
الصحافة يف ليبيا
ضحيــــــة الفوضــــــى املتواصـــــلة

انتحار طبيبة بارزة
 يف نيويورك بسبب كورونا

التــــــــــرجي يتفـــــــــــق على جتديــــــــــــــــد 
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تــصــاعــد االعـــمـــال الــقــتــالــيــة عــلــى كـــافـــة املـــحـــاور 
املــــزدوج للقبول بهدنة  واجلــبــهــات ..مـــع االعـــان 
انسانية ، معززة مببادرات للحل السياسي تنطلق 
مـــن رئـــاســـة بـــرملـــان طـــبـــرق لـــيـــرد عــلــيــهــا رئـــاســـي » 
بوستة » بعد ساعات ..ال ميكن تفسيره اال بعبثية 
اخلطاب الذي تبرر به كافة االطراف انهماكها يف 
هذه احلرب الاوطنية التي حترك عربتها دماء 
الــبــريــئــة خــدمــة ملصالح  وغــيــر  الــبــريــئــة  الليبيني 

وسياسات أجنبية اقليمية ودولية ..
بل  ميــوتــوا  ان  الليبيني  عــلــى  كـــان  الــتــي  اللحظة 
ويفنوا عن بكرة أبيهم فيها ..مضت مبضي القيادة 
الــوطــنــيــة »املـــخـــذولـــة« يف درب الــشــهــادة وســقــوط 
..ما  الرباط االمامي  رقــم اثنني يف مدينة  احلــي 
استجد بعد ذلــك مــن حلــظــات مــواجــهــة وصــدام 
اسبابها   ، االرواح  وازهــقــت  الــدمــاء  فيها  اهــرقــت 
وغــايــاتــهــا العــاقــة لــهــا بــاملــعــركــة الــفــاصــلــة التي 

قامت قبل عشر سنوات .. 
ــروع  ــشــ ــكـــرامـــة ..ومــ كـــا املـــشـــروعـــني ..مــــشــــروع الـ
االسام السياسي ، ظهرا من حتت عباءة فبراير..

وصدامهما احلتمي اليتنزل يف سياق ايديولوجي 
وال حتى سياسي ، بل هو تعبير عن حالة بدائية 
مـــن تــنــاقــض املــصــالــح الــشــخــصــيــة لــلــقــيــادات يف 
املعسكرين ، وانعكاس الرادات خارجية ترتبط بها 
بقانون  محكوما  عضويا  ارتباطا  الــقــيــادات  هــذه 
العاقة بني التابع واملتبوع ..ولذلك فقرار احلرب 
والسام ليس - ولن يكون - قرارا ليبيا داخليا بل 
رجــع صــدى لتنافر وتــوافــق يجري بــني العواصم 

املتورطة يف الصراع ..
سبق وان أكدنا عبر هذا املنبر أن الصراع يف ليبيا 
لـــم يــعــد داخــلــيــا مــحــلــيــا مــنــذ أن قــــرر فــريــق من 
الليبيني االستعانة »باملجتمع الدولي« ضد فريق 
آخر من الليبيني ، وصارت القضية الليبية جزءا 
امتداد  على  املحتدم  االقليمي  الــصــراع  يف  مهما 
النار  قــوس  يرسمها  الــتــي  السياسية  اجلغرافية 
مــن الــبــصــرة وحــلــب وصـــوال الــى ســرت وطرابلس 
سوق  ليبيا  دخلت  احلــني  ذلــك  ومنذ   .. والوطية 
النخاسة السياسية لتكون بضاعة خاضعة للبيع 
والــشــراء واملــســاومــات على املــصــالــح بــني الــوكــاء 

االقليميني يف املنطقة ..
جزء من التيار الوطني غير املحسوب على فبراير 
، ممـــن انـــظـــمـــوا الحــــد اطــــــراف مــهــزلــة الـــصـــراع 
) الــفــبــرايــري – الــفــبــرايــري ( ..يـــراهـــنـــون بوعي 
أكثر  ..ألنــهــم يعلمون  كــامــل على حــصــان خــاســر 
براثن  ليبيا من  املدخل الســتــرداد  أن  من غيرهم 
أفرزتها  ورمـــوز  أن ميــر مبشاريع  املــؤامــرة الميكن 
الوطن  تاريخي ملشروع  انكسار  املؤامرة يف حلظة 

الواحد املستقل ..
ــام هـــؤالء  ــازالـــت الــفــرصــة قــائــمــة امــ ومـــع ذلـــك مـ
القاعدة  الى  املوقف واالنضمام  للعودة عن خطأ 
الشعبية الكاسحة امللتفة حول الشرعية الوحيدة 
الــتــاريــخــيــة املكتنزة  الــرمــزيــة  املــتــاحــة ممــثــلــة يف 
يجسدها  التي  والوطنية  االجتماعية  بالدالالت 
وريــــث الــنــضــال واملـــوقـــف الــدكــتــور ســيــف االســـام 
االصــاحــي  السياسي  ومــشــروعــه  الــقــذايف  معمر 
الذي ناصبته تلك القوى نفسها العداء يوم كان 
باالمكان جتنيب ليبيا هذا املصير املأساوي الذي 

تعيشه ..
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أخبــار

ــامــت املــؤســســة الــوطــنــيــة  ق
من  العديد  بتسليم  للنفط 
بلديات  لصالح  طبية  املــواد 
كـــل مـــن صـــبـــراتـــة، وبــاطــن 
ونــالــوت،  والبريقة،  اجلــبــل، 
ورقدالني،  وزوارة،  والزنتان، 
وجــالــو، وإجــخــرة، وأوجــلــة، 
وذلك  واجلميل،  والرياينة، 
الطيب  اجلــار  مبادرة  ضمن 
التي تبنتها املؤسسة الوطنية 
السريعة  لالستجابة  للنفط 
الحتياجات البلديات املجاورة 

لعملياتها.
ــي  ــالمـ وبــــني املـــكـــتـــب اإلعـ
للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
شملت  الــطــبــيــة  ــواد  ــ امل أن 
الواقية،  األقنعة  من  عــددا 
وبـــــدل حــمــايــة مــخــتــلــفــة، 

املــعــقــمــات،  رش  ومـــعـــدات 
ــدي،  ــ ــ ــم األي ــي ــق ــع ومـــــــواد ت
وغــيــرهــا مــن املــســتــلــزمــات 
شركاء  أن  موضحة  الطبية 
للنفط  الــوطــنــيــة  املــؤســســة 
توفير  يف  ساهموا  الدوليني 

العديد من هذه املواد.
ــت املــؤســســة أنــهــا  ــحـ وأوضـ
وشركائها الدوليني قد قاموا 
تقدر  مــيــزانــيــة  بتخصيص 
أمريكي  دوالر  مليون  بثالثة 
ــواد طبية  مــن أجــل تــوريــد م
على  توزيعها  يتم  أســاســيــة 
مبينة  ــبــلــديــات،  ال مختلف 
املستدامة  التنمية  إدارة  أن 
للنفط  الوطنية  باملؤسسة 
تشرف على هذه املساعدات 
بالتنسيق و بالتعاون مع هذه 

البلديات.
مستشفى  عام  مدير  وقالت 
ــوارئ بــاســمــة  ــطـ ــلـ ــو لـ ــالـ جـ
الصحة  قطاع   إن  سلطان 
ــدة  يـــواجـــه »واحــ لــيــبــيــا  يف 
الــتــحــديــات على  مــن أكــبــر 
فإننا  وبــالــتــالــي،  اإلطـــالق، 
حتى  للدعم  ماسة  بحاجة 
الرعاية  توفير  مــن  نتمكن 
ــن يــحــتــاجــهــا«  الــصــحــيــة ملـ
أن هــذه  »أعــتــقــد  مــضــيــفــا 
ــواد الــطــبــيــة ســتــســاعــد  ــ املـ
األطباء  من  كل  وقاية  على 
املرضى  وكذلك  واملمرضني 
من  مــســتــشــفــيــات  ــدة  عـ يف 
ــو ما  ــا، وهـ ــورونـ جــائــحــة كـ
على  بالتغلب  لهم  سيسمح 

الصعبة«. الظروف  هذه 

واملــصــريف  الليبي  السياسي  اتــهــم 
السابق سعيد رشوان محافظ مصرف 
الصديق  طــرابــلــس  ــزي  ــرك امل ليبيا 
حيث  املصرف  إدارة  بإساءة  الكبير 
وزيادة  السوق  إرباك  على  يعمل  أنه 
والسوق  الرسمي  السعر  بني  الهوة 
تدوينة  ــوان يف  وقـــال رشـ املــوازيــة. 

»الصديق  إن  »فيسبوك«  مبوقع  له 
املــركــزي  املــصــرف  يــديــر  ال  الكبير 
وال  املصريف  والعرف  القانون  وفــق 
ميتثل لقرارات البرملان وال احلكومة 
ميتثل  »فلمن  متسائال  القضاء«  وال 
هذا الرجل ومن اجلهة التي يعترف 
خفيه  لقوه  يتبع  »أكيد  وتابع  بها؟« 

أن  رشــوان  وأضــاف  عنها«.  ابحثوا 
الكبير »شغله الشاغل إرباك السوق 
الرسمي  السعر  بــني  الــهــوة  ــادة  وزيـ
عمله  كــل  ــة مبعني  ــوازي امل والــســوق 
التضخم  ــادة  وزيـ رفــع  علي  منصب 
إلــي انخفاض  بـــدوره  ــؤدي  يـ ــذي  الـ
القوة الشرائية للدينار الليبي بدوره 

الدخل  كبير يف  انخفاض  إلي  يؤدي 
وانخفاض القيمة الدفترية لألصول 
واملدخرات اخلاصة والعامة« مردفا 
»يعني خسائر كبيره ميكن يعبر عليها 
بالقول  رشـــوان  وختم  بــاملــلــيــارات«. 
»محافظ يدخل موسوعة غينيس يف 

أسوأ إدارة مصرفيه يف العالم«.

عدم  األمراض  ملكافحة  الوطني  املركز  أعلن 
كــورونــا  بفيروس  جــديــدة  إصــابــات  تسجيل 

مؤكد ا متاثل حالة جديدة للشفاء
لصحة  املــرجــعــي  املــخــتــبــر  أن  املــركــز  وبـــني 
الثالثاء عدد )168(  باملركز تسلم   املجتمع 
عينة وعقب الفحص املختبري تبني أن نتائج 
فيروس  من  يؤكد خلوهم  ما  التحاليل سالبة 

املستجد كورونا 
السالبة،  العينات  بــني  مــن  أن  املــركــز  وأكــد 
إجمالي  يصبح  وبهذا  للشفاء،  متاثلت  حالة 

املتعافني 24 حالة.

وعلوم  بعد  عــن  لالستشعار  الليبي  املــركــز  أعلن 
الفضاء أنه جرى لليوم الرابع على التوالي تسجيل 
هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس الزالزل.
وبني املركز أن محطات الرصد العاملية سجلت هزة 
أرضية  الثالثاء على متام الساعة 13:40:36.2 
درجة   4.5 قوتها  وبلغت  لليبيا  املحلي  بالتوقيت 
السطحي  املركز  أن  موضحة  الزالزل  مقياس  على 
 250 حوالي  ويبعد  املتوسط  بالبحر  يقع  للزلزال 

كيلومتر شمال شرق مدينة طبرق.
املركز  أن  بعد  الليبي لالستشعار عن  املركز  وأشار 
التي  املنطقة  بنفس  يقع  الــزلــزال  لهذا  السطحي 
القريبة  األيــام  خــالل  ــزالزل  ال من  العديد  شهدت 
التقاء  حيث  األرضي  األنخساف  مبنطقة  املاضية 

واألوروأسيوية. األفريقية  الصفيحتني 

حذرت جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس النواب من عواقب 
وضعتها  التي  الوقائية  ــاإلجــراءات  ب االلــتــزام  يف  التهاون 
إجراءات  جتاهل  وأبرزها  كورونا  جائحة  ملواجهة  احلكومة 
شهر  بــدء  منذ  مالحظا  أصبح  ما  وهــو  االجتماعي  العزل 
رمضان. وشدد رئيس جلنة اخلارجية مبجلس النواب يوسف 
الصحة  منظمة  بتوصيات  التقيد  أهمية  »على  العقوري 
ملكافحة  العليا  للجنة  الطبية  االستشارية  واللجنة  العاملية 
كورونا« وأكدت اللجنة »ضرورة تعاون املواطنني مع األجهزة 
الصحية واألمنية فيما يتعلق بتطبيق إجراءات احلظر وباقي 
اإلجراءات الوقائية وحتى اخلروج نهائيا من األزمة وكذلك 
ضرورة التزام األجهزة والهيئات املختصة بتنفيذ التعليمات 
اللجنة  الوباء«.وجددت  مبكافحة  يتعلق  فيما  إليها  املوجهة 
الوباء  مواجهة  يف  الوحدة  بضرورة  الليبي  للشعب  »ندائها 
وتنسيق اجلهود بني جميع اجلهات املعنية يف البالد ولصالح 

جميع الليبيني دون استثناء«.

أعلن مركز الرصد األولي واالستجابة السريعة »إدارة الشؤون 
الصحية البيضاء« أن فرق الرصد قامت يوم االثنني املاضي 
بالكشف عن جميع النزالء العائدين من اخلارج واملقيمني بفندق 
الثريا والبالغ عددهم ) 135( شخص باإلضافة إلى أفراد من 

الهالل األحمر والكوادر العاملة داخل الفندق.
وأشار املركز إلى سحب العينات اخلاصة بفيروس كورونا وإجراء 
التحاليل للتحقق من سالمة النزالء وذلك بالتعاون مع الفريق 

الطبي املكلف من اللجنة العليا ملكافحة وباء كورونا املستجد.

