
الديوان - وام
التقى فخامة رئيس مجلس النواب 
أمس  يوم  صالح«  »عقيله  المستشار 
االم��م  بعثة  برئيسة  الجمعة،  األول 
ويليامز«  »ستيفاني  باالنابة  المتحدة 
االنساني  الحوار  مركز  عن  وممّثلين 

في جنيف السويسرية .
وناقش فخامة رئيس مجلس النواب 
المستشار »عقيله صالح« مع ويليامز 
تنفيذها،  والية  القاهرة  مبادرة  دعم 
كما دعا المبعوثة االممية لبذل المزيد 

من الجهد باالمم المتحدة .

النواب  رئيس مجلس  فخامة  وقال 
ال��م��س��ت��ش��ار »ع��ق��ي��ل��ه ص��ال��ح« خ��ال 
العادل  التوزيع  من  بّد  ال  إّن��ه  اللقاء؛ 
الشعب  إرادة  وإن  النفط  إلي���رادات 

الليبي هي من اقفلت تصديره .

فخامة  اوض��ح  السياق،  ذات  وف��ي 
المستشار  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
»عقيله صالح« لمركز الحوار االنساني 
في  وارهابيين  مرتزقة  وجود  حقيقة 
ليبيا، وكل التفاصيل التي كانت غائبة 

ليبيا،  األوضاع في  المركز حيال  عن 
للمركز  العليا  اللجنة  أّن  إل��ى  ولفت 
أّكدت أّنها ستبعث برسائل إلى مجلس 
األمن الدولي تطالب فيها برفع الحظر 
عن تسليح الجيش الليبي، مشيرا الى 
أّن المركز هو موّسسة حيادية تحاول 
تقريب وجهات النظر في الصراعات 

الدولية .
ومن المقرر ان يجري فخامة رئيس 
ال��ل��ق��اءات  ال��ن��واب ع��دد م��ن  مجلس 
ال��ه��اّم��ة م��ن ض��م��ن زي���ارت���ه لجنيف 

السويسرية.

فخامة رئيس مجلس النّواب المستشار »عقيله صالح« يلتقي برئيسة البعثة األممية وممّثلين عن مركز الحوار اإلنساني بجنيف 
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رئيس مجلس الوزراء ُيؤكد ُمضّي الحكومة 
في تقديم خدماتها للجنوب الشرقي
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بلدي البيضاء وعضو مجلس النواب 
بالمدينة في اجتماع برئيس هيئة الكهرباء

رئيس مجلس الوزراء يبحث 
احتياجات بلدية الساحل

للمتنمرين عليها يقول سكانها 
: سبها ليست “ووهان” ليبيا!

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
“عقيلة صالح” يوم األربعاء 
ي��ول��ي��و  ش���ه���ر  م����ن  االول 
ال���ج���اري وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة 
“نيكوس  السيد  ال��ي��ون��ان��ي 
في  إقامته  بمقر  دندياس” 
وزير  بحضور  القبة  مدينة 
الدولي  والتعاون  الخارجية 
الدكتور  الليبية  بالحكومة 

“عبدالهادي الحويج .
وب���ح���س���ب ال��م��ت��ح��دث 
 ، النواب  لمجلس  الرسمي 

مجلس  رئيس  فخامة  ف��إن 
اللقاء  خ��ال  بحث  ال��ن��واب 
بين  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���اق���ات 
بما  تعزيزها  وُسبل  البلدين 
الشعبين  مصلحة  ي��خ��دم 
ال��ص��دي��ق��ي��ن ح��ي��ث ت��ن��اول 

قنصلية  فتح  إمكانية  اللقاء 
ي��ون��ان��ي��ة ب��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
لتعزيز التبادل التجاري بين 

البلدين .
كما تناول اللقاء تطورات 
األوضاع في ليبيا والمنطقة 

الليبية  األزم��ة  إنهاء  وُسبل 
وإعان القاهرة المنبثق عن 
مبادرة فخامة رئيس مجلس 
النواب األخيرة إلنهاء األزمة 
ترحيباً  الق��ت  التي  الليبية 
المحلي  ال��م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
وزير  أعرب  فيما  والدولي، 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ي��ون��ان��ي عن 
ترحيبه بهذه المبادرة ودعم 
باده لها وألي حل سياسي 
ليبيا  ف���ي  األزم�����ة  إلن���ه���اء 
ورفض التدخات الخارجية 

في ليبيا .

“عقيله  المستشار  النواب  رئيس مجلس  فخامة  أجرى 
صالح” بوم الجمعة الثالث من شهر يوليو الجاري، محادثات 
الخارجية  وزير  الف��روف”  “سيرغي  مع  موسكو  في  هامة 
مؤتمر  مقررات  تنفيذ  آليات  االجتماع  وبحث  ال��روس��ي، 
برلين و”إعان القاهرة”، الذي أُعلن فيه عن المبادرة التي 
للمضي قدما في  المستشار عقيله صالح  أطلقها فخامة 
عملية سياسية شاملة تحقق سيادة الشعب الليبي ووحدة 

أراضيه.
وأّكد فخامة المستشار “عقيله صالح” على أاّل شرعية 
في ليبيا، خارج سلطة مجلس النواب الذي أنتخب بإرادة 

الشعب الليبي.
وندد فخامته باالنتهاكات التي ارتكبها ميليشيات “فائز 
القانونية  غير  باالتفاقية  ب��دءا  طرابلس،  ف��ي  ال��س��راج” 
المبرمة مع النظام التركي، كونها تخالف القوانين المحلية 
الدولية، مشددا على أن الرئاسي قد تجاوز مدته القانونية 

منذ فترة.
المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى  كما 
“عقيله صالح” برئيس مجلس االتحاد الروسي، حيث أّكد 

ما  شرعية  عدم  على  صالح”  “عقيله  المستشار  فخامة 
يسمى “بحكومة الوفاق”، محما المجتمع الدولي مسؤولية 
ما يحدث من غزو مباشر من قبل النظام التركي في ليبيا.
وأوضح فخامة رئيس مجلس النواب للقادة الروس أن 
االتفاق  أن  حيث  شرعيتها،  فقدت  السراج  فائز  حكومة 
من  المسلحة  المجموعات  انسحاب  على  نص  السياسي 
لسلطة  تغول  هو  العالم  شاهده  وما  كافة،  الليبية  المدن 
وفي  ال��م��واط��ن،  أم��ن  ف��ي  سلبا  أسهم  مما  الميليشيات، 

استنزاف خطير لمقدرات الدولة الليبية.
الفروف”  “سيرجي  الروسية  الدبلوماسية  رئيس  وقال 
إن موسكو تدعم إعان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين، 
إلطاق حوار ليبي ليبي، بعيدا عن األجندات والتجاذبات 
المشبوهة في إشارة لمحاولة أنقرة إفشال كافة المساعي 
أن  الفروف  وأكد  الباد،  في  االستقرار  لتحقيق  السلمية 
في  بنغازي  مدينة  في  قنصليتها  الفتتاح  ساعية  روسيا 

القريب العاجل.

عن  النّواب  مجلس  من  اعضاءٌ  اعلن 
الماضي،  االربعاء  يوم  الليبي،  الجنوب 
تشكيل »تكّتل فّزان النيابي« وذلك انطاًقا 
من محور العمل البرلماني، المبني على 
قاعدة تأسيس الكتل البرلمانية، للنهوض 
رسم  في  للمشاركة  البرلماني  بالعمل 

خارطة جديدة لحلحلة األزمة الليبية. 
أُسسه  ان  التكّتل  إع��ان  بيان  وأف��اد 
التاكيد  هي:  عليها  يقوم  التي  وأهدافه 
واس��ت��ع��ادة  الليبي  ال��ت��راب  وح���دة  على 
النخب  مع  والتشاور  الوطنية،  السيادة 

السياسية والمثقفين واالعيان والمشايخ 
وم���وس���س���ات ال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن���ي في 
السياسية  االم���ور  ك��ل  بخصوص  ف��زان 
والتواصل  بفزان،  المتعلقة  واالجتماعية 
جلسة  لعقد  النواب  مجلس  اعضاء  مع 
للمجلس مجتمعا، ودعم الحوار السياسي 
الليبية،  االط�����راف  ب��ي��ن  وال��م��ج��ت��م��ع��ي 
االجنبية  التدخات  كل  ضد  وال��وق��وف 
التوزيع  ال��ى  اضافة  اشكالها،  بمختلف 
العادل للثروة والعدالة االجتماعية لتنمية 

وتطوير فزان.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخارجية اليوناني

فخامة رئيس مجلس النواب يزور روسيا ويبحث مستجدات الملف الليبّي والعالقات الثنائية بين البلدين 

االعالن عن تشكيل تكتل فزان النيابي

الماضي  الثاثاء  يوم  توكرة”  “مدينة  شهدت 
العسكرية”  “الكلية  بمقر  الكبير  االح��ت��ف��ال 
العسكرية،  الكلية  من  ال���52  الدفعة  لتخريج 

والدفعة ال�27 من األكاديمية البحرية.
العام  القائد  االحتفال  مراسم  حضر  وق��د 
للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة 
المسلحة  للقوات  العامة  األركان  ورئيس  حفتر، 
الثاني  والنائب  الناظوري،  عبدالرازق  الفريق 
حومه،  احميد  الدكتور  النواب  مجلس  لرئيس 
إضافة  الثني،  عبدالله  ال��وزراء  مجلس  ورئيس 
لعدد من قادة األفرع الرئيسية للقوات المسلحة 
وعدد من السادة النواب والوزراء والشخصيات 

العامة.
كلمة  المسلحة  للقوات  العام  القائد  ووج��ه 
عزمه  مثمنا  المناسبة  هذه  في  الليبي  للشعب 
للذود عن  البطل  العمياء بجيشه  وثقته  وإرادته 

الوطن من األطماع الخارجية.
الدفعة  بتخرج  إنه  العام”  “القائد  قال  حيث 
القوة  معاني  تتجسد  العسكرية  الكلية  من   52
الوعر  الطريق  ش��ق  على  والتصميم  واإلرادة 
وعلى  كاما  بناء  الليبي”  “الجيش  بناء  نحو 
أسس علمية حديثة، مهما بلغ حجم الصعوبات 
والتحديات لكي يحموا وطنهم من كيد الكائدين.
كلمته  ف��ي  حفتر”  خليفة  “المشير  وح���ّي 
المواطنين الذي تظاهروا في بنغازي، الرافضين 
للغزو التركي للباد، مطمئنا إّياهم بأن القوات 
المسلحة العربية الليبية ستدفع الدماء واألرواح 
فداء للوطن، “ولن تدفع الميري”، في إشارة إلى 
الشعب  على  فرضت  التي  المجحفة  اإلت��اوات 

الليبي إّبان االحتال العثماني البغيض.
شكره  المسلحة  للقوات  العام  القائد  وق��دم 
الجزيل للدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتها 
“اإلمارات وجمهورية مصر العربية” وباقي الدول 
وخطورتها  التركية  النوايا  حقيقة  أدرك��ت  التي 

على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأكملها.
وذكر القائد العام “أن الجيش الليبي البطل 
للمطالبات  االس��ت��ج��اب��ة  ب��اس��ت��غ��ال  يقبل  ل��ن 
في  للمضّي  الشقيقة  ال����دول  م��ن  ال��م��ت��ك��ررة 
والمرتزقة  األسلحة  لجلب  السياسي”  “المسار 
عمليات  “غ��رف  وإنشاء  العدو،  ق��درات  لتعزيز 
عسكرّية في العاصمة المحتلة طرابلس إضافة 
لمدن أخرى، وبناء جسور جوية وبحرية، ساعيًة 
مشاكلها  لتدعم  الباد  ث��روات  على  للسيطرة 

االقتصادية من قوت الشعب الليبي.
ارثاً  ليبيا  ترى  تركيا  أن  العام،  القائد  وتابع 
من  ثرواتها  على  السيطرة  وتبتغي  لها  تاريخيا 
أجل رفاهية شعبها على حساب قوت الليبيين، 
“لن نتوقف عن مسيرتنا المقدسة حتى  مؤكداً 
االت��راك  الغزاة  من  الوطن  ت��راب  كامل  تحرير 

واالرهابيين” .
حفتر”  خليفة  “المشير  العام  القائد  واختتم 
كلمته بأن قتال المحتل واجب ديني مقدس، وأن 
القوات المسلحة الباسلة لن تتنازل عن المبادئ 

الوطنية، وستواصل الطريق حتى النصر”.

القائد العام: لن نتوقف عن مسيرتنا حتى تحرير كامل 
تراب الوطن من الغزاة االتراك واالرهابيين
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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

حق الرد مكفول . ●

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

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

الشؤون  لجنة  رئيس  بحث 
ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون  الخارجية 
بمجلس النواب السيد ”يوسف 
العقوري” يوم الثاثاء الماضي 
أط�����ر ال���ت���ع���اون ال��م��ش��ت��رك 
م��ع ع��م��ي��د ”ج��ام��ع��ة ط��ب��رق” 
وذل��ك  علي”  ”حسن  الدكتور 
البحثية  الملفات  خ��ال  م��ن 
التي تجريها الجامعة من قبل 
عدد من األساتذة واألكادميين 
ل��إس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ف���ي صنع 

القرارات. 
لجنة  رئ���ي���س  وأك�����د  ك��م��ا 
ال��خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور 
كمراكز  الليبية  ال��ج��ام��ع��ات 
علمية وبحثية تدعم مؤسسات 
عن  ”العقوري”  وعبر  الدولة 
في  ال��ب��ح��وث  لمركز  ت��ق��دي��ره 
جامعة طبرق الذي يقوم بدور 
طبرق  مدينة  تنمية  في  كبير 
وتطلع   ، المجاالت  كافة  في 
يسهم  أن  إل���ى  ”ال���ع���ق���وري” 

لجنة  عمل  دع��م  ف��ي  المركز 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
البحثية  المشاريع  خ��ال  من 

واالستبيانات. 
ورح������ب ع��م��ي��د ”ج��ام��ع��ة 
بالتعاون  جانبه  م��ن  ط��ب��رق” 
الخارجية  لجنة  مع  المشترك 
وتقديم كامل الدعم لها مؤكداً 
بدورها  الجامعة  إلتزام  على 
المجتمع  ت��ج��اه  وواج��ب��ات��ه��ا 

ومؤسسات الدولة

اج���ت���م���ع ص����ب����اح ي���وم 
بمقر  ال��م��اض��ي  األح�����د 
عضو  ال����ن����واب  م��ج��ل��س 
ل��ج��ن��ة ال���ط���اق���ة ال��س��ي��د 
الشاعري”  عطية  “مفتاح 
تحلية  محطة  م��دي��ر  م��ع 
محمد  المهندس  ط��ب��رق 
قسم  ورئيس  ابوبكر  رزق 
ال��ش��ؤون اإلداري���ة ورئيس 
ق��س��م ال��ص��ي��ان��ة ال��ع��ام��ة 
فتح  ال��م��ه��ن��دس  المكلف 

الله خليفة بورويص . 
وت���م خ���ال اإلج��ت��م��اع 
م��ن��اق��ش��ة م���ا ت���م ب��ش��أن 

مع  ُعقد  ال��ذي  االجتماع 
الليبية  الحكومة  رئ��ي��س 
الثني”  “عبدالله  السيد 
وم�����ا ت���ح���ت���اج���ه م��ح��ط��ة 

وتطوير  طبرق من صيانة 
المياه  أزم��ة  حلحلة  بغية 

بالمدينة . 
ك��م��ا ت��ن��اول االج��ت��م��اع 

التحلية  محطة  ت��خ��ري��د 
بموقع  الموجودة  القديمة 
م��ح��ط��ة ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة 
وذلك  بطبرق  الكهربائية 

لمحطة  ت��وس��ع��ة  لتنفيذ 
طريق  ع��ن  ط��ب��رق  تحلية 
تحلية  وح�����دات  إض���اف���ة 
أزم��ة نقص  لحل  ج��دي��دة 

المياه . 
وت������م اإلت�����ف�����اق ع��ل��ى 
الفنية  ال��ت��ق��اري��ر  إرس����ال 
إلى  المحطة  واحتياجات 
الوطنية  المؤسسة  رئيس 
على  بناءاً  المائية  للموارد 
لجنة  ع��ض��و  ت���وص���ي���ات 
الطاقة والموارد الطبيعية 
ورئيس  ال��ن��واب  بمجلس 

الحكومة الليبية.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يبحث مع عميد جامعة طبرق التعاون المشترك

عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية مفتاح الشاعري يجتمع مع مدير محطة تحلية طبرق

النواب  بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  هنأ 
ليبيا  في  البرلمانيين  جميع  العقوري”  ”يوسف  السيد 
والعالم باليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يوافق “30 

يونيو” من كل عام. 
أهم  ه��ي  الفعالة  البرلمانات  ب��أن  “ال��ع��ق��وري”  وأك��د 
الشعوب  أصوات  تمثل  فهي  الديمقراطي،  النظام  ركائز 
لهذا تحرص  الحكومات،  وتحاسب  القوانين  تشرع  وهي 

البرلمانات على أن تعود قراراتها بالنفع على جميع الناس 
وبخاصة الفئات األشد ضعفاً. 

ليبيا  في  البرلماني  العمل  تجربة  أن  “العقوري”  وقال 
هي تجربة جديدة وال يزال الطريق طويًا للوصول إلى 
المستوى المطلوب، كما أن البرلمان الليبي يجب أن يعمل 
على قضايا ملحة وأبرزها ملف المصالحة وتعزيز حقوق 

اإلنسان ونشر قيم المواطنة ودولة القانون .

