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سياسة

الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  رئيــس  عقــد 
“عبدالحميــد الدبيبــة” األربعــاء 30 نوفمبــر، 
بـ”القصبــة”،  التونســية  الحكومــة  بقصــر 
الحكومــة  رئيســة  مــع  ثنائيًّــا  اجتماًعــا 

بــودن”. “نجــاء  التونســية 

و ذكــر المكتــب اإلعامــي لرئيــس الحكومــة 
أن اللقــاء عقــد، بحضــور محافــظ مصــرف 
ــر  ــر”، و وزي ــق الكبي ــا المركــزي “الصدي ليبي
“عثمــان  التونســي  الخارجيــة  الشــؤون 

الجرنــدي”.

و أضــاف المكتــب اإلعامــي أن اللقــاء بحــث 
وســبل  البلديــن،  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 
اتخــاذ إجــراءات تعزيــز المصلحــة المشــتركة 

بيــن البلديــن.

اتفاقيــات  تعزيــز  االجتمــاع  ناقــش  كمــا   
العمــل المشــتركة، و وضــع آليــات التنفيــذ 
الّازمــة للمصالــح والتوافــق بيــن البلديــن، 

األعمــال  رجــال  عمــل  لتســهيل  باإلضافــة 
الليبييــن فــي تونــس.

و كان “الدبيبــة” قــد وصــل فــي 30ديســمبر 
وفــد  رأس  إلــى العاصمــة التونســية علــى 
المركــزي  ليبيــا  مصــرف  محافــظ  ضــم 
“الصديــق الكبيــر”، و وزراء الماليــة “خالــد 
المبــروك”، و االقتصــاد و التجــارة “محمــد 
الحويج”، والعمل والتأهيل “علي العابد”، 
والداخليــة المكلــف “عمــاد الطرابلســي”، و 
المواصــات “محمــد الشــهوبي”، و العــدل 
والتعميــر  اإلســكان  و  إبراهيــم”،  “حليمــة 
لشــؤون  الدولــة  و  الغــاوي”،  “أبوبكــر 
مجلــس الــوزراء “عــادل جمعــة”، و الدولــة 
“وليــد  السياســية  والشــؤون  لاتصــال 
الليبيــة  المؤسســة  رئيــس  و  الافــي”، 
األجهــزة  رؤســاء  مــن  عــدداً  و  لاســتثمار، 

التنفيذيــة.

الدبيبة يبحـث مع رئيسة 
ــية ــومة التونســـــ الحكـــ
ســبل تحقيـــــق املصـــلحة
ــن ــن البلدي املشــركة بيــ

“مولــود  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
تتطلــع  أنقــرة  إن  أوغلــو”  تشــاووش 
مصــر  مــن  كل  مــع  العمــل  إلــى 
واألمــن  المصالــح  لتحقيــق  واإلمــارات 
هنــاك. االســتقرار  وإعــادة  ليبيــا  فــي 
وأضــاف تشــاووش أوغلــو، فــي كلمتــه 
المتوســط فــي  منتــدى حــوارات  أمــام 
رومــا ، أن ليبيــا بحاجــة إلــى المصالحــة 
والســام، الفتــا إلــى أن عمــل تركيــا مــع 
مصــر واإلمــارات سُيســهل تحقيــق هــذا 
الهــدف، علــى حــد قولــه. وأشــارت وكالــة 
مرتقــب  لقــاء  إلــى  اإليطاليــة  “نوفــا” 
طيــب  “رجــب  التركــي  الرئيــس  بيــن 
“عبدالفتــاح  والمصــري  أردوغــان” 
هامــش  علــى  رومــا،  فــي  السيســي” 
المنتــدى المتوســط، “ســيكون لــه األثــر 

ليبيــا”. فــي  الوضــع  علــى  اإليجابــي 

تشاووش أوغلو: 
نأمـــــــل العمـــــل 
مع مصر واإلمارات 
على استقرار ليبيا

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة رايــان 
إن  أوليــري”  “مايــكل  األيرلنديــة  إيــر 
فــي  الســلطات  مــع  محادثــات  هنــاك 
رحــات  تســيير  بشــأن  وليبيــا  مصــر 

مــرة. ألول  البلديــن  إلــى  جويــة 
للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأضــاف 
أن  رويتــرز،  وكالــة  وفــق  اإليرلنديــة 
ــة الوحيــدة للشــركة فــي  الرحــات الجوي
المنطقــة العربيــة حاليًــا هــي المغــرب 

واألردن.
أكبــر شــركة  وتعــد الشــركة األيرلنديــة 
عــدد  حيــث  مــن  أوروبــا  فــي  طيــران 
الــركاب، وتتنافــس مــع شــركة ويــز التــي 

تتخــذ مــن المجــر مقــراً لهــا.

شركة طريان 
رايان إير تبحث 
تسيري رحالت 

إىل ليبيا ألول مرة

ترأس مندوب ليبيا لدى جامعة الدول 
العربية السفير “عبدالمطلب إدريس” 
مجلس  اجتماع  نوفمبر،   27 في 
المندوبين  مستوى  على  الجامعة 
القاهرة.  المصرية  بالعاصمة  الدائمين 
وناقش االجتماع الذي جرى في دورة 
غير عادية اعتماد موازنة األمانة العامة 
 ،2023 للعام  العربية  الدول  لجامعة 
المندوبية  صفحة  نشرته  ما  حسب 
بـ  العربية  الدول  جامعة  لدى  الليبية 
الماضي،  سبتمبر  “فيسبوك”.وفي 
حكومة  في  الخارجية  وزيرة  ترأست 
المنقوش”  “نجاء  الوطنية  الوحدة 
جامعة  لمجلس  الـ158  العامة  الدورة 
الدول العربية على المستوى الوزاري. 
وقبلها، افتتح رئيس المجلس الرئاسي 
تشاوريًا  اجتماًعا  المنفي”  “محمد 
البعثة  بمقر  العرب  الخارجية  لوزراء 

الليبية بنيويورك رفقة المنقوش.

ليبيـــا تــرأس اجتماًعــا غــري
عــادي للجامعــة العربيــــــة
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قــال الســفير األلمانــي لــدى ليبيــا “ميخائيــل أونماخــت” إن تعزيــز 
ســيادة القانــون يعتبــر عامــاً حاســماً لتحقيــق الســام واالســتقرار 

المســتدامين.
جــاء ذلــك فــي تغريــدة لــه علــى “تويتــر” بعــد لقائــه مــع وزيــرة العــدل 
بحكومــة الوحــدة الوطنيــة حليمــة عبدالرحمــن،  حيــث أشــار أونماخــت 
إلــى أن اللقــاء بحــث ســبل التعــاون فــي المجــال القانونــي بيــن ليبيــا 

وألمانيــا.
رئيــس حكومــة  وأجــرى الســفير األلمانــي هــذا الشــهر لقــاءات مــع 
الوحــدة الوطنيــة عبدالحميــد الدبيبــة ونائــب رئيــس المجلــس الرئاســي 
موســى الكونــي، ورئيــس المجلــس األعلــى للدولــة خالــد المشــري 

ونائــب رئيــس مجلــس النــواب فــوزي النويــري.
وبحثــت وزيــرة العــدل مــع نظيرهــا الجزائــري عبــد الرشــيد طبــي خــال 
زيارتــه إلــى الجزائــر األســبوع الماضــي، تعزيــز التعــاون فــي المجاليــن 
وتبــادل الخبــرات ال ســيما فــي  والقضائــي فــي البلديــن،  القانونــي 

