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تتعلق  كشفها  جرى  سرية  وثائق  أظهرت 
بقضية تفجير طائرة »بانام« األميركية فوق 
أدنبره  في  النيابة  رجال  أن  لوكيربي،  بلدة 
انهيار محاكمة  انتابهم خوف من  وواشنطن 
مفجر لوكيربي في حالة إعالن قلقهم بشأن 
»ذا  جريدة  وفق  الرئيسي،  الشاهد  نزاهة 

تايمز« اللندنية.
الوثائق أوضحت أن مسؤولين اسكتلنديين 
الشكوك  بينهم  فيما  أثاروا  كبارًا  وأميركيين 
يثيروا  أن  المقرر  ومن  مصداقيته،  حول 

ادعاءات جديدة بإساءة تطبيق العدالة.
المقرحي، ضابط  علي  الباسط  عبد  وكان 
مخابرات ليبي، حكم عليه بالسجن لمدة 27 
في  عقدت  اسكتلندية  محكمة  قبل  من  عامًا 

هولندا العام 1988.
توني  المالطي  المالبس  تاجر  شهادة 
التي  المالبس  باع  أنه  أدعى  الذي  غوتشي، 
المقرحي،  يشبه  رجل  إلى  القنبلة  حول  ُلفت 
على  الحكم  ضمان  في  محورية  بأنها  يعتقد 
المقرحي في العام 2001، وعلى أي حال، فإن 
قلقًا ُأثير حول »سالمة تعرفه على المقرحي«.
المعلومات الجديدة التي ُكشفت بالتزامن 
أدت  للواقعة،  والثالثين  الثالثة  الذكرى  مع 
الصادر  الحكم  المطالب باستئناف  إلى تجدد 

ضد عبد الباسط المقرحي.
كمراقب  عمل  الذي  كوشلر،  هانس  وقال 
»أنا  المحاكمة:  في  المتحدة  لألمم  مستقل 
تطبيق  في  إساءة  بحدوث  اقتنع  من  أكثر 

العدالة«.
وجاء في تقرير حول لقاء جرى في العاصمة 
األميركية، واشنطن، خالل العام 1992 بين 
ومساعد  آنذاك  االسكتلندي  العام  النائب 
النائب العام األميركي روبرت ميلر: »إذا عُرف 
األمر بأننا أو الواليات المتحدة األميركية كنا 
سنرسل أشخاصًا للتأكد من مصداقية تعرف 
السيد غوتشي على المقرحي، فإن ذلك كان 
سيشير إلى أنه ال وجود لقضية لدينا تجعلنا 
فيما  المحكمة،  على  عرضها  من  ثقة  على 
أكدت وزارة العدل األميركية أنها لن تطالب 
تلك  على  بناء  محكمة  أمام  القضية  بعرض 

الوحيد  الشاهد  غوتشي  وكان  الشهادة«. 
وتفجير  مباشرة،  المقرحي  بين  ربط  الذي 
103 فوق بلدة لوكيربي،  طائرة بانام رحلة 
أن  قضائية  هيئة  أبلغ   2000 العام  وفي 
المقرحي »يشبه كثيرًا« رجاًل اشترى مالبس 
أثارت   1992 العام  في  لكن  متجره،  من 
إلى  العام  النائب  مكتب  من  مرسلة  رسالة 
حول  أخرى  »تحقيقات  بشأن:  الشكوك  ميلر 
شهادة تحديد الهوية التي أدلى بها التاجر 
غوتشي قد تستغل في مالطا وليبيا وأماكن 
وصل  التي  للخالصة  المعادين  من  أخرى، 
أن  تبين   2007 العام  وفي  التحقيق.  إليها 
إلى  دوالر  مليوني  دفعت  المتحدة  الواليات 

غوتشي«.
االسكتلندي  القانون  أستاذ  بالك  روبرت 
قال:  المحاكمة  صمم  الذي  إدنبره،  بجامعة 
أن  مضى  وقت  أي  من  أكثر  اآلن  »تبين 
على  بُني  قد  المقرحي  ضد  اإلدانة  حكم 

البريطانية  الحكومتين  على  ويجب  الرمل. 
واالسكتلندية معًا القيام بتحقيق مستقل«.

