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يف الفكر السياسي ، والعمل السياسي قدميه وحديثه 
..ت���ع���د احل�����روب وال��ت��ح��رك��ات ال��ع��س��ك��ري��ة ، أداة من 
أدوات السياسة .. لذلك فكثير من احلروب املحلية 
ب��ق��رار سياسي  ال��دول��ي��ة تشتعل  واالقليمية وح��ت��ى 
ت��س��ري على  ب��ق��رار سياسي .. ه���ذه ق��اع��دة  وتنتهي 
جميع أنواع احلروب مبا يف ذلك حروب التحرير إبان 
ملفاتها مبفاوضات  أقفلت  التي  االستعمار  حقبة 

ثنائية أفضت إلى إعالن االستقالل والتحرير..
مايحدث يف ليبيا منذ عقد تقريبا ليس سابقة يف 
تاريخ البشرية املعاصر .. بلدان عدة يف افريقيا واسيا 
وامريكا الالتينية خاضت حروبا أهلية شرسة كالتي 
نعيشها و إنتهت معظمها بتسويات سياسية عادلة أو 

مشوهة ..
ولعل املثال الرواندي واملثال اجلنوب افريقي املاثلني 
يف ذاك���رة االج��ي��ال احلالية ، افضل من��وذج ملا ميكن 
ان متنحه احلكمة السياسية واملخارج السلمية من 
نتائج ايجابية تعود على اجلميع باخلير والفائدة ..

املقارنة بني مايجري يف ليبيا وبني ماجرى يف ذينك 
البلدين اللذين تنازعتهما العنصرية واحلساسية 
ال��ع��رق��ي��ة ، ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر م����ن امل��ب��ال��غ��ة وال���ت���ج���اوز 
للموضوعية ، فاملشكلة هنا التتعدى  - حتى اآلن -  
املنافسة على النفوذ والسلطة واملال بني شخصيات 
طموحة وكتل قبلية وجهوية وايديولوجية ترى يف 
نفسها االجدر بقيادة مرحلة مابعد الفوضى .. بيد 
أن مايعقد األمر ويضفي على الصراع كل هذه القسوة 
والوحشية أن القرار يف شقيه السياسي والعسكري لم 

يعد منذ سنوات قرارا محليا صرفا لألسف ..
فريق كبير من اصحاب القرار الداخلي ، اليستوعبون 
فكرة أن احلرب ليست أسلوبا ذي جدوى حلل املشاكل 
..وبحكم  ال��واح��د  ال��وط��ن  ن��ط��اق  ضمن  السياسية 
اخللفية العسكرية غير املطعمة باحلس السياسي 
على  االستيالء  ان  يعتقدون  السليم  واالجتماعي 
اجلغرافية ميكن ان يجبر املنافسني على اخلضوع 
حلول  قبل   – يكتشفوا  ل��ن  وب��ال��ت��ال��ي   .. للمنتصر 
املصيبة – أن خيار القوة يف حل اخلالفات هو خيار 

عدمي وكارثي جلميع االطراف..
فليكن أن العامل اخلارجي ، عامل مهم ومؤثر ..لكنه 
يف نهاية االم���ر ل��ن ي��ك��ون ذي قيمة وأه��م��ي��ة إذا لم 
يجد تربة خصبة ميارس فيها فعله وفاعليته .. وقد 
يكون الوقت متأخرا قليال لكن استعادة زمام املبادرة 
الوطنية من خالل الوعي بأن مصيرنا ومصير بالدنا 
ال يهم أحدا غيرنا ، مازال مخرجنا الوحيد من دوامة 

التيه التي ندور يف حلقاتها املفرغة ..
احللفاء يف اوروبا والواليات املتحدة وروسيا والصني 
ودول اجل�������وار وح���ت���ى ال���ص���وم���ال وج�����زر امل��ال��دي��ف 
جميعهم لديهم مصالح يف بالدنا ، لكن مصاحلهم 
..لذلك  مصاحلنا  مع  تتقاطع  ان  بالضرورة  ليس 
فاحلل الميكن اال ان يكون ليبي – ليبي ..وال ميكن 
اال ان يتم بغير القاء البنادق جانبا واجللوس وجها 
لوجه على طاولة واحدة والعودة الرادة الليبيني عبر 
انتخابات حرة نزيهة وفق دستور ثابت يتوافق عليه 
اجلميع .هذا طوق جناتنا االكيد وكل ماعداه مزيد 

من الضياع ..
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من  شحنة  تراغن،  البلدي  املجلس  قدم 
ذات  وقاية  وأجهزة  الطبية  املسلتزمات 
درج���ة وق��اي��ة ع��ال��ي��ة، خ��اص��ة باألطباء 
كورونا  فيروس  من  للوقاية  واملمرضني، 

عند استقبال احلاالت.
وتعد هذه الشحنة اخلاصة مبركز العزل 

وقائى  كإجراء  األطباء  حلماية  ضرورية 
ع��ن��د ال��ش��روع يف ال��ك��ش��ف ع��ن ح��االت 
االشتباه. وأكد رئيس األطباء واملمرضني 
املركز  أن  ت��راغ��ن،  ببلدية  العزل  مبركز 
أصبح على جاهزية تامة وسيتم افتتاحه 

يف أقرب وقت.

تسلم فريق »طبيبك لعند البيت« من جلنة 
التجهيزات  بعض  أوب��ارى  ببلدية  األزمة 
الطبية اخلاصة مبكافحة فيروس كورونا 
وبعض املعدات الطبية االخرى اخلاصة 

بفحص مرضى ألضغط والسكرى.
 وسيباشر الفريق عمله لتقدمي الرعاية 
فى  السن  كبار  من  للمرضى  الصحية 
بيوتهم  التزاما بتطبيق اجراءات احلظر 
ال��ص��ح��ى ح��ف��اظ ع��ل��ى س��ام��ة سكان 

البلدية من خطر االصابة بهذا الوباء. 
األطباء  م��ن  ع��دد  م��ن  الفريق  يتكون    
وأطباء  مختار،  أحمد  الدكتور  برئاسة 
مساعدين سيقومون بإجراء الفحوصات 
الطبية الازمة جلميع املرضى مبختلف 
مناطق البلدية مساهمة منهم فى خدمة 
الوطن واملواطن، آملني من جميع سكان 
ال��ب��ل��دي��ة أن ي��ل��ت��زم��وا ب��ات��ب��اع ال��ش��روط 

الصحية الازمة للوقاية من املرض.

للدعم  العامة  االدارة  ف��رع  مبقر  عقد 
املوافق 19  الثاثاء  طرابلس،   املركزي 
مايو 2020م، اجتماع امني موسع ضم 
ال��وح��دات  ف��رع االدارة ورؤس����اء  رئ��ي��س 
وبحضور عدد من الضباط بالفرع.وناقش 
االجتماع اخلطة االمنية املوضوعة لتأمني 
عيد  عطلة  خ��ال  ط��راب��ل��س  العاصمة 
املشاكل  على  والوقوف  املبارك،  الفطر 
والعراقيل التي تواجه سير العمل األمني 

لها.وشدد  احللول  وايجاد  الفرع  داخل 
رئ��ي��س ال��ف��رع، ع��ل��ى ض����رورة الضبط 
والربط والتقيد بالزي الرسمي ألعضاء 
الفرع،  هيئة الشرطة بني كافة منتسبي 
وتأدية املهام املكلفني بها على أكمل وجه، 
خال  حسنة  معاملة  املواطنني  ومعاملة 
تواجدهم بالدوريات والتمركزات األمنية 
ل��رج��ال األم��ن  املثلي  ال��ص��ورة  إلع��ط��اء 

ولوزارة الداخلية.

استلمت اللجنة الطبية اإلستشارية الفرعية 
ال��واح��ات، شحنة م��ن امل��ع��دات واألج��ه��زة 
الطبية من وزارة الصحة باحلكومة الليبية، 
التنفس  أج��ه��زة  م��ن  على  عدد  اشتملت 
االصطناعي ومستلزماتها، وأس��َرّة للعناية 

املركزية وأجهزة مراقبة املريض وبعض لوازم 
غرف العمليات األخرى.وقال رئيس اللجنة 
الطبية اإلستشارية الفرعية بالواحات سعد 
بلقاسم فرج، إّن توريد هذه املعدات جاء  يف 
التي اتخذتها  إط��ار اإلج���راءات اإلضافية 

من  املتكاثفة  اجلهود  العليا ضمن  اللجنة 
كافة اجهزة الدولة ملكافحة هذه اجلائحة 
التي  الفترة احلرجة  أنه رغم  .وأكد فرج، 
متر بها الباد، إال أن اجلميع يبذل مابوسعه 

ألجل مجابهة انتشار هذا الفيروس.

مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  ق��ال 
املتوقع  من  أن��ه  الصناعي،  النهر 
طرابلس  مدينة  إل��ى  امل��ي��اه  ع��ودة 
يوم  نهاية  لها  امل��ج��اورة  واملناطق 
امل��واف��ق  رم���ض���ان   27 األرب���ع���اء 

.20/05/2020
إعادة  أعمال  أن  اجلهاز،  وأوض��ح 
واستكمال  امل��ي��اه  وض��خ  التشغيل 
مستمرة  اجلنوبي  باملسار  التعبئة 
للحفاظ  الفنية  امل��واص��ف��ات  وف��ق 
قطر  النقل  أن��اب��ي��ب  س��ام��ة  على 
)4( متر وباقي املكونات الهندسية 
صمامات  فتح  مت  حيث  ب��امل��س��ار، 
الشويرف  بالتدفق مبحطة  التحكم 
 )02:00( الساعة  الثاثاء  أمس 
ص���ب���اح���اً ب���امل���س���اري���ن ال��ش��رق��ي 
واألوس������ط الس��ت��ك��م��ال ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
ومناطق  للمدن  املياه  تدفق  وب��دء 

االستهاك. 

للوقاية  طبية  معدات  توفير  للنفط  الوطنية  املؤسسة  أعلنت 
الطبية  واملستشفيات  امل��راك��ز  لبعض  ك��ورون��ا  جائحة  م��ن 

. والوسطى  الشرقية  باملناطق  واجلامعات 
وأكدت املؤسسة يف بيان لها أنها تواصل جهودها للمساهمة 
بتوفير املعدات واألجهزة الطبية للوق��اية من ج��ائحة ك�ورونا 
مبختلف  للنفط  الوطنية  املؤسسة  عمليات  مناطق  كل  إلى 

مدن وقرى ليبيا احلبيبة دون استثناء.
وقامت إدارة التنمية املستدامة بتوفير كميات من املستلزمات 

املراكز  م��ن  العديد  و  الطبي  طبرق  مركز  لصالح  الطبية 
مستشفى  وهي  الكبرى  بنغازي  مبدينة  واملستشفيات  الطبية 
سلوق  وم��رك��ز  الطبي  قمينس  وم��رك��ز  الكويفية  ال��ص��دري��ة 
بكل  البلدية  للمجالس  أخ��رى  كميات  تسليم  مت  كما  الطبي 
من بلدية خليج السدرة )رأس النوف – السدرة - بن جواد( 
تازربو،  لبلدية  التسييري  واملجلس  سلطان  الزويتينة،  وبلدية 
حرس  الطبية جلهاز  املستلزمات  بعض  توفير  إلى  باإلضافة 

بنغازي. وكذلك جامعة  النفطية،  املنشآت 

أفادت مصادر إعامية مطلعة، أن أهالي وشباب مدينة 
»االصابعة« قاموا بإشعال النار يف مقر املجلس البلدي 

الذي تواجد عميده يف العاصمة »طرابلس«.
وبحسب املصادر، فأن هذا العمل جاء على خلفية إعان 
عميد املجلس البلدي وبشكل أحادي تسليم املدينة ملا 
لهذه  رفضهم  مؤكدين  غريان«،  »مليشيات  ب�  وصفوها 

اخلطوة.

املصرية  الليبية  االقتصادية  الغرفة  طالبت 
الليبية  التجارة  و  االقتصاد  ،وزارة  املشتركة 
،بإصدار قرار مينع دخول أية بضائع تركية 
من املوانئ واملنافذ الليبية حتى ولو كانت على 

منت سفن وناقات وشاحنات غير تركية.
كما طالب رئيس الغرفة االقتصادية الليبية 
املصرية املشتركة إبراهيم اجلراري ،يف بيان 
توصلت بوابة افريقيا االخبارية على نسخة 
التوقف  الوطن  على  الغيورين  ،التجار  منه 

التركية  ال��ش��رك��ات  م��ع  التعامل  ع��ن  ف���ورا 
وجتميد كل النشاطات التجارية معها حتى 
هذه  أن  األزم���ة  ،مشيرة  ه��ذه  م��ن  ننتهي 
السرعة  وجه  على  تكون  أن  يجب  اخلطوة 
»دعم  يف  الليبيون  التجار  يساهم  ال  حتى 
وصواريخها  لنا  عدو  حكومته  بلد  اقتصاد 
لنا  وجت��ل��ب  م��دن��ن��ا  وتقتل  أبنائنا  ت���دك 
الغرفة أن املؤسسات و  املرتزقة«.و أشارت 
القرار  إستغلت  التجارية  التركية  الشركات 

التركية  السفن  استقبال  مبنع  ال��ق��اض��ي 
فقامت بجلب بضائعها إلى ليبيا عن طريق 
أعاما  وحت��م��ل  مستأجرة  وب��واخ��ر  سفن 
لدول أخرى ،وهو ما جعل البضائع التركية 
الليبية  األس��واق  ت��وّزع يف  و  تصل  املختلفة 
،وهو ما يعتبر« حتايا صريحا وضحك على 
املباشر  غير  التعامل  بهذا  فنحن   ، الذقون 
تسهم يف  وتركيا   ، تركيا  اقتصاد  نسهم يف 

تدمير مدننا وقتل أبنائنا..