ــن القضــاة وموظفــي الســجون. مجــال تكوي

السفري األملاني: 
سيــــــــادة القانــــــــون عـــامــــل حاســـــــــم 
لتحقيـــــــق االستقــــــــــرار فـــــــي ليبـــــــــيا

قالت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
إن الطلبة في الباد يواجهون صعوبات في 
إكمال دراستهم؛ بسبب نقص التجهيزات 
القديمة  والمناهج  المعلمين  وإضرابات 
بعد  ذلك  الكهربائي.جاء  التيار  وانقطاع 
للبعثة  التابع  اإلنسان  حقوق  فريق  لقاء 
لطلبة  العام  االتحاد  من  بأعضاء  األمم 
ليبيا، األسبوع الماضي. ونقلت البعثة عن 
اتحاد الطلبة، أن “انقطاع التيار الكهربائي 
وعدم توفر الكتب والمنهج الدراسي الذي 
عفا عليه الزمن وضعف رواتب المعلمين 
مطالبين  العمل  عن  يضربون  الذين 
تعاني  التي  والمباني  رواتبهم  بزيادة في 
من ضعف في الصيانة كلها عوامل تؤثر 
ليبيا”.  في  الطلبة  على  يومي  بشكل 

وأوضحت أن االجتماع مع االتحاد يأتي في 
إطار سلسلة من الحوارات الشاملة التي 
البعثة  في  اإلنسان  فريق حقوق  يجريها 
األممية لحصر التحديات والتوصيات التي 
يطرحها الناس في ليبيا؛ حيث سيتم بعد 
والمجتمع  الحكومة  على  عرضها  ذلك 
حقوق  موضوع  محورية  لضمان  الدولي 
وفق  السياسية،  العملية  في  اإلنسان 
الفريق  أن  إلى  البعثة  وأشارت  قولها. 
التقى على مدار العام الماضي أكثر من 
المدني  المجتمع  من  وامرأًة  رجاً   140
والعمال  والخبراء  األكاديمية  واألوساط 
ومناصري  الحكومة  في  والمسؤولين 
حقوق اإلنسان والجهات القضائية الفاعلة 
للتعرف إلى آراء الليبيين الذين ال ُتسمع 

أصواتهم في الغالب في الحوار السياسي، 
بحسب وصفها.  ولفتت إلى أن “الطلبة 
في  يسهم  تعليمي  نظام  إلى  بحاجة 
تطور الطلبة ليكتسبوا المهارات المائمة 
وليس  األعمال،  سوق  إلى  لانضمام 
حتى  تساعد  ال  قديمة  بمناهج  نظاًما 
إلى  إمكانية الوصول  أولئك الذين لديهم 
التعليم ويكملون دراستهم على اكتساب 
تحسين  إلى  داعية  المائمة،  المهارات 
والتخطيط  التعليم  وزارات  بين  التنسيق 
واالقتصاد”. كما أكدت بعثة األمم المتحدة 
حوار  إلجراء  تخطط  أنها  ليبيا  في  للدعم 
الُمقبل  ديسمبر   8 يوم  مفتوح  رقمي 
القضايا  بشأن  الليبيين  آراء  لمعرفة 

الرئيسية المتعلقة بحقوق اإلنسان.

كشف المبعوث األممي إلى ليبيا “عبدهللا باتيلي” 
الخارجية  وزارة  في  الدولة  وزير  مع  اتفق  أنه 
اإلماراتية، الشيخ “شخبوط نهيان آل نهيان” على 
التنسيق مع مختلف األطراف الدولية لتقديم الدعم 

لليبيا.
وحسب ما نشره باتيلي عبر حسابه على “تويتر” 
العاصمة  أفي  اإلماراتي  المسؤول  التقى  فإنه   ،

اإلماراتية ابوظبي.
ترقى  أن  ضرورة  على  أيضا  “اتفقنا  باتيلي  وقال 
األطراف الليبية إلى مستوى التحدي المتمثل في 
الطريق  وتمهيد  السياسية،  األزمة  على  التغلب 
كما  شرعيين،  ممثلين  الشعب  تمنح  النتخابات 
أكدنا التنسيق مع مختلف األطراف الدولية لتقديم 
جولة  إطار  في  اللقاء  هذا  ويأتي  لليبيا”.  الدعم 
وشملت  الماضي،  األسبوع  بدأها  لباتيلي  خارجية 
أيضا تركيا وقطر حيث التقى خالها وزيري خارجية 

البلدين.

ــي يتفــق مــع مســؤول إماراتــي  باتيل
ــا ــي لدعــم ليبي ــى التنســيق الدول عل

البعثــــة األمميــــة: نظـــام 
التعليم يف ليبــــــيا متهالك



العدد 22األسبوع الثالث والعشرون |  08 نوفمبر - 05 ديسمبر  3

محليات

إغــاق مصنــع  بلديــة صرمــان عــن  أعلنــت 
بنــاء علــى نتائــج تحليــل  ومخبزيــن  دقيــق 
أعلنهــا  التــي  البوتاســيوم  برومــات  عينــات 

الليبــي. العــام  النائــب 

وقــال المكتــب اإلعامــي للبلديــة فــي بيــان 
مصنــع  بإغــاق  أمــرت  العامــة  النيابــة  إن 
صرمــان،  جوهــرة  ومخبــز  صرمــان،  دقيــق 
مخبــز شــنابو، وإحالــة أصحابهــا إلــى الجهــات 

الضبطيــة.

مــن جهتــه أكــد عميــد البلديــة عبــد المجيــد 
بونتيشــة أن نتائــج العينــات التــي أرســلها 
النائــب العــام أللمانيــا، خلصــت إلــى وجــود 
مــادة برومــات البوتاســيوم المســرطنة فــي 
بالمدينــة،  للدولــة  تابــع  للدقيــق  مصنــع 

إلــى مخبَزيــن اثنيــن. إضافــة 

وأضــاف بونتيشــة فــي تصريحات إعامية أن 
ــع والمخبزيــن  ــق المصن الحــرس البلــدي أغل
وأحــال العامليــن  بأمــر مــن النائــب العــام، 

فيهــا للتحقيــق.

وكان النائــب العــام الصديــق الصــور أكــد فــي 
تصريحــات إعاميــة اليوميــن الماضييــن بــأن 
التــي  البوتاســيوم  برومــات  تحاليــل  نتائــج 
أجريــت فــي ألمانيــا، أظهــرت وجــود المــادة 

ــا. فــي 27 موقعــاً مختلفــاً فــي ليبي

برومــات  مــادة  أن  إلــى  الصــور  وأشــار 
لمصانــع  عينــات  فــي  رصــدت  البوتاســيوم 
والحلويــات  الخبــز  لصنــع  ومخابــز  الدقيــق 
مــن مــدن صبراتــة وصرمــان، والمــرج ودرنــة 
خيــار  وقصــر  وزليتــن  والخمــس  وطبــرق 

بلــس. وطرا

إغالق مصنع دقيق ومخبزين 
يف صـــــرمان الستخــدامهم 
برومــــــــات البوتــــــاسيوم

قالـــت منظمـــة رصـــد الجرائـــم الليبيـــة إن الناشـــط عبدالمجيد علـــي الغراف 
البالـــغ مـــن العمر 54 عامـــاً، محتجز منذ 145 يوماً، في قســـم األمن الداخلي 

بســـجن الكويفية بمدينـــة بنغازي.

وأوضحـــت المنظمـــة فـــي بيـــان لهـــا أن الغـــرّاف وســـبعة آخرين علـــى األقل 
اعتقلـــوا، علـــى خلفيـــة المشـــاركة فـــي تظاهـــرة أمـــام مبنـــى البرلمـــان فـــي 

طبـــرق فـــي 1 يوليـــو الماضي.