المالئم  غير  إنه من  العامة  النيابة  وقالت 
إذنًا  القضية  فيه  منحت  وقت  في  التعليق 
المقرحي،  نجل  علي  قبل  من  باالستئناف، 
في  بريطانية،  عليا  محكمة  أمام  معروض 
حين أن الشرطة االسكتلندية أكدت أنها لم 

تقفل التحقيق في القضية.
من  تحذيرهم  تم  مسؤولين  أن  وتبين 
إجراء تحقيق مستقل من قبل أهالي الضحايا، 
الخارجية  وزارة  في  أعدت  مذكرة  في  وورد 
العام 1992: »علمنا أن النائب العمالي، برني 
أقارب  من  مجموعة  لزيارة  يحضر  غرانت، 
في  للتحقيق  مالطا،  إلى  لوكيربي  ضحايا 
الواضح  ومن  القضية،  من  المالطية  الحلقة 

أن زيارة كهذه يحتمل أن تثير المتاعب«.
المقرحي  عبدالباسط  عن  اإلفراج  جرى  و 
بمرض  إصابته  بسبب   ،2009 العام 

طائرة  تفجير  عن  المسؤولين  األشخاص 
قرية  فوق   103 الرحلة  األميركية،  »بانام« 
ذكراها،  صادفت  التي  بإسكتلندا،  لوكيربي 
العام  ديسمبر   21 في  وقعت  والتي  الثالثاء، 
الركاب  من   259 مقتل  عن  أسفر  ما   ،1988
وأفراد الطاقم، بينهم 190 أميركيًا، وقتل 11 
شخصًا على األرض، وفق موقع »فوكس 29« 

ليتوفى  طوياًل،  يمهله  لم  الذي  السرطان، 
في العام 2012.

مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي
مكتب  في  مسؤولون  قال  جهتهم،  من 
آي«،  بي  »إف  األميركي  الفدرالي  التحقيقات 
جميع  اعتقال  جرى  قد  أنه  يعتقدون  ال  إنهم 

األميركي اإللكتروني. وقال مكتب التحقيقات 
موقع  على  الرسمية  صفحته  على  األميركي، 
 33 »بعد  إنه  االجتماعي»تويتر«،  التواصل 
عامًا من تفجير رحلة بان أميركان 103 فوق 
لوكيربي بإسكتلندا، ال يزال مكتب التحقيقات 
تحقيق  إلى  يسعون  وشركاؤنا  الفدرالي 
التقرير الذي  لـ270 ضحية«، بحسب  العدالة 

أسهمت فيه وكالة »أسوشيتد برس« أيضًا.
 30 ارتفاع  على  وقع  الذي  االنفجار  وأدى 
ألف قدم، إلى انتشار حطام على مساحة تزيد 
على 845 مياًل مربعًا، ما أدى إلى إنشاء أكبر 
أكثر  قام  حيث  اإلطالق،  على  جريمة  مسرح 
المتحدة  الواليات  من  متطوع   5000 من 
عن  للبحث  المنطقة  بتمشيط  وإسكتلندا 
أدلة، واستعادوا خاللها 319 طنًا من الحطام 

وآالف األدلة.
دفعتهم  صغيرة  شظية  المحققون  ووجد 
جهاز  داخل  وضعت  قنبلة  بأن  االعتقاد  إلى 
متن  على  األمتعة  من  قطعة  في  السلكي 
أخرى،  صغيرة  قطعة  وجدت  كما  الطائرة، 
مضمنة في قطعة من القميص، ساعدت في 

التعرف على الموقت المفجر.

مصير الدعوى المرفوعة ضد المريمي
اتهمت   ،2020 العام  من  ديسمبر  وفي 
الليبي،  المواطن  األميركية  العدل  وزارة 
أبوعجيلة مسعود خير المريمي، بضلوعه في 

عملية التفجير.
الدعوى  فإن  »فوكس«،  موقع  وحسب 
القضائية المرفوعة ضده، في الوقت الحالي، 
ليس  ألنه  عملية،  منها  أكثر  نظرية  تعتبر 
من  وليس  المتحدة  الواليات  لدى  محتجزًا 
إذا  ما  أو  كان سيكون كذلك،  إذا  ما  الواضح 

كانت األدلة ستكون كافية لإلدانة.
من  إفادة  شهادة  أن  إلى  الموقع  وأشار 
أن  أظهرت  الفدرالي،  التحقيقات  مكتب 
الليبية  القانون  إنفاذ  سلطات  أبلغ  مسعود 
بأنه سافر إلى مالطا للقاء المقرحي وفحيمة، 
وسلم الثاني حقيبة »سامسونايت« متوسطة 
تلقى  أن  بعد  قنبلة،  على  تحتوي  الحجم، 
تعليمات بضبط الموقت بحيث ينفجر الجهاز 
إلى  بعدها  عاد  ثم  بالضبط،  11ساعة  بعد 

طرابلس، حسب الوثيقة.

