
ليبيا.. بني مطرقة جرائم تركيا 
و سندان خطر كورونا

جهاد املنتصر يتكفل بـ 30 أسرة 
ليبية متضررة من كورونا

محاكمـــــة طبيـــــــب امريــكـــــي يسعــــــل
 يف وجـــــــــــــوه املمرضــــــــــات

حزمة  اجراءات لتقليل خطر انتشار كورونا يف ليبيا

ص 11

ص 12

ص 3

اليوم األول

منذ يناير املاضي تقريبا إشتعل اجلدل عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي والــصــحــف االلــكــتــرونــيــة 

..حول تصور اجلميع عن عالم مابعد كورونا ..
وابل من االستفهامات امطرها السجال االفتراضي 
..ترتبط يف سوادها بالسؤال املثير للرعب واألمل 
:- إلى أي مدى سيكون العالم مختلفا بعد مرور 

عاصفة اجلائحة الوبائية غير املتوقعة ..؟
الوحش الذي كبل » املاكنة » االنتاجية وأوقف ألول 
مرة مداخن املصانع التي تنفث سمومها منذ عقود 
..أوقع بالبورصات واملحافظ االستثمارية خسائر 
هائلة ..وسجن مليارات البشر يف بيوتهم  ..سيطبع 
صورته يف ذاكرة البشرية  وستظل االجيال تستدعي 
قتامة حضوره كلما احتاجت االنسانية لألمثولة 
االخالقية  التي تبرهن على ضآلة العلم واملعرفة  

أمام مفاجآت الوجود الال متناهي يف عظمته ..
نحن الذين نعيش هذه » التراجيديا« ..او باألحرى 
..لــن  آخــر فصولها  انــتــهــاء  بعد  مــن سيتبقى منا 
ننسى تــلــك املــشــاهــد الــبــائــســة الــتــي رســمــهــا مــرور 
كـــورونـــا بــعــواصــم ومــــدن الــبــالد املــتــقــدمــة يف اسيا 
واوروبــا وامريكا ..لن ننسى على سبيل املثال غناء 
ســكــان عــاصــمــة اقــلــيــم لــومــبــارديــا  مــديــنــة ميالنو 
احلزين عبر شرفات منازلهم ، وهم يهجون مبرارة 
ــي ..كــمــا لن  ــ ــاد االوروبـ خـــذالن شركائهم يف االحتــ
يــنــســى ســكــان طــرابــلــس مـــن الــنــاجــن كــيــف أنهم 
وأعزاءهم الذين فقدوهم عاشوا اياما من الرعب 
واليائس املظلم ..بــن اخلــوف من مــغــادرة بيوتهم 
اتقاء االصابة بالكورونا فايروس ..وبن اخلوف من 
البقاء يف بيوتهم اتقاء لالصابة بكورونا القذائف 

العشوائية ..
نــأمــل ..ســيــعــرف  ..او هــكــذا  الــعــالــم  نــعــم سيتغير 
الطليان واالسبان ان كونهم اوروبيون فهذا ال يعني ان 
لديهم رخصة مفتوحة للعالج يف مستشفيات املانيا 
وفرنسا او االنتفاع بتقدم منظومتيهما الصحية .. 
سيعرفون ان هناك فضاءا ارحب من اوروبا ومركزية 
احلضارة البيضاء ، وهم يتذكرون املساعدات الطبية 

التي قدمتها الصن يف حن تنكر لهم االشقاء..
امريكا نفسها ستتواضع قليال او كثيرا أمــام درس 
كــورونــا الـــذي علمها ان الهيمنة على ربــع اقتصاد 
العالم ونشر القواعد العسكرية يف كامل جغرافية 
االرض وغــزو وكالة » ناسا« للقمر واملريخ وتطلعها 
للمجرات خارج درب التبانة ..وووو اليعني أنها معفية 

من احتمالية الفناء واالندثار بأهون االسباب .. 
ستتغير خارطة التحالفات السياسية واالقتصادية 
التي عرتها  العسكرية على ضــوء احلقائق  وحتى 

املحنة ..
ورمبا – اقول رمبا -  اعادت الرأسمالية التي حتتل 
كوكبنا وهـــي تشهد بفضل جتــربــة وبـــاء كــورونــا ان 
مصير البشرية واحد، صياغة نفسها لتقترب قليال 
الــقــيــم االنــســانــيــة والــعــدالــة االجتماعية  مــن روح 

واملساواة والرحمة والشفقة ..
 الشك  أن العالم لن يكون هو نفسه العالم القدمي 
الذي لم يعرف كل هذا العجز والضعف والضآلة .. 
فالبشرية عبر العصور تلميذ جنيب للكوارث واملآسي 

والفجائع ..
لكن بأي درس مستفاد سنخرج نحن الليبين..  اذا 
شاء اهلل وجتاوزنا املحنة..؟ ..هل سنستوعب اخيرا 
أننا لسنا مبهورين ..وأننا لسنا الشعب املعجزة الذي 
يرعاه العالم ، بدليل أنــه تركنا وحدنا يف مواجهة 
ــايـــروس ، وكــــورونــــا الــقــذائــف الــعــشــوائــيــة  ــا فـ ــورونـ كـ
..دون مساعدة أو دعم غير بيانات بــاردة على شبكة 

االنترنت ..

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

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   79   (    ــ    الثالثاء       31      /       3       /     2020

مدير التحرير

مدرسة كورونا



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة2 العـدد )   79   (    ــ    الثالثاء       31      /       3       /     2020

أخبــار

خصص  موسع  اجتماعا  اجلفرة  التسييري  املجلس  مبقر  عقد 
كورونا  جائحة  مبجابهة  املكلفة  الطبية  اللجنة  عمل  ملتابعة 
 ، التجوال  بحظر  املواطنني  التزام  ومدى  املتوفرة  واالمكانيات 

وتوفر السلع التموينية والوقود.
ضم االجتماع عضو مجلس النواب عن منطقة اجلفرة اسماعيل 
ورئيس  الشيخ،  عبداهلل  برئاسة  التسييري  واملجلس  الشريف، 
اخلدمات  ومسئولي  ابوطالب  احمد  باجلفرة  احلكماء  مجلس 
الصحية واالقتصاد، ورئيس فرع جهاز احلرس البلدي، ورئيس 

اللجنة الطبية ملواجهة جائحة كورونا. 
افريقيا  لبوابة  الشريف  اسماعيل  النواب  مجلس  عضو  وقال 
اللجنة  عمل  على  لالطالع  ياتي  االجتماع  هذا  إن  االخبارية، 
الطبية  االجهزة  من  الالزمة  واالحتياجات  واالمكانيات  الطبية 
اكتشاف  حالة  يف  الصحي  احلجر  )الــعــزل(  ومقر  والعالجية 
والطبية  الطبية  لالطقم  التدريبية  ــدورة  وال مصابة  حالة  أي 

املساعدة واملتطوعني ورجال الشرطة.
الليبية  احلكومة  مع  التواصل  على  االتــفــاق  مت  بانه  وأضــاف 
املدعومة  التموينية  السلع  وصندوق موازنة االسعار  بخصوص 
الطبية  واالجــهــزة  املــعــدات  وكــذلــك  االستهالكية   للجمعيات 
الالزمة ملواجهة املستجدات الصحية يف ظل وباء جائحة كورونا 

املستشرية يف دول العالم. 
وأشار إلى أنه مت االتفاق يف وقت سابق مع احلكومة الليبية دفع 
رسوم نقل الوقود واملحروقات الى بلدية اجلفرة واعادة  اسعار 

البنزين والديزل وغاز الطهي الى ما كانت عليه .
وجرى االتفاق على وضع تسعيرة للمواد الغذائية واخلضروات 
ملدى  البلدي  احلــرس  جهاز  ومتابعة  االقتصاد  قطاع  قبل  من 
االلتزام من قبل الباعة  باالسعار مع تشديد العقوبات االجرائية 

للمخالفني واملتالعبني باالسعار أو اخفاء حاجات املواطنني.

نفى الناطق باسم منظمة الصحة العاملية يف ليبيا أحمد العليقي 
ما تردد من تصريحات منسوبة للمنظمة تفيد بأن قلة االصابات 

يف ليبيا يرجع لعدم القدرة على اكتشافها.
يتناقله  ما  »رأيــت  »فيسبوك«  مبوقع  تدوينة  يف  العليقي  وقــال 
خاطئ  وكـــالم  مــنــشــورات  مــن  الــتــواصــل  وســائــل  على  البعض 
ويتحدثون باسم منظمة الصحة العاملية مبا أنها اجلهة املوثوق 
نافيا  التقنية«  األمور  اآلراء يف كل  إعطاء  ودولياً يف  بها محلياً 
ما تردد عن أن »قلة اإلصابات ترجع لعدم قدرة نظم اكتشاف 

املخاطر«.
األكاذيب  هذه  ملثل  عدم«االستماع  إلى  املواطنني  العليقي  ودعا 
والبحث على املعلومة من مصدرها إما عن طريق موقع املنظمة 

أو املتحدث باسمها فقط

يقضي  قـــرارا  الــوفــاق  حلكومة  الــرئــاســي  املجلس  أصــدر 
واملجالس  البلديات  لصالح  دينار  مليون   75 بتخصيص 
املحلية واللجان التسييرية باملناطق وذلك خصما من الباب 
اخلامس )نفقات الطوارئ( بالترتيبات املالية للعام 2020 

ملواجهة وباء كورونا.
 2020 لسنة   242 رقم  الرئاسي  املجلس  قرار  وبحسب 
ومستلزمات  التشغيل  متطلبات  لتوفير  يخصص  املبلغ  فإن 
الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى ألماكن العزل واحلجر 
الوطني  املــركــز  تــوصــيــات  حسب  وذلـــك  املــؤقــت  الصحي 
العناصر  متطلبات  توفير  إلى  باإلضافة  األمراض  ملكافحة 
واحلجر  والعزل  الكشق  مبراكز  املساعدة  والطبية  الطبية 
الصحي باإلضافة إلى توفير املعقمات ومواد الرش والتعقيم 
حسب توصيات املركز الوطني ملكافحة األمراض إلى جانب 

التوعية والتدريب.
الدورية  التقارير  بتقدمي  البلديات  تلتزم  القرار  وبحسب 
لسنة   207 رقــم  الرئاسي  املجلس  بقرار  املشكلة  للجنة 
بتقرير  املالية  وزارة  وموافاة  املحلي  احلكم  ووزارة   2020
تتولى  كما  النافذة  للتشريعات  وفقا  الفعلية  املصروفات 
 207 رقم  الرئاسي  املجلس  قرار  مبوجب  املشكلة  اللجنة 
وزارة  مــع  التنسيق  املحلي  احلكم  ووزارة   2020 لسنة 
املالية بشأن تنفييذ هذا القرار وإصدار التفويضات املالية 

للبلديات واملجالس املحلية واللجان التسييرية

ــيـــالد  ــور  مـ ــســ ــ ــي ــ ــروف ــ ــب ــ قـــــــال ال
احلراثي  استاذ العلوم السياسية  يف 
تزامــن  مــع  ــه  انـ بــنــغــازي  جــامــعــة 
االنتشــار الكبير و الســريع لفـيـروس 
، مت  و صعــوده  العــالم  كورونــا يف 
منها  معاصرة  مفاهيم  اســتدعاء 
بهــدف   ،، واالقتصادية  السياسية 
يف  املســبوق  غـيـر  الزخــم  وصــف 
التحــوالت السياســية واالقتصاديــة 
املرتبطــة  والصحيــة  واملجتمعيــة 
باألزمــة، وتخيــل صــورة “عــالم ما 
بعــد كورونا” ضمــن جــدل محتــدم 
هامشــية  أو  عمــق  مــدى  حــول 

تأثــرات انتشــار الفـيـروس. 

وأضــاف أن  تطور الفيروس،  وضــع 
ــة “ الــســيــاســات  ـــ ـــ منـــــــــــاذج حلــال
يف  الدوليــة  والعالقــات  الدولية 
ملواجهــة  ّووســائل  األوبئــة”  ظــل 
تــداول  إلــى  أدى  التداعيــات  مــا 
العديــد مــن املفاهيــم واملصطلحــات 
التفكــر  مــراكــــــــز  ــدارات  ـــ إصـــ يف 
اإلعالميــة  الشــبكات  وتغطيــات 
والصحــف، وباتــت املعرفــة والعلــم 
الســتيعاب  املشــهد  صــــــــدارة  يف 
الــذي  اجلديــد  الواقــع  تعقيــدات 

فرضتــه “أزمــة كورونــا”. 
املفاهيــم  ركــزت  »لقــد  وأضـــاف 
وتفسـيـر  وصــف  علــى  املتداولــة 

الظواهــر الصاعــدة خــالل األزمــة 
اليقـيـن  ـــــدم  عـــ حــالــــــــة  ظــــــــل  يف 
بعــد  مــا  “عــالم  مالمــح  حــول 
كورونــا” وتداخــل القــوى والطائفة 
تشــكيله  يف  تســهم  التــي  املحركــة 
التغيــر  مســارات  تتعــدد  بحيــث، 

 Politics of  : ومنها  املحتملــة. 
األوبئــة  سياســات   Pandemics
باملجتمع.... الــدولــة  .....عـــالقـــة 
ــات  ــاسـ ــيـ أرتـــــداد الــعــوملــة ......سـ
االنعزال......والعزل.......صعود 
فكرة  ــود  ....صــع االمننة  مفاهيم 
مجتمعات املخاطر،،،،،،،تشكل ثقافة 
الوباء  جديدة.....قومية  سياسية 
......اقتصاديات  كورونا  قومية  أو 
ــا....... راســمــالــيــة كــورونــا  ــ ــورون ــ ك
والــقــرار.... السلطة  .....مــركــزيــة 
.... االجتماعي  التباعد  سياسات 
الذاتي  واجلــزئــي....الــعــزل  الكلي 

للفرد والدول... مناعة القطيع  .

ــاء  عـــقـــدت الــلــجــنــة الــرئــيــســيــة ملــكــافــحــة وبـ
مساء   األول  اجتماعها  ســرت  مبنطقة  كــورونــا 
الصادق  المني  ميمي   / عقيد  األثنني  برئاسة 

وعضوية كال من : 
سالم عامر سالم رئيس املجلس التسييري لبلدية 
مدير  الفتاح  عبد  خليفة محمد  الدكتور  سرت 
اخلدمات الصحية سرت .كما حضر االجتماع 
الدكتور علي أحمد الزرقاء مدير عام مستشفى 

االعالم  ادارة  مسؤول  وقال  سيناء سرت.   ابن 
ببلدية سرت  ان هدا االجتماع خصص ملناقشة 
آلية عمل اللجنة حيث تقرر يف االجتماع تشكيل 
جلنة استشارية طبيه وفقا ملا نصت عليه املادة 
الثالثة من القرار املشار اليه أعاله ومت االتفاق 
باللجنة  تتعلق  االخــرى  األمــور  من  جمله  على 
ــراءات  واالجــ كــورونــا  وبـــاء  ملكافحة  الرئيسية 

االحترازية للوقاية من هدا الوباء.

