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نــّددت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
بتعاقــد  الوطنيــة،  الوحــدة  حكومــة  فــي 
اليونــان مــع شــركات دوليــة تقــوم بأعمــال 
البحــث والتنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي 
الحــدود البحريــة الليبيــة اليونانيــة المتنــازع 

عليهــا.

ووصفــت الــوزارة فــي بيــان لهــا األربعــاء 
7 ديســمبر 2022، الخطــوة التــي أقدمــت 
بالتصرفــات  اليونانيــة  الســلطات  عليهــا 

المســؤولة. غيــر 

وقــال البيــان “إنــه فــي الوقــت الــذي يجــب 
أن يحظــى فيــه حــوض المتوســط باهتمام 
كبحيــرة  وباعتبــاره  المتشــاطئة  الــدول 
ســام وتنميــة بيــن الــدول المطلــة عليــه، 
اســتغال  علــى  جاهــدة  اليونــان  تعمــل 
ــا  األزمــة الليبيــة وفــرض األمــر الواقــع علين
الليبيـــة  البحريـــة  الحـــدود  تحديـــد  فــي 

وُتجــري عقــود لاستكشــافات  اليونانيـــة 
عــن النفــط والغــاز فــي منطقــة متنــازع 
عليهــا بيننــا ـ جنــوب وجنــوب غــرب جزيــرة 

كريــت”.

ونبهــت الخارجيــة الليبيــة اليونان من مغبة 
هــذا الســلوك الـــذي تـــم االحتجـــاج عليـــه 
رســميًا، مؤكــدة مضــي ليبيــا فــي الدفــاع 
عــن حدودهــا البحريــة وحقوقهــا الســيادية 
الوســائل  بــكل  البحريــة  مناطقهــا  فــي 

المتاحــة. والدبلوماســية  القانونيــة 

التقاريــر حــول  إلــى صحــة  أشــارت  كمــا 
بعــض  مــع  اليونانيــة  الســلطات  تعاقــد 
البحــث  ألعمــال  الدوليــة  الشــركات 
والتنقيــب عــن النفــط والغــاز التــي تقــوم 
بهــا ســفينة “SWIFT SANCO” المختصــة 
فــي البحــث والمســح المتوســط الواقعــة 

المتوســط. شــرق  فــي 

ــب ــّدد بتنقي ــة ُتن الخارجي
اليونـــــان فـــــي الحـدود

ــا  ــازع عليه ــة املتنـ  البحري

أعــرب رئيــس المجلــس الرئاســي محمــد 
درجــات  ألعلــى  توقعــه  عــن  المنفــي 
الــدول  مــن  لجهــوده  والدعــم  المــؤازرة 
العربيــة والصيــن؛ لتحقيــق االســتقرار فــي 

أقــرب اآلجــال. ليبيــا فــي 

أمــام أول قمــة  جــاء ذلــك خــال كلمتــه 
 9 الجمعــة  الريــاض  فــي  صينيــة  عربيــة 
ديســمبر 2022، بحضــور الرئيــس الصينــي 
واســعة  ومشــاركة  بينــغ”  جيــن  “شــي 

العربيــة. للقــادة 

و قــال المنفــي فــي كلمتــه التــي نشــرها 
ليبيــا  “إن  للرئاســي  اإلعامــي  المكتــب 
ســتحتفل بعــد أيــام بعيــد اســتقالها الـــ71 
فــي أجــواء يملؤهــا الترقــب واألمــل فــي أن 
تنجــح جهــود المصالحــة و بنــاء الثقــة بيــن 
الشــعب  ومكونــات  السياســية  األطــراف 

للخــروج بالبــاد مــن أزمتهــا”.

المراحــل  إلنهــاء  يأتــي  ذلــك  أن  وأوضــح 
للســلطة  الســلمي  واالنتقــال  االنتقاليــة 

ونيابيــة  رئاســية  انتخابــات  خــال  مــن 
الشــعب،  كافــة  بنتائجهــا  يقبــل  نزيهــة 
إلــى االســتفادة مــن  مؤكــدا تطلّــع ليبيــا 
ــاء  الخبــرات واإلمكانــات الصينيــة إلعــادة بن
العاقــات  ظــل  فــي  الليبــي،  االقتصــاد 
حيــث  البلديــن،  تربــط  التــي  “الثابتــة” 
نمــت العاقــة االقتصاديــة بينهمــا بمعــدل 
ســنوي يفــوق  17% فــي الفتــرة مــن 1995 

.2020 حتــى 

رئيــس المجلــس عــن آمالــه  كمــا أعــرب 
بــأن تلعــب الصيــن الــدور الــذي يناســب 
ثقلهــا الدولــي؛ مــن أجــل اســتقرار ليبيــا، 
دوران  إلــى  ســيؤدي  ذلــك  أن  معتبــرًا 
ــة  ــة وعــودة الشــركات الصيني ــة التنمي عجل
التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  فــي  للعمــل 
والتطويــر العمرانــي التــي انطلقــت عــام 
2010 وتوقفــت بســبب التغييــر السياســي 
زالــت  مــا  التــي  االســتقرار  عــدم  وحالــة 

ليبيــا. تشــهدها 

وعن القمة، قال المنفي إنها “تفتح آفاًقا 
ومســتقبل  والشــراكة  للتعــاون  أفضــل 
العربــي”،  والعالــم  الصيــن  بيــن  أفضــل 
االقتصاديــة  “التطــورات  أن  إلــى  الفتــاً 
والسياســية المتســارعة فــي العالــم اليــوم، 
ــد مفهــوم  ــر فــي تحدي ــة أكث تتطلــب مرون

االقتصاديــة”. الشــراكات 

كمــا إلــى االبتعــاد عــن القوالــب التقليديــة 
الجامدة التي حكمت العاقات السياســية 
واالقتصاديــة بيــن الــدول العربيــة والصيــن 
ــذ منتصــف القــرن الماضــي، علــى حــد  من
وصفــه. ُيذكــر أن أول قمــة عربيــة صينيــة 
الســعودية،  العاصمــة  فــي  انطلقــت 
محمــد  الســعودي  العهــد  ولــي  برئاســة 
بــن ســلمان، وبحضــور الرئيــس الصينــي 
واســعة  ومشــاركة  بينــغ”،  جيــن  “شــي 

مــن القــادة والمســؤولين العــرب.