وأضافـــت المنظمـــة أن الغـــراف يمُثـــل للمحاكمـــة، وســـط شـــكوك حـــول 
الطبيعـــة القانونيـــة للتهـــم الموجهـــة إليـــه، فـــي ظـــل عـــدم قـــدرة محاميـــه 
للوصـــول إلـــى موكلـــه، كمـــا لم يســـمح ألفـــراد عائلتـــه بزيارته منـــذ اعتقاله.

“الفضفاضـــة”  بإســـقاط التهـــم  وطالبـــت المنظمـــة الســـلطات القضائيـــة 
الموجهـــة للغـــراف وبقيـــة المتظاهريـــن المعتقليـــن، وإخاء ســـبيلهم فوراً.

كمـــا دعت المنظمة الســـلطات الحترام حـــق التظاهر وحرية الـــرأي والتعبير 
المكفولـــة بموجب القانـــون الدولي لحقوق اإلنســـان والمواثيق الوطنية.

منظمـــــــة حقوقية 
تدعو إلخـــــالء سبيل 

ناشــط معتقـــــــل يف 
سجـــــن الكويفيــــــــــة

أعلنت إدارة التشـــغيل والصيانة بمنظومة القرضابية الســـدادة التابعة لجهاز 
النهـــر الصناعـــي، عثور ها على مقتنيات مســـروقة من مكونات الجهاز.

وأوضحـــت اإلدارة أنها عثرت علـــى أكثر من )15( صمام هواء كامل بملحقاته 
وبعـــض المـــواد الحديديـــة األخـــرى وكوابـــل كهرباء خاصـــة بالشـــركة العامة 
للكهربـــاء بمســـتودع لبيـــع الخـــردة وقد تـــم حرقهـــا إلخفاء مامحهـــا لغرض 

بيعهـــا بالوزن.

من جانبه أفاد مدير إدارة التشـــغيل والصيانة بالجهاز بأن التكلفة التقديرية 
للمواد المسروقة تجاوزت عشرات اآلالف من الدوالرات األمريكية.

ويتعـــرض الجهـــاز بشـــكل دائـــم العتـــداءات علـــى مكوناتـــه ومســـاراته؛ ممـــا 
يهـــدد اإلمـــداد المائـــي للمواطنيـــن ومـــدن بأكملهـــا.

جهاز النهر يعثر على مكونات 
مسروقة يف أحد مخازن بيع الخردة
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محليات

أكــد الناطــق باســم جهــاز الحــرس البلــدي “امحمــد الناعــم” اســتمرار الجهــاز فــي اســتكمال 
التحقيقــات مــع أصحــاب مصانــع ومطاحــن الدقيــق الذيــن أثبتــت التحاليــل المخبريــة وجــود 

مــادة برومــات البوتاســيوم فــي عيناتهــم.
وقــال “الناعــم” فــي تصريحــات إعاميــة أن دوريــات الحــرس البلــدي انطلقــت فــي مهمتهــا 

بــكل المــدن رفقــة وزارة الداخليــة والنيابــة العامــة.
وكان النائــب العــام “الصديــق الصــور” أكــد فــي تصريحــات إعاميــة اليوميــن الماضييــن بــأن 
نتائــج تحاليــل برومــات البوتاســيوم التــي أجريــت فــي ألمانيــا، أظهــرت وجــود المــادة فــي 27 

موقعــاً مختلفــاً فــي ليبيــا.
ــع للدقيــق  وأشــار “الصــور” إلــى أن مــادة برومــات البوتاســيوم رصــدت فــي عينــات لمصان
وطبــرق  ودرنــة  والمــرج  والحلويــات مــن مــدن صبراتــة وصرمــان  ومخابــز لصنــع الخبــز 

والخمــس وزليتــن وقصــر خيــار وطرابلــس.

الحرس البلدي طرابلس 
يباشر التحقيقات بشأن 

استخدام برومات البوتاسيوم

والتأهيــل  العمــل  وزارة  دعــت 
اإلعــان  بعــدم  والمراكــز  الشــركات 
تدريبيــة  دورات  أي  تنفيــذ  عــن 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
تنســيق  دون  الرســمية  والمواقــع 
جــودة  متابعــة  إدارة  مــع  مســبق 

يــب. التدر

عبــر  بيــان  فــي  الــوزارة  وأكــدت 
أنــه  “فيســبوك”  علــى  صفحتهــا 
والتصديــق علــى  يتــم االعتمــاد  لــن 
الشــهادات التــي تمنــح للمشــاركين 
فــي هــذه الــدورات مــا لــم تتحصــل 
الشــركات والمراكــز التدريبيــة علــى 
لإلجــراءات  وفقــاً  الازمــة  األذونــات 
معلومــات  بنظــام  بهــا  المعمــول 

التدريــب. جــودة 

إلــى  بيانهــا  فــي  الــوزارة  ولفتــت 
أنهــا الحظــت قيــام بعــض الجهــات 
التواصــل  بوســائل  إعانــات  بنشــر 
االجتماعــي، تعلــن فيهــا عــن تنفيــذ 
دورات تدريبيــة فــي مجاالت مختلفة 
تفيــد بأنهــا معتمــدة من وزارة العمل 
والتأهيــل دون تنســيق مســبق مــع 
إدارة متابعــة جــودة التدريــب، وذلــك 
بالمخالفــة لإلجــراءات المتبعــة فــي 

هــذا الشــأن.

وزارة العمــــــل تحــذر مــن
ــهادات ــاد ش ــدم اعتم عــــ
ــية ــدورات التدريبـــــــــ ال

أعلــن جهــاز اإلمــداد الطبــي اســتام مخــازن الحلقــة البــاردة خمســة حاويــات محمــات 
باللقــاح الروتينــي )BCG( للمواليــد تضــم 420 ألــف جرعــة، و 400 ألــف جرعــة مــن اللقــاح 
الرئــوي ألعمــار كل مــن شــهرين، أربعــة أشــهر، عــام، وشــحنة مــن لقــاح الكــزاز التيتانــوس.
 و بحســب مــا أكــده أميــن المخــزن “عبدالمنعــم العــوزي” فــإن الشــحنة تأتــي اســتكماالً 
بمختلــف  الروتينيــة  اللقاحــات  وشــملت  المخــازن،  التــي اســتلمتها  الســابقة  للشــحنات 

األعمــار ، والتــي شــرعت إدارة المخــازن بالجهــاز بتوزيعهــا علــى الفــروع .
 وأكــد “العــوزي” بــأن الشــحنة اســتكمل حفظهــا بعــد أخــذ القــراءات الخاصــة بهــا مــن قبــل 
المختصيــن فــي المخــزن ، وســيتم توزيعهــا علــى الفــروع بعــد إعــان النتائــج المخبريــة مــن 

قبــل مركــز الرقابــة علــى األغذيــة واألدويــة.

جهاز اإلمداد يستلم خمس حاويات 
محمالت باللقاح الروتيني )BCG( املخصص للمواليد

ــا التعليمــي”  ــة “مستشــفى العيــون” طرابلــس مستشــفى “قورين غــادرت قافل
بمدينــة شــحات ، بعــد إجرائهــا أكثــر مــن )640( عمليــة جراحيــة و كشــف علــى 

)2500( حالــة. 
ــرؤوف  كمــا أعلــن “مستشــفى العيــون” طرابلــس عــن تمكــن األخصائــي “عبدال
هنيــدى” و فريــق وحــدة جراحــة الشــبكية بالمستشــفى مــن إجــراء)12( عمليــة 

شــبكية معقــدة.
و بحســب المستشــفى فــإن إحــدى الحــاالت التــي أجريــت لهــا العمليــة تعــود 
لشــاب فــى مقتبــل العمــر يعانــى مــن وجــود جســم معدنــى فــى قــاع العيــن 
نتيجــة تعرضــه إلصابــة مباشــرة ، والتــي تكللــت بالنجــاخ رغــم صعوبتهــا واحتياجهــا 

لمهــارة عاليــة. 
و يعــد إجــراء مثــل هــذه العمليــات ســابقة مــن نوعهــا، إذ لــم تكــن تجــرى فــي 

مستشــفى العيــون، األمــر الــذي أنهــك كاهــل كثيــر مــن المواطنيــن.

