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يف وقت مبكر من تاريخ االنسانية املتقلب االطوار 
انسانية  كقيمة  العمل  بــن  الــعــاقــة  ..شــهــدت 
واخاقية وبن املوارد ورأس املال إنفصاما أبديا 
املــحــاوالت الشجاعة  ال لقاء بعده برغم توالي 

عبر التاريخ العادة التوازن للمعادلة املختلة ..
القوة الوحشية للحضارة ماكانت لتتحقق اال 
يف ظل هذا االنفصام املؤلم الذي وضع املسيرة 
على سكتي قطار متوازيتن متجانبتن  ..هكذا 
حتالف رأس املال والعقل بعيدا عن رقابة احلس 
الفطري بالعدالة واحلق وبقية القيم االنسانية 
..تواترت الفتوحات الفكرية والكشوفات العلمية 
يف متواليات بطيئة حتى اشرق عصرنا احلديث 
الهائلة يف حقل  التقنية  بـــاالجنـــازات  احلــافــل 
االتـــصـــاالت واملــعــلــومــاتــيــة وغــــزو الــفــضــاء وحــل 

شيفرة اخلارطة الوراثية ..
كــل هـــذه اخلــطــوات الــواثــقــة نحو قمة سيطرة 
الــكــائــن الــبــشــري عــلــى كــوكــبــه ومــصــيــره كــانــت 
تتحقق بعيدا عن الضمير واحلــس االخاقي 
االنساني الذي شكلته مراحل ما قبل ديكتاتورية 
العقل ومفاهيمه ومبادئه الصماء برغم ادعاءها 

املوضوعية والبرهان القائم على الشك ..
وهــتــك ســجــف غموض  بالسيطرة  االحـــســـاس 
الطبيعة واحلـــيـــاة ، الــــذي كـــان قــد فـــرض على 
اساف مخلوق احلداثة ومابعد احلداثة عبادة 
وكل  والبراكن  والبرق  والرعد  والقمر  الشمس 
مظاهرالوجود املخيفة ..هو ما اطلق العنان لكل 
طاقة التوحش والدموية وأغرق التاريخ احلديث 
ــربـــري ذهــب  ــهـــات واقـــتـــتـــال بـ يف حـــــروب ومـــواجـ
ضحيته مئات املاين ، غير الكوارث التي طالت 
النظام البيئي وتسببت يف االحتباس احلــراري 
وزيادة نسبة التلوث وأخيرا نشر االوبئة مجهولة 

املصدر وغير معروفة السلسلة اجلينية .. 
الفناء  البشري يحدق يف وجــه  اليوم واجلنس 
نتيجة الرعب من املــوت االســـود اجلديد الذي 
كــورونــا  فــايــروس  انطلق مــن عقاله متمثا يف 
» كوفيد 19  »..تستحق هــذه املحطة – ان لم 
تكن محطة النهاية – ان تكون مناسبة ملراجعة 
مسيرة احلضارة يف متظهرها االخير ، املتهم وفق 
فرضيات عدة باملسؤولية عن هذا الباء اللعن 
..فثمة  برمته  اإلنساني  بالوجود  يحيق  الــذي 
الــفــايــروس مخلق يف معامل  تــقــول ان  فرضية 
سرية ومت تسريبه قصدا لغرض التخفيف من 
الزحام البشري الــذي لم تعد املــوارد الطبيعية 
تغطي  االزرق  الـــكـــوكـــب  ظــهــر  عــلــى  املــــحــــدودة 
اخــرى منسوبة لعدد من  ..فرضية  احتياجاته 
علماء » ناسا« تشبه الى حد كبير قصص افام 
اخليال العلمي التي تنتجها هوليوود  بتقنيات 
عينات  أن  ..تــقــول  مبهرة  وسيناريوهات  عالية 
كوكب  من  االمريكية  الفضاء  وكالة  احضرتها 
املريخ قد تكون احتوت  على نوع من احلياة هي 
أصل الفايروس املرعب الذي يقول العلماء من 
اهــل االختصاص انــه ال يتأثر بتبدل الفصول 
املنشأ  الــفــايــروســات ذات  واملــنــاخ بعكس معظم 

االرضي..
ــة وصـــوابـــيـــة هــاتــن  ــاهــ بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن وجــ
األخــرى  الفرضيات  من  وغيرهما  الفرضيتن 
التي تتناولها مساهمات املهتمن ، فإن مسؤولية 
 ، التاريخية  الكارثة  البشري عن هــذه  العنصر 
 .. بالقرائن واالدلـــة  مسؤولية مباشرة مبرهنة 
واذا جنا اجلنس البشري من هذه احلماقة فهو 
بكل تأكيد ملزم بإعادة فحص االساسات التي 

نهضت عليها فكرته عن التقدم واحلضارة ..

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة
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مدير التحرير

فرصة أخرى ...
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اإلقــلــيــمــي ملنظمة  املــكــتــب  مــديــر  حـــذر 
أحمد  املتوسط  لشرق  العاملية  الصحة 
السكانية  الفئات  تعرض  من   ، املنظري 
داخليا  النازحني  السكان  مثل  الضعيفة، 
خلطر  ليبيا  يف  والالجئني،  واملهاجرين 
اإلصابة باملرض بسبب اإلتاحة املحدودة 
املرض  عن  واملعلومات  الصحية  للرعاية 

واألوضاع املعيشية املتدهورة.
اإلقــلــيــمــي ملنظمة  املــكــتــب  مــديــر  وأكـــد 

الــصــحــة الــعــاملــيــة لــشــرق املــتــوســط ،يف 
مع  وبــالــتــعــاون  ،أنــهــم  األســبــوعــي  بيانه 
ووزارة  األمراض  ملكافحة  الوطني  املركز 
القطاع  املنظمة وشركاء  الصحة، حددت 
أولوية  ذات  تقنية  مجاالت  ستة  الصحي 
من  البلد  متكني  بهدف  العاجل،  للدعم 
الكشف عن مرض كورونا واالستجابة له 

بشكل أفضل.
الترصد  تعزيز  املــجــاالت:  هــذه  وتشمل 

الـــوطـــنـــي لــــأمــــراض، وتـــعـــزيـــز فــرق 
الصعيد  عــلــى  الــســريــعــة  ــة  ــجــاب االســت
ــبــار  ــتــحــري واالخــت ــم ال ــقــطــري، ودعــ ال
ــقــدرة  ــقــاط الـــدخـــول، وحتــســني ال يف ن
الصحية  املعلومات  وزيـــادة  املختبرية، 
للعزل  أقسام  إنشاء  ودعــم  والــتــواصــل، 
للحجر  ومناطق  محددة  مستشفيات  يف 
بحسب  ــول؛  ــدخـ الـ ــقــاط  ن يف  الــصــحــي 

العاملية. الصحة  منظمة 

باحلكومة  الــصــحــة  وزارة  ــاشــرت  ب
ــي  ــســاعــات األولـ ــالل ال الــلــيــبــيــة، خـ
ــوم اجلــمــعــة، بــإرســال  ــي مــن فــجــر ال
فيروس  ملجابهة  الوقائية  املستلزمات 
ــة بــفــرق الــرصــد  ــاصـ ــا »اخلـ ــورونـ كـ
والتقصي واالستجابة السريعة« لعدد 

»اجلغبوب  مــن  بــدايــة  بلدية   »17«
وطبرق ودرنه والقبه والبرق وشحات 
ــرج  ــل واملـ والــبــيــضــاء وســاحــل اجلــب
وزويتينه  وقمينس  العبيد  وجــردس 
ــوق وخــلــيــج الــســدرة  ــا وســل ــي وأجــداب

وجخرة وصوآل إلى سرت.

بــالــوزارة،  اإلعـــالم  إدارة  وأوضــحــت 
وزارة  مـــن  املـــشـــرفـــة  ــة  ــجــن ــل ال أن 
الصحة أكدت أنه سيتم إرسال كافة 
البلديات  لباقي  الوقائية  املستلزمات 
التي لم تستلم ابتداء من يوم السبت 

القادم.

باشرت الغرفة األمنية املشتركة 
ــس،  ــي ــا، أمــــس اخلــم ــ ــي ــ ــداب أجــ
مديرية  مدير  برئاسة  مهامها 
الشكري  ونــيــس  أجــدابــيــا  أمــن 
الداخلية  وزير  تعليمات  لتنفيذ 
بــاحلــكــومــة الــلــيــبــيــة إبــراهــيــم 
فرعية  كلجنة  بالعمل  بوشناف، 

كورونا. وباء  ملكافحة 
ــد الــشــكــري، عــلــى ضــرورة  وأكـ
ــة  اإلداريـ األعــمــال  جميع  ــرك  ت
للميادين،  ــاه  واإلجتــ واملــكــاتــب 
والضرب بيد من حديد والتنفيذ 
إغالق  لقرار  والــفــوري  احلــازم 
واستمرار  املدينة،  مداخل  كافة 

مــحــاربــة أوكـــار الــفــســاد داخــل 
ــار  ــاخلــصــوص أوكـ ــة، وب ــن ــدي امل
كونها  الشرعية،  غير  الهجرة 
وبأعداد  صحية  غير  جتمعات 
كبيرة، وهي بؤره خطيرة لتجمع 

األوبئة واألمراض.
املواطنني  الــشــكــري،  دعــا  كما 

بااللتزام الكامل بحظر التجول، 
أجدابيا  أمن  مديرية  أن  مؤكدا 
تــتــهــاون يف ســالمــة وصحة  لــن 
وأن  ــة،  ــنـ ــديـ املـ يف  ــنـــني  ــواطـ املـ
باملدينة  االحترازيه  اإلجــراءات 
ستكون صارمة وذلك حلساسية 

للمدينة. اجلغريف  املوقع 

الصحية  وامللحقية  الليبية  السفارة  قامت 
لـــدي املــمــلــكــة األردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة بــقــرار 
وأزمــات  طــوارئ  جلنة  بتكوين  السفير  من 
املقيمة  الليبية  للجالية  وتقصي  وحــصــر 
فيروس  ضد  لوقايتهم  بالكامل  األردن  يف 

املستجد. كورونا 
وقـــد مت إعـــطـــاؤهـــم كـــل مـــا يــلــزمــهــم من 
والكمامات  الصحية  الوقاية  مستلزمات 

التعقيم. ومواد  والقفازات 

كما مت توزيع قيمة مالية قدرها 500 دوالر 
على العائالت الليبية املقيمة لغرض العالج، 
أوالً مرضي االورام  الفئة املستهدفة  وكانت 

عفانا وعافاكم اهلل.
الفئة  ستكون  حيث  مستمراً  التوزيع  والزال 
العاديني  املــرضــي  هــي  املستهدفة  الثانية 
وستكون  اخلـــاص،  حسابهم  علي  والــذيــن 
الفئة الثالثة الطلبة الدارسني علي حسابهم 

اخلاص.

         الصحة العاملية: قلقون من ظهور كورونا يف ليبيا

امللحقية الصحية باالردن 
تقوم باالجراءات االحترازية للجالية الليبية

اجتماع استثنائي بسرت ملتابعة عمل جلنة مكافحة الكورونا

الصحة الليبية تتسلم دفعة من مستلزمات مواجهة فيروس كورونا

أمن أجدابيا تدعو املواطنني االلتزام الكامل بحظر التجول

عقدت جلنة مكافحة فيروس كورونا 
املستجد بسرت، اجتماعاً استثنائيا، 
اجتماعات  بقاعة  اجلمعة،  الــيــوم 

مستشفى بن سينا التعليمي.
وقال رئيس اللجنة االعالمية للجنة 
محمد االميل، إن االجتماع خصص 
التي  واملختنقات  املعوقات  لبحث 
على  والعمل  اللجنة  عمل  تــواجــه 

إمكانية تدليلها.
وأكد رئيس املجلس التسييري لبلدية 

سرت سالم عامر سالم،  أنه بصدد 
تشكيل جلنة عليا لأزمة والطوارئ 
بسرت للتواصل مع اللجنة املركزية 
كافة  لــتــذلــيــل  الليبية  بــاحلــكــومــة 
املعوقات واالحتياجات ملدينة سرت 
وبــاء  مكافحة  جلنة  مقدمتها  ويف 

كورونا بسرت.
جلنة  رئيس  استعرض  جهته  ومــن 
مكافحة فيروس كورونا بسرت على 
الزرقاء، كافة الترتيبات والتجهيزات 

ــات االتـــصـــاالت واالنــتــرنــت  وخــدم
ملـــوقـــع احلـــجـــر الــصــحــي مبــركــز 
بسرت،  االولــيــة  الصحية  الرعاية 
لــالمــراض  طبية  ــادة   عــي وجتهيز 
بسرت  املجمعة  بالعيادة  السارية 
وعيادة طبية أخرى بجمعية الهالل 
االحمر الليبى بسرت واقتراح عدد 
من املواقع االخرى لالستفادة منها 
لوباء  ــة  ــرازي االحــت االجـــــراءات  يف 

فيروس كورونا بسرت.
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وجــه رئــيــس فــرع جــهــاز الهجرة 
إلى  نــداء  باجلفرة  قانونية  الغير 
واألنشطة  ــزارع  امل أصحاب  كافة 
التجارية، بضرورة اجراء التحاليل 
الصحية الالزمة لعمالهم وتنبيههم 
بكافة اإلجراءات الوقائية لفيروس 
كــورونــا وطـــرق الــعــدوى واإلبـــالغ 

السريع عن أي أعراض.
وخصوصا  املعنية  اجلهات  ودعــا 
الهجرة  مكافحة  جــهــاز  ــاســة  رئ
اإلمكانيات  بتقدمي  شرعية  الغير 
لتمكني فرع اجلفرة من  الالزمة  
اخلدمات  وتقدمي  العمالة  حصر 

لهم.

ــة طــبــرق،  ــن تــبــرع مـــواطـــن مبــدي
املدينة  غـــرب  مببنى  اخلــمــيــس، 
ــديــة طـــبـــرق، ووضـــع  ــل لــصــالــح ب
طبرق  بلدية  تصرف  حتت  املبنى 

لتخصيصه للحجر الصحي.
جاء التبرع املخصص من املواطن  
رئيس  بحضور  بوديه«  »السنوسي 
مركز  ومدير  التسييري  املجلس 
أمن طبرق  مدير  و  الطبي  طبرق 
و مدير اخلدمات الصحية طبرق 
األمــراض  مكافحة  مركز  مدير  و 
البحرية  الــقــاعــدة  آمــر  و  طــبــرق 
طبرق و مدير جهاز الدعم املركزي 

طبرق .
متر  املبنى 2500  مساحة  تبلغ   
مربع، و يحوي على عدد الغرف و 

الصاالت الكبرى.

والوقاية  للتوعية  الطبي  الفريق  ناشد 
بنغازي  ،  بلدية  كــورونــا  فيروس  من 
وشركات النظافة  ، للمبادرة بتنظيف 
محيط مخيم تاورغاء ببنغازي  وتعقيمه 
بالكاملوناشد الفريق الذي زار املخيم 
يف أولى حمالته التوعوية مبرض كورونا 
يف  ــة  للمساهمة  ــ األدوي شــركــات     ،
توفير متطلبات الوقاية من الفايروس 
الطبي  الفريق  وقدم  املخيم    ألهالي 
االرشادات لقاطني املخيم  للوقاية من 

الفايروس .
الطبية  التابع  للجنة  ويضم  الفريق 
كــورونــا  ،  ــاء  وب ملكافحة  االستشارية 

85 طبيب صحة عامة . 