ليبيا  يف  العاملي  األغذية  برنامج  قــام 
بإيصال  التعليم  وزارة  مــع  بالتعاون 
وجبات غذائية للطالب وعائالتهم يف 
منازلهم. وأوضحت بعثة األمم املتحدة 
مبوقع  لها  تغريدة  يف  ليبيا  يف  للدعم 
»تويتر« أن برنامج األغذية العاملي قام 

»بضمان  التعليم  وزارة  مــع  بالتعاون 
املدرسية  التغذية  برنامج  اســتــدامــة 
االستجابة  متطلبات  مــع  ليتناسب 
من خالل  وذلــك  كــورونــا،  فيروس  مع 
الطلبة  إلى  الغذائية  الوجبات  إيصال 

وعائالتهم يف منازلهم«.

افتتاح  احلربي  اإلعــالم  شعبة  أعلنت 
مبنطقة  عسكري  ميداني  ُمستشفى 
ضمن  ــريـــر  سـ  109 بــســعــة  بــنــيــنــا 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس 

كورونا.
وبينت شعبة اإلعالم احلربي أنه تنفيذاً 

لتعليمات القائد العام للقوات املُسلحة 
ُمستشفى  افتتاح  جــرى  حفتر  خليفة 
بسعة  بنينا  مبنطقة  عسكري  ميداني 
اإلجــراءات  وذلــك ضمن  109 سرير 
 Covid االحـــتـــرازيـــة ملــواجــهــة وبـــــاء

19 واحلد من انتشاره .

اإلسعاف  جهاز  باسم  الناطق  أعلن 
والطوارئ اسامة علي سقوط قذيفة 
قرقارش  مبنطقة  املنازل  أحد  على 
يف طرابلس وحتديدا بحي الهندي .

ــاز يف  ــهـ وقــــال الــنــاطــق بـــاســـم اجلـ
القذيفة  ان  الثالثاء  اليوم  له  تصريح 
عائلة  مــن  شخص  ــاة  وف يف  تسببت 

قرباج.  

  بلدية اجلفرة تتابع الظروف 
الصحية واملعيشية ملواطنيها

 الصحة العاملية تدعوا الليبيني لعدم 
االنسياق وراء االشاعات

 الرئاسي يخصص 75 مليون دينار 
للبلديات ملواجهة كورونا

البروفيسور احلراثي : مفاهيم معاصرة تواكب وباء كورونا

اللجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت تعقد أول اجتماعاتها

األغذية العاملي:
 توزيع وجبات أكل للطالب يف منازلهم

افتتاح مستشفى ميداني مبنطقة بنينا ملواجهة الوباء

وفاة مواطن اثر سقوط قذيفة على منزل  مبنطقة قرقارش
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أخبــار

شدد وزير الصحة باحلكومة الليبية  املؤقتة الدكتور 
سعد عقوب يف تصريح  الثالثاء ، على كافة أقسام 
مصارف الدم باملستشفيات ومصارف الدم املركزية، 
على ضرورة اإلستمرار بتكثيف دعوتها للتبرع بالدم .

املجتمعية،  املسؤولية  تعزيز  ــى  ال عقوب  دعــا  كما 
للتأكيد على الدور الفاعل للفرد يف مساندة املؤسسة 
يف خدمة املجتمع يف ظل الظروف الطارئة التي جتتاح 
كورونا  فايروس  وانتشار  تفشى  سرعة  بسبب  العالم 

)كوفيد19(.

مصراته  بلدية  عميد  دعــا 
مصطفى عمر كــرواد مدير 
ــشــؤون  وال ــاف  ــ األوقـ مكتب 
ملتابعة  مصراته  اإلسالمية 
املساجد غير امللتزمة بقرار 
إقــفــال املــســاجــد وإلــزامــهــا 

باإلقفال عدا وقت اآلذان.
ــه لــوحــظ  ــ ــرواد إن ــ ــ ــال ك ــ وقـ
يف  املساجد  بعض  استمرار 
إقــامــة اجلــمــع واجلــمــاعــات 
وعـــدم االلــتــزام بــالــقــرارات 
ــن اجلـــهـــات  ــ الـــــصـــــادرة ع
الــرســمــيــة الــتــي تــدعــو إلــى 

القفل التام للمساجد موضحا 
أنه نظرا خلطورة الوضع من 
على  وللحفاظ  النواحي  كل 
ــة املــواطــنــني  صــحــة وســالم
توفر  ال  وحــتــى  واملــقــيــمــني 
النتشار  املالئمة  الــظــروف 
املستجد  كـــورونـــا  فــيــروس 
بشكل ال ميكن السيطرة عليه 
األوقـــاف  مكتب  مــن  يطلب 
متابعة املساجد غير امللتزمة 
وقت  عــدا  بالقفل  وإلزامها 
ــراءات  اإلجــ واتــخــاذ  اآلذان 

القانونية ضد املخالفني.

ــمــاع  ــاء اجــت ــالثـ ــثـ عـــقـــد   الـ
بطرابلس  ضم وزر اء الصحة 
بحكومة  االقتصاد  و  واملالية 
الوفاق  حول تداعيات جائحة 
ــب املــكــتــب  ــســ ــا. وحــ ــ ــورون ــ ك
االعالمي لوزارة الصحة فقد 
االجتماع  خــالل  التطرق  مت 
الى االثار االقتصادية لألزمة 
واإلجراءات املالية التي ينبغي 
الــتــعــجــيــل بــهــا وكـــذلـــك دور 
يف  واالقتصاد  املالية  وزارات 
مكافحة جائحة كورونا، حيث 
أكــد وزيــر الصحة أن االزمــة 

وتشمل  الصحة  وزارة  تتعدى 
والقطاعات  ــوزارات  ــ ال كافة 

ومالية  اقتصادية  تبعات  ولها 
على مستوى الفرد والدولة.

األمنية  الـــدوريـــات  انطلقت 
العامة  اإلدارة  لفرع  التابعة 
ــوراء  ــاجـ ــدعــم املـــركـــزي تـ ــل ل
بالتطبيق وتنفيذ قرار املجلس 
ــوفــاق  ــاســي حلــكــومــة ال ــرئ ال
بشأن إعالن حظر التجول يف 
وتاجوراء  بوللي  القره  بلدية 
السملقي،  »وداي  ومــنــاطــق 
واجلفينة،  والنشيع،  واجلنني، 

ووداي الربيع«.
لوزارة  اإلعالمي  املكتب  وبني 
أنه  الوفاق  بحكومة  الداخلية 
املواطنني  على  التنبيه  جــرى 
بالتعليمات  االلتزام  بضرورة 
التجول  بشأن حظر  الصادرة 
ــال األمــن  والــتــعــاون مــع رجــ
على  ــحــفــاظ  ــل ل ــة  ــرطـ ــشـ والـ

سالمة اجلميع.

وأوضحت الوزارة أن الدوريات 
ــن داخــل  ــ كــلــفــت بــحــفــظ األم
املجرمني  وضبط  البلديتني 
ومنع  القانون  واخلارجني عن 
أمنية  ــات  خــروق أي  ــدوث  حـ
وقوة  بكل حزم  لها  والتصدي 
على  األمــنــي  ــواجــب  ال وأداء 
للوطن  خـــدمـــةً  وجـــه  أكــمــل 

واملواطن

شرع صندوق الزكاة البدء يف صرف 
املخصصة  ــة  ــشــهــري ال ــات  ــ ــان ــ اإلع
مكتب  مبنظومة  املسجلة  للعائالت 
نقدا  ابوسليم  الزكاة  وحدة صندوق 
.  و اوضح  وابــريــل  لشهري مــارس 

القيمة  ان  لــه  بــيــان  الــصــنــدوق  يف 
االجمالية للمخصصات بلغت مليونني 
ومئتني واربعة وثمانني الف وخمسمئة 
وستة وتسعني دينارا موزعة على الف 
وثمانيمئة وستة وسبعني أسرة مشيرا 

إلى ان اطالق حملة تراحموا ترحموا 
والطبية  الطبية  الشرائح  تستهدف 
املــرافــق  لــدعــم وجتهيز  املــســاعــدة 
النتاحة  االمكانيات  وفــق  الصحية 

ملواجهة وباء الكورونا.. 

صحة املؤقتة تشدد على إتباع  إجراءات السالمة خالل التبرع بالدم

بلديـــــــة مصراتـــــــه تشـــــــدد على اغـــــــالق املساجـــــــد

اجتماع حكومي يف طرابلس لبحث تداعيات جائحة كورونا

دوريات  ملتابعة  حظر التجول يف القره بوللي وتاجوراء

صندوق الزكاة يطلق حملة تراحموا ترحموا

ناقشت اللجنة العليا ملجابهة فيروس 
كورورنا يف اجتماعها  االثنني حزمة 
انتشار  خطر  لتقليل  اإلجــراءات  من 
البالد،  يف  املستجد  كورونا  فيروس 
عقب تسجيل 8 حاالت مؤكدة وفقا 
ملكافحة  الوطني  املركز  إلحصائيات 
املركز يف صفحته  وقــال  األمـــراض. 
على الفيسبوك ان من بني اإلجراءات 
وضع ضوابط  اللجنة،  ناقشتها  التي 

ــول الــبــضــائــع إلــى  ــيــة حلــظــر دخـ وأل
واملــواد  الطبية  البضائع  عدا  البالد 
عــدم  تضمن  أللــيــة  الــغــذائــيــة،وفــقــا 

انتشار فيروس كورونا املستجد.
احلجر  أمــاكــن  اللجنة  ناقشت  كما 
قبل  من  مقدم  ملقترح  وفقا  الصحي 
وفقا  االجتماعي،  التضامن  صندوق 
ملجابهة  العليا  اللجنة  لــتــوصــيــات 

فيروس كورونا.

قالت داخلية الوفاق انه بعد 
مركز  الــى  معلومات  ورود 
شرطة بناصر مبديرية أمن 
مــســالتــة عــن طــريــق نقطة 
بناصر  مستشفى  شــرطــة 
الــقــروي يــوم األحــد املوافق 
29/3/2020 حول دخول 
الطفلة وعمرها عشر سنوات 
الى املستشفى املذكور مفارقة 
أثار  جسدها  وعلى  احلياة 

تعذيب.
مـــنـــشـــور  يف  وأضــــــافــــــت 
قسم  أن  الفيسبوك  عــلــى 
من  إسعافها  الطوارئ  بعد 

،باشرت  دورية  والدها  قبل 
بناصر عني  مــركــز  شــرطــة 
املكان وبدأت بجمع املعلومات 
ــادة  ــ والـــتـــحـــري وضـــبـــط إف
ــاد كــذبــاً  ــ ــذي أف ــ والـــدهـــا ال
أنها قد سقطت من  وبهتاناً 
مكان مرتفع،،، وبعد الكشف 
عليها من قبل الطبيب املناوب 
الوفاة ليس  أتضح أن سبب 

كما أفاد والد الطفلة.
وأكدت الداخلية أنه من خالل 
والــد  مــع  التحقيق  مباشرة 
الفتاة أعترف يف البداية بأنه 
هو من قتلها وبعد استمرار 

بأن  االشــتــبــاه  مت  التحقيق 
أخــر مشترك  طــرف  هناك 
ــة  ــي زوجـ ــة وهــ يف اجلـــرميـ
والدها وهي مقيمة معها يف 
املنزل  حيث مت جلب زوجة 
معها  التحقيق  وبعد  والدها 
اعترفت اعتراف كامل بهذه 
تبني  البشعة حيث  اجلرمية 
الطفلة  قتلت  مــن  هــي  أنها 
ــدورة بـــاالشـــتـــراك مع  ــ ــغ ــ امل
زوجها الذي تستر يف البداية 
عليها وقد مت ضبط أقوالهما 
ــراءات  وإتــخــذت كــافــة اإلجــ

القانونية حيال الواقعة

أنه  للنفط  الوطنية  املؤسسة  أعلنت 
يف  بــرمــيــل  بــلــغ  79،655  اإلنـــتـــاج 
أن هذا  يوم األحد مبينا  اليوم بحلول 
االنخفاض يف اإلنتاج تسبب يف خسائر 
 3،808،948،443 جتــاوزت  مالية 

دوالر أمريكي منذ 17 يناير 2020.
ــدت املــؤســســة يف بــيــان لــهــا أنها  ــ وأك
تواصل توفير املحروقات لكافة الليبيني 
يف كامل أرجاء البالد داعية املسؤولني 
عن اإلقفال إلى الرفع الفوري للحصار 
املفروض وجتنيب حياة العاملني بقطاع 
املعاناة  من  مزيدا  واملواطنني  النفط 
ندعو  كما  املستمرة.  معاناتهم  فــوق 
باقي أجهزة الدولة إلى املحافظة على 
ما تبّقى من احتياطيات مالية وتقليل 
املؤسسة  وأضافت  أيضا.  مصاريفهم 
أن انخفاض مستويات اإلمداد يف بعض 
املناطق يعني إمكانية حدوث نقص يف 

الوقود يف هذه املناطق، وهو ما من شأنه 
أن يتسبب كذلك يف انقطاع الكهرباء يف 
عدد من املناطق مشيرة إلى أن السبب 
الرئيسي وراء هذا النقص املحتمل يف 

الوقود هو تواصل االقفاالت.
اجلنوبية  املناطق  أن  املؤسسة  وتابعت 
التزال تعاني من نقص يف اإلمــدادات 
بسبب تردي األوضاع األمنية؛ فيما يتم 
تزويد مدينة طرابلس باملحروقات من 

ميناء طرابلس مباشرة.
بنزين  نــاقــلــة  أن  املــؤســســة  وأكــــدت 
بنغازي  ميناء  يف  التفريغ  من  انتهت 
اليوم االثنني فيما تستعد ناقلة أخرى 
حمولتها  لتفريغ  الطهي  بغاز  محملة 
تقوم  كما  وقــت الحــق  املــيــنــاء يف  يف 
وبقية  طبرق  مدينة  بتزويد  املؤسسةّ 
بالوقود مباشرة من  الشرقية  املنطقة 

بنغازي.

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق 
مبنى  جتهيز  أعــمــال  مــن  االنــتــهــاء 
العيون  مبستشفى  اجلــديــد  اإليـــواء 
ــصــحــي لــلــحــاالت  ــزل ال ــع ــل كــمــقــر ل
املستجد.  كورونا  بفيروس  املصابة 
عام  لوكيل  اإلعــالمــي  املكتب  وبــني 
من  يتكون  املبنى  أن  الصحة  وزارة 

4طـــوابـــق وتــبــلــغ ســعــتــه الــســريــريــة 
عشر  ثمانية  منها  ســريــًرا  خمسون 
منفصل عن  وهو  فائقة  عناية  سرير 
الــوزارة  وأوضحت  الرئيسي.  املبنى 
أن مبنى اإليواء اجلديد شهد أعمال 
الفترة  خالل  شاملة  جذرية  صيانة 

املاضية .