فــــي أول قمــــــة عربيــــــة صينيــــــــــة.. املنفـــــي يتوقـــــــع دعـــــًما مـــــــن بكيــــــــن
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أعلــن المبعــوث األممــي إلــى ليبيــا عبــدهللا باتيلــي أن اللجنــة 
مدينــة  فــي  مجــّدًدا  ســتجتمع   )5+5( المشــتركة  العســكرية 

.2023 ينايــر  منتصــف  ســرت 
وذكــر باتيلــي خــال مشــاركته فــي االجتمــاع الفنــي لمجموعــة 
العمــل الدولــي، أن لجنــة )5+5( حققــت مســتوى مــن االســتعداد 
النســبي لبــدء آليــة مراقبــة وقــف إطــاق النــار، وأن بــدء العمليــة 

مرتبــط بــاإلرادة السياســية.
وأوضــح أن اللجنــة أبــدت موافقتهــا علــى تهيئــة الظــروف الازمــة 
إلنشــاء عنصــر مراقبــة وقــف إطــاق النــار التابــع للبعثــة األمميــة، 
وذلــك لتعزيــز الثقــة بيــن الجانبيــن والمضــي قدًمــا فــي تدريــب 

المراقبيــن المحلييــن.
وتابــع المبعــوث األممــي أن لجنــة )5+5( أوصــت بالبــدء فــي حــوار 
ــة حــول  مــع قــادة المجموعــات المســلحة، وإيجــاد حلــول مجدي
بتنفيــذ هــذه المهمــة،  مصيرهــم وإنشــاء لجنــة فرعيــة تعنــى 

والبــدء فــي عمليــة نــزع الســاح.
وفــي ســياق متصــل، دعــا باتيلــي الــدول المشــاركة فــي االجتمــاع 
الفنــي لمجموعــة العمــل إلــى مســاندة الســلطات والمؤسســات 
الليبيــة المســتعدة لقيــادة بلدهــا إلــى مســتقبل أفضــل وتنحيــة 

أجنداتهــا الشــخصية لصالــح الوطــن.
وأشــار باتيلــي إلــى أن الوضــع الحالــي لــم يُعــد مقبــوالً، إذ لــم 
ُيحــَرز ســوى تقــدم ضئيــل فــي طريــق حــّل القضايــا العالقــة 

المتبقيــة منــذ تأجيــل االنتخابــات قبــل عــام، بحســب قولــه.

باتيلي يكشف عن
 موعد اجتماع جديد 

للجنة )5+5(

أكد االتحاد األوروبي التزامه التام بدعم ليبيا في تحقيق االستقرار 
وترسيخ السام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان 

الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.

“االنتقال من الصراع  بيان له، أن  وأضاف االتحاد األوروبي في 
إلى المصالحة الوطنية رحلة يجب على الليبيين مواصلة السير 
فيها معاً “، مؤكًدا جهوزيتهم لمواكبة جهود ليبيا من خال اتخاذ 
في  الثقة  واستعادة  الجنائية  العدالة  لتعزيز  ملموسة  إجراءات 

مؤسسات الدولة.

ولفت البيان إلى أن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 

الدولي تزيد من صعوبة عملية التعافي، موضحًا أن معالجة 
السكان  حقوق  وضمان  االنتهاكات  ومنع  العقاب  من  اإلفات 
تعتبر خطوات  العنف  من  الحماية  المهاجرون في  فيهم  بمن 

حاسمة في الطريق لبناء السام.

واعتبر االتحاد األوروبي أن المرأة الليبية ال تزال غير ممثلة تمثياً 
كافياً في الجهود المبذولة من أجل السام، بينما تعتَبر األشد 
الذي  الحوار  في  إشراكها  تعزيز  “أن  مضيًفا  بالصراع،  تأثراً 
تقوم عليه عملية المصالحة ليس مجرد مسألة إنصاف وعدالة 

اجتماعية ومساواة بين الجنسين”.

والشفافة  الموثوقة  االنتخابات  “إن  األوروبي  االتحاد  وقال 
أساس  حجر  تعتبر  دورية  فترات  على  تجرى  التي  والشاملة 
للديمقراطية”، الفتًا إلى أن بعثة االتحاد األوروبي وسفارات دول 
األعضاء لدى ليبيا ، حريصة على المشاركة في تطوير أنشطة 

من شأنها التحفيز على تهيئة بيئة مائمة.

على  الحصول  إلى  الدعوة  سيواصل  أنه  إلى  االتحاد  أشار  كما 
الليبيين،  بالعمل لصالح كافة  المدني  للمجتمع  يسمح  مجال 
السعي  في  عليه  االعتماد  الليبية  للسلطات  يمكن  أنه  مؤكًدا 
إلى التطبيق الفعلي لمواثيق حقوق اإلنسان الدولية والمحلية، 

والتمسك بالمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان.

“ريتشارد  ليبيا  لدى  األمريكية  المتحدة  الواليات  سفير  قال 
نورالند” إن الليبيين يستحقون جيًشا موحًدا قادرًا على الدفاع 
ديمقراطيًا  منتخبة  حكومة  يستحقون  كما  ليبيا  سيادة  عن 

تمثل كل الليبيين.
لمجموعة  العامة  الجلسة  في  مشاركته  خال  نورالند  وأكد 
الخميس  تونس  في  المنعقدة  بليبيا  الخاصة  األمني  العمل 
2022، أن الواليات المتحدة تدعم الممثل الخاص  8 ديسمبر 
جهودهم  في  الليبيين،  العسكريين  والمهنيين  العام  لألمين 
الجيش  وتوحيد  والمرتزقة  والمقاتلين  األجنبية  القوات  إلزالة 
المبعوث  كذلك  التي حضرها  الجلسة  وأوضح خال  الليبي. 
للجيش  العامة  األركان  ورئيس  باتيلي”  هللا  “عبد  األممي 
إلى  تتطلع  باده  أن  الحداد”،  “محمد  أول  الفريق  الليبي 
الشراكة مع الجيش الذي يجب بناؤه في ليبيا، تحت السلطة 

المدنية للحكومة التي ستنبثق عن االنتخابات.
وكان نورالند قد عبر في تغريدة له على “تويتر” نهاية نوفمبر 
2022، عن دعم باده لجهود بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
بقيادة باتيلي؛ من أجل العمل على اجتماع القادة الليبيين في 
ليبيا التخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.

كما حّث السفير األمريكي جميع المؤسسات الليبية، بما فيها 
للدولة،  والمجلس األعلى  النواب  ومجلس  الرئاسي  المجلس 
وتسريع الجهود  إيجاد حل  إلى  على الدخول في حوارٍ سعيا 

الجارية.

نورالند: 
الليبّيون يستحّقون 
جيًشــــا ُمــــوّحًدا 

وحكومة منتخبة

االتحاد األوروبي يؤكد 
التزامه بدعم تحقيق 

االستقرار يف ليبيا
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أعلــن المجلــس الرئاســي إطــاق مبــادرة لحــل األزمــة الليبيــة 
عبــر لقــاء تشــاوري بيــن المجالــس الثاثــة )الرئاســي والنــواب 

واألعلــى للدولــة(.

وأوضــح المجلــس فــي بيــان لــه الخميــس 8 ديســمبر 2022، 
أن المبــادرة المعلــن عنهــا ســتكون بالتنســيق مــع المبعــوث 
األممــي عبــد هللا باتيلــي وهدفهــا التهيئــة لحــوار دســتوري 

كأولويــة إلنهــاء المراحــل االنتقاليــة.

المبــادرة ســوف  أن  إلــى  الرئاســي  المجلــس  بيــان  ولفــت 
طرحتهــا  التــي  والــرؤى  واألفــكار  المبــادرات  فيهــا  ُتضّمــن 

الرئاســي. المجلــس  علــى  الوطنيــة  والقــوى  األحــزاب 

الرئاسي يعلن مبادرة تجمع املجالس 
الثالثة إلنهاء املراحل االنتقالية

اســـتقبل رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد الدبيبة 
ونائبـــه حســـين القطرانـــي، مســـاء الثاثـــاء 6 ديســـمبر 2022، 

عـــدًدا مـــن أعيان ومشـــايخ المنطقة الشـــرقية مـــن الباد.

