
كورونا..فصل جديد يف مواجهات 
اإلنسان مع األوبئة 

هل ينجح اإلحتاد األوروبي يف منع 
أردوغان من تهريب السالح إلى ليبيا؟

اللجنـــــة األوملبيــــــة الليبيــــــة 
تقــــدم  سلسلـــة تعليميـــة  يف املنـــازل

بعد شفائه من كورونا... 
صحفي ليبي يحيي الطاقم املعالج
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اليوم األول

والشعوب  اجلماعات  على  اللعنات  تتنزل  قد 
كم تتنزل على األفراد .. وأكثر من ذلك ميكن 
شأنها  االنــتــحــاريــة  املــيــول  عليها  تستحوذ  أن 

شأن املريض النفسي املصاب باالكتئاب ..
هـــذا مــابــرهــنــه الــواقــع ،  وإن انــكــرتــه نظريات 
التي  والسياسة   االجتماعية  العلوم  ومناهج 

تنزل الشعب منازل أسطورية ..
مغرمة  شعوب  ثمة  أن  أيضا  تبرهن  املشاهدة 
بالعودة الدائمة إلى خانة الصفر – كما يعبر 

الراحل يوسف القويري يف إحدى مقاالته –
هـــكـــذا بــبــســاطــة تــشــق طــريــقــا يف الــصــخــر أو 
ثم   ، سبيله  يف  التضحيات  وتــبــذل  البحر  يف 

ببساطة أيضا تعود وتردمه .. 
تبني بنيانا شاهقا يطاول عنان السماء وقبل 
أن تــنــتــهــي مــنــه حتــفــر حتـــت أســـاســـاتـــه حتى 
يــنــقــض ويــصــيــر عــالــيــه ســافــلــه…. بـــا أســبــاب 
موضوعية أو مبررات منطقية ، سوى شهوتها 
القاتلة العارمة يف العودة  إلى عذرية البداية.. 
صحيح أن الشعوب ليست كائنات قائمة بذاتها 
، لها جسد واحد وعقل واحد  ..لكن يف النهاية 
ينطبق عليها يف عاقتها بنخبها ، ما ينطبق 
عــلــى الــعــاقــة بــن جــســد اإلنــســان وعــقــلــه من 
العقل  ..فــإذا اختل  وإكــراهــات  قوانن وقواعد 
إختل توازن اجلسد واضطربت سائر أعضائه 
وطالها األذى واملرض ، ألن آلية جتنب الضرر 

وجلب املنفعة وهي العقل معطلة ومحيدة..
هـــذا املــجــاز احلــســي املــرســل ميــكــن أن ينطبق 
وقــادتــه  نخبه  أو  وعقله  الليبي  الشعب  على 

وصناع الرأي فيه.. 
ثــمــة هــنــاك نــفــور مطلق وتــضــاد صـــارخ ، بن 
من  كبير  جلــزء  والذهنية  النفسية  تركيبتنا 
مجتمعنا ، وبن االستقرار والعمران ومراكمة 
الــتــجــربــة وحــكــمــة الــعــصــور مــدفــوعــة الثمن 
..فكل حقبة جتب ماقبلها ومتسح آثارها من 

الوجود..
ــرة جــهــنــمــيــة مــقــفــلــة التــنــتــهــي حــتــى تــبــدأ  ــ دائـ
قاسية  آلهة  أنزلتها  خالدة  كلعنة  جديد  من 
غليظة على رؤوس األجيال الليبية جيا بعد 

جيل.. 
مــع ذلـــك علينا أن نــقــر أن املــيــول اإلنــتــحــاريــة 
 ، والرغبة القاهرة يف العودة إلى خانة الصفر 
لدى اجلماعات وحتى الشعوب ، التظهر نتيجة 
استعداد جيني يصيب أعراق وأجناس بعينها أو 
نتيجة خلل هرموني يسبب اكتئابا مزمنا كما 
يحدث مع األفراد .. لكن نتيجة خلل يف وظيفة 
املثقف وفشل املشروع الثقايف.. واالنكأ ، إهتراء 
البنية الثقافية لألمة كما حتدث عنها الدكتور 
التحليلي  اجلــابــري يف مشروعه  محمد عابد 

النقدي املهم ” نقد العقل العربي”..
من  مخذولة  شعوب  هي  املكتئبة  الشعوب  إن 
ــا احلــــظ و  ــانـــدهـ قــبــل مــثــقــفــيــهــا ونــخــبــهــا ..عـ
املوهبة لتصنع من عقول انبيائها  وشعرائها 
ــا إلــــــى مــســتــقــبــلــهــا  ــهـ ــــن ســـلـــمـــا يـــرفـــعـ ــاملـ ــ احلـ

وطموحاتها وتطلعاتها.. 

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
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مدير التحرير

اللعنة الليبية
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أخبــار

االحتــاد  إلــى  الليبيني  ليبيا  يف  األوروبـــي  االحتــاد  بعثة  طالبت 
ملواجهة خطر جائحة كورونا.

وقالت البعثة إنه يجب على الليبيني االحتاد حتى يظهروا للعالم 
رغبتهم يف حتقيق السالم.

وأضافت  أن العالم تفاجأ بخفة وسرعة انتشار فيروس كورونا 
املستجد، داعية إلى استمرار الهدنة وعدم خرقها للتركيز على 

الفيروس مكافحة 

قامت جلنة الرقابة على االغذية واالدوية رفقة جلنة الطوارئ 
مبديرية امن طرابلس واحلرس البلدي ، بجولة تفتيشية داخل 
ثالجات السبعة - طرابلس ،لتخزين اللحوم البيضاء و احلمراء 
واملواصفات  لالشتراطات  وتطبيق  التزامهم  مدى  من  للتأكد   ،

القياسية الليبية املعمول بها.
،إن  بعض ثالجات  الرقابة على األغذية و االدوية  وقال مركز 
درجة  أعلى  بحكم  تبريد  فى  اعادة ضبط  الى  التخزين حتتاج 
حتت  مئوية  درجــة   9 كانت  التفتيش  بحقيبة  قياسة  مت  تبرد 
درجة   18 املجمدة  اللحوم  على  التوضحية  والبيانات  الصفر 
ممنوع  وهيا  مجمدة  كبدة  ضبط  مت  ،كما  الصفر  حتت  مئوية 
حاليا استيرادها من قبل وزارة االقتصاد ومت إتخاد االجراءات 

الالزمة حيالها باخلصوص.
قبل  من  وتوجيهات  نصائح  عدة  اعطاء  مت  أنه  املركز  وأضاف 
عرض  تالجات  توفير  مت   ( النقاط  بهده  االلتزام  ومت  مفتشني 
الى10   8 مابني  تترواح  بها  التبريد  درجات  خارجية  خارجيه 
تعرض  من  ومتنع  جيدة  ما  نوعا  وهيا  الصفر  حتت  درجــات 

اللحوم للتربة ولعوادم السيارات(

بحكومة  اخلارجية  وزارة  أعلنت 
الوفاق أن ليبيا قررت إرسال 30 
ملساعدة  مساعدا  وطبيبا  طبيبا 
جائحة  مــواجــهــة  عــلــى  إيــطــالــيــا 
اخلارجية  وزارة  وبينت  كــورونــا. 
باحلكومة الليبية أن وزير اخلارجية 
أعرب  مايو  دي  اإليطالي لويجي 
الليبي محمد  لنظيره  شكره  عن 
الــوفــاق  حكومة  لتضامن  سياله 
التي  الطبية  إيطاليا وللمبادرة  مع 
بإرسال حوالي 30 طبيبا  تقضي 
مع  بالتنسيق  مــســاعــدا  وطبيبا 

األمراض  ملكافحة  الوطني  املركز 
الطبية  لــأطــقــم  ــون  ــع ال لــتــقــدمي 
اإليطالية والوقوف إلى جانبها يف 
هــذه الــظــروف. وأكــد سياله على 
مع  وشعبا  حكومة  ليبيا  وقـــوف 
املحنة  هــذه  جتتاز  حتى  إيطاليا 
مشددا على أن ليبيا على ثقة يف 
التغلب وجتاوز  إيطاليا على  قدرة 
هـــذا الـــوبـــاء.   وبــحــث الــطــرفــان 
انتشار  ملكافحة  املبذولة  اجلهود 
فيروس كورونا وآخر تطورات هذا 

األمر خاصة يف إيطاليا.

األحمر  للهالل  العام  األمــني  عقد 
اجتماعا  املاضي  الثالثاء  الليبي  
عبر شبكة اإلنترنت مع مدراء فروع 
الكفرة   ، ،غــات  غــدامــس   ، زوارة 
املكتب  وبـــنّي  ــرق.  طــب  ، ــوت  ــال ن  ،
اإلعالمي لأمانة العامة أن مدراء 
التحديات   ، استعرضوا  الــفــروع 
واألنشطة منذ بداية انتشار فيروس 
كما حـــددوا   ، الــعــالــم  ــا يف  ــورون ك
والضرورية  العاجلة  االحتياجات 

لدعم حمالت التوعية والوقاية .
ــى مــــدراء الـــفـــروع على  ــن كــمــا أث
جهود ودور وعمل الغرفة املركزية 

ملتابعة انتشار الفيروس لتواصلهم 
الفروع  احتياجات  ملعرفة  املستمر 
وتقدمي النصح واملشورة عن كيفية 

االستجابة لهذه األزمة.
العام على  األمني  أكد  ومن جانبه 
استعداده التام لدعم األنشطة يف 
 ، حاليا  املتاحة  اإلمكانيات  حدود 
تعليمات  إتباع  ضــرورة  على  ونــوه 
املــؤســســات املــحــلــيــة وتــوجــيــهــات 

منظمة الصحة العاملية.
الفروع وحرصهم  كما شكر جهود 
املتطوعني  أمـــن  و  ســالمــة  عــلــى 
جلهودهم املبذولة يف هذه الظروف

ــن سينا  ــ اب اســتــلــمــت مــســتــشــفــى 
الــتــعــلــيــمــي ســــرت، خـــالل األيـــام 
املاضية، شحنة أدوية ومعدات طبية 
مقدمة من وزارة الصحة باحلكومة 

الليبية.
وأوضـــــــــح املـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي 

تضمنت  الشحنة  أن  باملستشفى، 
املتكاملة  الطبية  واملعدات  األجهزة 
الفائقة  العناية  بقسمي  اخلاصة 
والـــعـــزل، وذلـــك مــن أجـــل الــدفــع 
مبــســتــوى اخلــدمــة املــقــدمــة إلــى 

األمام.

،انتشارا  بنغازي  مدينة  تشهد 
أمنيا مكثفا على مدار الساعة 
التجول  فــتــرة حــظــر  وخـــالل 
ــد من  ــأك ــت ــن وال ــ ــفــرض األم ل
االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق 
كــورونــا  فــيــروس  مــن  للوقاية 

املُستجد.

اإلعالمي  املكتب  مدير  وقــال 
ضوء  أحمد  نقيب  باملديرية 
لوكالة  تصريح  ،يف  املسماري 
»جــهــود  ،أن  الليبية  األنـــبـــاء 
واألمنية  العسكرية  األجــهــزة 
الـ 24 ساعة  طــوال  مستمرة 
وحتى ساعات الصباح األولى 

وأثناء ساعات تنفيذ قرار حظر 
اجلميع  أن  ،مشيرا  التجوال« 
الغرفة  جهود  أن  على  أكــدوا 
كان  بنغــازي  املُشتركة  األمنية 
اتخاذ  يف  إيجابي  ــردود  م لها 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة 

الفيروس املُستجد

نورالند  ريتشارد  السفير  أن  ليبيا  األمريكية يف  السفارة  أعلنت 
شارك يف اجتماع افتراضي بقيادة املمثل اخلاص لليونيسف يف 

ليبيا عبد الرحمن غندور.
اليونيسف  األمريكية دعمت منظمة  وزارة اخلارجية   إن  وقالت 
يف ليبيا بتمويل قدره 1.5 مليون دوالرا ألنشطة الصحة وحماية 

األطفال يف طرابلس ومصراتة وتاورغاء وبنغازي

متديد  األربعاء،  اليوم  الليبية،  باحلكومة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
العمل بحظر التجول إلى 2020/4/15 وذلك ضمن اإلجراءات 

االحترازية ملكافحة تفشي فيروس كورونا املستجد.
بوشناف،  إبراهيم  الليبية  باحلكومة  الداخلية  وزير  قرار  ونص 
رقم )407( لسنة 2020 ميالدي على استمرار األحكام املتعلقة 

بحظر التجول واستثناءاته، حتى 15 أبريل اجلاري.

 االحتاد األوروبي يدعو الفرقاء يف 
ليبيا  لالحتاد يف مواجهة اجلائحة 

 ليبيا ترسل 30 عنصرا طبيا إلى إيطالياحملة تفتيش لثالجات اللحوم يف طرابلس

الهالل الليبي يتابع جهود الفروع يف حمالت 
التوعية ملكافحة كورونا

مستشفى ابن سينا بسرت يتسلم  أدوية ومعدات طبية

سفارة أمريكا تقدم 1.5 مليون دوالر 
ألطفال ليبيا

داخلية  الليبية:  متدد حظر التجول
 لـ 15 أبريل اجلاري

انتشار أمني مكثف يف بنغازي لفرض حظر التجول

التنمية املستدامة باملؤسسة الوطنية للنفط  تسلمت إدارة 
من  كل  لفائدة  املــرج  لبلدية  الطبية  املعدات  من  شحنة 
والــوالدة  النساء  وعيادة  سيناون،  مبحلة  املتابعة  عيادة 

مبحلة تقطة.
وأوضحت املؤسسة الوطنية للنفط يف بيان لها أن شحنة 
حتاليل  ومعمل  فائقة،  عناية  تشملغرفة  الطبية  املعدات 
وسيارة  إيـــواء،  وغــرفــة  ــوالدة،  الـ حلديثي  وغــرفــة  طبية، 
تركيب  سيتم  أنــه  مبينة  طبيعية  والدة  وغرفة  إســعــاف، 
املعدات خالل األيام القليلة القادمة للشروع يف التشغيل، 

وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة القائمة يف املوقعني.
وأضافت اإلدارة أن هذه املبادرة تأتيضمن مشروع صيانة 
الطبي  املــركــز  وجتهيز  الــقــروي  درج  مستشفى  وجتهيز 
سيناون من أجل توفير اخلدمات الصحية املالئمة لسكان 
املنطقة، مّما سيجنبهم عناء السفر إلى مستشفى غدامس 

الطبي لتلقي العالج.

الوطنية للنفط تسلم معدات 
طبية لبلدية املرج

وزير  مع  أوفتشا«  »أوليفر  ليبيا  لــدي  أملانيا  سفير  بحث 
مع  التعامل  العيساوي سبل  الوفاق علي  بحكومة  االقتصاد 

التأثير االقتصادي جلائحة كورونا.
وقال »أوفتشا« يف تغريدة له مبوقع »تويتر« إنه تبادل هاتفيا 
التأثير  التعامل مع  الوضع حول كيفية  تقييم  العيساوي  مع 
للحدود  ميكن  »ال  مضيفا   19 كوفيد  جلائحة  االقتصادي 

املغلقة جزئيا أن توقف تبادل التجارة واخلدمات«.

سفير برلني يبحث مع العيساوي

 التداعيات االقتصادية لكورونا



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة3 العـدد )   80   (    ــ    الثالثاء       7      /       4       /     2020

أخبــار

حذرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بليبيا، جميع 
وسائل اإلعالم الليبية واملدونني على مواقع التواصل 
االجتماعي واألطقم الطبية والطبية املساعدة والسادة 
بوزارة الصحة، من خطورة ومغبة االستمرار يف كشف 

هوية املرضي واملصابني بفيروس كورونا املستجد يف 
ليبيا. وقالت اللجنة، يف بيان أصدرته اليوم األربعاء 
منه،  نسخة  على  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  وحتصلت 
أن هذا التصرف يعد تصرف مهني ومحظور قانونيا 

وانتهاك خلصوصية املرضي واملصابني وأسلوب غير 
واالزدراء  للتنمر  وأسرهم  املرضى  وُيعرض  إنساني، 
االجتماعي واإلســاءة لهم، الفتة إلى أن القانون رقم 
القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن املسؤولية الطبية 

القضائية،  للجهات  إال  املريض  أسرار  إفشاء  يحظر 
بهذا  القانون  حكم  يخالف  من  كل  باحلبس  ويعاقب 
الشأن، وذلك طبقا ملا نصت عليه املواد رقم 13، 36 

من القانون املشار إليه

أعربت سفارة بريطانيا يف ليبيا، عن 
القتال وقصف  للتصعيد يف  ادانتها 
مستشفى اخلضراء العام بطرابلس.