لجنة الشؤون الخارجية تهنئ جميع البرلمانين 
باليوم العالمي للعمل البرلماني

بيان أعضاء لجنة الحوار في مجلس النواب 
بشأن استئناف المسار السياسي

بيان عدد من أعضاء مجلس النواب 
بشأن تطورات األوضاع في البالد

لجنة الخارجية ترحب بدعوة مجلس األمن لوقف 
إطالق نار عالمي لدعم الجهود لمواجهة وباء كورونا
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يوم  المواطنين  آالف  تظاهر 
األحد الماضي في بنغازي تنديدا 
ودعما   ، لليبيا  التركي  باالحتال 
للقوات المسلحة العربية الليبية في 
حربها على اإلرهاب، والميليشيات 
تركيا  م��ن  ال��م��دع��وم��ة  المسلحة 

والمرتزقة السوريين.
المتظاهرين  م��ن  ع���دد  ورف����ع 
منددة  عبارات  عليها  كتب  الفتات 
ب��ال��دع��م ال��ع��س��ك��ري ال��ت��رك��ي منذ 
بداية ديسمبر 2019  لميليشيات 

حكومة الوفاق غير الدستورية.
كما رفعت صورة ضخمة للمشير 
القصر  مدخل  على  حفتر  خليفة 
الكيش  بساحة  التاريخي  العثماني 
رفع  فيما  المظاهرة،  تقام  حيث 
رئيس  لفخامة  المتظاهرون صورا 
عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
الليبية  الحكومة  ورئ��ي��س  ص��ال��ح 

السيد عبدالله الثني.
بيانهم  ف��ي  المتظاهرون  وق��ال 
الختامي إن ” أن ليبيا دولة واحدة 
 .. واح���د  ومصيرها   .. وم��وح��دة 
في  يفلح  ل��ن  التركي  النظام  وأن 

تقسيمها”.
“للمجتمع  المتظاهرون  وأك���د 
ال���دول���ي رف��ض��ه��م ال��ق��اط��ع ألي 
أجندتها  ل��ف��رض  تركية  م��ح��اول��ة 
يمثل  ذلك  أن  باعتبار  ليبيا،  في  
الدولي، ويدخل في  للقانون  خرقا 
اإلنسانية  ض��د  ال��ج��رائ��م  مصاف 
تستوجب  ال��ت��ي  ال��ح��رب  وج��رائ��م 
القضائية  والمحاسبة  الماحقة 

الدولية لمرتكبيها” وفقا للبيان.
تلقت  ال����ذي  ال��ب��ي��ان  وأض�����اف 
وكالة األنباء الليبية نسخة عنه أن 

مستمرة  جيشه  في  الشعب  “ثقة 
بعد  ال��س��ي��اس��ي  االن��ت��ص��ار  لحين 
المتوالية”،  العسكرية  االنتصارات 
ف��ي إش����ارة ل��وق��ف إط����اق ال��ن��ار 
الستئناف  القاهرة  مبادرة  وإعان 

الحوار السياسي.
العدوان  أن  إل��ى  البيان  وأش��ار 
أن  ب��ع��د  ليبيا ج���اء  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي 
ابناء  من  إرهابية  ثلة  به  استقوت 
إعادة  ألجل  الوطن  باعت  جلدتنا 
تنصيب السلطان المعتوه أردوغان 
الفتين  المزعومة،  إلمارتهم  إماما 
إل��ى أن ذل��ك ج��اء ف��ي ظ��ل صمت 
أم��ام  المطبق  ال��دول��ي  المجتمع 
وجرائم  اإلنسانية  ض��د  الجرائم 
الحرب التي ارتكبها النظام التركي 
والمرتزقة السوريين ومن ساندهم 
اإلرهابي  الميليشياوي  الحشد  من 

في ليبيا.
هبوا  أنهم  المتظاهرون  وأكد 
ليعلنوها  بالمايين  بل  ب��اآلالف 
بالحق  ص��ادح��ة  عالية  كلمتهم 
التام  دعمهم  واح���د،  وب��ص��وت 
للقوات المسلحة العربية الليبية 
ح��رب  أرك����ان  المشير  ب��ق��ي��ادة 
في  حفتر،  القاسم  أب��و  خليفة 
اإلرهاب  المقدسة على  الحرب 
وم��ع��رك��ة ب��ن��اء دول����ة ال��ق��ان��ون 

والمؤسسات.
الشعب  ابناء  المتظاهرون  ودعا 
ن��ظ��ام  ي��ه��ب��وا ض���د  ال��ت��رك��ي ألن 
أردوغ������ان ال��ب��غ��ي��ض ال����ذي سبب 
لتركيا العداء مع العالم، ونؤكد أن 
االقتصادية  وتركيا  ليبيا  عاقات 
م���ه���ددة ب��س��ب��ب س���ي���اس���ات ه��ذا 
المجتمع  المعتوه، داعين  السلطان 

حيال  بمسؤولياته  التحلي  الدولي 
ليبيا من خال تطبيق  الوضع في 
اخترقه  الذي  التسلح  فرض حظر 
فايز  الخائن  أردوغ��ان لدعم  نظام 
م��رأى  أم���ام  وميليشياته  ال��س��راج 

ومسمع العالم أجمع.
وأكد المتظاهرون أن ليبيا لن لن 
تكون إمارة إخوانية أو إرهابية في 
المنطقة، وأنهم يعلمون علم اليقين 
المسلمين  اإلخ����وان  ج��م��اع��ة  أن 
اللعين  اإلره��اب��ي��ة ه��ي وأردوغ����ان 

وجهان لعملة واحدة.
ودع���ا ال��م��ت��ظ��اه��رون ال��والي��ات 
على  للوقوف  األمريكية  المتحدة 
الشعب  أبناء  بين  واح��دة  مسافة 
الليبي إن لم تقف إلى جانب الحق 
الذي يمثله الجيش الليبي المقاتل 
بتحديد  مطالبينها  ل���إره���اب، 

الذي  أردوغ���ان  نظام  من  موقفها 
ي��دع��ي أن��ه أخ��ذ ض��وئ��ه األخضر 

للهجوم على ليبيا من واشنطن.
واس��ت��ه��ج��ن ال��م��ت��ظ��اه��رون في 
ب��ي��ان��ه��م ب��ت��ص��ري��ح��ات ال��س��ف��ي��ر 
األمريكي لدى ليبيا الذي ُقتل سلفه 
بنغازي،  أيدي اإلرهابيين في  على 
الفتين إلى أنه دأب على استخدام 
إلى  يقاتلون  مرتزقة  وجود  فزاعة 
البطل  الليبي  الجيش  أبناء  جانب 
دون دليل دامغ واحد على عكس ما 
مرتزقة سوريين  وجود  من  يحدث 
ومصراتة  ط��راب��ل��س  ف��ي  وأت����راك 

وغيرها.
بيانهم  ف��ي  المتظاهرون  وأك��د 
في  الشرعية  للسلطات  دعمهم 
النواب  مجلس  ف��ي  متمثلة  ليبيا 
عنه،  المنبثقة  واألجسام  المنتخب 
المسلحة  ال��ق��وات  رأس��ه��ا  وع��ل��ى 
المشير  وقائدها  الليبية  العربية 
القاسم  أب��و  خليفة  ح��رب  أرك���ان 

حفتر.
واختتم المتظاهرون بيانهم بأن 
النفط الليبي هو قوت الشعب ورزق 
يدعمون  وأنهم  القادمة،  األجيال 
في  القبائل  ومشائخ  أعيان  بيان 
لضمان  المسلحة  للقوات  تسليمه 
بين  ع��ادل  بشكل  عوائده  تقسيم 
أقاليم ليبيا الثاثة، وأال يستخدم 
في جلب المرتزقة لليبيا أو ينهب 
تركيا  ي���د  ع��ل��ى  م��م��ن��ه��ج  ب��ش��ك��ل 
وأع��وان��ه��ا وأذن��اب��ه��ا ف��ي ب��ادن��ا، 
الرئاسي،  المجلس  رأسهم  وعلى 
وم���ؤس���س���ة ال���ن���ف���ط، وم��ؤس��س��ة 
ليبيا  وم���ص���رف  االس��ت��ت��ث��م��ار، 

المركزي بطرابلس. 

المستشار  النواب  رئيس مجلس  فخامة  أجرى 
عقيله صالح، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، 
المسؤولين  الماضية، والتقى خالها  خال األيام 
رأسها  على  القضايا،  من  العديد  وبحث  ال��روس 
والعودة  النار  إطاق  وقف  المبادرة حول  مناقشة 
وكذلك  القاهرة،  ومبادرة  السياسية  العملية  إلى 

مخرجات مؤتمر برلين.
في  األوض��اع  وتطورات  أخر مستجدات  وحول 
فخامة  مع  ح��وار  »سبوتنيك«  وكالة  أج��رت  ليبيا، 
صالح  عقيله  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 

لتوضيح العديد من النقاط في هذا الشأن.
وفيما يلى نص الحوار بحسب ما نشرته وكالة 

سبوتنيك على موقعها االلكتروني:
التي  الجهود  من  الليبي  البرلمان  موقف  ما   -
الليبية  تبذلها الدولة الروسية إليجاد حل لألزمة 

الراهنة؟
ب��ا ش���ك، ن��رح��ب ب��ال��وس��اط��ة ال��روس��ي��ة في 
التسوية، فاالنفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية 
على جميع الجهات الفاعلة في العاقات الدولية، 
يجعل  واإلس��ام��ي،  العربي  العالم  ذل��ك  في  بما 
من بلدكم وسيطا مقبوال وفعاال في حل األزمات 
خال  من  بذلك  مقتنعون  نحن  مضيفا،  الدولية، 

مراقبة جهودكم لحل األزمة الليبية.
- في رأيك، هل تعتقد أن إعان القاهرة ممكن 
أن يسهم بشكل فعال في إيجاد حل للنزاع الليبي؟

القاهرة« طبعا كما ذكرت، نحن نعتقد  »إعان 
يوجد  ال  ألنه  ليبيا  في  لألزمة  الوحيد  الحل  أنه 
حتى  نرى  نحن  وبالتالي  الحد  إقصاء  أو  تهميش 

اإلعان.  الليبيين على هذا  بين  إجماع  أن هناك 
اإلعان  هذا  علي  نؤكد  حتي  حقيقية  جئنا  نحن 
في  قدما  المضي  علي  ال��روس  أصدقاءنا  ولحث 
هذا االتجاه، مشيرا إلى أنه يجب العمل على تنفيذ 
الوحيد من األزمة في  هذا اإلعان ألنه المخرج 

ليبيا.
للمحادثات  ال��ج��ي��ش  اس��ت��ع��داد  م���دى  م��ا   -  

المباشرة مع حكومة الوفاق؟
من حيث المبدأ ال احترم هذه الحكومة بصفتي 
الحكومة  ه��ذه  مرتين،  ال��ن��واب  لمجلس  رئيسا 
بالنسبة لي غير موجودة وغير دستورية وليس لها 
مفروضة  حكومة  هي  الليبيين  عن  التفاوض  حق 

أمر واقع تبقى مدتها ثم تغادر.
فحكومة الوفاق لم تكن طرفا في الحوار وليس 

من  فرضت  قد  حكومة  أي  زي  هي  عاقة،  لها 
الخارج وبالتالي طرف الحوار إن وجد الطرف فهو 

لمجلس الدولة.
أننا نشك في وضعها القانوني ألن رئيس مجلس 
الدولة ال يمكن أن ينتخب إال بعد تضمين االتفاق 
عشرة  خ��ال  الدستوري  اإلع��ان  في  السياسي 
أيام، وهذا لم يتم، وبالتالي كلها أجسام مفروضة.

مجلس  لتشكيل  طريق  خ��ارط��ة  هناك  ه��ل   -
رئاسي جديد يمثل جميع أقاليم ليبيا؟

سيكون  ج��دي��د  رئ��اس��ي  مجلس  تشكيل  عند 
هناك سلطة تنفيذية ومجلس النواب، والمهم اآلن 
في  الرئاسات مجتمعة  تكون  ال  بأن  عليه  المتفق 

إقليم واحد.
على كل إقليم أن يسمي من يمثله في المجلس 

تكوين  في  الجديدة  القاعدة  هي  هذه  الرئاسي، 
المجلس.

من  المسلحين  نقل  في  تركيا  تساهم  هل    -
سوريا إلى ليبيا؟

يومين،  من  نقل  عملية  آخر  معلوماتنا  حسب 
وهذا واضح، وقد أسر ضباط ومرتزقة، وعرض 
ذلك على شاشات التلفاز، موضحا أن عددهم في 

ليبيا بين ال� 14-15 ألف تقريبا حتي اآلن.
- ما رأيك في اقتراح المجلس األعلى للمشايخ 
الليبي بفتح حساب مصرفي برعاية األمم المتحدة 

لوضع اإليرادات النفطية فيه؟
مطالبة شيوخ القبائل لفتح حساب معين يوضع 
فيه دخل النفط أو ووضع آلية بإشراف دولي تقوم 
ومعقول،  شرعي  مطلب  وهو  الثروة  هذه  بتوزيع 
يتقرر  لم  لكن  الحساب،  هذا  لفتح  اتجاه  وهناك 

أين.
أحد المطالب األساسية هو توزيع الثروة الليبية 
بالمساواة، ألنها ثروة لكل الليبيين، فدخل النفط 
المناطق  تحصل  وال  طرابلس  حكومة  إلى  يذهب 
منها علي أي شيء، بل يشتري بها للمرتزقة ساح 

ورواتب للميلشيات.
- ما رأيك في دور المجتمع الدولي في مسألة 

حظر وصول الساح إلى ليبيا؟
ه��ن��اك س��اح وه��و م��ع��روف وم��ق��ر ب��ه وواض��ح 
مرة،  من  أكثر  مسيرة  طائرات  وأسقطت  للعيان 
الساح  حظر  م��ن  ال��رغ��م  على  الشديد  لألسف 
على الجيش الليبي، إال أن ذلك يعد انتهاك صريح 
المجتمع  علي  كبير  عتب  وهناك  الساح  لحظر 

الدولي، فأين هو؟.

مظاهرات في بنغازي منددة باالحتالل التركي لليبيا

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح: 

تزويد تركيا لحكومة الوفاق باألسلحة »انتهاك لحظر السالح«
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الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
االحد  يوم  الثني،  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
الوطنية  المؤسسة  مشاريع  عمل  سير  الماضي، 
في  عقده  اجتماع  خال  وذلك  المائية،  للموارد 
مدينة  في  ال��وزراء  مجلس  رئاسة  بديوان  مكتبه 
المؤسسة  ادارة  مجلس  رئ��ي��س  م��ع  ب��ن��غ��ازي، 

المهندس عوض الدرسي.
رييس  م��ع  ال�����وزراء،  رئ��ي��س مجلس  ون��اق��ش 
شان  ف��ي  المتخذة  اإلج����راءات  اخ��ر  المؤسسة 
توريد وتركيب ثاث محطات تحلية مياه لمناطق 
)التميمي – خليج البمبة – ام الرزم(، والتي تعمل 
المناطق  هذه  لكون  العكسي  التناضح  بطريقة 

تعاني من شح في مصادر مياه التغذية.
وناقش االجتماع سير العمل في صيانة عدد 
من محطات التحلية بمختلف مناطق الباد، فيما 
ضرورة  على  ال��وزراء  مجلس  رئيس  السيد  اكد 
الازمة العمال  االحتياجات  اإلسراع في حصر 

الصيانة من قبل مديري تلك المحطات.
وابدى السيد رئيس مجلس الوزراء استعداده 
كل  تحتاجه  ما  تقديم  فور  صيانتها  على  للعمل 
محطة، من اعمال صيانة من قبل مسوولي تلك 
المحطات، موكدا على اهمية صيانة ابار المياه 

الجوفية هي االخرى.
اإلسراع  الحكومة، على ضرورة  رئيس  وشدد 
في هذه المشروعات وبشكل عاجل؛ لما لها من 
مختلف  لسكان  المياه  مصادر  توفير  في  اهمية 

المناطق المستهدفة. 

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  اطلع 
االحد  ي��وم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
لجائحة  المحلي  الوبائي  الوضع  على  الماضي 
الدكتور  مع  عقده  اجتماع  خال  وذل��ك  كورونا، 
العليا  اللجنة  وعضو  الصحة  وزير  عقوب  سعد 
مجلس  رئيس  السيد  بمكتب  ال��وب��اء،  لمكافحة 
الوزراء في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة 

بنغازي.
وناقش السيد رئيس مجلس الوزراء مع الوزير 
اوضاع مراكز الحجر والعزل الصحي في مختلف 
مناطق الباد، موكدا على ضرورة تقديم الدعم 
الباد  المراكز خصوصا في جنوب  الازم لهذه 
الذي يعاني اضطرابا في الوضع الوبائي بسبب 

الجائحة.
واستعرض وزير الصحة سير القوافل الطبية 
التي انطلقت للمدن والمناطق التي تعاني نقصا 
في المواد والمستلزمات الطبية من خال جهاز 

االمداد الطبي.
واكد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة 
والمستلزمات  االدوية  توريد  اجراءات  في  البدء 
الطبية عبر جهاز االمداد الطبي مرورا باللجنة 
التي تم تشكيلها لمنع ازدواجية التوريد والصرف 

في القطاع الطبي.
المراكز  ف��ي  العمل  لسير  االجتماع  وت��ط��رق 
فيما  والمستوصفات،  والمستشفيات  الطبية 
ال��وزراء على ضرورة  السيد رئيس مجلس  شدد 

سير العمل على اكمل وجه. 

رئيس مجلس الوزراء يبحث سير العمل 
بمحطات التحلية وصيانة عدد منها

رئيس مجلس الوزراء يطلع على الوضع 
الوبايي المحلي لجائحة كورونا خالل 

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  اك��د 
استمرار  الثني،  الرحمن  عبد  الله  عبد  السيد 
الجنوب  لبلديات  خدماتها  تقديم  في  الحكومة 

الشرقي لليبيا.
في  سيادته  عقده  اجتماع  خال  وذل��ك  هذا 
ال��وزراء في مدينة  رئاسة مجلس  بديوان  مكتبه 
عن  ال��ن��واب  مجلس  أع��ض��اء  بحضور  ب��ن��غ��ازي، 

الدائرة الرابعة.
وناقش السيد رئيس مجلس الوزراء مع عضو 
مجلس النواب عن بلدية جالو السيد حمد ماقيق، 
دوم��ة،  محمد  السيد  تازربو  بلدية  عن  وعضو 
وعضو عن بلدية الكفرة السيد جبريل اوحيدة، 
اوضاع بلديات الدائرة الرابعة والتي تشمل كافة 

مناطق وبلديات الجنوب الشرقي لليبيا.
خال  ال���وزراء  مجلس  رئيس  السيد  وبحث 
المحلي  الحكم  وزي��ر  حضره  ال��ذي  االجتماع؛ 

الدكتور عادل الزايدي، ومدير ادارة المشروعات 
بديوان رئاسة مجلس الوزراء المهندس إبراهيم 
الدعباج، سّير عمل مشاريع الحكومة في بلديات 
الدائرة الرابعة، ونسب انجازها، وابرز المشاكل 

والعراقيل التي تواجهها وكيفية حلها.
وأكد سيد الرئيس ُمضّي الحكومة في تقديم 
كافة الخدمات لهذه الدائرة، الفتا الى أن التاخر 

عليها  المتعاقد  المشاريع  من  ع��دد  تنفيذ  في 
يرجع للشح في الموارد المالية الذي تُعاني منه 

الحكومة.
ان  إلى  ال��وزراء  رئيس مجلس  السيد  واش��ار 
الزيارات  خال  تنفيذه  على  االتفاق  تم  ما  كل 
الميدانية؛ التي اجراها للجنوب الشرقي، سيتم 
تنفيذها على مراحل، خصوًصا وان سيادته اطلع 
خال زياراته تلك على كافة القطاعات الخدمية 
الجنوب  بلديات  تعانيها  التي  المشاكل  واب��رز 
ال��ش��رق��ي ف��ي ق��ط��اع��ات ال��ط��رق وال��م��واص��ات 

والمياه والكهرباء والصحة وغيرها.
عمل  ال��ن��واب  مجلس  أع��ض��اء  ال��س��ادة  وثمن 
الوزراء وكافة وزارات ومؤسسات  رئيس مجلس 
الليبية، معربين عن تقديرهم  الحكومة  وهيئات 

للوضع المالي الذي تمر به الحكومة.

