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 5دول رصدت إصابات بالساللة «املثيرة للقلق» ..و«الصحة العاملية» تق ّيم

العالم يتأهب لتفشي متحور «أوميكرون» ويتسلّح بقيود السفر
ارتفع منسوب القلق مجددا ً في
الدوائر الصحية العاملية بعد رصد
متحور فيروسي جديد في جنوب
أفريقيا ،فيما تستمر وتيرة سريان
الوباء صعودا ً في جميع البلدان
األوروب���ي���ة ال��ت��ي ت��ت��أه��ب جلولة
ج��دي��دة م��ن قيود ال��ع��زل وتدابير
الوقاية الصارمة.
وسجلت خمس دول على األقل،
ه��ي ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا وب��ت��س��وان��ا
وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا،
إص��اب��ات م��ح��دودة باملتحور الذي
أطلقت عليه منظمة الصحة العاملية
اسم «أوميكرون» ،وال��ذي يخشى
العلماء أن يكون أكثر ق��درة على
االنتشار وأكثر مقاومة للقاحات
املعتمدة ضد (كوفيد .)19 -
وح���ظ���رت دول ع��ب��ر ال��ع��ال��م
الرحالت اجلوية اآلتية من جنوب
ال��ق��ارة األف��ري��ق��ي��ة .وأع��ل��ن ك��ل من
االحتاد األوروبي والواليات املتحدة
ودول آس��ي��وي��ة وع��رب��ي��ة إغ�لاق
احلدود أمام املسافرين الوافدين من
دول في أفريقيا اجلنوبية.
واعتبارا ً  ،سيمنع األفراد اآلتون
م��ن ج��ن��وب أفريقيا وبوتسوانا
وزمي��ب��اب��وي وناميبيا وليسوتو
وإسواتيني وموزمبيق وم��االوي
م��ن دخ���ول األراض����ي األميركية،
بحسب مسؤول أميركي كبير لفت
إلى أن هذا القرار يستثني املواطنني
األميركيني ،وم��ن يحملون إقامة
دائمة في الواليات املتحدة.
كما حظرت بريطانيا كل الرحالت
اجلوية اآلتية من جنوب أفريقيا
وخمس دول مجاورة لها ،اعتبارا ً
من ظهر اجلمعة .وعبرت بريتوريا
عن استيائها من ق��رار لندن بشكل
خاص .وقالت وزارة خارجيتها في
بيان إن جنوب أفريقيا حتترم «حق

كل ال��دول باتخاذ تدابير الوقاية
ال��ض��روري��ة حلماية مواطنيها»،
لكنها ت��رى ال��ق��رار «متسرعاً» ،ال
سيما أن منظمة الصحة العاملية
لم تتخذ ق��رارا ً بعد حول «التدابير
املستقبلية» التي يجب اتخاذها.
من جهتها ،اعتمدت دول االحتاد
األوروب�������ي ت��وص��ي��ة امل��ف��وض��ي��ة
األوروب��ي��ة بتعليق ال��رح�لات من
وإل��ى دول أفريقيا اجلنوبية التي
رصدت إصابات باملتحور اجلديد،
حتى «نكتسب فهما ً أفضل للمخاطر
التي تطرحها ه��ذه الساللة» ،كما
جاء على لسان رئيستها أورسوال
فون دير اليني .وأعلن وزير الصحة
األملاني املنتهية واليته ينس سبان،
أن أملانيا ستمنع غالبية الرحالت
اجلوية من جنوب أفريقيا .وأوضح
الوزير أنه سيُسمح فقط للمواطنني
األمل���ان ب��ال��ع��ودة إل��ى ال��ب�لاد ،مع
وضعهم باحلجر الصحي ملدة 14
يوما ً حتى لو كانوا ملقحني.
ك��ذل��ك ،أع��ل��ن��ت ف��رن��س��ا تعليقاً
ف��وري �اً للرحالت اآلت��ي��ة م��ن سبع
دول في جنوب القارة األفريقية،
بينها جنوب أفريقيا ،بعد «اكتشاف
متحورة جديدة لفيروس (كورونا)
م��ث��ي��رة ل��ل��ق��ل��ق» .وأوض����ح مكتب
رئاسة احلكومة الفرنسية أنه سيتم
العمل ب��اإلج��راء على األق��ل لثمانٍ
وأربعني ساعة.
بدورها ،ق��ررت إيطاليا منع كل
شخص كان في أفريقيا اجلنوبية
خ�لال األي���ام الـ 14األخ��ي��رة ،من
دخول البالد.
وف��ي آس��ي��ا ،أعلنت سنغافورة
أن��ه��ا سترفض دخ���ول مسافرين
واف��دي��ن م��ن سبع دول ف��ي جنوب
ال���ق���ارة األف��ري��ق��ي��ة ،ب��اس��ت��ث��ن��اء
مواطنيها واملقيمني الدائمني فيها.