نشرتها  تغريدة  يف  السفارة،  وقالت 
ــواصــل  ــت عــبــر حــســابــهــا مبـــوقـــع ال

االجتماعي تويتر، أن هذا التصعيد 
اإلنساني  للقانون  انتهاكاً  يشكل  قد 
العاملون  يكون  أن  ويجب  الــدولــي، 
يف املــجــال الــصــحــي قــادريــن على 
العمل يف ظروف آمنة خاصة وأنهم 

يواجهون التهديد الذي ميثله فيروس 
أنه يجب  كوفيد_19، مشددة على 
على جميع األطـــراف إعــالن هدنة 
اتفاقية  مبسودة  وااللــتــزام  إنسانية 

وقف إطالق النار.

مت  أنه  املنافذ،  ألمن  العامة  اإلدارة  كشفت 
تكليف النقيب محمود االطيوش مندوبًا لها 
أجدابيا  بلدية  يف  العاملة  املــصــارف  لــدى 
ألعضاء  املخصصة  الرواتب  الستالم  وذلك 
البحري اجلوي. البريقة  مديرية أمن منفذ 

وأوضح املكتب اإلعالمي للمديرية، أن هذا 
املصارف  يف  التجمعات  ملنع  جاء  التكليف 
حفاظا على سالمة وصحة أعضاء مديرية 

من  ــوي  اجلـ الــبــحــري  الــبــريــقــة  منفذ  أمــن 
كإجراء  املستجد  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
على  أنه  إلى  الفتة  املديرية،  من  احترازي 
النقيب  مــع  ــواصــل  ــت ال ــة  ــري ــدي امل أعــضــاء 
وإعطاء  شخصي  بشكل  االطيوش  محمود 
املالي  املبلغ  حتديد  مع  له  املالية  الصكوك 
املبلغ  سحب  له  يتسنى  حتى  سحبه  املــراد 

املحدد. املالي 

منظمة حقوقية حتذر من كشف هوية املصابني بفيروس كورونا يف ليبيا

سفارة لندن يف طرابلس تدعو لهدنة إنسانية

أمن البريقة  تكلف مندوبا لتسلم رواتب أعضاء املديرية

أمن  املشتركة-مدير  األمــنــيــة  الــغــرفــة  رئــيــس  أصـــدر 
بنــغــازي-رئيس اللجنة الرئيسية بنغــازي ملكافحة وباء 
األمنية  لأجهزة  تعليماته  عبدالعزيز،  عــادل  كورونـا 
والعسكرية بالغرفة األمنية املُشتركة بشأن مواجهة وباء 
آلية  بتنظيم  املدينة،  انتشاره يف  ومنع  املستجد  كورونا 
صرف السيولة النقدية وسهولة وصولها للمواطن دون 
التزاحم واتخاذ كافة اإلجــراءات االحترازية مع مدراء 

الوقاية  املرتبات مع توفير  املصارف مبا يحقق صرف 
واحلماية الكافية للمواطن.

فرع  الليبي  األحمر  للهالل  الــطــوارئ  فريق  شــرع  كما 
توعية  لغرض  املــصــارف  هــذه  على  بالتوزع  بنغـازي، 
آمنه  ملسافة  االجتماعي  التباعد  أهمية  على  املواطن 
كافة  على  جاري  العمل  الزال  امللصقات، حيث  وتوزيع 

النقاط التي بها جتمهر من املواطنني.

 اقامت اللجنة الطبية االستشارية 
منظمة  مــع  بالتعاون  بــالــواحــات، 
بنغازي«  »مكتب  العاملية  الصحة 
دورة تدريبية توعوية ملكافحة مرض 
واستهدفت  املستجد.  الــكــورونــا 
الــدورة التي نظمت الثالثاء مبقر 

كلية تقنيات الطاقة ببلدية إجخرة، 
والطبية  الطبية  العناصر  كــافــة 
وألقيت  الواحات.  املساعدة مبدن 
توعوية  محاضرات  ــدورة  ال خالل 
حول طرق الوقاية من هذا الفيروس 
قدمها كل من الدكتور »عبد العزيز 

األحاليف« والدكتور »سند املجبري« 
وحضر  محمد«.  »احمد  والدكتور 
الدورة التوعوية املجلس التسييري 
لبلدية اجخرة رفقة رؤساء املجالس 
وأوجلة  جالو  لبلديتي  التسييرية 
ومنتسبي الهالل األحمر الليبي فرع 
املجتمع  جالو وعدد من منظمات 
املــدنــي بــالــواحــات. وتــهــدف هذه 
الدورة إلى توعية وتدريب العناصر 
الطبية والطبية املساعدة يف طرق 
التعامل مع فيروس كورونا املستجد 
وكيفية تشخيص احلاالت وكيفية 
منع انتشار العدوى باإلضافة إلى 
تطبيق عملي على كيفية استخدام 
املالبس الطبية الواقية وايضا طرق 

منع حدوث العدوى.

قام وزير الصحة بحكومة الوفاق 
احميد بن عمر، الثالثاء، بزيارة 
املخصص  للمستشفى  تفقدية 
ــاه  ــب ــال حـــــاالت االشــت ــب ــق الســت
بفيروس كورونا املستجد مبنطقة 

زاوية الدهماني.
ــع وزيـــــر الــصــحــة، على  ــلـ واطـ
االمـــكـــانـــيـــات والــتــجــهــيــزات 
قبل  من  املركز  لهذا  املخصصة 
وزارة الصحة للتصدي لهذا الوباء. 
واعتبر وزير الصحة ان الكوادر 
الطبية والطبية املساعدة والفنية 
التي جتابه هذا الوباء هم فرسان 

ستدعمهم  الـــوزارة  وأن  املرحلة 
مثنيا  الالزمة،  اإلمكانيات  بكل 
على دورهم اإلنساني وتفانيهم يف 

مجابهة فيروس كورونا.

التجهيزات  أن  الــوزيــر  أكــد  كما 
ملجابهة الفيروس تسير من قبل 
الوطنية  اخلطة  حسب  ــوزارة  الـ

املعدة ملجابهة هذا الفيروس

الطبية  الــلــجــنــة  رئــيــس  ــد  ــ أك
جائحة  ملكافحة  االســتــشــاريــة 
فتحي  الدكتور  بسرت  كــورونــا 
أطباء   6 عــدد  تكليف  الكاسح 
من مستشفى بن سينا التعليمي 
املركزي  عيادات سرت  ومجمع 
ثالثة  ملـــدة  تــدريــبــيــة  دورة  يف 

يف  الطبي  بنغازي  مبركز  أيــام 
والتنفس  االنـــعـــاش  مــجــاالت 
ــركــزة  ــعــنــايــة امل الــصــنــاعــي وال
التعامل مع مريض  كيفية  حول 
ــروس كـــورونـــا  ــ ــي ــ ــاب ف ــصــ ــ وم
إطار  يف  تأتي  والتي  املستجد 
للوقاية  االحترازية  اإلجــراءات 

ــا. وأوضــح  ــورون مــن فــيــروس ك
الكاسح أنه مت االستعانة ايضا 
الطب  بكلية  معيداً   12 بعدد 
البشري  الطب  بكلية  البشرى 
بجامعة سرت للعمل مع اللجنة 
ملكافحة  االســتــشــاريــة  الطبية 

وباء كورونا.

ــرب الــصــحــفــي الــلــيــبــي وســـام  ــ أع
لــوزارة  شكره  عن  حسني،  فرحات 
ملكافحة  الوطني  واملــركــز  الصحة 
التي  الطبية  والطواقم  األمـــراض 
رافقته خالل محنة إصابته بفيروس 

كورونا املستجد كوفيد 19.
وأعلن حسني، يف تدوينة نشرها عبر 
التواصل  مبوقع  الشخصي  حسابه 
شفائه  عــن  فيسبوك،  االجتماعي 
بشكل كــامــل مــن فــيــروس كــورونــا، 
النتيجة  بأن  اجلميع  »أطمئن  قائال 
قليل  قبل  ظهرت  والنهائية  الثانية 
وهـــي )ســلــبــيــة(.. ممــا يعني متــام 
الفيروس  وانتهاء  الشفاء  مــراحــل 
أنه  لي  قالوا  األطباء  جسمي،  من 
والــرجــوع  الــنــاس  مخالطة  ميكنني 
للحياة الطبيعة ولكني أخترت البقاء 
ــدة أســبــوع أخــر )ألن  يف احلــجــر مل
هناك بعض الدراسات تفضل أخذ 
االحتياط ملدة أسبوع بعد الشفاء(، 
الطبية  الطواقم  كل  يف  اهلل  بــارك 

التي كانت خير عون يف هذه املحنة«.
الوطني  املركز  يأتي هذا فيما كان 
اليوم  أعلن  األمــراض، قد  ملكافحة 
من  الثانية  احلالة  شفاء  االربعاء، 
ــروس كـــورونـــا املــســتــجــد عقب  ــي ف
الالزمة،  الصحية  الرعاية  تلقيه 
موضحا أن حتاليل العينتني أعطت 
نتيجة سلبية، وبالتالي شفاءه التام 
لأطباء  وفقا  كورونا،  فيروس  من 
إلى  مشيرا  املختصني،  املعاجلني 
أيضا  املقطعي  التصوير  نتيجة  أن 

اوضحت سالمة اجلهاز التنفسي.
يشار إلى أن الصحفي الليبي وسام 
فرحات حسني، قد عاد من السفر 

وقــرر  مـــارس،  يــوم 14  ليبيا  إلــى 
منزلي،  حجر  يف  مباشرة  الدخول 
اإلصــابــة  ــراض  ــ أع عليه  وظــهــرت 
صبيحة يوم 17 مارس، حيث أجرى 
مــارس حتليال يف  يوم اجلمعة 27 
الوطني  باملركز  املرجعي  املختبر 
ملكافحة األمراض، لتظهر النتيجة يف 
اليوم الذي يليه )السبت 28 مارس( 
مصاب  أنــه  وتثبت  إيجابية  وكانت 
بالكورونا، وبعد دخوله ملرحلة العالج 
وإجراء حتليل له يف 6 أبريل، جاءت 
التحليل  إعــادة  ومت  النتيجة سلبية، 
النتائج  سلبية  لتتأكد  أبريل   7 يف 

وشفائه من فيروس كورونا.

أمن بنغــازي تُنظم آلية صرف السيولة النقدية باملصارف

دورة توعوية مبدن الواحات حول مكافحة فيروس كورونا

وزير صحة الوفاق يزور مركز استقبال حاالت االشتباه بفيروس كورونا

تدريب أطباء من سرت على أجهزة التنفس الصناعي

بعد شفائه من كورونا... صحفي ليبي يحيي الطاقم املعالج

الــــشــــؤون  وزارة  شــــرعــــت 
للحكومة  التابعة  االجتماعية 
مستلزمات  صرف  يف  الليبية، 
ــروس كــورونــا  ــي الــوقــايــة مــن ف
للرعاية  املــرج  ملجمع  املستجد 
االجتماعية الشاملة. وأوضحت 
إدارة التوعية والتثقيف واإلعالم 
بالوزارة، أن اخلطوة التي تأتي 

لوزير  املستمرة  املتابعة  ضمن 
ورئيس  االجتماعية  الــشــؤون 
جلنة االزمة والطوارئ »فتحية 
التابعة  للجهات  حــامــد«  على 
االجتماعية  الــشــؤون  لــــوزارة 
ــخــاذ  ــاحلــكــومــة الــلــيــبــيــة الت ب
ــراءات االحــتــرازيــة  ــ كــافــة اإلجـ
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا 

ــرة بصرف  ــوزيـ الـ وتــوجــيــهــات 
املرج  بعض االحتياجات ملجمع 
الشاملة،  االجتماعية  للرعاية 
لباس  الشحنة  تتضمن  حيث 
متكامل حلمالت الرش وأجهزة 
رش يدوي ومواد تنظيف وسلة 
صــحــيــة مــتــكــامــلــة وعــــدد من 

االحتياجات األخرى.

صرف مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا 
ملجمع املرج للرعاية االجتماعية
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االقتصادية

ملجابهة كورونا.. مصارف املنطقة الشرقية
 تعلن إنشاء صندوق املسؤولية االجتماعية

وزارة العمل بحكومة الوفاق : لم نستلم مخصصات فائض املالكات الوظيفية

تعرف على احصائية ورادات ميناء بنغازي
 يف الربع االول من العام اجلاري

 االســـبوع الليبـــي :
باملنطقــة  التجاريــة  أعلنــت املصــارف 
علــى  املوافقــة   ، االربعــاء  الشــرقية 
فايــروس  ملجابهــة  صنــدوق  إنشــاء 
املســؤولية  صنــدوق  باســم  كورونــا 
خــالل  اإلعــالن  وجــاء  االجتماعيــة. 
جنــاح  مديــر  عقــده  الــذي  اجتمــاع 

ليبيــا  مبصــرف  املصرفيــة  الرقابــة 
مبديــري  االحيمــر  ادريــس  املركــزي 
املصــارف التجاريــة. وتطــرق االجتمــاع 
إلــى وضــع مجلــس امنــاء للصنــدوق من 
ــة الصــرف  ــة الي ــة املصــارف ملعرف كاف
ــات  ــع جه ــاق والتنســيق م واوجــه االنف
يف  دعمهــم  اجــل  مــن  العالقــة  ذات 

مجابهــة منــع انتشــار الوبــاء وترســيخ 
لهــم. االمكانيــات 

مــع  التنســيق  االجتمــاع  ناقــش  كمــا 
كورونــا  وبــاء  ملكافحــة  العليــا  اللجنــة 
بخصــوص عمــل املصــارف يف االيــام 
ملنــع  اإلحترازيــة  واإلجــراءات  املقبلــة 
عمليــات االزدحــام داخــل املصــارف.

