
التقى فخامة رئيس مجلس 
”عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
الماضي  يوم األربعاء   ” صالح 
القبة،  إقامته في مدينة  بمقر 
س���ع���ادة ال��س��ف��ي��ر األل��م��ان��ي 
هأوليفر   ” السيد  ليبيا  ل��دى 
فخامة  بحث  حيث  أوفتشا”، 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب مع 
آخر  األلماني  السفير  سعادة 
تطورات ومستجدات األوضاع 
وُس��ب��ل  ليبيا  ف��ي  ال��س��ي��اس��ي��ة 
إنهاء األزمة الليبية والعالقات 

الثنائية بين البلدين.

مجلس  رئيس  فخامة  وأكد 
“عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
صالح” لسعادة السفير األلماني 

ألمانيا  تلعب  أن  على ض��رورة 
االتحادية دورا كبيرا في وقف 
التي  اإلنسانية  ضد  الجرائم 

اإلرهابية  الجماعات  ترتكبها 
وال��م��ل��ي��ش��ي��ات وال��ع��ص��اب��ات 

المسلحة في مدينة ترهونة.

وأوض�������ح ف���خ���ام���ت���ه ع��ل��ى 
أل��م��ان��ي��ا  ت���ق���وم  أن  ض������رورة 
االت��ح��ادي��ة ب��دور أس��اس��ي في 
برلين  مؤتمر  تفعيل مخرجات 
النار  وض����رورة وق��ف إط���الق 
السياسية طبقا  العملية  ودعم 
فخامته  من  المقدمة  للمبادرة 

وبنود إعالن القاهرة .
ب��ض��رورة  فخامته  وط��ال��ب 
وقف التدخل العسكري التركي 
وان���ت���ه���اك س���ي���ادة األراض����ي 
المرتزقة  تدفق  ومنع  الليبية 

واإلرهابيين.

بيان  والسالم  للتسامح  الدولي  البرلمان  أصدر 
مشترك أعلن فيه دعمه للمبادرة المصرية للسالم 
في ليبيا خالل الجلسة الطارئة  التي عقدتها األمانة 
 »IPTP« والسالم للتسامح  الدولي  للبرلمان  العامة 
اول امس شارك فيها كل من رئيس المجلس العالمي 
للتسامح والسالم، ورئيس البرلمان الدولي للتسامح 
والسالم، ورؤساء اللجان المختلفة في هذا البرلمان، 
وذلك تمثيال عن 70 برلمانيا هم أعضاء البرلمان 
فى  البرلمان  واض��اف   . والسالم  للتسامح  الدولي 
بيانه ”إنطالقا من رسالة البرلمان الدولي للتسامح 
والسالم التي ترتكز على مناقشة تلك القضايا التي 
فإننا  العالمي،  واألمن  السالم  على  كبير  تأثير  لها 
مجالس  وأع��ض��اء  المعنية  األط���راف  جميع  ندعو 
المبادرة  لدعم  الدولي  والمجتمع  القومية  النواب 

المصرية للسالم في ليبيا والتي تقوم على:
1. الدعوة للوقف الفوري إلطالق النار في ليبيا.

2. احترام وحدة األراضي واالستقاللية الليبية، 
وانسحاب كافة القوى والمقاتلين األجانب.

منظمة  برعاية  السالم  مفاوضات  استعادة   .3
سياسي  حل  إليجاد  تنتهي  والتي  المتحدة  األم��م 
شامل يهدف لوضع نهاية لألزمة الليبية تتفق مع ما 

جاء من نتائج في مؤتمر برلين.
4. عقد انتخابات المجلس الرئاسي تحت إشراف 
األمم المتحدة، وإقرار تلك القواعد الدستورية التي 

تضمن إقامة االنتخابات في المرحلة المقبلة.
والجهود  الليبي  ال��وط��ن��ي  ال��ح��وار  آل��ي��ات  دع��م   .5
والمساعدات الدولية الرامية لدعم المؤسسات المحلية”.
واكد البيان ان هذه المبادرة، التي حظت بدعم 
المنظمات الدولية الرئيسية ودول أخرى في العالم 
للشعب  العامة  الوطنية  المصلحة  لتحقيق  تهدف 
الليبي بوقف نزيف الدماء وتهيئة الطريق أمام إعادة 
االستقاللية والرفاهية لجميع المواطنين في ليبيا.

ف��خ��ام��ة رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب ي��ل��ت��ق��ي ال��س��ف��ي��ر األل���م���ان���ي ل����دى ليبيا
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

فخامة رئيس مجلس النواب:
إن لم يلتزم الطرف اآلخر بوقف إطالق النار 

ستكون القوات المسلحة جاهزة للقتال
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إدارة مستشفى الوحدة تكرم فخامة رئيس 
مجلس النواب تقديرًا لجهوده في تطوير 

منظومة الرعاية الصحية
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رئيس مجلس الوزراء يبحث سير العمل األمني 
في ليبيا خالل اجتماع مع وزير الداخلية 

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات: مرتبات 
القطاع الحكومي ستصرف األسبوع المقبل

مجلة الليبي توثق للك�ورون��ا

عميد بلدية البيضاء يلتقي 
السفير األلماني في ليبيا

رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ى 
صالح”  “عقيله  المستشار  ال��ن��واب 
إقامته  بمقر  الماضي  الخميس  يوم 
بمدينة القبة وفداً من أهالي منطقة 
الجغبوب، حيث تناول فخامة رئيس 
الجغبوب  أهالي  مع  النواب  مجلس 
آخ���ر ال��م��س��ت��ج��دات واألوض�����اع في 
األخ��ي��رة  فخامته  وم���ب���ادرة  ال��ب��الد 
إلنهاء األزمة الليبية المنبثق عنها ” 

إعالن القاهرة ”.
ك��م��ا ت���ن���اول ال���ل���ق���اء ال��م��ش��اك��ل 
ال��ج��غ��ب��وب  بمنطقة  وال��ص��ع��وب��ات 
ح��ي��ث ق���دم رئ��ي��س ال��ف��رع ال��ب��ل��دي 
مفصاًل  شرحاً  لفخامته  الجغبوب 
وأهلها،  المدينة  احتياجات  بكافة 

اللقاء  خ��الل  فخامته  تواصل  حيث 
التنفيذية  الجهات  كافة  مع  مباشرًة 
المعنية إلنهاء هذه المشاكل وتذليل 
المدينة  تواجهها  التي  الصعوبات 
على  الجغبوب  منطقة  وف��د  واث��ن��ى 
النواب  مبادرة فخامة رئيس مجلس 
الوطني  ودوره  الليبية  األزمة  إلنهاء 
لتجاوز بالدنا هذه المرحلة الصعبة 

ل��زي��ارة  لفخامته  ال��دع��وة  موجهين 
لفخامته  شاكرين  الجغبوب  منطقة 

حسن الضيافة وكرم االستقبال.
وبدوره أثنى فخامة رئيس مجلس 
صالح”  ”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب 
وتعهد  الكرام  وأهلها  الجغبوب  على 
أقرب  في  الجغبوب  منطقة  بزيارة 

فرصة.

رئيس  ف��خ��ام��ة  ت��ل��ق��ى 
مجلس النواب المستشار 
اليومين  صالح”  ”عقيلة 
الماضيين إتصاالً هاتفياً 
من سعادة سفير المملكة 
المتحدة لدى ليبيا السيد 
”ن���ي���ك���والس ه���وب���ت���ن”، 
وب���ح���س���ب ال��م��ت��ح��دث 
ب��اس��م مجلس  ال��رس��م��ي 

”عبدالله  السيد  النواب 
ب��ل��ي��ح��ق” ف����إن ف��خ��ام��ة 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
سفير  س��ع��ادة  م��ع  بحث 
آخر  المتحدة  المملكة 
ت���ط���ورات األوض�����اع في 
ليبيا وُسبل الوصول لحل 
البالد  في  األزم��ة  يُنهي 
الجانبان  ت��ن��اول  ك��م��ا   ،

”إعالن  اإلتصال   خالل 
من  المنبثق   “ ال��ق��اه��رة 
م���ب���ادرة ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
األخيرة  ال��ن��واب  مجلس 
إلنهاء األزمة الليبية، كما 
وبحث المستشار ”عقيلة 
”هوبتن”  والسيد  صالح” 
بين  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

البلدين الصديقين.

الديوان - وام
ع���ق���د ف��خ��ام��ة 
رئ�����ي�����س م��ج��ل��س 
المستشار  ال��ن��واب 
يوم  صالح«  »عقيله 
الماضي  االرب���ع���اء 
ب���م���دي���ن���ة ال��ق��ب��ة 
بحضور  اج��ت��م��اع��ا 
البلديات  ب��ع��م��داء 
شرقا  امساعد  من 
إلى سرت غربا إلى 
ال��ج��ف��رة وال��ك��ف��رة 

جنوبا.
وب���ح���ث ف��خ��ام��ة 
رئ�����ي�����س م��ج��ل��س 

ال����������ن����������واب ف���ي 
االج����ت����م����اع ع��م��ل 
البلديات والميزانية 
وكافة  بها،  العامة 
ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي 
ت����واج����ه ش���رك���ات 
النظافة  خ��دم��ات 
ال����ع����ام����ة ل���ك���اف���ة 

المدن.
وق���������د ت���ع���ّه���د 
ف����خ����ام����ة رئ���ي���س 
م���ج���ل���س ال����ن����واب 
»عقيله  المستشار 
ص����ال����ح« ب��ت��ذل��ي��ل 
كافة العراقيل التي 
ت��واج��ه ال��خ��دم��ات 

للبلديات  ال��ع��ام��ة 
موسع  اجتماع  في 
س���ي���ض���م م��ج��ل��س 
بالحكومة  ال���وزراء 
ال��ل��ي��ب��ي��ة وع���م���داء 

البلديات.
وم������ن ج��ان��ب��ه��م 
أص���������در ع����م����داء 

ال���ب���ل���دي���ات ب��ي��ان 
ال  أن  فيه  ي��ؤك��دون 
ليبيا  ف��ي  ش��رع��ي��ة 
س��������وى ش���رع���ي���ة 
م���ج���ل���س ال����ن����واب 
ب���رئ���اس���ة ف��خ��ام��ة 
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
»عقيله  المستشار 
مجددين  ص��ال��ح«، 
ال�����ع�����ه�����د ب����دع����م 
المسلحة  ال��ق��وات 
في  الليبية  العربية 
لإلرهاب  محاربتها 
وال���م���ي���ل���ي���ش���ي���ات 

المسلحة.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من الجغبوب

فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع سفير المملكة المتحدة تطورات األوضاع في ليبيا وإعالن القاهرة

فخامة رئيس مجلس النواب يجتمع بعدد من عمداء البلدّيات لمناقشة سير عملها والمختتقات التي تواجهها

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية 
القاسم  ابو  خليفة  حرب  أرك��ان  المشير  الليبية 
حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة - الرجمة، 
ظهر يوم األربعاء الماضي، سفير جمهورية ألمانيا 

االتحادية لدى ليبيا السيد أوليفر اوفتشا .
المكتب  اللقاء - بحسب  تم خالل هذا  حيث 
إعالن  حول  الحديث  العامة،  للقيادة  اإلعالمي 
وقت  ف��ي  تأييده  ألمانيا  أعلنت  التي  القاهرة 

سابق.
القوات  انضباطية  على  أوليفر  السيد  وأثنى 
القائد  ألوام��ر  منتسبيها  كافة  والتزام  المسلحة 
لجهود  شكره  على  العام  القائد  عبر  كما  العام. 
في  السالم  دعم  في  الُمستمّرة  األلمانية  الدولة 
ليبيا إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة 
في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

خالل استقبال القائد العام له .. 
سفير ألمانيا يثني على انضباطية القوات المسلحة 

والتزام كافة منتسبيها ألوامر القائد العام

البرلمان الدولي للتسامح والسالم ُيعلن 
دعمه للمبادرة المصرية بشأن ليبيا



2 أخبار
األحد 22 شوال 1441هـ الموافق 14 يونيو 2020م العدد )83(  

ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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

حق الرد مكفول . ●

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

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

أكد فخامة رئيس مجلس النواب 
الليبي المستشار«عقيله صالح« في 
تصريحات لقناة »العربية« أن إعالن 
ال��ق��اه��رة ه��و أف��ض��ل ح��ل ل��ألزم��ة 
الليبية حيث جاء تتويجا لمشاورات 
التدخل  أن  مضيفا  ودولية،  محلية 

التركي عقد األزمة.
إل���ى ذل���ك، ق���ال ف��خ��ام��ة رئيس 
المجلس  إن  الليبي  النواب  مجلس 
األعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق 
ال��راه��ن ومن  ال��وض��ع  م��ن  مستفيد 
وتابع  األزم���ة.  استمرار  مصلحته 
»ال��خ��الف ال��روس��ي األم��ي��رك��ي في 
تحقيق  ونتوقع  بجديد  ليس  ليبيا 
مصالح  مع  يتناسب  بما  مصالحهم 

الليبيين«.
إن��ت��اج  ك��م��ا أوض�����ح أن ع�����ودة 
النار  إط��الق  بوقف  مرتبط  النفط 
مع  نفط  »ال  مؤكدا  مباشر،  بشكل 

المدافع«.
التركي  ال��ت��دخ��ل  أن  إل��ى  ول��ف��ت 
مشيرا  المشهد،  تعقيد  في  ساهم 
إلى أن انسحاب الجيش الليبي جاء 

حرصا على الليبيين. وأكد أن رفض 
ال��م��ب��ادرة ال��م��ص��ري��ة س��ي��ؤدي إل��ى 
وتابع  العسكرية،  المعارك  استمرار 
»الكل خاسر والجيش سيرد على أي 

تهديدات«.
إلى ذلك، اقترح أن يختار كل إقليم 
من أقاليم ليبيا التاريخية ممثليه في 
وشدد  الجديد،  السياسي  المشهد 
على أنه »ال خالف مع قيادة الجيش 
لو  حتى  الهدف  ل��ذات  نسعى  وكلنا 

اختلفت اآلراء حول ذلك«.
رئ���ي���س مجلس  ف��خ��ام��ة  وأك�����د 
النواب الليبي أن هناك تفاعال دوليا 
للسالم  القاهرة  مبادرة  مع  إيجابيا 

في ليبيا.

فخامة رئيس مجلس النواب للعربية: التدخل التركي في ليبيا عقد األزمة

ح���ذر رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
الخارجية بمجلس النواب السيد 
يوسف العقوري من خطر التهاون 
الوقاية  ب��إج��راءات  االل��ت��زام  ف��ي 
 )-19 كوفيد   ( كورونا  وب��اء  من 
مجدداً دعوته للمواطنين للتعاون 

مع الجهات المختصة .
أهمية  على  ال��ع��ق��وري  وش���دد 
االلتزام بتوصيات منظمة الصحة 
االستشارية  اللجنة  و  العالمية 
وب��اء  لمكافحة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ط��ب��ي��ة 
المرجعان  باعتبارهما   ، كورونا 
المختصان في هذا األمر ، الفتاً 
على  ال��خ��ارج��ي��ة  لجنة  أن  إل���ى 

تواصل مستمر معهما .
وكرر العقوري نداءه اإلنساني 
أزم��ة  م��واج��ه��ة  ف��ي  للمساعدة 

النازحين القادمين من المنطقة 
ال��غ��رب��ي��ة ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة 
ونفسي  م��ادي  ع��ون  كل  وتقديم 

لهم.
الشؤون  لجنة  رئيس  كما جدد 
ال���خ���ارج���ي���ة ش���ك���ره ل��ل��ج��ه��ات 
المحلية الرسمية وغير الرسمية 
في  العاملة  الدولية  والمنظمات 
خاصاً  اإلنسانية  اإلغاثة  مجال 
المتحدة  األم���م  مكتب  بالشكر 
للشؤون اإلنسانية والهالل األحمر 
وهيئة اإلغاثة الليبية والجمعيات 
المحلية، مشيداً بتعاون السلطات 
داعياً  األمنية،  والجهات  المحلية 
إلى تقديم جميع التسهيالت من 
أجل دعم أعمال اإلغاثة اإلنسانية 

في هذه الفترة.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يحذر من التهاون بااللتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا

الديوان - وال
ال��ش��ؤون  لجنة  رح��ب��ت 
الخارجية بمجلس النواب، 
م��س��اء األح���د ال��م��اض��ي، 
ب������”إع�����الن ال���ق���اه���رة” 
ال�������ذي ت������اله ال���رئ���ي���س 
ال���م���ص���ري ع��ب��دال��ف��ت��اح 
السيسي، بحضور فخامة 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب، 
صالح،  المستشارعقيله 
وال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات 
الليبية  العربية  المسلحة 

حفتر،  خليفة  ال��م��ش��ي��ر 
وال���ذي ي��دع��و إل��ى وقف 
الجماعات  وإنهاء  القتال 

المسلحة في طرابلس.
وع���ب���رت ال��ل��ج��ن��ة، في 
إل��ى  تطلعها  ع��ن  ب��ي��ان، 
السياسي  ال��ح��وار  ع���ودة 
كطريق وحيد لحل األزمة 
الراهنة، داعيًة إلى انتهاز 
الفرصة التاريخية ورفض 
االقتتال  استمرار  دعوات 
ووض�������ع ح����د ل��خ��ط��اب 

الكراهية واالنتقام.
وأدانت اللجنة ما ارتكب 
في  انتقامية  ج��رائ��م  م��ن 
واستهداف  البالد  غ��رب 
األف�������راد وال��م��م��ت��ل��ك��ات 
ووص����ل����ت ح����د ان��ت��ه��اك 
محذرًة  المقابر،  حرمة 
الحرب  دائ��رة  اتساع  من 
وتحولها إلى حرب واسعة 
ع��ل��ى أس�����اس م��ن��اط��ق��ي 
إلى  العودة  معها  يصعب 

طاولة الحوار. 

