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السفارة األميركية  ... حتث أمراء احلرب يف ليبيا 
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اليوم األول

ــاومـــي تــشــومــســكــي يف  حـــن يــتــحــدث الــتــســعــيــنــي نـ
معتزله االنفرادي ..وحن يتحدث نظيره ومواطنه 
، ذو القرن هنري كيسنجر ..عن عالم جديد سيبزغ 
من رعب اجلائحة الكونية ، فإن ذلك يعني ببساطة 
ــر ســيــحــدث بنفس الــيــقــن الــــذي ستشرق  أن األمــ
به الشمس غدا وكما يقول العرب : إذا قالت حذام 

فصدقوها ..فإن القول ماقالت حذام .. 
هما ال ميتهنان صنعة التقازة واليعرفان قراءة الورق 
والكف والفنجان والودع ..ولم يدرسا قراءة النجوم 
كما تفعل ماغي فرح وليلى عبد اللطيف التي يشاع 
أنها تنبأت بظهور الوباء يف الصن قبل عام  .. لكن 
كل منهما صاحب جتربة ثرية وطويلة يف إدارة شؤون 

العالم والتخطيط القداره وخياراته ..
املــخــيــف حـــن يتكلم امـــثـــال هــــؤالء عـــن تــداعــيــات 
االزمة الوبائية ..أن املرء ال يرى اخلط الفاصل بن 
التوقعات وبن النوايا ..وغالبا يتم تغليف النوايا 

بالتوقعات ألن وقعها أخف على النفوس ..
عقار  بتعاطي  ترتبط  التي  الهلوسات  عــن  مبعزل 
ــإن اجلــائــحــة الــوبــائــيــة حـــدث مفصلي  املـــؤامـــرة ..فــ
سيكون له مابعده .. وطباخو السم يف واشنطن رغم 
ادعاءاتهم االكادميية واملوضوعية اليتحدثون عن 
االرقــام املتوقعة العــداد الضحايا أو االثــار السلبية 
– طويلة وقصيرة األمد – على اقتصاديات العالم 
و على املــســتــوى املعيشي ملــئــات املــايــن مــن البشر 
الذين سيدخلون دائرة الفقر اجلهنمية كي تعوض 

الرأسمالية خسائرها يف زمن الكورونا..
لــرابــطــة منتقدي  مــع كــل ذلـــك ينحاز تشومسكي 
سياسات سيد واشنطن ويصفه باملختل اجتماعيا 
التي  والــعــواطــف  املشاعر  بــن  يف معرض مقارنته 
ــرب الــعــاملــيــة الثانية  انــطــاق احلــ تــأجــجــت عشية 
التي عاش احداثها يافعا وبن املشاعر والعواطف 
املتأججة يف هذه اللحظة التاريخية .. إنه اليستحي 
ــه الشبه بــن رئــيــس بـــاده وبن  مــن التلميح ألوجـ

أودلف هتلر ..
وبينما ينشغل وزيــــر اخلــارجــيــة ومــســتــشــار االمــن 
الــقــومــي االســـبـــق وصـــاحـــب نــظــريــة تـــــوازن الــرعــب 
وميزان  الدولية  للتحالفات  اجلديدة  ..باخلارطة 
القوى بن باده وبن الصن وبقية القوى البازغة 
..يتخوف تشومسكي من مــؤشــرات وأعـــراض تنبئ 
بانهيار وشيك للدميقراطية او على االقل تراجعها 
والــعــودة الــى نــزوع الــدولــة نحو االســتــبــداد ، يف ظل 
نزول اجليوش يف بعض الباد الغربية الى الشوارع 
والــوقــايــة  اجـــــراءات احلــظــر  للمساعدة يف تطبيق 

واالسعاف . 
مخاوف  يف  املهم  غير  و  الهامشي  أو  عنه  املسكوت 
مفكري الهيمنة االمريكية الغربية .. هو مصير دول 
ضعيفة املناعة مثل ليبيا امام التأثيرات االقتصادية 
نــحــتــاج  ان  دون  لــكــن   .. املــنــتــظــرة  واالجــتــمــاعــيــة 
لعبقريات فكرية تكونت يف هارفارد ويال او كامبردج 
والــســوربــون ..نــحــن نــعــرف جــيــدا أن شــفــاء العالم 
املتحضر من آثار املرض سندفع ثمنه من مستقبل 
النجاة  بر  الــى  الكبرى  ..وان عبورالشركات  اوالدنـــا 
سيكون فوق جتثنا وجتث شعوب مثلنا فائضة عن 

حاجة الكوكب ..

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

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   81   (    ــ    الثالثاء       14      /       4       /     2020

مدير التحرير

من سيدفع الثمن..؟
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أعلنت القنصلية العامة الليبية باسطنبول ،بأنه اعتبارا من يوم 
السبت القادم ،ستشرع يف إجراء التحاليل لكل املواطنني الليبني 
البداية  ،إن  القنصلية  وقــال  ليبيا.  إلــى  العودة  يف  الراغببني 
ثوم  من  و  اليوم  حالة يف   650 حوالي  بواقع  بالفنادق  ستكون 
احلجر 14 يوم ،مشيرة أن املقيمني خارج الفنادق سيتم إجراء 

التحاليل و من ثم احلجر يف فندق ملدة 14 يوم

ــس الــلــجــنــة الــطــبــيــة  ــي ــب رئ ــائ ــن ن ــل أع
الرسمي  الطبي  الناطق  و  االستشارية 
ــاســم الــلــجــنــة الــعــلــيــا ملــكــافــحــة وبــاء  ب
الدكتور   ، الليبية  باحلكومة  كــورونــا 
ــعــاء ،عن  أحــمــد احلــاســي ،مــســاء األرب

ــة إصـــابـــات جــديــدة  ــدم تــســجــيــل أيـ عـ
السابع  لليوم  املستجد،  كورونا  بفيروس 
ــوالــي. و أعــتــبــر احلــاســي يف  ــت عــلــى ال
الوبائي  الوضع  عن  الصحفي  اإليجاز 
املحلي  الوبائي  الوضع  أن  البالد،  يف 

ال يزال جيًدا، وأن جميع نقاط الرصد 
اإلصابات  عدد  بذلك  ،ليستقر  مفعلة 
وفاة  حالة  بينها  إصابة   35 ليبيا   يف 
85 عاًما،  العمر  تبلغ من  لسيدة مسنة 

للشفاء أشخاص   9 متاثل  فيما 

الليبية  باحلكومة  االقتصاد  وزير  أكد 
التموينية  السلع  توفر  عصر«  منير   «

باملخازن وانها تكفي ملدة طويلة .
ودعا عصر يف تصريح له نقله املكتب 
االقتصاد  مراقبي   ، للوزارة  االعالمي 
البيانات  جمع  ــضــرورة  ب بالبلديات 

ــهــالكــيــة وأعــــداد  لــلــجــمــعــيــات االســت
املــســاهــمــني بــهــا. كــمــا طــالــب الــوزيــر 
ــار ومــراقــبــي  ــة األســع ــوازن صــنــدوق م
اجلمعيات  بأسماء  موافاته  االقتصاد 
وتوزيع  حجز  يف  اإلذن  لها  منح  التي 

السلع منذ منتصف مارس 

،شحنات  األربـــعـــاء  ــت   وصــل
ســـلـــع متــويــنــيــة مــخــصــصــة 
لألسر املساهمني باجلمعيات 
ــة  ــي ــالك ــه الـــتـــعـــاونـــيـــة االســت
صندوق  من  ،مقّدمة  بسرت 
ــار بـــــوزارة  ــ ــع ــة االســ ــ ــوازن ــ م
الليبية  باحلكومة  االقتصاد 
بـــدايـــة  ــق  ــطــل ــن ت أن  ،عـــلـــى 
عملية  املــقــبــل  األســبــوع  مــن 
للجمعيات  والتسليم  البيع 
التعاونية االستهالكية ومن ثم 
للمواطنيني مباشرة  من مقار 

جمعياتهم.
املـــجـــلـــس  رئــــيــــس  قـــــــام  و 
ــة ســرت  ــدي ــل ــب ــري ل ــي ــســي ــت ال
،يرافقة  ســالــم  عــامــر  ســالــم 
عبد  سرت  االقتصاد  مراقب 

تفقد  بجولة   عيادة   اجلليل 
 ، السلعى  املــخــزون  خــاللــهــا 
الدى وصل املخازن الرئيسية 
السلع  على  ،لإلطالع  بسرت 
لألسر  املخصصة  التموينية 
ــات  ــي ــع ــاجلــم ــمـــني ب ــاهـ ــسـ املـ
التعاونية االستهالكية الواقعة 
وعددها  سرت  بلدية  بنطاق 
مدير  ــال  وقـ جمعية.   106
سرت  ببلدية  االعـــالم  ادارة 
للمجلس  الــرســمــى  الــنــاطــق 
التسييري لبلدية سرت محمد 
الــســلــع  شــحــنــة  ،ان  االمـــيـــل 
الدقيق  مواد  تضم  التموينية 
والسكر  والطماطم   واألرز 
يصل  الذي  الزيت  ،باستثناء 

تباعا اليومني القادمني

أعلنت اللجنة العليا ملجابهة فيروس كورونا املستجد تنفيذ حظر 
ملدة  أبريل 2020م  املوافق 17  املقبلة  اجلمعة  من  ابتداءا  كلي 
10 أيام ،وذلك على اثر ارتفاع عدد اإلصابات يف ليبيا بفيروس 
أن  صحفي  مؤمتر  خــالل  اللجنة  وأوضــحــت  املستجد.  كــورونــا 
احلظر سيترتب عنه ،منع كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق 
اخلضروات واللحوم واالكتفاء باملحالت التجارية واملخابز الصغيرة 
لقضاء حاجيات الناس الضرورية و يستثنى من احلظر أصحاب 
السيارات اخلاصة بالبضائع وسيارات اإلسعاف وكذلك أصحاب 
بالتنقل  يسمح  إنــه  اللجنة  وقالت  واملخابز.  الصغيرة  املحالت 
باألرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 
ظهرا دون استعمال السيارات مع االلتزام بإجراءات السالمة من 
ارتداء الكمامات ،كما  تقفل املصارف تعاملها مع اجلمهور نهائيا 

خالل مدة احلظر املقترح.
كما سيمنع نهائيا وجود اي جتمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة 

الداخلية التعامل مع هذه التجمعات

قام رئيس جلنة اخلارجية مبجلس النواب يوسف العقوري، يوم  
الثالثاء املاضي، بزيارة ملركز إيواء املهاجرين مبنطقة قنفودة يف 
املركز  رئيس  زيارته مع  العقوري، خالل  والتقى  بنغازي.  مدينة 
مروان  الليبية  اإلغاثة  بهيئة  العمليات  ورئيس  الهويدي  أشرف 
مع  تزامنا  املركز،  نزالء  أوضــاع  استعراض  مت  حيث  احلاسي، 

توزيع مواد إغاثية خاصة مبكافحة الكورونا على املركز. 
وأكد العقوري على حرص جلنة اخلارجية مبجلس النواب على 
للمهاجرين  جيدة  إنسانية  ظــروف  وضمان  امللف  هذا  متابعة 
غير الشرعيني يف هذه الفترة باعتبارهم فئة حتتاج إلى رعاية 
خاصة، مشيدا مبجهودات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 

يف حماية وإيواء املهاجرين ورعايتهم رغم قلة اإلمكانيات.

قنصلية ليبيا باسطنبول تعلن 
عن اجراءات العودة إلى ليبيا

 لليوم السابع ...   ال إصابات جديدة بفيروس كورونا يف شرق البالد

 السلع التموينية املخصصة للجمعيات التعاونية االستهالكية تصل سرت

اقتصاد املؤقتة تؤكد توفر السلع التموينية 
بكميات كافية يف املخازن

العاصمة واملدن اخلاضعة لسلطة الوفاق 
تدخل يف حظر كلي ابتداءا من اجلمعة

العقوري يف زيارة ملركز إيواء 
املهاجرين ببنغازي

بنغازي  مــركــز  يفتتح  أن  املنتظر  مــن 
للكشف  ،مــخــتــبــر  الــطــبــي  اخلــمــيــس 
ــدز«،  »اإلي املكتسبة  املناعة  نقص  عن 
والفيروسات  املــعــويــة،  والــفــيــروســات 
والتي  التنفسي،  بــاجلــهــاز  املرتبطة 
#كورونا  أو   )19  - )كوفيد  بينها  من 
املستجد ،وفق ما افاد به مدير مكتب 
خليل  الطبي  بنغازي  مبركز  اإلعــالم 
الطبي  بنغازي  مركز  نشر  و  قــويــدر. 
باملناسبة فيديو من داخل البرج الثالث 
يف املركز واملخصص للعزل الطبي بعد 
نقل احلاالت املشتبه بإصابتها بفايرس 
مبصحة  الطبي  للحجر   covid-19
التجهيزات  الــصــور  وتظهر  اإلرادة، 
عــالــيــة اجلـــودة الــتــي أجــرتــهــا رئــاســة 
أحد  ليكون  للبرج  ىالليبية  احلكومة 

مقرات العزل الطبي

مقر جديد للعزل مبركز بنغازي الطبي
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اليوم  ليبيا،  لدى  املتحدة  الواليات  سفارة  دعت 
فيروس  محاربة  إلــى  الليبيني  ،«الــقــادة  األربــعــاء 
كورونا ال بعضهم البعض« ،محذرة من أن تصاعد 
العنف من شأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع يف 

البالد.

وقالت البعثة يف بيان عبر صفحتها على تويتر ،إن 
إطالة أمد النزاع يف ليبيا »يعرض املدنيني األبرياء 
خلطر مميت، ويحول املوارد عن مسار االستجابة 
جلائحة فيروس كورونا. يجب على القادة الليبيني 

محاربة الفيروس ال بعضهم بعضا

ــســان،  اســتــنــكــرت املــنــظــمــة الــلــيــبــيــة حلــقــوق اإلن
البلدي  احلرس  ملركز  املليشيات  اقتحام  األربعاء، 
ــداء علي ضباط  واالعــت املــاضــي،  اإلثــنــني  زلــطــن 
لهم،  اإلهانات  وتوجيه  البلدي،  احلــرس  وأفــراد 

وهم يرتدون الزي الرسمي.
األفــعــال  هــذه  أن  لها  بــيــان  يف  املنظمة  ــدت  وأكـ
للممتلكات  والنهب  السطو  عمليات  من  وغيرها 
من  الغربي  الساحل  بلديات  يف  واخلاصة  العامة 
مدي  عن  إال  تعبر  ال  اجدير،  رأس  إلــي  صرمان 

لسلطة  خضوعها  وعدم  املليشيات،  هذه  وحشية 
القانون. الدولة وسيادة 

واملحلية  الرسمية  اجلهات  كل  املنظمة   وطالبت 
حلماية  مسؤولياتها  حتــمــل  ــورة  ــذك امل بــاملــنــاطــق 
إلى  األممية،  البعثة  داعية  وممتلكاتهم،  املدنيني 
املسؤولة بطرابلس، لضمان  التدخل لدي اجلهات 
األمنية  األجهزة  وخاصة  الدولة  مرافق  كل  عمل 
حقوق  وحماية  القانون  سيادة  لدعم  والعسكرية 

اإلنسان

اجتمعت عضو املجلس البلدي غات فاطمة محمد سيدي مع 
مسؤول مراقبة التعليم بالبلدية ميالد احلضيري .

وبني املكتب االعالمي للمجلس أن االجتماع ناقش سبل االستعداد 
الستكمال العام الدراسي احلالي بعد مرور أزمة فيروس كورونا 
املستجد ورفع حضر التجول والسماح من جهات االختصاص 

للمدارس باستئناف العملية التعليمية.
كما تطرق اإلجتماع ملشاكل معلمي العقود ومستحقاتهم املتأخرة، 
مرتبات  موضوع  تتابع  املراقبة  أن  التعليم  مسؤول  أكد  حيث 
مرتبات  بأن  املراقبة  أبلغت  التعليم  وزارة  وأن  العقود  معلمي 
املعلمني ستحال مع مرتبات شهر أبريل 2020. وأكدت عضو 
املجلس البلدي غات السيدة فاطمة محمد على ضرورة متابعة 
املؤسسات التعليمية وحمايتها من العبث أثناء توقف الدراسة يف 

الفترة احلالية للمحافظة عليها.

بدأت الهيئة الليبية لإلغاثة يف توزيع 
مواد غذائية على نحو 2000 عائلة 
الغذاء  برنامج  مع  بالتعاون  نازحة 

العاملي.

ــرة املــكــتــب اإلعــالمــي  ــت مــدي ــال وق
ــي، يف  ــ ــدرسـ ــ ــة الـ ــل ــي ــة، جــل ــئ ــي ــه ــل ل
الليبية  األنــبــاء  لوكالة  تصريحات 
عمله  سيباشر  امليداني  الفريق  إن 

خالل الفترة من الـ9 صباحا وحتى 
على  السلع  لتوزيع  ظــهــرا،  ـــ12  الـ
االنتهاء  وحتى  يوميا،  أســرة   120

من األسر املستهدفة.

دعا مدير عام املركز الوطني ملكافحة 
إلى  النجار،  الدين  بــدر  األمـــراض، 
احترازية  وقائية  إجـــراءات  اتــخــاذ 
تصعيدية يف جانب احلجر املنزلي، 
وحظر التجول ملنع انتشار املرض يف 
شبيهة  مرحلة  يف  والــدخــول  البالد 
بالتجربة اإليطالية والفرنسية بعدم 

التحكم يف الوضع الوبائي.
ــق الــنــجــار، عــلــى تــســجــيــل 9  ــل وع

كورونا  بفيروس  جــديــدة  إصــابــات 
»إن  قائال  الــثــالثــاء،  ليلة  املستجد 
ويدعو  يشير  الوبائي  التطور  هــذا 
تهاون  أن  إلــى  مشيرا  القلق«،  إلــى 
االجــــراءات  تطبيق  يف  املــواطــنــني 
الوقائية من احلجر املنزلي وااللتزام 
ارتفاع  كان سببا يف  التجول  بحظر 
ــة بــفــيــروس كــورونــا  حـــاالت اإلصــاب

املستجد.

