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العــــــــــــدد

التقى ممثلو شـــبكة تواصل األحزاب يوم األربعاء 29 ســـبتمبر 
2022، بالســـفير الجزائـــري لـــدى ليبيا “ســـليمان شـــنين” في 

مقـــر الســـفارة الجزائرية بطرابلس.

وأكـــد الممثلـــون خـــال لقائهـــم الســـفير الجزائـــري، أهميـــة 
اســـتقرار ليبيـــا للجزائـــر وتأثيرها على المصالح  االســـتراتيجية 

والمنطقـــة كلها. للبلديـــن 
وبحســـب بيـــان للشـــبكة، فـــإن األحـــزاب المشـــاركة هي حزب 
تيـــار يا بادي، وحزب الجبهـــة الوطنية، وحزب التغيير، وحزب 
تكنوقـــراط ليبيـــا، وحزب ليبيـــا النماء، وحزب العمـــل الوطني، 

وحـــزب تحالف القـــوى الوطنية وحزب العدالـــة والبناء.

وشـــّدد رؤســـاء أحـــزاب الشـــبكة علـــى أهميـــة الـــدور اإليجابـــي 
الـــذي تقـــوم به دولـــة الجزائر في الدفع نحو حل شـــامل ينهي 
حالـــة االنقســـام والصـــراع في ليبيـــا، وعلى دعـــم الجزائر لخيار 
االنتخابات لتجديد الشـــرعية السياســـية المنبثقة عن الشعب 

الليبي.

 ثمانية أحزاب تؤكد أهمية دور
الجزائر يف الدفع نحو حل شامل يف ليبيا

عــام  لمــدة  األمــن  مجلــس  مــّدد 
إضافــي القــرار رقــم )2240( لســنة 
2015 الــذي يســمح للــدول األعضــاء 
المســتوى  علــى  تعمــل  التــي 
الوطنــي أو مــن خــال المنظمــات 
ومصــادرة  بتفتيــش  اإلقليميــة 
قبالــة  البحــار  أعالــي  فــي  الســفن 
ســواحل ليبيــا المشــتبه فــي تهريبهــا 

بالبشــر. االتجــار  أو  للمهاجريــن 
بيــان  فــي  األمــن  مجلــس  وأكــد 
ســبتمبر   30 الخميــس  يــوم  لــه 
بســيادة  القــوي  التزامــه   ،2022
ليبيــا واســتقالها ووحــدة أراضيهــا، 
حــد  وضــع  ضــرورة  علــى  مشــدداً 
الرتفــاع الوفيــات فــي البحــر األبيــض 
األرواح  وتعريــض  المتوســط 

للخطــر؛ بســبب تهريــب المهاجريــن 
ســواحل  قبالــة  بالبشــر  واالتجــار 
ليبيــا، وفــق مــا تنــص عليــه مواثيــق 

المتحــدة. األمــم 
أعمــال  جميــع  المجلــس  ودان 
تهريــب المهاجريــن واالتجــار بالبشــر 
إلــى األراضــي الليبيــة وعبرهــا وقبالــة 
ورد  مــا  بحســب  الليبــي،  الســاحل 

فــي البيــان.
األعمــال  هــذه  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
تقــوض عمليــة االســتقرار فــي البــاد 
األشــخاص  مئــات  حيــاة  وتعــرض 
سيســتمر  أنــه  مؤكــًدا  للخطــر، 
وتجديــد  الوضــع  مراجعــة  فــي 
الصاحيــات لفتــرات إضافيــة إذا لــزم 

األمــر.

 مجلــــس األمــن ُيمـــدد مهمـــة
 االتحـــاد األوروبــي لتفتيـــش

 السفـــن قبالــة ليبيا

سياسة

أعلنــت بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا مباشــرة رئيســها الجديــد 
“عبــد هللا باتيلــي” مهامــه رســميًا اعتبــارًا مــن يــوم 25 ســبتمبر 2022.

وأوضحــت البعثــة األمميــة فــي بيــان لهــا، أن باتيلــي ســيبدأ عملــه بإجــراء 
سلســلة مــن االجتماعــات مــع كبــار مســؤولي األمــم المتحــدة وممثلــي 
الــدول األعضــاء فــي نيويــورك، قبــل وصولــه إلــى ليبيــا أوائــل أكتوبــر 2022.

وأشــارت البعثــة فــي بيانهــا إلــى أن “ريــزدون زينينغــا” ســيعمل كنائــب 
“جورجيــت  وأن  السياســية،  للشــؤون  العــام  لألميــن  الخــاص  الممثــل 
والمنســقة  العــام  لألميــن  الخــاص  الممثــل  كنائــب  ســيعمل  غانيــو” 

اإلنســانية. للشــؤون  المقيمــة 

البعثـــــة األمميــــــــة: باتيلـــــي باشــــــر مهــــامه 
رسميَّـــــــــــــا فــــــي ليبيــــــــــــا
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دعـــا االتحـــاد األوروبـــي، عضـــو المجلـــس 
الرئاســـي “موســـى الكونـــي” رســـميًا 
لرئاســـة مؤتمـــر التعـــاون عبـــر الحـــدود 
بيـــن ليبيـــا ومنطقـــة الســـاحل، والمزمـــع 
عقـــده فـــي العاصمـــة التونســـية خـــال 

ـــر 2022. شـــهر نوفمب
اإلعـــام  لمكتـــب  بيـــان  ووفـــق 
الدعـــوة  ســـلّم  الرئاســـي،  بالمجلـــس 
مـــن  كل  الكونـــي،  إلـــى  الرســـمية 
ســـفير االتحـــاد األوروبـــي لـــدى ليبيـــا 
“خوســـيه ســـاباديل”، ورئيســـة بعثـــة 

االتحـــاد األوروبـــي للمســـاعدة فـــي إدارة 
“نتالينـــا  ليبيـــا”،   – “يوبـــام  الحـــدود 
ســـيا”، وذلـــك خـــال اســـتقبالهما فـــي 
العاصمـــة طرابلـــس يـــوم الثاثـــاء 27 

.2022 أغســـطس 
ُيشـــار إلـــى أن المؤتمـــر المرتقـــب هـــو 
اإلقليمـــي األول مـــن نوعـــه، لتكثيـــف 
التعـــاون بيـــن دول المنطقـــة لمراقبـــة 
الحـــدود ومكافحـــة الجريمـــة العابـــرة 

للحـــدود والهجـــرة غيـــر النظاميـــة.

ــاون  ــر التعــــــــــ ــرأس مؤتمـــــــــ ــا تتـــــــــ ليبيــــــ
ــاحل ــة الس ــن منطقــ ــا وبيـــ ــدود بينهـــــ ــر الحــ ع

الليبيــة  البحريــة  القــوات  أجــرت 
نظيرتهــا  مــع  مشــتركًا  تمرينًــا 
فــي  التعــاون  إطــار  فــي  التركيــة، 
التدريــب العســكري بيــن البلديــن.

وبحســب وكالــة األناضــول التركيــة 
ســي  “تــي  ســفينة  فــإن  لألنبــاء، 
التركيــة،  عنتـــــــــــــــــاب”  جي/غــازي 
وســفينة “IBN OUF-132” الليبيــة، 
قبالــة  التمريـــــــــن  فــي  شــاركتا 

الليبيــــــــــــة. السواحـــــــــــــل 

علــى  تدريبــات  التمريــن  وشــمل 
المتوســط،  البحــر  فــي  المنــاورة 
والتواصــل المرئــي بيــن الســفينتين 
إضافــة إلــى تدريبــات أخــرى، وفــق 

التركيــة. الوكالــة 

وقعــت   ،2019 نوفمبــر   27 وفــي 
تفاهــم  مذكرتــي  وتركيــا،  ليبيــا 
األمنـــــــــي  بالتعــــــــــــــاون  تتعلـــــــــق 
ــد مناطــق  ــري، وتحديـــــــــــ والعسكــــ

البحريـــــــــة. الصاحيــــــــــــــة 

القوات البحــرية الليبيــة 
ُتجري تمـريًنا مشــــرتًكا 
مـــع نظــريتها الرتكيـــة

أعلنــت إيطاليــا تعزيــز المراقبــة علــى خــط 
“غريــن ســتريم” الرابــط مــع ليبيــا ورفعــت 
مســتوى الحــذر، وذلــك بعــد حــادث إصابــة 
تحــت  ســتريم”  “نــورد  أنابيــب  ــي  خطَّ
البحــر، كمــا كلفــت قــوات البحريــة بتكثيــف 
المراقبــة لثاثــة خطــوط أنابيــب بمــا فيهــا 

“غريــن ســتريم”.
وفــي أعقــاب تضــرر خطــي “نــورد ســتريم”، 
اإليطالــي  رادار”  “إيتاميــل  كشــف موقــع 
رفــع مســتوى االهتمــام فــي رومــا بحمايــة 
الغــاز  تجلــب  التــي  المنشــآت  مختلــف 
إيطاليــا فــي ســياق تزايــد المخــاوف  إلــى 
األوروبيــة مــن شــتاء بــارد جــًدا ومظلــم مــع 