قامت مديرية األمن والقوة املسانده 
واألجهزه  العسكرية  القوات  من  لها 
األمــنــيــة داخـــل مــديــنــة بــنــي ولــيــد، 
كانت  الــتــى  األوكـــار  أحــد  باقتحام 

املهاجرين.  اختطاف  تستعمل يف 
األمني  اإلعــالم  مكتب  مدير  وأكــد 
عبداحلكيم  وليد  بني  أمن  مبديرية 
الــوكــر  قــد وردت عــن  أنـــه  الــغــول، 
تعذيب  يف  يستخدم  أنــه  معلومات 

املدينة  ــل  داخـ املــهــاجــريــن  وخــطــف 
وخارجها، حيت مت حترير عدد 37 
جنسيات  عــدة  من  إفريقي  شخص 
تـــرحـــيـــل هـــذه  ــد مت  ــ ــفــة وقـ ــل مــخــت

املدينة. املجموعه خارج 
ــة أمــن  ــري الــغــول أن مــدي وأضــــاف 
لها،  الداعمة  واجلــهــات  وليد،  بني 
ستضرب بيد من حديد كل املتاجرين 

املهاجرين. بأرواح 

ملركز  التابعة  املخابز  شعبة  قامت 
زلـــيـــن  بحملة  الـــبـــلـــدي  احلـــــرس 
املــخــابــز  ــن  م ــددا  عــ عــلــى  تفتيشية 
العاملة يف املنطقة  مت خاللها اغالق 
احدى املخابز لعدم التزامها باملعايير 

املعمول بها وفق القوانني الليبية ..
زليطن  البلدي  احلــرس  جهاز  وقــال 
املدينة بانه خالل هذه اجلولة لوحظ 
ــمــام بــالــنــظــافــة الــعــامــة  ــدم االهــت عـ

فيه  العاملني  من  والمــبــاالة  للمخبز 
بضرورة ارتداء القفازات والكمامات 
للنظافة  ــقــارهــم  ــت اف الـــى  اضـــافـــة 

الشخصية ونظافة املعدات.
ــخـــذت االجــــــراءات  واكــــد بـــانـــه  اتـ
املخالفني  الالزمة  حيال  القانونية 
املــخــابــز  بالشمع  ــدى  احـ قــفــل  ومت 
االحمر لعدم توفر الشروط الصحية 

الالزمة 

اقتحام أحد أوكار الهجرة جهاز الهجرة غير القانونية باجلفرة يوجه هذه املناشدة ألصحاب املزارع
غير الشرعية يف بني وليد

حملة تفتيشية 
على املخابز بزلينت املدينة

مواطن يتبرع مببنى للحجر الصحي مبدينة طبرق 

الفريق الطبي للتوعية بكورونا يناشد االهتمام مبخيم تاورغاء

السلبية  ــظــواهــر  ال مــكــافــحــة  ــاز  جــه ــرع  شـ
وحجز  رصــد  يف  بنغازي  مبدينة  والــهــدامــة 
مركبات كل املُخالفني لقرار احلظر وتغرميهم 
عقاباً  االختصاص  جهات  لــدي  مالي  مبلغ 

. للقانون  ملخالفتهم 

على  للجهاز  الــرســمــيــة  الصفحة  وبــحــســب 
ــواصــل االجــتــمــاعــي فــيــس بــوك،  ــت مــوقــع ال
احلظر  لتعميم  قرار  اإلجــراءات  هذه  تأتي 
كل  على  وفرضه  العام،  القائد  عن  الصادر 

املواطنني.

غرامة مالية عقوبة خرق قرار احلظر يف بنغازي



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة4 العـدد )   78   (    ــ    الثالثاء       24      /       3       /     2020

االقتصادية

الشحومي: وباء كورونا قد يطيح باألنظمة االقتصادية للدول
االسبوع الليبي ــ همسة يونس

ــال  ــي ومؤســس ســوق امل ــر املال رأى اخلبي
الليبــي د. ســليمان الشــحومي، أن وبــاء 
كورونــا قــد يكــون ســببا يف اإلطاحــة بعــدد 

ــرى. ــدول كب ــة ل مــن األنظمــة االقتصادي
حتليليــة  ورقــة  يف  الشــحومي،  وقــال 
بعنــوان )االقتصــاد البرقماتــي واقتصــاد 
اجلمــوع( خــص بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة 
أنــه  يبــدو  كورونــا  »وبــاء  منهــا،  بنســخة 
بأنظمــة  اإلطاحــة  يف  ســببا  يكــون  قــد 
تعظيــم  علــى  تعتمــد  كانــت  اقتصاديــة 
الثــروة لــدى القلــة وضمــان احلــد األدنــى 
مــن الدخــل لباقــي اجلمــوع، تلــك اجلمــوع 
بالبيــوت  اجللــوس  علــى  أجبــرت  التــي 
خوفــا مــن الوبــاء ممــا أدى الــى تقلــص 
يبحثــون  وانهيــاره، وصــار  القلــة  نشــاط 
وانقــاذ  النقاذهــم  احلكومــة  دعــم  عــن 
العديــد  اســتجابة  االقتصــادي،  النظــام 
والواليــات  األوروبــي  االحتــاد  دول  مــن 
تعبــر  األزمــة،  لهــذه  االمريكيــة  املتحــدة 
عــن تأخــر االســتجابة االنســانية والطبيــة 

رمبــا بســبب فقــدان قــدرة النظــام ولــم 
لعامــة  االســتجابات  هــذه  ملثــل  يطــور 
االقتصاديــة  فاالســتجابة  اجلمــوع، 
كانــت األســرع واألكثــر جاهزيــة واقنــاع 
القتصــاد القلــة عبــر اقــرار مســاعدات 
للشــركات وحتمــل ملرتبــات العاملــني لديهــا 
عــدم  علــى  املســتطاع  قــدر  واحلــرص 
حــدوث تغيــرات هيكليــة يف نســبة البطالــة 
وتخفيــف االعبــاء اآلخــرى علــى الشــركات 

وغيرهــا«. والرســوم  كالضرائــب 
احلكومــة  »فمثــال  الشــحومي،  وتابــع 
الشــعب  عامــة  صدمــت  البريطانيــة 
البريطانــي بسياســة إصابــة 60 % مــن 
الشــعب باملــرض أو مــا يســمي باصابــة 
القطيــع واحلصــول علــى مناعــة طبيعــة 
كبيــر  فقــدان  هنــاك  أن  للشــعب  وبينــوا 
بــاألرواح وعلــى الشــعب أن يســتعد لــه، 
الكلمــة  مبعنــي  كارثيــاً  ذلــك  كان  لقــد 
كاســتراتيجية  فشــله  بجــالء  وأوضــح 
ــار غضــب  ــذي أث ــاء وال ــة هــذا الوب ملجابه
كبــار  وخصوصــا  الشــعب  مــن  عــارم 
علــى  كقربــان  وضعــوا  الذيــن  الســن 

مذبــح النظــام الصحــي الفاشــل والذيــن 
اخلــروج  قــرار  يف  الســبب  هــم  كانــوا 
اعتبرتــه  الــذي  األوروبــي  االحتــاد  مــن 
احلكومــة تنفيــذا إلرادة اجلمــوع  ولكــن 
بعــد عــدة أيــام معــدودة عدلــت احلكومــة 
عبــر  كامــل  بشــكل  املجابهــة  اأســلوب 
اســتيعاب الــدرس الصينــي والــذي قــام 
علــى سياســة العــزل ورفــع القــدرة الطبيــة 
ملواجهــة احلــاالت واحلفــاظ علــى حياتهــم 
بــدال مــن التضحيــة بكبــار الســن االكثــر 
احتمــاال لفقــدان حياتهــم، والذيــن تعامــل 
بشــكل  القلــة  اقتصــاد  منــوذج  معهــم 
بــدون  كونهــم  )مصاحلــي(  بارقماتــي 

مســتقبلية«. اقتصاديــة  جــدوى 
وأضــاف الشــحومي، »منظومــة االحتــاد 
واالنســانية  االقتصاديــة  االوروبــي 
الوبــاء  هــذا  أمــام  تترنــح  واالجتماعيــة 
احلــدود  خطــوط  رســم  اعــاد  والــذي 
كمنظومــة  االحتــاد  وعجــز  والبوابــات 
جتاريــة وماليــة مصرفيــة علــى االســتجابة 
ملتطلبــات الرفــع مــن مســتوى اخلدمــات 
الطبيــة، كمــا ســقطت منظومــة التأمــني 

اخلدمــات  لتمويــل  كوســيلة  الطبــي 
ــة  ــة الراعي ــة الدول ــل منظوم ــة مقاب الطبي
منقطــع  جنــاح  مقابــل  يف  والضامنــة، 
النظيــر للمنظومــة الصينيــة يف املجابهــة 
فســرعة االســتجابة االنســانية والطبيــة 
كانــت أساســية يف حتقيــق االنتصــار علــى 
ــن يكــون االقتصــاد  ــاء. وحتمــا ل هــذا الوب
كمــا كان ورمبــا ســيكون لالقتصاد الرقمي 
ــم  ــد يف مجــاالت التعلي والتواصــل عــن بع
دورا  وغيرهــا  األعمــال  وإدارة  والطــب 
أكبــر وأهميــة يف املســتقبل ورمبــا ســتتعدل 
ويعــاد  املحليــة  االقتصاديــة  النمــاذج 
االقتصاديــة  القيــم  منظومــة  يف  النظــر 
والعالقــات بــني القطــاع اخلــاص والقطــاع 
العــام والقطــاع الوســيط. ســيكون العــبء 
وهــي  الناميــة  بالدنــا  علــى  جــدا  ثقيــل 
الــذي  االقتصــادي  الســبيل  عــن  تبحــث 
يرضــي شــعوبها ويدافــع عنهــم عنــد وقــوع 
الكــوارث ويرســم مســتقبل مشــرق ألبناهــم 
وفقــا منــوذج اقتصــادي عــادل و شــفاف، 
حتمــا ال يرتكــز علــى اقتصــاد القلــة بــل 

اجلمــوع«. اقتصــاد 

 

 االسبوع الليبي
للتجــارة  الســراي  مصــرف  اعلــن 
لعمالئــه عــن  »اتيــب«   واالســتثمار 
اتاحــة اخلدمــات املصرفيــة الرقميــة 
ادارة  أن  الســراي  واوضــح  مجانــا  
املصــرف تقدم اخلدمــات االلكترونية 
مجانــا حفاظــا علــى ســالمة عمالئــه 
يف ظــل اجــراءات احلماية من انتشــار 
لزبــون  وميكــن  كورونــا  فايــروس 
او حاســوبه  نقالــه  وعبــر  املصــرف 
الشــخصي حتويــل املبالــغ املاليــة  و 
شــحن البطاقــة املصرفيــة  و طلــب 
دفتــر صكــوك  و الصــك املصــدق.

 االســـبوع الليبي
ألقـــى مديـــر إدارة مخاطـــر الســـوق 
وخبيـــر  الدولـــي  العربـــي  بالبنـــك 
املخاطـــر املصرفيـــة محمـــد مصطفـــى  
حـــول  علميـــة  محاضـــرة  األحـــد، 
املخاطـــر املصرفيـــة ملوظفـــي مصـــرف 
وبحضـــور  بنغـــازي،  املركـــزي  ليبيـــا 
احلبـــري،  ســـالم  علـــي  املحافـــظ 

اإلدارات. ومـــدراء 
املحاضـــرة  خـــالل  وأكـــد مصطفـــى 
يف  املخاطـــر  ادارة  أهميـــة  علـــى 
البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة والتـــي 
أخـــذت تتنامـــى بتســـارع كبيـــر خاصـــة 
وحتريـــر  االســـواق  انفتـــاح  ظـــل  يف 

العوملـــة  عصـــر  ودخـــول  اخلدمـــات 
واخلدمـــات اإللكترونيـــة يف املصـــارف 
واملؤسســـات املاليـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
هـــذه األهميـــة تتزايـــد يف الظـــروف 
الصعبـــة حيـــث تبقـــى االســـواق املاليـــة 
ــتقرة،  ــر مسـ ــة وغيـ ــاع هابطـ يف اوضـ
مشـــيرا إلـــى أن نظـــرة عامـــة علـــى 
توفـــر  ســـوف  املصرفيـــة  املخاطـــر 
التنظيـــم  يف  للبحـــث  األســـاس  لنـــا 
ـــد يقـــوم  املصـــريف، وأن النظـــام اجلدي
علـــى ثالثـــة اعمـــدة متكنـــه مـــن أن 
يواجـــه يف آن معـــا مســـألة احتســـاب 
ــة  ــة ملراقبـ ــة اضافـ ــر املصرفيـ املخاطـ
األســـواق والتثبـــت مـــن انضباطهـــا.

 االسبوع الليبي
األحـــد،  مصطفـــى   محمـــد  املصرفيـــة 
محاضـــرة علميـــة حـــول املخاطـــر املصرفيـــة 
ملوظفـــي مصـــرف ليبيـــا املركـــزي بنغـــازي، 
وبحضـــور املحافـــظ علـــي ســـالم احلبـــري، 

اإلدارات. ومـــدراء 
وأكـــد مصطفـــى خـــالل املحاضـــرة علـــى أهمية 

ادارة املخاطـــر يف البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة 
ـــر خاصـــة  ـــي أخـــذت تتنامـــى بتســـارع كبي والت
يف ظـــل انفتـــاح االســـواق وحتريـــر اخلدمـــات 
ودخـــول عصـــر العوملـــة واخلدمـــات اإللكترونية 
يف املصـــارف واملؤسســـات املاليـــة، مشـــيرا إلـــى 
أن هـــذه األهميـــة تتزايـــد يف الظـــروف الصعبـــة 
اوضـــاع  املاليـــة يف  االســـواق  تبقـــى  حيـــث 

هابطـــة وغيـــر مســـتقرة، مشـــيرا إلـــى أن نظـــرة 
ـــى املخاطـــر املصرفيـــة ســـوف توفـــر  عامـــة عل
لنـــا األســـاس للبحـــث يف التنظيـــم املصـــريف، 
وأن النظـــام اجلديـــد يقـــوم علـــى ثالثـــة اعمـــدة 
متكنـــه مـــن أن يواجـــه يف آن معـــا مســـألة 
احتســـاب املخاطـــر املصرفيـــة اضافـــة ملراقبـــة 

األســـواق والتثبـــت مـــن انضباطهـــا.

 االسبوع الليبي
يف تصريحـــات تلفزيونيـــة وجـــه  
الســـيولة   ازمـــة  جلنـــة  رئيـــس 
مبصـــرف ليبيـــا املركـــزي البيضـــاء   
رمـــزي األغـــا  حديثـــا الـــى إدارة 
بطرابلـــس  املركـــزي  املصـــرف 
طالـــب فيـــه بخفـــض قيمـــة الرســـم 
حلـــني معادلـــة ســـعر الـــدوالر عنـــد 
3 دنانير بالســـعر الرســـمي معتبرا 

ــى بعـــض  ــيضغط  علـ ــك سـ أن ذلـ
ــم   ــوا بضائعهـ ــن خزنـ ــار الذيـ التجـ
اســـتغالل ظـــروف مواجهـــة جانحـــة 
اســـعار  لرفـــع   العامليـــة  كورونـــا 
الســـلع علـــى  املواطـــن مـــا ســـيدفع 
بتوفـــر الســـلع يف الســـوق املحليـــة 

ــار. ــة للدينـ ــداث انتعاشـ وإحـ

ــة  ــاء املتداولـ ــا إن األنبـ ــال األغـ وقـ
نســـبة  تعديـــل  إمكانيـــة  حـــول 
ــات  ــى مبيعـ ــروض علـ ــم املفـ الرسـ
النقـــد األجنبـــي وزيادتـــه إلـــى 213 
% مـــا يعنـــي رفـــع قيمـــة الـــدوالر يف 
املصـــرف املركـــزي عنـــد 4.400 
ـــدوالر الواحـــد، سيســـهم  ـــر لل دناني

هـــذه  خـــالل  التجـــار  توجـــه  يف 
ــم. ــن بضائعهـ ــة لتخزيـ املرحلـ

وشـــدد علـــى أهميـــة خفـــض الرســـم 
لتحقيـــق تـــوازن يف الســـوق املحليـــة، 
ـــدا أن عـــدم اهتمـــام املصـــرف  مؤك
املركـــزي يف طرابلـــس باتخـــاذ مثـــل 
ــه  ــراءات بقـــدر اهتمامـ ــذه اإلجـ هـ

منهـــج  وفـــق  والعمـــل  بالســـير 
إدارة “اإلخـــوان املســـلمني”، وفـــق 

ــه. وصفـ
الســـيولة  توفـــر  صعيـــد  وعلـــى 
النقديـــة يف املصـــارف التجاريـــة 
التابعـــة لســـلطة احلكومـــة الليبيـــة، 
أكـــد األغـــا توفرهـــا يف هذه املرحلة 

الســـحب حتددهـــا  وأن ســـقوف 
ومبـــا  الفـــروع  إدارات  مباشـــرة 
يناســـب الســـيولة النقديـــة املتوفـــرة 
الفتـــا  لديهـــا،  العمـــالء  وعـــدد 
ــي  ــول اإللكترونـ ــة التحـ ــى أهميـ إلـ
التطبيقـــات  علـــى  واالعتمـــاد 
ــا  ــة ومنعـ ــراء للوقايـ ــة كإجـ الهاتفيـ

النتشـــار فيـــروس كورونـــا.