بحث رييس مجلس وزراء 
السيد  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
المستعجلة  االح��ت��ي��اج��ات 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء 
وال����ط����اق����ات ال���م���ت���ج���ددة، 
م���ن���اق���ش���ا ال���ع���ج���ز ال����ذي 
بسبب  الشبكة  ف��ي  ح���دث 
نقص ال��وق��ود خ��ال االي��ام 

الماضية.
وع��ق��د ال��س��ي��د ال��رئ��ي��س 
بديوان  مكتبه  في  اجتماعا 
ال���وزراء في  رئ��اس��ة مجلس 
االح��د  ي��وم  ب��ن��غ��ازي  مدينة 
مجلس  رييس  مع  الماضي 
ادارة الهيئة المهندس فخري 

المسماري.
ون������اق������ش االج����ت����م����اع 
س��ي��ر ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة واب���رز 
ال��ت��ي تضمن  االح��ت��ي��اج��ات 
اس��ت��ق��رار  ع��ل��ى  المحافظة 

الشبكة العامة للكهرباء.
سير  االجتماع  بحث  كما 
القائمة  المشروعات  كافة 

ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة، ف��ي��م��ا اط��ل��ع 
ال��وزراء  رئيس مجلس  دول��ة 
المستقبلية  ال��خ��ط��ة  ع��ل��ى 
على  تحافظ  ب��دوره��ا  التي 
وتوفير  الشبكة  اس��ت��ق��رار 

الطاقة بصورة جيدة.
وش�����دد ال��س��ي��د رئ��ي��س 
الوزراء على ضرورة  مجلس 

ت��وف��ي��ر ال����وق����ود ال��خ��ف��ي��ف 
الكهرباء  لمحطات  وال��غ��از 
عجز  حصول  ع��دم  لضمان 
في الشبكة العامة لما تبقى 

لفصل الصيف الحالي.
ك��م��ا اك���د ال��س��ي��د رئيس 
الوزراء على ضرورة  مجلس 
الشتاء  لفصل  االس��ت��ع��داد 

القادم خصوصا في مناطق 
الجبل االخضر ودرنة ضمانا 
نتيجة  التيار  انقطاع  لعدم 

النخفاض درجات الحرارة.
واص�����در ال��س��ي��د رئ��ي��س 
تعليماته  ال�����وزراء  م��ج��ل��س 
ال���م���ش���ددة ب��ت��وف��ي��ر ك��اف��ة 
ضمانا  الهيئة  اح��ت��ي��اج��ات 

الستقرار الشبكة.
ال��ه��ي��ئ��ة  ان  ال����ى  ي���ش���ار 
تغطي  ل��ل��ك��ه��رب��اء  ال��ع��ام��ة 
مناطق سيطرة الحكومة من 
للحدود  وصوال  غرب سرت 
اقصى  الى  شرقا  المصرية 
والشرقي  الغربي  الجنوب 

لليبيا.

الليبية،  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  افتتح 
يوم  مساء  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
االربعاء 01 يوليو الجاري مركز االورام وامراض 
الدم بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة 
الجديدة  االقسام  الى عدد من  اضافة  البيضاء 

بالمستشفى.
وحضر مراسم االفتتاح عضو مجلس النواب 
ثابت،  عبدالمطلب  السيد  البيضاء،  مدينة  عن 
ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم 
عام  وم��دي��ر  ال��زاي��دي،  ع��ادل  الدكتور  المحلي 
من  وعدد  م��ازق،  السيدعبدالرحيم  المستشفى 

المسوولين.
ال��دم  وام���راض  االورام  قسم  افتتاح  وي��ات��ي 
الول مرة بمستشفى الثورة المركزي التعليمي – 
موفراً  المرضى،  لكافة  خدماته  ليقدم  البيضاء 
يقدم  ان  وع��ل��ى  والتعب  السفر  م��ش��اق  عليهم 

خدماته بشكل دوري ومستمر لكافة المترددين.
تطوير  على  جاهدة  الليبية  الحكومة  وتعمل 
مستشفى الثورة بشكل مستمر لتحسين وتطوير 

كافة الخدمات واالرتقاء بها.
وفي هذا الصدد، افتتح السيد رئيس مجلس 
الوزراء، والوفد المرافق له قسم حديثي الوالدة، 
وعناية االطفال بالمستشفى، ومركز التبرع بالدم 

بعد صيانته.

تجهيز  عملية  الماضية  الفترة  ف��ي  وج��رت 
األط��ف��ال  لقسم  وال��ح��دي��ث��ة  المستقلة  العناية 
اجهزة  تحوي  اكبر  سريرية  بسعة  بالمستشفى 

جديدة ومتطورة.
خدماتها  افتتاحها  تم  التي  األقسام  وتقدم 
ضمن  ال��م��ج��اورة  وال��م��ن��اط��ق  وال��م��دن  للمدينة 
العاج  لتوطين  انتهجتها  التي  الحكومة  سياسة 

في الداخل

رئيس مجلس الوزراء ُيؤكد ُمضّي الحكومة في تقديم خدماتها للجنوب الشرقي

رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل الهيئة العامة للكهرباء 
واليات تدارك العجز في الشبكة العامة

رئيس مجلس الوزراء يفتتح مركز عالج االورام وعدد من أقسام مستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء

وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ب��ح��ث 
الله  عبد  السيد  الليبية  الحكومة 
بلدية  الثني، اوضاع  الرحمن  عبد 
درنة وطوقها، وذلك خال اجتماع 
رئاسة  ب��دي��وان  مكتبه  ف��ي  عقده 
مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، 
م���ع ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ن���واب عن 

الدائرة السيد حمد البنداق.
مجلس  رئ��ي��س  السيد  ون��اق��ش 
الوزراء مع سيادة النائب؛ بحضور 
وزي����ر ال��ح��ك��م ال��م��ح��ل��ي ال��دك��ت��ور 
مدينة  احتياجات  الزايدي،  عادل 
درن���ة وال��م��ن��اط��ق ال��م��ج��اورة لها، 

الطرق  بقطاع  يتعلق  فيما  خاصة 
تتعرض  لما  وذل��ك  والمواصات، 
له المنطقة من سيول أدت لتهالك 

عدد من الطرق العامة.
رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  وأك����د 
الوزراء ُمضّي الحكومة في تقديم 
ك��اف��ة ال��خ��دم��ات ل��ب��ل��دي��ة درن���ة، 
والعمل  لها،  المحيطة  والبلديات 
م��ن خال  اع��م��اره��ا  اع���ادة  على 
خاصة  المشروعات؛  من  العديد 
بعد الدمار الذي تعرضت له على 
ابان  اإلرهابية  الجماعات  اي��دي 

سيطرتها على المنطقة. 

رئيس مجلس الوزراء يبحث مع  النائب حمد البنداق اوضاع بلدية درنة والمناطق المحيطة بها
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والنقل  للمواصات  العامة  الهيئة  رئيس  ق��ام 
بالحكومة الليبية الكابتن محمد علي عبد القادر، يوم 

اإلثنين الماضي، بزيارة لمقر ديوان بلدية بنغازي.
و بحسب المكتب اإلعامي لبلدية بنغازي، فقد 
إلتقى رئيس الهيئة خال الزيارة، رئيس المجلس 
التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران 
ُجملة  إت��خ��اذ  على  اإلت��ف��اق  ت��م  حيث  ب��ج��واري، 
وتطوير  وتوسعة  بصيانة  تتعلق  االج���راءات  من 
صيانة  ف��ي  تتمثل  ال��دول��ي،  بنينا  مطار  م��راف��ق 
حالياً  القائمة  القادمون  صالة  وتوسعة  وتحوير 
العامة  األشغال  قسم  وصيانة  المهبط  وصيانة 
والورشة العامة، وسير الحقائب وتوريد كاميرات 
الكهرباء  ومولدات  التفتيش  وأجهزة  المراقبة، 
وتوفير  المطار  داخ��ل  المرافق  وجميع  وصيانة 
كافة اإلحتياجات التي تتطلبة طبيعة العمل بهذا 

الِمرفق بما يكفل سير العمل بالصوره الُمثلى.
يذكر إن هذه االجراءات تأتي تنفيذاً لتعليمات 
السيد  الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئ��ي��س 
عبدالله عبدالرحمن الثني، بشأن صيانة و توسعة 
وتطوير كافة مرافق مطار بنينا الدولي، بالشكل 
الذي يضمن سير العمل في هذا المرفق الحيوي 

على أكمل وجه. 

اجتمع رئيس الهيئة العامة للمواصات والنقل 
الكابتن محمد علي عبد القادر، في مقر الهيئة في 
مدينة بنغازي، األحد الماضي، مع رئيس مصلحة 
المطارات السيد صالح الشتيوي؛ وذلك لمناقشة 

سير العمل في كافة المطارات وجاهزيتها.
هذا و حضر االجتماع مستشار الهيئة السيد 
عبدالحميد المريمي، ومكتب شوؤن الهيئة السيد 
كل  ومناقشة  متابعة  تم  حيث  الفرجاني،  حسن 
المشاريع التي تخص المصلحة والتي يتم العمل 
كافة  وحلحلة  المطارات  تجهيز  ناحية  من  فيها 

العراقيل إلكمال العمل على الوجه المطلوب . 

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  قام 
سعد،  ب��وف��راج  المهندس  المختار  عمر 

بجولة تفقدية لمستشفى المدينة.
وهذا ورافق رئيس المجلس التسييري 
وشملت  المجلس؛  أع��ض��اء  جولته  ف��ي 
الجولة كافة أقسام ومرافق المستشفى، 

لإطاع على سّير العمل.
المجلس  رئيس  عقد  ال��زي��ارة،  وعقب 
ال��ت��س��ي��ي��ري رف��ق��ة أع���ض���اء ال��م��ج��ل��س، 
حيث  المستشفى؛  مدير  م��ع  اجتماًعا 
اطلع مدير المستشفى مصطفى أسويكر 
رئيس وأعضاء المجلس، على آلية العمل 

داخل المستشفى، والصعوبات والمشاكل 
التي تُواجه سّير عملهم.

وبدوره، تعّهد رئيس المجلس التسييري 
بالتواصل مع وزارة الصحة لتوفير  كافة 

النواقص واالحتياجات لهذا المستشفى، 
جغرافية  لرقعة  الخدمات  يقدم  ال��ذي 
إلى  غرًبا  المرج  بلدية  من  تمتد  كبيرة 

بلدية القبة شرًقا. 

ُعقد صباح يوم االربعاء 
وبمقر  الجاري  يوليو   01
لبلدية  البلدي  المجلس 
البيضاء  اجتماع ضم كل 
النواب  مجلس  عضو  من 
ع���ن م��دي��ن��ة ال��ب��ي��ض��اء، 
األس����ت����اذ ع��ب��دال��م��ط��ل��ب 
ث���اب���ت، ورئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة 
العامة للكهرباء والطاقات 
ال���م���ت���ج���ددة ب��ال��ح��ك��وم��ة 
فخري  المهندس  الليبية، 
بلدية  وعميد  المسماري، 
ال��ب��ي��ض��اء، األس��ت��اذ علي 

حسين.
بحضور  االجتماع  وت��م 
بالهيئة،  اإلدارات  م��دراء 
توزيع كهرباء  إدارة  ومدير 
وأعضاء  األخضر،  الجبل 
المجلس التسييري لبلدية 

البيضاء.
وق����������ال ال���م���ت���ح���دث 
الهيئة  ب��اس��م  ال��رس��م��ي 

العامة للكهرباء والطاقات 
ال���م���ت���ج���ددة ب��ال��ح��ك��وم��ة 
أن  خليفه  رب��ي��ع  الليبية، 
مشاكل  ن��اق��ش  االج��ت��م��اع 
ببلدية  الكهربائية  الشبكة 
خاصة،  بصفة  البيضاء 
وال��ج��ب��ل األخ��ض��ر بصفة 

عامة.
وأض�������اف خ��ل��ي��ف��ة أن 
المهندس  الهيئة  رئ��ي��س 
اطلع  المسماري  ف��خ��ري 
ال��ح��اض��ري��ن ع��ل��ى خطط 
العامة  الهيئة  وم��ش��اري��ع 
ل���ل���ك���ه���رب���اء وال���ط���اق���ات 

ال���م���ت���ج���ددة ب��ال��ح��ك��وم��ة 
الليبية، وتحديدا في الجبل 
التي  والمحطات  األخضر 
سيتم إنشائها منها محطة 
سوسة الغازية، واستكمال 
ل��م��ل��ودة،  محطة  م��ش��روع 
محطة  إن���ش���اء  وك���ذل���ك 
موضحا  ال��غ��ازي��ة.  درن���ة 
تأتي  المشاريع؛  ه��ذه  أن 
الحكومة  من  كامل  بدعم 
ستحل  وال���ت���ي  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
مشكلة الكهرباء في الجبل 

األخضر.
ه�����ذا ون����اق����ش ع��ض��و 

م���ج���ل���س ال������ن������واب ع��ن 
األستاذ  البيضاء،  مدينة 
ع��ب��دال��م��ط��ل��ب ث��اب��ت، مع 
والحاضرين  الهيئة  رئيس 
ن���س���ب���ة اإلن������ج������از ف��ي 
الكبرى  ال��م��ش��اري��ع  ه���ذه 
والعثرات والصعوبات التي 
يتم  حتي  استكمالها  تعيق 
وضع الحلول العاجلة لها.

باسم  المتحدث  وق��ال 
بلدية  ع��م��ي��د  أن  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ب��ي��ض��اء، األس��ت��اذ علي 
الحاضرين  اطلع  حسين 
ع��ل��ى م��ش��اك��ل ال��ك��ه��رب��اء 

داخ����ل ب��ل��دي��ة ال��ب��ي��ض��اء؛ 
التيار  انقطاع  حيث  م��ن 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي ف����ي ب��ع��ض 
األوق�������ات   واخ��ت��ن��اق��ات 
ال���ش���ب���ك���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

بالمدينة.
ون�����ق�����ل ال���م���ت���ح���دث 
الهيئة  ب��اس��م  ال��رس��م��ي 
العامة للكهرباء والطاقات 
ال���م���ت���ج���ددة ب��ال��ح��ك��وم��ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، رب���ي���ع خ��ل��ي��ف��ه، 
العامة  الهيئة  رئيس  قول 
ل���ل���ك���ه���رب���اء وال���ط���اق���ات 
ال���م���ت���ج���ددة ب��ال��ح��ك��وم��ة 
فخري  المهندس  الليبية، 
ه��ذه  أن  ال���م���س���م���اري،  
تشرف  ال��ت��ي  ال��م��ش��اري��ع 
كامل  وبدعم  الهيئة  عليها 
من الحكومة الليبية والتي  
ستحل  قريبا  النور  ستري 
ك���اف���ة ال��م��ش��اك��ل داخ���ل 
الجبل والمنطقة الشرقية

أعلن رئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسى 
الجامعة  إدارة  مجلس  استعداد  المقريف، 

الستئناف العملية التعليمة.
جاهزية  المقريف  موسى  ال��دك��ت��ور  وأك��د 
في  الطاب  التامة؛ الستقبال جميع  الجامعة 

ظل الظروف القائمة.
هذه  إن  المقريف  م��وس��ى  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الخطوة جاءت في اطار اهتمام رئاسة الجامعة، 
واالستعداد  الازمة  االحتياجات  كافة  بتوفير 

الستئناف العملية التعليمة.
تم  أن��ه  المقريف  موسى  الدكتور  وأض��اف 

توفير اإلمكانيات استعداًدا الستئناف العملية 
التعليمية من قبل جهات داعمة للجامعة.

أن  إل��ى  المقريف  موسى  الدكتور  وأش���ار 
لمباشرة  االستعداد  أتم  على  الجامعة  مجلس 
تحدده  ال��ذي  الموعد  في  التعليمية  العملية 
واللجنة  الليبية،  الحكومة  في  التعليم  وزارة 

الطبية االستشارية لمكافحة جائحة كورونا.
تم  أن��ه  المقريف  موسى  الدكتور  وأوض��ح 
الازمة  والبيانات   االحتياجات  كافة  إحالة 
ل���ل���وزارة، ب��ه��دف ت��وف��ي��ره��ا ول��ت��ع��زي��ز خطط 

الجامعة الستمرار العملية التعليمية. 

صباح  الليبية  بالحكومة  الصحة  وزير  سيرت 
يوم األربعاء الماضي أول قافلة طبية لمدينة سرت 
تحمل 6 أطباء في تخصصات مختلفة لمدة 10 
أيام ذلك لتخفيف العبء على مستشفيات مدينة 
طبية  خدمات  أفضل  وتقديم  ولتوفير  بنغازي 

داخل مدينة سرت .
بتوجيهات  لالتزام  وفقاً  الخطوة  هذه  وتأتي 
كورونا  وباء  لمكافحة  االستشارية  الطبية  اللجنة 
توفير  يتطلب  ال��ذي  األم��ر  ال��م��دن،  ع��زل  بشأن 
الخدمات الطبية داخل كل المدينة، حسب ماصرح 
التخصصية  بالعيادات  الكيش  مركز   عام  مدير 

ورئيس القوافل الطبية الدكتور مرعي الفسي .
جاء  القافلة  إرس��ال  مقترح  أن  الفسي  وتابع 
عن طريق معالى وزير الصحة بالحكومة الليبية 
الدكتور سعد عقوب بشأن توفير الخدمات داخل 

المدن لتخفيف الحمل عن مدينة بنغازي، وتأكيداً 
عدوى  لتفشي  تفادياً  المدن  وع��زل  حجر  على 

كورونا.
اليوم تضم 6  الطبية  القافلة  أن  ذكر  الفسي 
أطباء في تخصصات مختلفة ومهمة منها الباطنة 
والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المخ 

واألعصاب وغيرها .
وأشار إلى أن الهدف من إرسال هذه القوافل 
المدن  ه��ذه  ف��ي  السريرية  بالسعة  االس��ت��ف��ادة 
وتقديم الخدمات الطبية لهم من قبل ُمدنهم دون 
التنقل لبنغازي والمناطق المجاورة، بحيث تكون 

كل مدينة مسؤولة عن المناطق المجاورة لها .
المستشفيات  إدارة  مدير  ق��ال  جهته،  وم��ن 
تكليف  تم  إنه  العيضة  إسماعيل  الصحة  ب��وزارة 
باإلشراف  ال��وزارة  قبل  من  المستشفيات  إدارة 

على القافلة بالتنسيق مع مسؤول تسيير القوافل 
الطبية مدير مركز الكيش مرعي الفسي.