وأكـــد األعيان فـــي كلمات لهـــم، أن قدومهم لديـــوان مجلس 
الـــوزراء فـــي طرابلس كان باعتبار أن حكومـــة الوحدة الوطنية 
هـــي الحكومـــة الشـــرعية، وقدمـــت خدماتهـــا لكافـــة المـــدن 

والمناطـــق، حســـب المكتـــب اإلعامي لرئيـــس الحكومة.

وناقـــش اللقـــاء المشـــاكل والصعوبـــات التـــي تواجـــه تنفيـــذ 
المشـــروعات، والتعـــرف علـــى خطـــة الحكومة للمشـــروعات 

المســـتهدفة فـــي خطـــة عـــودة الحيـــاة.

وزراء الصحـــة  كمـــا تـــم خـــال اللقـــاء الـــذي ُعِقـــد بحضـــور 
والتربيـــة والتعليـــم والمـــوارد المائية والثـــروة البحرية ووكيلي 
وزارة الحكم المحلي والســـياحة، ورؤســـاء األجهـــزة التنفيذية، 
مناقشـــة الوضع السياســـي، وســـبل دعم االنتخابـــات والعمل 

إنجاحها. علـــى 

الدبيبة يناقش صعوبات تنفيذ 
املشروعات يف املنطقة الشرقية

قانون  النواب  مجلس  إصدار  للدولة  األعلى  المجلس  اعتبر 
، مؤكًدا ضرورة  أمرًا غير دستوريّ  إنشاء محكمة دستورية، 
السلطة  واستقالية  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  احترام 

القضائية.

و أكد المجلس، في بيان له أصدره الثاثاء 6 ديسمبر 2022، 
أن إصدار مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية، هو 
من  المعتمدة  السلطة  لهذه  الدستوري  باألساس  “مساس 
القضائية  السلطة  أن  على  ينص  الذي   1951 سنة  دستور 
في  تصدر  التي  األخرى  والمحاكم  العليا  المحكمة  تتوالها 

حدود الدستور وفق القانون”.

وأشار البيان إلى أن “أي تعديل على هيكل السلطة القضائية 
تعديل  أو  الشعب  من  عليه  مستفتى  بدستور  إال  يكون  ال 
وفق  الليبية  السياسية  بين األطراف  دستوري متوافق عليه 
األعلى  المجلس  بيان  دعا  السياسي”. كما  االتفاق  يقره  ما 
قانون  تطبيق  عن  االمتناع  إلى  القضائية  السلطات  للدولة 
المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب. وكان مجلس 
النواب قد أصدر في جلسة الثاثاء 6 ديسمبر، قانون المحكمة 

الدستورية، على أن يكون مقرها الدائم في مدينة بنغازي.

مجلس الدولة يرفض قرار النواب
 إنشاء محكمة دستورية

انعقــد المؤتمــر األول لمخاتيــر المحــات علــى مســتوى البلديــات 
)1500( مختــار محلــة مــن  بحضــور   ،2022 6 ديســمبر  الثاثــاء 

مختلــف مناطــق البــاد.

وفــي كلمــة لرئيــس الــوزراء عبدالحميــد الدبيبــة عقــب افتتــاح 
المحــات  الحكومــة علــى دعــم مخاتيــر  أكــد حــرص  الملتقــى، 
كافــة  ومنحهــم  مهامهــم،  إلنجــاز  التســهيات  كافــة  وتقديــم 
حقوقهــم اإلداريــة والماليــة بمــا يعــزز دورهــم فــي الحيــاة العامــة.

مــن جانبــه، أشــار وزيــر الحكــم المحلــي بــدر الديــن التومــي إلــى 
أهميــة دور مخاتيــر المحــات فــي التواصــل مــع مختلــف فئــات 
المجتمــع والمســاهمة فــي تحســين تقديــم الخدمــات للمواطنيــن 

عــن طريقهــم.

و كان رئاســة الــوزراء قــد أعلنــت اعتمــاد يــوم 5 ديســمبر مــن كل 
عــام يوًمــا وطنيًّــا لمخاتيــر المحــات؛ تقديــرًا لجهودهــم و دورهــم 
فــي خدمــة المواطنيــن وتعزيــز الســلم األهلــي واالجتماعــي بيــن 

كافــة شــرائح المجتمــع.

انعقاد املؤتمر األول ملخاتري 
املحالت على مستوى البلديات 



العدد 23األسبوع الرابع والعشرون |  05 ديسمبر - 12 ديسمبر  4

محليات

أعلنــت الشــركة العامــة للكهربــاء الخميــس 8 ديســمبر 2022، تشــغيل محطــة 
تحويــل مفــرق الســواني، بعــد االنتهــاء مــن اســتكمال عمليــات التركيــب.

وأوضحــت الشــركة عبــر صفحتهــا علــى “فيســبوك” أنــه تــم االنتهــاء مــن 
عمليــات التركيــب واالختبــارات التشــغيلية لخايــا جهــد 11ك.ف الجديــدة.

وأكــدت أن دائــرة صيانــة الجهــد المتوســط غــرب طرابلــس، ودائــرة الوقايــة 
والقيــاس التابعــة لهــا، هــي مــن جّربــت واســتبدلت أجهــزة الوقايــة لخايــا 
جهــد )30( ك.ف، كمــا ركّبــت محــول القــدرة ســعة 20 )م ف أ( داخــل محطــة 

تحويــل مفــرق الســواني.

وفــي ســياق متصــل، أعلنــت شــركة الكهربــاء وصــول معــدات وقطــع غيــار 
جديــدة، إلــى محطــة كهربــاء الخمــس مــوردة مــن شــركة “GE” األمريكيــة.

وأشــارت أن المعــدات وصلــت إلــى مينــاء طرابلــس البحــري وجــرى نقلهــا إلــى 
المخــازن الرئيســة للشــركة الخاصــة بالوحــدة الغازيــة األولــى لمحطــة كهربــاء 

الخمــس.

الكهرباء تعلن تشغيل محطة تحويل مفرق السواني

أعلــن جهــاز دعــم االســتقرار الخميــس 8 ديســمبر 
مجهــول  شــخص  جثمــان  اســتخراج   ،2022
الهويــة فــي مدرســة بمدينــة ترهونــة، دّل عليهــا 
ســجين تابــع لمليشــيا الكانــي التابعــة لمجــرم 

الحــرب خليفــة حفتــر.

وأوضــح الجهــاز فــي بيــان لــه “أن إدارة التحريــات 
وجمــع االســتدالالت بالجهــاز تمكنــت مــن ضبــط 
شــخص تابــع لمليشــيا الكانــي اإلجراميــة، حيــث 
جثمــان  بوجــود  التحقيــق  خــال  مــن  اعتــرف 
لشــخص مجهــول الهويــة قتلــه آخــرون فــي شــهر 
مايــو 2020 بإحــدى مــدارس ترهونــة وتــم دفنــه 

فيهــا”.

العــام،  النائــب  مكتــب  إعــام  تــم  أنــه  وأضــاف 
واالنتقــال إلــى مــكان الواقعــة رفقــة أعضــاء مــن 
جهــاز المباحــث الجنائيــة بالتعــاون مــع اللــواء 444 
ــة الجثمــان بالتواصــل  ــال، للتعــرف علــى هوي قت
مــع هيئــة البحــث عــن المفقوديــن والــذي تــم 
اســتخراجه فــي وقــت ســابق بعــد التعــرف علــى 

مابســه.