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ترحب بإعالن القاهرة

التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
الوحدة  مستشفى  ع��ام  مدير  ص��ال��ح”  “عقيله 
»ابراهيم  دكتور  درنة  بمدينة  التعليمي  العالجي 
والتعاون  الخارجية  وزارة  وكيل  بحضور  عزوز« 

الدولي »حبيب الميهوب« . 
بالمستشفى  المساعد  المدير  اللقاء  وحضر 
باإلضافة الى عدداً من االستشاريين وأخصائي 
الجراحة بالمستشفى، حيث اطلع فخامته على 
الصعوبات  وابرز  الصحي  بالمرفق  العمل  سير 
والعراقيل التي تواجه إدارة المستشفى في أداء 

عملها . 
كما حضر اللقاء مدير مكتب العالقات العامة 
بإدارة البحث الجنائي فرع درنه »محمد الصابر« 
النواب رسالة  الذي قدم لفخامة رئيس مجلس 

البحث  إدارة  من  مقدمة  وعطاء  وتقدير  شكر 
الجنائي فرع درنة. 

واختتم اللقاء بتكريم إدارة مستشفى الوحدة 

منحت  حيث  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  لفخامة 
لفخامته درعاً تقديراً لجهوده في تطوير منظومة 

الرعاية الصحية بمستشفيات المدينة.

إدارة مستشفى الوحدة تكرم فخامة رئيس مجلس النواب تقديرًا لجهوده في تطوير منظومة الرعاية الصحية

لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب:

نرحب باالتفاقية البحرية بين اليونان 
وإيطاليا وندعو لالنضمام لها

ج����ددت ل��ج��ن��ة ال���دف���اع واألم����ن ال��ق��وم��ي 
بمجلس النواب في بيان لها رفضها لالتفاقية 
بأنها  مؤكدًة   ، وتركيا  السراج  بين  الموقعة 
تخالف أحكام القانون الدولي ألعالي البحار 

واالتفاقيات الدولية.
وأعلنت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس 
النواب في بيانها الذي تلقت الديوان نسخة 
وتأييدها  دعمها  الماضي  الثالثاء  يوم  منه 
 ، وإيطاليا  اليونان  بين  الموقعة  لإلتفاقية 
مطالبًة مجلس النواب الليبي االنضمام لهذه 
عادالً  متوسطيا  إتفاقاً  باعتبارها  االتفاقية 

لترسيم الحدود بين هذه الدول .
وأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة ف���ي خ��ت��ام ب��ي��ان��ه��ا ب��أن 
األم��ن  سيحقق  االتفاقية  ل��ه��ذه  االن��ض��م��ام 
والسلم واالستقرار في حوض البحر األبيض 

المتوسط .
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الديوان - وال
رئ���ي���س مجلس  ف��خ��ام��ة  ق����ال 
صالح،  عقيله  المستشار  النواب 
إن مبادرة إعالن القاهرة، ُمبادرة 
في  ح���دث  وم���ا  ب��ام��ت��ي��از،  ليبية 
القاهرة، كان إعالًنا لها، مع بعض 

اإلضافات البسيطة.
وذك����ر ف��خ��ام��ة رئ��ي��س مجلس 
قناة  مع  أج��راه  ح��وار  في  النواب 
ال��م��ب��ادرة  “ه���ذه  ليبية،  فضائية 
الدولة  وتكوين  بناء  إل��ى  تستند 
الليبية، حيث كانت ليبيا تتكون من 
3 أقاليم، برقة وطرابلس وفزان، 
وكان الُمتعارف عليه أن السلطات 
العليا في البالد تكون بالتساوي”.

عقيله صالح  المستشار  وأكمل 
“عندما يكون رئيس مجلس الشيوخ 
النواب  مجلس  يكون  الشرق،  من 
التي  اللجنة  وكذلك  ال��غ��رب،  من 
الليبية،  المملكة  دستور  وضعت 
األقاليم،  بين  بالتساوي  وضعته 
التركيبة  هذه  يراعي  الملك  وكان 
ع��ل��ى م��س��ت��وى األق���ال���ي���م، وب��ع��د 
وانتخاب  فبراير،   17 ثورة  نجاح 
المؤتمر الوطني، كان الرئيس من 
من  أحدهما  والنائبين  ال��ش��رق، 

الغرب واآلخر من الجنوب”.
صالح  عقيله  المستشار  وتابع 
للدستور،  لجنة  شكلنا  “عندما 
ب��ال��ت��س��اوي بين األق��ال��ي��م،  ك��ان��ت 
من  تتشكل  التنفيذية  والسلطة 
وزراء  ورئ��ي��س  ون��ائ��ب��ي��ن  رئ��ي��س 
م��ن��ف��ص��ل، وه�����ذه ال��س��ل��ط��ة تم 
تضمينها في اإلعالن الدستوري، 
وب��ال��ت��ال��ي ال���وض���ع ي��خ��ت��ل��ف عن 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي ال��ح��ال��ي، 
التعديل  اعتمد  األم���ن  ومجلس 
مؤتمر  وُم��خ��رج��ات  ال��دس��ت��وري، 

برلين أكدت على ذلك”.
عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  وأض�����اف 
ليبية،  ال���م���ب���ادرة  “ه����ذه  ص��ال��ح 
مستندة إلى العرف والدستور في 
ليبيا، وما تقرر في مجلس األمن 
الحكومة  المتحدة، وبذلت  واألمم 
وجهات  لتقريب  جهًدا  المصرية 
من  المبادرة  هذه  وإعالن  النظر، 
إقناع  تستطيع  ومصر  القاهرة، 
ب��أن هذه  الكبرى،  ال��دول  رؤس��اء 
األزمة،  إلنهاء  تؤدي  قد  المبادرة 
وك����ان ه��ن��اك ش��ب��ه إج��م��اع على 
دعمها، وبالتالي هي مبادرة محلية 

مدعومة دولًيا”.
وأردف المستشار عقيله صالح 
وكان  متأخرة،  ليست  “ال��م��ب��ادرة 
ب��داي��ة األزم���ة  م��ن��ذ  ه���ذا مطلب 
سالمة،  لغسان  وبينتها  الليبية، 
م��ن��ذ ن��ح��و ع���ام ت��ق��ري��ًب��ا، وأح��ي��ي 
الليبي،  الوطني  الجيش  احترافية 
ل��ه األوام���ر  ت��ص��در  ال���ذي عندما 
ومهام  وانتظام،  دقة  بكل  ينفذها 
ال��ج��ي��ش م��ع��روف��ة، ف��ه��و ت��ح��رك 

عليها  يسيطر  كان  ألنه  للعاصمة 
وذلك  اإلرهابيين،  من  مجموعة 
بشهادة وزير داخلية الوفاق فتحي 

باشاغا”.
صالح  عقيله  المستشار  وروى 
“ع��ن��دم��ا ت��ط��ور األم����ر ودخ��ل��ت 
أصبح  الليبي،  الشأن  في  تركيا 
تكون  قد  أكثر،  قوة  يتطلب  األمر 
عملية  أن  الجيش  ورأى  مفرطة، 
ت��ح��ري��ر ال��ع��اص��م��ة، ق���د تُ��ك��ل��ف 
يتناسب  ال  ربما  الكثير،  الليبيين 
مع طرد مجموعة من المجرمين، 
ال��دول  بعض  لمطالب  واح��ت��راًم��ا 
الصديقة أن يعطي الجيش فرصة 
حدث،  ما  وهذا  السياسي،  للحل 
البالد  حماية  مهمته  فالجيش 
به  يقوم  ما  وه��ذا  والمؤسسات، 

الجيش”.
وأوضح المستشار عقيله صالح 
“ال ت��وج��د خ��س��ارة ف��ي ال��ح��رب، 
ول��ك��ن م���ا ح����دث ح��ف��اًظ��ا على 
التحرير  أن  توقعنا  األرواح، حيث 
ليس كما في البداية، بل سيكلف 
المدينة الكثير، والمجتمع الدولي 
أكد أنه سيعمل على وقف إطالق 
السلمي،  الحل  إلى  ويدعو  النار، 
جميًعا،  لليبيين  موجهة  والمبادرة 
المسؤولين، ألنهم ال يريدون  قبل 
ال��ح��ل وي��س��ت��غ��ل��ون ال��ف��وض��ى في 
يستمرون  واالنقسام، حتى  البالد 
السلطة،  ف��ي  ل��ل��ب��ق��اء  وق���ت  أي 
المجتمع  المسؤولية  يتحمل  ومن 
بوقف  يطالب  م��ن  فهو  ال��دول��ي، 
السلمي،  وال��ح��ل  ال��ن��ار،  إط���الق 
وبالتالي عليه إعالن وقف إطالق 
الدفاع  على  قادر  والجيش  النار، 
عن ليبيا بكل قدرته، ونحن جميًعا 
النار، وهذا  التزمنا بوقف إطالق 
ال يعني عدم الرد على أي اعتداء 

أو محاولة تجاوز الحدود”.
عقيله  المستشار  واس��ت��درك 
صالح “أخطرنا كل الدول، وأكدت 

ض��رورة  على  األل��م��ان��ي  للسفير 
اإللتزام بوقف إطالق النار، وعلى 
بمن  االعتراف  الدولي  المجتمع 
لم يلتزم بذلك، ولدينا تواصل مع 
المجتمع  ويليامز، وعلى  ستيفاني 
بميزان  ينظر  أن  أي��ًض��ا  ال��دول��ي 
ويحدد من  األط��راف،  بين  العدل 
الُمعتدي، وطالبنا بأن تكون هناك 
أجمعت  وإذا  دول��ي��ة،  ض��م��ان��ات 
الدول الكبرى دائمة العضوية في 
إطالق  وقف  على  األم��ن،  مجلس 
السلمي،  للحل  واالت��ج��اه  ال��ن��ار، 
ذلك  ف��ي  أردوغ����ان  يستمر  فلن 
المنهج، وأن ما يقوم به يستهدف 
تحقيق بعض المكاسب، في ليبيا، 
بأي  يسمح  ل��ن  الليبي  والشعب 

تجاوز”.
عقيله صالح  المستشار  وأشار 
رد  على  ق��ادر  “الجيش  أن:  إل��ى 
وما  ال��م��دة،  ه��ذه  في  هجوم،  أي 
حدث في ترهونة، جريمة إنسانية 
مرتكبوها  يفلت  أال  يجب  كبيرة، 
من العقاب، ويجب أن يكون هناك 
وقفة ضد هذه الجرائم، والسفير 
األلماني أكد ذلك، فهذه الجريمة 
الوفاق  وحكومة  للجميع،  واضحة 
هي من أتت بهذه الجماعات سواء 

من الداخل أو الخارج”.
وح�������ول م����وق����ف ال���ج���زائ���ر 
عقيله  المستشار  ق��ال  وت��ون��س، 
ينسوا  ل��م  “ال��ج��زائ��ري��ون  صالح 
الثورة  الليبي من  الشعب  موقف 
إلى  نحتاج  ون��ح��ن  ال��ج��زائ��ري��ة، 
وعندما  المبادرة،  لهذه  دعمهم 
تستقر الدولة سنحل كل مشاكلنا 
م��ع ال��ج��زائ��ر ب��س��ب��ب األزم����ات 
أي  تأجيل  ونأمل  الحدود،  على 
خالفات حتى تستقر ليبيا، ولدي 
السبت  ي��وم  الجزائر  إل��ى  زي��ارة 
ال���ق���ادم، ب��دع��وة م��ن ال��رئ��اس��ة 
الجزائرية، أما في تونس فتوجد 
فالشعب  االن��ق��س��ام،  م��ن  ح��ال��ة 

الليبي،  الشعب  يدعم  التونسي 
وال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي ل��ه موقف 
جماعات  ه��ن��اك  أن��ه  إال  ج��ي��د، 
بين  الخلل  سبب  هي  إسالمية 
تكون  أن  وأت��وق��ع  وت��ون��س،  ليبيا 
لي زيارة للرئيس قيس سعّيد في 

تونس”.
وفيما يخص المواقف الدولية، 
صالح  عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار  روى 
وخاصة  لنا،  داعمة  دولة  “روسيا 
بمجلس  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة 
روسيا،  خارجية  ووزي��ر  ال��ن��واب، 
أكد دعمه لمبادرة القاهرة، وللحل 
بحاجة  ونحن  ليبيا،  في  السلمي 

إلى دعم لوجيستي وخبراء”.
صالح  عقيله  المستشار  وتابع 
“كل االتفاقيات والمعاهدات يجب 
التشريعية،  السلطة  تعتمدها  أن 
حتى وإن وقعها الرئيس المنتخب، 
واالت��ف��اق  بها،  االع��ت��داد  يتم  ك��ي 
ال��ن��واب،  رف��ض��ه مجلس  ال��ت��رك��ي 
االتفاقية  أم��ا  ب��اط��اًل،  واع��ت��ب��ره 
ال��ي��ون��ان وق��ب��رص،  األخ��ي��رة بين 
ألننا  رسمًيا،  بها  إبالغنا  يتم  لم 
بين  االتفاقية  في  طرًفا  نكن  لم 
ندخل  وعندما  واليونان،  إيطاليا 
في هذا األمر، سيتم تشكيل لجنة 
دول  مع  وستتفاعل  الليبيين،  من 
حدودنا  لضمان  المتوسط  شرق 

وحقوقنا”.
صالح  عقيله  المستشار  ولفت 
العام  األمين  من  “طلبنا  أن:  إلى 
لألمم المتحدة، اإلسراع بتحديث 
بعثة األمم المتحدة، سواء بالحالة 
مبعوث  بتكليف  أو  عليها،  التي 
الحل،  لعملية  للتأسيس  جديد، 
وح��ص��ل��ن��ا ع��ل��ى وع���د ب��اس��ت��م��رار 
للسفير  وأك��د  عملها،  في  البعثة 
ألننا  الطلب،  هذا  على  األلماني 
ن��ري��د اإلس���راع ف��ي ح��ل القضية 
الليبية، وسنحث ستيفاني ويليامز 
المبادرة  هذه  لتنفيذ  العمل  على 

ف���ي أس�����رع وق�����ت، ون��ت��م��ن��ى أن 
الحل  هو  ه��ذا  ب��أن  الجميع  يعي 
الصحيح، وأن القتال شر ال فائدة 

منه”.
صالح  عقيله  المستشار  وتابع 
“نحن التزمنا بوقف إطالق النار، 
قواتنا،  على  بالهجوم  نسمح  ولن 
وعلى المجتمع الدولي التأكد من 
الحقيقة، واآلن توجد مراقبة لما 
يجري غرب س��رت، وخ��الل فترة 
ويلتزم  الصورة،  ستتضح  صغيرة 
ال���ط���رف اآلخ����ر ب��وق��ف إط���الق 
يلتزم، لن نستجدي  لم  النار، وإن 
جاهزة،  المسلحة  فالقوات  أحد، 
ليبيا،  عن  للدفاع  جاهز  والشعب 

وليس لالنتقام من أحد”.
تصدير  وق���ف  ي��خ��ص  وف��ي��م��ا 
عقيله  المستشار  ق��ال  ال��ن��ف��ط، 
صالح “وقف تصدير النفط يضرنا 
ويضر الشركات، ولكن عندما يكون 
وأهلها  معينة،  مناطق  في  النفط 
دخل  من  ش��يء  أي  يستفيدوا  لم 
النفط، فمن المعقول لفت النظر 
التخاذ أي إجراء ضد الظلم الذي 
يحدث في ليبيا، وهذا ما قام به 
الشعب الليبي، بعدما شعر بإهدار 
النفط، ونحن نؤمن  ثروته، أوقف 
بأنه ال يمكن تصدير النفط تحت 
الصواريخ والمدفعية، وعندما يتم 
ال��ن��ار، قد نستطيع  وق��ف إط��الق 
إقناع الناس بتصدير النفط، ولكن 
آلية  وضع  هو  الحقيقي  المطلب 
حقهم  على  الليبيون  يحصل  بأن 

في النفط”.
واختتم المستشار عقيله صالح 
التي  ه��ي  المتحدة  األم���م  “بعثة 
اآللية،  ه��ذه  تضع  أن  لها  ينبغي 
لهذا  لجنة  شكلت  أن��ه��ا  خ��اص��ة 
ونصر  تباطأت،  أنها  إال  األم���ر، 
على سرعة هذا اإلجراء، وعندما 
ضمانات  على  ونحصل  ذلك  يتم 
دخل  ب��أن  ال��دول��ي  المجتمع  م��ن 
آمن،  مكان  إل��ى  سيذهب  النفط 
ليس  فنحن  األم��ور،  تسوية  ستتم 
غلق  استمرار  في  مصلحة  لدينا 
ال��ن��ف��ط، خ��اص��ة أن ه���ذا األم��ر 
مع  ولقائي  سلًبا،  علينا  يؤثر  قد 
كان  القاهرة،  في  العامة  القيادة 
ي��وض��ح ع���دم وج���ود أي خ��الف، 
مع  خ��الف  ي��ح��دث  أن  يمكن  وال 
دائًما  وأن��ا  حفتر  خليفة  المشير 
في  ثقة  ول��ديَّ  بالتخصص،  أؤمن 
أن  المحاور،  وقادة  الجيش،  قادة 
لالختصاص  أق��رب  شأنهم  ه��ذا 
ع��م��ل��ًي��ا وف��ن��ًي��ا، وال��ج��ي��ش ي��ق��وم 
بواجباته، وليس في حاجة للتدخل 
توفير  على  ونحرص  شؤونه،  في 
السلطة  م��ن  ال��ج��ي��ش  يطلبه  م��ا 
والعالقة  اإلمكان،  قدر  التنفيذية 
من  واحد  خندق  في  وكلنا  طيبة، 

أجل ليبيا”.