وق��ال��ت وزارة ال��ص��ح��ة إن غير
السنغافوريني وغير املقيمني الذين
س��اف��روا ح��دي��ث �ا ً إل���ى ه���ذه ال���دول
«سيُمنعون من دخ��ول سنغافورة
أو حتى امل��رور فيها» .وسيخضع
املواطنون واملقيمون القادمون من
ه��ذه ال��دول حلجر من عشرة أي��ام.
كما أعلنت ماليزيا املجاورة تدبيرات
مماثلة .من جانبها ،أك��دت وزارة
الصحة اإلسرائيلية رصد إصابة
باملتحور اجل��دي��د على أراضيها.
وأوضحت الوزارة «سجلت إصابة
ل��دى شخص ع��ائ��د م��ن م���االوي»،
مشيرة إل��ى االش��ت��ب��اه بـ«حالتني
أخ��ري�ين ل���دى شخصني عائدين
م��ن اخل����ارج» وُ ض��ع��ا ف��ي احلجر
الصحي .ووضعت احلكومة  7دول
على «القائمة احلمراء» ،التي يمُ نع
الدخول منها إلى إسرائيل.
ع��ق��دت منظمة الصحة العاملية
اجتماعاً طارئاً للنظر في التقارير
وال��ب��ي��ان��ات ال�����واردة ع��ن امل��ت��ح�وّر
اجلديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا،
ووص��ف��ت��ه م��ص��ادر صحية محليّة
بأنه «مثير للقلق» .وأف��ادت املنظمة
الدولية ب��أن نفس املتحوّ ر ك��ان قد
رُصد أيضا ً في هونغ كونغ وإسرائيل،
وهو يتميّز مبا يزيد على ثالثني حتوّر
مقارن ًة بالفيروس األصلي الذي ظهر
أواخر عام  2019في الصني.
وينكب خ��ب��راء منظمة الصحة
ّ
على حتليل املتحوّ ر اجلديد الذي
أطلق صفّارات اإلن��ذار في الدوائر
الصحية ،ملعرفة سرعة سريانه
وم��دى فتكه ومقاومته للقاحات
املتداولة حالياً .وف��ي أوّ ل تعليق
رس��م��ي للمنظمة ال��دول��ي��ة على
ه��ذا التطور اجل��دي��د ،ق��ال الناطق
باسمها كريستيان ليندماير ،إن
«األم���ر يحتاج ألس��اب��ي��ع لتحديد

تخوف عاملي من املتحور اجلديد

ق����درة ال��س�لال��ة ع��ل��ى االن��ت��ش��ار
وفاعلية اللقاحات واألدوي���ة في
مواجهتها» .وكان ليندماير قد أدلى

بهذا التصريح في أعقاب االجتماع
الطارئ ال��ذي عقده خبراء املنظمة
في جنيف ،حيث ش �دّد م��رة أخرى

