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العــــــــــــدد

سياسة

كشــفت مصــادر ليبيــة خاصــة لِموقــع الجزيــرة نــت عــن تشــكيل حكومــة ثالثــة 
تحــل مــكان حكومتــي الوحــدة الوطنيــة برئاســة “عبــد الحميــد الدبيبــة” و الموازيــة 
برائســة “فتحــي باشــاغا” ، خــال األســابيع القليلــة القادمــة بعــد اتفــاق كل مــن 

مجلســي النــواب واألعلــى للدولــة فــي ليبيــا علــى تشــكيلها.

و أكــدت المصــادر الخاصــة مــن المجلســين لِلجزيــرة نــت تلــك األنبــاء، موضحــة 
أن الجســمين التشــريعيين دخــا فعــا فــي مفاوضــات حــول تقاســم المناصــب 
بيــن  مكثفــة  مشــاورات  و  اتصــاالت  بعــد  المقترحــة،  الحكومــة  فــي  الســيادية 
رئيــس مجلــس النــواب “عقيلــة صالــح”، و رئيــس المجلــس األعلــى للدولــة “خالــد 
المشــري”، اللذيــِن لــم ُيخفيــا امتعاضهمــا مــن اســتمرار “الدبيبــة” فــي رئاســة 

الحكومــة.

و رجّحــت المصــادر ذاتهــا أن االتفــاق ســيفضي إلــى تشــكيل حكومــة جديــدة مكونــة 
مــن 18 وزيــرًا، وتســمية شــاغلي المناصــب الســيادية بعــد االتفــاق عليهــا بيــن 
“عقيلــة و المشــري” خــال أســابيع مــن المفاوضــات، فــي حيــن ُيتوّقــع أن يكــون 
“فتحــي باشــاغا” جــزءًا مــن االتفــاق بتولّيــه إحــدى الــوزارات التــي ســتكون غالبًــا 
وزارة الدفــاع. و قالــت المصــادر الخاصــة “إن هــذه الخطــوة تحظــى بدعــم إقليمــي 
و دولــي، وهــو األمــر الــذي يخالفــه المحلــل السياســي عبــد الســام الراجحــي الــذي 
توقــع “أن تلقــى الحكومــة الجديــدة مصيــر حكومــة باشــاغا”، فــي ظــل غيــاب حــوار 

شــامل يضــم كل األطــراف المتصارعــة”.

مصادر من داخل املجلسني:  تشكيل الحكومة الجديدة
 سيكون خالل األسابيع القليلة وباشاغا أحد وزرائها

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
17 نوفمبر، عن  الحميد الدبيبة الخميس 
وزير الخارجية اليوناني  رفضهم تصرفات 
“نيكوس ديندياس” تجاه ليبيا وسيادتها.

وزيرة  مع  عقده  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
لمتابعة حادثة  المنقوش  نجاء  الخارجية 
النزول من طائرته  اليوناني  الوزير  رفض 

حين هبطت في العاصمة طرابلس. 

المتبادل  االحترام  أن  الدبيبة  أكد  كما 
دولة  مع  الدبلوماسية  العاقة  أساس 
بهذه  يسمح  لن  أنه  مضيفاً  اليونان 
التصرفات تجاه دولة ليبيا وسيادتها، وفق 

المكتب اإلعامي لرئيس الحكومة.

نجاء  الخارجية  وزيرة  أكدت  جانبها  من 

به  قام  ما  أن  االجتماع  خال  المنقوش 
دبلوماسي  غير  إجراء  اليوناني  الوزير 
معلومة  غير  ألسباب  النزول  برفضه 
على  المنقوش  شددت  كما  ومرفوضة. 
عدم السماح ألي دولة بالتعامل مع ليبيا 
معتبرة  وهيبتها،  لسيادتها  احترام  دون 
أن ذلك مهمة أساسية في مجال عملها، 
وفق قولها. كما أشارت المنقوش إلى أنه 
اليونان  لدى  الليبي  السفير  استدعاء  تم 
استدعاء  تم  كما  حدث،  فيما  للتشاور 

القائم باألعمال اليوناني 

في ليبيا لتوضيح خلفيات الحدث.

بيان  في  الخارجية  وزارة  واستهجنت 
اليوناني،  الخارجية  وزير  منفصل تصرف 

موضحة أنها منحت موافقتها للوزير 

وذلك  طلبه،  على  بناء  طرابلس  لزيارة 
والمواقف الفجة  “السياسات  بالرغم من 
تجاه  الماضية  األيام  خال  انتهجها  التي 

مصالح الدولة الليبية” وفق البيان.

وأضاف البيان أن الوزيرة نجاء المنقوش 
لاستياء   يدعو  مفاجئ  انتظار  في  كانت 
رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، 
مجرم  لرؤية  الشرقية  للمنطقة  وغادر 

الحرب خليفة حفتر.

بعــد رفضــه النــزول يف طرابلس..الخارجية تســتهجن تصرف 
الوزير اليوناني والدبيبة يؤكد: لن نسمح بتصرفاته تجاه ليبيا

وعــد نائــب رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
أبوجنــاح  رمضــان  المكلــف  الصحــة  ووزيــر 
نائــب الرئيــس المالطــي والســفير المالطــي، 
بســداد ديون ليبيا للمستشــفيات المالطية.

جنــاح  أبــو  جمــع  لقــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
بالعاصمــة  المالطييــن  بالمســؤولين 
االجتمــاع  فــي  بُحــث  حيــث  طرابلــس، 

البلديــن. بيــن  العاقــات  تطــورات 

كمــا بحــث المجتمعــون الديــون المســتحقة 
المالطيــة،  المستشــفيات  فــي  ليبيــا  علــى 
عقــب  بتســويتها  جنــاح  أبــو  وعــد  حيــث 
الــوزراء  رئاســة  مــن  عليــا  لجنــة  تشــكيل 
المحاســبة  وديــوان  المركــزي  والمصــرف 
ووزارتــي الماليــة والصحــة لمراجعــة الديــون 
الليبــي  الجانبــان  اتفــق  كمــا  المســتحقة. 
والمالطــي علــى ضــرورة تفعيــل االتفاقيــات 
الموقعــة فــي عامــي 2008 و2012 لتعزيــز 
التعــاون المشــترك بيــن طرابلــس وفاليتــا.

وزير الصحة 
املكلف يعد بتسوية

ديون ليبيا 
للمستشفيات املالطية 
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سياسة

دانـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة الهجـــوم 
“االســـتقال”  شـــارع  فـــي  وقـــع  الـــذي 
 13 األحـــد  إســـطنبول  مدينـــة  وســـط 
نوفمبـــر، واصفـــة إيـــاه بالتفجيـــر الشـــنيع.
“عبدالحميـــد  الحكومـــة  رئيـــس  وكتـــب 
الدبيبـــة” عبـــر صفحتـــه علـــى “فيســـبوك”، 
“خالـــص التعـــازي والمواســـاة للجمهوريـــة 
التركيـــة قيـــادة و شـــعبًا فـــي ضحايـــا التفجيـــر 
الشـــنيع الـــذي وقـــع فـــي إســـطنبول، مســـاء 
لـــكل  العاجـــل  الشـــفاء  ونتمنـــى  األحـــد، 

الجرحـــى”.
وأكـــد “الدبيبـــة” أنـــه يتابـــع أوضـــاع الليبييـــن 
ُمعلنًـــا  إســـطنبول،  فـــي  المقيميـــن 
األتـــراك  “األشـــقاء  مـــع  الكامـــل  تضامنـــه 

مصابهـــم”. فـــي 
كمـــا دان نائـــب رئيـــس المجلـــس الرئاســـي 
تفجيـــر  اآلخـــر  هـــو  الافـــي”  “عبـــدهللا 
إســـطنبول وقـــّدم العـــزاء ألهالـــي الضحايـــا 
اإلرهابـــي  العمـــل  بشـــّدة  “نديـــن  قائـــاً 
شـــارع  فـــي  األبريـــاء  اســـتهدف  الـــذي 
االســـتقال بتركيـــا الصديقـــة، الـــذي يرتـــاده 
مئـــات اآلالف مـــن الـــزوار بشـــكل يومـــي”.
ــة  ــى للدولـ ــّدم رئيـــس المجلـــس األعلـ و تقـ
والمواســـاة  بالتعـــازي  المشـــري”  “خالـــد 
لتركيـــا حكومـــًة وشـــعبًا، فـــي ضحايـــا حادثـــة 
تركيـــا  يحفـــظ  أن  هللا  داعيًـــا  التفجيـــر، 

وكافـــة بـــاد المســـلمين.
وفـــي بيـــان لهـــا، نفـــت الســـفارة الليبيـــة فـــي 

تركيـــا إصابـــة أي مـــن أفـــراد الجاليـــة الليبيـــة 
وأكـــدت  الهجـــوم،  أثنـــاء  إســـطنبول  فـــي 
بالقنصليـــة  للطـــوارئ  غرفـــة  تشـــكيل 
العامـــة فـــي المدينـــة، ُمطالبـــة أفـــراد الجاليـــة 
بالتواصـــل مـــع األرقـــام التـــي نشـــرتها عبـــر 
ــن  ــغ عـ ــبوك” للتبليـ ــا علـــى “فيسـ صفحتهـ

أي حالـــة انقطـــع االتصـــال بهـــا.
طيـــب  “رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وكان 
أردوغـــان” قـــد أعلـــن مقتـــل ســـتة أشـــخاص 
وإصابـــة 53 آخريـــن؛ جـــرّاء االنفجـــار الـــذي 
وقـــع وســـط إســـطنبول، معتبـــراً الحـــادث 
المنفذيـــن  متوعـــًدا  دنيئًـــا”،  “هجوًمـــا 
بالعقـــاب بعـــد الكشـــف عـــن هوياتهـــم.

ليبيا تدين هجوم إسطنبول 

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجاء المنقوش 
من  عدداً  بورج”  “إيان  المالطي  الخارجية  وزير  مع 
من  عدد  بحضور  البلدين  بين  المشتركة  الملفات 

الوزراء بالحكومة. 
جاء ذلك خال زيارة أجراها وفد وزاري رفيع المستوي 
إلى  بورج  وزير الخارجية  برئاسة  من جمهورية مالطا 
العاصمة طرابلس، حيث عقد خالها عددا من اللقاءات 
المنقوش  بين  اللقاء  وتناول  مسؤولين.  عدة  مع 
بين  الثنائية  العاقات  تعزيز  المالطي  ونظيرها 
البلدين، وُسبل تفعيل االتفاقيات الموقعة بينهما في 
وملف  والصحة  والتعليم  الطاقة  أهمها  مجاالت  عدة 
والتعاون في القضايا اإلقليمية  الهجرة غير النظامية، 
اللقاء  ناقش  كما  المشترك.  االهتمام  ذات  والدولية 
إجراء  وتسهيل  القنصلي،  المجال  في  التعاون  زيادة 
لعمل  تشجيعاً  البلدين  من  للمواطنين  التأشيرات 
وتسيير  المجال الجوي  إضافة لفتح  القطاع الخاص، 
أعرب  ومالطا. من جانبه  ليبيا  بين مطارات  الرحات 
تقوية  في  باده  رغبة  عن  المالطي  الخارجية  وزير 
بما  واستمرارها  المجاالت  الثنائية في كافة  العاقات 
يضمن مصلحة البلدين، مشيراً إلى دعم باده للجهود 
الليبية في االتفاق على قاعدة دستورية والوصول إلى 

انتخابات عادلة وشفافة.

املنقوش تبحث مع نظريها املالطي 
وصفها عدداً من امللفات املشرتكة بني البلدين ما  الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  رفض 

بها بعض األطراف لغرض عرقلة  يقوم  والتضخيم التي  حالة التأجيج 
االنتخابات، مشيراً إلى وجود طرف لديه طموح في القفز بعد نحو 11 
عاماً من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، عبر صفقة تقاسم 
سلطة تؤجل االنتخابات. وفي أول رد منه على اتهامات رئيس المجلس 
بعرقلة عقد جلسات المجلس األعلى  األعلى خالد المشري للحكومة 
للدولة، قال  الدبيبة في بيان رسمي صادر عن  مكتبه اإلعامي “أن 
المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع فإن المحتجين  الذين ُوكّل 
أمر تفريقهم لقوة الردع  كان عددهم قليًا جًدا”. وأكد البيان تكليف 
وزارة الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة، مع عدم المّس بحق 
المواطنين في التظاهر واالحتجاج السلمي، داعياً في الوقت ذاته كل 
األطراف السياسية على التواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب 

الليبي القلق حول مصير بلده.
كما طالب الدبيبة من وصفهم  بالوطنّيين من أعضاء المجلس األعلى 
بالمجلس في مقامرات سياسية فردية،  بالزج  بعدم السماح  للدولة 
والتعتيم  التكّتم  ورفض سياسة  الثانية  التمديد  أمام موجة  والصمود 
وعقد االتفاقات في الغرف المظلمة، خاصة من أشخاص ال يتمتعون 

بمستوى مقبول من الثقة من الشعب الليبي، حسب تعبيره.
وكان المكتب اإلعامي للمجلس األعلى للدولة الليبي قد اتهم رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمنع أعضاء المجلس األعلى 
جلسة  فيها  سُتعقد  التي  االجتماعات  قاعة  إلى  الدخول  من  للدولة 
المجلس  للبت في القاعدة الدستورية بشكل نهائي، والنظر في ملف 

السلطة التنفيذية.

الدبيبة يرفض اتهامات 
األعلى للدولة بعرقلة اجتماعاتهم
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محليات

أعربــت بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا عــن قلقهــا إزاء 
تقاريــر وصفتهــا بالُمفزعــة تفيــد بإضــراب أكثــر مــن 70 نزيــاً عــن 
الطعــام فــي ســجن معيتيقــة المركــزي الواقــع تحــت ســيطرة 

قــوات الــردع.

عــن  المضربيــن  أن معاملــة  لهــا  بيــان  فــي  البعثــة  وأوضحــت 
الطعــام قــد ســاءت فــي األســابيع األخيــرة فيمــا يبــدو أنــه عمــل 

انتقامــي منهــم مــن قبــل المســيطرين علــى الســجن.

ودعــت البعثــة الســلطات القضائيــة إلــى التحقيــق فــي التقاريــر 
الــواردة، واإلفــراج الفــوري عــن جميــع المحتجزيــن دون أســاس 
قانونــي، وضمــان حقــوق جميــع المحتجزيــن بمــا يتماشــى مــع 

التزامــات ليبيــا الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة.

وكان نــزالء الســجن بــدأوا إضرابــاً منــذ مطلــع أكتوبــر الماضــي 
وظــروف  منهــم  للعديــد  التعســفي  االحتجــاز  علــى  احتجاجــاً 
االحتجــاز وســوء المعاملــة، بمــا فــي ذلــك الحرمــان مــن الزيــارات 

الطبيــة. والرعايــة  العائليــة 

تدهور أحوال عشرات السجناء بمعيتيقة 
لسوء املعاملة والبعثة تدعو لإلفراج عنهم

حــذر مصــرف ليبيــا المركــزي المواطنيــن بعــد ضبــط فئــة 50 
دينــاراً مــزورة تحمــل توقيــع نائــب المحافــظ علــي الحبــري.

وأوضــح المركــزي فــي بيــان لــه أن العملــة المضبوطة تختلف 
عــن فئــة 50 التــي عليهــا توقيــع الحبــري األصلــي المطبوعــة 

فــي روســيا.

وأكــد مصــرف ليبيــا المركــزي فــي البيــان أنــه قــام بإحالــة بــاغ 
بخصــوص واقــع التزويــر إلــى النائــب العــام التخــاذ اإلجــراءات 

الازمــة.

املركـــــــــزي يضبــــــط عملـــــة مــــزورة 
مــــــــن فئـــــــــة 50 دينــــــار

“عبدالحميــد  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  رئيــس  أصــدر 
الدبيبــة” تعليماتــه لــوزارة الماليــة بصــرف مرتبــات شــهري 
ــوزارة فــي إعــداد مرتبــات  ــا بعــد تأخــر ال ــر ونوفمبــر مًع أكتوب
ــات  ــر، بســبب أعمــال التحديــث والمطابقــة لبيان شــهر أكتوب

الموظفيــن.

جــاء ذلــك خــال اجتماعــه مــع وزيــر الماليــة “خالــد المبــروك” 
حســب مــا أعلنــت منصــة “حكومتنــا”.

كمــا أصــدر “الدبيبــة” تعليماتــه باســتكمال أعمــال المطابقــة 
وتنفيــذ جــدول المرتبــات الموحــد لهــا  الماليــة للقطاعــات 
وإعطــاء األولويــة للعامليــن بالقطــاع الصحــي، وعــدم انتظــار 
قامــت  التــي  الجهــات  أوضــاع  وتســوية  المتأخــرة  الجهــات 

بالمطابقــة.

الماليــة  اإلفراجــات  ملــف  اللقــاء  خــال  “الدبيبــة”  تابــع  و 
التأكــد  بعــد  مرتباتهــم  يتقاضــوا  لــم  الذيــن  للموظفيــن 
مــن اســتمراريتهم فــي أعمالهــم واســتكمال مســتنداتهم، 
األولويــة  وإعطــاء  المدنيــة  الخدمــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 

. للمعلميــن

الدبيبة يصدر تعليماته 
بصرف مرتبات شهري 

أكتوبر ونوفمرب مًعا

أعلــن أعضــاء مركــز جمــرك مينــاء مصراتــة البحــري نجــاة رئيــس 
المركــز العقيــد “خالــد ارحومــة الضلعــة” مــن محاولــة اغتيــال 

تعــرّض لهــا أمــس.
ووفقــا لبيــان صــادر عــن المركــز، فــإن مجهوليــن أطلقــوا النــار علــى 
الضلعــة خــال قيادتــه ســيارته عائــدا إلــى مصراتــة مــن العاصمــة 
طرابلــس وذلــك حينمــا توقــف للدخــول إلــى أحــد المســاجد ألداء 

صــاة المغــرب.
وأشــار البيــان إلــى أن الضلعــة لــم ُيصــب بــأذى فــي الحــادث، بينمــا 
التــي  بالقــرار فــي الســيارة  والذ المســلحون  تضــّررت ســيارته، 

يســتقلونها.
ــذت  وربــط أعضــاء المركــز بيــن هــذا الهجــوم والضبطيــات التــي نُفِّ
خــال الفتــرة الســابقة، وآخرهــا شــحنة كبيــرة مــن المخــدرات، 

مؤكديــن اســتمرارهم فــي أداء عملهــم.

نجاة رئيس جمرك ميناء 
مصراتة من محاولة اغتيال
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ضبطــت النيابــة العامــة )123( مطلوبًــا مــن مرتكبــي جرائــم 
القتــل و الحرابــة و االختطــاف و حيــازة الســاح خــال األربعــة 

أشــهر األخيــرة.
 و أوضــح مكتــب النائــب العــام عبــر صفحتــه علــى “فيســبوك” 
أن مــن بيــن المطلوبيــن)31(  مطلوبــاً فــي جرائــم قتــل، و )49( 
مطلوبــاً فــي جرائــم حرابــة، و)7( فــي جرائــم خطــف وحجــز 
واســتعمالها فــي  )10( فــي جرائــم حيــازة أســلحة  و  حريــة؛ 

التهديــد بارتــكاب جرائــم ضــد النفــس.
 و أكّــدت النيابــة أن هــذه اإلجــراءات تأتــي مــن أجــل ضمــان 
امتثــال مرتكبــي الجرائــم الماســة بحــق اإلنســان فــي الحيــاة 
والحريــة، وســامة البــدن، ألوامــر القضــاء التــي صــدر بعضهــا 

منــذ ســنوات.
و أضافــت أنهــا جــاءت تنفيــًذا لتعليمــات المستشــار النائــب 
العــام القاضيــة بإنصــاف ضحايــا الجرائــم ؛ وتعزيــز أداء منظومــة 
إجــراءات  إتمــام  إلــى  يهــدف  نســق  وفــق   ، القانــون  إنفــاذ 
االســتدالل المتعلقــة بالواقعــات التــي انطــوت عليهــا الباغــات 
والشــكاوى الُمقّدمــة إلــى مراكــز الشــرطة بســرعة و اّتســاق.

النيابـــة العامـــة تعلن 
ضبط 123 مطلوًبا يف 

جرائـــــم مختلفــة

زيارة تفقدية  “موسى المقريف”  والّتعليم  َوزِير الّتربية  أجرى 
إلى بلدية ترهونة استهلها بتفقُّد مدرسة “علي أشرف” والتي 

ُتعد من أقدم المدارس داِخل المراقبة.
وخال اجتماع عقده المقريف مع رئِيس وأعضاء المراقبة أكد 
الَمدنية  الِخدمة  لوزارة  العقود  ملفات معلمي  إحالة  المقريف 
لكي تقوم بما هو مطلوب منها من إجراءات قبل إحالتها لوزارة 
من  َعدد  ُمرتَّبات  عن  اإلفراج  لتأخر  أسفه  عن  ُمعبِّراً  المالية، 

الُمعلِّمين ُمنذ 8 أعوام.
في  الطابي  االِكتظاظ  أزمة  أن  الوزير  أوضح  كلمته  وخال 
ألضعاف  الطاب  أعداد  تزايد  َسببه  والّتعليم  الّتربية  ُمراقبات 
ُمضاعفة و َعدم إنشاء َمدارس في ليبيا ُمنذ ُمنتِصف التِّسعينات.
من جانبهم طالب مسؤولوا التعليم بالبلدية الوزارة بُمتابعة ملف 
6 مؤّسسات تعليمية تمَّ تخصيصها من جهاز َمشروعات الدولة 
صات  الليبية لصالح البلدية، فضاً عن الَعجز في بعض الّتخصُّ

راسية.  الدِّ
إلى  القويرح”  “علي  الّتعليمية  المرافق  ُمدير مصلحة  أشار  و 
أن َعدد المدارس الُمتهالكة في ُعموم الباد 385 مدرسة العدد 
األكبر في ترهونة، كاشفاً عن تشكِيل لجنَة ُمشتركة بين الوزارة 
وجهاز تنمية وتطوير الَمراكز اإلدارية للعمل على قرَار َمجلس 
الوزراء بخصوص إنشاء 1500 مدرسة على َمدى 3 أعوام، ُمضيفاً 
أن نصيب ُمراقبة الّتربية والّتعليم ترهونة َسيكون 23 مدرسة )4 

مدارس جديدة - 19 مدرسة بديلة عن مدارس ُمتهالكة(. 

املقريف يتفقد مدارس ترهونة

انتخبــت المفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخابــات لتشــغل منصــب 
نائــب رئيــس المنظمــة األفريقيــة للهيئــات االنتخابيــة، وذلــك فــي 
ختــام اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للمنظمــة األفريقيــة لــإدارات 

االنتخابيــة الــذي عقــد فــي مابوتــو عاصمــة موزمبيــق.

وشــاركت المفوضيــة فــي االجتمــاع العاشــر للجمعيــة العموميــة 
للمنظمــة األفريقيــة للهيئــات االنتخابيــة بوفــد ترأســه عبدالحكيــم 
ومحمــد قحيــص  المفوضيــة،  بصفتــه عضــو مجلــس  بالخيــر 

بصفتــه المديــر العــام.

لتعزيــز  تأتــي  المشــاركة  هــذه  أن  إلــى  المفوضيــة  وأشــارت 
التعــاون وتبــادل التجــارب، والرفــع مــن قــدرة المفوضيــة علــى 

وبمعاييــر دوليــة. بشــكل مهنــي  االنتخابــات  تنفيــذ 

انتخاب مفوضية االنتخابات نائباً 
لرئيس املنظمة األفريقية للهيئات االنتخابية

اإلســامية  الدعــوة  بمكتــب جمعيــة  المكلــف  المديــر  أعلــن 
فــي “ســيراليون” ، “أحمــد الزرقانــي” اســترجاع قطعــة أرض 
بالعاصمــة “فريتــاون” بعــد التعــدي عليهــا و تغييــر ملكيتهــا 

ســنة 2019 مــن قبــل جهــات مصريــة. 
وأوضــح “الزرقانــي” فــي تصريحــات إعاميــة أن األرض البالغة 
مســاحتها حوالــي هكتــاراً امتلكتهــا الجمعيــة ســنة2001 بقــرار 
مــن الحكومــة الســيراليونية برئاســة الرئيــس “أحمــد تيجــان” 
وتــم بنــاء أكبــر مســجد فــي “ســيراليون” علــى األرض وافتتــح 

ســنة 2008، بينمــا بقــى جــزء منهــا لــم يتــم اســتثماره.
 و بحســب “الزرقانــي” فقــد أقفلــت الجمعيــة مكتبهــا فــي 
وجمــدت نشــاطها ليســتغل عــدد   2012 “ســيراليون” عــام 
مــن المواطنيــن المصرييــن ذلــك عــام 2019 وبمســاعدة مــن 
بنــاء  مواطنيــن ســيراليونيين قامــو بتغييــر ملكيــة األرض و 

مبنــى عليهــا ليكــون مقــرًّا لجمعيــة الهدايــة. 
أشــار “الزرقانــي” إلــى أنــه و عقــب رفــض المســتغلين لــأرض 
حــل الخــاف إال عبــر القضــاء ، عاينــت لجنــة مــن وزارة الشــؤون 
عــن  تقريــراً  وقدمــت  األرض  قطعــة  والدينيــة  االجتماعيــة 
ذلــك؛ ليتــم إبطــال العقــد و الشــهادة العقاريــة التــي يملكهــا 
المصريــون و إعــادة تســجيل األرض كأصــول ثابتــة لجمعيــة 

ــة “ســيراليون”. الدعــوة اإلســامية العالميــة فــي دول
و بحســب جمعيــة الدعــوة فــإن هــذه القضيــة لــم تكلــف خزينــة 
الدولــة أو جمعيــة الدعــوة اإلســامية العالميــة أي مبالــغ ماليــة 

حتــى اآلن.

جمعية الدعوة تستعيد 
ملكية أرض لها بدولة السرياليون
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إنتـاج  بـأن  أفـادت المؤسسـة الوطنيـة للنفـط 
آالف  و207  مليونـا  بلـغ  قـد  الخـام  مـن  ليبيـا 
برميـل خـال األربـع وعشـرين سـاعة الماضيـة، 
ألـف   54 إلـى  المكثفـات  إنتـاج  وصـل  فيمـا 

برميـل.

الغـاز  اسـتهاك  إجمالـي  إن  البيـان،  وقـال 
الطبيعـي محليـا وصـل إلـى 820 مليـون قـدم 
توزّعـت  فيمـا  ذاتهـا،  الفتـرة  خـال  مكعـب 
635 مليـون قـدم مكعـب  بيـن  كميـات الغـاز 
قـدم  مليـون  و78  للكهربـاء،  العامـة  للشـركة 

للنفـط. الوطنيـة  للمؤسسـة  مكعـب 

أما مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة 
األخـرى فبلـغ االسـتهاك فيـه 88 مليـون قـدم 
مكعب، بينما اسـتهلكت مصانع اإلسـمنت 19 

مليـون قـدم مكعب، وفـق البيان.

مـع  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  وبحثـت 
الثاثـاء،  أمـس  الفرنسـية  “توتـال”  شـركة 
رفـع القـوة القاهـرة واسـتئناف نشـاط الشـركة 

ليبيـا. فـي  االستكشـافي 

إنتاج ليبيا مـــن النفط يتجاوز 
مليونا و200 ألف برميل يوميًّا بحـث وزيـر االقتصـاد والتجـارة “محمـد الحويج” مـع األمين العام المفوض 

للمركـز العربـي األوروبـي لحقـوق اإلنسـان والقانـون الدولـي “رمضـان بـن 
زيـر” آليـة التعـاون بيـن ليبيـا ودول االتحـاد األوروبـي فـي مجـاالت االقتصـاد 
وتطويـر البنيـة  والمسـاهمة فـي تنفيـذ المشـاريع االسـتثمارية  والتجـارة 

التحتية.

وحسـب بيـان صـادر عـن الـوزارة، قـال الحويـج فـي اللقـاء الـذي جـرى فـي 
طرابلـس، إن ليبيـا تتميـز بموقـع جغرافـي يمثـل بوابـة تجاريـة بيـن االتحـاد 

األوروبـي والسـوق األفريقيـة.

وأكـد التـزام البـاد باالتفاقـات المبرمـة مـع االتحـاد األوروبـي، وعملهـا علـى 
تفعيـل المشـاريع المتوقفـة، فضـا عـن تنفيـذ مشـاريع جديـدة تسـتهدف 
واالتحـاد  بدعـم األمـم المتحـدة  وأخـرى اسـتثمارية  تطويـر البنيـة التحتيـة 
بالمنطقـة  خاصـة  والمسـتدامة  المكانيـة  التنميـة  لتحقيـق  األوروبـي؛ 

الجنوبيـة.

مـن جهتـه، أكـد بـن زيـر حـرص دول االتحـاد األوروبـي علـى تعزيـز العاقات 
المسـتثمرين  لتشـجيع  معـا  والعمـل  المجـاالت،  بمختلـف  ليبيـا  مـع 
إعـادة  فـي  والمسـاهمة  بليبيـا  عملهـا  السـتئناف  األوروبيـة  والشـركات 

اإلعمـار.

واتفـق الجانبـان علـى تعزيـز التواصـل بيـن الجانبيـن والعمـل علـى تنظيـم 
فعاليـات اقتصاديـة مشـتركة تضـم رجـال األعمـال والمسـتثمرين بهـدف 
تبـادل الخبـرات والمشـاركة فـي تنفيـذ المشـاريع المسـتهدفة بمختلـف 

المناطـق، حسـب البيـان.

الحويــــج يبحــــث آليــــــة التعاون 
االقتصــــــــادي مـــــــــــع االتحـــــــاد األوروبـي

اتفقـت ليبيـا وتونـس علـى تدشـين خـط بحـري لنقـل الـركاب والبضائع بين الموانـئ الليبية 
والتونسـية، وتشـكيل فريق فني بين الوزارتين إلعداد التهيئة المطلوبة الفتتاح هذا الخط 

نهايـة العام الجاري.

ونظيـره التونسـي  الليبـي  وزيـري المواصـات  بيـن  الثنائيـة  جـاء ذلـك خـال االجتماعـات 
الـوزراء. مجلـس  برئاسـة 

وأوضـح الناطـق باسـم حكومـة الوحـدة الوطنيـة محمـد حمـودة أن الجانبيـن اتفقـا علـى فتـح 
البوابـات الجديـدة التـي تـم تجهيزهـا فـي معبـر رأس جديـر والتـي سـتفتح نهايـة الشـهر 
الجـاري، وذلـك للتخفيـف مـن االزدحـام باإلضافـة لوجود ممرات خاصة لسـيارات اإلسـعاف. 

وفيما يتعلق بالطيران المدني وحركة الماحة الجوية والتي تم التطرق فيها لكل اإلجراءات 
المشتركة بين البلدين والتنسيق بشكل أكبر لمعالجة أي مختنقات بالخصوص.

كمـا تـم أيضـاً توقيـع مذكـرة تفاهـم للتعـاون العلمـي والفنـي فـي مجـال األرصـاد الجويـة 
والمنـاخ ومواجهـة التغيـر المناخـي الـذي يواجـه العالـم.

بحـــري خـــط  تدشـــني  علـــى  تتفقـــان  وتونـــس  ليبيـــا 
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إنجـاز  نسـبة  بلـوغ  عـن  بمصراتـة  الحـرة  المنطقـة  أعلنـت 
محطـة  أول  إنشـاء  مشـروع  مـن  األولـى  المرحلـة  تنفيـذ 

.)70%( لــ  متكاملـة  حاويـات 

و أوضحـت المطقـة أن مسـاحة المرحلـة األولـى للمحطـة 
بمسـاحة  مراحـل   3 علـى  وسـُتنفذ  متـر،  ألـف   )50( تبلـغ 

مربـع. متـر  ألـف   )150( إجماليـة 

و بحسـب المنطقـة الحـرة فـإن المشـروع يتضمـن أعمـال 
الرصـف والبنيـة التحتيـة وسـاحة مجهـزة لتشـغيل الحاويات 

المبـردة ومنظومـة اإلنـارة ونظـام إطفـاء الحرائـق.

املنطقة الحرة مصراتة تعلن بلوغ نسبة
إنجاز مشـــروع محطـــة الحاويات  70%

افتتح رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة رفقة وزير االقتصاد 
العاشـر  الدولـي  ليبيـا  معـرض  الحويـج  محمـد  والتجـارة 

المعلومـات. وتقنيـة  لاتصـاالت 

وعقـب مراسـم االفتتـاح أجـرى رئيـس الـوزراء، جولـة داخـل 
أجنحة المعرض الذي تشـارك فيه دول “ الصين ، اليابان ، 
تركيـا ، السـويد ، كوريـا ، إيطاليـا ، تونـس “، اسـتمع خالهـا 
إلـى عـدد مـن المشـاركين والمهتميـن، مجـدداً تأكيـده علـى 
التقنيـة  مجـال  فـي  الخـاص  القطـاع  دور  تفعيـل  ضـرورة 

واالتصـاالت.

افتتاح معرض ليبيا 
الدولـــي لالتصاالت وتقنيــة املعلومات

أعلنـت منظمـة البلـدان المصـّدرة للبتـرول )أوبـك( خفـض 
 2022 فـي  النفـط  علـى  العالمـي  الطلـب  لنمـو  توقعاتهـا 

الماضـي. أبريـل  منـذ  الخامسـة  للمـرة 
إن الطلـب علـى  وقالـت المنظمـة فـي تقريرهـا الشـهري 
النفـط فـي 2022 سـيرتفع إلـى 2.55 مليـون برميـل يوميًـا، 
أو %2.6 بانخفـاض 100 ألـف برميـل يوميًـا عـن التوقعـات 

السـابقة.
ارتفـاع  إلـى  المتوقـع  االنخفـاض  سـبب  التقريـر  وارجـع 
المركزيـة  البنـوك  ِقبـل  مـن  النقـدي  والتشـديد  التضخـم، 
السـيادية فـي  للديـون  المرتفعـة  والمسـتويات  الرئيسـية، 
العديد من المناطق، والّشـّح في أسـواق العمل، واسـتمرار 

التوريـد. القيـود علـى ساسـل 
آالف   210 بمقـدار  إنتاجهـا  قـد خفضـت  المنظمـة  وكانـت 
29.49 مليـون  إلـى  يوميًـا فـي أكتوبـر الماضـي أي  برميـل 

يوميًـا. برميـل 

لنمـــو توقعاتهـــا  تخفـــض  أوبـــك 
يف النفـــط  علـــى  العاملـــي  الطلـــب 
2022 للمـــرة الخامســـة علـــى التوالي

أعربـت مجموعـة العشـرين عـن “قلقهـا الكبيـر للغايـة” بشـأن 
إلـى اسـتخدام  المجموعـة  العالميـة داعيـة قـادة  الغـذاء  أزمـة 
“جميـع األدوات المتاحـة” لمحاربـة األزمـة و “حمايـة الفئـات 

األكثـر ضعفـاً مـن الجـوع”.

و بحسـب مـا ورد فـي مسـودة اإلعـان الختامـي للقمـة التـي 
أن  علـى  المجموعـة  أكـدت  فقـد  أندونيسـيا  ببالـي  انعقـدت 
األمـن الغذائـي العالمي“تفاقـم بسـبب الصراعـات والتوتـرات 
اإلجـراءات  مـن  مزيـًدا  “سـتتخذ  أنهـا  إلـى  الحالية”مشـيرة 
المنسـقة لمواجهـة التحديـات األمنيـة والغذائيـة، بمـا فـي ذلـك 

واألسـمدة عالميـاً”. الغـذاء  ونقـص  ارتفـاع األسـعار 

بـدأ فـي نهايـة فبرايـر  و كان الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، الـذي 
الماضـي، قـد خلـف أثـراً حـادًّا علـى أسـواق الغـذاء العالميـة ، إذ 

تعـد الدولتـان أهـم مصدرتيـن للحبـوب فـي العالـم.

مجموعة العشرين: 
قلقون للغاية من أزمة الغذاء الحالية
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أقيـم ببلديـة سـوق الجمعـة ، الـدورة التدريبيـة الحتـراف صناعـة الخبـز و الخبيـز، التـي 
تهـدف إلـى تطويـر و تأهيـل الكـوادر الوطنيـة فـي هـذا المجـال.

و تنقسـم الـدورة التدريبيـة التـي جـاءت بمشـاركة 200 شـاب مـن سـوق الجمعـة، 
إلـى جانبيـن نظـري و عملـي، ويحـرص القائمـون عليهـا علـى تعليـم هـؤالء الشـباب 

لصناعـة خبـز ُيطابـق المواصفـات المعتمـدة.

و تأتـي هـذه الـدورة بإشـراف مركـز الرقابـة علـى األغذيـة و األدويـة، و وزارة العمـل و 
التأهيـل، إلـى جانـب مجلـس سـوق الجمعـة البلـدي.

دورة الحتــــراف صناعــــــة الخبـــــــز يف ســـوق الجمعة 

فـي  والمرافـق  اإلسـكان  جهـاز  شـرع 
وذلـك  العريـف،  جنـة  ميـدان  توسـعة 
فـي إطـار إعـادة تحوير مسـارات بعض 
الشـوارع بالعاصمـة طرابلـس للتقليـل 

مـن االزدحـام.

عبـر  طرابلـس  بلديـة  وأوضحـت 
صفحتهـا علـى “فيسـبوك” بـأن عميـد 
بلديـة طرابلـس المركـز المكلـف أكـرم 
أعضـاء  بعـض  رفقـة  قـام  دريبيكـة 
إدارة  مـن  والمهندسـين  المجلـس 
بالبلديـة بجولـة لمتابعـة  المشـروعات 

العمـل. سـير 

تغييـر  سـيتم  أنـه  البلديـة  وأضافـت 
المحيطـة  الشـوارع  بعـض  اتجاهـات 
بميـدان جنـة العريـف بمحلـة الظهـرة، 
رئيسـية لوسـط  والتـي تعتبـر مداخـل 
بلديـة  ومتابعـة  بإشـراف  المدينـة 

المركـز. طرابلـس 

اسـتقبل مطـار الكفـرة الجمعـة 18 نوفمبـر، أول طائـرة مدنيـة بعـد توقـف لسـنوات، 
بعـد أن تـم اإلعـان عـن إعـادة فتحـه منـذ يوميـن.

و هبطت على مدرج المطار ظهر الجمعة أول رحلة جوية قادمة من مطار معيتيقة 
الدولي في طرابلس، وهي تابعة لشركة طيران العالمية.

وأعلنـت شـركة الخطـوط الجويـة الليبيـة الخميـس 17 نوفمبـر، تسـيير رحاتهـا مـن 
بنغـازي إلـى الكفـرة ذهابًـا وإيابًـا بواقـع رحلـة واحـدة فـي األسـبوع، سـتكون االثنيـن.

و مؤخـرًا، اقتصـر عمـل مطـار الكفـرة علـى اسـتقبال الطائـرات التـي تحمـل سـيولة 
نقديـة لمصـارف المدينـة، بينمـا كانـت أجـزاء مـن المطـار تحـت الصيانـة.

مطـــــــــار الكفـــــــرة يســــــتأنف استقــــبال الرحــــالت

ــام..  ــل االزدحـــ لتقليـــــــ
بلديــــــة طرابلــــــــــس
تشــــــرع يف توســــــعة
ــة العريــف ــدان جنــــــ مي
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قامــت شــركة ســرت إلنتــاج النفــط والغــاز، بتكريــم الفلبينــيّ “نينو ساباســاليس 
ليــم ـ Nino Sabasales Lim” الموظــف بقســم التكييــف فــي إدارة الخدمــات 
بالشــركة، الــذي بلــغ ســّن التقاعــد بعــد عملــه فــي الشــركة ألكثــر مــن 30 عاًمــا.

حضــره  شــرفه  علــى  الشــركة  أقامتــه  وداع،  حفــل  خــال  الجميــع،  وأثنــى 
مســؤولون بالشــركة، علــى “ليــم” الــذي امتــاز خــال عملــه بالعطــاء والتميــز 
الشــركة. وفــق  والتعــاون،  الخلــق  وحســن  واألمانــة  الجــاد  المهنــي  والعمــل 

مــن جانبهــا قالــت ســفارة الفلبيــن لــدى ليبيــا تعليًقــا علــى تكريــم ليــم، أنــه 
ســيعود إلــى بلــده حامــًا معــه ذكريــات جيــدة ودافئــة خــال عمــرٍ كامــٍل قضــاه 

فــي ليبيــا التــي يحبّهــا معظــم الفلبينييــن مــن جيلــه، بحســب وصفهــا.

تقديرا لجهود 30 عاًما..
شركة سرت تكّرم موظًفا فلبينيًّا

أجــري 45,558 طالبــاً وطالبــة اِمتحانــات الــدور الثانــي لشــهادة إتمــام مرحلــة 
التعليــم الثانــوي.

والتعليــم فــإن عــدد الممتحنيــن فــي الــدور الثانــي  و بحســب وزارة التربيــة 
واألدبــي  العلمــي  أقســام  يشــمل  الثانــوي  التعليــم  مرحلــة  إتمــام  لشــهادة 

والدينــي.
يذكر أن وزارة التربية و التعليم قد اِعتمَدت نتيجة الدور األول في العاشــر من 
أكتوبــر الماضــي بنســبة بلغــت %59.56 لشــهادة إتمــام مرحلــة التعليــم الثانــوي 

للقســمين العلمــي واألدبــي بينمــا جــاءت نســبة التعليم الدينــي 34.48%.

أكثر من 45 ألف طالب وطالبة 
يجرون امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

ــر جــراح الشــبكية “أحمــد عيســى” رفقــة وحــدة الشــبكية  تمكــن الطبيــب الزائ
بمستشــفى العيــون طرابلــس مــن تســجيل إنجــاز جديــد فــي عــدد عمليــات 

العيــون التــي أجريــت بالمستشــفى.
وبحســب حســاب مستشــفى العيــون طرابلــس علــى “فيســبوك” فقــد تمكــن 
فــى  120 عمليــة شــبكية معقــدة  إجــراء  مــن  الوحــدة  رفقــة  الزائــر  الطبيــب 

أســبوعين.
يأتــي إنجــاز هــذا العــدد مــن العمليــات فــي وقــت متزامــن مــع قيــام قافلــة 
العيــون طرابلــس المتمركــزة فــى مدينــة أجدابيــا بإجــراء مــا يقــارب عــن 550 
عمليــة حتــى اآلن علــى أيــدى كل مــن الجراحيــن “منصــور جنيــف” و”حمــاد 

و “عبدالــرؤوف هنيــدى”. و “ســليمان النشــاد”  الجــازوى” 

إجراء 120 عملية 
شبكية معقدة خالل أسبوعني بمستشفى العيون 

التابعــة  الســكان  شــعبة  تقديــرات  كشــفت 
لأمــم المتحــدة أن عــدد ســكان العالــم يتجــاوز 
اليــوم عتبــة 8 مليــارات نســمة، وســط مخــاوف 
مــن انعكاســات ســلبية علــى مــوارد الكوكــب.

وقــال األميــن العــام لأمــم المتحــدة “أنطونيــو 
غوتيريــش” إن هــذه العتبــة فرصــة لاحتفــال 
المســؤولية  مراعــاة  مــع  والتطــّور  بالتنــوع 

الكوكــب. تجــاه  للبشــرية  المشــتركة 

إلــى  الســكاني  النمــو  المتحــدة  األمــم  وترجــع 
يعّمــرون  باتــوا  إن النــاس  إذ  تطــور البشــرية؛ 
أكثــر بفضــل تحســن خدمــات الصحــة العامــة 

واألدويــة. الشــخصية  والنظافــة  والتغذيــة 

وأوضــح غوتيريــش، فــي مقــال لــه، أورده موقــع 
األمــم المتحــدة، أن هنــاك مليــارات مــن النــاس 
يكابــدون المشــاق، ومئــات الماييــن يواجهــون 

الجــوع بــل المجاعــات.

وأضــاف أن هنــاك أعــداداً لــم يســبق لهــا مثيــل 
تنتقــل بحثــاً عــن الفــرص، وســعياً للتخفيــف 
مــن أعبــاء الديــون، ووطــأة المصاعــب والحــروب 
هــذا  فــي  أكــد  أنــه  غيــر  المناخيــة،  والكــوارث 
البشــري  اإلبــداع  بجــدوى  إيمانــه  الصــدد 

اإلنســاني. والتضامــن 

ثمــرة  يأتــي  األمــر  فــإن  غوتيريــش،  وحســب 
فــي  خصوصــاً  الخصوبــة،  معــدالت  الرتفــاع 
فــي  ومعظمهــا  فقــراً،  األكثــر  العالــم  بلــدان 
وذلــك  الصحــراء،  جنــوب  أفريقيــا  منطقــة 

للخطــر. التنميــة  أهــداف  يعــرّض 

 7 وإذا كان اســتغرق نمــو ســكان العالــم مــن 
إلــى 8 مليــارات 12 عامــاً، سيســتغرق األمــر نحــو 
15 عامــاً حتــى يبلــغ عددهــم 9 مليــارات، وفقــاً 

لأمــم المتحــدة.

وبينمــا عبــر بعــض الخبــراء عــن خشــيتهم مــن 
إمكانــات  مليــارات نســمة   8 عــدد  يتجــاوز  أن 
أن  إلــى  الخبــراء  معظــم  يشــير  الكوكــب، 
المشــكلة األكبــر تكمــن فــي االســتهاك المفــرط 

للمــوارد مــن قبــل األشــخاص األكثــر ثــراء.

ــان العالــــــم يتجــاوز عــدد سكــــ
عتبــــــــة الـــ 8 مليــار نســــــــــمة 
ومخــاوف مــــــــن انعكاســـــــات
 سلبيـــــــــة علــى مــوارد الكوكــب
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رياضة

أعلنـت مجموعـة “بـي إن سـبورتس” القطريـة أن قنواتهـا الرياضيـة سـتنقل 22 مبـاراة 
دون تشـفير فـي الشـرق األوسـط و شـمال أفريقيـا ، خـال مونديـال قطـر 2022. 

وقـال المتحـدث باسـم مجموعـة “بـي إن سـبورت” المالكـة للحقـوق الحصريـة لـكأس 
العالم في الشـرق واألوسـط وشـمال أفريقيا لوكالة “فرانس برس”، “سـنبث 22 مباراة 
مباشـرة عبـر القنـوات المفتوحـة، بمـا فيهـا مبـاراة االفتتـاح بيـن قطـر واإلكـوادور األحـد”.

القنـوات  مبـاراة علـى   64 مـن أصـل  مبـارة   22 إن سـبورتس”  “بـي  و سـتبث قنـوات 
الرياضيـة غيـر المشـفرة ، أي مـا يفـوق ثلـث إجمالـي عـدد مقابـات كأس العالـم 2022، 

بينمـا سـتكون المباريـات األخـرى منقولـة علـى القنـوات المشـفرة.

بــــي إن سبــــــورتس تعلـــــــن نقلهـــــا لـ 22 مبــــــاراة 
دون تشــفري يف الشــرق األوســط وشــــــــــمال أفريقيــــــــا

وقـع االتحـاد الليبـي لكـرة القـدم الخميـس مذكرة تفاهم وتعـاون مع االتحاد النرويجي 
لكـرة القـدم في مجال التدريب.

ووقـع المذكـرة رئيـس االتحـاد الليبـي لكـرة القـدم عبدالحكيـم الشـلماني والرئيـس 
رافـن اومـدال” فـي مراسـم أقيمـت  “بيـر  الفخـري لاتحـاد النرويجـي لكـرة القـدم 
بسـفارة ليبيـا بالجزائـر، حضرهـا النائـب الثانـي لاتحـاد الليبـي ناجـي الككلـي والقائـم 

بأعمـال السـفارة بالجزائـر ناصـر مـازق وأعضـاء السـفارة.

النرويجـي  بالمناسـبة عـن شـكره لمبـادرة االتحـاد  لـه  وأعـرب الشـلماني فـي كلمـه 
لتدريـب مدربـات لكـرة القـدم وتقديـم الدعـم الفنـي لهذه الـدورات، وكذلك إقامة عدة 
مناشـط تدريبـه مختلفـة خاصـة أن االتحـاد النرويجـي لديـه خبـره فـي مجـال التدريـب. 

مـن جهتـه أعـرب رئيـس االتحـاد النرويجـي عـن سـعادته بهـذا التعـاون مؤكـداً بأنهـم 
سيسـاهمون بالدعـم التدريبـي لاتحـاد الليبـي وخاصـة فـي تدريب المدربات، مشـيراً 

إلـى أن االتحـاد النرويجـي قـد قـام بهـذه المهمـة فـي مصـر وتونـس.

االتحــــــاد الليبــي لكـــــرة
 القــدم يوقــع مذكــرة تعــاون 
ــي  مــع نظــريه النرويجـــــــ
فـــي مجــــــــال التدريــــب

اخُتتِمـت فـي بلديـة غدامـس السـبت12 نوفمبـر، فعاليـات 
رالـي الحمـادة الصحـراوي الدولـي فـي دورتـه الثالثـة.

وتنافـس فـي هـذه الـدورة عـدد مـن المسـابقين مـن ليبيـا 
الرباعـي  الدفـع  سـيارات  فئـات  فـي  وفرنسـا،  وتونـس 

واألكـواد. الناريـة  والدراجـات 

واسـتعرض المشـاركون فـي الرالـي مهاراتهـم فـي القيـادة 
فـي األرض الوعـرة، فيمـا تـم تكريـم الفائزيـن الثاثـة األوائـل 

فـي كل فئـة.

ُيذكـر أن النسـخة السـابقة مـن رالـي الحمـادة نُّظمـت سـنة 
2013، فيمـا تـم تكريـم الفائزيـن وقتهـا فـي مدينـة الزنتـان

اختتام فعـــــــــاليات 
رالي الحمــــــــــــــادة

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم اإلثنين14 
نوفمبر، إلى مدينة أنطاليا التركية لبدء معسكر تدريبي.

بـدأ تدريباتـه  وبحسـب االتحـاد الليبـي لكـرة القـدم فـإن الفريـق 
24 العبـاً، قبـل أن يلتحـق بهـم الاعبـان محمـد المنيـر  بحضـور 

المقصـي. وأحمـد 
مـن   24 الــ  حتـى  للمنتخـب  التدريبـي  المعسـكر  وسـيتواصل 
ُيحـّدد  لـم  فيمـا  النيجـري،  المنتخـب  بمواجهـة  الجـاري  نوفمبـر 
بعـد المنتخـب الثانـي الـذي سـيواجه المنتخـب الليبـي فـي ثانـي 

الفيفـا. أيـام  الدوليـة ضمـن  الوديـة  مبارياتـه 
رئيـس البعثـة نـوري جمـوم  مـن جانـب آخـر نقـل االتحـاد نفـي 
األخبار المتداولة حول تعرقل رحلة المنتخب، مؤكداً سيرها في 
ظـروف مريحـة دون تأخيـر مـن طرابلـس إلـى مطـار إسـطنبول 

ثـم أنطاليـا، وفـق البيـان.

وصول املنتخب الليبي إىل 
أنطاليا الرتكية لبدء معسكر تدريبي
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دين وفتاوى

فتاوي

ما حكم من يسبُّ هللا؟ وهل يفسُخ عقد 
زوجتِه؟  على  شرًعا  الواجب  وما  زواجه؟ 
أّن  علمهم  عند  أهلها  على  الواجب  وما 
زوج ابنتهم يسبُّ هللا؟ وما الواجب شرًعا 
على المسلم تجاه َمن يقوم بسب هللا؟ 
وما حكم من يخِطُب مسلمًة البنه العاّق 
الذي يسبُّ هللا؟ وما الواجب شرًعا على 
من  تجاه  الدولة  في  المسؤولة  الجهات 

يثبُت عليه ذلك؟

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

بعد:

فا شّك أن سّب هللا تبارك وتعالى، وسّب 
من  وخروٌج  اإلسام،  ديِن  عن  ردةٌ  الدين، 
عياض  القاضي  قال   – بالله  عياًذا   – الملة 
تََعالَى  هللِا  أَنَّ َساّب  “اَل ِخَاَف  رحمه هللا: 
]الشفا:  ِم”  الدَّ حََاُل  كَاِفرٌ،  اْلُمْسلِِميَن  ِمَن 
2/270[، وقال ابن راهويه رحمه هللا: “َوَقْد 
، أَْو  أَْجَمَع اْلُعلََماُء أَنَّ َمْن َسّب هللَا َعزَّ وَجَلَّ
وسلم…  عليه  هللا  صلى  هللِا  رَُسوَل  َسبَّ 
، أَنَُّه كَاِفرٌ”  ُ بَِما أَْنَزَل هللاَّ وَْهَو َمَع َذلَِك ُمِقرٌّ 
]التمهيد: 4/226[، ولقد استفاض النقل عن 
العلماء في كتبهم، أّن سبَّ هللِا والديِن ردةٌ 

عن دين اإلسام.

وبسبِّ الزوج هللَا سبحانه وتعالى أو الديَن 
تَبيُن منه زوجُته بينونًة صغرى، قال الدردير 
بَِا  أَحَدِِهَما  إِلِْسَاِم  “)َوُفِسَخ  هللا:  رحمه 
َطَاٍق( … )اَل رِدَّتِِه( أَْي أَحَِد الزَّْوجَْيِن، َفلَْيَس 
َفْسخًا ُمجَرًَّدا، بَْل ُهَو َطَاٌق، َوإَِذا كَانَْت َطْلَقًة 
َعْقٍد جَِديٍد،  ِمْن  بُدَّ  َفَا  رَْجِعيَّةٌ،  اَل  )َفبَائِنَةٌ( 
َداِق”  الصَّ نِْصُف  َفلََها  اْلبِنَاءِ  َقْبَل  َوَقَع  َفإِْن 
]الشرح الكبير على مختصر خليل: 2/270[.

تعالى  هللا  يسبُّ  زوجة من  والواجب على 
أن تمنَع نفسها منه، إلى أن يتوَب إلى هللا 
يعقَد عليها عقًدا جديًدا  وإلى أن  سبحانه، 
وهو  وشاهدين،  جديد  وبصداٍق  برضاها، 
الواجُب على أهلها كذلك. وال يجوز لأب أن 
بسبِّه  عالًما  كان  إن  البنه  مسلمًة  يخطَب 
دين  عن  ارتدَّ  قد  ألنه  لدينه؛  أو  تعالى  لله 
المسلم  غير  من  المسلمة  ونكاح  اإلسام، 
هللا:  رحمه  يونس  ابن  قال  ممنوع شرًعا، 
“واََل يَجُوُز نِكَاُح اْلُمْرتَدِّ واََل اْلُمْرتَدَّةِ؛ أِلَنَّ كُلَّ 
َفْسخَُه،  أَْوجََب  النِّكَاِح  َعلَى  َطرَأَ  إَِذا  َمْعنًى 
أَْصلُُه  اْلَعْقُد،  ُمنَِع  االْبتَِداءِ  ِفي  ُوِجَد  َفإَذا 
اْلمْلُك وَالرََّضاِع” ]الجامع لمسائل المدونة: 

.]9/359

يتقوا  أن  جميًعا  المسلمين  على  والواجب 
بينهم،  بالحق فيما  ويتواَصوا  هللا سبحانه، 
وتعالى،  تبارك  هللا  يسّب  أنه  ُعلم  ومن 
فيجب رفعه للقضاء؛ الستتابته وإقامة حكم 
الشرع عليه، وال يجوز للمسلمين السكوُت 
والرضا عن مثل هذا المنكر العظيم، ويجُب 
على الجهات المسؤولة في الدولة تجاه من 
عليه حكم  ُتقيم  أن  هللا،  عليه سبُّ  يثبُت 

الشرع بعد استتابته، وهللا أعلم.

في  عالجهم  بعد  منّا  الناس  يطلب 
فاتورة،  قيمة  في  تخفيًضا  المصحة 
فهل يجوز زيادة قيمة الفاتورة 500 دينار 
إضافية، ثم  بحيث تسمى خدمات  مثال، 
تخصم بعد طلب الزبون للتخفيض؛ جبًرا 

لخاطره؟

الجواب:

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

بين  فالمطلوب شرًعا في تعامات الناس 
والخداع،  الحيلة  واجتناُب  األمانُة،  بعضهم 
والزيادُة الموضوعة في الفاتورة وليست لها 
خدمة تقابلها هي من التعدي على أموال 
بالباطل،  وأكلها  والتحايل  بالغّش  الناس 
قال ابن أبي زيد رحمه هللا: “واََل يَجوُز ِفي 
واََل  واََل  الِخَابَُة  الِغشُّ  واََل  الّتدليُس  البيوِع 
الخَِديَعُة” ]الرسالة: 104[، وقال اآلبي رحمه 
الخَديَعُة  وَِهي  تَجوُز  الِخَابَُة…  “واََل  هللا: 
يَقوَل لَُه أَنَا أَخذُتها  بِالكَذِب ِفي الّثمِن كَأْن 
“واََل  َذلَِك  ِمْن  لََك  َوأَنُقُص  ِدينَارًا  بِعشرِيَن 
حَّتى  بِالكَاِم  يَخَدَعُه  أَْن  وَِهيَ  الخَِديَعُة” 
َوأَنَا  ِمنّي  اشترِ  لَُه  يَقوَل  أَْن  ِمثَل  ُيوِقَعُه 
أُرِخُص لََك” ]الثمر الداني: 502[. عليه؛ فا 
في  التخفيض  بإيهامه  الزبون  خداع  يجوز 
قد  الموهوم  والتخفيض  الفاتورة،  قيمة 
أُثقلت به الفاتورة بغير وجه حّق، وإذا أرادت 
المصحّة جبر خاطره فلتخّفض له من قيمة 
حقيقيًّا،  تخفيًضا  له  أُعطيت  التي  الخدمة 

وهللا أعلم.

ما حكم التزام البائع وضمانه تحّمل نقِص 
ما  ما حكم  للمشتري؟  بيعِه  بعد  السعرِ 

يسمى في التجارة حماية السعر؟

رسول  على  ام  والسَّ اة  والصَّ لله،  الحمد 
هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أما بعد:

نقِص  تحّمل  وضمانَه  البائع  التزاَم  فإّن 
ِمن  هو  للمشتري،  بيعِه  بعد  السعرِ 
الشروِط التي تفسُد العقد؛ ألّن هذا االلتزاَم 
والشرَط يجعلُه من عقوِد المخاطرة والغرر؛ 
فهو يؤوُل إلى جهالٍة في الثمن، وقد نهى 
الجهالة  عن  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبيُّ 
مالك  اإلمام  وقال   ،]1513 ]مسلم:  والغرر 
رَجٍُل  بَاَع ِسْلَعًة ِمْن  رَجٍُل  رحمه هللا: “ِفي 
َذلَِك  إِنَّ  اْلُمْبتَاِع،  َعلَى  نُْقَصاَن  اَل  أَنَُّه  َعلَى 
َوتَْفِسيُر  وَُهَو ِمَن اْلُمخَاَطرَةِ،  بَْيٌع َغْيُر جَائِزٍ، 
َذلَِك أَنَُّه كَأَنَُّه اْستَأْجَرَُه بِرِْبٍح إِْن كَاَن ِفي تِْلَك 
ْلَعِة َوإِْن بَاَع بِرَأِْس اْلَماِل أَْو بِنُْقَصاٍن َفَا  السِّ
َشيَْء لَُه، وََذَهَب َعنَاُؤُه بَاِطًا، َفَهَذا اَل يَْصلُُح، 
بِِمْقَدارِ َما َعالََج ِمْن  َولِْلُمْبتَاِع ِفي َهَذا أُْجرَةٌ 
ْلَعِة ِمْن نُْقَصاٍن  َذلَِك، َوَما كَاَن ِفي تِْلَك السِّ
يَكُوُن َذلَِك  َوإِنََّما  َوَعلَْيِه،  رِْبٍح َفُهَو لِْلبَائِِع  أَْو 
تَُفْت  لَْم  َفإِْن  َوبِيَعْت،  ْلَعُة  السِّ َفاتَْت  إَِذا 
قال   ،]4/962 بَْينَُهَما”]الموطأ:  اْلبَْيُع  ُفِسَخ 
ابن عبد البر رحمه هللا معلًقا: “َهَذا اْلبَْيُع اَل 
أَْعلَُم ِخَاًفا ِفي أَنَُّه اَل يَجُوُز ِفيِه أِلَنَّ الثََّمَن ِفيِه 
َمْجُهوٌل ]لَِشْرِط[ اْلبَائِِع لِْلُمْبتَاِع أَنَُّه َما خَِسَر 
وََذلَِك  لَُه  َضاِمٌن  َفُهَو  ثََمنِِه  ِمْن  َواْنحَطَّ  ِفيِه 
ِفي َعْقِد َصْفَقتِِه َفُهَو بَْيٌع َفاِسدٌ؛ أِلَنَُّه يَُؤوُل 

إِلَى ثََمٍن َمْجُهوٍل” ]االستذكار: 6/459[.

وأما إن كانت حماية السعر من بائع السلعة 
َوَعَد بها  متطوعاً بها بعد العقد، فهي ِعَدةٌ 
ال  وقيل  بها  الوفاء  يجب  فقيل  المشتري، 
البر  عبد  ابن  قال  العقد،  تفسد  وال  يلزم، 
ا َقْولُُه لَُه بَْعَد تََماِم اْلبَْيِع بِْع  رحمه هللا: “َوأَمَّ
واََل نُْقَصاَن َعلَْيَك، َفِهيَ ِعَدةٌ َوَعَدُه بَِها، َوَقِد 
اْختَلََف َقْوُل َمالٍِك ِفي ُوجُوبَِها َواْلَقَضاءِ بَِها” 

]االستذكار: 6/459[.

إن كان مشروطاً  وكذلك ضمان الصاحية 
يترتب  لما  العقد،  يفسد  فإنه  العقد،  في 
عليه من الغرر حيث إن البائع ال يعلم وقت 
سلعته  من  بالفعل  بيعه  له  تم  ما  البيع 
التي تعاقد عليها وما لم يتم وأنّه سيرد له؛ 
يباع. وعليه؛ فإن  النتهاء صاحيته، قبل أن 
ملتزماً  مشروطًة  كانت  إن  المعاملَة  هذه 
بها عند التعاقد كما جاء في السؤال فهي 
باطلةٌ، ويفسُد بها البيُع، ويجُب ردُُّه، وبعد 
فلمشتري  الممنوع  وحصول  األمر  وقوع 
السلعة من الشركة على هذه الصفة أجرة 
باقية على  والسلعة  مثله، في توليه البيع، 
وعليها خسرانها،  ربحها  لها  الشركة،  ملك 

وهللا أعلم.

المصدر: دار اإلفتاء الليبية
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مقال

إنهم يفرون بفعلتهم...
إنهم يفخرون بفعلتهم

بقلم الكاتب| محمد أبوغرارة

“دعنا نقضي وقتًا ممتًعا يا برو”
فـي  فـي طرابلـس  السـريع  الطريـق  إغـاق جزيـرة  تـم  مـن سـنوات  أذكـر 
منطقـة غـوط الشـعال مـن قبـل بعـض الشـباب الغاضبيـن المتحمسـين، 

زحمـة أسـطورية  فـي طرابلس...شـلل فعلـي. ممـا تسـبب فـي 
نفـس  مـن  العفـوي كان شـابًّا خريجـاً  الفعـل  فـي هـذا  المشـاركين  أحـد 
كليتـي، أخونـا حكـى لـي أنـه ببسـاطة اشـترك معهـم فـي اإلغـاق؛ ألن أوالد 
الشـارع أقفلـوا الطريـق وبـدى لـه هـذا الفعـل “جـو مليـح” وشـيئاً مرحـاً و 

الجـو الجميـل. يشـاركهم  يقضـى علـى الملل…فانطلـق 
صحيـح أن سـبب اإلقفـال الرئيسـي كان بسـبب اعتقـال شـخص مـن تلـك 
المنطقـة كان يديـر كشـك سـجائر محتـرم؛ لكـن صاحبنـا لـم يكـن يعرفـه 

...فقـط كان يمـرح.
هيـا  يـا “بـرو” ال يمكنـك أن تنكـر أن هـذا “جـو مليـح” إقفـال أهم طريق في 
طرابلـس ، وتكـون مسـؤوالً فيمـر مـن تحـب وتقفـل الطريـق فـي وجـه مـن 
ال يعجبـك شـكله، هـذه السـلطة الكاملـة علـى فضـاء عـام وآالف البشـر البـد 

أنهـا تجربـة نفسـية فريـدة.
أصـاً لطالمـا اقتنـص الليبـي مثـل هـذه الفرص…فـي كل عـرس تجـد تلـك 
 ، “يديـر العـار” أكثـر  يتنافسـون فـي مـن  المجموعـة مـن الشـباب الذيـن 
وأوضـح الصـور تكـون عنـد التنقـل بالعريـس “الزفـة” بالسـيارات ، يقفـل 
أحدهـم الشـارع الرئيسـي بسـيارته و ينـزل الشـباب يرقـص فـي تجـرد تـام 
عـن أي شـعور بالنـدم أو الخجـل ، بـل بسـعادة غامـرة غريبـة تحسـده عليهـا 

السـبب المعلـن هـو “الفـرح بالعريـس”.
إشـباع لغريـزة مـا وهـذه   ، لكنـك تعـرف أن هـذا غيـر صحيح…إنـه المـرح 

“ديـران العـار”. الغريـزة تشـبع أكثـر مـا تشـبع عنـد 
سـجن  فـي  “سـجيناً”  زميـاً  صادفـت  الماضيـة  فبرايـر   )17( ذكـرى  فـي 
بوسـليم أيام االعتقال خال الثورة كان هو من يوقف السـيارات في البوابة 
…أنـه سـعد…نعم يـا سـادة “سـعد” هـذا نجـم مـن نجـوم ”ديـران العـار” قبل 
الثـورة و باعترافاتـه فـي أوقـات السـمر فـي الزنزانـة، تاجـر “بوخـا” وحبـوب 
وحشـيش يـزاول عملـه بإتقـان، وفـوق هذا هو شـخص جـريء وذكي ومبادر 
و سـباق للتصعيـد، حتـى فـي السـجن -رغـم ضيـق المسـاحة المتاحـة للعـار- 
كان يسـارع لنزع مابسـه الفوقية ليبقى في البنطلون فقط عند بوادر أي 
شـجار …وهـو يطعـن هـذا “بسـب الجالـة” والسـبب معـروف ، بـث الوجـل 
فـي قلـوب الخصـوم ؛ ألن مـن فوائـد ديـران العـار هـو االنتصـارات النفسـية.

زميـل آخـر عندمـا سـألته عـن سـبب أثـر كل تلـك الغـرز علـى محيـط رقبتـه 
بعـض  بـه  يقـوم  ناتجـة عـن طقـس غريـب  وهـي  غـرزة،   )24( أنهـا  أجـاب 
السـجين  يجـد  : عندمـا  األمـر كاآلتـي  الجنائييـن،  السـجناء  مـن  الشـجعان 
نفسـه فـي موقـف ضعيـف ومعـرض فيـه للخطـر فـي السـجن كان بعـض 
المجانيـن منهـم يخـرج شـفرة حاقـة -دائًمـا هنـاك شـفرة حاقـة مخبـأة عنـد 
أي سـجين تحـت لسـانه- يخرجهـا ويجـرح بهـا سـاعديه، فيخـاف مـن أمامـه 
سـواء من السـجناء أو الحراس ، وينقلب المشـهد للهسـتيريا …نوع متقدم 

مـن “ديـران العـار كمـا تـرون”.
إال أن صديقـي كان مبدًعـا ومسـتعداً لرفـع األمـر لمسـتوى متقـدم ، فأثنـاء 
لـه علـى حسـب  تهمـة خطيـرة  تلبيـس  المحقـق  ومحاولـة  معـه  التحقيـق 
تعبيـره قـام باألمـر، و بينمـا المحقـق ينظـر أخرج شـفرة الحاقة وذبح نفسـه 
مـن األذن إلـى األذن كمـا يقولـون…و بمعجـزة مـا نجـى صديقـي مـع ذكـرى 
يخافـون منـه؛ لهـذا عندمـا أقـول  و سـمعة جعلـت كل المحققيـن  طيبـة 
لـك أن غريـزة “ديـران العـار” فـي الليبييـن شـيء أصيـل ، اعلـم أنـي أتحـدث 

بصـدق.
هـذا مـا كان الليبييـون يفعلونـه فـي األزمنـة السـابقة مـع مـا توفـر عندهـم 

مـن معـدات بسـيطة مـن شـفرات حاقـة وفانيـات سـهلة القلـع وفيزقـات 
)بندقية الصيد البحرية( و أما اآلن فهو العصر الذهبي للعار عند حدوث أي 
إشـكال بسـيط يمكـن حلـه بابتسـامة أو اعتـذار ال، تخـرج المسدسـات تحـت 
الكراسـي و ربمـا حتـى )اآلر بـي جـي( مـن صناديـق السـيارات فـي سـباق فـي 
مـن يبـدو أكثـر جنونًـا، حتـى إن بعضهـم قـد يذهـب بعيـًدا ويحطـم سـيارته 

الخاصـة ليعطـي رسـالة واضحـة أنـه مهبـول و مسـتعد لخسـارة أي شـيء.
وال تسأل يا وقح عن التفكير في العواقب حتى  “ادير العار” اللي عليك.

”صناعة الذكريات الجميلة“
لكـن دعنـي أحدثـك بمتعـة تفـوق ديـران العـار …أنهـا “لحديـث عـن ديـران 

العـار”.
جلسـات السـمر فـي المناسـبات و الـزرادي حـول نـار الشـاهي ،  واسـتحضار 

تلـك الحـوادث الجميلـة والذكريات.
فمثـا : قـد يحفـز أحـد الجالسـين صديقـه لحكايـة أحـد مغامـرات “ديـران 
العـار” ومـن المثيـر لأنـس دائمـاً العـودة للحكايـات أكثـر مـن مـرة فيسـأل 
صديقـه الشـامخ عـن تلـك المشـكلة التـي كانـت بسـبب سـيارة تيوتـا محـل 

نـزاع؟
طبعاً يضحك الشامخ حُسناً في حياء و حشم ويرد معتذراً:

“باهـي شـن بديـر هـي أنـي مـا نتفاهمـش ، ويـن نهبـل مـا نشـوفش فـي حـد 
قدامـي، وهمـا ولعوني”

طبعاً ثمن أنه تم إغضابه “أّن سيارات احترقت وموت وخراب بيوت”.
وهـو يحكـي الحكايـة ، وقتهـا حرفيًّـا هـو منتشـي كأنـه تنشـق كيـس إسـمنت 

مـن الهروين.
 

 “ العار كرصيد سياسي”
األمـر المؤلـم و الـذي يشـعرني أن هنـاك فـي دمـي سـم أفعـى مجلجلـة أن 

آالمنـا هـي ذكريـات جميلـة للبعـض .
وأنهم فعاً ودائًما يفلتون بفعلتهم دائما.

كل تلك السرقات …
كل تلك التفجيرات…

كل تلك الرقب التي طاحت…الناس التي ُعذبت…
الجثث التي على الطريق يضرب فيها الريح.

أنهـا ذكريـات سـعيدة ومرحـة لهـم يحملونهـا معهـم ، و يتفاخـرون بهـا مثـل 
نياشـين الحـروب حـول المدفئـة.

-هذا على صعيد المجرمين الصغار.
-أمـا علـى صعيـد الفطاحلـة ذوي ربطـات العنـق والبـدل العسـكرية أو مـن 
يرتـدون االثنيـن أو أصحـاب الجـرود فهـي إنجـازات… فهنـاك مسـتوى معيـن 
مـن العـار المبهـر، يؤهلـك ألن تصبـح جـزءًا مـن المشـهد السياسـي الليبـي 

المعتبـر.
رصيدهـم السياسـي هـو معـدل العـار اللـي داروه ، وعلـى قـدر هـذا الرصيـد 
فأنـه إمـا ُيدعـى إلـى باريـس وجينيـف أو رصيـده فقـط يؤهلـه لتونس أو ربما 

مربوعة.
بـه كجـزء مـن  يجـب أن تعتـرف  والعهـر اإلعامـي هـو منتـوج حـّر  فالعـار 

وتحترمـه. المتجانـس  المشـهد 
واألكثـر جمـااًل أنـك اآلن أنـت مدعـّو ومجبـر علـى الجلـوس والحـوار مـع كل 
أباطـرة العـار واإلجـرام هـؤالء للخـروج بتوافـق وطنـي يحتـوي الجميـع ؛ ألننـا 

جميعـاً شـركاء فـي الوطـن.

)المقاالت المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة، بل عن رأي كاتبها(
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