 االســـبوع الليبـــي :
مديــر  قــال  اعالميــة  تصريحــات  يف 
مكتــب املتابعــة بــوزارة العمــل والتأهيــل 
يوســف  الوفــاق   حلكومــة  التابعــة 
باملناطــق  الــوزارة  مكاتــب  أن  مفتــاح 
مخصصــات  تســتلم  لــم  التابعــة  
الوظيفيــة  املــالكات  فائــض  مرتبــات 
ضمــن الدفعــات “السادســة والســابعة 
اخلدمــات  مراقبــات  مــن  والثامنــة” 
الســياق  بحســب  بالبلديــات  املاليــة 

القانونــي.
وأضــاف مفتــاح أن الــوزارة قــد أحالــت 
املــالكات  فائــض  أصحــاب  مرتبــات 

مايــو  شــهر  منــذ  املاليــة  وزارة  إلــى 
2019 املاضــي منوهــا بأنــه لــم يتــم 
اتخــاذ اإلجــراءات بشــأنها حتــى اآلن

ويف الســياق ذاتــه قــال املديــر إن إدارة 
ــة  ــم اإلداري واملــالكات الوظيفي التنظي
ــع بشــكل مباشــر مســتجدات هــذا  تتاب

امللــف مــع العاملــني بــوزارة املاليــة
ويف ســياق آخــر أعلــن القســم املالــي 
بــوزارة العمــل والتأهيــل  الثالثــاء عــن 
قيامــه بتجهيــز مرتبــات شــهر مــارس 
2020 ملوظفــي ديــوان الــوزارة هــذا 
وزارة  عــن  ورد  ملــا  وفقــا  األســبوع 
املاليــة وأكــد القســم املالــي علــى أنــه 
مرتبــات  كافــة  حوافــظ  إحالــة  متــت 
ــى املصــارف  ــر إل ــر وفبراي شــهري يناي

التجاريــة منــذ األســبوع املاضــي

 االسبوع الليبي :
نشــر املتحــدث باســم  إدارة مينــاء بنغــازي 
البحــري مفتــاح الشــهيبي  علــى الصفحــة 
الفيــس  مبوقــع  املينــاء  الدارة  الرســمية 
مــن  املينــاء   لــواردات  إحصائيــة  بــوك 
1/1/2020 م إلــى 31/3/2020 م

ووفق ما جاء يف االحصائية التالي
إجمالــي عــدد الســفن وناقــالت النفــط 
الواردة للميناء بلغ 161 سفينة وناقلة...
عــدد احلاويــات الــواردة للمينــاء 17639 

حاوية...
الــواردة  والشــاحنات  الســيارات  عــدد 
وشــاحنة... ســيارة   30281 للمينــاء 
ــواردة  ــوب القمــح ال ــي شــحنات حب إجمال

للمينــاء 48450 طــن ..
إجمالــي شــحنات حبــوب الشــعير الــواردة 

للمينــاء 41189 طــن...
إجمالــي شــحنات حبــوب الــذرة الــواردة 

للمينــاء 54100 طــن..
إجمالــي شــحنات حبــوب الصويــا الــواردة 

للمينــاء 13262 طــن...
إجمالــي شــحنات مــادة الســكر الــواردة 

.. للمينــاء 36919 طــن 
واألبقــار  األغنــام  رؤوس  عــدد  إجمالــي 

رأس...  17219 للمينــاء  الــواردة 
إجمالــي شــحنات مــادة األســمنت الــواردة 

للمينــاء 102080 طــن...
الــواردة  األخشــاب  شــحنات  إجمالــي 

طــن...  27303 للمينــاء 
ــواردة  ــن ال ــود البنزي ــي شــحنات وق إجمال

للمينــاء 403061 طــن..
إجمالــي شــحنات وقــود الديــزل الــواردة 

للمينــاء 256756 طــن..
إجمالــي شــحنات غــاز الطهــي الــواردة 

طــن..  28000 للمينــاء 
إجمالي شــحنات مادة الكيروســني الواردة 

للميناء 20977 طن..
وذكــر الشــهيبي يف منشــور اخــر أن ثالثــة 
مبينــاء   رســت  احلاويــات  لنقــل  ســفن 
ابريــل  مــن  االول  يف  البحــري  بنغــازي 
اجلاري ،    واوضح الشهيبي ان الناقالت  
هي  السفينة »يال روز«، على متنها 366 
حاويــة محملــة بالبضائــع والســلع املختلفة  
والســفينة »شــارلي« وعلــى متنهــا عــدد 
180 حاويــة محملــة بالســلع والبضائــع 
املختلفــة و الســفينة »كنــت شــيب صــن« 
وعلــى متنهــا عــدد 318 حاويــة، محملــة 

بالبضائــع والســلع املختلفــة

 االسبوع الليبي
أصـــدرت مصلحـــة الضرائـــب  األحـــد قـــراراً بإعفـــاء املمولـــني اخلاضعـــني ألحـــكام قانـــون ضرائـــب 
الدخـــل املتأخـــرة مـــن الضرائـــب، إضافـــة إلعفـــاء املنتفعـــني بالعقـــارات التجاريـــة اململوكـــة للدولـــة 

مـــن أداء حـــق االنتفـــاع.
ـــا  ـــروس كورون ـــة في ـــاق  ، ملجابه ـــة الوف ـــا حكوم ـــي أعلنته ـــذاً خلطـــة الطـــوارئ الت ـــك تنفي جـــاء ذل

املســـتجد.

 مصلحة الضرائب  
تعفي هذه الفئة  من الضرائب

 االسبوع الليبي
الليبيـــة املصريـــة  قـــال رئيـــس الغرفـــة التجاريـــة 
إبراهيـــم اجلـــراري يف تصريـــح لـــه الســـبت، إن اتفاقـــا 
جتاريـــا توصـــل إليـــه املســـؤولون يف البلديـــن سيســـمح 
بفتـــح خـــط جتـــاري مـــن مينـــاء دميـــاط إلـــى مينـــاء  
طبـــرق وبنغـــازي خـــالل األســـبوع املقبـــل ليســـهل 
عمليـــة توريـــد الســـلع للســـوق الليبيـــة، مشـــيرا إلـــى 
أن الـــواردات ســـتقتصر علـــى الســـلع الغذائيـــة ومـــواد 

التنظيـــف.
ـــدوالر مـــن  وأضـــاف اجلـــراري أن التجـــار اشـــتروا ال
الســـوق الســـوداء بالتزامـــن مـــع إغـــالق منظومـــة 
االعتمـــادات، موضحـــا أن بعـــض التجـــار اشـــتروا 
ـــن الســـوق  ـــة م ـــدوالر خـــالل الــــ48 ســـاعة املاضي ال
الســـوداء بســـعر مرتفـــع وصـــل إلـــى 5.180 دنانيـــر.

وأضـــاف اجلـــراري أن اخلضـــروات التـــي دخلـــت 
األيـــام املاضيـــة مـــن منفـــذ مســـاعد مت حتميلهـــا علـــى 
شـــاحنات ليبيـــة بعدمـــا أنزلـــت مـــن ظهـــر الشـــاحنات 

ـــا. ـــى ليبي ـــة لتتمكـــن مـــن الدخـــول إل املصري

ليبيا تفتح خطا جتاريا مع مصر للتزود بالسلع
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هل ينجح اإلحتاد األوروبي يف منع أردوغان 
من تهريب السالح إلى ليبيا؟

بوابة افريقيا اإلخبارية
ـــة  ـــي يف بداي ـــار إطـــالق االحتـــاد األوروب أث
أبريـــل اجلـــاري، وبشـــكل رســـمي، عمليـــة 
ـــى  ـــي تهـــدف لفـــرض حظـــر عل ـــي الت إيرين
غضـــب  ليبيـــا،  إلـــى  األســـلحة  تدفـــق 
احلكومـــة التركيـــة التـــي عارضتهـــا بشـــّدة. 
ــة إيرينـــي  ــّد ستســـاهم عمليـ فإلـــى أّي حـ
يف إيقـــاف تدّفـــق األســـلحة التركيـــة إلـــى 
املختلفـــة؟  التهريـــب  طـــرق  عبـــر  ليبيـــا 
وهـــل تضـــع هـــذه العمليـــة بدايـــة النهايـــة 
التركـــي املتواصـــل مليليشـــيات  للتســـليح 
الوفـــاق يف ليبيـــا؟ كيـــف ميكـــن أن تســـتمّر 
أنقـــرة يف حتايلهـــا علـــى القوانـــني الدوليـــة 
ـــس باألســـلحة  ودعـــم املتطرفـــني يف طرابل

ــة؟ واملرتزقـ
ــة  ــي باللغـ ــي تعنـ ــي«، والتـ ــدو أّن »إيرينـ يبـ
مـــع  تتعـــارض  »الســـالم«،  اليونانيـــة 
مســـاعي احلـــرب التـــي تقودهـــا أنقـــرة، 
وتغّذيهـــا يف ليبيـــا، وتراهـــا تقطـــع الطريـــق 
درب  وتختـــار  للســـالم،  حـــّل  أّي  علـــى 
إدامـــة  أجـــل  مـــن  والتأجيـــج  التصعيـــد 
وجودهـــا ونفوذهـــا هنـــاك وبالتزامـــن مـــع 
الدولـــي، جلســـة  األمـــن  مجلـــس  عقـــد 
طارئـــة مغلقـــة، اليـــوم؛ ملناقشـــة عمليـــة 
ــكان،  ــة الدومينيـ ــوة بعثـ ــد دعـ ــي، بعـ إيرينـ
مجلـــس  رئاســـة  أعمـــال  تتولـــى  التـــي 
األمـــن لشـــهر أبريـــل اجلـــاري، ممثلـــي 
لالجتمـــاع،  باملجلـــس  األعضـــاء  الـــدول 
موقـــف  يف  نفســـها  جتـــد  تركيـــا  فـــإّن 
ـــا متهمـــة باالســـتمرار  حـــرج، والســـيما أّنه

يف تهريـــب األســـلحة إلـــى ليبيـــا.
ـــى أحـــد أّن احلكومـــة  ـــاً عل ـــم يعـــد خافي ول
األســـلحة  بتهريـــب  تواصـــل  التركيـــة 
إلـــى ليبيـــا بـــّراً وبحـــراً وجـــّواً، لتزويـــد 
يف  لهـــا  املواليـــة  املتطرفـــة  امليليشـــيات 
مبـــا  احلـــرب  أمـــد  وتطيـــل  طرابلـــس، 
ووجودهـــا يف  مصاحلهـــا  مـــع  يتناســـب 
املنطقـــة.  وتعـــّد عمليـــة إيرينـــي املســـاهمة 

الرئيســـية لالحتـــاد األوروبـــي يف جهـــود 
الســـالم الدوليـــة يف ليبيـــا. وهـــي تشـــمل 
اصطناعيـــة  وأقمـــار  جويـــة  قـــدرات 
لرصـــد تدفـــق األســـلحة الـــذي ينتهـــك 
األمم  تفرضـــه  الـــذي  األســـلحة  حظـــر 
املتحـــدة علـــى ليبيـــا. وســـوف تتـــم العمليـــة 
البحريـــة يف شـــرق البحـــر املتوســـط بعيـــدا 
عـــن طـــرق عبـــور املهاجريـــن. وســـوف يتـــم 
إنقـــاذه، وفقـــا  يتـــم  إنـــزال أي شـــخص 
للقانـــون الدولـــي، يف املوانـــئ اليونانيـــة، 
دول  إلـــى  إرســـاله  ســـيتم  هنـــاك  ومـــن 
وفقـــا  األخـــرى،  األوروبـــي  االحتـــاد 

التكتـــل. لدبلوماســـيي 
املعـــارض  أردوغـــان  موقـــف  يكـــن  ولـــم 
ــا  ــيما أّنهـ ــاً، والسـ ــي مفاجئـ ــة إيرينـ لعمليـ
تثيـــر لديـــه مخـــاوف مـــن تراجـــع تزويـــده 
مليليشـــيات الوفـــاق بالســـالح واملرتزقـــة، 
ـــة حتـــت  ـــاكات التركي ـــث ســـتكون االنته حي
دائـــرة الضـــوء األممـــي، كمـــا لـــم يكـــن 
مفاجئـــاً توجيهـــه انتقـــادات إلـــى االحتـــاد 
إطـــالق  قـــراره  علـــى خلفيـــة  األوروبـــي 
العمليـــة. وقـــال أردوغـــان الـــذي تدعـــم 
يف  الوفـــاق  حكومـــة  ميليشـــيات  بـــالده 
“االحتـــاد  إن  الليبـــي  اجليـــش  مواجهـــة 

األوروبـــي ال ميلـــك أي صالحيـــة التخـــاذ 
بـــالده  أن  وأكـــد  ليبيـــا”.  بشـــأن  قـــرار 
ســـتواصل دعـــم حكومـــة طرابلـــس لتبســـط 
ـــى  ـــا مشـــيرا إل ـــل ليبي ـــى كام ســـيطرتها عل
أن االحتـــاد األوروبـــي يســـعى للحصـــول 

علـــى دور لـــه يف ليبيـــا.
وانتقـــد وزيـــر اخلارجيـــة املفـــوض بحكومـــة 
ــد  ــا محمـ ــة دوليـ ــة املدعومـ ــاق الليبيـ الوفـ
ــن،  ــس األمـ ــى مجلـ ــالة إلـ ــيالة، يف رسـ سـ
ــر  ــة حظـ ــي ملراقبـ ــاد االوروبـ ــة االحتـ خطـ
وأضـــاف  ليبيـــا.  إلـــى  أســـلحة  توريـــد 
يف  نشـــرت  التـــي  الرســـالة  يف  ســـيالة 
علـــى  الوفـــاق  خارجيـــة  وزارة  صفحـــة 
خطـــة  أن  اخلميـــس  اليـــوم  فيســـبوك 
االحتـــاد األوروبـــي ملراقبـــة حظـــر توريـــد 
األســـلحة لليبيـــا غيـــر كافيـــة، ولـــم يتـــم 
التشـــاور حولهـــا مـــع حكومـــة الوفـــاق.

خلفيـــات  هنـــاك  أّن  أنقـــرة  واّدعـــت 
ـــي،  ـــة إيرين ـــاً مشـــبوهة حـــول عملي وأهداف
خاصـــة وأن فرنســـا، التـــي تدعـــم املشـــير 
ـــر  ـــر، مرشـــحة لتكـــون مـــن أكب خليفـــة حفت
املســـاهمني يف هـــذه العمليـــة، وزعمـــت 
ــا التـــي رّحبـــت بإطـــالق  كذلـــك أّن فرنسـ
العمليـــة، كانـــت أكثـــر صراحـــة حـــول بعـــض 

صرحـــت  عندمـــا  احلقيقيـــة،  أهدافهـــا 
املتحدثـــة باســـم خارجيتهـــا أغنيـــس فـــون 
ديـــر مـــول، إن »هـــذه العمليـــة تظهـــر التـــزام 
األوروبيـــني احلـــازم بالعمـــل معـــا للدفـــاع 
واألمنيـــة،  السياســـية  مصاحلهـــم  عـــن 
التـــي هـــي يف خطـــر يف ســـياق األزمـــة 
ـــة  ـــا مـــن أّن عملي ـــة«. واســـتاءت تركي الليبي
إيرينـــي ستســـعى خلنـــق حكومـــة الوفـــاق، 
وأّنهـــا ستســـمح علـــى وجـــه اخلصـــوص 
مـــن  علـــى  تفتيـــش  عمليـــات  بإجـــراء 
الســـفن قبالـــة الســـواحل الليبيـــة، يشـــتبه 
ــا  ــا، بينمـ ــا أو منهـ ــلحة إليهـ ــل األسـ يف نقـ
وباألقمـــار  اجلويـــة  باملراقبـــة  ســـتكتفي 
الصناعيـــة دون أن يكـــون لهـــا أي آليـــة 
ـــات  ـــب الســـالح بكمي ـــة لوقـــف تهري تنفيذي
كبيـــرة بـــرا وجـــوا، بينمـــا ستســـعى خلنـــق 

ــرا. ــاق بحـ ــة الوفـ حكومـ
ــة إيرينـــي  ــّد عمليـ وتخشـــى أنقـــرة أّن حتـ
حلكومـــة  تقدمـــه  الـــذي  الدعـــم  مـــن 
بإراقـــة مزيـــد  والـــذي تســـّبب  الوفـــاق، 
مـــا  بحســـب  ليبيـــا،  يف  الدمـــاء  مـــن 
أّن  واعتبـــرت  ليبيـــون.  محللـــون  يؤّكـــد 
إســـراع االحتـــاد األوروبـــي يف اإلعـــالن 
ــذات،  ــت بالـ ــذا التوقيـ ــي يف هـ ــن إيرينـ عـ
ـــة التـــي  وقبـــل حتـــى تشـــكيل القـــوة البحري
ســـتتولى تنفيـــذ العمليـــة، ودون تفويـــض 
ورغـــم  الدولـــي،  األمـــن  مجلـــس  مـــن 
معارضـــة حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، يهـــدف 
إلـــى تقييـــد قـــوات الوفـــاق، ومحاصرتهـــا.
وحاولـــت أنقـــرة قلـــب الغايـــة مـــن عمليـــة 
لـــم  إيرينـــي، مـــن خـــالل القـــول بأّنهـــا 
ُتطلـــق مـــن أجـــل الســـالم يف ليبيـــا، بـــل 
ـــح األوروبيـــني يف أحـــد  للدفـــاع عـــن مصال
أغنـــى البلـــدان اإلفريقيـــة بالنفـــط والغـــاز، 
ــذي  ــر الـ ــعروا باخلطـ ــد أن شـ ــم »بعـ وأّنهـ
يشـــكله احلضـــور القـــوي لتركيـــا وروســـيا 
يف البـــالد، ممـــا قـــد يســـحب البســـاط مـــن 
حتـــت أرجلهـــم يف البلـــد الـــذي يعتبرونـــه 

