف���ري���ق ع���ب���دال���رازق 
إيجاز صحفي عقب  في  الناظوري 
االجتماع إنني أطمئن الشعب الليبي 
أن األمور طيبة وأنه ال توجد حالة 
بمرض  إصابتها  تبين  اآلن  حتى 

كورونا.
وح���ي���ا ال���ف���ري���ق ع���ب���دال���رازق 
إلى  الفتا  الليبي  الشعب  الناظوري 
أن القوات المسلحة تكافح اإلرهاب 
اللجنة  تعمل  مثلما  طرابلس  ف��ي 
في مكافحة مرض كورونا بمختلف 

أرجاء البالد.
وأك������د ال���ف���ري���ق ع���ب���دال���رازق 
الناظوري أن كورنا لم ولن تأتي إلى 
بتطبيق  ملتزمين  كنا  طالما  بالدنا 
في  المتخذة  االحترازية  القرارات 

مواجهة المرض.
ودعا الفريق عبدالرازق الناظوري 
الليبي إلى الوعي بالمرض  الشعب 
مثلما كان له وعي بخطورة اإلرهاب 

وقدم ماله وابناءه ألجل اجتثاثه.
وأعلن رئيس اللجنة أن على كافة 
العاملين بالمؤسسات العامة التزام 
يقتصر  أن  على  اآلن  منذ  بيوتهم 
ت��ت��ط��ل��ب طبيعة  م���ن  ال��ع��م��ل ع��ل��ى 
ممارسته،  ف��ي  االس��ت��م��رار  عمله 
الطبية  والعناصر  األم���ن  ك��رج��ال 
الفتا  وغيرها،  المساعدة  والطبية 
البرية  المنافذ  إلى أن إغالق كافة 
وأن  اليوم  منذ  والجوية  والبحرية 
العالقين  بإقامة  ستتكفل  ال��دول��ة 
في الخارج وتسسير أمورهم لحين 

زوال الخطر.
وأكد رئيس األركان العامة إعالن 
الحرب على السماسرة الذين رفعوا 
األزم���ة،  ه���ذه  مستغلين  األس��ع��ار 
مشيرا إلى أنه ستتم مواجهتم بحزم 

وبقوة القانون مباشرة.
ودع����ا رئ��ي��س األرك�����ان ال��ع��ام��ة 
المتجاوزين، مؤكدا  كل  االبالغ عن 
الفور،  على  ستطبق  العقوبات  أن 
م��وج��ه��ا ش��ك��ره وت���ق���دي���ره ل��ك��اف��ة 
التواصل  مواقع  ومدوني  النشطاء 
االجتماعي الذين كانوا في مستوى 
األزمة من خالل دحض اإلشاعات 

وتوعية المواطنين.
ك��م��ا دع���ا رج����ال األع���م���ال إل��ى 
في  للمساهمة  ال��ف��وري  ال��ت��ح��رك 
توفير  خ���الل  م��ن  األزم����ة  تخطي 

كافة النواقص وتولي أمور الليبيين 
العالقين في الخارج مع المؤسسات 

العامة.
وأكد الفريق عبدالرازق الناظوري 
اللجنة االستشارية تعمل بشكل  أن 
ب��أن  ال��م��واط��ن��ي��ن  مطمئنا  ج��ي��د، 
المخزون االستراتيجي كاف والداع 

للقلق أو الخوف.
الداخلية  وزي���ر  أك��د  جهت  م��ن 
ال  أنه  بوشناف  إبراهيم  المستشار 
هوادة في تطبيق قرار فرض حظر 
التجول منذ اليوم، مؤكدا أنه ستتم 
إذن  دون  تتحرك  آلية  أية  مصادرة 

وفقا لقانون النظام الصحي.
وأشار إلى أن قرار فرض حظر 
ال��ت��ج��ول س��ي��ك��ون ت��ص��اع��دي��ا وأن 
من  ألكثر  تزيد  قد  فرضه  ساعات 
12 ساعة، الفتا إلى أن هناك عدة 
جهات تتطلب أعمالها التواجد في 
من  استثناؤها  سيتم  العمل  أماكن 
به،  تتحرك  ش��ع��ارا  منحها  خ��الل 
ويتم تسيير أمورها من قبل الجيش 
حظر  سيفرضان  الذين  والشرطة 

التجوال.
وأك���د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة أن ه��ذه 
الحريات  لتقييد  يتخذ  لم  ال��ق��رار 
العليا  للمصلحة  ات��خ��ذ  م��ا  ب��ق��در 
أن  على  مشددا  والمواطن،  للوطن 
للتقييم  خ��اض��ع  غير  ال��ق��رار  ه��ذا 

بتاتا.
إقفال  قرار  دخول  الوزير  وأعلن 
والبحرية  ال��ب��ري��ة  ال��م��ن��اف��ذ  ك��اف��ة 
اليوم،  منذ  التنفيذ  حيز  والجوية 
البقاء  الخارج  في  العالقين  داعيا 
في الدول التي علقوا بها وااللتزام 
التي  الطبية  االرش������ادات  ب��ك��اف��ة 
تلك  في  الطبية  السلطات  توجهها 

البلدان، آمال السالمة للجميع.
وف��ي��م��ا أك����د خ��ل��و ال���ب���الد من 
المرض، أشار إلى أن الخطر مايزال 
قائما، داعيا النشطاء واإلعالميين 
الجتماعي  التواصل  مواقع  ورواد 
االس��ت��م��رار ف��ي دوره����م ال��وط��ن��ي 

بالتوعية ودحض الشائعات.
وقال إن قوات الجيش والشرطة 
يزيد  القانون كل من  بقوة  ستواجه 
األسعار على المواطنين، الفتا إلى 

أنه لن يتم السماح للتجار الجشعين 
باستغالل هذه األزمة، ومؤكدا على 
أننا قادرون على تخطي هذه األزمة 

بوعي الناس وحرصهم.
وفي سياق متصل أكد أن الصالة 
لن تكون في المساجد وال ساحاتها 
الفتا  الصادرة،  القرارات  على  بناء 
أك��دت  الشرعية  ال��ف��ت��اوى  أن  إل��ى 
مخالف  أي  مواجهة  وستم  ذل��ك، 

بالقوة.
إل��ى ذل���ك، أع��ل��ن وزي���ر الصحة 
الدكتور سعد عقوب عبدالرازق أن 
رغم  المرض  من  خالية  فعال  ليبيا 
تسجيل 15 حالة اشتباه تبين على 
جميعا  خلوها  تبين  البالد  مستوى 
التحاليل  إج���راء  بعد  ال��م��رض  م��ن 

الالزمة.
وقال إن األمر جلل، موجها الشكر 
والطبية  الطبية  األط��ق��م  ل��ك��اف��ة 
المساعدة وفرق الرصد المرابطين 
األزمى  هذه  لمواجهة  أعمالهم  في 

رغم اإلمكانيات المتواضعة.
الجميع  تكاتف  إلى  الوزير  ودعا 
المواطنين،  بين  الذعر  بث  وع��دم 
وفرض  ال��دراس��ة  تعليق  أن  مؤكدا 
حظر التجول لمدة أسبوعين ألجل 
حصر المرض في حال ظهوره بعد 

انتهاء فترة الحضانة.
ال��ت��ج��م��ع��ات هي  أن  أك����د  ك��م��ا 
المرض  لتفشي  الرئيسي  المصدر 
الجميع  ع��ل��ى  م��ش��ددا  وان��ت��ش��اره، 
الصادرة  بالقرارات  التقيد  ضرورة 

بالخصوص.
تعليماته  الصحة  وزي��ر  وأص��در 
مراكز  مع  االتفاق  تطبيق  بضرورة 
األمراض السارية بالمدن والمناطق 
للحجر  أس���رة  تجهيز  خ���الل  م��ن 
الصحي للحاالت المشتبه بها على 
الرئيس  المركز  إلى  نقلها  يتم  أال 
للحجر إال بعد ظهور النتائج والتأكد 

من إصابتها.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ن���ائ���ب رئ��ي��س 
للجنة  االستشارية  الطبية  اللجنة 
العليا لمكافحة وباء كورونا الناطق 
ال��رس��م��ي ب��اس��م ال��ل��ج��ن��ة األس��ت��اذ 
نشرة  أن  الحاسي،  أحمد  الدكتور 
وبائية يومية ستصدر عن اللجنة بها 

كافة البيانات الواضحة والصريحة.
العليا  الليبية  ال��ل��ج��ن��ة  وك��ان��ت 
ل��م��ك��اف��ح��ة ف����ي����روس “ك����ورون����ا” 
يوم  ص��ب��اح  ع��ق��دت  ق��د  المستجد 
األول   اجتماعها  الماضي،  اإلثنين 
في  الداخلية  وزارة  دي���وان  بمقر 

مدينة بنغازي.
آل��ي��ات توفير  وب��ح��ث االج��ت��م��اع 
واالحتياجات  المستلزمات،  كافة 
الالزمة؛  واألمنية  والطبية  الفنية 
االستشارية  الطبية  اللجنة  لعمل 
لمكافحة فيروس “كورونا” والوقاية 
منه، وذلك بالتنسيق مع دولة رئيس 
الله  عبد  السيد  ال����وزراء  مجلس 

الثني.
وض�������م االج�����ت�����م�����اع ال��ل��ج��ن��ة 
األطباء  من  المكونة  االستشارية؛ 
برئاسة  المختصين  واالستشاريين 
الدكتور  الطبي  بنغازي  مدير مركز 
األستاذ  ونائبها  العريبي،  فتحية 
الناطق  ال��ح��اس��ي  أح��م��د  ال��دك��ت��ور 
وعضوية  اللجنة،  باسم  الرسمي 
ك��ل م��ن األط��ب��اء : رف��ي��ق رم��ض��ان 
الترهوني،  المهدوي، حمزة عمران 
أحمد بالقاسم الحداد، أحمد محمد 
الجغداف،  صالح  منير  األوج��ل��ي، 
وائل  الفاخري،  الحميد  عبد  أمال 
محمود  علي  الهواري، حسين  علي 
ال���ع���وام���ي، إض���اف���ة إل���ى األس��ت��اذ 

إبراهيم صالح الفرجاني.
وت��خ��ت��ص ال��ل��ج��ن��ة االس��ت��ش��اري��ة 
المشكلة بموجب قرار القائد العام،  
ع��ل��ى تشخيص  اإلش�����راف  ب��م��ه��ام 
ال����ح����االت ال��م��ش��ت��ب��ه ب��ت��ع��رض��ه��ا 
ل���إلص���اب���ة وع���زل���ه���ا وع���الج���ه���ا، 
ال��دواء،  على  والرقابة  واإلش���راف 
والصحية  الطبية  والمستحضرات 
وال���ص���ي���دالن���ي���ة، وال��ت��ج��ه��ي��زات 
وال��م��س��ت��ل��زم��ات وال��م��س��ت��ه��ل��ك��ات 
الصحية، وضبط تداول كل منتج له 
عالقة بفيروس “كورونا” المستجد.
االستشارية  اللجنة  تختص  كما 
معايير  تطبيق  وم��راق��ب��ة  ب��وض��ع 
الغذاء، ومياه الشرب وسالمة البيئة، 
للسكان،  العامة  الصحة  يعزز  بما 
ومتابعة مراكز األبحاث والدراسات 
بها  واالستعانة  ال��دول��ي��ة،  العلمية 

ف��ي��روس  بمكافحة  يتعلق  م��ا  ك��ل 
“كورونا”، وتوفير مخابر فنية تقوم 
الُمبكر  والكشف  الفحوص  بإجراء 
عن فيروس “كورونا”، ورفع مستوى 
عبر  للمواطنين  الصحي  ال��وع��ي 

وسائل اإلعالم المختلفة.
اجتماعها  خالل  اللجنة  وبحثت 
خطة  وتطوير  االحترازية،  التدابير 
إلى  الفيروس  وص��ول  لمنع  العمل 
ليبيا، باالستناد إلى أحكام القانون 
 1973 لسنة   106 رقم  الصحي 

ميالدي.
مستشفى  تحوير  اللجنة  وقررت 
للحجر  مقًرا  ليكون  العام،  الهواري 
الصحي، حال وصل المرض للبالد 
طبيب  تكليف  م��ع  ال��ل��ه،  ق���در  ال 
مدني  وطبيب  ب��إدارت��ه،  عسكري 

إلدارة الشؤون الطبية.
شركة  تكليف  اللجنة  قررت  كما 
الصيانة  إلج��راء  وميكانيكية؛  كهر 
األعطال  في  للمستشفى،  العاجلة 
الميكانيكية والكهربائية، مع تكليف 
الطبية  ال��م��ع��دات  لصيانة  ش��رك��ة 
مع  وتجديدها،  المستشفى  داخ��ل 
تجهيز عدد “100” سرير لإليواء، 
وعدد “34” سريًرا للعناية الفائقة، 
الصيانة  أع��م��ال  تُ��ج��رى  أن  ع��ل��ى 
 ”500“ بسعة  للمستشفى  الكاملة 

سريًرا بعد مرور األزمة بعون الله.
االستمرار  إلى  اللجنة  وخلصت 
الكويفية  مستشفى  ف��ي  م��ؤق��ًت��ا 
للحجر  كمقر  الصدرية،  لألمراض 
في  متخصص  باعتباره  الصحي؛ 
ن���وع ال��ف��ي��روس، وذل���ك م��ن خ��الل 
االس��ت��ف��ادة م��ن اإلم��ك��ان��ي��ات التي 
المتمثلة  ال��ص��ح��ة  وزارة  وف��رت��ه��ا 
وأقسام  الفائقة،  العناية  ُغرف  في 

اإليواء.
وقررت اللجنة إنشاء أماكن حجر 
إضافية في كل من : سرت، البريقة، 
أجدابيا، الكفرة، إضافة إلى مركز 
في  المختص  ال��م��ن��ص��ورة  ش��ح��ات 

األمراض الصدرية.
حجر  أماكن  تجهيز  ق��ررت  كما 
أو  العيادات  كإحدى  بديلة،  صحي 
الفنادق الخاصة في مدينة بنغازي، 
مع التنسيق الُمباشر مع جهاز اإلمداد 
ال��ط��ب��ي، وال��ص��ي��دل��ي��ة ال��م��رك��زي��ة، 
من  االستراتيجي  المخزون  لتزويد 
مع  الطبية،  والمستلزمات  األدوي��ة 
والطوارئ،  اإلسعاف  جاهزية  رفع 
وإع��ادة  الفائقة  العناية  وس��ي��ارات 

تمركزاتها.
كما تم االتفاق على تفعيل قسم 
الطوارئ بمركز بنغازي الطبي، مع 
وإج��راء  العالمية،  الصحة  منظمة 
األجهزة  على  ال��الزم��ة  التدريبات 
وال���م���ع���دات ل��م��واج��ه��ة ف��ي��روس 

“كورونا”. 

اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تؤكد على ضرورة التقيد باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها
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عقد رئيس مجلس وزراء 
السيد  الليبية  الحكومة 
عبدالله عبدالرحمن الثني 
ي����وم األرب����ع����اء ال��م��اض��ي 
مجلس  ب���دي���وان  بمكتبه 
بنغازي  ال��وزراء في مدينة 
تفعيل  ل��ب��ح��ث  اج��ت��م��اع��ا 
قرار مجلس الوزراء بشأن 
الوطنيه  ال��م��ؤس��س��ة  ن��ق��ل 
للنفط إلى مدينة بنغازي.

نائب  االج��ت��م��اع  وض���م 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
الدكتور  الخدمات  لشؤون 
عبدالسالم البدري، رئيس 
المؤسسة  إدارة  مجلس 
الدكتور  للنفط  الوطنية 
ومدير  سلطان،  المبروك 
لرئيس  ال��خ��اص  المكتب 
السيد  ال������وزراء  م��ج��ل��س 
الهمالي،  محمد  الطاهر 
توطين  م��ش��روع  ورئ��ي��س 
يوسف  السيد  المؤسسة 
ع����ب����دال����ه����ادي، وع��ض��و 
المؤسسة  توطين  مشروع 
السيد أسامة منينه، مدير 
مكتب التخطيط العمراني 
فوزية  المهندس  بنغازي 
بوشعالة، إضافة إلى رئيس 
مصلحة  إدارة  م��ج��ل��س 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ران��ي، 

رئيس مجلس إدارة شركة 
ال���ع���م���ارة ل��الس��ت��ش��ارات 
إدارة  م��دي��ر  ال��ه��ن��دس��ي��ة، 

الدراسات بالشركة.
مجلس  رئ���ي���س  وأك�����د 
الوزراء على ضرورة إيجاد 
ح���ل���ول ن��ه��ائ��ي��ة وج���ذري���ة 
ل��ل��ع��راق��ي��ل ال���ت���ي ت��واج��ه 
ت��وط��ي��ن ال��م��ؤس��س��ة في 
مدينة بنغازي على مساحة 
هكتار،   5.8 على  التقل 
توطين  أن  ع��ل��ى  م��ش��ددا 
ال���م���ؤس���س���ة ف����ي م��دي��ن��ة 
حقوقها  م��ن  ح��ق  بنغازي 
نظير ماقدمته المدينة في 
تقدمه  زال��ت  وال  السابق 

في الوقت الحالي.
رئ��ي��س مجلس  وأش����ار 
الوزراء إلى ضرورة التقدم 
ب��ال��خ��ط��وات االي��ج��اب��ي��ة 
ال  األم��ام  إل��ى  والتنفيذية 

الرجوع للخلف، مؤكدا أن 
المؤسسة  توطين  مشروع 
ف��ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي أم��ر 
رج��وع  وال  ونهائي  حتمي 

فيه.
رئ��ي��س مجلس  وأب����دى 
الوزراء استغرابه من المدة 
ال��زم��ن��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي 
المشروع  ه��ذا  استغرقها 
ال�������ذي أق������ر ف����ي ش��ه��ر 
ي���ون���ي���و2013  م��ي��الدي، 
لمكتب  تعليماته  ص���ادرا 
ال���ع���م���ارة ل��الس��ت��ش��ارات 
عرض  تقديم  الهندسية 
ف���ن���ي وم����ال����ي ل���دراس���ة 
ال��م��وض��وع خ��الل أج��ل ال 
تاريخ  من  األسبوع  يتعدي 

هذا االجتماع.
مجلس  رئيس  وأوض���ح 
يتولى  المكتب  أن  ال��وزراء 
مستوفية  دراس��ت��ه  تقديم 

بعد  ي��وم��اً  ثالثيون  خ��الل 
رئ��اس��ة  ق��ب��ل  م��ن  تكليفه 

مجلس الوزراء.
ون�����اق�����ش االج���ت���م���اع 
الجيل  دراس��ات  توصيات 
من  للمخططات  ال��ث��ال��ث 
الشحن  خ��ي��ار  نقل  حيث 
وال���ت���ف���ري���غ إل�����ى ج��ن��وب 
يكون  أن  على  المخطط 
م��ي��ن��اء ب��ن��غ��ازي ال��ق��دي��م 
ل��ض��م��ان فصل  ل��ل��رك��اب 
خ��دم��ة ن��ق��ل ال��رك��اب عن 

مناولة السلعة.
وت��ط��رق االج��ت��م��اع إلى 
جليانة  منطقة  استهداف 
آخذين  بالتطوير،  ببنغازي 
ف����ي االع���ت���ب���ار م���ش���روع 
تحديث  ع��ن��د  ال��م��ؤس��س��ة 
تنفيذه  ال��م��راد  المخطط 

بالمحيط.
مجلس  رئ���ي���س  وك�����ان 

أك����د على  ال��������وزراء ق���د 
نقل  ق��رار  تفعيل  ض���رورة 
للنفط  الوطنية  المؤسسة 
وذلك  بنغازي  مدينة  إل��ى 
خ�����الل اج���ت���م���اع ع��ق��ده 
نائبه  م���ع  ال��ث��الث��اء  ي���وم 
الدكتور  الخدمات  لشؤون 
ع���ب���دال���س���الم ال����ب����دري، 
مجلس  رئ��ي��س  ب��ح��ض��ور 
الوطنية  المؤسسة  إدارة 
المبروك  الدكتور  للنفط 
رئيس  ومستشار  سلطان، 
م��ج��ل��س ال�����وزراء ل��ش��ؤون 
التخطيط، ورئيس مجلس 
التخطيط  مصلحة  إدارة 
مكتب  وم��دي��ر  العمراني، 
بنغازي، إضافة  التخطيط 
إلى مدير إدارة السكرتارية 

بديوان مجلس الوزراء.
مجلس  رئ��ي��س  وش����دد 
ال��������وزراء ع��ل��ى ض����رورة 
ت��ف��ع��ي��ل ق�������رار م��ج��ل��س 
مقر  بنقل  المتعلق  الوزراء 
للنفط  الوطنية  المؤسسة 
ل��م��وق��ع��ه��ا ال��ق��ان��ون��ي في 
م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي، ص���ادرا 
تذليل  ب��ض��رورة  تعليماته 
وحلحلة  ال��ص��ع��اب  ك��اف��ة 
كافة المشاكل لتفعيل ذلك 

بشكل عاجل.

البحري،  بنغازي  ميناء  استقبل 
متنها  على  الحاويات  نقل  سفينة 
وسلع  بضائع  تشمل  حاوية   313
وأثاث  غذائية  مواد  منها  مختلفة 
ومعدات  كهربائية  ومواد  ومالبس 
نفطية وقطع غيار مختلفة ونضائد 

و193 حاوية سيارات أميركية.
بها  أخ���رى  سفينة  رس��ت  كما 
ب��ض��ائ��ع  ت���ح���وي  ح���اوي���ة،   256
م��خ��ت��ل��ف��ة، ح��س��ب ب��ي��ان ال��م��ي��ن��اء 
التواصل  موقع  في  صفحته  على 

االجتماعي فيسبوك، يوم الثالثاء 
الماضي.

وك�����ان ال��م��ي��ن��اء ق���د اس��ت��ق��ب��ل 
نقل  سفينة  ال��م��اض��ي،  اإلث��ن��ي��ن 
التابعة  أف«  »ن��ي��ن��ا  ال��ح��اوي��ات 
للوكيل المالحي شركة مديترينيان 
متنها  وعلى  المالحية،  للتوكيالت 
السلع  بكافة  333 حاوية محملة 
سفينة  إل���ى  إض��اف��ة  المختلفة، 
سيارة   618 متنها  على  أخ���رى 

قادمة من السوق األوروبية. 

االول  ام��س  ي��وم  ب��ن��غ��ازي،  ميناء  أف���رج 
المحملة  الحاويات  من  عدد  عن  الجمعة، 
فيروس  من  واالحترازية  الوقائية  بالمواد 

كورونا.
وقال رئيس مكتب الشركة الليبية للموانئ 
لقناة  تصريح  ف��ي  المغربي  ب��وزي��د  ناصر 
الفضائية الليبية، أن ميناء بنغازي البحري 
أفرج على سفينة محملة بالمواد االحترازية 
من مرض كورونا الخاصة باألمداد الطبي.

التي  السفينة  هذه  أن  المغربي  وكشف 
تحتوي  البحري  بنغازي  ميناء  ف��ي  رس��ت 
بها كمامات ومواد معقمة  على 52 حاوية 
الجمارك  أن  إل��ى  مشيراً  طبية،  وق��ف��ازات 
قام بالتفتيش وتنزيل هذه المواد في أقصى 
سرعة لتلبية احتياجات المواطنين من هذه 

المواد الوقائية.
وأوضح المغربي أن العديد من األجهزة 
الصحة  ب��وزارة  اإلداري��ة  واألقسام  األمنية 

الليبية  والشركة  األغ��ذي��ة  على  وال��رق��اب��ة 
إلنزال  بينها  فيما  بالتعاون  قامت  للموانئ 

المواد الوقاية في أقصى سرعة.
في  البقاء  المواطنين  المغربي  وطالب 
من  ال��ص��ادرة  للتعليمات  تنفيذاً  بيوتهم 
مشيراً  الداخلية،  ووزارة  العامة  القيادة 
الحظر  من  المستثنيين  األشخاص  أن  إلى 
يعملون لياًل نهاراً لتلبية احتياجات المواطن 

وتأمينه

من قسم  ق��وة  اطلقت   – وال  ال��دي��وان 
بنغ��ازي؛  أمن  بُم�ديرية  العامة  التحريات 
حمالتها لمكافحة الممارسات االحتكارية، 
والتأكيد  باألسعار،  التالعب  ومحاوالت 
مواجهة  فى  الحزم  بمنتهى  التعامل  على 

مختلف أشكال الغش التجارى.
العامة  التحريات  قسم  رئ��ي��س  وق���ال 
المسماري  ضوء  أحمد  نقيب  بالُمديرية 
األس��واق  لمراقبة  تأتي  الخطوة  هذه  إن 
وتكثيف الحمالت على المتاجر والمحالت 
واألسواق لمنع احتكار السلع أو إخفائها، 
والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

تنفذ  سيتم  أن��ه  ال��م��س��م��اري  وأوض���ح 
إلى  الفتاً  المكبرة،  التموينية  الحمالت 

لمكافحة  مستمرة  األمنية  الحمالت  أن 
ال��ُم��م��ارس��ات اإلح��ت��ك��اري��ة وم���ح���اوالت 

التالعب ب�األسعار.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذه ال��ح��م��الت تأتي 
الفعالة  اإلستباقية  الخطوات  مع  توافقاً 
بنغ��ازي  أم���ن  م��دي��ري��ة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ى 
المؤسسية  ال��ج��ه��ود  تضافر  سبيل  ف��ى 
والمجتمعية؛ للوقاية من مخاطر اإلصابة 

بفيروس “كورونا” المستجد.
بنغ��ازي،  أم��ن  م��دي��ر  أن   إل��ى  ي��ش��ار 
تعليماته  عميد عادل عبدالعزيز،  أصدر 
لمواجهة كل شخص يحاول تهديد الصحة 
لممارسات  والتصدي  للمواطنين  العامة 

إخفاء السلع والتالعب فى أسعارها.

الليبية  بالحكومة  االقتصاد  وزير  معالي  أهاب 
»منير عصر« السادة المواطنين بأن كميات السلع 

األساسية متوفرة وبشكل كبير .
على  ستوزع  السلع  أن  االقتصاد  وزير  وأوض��ح 
الجمعيات االستهالكية وبأسعار مدعومة، مطالباً 
من  كل  ومقاطعة  جمعياتهم  بمتابعة  المواطنين 

يحاول  رفع األسعار بشكل غير  مبرر .
وأشار وزير االقتصاد إلى أن مراقبات االقتصاد 
تتلقي أي شكاوى بخصوص توزيع الجمعيات كجزء 
من الحد من التغول عليك مقاطعة كل من يحاول 

يستغلك. 

تعليماته  بنغازي  في  المركزي  ليبيا  مصرف  أصدر 
االحترازية  اإلج��راءات  بشأن  التجارية  المصارف  إلى 
للوقاية من فيروس »كورونا« المستجد، منها تحديد مدة 

العمل اليومي بواقع ثالث ساعات.
وتضمن بيان المركزي – على صفحته الرسمية بموقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك يوم األربعاء الماضي – أن 
يقتصر الدوام الرسمي على الفترة من 9 صباحا وحتى 
12 ظهراً، ويجوز في الحاالت االستثنائية من ساعات 

الدوام حسب حاجة العمل .
التناوبي،  بالنظام  العمل  المصارف  بتبني  وجه  كما 
الذي  األدن��ى  الحد  إلى  الموظفين  عدد  يخفض  حيث 
هذه  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً  ال��ي��وم��ي،  العمل  تسيير  يضمن 
التعليمات سارية إلى حين صدور تعليمات جديدة سواء 

باإللغاء أو التمديد. 

ليبيا  بمصرف  السيولة  أزم��ة  لجنة  رئيس  إستنكر 
منظومة  فتح  ع��دم  اآلغ���ا  رم���زي  البيضاء  ال��م��رك��زي 
التجار  لتمكين  التجارية  المصارف  أم��ام  االعتمادات 
والتي  الطبية  والمعدات  الضرورية  السلع  استيراد  من 
تتطلبها هذه المرحلة الحساسة لمواجهة خطر انتشار 

فيروس كورونا.
على  الشخصية  عبر صفحته  له  منشور  وفي  اآلغا 
االثنين  أمس  بوك”  “فيس  اإلجتماعي  التواصل  موقع 
فتح  ويرفض  متعنت  االن  إل��ى  الكبير  قال:”الصديق 

المنظومة وهو في انتظار قرار الجماعة”.