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار »عقيله صالح«:

إن لم يلتزم الطرف اآلخر بوقف إطالق النار ستكون القوات المسلحة جاهزة للقتال
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بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 
ال��س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ث��ن��ي ي��وم 
مجلس  بديوان  مكتبه  في  الماضي  الخميس 
الوزراء في مدينة بنغازي سير العمل االمني 
خالل  وذل��ك  ليبيا،  ومناطق  م��دن  بمختلف 
المستشار  الداخلية  وزي��ر  مع  عقده  اجتماع 

ابراهيم بوشناف.
الوزير  مع  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وناقش 
قطاع  في  القائمة  الحكومية  المشاريع  كافة 
بها  العمل  وسير  انجازها  ونسب  الداخلية 
العمل  تواجه  التي  والمشاكل  العراقيل  وابرز 
انشاوها  المزمع  المشاريع  الى  اضافة  بها، 

خالل العام الجاري.
مختلف  توفير  اليات  االجتماع  ناقش  كما 
االم��ن  مديريات  لعمل  ال��الزم��ة  التجهيزات 
يعزز  بما  الداخلية  ب��وزارة  العامة  واالدارات 
الذي تشهده مختلف مدن  االستقرار االمني 

ومناطق سيطرة الحكومة الليبية.
وثمن رئيس مجلس الوزراء استتباب االمن، 
موكدا انه لن يتوانى عن دعم وزارة الداخلية 
امن  حماية  في  بها  المنوط  بدورها  لقيامها 

الوطن والمواطن.
وش����دد ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
التدابير  فرض  في  االستمرار  ض��رورة  على 
االحترازية والوقائية لمجابهة جايحة كورونا.

الليبية  الحكومة  بحث رئيس مجلس وزراء 
السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يوم االثنين 
مدن  من  المهجرين  استقبال  ملف  الماضي 
خالل  وذل��ك  بنغازي،  بلدية  في  ليبيا  غ��رب 
اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء 
في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري 

للبلدية المهندس صقر بوجواري.
ال��وزراء خالل  رئيس مجلس  السيد  واطلع 
االجتماع على سير عمل بلدية بنغازي واوضاع 
المهجرين من المنطقة الغربية الذين وصلوا 

الى البلدية.
من جهة اخرى، ناقش رئيس مجلس الوزراء 
بنغازي،  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  مع 
ملف صيانة الجسور بالمدينة. وصيانة الطرق 
للطريق  الجارية  التوسعه  واعمال  المتهالكة، 
الساحلي الممتد من الجزيرة الثانية لمنطقة 
سيدي  جزيرة  وحتى  )الطيارة(  السالم  حي 

يونس.
مناطق  ربط  مشروع  االجتماع  ناقش  كما 
غرب بنغازي وجنوبها متمثلة في النواقية وام 
مبروكة والحليس وبوفاخرة والقوارشة وجروثة 
المياه لتلك  النهر الصناعي اليصال  بمشروع 

المناطق.

رئ��ي��س مجلس  ب��ح��ث 
ال���ح���ك���وم���ة  وزراء 
عبدالله  السيد  الليبية 
يوم  الثني  عبدالرحمن 
الية  ال��م��اض��ي  االث��ن��ي��ن 
لمناطق  المياة  لتوصيل 
ل���ش���رق وج���ن���وب ش��رق 
ب��ن��غ��ازي، وذل����ك خ��الل 
اجتماع عقده في مكتبه 
رئ��اس��ة مجلس  ب��دي��وان 
بنغازي  بمدينة  ال���وزراء 
م���ع رئ���ي���س ال��م��وس��س��ة 
المائية  للموارد  الوطنية 

ال����م����ه����ن����دس ع����وض 
الدرسي.

ون����اق����ش االج���ت���م���اع 
ال������ذي ح���ض���ره م��دي��ر 
لرئيس  ال��خ��اص  مكتب 

المكلف  ال��وزراء  مجلس 
- مدير ادارة السكرتارية 
السيد  المجلس  بديوان 
الشعافي  ع��ب��دال��م��ن��ع��م 
م��ق��ت��رح ت��وف��ي��ر ال��م��ي��اه 

وبنينا،  ت��وك��رة،  لمناطق 
وال��ك��وي��ف��ي��ة، وس��ي��دي 

خليفة، وبوعطني.
واصدر رئيس مجلس 
الوزراء تعليماته بضرورة 

ايجاد الية سريعة لتوفير 
المياه لهذه المناطق.

م���ن ج��ه��ت��ه، اوض���ح 
رئ�����ي�����س ال���م���وس���س���ة 
المائية  للموارد  الوطنيه 
المشروعات  ادارة  أن 
ري��اس��ة مجلس  ب��دي��وان 
دراسة  ستتولى  ال��وزراء 
ال���م���ش���روع ب��ال��ت��ن��س��ي��ق 
المشروعات  ادارة  م��ع 
لالسكان  العامة  بالهيية 
والموسسة  وال��م��راف��ق 
الوطنية للموارد المائية.

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 
السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يوم االثنين 
مجلس  رئاسة  دي��وان  في  بمكتبه  الماضي 
وزير  مع  اجتماعا  بنغازي  بمدينة  ال���وزراء 
علي  فتحية  الدكتورة  االجتماعية  الشوون 
من  المهجرين  اوض��اع  لمتابعة  وذلك  حامد 
المنطقة الغربية. واطلع السيد رئيس مجلس 
الوزراء خالل االجتماع على التقرير المقدم 
موكدا  االجتماعية،  الشوون  وزارة  قبل  من 
الالزمة  االحتياجات  توفير  ض���رورة  على 
للمهجرين. واستنكر رئيس مجلس الوزراء ما 

الغربية من خراب  المنطقة  حدث في مدن 
منددا  والخاصة،  العامة  للممتلكات  وتدمير 
باالنتهاكات الخطيرة في ملف حقوق االنسان 

التي جرت على ايدي الميليشيات المدعومة 
عقب  المناطق  تلك  دخولها  بعد  تركيا  من 

انسحاب قوات الجيش منها.

وزراء  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اط��ل��ع 
عبدالله  السيد  الليبية  الحكومة 
الخميس  يوم  الثني  عبدالرحمن 
وزارة  عمل  سير  على  الماضي 
التدابير  على  مطمئنا  الصحة، 
والعالجية  واالحترازية  الوقايية 
جائحة  مكافحة  ف��ي  المتخذة 
كورونا في عدد من مدن ومناطق 
البالد، وذلك خالل اجتماع عقده 

في مكتبه بديوان مجلس الوزراء 
في مدينة بنغازي مع وزير الصحة 
الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.

مجلس  رئيس  السيد  وش��دد 
ال��وزراء على ضرورة توفير كافة 
والمستلزمات  والمعدات  االدوية 

الالزمة لمكافحة جايحة  الطبية 
التي  المناطق  كورونا خاصة في 

يعد وضعها الوبايي ليس جيدا.
مجلس  رئيس  السيد  وناقش 
الوزراء مع وزير الصحة التقارير 
الخاصة  للمشروعات  ال��دوري��ة 
انجازها  نسب  الصحة  بقطاع 
التي  والصعوبات  العراقيل  وابرز 

تواجهها واليات حلها.

رئ��ي��س مجلس  ب��ح��ث 
ال���ح���ك���وم���ة  وزراء 
عبدالله  السيد  الليبية 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال��ث��ن��ي 
الماضي  االرب���ع���اء  ي���وم 
اوضاع هيئة رعاية اسر 
والمفقودين،  ال��ش��ه��داء 
وذل�����ك خ����الل اج��ت��م��اع 
ديوان  في  بمكتبه  عقده 
ال���وزراء  مجلس  رئ��اس��ة 
وزير  مع  بنغازي  بمدينة 
ال���ش���وون االج��ت��م��اع��ي��ة 

علي  فتحية  ال��دك��ت��ورة 
الصناعة  ووزي��ر  حامد، 
الدكتور السنوسي صالح 

وعدد من المختصين.

وناقش االجتماع الذي 
المكتب  م��دي��ر  ح��ض��ره 
مجلس  لرئيس  الخاص 
ال������وزراء - ال��م��ك��ل��ف - 

السكرتارية  ادارة  مدير 
ال���وزراء  مجلس  ب��دي��وان 
وتصحيح  الهيئة  اوض��اع 
اجراءاتها وضرورة توفير 

قاعدة بيانات ومعلومات 
لهذه الفئة.

الى  االجتماع  وخلص 
قانونية  لجنة  تشكيل 
وتحديد  ومالية  واداري��ة 
وتزويد  لها  زمني  سقف 
مجلس الوزراء بنتائجها.
اللجنة  ان  ال��ى  يشار 
س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى دراس����ة 
اعاله  المذكورة  النقاط 
مجلس  لتشكيل  تمهيدا 

ادارتها وتفعيلها.

الليبية  الموسسة  ام��ن��اء  مجلس  عقد 
وزراء  مجلس  رئيس  برياسة  لالستثمار 
الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن 
الثني يوم االربعاء الماضي اجتماع مجلس 
 ،2020 للعام  للموسسة  االول  االم��ن��اء 
مدينة  في  ال���وزراء  مجلس  رئاسة  بديوان 

بنغازي.
الدكتور  االقتصاد  وزير  االجتماع  وضم 
المالية  وزارة  ع���ام  ووك��ي��ل  ع��ص��ر،  منير 
والتخطيط المكلف بتسيير الوزارة االستاذ 
امراجع غيث، اضافة الى رئيس مجلس ادارة 

حسين،  محمد  حسين  الدكتور  الموسسة 
واعضاء مجلس االدارة السيد فوزي فرج، 
والسيد عزالدين المنفي، وعصام ارجيعة.

االص���ول  متابعة  االج��ت��م��اع  خ���الل  وت���م 
وحصر  بالموسسة  الخاصة  والحسابات 

فيما  ل��ه��ا،  التابعة  والممتلكات  االص���ول 
خلص االجتماع الى ضرورة االستمرار في 
مع  االج��راءات  وتنسيق  القانونية  المتابعة 
يعزز  بما  المالية  ووزارة  االقتصاد  وزارة 

عمل الموسسة محليا ودوليا.

رئيس مجلس الوزراء يبحث آلية لتوصيل المياه لمناطق شرق وجنوب شرق بنغازي

رئيس مجلس الوزراء يتابع أوضاع المهجرين من المنطقة الغربية 

رئيس مجلس الوزراء يطلع على الوضع الصحي للبالد

رئيس مجلس الوزراء يناقش أوضاع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين

مجلس أمناء المؤسسة الليبية لالستثمار يعقد اجتماعه األول للعام الحالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يبحث سير العمل األمني 
في ليبيا خالل اجتماع مع وزير الداخلية 

رئيس مجلس الوزراء يبحث ملف استقبال 
المهجرين من مدن غرب ليبيا في بلدية بنغازي
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بالحكومة  المطارات  مصلحة  أعلنت 
البدء  الماضي  الخميس  ي��وم  الليبية 
جديدة  ركاب  صالة  إنشاء  مشروع  في 
ب��م��واص��ف��ات ع��ال��م��ي��ة ب��م��ط��ار ط��ب��رق 

الدولي.
ال��ش��رك��ة  أن  المصلحة  وأوض���ح���ت 
الشركات  إحدى  للمشروع هي  المنفذة 
اإلي��ط��ال��ي��ة ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ال��ب��ن��اء 
الحديثة،  ال��م��ط��ارات  وب��ن��اء  والتشييد 
بكافة  ال��ص��ال��ة  ان��ش��اء  على  وستعمل 
حديث  وبتصميم  وملحقاتها  مرافقها 
متر   2000 تبلغ  اجمالية  بمساحة 

مربع.
مصلحة  أعلنت  ذات���ه  ال��س��ي��اق  وف��ي 
المطارات البدء في مشروع إنشاء برج 

مراقبة بمطار مرتوبة المدني.

قامت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس 
على محالت  تفتيشية  بحملة  بنغازي  البلدي 
التجارية  واألن��ش��ط��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��م��واد  بيع 

المختلفة .
الحرس  لجهاز  اإلعالمي  المركز  وبحسب 
منتهية  م��واد  ضبط  تم  فقد  بنغازي  البلدي 
ال  محالت  ومخالفة  ومصادرتها،  الصالحية 
تم  حيث  صحية،  وشهادات  تراخيص  تحمل 
قفل بعض المحالت بالشمع األحمر، وإحالة 

المخالفين إلى مكتب المخالفات.

نقل  سفينة  البحري  بنغازي  ميناء  استقبل 
المالحي  الوكيل  سباغنا«  »غراند  السيارات 

لشركة ميار ليبيا للتوكيالت المالحية.
سيارة   427 متنها  على  السفينة  وحملت 
وشاحنة قادمة من السوق األوروبية، حسب بيان 
إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك، يوم الثالثاء الماضي.
سفينتي  الميناء  استقبل  الماضي،  واألح��د 
حاويات على متنهما 737 حاوية، هما السفينة 
أعالي  عبر  شركة  المالحي  الوكيل  »ل��وت��س« 
 352 وعليها  المالحية،  للتوكيالت  البحار 
»ليدي  والسفينة  مختلفة،  وسلع  بضائع  حاوية 
حلوم« في الميناء، وهي تابعة للوكيل المالحي 
المالحية،  للتوكيالت  المتوسط  البحر  شركة 

وتحمل 385 حاوية بضائع مختلفة.

ق��ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الخدمات  ل��ش��ؤون  ال����وزراء 
الدكتور  الليبية  بالحكومة 
ع��ب��دال��س��الم ال���ب���دري ي��وم 
األربعاء الماضي في تصريح 
خ���اص ل��ق��ن��اة ف��ض��ائ��ي��ة إن 
كان  خالفا  أنهت  الحكومة 
قائما مع إدارة مصرف ليبيا 
بنغازي، مؤكدا  المركزي في 
مرتبات  ص��رف  مسألة  أن 
شهر  عن  الحكومة  موظفي 
م��اي��و ستتم خ��الل األس��ب��وع 

المقبل .
وش������دد ال����ب����دري خ���الل 

تصريحه على أن المؤسستين 
ت��ع��م��الن ف��ي إط���ار ال��ت��ع��اون 
المقدمة  الخدمات  لتحسين 

للمواطنين.
وأش����ار ال���ب���دري إل���ى أن 
وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة 

ك���ورون���ا وف����رت م���ن خ��الل 
ال��ت��ي خصصت  ال��م��ي��زان��ي��ة 
ل��م��واج��ه��ة ال��وب��اء ال��م��ق��درة 
م��واد  دي��ن��ار  مليون  ب����300 
صحية  ومستلزمات  تعقيم 
العزل  لمراكز  طبية  وم��واد 
في المستشفيات مؤكدا في 
ذات��ه صعوبة حصر  ال��وق��ت 
ما تم صرفه مبينا أن األمر 
وفقا  الح��ق��ا  ح��ص��ره  سيتم 
ومؤكدا  ال��ص��رف  لضوابط 
ف���ي ال���وق���ت ذات����ه ت��واص��ل 
العمل لضمان السيطرة على 

الوباء.

والثروة  ال��زراع��ة  وزي��ر  بحث 
بالحكومة  والبحرية  الحيوانية 
يوم  ال��زي��دان��ي،  حسن  الليبية، 
ممثلين  مع  الماضي،  الخميس 
عن مجلس إدارة المركز الوطني 
آلية  الزراعي،  والحجر  للوقاية 
مكافحة سوسة النخيل الحمراء.
وت����ن����اول االج���ت���م���اع ال����ذي 

بنغازى  في  ال���وزارة  بمقر  عقد 
والخطة  المركز،  أعمال  متابعة 
اآلف��ات  لمكافحة  الموضوعة 
ال����ت����ي ت���ص���ي���ب ال��م��ح��اص��ي��ل 
العراقيل  إلى  إضافة  الزراعية، 
أعمال  تواجه  التي  والصعوبات 
المركز، ووضع الحلول المناسبة 

لها للرفع من كفاءة األداء.

ق������ال رئ����ي����س ال���غ���رف���ة 
االق���ت���ص���ادي���ة ال��م��ص��ري��ة 
ال��ج��راري،  إبراهيم  الليبية 
إن  الماضي،  الخميس  ي��وم 
ال��ب��اخ��رة “س��ي��ران��و” وصلت 
إلى ميناء طبرق، وعلى متنها 
بينها  مختلفة  وبضائع  سلع 
تنظيف  وم��واد  غذائية  مواد 
م���س���ت���وردة ج��ل��ه��ا ل��ص��ال��ح 

ال��ق��ط��اع ال���خ���اص، وت��ق��در 
بآالف األطنان.

وأوض�����ح ال����ج����راري، في 
العمل  أن  تلفزيوني،  تصريح 
متواصل  ط��ب��رق  ميناء  ف��ي 
استمرار  إطار  ضمن  ويأتي 
بين  التجاري  بالخط  العمل 
دشن  وال���ذي  وليبيا  مصر 
أن  مبينا  شهرين،  نحو  قبل 

يستقبل  ام��س��اع��د”  “معبر 
من  المستوردة  السلع  يوميا 
طريق  ع��ن  مصر  جمهورية 
ال��م��ن��اول��ة م���ن ال��ش��اح��ن��ات 
الشاحنات  إل���ى  ال��م��ص��ري��ة 
الحدودية،  بالمنطقة  الليبية 
يوميا  شاحنة   100 ب��واق��ع 
م��ح��م��ل��ة ب��س��ل��ع وب��ض��ائ��ع 

مختلفة.

