
رئيس  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ى 
المستشار  النواب  مجلس 
بسفير  ص��ال��ح”  ”عقيلة 
ال������والي������ات ال���م���ت���ح���دة 
ليبيا  ل����دى  األم��ري��ك��ي��ة 
السيد ”ريتشارد نورالند” 
االس�������ب�������وع ال���م���اض���ي 
ب��ال��ع��اص��م��ة ال��م��ص��ري��ة 

”القاهرة”. 
خالل  فخامته  وب��ح��ث 

اللقاء مع السفير األمريكي 
تطورات األوضاع في ليبيا 
والمنطقة ومبادرة فخامة 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
إع��الن  عنها  انبثق  ال��ت��ي 
تنفيذها  وُسبل  القاهرة 
ليبيا  في  للحل  للوصول 
وف���ق���اً إلع����الن ال��ق��اه��رة 
برلين  مؤتمر  ومخرجات 

الدولي حول ليبيا. 

ك���م���ا ت����ن����اول ال��ل��ق��اء 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وق��ف 
إلى  والعودة  النار  إطالق 
ط���اول���ة ال���ح���وار إلن��ه��اء 
وتم  كما  الليبية،  األزم���ة 
أن  إق��ت��راح  اللقاء  خ��الل 
ت���ك���ون م��دي��ن��ة ”س����رت” 
الجديدة  للسلطة  م��ق��راً 
من  تأمينها  يتم  الموحدة 
قبل أجهزة نظامية ليبية .

بالقاهرة ليبيا  ل���دى  األم��ري��ك��ي��ة  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  سفير  يلتقي  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  ف��خ��ام��ة 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار "عقيلة صالح":

اقترحت جعل سرت مقًرا للسلطة الموّحدة.. ونرفض 
وجود تركيا في أّي معادلة سياسّية جديدة
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الناظوري يأمر بضبط مفوضي "شركات خاصة" 
استوردت معدات ومستلزمات طبية متعلقة بكورونا
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جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يبدأ 
في أعمال الصيانة خط أجدابيا – سلوق

وصول صهاريج غاز الطهي المسال 
لمستودع سبها قادمة من بنغازي

اجتماع مشترك بين كلية الطب 
المرج وإدارة مستشفى المرج

مركز طبرق الطّبي ُيكّرم أول 
طبيب متعافي من فيروس كورونا

الديوان - وام
المستشار اإلعالمي  وصف 
"فتحي  النّواب  مجلس  لرئيس 
السفير  تصريحات  المريمي" 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��س��اب��ق "ب��ي��ت��ر 
ميليت" التي انتقد فيها مبادرة 
النّواب؛  مجلس  رئيس  فخامة 

بأنها "سخف سياسي”.
وأع���ت���ب���ر "ال���م���ري���م���ي" أن 
تُعّبر  ال  "ميليت"  تصريحات 
ع���ن وج���ه���ة ن��ظ��ر ب��ري��ط��ان��ي��ا 
خاصة  الليبية،  األزم���ة  تجاه 

ف��ي  ي���ع���م���ُل  "م���ي���ل���ي���ت"  وأن 
في  مستشاًرا  الراهن؛  الوقت 
الوفاق غير  مؤّسسات حكومة 
الدستورية، في تحٍد ومخالفة 

للقوانين الليبية.
وأش���ار "ال��م��ري��م��ي" إل��ى أن 
المهاجمة   ميليت  تصريحات 
"عقيلة  المستشار  لفخامة 
في  السلبي  وت��دّخ��ل��ه  ص��ال��ح" 
األوضاع  يُفاقم  الليبية  األزمة 
إطالة  في  ويُسهم  البالد،  في 

عمر األزمة.

الخارجية  لجنة  رئيس  اع��رب 
يوسف  ال��س��ي��د  ال��ن��واب  بمجلس 
اللجنة  ت��رح��ي��ب  ع���ن  ال���ع���ق���وري 
ب����اي ات��ف��اق��ي��ة ت��ح��ق��ق م��ص��ال��ح 
في  االقتصادية  وتطلعاتها  ليبيا 
المتوسط وما تمنحها لها القوانين 
تلك  ان  م��ض��ي��ف��ا  ال��ع��الق��ة  ذات 
بالشرعية  تحظى  لكي  االتفاقيات 
بالتراضي  تكون  ان  يجب  والقبول 
بين جميع الدول المعنية باالتفاق .

وفيما يتعلق باالتفاقية المصرية 
اليونانية أكد رئيس لجنة الخارجية 
يوسف العقوري ترحيبه بأي اتفاق 
ي��ب��رم ف��ي ال��م��ت��وس��ط ب��ش��رط ان 
وح��دوده��ا  ليبيا  مصالح  يحترم 
ان  ال��ى  مشيرا  والبحرية  البرية 
ليبيا لم تكن جزءا من المباحثات 
المصرية اليونانية التي بدأت عام 

. 2014
الخرجية  لجنة  رئيس  ش��ددا  و 
أي  ع��ن  تتنازل  ل��ن  ليبيا  أن  على 
المنطقة  ف���ي  ل��ه��ا  م���ش���روع  ح���ق 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��خ��اص��ة ب��ه��ا وأن 
مناقشة ذلك هو أمر مناط بمجلس 
الخارجية  للجنة  يمكن  وال  النواب 
المعيار  ك��ان  وأن  فيه  البث  فقط 
فني يستند على رأي الخبراء ذوي 
التي  الفائدة  حسب  االختصاص 

تعود على ليبيا .
التقارير  على  تعليقا  ذلك  يأتي 

الواردة بخصوص االتفاقيات التي 
دول شرق  م��ن  ع��دد  بين  أب��رم��ت 
المتوسط لترسيم حدودها البحرية 
التي  اإلعالم  وسائل  على  وتعقيبا 
لجنة  ل��رئ��ي��س  تصريحا  تناقلت 
الخارجية حول االتفاقية المصرية 

اليونانية .
ك��م��ا ت��دع��و ل��ج��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
اإلع��الم  وس��ائ��ل  ال��ن��واب  بمجلس 
إل���ى ت��ح��ري ال��ن��ق��ل ال��م��وض��وع��ي 
بما  اللجنة  وبيانات  لتصريحات 

يضمن نقل رأي اللجنة بالكامل .

تباحث رئيس لجنة الخارجية السيد “يوسف 
أمريكيين  مسؤولين  م��ع  هاتفياً  ال��ع��ق��وري” 
لمنطقة  القومي  األم��ن  مجلس  مدير  برئاسة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا اللواء “ميغيل 
“ريتشارد  السيد  األمريكي  والسفير  كوريا” 

نورالند”.
وت��ن��اول االت��ص��ال س��ب��ل دع���م االس��ت��ق��رار 
النار  إلط��الق  دائ��م  لوقف  والتوصل  ليبيا  في 
ال��س��الح  م��ن��زوع��ة  منطقة  إق��ام��ة  وت��رت��ي��ب��ات 

واستئناف تصدير النفط. 
وج���دد “ال��ع��ق��وري” ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أهمية 

استقرار ليبيا لكافة دول المنطقة وعلى الدور 
على  مشدداً  السالم،  مسيرة  لدعم  األمريكي 
في  األجنبية  للتدخالت  ح��د  وض��ع  ض���رورة 
ليبيا، الفتاً إلى أهمية استئناف تصدير النفط 
وشفافية  بعدالة  عائداته  تصرف  أن  بشرط 
الجانب  أك��د  ب��دوره  الليبيين.  جميع  ولصالح 
األمريكي على أهمية دور مجلس النواب لحل 
دوره  وعلى  الشرعية  الجهة  بصفته  األزم���ة 
ضرورة  وعلى  السياسي  الحوار  في  الرئيسي 
على  القضاء  أجل  من  معاً  الليبيون  يعمل  أن 

التواجد األجنبي في بالدهم .

المريمي: تصريحات السفير البريطاني السابق "سخّف سياسي"

لجنة الشؤون الخارجية ترحب باي إتفاق بحري في المتوسط بشرط ان يحقق مصالح ليبيا

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يتباحث مع الجانب األمريكي سبل دعم االستقرار في ليبيا

الديوان - وال
بالقوات  التوجيه  إدارة  مدير  ق��ال 
تركيا  إن  الليبية،  العربية  المسلحة 
كل  م���ن  م���رت���زق   ”3000“ أدخ���ل���ت 
قرية  عبر  السورية  المعارضة  مناطق 
لمعسكر  عنتاب،  غ��ازي  إل��ى  إبراهيم 
خاص بتنظيم داعش ومنها تنقلهم على 

دفعات لليبيا.
المحجوب:  خ��ال��د  ال��ل��واء  وأض���اف 
“ألول مرة؛ نقلت أنقرة دفعتين بفترات 
إن  يعني  مما  الشكل،  بهذا  متقاربة 
عددهم قد زاد عن ما أعلنه المرصد 
لم  ال���ذي  اإلن��س��ان،  لحقوق  ال��س��وري 
يوثق هذه المعلومة، ألن الخبر جاء من 
مصادر أهالي القرية، وقد تم دخولهم 
خاصة  وشاحنات  جند  ن��اق��الت  عبر 
ب�  تقريًبا  بالجنود األتراك، بعدد يقدر 
في  ونقلتهم  جند،  ناقلة   30 إلى   25
إلى  صباًحا  الثانية  ساعة  من  الفترة 
إلى  الحافالت  عبر  ع��ص��ًرا،  الرابعة 

مطار اسطنبول”.
وتابع اللواء خالد المحجوب: “تفيد 
المعلومات إن من بينهم داعشي خطير 
ضد  ال��دول��ي  التحالف  ل��دى  مطلوب 
وقت  ف��ي  اسمه  ع��ن  سنعلن  التنظيم 

الحق”.
وتابع اللواء خالد المحجوب: “أرتال 
عسكرية تركية تدخل بشكل يومي عبر 
ليل  معبر كفرلوسين، وآخر رتل وصل 
قبلها  وم��ن  آلية،   ”40“ من  الخميس 
كان هناك “35” آلية على مدار ليلتين 
التركية  ف��األرت��ال  يومي،  شبه  وبشكل 

تدخل منطقة خفض التصعيد”.
المحجوب،   خ��ال��د  ال��ل��واء  وت��ط��رق 
فقط  تحضر  تعد  ل��م  تركيا  أن  إل��ى 
المقاتلين، بل تخصصات أخرى إدارية 
كانوا  ودواع���ش،  مفخخات  ومصنعي 
في العراق يسّيرون الدّفة في التنظيم 
إدارًيا ومالًيا، وهو ما يعني عودة دولة 
الغرب  في  المرة  ه��ذه  ولكن  داع��ش، 
الليبي وقريًبا ستتضح للجميع الرؤية، 
األت��راك، حيث  وص��دق ما يعمل عليه 
الطريقة  على  المدنية  ال��دول��ة  قريًبا 

اإلخوانية اإلرهابية”. 

اللواء خالد المحجوب: تركيا تجهز “3000” 
مرتزق سوري بينهم داعشي خطير مطلوب 

لدى التحالف الدولي لنقلهم إلى ليبيا



الديوان - وام
ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  وّج���ه 
ال��خ��ارج��ي��ة ب��م��ج��ل��س ال��ن��واب 
السّيد "يوسف العقوري" خطاًبا 
المتحدة  المملكة  سفير  إل��ى 
هوبتن"،  "نيكوالس  ليبيا  ل��دى 
أعرب فيه عن استنكاره الشديد 
المملكة  س��ف��ي��ر  ل��ت��ص��ري��ح��ات 
ميليت"  "بيتر  السابق  المتحدة 
فخامة  مبادرة  فيها  انتقد  التي 
رئيس مجلس النواب المستشار 

"عقيله صالح".
ال��ع��ق��وري أن ه��ذه  وأوض����ح 
ال��ت��ص��ري��ح��ات  ت���دّخ���ل س��اف��ر 
ف��ي ال��ش��أن ال��ل��ي��ب��ي، ك��م��ا أنها 
الليبية  الدولة  على  تعدًيا  تُمّثل 
المنتتخبة،  السيادية  وأجسامها 
فضاًل عن أنها استعارة سياسية 
اآلن،  عندهم  يعمل  لمن  داعمة 
لصفة لم يعد يملكها ويُريد بها 
السالم  عملية  ضد  التحريض 
التي يقودها فخامة  المستشار 

"ع��ق��ي��ل��ه ص����ال����ح" م����ن خ���الل 
مبادرته.

وشّدد رئيس لجنة الخارجّية، 
في خطابه على ضرورة احترام 
االن��ت��خ��اب��ات،  لنتائج  "م��ي��ل��ي��ت" 
عمله  استمرار  أن  إل��ى  مشيًرا 
بشرعية  مفروضة  أجسام  لدى 
ال���س���الح وال����ح����روب، ه���و من 
استرزاقه  ف��ي  اس��ت��م��راره  أج��ل 
أم��وال  م��ن  وال��ع��ق��ود  للمرتبات 

الشعب الليبي
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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

مصباح  النواب  مجلس  عضو  وصف 
البريطاني  السفير  تصريحات  دوم��ة 
فيها  انتقد  التي  ميليت  بيتر  السابق 
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  م��ب��ادرة 

وصفها باالنحطاط السياسي. 
وأضاف دومة أن مثل هذه التصريحات 
تعتبر تدخالت سلبية إلطالة االزمة في 
باالسترزاق  مليت  بيتر  متهماً   ، ليبيا 
السياسي خصوصا كونه يعمل كمستشار 
لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين 
الجميع  و  النفط  وزارة  وكيل  بقرار من 

يعلم ان هذا القرار باطل. 

مصباح  النواب  مجلس  عضو  أوضح 
الوطنية  المؤسسة  رئ��ي��س  ب��أن  دوم���ة 
االنقسام  من  المستفيدين  أحد  للنفط 
ال��س��ي��اس��ي وداع�����م ل����ه، م��ش��ي��را إل��ى 
من  العديد  لديها  الليبية  ال��دول��ة  أن 
في  كمستشارين  الختيارهم  الكفاءات 

هذا المجال. 
وذك��ر دوم��ة ع��ن أن ش��رك��ات النفط 
السفير  ف��رض��ت  م��ن  ه��ي  البريطانية 
للعمل  مليت  بيتر  السابق  البريطاني 
الوطنية  المؤسسة  لرئيس  كمستشار 

للنفط

النواب  مجلس  عضو  ناقش 
مع  ثابت  عبدالمطلب  األس��ت��اذ 
العامة  للشركة  التنفيذي  المدير 
للكهرباء المهندس عوض البدري 
م��ش��اك��ل ال��ش��ب��ك��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
بمدينة البيضاء والجبل األخضر 
وآلية وضع الحلول العاجلة لها  .

كان  ال��ذي  االجتماع  وت��ط��رق 
بحضور عضو مجلس النواب عن 
دائ��رة بلدية درن��ة األس��ت��اذ فرج 
الشبكة  اختناقات  إلى  الصفتي 
والمناطق  بالمدن  الكهربائية 
مع  وخصوصا  األخضر  بالجبل 
األمر  السكانية  الكثافة  ازدي��اد 
ال����ذي ع��ن أس��ف��ر ع��ن أع��ط��ال 
ومشاكل في تلك المدن ومناطق 

الجبل األخضر ، مما أسفر عن 
الكهربائي  التيار  متكرر  انقطاع 

فيها .
البدري قال إن الشركة العامة 
الهيئة  م��ع  وبالتعاون  للكهرباء 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ات 
ال��م��ت��ج��ددة م��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى خطة 

تحديث  أج��ل  م��ن  إستراتيجية 
ال��ش��ب��ك��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف���ي كل 
المدن والمناطق التابعة لشرعية 
الحكومة اللبيبة من خالل إنشاء 
داخلها   جديدة  توزيع  محطات 
التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  ك��ذل��ك 
أجل  من  وذلك  فيها،  الكهربائية 

انقطاع  من مشاكل  كلياً  االنتهاء 
التيار الكهربائي.

النواب  مجلس  عضو  وناقش 
ع��ن دائ���رة درن���ة ف��رج الصفتي 
الشبكة  م��ش��اك��ل  ال���ب���دري  م���ع 
الكهربائية ببلدية درنة وضواحيها 
مع ضرورة وضع الحلول  لها في 

أقرب وقت ممكن .
التنفيذي  المدير  تعهد  بدوره 
ل��ل��ش��رك��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء 
بإنهاء  البدري  عوض  المهندس 
ال��م��ش��اك��ل وت��وف��ي��ر كافة  ك��اف��ة 
فصل  دخ��ول  قبل  االحتياجات 
الشتاء القادم، وذلك حتى تصل 
الكهرباء للمواطن في تلك المدن 

والمناطق دون انقطاع. 
امغيب  سعيد  النواب  مجلس  عضو  قال 
أردوغ��ان  طّيب  رج��ب  التركي  الرئيس  إّن 
الليبيين،  تعاسة  على  األتراك  سعادة  يبني 
وحكومة  الرئاسّي  المجلس  في  والعمالء 
وتوقيع  االنبطاح  في  مستمرون  ال��الوف��اق 

اّتفاقيات العار بحسب قوله.
موقع  على  له  تدوينة  في  أش��ار  امغيب 
ّأن  إل��ى  “فيسبوك”  االجتماعي  التواصل 
والعمالء  المزيد،  األت��راك  يطلب  يوم  “كّل 
الذين يحكمون طرابلس التوجد في قاموس 
عالقتهم بالنظام األردوغاني كلمة ال، وما ال 
يأخذه صكوًكا  ا  وعًدّ نقًدا  أردوغان  يأخذه 
ووعوًدا بتوقيع اتفاقيات لها أّول وليس لها 
وفساًدا  خبًثا  تنضح  مشبوهة  وكلّها  آخ��ر، 

وخديعة”.
السبب  ن��س��ت��وع��ب  ن��ك��اد  “ال  وأض�����اف: 
ونكتشف  االتفاقية،  ه��ذه  توقيع  وراء  من 
األخطار المترتبة عليها حاضًرا ومستقباًل 
حتى نتفاجأ بأخرى أشّد خطًرا واكثر لؤًما، 
ف��وق صوت  يعلو  طرابلس  ف��ي  ص��وت  وال 

فساد عمالء األتراك”.