ــن اجلــفــارة  أقــامــت مــديــريــة أم
يف  أمنية  ومتــركــزات  ــات  ــ دوري
والنجيلة  والــســوانــي  الكرميية 
الضبيع  وبوابة  السهلة  الغربية 

لتنفيذ قرار حظر التجول.
بحكومة  الداخلية  وزارة  وبينت 
دوريات  إقامة  أنه جرى  الوفاق 
ملديرية  تابعة  أمنية  ومتركزات 
ــن اجلـــفـــارة لــتــنــفــيــذ قـــرار  ــ أم
ــس الـــرئـــاســـي حلــكــومــة  ــجــل امل
إعــالن  بــشــأن  الوطني  الــوفــاق 
ــل مــن  ــ ــول يف ك ــجـ ــتـ الـ حـــظـــر 
والنجيلة  والــســوانــي  الكرميية 

الغربية السهلة وبوابة الضبيع.

حزمة  اجراءات لتقليل خطر انتشار كورونا يف ليبيا

جرمية بشعة يف مسالته..حني يتجرد األب وزوجة االب من االنسانية

الوطنية للنفط تكشف
 حجم اخلسائر جراء إغالق املوانئ

جتهيز مبنى مبستشفى العيون لعزل املصابني 

أمن اجلفارة تقيم دوريات 
لتنفيذ حظر التجول

الصحة العاملية : ليبيا من بني الدول عالية املخاطر باملنطقة
أهمية  على  العاملية  الصحة  منظمة  شــددت 
مراعاة التدابير الوقائية يف ليبيا للحماية من 

فيروس كورونا املستجد.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية ملكتب املنظمة 
الــدول عالية  ليبيا، حيث صنفتها من بني  يف 

املخاطر باملنطقة.
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االقتصادية

بإشراف البحث واحلرس البلدي..العليا ملكافحة كورونا 
تشدد على توزيع السلع التموينية على اجلمعيات

وزارة العمل تعلن  عن جلنة الطوارئ  ملواجهة  كورونا 

 االســـبوع الليبي :
أصــدر رئيــس اللجنــة العليــا ملكافحــة وبــاء كورونــا 
عبدالــرازق  الفريــق   – العامــة  األركان  رئيــس   –
الناظــوري  األحــد تعليمــات لــإدارة العامــة للبحــث 
ــى  ــدي ، باإلشــراف عل ــاز احلــرس البل ــي وجه اجلنائ

التموينيــة. توزيــع الســلع 
إدارة  مهــام  مــن  أن  قــراره  يف  الناظــوري  وأوضــح 

البحــث واحلــرس البلــدي اإلشــراف علــى نقــل الســلع 
ــة  ــدوق موازن ــن املخــازن الرئيســية لصن ــة م التمونيني

األســعار مبدينــة بنغــازي.
وشــدد رئيــس اللجنــة علــى ضــرورة متابعــة تســليمها 
للجمعيــات االســتهالكية، وضمــان عــدم تــداول الســلع 
اإلجــراءات  واتخــاذ  املوازيــة  الســوق  يف  التموينيــة 

القانونيــة العاجلــة والرادعــة للمخالفــني.

 االسبوع الليبي :
والتأهيــل  العمــل  وزارة  أعلنــت 
املهــدي  برئاســة  طرابلــس  يف 
األمــني عــن عــدد مــن اإلجــراءات 
مــن  الوقائيــة  التدابيــر  ملتابعــة 
الطــوارئ  جلنــة  تفعيــل  خــالل 
يف الــوزارة والعمــل علــى تطبيــق 
اخلطــة املعــدة مســبقا للتعامل مع 

الطارئــة. احلــاالت 
وأكــد األمــني أن هــذه اإلجــراءات 
تهــدف  والوقائيــة  االحترازيــة 
لدعــم جهــود وزارة الصحة وباقي 
علــى  احلفــاظ  يف  املؤسســات 
ســالمة العاملــني وضمــان عــدم 
تعرضهــم ألي أمــراض والتأكــد 
القطــاع  مؤسســات  التــزام  مــن 
الصحيــة  بالشــروط  اخلــاص 

مقراتهــا. داخــل 
ودعــا وزيــر العمــل مــدراء مكاتــب 
يف  التفتيــش  وأقســام  العمــل 
متابعــة  فــرق  لتشــكيل  املكاتــب 
للقيــام بواجباتهــا الوقائيــة مــن 

حيــث توعيــة العاملــني مبواضيــع 
واألمــراض  العامــة  الصحــة 
املهنيــة  والصحــة  والســالمة 
مبــا فيهــا وبــاء كورونــا مشــيرا 
التكاملــي  العمــل  أهميــة  إلــى 

والتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة 
ووزارة الصحــة وتطبيــق اخلطــط 
احلــاالت  ملواجهــة  املعتمــدة 
الطارئــة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات 
الالزمــة لتأمني ســالمة العاملني.

 االسبوع الليبي
جنـــح فريـــق الصيانة يف شـــركة 
ســـرت إلنتـــاج وتصنيـــع النفـــط 
والغـــاز بإعـــادة تشـــغيل الوحـــدة 
محطـــة  يف  الثالثـــة  الغازيـــة 
البتروكيماويـــات  كهربـــاء 
ــا  ــة بعـــد توقفهـ بســـواعد ليبيـ
ملـــدة تقـــارب الســـنتني بســـبب 
ــر  ــبب يف كسـ ــي تسـ ــل فنـ عطـ
يف إحـــدى الريـــش مبروحـــة 

التبريـــد مـــا أدى إلـــى خروجهـــا 
شـــهر  نهايـــة  اخلدمـــة  عـــن 

يوليـــو 2018.
هـــذه  مثـــل  أن  إلـــى  ويشـــار 
األعمـــال يتـــم تنفيذهـــا عـــن 
املصنعـــة،  الشـــركات  طريـــق 
وترتفـــع تكلفـــة إجنازهـــا إلـــى 
مـــا يزيـــد علـــى مليـــون دوالر، 
ناهيـــك عـــن حتمـــل العناصـــر 
الليبيـــة املســـؤولية والدخـــول 

يف حتـــٍد كبيـــر إلجنـــاز العمـــل 
بحســـب شـــركة ســـرت التـــي 
أشـــارت إلـــى أن ســـبب التأخـــر 
أعمـــال  مـــن  االنتهـــاء  يف 
الصيانـــة يعـــود إلـــى الفتـــرة 
اســـتغرقها  التـــي  الطويلـــة 
ـــة  ـــار املطلوب وصـــول قطـــع الغي

مـــن خـــارج ليبيـــا.
كهربـــاء  محطـــة  أن  يذكـــر 
البتروكيماويـــات تتكـــون مـــن 

ثـــالث وحـــدات غازيـــة تقـــوم 
بتغذيـــة جميـــع مصانع الشـــركة 
مـــا عـــدا معمـــل الغـــاز ومحطـــة 
ــزود  ــث تـ ــى حيـ ــة األولـ التحليـ
ــع  ــن: مصانـ ــكل مـ ــاء لـ الكهربـ
امليثانـــول واألمونيـــا واليوريـــا 
الثانيـــة  التحليـــة  ومحطـــة 
الثانـــي  اإلداري  واملبنـــى 
الثانيـــة  الســـكنية  واملنطقـــة 

الغـــاز. وتزويـــدات  ونقـــل 

 االسبوع الليبي
أصـــدر مصـــرف ليبيـــا املركـــزي النشـــرة االقتصاديـــة عـــن الربـــع 
الرابـــع مـــن عـــام 2019، والتـــي أظهـــرت بياناتهـــا أن العملـــة 
املتداولـــة خـــارج القطـــاع املصـــريف بلغـــت 36.724 مليـــار 

ـــار. دين
ـــاة “218” مـــا مت  ـــم تشـــمل النشـــرة التـــي اطلعـــت عليهـــا قن ول
إصـــداره مـــن مصـــرف ليبيـــا املركـــزي يف البيضـــاء الـــذي بلغـــت 

قيمـــة إصـــداره نحـــو 11 مليـــار دينـــار منـــذ عـــام 2016.
ـــع  ـــة الودائ ـــت قيم ـــد بلغ ـــس”، فق ـــزي طرابل ـــق نشـــرة “مرك ووف
حتـــت الطلـــب لـــدى املصـــارف التجاريـــة مـــع حلـــول آخـــر العـــام 

ـــار. ـــار دين املاضـــي 68.651 ملي
وأظهـــرت النشـــرة انخفـــاض حجـــم الكتلـــة النقديـــة الكلـــي بنحـــو 
600 مليـــون دينـــار، فيمـــا بلـــغ يف ديســـمبر مـــن العـــام املاضـــي 
108.496 مليـــار دينـــار، بينمـــا تواصـــل نســـبة التضخـــم 
العـــام يف نطـــاق “الســـالب” وحققـــت -2.7 باملئـــة. يف ديســـمبر 

.2019

  سرت النتاج النفط والغاز تشغل محطة كهرباء
 البتروكيماويات بعد عامني من التوقف  

 مركزي طرابلس ستة مليار 
وسبعمائة  واربعة وعشرون 

دينارا  يف جيوب الليبيني

 االسبوع الليبي
نشـــرت مراقبـــة االقتصـــاد يف البريقـــة  
الســـبت بيانـــا أكـــدت فيـــه عزمهـــا 
ـــدة خاصـــة  ـــد أســـعار جدي ـــى حتدي عل
ـــة داخـــل  ـــواد الغذائي باخلضـــروات وامل
ــرار  ــمل القـ ــث شـ ــة حيـ ــاق البلديـ نطـ
ــروات  ــن اخلضـ ــا مـ ــر نوعـ ــد عشـ أحـ
ـــة عشـــر نوعـــا آخـــر  ـــى ثالث ـــة إل إضاف
مـــن املـــواد الغذائيـــة والســـلع اجلافـــة.

ــى أن  ــا علـ ــة يف بيانهـ ــدت املراقبـ وأكـ
حتديـــد أســـعار املنتجـــات يأتـــي يف 
ــة فيـــورس  ــر أزمـ ــة تاثيـ ــار مواجهـ إطـ
كورونـــا علـــى الســـوق املحلـــي ومـــن 
جهتهـــا أيضـــا قامت مراقبـــة االقتصاد 

ـــى  ـــة شـــاملة عل ـــة تفقدي ـــازي بجول بنغ
اجلمعيـــات واملخابـــز ملتابعتهـــا مـــن 
حيـــث التزامهـــا باألســـعار املعتمـــدة 
مبوجـــب قـــرار وزيـــر االقتصـــاد رقـــم 

.)7(
املواطنـــني  عديـــد  أن  إلـــى  ُيشـــار 
ــرة  ــتكوا خـــالل الفتـــرة األخيـ قـــد اشـ
ــلع  ــعار السـ ــاع أسـ ــن ارتفـ ــة مـ املاضيـ
ـــة واخلضـــروات بالتزامـــن مـــع  الغذائي
تفشـــي وبـــاء كورونـــا حـــول العالـــم 
وانتقالـــه إلـــى ليبيـــا أيضـــاً، وهـــو مـــا 
ـــى  ـــز عل ـــة بالتركي ـــات املعني ـــع اجله دف
مالحقـــة “جتـــار األزمـــات” وتضييـــق 

اخلنـــاق عليهـــم.

 مراقبة اقتصاد البريقة 
 حتدد أسعار جديدة للخضروات

 واملواد الغذائية
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بروفيســـــــور يف علــــــم الفيروســـــات: 

مجابهة وباء الكورونا يف ليبيا مسألة تضامنية

املســتجد  كورونــا  فيــروس  هــو  مــا 
؟  )19 فيــد_ كو (

ينتمــي  فيــروس  هــو  الكورونــا  فيــروس 
كلمــة  التاجيــة،  الفيروســات  لعائلــة 
كورونــا )Corona( هــي كلمــة التينيــة 
 )Crown( اإلجنليزيــة  وباللغــة 
وســميت  تــاج،  تعنــي  العربيــة  وباللغــة 
بالفيروســات التاجيــة ألن لهــا بــروزات 
تظهــر  بحيــث  اخلارجــي  غالفهــا  علــى 
حتــت املجهــر االلكترونــي يف شــكل يشــبه 
للفيــروس  اخلارجــي  الغــالف  التــاج، 
تنصــح  ولذلــك  دهــون  علــى  يحتــوي 
ــن  ــة بغســل اليدي ــة الصحــة العاملي منظم
ــة كأحــد  ــدة 20 ثاني ــون مل ــاء والصاب بامل
بســبب  الفيــروس  مــن  الوقايــة  طــرق 
الدهــون  لتكســير  يــؤدي  الصابــون  أن 
ــروس  املوجــودة بالغــالف اخلارجــي للفي
الفيــروس.  مــوت  يف  يســبب  ممــا 
اخلارجــي  الغــالف  علــى  البــروزات 
للفيــروس مهمــة يف إلتصــاق الفيــروس 
الفيــروس  دخــول  وبالتالــي  باخلاليــا 
داخــل اخلاليــا مــن أجــل التكاثــر. ســمي 
 )COVID-19( املــرض اجلديــد باســم
 )CO( حــريف  لآلتــي:  اختصــار  وهــي 
 )CORONA( اختصــار لكلمــة كورونــا
وحــريف )VI( اختصــار لكلمــة فيــروس 
اختصــار   )D( وحــرف   )VIRUS(
ورقــم   )DISEASE( مــرض  لكلمــة 
)19( اختصــار لســنة 2019م، حيــث 
ــة  أبلغــت الصــني منظمــة الصحــة العاملي

يــوم 31 ديســمبر  عــن املــرض رســميا 
2019م.