حتضيرات حملفل إعالمي في ذكرى وصول تبون إلى احلكم

اعتقال  500ناشطة جزائرية منذ بداية احلراك الشعبي

أح��ص��ى ن��اش��ط��ون ب��احل��راك الشعبي
باجلزائر ،اعتقال أكثر من  500امرأة منذ
ان��دالع املظاهرات في  22فبراير 2019
إل��ى غاية حظرها باستعمال ال��ق��وة في
م��اي��و امل��اض��ي .ف��ي غضون ذل��ك ،أطلقت
وسائل اإلعالم احلكومية ترتيبات لتنظيم
حملة دعائية لـ«إجنازات» الفريق احلاكم
مبناسبة م���رور ع��ام�ين على انتخابات
ال��رئ��اس��ة ،التي أنهت رسميا فترة حكم
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ون��ش��ر الناشط ال��ب��ارز زك��ي حناش،
ع��ل��ى ح��س��اب��ه ب��ـ«ف��ي��س��ب��وك» ،تفاصيل
«امل��ض��اي��ق��ات» ال��ت��ي ط��ال��ت امل��ئ��ات من
الناشطات م��ن مختلف األع��م��ار وتعدد
انتمائهن إلى األطياف السياسية ،وذلك
بسبب ان��خ��راط��ه��ن امل��ي��دان��ي ف��ي مطلب
التغيير الذي عبر عنه ماليني اجلزائريني،
حينما انتفضوا ضد رغبة بوتفليقة متديد
حكمه خمس سنوات أخ��رى ،بينما كان
عاجزا عن احلركة منذ  6سنوات.
وذكر حناش ،الذي يسميه صحافيون
«وكالة أنباء احل��راك» ،بالنظر ملتابعته
الدقيقة لكل ما يتعلق مبتابعة نشطائه
قضائيا ومالحقتهم أمنيا ،أن عدد النساء

اللواتي تعرضن للمتابعة القضائية فاق
الـ ،100م��ن بينهن أس��ت��اذات وطالبات
ف��ي اجل��ام��ع��ة وص��ح��اف��ي��ات وم��درس��ات
ونقابيات .مشيرا إلى أن األمن اعتقل أكثر
من  500ام��رأة ،وأن االعتقاالت مست في
بعض األحيان ال��زوج والشقيق والوالد
وحتى األب��ن��اء .وأك��د أن اعتقال النساء
بسبب انتمائهن للحراك ،ك��ان في أغلب
محافظات البالد.
ول��وح��ظ مشاركة النساء بكثرة في
امل��ظ��اه��رات األس��ب��وع��ي��ة ال��ت��ي عاشتها
العاصمة ،ووه��ران بغرب البالد ،وتيزي
وزو وبجاية وهما الواليتان األب��رز في
منطقة القبائل بشرق العاصمة .وبحسب
الناشط حناش ،فقد مت إي��داع  15ام��رأة
احلبس االحتياطي منذ ب��داي��ة احل��راك،
وه���ن :س��م��ي��رة م��س��وس��ي ون���ور ال��ه��دى
دحماني ،ون��ور الهدى عقادي وياسمني
سي حاج محند وأميرة ب��وراوي ،ونامية
عبد القادر وت��وات دليلة ومقاري عفاف
وبحرية حكيمة ،ووسام ناصري ومفيدة
خرشي ،وفاطمة ب��ودودة وقميرة نايت
سيد وفتيحة داودي ورمية زايدي.
وكانت مسوس أول امرأة تعتقل ،وهي

مناضلة سابقا في حزب «التجمع من أجل
الثقافة والدميقراطية» الذي فتح مقراته
بالعاصمة للمتظاهرين فقد اقتادها األمن
إلى مخافره يوم  28يونيو  2019حيث
احتجزها مل��دة يومني ،قبل عرضها على
النيابة ث��م على ق��اض��ي التحقيق .ومت
اتهامها بـ«املس بالوحدة الوطنية» ،على
أس��اس أنها رفعت راي��ة أخ��رى غير العلم
الوطني ،والتي ترمز للثقافة األمازيغية.
وقضت مسوسي  6أشهر في السجن ،فيما
دان القضاء الشابة دحماني بالسجن أربعة
أشهر مع التنفيذ.
وأش��ه��ر امل��ن��اض�لات السياسيات ضد
السلطة ،الطبيبة أم��ي��رة ب���وراوي (47
سنة) ،التي اعتقلت أول م��رة في 2014
عندما ق��ادت مظاهرة ف��ي العاصمة ضد
ترشح بوتفليقة لوالية رابعة .وأطلقت
تنظيما للغرض سمته «ب��رك��ات» وهي
كلمة تعني بالعامية اجلزائرية «كفاية».
كما أش��ار زكي حناش ،إلى أن العديد من
احملاميات رافقن املعتقالت أثناء التحقيق
وراف��ع��ن ألجلهن أث��ن��اء احمل��اك��م��ات ،من
أب��رزه��ن ح��س��ب��ه ،ليلى ج��رج��ر ونبيلة
إمجدوبن وهما ناشطتان باحلراك الشعبي.