تراجــع اإلمــدادات الروســية.
وأشــار الموقــع اإليطالــي إلــى وجــود ثاثــة 
خطــوط أنابيــب غــاز طبيعــي تحــت المراقبــة 
مــن البحريــة اإليطاليــة، وهــي خــط أنابيــب 
يضمــن  الــذي  بليبيــا  ســتريم”  “غريــن 
تزويــد البلــد األوروبــي بالغــاز، وخــط أنابيــب 
الغــاز الطبيعــي “ترانســميد” مــن الجزائــر 
عبــر تونــس إلــى جزيــرة صقليــة، ومــن ثــم 

إلــى البــر الرئيســي إليطاليــا.
أمــا الخــط الثالــث، فهــو خــط أنابيــب “تــاب” 
أوروبــا  مــن  الغــاز  تدفــق  يؤمــن  الــذي 
الشــرقية، ويمــر تحــت البحــر األدرياتيكــي، 
بالقــرب مــن قنــاة أوترانتــو، بيــن ســواحل 

وألبانيــا. بإيطاليــا  بوليــا  منطقــة 
وتتحــرك البحريــة اإليطاليــة علــى مســتوى 
ــة،  ــة التحتي ــة هــذه البني عــدة جبهــات لحماي

إذ ســيجرى اســتخدام كاســحات ألغــام مــن 
ســرب كاســحة األلغــام الســاحلي رقــم )54( 
فــي مدينــة السبيتســيا لحمايــة قــاع البحــر، 

حيــث تمــر خطــوط األنابيــب.
وتدعيًمــا للمراقبــة الموســعة مــن المقــرر 
الفرقاطــات  مــن  عــدد  اســتخدام  يتــم  أن 
وطائــرات )بــي 72( الموجــودة فــي القاعــدة 
الجويــة اإليطاليــة “ســيغونيا” فــي جزيــرة 

صقليــة.
وأكــد مســؤولون كبــار فــي إيطاليــا تعزيــز 
الرقابــة البحريــة والضوابــط علــى خطــوط 
األنابيــب التــي تنقــل الغــاز إلــى البــاد مــن 

والشــرق. الجنــوب 

“غازبــروم”  شــركة  علّقــت  ذلــك،  إلــى 
الروســية منــذ 1 أكتوبــر 2022 تســليم الغــاز 
بســبب اســتحالة  إيطاليــا،  إلــى  الطبيعــي 
توريــده عبــر النمســا، فيمــا قالــت الشــركة 
إن  لهــا:  بيــان  فــي  “إينــي”  اإليطاليــة 
إمــدادات الغــاز الروســي اليــوم إلــى “إينــي” 
“تارفيســيو” ســتكون  عبــر نقطــة دخــول 

الصفــر. عنــد 

التحقيــق فــي  ويواصــل االتحــاد األوروبــي 
ــي أنابيــب “نــورد ســتريم  كيفيــة انفجــار خطَّ
أدى  الــذي   ،2022 ســبتمبر  أواخــر  و2”   1
إلــى تســرب الغــاز فــي بحــر البلطيــق قبالــة 
ســواحل الدنمــارك والســويد، فيمــا ســجّل 

علمــاء الــزالزل انفجــارات فــي المنطقــة.

 إيطاليا تعزز املراقبة على خط
غرين سرتيم“ مع ليبيا“



العدد 13األسبوع الرابع عشر |  02 أكتوبر - 09 أكتوبر  3

محليات

اتفــق نائــب رئيــس الــوزراء و وزيــر الصحــة 
المكلــف “رمضــان أبوجنــاح” مــع الســفير 
اإليطالــي لــدى ليبيــا “جوزيبــي بوتشــينو” 
ضمــن  مريًضــا   35 مــن  أكثــر  إيفــاد  علــى 
ضمــور  مرضــى  مــن  الحرجــة  الحــاالت 
بعــد  “إيطاليــا”  فــي  للعــاج  العضــات 
إيطالــي  فريــق  قبــل  مــن  تقييمهــم 
متخصــص ســيزور ليبيــا لفلتــرة الحــاالت، 
مــا بيــن نقلهــا إلــى إيطاليــا أو تقديــم خطــة 

الداخــل. فــي  لعاجهــم 

جــاء ذلــك خــال اجتمــاع عقــد بديوان رئاســة 
الــوزراء بالعاصمــة طرابلــس أمــس األربعــاء؛ 
لبحــث كافــة المعوقــات التــي تواجــه مرضــى 
فــي  وإمكانيــة عاجهــم  العضــات  ضمــور 

الجمهوريــة اإليطاليــة.

علــى  اإليطالــي  الســفير  أكــد  جانبــه  مــن 
إيفــاد عــدد مــن األطبــاء الليبييــن  إمكانيــة 
إلــى إيطاليــا؛ الكتســاب الخبــرات فــي عــاج 
كافــة  بتقديــم  متعهــًدا  الضمــور،  مرضــى 
التســهيات لألطبــاء و المرضــى و التــي مــن 
بينهــا اســتخراج تأشــيرات الســفر المطلوبــة 

للدخــول إلــى البــاد.

ــى  ــر الصحــة المكلــف إل ــه أكــد وزي مــن جهت
فــي  تتجــه  الصحيــة  اإلمكانيــات  كل  أن 
إطــار حلحلــة ملــف عــاج مرضــى الضمــور، 
مشــيراً إلــى تقديــم إيطاليــا مليونــي دوالر 

لدعــم القطــاع الصحــي فــي ليبيــا.

وكان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء- وزيــر 
الصحــة المكلــف قــد اســتقبل يــوم الثاثــاء 
العضــات،  ضمــور  مرضــى  مــن  عــدداً 
واســتمع إلــى مطالبهــم بشــأن حقهــم فــي 
الحصــول علــى عــاج بالخــارج علــى نفقــة 
حصــول  فــي  أملــه  عــن  معربــاً  الدولــة، 
كل المرضــى علــى حقهــم الطبيعــي فــي 

الئقــة. طبيــة  خدمــات 

 الصحة تتفق مع إيطــاليا على
 إيفاد أكثر من 35 مريض ضمور
عضالت للعالج بمستشفياتها

وحــدات  “دعــم  مشــروع  الوطنيــة،  الوحــدة  بحكومــة  الصحــة  وزارة  أطلقــت 
مكافحــة العــدوى” فــي أقســام الطــوارئ و اإلســعاف بعــدد مــن المراكــز الطبيــة 

والمستشــفيات ، بالتعــاون مــع منظمتــي الصحــة العالميــة، واليونيســيف.

ويهــدف المشــروع فــي مرحلتــه األولــى إلى دعم وتأهيــل ثماني وأربعين عنصراً 
طبيًّــا وطبيًّــا مســاعًدا مــن العامليــن بأقســام و وحــدات مكافحــة العــدوى داخــل 
ثمانــي مرافــق صحيــة بالمنطقــة الجنوبيــة، وفــق األســاليب العلميــة الصحيحــة 

لمكافحــة العدوى.

 ويســتهدف مشــروع التدريــب مركــز ســبها الطبــي، ومستشــفيات )بــراك، 
وققــم، وتراغــن، ومــرزق، وبرقــن، وغــات، وقيــرة(. 

إلــى أن مراحــل تنفيــذ مشــروع دعــم وحــدات مكافحــة العــدوى فــي  يشــار 
أقســام الطــوارئ واإلســعاف، تتضمــن دعــم وتأهيــل العناصــر الطبيــة والطبيــة 
المســاعدة فــي المراكــز الطبيــة والمستشــفيات الواقعــة بالمناطــق الغربيــة 

والشــرقية. والوســطى 

 الصحـــة تطلـــق مشــــروع دعـــــــم وحـــــدات
مكافحــــة العـــــــدوى بمستشفيــــــات بالجنـــــوب

أعلــن المركــز الوطنــي للصحــة الوطنيــة تشــكيل فريــق بيطــري للتعامــل مــع 
األخبــار المتداولــة بشــأن تعــرض الخيــول ألمــراض تنفســية تــؤدي لنفوقهــا.

وأوضــح المركــز عبــر حســابه علــى “فيســبوك” أن إدارة الخدمــات البيطريــة 
باشــرت بتشــكيل فريــق بيطــري للمــرور علــى نــوادي وإســطبات الخيــل 
والبــدء فــى برنامــج المســح والتقصــي، وذلــك لجمــع المعلومــات وســحب 

العينــات المخبريــة علــى خلفيــة الباغــات الــواردة.

إلــى حيــن التأكــد مــن  وأضــاف المركــز أنــه تــم اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة 
الوضــع الصحــي البيطــري ، مــن بينهــا الوقــف المؤقــت لمنــح أذونــات توريــد 
الخيــول، و وقــف ســباقات و تجمــع الخيــل بشــكل مؤقــت ، وذلــك إلــى حيــن 
تبّيــن الوضــع الوبائــي وإنهــاء الفريــق البيطــرى لعملــه وتقييــم الوضــع الصحــي 

ــة. ــة الخيلي لفصلي

وأهــاب المركــز بالبياطــرة المشــرفين علــى النــوادي واإلســطبات والعيــادات 
المتخصصــة فــى عــاج الخيــول ومربــى ومالكــي الخيــل، ضــرورة التواصــل 

واإلبــاغ عــن أي حــاالت تظهــر عليهــا أعــراض مرضيــة معديــة أو وبائيــة.

