
ع��ق��د ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
األرب��ع��اء  ي��وم  ص��ال��ح،  عقيله  المستشار 
الماضي، اجتماعا طارئا بمكتبه في بلدية 
القبة ضم عدد من السادة أعضاء مجلس 
الحكومة  وزراء  مجلس  ورئ��ي��س  ال��ن��واب 
وأعضاء  الثني  الله  عبد  السيد  الليبية 

مجلس الوزراء.
النواب  مجلس  عضو  االجتماع  وحضر 
المجلس  وعضو  النحيب،  بدر  بنغازي  عن 
المجلس  ه��دي��ة، وعضو  زاي��د  ع��ن س��رت 
الداخلية  ووزي��ر  اجديد،  محمد  سبها  عن 
الدكتور  الصحة  ووزي��ر  بوشناف،  إبراهيم 
والتخطيط  المالية  ووزي���ر  ع��ق��وب،  سعد 
كامل الحاسي، ووزير االقتصاد منير عصر، 
الدكتور  الدولي  والتعاون  الخارجية  ووزير 
المكلف  إلى  إضافة  الحويج،  عبدالهادي 

بتسيير وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات.
وناقش االجتماع الطارئ تداعيات األزمة 
وب��اء  انتشار  بمكافحة  الخاصة  الراهنة 
االحترازية  واإلج���راءات  ليبيا،  في  كورونا 
وال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة في 

مواجهة المرض.

ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  وث��م��ن 
اتخذتها  التي  واإلج��راءات  القرارات  كافة 
الحكومة الليبية في مواجهة األزمة بما يقي 
كافة المواطنين من اإلصابة بهذا المرض 

الخطير والقاتل.
ودعا فخامته كافة المواطنين إلى اتباع 
للتعامل  وال��ح��ذر  الحيطة  درج��ات  أقصى 
كافة  تطبيق  خ��ال  من  الجائحة  ه��ذه  مع 
القرارات االحترازية والوقائية التي أعلنت 
على  ال��ح��رص  م��ع  تباعا،  الحكومة  عنها 
مختلف  بثتها  التي  التوصيات  كافة  تنفيذ 

الجهات الصحية للوقاية من الفيروس.
واطلع فخامة رئيس مجلس النواب خال 

االجتماع على سير عمل الحكومة، مطمئناً 
على توفر المخزون السلعي للمواد الغذائية 
وأص��در  المقبل.  يوليو  شهر  نهاية  حتى 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  فخامة 
توزيع كافة  تعليماته بضرورة  عقيله صالح 
تخطي  يضمن  بما  المواطنين  على  السلع 
هذه األزمة، مع العمل على تزويد المخزون 

االستراتيجي بما يكفي حتى نهاية العام.
كما اطلع فخامته على سير عمل القطاع 
حول  وافية  ش��روح  إل��ى  واستمع  الصحي، 
ت��زال  م��ا  وال��ت��ي  التي تمت  االس��ت��ع��دادات 
الصحي،  الحجر  أم��اك��ن  لتجهيز  ت��ج��ري 
مطمئناً  الفائقة،  والعناية  الكشف  وأجهزة 

الطبية  والمستلزمات  األدوي��ة  كافة  بتوفر 
الوقاية من  إلى  المزمنة إضافة  لألمراض 

اإلصابة بفيروس كورونا.
وفي سياق متصل، أصدر فخامة رئيس 
مصرف  لمحافظ  تعليماته  النواب  مجلس 
مالي  مبلغ  تسييل  بضرورة  المركزي  ليبيا 
كافة  توفير  من  لتتمكن  الليبية  للحكومة 
االحتياجات الازمة إلدارة األزمة وتخطيها. 
وفي هذا الصدد أكد فخامة رئيس مجلس 
النواب المستشار عقيله صالح أن مصرف 
ليبيا المركزي سيقوم مباشرة بتسييل مبلغ 
للحكومة لتدير أزمتها بالشكل األمثل وبما 

يجعل المواطنين يتخطون الخطر.
اإلج��راءات  كافة  مجدداً  فخامته  وثمن 
ببذل  مطالبا  الحكومة،  قبل  من  المتخذة 
اإلصابة  خطر  لتقليل  الجهد  من  المزيد 
بالمرض جراء المخالطة أو انتقال العدوى، 
مشددا في نفس الوقت على ضرورة التزام 
فترة  انتهاء  لحين  بيوتهم  المواطنين  كافة 
اإلجراء  أن “قسوة هذا  إلى  الخطر، الفتاً 
ستصب في صالح المواطن وصحته” ومنع 

أي مكروه عنه بسبب هذه الجائحة.

اجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د / ي��وس��ف 
العقوري اتصاال هاتفيا مع نائب ممثل 
الشؤون  منسق  ليبيا  إلى  العام  االمين 
الحلو حيث  يعقوب  السيد/  االنسانية 
البعثة  خطط  ح��ول  الطرفان  تباحث 
بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة 
السلطات  ودعم  لاستجابة  ليبيا  في 
الوباء  مواجهة  في  المختصة  الليبية 

والخطوات التي يجب اتخاذها .
وكشف العقوري أن لجنة الخارجية 
المحلية  السلطات  مع  تواصلها  كثفت 
والمنظمات الدولية وأبرز ها بعثة األمم 

العالمية  الصحة  منظمة  و  المتحدة 
الفعالة  االستجابة  لتنسيق  وغيرها 
المراكز  ستشمل  التي  للوباء  الشاملة 
المهاجرين  إي���واء  م��راك��ز  و  الصحية 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ج��ه��ات ال��م��خ��ت��ص��ة ، 
االطاع  على  اللجنة  إلى حرص  الفتا 
الناجحة  األخ��رى  ال��دول  تجارب  على 
للسلطات  ونقلها  ال��وب��اء  مواجهة  في 

المحلية.
وش����دد ال��ع��ق��وري ع��ل��ى أن األخ��ذ 
العالمية  ال��ص��ح��ة  منظمة  ب��ن��ص��ائ��ح 
في  األجنبية  الخبرات  من  واالستفادة 
مواجهة الوباء العالمي هي ما يجب أن 

للخروج  الليبية  السلطات  أولوية  تكون 
هو  ذل���ك  ب���أن  مضيفاً   ، األزم����ة  م��ن 
األساس الذي سيدعم النظام الصحي 
في ليبيا ليكون في المستوى المطلوب 
يتطلب  األزمة  تجاوز  ان  إلى  ، مشيرا 
بين  العمل  وتنسيق  ال��ج��ه��ود  تظافر 
جميع الجهات المحلية واتباع توصيات 

خبراء منظمة الصحة العالمية .
وبدوره أكد نائب ممثل األمين العام 
منسق الشؤون االنسانية يعقوب الحلو 
جهودها  أقصى  تبذل  البعثة  أن  على 
واحتواء  لمكافحة  الفعالة  لاستجابة 

المرض .

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية 
الخميس  ي��وم  حفتر،  خليفة  المشير  الليبية 
ُمستشفيات   4 ب��إن��ش��اء  تعليماته  ال��م��اض��ي، 
ميدانية في كل من مدن الزنتان وسرت وسبها 

وأجدابيا بسعة 50 سرير.
االحترازية  اإلج���راءات  ضمن  ذل��ك  ويأتي 

لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره.
وفي سياق متصل وّجه القائد العام تعليماته 
ليبي  دينار  مليون  مبلغ  بتخصيص  المباشرة 

الستيراد األكسجين المسال.

النواب  بمجلس  الصحة  لجنة  رئيس  أثنى 
القيادة  دور  على  مهنا  ال��دي��ن  نصر  الدكتور 
سلسلة  اتخذت  التي  المسلحة  للقوات  العامة 
من اإلجراءات لحماية ليبيا من فيروس كورونا 

المستجد. 
في  ما  أخطر  أن  نعلم  نحن   ”: مهنا  وق��ال 
ه��ذا ال��م��رض ه��و ال��ق��درة 
ع���ل���ى االن���ت���ش���ار ب��س��ب��ب 
المناعي  ج��ه��ازن��ا  اف��ت��ق��ار 
لمقاومة  م��ض��ادة  ألج��س��ام 
المرض كونه مرض جديد 
ع��ل��ى ج���ه���ازن���ا ال��م��ن��اع��ي 
بين  الموت  معدالت  ولكن 
بنسبة  ت��ت��راوح  المصابين 
أكثر قليا  أو   4% إلي   1%
الفحوصات  ون��وع��ي��ة  ال��ح��االت  تعريف  وف��ق 
 100 لدينا  كان  إن  يعني  وه��ذا  التشخيصية 
إص��اب��ة م��ؤك��دة ي��ك��ون اح��ت��م��ال ال��وف��ي��ات 4 و 
الحاالت الحادة التي تحتاج إلى عناية ما بين 

15 إلي 25. 
وأضاف مهنا:”وإذا كان العدد مليون مصاب 
يحتاج  وم��ن   40000 الوفيات  معدل  يكون 
 ،250000 إلى   150000 من  فائقة  عناية 
مشيرا إلى أن الفارق بين 4 وفيات و 40000 
الوقائية  اإلج���راءات  في  بكفاءتنا  يتعلق  وف��اة 

القائمة على عزل المرض.” 
النواب،  بمجلس  الصحة  لجنة  رئيس  وأكد 
أن الخطر يكمن في دخول مصابين أو حاملي 
مرض بطريقة ملتوية أو تغير في نمط انتشار 
ال��م��رض م��ن خ��ال االن��ت��ق��ال ب��ال��ه��واء عندها 
اختلط  من  وكل  المصابين  عزل  على  سنعمل 
وراء  بالتحليل  يتحقق  وذلك  اإلمكان  قدر  بهم 

التحليل لكي نعلم مواطن الخطر وعزلها. 
وأعرب مهنا عن أمله باحتواء المريض في 
أضيق دائرة من خال إجراءات العزل واالحتواء 
المشكلة من  اللجنة االستشارية  اتخذتها  التي 

قبل القيادة العامة.

ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب ي��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا ط���ارئ���ا ب��رئ��ي��س وأع���ض���اء م��ج��ل��س وزراء ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��ب��ح��ث ت��داع��ي��ات أزم����ة وب����اء ك��ورون��ا
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القائد العام للقوات المسلحة العربية 
الليبية يأمر بإنشاء 4 ُمستشفيات ميدانية

رئيس لجنة الصحة يشيد بدور القوات 
المسلحة للتصدي لوباء كورونا

الميهوب: إقامة مستشفى وحجر صحي في قاعدة 
معيتيقة العسكرية بجوار رادارات أجنبية غير مقبول
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النائب أحمد الشارف يلتقي وزير الصحة ويطلع 
على عمل الوزارة للتصدي لوباء ”كورونا“

اجتماع طارئ لمجلس وزراء الحكومة الليبية 
لبحث االجراءات االحترازية لمواجهة كورونا

مجتمع مدني

صحة

ص7 

ص10 

 بلدية بنغازي ُتوزع  ُملصقات للتقيد 
بالمسافة  اآلمنة بين األشخاص

مركز مكافحة األمرض يؤكد إن جميع نتائج 
المخالطين للمصاب وعلى رأسهم عائلته سلبية

للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  أص���درت 
األول  أمس  الليبية،  العربية  المسلحة 
خرق  ب��ش��أن  ع��اج��ًا  ب��ي��ان��اً  الجمعة، 
المليشيات  قبل  من  اإلنسانية  الهدنة 

اإلرهابية والمرتزقة األجانب.
وق��ال��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 
لسان  على  الليبية  العربية  المسلحة 
الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري 
“إلحاقاً لتصريحاتنا السابقة، نبشركم 
الليبي  ال��وط��ن��ي  ال��ج��ي��ش  ق���وات  إن 
الكاملة  السيطرة  من  تمكنت  الباسلة 
على مناطق العسة والجميل ورقدالين 
ال��وف��اق  ميليشيات  ودح���ر  وزل��ط��ن، 
ف��روا  ال��ذي��ن  ال��س��وري��ي��ن  ومرتزقتها 

هاربين أمام تقدم قواتنا الباسلة “..
“أن  إل��ى  العامة  القيادة  وأش���ارت 
بالحرية  ال��ي��وم  تنعم  المناطق  ه��ذه 
الميليشيات  واألمن واألمان بعد طرد 
اإلرهابية واإلجرامية منها” متابعًة أن 
بعد فشل  يأتي  الميداني  التقدم  هذا 
الهجوم الذي شنته ميليشيات السراج 
على  األجانب  اإلرهابيين  المرتزقة  و 
قاعدة عقبة بن نافع الجوية، بمنطقة 

الوطية غرب الباد”.

وأثنت القيادة العامة في بيانها على 
يسعنا  وال  “على  قائلًة  المنطقة  أبناء 
المنطقة  أبناء  إل��ى  الشكر  نوجه  إال 
الذين ساهموا في هذا النصر إيماناً 
وبناء  حريتهم  على  بالحصول  منهم 

مستقبلهم”.
“المجتمع  إن  ال��ق��ي��ادة  وأض��اف��ت 
الدولي يدرك األن تجاهل المليشيات 
األعمال  لوقف  واإلجرامية  اإلرهابية 
العدائية وعدم احترامهم لوقف إطاق 
برلين  ب��م��خ��رج��ات  واالل���ت���زام  ال��ن��ار 
الجهود  لتركيز  لدعواتنا  واالستجابة 
وفي  ليبيا  في  كورونا  وب��اء  لمكافحة 
احترام  عدم  فيه  أكدنا  ال��ذي  الوقت 
الطرف اآلخر للهدنة وذلك بإيعاز من 

غرفة العمليات المشتركة التركية في 
طرابلس”.

وأش����ارت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة إل��ى أن 
“استمرار السراج ومليشياته اإلرهابية 
ورفضه  النار،  إطاق  وقف  خرق  في 
للتركيز  القتالية  األع��م��ال  إلي��ق��اف 
الجهود لمكافحة وباء كورونا في ليبيا 
في  البشر  م��ن  ب���اآلالف  فتك  ال���ذي 
القوات  “إن  متابعًة  األخ��رى”،  ال��دول 
المسلحة تجد نفسها مجبرة على خيار 
اإلرهابية  الميليشيات  ضد  المواجهة 
المدعومة بعناصر من الجيش التركي 
ومرتزقة وإرهابيين سوريين ، واتخاذ 
لحماية  المناسبة  اإلج����راءات  ك��اف��ة 

الشعب الليبي ومقدراته”.
ال��ع��ام��ة حكومة  ال��ق��ي��ادة  وح���ذرت 
السراج قائلًة وعليه إننا ننذر حكومة 
في  وميليشياتها  المرفوضة  السراج 
إط��اق  وق��ف  انتهاك  استمرار  ح��ال 
النار واستمرارهم في األعمال القتالية 
سيعرضهم الستهداف مباشر من قبل 
ونحملهم  الجبهات  جميع  في  قواتنا 
يترتب  ما  كل  على  المسؤولية  كافة 

على عدم تجاوبهم مع هذا اإلنذار”.

اللواء أحمد المسماري: »قوات الجيش الوطني الليبي الباسلة تمكنت من السيطرة الكاملة على 
مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن، ودحر ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين«

رئيس لجنة الخارجية يبحث مع نائب ممثل األمين العام إلى ليبيا منسق الشؤون اإلنسانية خطة االستجابة ودعم السلطات الليبية لمواجهة وباء كورونا
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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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ال��ن��واب  ال��ت��ق��ى  ع��ض��و مجلس 
»أح��م��د ال��ش��ارف« ب��وزي��ر الصحة 
عقوب«  »سعد  الليبية  بالحكومة 
تناول  حيث  الماضي،  االثنين  يوم 
تواجه وزارة  التي  التحديات  اللقاء 
الصحة  في ظل انتشار فيروس ” 
الجوار  ودول  العالم  في   ” كورونا 
النائب  الصحة  وزير  وأطلع  لليبيا 
ال��وزارة  عمل  على  الشارف  أحمد 
التي  واالس��ت��ع��دادات  الصدد  بهذا 
الوباء  هذا  من  للوقاية  بها  قامت 
والتصدي له والحفاظ على سامة 

المواطنين .
ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  ون��اق��ش 
أح��م��د ال��ش��ارف خ��ال ال��ل��ق��اء مع 

المنطقة  احتياجات  الصحة  وزي��ر 
الجنوبية من أدوية ومستلزمات طبية 
خاصة جهاز الكشف عن فيروس ” 

أكد  ، حيث  بشكل عاجل   ” كورونا 
المستلزمات  ب���أن  ال��ص��ح��ة  وزي���ر 
الليبي  ال��ج��ن��وب  ستصل  الطبية 
توفير  إلى  باإلضافة  يومين  خال 
جهاز للكشف عن فيروس ” كورونا 
” للمنطقة الجنوبية خال األسبوع 
المقبل ، وتقدم سيادة النائب أحمد 
لوزير  وت��ق��دي��ره  بشكره  ال��ش��ارف 
ب��ال��وزارة  العاملين  وك��اف��ة  الصحة 
األجهزة  وكافة  الصحي  والقطاع 
مدار  تعمل على  التي  والمؤسسات 

الساعة للتصدي لهذا الوباء. 

البنداق  حمد  النواب  مجلس  عضو  قام 
وذلك  العام  ال��رزم  أم  مستشفى  إلى  بزيارة 
ل��ل��وق��وف على االس��ت��ع��دادات واإلج����راءات 
وباء  لمواجهة  المستشفى  قبل  المتخذة من 
اطار جهود  في  الزيارة  تأتي هذه  و  كورونا 
للتصدي  االحترازية  التدابير  واخذ  الوقاية 

لهذه الجائحة العالمية . 
مدير  رفقة  النواب  مجلس  عضو  واطلع 
على  اب��ري��ك  د.ع��زال��دي��ن  المستشفى  ع��ام 
واالستقبال  الطبية  والمخازن  العزل  قسم 

واألشعة ومدي تجهيزها ومدى توافر األدوية 
والمستلزمات الطبية ، مشيدا بجهود وزارة 
واإلدارة  الطبي  اإلم����داد  وج��ه��از  الصحة 
االس��ت��ع��دادات  ه��ذه  على  الطبي  وال��ط��اق��م 

لمجابهة هذا الوباء. 
ال��ن��واب حمد  ع��ض��و مجلس  وع���د  ك��م��ا 
الصحة  وزير  السيد  مع  بالتواصل  البنداق 
بالحكومة الليبية وجهاز اإلسعاف والطوارئ 
لتوفير سيارة إسعاف مجهزة باإلضافة إلى 

األجهزة الطبية الهامة.

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  أصدر 
العقوري،  يوسف  الليبي  النواب  بمجلس 
الهجوم  بخصوص  الجمعة،  األول  أم��س 
االرهابي على الجيش التشادي في جزيرة 

بوما.
الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  واستنكرت 
على  ل��ه��ا  ب��ي��ان  ف��ي   ، ال���ن���واب  بمجلس 
بأشد  ب��ف��ي��س��ب��وك،  ال��رس��م��ي��ة  صفحتها 
العبارات الهجوم اإلرهابي الذي تعرض له 
أفراد من الجيش التشادي في جزيرة بوما 

بتشاد.
الحارة  القلبية  مواساتها  اللجنة  وبلغت 

بالشفاء  وتمنياتها  الضحايا  ل��ع��ائ��ات 
العاجل للمصابين.

دولة  مع  ليبيا  تضامن  اللجنة  وأك��دت 
باإلضافة  وحكومة،  شعبا  الصديقة  تشاد 
إل���ى ض����رورة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ي��ن دول 
المنطقة لمواجهة هذا الخطر الذي أصبح 
أمنها  ويستهدف  المنطقة  شعوب  يهدد 

واقتصادها.
االع��م��ال  ه��ذه  أن  اللجنة  أك���دت  كما 
على  إص����راراً  إال  تزيدنا  ل��ن  اإلج��رام��ي��ة 
وحماية  عليه  والقضاء  اإلره��اب  مواجهة 

شعوبنا منه.