رئيس مجلس الوزراء يتابع تفعيل قرار نقل المؤسسة الوطنيه للنفط إلى مدينة بنغازي

ميناء بنغازي يستقبل سفينة محملة بمواد غذائية ومعدات نفطية

المغربي: ميناء بنغازي يفرج عن 52 حاوية محملة بالمواد الوقائية من وباء كورونا

المسماري يؤكد انطالق حملة امنية لمكافحة الممارسات االحتكارية والتالعب باألسعار

وزير االقتصاد:

السلع األساسية متوفرة وبشكل كبير وستوزع 
على الجمعيات االستهالكية قريبًا

مصرف ليبيا المركزي يقّلص ساعات 
العمل في المصارف إلى 3 ساعات

اآلغا: الكبير يرفض فتح منظومة اإلعتمادات إلستيراد 
السلع الضرورية والمعدات الطبية لمواجهة فيروس 
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ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق 
السيد فرج بوالخطابية خالل اليومين الماضيين 
المجلس لقطاع  الطبي  مع عضو  بمركز طبرق 
وبحضور  بوطابونة  عبدالكريم  السيد  الصحة 
مدير مركز طبرق الطبي ومدير إدارة الخدمات 
الطبي  واإلم����داد  ال��ع��ي��ادات  وم��دي��ري   الطبية 
ورئيس شرطة النجدة المشاكل التي يعاني منها 

قطاع الصحة.
لتقديم  العيادات  دور  على  بوالخطابية  أكد  و 
لإليواء  المركز  يكون  وأن  للمواطنين  الخدمات 
فيروس  لمواجهة  اإلس��ت��ع��دادات  مناقشة  وت��م 
توفير  الطبي في  اإلمداد  دور  وأكد على  كورونا 
بدور  أشاد  كما  الالزمة.  والمطهرات  المعقمات 

شرطة النجدة في تنظيم الدخول للمركز.

لبلدية سرت  التسييري  المجلس  رئيس  بحث 
جهاز  فرع  رئيس  مع  سالم  عامر  سالم  األستاذ 
أمبارك  عميد  س��رت  بمنطقة  البلدي  الحرس 
جهاز  اف���راد  دوري����ات  نتائج  متابعة  القبائلي 
الحرس البلدي سرت لكافة االنشطة االقتصادية 
والتي  اللحوم  بيع  ومحل  والصيدليات  والحرفية 
اسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع منتهية 
البشري  لالستهالك  صالحة  وغير  الصالحية 
ل��ح��وم ف��اس��دة م��ن غير إج���راءات  وك��ذل��ك بيع 

الكشف وختم الطبيب البيطري.
للبلدية  التسييري  المجلس  رئ��ي��س  وش���دد 
ت��ش��دي��د وتكثيف  ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ض����رورة  خ���الل 
الرياضية  ال��ص��االت  ع��ل��ى  التفتيش  ح��م��الت 
والمقاهي  االجتماعية  المناسبات  وص���االت 
الخضروات  وسوق  والمطاعم  الشيشة  وصاالت 
بسبب  وقفلهم  واالع��الف  المواشي  بيع  وس��وق 
مكافحة فيروس كورونا وعدم عقد أي تجمعات 
من  كبيرة  اع��داد  تجمع  مواقع  في  كتظاظ  واال 
الوباء  هذا  من  على صحتهم  حفاظا  المواطنين 

الخطير.
وتناول االجتماع  ايضا بحث المختنقات التي 
والمكاتب  س��رت  البلدي  الحرس  جهاز  تواجه 

التابعة له

بلدية طبرق  تناقش كافة 
االستعدادات لمواجهة فيروس كورونا

بلدية سرت تشدد على  تكثيف الحمالت 
التفتيشية لمواجهة فيروس كورونا

المجلس  رئيس  السيد  افتتح 
التسييري لبلدية أوجلة السنوسي 
والسادة مسؤولي  الفضيل  عثمان 
»ح��ب  م��ع��رض  التعليم   م��راق��ب��ة 
الثالث  ال��ص��ف  لتالميذ  العمل« 
للتعليم  عفان  بن  عثمان  بمدرسة 
أوجلة   تعليم  بمراقبة  االس��اس��ي 
حضر حفل اإلفتتاح بعض السادة 
المعلمين  من الرعيل االول وأولياء 
وافتتح  ين  المدعو  وبعض  األمور 
الفقرات  م��ن  بالعديد  المعرض 
والعروض  المعبرة  الكلمات  منها 
العلمية  اليدوية  المشغوالت  من 

التالميذ  ع��م��ل  م��ن  والتعليمية 
بالصف  المعلمات  اش��راف  تحت 
فقرات  تم عرض  كما  ال��دراس��ي، 
نالت  ت��رب��وي��ة  وان��اش��ي��د  تعليمية 

اعجاب الجميع

بتكريم  االفتتاح  حفل  واختتم 
االس���ت���اذ ال��ف��اض��ل م��ح��م��د على 
للمدرسة  السابق  المدير  بوقبول 

وكذلك كرم االطفال المشاركين
في  »الفضيل«  مشاركة  وتأتي 

لدعم  أوجلة  بلدية  م��ب��ادرة  اط��ار 
في  التعليمية  األن��ش��ط��ة  ك��اف��ة 
السيد  عنها  اعلن  والتي  المدينة 
أوجلة  التسييري  المجلس  رئيس 

في وقت سابق.

ببلدية  ال��ط��وارئ  لجنة  ع��ق��دت 
الماضيين  اليومين  خالل  اجخرة  
اجتماعها األول   لمواجهة فيروس 
ك���ورون���ا ال��م��س��ت��ج��د  وت����م خ��الل 
االجتماع مناقشة عدة بنود أبرزها:
ب��م��ق��ر مكتب  م��ك��ت��ب  اخ��ت��ي��ار   
االوقاف ليكون مقر لعقد اجتماعات 

اللجنة وبشكل دوري ومستمر
بوابتان  تفعيل  على  االتفاق  وتم 
المدينة  بمدخل  وذل���ك  بالمدينة 
المدينة  بمدخل  واالخرى  الشمالي 

الجنوبي .

كما تم االتفاق على توزيع قفازات 
يستلزم  والتي  العامة  الجهات  على 
مستمر  بشكل  مصافحة  عملها 
الشرطة  وم��رك��ز  البنزين  كمحطة 

وال��م��ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة وال��س��ج��ل 
المدني  وعلى الجهات توفير ماده 
اللجنة  عضو  اكد  حيث   . المطهر 
فعال  تم  بانه  الصحة  عن  المكلف 

المطويات  ت��وزي��ع  وسيتم  ال��ت��وزي��ع 
والمعدة  اق��ص��ى  كحد  االرش��ادي��ة 
الصحية  الخدمات  ادارة  قبل  من 

والرعاية االجتماعية
العمالة  ح��ص��ر  ع��ل��ى  واالت���ف���اق 
البلدية  داخ��ل  والمقيمة  ال��واف��دة 

ومتابعتها بشكل دوري ومستمر .
واكد السيد مدير مكتب االوقاف 
نهائي  بشكل  ال��ص��الة  اي��ق��اف  ع��ن 
وتطبيق  ومتابعة  المساجد  داخ��ل 
ج��م��ي��ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال��ت��وج��ي��ه��ات 

الصادرة من قبل الحكومة .

ن���اق���ش ع����م����داء ب��ل��دي��ات 
ال���واح���ات ال���ث���الث واألج���ه���زة 
األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ب��م��دن  
اجخرة  وجالو  أوجلة  الواحات 
خالل عقد بالمجلس التسييري 
مجابهة  وآل���ي���ة  س��ب��ل  أوج���ل���ة 
كورونا  فايروس  م��رض  تفشي 
لجنة  وت��ش��ك��ي��ل  ال��م��س��ت��ج��د، 
طوارئ من قبل عمداء البلديات 
لتطبيق خطة  األمن  ومديريات 

الطوارئ.

تشكيل  ع��ل��ى  االت���ف���اق  وت���م 
تقييم  تتولى  استشارية  لجنة 
الواحات،  بمدن  الطبي  الوضع 
وإع��������داد االح���ت���ي���اج���ات م��ن 
وم��ع��دات،  طبية  م��س��ت��ل��زم��ات 
واع�����داد ق��ائ��م��ة اإلح��ت��ي��اج��ات 

الطارئة والضرورية.
ناقش  ال��ّس��ي��اق   ذات  وف��ي 
ال���ح���اض���رون ال���ت���واص���ل مع 
للنفط  الوطنية  المؤسستين 
ول���ج���ن���ة األزم�������ة ب��ال��ح��ك��وم��ة 

التنقل  من  الحد  بشان  الليبية 
النفطية  ال��ح��ق��ول  ب��م��ط��ارات 
الطبية  اإلج������راءات  وات���خ���اذ 
الطارئة حيال الوافدين لمنطقة 

الواحات.
وف����ي ال��ج��ان��ب األم���ن���ي تم 
االتفاق على دعم بوابات األمن 
المدخل  في  الواحات  لمنطقة 
الشمالي والجنوبي بفرق طبية 
وت��وف��ي��ر ال��ت��ج��ه��ي��زات ال��الزم��ة 
الوافدين لمنطقة  للكشف على 

الواحات
وفي جانب التوعية والتثقيف 
لجان  لتشكيل  المجتمعون  أكد 
المواطنين  لتوعية  اجتماعية 
م����ن ال���ح���د ف����ي ال��ت��ج��م��ع��ات 
ب��ال��م��ن��اس��ب��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
وغيرها، والربط بين االذاعات 
برامج  وبث  بالواحات  المحلية 
لتوعية  وارش����ادي����ة  ت��وع��وي��ة 
ال���م���واط���ن ب��خ��ط��ر ال���م���رض 

واالحتياجات الواجب اتخاذها

توكرة  بلدية  عميد  عقد 
سليمان  م��ح��م��ود  ال��س��ي��د 
سعد   اجتماعاً موسعاً  مع 
/ توكرة  أمن  مدير  السادة 
ومدير عام مستشفى توكرة 
الخدمات  إدارة  /وم��دي��ر 
ومندوب  ت��وك��رة/  الصحية 
عن الحرس توكرة ومراقب 
ومدير  ت��وك��رة/  االق��ت��ص��اد 
الليبية  المخابرات  مكتب 
ت����وك����رة /وم����دي����ر م��ك��ت��ب 
مكافحة العدوى بمستشفى 
ت�����وك�����رة/ ورئ����ي����س ق��س��م 
الصحية  بخدمات  الرصد 
توكرة  لمناقشة واستعراض  
اإلج��������راءات االح���ت���رازي���ة 
كوفيد  لمواجهة  والوقائية 

19)كورونا المستجد(
على  االجتماع  وُخ��ل��ص  
االت���ف���اق ع��ل��ى ع���دة ب��ن��ود 

أبرزها : 
ال��واف��دي��ن  ي��خ��ص  فيما 
ال���ج���دد ت���م االت���ف���اق علي 
عرض هؤالء الوافدين علي  
ع��دم  م��ن  للتأكد  األط��ب��اء 

وجود أي أعراض قد تكون 
ذات شبه.

-ض��رورة وج��ود حمالت 
القطاعات  لكافة  توعوية 
والعاملين بها لتعريف بطرق 
اإلج���راءات  وات��ب��اع  الوقاية 

الصحية.
_ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��ي��ب��ي��ي��ن 
يتم  ال��خ��ارج  م��ن  العائدين 
بالمنزل  الطوعي  الحجز 

لمدة أسبوعين.
_ض���������رورة ال���ت���واص���ل 
ال���م���س���ت���م���ر ب���ي���ن ك���اف���ة 
اي  لمجابهة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 

طارئ
_ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ال��ت��ردد 
اإلم���ك���ان  ق�����در  اإلداري 
بين  التناوبي  العمل  وإجراء 

العاملين
_ع��ل��ي   ال��ج��ه��ات ذات 
ال��ص��ف��ة  ذات  و  ال��ع��الق��ة 
الضبطية بمتابعة الخطوات 
يتعامل  من  علي  المطلوبة 
ارت���داء  علي  الجمهور  م��ع 
طيلة  والكمامات  القفزات 

فترة عمله.
_علي   كل مواطن أخذ 
واإلبتعاد  والحذر  الحيطة 
ع����ن أم����اك����ن اإلزدح��������ام  
وم���ح���اول���ة اإلب���ت���ع���اد عن 
المصافحة المباشرة باليد.
_ي����ت����م ت��ط��ب��ي��ق ح��ظ��ر 
ال����ت����ج����ول م�����ن ال���س���اع���ة 
السادسة مساًء حتى الساعة 
السادسة صباحاً علي كافة 
ال��ق��ط��اع��ات وال��م��واط��ن��ي��ن 

وال����م����ح����الت ال���ت���ج���اري���ة 
ف��ي حكمها  وم���ا  وال�����ورش 
العاملين  ذلك  من  ويستثني 
والكهرباء  الصحة  بقطاع 
الصحي  والصرف  والمياه 
وال���ص���ي���دل���ي���ات ال��خ��اص��ة 
داله  مستندات  وف��ق  وذل��ك 
وتحال  عملهم  طبيعة  علي 
ك���ش���وف���ات ال��م��س��ت��ه��دف��ي��ن 

للجهات األمنية.
_ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ي وج���ود 
شهادات صحية حديثة لكل 
العاملين)ليبيين أو اجانب(

الشهادات  جميع  _تلغي 
ال��ص��ح��ي��ة ال���س���اب���ق���ة وال 
الرعاية  إالبشهادات  يعتد  

الصحية األولية توكرة.
مستشفى  مع  _التنسيق 

إجراء  بخصوص  الكويفية 
لخلو  المطلوبة  التحاليل 

الصدر من التدر.
الجهات  مخاطبة  _تتم 
مديرية  م��ن  العالقة  ذات 
األم����ن وال���ح���رس ال��ب��ل��دي 
بعدم اإلعتراف بأي شهادة 
ما لم تكن صادرة من مكتب 
األول��ي��ة  الصحية  ال��رع��اي��ة 

توكرة.
وق�����د اج���م���ع ال���س���ادة 
ت��ع��اون  ال��ح��ض��ور ع��ل��ى أن 
ال���م���واط���ن م����ع ال��ج��ه��ات 
ه��دف  ه���و  ال��ع��الق��ة  ذات 
لصحته أوالً املين ان يكون 
المواطن حريص على نفسه 
األمر  يهول  ال  وأن  وأسرته 
ب���ق���در م���ا ي���أخ���ذ ال��ح��ي��ط 
الوطن  أن  مؤكدين  والحذر 
بخير وخالي من أي وباء أو 
اشتباه وال تأخذ اي إشاعة 
ال��ج��ه��ة  م���ن  اال  ب����الغ  أو 
السيد  وهو  بذلك  المخولة 
معالي وزير الصحة واللجنة 
المشكلة من الدولة الليبية.