قامت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
بتوزيع  لإلغاثة  الليبية  الهيئة  مــع  بشراكة 
وطالبي  الالجئني  من  عــدد  على  مساعدات 

اللجوء بالعاصمة طرابلس.
وبينت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

عبر صفحتها مبوقع »فيسبوك« أنه جرى توزيع 
املواد الغذائية ومواد النظافة الشخصية على 
عدد من الالجئني وطالبي اللجوء األكثر ضعفاً 
بطرابلس، على أن تستمر هذه األنشطة خالل 

األسابيع املقبلة مبختلف أرجاء العاصمة.

ملكافحة  الوطني  املركز  قــدم 
األمراض تعليمات للمواطنني 
لليبيا  والقادمني  املسافرين 
وطيلة  للطائرة  الصعود  أثناء 
املركز  وأوضــح  الرحلة.  فترة 
مــطــار  أورده  مـــنـــشـــور  يف 
عبر صفحته مبوقع  معيتيقة 
الصعود  أثناء  أنه  »فيسبوك« 
للطائرة يكون الركاب يف شكل 
االزدحــام  لتفادي  مجموعات 

حقيبة  ارفـــــاق  لـــه  ويــســمــح 
األطفال  بأغذية  خاصة  يــد 
الــتــي  ــة  ــ ــ أو األدوي ــع  ــرضـ والـ
يحتاجها املسافر أثناء الرحلة 
بجهاز  اخلاصة  اليد  وحقيبة 
الكومبيوتر باإلضافة للحقيبة 
الصغير للسيدات أو احلاملة 

لألموال أو األوراق املهمة.
ــه أثناء  ــى أن ــار املــركــز إل وأشـ
الرحلة يتوجب على املسافرين 

االلـــتـــزام مبــقــاعــدهــم وعــدم 
الكرسي  تغيير  أو  التحرك 
الطاقم  بتعليمات  ــزام  ــت واالل
وطلب اإلذن من الضيافة عند 
الذهاب لدورات املياه لتجنب 
االزدحــام باملمر مع مالحظة 
أنه لن يتم تقدمي أي وجبات 
املاء  قنينة  عدا  الرحلة  أثناء 
املـــوجـــودة أمــــام كـــل كــرســي 

بالطائرة.

الوطنية للنفط توزع  مساعدات طبية 
لعدد من البلديات

املركز الليبي لالستشعار: هزة 
أرضية بقوة 4.5 درجة

جلنة برملانية حتذر من عواقب 
التهاون يف مواجهة كورونا

 الكشف على 135 شخص 
عائد من اخلارج

مفوضية الالجئني توزع مساعدات  للمهاجرين بطرابلس

مكافحة األمراض تناشد املسافرين االلتزام بتعليمات الوقاية

مكافحة األمراض: ال اصابات جديدة بكورونا املستجد

مصريف سابق : الكبير يزيد الهوة بني السعر الرسمي والسوق املوازية

إنطالق أولى رحالت إعادة 
الليبيني العالقني بتركيا

للخطوط  تابعة  طائرة  إقــالع  معيتيقة  مطار  أعلن 
متجهة  الدولي  مصراتة  مطار  من  الليبية  اجلوية 
األولــى  رحلتها  يف  الــدولــي  اسطنبول  مطار  صــوب 

للعودة باملواطنني الليبيني العالقني يف تركيا.
املقرر  من  أنه  معيتيقة  ملطار  افعالمي  املكتب  وبني 
الساعة  حوالي  اسطنبول   ملطار  الطائرة  تصل  أن 

. 17:20
الرحلة  إقامة  تأكد  أعلنة عدم  معيتيقة  وكان مطار 
األفريقية  املجدولة لشركة اخلطوط اجلوية  الثانية 

بسبب عدم استيفاء اإلجراءات اإلدارية.
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أخبــار

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول 
كورونا  وباء  ملواجهة  طبية  إمــدادات  شحنة 

قادمة من تركيا.
أن  الصحة  لـــوزارة  اإلعــالمــي  املكتب  وبــني 
إيــربــاص طــائــرة  استقبل  معيتيقة  مــطــار 
املحملة  الليبية،  للخطوط  A330التابعة 
بالتأهب واالستجابة  تتعلق  بإمدادات طبية 
.)COVID-19( لفيروس كورونا املستجد

وتتكون الشحنة القادمة من تركيا من بدل 
عزل واقية وواقيات وجهFace Shieldsو 
نظارات واقيةPVC Gogglesوأقنعة وجه 

 Disposable Maskذات استعمال واحد
EOوأجهزة لقياس درجة حرارة اجلسم عن 

بعد.
الطبية  اإلمــدادات  وحــول استمرار وصــول 
العاملني  الصحيني  باملمارسني  اخلــاصــة 
كورونا،  فيروس  مصابي  عــالج  مراكز  يف 
بن  محمود  العام  الوكيل  مكتب  مدير  قال 
محمود إن ذلك يأتي اتساقاً مع اإلجراءات 
اإلضافية التي اتخذها الوكيل العام لتوفير 
الدولة يف  الطبية، ضمن جهود  اإلمــدادات 

مكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد.

الليبية  احلكومة  وزراء  مجلس  رئيس  اطلع 
من  املــوضــوعــة  اخلــطــة  على  الثني  عــبــداهلل 
الدراسي  العام  الستئناف  التعليم  وزارة  قبل 
ملواجهة  املفروض  التجول  رفع حظر  حال  يف 
لوزارة  اإلعالمي  املكتب  وبني  كورونا.  جائحة 
التعليم أن الثني ناقش خالل اجتماع عقده يف 
التعليم  وزير  مع  بنغازي  مبدينة  إقامته  مقر 
فوزي بومريز استمرار بث الدروس التعليمية 
عبر القنوات الفضائية. وأعلن الوزير انطالق 
التعليم  التابعة لوزارة  التعليمية  ليبيا  بث قناة 

عبر موقع اليوتيوب اليوم الثالثاء مؤكدا قرب 
بــوزارة  الوظيفي  املــالك  إعــداد  من  االنتهاء 

التعليم.
عليها  املتعاقد  املشاريع  اجلانبان  ناقش  كما 
من قبل وزارة التعليم والصادر بها قرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2020 ميالدي 
التعاقدات  هذه  كافة  ملراجعة  جلنة  بتشكيل 
حسب  وتصنيفها  بها  نهائي  موقف  وإعــداد 
تنفيذ  عمل  سير  ناقش  كما  إجنازها  نسبة 

الكفرة ونسب اإلجناز فيها. مشاريع مدينة 

قال وكيل وزارة املواصالت 
الــتــابــعــة حلــكــومــة الــوفــاق 
هشام بوشكيوات، إن أولى 
ــودة الــعــالــقــني  ــ ــالت ع رحــ
ستبدأ  بــاخلــارج  الليبيني 
مــن صــبــاح الــثــالثــاء عبر 
مــطــار مــصــراتــة الــدولــي. 
ــح بــوشــكــيــوات، أن  وأوضــ
أولى رحالت العودة ستكون 
على متام الساعة السابعة 
صــبــاحــا بــواقــع رحــلــتــني، 
اخلطوط  لشركة  أحــدهــا 
لشركة  ــرى  واألخــ الليبية 
اخلطوط األفريقية، بواقع 

340 مواطنا ليبيا.
وأضـــاف بــوشــكــيــوات، أن 
عمليات نقل املواطنني من 
ليبيا ستستغرق  إلى  تركيا 
5 أيام، وسيليها فورا إعادة 
بتونس  العالقني  الليبيني 
ــن جــمــهــوريــة  ــم مـ ــن ثـ ــ وم
إلى  العربية، مشيرا  مصر 
التي  اآللــيــة  أن هــذه هــي 
العالقني  باقي  مع  ستتبع 
االحتــاد  ودول  املــغــرب  يف 

التنسيق  وبعد  ــي،  ــ األوروب
ــة  ــيـ ــارجـ اخلـ وزارة  مــــع 
ــن ســالمــتــهــم  والـــتـــأكـــد مـ
الــصــحــيــة واجـــتـــيـــازهـــم 
فــتــرة احلــجــر الــصــحــي. 
سبب  بوشكيوات،  وأرجــع 
ــار مــطــار مــصــراتــة  ــي اخــت
عدم  إلــى  العالقني  لــعــودة 
مبطار  األمني  املناخ  توفر 
مشيرا  الــدولــي،  معيتيقة 
املواصالت  وزارة  أن  إلــى 
قد نسقت مع شركة السهم 
عمليات  على  البري  للنقل 
مدينة  من  املواطنني  نقل 
ــن ســالمــة  ــة.وعـ ــراتـ ــصـ مـ
األطــقــم اجلـــويـــة، أوضــح 
ــوزارة  ــ الـ أن  ــوات  ــوشــكــي ب
ــز  ــرك ــنــســيــق مـــع امل ــت ــال وب
األمراض  ملكافحة  الوطني 
اتــخــذت كــافــة اجــراءاتــهــا 
الــوقــائــيــة حــســب الــدلــيــل 
الوطني  للمركز  اإلرشــادي 
وحماية  ســالمــة  لــضــمــان 
األطـــقـــم اجلـــويـــة خــالل 

عمليات العودة.

للرصد  ــة  املــركــزي الــغــرفــة  أعــلــنــت 
يف  كورونا  وبــاء  ملكافحة  والتقصي 
ــول دفــعــة جــديــدة من  بــنــغــازي وصـ
عبر  مصر  يف  العالقني  املــواطــنــني 
مدير  أن  الغرفة  بنينا.وبينت  مطار 
بنغازي   - الصحية  اخلدمات  إدارة 
الرئيسية  ــغــازي  ــن ب جلــنــة  وعــضــو 
مختار  ناصر  كورونا  وبــاء  ملكافحة 
رئيس اخلطة  رفقة  توجه  الكاديكي 
العمامي  جــمــال  املشتركة  األمنية 
وفرق الرصد والتقصي واالستجابة 
املركزية  للغرفة  التابعة  السريعة 
صباح  بنغازي  الصحية  باخلدمات 
اليوم الثالثاء إلى مطار بنينا الدولى 
لإلشراف على استقبال رحلة قادمة 
من مصر عبر املنفذ اجلوي حيث مت 
اتخاذ اإلجراءات الصحية عن طريق 
الدولية،  الصحية  الــرقــابــة  مكتب 
ــذ الــعــيــنــات عــن طــريــق معمل  وأخـ
كوفيد - 19 مبركز بنغازي الطبي.

وجرى تسكني كل املواطنني العائدين 
واالستراحات  بالفنادق  السفر  من 
واملواقع التي مت تخصيصها للحجر 
الصحي واستكمال كافة اإلجراءات 
اللجنة  مع  بالتنسيق  معهم  الصحية 

الرئيسية ملكافحة وباء كورونا.
االثنني  أمس  الكاديكي  استقبل  كما 
عددا من مواطني مدينة بنغازي بعد 
رجوعهم من مصر  ودخولهم للبالد 

عبر منفذ أمساعد احلدودي.

صحة الوفاق: استالم مساعدات طبية قادمة من تركيا

الليبية  احلكومة  وزراء  مجلس  رئيس  اطلع 
عبداهلل الثني على اخلطة املوضوعة من قبل 
وزارة التعليم الستئناف العام الدراسي يف حال 
جائحة  ملواجهة  املفروض  التجول  حظر  رفع 
كورونا.وبني املكتب اإلعالمي لوزارة التعليم أن 
الثني ناقش خالل اجتماع عقده يف مقر إقامته 
مبدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بومريز 
استمرار بث الــدروس التعليمية عبر القنوات 
الفضائية.وأعلن الوزير انطالق بث قناة ليبيا 
موقع  عبر  التعليم  لـــوزارة  التابعة  التعليمية 
اليوتيوب اليوم الثالثاء مؤكدا قرب االنتهاء من 

إعداد املالك الوظيفي بوزارة التعليم.
عليها  املتعاقد  املشاريع  اجلانبان  ناقش  كما 
من قبل وزارة التعليم والصادر بها قرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2020 ميالدي 
التعاقدات  هذه  كافة  ملراجعة  جلنة  بتشكيل 
وإعداد موقف نهائي بها وتصنيفها حسب نسبة 
إجنازها كما ناقش سير عمل تنفيذ مشاريع 

مدينة الكفرة ونسب اإلجناز فيها.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر يف ليبيا، 
تضم  تقدمي شحنة مساعدات  االثنني،  اليوم 
نــزالء سجن  مــواد تنظيف ليتم توزيعها على 
طمينة، يف إطار دعمها إلجراءات الوقاية من 
عدوى فيروس كورونا.  وقالت اللجنة، »يجب 
أال ننسى املحتجزين يف جهودنا لوقف انتشار 
كوفيد19-. غالباً ما تكون السجون بيئة مهيئة 
النتشار األمراض املعدية، وال سيما بسبب قرب 
اللجنة  تتابع  البعض.  املحتجزين من بعضهم 
الدولية العمل مع سلطات السجون والسلطات 
األخرى ذات الصلة على جميع املستويات ملنع 
انتشار املرض يف مرافق االحتجاز. كما نقوم 
بتوصيل مواد النظافة والتعقيم واأللبسة الواقية 

إلى السجون«.

قال مدير عام املركز الوطني ملكافحة املراض 
بدر الدين بشير النجار، أن قرار عودة العالقني 
الليبيني باخلارج تأتي مراعاة ظروف الليبيني 
باخلارج، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي الليبي 
مطمئن.وأضاف النجار، أن املركز الوطني اتخذ 
كافة إجراءاته الفنية الصحية لعودة العالقني 
بالتشاور مع اللجنة العلمية االستشارية واللجنة 
العليا ملجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 
املركز الوطني قام بإعداد دليل إرشادي لألطقم 
اجلوية بالتنسيق مع وزارة املواصالت حلماية 
األطقم اجلوية خالل رحالت العودة، وتوضيح 
لهم كيفية التعامل مع املواطنني، وكيفية التعامل 

مع احلقائب وعمليات تعقيم الطائرة.
من  هــم  لليبيا  سيعود  مــن  أن  النجار،  ــد  وأك
خضعوا للحجر الصحي وحتت رقابة مشددة 
من قبل القنصليات والسفارات التابعة لوزارة 
نتائج  سلبية  مــن  التأكد  وعقب  اخلــارجــيــة، 
عينتني أخــذت مــن كــل مــواطــن، واحـــدة قبل 

احلجر واألخرى بعد احلجر الصحي.

أعلن ميناء بنغازي البحري استقبال سفينتني إحداهما محملة 
الشعير. بحبوب  واألخرى محملة  باألغنام 

وقال املتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي 
إن امليناء استقبل سفينة نقل املواشي) نادير( وعلى متنها عدد 
دولة إسبانيا كما استقبل  األغنام قادمة من  8000 رأس من 
من  طن   22500 متنها  وعلى  )بريدل(  احلبوب  نقل  سفينة 

الشعير. حبوب 

فائز  الوطني  الوفاق  حلكومة  الرئاسي  املجلس  رئيس  افتتح 
السراج عصر  االثنني املاضي مبدينة طرابلس مركز االستجابة 
السريع  التعامل  يتيح  الــذي  كورونا  جائحة  ملجابهة  السريعة 

واالستجابة الفورية جتاه أي طارئ.
القابضة  الليبية  الشركة  مدير  من  كل  االفتتاح  حفل  وحضر 
الصحة  وزارة  عام  ووكيل  قرقاب،  فيصل  الدكتور  لالتصاالت 
ملكافحة  االستشارية  العلمية  اللجنة  ورئيس  الهيثم،  .محمد  د 
املــدار  الــبــكــوش، ومــديــر عــام شــركــة  كــورونــا د. خليفة  وبـــاء 
الهادي حسن، وعدد من املسؤولني  اجلديد لالتصاالت محمد 

واملتخصصني يف مجالي االتصاالت والصحة

أصدر ديوان املحاسبة  بيانا حول اختطاف رضا قرقاب مدير 
بالديوان. العام  للقطاع  املالية  للرقابة  العامة  االدارة 

وقال البيان إن عضو الديوان رضا قرقاب الذي يشغل منصب 
تعرض  العام  القطاع  على  املالية  للرقابة  العامة  اإلدارة  مدير 
صباح اليوم االثنني للخطف واالخفاء القسري من قبل مجموعة 
منعه  ذلك  من  والغرض  املفوض  الداخلية  وزيــر  ملكتب  تابعة 
وحساباتها  ــوزارة  ال معامالت  بعض  على  الرقابة  عن  ثنيه  و 
املصرفية يف انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية 

وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.
عملية  االستهجان  عــبــارات  وبــأشــد  املحاسبة  ديـــوان  وأدان 
اجلهة  تكون  أن  أسفه  عن  وعبر  القسري  واالحتجاز  اخلطف 
هي  تكون  أن  وحمايته  القانون  تنفيذ  املجتمع  لها  أوكل  التي 

له. املنتهكة 
عليها  يعاقب  جرمية  يعد  التصرف  هــذا  بــأن  الــديــوان  وبــني 

القانون ودعا  إلى سرعة االفراج عنه دون أي قيد أو شرط

احلكومة الليبية تبحث  
خطة استئناف الدراسة

الصليب األحمر يقدم 
مساعدات لنزالء  طمينة

النجار: الوضع الوبائي الليبي 
مطمئن حتى االن

ميناء بنغازي يستقبل 8000 رأس 
من األغنام

افتتاح مركز االستجابة السريعة 
ملجابهة جائحة كورونا بطرابلس

ديوان املحاسبة يتهم باشاغا 
باختطاف املدير رضا قرقاب

احلكومة الليبية تبحث  خطة استئناف الدراسة

بوشكيوات: انطالق أولى رحالت عودة 
العالقني باخلارج الثالثاء

رصد بنغازي :
وصول دفعة أخرى من 

العالقني مبصر
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االقتصادية

اخلليج العربي للنفط تعلن عن تعاقدها مع فيروشتال لربط 6 حقول

 االسبوع الليبي :
للنفــط  العربــي  أعلنــت شــركة اخلليــج 
فيروشــتال  شــركة  مــع  تعاقدهــا  عــن 
األملانيــة علــى ربــط 6 آبــار و 2 مشــعب 
ــد خــط 10 بوصــة ملســافة  ــة مل باإلضاف
 18 الشــحن  بخــط  وربطــه  كــم   30

الزاويــة. احلمــاده  بوصــة 
املتوقــع  الشــركة أن اإلنتــاج  واوضحــت 
مــن هــذا احلقــل مبدئيــا يقــدر بنحــو 20 
الشــركة  ألــف برميــل يوميــا، وأشــارت 
املشــروع  يف  اإلجنــاز  نســبة  أن  الــى 
وصلــت الــى %88 ومــن املتوقــع االنتهــاء 

نهايــة  مــع  اإلنتــاج  علــى  ووضعــه  منــه 
اغســطس2020.

وعبر صفحتها الرســمية على الفيسبوك 
نشــرت الشــركة تصريحــا لرئيــس جلنــة 
االدارة محمــد بــن شــتوان قــال فيــه إن 
تنفيــذ املشــاريع املتعلقــة بتطويــر احلقــول 
املكتشــفة بامتيــازات الشــركة واخلطــة 
ــم اجنازهــا رغــم الظــروف  املوضوعــة يت
ــة  ــالد واالزم ــا الب ــي متــر به ــة الت الصعب
التــي يعانــي منهــا العالــم بســبب جائحــة 
كورونــا، وأن الشــركة تطمــح برغــم ذلــك 
إلــى وضــع حقــل  خــالل ســنة 2020 

»م ن 4« علــى اإلنتــاج وهــو مــن ضمــن 
مشــاريع تطويــر احلقــول املكتشــفة التــي 
الــي تضعهــا شــركة اخلليــج مــن أولوياتهــا 
ــادة يف  ــة وزي لترفــع مــن القــدرة اإلنتاجي

ــل الســترداد. االحتياطــي القاب
وبخصــوص العقــد املوقــع مــع فيروشــتال 
واجــه  املشــروع  إن  شــتوان  بــن  قــال 
حيــث  التنفيــذ  اثنــاء  كثيــرة  صعوبــات 
توقــف أكثــر مــن مــرة منــذ ســنة 2011 
والعمــل  التنفيــذ  حتــت  املشــروع  واآلن 
اليــزال مســتمرا بإشــراف فريــق تطويــر 

املكتشــفة. احلقــول 

 االســـبوع الليبي :
املركــزي  املصــرف  محافــظ  رفــض 
الصدديــق الكبيــر إســتئناف بيــع النقد 
ــاء  ــي لألغــراض الشــخصية بن األجنب
علــى طلــب املجلــس األعلــى للقضــاء، 
ــة  ــا لشــروط حال ــك مخالف ــرا ذل معتب

الطــوارئ.
وأضــاف الكبيــر يف رد توجــه بــه إلــى 
املجلــس، أن حالــة الطــوارئ املعلنــة 
اتخــاذ  املركــزي  علــى  تفــرض  ال 
قانونيــة،  غيــر  يعتبرهــا  إجــراءات 
مفصــال يف ذلــك عــدد مــن النقــاط 
بنــاء علــى قــرارات صاغهــا املجلــس 

نفســه. الرئاســي 

ــا انتقــد محافــظ املصــرف بشــدة  كم
فائــز  الرئاســي  املجلــس  رئيــس 
الســراج، معتبــرا أنــه أخــل باالتفــاق 
جتــاوزت  قرارتــه  وأن  السياســي 
مشــيرا  كورونــا،  مواجهــة  مســألة 
إلــى أن حالــة الطــوارئ ليســت مبــررا 
لنظــام  األساســية  املبــادئ  النتهــاك 

الدولــة.
وتذهــب أغلــب األراء إلــى أن تعنــت 
الســلطة  قــرارات  تنفيــذ  يف  الكبيــر 
التنفيذيــة مــن شــأنه أن يتســبب يف 
املختلفــة  األســعار  وغــالء  ارتفــاع 
خاصــة يف هــذه الفتــرة الصعبــة علــى 

الليبــي االقتصــاد 

 االســـبوع الليبي :
صــرح مديــر مكتــب اإلعــالم مبركــز الرقابــة علــى األغذيــة واألدويــة  
األحــد  أن  جلنــة مديريــة أمــن طرابلــس واحلــرس البلــدي وخــالل   

جولــة تفتيشــية  اغلقــت  مصنــع بريــوش يحمــل عالمــة  الباشــا .
ملتزمــا   يكــن  لــم  املصنــع  أن  باملركــز  اإلعــالم  مكتــب  وأوضــح 
باملوصفــات القياســية الليبيــة املعمــول بهــا،وان مســتوى  النظافــة  
ســيئا   و التهويــة واجلــدران واألرضيــات ســيئة  و اليوجــد جهــاز 

حتليــة ميــاه  ، 

 االســـبوع الليبي :
عــن   للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  أعلنــت  
البريقــة  شــركة  إدارة  مجلــس  توحيــد 
لتســويق النفــط خــالل  اســتالم عضــوي 
الوســطى  املنطقتــنْي  عــن  اإلدارة  جلنــة 

والشــرقية  فــرج اجلعيــدي و عبدالرحمــن 
باملبانــي  رســميا  مهامهمــا  العبيــدي  

بالشــركة. اإلداريــة 
واصــدرت املؤسســة  بطرابلــس  اخلميــس 
تشــكيل  بإعــادة  يقضــي  قــراراً  املاضــي 

لتســويق  البريقــة  شــركة  إدارة  مجلــس 
“إبراهيــم  برئاســة  والغــاز  النفــط 
بريدعــة” وعضويــة كل مــن: “عبدالرحمــن 
العبيــدي” و””مفتــاح األصقــع” و”محمــد 

اجلعيــدي”. و”فــرج  احلســن”  أبــو 

 االسبوع الليبي :
ُعقــد، صبــاح اخلميــس، اجتماعــاً عبــر 
الدائــرة املغلقــة، بــني شــركة ســرت إلنتــاج 
وتصنيــع النفــط والغــاز، وشــركة »ســوالر« 
ــة. وقــال منســق شــؤون اإلعــالم  األمريكي
النفــط  وتصنيــع  إلنتــاج  ســرت  بشــركة 
والغــاز »عيســى مختــار«، يف تصريحــات لـــ 
»بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة«: إن االجتمــاع 
مشــروعات  بعــض  مناقشــة  »تنــاول 
توليــد  وحــدة  مشــروع  مثــل  الشــركة، 

الكهربــاء بحقــل الراقوبــة، ووحــدات توليد 
الكهربــاء بحقــل زلطــن، واتفاقيــة اخلدمــة 
مــع إدارة نقــل وتزويــدات الغــاز، إضافــة 
إلــى التعــاون املســتقبلي بــني الطرفــني«

حضــر االجتمــاع ممثــال لشــركة ســرت، 
وعــن  اإلدارة،  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس 
الشــركة األمريكيــة، املديــر العــام للشــركة 
ليبيــا  يف  الشــركة  وممثــل  ماجنــوادت، 
بوعجيلــة ســالم، ومديــر املبيعــات، واملديــر 

اإلقليمــي.

 االســـبوع الليبي :
أعلــن مصــرف التجــاري الوطنــي عــن اطــالق 
ــازي  األحــد  ــي مــال بفرعــه ببنغ خدمــة موب
مبيعــات  مبكتــب  اخلدمــة    تفعيــل  عبــر 
وتســويق مــع ضمــان دفــع مبلــغ %20 نقــدا 

ــات شــهرياً. ــة املبيع ــن قيم م
وأوضــح املصــرف أن هــذه اخلدمــة متاحــة 
ــة داخــل  ــع أصحــاب األنشــطة التجاري جلمي

ــازي فقــط. ــة بنغ مدين

الكبير يرفض طلب املجلس األعلى للقضاء 
ويهاجم السرّاج

سرت لتصنيع النفط والغاز تناقش مشروعات الطاقة 
والتعاون مع شركة سوالر األمريكية

فرع التجاري الوطني بنغازي  يطلق   خدمة  موبي مال 

الرقابة على األغذية واألدوية بطرابلس  تقفل مصنعا  للبريوش

مؤسسة النفط  تعلن  توحيد مجلس إدارة  البريقة  
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رامـــي التلغ-بوابـــة افريقيـــا اإلخبارية
احليويـــة،  القطاعـــات  مـــن  كغيرهـــا 
فـــإن النظـــام الصحـــة يف ليبيـــا عـــرف 
تقهقـــًرا وتدنًيـــا يف مســـتوى اخلدمـــات 
بســـبب غيـــاب األمـــن وصـــراع الفرقـــاء 
علـــى الســـلطة، ولـــم تعـــد املستشـــفيات 
توفيـــر  علـــى  قـــادرة  الطبيـــة  واملرافـــق 
الرعايـــة الصحيـــة الالزمـــة للمواطنـــني 
بســـبب نقـــص األجهـــزة واملعـــدات وكذلـــك 

الطبيـــة. املســـتلزمات 
ويشـــتكي الليبيـــون مـــن ضعـــف اخلدمـــة 
ـــادح  ـــة املســـداة يف ظـــل النقـــص الف الطبي
ـــكادر الطبـــي وشـــبه الطبـــي إضافـــة  يف ال
ــة  ــزة نتيجـ ــتمر لألجهـ ــل املسـ ــى التعطـ إلـ
غيـــاب الصيانـــة وجتديـــد قطـــع الغيـــار، 
مـــا دفعهـــم إلـــى الســـفر للـــدول املجـــاورة 
وخاصـــة تونـــس ومصـــر واألردن وتركيـــا 
لتلقـــي العـــالج والرعايـــة الضروريـــة رغـــم 

تكاليفهـــم املشـــطة.
املـــوارد  يف  الواضـــح  النقـــص  ويعـــود 
يف  واملمرضـــني  كاألطبـــاء  البشـــرية 
ـــاب األمـــن وانعـــدام  ـــى غي املستشـــفيات إل
املســـلح  النـــزاع  دفـــع  كمـــا  االســـتقرار، 
مـــن  الصحـــي  القطـــاع  يف  العاملـــني 
األجانـــب الذيـــن ميثلـــون %20، منهـــم 
مـــا ُيقـــارب 3 آالف فلبينـــي، إلـــى مغـــادرة 

ليبيـــا.
ميـــدل  موقـــع  نشـــر  الصـــدد،  ذات  يف 
بالتحليـــالت  املختـــص  آي،  إيســـت 
األوســـط  الشـــرق  ملنطقـــة  السياســـية 
تقريـــرا حـــول احلالـــة التـــي يرثـــى لهـــا 
التـــي وصـــل إليهـــا القطـــاع الطبـــي يف 
ليبيـــا، وجـــاء هـــذا مـــن خـــالل إجـــراء 
مقابلـــة مطولـــة مـــع طبيـــب ليبـــي شـــاب، 
ـــب باســـم  ـــع باإلشـــارة للطبي ـــى املوق واكتف
محمـــد للحفـــاظ علـــى ســـرية هويتـــه.
مـــن  ســـنوات  تســـع  إن  املوقـــع  وقـــال 

ــال احلكومـــي  ــراع الداخلـــي واإلهمـ الصـ
تركـــت نظـــام الرعايـــة الصحيـــة الليبـــي يف 
حالـــة قريبـــة مـــن االنهيـــار - لذلـــك كان 
الطبيـــب حديـــث التخـــرج محمـــد يعـــرف 
ـــات  ـــاح الصدم ـــى يف جن ـــه األول أن وظيفت
يف  الرئيســـية  املستشـــفيات  أحـــد  يف 

طرابلـــس ســـتكون صعبـــة.
ولكـــن يف غضـــون أشـــهر اندلعـــت حـــرب 
أهليـــة أخـــرى للســـيطرة علـــى العاصمـــة 
ليبيـــا  يف  املتنافســـة  احلكومـــات  بـــني 
ووجـــد الطبيـــب 28 عاًمـــا نفســـه يعالـــج 
جرحـــى احلـــرب مـــن املدنيـــني واملقاتلـــني.
ثـــم قبـــل شـــهر مـــن اآلن مت دفعـــه إلـــى 
خـــط مواجهـــة طبـــي آخـــر عندمـــا أعلنـــت 
ليبيـــا عـــن أول حالـــة إصابـــة بفيـــروس 

ــا. كورونـ
كنـــت  »لقـــد  محمـــد  الطبيـــب  وقـــال 
حاضـــراً ثـــالث مـــرات عندمـــا اســـتقبلنا 
ــم،  ــتبه بهـ ــا املشـ ــروس كورونـ ــى فيـ مرضـ

ــى«.! ــه - فوضـ ــر نفسـ ــرة األمـ ويف كل مـ
الطاقـــم  معظـــم  يتـــدرب  »ال  وأضـــاف 
لـــذا  الطبـــي علـــى األمـــراض املعديـــة، 
فـــإن اجلميـــع يشـــعرون بالذعـــر، وألن ال 
ــام بـــه فـــإن  ــا يجـــب القيـ أحـــد يعـــرف مـ
اجلميـــع يخمنـــون، ويفعلـــون مـــا يعتقـــدون 

ــح«. ــه صحيـ أنـ
املمرضـــات  مـــن  »العديـــد  واوضـــح 
يخرجـــن قائلـــني إنـــه ليـــس لديهـــن معـــدات 
أو مالبـــس واقيـــة وال يريـــدن أن ميرضـــن 
ـــا ال أســـتطيع  ـــن. وأن ـــى عائالته ـــا عل خوف

ــح«. ــه صحيـ ــن، ألنـ ــوم عليهـ ــاء اللـ إلقـ
ويليامـــز  توركـــو  ســـتيفاني  وحـــذرت 
ليبيـــا  يف  املتحـــدة  األمم  بعثـــة  رئيســـة 
القصـــف  أن  مـــن  املاضـــي  األســـبوع 
املكثـــف باإلضافـــة إلـــى جائحـــة فيـــروس 
الصحـــي  النظـــام  يهـــدد  قـــد  كورونـــا 

البـــالد. يف  بالفعـــل  املتدهـــور 
العامليـــة  الصحـــة  منظمـــة  وناشـــدت 

ــع الدولـــي، تقـــدمي 43.5 مليـــون  املجتمـ
ــر تدخـــالت  ــاري، لتوفيـ ــام اجلـ دوالر العـ
شـــخص  ألـــف   388 ألرواح  منقـــذة 
ــتمر يف  ــراع املسـ ــّرري الصـ لصالـــح متضـ

ليبيـــا.
منظمـــة  ممثـــل  الصـــدد،  بهـــذا  وقـــال 
الصحـــة العامليـــة يف ليبيـــا،« االســـتثمار 
يف صحـــة النـــاس بليبيـــا أمـــر حاســـم يف 
املســـتقبل، لكـــن إذا لـــم يتوافـــر التمويـــل 
اآلالف  مئـــات  يتـــرك  فســـوف  الـــكايف، 
مـــن النـــاس محرومـــني مـــن اخلدمـــات 

الصحيـــة التـــي يحتاجـــون إليهـــا«.
يف  الصحيـــة  اخلدمـــات  يف  التدهـــور 
ـــى  ـــع املرضـــى التوجـــه إل ـــا، دف عمـــوم ليبي
علـــى  اخلاصـــة،  العالجيـــة  املصحـــات 
أمـــل الشـــفاء مـــن أمراضهـــم افتقـــدوا 
ـــة. عالجهـــا داخـــل املستشـــفيات احلكومي
فوفـــق تقريـــر ملنظمـــة الصحـــة العامليـــة، 
فـــإن هنـــاك انهيـــاراً كبيـــراً يف النظـــام 

ــن  ــط مـ ــة فقـ ــود أربعـ ــع وجـ ــي، مـ الصحـ
بنســـبة  تعمـــل  مستشـــفى   98 أصـــل 
%75 مـــن طاقتهـــا، كمـــا وثـــق تقريـــٌر 
ـــب األمم املتحـــدة  ســـابق، صـــدر عـــن مكت
حلقـــوق اإلنســـان وبعثـــة األمم املتحـــدة 
للدعـــم يف ليبيـــا، حـــدوث 36 هجومـــاً 
أو  العاملـــني  أو  الطبيـــة  املرافـــق  علـــى 
ومايـــو   2017 مايـــو  بـــني  املرضـــى 
األمـــراض  أن  علـــى  عـــالوة   ،2018
ليبيـــا  مـــن  اختفـــت  قـــد  كانـــت  التـــي 
مثـــل املالريـــا وغيرهـــا تعـــود اآلن وبقـــوة 

الليبـــي. للمجتمـــع 
املؤسســـات  أداء  قصـــور  يتوقـــف  وال 
الصحيـــة علـــى نقـــص األدويـــة فحســـب، 
يف  نقـــص  مـــن  أيضـــا  تعانـــي  حيـــث 
الكـــوادر الطبيـــة األجنبيـــة، التـــي بـــدأت 
بـــروز  مـــع  املستشـــفيات  مغـــادرة  يف 
عـــام  ليبيـــا  يف  السياســـي  االنقســـام 
2014، ومـــا تبعـــه مـــن أزمـــات أمنيـــة 

واقتصاديـــة.
البنـــك  أجـــرى   ،2018 مـــارس  ويف 
الرعايـــة  ملرافـــق  مســـًحا  الدولـــي 
الصحيـــة األوليـــة الليبيـــة، كشـــف فيـــه أن 
نفـــاد األدويـــة أمـــر شـــائع، إذ أبلـــغ 57% 
نقـــص  عـــن  اخلدمـــات  مقدمـــي  مـــن 
اإلمـــدادات األساســـية، علـــى ســـبيل املثـــال 
الضمـــادات واحلقـــن إلـــى جانـــب املعـــدات 
الطبيـــة الوظيفيـــة واملـــواد واإلمـــدادات 
علـــى  يؤثـــر ســـلًبا  مـــا  وهـــو  اإلداريـــة، 

وظائفهـــم. أداء  علـــى  قدرتهـــم 
مـــن ذلـــك، يـــرى مراقبـــون أنـــه مـــن أهـــم 
يف  الصحـــي  القطـــاع  تدهـــور  أســـباب 
ـــا  ـــزاع املســـلح يف ليبي ـــا، اســـتمرار الن ليبي
القطـــاع  خدمـــات  تدهـــور  مـــن  عمـــق 
ضعيـــف  ليبيـــا  يف  فالنظـــام  الصحـــي، 
يقـــوم علـــى  األســـاس، وال  مـــن  وهـــش 
نظـــم هيكليـــة صحيحـــة أو إدارة ناجحـــة.

القطاع الصحي يف ليبيا ... رهانات كبرى وواقع مترٍد
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افريقيا  غــبــارة-بــوابــة  عــبــدالــبــاســط 
اإلخبارية

ومير اليوم العاملي حلرية الصحافة علي 
ليبيا والصحفيني الليبيني،كعادة السنوات 
األخــطــار  تستمر  حيث  املاضية  التسع 
والــعــراقــيــل يف ظــل مــراوحــة األوضـــاع 
الــصــراع  اســتــمــرار  مــع  ملكانها  االمــنــيــة 
والعناصر  املليشيات  وانــتــشــار  املسلح 
االرهابية التي تستهدف كل من يعارضها 
الــصــحــفــيــون اول ضــحــايــا هــذه  وميــثــل 
غياب  مــع  خاصة  املسلحة  املجموعات 

الدولة والقانون.
هذه األوضاع تدفع العديد من االصوات 
ــضــرورة حماية  الــى جتــديــد دعــواتــهــا ب
املمثلة  اليه  ذهبت  ما  وهــو  الصحفيني 
املتحدة  لــألمم  الــعــام  لــألمــني  اخلــاصــة 
وليامز،التي  ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  يف 
أطراف  وجميع  الليبية  السلطات  طالبت 
يف  والعاملني  الصحفيني  بحماية  النزاع 
وسائل اإلعالم، وضمان حقهم يف حرية 
ــرأي والــتــعــبــيــر، مبــا يشمل احلـــق يف  ــ ال
إلى  ونقلها  وتلقيها  املعلومة  عن  البحث 

العامة.
ــة املــمــثــلــة اخلــاصــة  جـــاء ذلـــك يف رســال
ليبيا  املــتــحــدة يف  لــألمم  الــعــام  لــألمــني 

اليوم  ملناسبة  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة، 
األحد. اليوم  الصحافة،  حلرية  العاملي 
الصحفيني  تهديد  »إن  ويليامز  وقــالــت 
ــم واجــبــهــم  ــهـ ــجــرد أدائـ ــجــازهــم مل واحــت
اإلنسان،  حلقوق  الدولي  القانون  ينتهك 
ويتناقض مع االلتزام بضمان بيئة مواتية 
»كافة  إدانتها  معلنة  اإلعـــالم«،  لوسائل 
االعتداءات على الصحفيني ودعوتها إلى 

تقدمي مرتكبيها إلى العدالة«.

وأضافت وليامز يف رسالتها إن »اإلعالم 
املستقل الذي ميارس مبنأى عن الترهيب 
والــتــهــديــد يــعــد أمـــراً بــالــغ األهــمــيــة يف 
الــدميــقــراطــيــة«. مشيدة  أســس  إرســـاء 
يف  والعاملني  الشجعان  بـ«الصحفيني 
يواصلون  الذين  ليبيا  يف  اإلعالم  وسائل 
أداء عملهم يف ظروف غاية يف الصعوبة 
الترهيب  أعــمــال  تــزايــد  رغــم  ليبيا  يف 
أنــه »على مدى  إلــى  والــعــنــف«.وأشــارت 

الصحفيني  عديد  ضحى  طوال،  سنوات 
الليبيني  اإلعـــالم  وســائــل  يف  والعاملني 
إلى  سعياً  واجبهم  يؤدون  وهم  بحياتهم، 

تغطية األحداث ونقلها إلى العامة«.
»بشأن  املــخــاوف  عــن  ويليامز  وعــبــرت 
ــواء عــلــى شبكة  ــرة، ســ ــي ــكــب ال الـــزيـــادة 
املــعــلــومــات  خــارجــهــا، يف  أم  ــرنــت  ــت اإلن
وخطاب  العنف  على  والتحريض  املضللة 
ضد  التهديدات  ذلك  يف  مبا  الكراهية، 
مدى  على  اإلعــالم  وسائل  يف  العاملني 
ــى أن ذلــك  ــت إلـ ــت ــف ــاضــي«.ول الـــعـــام امل
الثقة  انعدام  من  مناخ  إشاعة  إلى  »أدى 
الفئات،  مختلف  بــني  والعنف  واخلـــوف 
املوجودة  االنقسامات  تعميق  يف  وساهم 
من قبل يف ليبيا وزاد من إضعاف النسيج 

االجتماعي الهش يف األصل«.
للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  ورأت  
الصحفيني  عاتق  على  »تقع  ليبيا،أنه  يف 
مسؤولية  اإلعــالم  وسائل  يف  والعاملني 
املهنية واألخالقية، مبا  باملبادئ  التمسك 
فيها مبادئ الشفافية والنزاهة«، مجددة 
وسائل  يف  والعاملني  للصحفيني  الدعوة 
اإلعالم   »إلى توحيد قواهم يف محاربة 
الكراهية  وخطاب  املعلومة  يف  التضليل 

والتحريض«.

وعلى الرغم من التحركات احلثيثة إلحياء 
احلوار بني األطراف السياسية والوصول 
مازالت  ليبيا  فــإن  شاملة،  تسوية  إلــى 
بالفوضى  مشوب  مناخ  وطــأة  حتت  تئن 
ُيعد  األمني،حيث  واالنفالت  السياسية 
الضحايا  بني  من  الليبيون  الصحفيون 
الرئيسيني وسط هذا الواقع املرير الذي 
مازال يقض مضجع البالد منذ سنوات.

الوطنية حلقوق  اللجنة  عنه  عبرت  واقع 
اإلنسان بليبيا،التي أكدت أنه فى الوقت 
بهذا  والصحافيني  العالم  يحتفل  الــذي 
الصحفيني  فيه  يتعرض  العاملي  الــيــوم 
الليبيني،لتصاعد االعتداءات واالنتهاكات 
واالعتقال  االختطاف  جرائم  من  بحقهم 
اجلماعات  قبل  من  ألقسري  واإلخــفــاء 
يف  البالد  بعموم  املسلحة  والتشكيالت 
العقاب  من  اإلفــالت  حالة  إستمرار  ظل 
وضعف  األمنية  األجــهــزة  انهيار  نتيجة 
منظومة العدالة واستمرار حالة اإلفالت 
من العقاب التي باتت عاجزة عن مالحقة 

اجُلناة ومحاسبتهم.
اإلنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  واعربت 
بليبيا، يف بيان صادر عنها عن تضامنها 
الــكــبــيــر مـــع الــصــحــفــيــني واإلعــالمــيــني 

ملفات 

يتبع<<

الصحافة يف ليبيا
ضحيــــة الفوضـــــى املتواصلــــة

إعامية  بيئة  ظل  واخلـــوف،يف  باحلذر  يتسم  كونه  هاجًسا  ميثل  ليبيا  يف  الصحفي  العمل  أن  القول  ميكن 

ال يتوفر فيها احلد األدنى من السامة واحلماية، خاصة مع استمرار مسلسل الفوضى املتصاعدة، وحالة 

الليبي واألجنبي على حد ســواء، يف  الــذي جعل الصحفي  السياسي بني األطــراف كافة.األمر  االستقطاب 

مرمى حجر واحــد، مهّددين بسامتهما وفق صور شتى، وجعل رحلة البحث عن احلقيقة ونقل األحــداث، 

تعتريها صعوبات وحتديات ال حصر لها.
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ملفات 

اجلــرائــم  جـــراء  واملــتــضــرريــن  الضحايا 
واالنـــتـــهـــاكـــات الــبــشــعــة الـــتـــي تــرتــكــب 
االعتداءات  هذه  أن  على  بحقهم،مؤكدة 
واالنتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيني 
يف  اإلعالمية  واملؤسسات  واإلعالميني 
التعبير  حلــريــة  خطيرة  انتكاسه  ليبيا 
ومــصــادرة  واإلعـــالم  الصحافة  وحــريــة 
ليبيا،خصوصا  يف  التعبير  حرية  ملكسب 
االنتهاكات  هــذه  وتــصــاعــد  تــكــّرر  أمـــام 
على  التضييق  واملحاوالت  واالعــتــداءات 

حرية الصحافة واإلعالم يف ليبيا.
الصحافة  حرية  ملُف  اللجنة،  واعتبرت 
التعبير  حرية  وتعزيز  وضمان  واإلعــالم 
من  عنها  والـــدفـــاع  الــصــحــفــي  والــعــمــل 
التي  الرئيسية  والقضايا  امللفات  أبــرز 
السلطات  جميع  عليها،مطالبة  تعمل 
األمنية والعسكرية بعموم البالد بضرورة 
واملواثيق  واألعـــراف  بالقوانني  اإللــتــزام 
حلرية  الضامنة  الــدولــيــة  واإلعـــالنـــات 
الصحافة واإلعالم، ووقف جميع أشكال 
املمارسات واالنتهاكات التي متس بشكل 
وحرية  واإلعالم  الصحافة  حرية  مباشر 
الصحفيني واإلعالميني يف ليبيا، وكذلك 
أو  األفــواه  تكميم  سياسة  وقف ممارسة 
يف  واإلعــالمــي  الصحفي  العمل  تقييد 

ليبيا.
 162 املرتبة  السنة  هذه  ليبيا  وإحتلت 
عامليا يف مجال حرية الصحافة، بحسب 
بال  مــراســلــون  ملنظمة  إحــصــائــيــة  آخـــر 
تــراجــع  املــنــظــمــة أن  حـــدود.وأوضـــحـــت 
حلرية  العاملي  املــؤشــر  يف  ليبيا  ترتيب 
االستقرار  عــدم  حالة  سببه  الصحافة، 
البالد  تعيشه  الــذي  واألمــنــي  السياسي 
نزاعات  من  صاحبه  ومــا  ســنــوات،  منذ 
مسلحة وحروب انعكست سلبا على حياة 
منهم،  مقتل عدد  إلى  وأدت  الصحفيني، 

إضافة إلى اعتقالهم بشكل تعسفي.
حلرية  العاملي  التصنيف  املنظمة  وتنشر 
الصحافة سنوًيا منذ عام 2002، ويعمل 
املؤشر على قياس حالة حرية الصحافة 
م  يف 180 بلًدا، انطالًقا من منهجية ُتقِيّ
مدى تعددية وسائل اإلعالم واستقالليتها 
وبيئة عمل الصحفيني ومستويات الرقابة 

إنتاج  بعملية  يحيط  عما  فضاًل  الذاتية، 
األخــبــار مــن آلــيــات داعــمــة مثل اإلطــار 
القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية 
التحتية.وحلت ليبيا يف العام املاضي على 
ونالت  ـــ164،  الـ باملرتبة  نفسه  املــؤشــر 
املركز   2018 أي  املــاضــي  قبل  الــعــام 
ألسباب   162 أي  الراهنة  للسنة  نفسه 

أيضا تتعلق باحلالة األمنية.
املتردي  الوضع األمني والسياسي  وألقى 
الصحافة  واقـــع  عــلــى  وخــيــمــة  بــظــالل 
كبير  بشكل  وساهم  ليبيا،  يف  واإلعــالم 
وجــد  أن  بــعــد  التعبير،  حــريــة  قــمــع  يف 
لالغتيال  عرضة  أنفسهم  الصحافيني 
واخلطف والتعذيب دون حماية أمنية وال 
الليبي  املركز  قانونية.وكان  وال  قضائية 
العديد من حاالت  وثق  الصحافة  حلرية 

خالل  الصحفيني  طالت  التي  االغتيال 
ومنهم:  البالد  على  املليشيات  سيطرة 
تعمل  والــتــي  كرنافة  نصيب  الصحفية 
جنوب  سبها  مدينة  يف  املحلية  باإلذاعة 

ليبيا.
ووجدت كرنافة يف مقبرة بضواحي املدينة 
تعذيب  ــار  أث وعليهما  سائقها  جثة  مــع 
الشرعي.  الطب  لتقرير  وفقاً  وحشية، 
ويف أغسطس/آب 2013 قتل املذيع يف 
قصاد  الدين  عز  احلــرة«  فضائية«ليبيا 
مبدينة  املساجد  أحد  من  خروجه  أثناء 
يد مسلحني.كما  بالرصاص على  بنغازي 
قتل الصحفي عبد اهلل بن نزهة يف 19 
مدينة  يف   2014 الثاني    يناير/كانون 
سيطرة  فترة  يف  بالرصاص  رمًيا  سبها 

اجلماعات املسلحة على املدينة.

منذ  ليبيا  يف  الصحافة  حرية  وتترنح 
عام 2011، بسبب الوضع األمني الذي 
فوضى  يصاحبه،من  ومــا  البالد  تعيشه 
الصحفيني  جعل  ما  القانون،وهو  وغياب 
اإلنــتــهــاكــات. مــرمــى  يف  رئــيــســي  بشكل 
والتوثيق مابني  الرصد  وقد وثقت وحدة 
يناير عام 2012 وديسمبر عام 2015 
تعرض  جسيم  وإعــتــداء  جرمية   384،
ــالم عــدة  ــائـــل إعــ لـــه الــصــحــفــيــون ووسـ
أو  بالقتل  والــشــروع  العمد  القتل  مابني 
اإلختطاف والتعذيب واإلعتقال التعسفي 
واإلعتداء بالضرب فضالً عن املالحقات 

القضائية اجلائرة بقوانني باهتة.
وإعالمية  حقوقية  منظمات  وبحسب 
ــإن عـــامـــي 2013  ــ ف مــحــلــيــة ودولـــيـــة 
ليبيا  تــاريــخ  يف  األســـوأ  كانت  و2014 

على العاملني يف مجال اإلعالم بعد ترك 
والتهديدات  االعتداءات  جراء  وظائفهم 
التي طالتهم يف كل املدن ال سيما مدينتي 
بنغازي  ودرنة.وشهدت  وبنغازي  طرابلس 
بحق  ــتــهــاكــات  االن أكــبــر    2014 عـــام 
العاملني مبجال اإلعالم من قتل وخطف 
علي  العالم  يف  ــدن  امل أخطر  جعلها  مــا 

مزاولي مهنة الصحافة.
الصحافة  حــريــة  مستويات  وتــراجــعــت 
ــدالع  إن منذ  بليبيا  اإلعــالمــي  العمل  و 
املجال  بــهــذا  العاملني  األزمــة،وأصــبــح 
التعسفية  واإلعتقاالت  لالخطار  عرضة 
حرية  مــؤشــرات  واإلنــتــهــاكــات.وبــدأت 
البالد  دخول  ومع  التراجع  يف  الصحافة 
وسوء  وحروب  سياسية  فوضى  حالة  يف 
أصبح  االمني  والــوضــع  املعيشة  أحــوال 
وعرضة  خطورة  أكثر  اإلعــالمــي  العمل 

إلنتهاكات جسيمة.
ويف ظل غياب سلطة الدولة وعدم وجود 
أي جسم تشريعي يحدد املعايير املتعلقة 
كالضمانات  واإلعـــالم؛  التعبير  بحرية 
للصحفيني،  والــقــانــونــيــة  ــة  ــوري ــدســت ال
ــالح الــهــيــكــلــي لــإلعــالم،إضــافــة  ــ واإلصـ
القانونية  للمؤسسات  التام  الغياب  إلى 
والقضائية يف البالد،بالتزامن مع سيطرة 
إنتشار العنف،باتت اجلرائم املرتكبة ضد 
رقيب،  وال  حسيب  دون  اإلعـــالم  حرية 
من  تام  بإفالت  ينعمون  اجلناة  أن  علماً 

العقاب.
الصحافة  وضــع  بــأن  مــراقــبــون  ويــؤكــد 
تأكيد  مــقــلــقــا،وســط  مــــازال  لــيــبــيــا  يف 
احلريات  تراجع  على  الدولية  التقارير 
ــبــلــد املـــمـــزق بــإلنــقــســامــات  يف هـــذا ال
والصراعات،وتصنيفه يف رتب متدنية يف 
الصحافة.ويرى  العاملي حلرية  التصنيف 
تبقى  ليبيا  الصحافة يف  أن حرية  هؤالء 
رهينة خروج البالد من األزمة التي ألقت 
بها يف دوامة من الفوضى والصراع وسط 
غياب تام ملعالم الدولة القادرة على بسط 

نفوذها وحتقيق األمن واالستقرار.

الوضع األمني والسياسي املتردي بظالل وخيمة 
على واقع الصحافة واإلعالم يف ليبيا، وساهم 

بشكل كبير يف قمع حرية التعبير ...
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املنوعة

الرائعـــة  اجلزيـــرة  هـــذه  يعرفـــون  ال  كثيـــرون 
اجلمـــال التـــي يخـــال املـــرء أنهـــا تقـــع يف إحدى 
دول شـــرق آســـيا الوســـطى، لكن احلقيقـــة أنها 
تقع يف جنوب ســـيناء مبصـــر، وحتديداً يف وادي 
الوشواشـــي الـــذي يبعد 15 كيلومتـــراً من مدينة 

. يبع نو
هـــذه املنطقة الســـاحرة تعد إحدى كنـــوز جنوب 
ســـيناء املخفية، وهـــي عبارة عـــن منطقة تكونت 
بفعـــل الطبيعـــة، حيـــث جتمعـــت ميـــاه الســـيول 
وأمطـــار الشـــتاء، وتظهر بها األشـــجار التي تنمو 

مـــن باطن اجلبال بشـــكل مذهـــل ورائع.
ويوضـــح املصور ومدون رحالت الســـفر املصري، 
بيشـــوي فايـــز، ملوقـــع » CNN بالعربيـــة«.، أن 
وادي الوشواشـــي عبارة عن منطقـــة بني اجلبال 
تتجمـــع فيها مياه األمطـــار بعد الســـيول، وتنزل 
مـــن فـــوق اجلبـــل كالشـــالل، »لتكـــّون بحيرة يف 

حضـــن اجلبال
أما بالنســـبة إلى تســـميته الغريبة، »الوشواشي«، 
فيوضـــح فايـــز أن الـــوادي اكتســـب اســـمه مـــن 
صـــوت »الـــوش« الـــذي تصـــدره الريـــاح عندمـــا 

ترتـــد من ســـطح اجلبـــال املحيطـــة باملياه.
ويصـــف فايز املكان بكونه أشـــبه بحمام ســـباحة 
طبيعـــي يتوســـط اجلبـــال، مـــا يضفـــي ســـحراً 
خاصـــاً على جتربة فريدة مـــن نوعها يف أحضان 
الطبيعة.وتتمثـــل أبـــرز جتربـــة يف تســـلق اجلبل 
والقفـــز إلى البحيرة التـــي تتميز بلونها األخضر.
ونظـــراً لصعوبـــة الطريـــق اجلبلـــي غيـــر املمهد، 
فـــإن البدو هم من يهتمـــون بتنظيم الرحالت إلى 
الوادي، حيث ينظمون رحالت بواســـطة سيارات 
دفـــع رباعـــي، ثم الســـير علـــى األقـــدام للوصول 
إلى الوادي. ويشـــرح فايـــز أن الوصول إلى وادي 
يكـــون عن طريـــق ركوب ســـيارات الدفع الرباعي 
مـــن نويبـــع وبعـــد ذلك الســـير على األقـــدام ملدة 

ومـــن ثم تســـلق بعـــد الصخور حتى عـــني املياه.

متكنـــت الشـــرطة املغربية من القبض على شـــاب 
لقبتـــه بــــ »أخطـــر مغتصـــب يف البـــالد«، إذ متكن 
مـــن اغتصـــاب 30 فتاة ولـــم تنج منـــه القاصر أو 
املتزوجة. ويف البداية لم يعترف الشـــاب، بجرائمه 
الشـــنيعة إال بعـــد مواجهتـــه بعـــدد مـــن ضحاياه، 
عندهـــا انهـــار واعتـــرف وبـــدأ يف شـــرح اخلطـــة 
التـــي رســـمها للنيل مـــن النساء.وبحســـب ما ذكره 
موقـــع »أخبارنـــا املغربية« فـــإن الشـــاب، وهو أحد 
ســـكان مدينة الدار البيضاء، أنشـــأ حســـاباً زائفاً 
علـــى »فيســـبوك«، طرح مـــن خالله هواتـــف ذكية 
للبيـــع بأســـعار مغريـــة، فـــكان يرد على تســـاؤالت 
الفتيـــات وينتقـــل للحديـــث معهـــن علـــى اخلاص، 
ويقدم تخفيضـــات لهن وتســـهيالت مثل التوصيل 
بســـيارته إلـــى املنطقة املتفـــق عليها.وحينما يقابل 
الضحيـــة يســـتدرجها إلـــى منطقة خالية ويشـــهر 
ســـالحه ويتمكن من اغتصابها ومن ثم يختفي عن 
األنظار، ويغلق احلســـاب الوهمي وينشـــئ حســـابا 
آخـــر لتنطلـــق رحلة البحـــث عن ضحيـــة جديدة.

لكـــن، احلادثة التي متكنت مـــن اإليقاع به، حينما 
أخـــذ موعـــدا مـــع إحـــدى الضحايـــا أمـــام مركز 
جتـــاري، حيث أقلها بســـيارته إلى مـــكان ارتكاب 
اجلرميـــة، وعندمـــا قدمـــت الضحية شـــكوتها مت 
الرجـــوع إلـــى كاميرات املراقبة ومتكنت الشـــرطة 
من التقاط رقم الســـيارة وحتديد هويته واعتقاله.

انتحرت طبيبة أمريكية بارزة يف مدينة نيويورك، 
كانـــت تعمـــل يف الصفـــوف األماميـــة يف احلرب 
التـــي تخوضها البـــالد من أجل مكافحة تفشـــي 
فيـــروس »كورونـــا«. ونقلـــت قنـــاة »بي بي ســـي« 
عن الشـــرطة قولها إن الطبيبـــة لورنا برين، التي 
كانت تعمل مديرة لقســـم الطوارئ يف مستشـــفى 
نيويورك-رســـبيتيريان ألـــني يف مانهاتـــن، توفيت 
يـــوم األحـــد متأثـــرة بإصابات أحلقتها بنفســـها. 
وقـــال الطبيب فيليـــب برين، والـــد الطبيبة ويبلغ 
من العمـــر 49 عاماً، لصحيفـــة نيويورك تاميز: 

»كانت تســـعى إلى أداء عملهـــا وماتت«.

رحل الفنـــان االمازيغـــي الكبير 
)حميـــد  إيديـــر  اجلزائـــري 
الســـبت،  مســـاء  شـــريت(، 
مبستشـــفى بيشـــا بفرنســـا بعد 
صـــراع مـــع املـــرض، وفـــق مـــا 
أُعلـــن عبـــر حســـابه الرســـمي 

فيســـبوك. علـــى 
الراحـــل، مـــن مواليد  والفنـــان 
1949، ويعـــد ســـفير التاريـــخ 
واألغنيـــة األمازيغيـــة يف جميع 

العالم. أنحـــاء 
ُولـــد إيديـــر يف اجلزائـــر بقرية 
أيت حلسني يف منطقة القبائل، 
وكان  علـــم اجليولوجيـــا  ودرس 
من املفتـــرض أن يلتحق بإحدى 
املؤسســـات النفطيـــة يف بلـــده، 
 1973 عـــام  حـــل  أنـــه  إال 
مـــكان أحـــد املغنيـــني يف إذاعة 
اجلزائـــر ألداء أغنية لألطفال. 
وبعد ذلك ســـّجل أغنيـــة يا أبي 
 A نوفا )أمازيغيـــة: أفافا ينوفا
Vava Inouva( قبـــل ذهابـــه 
للخدمة العســـكرية وقد حققت 

تلـــك األغنية شـــهرة كبيرة.
أنـــه  إيديـــر  عـــن  يعـــرف  كمـــا 
مـــن دعـــاة الســـالم، حيـــث يعد 
مـــن بـــني الفنانـــني املتحمســـني 
املســـاندة  الفنيـــة  للتظاهـــرات 
والقومية،  اإلنســـانية  للقضايـــا 
والشـــاب  هـــو  اشـــترك  حيـــث 
خالـــد يف 22 يناير 1995 يف 
حفل حضـــره 6000 شـــخص 
اجلنســـيات،  مختلـــف  مـــن 
وهـــذا لدعـــم املســـاعي الدولية 
وترســـيخ فكرة األمن والســـالم 
إطـــار  العالـــم يف  واحلريـــة يف 
جلمعيـــة  الســـنوي  النشـــاط 

التي يترأســـها  اجلزائر احلياة، 
شـــارك  كمـــا  خالـــد.  الشـــاب 
تكرميـــي  حفـــل  يف  إيديـــر 
ملعطـــوب الونـــاس الـــذي اغتيل 

.1998 ســـنة 
بالنســـبة  كانـــت   1999 ســـنة 
أخصـــب  مـــن  إيديـــر  للفنـــان 
الســـنوات فنيا وأكثرهـــا أهمية 
األلبومـــات،  إنتـــاج  حيـــث  مـــن 
عـــدد  جمـــع  اســـتطاع  حيـــث 
كبيـــر من الفنانني واملوســـيقيني 
العامليـــني مثـــل الفرنســـي ماني 
فورســـتي  وماكســـيم  شـــاو 
ماتيســـون  كارن  واإليرلنـــدي 
وفرقـــة   diffusion وقنـــاوي 
زيـــدة اجلزائريني، واإلجنليزيني 
جيـــل ســـيرفات ودان ارمبـــراز 
أورميـــا  جيوفـــري  واألوغنـــدي 
وفرقـــة )onb( وهذا لتســـجيل 
 A VAVA INOUVA أغنيـــة
وبهـــذا يكون املطـــرب إيدير قد 
ســـجل ثالث ألبومات يف ظرف 

ســـنة. ثالثني 

 أحد كنوز جنوب سيناء املخفية 
..وادي الوشواشي

 مغربي يغتصب  30 فتـاة  
بحساب فيسبوك وهمي

وفـــــــاة » إيديــــر« أيقونـــــة الطـــرب األمازيــــغي

جلـــس معهـــا علـــى طاولة واحـــدة ليتنـــاوال طعام 
الســـحور، لكن الشـــك الذي يف رأسه وخالفاتهما 
الزوجية ومشـــاكله املادية وحالته النفسية السيئة 
جعلتـــه يستشـــيط غيظـــاً ليتوجـــه إلـــى املطبـــخ 
ويحضـــر ســـكيناً حاداً ويغرســـه يف قلـــب زوجته.

املشـــادة الكالمية التي نشـــبت بينهمـــا بعد دقائق 
قليلـــة مـــن تناولهمـــا طعام الســـحور كانـــت قوية 
وحـــادة للغايـــة، حيـــث اتهم الـــزوج زوجتـــه بأنها 
علـــى عالقـــة بصديقـــه، فرفضـــت وأنكـــرت تلك 
االتهامـــات، فنشـــبت بينهمـــا مشـــادات كالميـــة 

بقتلها. انتهـــت 
تقـــول جريـــدة »النهـــار« اللبنانيـــة إن املتهـــم قال 
لرجـــال املباحث إن الشـــك والغيـــرة أعمياه فقام 
بالتعـــدي عليهـــا بالضرب، فلم يشـــعر بنفســـه إال 
بعـــد أن اســـتل ســـكيناً مـــن املطبـــخ ووّجـــه إليها 
طعنـــة قاتلـــة يف البطن، األمـــر الـــذي دفعها إلى 

االســـتغاثة باجليـــران، مؤكـــداً أنه حـــاول الهروب 
ولكـــن اجليـــران أمســـكوا به وســـلموه لألمن.

املجنـــي  تـــزوج  املتهـــم  أن  التحريـــات  وأضافـــت 
عليهـــا منذ 7 ســـنوات وأجنب منهـــا أطفاالً، ويف 
الفتـــرة األخيـــرة نشـــبت بينهما خالفات بســـبب 
شـــكه بوجـــود عالقـــة بينهـــا وبني صديـــق عمره، 
حيث كشـــفت التحقيقات أن املجنـــي عليها تتمتع 
بأخـــالق حســـنة وأنها منـــذ 4 ســـنوات قررت أن 
تبحـــث عن عمـــل ملســـاعدة زوجهـــا يف متطلبات 
توصيـــل  يف  عملـــت  وبالفعـــل  واملنـــزل،  األبنـــاء 

الطـــالب إلى املـــدارس.
وباالســـتماع ألقوال اجليران وشـــهود عيان، أكدوا 
أن الضحيـــة عالقتها طيبـــة باجلميع، وأنها تتمتع 
بحســـن اخللـــق، وأن زوجهـــا دائماً يتعـــدى عليها 
بالضـــرب بســـبب خالفـــات زوجية وماليـــة، وأنه 
يعاني من حالة نفســـية ســـيئة يف الفترة األخيرة.

بسبب ضيق ذات اليد والغيرة يذبح زوجته يف السحور

أصدرت نقابـــة اإلعالميني املصريني 
برئاســـة نقيبها الدكتور طارق سعدة، 
قـــرارًا مبنـــع ظهـــور رامز جـــالل على 
أي وســـيلة إعالمية تبـــث داخل مصر 

حلـــني توفيق أوضاعـــه القانونية.
ونـــص القـــرار الصادر، حســـب موقع 
مصريـــة، على أنـــه »باإلشـــارة إلى ما 
ورد بتقريـــر املرصـــد اخلـــاص بنقابة 
اإلعالميني بشـــأن اخلروقـــات والتي 
مجنـــون  »رامـــز  برنامـــج  ينتهجهـــا 
رســـمي« ملقدمه رامز جالل على قناة 
»إم بـــي ســـي مصـــر«، وباإلشـــارة إلى 
مـــا ورد ببيـــان مستشـــفى األمـــراض 
النفســـية والعصبيـــة ضـــد البرنامـــج 
ســـالف الذكـــر، وباإلشـــارة إلى تضرر 
الكثيـــر مـــن املواطنـــني مـــن محتـــوى 

البرنامـــج ســـالف الذكر.
وتابـــع القـــرار: بعـــد االطـــالع علـــى 
الدســـتور يف مادتـــه العاشـــرة، والتـــي 

تنص على أن األســـرة أساس املجتمع 
قوامهـــا الديـــن واألخـــالق والوطنيـــة 
متاســـكها  علـــى  الدولـــة  وحتـــرص 
ويف  قيمهـــا،  وترســـيخ  واســـتقرارها 
الكرامـــة حـــق  أن  مادتـــه 51 علـــى 
لـــكل إنســـان، وال يجوز املســـاس بها، 
وتلتـــزم الدولـــة باحترامهـــا وحمايتها 
وعلـــى قانـــون نقابـــة اإلعالميـــني يف 
مادتـــه الثالثـــة، والتـــي تنـــص علـــى 
اآلتي: تهدف النقابـــة إلى ضمان أداء 

اإلعالمي لرسالته يف تبصير املجتمع 
بقضاياه واملساهمة يف حتقيق التنمية 
املســـتدامة يف إطـــار االلتـــزام بأحكام 
الدســـتور والقانـــون وميثاق الشـــرف 

اإلعالمـــي.
وتنـــص املـــادة اخلامســـة علـــى أنـــه: 
يحكـــم عمـــل اإلعالمي ميثاق شـــرف 
إعالمـــي يعـــده مجلـــس اإلدارة ويكون 
وتتـــم  لإلعالميـــني  ملزًمـــا  امليثـــاق 
مســـاءلة أعضـــاء النقابـــة تأديبًيا عن 

األفعـــال املرتكبة باملخالفـــة ألحكامه.
كمـــا تنـــص املادة السادســـة مـــن ذات 
القانـــون علـــى أنـــه يتضمـــن ميثـــاق 
الشـــرف اإلعالمـــي مدونـــة للســـلوك 
املهنـــي واملبـــادئ وااللتزامـــات التـــي 
حتكـــم عمـــل اإلعالمـــي مبـــا يضمن 
حق املجتمع يف إعالم مهني مســـؤول.
وأوضـــح القرار، حيـــث إن رامز جالل 
ميارس نشاًطا إعالمًيا كمقدم برنامج 
على قناة: »إم بي ســـي«، وهي موجهة 
للمجتمع املصري وحتمل اســـم الدولة 
املصريـــة، وحيث إنـــه بالبحث عما إذا 
كان املذكور مقيـــًدا بنقابة اإلعالميني 
أو حاصـــاًل علـــى تصريـــح مبزاولـــة 
املهنة تبـــني أنه غير مقيـــد أو حاصل 
علـــى تصريـــح ملزاولـــة مهنـــة اإلعالم 
مخالًفا ما نصـــت عليه املادة 2 واملادة 
19 من قانون نقابـــة اإلعالميني رقم 

93 لسنة 2016.

رامز جالل ممنوع من الظهور يف القنوات املصرية
انتحار طبيبة بارزة 

يف نيويورك بسبب كورونا
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الثقافية 

ذكــــــريــــــــــــــات

أســـندت رأَســـها إلـــى راحتْيها يف ُســـهوٍم 

وُفتوِر ـــٍم  ُمَنَغّ

برهـــة واكتســـى املحيـــا نديـــا بظـــالل من 

وسطور األســـى 

مـــن رأى دمعـــة أرق مـــن البســــمة عذراء 

فـــوق ثغـــر طهور

دمعـــة لم َتِســـْل علـــى خدها الـــوردي لكن 

متـــوج كالبللور

دمعـــة لـــم يكـــن بهـــا لوعـــة الشـــاكي وال 

القريـــر الســـعيد  فرحـــة 

مـــن رآهـــا والشـــك يهتـــز فيهـــا كاختالج 

الشـــهاب وْســـط الغديـــر

لســـت أدري فيمـــا ُتَفكّـــر لكن قـــد يصيب 

التخمـــني يف التقدير

فكأني بها تســـاِئُل أطيافـــاً تراءت لفكرها 

مصيري؟ ما 

ال ُتراعـــي شـــقيقة الفكـــر إنـــي بصروف 

الزمـــان ِجـــُدّ خبير

اســـأليني فقد تكســـرت األحـــــداث فوقي 

الصخور فـــوق  كاملوج 

أوهمتنـــي ا حليـــاة أنـــي طليـــق لـــم يقيد 

خطـــاي إال ضميـــري

فحســـبت األنـــام مثلـــي ضميـــًرا مرهـــف 

احلـــس، صـــادق التعبيـــر

ووهبت الهوى شـــبابي وفكـــري وجتاهلت 

عاذلـــي وعذيري

وتلفـــُتّ لـــم أجد غيـــر طيف مـــن غرامي 

مســـعور مضرج 

وجـــراح تنهل إثر جـــراح وبقايا من هيكلي 

وشعوري

تلـــك يـــا طفلتي بدايـــة حبي وصـــدًي من 

الكســـير قلبي  أنني 

وأرانـــي مضيـــت أنشـــد يف دربـــك عمري 

املقدور وحكمـــة 

أنـــت أحرقتنـــي فصـــرت رمـــادا كل ذراته 

للســـعير هفت 

فأعيـــدي إحراقه وأعيـــدي ال متِلّي فالنار 

النور سر 

واحفظـــي ذلك الرماد ففيـــه ذكريات تثير 

الغرور بعض 

إن فيه منـــى وقلبا وروحا وشـــبابا ونفحة 

عبير من 

الماجري رجب 

بعد خمســـة وســـتني عامـــا قضاها معلما 
فاضـــال و مذيعـــا وقـــورا رصينـــا  فقـــد 
الراحـــل االســـتاذ املهدي اجللـــي بصره ، 
بعـــد رحلة مـــع اللغة تعليما ونشـــرا وبعد 

ســـنوات قضاهـــا مذيعا 
باالذاعـــة الليبيـــة اجاد 
صاحـــب  وكان  فيهـــا 
ويف   ، مميـــز  حضـــور 
هـــذه القصيـــدة  يرثي 
عينيـــه   نـــور  الراحـــل 
وهو ميلـــي ابياتها على 
ابنته رابطا حاله بحال 
ابوالعـــالء  الشـــاعر 
املعري الشـــهير برهني 

املحبســـني :
إنـــى رهـــني املحبســـني 
الـــذي  بعـــد  الثانـــى  

النعمـــان.. مبعـــرة 
ســـتني عام عشـــتها مع 

خمـــس فـــى النـــور بني 
واخلالن النـــاس 

كـــم ليلة قد بـــت أطوى طولها مســـتأنس 
بقـــراءة القرأن

أعماقـــه  فـــى  غصـــت  كتـــاب  مـــن  كـــم 

بيـــان و  بفصاحـــة  مســـتمتعا 
كـــم مـــن طالـــب مـــازال يذكـــر مـــن انا ؟ 

وطريقتـــى فـــى الشـــرح والتبيـــان
 كم من برامج على األثير أذعتها مكســـوة 

بروائع األحلان
 وكذلك فى اإلخبار 
كنـــت مراعيا للنحو 

إتقان فى  وااللقاء 
فيمـــا  فخـــر  ال   
ذكـــرت أخوتي لكنه 
الصريـــح  احلـــق 

نـــى عا د
مـــا  أملـــى  واليـــوم 
واكتفـــى  اقـــول 
والتقديـــر  بالشـــكر 

ن فـــا لعر ا و
حياتـــى  أحيـــا   
راضيـــا بـــل شـــاكر 
مشـــيئة  مستســـلما 

ن حمـــا لر ا
ربـــاه التطفـــى بقلبـــى شـــعلة وظـــاءة هى 

اإلميان شـــعلة 
 واحفـــظ ياالهـــى ماتبقـــى واحمنى رطب 

لســـانى ياالهى  بذكرك 

بابلو … العيد يقترب
والشيء يف بيوتنا

غير الشعر 
والكلمات...

والاحد هنا..
سواها

ملتحفة صقيع ليلها
تغض االنتباه عن نباح جرحها 

تطارد يف دم املغدور
طيف حلم فات..

ازقتهـــا  وحـــل  يف  رافلـــة  وســـنتياغو 
تســـأل:-

تراه كيف مات..؟ 
تـــراه كيـــف ودعهـــا كســـيرة مـــن بـــني 

احلبيبـــات..؟
يف  يســـتطعم  يـــزل  لـــم  الـــذي  هـــذا 

.. طفولتـــه  حليـــب  احللـــق 
هـــذا الذي  لم تزل اشـــجار الليمون 
عطـــر  تشتنشـــق   بنغـــازي(  )يف 

... رجولتـــه 
وتراه الي شيء مات ..؟

خلبز نظيف  تشتاقه االفواه..
عيـــون  يف  الغائـــر  للحـــزن  أم 
طرابلس.. ينـــدب زحمة اخليبات..

وتراه كيف برغم املوت عاش
وعاشـــت  فيـــه  أوهامنـــا  وعاشـــت 

ت  لكلمـــا ا
ياحزنهـــا االزلـــي  ..يانزفها االبدي 
فينـــا  الطاعـــن  الســـكني  ..يانصـــل 
والشـــهقات...كيف  الزفـــرة  بـــني 
حتولـــت آياتـــه بـــني شـــفاهنا مجـــرد 

كلمـــات..  .. كلمـــات 

رهيــــــــــــن املحبسيـــــــــن الثــــــاني  

خطر الكلمات
الزائدي جمال 
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رياضه

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
الفني  اجلــهــاز  عقد  انتهى 
القدم  لكرة  الليبي  للمنتخب 
بعد  البنزرتي  فوزي  بقيادة 
انــتــهــاء عــقــده الــرســمــي مع 
شهر  بنهاية  ــكــرة  ال ــاد  احتـ

املاضي. إبريل 
لكرة  الليبي  االحتـــاد  ــان  وك
التونسي  املدرب  عنّي  القدم 
البنزرتي  فـــوزي  املــخــضــرم 
للمنتخب  مــدربــاً  عاماً   69
نوفمبر  شــهــر  يف  الــوطــنــي 
ملدة  ميتد  عقد  يف  املــاضــي 
. للتجديد  ستة أشهر قابلة 

ــدو بـــــأن مـــفـــاوضـــات  ــ ــب ــ وي
التونسي  للمدرب  التجديد 
لعام  لبقاء  الكرة  احتــاد  مع 
أخــــر قـــد تــوقــفــت بــســبــب 
تسبب  الذي  كورونا  فيروس 
مــن  ــد  ــديـ ــعـ الـ ــيـــل  تـــأجـ يف 
ليبيا  يف  الكروية  املناسبات 

و كافة أرجاء العالم .
وخــــاض فــرســان املــتــوســط 
ــت قـــيـــادة  ــ مــــبــــاراتــــني حتـ
البنزرتي يف تصفيات بطولة 
ستقام  الــتــي  إفــريــقــيــا  أمم 
 2021 عـــام  بــالــكــامــيــرون 
ــام تــونــس  ــ ــث خــســر أمـ حــي
بأربعة أهداف مقابل هدف 
الثانية على  املباراة  وفاز يف 
تنزانيا بهدفني مقابل هدف 
الثالث  الترتيب  ليبيا  وحتتل 

يف املجموعة العاشرة .
البنزرتي  بالذكربأن  جدير 
سبق له تولى تدريب املنتخب 
-2007 عامي  بني  الليبي 
أمم  تــصــفــيــات  يف   2009
حــيــث   2010 إفـــريـــقـــيـــا 
بفارق  التأهل  فرصة  فقد 
ثانياً  حلوله  بعد  األهـــداف 
منتخب  خلف  مجموعته  يف 

الدميقراطية. الكونغو 

ـــ االسبوع الليبيـ ـ 
أستضاف ملعب نادي النصر مبنطقة 
مباراة  األحــد  مساء   بنغازي  البركة 
جنوم  مشاركة  شهدت  استعراضية 

الكرة الليبية .
ومن هؤالء النجوم أكرم الزوي مهاجم 
فيصل  و  األردنــــي  الفيصلي  فــريــق 
التربي  أحمد  و  الهالل  جنم  البدري 
مدفاع االحتاد وسفيان بن عمران جنم 

األهلي بنغازي وعبدالرحمن العمامي 
العب األهلي طرابلس .

ثالثي  مشاركة  املــبــاراة  شهدت  كما 
املهاجم  الــقــدم  لــكــرة  النصر  فــريــق 
وأحمد  بلعم  وعبداهلل  املهدي  معتز 
الهرام. وأقيمت املباراة وسط حضور 
جماهيري رغم اإلجراءات االحترازية 
مبنع إقامة املباريات يف شهر رمضان 
املبارك ملواجهة انتشار فيروس كورونا.

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
السابق  الوطني  واملنتخب  االحتاد  فريق  زعبية جنم  قام محمد 
فريق  العــب  مبيسي  الشهير  أحمد  معاذ  بــزيــارة  القدم  لكرة 
من  خروجه  بعد  وذلــك   األحــد  مساء   املدينة  بنادي  األشبال 
تعرضه  بعد  طرابلس  مستشفيات  أحــد  من  الفائقة  العناية 
حلادث سير مروع ، وكان معاذ أحمد قد خرج أمس السبت من 
استقرار  بعد  املستشفيات طرابلس  بأحد  املركزة  العناية  غرفة 
إلي  املاضية  اجلمعة  أحمد  معاذ  وتعرض   ، الصحي  وضعه 
حادث سير مروع وهو على دراجته النارية رفقة أحد أصدقائه 

الذي تويف على الفور.

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
الغنودي  محمد  املــخــضــرم  املــهــاجــم  ــاد  ق
طريق  فريق  للفوزعلى  طرابلس  األهلي 
ثالثة  مقابل  أهداف  أربعة  بنتيجة  السور 
لكرة  ــة  ــودي ال االســتــعــراضــيــة  ــاراة  ــب امل يف 
مبلعب  اإلثنني  مساء   أقيمت  التي  القدم 
التجييش مبنطقة طريق السور بطرابلس.

الغنودي هدفني منح خالله فريقه  وسجل 
أهداف  بثالثة  متأخرا  كان  أن  بعد  الفوز 
ومحمود  الاليف  ربيع  سجل  فيما  رد  دون 

بحير هدف لكل العب .
اللقاء الودي االستعراضي مشاركة  وشهد 
ومنهم  الليبية  الــكــرة  جنــوم  مــن  الــعــديــد 
التريك  وعمار  الغنودي  و  الشبلي  محمد 
محمود  و  الاليف  ربيع  حامد  بن  معتز  يو 

بحير و أيوب عمار .
جماهيري  حضور  وسط  املباراة  وأقيمت 
قبل  من  االحترازية  اإلجراءات  رغم  كبير 
بحكومة  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة 
ــوفــاق مبــنــع إقــامــة املــبــاريــات يف شهر  ال
فيروس  انتشار  ملواجهة  املبارك  رمضان 

كورونا.