النواب  بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  أصدرت 
يوم الخميس الماضي بياًنا على خلفية تصعيد القتال 
والذي  الغربية  المناطق  بعض  شهدته  ال��ذي  األخير 
طال األحياء السكنية وهّدد الجهود المبذولة الحتواء 

كورونا.
وح��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ال��م��س��ؤول��ي��ة 
الشرعية  غير  السّراج  حكومة  عاتق  على  الكاملة 

ومليشياتها، التي لم تستجب لنداء وقف إطاق النار 
له  استجابت  والذي  المتحدة  األمم  به  نادت  الذي 
القوات المسلحة في بيان صادر عنهم بشرط التزام 

األطراف األخرى.
كما دعت اللجنة في بيانها بعثة األمم المتحدة في 
ليبيا إلى دعم الجهود المبذولة لُمكافحة كورونا الذي 

بات يهدد كافة الليبيين دون استثناء.

ال��خ��ارج��ي��ة  ال���ش���ؤون  لجنة  رئ��ي��س  أع���رب 
عن  العقوري  يوسف  السيد  ال��ن��واب  بمجلس 
امتنانه للمجهودات التي يبذلها جهاز مكافحة 
الهجرة وذلك بعد اطاعه على جهود الجهاز 
إدراكهم  إلى  الفتا   ، الكورونا  تهديد  لمواجهة 
الجهاز في هذه  تواجه  التي  التحديات  لحجم 

الظروف الصعبة رغم قلة الموارد . 
وأكد العقوري على أن ظروف االحتجاز في 
المراكز الموجودة في المناطق التابعة لمجلس 
إلى  مشيرا   ، جيد  ح��د  إل��ى  مقبولة  ال��ن��واب 
الظروف اإلنسانية  اللجنة على متابعة  حرص 

لاحتجاز.
الهجرة  قضية  أن  إل��ى  العقوري  اش��ار  كما 
هي الملف األبرز الذي تتناوله مع نائب رئيس 
البعثة للشؤون االنسانية حيث تم التأكيد على 
الوقائية  االج���راءات  االحتجاز  مراكز  اتخاذ 
المراكز  تلك  ن��زالء  بين  المرض  انتشار  لمنع 
،مشددا على أن ذلك واجب أخاقي وإنساني . 
على  تعمل  اللجنة  ب��أن  ال��ع��ق��وري  وك��ش��ف 
رعاياها  الستقبال  المصدر  دول  مع  التنسيق 
تسهيل  اط��ار  ف��ي  وذل��ك  ترحيلهم  يتم  ال��ذي��ن 
كأجراء  دولهم  إلى  المهاجرين  ترحيل  عملية 

وقائي ضد انتشار المرض . 
وخ��ت��م ال��ع��ق��وري ب��أن دع��م ج��ه��از مكافحة 
الهجرة وحلحلة العراقيل التي تواجهه بالتعاون 
ضمن  م��ن  س��ت��ك��ون  المختصة  ال��ج��ه��ات  م��ع 

االولويات للفترة القادمة .

النائب أحمد الشارف يلتقي وزير الصحة ويطلع على عمل الوزارة للتصدي لوباء ”كورونا“

عضو مجلس النواب حمد البنداق يقف على استعدادات مستشفى أم الرزم العام لمواجهة وباء كورونا

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تستنكر الهجوم اإلرهابي على الجيش التشادي في جزيرة بوما

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النّواب تستنكر عدم استجابة 
حكومة السراج غير الشرعية لنداء وقف إطالق النار

لجنة الخارجية بمجلس النواب تشيد 
بالمجهودات التي يبذلها جهاز مكافحة الهج�رة 

لالستجابة ألزمة وباء الك��ورونا

أعلن المتحدث باسم اللجنة 
ك��ورون��ا  وب���اء  لمكافحة  العليا 
ال��رائ��د “م��ج��دي ال��ع��رف��ي” في 
م��ؤت��م��ر ص��ح��ف��ّي ي���وم األرب��ع��اء 
الماضي، أن قرار حظر التجوال 
سيتّم إنقاذه بقوة القانون، منوًها 
أن اللجنة تعّول على مدى تفّهم 
المواطنين لهذه الفترة الحرجة 
ف��ي ظ��ل ظ��ه��ور وب����اء ك��ورون��ا، 
الحاالت  أن  “العرفي”  وأردف 
بعد  تبين  بها  المشتبه  ال��ّس��ت 
خلّوها  للفحوصات  إخضاعها 
من الفيروس الوبائي، وفي ذات 
باسم  المتحدث  ش��ّدد  السياق 

فيروس  لمكافحة  العليا  اللجنة 
كورونا أن على العيادات الخاصة 
رمزية  بأسعار  الخدمات  تقديم 
وعدم استغال ظروف المواطن 
فإن  وإال  ال��س��ي��ول��ة،  نقص  م��ن 
الدولة ملزمة بتنفيذ قانون رقم 
والقاضي   1973 لعام   106
الخاصة  الممتلكات  بإخضاع 

لملكّية الدولة.
“المتحدث”  كلمة  في  جاء  و 
إنشاء  ف��ي  ش��رع��ت  اللجنة  أن 
المدن،  ك��ل  ف��ي  مركزية  غ��رف 
مدير  ي��ك��ون  أن  ال��م��ق��رر  وم���ن 
األمن فيها رئيساً للغرفة ضمن 

الخطة المعدة لمكافحة فيروس 
كورونا.

وص����رح »ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي 
لمكافحة  الُعليا  اللجنة  باسم 
العرفي  مجدي  الرائد  كورونا« 
بأنه يسمح  أمس األول الجمعه 
م��واد  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة  لألنشطة 
غ��ذائ��ي��ة وق��ص��اب��ي��ن وم��خ��اب��ز 
الوقود  ومحطات  وصيدليات 
للعمل في غير ساعات الحظر ، 
مؤكداً بأن من يخالف التعليمات 
سيعرض نفسه لإليداع بالحجز 
لمخالفته  وذل�����ك  ال��ق��ان��ون��ي 

السلطة العامة .

اللجنة العليا لمكافحة كورونا:

قرار حظر التجوال سينفذ ولو بالقوة، وسيتم إخضاع العيادات المخالفة للتعليمات لملكّية الدولة الليبية



ال��ن��واب عن  ع��ض��و مجلس  أك���د 
وإدانة  إستنكار  على  ترهونة  مدينة 
للهجمات  ت��ره��ون��ة  وس��ك��ان  أه��ال��ي 
ال��ص��اروخ��ي��ة ع��ل��ى م��دي��ن��ت��ه��م من 
األت��راك  ب�”الهمج  وصفهم  من  قبل 
لمليشيات  الداعمين  والمرتزقة” 

السراج حسب تعبيره.
عبر  له  تدوينه  في  قال  العباني 
ص��ف��ح��ت��ه ال��ش��خ��ص��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع 
“فيسبوك”  اإلج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
الجهاد  ع��ل��ى  يثنيهم  ل��ن  ذل���ك  إن 
محاربة  على  إص���راراً  يزيدهم  ب��ل 

اإلرهاب وتطهير الباد من الرجس 
والخبث للتيارات اإلخوانية الفاسدة.
ترهونة   ”: بالقول  واختتم حديثه 
إره��اب��ي  دام  م��ا  ت��ه��دأ  ل��ن  البطولة 
واحد يدنس أرض مدن وقرى ليبيا 

الحبيبة”.

لرئاسة  اإلع��ام��ي  المستشار  أك��د 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ف��ت��ح��ي ال��م��ري��م��ي إن 
بشكل  يتابع  صالح  عقيله  المستشار 
التطورات الصحية  مستمر ويومي آخر 
التى  واإلج��راءات  كورونا  وباء  لمجابهة 
اتخذت من قبل رئاسة الوزراء بالحكومة 

الليبية.
األنباء  لوكالة  وف��ق��اً  ق��ال  المريمي 
يتابع وزارتي  الليبية إن رئيس المجلس 

العليا  وال��ل��ج��ن��ة  وال��داخ��ل��ي��ة  ال��ص��ح��ة 
أنحاء  كافة  في  كورونا  وب��اء  لمكافحة 
ليبيا من خال قيامهم بالتوعية واإلرشاد 
عبر المواقع الصحية المخصصة لذلك 

وااللتزام بإجراءات حظر التجول.
وأضاف بأن المستشار عقيله صالح 
المعنية  والهيئات  ال��وزارات  أيضاً  يتابع 
للعاج  ومحلياً  عالمياً  التطورات  لكل 
والقضاء على الوباء والتعاون مع منظمة 

صحة  على  حفاظاً  العالمية  الصحة 
المواطن.

الجهات  ل��ك��اف��ة  تنبيهه  ج���دد  ك��م��ا 
المسؤولة أال تتهاون وال تتساهل مع كل 
من يعرقل المجهودات واتخاذ العقوبات 
الصارمة والرادعة تجاه كل من يخالف 
للتصدي  المتخذة  االج����راءات  تطبيق 
لهذا الوباء وكل من يعرض حياته للخطر 

ويهدد سامة المواطنين.

ق����ال ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
جبريل أوحيدة إن ما يحدث اآلن 
وف��ر داللته  ك��ر  م��ع��ارك  إال  ليس 
من  أج��زاء  على  الجيش  سيطرة 

العاصمة.
أوحيدة أشار في تصريح لموقع 

“عربي 21” يوم األربعاء الماضي 
عدة  على  يمتد  القتال  أن  إل��ى 
الكاملة  السيطرة  لتحقيق  محاور 
“المليشيات”  لهيمنة  حد  ووضع 
تحت  وتركيا  المدعومة من قطر 

ذريعة حكومة الوفاق.

أسوأ  هي  الحرب   ”: وأض��اف 
ال��خ��ي��ارات وأن��ه��ا ف��رض��ت على 
حد  يوضع  أن  نرجو  لذا  الجيش 
ل��ه��ذا ال��ق��ت��ال ون��ص��ل إل���ى خيار 
دول��ة  وإق��ام��ة  األزم���ة  لحل  بديل 

المؤسسات”.

العامة  القيادة  أن  امغيب  سعيد  النواب  مجلس  عضو  أكد 
للجيش وافقت السبت الماضي على وقف إطاق النار لمواجهة 
فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجيش لم يرفض أي 
طرح من أي اتجاه لحل األزمة في ليبيا سلميا ولم يرفض وقف 

إطاق النار في العاصمة طرابلس من قبل.
امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية 
يوم الثاثاء الماضي أشار إلى أن قيادة الجيش أعلنت من قبل 
وقف إطاق النار منذ اجتماع موسكو وقبله وبعده أيضا إال أن 
الميلشيات لم تلتزم بالهدنة فهم يعرفون أن عدم استمرار وقف 

إطاق النار يزيد دعم تركيا لهم.
يسعى  كل حل  مع  زال  وم��ا  دائما  ك��ان  الجيش  أن  وش��دد  
لحلحلة األزمة في ليبيا وعلى رأسها حل الميلشيات المسلحة 
وخروج  اإلرهابية  الجماعات  على  والقضاء  أسلحتها  وتسليم 
القوات التركية والمرتزقة من ليبيا فالميلشيات دائما هي من 

كانت تخرق اتفاقات وقف إطاق النار وفق قوله.
وأضاف:”الجيش وافق اليوم على وقف إطاق النار لدواعي 
إنسانية لمواجهة فيروس كورونا وسيلتزم بهذا األمر ألن قيادته 
لن  متطرفة  لجماعات  تنتمي  التي  الميلشيات  بينما  موحدة 
ليبيا  سرقة  على  وتعمل  موحدة  قيادة  لديها  ليس  ألنه  تلتزم 
والعمل لمصلحتها فقط ألن هذا مبدئهم فهم منتمون لجماعات 

متطرفة ال عهد لهم أو التزام”.
كما أكد أن الميلشيات ستتسبب في تفشي فيروس كورونا 
في ليبيا ألنها ستعوق وصول المساعدات الطبية إلى المناطق 
التي تتواجد فيها كما أن تركيا بؤرة لفيروس كورونا قد تنقل 

المرض ليبيا.
سرقت  السراج  فائز  وحكومة  الميلشيات  قادة  أن  وكشف 
ضعف  كشف  الوباء  الصحة،فهذا  لقطاع  المالية  االعتمادات 
خدماتها الصحية ولم تستطع توفير الرعاية الصحية الازمة 

لحماية الليبيين من المرض في المناطق الواقعة تحت سيطرتها 
وهذا سيمثل كارثة كبيرة على ليبيا.

تفشي  بسبب  ليبيا  من  قواتها  تركيا  سحب  على  وتعليقا 
الفيروس فيها،نفى امغيب هذا األمر،مؤكدا أن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان يواجه تهديدا اقتصاديا كبير، لذا فارتباطه 
في ليبيا موجود باستمرار منحه األموال من قبل فائز السراج 
رئيس حكومة الوفاق وفتحي باشاغا وزير الداخلية والصديق 
الكبير رئيس مصرف ليبيا المركزي بل سيزداد وجود األتراك 

من أجل األموال.
يوم  مصراتة  مطار  في  هبطت  تركية  طائرة  أن  وأوض��ح 
الجمعة حملت مرتزقة سوريين دون تفتيشهم أو إجراء تحليل 
لهم للتأكد إذا كانوا مصابين بكورونا أم ال فهؤالء تدربوا في 

تركيا التي سجلت مئات الحاالت المصابة بالمرض.
اتخذت  والحكومة  للجيش  العام  القيادة  أن  أك��د  امغيب 
أغلقت  كما  الفيروس  دخول  من  ليبيا  لحماية  قوية  إج��راءات 
فائز  حكومة  وتشاد،لكن  وال��س��ودان  ليبيا  مع  الحدود  جميع 
السراج تبقى على مطار مصراتة وطرابلس ومنفذ رأس جدير 
والمنافذ والموانئ التي تحت سيطرتها مفتوحة من أجل إدخال 
في  للعاج  وجرحاهم  اإلرهابيين  وإخراج  واألت��راك  المرتزقة 

الخارج.

أن  السعيدي  علي  النواب  مجلس  عضو  أكد 
الوضع العسكري تغير بعد الهجوم المباغت على 
قاعدة الوطية الجوية في ظل وجود هدنة هشة.

السعيدي وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية” 
الوطني  الجيش  ق��ال:”  الماضي  الخميس  ي��وم 
وباء  ظهور  بعد  خاصة  اإلنسانية  بالهدنة  ملتزم 
تحاول  خارجيا  الممولة  الجماعات  لكن  كورونا 

زعزعة االستقرار في ليبيا”.
وأوضح السعيدي بأن سلطات حكومة الوفاق 
استراتيجية حساسة غرب  أربعة مواقع  خسرت 
ينتظر  ال��ن��واب  مجلس  أن  إل��ى  مشيرا  ليبيا، 
مع  ال��ح��دودي  جدير  رأس  منفذ  على  السيطرة 

تونس.
عضو  طالب  “ال��ي��وم”  لصحيفة  تصريح  وف��ي 
الدولي  المجتمع  السعيدي  علي  النواب  مجلس 
باتخاذ عقوبات رداعة ضد النظام التركي لدوره 

في تسليح جماعة اإلخوان اإلرهابية وأعوانها.
معاقبة  إلى  الدولي  المجتمع  السعيدي  ودعا 
واسع  نطاق  على  الجماعات  هذه  لتمويل  قطر 
للدفع  ألردوغ����ان  ال�����دوالرات  مايين  وإرس����ال 

بالمرتزقة.
وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة سحب 
ومنحه  ال��وف��اق  م��ن حكومة  األم��م��ي  االع��ت��راف 
لمجلس النواب الكيان الوحيد الشرعي المنتخب 

بإرادة الليبيين.

العباني: قصف مدينة ترهونة لن يثنيها على الجهاد بل 
يزيدها إصرارًا على محاربة اإلرهاب

المريمي : المستشار عقيله صالح يتابع بشكل مستمر 
ويومي آخر التطورات الصحية لمجابهة وباء كورونا

اوحيدة: الجيش سيبسط سيطرته الكاملة على البالد لوضع 
حد لهيمنة الميليشيات المدعومة من قطر وتركيا

امغيب: الميلشيات لم تلتزم بالهدنة بسبب استمرار الدعم التركي لهم

السعيدي: مجلس النواب ينتظر سيطرة القوات 
المسلحة على معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس
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بمجلس  القومي  واألم��ن  الدفاع  لجنة  رئيس  قال 
العاصمة  في  المليشيات  إن  الميهوب  طال  النواب 
بالهدنة  ت��ل��ت��زم  ول���م  ف���ردي  بشكل  تعمل  ط��راب��ل��س 

اإلنسانية.
“سبوتنيك”  لوكالة  خ��اص  تصريح  وف��ي  الميهوب 
الروسية يوم االثنين الماضي أضاف أن الجيش أعلن 
قبول الهدنة اإلنسانية نظرا لما يواجهه العالم في ظل 

تفشي وباء كورونا.
وتابع أن لجنة الدفاع واألمن القومي أكدت في بيانها 

يوم األحد الماضي قبول الهدنة بشرط أن يكون الرد 
قاسيا حال عدم احترامها وخرقها من الجانب اآلخر، 
ومواصلة  المرتزقة  على  للرد  المسلحة  القوات  داعياً 

األعمال العسكرية لتطهير الباد بشكل كامل.
انتهاز  حاولت  المليشيات  فإن  الميهوب  وبحسب 
الغدر  اإلنسانية ومحاولة  للهدنة  الجيش  فرصة قبول 
إال أنها باءت بالفشل وهو ما استوجب الرد عليهم وأن 
الرد الذي بدأ في صباح اليوم االثنين سيستمر حتى 

تطهير الباد.

الوقت  في  مشغول  الدولي  المجتمع  أن  رأى  كما 
الراهن بما يحدث إزاء أزمة كورونا وأن بعض الدول ال 
زالت تدعم الجماعات والمليشيات في الخفاء والعلن 
الحجر  إقامة مستشفيات  أن  على  اآلن، مشدداً  حتى 
الصحي في مطار معيتيقة بجوار رادارات أجنبية ودشم 
عسكرية للمليشيات ليس مقبوال وأن الرد سيكون أقوى 

وأسرع من تخيل الجميع.
القوات  القومي  واألمن  الدفاع  لجنة  رئيس  وطالب 
المسلحة بالرد السريع والمتواصل خال األيام المقبلة.