أكبــر  بصــورة  الفيــروس  هــذا  انتشــر  ملــاذا 
األخــرى؟  التاجيــة  الفيروســات  مــن 

باســم  مــرض  ظهــر  2002م  ســنة 
 )SARS( احلــادة  التنفســية  املتالزمــة 
واملســبب هــو أحــد الفيروســات التاجيــة 
 8000 إلصابــة  وأدى  بيتــا،  نــوع  مــن 
وأدى  دولــة   26 يف  تقريبــا  شــخص 
تقريبــا،  شــخص   800 حوالــي  لوفــاة 
ثــم يف ســنة 2012م ظهــر مــرض آخــر 
أوســط  الشــرق  متالزمــة  باســم  عــرف 
آخــر  نــوع  يســببه   )MERS( التنفســية 
ــا  ــوع بيت ــن ن ــة م ــن الفيروســات التاجي م
شــخص   2500 إلصابــة  وأدى  كذلــك 
لوفــاة  وأدى  دولــة   27 يف  تقريبــا 
اآلن  تقريبــا.  شــخص   860 حوالــي 
ظهــر هــذا املــرض اجلديــد وانتشــر يف 
إلصابــة  وأدى  تقريبــا  العالــم  دول  كل 
مئــات اآلالف مــن البشــر ومــوت اآلالف 
الســرعة  بهــذه  انتشــار  كذلــك. وســبب 
ــدأ يف الصــني وأصبــح اآلن  أن املــرض ب
بوجــود  العلمــاء  ويعتقــد  عاملــي.  وبــاء 
الفيــروس  هــذا  جعلــت  أســباب  عــدة 
فتــرة  طــول  منهــا  بســرعة  ينتشــر 
باإلضافــة  يــوم(   14-2( احلضانــة 
قــدرة  لــه  اجلديــد  الفيــروس  أن  إلــى 
مــرات  عشــر  تفــوق  باخلاليــا  إلتصــاق 
قــوة التصــاق فيــروس الســارس القــدمي، 
فالفيــروس  انتقالــه  طريقــة  وكذلــك 

الشــخص  مــن  مباشــر  انتقــال  ينتقــل 
املصــاب عــن طريــق الــرذاذ الصــادر مــن 
الكحــة أو الســعال أو العطــس، باإلضافة 
غيــر  االنتقــال  علــى  الفيــروس  لقــدرة 
ــة  ــد مالمســة األســطح امللوث املباشــر عن

لفيــروس. با
البعــض يعــول آمــاال علــى انتهــاء األزمــة 
فــى الصيــف مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة.. 
الطقــس  حالــة  بــن  عالقــة  هنــاك  فهــل 

والقضــاء علــى الفيــروس؟ 
البعــض يعتقــد أن ارتفــاع درجــة احلــرارة 
يف الصيــف قــد تــؤدي ملــوت الفيــروس 
التنويــه  وجــب  وهنــا  املــرض،  وانتهــاء 
إلــى أن املــرض موجــود يف معظــم دول 
بهــا  التــي  الــدول  تلــك  ومنهــا  العالــم 
درجــة حــرارة عاليــة. للعلــم فــإن ارتفــاع 
مــدة  مــن  وتقلــل  تؤثــر  درجــة احلــرارة 
وعلــى  البيئــة  يف  حيــا  الفيــروس  بقــاء 

املــرض. توقــف  األســطح ولكنهــا ال 
املستشــفيات واألنظمــة الصحيــة يف  هــل 

ليبيــا مجهــّزة للتعامــل مــع الفيــروس؟ 
هــذا الســؤال يوجــه لألجهــزة التنفيذيــة 
ولكــن  الصحــة.  قطــاع  عــن  املســؤولة 
أن  الصــدد  هــذا  يف  قولــه  ميكــن  مــا 
الوطنــي  باملركــز  املرجعــي  املختبــر 
ملكافحــة األمــراض بــه كفــاءات وخبــرات 
عاليــة وعلــى مســتوى عاملــي. والتقنيــة 
 )RT-PCR( املســتخدمة يف التشــخيص
الصحــة  منظمــة  مــن  املعتمــدة  هــي 
باملحتبــر  حاليــا  وموجــودة  العامليــة 

ومبستشــفى  بطرابلــس  املرجعــي 
ببنغــازي. الكويفيــة 

نســمع أحيانــا عــن تعــايف بعــض احلــاالت. 
مــا هــو عــالج الفيروس؟ 

لــدول  ومكتســح  منتشــر  املــرض  فعــال 
العالــم، ويف نفــس الوقــت وجــب التنويــه 
املــرض  مــن  الشــفاء  نســبة  أن  إلــى 
عاليــة وخاصــة عنــد النــاس األصحــاء 
ــى اآلن ال  ــة. إل ــم مناعــة عالي ومــن لديه
يوجــد دواء أو لقــاح معتمــد مــن منظمــة 
عــدة  هنــاك  ولكــن  العامليــة،  الصحــة 
دول منهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
وفرنســا وأملانيــا وأســتراليا وغيرهــا مــن 
ــة عــدة  الــدول تعمــل جاهــدة علــى جترب
فلنتأمــل  الوبــاء،  هــذا  ملجابهــة  أدويــة 

خيــرا بــإذن اهلل.
لنفــس  املــرض  عــودة  نســبة  هــي  مــا 

منــه؟  تعافــى  الــذي  الشــخص 
اإلصابــة  عنــد  الطبيعــي  الوضــع  يف 
اجلســم  فــإن  معــني  مرضــي  مبســبب 
املرضــي  املســبب  ضــد  مناعــة  يكــون 
بعــد الشــفاء مــن املــرض. وهــذه أحــد 
الوبــاء  النتهــاء  املتوقعــة  الســناريوهات 
مبناعــة  يعــرف  مــا  بنشــوء  وذلــك 
 Herd( اجلمــوع  مناعــة  أو  القطيــع 
عنــد  تتكــون  بحيــث   ،)Immunity
بعــد  مناعــة  النــاس  مــن   70%-50
إصابتهــم وشــفائهم مــن املــرض فيصبــح 
باملــرض  يصــاب  وال  منيــع  املجتمــع 
مــرة أخــرى. ولكــن قــد يحــدث أحيانــا 

ونــادرا الشــفاء مــن املــرض ثــم يصــاب 
وهــذا  املــرض  بنفــس  الشــخص  نفــس 
يفســر علميــا بــأن الشــخص قــد أصيــب 
بنــوع فيروســي آخــر مــن نفــس العائلــة 
ــت  ــروس قــد حدث الفيروســية أو أن الفي
بــه طفــرة وأصبــح فيــروس مختلــف عــن 

للمــرض. املســبب  األول  الفيــرس 
احلــذر  وتوخــي  التعقيــم  جانــب  إلــى 
أطعمــة  تنــاول  هــل  اليديــن.  وغســل 

املــرض؟  مــن  يقــي  معّينــة 
معــني  نــوع  بــأن  اجلــزم  ميكــن  ال  هنــا 
مــن الطعــام لــه تأثيــر مقــاوم لفيــروس 
ومــن  عامــة  بصفــة  ولكــن  الكورونــا، 
والصحــي  اجليــد  الغــذاء  أن  املعــروف 
اجلســم  مناعــة  وزيــادة  لرفــع  مهــم 
والتــي بدورهــا لهــا دور مهــم يف مقاومــة 

املــرض.
توجيهــا  تــود  نصيحــة  أو  أخيــرة  كلمــة 

؟ طنــن ا للمو
اجتــاح  عاملــي  وبــاء  نواجــه  اآلن  نحــن 
ــدول العظمــى واملتقدمــة، ولكــن  ــى ال حت
انتقــال  كيفيــة  ومعرفــة  النــاس  بوعــي 
بتعليمــات  التقيــد  وبالتالــي  الفيــروس 
البيــوت  والتــزام  الصحيــة  اجلهــات 
خاصــة هــذا األســبوع واألســبوع القــادم 
ســيكون لــه دور كبيــر يف كســر سلســلة 
باختصــار  يعنــي  الفيــروس.  انتقــال 
هــي  ليبيــا  يف  الوبــاء  مجابهــة  مســألة 
مســألة تضامنيــة واملواطــن لــه دور كبيــر 

الوبــاء. الوقايــة مــن هــذا  ومهــم يف 

حوار / همسة يونس
يشهد الشارع الليبي حالة من 
الترقب والقلق عقب تسجيل 
حاالت إصابة بفيروس كورونا 

املستجد )كوفيد 19( يف البالد، 
وعلى الرغم من اتخاذ السلطات 

املختصة عدد من اإلجراءات 
االحترازية والوقائية الزال 
اجلميع ينتظر انتهاء تلك 

األزمة، وللحديث حول فيروس 
كورونا املستجد، كان لـ«بوابة 

إفريقيا اإلخبارية« هذا احلوار 
مع البروفيسور/ إبراهيم محمد 

الدغيس، املتخصص يف علم 
الفيروسات ورئيس جلنة التوعية 

والتثقيف بجامعة طرابلس. 
وإلى نص احلوار.
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عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا 
اإلخبارية

تــتــواصــل تــعــقــيــدات املــشــهــد يف ليبيا 
»كــورونــا«  فــيــروس  مــع مخاطر تفشي 
ــرار حـــالـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ املـــســـتـــجـــد وســـــــط اسـ
الصراع بن األطــراف الليبية وغياب 
تــتــرنــح  بــيــنــهــا يف وقــــت  الـــتـــوافـــق  روح 
ــوادر  فــيــه الــهــدنــة املــعــلــنــة وتـــتـــزايـــد بــ
ــذا املــشــهــد  ــ ــع هـ ــ ســـقـــوطـــهـــا.وعـــلـــى وقـ
يف  جرائمها  تركيا  تواصل  املضطرب 
ليبيا معتمدة يف ذلك على حلفائها 
وسط صمت دولي مريب بالرغم من 

الدالئل املتواصلة على األرض.
السبت،  الليبي،  اجليش  أعلن  ذلــك،  الى 
البارزة يف قصف  قياداته  من  مقتل عدد 
تركية مسيرة، خالل معارك  شنته طائرة 
مدينة سرت،  الوفاق، ضواحي  قوات  مع 
ــالم  ــت شــعــبــة اإلعـ ــن ــالد.وأعــل ــب ــرب ال غـ
احلربي التابعة للجيش الوطني بصفحتها 
يف فيسبوك،«استشهاد اللواء سالم درياق 
آمر غرفه عمليات سرت، ومعاونه العميد 
القدايف الصداعي متأثرين بجراحهما إثر 

قصف الطيران التركي املسير«.
نعت إدارة التوجيه املعنوي باجليش الليبي، 
عمليات  غرفة  آمــر  دريـــاق  سالم  الــلــواء 

ســـرت، ورفـــاقـــه.ودريـــاق، هــو أحــد أهــّم 
عملية  قاد  حيث  الليبي،  اجليش  ضّباط 
»البرق اخلاطف« التي نفذتها يف السابق 
على  السيطرة  الستعادة  اجليش  ــوات  ق
موانئ وحقول النفط، وشارك يف معارك 
منطقة الهالل النفطي، قبل أن يتم تعيينه 
آمرا لغرفة عمليات سرت الكبرى املعنية 

بحماية النفط منذ عام 2018.
أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي، 
املشير خليفة حفتر، قرارا يقضي بتكليف 
سرت  عمليات  غرفة  لقيادة  جديد  آمــر 
ــق  ــاق.ووف خلفا لــلــواء الــراحــل ســالــم دري
فإن  اجلــيــش،  لــقــيــادة  اإلعــالمــي  املكتب 

:أصدر  حفتر  خليفة  املشير  العام  القائد 
علي  ركــن  العميد  بتكليف  يقضي  ــرارا  ق
عمليات  غرفة  آمر  مبهام  املقرحي  عمر 

سرت الكبرى«.
وتولى املقرحي مهام غرفة عمليات سرت 
عام 2016، وحتديدا يف فترة استهداف 
منطقة املوانئ النفطية من قبل مليشيات 
من  املدعومة  بنغازي  عن  الدفاع  سرايا 
ــقــل املــقــرحــي عــام  ــت ــوفــاق.وان حــكــومــة ال
اجلــفــرة  منطقة  مــهــام  لــتــولــي   2018
ضد  اجليش  عمليات  وقــاد  العسكرية، 
مجلس شورى بنغازي وداعش يف املناطق 

املحيطة باجلفرة.

استشهاد  على  واحد  يوم  بعد  هذا  وجاء 
»الكتيبة  آمر  التباوي  علي سيدي  العميد 
محور  يف  الليبي،  للجيش  التابعة   »129
جوية  بغارة  ســرت  مدينة  غــرب  الوشكة 
من  انطلقت  مسّيرة  تركية  طائرة  نفذتها 
استهدف  مبصراتة.كما  اجلوّية  القاعدة 
آلية  السبت،  املسير،  التركي  الــطــيــران 
عسكرية تابعة لكتيبة أمن النهر الصناعي 
الذين  األفــراد  كل  الوشكة،وجنى  مبحور 
داخلها، والذين تعرضوا إلصابات مختلفة 
ابن  مستشفى  إلى  الفور  على  نقلهم  ومت 

سيناء مبدينة سرت.

املسيرة  الطائرات  أن  إلى  اإلشــارة  جتدر 
تشن  مصراتة  مــن  تنطلق  التي  التركية 
مواقع  على  مكثفة  ــارات  غـ ليلتني  منذ 
احلربي  ــالم  اإلعـ شعبة  اجلــيــش.ودعــت 
املُدونني والُنشطاء على صفحات التواصل 
اإلعالمية  الــوســائــل  وكــافــة  االجتماعي 
لاللتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات 
مواقع  عــن  اإلفــصــاح  وعـــدم  العسكرية 

ومتركزات الوحدات العسكرية.
املسلحة  للقوات  التابعة  الشعبة  وحثت 
نشر  جتنب  على  لها،السبت،  إيــجــاز  يف 
األخبار اخلاطئة، حتى يتم اإلعالن عنها 
املختصة  اجلهات  قبل  من  رسمي  بشكل 
بذلك.وأوضحت  التعليمات  صــدور  فــور 
الشعبة أن نشر مواقع القوات املُسلحة قد 
يكون سببا يف إرباك العمليات العسكرية 
االلتزام  علينا  سرية  جوانبا  والتي حتمل 
بها، وحفاظا على سالمة جنودنا البواسل، 
ُيــعــّرض  قــد  ــك األمـــر  ــى أن ذل إل مشيرة 
املدنيني والشباب املُساند للقوات املسلحة 

إلى العديد من املخاطر.
اجلـــيـــش  ــن  ــ ــلـ ــ ــك،أعـ ــ ذلـ ــون  ــضــ ــ غ ويف 
مسيرة  طــائــرة  إســقــاط  الليبي،السبت، 
محور  على  غـــارة  تنفيذ  حــاولــت  تركية 
تتمكن  لم  لكنها  مصراته،  شرق  الوشكة 
من إحداث أي خسائر يف صفوف قوات 

ملفات 

يتبع<<

ليبيا.. بني مطرقة جرائم تركيا
 و سندان خطر كورونا
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ملفات 

عن  نيوز،  إرم  موقع  الليبي.ونقل  اجليش 
قوات  من  صالح  بن  عبدالسالم  الــرائــد 
الدفاع  الليبي، أن وحدات  الدفاع اجلوي 
األمامية  للخطوط  انتقلت  التي  اجلــوي 
واملجهزة مبعدات متابعة ورصد الطائرات 
للطائرة  تتصدى  أن  استطاعت  املسيرة 
الصنع  تركية  »بــيــرقــدار«  ــوع  ن مــن  وهــي 