إلـــى  وبالعـــودة  اخللفيـــة.«  حديقتهـــم 
ـــى  ـــب األســـلحة إل ـــرة يف تهري أســـاليب أنق
ليبيـــا، أّكـــد تســـجيل فيديـــو نشـــرته شـــبكة 
بي.بي.ســـي، قبـــل أيـــام، مـــا مت تداولـــه 
ـــا شـــحنات  مـــن تقاريـــر حـــول إرســـال تركي
أســـلحة لدعـــم ميليشـــيات حكومـــة الوفـــاق 
عـــن  وكشـــف  طرابلـــس،  يف  املحاصـــرة 
أســـباب رفـــض أنقـــرة ملســـاعي توســـيع 
حظـــر  مراقبـــة  لتشـــمل  مهـــام صوفيـــا 
ـــل أن يقـــّر  ـــك قب ـــا، وذل ـــى ليبي التســـليح عل
ـــة إيرينـــي  االحتـــاد األوروبـــي إطـــالق عملي

ــي. ــبوع املاضـ األسـ
ويف 2019، ارتفـــع عـــدد الســـفن التركيـــة 
التـــي مت ضبطهـــا محملـــة بالســـالح، حيـــث 
ــن  ــحنة مـ ــن شـ ــر عـ ــف يف فبرايـ مت الكشـ
األســـلحة واملعـــدات احلربيـــة، باإلضافـــة 
إلـــى 9 مركبـــات مدرعـــة تركيـــة الصنـــع، 
ثـــم يف شـــهر مايـــو مت اعتـــراض الســـفينة 
علـــى  ُعثـــر  التـــي  “أمـــازون”  التركيـــة 
متنهـــا علـــى 40 مركبـــة قتـــال مدرعـــة، 
إلـــى جانـــب رصـــد طائـــرات محملـــة هـــي 
وخاصـــة  والعتـــاد،  بالســـالح  األخـــرى 
مصـــادر  وكشـــفت  املســـيرة.  الطائـــرات 
عســـكرية ليبيـــة أن طائـــرة شـــحن مـــن نـــوع 
»بوينـــغ 747« حطـــت يف نفـــس الشـــهر 
مبطـــار معيتيقـــة الدولـــي، الـــذي يبعـــد 
عـــن العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس نحـــو 23 
ـــم، حيـــث أفرغـــت هـــي األخـــرى شـــحنة  كل
مـــن األســـلحة والذخائـــر احلربيـــة، وقطـــع 
املواليـــة  للميليشـــيات  املوجهـــة  الغيـــار 
الســـلطات  وأعلنـــت  الســـراج.  حلكومـــة 
التونســـية يف ينايـــر عـــن حجـــز شـــحنة 
ـــة  ـــة تركي ـــة الهجومي ـــن األســـلحة احلربي م
الصنـــع يف جنـــوب البـــالد، وذلـــك يف الوقت 
يف  القلـــق  منســـوب  فيـــه  ارتفـــع  الـــذي 
تونـــس مـــن تداعيـــات التصعيـــد العســـكري 
يف ليبيـــا، والتدّخـــل التركـــي الـــذي يدفعهـــا 

ــة العنـــف والفوضـــى. ــو دوامـ نحـ
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عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا 
اإلخبارية

إبراهيم  الليبي  واملــتــرجــم  الكاتب  نشر 
اجلديد  »القدمي  بعنوان  دراسة  النجمي، 
أينها من اإلنسان وأينه  يف قصة األوبئة، 
األوبئة  لتاريخ  استعراضا  شملت  منها«، 
تداعيات  وأحدثت  البشرية  أصابت  التي 
كبيرة على اجلنس البشري، وقتلت أعدادا 
كبيرة من سكان العالم، وصوال إلى جعل 
البشر يفكرون يف أسئلة أكبر عن احلياة 

والوجود.
ــرة فيروس  األخــي األســابــيــع  وانــتــشــر يف 
بدأ  حيث   ،)19 )كوفيد  املستجد  كورونا 
إلى  وانتقل  الصينية،  ووهــان  مدينة  من 
حالة  إلى  أدى  العالم، مما  دول  من  كثير 

استنفار دولية ملحاصرته.
اجلديد  كــورونــا  فــيــروس  تفشي  وكــشــف 
العاملية  االستجابة  يف  ضعف  نقاط  عن 
أعداد  تزايد  الفيروسات، يف ظل  لتفشي 
جانب  إلى  بالفيروس،  املؤكدة  اإلصابات 

حاالت الوفاة. 

 فيروس كورونا
مجموعةٌ  هي  كــورونــا  فيروسات  علميا، 
اجلهاز  يف  عدوى  ُتسبب  الفيروسات  من 
التنفسي، وتنتمي إلى فصيلة الكوراناويات 
الــفــيــروســات  فصيلة  ضــمــن  املستقيمة 
نسبة  الفيروسات  هــذه  تسبب  التاجية. 
كبيرة مــن حـــاالت الــُزكــام، مــع أعــراض 
البشر،  لــدى  الــزوائــد  وتــورم  مثل احلمى 
الربيع.  وأوائــل  الشتاء  فصل  يف  خاصة 
وقد تسبب أيضا التهاب القصبات، سواء 
فيروس  اكُتشف  البكتيري.  أو  الفيروسي 
 ،2003 عام  يف  املنتشر  البشري  كورونا 
بفيروس  املعروف  بالفيروس  مرتبط  وهو 
االلتهاب الرئوي الالمنطي احلاد )سارس 
)توجد سبع سالالت من فيروسات كورونا 
البشرية، آخرها مت اكتشافه قبل أسابيع 
يف مدينة ووهان بإقليم خو بي يف الصني، 
ثمانني  من  أكثر  بحياة  اآلن  حلد  وأودى 
إصابة  السلطات  أعلنت  بينما  شخصا، 
اآلالف. وحذر خبراء من أن نسبة اإلصابة 
كل  تتضاعف  العالم مرشحة ألن  به عبر 
ستة أيـــام. اشــتــق اســم فــيــروس كــورونــا 
الالتينية  الكلمة  من   )coronavirus(
كما  الــزهــور،  إكليل  وتعني   ،)corona(
احلالة  إلى  ويشير  الهالة،  أو  التاج  تعني 
تكبيره  عند  الفيروس  عليها  يظهر  التي 

ــاج.  ت بــاملــيــكــروســوب، حــيــث يظهر عــلــى 
»الفيروس  أيضا  الفيروس  هذا  ويسمى 
التاجي« أو »فيروس الهالة« أو »الفيروس 
املكلل.وتفشى املرض من الصني إلى عدة 
دول بينها تايالند وفرنسا وكوريا اجلنوبية 
ــحــدة والـــيـــابـــان ونــيــبــال  ــت ــات امل ــ ــوالي ــ وال
كونغ  وهونغ  وفيتنام  وتايوان  وسنغافورة 

وأستراليا والسعودية وماليزيا.
 

 وباء االلتهاب الرئوي الالمنطي 
احلاد )سارس(

الالمنطي  الــرئــوي  االلــتــهــاب  وبـــاء  ظهر 
أيضا  علميا  املــعــروف  )ســـارس(،  احلــاد 
يف  الوخيمة،  احلــاّدة  التنفسية  باملتالزمة 
يف  الصني،  جنوب  يف  غواجندونغ،  إقليم 
من  أكــثــر  أصـــاب  وقــد   ،2002 نوفمبر 
من  أكثر  بوفاة  وتسبب  آالف شخص،   8
 350 حــوالــي  العالم،  يف  شخص   800
منهم يف الصني، وقد أثار هذا الفيروس 
من  ســارس  فــيــروس  عاملية.  ذعــر  موجة 
نــزالت  تسبب  الــتــي  الــفــيــروســات  عائلة 
القرن  يف  ناشئ  وبــاء  أول  ويعتبر  البرد، 
الـ21، ومت اإلبالغ عنه ألول مرة يف آسيا 
يف نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وانتشر 
إلى أكثر من 24 بلدا يف أميركا الشمالية 
أن  قبل  وآسيا  ــا  وأورب اجلنوبية  وأميركا 
الــســارس بشكل  ــراض  أعـ احــتــواؤه.  يتم 
عــام تشمل احلــمــى الــشــديــدة والــصــداع 
العضالت،  وآالم  واألوجـــاع  والقشعريرة 
خالل  ويف  احلاد.  السعال  إلى  باإلضافة 
من  كثير  يف  الــوبــاء  انتشر  أشهر  بضعة 
العالم. خلف وباء سارس أكثر من  أنحاء 
ثمانية آالف مصاب، وتسبب يف أكثر من 
ثمامنئة وفاة، نحو 350 منهم يف الصني.

 إنفلونزا الطيور »إتش5 إن1«
ــادة مرض  ــع إنــفــلــونــزا الــطــيــور هــو يف ال
)السيما  الطيور  يصيب  معد  فيروسي 
إال  واإلوز(،  البط  مثل  البرمائية  الطيور 
لهذا  املسببة  الفيروسات  من  بعضا  أن 
متكن  فــيــروســا(   12 نحو  )تبلغ  املـــرض 
األنواع  بني  القائمة  اختراق احلواجز  من 
وإحــداث مــرض أو عــدوى بني البشر أو 
الثديات األخرى.اجتاحت إنفلونزا الطيور 
بداية مزارع دجاج بهونغ كونغ قبل انتقالها 
إلى البشر، ودفعت منظمة الصحة إلعالن 

حالة طوارئ صحية عامة.

- طاعون عمواس
من أوائل األوبئة التي انتشرت يف املنطقة 
السنة  يف  ظهر  أشهرها.  ويعد  العربية 
اخلليفة  عهد  يف  640م  للهجرة  ـــ18  ال
يف  البداية  يف  وظهر  اخلطاب.  بن  عمر 
القدس  من  بالقرب  عمواس  اسمها  بلدة 
الشام.حصد  منطقة  يف  انتشر  ومنها 
من  ألفاً   30 نحو  حياة  عمواس  طاعون 
أهل الشام، بينهم عدد كبير من الصحابة. 
وتــرجــع شهرة طــاعــون عــمــواس يف كتب 
التراث والتاريخ إلى الطريقة التي تعامل 
امتنع  إذ  الوباء  مع  بن اخلطاب  بها عمر 
عــن دخـــول املــديــنــة وأمـــر بــعــدم دخولها 
ــروج املــصــابــني مــنــهــا. وهـــو ما  ــدم خـ وعـ
لتطبيق  العملية  الطرق  أول  البعض  يعده 
املناطق  وعــزل  الصحي  احلجر  أســلــوب 
املوبوءة منعاً لتفشي املرض وهي الطريقة 
تفشي  اكتشاف  فور  الصني  اتبعتها  التي 
كورونا يف مدينة ووهان. فقامت  فيروس 
بعزل املدينة وعدة مدن أخرى وصل إليها 
من  كثيراً  احلد  يف  ساهم  مما  الفيروس 

املاليني. إصابة  من  ومنعه  الوباء  تفشي 
كارثة  أخطر  األسود«  »املوت  كان طاعون 
الرابع عشر،  القرن  البشرية يف  واجهتها 
االنتقال  على  وقــدرة  فتكاً  األوبئة  وأكثر 

واالنتشار 

 - طاعون ُجستنيان541م
ظهر طاعون جستنيان أول مرة يف مصر 
مكان  من  إليها  انتقل  ورمبــا  541م  عام 
اإلسكندرية  ميناء  عبر  انتقل  ثم  مجهول 
إلى القسطنطينية )عاصمة اإلمبراطورية 
عهد  يف  الشرقية  رومـــا  أو  البيزنطية( 
على  أُطلق  ولذلك  جستنيان،  اإلمبراطور 
الذي  جستنيان«  »طاعون  اسم  الطاعون 
تعافى  لكنه  بالطاعون  أيضاً  هو  أصيب 
منه. كما امتد الطاعون إلى اإلمبراطورية 
الساسانية ومعظم املدن املطلة على البحر 
املصادر  بعض  وتشير  املتوسط.  األبيض 
التاريخية إلى أن طاعون جستنيان حصد 
أرواح من 30 إلى 50 مليون شخص أي 
حوالي نصف عدد سكان العالم آنذاك. لم 
يتخذ الناس آنذاك إجراءات حازمة ضد 
انتشار املرض الذي أصاب حتى حيوانات 
الشوارع ونفق منها اآلالف وأهمل الناس 
يف دفنها بصورة سليمة مما أدى إلى تفشي 
تبعات  للطاعون  وكـــان  أكــثــر.  الــطــاعــون 
اقتصادية كبيرة على مستوى العالم لتسببه 
املدن.  بني  التجارة متاماً  وقف حركة  يف 
كما أعاق جهود اإلمبراطور جستنيان يف 
والغربية.  الشرقية  رومــا  أراضــي  توحيد 
على  سهل  بيزنطة مما  قوة  من  وأضعف 
الدول األخرى استرداد أراضيها منها بل 
واإلغارة على أراٍض جديدة وتأسيس دول 

وممالك جديدة.

 املوت األسود 1351-1331
كارثة  أخطر  األسود«  »املوت  كان طاعون 
الرابع عشر،  القرن  البشرية يف  واجهتها 
االنتقال  على  وقــدرة  فتكاً  األوبئة  وأكثر 
الصني  من  بسرعة  انتقل  إذ  واالنتشار، 
اجتاح  حتى  الوسطى  وآسيا  الهند  إلــى 
أوروبا وشمال إفريقيا.ظهر طاعون »املوت 
وانتقل  الصني  عــام 1331 يف  األســود« 
ــا  أوروب وشــرق  الوسطى  آسيا  إلــى  منها 
والقسطنطينية ومنها إلى أوروبا والشرق 
األوسط. وبحلول عام 1349 كان »املوت 
أوروبـــا  دول  كــل  تفشى يف  قــد  ــود«  األســ
املاليني  بل  اآلالف  مئات  وحصد  ومدنها 
كان   1351 عــام  وبحلول  السكان،  مــن 
سكان  نصف  نحو  على  قضى  قد  الوباء 
أن عدد  املــصــادر  وتــذكــر بعض  ــا.  ــ أوروب
مليوناً  بـ75  يقدر  األســود  املوت  ضحايا 
إلى 200 مليون. وتسبب يف تغيرات كبيرة 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  املستوى  على 
أوروبــا  يف  السكانية  التركيبة  تغيير  ويف 
اليهودي،  املكون  إلــى  بالنسبة  وبخاصة 
التي  ــا  أوروبـ بــلــدان  مــن  الكثير  كانت  إذ 
اليهود  السكان  تقتل  الطاعون  اجتاحها 
العتقادهم  املسيحية  يف  يدخلوا  لم  إذا 
أنهم هم سبب انتشار الطاعون يف أوروبا. 
كما أدى املوت األسود إلى اختفاء طبقات 
األوروبــي.  املجتمع  من  كاملة  اجتماعية 
حاولت بعض الدول مثل إسبانيا وهولندا 
أي  بقطع  وقامت  املرض  انتشار  مواجهة 
بها  تفشى  التي  الدول  وبني  بينها  اتصال 
الطاعون وعلقت عمليات التبادل التجاري 
الــدول يف  بقيام  أشبه  وهــي خطوة  معها 
من  الطيران  حركة  بتعليق  احلالي  يومنا 
من  مواطنيها  ومنع  وإليها  املوبوءة  الدول 
وبالتحديد  إيطاليا  جلــأت  الدخول.كما 
يف فلورانسا إلى عزل املصابني يف مكان 
ملدة  إليها  القادمة  السفن  وحجز  واحــد، 
يف  بالرسو  لها  السماح  قبل  يوماً  أربعني 
موانئها وإفراغ حموالتها، يف تطبيق أشبه 
وقد  ــذا.  هـ يومنا  يف  الصحي  باحلجر 
متكنوا بالفعل من احلد من انتشار املرض 
العاملعدة  إلى حدٍّ ما.ضرب وباء الكوليرا 
بداية من  التاسع عشر  القرن  مرات منذ 
أرواح  وحصد  بالهند،  الــغــاجن  نهر  دلتا 

املاليني حول العالم.