الميهوب: إقامة مستشفى وحجر صحي في قاعدة معيتيقة العسكرية بجوار رادارات أجنبية غير مقبول
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عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية صباح 
مجلس  رئاسة  بمقر  الماضي  األح��د  ي��وم 
الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعه الطارئ 
مجلس  رئاسة  برئاسة  الحالي  للعام  األول 

الوزراء السيد عبدالله الثني.
اجتماعه  خ��ال  ال���وزراء  مجلس  وبحث 
والوقائية  االحترازية  االج���راءات  الطارئ 

لمنع وصول جائحة كورونا إلى ليبيا.
وناقش االجتماع كافة القرارات المتخذة 
في هذا الشأن على رأسها قرار فرض حظر 
التجارية  المحال  كافة  وإغ���اق  التجول، 
وصاالت المناسبات والمدارس والجامعات 
وإيقاف كافة األنشطة والبرامج التي تسبب 

التجمعات.
تصعيد  إم��ك��ان��ي��ة  االج���ت���م���اع  وب���ح���ث 
بما يضمن  المتخذة  اإلجراءات االحترازية 
خصوصا،  ليبيا  إلى  المرض  وص��ول  عدم 
والبحرية  البرية  المنافذ  كافة  إقفال  مع 
في  الباد  خارج  العالقين  ووضع  والجوية 
اماكن إقامة الئقة لحين انتهاء فترة الحجر 

الصحي.
وأق������ر االج���ت���م���اع ب���ت���وف���ر ال���م���خ���زون 
بمخازن  الغذائية  السلع  من  االستراتيجي 
تكفي  أنها  مؤكدا  االسعار  موازنة  صندوق 
لعدة أشهر مقبلة لكافة المدن دونما نقص.
وأقر االجتماع كذلك بتوفر كافة األدوية 
والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من 
 54 عدد  وصول  بعد  محاربته  أو  المرض 
ال��وزراء  مجلس  رئاسة  استوردتها  حاوية 

لصالح جهاز اإلمداد الطبي.
الطوارئ  خطط  كافة  االجتماع  وبحث 

واالس��ت��ج��اب��ة ل���ألزم���ات ب��م��ا ي��ك��ف��ل عمل 
حدوث  حال  في  وجه  أكمل  على  الحكومة 

طارئ ال قدر الله.
المواطنين  كافة  ال��وزراء  مجلس  وطمأن 
وأن  جيد  بشكل  تسير  األم���ور  ك��اف��ة  ب��أن 
مرحلة القلق التي تجتاح الجميع مآلها إلى 
وتعاضد  وتعاون  وتكاتف  الله  بعون  زوال 

الجميع.
ودعا المجلس إلى ضرورة االلتزام بكافة 
القرارات المتخذة والتي تتخذ الحقا ضمانا 

للوقاية من المرض ومحاربته.

اجتماع طارئ لمجلس وزراء الحكومة الليبية لبحث اإلجراءات االحترازية لمواجهة كورونا

وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  أج�����رى 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 
السبت  ي���وم  ال��ث��ن��ي  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��م��اض��ي زي����ارة ل��ج��ه��از اإلم����داد 
التي  الشحنة  على  للوقوف  الطبي 
وتشمل  الحكومة  رئاسة  استوردتها 
الطبية  وال��م��س��ت��ل��زم��ات  األدوي�����ة 
في  المستخدمة  بالمواد  الخاصة 

مكافحة جائحة كورونا.
واطمأن خال الزيارة التي رافقه 
سعد  الدكتور  الصحة  وزي��ر  فيها 
ال  الحاويات  الوصول  على  عقوب 
الطبي  اإلم��داد  لمخازن جهاز   54
ب��ع��د خ��روج��ه��ا م��ن م��ي��ن��اء بنغازي 

البحري الجمعة.
وت���ش���م���ل ال��ش��ح��ن��ة ال���ت���ي ت��م 
عددا  قياسي  زمن  في  استيرادها 
م���ن ال���م���واد ال��خ��اص��ة ب��ال��وق��اي��ة 
معاطف  من  الشخصية  والحماية 
جراحية وواقيات، وكمامات خاصة 

بأجهزة التخدير والتنفس، وقفازات 
إلى  عادي،  كشف  وقفازات  معقمة 
أغ��ط��ي��ة األس���رة  ج��ان��ب كمية م��ن 
والقطن  المقعم  وال��ش��اش  الطبية 

الطبي.
ك���م���ا ت��ش��م��ل ال��ش��ح��ن��ة م����واد 
الدم  بمشتقات  متعلقة  تخصصية 
األعصاب  وأدوي���ة  األورام  وأدوي���ة 
وكافة المحاليل الوريدية، ومخزون 
جيد من مشغات الغسيل الكلوي.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس 
ال�������وزراء ت���وج���ه ب��ال��ش��ك��ر ل��ك��اف��ة 
العاملين بميناء بنغازي البحري من 
إضافة  والجمارك،  الميناء  إدارة 
اإلم���داد  وج��ه��از  ال��ن��ق��ل  لموظفي 
اإلفراج  إج��راءات  إلنهائهم  الطبس 
والنقل لعدد 54 حاوية من األدوية 
الخاصة  الطبية  وال��م��س��ت��ل��زم��ات 
مكافحة  في  المستخدمة  بالمواد 

جائحة كورونا.

وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  أج����رى 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 
الماضي  األحد  يوم  صباح  الثني 
زي���ارة ل��م��خ��ازن ص��ن��دوق م��وازن��ة 
توفر  على  لاطمئنان  األس��ع��ار 
للسلع  االس��ت��رات��ي��ج��ي  ال��م��خ��زون 

التموينية
الوزراء  مجلس  رئيس  واطمأن 
فيها  راف��ق��ه  التي  ال��زي��ارة  خ��ال 
وزي���ر االق��ت��ص��اد ال��دك��ت��ور منير 
عصر على توفر المخزون السلعي 
كافة  يكفي  بما  أنواعه  بمختلف 

المواطنين طيلة األشهر المقبلة.
االستراتيجي  المخزون  ويضم 
مختلف  المدعمة  التموينية  للسلع 
األنواع األساسية التي سيتم توزيعها 
بما  االستهاكية  الجمعيات  عبر 
يضمن عدم احتكار التجار للبضائع 

واستغال األزمة.
ال���وزراء  رئ��ي��س مجلس  ودع���ا 

كافة المواطنين إلى عدم الهلع أو 
الخوف من نقص المواد الغذائية 
التزامهم  ض����رورة  ع��ل��ى  م��ؤك��دا 
االح��ت��رازي��ة  الحكومة  ب��ق��رارات 
جائحة  وص���ول  لمنع  وال��وق��ائ��ي��ة 

كورونا إلى ليبيا.

ال��وزراء  وأوض��ح رئيس مجلس 
شحنات  على  شخصيا  وقف  أنه 
الطبية  وال��م��س��ت��ل��زم��ات  ال��م��واد 
والسلع الغذائية والمحروقات بما 
يضمن مرور األزمة دون نقص في 

كافة الخدمات.

ال���وزراء  رئ��ي��س مجلس  وث��م��ن 
الملتزمين  المواطنين  كافة  جهود 
بقرارات الحكومة، موجها الشكر 
لكافة الجهات العاملة على تخطي 
أي  ليبيا  يمس  أن  دون  األزم���ة 

مكروه.

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  أج��رى 
مدينة  ف��ي  تفقدية  جولة  الثني  عبدالله  السيد 
التجول،  إجراءات فرض حظر  للتأكد من  بنغازي 
من  المقامة  األمنية  التمركزات  احتياجات  باحثا 
الشوارع  في  المتواجدة  والشرطة  الجيش  قبل 

العامة.
واطمأن رئيس مجلس الوزراء خال جولته التي 
شملت مداخل ومخارج بنغازي ومختلف شوارعها 
وتوفير  المواطنين  مع  التعامل  آليات  على  العامة 

احتياجاتهم الضرورية.
الجيش  لرجال  ال��وزراء  مجلس  رئيس  واستمع 
التجول  حظر  ق��رار  بتنفيذ  المكلفين  والشرطة 
من  تمكنهم  التي  اللوجستية  احتياجاتهم  وأب��رز 

أعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه.
زي��ارة لعدد من  ال��وزراء  وأج��رى رئيس مجلس 
الصيدليات العاملة في المدينة مطمئنا على توفر 
األسعار  من  متأكدا  الطبية،  والمستلزمات  الدواء 

وتوفر كافة االحتياجات.
وأبدى رئيس مجلس الوزراء ارتياحه التام لتعاون 
الحكومية  القرارات  بتنفيذ  الملتزمين  المواطنين 
الرامية لمنع وصول وباء كورونا إلى ليبيا، مؤكدا 
في  الجميع  استمر  حال  في  األزم��ة  تخطي  على 

اتباع القرارات التي اتخذت ألجلهم.
وأع��ل��ن رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وص���ول ع��دد 
الازمة  والطبية  الدوائية  االحتياجات  من  كبير 
لمواجهة الوباء، مشيدا بكافة الجهود التي اتخذت 

بالخصوص.

أصدر وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور 
القرار  الماضي،  األربعاء  يوم  بومريز،  ف��وزي 
فترة  تمديد  بشأن  2020م،  لعام   )97( رقم 
إيقاف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية.
ه��ذا وج���اء ن��ص ال��ق��رار ف��ي م��ادت��ه األول��ى 
إيقاف  يمدد  ال��ق��رار  ه��ذا  أحكام  بموجب  إن 
الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية، العامة 
إلى  28/3/2020م  ت��اري��خ  م��ن  وال��خ��اص��ة، 

تاريخ 11/4/2020م.
وأشار وزير التعلم في مادة القرار الثانية إلى 
أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى 

الجهات المختصة تنفيذه. 

رئيس مجلس الوزراء يجري زيارة لجهاز اإلمداد الطبي للوقوف على الشحنات 
التي استوردتها رئاسة الحكومة لمجابهة كورونا

رئيس مجلس الوزراء يتفقد مخازن صندوق موازنة األسعار لالطمئنان على 
توفر المخزون االستراتيجي للسلع التموينية

رئيس مجلس الوزراء يتجول في بنغازي 
بعد قرار فرض حظر التجول ويبحث كافة 

االحتياجات اللوجستية الالزمة للعمل

وزارة التعليم تصدر القرار رقم 97 لعام 
2020 بشأن تمديد فترة إيقاف الدراسة
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ط����ال����ب م����دي����ر ع����ام 
المصرفية  الرقابة  جناح 
المركزي  ليبيا  بمصرف 
كافة  األحيمر  إدري���س  د. 
المدراء العامين بالمصارف 
ادارات  وم���دراء  التجارية 
الشرقية  بالمنطقة  الفروع 
ب��ف��ت��ح أب�����واب ال��م��ص��ارف 
أمام المتعاملين لاستفادة 
المصرفية  الخدمات  من 
السحب  عمليات  وخاصة 

وإص��دار  النقدي  واالي��داع 
ال����ص����ك����وك ال���م���ص���دق���ة 
وت��ف��ع��ي��ل ب��ط��اق��ات ال��دف��ع 

االلكتروني..
ونوه األحيمر في خطابه  
صحيفة   – تحصلت  ال��ذي 
منه  نسخة  على   – الديوان 
رسائله  الغاء  ماحظة  على 
رق���م���ي07 و07  ال���دوري���ة 

لسنة 2020م.
أن  على  األحيمر  وش��دد 

يكون الدوام الرسمي من 9 
صباحا وحتى 12 ظهرا مع 
ضرورة اتخاذ كافة التدابير 
واالحترازات للوقاية من وباء 
كورونا، ومنها تقليل االزدحام 
عن طريق االستعانة بأفراد 
األم�����ن م���ع ض������رورة أخ��ذ 
المسافة المناسبة بين كافة 
المتعاملين، والتعامل بأوراق 
أمكن  كلما  ج��دي��دة  نقدية 

ذلك.

بدأ فريق العمل المكلف 
إدارة  م��ج��ل��س  ق��ب��ل  م���ن 
شركة رأس النوف لتصنيع 
العمل  ف��ي  وال��غ��از  النفط 
على تنفيذ كل اإلج��راءات 
االح��ت��رازي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

انتشار فيروس كورونا.
محمد  المصور  ونشر  
رأس  مدينة  م��ن  إبراهيم 

الن�������وف ع���ل���ى ح��س��اب��ه 
تبين   ص�����وراً  ال��ش��خ��ص��ي 
اإلج�������راءات االح��ت��رازي��ة  
ال��ت��ي ت��م��ث��ل��ت ف���ي ق��ي��اس 
درج������ة ح�������رارة ال��ج��س��م 
فور  الشركة  لمستخدمي 
دخ���ول���ه���م إل����ى ال��م��ج��م��ع 
الصناعي، وتعقيم حافات 

نقل المستخدمين .

إدارة  اع��ت��م��دت  وق���د 
على  الن���وف  رأس  ش��رك��ة 
في  بعد  عن  العمل  نظام 
والمكاتب،  اإلدارات  كافة 
للحيل دون تفشي فيروس 
ك����ورون����ا ح�����ال ظ���ه���وره، 
من  األدن��ى  بالحد  والعمل 
اإلدارات  بكافة  ال��ك��وادر 

والمكاتب . 

اج���ت���م���ع رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة 
ال����ع����ام����ة ل�����إلت�����ص�����االت و 
الليبية  بالحكومة  المعلوماتية 
س��ال��م ال���درس���ي، ي���وم األح��د 
رؤس��اء  ال��س��ادة  مع  الماضي، 
للقطاع  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ش��رك��ات 
الخاصة،  اإلنترنت  وشركات 
اإلج����راءات  لمناقشة  وذل���ك 
اإلح���ت���رازي���ة ل��م��ج��اب��ه��ة وب��اء 

كورونا.
هذا وبحسب إدارة اإلعام 
بالهيئة،  ال��ع��ام��ة  وال��ع��اق��ات 
ف��ق��د ت���م خ����ال االج��ت��م��اع 
مناقشة كيفة مواكبة إجراءات 
لمجابهة  اإلحترازية  الحكومة 
جائحة كورونا المستجد، ودور 
قطاع اإلتصاالت في مساعدة 
ال��م��واط��ن��ي��ن ل��إلس��ت��م��رار في 

ساعات الحجر.
وت��خ��ل��ل اإلج���ت���م���اع أي��ض��ا 
مناقشة مدى إمكانية تخفيض 
أس��ع��ار اإلن��ت��رن��ت، وال��س��م��اح 
لإلنترنت،  المجانية  بالزيادة 
وخ��دم��ة ال��م��واط��ن ف��ي ه��ذه 
تمر  ال��ت��ي  الصعبة  ال��ظ��روف 
بها الباد في مجابهة فيروس 

كورونا المستجد. 

ع��ق��د ف���ي ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن 
مجلس  رئ��ي��س  السيد  ض��م  اج��ت��م��اع 
اإلدارة المدير العام لشركة برقة ليبيا 
وكافة  سليم  احمد  مهندس  القابضة 
واالقسام  والمشاريع  اإلدارات  مدراء 
الرئيسي  بالمقر  بالشركة  والوحدات 
عمل  برنامج  ل��وض��ع  وذل���ك  للشركة 
وتحديد اليات واستراتيجيات الشركة 
حيث  ف��ي��روس،  ك��ورون��ا  مواجهة  ف��ي 
خلص االجتماع الى تشكيل لجنة أزمة 
تتكون من مدراء اإلدارات والمشاريع 
وتحديد  والوحدات  األقسام  ورؤس��اء 
الواجب  األه��داف  و  المهام  من  عدد 
من  بعدد  منهم  كل  وتكليف  إنجازها 
أوال  كلها  تصب  والتي  المهام،  ه��ذه 
العاملين  وسامة  حماية  ضمان  في 
سواء المحليين او الوافدين على كافة 

المستويات.
حيث اتفق الحاضرون على تخفيض 
المستويات في  اقل  الى  العمل  وتيرة 

كا  أخ��رى  مشاريع  وتوقف  مشاريع 
حسب نسبة الخطورة المتوقعة، ومنح 
اتساقا  أسبوعين  لمدة  طارئة  إج��ازة 
والقوات  الحكومة  عن  يصدر  ما  مع 
تعليمات  بنغازي من  وبلدية  المسلحة 

وتوجيهات.
اعتبار  على  اللجنة  ش��ددت  فيما 
مقار إقامة العاملين في كافة المشاريع 
بمثابة حجر صحي يراعا فيها توفير 

كافة االحتياجات والمتطلبات الازمة 
والصحية،  المعيشية  وال��خ��دم��ات 
إج������راءات مكتب  ع��ل��ى  وال��ت��ش��دي��د 
من  والتي  بالشركة  والبيئة  الصحة 
والتعقيم  ال��ن��ظ��اف��ة  اع��م��ال  أه��م��ه��ا 
ومتعاقد  أص��ا  متبع  هو  ما  بحسب 
منع  مع  المختصة  الشركة  مع  عليه 
حركة الزيارات والدخول والخروج من 
والى هذه المقرات حفاظاً على صحة 

العاملين الوافدين.
ك��م��ا اع��ت��ب��رت ال��ل��ج��ن��ة ف���ي ه��ذا 
ي���ص���در عن  م���ا  ك���ل  االج���ت���م���اع ان 
المسلحة  والقوات  الليبية  الحكومة 
من  بنغازي  وبلدية  الليبية  العربية 
ملزمة  تعتبر  وت��وج��ي��ه��ات  تعليمات 
معها  التعامل  يتم  ان  يجب  التنفيذ 
بروح المسئولية والوطنية والشجاعة 

في اتخاذ القرار.

“أحمد  الوحدة  مصرف  باسم  المتحدث  أك��د 
االقتصادية  لصحيفة صدى  تصريح  في  التركي” 
أن مصرف الوحدة قد اتخذ إجراءاته االحترازية 
من فيروس كورونا، وكخطوة استباقية قام بتشكيل 
زبائن  ك��اف��ة  م��ع  للتواصل  بعد  ع��ن  عمل  ف��ري��ق 
المصرف غير المشتركين بخدمة “الموبي كاش” 

بجميع ربوع ليبيا وبتفعيل الخدمة لهم.
“الموبي  خدمة  تفعيل  سيتم  بالقول:  وأض��اف 
أو  الخضراوات  س��واء  المحال  جميع  في  ك��اش” 
والمصحات  والمستشفيات  والصيدليات  الغذائية 
الخاصة التي تعمل 24 ساعة في فترة الحظر أو 

غيرها.
المدير  تعليمات  على  بناًء  أنه  “التركي”  وأك��د 
العام بإمكان المواطنين الذي لم ترد لهم مرتبات 
بعد بسحب ما قيمته 400 دينار على المكشوف 

بخدمة الموبي كاش.
عن  األسبوع  هذا  سيتم خال  بالقول:  أف��اد  و 
هذه  بتقديم  الخاصة  وإيميات  ه��وات��ف  أرق���ام 

الخدمة.

العامة  الهيئة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن 
الليبية  بالحكومة  المتجددة  والطاقات  للكهرباء 
التابع  للغاز  التحدي  حقل  خ��روج  خليفة،  ربيع 

لشركة سرت عن العمل.
وأضاف المتحدث إن هذا الحقل الذي يغذي 
والزويتينة  بنغازي  شمال  كهرباء  محطتي  في 

بكمية إنتاجية تقدر 50 ميلون قدم مكعب.
في  تخفيف  عنه  نتج  ال��خ��روج  إن  وأوض���ح 
محطتي  من  المنتجة  الكهربائية  الطاقة  كمية 
شمال بنغازي والزويتينة بقمية 250 ميجاوات، 
السابق من  العجز  إرتفاع  الذي سبب في  األمر 
350 إلى 600 ميجاوات على إمتداد المنطقة 

الشرقية.
وت��اب��ع إن ه��ذا العجز أس��ف��ر ع��ن زي���ادة في 
ساعات  سبع  إلى  تصل  األحمال  طرح  ساعات 
على إمتداد المنطقة الشرقية بحسب إفادة إدارة 

تحكم الشرقية.
فور خروج  أن  إلى  الرسمي  المتحدث  وأشار 
بالتعاون  الشرقية  تحكم  إدارة  قامت  الحقل 
عمل  بتغيير  بنغازي،  شمال  كهرباء  محطة  مع 
بعض الواحدات العاملة بالغاز إلى نظام الوقود 
الخفيف، وذلك من أجل تخفيف العجز وكذلك 
الكهربائية  الشبكة  إستقرارية  على  للمحافظة 

بالمنطقة الشرقية.
في  الكهربائية  الشبكة  إن  بالذكر  الجدير 
طرح  األي��ام  ه��ذه  في  تشهد  الشرقية  المنطقة 
لألحمال خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، 
سواء  ال��وق��ود  إم���دادات  في  نقص  عن  والناتج 

الخفيف أو الغاز من المصدر. 