 بلدي تراغن يوفر مستلزمات الوقاية لالطباء

فريق ›طبيبك لعند البيت‹ يبدأ العمل بأوباري

 بحث خطة تأمني العاصمة يف عيد الفطر
 من قبل داخلية الوفاق

الواحات تتسلم  معدات وأجهزة طبية ملواجهة كورونا

عودة مياه النهر
 لطرابلس واملناطق 

املجاورة

الوطنية للنفط: تزويد املرافق الصحية مبعدات للوقاية من كورونا

إضرام النار باملجلس البلدي االصابعة

الغرفة الليبية املصرية تطالب مبنع دخول  البضائع التركية

على  معتدل  يسود طقس  أن  اجلوية،  لألرصاد  الوطني  املركز  توقع 
أغلب مناطق شمال ليبيا مع درجات حرارة معتدلة حيت تتراوح ما 
بني )23-30( ْم وتصل  علي جالو واجلغبوب الي)43( ْم وتسجل 

انخفاض . 
بني  ما  تتراوح  اجلنوب حيت  مناطق  أغلب  على  مرتفعة  تبقي  بينما 

)35-40(وتصل إلى )44( ْم على أقصى مناطق اجلنوب.
ومن املتوقع أن تتكاثر السحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على 
– سبها  –احلمادة-  )اجلفرة  علي  خاصة  الغربي  اجلنوب  مناطق 

غات(.

توقعات بطقس معتدل
 يف شمال ليبيا االيام املقبلة
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أعلن املجلس البلدي سبها أن جلنة توزيع غاز الطهي تقوم اليوم 
الثاثاء بتوزيع كميات من غاز الطهي على اجلمعيات التعاونية 
داخل  جمعية  لكل  املتبقية  الكميات  كامل  وتسليم  االستهاكية 
نطاق بلدية سبهاوأكد املجلس عبر صفحته مبوقع »فيسبوك« أنه 
جرى يف وقت سابق تسليم قرابة 8900 اسطونة غاز طهي لعدد 
178 جمعية تعاونية استهاكية معتمدة من مراقبة اقتصاد سبها

بلدي سبها: توزيع غاز الطهي على 
اجلمعيات االستهالكية

واالستجابة  األول���ي  ال��رص��د  م��رك��ز  أع��ل��ن 
قامت  الرصد  ف��رق  أن  البيضاء  السريعة 
من  العائدين  ال��ن��زالء  جميع  عن  بالكشف 
حجرهم  مت  والذين  واملغرب  األردن  دولتي 
ب��ف��ن��دق ب��ل��غ��راي وال��ب��ال��غ ع��دده��م )40( 

شخص.
جلميع  الصحية  احل��ال��ة  أن  امل��رك��ز  وأك���د 
أي  عليهم  تظهر  ول��م  جيدة  كانت  ال��ن��زالء 
أعراض أو عامات إصابة بفيروس كورونا 

املستجد وكانت كل التحاليل سالبة.

أكد وزير الصحة باحلكومة الليبية وعضو اللجنة العليا ملكافحة وباء كورونا سعد 
املستجد«  »كورونا  فيروس  مواجهة  يف  معتدل  سيناريو  تواجه  ليبيا  عقوب  ان 
)كوفيد- 19(، مشدًدا على انها تستعد يف الوقت نفسه للعديد من السيناريوهات 

. املحتملة 
»هناك  أكد أن  عقوب  أن  الليبية  باحلكومة  الصحة  بوزارة  اإلعام  إدارة  وبينت 
اخلطة  تطبيق  من خال  االولى  بالتجربة  منه  »تاكدنا  مضيفا  العدوى«  يف  هدوء 
السكنية  األحياء  من  شخص   600 لعدد  العشوائي  املسح  خال  من  املوضوعة 
واستعمال الفحوص السريعة ببعض املناطق، عن طريق اختبارات ال�PCR« مردفا 
من  او  احللق،  موخرة  من  او  االنف  من  اما  عينة  باخذ  االختبارات  جميع  »تبدا 

النتائج سلبية«. وكانت جميع  باستخدام مسحة خاصة  كليهما، 
عن  تنفذها  وج��اري  العليا  اللجنة  رسمتها  التي  »اخلطة  ان  الصحة  وزير  وتابع 
الطبية  االستشارية  اللجنة  التي رسمتها  وكذلك اخلطة  اُُكلها،  اتت  الوزارة  طريق 
هي  الكورونا  ملقاومة  الشاملة  الوطنية  االستراتيجية  أن  حيث  اُُكلها،  اتت  العليا 

افقية،«. استراتيجية 
او يفسر  يَوول  ان  الوضع غير مطمئن ولكن هذا ال يجب  بان  واكد وزير الصحة 
والرصد  التقصي  وعمليات  الوزارة  بها  قامت  التي  فاالجراءات  خاطئا؛  تفسيًرا 
الطبي  السريري  العزل  مراكز  الى  ونقلها  وعزلها  املريضة  احل��االت  واكتشاف 
نتيجة معتبرا ان  العدوى اعطت  للتقليل من منسوب  للمخالطني  الصحي  واحلجر 
استراتيجية  تنفيذ  يف  استمّرينا  اذا  دائمة  تصبح  ان  وميكن  »موقتة،  النتائج  هذه 

بالدقة والكفاءة الازمة.« الوزارة 
واوضح ان عودة احلياة لطبيعتها يف الوقت احلالي سابق الوانه، قائا: ما زلنا يف 

الفيروس، والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها املواجهة مع  مرحلة 

أعلن املركز الوطني ملكافحة األمراض تسجيل ثاث إصابات جديدة بفيروس 
السفر.وأكد  العائدين من  ليبيا منهم حالة جديدة وحالتان من  كورونا يف 
املركز أنه تسلم نتائج فحص عدد )200( عينة موزعة منها 114 عينة 
من املختبر املرجعي لصحة املجتمع باملركز الوطني يف طرابلس و61 عينة 
من مختبر فرع املركز الوطني مبصراتة و25 عينة من مختبر مركز بنغازي 
الطبي وكانت نتائج حتليلها سالبة لعدد 197 عينة و موجبة لعدد 3 عينات.

 البيضاء: فحص 40 شخص عائد من املغرب واألردن

وزير الصحة باحلكومة الليبية  بالدنا تواجه 
سيناريو معتدل يف مواجهة كورونا

مكافحة األمراض: ثالث إصابات جديدة بفيروس كورونا

حكومة الوفاق: مبالغ مالية عاجلة ألسر النازحني

تسجيل ثالث هزات أرضية شمال شرق طبرق

مالية طرابلس تسلم أذونات مرتبات مايو إلى املركزي

ميناء بنغازي يستقبل سفينتي بضائع
أع��ل��ن وزي����را احل��ك��م امل��ح��ل��ي م��ي��اد 
ال��ط��اه��ر وال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��ن��ازح��ني 
الثاثاء  ا  ج��ال��ة  ي��وس��ف  واملهجرين 
ألسر  عاجلة  مالية  مبالغ  تخصيص 
ال���ن���ازح���ني ت���ص���رف مل�����رة واح������دة، 
جراء  تضرراً  األكثر  للبلديات  وأخرى 

طرابلس. العاصمة  اشتباكات 
خ��ال مؤمتر صحفي  ال��وزي��ران  وأك��د 
الطارئ،  الوزراء  مجلس  اجتماع  عقب 
تشكيل  النازحني  أوض��اع  ناقش  الذي 
تصور  ل��وض��ع  متخصصة  فنية  جلنة 
عام ملعاجلة أوضاعهم متهيدا لعودتهم 
والتأكيد  احل��رب  انتهاء  بعد  لبيوتهم 
اإلسكانية  املشاريع  تنفيذ  سرعة  على 
مجلس  اعتمدها  والتي  بهم  اخلاصة 

الوزراء يف اجتماعات سابقة .
وأش�����اد ال����وزي����ران، ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي 

املجالس  وأع��ض��اء  البلديات  بذلتها 
طيلة  امل���ح���ات  وم��خ��ات��ي��ر  ال��ب��ل��دي��ة 
إيواء  أماكن  توفير  املاضية يف  األشهر 
والذين  اليومية  واحتياجاتهم  للنازحني 
األزمة  مع  التعامل  يف  قدرتهم  أثبتوا 
التي  الصعوبات  بتذليل  مهنية  بكل 

اجلهات  جهود  على  وأثنيا  واجهتهم 
الوفاق  حلكومة  التابعة  العاقة  ذات 
يف  العاملة  الدولية  والهيئات  الوطني، 
املجتمع  ومؤسسات  اإلنساني،  ملجال 
معاناة  تخفيف  اخلير يف  وأهل  املدني 

النازحني.

أعلن املركز الليبي لاستشعار عن بعد 
ث��اث ه��زات  ال��ف��ض��اء تسجيل  وع��ل��وم 
ال��ث��اث��اء مبنطقة شرق  ال��ي��وم  أرض��ي��ة 
 250 ح��وال��ي  ويبعد  املتوسط  البحر 
إال  طبرق  مدينة  ش��رق  شمال  كيلومتر 
بعيد  الهزات  لهذه  السطحي  املركز  أن 
عن ليبيا لذا فإنه ميكن الشعور بها يف 
باملناطق القريبة من السواحل الشرقية 
ولكن ال يكون لها تأثير يذكر على املباني 
محطات  أن  املركز  املسافة.وأكد  لبعد 
ه��زات  ث��اث��ة  سجلت  العاملية  ال��رص��د 
أرض��ي��ة ال��ي��وم ال��ث��اث��اء ح��دث��ت األول��ى 
 01:22:34.9 ال��س��اع��ة  مت���ام  ع��ل��ى 
قوتها  وبلغت  لليبيا  املحلي  بالتوقيت 
ال����زالزل  م��ق��ي��اس  ع��ل��ى  درج����ة   5.4
وحدثت الهزة الثانية على متام الساعة 
لليبيا  املحلي  بالتوقيت   02:02:42.9
مقياس  على  درج��ة   4.6 قوتها  وبلغت 
ال����زالزل وح��دث��ت ال��ه��زة ال��ث��ال��ث��ة على 

بالتوقيت  متام الساعة 04:44:17.7 
درجة   4.6 قوتها  وبلغت  لليبيا  املحلي 
إلى  املركز  الزالزل.وأشار  مقياس  على 
أن املركز السطحي لهذه الهزات الثاثة 
يقع مبنطقة شرق البحر املتوسط ويبعد 
ش��رق  ش��م��ال  كيلومتر   250 ح��وال��ي 
إنخساف  منطقة  حيث  طبرق  مدينة 
الصفيحة  حتت  األفريقية  الصفيحتني 

املنطقة  ه��ذه  األوروأس��ي��وي��ة وش��ه��دت 
العديد من الهزات األرضية خال األيام 
تقريبا. املوقع  وبنفس  املاضية  القريبة 
املركز  لبعد  نظرا  أن��ه  املركز  وأض��اف 
فمن  ليبيا  عن  الهزات  لهذه  السطحي 
القريبة  املناطق  يف  بها  الشعور  املمكن 
من السواحل الشرقية ولكن ال يكون لها 

تأثير يذكر على املباني لبعد املسافة

أعلنت وزارة املالية يف حكومة الوفاق 
الصرف  أذون����ات  ،تسليم  ،ال��ث��اث��اء 
مايو جلميع  شهر  مبرتبات  اخلاصة 
اجلهات املمولة من اخلزانة العامة إلى 

باملصرف  املصرفية  العمليات  إدارة 
،إن  بيان  ال��وزارة يف  املركزي. وقالت 
هذا اإلجراء يتبعه استكمال إجراءات 

الصرف املتبعة..

ببضائع وسلع  البحري وصول سفينتني إحداهما محملة  بنغازي  ميناء  أعلن 
متنوعة واألخرى محملة مبادة األسمت.