رئيس لجنة الخارجّية يستنكر تصريحات "ميليت" في 
خطاٍب وجهه لسفارة المملكة المّتحدة في ليبيا

دومة: تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت تدخالت سلبية إلطالة االزمة في ليبيا

امغيب: عمالء الرئاسي مستمّرون في النائب عبد المطلب ثابت يناقش المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء مشاكل الشبكة في الجبل األخضر
االنبطاح وتوقيع اّتفاقيات العار

الديوان - العنوان
ط���ال���ب رئ���ي���س األرك��������ان ال��ع��ام��ة 
وب��اء  لمكافحة  العليا  اللجنة  رئ��ي��س 
الناظوري  عبدالرازق  الفريق  كورونا، 
بسرعة  بنغازي  ف��ي  األمنية  الجهات 
مفوضا   18 وضبط  والتحري  البحث 
المعدات  باستيراد  الخاصة  للشركات 
والمستلزمات الطبية المتعلقة بمواجهة 

جائحة كورونا.
ال���ن���اظ���وري م���ن خ����الل م��س��ت��ن��دات 
مدير  طالب  ال��ع��ن��وان  عليها  تحصلت 
ورئيس  العسكرية،  االستخبارات  إدارة 
ج��ه��از األم���ن ال��داخ��ل��ي، وم��دي��ر أم��ن 
ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري وضبط  ب��ن��غ��ازي 
 18 عددها  البالغ  الشركات  مفوضي 
شركة، وذلك خالل فترة ال تتجاوز 24 

ساعة.
وك���ان ق��د أع��ل��ن ال��م��رك��ز اإلع��الم��ي 
ل��رئ��اس��ة األرك������ان ال��ع��ام��ة ب��ال��ق��وات 
أن  الماضي،  الثالثاء  ي��وم  المسلحة، 

ك��ورون��ا  وب���اء  لمكافحة  العليا  اللجنة 
بدأت في دراسة عقود توريد المعدات 
والمستلزمات الطبية المتعلقة بمواجهة 
عليها  المتعاقد  المواد  وجرد  الجائحة 
وإحالة  ت��وري��ده  ت��م  م��ا  م��ع  ومطابقتها 

المخالفات إلى التحقيق.
ذلك  ذل��ك ج��اء  أن  المركز،  وأوض��ح 
خالل اجتماع ناقشت فيه اللجنة العليا 
متابعة  لجنة  مع  كورونا  وباء  لمكافحة 
الطبية،  والمستلزمات  المعدات  توريد 
آخر مستجدات ما توصلت إليه اللجنة 
المعدات  توريد  عقود  بدراسة  المكلفة 

والمستلزمات الطبية.
قامت  المتابعة  لجنة  أن  وأض���اف، 
مخالفات  من  إليه  توصلت  ما  بعرض 
العليا  اللجنة  رئاسة  أم��ام  وت��ج��اوزات 
قامت  وال��ت��ي  ك��ورون��ا،  وب���اء  لمكافحة 
بمباشرة  التعليمات  ب��إص��دار  ب��دوره��ا 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ف���ي ه����ذه ال��م��خ��ال��ف��ات 
والتجاوزات وفقاً لإلجراءات القانونية.

الناظوري يأمر بضبط مفوضي "شركات خاصة" استوردت معدات ومستلزمات طبية متعلقة بكورونا
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مجلس  رئيس  فخامة  كشف 
المستشار عقيلة صالح  النواب 
أّنه اقترح على السفير األميركّي 
ا للسلطة الليبّية  جعل سرت مقًرّ
أّن  موضًحا  القادمة،  الموّحدة 
هذه  تكون  أن  يلحظ  المقترح 
ا للسلطة إلى حين  المدينة مقًرّ

إجراء انتخابات نيابّية مقبلة.
مجلس  رئيس  فخامة  وأك��د 
مع  خاّصة  مقابلة  في  النواب 
مع  ناقش  أّن��ه  تلفزيونية  قناة 
قضية  األم��ي��رك��ّي  ال��م��س��ؤول 
النفط، معرًبا عن تحّفظه على 
المسلّحة  الميليشيات  وج��ود 
وعلى  النفطّية  المنشآت  في 
بملف  دخ��ل  أّي  لها  يكون  أن 

النفط.
تذهب  أن  نقبل  “ال  وت��اب��ع: 
إيرادات النفط إلى الميليشيات 
ال��م��س��ل��ح��ة وال��م��رت��زق��ة ل��دف��ع 
رواتبهم. طالبنا بأن يكون هناك 
حساب مصرفّي خاّص بإيرادات 
النفط. دخُل النفط سيجّمد ولن 
المركزّي  المصرف  إلى  يذهب 

إال بعد وجود سلطة جديدة”.
مجلس  رئيس  فخامة  وأش��ار 
النواب إلى أّنه طالب بالتحقيق 

ف��ي األم���وال ال��ت��ي خ��رج��ت من 
الليبّي  ال��م��رك��زّي  ال��م��ص��رف 
لمعرفة أين ذهبت هذه األموال.

أّن  في سياق آخر شّدد على 
حكومة الوفاق ليست طرًفا في 
أّي حوار ومجلس النواب يرفض 
الحديث معها ألّنه ال يعترف بها 
حكومة  أّن  إلى  الفًتا  كحكومة، 
أّي  تنفيذ  تستطع  ل��م  ال��وف��اق 

نقطة من اتفاق الصخيرات.
ع��ل��ى ض����رورة تشكيل  وأك���د 
سلطة جديدة ستملك الشرعّية 

ض��رورة  على  مؤكًدا  الجديدة، 
إيجاد حّل سياسّي جديد وسلطة 
جديدة من دون أي وجود تركي.

وأضاف: “نرفض وجود تركيا 
أّي معادلة سياسّية جديدة  في 
أن  السراج  وعلى  ليبيا،  داخ��ل 
يترك الساحة لوجوه جديدة بعد 
السلطة.  توليه  من  سنوات   5
خاسرة  حربها  أّن  تعرف  تركيا 
ولن تستطيع دخول سرت وهي 
ت��ع��رف ذل���ك ج���ي���ًدا، وال أح��د 

يستطيع تقسيم ليبيا”.

كما اعتبر أّن السبب الرئيسّي 
في ضّخ الميليشيات والمرتزقة 
إلى ليبيا هدفه التأثير على ضّخ 
النفط داخل ليبيا، مبيًنا أنه ال 
أحد يدعو للحرب. مع العلم أّن 
بوقف  أميركًيا  اهتماًما  هناك 

إطالق النار في ليبيا.
وفي هذا السياق قال فخامة 
“ناقشنا  النواب:  مجلس  رئيس 
الميليشيات  خ��روج  أميركا  مع 
يكون  وأن  ليبيا،  من  المسلّحة 
ال���ح���ّل ال��س��ي��اس��ّي ه���و ال��ح��ّل 

ال��والي��ات  ليبيا.  ف��ي  الرئيسّي 
متمّسكة  األميركّية  المّتحدة 
ليبيا.  في  النار  إط��الق  بوقف 
وأعتقد أّن أميركا ستخبر تركيا 

بعدم فائدة الحرب في ليبيا”.
مجلس  رئ��ي��س  فخامة  ون���ّوه 
القاهرة  إع��الن  أّن  إلى  النواب 
ج����اء م��ج��ّم��ًع��ا ل��ك��ل األف���ك���ار 
وال��م��ب��ادرات ال��س��ي��اس��ّي��ة وه��و 
للخصوم  حتى  للجميع  ُم���رٍض 
السياسيين، مؤّكًدا وجود من ال 
هناك  ألّن  ليبيا  استقرار  يريد 
من يستفيد من الفوضى داخل 

البالد.
رئيس  فخامة  أّك���د  وخ��ت��اًم��ا 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ع��ل��ى ع��دم 
الجيش  قائد  مع  وج��ود خالف 
حفتر،  خليفة  المشير  الليبّي 
ليبيا  تطهير  هو  “هدفنا  قائاًل: 
والميليشيات  ال��م��رت��زق��ة  م��ن 
ال��م��س��ل��ح��ة، ون���ؤّك���د أّن�����ه في 
الحّل  من  بد  ال  المرحلة  ه��ذه 
السياسّي وليس الحّل العسكرّي. 
الليبّي  الجيش  عن  نستغني  ال 
والبّد  أبًدا  الرئيسة  المهاّم  في 
من دعم الجيش الليبّي للحفاظ 

على سيادة الدولة الليبّية”.

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار "عقيلة صالح":

اقترحت جعل سرت مقًرا للسلطة الموّحدة.. ونرفض وجود تركيا في أّي معادلة سياسّية جديدة
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عرب وعامل

تلّقى الرئيس المصرّي عبد الفتاح السيسي 
اليونانّي  ال����وزراء  رئ��ي��س  م��ن  هاتفًيا  ات��ص��ااًل 

كرياكوس ميتسوتاكيس.
الجمهورّيِة  رئاسة  باسم  الرسمّي  المتحّدث 
أّن  ل��ه  التابع  اإلع��الم��ّي  للمكتب  وف��ًق��ا  ص��ّرح 
توقيع  بمناسبة  التهنئة  تبادل  تناول  االتصال 
اّتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان 
والذي  الجاري،  أغسطس   6 يوم  القاهرة  في 
عكس مدى تمّيز العالقات الثنائّية بين البلدين 
وتوّفر اإلرادة السياسّية القوّية لالرتقاء بها على 

مختلف األصعدة.
وقد تمَّ التوافق خالل االّتصال على أّن توقيع 
بمثابة  يُعدُّ  البلدين  بين  البحرّية  الحدود  اّتفاق 

تطّور تاريخّي للعالقات الثنائّية، ويمّثل نموذًجا 
لعملّية  الصحيحة  والقواعد  األس��س  لترسيخ 
واالستقرار  األمن  تحقيق  في  ويسهم  التعيين، 
إتاحة  عن  فضاًل  المتوّسط،  شرق  منطقة  في 
وال��ي��ون��ان الستغالل  م��ن مصر  ل��ك��ٍل  ال��ف��رص��ة 
مواردهما الطبيعّية بما يحّقق مصالح الشعبين.

ووجهات  ال���رؤى  ت��ب��ادل  االت��ص��ال  شهد  كما 
ذات  اإلقليمّية  الملّفات  بعض  ح��ي��ال  النظر 
ت��ط��ورات  مقدمتها  وف��ي  المشترك  االه��ت��م��ام 
تّم  المتوّسط، حيث  األوض��اع في منطقة شرق 
التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا 
الصدد، مع االخذ في االعتبار اتساق المصالح 

والمواقف المشتركة بين البلدين. 

والمستشار  العربّية  الشؤون  في  الخبير  قال 
إّن  فارس  حامد  العربية  الدول  لجامعة  السابق 
تركيا تصرُّ بشكل واضح على تأجيج الصراع في 
البحر المتوّسط حول حقوق الغاز، حيث تواصل 
أنقرة استفزازها في شرق المتوّسط عبر إرسالها 
سفينة مسح زلزالّي في المنطقة المتنازع عليها 

جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.
ل��م��وق��ع “العين  ف���ارس وف���ي ح��دي��ث خ���اص 
التي  الصدمة  أّن  أوض��ح  اإلماراتية  اإلخبارية” 
واليونان  مصر  توقيع  عِقب  أردوغ���ان  تلّقاها 
على اتفاق ترسيم الحدود البحرّية بينهما كانت 
كبيرة”، متوقًعا أّن تركيا لن تُقِدم على حرب مع 
اليونان بل ستكتفي بمحاولة ضغط لتحقيق أكبر 
مكاسب ممكنة مثلما فعلت مع قبرص قبل ذلك.

وأضاف أّن قيام تركيا بالتنقيب يعدُّ تصعيًدا 

خطيًرا لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وكذلك 
قيام اليونان باستهداف سفينه تركية يمّثل نقلة 
نوعية في المواجهة بين البلدين ولكن لن يرتقي 

سيثّبت  لكّنه  الحالي  ال��وق��ت  ف��ي  ال��ح��رب  إل��ى 
األوضاع مع الضغط الدولي.

وأشار إلى أّن الموقف األوروبي واضح برفض 
المتوّسط وقد  التركية في شرق  السياسات  كل 
األوروبية  والمصالح  الِقَيم  الحترام  تركيا  دعا 
معتبًرا  الطرفين،  بين  أفضل  عالقات  أجل  من 
مناقضة  المتوسط  البحر  في  تركيا  سياسة  أّن 

لسيادة الدول.
األوروب��ي سيكون  الموقف  أّن  على  كما شّدد 
له انعكاس على القضّية الليبية التي تمّثل خالًفا 
قوًيا وكبيًرا بين تركيا وسياستها في ليبيا وبين 
تركيا  انتهاك  ظّل  في  خاّصة  األوروب��ي  االتحاد 

لحظر توريد السالح.
فارس اختتم تصريحه بالقول: “لذلك أرى أّن 
تركيا فى ظّل حكم أردوغان تسير نحو المجهول”.

في  السابق  ال��م��س��ؤول  كشف 
مايكل  األميركّية  ال��دف��اع  وزارة 
روب���ن ال��ن��ق��اب ع��ن وج���ود أدّل���ة 
متزايدة تؤّكد استعانة نظام رجب 
انتموا  بمسلحين  أردوغ��ان  طيب 
“داعش”  مثل  إرهابّية  لتنظيمات 
في  لحسابه  للقتال  و”القاعدة” 
ليبيا، دعًما لحكومة فائز السراج 
متطّرفة  جماعات  مع  المتحالفة 

منبثقة عن “اإلخوان”.
روب�����ن ق����ال ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
نشرتها مجلة “واشنطن إكزامينر” 
صحيفة  ن��ق��ل��ت��ه��ا  األم���ي���رك���ّي���ة 
“االتحاد” : إن الوثائق تشير إلى 
عناصر  من  العشرات  أسماء  أّن 
“داعش” ُمدرجة اآلن على جدول 
الدفاع  وزارة  في  إم��ا  ال��روات��ب، 
االستخبارات  جهاز  أو  التركية 
أردوغ���ان  ن��ظ��ام  أرسلهم  بعدما 
المرتزقة  آالف  ليبيا، ضمن  إلى 

السوريين المنتشرين هناك.
وشدد روبن على أّن “اإلرهابيين 

النظام  جانب  من  المستأجرين” 
الحاكم في أنقرة، اقترفوا جرائم 
األق��ل��ي��ات  ب��ح��ق  ع��رق��ي  تطهير 
المناطق  ف��ي  والدينية  العرقية 
التي اجتاحتها تركيا على الجانب 

اآلخر من الحدود مع سوريا.
يستغّل  “أردوغ�����ان  وأض����اف: 
ه����ذه ال���ج���م���اع���ات اإلره���اب���ّي���ة 
ديني  غطاء  لتقديم  المتطّرفة، 
يرتكبها  ال��ت��ي  للجرائم  م��زع��وم 
المرتزقة التابعون لنظامه، وذلك 

وال��م��الذ  األم����وال  توفير  مقابل 
اآلمن لعناصر هذه التنظيمات”.

العسكرّي  المسؤول  أّك��د  كما 
استعانة  أن  السابق  األم��ي��رك��ّي 
داعش  بإرهابيي  التركي  النظام 
وال���ق���اع���دة ت��ش��ك��ل ج������زًءا من 
تشمل  نطاًقا،  أوسع  استراتيجية 
للجماعات  الدعم  تقديم  كذلك 
الساحل  منطقة  ف��ي  اإلره��اب��ّي��ة 
األف���ري���ق���ّي خ��اص��ة ف���ي م��ال��ي، 
وك��ذل��ك ت��زوي��د ج��م��اع��ة “ب��وك��و 

نيجيريا  ف��ي  ال��دم��وّي��ة  ح����رام” 
باألسلحة.

العالقات  أّن  إلى  روبن  وأشار 
الوثيقة التي تجمع نظام أردوغان 
الناشطة  اإلرهابّية  بالجماعات 
األوس��ط  ال��ش��رق  منطقة  داخ���ل 
في  أي��ًض��ا  تتجسد  وخ��ارج��ه��ا، 
انخراط شركة »صادات« التركية 
ال��م��ت��خ��ّص��ص��ة -ظ���اه���رًي���ا- في 
العسكرّية،  االستشارات  تقديم 
لصالح  أموال  في عمليات غسل 

تنظيمات متطّرفة.
وف���ي خ��ت��ام ت��ص��ري��ح��ات��ه دع��ا 
ال��رئ��ي��س  إدارة  روب�����ن  م��اي��ك��ل 
األميركّي دونالد ترامب للتصدي 
لمطامع النظام التركي وسياساته 
التوسعّية ودعمه لإلرهاب، وذلك 
ب��ه��دف ح��م��اي��ة األم����ن ال��ق��وم��ّي 
للواليات المّتحدة خاصة بعد أن 
أصبحت توجهات أنقرة “مصدًرا 
لعدم االستقرار في منطقة شرق 

المتوسط”.