مستشـــفى العيون يواصــــل 
تحقيق إنجـــــازاته يف منـاطق 

مختلفة فــــــي البــــــــالد
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اقتصاد

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تعثر جهود إعادة توحيد 
البنك المركزي ُمرجعاً ذلك لانقسام السياسي هذا العام في الباد.

إعادة  أن جهود  األمريكية،  بلومبيرغ  لوكالة  تصريح  في  الكبير  وأوضح 
توحيد البنك قد ُتستأنف بمجرد عودة االستقرار السياسي، حتى لو كان 

نسبيًا، وفق قوله.

كما كشف الكبير في تصريحاته أن الدين العام الداخلي الحالي لليبيا لم 
يتغير، وهو عند حوالي 155 مليار دينار، أي ما يعادل 31.7 مليار دوالر.

أما عن تعديل سعر الصرف فقد قال المحافظ أن األوضاع السياسية 
واالقتصادية تجعل من الصعب على المركزي النظَر في تعديل سعر 
وحجب  النفط  وإقفال  المستمرة  التهديدات  ظل  في  خاصة  الصرف، 
إيراداته، واإلنفاق الموازي، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، وفق قوله.

كما كشف عن تلقي المؤسسة الوطنية للنفط لحوالي 1.7 مليار دوالر 
هذا العام لمشروعات تنموية غير محددة.

يومياً  برميل  مليون   1.4 عن  يقل  ال  ما  إنتاج  إلى  الحاجة  الكبير  وأكد 
إلحداث نقلة في االقتصاد الليبي والتوسع في مشروعات التنمية وتحفيز 

القطاع الخاص.

الكبري يكشف عن حجم 
الدين العام الداخلي 
لليبيا وأسباب تعثر 

توحيد املركزي

اإلذن  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  أعطـت 
مصنـع  تشـغيل  عمليـات  فـي  للبـدء 
فـي  مصنـع  أكبـر  ُيعـد  الـذي  اإليثيليـن 
البتروكيماويـات،  إلنتـاج  أفريقيـا  شـمال 
وذلك بعد توقف دام ألكثر من 8 سنوات.

إدارة  مجلـس  وأعضـاء  رئيـس  وأشـاد 
بيـان،  فـي  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة 
بكافـة الجهـود المبذولـة مـن إدارة الشـركة 
إعـادة  سـبيل  فـي  بهـا  العامليـن  وكافـة 
تشـغيل هـذا الصـرح الصناعـي المتوقـف 

سـنوات.  منـذ 

النـوف  رأس  شـركة  أكـدت  جهتهـا  مـن 
مراحـل  كل  أن  والغـاز،  النفـط  لتصنيـع 
بخطـوة  خطـوة  تتـم  التشـغيل  عمليـات 
إجـراءات  وفـق  تدريجـي  وبشـكل 
إلـى  ومتطلبـات سـامة العمليـات وصـوالً 

اإلنتـاج. مرحلـة 

لهـذه  الوصـول  إلـى  الشـركة  وأشـارت 
خطـة  مـن  والمتقدمـة  الهامـة  المرحلـة 

انطلقـت  والتـي  المجمـع،  تشـغيل  إعـادة 
الظـروف  كل  مـن  بالرغـم  م،   2019 عـام 
وحمـات  والصعبـة  واالسـتثنائية  القاهـرة 
بحسـب  واإلحبـاط،  والتشـكيك  التشـويه 

الشـركة.

وكان مصنـع اإليثيليـن قـد افُتتـح في الـ 15 
مـن أبريـل عـام 1987 م، مـن قبـل شـركة 
يتـم تسـليم  هيـب اليوغسـافية، قبـل أن 
النـوف  رأس  لشـركة  التشـغيل  عمليـات 

بكـوادر ليبيـة خـال سـنة 1992م.

الوطنية للنفط ُتعطي 
اإلذن بتشغيل مصنع 

اإليثيلني إلنتاج الربوكيماويات

“إينـي”  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  أعلـن 
اكتشـاف  ديسـكالزي”  “كاوديـو  اإليطاليـة 
ليبيـا. فـي  والغـاز  النفـط  مـن  كبيـرة  كميـات 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “ديسكالزي” 
لــ “وكالـة نوفـا” اإليطاليـة علـى هامش النسـخة 
الثامنـة مـن ملتقـى حوارات المتوسـط السـنوي 
الـذي انطلـق فـي رومـا بحضـور عـدد مـن الوزراء 

والمسـؤولين وكبار الدبلوماسيين.

تناقـش  “إينـي”  أن  “ديسـكالزي”  وكشـف 
حاليًّـا مشـاريع جديـدة، وتأمـل أن تتمكـن مـن 
بـدء مشـاريع جديـدة فـي ليبيـا، وفـق مـا نشـرته 

اإليطاليـة. الوكالـة 

و206  مليونًـا  حاليًّـا  النفـط  مـن  ليبيـا  وُتصـّدر 
آالف برميـل يوميًّـا، فيمـا بلـغ إنتـاج المكثفـات 
إحصـاءات المؤسسـة  برميـل، حسـب  ألـف   39

للنفـط. الوطنيـة 

“إيني” تعلن اكتشـــاف كميات
 كبرية من النفط والغاز يف ليبيا
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اقتصاد

الرقمـي  التحـول  بشـأن  ليبيـا”  “سـايبر  مشـروع  فريـق  عقـد 
لمصـرف ليبيـا المركـزي، مباحثـات موسـعة بالعاصمة المصرية 

القاهـرة.

وذكـر مصـرف ليبيـا المركـزي عبـر صفحتـه علـى “فيسـبوك” 
المصـري  المركـزي  البنـك  مـع  بالشـراكة  المباحثـات تمـت  أن 
ولجنـة “األسـكوا” التابعـة لألمـم المتحـدة، وخبـراء فـي مجـال 
القانـون والدفـع اإللكترونـي وأمـن المعلومـات، وإدارة المخاطـر 
والتسـويق اإللكتروني، وبمشـاركة مؤسسـات رائدة في المجال 

والمالـي. السـيبراني 

وتـم خـال المباحثـات اسـتعراض نتائـج األعمـال النهائيـة لفريـق 
مشـروع “سـايبر ليبيـا” التـي اسـتمرت ألكثـر مـن سـنة.

يشـار إلـى أن مشـروع “سـايبر ليبيـا” هـو مبـادرة لمصـرف ليبيـا 
المركـزي تعنـى بتكويـن بنيـة تشـريعية للمعامـات اإللكترونيـة 
مـا يؤسـس لتحـول رقمـي جـاد يفتح المجال السـتثمار آمن في 

المجال السـبراني.

املركـــــزي يستعـــــــرض نتائــج مشروع 
سايرب ليبــــــــيا للتحـــــــــول الرقــــــمي

بمناسـبة  احتفاليـة  تنظيـم  بمصراتـة  الحـرة  المنطقـة  شـهدت 
أسـطولها  إلـى  ”العقلـة“  و  ”العامـر“  اإلرشـاد  زوارق  انضمـام 

البحـري.