امليناء  إن  الشهيبي  مفتاح  البحري  بنغازي  ميناء  إدارة  باسم  املتحدث  وقال 
حاوية   244 عدد  متنها  وعلى   ) )اتانتك  احلاويات  نقل  سفينة  استقبل 
متنها  وعلى  )أوسكار(  استقبل  السفينة  كما  مختلفة  وسلع  ببضائع  محملة 

3202 طن من مادة األسمنت »أكياس«.
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االقتصادية

 بحضور عضو مجلس ادارة املؤسسة الوطنية 
للنفط جاداهلل العوكلي 

  سرت للنفط والغاز تبحث  مع شلمبرجير  املشاريع العالقة بسبب  كورونا
مراسم  بطبرق  البريقة  شركة  مبقر   املاضي     االحد  صباح   مت 
وعبدالرحمن  العبيدي  صالح  خيراهلل  بني   واالستام  التسليم 

. بالشركة  الفنية  الشئون  ملهام عضوية  العبيدي  عبدالسام 
ويف اتصال عبر الهاتف  اثني رئيس املؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
صنع اهلل  على  عمل خيراهلل  فترة اضطاعه  باملهام  موجها  كلمة 
واملؤسسة  البريقه  شركة  ومتاسك  وحدة  على  مؤكداً  لعبدالرحمن  
بوبريدعه   أبراهيم  البريقه   شركة  ادارة  جلنة  رئيس  اتصل  .كما 

مثنيا على خيراهلل  .

 ق��ال منسق ش��ؤون اإلع��ام  
بشركة سرت إلنتاج وتصنيع 
مختار   عيسى  والغاز  النفط 
ادارة  أن  الليبي   ل��اس��ب��وع 
النفطية   والهندسة  احل��ف��ر 
باستخدام  اجتمعت  بالشركة 
االن����ت����رن����ت م�������ع   ش��رك��ة 
أكبر  االمريكية   شلمبرجير 
مجال  يف  العالم   يف  شركة 

خدمات حقول النفط 
االجتماع  أن  مختار  وذك��ر    

تطرق الى استكمال املشاريع 
املؤجلة بسبب جائحة كورونا 
باتخاذ جميع الوسائل املتاحة  
واوضح مختار أن  االجتماع  
اآلب��ار  بعض   صيانة   بحث 
وإعادة تقييمها وإعادتها على 

اإلنتاج.
املتوقع  انه من   وقال مختار 
االنتهاء من العمل املتفق عليه 
أي  دون  امل��ح��دد  ال��وق��ت  يف 

تأخير 

لاستثمار  الليبية  املؤسسة  تبذل 
��  صندوق الثروة السيادية الليبي 
�� التي مزقتها احلرب، مجهوداتها 
الدولية  العقوبات  تأثير  لتخفيف 
التي تخضع لها منذ التحوالت التي 
حدثت  بعد انهيار الدولة قبل تسع 

سنوات.
وق��ال علي محمود حسن محمد 
املؤسسة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
عدم  أو  العقوبات  رفع  نطلب  »ال 
نحتاج  لكننا  األص�����ول  جت��م��ي��د 
ألن  العقوبات  نظام  تعديل  إل��ى 
تتكبد  الليبية  االستثمار  مؤسسة 
اآلن خسائر يف بعض استثماراتها 
بها  تتعامل  التي  الطريقة  نتيجة 

األمم املتحدة مع العقوبات.«
من  م��رة  ألول  الصندوق  وتضرر 
جتميد األص��ول يف عام 2011، 
من خ��ال بعض ق���رارات مجلس 
وال  املتحدة،  ل��ألمم  التابع  األم��ن 
تزال هذه القيود قائمة على معظم 
الرغم  وعلى  ليبيا.  خارج  أصوله 
صعوبات  يف  تسببت  أن��ه��ا  م��ن 
للصندوق، إال أن الليبية لاستثمار 

ال تريد إزالتها متاًما.
ظل  »يف  حسن  محمود  أض���اف 
احلالي،  السياسي  اليقني  ع��دم 
التي  أص��ول��ن��ا،  بتجميد  ن��رح��ب 
وليس  كانت مخصصة حلمايتنا، 
لعقابنا«. وأشار إلى أن العقوبات 
تسبب مشاكل للمؤسسة ومتنعها 
من أن تكون قادرة على االستثمار 
بشكل معقول ويف الوقت احلالي 
ال ميكن وض��ع أي أرب��اح حتققها 
من محفظة األوراق املالية إال يف 
ح��س��اب م��ص��ريف، ول��ي��س إع���ادة 
ال   ، وباملثل  األس��ه��م.  يف  وضعها 
ميكن إعادة استثمار أي سندات، 
وب������دالً م���ن ذل����ك ي��ج��ب إي����داع 

العائدات.
ك��م��ا ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة 
تخصيص  زاد  »ل��ق��د  امل��ؤس��س��ة 
أصول الليبية لاستثمار لألدوات 
ال��ن��ق��دي��ة وأص��ب��ح م��رت��ف��ًع��ا ج��ًدا 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ص��ن��ادي��ق ال��س��ي��ادي��ة 
األخرى«. »نحن نتطلع إلى تطوير 
على  التعديات  لتجريب  ط��رق 
ستقدم  ال��ت��ي  االستثمار  عملية 
إلى جلنة العقوبات التابعة لألمم 
تعديات  بأنها  أصفها  املتحدة. 
طفيفة ». وتعمل اللجنة مع الشركة 
على  وامي��ان  أوليفر  االستشارية 

خطة تعديل نظام العقوبات.
وح��اول صندوق االستثمار سابقا 
بتغيير  امل��ت��ح��دة  األمم  إق���ن���اع 
عام  يف  ذل��ك  يف  مب��ا  عقوباتها، 
العام  م��ن  نوفمبر  ويف   .2017
امل��اض��ي، أوض���ح وزي���ر ال��ش��ؤون 
اخلارجية الليبي محمد سيالة يف 
لألمم  التابع  األم��ن  ملجلس  كلمة 
واجهتها  ال��ت��ي  املشاكل  املتحدة 
وكالة االستخبارات الليبية بسبب 
يتخذ  أن  »نأمل  وق��ال  العقوبات. 
املجلس اإلجراءات الازمة ملعاجلة 
النتائج السلبية لنظام العقوبات يف 

أسرع وقت ممكن«.
معارك املحكمة

ويف حني أن غالبية أموال املؤسسة 
الليبية لاستثمار تخضع لتجميد 

فإن مقدار  املتحدة،  أصول األمم 
امل���ش���ارك���ة ه���و م���ج���رد م��س��أل��ة 
آخر  م��ن  االنتهاء  ومت  مضاربة. 
تقييم مناسب ملحفظة املؤسسة يف 
عام 2012 ، بعد عام من اإلطاحة 
بالعقيد الراحل معمر القذايف من 
السلطة. ويف ذلك الوقت ، قالت 
إن لديها أصواًل بقيمة 67 مليار 
دوالر، معظمها يف األسهم والودائع 

املصرفية.
وي���ق���در م��ع��ه��د ص���ن���دوق ال��ث��روة 
املتحدة  الواليات  ومقره  السيادية 
لاستثمار  الليبية  أص��ول  أص��ول 
عند 60 مليار دوالر ، لكن املؤسسة 
ذلك.  من  متأكدة  ليست  نفسها 
املحاسبة  شركة  استأجرت  وق��د 
Deloitte إلجراء مراجعة شاملة 
والتي  قيمتها،  لتحديد  ألصولها 
يجب أن تكتمل بحلول أغسطس. 
العملية بسبب  وق��د أعيقت ه��ذه 
املطالبات املتنافسة للسيطرة على 
والذي  السيادية،  الثروة  صندوق 
مت حل مشكل إداراه فقط من قبل 

محاكم اململكة املتحدة.
ففي أواخر مارس  قضت املحكمة 
مطالبة  لصالح  لندن  يف  العليا 
برئاسة  محمد  ح��س��ن  م��ح��م��ود 
املؤسسة، معلنة أنه الذي يكتسب 
الشرعية ليكون رئيًسا ملجلس إدارة 

هيئة االستثمار الليبية.

ومت تعيني محمود يف عام 2017 
الوطني  ال��وف��اق  حكومة  قبل  من 
بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج. 
تسيطر  الوطني  الوفاق  وحكومة 
فقط على نسبة ضئيلة من األراضي 
العاصمة  ذل��ك  يف  مب��ا  الليبية، 
طرابلس ، لكن دوليا معترف بها 
كحكومة شرعية. وهي تتقاتل مع 
خصمها الرئيسي، اجليش الوطني 
الليبي بقيادة املشير خليفة حفتر ، 

للسيطرة على طرابلس.
املحكمة  ح��ك��م  ص�����دور  وح���ت���ى 
هيئة  ك��ان��ت  امل��اض��ي،  الشهر  يف 
الليبي غير قادرة على  االستثمار 
ال���وص���ول إل���ى ب��ع��ض أص��ول��ه��ا، 
تقييم  املستحيل  م��ن  جعل  مم��ا 
السيطرة  عن  ناهيك  محفظتها، 
عليها. وقال محمود حسن محمد 
إن الوضع قد مت حله اآلن وميكنها 

أن متضي قدًما دون عوائق.
وأضاف: »حتى تسوية نزاع السلطة 
املحاكم  يف  امل��اض��ي  ال��ش��ه��ر  يف 
اإلجنليزية ، كانت لدينا صعوبات 
املالية  التقارير  إل��ى  ال��وص��ول  يف 
ك��ام��ل«.  بشكل  األص���ول  وتقييم 
حل  اإلجنليزية  املحكمة  »ح��ك��م 
هذه املسألة بشكل حاسم. وهذا 
إلى  مباشرة  ال��وص��ول  من  مكننا 
املعلومات املالية املتعلقة بأنشطتنا 

االستثمارية ألطراف ثالثة ».
لكن التحديات القانونية رغم ذلك 
املحكمة  أع���ادت  حيث  تنته،  ل��م 
س��م��اع ك��ل م��ن أع��ض��اء مجلس 
ادارتها السابقني عبد املجيد بريش 
أواخر  وحسني محمد حسني يف 
أبريل، ولم تصدر املحكمة حكمها 
محمود  أن  من  الرغم  على  بعد، 
حسن محمد يقول »نحن إيجابيون 

للغاية« بشأن النتيجة املحتملة.

للنفط  الوطنية  املؤسسة  رئيس  اجتمع 
برؤساء  األحد،  اهلل،   صنع  مصطفى 
بحضور  للمؤسسة،  التابعة  الشركات 
العوكلي،  اهلل  اإلدارة جاد  أعضاء مجلس 
محمد  والعماري  شنقير،  وبالقاسم 
النفطية  الشركات  ورؤساء  العماري، 
للمؤسسة،  الرسمية  الصفحة  .وبحسب 
ناقش االجتماع الترتيبات املالية  للمؤسسة 
وشركاتها يف ظل  الظروف الراهنة التي 

متر بها الباد، من شح يف  املوارد املالية  
نتيجة توقف اإلنتاج، باإلضافة إلى األوضاع 
الصحية املتعلقة بفيروس كورونا املستجد 

)كوفيد19-(  وكيفية مواجهتها.
ودعا صنع اهلل، إلى ضرورة ترشيد صرفها 
وفق ما هو متاح، بسبب التحديات الراهنة، 
مؤكدا أن اإلغاقات املتكررة التي تعّرض 
املاضية،  الفترة  طيلة  النفط  قطاع  لها 
حياة  على  وسلبي  مباشر  بشكل  اّثرت 

الليبيني جميعا، وفق قوله. وقال صنع اهلل: 
الشركات أن حتذو حذو  »ينبغي على كل 
النقدية  تدير  وأن  العربي،  اخلليج  شركة 
لشركة  الشكر  موجها  بحكمة«،  املتاحة 
إجراءات  اتخاذها  على  العربي  اخلليج 
من  الكثر  واستعدادها  احترازية،  مالية  
سيناريو ملواجهة العسر املالي الذي مير به 
قطاع النفط. ويف شأن آخر، شّدد رئيس 
يخضع   أن  أهمية  على  اإلدارة  مجلس 

مستخدمو القطاع الذين كانوا خارج الباد 
إلى إجراءات احلجر الطبي قبل مباشرة  
 ، سامتهم  من  التأكد  بعد  و  أعمالهم، 
وخلوهم من اية إصابات،  وقضاء 15 يوما 
، وفقاً الجراءات العزل الصحي املتعارف 
)أجهزة(    3 املؤسسة  عليها.واستلمت 
فحص لفيروس كورونا املستجد، وستقوم 
النفط  بطرابلس،  إلى مصحة  بتسليمها 
ورأس النوف، والغريفة باملنطقة اجلنوبية.

الليبية لالستثمار تدعو األمم املتحدة إلى تخفيف العقوبات على أصولها

قال السفير األمريكي يف ليبيا  ريتشارد نورالند  إن الشركات األمريكية 
الباد. القتالية يف  ليبيا بعد أن تتوقف األعمال  إلى  للعودة  مستعدة 
وأعلن نوالند يف تصريحات صحفية »أن شركات باده ميكن أن تكون 
شريكة ممتازة للشركات املحلية، إذا أرادت ليبيا أن تعيد بناء اقتصادها 
من جديد«. مشيرا إلى التعاون تواصل بني البلدين من خال من غرفة 
جتارية أمريكية يف طرابلس ورجال أعمال ليبيني يف الواليات املتحدة.
كما أضاف السفير األمريكي أن باده تعّهدت الواليات املتحدة بتقدمي 
أكثر من 12 مليون دوالر لليبيا للمساهمة يف مكافحة فيروس كورونا.

 اعلنت اخلطوط  األفريقية  اجلمعة املاضية أنها ستستأنف رحات 
جائحة  تطورات  بسبب  الرحات  توقف  بعد  قريبا  اجلوي   الشحن 

كورونا حول العالم.