ولفــت جهــاز دعــم االســتقرار إلــى أن الشــخص 
عــدة  فــي  بضلوعــه  اعتــرف  عليــه  المقبــوض 
جرائــم أخــرى، وقــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
الازمــة حيالــه وإحالتــه إلــى مكتــب النائــب العــام.

والتعــرف علــى  وكانــت الهيئــة العامــة للبحــث 
المفقوديــن، قــد أكــدت التعــرف علــى هويــة 5 
ــة، وانُتشــلت مــن  ــة الهوي جثاميــن كانــت مجهول
المقابــر الجماعيــة بترهونــة فــي وقــت ســابق، 
بعــد إجــراء عمليــة المطابقــة للنتائــج باســتخدام 
تقنيــة الحمــض النــووي )DNA(، ليصــل العــدد 
الكلــي للجثاميــن المتعــرف عليهــا إلــى 180 جثــة، 
انُتشــلت مــن مقابــر ترهونــة الجماعيــة، و حــاالت 

ــا أخــرى. متفرقــة فــي قضاي

انتشال جثة من مدرسة يف ترهونة
دّل عليهــا فــرد مــن مليشــيا الكانــي

قبضــت وزارة الداخليــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة علــى فتــاة بتهمــة ســرقة 
100 ألــف دوالر مــن أحــد المنــازل فــي منطقــة حــي  مبلــغ مالــي مقــداره 

بطرابلــس. األندلــس 

وورد بــاغ مــن مركــز شــرطة حــي األندلــس بمديريــة أمــن طرابلــس يفيــد 
بالمنطقــة، واتهــم  100 ألــف دوالر مــن أحــد المنــازل  بســرقة مبلــغ قــدره 
المشــتكي فتــاة بالوقــوف وراء الســرقة، وفــق بيــان صــادر عــن وزارة الداخليــة 

يــوم الخميــس 8 ديســمبر 2022.

المعلومــات  بمكتــب  للمعلومــات  وجمــع  التحــري  قســم  أعضــاء  وتمكّــن 
التحقيقــات  التــي اعترفــت خــال  المتهمــة  مــن ضبــط  والمتابعــة األمنيــة 

بالســرقة.

وأعــادت المتهمــة 98 ألفــا و100 دوالر، فضــا عــن هاتــف “آيفــون” اشــترته 
بالمــال المســروق. وجــرى اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة حيــال المتهمــة، وإحالتهــا 

رفقــة األوراق إلــى مركــز شــرطة حــي األندلــس الســتكمال بقيــة اإلجــراءات.

ضبــط فتــاة ســطت علــى منــزل يف حــي األندلــس
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التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والفريق المرافق له 
في العاصمة اإلماراتية أبوظبي مع نظيره اإلماراتي خالد بالعمى.

و خال االجتماع الذي جرى يوم األربعاء 7 ديسمبر 2022، ناقش الجانبان 
للبنوك  العام  الوضع  على  وانعكاساتها  العالمية  االقتصادية  التحديات 

المركزية، باإلضافة إلى عدٍد من الملفات المشتركة.

و يأتي اجتماع الكبير مع نظيره اإلماراتي عقب لقائه مع رئاسة صندوق 
الدولي  التسويات  وبنك  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  و  العربي  النقد 

ومحافظي البنوك المركزية العربية.

وبحث محافظ مصرف ليبيا المركزي في هذه اللقاءات قضايا االستقرار 
المالي ومخاطر القطاع المصرفي والمالي، والفرص والتحديات لرقمنة 

النظام المالي.

الخطوات  موش،  محمد  التركي  التجارة  وزير  مع  الكبير  بحث  وقبلها، 
بين  المشترك  والتعاون  الضمان  خطابات  ملف  لمعالجة  المتخذة 

القطاعين المصرفيين الليبي والتركي.

الكبري يبحث مع نظريه اإلماراتي 
عدًدا من امللفات املشرتكة

دعت المؤسسـة الوطنية للنفط الشـركات 
العالميـة العاملـة فـي مجـال النفـط والغـاز 
التـي وقعـت معهـا اتفاقيـات استكشـاف 
وإنتـاج للنفـط والغـاز بليبيـا، إلى رفع القوة 
واسـتئناف  طرفهـا  مـن  المعلنـة  القاهـرة 

عملياتهـا فـي البـاد.

عـن  لهـا،  بيـان  فـي  المؤسسـة  وأعربـت 
فـي  الشـركات  لمسـاعدة  اسـتعدادها 
آمنـة  عمـل  بيئـة  وتوفيـر  العـودة  تسـهيل 
بالتعـاون مـع الجهـات المدنية والعسـكرية 

الليبيـة. للدولـة  التابعـة 

فـي  تأتـي  الدعـوة  هـذه  أن  إلـى  وأشـارت 
القاهـرة  القـوة  رفـع  إلـى  مسـاعيها  ظـل 
بعـد تقييـم موضوعـي للوضـع األمني الذي 
إلـى مباشـرة  وأّدى  تحسـن بشـكل كبيـر، 
أعمـال الحفـر فـي مواقـع يصعـب العمـل 

القريـب. بالماضـي  فيهـا 

واسـتقّر إنتـاج ليبيـا مـن النفـط الخـام عنـد 
أكثـر مـن 1.2 مليـون برميـل يوميًّـا، فيمـا 

برميـل،  ألـف   38 المكثفـات  إنتـاج  تجـاوز 
بيانـات مؤسسـة النفـط. حسـب 

وكانـت حكومـة الوحـدة الوطنية، قد أعلنت 
عمليـات  عـن  القاهـرة  القـوة  حالـة  رفـع 
البـاد،  فـي  والغـاز  النفـط  استكشـاف 
وطمأنـت الجميـع بـأن ليبيـا مسـتمرة فـي 
المـورد  باعتبـاره  النفـط  بقطـاع  النهـوض 
والمحافظـة علـى تدفـق  األساسـي للبـاد 

العالميـة. لألسـواق  بانتظـام  النفـط 

مؤسســــــة النفــــــط تدعــو 
الشـركات العاملية الستئنــاف

عملــها فــــــي ليبيـــــــــــا

يعتـزم البرنامـج الوطنـي للمشـروعات الصغرى 
والتجـارة تنظيـم  بـوزارة االقتصـاد  والمتوسـطة 
المسـابقة الوطنيـة ألفضـل جـودة زيـت زيتـون 
فـي ليبيـا لموسـم 2022 – 2023، تحـت شـعار 

)زيتنـا خيـر وبركـة(.

بشـجرة  والمهتميـن  ودعـا البرنامـج المزارعيـن 
جنـي  وفـرق  المعاصـر  وأصحـاب  الزيتـون 
الزيتـون وكل مـن يرغـب في االشـتراك بالجائزة  
الوطنيـة األولـى ألجـود زيـت زيتـون إلـى االطـاع 
على معلومات تفصيلية عن المسـابقة نشـرها 

عبـر الصفحـة.