بسبب كورونا مصرف 
السراي يتيح خدماته 

االلكترونية مجانا لعمالئه

   البنك العربي ينظم محاضرة حول املخاطر املالية

     البنك العربي ينظم محاضرة حول املخاطر املالية

األغا  ملركزي طرابلس  خفض قيمة الرسم  سيدفع  التجار لتخزين بضائعهم
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ــ عبداهلل الزائدي    حوار 
الــــصــــن تـــنـــتـــصـــر مــــتــــجــــاوزة ازمـــــة 
كورونا  مبغادرة  الدفعة األولى من 
هوبي   ملقاطعة  الطبين  الــعــامــلــن 
الساعة  ، ففي   الوباء   بــؤرة  تفشي 
الثاثاء   الــيــوم  صــبــاح  مــن  السابعة 
مقاطعة  من  طبيا  عاما   43 غــادر 
مدينة  الصن،  غربي  شمال  شنشي 

ووهان  .
قــد  ــا   ــيـ ــبـ عــــامــــا طـ  3675 وكـــــــان  
طــبــيــا  ــا  ــقــ فــــريــ  41 ضــــمــــن  ســــاعــــد 
مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــصــــن بـــــ14 
مـــن املــســتــشــفــيــات املـــؤقـــتـــة وســبــعــة 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــخـــصـــصـــة لـــعـــاج 
املقاطعة  حاضرة  ووهــان،  يف  املرض 

الوباء. تفشي  ومركز 
مصلحة  فــاعــلــنــت   شنغهاي  يف  امــا 
منطقة   69 أن  والسياحة   الثقافة 
ــة مــــــن الـــــــدرجـــــــة االولــــــــى   ــيــ ــاحــ ــيــ ســ
امس  يــوم  حتى  تشغيلها  إستأنفت 

االثنن مع بدء انحسار الوباء  .
التوقف  الى  تدعوك  الصن  جتربة 
للحكومة  املذهلة  املقدرة  تلك  امام 
ــة  الــصــيــنــيــة يف الــتــعــامــل مـــع االزمــ

بثبات   وجتاوزها 
ــوار حتــدثــت الـــى بــوابــة  يف هـــذا احلــ
ــة الــصــحــفــيــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ افـــريـــقـــيـــا االخـ
الــصــيــنــيــة  بــاذاعــة الــصــن الــدولــيــة  
ــغ عــــن تـــصـــدي الــصــن  ــ فـــيـــحـــاء وانــ
ــت مـــعـــهـــا  ــلــ ــامــ ــعــ لــــــازمــــــة وكـــــيـــــف تــ

وجتاوزتها
حــدثــيــنــا عــن جتــربــة الــصــن وانــتــصــارهــا 

على فايروس كورونا ؟
مبــقــايــيــس الــصــحــة الــعــاملــيــة قــلــة عــدد 
اإلصـــابـــات اجلــديــدة تــعــنــي مــحــاصــرة 
وحتى  )بكوفيد19-(  كــورونــا  فيروس 
تغلبا من الصني  يعد  تنعدم فهذا  لم  إن 
على املرض بكل املقاييس. وقبل أيام زار 
مدينة  بينغ،  جني  شي  الصيني  الرئيس 
معلنا  الــفــيــروس،  تفشي  مركز  ووهـــان 
االنتصار عليه مما أدى إلى إغالق عدد 
من املستشفيات املؤقتة التي أنشئت من 
املصابني،  وعالج  املرض  محاصرة  أجل 
فقد بدأت الصني يف تسجيل إصابات ال 
تسجل  كانت  بعدما  يوميا  الـ20  تتعدى 

يف بداية األزمة أكثر من ألفي إصابة.
ــذه الـــتـــدابـــيـــر الـــصـــارمـــة الــتــى  مـــا هـــي هــ

؟ الوباء  ملواجهة  اتخذتها الصن 
ــذ بـــدايـــة تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا  مــن
)بــكــوفــيــد19-( يف الــصــني، اتــخــذت 
الــصــني حــكــومــة وشــعــبــا ســلــســلــة من 
والسيطرة  للوقاية  الصارمة  اإلجراءات 
الــفــيــروس حــيــث طبقت  انــتــشــار  عــلــى 
صحيا  حجرا  اجلبرية  بالقوة  الصني 
عــلــى حـــوالـــي 60 مــلــيــون شــخــص يف 
عدد  أكبر  سجلت  التي  هوبي  مقاطعة 
وفرضت  التفشي،  بداية  يف  لإلصابات 
واستخدام  السفر،  على  صارمة  قيودا 
ــراءات  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا يف تــطــبــيــق اإلجـ
لها،  املواطنني  تنفيذ  وتتبع  الصارمة 
ببناء مستشفيني متخصصني  كما قامت 
ووهــان يف  الشديدة يف  احلــاالت  لعالج 

غضون 10 أيام فقط كما حولت بعض 
الرياضية  املالعب  مثل  العامة  األماكن 
مستشفى   16 ــى  إل املــعــارض  ومــراكــز 

اخلفيفة. احلاالت  مؤقتا الستقبال 
كــثــيــرون مـــن املــقــيــمــن يف الــصــن قـــرروا 
الــبــقــاء  بــل واملــســاعــدة يف حـــرب الــصــن 
الى  ليبي  طالب  ومنهم  الــفــايــروس  ضــد 
ــة ســاهــم هـــذا املــوقــف الــنــبــيــل يف  اي درجـ

تعزيز حرب الصن ضد الوباء ؟
رغــم أن احلـــرب ضــد فــيــروس كــورونــا 
شعرنا  ــدا،  جـ قــاســيــة  )بــكــوفــيــد19-( 
الدعم  قبلنا  عندما  واحلماية  بالدفء 
ــوي مــن قــبــل األصـــدقـــاء األجــانــب  ــق ال
ــإن أخــالقــهــم  املــقــيــمــني يف الـــصـــني، فـ
أدخلت  الفعلية  ومساعداتهم  الراقية 
القوة واحلماسة يف صميم قلوبنا وزادت 
النهائي.  االنــتــصــار  حتقيق  يف  ثقتنا 
جدير بالذكر أن الفيروس عدو مشترك 
للبشرية كلها، ويف هذا التوقيت احلرج، 
دول  بني  والتعاون  التضامن  إال  حل  ال 
نيابة عن جميع  التعبير  أود  لذا  العالم. 
الشكر  خــالــص  عــن  الــصــيــنــي  الــشــعــب 
عند  الصديق  فانتم  للجميع،  واالمتنان 

الضيق.

اظـــهـــرت الـــصـــن تــقــدمــا تــكــنــولــوجــيــا يف  
مــواجــهــة املــــرض هــل حــدثــتــيــنــا عــن هــذا 

؟ الكبير  التحدي 
ــروس كــورونــا اجلــديــد  ــي بــعــد تــفــشــي ف
الوسائل  الصني جميع  استخدمت  فيها، 
ــاء  ــ ــال آلـــيـــني وذك ــ ــن رجـ ــا، مـ ــهـ ــدثـ وأحـ
األشعة  تستخدم  وكاميرات  اصطناعي 
التعرف  وتكنولوجيا  البنفسجية  فــوق 
عــلــى الــوجــوه وطـــائـــرات مــســيــرة، من 
حيث  الفيروس،  واحتواء  الوقاية  أجل 
ــزل الــتــحــقــق من  ــن ميــكــن لــلــنــاس يف امل
وخريطة  الوبائي  الوضع  تطورات  آخر 
الهاتف  تطبيق  على  الفيروس  انتشار 
أي وقت، مما ساعد على احلد من  يف 

قلقهم. وتقليل  الناس  سفر 
ويف الوقت نفسه، قامت بعض املجمعات 
املسيرة  الــطــائــرات  بتشغيل  السكنية 
عن  وتسجيلها  احلـــرارة  درجــة  لقياس 
العدوى  حــدوث  لتجنب  للسكان،  بُعد 
الوثيق،  االتصال  عن  الناجمة  الثانية 
املجهزة  املسيرة  للطائرات  ميكن  حيث 
حتت  باألشعة  حــراري  تصوير  بعدسة 
وضوء  املرئي  الضوء  مراقبة  احلمراء 
قياس  وميكنها  احلمراء،  حتت  األشعة 

درجة احلرارة على نطاق 3 أمتار بنسبة 
وتنخفض   ،5% قدره  القياس  يف  خطأ 
متر  حــدود  يف   1% إلــى  اخلطأ  نسبة 

واحد.
املعلوماتية  اخلــدمــات  ــى  إل بــاإلضــافــة 
املوظفني  فــإن  املــنــازل،  يف  لأشخاص 
الفيروس  ملحاربة  األمامية  اجلبهة  يف 
املنتجات  مساعدة  إلى  ملحة  حاجة  يف 
مركبة  كانت  فــبــرايــر،   6 ويف  الــذكــيــة. 
لتوصيل الطرود بدون سائق تسير على 
مبدينة  تشنغشان  بحي  جيلني  شـــارع 
ووهـــان بــهــوبــي. ووصــلــت املــركــبــة إلــى 
عبور  بعد  بــووهــان  التاسع  املستشفى 
عدة تقاطعات طرق، ومت احلصول على 
الشاشة  على  النقر  خــالل  مــن  الــطــرد 
أول  ويعتبر  املركبة.  على  االلكترونية 
طــرد يــرســلــه روبـــوت تــوصــيــل الــطــرود 
بــتــطــويــره شركة  الـــذي قــامــت  ــي  ــذك ال
انتشار  منذ  مستقل،  بشكل  جينغدونغ 

الفيروس.
ال  املتقدمة  الطبية  التكنولوجيا  أن  كما 
للتغلب  الزمن  مع  السباق  يف  عنها  غنى 
تشغيل  مت  فبراير،   5 ويف  الوباء.  على 
 10000 اختبار  ميكنه  مختبر  رسميا 
اجلديد  كورونا  لفيروس  جديدة  عينة 
نتائج  عــلــى  احلــصــول  وميــكــن  يــومــيــا، 
اختبار احلمض النووي مبتوسط 4 إلى 
6 ساعات، ما يزيد القدرة على الكشف 
عن الفيروس يف ووهان ومدن مجاورة.

الفائقة  التكنولوجيا  من  املزيد  وتدخل 
بناء  من  االنتهاء  بعد  االستخدام  حيز 
مستشفيي هوشنشان وليشنشان بووهان 
من  ــاء  ــوب ال مكافحة  عــلــى  لــلــمــســاعــدة 
مشغلني  ثالثة  قام  شاملة. حيث  نواحي 
وتشاينا  موبايل  تشاينا  وهــم  رئيسيني 
مع  بالتعاون  يونيكوم،  وتشاينا  تيليكوم 
تغطية  باستكمال  الــشــركــات  مــن  عــدد 
مستشفى  يف  اخلــامــس  اجلــيــل  إشـــارة 
كما  ساعة،   36 غضون  يف  هوشنشان 
بُعد  عن  التشاور  نظام  بناء  يف  جنحوا 
واملستشفى  هوشنشان  مستشفى  بــني 
الصيني  الشعبي  التحرير  جليش  العام 
لينوفو  مجموعة  وقدمت  بكني.  ومقره 
خلدمة  وفريقا  كمبيوتر  جهاز   2000
املوقع  يف  مرابطا  املعلومات  تكنولوجيا 

للمستشفى. املعلومات  نظام  لبناء 
عظيم  بــحــزم  كــورونــا  الصينيون   حــاصــر 

التجربة ؟ برغم قسوة 
الصيني  والشعب  الصني  تعرضت  قد 
للعديد من الكوارث الطبيعية مثل الزالزل 
التحديات  مــن  وغــيــرهــا  والفيضانات 
كل  واالقتصادية،  االجماعية  الكبيرة 
بني  التضامن  قــوة  على  اعتمدنا  مــرة 
قوي  وعــي  ولدينا  والشعب،  احلكومة 
اآلخرين  وسالمة  العامة  املصالح  برؤية 
ــويـــة يف مــواجــهــة األزمــــات.  ــر أولـ ــث أك
بــاالجــراءات  الــصــارم  االلــتــزام  وبفضل 
االنتصار  باب  إلى  وصلنا  قد  الوقائية، 

على احتواء هذا الفيروس.
ــة بـــنـــجـــاح  ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــومــ ــكــ فــــرضــــت احلــ
حــجــرا صــحــيــا عــلــى حــوالــي 60 مــلــيــون 
ــذا مــاال  ــ شــخــص يف مــقــاطــعــة هـــوبـــي وهـ
الدول هل احلكومة  كل  تنفيذه يف  ميكن 
دول  دعــم  يف  للتعاون  مستعدة  الصينية 

؟ الناجحة  بتجربتها  اخرى 
الصني  داخــل  يف  الوضع  حتسن  بينما 

ــا  ــورون ــرار، انــتــشــر فـــيـــروس ك ــم ــاســت ب
وأعلنت  دولــة   146 يف  )بكوفيد19-( 
منظمة الصحة العاملية أن هذا الفيروس 
وقد  البشرية.  تهدد  جائحة  أصبح  قد 
قدمت الصني مساعدات طبية وأرسلت 
العراق  إلى  متخصصة  طبية  فرق  عدة 
وإيران وإيطاليا وغيرها من دول العالم 
)بكوفيد19-(  كورونا  فيروس  ملواجهة 
للوقاية  والتجارب  اخلبرات  تبادلت  كما 
والعالج لهذا املرض مع مختلف البلدان 

الدولية. واملنظمات 
مـــاذ تــقــولــن عــن الــصــن بــعــد كـــورونـــا يف 

؟ العاملية  االقتصادية  اخلريطة 
يف  اجلديد  كورونا  فيروس  انــدالع  بعد 
الشركات  مــن  الــعــديــد  علقت  الــصــني، 
عملها  والصناعية  والتجارية  السياحية 
شديدا  قلقا  أثار  الذي  األمر  وإنتاجها، 
جتاه تباطأ منو اقتصاد الصني ومخاطر 
ألن  نظرا  العاملية،  اإلمــدادات  انسياب 
االقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد 
يف العالم، وميثل احدى احللقات املهمة 
حيث  العاملية،  الصناعية  السلسلة  يف 
للطاقة  الدول املصدرة  أعربت كثير من 
إزاء  قلقها  عن  الغيار  لقطع  أواملشترية 

الصناعية. أنشطتها  الصني عن  توقف 
ــار الــســلــبــيــة  ــ ومـــن أجـــل تــخــفــيــف اآلثـ
كله،  العالم  واقتصاد  الصني  القتصاد 
حاولت الصني استئناف تشغيل املصانع 
يف أســـرع وقــت ممــكــن، حــيــث اتــخــذت 
املحلية  واحلكومات  املركزية  احلكومة 
ــيــر خلــلــق ظـــروف  ــداب ــت ســلــســلــة مـــن ال
عملها.  الستئناف  للشركات  مالئمة 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، قــبــل الـــعـــودة إلــى 
بسلسلة  املوظفون  مير  أن  يجب  العمل، 
هذه  والتطهير.  التفتيش  إجــراءات  من 
تنسيق   « املحددة لسياسة  املمارسة  هي 
واستعادة  ومكافحته  الوباء  من  الوقاية 

واالجتماعي«. االقتصادي  النظام 
ــارس اجلــاري،  ويف الــيــوم الــــ17 مــن م
باستئناف  الصينية  السلطات  أفــادت 
من   90% من  أكثر  يف  واإلنتاج  العمل 
املــؤســســات الــصــنــاعــيــة األســاســيــة يف 
املناطق  باستثناء  البالد،  أراضي  معظم 

بالفيروس. إصابة  األكثر 
على  احلائز  ميرتون،  روبــرت  قــال  كما 
ــاذ  ــزة نــوبــل يف االقــتــصــاد واألســت جــائ
يف  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  مبعهد 
الصيني:  الشعب  إلــى  املفتوح  خطابه 
األمد  طويل  بالتحسن  متفائلون  »نحن 
أن  أيًضا  ونعتقد  الصيني،  لالقتصاد 

الصني ستصبح أكثر قوة.
الصني  استأنفت  ذلك،  إلى  وباإلضافة   
مناطق  يف  الــطــرق  على  ــرور  املـ حــركــة 
طبيعي  بشكل  هــوبــي  مقاطعة  ــارج  خـ
إلى  للعودة  جهودها  ميثل  وذلك  أيضا، 
خالل  الطبيعية  االقتصادية  األنشطة 

احلرب ضد فيروس كورونا اجلديد.
الصني  اقتصاد  منــو  على  احلــفــاظ  إن 
يهم  بــل  فقط،  الــصــني   أجــل  مــن  ليس 
متفائلني  ظللنا  لــذا  كلها،  العالم  دول 
النمو  وآفــاق  الفيروس  على  باالنتصار 

الصيني.