السفير األمريكي يف ليبيا: الشركات األمريكية 
جاهزة للعودة مبجرد هدوء األوضاع

اخلطوط اإلفريقية تستأنف رحالت الشحن اجلوي  

صنع اهلل يطالب 
الشركات بترشيد النفقات 

ملواجهة العسر املالي



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة5 العـدد )   86   (    ــ    الثالثاء       19      /       5       /     2020

سند تنتوش مواليد 1993، من مدينة 
فيلم  ال��ف��ن��ي��ة  أع���م���ال���ه  أول  ال���ع���زي���زي���ة، 
»وال��ع��ك��س ص��ح��ي��ح«، م���ن إخ�����راج أس��ام��ة 
ب��وج��واري، وبطولة  أنيس  وتأليف  عامر، 
أوجا، ونور الكاديكي، والنجمة الصاعدة 

سلمى املنفي، عرض يف العام 2017.
دخلت عالم الفن صدفة

ب�����داي�����ة.. ع��رف��ن��ا ب��ن��ف��س��ك وك���ي���ف ب����دأت 
مشوارك يف طريق الدراما؟

بدايتي يف موضوع التمثيل كانت »صدفة«، 
وذلك عندما اتصل بي األستاذ أنيس بو 
جواري لفيلم قصير، كان اسمه »العكس 
باالستمرار  نصحني  وبعدها  صحيح«، 
رغم أنني يف األول لم أكن مقتنع، ولكن 
بعد ذلك اقتنعت مبوهبتي وأخذت ورش 

متثيل لتطوير أدائي. 
ك��ي��ف وق���ع االخ��ت��ي��ار ع��ل��ي��ك يف مسلسل 

»االختيار«؟ 
بعد  ك��ان  »االختيار«  ملسلسل  اختياري 
على  طرحه  سيتم  عمل  يف  مشاركتي 
مخرج  م��ع  ج���دا  قريبا  عاملية  منصة 
من  اتصال  تلقيت  حيث  كبير،  مصري 
بإعطائي  وقاموا  »االختيار«  فريق عمل 
جزء من مشهد معني بعدها قمت بعمل 
مخرج  قبل  من  اختياري  ومت  أودي��ش��ن 

العمل بيتر ميمي. 
تفاجأت بالشبه بيني وبني الضابط 

احلقيقي
االختيار،  مسلسل  يف  دورك  ع��ن  حدثنا 

وكيف قمت باالستعداد له؟ 
صعب  ك��ان  للدور  استعدادي  صراحة 
ق��ل��ي��ا، خ��ص��وص��ا يف ال��ب��داي��ة، ألن��ي 
دور  سيكون  دوري  أن  اعتقد  أك��ن  ل��م 
على  بالقبض  سيقوم  ال��ذي  الضابط 
بذلك  علمت  وعندما  عشماوي،  هشام 
قولت يف نفسي أنه دور مهم رغم مدته 
من  حالة  انتابتني  ووقتها  القصيرة، 
خوف  كبير،  بسعادة  شعور  مع  اخلوف 
الدور،  بقدر حجم  أدائي  يكون  أال  من 
وسعادة ألن هذا الدور أسند لي، وأيضا 
الشخصية  على  واالطاع  البحث  أثناء 
التي س��أق��وم ب���أداء دوره���ا وج��دت أن 
الضابط  وب��ني  بيني  كبير  شبه  هناك 
احلقيقي عبداحلميد الدرعاني، ووقتها 
ب��أداء  أق��وم  أن  على  ورك��زت  اجتهدت 
أدائ��ي  ليكون  اح��ت��رايف  بشكل  ال���دور 

بشكل طبيعي، لدرجة أن حلظة تصوير 
بالفعل  أنني  بإحساس  شعرت  املشهد 
اإلرهابي  هذا  على  بالقبض  أق��وم  من 
وذل��ك  متثيل  ليس  وأن���ه  »ع��ش��م��اوي«، 
يف  واندماجي  الشديد  تقمصي  بسبب 

العمل مع فريق املسلسل.
أول ما شوفت عشماوي اتخضيت 

ماذا عن كواليس مسلسل االختيار وفريق 
العمل؟ 

بالنسبة للكواليس.. لم تكن كثيرة ولكنها 

حتمل الكثير يف داخلي، فأنا لم أذهب إلى 
التصوير إال يوم تصوير مشهدي  مكان 
وبالتي لم ألتقي مع كل فريق العمل إال يف 
هذا اليوم، وقتها تفاجأت بالفنان أحمد 
العوضي »عشماوي«، فأتخضيت خاصة 
وأني وجدت أن بنيته اجلسمانية كانت 
تتعدى بنيتي مرتني، ولكن األستاذ بيتر 
ميمي قال لي مازحا »متخفش هو كده«، 
وباختصار أجواء العمل كانت جميلة جدا 
وطاقم العمل كان أكثر من رائع خاصة 
وقبل  الصيام  فترة  يف  نصور  كنا  ألننا 

املغرب. 
أغرب ردود الفعل.. سيدة متطرفة 

ورسالة شكر 
م����اذا ب��ش��أن ردود األف���ع���ال ح���ول ال����دور.. 

وكيف تابعتها؟ 
كبيرة  كانت  األف��ع��ال  ردود  بصراحة 
اتخيله،  أو  أت��وق��ع��ه  أك���ن  ل��م  ب��ش��ك��ل 
بدقائق  احللقة  ع��رض  بعد  تفاجأت 
مواقع  على  البوستات  من  هائل  بكم 
التهاني  حتمل  االجتماعي  التواصل 
وتلقيت اتصاالت كثيرة من أصدقائي، 
ك��م��ا أن����ي ت��ف��اج��أت أي���ض���ا ب��ت��ه��ان��ي 
أعرفهم  ال  أش��خ��اص  م��ن  وم��ب��ارك��ات 
إيجابي  أث��ر  ل��ه  ك��ان  وه��ذا  شخصيا 
األف��ع��ال،  ب���ردود  كثير  وف��رح��ت  ج��دا 
أعجبهم  املشاهدين  بأن  شعرت  ألني 
ردة  أغ��رب  ولكن  هلل،  واحلمد  دوري 
على  تلقيتها  رس��ال��ة  يف  ك��ان��ت  ف��ع��ل 
من  شكلها  ل��س��ي��دة  وك��ان��ت  اخل���اص 
لك  »شكرا  بالنص  قالتي  املتطرفني 
قام  م��ن  م��ع  عمل  يف  امل��ش��ارك��ة  على 

املسلمني«.  أبناء  بقتل 
كلمة أخيرة 

هذا  من  ج��زء  بكوني  فخور  أن  حقيقة 
العمل الدرامي الضخم الذي جسد قصة 
وهو  العربي  العالم  كل  ألهمت  أسطورة 
الشهيد أحمد صابر منسي، هذا العمل 
الوطني الذي ميثل مصر وليبيا ويرفع من 
الروح املعنوية للشعوب واجليوش العربية 
يف حربها، وعلى الرغم من قصر دوري 
إال أني بالفعل فخور جدا مبشاركتي يف 
هذه امللحمة الوطنية أبطالها ال تقل أهمية 
عن البطل الليبي عمر املختار، واعتقد أن 
ستخلد  الشهداء  وأسماء  »منسي«  أسم 

وحتفر يف ذاكرة التاريخ. 

سند تنتوش: فخور 
مبشاركتي يف مسلسل 

االختيار.. ودخلت عالم 
الفن صدفة

حوار/ همسة يونس
شارك الفنان الليبي الشاب »سند 

تنتوش«، يف مسلسل »االختيار« 

املصري، حيث جسد تنتوش، دور 

ضابط باجليش الليبي يحاول 

إقناع اإلرهابي املصري »هشام 

عشماوي« باالستسالم بعد إلقاء 

القبض عليه يف ليبيا.

ويتناول مسلسل »االختيار« 

حياة الضابط املصري أحمد 

صابر املنسي- قائد الكتيبة 

  103 صاعقة - الذى استشهد 

يف كمني »مربع البرث«، مبدينة 

رفح  املصرية عام 2017، أثناء 

التصدي لهجوم إرهابي يف سيناء 

املصرية،  واملسلسل من إخراج بيتر 

ميمي وتأليف باهر دويدار، ومن 

بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي 

ودينا فؤاد وسارة عادل.

بوابة إفريقيا ألتقت مع الفنان 

الليبي الشاب سند تنتوش وأجرت 

معه هذا احلوار للدخول يف 

كواليس العمل والوقوف على أبرز 

محطاته.. وإلى نص احلوار
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ع���ب���دال���ب���اس���ط غ�����ب�����ارة-ب�����واب�����ة اف���ري���ق���ي���ا 
اإلخبارية 

فائز  ب��رئ��اس��ة  ال��وف��اق  حكومة  ت��واص��ل 
ال���س���راج ان��ص��ي��اع��ه��ا ألوام����ر ال��رئ��ي��س 
»االخ��وان«  جماعة  ومخططات  التركي 
الفوضى  مسلسل  الس��ت��م��رار  الساعية 
تواصل  ث��روات��ه��ا،ح��ي��ث  ون��ه��ب  ليبيا  يف 
رفض وقف اطاق النار الذي أعلن عنه 
اجليش الوطني الليبي،فيما كانت سابقا 
تستجدي الهدنة وهو ما يثبت أنها باتت 
تصاعدت  الذي  التركي  بالغزو  تستقوي 
أردوغان  أذرع  وتيرته يف محاولة النقاذ 

يف طرابلس.
لوقف  ال��دول��ي��ة  ال��دع��وات  وت��ص��اع��دت 
فهم  بن  مشعل  طالب  النار،حيث  اطاق 
لمي رئيس البرملان العربي املنظمات  الُسّ
إلطاق  ف��ورّي  لوقف  بالتدخل  الدولية 
ال��ن��ار يف ل��ي��ب��ي��ا.ووج��ه رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان 
العام  األمني  إلى  العربي اجلمعة رسائل 
األم��ن  ورئ��ي��س مجلس  امل��ت��ح��دة  ل��ألمم 
ال���دول���ي ُي��ط��ال��ب ف��ي��ه��ا م��ج��ل��س األم��ن 
الدولي بإلزام كافة األطراف املتصارعة 
النار،  إلطاق  الفوري  بالوقف  ليبيا  يف 
األوضاع  وتهيئة  املدنيني  حلماية  وذلك 
الس��ت��ئ��ن��اف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي 

ترعاها األمم املتحدة يف ليبيا.
ليبيا  أن  العربي  البرملان  رئيس  وأك��د 
ت��ع��ي��ش أوض����اًع����ا إن��س��ان��ي��اً يف غ��اي��ة 
كورونا،  وب��اء  انتشار  ظل  يف  الصعوبة 
امل��دن  بعض  على  امل��ف��روض  واحل��ص��ار 
العسكرية  العمليات  واستمرار  الليبية، 
القتلى  من  عدد  سقوط  إلى  أدت  التي 
عمليات  م��ن  صاحبها  وم��ا  وامل��ص��اب��ني 
العربي  البرملان  رئيس  انتقامية.وشدد 
الشعب  أب��ن��اء  دم��اء  حقن  ض��رورة  على 
املباركة  األيام  هذه  يف  سيما  وال  الليبي 

يتهيأ فيها املسلمون يف كافة دول  والتي 
الفطر. بعيد  لاحتفال  العالم 

األمريكي  اخلارجية  وزير  اكد  جهته  من 
الرئاسي  املجلس  بومبيو،لرئيس  مايك 
خال  ال��س��راج،  ف��ائ��ز  ال��وف��اق  حلكومة 
اتصال هاتفي، علي أنه »ال حل عسكري 
لألزمة الليبية، وأن احلل يكمن يف العودة 
االلتزام  وضرورة  السياسي،  املسار  إلى 
إلى  مشيرا  ب��رل��ني«،  مؤمتر  مبخرجات 
يف  االستقرار  حتقيق  على  باده  حرص 
ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل 

على حتقيق ذلك.
وأجرى وزير اخلارجية الروسي سيرجي 
الفروف اتصاال هاتفيا مع نظيره التركي 
م��ول��ود ج��اوي��ش أوغ��ل��و مت خ��ال��ه بحث 
أشارت  حيث  ليبيا،  يف  الوضع  تطورات 
إلى  لها  ب��ي��ان  يف  ال��روس��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
التوقف  أهمية  إل��ى  اإلش��ارة  »مت��ت  أن��ه 

واستئناف  القتالية  لألعمال  ال��ف��وري 
األمم  رع��اي��ة  حت��ت  السياسية  العملية 
األطراف  من  إلزامية  مبشاركة  املتحدة 
قرارات  أساس  على  األزمة  الليبية حلل 
مجلس  عليها  واف��ق  التي  برلني  مؤمتر 

الدولي. األمن 
وك����ان ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي إمي��ان��وي��ل 
إنهاء  أن  ليؤكد  جهته  من  ماكرون،خرج 
الصراع يف ليبيا »بات أمرا مهّما وحاجة 
مع  هاتفي  اتصال  خال  وذلك  ُملحة«، 
ن��ظ��ي��ره األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، مت 
خاله التعبير عن انشغالهما ومخاوفهما 
ليبيا،  يف  األجنبية  التدخات  تزايد  من 
وذلك يف رسالة واضحة إلى تركيا التي 
محط  ليبيا  لغزو  محاوالتها  أصبحت 