مصرف ليبيا المركزي ُيلزم المصارف التجارية بفتح 
أبوابها للمواطنين ويلغي تعليماته السابقة

شركة رأس النوف لتصنيع النفط والغاز تشرع في تنفيذ كل اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار كورونا

مدينة المرج تضُع آليًة لتسهيل صرف مرّتبات العاملين بإجراءات وقائية 

رئيس الهيئة العامة لالتصاالت يجتمع برؤساء الشركات التابعة للهيئة

تشكيل لجنة أزمة لمواجهة فيروس كورونا بشركة برقة

مصرف الوحدة يتخذ إجراءات 
جديدة من نوعها لمواجهة كورونا

خروج حقل التحدي للغاز التابع 
لشركة سرت عن العمل

العقيد  المرج  أم��ن  مدير  عقد 
“وهبي انور الرخ” اجتماًعا موسًعا 
في  التجارية  المصارف  بمديري 
ال��م��دي��ن��ة، وب��م��راق��ب ال��خ��دم��ات 
المالية؛ وذلك لمناقشة كيفية وضع 
آلية يتم من خالها تسهيل صرف 
م��رّت��ب��ات ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��دول��ة، 
للمصارف  الدخول  عملية  وتنظيم 
قطاع؛  لكل  معينة  أي��ام  وتحديد 
وذلك تحسًبا لازدحام الذي يُعّزز 

انتشار الفيروس.

وخال هذا االجتماع أكّد مديرو 
يتم  لم  المرتبات  ب��أن  المصارف 
إحالتها إليهم من مراقبة الخدمات 
وعند  اللحظة،  هذه  حتى  المالية 
بحسابات  إيداعها  سيتم  إحالتها 

الزبائن.
ال��ت��ن��وي��ه م��ن ق��ب��ل السيد  وت���م 
بأنه  المالية  ال��خ��دم��ات  م��راق��ب 
الحوافظ  إحالة  على  العمل  سيتم 
خال  المصارف  إل��ى  والصكوك 

يومين.
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أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق 
السيد فرج بوالخطابية الخميس الماضي القرار 
الحدود  إغ��اق  بشأن   2020 لسنة   11 رق��م 
إلى  ش��رق��اً  كمبوت  م��ن  طبرق  لبلدية  اإلداري���ة 
وذلك  جنوباً،  الجغبوب  إلى  غرباً  الغزالة  عين 
بمنع  التعليمات  بعد صدور  احترازية  في خطوة 

التنقل بين المدن.
اجتماع سيعقد  بأنه هنالك  بوالخطابية  وأكد 
مع عمداء بلديتي أمساعد وبئر األشهب ومدراء 
األمن في البلديات الثاثة طبرق وامساعد وبئر 
ال��ش��روط اإلنسانية  ل��وض��ع ع��دد م��ن  األش��ه��ب 
التعاون  القار في إطار  واالجتماعية تخص هذا 
هنالك  وسيكون  البلديات  ه��ذه  م��ع  المستمر 
تراعى  وس��وف  بالمنطقة  الحكماء  مع  اجتماع 
والوقود  الغذائية  المواد  ونقل  اإلنسانية  األمور 

وغيرها سيتم االتفاق عليها الحقاً.

التقت عضو المجلس البلدي السيدة فاطمة 
العام  غ��ات  مستشفى  بمدير  سيدي  محمد 
الخدمات  ومدير  علي  محمد  حامد  السيد 
الناني،  أحمد  محمد  حسن  السيد  الطبية 
ونوقش خال هذا اللقاء اإلجراءات المتخذة 
واالح��ت��ي��اج��ات  المستشفى  إدارة  ق��ب��ل  م��ن 

العاجلة للمستشفى.
وك���م���ا وق���ف���ت ال���س���ي���دة ف���اط���م���ة ع��ل��ى 
المختار  للمقر  والتجهيزات  االس��ت��ع��دادات 
للحجر الصحي بالبلدية وأكدت أن المجلس 
لتلبية  الصحة  وزارة  مع  تواصل  على  البلدي 
ع��اج��ل  ب��ش��ك��ل  للمستشفى  االح��ت��ي��اج��ات 
خطر  من  المواطنين  حماية  في  للمساهمة 

فيروس كورونا.

في خطوة احترازية ضد فيروس كورونا

بلدية طبرق تصدر قرارًا بإغالق 
حدود  طبرق اإلدارية 

وقوفًا على االستعدادات لمواجهة فيروس كورونا

بلدي غات يتابع اإلجراءات المتخذة  
بمستشفى غات العام 

عقد رئيس المجلس التسييري  
محمد   / السيد  ج��ال��و   لبلدية 
علي اشكينة  بمقر ديوان البلدية 
من  كا  بحضور  موسعاً  اجتماعاً 
بمدينة  العاملون  األطباء  السادة  
ال��خ��دم��ات  إدارة  وم��دي��ر  ج��ال��و  
مستشفى  إدارة   ، جالو  الصحية 
مستشفى  إدارة   ، ال��ع��ام  ج��ال��و 
مستشفى  ،إدارة  المركزي  جالو 
المركز  ،إدارة  ج��ال��و  ال���ط���وارئ 
ال���وط���ن���ي ل����ألم����راض ال��س��اري��ة 
الواحات ،إدارة مكتب الرقابة هلى 
،إدارة  الواحات  واألدوية  األغذية 
جالو  فرع  األحمر  الهال  جمعية 
مدرية أمن جالو و الحرس البلدي 

جالو .
حيث تناول اإلجتماع  النواقص  
الطبي  ال���ك���ادر  يحتاجها  ال��ت��ي 
ب��م��دي��ن��ة ج��ال��و ل��م��ج��اب��ه��ة ه��ذه 
ومواد طبية  الجائحة من معدات 
و كيفية الحصول عليها ومناقشة 
ال��خ��ط��ة ال��م��وض��وع��ة م���ن قبل 

إن  الوباء  ه��ذا  لمجابهة  األطباء 
كافة  على  العمل  توزيع  وتم  وجد 

اللجان لتباشر عملها .
م���ن ج��ان��ب��ه ت���ق���دم ال��م��ج��ل��س 
بخالص  جالو  لبلدية  التسييري 
الطبية  اللجنة  لرئيس  الشكر  
ب��ل��ج��ن��ة ال������ط������وارئ ال���دك���ت���ور 

ن��داء  لتلبيته  ع��زات  عبدالهادي 
من  يقدمه  وم��ا  الوطني  الواجب 
خدمات لبلدية جالو  وهذا مايدل 
ع��ل��ى ح��ب��ه و ووف�����اءه أله��ل��ه هو 
الذين  األطباء  أصدقائه  ولجميع 
لبو نداء الوطن من أجل أهلهم و 

وطنهم

واسعة  وتعقيم  تطهير  انطلقت حملة 
االبيار،  وبلدية  المليطانية  بلدية  شملت 
م��راك��ز  منها  م��واق��ع  ع���دة  شملت  ك��م��ا 
ال��ش��رط��ة واألم����ن ال��داخ��ل��ي وال��ب��ح��ث 
الجنائي والبوابات الرئيسية والمصرف 
االبيار  ومستشفى  االبيار  فرع  الزراعي 
ال���ع���ام وع���ي���ادة ال��ط��ب��ي��ب ب��ح��ي زه���رة 
جهاز  ومقرات  بومريم  ومنطقة  باألبيار 
ال���ح���رس ال��ب��ل��دي ف���ي ح��ض��ور رئ��ي��س 
»األستاذ  للمليطانية  التسيري  المجلس 
من  وعدد   « البدري  خليفة  عبدالرحيم 

للوقوف علي مجريات هذه  المتطوعين 
والمستجدات  األحداث  ومتابعة  الحملة 
للحد من انتشار الفيروس وعمل كل ما 

يلزم للتصدي له .
ال��ش��ك��ر م��وص��ول ل��ل��م��رك��ز ال��ف��رع��ي 
للصحة الحيوانية بنغازى ومكتب الصحة 
الصحة  ومكتب  المليطانية  الحيوانية 
الحيوانية  والصحة  ت��وك��رة  الحيوانية 
البيئي  االبيار بإشراف مكتب اإلصحاح 
الفنية  اللجنة  التنفيذ  ومتابعة  االبيار 

لاستجابة السريعة.

قام السيد عميد بلدية توكرة ورئيس 
توكرة)محمود  بلدية  ال��ط��واري  لجنة 
مركز  رئ��ي��س  رف��ق��ة   ) سعد  سليمان 
لجنة  وعضو  ت��وك��رة  البلدي  ال��ح��رس 
 ) عبدالكريم  )علي  العقيد  ال��ط��واري 
توكرة  مستشفى  ال��ي  تفقدية  ب��زي��ارة 
واط��ل��ع ع��ل��ي ت��ج��ه��ي��زات ق��س��م ال��ع��زل 

تجهيزه  في  ش��رع  ال��ذي  بالمستشفى 
بعدد)6( أسرة.

السيد  مع  البلدية   عميد  والتقى  
رئيس  والسيد  المستشفى  عام  مدير 
قسم العزل وبعض السادة من العاملين 
العمل   سير  واطمئنعلي  القسم،  بهذا 

داخل المستشفى.

الماضيين  اليوميين  ُعقد 
لجنة  بمقر  موسع  اجتماع  
آمر  بحضور  األزم���ة  إدارة 
العسكرية  المناطق  مجموع 
ال���ج���ن���وب���ي���ة وال���م���ج���ل���س 
معالجة  ولجنة  التسييري 
الحكماء  بمجلس  األزم����ة 
ول���ج���ن���ة م��ع��ال��ج��ة األزم�����ة 
التصدي  بتداعيات  الخاصة 
ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا وح��م��اي��ة 
م��خ��اط��ر  اي  م���ن  ال���ك���ف���رة 

كل  ي��د  على  بقوة  وال��ض��رب 
من يمارس الظواهر السلبية 
ودعم اللجان العاملة لمقاومة 

هذا المرض الخطير.
ه��ذا وت��ت��واص��ل  مساعي 
أبناء الكفرة الخيرين لتوحيد 
المخاطر  ومجابهة  الصف 
ال��ت��ي ت��ت��ع��رض ل��ه��ا ال��ك��ف��رة 
ف��ي��روس  ت��ه��دي��دات  نتيجة 
غير  الهجرة  وتهريب  كورونا 

الشرعية .

ق���ام���ت ب���ل���دي���ة ب��ن��غ��ازي 
الهال  جمعية  مع  بالتنسيق 
بتوزيع  بنغازي  ف��رع  األحمر 
عدد من الُملصقات األرضية 
ب���ه���دف ت��ح��دي��د ال��م��س��اف��ة 
الوقائية بين األشخاص أثناء 
العامة  الجهات  على  ترددهم 
السامة  لتحقيق  والخاصة 
الجميع  ودعت  اإلمكان،  قدر 
أو جهات  أف��راد  كانوا  س��واء 

)المصارف،  خاصة  أو  عامة 
ال���ص���ي���دل���ي���ات، ال��م��خ��اب��ز، 
بالمسافة  التقيد  القصابين( 
تقل  ال  أن  يجب  التي  اآلمنة 
ع��ن متر ف��ي ح��ده��ا األدن��ى 
من  ال��ش��روع  تم  بأنه  علماً   ،
األحمر  ال��ه��ال  شبيبة  قبل 
ف���ي ال���م���رور ع��ل��ى األم��اك��ن 
ال��ُم��س��ت��ه��دف��ة وت���وزي���ع ه��ذه 

الُملصقات .

ضمن اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا 

 بلدية بنغازي ُتوزع  ُملصقات للتقيد بالمسافة  اآلمنة بين األشخاص

لمجابهة جائحة وباء كورونا

بلدية جالو تجتمع بإدارة الخدمات الصحية ومديرية أمن جالو

حملة تعقيم واسعة ببلديتي المليطانية واألبيار

بلدية توكرة  تطلع على تجهيزات قسم العزل بمستشفى توكرة 

حماية لمدينة الكفرة  

لجنة إدارة األزمة وآمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية يبحثون تداعيات  التصدي لكورونا



األحد 3 شعبان 1441هـ الموافق 29 مارس 2020م العدد )73(  7

لدعم  الليبية  المرأة  تمكين  تنسيقية  قامت 
ثورة الكرامة بتقديم مساعدات إنسانية تحتوي 

على سلة غذائية للعائات المحتاجة.
ه��ذه  ف����إن  ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة  إدارة  وب��ح��س��ب 

المساعدات تأتي نظرا للوضع والظروف 
التي تمر بها الباد في الوقت الراهن.

للهال  التابع  والتثقيف  التوعية  فريق  قام 
بزيارة  ميدانية  ببلدية قمينس  الليبي  االحمر 
األحد الماضي لمركز شرطة المقرون ونقطة 

تفتيش المقرون وبوابة جروثة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التوعية بمخاطر 
منه  الوقاية  وط��رق  المستجد  كورونا  فيروس 
التعامل مع الموقوفين ومن يشتبه في  وكيفية 
طريق  عن  المستجد  كورونا  بفيروس  إصابته 
التعقيم  عملية  بعد  توعوية  محاضرات  القاء 

والتطهير .
من جانبه قال عضو فريق التوعية والتثقيف 
التابع للهال االحمر الليبي وليد المشيطي إن 
مراكز  األولى  بالدرجة  تستهدف  الحملة  هذه 
األمنية  والبوابات  التفتيش  ونقاط  الشرطة 
ببلدية قمينس، وذلك ألن طبيعة عملها تستدعي 
االتصال المباشر وكونها خارج خطة الطوارئ 
مواجهة  في  الليبية  الحكومة  وضعتها  التي 
فيروس كورونا المستجد والذي صنفته منظمة 

الصحة العالمية كوباًء عالميا .
الفتا المشيطي إلى ضرورة اتباع التعليمات 
من  المواطنين  سامة  تضمن  والتي  الوقائية 

هذا الوباء .
واض�����اف أن زي�����ارات ال��ف��ري��ق ال��ت��ط��وع��ي  
تضمنت محاضرة توعوية للتعريف بوباء كورونا 
المستجد وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع 
الموقوفين ومع للمواطنين على البوابات األمنية 
ونقاط التفتيش مؤكدا ان الفريق سيزور جميع 
االقسام بمديرية امن قمينس ومحات المواد 
وصالونات  والمخابز  والخضروات  الغذائية 

الحاقة .
يشار إلى أن الهال األحمر الليبي نسق مع 
الرقطة  ومكتب  قمينس  ببلدية  الهال  شعبة 
وجهاز االسعاف والطوارئ بمستشفى قمينس 
وتثقيفي  توعوي  عمل  فريق  ألنشاء  ال��ق��روي 
يستهدف المؤسسات التي تستثنى من العطلة 
وذلك ألن طبيعة عملها  الحكومة  اقرتها  التي 
إضافة  والصحة  الداخلية  كوزارتي  ذلك  تلزم 

الى جهاز الحرس البلدي.

نظرًا للظروف الراهنة
تنسيقية تمكين المرأة الليبية ُتوزع 

مساعدات على العائالت المحتاجة

فريق التوعية والتثقيف التابع للهالل األحمر 
الليبي بقمينس ُيباشر مهامه التوعوية

لألشخاص  األصدقاء  جمعية  نظمت 
توعوية  حملة  بنغازى  فرع  اإلعاقة  ذوي 
 ، الطبي  بنغازي  مركز  داخ��ل  خيرية  و 
المنظمة  إدارة  مجلس  رئيس  بحضور 
مدير  و  عبدالله  ب��رك��ة  أح��م��د  ال��س��ي��د  
محمود  صفية  المهندسة  بنغازي  ف��رع 

الحسناوى .
بعرض  الجمعية  أع��ض��اء  ق��ام   حيث 
طرق  عن  بالمركز  للنزالء  مفصل  شرح 
المستجد  الكورونا  فيروس  من  التوعية 
تجهيز  و  م��ن��ه،  ال��وق��اي��ة  أدوات  وت��وزي��ع 

المصعد بطرق السامة من الفيروس .

اإلنسان  لحقوق  الليبية  المنظمة  أطلقت 
الفئات   دعم  أجل  من  هم”  تشيلو  ال   ” حملة 
التي وصفتهم بالمستضعفة  وذلك للوقاية من 

وباء كورونا الذي يجتاح العالم.
هذه الحملة جاءت لدعم محدودي الدخل، 
مؤسسات  ون��زالء  ليبيا،  كل  في  وال��ن��ازح��ون 
والمحتجزين  والسجناء،  والتأهيل  اإلص��اح 

في مراكز اإليواء للهجرة غير النظامية .
وت���ه���دف ال��ح��م��ل��ة إل���ى ت��ذك��ي��ر ال��ج��ه��ات 
تجاه  بمسؤولياتهم  األزمة  ولجان  المسؤولة، 
عديد  باتخاذ  تلزمهم  و  ال��م��ذك��ورة  الفئات 
اإلجراءات لسهولة وصول هذه الفئات ألدوات 
حاجياتهم  توفير  م��ع  ال��وق��اي��ة  ومستلزمات 
األم��ث��ل  للتطبيق  ال���غ���ذاء”  األس��اس��ي��ة”م��ن 

إلجراءات الحجر الصحي .
وطالبت  المنظمات  في خطابها للحملة كل 
مؤسسات  سيطرتها  تحت  تقع  التي  الجهات 
اإليواء،  ومراكز  والسجون  والتأهيل  اإلصاح 

باتخاذ التدبير الازمة لحماية النزالء .
القضائية”المجلس  الجهات  طالبت  كما 
كل  على  عام  عفوا  بإصدار  للقضاء”  األعلى 
خطر  عنهم  اإلف��راج  يشكل  ال  الذين  النزالء 
على أمن المجتمع ، باستثناء قضايا “القتل، 

واإلرهاب والمخدرات”، أو اإلفراج المشروط 
للوقاية من هذا الوباء الذي يهدد حياة الجميع.
مصرف  الشبابية  المنظمات  طالبت  كما 
ليبيا المركزي، ووزارة المالية ولجان األزمة، 
ضرورة صرف المرتبات في مواعيدها ودعم 
الدخل  وم��ح��دودة  لها  ال��ت��ي ال دخ��ل  األس���ر 

والنازحون .
المقتدرين  و  األع��م��ال  ب��رج��ال  وأه��اب��ت 
التبرع بقسط من أموالهم أو ممتلكاتهم العينة 
لمصلحة الحمات اإلنسانية كي ينعم الجميع 
باألمن الصحي “وال يشيل أخيك الليبي هم” .
كما ناشدت كل الجهات األمنية والضبطية 
ضرورةاتخاذ اإلجراءات الحازمة لكل من يريد 
المتاجرة بهذه األزمة من “تجار، ومسؤولين، 
وصيدالنيين،  ج��م��ارك،  ورج���ال  وم���وردي���ن، 
صفتهم  كانت  مهما  األزم��ة”  لجان  وأعضاء 

ومراكزهم. 

ال����ه����ال  ف�������رع  وزع 
األحمر غدامس  مطويات 
وقائية   إرش����ادات  ت��ح��وي 
م���ن ف���ي���روس »ك����ورون����ا« 
لجنة  وح���ذرت  المستجد 
بالفرع  والتثقيف  التوعية 
ال��م��واط��ن��ي��ن م��ن م��غ��ادرة 
م��ن��ازل��ه��م  وح��ث��ت��ه��م على 
تجنباً  بالتعليمات  اإللتزام 

لإلصابة بالفيروس.
وت��ق��وم ف���روع ال��ه��اال 
األحمر في عدد من المدن 
في  ب��دورف��اع��ل   الليبية 

فيروس  بمخاطر  التوعية 
»ك���ورون���ا«، ال���ذي أص��اب 
شخص  أل��ف   250 نحو 
بحياة  وأودى  العالم،  حول 

نحو 11 ألفا منهم.
متصل  ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
التابع  التوعية  فريق  ق��ام 
األح��م��ر  ال��ه��ال  لجمعية 

فكرة  بتطبيق  بنغازي  فرع 
ال��م��س��اف��ات اآلم���ن���ة في 
لتشخيص  بنغازي  م��رك��ز 
وع���اج ال��س��ك��ري، وذل��ك 

للوقاية من الفيروس.
ودع�����ت ال��ج��م��ع��ي��ة كل 
وغير  الحكومية  الجهات 
تتعامل  ال��ت��ي  الحكومية 
تطبيق  إلى  المواطنين  مع 
ال��ف��ك��رة ال��ت��ي ت��رك��ز على 
إبقاء مسافة بنحو متر بين 
األفراد داخل المؤسسات، 
م���م���ا ي���ق���ل���ل م����ن ن��س��ب��ة 
طبقت  وق���د  االزدح�������ام، 
وص��ل  دول  ف��ي  بفاعلية 
إليها »كورونا« مثل اليابان 

وكوريا الجنوبية.