مدينة  عن  ال��ن��واب  مجلس  عضو  عقد 
تراغن محمد إبراهيم، مع رئيس المجلس 
ال��ت��س��ي��ي��ري ت���راغ���ن، وأع���ض���اء ورؤس����اء 
المكاتب ومراقبي القطاعات في المجلس، 
اجتماعا تشاوريا تنسيقيا ُخصص للوقوف 
المواطن  التي تواجه  على أهم الصعوبات 
في البلدية، وسير العمل داخل المؤسسات 

الخدمية.
وعرض رئيس المجلس التسييري تراغن 
العمل  مستجدات  آخر  المجلس،  وأعضاء 
اإلداري والميداني الخدمي وأهم المعوقات 

التي تواجه العمل في بلدية تراغن.
والقطاعات،  المكاتب  مديرو  أطلع  كما 

الصعوبات  على  إبراهيم،  محمد  النائب 
التي لم تضع لها الحكومة الليبية أي حلول 

مما فاقم معاناة المواطن في البلدية.
البلدية  النواب عن  وتعهد عضو مجلس 
أمام  والمقترحات  الصعوبات  كامل  بوضع 

لمحاولة  الليبية  والحكومة  النواب  مجلس 
ح��ل��ح��ل��ة ب��ع��ض اإلش���ك���ال���ي���ات ل���ع���دد من 
القطاعات في بلدية تراغن بحسب األولوية 
وإمكانيات  ميزانيات  م��ن  ال��م��ت��اح  ووف���ق 

الحكومة.

أص�������در رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ص��ن��دوق  ع���ام  وم��دي��ر  إدارة 
إدريس  االجتماعي  الضمان 
تعليماته  المبروك،  حفيظة 
بصرف معاشات المتقاعدين 
عن  بالصندوق  والموظفين 
ش���ه���ري ي��ول��ي��و وأغ��س��ط��س 

مقدًما.
وج����اء ذل���ك ف���ي - ك��ت��اب 
اإلدارات  لمديري  م��وج��ه   -

ومديري  بالصندوق،  والفروع 
الضمانية،  الخدمات  مكاتب 
وال���ذي ط��ال��ب فيه ب��ض��رورة 
العمل على صرف المعاشات 
يوليو  شهر  ع��ن  وال��م��رت��ب��ات 
يوليو   20 ي��وم  قبل  م��ق��دًم��ا 
الُمقبل، مع األخذ في االعتبار 
أقساط  خصم  تفعيل  ع��دم 
ال��ُس��ل��ف م���ن ال��م��ت��ق��اع��دي��ن 
وموظفي الصندوق، ومعاشات 

شهر أغسطس يوم 20 يوليو 
كحد أقصى، وذلك للمساعدة 
المالية  النفقات  تحمل  على 
خالل  المعيشية  والصعوبات 
ه���ذه األش��ه��ر ب��ال��ت��زام��ن مع 
حلول عيد األضحى المبارك. 
المتقاعدين  معاشات  صرف 
الضمان  ص��ن��دوق  وم��وظ��ف��ي 
يوليو  شهري  عن  االجتماعي 

وأغسطس مقدًما

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات: مرتبات القطاع الحكومي ستصرف األسبوع المقبل

وزارة الزراعة تبحث آلية مكافحة سوسة النخيل الحمراء

حركة تجارية نشطة بين ليبيا ومصر

عضو مجلس النواب عن مدينة تراغن يعقد اجتماعا للوقوف على أهم الصعوبات في المدينة

صرف معاشات المتقاعدين وموظفي صندوق الضمان االجتماعي عن شهري يوليو وأغسطس مقدًما

البدء في مشروع إنشاء صالة ركاب 
جديدة بمطار طبرق الدولي

جهاز الحرس البلدي بنغازي يقوم بحملة 
تفتيشية على األنشطة التجارية

ميناء بنغازي يستقبل سفينة على متنها 
427 سيارة وشاحنة أوروبية
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بلدية  عميد  من  كال  اجتماع ضم  ُعقد 
درنة المستشار عبد المنعم الغيثي وبعض 
اعضاء لجنة االستقرار درنة مع مؤسسات 
األندية  ورؤس��اء  بدرنة  المدني  المجتمع 
وم��دي��ر ج��ه��از ال��ح��رس 
ال��ب��ل��دي درن�����ة وم��دي��ر 
ال��رق��اب��ة اإلداري����ة درن��ة 
وم��دي��ر ش��رك��ة األش��غ��ال 
مكتب  وم���دي���ر  ال��ع��ام��ة 
الشؤون االجتماعية درنة 
العامة  والنظافة  الخدمات  شركة  ومدير 
ومدير محطة التحلية درنة وذلك من اجل 
العامة  النظافة  خدمات  مستوي  من  رفع 

في درنة
وال��ه��دف م��ن ه��ذا االج��ت��م��اع » شركة 
ل��الط��الع علي اخر   « ال��ع��ام��ة  ال��خ��دم��ات 
المتعلقة  ال��ح��ل��ول  إلي��ج��اد  المستجدات 
وكيفية  المتراكمة  القمامة  من  بالمدينة 

ايجاد الحلول المختصة 
في  بالبدء  ال��ق��رار  االج��ت��م��اع  ويلخص 
مدينة  تخص  عامه  شاملة  بنظافة  العمل 
درنة بمبادرة وبمشاركة مؤسسات المجتمع 

درنة وذلك للحفاظ علي مدينة درنة.

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  عقد 
اجتماع  بوالخطابية  ف��رج  السيد  طبرق 
التجاري  للمصرف  العامة  اإلدارة  هام مع 
الجديد  الفرع  افتتاح  لمناقشة  الوطني 
الطبي  ال��م��رك��ز  ب��ج��وار 
وتذليل كل الصعاب التي 

تواجه إدارة المصرف .
مدير  االجتماع  حضر 
مصلحة األمالك ومدير 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ران��ي 
ومدير مركز طبرق الطبي وشركة الكهرباء 

ومدير مكتب المشروعات بالبلدية .
وس���وف ي��ق��دم ال��م��ص��رف ال��ج��دي��د كل 
يحتاجها  ال��ت��ي  ال��م��ص��رف��ي��ة  ال��خ��دم��ات 

المواطن بمدينة طبرق.

بنغازي  بلدية  ب���دأت 
ف�����ي أع�����م�����ال ص��ي��ان��ة 
وتوسعة ورصف المدخل 
ال��ج��ن��وب��ي ل��ل��ب��ل��دي��ة من 
ال����ط����ري����ق ال�����دائ�����ري 
ال��ع��اش��ر إل����ى ال��ط��ري��ق 
)من  الخامس  ال��دائ��ري 
ط����ري����ق س����ي����دي ف���رج 
الدائري  الطريق  تقاطع 
ال���خ���ام���س م����ع ش����ارع 

السودان ُمفترق الشرطة 
ال���ع���س���ك���ري���ة ب��م��ن��ط��ق��ة 
بوهديمة ( ،وذلك بطول 

وبعرض   ) كم   8،600(
ع��دد  تنفيذ  م��ع   ) )7م 
اثنان ُجزر دوران وسطية 

المعمار  ش��رك��ة  تنفيذ 
ل���ل���م���ق���اوالت وإش�����راف 
م��ك��ت��ب ال���م���ش���روع���ات 

بالبلدية.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن 
األع����م����ال ضمن  ه����ذه 
مشاريع إعادة االستقرار 
برئاسة  بنغازي  لمدينة 
ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س 
ال����س����ي����د/ ع���ب���دال���ل���ه 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال��ث��ن��ي 
الخدمات  توفير  بهدف 

األساسية للمواطنين.

علي  األستاذ  البيضاء  بلدية  عميد  التقى 
أوليفر  ال��س��ي��د  األل��م��ان��ي  بالسفير  حسين 
اوفتشيا االربعاء الماضي بمقر رئيس مجلس 

النواب المستشار عقيلة صالح ببلدية القبه.
كيفية مساعدة  االجتماع حول  وكان محور 
البلدية لتعزيز التنمية االقتصادية المحلية عن 
الخاصة  الصغرى  المشاريع  مبادرات  طريق 
التحتية  البنية  إصالح  على  والعمل  بالشباب 

لألندية والمقرات الترفيهية داخل البلدية.
وأكد أوفتيشا على دور المرأة في المشاركة 
على  بالعمل  مناسبة؛  بيئة  توفير  وض���رورة 
بالتدريب ومركز خاص  إنشاء مقرات خاصة 

بالمرأة.
جهود  حسين  علي  األس��ت��اذ  ثمن  وب���دوره، 
السلطات  دور  تعزيز  ف��ي  األلمانية  ال��دول��ة 
المحلية، مؤكًدا على نيته تعزيز عالقة البلدية 
بكل الجهات التي بدورها أن تنجح عمل البلدية 

المدني،  المجتمع  مؤسسات  إش���راك  عبر 
إضافة إلى الفئات التي ذكرها السيد السفير 
بين  مشتركة  نشاطات  عبر  والمرأة  كالشباب 

البلدية والمؤسسات داخل البلدية.
تتطلع  ال��ت��ي  ال��م��س��اع��دات  وم���ن ض��م��ن 
البلديه  لدعم  لتقديمها  األلمانية  الجمهورية 
تدريب وتطوير كادر الجهاز اإلداري للمجلس 

البلدي لزيادة كفاءة وأداء األجهزة المحلية .

وفي نهاية اللقاء، دعى عميد بلدية البيضاء 
سفير ألمانيا إلى زيارة بلدية البيضاء، والقت 
دعوته ترحيبا من السيد السفير وذلك سيكون 

.GIZ بحضور المنظمة األلمانية للتطوير
ويذكر بأن هذا اللقاء جاء بطلب من السيد 
السفير أثناء زيارته للقائد العام المشير خليفة 
حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة 

صالح على التوالي . 

بلدية  ب���دي���وان  ُع��ق��د 
ج��ال��و م��س��اء ي��وم األح��د 
طارئ  اجتماع  الماضي 
القادمين  أه��ل��ن��ا  ب��ش��أن 
ليبيا  غ��رب  مناطق  م��ن 
وج�����اء ه����ذا االج��ت��م��اع 
بدعوة من السيد محمد 
المجلس  رئيس  اشكينه 
جالو  لبلدية  التسييري 

ضم كاًل من:
يحي  عبدالله  السيد 
مخاتير  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 

المحالت
العلواني  جابر  السيد 
م��دي��ر م��ك��ت��ب ال��ش��ؤون 

االجتماعية جالو
السيد يحمد بو شقمه 

الخدمات  مراقبة  مدير 
المالية جالو

الفتاح  عبد  األف��ن��دي 
أح���م���د م����ع����اون م��دي��ر 

مديرية أمن جالو
عزات  عبدالهادي  د. 
ع����ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة 
االس��ت��ش��اري��ة ال��ف��رع��ي��ة 

لمكافحة وباء كورونا
حممو  ع��ل��ي  ال��س��ي��د 

رئ��ي��س م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 
التطوعي جالو

امهنى  محمد  السيد 
م��دي��ر م��ك��ت��ب ص��ن��دوق 

الزكاة بجالو
السيد فتحي الكيالني 
م��دي��ر م��ك��ت��ب األوق����اف 

وشؤون الزكاة الواحات
السيد امهيدي مسعد 
عن الهالل األحمر جالو

ال��س��ي��د ع��م��ر ال��ف��ار 
مؤسسات  تنسيقية  عن 
ال���م���ج���ت���م���ع ال���م���دن���ي 

الواحات
وت����م ع��ل��ى أث����ر ه��ذا 
لجنة  تشكيل  االج��ت��م��اع 
ال���ن���زوح  أزم������ة  إدارة 
ب��رئ��اس��ة م��دي��ر ال��ش��ؤون 
االج���ت���م���اع���ي���ة ج���ال���و 
الجهات  ك��ل  وب��ع��ض��وي��ة 

ال����ح����اض����رة م��ه��م��ت��ه��ا 
المالئم  المسكن  توفير 
واالع����اش����ة وال���رع���اي���ة 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ك��ل ض��ي��وف 
هذه  خ��الل  جالو  مدينة 
هذه  وستباشر  المرحلة 
اعتباراً  مهامها  اللجنة 

من يوم االربعاء
وم����ن ج��ه��ت��ه ي��ن��اش��د 
ال��م��ج��ل��س ال��ت��س��ي��ي��ري 
ل���ب���ل���دي���ة ج����ال����و ك��اف��ة 
مع  بالتواصل  المواطنين 
بخصوص  اللجنة  ه��ذه 
اج����������راءات ال��ت��س��ك��ي��ن 
وت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دات 
تنشره  م��ا  وف��ق  العينية 

من متطلبات.

بإيعاز من السيد عبدالجليل 
خضري مدير ادارة الخدمات 
مع  وبتنسيق  سبها  الصحية 
التابعة  التام  التواصل  محطة 
الوقود  لتوزيع  الراحلة  لشركة 
ت���م ت���زوي���د ك���اف���ة س���ي���ارات 
التابعة  واالستجابة  االسعاف 

الصحية  الخدمات  ادارة  الى 
وف�����رق ال���رص���د وال��ت��ق��ص��ي 
التنفسية  االم���راض  وع��ي��ادة 
ومركز العزل الصحي بالوقود 
المكلفين  مهامهم  اداء  ألجل 
ب��ه��ا وت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��اب فى 

مجابهة وباء الكورونا.

والمستلزمات  ال��ص��ي��دل��ة  مكتب  اف���اد 
الشاطئ  الطبي  االم��داد  بمكتب   ، الطبية 
شحنة  وص��ول  ع��ن  الصحة  لقطاع  التابع 
ادوية السكر من مكتب امداد فرع فزان عن 

 ، R ، N ،70\30 شهر2020/6 وهي نوع
النتوس ، والقلم 30\70 حيث لكل مريض 
حقنة و 10 اسرينقات حيث تم توزيعها على 

المراكز الصحية بمنطقة وادي الشاطئ 

بلدية بنغازي تقوم بأعمال صيانة وتوسعة المدخل الجنوبي طريق سيدي فرج بوهديمة

عميد بلدية البيضاء يلتقي السفير األلماني في ليبيا

تشكيل لجنة إدارة أزمة النزوح برئاسة مدير الشؤون االجتماعية بجالو

الخدمات الصحية بسبها تزود سيارات اإلسعاف الخاصة بعمليات الرصد والتقصي بالوقود

وصول شحنة أدوية السكر من مكتب امداد فزان 
إلى المراكز الصحية بوادي الشاطئ

 الغيثي يجتمع بأعضاء لجنة االستقرار للرفع من 
مستوى خدمات النظافة العامة بمدينة درنة

استعداد الفتتاح الفرع الجديد بالمدينة قريبا
بوالخطابية يجتمع بإدارة مصرف 

التجاري الوطني بطبرق
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جمتمع مدني

ضم  اج��ت��م��اًع��ا  ط��ب��رق،  ببلدية  عقد 
طبرق  البلدي  المجلس  عضو  م��ن  ك��ل 
درن��ة  ل��إلغ��اث��ة  الليبية  ال��ه��ي��أة  وع��ض��و 
األستاذة فريحة درهاب، ومكتب الشؤون 
ترهونة،  وراب��ط��ة  ط��ب��رق،  االجتماعية 
وناشطين  المدني،  المجتمع  ومنظمات 

وإعالميين.
عقد  ال��ذي  االجتماع  خالل  وتم  هذا 
يوم الحد الماضي، مناقشة آلية استقبال 
الغربية،  المنطقة  من  النازحة  العائالت 
التعليمية  المؤسسات  من  عدد  وتجهيز 
ح��ال ت��وف��ر ال��دع��م ال����الزم، إل��ى جانب 
الخير،  وأهل  المحلي  المجتمع  إشراك 
في تقديم المساعدات، ووضع آلية عمل 

مشتركة. 
كما تم خالل االجتماع االتفاق على 
حصر العائالت وتسجيلها في منظومة 
خ��اص��ة بعد ت��زاي��د ع��دد ال��ع��ائ��الت، 
حيث وصل خالل 24 ساعة الماضية 
وه��م عند عائالت  ع��ائ��الت،  إل��ى 8 

مستضيفة. 

بالهيأة  ال���ط���وارئ  ف��ري��ق  ب��اش��ر 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��إلغ��اث��ة وال��م��س��اع��دات 
اإلن��س��ان��ي��ة ف��رع درن���ة، ف��ي توزيع 
المساعدات على األسر النازحة من 
المنطقة الغربية في مدينة البيضاء 

الشؤون  مكتب  ل��دى  والمسجلين 
االجتماعية البيضاء.

عمليات  في  الفريق  باشر  وق��د  ه��ذا 
التوزيع المساعدات بداية من مساء يوم 
 »120« ع��دد  على  الماضي،  الخميس 

فرع  األحمر  الهالل  مع  بالتنسيق  عائلة 
ومنظمة  اليونيسيف،  ومنظمة  البيضاء، 
من  والمقدمة   ،oiM الدولية   الهجرة 
التابع   WFP العالمي  ال��غ��ذاء  برنامج 

لألمم المتحدة. 

وقعت وزارة التعليم بالحكومة 
الليبية اتفاقية تفاهم مع منظمة 
األكتد »أحد الشركاء الرسميين 
اليونيسيف«  لمنظمة  بليبيا 
بيتي«  »م��رك��ز  م��ش��روع  لتنفيذ 
ومشروع » المساحات الصديقة 

األمنة » .
المشاريع  هذه  تنفيذ  وسيتم 
ال��خ��دم��ة  إدارة  خ�����الل  م����ن 
وال��ذي  والنفسية،  االجتماعية 
وأنشطة  برامج  عدة  يستهدف 
والتوعية  ال��ت��دري��ب  بينها  م��ن 

والدروس التعليمية .