دولية. انتقادات 
وأعلن اجليش الوطني الليبي ليل الثاثاء 
من  النار  إطاق  بوقف  ق��رارا  األربعاء، 

جانب واحد، وذلك لتجنب إراقة الدماء 
فرصة  وإعطاء  رمضان  شهر  نهاية  يف 
الفطر.وأوضح  لعيد  املواطنني  الستعداد 
الوطني  اجليش  باسم  الرسمي  الناطق 
الليبي، اللواء أحمد املسماري، أن قوات 
ع��ن طرابلس  االب��ت��ع��اد  ق���ررت  اجل��ي��ش 
على جميع  كيلومترات   3 إلى   2 ملسافة 

اجلبهات.
وقال املسماري: »نتفهم جميع الصعوبات 
طرابلس  يف  أه��ل��ن��ا  منها  ي��ع��ان��ي  ال��ت��ي 
األعمال  بسبب  يواجهونه  الذي  واخلطر 
العدائية لإلرهابيني واملرتزقة األتراك«.
وأضاف »منذ بداية شهر رمضان، أعلن 
واحد  جانب  من  الليبي  الوطني  اجليش 
فإن  ذلك  ومع  النار،  إلط��اق  وقف  عن 
ما يسمى بحكومة الوفاق لم تدعم هذه 

اإلنسانية«. املبادرة 
بترحيب  قوبلت  الليبي  اجل��ي��ش  دع��وة 

أعلنت  امل��ق��اب��ل  ل��ك��ن يف  ودول����ي  أمم���ي 
الهدنة. لهذه  رفضها  ال��وف��اق  حكومة 
وقال متحدث اخلارجية بحكومة الوفاق 
محمد  ب��ط��راب��ل��س،  امل��ت��م��رك��زة  الليبية 
دعوات  رفض  أنه مت  القباوي،األربعاء، 
وقف إطاق النار احلالية ألنها »محاولة 
منذ  الهدنة  رف��ض  ال��ذي  حفتر  إلن��ق��اذ 

زعمه. البداية«.على حد 
وك���ان���ت رئ��ي��س��ة ال��ب��ع��ث��ة األمم���ي���ة إل��ى 
الثاثاء  ويليامز،قالت  ستيفاني  ليبيا، 
تتقيد  ل��م  ال��وف��اق  امل���اض���ي،إن ح��ك��وم��ة 
االلتزام  إلى  ودعت  املعلن،  النار  بوقف 
ليبيا. إلى  الساح  توريد  بقرارات حظر 
فيما عبر مسؤول السياسة اخلارجية يف 
بوريل، خال  جوزيب  األوروبي،  االحتاد 
فائز  الوفاق  حكومة  رئيس  مع  اتصال 
القتال يف  قلقه من تصاعد  السراج عن 

وحولها. طرابلس 
وبدا واضحا ان حكومة الوفاق استقوت 
ح��دودج  جت��اوز  ال��ذي  التركي  بالتدخل 
واالرهابيني  واملرتزقة  الساح  ارس��ال 
أصبحت  ح��ي��ث  م��ب��اش��ر  ل��غ��زو  ليتحول 
العسكرية  للعمليات  الفعلي  القائد  أنقرة 
يف ليبيا.وتزايد تعنت الوفاق ومليشياتها 
ب��ع��د س��ق��وط ق���اع���دة ع��ق��ب��ة ب���ن ن��اف��ع 
»الوطية« يف أعقاب استهدافها بهجمات 
والطيران  التركية  البارجات  من  مكثفة 
الليبي  اجليش  دف��ع  ما  املسير  التركي 

منها. لانسحاب 
ع��دد من  قبله  وم��ن  »ال��وط��ي��ة«  س��ق��وط 
وصرمان  صبراتة  الليبي  الغرب  م��دن 
التركي  ال��غ��زو  ن��ت��اج  ك���ان  وال��ع��ج��ي��ات 
كبير. بشكل  وعلنيا  واضحا  بات  الذي 
االستياء على مدينة  الى  أنقرة  وتسعى 

ملفات 

استقواء الوفاق بالغزو التركي

 يهدد بتصاعد الصراع يف ليبيا

يتبع <<
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ملفات 

اجليش  معاقل  آخر  تعتبر  التي  ترهونة 
الليبي غرب ليبيا، وتعد املنفذ الرئيسي 
متر  ط��راب��ل��س  العاصمة  إل��ى  ل��ل��دخ��ول 
محار  وإل��ى  اجل��ي��ش  إم����دادات  عبرها 

عني زار والرملة وصاح الدين.
وش���ه���دت امل���دي���ن���ة، ال���ي���وم اجل��م��ع��ة، 
يف  محاور  ثاثة  من  عنيفة  اشتباكات 
وم��رت��زق��ة  ملليشيات  ج��دي��دة  م��ح��اول��ة 
املدينة،لكن  على  للسيطرة  أردوغ����ان 
الهجوم  صد  من  متكن  الليبي  اجليش 
كبيرة.ونقل  خسائر  املهاجمني  وك��ب��د 
موقع »ارم نيوز« االخباري عن الضابط 
محسن  ال��ل��ي��ب��ي،  اجل��ي��ش  ع��م��ل��ي��ات  يف 
احل���ام���دي: إن ق���وات اجل��ي��ش ب���ادرت 
يف  املسلحة  ال��ع��ن��اص��ر  ع��ل��ى  ب��ال��ه��ج��وم 
للهجوم  تستعد  وهي  جتمعاتها،  مواقع 
اجلو  ساح  نّفذ  أن  بعد  ترهونة،  على 
من  أكثر  اليوم،  وفجر  أمس  ليلة  الليبي 
10 غارات جوية على مواقع وجتمعات 

فادحة. خسائر  كبدتها  امليليشيات، 
ع��ن��اص��ر  أن  احل�����ام�����دي،  وأض�������اف 
ب��ط��ري��ق��ة غير  ان��س��ح��ب��ت  امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات 
استهدافها  بعد  اجليش،  أم��ام  منظمة 
م��ن اجل��و واألرض.وأوض����ح احل��ام��دي، 
مل��واج��ه��ة  ت��ق��دم��ت  ق����وات اجل��ي��ش  أن 
أمامية،  مواقع  ع��دة  يف  العناصر  ه��ذه 
والقربوللي،  ال��ش��ري��دات،  مثلث  منها 

الساحلي.  الطريق  وكذلك  وال��رواج��ح، 
ومت يف هذه العملية، مقتل عدة عناصر، 
الدين  نور  ميليشيات،  يف  القيادي  منها 
النعاس، والذي تفحمت جثته يف السيارة 

التي مت استهدافها من قبل اجليش.
وي��ع��د ن���ور ال��دي��ن ال��ن��ع��اس ال��زن��ت��ان��ي، 
أحد  االق��ت��ح��ام،  بسرية  تعرف  م��ا  آم��ر 
ألسامة  املوالية  الزنتان  ق��ي��ادات  أب��رز 
النعاس قائدا ميدانيا لدى  جويلي.ويعد 
امليليشيات املدعومة باملرتزقة واملسؤول 
عن نهب وسرقة منازل صرمان وصبراتة 
التشادية  املرتزقة  قيادة  عن  واملسؤول 
سرقة  متتهن  التي  العزيزية  معارك  يف 
اعامية  لتقارير  وفقا  املواطنني،  منازل 

نقا عن شهود عيان.
اإلعامي  املركز  أكد  متصل  سياق  ويف 

اجلمعة،  فجر  الكرامة،  عمليات  لغرفة 
إس��ق��اط دف��اع��ات اجل��ي��ش 5 ط��ائ��رات 
ت��رك��ي��ة م��س��ي��رة خ���ال ال�����24 س��اع��ة 
تستهدفان  كانتا  اثنتان  منها  األخيرة، 
يقرب  م��ا  ت��ره��ون��ة.وم��ن��ذ  امل��دن��ي��ني يف 
م����ن ش���ه���ري���ن، حت������اول م��ي��ل��ي��ش��ي��ات 
مدينة  اقتحام  تركيا  ومرتزقة  طرابلس 
جنوبي  كيلومترا   88 الواقعة  ترهونة 
ط��راب��ل��س، ل��اس��ت��ي��اء ع��ل��ي��ه��ا وق��ط��ع 
العمليات  اإلمدادات عن غرف  خطوط 
يف  املتقدمة  الليبي  للجيش  العسكرية 

الليبية. العاصمة 
وحليفه  ال��وف��اق  م��ح��اوالت  وق��ع  وعلى 
كبيرة،يتجه  النتصارات  الترويج  التركي 
اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي ل��اس��ت��ع��داد 
جل��ول��ة ج��دي��دة م��ن ال��ق��ت��ال م��ت��وع��دا 

ب���إحل���اق ه��زمي��ة ب��احل��ل��ف اإلخ���وان���ي 
ما  ليبيا.وهو  يف  القطري   – التركي 
القوات  أركان  رئيس  تصريحات  أكدته 
صقر  الفريق  الليبي،  باجليش  اجلوية 
ساح  أن  فيها  أعلن  التي  اجل��روش��ي، 
أكبر  تنفيذ  على  »أوش��ك  الليبي  اجلو 

ليبيا. تاريخ  يف  جوية  عملية 
وق���ال اجل��روش��ي يف ت��ص��ري��ح��ات��ه، إن 
جدا  مؤملة  ستكون  القادمة  »الساعات 
وذلك  ليبيا«،  يف  وأتباعه  املعتوه  على 
رجب  التركي  الرئيس  إل��ى  إش���ارة  يف 
السياق  ه��ذا  يف  أردوغ��ان.وأك��د  طيب 
التركية يف  واملصالح  املواقع  »جميع  أن 
جميع املدن املحتلة يف ليبيا، هي هدف 
التابع  اجل��و  س��اح  مل��ق��ات��ات  م��ش��روع 
للجيش الليبي«، موجها يف نفس الوقت 

حتذيرا وصفه باألخير إلى »املُغرر بهم 
ُيسلموا  بأن  امليليشيات،  إلى  واملنضمني 

إبادتهم«. ستتم  وإال  أنفسهم 
وت���ؤك���د ه����ذه ال����ت����ط����ورات،أن ت��ش��ه��د 
تصعيدا عسكريا خال  الليبية  الساحة 
»العرب«  صحيفة  املقبلة،ونقلت  األيام 
اللندنية عن مصادر توقعاتها، أن تكون 
ليبيا  يف  القتال  م��ن  اجل��دي��دة  اجل��ول��ة 
السابقة،  اجل���والت  م��ن  بكثير  أع��ن��ف 
األزمة  عودة  ُيفسر  ما  ذلك  إن  وقالت 
األط���راف  اه��ت��م��ام  دائ���رة  إل��ى  الليبية 
فيها  ارتفعت  التي  والدولية  اإلقليمية 
التي  وامل���ش���اورات  االت���ص���االت  وت��ي��رة 
العالم  يف  املؤثرة  العواصم  أبرز  شملت 
م��رورا  واشنطن  إل��ى  موسكو  من  ب��دءا 

أنقرة. وكذلك  بباريس 

 أكد املركز اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة، فجر اجلمعة، إسقاط 
دفاعات اجليش 5 طائرات تركية مسيرة خالل الـ 24  ساعة األخيرة، 

منها اثنتان كانتا تستهدفان املدنيني يف ترهونة
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املنوعة

متك���ن صيني اختط���ف عندما كان طفا م���ن العثور على والدي���ه البيولوجيني 
بع���د 32 عام���ا من االنفص���ال عنهما، بعد اس���تخدام الش���رطة تقنية التعرف 

على الوجوه للمس���اعدة يف تعقبه. 
وكان م���او ين يف الثانية م���ن العمر عندما تعرض لعملية خطف خارج فندق يف 
ش���يان يف مقاطعة شانش���ي يف عام 1988 وبيع لزوجني لي���س لديهما أطفال 
يف مقاطع���ة سيتش���وان املج���اورة قاما بتربيت���ه كابن لهما، وفق م���ا قال مكتب 

األمن العام يف ش���يان يف بيان.
ووفقا ملحطة »سي سي تي يف« احلكومية، فإن الشرطة غّيرت مامحه لزيادة 
عمره مس���تخدمة إحدى صور ماو عندما كان طفا واس���تخدم النموذج ملس���ح 

قاع���دة البيان���ات الوطني���ة والعث���ور عل���ى تطابق���ات وثيق���ة.
وكانت الش���رطة تتحرك اس���تنادا إلى معلومات مفادها أن ش���خصا يف منطقة 

معينة من سيتش���وان اش���ترى طفا يف أواخر الثمانينات.

