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بــغــض الــنــظــر عــن الــرعــب غــيــر املــســبــوق الــذي 
يجتاح االنسانية هذه اللحظات ، بسبب فيروس 
كــوفــيــد 19 املـــعـــروف بــاســم كـــورونـــا و تصاعد 
مـــؤشـــرات االصـــابـــة بــه وتــضــخــم ارقــــام االرواح 
التي يحصدها .. ثمة منافع سيجنيها البعض 
العارمة.. فال شيء  الفوضى  وراء كل هذه  من 
يجري عبثا يف هــذا الــكــون  - اذا قدمنا حسن 
النية ولم يراودنا الشك يف ان اجلائحة مفتعلة 
-  ثــمــة قـــوى مهيمنة تــفــرض قــوانــيــنــهــا على 
واحــــدة.. نحن  وتنظمها يف سلسلة  ــداث  االحــ
املؤمنون نعرف أنه اهلل.. اما الذين  يختلفون 

عنا فيقولون انه “اللوغوس”.
ــزالزل املـــدمـــرة.. ــ الـــبـــراكـــن.. الــفــيــضــانــات.. الــ

ــئــــة املــكــتــســحــة .. كــلــهــا كــــــوارث غــالــبــا ما  األوبــ
تخلف مآس وأحزان تطال حياة الناس.. لكنها 
الطبيعة.. هكذا  إيقاع  ضرورية إلعــادة ضبط 
يــقــول الــراســخــون يف الــعــلــم ممــن ال تشغلهم 
االضرار القريبة العابرة بقدر انشغالهم بالغاية 

النهائية لكل ما يحدث..
تقول وســائــل اعــالم دولــيــة.. ان وكــالــة الفضاء 
االمريكية » ناسا« نشرت صورا قبل ايام توضح  
انخفاضا يف مستويات أكسيد النيتروجن يف 

الصن هذا العام.
ــاســـي يف نــــشــــاط املـــصـــانـــع  ــيـ وســــــط تــــراجــــع قـ
أوقــف املصنعون اإلنــتــاج يف إطــار  إذ  الصينية، 

جهود تستهدف احتواء الفيروس.
وأجرت الوكالة األمريكية مقارنة بن انبعاثات 
وفترات  أول شهرين من 2019  الغاز يف  هــذا 

أخرى يف العام اجلاري.
وأشـــارت ناسا إلــى أن تراجع التلوث يف الصن 

جاء تزامنا مع القيود املفروضه .
كما انخفض معدل التلوث بإنبعاثات الغازات 
الــســامــة يف مختلف الــقــارات ايــضــًا مــع توقف 
بعد  التنقل  وحــركــة  الصناعي،  اإلنــتــاج  حركة 
العالم  دول  مختلف  يف  املنزلي  احلجر  فــرض 
وتـــوقـــف الـــتـــدريـــس والـــعـــمـــل والــــتــــزام مــاليــن 

األشخاص منازلهم يف مختلف دول العالم.
وسائل اعــالم أخــرى غالبا عربية او عاملثالثية 
تتحدث عن مخطط رأسمالي جهنمي يتوخى 
الــتــخــلــص مـــن الــفــائــض الــبــشــري عــلــى ظهر 
الكوكب الذي جتاوز عدد سكانه السبعة مليار 
ــاد االرض ووفـــق  ــيــ ونــصــف املــلــيــار نــســمــة ..اســ
ــال انــســانــي يــنــظــرون الــى  ــادي الــ ــ مــنــهــجــهــم املــ
شعوب  العالم الثالث كطفيليات وعوالق ضارة 
تستهلك املوارد املحدودة دون ان تساهم بشيء 
يف مسيرة احلضارة التي وصلت الى ذروة غير 
مسبوقة مخيفة ..لذلك مت تخليق هذا القاتل 
املخيف داخل املعامل السرية الجهزة املخابرات 
الداء مهمة القتل الرحيم بطريقة دراماتيكية 
التؤذي مشاعر الضحية وال ضمير القاتل على 
الــســواء ..شخصيا أجــد منطقا ما ، يف القول 
أنهم اليقتلوننا ألنهم يكرهوننا لكن املصحلة 

العليا تقتضي ذلك.. 
على اية حال بالنسبة لنا نحن الليبيون يبدو 
التاريخي  االســتــنــفــار  بــهــذا  معنيون  غير  انــنــا 
الذي تشهده شعوب املعمورة يف مواجهة كوفيد 
تــزداد  العاصمة  املدافع جنوب  ..فــاصــوات   19
شراسة وحدة ولسان حالها يقول مادام العالم 
» دعونا ننهي املسألة ولو  » كارونته  مشغول ب 
كان الثمن مجزرة يذهب ضحيتها بضعة مئات 
او االف اخرين من هذا الشعب املهووس باملوت..

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
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أخبــار

كافة  إغــاق  معيتيقة،  مطار  أعلن 
واجلــويــة  والبحرية  البرية  املنافذ 

للباد اعتبارا من يوم االثنني.
وكان وزير الداخلية باحلكومة الليبية 
إبــراهــيــم بــوشــنــاف، وجـــه بــإيــقــاف 

اجلــوي(  )البريقة  مبــطــاري  العمل 
اجلوي(  النوف  )رأس  مطار  وكذلك 
مطار  إلى  الرحات  جميع  وتوجيه 

بنينا الدولي حلني إشعار آخر.
دخول  منع  مصراته  مطار  قرر  كما 

األجــانــب ألي ســبــب مــن األســبــاب 
كإجراء  مصراتة  مطار  منفذ  عبر 
احترازي وذلك نظرا لتفشي فيروس 
ونظرا  العالم  بــدول  املعدي  كــورونــا 

لنقص اإلمكانيات الصحية بليبيا.

بحث رئيس جلنة اخلارجية 
الـــنـــواب  يوسف  مبــجــلــس 
الصحة  وزيــر  مع  العقوري 
ســـعـــد عــــقــــوب  ووزيــــــر 
بوشناف  ابراهيم  الداخلية 
التي  ــراءات  ــ ــ اإلج هاتفيا 
ملواجهة  احلكومة  اتخذتها 

انتشار وباء كورونا.
ــب اإلعـــامـــي  ــت ــك ــني امل ــ وب
الـــنـــواب أن وزيــر  ملــجــلــس 
تسجيل  بعدم  أفاد  الصحة 
أي حاالت إصابة حتى اآلن، 
اخلــطــوات  اســتــعــرض  كما 
ــا الـــــوزارة  ــه ــخــذت الـــتـــي ات
ــاء.  ــوب ملــكــافــحــة انــتــشــار ال
ــأن فريق  وأكــد الــعــقــوري ب
اخلــارجــيــة  بلجنة  الــعــمــل 
على  متواصل  بشكل  يعمل 

تنسيق اجلهود مع املنظمات 
االستجابة  لتأمني  الدولية 
وتــســهــيــل عمل  ــة،  ــال ــفــع ال
الدولية املختصة  املنظمات 
ــل إحـــتـــواء املــرض  مــن أجـ
انتشاره  ويشمل  حــال  يف 

الصحية  املراكز  دعم  ذلك 
ومراكز إيواء املهاجرين .

ــوري عــلــى  ــ ــق ــ ــع ــ وشــــــدد ال
ــرورة تــكــثــيــف اجلــهــود  ــ ضـ
التعاون  وتعزيز  الداخلية 
مـــع اجلـــهـــات واملــنــظــمــات 

املرض  انتشار  ملنع  الدولية 
ــي الــلــيــبــيــة،  ــ عــلــى األراضــ
وعبر العقوري عن ثقته يف 
جتاوز األزمة بتظافر جهود 
ــر  ــع وإعـــطـــاء األمـ اجلــمــي

األولوية.

انتظم بكلية التربية أوبــاري أمس السبت امللتقى 
العلمي الثاني لقسم الرياضيات حتت شعار تدريس 
والتحديات«  واإلحصاء....الطموح  »الرياضيات 
املادة  بهذه  املتخصصني  من  عدد  وسط حضور 

والطلبة الدارسني بالقسم وعدد من اخلريجني.
وقدمت خال امللتقى العديد من األوراق العلمية 
والبحثية التي توضح أهم ما توصلت إليه الدراسات 

العلمية من تطور يف مجال علم الرياضيات.
ويهدف امللتقى إلى التعريف باملفاهيم العلمية لهذه 
املادة وترسيخها واألخطاء التي يقع فيها املعلمون 
أثناء عملية التدريس وكيفية تفاديها ونقل املعلومة 
الصحيحة وما هي التحديات التي يواجهها الطاب 

أثناء دراسة هذه املادة.
يف ختام امللتقى مت تكرمي عدد من املعلمني الذين 
أثبتوا كفاءتهم العالية يف تدريس هذه املادة وبعض 

الطلبة األوائل واملتميزين بالقسم.

الكفرة عن  البلدي  املجلس  أعلن 
إغــاق احلـــدود مــع دول اجلــوار 
وذلك  واحــد  منفذ  على  واإلبقاء 
ــراءات االحــتــرازيــة  ــ ــ ضــمــن اإلج

ملواجهة فيروس كورونا.
ــي إن  ــ ــام ــ ــال املـــكـــتـــب اإلع ــ ــ وق
ــذي  ــمــاع ال املــشــاركــني يف االجــت
بحضور  البلدية  عميد  تــرأســه 
جهاز اإلسعاف - مركز مكافحة 
التخصصية  املراكز   - االمــراض 
 - الـــعـــام  ــكــفــرة  ال مستشفى   -
 .. ــقــروي  ال ــواري  ــه ال مستشفى 

وذلك التخاذ التدابير الازمة.   
واتفق املشاركون يف االجتماع على 
إقــفــال احلـــدود مــع دول اجلــوار 
للدخول  واحـــدة  نقطة  وحتــديــد 
لــلــمــديــنــة )الــبــوابــة الــشــمــالــيــة( 
ومكافحة  الـــدوريـــات  وتــكــثــيــف 
التهريب من قبل اجلهات األمنية 

والعسكرية.
ــة واجلــهــات  ــوم وطـــالـــبـــوا احلــك
املختصة بتوفير األجهزة واملعدات 
للرصد  فــرق  وتشكيل  الــازمــة 

والتقصي والتوعية والتثقيف.

استقبل ميناء بنغازي البحري 
إحــداهــمــا  اثــنــتــني  سفينتني 
محملة ببضائع وسلع متنوعة 
 618 بعدد  محملة  ــرة  واألخـ
ــارة قـــادمـــة مـــن الــســوق  ــيـ سـ
األوروبية. وقال املتحدث باسم 
البحري  بنغازي  ميناء  إدارة 
امليناء  إن  الشهيبي  مــفــتــاح 
استقبل سفينة نقل احلاويات 
متنها 333  وعلى  أف(  )نينا 
السلع  بكافة  محملة  حــاويــة 

سفينة  استقبل  كما  املختلفة 
نقل السيارات )قراند نابولي ( 

وعلى متنها عدد 618 سيارة 
قادمة من السوق األوروبية.

للتربية  الوطنية  اللجنة  أمــني  أكــد 
عبداملنعم  الليبية  والعلوم  والثقافة 
تواصل  على  اللجنة  أن  ابــوالئــحــة، 
مستمر مع منظمة اليونسكو وأبلغتها 
ملدة  الــدراســة  إيقاف  الــوزارة  بقرار 
ــراء احـــتـــرازي مع  ــإجـ ــوعــني كـ أســب
حالة  اي  تسجيل  عدم  على  التأكيد 
حتى  الليبية  الــدولــة  داخــل  اصــابــة 

تاريخه.
ــح املــكــتــب اإلعــامــي لـــوزارة  وأوضــ
ــاً إلحــصــائــيــات  ــقـ ــه وفـ ــ الــتــعــلــيــم أن
فإن  السبت  ليوم  اليونسكو  منظمة 
421.4مليون  أن  إلى  تشير  األرقام 
تــلــمــيــذ وطـــالـــب خــــارج الـــدراســـة، 
املدارس  إغاق  إلى  و39دولةجلأت 
ــة  22دولـ ــاد،  ــب ال أنــحــاء  جميع  يف 
جلأت إلى إغاق املدارس يف مناطق 

محددة فقط.

طــالــب جــهــاز احلـــرس الــبــلــدي فرع 
ــة  بــنــغــازي أصــحــاب شــركــات األدويـ
بعدم  والصيدليات  الطبية  واملعدات 
التعقيم  مـــواد  ــار  أســع يف  الـــزيـــادة 
والكمامات والقفازات الطبية، وعدم 
استغال الظرف الذي متر به الباد.

املــركــز اإلعـــامـــي بــجــهــاز احلــرس 
البلدي بنغازي أكد أنه سيتم التفتيش 
والصيدليات  الشركات  جميع  على 
البلدي  ــرس  احلـ دوريــــات  قــبــل  مــن 
يثبت  مــن  وأن  األمــنــيــة،  واألجـــهـــزة 
معاقبته  سيتم  األسعار  بزيادة  قيامه 

قانونيا.
البلدي  ــرس  كــمــا طــالــب جــهــاز احلـ
ــنـــني بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــهــات  ــواطـ املـ
ــرار وراء  االخــتــصــاص وعـــدم االجنــ
اإلشاعات وأخذ األخبار من اجلهات 

الرسمية.

أعلن رئيس حكومة الوفاق فايز  السراج مساء 
اليوم السبت  حالة الطوارئ يف ليبيا.