ليبيا،  اليونيسف يف  أعربت منظمة 
اليوم األربعاء، عن قلقها العميق إزاء 
يف  طفل  تفيد مبقتل  التي  التقارير 
التاسعة من عمره وجرح أخرون من 
تتراوح  طفالن  بينهم  أسرته  أفــراد 
أعمارهم بني 4 و 8 سنوات جراء 

سقوط قذيفة على منزلهم يف منطقة 
عني زارة بطرابلس.

مقتضب،  بيان  يف  املنظمة،  وقالت 
»إن األطفال يف ليبيا يدفعون الثمن 
باهًظا لنزاع ليس من صنعهم«؛ حيث 
النزاع  املنظمة جميع أطــراف  دعت 

املناطق  إستهداف  عن  االمتناع  إلى 
عن  األطــفــال  جميع  وإبــعــاد  املدنية 
التزاماتهم  مع  متاشيا  وذلــك  األذى 
بالقانون الدولي اإلنساني؛ الفتة إلى 
أن قتل األطفال أو تشويههم يعد أحد 

االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، صيانة خط كهرباء بئر العالم- 
تاجوراء، بعد تعرضه العتداء بالسرقة خالل األيام املاضية من قبل 
خارجني عن القانون. وقالت الشركة، إن مجموعة من املجرمني 
قامت بسرقة خط بئر العالم من فرعية جتفيف مساحة 800 
متر وكسر أثنني أعمدة خشبية، وعلى الفور قامت عناصر شركة 
الكهرباء بدائرة احلي الصناعي تاجوراء بصيانة اخلط، وتركيب 
يومني  ملــدة  استمر  العمل  أن  إلــى  الفتة  املكسورة،  بــدل  أعمدة 

متواصلني حتى ساعات متأخرة من الليل خدمة للوطن واملواطن.

 بلدي غات يتابع ملف التعليم بالبلدية

 اإلغاثة تبدأ توزيع مساعدات على 2000 أسرة نازحة

النجار: التهاون سبب ارتفاع حاالت اإلصابة بالكورونا

اليونيسف حتث املتصارعني على جتنيب األطفال يف ليبيا ويالت احلرب

 صيانة خط بئر العالم بتاجوراء

السفارة األميركية 
حتث أمراء احلرب يف ليبيا لالحتاد ضد كورونا

منظمة حقوقية محلية 
تستنكر الهجوم على مركز احلرس البلدي زلطن

البلدي  احلـــرس  جــهــاز  دان 
العبارات  بأشد  بنغازي  فرع 
الــهــجــوم اإلرهـــابـــي الــســافــر 
ــاز احلــــرس  ــهــ ــر جــ ــقـ ــلـــى مـ عـ
الــــــــبــــــــلــــــــدي فـــــــــــــرع زلـــــطـــــن 
ملنتسبيه  إعتقال  وحماالت 
مــــــــــن قـــــــبـــــــل اجلـــــــمـــــــاعـــــــات 
التابعة  املسلحة  اإلرهــابــيــة 
الــوفــاق  بحكومة  يسمى  ملــا 
غــيــر الــدســتــوريــة املــدعــومــة 
بــعــصــابــات عـــابـــرة ومــرتــزقــة 

سورين وأتراك .
وقــال جهاز احلــرس البلدي 
،إن هـــذه األعــمــال  بــيــان  ،يف 
الــتــي تــقــوم بــهــا اجلــمــاعــات 
اإلرهابية املدعومة من دول 
ــم تــثــنــي الـــقـــوات  بــعــيــنــهــا لــ
الليبية  الــعــربــيــة  املــســلــحــة 
ــب الـــلـــيـــبـــي  ــعــ ــشــ ــاء الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ وأبـ
عـــن مــجــهــوداتــهــم املــبــذولــة 
الـــــوطـــــن مــن  تـــخـــلـــيـــص  يف 
اجلـــــمـــــاعـــــات اإلرهـــــابـــــيـــــةو 
املــــلــــيــــشــــيــــات اإلجـــــرامـــــيـــــة 
املــتــحــالــفــة مــعــهــا املــدعــومــة 
مــن حكومة املــدعــو الــســراج 

والدول املساندة له.
و أكد جهاز احلرس البلدي 
فرع بنغازي تضامنه ودعمه 
لــلــقــوات املــســلــحــة الــعــربــيــة 
النبيلة  حــربــهــا  يف  الليبية 
ضـــد اإلرهــــــاب لــيــعــم األمـــن 
واألمـــــــــان وإســــتــــقــــرار ربــــوع 

الوطن احلبيب..

احلرس البلدي 
بنغازي يستنكر 

هجوم املليشيات 
على  جهاز احلرس 

البلدي  زلطن

تعّرض مقر صندوق الزكاة و مبنى 
األوقاف ،مبدينة صبراتة ، االربعاء 
قبل  ،مــن  النهب  و  الــســرقــة  ــى  ،إلـ
حلكومة  تابعة  مسلّحة   عناصر 

الوفاق.
باملدينة  أمــنــيــة  مــصــادر  قــالــت  و 
اقتحمت  مسلحة  مجموعات  ،إن 
وسرقت  بصبراتة،  األوقــاف  مبنى 

ــه، الفــتــة إلــى  مــحــتــويــات مــن داخــل
فوضويا،  بــات  املدينة  يف  وضــع  أن 
عائالتهم  على  املواطنون  ويتخوف 

والتعرض لألعمال اإلجرامية.

السطو على مبنى صندوق الزكاة بصبراتة
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االقتصادية

تعديـــال  تصـــدر  الليبيـــة  احلكومـــة 
لالئحـــة تنظيـــم املنافـــع املقـــررة لـــذوي 

اخلاصـــة االحتياجـــات 

أوبك تستثني ليبيا من خفض اإلنتاج العاملي من النفط

 االســـبوع الليبي :
الليبيــة   احلكومــة  أصــدرت 
تعديــل  بشــأن  قــرارًا   الثالثــاء  
املنافــع  بعــض  تنظيــم  الئحــة 
االحتياجــات  لــذوي  املقــررة 

صــة خلا ا
ونــص القــرار  علــى  تعديــل أحــكام 
الفصــل الثانــي مــن الئحــة تنظيــم 
لــذوي  املقــررة  املنافــع  بعــض 
االحتياجــات اخلاصــة ، مبوجــب 
القانــون رقــم  5 لســنة 1987م   
بشــأن ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
والصــادرة مبوجــب قــرار اللجنــة 
 )41( رقــم  العامــة   الشــعبية 

لســنة 1990 م   .

القــرار منفعــة اخلدمــة   وعــرف 
املنزليــة املعانــة باملنفعــة النقديــة 
ذوي  لألشــخاص  املقــررة 
االحتياجــات اخلاصــة العاجزيــن 
عــن احلصــول علــى ضرورياتهــم 
الشــخصية، علــى أن  متنــح هــذه 
ــى كل شــخص مــن ذوي  ــة إل املنفع
تثبــت  اخلاصــة،  االحتياجــات 
منهــا،  االســتفادة  يف  أحقيتــه 
مــع لــزوم توافــر كافــة الشــروط 
عليهــا  املنصــوص  والضوابــط 

النافــذة بالتشــريعات 
تســعة  علــى  الالئحــة  واحتــوت 
االطــار  فصلــت  مــادة  عشــر 
للمنفعــة. والتنفيــذي  التنظيمــي 

 االســـبوع الليبي :
أعلنــت منظمــة الــدول املصــدرة 
،عــن  ،الســبت  أوبــك  للنفــط 
اســتثناء ليبيــا مــن خفــض اإلنتــاج 
ــدة شــهرين  ــن النفــط مل ــي م العامل
بســبب  القــادم،  مايــو  مــن  بــدءا 

املفقــود. اإلنتــاج 
وقالــت أوبــك ،إن البلدان املصدرة 
املكســيك  باســتثناء  للخــام 

تفاهمــت علــى خفــض يف اإلنتــاج 
قــدره  ويونيــو،  مايــو  يف  العاملــي 
10 ماليــني برميــل يوميــا، بهــدف 
رفــع األســعار املنهــارة جــراء أزمــة 
ــى أن  ــا، مشــيرة إل ــروس كورون في
يتراجــع  أن  علــى  ينــص  االتفــاق 
اخلفــض إلــى 8 ماليــني برميــل 
ــى ديســمبر  ــو وحت ــا مــن يولي يومي

املقبــل

 االسبوع الليبي :
واملهتــم  النفطــي  اخلبيــر  انتقــد 
عثمــان  الليبــي  العــام  بالشــأن 
املؤسســة  موقــف  احلضيــري، 
إهمــال  جتــاه  للنفــط  الوطنيــة 
واألدوات  املعــدات  اســتيراد 
الصينيــة، علــى الرغم مــن جودتها 
الســوق  مــع  أســعارها  وتناســب 

لليبــي.   ا
تصريــح  يف  احلضيــري،  وقــال 
اإلخباريــة«،  إفريقيــا  لـ«بوابــة 
رفقــة  النفــط  مؤسســة  »رئيــس 
الشــركات  رؤســاء  مــن  لفيــف 
بالكامــل  اململوكــة  النفطيــة 
بزيــارة  قامــوا  واملشــاركة، 
ــة الصــني( عــدة مــرات،  )جمهوري
رؤســاء  مــن  بالعديــد  والتقــوا 
ومصانــع  النفطيــة  الشــركات 
بالصناعــة،  العالقــة  ذات  شــتى 
الصناعــة  جــودة  علــى  يثنــون 
بــني  التعــاون  وأهميــة  الصينيــة 
املجــاالت  شــتى  ويف  القطاعــني 
هــذا  تؤكــد  محاضــر  وقرأنــا 
يف  املريــب  باخلصــوص،  املعنــى 

صفحــات  تطالعنــا  أن  األمــر 
حــني  مــن  وشــركاتها  املؤسســة 
آلخــر بعطــاءات اســتيراد املعــدات 
رؤوس  ســواء  املختلفــة  النفطيــة 
آبــار أو أنابيــب حفــر أو تغليــف، 
ومعــدات،  كيميائيــة،  أســمدة  أو 
ومضخات كهربائية ،،،،إلخ، وأحد 
شــروط تلــك العطــاءات أن يتــم 
اســتيراد تلــك املعــدات مــن أوروبــا 
واألمريكيتــني  واليابــان  الغربيــة 
ــى أن  ــى ســبيل احلصــر،، مبعن عل
املنتجــات الصينيــة ليســت مقبولــة 
ومــن يقدمهــا سيســتبعد مــن تلــك 

املناقصــات،، وهــذا مــا ســجلناه 
ومنهــا  الشــركات  )بعــض  يف 
ومليتــه  للنفــط،  اخلليــج  شــركة 
للنفــط  وزالف  والغــاز،  للنفــط 
وغيرهــا( مــع العلــم أن روؤســاء 
املشــاركني  مــن  الشــركات  تلــك 
إنهــا  قيــل  التــى  الزيــارات  يف 
رســمية ووعــدوا بانهــم ســيدرجون 
يف  املؤهلــة  الصينيــة  املصانــع 
العطــاءات القادمــة ،،، واألدهــى 
أن بعــض أعضــاء جلــان العطاءات 
يعملــون بحيــاد عــن اإلدارة ويتــم 
ــع  دعــوة بعــض الشــركات واملصان

أن  إال  مهنــي،  بشــكل  الصينيــة 
ــا  بعــض روؤســاء الشــركات عندم
تفــوز شــركة صينيــة يلغــى العطــاء 
ألنهــا ال توافــق رغباتهم،،، املفارقة 
أن الشــركاء الفرنســيني والطليــان 
واألملــان واألمريــكان )يســتثمرون 
املصانــع  تلــك  مــن  ويشــترون( 
»الذهاقنــه«  يرفضهــا  التــى 
الذيــن يديــرون شــركات املؤسســة 
املذكــورة، االســتنتاج إمــا لهــؤالء 
يبحثــون  أو  شــخصية،  مصالــح 
ان  أو  األعلــى،  األســعار  علــى 
تعليمــات املؤسســة ليســت محــل 
عالقــة  بعــدم  ملعرفتهــم  احتــرام 
لعــدم  بالواقــع  التعليمــات  تلــك 
مهنيتهــا،،، أو أنــه نفــاق سياســي 
مــن تلــك الزيــارات لشــراء مواقــف 
لــم حتظــى بالقبــول لــدى اجلانــب 
الصينــي، وأؤكــد هنــا أن العالــم 
الصناعــات  بأهميــة  يشــهد  كلــه 
الصينيــة ويف شــتى املجــاالت، ومــا 
جنــاح الصــني يف القضــاء علــى 
دليــل«،  خيــر  إال  الكورونــا  وبــاء 

تعبيــره بحســب 

احلضيري ينتقد جتاهل مؤسسة النفط لعطاءات الشركات الصينية

 االسبوع الليبي :
والغـــاز،  للنفـــط  مليتـــة  شـــركة  أعلنـــت 
اســـتكمال جتـــارب التشـــغيل ملحطـــة شـــحن 
ـــة(  ـــة الليبي ـــاز املســـال )الدرجـــة التجاري الغ
يف شـــاحنات مخصصـــة لذلـــك، حيـــث يتـــم 
ـــى  ـــه إل ـــاز املســـال مـــن مجمـــع مليت نقـــل الغ
ـــاز املوجـــودة  ـــة اســـطوانات الغ محطـــة تعبئ
شـــركة  طريـــق  عـــن  الزاويـــة  مدينـــة  يف 

ــاز. ــويق النفـــط والغـ ــة لتسـ البريقـ
وأوضـــح املكتـــب اإلعالمـــي للشـــركة، أنـــه 
تقنيـــة  املحطـــة  تنفيـــذ  اســـتخدام يف  مت 
شـــحن متتـــاز بدرجـــة عاليـــة مـــن الكفـــاءة 
والدقـــة، كمـــا مت جتهيزهـــا بنظـــام الكشـــف 

ونظـــام  الغـــاز،  وتســـرب  احلريـــق  عـــن 
ـــق  ـــا حـــال نشـــوب حري ـــل تلقائًي ـــاء يعم إطف
ـــار  أو وجـــود تســـرب غـــاز، وأُخـــذ يف االعتب
إمكانيـــة إضافـــة ذراع شـــحن أخـــرى حـــال 
ـــادة كميـــات الشـــحن مـــن هـــذه  احلاجـــة لزي
املحطـــة إلـــى شـــاحنتني يف نفـــس الوقـــت، 
مـــع العلـــم أن املحطـــة حاليـــاً ميكنهـــا تعبئـــة 
شـــاحنة بســـعة 20 طـــن يف ســـاعة ونصـــف.

بعـــد  عاليـــة  بكفـــاءة  املحطـــة  وتشـــتغل 
ـــة،  ـــن الشـــحنات التجريبي ـــد م ـــذ العدي تنفي
وتتـــم متابعـــة عمليـــات الشـــحن والقيـــاس 
عـــن طريـــق نظـــام شـــحن آلـــي موجـــود يف 

ــك ــدة لذلـ ــم معـ ــة حتكـ غرفـ

 االسبوع الليبي :
ــى  ــالة إلـ ــي رسـ ــة الصينـ ــر اخلارجيـ ــه وزيـ وجـ
“محمـــد  الوفـــاق  بحكومـــة  اخلاريـــة  وزيـــر 
الصـــني  دولـــة  جاهزيـــة  تتضمـــن  ســـيالة” 
إلرســـال مـــواد طبيـــة إلـــى ليبيـــا ملواجهـــة أزمـــة 

كورونـــا .
و أفـــاد الوزيـــر الصينـــي عـــن تقاســـم اخلبـــرات 
بـــني الدولتـــني و تعزيـــز التعـــاون يف أعمـــال 

الوقايـــة والســـيطرة علـــى هـــذا الوبـــاء

 االسبوع الليبي :
صـــرح رئيـــس مجلـــس اإلدارة لشـــركة البريقـــة لتســـويق النفـــط 
خيـــراهلل صالـــح  ، بتزويـــد كل املناطـــق يف الغـــرب مـــن حصـــة 
املنطقتـــني الشـــرقية واجلنوبيـــة التـــي حررهـــا اجليـــش مـــن 
يف  العبيـــدي  .وقـــال  والغـــاز  بالوقـــود  امليليشـــيات  ســـيطرة 
تصريحـــات صحفيـــة أن احلصـــص الســـابقة التـــي كانـــت تتبعهـــا 
املؤسســـة حصـــة املنطقـــة الشـــرقية مـــن الوقـــود تبلـــغ 40% 
تبلـــغ %60 .وكشـــف  والغربيـــة  املنطقـــة اجلنوبيـــة  وحصـــة 
ــة مـــن  ــة الغربيـ ــبة املنطقـ أن هـــذه النســـب اآلن التنفـــع ألن نسـ
الوقـــود يتـــم السمســـرة فيهـــا وتهريبهـــا واملتاجـــرة فيهـــا وجتـــار 
الوقـــود يتعاملـــون مـــع املهربـــني مـــن خـــالل هـــذه احلصـــة .وتابـــع 
أنـــه خـــالل شـــهر رمضـــان املبـــارك لدينـــا خطـــة لتزويـــد هـــذه 
املناطـــق مـــن الغـــاز والوقـــود، ولدينـــا عـــدد 16 ألـــف أســـطوانة 
جاهـــزة ومنتهيـــة اإلجـــراءات مبينـــاء بنغـــازي وســـوف حتـــل 
ــه هنـــاك  عـــدد  ــاً إلـــى أنـ العجـــز يف نقـــص اإلســـطوانات، الفتـ

ــراء. ــت اإلجـ ــطوانة حتـ ــف اسـ 37 ألـ
العبيـــدي طالـــب املواطنـــني باالبتعـــاد عـــن هاجـــس األزمـــات 
واالزدحـــام، منوهـــاً إلـــى أن الشـــركة تقـــدم اخلدمـــات للمواطنـــني 
وكل  للمواطنـــني  املحروقـــات  توفيـــر  علـــى  نحـــرص  ونحـــن 

الشـــركات املتعاونـــة معنـــا تســـعى لتذليـــل كل الصعـــاب.