مبرزا أن محاميات تنقلن إلى أماكن بعيدة
لزيارة السجينات وللدفاع عنهن« ،وقد كن
ركيزة أساسية في هيئة الدفاع عن معتقلي
احلراك الشعبي السلمي».
إلى ذلك ،بدأ التلفزيون العمومي بقنواته
السبعة إلى جانب «القناة الدولية» حديثة
النشأة ،واإلذاعة احلكومية بقنواتها الـ،48
التحضير حلملة دعاية كبيرة للرئيس
عبد املجيد تبون ،مبناسبة م��رور عامني
على انتخابه في استحقاق  12ديسمبر
 .2019وقال عاملون باإلذاعة والتلفزيون،
لـ«الشرق األوسط» إن طاقميهما الصحافي
والفني ،تلقيا توجيهات بإجناز أعمال
مركزة حول «احل��دث ال��ذي كرس اخليار
الدستوري الذي جنب البالد الفوضى».
وكان قائد اجليش الراحل ،الفريق أحمد
قايد ص��ال��ح ،ه��و م��ن ف��رض االنتخابات
وح��دد تاريخها ،واعتبر تنظيمها مبثابة
«وض��ع البالد على سكة الدستور» الذي
ينص على تنظيم انتخابات مبكرة في حال
استقال رئيس اجلمهورية .ورفض صالح
بشدة مطالب أحزاب بالتوجه إلى «مرحلة
انتقالية» ت��دوم عامني على األق��ل ،تسبق
العودة إلى املسار االنتخابي.

على أهمية تعميم اللقاحات على
جميع بلدان العالم بأسرع وقت
ممكن ،وع��دم التراخي في تطبيق

املغرب« :األصالة واملعاصرة» و«االستقالل»
يعقدان اجتماعني ملجلسيهما الوطنيني
يعقد ك��ل م��ن ح��زب «األص��ال��ة وامل��ع��اص��رة»
وحزب «االستقالل» (غالبية حكومية) ،اجتماعني
ملجلسهما الوطني ف��ي ظ��ل إج���راءات احترازية
ملواجهة تفشي فيروس كورونا .وج��اء في بيان
وقعه ك��ل م��ن عبد اللطيف وه��ب��ي ،األم�ين العام
حلزب «األصالة واملعاصرة» ،وفاطمة الزهراء
امل��ن��ص��وري ،رئيسة املجلس ال��وط��ن��ي للحزب
(أعلى هيئة تقريرية في احلزب بعد املؤمتر) ،أن
االجتماع سيعقد عن بعد في مدينة مراكش ،بعدما
سبق إعالن تنظيمه حضوريا ً.
وأش���ار البيان إل��ى أن ه��ذه ال���دورة للمجلس
الوطني سيقتصر احلضور فيها فقط على أعضاء
املجلس الوطني للحزب بالصفة وه��م ال��وزراء
أع��ض��اء احلكومة ،وأع��ض��اء الفريقني مبجلسي
ال��ب��رمل��ان (ال��ن��واب وامل��س��ت��ش��ارون) .ويتضمن
ج��دول أعمال ه��ذه ال���دورة كلمة فاطمة الزهراء
املنصوري ،رئيسة املجلس الوطني وتقدمي تقرير
للمكتب السياسي يقدمه األم�ين العام للحزب،
وتقرير اللجنة الوطنية لالنتخابات يقدمه محمد
احلموتي ،رئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات،
إض��اف��ة إل��ى استكمال تشكيل املكتب السياسي
وهياكل املجلس الوطني ،وك��ذا املصادقة على
النظام الداخلي للحزب.
وك��ان احل��زب عقد م��ؤمت��ره ال��ع��ام ف��ي فبراير