وأسقطتها قبل تنفيذ مهامها.
وقال بن صالح إن »هذه الطائرة سبق لها 
مقتل  عن  وأسفرت  اجلمعة  غــارة  تنفيذ 
وتدمير  الليبي  اجليش  جنود  مــن  عــدد 
أبوقرين  منطقة  غــرب  للجيش  عربتني 
”طائرات  بأن  قواته«.وأوضح،  تقدم  أثناء 
نفذت  الليبي من طراز ميج 23  اجليش 
جوية  غارة  التركية  املسيرة  اسقاط  بعد 
بواسطة 3 طائرات استهدفت عدة عربات 
وذخائر  وقــود  شاحنات  وكذلك  مدرعة 
استعادة  حتاول  والتي  مصراته  ملليشيات 
وتعويض  الوشكة  محور  على  السيطرة 
واســتــعــادة  والبشرية  املــاديــة  خسائرها 
تقدم  إثــر  فقدتها  أراض  على  السيطرة 
قوات اجليش منذ يوم اخلميس املاضي«؛ 

وفق قوله.
بقيادة  تركيا،  دولة  الليبي،  ويتهم اجليش 
لصالح  الــغــربــيــة  املــنــطــقــة  يف  املـــعـــارك 
املدعومة من حكومة  املسلّحة  امليليشيات 
باألسلحة  دعــمــهــا  طــريــق  عــن  الـــوفـــاق، 
الطائرات  وكــذلــك  العسكرية  واملــعــدات 
مسرحا  الليبية  األراضــي  املسّيرة.ومثلت 
لتجريب تركيا لطائراتها املسيرة على غرار 
»بيرقدار  نوع  طائرات مقاتلة جديدة من 
التي مارست جرائم كبيرة يف  تي بي 2« 

حق أبناء ليبيا من مدنيني وعسكريني.
الطائرات  استخدام  الــى  الــعــودة  وتؤكد 
السالح  تدفق  استمرار  املسّيرة  التركية 
الرئيس  توقيع  رغــم  ليبيا  ــى  إل الــتــركــي 
بيان  على  ــان  أردوغـ طيب  رجــب  التركي 
بنوده على  الذي ينص أحد  مؤمتر برلني 
إيقاف الدعم العسكري ألطراف النزاع يف 
على  تركيا  الدولي  الصمت  ليبيا.وشجع 
حيث  امليليشيات  دعم  يف  التمادي  مزيد 
السوريني  املقاتلني  مــن  اآلالف  أرســلــت 

إضافة إلى األسلحة والعتاد.
وأكد املرصد السوري حلقوق اإلنسان، أنه 
يواصل مواكبة ورصد ومتابعة عملية نقل 
املقاتلني التي تقوم بها تركيا من األراضي 
الليبية، ويف  السورية إلى داخل األراضي 
سياق ذلك، علم املرصد السوري أن حالة 
املقاتلني  أوســاط  يف  تسود  كبيرة  استياء 
بسبب  ليبيا  إلى  ذهبوا  الذين  السوريني 
وسط  بوعودها  اإليفاء  عن  تركيا  تخلف 

حالة مزرية يعيشيها »املرتزقة« هناك.
أن  أيام،  قبل  السوري نشر  املرصد  وكان 
اجلانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب 
الذين جرى جتنيدهم  السوريني  املقاتلني 
حتدث  ليبيا.كما  يف  للقتال  وإرســالــهــم 
املرصد عن اخلسائر يف صفوف مرتزقة 
أردوغان  حيث لقى 8 مقاتلني مصرعهم 
خالل األيام القليلة الفائتة، وبعضهم جرى 
السورية ودفنه ضمن  األراضــي  إلى  نقله 
مناطق نفوذ فصائل »درع الفرات« بالريف 
القتلى يف  بلغت حصيلة  احللبي، وبذلك، 
جــراء  لتركيا  املوالية  الفصائل  صفوف 
العمليات العسكرية يف ليبيا 151 مقاتل.

وتثير التدخالت التركية مخاوف من تأزمي 
األوروبي  االحتاد  ليبيا،وعبر  األوضاع يف 
خرق  الستمرار  إدانــتــه  عن  لــه،  بيان  يف 
قرار حظر توريد األسلحة مطالبا بإيقاف 
إرسال املرتزقة األجانب، كما جدد التزامه 
وجهود  برلني  عملية  نتائج  بدعم  الكامل 
املتحدة. األمم  ترعاها  التي  الــوســاطــة 

االحتاد  دول  استعداد  على  البيان  وأكــد 
املــتــاحــة لضمان  الســتــخــدام اإلمــكــانــات 
من  برلني  مؤمتر  التفاق  الكامل  التنفيذ 
ــاع  ــدف وال األمـــن  ســيــاســة  عملية  خـــالل 
البحرية  العملية  أي  اجلديدة،  املشتركة 

األوروبية يف البحر املتوسط.
األطــراف  كافة  بيانه  يف  ــاد  االحتـ وحــث 
واستئناف  الــقــتــال  ــف  وق على  ليبيا  يف 
احلوار السياسي للوصول إلى حل لألزمة 
األطـــراف  الــتــزام  أهمية  على  مشددين 
الذي  النار  إطــالق  وقــف  اتفاق  مبشروع 
املشتركة  العسكرية  اللجنة  عليه  عملت 
املتحدة  األمم  برعاية  جنيف  يف   5+5
من  البالد  تتمكن  حتى  ليبيا  يف  للدعم 
كأولوية  املتاحة  اإلمكانات  كافة  استغالل 
وأبرزها  كــورونــا،  فيروس  أزمــة  الحــتــواء 
املؤسسة  بإشراف  النفط  إنتاج  استئناف 

الوطنية للنفط.
ويف خطوة تهدف إلى وضع حّد الستمرار 
االحتاد  أطلق  ليبيا،  على  األسلحة  تدفق 
خلرق  للتصدي  بحرية  عملية  األوروبـــي 
على  التسليح  بــحــظــر  الـــدولـــي  الـــقـــرار 
وكــالــة  املــقــبــل.ولــكــن  الــشــهــر  تــبــدأ  ليبيا 

أن  السبت  ذكــرت  لألنباء  الروسية  »ريــا« 
والتي  »بروفانس«،  الفرنسية  الفرقاطة 
تعمل كجزء من عملية »احلارس البحري« 
يف البحر املتوسط، أجبرت سفينة شحن 
االشتباه  بعد  مسارها،  تغيير  على  تركية 
مضادة  ــخ  وصــواري أسلحة  حتمل  بأنها 

للطائرات الى ليبيا.
وأوضحت الوكالة الروسية أن تركيا تنتهك 
املفروض  األسلحة  حظر  منهجي  بشكل 
كانت  السفينة  هذه  أن  مبينة  ليبيا،  على 
للطائرات  مضادة  صواريخ  أنظمة  تنقل 
لــصــالــح حــكــومــة الـــوفـــاق يف طــرابــلــس.
حكومة  صفوف  بتزويد  تركيا  قامت  كما 
سوريا،  من  اإلرهابيني  من  بعدد  الوفاق 
هذا ويساهم الرئيس التركي رجب طيب 
البالد  يف  الــتــوتــر  تصعيد  يف  أردوغــــان 

بالتدخل يف األزمة الليبية.
واستخدام  نقل  يف  تركيا  ــورط  ت ويشير 
مدى  الى  ليبيا  داخــل  املسيرة  الطائرات 
انخراط نظام أردوغان يف دعم املليشيات 
ومسؤوليته  املتطرفة  والعناصر  املسلحة 
الليبيني.وتؤكد  مــن  الــكــثــيــر  دمـــاء  عــن 
أردوغـــان يف  أن  األرض  على  املــؤشــرات 

األراضي  على  أخرى  هزمية  الى  طريقه 
جنو  الليبي  اجليش  يتجه  حيث  الليبية 
اجتثاث املوالية ألنقرة من العاصمة الليبية 
واستعادة سلطة الدولة واعادة بنائها مبا 
يضمن عدم التدخل اخلارجي يف شؤونها 

ونهب ثرواتها.
وقال بيان لشعبة اإلعالم احلربي باجليش 
قواته  إن  أمــس،  من  أول  مساء  الوطني، 
استهدفت عدداً من العربات واآلليات يف 
مصراتة  شرق  تقع  التي  بوقرين،  منطقة 
أفــراد من  أربعة  وأســرت  الــبــالد،  بغرب 
»مجموعات احلشد امليليشياوي«.وحتدث 
عمليات  لغرفة  اإلعــالمــي  للمركز  بيان 
الكرامة باجليش الوطني عن سقوط نحو 
مائة، ما بني قتيل وجريح، ممن وصفهم 
طيب  رجــب  التركي  الرئيس  بـ«مرتزقة« 
إردوغان، بعد هجومهم على قوات اجليش 
إصاباتهم  أن  موضحاً  املنطقة،  هــذه  يف 

تراوحت ما بني متوسطة وحرجة.
وأعلن اجليش الوطني الليبي، يوم اجلمعة 

على  سيطرته  بسط  ــارس/آذار،  ــ مـ  27
والعسة  وزلطن  ورقــدالــني  اجلميل  مــدن 
غربي البالد، مؤكداً أن هذه املناطق تنعم 
طرد  بعد  واألمـــان  واألمــن  باحلرية  اآلن 
الناطق  منها«.وقال  الوفاق  حكومة  قوات 
ــام للجيش  ــع الــرســمــي بــاســم الــقــائــد ال
املسماري يف  اللواء أحمد  الليبي  الوطني 
بيان صحفي:«نبشركم بأن قوات اجليش 
بحمد  متكنت  الباسلة  الليبي  الوطني 
واجلميل  العسة  مناطق  تطهير  من  اهلل 
ورقدالني و زلطن، من سيطرة ميليشيات 
فروا  الذين  السوريني  ومرتزقتها  الوفاق 

هاربني أمام تقدم قواتنا الباسلة«.

ويأتي التصعيد اخلطير يف القتال والذي 
تؤججه تركيا واملليشيات املوالية لها،وسط 
مخاوف كبيرة من تفشي فيروس »كورونا« 
املستجد خاصة مع اعالن املركز الوطني 
األحد  اليوم  ليبيا  يف  األمــراض  ملكافحة 
29 مــارس/أذار 2020، عن تسجيل 5 
إصابات جديدة بفيروس كورونا املستجد، 

لترتفع احلصيلة إلى 8 حاالت.
واقع  من  ليبيا  يف  الصحة  قطاع  ويعاني 
مأساوي بعد سنوات من الفوضى أضرت 
للبالد.وتخوفت  الصحية  بالبنية  كثيرا 
األميركي  والسفير  املتحدة،  األمم  بعثة 
الــذي  التهديد  »خــطــورة  مــن  ليبيا،  لــدى 
ميثله استمرار القتال على النظام الصحي 
الليبي، املثقل باألعباء بالفعل بعد سنوات 
اجلهود  على  واالضطرابات،  العنف  من 
املبذولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.
وأعربت البعثة األممية عن دعمها القوي 
مؤخراً  أطلقها  التي  الصادقة،  للنداءات 
الليبية من مختلف  عدد من الشخصيات 
الــتــوجــهــات واالخــتــصــاصــات واملــنــاطــق، 
أمس،  من  أول  مساء  لها  بيان  وقالت يف 
إنها تضم صوتها إلى صوتهم يف الدعوة 
اجلهود  وتضافر  اخلالفات،  تناسي  إلى 
الــفــيــروس،  انــتــشــار  الــتــصــدي خلطر  يف 
عبر تعاون جميع اجلهات املعنية من أجل 
املحدق  اخلطر  هذا  من  الليبيني  حماية 

بليبيا وشعبها.
السفير  ــد،  ــورالن ن ريــتــشــارد  أعـــرب  كما 
مفتوحة،  رسالة  يف  ليبيا،  لدى  األميركي 
القيادة  إلــى  أمــس  من  أول  مساء  وجهها 
والشعب  ليبيا  يف  والعسكرية  السياسية 
الليبي، عن قلقه العميق إزاء تهديد قاتل 
املــســؤول  ــب  األفــق.وطــال يف  يــلــوح  لليبيا 
املقاتلني  لنشر  فــوري  بتجميد  األميركي 
األجانب، الذين قال إنهم يخاطرون بنشر 
املزيد من وباء »كورونا«، الفتاً إلى أن بالده 
اخلارجية  األطــراف  مبسؤولية  تقر  التي 
ذلك  »معاجلة  الصراع، بصدد  تأجيج  يف 

األمر عبر القنوات الدبلوماسية«..
بسبب  صحية  أزمــة  مــن  العالم  ويعاني 
فيروس كورونا أو كما يطلق عليه »كوفيد 
19« ولديه قدرة كبيرة على سرعة االنتشار 
األشــخــاص. آالف  بــني  الــعــدوى  وانتقال 
الكبيرة  واالجــرءات  التدابير  وبالرغم من 
التي اعتمدتها السلطات الليبية منذ أيام 
احلــدود  ــالق  واغـ الــتــجــوال  حظر  ومنها 
تتصاعد يف ظل  املــخــاوف  واملــوانــئ،فــان 
تأكيدات أن القطاع الصحي يف ليبيا ليس 
قادرا على مواجهة اجلائحة اخلطيرة التي 
عجزت أمامها دول متقدمة الى حد اآلن.
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املنوعة

عمـــره  إيطالـــي  مســـن  متكـــن 
101 عامـــاً مـــن النجـــاة بعـــد 
كورونـــا  بفيـــروس  إصابتـــه 
املســـتجد الذي ســـبب تفشـــيه 

أزمـــة حـــول العالـــم.
وبحســـب الســـلطات يف مدينة 
غربـــي  )شـــمال  رميينـــي 
إيطاليـــا(، فقـــد غادر »مســـتر 
بي« املستشـــفى يف وقت سابق 

هـــذا األســـبوع.
احلـــرة،  قنـــاة  ملوقـــع  ووفقـــا 
تواجـــه مدينـــة رميينـــي أزمـــة 
التـــي  الفيـــروس  تفشـــي 
طاقتهـــا  معظـــم  اســـتنزفت 

. لطبيـــة ا
حالـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 

ملواجهـــة  البـــالد  يف  إغـــالق 
تفشـــي الفيروس، الذي أصاب 
حتـــى يـــوم اجلمعـــة أكثـــر من 
80 ألـــف شـــخص وخلف أكثر 

مـــن 9100 حالـــة وفـــاة.
»آنســـا«  صحيفـــة  وتقـــول 
الـــذي  الرجـــل  إن  اإليطاليـــة 
األســـبوع  املستشـــفى  أدخـــل 

املاضـــي وخـــرج منـــه بســـرعة 
هـــذا األســـبوع، كان قـــد ولـــد 
تفشـــي  وســـط   ،1919 عـــام 
اإلســـبانية  اإلنفلونـــزا  وبـــاء 
اإلصابـــة  عـــن  الناجمـــة 

H1N1 بفيـــروس 
اإلســـبانية  اإلنفلونـــزا  وقتلـــت 
آنـــذاك مـــا ال يقـــل عـــن 50 
مليـــون إنســـان حـــول العالـــم، 
محاربـــة  مركـــز  بحســـب 
عليهـــا  والســـيطرة  األمـــراض 

يكـــي. ألمر ا
وقالت عمـــدة مدينـــة رمييني، 
غلوريـــا ريســـي: »لقـــد شـــاهد 
مســـتر بـــي كل شـــيء، احلرب، 

املجاعـــة، األلـــم، األزمات..