فوج  جمعية  شباب  قام 
تيجي  منطقة  في   الخير 
الحكومية   المرافق  بتعقيم 
ف��ي��روس  لمجابهة  وذل���ك 
العالم  اجتاح  الذي  كورونا 
انتشار  رقعة  ات��س��اع  بعد 
الدول  من  العديد  وب��دء  ه 
الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ 

الازمة .
وي����ع����م����ل ال����ش����ب����اب 

بإمكانيات بسيطة من أجل 
بتلك  العاملين  مساعدة 
والتي  الحكومية  المرافق 
الموظفين  عليها  ي��ت��ردد 
وال��م��واط��ن��ي��ن  ف��ي وق��اي��ة 

أنفسهم من وباء كورونا.
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م��ن 
أن  إال  اإلم���ك���ان���ات  ق��ل��ة 
قبل  م��ن  متواصل  العمل 
لتعقيم  ال��ش��ب��اب  ه����ؤالء 

الحيوية  ال��م��راف��ق  ك��اف��ة 
وال����ع����ي����ادات ال��ص��ح��ي��ة 
والمحال  والمستشفيات 
ال����ت����ج����اري����ة، وب��ح��س��ب 
ال��م��ت��ط��وع��ي��ن ف����إن ه��ذه 
للحفاظ  مستمرة  الحملة 
العام  الصحي  األمن  على 
بأكملها  والباد  للمنطقة 
ف����ي ظ����ل ان���ت���ش���ار وب����اء 

كورونا.

بنغازي  مفوضية  أطلقت 
ل��ل��ك��ش��اف��ة وال����م����رش����دات 
)غرفة   ) طبيب  )أل��و  خدمة 
الثالثة  الخدمة  ال��ط��وارئ(  
بالتعاون مع مجموعة أطباء.

هذا وأوضحت المفوضية 

من  يستطيع  ال��خ��دم��ة  إن 
إستشارة  المواطن  خالها 
األط��ب��اء م��ج��ان��اً ع��ن طريق 
ال��ه��ات��ف، وم��ن خ��ال مكان 
إقامته في حالة تعرضه ألي 

وعكة صحية ال قدر الله.

الخدمة  أن  إلى  وأش��ارت 
من  متاحة  ستكون  الجديدة 
ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة م��س��اء 
العاشرة مساء  الساعة  حتى 
التخصصات  مختلف  ف��ي 

الطبية.

لنزالء مركز بنغازي الطبي

جمعية األصدقاء تنظم حملة توعوية من مخاطر فيروس كورونا

دعمًا لذوي الظروف الخاصة
التجمعات والمنظمات الشبابية تطلق حملة إعالمية توعوية للوقاية من وباء كورونا

الهالل األحمر غدامس يوزع إرشادات للوقاية من فيروس »كورونا«

حرصًا على السالمة العامة 
متطوعون يقومون بتعقيم المرافق الحكومية في تيجي

مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات تطلق خدمة )ألو طبيب(

جمتمع مدني
إشراف : عمر جابر



واالب���داع  الفن  رم��وز  م��ن  رم��ز  ليبيا،  ودع��ت 
الشيخ عبدالرحمن قنيوة، الذي إنتقل إلي جوار 
ربه صباح أول أمس الجمعه الموافق 27 مارس 
2020م بمدينة طرابلس بعد معاناة طويلة مع 
الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح  المرض تقبله 

جناته.
سنة  قنيوة  محمد  عبدالرحمن  الشيخ  ووولد 
الكشفية،  بالحركة  مبكرا  التحق  وقد   ،1943
المتحدة  ال��والي��ات  من  ماجستير  على  تحصل 
إدارة  تولى  النفط،  شئون  إدارة  في  األمريكية 
تولى  للموسيقى،  الميادي  الدين  جمال  معهد 
إدارة المركز القومي لدراسات وبحوث الموسيقى 

العربية.
)مسارب  اغنية  الفنية:  أعماله  أبرز  ومن 
األيام(، للشاعر الغنائى )محمد دعاب(، وأداء 
)مصطفى طالب(، اغنية )يا بادي(، للشاعر 
الماسية،  الفرقة  تنفيذ  الحريري(،  )أحمد 
بقيادة )أحمد فؤاد حسن(، القاهرة 1967م، 
)محمود  الراحل  للشاعر  أم(،  )رسالة  اغنية 

ت��وزي��ع  أداء )س����وزان ع��ط��ي��ة(،  ال��س��وك��ن��ى(، 
)مشوار  اغنية  ش���رارة(،  )عطية  الموسيقار 
أداء  ال��ح��ري��ري(،  )أح��م��د  للشاعر  ال��م��ودة(، 
الفنان )خالد عبد الله(، اغنية )طال الموح(، 
)خالد  أداء  حقيق(،  )محمد  الراحل  للشاعر 
عمر(،  )إبراهيم  موسيقي  توزيع  ال���زواوي(، 
)عبد  للشاعر  سنين(،  بعد  )روح���ت  اغنية 
)مينا  التركية  المطربة  أداء  قنابة(،  الحفيظ 

كوشان(.
الدينى  للمسلسل  مرئية  حلقة   30 لحن  كما 
الموسيقى  بتأليف  وق���ام  ال��ل��ه��م(.  )سبحانك 
فندق  منها:  الليبية  للمسلسات  التصويرية 
ال��ب��خ��اء، ال���ف���ال، آخ���ر ال��ل��ي��ل، ال��س��اه��رون، 

المنحرفون، أيام لها تاريخ.
الصغيرة،  نجاة  ودوليا:  عربيا  بألحانه  وتغنى 
ث��روت،  محمد  عطية،  س���وزان  م��ح��م��ود،  ك���ارم 

المطربة التركية مينا كوشان.
قنيوة  عبدالرحمن  الفنان  الشيخ  الله  رح��م 

رحمة واسعة.

ودع����ت ال��س��اح��ة ال��ف��ن��ي��ة  ي��وم 
ال��ث��اث��اء ال��م��اض��ي ال��م��واف��ق 24 
الملحن  الفنان  2020م،  م��ارس 
الموسيقي  »محمد المجبري« بعد 

معاناة مع المرض .
وك��ان��ت ب��داي��ة ال��ف��ن��ان ال��راح��ل 
م��ح��م��د ال��م��ج��ب��ري ال��ف��ن��ي��ة في 
الموسيقى  عشق  فقد  ال��م��درس��ة 
علي  بمعهد  والتحق  الصغر،   منذ 
ال  بعمر   1980 ع���ام  الشعالية 

يتجاوز 14 سنة، 

وت��غ��نَّ��ي ب��أل��ح��ان��ه ال��ع��دي��د من 
عازًفا  وعمل  الشعبيين،  المطربين 
في  الموسيقية  الفرق  من  بالعديد 
كثيٍر  في  وش��ارك  بنغازي،  مدينة 
بدأها  الغنائية؛  المهرجانات  من 
بمهرجان األغنية الشعبية بمهرجان 
1984م  ال��ع��ام  الصناعي  النهر 
واختتمها بمهرجان األغنية الشعبية 

ببنغازي 2019 م.
رحمته  بواسع  الفقيد  الله  تقبَّل 

وأسكنه فسيح جناته 

الديوان – بوابة أفريقيا اإلخبارية
قبل نحو 10 سنوات، أطل المخرج 
ستيفن سودربرغ، ومعه السيناريست 
»كونتيجن«،  بفيلم  ب��ورن��س،  سكوت 
قدما فيه قصة خيالية، تدور رحاها 
ح���ول ف���ي���روس ي��ن��ش��أ ف���ي ال��ص��ي��ن، 

ويضرب من بعدها دول العالم.
في ذلك الفيلم، تخلو الشوارع من 
المارة وتسود الفوضى، فالكل يسعى 
الخطير،  الفيروس  بنفسه من  لينجو 
نعيش  واقعياً  بتنا  حالياً  أننا  ويبدو 
بعد  الفيلم،  ذلك  مشاهد  من  بعضاً 
المستجد  كورونا  فيروس  تمكن  أن 
العالم  ض���رب  م��ن   )19  � )ك��وف��ي��د 
أجمع، مجبراً دوله على دخول الحجر 
انتشار  من  للحد  كمحاولة  الصحي، 

الفيروس.
م��ا ص����وره س���ودرب���رغ خ��ي��االً في 
أصبح  س��ن��وات،   10 قبل  السينما 
يوجه  »كورونا«  هو  وها  واقعاً،  اليوم 
»ضربة ساخنة« للصناعة، بعد إجباره 
الكثير من االستوديوهات على إغاق 
بذلك  لتضع  أفامها،  تصوير  مواقع 
الكاميرات أوزارها حتى إشعار آخر، 
في وقت ساد الصمت فضاء صاالت 
ال��ع��رض ال��م��ح��ل��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة بعد 
عروض  وقف  معلنة  أبوابها  إغاقها 
التأجيل  م��ن  األف����ام، وس��ط ح��ال��ة 
ال���وزن«  »ثقيلة  ألف���ام  »ال��ج��م��اع��ي« 
الشهرين  خال  عرضها  مقرراً  كان 
الجاري والمقبل، في ظل توقعات بأن 
التذاكر  شباك  خسائر  حجم  يصل 

العالمي إلى 17 مليار دوالر.
ال��ت��أج��ي��ل ل��م ي��ك��ن ق���اص���راً على 
وإنما  أمريكا،  من  القادمة  األف��ام 

أصاب أيضاً أفاماً محلية، وفي هذا 
السياق سجل المنتج والمخرج عامر 
الملتزمين  قائمة  في  اسمه  سالمين 
عن  بإعانه  المجتمع،  وصحة  بأمن 
ليتبعه  »شبح«،  فيلمه  عروض  تأجيل 
زين،  أحمد  المخرج  زميله  ذلك  بعد 
الذي بادر إلى إيقاف أعمال تصوير 
فيلمه »العم ناجي 2«، بهدف حماية 
الفيروس،  انتشار  من  العمل  طاقم 
محمود  ط��ال  ال��م��خ��رج  ح��ول  فيما 
أشبه  إلى   B82 فيلمه موقع تصوير 
كل  يخضع  ص��ح��ي،  ح��ج��ر  بمنطقة 
وإج��راءات  الفحص  إلى  يقصده  من 
ب��ه��دف حماية  اح��ت��رازي��ة ص��ارم��ة، 
ما  وسرعان  الفيروس،  من  الجميع 
أعلن عن انتهاء أعمال تصوير الفيلم، 
في وقت ساد فيه الصمت فضاء دور 

العرض السينمائية المحلية.
أما عالمياً، فلم يكن الوضع أفضل، 
فقد أعطى المخرج مات ريفيس أمراً 
»باتمان«  فيلم  تصوير  مواقع  بإخاء 

روب��رت  الممثل  بطولته  يلعب  ال��ذي 
إلى  األخير  اضطر  حيث  باتينسون، 
اإلص��اب��ة  مخافة  ليفربول،  م��غ��ادرة 
بالفيروس، وهو ما انسحب أيضاً على 
»جوراسيك  فيلم  من  الثالث  الجزء 
وورلد« للمخرج كولين تريفورو، وفيلم 
»The Last Duel« للمخرج ريدلي 
سكوت، وفيلم »مهمة مستحيلة« الذي 
إيطاليا،  في  ك��روز  ت��وم  يصوره  ك��ان 

حيث أغلقت مواقعها جميعاً.
وتأجيلها  األف���ام  ع���روض  إل��غ��اء 
شباك  على  »سوداوية«  بظال  ألقى 
ما  وفق  تحديداً،  األمريكي  التذاكر 
أش���ارت إل��ي��ه األرق����ام ال��ت��ي حملتها 
التقارير الصادرة أخيراً، ال سيما بعد 
في  أبوابها  السينما  ص��االت  إغ��اق 
عدد من المدن األمريكية. وفي هذا 
في  »جورنال«  موقع  وصف  السياق، 
تقريره »نهاية األسبوع الماضي، بأنها 

األسوأ في هوليوود«.

الفنان الشيخ »عبدالرحمن قنيوة« في ذمة الله

الفنان”محمد المجبري” في ذمة الله

فيروس كورونا يضرب صناعة السينما في مقتل

لحظة عابرة

سطوة كاذبة

بقلم : أمحد يوسف عقيله

بقلم : مجعة عبدالعليم
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... عصفور يطارد فراشة.. يصطدم بزجاج 
النافذة.. يسقط في فم القط المتشّمس أسفل 

الجدار.
وربما  حظه..  حسن  إل��ى  ذل��ك  يعزو  القط 
ألن السماء راضية عنه.. لكنه في النهاية يحس 
بالزهو ألنه اتخذ الموقع المناسب.. وأّن السماء 

ال عاقة لها باألمر.
القط اآلخر يراقب المشهد من فوق السياج: 
)ال يفعل هذا الكسول شيئاً سوى التمدد والتثاؤب 

طوال النهار.. وتسقط له العصافير في فمه(! 
الفراشة تُرجع ذلك إلى حسن حظها.. لكنها 
تشعر بالزهو هي األخرى لبراعتها في مراوغة 

العصفور.
العصيفيرات التي تنتظر وجبتها في العش ال 
تشعر بأي قلق حتى اآلن.. فاألم تتأخر أحياناً.. 

لكنها في آخر النهار تعود بحوصلة ممتلئة.
وتلقي  المبعثر..  الريش  تكنس  البيت  رّب��ة 
بتعبها..  يبالي  ال  ال��ذي  القط  على  بالائمة 
لكنها في نهاية األمر تسلّم بالقَدر.. هذا الشيء 
الغامض الذي يلقي بالعصافير في أفواه القطط.
والريح  والمكنسة  المخالب  بين   � ال��ري��ش 
كعادتها  الحكمة  وتصله  جناحه..  عن  يسأل   �
يخضع  جناحه  ع��ن  البعيد  )ال��ري��ش  م��ت��أخ��رة: 

لمشيئة اآلخرين(!
ال��ن��اف��ذة ت��ش��ع��ر ب��االس��ت��ي��اء: )ي��ص��ط��دم��ون 
في  ال��رّب لم يضع لهم عيوناً  ك��أّن  دائ��م��اً..  بي 

رؤوسهم(!
الريح ال تشاطر النافذة استياءها.. بل تهّب: 

)هذا جزء من عملي.. كنس األشياء المبعثرة(.
... وحده العصفور لم يتسع له الوقت ليفهم 

ما حدث..!
***

)2013(

أريد أن أبكي
كاألطفال..

طفاًل .....
لم أتناوله كاآلباء

عاملته كرجٍل
فغادر سريعًا

حفاظًا على طفولته
أخذ معه البهجَة

فصارت األعياُد
بال قناديل،
األلواَن ....

فصارت 
الحياُة 

باهتة..
أريد أن أبكي
فالوجع أكبر
من الكبرياء

يعاودني كل صباح
وأنا أفتقد فوضاه،

كل وجبة
وأنا أفتقد فمه

بين األفواه،
كل صمت سمج

وأنا أفتقد
ما يثير من صخب

وبينما أعود
في آخر الليل

أعّرج على غرفته
ألكتشف من جديد

أنه غائب ...
أريد أن أبكي 

كاألطفال ............
أن أجد منفذًا

لهذا الحزن 
الذي يأكلني
الذي يهّدني

فأرزح تحت وطأته
حيًا بال حياة

أخذ معه الملَح
فصارت  
الحياُة  
باسلة..

كل شيء 
غاب طعمه

وأنا أقف 
بكل ما تجرعته
من سطوة كاذبة

أمتنع عن البكاء!!

2006



ليست لي خّطة ما..
دخلت الحياَة هكذا 

مجازفًة.. 
ال سكين وال مسدس 

وال عصا أهش بها هوام 
الحزن.. 

حافيًا.. أمشي مسافاٍت طويلة
دون وجهٍة معينة.. 
وعندما أتعب أضع 

رأسي على فخذ ظلي وال 
أنام.. 

ال مأوى لي 
أبيت حيث ينتهي بي 

النهار.. 
مرًة وجدُت كهفًا صغيرًا 

فدخلته.. في الليل صارت الجدران 
تتسرب منها الدماء.. فهربت 

لكن الكهف ظل يركض 
أيضًا.. يركض ويذوي حتى 

عرفت أنه كان كومًة من الذكريات.. 
ال أعرف طريقة للعيش

حتى اآلن.. 
إنني أحيا فقط.. 

أنصب أشراكًا كثيرًة للحزن 
فأقع فيها.. 

وأحاول جمع األيام  في 
صّرة واحدة لكنها تتبدد في 

كل مرة.. 
أحث السير على الطريق 

الخطأ.. 
والكل يصّفق بقوة 

دون أن 
ينبهني أحدهم عن الحافة.. 
ال مواعيد لي وال ينتظرني 

أحد في نهاية الوقت..
لي صديقة واحدة

أخبرتني مرًة  أنها ماتت.. 
ضحكت كثيرًا ولم أصدقها 

لكنني رأيت جثثًا تخرج من فمها 
فبكيت.. 

بكيت ألن أحدًا لم يشعر بموتها 
كل هذا الزمن مثلي.. 

كانت تضحك حتى تيّبس جسدها 
دون إشارة حتى.. 

ليس لي خطة ما.. 
تسيل دموعي إلى الداخل.. 

بينما تتشقق 
جبهتي كلما قررت 

التفكير في خطة للنجاة..

أقالم حرة9
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مجازفة
■ بقلم: مفتاح العلواني

أنا الطين
وأنت الذي زدته بله

زدني أكثر ال تهتم
فأنا أحب طيني

وأحبني
عندما يذوب بجانبك

كله.

*  *  *
زد على يدي قبالت

وانظر لعيني أكثر
كأني مريضة

وأنت شفائي من العلة.
*  *  *

خدني لنفسك ما استطعت

اقترب أقرب
ُلفني بيديَك

إليَك
واطويني على صدرك

اخلع كبريائك
وعنه تخلى.

*  *  *

امحي المسافات
كل الفراغات

ال هواء يتسلل بيننا
وال حتى متسٌع

ألن نقول لبعٍض
» كال ».