لجامعة  العام  األمين  تلقى 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة أح��م��د أب��و 
الغيط الخميس اتصاال هاتفيا 
العراقي  الخارجية  وزي��ر  من 
ف�����ؤاد ح��س��ي��ن ت���ن���اول آخ��ر 
الساحتين  على  المستجدات 
العربية واإلقليمية وخاصة ما 
على  التركي  باالعتداء  يتعلق 

األراضي العراقية والليبية.
م��ص��در م��س��ؤول ب��األم��ان��ة 
العربية  الدول  لجامعة  العامة 
أوض����ح ف��ي ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة 
وزير  أن  الروسية  “سبوتنيك” 
خارجية العراق عبر من جانبه 
الجامعة  لموقف  امتنانه  عن 

ال��ع��رب��ي��ة ف��ي اس��ت��ن��ك��ار ه��ذا 
االعتداء الغاشم على السيادة 

العراقية وإدانته.
المسؤول  المصدر  وأضاف 
أن أب���و ال��غ��ي��ط أك���د ل��ل��وزي��ر 
ال��ع��راق��ي خ��الل االت��ص��ال أن 
ستشهد  ال��ق��ادم��ة  ال��م��رح��ل��ة 
في  جماعية  عربية  م��واق��ف 
التركية  ال��ت��دخ��الت  مواجهة 
ال���م���رف���وض���ة ف����ي ال���ش���ؤون 
العربيةبما  ل��ل��دول  الداخلية 
لسيادة  االنتهاكات  ذل��ك  ف��ي 
التدخل  وكذا  وسوريا  العراق 
المرفوض  التركي  العسكري 

في ليبيا.

السيسي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني تطّورات األوضاع في منطقة شرق المتوّسط

فارس: هناك خالف قوي وكبير بين أوروبا وتركيا بسبب القضية الليبية

مسؤول سابق بالبنتاغون يكشف عن وجود أدّلة تؤّكد استعانة أردوغان بإرهابيي داعش للقتال في ليبيا

أبو الغيط: المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية ضد التدخالت التركية المرفوضة في ليبيا

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أع��رب 
األبيض  البحر  شرق  في  الوضع  من  قلقه  عن 
تركيا  ق����رارات  أن   على  ك��اش��ف��اً   ، المتوسط 
أحادية الجانب بشأن التنقيب عن النفط تسبب 

التوترات.
“تويتر”  موقع  على  تغريدة  في  أكد  ماكرون 
على ضرورة إنهاء تركيا لهذه التحركات من أجل 
السماح بإجراء حوار سلمي بين الدول المجاورة 

والحلفاء داخل الناتو.
قرر  قد  أنه  على  الفرنسي  الرئيس  وكشف 
تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقًتا في شرق 
البحر المتوسط في األيام المقبلة ، بالتعاون مع 

شركاء أوروبيين بما في ذلك اليونان.
وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بالتزامن 
مع توقيع تركيا إتفاقية جدية مع حكومة السراج 
المياه  وف��ي  المتوسط  ش��رق  تواجدها  لتعزيز 
الغاز  ع��ن  للتنقيب  لليونان  المحاذية  الليبية 
السراج  مع  الموقعة  لالتفاقية  وفقاً  والنفط 

بشكل فردي.

السابق  التونسية  االستخبارات  مدير  نّبه 
الحدود  على  الوضع  أّن  إل��ى  شابير  أحمد 
نار  من  صفيح  على   2011 منذ  التونسّية 
على  الليبي  ال��ج��ان��ب  سيطرة  ع��دم  بسبب 
الجيش  بين  المستمر  للصراع  نظًرا  حدوده 
فإّن  وبالتالي  المسلحة  والجماعات  الليبي 
عملية  يسّهل  ال��ح��دود  على  السيطرة  ع��دم 
الدخول والخروج وكّل هذه العوامل في صالح 

المهربين.
“إندبندنت  موقع  إلى  حديث  وفي  شابير 
عربية” أمس األحد حّذر من انفجار الوضع 
أط��راف  ع��دة  ليبيا  “ف��ي  ق��ائ��اًل:  تونس،  في 
المسلّحة  الجماعات  تلك  أخطرها  متناحرة 

التي تجلبهم تركيا من سوريا”.
ظاهرة  ليس  التهريب  أّن  إل��ى  أش��ار  كما 
بقوله:”  موضًحا  وليبيا،  تونس  بين  جديدة 
ل��ك��ّن ال��ج��دي��د ال��ي��وم ه��و عنصر ال��س��الح، 
ونستطيع القول إّنه يوجد ترابط بين التهريب 

في الدولتين”.
الخطورة  أّن  االستخبارات  مدير  واعتقد 
عن  تبعد  ال��ت��ي  صبراتة  مدينة  ف��ي  تتمثل 
والتي  فقط  كيلومتًرا   70 التونسّية  الحدود 
يحاولون  وه��م  داع��ش  لعناصر  وك��ًرا  تعتبر 
تركيز إمارة داخل تونس مثل ما حدث في بن 
قردان والتي انتهت بالفشل بسبب عدم وجود 
اليوم  دعم لوجستيي، مختتًما: “لكن الخطر 
علنًيا من  دعًما  يتلّقون  اإلرهابيين  أن هؤالء 

تركيا؛ ما يجعل خطورتهم مضاعفة”.

بسبب التحركات التركية.. ماكرون:
قررت تعزيز الوجود العسكري الفرنسي 

مؤقًتا شرق البحر المتوسط

مدير االستخبارات التونسّية السابق يحّذر من 
خطورة المسلحين الذين ترسلها تركيا إلى ليبيا
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اس��ت��ق��ب��ل ال��س��ي��د/ م��ح��م��د بن 
شركة  إدارة  لجنة  رئ��ي��س  ش��ت��وان 
الخليج العربي للنفط بمكتبه مساء 
 2020/08/13 الخميس  اليوم 
بحضور السادة/ فضل الله احتيتة، 
المشاي، وعبد  العبار، فرج  أشرف 
المطلب صالح آدم – أعضاء لجنة 
اإلدارة بشركة الخليج العربي للنفط 
رئيس  سليمان  مسعود  السيد/   –
إلنتاج  س��رت  شركة  إدارة  مجلس 
يرافقه  وال���غ���از،  ال��ن��ف��ط  وتصنيع 
هماد،  مصطفى  السيد/  م��ن  ك��ل 

وال��س��ي��د/ ف��اي��ز ال��ن��ع��اس أع��ض��اء 
مجلس اإلدارة.

حيث ق��دم��ت ش��رك��ة س��رت درع 
للسيد/  ت��ق��دي��ر  وش���ه���ادة  ال��ت��م��ي��ز 
محمد بن شتوان، تقديراً لمجهوداته 
العون  تقديم  في  وتفانيه  المبذولة 
لجميع شركات قطاع النفط الليبي، 
الذي  ال��ب��ارز  ال��دور  إل��ى  باإلضافة 
للنفط  العربي  الخليج  شركة  تلعبه 
لقطاع  وريادتها  المجال،  هذا  في 
ودوره���ا  وإقليمياً،  محلياً  النفط 
الفاعل وتعاونها مع شركات القطاع.

النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  أعلن 
اعمال  في  البدء  عن  الخميس،  الصناعي 
بخط  الرئيسية  األنابيب  بمنظومة  الصيانة 

أجدابيا – سلوق.
والفنية؛  الهندسية  الفرق  وتمكنت  هذا 
من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه من 
مدار  على  حالًيا  تقوم  وهي  األنابيب،  خط 
والصيانة  اإلصالح  اعمال  بإجراء  الساعة، 
وفق الخطة المعتمدة، لضمان اتمام األعمال 

في اسرع وقت ممكن.
ويتم حالًيا تزويد مدينة بنغازي؛ من مياه 

ب�  تقدر  بكمية  الكبير  المختار  عمر  خ��زان 
250 ألف متر مكعب يومًيا، لضمان استمرار 

تدفق المياه للمدينة، وعدم انقطاعها.
بغاز  وتعقيمها  المياه  هذه  معالجة  ويتم 
دورًي��ا  ومراقبتها  الطلحية،  بخزان  الكلور 
مطابقتها  م��ن  للتاكد  مستمرة،  وب��ص��ورة 
من  مرفًقا  العالمية،  والمعايير  للمواصفات 
ادارة مراقبة جودة  المياه بالمشروع، تقريًرا 
يؤكد ان نتائج تحليل المياه سليمة، ومطابقة 

لمواصفات منظمة الصحة العالمية. 

فتره خطة  منذ  للنفط  الواحة  تطبق شركة 
كورونا  وب��اء  لمجابهة  مواقعها  بكافه  وقائية 

بحسب المكتب االعالمي للشركة.
مستلزمات  ت��وري��د  الشركة  خطة  وتشمل 
في  الفعالة  المساهمة  وكذلك  لمواقعها  طبيه 
دعم المجتمعات المحلية حول مناطق عملياتها 
أمن  )مديريه  الطبية  بالمواد  الدعم  ليشمل 
راس  من  بكل  كورونا  مكافحه  ولجنه  م��راده، 
بنغازي،  ب��ال��دم  التبرع  وم��رك��ز  وج��ال��و  الن��وف 
وتركيب  الكبري(  طرابلس  بلديات  الي  إضافة 
السالمه  إج����راءات  وإت��خ��اذ  للتعقيم  ب��واب��ات 
المشاركة  جانب  ال��ي  إدارت��ه��ا  بمقر  الوقائيه 
في تعقيم مناطق بخليج السدره مساهمه منه 
لخلق محيط أمن حول مناطق عملياتها ومؤازره 

للقطاع الصحي الليبي.
فقال  والتطوير  الصيانة  أع��م��ال  ع��ن  ام��ا 
حيث  مستمرة  انها  للشركة  اإلعالمي  المكتب 
ان��ت��ه��ت ال��ش��رك��ة م��ن إت��م��ام ال��م��رح��ل��ة االول���ي 
وإنجاز التجارب التشغيلية واالنتهاء من تدشين 
الفارغ( الذي يعتبر  الثانية من )حقل  المرحلة 
اكبر المشاريع المنجزه منذ عام 2011م علي 
المكتب  بحسب  والغاز  النفط  قطاع  مستوي 

اإلعالمي للشركة .
بحسب  للنفط  ال���واح���ة  ش��رك��ة  وت��م��ك��ن��ت 
التغلب على جميع  مكتبها اإلعالمي أيضا من 
استكملت  حيث  والتعاقدية  الفنية  المصاعب 
التشغيل  في  فعليا  البدء  وتم  الصيانة  اعمال 

التجريبي للعمل واالنتهاء منه واستمرار العمل 
علي المشروع حيث سيساهم الحقل بربع مليون 
قدم مكعب من الغاز الي جانب 15000 برميل 
 2.61 الغاز  احتياطي  ويبلغ  مكثفات  يوميا 
نفطي 121.5  واحتياطي  قدم مكعب  ترليون 

مليون برميل 
بدأت  الشركة  ان  االعالمي  المكتب  وأك��د 
في  سيساهم  ال��ذي  الطبيعي  الغاز  انتاج  في 
الرفع من امدادات الغاز الالزمة إلنتاج القدرة 
وكذلك  والجنوب  الشرق  بمحطات  الكهربائية 
دعم  في  سيساهم  ما  وهو  التصنيع  لعمليات 
ابار  إنتاج  وتعزيز  مستقبال  الوطني  االقتصاد 

نفط مجاوره أيضا .

كما شرعت الشركة مؤخرا بدعم من لجنه 
اإلدارة بعملية صيانة وتجهيز  مواقع ترفيهيه 
صناعي  عشب  مالعب  لتشمل  مواقعها  داخل 
بحقول )الفارغ وجالو والواحة والسماح وميناء 
السدره( وذلك وفقا للخطة التي وضعتها لجنه 
علي  بالحفاظ  تقضي  والتي  بالشركة  االدارة 
مرافق االنتاج والمرافق الخدمية  خالل فتره 
وتوفير  الهندسيه  االعمال  وإستكمال  التوقف 

قطع الغيار الالزمه  .
كما آكد المكتب اإلعالمي انه رغم الظروف 
من  والتطوير  الصيانة  أع��م��ال  ف��أن  الحالية 
تفاهم  م��ذك��ره  وقعت  التي  الشركة  أول��وي��ات 
مكامنها  لتطوير  اس��اب��ي��ع  منذ  ب��ت��روف��اك  م��ع 
وإستغاللها االستغالل االمثل وتدريب الكفاءات 

المحلية ايضا ..
مواقع  جميع  ان  اإلع��الم��ي  المكتب  وت��اب��ع 
اخرها  وتطوير  صيانه  اعمال  تشهد  الشركة 
زياده السعة التخزينية لخزانات ميناء السدره 
بالميناء  الطاقة  توليد  محطة  وع��ودة  النفطي 
للعمل والتي كانت متوقفة منذ سنوات الي جانب 
بنسب  المتضرره  مكان  حديثه  خزانات  إنشاء 
إنجاز متميزة وكذلك صيانة شبكه خطوط نقل 
الطاقة  توليد  محطات  وتجهيز  الخام  النفط 
ومحطات النفط الخام وفي مجال االتصاالت 
أيضا تعمل الشركة علي ربط حقولها ومواقعها 
لسرعة إيصال المعلومة وتوفير اتصاالت فعاله 
ومؤخرا تم إعادة تقنيه االتصاالت لحقل جالو .

يوم  والغاز  للنفط  إلنتاج  سرت  شركة  أعلنت 
أمس األول الجمعة عن وصول منصة شحن النفط 
البريقة  الخام الجديدة إلى رصيف ميناء مرسى 
والتي سيتم تركيبها مكان المنصة القديمة رقم 5 

المتوقفة منذ أكثر من ثالث سنوات.
تركيب  يتم  أن  المقرر  من  أنه  الشركة  وبينت 
قبل  من  القادم  سبتمبر  شهر  في  المنصة  ه��ذه 
هذه  خ��الل  م��ن  أن��ه  موضحة  المصنعة،  ش��رك��ة 
 600 بمعدل  الخام  النفط  شحن  سيتم  المنصة 
إلى650  ألف برميل من النفط الخام عن طريق 

االنسياب الطبيعي.
وأضافت أنه عقب تركيب هذه المنصة وتشغيلها 
سيكون من السهل إجراء الصيانة الالزمة لمنصة 

الشحن رقم 6 وهي الوحيدة التي تعمل حاليا.

شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز تقدم درع التميز لرئيس لجنة ادارة شركة الخليج العربي للنفط

جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يبدأ في أعمال الصيانة خط أجدابيا – سلوق

خطه لمجابهة كورونا وأعمال صيانة وتطوير وأولويات داعمة لتعزيز االنتاج بشركة الواحة للنفط

ميناء البريقة النفطي يستقبل منصة شحن النفط الخام الجديدة

البريقة  بشركة  اإلع���الم  مكتب  مدير  نفى 
الشرقية  بالمنطقة  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  لتسويق 
في  نقص  وج��ود  بشأن  الشائعات  والوسطى، 

مادتي البنزين والديزل.
وأكد السيد عادل بن دردف، أن مادة البنزين 
كبيرة في مستودعات  بكميات  متوفرة  والديزل 
كما  المواد  هذه  في  لنقص  وجود  وال  الشركة، 

ينشر عبر وسائل التواصل االجتماعي.

الشحومي  سليمان  االقتصادي  الخبير  علّق 
داخلية  وزير  بين  الموّقعة  التعاون  اتفاقّية  على 
الوفاق المفوض فتحي باشاآغا ومحافظ مصرف 
ليبيا المركزّي الصديق الكبير في مجال مكافحة 

الفساد وغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ال��ش��ح��وم��ي وف���ي م��ن��ش��ور ل��ه ع��ب��ر صفحته 
الشخصّية على موقع التواصل االجتماعّي “فيس 
غسيل  عملّيات  مكافحة  عملية  أّن  أّك��د  ب��وك” 
أو  برتوكول  توقيع  إل��ى  بحاجة  ليست  األم���وال 

اتفاقية بين البنك المركزّي ووزارة الداخلّية.
الصرف  لتوحيد سعر  بحاجة  “هي  وأض��اف: 
عبر  التعاقد  تنظيم  وإل��ى  االأغ����راض،  لجميع 

الوزارات، وأن يكون شفاًفا وعاداًل”
بحاجة  “وه���ي  االق��ت��ص��ادي:  الخبير  وت��اب��ع 
لتوحيد الحكومة و إطالق برنامج إصالح هيكلي 
اقتصادي شامل، وتوحيد البنك المركزّي، وإعادة 

هندسة النظام المصرفّي”.