قافلة  أول  تسيير  في  اليوم  ”باشرنا  وأضاف 
أسبوع  لكل  تباعاً  وستكون  س��رت  لبلدية  طبية 
إرس��ال فريق متخصص في  أيام سيتم  الى 10 

الكوادر الطبية التي تحتاجها بلدية سرت”.
سيتم  أن��ه  المستشفيات  إدارة  مدير  وأف���اد 
تسيير قوافل إلى الجنوب الليبي والمناطق التي 
في  الطبية  العناصر  في  العجز  لتغطية  تحتاج 
وستستمر  ال��ق��ادم  األس��ب��وع  في  المقبلة  الفترة 

بشكل دوري.
سيكون  القوافل  تسيير  أن  العيضة  وأوض��ح 
مباشرة  الصحة  وزارة  وإش���راف  تنظيم  تحت 
للكوادر  )مكافأت(  مادية  تغطية  توفير  وسيتم 

الطبية. 

المجلس التسييري عمر المختار في جولة تفقدية للمستشفى المدينة

بلدي البيضاء وعضو مجلس النواب بالمدينة في اجتماع 
برئيس هيئة كهرباء الحكومة الليبية

رئيس جامعة أجدابيا ُيعلن االستعداد الستئناف العملية التعليمة

وزارة الصحة بالحكومة الليبية تسير قافلة طبية لمدينة سرت

رئيس هيئة المواصالت والنقل ورئيس بلدية بنغازي 
يناقشان صيانة وتوسعة وتطوير 

مرافق مطار بنينا الدولي

رئيس هيئة المواصالت والنقل يبحث وضع 
مصلحة المطارات والمطارات التابعة لها
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الله كمش »  بالتنسيق مع السيد  » فضل 
رئيس الفرع البلدي شحات سيتم في اليومين 
القادمين توزيع أسطوانات غاز الطهي مجاناً 
الساعة  من  شحات  ببلدية  النازحة  لألسر 
مساء  التاسعة  الساعة  إلى  صباحاً  التاسعة 
الشكر  كل   .. الصفصاف  منطقة   بمستودع 
م��س��ت��ودع  م��ال��ك  اغ���ري���ب«  ف����وزي   « للسيد 
الصفصاف على حسن تعاونه و طيب أصله و 

موقفه الوطني .

ليبي من  م��واط��ن  ال��� 400  ق��راب��ه  وص��ل 
العالقين بدولة مصر إلى فندقي دار السام 
والبلديات  بلدية طبرق  وباب طبرق وهم من 
الطبية  اإلج���راءات  كل  اتخاذ  بعد  المجاورة 
واألمنية بالخصوص . وذلك بعد التنسيق مع 

اللجان العاملة بالمنفذ.
كما تم وصول 6 مواطنين من طبرق كانوا 
الحجر  في  وضعهم  وتم  بنغازي  في  عالقين 

الصحي في فنادق طبرق.

ق�����ام ع���ض���و م��ج��ل��س 
الوطنية  المؤسسة  إدارة 
ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 
واالتصاالت  والتخطيط 
السيد/  األلي  والحاسب 
ح��م��د  ال����ل����ه  .ج�������اد  م 
ال��ع��وك��ل��ي ب����زي����ارة إل��ى 
يوم  بنغازي  بلدية  دي��وان 
ال��ث��اث��اء ال��م��واف��ق 7 . 
إلتقى  م  ي��ول��ي��و.2020 
المجلس  رئيس  خالها 
ال���ت���س���ي���ي���ري ل��ل��ب��ل��دي��ة 
السيد/م. الصقر عمران 
بوجواري ، وحضر اللقاء 
المؤسسة  ف��رع  ُم��راق��ب 
ب��ن��غ��ازي ال��س��ي��د/ أن���ور 
عضو  وُمستشار  البدري 
ال���م���ؤس���س���ة ال���س���ي���د/ 
الشهوبي  خليل  بوعجيلة 

وُم���ن���س���ق ال��م��ع��ل��وم��ات 
واالت�����ص�����االت ب��ش��رك��ة 
للنفط  ال��ع��رب��ي  الخليج 
العبار  رف��ع��ت  ال��س��ي��د/ 
وم���دي���ر م��ك��ت��ب رئ��ي��س 
ال��م��ج��ل��س ال��ت��س��ي��ي��ري 
يوسف  السيد/  للبلدية 
ت��م  ، ح���ي���ث  ال���������زواوي 
تفعيل  آل��ي��ات  ُم��ن��اق��ش��ة 
اإلسفلت  بمصنع  العمل 

بنغازي والعمل على تذليل 
ال��ع��راق��ي��ل وال��ص��ع��وب��ات 
التي ت��وج��ه  إن��ت��اج م��ادة 
البوتومين الُمستعملة في 

أعمال الرصف .
هذا وقام عضو مجلس 
ورئيس  المؤسسة  إدارة 
ال��م��ج��ل��س ال��ت��س��ي��ي��ري 
ميدانية  ب��زي��ارة  للبلدية 
بمدينة  اإلسفلت  لمصنع 

ب��ن��غ��ازي ح��ي��ث ك���ان في 
مصنع  مدير  إستقبالهم 
السيد/  بنغازي  إسفلت 
إب��راه��ي��م ش��ح��ات وع��دد 
المصنع  م��س��ؤول��ي  م��ن 
وق�������ام م����دي����ر م��ص��ن��ع 
اإلسفلت بشرح وتوضيح 
ل��ألع��م��ال ال��ج��اري��ة في 
في  الُمتمثلة  المصنع 
ال��ص��ي��ان��ة وال����ب����دء في 

ُمعالجة  وح���دة  ت��رك��ي��ب 
ال��م��ي��اه ال��ت��ي ت��دخ��ل في 
صناعة اإلسفلت بإعتبار 
يتم ضح  السابق  أنه في 
محطة  طريق  عن  المياه 
وإن   ، ال��ش��م��ال  ت��ول��ي��د 
ال��م��ص��ن��ع ت���ت���وف���ر ف��ي��ه 
م��ادة  م��ن  كافية  كميات 
البوتومين المستعملة في 

الرصف.
ك����م����ا ت�����م اإلت����ف����اق 
ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ال��ع��راق��ي��ل 
والصعوبات التي  تواجه 
سير العمل بهذا المصنع 
الُمنتجة  المادة  ألهمية 
محلي  ُمنتج  باعتبارها 
ُم���ط���اب���ق ل��ل��م��واص��ف��ات 
وال��م��ع��اي��ي��ر ال��ع��ال��م��ي��ة 

الُمعتمدة .

ق�����ام رئ���ي���س ج��ه��از 
م���ك���اف���ح���ة ال���ظ���واه���ر 
ال��س��ل��ب��ي��ة وال���ه���دام���ة 
ُضباط  م��ن  ع��دٍد  رفقة 
وض��ب��اط ص��ف وج��ن��ود، 
ُمفاجئة  تفقدية  بجولة 
ُمستشفى  أروق��ة  داخ��ل 
ال���م���ق���ري���ف ب��م��دي��ن��ة 
إجدابيا، وذلك لإطاع 
ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل به 
خ���ص���وص���اً أن�����ه يُ��ع��د 
ُمستشفيات  أكبر  أح��د 
ال��م��ن��ط��ق��ة وال��رئ��ي��س��ي 

بمدينة إجدابيا.
تفقد  الزيارة  وتخللت 
النظر  و  المرضى  ح��ال 
ع����ن ك���ث���ب ح�����ول س��ي��ر 
ال��ع��م��ل وُس���ب���ل ت��ذل��ي��ل 
الصعاب أمام العاملين و 

األطقم الطبية.

وب����ح����س����ب م��ك��ت��ب 
اإلع����ام ب��ال��ج��ه��از فقد 
ُرف��اة  بالمستشفى  وج��د 
ل��ج��ث��ام��ي��ن الت��ح��م��ل أي 
الوفاة  مكان  أو  أس��م��اء 
صناديق  ف��ي  موضوعة 
إلى  باإلضافة  كرتونية، 
وجود أعطال في ثاجة 
وج��ود  و  الموتى  حفظ 
ُمنتهية الصاحية  أدوية 
الخاصة  الصيدلية  في 

الرطوبة  و  بالمستشفى 
ال���ت���ي ت��م��ل��ئ ال���غ���رف، 
توفر  ع��دم  ع��ن  ناهيك 
األساسية  التعقيم  ُسبل 
العامة  للنظافة  وإنعدام 
ب��داخ��ل��ة وال��ك��ث��ي��ر من 
اإلهمال الذي يُعد قضية 
ل���وزارة  تُ��ح��ال  أن  يجب 
التفتيش  وإدارة  الصحة 
ال���وزارة  ف��ي  والمتابعة 
للوقوف عندها والتوصل 

إلى حل جذري.
وأض����اف ال��ج��ه��از إن 
والتي  المركزة  العناية 
ك���ان���ت م����ن أول����وي����ات 
ال���زي���ارة ت��ش��ه��د وج���ود 
أك��ث��ر م��ن عشر ح��االت 
لطبيب  إال  وج����ود  وال 
واح���د ُم��خ��ت��ص وأث��ن��ان 
األمر  ُمعاونين صحيين، 
الذي يُعد تقصير وعدم 
ال��ش��ع��ور ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة 

للحاالت  صريح  وتهديد 
بالمستشفى.

وأش����ار ال��ج��ه��از إل��ى 
أن����ه ت���م إت���م���ام ت��ق��ري��ر 
الراهن  بالوضع  ُمفصل 
ل��ل��ُم��س��ت��ش��ف��ى وإح��ال��ت��ه 
لجهات اإلختصاص، في 
أمل أن يكون الرد قاسي 
الصحة  وزارة  قبل  م��ن 
المنشأ  ه���ذا  وي��رت��ق��ي 
الطبي للمستوى المزعوم 
ب�����وج�����ود ُم��س��ت��ش��ف��ى 
ي��ح��م��ل ك��اف��ة ال���ك���وادر 
والتخصصات  الطبية 
للتفتيش  ومكتب  العامة 
لكي  بداخلة  والمتابعة 
ي��ت��اب��ع ع��م��ل ال���ك���وادر 
ال��ط��ب��ي��ة واإلج�������راءات 
ال��ص��ح��ي��ة ع��ل��ى م���دار 

الساعة.

قامت اللجنة المكلفة 
من قبل رئيس المجلس 
أوجلة  لبلدية  التسييري 
ال���س���ي���د »ال���س���ن���وس���ي 
عثمان الفضيل« برئاسة 
الخدمات  إدارة  م��دي��ر 
الصحية أوجلة وبمتابعة 
والتقصي  الرصد  فريق 
السريعة  واالس��ت��ج��اب��ة 

أوجلة.
واإلش���راف  للتجهيز 
العالقين  تسكين  على 
أوجلة  بلدية  أهالي  من 
السياحي،  جالو  بفندق 
وذل������ك ب���ع���د ال����زي����ارة 
اللجنة  بها  قامت  التي 
ووضع  لمتابعة  للفندق، 
ال��ت��رت��ي��ب��ات األخ���ي���رة 

وال��ن��ظ��ر ف���ي إم��ك��ان��ي��ة 
ال���م���ائ���م���ة ال��ص��ح��ي��ة 
ل���ل���غ���رف واإلع�����اش�����ة 

للعالقين.
اللجنة  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
إدارة  م���ع  ب��االج��ت��م��اع 

الفندق، واعتماد الغرف 
للفرق  ال��م��ه��ام  وت��وزي��ع 
وفرق  والطبية  الخدمية 
اإلع����اش����ة وال��ت��س��ك��ي��ن 
وت��ج��ه��ي��ز ك���ل م���ا ي��ل��زم 
ل����راح����ة أه���ال���ي���ن���ا م��ن 
ال��ع��ال��ق��ي��ن م���ن ب��ل��دي��ة 

أوجلة. 
وسيتم إغاق الفندق 

ي���وًم���ا،   )14( ل���م���دة 
أمنية  بعناصر  وتأمينه 
)24( ساعة  مدار  على 
مديرية  بين  بالتنسيق 
أم��ن أوج��ل��ة اج��خ��رة مع 

مديرية أمن جالو.
الّرعاية  ستقّدم  فيما 
لعدد  الكاملة  الصحية 
قبل  من  شخص   )42(
والتقصي  الّرصد  فريق 
السريعة  واالس��ت��ج��اب��ة 
الخدمات  إلدارة  التابع 
كالشف  أوجلة  الصحية 
ال����ط����ب����ي وال���ع���ي���ن���ات 
ك��ورون��ا  ب��وب��اء  الخاصة 
وت��ق��دي��م األدوي�����ة وك��ل 
على  للحفاظ  ي��ل��زم  م��ا 

صحتهم.

عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للصناعات النفطية يبحث 
مع تسييري بنغازي آليات تفعيل العمل بمصنع اإلسفلت 

مكافحة الظواهر الهدامة تضبط مخالفات كارثية 
بُمستشفى المقريف بمدينة أجدابيا

وضع الترتيبات األخيرة لتسكين وحجر األهالي العالقين من بلدية أوجلة

بلدي شحات : توزيع أسطوانات غاز الطهي 
مجانًا لألسر النازحة بالبلدية 

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 
السيد عبدالله عبدالرحمن الثني احتياجات 
لعضو  استقباله  وذلك خال  الساحل،  بلدية 
الدكتور  الساحل  بلدية  عن  ال��ن��واب  مجلس 

خليفة الدغاري.
مع  ال����وزراء  مجلس  رئيس  السيد  وعقد 
رئاسة  دي���وان  ف��ي  اجتماعا  النائب  س��ي��ادة 
بحضور  بنغازي  مدينة  في  ال���وزراء  مجلس 

وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.
الساحل،  بلدية  أوض��اع  االجتماع  وبحث 
وسير العمل بها، وأبرز احتياجات البلدية في 
يتعلق  فيما  الخدمية خاصة  القطاعات  كافة 

بالطرق والمواصات والنقل والمياه.
بتلبية  الوزراء  رئيس مجلس  السيد  وتعهد 
كافة احتياجات البلدية وتذليل كافة العراقيل 
والصعوبات التي تواجه مشاريعها التي تنفذها 

الحكومة لصالح المواطنين. 

رئيس مجلس الوزراء يبحث 
احتياجات بلدية الساحل

وصول 400 ليبي عائدين من مصر 
إلى فندقي دار السالم بطبرق

إشراف : سعيد الصيد
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الديوان - وال
تقرير: مروة الصبيحي 

شهدت مدينة سبها وعدد من مدن 
الجنوب الليبي حاالت تنّمر جراء ظهور 
بفايروس  المصابة  الحاالت  من  عدد 
أخرى  م��دن  في  ظهورها  رغ��م  كورونا 
خطورة  تنحصر  ال  فيما   الباد،  من 
وسرعة  انتقاله  سهولة  في  الفايروس 
إل��ى نظرة  تمتد  ب��ل  ف��ق��ط،  االن��ت��ش��ار 
بعض األشخاص السلبية إلى الحاالت 
ال��م��ص��اب��ة وال��ت��ي ق��د ت��ص��ل إل���ى حد 

“التنمر”.
أن  العلمية  األب��ح��اث  تأكيد  ورغ��م 
يلجأ  تمييز،  دون  الكل  يصيب  كورونا 
إصابة  أو  إصابته  إخفاء  إلى  البعض 
ف��رد م��ن أس��رت��ه ب��ال��ف��اي��روس، تجنبا 
له  يتعرض  ال��ذي  االجتماعي  للوصم 

حتى بعد التعافي.
المعنية  الدولية  المنظمات  وحذرت 
الذي  الوباء  تفاقم  الصحة من  بشؤون 
أصاب معظم دول العالم، نتيجة إخفاء 
قسوة  من  خوفا  إصابتهم  المصابين 

النظرة االجتماعية لهم.
واعتبر عدد من المواطنين من سكان 
الجنوب  م��دن  من  وع��دد  سبها  مدينة 
استياء  في  السبب  تكن  لم  مدنهم  إن 
الباد،  ف��ي  المحلي  الوبائي  ال��وض��ع 
اإلهمال  كانت ضحية  أنها  إلى  الفتين 
منها  ويجعل  يدخلها  الوباء  الذي جعل 

بؤرة وبائية في ظل نقص اإلمكانيات.
إن  الفزاني  سليمان  المواطن  وقال 
التنمر على سبها وسكانها كان جائرا، 
من  على  تتنمر  أن  سبها  حق  من  وأن 
سمحوا  الذين  أولئك  إليها  الوباء  نقل 
بدخول حاملي المرض عبر المطارات 
دون  ليبيا،  غرب  مناطق  في  والمنافذ 

حجرهم طبيا لحين تبين سامتهم.
وع���دم  ال��م��ج��ام��ات  أن  وأض�����اف 
والوقائية  االحترازية  التدابير  تطبيق 
السلبي في  األثر  لها  بشكل حازم كان 
تعاني نقصا  التي  الوباء لسبها  وصول 

في اإلمكانيات.
لم  البشرية  ت��اري��خ  أن  إل��ى  وأش���ار 
يذكر محاسبة أي شخص كان ضحية 
لإصابة بوباء أو نقله كون الجوائح ال 

تستثني أحدا.
ويزيد الوصم االجتماعي من الرعب 
إخفاء  نتيجة  اإلصابة  ح��االت  لتفاقم 
البعض إصابته، فيما بات غياب الوعي 
ال��ف��اي��روس  ب��خ��ط��ورة  الكثيرين  ل���دى 
السر  كلمة  انتقاله  وط��رق  وأع��راض��ه 
وراء حاالت التنمر التي شهدتها بعض 

المجتمعات عقب تفشي الجائحة.
من جهته، قال المواطن محمد فرج 

مع  التعامل  ثقافة  غياب  مسوولية  إن 
بعض  وعي  لعدم  تعود  كورونا  جائحة 
المواطنين بالمخاطر النفسية الناجمة 
عن ازمة الفيروس المستجد، باعتبارها 
يطلق  والتي  المقبلة،  المرحلة  محور 
مع  ))ال��ت��ع��اي��ش  مرحلة  علميا  عليها 
الفايروس((، و تتمثل خطورة االستهانة 
للحد  الحاسم  المنطلق  كونها  في  بها 