لندن - الوسط: جمعة بوكليب

مخاوف من انهيار محاكمة لوكيربي بسبب مصداقية الشاهد املالطي
 كشفتها وثائق سرية جديدة في الذكرى الـ »33«

مصمم المحاكمة اإلسكتلندي: تبين اآلن أن حكم إدانة المقرحي بني على الرمل

بالك: يجب على الحكومتين 
البريطانية واإلسكتلندية 
القيام بتحقيق مستقل معاً

مراقب األمم المتحدة:
أنا أكثر من اقتنع بحدوث إساءة 

في تطبيق العدالة

● تحطم الطائرة األميركية بانام فوق لوكيربي بإسكتلندا                                                                     )أرشيفية إنترنت(

● الراحل عبدالباسط المقرحي قبل مثوله للمحاكمة في قضية لوكيربي

موقع أميركي: »إف بي آي« ال يعتقد
أن كل المتهمين في تفجير الطائرة اعتقلوا

حملة لتطعيم المهاجرين في »البيت اآلمن« ببني وليد

حول  المعلنة  الرسمية  األرقام  بدت 
في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  اإلصابات 
مقارنة  يذكر،  تغيير  دون  األسبوع  هذا  ليبيا 
الماضي.  األسبوع  في  المسجلة  بمثيالتها 
تسجيل  ليبية  رسمية  جهة  أي  تعلن  ولم 
الجديدة  المتحورة  بالساللة  إصابة  أي 

»أوميكرون«.
خالل  المعلنة  الرسمية  األرقام  وجاءت 

هذا األسبوع كالتالي:
السبت: 726 إصابة.. و9 وفيات

المركز  أعلن  األسبوع،  هذا  أيام  أول  في 
 726 تسجيل  األمراض  لمكافحة  الوطني 
خالل  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  إصابة 

السبت، و920 حالة شفاء، و9 وفيات.
األحد،  المنشور  بيانه  في  المركز،  وقال 
أظهرت  عينة،   5364 تسلمت  مختبراته  إن 
فيما  منها،   4638 سلبية  المعملية  التحاليل 
حاالت  بنسبة  حالة،   726 إصابة  تأكدت 

120 حالة حرجة. 13.5 %، ومنها  موجبة 
حاالت الوفاة توزعت على كل من المنطقة 
الشرقية  والمنطقة  حاالت  بخمس  الغربية 
المنطقة  تسجل  لم  فيما  حاالت،  بأربع 
»كورونا«  بفيروس  وفاة  حاالت  أي  الجنوبية 

السبت.

األحد: 592 إصابة.. و9 حاالت وفاة
أعلن  كما  األحد،  يوم  حصيلة  وجاءت 
لتشمل  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
»كورونا  بفيروس  إصابة   592 تسجيل 
وتماثل  حرجة.  حالة   126 منها  المستجد«، 
آخرون،  تسعة  وتوفي  مصابًا،   793 للشفاء 
بموقع  صفحته  على  المركز،  بيان  حسب 

اإلثنين. »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
 %  13.5 الجديدة  اإلصابات  نسبة  وبلغت 
حيث  تحليلها؛  جرى  عينة   4379 إجمالي  من 
حاالت  وتوزعت  منها.   3787 سلبية  ظهرت 
الغربية  بالمنطقة  حاالت  أربع  بواقع  الوفاة، 

الشرقية. المنطقة  وخمس حاالت في 

اإلثنين: 543 إصابة.. و8 وفيات
إصابة   543 تسجيل  جرى  اليوم  هذا  في 
إضافة  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة 
حرجة  حالة  و124  وفاة  حاالت  ثماني  إلى 
المركز  أعلنه  ما  وفق  شفاء،  حالة  و618 

األمراض. لمكافحة  الوطني 
 ،»592« رقم  بيانه  في  المركز  وقال 
للكشف  عينة   4438 اإلثنين،  تسلم،  إنه 

منها،   3895 سلبية  تبين  الفيروس،  عن 
إجمالي  من   %  12.2 بنسبة   543 وإيجابية 