الــســراج  وجهها  مــصــورة  كلمة  يف  ــك  ذل جــاء 
تعليق  فيها  أيضا  ،أعلن  الليبي  الشعب  الــى 
ابتداء من  املنافذ  احلدودية  الدراسة وإغاق 
يوم االثنني القادم، حتّوطاً من دخول املصابني، 
على أن تقوم وزارة اخلارجية بتوجيه السفارات 
وتقدمي  باخلارج  الليبيني  مع  للتواصل  الليبية 
منهم  املرضى  وعــاج  وحتصينهم  لهم  العون 

حلني متكنهم من العودة لبادهم. 
على  بالعمل  األوقـــاف  وزارة  الــســراج  وطالب 
منازلهم حتى  الصاة يف  املصلني ألداء  توجيه 
وسائل  بكافة  وأهـــاب  الــوبــاء،  خطر  انــتــهــاء 
واستسقاء  واملــهــنــيــة  الــدقــة  ــزام  ــت ال اإلعــــام 
تداول  وعدم  الرسمية  مصادرها  من  األخبار 

اإلشاعات واملعلومات املغلوطة.

إغالق كافة املنافذ البرية والبحرية واجلوية يف ليبيا ابوالئحة:
 التواصل مع اليونسكو 

بخصوص كورونا

احلرس البلدي بنغازي 
يحذر الصيدليات من 

التالعب يف االسعار

السراج 
يعلن حالة الطوارئ 

يف ليبيا 
بحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا من قبل احلكومة والبرملان

ملتقى علمي يف أوباري حول الرياضيات واإلحصاء

ميناء بنغازي يستقبل 618 سيارةبلدي الكفرة يغلق احلدود مع دول اجلوار
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وجه رئيس الهيئة العامة لإلعام 
والثقافة واملجتمع املدني باحلكومة 
تعليمات  الفاخري  جمعة  الليبية، 
ــديـــري اجلــهــات  ــاء ومـ ــ إلـــى رؤسـ
املكاتب  ومــديــري  للهيئة  التابعة 
الــثــقــافــيــة بــالــبــلــديــات، ومــديــري 
بإيقاف  بالهيئة،  العامة  اإلدارات 
يف  الثقافية   والتجمعات  األنشطة 
املكاتب  تتبع  التي  املناطق  جميع 
الــثــقــافــيــة بــالــبــلــديــات واجلــهــات 
التابعة حتى إشعار آخر. وجاء يف 
خطاب الهيئة لإلدارات املعنية أن 
هذا االجراء جاء للظروف الصعبة 

التي مير بها العالم يف هذه الفترة 
من انتشار لوباء كورونا املستجد، 
بحسب وصــف اخلــطــاب. واشــار 
مازالت  ليبيا  أن  إلــى  اخلــطــاب، 

اخلطير،  الفيروس  عن  منأى  يف  
مضيفا أن اإلجراءات املتخذة من 
تأتي  الــبــاد،  يف  القطاعات  كــل 

حماية للمواطنني.

أخبــار

طالبت وزارة الداخلية باحلكومة الليبية مديري 
يتابعوا مع  بأن  األمنية  األمن ورؤســاء األجهزة 
محطات الوقود منع املواطنني من تعبئة الوقود 
بأنفسهم، على أن يقوم بذلك عمال املحطات، 
وذلك للوقاية من فيروس كورونا. ويف بيان للوزارة، 

اليوم السبت، أكد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف 
بأن تكرار استخدام خراطيم التعبئة من أكثر من 
شخص تعد إحدى وسائل نقل الفيروس، مشدداً 

على ضرورة إغاق املحطات املخالفة لذلك.
طــوارئ  خطة  وضــع  الليبية  احلكومة  وقـــررت 

ليبيا،  ــى  إل الــفــيــروس  وصـــول  لتفادي  صحية 
والتي من بينها تعليق الدراسة لـ15 يوًما بجميع 
املؤسسات التعليمية، إضافة إلى إغاق املقاهي، 
ومنع دخول مواطني الدول املنكوبة باملرض إلى 

ليبيا.

ملكافحة  الوطني  املركز  أعلن 
اجلمعة  تسلم  أنـــه  ــراض  ــ األم
ــب الــرقــابــة  ــا مـــن مــكــت بـــاغـ
مطار  مبنفذ  الدولية  الصحية 
مــصــراتــة الـــدولـــي عــن وجــود 
ــواطــن هندي  مل اشــتــبــاه  حــالــة 
ــفــاع  اجلــنــســيــة يــعــانــي مــن ارت
درجة حرارة اجلسم قادما من 

دبي عن طريق دولة تونس.

ــر مــكــتــبــه  ــبـ وبـــــني املــــركــــز عـ
لإلجراءات  وفقا  أنه  اإلعامي 
الوطني  املركز  قبل  من  املتبعة 
جحره  مت  األمــــراض  ملكافحة 
بلعومية  أنــفــيــة  عــيــنــة  ــذ  وأخــ
تبني  املختبري  الفحص  وبعد 
وأن  سالبة،  الفحص  نتائج  أن 
احلـــالـــة ال تــعــانــي مـــن مــرض 

املستجد. الكورونا 

يف  لها  التابعة  الكليات  عمداء  من  اجلفرة  جامعة  ادارة  طلبت 
مناطق بلدية اجلفرة هون وودان وسوكنة وزلة التقيد بقرار وزارة 
التعليم بحكومة الوفاق  وتنفيذ ما ورد فيه بشأن ايقاف الدراسة 

ملدة اسبوعني اعتبارا من اليوم السبت  .
وكان وزير التعليم الدكتور محمد العماري قد اعلن امس اجلمعة 
مراحلها،  بجميع  التعليمية  املؤسسات  كافة  يف  الدراسة  تعليق 

والثانوية األساسية 

بنغازي،  مبدينة  املاضي  السبت  انطلقت 
أعمال املؤمتر العلمي الذي تنظمه وزارة 
الداخلية بعنوان )الهوية وحماية السيادة 
الوطنية(، برعاية وزير الداخلية ابراهيم 

بوشناف حتت شعار )هويتنا .. وطننا(.
الليبية  للحكومة  اإلعامي  املكتب  وبني 
قد  الليبية  الهوية  إن  قــال  بوشناف  أن 
النمو  يف  الــعــجــز  بسبب  مــهــددة  تــكــون 
على  بالعمل  املــؤمتــر  مطالبا  السكاني، 
دراسة املشكلة مبا يعزز التوزان بني نسبة 

املواليد والوفيات، ويعزز التوازن مع النمو 
السكاني لدول اجلوار.

مسألة  الوطنية  الهوية  »مسألة  وأضــاف 
هامة جدا ألن هويتنا هي وطننا«، مشيرا 
لكن  استهدفت  تكون  قد  »الهوية  أن  إلى 
هذا املؤمتر يسعى لدراسة احلفاظ عليها 
من االختراق وليس الغرض منه املساس 
بأي من الثواتب التاريخية للشعب الليبي 

أو النيل من أي من األعراق«.
نبحث  أن  علينا  يحتم  الواجب  أن  وأكــد 

يف ما قد يهدد الهوية الوطنية، الفتا إلى 
حدوث بعض اخلروقات يف السابق، وداعيا 
باستفاضة يف  األمر  هذا  لبحث  اجلميع 

هذا املؤمتر أو يف غيره.
وأشار بوشناف إلى أن هذا اجلمع يأتي 
اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجــراءات  مع 
فيروس  وصول  منع  يف  الليبية  احلكومة 
أن  إلى  الفتا  ليبيا،  إلى  املستجد  كورونا 

البلد ماتزال خالية منه حتى اللحظة.
من جهته قال عضو مجلس النواب أحمد 

إن  املــجــلــس  أعــضــاء  كلمة  شــيــهــوب يف 
»حماية الوطن تأتي من هويته« الفتا إلى 
مكوناتها  باختاف  الوطنية  »الهوية  أن 
قبل  من  شديدا  اهتماما  تولى  أن  البــد 

وزارة الداخلية بالدرجة األولى«.
وأشار إلى أن حماية الهوية التي أطلقت 
تتأتى  حلمايته  مؤمترا  الداخلية  وزارة 
إلى  وقوانني وصوال  تشريعات  من خال 
ــى أن الــبــدايــة جيدة  الــدســتــور، الفــتــا إل
مــن الــــوزارة. وتــتــواصــل أعــمــال املؤمتر 

التعريف  بهدف  األحــد  الغد  ــوم  ي حتى 
بالهوية،  اخلاصة  والقوانني  بالتشريعات 
وتفعيل القرارات الصادرة بشأنها بهدف 
حمايتها، مع تعزيز وغرس القيم الثقافية 
وصوال  الليبية،  الوطنية  للهوية  الداعمة 
إلى نتائج تخدم املواطن والوطن وحتافظ 
على هويته وترتكز مواضيع املؤمتر على 
من  ليبيا  الوطنية يف  الهوية  واقع  حتليل 
على  والتعرف  املختلفة  أبعادها  خــال 
محددات الهوية الوطنية وسبل تعزيزها.

أعــلــنــت شــركــة اخلــلــيــج الــعــربــي 
إيقاف  املــاضــي،  األحـــد  للنفط، 

حافات نقل املستخدمني. 
وأوضـــــــح بـــيـــان لـــلـــشـــركـــة، أن 
إدارة  تنفيذ خطة  االجــراء ضمن 
بشأن  والبيئة،  والسامة  الصحة 
الصحية  والتوصيات  االحتياطات 
فيروس  عــدوى  ملكافحة  العاجلة 

»كورونا«.
واســتــثــنــت الــشــركــة يف اجــرائــهــا 
القائمني  املستخدمني  التحوطي 
واملستعجلة  الضرورية  باألعمال 

فقط.

قرر مطار مصراته منع دخول األجانب ألي سبب من األسباب 
لتفشي  نظرا  وذلك  احترازي  كإجراء  منفذ مطار مصراتة  عبر 
اإلمكانيات  لنقص  ونظرا  العالم  بدول  املعدي  كورونا  فيروس 

بليبيا. الصحية 
إبراهيم  الليبية  باحلكومة  الداخلية  وزيــر  أصــدر  جانبه  من 
بإخضاع  املنافذ  ألمن  العامة  اإلدارة  ملدير  تعليمات  بوشناف 
اجلنسيات حلجر صحي  مختلف  من  ليبيا  إلى  القادمني  جميع 

مدته أسبوعني للتحقق من خلوهم من مرض كورونا.
ودعا بوشناف إلى الكشف على املواطنني الليبيني العائدين من 
املنافذ  الصحة يف  وزارة  التي أعدتها  بواسطة األجهزة  اخلارج 

وحجز من يشتبه يف إصابته باملرض

الداخلية الليبية متنع املواطنني من التزود بالوقود بأنفسهم

 مكافحة األمراض يكشف نتائج فحص 
مشتبه يف إصابته بكرونا 

جامعة اجلفرة 
تعلق الدراسة

بوشنـــــــــاف: الهويـــــــــة الليبيـــــــــة قــــــــد تكـــــــــــــون مهــــــــــــددة

رئيس هيئة الثقافة يوقف األنشطة والتجمعات الثقافيةاخلليج العربي للنفط توقف حافالت نقل املستخدمني

مطار مصراتة مينع دخول األجانب

ورشة عمل 
توعوية حول 
جائحة كورونا 
بطبرق

حتت شعار »معا للوقاية من فيروس 
كورونا«، انطلقت، السبت املاضي، 
ضد  توعوية  عمل  ورشة  فعاليات 
برعاية  املستجد،  كورونا  فيروس 

إدارة اخلدمات الصحية طبرق
ملدة  العمل  ورشة  فعاليات  تستمر 
يــومــني، مبــشــاركــة واســعــة شملت 
الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة 
العاملية و املجلس التسييري طبرق 
وقوات األمن وعدد من الصحفيني 

و املــهــتــمــني بــاملــجــال الــصــحــي، 
الوقاية  و  الــعــدوى  طــرق  ملناقشة 
آلخر  باالضافة  اخلطر  وعــوامــل 
منظمة  عن  الــصــادرة  التعميمات 
وبــاء  بخصوص  العاملية  الصحة 

الكورونا.
ــر الــصــحــة بــاحلــكــومــة  ــ ــنّي وزي ــ وب
مداخلة  يف  عقوب،  سعد  الليبية 
هاتفية، اإلجراءات االحترازية التي 
ضــرورة  مــؤكــداً  ــوزارة،  الـ اتخذتها 

االستمرار يف حمات التوعية ضد 
كورونا . 

وقال مدير إدارة اخلدمات الصحية 
طبرق عبداملنعم سويكر، إن قطاع 
الصحة طبرق يسعى جاهدا، وفق 
خط  لتدعيم  املتاحة،  اإلمكانيات 
الوباء  التوعوي ضد  األول  الدفاع 
اآلالف  أرواح  حصد  الــذي  القاتل 

حول العالم.
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االقتصادية

 االســبوع الليبي
يف بيــان اصــدره هــذا االســبوع أعضــاء 
اإلداريــة  الرقابــة  هيئــة  فــرع  وموظفــو 
التــي  احلملــة  فيــه  أدانــوا  الكفــرة   يف 
ورئيســها  اإلداريــة  الهيئــة  لهــا  تتعــرض 

احلاســي. الســام  عبــد 
وطالــب البيــان مبحاســبة كافــة اجلهــات 
واتخــاذ  الهيئــة  عمــل  تعرقــل  التــي 
الازمــة ضدهــا،  القانونيــة  اإلجــراءات 
كمــا أكــد علــى شــرعية واليــة احلاســي 
رقــم  النــواب  مجلــس  لقــرار  وفقــا 
إليــه  وماخلصــت   2019 لســنة   10
الصــادر يف  العليــا يف حكمهــا  املحكمــة 
الـــ14 مــن أبريــل 2019. وطالــب بيــان 

أعضــاء هيئــة الرقابــة اإلداريــة مجلــس 
النــواب مبنــح هيئــة الرقابــة املزيــد مــن 
التــي  للمقترحــات  وفقــاً  الصاحيــات 

باخلصــوص. لــه  ُقّدمــت  أن  ســبق 
وكان موظفــو هيئــة الرقابــة اإلداريــة فــرع 
وجالــو  أوجلــة  يضــم  الــذي  الواحــات، 
واجخــرة، قــد أصــدروا بيانــا بشــأن مــا 
هيئــة  ضــد  ممنهجــة  حملــة  اعتبــروه 
الرقابــة ورئيســها عبدالســام احلاســي.