بدخـول  وبحسـب حسـاب المنطقـة الحـرة علـى فيسـبوك فإنـه 
يصبـح  العمـل،  إلـى  رسـميًّا  و”العقلـة“  ”العامـر“  الزورقيـن 
األسـطول البحـري لمينـاء المنطقـة الحـرة بمصراتـة متكونًـا مـن 4 

بحريـة. 11 قطعـة  إرشـاد مـن مجمـوع  زوارق 

و مـن المقـرر أن يشـهد منتصـف العـام القـادم )2023( انضمـام 
المنطقـة  لمينـاء  البحـري  األسـطول  إلـى  بحريـة جديـدة  قاطـرة 
الحـرة بمصراتـة ، ضمـن جهـود إدارة المنطقـة الحـرة بمصراتـة؛ 
للرفـع مـن كفـاءة الخدمـات البحرية المقدمة للسـفن القادمة إلى 

مينائهـا.

تحتفـــل  مصـــــــراتة  الحـــــــرة  املنطقـــة 
بانضمـــام زورقـــني ألســـطولها البحـــري

أعلنت شركة “مليتة” للنفط و الغاز انتهاء عمليات حفر و استكمال 
البئر األفقي ) أ62( بحقل الوفاء و بعمق )10,912 قدماً(.

و بحسـب مـا نشـره حسـاب المؤسسـة الوطنيـة للنفـط فـإن الطـول 
الذي تم حفره وبلغ ) 1,327 قدماً ( كان كافيًا لتحقيق اإلنتاج األمثل 

لهـذا البئر.

كمـا أشـارت المؤسسـة إلـى أن العمـل يجـري حاليًّـا علـى ربـط البئـر 
علـى معـدات الحقـل و ذلـك لزيـادة القـدرة اإلنتاجيـة للشـركة.

وتأتـي أعمـال الشـركة هـذه ضمـن الجهـود المبذولـة فـي سـبيل زيـادة 
معـدالت اإلنتـاج الوطنـي مـن النفـط و الغـاز.

شـــركة “مليتة” للنفط و الغاز تنهي عمليات
 حفر و استكمال البئر األفقي ) أ62( بحقل الوفاء
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بلديات

سـتكون  جديـدة  مـدارس  سـت  إنشـاء  سـرت  بلديـة  قـّررت 
فـي محـات الزعفـران والغربيـات والقرضابيـة وخليـج سـرت 

المركـز. وسـرت  والجزيـرة 

جـاء ذلـك خـال اجتمـاع للمجلـس البلـدي تطـّرق أيًضـا إلـى 
ملـف الصحـة فـي سـرت حيـث جـرى بحـث مشـكلة الشـكاوى 

المقدمـة مـن المواطنيـن فـي القطـاع بشـكل عـام.

كمـا جـرى االتفـاق خـال االجتمـاع علـى إعـادة تفعيـل وتنظيـم 
األسواق العامة المفتوحة مثل أسواق السيارات والخضروات 
وفقـا  للبلديـة  المحلـي  اإليـراد  وتفعيـل  وغيرهـا،  والمواشـي 
إلـى جانـب تنظيـم العمالـة  لإلجـراءات والتشـريعات النافـذة، 

الوافـدة.

وكانـت وزارة التربيـة والتعليـم بحكومـة الوحـدة الوطنيـة قـد 
أكـدت عزمهـا إنشـاء 3 آالف مدرسـة جديـدة فـي أنحـاء البـاد 

خـال السـنوات الثـاث المقبلـة.

بلدية سرت ُتنشئ 3 مدارس جديدة
مـن  رأسـاً   83 البلـدي صرمـان عـن نفـوق  أعلـن المجلـس 
اإلبـل لـدى أحـد المربيـن جـراء انتشـار مـرض ُيعـرف باسـم 

األوليـة. التحاليـل  الدمـوي حسـب  التسـمم 

الحيوانيـة  الصحـة  مكتـب  أن  البلـدي  المجلـس  وأوضـح 
وتـم عرضهـا علـى  بالبلديـة أخـذ عينـات أخـرى مـن اإلبـل، 

المـرض. نـوع  مـن  للتأكـد  أخـرى  تحاليـل  معامـل 

االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  علـى  فيديـو  مقطـع  وأظهـر 
نفـوق عـدد مـن اإلبـل ألحـد المربيـن، فيمـا أوضـح مصـور 
الفيديـو معلقـا نفـوق حوالـي مـن 8 إلـى 12 رأسـاً مـن اإلبـل 

يومـي. بشـكل 

وُيعـرف مـرض التسـمم الدمـوي علميـاً بالباسـتريا، وهـي 
بكتيريـا كامنـة فـي أجسـام اإلبـل تنشـط مـع قسـاوة أجـواء 

الطقـس وانخفـاض درجـات الحـرارة.

نفوق أكثر من 80 رأساً 
من اإلبل يف صرمان

زارة “عبدالواحـد البلـوق” اجتماعـاً مـع  بلديـة عيـن  عقـد عميـد 
أعضـاء حـراك معلمـي عيـن زارة الممطالبيـن بحقـوق المعلميـن 

و دعـم المعلـم.

 وطالـب أعضـاء الحـراك عميـد البلدية بمتابعة ملف 950 مدرسـاً 
والتابعيـن  زارة  عيـن  ببلديـة  العقـود  معلمـي  مـن  ومدرسـة 
لمراقبـة التعليـم عيـن زارة والذيـن لـم تدفـع لهـم مرتباتهـم مـن 

.2018 سـنة 

كافـة  بتقديـم  الحـراك  أعضـاء  “البلـوق”  طالـب  جانبـه  مـن 
اإلجـراءات بالخصـوص مكلًفـا مديـر المكتـب باالجتمـاع و إعـداد 
التقريـر الـازم وبشـكل عاجـل جـدًّا اسـتعداًدا للتواصل مع جهات 

الذيـن ُدفعـت حقوقهـا. بالبلديـات  أسـوة  االختصـاص 

و بحسب بيان الحراك فقد تم االتفاق على تقديم الدعم الكامل 
لحـراك معلميـن عيـن زارة و تواصـل و زيـارة كل المـدارس داخـل 

البلدية ، و حل كافة مشاكل المعلمين .

عميد عني زارة يعد بمتابعة ملف 950 
مدرساً ومدرسة من معلمي العقود بالبلدية

شـمال  مصـرف  مقـر  تاورغـاء  المحلـي  المجلـس  اسـتلم 
الصيانـة  أعمـال  مـن  االنتهـاء  عقـب  تاورغـاء  فـرع  أفريقيـا 

الجزئيـة.

وأوضـح المجلـس عبـر صفحتـه علـى “فيسـبوك” أن أعمـال 
إدارة  مـن  وإشـراف  بدعـم  تمـت  المصـرف  لمقـر  الصيانـة 
المجلـس المحلـي، مشـيراً إلـى أنـه سـيتم ربـط خـط الفايبـر 

للمصـرف فـي القريـب العاجـل.