ميناء  إدارة  ع��ن  ال��ص��ادرة  البيانات  أظ��ه��رت 
استقبال  الماضيين،  اليومين  البحري  بنغازي 
أرصفة الميناء لعدد كبير من السفن التجارية التي 

تحمل حاويات البضائع ومنتجات أخرى مختلفة.
األقل  على  سفن   6 دخول  البيانات  وأوضحت 
من بينها ثالث سفن تحمل حاويات بضائع وسلع 
متنوعة إضافة إلى سفينتين تحمالن شحنات من 
الحبوب، وأخرى تحمل شحنة من مادة األسمنت.

بين  التجارية  الحركة  تراجع  من  الرغم  وعلى 
الدول بسبب أزمة فيروس كورونا، إال أن الميناء ال 
يزال يعمل بوتيرة مرتفعة خاصة مع وجود خطوط 

بحرية مع مصر لنقل البضائع وتبادل المنتجات.
وبلغ عدد حاويات البضائع والمنتجات األخرى 
بلغت  بينما   ،398 حوالي  الميناء  إل��ى  الواصلة 
شحنة الحبوب 535 ألف طن، إضافة إلى 6 آالف 

طن من أكياس األسمنت.

للكهرباء والطاقات  العامة  الهيئة  فندت 
األخبار  الليبية  الحكومة  ف��ي  المتجددة 
المتداولة بشأن صرف مبالغ كبيرة لها من 

جانب وزارة المالية.
وأوضحت الهيئة أن المبالغ المحالة من 
وزارة المالية من مخصصات الباب الثالث 
لحساب الهيئة منذ تكليف المهندس فخري 
ن��ح��و137   بلغت  لها  رئيسا  ال��م��س��م��اري 

مليون دينار ليبي.

شركة البريقة لتسويق النفط والغاز تنفي 
الشائعات بوجود نقص في مادتي البنزين والديزل

الشحومي: مكافحة الفساد وغسيل األموال ليست 
بحاجة لتوقيع برتوكول بين المركزي وداخلّية الوفاق

حركة نشطة بميناء بنغازي مع 
استقبال عدد من السفن التجارية

الهيئة العامة للكهرباء تنفي 
حصولها على مبالغ ضخمة
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وصلت يوم أمس السبت الى بلدية االبيار 
الميديفين  شركة  معدات  من  األولى  الدفعة 
الي  الشرقية  ال��ب��واب��ة  م��ن  الطريق  لرصف 
طريق  لرصف  بغداد  وشركة  الغربية  البوابة 

الحدائق . 
ويأتي هذا العمل بمجهودات عميد البلدية 
وبالتواصل  القطراني  ربيش  :محمد  السيد 
الليل  واص��اًل  ساعة   24 والعمل  المستمر 
ب��ال��ن��ه��ار م��ع ش��رك��ات رص���ف ط���رق مدينة 

االبيار.

ع��ق��د ال��س��ي��د رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ت��س��ي��ي��ري م. 
الماضي  عبدالرحمن عقوب بمكتبه مطلع األسبوع 
المعمار  مسار  شركة  مفوض  السيد  مع  اجتماعا 
صالح بوسدينة بحضور وكيل ديوان البلدية م. سعد 
عبدالرسول ومدير إدارة المشروعات بالمحلس م. 
فايز بوخالد وذلك لبحث عقد صيانة طريق بزيمة 

الجديدة .
العقد  لتنفيذ  الشركة  مباشرة  على  اإلتفاق  وتم 
المانجا  م��زرع��ة  بين  ال��واص��ل  بالطريق  ال��خ��اص 

وجزيرة السنتر ..
مشروع  موقع  تسليم  تم  بعيد  غير  سياق  وف��ي 
صيانة مهبط مطار الكفرة لشركة " مسار المعمار 
" من قبل هيئة الطيران المدني للمباشرة قريبا في 

التنفيذ بعد وصول المادة الخاصة بالعمل .

قالت شركة البريقة لتسويق 
األول  أمس  يوم  والغاز  النفط 
الجمعة، إنها تمكنت من خالل 
التنسيق مع المؤسسة الوطنية 
والمجلس البلدي في سبها من 
الطهي  غ��از  صهاريج  إي��ص��ال 
قادمة  لمستودع سبها  المسال 
ببنغازي  ال��م��ن��ق��ار  رأس  م��ن 
وتوفير  الغاز  دوارات  لتشغيل 

اسطوانات الغاز بالمنطقة.
وأوض������ح ب���ي���ان ل��ل��ش��رك��ة، 
 15000 عدد  سترسل  بأنها 
أسطوانة غاز طهي الستهداف 
خالل  وذل��ك  الجفرة  بلديات 

عطلة نهاية األسبوع القادم.
في  أن��ه  إل��ى  البيان  وأش���ار 

األمنية  الظروف  توافرت  حال 
س��ت��س��ت��م��ر ع��م��ل��ي��ة وص����ول 
والمشتقات  ال��وق��ود  شاحنات 
إل��ى  ان��ق��ط��اع  دون  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ل��رف��ع 
الذي  المواطن  على  المعاناة 
على  ال��ح��ص��ول  ألج��ل  يجاهد 
والمشتقات  ال��وق��ود  م��ن  حقه 

النفطية.
البيان  في  الشركة  وأك��دت 
الجميع  م���ع  س��ت��ع��م��ل  ب��أن��ه��ا 
م���ن أج����ل ت��وف��ي��ر ال��خ��دم��ات 
واح��ت��ي��اج��ات ال��م��واط��ن��ي��ن في 
الطاقة  من  الجنوبية  المنطقة 
المقبلة  الفترة  خالل  الالزمة 

مهما كانت الظروف 

مع  درنة  البلدي  المجلس  تعاقد 
بالمنطقة  العامة  األش��غ��ال  شركة 
الشرقية على صيانة بعض خطوط 
ال���ص���رف ال��ص��ح��ي ال��م��ت��ه��ال��ك��ة 

بالمدينة.
وب��ح��س��ب ال��م��ك��ت��ب اإلع���الم���ي 
العقد  توقيع  تم  فقد  درن��ة  لبلدية 
يوم الخميس بين عميد بلدية درنة 
الغيثي”  المنعم  “عبد  المستشار 

ورئيس مجلس إدارة شركة األشغال 
العامة بالمنطقة الشرقية “بلقاسم 
و235  مليونيْن  بقيمة  اح��م��ودة” 

ألف دينار.
شركة  ف��إن  المبرم  العقد  ووف��ق 
بصيانة  ستقوم  ال��ع��ام��ة  األش��غ��ال 
ال��ص��رف الصحي  ب��ع��ض خ��ط��وط 
مدة  خالل  درنة  بمدينة  المتهالكة 

أقصاها 180 يوًما. 

شرعت بَلدية بَنغازي يوم األحد  
َفتح  َمشروع  تنفيذ  في  الماضي 
الَطريق  ازدواج  ورص���ف  َم��س��ار 
َذلك  في  ِبما  الخاِمس  ال��دائ��ري 
أعمال اإلنارة واإلشارات الُمرورية 
الُمكِملة للَطريق ،  وكافة األعمال 
الُعروبة تحديداً  إبتداًء من َطريق 
جزيرة دوران حي السالم "جزيرة 
الطيارة " وصوالً  إلى شارع جمال 
 " ال��ه��واري  "ط��ري��ق  عبدالناصر 
ب���إش���راف م��ك��ت��ب ال��م��ش��روع��ات 

بالبلدية .
ه��ذا  أن  ب���ال���ذك���ر  وال���ج���دي���ر 
ال����م����ش����روع ي����ه����دف ال������ى ح��ل 
زحمة  من  التقليل  و  الُمختنقات 
المركبات اآللية وتخفيض الضغط 

والرئيسية  الدائرية  الُطرق  على 
في البلدية .

َسبق  بنغازي  بلدية  ب��أن  علماً 
وأن أعلنت لجميع الِجهات العامة 
المواطنين  وال��س��ادة  وال��خ��اص��ة 
جميع  إزال���ة  َعليهم  ب��أن  ال��ِك��رام 
الواقعة في مسار إزدواج  العوائق 
بما  ال��خ��اِم��س  ال��دائ��ري  الطريق 
المواد  وجميع  المباني  ذل��ك  في 
في  ،وذل��ك  والسيارات  واألل��ي��ات 
من  إعتباراً  إسبوع  أقصاها  ُم��دة 

تاريخ اإلعالن. 
ويُشار بأن هذا المشروع ضمن 
اإلس��ت��ق��رار  إع���ادة  لجنة  أع��م��ال 
توفير  ب��ه��دف  ب��ن��غ��ازي  ل��م��دي��ن��ة 

الخدمات األساسية للمواطنين.

بلدية بنغازي َتشرع في تنفيذ َمشروع رصف ازدواج الَطريق الدائري الخاِمس

وصول معدات شركات رصف 
الطرق ببلدية االبيار

االتفاق على مباشرة تنفيذ الطريق الواصل بين 
مزرعة المانجا وجزيرة السنتر ببلدية الكفرة

وصول صهاريج غاز الطهي المسال لمستودع سبها قادمة من بنغازي

التوقيع على عقد بقيمة 2.2 مليون دينار لصيانة 
خطوط الصرف الصحي المتهالكة بمدينة درنة

باشرت الشركة المنفذة في معالجة مالحظات 
طريق  من  المتفرع  االستخبارات  ش��ارع  طريق 
 ، الماضية  الفترة  في  رصفها  تم  والتي  بنغازي 
مالحظات  تقديم  بعد  الصيانة  عملية  وج��اءت 
الي  اجدابيا  بلدية  مشروعات  مكتب  مهندسي 

الشركة المنفذة
وف���ي ت��ص��ري��ح ل��ل��م��ه��ن��دس ال��م��ش��رف ن���وري 
الشرقاوي افاد بأن سبب وجود بعض المالحظات 
بهذا الشارع كانت نتيجة لكسر ماسورة مياه تحت 

االرض " .
وجاءت هذا الصيانة تزامنا مع استئناف العمل 
في مشروع إعادة رصف شارع العيادة العسكرية 

" القدس " 

البدء في معالجة شارع 
االستخبارات ببلدية اجدابيا 

إشراف : سعيد الصيد

اشرف رئيس المجلس التسييري 
لبلدية البيضاء االستاذ علي حسين 
البيضاء  بلدية  مشاريع  سير  على 
بها  قام  تفقدية  وذلك ضمن جولة 
وشملت  التسييري  المجلس  رئيس 
للوقوف  خلدون  ابن  شارع  الزيارة 
تعبيد  مشروع  تنفيذ  مراحل  على 
وإعادة ترميم الطريق الواصل بين 
ومفترق  عفان  بن  عثمان  مسجد 
مدرسة وجدة لما للشارع من أهمية 
العيادة  لشارع  امتدادا  كونه  بالغة 
الحكومة  ستشرع  وال���ذي   6 رق��م 
ترميمه  وإع��ادة  تعبيده  في  الليبية 
وبذلك سيصبح الشارع الممتد من 
الى مسجد عثمان  القدس  مسجد 
االكثر  لألحياء  متنفس  عفان  بن 
سيخفف  كما  بالسكان  اكتظاظا 

ه��ذا ال��ش��ارع ح��ال��ة االزدح����ام في 
الشمالي  الدائري  و  العروبة  شارع 
ف���ي ان��ت��ظ��ار اس��ت��ك��م��ال م��ش��روع 
ترتكز  ال��ج��ن��وب��ي،ك��م��ا  ال���دائ���ري 
علي  االستاذ  أعلنها  التي  الخطة 
حسين في صيانة الشوارع الفرعية 
بين  ت��رب��ط  وال��ت��ي  االستراتيجية 
السكانية  ال��ك��ث��اف��ة  ذات  االح��ي��اء 
الى  المؤدي  الشارع  ومنها  العالية 

سوق دورين .
تعزيز  خ���ط���وات  وت��ع��ت��ب��ر  ه���ذا 
وحدات تصريف مياه االمطار وسد 
الحفريات ضمن هذه الخطة والتي 
بل  الطرق  تعبيد  على  تقتصر  لم 
النظافة  على  مكثف  بشكل  رك��زت 
بحفر  المياه  شبكة  وتعزيز  العامة 

االبار وتدشين خزانات المياه

رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء يتفقد سير المشاريع بالبلدية 



باشرت بلدية بنغازي في 
“البلدورات”  أعمال  تنفيذ 
ب��ي��ن ازدواج��������ي ال��ط��ري��ق 
ال���دائ���ري ال���راب���ع ال��واق��ع 
األمن  ُمديرية  ُمفترق  بين 

وُمفترق بوهديمة.
الخطوة  وتأتي هذه  هذا 
بإشراف مكتب المشروعات 

لجنة  بالبلدية، ضمن عمل 
لمدينة  االس��ت��ق��رار  إع���ادة 
ب���ن���غ���ازي، ح���ي���ث ش��م��ل��ت 
ال��واق��ع بين ش��ارع  ال��ج��زء 
جمال عبد الناصر “طريق 
مديرية  ُمفترق  ال��ه��واري” 
األم����ن، وش����ارع ال��س��ودان 

مفترق بوهديمة.

الديوان - العنوان
التسييري  المجلس  عقد 
الجفرة اجتماعاً يوم الخميس 
القطاعات  بجميع  الماضي 
العامة ببلدية الجفرة لمناقشة 
كل المختنقات التي تواجه كل 
القطاعات وتعرقل سير عملها 

لتوفير الخدمات للمواطن.

ون���وق���ش خ����الل االج��ت��م��اع 
المتعلقة بملف   القضايا  عديد 
والخدمات  والمياه  الكهرباء 
العامة والصحة والتعليم وطرح 
كل قطاع المشاكل التي تعرقل 
االجتماع  وحضر  عملها  سير 
وفروع  الجفرة  حكماء  مجلس 

المجالس .

بلدية بنغازي ُتباشر في تنفيذ أعمال “البلدورات” في الطريق 
الواقع بين ُمفترق ُمديرية األمن وُمفترق بوهديمة 

بلدي الجفرة يناقش أهم المختنقات الخدمية في البلدية
عقد بقاعة االجتماعات ببلدية سرت اجتماع تشاوري 
مشترك ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية 
لقبائل  االجتماعى  المجلس  وأع��ض��اء  ورئ��ي��س  س��رت 

سرت.
وحضر االجتماع عضو مجلس النواب عن دائرة سرت 

الدكتور حسن الزرقاء.
الهامة  الملفات  من  عدد  بحث  االجتماع  خالل  وتم 
في  التوافق  سيما  وال  المجاالت  بكافة  العالقة  ذات 

العمل من أجل مدينتهم سرت.
وأوضح عضو مجلس النواب عن سرت الدكتور حسن 
الزرقاء ان خالصة االجتماع تم خاللها بحث ومناقشة 
سرت  مدينة  تواجه  التي  والمعوقات  المختنقات  كافة 
والعاجلة  المناسبة  الحلول  وإيجاد  االصعدة  كافة  على 

لها
وتم االتفاق على تشكيل وفد بين المجلسين التسييري 
واالجتماعي للقاء مع رئيس الحكومة وبحضور اعضاء 
االزم��ات  على  إلطالعهم  ال��دائ��رة  عن  ال��ن��واب  مجلس 
بسرت واحتياجاتهم ومناقشة كافة العراقيل والمختنقات 

والمشاريع المزمع تنفيذها وإقامتها
كما تم االتفاق بين المجلسين على التواصل والتنسيق 

فيما بينهما

فرج  منصور   : السيد  تكليف  عن  طبرق  في  أعلن 
أمداوي رئيساً للمجلس التسييري لبلدية طبرق لحين 
من  بوالخطابية  ف��رج  السيد  المجلس  رئيس  ع��ودة 

إجازته.
المجلس  رئ��ي��س  بوالخطابية  ف��رج  ال��ح��اج  وك���ان 
التسييري لبلدية طبرق غادر البالد االسبوع الماضي 

في رحلة عالجية إلى جمهورية مصر العربية.

األول  معشبين  ملعبين  افتتاح  عن  الكفرة  بلدية  أعلنت 
بمنطقة الكفرة الجديدة، والثاني بمنطقة بزيمة الجديدة.

فسيبوك  على  الرسمية  صفحتها  على  البلدية  وأوضحت 
وزارة  من  مقدم  الجديدة  الكفرة  بمنطقة  األول   الملعب  أن 

الخارجية اإليطالية ونفذته المنظمة الدولية للهجرة.
وتابعت أن المعلب الثاني بمنطقة بزيمة الجديدة مقدم من 
االتحاد االوروبي وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة . يذكر أن 

المشروعين من ضمن برنامج االستقرار المجتمعي . 

اجتماع تشاوري لبحث ومناقشة كافة 
المختنقات والمعوقات التي تواجه مدينة سرت

منصور أمداوي رئيسًا للمجلس التسييري لبلدية 
طبرق لحين عودة بوالخطابية من إجازته

افتتاح ملعبين معشبين في بلدية الكفرة

بلديات7
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متابعة: حميد هارون 
ف����ي إط������ار ت��ف��ع��ي��ل 
م���س���ت���ش���ف���ى ال����م����رج 
تعليمي  ك��م��س��ت��ش��ف��ى 
وبالتعاون مع كلية الطب 
المرج تم انعقاد اجتماع 
ال��م��رج  مستشفى  ف��ي 
وإدارة  الطب  كلية  بين 
ال��م��س��ت��ش��ف��ى ب��ح��ض��ور 
ج��ب��ري��ل  أ.د  ال���س���ي���د 
الكلية  عميد  العبيدي 
بوزيد  ن��وارة  والدكتورة 
العلمية  ال��ش��ؤون  وكيل 

رجب  والسيد  بالكلية 
بومختاظة مدير الشؤون 
االدارية والمالية بالكلية 
مفتاح  أي��م��ن  وال��دك��ت��ور 

رئ��ي��س ق��س��م ال��دراس��ة 
واالمتحانات.