البيــان،  هــذه احلملــة، بحســب  وتتمثــل 
رئيــس  عــن  الصــادرة  التعميمــات  يف 
مــع  التعامــل  بعــدم  الليبيــة  احلكومــة 
التعليمــات  هــذه  أن  مؤكديــن  احلاســي، 

الهيئــة. عمــل  عرقلــة  إلــى  أدت 

        االسبوع الليبي ــ وكاالت 
واســتصاح  الزراعــة  وزارة  نفــت   
مــا  الثاثــاء،  املصريــة  األراضــي 
تداولــه البعــض عــن انتشــار “اجلــراد” 
مــن  القريبــة  مطــروح  محافظــة  يف 

الليبيــة. املصريــة  احلــدود 
وقــال رئيــس اإلدارة املركزيــة ملكافحــة 
عصــام  الدكتــور  الزراعيــة  اآلفــات 

ــة  ــة ملعاين ــه مت تشــكيل جلن ياســني، إن
محافظــة  شــرقي  فوكــه  منطقــة 
مطــروح، للتحقــق مــن صحــة البــاغ 
مرســى  جــراد  قاعــدة  إلــى  الــوارد 
األزمــات  إدارة  مكتــب  مطــروح 
وحــدات  بوجــود  وذلــك  باملحافظــة، 
جــراد صحــراوي يف منطقــة فوكــه.

وأضــاف ياســني أنــه بعــد املعاينــة تبــني 

جــراد  وحــدات  أي  مشــاهدة  عــدم 
بعمليــة  القيــام  مت  وقــد  صحــراوي، 
مســح دقيــق لكافــة املناطــق املجــاورة، 

ولــم يتــم مشــاهدة أي وحــدات.
لقــاء  بعــد  أنــه  إلــى  ياســني  وأشــار 
املنطقــة،  بتلــك  القاطنــني  املواطنــني 
أفــادوا بعــدم مشــاهدتهم ألي حشــرة 

مــن حشــرات اجلــراد

 االســبوع الليبي
نقلــت مصــادر اعاميــة ان  محافــظ 
مصــرف ليبيــا املركــزي الصديــق الكبير 
يعقــد  مشــاورات  مــع رئيــس حكومــة 
الوفــاق  فائــز الســراج الصــدار قــرار 
بشــأن خفــض قيمــة حــواالت األفــراد 
الشــخصية مــن 10 آالف دوالر ســنويا 

إلــى 5 آالف دوالر.
ــر حــواالت  ــس الرئاســي اق وكان  املجل
األفــراد بـــ10 آالف دوالر ســنويا، يف 
شــهر ســبتمبر  2018 ضمــن برنامــج 
اإلصاحــات االقتصاديــة التــي أطلقهــا 
مــع  بالتشــاور  حينهــا  يف  املجلــس 

املركــزي. املصــرف 
ويرجــع مراقبــون أن مقتــرح الصديــق 
الكبيــر جــاء  مببــرر  وقــف عمليــات 

التصديــر.

التوقيع على مشروع   مبنى متعدد االستخدامات 
مبيناء بنغازي البحري

بيان ملوظفى الرقابة بالكفرة  يطالبون 
بصالحيات اوسع للحاسي 

وزارة الزراعة املصرية تنفي وجود  أسراب جراد على احلدود مع ليبيا

   هل ينوي الكبير خفض احلواالت الشخصية ؟ 

 االسبوع الليبي
بحضــور  رئيــس الهيــأة العامــة للمواصــات 
والنقــل كابــن محمــد عبــد القــادر ورئيــس 
كابــن  البحــري  والنقــل  املوانــئ  مصلحــة 
املوانــي  مصلحــة  ومديــر  أجويلــي،  حســن 
الشــرقية  املنطقــة  فــرع  البحــري  والنقــل 
ــاء  ــر عــام مين ــن صــاح احلاســي، ومدي كاب

بنغــازي البحــري مهنــدس مصطفــى العبــار، 
للمقــاوالت  الرائــد  شــركة  عــام  ومفــوض 
واالســتثمار العقــاري. وقــع االحــد ببنغــازي  
ــدد األغــراض  ــى متع ــد إنشــاء مبن ــى  عق عل
ويتكــون  الرئيســي  باملينــاء  واالســتخدامات 
املبنــى مــن 6 طوابــق مبســاحة إجماليــة تبلــغ 

2000 متــر مربــع.

 االســبوع الليبي
أصــدر مديــر منطقــة اخلدمــات البريديــة 
لكافــة  تعليماتــه  الثاثــاء،  بنغــازي  
األقســام والوحــدات واملكاتــب  بضــرورة 
فيــروس   ملواجهــة  االحتياجــات  تقــدمي 

املســتجد. كورونــا  
وطالــب خالــد الفاخــري  يف كتــاب وجهــه 
ــى كافــة األقســام والوحــدات واملكاتــب  ال
بضــرورة تقــدمي طلبــات باالحتياجــات من 
ــم وقفــازات، وكمامــات ومــواد  مــواد تعقي
تنظيــف، وبالتعاقــد مــع شــركة مختصــة 
ــة  ــى الشــركة، وكاف ــم مبن ــة لتعقي بالنظاف

مكاتــب البريــد بشــكل عاجــل جــًدا.”.

مدير منطقة اخلدمات البريدية بنغازي يصدر تعليماته ملواجهة فيروس “كورونا” املستجد
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حوار / همسة يونس
مـــنـــذ بـــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة األخـــيـــرة 
التي بـــدأت يف الــرابــع مــن أبــريــل مــن السنة 
املــاضــيــة والـــتـــي قــــرر فــيــهــا اجلــيــش الليبي 
طرابلس،  العاصمة  على  السيطرة  بسط 
ارتــفــعــت أصـــــوات الــعــديــد مـــن الـــــدول التي 
أحست بأن مصاحلها يف ليبيا أصبحت يف 
مهب الريح الرتباطها مبن يسيطرون على 
طرابلس املتمثلن يف حكومة الوفاق وزعماء 

التنظيمات املسلحة على حد سواء.
ولعل أبــرز هــذه األصـــوات صــدرت مــن انقرة 
واسطنبول، لتكشف حقيقة املشروع التركي 
املعارضن  ــرز  أبـ فكانت  واملنطقة،  ليبيا  يف 
الـــدور التركي جتــاوز  بــل أن  لتلك العملية، 
التدخل يف الشأن الليبي »املستباح أصــال«، 
ــان،  ــ ــزوا خــارجــيــا مــتــكــامــل األركــ ــ لــيــصــبــح غـ
ملحاولة عرقلة حترك اجليش الليبي، األمر 
الذي بعثر األوراق وغير الكثير من املعطيات 
ومدد زمن املعركة حتى أنها دخلت منعرجات 

عدة.
ومراحل  الليبي،  اجليش  أهـــداف  وملناقشة 
عملية الــكــرامــة، ومــن ثــم معركة طرابلس، 
والغزو التركي، وآخر املستجدات، واستشراف 
املستقبل أجرينا هــذا احلـــوار مــع املتحدث 
الرسمي باسم قيادة القوات املسلحة العربية 
الليبية أحــمــد املــســمــاري، وكــانــت مجريات 

احلوار على النحو التالي:
بداية.. ما مستجدات العمليات العسكرية يف 

طرابلس يف ظل الهدنة؟
انتهت بشكل ميداني«.. وال نقول  »الهدنة 
باغ  ــى  إل يحتاج  هــذا  ألن  رسمي  بشكل 
انتهت  بإنها  القول  ولكن ميكننا  وقــرارات 
املاضية،  ساعة  ـــ48  الـ وخــال  ميدانيا، 
العسكرية  االســتــخــبــارات  إدارة  رصـــدت 
للمليشيات يف شرق  وجــود حتشيد كبيرة 
املليشيات  قيام  رصــد  مت  كما  مــصــراتــة، 
مثل  عسكرية  تقنيات  بتركيب  التركية 
رادارات، ومحطات صواريخ للدفاع اجلوي، 
وغيرها ومن ثم قامت القيادة العامة للجيش 
بإصدار األوامر بالرد على هذه اخلروقات 
وتدمير هذه األهداف على الفور، وال زالت 
األهداف  باقي  لتدمير  مستمرة  العمليات 
لقواتنا شرق  تهديداً عسكريا  التي تشكل 
القوة  هــذه  حتــرك  ويعد  مصراتة،  مدينة 
املعلنة  للهدنة  املعدات خرقاً  وتركيب هذه 
منذ 2020/1/12م، والتي متكسنا وقت 
قبولنا بها بحقنا يف الرد القاسي، وبالتالي 
تركيب هذه املعدات والصورايخ واملنظومات 

هو خرق للهدنة ولذلك قمنا بتدميرها.
أردوغان واإلخوان ال يريدون السالم

برأيك من املستفيد األكبر من الهدنة؟
نحن كعسكريني نقاتل باستمرار، ومعركتنا 
لم تتوقف، وكل يوم هناك خروقات ونقوم 
املجتمع  أمــام  االلتزام  ولكن  عليها،  بالرد 
للمليشيات  أعطى فرصة  بالهدنة  الدولي 
واألسلحة،  اإلرهابيني،  من  الكثير  إلدخال 
واملعدات من تركيا إلى غرب ليبيا، فأردوغان 
استفاد كثير من الهدنة، وحتصل كذلك على 
الوقت الازم، وهو كان بحاجة لهذا الوقت، 
ولألسف عندما كنا يف برلني لتوقيع الهدنة 
كان أردوغــان حاضر يف املؤمتر، ويف ذات 
الوقت كانت عمليات نقل األسلحة إلى ليبيا 
مستمرة أثناء توقيع البيان، وكانت األسلحة 
يدل  وهــذا  ومصراته،  طرابلس  إلى  تصل 
داللة قاطعة على أن اردوغان واإلخوان، ال 
يريدون السلم، ولم تكن لديهم من البداية 
النية لذلك، ولكن نحن جاهزون باستمرار 

أي  على  والتدمير  بالقصف  بالرد  ونقوم 
عمليات إنزال وتركيب ملعدات عسكرية يف 

األراضي الليبية.
البعض يتساءل ملاذا مت القبول بالهدنة؟ 

معركة طرابلس هي معركة شاملة، وتختلف 
بشكل كبير عن معركة بنغازي التي استمرت 
لنحو 4 سنوات، ومن أبرز االختافات يف 
معركة طرابلس وجود أطراف دولية ضمن 
لديها  التي  وإيطاليا  تركيا  مثل  املعركة 
نعرف  وال  مصراتة  ميداني يف  مستشفى 
والذي  تونس  يف  التحرك  كذلك  نواياها، 
أصبح حترك مشبوه جدا، وخاصة يف مناطق 
جنوب تونس الواقعة خارج سيطرة احلكومة 
للجميع،  مــعــروف  األمـــر  وهـــذا  التونسية 
إضافة إلى ذلك وجود دول عظمى أصبحت 
لها تدخات يف الشأن الليبي، وبالتالي كان 
الدولي  املجتمع  مع  الــذهــاب  علينا  حتما 
ويحاول  ليبيا،  يف  بالسام  يطالب  الــذي 
تقدمي صورة مشوهة للقوات املسلحة على 
أنها غازية وتسعى للسلطة، وقبولنا للهدنة 
رسالة للعالم عكس ذلك مفادها أن حربنا 

ليست من أجل السلطة، وأن القيادة العامة 
للجيش مع أي مساعي حميدة حلل األزمة 
الليبية، وكذلك إقناع العالم بأن األزمة يف 
ليبيا هي أزمة أمنية، وأي توصيف غير ذلك 
هو توصيف خاطئ، وهو ما أضر بسامة، 
وكوبلر، وليون، لعدم توصيف األزمة الليبية 

بتوصيفها الصحيح.
هل كانت طرابلس جزء من اخلطة الشاملة 

لعملية الكرامة التي انطلقت يف 2014؟
أعلنت  الكرامة  عملية  إطــاق  أن مت  منذ 
الليبي عن أهداف  للجيش  العامة  القيادة 
العملية بشكل رسمي، »فأينما كان اإلرهاب 
العربية  املسلحة  القوات  تكون  واجلرمية 
صفحة  تعد  وطرابلس  ملحاربته«،  الليبية 
من صفحات هــذه احلـــرب، وهــي مرحلة 
من مراحل عملية الكرامة، لقتل واجتثاث 
اإلرهــاب يف ليبيا، ومن ثم دخول الشرطة 
وللشعب  الليبية  للحكومة  املدينة  وتسليم 
الليبي، ومن ثم ستذهب القوات املسلحة إلى 