مركـز الصحـة الحيوانيـة يبحـث أسباب نفـوق الخيـول
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افتتـــح المجلـــس البلـــدي تاجـــوراء مرفًقـــا 
تعليميًّـــا اســـتثماريًّا فـــي قطـــاع التعليـــم، 

عبـــارة عـــن مـــدارس أكاديميـــة تعليميـــة.
وبحســـب المجلـــس البلـــدي تاجـــوراء عبـــر 
صفحتـــه الرســـمية علـــى فيســـبوك فـــإن 
هـــذا المشـــروع يعكـــس أهمية االســـتثمار 
و تشـــجيع المســـتثمرين إلقامـــة مشـــاريع 
كبـــرى و متوســـطة داخـــل نطـــاق بلديـــة 

تاجوراء.
كمـــا يأتـــي هـــذا االفتتـــاح وفـــق المجلس، 
المجلـــس  واهتمامـــات  متابعـــة  ضمـــن 
البلدي ببرامج االســـتثمار و المســـتثمرين 
ويحتوي المشـــروع التعليمي على فصول 
المجلـــس  وصفهـــا  تعليميـــة  مرافـــق  و 
بالمتميـــزة و النموذجيـــة، ستســـاهم فـــي 
تطويـــر العمليـــة التعليميـــة داخـــل بلديـــة 

تاجـــوراء.

 افتتاح مرفق تعليمي
 اســــتثماري كبري

ببلدية تاجوراء

عقـــدت إدارة شـــؤون المرور والتراخيص بـــوزارة الداخلية في حكومـــة الوحدة الوطنية 
اجتماعـــاً، اليـــوم الســـبت، لمناقشـــة وضـــع الدوريـــات داخـــل العاصمـــة طرابلس وحل 

االختناقـــات المرورية.

وتنـــاول االجتمـــاع مشـــاكل االختنـــاق المـــروي وكيفيـــة وضـــع الحلول للمشـــاكل التي 
تواجـــه ســـير العمـــل بما يضمن تســـهيل حركة الســـير بالطرق العامة داخـــل المدينة.

وكانـــت مديريـــة أمـــن طرابلـــس، ضبطـــت أكثـــر مـــن 450 مخالفـــة مروريـــة وحجـــزت 
227 مركبـــة آليـــة تتجـــول دون لوحـــات معدنيـــة داخل بلديـــة حي األندلـــس، بعد جولة 
شـــملت جزيـــرة الـــدرن، وجزيـــرة حـــي األندلس، وطريـــق حـــي األندلس، وجزيـــرة باب 

العزيزيـــة، واإلشـــارة الضوئيـــة التضامـــن، واإلشـــارة الضوئيـــة الصاالت.

كمـــا أشـــارت المديريـــة إلـــى أن أكثـــر مـــن 40 شـــرطياً تابعين لقســـم مرور أبوســـليم 
خرجـــوا باتجـــاه الحـــدود اإلداريـــة، للتعـــاون مع قســـم مرور حـــي األندلس عقـــب نجاح 
القســـم برئاســـة المقـــدم محمـــد يحيى في الحـــد من ظاهرة الســـيارات التـــي تتجول 
دون لوحـــات معدنيـــة وغير مكتملة اإلجـــراءات القانونية داخل أبو ســـليم، وفق البيان.

اســـتعرض رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة “عبدالحميـــد الدبيبـــة” مـــع 
وزيـــر اإلســـكان والتعميـــر “أبوبكـــر الغـــاوي” مشـــروعات الصـــرف الصحـــي 

واالســـتعدادات لفصـــل الشـــتاء.
جـــاء ذلـــك في اجتمـــاع عقد األحـــد، بحضور رئيـــس جهاز تنفيذ مشـــروعات 
اإلســـكان والمرافـــق، ومديـــر شـــركة المياه والصـــرف الصحي ومدير شـــركة 

الخدمات العامـــة طرابلس.
 وأكد المشـــاركين في االجتماع أن أغلب شـــبكات الصرف الصحي متهالكة، 
ويصـــل عمرها إلى 50 عاًما، وأشـــاروا إلى الســـرقات والتعديات المســـتمرة 
التـــي تتعـــرض لهـــا األغطيـــة الخاصة بغـــرف التفتيش التي بلـــغ عددها 700 

غطـــاء بالطريق الســـريع في طرابلس.
رئيســـية  معالجـــات  لوضـــع  آنّيـــة  وضـــع خطـــة  علـــى  المجتمعـــون  اتفـــق 
للمختنقـــات األساســـية فـــي كافة المـــدن، من خال دعم الشـــركة و فروعها 
بالبلديـــات و نقـــل تبعيتهـــا ،و تنفيـــذ عـــدد من المشـــروعات األساســـية في 
مجـــال الصـــرف الصحـــي فـــي عـــدد من المـــدن التـــي يوجـــد بهـــا مختنقات 

كبيـــرة، وفـــق التقاريـــر الفنية.

 اجتماع أمني لحل أزمة
االختناق املروري يف طرابلس

 الدبيبة يتابع مشروعات الصرف
الصحي واالستعدادات لفصل الشتاء

الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  أصـــدر 
“عبدالحميـــد الدبيبـــة” قـــرارًا األحـــد، يقضي 
بتســـمية آمـــر جهاز األمن العـــام والتمركزات 
ـــا  وكيـــًا عامًّ “عمـــاد الطرابلســـي”  األمنيـــة 

لـــوزارة الداخليـــة.
و ســـبق و أن تولّى “الطرابلسي” إلى جانب 
والتمركـــزات  العـــام  األمـــن  جهـــاز  رئاســـته 
جهـــاز  رئيـــس  نائـــب  منصـــب  األمنيـــة، 
.2020 ديســـمبر  فـــي  العامـــة  المخابـــرات 

لـــوزارة  وكيـــل  رابـــع  “الطرابلســـي”  ويعـــّد 
“محمـــود  اللـــواء  يتولـــى  حيـــث  الداخليـــة، 
العامـــة  الشـــؤون  وكيـــل  منصـــب  ســـعيد: 
وكيـــل  األميـــن”  “بشـــير  واللـــواء  بالـــوزارة، 
شـــؤون المديريـــات، والنقيـــب “فرج قعيم” 

الـــوزارة للشـــؤون األمنيـــة. وكيـــل 

تسمية عماد الطرابلسي
وكياًل عامًّا لوزارة الداخلية 
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شـهدت أسـعار النفط تراجعاً بنحو %5 بتعامات جلسـة الجمعة 
23من سـبتمبر  إلى أدنى مسـتوى في 8 أشـهر.

وتراجعـت العقـود اآلجلـة لخـام برنـت 4.31 دوالر أو %4.8 لتبلـغ 
%6 خـال  86.15 دوالر للبرميـل، منخفضـة بنحـو  عنـد التسـوية 

األسـبوع.

4.75 دوالر، أو  و تراجـع خـام غـرب تكسـاس الوسـيط األميركـي 
 7% حوالـي  بانخفـاض  التسـوية،  عنـد  دوالر   78.74 إلـى   ،5.7%

األسـبوع. خـال 

و مـع وصـول الـدوالر إلـى أعلـى مسـتوى لـه منـذ أكثـر مـن عقدين 
تتزايـد المخـاوف مـن أن يدفـع ارتفـاع أسـعار الفائـدة االقتصـادات 

الكبـرى إلـى الركـود، وهـو مـا يقلـل الطلـب علـى النفط.

و يعـد هـذا االنخفـاض هـو رابـع انخفـاض أسـبوعي علـى التوالـي 
لـكا الخاميـن القياسـيين، وهـي المـرة األولـى التـي يحـدث فيهـا 

هـذا منـذ ديسـمبر.

تراجـــــــع أسعـــــــار النفـــــط إىل أدنــــى 
مستــــــــــوى له منـــــــــذ 8 أشهــــر

كشـف موقـع “غلوبـال فايـر بـاور” األمريكـي أن ليبيـا احتلـت المرتبـة )53( عالميًّـا مـن أصـل )142( دولـة فـي 
مؤشـر اإلنفـاق العسـكري، والـذي ُقـدر بــ 3 مليـارات و475 مليـون دوالر لسـنة 2022.

وأضـاف الموقـع المتخصـص فـي تصنيـف القـوات العسـكرية، أن هنـاك مؤشـرات ضعيفة جـدًّا احتلت فيها ليبيا 
المرتبـة )140( مـن أصـل )142(، وهـي طائـرات المهـام الخاصـة واحتياطي القوى العاملة العسـكرية والقوة شـبه 

العسـكرية وأسـطول حاملة طائرات الهليكوبتر والغواصات.