المفحوصة. العينات 

الثالثاء:561 إصابة.. و11حالة وفاة
وحسب البيان رقم »593« للمركز الوطني 

الثالثاء  يوم  شهد  األمراض،  لمكافحة 
جديدة  إصابة  حالة   561 تسجيل  الماضي 
المستجد«، وبينما تماثلت  بفيروس »كورونا 
حالة   11 تسجيل  وتم  للشفاء،  حاالت   609
المنطقة  نصيب  وكان  البالد.  أنحاء  في  وفاة 
والمنطقة  حاالت،   6 الوفيات  من  الغربية 

المنطقة  في  واحدة  وحالة   ،4 الشرقية 
المسجلة  اإلصابات  إجمالي  وتجاوز  الجنوبية. 
ليبيا  في  »كورونا«  جائحة  تفشي  بدء  منذ 
نشطة،  حاالت   6025 منها  حالة  ألف   383
ألفًا،   371 المتعافين  إجمالي  تخطي  فيما 
وذلك  حالة.   5626 إلى  الوفيات  عدد  وارتفع 

وفق البيان الصادر من المركز، األربعاء.

جوالت وزير الصحة
الدكتور  الصحة،  وزير  تفقد  جهته،  من 
والمراكز  المستشفيات،  الزناتي،  علي 
بمناطق  الواقعة  العزل،  ومراكز  الطبية، 
الوزير  وتجول  والبيضاء.  وشحات  المرج 
الخدمات  سير  على  واطلع  األقسام،  داخل 
إلى  واستمع  للمواطنين،  المقدمة  الطبية 
الطبية،  الخدمات  مستوى  حول  المرضى  آراء 
صفحتها  على  الوزارة  نشرته  ما  حسب 

االجتماعي  التواصل  موقع  في  الرسمية 
والتقى  الماضي،  الخميس  »فيسبوك« 
واستمع  المراجعين،  من  عددًا  الزناتي 
األحوال  الوزير  وتفقد  مالحظاتهم.  إلى 
وأقسام  العزل،  بمراكز  للمرضى  الصحية 
في  الجارية  الصيانة  أعمال  وتابع  الكلى، 
»البيضاء  بمستشفى  والوالدة  النساء  قسم 

التعليمي«.

شحنة »فايزر« الجديدة
فيروس  ضد  التطعيم  تصعيد  وعلى 
المركز  مدير  أكد  المستجد«،  »كورونا 
حيدر  الدكتور  األمراض  لمكافحة  الوطني 
و178  مليونًا  تضم  شحنة  وصول  السائح، 
»فايزر«  لقاح  جرعات  من  جرعة  و190  ألفًا 
معيتيقة  مطار  إلى  للفيروس،  المضاد 
من  بدعم  وذلك  اإلثنين،  بطرابلس،  الدولي 

األميركية. الحكومة 
حيدر  مديره،  إن  بيان،  في  المركز  وقال 
مؤكدًا  الشحنة،  استقبال  في  كان  السائح، 
على  توزيعها  قبل  للفحص  ستخضع  أنها 
الوطني  المركز  وشدد  التطعيم،  مراكز 
في  التوسع  ضرورة  على  األمراض،  لمكافحة 
أجل مواجهة  للمواطنين من  اللقاحات  توفير 

الوباء.
ليبيا  لدى  األميركي  السفير  وشارك 
حسبما  الشحنة،  تسليم  في  نورالند  ريتشارد 
قالت السفارة األميركية، موضحة أن الشحنة 
لوباء  ليبيا  مكافحة  في  كمساهمة  تأتي 
المرة  هي  »هذه  أن  مضيفة   ،»-19 »كوفيد 
شركة  لقاحات  تسليم  فيها  يتم  التي  الثانية 
برنامج  إطار  في  المتحدة  الواليات  من  فايزر 

)كوفاكس(«.