مهمة أخرى يف مدن ليبية أخرى.
ما هي املــدن الليبية التي مازالت تضم بؤر 

إرهابية حتى اآلن؟
هــنــاك مــدن الزالـــت تعاني مــن اإلرهـــاب 
زوارة،  صبراتة،  الزاوية،  مثل  واإلرهابيني 
ما  هو  اآلن،  التهديدات  أخطر  من  ولعل 
التركي يف  الوجود  مت رصده مؤخرا حول 
مناطق جنوب تونس، ورصد قواعد تركية 
الليل  يف  منها  بــاخلــروج  مجموعات  تقوم 
والفجر يف قوارب سياحية، واالنتقال إلى 
املجموعات  وزوارة، هذه  أبوكماش  منطقة 
وعسكريني  خبراء  تضم  رصدها  مت  التي 
يف  قواعد  بتركيب  حاليا  يقومون  ــراك،  أت
يقومون  أنهم  نعتقد  ونحن  املنطقة،  هــذه 
بتهيئة مكان جديد حتسبا خلسارتهم يف 
طرابلس، فإذا خسروا معركتهم يف طرابلس 
على  إليه  لانتقال  جديد  مكان  يــجــدون 
احلدود الليبية التونسية، مما ميثل تهديد 
كبير لألمن التونسي والليبي ويعد تصعيد 

جديد خطير للغاية.
ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟ 

أردوغــان يحلم بأن يكون خليفة املسلمني، 
الــدول املتقدمة ليكون  ويسعى إلى ضرب 
قوة إسامية مؤثرة يف املنطقة، وذلك ردا 
على رفضه يف االحتاد األوروبي، ويقوم اآلن 
مبساومة االحتاد االوروبي مقابل االنسحاب 
من ليبيا ومن سوريا ويهدد مبلف الهجرة 
األوراق  هــذه  كــل  ويستخدم  ــا،  ــ أوروب إلــى 

للضغط على أوروبا. 
بعد استقالة املبعوث األممي غسان سالمة.. 
هـــل تــتــأثــر مــشــاركــتــم يف املـــســـار الــعــســكــري 

بجنيف؟
املتحدة متوقف، ونحن يف  اآلن دور األمم 
كل األحوال قدمنا للمبعوث األممي غسان 
سامة ورقة الشروط اخلاصة بنا للقبول 
بأي حوار عسكري والتي يأتي يف مقدمتها 
املليشيات،  وحــل  اإلرهـــاب،  على  القضاء 
وإخراج األتراك، وإنهاء التواجد أو التدخل 
التركي يف املشهد الليبي، والزلنا متمسكون 

بهذه الشروط.
شروط اجليش للهدنة ثوابت وطنية 

البعض يصف شروطكم بـ«التعجيزية« فما 
ردكم؟ 

كل شروطنا هي شروط  تعجيزية،  ليست 
العامة  للقيادة  وطنية  ثوابت  وهي  مقبولة 
للجيش الليبي ومعلنة منذ 2014 وتتلخص 
يف محاربة اإلرهاب والقضاء عليه واجتثاثه 
من األراضي الليبية، وحل وفك املليشيات، 
وأخيرا –بعد التطورات اجلديدة يف معركة 
ضرورية  إضافة  هناك  أصبح  طرابلس- 
التركي،  الغزو  امللف وهو محاربة  يف هذا 
ومقاومة التواجد التركي يف ليبيا واخراج 
ميكن  ال  ونحن  الليبي،  املشهد  من  تركيا 
أجلها  التي قدمت من  نوقف عملياتنا  أن 
أبناء  مــن خيرة  وشــبــاب  رجــال  تضحيات 
القوات املسلحة قبل أن يتم حتقيق أهدافها 

املعلنة. 
املليشيات  لفك  تــصــور  أو  رؤيـــة  لديكم  هــل 

املسلحة دون تدخل عسكري؟
مهمتنا الرئيسية هي القضاء على اإلرهاب، 
تنفيذ هذا  إذا متكنت من  املتحدة  واألمم 
وإقرار الشروط أو »الثوابت الوطنية« التي 
الليبي يف  للجيش  العامة  القيادة  وضعتها 
ــك يف قــرار  مــحــادثــات 5+5، وأصــبــح ذل
املسلحة  املليشيات  جميع  بحل  رســمــي، 
أي  مــن  ــاب  اإلرهــ على  احلـــرب  واستثناء 
اتفاق لوقف اطاق النار يف ليبيا، وإخراج 
اهلل  فكفا  الليبية،  ــي  األراضـ مــن  األتـــرك 
املسلمني القتال، ونؤكد نحن ليست مهتمنا 
هي احتال طرابلس ولم يكن يوما هدفا أو 
مهمتنا هي احتال طرابلس، أو سرت، أو 
اجلفرة، فمهتمنا الرئيسية هي القضاء على 

اإلرهاب يف ليبيا.  
ماهي رؤية املؤسسة العسكرية حلل وتفكيك 

املليشيات املسلحة؟
املليشيا  إلغاء  وهو  املليشيا،  تفكيك  أوال.. 
مخازن  إلى  وجمع ساحها  عامة،  بصفة 
فيما  ــراد..  ــ األف وثانيا  املسلحة،  الــقــوات 
يخص األفــراد سيتم تصنيفهم فهناك من 
لديه متابعات قانونية، وهؤالء سيتم إحالتهم 
القضاء  وإلى  الداخلية  وزارة  إلى  مباشرة 

الليبي، ولكن هناك عناصر أخرى ليست 
لديها أي جرائم أو أي خروقات يف األمن 
يف  التجنيد  الئحة  عليه  وتنطبق  الــعــام، 
اجليش الليبي، وبالطبع هناك الئحة جتنيد 
والوزن،  الطول،  مثل  محكومة مبواصفات 
وإذا  وغيرها،  الصحي،  والوضع  والعمر، 
انطبقت على هؤالء األفراد هذه املواصفات 
يتم دمجهم يف املؤسسات العسكرية، مثلما 
فــرد يف  أي  فــإذا جنــح  بنغازي،  فعلنا يف 
الكشف الطبي واملقابلة الشخصية يتم نقله 
إلى مركز تدريب، أو املدرسة العسكرية، أو 

الكلية العسكرية، كا حسب مستواه.
كما أن هناك إدماج بطرق أخرى، فليست 
هناك  اجليش،  إلــى  تذهب  املليشيات  كل 
املدنية  املؤسسات  هناك  أخـــرى،  ــواب  أبـ
بالقروض  يسمى  ما  وهناك  واإلنتاجية، 
البسيطة واملصانع، هناك معاجلات كثيرة، 
وهــنــاك دول عــدة لديها جتــارب يف هذا 
الشأن ميكننا االستفادة من جتاربها والسير 

يف هذا االجتاه.
ماذا عن زيارة وفد من احلكومة الليبية وما 

تداول بشأن زيارة عسكرين إلى سوريا؟ 
بشأن  تــداول  ما  قاطع  بشكل  نفينا  نحن 
زيارة أي عسكريني أو ضباط إلى سوريا، 
تعمدت  اإلخوانية،  اإلعامية  اآللــة  ولكن 
القيام بنشر أخبار مفادها أن القائد العام 
للجيش الليبي خليفة حفتر وجه احلكومة 
الليبية لزيارة سوريا وأن هذه الزيارة خرق 
أن  هي  احلقيقة  ولكن  الدولية،  للقرارات 
لها على  للجيش ال عاقة  العامة  القيادة 
الليبية  املوضوع، فاحلكومة  بهذا  االطاق 
املنبثقة عن البرملان الليبي، لديها سياستها 
وأعمالها وتقوم بها بشكل حقيقي، والقيادة 
العامة لم تذهب سواء على مستوى القائد 
أو  ضــبــاط،  أي  مستوى  على  أو  ــام،  ــع ال
عسكريني إلى سوريا، وهذا الكام مجرد 
شائعات ال أساس لها من الصحة وتأتي يف 
والبروبجاند ضد  إطار احلرب اإلعامية 
اجليش.ومن جهة أخرى سوريا دول شقيقة 
مطابق  سوريا  يف  يحدث  ومــا  وصديقة، 
فهناك  ليبيا،  يف  يحدث  ملــا  كبير  بشكل 
تدخل التركي يف الدولتني، وتدخل للقاعدة 
وداعــش، واستغال الشباب وتوظيفهم يف 
حرب الوكالة ضد األنظمة، فنحن متفقني 
مع سوريا متاما يف احلرب على اإلرهاب 

ومقومة االحتال التركي.
برأيك.. هل من املمكن إعادة تكرار سيناريو 

غريان يف سرت؟ 
من الصعب جدا، ففي غريان تعاملنا بنوع  
من حسن النوايا، لكن سرت ليست كغريان، 
فمنذ التاريخ عرف عن مدينة سرت الوفاء 
بالعهود، وال نعتقد أن تخون سرت القوات 
املتطرفني  أن جميع  كما  الليبية،  املسلحة 
يف سرت هربوا وفروا منها وما تبقى منهم 
مت إلقاء القبض عليهم بالكامل، وال ننسى 
للقوات املسلحة يف  أن احلاضنة الشعبية 
سرت قوية جدا، وما يدعم ويؤكد هذا هو 
ذهاب كل قبائل سرت إلى ملتقى ترهونة 
وبالتالي إبراز سرت ضمن املكون السياسي 
كانت  غريان  يف  لكن  الليبي،  االجتماعي 
على  وذلــك  سيئة  نوايا  يف  شكوك  هناك 
الوطنيني يف  الكثير من  وجــود  الرغم من 
غريان  أهالي  من  الكثير  ويوجد  غريان، 
أبناء  إلى  املساعدة  وقدموا  أنقذوا  الذين 

القوات املسلحة الليبية.

املسماري لبوابة افريقيا: شـــروط اجليــش الستمرار الهدنة ثوابــت وطنيـة

أردوغان يحلم بأن 
يكون خليفة املسلمني، 

ويسعى إلى ضرب 
الدول املتقدمة ليكون 
قوة إسالمية مؤثرة يف 

املنطقة
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غبارة- عبدالباسط 
اإلخبارية افريقيا  بوابة 

ليبيا  يف  ــاع  األوضـ سيد  التوتر  مـــازال 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس حيث  وخــاصــة يف 
ــات بني  ــاك ــب ــام االشــت ــ ــواصــل مــنــذ أي ــت ت
املوالية  والقوات  الليبي  الوطني  اجليش 
الدعوات  تتصاعد  فيما  الوفاق  حلكومة 
الباد ووقف اطاق  للتهدئة يف  الدولية 
الصعبة  الــظــروف  ظل  يف  خاصة  النار 
مخاطر  وقــع  على  العالم  يعيشها  التي 

كورونا. انتشار فيروس 
االحتــاد  وبعثة  املتحدة  األمم  وطالبت 
األوروبي و9 دول أجنبية، اليوم الثاثاء، 
أجل  من  ليبيا؛  يف  للقتال  فــوري  بوقف 
باالستجابة  املحلية  للسلطات  السماح 
ــك، يف  ذل كــورونــا.جــاء  فــيــروس  لتحدي 
بيان مشترك لسفارات اجلزائر وفرنسا 
واململكة  ــنــدا  وهــول وإيــطــالــيــا  ــيــا  وأملــان
املتحدة والواليات املتحدة وبعثة االحتاد 
تونس  إلى حكومتي  باإلضافة  األوروبي، 

املتحدة. العربية  واإلمارات 
ليبيا  يف  األطــراف  »جميع  البيان  ودعــا 
للقتال،  وإنساني  إلى إعان وقف فوري 
املــســتــمــر جلميع  الــنــقــل  ــك وقـــف  ــذل وك
العسكريني  واألفراد  العسكرية  املعدات 
للسلطات  السماح  أجــل  مــن  ليبيا  إلــى 
الصحة  لــتــحــدي  بــاالســتــجــابــة  املحلية 
يشكله  الــــذي  ــوق  ــســب امل غــيــر  ــة  ــام ــع ال
على  املستجد«.وشدد  كــورونــا  فــيــروس 
الليبية  الصحية  السلطات  »جهود  دعم 
يف جميع أنحاء الباد«، من أجل »اتخاذ 
صحة  لــدعــم  الــازمــة  الــتــدابــيــر  جميع 

الليبيني«. جميع  ورفاهية 
الهدنة  هذه  مثل  البيان:«ستمكن  وتابع 
لتقدمي  ديارهم  إلى  العودة  من  املقاتلني 

الــرعــايــة الــازمــة لــألقــارب الــذيــن قد 
للخطر«.وأعربت  عرضة  أكثر  يكونون 
هذه  ــؤدي  »ت أن  آمالها  عن  ــدول  ال هــذه 
الطرفني  اتفاق  إلــى  اإلنسانية  الهدنة 
النار  إطاق  وقف  مشروع  على  الليبيني 
الذي يسرته األمم املتحدة يف 23 فبراير 
يف  جنيف  يف  إلــيــه  التوصل  مّت  والـــذي 
الليبية  املشتركة  العسكرية  اللجنة  إطار 
5 + 5، والعودة إلى احلوار السياسي«.