من انتشاره.
المواطنين  بعض  تنّمر  أن  وأض��اف 
تكاثرت   التي  وال��م��دن  المناطق  على 
دون  ي��ح��ول  المصابين  أع���داد  فيها  
التعايش،  هذا  باهمية  المرضى  وعي 
لكون المواطن القاطن  بتلك المدن  أو 
في  أخرى  مدن  إلى  منها  النازح  حتى 
الذي  اللفظي  للتعنيف  ماحظته  حال 
يطال سكان المدن القادم منها يدفعه 
لنزوحه،  الحقيقي  التاريخ  إخفاء  إلى 
لتطبيق إج��راءات السامة  بل ورفضه 
سلوك  يتخذ  وبهذا  دوليا  بها  المعتد 

عدائيا في التعامل مع الفيروس.
وت��اب��ع ق��ائ��ا إن “س��ل��وك وال��ت��زام 
ال��م��واط��ن ه��و ال��ع��ام��ل االك��ث��ر حسما 
االصابات  عدد  وتقليل  المواجهة  في 
المحتملة، سواء على مستوى الممارسة 
التفاعل  خ���ال  م��ن  او  ال���ش���ارع،  ف��ي 
المختلفة  والهيئات  الموسسات  م��ع 
ال��ت��ي ب���دات ه��ي االخ���رى ف��ي تطبيق 
التي  واالحترازية  الوقائية  االج��راءات 

يتعين ان يلتزم بها المواطنين”.
الليبية  المواطنة  عبرت  جهتها،  من 
بنغازي  إلى  سبها  مدينة  من  النازحة 

لما  أسفها  عن  السام”  عبد  “فاطمة 
والمعنوي  اللفظي  بالتهجم  وصفته 
ال��س��اف��ر ع��ل��ى س��ك��ان م��دي��ن��ة سبها 

القادمين إلى مدينة بنغازي.
المدينة  س��ك��ان  ب��ع��ض  إن  وق��ال��ت 
مسوولية  وس��ك��ان��ه��ا  سبها  ي��ح��ّم��ل��ون 
المدينة،  في  موخرا  الفايروس  انتشار 
التي  األخرى  المدن  بعض  إلى  مشيرة 
شهدت الحاالت الصفرية للمرض ولم 
تشهد حالة التنمر ذاتها مثلما شهدتها 
سبها، معتبرة أن سبها ليست “ووهان 

الصينية” في ليبيا !!
مواقع  رواد  بعض  بسخرية  ون��ددت 
المرضى  م��ن  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
بالفايروس في سبها، ونشرهم لخطاب 
على  والتحريض  والعنصرية  الكراهية 
المواطنين  عن  واالب��اغ  التعامل  قطع 
ذوو األصول الجنوبية )سبها( القادمين 
جائحة  انتشار  قبل  حتى  بنغازي  إلى 

كورونا.
عبدالسام  فاطمة  السيدة  ولفتت 
تهدد  عكسية  نتائج  السلوك  لهذا  أن 
األم����ن ال��ص��ح��ي ل��ك��اف��ة ال��م��واط��ن��ي��ن 
موضحة  المدن،  مختلف  في  الليبين 
أن سلوك التنمر العدائي على مرضى 
الفايروس أو حتى المدن التي شهدت 
انتشارا لعدد من الحاالت من شانه أن 
وحتى  المرضى  مصداقية  على  يوثر 
من  اصابتهم،  في  المشتبه  األشخاص 
اإلع��ان  في  المقصود  تكتمهم  خ��ال 
في  اإلصابة  أو  المرض  أع��راض  عن 

حال كانت موجودة.

وم�����ن ن���اح���ي���ة ن���ف���س���ي���ة، اوص����ت 
سعاد  الدكتورة  النفسية  االختصاصية 
األنباء  لوكالة  حديثها  في  المجبري 
التعرض  مخاطر  لتجنب   – الليبية 
المناطق  للتنمر لسكان اي منطقة من 
التي ظهر فيها الوباء يجب ان يخضعوا 
االخ��ري��ن  ل��ح��م��اي��ة  ال��ص��ح��ي  للحجر 
حتي  مصاب  بشخص  احتكاكهم  بعد 
التنمر وتحميل المسولية  يبتعدون عن 
الوصم  والبعد عن  انتشاره  في سرعة 

القاسي.
عن  االبتعاد  إل��ى  المجبري  ودع��ت 
جسدية  لفظية  كانت  س��واء  اإلس���اءة 
ت��أت��ي نتيجة  ون��ف��س��ي��ة، ك��اش��ف��ة أن��ه��ا 
لشعور المواطنين بالخوف من االصابة 
بالوباء، ولذلك يستخدمون التنمر على 
قناعتهم  لعدم  النزوح  أو  المصابين، 
ب����االج����راءات االح���ت���رازي���ة وال��ح��ج��ر 
الصحي اعتقادا منهم بأنه غير محكم 
كونه  وتقاليدنا  لعاداتنا  مخالف  وأن��ه 

يحث على البعد االجتماعي.
دينيا، قال رئيس اللجنة العليا لافتاء 
الشيخ احمد محمد عبدالحفيظ  في 
“ليعلم  الليبية  االنباء  وكالة  مع  اتصال 
ان  المرض   بهذا  اصيب  قد  َمن  كل  
كل شيء بتقدير الله عز وجل، فليصبر 
الله  بيد  ان شفاءه  وليوقن  وليحتسب، 
سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون، 
وأن الله سبحانه قال في محكم آياته: 
)وان يمسسك الله بضر فا كاشف له 
اال هو وان يردك بخير فا راد لفضله 
يصيب ب��ه م��ن ي��ش��اء م��ن ع��ب��اده وهو 

الغفور الرحيم(.
وأض�����اف “ل��ي��ل��ج��ا ال���ي���ه س��ب��ح��ان��ه 
والتداوي  الرقية  وليستعمل  بالدعاء، 
بما ثبت في السنة، وال يهمل التداوي 
في  االط��ب��اء  بها  يامره  التي  ب��االدوي��ة 
الشفاء  باسباب  فياخذ  المجال،  هذا 
الرحيم  ال��رح��م��ن  على  توكله  وي��ك��ون 
الذي ال يعجزه شيء في االرض وال في 

السماء”.
عبدالحفيظ  اح��م��د  الشيخ  ودع���ا 
ال��م��رض��ى ب��ال��م��ك��وث ح��ي��ث ه���م، وان 
يجتنبوا مخالطة الغير، حتى يرفع الله 
الصابة  سببا  يكونوا  ال  وك��ي  بهم،  ما 
غ��ي��ره��م، ق��ائ��ا: ق��د ق��ال رس���ول الله 
“الطاعون”:  الله عليه وسلم في  صلى 
)اذا سمعتم به بارض فا تقدموا عليه، 
واذا وقع بارض وانتم بها فا تخرجوا 

فرارا منه(.
وتابع بالقول “من كان في عافية من 
الله عز وجل ولم يصبه ذاك المرض؛ 
فليحمد الله عز وجل، ولياخذ باسباب 
الحفظ والوقاية، وليحذر ان يسخر من 
غيره او يهزا به ممن ابتاهم الله عز 
باخيه  استهزا  ان  يامن  ال  فانه  وج��ل، 
المبتلى؛ ان يعافي الله اخاه ويبتليه هو، 
والسخرية  االستهزاء  ان  ال��ى  اضافة 
ال��ل��ه عز  ت��ج��وز اص���ا، ق��ال  باخيه ال 
وجل: )يايها الذين ءامنوا ال يسخر قوم 
منهم  خيرا  يكونوا  ان  عسى  ق��وم  من 
وال نساء من نساء عسى ان يكن خيرا 
منهن(، فليتق الله المسلم وليحذر هذه 
االفعال التي هي من اسباب سخط الله 

وعقابه”.
لافتاء  العليا  اللجنة  رئيس  واختتم 
والشرطة  االمن  حديثه مخاطبا رجال 
المدن   بين  التجوال  بحظر  المعنيين 
في  الطيبة  مجهوداتهم   على  مثنيا 
هذا المجال، و الفتا الى توصيته  بان 
يتقوا الله عز وجل، وان يحافظوا على 
االمانة التي اسندت اليهم، فهم مكلفون 
بمنع التنقل بين المدن، او بمنع الناس 
من الخروج من المدن التي وجدت بها 
بعض االصابات، لكي ال يتفاقم الوضع 
وتصعب السيطرة على الوباء، وحتى ال 
ينتقل الوباء الى المدن االخرى، محذرا 
انه   عملهم موضحا  في  التساهل  من  
في  وتسبب  ل��ام��ان��ة،  تضييع  يعتبر  
والة  الوام��ر  ومخالفة  ال��وب��اء،  انتشار 
االمر بالخصوص، مستشهدا بقول الله 
عز وجل في كتابه الكريم: )يايها الذين 
الرسول  واطيعوا  الله  اطيعوا  آم��ن��وا 

واولي االمر منكم.)

للمتنمرين عليها يقول سكانها : سبها ليست “ووهان” ليبيا!
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ثقافة

الديوان - موقع بلد الطيوب
لشهر   ، الليبي  مجلة  م��ن   18 ال��ع��دد  ص��در 
يونيو 2020م، السنة الثانية، معلنا عبر غافه 
)موت الخيال العلمي(، وفي قراءة للوحة الغاف، 
األمريكية  والفنانة  الكاتبة  رؤي��ة  المجلة  تنقل 
القسري  اإلنسان  خيار  عن  كارلوشيو”،  “ماريا 
العدد  واحتو  ه��ذا  غيره.  عن  منفصا  للعيش 
الذي جاء في حوالي 100 صفحة مجموعة من 

الموضوعات الثقافية واألدبية.
المجلة  احتفت  العدد،  لهذا  )إب��داع��ات(  في 
بكل من الفنانين؛ كرار ستار من العراق، وسماح 

الشيخ من ليبيا.
كتب  ال��راب��ع(،  العالم  )سفينة  ع��ن��وان  تحت 
رئيس تحرير المجلة في افتتاحية العدد، الدكتور 
جائحة  بعد  ما  العالم  عن  ب���ودوارة”  “الصديق 

الفايروس المستبد.
في )شؤون ليبية( يحاور الشاعر “عبدالحكيم 
الذي  الورفلي”،  الدين  “س��راج  الشاعر  كشاد” 
يصرح: الكتابة ال تحتاج إلى يد مرتعشة. وفي ذات 
الباب أيضا، تكتب الباحثة “انتصار الجماعي” عن 
)جماليات النص في الشعر الليبي(. وعن الدراما 
ما  السحاتي”  “امراجع  الباحث  يتناول  الليبية، 
قدم من خال رمضان العام 2020م، في جزء 
أول تحت عنوان )المراوحة والتردد في المسير(.

)شؤون  باب  سالم”  “د.نبيل  يفتتح  مصر  من 
وتحت  الكبير(.  الدنيا  )متحف  بمقاله  عربية( 
من  يكتب  ش���يء(  ك��ل  ي��س��رق��ون  )غنهم  ع��ن��وان 
المحاوالت  ع��ن  س��ام��ة«  »عبدالغني  فلسطين 

اإلسرائيلية لسرقة التراث الفلسطيني.
من كتاب )عشرة أعوام في طرابلس(، تقتطف 
المجلة بعضا من صفحاته في )كتبوا ذات يوم(.

)ترحال( لهذه العدد، يفتتحه من الهند “عاء 
الهند(.  في  العربية  )اللغة  عن  الهدوي”  الدين 
البردي  بقرية  يحيط  ال��ذي  القديم  السور  وعن 
)بقايا  مقالته  الحبوني”  “ميكائيل  الباحث  يكتب 
اليمن(  سحاب  )ناطحات  وعن  القديم(.  السور 
العمارية  ع��ن  ق��ن��دوز”  “زي��ن��ب  ال��دك��ت��ورة  تكتب 

اليمنية من تونس.
من ترجمة الدكتور “عز الدين عناية” نقرأ في 
وحديث  إيطاليا،  في  المسلمين  عن  )ترجمات( 

عن )صقلية، عود على بدء(.
تونس،   – الهمامي”  “صوفية  )إب����داع(؛  ف��ي 
تتحدث ع��ن )األب����واب ف��ي أح��وال��ه��ا)، وي��ح��اور 
“حامد الصالحين الغيثي” الروائي العراقي “غانم 
أحب  كما  رواي��ات  أحب  يقول:  ال��ذي  العكيدي” 
“محمد  يكتب  الشعر(  مستقبل  و)ع��ن  أوالدي. 
)ليتني  السجن  تجربة  وعن  مسعود”.  القذافي 
حنيش”.  أبو  “كميل  األسير  يكتب  سجينا(  كنت 
الموساوي”  “د.إسماعيل  يكتب  المغرب  وم��ن 
عن المرض في زمن كورونا تحت عنوان )الوهم 
الدكتورة  تستكمل  الثاني  الجزء  وفي  والتوهم(. 
في  الفني  )اإلب���داع  بحثها  منصور”  “ع��واط��ف 
خضم األوبئة(. وتحت عنوان )نحن أمة لن تموت 
يوسف  بن  “محمد  سوريا  يكتبومن  بالحروب( 
الدكتور  يكتب  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ع  وع��ن  ك����رزون”. 
واألرض  )الربيع  مقاله  عمران”  علي  “عبدالله 
انتقاءات  مع  نرحل  النص(  )جنة  في  ال��ج��زر(. 
“سواسي الشريف”. وعن أن يصبح المرء شاعراً 
الكاتب  فلسطين.   – “ف��راس حج محمد”  يكتب 
المليونير  )حربيات..  يكتب  الحربي”  “الناجي 
الفقير(. وعن )أدب الكوارث( يكتب من الجزائر 
وس��ؤال  األردن  إل��ى  وننتقل  نبيل”.  “د.ش��ري��ط 
على  للكورونا  تأثير  أي  عبدالخالق”:  “غسان 

المثقفين؟
الدكتورة  تكتب  وآث��اره،   Dالمرئ النشر  وعن 
الكتاب  )ث��ورة  ح��ول  )ع��ل��وم(  في  “بسمة سيف” 

المرئي(.
في  يتحدث  نصيب”  “فتحي  والكاتب  القاص 
الضوء(، ورحلته  نفترق( عن )موسيقى  أن  )قبل 

في عالم السينما.
الجدير بالذكر، أن مجلة )الليبي( مجلة شهرية 
اإلعامية  الخدمات  مؤسسة  عن  تصدر  ثقافية 

بمجلس النواب الليبي.

■ بقلم :د. الصديق بودوارة

لقد عمرت األرض وتكاثرت الناس 
كما  األرض  بهم  تخمت  حتى  ت��ك��اث��روا 

تتخم الشاه 
»أنليل«  اإلل���ه  أزع��ج��وا  حتى  وت��زاي��دوا 

بتجمعاتهم .
لقد وصل ضجيجهم إليه في علياءه

فقال لآللهة الكبرى : 
لقد ازداد صخب البشر 

وجعل النوم بعيداً عن عيوني 
فلتقع األشجار التي تطعمهم 

ولتعوي بطونهم طلباً للطعام )) 
اتراحيس«   « ملحمة  أو  اس��ط��ورة  إنها 
اس��ل��وٍب قصصي  في  ت��روي  وه��ي  البابلية 
فيهم،  يكثر  عندما  البشر  س��ي��رة  أخ���اذ، 

وبينهم، ومعهم، الضجيج.
إن��ه��ا س��ي��رة ال��ب��ش��ر ع��ن��دم��ا ي��ت��ك��اث��رون، 
والتكاثر هنا ليس مرتبطاً بالضرورة بالعدد، 
ومخطيء  العظيم،  رمزها  لألسطورة  إن 
الدقيقة لوجه  من يهمل ماحظة المامح 
الرمز، وظالم لنفسه من ال يتعلم من دروس 
ركضاً  المرور  بمجرد  ويكتفي  األساطير، 
دون التوقف عند روعة المعنى وما يحتويه 

.
ب��دأت  لإنسان  األول���ى  ال��ب��داي��ات  منذ 
رحلة بحثه عن الكنوز المخبأة بعناية داخل 
تسكن  التي  المعرفة  سبائك  وعن  ص��دره، 
في جوف  أو صرير حشرة  بعوضة،  جناح 
.أو  أس��د،  كبرياء  أو  نملة،  مثابرة  أو  ليل، 
دمعة يتيم، أو دعوة مظلوم، أو وضاعة نذل.
تقدر  ال  نفائس  غيرها،  ومايين   ، كلها 
العثور عليها وسط  بثمن، جواهر ال يمكن 
الصراخ،  من  سوق  أو  الضجيج،  من  غابة 
إنك تحتاج إلى الصمت لكي تغوص عميقاً 

في بدن الحقيقة .
لنا  ت��روي  البابلية  »أتراحيس«  اسطورة 
وكيف  األرض،  ف��ي  الضجيج  اشتد  كيف 
اشتد الصخب وعمت الفوضى حتى وصل 
حيث  هناك،  األعلى،  إلى  المؤذي  غبارها 

يسكن الله . 
القديمة  الثقافات  كل  أدركت  الذي  الله 
وجوده، لكن مستوى اإلدراك لم يكن واحداً، 
وزمن الوصول أيضاً اختلفت عصوره، ورغم 
هذا االختاف إال أن رحلة البحث عن الله 

لم تتوقف، وبنص القرآن الكريم نفسه: 
َذا  ا َجنَّ َعلَيِْه اللَّيُْل َرأَٰى َكْوَكًبا َقاَل َهٰ َفلَمَّ
ا أََفَل َقاَل اَل أُِحبُّ اآْلِفِليَن ﴿76﴾  َربِّي َفلَمَّ
ا  َفلَمَّ َربِّي  َذا  َهٰ َقاَل  بَاِزًغا  الَْقَمَر  َرأَى  ا  َفلَمَّ
أََفَل َقاَل لَِئْن لَْم يَْهِدِني َربِّي أَلَُكونَنَّ ِمَن الَْقْوِم 
بَاِزَغًة  ْمَس  الشَّ َرأَى  ا  َفلَمَّ الِّيَن ﴿77﴾  الضَّ
ا أََفلَْت َقاَل يَا َقْوِم  َذا أَْكَبُر َفلَمَّ َذا َربِّي َهٰ َقاَل َهٰ
ْهُت  ا تُْشِرُكوَن ﴿78﴾ ِإنِّي َوجَّ ِإنِّي بَِريءٌ ِممَّ
َماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا  َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّ
َوَما أَنَا ِمَن الُْمْشِرِكيَن ﴿79﴾ .س األنعام.