الصني تعلن جاهزيتها إلرسال تشغيل محطة شحن الغاز املسال يف مجمع مليته
معدات طبية إلى ليبي

رئيس شركة البريقة ال أزمة 
وقود خالل شهر رمضان 
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بداية.. عرفنا بنفسك؟ 
ليبيـــا  مـــن  القـــرام،  محمـــد  أنـــا 
 .1992 مواليـــد  )طرابلـــس( 

أيـــن تعلمـــت فـــن الدوبـــالج هـــل هـــي 
مجـــرد موهبـــة أم تدربـــت علـــى ذلـــك 

بالدراســـة أو مـــن خـــالل كورســـات؟
صراحـــة هـــي موهبـــة اكتشـــفتها يف 
شـــهر 11-2019 بالصدفـــة، كنـــت 
ــي  ــامبي، جـ ــوم سـ ــى رسـ ــرج علـ نتفـ
مشـــهد يتكلـــم فيـــه املـــدرب تـــارو، 
أنـــا رددت اجلملـــة بعـــده علـــى طـــول، 
الصـــوت  جبـــت  نفســـي  فحســـيت 

بنســـبة 80%. 
كيـــف بـــدأت فكـــرة إنتـــاج الفيديوهـــات 
املدبلجـــة باللهجـــة الليبيـــة؟ أو مـــن 

أيـــن جاءتـــك الفكـــرة؟
الليبيـــة  باللهجـــة  الدبلجـــه  احلـــق 
كانـــت إصـــرار أصدقائـــي يف الفيـــس 
خالـــي  وأيضـــاً  الفيـــس،  وخـــارج 
جنـــرب  أّن  عليـــا  أصـــر  كذلـــك 
ــة، ألن كان  ــة الليبيـ ــة باللهجـ الدبلجـ
تركيـــزي باللغـــة العربيـــة الفصحـــى 
أجـــرب  نبهونـــي  وهـــم  فقـــط، 
بالليبـــي  جربـــت  بالليبي...وفعـــالً 
نســـبة  بعدهـــا  ..وزدات  وعجبهـــم 
املتابعـــني للفيديوهـــات علـــى مواقـــع 
فيســـبوك  االجتماعـــي  التواصـــل 

وغيرهـــا.
فيـــروس  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
كورونـــا.. كان مـــن أبـــرز الفيديوهـــات 
الفئـــات  جميـــع  إقبـــال  نالـــت  التـــي 

مت  هـــل  الليبيـــة،  الســـاحة  علـــى 
التخطيـــط لألمـــر بشـــكل مرتـــب.. أم 

صدفـــة؟ محـــل  كان 
ــا فكـــرت  ــوع الكورونـ ــا جـــي موضـ ملـ
نديـــر فيديـــوات يخـــص الكورونـــا.
يعنـــي تقـــدري تقولـــي موضـــوع مرتب، 
الكورونـــا  ع  شـــي  انديـــر  فقولـــت 
ـــع  ـــدي ويكـــون مـــن الواق بشـــكل كومي
زي  ليبيا....مثـــال  يف  صايـــر  يلـــي 
الزعتـــر«...ألن  »صواريـــخ  فيديـــو 
لليبيـــا  الفايـــروس  مايخـــش  قبـــل 
..الليبيـــني كان يقولـــو للصينيـــني يف 
ـــو  ـــر ت ـــرو زعت ـــم دي ـــس ..يقولوله الفي
تتعافـــو مـــن الفيـــروس... ف جتنـــي 
فكـــرة فيديـــو صواريـــخ الزعتـــر...
الفيديـــو هـــدا جابلـــي هلبـــا متابعـــني. 
وبعدهـــا ملـــا الكورونـــا بـــدأ ينتشـــر 
هلبـــا يف دول العالـــم ..وليبيـــا دارت 
فيديـــوات  صحـــي...درت  حجـــر 
حتاكـــي وضـــع الليبيـــني مـــع الكورونـــا 
ــال  ــبيل املثـ بشـــكل كوميـــدي... ع سـ
يف  الليبـــي  -«العـــرس  فيديـــو.. 
عصـــر الكورنـــا« واللـــي يحكـــي أن 
الدولـــة لغـــت األعـــراس يف الصـــاالت 

بشـــكل كوميـــدي.
وملـــا وصلـــت الكورونـــا لليبيـــا درت 
واملستشـــفى  »الليبيـــني  فيديـــو:- 
املرجعـــي« يحكـــي علـــى ردة فعـــل 
الليبيـــني بعـــد ماســـمعو بـــأول حـــال 
فيهـــا الكورونـــا يف ليبيـــا.  بعديـــن 
درت فيديـــوات حتكـــي علـــى أعـــراض 
ـــا بشـــكل  ـــة مـــن الكورون و طـــرق وقاي

ـــن رســـوم ســـبوجن  ـــال م كوميدي...مث
وطـــرق  بعنوان:-«أعـــراض  بـــوب 
بالليبـــي«  الكورونـــا  مـــن  الوقايـــة 
وانتشـــر الفيديـــو بشـــكل الكبيـــر يف 
أغلـــب مواقـــع تواصـــل االجتماعـــي،  
والفيديـــو الثانـــي كان مـــن رســـوم 
ـــا  ـــو ليبي ـــو حتب ـــوان:- »ل ـــول بعن غامب
اغســـلو إيديكـــم« ومجموعـــة تانيـــة 

مـــن الفيديـــوات...
بهـــا  تقـــوم  التـــي  اخلطـــوات  ماهـــي 
إلخـــراج هـــذه الفيديوهـــات، ومـــا املـــدة 
الفيديـــو..  إلخـــراج  حتتاجهـــا  التـــي 

تقريبـــي؟  بشـــكل 
اخلطـــوات أول شـــي نرســـم الفكـــرة 
نـــوع الكرتـــون  يف راســـي...ونختار 
بـــاش  يلـــي بناخـــد منـــه املشـــاهد 
ـــه الفكـــرة، وأصعـــب شـــي  ـــق علي نطب
ملـــا  هـــو  الفيديـــوات  موضـــوع  يف 
ــا  ــر عليهـ ــاهد اديـ ــى مشـ ــث علـ تبحـ
تتفـــرج  تقعـــد  ح  الفكرة...ألنـــك 
علـــى كميـــة كبيـــرة مـــن احللقـــات 
بـــاش تاخـــد منهـــا مشـــاهد..مرات 
الفيديـــو ياخـــد يف وقـــت تقريبـــا مـــن 
ــكل  ــا بشـ ــاعة طبعـ ــى 12 سـ 10 الـ
متقطـــع..كل مـــرة نخـــدم شـــوية..

ماهـــي الصعوبـــات التـــي تواجهـــك يف 
تنفيـــذ فكرتـــك؟ 

أصعـــب شـــي بحـــث علـــى املشـــاهد 
يلـــي تبـــي تتطبـــق عليهـــا الفكـــرة...
وكتابـــة النـــص ..ألنـــك ملـــا بتكتـــب 
نـــص حركـــة الشـــفايف ح تربطـــك..
ـــى  ـــة بديرهـــا عل ـــى طـــول اجلمل مبعن

بدايـــة ونهايـــة حركـــة الشـــفايف.
ولينـــا«..  و«عدنـــان  بـــوب«،  »ســـبوجن 
بشـــكل  الرســـوم  هـــذه  اختـــرت  ملـــاذا 

؟ ص خـــا
أحـــداث  فيهـــا  لينـــا  عدنـــان  ألن 
هلبـــا.. يف تشـــويق وفيهـــا كوميديـــا...
امـــا رســـوم ســـبوجن بـــوب؛ ألن صـــوت 
ســـبوجن بـــوب وصـــوت بســـيط قـــراب 
مـــن صوتـــي هلبـــا، ونزيـــدك عليهـــا 
ســـبوجن بـــوب رســـوم محبوبـــة عنـــد 

ــر... ــر والصغيـ الكبيـ
هـــذه  لتطويـــر  خطـــة  لديـــك  هـــل 

مســـتقبليا؟  األعمـــال 
نعـــم مســـتقال نفكـــر أنـــي نديـــر رســـوم 
كرتـــون خـــاص بيـــا، وطبعـــا مـــش ح 
يكـــون العمـــل ليـــا أنـــا بروحـــي، أكيـــد 

ح يشـــاركوني فيـــه شـــباب..
ــا  ــود إيصالهـ ــي تـ ــالة التـ ــي الرسـ ــا هـ مـ

مـــن هـــذه الفيديوهـــات؟
أنـــي  هـــي  األولـــى،  الرســـالة 
بهـــدف  الفيديـــوات  عرضـــت 
لعـــل  للنـــاس..  موهبتـــي  إظهـــار 
وعســـى أحـــد الشـــركات اخلاصـــة 
موهبتـــي  تشـــوف  بالدوبـــالج 
معاهـــم،  الشـــغل  عليـــا  ويعرضـــو 
علـــى  نحكـــي  التانيـــة  والرســـالة 
أغلـــب  كوميـــدي،  بشـــكل  الواقـــع 
معانـــاة  علـــى  حكـــت  فيديواتـــي 
)علـــى  مثـــال  زي  الليبـــي  الشـــعب 
ــى  ــرب..و علـ ــني يف احلـ حـــال الليبـ
حـــال النازحني....وعلـــى وضعهـــم 

الكورونـــا(. وقـــت  يف 

محمد القرام..
 موهبة ليبية تواجه كورونا 

بالرسوم املتحركة

حوار/ همسة يونس
»محمد القرام«، موهبة فرضت نفسها 

على الساحة الليبية، فخال أيام 
قليلة متكن »القرام« من حشد الكثير 

من املتابعن عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، وذلك بعدما انتشرت 

فيديوهاته للرسوم املتحركة واملدبلجة 
باللهجة الليبية، والذي يقوم بأداء 

أصواته بنفسه رفقة زمائه، »القرام« 
استغل موهبته يف تقليد األصوات، يف 

إعداد وتنفيذ مقاطع فيديو حتكي 
عن األوضاع الليبية وخاصة يف ظل 

انتشار فيروس كورونا املستجد، يف 
خطوة منه إليصال معلومات حول 
التوعية بالفيروس بطريقة سهلة 

ومحببة للكبير والصغير.... وللمزيد 
من التفاصيل حول من هو »محمد 

القرام«، وموهبته كان لـ«بوابة إفريقيا 
اإلخبارية«، هذا احلوار والذي نقلناه 
لكم باللهجة الليبية التي اعتمدها 

»القرام« يف رسومه واعتاد عليها 
جمهوره لتكون سطور احلوار مائمة 

مع نسيج وروح املوهبة التي نسلط 
الضوء عليها يف هذا احلوار..  

وملـــا وصلـــت الكورونـــا لليبيـــا درت 
واملستشـــفى  »الليبيـــني  فيديـــو:- 
املرجعـــي« يحكـــي علـــى ردة فعـــل 
الليبيـــني بعـــد ماســـمعو بـــأول حـــال 

فيهـــا الكورونـــا يف ليبيـــا
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عبدالباسط غبارة-بوابة افريقيا اإلخبارية
حكومة  أعلنت  وجديد،  مفاجئ  تطور  يف 
على  سيطرتها  بــســط  الليبية  الـــوفـــاق 
مدينتي صبراة وصرمان،بدعم تركي كبير 
كشف حجم تورط أنقرة يف الصراع الدائر 
يف البالد.لكن األخطر من ذلك كان حجم 
االنتهاكات واجلرائم التي ارتكبتها القوات 
املوالية حلكومة السراج يف املدينتني والتي 
تذكر بجرائم سابقة شهدتها مدينة غريان 

يف وقت سابق.
ــس املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي حلــكــومــة  ــيـ رئـ
الوفاق،ظهر بزهوة املنتصر ليعلن سيطرة 
ــوات الـــوفـــاق عــلــى مــديــنــتــي صــبــراتــة  ــ ق
ــان فــضــال عــن أبــوقــريــن، مــؤكــدا  وصــرم
كامل  على  سيطرتهم  سيبسطون  أنــهــم 
ليبيا برا وبحرا وسماء.ولم يعرج السراج 
العسكري  التركي  التدخل  فضيحة  على 
املليشيات  ساعد  الــذي  والسافر  العلني 
على الدخول الى املدينتني يف مشهد يؤكد 
نوايا أنقرة املبيتة إلشعال صراع ال ُتعرف 

نهاياته.
أحد  يــاشــا،  إسماعيل  الــتــركــي  الــكــاتــب 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  من  املقربني 
أن سرب  لــه،  تغريدة  أردوغـــان،أكـــد  يف 
سماء  يف  املسلحة  املسيرة  الطائرات  من 
الوفاق  قوات  أمام  الطريق  يفتح  صبراتة 
واملرتزقة،  اإلرهابيني  من  املدينة  لتحرير 
التركي  الكاتب  زعمه.وأختتم  حد  على 
والدور  حــرة..  »صرمان  بالقول  التدوينة 

على صبراتة« على حد قوله.
سيرت  التي  هي  تركيا  أن  واضحا  وبــدا 
هذه املواجهة األخيرة حيث استثمرت فيها 
احلديثة  األسلحة  من  عندها  ما  أقصى 
والتجهيزات وعززت قدرات قوات الوفاق 
تكتيكات  واستخدمت  املسيرة  بالطائرات 
ترتبط بعضويتها يف الناتو كما أنها وظفت 
حيد  ممــا  املــتــطــورة  التشويش  امــكــانــات 
سالح اجلو يف اجليش الليبي يضاف الى 
ذلك الزج باملرتزقة بكثافة لتنفيذ اخلطط 

التركية.
وحتت غطاء الطائرات واالسلحة التركية 
والعناصر  الــعــصــابــات  مــن  خليط  كـــان 
على  للسيطرة  يتقدم  واملرتزقة  االرهابية 
مدن كصرمان وصبراتة.وكشفت مشاهد 
من  القاعدة  إرهابيي  أن  الحقا  الفيديو 
الفارين  الشرقية  املناطق  شورى  مجالس 
ــة  مــن ضــربــات اجلــيــش يف بــنــغــازي ودرن
جنب  إلى  جنبا  يقاتلون  كانوا  وأجدابيا، 
مع مسلحي جبهة النصرة، ثم يتجهون إلى 
اإلرهــاب،  يف  نظرائهم  إلطــالق  السجون 

حتت هتافات التكبير.
وكان من أبرز الوجوه خالل غزو صبراتة 
ــرج شــكــو عضو  ــي فـ ــابـ وصـــرمـــان اإلرهـ
بنغازي  ثـــوار  شـــورى  مجلس  مــايــســمــى 
واملبايع لتنظيم داعش وهو أيًضا عضو يف 
مايسمى سرايا بنغازي التي بارك السراج 
ــارك  وب بــل  النفطي  الــهــالل  يف  سحقها 
منها.وقد  بنغازي  تطهير  املسلحة  للقوات 
ظهر شكو يف تسجيل اليوم من داخل مركز 
تأتي  أن  قبل  األمن يف صبراتة  ومديرية 
صور الحقة ويتبني ان املكان قد أضرمت 

فيه النيران كعادة اجلماعات اإلرهابية.