األمم  بعثة  أعلنت  منفصل،  بــيــان  ويف 
انضمامها  لــيــبــيــا  يف  لــلــدعــم  املــتــحــدة 
جميع  دعوتهم  يف  الدوليني  لـ«الشركاء 
إعــان وقــف فوري  إلــى  النزاع  أطــراف 
إنسانية،  ألغـــراض  القتالية  لألعمال 
جلميع  املستمر  النقل  وقف  عن  فضا 
ليبيا«. إلى  واألفراد  العسكرية  املعدات 
ليبيا  يف  األطراف  »جميع  البعثة  ودعت 
الشجاعة يف  هــذه اخلــطــوة  اتــخــاذ  إلــى 

توحيد جهودهم يف مواجهة هذا الوباء«.
بأي  يعترف  ال  كورونا  وتابعت:«فيروس 
اختراق  على  وقــادر  انتماءات  أو  حدود 
جميع  نــدعــو  فإننا  ــذا  ل اجلــبــهــات،  كــل 
إلى توحيد صفوفهم فورا وقبل  الليبيني 
فوات األوان ملواجهة هذا التهديد املهول 
بـ«تطبيق  طالبت  االنتشار«.كما  والسريع 
كوفيد19-  وبــاء  ملواجهة  موحدة  آلية 
الصحة  منظمة  مــع  بالتعاون  ليبيا  يف 

يف  العاملة  األخــرى  والــوكــاالت  العاملية 
ليبيا«. وأصدقاء  ليبيا 

وقت  يف  للتهدئة  الــدعــوات  هــذه  تأتي 
امليدانية،حيث  االشتباكات  فيه  تتواصل 
أعلنت عملية بركان الغضب،أن املدفعية 
استهدفت  الوفاق  لقوات  التابعة  الثقيلة 
قوات اجليش يف محيط منطقة الوشكة.
وبثت عملية بركان الغضب عبر صفحتها 
مصورا  تسجيا  »فــيــســبــوك«،   مبــوقــع 
الثقيلة  املدفعية  قيام  يظهر  إنــه  قالت 
للمنطقة  املنتمية   301 لقوات  التابعة 
ــوســطــى بــعــمــلــيــة بــركــان  الــعــســكــريــة ال
من  النيران  مصادر  باستهداف  الغضب 
عربة راجمات لقوات اجليش يف محيط 

الوشكة.
وتــصــاعــدت وتــيــرة االشــتــبــاكــات خــال 
اجليش  املاضية،ومتكن  القليلة  االيــام 
كبيرة  خسائر  احلاق  من  الليبي  الوطني 
يف صــفــوف قـــوات الـــوفـــاق واملــرتــزقــة 
اإلعامي  املكتب  لتركيا.وقال  املوالني 
سرية  إن  سابق،  وقت  128،يف  للكتيبة 
جتمعا  استهدفت  لها  التابعة  املدفعية 
للمرتزقة السوريني املدعومني من أنقرة 
العاصمة  جنوبي  زارة  عــني  مــحــور  يف 

طرابلس.
الليبي،  للجيش  العامة  القيادة  وأرسلت 
يف  املتمركزة  لوحداتها  تعزيزات ضخمة 
العاصمة  غربي  وجنوب  جنوب  محاور 
املسؤول  الصابر  عقيلة  طرابلس.وقال 
التابعة  إجدابيا  عمليات  بقوة  اإلعامي 
العامة  الــقــيــادة  »إن  الــلــيــبــي:  للجيش 
عمليات  لقوة  ضخمة  تعزيزات  أرسلت 
زارة  عني  محور  يف  املتمركزة  إجدابيا 

ملفات 

يتبع<<

االشتباكات وكورونا.. 
ثنائية املخاوف املتنامية يف ليبيا
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ملفات 

ــس«.وأضــاف  ــل جــنــوب الــعــاصــمــة طــراب
اإلخبارية«،  لـ«العني  تصريح  يف  الصابر 
عمليات  قوة  عــززت  العامة  القيادة  أن 
حديثة  مصفحة  مبـــدرعـــات  ــا  ــي إجــداب
القتال  لتطوير  لعتاد  باإلضافة  الصنع، 
ــيــات ضـــد املــســتــعــمــر الــتــركــي  ــعــمــل وال
ــة املــدعــومــة من  ــي واملــلــيــشــيــات اإلرهــاب

طرفه.
اجليش  بني  املسلحة  املواجهات  وتستمر 
أكثر  على  الوفاق  حكومة  وقوات  الليبي 
من جبهة يف غرب الباد ووسطها، بعد 
خرق الهدنة وس اتهامات لتركيا بتأجيج 
املحجوب،  خالد  الباد.أكد  يف  الصراع 
باجليش  املعنوي  التوجيه  إدارة  مدير 
الذين  أردوغان  الليبي، أن عدد مرتزقة 
وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى اآلن 

بلغ نحو 5 آالف من املرتزقة.
عن  الروسية  »سبوتنيك«  وكالة  ونقلت 
إلى  دخلوا  املرتزقة  أن  قوله  املحجوب 
مطار  منها  عــدة  طــرق  عبر  العاصمة 
عبر طائرات، موضحا  وزوارة،  مصراتة 
من   1000 عــن  مــعــلــومــات  هــنــاك  أن 
وتابع:  تركيا،  يف  يتم جتهيزهم  املرتزقة 

نؤكد أنه ال يوجد إشكالية يف حضورهم 
إلى ليبيا، خاصة أننا بإمكاننا استهداف 
ونفذنا ضربات  هدف،  أي  أو  موقع  أي 
دقيقة ضد املليشيات يف الفترة املاضية.

باسم  املتحدث  املسماري  أحمد  وأكــد 
قامت  تركيا  أن  األحد،  الليبي،  اجليش 
قرب  ــخ  وصــواري رادار  محطات  ببناء 
املسماري   - ومعيتيقة.وأضاف  مصراتة 
االشــتــبــاكــات  أن   - صحفي  مــؤمتــر  يف 
ــهــدف ملــنــع املــلــيــشــيــات مــن اســتــغــال  ت
العمليات  يقود  من  أن  مؤكدا  الهدنة، 
اسمه  تركي  شخص  ليبيا  يف  اإلرهابية 

أبوالفرقان. احلركي 
وأكد املسماري أن الرئيس التركي رجب 
مــرتــزق  أردوغــــان جــلــب 7500  طــيــب 

املليشيات  صــفــوف  يف  للقتال  ــوري  سـ
من  الليبية  املدن  لصد حترير  اإلرهابية 
أن  موضحا  الليبي،  اجليش  قــوات  قبل 
أردوغان أرسل ألف ضابط وفرد تركي، 
و400   300 بني  ما  إلرسال  باإلضافة 
ليبيا.بينما  غرب  إلى  أسبوعيا  مرتزق 
قدر عدد اإلرهابيني الذين جلبتهم تركيا 
من جبهة النصرة وداعش بنحو 2000 
إرهابي، مضيفا أن 190 عنصرا سوريا 

هربوا إلى أوروبا.
ثــروات  على  لاستحواذ  تركيا  وتسعى 
للمليشيات  دعــمــهــا  خـــال  مــن  لــيــبــيــا 
طرابلس،  على  تسيطر  التي  املسلحة 
صحيفة  نقلت  حيث  ــســاح،  وال بــاملــال 
يف  بــارز  مسؤول  عن  األوســط«  »الشرق 

»قيام  تأكيده  الليبي  الوطني  اجليش 
امليليشيات  بتزويد  يبدو  ما  على  تركيا 
املـــوالـــيـــة حلــكــومــة الـــســـراج بــذخــائــر 
أن  موضحاً  كــبــيــرة«،  بــأعــداد  مدفعية 
مؤخراً  متتلك  تكن  لم  امليليشيات  »هذه 
رمايتها  ــب  ــل وأغ املــدفــعــيــة،  ــر  ــذخــائ ال
سيئ،  بشكل  نة  مخزَّ ألنها  تنفجر،  ال 

وأحياناً من دون صمام تفجير«.
وأشار إلى أن »األتراك زودوا امليليشيات 
بــاملــدفــعــيــة لــلــتــأثــيــر يف املــنــاطــق الــتــي 
وصول  تسهيل  بهدف  اجليش،  حررها 
القذائف إليها، ما يسبب هلع املواطنني، 
خصوصاً بعد أن عجزت امليليشيات عن 
حتقيق أي تقدم ميداني«. وأضاف:«بعد 
هرب  التركية  املدفعية  أطقم  استهداف 

املــدافــع،  على  يعملون  الــذيــن  األتـــراك 
يستعمل  من  هي  امليليشيات  وأصبحت 
هـــذه املــدافــع بــشــكــل عــشــوائــي إليــقــاع 

باملدنيني«. اخلسائر 
تأجيج  مــن  التركية  الــتــدخــات  وتــزيــد 
تشكل  بــاتــت  والــتــي  ليبيا  يف  األوضـــاع 
يف  خاصة  املنطقة  يتهدد  كبيرا  خطرا 
ظل استمرار تدفق املرتزقة واالرهابيني 
اليها يف وقت تزداد فيه مخاطر انتشار 
حكومتي  أن  إلــى  كورونا.يشار  فيروس 
الشرق والوفاق الوطني يف ليبيا اتخذتا 
فيروس  تفشي  ملنع  احترازية  إجــراءات 

املستجد. كورونا 
مساء  العاملية،  الصحة  منظمة  وأعلنت 
حالة  ألـــف   11 نــحــو  تسجيل  األحـــد، 
املستجد  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 
الساعة األخيرة، يف جميع  الـ24  خال 
شخصا.  343 ووفـــاة  الــعــالــم،  أنــحــاء 
املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  وتسبب 
حول  اإلغـــاق«  ــراءات  »إجــ مــن  باملزيد 
الذي جتاوز فيه عدد  الوقت  العالم، يف 

التوقعات. جميع  بالفيروس  املصابني 

 7500 جلب  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيــس   ... املسمــــــاري 
مرتزق سوري للقتال يف صفوف املليشيات اإلرهابية لصد حترير املدن 

الليبية من قبل قوات اجليش الليبي.
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املنوعة

انضمت زوجة رئيـــس وزراء كندا 
جاســـن تـــرودو ووزيـــر الداخلية 
كـــرة قـــدم  األســـترالي، والعـــب 
بنادي تشيلســـي اإلجنليـــزي، إلى 
قوائم املصابـــني بفيروس كورونا.

الشـــخصيات  أبـــرز  بـــني  ومـــن 
املصابة يف أســـتراليا، بيتر داتون، 
وزيـــر الشـــؤون الداخليـــة. وأعلن 
املمثل الســـينمائي، تـــوم هانكس، 
يف أســـتراليا، أنـــه أصيـــب هـــو 
وزوجته ريتا ويلســـون بالفيروس.

وقـــال تـــرودو، إنه ملتـــزم بالعزل 
ملـــدة أســـبوعني بعـــد أن أظهـــر 
اختبـــار إصابـــة زوجتـــه صـــويف 
بالفيـــروس. وأّكـــد مكتـــب رئيس 
الـــوزراء الكندي، جاســـن ترودو، 
الفيـــروس  اختبـــار  نتائـــج  أّن 
زوجتـــه  لـــه  خضعـــت  الـــذي 
وقـــال مكتـــب  إيجابيـــة.  جـــاءت 
رئيس الـــوزراء يف بيـــان: »صويف 
غريغوار تـــرودو خضعت لفحص 
جـــاء  االختبـــار  كوفيـــد19- 

إيجابيـــاً«.
وأعلن وزير الداخلية األســـترالي 
بيتـــر داتـــون أن الفحـــوص أكدت 
إصابتـــه، وأنـــه يخضـــع حلجـــر 
وقـــال  املستشـــفى.  يف  صحـــي 
الوزير النافـــذ يف احلكومة وأحد 
أهـــم واضعي قوانـــني الهجرة يف 
أســـتراليا: »اســـتيقظت من النوم 
هـــذا الصباح مع حـــرارة مرتفعة 
وألم يف احللق، تقضي سياســـات 

الصحـــة يف واليـــة كوينزالند بأن 
يدخـــل أي شـــخص تأتـــي نتائـــج 
فحصـــه إيجابية املستشـــفى وقد 

التزمت باإلرشـــادات«. 
وأكد داتـــون أنه يشـــعر أن حالته 
جيـــدة. وأّكـــد داتون أنـــه يخضع 
املستشـــفى،  حلجـــر صحـــي يف 
بعد أيام من عودته من واشـــنطن 
حيـــث التقى إيفانكا ترامب ووزير 

بار. وليـــام  العدل 

تـــوم  األمريكـــي،  املمثـــل  ودعـــا 
هانكـــس، وزوجته املوضوعان يف 
احلجـــر الصحـــي يف مستشـــفى 
أســـترالي، إلـــى اتبـــاع توصيات 
املختصـــني. وأكـــد الزوجـــان يف 
رســـالة عبـــر وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي أنهما يعيشـــان هذه 
وشـــكرا  بيـــوم،  يومـــاً  املرحلـــة 
يف  بهمـــا  يهتمـــون  الذيـــن  كل 

أســـتراليا.

أغلقت إيطاليا املتاحف واملسارح 
وصـــاالت الســـينما وغيرهـــا من 
أنحـــاء  يف  الترفيهيـــة  األماكـــن 
الباد يف مســـعى ملواجهة انتشار 
فيروس كورونا املستجد، بحسب 
الـــوزراء  رئيـــس  وقعـــه  مرســـوم 

جوزيبـــي كونتـــي األحد.
وجاء يف نص املرســـوم الذي نشر 

علـــى موقع احلكومـــة اإللكتروني 
أنـــه إلـــى جانب العـــزل اإلجباري 
يف  شـــخص  مليـــون   15 بحـــق 
أجزاء واســـعة من شمال إيطاليا 
حتـــى الثالث من مـــارس، أغلقت 
احلكومةكذلك املدارس واملاهي 
يف  الكازينـــو  وصـــاالت  الليليـــة 

أنحـــاء الباد.