برامج  تقديم  في  وسيُشارك 
واالجتماعي  النفسي  ال��دع��م 
االجتماعيين  االختصاصيين 
والُمرشدين النفسيين بالمناطق 
ال��م��س��ت��ه��دف��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا 

المشروع و الراغبين في ذلك .
وك���م���ا ي��س��ت��ه��دف م��درس��ة 
بنينة،  تعليم  ُمراقبة  في  واحدة 
تعليم  مراقبة  ف��ي  ومدرستين 
بنغازي )منطقة الليثي و منطقة 

اللثامة( .
ه�����ذا وق�����د ح���ض���ر ت��وق��ي��ع 
امحمد  نادية  السيدة  االتفاقية 
الخدمة  إدارة  م��دي��ر  البكوش 
االجتماعية والنفسية، والدكتور 
مدير  المحجوبي  النصر  سيف 
ب��وزارة  ال��دول��ي  التعاون  مكتب 
الزياني  جمال  والسيد  التعليم، 
وُممثل  العامة  العالقات  مدير 
واألس��ت��اذة  بنغازي،  في  االكتد 
مسؤولي  كبيرة  حمادي  أسماء 
في  اكتد  بمكتب  الطفل  رعاية 

بنغازي .

الليبية لإلغاثة فرع درنة ُتباشر في توزيع المساعدات على 
األسر النازحة من المنطقة الغربية في البيضاء

توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة التعليم بالحكومة الليبية ومنظمة األكتد

اجتماع في طبرق استعداًدا الستقبال 
العائالت النازحة من المنطقة الغربية
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ثقافة

مجلة الليبي توثق للك�ورون��ا

قراءة في ديوان )صديقة الشيطان(*

الديوان - موقع بلد الطيوب االلكتروني
الليبي،  صدر العدد 17 من مجلة 
للحدث  موثقا  2020م،  مايو  لشهر 
جائحة  غالفه،  على  األه��م  العالمي 
تحت   ،)19 )كوفيد  كورونا  فيروس 
من  األف��واه(،  مكمم  )كورونا..  عنوان 
التشكيلي  للفنان  فني  عمل  خ��الل 
الفلبيني “سي جي ترينداد”، المعنونة 
العدد  واحتو  هذا  األقنعة(.  )تواصل 
في حوالي 100 صفحة  ج��اء  ال��ذي 
الثقافية  الموضوعات  من  مجموعة 

واألدبية.
م���ن خ���الل )إب����داع����ات( رص���دت 
الليبي  التشكيلي  الفنان  رؤية  المجلة 
لتأثير جائحة الكورونا على اإلنسان، 
ح��ي��ث اس��ت��ض��اف��ت ال��م��ج��ل��ة ك���ل من 
الذيب”،  التشكيلين؛ “محمد  الفنانين 

“محمد األمين”.
تحت عنوان )الجائحة في عيونهم(، 
استطالعها  ال��ل��ي��ب��ي  م��ج��ل��ة  ن��ش��رت 
الذي  الكورونا،  جائحة  حول  الخاص 
وانطباعات  آراء  خالله  م��ن  قدمت 
الليبيين  ال��م��ب��دع��ي��ن  م��ن  مجموعة 

والعرب، في ظل الكورونا.
الخاص  حضورها  الشعبي  للشعر 
اإلذاع��ي  هو  فها  الكورونا،  زم��ن  في 
برنامج  ب��وش��ن��ة” ص��اح��ب  “اح��م��ي��دة 
)ش��ع��ب��ي��ات(/ ي��رص��د ت��ح��ت ع��ن��وان 

االحتجاج(  يرفض  الشعبي  )الشعر 
في  الشعبيون  ال��ش��ع��راء  رص��د  كيف 
الحظر  وت���أث���ي���رات  م��ظ��اه��ر  ل��ي��ب��ي��ا 
وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي ال���ذي فرض 
لنتشار  االحترازية  اإلج��راءات  ضمن 

هذا الفايروس.
الكورونا،  زم��ن  في  الطيران  وع��ن 
مقاله  تحت  النويصري  “رام��ز  يكتب 
ال��م��ع��ن��ون )ال���ط���ي���ران ف���ي م��واج��ه��ة 
الجائحة  هذه  آثار  راصدا  الكورونا(، 

على صناعة الطيران العالمية.
الغيثي”  الصالحين  “حامد  الكتب 
ي��رص��د ن���ب���وءة ال���روائ���ي ال��م��ص��ري 
“أحمد خالد توفيق” بانتشار فيروس 
ال��ك��ورون��ا، م��ن خ��الل رواي��ت��ه )شربة 

الحاج داود(.
يكتب  وال������درس،  ال��خ��ف��اش  ع���ن 
عن  عمران”  علي  “عبدالله  الدكتور 
كما  ال��ذي  درس���اً(  يلقننا  )ال��خ��ف��اش 
الرئيسي  السبب  أنه  التقارير  تقول 
هذه  وضع  وكيف  الكورونا،  لفيروس 
الحيوان النظام الصحي العالمي على 

المحك.
تاريخ  ف��ي  )األوب��ئ��ة  ع��ن��وان  تحت 
ليبيا( يكتب الدكتور “حسن المغربي” 
الميالد،  قبل   430 العام  من  بداية 

وحتى العصر الحديث.
وعن األوبئة يكتب الباحث “امراجع 

ال��س��ح��ات��ي” ت��ح��ت ع��ن��وان )األوب��ئ��ة 
وكيف  العالمي(،  األدب  في  وتأثيرها 
خ��الل  م���ن  اآلداب  ه���ذه  رص��دت��ه��ا 

األعمال األدبية واإلبداعية.
“رمضان  يكتب  الوباء  تغول  وع��ن 
منطقة  في  األوبئة  تفشي  العوامي”، 
تاريخي،  رص��د  في  أفريقيا،  شمال 

ألثار هذه األوبئة.
بوعجيلة”  “محمد  نص  )لوتشيا( 
فيها  يستريح  ال��ت��ي  ال��واح��ة  بمثابة 

القارئ.
البشرية، تكت  والنفس  عن األزمة 
“منار عبدالعاطي” مقالتها )في شارع 

هو  الشاعر  تفاسير  عن  الكورونا(، 
هذه الجائحة.

فلسطين  من  محمد”  حج  “ف��راس 
للمشهد  )س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا  ع��ن  يكتب 
ال��ل��غ��وي(، م��ت��وق��ف��ا ع��ن��د ال��ق��ام��وس 
التحذير  لحملة  والمصاحب  الجديد 

من فيروس الكورونا.
ن��ص )ال���زم���ن ال��ص��ع��ب( أو زم��ن 
“ثريا  الشاعرة  ترصده  كما  الكورونا 
“أيمن  يكتب  األردن  وم��ن  دروي���ش”. 
دراوشة” عن الكورونا بعنوان )الموت 
سيحكم  وكيف  الصين(.  من  ال��ق��ادم 
بني  “سماح  للتونسية  العالم  كورونا 
داود”، وعن الرسول الجديد تكتب من 
الجزائر “سحر القوافي”. وعن )ثقافة 
الوعي الوقائي من األوبئة في التشريع 
اإلسالمي( تكتب “نجاة علي صوشة” 
من الجزائر. ويسأل الكاتب المصري 
)الحجائحة  هل  حسانين”  “محمود 
وم��ن مصر  ن��ب��وءة؟(،  أم  مؤلف  خيال 
أي���ض���ا ي��ك��ت��ب “ص�����الح ال���ش���ه���اوي” 
)وصفة المرض وتشخيصه في الشعر 
العربي(. ومن ترجمة “أحمد منصور” 
وعن  ال��ع��دوى(.  حكايات  )واق��ع  نقرأ 
الحرب والمرض يكتب الكاتب “محمد 
شفا  )على  مصر  من  محمود”  عطية 

حفرة من الحب المريض(.
تكتب  منصور”  “عواطف  الدكتورة 

الفني  )اإلب����داع  ع��ن  أول  ج��زء  ف��ي 
ف���ي خ��ض��م األوب����ئ����ة(، وع���ن ت��اري��خ 
“محمد  يكتب  المغرب  ف��ي  األوب��ئ��ة 
العيساوي” بعنوان )إبان فترة الحماية 
الفرنسية 1912-1956م.. األوبئة 
وترصد  المغرب(.  في  والمجاعات 
“ه��ب��ة ال��ح��ف��ن��اوي” م��ن مصر )أش��د 
تاريخ  ف��ي  فتكاً  واألوب��ئ��ة  ال��ج��وائ��ح 
البشرية(، وبعنوان )أربع طرق للقضاء 
على كورونا( يكتب المصري “د.أحمد 
عزيز”، وعن الكورونا وكوليرا هاييتي 
من  ي��س��ري”  “م��ن��ى  ت��ك��ت��ب   2010
تكتب  الصحي  الحجر  وع��ن  مصر. 
من تونس “فتحية الهاشمي” مقالتها 
الذات  استدراج  للسيدة ك..  )شكرا 
يكتب  العراق  وم��ن  معها(.  للتصالح 
“ص��ب��اح محسن ك��اظ��م” ع��ن أه��وال 

الكورونا.
خ��ت��ام ال��ع��دد ج��اء ب��إم��ض��اء مجلة 
ملف  ع��ن  مقتضب  وح��دي��ث  الليبي، 

الكورونا.
)الليبي(  مجلة  أن  بالذكر،  الجدير 
م��ج��ل��ة ش��ه��ري��ة ث��ق��اف��ي��ة ت��ص��در عن 
مؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس 
النواب الليبي، يرأس تحريرها الدكتور 
تحريرها  وتدير  ب��ودوارة”،  “الصديق 
“سارة الشريف”، ويقوم بمهام سكرتير 

التحرير “عبدالناصر حسين”.

■ بقلم: فتحي بن عيسى
بالشعر  يعرف  م��ا  متذوقي  م��ن  لست  ب��داي��ة 
أسموه  وإن  ن��ث��ري،  كنص  معه  وأت��ع��ام��ل  ال��ح��ر، 
)قصيدة النثر(، وبالتالي فقراءتي للديوان ليست 
أفقهه،  ال  أمر  فهذا  الشعري،  باألسلوب  معنية 
مقصد  لفهم  محاولة  في  النص  أستنطق  وإنما 

المؤلف ورسالته.
م���روراً  ال��ع��ن��وان،  ث��م  للغالف،  تصفحي  منذ 
بالنص األول )موطأ قلم(، أدركت أني أمام نص 
ثائر على التفسير الذكوري للدين، تمارس صاحبة 
النص نقداً فكريا لموروثات تحولت بفعل التكرار 

والزمن إلى مسلمات دينية غير قابلة للنقاش.
)صديقة  ولماحاً،  ذكيا  ك��ان  العنوان  اختيار 
الشيطان(، إذ ورد في األثر منسوبا للنبي صلى 
ابن أبي شيبة في  الله عليه وسلم، وقد أخرجه 
مصنفه، والبيهقي في دالئل النبوة، واألصبهاني 
في األمثال أنه قال : )النساء حبائل الشيطان(، 

أي مصائد الشيطان.
كما ورد أيضا منسوبا له عليه الصالة والسالم 
قوله : )إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر 
والترمذي  مسلم  رواه  وقد  شيطان(،  صورة  في 

وأبو داود وأحمد.
وم��ن هنا ق��رع��ت )ه��ن��اء( أول ج��رس ص��ادم 
ال  المرأة  إن  طالما  ال،  لم  الشيطان(،  )صديقة 
تتقمص  للشيطان«،  »مصيدة  كونها  ع��ن  تعدو 
شخصيته ويتقمص شخصيتها، وفي تقديري اسم 
الكتاب أو الديوان جاء مستفزا للعقل يحثه على 
التدبر والفكر ليعود إلى األصول لنعلم عندها كم 

جنينا على الدين قبل أن نجني على المرأة.
وعززت )هناء( التي أرى أنها ال تقل رتبة عن 
من نطلق عليهم مفكرين ومبدعين، عززت فكرتها 

في طريقة اختيار غالفها وكيفية تصميمه.
أرضية سوداء اشارة إلى ظالمية الفكر الذي 
ننظر من خالله للمرأة، وفي هذا السواد صورة 
لشخصية تدير ظهرها لنا ترتدي لحافا تقليديا 
إلى  اش��ارة  في  البياض،  ناصع  بالرجال  خاصاً 
الدونية ال  النظرة  وأن  المرأة  أنصف  أن األصل 
عالقة لها باألصول وال بالرجولة وإنما هو الهوى.

ما أن تقلب الغالف حتى يواجهك غالف آخر 
الغالف األول نظنه  تُظهر شخصية من كان في 
رجال، فإذ به امرأة بهية الوجه وضاءة، في اشارة 
الرجل،  عن  منزلة  يقل  ال  كائن  المرأة  أن  إل��ى 

والمتغيرات  الثوابت  بين  يفرق  بأصوله  متمسك 
دون افراط أو تفريط.

اكتفت  وفيه  االه��داء،  إلى  ننتقل  الغالف  من 
)هناء( بالقول )أو الخيبات تهدى(.

رسالة  الثالث  الكلمات  بهذه  اختصرت  لقد 
ديوانها أو كتابها أو وهو األقرب في نظري )فكرها( 
بأن ما خطته على الورق هو آهات موجوع تحفه 
الشريعة  انصاف  فرغم  كل جانب،  من  الخيبات 
للمرأة إال أن السدنة ممن صبغوا الدين بصبغة 
بناره المرأة،  ذكورية جعلوا منه جحيما تصطلي 
فهي تقبل وتدبر في صورة شيطان، وهي حبائل 
الشيطان، وهي والشيطان في منزلة واحدة، واي 
خيبة أعظم من أن يخيب رجاؤك في انصاف من 

ترجو انصافه سبحانه وتعالى عما يصفون.
المعنون  األول  نصها  إل��ى  نلج  اإله���داء  م��ن 

ب�)موطأ قلم(
هذا النص في رأيي يمثل بداية أكثر من موفقة، 
فهي تقر بأن اإلنسان عندما يكتب يكون متحررا 
المجالسة  تفرضها  التي  القيود  م��ن  كثير  م��ن 
والمواجهة كالحرج والمجاملة، لهذا بدأت قائلة 

: )على الورق .. أكون عارية( والعري هي صفة 
الزمة للحقيقة والصدق.

قضيتها  في  الخوض  بصعوبة  تقر  إنها  كما 
)أمشي  بقولها  للدين(  الذكوري  التفسير  )خطر 
معركتها  تخوض  أنها  إل��ى  اش���ارة  ف��ي  حافية( 
أن  معلنة  لها،  حماية  أي  دون  والنقدية  الفكرية 
لب عملها الذي جمع بين النص االبداعي والنص 
أنها  التقاليد(، وأرى  السجالي هو قولها )أرشق 
استخدمت بعناية لفظة )الرشق( إلدراكها بصعوبة 
مكتفية  منها،  النهائي  التخلص  أو  التقاليد  هدم 
باستثارة تفكيرنا لنعيد النظر في المسلمات التي 

نشأنا عليها دون تفكير.
تقول  كما  الفكرية  المعركة  هذه  في  سالحها 
معلنة  حنجرتي(،  )ملء  وصرخة  وقافية(  )حبر 
رفضها )للقبيلة( حارسة التقاليد وراعية تفضيل 

الذكور على اإلناث.
أنها  نبهت  المتربصين  تربص  تخشى  وألنها 
ظاهر  عند  الوقوف  ينبغي  فال  المجاز(  )تتأبط 
الحرف  )أعتق  قائلة  فيه،  الغوص  وإنما  النص، 

وأثمل(.

بنفسها  ت��ع��رف  انتقلت  ال��م��ق��دم��ة  ه���ذه  م��ن 
وبديوانها فيما يشبه التمهيد بقولها أنها )صبية 
الشمس( والصبية مرحلة عمرية مفعمة بالحيوية 
تتوق للمعرفة، ال تقنعها المسلمات دون براهين، 
مقامها مقام خليل الله إبراهيم عندما طلب من 
أو  الله  فسأله  الموت،  يحيي  كيف  يريه  أن  الله 
ولكن  )بلى  الجواب  فكان  إبراهيم،  يا  تؤمن  لم 
عليه  ينكر  أو  الله  يوبخه  فلم  قلبي(،  ليطمئن 
حقه في المعرفة وطلب البرهان، وقدم له تجربة 

عملية.
تسطع  عندما  الحقيقة  فرمز  الشمس  أم��ا 
تنشر الضوء فنعرف الطريق، وتبث فينا الدفء 

فنطمئن.
أنها  به،  الناس  يعرفها  بما  نفسها  عرفت  ثم 
وتدبر في صورة شيطان، فقالت (صديقة  تقبل 
الشيطان(، لتتوجه لمن سيقرؤها بالقول )إن كنت 
وانغالقه،  الفكر  لظالمية  إشارة  العتمة(  تسكن 
بعيد عن سعة رحمة الله وطهارة القلب )ولست 
تحضر .. زواج السماء والبحر( اشارت بالسماء 
الحل  )فهو  للطهارة  وبالبحر  الله  رحمة  لسعة 
وبال  رحمة  بال  كان  فمن  م��اؤه(،  الطهور  طعامه 
إلى  اشارة  في  األفق(  ميالد  بذلك  )فاته  طهارة 
أن من  مؤكدة  المعاني.  في  والغوص  النظر  بُعد 
يوما..  تسمع  ف�)لم  النصوص  ظواهر  على  يقف 
مغازلة الريح القمح.. أهازيج الحفيف( عليه أن 
أن  وتمنت  )فامض(  بقولها  القراءة،  عن  يتوقف 
طرفك  (اغضض  قائلة  سبيلها  حال  في  يتركها 
عني، واستعذ بالله من الضوء وال تقرأني(، وهنا 
اقرأ سخرية فالله ال يستعاذ به من الضوء، وكأنها 
تقول لكم دينكم ولي دين، أو هنيئا لكم ضوؤكم 
فاتركوا لي ضوئي، وهنا كم تمنيت أن استخدمت 
ال  حقيقة  فهم  ال��ل��ه،  م��ن  ب��دال  )اآلل��ه��ة(  لفظة 
الله بها  الله وإنما يعبدون آلهة ما أنزل  يعبدون 

من سلطان.
لمن  المجال  تاركا  المواصلة  عن  قلمي  ألجم 
قراءته  له  تكون  ألن  )الفكر)،  ال��دي��وان  سيقرأ 
أخرى  زاوي��ة  أض��يء  أن  فكان غرضي  الخاصة، 
من زوايا قراءة النص والتعامل معه، وليكون في 
هذه القراءة )اإلنطباعية الخاصة بي( جوابا على 
سؤال متكرر لما تحمسُت للديوان ونشرته مكتبة 

الكون.
tieob.com نشر بموقع *
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أنين اللذة

لم تشأ تجريب وّدي
قد يؤدي للضياع

فنجوم الليل عندي
نار حّمى والتياع

هكذا قالت ُهنيده
بعدها خّف الدفاع

عندها أغفلت نفسي
ثمَّ عدت في صراع 
يا فتاة الوجد ما لي
من حديث الروح باع
تنهش األشواق قلبي

مثل أسنان الضباع
أنت في عينّي جذٌع
سلَّ قلبي كالُجداع
سال من نحره توٌت

خّض قلبي حين ذاع
سْربلْت عيني رموٌش

لعيوٍن في اتساع
ومضت تجري تقوُل
قدَّ سربالي الخداع
وأنا الصوفيُّ صرت

ذا فؤاد منك الع
ناوليني تمَر نخٍل

إن تمايلِت و ناع
إنَّ من ينظُر فيك

فيه جمر الخمر شاع
ثّم فّكرت قليال

إّن في األمر ابتداع
لو تموتين بجفني! 