فيحاء وانغ  : اعتمدنا على قوة التضامن بني احلكومة والشعب

الصني،  يف   )19  - )بكوفيد  كورونا  فيروس  تفشي  بداية  منذ 

الصارمة  اإلجراءات  من  سلسلة  وشعبا  حكومة  الصني  اتخذت 

للوقاية والسيطرة على انتشار الفيروس حيث طبقت الصني بالقوة 

اجلبرية حجرا صحيا على حوالي 60 مليون شخص .
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محمد نائل -
بوابة افريقيا اإلخبارية

ــام 1986 و  ــ عـ ــذه األيـــــــام مــــن  ــ مـــثـــل هـ يف 
الليبيون  سجل  مـــارس،   24 يــوم  حتــديــدا 
ــــاح اجلـــو  ــا عـــنـــدمـــا متـــكـــن سـ ــارقــ حـــدثـــا فــ
األمريكي  للطيران  الــتــصــدي  مــن  الليبي 
»األقــوى يف العالم«، ومقارعته بندية تامة 
ــرت، حــيــث متكنت  يف مــواجــهــات خــلــيــج ســ
الليبي من إسقاط  الــدفــاع اجلــوي  وسائل 
الـــطـــائـــرات األمـــريـــكـــيـــة فــــوق مـــيـــاه خليج 
أسقطها  الــتــي  بسابقتها  لتلتحق  ســـرت، 
ساح اجلو يف املواجهة اجلوية الفارقة يف 
19أغــســطــس 1981 عــنــدمــا مت إســقــاط 
نسور  قبل  مــن    F14 أمريكية  طــائــرة  أول 

اجلو الليبين.
ــــاح الــــدفــــاع اجلــــوي  أحـــــــداث مـــواجـــهـــة سـ
الــلــيــبــي، الــتــي متــر الــيــوم ذكـــراهـــا الــرابــعــة 
والـــثـــاثـــن، وبـــكـــامـــل تــفــاصــيــلــهــا يــرويــهــا 
ــد أبــطــالــهــا الـــذيـــن شـــاركـــوا فــيــهــا وهــو  أحــ
الــعــمــيــد املــتــقــعــد يف قــــوات الـــدفـــاع اجلــوي 
أمــده  والـــذي  نــائــل،  خليفة  محمد  الليبي 
ويوثقها  امللحمة،  هــذه  ليسرد  بالعمر  اهلل 
لتبقى عامة ومناسبة أخرى يحتفى بها 
ضمن سجل الشرف الذي يحفل به تاريخ 
هذا الشعب وهذه األمة على الرغم من كل 
التراجع لتبقى  الــتــردي وحلــظــات  حــاالت 
مــثــار أمـــل يف الــنــهــوض مــن جــديــد، وتــقــوم 
دون  التفاصيل  هــذه  بنشر  افريقيا  بــوابــة 
والــذي  نائل،  صاغها  كما  تعديل  أو  تدخل 
ــان الـــتـــحـــدي والــتــصــدي  ــركـ ـــ » بـ عــنــونــهــا بـ

والصمود«، وسردها على النحو التالي: 
يوافق اليوم24مارس الذكرى الـ ) 34 ( 
خليج  فوق  االمريكية  الطائرات  السقاط 
العربي  اجلــوي  الــدفــاع  بوسائل   ، ســرت 

الليبي .

توطئة واجبة :
املهنية  حياتي  يف  املحطات  أهم  من  لعل 
كعسكري محترف )1981م/2014م( ، 
تلك التي شاركت من خاللها يف املواجهات 
احلربية ضد األسطول السادس األمريكي 
ثمانينيات  منتصف  يف  سرت  خليج  يف   ،
ــقــرن املــاضــي كــضــابــط بــقــطــاع ســرت  ال

للدفاع اجلوي .
بــالــرغــم مــن الــزخــم اإلعـــالمـــي املــرئــي 
واملسموع واملــقــروء، الــذي واكــب أحــداث 
الليبيني  من  الكثير  لكن  املواجهات،  هذه 
اجلوي  الدفاع  أن  يصدقون  ال  وغيرهم، 
خليج  أمريكية يف  أسقط طائرات  الليبي 
1986م،  ــارس  24مـ يــوم  ظهيرة  ســرت 
ــة  ــدعــاي ــن قــبــيــل ال ويــعــتــبــرون ذلــــك مـ

والتضخيم.
كثيراً ما فكرت بالكتابة حول هذا احلدث، 
مرة  كل  يف  لكن  تفاصيله،  عايشت  الذي 
التي  للوثائق  امللحة  احلاجة  عند  أتوقف 

تدعم ما أكتب، وأجلأ إلى التأجيل .
عن  مترجمة  وثيقة  على  عثرت  مــؤخــراً 
اخلبراء  بعثة  عن  صــادرة  الروسية  اللغة 
الروس الفنية العاملة لدى اجليش الليبي، 
أبــان   ، الليبية  األرض  على  واملــتــواجــدة 
الوثيقة  تضمنت  ســـرت،  خليج  ــداث  أحـ
تفاصيل  الــتــقــريــر،  أخـــذت شــكــل  الــتــي 
الختراق  الليبي  اجلــوي  الــدفــاع  تصدي 
الطيران األمريكي لأجواء الليبية بتاريخ 
الوثيقة  هــذه  كانت   ، ــارس1986م  ــ 24م
ملا  ــة  ــرواي ال هــذه  لكتابة  لــي  مرجع  خير 

تضمنت من معلومات قيمة .
زمن السيادة :

التي  املقومات  من  واإلستقالل  السيادة 
تقوم عليها الدول، وهي التي حتقق الهيبة 
للشعب،  املعنوية  الـــروح  وتــرفــع  واملنعة، 

وحتــافــظ عــلــى املـــقـــدرات الــوطــنــيــة من 
ال  املقومات  هذه  أن  غير  السلب،  أطماع 
مضنية  جــهــوداً  وتتطلب  بسهولة،  تتأتى 
لتحقيقها، تتمثل يف سياسة وطنية قوية، 
حصني،  أمني  دفاعي  نظام  على  وتقوم 
واجبة  عقيدة  على  تستند  معنوية  وتهيئة 

التضحية باألرواح ألجل ترسيخها .
ليبيا  كامل  على  املطلقة  السيادة  وكــانــت 
بأقاليمها الثالثة، البري، والبحري، واجلوي، 
تتصدر إجنازات النظام اجلماهيري ، بقيادة 
الشهيد الصائم معمر القذايف، الذي عرف 
الليبيون يف عهده معنى االستقالل احلقيقي، 
ــوا مــن بــعــده مـــرارة فــقــدان السيادة  ــ وذاق

واالستقالل والهيبة .
جذور الصراع 

ــان الـــقـــرار الــلــيــبــي بــإجــالء الــقــواعــد  كـ
األمريكية بعد بضعة أشهر من قيام ثورة 
ــذي  وال  ، 1969م  سبتمبر  مــن  الــفــاحت 
وصار  الليبية،  اإلرادة  حتــرر  على  برهن 
عيداً يحتفل به الليبيون سنوياً يف احلادي 
بداية  الــقــرار  هــذا  كــان  يونيو،  من  عشر 
باإلضافة  البلدين،  بني  العالقات  إنهيار 
التحرر  حلركات  الليبية  الثورة  دعم  إلى 
التحرير  منظمة  رأسها  وعلى  العالم  يف 
الفلسطينية، عالوة على السياسة النفطية 
تأميم  يف  املتمثلة  ليبيا  انتهجتها  التي 
عام  ليبيا  وإعـــالن  النفطية،  الــشــركــات 
داخلية  مياه  ســرت  خليج  مياه  1973م 
اإلعــالن،  لهذا  أمريكا  ومعارضة  ليبية، 
الليبي ملصر يف حرب  الدعم  عالوة على 
الصهيوني،  الكيان  ضد  1973م  اكتوبر 
التي  العظم  كسر  سياسة  بــدأت  هنا  من 
املتعاقبة،  األمريكية  اإلدارات  مارستها 
ضد الشعب الليبي وقيادته العنيدة، حيث 
مبــرور  األمريكي  الليبي  اخلــصــام  تطور 

األمريكي  الرئيس  الزمن السيما يف زمن 
السبق دونالد ريغان يف بداية الثمانينيات، 

ليأخذ شكل الصراع العسكري .
الــصــراع،  هــذا  يف  األولـــى  املحطة  كانت 
اإلشتباك اجلوي فوق خليج سرت، بتاريخ 
إعــالن  عــقــب  1981م،  19أغــســطــس 
القوات األمريكية، إجراء مناورات حربية 
هذا  أســفــر  حيث   ، املتوسط  البحر  يف 
العدد  املتكايفء، من حيث  غير  اإلشتباك 
 F14 ومن نوعية الطائرات » 8 طائرات
 ) )2طائرة  مقابل  امريكية،  »اعتراضية 
عن  االشتباك  هــذا  أسفر  ليبية،  قاذفة 
إسقاط طائرة F14 من اجلانب األمريكي 
يقودها الطيار )هنري كليمان(، الذي لقي 
حتفه، وعن إسقاط طائرتني نوع سيخوي 
اللواء  يقودهما  الليبي،  اجلانب  من   22
طيار بلقاسم امسيك، والعميد طيار ركن 
مختار اجلعفري، اللذين كتبت لهما النجاة 
هذا  إثــر  على  املظلي،  القفز  خــالل  مــن 
االشتباك ألغيت املناورات املقررة، وعرف 
عن  الدفاع  يف  الليبيني  جدية  األمريكان 

أحقيتهم بخليج سرت .
يف أواخر عام 1985م ، دفعت أمريكا إلى 
البحر املتوسط بحاملة الطائرات ) كورال 
 ،) ساراتوجا   ( الطائرات  وحاملة   ) سي 
قوام  كان   ،) امريكا   ( الطائرات  وحاملة 
هذه احلامالت قرابة 300 طائرة نصفها 
القواعد  مساندة  على  عــالوة  هجومي، 
الساحل  يف  الوقعة  األمريكية  العسكرية 
دالئل  وظهرت  املتوسط،  للبحر  الشمالي 
ــادي عــلــى شــاشــات  ــع ــوي امل الــهــجــوم اجلـ
محطات الرصد واالنذار، وشاشات غرف 
اجلــوي  ــدفــاع  ال قــطــاعــات  يف  العمليات 
الطلعات  خــالل  مــن  الساحلية،  الليبية 
االستطالعية والقتالية للطيران االمريكي، 

وأتذكر أنه يف صباح 31ديسمبر1985م 
رفعت درجة أستعداد قطاع سرت للدفاع 
اجلوي إلى احلالة ) الكاملة (، ولم تنزل 

عن )%50(، حتى نهاية عام 1986م .
الليبية  القيادة  أعلنت  1986م  يناير  يف 
املياه  بني  فاصل  كخط  أن خط 32:30 
وأطلق  الليبية  االقليمية  واملياه  الدولية 
عليه إسم ” خط املــوت ” ، ورفــع القائد 
خليج  سيتحول   ( شعار  ــراه  ث اهلل  طيب 

سرت إلى خليج أحمر عند اللزوم ( .
إعداد العدة :

البحر  يف  األمريكية  املــنــاورات  استمرت 
طيلة  الليبية  الشواطيء  قبالة  املتوسط 
1986م  عــام  من  األولــى  أشهر  الثالثة 
الدفاع  أركـــان  رئــاســة  ترتيبات  وكــانــت   ،
منظومة  ُدعمت  حيث  أوجها،  يف  اجلــوي 
الدفاع اجلوي الليبية، مبنظومات صواريخ 
أرض / جو، نوع سامS200( 5 ( ، التي 
يبلغ مداها القتالي )240كم (، كما ُدعمت 
وإنذار  رصد  مبحطات  الرادارية  الشبكة 
مدى  ذات  متطورة   5 أسترم  نــوع  املانية 
بعيد، ومت الربط بني املنظومات الشرقية 
بعض  مــع  الصنع  والــبــولــنــديــة  الــروســيــة 
والفرنسية،  األملانية،  الغربية  املنظومات 
واالجنليزية، وذلك من خالل غرف قيادة 
اآللي  احلاسب  تعتمد  متطورة  وسيطرة 
الليبية،  االجـــواء  كافة  غطت  عملها،  يف 
باإلضافة إلى املقاتالت االعتراضية التي 
تعمل حتت القيادة القتالية ملنظومة الدفاع 
اجلوي، وكانت جل األطقم القتالية والفنية 
قد تلقت دورات استخدام قتالي وفني يف 

الدول املوردة منها املعدات .
التحرشات :

ملفات 

يتبع<<

ملحمة بركان التحدي والتصدي والصمود..
 كمـــــا يرويهـــــا أحــــــد أبطالهـــــا   
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ملفات 

كثف  1986م،  مـــــارس  ــر  شــه خــــالل 
األسطول السادس األمريكي، من طلعاته 
اجلوية االستطالعية، وسخر آلته احلربية 
صناعية  أقمار  من  حتوي  مبا  الضخمة، 
استطالع  وطــائــرات  جتسس،  وطــائــرات 
 )  SR-71( الطائرة  غــرار  على  متطورة 
السرعة  ذات  األســود  الطائر  بـ  املعروفة 
اخلارقة ، سخر ذلك يف دراسة اخلواص 
اجلوي  الدفاع  ألنظمة  والتعبوية  التقنية 
الليبي ، ومعرفة نقاط الضعف والقوة فيها 
إسكات  يستهدف  بعدوان  القيام  بغية   ،
منظومة الدفاع اجلوي الليبية ، من خالل 
القيام بالتشويش االلكتروني ، ليتسنى لهم 
االقتراب و توجيه ضربات ضاروخية جو 
أرض ، تستهدف محطات الرصد واالنذار 
، ومحطات توجيه الصواريخ م/ط ، ومن 
أهــداف  على  جوية  بضربات  القيام  ثــم 
محددة بدقة ، إلسكات الصوت املناهض 