- طاعون لندن العظيم 1665
ظــهــر طــاعــون يف هــولــنــدا عـــام 1664 

ملفات 

يتبع<<

كورونا..فصل جديد يف مواجهات اإلنسان مع األوبئة 
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ملفات 

عام  لندن  إلــى  التجارة  سفن  مع  وانتقل 
ربع  نحو  ويقتل  بسكانها  ليفتك   1665
بسرعة  الطاعون  املدينة.انتشر  سكان 
الرعاية  النعدام  الفقيرة  األحياء  أكبر يف 
الصحية بينما غادر امللك تشارلز والنبالء 
وكبار التجار املدينة للهروب من الطاعون 
املدينة.  أســوار  مغادرة  من  الفقراء  وُمنع 
كما ُمنع املواطنون من اخلروج من املنزل 
كانت  كما  إصابة  حالة  أي  فيه  ظهر  إذا 
االقتراب  ملنع  املنزل  على  عالمة  توضع 
ــان يــعــزل املــرضــى ومينع  مــنــه، وبــذلــك ك
كان  ذلك  أن  إال  منهم،  األصحاء  اقتراب 
العائلة  أفراد  كل  إصابة  إلى  أيضاً  يؤدي 
باملرض ومن ثم موتهم. وخصصت عربات 
جتوب شوارع املدينة جلمع اجلثث ودفنها 

مبقابر جماعية خارج أسوار املدينة.

اجلدري
من أكثر األوبئة التي حصدت أرواح البشر 
على مر التاريخ. ُيعتقد أنه ظهر أول مرة 
يف مصر قبل نحو 3 آالف عــام. وتفشى 
مختلف  يف  متفرقة  أمــاكــن  يف  ــدري  اجلـ
مختلفة،  زمنية  حقب  ويف  العالم  أرجــاء 
وحصد نحو 300 مليون إلى 500 مليون 
شخص. أدخله األوروبيون إلى األمريكتني 
يف القرن اخلامس عشر وتسبب يف مقتل 
غالبية السكان األصليني باملكسيك. تذكر 
طريقة  أول  أن  التاريخية  املصادر  بعض 
قبل  الصني  يف  اكتشفت  اجلــدري  لعالج 
ألــف عــام، وتذكر مصادر أخــرى أن  نحو 
الشرقية هم  تركستان  األويغور يف  أتراك 
وتوارث  بكثير  ذلك  قبل  اكتشفها  من  أول 
األتراك هذه الطريقة إلى أن وصلت إلى 
األناضول واستخدمها األتراك السالجقة 
عشر  الــثــامــن  الــقــرن  ويف  والعثمانيون. 
بالتحديد عام 1721 كتبت الليدي ماري 
لدى  البريطاني  السفير  زوجــة  مونتاغو 
الدولة العثمانية رسالة إلى بالدها تتحدث 
العثمانيون  يستخدمها  طريقة  عن  فيها 
لتحصني أنفسهم من اجلدري. عبارة عن 
أخذ بعض املواد املعدية من جلد الشخص 
املــصــاب بــاجلــدري ووضــعــهــا يف خــدوش 
سطحية بــذراع الشخص املــراد حتصينه. 
وقد اعتمدت هذه الطريقة يف أوروبا بعد 
فترة من الرفض. ثم انتشرت هذه الطريقة 
استخدم   1796 عام  كله.ويف  العالم  يف 

جدري  جينر«  »إدوارد  الفرنسي  الطبيب 
اجلدري،  األشخاص ضد  لتحصني  البقر 
مما ساعد يف تشكيل مناعة داخل اجلسم. 
والدراسات  األبحاث  أمــام  الطريق  ومهد 
الكتشاف لقاح ضد اجلدري مما أدى إلى 
انخفاض كبير بالتدريج يف حاالت اإلصابة. 
عام 1977  للجدري  حالة  آخر  وسجلت 
منظمة  أعلنت   1980 ويف  الصومال  يف 
الصحة العاملية انتهاء مرض اجلدري من 

العالم وانتصار البشر عليه.

ـ الكوليرا
ضرب وباء الكوليرا العالم عدة مرات منذ 
نهر  دلتا  من  بداية  عشر  التاسع  القرن 
الغاجن بالهند، وحصد أرواح املاليني حول 
العالم. يف كل األوبئة واجلوائح التي ذُكرت 
هما  التعامل  يف  مشتركني  عاملني  نــرى 
عزل املصابني وعزل املناطق التي يتفشى 
 Getty( بها املرض أو قطع التواصل معها
Images( أُنتج لقاح الكوليرا عام 1885 
على  يقِض  لــم  اللقاح  اســتــخــدام  أن  إال 
املرض واستمر الكوليرا يف الظهور وحصد 
بلدان متفرقة. وتعتبر منظمة  األرواح يف 
الصحة العاملية أن موجة التفشي السابعة 
للمرض التي بدأت عام 1961 يف جنوب 
آسيا، ال تزال مستمرة حتى اآلن. وتشير 
بيانات املنظمة إلى وفاة نحو 3 آالف طفل 
يف اليمن بسبب الكوليرا منذ عام 2016. 
وطبقاً إلحصائيات منظمة الصحة العاملية 
مليون   1.3 سنوياً  الكوليرا  وباء  ُيصيب 
إلى 4 ماليني شخص ويتسبب مبقتل 21 

ألفاً إلى 143 ألفاً. وينتشر الكوليرا أكثر 
سكانها  يعاني  التي  واألماكن  البلدان  يف 
من سوء التغذية أو األماكن الفقيرة التي 
وميكن  واملــيــاه.  األغذية  تلوث  من  تعاني 
لهم  املعيشية  الظروف  بتحسني  مواجهته 

ورفع جودة اخلدمات الصحية.

اإلنفلونزا اإلسبانية
العشرين  الــقــرن  ــة يف  ــئ األوب أشــهــر  مــن 
ــأرواح. ظــهــرت عام  ــ وأكــثــرهــا حــصــداً ل
األولى  العاملية  أواخر احلرب  1918 يف 
لتضيف إلى العالم معاناة جديدة إضافة 
إلى معاناته ويالت احلرب. تفترض بعض 
وانتقاله  بالصني  املرض  نشوء  النظريات 
منها إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، إال أنه 
تظهر  ولــم  ذلــك.  على  دليل  أي  يوجد  ال 
إسبانيا  يف  بالوباء  اإلصابة  حاالت  أولى 
بل ظهرت يف الواليات املتحدة أوائل عام 
1918 ثم يف أوروبا، إال أن الرقابة على 
تقارير  نشر  كانت متنع  آنذاك  الصحافة 
تثبيط  لعدم  الــوبــاء  انتشار  عن  تتحدث 
الصحافة  وكانت  للجنود.  املعنوية  الــروح 
اإلســبــانــيــة أول مــن حتـــدث عــن الــوبــاء 
دولــة  باعتبارها   1918 مــايــو/أيــار  يف 
حافظت على مبدأ احلياد خالل احلرب 
على  اإلسبانية  باإلنفلونزا  ُسمي  ولذلك 
مئات  حينها  قتل  قد  كان  أنه  من  الرغم 
اآلالف يف دول أخرى.لم يهتم العالم كثيراً 
يف  أخرى  بأمور  انشغالهم  بسبب  بالوباء 
أعقاب احلرب فضالً عن تضرر املنشآت 
الصحية ووفاة آالف األطباء يف احلرب.

 50 أرواح  اإلسبانية  اإلنفلونزا  حصدت 
العالم  حــول  األقـــل  على  شخص  مليون 
وأصابت نحو نصف مليار إنسان وساعد 
املصابني  اجلنود  عــودة  أكثر  انتشاره  يف 
وقراهم.  مدنهم  إلى  احلــرب  من  بالوباء 
وكانت معدالت الوفاة يف إفريقيا واألماكن 
الفقيرة أعلى من األماكن الغنية التي تتوفر 
عكس  مناسبة.وعلى  صحية  رعاية  بها 
أنواع اإلنفلونزا األخرى متيزت اإلنفلونزا 
اإلسبانية بقدرتها على إحداث مضاعفات 
مميتة فيمن أعمارهم أقل من 45 سنة. 
من   99% أن  إلــى  اإلحصائيات  وتشير 
الوفيات كانت يف أشخاص أعمارهم أقل 
الوفيات  نصف  من  وأكثر  سنة،   65 من 
العمرية ما بني 20- كانت يف املجموعة 
للوفاة  الرئيسي  السبب  وكــان  سنة.   40
هو االختناق نتيجة نزيف رئوي أو التهاب 
رئوي ثانوي. ويرى البعض أن سبب املناعة 
لدى كبار السن ضد اإلنفلونزا اإلسبانية 
يعود إلى تعرضهم لإلنفلونزا الروسية عام 
ضد  جزئية  مناعة  أكسبهم  مما   1889

الفيروس.

إنفلونزا اخلنازير
ظهر وباء إنفلونزا اخلنازير يف املكسيك يف 
مــارس/آذار 2009 لدى أشخاص يعملون 
يف مزارع لتربية اخلنازير بعد حدوث طفرة 
من  االنتقال  مــن  مكنته  للفيروس  جينية 
اخلنازير إلى اإلنسان وبني البشر.ظهر وباء 
االلتهاب الرئوي الال منطي احلاد )سارس(، 
التنفسية  باملتالزمة  أيضاً  علمياً  املعروف 

احلاّدة، يف نوفمبر/تشرين الثاني 2002 يف 
مدينة فوشان مبقاطعة غواجندونغ جنوبي 
الــدراســات  بعض  وتــقــول   )AFP( الصني 
اإلنفلونزا  جلائحة  املسبب  الفيروس  إن 
اخلنازير  أصــاب   1918 عــام  اإلسبانية 
أيضاً ثم حتور بعد ذلك وانتقل مرة أخرى 
من اخلنازير إلى اإلنسان.ويف يونيو/حزيران 
2009 أعلنت منظمة الصحة العاملية أن 
الوباء أصبح جائحة بعد تفشيه يف العديد 
من الدول حول العالم وحصده أرواح اآلالف. 
كما حذرت من أن التحور السريع للفيروس 
اكتشاف  من  وُيصعب  خطورة  أكثر  يجعله 
لقاح مضاد له.ويف 2010 قدرت منظمة 
الصحة العاملية الوفيات الناجتة عن اإلصابة 
بالفيروس بـ18.500 شخص حول العالم. 
بينما قالت دراسة ُنشرت عام 2012 إن 
بني  تــتــراوح  للوفيات  احلقيقية  ــداد  األعــ
151 ألفاً و575 ألفاً. واجه العالم جائحة 
نفسها  الوقاية  بطرق  اخلنازير  إنفلونزا 
التي يجري احلديث عنها اليوم للوقاية من 
فيروس كورونا املستجد، مثل العزل والتباعد 
االجتماعي وما إلى ذلك. والحقاً ُصنع لقاح 

للمرض وأُعلن عن احتوائه.

ـ فيروس إيبوال
ظهر فيروس إيبوال أول مرة عام 1976 
جــمــهــوريــة  ويف  ــودان،  ــســ ــ ال وتــفــشــى يف 
الكونغو )زائير سابقاً( يف قرية تقع على 
مقربة من نهر إيبوال الذي اكتسب املرض 
اسمه منها. وُيرجح أن يكون اخلفاش آكل 
الثمار هو مصدر الفيروس غير أن بعض 
والشمبانزي  الغوريال  مثل  القردة  أنــواع 
لإلنسان.  األســاســي  الفيروس  ناقل  هو 
وارتــفــاع  فتكه  بــشــدة  الــفــيــروس  ويتسم 
معدل الوفيات لدى املصابني به إذ تصل 
إلى نحو %50. ويف عام 2014 تفشى 
وانتقل  غينيا  أخــرى يف  مــرة  إيبوال  وبــاء 
حتى  ووصل  إفريقية  دول  عدة  إلى  منها 
واحد  مسافر  بواسطة  املتحدة  الواليات 
من  أكثر  أرواح  الفيروس  وحصد  فقط. 
وأصـــاب حــوالــي 27  ألــف شخص   11
يوجد حتى  إفريقيا. وال  ألف شخص يف 
إيبوال  لفيروس  بــه  ُمــرخــص  عــالج  اآلن 
الطبية  الرعاية  ولكن ُيحرص على توفير 
تعزز  أدويــة  وتقدمي  للمصابني  املناسبة 

كفاءة اجلهاز املناعي.
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املنوعة

احتشـــد آالف الزوار أمام ســـور 
إعـــادة  بعـــد  العظيـــم،  الصـــني 
افتتاحـــه  املحليـــة  الســـلطات 
واإلعالن عن الدخـــول املجاني.
وعلـــى الرغـــم مـــن رغم تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا، إال أن ذلك لم 
مينع عشـــرات آالف السياح من 
االحتشـــاد أمـــام ســـور الصـــني 
العظيـــم، بعـــد إعادة الســـلطات 
واإلعـــالن  افتتاحـــه  املحليـــة 
عـــن الدخـــول املجانـــي للموقـــع 
الســـياحي ذي املناظـــر اخلالبة.
العظيـــم  الصـــني  ســـور  وكان 
شـــرق  يف  انهـــوى  مبقاطعـــة 
الصـــني املعروف برابـــع عجائب 
الدنيـــا، وأحـــد مواقـــع التـــراث 
العاملي، قد أغلـــق أبوابه يف 25 

ينايـــر املاضي مع تصاعـــد وباء 
فيـــروس كورونـــا يف الصـــني.

شـــهر،  مـــن  أقـــل  بعـــد  لكـــن 
فبرايـــر،   21 يف  وبالتحديـــد 
الســـياحي  املوقـــع  إدارة  بـــدأت 
الترحيـــب بالـــزوار مـــرة أخرى، 
لكنها خفضت عدد األشـــخاص 
عـــن  بالدخـــول  لهـــم  املســـموح 

طريق تقليل عدد الـــزوار املعتاد 
إلـــى  زائـــر  ألـــف   50 البالـــغ 
20 ألـــف زائر.وأعلن مســـؤولو 
جميـــع  أن  هوانغشـــان  مدينـــة 
زيـــارة  انهـــوى ميكنهـــم  ســـكان 
املواقـــع الســـياحية مجانا خالل 
الفتـــرة مـــن 1 إلـــى 14 أبريل. 
وأعلنـــت الصني، أمـــس االثنني، 

عـــن تســـجيل 39 حالـــة إصابة 
جديـــدة مؤكدة بفيـــروس كورونا 
باســـتثناء  كلهـــا  األحـــد،  يـــوم 
حالة واحـــدة واردة مـــن اخلارج 
وتأتي األرقـــام اجلديدة ارتفاعا 
مـــن 30 حالـــة يوم الســـبت، يف 
الوقـــت الـــذي ارتفـــع فيـــه عدد 
احلـــاالت التـــي لم تظهـــر عليها 
أعراض.وقالـــت جلنـــة الصحـــة 
الوطنية يف بيـــان إنه مت التعرف 
على 78 حالـــة جديدة لم تظهر 
عليها أعـــراض فيـــروس كورونا 
بنهايـــة يـــوم األحـــد، مقابل 47 

حالـــة يوم الســـبت.
اجلديـــدة  البيانـــات  وأظهـــرت 
تســـجيل حالـــة وفـــاة واحدة يف 
اخلامس مـــن ابريل يف الصني..