وتشـمل المعلومات أهداف المسـابقة وطريقة 
التسـجيل وشـروط االشـتراك وجوائز المسـابقة 
والمواعيد المهمة للجائزة إضافة إلى معلومات 
التواصل. وأشـار البرنامج الوطني للمشـروعات 
الصغـرى والمتوسـطة إلـى أن فتـرة التسـجيل 
وقبـول العينـات التـي بدأت منذ يوم 7 ديسـمبر 

2022 سـتنتهي يـوم 30 ينايـر 2023.

وزارة االقتصاد تطلق 
مسابقة ألجود زيت زيتون
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اقتصاد

اخُتتِمـت فـي طرابلـس الخميس 8 ديسـمبر 2022، 
فعاليـات ملتقـى ليبيـا الدولـي للتأميـن فـي دورتـه 
والتجـارة  وزيـر االقتصـاد  ومشـاركة  برعايـة  الثالثـة 
تحـت  الحويـج،  محمـد  الوطنيـة  الوحـدة  بحكومـة 
شـعار )التأميـن التكافلـي في ليبيـا الواقع واآلفاق(.

ليوميـن،  اسـتمّر  الـذي  الملتقـى  محـاور  وتركـزت 
حـول التأصيـل الفقهي والخلفية التاريخية للتأمين 
التكافلـي، والتعريـف بالفائـض التأمينـي والعناصـر 
التعريـف  جانـب  إلـى  التوزيـع،  ومعاييـر  المؤثـرة 
شـركات  فـي  ودورهـا  الشـرعية  الرقابـة  بهيئـة 

تواجههـا. التـي  والتحديـات  التكافلـي  التأميـن 

الـدول فـي  بعـض  كمـا جـرى اسـتعراض تجـارب 
التأميـن التكافلـي والمعاييـر الدوليـة فـي محاسـبة التأميـن التكافلـي بيـن الواقـع والمسـتجدات، حسـب بيـان صـادر عـن وزارة 

والتجـارة. االقتصـاد 

وافتتح الحويج المعرض المصاحب للملتقى بحضور وزيري النفط والغاز والتربية والتعليم، وأمين عام االتحاد الليبي للتأمين، 
وأمين عام االتحاد العربي للتأمين، ونائب مدير عام هيئة اإلشـراف على التأمين.

وشـاركت فـي الملتقـى جهـات عـّدة منهـا هيئـة اإلشـراف علـى التأميـن، والهيئـة العامـة لتشـجيع االسـتثمار وشـؤون الخصخصـة، 
وعـدد مـن شـركات التأميـن وتقنيـة المعلومـات، إضافـة إلـى المؤسسـات الصحيـة العاملـة فـي خدمـات التأميـن الصحـي.

اختتــــام فعاليــــات ملــتقى ليبيا 
الدولــــي للتأميــــــــن

الترهونـي  عبدالـرزاق  الجمهوريـة  لمصـرف  العـام  المديـر  عقـد 
رفقـة نائـب المديـر العـام نـوري أبـو فليجـة اجتماًعـا موسـًعا مـع 
بالمصـرف علـى مسـتوى  واإلدارات  والفـروع  المناطـق  مديـري 

ليبيـا مـن خـال فعاليـات الملتقـى األول للمصـرف.

وشـهد االجتمـاع الـذي ُعِقـَد فـي طرابلـس الخميـس 9 ديسـمبر 
المنظومـة  تطويـر  حـول  الحضـور  مـن  مداخـات  عـدة   ،2022
كافـة  تذليـل  عبـر  وقـت  بأسـرع  لألفضـل  واالنتقـال  المصرفيـة 
الصعوبـات أمـام خدمـات الزبائـن، وتقديـم الخدمـات المصرفيـة 

عالميًّـا. المتبعـة  الطـرق  بأحـدث 

وأكـد المديـر العـام للمصـرف أهميـة هـذا الملتقـى الـذي يعكـس 
االهتمـام بالتطويـر وتذليـل كافـة الصعوبـات، مشـيرًا كذلـك إلـى 
أهميـة تطويـر المنظومـة الـذي تـم بفتـرة وجيـزة لزيـادة اإليـرادات 
وتسهيل المعامات وصوالً إلى االرتقاء في أداء الخدمة المقدمة 

للزبائن.

وخلـص الُمشـاركون فـي االجتمـاع إلـى ضـرورة  توحيـد الجهـود 
والعمـل؛ مـن أجـل االرتقـاء بمسـتوى خدمـات المصـرف.

مصرف الجمهوريــة يعقد ملتقاه األول على
 مستـــــوى اإلدارات
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وافـق مجلـس الـوزراء بحكومـة الوحـدة الوطنيـة علـى قـرار إيفـاد 
أوائل طلبة الشهادة الثانوية والمعاهد الدينية وأوائل الجامعات 
للدراسـة بالخـارج، حسـب الكشـوفات المحالـة مـن وزارة التعليـم 

العالـي والبحـث العلمي.

جـاء ذلـك فـي بيـان نشـره الناطـق باسـم مجلـس الـوزراء “محمـد 
8 ديسـمبر  حمـودة” عبـر صفحتـه علـى “فيسـبوك” الخميـس 
2022، عقـب انتهـاء االجتمـاع العـادي السـادس عشـر لمجلـس 

الـوزراء للعـام الجـاري والـذي جـرى فـي بلـدة “زمـزم”.

وفـي شـهر سـبتمبر 2022، أثيـر جـدل حيـال قـرار اإليفـاد بالخـارج 
والمفقوديـن، مـا دفـع حكومـة الوحـدة  بأسـر الشـهداء  الخـاص 
الوطنيـة إلـى إلغـاء قـرار وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمـي 
“عمـران القيـب” ونقـل صاحيـات اإليفـاد بالخـارج إلـى مجلـس 

الـوزراء؛ بنـاء علـى عـرض مـن الوزيـر المختـص.

الحكومة ُتوافق 
على قرار إيفاد أوائل الطلبة للخارج

أعلنـت غرفـة الطـوارئ الصحيـة فـي بلديـة الكفـرة تسـجيل 
إصابـة 6870 شـخًصا بالفيـروس المخلـوي في البلدية شـهر 

نوفمبـر 2022، تتـراوح أعمارهـم بيـن سـنة و18 سـنة.

وأوضحـت غرفـة الطـوارئ أنهـا قامـت بنشـر اإلحصاءات بعد 
التواصـل مـع المستشـفيات والمراكـز والعيـادات فـي نطـاق 
البلديـة، وذلـك نتيجـة لألخبـار المتداولـة واإلحصائيـات غيـر 

الدقيقـة فـي وسـائل التواصـل واإلعـام.

 5530 وأظهـرت اإلحصـاءات التـي نشـرتها الغرفـة تسـجيل 
إلـى  1 سـنة  مصابًـا تـرددوا علـى المستشـفيات مـن عمـر 
12 سـنة، فيمـا بلغـت حـاالت الدخـول مـن ذات الفئـة 190 
مصابًـا، وبلـغ أعـداد المصابيـن المتردديـن مـن عمر 13 سـنة 

إلـى 18 سـنة 1150 مصابًـا.

تسجيل نحو 7 آالف 
إصابة بالفيــروس املخلــوي فـي الكفـرة

شـاركت وزيـرة الثقافـة والتنميـة المعرفيـة مبروكـة توغـي فـي 
أعمـال الـدورة الثالثـة والعشـرين لمؤتمـر وزراء الثقافـة العـرب 
الـذي تسـتضيفه المملكـة العربيـة السـعودية، وتنظمه المنظمة 

العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم.