اليومين  ف��ي  إع����اٍم ص��ي��ن��ّي��ة  أع��ل��ن��ت وس��ائ��ل 
الماضيين قيام مجلس الحزب الشيوعي الحاكم في 
الصين تقديم اعتذاٍر رسمي لعائلة الطبيب »لي ون 
ليانغ« أول من تنّبه لفيروس كورونا، وكشف البيان 
أصدر  ال��ذي  واالعتقال  التوبيخ  ب��اغ  سحب  عن 
التي  ووهان  مدينة  مركز شرطة  في  الطبيب  ضد 
لضابطي  عقوبات  أُصِدرت  كما  الوباء،  بؤرة  تعتبر 
البيان  شرطة أشرفا على التحقيق معه، وجاء في 
أن الشرطة المحلّية أساءت التعامل مع القضية ولم 
تتبع اإلجراءات السليمة وخالفت القانون في تناولها 
باستشعار  األم��ر  بدأ  و  الخطير،  الحدث  هذا  مع 
الطبيب الصيني بأّن شيًئا ما يحدث بعد ماحظته 
وفاة سبع حاالت داخل المستشفى الذي يعمل به، 
فقام بتحذير زماءه من ظهور فيروس خطير كان 
االحتياطات  أخذ  إلى  داعًيا  »س��ارس«،  أنه  يعتقد 
الازمة لمنع تفّشي هذا الفيروس، كما أبلغ مجموعة 
من األطباء على موقٍع للتواصل اإلجتماعي باألمر 
من  بين سبع حاالت  وجود صلة  من  تأّكد  أن  بعد 
البحرية  لألطعمة  س��وق  وبين  »س���ارس«  متازمة 
في ووهان الذي يُعتقد أنه مصدر الفيروس، وعلى 
 34 البالغ  الطبيب  الشرطة  استدعت  ذل��ك  إث��ر 
المواطنين  بين  الفزع  تهًما إلثارة  له  عاما ووجهت 

توقيع  على  إّي��اهُ  مجبرًة  الكاذبة،  اإلشاعات  ونشر 
خطاب ينصُّ على أنه ألحق »أضرارا كبيرة بالنظام 
العام«، وبعدها بأيام ظهر »وين ليانغ« على موقع » 
الغامض  الفيروس  ويبو » الصينّي راوًيا قصته مع 
ومعاناته من السعال قبل أن يصاب بالحمى وينقل 
إلى المستشفى، حيث ُشخص باإلصابة بالفيروس 
عاجه  بعد  به  أصيب  أن��ه  يُعتقد  وال��ذي  القاتل، 
لمريض دون أن يدرك أنه مصابا بكورونا، وما هي 
إال أيام حتى أعلن مستشفى »ووهان« أن المريض 
في حالة حرجة جدا، وسرعان ما أعلن المستشفى 

عن وفاته، 
في  األفتُك  هي  لكارثة  المريع  الفصل  ليبدأ 
مواقع  م��ري��دوا  ب��دأ  و  ال��ح��دي��ث،  الصين  ت��اري��خ 
واجِب  بتقديم  الصين  في  االجتماعي  التواصل 
العزاء لعائلة الطبيب، والتي لم تسلم من صوالت 
الفيروس بعد أن أصيبت زوجته ووالدته به، ربما 
اختار القدر هذه العائلة لتكون الشاهد والضحّية 
أراد  انطلقت من طبيٍب  التي  تلك الصرخة  على 
بإهماِل  كّممت  أن  ل��وال  داه��م  خطر  اس��ت��دراك 
البشر  مليارات  أف��واه  تكميم  في  تسبب  مسؤوٍل 
حول العالم، وفقدان اآلالف من األرواح ، عوضا 
اقتصادّيات  خسرتها  التي  الفلكّية  المبالغ  عن 

الدول، وبعد وفاة الطبيب النبيل أعلنت السلطات 
ووه��ان  إل��ى  توّجه  قد  المحّققين  من  فريًقا  أن 
هذه  اكتنفت  التي  الغامضة  المابسات  لكشف 
المسؤولين  مساءلة  تتم  وربما  األليمة،  الحادثة 
الذين قاموا باضرام النار في الهشيم، ولكن هل 

من فائدة ترجى؟؟ .
بصورة  إال  »ل��ي«  الطبيب  الصينيون  يتذكر  لن 
»الفارس الحذق« الذي واجه مسؤولين آثروا التكّتم 
أقدامه في ش��وارع مدينته  آثار  له  عن خطر بدت 
التي نشأ فيها، جاعا من روحه المتأّلمة مطرقَة 
تدّق  المعذب،  الهزيل،  جسده  من  تتدّلى  ج��رٍس 
األرض،  كوكب  في  والفزع  والفقد  والدموع  األسى 
حتى  البشري  ال��ت��اري��خ  يتجاوزها  ل��ن  م��أس��اة  ف��ي 
يستنفذ ما فيها من دروس، أولها أْن »ال ضرر و ال 
ضرار«، فالوطن مقّدس، ولكن من الواجب التصّدي 
لألخطار التي تواجه مسيرته للتقدم واالزدهار، بل 
»خيانة  العام  مزاجه  تعكير  من  الخوف  يصبح  قد 
ملتهبة« تُرمى أكباد أبنائه في أُتوِنها، وعلى ذلك .. 
رّبما تناهى إلى أسماع السلطات في الصين نواح 

روح الطبيب ذي الحظ العاثر وهي تقول :
أضاعوني وأّي فًتى أضاعوا 

ليوم كريهٍة، وسداد ثغِر .

ومن يعتذر للبشرّية ؟!

من أنا

أنا الطين 

■ بقلم: رياض وريث

■ بقلم: ياسين بن احميد

■ بقلم: منال بوشعالة

_ هيه يا أنا..!
_ من أنا...؟
_ نعم أنا..!

هر  السَّ ُحكم  ل���  الراضُخ  ها  أيُّ
وجبروته.!

ُأدنو مّني ل��� أخبرَك ب��� شيٍء 
من الالشيِء الُمؤلم.!

غاَب  حتى  دن��وُت  أن��ذا  ها   _
الجميُع من َحولي إاّلك.!

ما  تأويل  ب���  ُأَنّبَئَك  أن  قبَل   _
أن  صبَر،ُأريُدَك  عليه  َأْسِطع  لم 
قلبك  عن  عقلك،وترفع  تخَلع 

حظر الّتجول في أِزّقِة َبْوحي.!
ُأري��������ُدَك ق��ل��ب��ًا ب��������� ك��ام��ل 

أحاسيسه.!
في الال مكان وحدي،متواجٌد 
في وجوٍد ال وجود له،على تمام 
على  ُعزَلة،استحوَذت  الّرابعة 
ص  الّتقمُّ فكرة  الّناِعس  عقلي 

ف��� ناديُتَك يا أنا ل��� تسمَع أنا في 
ليس  ال��ذي  اللعين  الوقت  ه��ذا 

فيه من يسَمع.!
من  ال��ُح��زُن  ي��ذروُه  أمٍّ  قلُب   _
كل جانب،ماَت شوقًا على ابٍن لها 
تركها أمام مسجٍد وَرحل تنفيذًا 
الُمستبدة...أنا  زوجته  أمر  ل��� 
من  فيه  ما  ُك��ل  ب���  القلُب  ذل��ك 

ُحزن.!
إال  سنٍة  المئَة  بلَغ  شيٌخ   _
لُه  ولٍد  ب���  يحُلُم  الزاَل  عامين،و 
من ُصلبه...ُيناجي رّبُه كل فجٍر 
إّني  رّب��ي   : ويقول   َسجدٍة  ذات 
الرأُس  واشتَعل  مّني  العظُم  وهَن 
رّب��ي  ب��ُدع��ائ��َك  أُك���ن  ول��م  شيبًا 

ا« شقيَّ
» فَهب لي من لُدنَك ولّيا » 

أنا ذلك الَعقيُم ب��� كل ما ُأوتَي 
من ُعقم.!

ب���  ع��ش��ق��ًا  ه�����اَم  رج�����ٌل   _
في  أجله  من  شهيدًا  َوط��ن،م��اَت 

َخنَدق...أنا ذلك الَفخر.!
_ ُأن��ث��ى ت���اَه���ْت ع��ن ِس���رِب 
واج،ُنِعَتت ب��� » العاِنس »، أباها  الزَّ
عدم  على  ندمًا  أصابعُه  يقِضُم 
َفْرجها  َأْحصَنْت  ها  َوْأِدها...لكنَّ

ة.! وصبَرْت...أنا تلك النقيَّ
في  الِعلِم  ب���  َك  تمسَّ طفٌل   _
جاع.! زمِن الال ِعلم...أنا ذلك الشُّ
_ فقيٌر عاَث شرفًا في أراضي 
فقِره،رضَي ب��� القليل الحالل،في 
ذلك  أكَثر...أنا  الحراُم  فيه  زمٍن 

ريُف رغَم بؤِسه.! الشَّ
قوط في حرب  _ بيٌت أبى السُّ
مالكِه،رغم  ل���  ُحّبِه  ف��رِط  من 
به... الُمحيطة  البيوت  تداعي 

أنا ذلَك الُحب.!
َحرب،لكّنُه  ب��  مرَض  وطٌن   _

آثَر الُصمود...أنا ذلك الِعز.!
_ نحلٌة تجوُب حقوَل األلغاِم 
بحثًا عن َزهرة...أنا ذلك األمل.!
م  ُي������ؤّذن،أٌب َق���دَّ _ م��س��ج��ٌد 
لوطن،أرملٌة  ل���  ف���داًء  أب��ن��اءُه 
اغتيال،طفٌل  ذاَت  زوجها  فقدت 
ي����ض����ح����ك،ف����ت����اٌة ت����ج����ُدُل 
ُقبالَة  يجلُس  ش��ع��ره��ا،ص��ي��اٌد 
َب��ح��ر،ُع��ص��ف��وٌر ُي��زق��زق،ع��ل��ٌم 
ُيرفرف،جماٌد،نباٌت،وَبَشر...أنا 

هم على وَرقة.! ُكلُّ
لُهم  فيهم،أنا  الّشيُء  ذلك  أنا 

ومنُهم وإليِهم.!
_ أنا أنِت يا أنا ولكن ب��� ُحب _

» ال يا أنا.!
أرجوَك ال َتفَعل.!

أرج.........!
َق��ن��ا  ق��ه��ا وَم��زَّ ت��ب��ًا ل��ق��د م��زَّ

جميعًا»



10 صحة
األحد 3 شعبان 1441هـ الموافق 29 مارس 2020م العدد )73(  

أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
العينات  الماضي، خلو جميع  الخميس  يوم 
المصابة  الحالة  أق��ارب  من  المأخوذة   26

من فيروس كورونا المستجد.
الرقم  بيانه الذي حمل  المركز في  وأكد 
للمصاب  المخالطين  نتائج  جميع  أن   ،17
وعلى رأسهم عائلته سلبية ) أي خالية من 
المرض (، وذلك بعد أخذ العينات وفحصها.
لمكافحة  ال��وط��ن��ي  ال��م��رك��ز  ات��خ��ذ  وق��د 
المخالطين  كل  بحجر  إجراءاته  األم��راض 
منازلهم  في  للمريض  األول��ى  ال��درج��ة  من 
وذل��ك  المركز،  م��ن  م��ش��ددة  مراقبة  تحت 
فيروس  لمجابهة  الوطنية  الخطة  ضمن 
كورونا التي وضعها المركز الوطني لمكافحة 

األمراض.
المركز  أص���در  الجمعة   األول  وأم���س 
 19 رقم  بيانه  األمراض  لمكافحة  الوطني 
يُشتبه  نتائج تحاليل 9 حاالت  أيضا بشأن 
أرب��ع  بينهم  ك��ورون��ا،  ب��ف��ي��روس  بإصابتهم 
المؤّكد  الوحيدة  للحالة  مخالطة  ح��االت 
إصابتها، وخلصت نتائج تحاليل كل العينات 

بأنها سالبة وخالية من كورونا.
أك��د  ال��م��ص��اب��ة،  ب��ال��ح��ال��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
أن  األم����راض  لمكافحة  ال��وط��ن��ي  ال��م��رك��ز 
الحالة مستقرة، وتقدم له الخدمة الصحية 

بمستشفى طرابلس المركزي.
يشار إلى أن المدير العام لمركز مكافحة 
قد  النجار،  الدين  بدر  الدكتور  األم��راض، 
من  يبلغ  رج��ل  إل��ى  تعود  الحالة  أن  كشف 
بتاريخ 5  السفر  العمر 73 عاًما رجع من 
العربية  المملكة  من  قادًما  الجاري،  مارس 

السعودية.

الديوان - وكالة أنباء المستقبل ) وام(
يوم  الليبية  بالحكومة  الصحة  وزارة  قامت 
الوقائية  المعدات  بإرسال  الماضية  الجمعة 
والخاصة  كورونا  فيروس  لمواجهة  الازمة 
السريعة   واالستجابة  والتقصي  الّرصد  بفرق 
الشرقية  المنطقة  في  البلديات  من  للعديد 

وخليج السدرة والجخرة وصوال إلى سرت.
الصحة  وزارة  من  المشرفة  اللجنة  وأكدت 
بأنه سيتم العمل على إرسال كافة المستلزمات 
لم تستلم حتى  التي  البلديات  لباقي  الوقائية 
اآلن ابتداًء من غدا  السبت، وذلك بناًء على 
الليبية  بالحكومة  الصحة  وزي���ر  تعليمات  
الدكتور »سعد عقوب« الذي شّدد على ضرورة 
رفع درجة االستعداد بكافة المرافق الصحية 
بالبلديات،  وتطبيق كافة اإلجراءات الوقائية 

لمواجهة وباء كورونا

مركز مكافحة األمرض يؤكد إن جميع نتائج 
المخالطين للمصاب وعلى رأسهم عائلته سلبية

وزارة الصحة بالحكومة الليبية

ُترسل المعّدات الوقائية الالزمة لمجابهة 
كورونا إلى العديد من البلديات

الديوان – وال
تقرير: أشرف الفاخري

تحرير: هند عيسى
الليبي  ال��م��ط��ب��خ  ي��ق��دم 
م���ج���م���وع���ة واس�����ع�����ة م��ن 
ال���م���ك���ون���ات واألط���ع���م���ة 
تكون  ق��د  التي  التقليدية، 
متوفرة أيضا في كل مطبخ، 
مناعة  رف���ع  ع��ل��ى  وق�����ادرة 
مواجهة  سبيل  في  الجسد 
أو  ف��ي��روس��ي��ة  ع����دوى  أي 

بكتيرية.
اإلص��اب��ات  تفشي  وم���ع 
المستجد  كورونا  بفيروس 
العالم،  ح��ول  ك��وف��ي��د19- 
يسعى البعض إلعادة النظر 
الذي  الغذائي،  نظامهم  في 
الحالة  بتشكيل  يساهم  قد 
وقدرته  للشخص  الصحية 

على مقاومة األمراض.
أخ���ص���ائ���ي���ة ال��ت��غ��ذي��ة 
روي��دة  ال��دك��ت��ورة  العاجية 
تؤكد  الشاوش  عبدالوهاب 
أن  أث��ب��ت��ت  ال���دراس���ات  أن 
الجيد  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام 
ي��س��اه��م ب���رف���ع ال��م��ن��اع��ة، 
أكبر  اإلنسان فرصة  ويمنح 
أن  أي  األم���راض،  لمقاومة 
مناعي  بجهاز  يتمتعون  من 
ق��درة على  األكثر  ق��وي هم 
كورونا  التغلب على فيروس 
عاداتهم  بفعل  المستجد، 
تشمل  وال���ت���ي  ال��ص��ح��ي��ة، 

الغذاء الجيد.
المناعة  رف��ع  ُسبل  وع��ن 
كل  أن  اإلخ��ص��ائ��ي��ة  ت��وك��د 
األط���ع���م���ة م���ت���وف���رة ف��ي 
ال  ول��ك��ن  ال��ل��ي��ب��ي،  المطبخ 
أهميتها  ال��ب��ع��ض  يُ�����درك 
قدرتها  وم���دى  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
على رفع المناعة والمقاومة 
لذلك  و   ، االم����راض  ض��د 
يُنصح بتناول هذه األصناف 
التي  الصحيحة  ب��ال��ط��رق 
ة الجهاز  تسهم في تعزيز قَوّ

المناعي:
–  الثوم :

ال��ث��وم م��ن ال��خ��ض��روات 
لألكسدة  المضادة  القوية 
وله تأثير قوي جداً، طريقة 
الثوم  تقشير  بعد  التحضير 
قم بتقطيعه أو فرمه و اتركه 
لمدة 15 دقيقة قبل  جانباً 
الطهي لتحصل على أفضل 

مفعول مقوي للمناعة.
–  البصل :

دور  له  األخضر  البصل 
بارز في الحفاظ على تقوية 
المناعة، فهو يحد من نسبة 
في  تحدث  التي  االلتهابات 
الجسم، ويقي أيضا من تلف 
المختلفة،  الجسم  أنسجة 
وي��ن��ص��ح ب��ت��ن��اول��ه ب��ص��ورة 
دورية وكبيرة سواء كان على 
أو  ط���ازج  الطبيعية  حالته 
أغلب  في  ندمجه  أن  يمكن 
ثاث  نتناولها  التي  وجباتنا 
على  فمثا  ب��ال��ي��وم،  م��رات 
المثال يمكن تقطيعه  سبيل 
أن  يمكن  أو  السلطة  على 
يضاف إلى أغلب الوصفات 
وال��ف��ط��ائ��ر  ال��م��ع��ج��ن��ات  أو 
وغ��ي��ره��ا م���ن ال��م��أك��والت 
الرائعة والذي بدوره يكسبها 

قيمة غذائية عالية.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ب��ص��ل 
وشهى  مفيد  فهو  األح��م��ر 
ف��ي ال��ط��ب��خ ، و م��ا يُ��ع��رف 
ينصح  “ب��ال��ح��وي��ل”  شعبياً 
بتناوله على حالته الطبيعية 

إل��ى  إض��اف��ت��ه  ،أو  ط���ازج���اً 
السلطة والمقبات .