لمواجهة  فايروس كورونا المستجد 

بلدية توكرة تشدد  على التواصل بين كافة القطاعات لمجابهة أي طاريء

دعمًا لألنشطة التعليمية..  بلدية أوجلة تفتتح معرض »حب العمل«

لجنة الطوارئ ببلدية اجخرة تعقد اجتماعها االول

عمداء بلديات الواحات واألجهزة األمنية

معًا لوضع آلية للوقاية من فايروس كورونا
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انطلقت ببلدية بنغازي  الثالثاء الماضي حمالت 
فيروس  ع��ن  الشرطة  لمراكز  الميدانية  التوعية 

“كورونا” المستجد.
بالتعاون  المجمعة  زهر  ابن  عيادة  إشراف  تحت 
مع فريق التوعية التابع لجمعية الهالل األحمر الليبي 
ببنغازي، والتي تهدف لتوعية أفراد الشرطة التابعين 

لمديرية أمن بنغازي 
لتجنب  الصحيحة  ال��وق��اي��ة  ب��ط��رق  وتوعيتهم 

اإلصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

سعد  للشباب  الوطنية  ال��راب��ط��ة  رئيس  عقد 
اإلدارة  م��ع  اجتماًعا  الماضي  األثنين  ال����زروق  
دائ��رة  ع��ن  نائبه  بحضور  الرابطة  ف��ي  الصحية 

الجنوب السيد محمد الوافي .
ط���وارئ  لجنة  تشكيل  آل��ي��ة  اإلج��ت��م��اع  ت��ن��اول 
ووقاية  لتوعية  الجنوب  إل��ى  للتوجه  وتجهيزها  

المواطنين من فيروس “كورونا” المستجد.
كما ناقش االجتماع وضع عدة نقاط ليتم العمل 
الرابطة  رئيس  السيد  من  ُمباشر  ب��إش��راف  بها 

واللجنة المشكلة.

بمدينة  المدني  المجتمع  مفوضية  أعلنت 
بنغازي وجمعية الهالل األحمر الليبي ومفوض 
خدمة وتنمية المجتمع بالحركة العامة للكشافة 
والمرشدات، إطالق حملة وطنية مشتركة تحت 
شعار “ساهم”، للتوعية بمخاطر وباء كورونا .

خالل  للحملة  المنظمة  الجهات  وتباحثت 
لتوحيد  المتاحة  اإلمكانات  حول  جمعها  لقاء 
بمخاطر  المجتمعي  الوعي  نشر  في  الجهود 
وباء كورونا، وعقد ندوات وإنتاج مقاطع مرئية 
وصوتية وتوزيع مطويات تتولى الفرق المشتركة 

توزيعها في المدن الليبية .

لدواعي الصحة العامة واإلجراءات اإلحترازية
حمالت توعوية لمراكز الشرطة 
عن فيروس “كورونا” المستجد

الرابطة الوطنية للشباب بمنطقة الجنوب

ُتشكل لجنة لتوعية السكان عن 
فيروس “كورونا” المستجد

للتوعية بمخاطر وباء كورونا

حملة وطنية مشتركة لنشر 
الوعي المجتمعي

تجمع  منظمة  ع��ق��دت 
جهاز  بمقر  ليبيا  ش��ب��اب 
تنمية وتطوير المدن ببلدية 
الماضية  األي����ام  ب��ن��غ��ازي 
بحضور  موسًعا  اجتماًعا 
في  المحلي  الحكم  وزي��ر 
الدكتور  الليبية  الحكومة 
من  ونخبة  الزايدي  ع��ادل 
من  والمستشارين  الخبراء 
والمدن  المناطق  مختلف 

الليبية
ل���م���ن���اق���ش���ة اع���ت���م���اد 
الجديدة  اإلدارية  الهيكلية 
تتضمنه  حسبما  للتجمع 

هذه المرحلة.
االجتماع  خ��الل  نوقش 
وض������ع أه������م األن���ش���ط���ة 
بها  سيقوم  التي  والبرامج 
الفترة  ه��ذه  ف��ي  التجمع 
وعلى رأس هذه األولويات 

إق���ام���ة ح���م���الت ت��وع��ي��ة 
وتثقيفية عن كيفية الوقاية 
م���ن ف���ي���روس “ك����ورون����ا” 
ال��م��س��ت��ج��د ع��ل��ى أي����ادي 
أطباء متخصصين في هذا 

المجال.

، على  اإلت��ف��اق  ت��م  كما 
توعوية  ك��ت��ي��ب��ات  إص����دار 
ب����خ����ص����وص ال����وق����اي����ة 
ومكافحة فيروس “كورونا” 
المستجد، ستُوزع على كل 
المناطق والمدن المنتسبة 

للتجمع إلى جانب مناقشة 
ما يستجد من أعمال.

وزير  أع��رب  جانبه  من 
د.ع���ادل  المحلي  ال��ح��ك��م 
الزايدي، عن سعادته بهذا 
استعداده  ُمبدًيا  التجمع، 
مع  وال��ت��واص��ل  للمساندة 

القائمين عليه.
وك���ل���ف وزي������ر ال��ح��ك��م 
المحلي مندوب عن الوزارة 
للتواصل مع التجمع لتوفير 
ي��ح��ت��اج��ه حسب  ك���ل م���ا 

اإلمكانيات المتاحة.

برزت األسبوع الماضي 
ع���ل���ى ش��ب��ك��ة اإلن���ت���رن���ت 
تحمل  تطوعية   مجموعة 
مًعا  الصحة  أطباء  اس��م  
تضم 450   ك��ورون��ا”  ضد 
طبيب  ت��دي��ره��ا   “ ع��ض��و 
مركز  في  العامة  الصحة 
ب���ن���غ���ازي ال��ط��ب��ي أم��ان��ي 
ال��ش��اع��ري ح��ي��ث  تهدف 
المفاهيم  تصحيح  إل���ى 
الفيروس  ل  حو  الخاطئة 

المستجد.
وع������ن ف����ك����رة إن���ش���اء 
مديرة  ت��ق��ول  المجموعة 
ال����م����ج����م����وع����ة أم����ان����ي  
ف��ك��رة  إن  ال����ش����اع����ري:  
بعد  ج����اءت  ال��م��ج��م��وع��ة 
ال���ن���اس  أن  ش���ع���رت  أن 
المعلومة  لتعرف  بحاجة 
الصحيحة، وأنه مع األسف 
كثيرة  معلومات  انتشرت 
خ��اط��ئ��ة ح���ول ال��ف��ي��روس 
وقمنا  منه   الوقاية  وطرق 
ب��ت��ش��ك��ي��ل ف���ري���ق ب��م��رك��ز 
لتوعية  ال��ط��ب��ي  ب��ن��غ��ازي 
وفريق  األط��ب��اء،  وتثقيف 
عمال  تدريب  يتولى  آخ��ر 

النظافة”.
)ه��ذا   : قائلة  وتضيف 
دورن����ا وواج��ب��ن��ا ك��أط��ب��اء 

طب  فنحن  ع��ام��ة   صحة 
األول��ى”،  بالدرجة  وقائي 
وت���ق���ت���ض���ي خ���ط���ة ع��م��ل 
أعضاء  تحرك  المجموعة 
ال��ف��ري��ق ك��ل ح��س��ب مكان 
ع��م��ل��ه ل���وض���ع خ��ط��ة في 
مريض  مع  التعامل  كيفية 
ل���و اش��ت��ب��ه ب����ه، وت��دري��ب 
كيفية  على  الطبي  الطاقم 
التعامل معه، وكذلك توعية 
العيادة  على  ال��م��ت��رددي��ن 
الوقاية  وط���رق  ب��أع��راض 
من المرض وطريقة غسل 

اليدين”.
وتضم  مجموعة “الفريق 
والوقاية  للتوعية  الطبي 
م���ن ف���ي���روس “ك����ورون����ا” 
وأطباء  أطباء صحة عامة 
ومكاتب  س��اري��ة،  أم���راض 
الجودة والتثقيف الصحي، 

في تنظيم حمالت للتوعية 
ون��ش��ر ط���رق ال��وق��اي��ة من 
ال���ف���ي���روس ع���ب���ر ت���وزي���ع 
ورقية،  وإعالنات  كتيبات 
ف����ي األم�����اك�����ن ال���ع���ام���ة 
والمتاجر  والمستشفيات 

والمؤسسات الحكومية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أض��اف��ت  
المجموعةطبيبة  مسّير 
صحة عامة سعدة بوليفة، 
تم  ال��م��ج��م��وع��ة  أن  إل����ى 
التدريب  لجنة  إلى  ضمها 
وال���ت���ط���وي���ر وال���ت���واص���ل 
المجتمع  م��ؤس��س��ات  م��ع 
من  والمتفرعة  ال��م��دن��ي، 
اللجنة العليا لمكافحة وباء 

“كورونا”.
 “م���ج���م���وع���ة ال���دع���م 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي ل��م��ك��اف��ح��ة 
 ،“  Covid-19 وب�����اء 

الكورونا  و”متطوعون ضد 
ل��ي��ب��ي��ا”، و”ال���وق���اي���ة من 
ك��وف��ي��د 19)ك�����ورون�����ا(”، 
العالج  من  خير  والوقاية 
و”فيروس   ،covid19″
)معلومات  ليبيا  ك��ورون��ا 
وط���������رق ال������وق������اي������ة(”، 
المجموعات  من  وغيرها 
تشكل  ق���د  وال��ص��ف��ح��ات 
حملة واسعة للتوعية، ولكن 
الوقت قد تربك  في نفس 
عن  الباحثين  المواطنين 
الستقاء  موثوقة  م��ص��ادر 
حول  الصحيحة  المعلومة 
خطر الفيروس المستجد.

م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ت���ق���ول 
علي”  “جميلة  ال��ن��اش��ط��ة 
وتمويل  إدارة  اختصاصية 
الصفحات والتصميم على 
“وصلتني  فيسبوك:  موقع 

لإلنضمام  عديدة  طلبات 
توعوية  م��ج��م��وع��ات  إل���ى 
وتثقيفية حول وباء كورونا 
ولكنني  إل��ي��ه��ا،  ان��ض��م  ل��م 
ق��م��ت ب��ط��ب��اع��ة وت��ص��وي��ر 
عدد  على  كتيبات  وتوزيع 
من الصيدليات في مدينة 
نصائح  ت��ح��وي  ب��ن��غ��ازي، 
انتشار  لمواجهة  وق��ائ��ي��ة 

فيروس “كورونا”.
وت���ض���ي���ف ال��ن��اش��ط��ة 
م���ن كمية  ال���رغ���م  “ع��ل��ى 
هناك  أن  إال  المعلومات، 
المعلومات،  لديه  ليس  من 
اإلش��اع��ات  وراء  وي��ن��س��اق 
ن���ق���اًل ع���ن م���ص���ادر غير 
موثوقة، وبدون أي إثباتات 
ومن واجبنا توجيههم نحو 
الحقائق حتى ال يقعوا في 

المحاذير”.

ال��ت��اب��ع  ق���ام ش��ب��اب ف���وج ك��ش��اف��ة ودان 
وال��م��رش��دات  للكشافة  الجفرة  لمفوضية 
بحملة إرشادية توعوية حول فايروس كورونا 
وطرق الوقاية منه في كال من هون وسوكنة 

وودان.
حيث قام شباب الكشافة بتوزيع المطويات 
كيفية  تتناول  التي  اإلرش��ادي��ة  وال��ن��ش��رات 
الوقاية من المرض ودعوة المواطنين لاللتزام 
باالجراءات التي تتخذها المؤسسات الطبية 
كافة  على  الملصقات  أيضا  وزع��ت  كما 
التجارية  والمحال  والمؤسسات  المرافق 

واألسواق العامة بمدن الجفرة  .

تنادى شباب مدينة سوكنة 
العمل  لجنة  في  المنخرطين 
لخوض  بالمدينة  التطوعي 
شاقة  تطوعية  حملة  غمار 
الحكومة  دع��م من  أي  ب��دون 
الليبية ومؤسساتها في بلدية 
ال��ط��رق��ات  بترميم  ال��ج��ف��رة 
الرئيسية الرابطة بين المدن.
سوكنة  ش��ب��اب  ق��ام  حيث 
المتهالك  ال��ج��زء  ب��ص��ي��ان��ة 
م��ن ال��ط��ري��ق ال��راب��ط��ة بين 
مدينة سوكنة و تقاطع طريق 
“الشويرف – الشاطىء” وهي 
الطريق الرئيسية التي تربط 
والجنوب  بالوسط  طرابلس 
ضغط  عليها  وق��ع  أن   بعد 
أك��ث��ر ب��ع��د م��رح��ل��ة ال��ح��رب 
للطريق   المواطنين  وات��خ��اد 
الشرقية التي تمر بمصراتة.

ت���ب���ل���غ م���س���اف���ة ال���ج���زء 
المتهالك من الطريق 60 كم 

في المنطقة المعروفة بوادي 
اآلالف  ب��ه��ا  وت��م��ر   ، أزم����ام 
م���ن س���ي���ارات ال��م��س��اف��ري��ن 
وش��اح��ن��ات ال���وق���ود وال��غ��از 
تنقل  ال���ت���ي  وال���ش���اح���ن���ات 
السيارات أو الرخام أو المواد 
ومواد  والخضروات  الغذائية 
التنظيف وعديد المستلزمات 

و مواد البناء.
مؤخراً  الطريق  وشهدت 
مادفع  أليمة  ح���وادث  ع��دة 
للتعجيل  س��وك��ن��ة  ش���ب���اب 

بالمجهود  الحملة  بإنطالق 
ال����ذات����ي ال��ت��ط��وع��ي رغ��م 
وغالء  األسفلت  مادة  نقص 
وي��ط��ال��ب   .. ال��ب��ن��اء  م����واد 
ال��م��ت��ط��وع��ون ف���ي ت��رم��ي��م 
الحكومة  رئ��ي��س  ال��ط��ري��ق 
الليبية عبدالله الثني، النظر 
بعين االعتبار لهذا المجهود 
ودعمه ودعم عموم المنطقة 
مهمشة  ب��أن��ه��ا  رأوا  ال��ت��ي 
تتبع  أخرى  بمناطق  مقارنة 

الحكومة الليبية.

بحضور وزير الحكم المحلي

منظمة تجمع شباب ليبيا ُتطلق حمالت توعوية عن الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد

حرصًا على تقديم معلومات صحيحة 
فريق من األطباء ينشؤون مجموعة تطوعية على اإلنترنت لمواجهة خطر “كورونا”

فوج كشافة ودان 
شباب العمل التطوعي بسوكنة ينضمون حملة لترميم طريق الشويرفيقوم بسلسلة توعوية في مدن الجفرة

جمتمع مدني
إشراف : عمر جابر



أرفع راسك يا أخي .. 
فالكورونا لن تتجرأ عليك .

ألن الفيروسات كائنات ذكية 
واألذكياء عادًة ال يفضلون دخول المعارك 

الخاسرة .
ارفع رأسك يا أخي .. 

فأنت مصاب منذ ألف سنة أو يزيد ..
ربما أنت مصاب منذ معلقات الفحول 

ومنذ غرام عنترة الميؤوس منه في عبلة 
ومنذ تبجح عمرو بن أبي كلثوم 

ورومانسيات المجنون 
وبالدة ليلى وهي تستقبل معجزات قصائده 

بصمت الجواري .
ارفع رأسك يا أخي .. 

فالكورورنا ُهزمت منذ يومين في الصين ..
هناك .. 