لسياسات أمريكا االمبريالية .
ضهيرة ربيعية ساخنة :

صباح يوم 24مارس1986م ، على متام 
الساعة 01:00 كثف الطيران االمريكي 
 ، سرت  مدينة  قبالة  البحر  فوق  حتليقه 
وعلى حافة )خط   ، وبشكل غير مسبوق 
املوت ( مبسافة إقتراب تتراوح بني)170 
على  اليابسة  من  تقريباً   ) 300كــم  إلى 

إرتفاع بني ) 4إلى8كم ( تقريباً .
جتــاوز   )13:00( الــســاعــة  متـــام  عــلــى 
حترك جوي بقوة طائرتني خط رفع درجة 
الــفــور صــدرأمــر من  االســتــعــداد ، على 
غرفة عمليات قطاع سرت للدفاع اجلوي 

، برفع درجة استعداد وحدات الصواريخ 
بلواء  ) سام 5(  فيجا  قناتي  بقوام  م/ط 
التحدي وكتيبتي فوجلا )سام 2( وكتيبتي 
 ( وكتيبتي   ، املزن  بلواء  بيتشورا )سام3( 
سام6( كوادرات بلواء املرقب ، باالضافة 
الى معدات الدفاع املحلي املدفعية م/ط 
واالقــتــراب  بــاملــنــاورة  التحرك  أستمر   ،
ومت   ، الـــراداري  والتتبع  الرصد  حتت   ،
متييزه كهدف معادي ، على متام الساعة 
بقوة  املــعــادي  الــهــدف  دخــل   )13:45(
)سام5(  منظومة  تدمير  منطقة  طائرتني 
على  والداللة  الرصد  محطة  تتبع  بعد   ،
األهداف ) ابارونا ( ، وفق املعلومات اآلتية 
ــة = 12  ــزاوي : )املــســافــة = 160كـــم ،ال
االرتفاع 4.5 كم ، السرعة=16 م/ ث(. 
باجلاهزية  العمليات  ملركز  التمام  وقــدم 
للرماية بواقع هدف لكل محطة توجيه ، 
على متام الساعة )13:49( صدر األمر 
بالرماية ، وعلى متام الساعة 13.50 ، 
أطلقت القناتان من طراز )سام5( صواريخ 
مت  التي  االمريكية  الطائرات  على  فردية 
رصدهما بشكل منفصل : ) املسافة115 
، واالرتفاع= 4.5  الزاوية = 12 °   ، كم 
كم ، و السرعة= 160 م / ث.مبعدل 8 

ثواٍن. 25-30 ثانية ( .
بعد إطــالق الــصــواريــخ بــدأت األهــداف 
لتختفي  مناورة  أي  بدون  ارتفاعها  تفقد 
من الشاشات على ارتفاع 2 إلى 2.5 كم. 
بعد 95 ثانية من الطيران بفاصل زمني 
قدره 6 ثانية ، ويف هذا داللة على اصابة 

الطائرتني وسقوطهما يف البحر .

ردة الفعل :
بعد الرماية الصاروخية ، كثف األمريكان 
ــي ، عــلــى قــطــاع  ــرون ــت ــك الــتــشــويــش االل
ســـرت لــلــدفــاع اجلـــوي ، ممــا نــتــج عنه 
العمليات  مــركــز  بــني  ــصــاالت  االت تـــردي 
ــة  ــراداريـ والــتــشــكــيــالت الــصــاروخــيــة والـ
تشويش  ــدوث  وحـ  ، أحــيــانــاً  وانقطاعها 
كــامــل عــلــى بــعــض الـــــرادارت ، يف حني 
على  التغلب  )سام5(  منظومة  استطاعت 
بالكشف  العمل  ومــواصــلــة   ، التشويش 
والتتبع للعدو ، يف ظروف فقدان االتصال 
السيطرة  وإعــتــمــاد   ، العمليات  مبــركــز 
لواء  آمر  قبل  من  والتصرف  الالمركزية 
التحدي ) سام 5( وفقاً ملقتضيات احلال 
الساعة  الــظــروف وعلى متــام  هــذه  ، يف 
االولى لصواريخ  القناة  التقطت   18.42
)ســام5( هدف على بعد 120 كم وعلى 
التصدي  اجـــراءات  كــم. ومتــت  ارتفاع 3 
تدمير  مت  و   ،  18.44 الساعة  متام  يف 
الهدف بصاروخ واحد على مسافة 100 
كم،وارتفاع 3 كم ، بعد 25-30 ثانية من 
إطالق الصاروخ ، باشر الهدف السقوط 
احلر وفقدان االرتفاع كما حدث للهدفني 
كم.   1.5 ارتفاع  على  وذلــك   ، السابقني 
حيث حدث تالقي الصاروخ مع هدف عند 
، مع  ،ارتفاع = 1.5 كم  املسافة 85 كم 

زمن طيران للصاروخ قدره 95 ثانية .
الطيران  حركة  كانت   ، الــوقــت  هــذا  يف 
املعادي تنفذ مهامها بتداخل تشويش نشط 
للرادارات  ومنخفضة  كثافة متوسطة  ذي 
 ،  P-18 ومحطة  P-37 محطة  P-14

و   Oborona-14 راداري  أن  حني  يف 
PRV-17 لم يتداخل عملياً. يف الساعة 
التشويش،  توقف   20.50 إلى   20.47
هناك  كــان  كم   80 و   60 مسافة  وعلى 
هدفني. كلف قائد مجموعة كتيبة السام 
5 مهمة باالستطالع و مت اكتشاف هدف 
األول يف  واستمر   ، كم   70 مسافة  على 
كم.   60 مسافة  على  الــهــدف  مــرافــقــة 
الثانية  الصواريخ  اإلطــالق  وحدة  جهزت 
الطاقة الكاملة وبدأت يدوًيا يف االلتقاط 
امريكية  طــائــرة  أقـــرب  ولــكــن   ، للرماية 
أطلقت صاروخني من نوع )هارم ( املضاد 
للرادارات . انفجر أول صاروخ هارم على 
مسافة 8 أمتار وارتفاع 9 أمتار وأصابت 
شظاياه هوائي كابينة القيادة K-1 . بينما 
على  املــوقــع  على  الثاني  الــصــاروخ  حلق 
على  عندما سقط  وانفجر  منخفض  علو 
مجموعة  موقع  من  كم   11-10 مسافة 

الكتيبة)سام 5 ( ولم يحدث اضراراً .
و كان من املقرر أن تضرب الطائرة الثانية 
التي تطير على مسافة 60 كم كابينة القيادة 
األخرى K2 ، غير أن فطنة طاقمها فوتت 
الفرصة على العدو باطفاء املعدات وإيقاف 
الذي  األمــر   ، الكهرومغناطيسي  االرســال 
منع من إطالق صواريخ نوع )هارم( املتتبع 
للشعاع ، وغادرت الطائرتان قطاع املسؤلية .

اإلصرار على التحدي :
محطة  تلقتها  الــتــي  الــضــربــة  أســفــرت 
متوسطة  أضـــرار  عــن   ،  )K1( التوجيه 
امللحقات  ،وبعض  املحطة  بهوائي  حلقت 
عادت  أيــام  بضعة  خــالل  .ويف  والكوابل 

املحطة للعمل القتالي بعد تعويض الهوائي 
التصدي  بلواء  اخلاصة  التوجيه  مبحطة 

)سام5 ( ببنغازي .
ها قدعدنا ياقذايف :

ــره يف هــذا السياق ، أن  مــن اجلــديــر ذك
حلف الناتو عند قيامه بحملته العسكرية 
احلاقدة ضد ليبيا يوم 19مارس 2011م 
، أستهل قصفه املحموم باستهداف مواقع 
رأسها موقع  الدفاع اجلوي بسرت وعلى 
مرفق   «  )5 )سام  التحدي  لواء صواريخ 
هذا   ،« القصف  وبعد  قبل  املوقع  صــور 
اللواء  أن  املسبقة  معرفتهم  من  بالرغم 
خارج العمل القتالي ، ملقتضيات الصيانة 
، ويف هذا داللة على أن هذا القصف أتى 
تلقاها  التي  املوجعة  الضربات  على  رداً 
فوق  السابقة  املواجهات  أبــان  األمريكان 

خليج سرت .
تهنئة واعتزاز :

الليبي  الشعب  أبناء  املناسبة  بهذه  أهنيء 
الدفاع  منتسبي  زمــالئــي  وأخــص  كــافــة، 
اجلوي الليبي، الذين كانوا يغمرهم الفرح 
وهم يحتفلون سنوياً بهذه الذكرى العطرة.

احلدث  هذا  بذكرى  االحتفاء  توقف  ولئن 
البطولي ، وتنكر البعض له !!، لكنه يعيش 
يف وجداننا نحن صانعيه ، معاني عظيمة ، 
وقيم وطنية سامية ، إلنتصار وطني نعتزبه 

ونورثه فخراً البنائنا واحفادنا بعون اهلل .
ــاء ألــويــة  ــمـ ــنــــوان اعــتــمــد عــلــى أسـ ــعــ )*(الــ

صواريخ )سام5( املتمركزة يف :
التصدي  ــ  ســرت  التحدي  ــ  زلينت  البركان 

بنغازي ــ الصمود طرابلس .
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املنوعة

تخشـــى بعض النســـاء احلوامل 
كورونـــا  فيـــروس  نقـــل  مـــن 
املســـتجد إلـــى اجلنـــني يف حال 
إصابتهـــا بالعـــدوى. فمـــا مدى 

ذلك؟ صحـــة 
الســـؤال  هـــذا  عـــن  لإلجابـــة 
قالـــت اجلمعيـــة األملانيـــة لطب 
النســـاء والـــوالدة إنـــه ال توجد 
حتـــى اآلن أدلـــة علـــى إمكانية 
انتقـــال فيـــروس كورونـــا عبـــر 
املشـــيمة، غير أن العدوى ميكن 
أن حتـــدث بعـــد الـــوالدة عبـــر 
الطريقـــة التقليديـــة املتمثلة يف 

الرذاذ.
املـــرأة  أن  وأضافـــت اجلمعيـــة 
املصابة بفيروس كورونا ميكنها 

إرضاع طفلهـــا طبيعياً، حيث ال 
توجـــد حتـــى اآلن أدلـــة على أن 
الفيـــروس ينتقل عبـــر لنب األم، 
ولكـــن يجب أن يتـــم ذلك بعض 

احلصول علـــى الضوء األخضر 
من الطبيـــب. ولتجنب اإلصابة 
بفيروس كورونـــا ينبغي االلتزام 
باالشـــتراطات الصحية العامة، 

اليديـــن  غســـل  ينبغـــي  حيـــث 
باملـــاء والصابـــون ملـــدة ال تقـــل 
عـــن 20 ثانيـــة بشـــكل منتظم، 
مع مراعـــاة تنظيـــف الفراغات 
بني األصابع وظهـــر اليد أيضاً، 
فضـــالً عـــن جتنـــب التجمعات 

البشـــرية بقدر املســـتطاع.
ويجـــب استشـــارة الطبيـــب فور 
االشـــتباه يف اإلصابـــة بفيروس 
تتمثـــل  والـــذي  الكورونـــا، 
أعراضـــه يف احلمـــى والســـعال 
والرشـــح والصداع وآالم احللق 
األطـــراف  وآالم  واإلســـهال 
ومشـــاكل  الشـــديد  واإلعيـــاء 
النفـــس  ِقصـــر  مثـــل  التنفـــس 

التنفـــس. وضيـــق 

ال أدلة على أنتقال كورونا من احلامل إلى جنينها

فشل يف سرقته .. فقتله 

رحيل كيني رودجرز عن 81 عاماً  صورة كسرت قلب بريطانيا

لم يكتف القاتل بســـرقة املغدور أول 
مـــرة، بل طمع وعـــاود الكرة ليبحث 
عـــن املزيد من املـــال، وعندما وجد 
صاحـــب البيـــت يف منزلـــه، عاجلـــه 
بــــ 20 طعنـــة ســـكني أردتـــه قتيالً 
علـــى الفوز.وبالتفاصيل فقد وردت 
معلومـــات إلى فرع األمـــن اجلنائي 
الســـورية  الالذقيـــة  محافظـــة  يف 
ســـكان  أحـــد  جثـــة  وجـــود  حـــول 
مدينـــة احلفـــة مقتـــوالً يف منزلـــه، 
واجلثـــة مصابـــة بحوالـــي عشـــرين 
اجلســـد،  أنحـــاء  كافـــة  يف  طعنـــة 
واجلرميـــة  مجهـــول  والفاعـــل 
يكتنفهـــا الغمـــوض التـــام وال يوجد 
مـــا يشـــير إلـــى مرتكبها. وبحســـب 
الســـورية  الداخليـــة  وزارة  موقـــع 
ومن خـــالل البحـــث والتحـــري عن 

الفاعل اشـــتبه فرع األمـــن اجلنائي 
بشـــخص يعمـــل عنـــد أحـــد جتـــار 
ســـوق الهال باحلفـــة، وتوجـــد بينه 
جتاريـــة.  عالقـــة  املغـــدور  وبـــني 
حيـــث كان املغـــدور يبيـــع محصوله 
مـــن احلمضيـــات لديـــه. فتـــم إلقاء 

معـــه  وبالتحقيـــق  عليـــه،  القبـــض 
ومواجهتـــه باألدلة اعتـــرف بإقدامه 
علـــى قتـــل املغدور عـــن طريق طعنه 
بســـكني حـــاد أثناء محاولته ســـرقة 

منزلـــه بعـــد خلـــع بابه.
بإقدامـــه  املجـــرم  اعتـــرف  كمـــا 
منـــذ شـــهرين علـــى ســـرقة مبلغ / 
وثالثمائة  مليونني   /2.300.000
ألـــف ليـــرة ســـورية من نفـــس منزل 
املغـــدور بطريقـــة اخللـــع والكســـر، 
املســـروق  املبلـــغ  بإيـــداع  وقيامـــه 
لـــدى أحد املصارف باســـمه واســـم 

. لدته ا و
مت مصادرة أداة اجلرمية وإيصاالت 
املصـــرف املذكـــور، وســـيتم تقـــدمي 
القاتـــل مع املصـــادرات إلى القضاء 

العادل. جـــزاءه  لينال 

قطعـــت طائرة تابعة لشـــركة 
طيـــران آيـــر »تاهيتـــى نوى« 
علـــى  جويـــة  رحلـــة  أطـــول 
املاضـــي  الســـبت  اإلطـــالق 
حيث قطعت مسافة 9765 
ميـــال عبر العالم مـــن بابيتي 
يف تاهيتـــي إلى مطار شـــارل 

ديجـــول يف باريـــس.
وكانت القيـــود التي فرضتها 

علـــى  املتحـــدة  الواليـــات 
فيـــروس  بســـبب  الســـفر 
كورونـــا أهـــم األســـباب وراء 
قطـــع الطائـــرة هـــذه الرحلة 
الطويلـــة، فعادة مـــا تتضمن 
يف  التوقـــف  الرحلـــة  هـــذه 
مطـــار لوس اجنلـــوس، إال أن 
توقـــف طائـــرة يف الواليـــات 
املســـافرين  يلـــزم  املتحـــدة 

بالهبـــوط واملرور عبر قســـم 
اجلـــوازات وحمايـــة احلدود 
قبل الســـماح لهم باملضي يف 
املرحلـــة التالية مـــن الرحلة، 
أدت  احلاليـــة  القيـــود  لكـــن 
لعـــدم القيـــام بهـــذا اجلـــزء 
من الرحلـــة، لذلـــك واصلت 
الطائـــرة رحلتهـــا دون توقف 
حتـــى العاصمـــة الفرنســـية.