و  الشهير  الوقود  مهرب  أيًضا  ظهر  كما 

املكنى  ميالد  عبدالرحمن  دولًيا  املعاقب 
التي  السرايا  إحدى  يقود  وهو  »البيدجا« 
شاركت يف الهجوم بينما كان وزير داخلية 
وقت  حتى  ينفي  باشاآغا  فتحي  الوفاق 
قريب تبعية البيدجا حلكومتهم.ليس ذلك 
فحسب بل أن باشاآغا قد أكد يف أكتوبر 
املاضي بأن البيدجا مطلوب القبض عليه 
بأمر من النائب العام اضافة لكونه معاقب 

دولًيا.
ومن أبرز املطلوبني الذين ظهروا باملدينة 
يف حتد صريح للمجتمع الدولي اإلرهابي 
»العمو الدباشي« قائد ميليشيات التهريب 
بالبشر.كما  االجتار  يف  الضالع  بصبراتة 
اإلرهابيني  من  كبيراً  عــدداً  الهجوم  ضم 
املتورطني يف جرائم قتل أبرزهم »عبداهلل 
العام  األمن  ميليشيات  آمر  الطرابلسي« 
املــتــورطــة بــجــرائــم عــديــدة أحــدثــهــا قتل 
شابني من منطقة غوط الشعال بالعاصمة 

طرابلس.
ــر زعــيــم  ــ وأيـــًضـــا ظــهــر املــطــلــوب اآلخـ
املنطقة  يف  قاطبة  التهريب  مليشيات 
املكنى  كشالف  العربي  محمد   ، الغربية 
»القصب« وهو اآلخر تزعم حكومة الوفاق 
واليـــزال  ــان  ك ــه  أن رغــم  لها  تبعيته  عــدم 
الزاوية. النفط يف  مسيطًرا على مصفاة 

الفيديوهات  أظهرت  ذلــك  على  وعــالوة 
من  وىخــرون  سوريون  مرتزقة  املتداولة 
أسماه  ما  الكبرى،ليكّونوا  الصحراء  دول 
السراج »القوات املسلحة« التي تعمل حتت 

غطاء الغزو التركي.
املقاتلني كان ال  هذا اخلليط املخيف من 
حدث  ما  وهو  كبيرة  فضائع  ينتج  أن  بد 
التابعة  املليشيات  نــفــذت  سريعا،حيث 
حلكومة الوفاق إعدامات جماعية وفردية 
وصــرمــان. صبراته  مدينتي  ــوارع  شـ يف 
نــيــوز« االخــبــاري عن  ونــقــل مــوقــع »ارم 
األمن  رجال  من  العديد  ان  عيان،  شهود 
الشوارع،  يف  وسحلوا  ُضربوا  واملواطنني 
قبل أن تتم تصفيتهم بدم بارد يف مدينتي 
املليشيات  دخول  بعد  وصبراته،  صرمان 

إليهما، بدعم تركي مباشر.
مـــن مدينة  الــســيــاســي  ــاشــط  ــن ال ــال  ــ وق
»إن  البوم،  فحيل  القريبة محمود  الزاوية 
ونهب  سرقة  عمليات  نفذت  املليشيات 
وإعدام يف املدن التي سيطرت عليها، ألن 
هذا اسلوبهم، فعندما ينتصرون يتوحشون 
ويرتكبون أفعاال يندى لها جبني اإلنسانية 
أن  نــيــوز«،  لــــ«إرم  ــح يف تصريح  ».وأوضــ
مراكز  وســرقــت    أحــرقــت  »املليشيات 
األمن يف صبراته  مديرية  ومقر  الشرطة 

وصرمان، واعدمت أنصار اجليش الوطني 
أن  بعد  والـــشـــوارع،  املــيــاديــن  يف  الليبي 
أحرقوا بيوتهم وسرقوا معارض السيارات 

واملحالت التجارية«؛ وفق تعبيره.
علي  النواب  مجلس  عضو  جهته،أكد  من 
التابعة  املسلحة  التشكيالت  أن  السعيدي 
بأهالي  بالتنكيل  قامت  الوفاق  حلكومة 
وقامت  املساكن  أحــرقــت  حيث  صبراته 
مراقب  واغتالت  العامة  باملرافق  بالعبث 
مدينة صرمان محمد عباس. التعليم يف 
لبوابة  تــصــريــح  يف  الــســعــيــدي  ــاف  وأضــ
الــوفــاق  حكومة  أن  اإلخــبــاريــة  إفريقيا 
الداعمة لهذه التشكيالت املسلحة تهدف 
اإلرهـــاب  ودعـــم  ليبيا  وتشتيت  لتمزيق 

برعاية تركية.
وقوبلت هذه االنتهاكات واجلرائم بغضب 
الليبية،حيث  األوساط  كبيرين يف  وتنديد 
ليبيا  وأعيان  ملشائخ  األعلى  املجلس  أكد 
إن ماقامت به ماوصفها   عصابات الشر 
يف صبراته وصرمان دليل على أن املعركة 
معركة ضد االرهاب وبقايا فلوله الهاربة 
من بنغازي وكل اجلماعات املتحالفة معها 
من رهابيني وغزاة أتراك.وأضاف املجلس 
من  القوات  تلك  به  ماقامت  إن  بيان  يف 
على  لدليل  والقتل،  املنازل  عمليات حرق 
أن  ،مؤكدا  والدموية  االرهابية  توجهاتهم 

الشعب الليبي سيكون لهم باملرصاد.
لقبائل  ــى  ــل األع املــجــلــس  أدان  ــدوره  ــ وبـ
بــشــدة ماوصفه   واملــرابــطــني،  ــراف  األشــ
تتعرض  الـــذي  ــغــادر  ال الــتــركــي  القصف 
الغربية،  املنطقة  يف  ــقــرى  وال املـــدن  لــه 
واالنتهاكات التي ترتكبها عصابات حكومة 
الوفاق بحق املدنيني واآلمنني.وقال املجلس 
الشجب  ــارات  عــب بــأشــد   ، يستنكر  إنــه 
 ، اإلرهابية  املمارسات  هذه  واالستنكار؛ 
وحمل مسؤولية ما جرى من أحداث للبعثة 
األممية، واملجتمع الدولي وجميع املنظمات 
لقبائل  األعلى  املجلس  الصلة«.وأكد  ذات 

ملفات 

يتبع<<

على خطى غريان..

إنتهاكات الوفاق يف صبراتة وصرمان
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ملفات 

األشراف واملرابطني، على ضرورة القيام 
برفع قضايا قانونية أمام املحاكم الدولية، 
ضد الدول التي تسببت يف تدمير الدولة 

الليبية، على رأسها دولتي قطر وتركيا.
املجلس  رئــيــس  السياق،حمل  ذات  ويف 
األعلى لقبائل ومدن اجلنوب، علي مصباح 
فائز  الرئاسي  املجلس  رئيس  أبوسبيحة، 
ولقتل  الذبح  عمليات  مسؤولية  السراج 
التي ارتكبتها التشكيالت املسلحة التابعة 
الغربية.وحذر  املنطقة  مــدن  يف  للوفاق 
مبوقع  صفحته  عبر  رسالة  يف  بوسبيحة 
أمــام  املحاكمة  مــن  »فــيــســبــوك«،الــســراج 
جرائم  ارتــكــاب  بتهمة  الدولية  اجلنائية 
مثل  عليها  سيطروا  التي  املدن  يف  حرب 

صرمان وصبراتة.
ويــذكــر مــا حــدث يف صــبــراتــة وصــرمــان 
شهدتها  الــتــي  ــهــاكــات  ــت واالن بــاجلــرائــم 
املاضي،حني  يونيو  غريان،أواخر  مدينة 
متكنت حكومة الوفاق من بسط سيطرتها 
غربي  جنوب  كيلومترا   80( املدينة  على 
قــوات  كــانــت  طــرابــلــس(،الــتــي  العاصمة 
عليها،  الليبي،تسيطر  الوطني  اجليش 
وتّتخذها مقراً لقيادة عملياتها العسكرية.
انتهاكات  غريان  مدينة  حينها  وشهدت 
جسيمة على يد املليشيات املسلحة،وتداول 
االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  ناشطون 
مع جرحى  »مهينة«  لعملية حتقيق  فيديو 
اجليش الوطني يف مستشفى غريان العام، 
مشيرين إلى تصفية العديد من اجلرحى 
والتنكيل باجلثث من قبل عناصر متشددة 
وتنظيم  بنغازي  شورى  مجلس  من ضمن 

أنصار الشريعة وميليشيات مصراته.
منطقة  أن  ــة  ــي اعــالم ــر  ــاري ــق ت ــدت  ــ وأكـ
القواسم عمليات انتقامية استهدفت قتل 
كــل مــن هــو عسكري ودهــس عــدد منهم 
بالسيارات، فيما شملت عمليات االعتقال 
للقوات  الداعمني  املواطنني  والتعذيب 
منازل  حرق  جرى  حيُث  الليبية،  املسلحة 
الليبي.وداهمت  مواطنني داعمني للجيش 
غريان  مستشفى  ميليشياوية  عناصر 
العام بعد السيطرة على املدينة وانسحاب 
قوات اجليش منها، وأقدمت على تصفية 

ضربها  عبر  باجلثث  والتنكيل  اجلرحى 
باألحذية وإلقائها يف حاويات القمامة.

تنديدا  لقيت  املليشيات يف غريان  جرائم 
اإلنسان،التي  حلقوق  الليبية  املنظمة  من 
أعربت عن استنكارها الشديد ملا وصفته 
حلقوق  واخلطيرة  اجلسيمة  باالنتهاكات 
ــي اإلنــســانــي،  ــدول ــقــانــون ال ــســان وال اإلن
العالج  يتلقون  الذين  اجلرحى  بتصفية 
املــركــزي.وأوضــحــت  غــريــان  مبستشفي 
أن هــذه  ــه  ــدرتـ ــان أصـ ــي ب املــنــظــمــة، يف 
اجلرمية من جرائم احلرب واجلرائم ضد 
اإلنسانية، مخالفة التفاقيات جنيف لعام 
1949 م بشأن حماية املدنيني واجلرحى 
ومـــن تــوقــف عــن الــقــتــال يف الــنــزاعــات 
املسلحة الدولية والغير دولية، حيث يعتبر 
هذا العمل اإلجرامي مخالفا لكل األديان 
وجه  علي  اإلســالمــي  وديــنــنــا  السماوية 

اخلصوص.
ــر عــلــى صــبــراتــة  ــي الــهــجــوم األخــي ــأت وي

وصرمان يف اطار عملية »عاصفة السالم« 
نحو  منذ  الــوفــاق  حكومة  أطلقتها  التي 
الدولية  للهدنة  واضح  أسبوعني يف خرق 
التي اقترحتها عدة دول ملواجهة فايروس 
والتي  املــاضــي،  مــارس  منتصف  كــورونــا 
كانت هذه احلكومة أول من أعلن موافقته 
عليها ليتبني جليا أن الهدنة كانت مجرد 
التحضير  من  ملزيد  للوقت  وكسب  ستار 

للهجوم.
اجليش  اكتفى  املاضية،  األسابيع  فخالل 
الليبي بالرد على هجمات من قبل املرتزقة 
يف  ســواء  املسلحة،  وامليليشيات  ــراك  األت
أو يف محاور  ضواحي طرابلس اجلنوبية 
جنوب شرق مصراتة، وذلك بسبب التزامه 
القوى  فرضتها  التي  اإلنسانية  بالهدنة 
التركي  الوجود  لكن  والدولية،  اإلقليمية 
كان يزداد كثافة فطيران أردوغان املسير 
من  الغربية  املنطقة  سماء  ليغطي  انطلق 
بني وليد وترهونة، إلى عني زارة فقاعدة 

الوطية.
وبالتزامن مع ذلك كان املزيد من املرتزقة 
الليبية،وأعلن  األراضـــي  على  يتوافدون 
اإلنسان  حلقوق  الــســوري  املرصد  مدير 
من  جديدة  دفعة  أن  الرحمن  عبد  رامــي 
قامت  ألنقرة  املوالية  الفصائل  مقاتلي 
حــيــث وصــل  لــيــبــيــا،  إلـــى  بنقلهم  تــركــيــا 
للمشاركة  الــســوريــني  املقاتلني  عــشــرات 
ضد  الوفاق  حكومة  جانب  إلى  باملعارك 
االشتباكات  تتواصل  إذ  الوطني  اجليش 
عدة  محاور  على  اجلانبني  بني  العنيفة 

داخل األراضي الليبية.
ــال املــتــحــدث الــرســمــي باسم  ــد، ق واألحــ
القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد 
املسماري، إن »تركيا ال تزال تضّخ املرتزقة 
السوريني يف ليبيا«، مضيفا أنه »مت رصد 
وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس 
أن  إلى  الفتا  تركيا«،  موانئ  من  قادمني 
ميليشيات  إلـــى  تــدخــل  أســلــحــة  »هــنــاك 

مجلس  قـــرار  مــن  الــرغــم  على  طرابلس 
األمن بحظر تصدير األسلحة إلى ليبيا«.

ــوري حلـــقـــوق  ــ ــســ ــ ــ ــد ال ــ ــرصـ ــ وكــــــــان املـ
أبريل/نيسان،   11 السبت  اإلنسان،أفاد 
بأن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصراً 
مــراد«،  »السلطان  من فصيل  األقــل  على 
القليلة  ــام  واألي الساعات  خالل  انطلقت 
املاضية، من مركز مدينة عفرين وتوجهت 
إلى احلدود،  تركية  بواسطة باصات نقل 
تضم  أخـــرى  مــجــمــوعــات  انطلقت  كــمــا 
والباب  جرابلس  مدينتي  من  العشرات 
إلى نقطة التجمع يف منطقة حوار كلس، 
حيث وصل نحو 300 عنصر من فصائل 
السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق 

الشام إلى ليبيا.
وأرسلت تركيا، على مدى األشهر املاضية، 
اآلالف من املرتزقة السوريني إلى ليبيا من 
بينهم عناصر متطرفة من جبهة النصرة 
الوفاق  حكومة  ملعاضدة  داعــش،  وتنظيم 
ــم يدخر  ــب.ول ــري وســـط صــمــت دولـــي م
املجتمع الدولي منذ إطالق اجليش لعملية 
السيطرة على طرابلس أي جهد إلصدار 
وهي  املدنيني،  قصف  من  حتــذر  بيانات 
التي اختفت منذ نحو أسبوعني  البيانات 
املسيرِ  التركي  الطيران  استهداف  رغــم 

مواقَع مدنية.
وميثل ما وقع يف مدينتي صبراتة وصرمان 
الداخل  ليس على  كبيرين  خطرا وحتديا 
الليبي فقط وامنا على املنطقة ككل،حيث 
مئات  تضم  سجون  عــدة  املدينتان  تضم 
من قيادات وعناصر اجلماعات اإلرهابية 
ارتكبت جرائم ضد  والتي  دوليا  املصنفة 
سراحها  اطــالق  يعتبر  اإلنسانية،والتي 
واحياء  املاضية  للسنوات  عــودة  مبثابة 
خطرا  متثل  التي  االرهابية  للتنظيمات 
على النسيج الليبي،وتهديدا لدول اجلوار 
الذين  ولــألوروبــيــني  بأزماتها،  املنشغلة 
عبر  إليهم  طريقا  ــون  ــي اإلرهــاب سيجد 

قوارب الهجرة السرية.

املرصـــد الســـوري حلقـــوق اإلنســـان،أفاد الســـبت 11 أبريل/نيســـان، بـــأن 
دفعـــة جديـــدة مؤلفـــة مـــن 150 عنصـــراً علـــى األقـــل مـــن فصيـــل »الســـلطان 
مـــراد«، انطلقـــت خـــالل الســـاعات واأليـــام القليلـــة املاضيـــة، مـــن مركـــز مدينـــة 

عفريـــن وتوجهـــت بواســـطة باصـــات نقـــل تركيـــة إلـــى احلـــدود. 
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املنوعة

قـــاد مجموعة من الشـــباب يف 
»فافيال«، أكبر أحياء ســـاوباولو 
ملواجهـــة  مبـــادرة  البرازيليـــة، 
فيـــروس كورونـــا املســـتجد يف 
الواقع  بارايســـوبوليس  منطقة 
 6 ظهـــور  بعـــد  احلـــي،  بهـــا 
إصابات مؤكدة واشتباه إصابة 

60 آخريـــن.
»صـــوت  إذاعـــة  وبحســـب 
الفريـــق  اســـتأجر  أمريـــكا«، 
الـــذي يقـــوده شـــاب برازيلـــي 
يدعى إميرســـون باراتـــا، فريق 
خدمـــة طبيـــة خاصـــة حلماية 
حيهـــم مـــن كورونا علـــى مدار 

ســـاعة.  24
وتتضمن هـــذه اخلدمة الطبية 
3 ســـيارات إســـعاف وطبيبني 
إلـــى  وممرضتـــني، باإلضافـــة 
تعيـــني ســـائقني وموظفي دعم 

. أيضا
ولـــم يذكـــر باراتـــا تكلفـــة هذه 
اتخذهـــا  التـــي  اإلجـــراءات 
مـــع فريقـــه، أو من يقـــف وراء 
متويـــل الفريق، وقـــال فقط إن 
التبرعـــات غطت جـــزءا كبيرا 
من النفقـــات، وال تـــزال هناك 
حاجـــة إلـــى جمـــع مزيـــد من 
التبرعـــات، مضيفا أن اخلدمة 
احلـــي  تدعـــم  التـــي  الطبيـــة 
ســـتظل تقوم بعملها ملـــدة 30 
يومـــا، ومـــن املحتمـــل متديـــد 

لفترة. ا
من جانبـــه، قال لويـــز كارلوس 
أحـــد الطبيبـــني القائمني على 
أن  »أعتقـــد  احلـــي:  خدمـــة 

األمـــور ســـتزداد ســـوءا«. 
ويعتقـــد باراتا أن حيه »فافيال« 
ســـيتعرض إلى الضربة األكبر 
مـــن كورونا، وهو مـــا يتفق معه 
فيـــه خبـــراء الصحـــة العامـــة 
يف البرازيـــل، نظـــراً لظـــروف 

احلـــي  يف  املتدنيـــة  املعيشـــة 
وتراكـــم  بالســـكان،  املتكـــدس 
القمامة، واالفتقار إلى الرعاية 

. لصحية ا
وحتـــى اآلن، ســـجلت البرازيل 
بكورونـــا  اإلصابـــات  أكثـــر 
املســـتجد، مقارنـــة بـــأي دولة 
يف أمريـــكا الالتينيـــة، ولديهـــا 
مـــا يقـــرب مـــن 7000 حالـــة 
مؤكـــدة، و240 حالة وفاة حتى 

اآلن.
وقالت سيليا بارنيس، مسؤولة 
التنمية االجتماعية لوالية ساو 
باولو، إن احلكومة قلقة بشـــأن 
ســـرعة اإلصابـــات يف األحياء 
الفقيرة، وتعمل على مســـاعدة 
بارايســـوبوليس  مثـــل  أحيـــاء 
بتقـــدمي وجبات مجانية وموارد 

مالية.
وأضافـــت أن الرعاية الصحية 
العامة يف منطقة بارايسوبوليس 
ال تختلـــف عـــن بقيـــة املدينة، 
مدعيـــة أن ســـيارات الطوارئ 
إلـــى فافيـــال.  بالفعـــل  تصـــل 
ممتدحـــة يف الوقـــت ذاته عمل 

باراتا.  فريـــق 
وقالت حكومة مدينة ساو باولو 
يف بيـــان إنهـــا قدمـــت طعامـــاً 
مجانيـــاً، واحتياجـــات أخـــرى 
لســـكان بارايســـوبوليس، وإنها 
أرســـلت أيضاً ســـيارات مزودة 
مبكبرات صوت للتشـــديد على 
أهميـــة غســـل اليديـــن والبقاء 

املنازل. داخـــل 
أمـــا شـــركة امليـــاه والصـــرف 
باولـــو،  ســـاو  يف  الصحـــي 
فقالـــت إنهـــا بدأت يف إرســـال 
إلـــى  ميـــاه  خـــزان   2400
األحيـــاء الفقيرة، مبـــا يف ذلك 
للمســـاعدة  بارايســـوبوليس، 

الصحيـــة. األزمـــة  خـــالل 

ألقـــت الشـــرطة يف كاليفورنيـــا األمريكيـــة 
القبض على شـــاب ضـــرب والدته التي 

أخفـــت ورق املرحـــاض، يف الوقـــت 
الـــذي تشـــهد فيـــه هذه الســـلعة 
نقصـــا مرتبطا بتفشـــي فيروس 

املســـتجد. كورونا 
ونقلت وســـائل إعالم محلية عن 
الناطقة باســـم الشـــرطة شيرلي 

واليـــة  شـــرطة  إن  قولهـــا  ميلـــر، 
اســـتدعيت  األمريكيـــة  كاليفورنيـــا 

يف منتصـــف الليل إلى ســـوغس شـــمالي 
لـــوس أجنلوس، بعد حصول نـــزاع عائلي حول ورق 

املرحاض.وقالـــت األم للشـــرطة إنهـــا أخفت 
ورق املرحـــاض ألن ابنهـــا أدريـــان يـــان 
البالـــغ مـــن العمـــر 26 عامـــا، كان 
يســـتخدم الكثيـــر من هـــذا املنتج 
الـــذي يصعـــب العثـــور عليـــه يف 
املتاجـــر يف الوقت احلالي، بعدد 
من دول العالـــم. وبعدما رفضت 
الكشـــف عن مـــكان إخفائها ورق 
املرحـــاض، عال الصـــراخ وضربها 
ابنهـــا. وأشـــارت الشـــرطية ميلر إلى 
أن تدابيـــر اإلغـــالق أدت إلى زيادة العنف 

املنزلي، ال ســـيما تلـــك التي تتعلق بالنســـاء.