سورية« :قسد» بصدد اإلفراج عن  850متهم ًا باالنتماء لـ«داعش»
تستعد قوات سوريا الدميقراطية
(ق��س��د) إل��ى اإلف����راج ع��ن ع��دد كبير
م��ن السجناء لديها بتهم االنتماء
ل��ـ«داع��ش» ،حيث من املرتقب أن يتم
إخ���راج م��ا ال يقل ع��ن  850سجيناً
غالبيتهم م��ن محافظتي احلسكة
ودي��ر ال��زور ،خالل الساعات املقبلة،
ممن جرى اعتقالهم على م��دار فترات
م��ت��ف��اوت��ة ،وس��ت��ت��م عملية اإلف���راج
بوساطة شيوخ ووجهاء عشائر في
املنطقة.
ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما
إذا ستكون عملية اإلفراج دفعة واحدة
أم ستجري على دفعات.
وكان املرصد السوري نشر في 22
سبتمبر أن قوات سوريا الدميقراطية،
أف��رج��ت ع��ن  9أش��خ��اص م��ن أب��ن��اء
ال��ش��ع��ي��ط��ات ،اعتقلتهم ق��ب��ل نحو
أسبوع من بلدة أبو حمام في ريف دير
الزور ،بعد خروجهم في مظاهرة ضد
سياسات «قسد» مع أبناء دير الزور.
إلى ذل��ك ،ه ّز انفجار عنيف مدينة
القامشلي ال��واق��ع��ة ضمن محافظة
احل��س��ك��ة ،ص��ب��اح اجل��م��ع��ة ،ووف��ق �ا ً
ل��ن��ش��ط��اء ،ف���إن االن��ف��ج��ار ن��اج��م عن
ت��دري��ب��ات عسكرية ج��دي��دة جتريها
القوات الروسية املتمركزة في مطار
القامشلي ،حيث اس��ت��خ��دم ال��روس
الذخيرة احلية ويرجح أن التدريبات
تشمل مدفعية وقذائف أيضا ً.
وك��ان امل��رص��د ال��س��وري رص��د في
التاسع من الشهر اجلاري ،انفجارات
دوت خ�ل�ال ال��س��اع��ات ال��ف��ائ��ت��ة في
مدينة القامشلي ،تبني أنها ناجمة
عن تدريبات عسكرية أجرتها القوات
الروسية املتمركزة في مطار القامشلي،

قوات قسد

وذلك في إطار «التدريبات واملناورات»
امل��ت��ص��اع��دة م��ن��ذ احل��دي��ث اإلع�لام��ي
ع��ن عملية عسكرية تركية مرتقبة
تستهدف منطقة شمال شرق سوريا.
يذكر أن مطار القامشلي يُستخدم من
قبل ال��روس ويوجد فيه  4مروحيات
على األق���ل ،وم��ؤخ��را ً ج��رى استقدام

طائرة حربية مع بدء عمليات التدريب
واملناورة.
ف��ي ج��ن��وب س��وري��ا ،أف���اد نشطاء
ب��أن ق��وات النظام داه��م��ت ،اجلمعة،
خياما ً واقعة على أطراف بلدة الغارية
الغربية ضمن ري��ف درع��ا الشرقي،
واعتقلت أشخاصاً يقطنون في تلك

اخليام من البدو ،وجرى اقتيادهم إلى
جهة مجهولة إلى اآلن ،دون معلومات
عن أسباب االعتقال حتى اللحظة.
وك��ان املرصد السوري أش��ار ،قبل
أي��ام ،إلى أن األجهزة األمنية التابعة
للنظام ،داهمت خياما ً قرب بلدة خربة
غزالة في محيط الطريق الواصل إلى

تدابير الوقاية حتى في البلدان التي
تسجّ ل معدالت عالية في التغطية
اللقاحية.

مدينة داع��ل ف��ي ال��ري��ف األوس���ط من
محافظة درعا صباح السبت الـ 20من
الشهر اجل��اري ،حيث عمدت إلى قتل
ش��اب أثناء املداهمة واعتقال شقيقه
وشخص آخر ،دون معرفة األسباب،
ويقطن في تلك اخليام ن��ازح��ون من
عشائر ريف السويداء.