تويف مغنـــي الكانتري كيني رودجرز، 
الـــذي امتدت مســـيرته الفنية ســـتة 
عقـــود، عن عمـــر 81 عاماً، وفق ما 

أعلنـــت عائلته اجلمعة.
رودجـــرز  »تـــويف  بيـــان  يف  وقالـــت 
بســـالم يف املنـــزل ألســـباب طبيعية 

محاطـــا بعائلتـــه«.
تخطـــط  أنهـــا  األســـرة  وأضافـــت 
ملراســـم خاصـــة صغيـــرة »يف ظـــل 
التـــي  الوطنيـــة  الطـــوارئ  حالـــة 

.»19 كوفيـــد  وبـــاء  يفرضهـــا 
واشـــتهر رودجـــرز؛ احلائـــز جائـــزة 
غرامـــي ثالث مرات، بأغنيات كثيرة 
و«لوســـيل«  غامبلـــر«  »ذي  أبرزهـــا 

و«آيالنـــدز ان ذي ســـترمي«.
رودجـــرز  ألغـــى   2018 العـــام  يف 
حفالتـــه األخيـــرة جلولتـــه الوداعية 
بســـبب مخـــاوف صحيـــة، بحســـب 

»يورونيـــوز«.
واليـــة  يف  املولـــود  رودجـــرز،  بـــدأ 
أواخـــر  يف  مســـيرته  تكســـاس، 
اخلمسينات وســـرعان ما انطلق يف 
عالـــم املوســـيقى وأصبـــح مـــن أبرز 

العالـــم. يف  املوســـيقيني 
خـــالل  مـــن  أيضـــاً  رودجـــرز  بـــرز 
تعاونـــه مـــع دولـــي بارتـــون وظهوره 
ضمـــن أفالم وبرامـــج تلفزيونية من 

بينهـــا »ذي مابيـــت شـــو«.

أثارت صـــورة لعجـــوز بريطاني 
الفارغـــة،  املتاجـــر  أحـــد  يف 
لـــدى  وحـــزن  تعاطـــف  موجـــة 
الكثيـــر من رواد مواقع التواصل 
لتعامل  وانتقـــادات  االجتماعي، 
تداعيـــات  مـــع  املســـتهلكني 
أزمـــة انتشـــار فيـــروس كورونـــا 

املســـتجد.
نشـــرتها  التـــي  الصـــورة  ويف 
صحيفـــة »ديلـــي ميـــل«، يظهـــر 
رجل وقـــد بلغ من العمـــر عتيا، 
يتفقـــد قائمة مشـــتريات يف يده 
بينما ينظر بحزن وانكســـار إلى 
أرفف املتجر وقـــد خلت من كل 

ملنتجات. ا
حـــدث ذلـــك مـــن جـــراء تهافت 
أعـــداد كبيـــرة مـــن البريطانيني 
على شـــراء املواد االســـتهالكية 
مـــن غـــذاء وغيـــره، وتخزينهـــا، 
خوفا مـــن أن تفـــرض احلكومة 
صحيـــا  حجـــرا  وقـــت  أي  يف 
وحظـــر جتـــول كمـــا حـــدث يف 
العديـــد مـــن دول أوروبـــا ملنـــع 

الوباء. تفشـــي 
املتابعـــني  تعليقـــات  وكشـــفت 
انزعاجهم الشـــديد مما وصفوه 
الذيـــن  املســـتهلكني«  بـ«أنانيـــة 

انقضوا على الســـلع ولم يتركوا 
للعجوز املسكني شـــيئا يشتريه.

وكتبـــت إحـــدى املتابعـــات على 
توتيـــر: » يـــا لهـــا مـــن صـــورة 
مزعجـــة، إنه أمر مؤلـــم«، فيما 
قالـــت أخـــرى: »إنه أمـــر يفطر 
القلـــب، أنـــا مســـتعدة إلعطائه 
كل لفائف مناديـــل احلمام التي 

بحوزتي«.
وقالـــت ســـيدة أخـــرى: » كنـــت 
أتســـوق باألمـــس، وكان هنـــاك 
نقـــص يف الكثيـــر مـــن املـــواد، 
ووســـط الزحـــام رأيـــت الكثيـــر 
ال  حائريـــن  الســـن  كبـــار  مـــن 
يعرفون مـــاذا يفعلون. كان أمرا 

للغايـــة«. محزنـــا 
ووفقـــا لـ«ديلي ميـــل«، فقد أدى 

الطلـــب املتزايـــد علـــى الشـــراء 
إلـــى غضـــب الزبائـــن وحـــدوث 
بينهـــم  واشـــتباكات  مواجهـــات 
يف بعـــض األحيـــان، وذلـــك مـــع 
فـــرض املتاجـــر قيـــودا صارمة 
علـــى شـــراء الضروريـــات مـــن 
حليـــب األطفـــال واحلفاضـــات 
ومواد التعقيـــم واألغذية املعلبة 

ولفائـــف املرحـــاض وغيرهـــا.
وأغلقـــت بعض املتاجـــر الكبيرة 
كذلك مواقعهـــا اإللكترونية من 
جـــراء الطلبـــات الكثيـــرة وغير 
املعهـــودة، فيمـــا أعلـــن أحدهـــا 
أنـــه لـــن يســـتطيع تلبيـــة الكثير 
مـــن الطلبـــات إال بعـــد بضعـــة 

أيام.
وقـــد عقـــدت محالت الســـوبر 

طارئـــة  محادثـــات  ماركـــت 
لضمـــان  الشـــرطة  قـــوات  مـــع 
وســـط  العاجلـــة،  املســـاعدة 
مخاوف من أن بعض املتسوقني 
العدوانيـــني قد يشـــكلون خطرا 

وعمالهـــم. موظفيهـــم  علـــى 
فرضـــت  ذاتـــه،  الســـياق  ويف 
لشـــراء  أقصـــى  حـــدا  متاجـــر 
الكثير من املنتجـــات، فيما منح 
أحدها أول ســـاعة لكبار الســـن 
لكي يتمكنوا من التســـوق بهدوء 
خاصـــة  الزحـــام،  عـــن  بعيـــدا 
عرضـــة  األكثـــر  الفئـــة  أنهـــم 
خلطـــر املوت يف حـــال إصابتهم 

بفيـــروس كورونـــا املســـتجد.
وقال احتـــاد التجزئة البريطاني 
إن املتاجر تتحدث مع الشـــرطة 
حـــول كيفيـــة التعامـــل مـــع أي 

. عنف
ويف تدابيـــر الســـالمة األخرى، 
تطلـــب محالت الســـوبر ماركت 
عـــن  التوقـــف  العمـــالء  مـــن 
النقديـــة  األوراق  اســـتخدام 
التـــي ميكن أن حتمـــل الفيروس 
طريـــق  عـــن  والدفـــع  القاتـــل، 
الذكـــي  الهاتـــف  أو  البطاقـــة 

املوظفـــني. حلمايـــة 

نشـــر الشـــاب اإليطالي جيوفاني 
زامبينـــو من مدينـــة تورينو، الذي 
اســـتهتر بالتعليمـــات وحتذيرات 
احلمايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( فأصيـــب به ونقله 
لعائلتـــه ليمـــوت والـــده بكورونا، 
فيديـــو عبـــر منصـــات التواصل 
االجتماعـــي، وهو يصـــارع املوت 

ليســـترد  املركـــزة،  العنايـــة  يف 
عافيته. وعلـــى الرغم من مصابه 
يف وفـــاة والده وحالتـــه الصحية، 
إال أنـــه أراد توجيـــه رســـالة كـــي 
ال يعيـــش أحـــد جتربتـــه املرعبة 
الفيديـــو  عبـــر  وذلـــك  نفســـها، 
املترجـــم من طرف موقع »إيطاليا 

بالعربي«.

بسبب االستهتار تسبب يف قتل والده

أطول رحلة جوية يف التاريخ بسبب كورونا
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الثقافية 

أخي عمر
حكايتي عجيبة

أحـــدى  يـــوم يف  ذات  اهلل  ألقانـــي  لقـــد 
خـــرب بنغـــازي مثل دودة، وقـــال فيما كان 

يودعني:
عـــن  وابحـــث  جيـــداً،  عينيـــك  أفتـــح   –

هنـــاك. فرصـــك 
ثـــم اختفـــى فجـــأة مثـــل شـــبح مبـــارك، 
وتركنـــي وحيـــداً ابحـــث بعنـــاء قاتـــل عن 

ما. طريـــق 
كنت مجرد دودة حقيقية..

وفيمـــا طفقـــت أتلـــوى باحثـــاً عـــن ثغـــرة 
عبـــر ركام األقـــذار، كانـــت الطيور تصفق 
األعالـــي،  الوقـــت يف  طـــوال  بأجنحتهـــا 
فوقي مباشـــرة.. ثم تســـّف شطر األرض، 
وتهـــوي مبناقيرهـــا احلـــادة نحـــوي حتى 
أظـــل أتلوى ألف مـــرة من الذعـــر، وأدفن 
نفســـي فوراً يف محاولة يائســـة للبقاء حياً 
عبر أحد الثقوب، إلى أن أســـمع أجنحتها 

تصفـــق مرة أخـــرى صوب الســـماء.
كنـــت مجـــرد دودة حقيقية..ولقـــد تعلمت 
حينـــذاك آالف احليـــل لالختبـــاء يف قعر 
ثقـــوب األرض، والهـــروب أمـــام الطيـــور 
العمالقـــة القاتلـــة، وكان مـــن املمكـــن ان 
تكـــون حياتـــي ســـهلة ومبهجـــة للغيـــاة لو 
أننـــي اكتفيت بذلك، غيـــر أن حلماً أحمق 

أخـــذ يعشـــش يف قـــاع قلبي.
حكايتي عجيبة..

كنـــت أزحـــف ذات ليلـــة عبـــر األعشـــاب 
الندية، وكان القمر يهطل شـــعاعاته فوقي 
متامـــاً، وكانت الســـماء تبدو كليـــة العمق 
والصفـــاء، حتـــى إننـــي أغمضـــت عينـــي 
مباشـــرة، وطفـــق أحلق داخـــل فقاعة من 
احللـــم الـــوردي، طفقـــت احلم بـــان أكون 

طائـــراً … وكان ذلـــك بدايـــة الغربة!
أخي عمر

-الدود امللعون ال ميلك أجنحة!
كذلـــك قال لي الـــرب بعينني مثل بحريتني 
مـــن دم، ثـــم اختفـــى فجـــأة مثـــل شـــبٍح 
مبـــارك، وتركني وحيـــداً أبحث بعناء قاتل 
عـــن طريـــٍق ما وهتفـــت بكل مـــا أملك يف 

مـــن حرارة: أعماق 
-أنا أحتاج إليك…

ولكنـــه كان قـــد تخلـــى عني متامـــاً، فيما 
غمـــر قلبي حـــزن حالك وشـــعور بالفقد، 
وبأننـــي ســـأذرع بقيـــة أيامـــي يف وحـــدة 

. ملة كا
حكايتي عجيبة..

أردت ان اكـــون طائـــراً ، وفيما كنت أتطلع 
إلى ســـموات اهلل الرحيبة بعيني حاملتني، 
وإلى مواســـم الهجرة واألشـــرعة املتخمة 
العمالقـــة، واملراعـــي املتراميـــة على مدى 
البصـــر، والفراشـــات الثريـــة بالـــف لون، 
الريشـــية  والســـحابات  الفاتـــن،  والقمـــر 
املتوهجة الذوائب، وآالف األشياء األخرى 

املمتلئـــة بالروعة وســـحر االنطالق..
أقـــول لـــك: فيمـــا كنـــت أتطلـــع إلـــى كل 
ذلـــك، كنـــت قـــد ســـئمت متامـــاً الزحف 
خالل األعشـــاب البرية، وصحبة الديدان 
املطفـــأة العيـــون، وتســـلق أســـوار املقابر، 
ونهش عيـــون املوتى، والبحـــث عن القوت 
يف فضـــالت اآلخريـــن، والفـــزع الرهيـــب 
الطيـــور  ومـــرأى  املطـــر،  انهمـــار  حـــني 

القاتلة. الهمجيـــة 

لقد ســـئمت كل ذلك، وطفقت احلم طوال 
الوقـــت بـــان أصبـــح طائـــراً، غيـــر أننـــي 
نهضـــت ذات يـــوم، وإذ أزحـــت عن كاهلي 
حزمة من األعشـــاب املتهالكة ودت أن اهلل 

قد مســـخني فأراً!.
كنت مجرد دودة حقيقية..

ولكن جسدي اكتســـى أخيراً بفراء رمادي 
ناعم، واشـــرأبت يف رأسي أذنان كبيرتان، 
واكتـــظ فمـــي باألنيـــاب، وأصبحـــت -يف 
حلظـــة غامرة مبشـــاعر الذهـــول- فأرا.. 

فـــأراً حقيقياً ال شـــك فيه!.
حكايتي عجيبة..

وفيمـــا كانـــت بقيـــة الفئـــران تلهـــث خلف 
الفتات املتســـاقط عند املوائد، كنت أتسلى 
بالتمـــرغ يف الـــورق، كنـــت أقـــرض الكتب، 
والشـــعر كذلـــك، وأنظـــر إلـــى كل الفخاخ 
املزروعـــة علـــى طـــول الطريـــق كنـــت فأراً 
حقيقيـــاً..وكان من املمكـــن أن تكون حياتي 
ســـهلة ومبهجـــة للغايـــة لـــو أننـــي اكتفيت 
بذلـــك، غير أن حلماً آخـــر اكثر حماقة قد 
نبـــت يف رأســـي الصغير املمتلـــئ بالرعونة 
أضـــع  الن  أحلـــم  بـــدأت  والطيش..لقـــد 
اجلـــرس يف رقبة القـــط وكان ذلـــك بداية 

غربة مـــن نـــوٍع آخر!
أخي عمر..

وبينمـــا كانـــت الفخاخ تنهـــش أقدامي دون 
انقطـــاع، كنـــت ال أزال أحمـــل يف قلبي كل 
العنـــاد واإلصرار، وذلك احللـــم القدمي يف 

أن أصبـــح طائـــراً ذات يوم.
حكايتي عجيبة..

كل  وذرعـــت  األقبيـــة،  كل  وجلـــت  ولقـــد 
األرصفـــة وتعرفـــت على كثير مـــن الوجوه 
الطيبـــة والرديئـــة على الســـواء، ومنت يف 
كل مـــكان، وشـــربت كفايتي من كل شـــيء، 
وتشاجرت مع اآلخرين حتى امتأ جسدي 
بالنـــدوب، وســـقطت يف املصائـــد الكريهة 
كثيـــراً وقالوا عني أنني مجـــرد فأٍر أحمق! 
ولكنـــي -يا صديقي- لـــم أفقد ذلك احللم 
العتيـــق علـــى اإلطالق، إلـــى أن أفقت ذات 
يـــوم ووجـــدت ان اهلل قـــد زرع فوق ظهري 
جناحـــني غريبـــني، وأنني أصبحـــت -عبر 
حلظـــة موغلـــة بالذهول- مجـــرد خفاش، 

خفـــاٌش يطير على غيـــر هدى!
وفيما يهبط املســـاء، وتكتســـي الســـموات 
بشـــحوب غامق، كنت أهجر تلك الشجرة، 
وأظل أطير بقلق زعر خـــالل أزقة املدينة، 

علـــى حـــني يشـــرع الصغـــار يف مطاردتي، 
وصياحهـــم  بقبعاتهـــم،  قـــذيف  ويوالـــون 
املفـــزع كنـــت مغلـــق العينـــني، غيـــر أننـــي 
اســـتطعت مـــراراً ان أرى وجه املوت الكريه 
وهـــو يتنفـــس عنـــد انفـــي مباشـــرة حـــني 
كنـــت أهـــوي إلـــى األرض على أثـــر إحدى 
الضربـــات املوجعـــة، ولكن يبـــدو أنني غير 
قابل للمـــوت، وإذ كان الرفـــاق يقولون لي:
أيها الفأر الطائر، الغريب األطوار، ســـوف 
تلقـــى حتفـــك ذات يـــوم كنـــت أرفـــع أنفي 
األسود نحو الســـماء وأقول لهم ببساطة..
  أنا لســـت فأراً طائراً، بل إنني لست فأراً 

على اإلطالق، وســـوف لن أموت أبداً.
ويضحك كل الرفـــاق، فيما يعاودني احللم 

نفسه.. القدمي 
حكايتي عجيبة

أردت أن أعبر األشـــياء حتـــى منتهاها، أن 
أذرع أيامـــي بكل خطـــوط الطول والعرض، 
أن أســـير إلـــى أقصـــى نهايـــات الطـــرق.. 
كل الطـــرق، أن أملـــس بأصابعي ما تســـفر 
عنـــه رحـــالت االنطالق املســـعود إلى آخر 
مدى.ومـــا كنت ألملك يف داخلي أي شـــيء 
خارق ســـوى قليـــل مـــن اإلصـــرار، وتطلع 
جائـــع أبداً، واســـتعداد متواضع لتحمل كل 

الهزائـــم، وذلك احللـــم القدمي.
هـــذا  أن حتقـــق  تســـتطيع  كيـــف  ولكـــن 

أعمـــى.. خفـــاٍش  بجناحـــْي 
أخي عمر..