وأكـد رئيـس المجلـس المحلـي علـى ضـرورة سـرعة مباشـرة 
إدارة فـرع المصـرف أعمالـه مـن داخـل المدينـة، وأن إدارة 
المجلـس تعمـل علـى تذليـل كافـة المعوقـات أمـام عمـل 

بالمدينـة. كافـة القطاعـات الخدميـة 

محلي تاورغاء يستلم 
مقر مصرف شمال أفريقيا 
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منوعات

ضـد  التطعيـم  تلقـي  نسـبة  انخفـاض  مـن  دولـي  تقريـر  حـذر 
“الحصبـة” فـي جميـع أنحـاء العالـم ؛ مما يعرض عشـرات مايين 

للخطـر.  األطفـال 
األمـم  “منظمـة  فـي  التطعيـم  برامـج  عـن  المسـؤول  قـال  و 
المتحـدة للطفولـة” )اليونيسـف( “إيفريـم تيكلـي ليمانغـو” فـي 
بشـأن  الخطـر  ناقـوس  نـدق  ونحـن  3 سـنوات  “منـذ  إنـه  بيـان 
انخفـاض معـدالت التطعيـم و زيـادة المخاطر على صحة األطفال 
فـي جميـع أنحـاء العالـم وأمامنـا نافـذة ضيقـة لتعويـض جرعـات 

الفائتـة”. التلقيـح 
و بحسـب التقرير المشـترك الصادر عن منظمة الصحة العالمية 
والمراكـز األميركيـة لمكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا ، فإنـه فـي 
العـام 2021 فـوت نحـو 40 مليـون طفـل جرعـة من اللقاح المضاد 
للحصبـة، ومـن هنـا انخفـض معـدل التغطيـة العالميـة للتطعيـم 
ضـد الحصبـة فـي جرعتـه األولـى إلى أدنى مسـتوى لـه منذ 2008.

تحذيرات عاملية من 
انخفاض نسبة تلقي 

تطعيم الوقاية 
من الحصبة

Mes- “أطلـق تطبيـق المراسـلة واتسـاب ميـزة جديـدة تسـمى 
إرسـال  لـك  تتيـح  والتـي  نفسـك  راسـل  أو   ”sage Yourself

لنفسـك. وتحديثـات  وتذكيـرات  ماحظـات 
نظامـي  علـى  المسـتخدمين  لجميـع  الميـزة  هـذه  وسـتتوفر 
األندرويـد و اآلي أو إس، وسـيتم طرحهـا فـي األسـابيع المقبلـة.
وستسـاعد هـذه الميـزة المسـتخدمين علـى تتبـع قوائـم المهـام 
الخاصة بهم ، وإرسال الماحظات والتذكيرات أو قوائم التسوق 

.WhatsApp ألنفسـهم ، وفًقـا لتطبيـق
وإنشـاء   WhatsApp فتـح  عليـك سـوى  مـا  األداة،  والسـتخدام 
محادثـة جديـدة بالنقـر فـوق الرمـز الموجـود فـي الزاويـة اليمنـى 

العليـا مـن الشاشـة.
سـترى اآلن جهـة االتصـال الخاصـة بـك فـي أعلـى القائمـة، فـوق 

جهـات اتصـال هاتفـك، اضغـط علـى رقمـك وابـدأ المراسـلة.

“راسل نفسك” 
واتساب يطرح 

ميزة جديدة

المضادات  استخدام  في  اإلفراط  يعد 
مقاومتها،  زيادة  في  سبباً  الحيوية 
الحيوية  المضادات  استخدام  يعد  إذ 
رئيسيان  عامان  استخدامها  وإساءة 
في مقاومة المضادات الحيوية.   ووفقاً 
منها،  والوقاية  األمراض  مكافحة  لمراكز 
المضادات  استخدامات  ثلث  حوالي  فإن 
ضرورياً  ليس  البشر  لعاج  الحيوية 
الحيوية  المضادات  تعالج  مناسباً.  أو 
ال  ولكنها  البكتيريا،  عن  الناتجة  الَعدوى 
الفيروسات  عن  الناتجة  العدوى  تعالج 

)الَعدوى الفيروسية( فعلى سبيل المثال، 
الصحيح  العاج  هو  الحيوي  المضاد 
تسببه  الذي  العقدي  الحلق  اللتهاب 
الصحيح  العاج  ليس  ولكنه  البكتيريا، 
تسببها  والتي  الحلق،  التهابات  لمعظم 
مضاداً  مريض  أخذ  ما  فإذا  الفيروسات. 
فيروسية،  بعدوى  مصاب  وهو  حيوياً 
البكتيريا  يهاجم  الحيوي  المضاد  فإن 
الموجودة في الجسم وهي بكتيريا مفيدة 
أو ال تسبب المرض.  ومن ثم قد ُيسبب 
زيادة خصائص  هذا العاج غير الصحيح 

البكتيريا  الحيوية في  المضادات  مقاومة 
غير الضارة، والتي يمكن أن تشارك تلك 
قد  أو  األخرى،  البكتيريا  مع  الخصائص 
يخلق فرصة ألن تحل بكتيريا )ربما تكون 
لذا  الضارة.  غير  البكتيريا  محل  ضارة( 
فإن المضاد اليعد عاجاً لكل مرض فا 
يمكن للمريض أن يضغط على الطبيب 
إلعطائه وصفة طبية تتضمن مضاداً، كما 
وفق  الحيوية  المضادات  استخدام  يجب 
الكمية  وتناول  فقط  الطبيب  تعليمات 

اليومية الموصوفة طبياً.

اإلفــراط يف اســتخدام املضــادات الحيويــة
مقاومتهــا زيــادة  يف  رئيســي  ســبب 

أداة السـلكية تطورهـا  باسـتخدام  البشـر  التجـارب علـى  بـدء  “إيلـون ماسـك”  توقـع 
شـركته “نيورالينـك” )Neuralink( المتخصصـة فـي صنـع شـرائح المـخ فـي غضـون 

6 أشـهر.
وأوضـح “ماسـك” أن أول تطبيقيـن مسـتهدفين فـي التجـارب علـى البشـر باسـتخدام 
األشـخاص  لعضـات  الحركـة  وإتاحـة  البصـر  اسـتعادة  سـيكونان  “نيورالينـك”  أداة 

العاجزيـن عـن ذلـك.
وتقوم الشركة التي أجرت تجاربها على الحيوانات في األعوام القليلة الماضية بتطوير 
وصـات شـريحة للمـخ تقـول إنهـا قـد تمنـح المرضـى المصابيـن بإعاقـات القـدرة علـى 

الحركـة و التواصـل مـن جديد.

ــى البشــر ســتكون يف غضــون 6 أشــهر ماســك: بــدء تجــارب زراعــة شــرائح املــخ عل
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رياضة

أقيـم فـي العاصمـة طرابلـس ماراثـون طرابلـس 21 كيلـو فـي دورتـه 
الخامسـة تحـت شـعار “نتنافـس ألجـل السـام”.

 وتنافـس فـي الماراثـون حوالـي 2500 متسـابق، كمـا شـاهد مشـاركة 
متسابقين من عدة دول عربية كالمغرب والجزائر وتونس والسودان 

والسـينغال وغانـا ونيجيريـا والفلبين واليابان وتركيا.

وانطلـق المتسـابقون مـن أمـام جزيـرة معيتيقـة بطريـق الشـط فـي 
 21 وقطعـوا مسـافة  الفروسـية  بميـدان  مـروراً  العاصمـة طرابلـس 

كلـم.

وكان الفـوز بالمركـز األول فـي هـذه النسـخة حليـف المتسـابق مـروان 
البـكاي مـن ليبيـا، فيمـا نـال الجزائـري شـمس الديـن بـن غالـي المركز 

الثانـي، تـاه الليبـي عبـد السـام الحطـاب ثالثاً.

دول..إقامـــــة  عـــــــــدة  مـــن  بمشــــــــاركة 
ماراثـــون طرابلــــس يف نســـخته الخامســـة

ُتّوَج فريق األهلي طرابلس لكرة اليد ، بكأس السوبر للمرة الثالثة 
في تاريخه بعد فوزه على منافسه الهال بنتيجة )27-24(.