إن ابراهيم الخليل يبحث بدوره عن الله، 
في آيات بالغة الروعة في رمزيتها، غير أن 
القلوب مازالت تأن من وطأة بادة األقفال 

.
يبحث االن��س��ان ع��ن إل���ه، وت��ت��واض��ع له 
لكن  الحقيقة،  بمكان  لتخبره  األس��ط��ورة 
األساطير تهمس بالرموز فقط، تماماً كما 
الحضارات  ف��ي  المعابد  كهنة  يفعل  ك��ان 

القديمة .
إن » أنليل« هنا، هو إله الهواء والعاصفة 
عند السومريين، ويأتي في المرتبة الثانية 
االعتقاد  حسب  ال��س��م��اء،  إل��ه  »آن«  بعد 
السومري المغرق في القدم، وهو في هذه 
الملحمة يبدي سخطه من ضجيج البشر، 
وظلمهم  حروبهم  إال  البشر  ضجيج  وه��ل 
المدقع  وف��ق��ره��م  وش��ك��واه��م  وص��راخ��ه��م 

وغناهم المبالغ فيه؟
إنه يقرر أن يضع نهايًة لهذا السوق الذي 

وتتجسد  الغريزة،  عواء  أرجاءه  في  يتعالى 
في ممراته مامح الصراع، فيقرر أن يضع 

نهاية لكل شيء. 
على  الحياة  ينهي  أن  يقرر  »أنليل«  إن 
الملحمة  سطح األرض، ويرسم مبدع هذه 
األسطورية نصاً مذهًا في إبداعه ويصبه 

كسبيكٍة من ذهٍب في هذه السطور : 
(( فلتقع األشجار التي تطعمهم 

ولتعوي بطونهم طلباً للطعام. 
وليمنع »حدد« في األعالي مطره عنهم 

وفي األعماق فلتنضب مياه الينابيع 
وليتوقف سيل المياه من العيون 

ولتهب الرياح ........ ) نص مفقود ) 
لتحرم السماء من غيومها 

وتبق األرض دونما مطر 
لتمنع الحقول غالها 

ولتحجب »نيسابا« صدرها الخصب .))
وال��ش��دة،  والقحط  المجاعة  إذن  إنها 
عالمية  جائحة  إنها  آخ��ر،  بتعبيٍر  لنقل  أو 
تتجول في أرجاء األرض لتعلن أن البشرية 
في خطر كبيٍر هذه المرة . بعد أن ينحاز 
إله بابلي آخر هو » حدد »، وهو إله المطر 
والسحاب والصواعق، وكل مظاهر الخصب 
عند السوريين، ويسمى أيضاً باسم »بعل«، 
باسم  البابلية  اآلل��ه��ة  مجمع  دخ��ل  لكنه 

»حدد«.
س��وءاً  األم��ر  وي���زداد  يمتنع،  المطر  إن 
فهل  ص��دره��ا،  »ن��ي��س��اب��ا«  تحجب  عندما 
صدرها  »نيسابا«  تمنع  أن  معنى  تعرفون 

عنكم ؟ 
عند  المحاصيل  آلهة  هي  »نيسابا«  إن 
نيسابا  إن  النص  يقول  وعندما  البابليين، 
يعني  فإنه  الخصيب  ص��دره��ا  أدارت  ق��د 
وهو  الوفير،  بمحصولها  بخلت  األرض  أن 
تعبير عن حالة من حاالت الجدب وانقطاع 
المطر وهي عندما تقرر أن تمنع صدرها 
المحاصيل  أن  يعني  هذا  فإن  البشر،  عن 
عناقيد  وأن  ال��ت��راب،  باطن  م��ن  تبزغ  ل��ن 
العنب لن تتدلى مجدداً من أغصانها، وأن 
الريح  هبوب  مع  ترقص  لن  القمح  سنابل 
على الحقول المجدبة، فهل تعرفون معنى 

أن تمنع »نيسابا« صدرها عنكم ؟
إن هذا يعني أن رائحة الخبز لن تداعب 
يزور  لن  الشبع  م��ذاق  وأن  الجياع،  أن��وف 
يتغول  سوف  الفقر  وأن  الخاوية،  البطون 
ويشتد ويزأر ويفتك بالدراويش كما يريد، 
وتوحشاُ  ث��راًء  ي��زدادون  الطغاة سوف  وأن 

ونذالًة وسوء تدبير . 
أرج��اء  في  وتسود  إذن،  العقاب  يتقرر 
المعمورة روائح الخوف واالرتباك والتخبط 
وضيق ذات الحيلة، ورغم أن النص األصلي 
للملحمة عانى من الكسر في عدة مواضع، 
مما أفقدنا بعض التفاصيل، إال أننا نفهم 
أن حالة الجدب دامت سنوات طويلة تغيرت 
في  الملحمة  وأبدعت  الناس،  أحوال  فيها 

وصفها على هذا النحو : 

(( وهام الناس في الطرقات باكتئاب 
طرقت  الخامسة  السنة  حلت  وعندما 

البنت باب أمها 
ولكن األم لم تفتح البنتها بابها 

وراقبت البنت ميزان أمها 
وراقبت األم ميزان ابنتها 

أع��دت  السادسة  السنة  حلت  وعندما 
االبنة لتكون طعاماً 

كما هيئ األطفال ليكونوا طعاماً
وراح البيت يفترس اآلخر 

وص����ارت وج���وه ال��ن��اس ك��وج��وه أش��ب��اح 
الموتى 

وعاشوا بأنفاٍس خفيضة .))
يحدث هذا عندما تمنع »نيسابا« صدركم 
عنكم، فهل ندرك اآلن معنى أن تهمس لنا 

األسطورة بالرموز ؟
نقرأه،  كتاب  مجرد  ليست  الثقافة  إن 
لكنها أسلوب حياة نعيشه، ومن المنطقي أن 
تتغير األساليب وتتكيف طبقاً لتغير ظروف 
المعيشة ومستلزمات الحياة، فهل يمكن لنا 
اآلن أن ننزل من علياء األسطورة إلى تراب 
الذاكرة  مخزون  عن  لنتساءل  الواقع  أزقة 
بعد آالف السنين من تكرار الصدمة ؟ وهل 
التي  الجسيمة  الحوادث  تلك  إال  الصدمة 
مرت بكوكب األرض عبر عمره الطويل الذي 
األرض  أن  نعتقد حقاً  مازلنا  وهل  مضى؟ 
واحدة  الحياة  وأن  بقاعها؟  كل  في  واحدة 
 3 م��ازال  العالم  ه��ذا  وأن  الشعوب؟  لكل 
عوالم كما تم تصنيفه منذ الحرب العالمية 
الثانية، عالم صناعي متطور، وعالم زراعي 
مثابر، وعالم نائم يدس رأسه كما النعامة 

في وسادة تخلٍف أبله ؟
عالم ثالث أم رابع ؟ :

�����������������������������������
ج��داول  واض��ط��رب��ت  المعايير،  تغيرت 
بنا  ت��اع��ب  ن���دري  أن  ودون  التصنيف، 
الحال  وان��ح��در  الثمن  ورخ���ص  ال��ظ��رف، 
وساءت المقادير، وقل الطلب وشح، ووضعنا 
الخرافي  سلمه  اسفل  أخرى  درجة  العالم 
المهيب، إننا اآلن »عالم رابع«، بعد أن تركنا 
الثالث لدوٍل أخرى ارتقت مدارج لم نتمكن 

من ارتقاءها نحن . 
ال��وح��ي��د على خارطة  ه��و  راب���ع،  ع��ال��م 
الكرة األرضية الذي تشهد أراضيه حروباً 
سوقاً  أص��ب��ح  ال���ذي  الوحيد  وه��و  بشعة، 
صناعة  س��ي��ارات  ش��رك��ات  تعشقه  رائ��ج��اً 
الدفع الرباعي، ومصانع الذخيرة بأنواعها، 
والمدافع والصواريخ وكل ما غا ثمنه وقل 

نفعه معاً .
عالم رابع، هو الوحيد على خارطة الكرة 
األرضية الذي أصبحت فيه المكتبات العامة، 
والتعليم  واالخ��ت��راع��ات  الترجمة  وح��رك��ة 
كله  المواطن،  رفاهية  ومقاييس  الحقيقي 
هذا  في  أصبحت  المبهجة  األيقونات  هذه 
الترابي مجرد ديناصورات منقرضة  العالم 

ال يحلم برؤيتها أحد .
نفعه،  وق��ل  ضجيجه،  كثر  راب���ع،  عالم 
وازع����ج����ت م���آس���ي س��ك��ان��ه ح��ت��ى آل��ه��ة 
األساطير، فصار واجباً عليه أن يفكر منذ 
اآلن بالرحيل، وقد شحت األقوات وحجبت 
»نيسابا« صدرها، فهل تعرفون ماذا يحدث 

عندما تحجب »نيسابا« صدرها عنكم ؟
هو  هذا  قليلة،  ومساحة  كبير،  موضوع 
حالي معكم في هذا العدد، لذلك، سيكون 
لنا عدٌد جديد، نبحث فيه ونطيل البحث، 
ينقرض  ل��م  ب��ري��ئ��اً  دي��ن��اص��وراً  نجد  لعلنا 
انقرضت فيه مبررات  رابع  بعد، في عالم 

الوجود.
����������������������������

* افتتاحية العدد 18 من مجلة الليبي . 

الليبي تعلن موت سفينة العالم الرابع*
الخيال العلمي



9 أقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربياألحد 21 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م العدد )86(  

قارعة 
الطريق

العزلة الفردية 

هؤالء  عن  القول  يمكننا  وماذا 
الطريق..   قارعة  في  تركونا  الذين 
واستحبوا التيه عّنا والضاللة ، بعد 
أن عاثوا فينا حّبًا ،فغادرونا فساَد ! 
لَقد يضيُق  و   ، ولقد كّنا عميانًا 
في  جاثمين   ، ترانا  أن  قلبك  بك 
 ، وجوِهَنا  ناِكصي    .. حزين  رك��ٍن 
ارتأيناُه  السالم  إلى  وال   ، ُمحَطميَن 

السبيَل
والبؤُس ُيقرئنا السالم 

وش��ف��اه��ن��ا م���ن ش����دة ال��ض��ي��ِم 
ماعادت..  ترُد بِه ، وال عادت شفاه 

َأتقِرُئك الوجوُه?  
من  الُمسبالت  العيون  أتقرئك 

الدموع!  
تقّطعت   إذا  الشغاف  أتقرئك 

النياط ! 
أُتقرئك السالم!  

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

بصدِرنا الُمضغ.. وتحطمت آمالنا 
مذ أن ُتركنا 

بقارعة الطريق
 ، ميتيَن  ال  وباألسى،  ُمحّملين 

وال إلى السالم ارتأيناه السبيل  .

عزلتي،  تسكن  بعيدٍة  تالٍل  فوق 
الوحدة  وتبتلع  ��اي،  ال��شَّ تحتسي 

بسعادٍة داخل منزٍل ريفّي. 
لُتقلل  الجارفة  ال��ودي��ان  تسيل 
تضرب  فيجعلها  الجبال  حجم  من 
الهاوية من عروشها إلى مستقر،  في 
لحقتها  ��ع��ادة،  ال��سَّ س��ارق��ًة  ت��ه��رب 
ْوَقاِف أعلنت  مسرعًة ولكن ِسَياَدُة اأْلَ
ام في ُمجاراِت  سريعًا عن عجزها التَّ

اعة.  الوقِت وإيقاف السَّ
ولكن  أخ���ي���رًا،  ع��زل��ت��ي  تستقر 
قس باألعلى تكتسُح  نظرًا لسوِء الطَّ
فتتراكم  بأكمله  ي��ف  ال��رِّ ال��ب��رودة 
ال��ث��ل��وج، ل���ذا اض���ط���رت األب��ح��اث 
سبب بعطٍب  الِمخبرية هناك على التَّ
لتجربِة  محاولتها  أثناء  قلبي،  في 
في  للتحديث  قابٍل  حصرّي  إج��راٍء 
ه  أيِّ وقٍت دونَما شبكِة »واي فاي«، إنَّ
مهرجاٍن  إقامة  منهم  تطلب  مجانّي؛ 
وهَو   ،) القلْب  إذاب��َة   ( ُيدعى  صغيٍر 
تي هي  قطُع أرحاِمَك مَع المجساْت الَّ
أدوات استشعارَك، حيث تجعل منَك 
لتكوَن  وُمظللًة،  كتلًة ضعيفًة خائرًة 

رهَن تجربِة إذابة. 
ت��ف��رق��ع حالة  م��ت��وات��رة  دق����اٌت 
الوهم  شباك  في  وُتوقعها  كينِة،  السَّ
راع الوطني ُيحدث  ك، ذاك الصِّ والشَّ
شتت، حيث أفكر هل  مزق والتَّ بي التَّ

سأسجن هنا مدى الحياة؟!. 
عميق،  تفكيٌر  ج��س��دّي،  انهياٌر 
من  َطفرٌة  خلقته  س��اذج،  واستنتاٌج 

عدم. 
جن  السِّ ه���ذا  ي��وم��ًا  سيقتلني 
األبدّي، فكاهلي المستثقل الكسول، 
تي  الَّ ق���واه  اس��ت��خ��دام  يستطع  ل��م 
ى  ة التفكير حتَّ صارت خائرًة، من شدَّ
المخيخ  خيوط  فانتشلت  الهالك، 
كرسيٍّ  على  مبتورًة  ضحيًة  وجعلته 
عمالقة  زن��زان��ٍة  داخ���ل  ب��ع��ج��الت، 
استشهدت  ه��ك��ذا  األرق،  ت��دع��ى 

نزانِة الفردية. أعضائي داخل الزِّ

■ بقلم : محمد ساسي العياط

■ بقلم: الشيماء عبدالرحمن 

رفًقا بمن زاغ َبين الَقوِس والوَتِر
وراَح َيْرُقُص قرَب اْلقاِع والُحفِر

.
إن َكاَن َيْرُقُص من في بيته طِرًبا 

فهل َيُذوُق غريٌب فرَحَة الَخَبِر
.

مّدت له الّداُر من طول الفراِق يًدا 
ها ابتعَدْت خوًفا ِمن الخَطِر لكنَّ

.
طها َمْن ُيقنع الّصبَّ أّن الَموَت حوَّ

وأنَّ ليالُه قْد نامْت على حذِر
.

يُقول َصاِحُبَنا لّما انَزَوى جِزًعا
ْبِر ما أْفناُه ُمصَطَبري في ُغّرِة الصَّ

.
إّنا عِشْقنا صُخوًرا ال عقول َلَها

وأصَدُق الِعْشِق ما ُتْهديِه للحَجِر
.

إّنا عِشقَنا ولِكن بعَد َمبعَدٍة
وأغرب الِعشِق َما َيرُبو بال َنَظِر

.
إّنا عِشقنا وزاد العْشَق َمْتعبًة

أنا ارتدينا قِميًصا ُقدَّ ِمْن ُدبِر
.

أنا سلكنا دروًبا َقّل ساِلُكها
إْذ أّنها شُرَفت والّدهر ُذو َنزِر

.
وقد مَلْكنا ِبُرْغِم البؤِس أجِنحًة

َفِر لِكّنَها ُقِطَعت ِفي أّول السَّ
.

يا حاِدَي العيس
عّرج في مناِزِلِهم 

إّن المناِزَل أضَحت أْثَمن الّدرِر
.

اسُكب عَليَها دُموع الَعيِن ُمْذ ُوِجَدْت
وانسْب إليها َسَواَد الّدمن والَبَعِر

.
د عَليَها ِبَصوٍت ناِدٍب نِشٍز غرِّ

وابعْث إليها بشْعٍر داِمِع الصوِر
.

واكُتْب لنا كِذًبا
أوصافها َغَزال

ِل الوْصَف واصِرف ُكلَّ ِذي كَدِر: وَجمِّ
.

)كالّناِر موَقَدٌة..
كالليِل ُمْظلَمٌة

كالبيِد موِحَشة
ُكِر( كاْلَقْريِة النُّ

.
يُقوُل ِطْفٌل أضاَع الّداَر ُمرَتِبًكا:

َحِر ياِر ُتَحاِكي ُظْلَمَة السَّ )ُكّل الدِّ
.

ُكّل الدَيار َسواٌء ِفي كآَبِتَها
كما الصَباُح َظاَلٌم دوَنَما َبَصِر

.
يبكي لها الغيُم إن َشّحت مَداِمُعنا

اُر في الّشَجِر( َأو َيْسَلِم القْلُب ُتذكى النَّ
.

فَديُتك الّنفس
يا َوجه الصباِح
ويا عطَر اْلعِشيِّ

ويا إطاَلَلة القَمِر
.

سُتعَمُر الّداُر ال تيأْس لُمهَلِكها
إّن الهاَلَك حياة اليأِس والّضجِر

َراقٌص على َشفا ُحفرة
■ بقلم : علي الكرغلي 

ُح���ر

ألف شكر 

جايحة ُمستقبلنا

■ بقلم: جود الفويرس

■ بقلم : هود األماني 

■ بقلم: اية المجبري

لماذا لم يتطّور العلم بعد ؟، للدرجة 
الطاقة  تخليق  على  قادًرا  تجعله  التي 
الّريح  مع  فعلوا  كما  اإلنسان.  شعور  من 
ليفعلوا،  وال��ش��م��س،  وال��ه��واء  وال��م��اء 
ولكن  أتخّلى،  ال  الحبيس.  بشعورنا 
والتي  الخام،  الطبيعة  هذه  ليأخذوه، 

يا  خ��ذوه��ا.  بها،  نفعل  م��اذا  نعرف  ال 
خارقة  لقنبلة  طاقة  أردُت��م  إن  علماء، 
ينبثق  كيف  أعلم  وحدي  عندي،  فهي 
طبقات  يسحق  ما  أردُت���م  وإن  م��دم��ًرا، 
أعلم  وح��دي  ع��ن��دي،  م��زل��زل  األرض، 
أريد  الضعيف،  العبد  أنا  يصدع.  كيف 

أن أرى شعوري الّدؤوب قادًرا على العمل 
بجدارة، أن يحّرك المطاحن والمصانع 
، يزهر في األرض، أو  وشّتى األجهزة، حرٌّ

يفسد في األرض . 
أن نراُه  قادر على الحركة ... 

نحن الّساكنون طوًيال  .

ألف شكر
ال ُتشِبه األْشياَء

لك في أضلعي َتذوُب
َحياَء

ألف ُشكٍر
ألحرٍف منك لو لْم َتُك لي، 

ُر ماَء صحُّ لم َيُك التَّ
َشجٌر أنِت من َمشاعَر، 

أحرى بفؤادي 
أن َيقطَف اسِتْثناَء

ِسرَب ِشعر أطلقِت، 
أْطلَق قلبي نبضاٍت

كادْت تهزُّ الَفضاَء
ما أنا شاعٌر

للعابرين  رصيفا  ألقى  شاِرٌع  أنا 
َمساَء

أنت -ال تشبهين إاّلك-
َمعًنى

َحْيُثما غاص في الَخفاِء
َتراَءى

آه لو ُتْدرِكيَن َبْرَد امِتناني
سِت من ُشعوري ِشتاَء لَتنفَّ

آَيٌة في الَخياِل روُحك 
َكم أمطَرت الُحسَن

لفظًة/ إيحاَء
ما فاض بالَقصاِئِد ليٌل كلَّ

َهَبطْت َنحَوًنا 
سماًء سماَء

مْتنا فنَّ الُخروِج َعِن الَمْألوِف َعلَّ
فنَّ الُجنوِن

َلْوًنا ُمضاَء
ِك َشْيٌء وأنا أنت َبْيَد أنَّ

َقدرما كاَن... كاَن...
َوْحًيا... ِحَراَء... 
أزرٌق ذلك الّلقاء

وفي لحظتها 
لم نجد لنا ميناَء

فاْسَتَدرنا ِبَمركٍب ِمن قصيٍد 
َنْتنا ألواُحه الِفيِزياَء لقَّ

ال احد يدري مدى رغبتنا لمعانقة احالمنا في 
صف ما فوق تالل المستقبل. 