بصراحتـــه ولطافتـــه املعهودتني، 
الكبيـــر  الكويتـــي  الفنـــان  وجـــه 
نبيـــل شـــعيل رســـالة مـــن القلب 
للشـــعب الكويتي والعربي عموًما 
العالـــم  يعانيـــه  مـــا  بخصـــوص 
مـــن فيـــروس كورونا، قـــال فيها 
عبـــر فيديـــو نشـــر عبـــر مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي: أريـــد أن 
أقـــول كامـــا كثيـــرا، حـــول مـــا 

أصـــاب عاملنـــا هـــذه األيـــام.
مضيفاً سأكلمكم كمواطن كويتي 
بســـيط يكن كل احلب واالحترام 

مشـــيرا  والوافديـــن،  للكويتيـــني 
إلـــى أن دولـــة الكويـــت اتخـــذت 
عـــدة إجـــراءات مهمـــة ملجابهـــة 
فيروس كورونـــا، حيث وفرت كل 
شـــيء لتلبية احتياجات الســـكان 
هنـــاك  أن  إلـــى  مهيبـــا  كافـــة، 
تطبيقـــا علـــى الهواتـــف يســـمح 
إلـــى  بتوصيـــل كل االحتياجـــات 
املنازل.وختـــم: التزموا املكوث يف 
بيوتكـــم وحافظـــوا علـــى أبنائكم 
وأســـركم، حتـــى ال تصابـــوا بهذا 

اخلبيث. الوبـــاء 

أثـار إعامـي مصـري تفاعـا واسـعا علـى مواقـع التواصـل 
األقمـار  عبـر  تخيليـا  حـوارا  أجـرى  بعدمـا  االجتماعـي، 
حلقـة  خـال  املسـتجد،  كورونـا  فيـروس  مـع  الصناعيـة 

برنامجـه.
»الـكام  برنامـج  خـال  الفيـروس  ـد  جسَّ شـخص  وظهـر 
القرموطـي علـى  الـذي يقدمـه اإلعامـي جابـر  إيـه«  علـى 
سوشـيال  كام  ده  بـاهلل  »أقسـم  قائـًا:  احليـاة،  تلفزيـون 
بتهولـوا  إنتـوا يف مصـر  الليلـة دي،  أنـا مظلـوم يف  ميديـا، 
تانـي«،  كـوم  لوحدهـا  ومصـر  كـوم  كلـه  والعالـم  املواضيـع، 
علـى  التعتيـم  بشـأن  املتداولـة  الشـائعات  إلـى  إشـارة  يف 

مصـر. يف  اإلصابـة  نسـب  ارتفـاع 

مشاهير يف قبضة الكورونا

نبيل شعيل يوجه خطابا مؤثرا حول كورونا

سخرية اعالمي مصري
 من كورونا تثير االنتقاد

وفاة عروسني  بسبب بخار املياه

إغالق صاالت السينما واملسارح 
يف إيطاليا احترازيا

برشلونة يعلق جميع
 أنشطة الفريق األول

اغالق مالهي ديزني طوكيو حتى أبريل عصابة تسرق 15 مليون دوالر يف تشيلي

أعلـــن نادي برشـــلونة اإلســـباني لكـــرة القدم اليـــوم اجلمعـــة تعليق جميع 
أنشـــطة الفريق األول حتى إشـــعار آخـــر بناء على نصيحـــة اجلهاز الطبي 
بالنـــادي، وذلـــك يف ظـــل الوضـــع الراهـــن واملخـــاوف مـــن تزايد انتشـــار 

العـــدوى بفيـــروس كورونا.
وأوضـــح النـــادي أن القـــرار اتخـــذ بعـــد اجتمـــاع عقـــد بني الفريـــق األول 
وخوســـيه ماريـــا بارتوميو رئيس النـــادي والدكتور جاومي بـــادروس رئيس 
كليـــة الطـــب ببرشـــلونة واملســـؤول عن صحـــة العاملـــني بنادي برشـــلونة.
وأشـــار النادي إلى أن الاعبني ســـيطبقوا خطة تدريبيـــة خاصة مبنازلهم 

حتـــت إشـــراف مدربـــي اللياقة على مـــدار األيـــام املقبلة.

)طوكيـــو  ماهـــي  مدينتـــا  أعلنـــت 
ديزني الند( و)طوكيو ديزني ســـي(، 
مـــد قرار اإلغاق حتى أوائل شـــهر 
تفشـــى  الحتـــواء  القـــادم؛  أبريـــل 
يف  املســـتجد  )كورونـــا(  فيـــروس 
اليابـــان، وذلك متشـــيا مـــع مطالب 

احلكومـــة مبنـــع التجمعـــات.
وكان مـــن املقرر إعـــادة فتح مدينتي 
يـــوم 29  املاهـــي املغلقتـــني منـــذ 
فبرايـــر املاضـــي ويـــوم 16 مـــارس 
مـــد  قـــرار  صـــدور  قبـــل  احلالـــي 

إغاقهمـــا.
وجـــاء القـــرار اجلديد من الشـــركة 
املشـــغلة ملدينتـــي املاهي يف أعقاب 
اليابانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  مطالبـــة 

شـــينزو آبى، يـــوم الثاثـــاء املاضي، 
الرياضيـــة  الفعاليـــات  منظمـــي 
فتـــرات  مبـــد  وغيرهـــا  والثقافيـــة 
إلغاء الفعاليات؛ الحتـــواء الفيروس 
ووهـــان  مدينـــة  يف  ظهـــر  الـــذي 
الصينيـــة، وانتشـــر يف العديـــد مـــن 

العالم. بلـــدان 
يذكـــر أنـــه حتـــى اآلن مت تســـجيل 
أكثـــر من 500 حالـــة إصابة مؤكدة 
اليابـــان  يف  )كورونـــا(  بفيـــروس 
بخـــاف 700 حالـــة أخـــرى علـــى 
الســـفينة )داياموند برينسيس( التي 
كانـــت خاضعة للحجـــر الصحي يف 
يوكوهامـــا بالقـــرب مـــن طوكيـــو يف 

شـــهر فبرايـــر املاضي.

قامت عصابة مسلحة بسرقة 
ما يربو علـــى 15 مليون دوالر 
نقـــدا بعـــد مهاجمـــة حـــراس 
األمـــن يف مطـــار بســـانتياجو 

عاصمة تشـــيلي.
املســـلحة  الســـرقة  حدثـــت 
بالتوقيـــت  النهـــار  منتصـــف 
املحلى، حـــني دخلت مجموعة 
من 10 أفراد منطقة الشـــحن 
بينتيـــز(  )ميرينـــو  مطـــار  يف 
الدولـــي، واســـتهدفت ســـيارة 
خاصـــة بشـــركة أمـــن، وفقـــا 
حـــول  الصحفيـــة  للتقاريـــر 
احلادث. وأضافت التقارير أن 
العصابة دخلـــت املنطقة على 
أنهـــا مـــن العاملني يف شـــركة 

)دي إتـــش أل( وذلـــك يف عربة 
حتمل ألوان وشعار شركة نقل 
الطـــرود قبـــل القيـــام بتهديد 
حـــراس األمن وإصابة أحدهم 
أثناء الســـطو املســـلح.وأعلنت 
شـــرطة شـــيلي أنـــه مت خال 
االســـتياء  املســـلح  الســـطو 
علـــى 14 مليون دوالر أمريكي 
ومليون يـــورو، مشـــيرة إلى أن 
العصابـــة رمبـــا قد تكـــون قد 
حصلـــت علـــى معلومـــات من 
داخل شـــركة نقل الطرود مما 
مكنهـــا مـــن االســـتياء علـــى 
األمـــوال يف عمليـــة وصفتهـــا 
الشـــرطة بأنها علـــى قدر عال 

االحترافية. مـــن 

عثـرت األجهـزة األمنيـة مبديريـة أمـن اجليـزة يف مصـر علـى جثتـي 
عروسـن داخـل شـقتهما مبنطقـة منشـأة القناطـر.

واملعاينـة  الفحـص  نتائـج  أثبتـت  مصريـة  إعـالم  وسـائل   وبحسـب 
امليـاه. ببخـار  االختنـاق  نتيجـة  العروسـن  مصـرع 
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الثقافية 

شعر 
سطوةُ املطر والتراب

ســياط مبللة من برق ورعود
وشــمس آيلة الشتعاِل الهجير

يــا عراجني اســتعصت علــى متناول 
األُمنيات

وأشــواكاً تتربص للطفولة احلافية..
تنــوس القناديل بأزقة جذلى

وترفــع عقيرتها بأغاني املوالد ..
هــل للقمــر أن تضيع أتربتها ؟؟
لتطــوي احلواري ألعابها وتنام

وهل للحكايا أن تشيخ على الشفاه؟؟
أ ينقلب الذئــب راعياً للقطيع.

كلما فزعت ســحب السماء
األودية أسارير  إنقبضت 

واشتعلت ألســنة الشيوخ بالدعاء
يا فراشــاً من الشوك والصبر

وســيوفاً من النار والتراب
كثيراً مــا مر الربيع حافيا

بني وهم الدواب
الرياح وأعاصير 

مواعيــد  بــني  مــا  املواســم  لتكبــو 
الصبايا

وأحامهن املؤجلة ...
جفــت دموع الينابيع

ففاضــت اجلرار بأحزانها
وذبلت أوراق األغاني ..

بعثرتهــا   ٍ وأمــان  غائمــة  بأحــام 
املسافات

جتوب العالم فيحاصرنا الشــوق
احلنني ويقتلنا 

يا امرأة نســيت أمومتها على
الشوارع قارعة 

وباتــت حتصــي مــا تبقــى لهــا مــن 
أوهام ..

كلمــا ضيعتنا الدروب وأرقتنا
الليالي

نلوذ بك كصبية يســاقون
إلى مســتقبل غامض

يــا مبعثاً للفــرار وحضنا للملجأ
واملاذ ..

يــا حلماً ســيظل أكبر من تكهن
العرافات

وأشــهى من عناقيد القصائد

المزداوي  ابوالقاسم 

عـــزة كامل املقهور 
أحمـــد  املرهـــف  والفنـــان  الشـــاعر 
احلريـــري.. رأيتـــه أكثـــر مـــن مرة يف 
مكتـــب والدي ببيتنـــا.. قصير القامة، 
يرتـــدي بنطاال من »اجلينـــز« وقميصا 
األســـود  شـــعره  يطلـــق  مشـــجرا، 
الفاحـــم الناعـــم، ولـــه شـــارب مميـــز 
محيـــاه..  تفـــارق  ال  ابتســـامة  يؤطـــر 
باســـما، ضاحكا، وحساســـا..  ودودا، 
ولعـــل هذا احلـــس املرهف جعـــل منه 
صنفـــا آخـــر مـــن البشـــر قريـــب إلى 
أزقـــة  يف  إال  يتنفـــس  ال  املائكـــة.. 
أشـــعاره  منهـــل  القدميـــة،  املدينـــة 
وأغانيـــه، يكتـــب أينمـــا كان حتى على 
أحمـــد  الروثمـــان...  دخانـــه  علبـــة 
كان  كمـــا  كلماتـــه  طـــرز  احلريـــري، 
يطـــرز يف دكاكـــني مدينتـــه العريقـــة.. 
يجلـــس بتـــؤدة.. يدنـــدن وهو ميســـك 
بخيـــوط الفضة واحلريـــر يداعب بها 
أصابعـــه وينســـج بها أجمل األشـــكال 
علـــى قطـــع القمـــاش.. وبقـــدر حنيته 
وبقـــدر  الثمينـــة  اخليـــوط  هـــذه  مـــع 
حنيـــة  بقـــدر  بهجتهـــا،  و  جمالهـــا 
كلماتـــه التـــي يدنـــدن بهـــا بوداعـــة.. 
لتخـــرج مـــن بني شـــفتيه عذبة رقراقة 

كبحـــر طرابلـــس الـــذي خبـــره.
»عرجون فل عشـــيه

شـــميت فيه ايـــام حلوة هنية
منـــن كان بدلة مزينه املنشـــيه
بينـــي وبينـــك كان ليه معاني

عرجـــون فل منن فاح خــــداني
خطـــر عليـــا عمرنا احلقاني«

ياريدي مشي  »آه 
تتفكـــري ماضي مشـــي ياريدي
حلـــن الهوى غنيـــه ليا وعيدي«

»... حلقنـــا الندم يف غيابه
زي الريـــد اللـــي فقد صحابه
الوطن لو فـــارق يطول عذابه

واللـــي فارقه فارق زهـــاه ياعينه
والديـــس وتعدينا

فتنـــا النخل والديـــس واتعدينا
حلقنـــا النـــدم ، ياريتنا ولينا«

ســـمعت والـــدي يحكـــي مـــع صديقـــه 
احلريري عن ركوب املوج، والصيد... 
والبرنقالـــي...  الســـرمتة  عـــن 
يضحـــكان وهما ينســـجان معـــا حكايا 
بطبيعتـــه..  الهـــادئ  طرابلـــس  بحـــر 
يتصـــارع  حينمـــا  الغاضـــب  الثائـــر 
مـــع ريـــاح الشـــتاء وينثـــر لؤلـــؤه على 
ببـــرج  املحاطـــة  الســـوداء  صخـــوره 
بوليلـــة.. ليعـــاود هيجانه مـــن جديد.