معّمر إيطالي ينجو بعد اصابته بكورونا

 جون بون يطلق أغنية بالتعاون مع األمير هاري

ال أدلة على انتقال عدوى كورونا من احلامل  إلى جنينها..

وفاة صبي أمريكي لعدم وجود تأمني طبي

انخفاض مستوى التلوث  يف اوروبا والفضل لكورونا
أطلـــق جنم الروك جون بـــون جويف أمس اجلمعة، 
نســـخة جديدة من أغنيتـــه الفرديـــة »أن بروكني«، 
بالتعـــاون مـــع األميـــر البريطاني هـــاري من أجل 

دورة ألعـــاب »إنفيكتاس«.
ومت تســـجيل األغنية مع فرقـــة ألعاب »إنفيكتاس« 
الغنائيـــة، الشـــهر املاضـــي يف اســـتوديوهات »آبي 
روود« الشـــهيرة بلندن، التي كان يستخدمها فريق 
»بيتلز« وكانـــت مصدر إلهام لعنـــوان ألبوم الفريق 
»آبـــي روود« الصـــادر عـــام 1969. ونشـــر هاري 
/35 عامـــا/ الـــذي أســـس ألعـــاب إنفيكتاس يف 

عام 2014 وهي مســـابقة رياضيـــة دولية ألفراد 
اجليش املصابني أو املرضى من الرجال والنســـاء، 

مقطـــع فيديو له يف االســـتوديو مع بـــون جويف.

تخشـــى بعـــض النســـاء احلوامـــل من 
نقـــل فيـــروس كورونـــا املســـتجد إلـــى 
اجلنـــني يف حـــال إصابتهـــا بالعدوى. 

فمـــا مـــدى صحـــة ذلك؟
لإجابـــة عن هـــذا الســـؤال قالت 
اجلمعيـــة األملانيـــة لطـــب النســـاء 
والـــوالدة إنه ال توجد حتى اآلن أدلة 

علـــى إمكانية انتقال فيـــروس كورونا 
عبر املشـــيمة، غير أن العـــدوى ميكن 
أن حتـــدث بعـــد الوالدة عبـــر الطريقة 

التقليدية املتمثلـــة يف الرذاذ.
وأضافـــت اجلمعية أن املـــرأة املصابة 
بفيـــروس كورونا ميكنها إرضاع طفلها 
طبيعياً، حيـــث ال توجد حتى اآلن أدلة 
علـــى أن الفيروس ينتقل عبر لنب األم، 

ولكن 
بعـــض يجـــب أن يتـــم  ذلـــك 

احلصـــول علـــى الضـــوء األخضر من 
لطبيب. ا

ولتجنـــب اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا 

ينبغي االلتزام باالشـــتراطات الصحية 
العامـــة، حيـــث ينبغـــي غســـل اليدين 
باملـــاء والصابون ملـــدة ال تقل عن 20 
ثانيـــة بشـــكل منتظـــم، مـــع مراعاة 
تنظيـــف الفراغـــات بـــني األصابع 
وظهـــر اليـــد أيضـــاً، فضـــالً عـــن 
جتنـــب التجمعـــات البشـــرية بقدر 

املستطاع.
ويجب استشـــارة الطبيب فور االشتباه 
يف اإلصابة بفيـــروس الكورونا، والذي 
تتمثـــل أعراضـــه يف احلمى والســـعال 
احللـــق  وآالم  والصـــداع  والرشـــح 
واإلســـهال وآالم األطـــراف واإلعيـــاء 
الشـــديد ومشـــاكل التنفس مثل ِقصر 

النفـــس وضيـــق التنفس.

يف  جزائـــري  شـــاب  لقـــي  
عمـــره،  مـــن  العشـــرينيات 
ســـقوطه  إثـــر  مصرعـــه، 
مـــن أعالـــي جوالـــق بحـــري 
للزوانيـــف ببني صاف بوالية 
تلمســـان اجلزائريـــة، والتـــي 
مـــن  بأكثـــر  علوهـــا  يقـــدر 

متـــر.  500

الضحيـــة هو بطـــل اجلزائر 
يف اجلـــودو، ويقطـــن بواليـــة 
املناظـــر  ســـحرته  تلمســـان، 
ســـيارته  ليركـــن  البحريـــة 
صـــور  أخـــد  ويحـــاول 
»ســـيلفي«، لكـــن قـــوه الرياح 
جعلتـــه يهـــوي إلى األســـفل، 
األخيـــرة،  أنفاســـه  الفظـــا 

البـــالد«  صحيفـــة  بحســـب 
وقـــوع  وإثـــر  اجلزائريـــة. 
عناصـــر  تدخلـــت  احلـــادث 
املدنيـــة،  احلمايـــة  وحـــدة 
الضحيـــة  نقـــل  أجـــل  مـــن 
إلـــى مستشـــفى بنـــي صاف، 
بعـــد عمليـــه انتشـــال خطرة 

ودقيقـــة.

ُحـــرم صبي صغير يعتقـــد أنه تويف 
بســـبب اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا 
مـــن   )19  - )كوفيـــد  املســـتجد 
العـــالج يف عيـــادة للرعايـــة العاجلة 
يف كاليفورنيـــا ألنـــه لـــم يكـــن لديه 
تأمـــني صحي، حســـبما أفاد ريكس 
النكســـتر  مدينـــة  عمـــدة  باريـــس 
بواليـــة  أجنلـــوس،  لـــوس  شـــمال 

األمريكيـــة. كاليفورنيـــا 
وتســـببت وفاة الصبـــي التي وقعت 
يف وقت ســـابق من هذا األسبوع يف 

صدمـــة يف جميـــع أنحـــاء الواليات 
أول  أنهـــا  يعتقـــد  حيـــث  املتحـــدة، 
وفـــاة لقاصـــر يف البـــالد ناجتة عن 
»كوفيد19-«، الـــذي كان يعتقد يف 
الســـابق أنـــه يســـتهدف فقط بعض 
كبـــار الســـن والذيـــن يعانـــون مـــن 

مزمنة. حـــاالت 
 17( الصبـــي  إن  باريـــس،  وقـــال 
تأمـــني،  لديـــه  يكـــن  »لـــم  عامـــاً(: 
لذلـــك لـــم يعاجلـــوه«، موضحـــاً أنه 
بعـــد إبعـــاده عـــن مركـــز الرعايـــة 

العاجلة، مت إرســـاله إلى مستشـــفى 
عـــام، لكنـــه »أصيب بســـكتة قلبية« 

الطريـــق. يف 
جمعتهـــا  التـــي  للبيانـــات  ووفقـــاً 
جامعـــة جـــون هوبكنـــز، يوجـــد يف 
حالـــة   4200 كاليفورنيـــا  واليـــة 
إصابـــة مؤكـــدة بفيـــروس كورونـــا. 
اآلن  املتحـــدة  الواليـــات  وتخطـــت 
جميـــع دول العالـــم مـــن حيث عدد 
اإلصابـــات التـــي بلغـــت نحـــو 97 

حالة. ألـــف 

الفضـــاء  وكالـــة  بيانـــات  أكـــدت 
األوروبيـــة انخفاض مســـتوى تلوث 
إثـــر  األوروبيـــة،  املـــدن  الهـــواء يف 
اتخاذ احلكومات إجـــراءات لتقييد 
أنشـــطة احلياة بهدف منع انتشـــار 

فيـــروس كورونـــا.
وتبـــني الصـــور التـــي مت التقاطهـــا 
األوروبـــي  الصناعـــي  القمـــر  مـــن 
 »Copernicus Sentinel-5P«
الهـــواء  تلـــوث  مســـتوى  انخفـــاض 
فـــوق  النيتروجـــني  أكســـيد  بثانـــي 

فرنســـا وإســـبانيا وإيطاليا بنســـبة 
 14 بـــني  الفتـــرة  خـــالل   40%
و25 مـــارس اجلـــاري، باملقارنة مع 
املستوى الشـــهري املتوسط املسجل 

.2019 يف 
واعتبـــر مدير برامـــج رصد األرض 
بوكالـــة الفضـــاء األوروبيـــة جوزيف 
آشـــباخر، أن ذلـــك خيـــر دليل على 
علـــى  البشـــرية  األنشـــطة  تأثيـــر 
تلويـــث البيئـــة، الـــذي تتســـبب بـــه 

وســـائل النقـــل والصناعـــة.

جديـــر بالذكر أن مســـتويات التلوث 
علـــى  تزيـــد  األوروبيـــة  املـــدن  يف 
املســـتويات القصـــوى، ممـــا يضـــر 
تقريـــر  حســـب  الســـكان،  بصحـــة 
لوكالـــة البيئـــة األوروبيـــة صدر يف 

العـــام املاضـــي.
وغـــاز ثانـــي أكســـيد النيتروجـــني، 
الســـيارات  مـــن  ينبعـــث  الـــذي 
واملصانـــع،  الطاقـــة  ومحطـــات 
يتســـبب بأمـــراض القلـــب واجلهاز 

للبشـــر. التنفســـي 

عاد جنـــم هوليـــوود األمريكـــي توم 
هانكس وزوجته ريتا ويســـلون إلى 
لـــوس أجنلـــوس، بعـــد قضـــاء أكثـــر 
مـــن أســـبوعن يف احلجر الصحي 
حتدثـــت  فيمـــا  أســـتراليا،  يف 
شـــفائهما  عـــن  صحفيـــة  تقاريـــر 
مـــن فيـــروس كورونا املســـتجد.ومت 
»فورســـت  فيلمـــي  بطـــل  تصويـــر 
غامـــب« و«تـــوي ســـتوري« وزوجتـــه، 
وهما يبتســـمان لدى استقاللهما 

ســـيارة يف املدينـــة.
وقال موقع »تي إم زد« املهتم بأخبار 
املشـــاهير، إن الصـــور التقطت بعد 
فتـــرة وجيـــزة من هبـــوط الزوجن 
يف مطـــار يف لـــوس أجنلوس.وقـــال 
التابـــع  ســـيكس«  »بيـــدج  موقـــع 
بوســـت«  »نيويـــورك  لصحيفـــة 
الـــذي يهتـــم بأخبـــار املشـــاهير، إن 
هانكـــس شـــوهد وهـــو يرقـــص بعد 
الهبـــوط مـــن طائرة خاصـــة. وكان 

هانكـــس، الذي فاز بجائزة أوســـكار 
مرتـــن وأحد أكثر النجوم شـــعبية 
وزوجتـــه  املتحـــدة،  الواليـــات  يف 
املشـــاهير  أوائـــل  مـــن  ويلســـون، 
الذيـــن أعلنـــوا إصابتهـــم بفيروس 
كورونـــا، الـــذي حتـــول إلـــى جائحة 
حصـــدت أرواح 27 ألـــف شـــخص 
هانكـــس  وعولـــج  العالـــم.  حـــول 
وزوجته يف مستشـــفى بأســـتراليا، 
وعـــزال نفســـيهما لفتـــرة إضافيـــة 

بعـــد مغادرتهمـــا للمستشـــفى.
وكان هانكس يف أستراليا لتصوير 
فيلم عن ألفيس بريســـلي، عندما 
أعلـــن يف 11 مـــارس أنـــه وزوجتـــه 

أصيبا بفيـــروس كورونا.
وجـــرى وقـــف التصويـــر يف الفيلـــم 
توقـــف  كمـــا  احلـــن،  ذلـــك  منـــذ 
تصويـــر مئات من األفـــالم األخرى 
والبرامج التلفزيونية يف مختلف 

العالم. أنحـــاء 

تقارير عن شفاء توم هانكس وزوجته 

هالك رياضي جزائري .. بسبب سيلفي
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الثقافية 

قّصة قصيرة

ـــتاء، مع أطفال شـــارعنا  . يف مواســـم الشِّ
، كنـــُت أنا وشـــمس أختي التـــي تصغرني 
بثالثـــة أعـــوام ، نلون عيوننـــا بقوس قزح، 
منـــّد أيدينا نتســـلق امتدادات تقوســـاته ، 
تصطبـــغ خداها بحمـــرة اخلجـــل ، تقول 

لي:-
- اختر لونك

- األحمر .
- وأنِت ؟

تصمت قليالً ثم تقول :-
- البرتقالي

نركـــض غزالـــني شـــاردين حتـــت املطـــر 
، نحتفـــي بهطولـــه ، نفتـــح أكّفنـــا نصافح 
كل قطـــرة تزورنـــا مـــن غيمـــة مســـافرة 
حّطـــت علـــى رؤوســـنا ، بللـــت مالبســـنا 
روت أجســـادنا ، نهتـــف يف آٍن واحد حني 
يشـــتد عزف الرِّيح على وجوهنا بقطراته 
، نتذوق بشـــفاهنا طعم الســـماء ، وعندما 
تطفح الســـيول ، حتفر مساراتها يف أرض 
شـــارعنا الترابية ، أصنع ســـفينة من ورق 
، تقـــول لي وهي متســـح ضفائر شـــعرها 

-: املبتل 
- فلتصنـــع لـــي مثلها ، أريدهـــا أن تبحر ، 

وترســـو مع سفينتك .
- تغتـــرف بكفّيهـــا مـــاء املزاريـــب ، تنثره 
شـــالالت علـــى وجهي ثـــمَّ جتـــري مبعثرة 
ـــارع قبل أن تســـبقني  ضحكتهـــا عبر الشَّ
إلـــى البيـــت ، وتنـــال حّصتهـــا مـــن توبيخ 

ـــا بعبارتها املكـــررة :- أمنِّ
- ماذا دهاكما ؟ بللتما مالبســـكما . ليس 
لكمـــا غيرهـــا ، سأحبســـكما يف احلجرة 
إلـــى أن جتـــف. تلـــك الليلـــة ســـمعُت أبي 
يخبـــر أمـــّي بأنـــه لم يعـــد يحتمـــل البقاء 
يف هـــذه البـــالد ، عجز عـــن توفير اللقمة 
، يتمـــزق قلبـــه ألنـــني أخـــي الصغيـــر ، 
مرضـــه مزمن ، طـــرق مكاتب املســـؤولني 
، لـــم يلتفـــت إليه أحد ، قـــرر الرَّحيل مثل 
زميلـــه يف العمل ، ســـارقت النظر من وراء 

ي شـــاحًبا ،  اللحـــاف ، أبصـــرُت وجـــه أمَّ
ظلـــت واجمةً بينما واصل أبـــي حديثه :-

لنـــا  يرتـــب  أن  أحدهـــم  مـــع  اتفقـــُت   -
إجـــراءات الســـفر علـــى مـــن قـــارب إلى 
إحـــدى اجلزر اإليطاليـــة ، دفعت له املبلغ 
، غـــًدا صباًحـــا ســـنتحرك . فجراليـــوم 
التالـــي ايقظتنـــا أمـــّي . جهـــّزت حقيبـــة 
دفنـــت داخلها مالبســـنا املهترئـــة ، وصّرة 
 ، تبقـــى مـــن طعـــام  مـــا  معقـــودة علـــى 
وزجاجـــات ماء ، قدمـــت احلافلة تقافزنا 
إلـــى جوفهـــا املحشـــور بأجســـاد ضامرة 
نتـــأت منها رؤوس لوجوه شـــاحبة محفورة 