إعادة افتتاح سور الصني العظيم 

بعد حياة زوجية الكثر من نصف قرن ميوتان بفارق دقائق

جنمة شهيرة تتبرع مبليون دوالر بعد إصابتها بكورونا

السابع من ابريل التاريخ املفترى عليها

تـــويف زوجـــان يف الواليـــات املتحـــدة يف يـــوم 
واحـــد، بعدما عاشـــا معـــا 51 عامـــا، وذلك 
مـــن جـــراء مضاعفـــات اإلصابـــة بفيـــروس 
كورونـــا التاجي.وأعلـــن االبـــن، بـــودي بيكر، 
أن والـــده، ســـتيوارت بيكر، البالـــغ من العمر 
74 عامـــا، ووالدته أريـــان بيكر، التي ناهزت 
72 عامـــا، توفيـــا يـــوم 29 مـــارس املاضي، 
بفـــارق 6 دقائـــق بـــني الواحد واآلخـــر. وقال 
بيكـــر االبن يف مقابلة تلفزيونية: »كان والداي 
شـــخصني رائعني، وقد أثـــرا يف حياتي وحياة 
اآلخرين، ولأســـف فقدناهمـــا يف يوم واحد، 
بفـــارق دقائـــق«. وأشـــار االبن إلـــى أن والديه 
كانـــا يتمتعان بصحة جيـــدة، إال أنهما أصيبا 
فجأة الشـــهر املاضي بالتهـــاب رئوي خفيف، 
وفق تشـــخيص الطبيـــب. وروى أن حالتيهما 

ســـاءتا يف وقت الحق، فذهبا إلى املستشفى، 
حيث اســـتبقى األطباء األب، الذي كان يعاني 
أيضا من الربو، يف املستشـــفى، فيما أرســـلوا 
والدته إلى املنزل.وبعـــد فحص األب، تأكدت 
إصابتـــه بالفيـــروس التاجي، وأبلـــغ الطبيب 
االبـــن بـــأن العـــدوى لـــم تتـــرك لوالـــده أي 

فرصـــة. وإثـــر ذلك، قـــرر األبناء عـــدم إبالغ 
األم بهـــذه النتيجـــة، وحتســـبا ألي طـــارئ، 
قـــرروا إدخالهـــا إلى املستشـــفى، ومن هناك 
بعـــد 45 دقيقـــة جاءتهم األنباء بـــأن الوالدة 
هـــي األخـــرى يف حالـــة خطيـــرة. وبالنهاية، 
قـــرر األبناء فصل والديهم عـــن األجهزة التي 
حتافظ علـــى الوظائـــف احليوية، وســـمحوا 
لهمـــا باملوت بشـــكل طبيعي، ولكـــن ُطلب من 
موظفي املستشـــفى عدم تفريقهمـــا. وحتتل 
الواليـــات املتحـــدة املرتبـــة األولـــى يف العالم 
يف عـــدد حـــاالت اإلصابـــة املســـجلة لعدوى 
الفيـــروس التاجـــي، وجتاوز الرقـــم اآلن أكثر 
مـــن 335 ألفا، فيما تويف 9500 شـــخص، 

ومت عـــالج أكثر مـــن 17 ألفا.

قالت النجمـــة األمريكية، بينـــك، إنها قضت 
أســـبوعني مـــن العزلـــة يف احلجـــر، صحبـــة 
ابنهـــا البالـــغ من العمر 3 ســـنوات، بعد تأكد 
إصابتهمـــا بفيـــروس كورونـــا، مؤكـــدة علـــى 
أنهما شـــفيا اآلن. وأضافـــت بينك يف تغريدة 
علـــى صفحتها الرســـمية يف موقـــع التواصل 
االجتماعـــي »تويتر« أمس اجلمعة: »شـــعرت 
أننـــي محظوظة ألن طبيبي متكـــن من إجراء 
اختبـــار لنا.. إنها مهزلة مطلقة، ألن حكومتنا 
فشـــلت يف جعـــل االختبـــارات متاحـــة علـــى 

نطاق أوسع«.وشـــددت على ضـــرورة أن تكون 
االختبـــارات متاحـــة للجميـــع أكثـــر »حلماية 
أطفالنا وعائالتنـــا وأصدقائنا ومجتمعاتنا«.
وقالـــت النجمـــة األمريكيـــة، الفائـــزة بجائزة 
غرامـــي 3 مرات، إنها تبرعـــت مبليون دوالر، 
500 ألـــف دوالر لكل من صنـــدوق الطوارئ 
مبستشـــفى جامعـــة تيمبـــل، وصنـــدوق أزمة 
الطـــوارئ يف مدينـــة لوس أجنلـــس، من أجل 

مكافحـــة الوباء.
وغـــردت: »شـــكرا جلميـــع املتخصصـــني يف 

الرعايـــة الصحية لدينـــا وجلميع العاملني يف 
العالـــم الذين يعملون بجـــد حلماية أحبائنا«.
وبحســـب بيانـــات جامعـــة »جونـــز هوبكنـــز« 
جتاوز عـــدد املصابـــني بكورونـــا يف الواليات 
املتحدة الــــ 270 ألف مصاب، فيما بلغ عدد 

الوفيات 7406 أشـــخاص.
وباالســـتناد إلـــى أرقـــام البيـــت األبيض، من 
املتوقع أن يودي فيروس كورونا »كوفيد19-« 
بحيـــاة ما بني 100 و240 ألف شـــخص يف 

املتحدة. الواليات 

أملانيـــا  يف  كونســـتانس  أصبحـــت 
وكروزلينجـــن يف سويســـرا مدينتني 
يفصـــل بينهمـــا هـــذه األيام شـــريط 
عشـــبي وحاجـــزان حدوديـــان بعدما 
أغلقـــت الدولتان حدودهمـــا إلبطاء 

كورونا. فيـــروس  انتشـــار 
بحيـــرة  شـــاطئ  علـــى  متنـــزه  ويف 
علـــى  الســـكان  اعتـــاد  كونســـتانس 
والسويســـري  األملانـــي  اجلانبـــني 
التحـــرك بحريـــة عبـــر خـــط غيـــر 
مرئـــي يفصل بني الدولتـــني لكن كل 
شـــيء تغير. أصبح معظـــم األملان ال 
يســـتطيعون الذهـــاب إلى سويســـرا 
ومعظـــم السويســـريني ممنوعني من 

دخـــول أملانيـــا.
ويـــوم أمـــس األحـــد تشـــبث األحبة 
واإلخوة واألخـــوات واآلباء وأطفالهم 
باحلاجـــز  القدامـــى  واألصدقـــاء 
الشـــمس  أشـــعة  حتـــت  املعدنـــي 
الســـاطعة واقتربوا مبـــا يكفي لقول 

”أحبـــك“ لكـــن دون تالمـــس.
وقال جان-بيير فالتر وهو سويسري 
قاد ســـيارته ملدة ســـاعة مـــن زوريخ 
لرؤيـــة رفيقته األملانيـــة مايا بوليتش 
”هـــذه فرصتنـــا الوحيـــدة للوقـــوف 
متقابلني، وجها لوجه. نستطيع على 

األقل أن نتحـــدث معا“
وعلى مدى أسابيع تبادال االتصاالت 
الهاتفيـــة أو حتدثـــا عبـــر خاصيـــة 
فيـــس تـــامي لكـــن األليـــاف الضوئية 

ليســـت بديال عـــن اللحـــم والدم.

وقالـــت بوليتش التي قادت الســـيارة 
ملدة ســـاعتني ونصف الساعة قادمة 
مـــن ناحيـــة هايدلبـــرج ”عنـــد نقطة 
مـــا، حتتـــاج إلى رؤيـــة اآلخـــر وجها 
لوجـــه. هـــذا وضع صعـــب لكن أعلم 

أنـــه ســـيتغير يوما ما“
وأصبحـــت املنطقـــة خاليـــة بســـبب 
طريقـــا  وتشـــمل  كورونـــا  فيـــروس 
كان  الشـــائكة  باألســـالك  مســـيجا 
يفصل سويســـرا وأملانيا أثناء احلرب 
العاملية الثانية ومتت إزالته قبل زمن 

يل طو
وأصبـــح احلاجـــزان نقطـــة التقـــاء 
ألشـــخاص فرق بينهم الوبـــاء ورمزا 
لعرقلـــة تنقل األوروبيـــني بحرية إلى 
حيـــث يشـــاءون. وسويســـرا ليســـت 
عضـــوا يف االحتـــاد األوروبـــي لكـــن 
هناك اتفاقات تســـمح للسويسريني 
ومواطنـــي التكتل األوروبي بالســـفر 
دون قيود تذكـــر يف األوقات العادية.

وحاليـــا ال يســـتطيع العبـــور ذهابـــا 
يف  يعملـــون  مـــن  ســـوى  وإيابـــا 
أراضـــي الدولـــة األخرى مـــن األملان 
والسويســـريني أما بالنسبة لآلخرين 

فاألمـــر محظـــور.
وأقيـــم احلاجـــز يف منتصـــف مارس 

واحدة. طبقـــة  من 
وهـــذا األســـبوع أضـــاف املســـؤولون 
طبقـــة أخـــرى إذ كان النـــاس ينقلون 
اجلعـــة ويلعبـــون الـــورق ويتبادلـــون 

عبره. القبـــل 

يف مثـــل هـــذا اليـــوم 7 ابريل من 
العام 1976 شـــهدت ليبيا ثورة 
الطـــالب التـــي طاملـــا تعرضـــت 
قبـــل  مـــن  واإلفتـــراء  للتشـــويه 
املعارضة وخاصة قوى اإلســـالم 
السياســـي التـــي كشـــف النظام 
الســـابق نهجها التأمـــرى مبكرا.
وكانـــت عائلـــة الزعيـــم الراحـــل 
القـــذايف  دعـــت  يف  معمـــر 
العيـــان  شـــهود   2018 أبريـــل 
عـــن احـــداث ثـــورة الطـــالب يف 
السابع من شـــهر ابريل 1976م 

مـــن “شـــرفاء الوطـــن” لـــإلدالء 
لقشـــع  التاريخيـــة  بشـــهاداتهم 
ظالم وضبابيـــة عواصف الكذب 
والتزويـــر والبهتـــان حـــول هـــذا 
احلدث، مذكـــرة يف نفس الوقت 
احلدث.وقالـــت  هـــذا  بأهميـــة 
العائلة  أن “احرار الشعب الليبي 
يحيون هذا اليـــوم ذكرى احلدث 
الطالبـــي االبرز الذي جتســـدت 
فيه ثـــورة طالبية بيضـــاء قادها 
نـــداء الشـــهيد  الطـــالب غـــداة 
اجلامعـــات  بتحريـــر  الصائـــم 

اليمـــني  مـــن  العلميـــة  واملراكـــز 
الرجعي املتعفن وارباب األحزاب 
وبقايـــا اذناب االســـتعمار، وذلك 
بعيـــد خطـــاب ســـلوق التاريخي 
ابريـــل 1976م”.وأكـــدت  يف 5 
أن احلدث  لم يكن دموياً ســـحل 
فيه الطـــالب واعدموا يف احلرم 
اجلامعي كمـــا يســـوق املرجفون 
والكذبة ولم يكن عمالً عســـكريا 
أحـــال اجلامعـــات الـــى حطـــام، 
الفتة إلى أنـــه كان نقلة حضارية 
طالتها أيادي املبطلون وخفافيش 

والتزويـــر. بالتدليـــس  الظـــالم 
اليـــه  آلـــت  مـــا  ان  وأوضحـــت 
جامعاتنـــا اليوم خاصـــة وبالدنا 
عامـــة خير شـــاهد علـــى أهمية 
بـــل وحتمية الســـابع مـــن ابريل، 
مؤكدة أنـــه لم يقرب مـــن اعالن 
اجلماهيريـــة فحســـب بـــل  كان 
اخر عصر الفوضـــى والغوغائية 
ردحـــاً مـــن الزمـــان تنامـــت فيه 
مســـيرة التحـــول وازدهـــرت فيه 
احلركة العلميـــة والطالبية حتى 

جـــاءت “نكبـــة فبراير..

بعد أن عاشـــت أســـابيع يف رعب 
بفيـــروس  تصـــاب  أن  خشـــية 
استســـلمت  املســـتجد،  كورونـــا 
ســـيدة هندية عمرهـــا 60 عاما 
االنتحـــار،  واختـــارت  ملخاوفهـــا 
حســـبما أفادت الشرطة املحلية.

بإقليـــم  فاجـــوارا  مدينـــة  ففـــي 
البنجـــاب شـــمالي الهنـــد، قالت 
كاور  ســـانتوش  إن  الشـــرطة 
انتحـــرت بتنـــاول مبيد حشـــري، 
ألـــم يف  مـــن  اشـــتكت  أن  بعـــد 
احلنجرة. وقالت عائلة الســـيدة 
يف تصريحـــات نقلتهـــا صحيفة 
»ديـــكان هيرالـــد« الهنديـــة، إنها 

قـــد  تكـــون  أن  تخشـــى  كانـــت 
أصيبـــت بفيـــروس كورونـــا.

ورغـــم أن األطبـــاء أخبروها أنها 
كانـــت ســـليمة متاما، بـــل عانت 
فقـــط مـــن التهـــاب بســـيط يف 
احلنجـــرة، فإنهـــا لـــم تتمكن من 
وفقـــا  اخلـــوف،  مـــن  اإلفـــالت 
أقربـــاء  أحـــد  وأكـــد  للعائلـــة. 
ســـانتوش إنهـــا كانت تخشـــى أن 
تنقل العـــدوى ألبنائهـــا، فقررت 
االنتحـــار بتنـــاول حبـــوب املبيد 
احلشـــري »ســـيلفوس« شـــديدة 
فلقيـــت  حجرتهـــا،  الســـمية يف 

قليل. بعـــد  مصرعهـــا 

تقارير عن شفاء توم هانكس وزوجته 

بني املانيا وسويسرا تفرق االحبة
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الثقافية 

عرفـــت بنغازي انتشـــار الطـــرق الصوفية 
منـــذ العهـــد العثمانـــي وذلـــك مع انتشـــار 
هـــذه الطرق يف شـــمال افريقيـــة وكان من 
أبرز الطرق التي شـــهدت انتشـــارا يف دول 
املغرب العربي الطريقة الشـــاذلية املنسوبة 
للمتصـــوف الكبير أبي احلســـن الشـــاذلي 

ومنهـــا تفرعت باقـــي الطرق ..
كان للزوايـــا الصوفية دور كبير يف حتفيظ 
القـــرآن للطلبة من خـــالل اخللوات التابعة 
لهـــا .. وكذلـــك تدريـــس العلوم الشـــرعية 
والفقـــه إضافة لقيـــام هـــذه الزوايا بجمع 
املريديـــن يف حلقـــات أذكار يقـــرأون فيهـــا 
بالطريقـــة  اخلاصـــة  واألحـــزاب  األوراد 

التابعـــني لها ..
ويســـتخدم أهـــل الصوفية الدفـــوف والباز 
واملزمـــار اثنـــاء تأديـــة القصائـــد الدينيـــة 
واملوشـــحات األمـــر الذي ينكره الســـلفيون 

اتبـــاع املذهـــب الوهابي .
ومـــا يهمنا يف هـــذا املوضوع هـــو احلديث 
عـــن الطـــرق الصوفية واألوليـــاء يف مدينة 
بنعـــازي كظاهرة دينية انتشـــرت منذ أكثر 
مـــن 500 عـــام ســـواء اختلفنـــا معهـــا أو 

.. اتفقنا 
األولياء واألضرحة :

أهل هـــذه املدينة متدينون بطبيعتهم لذلك 
تنتشـــر املســـاجد والزوايـــا واألضرحة يف 
أنحاء املدينة ومن أهم املســـاجد القدمية :

) اجلامـــع العتيـــق ــ جامع رشـــيد باشـــا ــ 
ــــ جامع  ــــ جامـــع املدنيةـ  جامـــع احلـــدادةـ 
الـــدراوي ـــــ جامـــع الوحيشـــي ـــــ جامـــع 
الشـــويخات ــ جامع دربي ــ جامع بوغولة ــ 
ـ جامع رخيص  ـ جامع بالةـ  جامـــع بالروينـ 
ــ جامـــع السنوســـية ــ جامع املســـطاري (

كما أن جلهـــم يتصفون بالطيبـــة ويبجلون 
تنتشـــر  الذيـــن  الصاحلـــني  األوليـــاء 
أضرحتهم يف املقابر واملســـاجد والشـــوارع 
وتطلق اســـماء األولياء على معظم محالت 
مدينـــة بنغازي وشـــوارعها ) محلة ســـيدي 
حســـني ــ محلة ســـيدي خريبيـــش ــ محلة 
سيدي سالم ــ محلة ســـيدي داوود ــ محلة 
ســـيدي الشـــريف ــ ــ محلة سيدي باخلير 
ـــــ محلة ســـيدي غريبيل ــ شـــارع ســـيدي 
ـ شـــارع سيدي  ـ شـــارع بن عيسىـ  ســـعيدـ 

علي الوحيشـــي (
وتطلـــق اســـماء األولياء أيضـــا على املقابر 

املدفونني بهـــا وهي :
) مقبرة ســـيدي خريبيش ــ مقبرة ســـيدي 
ــــ مقبرة  ــــ مقبـــرة ســـيدي عبيدـ  الشـــابيـ 
ســـيدي داوود ــ مقبرة ســـيدي حســـني ( .