اياديهـــم  إلـــى  النظـــر  أســـترق  كنـــت 

أقامـــا.. أيـــادي حتتضـــن  فأجدهـــا 
أو تضغـــط أصابعهـــا على ســـيجارة.. 
اســـتمع إلـــى احلكايـــا التـــي تتخللهـــا 
ضحكاتهـــم، وحـــركات اياديهـــم وهما 
خيـــوط  أو  الشـــباك..  يســـحبان 
صـــورا  إال  أرى  فـــا  »الشـــليف«، 
والوانـــا ورســـومات وكلمات.. وال أرى 
خدوشـــا أو عامـــات... مـــن أين لهم 

بـــكل هـــذه احلكايـــات أتســـاءل؟
مـــا  ســـهارة..  عايشـــن  »عاملوجـــة 

البحـــارة حيـــاة  أصعبهـــا 
نكافـــح  واللمبـــارة...  الشـــبكة  بـــن 

نهـــار ليـــل  جنـــري 
هوبـــا.. هيا يارجال....«

اجللـــوس  يحـــب  ال  احلريـــري  كان 
طويـــا.. ســـرعان ما ينهـــض ويتجول 
يف مكتبـــة والدي.. رأيتـــه يوما يتناول 
روايـــات لنجيـــب محفـــوظ.. وكان من 
بينهـــا »زقاق املدق«.. كبـــرت وقرأتها 
وانـــا اتذكـــر أحمـــد احلريـــري يقـــف 
أمـــام مكتبـــة والـــدي يرتفـــع بجســـده 
علـــى أصابـــع قدميه وهو يقلـــب كتبه.

نفســـه  يجهـــد  احلريـــري  يكـــن  لـــم 
تخـــرج  كلماتـــه  كانـــت  يكتـــب..  وهـــو 
دخانـــه..  ينفـــث  كمـــا  حنجرتـــه  مـــن 
سلســـلة.. ناعمـــة.. بســـيطة.. لكنهـــا 
األلـــم  حتمـــل  زاخـــرة..  عميقـــة.. 
الغربة  الفرح واحلـــزن..  والســـعادة.. 
احاســـيس  مـــن  تخـــرج  والوطـــن.. 
مكثفـــة مصدرهـــا بلده الذي عشـــقه.
نطيـــر...  نســـمة  فـــوق  تؤمرينـــي  »لـــو 

تنيـــر جنـــوم  حزمـــة  وجنيبلـــك 
يـــا  لإلنســـان..  احلـــب  طريـــق  تضـــوي 

خيـــر« ترابـــك  وتـــزرع  ليبيـــا 
كتـــب ألـــف أغنيـــة.. تغنـــى بها ســـام 
وأحمـــد  رشـــيد،  محمـــد  و  قـــدري، 
ســـامي، وخالد ســـعيد وراســـم فخري 
وغيرهـــم... أعـــد البرامـــج اإلذاعيـــة 

يف  شـــخصيات  اكتشـــف  وقدمهـــا.. 
واإلذاعـــة  والتمثيـــل  الغنـــاء  عالـــم 
لهـــم  وكتـــب  شـــجعهم  والصحافـــة.. 
ولـــم  الشـــهرة..  طريـــق  لهـــم  ومهـــد 
ثـــاث  إال  يصـــدر  لـــم  لهـــا..  يســـعى 
دواويـــن.. والبقية ما تـــزال بني دفتي 
منهـــا  والكثيـــر  وأوراقـــه..  كراريســـه 
صـــدره..  يف  تعتمـــل  يانعـــة  ماتـــزال 
لـــم يعـــد يقوى علـــى اإلمســـاك بالقلم 
وخطهـــا يف كلمـــات مكتوبة... نســـتمع 
كتبهـــا  التـــي  األغانـــي  تلـــك  لـــكل 
وننســـبها للمتغنـــني بهـــا وال نتذكـــره.. 

وهـــو مبـــدع كلماتهـــا.
»منديلهـــا الـــوردي.. تذكارها عندي
وين ننشـــد عليهـــا.. يتنهد يف يدي

منديلهـــا من عـــام.. جاني هدية حب
ورســـمت فيه أحالم.. بيهـــا كبر القلب

مـــن  والهجـــر  األقســـام..  حكمـــة  مـــن 
ذنـــب غيـــر 

واملنديل وقعدت 
ســـاهر معاه الليل
من ننشـــده عليها

يتنهـــد يف يدي«
كان  فيهـــا  رأيتـــه  مـــرة  آخـــر  أتذكـــر 
يف مكتـــب والـــدي يف الظهـــرة.. جـــاء 
مهمومـــا.. يحمـــل حزنا علـــى كتفيه.. 
دخانـــه يطل مـــن قميصـــه املزركش.. 
يف  اللمعـــان  وخبـــا  جســـده  وهـــن 
عينيـــه.. جـــاء يشـــتكي مـــن صحفـــي 
كان  كتبـــه..  مقـــال  عليـــه يف  متـــادى 
بالصحيفـــة  مـــد  وحزينـــا..  متأثـــرا 
لوالـــدي ولـــم يتحـــدث كثيـــرا.. وكأنه 
يلقـــي بهمه إلـــى صديقـــه ويطلب منه 
أن يحميـــه مـــن وخـــز تلـــك الكلمـــات 
تـــراث  حقيقتهـــا  يف  طالـــت  التـــي 
طرابلس واســـتهزأت بـــه.. كان والدي 
إال  قـــوة  وال  حـــول  »ال  ويـــردد  يقـــرأ 
بـــاهلل«.. ولـــم يطفـــئ والـــدي غضبـــه 

يف ذلـــك اليـــوم حتـــى أعـــد إخطـــارا 
للصحفـــي، ســـطر فيـــه بقلمـــه تعريفا 
ألحمـــد احلريـــري ودوره يف الثقافـــة 
الليبيـــة.. ثـــم ختمـــه بتحذيـــر عنيف، 
وطالب منـــه اإلعتـــذار العلني.. رأيت 
حينها أســـارير احلريري تنفرج وهمه 
املكثـــف يـــذوب.. وابتســـامته تعـــود.. 
مع نظـــرة عرفـــان وود لصديقه الذي 

فورا. أزره  شـــد 
لم متض ســـوى أيـــام قليلـــة حتى جاء 
الصحفـــي إلـــى املكتـــب وهـــو خجل.. 
لـــم  وأعتـــذر..  احلريـــري  رأس  قبـــل 
ذلـــك..  مـــن  أكثـــر  يطلـــب احلريـــري 
الفنـــان  بـــروح  األمـــر  مـــع  تعامـــل 
أتذكـــر  لكننـــي  الشـــاعر..  وبتســـامح 
جيـــدا أنـــه قال لـــه.. ليس مـــن حقك 
أن  طرابلـــس  علـــى  ضيـــف  وأنـــت 
تســـتهزأ بتراثهـــا الذي يصعـــب عليك 
– علـــى ما يبـــدو- تذوقـــه.. نظر الّي 

فأبتســـم..
»تنشـــدني ع الصحـــه اهلل يهنيك

خطرنـــا  وشـــن  قصـــدك  شـــنهو  لكـــن 
عليـــك

طـــال  ان  بعـــد  جابـــك  اللـــي  هـــو  شـــن 
ك غيبـــا

قلـــت علينـــا حبابك عايـــش بينا و بيك
عالـــي  قـــدرك  و  مجافينـــا  كنـــت  مـــش 

علينـــا
نســـيت ايام شـــقينا ويـــن كنا نبيك«

الشـــباك  ملقـــي  احلريـــري..  أيهـــا 
باخليـــر...  تنـــؤ  وهـــي  وجامعهـــا 
مامـــس خيوط الفضـــة واحلرير دون 
أن يكـــون يف جيبك إال بضعة دنانير.. 
نســـاج الكلمات واألغاني والســـيناريو 
يـــا  »األســـية«..  حّمـــال  والبرامـــج.. 
حقوقـــه..  أبســـط  نوفـــه  لـــم  مـــن 
فعـــاش بأنفـــة »والد املدينـــة«.. يا من 
بخســـناك حقـــك ولم نذكـــر حتى إنك 
كاتـــب أجمـــل الكلمـــات واألغاني.. يا 
مـــن لم نحفـــظ لـــك حقوقك بالنشـــر 
والتوزيـــع.. يـــا مـــن ال يعرفـــك طلبـــة 
يـــا  اليـــوم..  معلمـــي  وال  مدارســـنا 
الصبـــور  أيهـــا  طرابلـــس..  حريـــري 
يكفـــي أن مدينتـــك  علـــى جحودنـــا.. 
تعرفـــك.. وحتبـــك.. ألنـــك تغنيت لها 

. بها و
»حطيتـــك ياشـــمس يف كفي... ورســـمت 

ير و مشا
وقلتلهـــم بنعيـــش.. ال حرير وال ريش

الدرويش!! سموني 
غلطـــة واحـــدة تكلـــف عمـــرك.. يـــا تايه 

ياغريـــب.
دنيا هات وهات... ويعيشـــوا الباشـــوات

احلوات!!« وميوت.. 

احلريري  قريب إلى املالئكة
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي ــ 
مهدد  الــقــدم  لكرة  الليبي  املنتخب  بــات 
غينيا  مواجهة  يف  العبيه  أهــم  بفقدان 
االستوائية يف التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس األمم األفريقية 2021 بالكاميرون.
بأن  ليبية  صحفية  تقارير  أكــدت  حيث 
الاعب أحمد بن علي جنم فريق كروتوني 
اإليطالي سوف يغيب عن معسكر املنتخب 
املتخذة  الوقائية  اإلجــراءات  بسبب  وذلك 

يف إيطاليا حلد من أنتشار وباء كورونا .

يغيب  قد  الاعب  بأن  التقارير  وأضافت 
عن مواجهة غينيا االستوائية أيضا املقررة 
من شهر  والعشرين  اخلامس  تقام يف  أن 
مارس اجلاري حيث صدر قرار يف إيطاليا 
الباد سوف يخضع  يغادر  أي العب  بأن 

لعزل الصحي ملدة أسبوعني .
ويحتل فرسان املتوسط الترتيب الثالث يف 
املجموعة العاشرة برصيد ثاث نقاط بعد 
أمام  االولــي  أن خاض مباراتني خسر يف 

تونس وفاز يف الثانية على تنزانيا.

كورونا .. تهدد مشاركة أحمد بن علي مع منتخب ليبيا

ـــ االسبوع الليبي ــ 
والرياضة  الشباب  هيئة  قــدمــت 
يترأسها  والــتــي  الــوفــاق  بحكومة 
الدكتور بشير القنطري دعم مادي 
إلي االحتاد الليبي لكرة القدم من 
يف  الوطني  املنتخب  مشاركة  أجل 
املحليني  لاعبني  أفريقيا  بطولة 
التي ستقام الكاميرون خال الفترة 

من 4 وحتى 25 أبريل القادم.
عبد  برئاسة  الكرة  أحتاد  ويعيش 

مالية  ــة  أزمـ الــشــلــمــانــي  احلــكــيــم 
املنتخبات  مشاركة  تهدد  خانقة 
الوطنية يف االستحقاقات القادمة 
متر  التي  الــظــروف  نتيجة  وذلــك 
وجه  الشلماني  وكــان  الباد.  بها 
شكره إلي هيئة الشباب والرياضة 
ــاق عــلــى دعــمــهــا  ــوفـ بــحــكــومــة الـ
لاحتاد الكرة مؤكداً يف تصريحات 
ــه ســيــكــشــف عن  ــأن تــلــفــزيــونــيــة ب
أسماء اجلهات احلكومية األخرى 

مادي  أي دعم  تقدم  التي رفضت 
ملنتخبات الوطنية .

تونس  يف  الليبي  املنتخب  ويستعد 
لــلــمــشــاركــة يف بــطــولــة أفــريــقــيــا 
ــتــي ستقام  ال املــحــلــيــني  لــاعــبــني 
أوقعت  القرعة  وكانت  الكاميرون 
املجموعة  يف  املــتــوســط  ــرســان  ف
منتخبات  تــضــم  ــي  ــت ال ــة،  ــي ــان ــث ال
والكونغو  الدميقراطية  الكونغو 

برازافيل والنيجر 

ـــ االسبوع الليبي ــ 
أعلن االحتاد الليبي لكرة القدم إيقاف 
كافة املنافسات الرياضية يف الباد ملدة 
أسبوعني خوفا من تفشي وباء كورونا .
تتوقف  سوف  التي  املنافسات  وتشمل 
تشرف  التي  السنية  الفئات  بطوالت 
الفرعية يف طرابلس  عليها االحتــادات 
و مصراتة وبنغازي وسبها وطبرق وذلك 
يف ظل عدم انطاق مسابقتي الدوري 
الثانية  ــدرجــتــني  ال ودوري  والـــكـــأس 

والثالثة.
 وتأتي هذه اإلجراءات يف مجابهة مرض 
وصوله  عدم  وضمان  املستجد  كورونا 
إلى ليبيا وكانت  احلكومة الليبية أكدت 
الباد  وأن  السيطرة  حتت  الوضع  أن 
لم تسجل أي حالة إصابة باملرض، وأن 
اإلجراءات املتخذة احترازية ملنع وصول 

املرض إلى ليبيا.

ـــ االسبوع الليبي ــ 
أوقف نادي النصر الليبي رسمياً جميع النشاطات 
تدريباته  مقر  يف  متــارس  كانت  التي  الرياضية 
كإجراء  بنغازي  مبدنية  البركة  مبنقطة  مبقره 

احترازي من وباء كورونا.
بياناً  السبت  اليوم  مساء  الليبي  النادي  وأصدر 
رسمياً مت نشره عبر الصفحة الرسمية جاء فيه 
إشعار  حتى  الرياضي  النشاط  إيقاف  مت  بأنه 
آخر باإلضافة إلى منع التجمعات داخل النادي 
على  حفاظا  احــتــرازي  كــإجــراء  ــك  وذل واملقهى 

صحة الرياضيني واألطقم الفنية واإلدارية.
وكان االحتاد الليبي لكرة القدم أعلن إيقاف كافة 
أسبوعني  ملــدة  الباد  يف  الرياضية  املنافسات 

خوفا من تفشي وباء كورونا 
بطوالت  تتوقف  سوف  التي  املنافسات  وتشمل 
االحتــادات  عليها  تشرف  التي  السنية  الفئات 
الفرعية يف طرابلس و مصراتة وبنغازي وسبها 
مسابقتي  انطاق  عــدم  ظل  يف  وذلــك  وطبرق 
الدوري والكأس ودوري الدرجتني الثانية والثالثة.
وتأتي هذه اإلجراءات يف مجابهة مرض كورونا 

وكانت  ليبيا  إلى  املستجد وضمان عدم وصوله 
احلكومة الليبية أكدت أن الوضع حتت السيطرة 
باملرض،  إصابة  حالة  أي  تسجل  لم  الباد  وأن 
وصول  ملنع  احترازية  املتخذة  اإلجـــراءات  وأن 

املرض إلى ليبي .