بعيـــون يســـكنها النعاس . شـــعرُت بخوف 
التـــي  ـــي  بأمِّ ، علّقـــت بصـــري  ينتابنـــي 
احتظنـــت أخـــي الصغير بينمـــا التصقت 
بهـــا أختي شـــمس مثل قطة . أمـــا والدي 
جلـــس إلـــى جانب الســـائق صامًتـــا ينظر 
إلى البعيد . عبرتني املســـافات ، أدخلتني 
إلـــى عتمة الليـــل حني وقفت بنـــا احلافلة 
بقـــرب رصيف قدمي ، ثمـــة رجال ملثمون 
ـــا اإلســـراع  يحركـــون أيديهـــم طالبـــني منَّ
ليتلقفنـــا قـــارب مطاطي شـــبه دائري بدا 
لـــي مثل فم حـــوت مفترس يعج بعشـــرات 
األســـماك املنتفضـــة ، لهـــا وجـــوه رجـــال 

نســـاء أطفـــال ، التصقـــت بأّمـــي وأخـــي 
وشـــمس ، طوقنا أبي بذراعيـــه حمايةً لنا 
مـــن ضغط األجســـاد املتالصقـــة ، متايل 
القـــارب مهتـــًزا وســـط األمـــواج ، تقّيأت 
شـــمس يف حجـــر أّمها ، شـــعرُت بـــدوار ، 
ســـماء وبحـــر ، املـــوج يهـــدر ، دوامات من 
الزبـــد ، فجأًة عال الصيـــاح ، أعقبه عويل 
أشـــخاص يتناثـــرون وســـط البحـــر ، املاء 
املالـــح ميـــأل فمـــي، شـــعرُت باالختنـــاق ، 
أغوص إلى القـــاع . عندما فتحُت عينّي ، 
لم أكن يف القارب ، وال يف بيتنا ، أجســـاد 
علـــى أِســـّرة ، مـــالءات بيضـــاء ، تلّفـــُت 

حولـــي ، رأيت أّمي على الســـرير املجاور ، 
ســـألتها بصوت مبحـــوح :-

- ماذا حدث ؟
- متتمت بوهن :-

- احلمد هلل على السالمة
- أدرت ُبصري حولي ، سألتها :-
- أين أبي ، وأخي ، أين شمس ؟

- لـــم جتـــب ، انتبهـــت إلـــى أن أّمـــي تخبئ يف 
عينيهـــا ما يشـــبه املطر .

تتعاقـــب املواســـم ، يضئ األفـــق بأقواس 
قـــزح ، شـــمس غائبة، انتظرتهـــا فلم تأت 
. بحـــر عميـــق يتعقبني ، القـــارب احلوت 
يشـــق أحالمي بأمواجـــه ، يطاردني بفكّيه 
املشـــرعني ، ظللـــت مهووًســـا باملراكـــب ، 
والســـفن الورقيـــة ، يف املدرســـة أســـحب 
الكتـــب، الكرَّاســـات مـــن أدراج التالميـــذ 
، أحولهـــا إلـــى ســـفن ، ومـــر اكـــب ، يف 
البداية نشـــرتها يف كّل الشوارع ، وبعد أن 
أخذونـــي إلى هذا املكان بأســـواره العالية 
علّمـــُت رفاقي -الذيـــن ال أعرفهم - كيف 
يصنعونهـــا ، ويطلقونها تبحر عبر ســـيول 
امليـــاه املتدفقة من صنابيـــر أفتحها لهم ، 
تبتل مناماتهـــم البيضاء املوحدة ، وعندما 
تزورنـــي أمـــّي أطلـــب منهـــا أن حتضر لي 

معهـــا يف كلِّ زيـــارة كمية مـــن الورق .
لـــم أعـــرف ملـــاذا انقطعـــت زياراتهـــا منذ 

؟! فترة 
لكننـــي ظللـــت أصنـــع عشـــرات الســـفن 
امليـــاه  تيـــارات  مـــع  أطلقهـــا  الورقيـــة، 
العابـــرة ، أتابـــع الغيمات ، أفتش الســـماء 
لعـــّل أبـــي يعـــود برفقتـــه أخـــي ، أرنو إلى 
أقـــواس قزح ، أالحقها رمبا تكون شـــمس 
مختبئـــة خلـــف أطيافه ، تخّضـــب أناملها 
باللـــون البرتقالي، وتغزل جدائل شـــعرها 
بألـــق الضـــوء ، لعلّهـــا جتـــئ يف ســـفينة 
من ســـفائني املبحـــرة ، أو مـــع الغيم عند 

املطر تســـاقط 

عندمـــا  معكـــم  صمَتكـــم  خـــذوا 
ترحلـــوْن

وخلّوا لشطآِن حزِن النوارِس
أغنيةً من ُفتاِت الظنوْن

يكفي القصيدَة أن تسكَن الروَح
دون ِسوًى

يف املَقاِم الُشهودّي
حيـــث ال خـــوَف يغفـــو علـــى ربـــوِة 

لصبرِ ا
أو دَم يسُجُد للظلِّ

أو مدٌن شادها اليحزنون
ال ماءَ يف الضوِء يغسل ِهيَم الَهزيِع

كأّني ابُن يقظاَن
أرحُل يف اآلخريَن عن اآلخريَن

وال آخروْن
أنا ابُن الغزالِة

علـــى  واملوســـميوَن مثلـــي صغـــارٌ 
الريـــح

ً يفَّ الذي راقصته القروُح فتيا
وألبَس أحالَمنا يف الطفولِة ِكســـوَة 

قيصَر
ثم مضى ميدُح األسدينَي بالقتل

يفَّ الرهيناِن
بني املالحِم والفلســـفينَي ال شـــيَء 

يصمُد
حتى شقاءُ العيوْن

عاشُق غرناطٍة
صياُد عاِج القصائِد

يفَّ الرواياُت والِسَيُر الِبكُر
يفَّ النبوءاُت
واملُرسالُت
واملُرسلوْن

يفَّ املثاني
وكهـــُف الثمانيـــِة النائمـــنَي بناحيِة 

لعرش ا
يفَّ اخلليُل

وخاُن اخلليلي
وعاصمةُ النبطينْي

يفَّ أرسطو
أرستوفانيس

ابُن خلدون
ابُن بحٍر

) إذا هو هي (
يفَّ العبارُة وابُن العبارِة
»هل ُيوجُع الشاَة أْن !«

يفَّ املسيُح
الذبيُح

الفتوُح الهزميةُ

يفَّ اخلوارُج والداخلوَن إلى ُسندِس 
الوقت

يفَّ ُحّباِن: جان دارك والعدويةُ
يفَّ ابُن عبِد العزيز

فولتير
سيفيروس

أبو ذر
هل ُكّبَل الفقر؟

لســـُت نبيذاً ليشَربني َملُك الناِر يف 
ِمهرجاِن ديونيزيوس
يفَّ الصدى والنشيُج

»يا خليُج«
الوترياُت

أرُض اليباب
يفَّ قرطـــاُج تســـقي الفينيقيَّ ُســـمَّ 

الِظـــالِل التـــي ملكـــت أمَرنا

ى يفَّ ابُن َمتَّ
يبوُح بإنسّيٍة حارٍّة

ثم ُيولُد ثانيةً يف التوحُّد
يفَّ جيفارا

فارُس حمدان
هوشي ِمنه
ُنون أَجامِمْ

مـــن  الهاربـــنَي  َصخـــُب  ُمتَعـــٌب 
ِر النتظـــا ا

وقلبي ُحطاٌم على شاطيِء الرمز
بقايـــا رومانســـيٍة لم متـــت بعُد يف 

ري رُؤيـــِة الِنفَّ
ِرجـــَل  عرَّيـــُت  احلداثـــِة  وبعـــَد 

َس خيلـــو أ
كيما ُيتـــاح إليريس ترويُض طروادٍة 

بصهيِل اخلشب

يفَّ شيشنُق
ليبية ٌهاَجَرت يف الغروِب الكبيرِ

ومرَّت بليثون
تســـلو رؤوَس الِنمـــاِل التي قطَّعتها 

مـــن األبنوس يداِن 
وصوَت انكساِر القصْب

يفَّ ابُن رُشٍد
وعيناِن من فضٍة ترُســـماِن الزماَن 

اجلديد
يفَّ أوديسيوس

علَّق يف الرمِل ذاتيةَ الِشعرِ
ثمَّ طوََّفُه ِسندباُد ِبحارَ الذهْب

حني خاَن اجُلنوْن
وأنثى ترّتُق ُحزَن الرجـــاِل ِلُتخرَِس 

َخؤوْن روحاً 
فهل َثَمّ ُثمَّ فيذكرني الذاكرون ؟

السندبـــــــاد    صالح قادربوه

 محمد املسالتي شمس  
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ـــ االسبوع الليبي ــ 
طارق  السابق،  الليبية  الكرة  جنم  انضم 
التائب إلى حتدى اخلير، حيث قام بالتبرع 
إلــي عــدد مــن اجلالية  ــال،  املـ مببلغ مــن 
الليبية ،العالقة يف تونس، بعد قرار إغالق 

كافة املنافذ ملواجهة وباء كورونا.
التائب  فــأن  صحفية،  تقارير  وبحسب 

السابقإ  السعودي  الهالل  فريق  العــب 
للكشف  جهاز  بتوريد  بتكفل  أيضا  قــام 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  عن   ، السريع 

املستجد ملدينة طرابلس .
وكان عدد من الالعبني الليبيني املحترفني، 
قاموا بدعم عشرات األسر الليبية العالقة 
يف مصر، وتونس واجلزائر وتركيا ،ومنهم 

،و  التونسي  الترجي  جنم  الهوني  حمدو 
آيف  ريــو  فريق  العــب  املصراتي  املعتصم 
االحتاد  مهاجم  سلتو  ،وأنيس  البرتغالي 
شبيبة  العــب  الطبال  ،ومحمد  املصري 
القبائل اجلزائري، وسند الورفلي مدافع 
الرجاء املغربي ،ومؤيد الاليف العب احتاد 

اجلزائري 

التائب ينضم لتحدي اخلير يف مواجهة كورونا
ـــ االسبوع الليبي ــ 

أوقف الدولي الليبي حمدو الهوني جنم الترجي مفاوضات انتقاله خارج 
الدوري التونسي لكرة القدم املوسم املقبل وقرر مواصلة مشواره مع فريق 

باب سويقة.
وبحسب تقارير صحفية تونسية فأن الهوني املطلوب من الزمالك املصري 
وعدة أندية يف اخلليج العربي سوف يواصل مشواره مع الترجي الذي فاز 

معه بلقب الدوري التونسي ودوري أبطال أفريقيا املوسم املاضي .
وتوج الهوني املحترف بلقب هداف بطولة كأس العالم لألندية والتي نظمتها 
أول العب  وبات  املاضي برصيد ثالثة أهداف  الدوحة يف شهر ديسمبر 

ليبي وعربي يسجل هاتريك يف مباراة واحدة على املستوى اإلفريقي .
وأنضم الهوني جنم فريق األهلي طرابلس السابق لفريق الترجي التونسي 
يف شهر يناير عام 2019 قادماً من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي يف عقد 

ميتد إلى غاية يونيو 2021 القادم .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
ميالد  ،بعيد  الليبي  النصر  نادي  احتفل 
عمر  ــوزي  ف السابق،  األســطــوري  العبه 
أحمد العيساوي، الذي أمت عامه الستني 
 1960 مارس   26 مواليد  والعيساوي  
مبدنية بنغازي  ، بدأ   مسيرته الكروية 
،مع نادي النصر، عام 1976،حيث لعب 
أول مباراة مع الفريق األول ،وعمره 15 
عاماً وثالثة أشهر و8أيام بالتمام، ولعب 
مــن400  أكثر  احلــافــل،  مــشــواره  خالله 
هدفا   250 من  خاللها  سجل  مــبــاراةن 

محليا .
الليبي  الــدوري  ،ببطولة  النادي  مع  وتوج 
به  أنهى  والـــذي  والــكــأس  عــام 1987، 
يرض  ولم   1997، عام  الكروية  رحلته 

إال أن يترك بصمته بتسجيله ركلة اجلزاء 
اليرموك  أمام  املباراة  تلك  احلاسمة، يف 
والتي انتهت يف وقتها األصلي بهدف لكل 

فريق .
العيساوي،  بأن  النادي،  التاريخ  ويسجل 
،يسجل  النصر  فريق  من  العب  أول  هو 
ــان  ،وك اإلفريقية  املــشــاركــات  يف  هــدف 
ذلك حني خسر أمام شباب بلكور«شباب 
بلوزداد حالياً »، بهدفني مقابل أربعة، يف 
املباراة التي أقيمت باجلزائر، يف دور 32 
 1979/5/4 بتاريخ  األنــديــة  كــأس  يف 

،وحني سجل العيساوي الهدف األول .
ليبي،  أول العــب  ،هــو  األســطــورة  ويبقي 
ــك »يف  ــري ــات ــداف »ه ــ ــة أهـ ــالث يــســجــل ث
البطوالت اإلفريقية، حيث سجل يف مرمي 

أف سي 105 الغابوني، يف املباراة التي 
أقيمت،مبلعب 28 مارس ،يف بنغازي يوم 
الستة  دور  1985/5/10،يف  اجلمعة 

عشر للبطولة كأس األندية اإلفريقية .
ولعب العيساوي، مع النصر 10مباريات، 
خاللها  سجل  اإلفريقية  املسابقات  يف 

خمسة أهداف .
وعلى الصعيد املنتخب الوطني، فقد بدأ 
مشوار العيساوي، عام 1977 وعمره 17 
دولية،  مباراة   90 من  أكثر  ،ولعب  عاماً 
سجل فيها حوالي 40هدفاً ،حيث سجل 
التصفيات  يف  الكبرى  املنافسات  كل  يف 
اإلفريقية أمام اجلزائر يف عام 1979، 
بهدف  الوطني  املنتخب  خسرها  والتي 
مقابل ثالثة ،وسجل يف أمم أفريقيا ،التي 

املــبــاراة  يف   ،1982 ليبيا  استضافتها 
بهدفني  انتهت  والتي  غانا  أمام  االفتتاح 
لكل فريق ،ويف تصفيات األلعاب األوملبية 
أمام تونس يف عام ،1979 والتي انتهت 
أنه  ،كما  بثالثية  املتوسط  فرسان  بفوز 
يخسر  لم  ــذي  ،ال الوحيد  الالعب  يبقي 
املنتخب  مــع  رسمية،  مــبــاراة  أي  نتيجة 
أقيمت يف  الــتــي  املــبــاريــات  الــوطــنــي يف 

املالعب الليبية .
ليبيا  اخــتــيــاره يف  الـــذي مت  الــعــيــســاوي 
حتصل  املاضي  القرن  يف  العــب  أفضل 
علي كأس أفضل العب يف بطولة أفريقيا 
عام 82م بوجود جنوم عامليني على غرار 
روجي ميال وعبيدي بيلي وصالح عصاد 

وخلضر بلومي ورابح ماجر .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
اعتمدت حكومة الوفاق التي يترأسها 
لعام  ميزانيتها  ضمن  السراج  فايز 
2020 مبلغ 36 مليون دينار لهيئة 

الشباب والرياضة.
نشره  مت  رســمــي  مستند  وبحسب 
التلفزيونية  القنوات  إحدى  قبل  من 
ــون إجــمــالــي  ــك ــيــبــيــة بـــأنـــه ســي ــل ال

الشباب  لهيئة  والثاني  األول  الباب 
ليبي،  دينار  مليون   29 والرياضة 
مبلغ  الوفاق  حكومة  اعتمدت  بينما 
ــار،  ــن دي ــف  ألـ و500  مــلــيــوًنــا   36

لألندية واالحتادات الرياضية.
وكانت حكومة الوفاق أعلنت مؤخراً 
اعتماد الترتيبات املالية للعام احلالي 

2020 بنحو 38.5 مليار دينار.