عندما شـــرع بريطاني يف العناية 
بحديقة منزله اخللفية، كســـبيل 
اإلغـــالق  أثنـــاء  الوقـــت  لشـــغل 
املفروض بســـبب انتشار فيروس 
كورونـــا، لـــم يتوقع املفاجـــأة التي 

كانـــت بانتظاره حتـــت األرض.
فقـــد عثر الرجـــل، الـــذي ُيدعى 
جـــون برايشـــو، علـــى مـــا ُيعتقد 
أنـــه ســـيارة قدميـــة مـــن طـــراز 
فـــورد بوبيـــوالر تعـــود إلـــى فترة 
اخلمسينات من القرن العشرين، 
وفـــق ما ذكـــرت »بي. بي. ســـي«.
وقـــال برايشـــو، الـــذي يعيش يف 
مبنطقـــة  هيكموندوايـــك،  بلـــدة 
ليـــس  »إنـــه  يوركشـــير:  وســـت 
بالشـــيء الـــذي جتـــده كل يـــوم.. 
إنها )السيارة( يف وسط حديقتي 
بالضبط«.ومضـــى قائـــال: »إنـــه 
ألمـــر غريب كيـــف أنهـــا مدفونة 
أي  برايشـــو  هناك«.وناشـــد 
شـــخص لديـــه معلومات بشـــأن 
كيف انتهـــت الســـيارة إلى هناك 

أن يتصـــل به.وقـــال إن الســـيارة، 
تـــزال  ال  اللـــون،  رماديـــة  وهـــي 
إذ  إجمـــاال،  ســـليمة  حالـــة  يف 
مازالت حتتفـــظ باملحرك ولوحة 
التســـجيل.وتابع: »أود أن أمتكـــن 
مـــن إخراج الســـيارة، لكن ال أظن 
أن بإمكاني القيـــام بذلك باليد«.
الســـبب يف دفـــن الســـيارة هناك 
يظل لغـــزا محيـــرا، لكـــن إحدى 
النظريـــات تذهـــب إلـــى أنـــه يف 

العشـــرين  القـــرن  خمســـينات 
الفـــوالذ  أســـعار  انخفضـــت 
أنـــه  انخفاضـــا كبيـــرا، لدرجـــة 
كان يتعـــني علـــى مـــن يرغـــب يف 
التخلـــص مـــن خـــردة أن يدفـــع 
مقابل نقلها إلى خارج املنزل.ولم 
يتوفر ســـوى القليل من املعلومات 
عن الســـيارة ذاتها، لكن االقتراح 
اآلخر هو أن الســـيارة رمبا كانت 

عربـــة عســـكرية.

أفـــاد مقدم برنامج »فيتشـــيرني أورغانت« 
التلفزيونـــي الليلـــي، إيفـــان أورغانت، بأن 
مـــن  حميدولينـــا،  ســـفيتالنا  الروســـية، 
أهالـــي جمهورية ياكوتيا يف شـــمال شـــرق 

روســـيا قطعـــت مســـافة 21 كيلومترا.
وذلـــك دون أن تغـــادر شـــقتها، مـــع العلـــم 
أن تلـــك املســـافة تعـــادل نصـــف املاراثون 

الرياضـــي.
وأوضـــح أن شـــقتها تضـــم غرفـــة واحـــدة 
فقـــط مبســـاحة 17 متـــرا مربعـــا، وقـــال 

إن، ســـفيتالنا قامت بــــ1242 دورة داخل 
الغرفـــة وقطعـــت مســـافة تعـــادل نصـــف 
املارثـــون الرياضـــي خالل ســـاعتني و38 
قياســـيا  رقمـــا  بذلـــك  مســـجلة  دقيقـــة 
مـــن  البالغـــة  ســـفيتالنا  روســـيا.وقالت، 
العمـــر 38 عامـــا يف حديـــث أدلـــت بـــه 
للبرنامج التلفزيوني إن الرياضيني الروس 
الذيـــن تدربوا علـــى العدو داخـــل منازلهم 
يف ظـــروف العزلـــة الذاتية دفعـــوا بها إلى 

القياســـي. الرقم  تســـجيل 

وقالـــت ســـفيتالنا إنهـــا كانت قـــد قطعت 
املســـافة نفســـها يف مدينة ألـــدان بياكوتيا 
حـــني بلغت درجة احلـــرارة فيها 44 درجة 

مئوية حتـــت الصفر.
يذكـــر أن رياضيـــا صينيـــا كان قـــد قطـــع 
كيلومتـــرا   50 مســـافة  ســـابق  وقـــت  يف 
خـــالل 5 ســـاعات دون أن يغـــادر شـــقته. 
لكـــن رياضيا فرنســـيا آخر حقـــق املارثون 
الرياضـــي )42 كيلومتـــرا( داخـــل شـــرفة 

أمتار.  7 بطـــول 

اكتشاف أكبر انفجار جنمي على اإلطالق

امريكي يضرب والدته بسبب ورق املرحاض

 يعثر على سيارة مدفونة يف حديقة منزله

متشي 21 كيلومتراً دون ان تغادر شقتها

حي يف ساوباولو يؤجر فريقا طبًيا 
ملكافحة كورونا

أعلن علماء فلك يف بريطانيا والواليات 
اكتشـــفوا  أنهـــم  األمريكيـــة  املتحـــدة 
علـــى  تســـجيله  مت  لنجـــم  انفجـــار  أكبـــر 
مـــن  مـــرات  بعشـــر  أقـــوى  وأنـــه  اإلطـــاق 
)ســـوبرنوفا(  األعظـــم  املســـتعر  انفجـــار 
مـــرة   500 بنحـــو  أســـطع  وأنـــه  العـــادي 

نشـــر مؤخـــرا. وذلـــك حســـب بحـــث 
جامعـــة  مـــن  الفلـــك  علمـــاء  ووصـــف 
ومركـــز  بريطانيـــا  يف  برمنجهـــام 
للفيزيـــاء  سميثســـونيان  هارفـــارد- 
املتحـــدة  الواليـــات  يف  الفلكيـــة 

اكتشـــافهم، الذي أطلق عليه اســـم )إس 
بأنـــه مســـتعر  بـــي أس(،  إيـــه   2016 إن 
أعظـــم نشـــط للغايـــة ناجـــم عـــن انفجار 
طاقتـــه  تعـــادل  للغايـــة  ضخـــم  جنـــم 
تريليـــون تريليـــون جيجـــا طن مـــن مادة 

تـــي(. ان  )تـــي 
العاديـــة  غيـــر  العاليـــة  للكميـــة  ونظـــًرا 
مـــن الهيدروجـــن املوجـــود يف الســـحابة 
املتفجـــرة، يعتقـــد الفلكيـــون أن املســـتعر 
مـــن  األصـــل  يف  تشـــكل  قـــد  األعظـــم 

مًعـــا. شمســـن  اندمـــاج 

يف خطـــاب مباشـــر وبنبـــرة غاضبـــة، 
مارتـــن  ســـانت  وزراء  رئيســـة  قالـــت 
للشـــعب: إن لم جتدوا اخلبـــز، تناولوا 
.)bfmtv( السردين أو احلبوب«، وفق
الشـــعب  لتنبيـــه  اخلطـــاب  وجـــاء 
لالســـتعداد للحجـــر الصحـــي، حيث 
خاطبتـــه قائلـــة: توقفوا عـــن احلركة، 
وإذا لـــم يكـــن لديكـــم اخلبـــز الـــذي 
حتبون، كلوا املقرمشات. إذا لم جتدوا 
اخلبـــز كلوا احلبـــوب، كلوا الشـــوفان، 

الســـردين. كلوا ســـمك 
ســـيضربنا االعصـــار ملدة أســـبوعني، 
لقـــد قلت لكـــم أعـــدوا العـــدة وكأنكم 
تنتظـــرون االعصـــار، البعـــض منكـــم 
ذهـــب لشـــراء ورقـــة التواليـــت واملاء. 
املاء لـــن يتوقف عـــن الســـيالن، وورق 
التواليـــت موجـــود يف املحالت، ما أنتم 

بحاجـــة إليه هـــو الطعام.
تأكـــدوا أننـــي ســـأحجر علـــى 50% 
مـــن الســـكان، وال تســـتطيعون شـــراء 
الطعام ملدة أســـبوعني، ألن من يعملون 
يف املحـــالت هـــم كذلـــك ســـيبقون يف 

املنازل.
وأضافـــت: ال جتـــروا للمحالت جللب 
مؤونة ملدة شهر، اشتروا ملدة أسبوعني 
فقط، ألني سأســـمح للبقاالت بالبقاء 

لباقي األسبوع. مفتوحة 
ابتـــداء مـــن االثنـــني ســـأقترح حتـــوال 
يف العمـــل، حيث سيســـمح جلـــزء من 

الشـــعب بالتحـــرك واآلخـــرون ال.
واختتمت بنبـــرة غاضبـــة: توقفوا عن 

احلركة.

ليس على خطى ماري 
انطوانيت : إذا لم جتدوا 

اخلبز كلوا سردين
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الثقافية 

الشاعر فرج العربي
الكارثـــة اجتاحت العالـــم وجعلته مكتوف 
األيـــدي.. واملوت صـــار يحصـــد كل يوم 
املئـــات حيـــث توقـــف كل شـــئ و انتهينا 
الـــي أن نركن الـــي بيوتنـــا ونتحصن بها 

مـــن أجـــل أن نعيـــش فقط ..
عـــن  والبعـــد  العزلـــة  تعـــودت  أنـــا 
العالقـــات االجتماعيـــة والثقافيـــة منذ 
زمـــن بعيـــد .. حيث أعيش مـــع حبيبتي 
وصديقتـــي وشـــريكة حياتـــي ، مكتفـــني 
بعاملنـــا الصغيـــر  يف الســـفر  والترحال  
واحليـــاة البســـيطة التـــي نعيـــش .. ألن 
معظـــم العالقـــات التـــي عشـــناها كانت 
تنقل إلينا الشـــحنات الســـالبة و رفضنا 

االســـتمرار فيهـــا ..
ألننـــا  احلجـــر  علينـــا  جديـــدا  ليـــس 
ســـوء  مـــن  أنفســـنا  علـــي  فرضنـــاه 

حاولـــت  التـــي  االجتماعيـــة  العالقـــات 
الفتـــك بنـــا و رمبـــا هي أشـــد ضـــراوة 
من هـــذا الفيروس .. لذلك ال  نخشـــى 
هـــذا املـــرض واعتقد بأنه ســـيمر كغيره 
التـــي  للحيـــاة  األوبئـــة وســـننتصر  مـــن 

نحـــب .
اقـــرأ   .. بســـاطة  بـــكل  اعيـــش حياتـــي 
واخـــرج  التلفزيـــون  واشـــاهد   واكتـــب 
أحيانا للتســـوق مـــع االحتياطات الواجبة 
يف التعقيـــم  مثل غســـل اليديـــن وغيرها 
مـــن  خـــوف  هاجـــس  اي  لـــدي  وليـــس 
الفيـــروس واعتبـــر املـــوت مجـــرد حجـــر 
أن  او حفـــرة يف طريقنـــا ميكـــن  عثـــرة 
او  يصادفنـــا  أن  وميكـــن  فيهـــا  نســـقط 
يباغثنـــا او نلتقيه يف أي وقت وأي مكان..

 ملاذا نخشـــى املوت  وهو قدرنا وســـرنا 
؟! الغامض 

الكورونـــا عـــرت العالـــم الـــذي يتشـــدق 
وحقـــوق  والدميقراطيـــة  باحلريـــة 
الوحـــش  ظهـــر  لقـــد   .. اإلنســـان 
املختبـــئ واملســـكوت عنـــه ، ليـــس فقط 
التـــي ال يهمهـــا ســـوى  قنـــاع األنظمـــة 
مصاحلهـــا والصـــراع علـــى الســـلطة  و 
جمـــع االموال بل ايضا شـــكل اإلنســـان 
انانيتـــه   ظهـــرت  حيـــث  املتحضـــر  
وحيوانيته وشراســـته أمـــام املوت  ) انا 

.  ) الطوفـــان  بعـــدي  ومـــن  أوال 
، عـــش احليـــاة  تتهـــور  ، ال   التكتـــرث 
مبلء أنفاســـك .. احليـــاة واحدة واملوت 
واحـــد ، اخلطـــر يهـــدد كل أركان الكرة 
اإلنســـان  ســـينتصر  وحتمـــا  األرضيـــة 
ويجد احلل و ســـتكون هـــذه األزمة كما 
عبـــر الشـــاعر  انســـي احلـــاج ذات يوم  

مجـــرد ) ماضـــي األيـــام اآلتية 

التكترث .. عِش احلياة

العنزيي محمد   

صاخب أنت مباذا أيها املقهى الكبير ؟
لطفي عبداللطيف

أيها الشيخ الكبير
آه مـــن أرضك لـــم يخصب بها أي 

ر شعو
سرقت شمس النهار

وتالشى الضوء من كل الديار
وحـــزن  جراحـــات  الليـــل  وإذا 

ر نتظـــا ا و
قالت الكأس وداعاً لألماني

بعدما فات القطار
فيـــك ضاعـــت أيها املقهـــى أماني 

ر لصغا ا
صاخب أنت ، وإني صاخب

لكنني طفل حزين
جئت كي ألقي عليك

على دنى عينيك بعض احلائرين
الـــكأس  يصنـــع  وأعـــزي  أتعـــزي 

ي مصيـــر
وبقايا من ضميري

وأودع كل مجد حالم غض صغير
فأنا يا أيها املقهى الكبير

من طريق اهلل آت قد أعود
ضائع مستسلم اخلطو شريد

وأنا يا أيها املقهى معيد
باحـــث يف أعـــني الســـمار عن رب 

عيد و
وأمـــان  بحـــث  والعمـــر  باحـــث 

ع ضيـــا و
ولقاء و وداع

شـــوقاً  العينـــني  حالـــم  وحبيـــب 
والتيـــاع

وحنـــان لســـت أدري أيـــن أخفتـــه 
لي لليا ا

أين خباه الرعاع
لم أزل أبحث ما أوصدت صدري

أيها املقهى الذي يقتل عمري
أيها املقهى الذي يصنع شعري

لست أدري ، أو تدري ؟
يف  تنبـــض  التـــي  ســـاعتك  ان 

جتـــري احلائـــط 

ملصيري
للنهاية …

وأنا أكره يف كل حكاية
صانعاً فيها النهاية

علمتني رحلتـــي الصبر إذا انفض 
الرفاق

 ” غايتـــه  إلـــى  كل  مضـــى  إذا   ”
بـــاق والليـــل 

إذ مضى كل ومزق كل حب وعناق
احليـــارى  أنفـــاس  كل  وتالشـــت 

منك
أنفاس التالق .

قـــال كالبحـــار يحضـــن كل جتربة 
عقيم

بعـــد أن عادت به األيـــام من بحر 
جلحيم ا

مـــزق الريح الشـــراع ، مـــزق املوج 
ك لشبا ا

واراه  املقصـــود  املرفـــأ  وتالشـــى 
: الســـدمي 

أيها الطفـــل الذي يقتل يف الكأس 
مصيره

للـــدور  لألكـــواخ  املجـــد  ويحـــب 
لفقيـــره ا

الليـــل  رحلـــة  يف  كأســـه  ويعانـــق 
ه لقصيـــر ا

ما الـــذي يف عاملي املكـــدود يغري 
حيرة أن تستشـــيره ؟

مـــن هنا مـــرت حكايـــات احليارى 
واألمانـــي الصغيرة

وبقـــت يف آخـــر األكـــؤس راســـبة 
لتغسل

جـــاء بعـــد الليـــل صبـــح يف ضياء 
اهلل مرســـل

وهنا أوقف ركب اهلل يسأل
لم يجد يف األكـــؤس البيضاء غير 

مهمل الصمت 
ومضـــى ، يا أيهـــا الطفل وذي هي 

النهايه
وأنا أكره يف كل حكايه

أيها الطفل النهايه”.
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رياضه

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
بقي املنتخب الليبي لكرة القدم يف املركز 101 
التي  املرتبة  نفس  وهي  إبريل  شهر  عن  عاملياً 
احتلها فرسان املتوسط يف تصنيف شهر مارس 
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وأصدر   . املاضي 
ملنتخبات  اخلميس  أمــس  الشهري  التصنيف 
على  الليبي  املنتخب  وحصل  القدم  كرة  العالم 

1215 نقطة يف التقييم اخلاص بشهر إبريل .
يف  ــاراة  ــب م أي  الليبي  املنتخب  يــخــوض  ولــم 
بالتصفيات  مبارياته  تأجيل  ومت   2020 عام 
على  الكاميرون 2021  إلي  املؤهلة  اإلفريقية 
من  بقرار  القارة  يف  املنتخبات  كل  باقي  غرار 

الكاف بسبب انتشار فيروس كورونا.
املتوسط  فرسان  يواجه  أن  املنتظر  من  وكــان 

والرابعة  الثالثة  اجلولتني  االستوائية يف  غينيا 
والتي  القارية،  للتصفيات  املجموعات  بــدور 
مارس  و31   25 بني  الفترة  يف  مقررة  كانت 

املاضي .
يف  الــثــالــث  الترتيب  الليبي  املنتخب  ويحتل 
خلف  نقاط   3 برصيد  الــســادســة  املجموعة 

تونس املتصدرة وتنزانيا الثانية.