أجعل األعين قاع
أنثر الكافور حّبا

ماع يسألوا،  قلت الدِّ
ندبة الحّب القديم

ماع ومصاٌب بالدُّ
عتمة في كّل قلب
دونها ماذا الشعاع

صاغه البعض وقوعا
وهو في األصل ارتفاع
إن يكن للحبِّ معنى
فهو عند الحّب ضاع

■ بقلم : محمد ساسي العياط

ِقَصتي َقصيرَة 
كانت َلَديِّ َصديقَة 

َتشَبُهني َكثيرًا 
أِحُبها أكثر ِمن ذاتي.. 

أهتُم ِبها 
وأقضي َوقتًا معها 

َخَذَلني الَزَمن . 
وأبَعَدني َعنها 

وأنتهى ُكل شيء َفجأًة ؟!! – 
ُكنا إثَنتان 

َنضَحك 
َنمزح 
َنمرح 

َنرِسُم َطريقًا ورديًا 
َوَنحلُم َمعًا 

ذلك الُحلم البريئ الجميل 
ُنراِقُب غروب الَشمس 

َمَع َتنهيدة 
َمَع موسيقى 

ُثَم َينَتهي الَوقت و

ََيمضي ِبُسرعة َكبيرة ؟! 
إنها َصديَقتي .. الَبعيدة 

أين ذاك الَصديق 
الذي َيَشُد على يدِي 

وقت ُضعفي وضياعي ؟ 
أين ذاك الَصديق 
الذي َيفهم ُحزني 

حيَن أجيَبُه:
أنا بَخير ؟! 

إلى صديقة  
■ بقلم : مريم الدلوي

يا ليبيا الَمصون

الحمدلله أنني لم أقرأ

ي�ا س�ائال

■ بقلم : رياض وريث 

■ بقلم : عالءالدين كويدير 

■ بقلم : عبدالرحمن إمنيصير

راو ركبها ،، ميمون 
و راهي ،، سفينة نوح

من كل نوع ،، و لون
فيها جروح ،، و نوح 

القول ،، ليه شجون 
والروح فاضت ،، موح 

و البوح ،، للمسجون 
مسجون ،، قلت انبوح 

يا ليبيا ،، المصون 
رانك ،، حمامة دوح

تملى الكون ،، إفنون 
تبريه ،، هالمجروح 

ينضح ،، معا األوزون 
باألمل ،، صاغ اصروح 

م الَيْم ،، للقطرون 
و إجدير ،، ال مطروح 

في الِقْل ،، و الكورون
في دّمها ،، المسفوح 

مارد ،، ِسِزّيْ ،، فرعون 
ع الهم ،، دار اطروح

شعبك ،، تحّدى الكون 
غّنى ،، إفعز الّنوح

عاش محمود والحمدلله طفولته كما يجب 
أن تعاش، طفولًة مملوءة بالحياة خالية من أي 
شيء هو عليه اآلن، كان أحياًنا طفاًل شقّيًا 
وأحياًنا  بريًئا،  ليبدو  الطبية  نظارته  يستغل 
ُمحترًما كل االحترام، وكان سارًقا من البقالة 
ونصاًبا على أمه ومزوًرا لتوقيعة والده. وما 
قّسمت  حياته  وجدنا  حتى  النظر  أمعنا  إن 
بأّنه  حلم  الفترات  من  فترة  ففي  لمراحل؛ 
سيكون العًبا عظيًما رغم أن قدميه اإلثنين 
كانتا يُسرى وال يمكنه مراوغة حتى نفسه وال 
يعرف الجري بالكرة والتمرير، وكان أصدقاءه 
يضعونه  وال  مدافًعا  يجعلونه  ل��ذا  يحّبونه 
ال��ن��ظ��ارات يصبح  ب��دون  ح��ارس مرمة ألن��ه 
شبه أعمى فيخافون عليه وعلى أنفسهم من 
الخسارة، وفي مرة وّزه الشيطان ووسوس له 
حلمه  ليحقق  التحدي  لنادي  الذهاب  فقرر 
الضائع، لم يجد هنالك إال السخرية والتهكم، 
وليس  كلها  للرياضة  يصلح  ال  أن��ه  اكتشف 
فقط كرة القدم ألنه لم يستطع أن يهرول مع 

أقرانه حتى، فهجرها غضبان أسًفا. 
على  جلس  المهزلة  ه��ذه  من  يومين  بعد 
طوار منزلهم ونسى كل شيء كأن شيًئا لم يكن، 

اللحظة  تلك  في  معه  يكونوا  لم  رفاقه  وألن 
سأل نفسه، ماذا لو كنت تاجًرا؟ وأوغل في 
أن  وق��رر  المائل،  حاله  على  فحزن  التفكر 
التجارة ويستفد من ذكاءه  يُشغل دماغه في 
-رغم أنه لم يكن ذكّيًا- فاتجه مباشرة إلى 
سوق الُطيور وبرم فيه لمدة أسبوعين ليعرف 
أسعار العصافير وأفضل الباعة المتواجدين 
هناك، كان في قمة االنتشاء، ونظر لمستقبله 
أسبوعين  بعد  ثقة،  بكل  المجال  ه��ذا  ف��ي 
منها  وأخ��ذ  صغيرة  نصبًة  أّم��ه  على  نصب 
خمسين ديناًرا، وذهب للسوق فاشترى بيهن 
جوز »باندة« وقفص مع التخفيض، وتحصل 
بيته  إلى  وع��اد  هدّية.  وشّرابة  صّباية  على 
مسرًعا مستعيًرا جانحي العصفور. في ليلة 
ذاك اليوم لم ينام، ظل جالًسا جوار القفص 
والسعادة ال تفارقه، وقد وضع خّطة عظيمة 
ينتظر  أن  يريد  ك��ان  فشلت،  كيف  ن��دري  ال 
الجوز إلى أن يدحي خمس دحيات، وتفقص 
منهن  واح��د  يبيع  ثم  يُكبرهن  ثالثة،  مّنهن 
وهكذا  الجديد  للجوز  القفص  به  ليشتري 
بّراكة  فيشتري  العدد  يكثر  أن  إلى  دواليك 
ويبيع األقفاص، ومن ثم يكبر العدد فيجعل 

إحدى ديار منزلهم بّراكة ويصبح أكبر تاجر 
الشرق  في  وربما  ليبيا  في  باندة  عصافير 
والعصفورة  شهر  مضى  لكن  كله،  األوس��ط 
فاستشار صديقه »سعد  »للبونية«  تدخل  لم 
على مسمى  اسًما  الفّسواي  وألن  الفّسواي« 
بالجرجير  فنصحه  ش���يء،  ك��ل  يعلم  ك���ان 
به  أُمر  ما  صاحبنا  ففعل  الماء،  في  والثوم 
الوصفة حتى  وما هو إال أسبوًعا على هذه 
واعتقد  البونية  في  تبيت  العصفورة  وج��د 
بالخبر،  الفسواي  وأبلغ  ففرح  تخرخط  أنها 
الفسواي هز حاجبيه ورفع األكتف وقال بكل 
من  الفسواي  وليتأكد  قتلك؟«  »م��ش  ب��رود 
وصفته ذهب معه للقفص ومسك العصفورة 
وأخذ يضع إصبعه على مؤخرتها لبحث عن 
ما إن كانت هناك بيضة أم أنها دخلت للبونية 
ألي سبب آخر. الفسواي لم يعرف ما الذي 
»نعم،  معه  وإجابته  أتى  قد  كان  لكنه  يفعله 
لمست دحية في بطنها« نظر للعصفور بكل 
لم  لألسف  لكن  محّيًيا،  له  وانحنى  احترام 
هرم  حتى  ا  مجدّدً للبونية  العصفورة  تدخل 
العصفور الذكر ومات، تعلم من هذه التجربة 
أنه ال يصدق الفسواي أبًدا وحزن قلياًل لكن 

حزنه لم يستمر يومين. اليوم الثالث من حزنه 
كان جمعة فسمع خطبة تقشعر لها األبدان، 
كان صوت الشيخ مجلجاًل والموضوع حساس 
حرك في محمود اإليمانيات المدفونة داخله 
فلم  وي��زور،  ويغش  ينصب  كان  وأن��ه  خاصًة 
ينتظر ليوم آخر على هذا الحال وذهب في 
العصر للخلوة ليتعلم القرآن وأعلن توبته بينه 
وبين نفسه، وصار ملتزًما ال ينصب ال يغش 

ال يزو..
امتحناته  مع  متزامنة  الفترة  ه��ذه  كانت 
ال��ج��زئ��ي��ة، وك��ان��ت ل��ألس��ف درج���ات���ه سيئة 
نقض  وب��ه��ذا  للتزوير،  اض��ط��راًرا  فاضطر 
عهده وعاد إلى حياته حياة اللهو تارًكا الخلوة 
والشيخ وراء ظهره لكن بقت لها منها ذكريات 
طّيبة، في تلك الفترات من عمره لم يكن يقرأ 
واالط��الع،  بالثقافة  متعلًقا  يكن  ولم  محمود 
نيا واحتك بها وعاشها  لكّنه كان يتعلم من الدُّ
من  شبع  بأّنه  شعر  كبر  لما  تفاصيلها،  بكل 
نفسه ال  والتقلبات فوجد  الحركات  كل هذه 
إرادّيًا يحب الكتب والقراءة، وصار كلما دخل 
جّيًدا  له  يخطط  وثم  أوال  يدرسه  مشروًعا 

لينجحه.

يا س�ائاًل عّني 
أن�ا وط�ن الهدٰى 

يا ح�اماًل هّمي
علٰى زمن الردى

*
أفلم تعْش

متفائاًل برعونٍة؟
وطٌن 

ي قد غدا عب عنِّ وهذا الشَّ
*

أملي بدا ِبسمائِه 
قمًرا ع��ال 

جُم  النَّ ض��وئ��ِه  م��ْن  سما  ق��م��ًرا 
اهتدى

*
فإالم قلبي يشتكي هذا الصفا؟ 

وعلٰى مدٰى خطواتِه
َأخطو ُسدى 

*
ه  أأضاَع عمري كلَّ

سفًكا َدمي؟ 
دى م غ�ايًة مْنها النَّ والقلُب َهدَّ

*
سرقْت دموعي مهجِتي

وأنا أنا 
عبراُت عيني َتفتدي

مهما اعَتدى 
*

وبرغِم كلِّ الجرِح مْنُه
أتيُتُه

متهيًئا للقائِه
طوَل المدى
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أول  الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  مساء  أجريت 
عملية جراحية في برج األمل »البرج الثالث« 
وإش��راف  رعاية  تحت  الطبي  بنغازي  بمركز 

الطاقم الطبي الخاص بجراحة العظام .
فرج  فادي  الدكتور  األمل  برج  مدير  وأكد 
لمركز  اإلعالمي  المكتب  بحسب   - فرطاس 
بنغازي الطبي - أن الحالة محولة إلى الطبي 
 22 يبلغ  لشاب  الطبي  سبها  مستشفى  من 
الى  أدى  مما  سير  ح��ادث  ف��ي  أصيب  سنة 

إصابات شديدة جداً .
الحالة محولة  باعتبار  أنه  فرطاس أوضح 
من مدينة سبها )منطقة موبوئة( قمنا بحجر 
أطباء  متابعة  وبعد  األم��ل  ب��رج  ف��ي  الحالة 
له  العامة  الجراحة  وأطباء  العظام  جراحة 
تبين إن الحالة يعاني )كسر مفتوح( في عظام 

الساق ويحتاج إلى تدخل جراحي طارئ .
تم استقبال  أنه  إلى  برج األمل  ونوه مدير 
الحالة وتم إجراء الفحوصات له وأخذ عينة 
من  )خ��ال��ي��ة  سالبة  النتيجة  وك��ان��ت   PCR
الالزمة  األدوي��ة  إعطاء  وتم  كورونا(  فيروس 
المضادات  و  إعطائه  تم  أن��ه  إل��ى  الفًتا  ل��ه، 
موعد  حتى  والمحاليل  ال��وري��دي��ة  الحيوية 

إجراء العملية.
وتابع » تمت إعداد غرفة عمليات متكاملة 
استدعاء  وتم  األمل  برج  إدارة  إشراف  تحت 
جراحة  أطباء  من  ال��الزم��ة  الطبية  األطقم 
ال��ع��ظ��ام وأط���ب���اء ال��ت��خ��دي��ر وال��ك��ش��ف على 
بإجراء  األطباء  قاموا  الله  بفضل  المريض، 
التهتك  وإص��الح  خارجي  بتركيب  له  العملية 
ن��ظ��راً  اليمنى  ب��ال��س��اق  ل��ل��ج��رح  ال��م��ص��اح��ب 
البالتين  تثبيت  تم  مفتوح«، حيث  »كسر  ألنه 

الخارجي بالساق .
للطاقم  بالشكر  فرطاس  الدكتور  وتوجه 
في  ش��ارك  ال��ذي  المساعد  والطبي  الطبية 
برئاسة  التخدير  طاقم  وهم  العملية  إج��راء 
التخدير  الدكتور سراج الجهاني رئيس قسم 
بالمركز الطبي، وفني تخدير سعيد المسالتي، 
مباشر  إشراف  تحت  العظام  جراحة  وطاقم 
رئيس الشؤون الطبية لجراحة العظام األستاذ 
دكتور حسن بوشعالة، والجراح الدكتور خالد 
أحمد  الدكتور  ج��راح  مساعد  و  الخفيفي، 
خماج، وتمريض عمليات سالم العرفي، خالد 
وتعقيم  ال��ع��دوى  مكافحة  وم��س��ؤول  رح��ي��ل، 

واللباس الواقي الدكتور محمد القناشي .

الرصد  ل��ف��رق  ال��م��رك��زي��ة  ال��غ��رف��ة  أعلنت 
أخذ  عن  بنغازى،  كورونا  لمكافحة  والتقصى 
ال��درج��ة  م��ن  المخالطة  ل��ل��ح��االت  مسحات 
الثانية والثالثة كإجراء احترازي لمنع انتشار 

فيروس كورونا .
وأوض��ح��ت ال��غ��رف��ة، ف��ي ب��ي��ان لها عبر 
ال��ص��ف��ح��ة ال��رس��م��ي��ة ب��م��وق��ع ال��ت��واص��ل 
الرصد  ف��رق  أن  االجتماعي”فيسبوك”، 
والتقصي التابعة لها قامت بأخذ مسحات 
كإجراء  مصابة  ل��ح��االت  المخالطين  م��ن 
فى  ك��ورون��ا  معمل  م��ع  بالتعاون  اح��ت��رازي 
بنغازي، مؤكدة أن الوضع في المدينة تحت 

السيطرة 

الديوان – وال
كتب: فاتح مناع

التحليل  عملية  تمر 
عينات  ع���ن  وال��ك��ش��ف 
ال��م��ش��ت��ب��ه ب��إص��اب��ت��ه��م 
بعدة  ك��ورون��ا،  بفيروس 
م����راح����ل، ت���ب���دأ ب��آل��ي��ة 
استقبالها داخل المعمل 
المستحدث داخل مركز 
»معمل  الطبي  بنغازي 
ك����وف����ي����د19-«، وآل��ي��ة 
المباشرمعها،  التعامل 
للتثبت  التحليل  وتكرار 
بالفيروس  اإلصابة  من 
جانب  إل��ى  عدمها،  من 
وانتهاًء  العينات  تخزين 
بالتخلص منها والتعامل 

معها كنفايات طبية .
.