ك����م����ا ح����ض����ر ع��ن 
ال��م��س��ت��ش��ف��ى األس��ت��اذ 

مدير  ال��ع��س��ب��ل��ي  أك����رم 
م���س���ت���ش���ف���ى ال����م����رج 
الصالحين  وال��دك��ت��ور 
حسين  والدكتور  مجيد 

وليد  والدكتور  منيسي 
ال��ع��وام��ي وع����دد آخ��ر 
بمستشفى  االطباء  من 

المرج.
وت����ن����اول االج��ت��م��اع 
المواضيع  م��ن  العديد 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال���دور  تفعيل  وأه��م��ه��ا 
للمستشفى  التعليمي 
وال��س��ع��ي ف���ي اع��ت��م��اد 
ب���ع���ض األق�����س�����ام م��ن 
التخصصات  م��ج��ل��س 

الطبية.

اجتماع مشترك بين كلية الطب المرج وإدارة مستشفى المرج 
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ثقافة

■ بقلم: أحمد بشير العيلة

المكسيكية  الفيدرالية  الثقافة  وزارة  نعت 
الكبير  والحب  الملهمة  الزوجة  بارشا؛  مرسيدس 
غابرييل  الكولومبي  ل��ألدب  نوبل  بجائزة  للفائز 
 15 السبت  ي��وم  توفيت  التي   ، ماركيز  غارسيا 
أغسطس عن 87 عاًما في مكسيكو سيتي.  حيث 
على   ، فراوستو  أليخاندرا   ، الثقافة  وزي��ر  كتب 

تويتر:
 ، برشا  مرسيدس  بوفاة  علمت  الحزن  "ببالغ 
وهي امرأة عنيدة وكريمة. شريك بال منازع لجابو 

)ماركيز( ، والدة رودريجو وجونزالو. تعازينا" .
 ، اآلن  حتى  معروفة  غير  ال��وف��اة  أسباب  أم��ا 
الكولومبية  اإلع���الم  وس��ائ��ل  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
 1962 عام  منذ  تعيش  التي   ، بارشا  أن  ذك��رت 
تعاني من مشاكل في   ، المكسيكية  العاصمة  في 

الجهاز التنفسي.
تسمى  كانت  التي   ، غابو  مؤسسة  نعت  كما 
للصحافة  م��ارك��ي��ز  غ��ارس��ي��ا  غ��اب��ري��ي��ل  م��ؤس��س��ة 
مرسيدس  وف��اة   ، الجديدة  األمريكية  األيبيرية 
غابرييل  مؤسسها  "أرم��ل��ة   ، ب��اردو  بارشا  راكيل 

غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل لآلداب".
تزوجت بارشا وغارسيا ماركيز في عام 1958. 
ويعود الفضل إليها في إلهام ماركيز بكتابة "مائة 

عام من العزلة" )1967( ، تحفة جائزة نوبل.
في مقابلة مع مجلة سيمانا الكولومبية ، قالت 
بارشا إنهما كانا في )فقٍر مدقع( عندما كان غابو 
طوال  هي  وظلت  المال،  نفد  حيث  العمل  يكتب 
18 شهراً تدير شؤون المنزل والمشتريات من كل 
النواحي وال تشعره بأي ضيق، ألنها كات تشعر أن 

وراء هذا "الفقر المدقع" أسطورة.
في  المستقلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة  ن��ع��ت  ك��م 
مرسيدس:  تويتر  على   )UNAM( المكسيك 
وشريك  زوج��ة   ، بارشا  مرسيدس  لوفاة  "نأسف 
في  نوبل  جائزة  من  عاًما   56 مدى  على  الحياة 

األدب ، غابرييل غارسيا ماركيز".
كلوديا   ، المكسيكية  العاصمة  عمدة  وكتبت 
بارشا.  لقاء مرسيدس  كان لي شرف   " شينباوم: 

متحدثة رائعة ، مرحة ، نقدية ، مثقفة ، معصومة 
من الخطأ في آرائها. امرأة رائعة وجميلة".

مهاجرين  من  تنحدر  برشا  أن  ذك��ره  والجدير 
من  ج��ده��ا  ق���دم  لبنانية،  أص���ول  م��ن  مصريين 
اإلسكندرية، عاشا في ماغانغي )كولومبيا( ، حيث 
كان والدها ديميتريو بارشا يمتلك صيدلية. التقى 
عمرها  طفلة  كانت  عندما  ماركيز  غارسيا  بها 
إلى  وال��ده من مدينة  9 سنوات عندما سافر مع 
أخرى لتقديم األدوية. وقابلت "غابو" خالل إحدى 
الرقصات في سوكري ، عندما كان يبلغ من العمر 
13 عاًما وكانت تبلغ من العمر 9 سنوات. وروت 
إنها علمت بعد ظهر ذلك اليوم أنها لن تهرب من 

ذلك الولد الخجول.
يشير بعض كتاب سيرة غارسيا ماركيز الممثل 
أنها  على  بارشا  إل��ى  السحرية  للواقعية  األعلى 

"رواية غابو العظيمة."
ولدت مرسيدس في ماغانغي ، كولومبيا ، في 
6 نوفمبر 1932 ، وتزوجا عام 1958 واتحدوا 
مًعا لمدة 56 عاًما ، حتى وفاة غارسيا ماركيز في 

17 أبريل 2014.
أنجبت مرسيدس برشا من ماركيز الذي توفي 
في مكسيكو سيتي ، في 17 أبريل 2014 ولدان: 
غونزالو ، مصمم جرافيك وخبير في الخطوط ، 

ورودريجو ، مخرج ومنتج أفالم وتليفزيون.
أو  برشا  لمرسيدس  العربية  لألصول  نظراً 
)بركة( فإن ثقافة ماركيز كانت قريبة من الثقافة 
كما  بامتياز،  عربياً  كان  برشا  فمطبخ  العربية 
العرب  الدوام قصص  له على  أنها كانت تحكي 
وحكاياهم وأمثلتهم، وكان هذا واضحاً في بعض 
غابرييل  الكبير  الكاتب  انحاز  ومواقفه  رواياته 
فى  التحرر  ولحركات  للحرية  ماركيز  غارسيا 
الفلسطينية،  للقضية  قويا  مناصرا  وكان  العالم 
رم����وز ه��ذه  م��ع  ورب��ط��ت��ه ص���داق���ات شخصية 
فيدل  السابق  الكوبى  الرئيس  منها  الحركات، 
كاسترو، وبالمثل مع الزعيم الفلسطينى الراحل 
ياسر عرفات، كما قدم من قبل األديب الراحل، 
ال��رواي��ة  بطل  معلن"  م��وت  "ق��ص��ة  رواي��ت��ه  ف��ى 
شخصية عربية يسمى "نصار"، والتى تعد توثيقا 
فى   1951 عام  أحداثها  جرت  حقيقة  لقصة 

الريف الكولومبى.
رائحة  كتابه  ف��ي  م��ارك��ي��ز  أن  ال��ط��ري��ف  وم��ن 
الجوافة – 1982، قال أن زوجته وملهمته كانت 
تنتظر بشغف وصبر  نهاية قصصه حيث كان هو 
في الطابق العلو وهي تجلس منتظرة في األسفل، 
فإن نزل حزيناً، تعرف أن البطل قد مات، وإن نزل 

مسرعاً مبتسماً تعرف أن النهاية سعيدة.

الديوان - وال
تُعد اآلث���ار ش��اه��ًدا على ح��ض��ارات األم��م، 
ورمًزا ُمعبًرا عما مرت به الشعوب من تغيرات 

وتطورات وأحداث .
وال يخفى على احد؛ الحضارات التي مرت 
على ليبيا بمختلف العصور؛ وخير شاهد مدن: 
مروًرا  وغيرها  طلميثة، سوسة،  لبدة،  شحات، 
باالغريق إلى الرومان الى الوندال والبيزنطيين، 
والفاطمية،  وال��ع��ب��اس��ي��ة،  األم���وي���ة،  ف��ال��دول 
داللة  لها  اث��اًرا  تركت  األم��م  وتلك  والعثمانية، 

وقيمة تاريخية عبر الزمن.
التي  ال��م��دن  اح���د  ك��ان��ت  طلميثة؛  م��دي��ن��ة 
احتضنت تلك اآلثار، ووقفت عبر التاريخ ناطقة 
بمرور تغيرات الحياة، حاملة في ذاكرتها الكثير 

من القصص والحكايات.
ونظًرا لألهمية التاريخية لتلك القطع األثرية، 
وتأثيرات عوامل الزمن والطبيعة عليها، شرعت 
رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية ومصلحة 
اآلثار الليبية، في انشاء متحف طلميثة األثري 

بمواصفات عالمية حديثة.
نبذة عن المدينة 

طلميثة؛ تقع في شمال شرق ليبيا، وتبعد عن 
مدينة المرج 20 كم شماال، وعن مدينة بنغازي 
115كم شرًقا، والمدينة القديمة بها تأسست 
في القرن السادس قبل الميالد، وعرفت باسم 
الزمن  مرور  عبر  االسم  ليُحرف  بطولومايس، 

ليصبح كما معروف اآلن.

وكانت مرسى للسفن والقوارب لمدينة المرج، 
التاريخية،  الليبية  الخمس  المدن  إحدى  وهي 

وتعتبر من أهم المواقع األثرية في المنطقة.
الضوء  سلطت  “وال”؛  الليبية  األنباء  وكالة 
لقاء  خالل  من  المتحف،  انشاء  خطوات  على 
مع مدير متحف طلميثة األثري األستاذ اشرف 
المتحف  مشروع  عن  أكثر  للحديث  الورفلي، 

الجديد.
فكرة  عن  الورفلي،  اشرف  األستاذ  يتحدث 
اإلنشاء وقيمة التكلفة والجهة الممولة، قائال : 
“جاءت الفكرة من أهمية المحافظة على القطع 
القديم،  متحف طلميثة  في  والموجودة  األثرية 
الذي افتتح عام 1952 ميالدي، والذي يفتقر 
المتاحف،  تخص  التي  العالمية  للمواصفات 
تأثيًرا  لها  والتي  والرطوبة،  الحرارة  كدرجات 

ُمباشًرا على تلك القطع وتؤدي إلى تلفها”.
الورفلي: “تم وضع  ويضيف األستاذ اشرف 
ب��إش��راف  ف��ي ع���ام 2016،  ح��ج��ر األس����اس 
مصلحة اآلثار الليبية، وبتمويل من رئاسة مجلس 
وزراء الحكومة الليبية، بمدة انجاز تبلغ ثمانية 
 1.430.000 ح��وال��ي  بلغت  بتكلفة  اش��ه��ر، 
عن  تأخر  التنفيذ  ان  غير  ليبي،  دينار  مليون 
الممولة  الجهة  تاخر  المحدد، بسبب   الموعد 
على  بالقائم  الخاصة  المستخلصات  دفع  عن 
تنفيذ المشروع، وتم الشروع في العمل في شهر 

مارس عام 2018″.
وحول المساحة المخصصة للمشروع، يشير 

المساحة  ان  إل��ى  ال��ورف��ل��ي؛  اش���رف  األس��ت��اذ 
الكلية للمتحف تبلغ 4000 متر مربع، بمساحة 
بجانب  وه��و  م��ت��ر،   600 ح��وال��ي  المسقوف 
القديمة،  طلميثة  مدينة  في  القديم  المتحف 
األول  الطابق  خصص  طابقين؛  م��ن  ويتكون 
كمبنى اداري، وصالة كبيرة، بينما الطابق الثاني 

سيكون مغطى بشكل جزيي”.
ال��ورف��ل��ي: “س��يُ��زود  ويتابع األس��ت��اذ اش��رف 
المتحف بمصعد كهربائي، وحتى اآلن تم انتهاء 
األول،  للطابق  المسلحة  الخرسانة  عمل  من 
واالستعداد والتجهيز للطابق الثاني، وتقسيمات 
الموجودة  األثرية  القطع  به  وستحفظ  األول، 
بالمتحف القديم، باإلضافة إلى اي قطع أثرية 

أخرى من المدن األثرية األخرى”.
أن  األث���ري  طلميثة  متحف  م��دي��ر  وي��وض��ح 
“مصلحة اآلثار وإدارة متحف طلميثة؛ تهدفان 
للحفاظ على القطع األثرية، سواء من التلف أو 
السرقة، وهنا أول العواقب التي تُواجهنا؛ وهي 
أن مبنى المتحف القديم ليس ُمناسًبا للمحافظة 
على تلك القطع األثرية، ونتمنى سرعة اإلنجاز 
أجل  من  المنفذة،  الجهات  قبل  من  المشروع 

المحافظة على ذلك اإلرث التاريخي المهم”.
القديم؛  المتحف  أن مبنى  بالذكر،  والجدير 
إبان  طلميثة  لميناء  مخزًنا  األس��اس  في  ك��ان 
استغالله  تم  ثم  ومن  اإليطالي،  االحتالل  فترة 
كمتحف ُقبيل الحرب العالمية الثانية، ومن ثم 

أعيد افتتاحه في عام 1952. 

وفاة ملهمة جارسيا ماركيز

مدير متحف طلميثة األثري يتحدث عن خطوات إنشاء المتحف

<< قصة قصيرة

الديوان - خاص
نوقشت صباح يوم الثالثاء الماضي الموافق 
والحضارة  التاريخ  بكلية  2020.8.11م. 
السنوسي  علي  ب��ن  محمد  السيد  بجامعة 
اإلسالمية أول رسالة ماجستير لطالٍب معيد 

بقسم التاريخ بكلية التاريخ والحضارة،.
الدرجة  لنيل  المقدمة  الرسالة  وحملت 
ال��ع��ال��ي��ة )ال��م��اج��س��ت��ي��ر( ع��ن��وان :"األل���ع���اب 
ومشاركة القورينائيين في العصرين اإلغريقي 
والروماني من العام 631 ق م - إلي 284.م" 
امحمد"  أمغيب  "نجاح  الباحثة  من  مقدمة 
القديم  التاريخ  قسم  تخصص  ضمن  وذل��ك 

بكلية التاريخ والحضارة.
روعيت  علنية،  المناقشة في جلسة  وتمت 
فيها ضوابط ما يعيشه العالم اليوم من جائحة 
هيأة  اعضاء  من  عدد  وحضرها  الكورونا.. 
ووافية  مستفيضة  مناقشة  وبعد  التدريس، 
إجازة  تمت   .. معاً  والحضور  الباحثة  أفادت 
 ، والحكم  المناقشة  لجنة  قبل  من  الرسالة 

والتي تشكلت من : 
د. الصديق ابريك بودوارة / أستاذ مساعد 

. مشرفاً 
أستاذ   / ال���دالل  ع��وض  ص��ال��ح  سعد  د. 

مشارك . ممتحناً داخلياً
د. الناجي منصور الحربي / أستاذ مشارك 

. ممتحناً خارجياً.

الكون( ستكون  )مكتبة  أن  رسميا  أعلن 
ملتقى  ف��ي  المشاركة  النشر  دور  ضمن 
موقع  أهم  في  للكتاب  الساقية  )معرض( 

ثقافي مصري ساقية الصاوي.
ويفتتح المعرض مساء اليوم االحد بداية 
تنطلق  بينما  مساء  الخامسة  الساعة  من 
الفعاليات بداية من يوم الغد االثنين 17 
اغسطس 2020 وحتى يوم االربعاء 26 

أغسطس 2020.
البيع من الساعة 10  علما أن مواعيد 

صباحا إلى الساعة 09 ليال.
وستكون كافة كتب ومنشورات دار البيان 
جناح  معروضات  ضمن  م��وج��ودة  للنشر 

مكتبة الكون "الجناح رقم 18".