ارِغمت ان تكون قصة وهمية، من وحي الحاضر 
والماضي الغير ُمعرف باي مسمى! 

غير انه سلسلة احزان متتالية! 
مرة  الفيروسات  ه��ذه  ن��ق��اوم  م��ن  اننا  ل��ن��درك 

واخرى! 
لم تُكن االولى، ولن تكون االخيرة ايضا .

حقا لن تكون االخيرة!
اتذكرون عندما اشتدّت المحن على جيلنا ذات 
يوم، وقفز المستقبل ُيلوح باطراف اصابعه على انه 

ذاهب.
نحُن: الى اين انتظر؟

هو: يجدر بكم التعب للوصول، لن اكون الُمنتظر 
دايما وانتظركم!

لم ُنقرر يومًا شيء، كانت هي من ُتقرر لنا وعلينا 

وسابقت  السنوات  سارعت  عندما  اتذكرون  دايما. 
نحقق  لن  اننا  االجيال  ُكل  تيقّن  عندها  نفسها، 

شيء. 
سترتكب جرايم البوس، خلف اجسادنا و ترتطم 
االجيال  تخلق  و  الُمهدم،  الجماد  بحواف  اشالينا 

االخرى ثغرة، تطفي بها مستقبلنا، كعادُتها. 
لم ُنخلق عبث، ولكننا خلقنا لنشقي. اي نوع من 

الشقاء تتحدثون عليه!
لم يعد لدينا القدرة لنحلم، تقذفون المسوولية 
الكاملة علينا، وتوهموا عقولنا اننا قادرين. ليقف 

كل منكم بعيدا جدا في ذلك السراب المندفع!
و  سنصل  اننا  على  حياة..  وُكلنا  اليكم  ننظر 
ُنسيطر، و تاتي صفعة الحياة بقوة، تصيفونها على 
ونصفع،  وُندمر  وننكسر  ُنكمل،  و  فنقف  عبث،  انها 

ونموت!
حينها تقولوا اننا من عبث نفسه بنفسه، واننا 

من جنى على نفسه الدمار .
اط��راف  ك��ل  وهلكت  ُهلكنا،  ق��د  ان��ن��ا  ات����درون 
اجسادنا، اتدرون اننا ننُظر لماضيكم ويلتهم قلوبنا 
الحسرة والُحزن. ال احد ُيعقب ثغراتنا، فنحُن من 
بُخلق  اهتدينا  واحد،  ان  في  عصور  عدت  اقتبس 
الصعاب ولم نندثر خلف شيء! بل صنعنا من بوسنا 
محطات  من  والتزيف  لالستهتار  مستهلكة  م��ادة 

فشلنا.
هل لكم بتصديق هذا!

في  نفسه  طور  و  الفشل  واختار  فشل  من  اننا 
بقعة الفشل، فقط ليستمر و تستمر معه الحياة .

ليتنا كنا في غير وقت، ليتاكد الكثير ان طاقتنا 
ُهدرت في اشياء اخرى !  

نحن من ال يريد السهل في حياتنا، كان يكفي 
لمن  يثبت  شيء  اه��م،  بشيء  عقولنا  نستثمر  ان 

تبقى من جيلنا اننا ُكنا ُهنا.
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من  للمريض  الطبي  السجل  علي  وللحفاظ 
قبل  م��ن  عليه  االط���اع  او  التزييف  او  الضياع 
االشخاص الغير مخولين يتم حفظ السجل الطبي 
السترجاع  اليه  ال��رج��وع  يمكن  وبتسلسل  بدقة 
وبشكل  بسهولة  المطلوبة  والبيانات  المعلومات 
آلية  ت��م تطوير  أن��ه  »ال��ع��م��اري«  ف���وري وأوض���ح 
خ��ارج  مكتب  بفتح  قمنا  حيث  بالقسم  العمل 
القسم لاستفسارات من المترددين علي المركز 

وباحتوائه علي عدة وحدات وهي :
● وحدة التجميع والتسجيل :

فور  ومراجعته  الطبي  السجل  بتجميع  وتقوم 
وادخ��ال  المريض  خ��روج  ورق��ة  وارشفة  استامه 
بمنظومة  الكترونيا  الطبي  السجل  بيانات  كافة 
بشقيها  ال��والدة  الوحدة سجل  وتشمل  به  خاصة 
بجميع  االي�����واء  وس��ج��ل  وال��ق��ي��ص��ري  الطبيعي 
تخصصاته الطبية وسجل الوفيات حيث تم ربط 

هذه المنظومات بشبكة الكترونية داخلية .
● وحدة الترميز الطبي :

تعمل الوحدة وفقا لما وصت به منظمة الصحة 
)WHO( العالمية

لمعرفة  للمريض  الطبي  السجل  مراجعة  ويتم 

نوع المرض )التشخيص( من قبل اطباء مختصين 
العالمي  للتصنيف  وفقا  برمز  تسجيله  ثم  وم��ن 

 )ICD10( لامراض
● وحدة االحصاء والمعلومات :

من  والمعلومات  البيانات  علي  الحصول  يتم 
بقسم  الخاصة  االلكترونية  االدخ���ال  منظومة 

السجات الطبية وذلك العداد احصائيات شهرية 
وال��خ��روج  ال��دخ��ول  ح��االت  لعدد  سنوية  ونصف 

وغيرها بالمركز
● وحدة االرشيف االلكتروني:

الرشفة  تطويرها  ت��م  مستحدثة  وح��دة  وه��ي 
السجل الطبي الكترونيا ونحن بصدد ارشفة كافة 

افتتاح  منذ  السابقة  بالسنوات  الطبية  الملفات 
المركز الطبي.

فايروس  جائحة  وبعد  بأنه  »العماري«  وأردف 
ك��ورون��ا االم���ر ال���ذي ن��ت��ج ع��ن��ه ق��ف��ل ال��م��ط��ارات 
جميع  أصبح  انتشاره  من  للحد  البرية  والمنافذ 
داخل  يعالجون  والجرحي  والمصابين  المرضي 
االقسام االيوائية بالمركز حيث ان المركز الطبي 
رب��وع  كافة  م��ن  المرضية  ال��ح��االت  ف��ي  يستقبل 
الباد تقريبا مما ادي الي زيادة في عدد الملفات 
ما  الطبية  السجات  قسم  يستقبل  حيث  الطبية 
في  نطمح  كما  يوميا  طبي  سجل   »200« يفوق 
التطوير  عملية  الستكمال  الموظفين  عدد  زي��ادة 
يعمل  القسم  ان  حيث  الطبية  السجات  لقسم 

بكادر »15« موظف فقط.
كما نخص بالشكر لمدير عام المركز د. فتحية 
عياد  د.  ال��ج��ودة  مراقبة  مكتب  ومدير  العريبي 
اجل  من  المبذولة  والجهود  الدعم  علي  العبيدي 
السجات  بقسم  والتطوير  التوسيع  خطة  انجاح 
والكوادر  الموظفين  جميع  ايضا  ونشكر  الطبية 
العاملة بالقسم علي مجهوداتهم المبذولة من اجل 

تقديم افضل الخدمات .

اإلع���ام���ي مركز  ال��م��ك��ت��ب  ال���دي���وان - 
بنغازي الطبي 

العمليات  بقسم  جراحية  عملية  أجريت 
الفريق  بها  قام  الطبي  بالمركز  الجراحية 
تبلغ  لسيدة  العامة  الجراحة  بقسم  الطبي 
والغدد  بالثدي  ورم  تعاني  العمر  من   53
اللمفاوي، بحضور المكتب اإلعامي للمركز 
الطبي حيث تحدث مع إخصائي الجراحة 
تعاني  »الحالة  الفيتوري  عطية  د.  العامة 
ورم بالثدى األيمن واصًا بالغدد اللمفاوي 
ت��ح��ت األب����ط ح��ي��ث ق���ام ال��ف��ري��ق الطبي 
وتحت  الغدد  وتنظيف  الثدي  إلستئصال 
األبط ، وبعد إجراء هذه العملية يقوم أطباء 
األورام بأستكمال العاج عن طريق العاج 

اإلشعاعي والكيميائي 
والشكر موصول لألطقم الطبية والطبية 

المساعدة :- 
جمال  أ.د.  ع��ام��ة  ج��راح��ة  إس��ت��ش��اري 

القماطي 
د.   -: عامة  جراحة  وأطباء  إخصائيين 

طال العبار 
د. ياسمين المقوم د. عطية الفيتوري د. 

تهاني المازق د. آية جربوع 
أطباء تخدير :- د. تهاني الربيعي 

فني تخدير :- نسيم المسماري 
مكافحة عدوى :- د. فرج الحضيري 

نجم _ حسن  تهاني  عمليات:-  سكراب 
الشيخي

أول  الجمعة  األول  أم��س  صباح  أجريت 
عملية منظار لتفتيت حصى الكلى بإستخدام 
pcnl بقسم المسالك بمركز بنغازي الطبي 
لمريضه تبلغ من العمر 60 عام ، تعاني آالم 
شديدة في الجانبين ، و بعد تحويلها لقسم 
و  التحاليل  بإجراء  األطباء  ق��ام  المسالك 
الفحوص الازمة لها حيث بينت الفحوصات 

مما  بالكلي،  حصى  وجود  واألشعة  الطبية 
أستدعى لتدخل بالمنظار لتفتيت الحصي 

تحت إشراف إستشاري جراحة المسالك 
أ.د.رؤوف الكوافي 

الشكر والتقدير للطاقم الطبي كامًا من 
أطباء قسم المسالك البولية وأطباء التخدير 

و سكراب و تمريض العمليات

لطفلة  دقيقة  جراحية  عملية  أج��ري��ت 
تعاني   ، العمر سنه وعشرة أشهر  تبلغ من 
في  توسع  لها  سبب  مما  المخيخ  في  ورم 
بطينات الدماغ ادى ذلك الى عدم اإلتزان 

في الحركة والمشي وتقيئ مستمر
العملية  ه��ذه  في  الجراحين  ق��ام  حيث 
ب��ت��رك��ي��ب ج��ه��از ت��ص��ري��ف س��ائ��ل ال��دم��اغ 
ال��دم��اغ  ض��غ��ط  م��ن  للتخفيف  )ال��ش��ن��ت( 
الورم  إزال��ة  وهي  الكبرى  للعمليه  وتهيئتها 

من الدماغ بشكل كامل 
تم  الطبي  الطاقم  ثم  وم��ن  الله  بفضل 

إجراء العملية بنجاح 
المخ  إس��ت��ش��اري  العملية  ب��إج��راء  ق��ام 

واألعصاب
أ.د.سرج الزنتاني 

وأطباء جراحة المخ واألعصاب :-
د. رابحة القذافي ، د. أحمد نجم

أطباء التخدير:- 
أخصائي تخدير د. معتز الدغيلي 

د. حنين الجويلي
تمريض عمليات:- شعيب و صالحه

الديوان - المكتب اإلعامي مركز بنغازي الطبي 
عام   55 يبلغ  رجل  لحالة  معقدة  جراحية  عملية  أجريت 
باإلضافة  وش��دي��د  مستمر  وتقيئ  مزمن  ص��داع  م��ن  يعاني 
الى عدم قدرته على اإلتزان بشكل عام حيث إستقبله قسم 
الصحية  الخدمات  له  وقدم  الطبي  بنغازي  بمركز  الطوارئ 

الازمة وإجراءات الدخول.
وإج���راء  ال��ح��ال��ة  بمتابعة  األع��ص��اب  ج��راح��ة  قسم  وق���ام 
الفحوصات الازمة منها الرنين المغناطيسي الذي بين وجود 
ورم بالدماغ بالفص األمامي، األمر الذي تطلب تدخل جراحي 

بشكل سريع إلستئصال الورم وتخفيف الضغط على الدماغ 
العملية  إج��راء  تم  المميز  الطبي  والطاقم  الله  وبفضل 
الجراحية بنجاح تحت إشراف األستاذ الدكتور سراج الزنتاني 
وهو  الدوائية  بالعاجات  بالقسم  عاجه  يتابع  والمريض 
من  عينة  أخذ  تم  ،حيث  ممتازة  واع��ي  بنسبة  جيدة  بصحة 
الورم للتأكد من نوع الورم عن طريق أطباء قسم علم األمراض 

إال إنه مبدئياً يعتبر الورم خبيث. 
التي  المساعدة  والطبية  الطبية  لألطقم  الكبير  والشكر 

شاركت في هذه العملية :-
إستشاري جراحة مخ وأعصاب أ. سراج الزنتاني

أطباء جراحة مخ وأعصاب :-
د. أحمد دومة 
د.أحمد نجم 

د. رابحة القذافي 
دكتور التخدير د. هناء

السكراب عمليات شعبان _ صالح الورفلي

تطوير قسم السجالت الطبية بمركز بنغازي الطبي

استئصال الثدي لسيده تعاني من ورم مع تنظيف للغدد

أول عملية منظار لتفتيت حصي 
)pcnl( الكلي بإستخدام

عملية جراحية دقيقة بالمخيخ

تدخل جراحي بشكل سريع إلستئصال ورم بالفص 
األمامي من الدماغ وتخفيف الضغط عليه 

صحة

■ برنيق - المكتب اإلعالمي مركز بنغازي الطبي
قال رئيس قسم السجالت الطبية بمركز بنغازي الطبي االستاذ »محمود ابراهيم العماري« إن قسم السجالت الطبية يعد من 

اهم أقسام المركز والتي تقع عليه مسؤولية االهتمام بملفات المرضي واعداد التقارير االحصائية والمساهمة في تطوير الخدمات 
وتعتبر السجالت الطبية وثيقة سرية مصانة ولها خصوصية خاصة



احلوادث11
األحد 21 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م العدد )86(   إشراف  : فتحي الربكي

ق������ام ج����ه����از م��ك��اف��ح��ة 
ال���م���خ���درات وال���م���ؤث���رات 
خال  درن���ة،  ف��رع  العقلية 
بضبط  الماضَيين؛  اليومين 
عدد من األشخاص يتاجرون 
“حشيش”،  نوع  بالمخّدرات 
الحملة  إط����ار  ف���ي  وذل����ك 

فرع  أعضاء  بها  يقوم  التي 
ف��رع  ال��م��خ��دارت  مكافحة 

درنة.
الجهاز بضبط  قام  حيث 
ش���خ���ص ي���ق���وم ب���االت���ج���ار 
وعقبها  الحشيش،  بمخّدر 
بيوٍم واحد تم ضبط شخص 

االت��ج��ار  اآلخ���ر  ه��و  يمتهن 
وبيع الممنوعات.

وب���ع���د االس�����ت�����دالل م��ع 
الموقوفين والتحقيق معهم؛ 
للنيابة  جميعاً  إحالتهم  تم 
من  يلزم  ما  التخاذ  العاّمة 

إجراءات قانونية حيالهم.

الحرس  دوريات جهاز  نت  تمكَّ
البلدي المرج عبر حملة تفتيشية، 
المخالفين  من  ع��دد  ضبط  من 

بمحات بيع لحوم الدواجن.
ه���ذا وج���اء ذل���ك، ب��ع��د ورود 
معلومات عن عمليه غش في بيع 
المحات  بعض  ف��ي  ال��دواج��ن، 
الوافدة،  العمالة  بها  يعمل  التي 

حيث يقوم الوافدين بفك تجميد 
على  وبيعه  ال��خ��ارج��ي  ال��دج��اج 
مرتفع،  بسعر  وطني  دج��اج  إنها 
وسامة  صحة  يعرض  م��ا  وه��و 

المواطن لخطر األمراض.
أيضا  ال���دوري���ات  ضبطت  و 
في بعض المحات دواجن ليس 
عليها ختم وآخرى مجمدة وتباع 

وبعد  طازجة،  أنها  أس��اس  على 
إعترفوا  واإلس��ت��دالل  التحقيق 

التجار بما نسب إليهم.
حيالهم  إتخذ  أن��ه  إل��ى  يشار 
ال��ازم��ة،  القانونية  اإلج����راءات 
وأح���ي���ل���ت م��ح��اض��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق 
واإلس��������ت��������دالل إل�������ى ج���ه���ات 

اإلختصاص. 

ق����ام ع��ن��اص��ر ج���ه���از م��ك��اف��ح��ة 
وأثناء  والهدامة  السلبية  الظواهر 
المكلفة،  للدوريات  ال��دوري  العمل 
التجارية  المحال  على  بالتفتيش 
حيث  إجدابيا،  في  أنشطتها  بكافة 
الُمكثفة  الحمات  ه��ذه  أث��ن��اء  ت��م 
ل��ع��ن��اص��ر إغ����اق ع���دد م��ن محال 

الحاقة بالمدينة.
بالجهاز  اإلعام  مكتب  وبحسب 
رصد  بعد  تأتي  الخطوة  ه��ذه  ف��إن 

عدد من الُمخالفات، يتصدرها عدم 
وجود أذن مزاولة للمهنة أو تصاريح 
أو  االختصاص  جهات  من  قانونية 
تسمح  للعاملين  صحية  ش��ه��ادات 
انعدام  إلى  باإلضافة  بالعمل،  لهم 
من  الُمفروضة  االحترازية  الُطرق 
وزارة الصحة والوقائية من فايروس 

كورونا الُمستجد.
ال��ج��ه��از وع��ن��اص��ره كافة  ون��ب��ه 
أص��ح��اب ه��ذه ال��ح��رف��ة، ب��ض��رورة 

الوقائية؛  والُطرق  اإلرش��ادات  اتباع 
تفادياً لتفشي الفايروس بين العامة.

وأشار إلى أنه تم إغاق المحال 
وأحيلت   ال��ُم��خ��ال��ف��ات،  رص��د  بعد 
إل���ى ج��ه��ات االخ��ت��ص��اص وال��ت��ي 
القانونية  باإلجراءات  تقوم  بدورها 
الرادعة، وُمخالفة أصحاب المحال 
والنظر بإعادة الفتح بعد إتمام كافة 
الشروط والمعايير الواجب توفرها 

لمزاولة المهنة. 