وتضمـن جـدول أعمـال الـدورة الثالثـة والعشـرون مـن المؤتمـر 
مناقشة مجموعة من البنود وتم اعتماد توصيات اللجنة الدائمة 
للثقافـة العربيـة والتـي عقـدت اجتماعهـا مطلـع ديسـمبر 2022.

وناقـش المجتمعـون الموضـوع الرئيسـي للـدورة الحاليـة بعنوان 
“الثقافـة والمسـتقبل األخضـر”، والـذي عكس أهمية العمل من 

أجـل تطويـر سياسـات ثقافيـة خضراء وأكثر اسـتدامة.

كمـا تنـاول المؤتمـر مواضيـع أخـرى كمراجعـة الخطـة الشـاملة 
للثقافـة العربيـة وتحديثهـا، برنامـج سـفراء االلكسـو وخطـة عمل 
لتسـجيل المزيـد مـن عناصـر التـراث العربيـة غيـر الماديـة علـى 

قائمـة اليونيسـكو للتـراث غيـر المـادي لإلنسـانية.

ليبيا تشارك فـــــي الدورة الـ 23 
ملؤتمــر وزراء الثقافة العرب بالسعـــودية

توصلـت دراسـة أميركيـة حديثـة لإلجابـة علـى سـؤال حّيـر 
كثيريـن وهـو: لمـاذا تـزداد اإلصابـة بنـزالت البـرد واإلنفلونـزا، 

إضافـة إلـى كوفيـد19-، خـال فصـل الشـتاء؟.

األمريكيـة  األكاديميـة  أجرتهـا  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
علـى  يؤثـر  البـارد  الهـواء  أن  والمناعـة،  والربـو  للحساسـية 

المناعيـة. األنـف  اسـتجابة 

وقالت الدراسـة إن تدني الحرارة في األنف 5 درجات مئوية 
للفيروسـات  المقاومـة  الخايـا  مـن  المئـة  فـي   50 يقتـل 

والبكتيريـا فـي الخياشـيم.

وأكـدت أن الهـواء البـارد يرتبـط بزيـادة العـدوى الفيروسـية 
ألن الجسـم يكـون قـد فقـد نصـف مناعتـه فقـط مـن جـرّاء 

االنخفـاض الطفيـف بدرجـة الحـرارة.

ومن شأن ذلك أن يقلل قدرة الجهاز المناعي على محاربة 
التهابـات الجهـاز التنفسـي بمقـدار النصـف، ويكفـي بشـكل 
أساسـي للتخلـص مـن جميـع المزايـا المناعيـة التـي يتمتـع 

بهـا األنف.

وخلصـت الدراسـة إلـى أن الحفـاظ علـى بيئة أكثر دفئا داخل 
األنـف، يعـزز عمـل آليـة الدفـاع المناعـي الفطريـة، وهـو مـا 

يشـكل ربمـا، سـببا آخـر الرتـداء األقنعـة.

ملاذا ترتفع إصابات 
نزالت الربد واإلنفلونزا 

يف الشتاء؟
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هّددت شركة “ميتا” بإزالة األخبار من منصتها إذا وافق الكونغرس األمريكي 
علـى اقتـراح يهـدف إلـى تسـهيل التفـاوض الجماعـي للمؤسسـات اإلخباريـة 
مـع شـركات مثـل غوغـل وفيسـبوك، بحجـة أن جهـات البـث اسـتفادت مـن 

نشـر محتواهـا علـى منصتهـا.
“إن  “آنـدي سـتون” فـي تغريـدة علـى تويتـر  باسـم ميتـا  وقـال المتحـدث 
الشـركة سـتضطر إلـى النظـر فـي إزالـة األخبـار إذا تـم تمريـر القانـون “بـدالً 
مـن الخضـوع للمفاوضـات التـي تفرضهـا الحكومـة والتي تتجاهل بشـكل غير 
عـادل القيمـة التـي نقدمهـا للمنافـذ اإلخباريـة مـن خـال زيـادة حركـة المـرور 

واالشـتراكات”.
الناشـرين  أن  مـن  المنظميـن  معرفـة  عـدم  يعكـس  االقتـراح  أن  وأضـاف 
وليـس  “يفيدهـم ماليًّـا  يضعـون المحتـوى علـى المنصـة، ألنـه  والمذيعيـن 

العكـس”.
للحريـات  األميركـي  االتحـاد  ذلـك  فـي  بمـا  مجموعـة،   20 مـن  أكثـر  وكانـت 
المدنيـة والمعرفـة العامـة وهيئـة صناعـة الحاسـوب واالتصـاالت ، قـد طالبـوا 
الكونغـرس بعـدم الموافقـة علـى مشـروع القانـون ، مّدعيـن أنـه “سـيخلق 

والمذيعيـن مـن قوانيـن مكافحـة االحتـكار”. للناشـرين  اسـتثناء 

ميتا ُتهّدد بإزالة 
األخبار من منصتها

 2022 السنة  نهاية  بموسم  “غوغل”  تحتفل 
بإطاق ميزات جديدة ألجهزة “أندرويد” المحمولة 
أعلنت  منشور  أحدث  وفي  الذكية.  والساعات 
الوصول  إلمكانية  موجهة  جديدة  ميزات  غوغل 
لهواتف “أندرويد” وساعات “وير أو إس” الذكية.

صور  الميزات  هذه  تتضمن  أن  المقرر  من  و 
وعبر  في”  تي  و”غوغل  والرسائل  “غوغل” 
بهدف  األخرى؛  أندرويد”  “غوغل  تطبيقات 
الوصول  وإمكانية  المستخدم  واجهة  تحسين 

والرفاهية الرقمية واإلنتاجية.
الجديدة،  “أندرويد”  ميزات  بعض  تتضمن  كما 
مشاركة مفتاح السيارة الرقمي و وضع القراءة و 
رموزاً تعبيرية جديدة للمطبخ والمزيد، بحسب ما 

نشر موقع “إنديا توداي”.

غوغل تستعد إلطالق 
ميزات جديــدة ألجهــزة أندرويـد 

 X2 تراهن شـركة “تكنو” الصينية على ميزة غير مسـبوقة في هاتفها الجديد “فانتوم
بـرو”، الحتـال مكانـة متقدمـة في سـوق الهواتف الذكية عالميا.

هاتفهـا  تقديـم  “تكنـو”  قـررت  اإلفريقيـة،  األسـواق  فـي  جيـد  لنجـاح  تحقيقـه  وبعـد 
930 دوالرا. بسـعر  األوسـط  الشـرق  أسـواق  فـي  بـرو”   X2 “فانتـوم 

ورغم أن ثمن الهاتف يبدو مرتفعا إال أنه كاميرته التي توفر دقة 50 ميغابكسـل تدعم 
ميزة القابلة للسـحب لألمام من أجل التقريب بشـكل أكبر وأدق عند التقاط الصور.

وإلـى جانـب الكاميـرا القابلـة للسـحب ذات البعـد البـؤري 65 ميليمتـرًا، يدعـم الهاتـف 
كاميرتيـن مـع إضـاءة قويـة للتصويـر فـي ظـروف اإلضـاءة المنخفضـة.