بـاور” أن ليبيـا احتلـت مراتـب متقدمـة فـي مؤشـرات أخـرى منهـا حاملـة الصواريـخ،  وأوضـح “غلوبـال فايـر 
واحتياطيـات النفـط المؤكـدة، والديـون الخارجيـة، وأسـطول الفرقاطـات والمركبات ذاتية الدفـع، وإنتاج البترول، 

والموانـئ الرئيسـية والمحطـات التجاريـة.

كمـا كشـف الموقـع األمريكـي أن ليبيـا تمتلـك )100( دبابـة و)2275( مدرعـة و)183( مركبـة ذاتيـة الدفـع و)450( 
واحـدة( مـع غيـاب حاملـة  و)فرقاطـة  )7( سـفن حربيـة فقـط فـي البـاد  حاملـة صواريـخ، موضحًـا أن هنـاك 

والغواصـات الطائـرات 

ليبيـــــا تحتـــــل املرتبــــــة 53 عاملّيـــــًا 
مــــــن حيث اإلنفـــاق العسكــري
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افتتـح وزيـر االقتصـاد والتجـارة فـي حكومـة الوحـدة محمـد الحويـج الخميـس 29 
مـن سـبتمبر  المقـر الجديـد لمراقبـة اقتصـاد جنـزور.

وحضـر حفـل االفتتـاح مراقـب مراقبـة اقتصـاد جنـزور خالـد العريفـي، ورئيـس 
مصلحـة السـجل التجـاري العـام محمـد بـن كتيـر، ومديـري اإلدارات والمكاتـب 

بالـوزارة وعـدد مـن أهالـي جنـزور.

علـى سـعي  االفتتـاح،  علـى هامـش  بالحضـور  اجتماعـه  خـال  الحويـج  وأكـد 
الـوزارة لخلـق واجهـة اقتصاديـة تنافسـية تزيـد مـن معـدالت نمـو القطـاع وحركة 

والصناعـة. التجـارة 

وناقـش المجتمعـون بعـض التوصيـات التـي تخـص تجديـد المقـر وآليـة العمـل 
على نحو أكثر فاعلية لتحسـين الهيكلية الجذرية لألنشـطة االقتصادية الوطنية 
فـي المراقبـة، وذلـك لتحقيـق نقلـة نوعيـة للتنميـة االقتصاديـة واالسـتفادة مـن 

المشـروعات التنمويـة ببلديـة جنـزور.

الحويج يفتتح املقر الجديد ملراقبة اقتصاد جنزور

االقتصـاد  خبـراء  مـن  عديـد  اسـتبعد 
الذهـب  أسـعار  ارتفـاع  عـودة  احتماليـة 
عـن  تقريبًـا   20٪ بنسـبة  انخفاضـه  عقـب 
الـذي  األمـر   ، مـارس  فـي  األخيـرة  ذروتـه 
وضـع الذهـب علـى أعتـاب سـوق هابطـة.

فـي  السـلع  اسـتراتيجية  رئيـس  قـال  و 
يملـك  “ال  باترسـون  وارن  لـي   )ING(
االحتفـاظ  فـي  كبيـرة  رغبـة  المسـتثمرون 

الحاليـة.” البيئـة  فـي  بالذهـب 

يكـون  عندمـا  انتعاشـاً  الذهـب  يشـهد  إذ 
مـادي  اسـتثمار  ألنـه  مرتفًعـا،  التضخـم 
للقيمـة.  مخـزن  بمثابـة  يكـون  أن  يمكـن 

و عقب قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي 
اإلجـراء  هـذا  دفـع  الفائـدة  أسـعار  برفـع 
الـدوالر األمريكـي إلى أعلى مسـتوى جديد 
لـه خـال عقديـن مـن الزمـن، فقـد ارتفـع 

العمـات  مـن  سـلة  مقابـل   16٪ بنسـبة 
الرئيسـية هـذا العـام حتـى اآلن.

بالـدوالر فـإن  و ألن المعامـات تتـم عـادًة 
الـذي  األمـر  األقـوى  العملـة  يجعلـه  ذلـك 
المسـتثمرين  شـراء  جعـل  إلـى  يـؤدي 
أكثـر  الثمينـة  المعـادن  لتلـك  األجانـب 
الطلـب،  مـن  ذلـك  يقلـل  وقـد  تكلفـة، 
األسـعار. انخفـاض  إلـى  يـؤدي  وبالتالـي 

وبحسـب الخبـراء فـإن تنافـس الذهـب مـع 
السـندات الحكوميـة كاسـتثمار آمـن والتـي 
قفـزت عائداتهـا مؤخـرًا األمـر الـذي مكّـن 

عوائـد  علـى  الحصـول  مـن  المسـتثمرين 
الذهـب  جعـل  ممـا  األخيـرة  علـى  أفضـل 

يبـدو أقـل جاذبيـة بكثيـر.

بنـك االحتياطـي الفيدرالـي  إعـان  بعـد  و 
بنـك  دفـع  و  الفائـدة،  سـعر  رفـع  عـن 
المملكـة  فـي  الفائـدة  أسـعار  إنجلتـرا 
المتحـدة إلـى أعلـى مسـتوى لهـا منـذ عـام 
2008، باإلضافـة إلـى رتفاعهـا فـي كل مـن 
والنرويـج،  السـويد وإندونيسـيا، وفيتنـام، 
وسويسـرا ، فإنـه مـن غيـر المرجـح أن يبـدأ 
القريـب  المـدى  فـي  العـودة  فـي  الذهـب 

لارتفـاع

خبـــراء يستبعـدون احتمالية 
عودة أسعار الذهب لالرتفاع 
فـــــي الوقــــــــت القـــريب

تحصـل المصـرف التجـاري الوطنـي علـى جائـزة أفضـل مصـرف فـي ليبيـا مـن حيـث 
تقديـم الخدمـات لألفـراد فـي عـام 2022. 

وتـم منـح المصـرف هـذه الجائـزة مـن قبـل االتحـاد الدولـي للمصرفييـن العـرب، وذلـك 
خـال المؤتمـر الـذي نظمـه االتحـاد الـدول فـي العاصمـة التركيـة إسـطنبول.

ويعـّد المصـرف أحـد أكبـر المصـارف فـي البـاد، وتقـع إدارتـه فـي مدينـة البيضـاء ولـه 
العديـد مـن الفـروع فـي شـرق البـاد وغربهـا وجنوبهـا.

املصــرف التجاري يفـوز بجائزة أفضـــل مصرف يف ليبيا
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توفـي يـوم األربعـاء 28 سـبتمبر 2022، الفنـان الليبـي عبـدهللا 
الشـاوش، أحـد أبـرز نجـوم الكوميديـا فـي ليبيـا، عـن عمر ناهز 

71 عاًما.

مـن  أكثـر   ،1951 فـي سـنة  المولـود  الشـاوش  رصيـد  وفـي 
80 عمـاً مسـرحياً، وقـد بـدأ مسـيرته مـع المسـرح منـذ عـام 
1968، مـن خـال مسـرحيتي تـراب النصـر ووكالـة النائميـن.

الرمضانيـة  األعمـال  مـن  عـدد  خـال  مـن  الشـاوش  وتمّيـز 
المنوعـة، مـن أشـهرها “طبايـخ وقتيلـه”، وشـكّل مـع الفنـان 
القـرن  بـرز خـال سـبعينيات  البوزيـدي ثنائيـاً  الراحـل علـي 

الماضـي.

“وشـاء القـدر”، كمـا  كمـا قـّدم مسلسـات دراميـة، أبرزهـا 
قـّدم عـدداً مـن البرامـج التلفزيونيـة واإلذاعيـة، وشـارك فـي 
اثنيـن مـن أبـرز األفـام الليبيـة وهمـا “العـارض” و “عندمـا 

القـدر”. يقسـو 

وفاة املمثل الليبي 
عبداهلل الشاوش 
عن عمر 71 عاًما

شـاركت وزيـرة الثقافـة و التنميـة “مبروكـة توغـي” فـي أعمال 
المؤتمـر العالمـي للسياسـات الثقافيـة والتنميـة المسـتدامة 
الـذي انطلـق فـي “المكسـيك”، الـذي انطلـق يوم 28 سـبتمبر 

.2022

فـي  والمهنييـن  للثقافـة  وزيـرًا   160 المؤتمـر  فـي  وُيشـارك 
مجـال الثقافـة، وسـيضعون مًعـا خارطـة طريـق للسياسـات 

العالميـة. الثقافيـة 

إعـادة التأكيـد علـى االلتـزام العالمـي  إلـى  و يسـعى المؤتمـر 
تجـاه التحديـات المعاصـرة التي تشـهدها المجتمعات متعددة 

الثقافـات، وبلـورة رؤيـة استشـرافية للسياسـات الثقافيـة.