حيث ال مطبات قدت من اسمنت مسلح ..
وال أطفال يقودون علب الحديد الجهنمية 

وال تأخر مرتبات 
وال نقص سيولة 
وال غياب كهرباء 

وال سيارات تركض في الشوارع بال أرقام 

وال مال حرام تخلص من عقدة الذنب 
فصار أصحابه يتباهون به في وضح النهار 
ويتقربون به إلى الحوريات في جنة الخلد .

ارفع رأسك يا أخي .. 
لقد ُهزمت الكورورنا وولت الدبر ..

هناك ..في الصين 
حيث يعملون 24 ساعة في 24 ساعة 

وحيث ال يتوقفون عن االبداع رسماً ونقشاً 
وصناعًة

وأدباً تخجل منه قلة األدب .
فارفع رأسك المليء تبجحاً وكذباً وقصائد 

شعر منافقة 
فالكورونا لم تجرؤ على اجتياز حدودك 

تلك التي يجتازها المهربون 
والسفلة

وأنذال الطالع الحسن .
ويضرب في أرجاءها المبعوثون األمميون من 

مطلع الشمس إلى طلوع الروح .
تلك التي ال يموت فيها أحد 

ألن الجميع موتى 
لكن المقابر لم تعد تتسع .

ارفع رأسك يا أخي .. 

ها هي الكورورنا تتجرأ على الدنيا كلها .. 
تقفز من سور الصين العظيم 

وتعتلي برج بيزا المائل 
وتصرخ كذئب شرس من فوق برج إيفل الذي لم 

يمل بعد 
وتغلق مالعب الدوري االنجليزي 

وتحرم العبي برشلونة من تقبيل ميسي عندما 
يسجل لهم األهداف 

وتقفل مصانع األدوية في ألمانيا ..
وترسم الرعب على وجوه الجميالت في 

الدانمرك .
لكنها تقف عاجزًة ككلٍب عجوز 

أمام وطنك .
ثم تتراجع مترنحًة من رائحة الفساد 

وضجيج الخالف 
وبذاءة األخالق في الزمن الرديء .

ارفع رأسك اآلن يا أخي .. 
فآخر من يهتم بالكورورنا ..

هم نحن . 
وآخر من تهتم بهم الكورورنا ..

هم نحن أيضاً .

القمر يبدو مستحياً من الظهور 
الحظ  لوثها عتم سوء  التي  بهيئته 
فوقه  تكن  لم  الماطرة  والسحب   ،
في  حملق   ، باالغتسال  ينعم  حتى 
تمطره  أن  أماًل  البعيدة  النجيمات 
ه��ذا  ك��ل  أرق���ب   ، ال��ض��وء  ببعض 
لمساعدته  متشوق  وكلي  المشهد 
كصابون  أُبرقه  شعاع  عن  بحثت   ،
م��ب��ل��ل ي��م��س��ح  ظ��ه��ر ال��ق��م��ر من 
الظلمات ، وجدت الشعاع ، صرت 
أدفعه إلي رحاب عيوني ، هناك من 
يعارض  القلب  يشده ، شئ ما في 
مغادرة الشعاع ، هل سيظلم القلب 

لو غادر أحد أشعته ؟ ! 
بشعر  ت��ع��ب��ث  ب��ج��ان��ب��ي  طفلتي 
زالتا  م��ا  وعيناي  وتبتسم  دميتها 
ببقر  الشبيه  القمر  ف��ي  تحدقان 
 ، البقع  اتسعت   ، المبقع  هولندا 
وعيناي طفرتا بالدمع ، كانت قربي 
تنصهر  أيضاً  هي   ، متقدة  شمعة 

ولهبها   ، وتهبط  تبكي   ،  ! كنفسي 
يتراقص ، يحلم بفراشات لم تأت 
شعر  ت��ش��د   ، ت��رم��ق��ن��ي  طفلتي   ،
الدمية في عصبية ، تفك أطرافها 
وتعيد تركيبها ، ثم تبتسم ، وتتسع 
ضحكة  تصير  ح��ت��ى  ابتسامتها 
دميعاتي  ت��رى  وه��ي  فجأة  تتوقف 

تسح على خدي .. 
- ماما .. كنك .. أنا كويسة .. 

صحيت .. نشرب في الدواء ..
وبنيتي  كنت  الماضية  الليلة  في 
األطفال  طبيب   ، المستشفي  في 
ال���م���ن���اوب ض��ج��ر م���ن ال���زح���ام ، 
قلقة  كنت   ، بشدة  تسعل  وبنيتي 
العتم  م��ن  على ص��دره��ا  وخ��ائ��ف��ة 
خالل  م��ن   ، بحنو  احتضنتها   ..
مستديراً  القمر  ل��ي  الح  ال��زج��اج 
منيراً وكتل السحاب تحاول عناقه 
وتعجز فتبتعد ، عانقت بنيتي أكثر 
، شعرت أن قلبي صار يدق ويخفق 

وينثر أضواًء تغمر عيوني ..
 .. تفضلي  أخ��ت��ي  ي��ا  دورك   -

أدخلي ..
التاريخ  وكتبت   ، الفصل  دخلت 
علي يمين السبورة ، وبسم الله في 
المنتصف وعنوان الدرس واألمثلة 
برغبة  استدرت شعرت  وحينما   ..
 ، التلميذات  كل  عناق  في  جامحة 
تبرق  وعيناي  يصخب  قلبي  وصار 
، لم يكتنفني هكذا شعور من قبل 
الشمس   .. النافذة  م��ن  نظرت   ،
السبورة  إل��ي  ..ع��دت  الشمس   ..
والتقطت قطعة طابشير باردة من 
على  المثبت  الصغير  ال��ص��ن��دوق 
أشرح  وطفقت   ، السفلية  الحافة 
درس النحو وأرفع وأنصب وأجر ، 

والتلميذات يرددن خلفي.. 
ف���ي اس���ت���راح���ة اإلف����ط����ار تم 
في  كان   .. اإلدارة  إلي  استدعائي 
رث   ، أعرفه  ال  شخص  انتظاري 

الثياب حذاءه معتم غير ملمع ، كل 
اإلدارة  مصباح   .. ع��ادي  فيه  شئ 
ملطخ ببعض التراب ، القمر مبقع 
ببعض السحب .. ال ادري ما حدث 
والشعاع  بقدح   .. أحسست   .. لي 
المتمرد ودعته أشعة قلبي .. تمركز 
 ، وداع  دون  خرجت   ، عيوني  في 
صعدت سطح المدرسة أتأمل قبة 
السقف ، أبحث عن القمر المبقع 
.. صرخت : أيها الليل .. ال تتأخر 
هذا اليوم بالذات .. كلي صابون .. 

ماء .. مزيل .. 
امسح  ونزلت  االستراحة  انتهت 
دموعي بمنديل ال أرميه ، اعتذرت 
ع��ن ال��ح��ص��ة ال��راب��ع��ة ، ورك��ض��ت 
كنت في ظمأ   .. عادتي  على غير 
تعوضني  فلربما  بنيتي  ألح��ض��ان 

أحضان الحياة المؤجلة ..

.. وص��دق   ب��ت��واض��ع  ذوب���ان   .. ال��ف��ن عشق 
 .. وجدانه  عمق  من  فنه  الفنان  ق��ّدم  كلّما   ..
إبداعاته  الناس  ب��أذه��ان  وعلقت  توهجه  زاد 
..أذكر أنه عندما كنت في سن الشباب .. سن 
اإلندفاع والفتوة كنت مولًعا  بسماع الراديو .. 
ربما ألنه الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدى أبناء 
جيلي آنذاك .. فتعلقت  بمذيعين وفنانين كبار 
واحد  ط��رف  من  عالقة  وبينهم  بيني  ونشأت 
أدق  أع��رف  كنت  لكنني  يعرفونني  ال  ه��م   ..
اإلع��الم   وسائل  كانت   .. الصغيرة  تفاصيلهم 
قليلة  ع��ب��ارة ع��ن صحف   .. م��ح��دودة  آن���ذاك 
لكنها منتظمة في النشر وصادقة مع قرائها .. 
ومحطة إذاعية واحدة ممتعة ومفيدة .. وقناة 
لساعات  تبث  وأس��ود  أبيض  أرضية  تلفزيونية 
مطربين  من  الفنانين  مجتمع  لكن   .. محدودة 

وممثلين وُمذيعين كان صغيراً.. نتلقى أخبارهم 
بنغازي   .. العاصمتين  إل��ى  المسافرين  م��ن 
عاصمة الفن والموسيقا .. وطرابلس العاصمة 
نكهة  من  األخرى  تخلوهي  ال  والتي  السياسية 

الغناء واإلبداع الفني .. 
ال  أنه  رغم  أبكتني  أغنية  سمعت  ليلة  ذات 
أو  فؤادي  يسلب  أن  يمكن  لدي  يوجد موضوع 
ليس  يافعاً  شاباً  كنت  لكم  قلت   .. قلبي  يقلق 
حتى  العاطفية  حياتي  صفو  يعكر  م��ا  هناك 
وما  والغربة  واللوعة  اآلهات  أغاني  أبحث عن 
إلى ذلك مما نطلقه اآلن على العاشق والمتيم 

والولهان ..
للفنان  انتباهي  ش��دت  التي  األغنية  كانت 
)سالم زايد( كلماتها صيغت بطريقة كما لو أنها 
وقد  زاي��د(  )سالم  الفنان  صوت  على  مفصلة 

أداها بإحساس مرهف حتى أنني تخيلته ينزف 
.. تقول كلمات  الراديو  من خالل  ألماً  و  دمعاً 

األغنية 
 مقدر جرا مكتوب البد منه ..حتى أن بكن 

لنظار ما يجيبنه 
مقدر كاين ..

ونا غاليا ما هو عليا هاين 
عفيف الغال اللي دوم عهدي صاين 

حكم القدر يا نا تباعد عنا        
وسائل  ومختلف  االنترنت  آف��ة  ان��دالع  بعد 
األغنية  لهذه  أن  عرفت  واإلت��ص��ال  التواصل 
ال   .. زاي��د  سالم  الفنان  تخص  محزنة  قصة 
داعي لذكرها في هذا المقام .. و كنت أظن إلى 
عهد قريب أن الكلمات للراحل : عبد السالم 
صالح ..   ابن قريتي .. إلى أن أكد لي البعض 

مسعود   ( المقل  الغنائي  للشاعر  الكلمات  أن 
العماري ( وأن اللحن للفنان المبدع رحمه الله 
) يوسف العالم ( ملحن أغنية ) ليبيا يا ناغما 
في خاطري ( الشهيرة والتي قام بأدائها ملك 

القصيدة ) محمد نجم ( .
ما أعجبني في أغنية ) مقدر جرا مكتوب ( 
المؤثر  والصوت  اللحن  مع  الكلمات  توافق  هو 
تحت  بغنائها  قام  الذي  زايد(  )سالم  للمطرب 
العمل  نجاح  في  أسهم  ما  حالة حقيقية  تأثير 
الموقف  ب��ش��رح  ق��ام  أن��ه  وي��ب��دو    .. بالكامل 
بهذا  األغنية  خرجت   حتى  والملحن  للمؤلف 
اإلحساس المؤثر ..و لكن ما يحزنني أننا نسينا 
أو تناسينا مثل هذه األعمال الرائعة . . مقدر 

جرا مكتوب ال بد منه

أرفع راسك

بقع ظامئة في حضني

مقدر جرا مكتوب البد منه ..!!

■ بقلم: الصديق بودوارة

■ بقلم: أمال فرج العيادي

■ بقلم: ناجي الحربي

سؤال الديوان
بقلم : صاحل قادربوه
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طاولة  على  قافزة  كثيرة  أسئلة  تحضر 
ما  منظومة  داخ��ل  العربي  الثقافي  الجدل 
إحداث  تحاول  مفرغة  حلقة  تسميته  يمكن 
حالة من توجيه التفكير لكنها ال تتجه اتجاها 
موازيا للمنتج، فعدد األسئلة أصبح أكبر من 
بين هذه  وم��ن  اإلب��داع��ي،  اإلن��ج��از  مشاريع 
األسئلة ذلك الباحث عن هوية ما من خالل 
القائل:  العربيين  والسرد  الحكي  مكتسبات 
الرواية؟(،  أو  العرب  دي��وان  هو  الشعر  )هل 
والحق أن إطالق كلمة ديوان بالمعنى الذي 
قصد به في التحدث عن الناس؛ أي التعبير 
وحياتهم  وآم��ال��ه��م  أح��الم��ه��م  وع���ن  عنهم 
العربية  الرواية  وأساليب عيشهم، لم تنجزه 
العربي  للشعر  أساسيا  دورا  يعد  ول��م  بعد 
ال  ال��س��ؤال  ه��ذا  يكون  هنا  فمن  ال��ح��دي��ث، 
منطقيا(،  )ال  إي���ذاء  أق��ل  بلفظ  أو  شرعيا 
خاصة أن العرب - المتلقين – لم يرتبطوا 
تماما بالرواية العربية التي ما زالت رغم كل 

شيء مشروعا حديث الوالدة.
المشروع  عن  كثيرا  الرواية  عبرت  وقد 
السياسي أكثر مما عبرت عن أحالم وحياة 
أللعاب  ينحاز  بدأ  الحديث  والشعر  الناس، 
يكون  أن  حساب  على  كاتبوه  وتعالى  اللغة 
ذلك  يبدو  هنا  فمن  العربي،  للقاريء  هوية 
السؤال عن أيهما الديوان الشعر أم الرواية؟ 
إعالمية  أه��داف صحفية  ذا  دعائيا  س��ؤاال 
باألساس. هناك أسئلة تبدو أكثر أهمية بل 
النقاش حول مشاريع  وأكثر جدوى من مثل 
قائمة وطرق كتابة مستحدثة وعن الترجمة 
)ال��دي��وان(  س���ؤال  سيظل  بينما  وغ��ي��ره��ا، 
يتراجع حتى يتالشى شيئا فشيئا ألنه سؤال 
من  بكثير  والتبس  معينة،  ظ��روف  في  ج��اء 
النقدية، بل اندرج  العوامل غير النصية وال 
في شأن االهتمام الصحفي وهواة البيانات 

واالستطالعات الموضة.
لم يعد الشعر هو ذلك المنبر العشائري 
الشاعر  أف��ك��ار  ح��س��اب  ع��ل��ى  الشعبي  أو 
الخاصة، ولم تصل الرواية بعد ألن تكون أهم 
من الشعر في مدونة الثقافة العربية ، لكن 
ألنها  والسرد  الغنائية  أحيانا  يحبون  الناس 
تجد لها ما يبرر قبولها من الناحية الوجدانية 
والخيالية وليس بصفتها ديوانا لهم، بل كونها 
حاالت ضرورية أحيانا لمواصلة الرحلة دون 
اإلحساس  من  مرجعية  أي  لذلك  يكون  أن 
القومي أو غيره، وإنما كما يحتاجون أحيانا 
لم  لذا  المسرح،  أو  السينما  أو  للموسيقى 
يعد هناك ديوان للعرب وربما كان ذلك شيئا 
في  اإلب��داع  مشاريع  تطور  ويخدم  إيجابيا 