هاتــف صينــي بكامــريا غري مســبوقة.. هذه أبــرز مواصفاته

احتضن مسرح كلية اآلداب فرع الجميل، 
بجامعة صبراتة ندوة حوارية مغاربية حول 
اإلعام الوقائي لمكافحة الفساد، بإشراف 
والتعاون  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

مع الوكالة المغاربية ألنشطة الشباب.
 8 الخميس  جرت  التي  الندوة  وحضر 
العام  األمين  عن  مندوب   ،2022 ديسمبر 
العام  واألمين  العربي،  المغرب  التحاد 
للوكالة المغاربية ألنشطة الشباب، ووكيل 
ومسجل  بالجامعة،  العلمية  الشؤون 
اإلدارات  مديري  من  وعدد  الجامعة  عام 
والمكاتب بديوان الجامعة وعمداء بلديات 
المجلس  ورئيس  الغربية،  المنطقة 
فروع  ومديري  غات،  لبلدية  التسييرى 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من 
بالهيئة وأعضاء  مديري اإلدارات والمكاتب 

من  غفير  وجمع  للندوة  العلمية  اللجنة 
وأعضاء هيئة  مؤسسات المجتمع المدني 
صبراتة  بجامعة  والموظفين  التدريس 

والكشافة والمرشدات.
وثائقي  مرئي  عرض  الندوة،  خال  وُقّدم 
عن عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
2022، كما جرى اإلعان عن مبادرة  لسنة 
الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  لرئيس 
للعملية  والشفافية  النزاهة  دليل  بشأن 

االنتخابية.
واختتمت فعاليات الندوة المغاربية بتوزيع 
واألكاديميين  للبحاث  المشاركة  شهائد 
تكريم  تم  كما  الندوة،  في  المشاركين 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  فروع  مديري 
لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  الفساد 
الفساد، إلى جانب ممثلي جامعة صبراتة.

جامعة صرباتة تحتضن 
ندوة مغاربية حول اإلعالم 

الوقائي ملكافحة الفساد
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Politics

Politics

رياضة

حجـز منتخـب فرنسـا مقعـده فـي نصـف نهائـي كأس العالـم 
10 ديسـمبر  بعـد فـوزه علـى نظيـره اإلنكليـزي السـبت  قطـر، 

واحـد. بهدفيـن مقابـل هـدف   ،2022

وسـيواجه المنتخـب الفرنسـي فـي الـدور نصـف النهائـي نظيـره 
المغربـي الـذي فـاز علـى منتخـب البرتغـال بهـدف نظيف، وفي 

المقابـل سـيواجه المنتخـب األرجنتينـي كرواتيـا.

ألّول  الـدور  هـذا  إلـى  بتأهلـه  تاريخيًّـا  إنجـازًا  المغـرب  وحّقـق 
مـرة فـي تاريـخ منتخـب أسـود األطلـس، والمنتخبـات اإلفريقيـة 
والعربيـة. وسـُتجرى مبـاراة األرجنتيـن وكرواتيـا يـوم الثاثـاء 13 
بتوقيـت  التاسـعة مسـاًء   السـاعة  تمـام  فـي   ،2022 ديسـمبر 

ليبيـا، علـى أرضيـة ملعـب لوسـيل.

كمـا ُسـتجرى مبـاراة المغـرب وفرنسـا يـوم األربعـاء 14 ديسـمبر 

بتوقيـت ليبيـا علـى  2022، فـي تمـام السـاعة التاسـعة مسـاًء 
أرضيـة ملعـب البيـت.

علـى هولنـدا  تغلبهـا  بعـد  الذهبـي  المربـع  األرجنتيـن  وبلغـت 
بـركات الترجيـح )3-4(، وبالطريقـة نفسـها بلغـت كرواتيا الدور 

بعـد إقصائهـا البرازيـل )4-2(.

مونديــــــال قطــــر.. املربـــــع الذهبــــــي 
يكتمـــل واملغرب ُيحّقـــق إنجـــاًزا تاريخيًّا

دارنس  ضيفه  على  التحدي  فريق  فاز 
بنينا  شهداء  ملعب  على   )1-0( بنتيجة 
بمدينة بنغازي الجمعة 9 ديسمبر 2022، 
األولى  بالمجموعة  السابعة  الجولة  في 

للدوري الليبي الممتاز.

محكمة في  برأسية  التحدي  وجاء هدف 
الدقيقة 61 للمهاجم أحمد مكاري، منحت 
التحدي أول 3 نقاط هذا الموسم، في أول 
انتصار له في الدوري، بينما تلقى دارنس 
ثاني خسارة هذا الموسم واألولى في آخر 

5 جوالت.

الجولة  ولحساب  المجموعة نفسها  وفي 
ضيفه  على  التعاون  تغلب  السابعة، 

شباب الجبل )3-2(.

المدينة  مواجهة  السلبي  التعادل  وحسم 
الجمعة  يوم  المصراتي  االتحاد  ومضيفه 

أول  في  مصراته  ملعب  على  أيضا، 
للمجموعة  السادسة  الجولة  مباريات 

الثانية من الدوري الليبي الممتاز.

وتصّدر النصر المجموعة األولى في الجولة 
السابعة بـ 13 نقطة،

فيما حّل أهلي بنغازي ثانيا بـ11 نقطة من 
11 نقطة ثم  بـ  ودارنس ثالثا  6 مباريات، 
التعاون بـ10 نقاط، وجاء األخضر خامسا بـ 

9 نقاط من 6 مباريات. 

وفي المجموعة الثانية، حافظ االتحاد على 
الصدارة بالعامة الكاملة بـ 18 نقطة من 
بـ12  ثانيا  أبوسليم  فيما حّل  مباريات،   6
10 نقاط،  بـ  وأهلي طرابلس ثالثا  نقطة، 
بفارق األهداف،  السويحلي  ُمتفّوقا على 

ثم أساريا بـ 8 نقاط، واألولمبي بـ7 نقاط.

وفي 8 ديسمبر، قّدمت اللجنة التسييرية 
عن  اعتذارها  طرابلس  األهلي  بنادي 
وقدمت  النادي،  عدم تكملة مهامها في 
العمومية  الجمعية  ألعضاء  استقالتها 
نظرا  المهمة؛  تسلم  من  عام  مرور  بعد 
لما وصفته بالظروف غير الطبيعية التي 

تسود النادي.

الـــدوري الليبـــي.. االتحـــاد ما يـــزال وحيـــدا يف الصدارة 

مواعيـد  اليـد،  لكـرة  الليبـي  باالتحـاد  المسـابقات  لجنـة  كشـفت 
الجولـة األولـى لـدوري المحترفيـن ضمـن المجموعـة األولـى للموسـم 
 16 يـوم الجمعـة الُمقبـل  والتـي سـتنطلق   ،2023  2022- الرياضـي 

.2022 ديسـمبر 

ويلتقـي فريـق األهلـي طرابلـس مـع فريـق الجزيـرة علـى أرضيـة قاعة 
17 فبرايـر فـي طرابلـس، فيمـا يلتقـي االتحـاد مـع نظيـره األولمبـي، 

عقـب نهايـة اللقـاء األول.

وتسـتضيف القاعة نفسـها يوم السـبت 17 ديسـمبر، مباراة الشـرطة 
والمشـعل، فـي ختـام منافسـات الجولـة األولى مـن دوري كرة اليد.