وق����ال����ت أخ��ص��ائ��ي��ة 
رئيس  دق��ي��ق��ة،  أح��ي��اء 
في  الطبية  المهن  قسم 
للمهن  ال��ع��ال��ي  المعهد 
الشاملة قمينس، أسماء 
مختبر  أن  ال���رم���ل���ي، 
ب��ال��م��رك��ز   19 ك��وف��ي��د 
الطبي، والذي افتتح في 
منتصف أبريل الماضي، 
من  ال��ع��ي��ن��ات  يستقبل 
م���واق���ع ال��ح��ج��ر، ال��ت��ي 
العائدون  فيها  يتواجد 
م���ن ال��س��ف��ر م���ؤخ���راً، 
التي  المستشفيات  ومن 
مرضى  وج����ود  يُ��ش��ت��ب��ه 

فيها .
وأض��اف��ت ال��رم��ل��ي:« 
ك��م��ا ت��ص��ل��ن��ا ال��ع��ي��ن��ات 
تباعاً، من غرفة الفلترة 
ب��ال��م��رك��ز   Traige
ال��ط��ب��ي، ح��ي��ث ي��ج��ري 
أي  عن  الكشف  عبرها 
بإصابته  شخص مشتبه 
ك���ورون���ا قبل  ب��ف��ي��روس 
دخ��ول��ه إل��ى اإلس��ع��اف، 
خ������اص������ًة ال�����ح�����االت 
ال��م��ص��ح��وب��ة ب��أع��راض 
م���ث���ل ارت�����ف�����اع درج����ة 
التنفس  وضيق  الحرارة 
والُسعال«، مشيرًة إلى أن 
مصحوبة  تكون  العينات 
 Request(ب���������ورق���������ة

فيها  م����دون   ،)form
بيانات المريض« .

وأش���������ارت ال��رم��ل��ي 
كمتطوعة  تعمل  وال��ت��ي 
الصباحية  ال��ف��ت��رة  ف��ي 
ال���م���ع���م���ل، أن  داخ������ل 
تصلنا  ال��ت��ي  ال��ع��ي��ن��ات 
ت���وض���ع داخ�����ل أك��ي��اس 
تكون  أن  أم���ا  م��ع��ق��ّم��ة، 
تحليها  يتم  دم،  عينات 
ب��دي(  )االن��ت��ي  بطريقة 
بالتحليل  يعرف  ما  وهو 
السريع، مصحوبة بعينة 
توضع  أن��ف��ي��ة،  م��س��ح��ة 
ف��ي أن��ب��وب خ���اص، يتم 

»PCR». ًتحليلها جينيا
وأوض���������������ح���������������ت 
ت��ق��ن��ي��ة  أن  ال����رم����ل����ي، 
 P O L Y M E R A S E
 C H A I N
REACTION » تفاعل 
البوليميراز«،  سلسلة 
حّساسة  تقنية  تعتبر 
ل��ل��غ��اي��ة وم����ح����ّددة، من 
تشخيص  توفير  شأنها 
م��وث��وق ف��ي غ��ض��ون 3 
ساعات فقط، في حين 
ال���ذي  ال��ت��ش��خ��ي��ص  أن 
عادًة  المختبرات  توفره 
إلى   6 من  يستغرق  ما 
وم��ق��ارن��ة  8 س���اع���ات، 
ب���األس���ال���ي���ب األخ�����رى 
من  تمكن  التي  المتاحة 
فإن  الفيروسات،  ع��زل 
التقنية تُعّد أسرع بكثير 
اح��ت��م��االت  معها  وت��ق��ل 
حصول تلوث أو أخطاء، 
تتم  الكشف  عملية  ألن 

داخل أنبوب مغلق .
ال��رم��ل��ي، ن��ّوه��ت في 
ت��ص��ري��ح��ه��ا، إل�����ى أن 
العينة  استقبال  يجري 

إبالغ  بنموذج  مصحوباً 
ع����ن ح���ال���ة ال��م��ش��ت��ب��ه 
ب��إص��اب��ت��ه ب��ال��ف��ي��روس، 
ص�������ادر ع����ن ال���م���رك���ز 
ال����وط����ن����ي ل��م��ك��اف��ح��ة 
األمراض، موضح خالله 
وعمرها   ، الحالة  اس��م 
وج���ن���س���ي���ت���ه���ا، واس�����م 
ال��م��س��ت��ش��ف��ى ال��ُم��ب��ِل��غ، 
ال��ب��ي��ان��ات  أن  م���ؤك���دة 
النموذج  ف��ي  ال��م��درج��ة 
تساعد في آلية التعامل 

مع العينة وتحليلها .
وق����ال����ت أخ��ص��ائ��ي��ة 
األح����ي����اء ال���دق���ي���ق���ة:« 
ال��دم  عينة  بأخذ  نقوم 
وف��ص��ل��ه��ا ع����ن ط��ري��ق 
المركزي  ال��ط��رد  جهاز 
بالزما،  على  للحصول 
تحليل  ب���إج���راء  ون��ق��وم 
ل���ألج���س���ام ال���م���ض���ادة 
ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا، ألن 
ال������دم ي��ح��م��ل ن��وع��ي��ن 
المضادة  األج��س��ام  م��ن 
IgG، IgMل��م��ق��اوم��ة 
مدى  لمعرفة  الفيروس، 
قوة تلك األجسام اللتهام 

للفيروس من عدمها« .
وب����ّي����ن����ت ال���رم���ل���ي، 
أن�������ه ي�����ج�����ري داخ�����ل 
ال���ذي   PCRk م��ع��م��ل 
ي��ح��وي ع���دد 3 أج��ه��زة 
 ،Safety Cabinetk
التحليل،  فنيو  لحماية 
وتُ��ع��ق��م ب��األش��ع��ة ف��وق 
لضمان  ال��ب��ن��ف��س��ج��ي��ة، 
العينات  ت��ع��رض  ع���دم 
إلج��راء  وذل���ك  للتلوث، 
التحليل للعينة، ولتحديد 
المادة الوراثية للفيروس 
داخ�����ل   Genome
إذا  م��ا  وت��ب��ي��ان  العينة، 

كانت موجبة أو سالبة .
فأنه  للرملي  ووف��ق��اً 
 ،PCR تقنية  على  تقع 
وظ��ي��ف��ة ت��ح��دي��د وج��ود 
الفيروس داخل العينات، 
بكميات  بإضعافه  وذلك 
تعمل  كما  لدقته،  كبيرة 
التقنية على استخالص 
 ARNA المادة الوراثية
عدة  ويوجد  للفيروس، 
ط������رق ل��الس��ت��خ��الص 
ب����ح����س����ب ال����ش����رك����ة 
ال��م��وردة ل��ل��م��واد، حيث 
بطريقة  عملية  ي��ج��ري 
إل���ى جانب  ال��ت��رس��ي��ب، 
اس��ت��خ��دام ع���دة ط��رق 

أخري .
ح��ال ت��واج��دن��ا داخ��ل 
فنية  ك��ان��ت  ال��م��ع��م��ل، 
ال���ت���ح���ال���ي���ل »س��ه��ي��ل��ة 
على  تعمل  ال��ح��ج��ازي«، 
اس���ت���خ���الص ال����م����ادة 
ال����وراث����ي����ة ل���ع���دد 18 
عينة، ليتم بعدها إدخال 
العينات إلى غرفة خاصة 
العينات  ع��ن  للكشف 
وال����ت����أك����د م����ن وج����ود 
الفيروس داخلها، وذلك 
»ال��م��اس��ت��ر  تقنية  ع��ب��ر 
 Master mix مكس« 

. technology
وقالت الرملي:«يجري 
العينات  وض���ع  ب��ع��ده��ا 
داخ������ل ج���ه���از ي��ع��ت��م��د 
ع��ل��ي درج������ات ح����رارة 
دورة  ك��ل  ف��ي  مختلفة 
ل��ت��ض��خ��ي��م وم��ض��اع��ف��ة 
كانت  لو  الفيروس  كمية 
م����وج����ودة ف���ي ال��ع��ي��ن��ة 
ويُ�����ع�����رف ب��م��ص��ط��ل��ح 
 Master mix  «
 ،«  technology

يجري  أن��ه  إل��ى  مشيرًة 
العينات  على  التأكيد 
ب��ت��ح��ل��ي��ل��ه��ا ع������دداً من 
ال������م������رات ف�����ي ح����ال 

إصابتها بالفيروس .
ال��رم��ل��ي أك�����دت، أن 
تُ��س��ل��م وال  ال��ن��ت��اىج ال 
يُعلن عنها إال عن طريق 
دكتور  المختبر،  مدير 
بعد  ولك  الهواري،  وائل 
المعتمد  بالختم  مهرها 
م����ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة 

االستشارية .
بأنه  ال��رم��ل��ي  ولفتت 
ي����ج����ري ح���ف���ظ ك��ام��ل 
السلبية  س��واء  العينات 
داخ���ل  اإلي���ج���اب���ي���ة  أو 
كما  مخّصصة،  ثالجة 
في  العامل  الفريق  أن 
ال��م��خ��ت��ب��ر ي��ج��ت��ه��د في 
الحماية  أدوات  ارت���داء 
الوجه  قناع  بينها  وم��ن 
وال���ك���م���ام���ة وق���ف���ازات 
خاصة لونها أزرق، وأنه 
االنتهاء  بعد  رميها  يتم 

من العمل .
يتم  ل���م  وأض����اف����ت:« 
بعد  إال  المختبر  افتتاح 
االختصاصيين  تأهيل 
عبر دورات ومحاضرات 
عملي«،  وتدريب  نظرية 
العينات  أن  إلى  مشيرًة 
ك���ان���ت تُ���رس���ل س��اب��ق��اً 
مستشفى  م��ع��م��ل  إل���ى 
ال���ذي الزال  ال��ص��دري��ة 
جنب  إل���ى  ج��ن��ب��اً  يعمل 
بنغازي  مركز  معمل  مع 

الطبي .
وخ���ت���م���ت ال���رم���ل���ي 
ت��ص��ري��ح��ه��ا، م��وج��ه��ة 
ال��ش��ك��ر وال���ث���ن���اء إل���ى، 
م��دي��ر ال��م��ع��م��ل دك��ت��ور 
وائ��ل ال��ه��واري ودك��ت��ورة 
ف��اط��م��ة ن��ج��م ودك��ت��ورة 
ما  على  الفرجاني،  آية 
مجهودات  من  يبذلونه 
المعمل  ت��أس��ي��س  ف���ي 
الطبي  الطاقم  وتدريب 
ال��ج��ودة  معايير  ووض���ع 
وأمانة  دق��ة  بكل  للعمل 

حسب وصفها .

من داخل معمل كوفيد- 19 بالمركز الطبي بنغازي

التقنيات واإلجراءات المتخذة من استقبال العينات 
والتعامل المباشر معها حتى تخزين العينات

إجراء العملية الجراحية األولى داخل 
»برج األمل« لشاب من مدينة سبها 

لجنة رصد وتقصي كورونا ببنغازي تواصل عمليات 
مسح الحاالت المخالطة لمنع تفشى كورونا

صحة
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النجدة  ُشرطة  قسم  ُجهود  اط��ار  فى 
لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والسيما 
فى مجال مكافحة جرائم االتجار بالخمور 
ورود معلومات  وبعد   ، المسكرات  وساير 
وجود  مفادها  النجدة  ُشرطة  قسم  لدى 
شخص قائم بعمليات بيع الخمور لشباب 

في عمر الزهور.
السيد  من  بتعليمات  الفور  على  عليه 
التحري  وح��دة  تكليف  تم  القسم  رييس 
وال��ق��ب��ض ل��ل��ت��ح��ري وج��م��ع ال��م��ع��ل��وم��ات 
بتحديد  التحري  اعضاء  جهود  واسفرت 

ه��وي��ة ت��اج��ر ال��خ��م��ور وم��ك��ان ُم��م��ارس��ة 
نشاطه غير المشروع وتحديداً في منطقة 

الصابري .
المعلومات  وصحة  كامل  تاكيد  وعقب 
من قبل وحدة التحري والقبض بالقسم تم 
اثناء  اعداد كمين ُمحكم وضبطه متلبساً 
به  وباالنتقال  الخمور  بيع  بعملية  قيامه 
للقسم وباالستدالل معه اعترف بما نسب 
االج��راءات  باقي  استكمال  تم  عليه  اليه؛ 

القانونية واالحالة الى النيابة العامة.

ح��ض��ر م���واط���ن ال����ى قسم 
امن  بُمديرية  الجنايي  البحث 
ضد  ش��ك��واه  ,ق���دم  بنغ��ازي؛ 
ارب���ع اش��خ��اص ك��ون��ه��م ق��ام��وا 
ب��س��رق��ة م��ح��ل ل��ب��ي��ع ال��ه��وات��ف 
واحضر  به  الخاص  المحمولة 
من  مسجل  مرئي  مقطع  معه 
بالمحل  ال��م��راق��ب��ة  ك��ام��ي��رات 
واقعة  قبل  ح��ض��وره��م  لسبب 
وباالستدالل  بساعات،  السرقة 
اليهم  نسب  م��ا  ان��ك��روا  معهم 

وف�����ي ن���ف���س ال����وق����ت ح��ض��ر 
شاهد  ب��ان��ه  واف����اد  المشتكي 
هذه  ف��ي  المسروقة  ال��ه��وات��ف 

الواقعة عند شخص خامس في 
دينارين،  بسوق  يعرف  ما  سوق 
وضبطه  ل��ه  كمين  اع���داد  وت��م 

وض���ب���ط م��ع��ه واح�����د وس��ت��ون 
هاتف محمول وعند االستدالل 
هذه  اشترى  بانه  اعترف  معه 
ال���ه���وات���ف م����ن اش����خ����اص ال 
بانه  المشتكي  واف���اد  يعرفهم 
الهواتف  من  تسع  على  تعرف 
وكيس  ضبطت  التي  المحمولة 
خاص بالمحل؛ عليه تم ايداعه 
واستكمال  القانوني  بالحجز 
ب��اق��ي االج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

والعرض على النيابة العامة.

لدى  معلومات  وردت 
الجنايي  ال��ب��ح��ث  ق��س��م 
بنغ��ازي  ام��ن  بُم�ديرية 
م�����ن اح�������د م����ص����ادره 
هذه  ومفاد  بها  الموثوق 
وكر  وج���ود  المعلومات 
ل��ل��م��ت��س��ول��ي��ن ف���ي اح��د 
فيه  متواجدين  المناطق 
الجنسيات  مجموعة من 
الليبية  غ��ي��ر  ال��ع��رب��ي��ة 
في  االط��ف��ال  ويستخدم 
مقابل  ال��ت��س��ول  م��ه��ن��ة 
م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة وك��ذل��ك 
ي��س��ت��خ��دم ه����ذا ال��وك��ر 

للدعارة .
وبعد البحث والتحري 
تم  المعلومات  وت��اك��ي��د 
النيابة  م��ن  االذن  اخ��ذ 
ال��ع��ام��ة ل��م��داه��م��ة ه��ذا 
ال��وك��ر وض��ب��ط م��ن فيه 
ما  كل  وضبط  وتفتيشه 
وتم  عليه  جريمة  يشكل 
البحث  دوري���ات  انتقال 
االمن  بُم�ديرية  الجنائي 
ب���رف���ق���ة ع���ن���اص���ر م��ن 
الى  النسائية  الشرطة 
ان  وج��د  ال��م��ك��ان،  عين 
هذا الوكر هو عبارة عن 

مجموعة غرف مسقوفة 
ب��ال��ص��ف��ائ��ح ال��م��ع��دن��ي��ة 
وض���ب���ط ب���ه اش��خ��اص 
واثناء  ن��س��اء(  و  )رج���ال 
مخدر  وج���د  ال��ت��ف��ت��ي��ش 
الحشيش واداة تستخدم 
ل���ل���ت���ع���اط���ي )ك���ن���ش���ة( 
واق�����������راص م��ه��ل��وس��ة 
بهم  وباالنتقال  وبتحريز 

جميعاً للقسم.
معهم  وب���االس���ت���دالل 
ج���م���ي���ع���اً وم������ن ض��م��ن 
االع���ت���راف���ات؛ اع��ت��رف 
اح����ده����م ب���ان���ه ي��دع��ي 

ان���ه ع��س��ك��ري ب��ال��ق��وات 
مصاب  وان���ه  المسلحة 
مالبس  ويلبس  بالحرب 
ذلك  ويستخدم  عسكرية 
لتتعاطف  ال��ت��س��ول  ف��ي 
انه  وي��دع��ي  ال��ن��اس معه 
الليبية  القبائل  احد  من 
واع���ت���رف ك���ذل���ك ب��ان��ه 
يقوم بتعاطي المخدرات 
واالق��راص  ن��وع حشيش 

المهلوسة.
وب��ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ي��ه��م 
جميعاً اتضح ان من ضمن 
ضبطها  تم  التي  النساء 

وتم  ال��س��واب��ق  ذوي  م��ن 
موسسة  داخ���ل  حبسها 
على  والتاهيل  االص��الح 
ذم����ة ق��ض��اي��ا ج��ن��ائ��ي��ة، 
االعترافات  ضمن  وم��ن 
اعترف  االستدالل  اثناء 
يتعاطي  ب��ان��ه  اح���ده���م 
ال��م��واد ال��ُم��خ��درة وان��ه 
ي��ق��ي��م ف���ي ه����ذا ال��وك��ر 
وت��م   2012 ع���ام  م��ن��ذ 
االح����ال����ة ال����ى ال��ن��ي��اب��ة 
باقي  الستكمال  العامة 

االجراءات القانونية 

حضر مواطن الى قسم البحث الجنائي 
ضد  ش��ك��واه  ق��دم  بنغ�ازي  ام��ن  بُمديرية 
بمحله  ل��دي��ه  ي��ع��م��ل��ون  ك��ون��ه��م  شخصين 
من  مالية  مبالغ  بسرقة  ويقومان  التجاري 
إيراد المحل وبيع المواد باعلى من سعرها 

المحدد لها .
وتم اعداد كمين لهما حيُث قام المواطن 
المشتكي بارسال نسيبه للمحل وطلب منه 
دينار  بقيمة 600  المحل  من  اشياء  شراء 
بقيمة  بضاعة  وش��راء  بالحضور  قام  حيُث 
590 دينار وقام بتعليم المبلغ وبعد لحظات 
من  وطلب  المشكي  المحل  صاحب  حضر 
ذكر  حيُث  المبيعات  قيمة  اعطائه  احدهم 

المحل  »كاصة«  في  يوجد  انه  فيه  المشكو 
430 دينار فقط ، وعندما ذكر لهما الشاكي 
بان نسيبه حضر واشترى بقيمة 590 دينار 
حصل لهما ارتباك وقام بتفتيشهما واخرج 
يوجد  المبلغ  وب��ه��ذا  180دي���ن���ار  منهما  

العالمة واتضح انه نفس المبلغ.
بُمديرية  الجنائي  البحث  قسم  ابالغ  تم 
امن بنغ�ازي وعلى الفور تم انتقال اعضاء 
وباالستدالل  وضبطهما  للمحل  التحريات 
مع احدهما اعترف بانه ياخذ مبالغ مالية 
اكثر من مرة من »كاصة« المحل دون علم 
بالبيع  يقوم  بانه  واعترف  المحل  صاحب 
بغير السعر المحدد له، واعترف بانه يقوم 

باعطاء الشخص الثاني مبلغ مالي 10 دينار 
وباالستدالل  المحددة  اليومية  غير  زائ��دة 
معه حول المبلغ الذي قام باخذه ذكر بانه 
3000 دينار وقام بتسديد المبلغ للمواطن 

المشتكي.
وباالستدالل مع الثاني اعترف بانه اخذ 
بعد  االول  الشخص  م��ن  دي��ن��ار   80 مبلغ 
قاموا  حيُث  المحل  نسيب صاحب  مغادرة 
بتقسيمه، واعترف الثاني ايضاً بانه تحصل 
على 3000 دينار نظير الزيادة التي يعطيها 
له االول،عليه تم ايداعهم بالحجز القانوني 
القانونية  االج������راءات  ب��اق��ي  الس��ت��ك��م��ال 

وعرضهم على النيابة العامة.