ثقافتهم الحديثة



حاِولُوا أاّل تَُموتوا، َفَغدا
َقْد تِصيُر الَحْرُب -ال َغيَْر- َصدى

*  *  *
خبِّئُوا أدُمَعُكْم، أُبِْصُرها

َسوَف تَْهِمي َفرحًة، بَْعَد َرَدى
*  *  *

أيُّها األطفاُل، ال تَلتَِفتُوا
لسنيٍن َسوَف تَمِضي بََددا 

*  *  *
َحْظوةٌ أن يَحتَِوينا َزمٌن

فارُغ الحزِن يُساوي األبَدا
*  *  *

داِخِلي َشْيءٌ بَِريءٌ -ُكلَّما اْش
ى َرَشَدا تََبَك الَمعنى- تََحرَّ

*  *  *
والَبَساِتيُن اّلِتي تَسُكنُني
أبًدا تَحتَاُج َماًء َويََدا 

*  *  *
ْت َشَراِييُن َدِمي فلَِئْن َجفَّ
ِسلتُُم ِفيَّ ُمحيَطاِت نََدى

*  *  *
حاِولوا أاّل تَموتُوا، أو إذا

أْقَبل الَموُت، اْستَِحيلُوا ُشَهَدا 
*  *  *

فُل َكالًما،  لَْم يَُك الطِّ
فُل ْماًء  لَْم يَُك الطِّ
فُل مدى لَْم يَُك الطِّ

*  *  *
كان َمعًنى َخاِفًيا
كاَن َمجازا َشِفيًفا
كاَن َوْجها ُمْجَهَدا 

*  *  *
َوْهَو معًنى/ َمْوِطٌن، َمْن يُبِْدل
الَمْوِطَن الَمْعنَى.. َفَراًغا َزبََدا؟

*  *  *
ال يَرى الِحْكَمَة إاّل َقلٌَم
لَْم يَُعْد يَْكتُُب إاّل »بَلََدا«

شيٌء من الغصِة الحمقاء في جسدي 
ِمّمْن أراُهم خبيثْي الروِح 

ال الجسد
*  *  *

والبيُت يعِصرني
والحرُف ينُشُرني

فوق الحقيقِة، واألياُم كالمسِد 
*  *  *

ٰهذي رقاُب ُمريدي الحبِّ تعصُف بي
بجوقِة الغيهِب المحموِم لألبِد

*  *  *
وغصُة البوِح في صدري تقول له

ما ال يقاُل 
عن األحقاِد .. والُعقد

*  *  *
فرحُت  ُأنِشُد كالمجنون ليلتها 
وكان لحني وليَد الموت والكمد :

*  *  *
أِمن نبيٍذ ألنسى 
ما مررُت به؟ ؟؟؟

أو من مزيد
فأنسى لوعة الكبِد

أقالم حرة9
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غصٌة حمقاء

شيء بريء

■ بقلم: محمد ساسي العياط

■ بقلم: هود األماني

اذرف هذا القاع واصعد فال تترك مساحة لغيرك ب� الوصول.
جمل تراود مسامعنا وال نعرف نهايتها، ال نعرف كيف نتعايش 

بها، ينادوننا بالوصول، ويغلقون الطريق أمامنا. 
هذا ما تفعله الحياة. 

هل القاع جميل ! 
أم القمة تعيسة ! 

   ال نعرف مصائرنا اال عند خوضنا لتلك التجارب، ال تحاولوا 
رفيع،  الوصول بخيط  استطاعوا  إن  ما يكرره غيركم، فهم  فهم 

أنتم س�تصلون بخيط من ذهب. 
فكروا ما يليق لكم، وما يفيدكم ال ما يرفعكم للقمة بدون قاع. 

ف�لكل منا قمة وقاع، ولكننا ال نعرف بمن نبدأ .

ايجيبهم اوقات .. اوقاف بيهم ينزوي 
ليلي ضنين ابفرحتي و هناي

*  *  *
ليلي عطيب شطيب رميا ما إخطي
انكان انسدل .. بيده ايشح اغطاي

*  *  *
إيكره إنكر إيكر .. عزمه ما إتوي 
اتقول دم يا لطيف طالب جاي 

*  *  *
رماني علي ملفاح جرحي ذلني 

و الموح ديما للرجا طفاي 

*  *  *
ليلي ادروب أوعار ماشيهن إشقي

ليلي بقى دمعه و أنة ناي 
*  *  *

ليلي ضياع أوجاع ماردهن إصحي
ليلي ارعود إمبقرفه ياالي

*  *  *
ونكذب على الساوال صابر منهدي

عالقم ايهرن الهدات إحشاي 
*  *  *

خببهن رمح فالجاج يا داير دوي 

دبنون يبسهن أثمار زهاي 
*  *  *

انسا اللي ناسيك واجفا من إجفي 
و نى الفكر متشاظي هناك و جاي !!

*  *  *
كي القلب جمرة شوق وسطا تنطفي 

و هو جيهم ماو كاتبه موالي 
*  *  *

ال قول نربط بيه ساسي المنحني
و ما اتلوم مستاجع علي التلواي

ُخْذ يدي ودعنا َنرُقص
أبد الدهر ،

يضمني العجز مثلك واكرهُه
خذ يدي

لمالْذالَدراويْش علي هامش الوجْع
نصلِّ َصالٌة للطمأنينَة
نمسح عن هذا الَعاتْق

َذْنُب الوالدة بالقاْع !
ُنرِنم في اأُلفْق !

كفيروْز
أعطني النايَا وغنيِ 
فالِغناء سُر الوجوْد

ُخْذ يدي والتهتْم
وأرتفع مع الَنغْم

دْع َعْنك ماضيك اّلذي

يشبهُ وجه جدتِي
ومانتجَ عن رحلة تيْه

من هواجْس
معي ارفع شرشف الملْل

عن مستديرة القدْر
وأنفضْ  أيامنا

العجاْف
أو لون بالبهجُة أطرافها

إذ عجزت !
خارج المألوف حاول

هدم حاجز الخوف
الخوف الذي

تعاظمْ حجمة برحم
أحالمكْ حتي صار

جنين !

أجهض بالرقص ترهاْت
الفزْع !

وُخْذ يدي كصديق
كأخ

كحبيبة
كأبن

وكظل
صدقنًيِ

ثمَة في التشابك قوٌة
تشبُة الحب لها أثر

يجرك لدهاليز السعادة !
حشوة ترمم تشققات

الروح
وتعيد لعتمتها بريق الضوء

المسروق !

ال أقصد

»دعنا نرقص« )2(

عندما يهمس الضعفاء

القاع والقمة

■ بقلم: رياض وريث

■ بقلم: آية الوشيش

■ بقلم: نورهان الطشاني

■ بقلم: آية المجبري

في هذه األثناء
بينما أسقط كثيرا

وتتساقط من ورائي الجنائز
أحدهم كان يطالب العالم ..

في أن يكون دسما أكثر
في أن يكون شريفا أكثر ،
يطالب .. بحرب منصفة

حرب أخيرة و عادلة
حرب ..يخسر الجميع فيها

وينتصر الجميع أيضا ،
وح��ده��م ال��ض��ع��ف��اء م��ن ال 

يطالبون بشيء
وح���ده���م م���ن ي��ع��ت��ذرون 
ملفتة  بطريقة  لساداتهم 

أكثر ،

هكذا علمتهم أمهاتهم ..
االعتذار  يصنعوا  أن  تعلموا 

من الموت
وأن يبحثوا عن الكلمات التي 

تعّبر عن األسف
من أطراف الغابة ،

الكثير  يعجز  التي  الكلمات 
عن تذكرها

سلة  في  الضعفاء  يجمعها 
واحدة

وي���ع���ودون أدراج���ه���م وه��م 
محملين بالشجر.

وفي هذه األثناء
بينما كنا نفترق ..

أنا وحبيبي “الرائع جدا”

وأحاول أن أعيش عزلتي
أغ��ن��ي��ات  إل���ى  أس��ت��م��ع  وأن 

الفقراء
أغنياتهم البسيطة

والتي غالبا ما تكون
حزينة ،

وأن أنصت جيدا
إل����ى ن��ص��ائ��ح ص��دي��ق��ات��ي 

المقربات
وأختي التوأم ، وأتعلم ..

ك��ي��ف أت��ج��اوز ه���ذا “ال��ح��ب 
العظيم”

الحب الذي لم يتجاوز عنقي 
بعد ..

كنت أشبه الضعفاء

أتصرف مثلهم
وال أفعل شيئا سوى الهمس ،

أهمس عندما أغضب
أهمس أثناء الرحيل ،

لم أتوقف عن الهمس حينها
كنت أهمس لمجرد الهمس ،

كان ظهري مثقال بالحروب
كان ظهري ال يتحمل الصراخ

كان ظهري مجعدا ..
بالذكريات المنتزعة ،

كنت أقطف الحب
من بين ألسنة النار ..

وأهمس جيدا
في أذن الكون  لن أموت .



10 صحة
األحد 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م العدد )72(  

الديوان – ميرور الصينية
العديد  في  الجديد  كورونا  فيروس  يشترك 
من الخصائص مع نزالت البرد، ما يجعل من 
بالمرض  مصابا  كنت  إذا  ما  معرفة  الصعب 

الفتاك أم ال.
منذ  موجودا  الفيروس  أصبح  وق��د  واآلن، 
عدة أشهر، تمّكن العلماء من إنتاج تحليل يومي 
لمعظم  تظهر  وعندما  النموذجية  لألعراض 

المرضى.
أجريت على 138  دراس��ة حديثة  وح��ددت 
بجامعة   Zhongnan مستشفى  في  مريضا 
ووهان، نمطا نموذجيا من األعراض المرتبطة 

بالمرض.
يعانون  %99 من المرضى  وكشفت أن نحو 
من ارتفاع في درجة الحرارة، بينما يعاني أكثر 
وفي  الجاف.  والسعال  التعب  من  النصف  من 
الثلث أيضا من آالم  الوقت نفسه، يعاني نحو 

في العضالت، وصعوبة في التنفس.
مرحلتين  إل���ى  ال���م���رض  ت��ق��س��ي��م  وي��م��ك��ن 
عادة  تستمر  التي  األولى،  المرحلة  رئيسيتين: 
7 أيام، والمرحلة الثانية: التي تستمر أسبوعين 

آخرين.
ولحسن الحظ، سيختبر %85 من المرضى 
المرحلة األولى فقط، حيث يعاني واحد فقط 
من كل 7 مرضى من األعراض 3 أسابيع كاملة.
ف��ي��روس  ألع����راض  ي��وم��ي  تفصيل  وإل��ي��ك 
يجب  وما  وقت ظهورها  ذلك  في  بما  كورونا، 

عليك فعله إذا واجهتها.
– اليوم 1

يصاب معظم مرضى فيروس كورونا بالحمى 
ألول مرة، ولكن قد يعانون أيضا من التعب وألم 
أقلية  تعاني  وقد  الجاف.  والسعال  العضالت 
صغيرة جدا من الغثيان أو اإلسهال لمدة يوم 

أو يومين.
– اليوم 2

يبدأ  أن  المحتمل  من  الثاني،  اليوم  بحلول 
بالتعب  الظهور، ما يجعلك تشعر  اإلرهاق في 

الشديد.
– اليوم 7

يمثل اليوم السابع نهاية المرحلة األولى، ما 
يعني أنه بالنسبة ل� %85 من المرضى، ستبدأ 

األعراض في التناقص.
بتحسن،  وتشعر  بمفردك  تعيش  كنت  وإذا 
كنت  إذا  أم��ا  العمل.  إل��ى  العودة  اآلن  يمكنك 
تعيش مع آخرين، فقد يُنصح بمواصلة عزلتك 
من  خلوهم  م��ن  للتأكد  أخ���رى،  أي��ام   7 لمدة 

الفيروس أيضا.
في  مشاكل  من  تعاني  كنت  إذا  ذل��ك،  وم��ع 
أحد  تكون  فقد  السابع،  اليوم  بحلول  التنفس 
المرحلة  يدخلون  ال��ذي��ن  القالئل  المرضى 

الثانية من المرض.
– اليوم 17

الناجمة عن فيروس  الوفاة  عادة ما تحدث 
كورونا بحلول اليوم السابع عشر تقريبا، على 
معدل  أن  مالحظة  المهم  من  أن��ه  من  الرغم 

الوفيات يبلغ حاليا 1-%2 فقط.
– اليوم 21

بحلول اليوم 21، يجب أن تكون حتى حاالت 
ويجب  السيطرة،  تحت  الحادة  كورونا  فيروس 

أن تكون قادرا على العودة إلى العمل.
المصدر: ميرور

تطور أعراض كورونا يوم بيوم ومتى 
تظهر لدى معظم المرضى! الديوان – سكاي نيوز

الماضي،  الثالثاء  الصين  أقرت 
إجراء التجارب السريرية على أول 
لقاح يتم تطويره لمكافحة فيروس 
كورونا الجديد، وذلك بعد أقل من 
24 ساعة على تجارب مماثلة في 

الواليات المتحدة.
صحيفة  نشرته  تقرير  وأورد 
الشعب اليومية، أن الصين أجازت 
إج���راء ال��ت��ج��ارب ال��س��ري��ري��ة على 
فيروس  لمحاربة  تطوره  لقاح  أول 

كورونا.
ف��ري��ق  أن  ال��ت��ق��ري��ر  وأض������اف 
الباحثين الذي يعمل على التجارب، 
من  واي،  تشين  ال��دك��ت��ور  ي��ق��وده 
العسكرية  الطبية  العلوم  أكاديمية 

في الصين.
وك����ان����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ن��ف��س��ه��ا 
تحالف  ح��ول  آخ��ر  تقريرا  نشرت 

اس��ت��رات��ي��ج��ي ب��ي��ن ش��رك��ة أدوي���ة 
لتطوير  صينية  وأخ���رى  ألمانية 
في  الفيروس  ضد  لقاح  وتسويق 

الصين.
أعلنت  فقد  التقرير،  وبحسب 
شركة األدوية األلمانية “بيونتيك”، 
تحالفها  ع��ن  ال��م��اض��ي،  االث��ن��ي��ن 
االستراتيجي مع الذراع الصيدالنية 

لمجموعة “فوسون غروب” الصينية 
مرض  ضد  لقاح  وتسويق  لتطوير 

“كوفيد19-” في الصين.
األلمانية  الشركتان  وستجري 
والصينية تجارب سريرية مشتركة 
آر  “إم  اسم  عليه  أطلق  لقاح  على 
في  األلمانية،  الشركة  من  إيه”  إن 
الشركة  م��ن  بيان  حسب  الصين، 

األلمانية.
أن  األلمانية  الشركة  وأضافت 
الخاصة  التقنية  سيعزز  التعاون 
ال��ق��درات  وي��رف��ع  ال��ش��رك��ة،  للقاح 
والتسويقية  السريرية  التطويرية 

للشركة الصينية في الصين.
االتفاق، ستقوم شركة  وبموجب 
بتسويق  الصينية  فارما”  “فوسون 
الموافقة  بعد  الصين  ف��ي  اللقاح 
الشركة  تحتفظ  بينما  التنظيمية، 
تطوير  بحقوق  “بيونتيك”  األلمانية 

اللقاح وتسويقه في بقية العالم.
بدأت  المتحدة  الواليات  وكانت 
ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي ال��ت��ج��ارب 
السريرية على لقاح تجريبي لعالج 
فيروس كورونا في مركز أبحاث في 
سياتل بوالية واشنطن، حيث تلقى 
من  جراعات  المتطوعين  من  عدد 

اللقاح التجريبي.

الديوان - رويترز 
لم ترصد الصين ومدينة 
ووهان، بؤرة تفشي فيروس 
حالة  أي  المستجد،  كورونا 
إص����اب����ة م��ح��ل��ي��ة ج���دي���دة 
بالمرض، خالل 24 ساعة 
يوم االربعاء الماضي، وذلك 
ل��ل��م��رة األول����ى م��ن��ذ ظهور 
في  اآلمال  يزيد  مما  الوباء 
في  الصارمة  الجهود  نجاح 

وقف انتشار الفيروس. 
وال تزال ووهان، الُمغلقة 
الماضي،  يناير   23 منذ 
إقليم  في  الوحيدة  المدينة 
تمثل  بأنها  المصنفة  هوبي 
وتخضع  ك��ب��ي��را“  ”خ���ط���را 
السفر  على  مشدد  لحظر 
الرغم من  وإليها على  منها 
بقية  على  القيود  تخفيف 
األسابيع  في  البالد  أنحاء 

األخيرة. 
الصين  ت��ل��ف��زي��ون  وذك���ر 

ال���م���رك���زي ال��ح��ك��وم��ي أن 
ال��م��دي��ن��ة خ��ف��ف��ت ق��واع��د 
بشكل  ال��ص��ح��ي  ال��ح��ج��ر 
ط���ف���ي���ف ي������وم ال��خ��م��ي��س 
لسكانها  وسمحت  الماضي 
مجمعاتهم  داخ��ل  بالتجول 
ال��س��ك��ن��ي��ة ب���دال م���ن قصر 
ت��ح��رك��ات��ه��م داخ����ل أم��اك��ن 

معيشتهم. 
تشاينا  صحيفة  وق��ال��ت 

أوبئة  عالم  عن  نقال  ديلي، 
قوله إن��ه ل��و ل��م تُ��رص��د أي 
ح������االت إص����اب����ة ج���دي���دة 
يوما   14 ل��م��دة  ب��ال��م��رض 
رفع  يمكن  ف��إن��ه  متواصلة 
اإلغ�����الق ال���م���ف���روض عن 

المدينة تدريجيا. 
وقال لي ال نجوان، مدير 
لتشخيص  ال��دول��ة  مختبر 
األمراض المعدية وعالجها 

توقف  ”ن��ت��وق��ع  للصحيفة 
ظهور حاالت إصابة جديدة 
في وسط أو أواخر مارس“. 
حاالت  ع��دد  تراجع  كما 
الجديدة  اليومية  اإلص��اب��ة 
من 100  ألقل  الصين  في 
حالة ألول مرة يوم السادس 
م��ن م���ارس. وُرص����دت يوم 
بزيادة  حالة   34 الخميس 
من 13 حالة في اليوم الذي 

سبقه. وجميع الحاالت التي 
ُرص����دت ك��ان��ت ألش��خ��اص 

وافدين من خارج الصين. 
وب��ل��غ ال��ع��دد اإلج��م��ال��ي 
 80 الصين  في  للمصابين 
وع��دد  ح��ال��ة  و928  أل��ف��ا 
الوفيات 3245 حالة حتى 
يوم األربعاء الماضي بزيادة 
ث��م��ان��ي ح����االت ع��ن ال��ي��وم 
السابق. وكانت الوفيات في 
حاالت  ست  ووه��ان  مدينة 
وفاة  حاالت  ثماني  بين  من 

جديدة في إقليم هوبي. 
ول���م تُ��رص��د أي ح��االت 
إص��اب��ة ج��دي��دة ب��ال��م��رض 
باقي  ف��ي  ي��وم��ا  ل��م��دة 14 
إق��ل��ي��م ه��وب��ي ح��ي��ث قالت 
السلطات يوم الخميس إنها 
األق��ال��ي��م  ل��س��ك��ان  ستسمح 
األخرى بالدخول له بشروط 

معينة. 

الديوان - فرانس برس
أك��������������دت ش����رك����ة 
الفرنسية  “س��ان��وف��ي” 
ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة 
لتقديم  مستعدة  أن��ه��ا 
300 الف جرعة لعالج 
ال��م��ص��اب��ي��ن ب��ف��ي��روس 
بعد  المستجد  ك��ورون��ا 
نتائج “مبشرة جدا” في 

تجاربها العالجية.
وأع���ل���ن���ت ال��ش��رك��ة 

ال��م��ض��اد  ال�������دواء  أن 
فعالية  أثبت  للمالريا 
ك��ب��ي��رة ف���ي اس��ت��ش��ف��اء 
مرضى بفيروس كورونا 

المستجد.
باسم  متحدث  وق��ال 
ال���ش���رك���ة ل����”ف���ران���س 
على ضوء  إن��ه  ب���رس” 
النتائج المبشرة لدراسة 
أج���رت���ه���ا ع���ل���ى ه���ذا 
“سانوفي  ف��إن  ال���دواء 

دوائها في  تتعهد وضع 
وتقديم  فرنسا  متناول 
م��الي��ي��ن ال���ج���رع���ات، 
وه���ي ك��م��ي��ة ي��م��ك��ن أن 
م��ع��ال��ج��ة 300  ت��ت��ي��ح 
أل��ف م��ري��ض”، مشددا 
على  نفسه  الوقت  في 
مستعدة  المجموعة  أن 
السلطات  م��ع  للتعاون 
هذه  “لتأكيد  الفرنسية 

النتائج”.

الديوان – رويترز
ذكرت الهيئة االتحادية لمراقبة حقوق المستهلك 
في روسيا يوم الجمعة أن علماء روسا بدأوا تجربة 
للقاحات محتملة لفيروس كورونا على  أولية  نماذج 

حيوانات في مختبر في سيبيريا. 
199 شخصا  إص���اب���ة  ع���ن  روس���ي���ا  وأع��ل��ن��ت 
دول  من  بكثير  أقل  وهو عدد  اآلن  بالفيروس حتى 
أوروبية عديدة لكن الرقم زاد بشكل حاد في األيام 

األخيرة. وتوفي شخص واحد بالفيروس. 
وذكر مركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا 
ال��واق��ع ف��ي مدينة  ب��ال��م��رك��ز  ال��ح��ي��وي��ة أن ع��ل��م��اء 
إلى  استنادا  لقاحات  نماذج  طوروا  نوفوسيبيرسك 
ستة مفاهيم تكنولوجية مختلفة وبدأوا التجارب يوم 

االثنين. 
ونبه علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح 
عملية طويلة ومعقدة قد ال تسفر عن شيء إال بعد 

12 إلى 18 شهرا. 
وقالت الهيئة االتحادية لمراقبة حقوق المستهلك 
في بيان ”تستخدم الفئران في معظم األحيان لمثل 
هذه الدراسات... وغيرها من حيوانات التجارب“. 

وأضافت أن العلماء يتوقعون البدء في طرح لقاح 
في األشهر الثالثة األخيرة من عام 2020. 

الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية

ألول مرة منذ ظهور الوباء..الصين تعلن عدم رصد 
أي إصابة محلية بكورونا خالل 24 ساعة

شركة “سانوفي” الفرنسية تعلن عن دواء 
هو األكثر فعالية ضد كورونا

روسيا تبدأ تجربة نماذج أولية 
للقاحات لعالج كورونا
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ض���ب���ط أع����ض����اء ق��س��م 
بُم�ديرية  الجنائي  البحث 
ب��ن��غ��������ازي، شخص  أم����ن 
يقوم  ال��وح��ي��ش��ي  بمنطقة 
المخدرة  بالمواد  باالتجار 
من  كبيرة  كمية  وب��ح��وزت��ه 

األقراص المهلوسة.
المكتب  م��دي��ر  وك��ش��ف 
اإلع���الم���ي ل��م��دي��ري��ة أم��ن 
ب���ن���غ���ازي ن���ق���ي���ب أح��م��د 
وبعد  أن��ه  عن  المسماري، 
ورود معلومات بالخصوص، 
تم تكليف المجموعة الثانية 
ل��ل��ت��ح��ري��ات وال��م��ع��ل��وم��ات 
ب��ق��س��م ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي 
بنغ��ازي،  أم���ن  ب��ُم�����دي��ري��ة 
وصدرت تعليمات باالنتقال 
إل����ى م��ن��ط��ق��ة ال��وح��ي��ش��ي 

وب���م���ش���اه���دة األش���خ���اص 
المعلومات  جمع  تم  الذين 
بوجود  أف��ادت  والتي  عنهم 
بترويج  يقومون  أش��خ��اص 
ال���م���خ���درات واألق������راص 
ال���م���ه���ل���وس���ة، وم����ع����دات 

مخدرات الحشيش .
العملية  ع��ن  نتج  حيث 

ض��ب��ط أح����د األش���خ���اص 
 60 عدد  وبحوزته  متلبسا 
مختلف  ح��ش��ي��ش  ط����رف 
األح���ج���ام، وع����دد ع��ش��رة 
أق���راص ب��ت��رل، وع��دد 11 
نوع  مهلوسة  أق���راص  م��ن 
ثمانية  وع����دد  ت���رم���ادول، 
ع��ش��ر ش��ري��ط ن���وع ب��ت��رل، 

نوع  شريط  ثمانية  وع��دد 
ت���رام���دول ن��اق��ص ق��رص، 
ومبلغ مالي خمسة وتسعون 
دي����ن����ار، وم��س��ت��ن��د وث��ي��ق��ة 
شخصية،  ب��ط��اق��ة  س��ف��ر، 
مبهم،  ع��س��ك��ري  ت��ع��ري��ف 
أوراق طبية، عدد شفرتين 
المعني،  ت��خ��ص  وم��م��وري 

نصف  وجد  تفتيشه  وأثناء 
أما  البنطلون،  ف��ي  ق��رص 
تمثلت  المضبوطات  باقي 
معدة  بالستيك  قطعة  في 
وتم  ل��ل��م��خ��ذرات،  للترويج 
ات���خ���اذ ك��اف��ة اإلج�����راءات 
والعرض  حياله  القانونية 

على النيابة العامة.
وأك�����د ال��م��س��م��اري أن 
البحث  جهود أعضاء قسم 
ال��ج��ن��ائ��ي ب��ُم�����دي��ري��ة أم��ن 
وتأتي  متواصلة  بنغ��ازي 
فى إطار مكافحة الجريمة 
ب��ش��ت��ى ص���وره���ا الس��ي��م��ا 
المواد  فى  اإلتجار  جرائم 

المخدرة. 

العامة  اإلدارة  أع��ض��اء  تمكن   
والمؤثرات  ال��م��خ��درات  لمكافحة 
العقلية  فرع بنغازي  من ضبط أحد 
تجار األقراص المخدرة والمؤثرات 

العقلية بمنطقة الوحيشي وذلك 
مصدرية  معلومات  ورود  بعد 
مفادها قيام شخص ليبي الجنسية 
ب��األت��ج��ار ب���اإلق���راص ال��م��خ��درة 
الوحيشي   بمنطقة  عقلياً  والمؤثرة 
التحريات  أعضاء  تكليف  تم  حيث 
عن  المعلومات  وج��م��ع  بالتحري 
المعني ليتم تأكيد صحة المعلومات 
باإلتجار  ال��س��واب��ق  ذوي  م��ن  وه��و 

باألقراص المخدرة .
كمين

وإع���داد  المعلومات  ورود  بعد 
إع��داد  تم  بالمجرم  لإليقاع  خطة 
متلبساً  وضبطه  ل��ه  محكم  كمين 
بعملية اإلتجار باإلقراص المخدرة 
حيث بلغت الكمية المضبوطة معه 
مخدر  ق���رص   )167( م��اي��ث��ارب 
ومؤثر عقلياً نوع ترامادوال وأبتريل 
نوع  بندقية  بحوزته  ضبط  وكذلك 
نصف  سعة  وقنينة  ك��وف   كالشن 
ل��ت��ر ب��ه��ا خ��م��رة ص��ن��ع محلي ن��وع 

قرابة. 

احبط قسم  شرطة النجدة  عملية ترويج مخدرات  
 ) السرتي   ( منطقة  إلى  بوهديمة  منطقة  من   متجهة 
وذلك بعد  ورود  معلومات لدى  وحدة التحري والقبض 
متنها  على  مركبة  ُمفاُدها خروج  النج�دة  بقسم شرطة 
إلى  بوهديمة  منطقة   من  الجنسية  شخصين مصرين 
كمية من  بحوزتهم  األجانب  وان هؤالء  السرتي  منطقة 

المخدرات لي تم على الفور القبض عليهم  متلبسين .
وفي سياق متصل وضمن الحمالت األمنية  التي يقوم 
بها قس�م شرطة النجدة بتكليف وحدة التحري والقبض 
سرقة  في  الُمتخصصة  العصابية  التشكيالت  لضبط 
االغنام والمواشي التي تمتهن سرقة األغنام والمواشي 

من المواطنين.
التشكيالت  إلحدى  مزرعة  ضبط  من  القسم  تمكن 
العصابية  حيث وجد بداخلها عدد من االغنام والمواشي.