إجازة أول رسالة ماجستير لمعيد بقسم التاريخ بكلية التاريخ 
والحضارة جامعة محمد بن علي السنوسي بالبيضاء

»مكتبة الكون« و»دار البيان« تشاركان 
بمعرض الساقية للكتاب بالقاهرة
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هل رأيت الناي

كامرأة تصنع الموسيقى

هل رأيَت الناَي يوًما – قرمزيًا ال ينام 

قد رأيُت الناَي إّني – قرمزًيا ال ينام 

خارقًا صدري لقلبي – مؤلمًا مثَل السهام  

ومياُه الروح تجري – فيه لحًنا لألمام 

ساكبًا دمعي ولحمي – غارقا حّد اللجام 

عازًفا لحًنا شجًيا – مذرفًا دمَع الغمام 

ذلك الناي الذي - بالصدر غّنى لألنام 

قائال أّن المحّب -- الحّق ليال ال ينام 

ثّم إّن الشوق يغلي – تاركًا بعض السخام

لون نايي قرمزي – بدمائي اللون دام 

وعناقيد اكتناِز الحبِّ – في صدري جمام 

وَدمي الزال يروي – كل حزٍن للتمام 

ألُف آٍه ، فالحنيُن   -- المرُّ باألوداِج قام

ألف قبٍر في كنيني – يتحرى .. النتقام 

ألُف ثقٍب ألف لحٍن – ألف شوق ال ُيرام 

ألف جرح يتلوى – بينما الهجر ُحسام 

يا صديقي هل ُتراُه – الصوُت فوق البيِت حام

أرَسَلْتُه ،مَع اعتذاري – بعُض أسراِب الحمام 

ا – صغاًرا ال ُنالم  وَتذَكْر عندما كنَّ

يوم كّنا نكتُب الحّب – لبنٍت بالهيام 

هل تظن األمس ضاع – اليوم ما بين الركام 

يوم كّنا نفتُح الدرَس – ُنغنيه المقام 

إنني ما زلت أذكر- كل ذكرى باحتدام 

لكِن اليوَم كبرَنا – وابُتليَنا بالَمالم 

فّرقتنا غربة األيام – لم نلَقى السالم

والتقينا مّرة أخرى – ولكن بالمنام 

إْن تالقينا صديقي – فابتسم دون الكالم 

تطرُق البسمة قلبي – ُمستهاًل بالسالم 

مستعيدًا ذكرياِت – األمس منصوب الزمام 

ا – يقهُر الدنيا ابتسام فابتسم ما دمَت حّيً

 كامرأة تصنع الموسيقى
ثم تبكي ألنها تجد في أصابعها

شيئًا من البلل
هي ال تريد أن ُتنفض ماضيها عنها

فتجف
وال أن تصنع حاضرًا جديدًا

فيثقلها ملل االنتظار
ال تريد االختيار
هي امرأة من نار

من حديد
ال تعرف ماذا تريد

وكيف تريد
كم تتجرع من نبيذ

دون انهيار
خفيفة بنفسها

ُمثقلة بالكون
إنها وكما يبدو عليها دائمًا

وقوع االحتيار
حتى في لحظات االنتحار

■ بقلم : محمد ساسي العياط

■ بقلم : منال بوشعالة

وفي زحمِة الوصل تعرضنا لحادِث ُبعد
نعم، كان مؤلًما وجًدا

توقف جميعي عن الجميع
همسُت بأن لم يُكن ليحدث

الّله  ِإرادة  بأّنها  نفسي  أطراَف  ُألملُم  أخذت 
خالق ُكّل شيء 

التقطت بعض األنفاِس من جانبي

يقيًنا  أعلُم  شيء  عن  أبحُث  قلياًل  تحركت 
بأّنه يجب أن ال ُيفقد

ولكن ما ُهو؟ 
ما كان لُينسى! 

رتبني يا الّله ألتذكَر
آه َها ُهو 

إّنه إيماني 

أخذُت أهّزُه 
أينَك ياصغيري؟! 

ا فكيف تضعف  عهدُتك قوًيّ
أما آن لَك أن تكُبَر ولو قليال

ألرتاح ِبَك ..!

■ بقلم : خديجة الفراوي وهن 

ذكريات مسروقة

رثاُء قلم

أميرة الش��موع

■ بقلم : الصالحين إدريس 

■ بقلم : حسن بن غربية

■ بقلم: عزة رجب

والظل  لك  اسم  ال  هنا،  يوما  تكن  لم  كأنك 
بيننا.

هي  الحادثة  تكن  ل��م  سريعا،  األم��ر  ب��دا 
ولم  المعنى األسمى  ولم يكن فقدانك  القصة 
وطأة  من  تقلياًل  بالجوار،  دوم��ا  روح��ك  تكن 
عدة  اسمك  وذكر  مشفى  عن  حدثني  الخبر 
المبشر  دور  للعب  مثاليا  جارنا  يكن  لم  مرات، 
الصراخ،  المزعج توقفن عن  الصوت  وال ذوات 

لم أفهم!
وأختاي  أمي  مع  جلست  المنزل  الى  دخلت 
ُمنجم  هناك  كان  حيث  سيئة  لعبة  نلعب  كنا 
قارعة  على  الفارهة  سيارتك  كانت  وتنبوء، 
أسود  بصخر  ُمرحبا  وكنت  ساكنة،  الطريق 

فسكنت أيضا وال صوت على الطريق!
يقولون جدار والبعض قال خلل فالمحرك 
مكانك  الى  وعدت  السكون  قبل  كثيرا  تقلبت 

بعد تخبطات عديدة،  أعدت؟
كانت أمي مستاءة جدا، كفى!
ألم تكتفي من ظالم الطريق؟

وُيعادي  فالسواد  يهيم  ك��ان  فقد  ال  بالطبع 
الشمس

سافر كثيرا؟ لن يكون هذا تعبيرا مناسبا، ابدًا
لم يبقى قليال ولم يكن هنا فكم كان عمري؟
ُتعلمه  ال  أدب��ًا  ويختار  اللسان  فصيح  كان 

الكتب
إلى  فيها  يدخل  مرة  كل  في  ترضى  كانت 
وال  رجوعه  على  الله  تحمد  كأنها  المنزل 
قصدت  أب،  بال  ج��دا  صعبة  فالحياة  الومها 
بال زوج، عاد وذهب ذهب وعاد واستمر الصراع 
عزل  الجميع،  عن  بعيدة  حفرة  في  األزل��ي 
غير صحي، وباء يكبر ويزداد توحشا ونوافذ 

مغلقة مع قفل بال مفتاح..
حسنا ستكون هذه المرة االخيرة!

يشرف  كأنه  سعيدا  كان  أخ��رى  مرة  سافر 
نهايته  نهاية قصة جميلة كأنه سيقابل  على 
كنت  لي،  مخيفة  بطريقة  بها،  مفتون  لكنه 
ال��م��ق��ود وم��ازل��ت أخ���اف الطريق  أخ���اف م��ن 
تكن  ل��م  وال��ج��دران،  المسرعة،  وال��س��ي��ارات 
قصتي وال صور لدي فقط تصور سيء لحادثة 
الى  تصل  ال  الضوء  نقطة  عقلي،  في  مظلمة 
هناك وال يجعل كالم أمي منك بطال حتى وإن 
اخيرة  الغفران بعد رحلة  كنت صادقا، وطلب 

لن يغفر لك..
سوى  أتذكر  وال  حتى  وجدتك  قد  أكن  لم 
عندما  المرة  تلك  أو  بعيد  ظهٍر  في  صورتك 
قرأت لك سورة جديدة حفظتها وأيضا عندما 
أمام أصدقائك  شعرت بوجودي وأثبت نفسي 
أعطيتك ما جمعته من مال لتشتري لي لعبتي 
عليك  لوم  وال  لعبة  قصة  تكن  لم  المفضلة، 
من  الكثير  على  حصلت  فقد  نسيانك  على 

األلعاب بعد تلك الليلة..
وتبقى الذكرى التي بيننا مسروقة
مرة قصة من أمي ومرة من الغرباء

ويعاد التاريخ ويظنونني أشبهك بفخر
وال أظن الفخر قد يريد أن أكون شبلك

فيكف عقلي عن الجدال وأنام باكرا
فذهابك أشعل الكثير ولم يتبقى سواي

التحزن فقدانك لم يكن نهاية العالم
ُتخمد النيران فما بالك بحزن طفيف
ُيقبر األلم وُتنسى كما نسى الجميع 
وتبقى ذكرى وجودك قصة قديمة

نهايتها صورة بال لون في نهاية الجريدة
ويبقى حملك على عاتقي ما دمت حّيًا.

وفًيا  فسأكوُن  ال��وف��اء،  عنوان  الرثاء  وألن 
سأرثيها  وأرث��ي��ه��ا،  عاهدُتها  كما  لنفسي 
ِمنها وال قوة، على  ُأهِدَر بال حوٍل  ُعمٍر  على 
الخيباِت  ِبمقداِر  أعماُرنا  فيِه  ُتقاُس  بلٍد 
ِم��َن  يأخذ  ل��م  ربيعنا  حتى  واإلن��ك��س��ارات، 

الربيِع إال إسمه وأخَذ ِمَن الِشَتاِء برودته ومن 
الصيِف حرارته ونثرها على أياِمَنا، سأرثيها 
على شعٍب ترَك العزَة بالرحمن وأصبح يعتز 
الجاهلية،  ح��اُل  كما  واألن��س��اب  ب��األق��وام 
أن  هَو  إنتصاراِته  أكبُر  شباٍب  على  سأرثيها 
يتَفاَخَر بموقعِه الجغرافي شرًقا كان أم غرًبا 

أو حتى جنوًبا؛ ولِكْن أَلَنِني ُأدِرُك أن ما ماَبعَد 
يولُد  الظالم  رِح��ِم  وِم��ن  الفَرج،  إال  الِضيِق 
والزلُت  النور  ِمَن  النور  انتظُر  فالِزلُت  النور، 

انتظُر الفرَج ِمن صاحِب الفرْج .

• يهبني الضوء فرصة ألن أذوب في غياب 
قًد،  يَتّ صبٍر  عود  من  أصابعي  أشعًل  الظلمة، 
يخبو  و  حنين،  جراء  ويشتعُل  غياٍب،  جراء 
جراء خيبة أمٍل، أجعُل مني أمام هالة الضوء 
سهٌم  قتلها  كلما  تتوهج  مهيب،  انتظار  كتلة 

من نبال الظلمة.
الكبير  ظلي  أم��ام  الشمعة  توحد  في    •
على الحائط، تتناثُر أسئلتي كرماٍد أحرقته 
صبري  زي��ت��ون  يلفعني  االل���ح���اح،  ل��وع��ة 
بمرارٍة، أتساوى مع الشمعة، لكنها تظُلّ أكبر 
لي  منحها  في  أجلي،  من  ذوبانها  في  مني، 
أقباس الضوء � وسط عتمٍة محيقٍة بروحي، 
الوقت  ذروة  في  تختفي  حب،  في  تتالشى 
المقيت ساعة.. ساعتين. ..ثالث ساعات... 
تترُك ظلها جامدًا يقول إجابته ويرحل في 

صمت بليغ!
بنا،  الشمعُة كائٌن يسمع، ويرى، يشعر   •
وألِق  الفكرة،  هدوء  معه  يحضر  حضر  متى 
إنها مانحة، كبيرة، عظيمة، مهما  المشاعر، 
كانت صغيرة، تكتسِح السواد بنورها، وتغدُق 
الوهج،  من  المنطفئة  للعيون  الضوء  وف��رة 
الشمعُة تذوُب من أجل روح تفكر، أو يٍد تتعلُم 
على ضوئها، أو عينٍ  تعمى عن رؤية أحبائها، 
تلعُن الظالم بجسدها الهالمي، وتتخلى عن 

للعتمة  تقول  أن  أج��ل  من  الرفيع،  نخاعها 
عظيمًا  شيئا  لست  الليل  روح  على  المخيمة 

في حضوري!!!
•  من سأذوب من أجله؟... أهُبه من ضوء 
روحي أقباس فرٍح، ال أسأله عن عمري، وعما 
سأهبه من جسدي، أمضي في رحلة ذوباني 
يستحق  من  هنالك  أَنّ  يحفني،  كبير  بيقين 
حضوره  عند  يسجد  أن  ويستحق  ضوئي، 
جسدي  من  ينطُق  أب��دي،  رك��وع  في   � ظلي 
ال��وج��ود  جملَة  الشمعة  كتلك   � ال��ج��ام��د 
الكبيرة، تاركة ألسئلة الوجد حفنة رمادي، 
وحروفي  الرفيع،  وخيطي  نخاعي،  وبقايا 
لوعة  في  المتساقط!!!  وخيالي  الخابية، 
السمكة  كما  يحتويني  وفنجان  الحيرة، 

والماء.
للكلمات  وال  للحب،  تصلح  ال  أنثى  أنا   •
شمعٌة  أن��ا  القصية،  للزوايا  وال  المنمقة، 
صامتٌة، غالبْت االنتظار في علبتها المربعة، 
أبدو  النسيان،  غي  البقاء  من  بياضها  أكلها 
لكني  األرواح،  لكل  حياتها  مانحة  دم  كفئة 
أنا  بها،  ألعيش  حياة  قطرة  آخ��ذ  أن  آب��ى 
والعتمة في تعايش دائم، أفهمها بعمق، أهُبها 
مني ما يجعلني أذوب في عمقها، وأستشعرها 
بنقطة  النقبل  نقيضان  معناها،  صميم  في 

المنتصف، وال الحلول الرمادية، مثلما يفعل 
هيجل حين يتحرى مبادئه الثالث، ويمضى 

وهو ال يعارض إال نفسه في قرارتها.
تحفر  دم��وع  وثمة  شمعة،  مع  ساهرٌة   •
زرعته  ب���واٍد   تمر  خ��دي،  على  أخ��ادي��ده��ا 
صدر  رصدها  ووجوه  صور،  قديمة،  ذكريات 
الحائط في احتضان عجيب، تركُتها تندس 
تتشرُب  شكلها،  تتمخُض  روحي،  أسراب  في 
لواعج  تتعرُف  سنائي،  في  الليل  ينبوع  من 
أرشيف  عبر  طريقًا  لها  تختار  ثم  قلبي، 

ضياعي. 
• من سيأبه بسباتي حين أركن ُ متوحدة 
ظلي؟ ويوم ال أسبت، سأرقص محتفية بأيام 
أهبها،  أفكُر كيف  الباقية من عمري،  الضوء 
شرع نوافذي، و من أجل مْن سيتالشى  ولمن ُأِ

ُتراب نخاعي؟
الليلة...  ه��ذه  ببياضي  سيحظى  م��ْن   •
يمأُل  غربته،  صحِن  في  ظلي  أكفان  ويحمل 
على  روح��ه  ومؤتلق  بوحه،  أس��رار  وج��ودي 
صنارة وجعي، يمضي وهو على يقين أن ثمة 
بئٍر عميقٍة، رمى إليها بحقيقة الطين، وهي 
حقوق  ُيصادر  أو  يسأله،  سبب  على  تألو  ال 

البكاء بين أحضان شمعة.
ر لروح معطاءة ذات تذُكّ
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صحة

دعا وزير الصحة في الحكومة الليبية، 
عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا 
الخدمات  مديري  عقوب"  "سعد  الدكتور 
العيادات  بتفعيل  البلديات  في  الصحية 
الصحّية  والوحدات  والمراكز  المجّمعة، 
الرعاية  خدمات  تقديم  في  للمساعدة 

الصحية األولّية للمرضى.
هذه  أّن  عقوب"  "سعد  الدكتور  وأك��د 
ال��خ��ط��وة تُ��س��ه��م ف���ي ت��ق��ل��ي��ل االزدح�����ام 
تفعيل  أن  مضيفا  العامة،  بالمستشفيات 
كاّفة المراكز الصحّية والعيادات المجّمعة 
الطبية  الخدمات  تقديم  وتيرة  تسّرع من 

بجودة أعلى، كونها على استعداد للتعامل 
مع الحاالت الصحية الطارئة.

ال��ص��ّدد ش��ّدد السّيد وزير  وف��ي ه��ذا 
المثقف  دور  تفعيل  الصحة علي ضرورة 
والعيادات  التخصصية  بالمراكز  الصحّي 
الصحية،  الرعاية  ووح���دات  المجّمعة، 
وذل���ك ل���دوره ال��ه��ام ف��ي توعية ال��س��ادة 
المشافي  على  يترددون  الذي  المواطنين 
زّوار،  و  مرضى  من  الصحية  والمراكز 
عوضا على حث األطقم الطبية على اتباع 
إج����راءات ال��وق��اي��ة ال��الزم��ة م��ن فيروس 
كورونا أثناء تعاملهم مع الحاالت المصابة.

الديوان - وال
الصحية  ال��خ��دم��ات  إدارة   ن��ظ��م��ت 
دورة  الماضي،  الخميس  صباح  بنغازي 
تدريبية عملية ونظرية حول كيفية الرصد 
بوباء  الخاصة  العينات  وسحب  والتقصي 
على  العملي  للتدريب  والتجهيز  ك��ورون��ا، 

فحص عينات كورونا.
التي أقيمت  ال��دورة  هذا وأش��رف على 
بنغازي،  الصحية  الخدمات  إدارة  بمقر 
الدكتور رافع الوداني أخصائي المختبرات 

كوفيد  مختبر  تدريب  ومشرف  الطبية، 
التدريب  في  المساعدة  أجل  من   ،19  –
الطبية والطبية  الكوادر  والتطوير وتأهيل 
المساعدة، وبحضور مدير إدارة الخدمات 
الصحية بنغازي األستاذ ناصر الكاديكي.

وشارك في الدورة التدريبية؛ رئيس نقابة 
طب المختبرات األستاذ أحمد الفرجاني، 
ومسؤول التدريب األستاذ أحمد الفيتوري، 
الصحية  بالخدمات  المختبرات  ومنسق 
توفيق  واألطباء  الجازوي،  مختار  الدكتور 

شمبش، وحسين شمبش، ومسؤول المركز 
األس��ت��اذة  المختبرات  بنقابة  اإلع��الم��ي 

نورية الشريف.
وت���ه���دف ال������دورة إل����ى زي�����ادة إع����داد 
بمختبر  والعاملين  والساحبين  الراصدين 
تكثيف  ل��غ��رض  وذل����ك   ،19  – ك��وف��ي��د 
المواجهة مع وباء “كورونا” والقضاء عليه، 
ورفع كفاءة وتطوير وتدريب الكوادر الطبية 
انتشار  منع  أجل  من  المساعدة  والطبية 

وباء “كورونا”.