و خـال أعمـال المؤتمـر العالمـي، ألقـت “توغـي” كلمـة أكـدت 
و التنميـة المعرفيـة فـي ليبيـا تعتبـر  وزارة الثقافـة  فيهـا أن 
يشـهد  وقـت  فـي  ومفيـًدا  ـا  هامًّ ثقافيًّـا  المؤتمـر حدثـاً  هـذا 
بـه ليبيـا  فيـه العالـم االضطرابـات فـي كل مـكان، ومـا مـرت 

وأفريقيـا مـن تحديـات. العربيـة  والمنطقـة 

وأشـارت وزيـرة الثقافـة إلـى أن ليبيـا اليوم تشـهد حراكًا ثقافيًّا 
إقليميًّـا  الثقافيـة  العامـة  العاقـات  وخارجيًّـا؛ ألهميـة  داخليًّـا 
وعالميًّـا، و تمنـت أن تعطيـه منظمـة “اليونيسـكو” االهتمـام.

وزيرة الثقافة ُتشارك يف املؤتمر 
العاملي للسياسات الثقافية باملكسيك

استعرضت اللجنة العلمية لتسجيل التراث المحلي، نموذج آلية 
تسـجيل المعالـم ونتائجهـا األوليـة، بحضـور رئيـس مجلـس إدارة 

جهـاز المدينـة القديمـة طرابلـس ومديـري اإلدارات والمكاتب. 

 ،2022 29 سـبتمبر  يـوم الخميـس  وافتتـح العـرض الـذي جـرى 
بكلمـة ألقتهـا الباحثـة التاريخيـة “نعيمـة القطـوس” شـرحت مـن 
خالهـا مهـام اللجنـة وآليـة تسـجيل المعالـم التاريخيـة فـي سـجل 

التـراث المحلـي.

“مفيـدة عفـان”  التاريخيـة  الباحثـة  اللجنـة  كمـا أوضحـت عضـو 
خـال العـرض كيـف تـم تسـجيل كنيسـة السـيدة مريـم، وحمـام 

درغـوث، كنمـوذج سـُيتبع الحًقـا مـع بقيـة المعالـم.

وفـي ختـام العـرض، تـم توضيـح طريقـة عمـل النمـوذج واآلليـة 
المتبعـة للجنـة مـن عضـو اللجنـة  المهندسـة “وفـاء رحيـل”.

ُيذكر أن مدينة طرابلس القديمة مؤخرًا عمليات صيانة و ترميم 
شـملت مباٍن وشوارع عدة.

لجنة تسجيل الرتاث املحلي تستعرض 
آلية تسجيل معالم مدينة طرابلس القديمة 

الباسـط  “عبـد  المسـرح  لشـؤون  الثقافـة  وزارة  وكيـل  بحـث 
أبوقنـدة” مـع وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمـي “عمـران 
القيـب” أوجـه التعـاون فـي مجـال الفنون والنشـاط المسـرحي 

الجامعـي.
وزارة التعليـم العالـي  بمقـر  وتنـاول الجانبـان خـال لقائهمـا 
تفعيـل  آليـة   ،2022 سـبتمبر   29 الخميـس  يـوم  بطرابلـس 
الثقافيـة  للحركـة  مهـم  كرافـد  وتطويـره  الجامعـي  المسـرح 

الليبيـة. والفنيـة 
كمـا تطـرق اللقـاء إلـى العمـل علـى التوعيـة بأهميـة المسـرح 
الجامعي، وتقديم مسرحيات تحمل رسالة توعوية وتثقيفية.

الثقافــة والتعليــم العـــالي تبحثـــان آلية 
تفعيـــــــل املســـــــرح الجامـــــعي
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فـي  جديـًدا  فيروًسـا  علمـاء  اكتشـف 
الخفافيـش الروسـية يسـتدعي بـذل جهـد 
عاجـل فـي تطويـر لقـاح يصـّده، وإال فإنهـم 
يحـذرون مـن أن وبـاًء آخـر قـد ينجـم عـن 
هـذا الفيـروس الحيوانـي الـذي يمكـن أن 
فـي  ذلـك  جـاء  حيـث  البشـر،  إلـى  ينتقـل 
“بلـوس  بمحلـة  نُشـرت  حديثـة  دراسـة 
باثوجينـز” وسـلط موقـع “سـاينس ألـرت” 

عليهـا. الضـوء 

“سـارس  كورونـا  فيـروس  غـرار  وعلـى 
كـوف2-” فـإن فيـروس الجهـاز التنفسـي 
الجديـد الـذي تم اكتشـافه بيـن الخفافيش 
“خوسـتا2-”  باسـم  ويعـرف   - الروسـية 
مغطـى أيًضـا ببروتينـات مدببـة يمكـن أن 
تصيـب الخايـا البشـرية باسـتخدام نفـس 

المداخـل.

مقاومتـه  فهـو  إشـكالية  األكثـر  األمـر  أمـا 
الواضحـة لألجسـام المضـادة التـي تنتجهـا 
لقاحـات كورونـا الموجـودة، أي أنـه ال يمكن 
الجديـد  التنفسـي  الفيـروس  هـذا  تحييـد 

الحاليـة. واللقاحـات  باألدويـة 

تـم  التـي  المضـادة  األجسـام  أن  ُيذكـر 
تطويرهـا مـن متغيـر أوميكـرون لـم تكـن 
الجديـد،  الخفافيـش  فعالـة ضـد فيـروس 
علـى الرغـم مـن أن كا منهمـا ينتمـي إلـى 
التنفسـية  التاجيـة  الفيروسـات  مجموعـة 
فيروسـات  باسـم  المعروفـة  الحـادة 

“السـاربيك”.

التـي  “النتائـج  الدراسـة:  معـّدو  وقـال 
إلـى  الملحـة  الحاجـة  تبـرز  إليهـا  توصلنـا 
ذات  جديـدة  لقاحـات  تطويـر  مواصلـة 
السـاربيك”. لفيروسـات  أوسـع  حمايـة 

علـى  روسـيا  فـي  الباحثـون  عثـر  وعندمـا 
مـع  مـرة  ألول   ”-2 “خوسـتا  فيـروس 
1” عـام   – فيـروس خفـاش آخـر “خوسـتا 
يكـن أيّ منهمـا خطيـرًا بشـكل  2020 لـم 
بفيـروس  مرتبطيـن  يكونـا  ولـم  خـاص، 
كورونـا “سـارس كـوف2-” بشـكل وثيـق، 
فهمـا  ينحـدران مـن سـالة مميـزة تفتقـر 
إلـى بعـض الجينـات التـي اعتقـد الباحثـون 

المناعـة  جهـاز  لمقاومـة  ضروريـة  أنهـا 
البشـري.

حـّدد  الدقيـق  الفحـص  وبعـد  ذلـك،  ومـع 
فـي  المقلقـة  السـمات  بعـض  الخبـراء 
فيـروس “خوسـتا2-”، إذ اكتشـفوا قدرتـه 
علـى إصابـة خايـا الكبـد البشـرية بنفـس 
“سـارس كـوف- طريقـة فيـروس كورونـا 
لألجسـام  كاملـة  مقاومـة  أظهـر  كمـا   ،”2
كورونـا  لقاحـات  تطلقهـا  التـي  المضـادة 

الحاليـة.

وتـم العثـور علـى “خوسـتا2-” فـي حديقـة 
نـوع  بيـن  روسـيا  فـي  الوطنيـة  سوتشـي 
يسـمى خفافيـش حـدوة  مـن الخفافيـش 
أوروبـا  فـي  أيًضـا  الموجـود  الحصـان، 

أفريقيـا. وشـمال 

ولم يتضح بعد ما إذا كان الفيروس الذي 
يصيـب هـذه الخفافيـش يمكـن أن ينتقـل 
لكـن  الحقيقـي،  العالـم  فـي  البشـر  إلـى 
النتائـج األوليـة فـي المختبـر تشـير إلـى أن 

األمـر ممكـن.

شبيـــــه بكــــــــورونا.. 
اكتشاف فريوس جديد يمكنه 

مقاومـــــة اللقاحــــات

أشارت مذكرة لشركة “أبل” األمريكية إلى أنها ُتبطئ إنتاجها 
مـن هواتـف )آيفـون 14( علـى عكـس التوقعـات التـي أشـارت 

إلـى احتمـال زيـادة اإلقبـال علـى الهاتـف الجديد.

و طلبـت “أبـل” فـي مذكـرة أرسـلتها إلـى المورِّديـن، التراجـع 
عـن الجهـود المبذولـة لزيـادة تجميع مكوِّنـات آيفون 14، وذلك 
بعدمـا كانـت تخطـط إلنتـاج )6( ماييـن هاتـف فـي النصـف 

الثانـي مـن العـام الجـاري 2022.
ويأتـي ذلـك عكـس التوقعـات السـابقة للشـركة بزيـادة الطلـب 
علـى الهاتـف الجديـد بنسـبة تزيـد علـى )%7( مقارنـًة بالعـام 

.2021 الماضـي 
الُمَصنِّعـِة لوَحـدات  كمـا كشـفت مؤشـراُت أسـهم الشـركات 
هواتـف آيفـون، عـن تراجـع كبيـر لـم تَعهـده مـن قبـل خـال 

الفتـرة التـي ُتعقـب طـرح هواتـف آيفـون.
و ذكـرت تقاريـر دوليـة أن هنـاك عـدة أسـباب وراء هـذا التراجـع 
اقتصـادي  ركـود  حصـول  مـن  “التخـوف  منهـا  اإلنتـاج،  فـي 

عالمـي”.
تراجـع  فـي  السـر  كلمـَة  ُتعـد  الصيـن  “إن  مراقبـون  ويقـول 
وهـي  “بكيـن”  تعانـي  إذ  األخيـرة،  آيفـون  هواتـف  مبيعـات 
أكبـُر سـوق للهواتـف الذكيـة فـي العالـم، ركـوًدا اقتصاديًّـا أضـرَّ 

المحمولـة”. األجهـزة  بصانعـي 
إلـى أسـباب أخـرى وراء قلـة اإلقبـال علـى  بيانـات  كمـا تشـير 
ساسـل  واضطـراُب  التضخـم،  ارتفـاُع  منهـا  الهواتـف،  هـذه 

أوكرانيـا. أزمـة  الناجـم عـن  التوريـد 

أبــــل ترتاجــــع عن إنتـــاج آيفـــــون 14
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يواصـل المنتخـب الوطنـي لرفـع األثقـال تحقيـق النتائج المبهرة 
في بطولة أفريقيا للشـباب والناشـئين بالمغرب.

وحصـد المنتخـب الوطنـي )21( قـادة متنوعـة فـي منافسـات 
اليـوم الثانـي مـن البطولـة.

 وحقـق الربـاع الليبـي “هشـام الباعـور” )3( قائـد فضيـة فـي 
“محمـد”  الرياضـي  وأحـرز  )89( كـج شـباب،  وزن  منافسـات 
مثلهـا فـي منافسـات وزن )96( كـج شـباب، بينمـا حقـق الربـاع 
“شـاهين داوود” )3( قائـد برونزيـة فـي وزن )96( ناشـيئن.

الليبـي  الربـاع  أحـرز  اليـوم  منافسـات  مـن  وقـت سـابق  وفـي 
“محمـد الزنتانـي” )6( قائـد ذهبيـة فـي وزن )73( كـج شـباب 
و ناشـئين، فـي حيـن حقـق الرياضـي “زكريـا شـابي”)6( قائـد 
متنوعـة ، واحـدة ذهبيـة و فضيتـان وثـاث قائـد برونزيـة فـي 

وزن )81( شـباب و ناشـئين.

وكان المنتخـب الوطنـي لرفـع األثقـال قـد حـاز علـى )6( قائـد 
فـي افتتـاح بطولـة أفريقيـا للشـباب والناشـئين المقامـة فـي 

المغـرب.

وتضـم بعثـة المنتخـب الوطنـي الليبـي لرفـع األثقـال المشـاركة 
في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين، والتي انطلقت بمدينة 

الدار 

 30 ، وتسـتمر حتـى  يـوم الجمعـة الماضيـة  البيضـاء المغربيـة 
و  مدربيـن  و  إدارييـن  بيـن  مـا  فـرداً   )24( الجـاري،  سـبتمبر 

رياضييـن.

منتخب ليبيا لرفع األثقال 
يواصل نتائجه املبهرة يف املغرب

رياضة

بين السويحلي  الودية  المباراة  بهدف لهدف،  التعادل  حسم 
ونظيره الترجي التونسي في إطار المعسكر االستعدادي الذي 

يقيمه السويحلي بتونس تحضيراً للموسم الجديد.

وافتتح المحترف البرازيلي، أوتيمار، التسجيل للسويحلي في 
23، قبل أن يعدل الترجي الذي كان يلعب بملعب  الدقيقة 
 88 النادي الخاص به، عن طريق حسام دقدوق في الدقيقة 

إثر ضربة حرة مباشرة.

ووقف المدرب الوطني علي المرجيني في هذه المباراة على 
مدى استفادة الاعبين من المعسكر التونسي الذي انطلق 
على  بالمحافظة  قائمته  أتم  أن  بعد  سبتمبر،  منتصف  في 
أبرز العبيه على غرار محمد المنقوش وعبدالرحمن أبوسنينة 
للمهاجم  وضمه  أوتيمار  والبرازيلي  شنينة  علي  والحارس 
االيفواري البارز، بكاكي كريست من غريمه االتحاد المصراتي.

يذكر أن السويحلي كان قد أجرى مباراتين وديتين بمعسكره 
في مدينة سوسة قبل التحول للعاصمة تونس، تعادل في 
وفاز في الثانية  بدون أهداف،  األولى أمام الملعب التونسي 
على هال الشابة بهدفين لهدف سجلهما كريست و عبدهللا 

بن خليل.

السويحلي يتعادل مع الرتجي 
يف معسكره بتونس

األخضر يقصي االتحاد 
من كأس ليبيا لكرة القدم

حققـــت فـــرق األخضـــر والمدينـــة واألهلي 
الترشـــح  ودرانـــس  واألولمبـــي  طرابلـــس 
لربـــع نهائي كأس ليبيا للموســـم الرياضي 
نســـخته  فـــي  2022/2021م،  المنقضـــي 

رقـــم 23.
وأقصـــى األخضـــر نظيـــره االتحاد مـــن دور 

الــــ16 بعـــد تغلبـــه عليـــه بملعـــب المـــرج 
بهدفيـــن لهـــدف فـــي قمـــة لقـــاءات الدور، 
فبعـــد أن تقـــدم االتحاد في الشـــوط األول 
انتفـــض  صبـــو،  معتصـــم  قائـــده  بهـــدف 
بهدفيـــن  الثانـــي  الشـــوط  فـــي  األخضـــر 
لمصطفـــى حمـــزة وآخـــر بنيـــران صديقـــة 
مـــن مدافـــع االتحـــاد ناجـــي دراه، لينتقـــل 
لربـــع النهائـــي ويواجه درانـــس الذي حقق 
نصـــف مفاجـــأة بإقصائـــه للنصـــر بهـــدف 
المنتـــدب  مدافعـــه  بأقـــدام  جـــاء  لصفـــر 
الجديـــد محمد اشـــكربة في نهايـــة الفترة 

األولـــى.
وحقـــق األهلـــي طرابلـــس الترشـــح لربـــع 
النهائـــي بعـــد فوزه علـــى الصداقة بملعب 
إبراهيمـــا  المالـــي،  جناحـــه  بهـــدف  بنينـــا 
تانديـــا، فـــي الدقيقة 56 لينتقـــل لمواجهة 
المتأهليـــن  أول  كأن  الـــذي  أبوســـليم 
عندمـــا أقصـــى الهال فـــي فبراير الماضي 
بهدفيـــن لهـــدف، فيمـــا أفـــرزت مواجهات 

ربـــع النهائـــي مواجهـــة قويـــة بيـــن األهلي 
بعـــد  لعـــب  دون  تأهـــل  الـــذي  بنغـــازي 
الجديـــدة،  بنغـــازي  فريـــق  انســـحاب 
واألولمبـــي الـــذي قـــام بميركاتـــو صيفـــي 
ســـاخن والـــذي أقصـــى التعـــاون بهـــدف 
مهاجمـــه جهـــاد شـــلدون بملعـــب بنينـــا.

وحقـــق المدينـــة فـــوزاً ثمينـــاً علـــى االتحاد 
المصراتـــي بهـــدف لصفـــر جاء عـــن طريق 
مهاجمـــه الموريتانـــي بشـــير ســـيدي، في 
الـــذي  الســـويحلي  ليواجـــه   48 الدقيقـــة 
انتقـــل لربـــع النهائـــي بعد انســـحاب هال 

. سبها
يذكر أن لجنة المســـابقات التابعة لاتحاد 
الليبـــي لكرة القـــدم لم تحدد بعـــد مواعيد 
آخـــر  تشـــير  فيمـــا  النهائـــي،  ربـــع  الـــدور 
األخبـــار إلـــى أن بدايـــة الـــدوري ستشـــهد 
تأجيـــاً أخراً إلـــى نهاية أكتوبـــر بعد انفراج 
أزمـــة دعـــم األنديـــة بتعهـــد وزيـــر الرياضـــة 
الجويفي بمنـــح كل أندية الدوري الممتاز 
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دين وفتاوى

فتاوي

اسـتنكر مفتـي عـام ليبيـا الشـيخ “الصـادق 
الغرياني” ما يحصل من عبث في سجون 
عـن دور المسـؤولين مـن  ليبيـا، متسـائاً 
وزيـر عـدل، مـَن الظلـم  و  رئيـس حكومـة 
الواقـع علـى المسـاجين فـي سـجون الـردع 

وغيـره دون محكامـة.

برنامـج  فـي  “الصـادق”  الشـيخ  وأضـاف 
)اإلسـام والحيـاة( األربعـاء “أن المسـاجين 
بعضهـم  وأن  يتعرضـون لسـوء المعاملـة، 
أضـرب عـن الطعـام ليتخلـص مـن الحيـاة 

السـجن”. داخـل  المهينـة 

وذكـر المفتـي جميع المسـؤولين بالقذافي 
ينفعـه شـيء مـع  أنـه لـم  ومصيـره، حيـث 
كل الطغيـان الـذي قـام بـه، موجًهـا خطابًـا 
ومحـذرًا  الـردع  جهـاز  علـى  للمسـؤولين 
بمسؤوليتهم عن هؤالء السجناء أمام هللا.

و دعـا فضيلتـه رئيـس الحكومـة و النائـب 
فـي  للنظـر  العـام؛ التخـاذ خطـوات جديـة 
إخـراج  إلـى  مشـيرًا  السـجناء،  هـؤالء  أمـر 
النظـام  مـن  باإلعـدام  محكوميـن  أنـاس 
السـابق، بينما الثوار المسـجونون ال بواكي 
لهـم، داعيًـا الليبييـن للخـروج لرفـع الظلـم 

المسـاجين. هـؤالء  عـن 

المحاسـبة  ديـوان  تقريـر  يخـص  وفيمـا 
قـال فضيلتـه أنـه “تقريـر يخـرج كل عـام”، 
المعتديـن  ضبـط  متابعـة  عـن  متسـائاً 

والمفسـدين.

تطبـق  اإلفتـاء  دار  أن  الشـيخ  أكـد  كمـا 
منشـورات  إليـه  تصـل  لـم  الـذي  الترشـيد 
روح  الـدار  تطبـق  حيـث  الـوزراء،  رئاسـة 

الفسـاد. لمنـع  القانـون 

وعـن غـاء األسـعار قـال المفتـي أنـه أصبـح 
إلـى  يطـاق حتـى لمـن مرتباتهـم تصـل  ال 
5000 دينـار، متسـائًا مـا إذا قـام المصـرف 
أسـباب  لمناقشـة  عمـل  بـورش  المركـزي 
غـاء األسـعار الـذي يعانـي منـه الشـعب.

والمجلـس  الحكومـة  الشـيخ  حّمـل  و 
التـي  األسـعار  غـاء  مسـؤولية  الرئاسـي 

الشـعب. غالبيـة  منهـا  يعانـي 

املفتـي يستنكر 
العبــــث الواقع 
يف سجون ليبيا 
و يدعــــو لرفع 
الظلــــم عنهـم

“يوسـف  اإلمـام  الشـيخ  الغريانـي”  “الصـادق  الشـيخ  ليبيـا  عـام  مفتـي  نعـى 
القرضاوي” الذي وافته المنية االثنين الماضي عن عمر ناهز )96( عاًما بالعاصمة 

القطريـة الدوحـة.
و قـال الشـيخ “الصـادق” فـي برنامـج “اإلسـام والحيـاة” األربعـاء أن عمـر الشـيخ 
القرضـاوي “كان عمـرًا حافـاً بالتأليـف والدعـوة والجهـاد والعلـم النافـع والعمـل 

الصالـح فقـد كان بحـرًا ال تكـدره الـدالء”.
وأشـار فضيلتـه إلـى أن أسـلوب الشـيخ القرضـاوي فـي الكتابـة للعامـة كان سـهًا 
يتسـلل إلـى القلـوب دون عنـاء، مضيًفـا أنـه رحمـه هللا كان إذا كتـب للمجالـس 
العلميـة شـوهد تحقيًقـا علميًّـا وتدقيقـاً فقهيًّـا فـي جميـع علـوم الشـريعة، كما أنه 
كان يرتجـل فـي المجالـس العلميـة ارتجـاالً يـدل علـى سـعة علمـه وكثـرة اطاعـه.
و ذكـر مفتـي ليبيـا بسـجن الشـيخ يوسـف زمـن “عبدالناصـر” وأنـه كان صلبًـا ال 
يخـاف فـي هللا لومـة الئـم وال يخشـى صولـة الحـكام، كمـا قـال أن الشـيخ يوسـف 

“كان يعيـش لقضايـا أمتـه وال يخـاف فـي هللا لومـة الئـم”.
ونـوه المفتـي إلـى أن قضيـة “فلسـطين” كانـت قضيـة حيـاة الشـيخ القرضـاوي 
فكانـت مـن أولـى أولوياتـه،  كمـا كان يخاطـب المقاومـة الفلسـطينة بـكل شـجاعة 

ويقـول لهـم “اقتلـوا اليهـود!” ولـم يكـن أحـد يجـرؤ علـى ذلـك مثلـه.
وأضـاف الشـيخ الصـادق أنـه لّمـا قامـت الثـورات العربيـة فـي عـام 2011 لـم يهـادن 
الشـيخ يوسـف الحـكام الظلمـة، بـل وقـف مـع الشـعوب كواحـد منهـم، فكانـت 
فتـاوى الشـيخ القرضـاوي مدويـة ومزلزلـة لعـروش الحـكام المسـتبدين وداعمـة 

لثـوارات الشـعوب العربيـة.
كما أضاف الشـيخ “الغرياني” أنه لما كان القذافي يهدد ويتوعد الثوار ويصفهم 
بأبشـع األوصاف، كان الشـيخ القرضاوي ينادي بأعلى صوته بأن القذافي انتهى.

بالشـكر لدولـة قطـر علـى احتضانهـا  الصـادق  الشـيخ  وفـي ختـام حديثـه توجـه 
للشـيخ القرضـاوي وتوفيـر المـاذ اآلمـن لـه، داعيًـا لـه بالرحمـة وأن يعـوض هللا 

األمـة اإلسـامية فيـه خيـرًا.

 مفتي عام ليبيا ينعي
الشيخ يوسف القرضاوي

لهـا؟ النـاس  ودعـوة  الموائـد،  وإقامـة  النبـوي،  بالمولـد  االحتفـال  حكـم  مـا 
الجواب:

الحمد لله، والصاة والسام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. 
أما بعد:  

فـإن النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم لـم يحتفـل بمولـده، وال أحـد مـن أصحابـه، ال أبـو 
بكـر، وال عمـر، وال عثمـان، وال علـي، رضـي هللا عنهـم، وال التابعـون، وال أبـو حنيفـة، 
وال مالـك، وال الشـافعي، وال أحمـد، وال أحـد مـن أهـل القـرون الثاثـة األولـى خيـر 
القـرون، وأول مـن احتفـل بـه الفاطميـون فـي القـرن الرابـع الهجـري، قـال ابـن 
الحـاج رحمـه هللا: )ومـن جملـة مـا أحدثـوه مـن البـدع، مـع اعتقادهـم أن ذلـك مـن 
أكبـر العبـادات وأظهـر الشـعائر، مـا يفعلونـه فـي شـهر ربيع األول مـن المولد، وقد 
احتـوى علـى بـدع ومحرمـات جملـة(، والخيـر كلُّ الخيـر فـي اتبـاع السـلف، وكثيـراً 

مـا كان مالـك رحمـه هللا يتمثـل بقـول القائـل:
 وخير أمور الدين ما كان سنًة                             وشرُّ األمور المحدثات البدائع
ويصعـب تصـّور أن يكـون االحتفـال بالموالـد خيـراً، وقـد فـات أهـل القـرون الثاثـة 
األولـى جميعـاً؛ الصحابـة، والتابعـون، وأتباعهـم، وهم الهداة الخيِّرون والمجتهدون 

فـي العبـادة الحريصـون، فالتمسـك بهديهـم أوفـق، والتـزام غرزهـم أوثق، 
وهللا أعلم.

وصلّى هللا على سّيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم
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مقال

بسِم هللِا الرَّحمِن الرّحيِم
فقـدِت األمـُة اإلسـاميُة والعالـُم اإلسـاميُّ أمـِس األوَّل، رمـزًا ِمـن رموزِهـا، وَعلًَمـا ِمـن أْعاِمهـا، اإلمـاَم المجتهـَد القـدوَة الموسـوعيَّ، 
العامـَة الشـيخ يوسـَف القرضـاِويّ، عـن عمـرٍ ناهـَز القـرَن ِمـن الزمـِن، كاَن عمـرُه المديـُد حافـًا بالتأليـِف، والدعـوةِ، والجهـاِد، والعلـِم 

رُُه الـدِّاَلُء. النافـِع، والعطـاءِ الغزيـرِ، بحـرا اَل ُتكَـدِّ
إذا كتَب لِعاّمِة الُقرَّاءِ كاَن قلُمُه َسيَّااًل ورَْقراًقا، سهًا يتَسلَُّل إلى العقوِل دوَن كْلَفٍة وال َعناءٍ، وإذا كتَب البحوَث والمقاالِت للمجالِس 
ِب العلـِم، وجـدَت التدقيـَق والتحقيـَق والتوفيـَق، فـي كلِّ بـاٍب ِمـن أبـواِب العلـِم،  فـي العقيـدة وأصول الديـن، في القرآِن  العلميـِة وطـاَّ
وعلوِمـِه، فـي الحديـِث وأنواعـِه؛ روايَـٍة ودرايـٍة، فـي أصـول  الفقـِه، ومسـالك االجتهـاد، فـي الفقـه  المقـاَرن، واختـاِف العلمـاءِ، فـي 
راَفـة، فـي فقـِه النـوازِل ومسـتجدَّاِت الحيـاةِ، فـي اللغـة واألدِب والشـعرِ، _وجدتَـُه فـي  السياسـة والحكـم ، فـي االقتصـاِد اإلسـاميِّ والصِّ

ـُل علْيـه. ـُص فـي كلِّ بـاٍب ِمـن هـذهِ األبـواب، ال المتطفِّ ُه المتخصِّ ذلـك كلـه ابـن بجدتهـا ، وكأنّـَ
وفـي المجامـِع الفقهيـِة والنـدواِت العلميـِة، التـي كاَن يشـارُِك فيهـا، كاَن يأتِـي بمـا لـْم تـأِت بـِه األوائـُل، فهـو فـي ذلـَك كَمـا كاَن يصـُف 
اهـُر الـزَّاويّ رحمـه هللا، البحـث الـذي قّدمـه الشـيُخ محمـد أبـو زهـرة لمؤتمـر حضـره معـه، وصفـه لنـا بقولـه: كلُّ  لنـا شـيخُنا الشـيُخ الطَّ
ـا قبلَـه، وعـن الـذي يأتِـي بعـَده، وكذلك كاَن الشـيُخ يوسـف رحمه هللا، الذي  يـِد فـي جـوِف الِفـرَا، أي: بحُثـُه فـي المؤتمـر ُيغنِـي عمَّ الصَّ

كاَن يزيـُد علـى ذلـك أنـُه يرتجـُل مشـاركاتِِه ارتجـااًل.
كان الشـيُخ يوسـف يعيُش قضيَة أمتِه؛ حاضرَها ومسـتقبلَها، يحمُل هموَمَها ِمن أقصاها إلى أقصاها، كان عابرًا للقاراِت، كلُّ باِد 
ـَل فـي سـبيِل ذلـَك األَذى الّشـديَد، والّسـجَن والتهجيـَر، فُسـِجَن وهـَو َطالـٌب، فـي أواِخـرِ األربعينيـاِت ِمـن القـرِن  اإلسـاِم بـاُدُه، وتحمَّ
، ال ُترِهبُُه َصولُة الحكاِم،  الماضي، وُسـجَن طويًا في أياِم جمال عبد الناصر، ولكنُّه كاَن في صابتِِه في الحقِّ وثباتِِه عليِه، جبًَا أََشـمَّ
ـُل  واَل سـفاهُة األقـزاِم، يتمثَّـُل فـي ذلـَك قـوَل هللِا تعالَـى: )خُـِذ اْلَعْفـَو َوأُْمـْر بِاْلُعـْرِف َوأَْعـرِْض َعـِن اْلجَاِهلِيـَن(، كاَن يقـوُل الحـقَّ ويتحمَّ
يَن، الذيـَن قاَمـْت عليهـُم الّثـوراُت، فـي تونـَس وليبيـا ومصـَر  تبعاتِـِه، واَل يخَشـى فيـِه لوَمـَة اَلئـٍم، ولذلـَك لـِم ُيهـاِدِن الحـكاَم المسـتبدِّ
يـًة،  وسـوريا واليمـِن، عـام 2011م، وكانـْت فتـاواُه الموجهـُة لهـذهِ الشـعوِب المنتفضـِة، فـي قتـاِل الطغـاةِ واإلطاحـِة بهـْم واضحَـًة مدوِّ
غـاة، وكان لـه خـروٌج شـبه  وكاَن يـردُّ علـى المخذِّليـَن وعلمـاءِ السـاطيِن، الذيـن يحرِّمـوَن الخـروَج فـي المظاهـراِت المنتفضـة علـى الطُّ
لََمـة ونُُظـم  االسـتِْبداد ، وقـْد حَِظيـِت الثـورُة  يومـيٍّ علـى قنـاةِ الجزيـرةِ فـي ذلـَك الوقـِت؛ لرفـِع معنويـاِت المتظاهريـَن الُمسـِقطيَن للظَّ
الليبيـُة بعنايتِـِه وتوجيَهاتِـِه، كَمـا حَِظيـْت غيرُهـا ِمـَن الثـوراِت العربّيـِة، وكاَن لِصدِقـِه عنَدمـا يتكلـُم علـى كلِّ ثـورةٍ ِمـن هـذهِ الثـوراِت، 
يشـعُر أهلَُها كأنّه ينتِمي إليِهم، وَواحدٌ منهْم، فيحبُّونَه، ويترُك إحساسـا ألهل كل بلد أنّه مع الليبيِّيَن ليبيّ، ومَع السـوريِّيَن ُسـورِيّ، 

ومـع اليمنيِّيـَن يَمنـيّ، وهكـَذا.
وعندمـا كاَن القّذافـي فـي أْوِج شراَسـتِِه وطغيانِـِه، ويخاطـُب الثـّواَر بالجُـرذاِن، وأنـُه سـياِحُقهم دارًا دارًا، وزنقـًة زنقـًة، والخْطـُب جَلَـٌل 
ِة عددِهـم وعدَّتهـم، فـي تلـَك األيـاِم العصيبـِة والحناجـُر قـد بلغـت القلـوب ، كاَن الشـيُخ يوسـُف رحمـُه  علـى الثـوارِ والمجاهديـَن، لقلّـَ
هللُا يخـرُج كّل ليلـٍة علـى قنـاةِ الجزيـرةِ، يخاطـُب الليبّييـَن خطابـا آخـر غيـر الواجـف والمترّدد، ُيقِسـُم فيـه أّن الليبيين منتصروَن، وليَس 
لـه مصـدرٌ فـي ذلـَك الَقَسـِم ِسـَوى ثقتِـِه  باللـِه، ووعـدِهِ بنْصـرِ المظلوِميـَن، وكاَن يقـوُل لهـم رافًعـا لمعنوياتِهـم، التـي قـْد تنـاُل منهـا 
تهديـداُت القذافـي الشرسـُة: )القذاِفـي انتََهـى، انتََهـى الَقّذافـي، اقتلُـوه(، فكانـْت هـذه الكلمـاُت التـي يسـمعونَها ِمـن الشـيِخ يوسـف 
القرضـاويّ، بلَسـًما ترفـُع المعنويـات وتعمـل مـا ال تعملـه الطائـرات والدبابـات ، فتمحُـو أثـَر تهديـداِت القذاِفـي فـي الصبـاِح، ومعاركـِه 
ـا كَمـا ُيقاُل: رجُـٌل كَأَْلٍف،  ارِيَـة معهـم، فكانـْت كلماُتـُه ينتظرونَهـا كلَّ ليلـٍة، وكأنَّهـا تمدُُّهـم بالجيـوِش الجَـرَّارةِ، والعـدَّةِ والَعتَـاِد، وحقًّ الضَّ

َوأَْلـٌف كَأُّف، فـكاَن الشـيخ يوسـُف لهـم رجـًا كألـٍف.
أّمـا عـن قضيـِة فلسـطين، فكانَـت منـه فـي القلـِب، وعلـى رأِس أولوّياتِـِه، كاَن ينـاِدي بأعلَـى صوتِـِه علـى منبـرِه، وفـي براِمِجـِه ولقاءاتِـِه، 
يخاطـُب المقاومـَة، وكلَّ َمـن يعنيـِه األمـُر: )اقُتلُـوا اليهـوَد، اقتلُـوا اليهـوَد(، ومـا كاَن أحـدٌ غيـرُُه يجـرَأُ أْن يقـوَل ذلـَك فـي اإلعـاِم، ولذلـَك 
تسـلََّط عليـه الصهاينـُة وذيولُُهـم ِمـن بعـض حـكاِم العـرِب، فوضُعـوُه علـى قائَِمـِة اإلرهـاِب، ومنُعـوُه علـى األقـلِّ فـي الخْمـس عشـرَة 
سـنًة األخيـرةِ، ِمـن ُدخـوِل أمرِيـكَا والـدوِل األوربيـِة، ولـم يعبَـأْ بهـم، ومـا زاَدُه ذلـَك إالَّ إْصـرَارًا وتصميًمـا، علـى الُمِضـيِّ فـي الجهـاد وعلـى  

مواِقِفـِه الشـجاعِة الثابتـِة.
بـارََك هللُا فـي دولـِة قطـَر الشـقيقِة، التـي اسـتضاَفْتُه وعـاش فيهـا أكثَـَر ِسـنِيِّ ُعمـرِه ُمَعـّززا مكرّمـا، فوجـد فيهـا الَمـَاَذ واألمـَن، والمنبَـَر 

الحـرَّ، الـذي نشـَر ِمـن خالِـِه دعوتَـُه فـي العالميَن.
يقيـَن والشـهداءِ والصالحيـَن، وعوََّضنَـا هللُا وعـوَض أهلَـُه  رحـَم هللُا الشـيَخ يوسـَف، وأسـكنَُه الفـردوَس األعلَـى، مـع النبييـَن والصدِّ

ا إِلَيـِه رَاِجُعـوَن. ا لِلـِه َوإِنّـَ وتاميـَذُه وأحبتَـُه والمسـلميَن فيـِه خيـرًا، َوإِنّـَ
 

)المقاالت المنشورة التعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي كاتبها(

 فقيــــــد األمــــــــة
 الشيخ يوسف القرضاوي

بقلم مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني 
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