حـــني يشـــرع اهلل يف تعذيـــب مخلـــوٍق ّما، 
فإنه -بالتأكيـــد- ينزع عنه فضيلة الرضا، 
أعنـــي القناعـــة، ويدعـــه يلهث عند ســـفح 
اجلبـــل مثـــل ضبـــع محمـــوم بينمـــا عيناه 
تتطلعـــان باتصال صـــوب القمـــة الذهبية 
املتألقة يف وجه الشـــمس، لقـــد أدركت كل 

ذلـــك على نحـــو اليقني، قـــال لي:
– الدود امللعون ال ميلك أجنحة.

غيـــر أن رأســـي الصغيـــر كان ممتلئـــاً إلى 
حافتـــه بالعنـــاد، كما لو كنـــت أعيش داخل 
رأس بغـــل، ولـــذا فقـــد ســـرت يف اجتـــاه 
أنفـــي، وكانت عينـــاي مكتظتـــني بالصور، 

واأللوان! والســـموات، 
حكايتي عجيبة

أرد أن أكـــون طائراً..ولقد ســـئمت مناكدة 
الصغـــار لـــي، ودعاباتهم الســـمجة، مثلما 
ســـئمت تلـــك األجنحة املصنوعـــة من ورق 
التبغ املخترق، وذلك األنف املســـود، والنوم 

باملقلـــوب، والعيـــون املغلقة، والهـــروب من 
القبعـــات املارقـــة.. واملوت عبـــر الظهيرة.

أنا سئمت كل ذلك
ولقد ذهبت ذات يـــوٍم إلى كوخ بومة عجوز 
يف إلحـــدى اخلـــرب، كانت جتيد الســـحر، 
والفســـق والغنـــاء يف أعقاب الليـــل، وكانت 

جتيد أكل الفئـــران مغمضة العينني.
– ماذا تفعل هنا؟

كذلـــك قالت لي فيما كانت تتلمظ بعينيها، 
غير أنني أجبت:

– أنـــا يـــا ســـيدتي مجـــرد خفـــاش ســـيئ 
احلـــظ، وقد متنـــني طول الوقـــت أن أطير 

إلـــى أقصى مـــدى، وأنـــا وحيـــٌد أيضاً..
– حسنًا.. اجلس هنا.

كانت رائحة القرنفـــل والعنبر متأ املكان، 
وفيمـــا وضعـــت يف النـــار بضـــع حبـــات، 
أحضـــرت لي قطعة ليمون، وكأســـاً مترعاً 
مشـــروب حار نفـــاذ ظلت عينـــاي تدمعان 
علـــى الفـــور حـــني جترعتـــه، ثـــم طفقـــت 
تغنـــي عارية الســـاقني ، كانت بومة قبيحة 
غارقة يف األصباغ، غير أنها استطاعت أن 
جتعلني احلق علـــى جناحي جرعة وقطعة 
ليمـــون، أن أحلق بطريقة مـــا دون أن أبرح 
مكانـــي وتـــرددت طويالً على ذلـــك الكوخ، 
ثـــم اعتراني اململ فجأة، وقـــد رجعت ذات 
ليلـــة إلى غصـــن الســـنديانة التي أســـكن 
بهـــا، وأخـــذت أبكـــي هناك مبـــرارة، وكنت 
ال أزال ابكـــي حـــني أدركنـــي النـــوم، وكنت 
ال أزال أبكـــي حـــني زارنـــي )ســـندباد( ، 
لقـــد ربت فوق رأســـي بلطـــف، وتطلع إلّي 
بعينني ودودتني معلقاً طيف ابتســـامة على 

شـــفتيه، ثم قـــال لي:
– كفـــى   فقد انتهى أمـــر احلياة العجوز.. 
يف  العبيـــد  ووضعهـــا  جثتهـــا،  أحرقـــت 
قواربهـــم، وانطلقوا بهـــا ملتهبني غاضبني، 
ولقد شـــاهدتها النـــوارس تنزلـــق إلى قاع 

املحيـــط مثـــل محـــارة متعفنة.
كانـــت تلـــك يـــا صديقـــي امـــرأة رديئـــة، 
وكانـــت تقتعـــد حجـــراً ناتئـــاً يف كل ميناء، 
وتغـــازل رجـــال البحـــر حتى يســـيل العرق 
مـــن أصابعهـــم، وكانـــت تذهـــب مـــع أي 
بحـــار يغادر امليناء، وتظل هناك مســـتلقية 
على ســـطع قاربـــه عارية، متصببـــة عرقاً، 
مفجعـــة مثـــل اجلحيـــم، وكانت تلـــد مثلما 
تبيـــض الســـلحفاة، آالفـــاً مـــن األكيـــاس 
اللزجـــة، املليئـــة باألطفال، ملقيـــة بهم يف 

املـــاء بينمـــا القارب ميضي يف ســـبيله، وإذ 
تشـــرع األكياس تتمزق، وتهب الريح، تنبثق 
الـــرؤوس املشـــوهة منطلقـــة وراء القـــارب 
يف ذعـــر بالـــغ، بينمـــا هـــي تواصـــل إلقاء 
األكيـــاس مقتعـــدة الدفـــة، مجنونة ممتلئة 

أكياســـاً، فاســـقة، حاملـــة بـــال انقطاع.
العجـــوز -تلـــك املـــرأة الرديئـــة- هل تبكي 

مـــن أجلها يـــا صديقي؟
ثـــم ربـــت على رأســـي مـــرة أخـــرى، ونظر 
إلـــّي بعينني صافيتني، عميقتـــني مثل مياه 

املحيـــط نفســـه، وقال لـــي بود:
–  كفـــى، ال تعـــد تبكـــي.. فأنا ســـأحملك 

. معي
  ونفـــض عـــن كتفـــي كل التعـــب واحلزن، 

وســـرنا ســـوياً نحـــو القارب.
حكايتي عجيبة..

ولقـــد انطلقـــت عبر كل البحـــار، ومنت يف 
كل املرافئ واجلزر، واســـتمرت رحلتي ألفاً 
مـــن الســـنني أو يزيـــد، وتعرفـــت علـــى كل 
الصيادين، والبغايا، والســـكارى، واألمهات، 
واملقامريـــن،  والرعـــاة،  والشـــحاذين، 
واألطفـــال.. تعرفت على كثيـــر من القالع، 
والتيـــارات، واألمـــواج، والرياح وحني عدت 
يف نهايـــة املطـــاف، كنـــت قـــد أصبحـــت 
طائراً.. طائراً حقيقياً ال شـــك فيه، وكانت 
عيناي ممتلئتني بآالف الصور، والســـموات 
واأللـــوان، وكان جرابـــي معبـــأ باحلكايات، 
وكان يف إمكانـــي أن أطيـــر حتـــى أملس قبة 

الســـماء.ز أن أملس ســـقف العالم.
حكايتي عجيبة..

ولقـــد بنيـــت عشـــاً صغيـــراً بـــني فرعـــي 
صنوبـــرة عتيقـــة، ونفضـــت قلبـــي مثـــل 
جـــرو مبتل، وثـــم طفقت أحكـــي لآلخرين 
عـــن الربيـــع، واملراعي املســـتلقية باتســـاع 
الســـماء، واألشـــرعة ، ولكن أحـــداً لم يكن 
يرغـــب يف أن ينصت إلـــْي.. حتى بدا األمر 
كمن )يبيع الريـــح للمراكب( الغارقة…! لقد 

وغـــادروا.. انفضوا.. 
وعندئـــذ ظللـــت أصـــرخ، وأصـــرخ إلى أن 
تفرجـــت رئتـــاي، وقيـــل لـــي أننـــي مجرد 
طائـــر ســـيئ الســـمع والطالـــع، أعنى مثل 
غـــراٍب متامـــاً وبكيـــت مـــرة أخرى..وكنت 
ال أزال أبكـــي حـــني أدركني النـــوم.. وكنت 
ال أزال ابكـــي أيضـــاً حني أقبل )ســـندباد( 
، تهالك عند قدمي الشـــجرة دون أن يرفع 
بصـــره إلـــْي، وهتـــف كمن يحدث نفســـه:

– الطيور الزاهية األلوان غطت بأجنحتها 
األفـــق، ومـــأت النهـــار بالصـــداح، اجـــل 

الراقصة. املغنيـــة  الطيور 
ثـــم نهض وقـــال -هـــازاً رأســـه- فيما كان 

: يبتعد
امللونـــة  الراقصـــة  الطروبـــة  الطيـــور   –

شـــيء!! كل  أفســـدت 
وقبل ان أقول له أميا شيء، . اختفى..

وعلـــى هذا فقـــد تركت شـــراعي يشـــرب 
الريـــح ذات ليلة، بـــدأت رحلة طويلة أخرى 
إلـــى أقصـــى اآلفـــاق، حامالً معـــي رائحة 
الصنوبـــر العتيقة، وجراباً مـــن الذكريات ، 

وكان ذلـــك بداية غربـــة أخرى.
أخي .. يا صديقي

يقول )أوســـكار وايلـــد(: من يعيش أكثر من 
حياة، يقـــاس اكثر من موت..

ووداعًا يا أعز األحباب
أخوك خليفة..

خليفة الفاخري     بيــــــع املراكـــــب للريـــــح
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي ــ 
الطاهر  صــالــح  الليبي  الــدولــي  قــرر 
الرفاع  ناديه  وبني  بينه  التعاقد  إنهاء 
لكرة  البحريني  الـــدوري  يف  املنافس 

القدم بتراضي الطرفني.
وكـــان نـــادي الــرفــاع الـــذي يــضــم يف 
وهو محمد  ثاني  ليبي  صفوفه العب 

عاماً   27 الطاهر  مع  تعاقد  صولة 
يف نهاية شهر ديسمبر املاضي قادماً 
انتقال  صفقة  يف  طنجة  أحتـــاد  مــن 
صحفية  تصريحات  وبحسب  حــر. 
عقده  إنهاء  قرر  الليبي  الالعب  فأن 
يف  طرابلس  إلــي  والــعــودة  بالتراضي 
بسبب  البحريني  ــدوري  ال توقف  ظل 

صالح  وكــان  كورونا.  فيروس  انتشار 
طرابلس  األهلي  فريق  الطاهرمهاجم 
السابق وقع يف شهر أغسطس املاضي 
يـمتـد ملـوسمـني مع أحتاد  علي عـقـد 
مع  بالتراضي  عقده  فسخ  قد  طنجة 
فريقه بقرار من املدرب هشام الدميعي 

الذي لم يقتنع بإمكانياته الفنية.

صالح الطاهر ينهي عقده مع الرفاع بالتراضي

ـــ االسبوع الليبي ــ 
العامة  الهيئة  رئيس  تعرض 
بحكومة  والرياضة  للشباب 
بشير  ــور  ــتـ ــدكـ الـ ــاق  ــ ــوف ــ ال
القنطري حلادث سير عصر 
املقابل  الطريق  يف  األربعاء 
للمصيف البلدي بطرابلس.

وطمأن رئيس الهيئة اجلميع 
بأنه بحالة جيدة وهو بخير 
الــفــحــوصــات  جــمــيــع  وأن 
كانت مطمئنه وان األضرار 
وكان  فقط.  بالسيارة  كانت 
كلف  قد  الرئاسي  املجلس 
برئاسة  القنطري 57 عاماً 
يف  والرياضة  الشباب  هيئة 

شهر أكتوبر عام 2018 

ـــ االسبوع الليبي ــ 
الهوني  حمدو  الليبي  الــدولــي  قــرر 
لكرة  التونسي  الترجي  فريق  جنم 
حملة حتــدي  يف  املــشــاركــة  ــقــدم  ال
خاص لدعم األسر الفقيرة يف ليبيا 
إغالق  قــرار  بعد  تونس  يف  العالقة 

كافة املنافذ ملواجهة وباء كورونا.
وأعــلــن حــمــدو الــهــونــي، مــن خــالل 
مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي 
ليبية  عائلة   30 مبصروفات  تكفله 
احتواء  جهود  إطــار  يف  شهر،  ملــدة 
املستجد حيث  كورونا  فيروس  أزمة 
ياسني  طه  مع  التحدي  :«قبلت  قال 
يف  تــأتــي  احلملة  هــذه   ، اخلنيسي 
نعيشها،  ــتــي  ال الــصــعــبــة  ــات  ــ األوقـ

ــن الــريــاضــيــني و  وأطــلــقــهــا عـــدد م
ــدد من  ــ ــة ع ــل ســيــشــارك يف احلــم
وباستطاعتهم  الليبيني،  الالعبني 
مــســانــدة بــعــض الــعــائــالت يف هــذه 
يدا واحــدة«. وكان  لنكون  األوقــات، 
عدد من الالعبني الليبيني املحترفني 
بدعم عشرات األسر الليبية العالقة 
وتركيا  واجلــزائــر  وتونس  مصر  يف 
العب  املــصــراتــي  املعتصم  ،ومــنــهــم 
فــريــق ريـــو آيف الــبــرتــغــالــي وأنــيــس 
ــاد املــصــري  ــ ــاجــم االحتــ ســلــتــو مــه
ومحمد الطبال العب شبيبة القبائل 
ــري وســنــد الــورفــلــي مدافع  اجلــزائ
العب  الاليف  ومؤيد  املغربي  الرجاء 

احتاد اجلزائري .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
األهلي  فريق  العب  بودبوس  حسن  ُتويف 
بعد  السبت  السابق   القدم  لكرة  بنغازي 
يناهز 58  املــرض عــن عمر  مــع  صــراع 

عاماً.
لكرة  األول  الــفــريــق  مــع  ــراحــل  ال ولــعــب 

اجليل  بنغازي يف  األهــلــي  بــنــادي  الــقــدم 
 1989 حتي   1982 عــام  من  الذهبي 
والذي ضم العديد من أساطير على غرار 
علي البشاري وونيس خير وعلي مرسال 

ورمضان البرناوي .
ومــن أهــم مــبــاريــات الــراحــل مــع األهلي 

الكؤوس  كــأس  يف  الفريق  مــع  مشاركته 
مباراة  عام 1986وخاصة يف  اإلفريقية 
ذهاب دور 32 الشهيرة أمام بوبودياالسو 
بفوز  انتهت  والــتــي  فــاســو  بوركينا  مــن 
الفريق الليبي يف بنغازي بخمسة أهداف 

مقابل هدف

رئيس هيئة الشباب
 والرياضة يتعرض حلادث سير

الهوني يتكفل بـ 30 أسرة ليبية متضررة من كورونا

وفاة العب األهلي بنغازي بعد صراع مع املرض

ـــ االسبوع الليبي ــ 
قررت إدارة نادي الهال الليبي تأجيل 
ــيـــه ذكـــــــرى تـــأســـيـــســـه بــســبــب  ــالـ ــفـ ــتـ احـ
اإلجـــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة والـــتـــدابـــيـــر 
االحــتــرازيــة والــوقــائــيــة الــتــي اتخذتها 
احلـــكـــومـــة الــلــبــيــبــة ملـــواجـــهـــة انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا و ضــمــان عــدم وصوله 
إلــى ليبيا . وصـــادف  اإلثــنــن الذكرى 
الرياضي  الــهــال  نــادي  لتأسيس   68
الــثــقــايف االجــتــمــاعــي الـــذي تــأســس يف 
23 مارس من عام 1953 على أيدي 
مــجــمــوعــة مــن رجـــال مــدنــيــة بــنــغــازي، 
ومن أبرزهم املرحوم مصطفى بوستة.