الديوان – وال
بجهاز  التحقيق  وح��دة  رئيس  كشف 
الحرس البلدي بنغازي، حسين الشريف، 
التسمم  قضية  ومابسات  تفاصيل  عن 
تاريخ 19  في  وردت  إنه  قائًا  األخيرة، 
رئيس غرفة  الماضي، مكالمة من  يونيو 
فرج  م��ق��دم  للجهاز،  التابعة  العمليات 
تسمم  حاالت  وجود  بخصوص  العقوري 
مستشفى  ف��ي  وب��االخ��ص  المدينة  ف��ي 

األطفال .
وأضاف الشريف: “انتقلنا بدورنا إلى 
أولياء  مع  وإستدلينا  األطفال  مستشفى 
البالغ عددهم 3 أطفال  أمور المصابين 
ف��ي ب���ادئ األم���ر، وإت��ض��ح أن��ه��م تناولوا 

طعامهم من إحدى مطاعم المدينة”.

المطعم  إلى  الدوريات  وتابع:”انتقلت 
الموجود في شارع دبي، وتم التحفظ على 
العاملين الذين يقومون بإعداد الوجبات، 
وإنتقلت دوريات أخرى إلى مركز بنغازي 
الطبي، والذي استقبل عدداً من البالغين 
الذين أصيبوا بنزالت معوية جراء تناولهم 
وجبات من ذات المطعم، ناهيك عن تردد 
إلى  وصلت  والتي  ال��ح��االت  من  العديد 

20 حالة على العيادات الخاصة” .
وأشار الشريف إلى أن وحدة التحقيق 
بالحرس طالبت من األطباء بمركز بنغازي 
عينات  أخذ  األطفال  ومستشفى  الطبي 
التسمم  لحاالت  واإلستفراغ  البراز  من 
للتأكيد على نوع المادة التي تسببت به .

بجهاز  التحقيق  وحدة  رئيس  وأوض��ح 

على  الرقابة  هيئة  أن  البلدي  ال��ح��رس 
األغذية، قامت بأخذ عينات من المطعم 
وتحليلها في المختبر، والتي أكد تقريرها 
المطعم  اللحوم في  بأن جميع  بعد  فيما 
المايونيز غير مطابقة  والسلطات ومادة 
العينة  أخ���ذ  ت���م  ح��ي��ث  ل��ل��م��واص��ف��ات، 
المطعم  يقوم  ال��ذي  السندويشات  م��ن 

بتجهيزها .
من  ق��رار  وج��ود  إل��ى  الشريف  ولفت 
ب��ض��رورة  يفيد  األغ��ذي��ة،  على  ال��رق��اب��ة 
مطابقة المواصفات القياسية الليبية قبل 
المطاعم  بعض  أن  إال  منتج،  أي  تصنيع 
مطابقته  دون  المايونيز  بتصنيع  تقوم 

لتلك المواصفات .
ونّوه، إلى أن المطعم المذكور متحصل 

على ترخيص للعمل بالتعهدات التموينية 
والشركات وليس تجهيز وجبات  للفنادق 
سابقة  مطالبات  إلى  مشيراً  للمواطنين، 
قدمها جهاز الحرس البلدي، بمنع تصنيع 
وذلك  المطاعم،  داخ��ل  المايونيز  م��ادة 
التي  الغذائي  التسمم  ظاهرة  من  للحد 

تحدث بين الحين واآلخر .
يذكر إن ذلك جاء عقب حادثة التسمم 
الغذائي التي أصابت عشرات المواطنين 
اإلسبوع الماضي، حيث تبين أن جميعهم 
تناولوا وجبات من إحدى مطاعم المدينة، 
األمر الذي انتهى بالتحفظ على صاحب 
بمؤسسة اإلصاح  به  والعاملين  المطعم 
النيابة  إل��ى  القضية  وإح��ال��ة  والتأهيل، 

العامة صاحبة اإلختصاص. 

ف��ي إط����ار م��ت��اب��ع��ة وح��دة 
بقسم  وال���ق���ب���ض  ال���ت���ح���ري 
أمن  بمديرية  النجدة  ُشرطة 
التشكيات  لنشاط  بنغازي 
ضبطها  ت��م  ال��ت��ي  العصابية 
احالتها  تم  والتي  فيما سبق، 
الى  ومنها  العامة  النيابة  الى 
سجن الكويفية بعد إنهاء مدة 
ألف��راد  السجن  ف��ي  العقوبة 
العصابية  التشكيات  ه��ذه 
متابعة  تتم  خ��روج��ه��ا  وع��ن��د 

تحركاتها.
الى  وعقب حضور مواطن 
قسم ُشرطة النجدة وتقديمه 
لشكوى عن واقعة سرقة محل 

بتحطيم  وذل����ك  ب���ه،  خ���اص 
الخلف  م���ن  ال��م��ح��ل  ج����دار 
عبر  السارق  لدخول  كوسيلة 
مبلغ  وس��رق��ة  الفتحة  ه���ذه 

مالي ومعدات صناعية.
وانتقل أفراد وحدة التحّري 
ل��م��ك��ان ال���واق���ع���ة، وب��ج��م��ع 
والتحّري  الازمة  المعلومات 
وتأكيد صحة هذه المعلومات؛ 
من  محكم  كمين  إع���داد  ت��م 
والقبض  التحري  وح��دة  قبل 
لضبط  النجدة  ُشرطة  بقسم 
لتشكيل  ينتميان  شخصين 
وبحوزتهم  متلّبَسين  عصابي 

المعّدات المسروقة.

وب���ع���د ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة تم 
إع����داد ك��م��ي��ن آخ���ر وضبط 
وب��ح��وزت��ه��م  التشكيل  ب��اق��ي 
الصناعية  ال��م��ع��دات  ب��اق��ي 
المسروقة حيُث تبين ان أحد 
كان  التشكيل  ه��ذا  أع��ض��اء 
سرقة  قضية  ف��ي  محكوماً 

وقضية قتل.
العمليات  ه��ذه  إث��ر  وعلى 
أعضاء هذا  تم ضبط جميع 
وبعد  ال��ع��ص��اب��ي،  التشكيل 
معهم  االستدالل  من  االنتهاء 
للنيابة  جميعاً  احالتهم  ت��م 

العامة.

جهاز مكافحة المخّدرات – درنة يضبط ويتابع 
عددًا من المتاجرين بالممنوعات المخّدرة

مصادرة لحوم دواجن في المرج “بسبب الغش التجاري”

مكافحة الّظواهر الهدامة تغلق عدًدا من المحال الخاّصة بالحالقة في مدينة إجدابيا

وحدة التحقيق بالحرس البلدي بنغازي تكشف أسباب حاالت التسمم األخيرة التي شهدتها المدينة

قسم النجدة ُيلقي القبض على تشكيل عصابي قام بسرقة محل تجاري بمدينة بنغازي 
والقبض  التحري  وح��دة  قامت 
بقسم شرطة النجدة بإلقاء القبض 
بإحدى  الخمور  يبيع  شخٍص  على 
ما  بحسب  بنغازي،  مدينة  مناطق 
أفاد به المكتب اإلعامي لمديرية 

أمن بنغازي.
ع���ّدة  ورود  ع��ق��ب  ذل���ك  وج����اء 
قسم  إل��ى  المواطنين  من  شكاوى 
ُشرطة النجدة، حول وجود شخص 

يبيع الخمور أمام منزله.
ع��ل��ي��ه أع�����ّدت وح����دة ال��ت��ح��ري 
كميًنا محكًما له، وضبطته متلبًسا 
وإحالته  ال��خ��م��ور،  بيع  بعمليات 
التخاذ  النجدة،  شرطة  قسم  إلى 

اإلجراءات القانونية حياله.

بتقديم  ال��م��واط��ن��ي��ن  أح����د  ق����ام 
ُشرطة  “مركز  أف��راد  إل��ى  معلومات 
بمكان  تفيد  بنغازي،  بمدينة  البركة” 
وجود ابنه “المتهم في قضايا جنائية 

عدة”.
وع��ل��ى ال���ف���ور ت���م ت��ك��ل��ي��ف ف��رق��ة 
القبض  بمهمة  بالمركز  التحريات 
إج��راءات  استكمال  بعد  المتهم  على 
ال��ض��ب��ط ال��ق��ض��ائ��ي ال��م��ع��م��ول بها، 
ال��ف��رار  بمحاولة  المتهم  ق��ام  وق��د 
األمنية  الجهود  أن  إال  والمقاومة، 
فرقة  لعناصر  ال��ع��ال��ي��ة  وال��ح��رف��ي��ة 
تم  ذلك، حيث  دون  التحريات حالت 
واقعة  وتسجيل  المتهم  على  القبض 
محاولة الفرار في عريضة االتهام في 

انتظار عرضه على النيابة العامة.

شرطة النجدة تضُبط شخًصا يبيع 
الخمور بإحدى مناطق مدينة بنغازي

فرقة التحرّيات بمركز شرطة البركة تلقي القبض 
على متهم في عدد من القضايا الجنائية
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المهدي الهوني يقترب من االنضمام إلى كاظمة الكويتي
الليبي  الاعب  انتقال  المتوقع  من  ب��ات 
النجمة  ف��ري��ق  ال��ه��ون��ي” الع���ب  “ال��م��ه��دي 
البحريني إلى صفوف فريق كاظمة الكويتي، 
وذلك من أجل تدعيم  صفوف األخير الكروي 
ال� 15  انطاقته في  تقرر   والذي  الجديد، 

من أغسطس المقبل.

“ال��ه��ون��ي” ال��ب��ال��غ  م��ن ال��ع��م��ر  ال���� 28 
نادي  إدارة  من  مفاوضات   في  دخل  ربيعاً  
كاظمة الكويتي، والتي ترغب بجدية  للظفر  
صحبة   ثان  مدافع  ليكون  الاعب  بخدمات 

الاعب “حامد ماريوس “.
الهوني  المهدي  أن  إلى  بالذكر  والجدير 

أي��س��ر، وسبق لاعب  م��داف��ع  م��رك��ز   يشغل 
أكثر  الوطني في  المنتخب  ارت��داء غالة  أن 
من مناسبة ، أبرزها هو عام 2014 عندما 
أفريقيا  ببطولة   المتوسط  فرسان  مع  توج 
اإلسباني  المدرب  إش��راف  تحت  للمحليين 

“خافيير كليمنتي”. 

كتبت: ريم العبدلي
عقد بقاعة اجتماعات الجامعة 
اللجنة  اجتماع  ال��دول��ي��ة  الليبية 
الليبي  االتحاد  با  للتحكيم  العليا 

للقوة البدنية وبحضور كا من : 
الصقر  ط����ارق  االس���ت���اذ   1-

رئيس لجنة التحكيم العليا 
-2 الدكتور رفيق الكوافي نائب 

الرئيس 
عبدالسميع  خالد  الدكتور   3-

مخلوف عضو اللجنة 
االتصال  عبر  الحضور  وك��ان 

بالهاتف 
-1 ابراهيم مادي مقرر اللجنة 
-2 علي الوشيش عضو اللجنة 
عضو  الرحيبي  ال��ط��اه��ر   3-

اللجنة 
ح���ي���ث ث����م خ�����ال االج���ت���م���اع 

مناقشة البنود التالية :- 
اللجان  اختيار  االول:-  البند 

بالمنطقة  للتحكيم  ال��ف��رع��ي��ة 
الغربية والشرقية 

إقامة  كيفية  ال��ث��ان��ي:-  البند 
حكام  واعتماد  وامتحانات  دورات 

جدد وتنمية قدرات الحكام 
من  يستجد  ما  الثالث:-  البند 

أعمال .

فرعية  لجنتين  تكليف  تم  كما 
للحكام للمنطقة الغربية والشرقية 
الفرعية  التحكيم  لجنة  فتكونت 
خالد  م��ن  ال��ش��رق��ي��ة  بالمنطقة 
وفتحي  اللجنة  رئ��ي��س  ال��ح��داد 
ب�������وراس م���ق���رر وع���ض���و ل��ج��ن��ة 

وأرحومة المجبري عضو. 

وال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة ل��ل��ح��ك��ام 
محمد  م��ن  ال��غ��رب��ي��ة  بالمنطقة 
وحلمي  اللجنة  رئيس  المحجوب 
لجنة  وع���ض���و  م���ق���رر  ن���ص���رات 

ومصطفي التركي عضو. 
وباالجماع  الموافقة  تم  وكما 
بالمنطقة  الفرعية  اللجنتين  علي 
جانب  وال���ي  والشرقية  الغربية 
تكون  ان  علي  بالموافقة  االجماع 
هناك دورات وامتحانات واعتماد 
تنمية مهارات  حكام جدد وكذلك 
في  ليبيا  مدن  اغلب  في  الحكام 
سواء  بذلك  يسمح  الوضع  حين 
ك��ان ذل��ك خ��ال بطوالت او غير 
ب���ط���والت وت����م م��ن��اق��ش��ة ك���ل ما 
تكون  ان  على  اعمال  من  يستجد 
العليا  التحكيم  لجنة  اجتماعات 
وكل  بها  المعمولة  ال��ل��وائ��ح  وف��ق 
كان  اذا  ليبيا  م��دن  بين  اجتماع 

الوضع يسمح بذلك.

الليبي  الدولي  الاعب   تعرض 
المحترف  المصراتي”  “المعتصم 
البرتغالي  آفي  ريو  فريق  بصفوف 
إل��ى إص��اب��ة، خ��ال م��ب��اراة فريقه 
وذل��ك  فيسنتي،  ج��ل  ف��ري��ق  أم���ام 
ضمن منافسات الجولة  ال� 30 من 

الدوري البرتغالي لكرة القدم.
االثنين  يوم  جرت  التي  المباراة 
ال���م���اض���ي ع���ل���ى أرض����ي����ة م��ل��ع��ب 
)النكو  الحكم  وتوسطها  باركيلوس، 
المحترف  فيها  ش��ارك  فاسيليكا( 
الليبي أساسياً، ولكن عند الدقيقة 
لشعور  ) 16 ( وقع الاعب أرضاً 
األمامية،  الفخذ   في عضلة  بأألم 

مما أضطر الطاقم الفني الستبداله 
تأكده   بعد   ،)  22  ( الدقيقة  ف��ي 

غير قادر على إكمال اللقاء.
وتجدر اإلشارة إلى أن  المباراة 
انتهت لمصلحة جل  فيسنتي بنتيجة 
العبه  بإمضاء  كان  رد،  دون  هدف 

)رودريغاو( في الدقيقة ) 39 (.
وب��ع��د ه���ذا ال���ف���وز ل��ف��ري��ق جل 
من  رصيده  الفريق  رف��ع  فيسنتي  
فيما  نقطة،   )  36 ( إل��ى   النقاط 
تجمد رصيد ريو آفي  عند النقطة 
) 47 ( نقطة محتًا بها المرتبة) 6 
(  على خارطة سلم ترتيب الدوري 

البرتغالي الممتاز. 

مثل المدرب الوطني »محمد بيت 
لاتحاد  اجتماع  ف��ي  »ليبيا  ال��م��ال 
نائب  بمشاركة  للتايكواندو  العربي 
»ميشيل  ال���دول���ي  االت���ح���اد  رئ��ي��س 
عبر  نظم  ال��ذي  االجتماع  ط��اه��ر«، 
لجنة  تشكيل  ش��ه��د  زوم،  تطبيق 
التدريبية  ال���دورات  معايير  لوضع 
المغرب  التالية  ال��دول  في  الدولية 
وفلسطين وليبيا وفقا لموقع االتحاد 
االجتماعى  للتواصل  صفحته  عبر 

الفيسبوك. 
التطرق  االجتماع  خ��ال  ت��م  كما 
إقامة  على  الدولي  االتحاد  لتشجيع 
فيها  والمشاركة  الدولية  البطوالت 

عقب انتهاء جائحة كورونا. 
م��ن خال  ال��م��ال«  »ب��ي��ت  ويسعى 
اجتماعات  في  المنتظمة  مشاركته 
االتحاد العربي لوجود ليبيا في هذه 
رياضة  تطوير  بغية  االج��ت��م��اع��ات 

التايكواندو . 

اللجنة العليا للتحكيم باالتحاد الليبي للقوة البدنية 
تختتم اجتماعها العادي االول لعام 2020م 

المصراتي يتعرض إلى إصابة تجبره على مغادرة لقاء “ريو آفي وفيسنتي”

ليبيا تشارك في اجتماع االتحاد العربي للتايكواندو

تحصلت الحكمة الليبية “نجاء الدغانمي” 
على شهادة التحكيم الدولية في الدورة الدولية 
النقاط(  قتال  )أسلوب  في  بوكسينغ  للكيك 
عبر  اإللكترونية  المنصات  اقيمت  عبر  التي 
برنامج ) zoom (، والتي استمرت على مدار 
 140 بمشاركة   ،/2020  7/4-3 يومين 
حكما من 12 دولة ، و بإشراف رئيس لجنة 

الحكام الدولية البريطاني براين بيك.
وتحت رعاية اللجنة األولمبية الفلسطينية 
و  بوكسينغ  للكيك  العربي  االتحاد  وبمشاركة 
بتنظيم االتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ و 

بإشراف االتحاد العالمي للكيك بوكسينغ.
هذا و حضر الدورة كًا من: رئيس االتحاد 
بيكر،  روي  السيد  بوكسينغ  للكيك  ال��دول��ي 
لرياضة  واالردن����ي  العربي  االت��ح��اد  ،رئ��ي��س 
الشاعر،  ب��اس��ل  ال��دك��ت��ور  بوكسينغ  الكيك 
عثامن،  سمير  الفلسطيني  االتحاد  ورئيس 
ونائب رييس االتحاد الفلسطيني الدكتور نزار 

طالب. 

أطلقت رابطة أندية الجنوب مبادرة لمكافحة 
فيروس كورونا تحمل شعار »ليبيا وطني وفزان 
بيتي«، والتي شملت توزيع مطويات وإرشادات 

توعوية. 
أندية  راب��ط��ة  رئ��ي��س  تصريحات  وبحسب 
ريميسا  لموقع  ق���راص«  اب��و  »ع��ل��ي  ال��ج��ن��وب 
مناطق  استهدفت  الحملة  هذه  فإن  الرياضي، 
أوب��اري  في  تستمر  أن  على  والشاطىء  سبها 

وغات ومرزق والقطرون . 
وأضاف »أبو قراص« أن فريق عمل الحملة 
بتوزيع سات غذائية على األهالي ضمن  قام 
جنوب  في  كورونا  فيروس  لمكافحة  مساعيه 

ليبيا الذي تضرر كثيراً في الفترة األخيرة . 

الّليبّية »نجالء الدغانمي« تتحّصل على 
شهادة الّتحكيم الّدولّية للكيك بوكسينغ

رابطة أندية الجنوب تطلق مبادرة لمكافحة 
كورونا تحت شعار »ليبيا وطني وفزان بيتي »