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
بنادي  التسييرية  اللجنة  عــقــدت 
أول  مــصــراتــة  مبــدنــيــة  السويحلي 
ــك  وذل لــعــام 2020  لــهــا  اجــتــمــاع 
فيروس  انتشار  توسع  مخاطر  رغم 

كورونا .
بقاعة  اجلــمــعــة  عــقــد   ــاع  ــم االجــت
للنادي  اإلداري  باملقر  االجتماعات 
ــيـــس الــلــجــنــة  وذلـــــك بــحــضــور رئـ
واألعــضــاء  صــّوان  علي  التسييرية 

الشريف  ورضــا  كــنــاوص  مصطفى 
خالله  مت  و  معيتيق  وعبداحلكيم 
املهمة  البنود  من  العديد  مناقشة 
املتعلقة  األعــمــال  أهــم  واستعراض 

بالنادي.
التي  األنــديــة  من  السويحلي  ويعد 
الليبية  للرياضة  كبير  دعــم  تقدم 
التي  الــطــائــرة  ــكــرة  ال وخــاصــة يف 
اخلمسة  السنوات  يف  األفضل  هي 

األخيرة يف البالد.

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
احلــالــة  ــادي  ــ ن إدارة  مــجــلــس  ــى  ــه أن
جبريل  الليبي  الالعب  عقد  البحريني 
القدم  لكرة  األول  الفريق  مع  مرسال 
الكروي  النشاط  تعليق  بسبب  وذلــك 
ــشــار فــيــروس  ــت يف الــبــالد بــســبــب ان
األيام  صحيفة  بحسب  وذلك  كورونا 
ــة  نــــادي احلــال الــبــحــريــنــيــة . وكــــان 

يــنــايــر  ــعــاقــد يف شــهــر  ت الــبــحــريــنــي 
جبريل  الليبي  ــي  ــدول ال مــع  املــاضــي 
بنغازي  األهلي  فريق  مهاجم  مرسال 
ــدم ملـــدة ســتــة أشــهــر على  ــق ــكــرة ال ل
وتعد هذه أول جتربة   . اإلعارة  سبيل 
الليبي  الدوري  خارج  ملرسال  احترافية 
النجمة  لــفــرق  لــعــب  وأن  ســبــق  حــيــث 

والنصر وشباب اجلبل .

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
حارس  الطلحي  فتحي  الليبي  الدولي  أكد 
مرمي فريق النصرلكرة القدم أنه لن يغادر 
املوسم  معه  املــشــوار  وســيــواصــل  ــادي  ــن ال

املقبل.
وكان نادي النصر قد ضم الطلحي يف شهر 
يوليو املاضي ملدة موسمني قادماً من فريق 

التحدي .
وقال الطلحي يف تصريحات صحفية ليبية 
ملوسم  النصر  مــع  مــشــواري  ســأواصــل   »:
آخر و أطمح ألن أقدم مستوى مشرف مع 
املنتخب الليبي الذي أسعى معه للتأهل إلى 
الكاميرون  يف  أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات 

.»2021
أحد  ــان  ك الطلحي  ــأن  ب بــالــذكــر  اجلــديــر 
ــوم الــنــصــر يف مــشــاركــتــه الــتــاريــخــيــة  جنـ
بالكونفدرالية األفريقية ومت اختياره مرتني 
والتي ودع  للبطولة  املثالية  التشكيلة  ضمن 
النهائي  ربع  دور  من  السباق  الفريق  فيها 

أمام حسنية أغادير املغربي .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
طالب احتاد الكرة الليبي يف رسالة رسمية أندية 
واملدربني  الالعبني  رواتب  بتخفيض  املمتاز  دوري 
وذلك باالتفاق بني الطرفني مبا ال يرهق أو يؤدي 
إلفالس النادي وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد 19-(.
وأضافت الرسالة التي مت تعميمها على االحتادات 
من  الصادرة  للتوصيات  وفقاً  باملناطق  الفرعية 
الفيفا  بأنه يف حالة اخلالف يحال االمر من قبل 
النادي إلي أي من جلان الفيفا)جلنة فض املنازعات 
مبا  ستعترف  والتي   ) الالعبني  أوضــاع  جلنة  أو 
توفر  شريطة  التخفيض  إجــراء  من  النادي  يقره 
حسن النية يف ذلك ومنطقيا ومتناسبا مع إجمالي 

الراتب .
كما قرر احتاد الكرة الليبي يف الرسالة متديد فترة 
العقود بنهاية املوسم الرياضي احلالي لكل احتاد 

فرعي يف املناطق .
اجلدير بالذكر بان الدوري الليبي املمتاز 2019-
سوء  بسبب  أكثر  منذ  متوقف  البالد  يف   2020

األوضاع األمنية يف العاصمة طرابلس .

 احتاد الكرة الليبي يطالب 
بتخفيض رواتب الالعبني واملدربني

ليبيا حتافظ على ترتيبها يف تصنيف الفيفا

االجتماع األول للجنة التسييرية
 بنادي السويحلي

احلالة البحريني ينهي التعاقد مع العبه الليبي الطلحي : أنا باق مع النصر
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رياضه

جيالردينو يوجه رسالة مؤثرة إلى الليبيني

ـــ االسبوع الليبي   
الليبي لكرة القدم فرج ادوال حارس مرمى املنتخب  نعى االحتاد 
الوطني السابق والذي فارق احلياة  اإلثنني عن عمر ناهز 77 عاماً 

وذلك بعد صراع طويل مع املرض.
صفحته  على  نشره  نشره  رسمي  بيان  الليبي  الكرة  احتاد  ونشر 
الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« قال فيه :«يتقدم 
الليبي لكرة القدم عبد احلكيم الشلماني وأعضاء  رئيس االحتاد 
املكتب التنفيذي وجميع العاملني باالحتاد بخالص التعازي واملواساة 
القلبية ال سرته و لألسرة الرياضية بنادي اإلفريقي ومدينة درنة 
تعالى  بأذنه  له  املغفور  وفاة  ليبيا يف  ربوع  الرياضي يف  والوسط 
حارس مرمى منتخبنا الوطني سابقا ونادي اإلفريقي بدرنة » فرج 
ادوال« ربنا يتقبله بواسع رحمته ويعوضنا جميعا فى رحيله خيرا و 

إنا هلل وإنا اليه راجعون ».
ويعد الراحل أحد أبرز وأفضل حراس املرمى يف تاريخ كرة القدم 
 1963- موسم  بدرنة  األفريقي  مع  مــشــواره  بــدأ  حيث  الليبية 
قرر  حيث  الفريق  مــع  السبعينات  نهاية  حتى  واستمر   1964
للمشاركة مع  استدعاؤه  االعتزال يف موسم -1978 1979ومت 

املنتخب الوطني يف عام 1964 بدورة كأس العرب بالكويت 

الليبي    ـــ االسبوع 
الترجي  فريق  جنــم  الهوني  حمدو  الليبي  الــدولــي  بــني  املنافسة  احتدمت 
لقب  على  املنستيري  الرياضي  االحتاد  مهاجم  أوكبوتو  انطوني  والنيجيري 
الرياضي  للموسم  القدم  لكرة  التونسي  الـــدوري  يف  أجنبي  العــب  أفضل 

.2020-2019
فأن  التونسي   24 ينّظمه سنوّيا موقع فوت  اّلذي  الّسنوي  اإلستفتاء  وحسب 
تشتت  فيما  العب  لكل  صوتا  بعشرين  الترتيب  طليعة  يف  أوكبوتو  الهوني 

األصوات الثمانية املتبقية بني سبعة العبني أجانب آخرين .
وسجل الدولي الليبي حمدو الهوني جناح فريق الترجي التونسي لكرة القدم 
الــدوري و7 يف  11 يف  منها  20مباراة  لعب  أن  بعد  املوسم  أهداف هذا   8

دوري أبطال أفريقيا ومباراتني يف كأس العالم لألندية 2019 يف قطر 

أفضل العب يف الدوري التونسي.. احتاد الكرة الليبي ينعي فرج ادوال
الصراع يحتدم بني الهوني وأوكبوتو

ـــ االسبوع الليبي   
ــد احلــاســي  ــ ــد زاي ــويف خــال ــ ُت
بنغازي  األهــلــي  فريق  العــب 
ــقــدم الــســابــق مساء   لــكــرة ال
اخلميس عن عمر يناهز 50 
بعد صراع طويل  وذلك  عاماً 

مع املرض .
الكروي  مشواره  بدأ  احلاسي 
ــلـــي بــنــغــازي  مـــع فــريــق األهـ
مبــركــز وســط املــيــدان ولعب 
السنية  الفئات  معه يف جميع 
ولم يحلفه احلظ بأن يلعب مع 

فريق االول .
وأنتقل لفريق التحدي  وتدرب 
معه موسم رياضي كامل بعد 
ذلك فضل أن يخوض جتربة 
جـــديـــدة وذلــــك بــاالنــضــمــام 
لفريق النجم الساحلي مبدينة 

بنغازي

ـــ االسبوع الليبي   
املهاجم  جــيــالرديــنــو  ألــبــرتــو  طــالــب 
الدولي اإليطالي السابق وبطل كأس 
يكونوا  بــأن  الليبيني   2006 العالم 
يد واحدة يف مواجهة جائحة كورونا 
امليالن  مهاجم  جيالردينو  .وأضــاف 
نشره  مت  فيديو  مقطع  يف  الــســابــق 
للصحفي  الرسمية  الصفحة  عبر 
التواصل  مبــوقــع  الكرشيني  ســـراج 
ألبيرتو  انا  بــوك:«  فيس  االجتماعي 
بتحية  ابعث  ان  ــد  اري جــيــالرديــنــو.. 
نحن   .. الليبي  الشعب  ــى  ال كبيرة 
ــذه الــفــتــرة  ــني.. يف هـ ــب ــري بــلــديــن ق
بسبب  جميعا  نعيشها  التي  احلرجة 
أن  يجب   .. كــورونــا  فــيــروس  تفشي 

بالبقاء  أنصحكم  و  متحدين  نكون 
حتبون  أنــكــم  اعــلــم   ... منازلكم  يف 
ليبيا  كبير يف  بشكل  االيطالية  الكرة 
التي  األندية  كل عشاق  الى  .. حتية 

لعبت معها».
الفرق  من  للعديد  جيالردينو  ولعب 
و  وفيرونا  ياتشينزا  منها  إيطاليا  يف 
بارما و فيورنتينا و جنوى و وبولونيا 
دوري  بلقب  معه  توج  الــذي  ميالن  و 
عــام 2007 وسجل  أوروبـــا  أبــطــال 
 188 الفرق  هذه  مع  مشواره  خالل 
هدفاً  ومع املنتخب اإليطالي لعب 60 
دولية سجل خاللها 19هدفاً  مباراة 
وتوج بلقب كأس العالم 2006 والتي 

أقيمت يف أملانيا

ـــ االسبوع الليبي   
تبرع الدولي الليبي محمد زعبية جنم فريق 
االنــحــاد الــســابــق مبــعــدات طبية ملستشفى 
اجلاء مبدينة طرابلس وذلك للمساهمة 

يف مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكــان الاعب قد أعلن قد كفالة 20 أسرة 
ليبية فقيرة نازحة يف تونس بعد قرار إغاق 

كافة املنافذ ملواجهة وباء كورونا.
اجلدير بالذكر بأن زعبية 29 عامًا خاض 

ــة يف الـــــــدوري  ــحـ ــاجـ ــيــــة نـ ــة احــــتــــرافــ ــربــ جتــ
ــران يف موسم  ــ ــزائـــري مــع مــولــوديــة وهـ اجلـ
2015-2016 وفاز معه باحلذاء الذهبي 
كأحسن هداف يف املوسم برصيد ثاثة عشر 

هدفًا.
كما لعب مهاجم فريق االحتاد للعديد من 
األندية خــارج الــدوري الليبي منها العربي 
القبائل  وشبيبة  بلغراد  وبارتيزان  الكويتي 

ا والترجي التونسي حالّيً

زعبية يتبرع مبعدات طبية ملستشفى يف طرابلس ملحاربة كورونا

 وفاة خالد احلاسي العب األهلي بنغازي



األسبـوع الليبـي 
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أخر االسبوع 

األسبوع 
المغاربي

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل ثالثاء

دفــــــــن زعيــــــــــــم افريـــــقي يف سيــــــارته عائلة ايرانية تنتحر بسبب كورونا

قال منظمون   إن املغنيتني تيلور سويفت 
وجينيفر لوبيز واإلعالمية أوبرا وينفري 
انضممن إلى عرض خاص على مستوى 
ميارسون  مــن  بجهود  لالحتفاء  العالم 
فــيــروس  ــاء  وبـ أعــمــالــهــم يف ظــل تفشي 

كورونا.
الــعــرض اســم )وان وورلــد  وأُطــلــق على 
معا  واحــد  »عالم  أو  هــوم(  آت  توجيذر 
يف املـــنـــزل« وســــوف يــتــضــمــن فــقــرات 
أطباء  يرويها  وقصصا  وكوميدية  غنائية 

وممرضون وعاملون يف محالت البقالة.
أنه سيكون هناك  وأعلن املنظمون أيضا 
بث إضايف يستمر ست ساعات وسيشارك 
فيه جنوم كبار يف عالم الرياضة مثل بطل 
لويس  البريطاني   1 فــورمــوال  سباقات 
النسائية  الــقــدم  كــرة  والعــبــة  هاميلتون 
األمريكية ميجان رابينو وعشرات املغنني 
واملمثلني والشخصيات املؤثرة على وسائل 

التواصل االجتماعي.
وسيسبق هذا البث العرض الذي يستمر 
تلفزيونية  شــبــكــات  وستنقله  ســاعــتــني 

والــعــالــم  الشمالية  أمــريــكــا  يف  عــديــدة 
مساء يوم السبت يف أكبر مسعى للتعبير 
اخلطوط  يف  العاملني  مع  التضامن  عن 
األمــامــيــة ملــواجــهــة الــفــيــروس.وســتــكــون 
مشاركة اجلميع يف احلدث، القائمة عليه 
جلوبال  وجماعة  العاملية  الصحة  منظمة 
سيتزن احلقوقية، عن بعد بسبب التباعد 
التي  العام  العزل  وإجــراءات  االجتماعي 
الفيروس  انتشار  من  احلــد  إلــى  تهدف 

الذي أودى بحياة ما يربو على 124 ألف 
شخص على مستوى العالم

قد  غــاغــا  لــيــدي  الشهيرة  املغنية  كــانــت 
أعلنت عن احلدث األسبوع املاضي، لكن 
عدد املشاركات فيه زاد كثيرا ويشمل اآلن 
بعضا من أكبر األسماء يف عالم املشاهير، 
مثل سيلني ديون وبيلي إيليش وجون ليجند 
وإلتون جون وبول مكارتني وكريس مارتن 

وآندريا بوتشيلي ومايكل بوبليه.

انتحرت أم وابنها يف العاصمة اإليرانية 
وفاة  على  أسابيع  ثالثة  بعد  طــهــران، 

األب جراء إصابته بفيروس كورونا.
على  بالعثور  إيــرانــيــة  مــواقــع  وأفـــادت 
عاما   52 العمر  مــن  بلغت  التي  األم 
انتحرت يف منزلها صباح  األحد  وقد 
املاضي، وبعد إجراء التحقيقات تبني أن 

ابنها كان قد انتحر قبل يومني.
وأضافت التحقيقات أنه بعد وفاة األب 
جراء إصابته بفيروس كورنا قبل ثالثة 

أسابيع، أصيب االبن باالكتئاب، وساءت 
من  متكنه  عــدم  ــر  إث النفسية،  حالته 
وامتناع  والعزاء،  الدفن  مراسم  إجــراء 
األقارب واألصدقاء من احلضور وتقدمي 
التعازي له وألسرته تخوفا من اإلصابة 
عقد  السلطات  متنع  حيث  بالفيروس، 
مجالس العزاء بقرار من اللجنة الوطنية 
إنه بعد  ملكافحة كورونا. وقالت األنباء 
األم  االبــن عثر على  انتحار  يومني من 
وقد قتلت نفسها ألنها لم تتحمل فراقه.

أعلن خبراء يف وكالة الفضاء األوروبية، أن ثقب 
األوزون الضخم فوق القطب الشمالي الذي نتج عن 
انخفاض درجات احلرارة يف طبقة الستراتوسفير 

سينغلق يف أواسط أبريل.
ووفقاً للباحث دييغو لويال من املركز األملاني للطيران 
والفضاء، بدأ عمود األوزون فوق القطب الشمالي 
بالتقلص إلى املستوى الطبيعي الذي يعادل 2.2 
وحدة دوبسون، وذلك منذ 14 مارس. ونتوقع أن 
أبريل  أوســاط شهر  الثقب متاماً يف  ينغلق هــذا 
القطب  فوق  األوزون  ثقب  مساحة  اجلاري.وتبلغ 
الشمالي، حسب موقع »روسيا اليوم« نحو مليون 
كيلومتر مربع. ويعتقد علماء مركز الفضاء األوروبي 
أن سبب نشوء هذا الثقب هو ظروف جوية غير 
طبيعية مبا فيها درجات احلرارة املنخفضة جداً 
يف الستراتوسفير، ما أدى إلى انخفاض حاد يف 
ثقوب  أن  إلــى  العلماء،  األوزون.ويــشــيــر  مستوى 
القطب  فــوق  تظهر  مــا  ــادراً  نـ الصغيرة  األوزون 
الشمالي، بيد أن الثقب احلالي هو األضخم من 

بني الثقوب التي ظهرت سابقاً.
وكما هو معلوم فوجود األوزون يحمي احلياة على 
من  املنبعثة  البنفسجية  فوق  األشعة  من  األرض 

الشمس.
فوق  ينشأ  الــذي  األوزون  ثقب  مساحة  أن  يذكر 
القطب اجلنوبي سنوياً يف فصل اخلريف ويستمر 

3-4 أشهر، تبلغ 20-25 مليون كيلومتر مربع.

تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

االخيرة

استشراف
العـدد )   االول   (    ــ    الثالثاء       14      /       4       /     2020

األسبوع المغاربي

العاملية  والــتــطــورات  ــداث  األحـ زحمة  يف 

ة والعربية يتأسف املرء ملا وصلت 
واإلقليمي

إليه أمور األمة من تشرذم وانحطاط لم 

عن  واالبتعاد  التفرقة  إال  مبرراً  له  جند 

من  الــتــي  املصيرية  واملــصــالــح  القضايا 

كلف  مهما  عنها  التخلي  عــدم  املــفــروض 

يدرك  العاقل  ولعل  تضحيات،  من  األمــر 

مدى خطورة الوضع الراهن نتيجة املشروع 

االستعماري الذي يستهدف املغرب العربي 

الواليات  تقوده  والــذي  برمتها  واملنطقة 

إسرائيل ومن  وربيبتها  األمريكية  املتحدة 

يدور يف فلكهما... 

اليوم تتعرض الشعوب املغاربية إلى عملية 

مدبرة من االختراق االستعماري التوسعي 

أداتها بذر الفتنة وزرع التفرقة بن شعوبنا 

والتمهيد إلى االستياء الناعم على خيرات 

دولـــنـــا حتـــت شـــعـــارات زائـــفـــة جتــــدد الفكر 

األيديولوجي الصليبي الصهيوني املزدوج 

الذي يخطط له ›‹خبراء اليمن العنصري 

لدى  املحترفون  والسياسيون  املــتــطــرف‹‹ 

الغرب واخلدم األوفياء للوبيات حاقدة وذات 

مطامع ونهم. فاملغرب العربي بسبب منزلته 

الباطنة  وثــرواتــه  احلاسمة  االستراتيجية 

والظاهرة سيبقى محور الصراعات املعلنة 

ألنه  واملتعملقن  العمالقة  بــن  واخلفية 

البوابة الرئيسية ملناطق األزمــات والثروات 

معا إلى جانب حــدوده البحرية مع الغرب 

القارة األفريقية  وحـــدوده الصحراوية مع 

التي تشكل حسب اتفاق اخلبراء مستقبل 

اإلنسانية يف الطاقة واملعادن والغذاء واملياه.

ــعــربــي يف الــقــلــوب  لــقــد ظـــل املـــغـــرب ال

والضمائر مثال أعلى و قيمة سامية تدفع 

يف  ثــم  والتحرير  الكفاح  إلــى  اجلماهير 

والوحدة،  التعاون  إلى  االستقالل  مرحلة 

و لكن مــع األســـف ضــاع ذلــك الــرمــز يف 

األنظمة  بني  اجلذرية  االختالفات  مهب 

أول  منذ  الشخصية  واألمزجة  السياسية 

عهد االستقالل، بل وصلت اململكة املغربية 

وابتعد  الرمال،  حرب  حد  إلى  واجلزائر 

حلم التعاون الضروري واحليوي املخطط 

بني البلدان الشقيقة وتدنت نسبة التبادل 

املبادالت  من  البينى  والصناعي  التجاري 

ادية املغاربية.
االقتص

على  حتى  املــغــاربــي  حتـــاد 
اال عجز  لقد 

ضمان احلد األدنى من املكاسب ملواطني 

أو  الشخصية  بالبطاقة  كالسفر  ــه،  دولـ

السكك  أو تطوير خط  التأشيرات،  إلغاء 

تكون  أن  وعــوض  بينها،  الرابط  احلديد 

املغاربية  ــدول  الـ بــني  ــة  احلــدودي املناطق 

اخلمس مناطق تنمية وتكامل، حتولت إلى 

صة مع بروز شبكات 
مناطق حذر وريبة بخا

إرهابية وتشعب ارتباطاتها يف ظل الوضع 

األمني الرخو يف ليبيا وتعقد املشهد األمني 

تونس  بني  احلدودية  اجلبلية  املناطق  يف 

واجلزائر.

ولألسف املأسوف عليه، فقد توجهت كل 

دولة من دول املغرب العربي إلى الشريك 

محيطها  عن  منعزلة  مبفردها  األوروبـــي 

القوى  فاستفردت  الطبيعي،  اإلقليمي 

املهيمنة على كل منها على حدة، وأضيف 

التطاحن  مــن  جــو  املعيب  الــوضــع  لــهــذا 

بن  أحمد  مع  بــدأ  األجــوف  اإليديولوجي 

بال وانتهى مع العقيد القذايف، وكاد يدخل 

بهذا اجلناح الشمال إفريقي يف متاهات 

الصراعات املسلحة املدمرة للشعوب ويف 

تالعب القوى العظمى واملتوسطة لفرض 

ق النفوذ والهيمنة على حساب مصالح 
مناط

ة املغاربية الواحدة. 
األم

وبــالــرغــم مـــن أن مــحــاولــة تــوحــيــد شعوب 

ــمـــس )لــيــبــيــا تــونــس  ــغــــرب الـــعـــربـــي اخلـ املــ

اجلزائر اململكة املغربية موريتانيا( فشلت 

سنة 1989 منذ والدة االحتاد املغاربي على 

أيـــدي زعــمــاء ذلــك الــزمــن وبــالــرغــم مــن أن 

العواصف الهوجاء زلزلت شعوبه وأضعفت 

دوله أو أربكتها منذ ما سمي بالربيع العربي 

منذ 2011 فإن هذا اإلقليم يقع جغرافيا 

ــارات جــاورتــهــا  ــ وتــاريــخــيــا يف قــلــب ثــــاث قــ

األيـــام واملــحــن وهــي أوروبـــا وإفريقيا وآسيا 

مما يضع دول املغرب العربي أيضًا يف قلب 

السياسة  مستوى  على  الكبرى  التحوالت 

واحلــضــارة وممــا يجعلها كذلك هدفا لكل 

املطامع األجنبية والتدخات االستعمارية 

واملخاطر اإلقليمية يف لعبة األمم اجلديدة. 

وحني نقرأ كتب التاريخ من ثالثة آالف عام، 

ندرك أن قدر هذه الشعوب هو أن تتوحد 

مغاربية  أمــة  بالفعل  كانت  فقد  وتتفاعل 

واحدة منذ العصر الفينيقي وأبطاله الذين 

قهروا روما وسادوا البحر األبيض املتوسط 

وهم أبطال مغاربيون أمثال حنبعل وأميلكار، 

ومنذ العهد الروماني بعده وعاصمته قرطاج 

يف  املغاربيون  اشترك  كما  البحر،  سيدة 

كتابة تاريخ البربر األوائل من عهد الكاهنة 

الفتح  إلــى أن جــاء  إلــى عهد ماسينيسا، 

اإلسالمي املبارك وأسس مدينة القيروان 

كة إفريقية التي أعطت اسمها 
عاصمة ممل

إلى كل القارة اإلفريقية، وانطلقت فتوحات 

ية املغاربية إلى األندلس 
القيروان اإلسالم

القارة السمراء،  أوروبــا وإلى  وإلى جنوب 

وتنشره  باإلسالم  تدين  حضارة  فأنشأت 

باحلكمة واملوعظة احلسنة وإشاعة السالم 

والعلم، وتأسست بيت احلكمة يف القيروان 

منارة للطب والصيدلة والفلك واجلغرافيا 

والرياضيات والقضاء. 

ــاريـــخ، واســتــحــضــرًا  ــتـ وبـــعـــيـــدًا عـــن كــتــب الـ

لــلــحــاضــر، فــقــد أطــــل مـــن شـــرفـــة الــقــصــر 

الــبــلــدي مبــديــنــة مــراكــش املــغــربــيــة بتاريخ 

17 فـــبـــرايـــر1989، قــــادة كـــل مـــن املــغــرب 

وموريتانيا واجلزائر وتونس وليبيا ليعلنوا 

قيام احتاد دول املغرب العربي، لقطة األرجح 

أنها األولى واألخيرة التي جمعت الراحلن 

احلسن الثاني والشاذلي بن جديد ومعمر 

القذايف مع زين العابدين بن علي ومعاوية 

ولــــد الــطــايــع. ولـــأســـف فـــاألزمـــة الــكــبــرى 

والــتــعــاون  التنمية  عطلت  الــتــي  الطويلة 

الــعــربــي تتجلى  املـــغـــرب  دول  والـــســـام يف 

يف أزمــة اجلــزائــر واملــغــرب ! فعند قيام هذا 

ــاد كــان هناك اتــفــاق ضمني على أال  االحتـ

تشكل قضية الصحراء املزمنة بن اجلزائر 

واملغرب والقائمة منذ 1975 حجر عثرة 

ــاد وتــقــويــة الــعــاقــات بن  أمـــام عمل االحتــ
أعضائه. 

الــرف عساها  وضعت هذه القضية على 

أن  دون  دوليا  للحل  املالئم  املسار  جتد 

يجري إقحامها ضمن جدول عمل االحتاد 

جيدا  تفاهما  ذلك  كان  بالشلل.  فتصيبه 

لكنه لم يستطع الوقوف على رجليه فهذه 

القضية التي تسمم العالقة بني اجلزائر 

والــربــاط مــا كــان ميكن جتــاوزهــا بهذه 

البلدين  بني  الفتور  أدى  ولهذا  السهولة 

حيانا التوتر إلى إصابة االحتاد املغاربي 
وأ

بالعدوى فما استطاع أن يقوى أو يتجاوز.

وهذا امللف املعيق لكل وحدة مغاربية نشأ 

مع جالء االستعمار األسباني عن املنطقة 

سنة 1975 وبــلــغ األمـــر بــني اجلــارتــني 

درجــة  ــر(  اجلــزائ و  )املــغــرب  الشقيقتني 

احلرب يف مرحلة ما بني 1975 و 1976 

و متسك كل طرف مبوقف حاد وتعاقبت 

وعربية  وفرنسية  أميركية  الــوســاطــات 

بات  حــال،  أي  جــدوى. ويف  دون  وأممية 

واضحا أن هذا النزاع، الذي حال دون قيام 

جلزائر واملغرب، لم 
عالقات طبيعية بني ا

يُعـد عثرة أمام تطبيع العالقات بينهما، وأنه 

)أي النزاع( لعب الدور األساسي يف جتميد 

الــذي  العربي،  املــغــرب  احتــاد  مؤسسات 

يجمع منذ 1989، إلى جانب البلدين، كال 

من ليبيا وتونس وموريتانيا.

ــات املــغــربــيــة  ــعــــاقــ وأصــــــــول األزمــــــــة يف الــ

اجلزائرية ميدانًا يحتاج إلى شجاعة كبيرة 

وموضوعية عالية، لكثرة األلغام والقنابل 

املوقوتة فيه. فالعاقات املغربية اجلزائرية 

ساءت كثيرا مع مجيء االستعمار، وازدادت 

ســوءا مع رحيله، ولم يستطع السياسيون 

االستعمار  بقايا  مــن  الــتــحــرر  البلدين  يف 

ــاوز األزمــــة، والــعــودة إلى  ومشاكله، وال جتـ

ــة هــو عــن الــصــواب لفهم أي  أصـــول األزمــ

عويصة  املشكلة  كــانــت  إذا  فكيف  مشكلة، 

تولدت عنها مشاكل أخــرى مثل العاقات 

بن املغرب واجلزائر.

اجلزائرية  املغربية  مــة 
األز اعتبار  وميكن 

النموذج األمثل يف هذا الباب، إذ تتفاعل 

رافية والتاريخية والسياسية 
العوامل اجلغ

خالل  كلها  وتتقاطع  وتتشابك  وتتداخل 

اندلعت  تتباعد وتتقارب،  مسافات زمنية 

خاللها أزمة تلو أخرى من حرب إيسلي إلى 

حرب الرمال )1844ـ  1963( وما زالت 

مسيرة  يف  قــوة  وبكل  حاضرة  تداعياتها 

وإذا  الشقيقني.  الشعبني  بني  العالقات 

كانت العالقات الدولية تطبعها صراعات 

تتطاحن  التي  اجلــوار  بلدان  بني  خاصة 

واجلزائر  فاملغرب  احلــدود،  على مشاكل 

فالعالقات  القاعدة.  هذه  تخرجا عن  لم 

بقضايا  مرتبطة  ــر  واجلــزائ املــغــرب  بــني 

تاريخية وأخــرى تتعلق بتدبير اجلــوار أو 

يف إطار املنافسة واختالف التصور حول 

ي تعرفها املنطقة 
بعض القضايا الهامة الت

وغير  الشرعية  غير  والهجرة  كــاإلرهــاب 
ذلك.

بينهما  الشقيقني  البلدين  أن  صحيح 

جلــفــاء والـــعـــداء، لكن 
تــاريــخ طــويــل مــن ا

توتير العالقات إعالمياً، يف ظل الظروف 

تفرض  التي  احلالية  والدولية  اإلقليمية 

التنسيق والتعاون يف جميع املجاالت، يأتي 

الزيت  تــروم صب  إعالمية  غير  ألسباب 

على نيران العالقات الثنائية بني البلدين 

الشقيقني. وتظهر جتليات التأثير السالب 

لإعالم يف السياسات اخلارجية، التي بات 

املنابر  أفــالك  تــدور يف  أنها  الواضح  من 

اإلعالمية للبلدين اجلارين، التي لم تستطع 

اخلروج من ذهنية العداء والعداء املضاد، 

وتتعامل من منطلق فرضية ثابتة تكاد تكون 

صنماً إعالمياً، تفيد أن املغرب واجلزائر ال 

ميكن أن يكونا إال يف وضع العداء والصدام. 

وأصــبــح مــؤكــدا أن املــغــرب واجلــزائــر الذين 

عاقات  إلــى  ويؤهلهما  الكثير  يجمعهما 

أكثر عمقًا وثمارًا على املستويات السياسية 

التعاون  وان  واالجتماعية،  واالقــتــصــاديــة 

تركتهما  إذا  ســريــع  وبشكل  ممكن  بينهما 

لوبيات اإلعام ولم توتر عاقاتهما الثنائية، 

بشكل يكاد يصبح خطا حتريريًا ثابتًا. وهنا 

ال جتد من يقول أن على املغرب واجلزائر 

االســتــفــادة مــن تــاريــخ الـــدول الغربية التي 

تتحد وتتكاثف اقتصاديًا وأمنيًا دون اكتراث 

مللفات التاريخ التي تلم العديد من احلروب 

القوى  بــن  التاريخية  واألحـــقـــاد  الكونية 
الغربية.

ومع كل هذا وذاك، فالبد أن قطار املغرب 

واجلزائر سيتلمس سكة انطالقة جديدة 

مشروع  مــع  الشقيقني،  البلدين  تصالح 

تنتظر حتقيقه منذ القدم، بعد أن تقاسمت 

ذكرى املقاومة اجلماعية لالستعمار لكنها 

فشلت يف ربح رهان الوحدة والتنمية بعد 

كل  قبل  لكن  املستقلة.  كياناتها  تأسيس 

شــيء، فال بد من قــراءة حتليلية ونقدية 

متحررة من رواسب املاضي ونزعة التعالي، 

لألحداث التاريخية التي أدت إلى حدوث 

هذه األزمات لتستفيد منها أجيال احلاضر 

ل إليها بناء مستقبل الشعبني.
املوك

ويرى املراقبون أن نفخ الروح يف جسد دول 

املغرب واجلزائر الشقيقني، لم يعد اختياراً، 

بل ضرورة حتمية تقتضيها حتوالت السياق 

زمن  يف  فالصمود  والـــدولـــي.  اإلقليمي 

األزمة البنيوية لالقتصاد العاملي ومواجهة 

والسياسية  األمنية  األوضـــاع  تــداعــيــات 

د الربيع العربي، 
االنتقالية يف مرحلة ما بع

والسيما أخطار االنهيار األمني يف منطقة 

الساحل والصحراء بات رهناً بإرساء إطار 

املغرب  بني  وتضامني  وتكاملي  تفاوضي 

واجلزائر.

فالبلدين تواجههما مشاكل وقضايا موحدة 

ومشتركة، أليس تاريخهما ضاربا يف أعماق 

الزمن؟ وال ميكن حل هذه القضايا واملشاكل 

بدون التعاون والتآزر، وأي تأجيل ال ميكن 

إال أن يجعلها تتفاقم مع الزمان، على رأس 

البشرية  التنمية  قضية  القضايا:  هــذه 

الديني  التطرف  وقضايا  تعطلت،  التي 

مشكلتني  باعتبارهما  السرية،  والهجرة 

طارئتني، واألمازيغية بصفتها قضية ثقافية 

وال  جــوهــريــة،  قضايا  إنها  واجتماعية. 

تستأهل أي تأخير، وليس بخوض احلروب 

اإلعالمية... ميكن مواجهتها. 

ــل مــــا يــتــمــنــاه كــــل مـــغـــربـــي وجــــزائــــري  ــ وكـ

شــريــف وعــاقــل ومــحــب لــوطــنــه ولشعبه، 

أن تــطــوى الــصــفــحــات املــاضــيــة الـــســـوداء 

وتفتح صفحات جديدة بيضاء. لكن متى 

سيتحقق ذلك؟

ســيــتــحــقــق عــنــدمــا يــتــحــمــل املــفــكــرون 

واملؤرخون واملثقفون النزهاء، من مغاربة 

السياسيني  من  غيرهم  قبل  وجزائريني 

والــعــســكــريــني، ورجـــال املـــال واألعــمــال 

لردم  والوطنية،  التاريخية  مسؤوليتهم 

الهوة التي تصطنعها السياسة عندما ال 

توظف خلدمة األجيال القادمة، البد من  

مشتركة  وتاريخية  فكرية  حــوارات  عقد 

هذه  مــن  والعبر  ــدروس  الـ الستخالص 

البلدين  مسيرة  عطلت  التي  األزمـــات 

احليوية  باملصالح  وأضـــرت  اإلمنــائــيــة، 

للشعبني.

وعموماً، فإن الشعبني املغربي واجلزائري 

تربطهما أواصر ال ميكن للملف السياسي 

سها باملرة، فهي عميقة ومتجذرة 
أن يطم

ة والقرابة، وال أدل على ذلك من 
يف الثقاف

باملناطق  وجود تعايش مستمر خصوصاً 

ما  مغلقة،  احلـــدود  أن  رغــم  احلــدوديــة 

يفسره على سبيل املثال مستوى االقتصاد 

املوازي بهذه املناطق.

ــاد املـــغـــاربـــي، كما  ــ خــاصــة الـــكـــام: االحتـ

انتظم يف معاهدة مراكش، فشل وينبغي 

التفكير يف شيء جديد، واملتأمل يف واقع 

هــذا االحتـــاد، ياحظ أنــه لــم يعد لــه من 

املاضي شيء، وأن التوجه اجلديد هو قيام 

نظام مغاربي جديد، وهو ما أكده العاهل 

عبر  حــن  الــســادس  محمد  امللك  املغربي 

عن رغبته يف قيام ›‹نظام مغاربي جديد 

يأخذ يف االعتبار التغيرات التي حصلت 

يف ليبيا وتونس‹‹.

من أجل احتاد مغاربي فاعل يف مستوى التطلعات... 

المشرف العام

رئيس التحرير

مدير  التحرير

فريق التحرير 

اخراج فني 

حسني مفتاح
سعيد هادف 

مصطفي قطبي 
hussainmftah72@gmail.com

saidhadef@gmail.com

kotbi2008@yahoo.fr

تونس  

سونيا البرنيصي 
املغرب  

على االنصاري  - يحي بن طاهر  اجلزائر  

على بوعيينه - سعيد بركان 

موريتانيا  

سيدي محمد اخلليفة  - سيد محمد العالم

محمد حسن

مصطفى قطبي 

باحث وكاتب صحفي من املغرب

من بركات كورونا ..ثقب األوزون 
ينغلق يف منتصف أبريل

األسبوع المغاربي
نشــــرة  أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 

تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

العـدد )   االول   (    ــ    الثالثاء       14      /       4       /     2020

بيومه  أبريل(،   7 )يــوم  األسبوع  هذا  العالم  احتفل 

اليوم؟ يف عام  للصحة. فما هي قصة هذا  العاملي 

حة العاملية إلى تكريس »يوم 
1948 دعت جمعية الص

عاملي للصحة« إلحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة 

العاملية)WHO( ، ومنذ عام 1950، جرى االحتفال 

أبريل.  من  السابع  يف  العاملي  الصحة  بيوم  سنوياً 

لهذا  عنوانا  يكون  موضوع  اختيار  عــام،  كل  ويتم، 

 ترّكُز فيه املنظمة على مجال من 
اليوم، ويكون فرصة

املجاالت التي تثير القلق وحتظى باألولوية يف سلّم 

انشغاالتها. ويكون ذلك اليوم منطلقا لبرنامج دعوي 

طويل األجل تضطلع فيه املنظمة بشتى األنشطة. أما 

دستور املنظمة فقد جاء يف مايو عام 1984 عندما 

وا، باملوافقة عليه. 
صادق 26 بلدا من 61 بلدا عض

بعد ذلك انعقدت اجلمعية العمومية األولى للصحة 

بلدا   53 من  مندوبني  بحضور  جنيف  يف  العاملية 

أصبحوا أعضاء يف املنظمة. 

كان موضوع هذا العام دعما للممرضات والقابالت، 

الذي  الــدور  بأهمية  العاملية  للقيادات  وحتسيسا 

يضطلع به هذا الكادر يف احلفاظ على الصحة يف 

العاملي  العالم؛ وكان مسطرا أن يسلّط يوم الصحة 

الضوء على احلالة الراهنة للتمريض والقبالة يف شتى 

العالم سيكون  العالم،. ومتت اإلشارة إلى أن  أنحاء 

يف  إضافيني  وعاملة  عامل  ماليني   9 إلــى  بحاجة 

مجالي التمريض، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة 

وشركاؤها  املنظمة  وسُتصدر   .2030 عام  بحلول 

ى تعزيز القوى العاملة 
سلسلة من التوصيات تهدف إل

ض والقبالة.
يف التمري

ووفق املنظمة، سيكون لذلك أهمية حيوية يف حتقيق 

املتعلقة بالتغطية الصحية 
مية والعاملية 

الغايات القو

املعدية  ــراض  ــ واألم والوليد  األم  وصحة  الشاملة 

واألمراض غير السارية، مبا يف ذلك الصحة النفسية 

املرضى  وســالمــة  للطوارئ  واالستجابة  والتأهب 

وتقدمي الرعاية املتكاملة التي تركز على الناس، يف 

جملة أمور.

ودعت املنظمة جميع املعنيني إلى تقدمي الدعم، يف يوم 

ض والقبالة 
ذا اليوم العاملي، للقوى العاملة يف التمري

ه

متع بالقوة الالزمة، وحتى يحصل اجلميع، يف 
حتى تت

كل مكان، على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.

إال أن االحتفال هذا العام جاء فى ظرف غير طبيعي 

فى كل أنحاء العالم، حيث تزامن مع انتشار جائحة 

رابــط على خطوط  الــذي  وإن اجليش  كوفيد 19؛ 

النار ضد هذا الوباء تشكل من ذوي وذوات الوزرات 

وممرضات.  وممرضني  وأطباء  طبيبات  البيضاء، 

وكما جاء يف كلمة املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، 

الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس أن »هذا العام، 

قد ال يبدو أن لدينا من األسباب ما يدعو لالحتفال«.

وألن الصحة هي مسؤولية الدولة والولوج لها بدون 

قيد أو شــرط هــو حــق مــن حقوق االنــســان ، فقد 

أن  بعد  العالم موضع مساءلة  كورونا  وضع فيروس 

فضح قصور السياسات وهشاشتها هي التي أنفقت 

األموال الطائلة يف سبيل األسلحة واألجهزة احلربية 

بكل أنواعها، يف حني فشلت يف  توفير احلد األدنى 

من األَِســّرة وأجهزة التنفس والكمامات، فضال عن 

املستشفيات واملخابر والكوادر الطبية. 

احلاجة  على  الضوء  لتسلط  كورونا  وجاءت جائحة 

مجال  يف  العاملة  القوى  مكانة  توطيد  إلــى  امللّحة 

الصحة على الصعيد العاملي. ويلقي التقرير اجلديد 

»حالة التمريض يف العالم – 2020« نظرة معمقة 

الصحية  العاملة  القوى  يف  مكّون  أكبر  وضــع  على 

ص التقرير إلى استنتاجات تكشف 
حول العالم. ويخل

عن وجود ثغرات هامة على مستوى كادر التمريض 

وحتدد املجاالت االستثمارية ذات األولية على صعيد 

التعليم والوظائف واملهارات القيادية من أجل تعزيز 

مهنة التمريض حول العالم والنهوض بهدف الصحة 

للجميع.

وتشكّل كوادر التمريض أكثر من نصف العاملني يف 

مجال الصحة حول العالم، إذ تقدم خدمات حيوية 

املمرضون  زال  وما  برمته.  الصحي  النظام  تشمل 

واملمرضات، على مر التاريخ وحتى اليوم، يف اخلطوط 

األمامية ملكافحة األوبئة واجلائحات التي تهدد صحة 

الــنــاس يف أنــحــاء املــعــمــورة. ومتـــارس هــذه الــكــوادر 

دورها يف شتى أنحاء العالم على نحو مفعم بالعطف 

واإلقدام والشجاعة يف التصدي جلائحة كوفيد19-، 

لتبرز مكانتهم القّيمة بوضوح لم يسبق له مثيل.

تـــيـــدروس أدحــانــوم  ــور  ــت ــدك ال ــى حــد تعبير   وعــل

حة العاملية، إن 
غيبريسوس، املدير العام ملنظمة الص

»املمرضات واملمرضني هم ركيزة أي نسق صحي يف 

العالم. واليوم يقف العديد منهم يف اخلطوط األمامية 

ملواجهة كوفيد19-. وهذا التقرير هو مبثابة تذكير 

التمريض  كادر  به  يقوم  الذي  الفريد  بالدور  صارخ 

يحتاجه  الذي  الدعم  تكريس  بأهمية  ونــداء صريح 

أفراد هذا الكادر للحفاظ على صحة العالم«.

ف التقرير، الذي أعّدته منظمة الصحة العاملية 
 ويكش

وحملة  للممرضات  األممــي  املجلس  مع  بالشراكة 

»التمريض اآلن«، أن هناك اليوم أقل من 28 مليون 

ممرض وممرضة حول العالم. ويف الفترة بني عامي 

مجال  يف  العاملني  عــدد  ازداد  و2018،   2013

مازال  ولكن  ماليني شخص.  بواقع 4.7  التمريض 

هناك فجوة عاملية يتعني سّدها بواقع 5.9 ماليني 

األكبر يف  الفجوات  تتركز  ث 
ممرض وممرضة، حي

املنظمة  وإقليم  آسيا  شــرق  وجنوب  أفريقيا  بلدان 

لشرق املتوسط، باإلضافة إلى بعض مناطق أمريكا 

الالتينية.

ومن الالفت أن أكثر من 80 يف املائة من املمرضني 

واملمرضات يف العالم يعملون يف بلدان تؤوي نصف 

سكان العالم فقط، وأن واحدا من كل ثمانية ممرضني 

أو ممرضات يعملون خارج البلد الذي ُولدوا فيه أو 

تلقوا فيه تدريبهم. وتعّد شيخوخة القوى العاملة يف 

أن  يتوقع  آخر، حيث  تهديد  التمريض عامل  مجال 

يتقاعد واحد من كل ستة ممرضني أو ممرضات حول 

العالم يف غضون السنوات العشر القادمة. ولتفادي 

هذا العجز العاملي يف كادر التمريض، تشير تقديرات 

التقرير إلى أن البلدان التي تواجه نقصا يف كوادر 

تزيد من مجموع عدد خريجي  أن  التمريض عليها 

التمريض لديها مبعدل 8 يف املائة سنوياً، باإلضافة 

املمرضني  توظيف  مجال  يف  قدراتها  تعزيز  إلــى 

بتكلفة  النسق الصحي،  واملمرضات واستبقائهم يف 

ُتقّدر مببلغ 10 دوالرات للفرد )السكان( سنوياً.

األممــي  املجلس  رئيسة  قــالــت  الــســيــاق،  هــذا  ويف 

يدركون  »السياسيني  إن  كنيدي،  آنيت  للممرضات، 

واستبقائهم يف  واملمرضات  املمرضني  تأهيل  تكلفة 

حلقيقية لهؤالء 
املهنة، ولكن قلة منهم تدرك القيمة ا

املمرضني واملمرضات«. وأضافت قائلة »إن كل جنيه 

األفــراد  رفاهية  يعزز  التمريض  مجال  يف  ُيستثمر 

واألسر بطرق ملموسة واضحة للعيان. وهذا التقرير 

يسلط الضوء على مساهمات كادر التمريض ويؤكد 

أن االستثمار يف مهنة التمريض هو استثمار لصالح 

املجتمع وليس تكلفة. إن العالم بحاجة إلى ماليني 

املمرضني واملمرضات باإلضافة إلى ما لدينا اليوم، 

الصائب  باألمر  القيام  إلى  احلكومات  ندعو  ونحن 

ة الرائعة والنظر إلى الفوائد 
واالستثمار يف هذه املهن

التي سيجنيها سكانهم من العمل الرائع الذي ال ميكن 

ألحد أن يؤديه مثل كادر التمريض«.

وتشكل النساء قرابة 90 يف املائة من مجموع كادر 

التمريض، غير أن قلة منهن يتقلدن مناصب قيادية 

هذه  معظم  الرجال  يحتل  حيث  مجالهن،  يف  عليا 

املناصب. غير أن متكني املمرضات من تقلد أدوار 

كبيرة  منصب  استحداث  طريق  عن  مثالً  قيادية، 

احلكومي  املستوى  على  يعادله(  ما  )أو  املمرضات 

مجال  يف  القيادية  املــهــارات  لتنمية  برامج  ووضــع 

كــادر  عمل  ظـــروف  حتسني  شــأنــه  مــن  التمريض، 

التمريض.

الرئيس  كريسب،  نيجل  الــلــورد  تعبير  حــد  وعلى 

املشارك حلملة »التمريض اآلن«، فإن »هذا التقرير 

يقدم الكثير من البيانات والبّينات التي كانت ضرورية 

مهنة  يف  القيادية  وار 
األد تعزيز  إلى  الدعوة  لدعم 

التمريض والنهوض مبمارسة التمريض وتأهيل قوى 

للمستقبل. وتعكس هذه  التمريض  عاملة يف مجال 

أن  نعتقد  التي  اإلجـــراءات  السياساتية  اخلــيــارات 

السنوات  مدى  على  تنفذها  أن  البلدان  جميع  على 

العشر القادمة لضمان توفر عدد كاٍف من املمرضني 

من  ومتكينهم  الــبــلــدان،  جميع  يف  واملــمــرضــات 

االستفادة على أكمل وجه مما تلقوه من تعليم وتدريب 

الرعاية  بخدمات  النهوض  أجل  من  مهني  وتأهيل 

الصحية األولية واالستجابة للطوارئ الصحية مثل 

عريض  بحوار  ذلــك  يبدأ  أن  وينبغي  كوفيد19-. 

وشامل للقطاعات يضع قضايا التمريض يف سياق 

الصحة  مجال  يف  العاملة  والقوى  الصحي  النسق 

واألولويات الصحية للبلدان«.

وإلمداد العالم مبا يحتاجه من كوادر التمريض، توصي 

املنظمة وشركاؤها جميع البلدان باتخاذ اإلجراءات 

وتوظيف  لتأهيل  املخصص  التمويل  زيــادة  التالية: 

القدرات  وتعزيز  واملمرضني  املمرضات  من  املزيد 

يف مجال جمع البيانات عن القوى العاملة يف مجال 

على  الالزمة  اإلجـــراءات  واتخاذ  وحتليلها  الصحة 

أساسها وتعليم وتدريب كادر التمريض على املهارات 

يحتاجونها  التي  واالجتماعية  والتكنولوجية  العلمية 

لدفع عجلة التقدم يف مجال الرعاية الصحية األولية 

واستحداث مناصب قيادية يف مهنة التمريض، من 

بينها منصب كبير املمرضني/املمرضات على املستوى 

احلكومي ودعم تنمية املهارات القيادية يف صفوف 

الشباب من املمرضني واملمرضات وضمان استفادة 

كامل طاقاتهم،  األولية من  الصحية  الرعاية  أفرقة 

مثالً يف الوقاية من األمراض غير السارية وتدبيرها 

التمريض،  كــادر  عمل  ظــروف  وحتسني  العالجي 

مأمونية  لضمان  الكايف  العدد  توظيف  يشمل  مبا 

العمل، واألجور املنصفة، واحترام حقهم يف الصحة 

والسالمة املهنيتني وتنفيذ سياسات عمل تقوم على 

وحتديث  التمريض  مهنة  اجلنسني يف  بني  املساواة 

مية ملهنة التمريض عن طريق مواءمة 
اللوائح التنظي

شأنها  من  ُنظم  وتطبيق  واملمارسة  التعليم  معايير 

والتحقق  التمريض  كادر  االعتراف مبؤهالت  تبادل 

 دور كادر التمريض 
منها على الصعيد العاملي وتعزيز

حوار  عقد  خالل  من  الصحية،  الرعاية  أفرقة  يف 

والتعليم  )الصحة  القطاعات  مختلف  بــني  جامع 

والهجرة واملالية والعمل( لدراسة السياسات العامة 

وتخطيط القوى العاملة.

لم تسلم منظمة الصحة العاملية من تهمة التقصير 

دونــاد  األمريكي  الرئيس  اتهمها  حيث  والتضليل، 

ها مع الوباء، 
ترامب صراحة أنها »أفسدت« يف تعاطي

بل األمر قد يدفع أمريكا إلى مراجعة متويلها املمنوح 

لهذه املنظمة. ويف جميع األحوال، فقد اتضح اليوم أن 

»الصحة« يف عاملنا يف حاجة إلى إنقاذ، ليست الصحة 

البدنية فحسب، بل صحة النظام العاملي الذي اعتل 

التي  واألخالقية  األيديولوجية  األوبئة  تفشي  جراء 

سهر عليها الفاسدون واجلشعون من ذوي الرساميل 

العمياء. وقد بات ملحا أن يبتكر العالم نظامه اجلديد 

األكثر عدال وإنسانية وسالما، وأن يتحرر من رغبته 

املتوحشة يف التسلح والسيطرة.

الصحـــة في يومهــا العــالمي السبعيــن: 
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على أمل

سعيد هادف
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