وحققت يد األهلي طرابلس بذلك ثاثية الدوري والكأس والسوبر 
للموسم  مثالية  بداية  الفريق  ليحقق  التوالي،  على  الثانية  للمرة 
الجديد. وأنهى األهلي طرابلس الشوط األول من المباراة التي جرت 
على أرضية قاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية متقدما بنتيجة )-12
وخبرة  الهجوم،  في  الحر  وربيع  الشوشان  رجب  قوة  بفضل   )11
حارسه عصام الشفطي، وفي الشوط الثاني تواصل التقارب في 
النتيجة في ظل سعي الهاليين للعودة في المباراة التي اصطدمت 
برغبة اليد األهاوية في التتويج بالثاثية الثانية على التوالي لتنهي 

المباراة بنتيجة )27-24(.

األهلي طــــــــــرابلس بـــــــــطاًل لســــــوبر 
اليد للمرة الثالثـــــــــــة فــــــــي تــــــاريخه

ُتـّوج فريـق األهلـي بنغـازي ، بلقـب كأس السـوبر الليبـي لكـرة السـلة 
للمـرّة الثانيـة فـي تاريـخ النـادي، عقـب تفوقـه علـى نظيـره األهلـي 
66( فـي مبـاراة احتضنتهـا قاعـة طرابلـس   -  70( بنتيجـة  طرابلـس 

بالعاصمـة. الكبـرى 

فريـق  لصالـح   )15-14( بنتيجـة  المبـاراة  مـن  األول  الربـع  وانتهـى 
األهلـي طرابلـس، وتـدارك األهلـي بنغـازي األمـور لينهـي الربع الثاني 

.)31-26( متفوًقـا 

وانتهـى بعدهـا الربـع الثالـث بالتعـادل بيـن الفريقيـن )51-51(، قبـل 
بنتيجـة )70-66(  بنغـازي الربـع األخيـر والمبـاراة  أن يحسـم األهلـي 

ليتـوج بلقـب السـوبر المحلـي.

بطولـة  انطـاق  تأجيـل  قـّرر  قـد  السـلة  لكـرة  الليبـي  االتحـاد  وكان 
ذلـك  يعتبـر  إذ  المقبـل،  11 ديسـمبر  يـوم  المحلـي حتـى  الـدوري 

للتأجيـل. قابـل  وغيـر  البطولـة،  النطـاق  نهائيًـا  موعـًدا 

ســـلة األهلي بنغـــازي تتوج بكأس الســـوبر
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دين وفتاوى

فتاوي

الجواب:

الحمـد للـه، والصـاة والسـام علـى رسـول هللا، وعلـى آلـه وصحبـه ومن 
وااله.

أما بعد:

فـإذا كان هنـاك قانـون ينّظـم هـذا الجانـب مـن الطريـق العـام، فيجـُب 
يجـوز تجـاوزه،  وال  بمقتضـاه،  والعمـل  إليـه،  الرجـوع  المواطنيـن  علـى 
وإذا لـم يكـن هنالـك قانـون مـن الدولـة ينّظـم هـذا الجانـب المهـم فـي 
انتفـاع النـاس بالطريـق، وال يعطـي األولويـة لصاحـب المنـزل أو المحـّل 
فـي المواقـف التـي بمحاذاتـه؛ فيكـون جميـع النـاس متسـاوين فـي هـذا 
الحـق، ويبـاح لهـم االنتفـاع بـه، بمـا ال يضـّر المـارّة، وال يجـوز ألحـد احتـكار 
هـذا الجانـب مـن الطريـق، ومنـع المواطنيـن مـن صـّف سـياراتهم فيـه، 
بدعـوى أنـه بمحـاذاة مسـكنه أو متجـره، ويعـّد ذلـك مـن التعـّدي علـى 
ُيِحـبُّ  َ اَل  إِنَّ هللاَّ األماكـن العامـة بغيـر حـّق، قـال تعالـى: ﴿واََل تَْعتَـُدوا 
]البقـرة:190[، وقـال رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم:  اْلُمْعتَِديـَن﴾ 
)مـن اقتطـع شـبراً مـن األرض ظلمـاً، طوَّقـه هللا يـوم القيامـة مـن سـبع 

أرضيـن( ]مسـلم: 1230/3[، وهللا أعلـم.

وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ماحكـم منـع العامـة مـن اسـتعمال الطريـق بمقولـة “خـاّص 
بزبائـن المحـل أو الصيدليـة”؟

وفاة الشيخ الدكتور غيث  أعلنت دار اإلفتاء الليبية 
 27 الفاخري، نائب مفتي عام ليبيا قبل فجر األحد 

نوفمبر، إثر مرض ألمَّ به.

1950م  الفاخري عام  بن محمود  ولد الشيخ غيث 
و حفظ القرآن بالمدرسة القرآنية بمدينة البيضاء و 
تحصل على الليسانس من قسم الشريعة والقانون 
بمدينة  اإلسامية  والدراسات  العربية  اللغة  بكلية 

البيضاء.

من  اإلسامية  الدراسات  دبلوم  على  تحصل  كما 
طرابلس،  بجامعة  اإلسامية  الدراسات  قسم 
من قسم  اإلسامية  الشريعة  دبلوم  إلى  باإلضافة 
الشريعة اإلسامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي.

الفقه  في  الماجستير  على  غيث  الشيخ  تحصل   
اإلسامية  الشريعة  قسم  من  اإلسامي  الجنائي 
على  وتحصل  بنغازي،  بجامعة  الحقوق  بكلية 
بكلية  الشرعية  السياسة  قسم  من  الدكتوراة 

الشريعة والقانون بجامعة األزهر.

يعد الشيخ غيث عضو في االتحاد العالمي لعلماء 
تولى  كما  ليبيا،  علماء  هيئة  رئيس  و  المسلمين 
رئاسة لجنة الفتوى بالهيئة العامة لألوقاف ببنغازي 
)سابقاً( وكان عضو اللجنة اإلدارية بالمعهد العالي 

للقضاء )سابقاً(.

ونائب  كما شغل منصب رئيس هيئة علماء ليبيا، 
لجنة  ورئيس  اإلفتاء،  بدار  البحوث  مجلس  رئيس 

تعديل القوانين وفق الشريعة اإلسامية.

ومؤتمرات  ندوات  عدة  في  المفتي  نائب  شارك 
في  بالتدريس  وعمل  والخارج،  بالداخل  علمية 
الشريعة  بقسم  والعليا  الجامعية  المرحلتين 
كما  بنغازي،  بجامعة  الحقوق  بكلية  اإلسامية 
أشرف على عدة رسائل علمية في الجامعات الليبية 
والدكتوراة  الماجستير  رسائل  من  العديد  وناقش 

في الجامعات الليبية.

دار اإلفتــاء الليبية تنعي نائب مفتي 
ــث الفاخــري ــا الشــيخ غي ــام ليبي ع

المصدر:
دار االفتاء الليبية

الجواب:

ـام علـى رسـول هللا، وعلـى آلـه وصحبـه ومن  ـاة والسَّ الحمـد للـه، والصَّ
وااله.