نادي  نائب رئيس  فــوزي جعوده،  وقــال 
ــهـــال يف تــصــريــحــات صــحــفــيــة إنــه  الـ
ــة وانـــتـــشـــار  ــيـ ــالـ بــســبــب الــــظــــروف احلـ
فيروس كورونا، تقرر تأجيل احتفالية 
ــادات الــوقــايــة  ــ الــتــأســيــس اتــبــاعــًا إلرشــ
التي أطلقتها احلكومة الليبية منها أ 
اتخاذ إجــراءات حظر التجوال خشية 

اإلصابة بالوباء .
ويــعــد نـــادي الــهــال مــن أكــبــر األنــديــة 
للرياضة  الكثير  قدمت  التي  الليبية 
الوطنية  املنتخبات  الباد، يف كافة  يف 
مبــــخــــتــــلــــف األلـــــــــعـــــــــاب اجلــــمــــاعــــيــــة 
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بسبب كورونا ..
 نادي الهالل يؤجل احتفال مرور 

68 عاما على تأسيسه
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رياضه

نادي املدينة يعفي أصحاب املحالت 
والعقارات من اإليجارات

الليبي إسماعيل الزايدي يتضامن 
مع اجلزائر لتجاوز محنة كورونا

الليبي    ـــ االسبوع 
لرفع  الليبي  الــعــام  االحتــاد  رئيس  أصــدر    
األثقال منارالدين الشلي  قرارا   بشأن إعادة 

بنغازي. ملنطقة  الفرعي  االحتاد  تشكيل 
و يف بيان رسمي قال الشلي  إنه تقرر إلغاء 
قرار رئيس االحتاد العام لسنة 2017 بشأن 
تشكيل االحتاد الفرعي ملنطقة بنغازي، وقرر 
الفرعي  االحتاد  إدارة  مجلس  تشكيل  إعادة 
وتكليفه  هيالن  سالم  نــوري  برئاسة  بنغازي 
مجلس  تشكيل  وجاء  األعمال.  تسيير  مبهام 
ملنطقة  األثقال  لرفع  الفرعي  االحتــاد  إدارة 

كالتالي: بنغازي 
- نوري سالم هيالن - رئيًسا

نائبا للرئيس - محمد مصطفى الرقيق - 
- على جمعة الطحاوي - مقررًا

أمينا   - الــفــيــتــوري  عــبــدالــقــادر  ــروك  ــب امل  -

للصندوق
- يونس مصطفى املستيري - عضًوا
- عبدالرحمن بدر اجلبري- عضًوا
- محمد موسى العبيدي - عضًوا

يشار إلى أن االحتاد الليبي لرفع األثقال قرر 
جميع  يف  األثقال  لرفع  العام  النشاط  إيقاف 
مارس   16 تاريخ  من  اعتبارا  الوطن،  أنحاء 
تداعيات  بسبب  آخــر  إشعار  وحلــني  اجلــاري 
فــيــروس كــورونــا املتسجد. وأكــد االحتـــاد، يف 
الفرعية  االحتاد  رؤساء  أنه على  بيان رسمي، 
باملناطق ورؤساء اللجان باالحتاد العام، إيقاف 
ومهرجانات  تــظــاهــرات  مــن  األنشطة  جميع 
وبكافة  أي مسمى  ومسابقات حتت  وجتمعات 
أنواعها سواء كان ذلك نشاطا رسميا أو وديا أو 
محليا أو خارجيا وغلق جميع الصاالت املزاولة 

لرياضة رفع األثقال حلني إشعار آخر.

ـــ االسبوع الليبي   
الفيس  موقع  على  صفحته  عبر 
بوك ناشد  جنم األهلي طرابلس 
رضا  السابق  الوطني  واملنتخب 
بتسخير  الــنــادي  إدارة   عطية، 
كافة االمكانيات ملواجهة فيروس 
ــا املــســتــجــد.وكــتــب رضــا  ــورونـ كـ
عطية قائال: »نادي األهلي قيمته 
وحجمه هذا وقتك لتقوم بدورك 
العصيبة  األيــام  هذه  ويف  الكبير 
احلبيبة  مدينتنا  بها  متــر  التي 
تسخير  يجب  وليبيا،  طرابلس 
كل إمكانيات النادي ملواجهة هذه 
إدارة  »نناشد  الكارثة«. وأضاف: 
النادي وجمهوره ورجال األعمال 
القلعة  ــهــذه  ل يــنــتــســبــون  الــذيــن 

الــكــبــيــرة، أن يــقــومــوا بــدورهــم، 
هذا يومكم وهذا ينطبق على كل 

األندية )كلنا ليبيا(«.
للشباب  العامة  الهيئة  أن  يذكر 
بشير  برئاسة  الليبية،  والرياضة 

قبل  األحــد  أصـــدرت  القنطري، 
املاضي، بيانا رسميا، تعلن خالله 
الرياضية  األنشطة  كافة  تعليق 
وباء  تفشي  من  خوفا  البالد،  يف 
كورونا. وأعلنت الهيئة يف بيانها، 
الرياضية،  األنشطة  كافة  إيقاف 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــة مــــن تـ ــيـ ــابـ ــبـ ــشـ والـ
ومهرجانات وجتمعات ومسابقات 
ومباريات، حتت أي مسمى وبكافة 
تنوعها وتبعاتها، سواء كان وديا أو 

رسميا، محليا أو خارجيا.
العامة للشباب  الهيئة  كما قررت 
املالعب  جميع  غلق  والرياضة، 
املخصصة  والصاالت  والساحات 
لــكــافــة املــنــاشــط، حــفــاظــا على 

سالمة املواطن الليبي.

االحتاد الليبي لرفع األثقال يعيد تشكيل 
االحتاد الفرعي ملنطقة بنغازي

رضا عطية يناشد األهلي طرابلس بتسخير إمكانياته ملواجهة  كورونا 

ـــ االسبوع الليبي   
للرماية،   الليبي  ــاد  االحتــ أطــلــق 
إلجــراء  تطوعية  مبادرة  السبت   
ــواء  ــ ــز إي ــراكـ ــيــات تــعــقــيــم مـ عــمــل
ــواق يف  الــنــازحــني واملــخــابــز واألســ

نطاق بلدية حي األندلس.
االحتاد  رئيس  قريش،  عادل  وأكد 
املــبــادرة  هــذه  إن  للرماية،  الليبي 
تأتي يف إطار دعم العمل التطوعي 
يف وطننا الغالي ليبيا والذي يطلق 
والتحديات  املــبــادرات  من  العديد 
كـــورونـــا ومنع  ملــكــافــحــة فــيــروس 

انتشاره 
وقال قريش، يف تصريحات خاصة 
ملوقع رمييسيا الرياضي  إنه سيتم 
العجزة  دار  تعقيم  األحـــد  غـــًدا 
واملسنني ودار رعاية األيتام وبعض 
املرافق اإلدارية األخرى بطرابلس.
وأضاف أن العمل التطوعي وحجم 
من رموز  االنخراط فيه يعد رمزاً 
تقدم األمم وازدهارها، فاألمة كلما 
ازداد  والرقي،  التقدم  يف  ازدادت 
انخراط مواطنيها يف أعمال التطوع 
اخليري. وتابع: »كما يعد االنخراط 

من  مطلب  الــتــطــوعــي  الــعــمــل  يف 
متطلبات احلياة املعاصرة التي أتت 
كافة  يف  السريع  والتطور  بالتنمية 
يقوم  ما  أن  إلى  وأشار  املجاالت«. 
به احتاد الرماية من إطالق مبادرة 
تعقيم املنشآت بحي األندلس يعد 
دورا مجتمعيا من اداوار االحتادات 
األهلية السيما يف ظروف عصيبة 

املتعلق  احلالي  الظرف  هــذا  مثل 
مبواجهة فايروس كورونا.

يف  هــوســاوي  واســامــة  القحطاني 
حني لن يكون هناك دعوة ألي جنم 
أوروبي أوالعاملي . ولعب التائب مع 
الهالل السعودي عام 2006 حتى 
وخاض 55مباراة سجلها   2009

خاللها 15 هدفاً.

ـــ االسبوع الليبي   
بصفوف  الليبي  املحترف  أعــلــن    
ــانـــي إســمــاعــيــل  هــيــرتــابــرلــني األملـ
اجلــزائــر  مــع  تضامنه   ، الــزايــدي 

لتجاوز مخاطر فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة الشروق اجلزائرية، 
ــدى  أبـ الــــزايــــدي،  ــل  إســمــاعــي إن 
من  مبجموعة  للتبرع  ــعــداده  اســت
أملانيا  من  الضرورية  الطبية  املــواد 
لتجاوز  اجلــزائــر،  إلــى  وإرســالــهــا 

محنة وباء كورونا  
وأشارت الصحيفة، إلى أن إسماعيل 
الزايدي، عبر يف أكثر من موقف عن 
مدى حبه وعشقه للجزائر وشعبها، 
اجلزائريني،  من  للكثير  وصداقته 
النجم  ــارات  ــهـ مبـ شــغــفــه  بــجــانــب 

اجلزائري رياض محرز.

ـــ االسبوع الليبي   
الرياضي  املدينة  نــادي  أعفى  
العقارات  لكافة  املستأجرين 
واملحال التجارية، التي يديرها 
قــطــاع االســتــثــمــار، مــن ســداد 

إيجار شهر مارس اجلاري.
ــادي املدينة  ــدرت أســرة ن وأصـ
االثــنــني عبر  بيانا  الــريــاضــي، 
لــلــنــادي،  الــرســمــيــة  الصفحة 
ــادرة إعــفــاء  ــبـ ــه مـ تــعــلــن خــالل

للظروف  تقديرا  املستأجرين، 
االقتصادية والصحية التي متر 

بها بالدنا احلبيبة.
وتزامن هذا االعالن مع  اعالن  
الهيئة العامة للشباب والرياضة  
تعليق كافة األنشطة الرياضية 
يف البالد، خوفا من تفشي وباء 
كورونا. وأعلنت الهيئة يف بيانها، 
إيقاف كافة األنشطة الرياضية، 
ــظــاهــرات  ــة مـــن ت ــي ــاب ــشــب وال

ــات وجتـــمـــعـــات  ــ ــان ــ ــرج ــ ــه ــ وم
ومسابقات ومباريات، حتت أي 
مسمى وبكافة تنوعها وتبعاتها، 
سواء كان وديا أو رسميا، محليا 
أو خارجيا. وقررت الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، غلق جميع 
والصاالت  والساحات  املالعب 
املــنــاشــط،  لــكــافــة  املخصصة 
املــواطــن  ســالمــة  على  حفاظا 

الليبي.

 االحتاد الليبي للرماية يطلق حملة تطوعية لتعقيم املنشآت
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معلومات صحية عن كورونا بدالً من نغمة الهاتف يف الهند
يحرق منزله و يلقي

 بـ 100 ألف يورو من الشرفة
على  مــا  بشخص  ــصــال  االت أردت  إذا 
تسمع  لــن  الهند  يف  املــحــمــول  الــهــاتــف 
 30 ملــدة  مسجلة  رسالة  بل  نغمة،  أيــة 
للتعريف  وتعليمات  إرشادات  تضم  ثانية 
ــادات  ــا وإرشــ ــورون ــأعــراض فــيــروس ك ب

احلماية منه.
وكانت شركات »بي إس إن إل« و »جيو« 
التي  الشركات  تلك  و«فودافون« من بني 
احلكومة  طلبت  أن  بعد  اخلطوة  تبنت 

ذلك.
ــالـــة بــالــتــشــغــيــل بــالــلــغــة  ــدأ الـــرسـ ــبـ وتـ
يسمعها  شــخــص،  بسعال  اإلجنــلــيــزيــة، 
الهاتف  نغمة  سماع  عن  بديال  املتصل 
عدة  إلكترونية  مواقع  أن  إال  املعتادة. 
ــوت تلك  ــقــة لــكــتــمــان صــ نــشــرت طــري
حول  الشكاوى  مــن  سيل  بعد  الرسالة 

مدى اإلزعاج الذي تسببه.
حول  معلومات  على  الرسالة  وحتــتــوي 
منه  الوقاية  وكيفية  وأعراضه  الفيروس 
بي.  )بــي.  وفــق  املتصل،  إال  يسمعها  ال 

سي(.
وقـــالـــت كــيــنــجــال بـــانـــديـــا-ويـــغ، وهــي 
»لقد  بدلهي:  ســي،  بي  بي  يف  صحفية 

بدأنا بسماع  أن  منذ  أسبوعاً  تقريباً  مر 
يف  الهاتف  نغمة  من  بدالً  الرسالة  هذه 

مكاملات عديدة«.
فهم  على  الناس  الرسالة  »لقد ساعدت 
املزيد عن أعراض كورونا وما يجب فعله 

إذا ظهرت عليهم تلك األعراض«.
الذعر  القليل من  تثير  »لكنها  وأضافت: 
بــني أولــئــك الــذيــن لــديــهــم حـــاالت قلق 

شديدة من فيروس كورونا مسبقاً«.

وتابعت بانديا-واغ إنه منذ بدء تشغيلها 
لم حتَظ  احلالي،  الشهر  من  التاسع  يف 
تلك اخلطوة بالتغطية اإلعالمية الكافية، 

لكنها أثارت اهتمام البعض.
من  العديد  أشــارت  التالي،  الــيــوم  ويف 
طريق  عن  أنــه  إلــى  اإللكترونية  املواقع 
على  أو  واحد  رقم  املفتاح  على  الضغط 
الرنني  صوت  سيعود  التصنيف،  عالمة 

العادي من جديد.

ذكرت الشرطة الهولندية أنها فوجئت 
بعدد كبير من األوراق النقدية تتساقط 
عليها من شرفة مبنى شب فيه حريق 
البالد،  بوش« يف جنوب  »دين  مبدينة 
وذلك مع وصول الشرطة إلى املوقع.

ــغــريــدة عبر  ت الــشــرطــة يف  وذكــــرت 
حسابها على تويتر أن آالفا من األوراق 
الهواء بعدما بدا  النقدية تطايرت يف 

أن رجال ألقى بها من شرفة املبنى.
احلــرق  بشبهة  الــرجــل  اعــتــقــال  ومت 

العمد، حسب الشرطة.
عاما/   65/ الشقة  مالكة  وأصيبت 
بعدما قفزت من شرفة الطابق الثاني 

للهروب من احلريق.
الساعة  باحلريق  الشرطة  إبالغ  ومت 
 0100( املحلي  بالتوقيت  صباحا   2

بتوقيت جرينتش(.
عناصر  للحدث  فيديو  مقطع  وأظهر 
أكياس  يف  األمــوال  يجمعون  الشرطة 
إعــالم  وســائــل  وذكـــرت  بالستيكية. 
محلية أن املبلغ قد يصل إلى أكثر من 
100 ألف يورو )107 آالف دوالر(.

ــا متــكــنــت من  ــه ــشــرطــة إن وقـــالـــت ال
من  حاليا  وتتحقق  املبلغ  معظم  جمع 
عملية  هناك  كانت  إذا  وما  مصدره، 

غسل أموال يف هذا اإلطار.
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