داهم قسم البحث الجنائي التابع لمديرية 
فرج  سيدي  بمنطقة   استراحة  بنغازي  أمن 
بداخلها  ال��الط��ي��وش   مسجد  م��ن   بالقرب 
وك��را   تستخدم  و   الُمسكرة  للمواد  مصنع 

لممارسة األعمال غير المشروعة .
داخ��ل  وج���د  ال��م��داه��م��ة   وع��ن��د عملية 
عليه  القبض  إلقاء  تم  شخص   اإلستراحة 
الضبطيات  رفقة  القسم  إلى  وباستحضاره 
وباالستدالل معه اعترف بأن هذه اإلستراحة  

تخص شخص وإن الشخص القائم على هذا 
إلى  وأشخاص  النساء  بجلب  يقوم   النشاط 

االستراحة ويقومون بشرب الخمر .
المعلومات  ك��ام��ل  وت��أك��ي��د  وب��االس��ت��دالل 
األستراحة  أن  تبين  تحريات  وإعداد محظر 
في  ال��س��واب��ق  أص��اح��ب  م��ن  تخص شخص 
كافة  اتخاذ  وتم   ، الُمسكرة  بالمواد  اإلتجار 
النيابة  إل��ى  واإلح��ال��ة  القانونية  اإلج���راءات 

العامة.

حملة  بتوجيه  سرت  الجنائي  البحث  قسم  قام 
أمنية ُمكبرة أسفرت جهودها خالل 24 ساعة من 
األغنام  يقوم بسرقة  ُمسلح  ضبط تشكيل عصابي 

من مزارع المواطنين.
وعقب التحقيق مع الجناة اعترفوا ببيع 70 رأس 
في زليتن، و22 في مصراتة والباقي تباع للمجازر 

في المدينة  .
ولفت قسم البحث الجنائي – يحسب الصفحة 
الرسمية لمديرية أمن سرت – أنه تم اتخاذ كافة 
على  والعرض  الجناة  حيال  القانونية  اإلج���راءات 

النيابة العامة .
يشار إلى أن هذه الحملة تأتي فى إطار مواصلة 
الحمالت األمنية الُمكثفة لمواجهة أعمال السرقة 
القانون  على  الخارجين  وضبط  المسلح  والسطو 
وحائزي األسلحة وإحكام السيطرة األمنية وضبط 

ُصناع وحائزي وتجار المواد الُمسكرة والُمخدرة .

من  شبكة  كشف  بنغازي  أم��ن  مديرية  أعلنت 
القبض  إلقاء  إلى  المهلوسة، مشيرة  الحبوب  تجار 
لقيامهم  الشبكة  ه��ذه  م��ن  خطيرة  أط���راف  على 
ببيع الحبوب المهلوسة وبكميات كبيرة للمواطنين، 
وبحوزتهم 100شريط حبوب مهلوسة نوع )بترل(.

نقيب  بالمديرية  اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
لضبط  األولى  الخيوط  إن  المسماري  أحمد ضوء 
المتهمين، تعود إلى معلومات وردت إلى قسم البحث 
الجنائي بالمديرية من أحد المصادر السرية، بأن 
أحد أطراف شبكة خطيرة تمتهن التجارة بالحبوب 
المهلوسة ينوي الحضور إلى منطقة بوعطني على 

متن مركبة«.
لتاجر  كمين  تصب  ت��م  أن��ه  أوض��ح  المشماري 
الموعد  في  المركبة  متن  على  المهلوسة  الحبوب 
والمكان المحددين، وبرفقته شخص آخر، وبتفتيش 
حبوب  100ش��ري��ط  على  ُع�ثر  احترازّيًا  المركبة 

مهلوسة، وأوراق تستخدم للتعاطي )أوراق بفرة(.
وت���اب���ع م��دي��ر ال��م��ك��ت��ب اإلع���الم���ي أن���ه خ��الل 
بالحبوب  يتاجر  بأنه  الجاني  اعترف  التحقيقات، 
بحوزته  التي  الكمية  تسليم  ينوي  وكان  المهلوسة، 
إلى شخص آخر، واعترف الثاني بأنه متواجد مع 

األول لتوصيله.
معرفة  عن  أسفرت  التحقيقات  أن   إى  وأش��ار 
المهلوسة،  الحبوب  منه  يشتري  ال��ذي  المصدر 
أرض  ف��ي  ل��ه  كمين  إع���داد  بعد  ضبطه  ليجري 

الكواديك بمنطقة بوعطني.
ح��اول  أن  بعد  ه��رب  الشخص  ه��ذا  أن  وذك���ر 
ضرب أحد أعضاء التحريات بسكين، وصدم إحدى 

الدوريات .
والثاني  األول  المتهم  إي��داع  تم  أن��ه  إل��ى  ولفت 
الذي كان برفقته بالحجز القانوني، وتكليف أعضاء 
وضبطه،  الثالث،  عن  والتحري  بالبحث  التحريات 
وتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية وإحالتهما إلى 

النيابة العامة. 

ضبط شخص يقوم باالتجار بالمواد المخدرة في بنغازي

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي تقبض على مروج مخدرات

استمرارًا لحمالته األمنية 

قسم شرطة النجدة بنغازي يحبط عملية ترويج مخدرات 
ويضبط مزرعة للمواشي المسرروقة

في أحد  أهم الضربات األمنية ضد أوكار الفساد 

 مداهمة استراحة  تستعمل مصنعا للخمور وأعمال الرذيلة

ضبط تشكيل عصابي ُمسلح 
يقوم ب�سرقة األغنام في سرت

أمن بنغازي تكشف عن شبكة 
تجارة حبوب مهلوسة
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رئيس هيأة الشباب والرياضة يبحث تفعيل نقطة األمن بالمدينة الرياضية وصيانة مقر قطاع الشباب والرياضة
للشباب  العامة  الهيأة  رئيس  قام 
والرياضة في الحكومة الليبية سالم 
بوزريدة يوم اإلثنين الماضي، بجولة 
لمرافق المدينة الرياضية ببنغازي.

الهيأة  رئيس  زيارة  وهدفت  هذا 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ن��ق��ط��ة األم����ن ب��ال��م��دي��ن��ة 
إلى  والبدء في صيانتها،  الرياضية 
الشركة  تسليم  ف��ي  ال��ب��دء  ج��ان��ب 

المنفذة لمشروع صيانة مقر قطاع 
الشباب والرياضة الواقع على ضفة 
مشاريع  ض��م��ن  تيبستي،  ب��ح��ي��رة 
اس��ت��ق��رار ب��ن��غ��ازي ت��ح��ت إش���راف 

المجلس البلدي بنغازي.
جولته  في  الهيأة  رئيس  وراف��ق 
المجيد  عبد  بالهيأة  العام  المدير 
ال��ري��اض��ة  إدارة  وم��دي��ر  س��ل��ط��ان، 

وم��دي��ر  السعيطي،  ع��م��ر  ب��ال��ه��ي��أة 
بنغازي  والرياضة  الشباب  مكتب 
القانوني  المكتب  ومدير  نجم،  فرج 
والمنسق  العوامي،  صبري  بالهيأة 
األم���ن���ي ب��ال��ه��ي��أة ال����رائ����د خ��ال��د 
األم��ن  نقطة  ورئ��ي��س  ال��ت��ره��ون��ي، 
بالمدينة الرياضية مالزم أول حاتم 

البدري. 

االتحادات  رؤس��اء  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  طالب 
كافة  إي��ق��اف  على  بالعمل  بالمناطق  للعبة  الفرعية 
المسابقات الرسمية والتظاهرات التنشيطية الودية، بما 
فيها التجمعات الرياضية المختلفة، إلى حين إشعار آخر، 
حرصا على سالمة وصحة الالعبين والحكام واإلداريين 

والعاملين. 
جاء ذلك في خطاب األمين العام المساعد باالتحاد 
الليبي لكرة القدم »محمد امحمد قريميده« يوم األحد 
الماضي عقب استنفار الجهات العامة والخاصة بشأن 

اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

الديوان - ريميسا
االتحاد  رئيس  الشلي،  منارالدين  أصدر 
 )3( رقم  ق��راره  األثقال،  لرفع  الليبي  العام 
االتحاد  تشكيل  إع��ادة  بشأن   2020 لسنة 

الفرعي لمنطقة بنغازي.
تقرر  إنه  رسمي،  بيان  في  الشلي،  وقال 
إلغاء قرار رئيس االتحاد العام لسنة 2017 
لمنطقة  ال��ف��رع��ي  االت��ح��اد  تشكيل  ب��ش��أن 
إدارة  مجلس  تشكيل  إع��ادة  وق��رر  بنغازي، 
االتحاد الفرعي بنغازي برئاسة نوري سالم 

هيالن وتكليفه بمهام تسيير األعمال.

وجاء تشكيل مجلس إدارة االتحاد الفرعي 
لرفع األثقال لمنطقة بنغازي كالتالي:

-  نوري سالم هيالن - رئيًسا
 - محمد مصطفى الرقيق - نائبا للرئيس

 - على جمعة الطحاوي - مقرًرا
 - المبروك عبدالقادر الفيتوري - أمينا 

للصندوق
-  يونس مصطفى المستيري - عضًوا

-  عبدالرحمن بدر الجبري- عضًوا
-  محمد موسى العبيدي - عضًوا

ت��م رس��م��ي��ا اإلع����الن ع��ن تأجيل 
األول  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  م��ب��ارات��ي 
ل��ك��رة ال��ق��دم أم���ام ن��ظ��ي��ره منتخب 
غ��ي��ن��ي��ا االس��ت��وائ��ي��ة، وال��م��ق��ررت��ي��ن 
لبطولة  المؤهلة  التصفيات  ضمن 
الشهر  خ��الل   2021 أفريقيا  أم��م 

الجاري. 
ج���اء ذل���ك ف���ي إع����الن االت��ح��اد 
بشأن  )ك��اف(  القدم  لكرة  األفريقي 
التصفيات  م��ب��اري��ات  جميع  تأجيل 
األف��ري��ق��ي��ة ال��م��ؤه��ل��ة ل��ب��ط��ول��ة أم��م 
مباراتا  فيها  بما   ،2021 أفريقيا 
منتخبنا الوطني مع غينيا االستوائية، 
األفريقية  ال��ق��ارة  تشهده  لما  نظرا 
كورونا،  فيروس  النتشار  حاالت  من 

وال��ت��ح��اق ال��الع��ب��ي��ن ال��واف��دي��ن من 
مع  للمشاركة  العالم  دول  مختلف 
إيقاف  إلى جانب  منتخبات بالدهم، 

حركة الطيران في بعض الدول. 
وأرس���ل االت��ح��اد األف��ري��ق��ي لكرة 
القدم خطابات رسمية إلى االتحادات 
الجولتين  مباريات  لتأجيل  المحلية 
المجموعات  ب��دور  والرابعة  الثالثة 
كانت  والتي  األفريقية،  للتصفيات 
 31 إل��ى   25 من  الفترة  في  مقررة 

من شهر مارس الجاري. 
أنه  إلى  األفريقي  االتحاد  وأش��ار 
راجع تقارير منظمة الصحة العالمية، 
بجانب رؤية لجنة الطوارئ لألمر، ما 

دعاه لتأجيل المباريات. 

القدم  لكرة  العام  االتحاد  ألغى 
المعسكر الخارجي لمنتخبنا الوطني 
لالعبين المحليين، المقام في مدينة 
سوسة التونسية، وذلك حفاظا على 
الفني  والطاقم  الرياضيين  سالمة 

بسبب انتشار فيروس كورونا. 
بوكالة  ال��ري��اض��ي  القسم  وع��ل��م 

العام  االت��ح��اد  م��ن  الليبية  األن��ب��اء 
المعسكر  إل��غ��اء  أن  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
تونس  األم��ور في  إلى تسارع  راجع 
تأجيل  وأي��ض��ا  ال��ف��ي��روس،  بسبب 
األمم  كأس  بطولة  منافسات  إقامة 

األفريقية للمحليين. 
للمحليين  الوطني  منتخبنا  وكان 

ق���د ب����دأ م��ع��س��ك��را ت��دري��ب��ي��ا في 
من  اع��ت��ب��ارا  التونسية  ال��ع��اص��م��ة 
استعدادا  الجاري،  مارس   10 يوم 
ل��خ��وض م��ن��اف��س��ات ب��ط��ول��ة ك��أس 
التي  للمحليين،  األفريقية  األم��م 
المقبل  أب��ري��ل  شهر  م��ق��ررة  ك��ان��ت 

بالكاميرون. 

اتحاد كرة القدم يطالب االتحادات الفرعية بإيقاف كافة 
المسابقات الرسمية والتظاهرات التنشيطية الودية

االتحاد الليبي لرفع األثقال يعيد تشكيل االتحاد الفرعي لمنطقة بنغازي

تأجيل مباراتي منتخبنا الوطني أمام غينيا االستوائية في التصفيات المؤهلة ألمم أفريقيا

اتحاد كرة القدم يلغي معسكر منتخبنا الوطني للمحليين بتونس أعلنت الصفحة الرسمية للنادي األهلي، على 
توثيق  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 

الحساب بالعالمة الزرقاء.
األهلي:  للنادي  الرسمية  الصفحة  وكتبت 
تقديم  ف��ي  انشغلنا  لقد  التأخر  على  »نعتذر 
إكمال  في  نتكاسل  جعلنا  وجميل  رائع  محتوى 

بعض اإلجراءات الشكلية«.
للنادي  الرسمي  الحساب  »توثيق  وأضافت: 
األه��ل��ي ع��ل��ى ف��ي��س ب���وك ب��ال��ع��الم��ة ال��زرق��اء، 
المحتوى  ولحماية  الجماهير  لرغبة  استجابًة 
اإلعالمية  لألطقم  وتقديراً  بالنادي،  الخاص 
السنين  م���دار  على  س��اه��م  م��ن  وك��ل  السابقة 

السابقة«.
معكم،  لالحتفال  الوقت  يسعني  »ال  وتابعت: 
األهم من ذلك مع بعضنا نحافظو على صحتنا«.
بنغازي،  األهلي  حساب  توثيق  خطوة  وتأتي 
من  بالنادي  الخاص  المحتوى  حماية  أجل  من 
باإلضافة  حصرية،  وأخبار  وفيديوهات  صور 
على  النادي  نجوم  أب��رز  على  الضوء  إلقاء  إلى 

مر التاريخ.

ق��رار شكل  للسباحة  ال��ع��ام  االت��ح��اد  اص��در 
بموجبه لجنة للمسابقات العامة . 

الله  عبد  »علي  المسابقات  لجنة  وضمت 
 « م��ن  ك��ل  وع��ض��وي��ة  للجنة  رئيسا  اب���وف���ارس« 
ابراهيم صالح شنينة« و«خليفة عبد الناصر«. 

ونصت المادة الثانية من القرار ان على رئيس 
تكون  بالمناطق  فرعية  لجان  تشكيل  اللجنة 
للمسابقات وتتكون كذلك  العامة  للجنة  تبعيتها 

من رئيسا وعضوين . 

توثيق الحساب الرسمي ل�«األهلي الليبي« 
على »فيسبوك« بالعالمة الزرقاء

االتحاد العام للسباحة يصدر قرارا 
بتشكل لجنة المسابقات العامة