– الشاي األخضر:
يحتوي  األخضر  الشاي 
ع��ل��ى م���ض���ادات األك��س��دة 
وال���ف���اف���ون���ي���د ال��م��ض��ادة 
ننصح  ل��ذل��ك  ل���ألم���راض، 
الطريقة  ال���ش���اي،  ب��ش��رب 
ال��ش��اي  لتحضير  ال��م��ث��ل��ى 
وضع  ف��ي  تتمثل  األخ��ض��ر 
الشاي  م��ن  صغيرة  ملعقة 
األخضر في كوب من الماء 
ثاث  لمدة  وتركه  المغلي، 
أوراق  من  يصفى  ثم  دقائق 
يبرد  حتى  وي��ت��رك  ال��ش��اي 

قليا ثم يشرب.
وينصح بشرب من ثاث 
الشاي  أك��واب من  أربع  إلى 
األخضر في اليوم، و تعتبر 
األنسب  ه��ي  الكمية  ه��ذه 
لتفادي أض��راره، كما يكمن 
األخ��ض��ر،  النعناع  إض��اف��ة 
قيمة  يكسبها  بدوره  والذي 
غ���ذائ���ي���ة ع���ال���ي���ة، ف��ض��ُا 
الساخنة  المشروبات  ع��ن 
الكمون  كمشروب  األخ��رى 
ال��م��رم��ي��ه،   ، ال��زن��ج��ب��ي��ل   ،
الكركم   ، األخضر  والنعناع 
فكلها   ، الحلو  وال��ك��م��ون   ،

مشروبات غنية غذائياً.
– الفلفل األحمر:

األحمر  الفلفل  يحتوي 
ال����ح����ار ع���ل���ى ض���ع���ف م��ا 
الحمضية  ال��ث��م��ار  تحتويه 
أنه  كما   ،)c( فيتامين  من 
للبيتاكاروتين،  غني  مصدر 
أن���ه يعمل  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
المناعة  جهاز  تعزيز  على 
التي  األم�����راض  ل��م��ق��اوم��ة 
الجسم،  تصيب  أن  يمكن 
وي��ن��ص��ح ب��ت��ن��اول��ه ط����ازج ، 
المثال  سبيل  على  فمثا 
يمكن تقطيعه على السلطة 
أو يمكن ان يضاف إلى أغلب 
المعجنات  أو  ال��وص��ف��ات 
وال���ف���ط���ائ���ر وغ���ي���ره���ا من 
وال��ذي  الرائعة  المأكوالت 
بدوره يكسبها قيمة غذائية 

عالية.
الحمضية  ال��ف��واك��ه   –

والخضروات :
ت�����ح�����ت�����وي ال�����ف�����واك�����ه 
فيتامين  ع��ل��ى  الحمضية 
على  ي��س��اع��د  ال����ذي   ،)c(
كما  المناعة،  جهاز  تعزيز 
ت��س��اع��د ع��ل��ى زي����ادة إن��ت��اج 
خ���اي���ا ال������دم ال��ب��ي��ض��اء، 
مكافحة  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
األم������راض واإلل���ت���ه���اب���ات، 
إنتاج  الجسم  يستطيع  وال 
لذلك  تلقائًيا   )c( فيتامين 
تناول  على  ال��ح��رص  يجب 
التي تحتوي عليه،  األطعمة 
 ، والليمون  )البرتقال،  مثل: 

والجوافة(.
وال���خ���ض���روات ال��غ��ن��ي��ة 
وهي  للتأكسد  بالمضادات 
القرع   ، الجزز   ، الطماطم 
،وال���خ���ض���روات ال��خ��ض��راء 
المعندونس  ك��ال��ج��رج��ي��ر، 
ويمكن  االخ��ض��ر،  والنعناع 
إض��اف��ة زي���ت ال��زي��ت��ون لها 
وال�������ذي ب�������دوره ي��ك��س��ب��ه��ا 
وكما  عالية،  غذائية  قيمة 
نبات  توفر  إستغال  يمكن 
بمنطقة  ح��ال��ي��اً  ال��ق��ع��م��ول 

الجبل االخضر.
-التمر:

بأنواعها  التمر  يشتهر 
عالية  ب��ق��درات  المختلفة 
ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا 
وال���س���م���وم واإلل���ت���ه���اب���ات، 
وأظهرت المستخرجات من 
متميزة  ق���درات  البلح  ن��وى 
م��ض��ادة ل��ل��ف��ي��روس��ات، ل��ذا 
اجعل التمر والبلح والعجوة 
لتحظى  اليومي  في غذائك 
على  ال���ع���دي���دة  ب���ف���وائ���ده 

الصحة والمناعة.
ال��س��اخ��ن  ال���ح���س���اء   –

والمرقة:
مناعة  ال��ح��س��اء  ي��ق��ّوي 
يحتوي  ألنه  وذلك  الجسم، 
لألكسدة،  م��ض��اّدات  على 
ل��ذا،  وال��زن��ك  والسلينيوم، 
ن��ن��ص��ح ب���ت���ن���اول ش���ورب���ة 
مضافه  والخضار  ال��ع��دس 
بعد  اللحم  أو  ال��دج��اج  لها 
، كونها غنية  الطهى الجيد 
بالزنك والحديد شريطة أن 
في  ال��خ��ض��روات  طبخ  يتم 
اضافات  أي  دون  الشوربة 
مصنعه،  م���واد  او  لنكهات 
وي��ك��م��ن إض���اف���ة ال��ت��واب��ل 
ال���ح���ارة وه����ي ال��زن��ج��ب��ي��ل 
شوربة  إن  كما   ، وال��ك��رك��م 
لحوم  ب��دون  حتى  الخضار 
حمراء أو بيضاء ذات قيمة 

غذائية عالية.
– الميرمية )تفاح الجبل(
م����ن األع�����ش�����اب ال��ت��ي 
عالية  نسبة  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وى 
م��ن ال��ك��ال��س��ي��وم وال��زي��وت 
ال���ط���ي���ارة وت��ع��ت��ب��ر م��ه��دئ 
لإلكتئاب،  ومضاد  وملطف 
كما لها دور في تعزيز جهاز 
المناعة، وينطبق أيضا على 
األع���ش���اب ال��ت��ي تُ��ب��اع في 
أفواه  مسمى  تحت  العطار 
الغابة، أو أعشاب الغابة مع 
مراعاه عدم تنويع األصناف 

تلقائياً.
ت���ج���در اإلش���������ارة إل���ى 
ال��ط��ازج��ة  األع����ش����اب  أن 
صحيحه  بطريق  والمجففة 
مثل الزعتر البري والميرميه 
)ت���ف���اح ال���ش���اي( وال��ك��رك��م 
والكمون الحلو شربه كمغلي 

القضاء  ف��ي  كبير  دور  ل��ه 
على الفيروسات والبكتيريا، 
الفم  مضممه  يمكن  وك��م��ا 
ب��ال��زع��ت��ز وال���م���اء ال��داف��ئ 
ف��ه��ي م��ف��ي��دة ل��ل��ح��ل��ق، أو 
يمكن استنشاق خليط هذه 
شعبيا  يعرف  ما  األعشاب 
فهي  الساخنة   ” بالكبوة   ”

مفيدة للتنفس والرئتين.
– عسل النحل:

ي��ح��ت��وي ع��س��ل ال��ن��ح��ل 
ع��ل��ى م���ض���ادات األك��س��دة، 
وخ�����ص�����ائ�����ص م�����ض�����ادة 
ل���ل���ف���ي���روس���ات وم����ض����ادة 
تجعله  وك��ل��ه��ا   ، للجراثيم 
م��ق��اوم��اً ج��ي��داً ل��ألم��راض، 
وأف���ض���ل ط��ري��ق��ة ل��ت��ن��اول 
العسل هي “شراب العسل” 
من  م��ل��ع��ق��ت��ي��ن  وأض�����ف   –
الماء  من  ك��وب  إل��ى  العسل 

وأشربه صباحاً.
-الزبيب المجفف:

ال���زب���ي���ب م���ن ال��ف��واك��ه 
علي  تحتوي  التي  المجففة 
السلينوم  م��ن  عالية  نسبة 
تقويه  رف��ع  ل��ه دور  ال��ذي   ،
وينصح  ال��م��ن��اع��ي  ال��ج��ه��از 
ب��ت��ن��اول ك��م��ي��ة م���ن ح��ب��ات 
ال��زي��ب��ب ال��م��ج��ف��ف م��ق��در 

قبضه اليد يومياً
-الماء الدافئ:

مع  الدافئ  الماء  تناول 
مستمر  ب��ش��ك��ل  ال��ل��ي��م��ون 
من  ح��م��اي��ة  ف���ي  دور  ل���ه 
بفيروسات  اإلصابة  خطر 
العسل  إض��اف��ة  وي��م��ك��ن   ،

الطبيعي له.
النظام  إلى  وباإلضافة 
ال���غ���ذائ���ي ي���ج���ب إت���ب���اع 
نصائح عامة لتقوية جهاز 
يُنصح  لذلك  و  المناعة، 
الوسائل  من  ع��دد  باِتّباع 
ة  قَوّ تعزيز  في  تسهم  التي 

الجهاز المناعي:
ال����ي����دي����ن  غ�����س�����ل   –
ب��اس��ت��م��رار، ف����إَنّ ال��ح��رص 
على نظافة اليدين تعّد من 
يمكن  التي  الوسائل  أفضل 
من خالها وقاية الجسم من 
األمراض ، وهو ما يستدعي 
اإلهتمام بغسل اليدين جِيًّدا 
ب��اس��ت��خ��دام ال��م��اء ال��داف��ئ 
ثانية،   20 لمّدة  والصابون 
سواًءا قبل تناول الطعام أو 

أثناء تحضيره.
التهويه  على  والمحافظة 
ال���ج���ي���دة ل��ل��ب��ي��ت ،وم��س��ح 
وكلوركس  بالماء  األس��ط��ح 

المخفف بشكل دوري.
م��س��ت��وي��ات  ت��ق��ل��ي��ل   –
ال��دراس��ات  أظ��ه��رت  التوتر 
تثبيط  يسبب  ال��ت��وت��ر  أَنّ 
ال���ج���ه���از ال���م���ن���اع���ي ف��ي 
ال��ج��س��م، وي��ج��ع��ل��ه ُع��رض��ه 

ل��إلص��اب��ة ب��ال��ع��دوى، وق��د 
اإلصابة  أَنّ  إلى  ذلك  يُعزى 
في  ي��ؤِثّ��ر  المزمن  بالتوتر 
البيضاء  ال��دم  خايا  ق��درة 
وهو  العدوى،  ُمحاربة  على 
ُع��رض��ة  ال��ج��س��م  يجعل  م��ا 
ل��إلص��اب��ة ب���األم���راض، إلى 
التوتر  ي��راف��ق  ذل��ك  ج��ان��ب 
الكورتيزول  هرمون  إف��راز 
ز حدوث االلتهاب  الذي يعِزّ
المركب  وه��و  الجسم،  ف��ي 
الطليعي لعدد من األمراض 
التي تُصيب الجسم ، ولهذا 
ومتابعة  التوتر  بعدم  ننصح 
بدون  الفيروس  مستجدات 

توتر أو هلع.
ال��ت��م��اري��ن  م��م��ارس��ة   –
بُممارسة  يُنصح  الرياضية 
حوالي  الرياضَيّة  التمارين 
ن���ص���ف س����اع����ة ي���وم���ًيّ���ا 
منها،  فائدة  أكبر  لتحقيق 
تساعد  أْن  ال��ُم��م��ك��ن  ف��م��ن 
ع��ل��ى زي�����ادة ق����وة ال��ج��ه��از 
ليس  الجسم،  في  الدفاعي 
فالتمارين  ف��ح��س��ب،  ذل���ك 
من  تخِفّف  ق��د  ال��ري��اض��َيّ��ة 
ذل��ك  ي��ع��ن��ي  وال  ال���ت���وت���ر، 
بالضرورة ممارسة التمارين 
حيث  الشديدة،  الرياضَيّة 
ال��ت��م��اري��ن  م��م��ارس��ة  يمكن 
داخ��ل  كالمشي  البسيطة، 

المنازل مثا .
ل���وق���ت ك���اٍف  ال���ن���وم   –
ي��ح��ت��اج ال��ف��رد ال��ب��ال��غ بين 
ال��ن��وم  م��ن  س��اع��ات   9-7
يجب  ذل��ك،  ولتحقيق  ليًا، 
مواعيد  ب��ج��دول  اإلل���ت���زام 
د فيه وقت الخلود إلى  يُحَدّ
اإلمتناع  جانب  إل��ى  ال��ن��وم، 
ع���ن ش����رب ال��م��ش��روب��ات 
تحتوي  التي  أو  الكحولَيّة 
على الكافيين كالقهوة قبيل 
موعد النوم االعتيادّي، فِقلَّة 
إض��ع��اف  ف��ي  تسهم  ال��ن��وم 
الجهاز المناعي في الجسم، 
في  ُقدرته  تضعف  وبالتالي 

محاربة األمراض.
التدخين  – اإلق��اع عن 
التبغ  وإستخدام  فالتدخين 
ُعرضة  أكثر  ال��ف��رد  يجعل 
لإلصابة بعدد من المشاكل 
ن��ت��ي��ج��ة ضعف  ال��ص��ح��َيّ��ة 
لذا يجب  المناعي،  الجهاز 
تجنُّب  إلى ضرورة  اإلشارة 
استخدام التبغ وأْي مادة من 
الجهاز  تضعف  أْن  شأنها 
ال��م��ن��اع��ي ف���ي ال��ج��س��م، 
يوجد  المجال،  ه��ذا  وف��ي 
اإلستراتيجيات  من  العديد 
ال��ت��ي ت��س��اع��د ال��ف��رد على 
ت������رك ال���ت���دخ���ي���ن، ف��ق��د 
باستخدام  الطبيب  يوصي 
أْي  أو  اإلكتئاب،  ات  مضاَدّ
من العاجات األخرى التي 
اإلق��اع  تسهيل  في  تسهم 

عن التدخين.
ألش���ع���ة  ال����ت����ع����رض   –
���ة  ال���ش���م���س ت���ح���ّف���ز أش���َعّ
)د(  فيتامين  على  الشمس 
الفيتامين  وهو  الجلد،  في 
ا  الموجود في عدد قليل جًدّ
م��ن األط��ع��م��ة، وإن��خ��ف��اض 
مرتبط  الجسم  في  مستواه 
ب��ارت��ف��اع خ��ط��ورة اإلص��اب��ة 
التنفسي،  ال��ج��ه��از  ب��ع��دوى 
الجسم  ح��ص��ول  ول��ض��م��ان 
ة  أشَعّ من  كافية  كمية  على 
بتعريضه  يُنصح  الشمس 
بين  ت��ت��راوح  لمدة  ألشعتها 

10-15 دقيقة. 

استخدام النظام الغذائي بطريقة صحيحة يساهم في رفع مناعة جسم اإلنسان
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ت��م��ك��ن ق���س���م  ال��ب��ح��ث 
ال��ج��ن��ائ��ي ب��ُم�����دي��ري��ة أم��ن 
بنغ��ازي من ضبط تشكيل  
ع��ص��اب��ى  ع��ق��ب س��اع��ات 
من  ورود شكوى  من  قليلة 
التشكيل  مواطن ضد هذا 
إرتكاب  فى  المتخصص  
ج����رائ����م س���رق���ة وس��ط��و 

مسلح.
تفاصيل الواقعة 

ك���ث���ف ق���س���م ال��ب��ح��ث 
ال��ج��ن��ائ��ي ب��ُم�����دي��ري��ة أم��ن 
لكشف  ج��ه��وده  بنغ��ازي 
م��اب��س��ات واق���ع���ة ق��ي��ام 
مجهولين بالسطو المسلح 
تقدم  عندما  مواطن  على 
مركز شرطة  ل��دى  بباغ  
ال��ح��دائ��ق ض��د اش��خ��اص 

بخطفه  ق��ام��وا  مجهولين 
بالقتل  وت��ه��دي��ده  وض��رب��ه 
ومركبته  ه��ات��ف��ه  وس��ل��ب  
ال���خ���اص���ة وم��ب��ل��غ م��ال��ي 
قام  الفور  على   ، 30د.ل 
التحريات  وح��دة  أع��ض��اء 
بفتح  ب��ال��ق��س��م  ال���ع���ام���ة 
وتكليف  تحريات  محضر 

بالقسم  ال��وح��دة   أعضاء 
ل��ل��ب��ح��ث وال���ت���ح���ري عن 
المركبة الخاصة بالمواطن 
ال��ت��ي م��ن��ه��ا ت���م ال��ت��وص��ل 
إل����ى األش���خ���اص ال��ذي��ن 
وبتحديد  بالسرقة  قاموا 
،  وم���ا أن  م��واص��ف��ات��ه��م 
مرت بضع ساعات  حتى 

األع��ض��اء  ج��ه��ود  توصلت 
إل���ى رص���د خ��ص ي��ح��اول 
المسروقة   المركبة   بيع  
ليتم إعداد كمين ُمحكم له 
وبعد ساعة واحدة فقط تم 
ضبط األشخاص على متن 
المركبة الخاصة بالمواطن 
وضبط بحوزتهم )قطعتين 

ن����وع ح��ش��ي��ش واق�����راص 
ورمانة)هجومية(  بتريل 
وس���اح اب��ي��ض ن��وع كمية 
وأنبوبة لتعاطي المخدرات 
وس���اح اب��ي��ض ن��وع موس 
ب�����وخ�����وص�����ة( وم���رك���ب���ة 
ُمزورة  وتعريفات عسكرية 
خاصة بأحدهم مع بيانات 
ورتب مختلفة وفصيلة دم 
الشخص  لنفس  مختلفة 
،وب�����اإلس�����ت�����دالل م��ع��ه��م 
لساح  بحيازتهم  اعترفوا 
ن����اري وأب���ي���ض وت��ع��اط��ي 
ال��م��خ��درات ل��ي��ت��م ات��خ��اذ 
القانونية  اإلج��راءات  كافة 
وح����ج����زه����م ب���ال���ح���ج���ز 
على  وعرضهم  القانوني 

النيابة العامة.

الجنائي   ال��ب��ح��ث  ق��س��م  أل��ق��ى 
بمديرية أمن بنغازي  القبض على 
شبكة  مكونة من تُجار المخدرات 
وعلى    ) )ال��ح��ب��وب_ال��م��ه��ل��وس��ة 
الشبكة  ه��ذه  في  خطيرة  عناصر 
المهلوسة  الحبوب  ببيع  ِلقيامهم 
حيث    ، للمواطنين  كبيرة  بكميات 
القبض  عملية  أثناء  بحوزتهم  كان 
نوع  مهلوسة  حبوب  100ش��ري��ط 

)بترل( .
ورود معلومات

وح���دة  ل���دى  م��ع��ل��وم��ات  وردت 
البحث  ب�قسم   العامة  التحريات 
الجنائي من أحد المصادر السرية 
م��ف��اده��ا أن ه��ن��اك ش��خ��ص وه��و 
تمتهن  شبكة خطيرة  أطراف  أحد 
وأن   ، المهلوسة  بالحبوب  التجارة 
ه����ذا ال��ش��خ��ص ي��ن��وي ال��ح��ض��ور 
متن  ع��ل��ى  بوعطني  منطقة  إل���ى 
مركبة نوع )جيب شيروكي ( اللون 
الفور  على  ليتم   ، ُمعتمة  )ازرق( 
تكليف أعضاء التحريات بالقسم ، 
وقاموا بإعداد كمين ُمحكم له في 

وبعد  عنه  المتحري  المكان  نفس 
الحبوب  تاجر  نصف ساعة حضر 
ال��م��ه��ل��وس��ة  وه���و ي��ق��ود ال��س��ي��ارة 
المتحري عنها وبعد التأكد من كامل 
وبرفقته  ضبطه  ت��م  المواصفات 
ال��س��ي��ارة  وبتفتيش  آخ���ر  ش��خ��ص 
100ش��ري��ط  على  عثر  اح��ت��رازي��اً 
وكذلك  )بترل(  نوع  هلوسة  حبوب 
)أوراق  للتعاطي  تستخدم  أوراق 

واإلنتقال  ضبطهم  تم  بفره(عليه 
مع  وباإلستدالل  القسم   إل��ى  بهم 
 ) الحبوب  )تاجر  األول  الشخص  
الحبوب  بتجارة  يقوم  بأنه  اعترف 
المهلوسة وكان ينوي تسليم الكمية 
 ، اخ��ر  شخص  إل��ى  بحوزته  التي 
كان  ال��ذي  الثاني  مع  وباالستدالل 
مع  متواجد  بأنه  اع��ت��رف  برفقته 

األول لغرض توصيله .