وزير الصحة :يجب تفعيل المراكز الصحية بالبلديات 
لمساندة المستشفيات العامة في مهامها

الصحية بنغازي تنظم دورة تدريبية حول كيفية الرصد والتقصي وسحب العينات الخاصة بفيروس “كورونا”

الديوان - وام
في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة 
شهدت  عليه؛  والسيطرة  ك��ورون��ا  وب���اء 
الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم  أجدابيا  مدينة 
العسكري  الميداني  المستشفى  افتتاح 

التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة.
المستشفى  م��دي��ر  االف��ت��ت��اح  وح��ض��ر 
الميداني العسكري"عبد العالي الزقزاق" 
األم��ن  بمديرية  التوثيق  وح��دة  ورئ��ي��س 
بمتابعة  الرئيسية  اللجنة  من  -المكلّف 
كلما يخص جائحة كورنا "محمد مسعود"
المستشفى  م���دي���ر  أش�����اد  وب������دوره 
الميداني، بالجهود والخدمات التي قّدمت 

من قبل مديرية أمن أجدابيا للمستشفى 
أن  م��ؤك��ًدا  افتتاحه،  تم  حتى  الميداني 
مديرية أمن اجدابيا هي الجهة الوحيدة 

التي قّدمت يد العون للمستشفى.
المكلّف  مسعود"  "محمد  أف��اد  فيما 
بمتابعة كل ما يتعلق بجائحة كورونا، بأنه 
سيتم نقل الحاالت المصابة بالفيروس من 
"أمحمد  الشهيد  بمستشفى  العزل  قسم 
الميداني  المستشفى  إل��ى  ال��م��ق��ري��ف" 
العسكري، مشدًدا على أن مديرية األمن 
مستمرة في دعمها للمستشفى الميداني، 
وب��اء  تفشي  مكافحة  ف��ي  ت��ت��ه��اون  ول��ن 

كورونا.

الطبي  طبرق  مركز  ع��ام  مدير  ك��ّرم 
ال��دك��ت��ور " ف���رج ال��ج��ال��ي" أح���د أط��ب��اء 
وال��ذي  ك��ورون��ا،  فيروس  من  المتعافيين 
كان يخضع للعالج بمركز الحياة للحجر 

الصحي.
المتعافي  الطبيب  أن  المركز  وأوضح 
"أحمد سحنون" هو طبيب باطني بمركز 
طبرق الطبي، ورئيس قسم عناية القلب 
ب��م��رك��ز ط��ب��رق ال��ط��ب��ي، ح��ي��ُث ت��ح��دث 

"سحنون" عن المرحلة التى مّر بها أثناء 
إصابته، ومتابعة األطقم الطبية المختلفة 

له، حتى تعافى من الفيروس.
التكريم  حفل  أن  إل��ى  المركز  وأش��ار 
كان بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية، 
الشؤون  إدارة  و  الصيدلة،  إدارة  ومدير 
اإلداري���ة وال��خ��دم��ات، وع��دد من رؤس��اء 
الرصد  فريق  وأطباء  الطبية،  األقسام 

باللجنة االستشارية الطبية طبرق.

الديوان - وام
الطّبي،  سبها  م��رك��ز  أف���اد 
مدير  إّن  ال��س��ب��ت؛  أم���س  ي���وم 
الرحمن  "ع��ب��د  ال��م��رك��ز،  ع���ام 
عريش"، أُصيب بكورونا، مؤكداً 
الحجر  ف��ي  اآلن  متواجٌد  أن��ه 

ال��م��ن��زل��ي. وف��ّن��د "ع��ري��ش" ما 
تناقلته بعض القنوات والوكاالت 
اإلخ��ب��اري��ة وم��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي، عن تصريٍح له بأّن 
للوباء،  بؤرة  أصبح  قد  المركز 
وأوضح أنه لم يُقّدم أي تصريح 

ألي قناة تلفزيونية عقب إصابته 
بالفايروس.

م��رك��ز سبها  م��دي��ر  وأّك�����د 
في  بالبقاء  ملتزٌم  أّن��ه  الطّبي 
منزله  داخ��ل  الصّحي  الحجر 

بالمدينة.

افتتاح المستشفى الميداني العسكري بمدينة أجدابيا 

مركز طبرق الطّبي ُيكّرم أول طبيب متعافي من فيروس كورونا

مدير مركز سبها الطبي: أنا اآلن في الحجر المنزلي إثر 
إصابتي بكورونا، وال صّحة لتحّول المركز لبؤرة للوباء

أصدر رئيس اللجنة االستشارية الطبية 
لمكافحة فيروس كورورنا الدكتورة "فتحية 
العريبي" قراًرا يقتضي بتكليف مدير جديد 
بنغازي  بمركز  الثالث”  “البرج  األمل  لبرج 

الطبي.
ونّص قرار "العريبي" على تكليف الدكتور 
بمركز  األمل  برج  ب��إدارة  األوجلي"  "أحمد 
القناشي"  "محمد  وتكليف  الطبي،  بنغازي 

نائًبا أول، و"وليد العقوري" نائًبا ثانًيا.
إدارة  تغيير  أنه سيتم  إلى  القرار  وأشار 
البرج األمل بشكل دوري كل شهرين، نظًرا 

لظروف المرحلة.

الديوان - وام
الليبية  بالحكومة  الصحة  وزي��ر  كشف 
ال���وزارة  ع��ق��وب" مخاطبة  "س��ع��د  ال��دك��ت��ور 
للوكالء والشركات المعنية للبدء في التعاقد 
على شراء لقاحات فيروس كورونا الجديدة.
ليبيا ستحجُز مكانها  الوزير، أن  وأوضح 
ب��ي��ن ال����دول ال��راغ��ب��ة ف��ي ال��ح��ص��ول على 
اللقاح  سواًء  للفيروس،  المضادة  اللقاحات 

البريطاني أو الروسي.
لفيروس  المضادة  اللقاحات  أن  يُ��ذك��ر 
وزارة  عليه  ص��ادق��ت  ال���ذي  منه  ك��ورون��ا، 
الصحة الروسية قبل أيام  كأّول مصل في 

العالم لمكافحة مرض كوفيد19-.
تطوره  ال��ذي  البريطاني  اللقاح  وكذلك 
جامعة "أكسفورد" بالتعاون مع "استرازينيكا" 
البريطانية، الذي وصل إلى المرحلة الثالثة 
لقاحات  أرب��ع��ة  ع��ن  فضاًل  تقدًما،  األك��ث��ر 
لمنظمة  وف��ًق��ا  ال��ع��ال��م،  أخ���رى فقط ح��ول 

الصحة العالمية.

تكليف إدارة جديدة لبرج األمل 
"البرج الثالث" بمركز بنغازي الطبي

عقوب يؤّكد استعداد ليبيا لشراء 
اللقاحات المضاّدة لفيروس كورونا 
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الديوان – وال
االسبوع  خ��الل  بنغازي  ام��ن  مديرية  قامت 
بين  تمثلت  جرائم  عدة  عن  بالكشف  الماضي، 
سرقة وسلب مبالغ مالية، وبيع وتجارة الخمور، 

والحبوب المهلوسة .
حيث كشف مدير المكتب االعالمي لمديرية 
المسماري،  ض��وء  احمد  نقيب  ب��ن��غ��ازي،  ام��ن 
المتسلسلة وكانت على  مالسبات هذه الجرائم 

النحو التالي :-
بقسم  والقبض  التحري  وحدة  رصدت  فقد 
ُشرطة النجدة، في السادس من اغسطس، عقب 
المواطنين  من  الشكاوى  وكثرة  معلومات  ورود 
الواردة لدى قسم ُشرطة النجدة، حول شخص 
ال��خ��م��ور،  ب��ب��ي��ع  ي��ق��وم  ال���ه���واري،  ف��ي منطقة 

وبالتحديد بالقرب من مسجد السيدة عائشة.
المسماري افاد بانه تم تكليف وحدة التحري 
وجمع  للتحري  النجدة   ُشرطة  بقسم  والقبض 
المعلومات، والتي قادت جهود االعضاء، بتحديد 
بالتجارة  قيامه  مكان  ومعرفة  الشخص،  هوية 
متن  على  الخمر،  جالونات  توصيل  إلى  إضافة 
إعداد  وبعد  عليه  “سيكويا”  تويوتا  نوع  مركبة 
منطقة  ف��ي  متلبساً  ضبطه  ت��م  محكم،  كمين 
للنيابة  وإحالته  القسم  إلى   وتمنقله  الهواري، 

العامة لالجراء.
وفي الخامس من نفس الشهر، تمكن عناصر 
القبض على  بنغازي، من  الجنائي  البحث  قسم 
مالي  مبلغ  ب�سرقة  لقيامهم  أش��خ��اص؛  ثالثة 
وقدره 88،585 د.ل من شركة خاصة بالشحن، 

وذلك استجابًة لشكوى تقدم بها مواطن .
بالمديرية، أن  المكتب اإلعالمي  وقال مدير 
من  مقدما  بالغا  أستلم  الجنائي  البحث  قسم 
مواطن ضد فاعل مجهول، قام بالسطو على مقر 
خاص بشركة شحن، وقام الجاني بالسرقة من 
داخل مقر الشركة مبلغ مالي وقدره 88،585 
وخمسة  وخمسمائة  ألف  وثمانون  ثمانية  د.ل 
أجهزة  ارب��ع  إل��ى   إضافة  ليبي،  دينار  وثمانون 

هاتف محمول، من داخل خزانة الشركة، وجهاز 
مستقبل خاص بكاميرات المراقبة.

ت��م تكليف أع��ض��اء  أن���ه  ال��م��س��م��اري  وت��اب��ع 
التحريات بقسم البحث الجنائي بُمديرية االمن 
الجهود  قادت  المعلومات، حيث  وجمع  للتحري 
وت��م ضبطه  ال��ف��ور،  على  ال��ف��اع��ل  معرفة  م��ن 
وباالستدالل معه، اعترف أنه هو من قام بسرقة 
وتم  اخ��ري��ن  شخصين  م��ع  وبمشاركة  الشركة 

ضبطهما أيضاً .
اليهما،  نسب  بما  اعترفا  معهما  باالستدالل 
داخل  المسروق  المالي  المبلغ  على  العثور  وتم 
االج��راءات  كافة  اتخاذ  تم  عليه  احدهم،  منزل 
حسب  العامة،  النيابة  على  والعرض  القانونية 

المسماري .
وفي األول من أغسطس، قبض قسم البحث 
بعمليات  ِلقيامهما  شخصين؛  على  الجنايي 
السلب والسطو الُمسلح على المواطنين وسلب 

مركباتهم الخاصة وأغراضهم الشخصية .
ولفت مدير المكتب اإلعالمي إلى أنه احيل 
بقسم  التحريات  أعضاء  قبل  من  امنى  تقرير 
البحث مفاده تواجد شخصين على متن مركبة 
بقوة  بمواطنين  خاصة  مركبات  بسرقة  قاموا 
بجوار  تحديداً  تواجدهم  مكان  وان  ال��س��الح، 

باركي بمستشفى الجالء.
وجمع  التحري  أثناء  أنه  المسماري  وأضاف 

بالقسم  التحريات  أعضاء  قبل  من  المعلومات 
والمركبة  الجناة  تواجد  مكان  على  التعرف  تم 
المعلومات  تاكيد كامل  التي على متنها، وعقب 
وقسم  التحريات،  أعضاء  انتقال  تم  الفور  على 
الى  بهم  واالنتقال  ضبطهما  تم  حيث  البحث، 
القسم وباالستدالل معهم، اتضح أنهما في حالة 

غير طبيعية ويشتبه بأنهما في حالة تعاطي.
وذك���ر أن��ه ت��م إي���داع ال��ج��ن��اة داخ���ل الحجز 
ال��ق��ان��ون��ي ب��ال��ق��س��م، ال���ى ح��ي��ن رج��وع��ه��م ال��ى 
رشدهم، بعد ذلك حضر لدى القسم االشخاص 
قاموا  حيُث  وسلبهم  عليهم  التعدي  تم  الذين 
بالحجز  وضعهم  تم  الذين  ضد  شكوى  بتقديم 
القانوني كون الشاكين تعرضوا جميعهم للسطو.

وبعد عودة المتهمين  لرشدهم وباالستدالل 
التي  ال��س��الح  ب��ق��وة  السرقة  واق��ع��ة  ع��ن  معهم 
تعرض لها الشاكين اعترفوا بما نسب إليهم كما 
اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات أخرى من ضمنها 
والطريق  المطار،  في”طريق  سلب  وقائع  ثالث 
السريع، وطريق قاريونس” وانتحال صفة عضو 

تحريات وتبين أنه من أصحاب السوابق .
أنه  بالمديرية  اإلعالمي  المكتب  مدير  وأكد 
تم إحالة الجاني من قبل، الى مصلحة اإلصالح 
والتاهيل ثالث مرات في قضايا خطف، وسرقة، 
)كالشن  نوع  بندقية  بحيازة  واعترف  وتعاطي 
تستخدم  وأداة  إطالقات،   8 به  ومخزن  كوف( 
سودانية”  “كمية  ن��وع  أبيض  وس��الح  للتعاطي 
أيضاً  واعترفوا  السلب،  عمليات  في  تستعمل 
اتخاذ  تم  عليه  محمولة،  هواتف  سرقوا  بأنهم 
النيابة  القانونية والعرض على  كافة االجراءات 

العامة.
باشرت  قد  بنغازي،  أم��ن  مديرية  ان  يذكر 
الماضي،  العام  من  االحصائيات  هذه  باإعداد 
وت��م ع��رض ه��ذه االرق����ام م��ن خ��الل الموتمر 
الصحفي االول في دورته االولى لعام 2019م. 

الديوان - وال
تمكنت عناصر تابعة لجهاز مكافحة الظواهر 
محملة  شاحنات  ضبط  من  والهدامة،  السلبية 

بكميات من التبغ المهرب.
ه����ذا وق����د ض��ب��ط ع��ن��اص��ر ال��ج��ه��از فجر 
 ”3“ عدد  أجدابيا،  مدينة  بضواحي  الخميس 
المهرب،  التبغ  من  كبيرة  كمية  تحمل  شاحنات 
التحريات  أعضاء  قبل  من  معلومات  ورود  بعد 
شاحنات  ث��الث  وج��ود  ح��ول  الجهاز،  وعناصر 
ُمحملة وجاهزة لتهريب كمية كبيرة من التبغ إلى  

الجنوب الليبي.
وقد انطلقت دوريات التابعة للجهاز؛ بتعليمات 
الشاحنات  تواجد  لمكان  الجهاز،  رئيس  السيد 

كيلو   )60( بعد  على  الصحراوي  الطريق  في 
متر عن مدينة أجدابيا، إلحكام كمين للُمهربين، 
حيث كانت الشاحنات على استعداد لالنطالق، 
إال أن الكمين أوقع بهم وبالبضائع الُمهربة، والذ 
صغيرة،  مركبة  ُمستعملين  بالفرار  السائقين 
وج����اري ال��ب��ح��ث ع��ن ال��س��ائ��ق��ي��ن ب��ع��د معرفة 
الُمسجلة  الشاحنات  ُمستندات  من  معلوماتهم 
بأسمائهم، ومن سجالت المرور للقبض عليهم.

وبذلك تم ضبط وُمصادرة البضائع الُمهربة، 
التحريات  عناصر  وتكليف  الشاحنات،  وحجز 
السائقين  بضبط  بالجهاز  القبض  ومجموعة 
أم��ام  للمثول  االخ��ت��ص��اص  لجهات  وإح��ال��ت��ه��م 

القانون. 

الديوان - وال 
الجنائي  ال��ب��ح��ث  ق��س��م  تمكن 
إلقاء  من  بنغازي  أمن  ُمديرية  في 
ِلقيامهما  شخصين  على  القبض 
الُمسلح  والسطو  السلب  بعمليات 
مركباتهم  وسلب  المواطنين  على 

الخاصة و أغراضهم الشخصية.
وذكر مكتب اإلعالم في مديرية 
من  أحيل  أمنًيا  تقريًرا  أن  األم��ن 
ال��ت��ح��ري��ات بقسم  اع���ض���اء  ق��ب��ل 
ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي ب��ُم��دي��ري��ة أم��ن 
بنغ�ازي مفاده تواجد شخصين على 
مركبات  بسرقة  قاموا  مركبة  متن 
ال��س��الح  ب��ق��وة  بمواطنين  خ��اص��ة 
بجوار  تحديداً  تواجدهم  وم��ك��ان 
للجراحة  الجالء  مستشفى  موقف 

والحوادث.
وأض�����اف م��ك��ت��ب اإلع�����الم أن��ه 
المعلومات  وجمع  التحري  أث��ن��اء 
بالقسم  التحريات  من قبل أعضاء 
تواجدهم  مكان  على  التعرف  ت��م 

عقب  متنها  على  التي  والمركبة 
تأكيد كامل المعلومات.

وأشار مكتب اإلعالم في مديرية 
األمن إلى أنه على الفور تم انتقال 
وت��م  بالقسم  ال��ت��ح��ري��ات  أع��ض��اء 
ضبطهما وباالنتقال بهم إلى القسم 
وباالستدالل معهم اتضح أنهما في 
بأنهما  ويشتبه  طبيعية  غير  حالة 
في حالة تعاطي، عليه تم إيداعهم 
داخل الحجز القانوني بالقسم إلى 

حين رجوعهم إلى رشدهم.
وأك��د مكتب اإلع��الم أنه حضر 
إل����ى ال��ق��س��م األش���خ���اص ال��ذي��ن 
حيُث  وسلبهم  عليهم  التعدي  ت��م 
الذين  ضد  شكوى  بتقديم  قاموا 
كون  القانوني  بالحجز  وضعهم  تم 
الشاكين تعرضوا جميعهم للسطو.