أمن  بمديرية  األم��ن��ي  اإلع���الم  مكتب  أعلن 
سلوق قمينس، عن ضبط مصنع لصنع الخمور 

في ضواحي مدينة قمينس.
أمن  بمديرية  األم��ن��ي  اإلع���الم  مكتب  وق��ال 
سلوق قمينس، إن دوريات تابعة للمديرية، قامت 
يُفيد  بالغ  ورود  بعد  للخمور؛  مصنع  بمداهمة 

بوجوده في إحدى المزارع القريبة من المدينة.
وأضاف مكتب اإلعالم األمني بالمديرية، أنه 
بعد البحث والتحري وجمع المعلومات على مدار 
لمركز  التابعة  التحريات  من  وبجهود  الساعة، 
الواقعة،  في  محضر  فتح  تم  قمينس،  شرطة 
إلى  الدوريات  لتحرك  العامة  النيابة  إذن  وأخذ 

الموقع. 
عدد  توجه  إلى  األمني  اإلعالم  مكتب  وأشار 
من  اإلش��ارة  بانتظار  المكان،  إلى  الدوريات  من 
مداهمة  السرعة  وجه  على  تم  حيث  المصدر، 
الخمور  بتصنيع  يقوم  شخص  وضبط  المنزل، 
في  يستخدم  م��ب��رد  ضبط  ت��م  حيث  متلبًسا، 
إحالة  وت��م  أخ���رى،  وادوات  ال��خ��م��ور،  تصنيع 
الجاني للحجز القانوني، التخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية حياله. 

حضر لدى قسم التحريات العامة بُم�ديرية امن 
بنغ��ازي احد افراد االمن بالمدينة وهو يتبع لالدارة 
انه  مفادها  شكوى  ق��دم  المركزي  للدعم  العامة 
شاهد على عملية سلب قاموا بها ثالث اشخاص 
االشخاص  ه��والء  أحد  وان  الصيدليات  احد  من 
يحمل في يده بندقية كالشن كوف وقام بالرماية 
يده  في  االشخاص  وأح��د  الصيدلية  داخ��ل  عليه 
قنبلة يدوية هجومية )رمانة( وقاموا بالسطو عليه 
مستلمه  ال��ذي  مسدسه  منه  وسلبو  السالح  بقوة 
من االدارة العامة للدعم المركزي كعهدة شخصية 

وقاموا بتهديده بالقتل .
التحريات  قسم  ل��دى  حضر  اليوم  نفس  وف��ي 
الصيدلية  صاحب  بنغ��ازي  امن  بُم�ديرية  العامة 
نفسها وقدم شكواه ضد اشخاص ال يعرفهم قاموا 
وقال  )ايريكا(  اقراص  منه  وطلبوا  اليه  بالدخول 
لهم بانه ال يوجد لديه هذه االقراص بعدها خرجوا 
ورجعوا مرة اخرى في يد احدهم بندقية كالشن 
بالرماية  وقاموا  رمانة  يدوية  قنبلة  واالخ��ر  كوف 
بواسطة  الصيدلية  بتفجير  وبالتهديد  بالبندقية 

قنبلة يدوية )الرمانة(.
وبمشاهدة الكاميرات داخل الصيدلية واالطالع 
المقاطع  وارف���اق  ال��واق��ع��ة  اث��ن��اء  المشاهد  على 
التحريات  اعضاء  وبتكليف  بالمحضر  المسجلة 
لجمع المعلومات حول االشخاص اسفرت الجهود 
بمعرفة االشخاص وتم اعداد كمين ُمحكم وبدايًة 
معه  وب��االس��ت��دالل  للقسم  ونقله  اح��ده��م  ضبط 
اعترف بما نسب اليه ومن كان برفقته وان احدهم 
قام بالرماية واالخر هو من اخرج القنبلة اليدوية 
اتخاذ كافة  بها تم  بالتهديد  )رمانة( وهو من قام 

االجراءات القانونية الستكمال باقي االجراءات. 

القبض على تاجر خمور لقيامه بعملية بيع الخمور لشباب في عمر الزهور 

ضبط شخص يقوم ببيع هواتف محمولة مسروقة من محل تجاري

قسم البحث الجنائي بُم�ديرية أمن بنغ��ازي يضبط وكرًا للمتسولين

قسم البحث الجنائي بُمديرية أمن بنغازي يسترجع مبالغ مالية 
مسروقة من قبل شخصين يعمالن بمحل تجاري

ضبط مصنع للخمور بضواحي مدينة قمينس

قسم التحريات العامة بُم�ديرية امن بنغ��ازي يقبض 
على من قام بالسطو المسلح على إحدى الصيدليات 
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األندية الرياضية ببنغازي تعلن تضامنها مع نازحي ترهونة
ببلدية  ال��ري��اض��ي��ة  أن��دي��ة  م��ن  ع��دد  عقد 
آلية  ووض���ع  لمناقشة  اج��ت��م��اًع��ا  ب��ن��غ��ازي، 
الستقبال النازحين من أهالي بلدية ترهونة. 
يوم  عقد  الذي  االجتماع  وقد حضر  هذا 
اإلثنين الماضي بمقر نادي بنغازي الجديدة، 

م��ن��دوب��ي أن��دي��ة ب��ن��غ��ازي ال��ج��دي��دة، شمال 
بنغازي، الوحدة، السواعد، المقرون، النجوم، 
خالد ابن الوليد، النجمة، قار يونس، أطلس، 
السواحل، السد، الهالل، الهدف، إلى جانب 
سالم  السيد  النازحين  استقبال  لجنة  رئيس 

الشرع.
وتم خالل االجتماع االتفاق على التضامن 
النازحة، وتخصيص بعض  الكامل مع األسر 
على  والتأكيد  للتسكين،  الشاغرة  األم��اك��ن 
ضرورة صيانة وتجهيز بيوت الشباب ببنغازي. 

أع��ل��ن ن����ادي االت��ح��اد 
ال��ت��ون��س��ي،  المنستيري 
الدولي  فسخ عقد العبه 
الكوت«  »المهدي  الليبي 

بالتراضي.
التونسي  النادي  وقال 
إن هذا اإلعالن جاء بعد 
بإنهاء  الطرفين  االتفاق 
العقد بالتراضي، ليصبح 
ب��ذل��ك ال��الع��ب ال��دول��ي 
الليبي العًبا حًرا، ومتبقي 
في عقده مع ناديه السابق 
عام ونصف، لكن الالعب 
مستحقاته  ع���ن  ت���ن���ازل 
رحيله  ن��ظ��ي��ر  ال��م��ال��ي��ة، 

وترك أسوار النادي.
وال������دول������ي ال��ل��ي��ب��ي 
المهدي الكوت؛ البالغ من 
يُعد  ربيًعا،   )21( العمر 
األهلي،  النادي  أبناء  من 

وتدرج في الفئات السنية 
الفريق  إل��ى  وص��ل  حتى 

األول. 
ويشغل المهدي الكوت 
م��رك��ز ال��ج��ه��ة ال��ي��س��رى، 
م��ردوًدا  خاللها  من  قدم 
إعجاب  نال  الفًتا،  طيًبا 
ال��ج��م��اه��ي��ر، س����واء في 
أو  التونسية  ال��م��الع��ب 
الليبية، حيث نجح الالعب 
خالل مشاركته مع فريقه 
قبل  م��ب��اراة،   )12( ف��ي 
الرياضي  النشاط  توقف 
بسبب جائحة كورونا، في 
أحدهما  هدفين  تسجيل 
تونس،  ك��أس  م��ب��اراة  في 
واألخ�����ر ف���ي ش��ب��اك بن 

قردان.
وس�����ج�����ل ال����م����ه����دي 
ال����ك����وت؛ اب����ن ال��الع��ب 

والمدير  األسبق  الدولي 
ل��م��ن��ت��خ��ب  اإلداري 
ال��ش��ب��اب ع��ب��د ال��س��الم 
أه���داف عديدة  ال��ك��وت، 
م���ع م��ن��ت��خ��ب��ي ال��ش��ب��اب 
حيث  الليبي،  واألولمبي 
بوركينا  شباك  دولًيا  زار 
ف���اس���و ذه���اًب���ا وإي���اًب���ا، 
والمغرب، والجزائر، وأما 
ودًيا فكانت أبرز أهدافه 
الصفاقسي  ش��ب��اك  ف��ي 

التونسي.
وال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر، 
إن��ه��اءه  بعد  ال��الع��ب  أن 
تلقى  بالتراضي،  عقده 
ع�����دة ع������روض ج���دي���دة 
المختلفة،  األن��دي��ة  م��ن 
بخدمات  ظفر  أج��ل  م��ن 
صفوف  وتعزيز  الالعب 

فرقها. 

ال��دوري  أندية  أعلنت 
لكرة  الممتاز  اإلنجليزي 
القدم الخميس الماضي، 
مجموعة  على  موافقتها 
ال��ب��روت��وك��والت التي  م��ن 
س��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا أي���ام 
ال���م���ب���اري���ات، م���ن أج��ل 
اس���ت���ئ���ن���اف ال���م���وس���م 
ال��م��ق��ب��ل، بعد  األس���ب���وع 
أشهر   3 استمر  ت��وق��ف 
»كورونا«  فيروس  بسبب 

المستجد.
ه���ذا ون��اق��ش أح��دث 
اجتماع لألطراف المعنية 
ال���خ���م���ي���س، ت��ف��اص��ي��ل 
اإلج������������راءات ال��ط��ب��ي��ة 

وال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة، ب��م��ا في 
الجهاز  أف��راد  عدد  ذلك 
سيُسمح  ال��ذي��ن  ال��ف��ن��ي 
المباريات  بحضور  لهم 

المقامة خارج الديار.
ووف������ًق������ا ل���ت���ق���اري���ر 
األندية  ستقف  إعالمية، 
أي����ًض����ا دق���ي���ق���ة ص��م��ت 
م��ن أج���ل ض��ح��اي��ا وب��اء 
»كوفيد19-«، وستتضمن 
شعاًرا  الالعبين  قمصان 
تكريًما  قلب  شكل  على 
ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي خ��دم��ة 

الصحة الوطنية.
وي��س��ت��أن��ف ال�����دوري 
اإلن���ج���ل���ي���زي ال��م��م��ت��از 

بإقامة  المقبل،  األربعاء 
بين  م��ن  م��ب��ارات��ي��ن  أول 
على  متبقية  مباراة   92
يلتقي  إذ  الموسم،  نهاية 

م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي على 
بينما  أرسنال،  مع  أرضه 
ضد  فيال  أس��ت��ون  يلعب 

شيفيلد يونايتد.
المباريات  كل  وستقام 
جمهور،  دون  المتبقية 
فرد   300 حضور  وف��ي 
خالل  األستاد  في  فقط 
أيام المباريات، من بينهم 
التلفزيوني  البث  أطقم 
المكتوبة،  وال��ص��ح��اف��ة 
وال��م��ع��ل��ق��ون وم��س��ؤول��و 

مكافحة المنشطات.
األس��ت��ادات  وستقسم 
إل������ى ث������الث م���ن���اط���ق، 
وس��ت��ت��ض��م��ن ال��م��ن��ط��ق��ة 

الع���ًب���ا   20 ال���ح���م���راء 
و12 فرًدا من الجهازين 
الفني والطبي، باإلضافة 
لخمسة أفراد آخرين من 
»العاملين المهمين«، وفق 

ما ذكرت وكالة رويترز.
اإلج����راءات  وتتضمن 
األخرى، تنظيف الرايات 
المرمى  وإط���ار  الركنية 
ول����وح����ات ال��ت��غ��ي��ي��رات 
وك����رات ال��ل��ع��ب، وت��أت��ي 
ه���ذه اإلج�����راءات ضمن 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ح��ك��وم��ة 
األخضر  الضوء  إلعطاء 
ل�������ع�������ودة ال�����ري�����اض�����ة 

التنافسية. 

بلغ فريق اليوفنتس مساء أمس 
األول الجمعة، نهائي كوبا إيطاليا 

على حساب غريمه الميالن.
هذا وجاء تأهل فريق اليوفنتس 
بعد التعادل السلبي دون أهداف 
لقاء  في  تعادل  بعد  أرض��ه،  على 
الذهاب الذي أقيم في 13 فبراير 

الماضي بنتيجة هدف لهدف. 
ركلة  على  يوفنتوس  وح��ص��ل 
أن  بعد   16 الدقيقة  ف��ي  ج��زاء 
المساعد  ال��ف��ي��دي��و  ح��ك��م  ق���رر 

وجود لمسة يد في المنطقة، لكن 
رونالدو أهدرها بعد أن أصدمت 
يوفنتوس  يتعادل  بذلك  بالقائم، 
بدون أهداف مع 10 العبين من 
نجح  تورينو  عمالق  لكن  ميالن، 
في بلوغ نهائي كأس إيطاليا لكرة 
الموسم  استئناف  بعد  ال��ق��دم، 
بسبب  أش��ه��ر   3 ت��وق��ف  ع��ق��ب 

جائحة كورونا.
الحكم  ط��رد  مباشرة  وبعدها 
ريبيتش،  أن��ت��ي  م��ي��الن  م��ه��اج��م 

بسبب مخالفة عنيفة ضد دانيلو، 
بعشرة  ال���زائ���ر  ال��ف��ري��ق  ليلعب 
العبين ألكثر من 70 دقيقة، لكن 
أنه لم ينجح  ميالن تماسك رغم 
في خطف أي هدف كان سيصعد 

به إلى النهائي.
وس��ي��خ��وض ي��وف��ن��ت��س ال��ل��ق��اء 
األربعاء  إقامته  المقرر  النهائي 
المقبل مع الفائز من لقاء نابولي 
أمس  جرى  اللذين  ميالنو  وإنتر 

السبت والصحيفة تحت الطبع.

االتحاد المنستيرى التونسي يفسخ عقده مع الدولي الليبي »المهدي الكوت« بالتراضي

موافقة أندية الدوري اإلنجليزي على »بروتوكوالت أيام المباريات«

يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب غريمه الميالن

الديوان - وكاالت
العاصمة  ب��أن  إع��الم��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  أف���ادت 
البطولة  ستحتضن  ل��ش��ب��ون��ة،  ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة 
القدم،  لكرة  أوروب��ا  أبطال  ل��دوري  المجمعة 
بينما تستضيف فرانكفورت األلمانية، البطولة 

المجمعة للدوري األوروبي.
أن  األل��م��ان��ي��ة،  “ب��ي��ل��د”  وذك����رت صحيفة 
المباريات األربع المتبقية من جولة إياب دور 
يومي  ستقام  األب��ط��ال،  ب��دوري  عشر  الستة 
في  المقبل  أغسطس  م��ن  وال��ت��اس��ع  الثامن 
البطولة  أدوار  باقي  تحسم  وبعدها  لشبونة، 
ب��ط��ول��ة مجمعة م��ن ج��ول��ة واح����دة في  ع��ب��ر 
المباراة  تقام  أن  على  البرتغالية،  العاصمة 

النهائية في 22 أو 23 أغسطس.
بطولة  أن  األلمانية  الصحيفة  وأض��اف��ت 
ال��دوري  من  المتبقية  األدوار  لحسم  مجمعة 
مدينة  وتبدو  ألمانيا،  في  ستقام  األوروب���ي، 

فرانكفورت مرشحة الحتضان المنافسات.
االتحاد  جانب  م��ن  تأكيد  أي  يصدر  ول��م 
ينتظر  بينما  “يويفا”،  القدم  لكرة  األوروب���ي 
التنفيذية  لجنته  اجتماع  عقب  القرار  إعالن 

في 17 يونيو الجاري.
ومواعيد  نظام  في  المنتظر  التغيير  ويأتي 
بسبب  الموسم،  ه��ذا  األوروب��ي��ة  المنافسات 
فترة التوقف الطويلة في ظل انتشار فيروس 

كورونا.

تحديد مكان إقامة البطولة المجمعة 
لدوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي