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
فريق  مهاجم  الــزوي  أكــرم  الليبي  الدولي  كشف 
الفيصلي عن السبب احلقيقي وراء انضمامه إلى 
االنتقاالت  يف  القدم  لكرة  األردنــي  الــدوري  بطل 

. الشتوية 
حيث قال الزوي يف تصريحات صحفية ليبية بأنه 
وبني  بينه  مشتركة  رغبة  من خالل  للفيصلي  وقع 

اإلدارة واجلماهير النادي العريق .
بينه  اتــصــال  حـــدث  أن  ــه مبــجــرد  ــأن ب وأضــــاف 
عن  للزعيم  الــعــودة  فضل  الفيصلي  إدارة  وبــني 
حتٍد  خوض  يف  حبا  أخــرى  أردنية  عــروض  باقي 
للتألق  الــعــودة  وأمتــنــى  بالبطوالت  للفوز  جديد 
لصفوف  لعب  وأن  لــلــزوي  الفيصلي.وسبق  مــع 
معه  وتــوج   2016-2017 املوسم  يف  الفيصلي 
وكأس  األردن  وكأس  الدوري  هي  بطوالت  بثالث 
العربية  البطولة  وصــافــة  جــانــب  ــى  إل الــســوبــر، 

لألندية التي أقيمت يف مصر.
يف  أخري  ناجحة  جدا  جترية  الــزوري  ميلك  كما 
توج  الذي  إربد  األردنــي حيث مع حسني  الــدوري 
وخمسة  ألفني  ملوسم  ــدوري  ال هــداف  بلقب  معه 
عشر ألفني وستة عشر بعد أن سجل أربعة عشر 

هدفا 

النصر يستضيف مباراة استعراضية 
لنجوم الكرة الليبية

رسميا : انتهاء عقد فوزي البنزرتي مع املنتخب الليبي

زعبية يطمئن على جنم املدنية بعد تعرضه حلادث سير

الغنــــــــودي يقــــــــود األهـــــلي طرابـــــلس
 للفوز يف مباراة استعراضية

الـــــــزوي يكــــــشف السبـــــــب احلقيقي 
وراء انضمـــــامه إلى الفيصــــــلي
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رياضه

احتاد الكرة الليبي ينعي 
وفاة العب املروج

األوملبية الليبية تنظم بطولة 
استعراضية لكرة القدم

مباراة استعراضية يف طرابلس مبشاركة جنوم الكرة الليبية

ـــ االسبوع الليبي   
القدير  الــلــيــبــي  اإلعـــالمـــي  أعــلــن 
األستاذ  إصــابــة  عــن  بلعيد  صــالح 
العام  األمني  أبوشويشة  عبداملجيد 
السابق لالحتاد الليبي لكرة القدم 
بجلطة قلبية اقعدته طريح الفراش 
بالعاصمة  احلالي  إقامته  مقر  يف 

اإليطالية روما
عبر  له  منشور  يف  بلعيد  وأضــاف 
الفيسبوك  يف  الشخصية  صفحته 
بأن أبوشويشة هو احد شخصيات 
الليبية وصاحب مشوار  القدم  كرة 
طــويــل مــن الــعــطــاء الــريــاضــي يف 
حيث  الرياضية  واإلدارة  الصحافة 

كان له حضور مميز يف االحتادين 
ــولــي مهام  ــقــي وت الــعــربــي واإلفــري
يتمتع  وكــان  الكرة  باحتاد  عديدة 
مستوي  عــلــي  واســـعـــة  ــعــالقــات  ب
االحتــــادات الــريــاضــيــة يف الــقــارة 
توالها  مهمة  آخر  ،وكــان  السمراء 
العام  األمـــني  منصب  أبــوشــويــشــة 
 . ــام 2002  عـ الــلــيــبــي  لــالحتــاد 
وختم بلعيد منشوره بأن عبداملجيد 
أبـــوشـــويـــشـــة غــــاب عـــن املــشــهــد 
صحية  ظـــروف  بسبب  الــريــاضــي 
واقامته خارج البالد ولكنه لم يغيب 
فيها  ويتواجد  الليبية  الرياضة  عن 

دائما باآلراء والنصح واملشورة.

إصابة مسؤول رياضي ليبي بجلطة قلبية

ـــ االسبوع الليبي   
توصل نادي الترجي التونسي برئاسة 
حمدي املدب اتفاق مبدئي مع الدولي 
تعاقده  لتجديد  الهوني  الليبي حمدو 

مع بطل دوري أبطال أفريقيا .
الــلــيــبــي بحسب  الـــدولـــي  وســيــجــدد 
حتى  عقده  تونسية  صحفية  تقارير 
عنه  اإلعــالن  وسيتم   2023 صيف 
بشكل رسمي خالل األسابيع القادمة.
بخدمات  للفوز  عربية  أندية  وتسعي 
الــنــجــم الــلــيــبــي حــمــدو الــهــونــي ويف 
املصري  الــزمــالــك  فــريــق  مقدمتهم 
كأس  بطولة  يف  تألقه  بعد  وخاصة 

العالم لألندية 2019 والتي نظمتها 
الدوحة وتوج بلقب الهداف .

أبرز  من  واحــدا  نفسه  الهوني فرض 
العبي الترجي يف السنتني األخيرتني 
شعباني،  معني  املـــدرب  قــيــادة  حتــت 
حيث شارك معه يف 44 مباراة ساهم 
خاللها يف 20 هدفا ما بني صناعة 
وتسجيل . وأنضم الهوني جنم فريق 
القدم  لكرة  السابق  طرابلس  األهلي 
لفريق الترجي التونسي يف شهر يناير 
ديسبورتيفو  من  قادماً   2019 عام 
إلى  ميتد  عقد  يف  البرتغالي  أفيس 

غاية يونيو 2021 القادم .

الليبي    ـــ االسبوع 
نعى االحتاد الليبي لكرة القدم سليمان عبدربه الشيخي 
العب فريق املروج السابق لكرة القدم والذي وافته املنية  

اخلميس .
ونشر احتاد الكرة الليبي بيان رسمي نشره على صفحته 
الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« قال فيه 
احلكيم  عبد  القدم  لكرة  الليبي  االحتاد  رئيس  :«يتقدم 
العاملني  وجميع  التنفيذي  املكتب  وأعضاء  الشلماني 
و  ألسرته  القلبية  واملواساة  التعازي  بخالص  باالحتاد 
الرياضي  والــوســط  املـــروج  بــنــادي  الرياضية  لــألســرة 
الالعب  تعالى  بأذنه  له  املغفور  وفــاة  يف  املــرج  مبدينة 
القدم  لكرة  األول  الفريق  وإداري  املروج  بنادي  السابق 
يتقبله  ربنا   « الشيخي  املاضي » سليمان عبدربه  املوسم 
إنا هلل  بواسع رحمته ويعوضنا جميعا يف رحيله خيرا و 

وإنا اليه راجعون ».

الليبي    ـــ االسبوع 
تتواصل  بطولة كرة القدم االستعراضية الرمضانية التي تنظمها األوملبية 

. الفيسبوك  الرسمية على  الليبية عبر صفحتها 
 23 بلغ  البطولة  يف  املشاركني  عدد  بأن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وذكرت 
كافة  بعرض  األحد  اليوم  اكتمل  قد  البطولة  من  األول  الــدور  وأن  العبا 

الليبية. األوملبية  اللجنة  املشاركات على صفحة 
للدور  سيتأهل  حيث  الليلة  هذه  االول  الــدور  نتيجة  عن  االعــالن  وسيتم 
حتى  االول  من  التحكيم  جلنة  قبل  من  تصنيفهم  بعد  العبني   8 القادم 

. الثامن 

ـــ االسبوع الليبي   
أستضاف ملعب التجييش مبنطقة 
طريق السور بالعاصمة طرابلس  
ــاراة اســتــعــراضــيــة  ــبـ اجلــمــعــة مـ
جنوم  مشاركة  شهدت  رمضانية 
مؤيد  غــرار  على  الليبية  الــكــرة 
الاليف جنم فريق احتاد العاصمة 

رياض  األكبر  وشقيقه  اجلزائري 
وعلى أرحومة العب فريق االحتاد 

السابق .
بفوز  املثيرة  املــبــاراة  انتهت  وقــد 
ــي ارحـــومـــة على  أصـــدقـــاء عــل
بنتيجة  الـــاليف  ريـــاض  أصــدقــاء 

ثالثة أهداف مقابل هدف .

وشهدت املباراة حضور جماهيري 
كبير رغم اإلجــراءات االحترازية 
العامة  الهيئة  عنها  أعلنت  التي 
بحكومة  والـــريـــاضـــة  لــلــشــبــاب 
يف  املباريات  إقامة  مبنع  الوفاق 
ملواجهة  ــارك  املــب رمــضــان  شهر 

انتشار فيروس كورونا.

الترجي يتفق على جتديد عقد جنمه الهوني
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أخر االسبوع 

» اجنينيوتي«  أول مروحية ستحلّق
 فوق سطح املريخ؟

باريزيان«  »لــو  صحيفة  كشفت 
تــبــلــغ من  فــرنــســيــة  امـــــرأة  أن 
من  متكنت  أعــوام   106 العمر 
والتعايف  ــا  ــورون ك فــيــروس  قهر 
أن  السائد  للمعتقد  خالفا  منه، 
أكثر  الــعــمــر هــم  املــتــقــدمــني يف 

عرضة للموت بهذا الفيروس.
أن  الـــيـــوم،  الصحيفة  وذكــــرت 
هيلني ليفبفر، التي تعيش يف دار 
مبنطقة  إيفلني  قسم  يف  رعاية 
ــازت اخــتــبــارا  ــتـ ــعــاصــمــة، اجـ ال
مصابة(  أنها  تبني  )أي  إيجابيا 
أبريل،   15 يف  التاجي  لفيروس 
أعــراض  عليها  لوحظت  بعدما 
فتم  املرتفعة،  واحلمى  الضعف 
تكن  ولم  املرأة يف غرفتها،  عزل 

بحاجة إلى دخول املستشفى.
ليفبفر،  املــســنــة  تــعــافــت  واآلن 

وحالتها ال تدعو للقلق.
لها  يبق  لم  التي  املسنة  واملـــرأة 
املسنني  دار  يف  تعيش  أقـــارب، 
و160  نزيل   200 تضم  التي 

موظفا.
وبـــذلـــك خــالــفــت هـــذه املــعــمــرة 
بأن  السائد  االعتقاد  الفرنسية 
ــروس كــورونــا الــتــاجــي أكثر  ــي ف
يف  املتقدمني  حياة  على  خطرا 

السن.
وكشفت مقالة مراجعة جديدة أن 
»املتيبسة/الصلبة«  الرئة  أنسجة 
لدى كبار السن قد تكون السبب 
فتكا  أكثر   »19 »كوفيد  كون  يف 

باملرضى كبار السن.
ــروس اخلــاليــا  ــيـ ــفـ ويــصــيــب الـ
تصنع  التي  اخلاليا   - املخاطية 
املخاط - قبل التكاثر واالنتشار 

يف جميع أنحاء اجلسم.
الــفــيــروس  الــعــلــمــاء إن  ويــقــول 
أفضل يف  نفسه بشكل  يستنسخ 
هذه اخلاليا الصلبة، املوجودة يف 
الرئتني واجلهاز التنفسي العلوي 
املــســنــني، مــا يسمح  لــلــمــرضــى 

بانتشار الفيروس بشكل أسرع.
جتــاوز  البيانات،  ألحــدث  وفــًقــا 
عــدد احلــاالت املــؤكــدة لفيروس 
ألفا،   130 فرنسا  يف  كــورونــا 
ألف  وتويف ما يقرب من 24.6 

شخص.

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا«، أمس، إطالق 
اسم »إجنينيوتي« على مروحيتها التي تعمل بالطاقة 
رحلة  ــأول  ب تقوم  أن  املقرر  من  والتي  الشمسية، 

ملروحية إلى كوكب املريخ.
ووقع اختيار »ناسا« على االسم الذي رشحته فانيزا 

روباني، وهي طالبة من والية أالباما.
وجرى االختيار يف إطار مسابقة على مستوى البالد 

شارك فيها اآلالف لتسمية املروحية.
مرفقة  املريخ  كوكب  إلى  »إجنينيوتي«  نقل  وسيتم 
بجسم املسبار املتجول »بيرزيفيرانس«، الذي يستعد 
الكوكب  على  والــهــبــوط  الصيف،  هــذا  لالنطالق 

األحمر يف فبراير من العام املقبل.
وزنها  يبلغ  التي  الصغيرة،  املركبة  متكنت  ما  وإذا 
الــبــاردة،  املريخ  ليالي  يف  العمل  من  كيلوغرامني، 
بالطاقة  أنه ميكن إطالق رحلة تعمل  تثبت  فسوف 
مستقبالً  البعثات  ومتكني  الكوكب،  على  الشمسية 

من إضافة بعد جوي الستكشافاتها.
أن  ميكن  املستقبلية  الطائرات  إن  »ناسا«  وقالت 
تستكشف املنحدرات والكهوف واحلفر العميقة على 
الكوكب، أو أن حتمل معدات علمية، أو أن تقوم بدور 
االستطالع للمستكشفني من البشر وأجهزة اإلنسان 

اآللي )روبوت(.

املرصد

عن بوابة افريقيا االخبارية

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

1 الخميس  2٤  مارس  2٠2٠             العدد: ١١٠ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

الخميس  ٢٤  مارس ٢٠٢٠                                   ٢٣ صفحة                                   العدد ١١٠

فيروس »كورونا«
من منظور الفالسفة

نهاية الحضارة 

الغربية وصعود

؟فكرة الفشل

؟

؟

؟

تشومسكي: فيروس كورونا 

هابرماس: علينا أن نكافح

كشف عيوب النظام العالمي 

من أجل إلغاء النيولبيرالية 

فرنسية بعمر 106 أعوام تهزم كورونا