حملة تطعيم
المدينة  الصحي  المركز  أطلق  جهته،  من 
ضد  تطعيم  حملة  الجمعة،  وليد،  ببني 
للمهاجرين  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
وشؤون  للتنمية  اآلمن  البيت  منظمة  في 
مع  بالتعاون  وذلك  بالمدينة،  المهاجرين 
نور  وجمعية  حدود«  بال  »أطباء  منظمة 

الطبية. لألعمال  الهدى 
ببني  المدينة  الصحي  المركز  مدير 
إلى  تصريح  في  قال  مطراو،  بلعيد  وليد، 
أكثر  تطعيم  شملت  الحملة  إن  »الوسط«، 
اآلمن، ضد  البيت  في  مقيمًا  مهاجرًا   75 من 
فيروس »كورونا المستجد«، للحد من انتشار 

المدينة. في  الفيروس 
إطار  في  تأتي  الحملة  أن  أوضح  مطراو 
فيروس  ضد  للتطعيم  الوطنية  الحملة 
أطلقها  التي  المؤسسات،  داخل  »كورونا« 
لرفع  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 

البالد. في  المجتمعية  المناعة  مستوى 
الوطني  المركز  أصدره  بيان  وحسب 
مليون  تلقى  الثالثاء،  األمراض،  لمكافحة 
من  األولى  الجرعة  شخصًا  و165  ألفًا  و826 
ألفًا   792 تلقى  فيما  للوباء،  المضاد  اللقاح 

الثانية. الجرعة  و527 شخصًا 

الصحة العالمية
منظمة  قالت  الدولي،  الصعيد  وعلى 
الوفيات  عدد  إن  األربعاء،  العالمية،  الصحة 
شرق  منطقة  في  »كورونا«  بفيروس 
بنهاية  ألفًا   314 سيتجاوز  المتوسط 

.2021
اإلقليمي  المدير  المنظري،  أحمد  وأوضح 
شرق  في  العالمية  الصحة  لمنظمة 
شرق  منطقة  في  دولة   22 أن  المتوسط، 
 17 من  أكثر  األرجح  على  المتوسط ستسجل 
 314 من  وأكثر  بـ»كورونا«،  إصابة  مليون 

ألف وفاة بنهاية العام الجاري.
»ظهور  صحفي:  بيان  في  المنظري  وقال 
 2021 العام  في  وأوميكرون  دلتا  المتحورين 
بعد،  ينتهِ  لم  بأن كوفيد19-  واضحة  رسالة 

زلنا نتعلم عنه«. وأننا ما 
 19  - كوفيد  يتوقف  »ولن  وأضاف: 
ألن  المقبلة،  الشهور  في  التطور  عن 
ما  وهذا  التحور.  في  يستمر  الفيروس 
ومع  تنتشر.  وهي  تتغير  الفيروسات:  تفعله 
حماية  بها  يمكننا  التي  الطريقة  فإن  ذلك، 
تطوير  في  تقدم  ُأحِرز  وقد  تتغير،  لم  أنفسنا 
منها  ومكافحتها،  الجائحة  لمنع  فعالة  أدوات 

والعالجات«. اللقاحات 

العالج بالخارج
الصحة،  وزارة  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
طلبات  لتلقي  إلكترونية  منظومة  أول  إطالق 
أمام  اإلنترنت،  شبكة  على  بالخارج  العالج 

الليبيين. المواطنين 
العليا  االستشارية  اللجنة  رئيس  وقال 
للوزارة  بيان  في  العوامي،  حاتم  للعالج، 
األربعاء، إن التسجيل عبر المنظومة، سيكون 

المقبل. متاحًا بدءًا من األسبوع 
وزير  أعلن  الماضي،  نوفمبر   25 وفي 
منظومة  أول  تدشين  الزناتي،  علي  الصحة، 
إجراءات  وتنفيذ  ومتابعة  إلدارة  إلكترونية 
للمواطنين،  والخارج  بالداخل  العالج 
على  والحصول  اإلجراءات،  واستكمال 

إلكتروني. بشكل  العالج  تكليفات 
حينها،  صفحتها  عبر  الصحة،  وزارة  وقالت 
لكل  ستتيح  اإللكترونية  المنظومة  إن 
والحصول  اإلجراءات  استكمال  المواطنين 
والخارج  الداخل  في  العالج  تكليفات  على 

إلكتروني. بشكل 

مليون و178 ألف جرعة »فايزر« تصل ليبيا ملواجهة »كورونا«

طرابلس ـ بنغازي ـ القاهرة ـ بني 
وليد ـ الوسط ـ الصغير الحداد:

● الزناتي داخل مراكز العزل بمناطق »المرج والبيضاء وشّحات«

● إقبال على التطعيم في مناطق ليبيا                                                                                                                   )أرشيفية إنترنت(

السفارة األميركية: الشحنة الثانية للمساهمة في مكافحة الوباء ضمن برنامج »كوفاكس«

»الصحة« تطلق أول منظومة 
إلكترونية لتلقي طلبات عالج 

الليبيين بالخارج