رج���ح مرك���ز الفلك الدول���ي، أمس االثن���ني، أن حتتفل 
معظ���م ال���دول اإلس���امية الت���ي ب���دأت رمض���ان يوم 
اجلمع���ة 24 أبري���ل، بأول أيام عي���د الفطر يوم األحد 

24 ماي���و اجل���اري.
وقال مدير املركز محمد عودة يف بيان، إن »يوم اجلمعة 
22 مايو س���يوافق التاس���ع والعش���رين م���ن رمضان يف 
معظ���م الدول اإلس���امية التي بدأت رمض���ان اجلمعة 

24 أبري���ل«.
وتابع: »بالنس���بة لهذه الدول، فإن رؤية الهال يف ذلك 
اليوم مستحيلة من جميع دول العالم اإلسامي، بسبب 
غروب القمر قبل الش���مس، وبس���بب ح���دوث االقتران 

)تولد الهال( بعد غروب الش���مس«.
وأض���اف البي���ان: »وعلي���ه س���تكمل ه���ذه ال���دول عدة 
رمض���ان 30 يوما، ويك���ون يوم العيد فيه���ا يوم األحد 

24 ماي���و«.
وأوض���ح البي���ان: »يف حني أن هن���اك دوال أخرى بدأت 
رمض���ان يوم الس���بت 25 أبريل، وعليه س���تتحرى هذه 
ال���دول هال عيد الفطر يوم الس���بت 23 مايو، ليكون 
العي���د لديه���ا إما ي���وم األحد 24 ماي���و أو االثنني 25 

ماي���و«.

ذك���رت مجل���ة فارايت���ي األمريكي���ة أن أكادميية فن���ون وعلوم 
الصور املتحركة تدرس تأجيل حفل توزيع جوائز األوس���كار ال� 
93 لعام 2021. ونقلت املجلة عن مصادر متعددة لم تكشف 
عنه���ا أن���ه ال توجد خطط مح���ددة حتى اآلن وال ي���زال البث 
التلفزيون���ي للحفل مق���ررا يف 28 فبراير.ولم تعلق األكادميية 
على ما نش���رته املجلة، حس���بما أفادت وكالة بلومبرغ لألنباء.
وتس���ببت جائح���ة كورون���ا يف تأجي���ل العدي���د م���ن األحداث 

والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وغيرها.

لم تس���تطع جائح���ة »كورونا« الت���ي بدأت قصته���ا من ووهان 
الصيني���ة، والت���ي أش���ارت أصابع االته���ام خاله���ا إلى وجبة 
ون عن تن���اول املأكوالت  اخلفافي���ش، أن جتع���ل الصينيني يكفُّ

الغريبة، كما ال يزال املطبخ الصيني يحفل بكل جديد.
فق���د ابتكر مح���ل لبيع املثلج���ات يف هونغ كونغ نوع���اً جديداً 
من منتجاته روَّج له باس���م »آيس كرمي الغاز املس���ّيل للدموع«، 

حسبما ذكرت »سكاي نيوز عربية«.
وذك���ر صاحب املح���ل أنه صن���ع النكهة الغريب���ة لآليس كرمي 
تعبي���راً ع���ن دعمه للحري���ة والدميقراطية، موضح���اً أنه أراد 

تقدمي شيء يذّكر الناس بأن عليهم عدم فقدان شغفهم.
وتش���كّل حب���وب الفلفل األس���ود املكّون الرئي���س لآليس كرمي 
ل للدموع الذي استوحيت  اجلديد، ما مينح شعوراً بالغاز املسيِّ

منه الفكرة.

حادثة انتح���ار العاش���قني الصغار هزت 
القرية املغربية بأكملها، وما زاد يف احلزن 
واألسى أن العاشقني صغيران يف السن، 
فالفت���اة ل���م تتج���اوز الرابعة عش���رة من 
عمرها والش���اب عم���ره 18 عاماً فقط.
وقع���ت احلادثة يف منطق���ة جبل احلبيب 
يف إقلي���م تط���وان، ومت العثور على جثتي 
الش���اب والفتاة معلقتني يف جذع شجرة، 
واس���تبعدت نتائج تقرير الطب الشرعي 
وجود شبهة جنائية وراء مقتلهما، بحسب 

صحيفة »الصباح« املحلية.
وأثب���ت التقرير وج���ود آثار حب���ل وزرقة 
ح���ول رقبتهما، ما يؤكد أن وفاتهما كانت 
نتيجة انتحارهما شنقا، وليس لها عاقة 

بأي عمل إجرامي محتمل.

كم���ا أك���د التقري���ر أن���ه ل���م يظه���ر على 
جس���دي الضحيت���ني أي أث���ر للعن���ف أو 
تعذيب محتمل، مش���يرا إلى أن الفتاة لم 
يتم اغتصابها، وكاملة العذرية، عكس ما 

مت الترويج له باملنطقة.
وبحس���ب مص���ادر محلي���ة، فإن الش���اب 
املنتحر، 18 س���نة، كان���ت تربطه عاقة 
عاطفية بالفتاة، 14 س���نة، وكانا يرغبان 
يف تطويره���ا إل���ى زواج، إال أن والده���ا 
وق���ف يف وج���ه رغبتهما ورف���ض رفضا 
قاطع���ا فك���رة ال���زواج، م���ا دفعهم���ا إلى 
االختاء وسط غابة محاذية، ليضعا حدا 
حلياتهما ش���نقا بطريق���ة درامية خلفت 
ش���عورا باحلزن واألس���ى لدى أسرتيهما 

وجميع سكان املنطقة.

ق���ال موقع التواص���ل االجتماعي »تويتر« 
عام���ات  وض���ع  إن���ه  االثن���ني،  أم���س 
وحتذي���رات على بعض املنش���ورات التي 
حتت���وي عل���ى معلوم���ات محل ج���دل أو 
مضلل���ة ح���ول جائح���ة تفش���ي في���روس 

كورونا املستجد )كوفيد19-(.
وأوض���ح املوق���ع يف مدون���ة نش���رها، إن 
العامات والرسائل التحذيرية تهدف إلى 
»تقدمي تفسيرات أو توضيحات إضافية« 
يف احل���االت التي ال تك���ون فيها مخاطر 
الض���رر املرتب���ط بتغري���دة ش���ديدة مبا 
يكفي إلزالتها، »ولكن يف حالة اس���تمرار 

اخللط بني األشخاص أو تضليلهم بسبب 
املحتوى«.

وق���ال موق���ع تويت���ر: »هذا س���يجعل من 
الس���هل العث���ور عل���ى احلقائ���ق واتخ���اذ 

قرارات مستنيرة بشأن ما يراه الناس«.
وميك���ن أيض���اً إضافة حتذي���رات إلباغ 
املس���تخدمني ب���أن تغري���دة م���ا تتعارض 
مع إرش���ادات خبراء الصحة العامة قبل 
عرضها.وق���ال موق���ع تويتر، إنه س���يقرر 
عل���ى أس���اس كل حال���ة عل���ى ح���دة أي 
مشاركات سيتم تصنيفها، وسيطبق أيضاً 

تلك السياسة على التغريدات السابقة.

الح���ظ باحث���ون يف دوري���ة »جام���ا للط���ب 
الباطني«، التابعة للجمعية الطبية األمريكية، 
زي���ادة هائلة يف ع���دد عملي���ات البحث على 
محرك البح���ث »غوغل« عن دواءين للماريا 
عق���ب توصي���ة بهم���ا كعاج���ني محتمل���ني 
للفيروس، من مؤسس شركة تيسا لصناعة 
الس���يارات الكهربائي���ة إيلون ماس���ك، ثم من 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
ووج���د فريق البح���ث بقيادة ماي���كل ليو، من 
جامع���ة أوكس���فورد البريطاني���ة، أن عمليات 

البح���ث الت���ي قام بها أش���خاص يبحثون عن 
دواء »كلوروك���ني« قد زادت بنس���بة 442%، 
وارتفع���ت عمليات البحث عن »هيدروكس���ي 

كلوركوين« بنسبة 1389%.
و الدراسة: »ميكن أن تؤدي املوافقات  وقال معدُّ
إلى استخدام بدون إش���راف للمنتجات ذات 
العواق���ب اخلط���رة عل���ى األش���خاص الذين 
يتناولونه���ا، وميك���ن أن ي���ؤدي تخزي���ن هذه 
األدوية إلى نقصها بالنسبة إلى أولئك الذين 

يحتاجونها إليها ألسباب صحية مشروع

رفع خمس���ة من العاملني بش���ركة ماكدونالدز يف والية شيكاجو األمريكية دعوى 
قضائية جماعية ضد الشركة يوم أمس الثاثاء، متهمني إياها بعدم اتباع إرشادات 
السامة احلكومية بشأن كوفيد19- وتعريض املوظفني وعائاتهم للخطر.ووفقا 
لنس���خة من الدعوى التي قدمها املتحدث باس���م العمال، فإن ماكدونالدز ال توفر 
مطه���رات اليد املائمة والقفازات والكمامات وال تخطر موظفيها عندما يصاب 
أحدهم بفيروس كورونا املس���تجد.وقالت ماكدونالدز يف بيان إن االدعاءات غير 
دقيق���ة وإن إجراءات الس���امة، الت���ي تتضمن الفح���وص وأدوات احلماية، متثل 
أولوية قصوى لديها.وطلب العمال من محكمة والية إيلينوي إصدار أمر قضائي 
يطالب ماكدونالدز بالتوقف عن مطالبة العمال بإعادة استخدام الكمامات وإلزام 

العماء بارتدائها وإباغ املوظفني إذا أصيب زميل لهم يف العمل.

بعد 32 عاماً من خطفه يلتقي والديه 

وفقا حلسابات فلكية 
..االحد عيد الفطر

احتمالية تأجيل حفل األوسكار 
للعام  القادم 

آيس كرمي مسّيل للدموع .. 
من الصني ايضا

 انتحار مراهقني عاشقني يهز قرية باملغرب

تويتر يضع حتذيرات على بعض املنشورات عن كورونا
زيادة هائلة يف عمليات البحث على عالج كورونا يف غوغل

مقاضاة ماكدونالدز  لتعريضها 
موظفيها  للخطر
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الثقافية 

خــــــــــديجــــــــــــــــار

الثاثاء  فجر  الفنية  ال��س��اح��ة  ودع���ت 
واملخرج  واملمثل  الكاتب  الفنان  املاضي 
مصطفى املصراتي  الذي تويف بعد رحلة 
خالها  يتحصل  ل��م  امل��رض  م��ع  قاسية 
تليق  حكومية    رعاية  او  دعم  اي  على 

مبكانته  الفنية  .
الفنية  اهم االسماء  الراحل من  ويعتبر   
االذاع��ي��ة  املكتبة  اث���رت  ال��ت��ى  الليبية 
تعتبر  باعمال  واملسرحية  والتلفزيونية 

من كاسيكيات  الدراما الليبية 
ب���دأ ال���راح���ل رح��ل��ت��ه م��ع االب�����داع ع��ام 
اذاع��ي��ة  ب��ت��ق��دمي��ه  مت��ث��ي��ل��ي��ات   1968
لتقدمي  حديثة  وسيلة  الراديو  كان  حيث 
على  التمثيليات  ت��ذاع  وكانت   ، الدراما 
الهواء مباشرة   كل  جمعة  ، ويف ذات 
الفرقة  ال��ى  امل��ص��رات��ي  انتسب  السنة 
الوطنية للتمثيل ، وكان املصراتي مرتبطا 
باملسرح  وقدم يف بداية رحلته مع الركح 
القيامة    ي���وم  ع���ام 1968م��س��رح��ي��ة   

التى كتبها واخرجها  سعيد السراج لكن 
السباب  لايقاف  تعرضت  املسرحية  

امنية .
يف  املصراتي  اشترك   1970 ع��ام  ويف 
للتمثيل  احل���ر  امل��س��رح  ف��رق��ة  ت��أس��ي��س 
 ، فترة   الفرقة   وادار  التمثيل  مبعهد 
قويا  باملسرح  امل��ص��رات��ي  ارت��ب��اط  وظ��ل 
اعماله  اهم  ومن  ومخرجا  وكاتبا  ممثا 
)  اللحن التائه (  و ) بعد العشرة ( و) 
يوم  ب��ني   ( و   ) دار  ب��ا  وع���روس  غالية 
وليلة ( و ) حلم اجليعانني (  و ) تاجر 
البندقية (  و ) العادلون  ( و ) األيدي 
القذرة (  و ) الصوت والصدى ( و ) بعد 

العشرة اتبان الناس ( 
االربعني  يتجاوز  اعماله مبا  وتقدر عدد 
كان  الصغيرة  ال��ش��اش��ة  ويف  مسرحية 
املصراتي عامة درامية بارزة واذا ذكرنا 
اهمية  للداللة على  يكفي  الفال  مسلسل 
ايضا  وله   ، الليبية  الدرامة  يف  اسهامه 