ومـــن أشـــهر املقابـــر يف املدينـــة مقبـــرة 
اخريبيش التي كانت تقع مقابلة للشـــاطيء 
وتتوســـطها املنـــارة التي بناهـــا اإليطاليون 
عـــام 1936 ) منارة اخريبيش (وســـميت 
بهذا اإلســـم نســـبة إلى ســـيدي اخريبيش 
) جـــد عائلة جنـــم ( وكان ضريحه موجودا 
بهـــا .. كما كان يوجد بهـــذه املقبرة ضريح 
الولـــي الصالح ســـيدي غازي وهـــو الرجل 
الصالـــح الـــذي جـــاء من املغـــرب األقصى 
إلـــى هذه املدينـــة وتويف ودفـــن بها فأطلق 
اســـمه على املدينة وفقا للروايات الشعبية 
.. وكان يوجـــد بهـــا أيضـــا ضريـــح الولـــي 

ســـيدي جمعة ..
ومـــن األولياء الصاحلـــني يف مدينة بنغازي 
ســـيدي مؤمن املوجود ضريحه بشـــارع بن 
شـــتوان وهو شـــيخ عالم من ) بر السودان 
( التقى به بعض ســـكان بنغازي يف موســـم 
احلـــج ودعـــوه للمجيء إلى بنغـــازي ) وفقا 
للرواية الشـــعبية ( وأقـــام يف ضيافة عائلة 
بن شـــتوان ..وكان قد تدخـــل لفض النزاع 
الذي حدث بســـبب تقســـيم حصص امللح 
.. وعندمـــا تويف دفن بشـــارع بن شـــتوان .

ويعتقـــد أهالي مدينة بنغـــازي من أجدادنا 
أن هـــذه املدينـــة ) ترابهـــا حامـــي ( ألنهـــا 
موطـــن للكثيـــر مـــن األوليـــاء الصاحلـــني 
الذين تنتشـــر أضرحتهم يف شوارع املدينة 
القدمية التـــي هدمت معاملهـــا اثناء العهد 
البائـــد .. ومالـــم تهدمـــه الســـلطات مـــن 
أضرحـــة ومقابـــر قـــام الســـلفيون بهدمه 
ونبشـــه بعـــد 17 فبراير وســـط الفوضى 

التـــي عمـــت البالد وانتشـــار الســـالح ..
اخريبيش .. الصابري .. اللثامة :

متتـــد هذه األحياء على طول الشـــاطيء .. 
ويشـــمل هـــذا اإلمتداد أكبر جتمـــع للزوايا 

الصوفيـــة يف املدينة حيث يضم :
ـ زاوية بوشحيمة  الزاوية الرفاعية البحريةـ 

ـــــ الزاويـــة العيســـاوية البحرية ـــــ الزاوية 
ــــ الزاوية العيســـاوية بشـــارع بالة  املدنيـــةـ 
ـ  ـــــ الزاوية العيســـاوية بشـــارع بن عيســـىـ 
ـ زاوية البهلول  الزاويـــة الرفاعية الصابريـ 
ـ  ــــ زاويـــة بالـــرزق العيســـاويةـ  العيســـاويةـ 
زاوية الشـــيخ فـــرج الفيتوري العروســـية ــ 
زاوية يوســـف الدنيني العروســـية ـــــ زاوية 
محمـــود بالناصر العروســـية .. كما تقع يف 
شـــارع قصـــر حمـــد الزاوية السنوســـية .. 
ويف منطقـــة البركـــة توجد زاويـــة الطريقة 
القادريـــة .. وانتشـــرت بعـــد هـــذه الطرق 
الطريقة التيجانية املنســـوبة للشيخ أحمد 

. التيجاني 
الزاوية العيساوية البحرية :

هـــي أقـــدم الزوايـــا العيســـاوية يف املدينة 
وكانـــت تقع عنـــد شـــاطيء البحـــر بجوار 
مقبـــرة ) خريبيش ( وقد أسســـها الشـــيخ 
ســـليمان بومدين .. واشـــتهرت باملنشدين 
ذوي األصـــوات اجلميلة يف أداء القصائد..

الزاوية الرفاعية البحرية :
بناها أحمـــد الطبجي على نفقته اخلاصة 
عـــام 1850 ) وفقـــا ملـــا ورد يف كتـــاب 
روفيـــري  لـــأب  الكرونولوجـــي  التاريـــخ 
وترجمه د . ابراهيـــم املهدوي ( وتولى بعد 

ذلـــك علي القرقـــوري صيانتهـــا وترميمها 
.. وكانـــت الزاويـــة األم للطريقـــة الرفاعية 
ودفن بها الشـــيخ أحمد الطبجي والشـــيخ 

) املســـكني(..
الزاوية العروسية ) زاوية بوشحيمة ( :

الســـيد يوســـف بوشـــحيمة عـــام  بناهـــا 
1850 ) وفقـــا ملـــا ذكر يف نفـــس املصدر 
الســـابق ( وتقع يف شـــارع ) العنيـــزات ( ..

املولد النبوي .. احتفاالت وبهجة :
ارتبطت مناســـبة اإلحتفال بذكـــرى املولد 
النبوي الشـــريف يف مدينة بنغازي بالزوايا 
العروســـية  الزاويـــة  وأبرزهـــا  الصوفيـــة 
والزاوية العيســـاوية والزاويـــة الرفاعية .. 
حيث تبـــدأ الزوايـــا يف قراءة ســـيرة املولد 
ويســـمى ب ) البغدادي ( .. ويتجمع أهالي 
املنطقـــة مبتهجني يـــرددون مع املنشـــدين 

بأصـــوات مختلطـــة لأطفـــال والكبار :
) يـــا آمنة بشـــراك .. ســـبحان من أعطاك 

.. بحملـــك ملحمد رب الســـماء هناك (
تـــوزع احللـــوى  .. ومـــع فرحـــة الصغـــار 
واملشـــروب  املولـــد  مبناســـبة  اخلاصـــة 
املخلـــوط مباء الزهـــر الـــذي يضفي عليه 
نكهة مميزة .. ويكتســـي املـــكان بغطاء من 
البهجـــة التي يحســـها الكبـــار والصغار .. 

وتبتهـــج النســـوة يف البيوت وهن يســـتمعن 
إلـــى القصائـــد واملدائـــح النبوية ..

يف يوم املولد يخـــرج اتباع الزوايا الصوفية 
الدفـــوف  املدينـــة حاملـــني  إلـــى شـــوارع 
واألعـــالم مرددين القصائد الدينية املعبرة 
عـــن محبـــة رســـول األمـــة اإلســـالمية ) 
صلـــى اهلل عليـــه وســـلم ( .. ويتردد صدى 
أصواتهـــم يف أحيـــاء املدينة كأنـــه قادم من 
زمـــن األجـــداد املحتفلني بذكـــرى املولد ..

ميدان البلدية :
اشـــتهر هـــذا امليـــدان يف مدينـــة بنغازي 
يـــوم  فيـــه  الصوفيـــة  الزوايـــا  باجتمـــاع 
يف  ميـــدان  أقـــدم  ويعتبـــر   .. املولـــد 
املدينـــة .. يقـــع فيه اجلامـــع العتيق وهو 
أيضـــا أقـــدم جوامع بنغـــازي .. وميتليء 
مـــن  باملنشـــدين  املولـــد  يـــوم  امليـــدان 
اتبـــاع الزوايـــا الصوفيـــة وســـكان احلي 
الذيـــن يتقاطرون من الشـــوارع املجاورة 
الســـعيدة  املناســـبة  هـــذه  حلضـــور 
..وكانـــت هـــذه العـــادة الســـنوية لتجمع 
الزوايـــا الصوفية يف ميـــدان البلدية قد 
بـــدأت منـــذ العهـــد العثماني واســـتمرت 
حتـــى ســـنوات الســـبعينيات مـــن القرن 

املاضـــي ..

بنغازي مدينة األضرحة والزوايا ..

العنزيي محمد   
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رياضه

ـــ االسبوع الليبي ــ 
انضم جنم الكرة الليبية السابق، طارق 
علي  بن  أحمد  الليبي  الــدولــي  أقترب 
للعودة إلي الدوري اإليطالي لكرة القدم 
كروتوني  فريقه  بوابة  من  آ(  )السيريا 
يف  الثاني  املــركــز  حالياً  يحتل  والـــذي 
دوري الدرجة الثانية اإليطالي ) السيريا 
بي ( برصيد 49 نقطة وذلك بعد مرور 

ثمانية وعشرين جولة .
استحالة  فيه  تبدو  الــذي  الــوقــت  ويف 
استكمال باقي مباريات املسابقة بسبب 
تقارير  عدة  هناك  فأن  كورونا  جائحة 
اإليطالي يف طريقه  االحتــاد  بأن  تكون 
من  فقط  فريقان  بصعود  قــرار  التخاذ 
السيريا بي وهما بينفينتو صاحب املركز 
الثاني  املركز  صاحب  وكروتوني  األول 

إلي السيريا آ .
وحتي لو قرر االحتاد اإليطالي استئناف 
املسابقة فأن زمالء بن علي قادرين على 

التأهل والعودة مجددا إلي الكالتشيو .
صاحب  علي  بن  الليبي  الدولي  وتألق 
28عاماً مع كروتوني الذي أنتقل إليه يف 
يونيو 2018حيث سجل سبعة أهدافه 
الثاني  املركز  ساهمت بوضع فريقه يف 

يف املسابقة .
ويعد بن علي أول العب يف تاريخ ليبيا 
ذلك  وكــان  الكالتشيو  يف  هدفاً  يسجل 
سجل  حني   2017-2016 موسم  يف 
نابولي  أمام  السابق بيسكارا  مع فريقه 
بالتعادل  انتهت  والتي  التي  املباراة  يف 

بهدفني لكل فريق .
مشواره  بــدأ  قــد  علي  بــن  أحمد  ــان  وك
الــشــبــاب يف  ــكــروي يف صــفــوف فئة  ال
قبل  اإلجنليزي،  سيتي  مانشستر  نادي 
االنتقال يف عام 2011 معاراً إلى فريق 
إيطاليا  يف  ولعب  اإلجنليزي  روتشيدل 
بيسكارا، قبل  و  وباليرمو  بريشيا  لفرق 

أن يوقع مع كروتوني يف عام 2018.

ـــ االسبوع الليبي ــ 
الهوني  حــمــدو  الليبي  ــي  ــدول ال سجل 
جناح فريق الترجي التونسي لكرة القدم 
لعب  أن  بعد  املــوســم  هــذا  أهـــداف   8
20مباراة منها 11 يف الــدوري و7 يف 
دوري أبطال أفريقيا ومباراتني يف كأس 

العالم لأندية 2019 يف قطر .
و  ليبي  أول العــب  بــات  الــذي  والهوني 
عربي وأفريقي يسجل هاتريك يف تاريخ 
كأس العالم لأندية ويفرض اسمه على 

لكبار  هــدف  الــيــوم  بــات  الكبار  الئحة 
الزمالك  غــرار  على  اإلفريقية  األندية 
أنــديــة عــديــدة يف  املــصــري كما تسعي 
النجم  بخدمات  للفوز  العربي  اخلليج 

الليبي .
ــق األهــلــي  ــري ــهــونــي جنـــم ف وأنـــضـــم ال
طرابلس السابق لفريق الترجي التونسي 
من  قادماً   2019 عــام  يناير  شهر  يف 
عقد  يف  البرتغالي  أفيس  ديسبورتيفو 

ميتد إلى غاية يونيو 2021 القادم .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
لتسخير  مستعد  أنــه  بنغازي  األهلي  نــادي  أعلن 
كافة إمكانياته والتعاون مع كافة اجلهات ملحاربة 

فيروس كورونا )كوفيد19-( .
صفحته  عبر  األربــعــاء  له  بيان  يف  األهلي  وقــال 
الرسمية وجه إلي اللجنة العليا ملكافحة وباء كورونا 
إمكانياته حتت  كافة  يضع  وجماهيره  النادي  بأن 
دون  يتواصل  العمل  بأن  وأضــاف  اللجنة  تصرف 
انقطاع من خالل جلان مت تشكليها لهذا الغرض 
يد  ومد  النداء  لتبيله  االستعداد  أهبة  على  وهي 
العون وهي رهن اإلشارة بكافة الوسائل املتوفرة .

ويعد نادي األهلي من األوائل األندية يف ليبيا الذي 
نظم حمالت توعوية حول مخاطر فيروس كورونا 
من خالل ننشر وتركيب الفتات توعوية وإرشادية 
على الطرق الرئيسية والشوارع احليوية يف مدينة 

بنغازي .

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
كليمنتي  خافيير  اإلســبــانــي  انتقد   
املدرب السابق ملنتخب ليبيا لكرة القدم 
مع  االسبانية  احلكومة  تعامل  طريقة 
فيروس كورونا الذي تسبب يف إصابة 

أكثر من 124 ألف حالة يف البالد .
نقلتها  تصريحات  يف  كليمنتي  وقــال 
صحيفة املاركا اإلسبانية : اإلجراءات 
انتشار  ملنع  احلكومة  اتخذتها  التي 
ضد  التحديد  وجه  املرض.على  هذا 
السكان  يجبر  الــذي  املنزلي  احلظر 
معظم  ووقــف  املــنــزل  يف  البقاء  على 
األنــشــطــة االقـــتـــصـــاديـــة بــاســتــثــنــاء 
سيئ  أمــر  وهــو  األســاســيــة  األنشطة 

للعديد من احلمقى«.
مقابلة  رأيت  :«لقد  كليمنتي  وأضــاف 
مع سياسي يقول ملاذا لم يشتروا أقنعة 
أو بدالت أو اختبارات أو أجهزة تنفس 

سهل  طويلة.  فترة  منذ  ذلك  إلى  وما 
جًدا. ال يوجد نقود. إذا لم يكن هناك 
السياسيني  نفاق من بعض  الكثير من 

.«
العمر 70  البالغ من  خافيير كليمنتي 
الليبي  املنتخب  درب  وأن  سبق  عاًما 
من 2013 إلي 2016 وقاد فرسان 
املتوسط للفوز بأول بطولة يف تاريخه 
للمحليني  أفريقيا  أمم  بطولة  وهــي 
2014 التي أقيمت يف جنوب أفريقيا 
يف  مــدرب  أفضل  لقب  خاللها  ــال  ون

البطولة.
وأيـــضـــا ســبــق لـــه تـــدريـــب املــنــتــخــب 
 1992 بني  سنوات  لـست  اإلسباني 
صربيا  منتخبي  درب  كما  و1998 
بلباو  أتليكو  فرق  ودرب  والكاميرون 
ــداد يف  ــال ســوســي ــ ــول و ري ــي ــان وإســب

إسبانيا ومارسيليا الفرنسي.

ـــ االسبوع الليبي ــ 
  طالب االحتاد الليبي للكرة الطائرة  يف 
بيان أصدره هذا االسبوع  أعضاء املكتب 
الفرعية،  االحتـــادات  ورؤســـاء  التنفيذي 
املبالغ  كافة  بتسوية  العاملة،  والــلــجــان 

املحالة له وتخصيص مكافأة للحكام.
ــي لــلــكــرة  ــب ــي ــل ــالـــب االحتــــــاد ال كــمــا طـ
املالية  السنة  انتهاء  مبناسبة  الطائرة، 
تقرير  بإعداد   ،2019 ديسمبر   31 يف 
املنقضي،  العام  وإيـــرادات،  مبصروفات 
مبا فى ذلك، اإليرادات اخلاصة مبباريات 
الصرف،  وأوجــه  األولــى،  الدرجة  دورى 
حتى يتمكن من صرف مستحقات احلكام.
يذكر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الليبية، برئاسة بشير القنطري، أصدرت 
كافة  تعليق  خــاللــه  تعلن  رسميا،  بيانا 
من  خوفا  البالد،  يف  الرياضية  األنشطة 

تفشي وباء كورونا.
كافة  إيــقــاف  بيانها،  يف  الهيئة  وأعلنت 
ــة، والــشــبــابــيــة من  ــاضــي ــري األنــشــطــة ال
ــانـــات وجتــمــعــات  ــهـــرجـ ــرات ومـ ــاهـ ــظـ تـ
مسمى  أي  حتت  ومباريات،  ومسابقات 
وبكافة تنوعها وتبعاتها، سواء كان وديا أو 

رسميا، محليا أو خارجيا.
كما قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
غلق جميع املالعب والساحات والصاالت 
على  حفاظا  املناشط،  لكافة  املخصصة 

سالمة املواطن الليبي.