انفراج يف أزمة منتخب ليبيا للمحليني املالية

نادي النصر الليبي يعلق نشاطه الرياضي احتاد الكرة الليبي يعلق كافة املنافسات الرياضية

ـــ االسبوع الليبي ــ 
غدا  القدم  لكرة  االفريقي  االحتــاد  يحسم 
ــد مــوقــفــه الــنــهــائــي مــن بــطــولــة األمم  األحـ
اإلفريقية للمحليني املقرر إقامتها بالكاميرون 

خال شهر أبريل املقبل .
تقرير  الــكــاف  ملسؤولي  يصل  ســوف  حيث 
جلان التفتيش التابعة ملنظمة الصحة العاملية 

بالقارة  وذلك يف ظل تفشي فيروس كورونا 
األفريقية.

وكان االحتاد االفريقي أكد قبل أيام يف بأن 
املنتخب  فيها  يشارك  التي  املحليني  بطولة 
الليبي سوف تقوم يف موعدها خال الفترة 
من 4 وحتى 25 أبريل القادم ولكن قد تقام 

خلف أبواب مغلقة.

بــأنــه من  تــقــاريــر صحفية  أكـــدت  يف حــني 
موعدها  يف  الــبــطــولــة  تــقــام  أن  املستبعد 
ــه  أرواق داخــل  أجتــاه  هناك  ــأن  وب الرسمي 
وكانت   . البطولة  إلغاء  أو  بتأجيل  الكاف 
القرعة أوقعت فرسان املتوسط يف املجموعة 
الكونغو  مــنــتــخــبــات  تــضــم  ــي  ــت ال الــثــانــيــة، 

الدميقراطية والكونغو برازافيل والنيجر 

الكاف يحسم موقفه النهائي من تنظيم بطولة الشان
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي   
أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية بحكومة 
الوفاق عن حزمة من اإلجراءات التنفيذية والتدابير 
كورونا  فيروس  انتشار  ملواجهة  والوقائية  االحترازية 

الذي ضرب معظم البلدان يف العالم .
حني أعلنت الهيئة يف بيان رسمي نشر عبر الصفحة 
الرسمية عن إيقاف كل األنشطة الرياضية، والشبابية 
ومسابقات  وجتمعات  ومهرجانات  تــظــاهــرات  مــن 
وتبعاتها،  تنوعها  وبكافة  أي مسمى  ومباريات، حتت 

سواء كان وديا أو رسميا، محليا أو خارجيا. ،
كما قررت الهيئة تأجيل كافة األحداث الرياضية على 
ومباريات  تظاهرات  من  واخلارجي  املحلي  املستوي 
رياضية والتنسيق يف ذلك مع األندية الرياضية ومراكز 

الشباب واالحتادات الرياضية كا فيما يخصه .
والصاالت  والساحات  املاعب  جميع  تقررغلق  كما 
سامة  على  حفاظا  املــنــاشــط،  لكافة  املخصصة 

املواطن الليبي.

 هيئة الشباب والرياضة 
تعلن عن إجراءات حازمة 

ملواجهة كورونا

نادي األهلي بنغازي ينظم حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

الليبي    ـــ االسبوع 
وجه الدولي الليبي سند الورفلي مدافع فريق 
الرجاء املغربي لكرة القدم رسالة مؤثرة بعد 
معظم  إيقاف  يف  وتسببه  كورونا  وباء  تفشي 
من  والعديد  والعربية  األوروبــيــة  الــدوريــات 

. الرياضية  املسابقات 
ــال الــورفــلــي عــبــر حــســابــه عــلــى مــوقــع  ــ وق
الـــوطـــن احلــبــيــب،  ــي يف  ــوك:«أعــزائ ــســب ــي ف
عامة،  القدم  كرة  وجماهير  واملغرب،  ليبيا 

أحدثكم  لكنني  قــدم،  كرة  كاعب  عرفتوني 
اآلن كإنسان ومواطن، يف هذه الظروف التي 
باالعتناء  أخرى  مرة  أذكركم  حالًيا  نشهدها، 
بأنفسكم، وااللتزام باتباع التعليمات الصادرة 
عن السلطات الرسمية لذا أوصيكم باملكوث، 
اللصيق  ــكــاك،  االحــت وجتــنــب  مــنــازلــكــم،  يف 
أمل  على  اإلمكان،  قدر  العامة،  األماكن  يف 
اهلل  حفظ  يف  دمتم  اهلل،  بعون  قريب  لقاء 

ورعايته«..

ـــ االسبوع الليبي   
 تأهل فريق الترجي إلى دور ربع 
النهائي من كأس تونس لكرة القدم 
املرسى  مستقبل  على  ــوزه  ف بعد 
التي  املباراة  يف  رد،  دون  بهدفني 
أُقيمت مساء  األحد مبلعب عبد 

ــدون حضور  الــعــزيــز الــشــتــيــوي بـ
اجلمهور  وشهدت املباراة مشاركة 
منذ  الهوني  الليبي حمدو  الدولي 
وقاد  املــبــاراة  يف  االولــي  الدقيقة 
الهدفني  بصناعة  للفوز  فريقه 
بن  الــرؤوف  اللذان سجلهما عبد 

غيث يف الدقيقتني 31 من ضربة 
جزاء و90. ويسعي الترجي للفوز 
بعد  املــوســم  هــذا  محلية  بثاثية 
أفريقيا  أبطال  دوري  من  اخلروج 
أمام الزمالك وهي الدوري وكأس 

و السوبر.

الورفلي ... ابقوا مبنازلكم 
سوف نلتقي قريباً يف امللعب

الهوني يقود الترجي للتأهل إلي 
ربع النهائي كأس تونس

ـــ االسبوع الليبي   
لكرة  األول  الفريق  مباراة  تأجيل  املصري  األهلي  نادي  أعلن 
النجم  اعتزال  مباراة  يف  وذلك  السعودي  الهال  أمام  القدم 
الثامن  تقام يف  أن  لها  والتي كان مقرر  التائب،  الليبي طارق 
والعشرين من شهر مارس اجلاري يف الرياض وذلك للوقاية 

من تفشي فيروس كورونا بحسب تقارير صحفية مصرية.
بتعليق  قاما  والسعودية  مصر  يف  الرياضة  وزارتـــي  وكانت 
النشاط الرياضي يف البلدين ملدة شهر كإجراء احترازي بسبب 
كورونا ،وأكدت تقارير صحفية بأنه سيتم حتديد موعد جديدة 

للمباراة التي تأجلت للمرة الثانية .
غرار  على  السعودية  الكرة  جنوم  مشاركة  املباراة  وستشهد 
محمد الدعيع وياسر القحطاني واسامة هوساوي يف حني لن 

يكون هناك دعوة ألي جنم أوروبي أوالعاملي .
الهال السعودي عام 2006 حتى 2009  التائب مع  ولعب 

وخاض 55مباراة سجلها خالها 15 هدفاً.

ـــ االسبوع الليبي   
ــازي عبر  ــغ ــن نــظــم نــــادي األهـــلـــي ب
صفحته الرسمية حملة توعية للوقاية 
فيديو  من خال  كورونا  فيروس  من 
قام املركز اإلعامي بالنادي بإنتاجه 
يوضح من خاله كيفية انتشار الوباء 

وطرق الوقاية منه.
ــى من  وتــعــد هــذه احلملة هــي األولـ
الليبية  األندية  مستوى  على  نوعها 
من أجل توعية املواطن يف الباد من 
معظم  الــذي ضــرب  الــوبــاء  مخاطر 
بلدان العالم.وكان احتاد الكرة املحلي 
أعلن  الشلماني  عبداحلكيم  برئاسة 
التنفيذية  اإلجــراءات  من  حزمة  عن 

والــتــدابــيــر االحــتــرازيــة والــوقــائــيــة 
ــا و  ملــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس كــورون
من  ليبيا  ــى  إل وصــولــه  عــدم  ضمان 
خال إيقاف كل األنشطة الرياضية، 

والشبابية من تظاهرات ومهرجانات 
وجتمعات ومسابقات ومباريات، حتت 
وتبعاتها،  تنوعها  وبكافة  مسمى  أي 
أو  محليا  رسميا،  أو  وديا  كان  سواء 

الليبية  احلــكــومــة  وكــانــت  خــارجــيــا. 
أكدت أن الوضع حتت السيطرة وأن 
إصابة  حــالــة  أي  تسجل  لــم  الــبــاد 

بفيروس كورونا.

تأجيل مهرجان اعتزال التائب بسبب كورونا
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املرصدأخر االسبوع 

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

صيد الثعابني ..  
مهمة رجال اإلطفاء 

يف تايالند 

علـــى الرغم مـــن خطورة مهـــام إطفاء 
يف  اإلطفـــاء  رجـــال  فـــإن  احلرائـــق، 
العاصمـــة التايانديـــة بانكوك يكلفون 
بالقيـــام مبهـــام ال تقـــل خطـــورة وهي 

الثعابني. اصطيـــاد 
يقـــول فينيـــو فوكبينيـــو )50 عامـــاً( 
وهـــو رجـــل إطفـــاء يعمـــل يف بانكوك، 
»كنـــت يف الســـابق أخشـــى الثعابـــني، 
ولكـــن أصبـــح اصطيادهـــا جـــزءاً من 

الوظيفيـــة اآلن«. مهامـــي 
ويوضـــح أن عام 2019 شـــهد حوالي 
يف  املواطنـــني  مـــن  بـــاغ  ألـــف   33
بانكـــوك عـــن وجـــود ثعبـــان بالقـــرب 
منهم، مشـــيراً إلـــى أنـــه باملقارنة كان 
عـــدد الباغـــات عـــن نشـــوب حرائق 

فقط. باملئـــات 
ويف صبـــاح أحـــد أيـــام شـــهر فبرايـــر 
لنـــداء  فينيـــو  اســـتجاب  املنصـــرم، 
اســـتغاثة جـــاء مـــن منـــزل بالقرب من 
مركـــز اإلطفاء الـــذي يعمل بـــه، وكان 
املتصـــل يســـتغيث مـــن وجـــود ثعبـــان 

مبنزلـــه.
ويقـــول صاحـــب املنـــزل الـــذي جاءت 
ثيـــرات  ويدعـــى  االســـتغاثة  منـــه 
ســـارع  فينيـــو  إن  نافافيفاتســـاكول، 
إلنقـــاذه نحو عشـــر مـــرات حتى اآلن، 
حيث إن الثعابني تغـــزو الفناء اخللفي 

ملنزلـــه باســـتمرار.
ويوضـــح فينيـــو أن الثعابـــني تزحـــف 
بشـــكل منتظـــم إلـــى باحـــات منـــازل 
جتـــاور أراضـــي زراعيـــة تعيـــش فيها 

نباتـــات تعـــد مـــأوى للثعابـــني.
الرئيســـي  »الســـبب  فينيـــو  ويقـــول 
لدخـــول األفاعـــي منـــازل النـــاس هو 

الطعـــام«. عـــن  البحـــث 

فنانة إيطالية حتيي حفلة افتراضية عبر انستغرام
الثاثاء  نانيني  جانا  الشهيرة  اإليطالية  املغنية  أعلنت 
إقامة حفلة موسيقية افتراضية من منزلها ملكافحة »العزلة« 
الناجمة عن تدابير السامة التي قررتها السلطات للقضاء 

على انتشار فيروس كورونا اجلديد )كوفيد19-(.
هذا  مع  الرهيب  »األمــر  »إنستغرام«:  عبر  املغنية  وقالت 
الفيروس هو شعور العزلة، يجب على كل واحد منا أن يضع 
يف تصرف املجتمع شيئا يتميز به. أنا يف ميانو وأريد أن 
أبث عبر االنترنت أغاني روك لكي نشعر جميعا بأننا أقرب 

من بعضنا البعض وبأمان«، وفق ما نقلت »يورونيوز«.
نانيني البالغة من العمر 65 عاما، مشهورة جداً يف إيطاليا، 
من  أكثر  على  املمتدة  الفنية  أصــدرت خال مسيرتها  وقد 

أربعني عاما حوالي ثاثني ألبوما.
يف  املستخدمة  اإلجــراءات  »سنعتمد  تقول:  املغنية  وتابعت 
قصارى  وسنبذل  االنترنت،  عبر  الــدروس  لتوفير  املــدارس 

جهدنا لنتجاوز معا هذه املرحلة العصيبة«.
وختمت رسالتها »أنتظركم اخلميس عند الساعة الرابعة من 

بعد الظهر«.
ومنعت احلكومة اإليطالية التجمعات واحلفات املوسيقية، 
وأغلقت دور السينما وحظرت املآمت حتى الثالث من أبريل، 
يف محاولة للجم انتشار الفيروس، الذي أصاب تسعة آالف 

شخص وتسبب بوفاة 463 وفق آخر حصيلة رسمية.