مسلسات )الساهرون (  و ) القضية (  
و ) آخر الليل (   و) وادي احلنة ( و ) 
السيد صالح (  و )مقادير ( و ) الكادح (  
و ) العمارة (  و ) اجلزاء(  و ) املشروع (
الكبير  امل��خ��رج  نشر  ال��راح��ل  رث��اء  ويف 
الزروق على صفحته  يف موقع  عبداهلل 
الفيس بوك  كاتبا ) 1967 عام النكسه 
وقهرا  غضبا  تلتهب  طرابلس  وش���وارع 
خرجنا من نادى النجم الرياضى بشارع 
امل��ص��رات��ى  مصطفى  ب��ق��ي��ادة  م���ي���زران 
متجهني الى ميدان الشهداءوكان اجلميع 
يغنى لن ينام الثأر فى صدرى وان طال 
يأخذ  ان  دون  من  يفارقنا  وهاهو  م��داه 
والذين  واالفاقني  الدجالني  كل  من  ثاره 
الفنانني  قلوب  فى  والقهر  املرارة  زرعوا 
العمر   يارفيق  والحت��زن  تبتأس  ال  ولكن 
صدورنا  فى  ينام  لن  الثأر  بان  ونعلمك 
اعني  نامت  وال  وميثاقا  عهدا  نثوارته 

اجلبناء (

سالم العباد 
)استدراك: أننا نخطئ يف اسم النار، والتأريخ 

الكتشافها(
ألوانها  جتذبني  النار،  اسمه  شيئاً  أخ��َش  لم 
واح��د،  ل��ون  يف  املتداخلة  املتعددة  املتناسقة 
هذا  يكون  أن  وأعجب  أتأملها  منها،  فأدنو 

الشيء اجلميل مصدر افتراس..
الليل على  يف املساءات املوحشة وحني يطبق 
أرواح من حولي وتفترسني الوحدة تبدو ذبالة 
يف  ترتعش  احلائرة  احلزينة  الواهنة  الضوء 
خجل عذراء كتوم تتأوه يف أسى وحرقة، أحس 
أنفاسها تلهب مشاعري فتبدد وحشتي ويضيء 
واألحمر  واألخ��ض��ر  ب���األزرق  م��زدان��اً  خيالي 
ألواناً  األل��وان  من  واألبيض مشكاً  واألصفر 
لورود تشرق يف مساحة عمري وقد استعارت 

ألوانها من ألوان النار.
يف أخريات الصيف والعام عام جفاف اكتشفت 
النار، ك��ان ذل��ك ق��رب وادي )ب��و عليا( )أم��ام 
ضريح سيدي عمورة( قبل ذلك اليوم لم أعرف 

من النار إال دموعها حني اجتمعت أختي وثاُث 
س، وحفرن ثاث حفر مألنها باملاء وانتظرن  ُعَنّ
بوله أي من احلفر تستبق يف ابتاع املاء وكانت 
حفرة )خديجة( آخر احُلفر فقد ظلت ممتلئة 
إلى حافتها باملاء، لم أفهم اللعبة إال متأخراً، 
بكت  لقد  النار  يشبه  شيئاً  اكتشفت  لكنني 
)خديجة( بدموع حارة سمعتها تنطفئ يف حفرة 
املاء  أذكاها  ذبالة  توهمت  أنني  وأحسب  املاء 

فانتقدت.
ال  وهن  )خديجة(  عن  يسّرين  البنات  كانت 
وحدها  الطالع،  بحسن  استبشارهن  يخفني 
األضرحة  كل  زارت  تشتعل،  )خديجة( ظلت 
دون  الليلة  تلك  ويف  متيمة  أل��ف  وصنعت 
غيرها من الليالي ورمبا جاءها املَلَُك وأمرها 
عمورة.  بسيدي  حلمْت  لقد  )زم��زم(  بحفر 

فكان املزار.
حزين،  ب��دع��اء  وتتمتم  البخور  ُتطلق  رأيتها 
خرجت أمها من املقام بعد أن عفرت رأسها 
ال��دع��اء،  وأطلقت  الضريح  لت  وقَبّ بالتراب 

ال��دع��اء  وأط��ال��ت  بالقبر  التحمت  وخديجة 
ونسيت كل شيء حتى َسِمْعت نهيق حمار مع 
موقد  م��ن  تقتبس  ألن  تدعوها  أمها  ص��وت 
البخور ناراً، خرجت حتمل جمرة ناٍر ملفوفة 
دت  جتَمّ املقام  مدخل  وأم��ام  ورق،  قطعة  يف 
يف مكانها ولم تقّو على احلراك، رأت احلمار 
يطارد أتانه وقد ضّجت يف عروقه نار الشهوة، 
رأيتها حتاول أن تلم شفتيها لتنفخ النار، لكن 
تلتقيا، رأيتهما تتباعدان مبساحة عمرها املفعم 

بالشوق وااللتياع.
سقطت اجلمرة على األرض واشتعلت النار يف 
احلشائش اجلافة وزحفت على الوديان تدفعها 
خديجة  وشفتا  اجت���اه،  ك��ل  يف  القبلي  ري���اح 
يزيدها  النار  على  يسيل  ولعابها  تتباعدان 

اشتعاالً.
هرع اجلميع إلطفاء النار وهم يرددون:

– خطيئة احلمار أفسدت كل شيء..
لكن أحداً لم يَر جمرة تتقد ولهباً يتصاعد راسماً 

كل األلوان لم يروا شيئاً اسمه )خديجار(.

اشترك يف مظاهرات عام 67  واوقفت مسرحيته ) يوم القيامة ( عام 68  
 احب الفن ورحل يعاني املرض والتجاهل لتاريخه الفني 

ليبيا تودع مصطفى املصراتي
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رياضه

ت��ع��رض م��ال��ك ال��ش��ل��وي الع��ب ف��ري��ق دارن���س ل��ك��رة ال��ق��دم مساء  
بنغازي  إلى  درنة  مدينة  من  سفرة  أثناء  م��رورى  حلادث  اجلمعة 
صحبة محمد بللو عضو اللجنة التسييرية بنادي األفريقي لكنهما 

لم يتعرضا إلي أي إصابات جسدية.
وبحسب تقارير صحفية ليبية فإن الشلوي و بللو بخير وبدون أي 
إصابات جسدية ولكن هناك بعض االضرار يف السيارة التي كان 

يقودها العب فريق دارنس .
يف  ال��وس��ط  العبيه  أب��رز  م��ن  دارن��س  فريق  الع��ب  الشلوي  وبعد 

الدوري الليبي لكرة القدم يف السنوات الثاثة األخيرة .

تسويق  شركات  أكبر  إحدى  مع  عقدا  القدم  لكرة  البحريني  الرفاع  فريق  محمد صولة جنم  الليبي  الدولي  وقع 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خال  العربية  الدوريات  أحد  يف  تسويقة  أجل  من  العربي  اخلليج  مبنطقة  الاعبني 

املقبلة.
البحريني  الدوري  ليبية فأن صولة جنم فريق األهلي طرابلس السابق و الذي تألق يف  وبحسب تقارير صحفية 

يسعي من خال توقيعه يف خوض جتربة املوسم املقبل .
التقليدي  الغرمي  من  قادماً  البحريني  الرفاع  لفريق  املاضي  أغسطس  أنضم يف شهر  بأن صولة  بالذكر  اجلدير 

املحرق بعد أن لعب له ملدة موسم ونصف وتوج معه بثاثة القاب هي بطولة الدوري والسوبر والنخبة.

كرة  بطولة  بلقب  ال��ع��رادي  س��ال��م  ت��وج 
التي  الرمضانية  االستعراضية  ال��ق��دم 
الليبية  اللجنة األوملبية  تقام عبر صفحة 
عبر اإلنترنت وحتصل على جائزة مالية 
مقدارها ألف دينار ليبي وحل يف املركز 

الثاني محمد الشغيوي .
وكان العرادي تأهل علي حساب بدر الدين 

الشغوي على  تأهل  للنهائي فيما  التومي 
حساب الاعب فرج رحيل .ويأتي الهدف 
مشاركة  شهدت  التي  البطولة  اقامة  من 
لالتزام  وتشجيعا  حتفيزا  الع��ب��ا   23
باحلجر املنزلي وايضا تفعيا لهذه اللعبة 
لعبة  رمضاني يف  رياضي  نشاط  وايجاد 

ممتعة لها جماهيرها وعشاقها

حدد نادي األهلي بنغازي شهر أبريل من كل عام كموعد إلقامة مهرجان السيلفيوم لإلبداع 
والتميز وذلك جتسيًدا للدور االجتماعي والثقايف باملؤسسة العريقة .

وذكرت الصفحة الرسمية بنادي األهلي على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« بأن مجلس 
الثالثة  ذكرى  مع  بالتزامن  وذلك  والتميز  لإلبداع  سنوية  جائزة  منح  على  وافق  األهلي  إدارة 

والسبعني لتأسيس النادي .
وسوف يستهدف املهرجان الذي ستكون نسخته االولي يف إبريل 2021 تكرمي 5 شخصيات 
من قبل جلنة تشكل لهذا الغرض على أن يكون من بني أعضائها رئيس املركز اإلعامي ورئيس 

اللجنة الثقافية بالنادي.

األهلي بنغازي يكرم املتميزين يف 
مهرجان السيلفيوم لإلبداع

الشلوي العب دارنس يتعرّض 
 صولة يوقع مع أكبر شركات حلادث سير

تسويق الالعبني

العرادي يتوج ببطولة كرة القدم 
االستعراضية الرمضانية

قرر االحتاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف( دعم فريق النصر الليبي مببلغ 
270 ألف دوالر ملواجهة فيروس كورونا الذي تسبب يف إيقاف النشاط 

الكروي يف القارة .
أمس  قرر  أحمد  أحمد  املدغشقري  برئاسة  اإلفريقي  االحت��اد  وكان 
الثمانية  الكونفدرالية حتى دور  التي شاركت يف  السبت دعم األندية 

مببلغ 270 ألف دوالر.
وكان فريق النصر قد تأهل إلي دور الثمانية يف بطولة الكونفيدرالية 
بعد أن احتل وصافة املجموعة الثانية بعد حوريا حيث حصد ثمانية 
ليتأهل  مثلهما،  يف  واخلسارة  والتعادل  مباراتني  يف  الفوز  من  نقاط 

بفضل املواجهات املباشرة مع دجوليبا املالي.
أغادير يف  أمام حسنية  اخلسارة  بعد  نهائي  ربع  يف  البطولة  وليودع 

الذهاب واإلياب يف مجموع املباراتني -7 صفر .
كما قرر الكاف منح نادي الصر مكافاته للمشاركة يف دور املجموعات 

من بطولة بطولة الكونفدرالية للموسم الرياضي 2020-2019.

الكاف يدعم النصر الليبي بـ 270 ألف دوالر
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رياضه

قال املحترف الليبي بدر حسن إن منتخبنا الوطني ميتلك عددا 
الصعود  وبإمكانه  واملحترفني،  املحليني  الاعبني  من  مميزا 
االستقرار  بشرط  ولكن  الرياضي،  النشاط  توقف  رغم  للكان، 
الفني واإلداري، وعدم تغيير األجهزة الفنية للمنتخب باستمرار.
فريقه  مع  مستمر  أن��ه  صحفية   تصريحات  يف  ب��در  وأوض���ح  
يف  مسئوليه  رغبة  ظ��ل  يف  املقبلة،  الفترة  خ��ال   ، السعودي 
االحتفاظ بخدماته خاصة عند الصعود لدوري محمد بن سلمان 

للمحترفني.
الصيف  يف  رسمًيا،  تعاقد  السعودي،  الباطن  ن��ادي  أن  يذكر   
األهلي  ن��ادي  فريق  م��ي��دان  متوسط  ب��در حسن،  م��ع   امل��اض��ي 
يقدم  للفريق،  انضمامه  فقط.ومنذ  واحد  موسم  ملدة  طرابلس 
محترفنا الدولي مستويات مميزة يف جميع املباريات التي يشارك 
بها، ما جعله  أحد األعمدة األساسية للباطن الذي يسعى للعودة 
للصعود لبطولة دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني.

كشف موقع رمييسيا املختص يف الرياضة عن تفاصيل مهمة  
عقًدا  القرقني  كمال  العاملي  الليبي  البطل  برفض   تفيد 
خارجًيا ب�50 ألف دوالر، لتمثيل إحدى الدول العربية، من 

أجل ليبيا.
ويف التفاصيل ذكر املوقع  إن القرقني  تلقى عرضا من جانب 
دولة قطر، بقيمة 50 ألف دوالر شهرًيا، إال أنه رفضه من 
الليبي  الرياضة  أن مسئولي  على  ليبيا، مشدًدا  أجل متثيل 

كانوا على علم بذلك العرض.
وبحسب املوقع كان العرض  يف عام 2013، ولكنه رفضه 

البطولة  يخوض  جعله  ما  ليبيا،  لتمثيل  استدعائه  مبجرد 
الوقت حتت ضغط عصبي رهيب، يف ظل  العاملية يف ذلك 

رغبته يف إسعاد الشعب الليبي.
لعام  أوملبيا«  »مستر  بطولة  للمشاركة يف  القرقني   ويستعد 
لبناء  أخرى  عاملية  بطولة  يف  املشاركة  عن  فضا   ،2020

األجسام يف أمريكا.
مستر  بطولة  بذهبية  توج  قد  العاملي،  الليبي  البطل  وكان 
الواليات  يف  أقيمت  والتي  األجسام،  لبناء   2019 أوملبيا 

املتحدة األمريكية.