 ،2020انتخب خالله عبد اللطيف وهبي ،أميناً
عاماً ،وكان ينتظر أن يعقد دورة للمجلس الوطني
النتخاب أعضاء املكتب السياسي ،لكن بسبب
جائحة «ك��ورون��ا» التي ضربت البالد في بداية
مارس  ،2020تأجل عقد االجتماع إلى حني اإلعالن
عن تنظيمه  .من جهته ،أعلن حزب االستقالل عن
انعقاد دورة املجلس الوطني ،عن بعد .وأش��ار
بيان للحزب إلى أنه نظرا ً الستمرار فرض حالة
الطوارئ الصحية في البالد ،وتقيدا ً باإلجراءات
االحترازية والوقائية ،ودرءا ً للمخاطر احملتملة
للجائحة «يخبر رئيس املجلس الوطني حلزب
االستقالل أنه تقرر عقد املجلس الوطني للحزب
عن بعد من خالل تقنية التواصل بالفيديو ،بدل
الصيغة احلضورية».
وس��ت��ع��رف أش��غ��ال اجللسة األول����ى ،تقدمي
الكلمة االفتتاحية لشيبة م��اء العينني رئيس
املجلس الوطني للحزب ،يليها العرض السياسي
والتنظيمي لنزار بركة األمني العام للحزب .وسيتم
تنظيم جلسة ثانية للمجلس الوطني سيتم اإلعالن
عن تاريخها وشكلها الحقاً ،ستخصص لعرض
تدخالت وأسئلة أعضاء املجلس ،وتقدمي إجابات
وتفاعالت األمني العام للحزب عليها .وسيختتم
املجلس الوطني بعد ذلك دورت��ه بتقدمي مشروع
البيان اخلتامي للمجلس واملصادقة عليه.

االحتاد األوروبي
يعتزم نشر بعثة خبراء
انتخابية في ليبيا
رحّ ب املمثل األعلى لالحتاد األوروب��ي للشؤون اخلارجية
والسياسة األمنية ،نائب رئيس املفوضية األوروبية جوزيب
بوريل ،باجلهود املبذولة في ليبيا إلج��راء االنتخابات في
موعدها الشهر املقبل ،متحدثاً عن اعتزام االحت��اد نشر بعثة
خبراء قُبيل إجراء االستحقاق املرتقب.
والتقى ن��ائ��ب رئ��ي��س املجلس ال��رئ��اس��ي الليبي موسى
الكوني ،مع بوريل ،في ختام جلسة املباحثات التي أجراها مع
املسؤولني في االحتاد األوروبي ،مساء األربعاء املاضي.
وق��ال الكوني في تصريح نقله املجلس الرئاسي أمس،
إن بوريل «أك��د استعداد االحت��اد األوروب��ي لتقدمي كل الدعم
لتسهيل إج��راء انتخابات رئاسية وبرملانية حرة ونزيهة»،
وأعلن عن «نشر مرتقب لبعثة اخلبراء االنتخابية التابعة
لالحتاد األوروبي في ليبيا قبل االنتخابات في  24ديسمبر ».
وشدد املمثل السامي للكوني ،على دعم االحتاد األوروبي
«للجهود املبذولة لتحقيق انسحاب جميع (املرتزقة) األجانب،
واملقاتلني واجلهات الفاعلة غير املسلحة والقوات األجنبية
األخرى من ليبيا» ،مؤكدا ً أنه لدى ليبيا «فرصة واضحة لبناء
مستقبل مستقر ومزدهر ،وأن االحتاد األوروبي على استعداد
لتقدمي الدعم الالزم في هذا املنعطف احلرج للبالد».
كما ناقش بوريل مع الكوني «التحديات الفورية ،والفرص
طويلة األجل للتعاون بني االحتاد األوروب��ي وليبيا» ،ولفت
«وض��ح بعناية مدى حرص االحتاد
ّ
الكوني إلى أن بوريل،
األوروب��ي على إيجاد أجنع السبل لدعم التعاون بني ليبيا
وجيرانها في منطقة الساحل لتحسني إدارة احلدود والسماح
بانسحاب (املرتزقة) واملقاتلني واجلهات الفاعلة غير املسلحة
والقوات األجنبية األخرى من ليبيا».
كما أكد بوريل أن ليبيا «شريك مهم لالحتاد ،الذي يتطلع
للمزيد من املشاركة في ح��وار ثنائي ح��ول السالم ،وإع��ادة
اإلع��م��ار ،وحتقيق االس��ت��ق��رار ف��ي ال��ب�لاد وف��ي جميع أنحاء
املنطقة» .في شأن آخر ،أكد املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم
املتحدة رئيس بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش،
أهمية مشاركة الشباب والنساء ف��ي العملية السياسية
واملساهمة في بناء مستقبل البالد.