عودة  بعد  أن��ه  المكتب  وأوض��ح 
المشكو فيهم لرشدهم وباالستدالل 
بقوة  ال��س��رق��ة  واق��ع��ة  ع��ن  معهم 

الشاكين  لها  تعرض  التي  السالح 
اع��ت��رف��وا ب��م��ا ن��س��ب إل��ي��ه��م كما 
سرقات  ب��ع��دة  بقيامهم  اع��ت��رف��وا 
أُخرى من ضمنها ثالث وقائع سلب 
في طريق المطار والطريق السريع 
وانتحال  قاريونس  طريق  في  وفي 

صفة عضو تحريات.
وأض�����اف م��ك��ت��ب اإلع�����الم أن 
السوابق  أص��ح��اب  م��ن  المتهمين 
وسبق دخولهم إلى مصلحة اإلصالح 
قضايا  في  م��رات  ث��الث  والتأهيل 
خ��ط��ف س��رق��ة ت��ع��اط��ي واع��ت��رف��وا 
)كالشنكوف(  نوع  بندقية  بحيازة 
وأداة  إط���الق���ات   8 ب���ه  وم���خ���زن 
أبيض  وس��الح  للتعاطي  تستخدم 
في  سودانية(تستعمل  )كمية  ن��وع 
أيضاً  واع��ت��رف��وا  السلب  عمليات 
بأنهم سرقوا هواتف محمولة عليه 
تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

والعرض على النيابة العامة. 

حصيلة اهم القضايا التي ضبطتها مديرية أمن بنغازي األسبوع الماضي

جهاز مكافحة الظواهر يضبط 3 شاحنات تحمل التبغ المهرب

ضبط شخصين ِلقيامهما بأعمال السلب والسطو الُمسلح في بنغازي

و  التزييف  مكافحة  قسم  اعضاء  ألقى 
الجنائي؛  للبحث  العامة  ب��اإلدارة  التزوير 
)3( مبلغ  اختلس  مصرفي  على  القبض 

ماليين دينار ليبي من المصرف الذي يعمل 
به.

وج�������اء ذل�����ك ب��ع��د 
إل��ى  ش���ك���وى  ورود 
ق����س����م م��ك��اف��ح��ة 
والتزوير؛   التزييف 
ب��اخ��ت��الس م��وظ��ٍف 

ل��م��ب��ل��غ م���ال���ي م��ن 
التحصيل"  "ح��س��اب 

بحسب  للمصرف،  التابع 
ما أوردته الصفحة الرسمية لإلدارة العامة 

للبحث الجنائي.
وبالتحقيق مع المّتهم، ومواجهته باالدلة 
 )3( لمبلغ  باختالسه  اع��ت��رف  المجّمعة 
بالتصرف  ق��ام  وأن���ه  ليبي،  دي��ن��ار  مليون 
بهذا المبلغ، وعليه تمت احالته الى النيابة 
العامة الستكمال باقي اإلجراءات، واتخاذ 

اإلجراءات القانونية الرادعة حياله.

الجنائي  البحث  قسم  عناصر  تمكن 
على  القبض  م��ن  بنغ��ازي  ام��ن  بمديرية 
طبية  وأدوي��ة  معدات  بسرقة  ق��ام  شخص 
ب��  ت��ق��در  ب�����م��واط��ن  خ��اص��ة  م��ن صيدلية 

570،000 د.ل .
بمديرية  اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري، 
البحث  قسم  لمقر  توجه  عليه  المجني  إن 
وقدم  بوعطني  بمنطقة  الكائن  الجنائي 

بالغا بالواقعة .
المجني عليه قدم  أن  المسماري،  وتابع 
شكوى ضد شخص يعمل لديه بالصيدلية 
الخاصة به، ومدة العمل منذ حوالي سنتين 
تقريباً وهو قائم على سرقة بعض المبالغ 
إلى  مشيًرا  الصيدلية،  إرادات  من  المالية 
الكاميرات  تسجيالت  مراجعة  عند  أن��ه 
حيُث  ال��ش��اك��ي  إدع���اء  لتوثق  بالصيدلية 
وق��دره  مبلغ  بحوالي  ال��م��س��روق��ات  ت��ق��در 
570،000 د.ل خمس مائة وسبعون الف 

دينار .
أعضاء  ق��ام  الفور  على  أن��ه  إل��ى  ولفت 
الجاني،  ع��ن  المعلومات  بجمع  التحري 
وضبطه وأثناء االاستدالل معه افاد بالسرقة 
وتمثلت المسروقات في ادوية واموال بدون 
علم صاحب الصيدلية ووضعها في مركبته 

الخاصة وبيع االدوية خارج الصيدلية .
ال��م��س��م��اري أش���ار أن��ه ت��م ات��خ��اذ كافة 
الجاني  واحالة  القانونية حياله  االجراءات 

للنيابة العامة. 

البحث الجنائي يقبض على موظف 
مصرفي اختلس 3 ماليين دينار ليبي

القبض على عامل بأحد الصيدليات لسرقته 
أدوية وأموال وصلت إلى 570 ألف دينار ليبي
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”COVID-19“ إصابة الدولي الليبي مفتاح طقطق بفيروس
الديوان - وال 

الليبي والع��ب  ال��دول��ي  ال��الع��ب  أص��ي��ب 
طقطق  مفتاح  البورسعيدي  المصري  فريق 
العاصمة  في  المستجد  “ك��ورون��ا”  بفيروس 

المصرية القاهرة.
وأك����د م��ص��در م���س���ؤول داخ����ل ال��ن��ادي 
نشرته  ما  بحسب   – البورسعيدي  المصري 
الصفحة الرسمية للنادي – أن نتيجة المسح 
التي أجراها الفريق أمس الخميس، أسفرت 

بفيروس  الع��ًب��ا   ”20“ إص��اب��ة  ث��ب��وت  ع��ن 
“كورونا” المستجد.

وق��ال المصدر ذات��ه إن ذل��ك ج��اء بعدما 
خضع “48” العًبا وعضًوا بالجهازين الفني 
األربعاء،  صباح  إضافية  لمسحة  واإلداري، 
إلى  تحولوا  إيجابية  حاالت   ”4“ هناك  وأن 
سلبية، وهم : عمرو موسى، عمر كمال عبد 

الواحد، زياد فرج، وأحمد يوسف.
وأشار المصدر إلى أن “6” حاالت تحولت 

إلى إيجابية، وهم : النيجيري أوستين أموتو، 
كريم  ع��ل��ي،  حسن  طقطق،  مفتاح  الليبي 

العراقي، أحمد شوشة، ومدلك الفريق.
وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد 
الكرة في مصر، قد أعلنت في وقت سابق؛ 
تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود التي 
كانت مقررة أن تُلعب االثنين الماضي، لوجود 
“كورونا”، ضمن  بفيروس  مصابة  حالة   16

صفوف الفريق البورسعيدي. 

أح������رز ب����اري����س س�����ان ج��ي��رم��ان 
الوقت  هدفين متأخرين أحدهما في 
المحتسب بدل الضائع للبديل إيريك 
تشوبو-موتينج ليفوز 2-1 على أتالنتا 
لحلمه  ح��دا  ويضع  البطولة  مفاجأة 
عند دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم يوم األربعاء الماضي.
مشاركة  أول  ف��ي  أت��الن��ت��ا،  وت��ق��دم 
الكرواتي  عبر  األبطال،  دوري  في  له 
ماريو باشاليتش عندما أرسل تسديدة 
رائ��ع��ة اس��ت��ق��رت ف��ي ش��ب��اك الفريق 
الفرنسي في الدقيقة 27، ليتماسك 
عندما  األخيرة  الدقيقة  حتى  بعدها 
ماركينيوس  البرازيلي  المدافع  أدرك 

التعادل لبطل فرنسا. 
وم��ع ت��راج��ع الع��ب��ي أت��الن��ت��ا ج��راء 

الكرة  تشوبو-موتينج  وض��ع  اإلره��اق 
من  الثالثة  الدقيقة  في  الشباك  في 
لينهي  الضائع  بدل  المحتسب  الوقت 
السنوات  خ��الل  المحرجة  المسيرة 
ال��م��اض��ي��ة ل��ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان 
المدعوم من قطر والذي ودع البطولة 
الستة  دور  أو  الثمانية  دور  من  دائما 
عشر،ليبلغ قبل النهائي ألول مرة منذ 

عام 1995. 
تشوبو-موتينج  الكاميروني  وق��ال 
”عندما شاركت قلت لنفسي   ‘  ال يمكن 
إلى  نعود  أن  يمكن  وال  نخسر.   أن 
في  واثقا  كنت  الشكل  ‘  .  بهذا  فرنسا 
تاريخ  كان  الباقي  ثم  وبالفريق  نفسي 
مباراة  كانت  جيرمان.  س��ان  باريس 

مجنونة وصعبة ومنافس قوي“. 

أل��ح��ق ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ بطل 
ألمانيا بمنافسه برشلونة هزيمة 
الثمانية  دور  ف��ي   2-8 م��ذل��ة 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
أب���رز مباريات  ف��ي واح���دة م��ن 
ليتأهل  تاريخها،  عبر  البطولة 
إلى قبل النهائي بكل جدارة يوم 

الجمعة.
ثنائية  مولر  توماس  وسجل 
الذي  المتألق،  ميونيخ  لبايرن 
دقيقة   31 ب��ع��د   1-4 ت��ق��دم 
نهاية  وكأنه  ب��دا  فيما  مذهلة، 
لبرشلونة  ال��ذه��ب��ي��ة  للحقبة 

بقيادة ليونيل ميسي ورفاقه. 
وب������دأت ال���م���ب���اراة ب��ه��دف 
دقائق  أرب��ع  بعد  لبايرن  مبكر 
عندما تلقى مولر تمريرة إيفان 
بريشيتش العرضية من الناحية 
بمهارة  الكرة  ليتبادل  اليسرى 
قبل  ليفاندوفسكي  روب��رت  مع 

أن يسدد في المرمى. 
ل��ك��ن ب��ع��ده��ا ب��ث��الث دق��ائ��ق 
عندما  التعادل  برشلونة  أدرك 
لينجليه  كليمو  تمريرة  وصلت 
ألبا  إلى جوردي  للغاية  الطويلة 
محاولة  لكن  مساحة  وأم��ام��ه 
ديفيد أالبا للتعامل مع تمريرته 
الكرة  بوضعه  انتهت  العرضية 
في مرمى زميله الحارس مانويل 

نوير. 
وكأنه  بدا  برشلونة  أن  ورغم 
أعاد ترتيب أوراقه، لكن الفريق 
األل��م��ان��ي اس��ت��ع��اد ت��ق��دم��ه في 
الدقيقة 21 عندما مرر سيرج 

بريشيتش  إل��ى  ال��ك��رة  جنابري 
ليفاضل  اليسرى  الناحية  في 
خياراته  بين  الكرواتي  الدولي 
م��رم��ى  ف����ي  ي���س���دد  أن  ق���ب���ل 
الحارس األلماني مارك-أندريه 

تير شتيجن. 
وأض��������اف ب���ع���ده���ا ب���اي���رن 
أصبح  بعدما  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف 
دف���اع ب��رش��ل��ون��ة ي��ت��م اخ��ت��راق��ه 
ب���دت مساحة  ح��ي��ث  ب��س��ه��ول��ة 
أمام  الملعب  وس��ط  في  كبيرة 
برشلونة  العب  ألكانتارا  تياجو 
جوريتسكا  ليون  ليجد  السابق 
إلى  الذي أرسل تمريرة وصلت 

جنابري الذي كان خلف لينجليه 
ليضع الكرة في مرمى برشلونة 

بدون خطأ. 
لبرشلونة  س��وءا  األم��ر  وزاد 
عندما حول مولر تمريرة عرضية 
منخفضة من يوشوا كيميش إلى 
النتيجة  ليجعل  الشباك  داخ��ل 

4-1 قبل االستراحة. 
في  اإلس��ب��ان��ي  الفريق  وك��ان 
إلي��ج��اد طريقة  م��اس��ة  ح��اج��ة 
االستراحة،  بعد  األداء  لتغيير 
ون��ج��ح س���واري���ز، أح���د العبين 
ق��الئ��ل ف��ي ب��رش��ل��ون��ة ح��اول��وا 
ال��م��ب��اراة، في  تقديم ش��يء في 

إع����ادة ف��ري��ق��ه ألج����واء ال��ل��ق��اء 
في  جيدة  تسديدة  م��ن  بهدف 

الدقيقة 57. 
يسمح  لم  ميونيخ  بايرن  لكن 
بأي تراجع وبعدها بست دقائق 
الثالثة  األه��داف  فارق  استعاد 
االستثنائية  ال��م��ه��ارة  ب��ف��ض��ل 
للكندي الشاب ألفونسو ديفيز. 
واخ���ت���رق ال��ظ��ه��ي��ر األي��س��ر 
وراوغ  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن  ال��م��ل��ع��ب 
وصل  حتى  سيميدو  نيلسون 
الكرة  ليمرر  المرمى  خط  إلى 
ليجعل  كيميش  للمدافع  للخلف 

النتيجة 2-5. 
وب��ط��ري��ق��ة م���ا ن��ج��ح ب��اي��رن 
ت��س��ج��ي��ل خمسة  ف���ي  م��ي��ون��ي��خ 
أه�����������داف ب����������دون ه����داف����ه 
في  سجل  الذي  ليفاندوفسكي 
البطولة  مباريات في  اخر سبع 
ورغم ذلك قبل ثماني دقائق من 
النهاية سجل المهاجم البولندي 

الهدف السادس. 
ال��ب��رازي��ل��ي  ال��ب��دي��ل  إذ م���رر 
من  ال��م��ع��ار  ك��وت��ي��ن��ي��و،  فيليب 
ميونيخ،  ب��اي��رن  إل��ى  برشلونة 
الناحية  م��ن  عرضية  ت��م��ري��رة 
ليفاندوفسكي  حولها  اليسرى 
بضربة رأس قوية داخل شباك 

برشلونة. 
برشلونة،  إذالل  من  ولمزيد 
سجل كوتينيو ثنائية قبل النهاية 
الكتالوني  الفريق  انهيار  بعد 
بطريقة ال يمكن تصورها مقابل 

تألق النادي البافاري.

انتفاضة متأخرة تقود باريس سان جيرمان لقبل نهائي دوري األبطال

بايرن ُيلحق ببرشلونة هزيمة مذلة 8-2 ويتأهل لقبل نهائي دوري األبطال

الديوان – وال
برئاسة  الكبرى  بنغازي  أن��دي��ة  راب��ط��ة  قامت 
أعضاء  من  وع��دد  العشيبي،  بوفراج  علي  الحاج 
الرابطة بتكريم رئيس مجلس اإلدارة السابق بنادي 
واألستاذ صالح  الرعيض،  فرج  األستاذ  السواعد 
سعيد رئيس مجلس اإلدارة بنادي الوحدة العربية 

سابًقا.
األستاذ  بمنزل  أقيم  الذي  التكريم  حضر  وقد 
للسباحة  الليبي  العام  صالح سعيد عضو اإلتحاد 
بنادي  العمومية  الجمعية  ورئيس  عمران،  يوسف 
المركز  ورئ��ي��س  ال��ع��وام��ي،  علي  العربية  ال��وح��دة 
اإلعالمي بنادي الوحدة العربية عصام البرعصي، 
الكبرى األستاذ  بنغازي  أندية  ونائب رئيس رابطة 
فتحي الشكري، و اإلعالمي نصر المهدوي رئيس 

النقابة العامة لإلعالميين الرياضيين .
بها  يقوم  التي  التكريمية  ال��زي��ارات  ه��ذه  تأتي 
؛  السابقين  للرياضيين  الرياضية   األندية  رؤساء 

تقديرا و وفاًء  لمسيرتهم الرياضية الزاخرة . 

أصدر  رئيس االتحاد العام الليبي للقوة البدنية، 
لجنة  تشكيل  بشأن  لسنه 2020    )8( رقم  قرر 
تجميع وتنظيم أرشيف باالتحاد العام الليبي لقوى 

البدنية  .
القرار من طارق محمد  اللجنة بحسب  وتتكون 
الصقر، رئيس لجنة الحكام  العليا رئيسا،ومحمد 
المنظقة  الفرعي  االتحاد  رئيس  البابور  سليمان 
الغربية عضو، وطارق عبدالسميع مخلوف مدرب 
المنتخب الليبي عضو، وأدريس على محمد  حكم 
عضو، ومجدي بدير محمد رمضان إعالمي عضو.

ونوه القرار إلى أن مهمة اللجنة تجميع وتنظيم 
وترتيب المواد الخاصة باللعبة داخل االتحاد. 

رابطة أندية بنغازي الكبرى تكرم 
عددا من الرياضيين السابقين

االتحاد العام الليبي للقوة البدنية يقرر تشكيل 
لجنة تجميع وتنظيم أرشيف باالتحاد