أما بعد:

فـإن كانـت اللعبـة خاليـة مـن المحاذيـر الشـرعية؛ كالموسـيقى، والصـور 
العاريـة، والعقائـد الفاسـدة، فـا حـرج فـي بيـع مـا يخصـك من الحسـاب 
المشتمل عليها، وإن كان األولى عدم االنشغال بمثل هذه األلعاب؛ لما 
فيهـا مـن إضاعـة لألوقـات التـي أمرنـا بالمحافظـة عليهـا، ثـم المسـاهمة 
فـي إضاعـة أوقـات اآلخريـن عنـد بيعهـا لهـم، قـال رسـوَل هللا صلـى هللا 
يَـوَم الِقيَاَمـِة حَتَّـى ُيسـأَل َعـن أَربَـٍع  عليـه وسـلم: )ال تَـُزوُل َقَدَمـا َعبـٍد 
َعـن ُعُمـرِه ِفيَمـا أَْفنَـاُه …([ سـنن الترمـذيّ:  ]2416، علًمـا بأنـه يصعـب 
فـي هـذه األيـام – علـى غيـر الحريـص- االحتراز مـن المخالفات المصاحبة 
وأخاقيـة،  يحتـوي علـى مفاسـد عقديـة  لهـذه األلعـاب، فالكثيـر منهـا 
ويصاحـب ألعابهـا الموسـيقى والمعـازف، وتعظيـم الصليـب والكنائس، 
وهنـاك ألعـاب بهـا عـداء واضـح ألهـل اإلسـام؛ كقصـف المسـاجد وقتـل 
وينشـر العـداوة لإلسـام،  الكـره،  يربـي علـى  وغيرهـا ممـا  الملتحيـن، 

وهللا أعلـم.

د وعلى آله وصحبه وسلَّم وصلَّى هللا على سّيدنا محمَّ

ما حكم بيع حساب خاص لِلُعبة على اإلنترنت؟
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مقال

األزمة الليبية 
بقلم الكاتب| عبدهللا الكبيريف مشهدها املقبل

إجـراء  فـي  والدولـة  النـواب  مجلسـي  علـى  الرهـان  فشـل 
عـام، كان  قبـل  التوقيـت  فـي هـذا  مـرات عديـدة،  االنتخابـات 
الجميع يستعد النتخابات 24 ديسمبر، ماعدا قلة كانت تعرف 
أنهـا لـن تجـرى ألنهـا كانـت تعمـل علـى اجهاضهـا، ومـع اقتـراب 
الموعـد بـرزت عوامـل أخـرى طارئـة سـاهمت فـي االجهـاز عليها 
واسـعة  تمامـا، كترشـح شـخصيات جدليـة ترفضهـا قطاعـات 
مـن الشـعب، ليأتـي يـوم االسـتحقاق كيـوم عادي كسـائر األيام، 
فيمـا تنصـل الجميـع مـن المسـؤولية وحمل خصومَه مسـؤولية 

هـذا االخفـاق.
إلـى  الفرقـاء  لدفـع  والمحلـي  الدولـي  الضغـط  يتوقـف  ولـم 
تنفيذهـا فـي أقـرب وقـت ممكـن، ولكـن عقيلـة صالـح رئيـس 
مجلـس النـواب، مـع رئيـس مجلس الدولة يواصان مناوراتهما 
لتعطيلهـا، بالتـذرع بوجـود نقـاط خافيـة في مسـودة الدسـتور، 
وضرورة تشكيل حكومة موحدة، تبسط نفوذها على كل أرجاء 
البـاد، وتغييـر قـادة المؤسسـات السـيادية، كخطـوات البـد مـن 
إجـراء  إلجـراء االنتخابـات، وتتناقـل وسـائل اإلعـام األخبـار عـن 
عـدة لقـاءات بينهمـا فـي القاهـرة، يعقبـه لقـاء آخـر فـي الزنتـان، 
لوضـع اللمسـات األخيـرة علـى ماتـم التوافـق عليـه، ولـم تعلـق 
البعثـة األمميـة علـى هـذه االجتماعـات الثنائيـة، التي يفترض أن 

المبعـوث األممـي قـد شـارك فـي واحـد منهـا علـى األقـل.
الصـورة اليـوم فـي غايـة الوضـوح، فالمشـري وعقيلـة لـن يغادرا 
مواقعهمـا إال إذا ضمنـا مواقـع أرفـع فـي مرحلـة انتقالية جديدة، 
فيمـا تصـر حكومـة الوحـدة الوطنيـة علـى عـدم تسـليم مهامهـا، 
المجلـس  أمـا  منتخـب،  نـواب  مجلـس  يشـكلها  لحكومـة  إال 
الرئاسـي فمـازال ينـأى بنفسـه عـن جـدل الصـراع، ويتنصل من 
كافـة المسـؤوليات التـي يتعيـن عليـه النهـوض بهـا، حتـى فـي 
األزمـة األخيـرة مـع اليونـان، لـم ينتصـر للسـيادة الليبيـة وأصـدر 

بيانـا باهتـا نصفـه مجاملـة غيـر مبـررة لليونـان.
 المتصارعون على السلطة ال يرغبون في االحتكام لانتخابات، 
فهـم يدركـون أنهـا سـتكون المسـمار األول واألخيـر فـي نعـش 
باذخـة،  ماديـة  حيـاة  مـن  أيديهـم  مابيـن  ونـزع  إسـقاطهم، 

وامتيـازات لـم يحلمـوا بهـا يومـا، والمشـهد رغـم كل تعقيداتـه 
أمـام مفتـرق طـرق، األول هـو اسـتمرار اللحظـة الراهنـة، فـي 
والثانـي  ورائهـا،  مـن  الطائـل  وحـوارات  ولقـاءات  مفاوضـات 
فـي  لهمـا  المؤيـد  الجنـاح  مـع  والمشـري،  عقيلـة  نجـاح  هـو 
المجلسـين، فـي التوصـل إلـى توافـق شـامل بتشـكيل حكومـة 
للمناصـب  جديـدة  شـخصيات  وتسـمية  رئاسـي،  ومجلـس 
السـيادية، علـى أن الطريـق نحـو وضـع هـذه التوافقـات موضـع 
األمريكـي  فالموقـف  بهـا،  يسـتهان  ال  عقبـات  دونـه  التنفيـذ 
إال عبـر  يـرى سـبيا لتغييـر الحكومـة  والبريطانـي والتركـي، ال 
والموقـف الشـعبي  انتخابـات تحسـم الجـدل حـول الشـرعية، 
فـي غالبيتـه يرفـض مـن األسـاس تمديـد المراحـل االنتقاليـة، 
واسـتمرار تقاسـم السـلطة بيـن نفـس الشـخصيات، وال يـرى 
بديلـة علـى تنفيـذ االنتخابـات، فضـا عـن العوائـق الدسـتورية 
النصـاب  توفيـر  والمشـري  صالـح  علـى  يتعـذر  إذ  والقانونيـة، 
المطلوب لتمرير ما اتفقا عليه في جلسـات رسـمية لمجلسـي 
النـواب والدولـة، وكذلـك ضـرورة إشـراف البعثـة األمميـة علـى 
هـذا التحـول السياسـي، ومـن ثـم سـتكون ثمـة ضـرورة لملتقـى 
حـوار سياسـي، لـن يقتصـر علـى مجلسـي النـواب والدولـة بـل 
سـيضم شـخصيات سياسـية وأخـرى مـن منظمـات المجتمـع 
المدنـي، ومـن ثـم قـد تمضـي األمور فـي اتجاهات ال يرغب فيها 

والمشـري. صالـح 
عبـر  والعملـي  الجـاد،  الشـعبي  الرفـض  الثالـث هـو  الطريـق   
المظاهرات ضد أي محاولة تهدف الستمرار المراحل االنتقالية 
خيـار  وأسـهل  أضمـن  هـو  الطريـق  وهـذ  االنتخابـات،  وتأجيـل 
إلجبـار الجميـع علـى االنصيـاع إلرادة الشـعب وإجـراء االنتخابـات. 

)المقـاالت المنشـورة ال تعبـر بالضـرورة عـن رأي الصحيفـة بـل 
عـن رأي كاتبهـا(
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