األهلي بنغازي يسخر كافة 
إمكانياته ملواجهة جانحة كورونا 

 خطوة تفصل الليبي بن علي للعودة إلى الكالتشيو

أهــــــــداف حمــــــدو الهــــــــوني مــــــــع التـــــــرجي

مدرب ليبيا السابق ينتقد احلكومة لتقصيرها 
يف التعامل مع جائحة كورونا

احتاد الطائرة  بتسوية كافة املبالغ املحالة له وتخصيص مكافأة للحكام 
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رياضه

  اللجنة األوملبية الليبية تقدم  سلسلة تعليمية  يف املنازل

قرمييدة:  األوملبية الدولية  تشكل فريق عمل 
للرد على تساؤالت تأجيل ألعاب  طوكيو 2020 

ـــ االسبوع الليبي   
السبت  للهوكي   الليبي  االحتــاد  أطلق 
ــة لــتــعــقــيــم مــقــرات  املــــاضــــي   حــمــل
باملدينة  العامة  الرياضية  ــادات  االحتـ
إطــار  يف  وذلــك  بطرابلس،  الرياضية 
االحتاد  به  يقوم  الذي  املجتمعي  الدور 
للمساهمة مع جهود الدولة يف مواجهة 
انتشار فيروس كورونا املستجد »كوفيد 
مقر  التعقيم   اعــمــال  وشملت   .»19
وذلــك  الليبية  األوملبية  اللجنة  ديـــوان 
للهيئات  املجتمع  خــدمــة  إطـــار  ضمن 
الليبي  الرياضية األهلية ومنها االحتاد 
للهوكي حيث قام الفريق بتعقيم املكاتب 
للمقر،  التابعة  املرافق  وكافة  واملمرات 
من  عدد  التعقيم  حملة  شــارك يف  كما 
وبعض  للهوكي  الليبي  االحتــاد  أعضاء 

الشباب املتطوعني.
اجلدير بالذكر أن احلملة التي أطلقها 
استكمال  تأتي  للهوكي  الليبي  االحتــاد 
الرياضية حيث سبق  االحتــادات  لــدور 
وأن أطلق االحتاد الليبي للرماية السبت  
تطوعية  مــبــادرة   ،2020 ــارس  م  21
إيــواء  مــراكــز  تعقيم  عمليات  إلجـــراء 
نطاق  يف  واألســواق  واملخابز  النازحني 
احلملة  وتتواصل  األندلس  حي  بلدية 

دون توقف.

الليبي    ـــ االسبوع 
على  والتحدي،  التعاون  فريقي،  بني  ستجمع  كانت  التي  املباراة  تأجيل  تقرر 
اجلاري،   أبريل  بشهر  بنغازي،  مدينة  يف  ستقام  كانت  والتي  أسويري،  كأس 

املستجد. كورونا  فيروس  بسبب 
العام  من  أبريل  منتصف  أقيمت  قد  البطولة،  من  األولــى  النسخة  وكانت 
لصاحله  املباراة  حسم  بعدما  التحدي  بها  وتــوج  أجدابيا،  مبلعب  املاضي، 

بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله. الوقت األصلي  انتهاء  الترجيح بعد  بركالت 
وحتصل الالعب طه الشريف، مهاجم نادي التحدي، على جائزة أفضل العب 
يف املباراة، وعلى هامش املباراة مت تكرمي الالعبني الذين لعبوا للفريقني من 
محمد  صالح   - عبداحلفيظ  سعد   - عبداحلفيظ  عبدالسالم  وهــم:  قبل، 

العكي. اقحيزان - منصور 

االحتاد الليبي الهوكي يطلق حملة لتعقيم 
مقرات االحتادات الرياضية

بسبب الكورونا 
تأجيل مباراة التعاون والتحدي 

ـــ االسبوع الليبي   
كشف املهندس محمد قرمييدة ، املراقب 
»الفيفا«  ــي  ــدول ال بــاالحتــاديــن  الليبي 
واألفريق »الكاف« واألمني العام املساعد 
فريق عمل  تشكيل  الليبي، عن  لالحتاد 
ــا نــحــن هــنــا« حتت  حتـــت مــســمــى »هــ
طوكيو  أوملــبــيــاد  تنسيق  جلنة  إشـــراف 
2020 وهي جلنة تابعة للجنة األوملبية 
األلعاب  تنظيم  على  املشرفة  الدولية 
ــح قــرميــيــدة أن هــذه  ــة. وأوضــ ــي ــب األومل
ألوملبياد  املنظمة  اللجنة  تضم  اللجنة 
التابعة  التنسيق  وجلنة   2020 طوكيو 

التخطيط  لبدء  الدولية،  األوملبية  للجنة 
القادم مبا يف ذلك  العام  الدورة  إلقامة 
حتديد موعد جديد لها. وتابع أن أبرز 
مهام هذه اللجنة تتمثل يف معاجلة كافة 
التي ستطرح من جراء هذا  التساؤالت 
التأجيل الذي أصبج مبثابة لغز أو شبكة 
إعــادة  يتوجب  املتقاطعة  الكلمات  مــن 

جتميعها وترتيبها.
ونوه قرمييدة يف تصريحات له أن هذه 
 33 الـ  مبشاركة  بعملها  ستقوم  اللجنة 
احتاد أوملبي دولي، و206 جلنة أوملبية 
باإلضافة إلى اإلذاعات الناقلة والرعاة.

ـــ االسبوع الليبي   
واصلت اللجنة األوملبية الليبية، 
تقدمي حلقاتها التعليمية ألداء 
اليومية،  الرياضية  التمارين 
وذلك يف إطار دعوتها جلموع 
ــيــبــي ملــمــارســة  ــل ــب ال ــشــع ال
الرياضة يف املنازل أثناء فترة 

احلجر املنزلي.
ونشرت اللجنة األوملبية، عبر 
التواصل  حسابها على موقع 
ــســبــوك«،  ــاعــي »فــي ــم االجــت
أداء  لتعليم  مــصــورة  سلسلة 
عدد من التمارين الرياضية، 
يف  تطبيقها  بــاإلمــكــان  التي 
على  حفاظا  وذلـــك  ــزل،  ــن امل
والصحة،  البدنية  اللياقة 
املتوقفني  الرياضيني  السيما 

عن النشاط الرياضي 
األوملبية  اللجنة  رئيس  كــان 
الليبية الدكتور جمال الزروق، 

موسعا،  اجتماًعا  عقد  قــد 
الشهر املاضي، ملناقشة سبل 
تــبــنــي إجــــــراءات وخــطــوات 
لــوقــايــة  وتثقيفية  ــة  ــوعــوي ت
الــريــاضــيــني الــلــيــبــيــني من 

فيروس كورونا املستجد.
وشهد االجتماع، التأكيد على 
استعدادات  مواصلة  ضــرورة 

تنتظرهم  الذين  الرياضيني، 
ــيـــة، على  اســتــحــقــاقــات دولـ
االستعدادات  هــذه  تكون  أن 
مناسبة،  صحية  ظــروف  يف 
تتضمن إجراءات الوقاية، مع 
التدريبات  إقامة هذه  اقتراح 
يف أماكن مفتوحة، ويف مناطق 
بعيدة عن اكتظاظ السكان مع 

مراعاة االحتياطات الصحية.
وجـــــرى خــــالل االجـــتـــمـــاع، 
االتفاق على تبني حملة توعية 
امللصقات  تتضمن  وإرشـــاد، 
واملـــنـــشـــورات الـــهـــادفـــة، مع 
مع  مرئية  ــاءات  ــق ل تسجيل 
يف  وأخصائيني  استشاريني 
التنفسي؛  اجلــهــاز  ــراض  ــ أم
فــضــال عـــن إتـــاحـــة فــرصــة 
التواصل عبر صفحة اللجنة 
األوملبية، لتوجيه أي سؤال أو 
للرد عليه من قبل  استفسار 

أطباء استشاريون.
يأتي ذلك انطالقا من الدور 
األوملــبــيــة  للجنة  املجتمعي 
الليبية، من أجل تعميم الفائدة 
على  الوقائية  التوعية  ونشر 
أوسع نطاق، سواء للرياضيني 
املــمــارســني  أو  ــرســمــيــني  ال

للرياضة من عامة الناس.

ـــ االسبوع الليبي   
يــؤدي العبو الفريق األول للكرة بنادي 
الهال، تدريبات بدنية خال تواجدهم 
يف منازلهم، حتت إشراف املدرب البدني، 
لياقتهم  الهمامي، للحفاظ على  أكــرم 
ــتـــرة الــــعــــزل الــصــحــي.ونــشــرت  ــنــــاء فـ أثــ
الصفحة الرسمية لــنــادي الــهــال على 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
مقطعا مـــصـــورا، يــحــمــل اســـم »حــافــظ 

عــلــى لــيــاقــتــك الــبــدنــيــة«، حــيــث يظهر 
فيه الاعب، سمعة احلاسي وهو يؤدي 
حــصــة تــدريــبــيــة شــامــلــة، حتـــت إشــــراف 
أكرم الهمامي  و يذكر أن الهيئة العامة 
للشباب والرياضة الليبية، برئاسة بشير 
تعلن  رسميا،  بيانا  أصــدرت  القنطري، 
خاله تعليق كافة األنشطة الرياضية 
يف الباد، خوفا من تفشي وباء كورونا.
كافة  إيقاف  بيانها،  يف  الهيئة  وأعلنت 

األنــشــطــة الــريــاضــيــة، والــشــبــابــيــة من 
ــات وجتـــمـــعـــات  ــانــ ــرجــ ــهــ ــرات ومــ ــاهــ ــظــ تــ
مسمى  أي  حتت  ومباريات،  ومسابقات 
وبكافة تنوعها وتبعاتها، سواء كان وديا 

أو رسميا، محليا أو خارجيا.
كـــمـــا قـــــــررت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــشــبــاب 
والرياضة، غلق جميع املاعب والساحات 
املناشط،  لكافة  املخصصة  والـــصـــاالت 

حفاظا على سامة املواطن الليبي.

هكذا يحافظ الهالل  منزليا على لياقة 



األسبـوع الليبـي 
االخيره  العـدد )   80   (    ــ    الثالثاء       7      /       4       /     2020

أخر االسبوع 

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

1
2             العدد: ١٠٧

الخميس  ٠٣  مارس  ٠2٠

نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

               العدد ١٠٧
                  

                  4٠ صفحة  
                 ٢

الخميس  ٠٣ مارس ٠٢٠

ليبيا بين المواجهات 

 Corona   العسكرية وخطر الـ

؟

؟

بروفيسور الدغيس: مجابهة وباء 

كورونا في ليبيا مسألة تضامنية

«

؟

؟

الشحومي يحلل لـ«المرصد« 

التأثيرات االقتصادية لكورونا

دفــــــــن زعيــــــــــــم افريـــــقي يف سيــــــارته
حقق أبناء زعيم إلحدى القبائل يف جنوب 
»رغبة  بيستو  »تشيكيدي  يدعى  أفريقيا 
املرسيدس  سيارته  داخل  بدفنه  والدهم 
التي كان يقضي بها أوقاتا طويلة بحسب 
ما نقلته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية. 
بيستو«  »تشيكيدي  أن  الصحيفة  وقالت 
قرية  يف  السياسي  الناشط  عاما(   72(
قد  ستيركسبرويت،  منطقة  يف  جــوزانــا 
قضى أوقاتا طويلة من حياته يف السيارة 
وطلب قبل وفاته من أبنائه دفنه داخلها. 
األخير على  مثواه  إلى  »بيتسو«  نقل  ومت 
بداخلها  وهــو  الــســيــارة  حتمل  مقطورة 
مرتديا حلة بيضاء مفضلة لديه مع ربط 
»القبر«  حفر  ومت  القيادة.  بعجلة  يديه 
موديل  للسيارة  يتسع  حتى  كــاف  بعمق 
1990، وبعد ذلك مت دفن رجل األعمال 
عائلية  وجنازة  ديني  حفل  وسط  السابق 
قاموا  الذين  القرويني  من  عدد  بحضور 
ــذي  ال الــصــحــي  ــواعــد احلــجــر  ق بكسر 
انتشار  مــن  للحد  الــســلــطــات  فــرضــتــه 

فيروس كورونا.
قــالــت ابــنــتــه ســيــفــورا لــيــتــســواكــا، 49 
يف  ثرياً  أعمال  رجل  والــدي  »كان  عاماً: 

سيارات  من  أسطول  لديه  وكان  السابق 
ظــروفــا صعبة  واجـــه  لكنه  مــرســيــدس، 
وفقدها.««. وأضافت الصحيفة: واشترى 
مستعملة  بنز  مرسيدس  سيارة  »بيتسو« 
طويل  وقــت  ميض  لم  عامني.  نحو  قبل 
الكثير  يقضي  كان  لكنه  تتعطل،  أن  قبل 
من وقته فيها خارج املنزل، لقد استمعنا 

إليه وحققنا أمنيته.
  لم يستطع »بيتسو« قيادة السيارة ومع 
املقود  وراء  باجللوس  مستمتعا  كان  ذلك 
داخلها  دفنه  يتم  أن  أبنائه  مــن  وطلب 

وكانت صحته على ما يرام وتويف بسبب 
بيتسو صاحب سلسلة  الشيخوخة. وكان 
محترما،  محليا  وزعيما  ســوبــرمــاركــت 
كبيرة  بــأعــداد  الــقــرويــون  لــذلــك حضر 

ملشاهدة طريقة الدفن الغربية.
من جهته قال ثابيسو مانتوتل، مدير مكتب 
فومولونغ للجنائز: »لم نتلق مثل هذا الطلب 
الرسمية  التصاريح  على  حصلنا  سابقا، 
وكانت املهمة صعبة، كان علينا أن نتأكد 
الصحيحة  القياسات  لدينا جميع  أن  من 

لوضع السيارة بالكامل يف القبر.

فرقة  رئيس  تلقى  واقعة طريفة،  يف 
بجزيرة  التطوعية  واإلنقاذ  املطافئ 
أملانيا  الواقعة بشمال شرق  »روغــن« 
أنغيال  املستشارة  من  هاتفياً  اتصاالً 
فرقته  جــهــود  على  لتشكره  ميركل 
مبنى  يف  ــذاتــي  ال للعزل  بتطوعهم 
بفيروس  الــعــدوى  لتفادي  املطافئ 
كورونا وليكونا جاهزين لتأدية واجبهم 
ومساعدة اآلخرين، يف حال استدعت 

احلاجة ذلك.
املــتــطــوعــني  فــرقــة  رئــيــس  أن   إال 
أوردت  ما  بحسب  موسفيك،  أندريه 
صحيفة »نورد كورير« املحلية بوالية 
تقع  الــتــي  فــوربــومــن   - ماكليمبورغ 
ضمنها جزيرة روغــن، لم يصدق أن 
املتصلة هي املستشارة ميركل واعتقد 

بإنهاء  وقام  دعابة سخيفة  األمر  أن 
االتصال.

ــد ذلــــك بـــوقـــت قــصــيــر يــفــاجــأ  ــع ب
من  آخــر  هاتفي  باتصال  موسفيك 
أكد  للمستشارة  اإلعــالمــي  املكتب 
بالفعل  كــانــت  املتصلة  أن  املــكــتــب 
تشكره  أن  تريد  كانت  وأنها  ميركل 
املتميز  األداء  على  شخصي  بشكل 
يقودها،  التي  التطوعية  للمجموعة 

وفقا لدويتشه فيله.
االتــصــال  ميركل  ــاودت  عـ  وبالفعل 
الفريق  وجتمع  اإلنــقــاذ،  فــرق  بقائد 
ــرة  بــالــكــامــل حـــول الــهــاتــف هـــذه امل
عن  األملانية  املستشارة  عبرت  حيث 
احترامها للفريق وامتنانها جلهودهم 

يف ظل أزمة كورونا.
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الشحومي يحلل لـ«المرصد« 

التأثيرات االقتصادية لكورونا

ظنها دعابة .. رجل إطفاء يغلق الهاتف
 يف وجه ميركل