تحريات 
ت��واص��ل��ت ال��ت��ح��ري��ات  وأث��ن��اء 
وجمع  وبتكثيف  األستدالل  مرحلة 
اسفرت  المعلومات  م��ن  ال��م��زي��د 
المصدر  معرفة  األع��ض��اء  جهود 
اآلف��ة وهو  ال��ذي يشترى منه هذه 
شخص آخر ليتم على الفور اعداد 
معلومات  ورود  ل��ه   ُمحكم  كمين 
لدى القسم بأنه ينوى الحضور إلى 
ارض  بالتحديد  بوعطني  منطقة 
ال��ك��وادي��ك ع��ل��ى م��ت��ن م��رك��ب��ة ن��وع 
وصوله   وحين  اللون  )فيتو(بيضاء 
بمحاولة ضرب  قام  ضبطه  وأثناء 
ب��واس��ط��ة سكين  أح���د األع���ض���اء 
وصدم  بالفرار  بقر(وقام  )سكين 
إح��دى ال��دوري��ات وق��ام بالهروب ، 
ووضع الشخص األول تاجر الحبوب 
الذي  الثاني  والشخص  المهلوسة 
وتم  القانوني  بالحجز  برفقته  كان 
بالبحث  التحريات  أعضاء  تكليف 
ال��ث��ال��ث وضبطه و  وال��ت��ح��ري ع��ن 
القانونية  اإلج���راءات  كافة  اتخاذ 

وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وحدة  أعضاء  جهود  أسفرت 
التحريات العامة بقسم  البحث 
بنغازي   أم��ن  بمديرية  الجنائي 
القبض على  شخص  إلقاء  عن 
من ذوي السوابق ومطلوب على 
ذمة قضية وكذلك مطلوب لدى 

الشرطة القضائية  .
ج�������اءت ع���م���ل���ي���ة ال��ق��ب��ض 
أحد  من  معلومات  ورود  عقب 
تردد  مفادها  السرية  المصادر 
في  أرض  قطعة  على  شخص 
منطقة بوهادي بالتحديد شارع 
بوابة الصاروخ المعروف بشارع 
الفور  ،ع��ل��ى  ال��زي��ت��ون  معصرة 
الوحدة  من  أعضاء  تكليف  تم 
المزيد  وجمع  والتحري  للبحث 
من المعلومات ومعرفة  األرض 
األرض  وم���ع���رف���ة  ب��ال��ت��ح��دي��د 
محاطة بسور يقارب ارتفاعه متر 
ونصف وبها غرفة على الفور تم 
تكليف أعضاء التحريات العامة 

ن��ف��س المكان  إل���ى  ب��اإلن��ت��ق��ال  
إلع�����داد ك��م��ي��ن ول��ض��ب��ط ه��ذا 
وبحضوره  المطلوب   الشخص 
ع��ل��ى م��ت��ن م��رك��ب��ة وم��ح��اول��ت��ه 
تم  األرض  قطعة  إل��ى  للدخول 
أصوات  سماع  وعندها  ضبطه 
ألشخاص داخل غرفة بالقطعة 
و وبالدخول وجد اربع اشخاص 
يتعاطون الخمور بحوزتهم قنينة 
لتعاطي  واداة  ُمسكرة  مواد  بها 

المخدرات )كنشة( . 
إلقاء القبض

ليتم ضبطهم جميعاً وبتفتيش 
خمسة  اخ���ف���اء  ح�����اول  األول 
نوع  مخدرة  حبوب  بها  اشرطة 
)بترل( ، ومركبة تخص أحدهم 
وبتفتيشها احترازياً عثر بداخلها 
على 10 أشرطة نوع )بترل( ونوع 
وباالنتقال  وبضبطهم  )ارت���ان( 
القسم  إل���ى  ب��ال��م��رك��ب��ات  ب��ه��م 
اعترف  األول  م��ع  ب��االس��ت��دالل 

بأنه قام بالهروب من السجن في 
عام 2011  وعليه حكم غيابي 
10شهور وباالستدالل مع الثاني 
افاد بأنه نازح من مدينة ترهونة 
وباالستدالل  للقطعة  غفير  وهو 
والخامس  وال��راب��ع  الثالث  م��ع  
اتضح بأنهم في حالة سكر ظاهر 
القانوني  الحجز  في  وبوضعهم 
إلى ان عادوا لرشدهم تم بعدها 
الثالث  اعترف  معهم  اإلستدالل 
المهلوسة  ل��ل��ح��ب��وب  ب��ح��ي��ازت��ه 
وب���االت���ج���ار ف��ي��ه��ا وت��ع��اط��ي��ه��ا 
ويقوم  الخمور  تعاطي  وك��ذل��ك 
الشخص  بأحضارها عن طريق 
آخر  شخص  من  وكذلك  األول 
مع  وب��اإلس��ت��دالل  بأسمة  ادل���ى 
بأنهم  اعترفوا  والخامس  الرابع 
في  وضعهم  تم  سكر  حالة  في 
كافة  وات��خ��اذ  القانوني  الحجز 
حيالهم  القانونية  اإلج�����راءات 

وعرضهم على النيابة العامة.

بقسم  التحريات  لوحدة  تابعة  أمنية  قوة  تمكنت 
تفقدها  أث��ن��اء  اآلم���ن   بُم�ديرية  الجنائي  البحث 
بجوار  بوهديمة  بمنطقة  األمني  الوضع  ومتابعة  
قصر السندباد ، من إلقاء القبض على سارق بعد 
التحريات  أع��ض��اء  جهود  بفضل  سيره  خ��د  تتبع 
مركبة  متن  على  الشخص  هذا  أمكن ضبط  حيث 
وبحوزته  أبنه  ومعه  أبيض  اللون  نوع)سامسونج( 
بعض المسروقات )من ذهب وجهاز الب توب واي 
باد وثاث طواقم عرسان وأسطوانة غاز( ،باالنتقال 
به إلى القسم وباالستدالل معه حول الواقعة أعترف 
بما نسب إليه بقيامه بسرقة المنزل كونه كان يعمل 
المنزل  المشتكي واستغل غياب صاحب  في منزل 
،لتم  اجدابيا  مدينة  إل��ى  سفره  أثناء  )المشتكي( 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حياله ووضعه في 

الحجز القانوني والعرض على النيابة العامة.
البحث  قسم  أع��ض��اء  ج��ه��ود  ذل  ضمن  ي��أت��ي 
بشتى  الجريمة  لمكافحة  األمن  بُم�ديرية  الجنائي 
السرقة  ج��رائ��م  األم���ن السيما  وب��س��ط  ص��وره��ا  

والتعدي على حرمة منازل المواطنين .

ب��م��دي��ري��ة أم��ن  ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي  تمكن ق��س��م 
تشادي  شخص  على  القبض  إلقاء  من  األصابعة  
والنصب على  الشعودة  يمتهن  ممارسة  الجنسية  
بعض الناس بقيامه بأعمال شيطانيه يدعي  بأنها 
بإعطاءهم   وذل���ك  ال����زواج  على  الفتيات  تساعد 
طاسم  ليتم ضبطه متلبس وهو يقوم بهذه األفعال 
المنافية للدين اإلسامي والعادات والتقاليد  لفتاة 
ليبية من خارج المدينة كانت  تتردد عليه منُذ فترة  

، لتتخذ ضده  كافة اإلجراءات القانونية.

ألقى أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة 
المرج المدينة  القبض على  شخص سوري الجنسية  
يدعى ) ع ع م ( في العقد الثاني من العمر يقوم ببيع 
حبوب هلوسة وذلك بعد ورود معلومات مفادها  أن 
هناك شخص بحوزته حبوب هلوسة نوع )ترامدول( 
محضر  فتح  تم  المعلومات  صحة  من  التأكد  وبعد 
تحري في الواقعة وإعداد كمين له وضبطه بحوزته 
عدد )21( حبة هلوسة نوع ) ترامدول( وتم األستدالل 
معه واعترف بما نسب إليه وتم حجزه لحين عرضه 

علي النيابة العامة للتصرف واالختصاص.

البحث الجنائي بنغازي

يقبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة باإلكراه ويحيلهم للنيابة العامة

تواصاًل للضربات األمنية ألوكار الفساد

مروجي حبوب الهلوسة في قبضة العدالة

جنائي بنغازي

يضبط مروجي مخدرات مطلوبين للعدالة

بالُجرم المشهود 

لص يسرق مقتنيات منزل يعمل به 
والعناصر األمنية تضبطه متلبسًا

جنائي أمن األصابعة 

يقبض على مشعوذ تشادي الجنسية

مركز شرطة المرج المدينة 

يقبض  على تاجر مخدرات سوري الجنسية
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تأجيل أولمبياد طوكيو 2020
بيانا  الدولية  األولمبية  الجنة  اصدرت 
ألوليمبياد  المنظمة  اللجنة  مع  مشتركا 
على  خاله  االت��ف��اق  تم   ،2020 طوكيو 
أقصاه  م��وع��د  إل��ى  المنافسات  تأجيل 
فيرس  تفشي  بسبب   2021 عام  صيف 

كورونا.
بصداه  كورونا  فيروس  انتشار  وألقى 
على كافة األنشطة والمجاالت في جميع 
أنحاء العالم ومن بينها النشاط الرياضي، 

والقارية  المحلية  االتحادات  اضطر  مما 
تعليق كافة المسابقات.

وجاء في البيان: »نظًرا للظروف الحالية 
قدمتها  التي  المعلومات  إل��ى  واس��ت��ن��اداً 
منظمة الصحة العالمية اليوم الثاثاء، تم 
االتفاق بين رئيس اللجنة األولمبية الدولية 
جدولة  إعادة  على  اليابان،  وزراء  ورئيس 
دورة األلعاب األولمبية الثانية والثاثين في 
طوكيو إلى ما بعد عام 2020 ولكن في 

لحماية   ،2021 صيف  يتجاوز  ال  موعد 
صحة الرياضيين، وجميع المشاركين في 

األلعاب األولمبية والمجتمع الدولي.«
وأضاف بيان اللجنة األوليمبية الدولية 
أن األوليمبياد المقبل وكذلك الباراليمبياد 
ال��خ��اص��ة«  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  »ب��ط��ول��ة 
»طوكيو  األص��ل��ي  بالمسمى  سيحتفظان 
البطولتين  إقامة  حالة  في  2020« حتى 

عام 2021.

النقابة  إدارة  مجلس  ق���رر 
الرياضيين،  لألعاميين  العامة 
إلغاء االجتماع المزمع عقده في 
الجاري،  العام  من  إبريل  شهر 
وفقا  القادم  العام  إلى  وترحيله 
ل��م��ا أق����ره ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي 

للنقابة.
تنفيذا  ال��ق��رار  وي��أت��ي  ه���ذا 
اإلستشارية  اللجنة  لتعليمات 
كورونا،  جائحة  لمكافحة  العليا 

وإح��ت��رام��ا ل��ل��ت��داب��ي��ر وال��خ��ط��ة 
المعدة من قبل الحكومة الليبية 
ال  الفيروس،  ه��ذا  إنتشار  لمنع 
سيما بعد إعان المركز الوطني 
لمكافحة االمراض عن أول حالة 
إصابة بفيروس كورونا المستجد 

في ليبيا.
تعليق  أيضا  النقابة  وق��ررت 
العمل بكافة الفروع والتنسيقيات 
لإلعاميين  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ن��ق��اب��ة 

الرياضيين على مستوى ليبيا.
ودع��������ت ال���ن���ق���اب���ة ج��م��ي��ع 
اإلع���ام���ي���ي���ن وال��ص��ح��ف��ي��ي��ن 
لها  المنتسبين  وال��م��ص��وري��ن 
التوعية  ف��ي  ال��م��س��اه��م��ة  إل���ى 
واإلرش�����اد وال��ت��ث��ق��ي��ف وم���د يد 
التي  ال��دول��ة،  لمؤسسات  العون 
أعلنت حالة الطوارئ في الباد 
والتي  كورونا،  جائحة  لمجابهة 

صنفت كوباء عالميا. 

الديوان - ريميسا
العيساوي،  فوزي  أكمل 
ال��ن��ج��م ال���س���اب���ق ل��ن��ادي 
الفني  وال��م��دي��ر  ال��ن��ص��ر، 
الوطني،  لمنتخبنا  الحالي 
اليوم األربعاء، 26 مارس، 

عامه الستين.
ويُ���ع���د »ال���ع���ي���س���اوي«، 
م��ن أب���رز األس��اط��ي��ر التي 
الليبيين،  ذاكرة  في  علقت 
مسيرته  خ��ال  قدمه  بما 
توج  إذ  الكبيرة،  الكروية 
ب���ج���ائ���زة أف���ض���ل الع���ب 
ف���ي ب��ط��ول��ة ك����أس األم���م 
على   ،1982 األف��ري��ق��ي��ة 
أمثال  كبار  حساب العبين 
بيلي  وعبيدي  ميا  روجي 
واألخضر  عصاد  وص��ال��ح 

بلومي ورابح ماجر.
ون���ج���ح »ال���ع���ي���س���اوي«، 
الفرسان  مع  الوصول  في 
لهذه  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل��م��ب��اراة 
احتضنتها  ال��ت��ي  النسخة 
ليحصلوا  الليبية  الماعب 
ع���ل���ى ال���م���رك���ز ال���ث���ان���ي 

والميدالية الفضية.
أب��رز  ترصد  »ريميسا« 
ال���م���ح���ط���ات وال���ج���وائ���ز 
ف��ي م��س��ي��رة »ال��ع��ي��س��اوي« 
الكروية في ذكرى مياده، 
ح��ي��ث ول���د ف��ي م��ث��ل ه��ذا 

اليوم من عام 1960:
-لم يدافع عن اسم أي 

غالة سوى نادي النصر.
- شارك في أول مباراة 
التحدي  ض��د  النصر  م��ع 
2-1، وسجل فيها هدف، 
1976م،  ع����ام  وك���ان���ت 
وسجل مراد ضو الخطابي 

هدف التحدي.

االل���ت���ح���اق  ت����اري����خ   -
1977م،  ع��ام  بالمنتخب 
المنتخب  في  لعب  أنه  أي 

وعمره 17 عاًما فقط.
المنتخب  ف��ي  ل��ع��ب   -
ال����وط����ن����ي وال���م���ن���ت���خ���ب 
ال���ع���س���ك���ري وال��م��ن��ت��خ��ب 
ال���م���درس���ي، ف��ع��ط��اؤه لم 
ألكثر  ال��ق��دم  لكرة  ينضب 

من 27 عاًما.
أكثر  النصر  مع  لعب   -
سجل  م���ب���اراة   400 م��ن 
فيها أكثر من 250 هدًفا 

محلًيا.
-ق������اد ن������ادي ال��ن��ص��ر 
لقب  ل��ح��ص��د  ك����م����درب، 
ي��ق��دم  أن  ق��ب��ل  ال������دوري، 
لجهاز  للعمل  اس��ت��ق��ال��ت��ه 

فرسان المتوسط.
الوطني،  منتخبنا  -ق��اد 
رف���ق���ة أب�����و ب���ك���ر ب���ان���ي، 
اللحظات  حتى  للمنافسة 
مقعد  حجز  على  األخيرة 

ببطولة كان 2019.
-ي��ع��ت��ب��ر »ال��ع��ي��س��اوي« 
الهداف التاريخي لمنتخبنا 
الوطني برصيد 40 هدًفا 
في 90 مباراة، كما اختير 

كاعب القرن في ليبيا.
-ع�����ل�����ى ال���م���س���ت���وى 
»العيساوي«  ت��وج  المحلي 
فريقه  مع  الليبي  بالدوري 
ال���ن���ص���ر ك����اع����ب ع���ام 
موسم  وك��م��درب   ،1987

.2018/2017
-ح���ص���ل م����ع ال��ن��ص��ر 
العام  ال��دوري  بطولة  علي 
ح��ي��ث  1987م،  س���ن���ة 
لفريقه  الفوز  هدف  سجل 
من  ال��راب��ع��ة  الدقيقة  ف��ي 
الوقت بدل الضائع برأسيه 

شهيرة.
-كما أحرز لقب وصيف 
ال��ب��ط��ل 3 م�����رات وك���ان 
من  أدن��ى  أو  ق��اب قوسين 

البطولة.

النصر  بفريقه  -وص��ل 
النهائي  ق��ب��ل  ال����دور  إل���ى 
عام  أفريقيا  كؤوس  لكأس 
النصر  وانسحب  1985م 
ب��ق��رار س��ي��اس��ي ف��ي ذل��ك 

الوقت.
-ح���ص���ل ع��ل��ى ه���داف 
التصفيات هذه برصيد 5 

أهداف.
-أح������رز ك����أس أف��ض��ل 
أفريقيا  بطولة  في  الع��ب 
ب���وج���ود  1982م  ع�����ام 
ميا  روجي  أفريقيا  نجوم 
وع���ب���ي���دي ب��ي��ل��ي وص��ال��ح 
ع���ص���اد ول��خ��ض��ر ب��ل��وم��ي 
الفتى  ولكن  ماجر،  وراب��ح 
ال��ل��ي��ب��ي ف��ي ذل���ك ال��وق��ت 
بجدارة  اللقب  منهم  افتك 

واستحقاق.
المنتخب  م��ع  -تحصل 
في  الثاني  الترتيب  على 
1982م  أفريقيا  بطولة 
ب��ع��د ت��ف��وق غ��ان��ا ب��رك��ات 

الجزاء الترجيحية.
-ت��ح��ص��ل ع��ل��ى ك��أس 
ال������دورة اإلس���ام���ي���ة في 

ماليزيا 1980م.
-ت��ح��ص��ل ع��ل��ى ك��أس 
الدورة المدرسية 1977م 

مع المنتخب.
منتخب  م���ع  -ش������ارك 
هولندا  أندية  ضد  العرب 
وتفوق منتخب العرب )4-

من  ثاثة  صنع  حيث   ،)1
لبلومي  األرب��ع��ة  األه���داف 
والخطيب ومنصور مفتاح.

-ت����م اس���ت���دع���اؤه ع��ام 
نجوم  لمنتخب  1992م 
منهم  المختارين،  العالم 
م��ات��ي��وس وف��ول��ر وب��اج��ي��و 
وروج���������ي م���ي���ا وزي���ك���و 

وغيرهم.
أفضل  تصنيف  -دخ��ل 
م���ائ���ة الع����ب ف���ي ت��اري��خ 

أفريقيا.
الترتيب  على  -ح��ص��ل 
استفتاء  الحادي عشر في 
الختيار  األفريقي  االتحاد 
أفريقيا  في  الع��ب  أفضل 

عام 1983م.
-ت���م ت��ك��ري��م��ه م��ن قبل 
االت����ح����اد ال����دول����ي ل��ك��رة 
الشخصية  بصفته  القدم 
ال��ت��ي ساهمت  ال��ري��اض��ي��ة 
في تقدم الكرة في بادها 
اختيار  يتم  بلد  ك��ل  )م��ن 

شخصية(.
1997م  عام  اعتزل   -
بعد تسجيله لركله الترجيح 
األخيرة التي تحصل فريقه 
ليبيا، حيث  بها على كأس 
أن آخ���ر ل��م��س��ة ل���ه ل��ك��رة 

القدم توجت فريقه.

النقابة العامة لإلعالميين الرياضيين تلغي اجتماعها المزمع عقده في إبريل القادم

في ذكرى ميالده.. أبرز محطات وجوائز المخضرم فوزي العيساوي مع »الساحرة المستديرة« ذكر موقع ريميسا الرياضي، أن مجلس إدارة 
اتحاد الكرة برئاسة »عبد الحكيم الشلماني« قد 
عين المدرب الوطني » محمد العنقار« لإلشراف 

على حظوظ المنتخب الوطني تحت )17( عاماً
المنتخب الوطني في رحلة  »العنقار«  وسيقود 
لبطولة  المؤهلة  أفريقيا  شمال  بطولة  تصفيات 
اتحاد  كما قرر   ، أفريقيا تحت )17( عاماً  أمم 
الكرة أيضاً تعيين المدرب الوطني »عبد الباسط 
مهامة  أس��ن��دت  بينما  أول؛  كمساعد  ش��ح��ات« 
الجروشي«  الدين  »نور  للمدرب  الثاني  المساعد 
وكلف »أحمد العماري« مدرباً للحراس و »جمعة 

القاسي« كإداري للمنتخب الوطني . 

خال  الصقور  مشجعي  رابطة  شباب  ق��ام 
األيام الماضية بحملة مكثفة دأبوا خالها على 
تنظيم حركة السير مع الجهات األمنية، وتوزيع 
الكمامات والقفازات على المارة، حيث تم توزيع 
البلدي  المجلس  م��ع  بالتعاون  ق��ف��از   2500

طبرق.  
شباب  قبل  م��ن  الحملة  ه��ذه  تنظيم  وي��أت��ي 
لحالة  استمراًرا  الصقور  نادي  مشجعي  رابطة 
التكاثف لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد 
األماكن  تعقيم  خال  من  وذل��ك   .»19 »كوفيد 

العامة، 
تعقيم  الحملة  خ��ال  الرابطة  شباب  وق��ام 
لتعقيم  حملة  تنفيذ  بينها  ومن  العامة  األماكن 
المصرف التجاري الوطني فرع كمبوت بالكامل، 
ليست  خطوة  في  الذاتية  بالمجهودات  وذل��ك 
األولى وفقا لصفحة النادي على موقع التواصل 

االجتماعي الفيس بوك.

تكليف العنقار بتدريب 
منتخب تحت 17 عامًا

رابطة مشجعي الصقور طبرق تنظم حملة 
تطوعية لمواجهة وباء »كورونا«