بدر حسن : قادرون على الوصول إلى  الكان  بشرط

القرقني« يكشف تفاصيل رفضه عقًدا خارجًيا 
بـ50 ألف دوالر من أجل ليبيا

إسالم اجلالي يحصل على شهادة تدريبية جديدة يف السلة

يحيى صولة يواصل 
تدريباته للحفاظ على 

لياقته البدنية
صولة،  يحيى  الشاب  الليبي  املدافع  يواصل 
ال��ق��ي��روان  شبيبة  امل��ح��ت��رف ض��م��ن ص��ف��وف 
للحفاظ  الشاقة،  البدنية  تدريباته  التونسي، 
النشاط  توقف  ظل  يف  البدنية،  لياقته  على 

الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأظهر مقطع فيديو، الاعب خال اخلضوع 
األل��ع��اب  ص��ال��ة  يف  مكثفة  تدريبية  جل��رع��ة 
الرياضية، فضا عن ممارسة رياضة اجلري 

لرفع لياقته البدنية.
وقدم »صولة«، مستويات فنية رائعة مع فريقه 
شبيبة القيراون الناشط يف الدوري التونسي 
فترة  يف  صفوفه  إلى  انضمامه  منذ  املمتاز، 

االنتقاالت الصيفية املاضية.
دفاع  أساسيا يف خط  مكانا  الاعب،  وحجز 
شبيبة القيراون رغم صغر سنه، ولكنه ميتلك 
التمركز  يف  جيدة  ومهارات  بدنية  إمكانيات 
املنافسني،  هجمات  وإحباط  الكرة  ومتابعة 

وقطع الكرات قبل أن تصل إلى املهاجمني.
املدافع  ضم  القيراون،  شبيبة  نادي  أن  يذكر 
العب  ص��ول��ه،  س��ال��م  يحيى  ال��ش��اب  الليبي 
النادي األهلي طرابلس السابق، بشكل رسمي 
ضمن  الاعب  ليصبح  قادمة  مواسم   3 ملدة 

استحقاقات الفريق حتى يونيو 2022.

اجلزائر  منتخب  جنم  كعوان،  عبداحلليم  أك��د 
بالتجربة  دائًما  يفتخر  أنه  السلة،  لكرة  السابق 
الليبي  ال���دوري  يف  خاضها  ال��ت��ي  االح��ت��راف��ي��ة 
بناديي  واعتزازه  عشقه  عن  معبرا  السلة،  لكرة 
األهلي بنغازي والنصر وجماهير مدينة بنغازي، 
الشقيق مبناسبة  الليبي  للشعب  التهنئة  وموجها 

رمضان املبارك.
عندما  صحفية  تصريحات  فغي  كعوان   وق��ال 
كانت  إنها  أق��ول  ليبيا  يف  جتربتي  عن  أحت��دث 
لعبت مع  امللعب عندما  أجمل فترات حياتي يف 
ناديي األهلي بنغازي والنصر، فأنا وبكل صراحة 

أعشقهم وأحب جماهيرهم بشكل كبير جًدا«.
وأصاف  يف فترة احترايف يف ليبيا تلقيت عروض 
لم  ولكني  وت��ون��س  قطر  م��ن  ع��دي��دة  احترافية 
أستطيع أن أتخذ قرار مغادرة وترك ليبيا، وذلك 
لقوة الدوري الليبي حينها ولراحتي النفسية يف 
هذا البلد الذي قدم لي الكثير وبالتالي انعكس 

على ادائي الذي كان يف الفورمة حينها .
وعن رأيه يف اجلمهور الليبي، أوضح كعوان  هذا 

ليس رياء لن جتد مثل اجلمهور الليبي يف أي بلد 
ما  أهم  لتقدمي  قوي  داف��ع  يعطيك  مما  عربي، 
لديك، ولقد حتدث عن هذا اجلمهور الكبير يف 

كثير من اللقاءات يف ليبيا وخارج ليبيا .
السلة،  ك��رة  يف  الليبيني  الاعبني  أب��رز  وح��ول 
الاعبني  فإن  »لألسف  اجلزائري:  النجم  قال 
الليبيني ليسوا محظوظني وخاصة يف االحتراف 
تستطيع  ك��ان��ت  منهم  فمجموعة  اخل���ارج���ي، 
االحتراف واللعب على مستوى عالي مثل، محمد 
كويدير-  ومحمد  التركي  وع��ب��دال��رازق  عيسى 
رحمه اهلل - وخالد الدرسي وعبد العزيز عبدو 
فإن أحدهم  الكثير، ومن وجهة نظري  وغيرهم 
كان يستطيع أن ينافس على أفضل العب عربي 
يف  للعادة  خ��ارق  كان  ال��ذي  عيسى  محمد  وهو 
على  بالتأكيد  تصريحاته  كعوان  وقتها«.وأختتم 
أنه يتمنى أن يكون املستقبل أفضل لكرة السلة 
لها  اهلل  يدعو  التي  ليبيا  ح��ال  وكذلك  الليبية 
اللحظات أن يحفظها وأهلها وأن يزيل  يف هذه 

غمتها وتعود كما كانت وأفضل.

اجلزائري كعوان  : فخور بتجربتي االحترافية يف دوري السلة  الليبي  

أعلن إسام اجلالي، املدرب الشاب يف لعبة كرة السلة، 
تدريبية متخصصة يف  دورة  إكمال  حصوله على شهادة 

كرة السلة تختص بنوع معني يف الدفاع 
وسبق للمدرب الشاب، إسام اجلالي، التدريب يف أندية 
الفئات  يف  متواجد  وحالياً  واأله��ل��ي،  الوليد  بن  خالد 

السنية بنادي النصر.
ويف تصريحات   أكد الكابنت إسام، اجتيازه هذه الدورة 
دون  فقط  النظري  باجلانب  اختصت  والتي  املصغرة، 
العملي، خاصة أنها كانت من خال برنامج »الزوم«، عبر 

شبكة اإلنترنت.
ويعد إسام اجلالي، هو الليبي الوحيد الذي شارك يف 
الدورة املتخصصة بكرة السلة، ضمن 66 مدربًا عربًيا 
وأفريقيا شارك فيها، علًما بأن املدرب اللبناني املعروف 
عزت إسماعيل، هو من حاضر يف هذه الدورة املصغرة.
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أخر االسبوع 

املرصد

عن بوابة اخبار افريقيا

نشرة أسبوعية
تصدر كل خميس

عندما  امل��وق��ف  سيدة  كانت  الصدمة 
اجتمعت سيدة مصرية بضرتها صدفة 
وف��اة  بعد  ال��ك��ورون��ا  لفحص  مركز  يف 
زوجها بالفيروس وقدوم الزوجة الثانية 

إلجراء الفحص.
وقال موقع »املصري اليوم« إن احلادثة 
باملنصورة،  الصدر  وقعت يف مستشفى 
أن  امل��ص��ري��ة  ال��س��ي��دة  اكتشفت  ح��ي��ث 
زوجها كان قد تزوج عليها بامرأة ثانية، 
ألخذ  الثانية  الزوجة  حضرت  عندما 

مسحات فحص الفيروس.
وكان الزوج وعمره 58 سنة، من قرية 
دكرنس،  ملركز  التابعة  مجاهد  ميت 
مصابا بالتهاب رئوي حاد ومت االشتباه 
املستجد  ك��ورون��ا  بفيروس  إصابته  يف 

أمراض مزمنة.  يعاني من  وأنه  خاصة 
ومت أخذ مسحات األنف والفم لتحليلها، 
أحدها  التحاليل  نتيجة  ج��اءت  حيث 
سلبي والثاني إيجابي، وقبل أخذ عينات 

حاسمة تويف املريض.
نقا عن شهود  اليوم«  »املصري  وأف��اد 
أسرته  أخ��ط��ر  املستشفى  ب��أن  ع��ي��ان 
زوجته  حضرت  حيث  جثته،  الستام 
وأسرتها الستام اجلثة، وكانت املفاجأة 
للزوج، من قرية  الثانية  الزوجة  بظهور 
مستشفى  إل��ى  وال��ت��ي حضرت  ط��ن��اح، 
الصدر الستام جثة الزوج أيضا وأكدت 
أن زوجها كان معها مبنزلهم بقرية طناح 
تشتبه يف  وأنها  املنصورة  ملركز  التابعة 

إصابتها بالعدوى منه.

صدمة  »كانت  العيان:  شهود  وأض��اف 
بعدما  كبيرة  وأوالده��ا  األول��ى  الزوجة 
اكتشفت ألول مرة ارتباط زوجها بأخرى 
الزوجة  م��ن  وأن��ه أجن��ب  منذ س��ن��وات 
أنه يسافر  الثانية طفلني وكان يوهمها 
الزوجة  مع  الوقت  يقضي  بينما  للعمل 

الثانية«.
وأكد احلاضرون أن مشاجرة نشبت بني 
استام  رفضت  األول��ى  وأن  الزوجتني 
جثة الزوج وتركتها بالثاجة ملدة يومني 
الستامها  أق��ارب��ه  بعض  حضر  حتى 
بينما  االح��ت��رازي��ة،  اإلج�����راءات  وف���ق 
أكدت مسحات الزوجة الثانية إصابتها 
نقلها  ومت  املستجد  ك��ورون��ا  بفيروس 

ملستشفى العزل بتمى األمديد.

القبض على شاب 29  تولوز  ألقت شرطة 
ق��ام بطعن ج��اره 54 عاماً،  أخ��ي��راً،  عاماً، 
بسكني طعنتني نافذتني أدخل على إثر هذه 
احلادثة وحدة العناية املركزة مبستشفى تولوز 
العام وحالته الصحية خطرة، بعد مشاجرة 
قصيرة نشبت بينهما، حيث اعترض اجلاني 
على »عطسة« قام بها املجني عليه دون قصد 
تصادف  وقت  يف  السلم  على  أثناء صعوده 

مرور اجلاني الذي غضب من املجني 
ووص��ف��ه  ب��س��ب��ه،  وق����ام  عليه 

ب�»كورونا«، لتحتدم املشادة 
لتشابك  وتتطور  سريعاً 
ث��م طعنتني  ب���األي���دي، 
ن���اف���ذت���ني س��دده��م��ا 
ليسقطه  إليه،  اجلاني 
وقام  دمائه،  يف  غارقاً 

الشرطة  بإباغ  اجلاني 
املجني  بجوار  واالنتظار 

عليه حلني حضورها.
ت��ول��وز، قد  كانت شرطة جن��دة 

م، 29 عاماً  روج���ر.  ب��اغ��اً، من  تلقت 
يفيد قيامه بطعن جاره ماكس.ف 54 عاماً، 
مشاجرة  إث��ر  والبطن،  الصدر  يف  طعنتني 
نشبت بينهما، وبانتفال فريق البحث وسؤال 
اجلاني وشهود العيان، تبني أن املجني عليه 
الطابق  يف  الكائن  منزله  إلى  صعوده  أثناء 
اجلاني  هبوط  تصادف  البناية،  من  الثالث 
على نفس ال��درج، ويف تلك األثناء »عطس« 
املجني عليه، دون أن يضع يده على فمه، ما 
أث��ار غضب اجلاني ال��ذي نهر املجني عليه 
وسبه، فرد عليه املجني عليه بالسب لتتطور 

اجلاني  فقام  باأليدي،  تشابك  إلى  املشادة 
بإخراج سكني من مابسه وطعن املجني عليه 
طعنتني نافذتني يف البطن والصدر، أسقطه 

وسط دمائه وقام بإباغ الشرطة.
وقال نائب رئيس مركز شرطة تولوز آالن بون 
إن املجني عليه مت نقله إلى مستشفى تولوز 
العام، وقد أفاد تقرير الطبيب املبدئي، بأنه 
يعاني من جرحني نافذين يف الصدر والبطن، 
الصحية  وحالته  الرئة  يف  وتهتك 
خطرة، فيما مت إحالة اجلاني 
والتي  العامة،  النيابة  إلى 
بجرميته،  أمامها  أق��ر 
ومت األمر بحبسه على 
ذمة التحقيقات حلني 
الطبي  التقرير  ورود 
أن  مضيفاً،  النهائي، 
م��ث��ل ه����ذه احل�����وادث 
اخل�����اص�����ة ب���ف���ي���روس 
كورونا تكررت كثيراً خال 
ال��ش��ه��ري��ن امل���اض���ي���ني، حتت 
املنتشرة  اجلائحة  م��ن  اخل��وف  تأثير 
يف الباد، وضاعف من هذا اخل��وف حالة 
الباد منذ  الطوارئ الصحية املفروضة يف 
أث��رت على  والتي  املاضي،  م��ارس  منتصف 
احلالة النفسية للفرنسيني، لكن بالتأكيد هذه 
احلالة النفسية السيئة ليست مبرراً الرتكاب 
اجلرائم أو خرق قواعد احلجر أو القانون، 
وال اعتبار لها خال سير القضية، هي فقط 
يف  اجلرائم  طبيعة  ولفهم  للتوضيح  نقطة 
الباد خال هذه الفترة االستثنائية التي متر 

بها فرنسا والعالم.

اكتشفت انه تزوج عليها فرفضت استالم جثمانه
بسبب عطسة يطعن جاره