ـــ االسبوع الليبي ــ 
الليبي  أنتهي املوسم الكروي للدولي 
محمد بالتمر مهاجم فريق ألدرشوت 
الــدرجــة  دوري  الــنــاشــط يف  تـــاون، 

اخلامسة االجنليزي لكرة القدم .
الغاء  اإلجنليزي  االحتــاد  قرر  حيث 
تفشي  بعد  اخلامسة  الدرجة  دوري 
ــك  ــالد وذل ــب ــروس كـــورونـــا يف ال ــي ف

باالتفاق مع األندية .
يف  ألدرشوت  لنادي  بالتمر  وأنضم 
بعقد  بالتمر  املــاضــي  أكتوبر  شهر 
ــادمــاً  ميــتــد حــتــى نــهــايــة املـــوســـم ق
دوري  يف  سي  إف  بارنت  فريق  من 

الدرجة الرابعة اإلجنليزي .
الذي  تــاون  ألدرشوت  فريق  ويحتل 
يلعب يف صفوفه الليبي بالتمر املرتبة 

السابعة عشر برصيد 46 نقطة .

الهوني يرفض االنضمام للزمالك

حكومة الوفاق تخصص 36 مليون 
لهيئة الشباب والرياضة

فيروس كورونا ينهي موسم الليبي بالتمر يف املالعب اإلجنليزية

العيساوي صاحب أول هاتريك يف تاريخ الكرة الليبية
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االحتاد الليبي أللعاب القوى 
يناشد الليبيني بالبقاء يف املنزل 

نادي الهالل يتعاون مع الهالل األحمر الليبي 
لبدء حمالت توعية ملواجهة »كورونا«

الورفـــــــلي  لـــــــم يغـــــــــادر املغــــــــرب 
بسبـــــــب احلجـــــــر الصحــــي 

الليبي    ـــ االسبوع 
الليبية  الــكــرة  جنــم  املنتصر  جــهــاد  شـــارك 
السابق املشاركة يف حملة حتدي خاص لدعم 
البالد  خارج  العالقة  ليبيا  يف  الفقيرة  األسر 
وقائية  كتدابير  املنافذ  كافة  قرار إغالق  بعد 

من تفشي فيروس كورونا.
وأعلن  املنتصر، والذي يعتبر أول العب عربي 
يدافع عن ألوان فريق أرسنال اإلجنليزي من 
الشخصي  حسابه  عبر  فيديو  مقطع  خالل 
شهر  يف  ليبية  عائلة   30 مبصروفات  تكفله 

رمضان .
يف  أيــضــا  لعب  الـــذي  املنتصر  جــهــاد  ووجـــه 
صفوف فريق بيروجيا اإليطالي الدعوة لكافة 

املساعدة،  على  القادرين  الرياضيني  زمالئه 
من  املتضررين  ملساعدة  التحدي  هذا  لتنفيذ 

اإلجراءات االحترازية ملواجهة وباء كورونا.
املحترفني  الليبيني  الالعبني  من  عدد  وكان 
العالقة  الليبية  األسر  عشرات  بدعم  قاموا 
،ومنهم  وتركيا  واجلــزائــر  وتونس  مصر  يف 
التونسي  الترجي  فريق  مهاجم  الهوني  حمد 
آيف  ريــو  فريق  العــب  املصراتي  املعتصم  و 
االحتـــاد  مــهــاجــم  سلتو  ــيــس  وأن الــبــرتــغــالــي 
شبيبة  العـــب  ــال  ــطــب ال ومــحــمــد  املـــصـــري 
مدافع  الورفلي  وسند  اجلــزائــري  القبائل 
احتاد  العب  الــاليف  ومؤيد  املغربي  الرجاء 

اجلزائري.

ـــ االسبوع الليبي   
من  األهلي طرابلس  نــادي  أعلن   
عن  بوعون  ساسي  رئيسه  خــالل 
وضع جميع إمكانياته حتت تصرف 
ــكــرة الــقــدم  االحتــــاد الــتــونــســي ل
»كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  ملحاربة 

19«. ونشر نادي األهلي طرابلس 
بيان رسمي شدد من خالله دعمه 
جميع  وتسخير  التونسي  للشعب 
االحتــاد  تصرف  حتت  إمكانياته 
التونسي لكرة القدم ومساعدته يف 

جتاوز محنته احلالية.

مباريات  تستقبل  تونس  أن  يذكر 
الليببية يف كرة  املنتخبات والفرق 
أكثر من خمسة  القدم على مدي 
على  اللعب  حظر  بسبب  سنوات 
املالعب الليبية املفروض من قبل 

الكاف .

جهاد املنتصر يتكفل بـ 30 أسرة ليبية 
متضررة من كورونا

األهلي طرابلس يسخر إمكانياته خلدمة االحتاد التونسي ملحاربة كورونا

ـــ االسبوع الليبي   
أعلن مجلس إدارة نادي الهالل  تعاونه مع الهالل األحمر الليبي 
أجل  من  للمواطنني  توعية  تنظيم حمالت  بشأن  بنغازي  فرع 
مواجهة تفشي وباء كورونا املستجد »كوفيد 19« ومنع انتشاره 
يف وطننا احلبيب.وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الهالل على 
موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« :«يسر نادي الهالل أن 
يعلن عن تعاونه مع الهالل األحمر الليبي فرع بنغازي، للمشاركة 
يف حمالت توعية مبشاركة الرياضيني وأعضاء القلعة الزرقاء، 
ملواجهة فيروس كورونا، حفظ اهلل اجلميع«.وتأتي مبادرة نادي 
الهالل انطالًقا من الدور التاريخي للقلعة الزرقاء يف اجلانب 
االجتماعي وبدعم من مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية للنادي.
يأتي ذلك يف ظل تضافر جهود الدولة الليبية بشكل عام، ملواجهة 
شبح تفشي وباء كورونا املستجد »كوفيد 19«، إذ تعتبر ليبيا من 
أقل البلدان التي سجلت عدد إصابات بهذا الفيروس الذي ضرب 

العديد من البالد العربية واإلفريقية واألوروبية.

ـــ االسبوع الليبي   
منح اجلهاز الفني للفريق األول لكرة القدم 
بنادي الرجاء املغربي بقيادة املدرب جمال 
السالم، خالل األيام القليلة املاضية بعض 
العبيه راحة إجبارية مع فرصة السفر إلى 
بالدهم يف ظل توقف النشاط الرياضي 
كورونا  فــيــروس  انتشار  بسبب  بالبالد 

املستجد »كوفيد 19«.
وقبل أن تفرض السلطات املغربية حظر 
عــدد مــن الــرحــالت اجلــويــة بــني املغرب 
فيروس  انتشار  ملواجهة  البلدان  وبعض 
كورونا القاتل، جنح املحترفان الكونغوليان 
ــاالجنــو، العب  فــابــريــس جنــومــا وبـــني م
الرجاء البيضاوي، يف اإلفالت من احلجر 

الصحي والعودة إلى بالدهم.
عادي  بشكل  حياتهما  الالعبان  ويعيش 
بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ويتبادالن 
كما  الفريق،  باقي  مع  واالتصال  الصور 
لتعليمات  تنفيذا  طبيعي  بشكل  يتدربان 

املدرب جمال السالمي واملعد البدني.
الدولي  محترفنا  ينجح  لم  جانبهما  من 
الليبي سند الورفلي و اآلخر الكاميروني 
فابريس جناه، يف اإلفــالت من إجــراءات 
احلجر الصحي املفروض على معظم العبي 
الدوري املغربي وإجراءات منع السفر خارج 
املغرب، وظل الالعبان يف الدار البيضاء 
البقاء يف محل إقامتهما دون  ويواصالن 

اخلــروج منها مع إجــراء التدريبات وفقا 
للبرنامج املعد من قبل اجلهاز الفني من 
جانبه سافر أنس الزينتي، حارس الرجاء 
إلــى مدينة فــاس، مسقط رأســـه، ولكنه 
خضع للحجر الصحي، بسبب وباء كورونا.
وفق  املنزلية،  تدريباته  الزنيتي  ويواصل 
ــدرب جمال  ــ ــذي وضــعــه امل الــبــرنــامــج الـ
الستئناف  استعدادا  لالعبني،  السالمي 

الدوري املغربي

ـــ االسبوع الليبي   
ناشد االحتاد الليبي أللعاب القوى، جميع أسرة اللعبة واملواطن 
الليبي، بالبقاء يف املنزل، خالل الفترة احلالية، للمساهمة يف 

احلد من انتشار فيروس كورونا.
من خالل صفحته  القوي،  أللعاب  الليبي  االحتــاد  وطالب 
الرسمية على موقع »فيسبوك«، الشعب الليبي، باتخاذ كافة 
التدابير يف مواجهة خطر انتشار وباء كورونا الذي يعاني منه 

العالم أجمع.
وأكد احتاد ألعاب القوى، أن االلتزام بالبقاء يف املنزل أمر 
ضروري على كل مواطن، للحفاظ على سالمة اجلميع من 
فيروس كورونا، معتبًرا أن االلتزام بإجراءات الوقاية هو واجب 

ديني ووطني واجتماعي وأخالقي وأخوي وإنساني.
برئاسة  الليبية،  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  أن  يذكر 
بشير القنطري، أصدرت بيانا رسميا، تعلن خالله تعليق كافة 

األنشطة الرياضية يف البالد، خوفا من تفشي وباء كورونا.
الرياضية،  كافة األنشطة  إيقاف  بيانها،  الهيئة يف  وأعلنت 
والشبابية من تظاهرات ومهرجانات وجتمعات ومسابقات 
ومباريات، حتت أي مسمى وبكافة تنوعها وتبعاتها، سواء كان 

وديا أو رسميا، محليا أو خارجيا.
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محاكمة طبيب امريكي يسعل  يف وجوه املمرضات
كونيتيكت  ــة  واليـ يف  الــشــرطــة  قبضت 
األمريكية، على طبيب بعد تلقيها بالغا 
السعال  يتعمد  بأنه  يفيد  ممرضات  من 

يف وجوههن.
املتخصص  الطبيب  الشرطة  واتهمت 
بارتكاب  إدغار،  كوري  العظام،  بجراحة 

جنحة تقضي باعتقاله.
ــر، فــقــد مت اعــتــقــال  ــقــاري ــت وبــحــســب ال
عاما،   48 العمر  مــن  البالغ  الطبيب، 
»يتعمد  إنـــه  تــقــول  لــشــكــوى  اســتــجــابــة 
السعال على املمرضات وعناقهن، مثيرا 

ذعرهن بشكل كبير«.
»فــوكــس  نقلتها  تــصــريــحــات  وبــحــســب 
جامعة  باسم  املتحدثة  لسان  على  نيوز« 
»اعتقد  فقد  ريتز،  ستيفاني  كونيتيكت، 
)الطبيب(  أن  الطبية  والكوادر  الشهود 
قام بتصرفاته متعمدا، متجاهال املساحة 
ومخاوف السالمة املرتبطة بتفشي وباء 

كورونا«.
وتعاقب الوالية على هذا النوع من اجلنح 
ستة  ملــدة  السجن  أو  غــرامــات  بــفــرض 

أشهر.
وستتم محاكمة الطبيب يف يونيو املقبل.

الطبية  الــكــوادر  بــني  شكوك  توجد  وال 
بعدوى  إدغــار  إصابة  حــول  باملستشفى 

فيروس كورونا املستجد.
»يو- مستشفى  باسم  املتحدثة  وبحسب 
الطلب  »يتم  فإنه  ووكــر،  جينيفر  كــون«، 
أعــراض  يظهر  صحي  مــوظــف  أي  مــن 
مرض أن يبقى يف املنزل. وخالل تفشي 
إن  املوظفني  جميع  فحص  يتم  الــوبــاء 
دخولهم  قبيل  أعــراض  أي  لديهم  كانت 

املرافق«.
وأعلنت الشرطة يف واليات أخرى اعتقال 
منذ  مشابهة  بتصرفات  قاموا  أشخاص 

تفشي أزمة كورونا يف البالد.
فيها  يتم  التي  األولـــى  ــرة  امل هــي  وهــذه 

اعتقال طبيب بفعل غير مسؤول كهذا.
الوالية 27 حالة  وحتى السبت، سجلت 
وفاة على األقل، مرتبطة بفيروس كورونا 

املستجد.

ــارت صـــور نــشــرت عــلــى مــواقــع  ــ أث
شواء  حلفلة  االجتماعي  التواصل 
اجلديدة، ضجة  القاهرة  ثعابني يف 
كــبــيــرة يف مـــصـــر.وأكـــدت وســائــل 
داهمت  الشرطة  أن  مصرية  إعالم 
مجموعة  بداخله  كان  الــذي  املكان 
بسلخ  قيامهم  أثناء  الصينيني  من 
كمية من الثعابني وجتهيزها كوجبة 
غذائية. ومت القبض على املتواجدين 
بعد ورود بالغ من أحد السكان، ومت 

املجهزة  الثعابني  مــن  كمية  ضبط 
أشخاص   5 وضبط  غــذاء  كوجبة 
على  التحفظ  ومت  الصينيني،  مــن 
ــي كــانــت  ــت ــعــابــني، ال ــث كــمــيــة مــن ال
كوجبة  الصينيات  إحــدى  جتهزها 
اتــخــاذ  اآلن  ألصــدقــائــهــا.ويــجــري 
كافة اإلجراءات القانونية والصحية 
املستأجرة  الوحدة  وتعقيم  الالزمة 
املعنية  الرسمية  اجلــهــات  مبعرفة 

خوفا من انتشار فيروس كورونا.
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