افتتـــــاح دوري اليـــــد بمواجهــــــة األهـــلي 
طرابلــــــس والجزيـــــــرة



العدد 23األسبوع الرابع والعشرون |  05 ديسمبر - 12 ديسمبر  10

دين وفتاوى

فتاوي

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

أما بعد:

ى الشخص بأكثر من اسم، فالنبي صلى هللا عليه وسلم  فإنه ال حرج في أن يسمَّ
كانـت لـه أسـماءٌ كثيـرة، وقـد اشـتهر منهـا خمسـُة أسـماء، وردت في حديـث: )إنَّ لِي 
ُ بِـي اْلكُْفـَر، َوأَنَـا اْلحَاِشـُر  ِذي يَْمحُـو هللاَّ ـدٌ، َوأَنَـا أَْحَمـُد، َوأَنَـا اْلَماِحـي الّـَ أَْسـَماًء، أَنَـا ُمحَمَّ

اُس َعلَـى َقَدِمـي، َوأَنَـا اْلَعاِقـُب([  البخاري: 4896]. ِذي ُيْحَشـُر النّـَ الّـَ

وهـذا مـا لـم يـؤدِّ إلـى التبـاٍس فـي تحديـِد هويـة الشـخص، واشـتباهه بغيـره؛ ألن 
األسـماء وضعـْت للتعريـِف، وضبـِط األمـور فـي البيـع والشـراء وسـائر الحقـوق، فـإذا 
أفضـى وجـود أكثـر ِمـن اسـم غيـرِ مسـجل فـي األوراق الرسـمية، إلـى االلتبـاس فـي 
تعييـن شـخصه الـذي قـد يترتـب عليـه بعـض المحاذيـر الشـرعية، فـا ينبغـي ذلـك، 
بل المتعيُن عند الخوف أن ُيدَعى باسـمه المسـجَِّل رسـميًّا، ويترك ما سـواه، وهللا 

أعلم.

هـل يجـوز أن يتسـمى الشـخص بأكثـر مـن اسـم؟ ومـا حكـم األسـماء 
الواحـد؟ والمتعـددة للشـخص  المركبـة 

الصـــادق  الشـــيخ  ليبيـــا  عـــام  مفتـــي  قـــال 
الغريانـــي إنـــه يجب علـــى الشـــعب الليبي أن 
يعـــرف الكيـــد والمكر الـــذي ُيدبّره لـــه أعداؤه.

وتســـاءل المفتي في برنامج اإلسام والحياة 
علـــى قنـــاة التناصـــح الفضائيـــة قائـــا “كيـــف 
يســـمحوا لشـــخص يتحكـــم فـــي بلـــد فـــرض 
عليهـــا الوصايـــة أن يصـــدر القوانيـــن كيفمـــا 
يشـــاء ويصـــرف األمـــوال متـــى أراد؟ والنـــاس 

سكوت”.

وتابع الشـــيخ الغرياني أن المبادرات الناجحة 
التـــي تمثـــل الشـــعب الليبـــي كلـــه، ال يلتفت 
إليها أحد، داعيا الشـــعب الليبـــي إلى التيقظ، 
االســـتهتار  هـــذا  مـــن  لمزيـــد  يســـمحوا  وأال 

واالســـتهزاء بالشـــعب، علـــى حـــّد تعبيره.

كمـــا دعـــا فضيلتـــه أهـــل ليبيـــا إلـــى الخـــروج 
األجســـام  إلســـقاط  المياديـــن  إلـــى  بـــاآلالف 
السياســـية الفاســـدة، التـــي ال تريـــد أن تقيـــم 
دولـــة لليبييـــن، فـــي إشـــارة منه إلـــى مجلس 
النـــواب الـــذي لم ُيغادر الســـلطة منـــذ 2014، 
ومجلـــس الدولـــة الـــذي يتواجد في الســـلطة 

منـــذ 2012.

مفتي ليبيا: 
إىل متى السكوت 

على األجسام الفاسدة؟
المصدر:

دار االفتاء الليبية

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

أما بعد:

فاألصـل أن ال ُيتصـرف فـي المقبـرة بـأيّ نـوٍع مـن أنـواع التصـرّف؛ ألن القبـر حبـس 
علـى صاحبـه مـا داَم فيـه، ويحـرُم نبُشـه، مـادام بـه شـيءٌ مـن عظاِمـه غيـر َعْجـب 
الَذنَـب، قـال ابـن الحـاج رحمـه هللا: “… وََذلِـَك أَنَّ اْلُعلََمـاَء رَْحَمـُة هللَاِ َعلَْيِهـْم َقـِد 
ِذي ُيْدَفـُن ِفيـِه اْلُمْسـلُِم َوْقـٌف َعلَْيـِه، َمـا َداَم َشـيْءٌ ِمْنـُه  اتََّفُقـوا َعلَـى أَنَّ اْلَمْوِضـَع الّـَ
َمْوجُـوًدا ِفيـِه، حَتَّـى يَْفنَـى، َفـإِْن َفنِـيَ َفيَجُـوُز ِحينَئِـٍذ َدْفـُن َغْيـرِهِ ِفيـِه، َفـإِْن بَِقـيَ ِفيـِه 
َشـيْءٌ ِمـْن ِعَظامـِه َفاْلحُْرَمـُة بَاِقيَـةٌ لِجَِميِعـِه واََل يَجُـوُز أَْن ُيْحَفـَر َعلَْيـِه واََل ُيْدَفـَن َمَعـُه 
َغْيـرُُه واََل ُيْكَشـَف َعْنـُه اتَِّفاًقـا” ]المدخـل: 19-2/18[، وقـال الدرديـر رحمـه هللا: “)واََل 
ُيْنبَـُش( أَْي يَْحـُرُم )َمـاَداَم( اْلَميِّـُت أَْي ُمـدََّة َظـنِّ َدوَاِم َشـيْءٍ ِمـْن ِعَظاِمـِه َغْيـَر َعْجـِب 
الذَّنَـِب )بِـِه(” ]الشـرح الكبيـر علـى مختصـر خليـل: 1/428[، وألن فيـه إيـذاًء لألموات، 
فقد صح عن النبي رحمه هللا أنه قال: )كَْسـُر َعْظِم الَمّيِت كَكَْسـرِهِ حَيًّا( ]أبو داود: 
3207[، إال إذا تبيـَن أّن العظـاَم قـد بليـت تماًمـا، وصـارت رميًمـا، فإنّـه يجـوز حينئـذ 
الدفـُن فيهـا مـن جديـٍد، قـال الدرديـر رحمـه هللا: “… إَذا ُعلِـَم أَنَّ األَْرَض أَكَلَْتـُه، َولَـْم 

ُه ُيْنبَـُش؛ لَكِـْن لِلدَّْفـِن …” ]الشـرح الصغيـر: 1/578]. يَْبـَق َشـيْءٌ ِمـْن ِعَظاِمـِه، َفإِنّـَ

عليـه؛ فـإذا تحققتـم ِمـن فنـاء عظـام الموتـى، وأنهـا صـارت ترابًـا، واسـتعنتم فـي 
ذلـك بأهـِل الخبـرة والمعرفـة، جـاز لكـم حينئـذ الدفـن فيهـا مـن جديـد مـن غيـر ردم، 
أّمـا إن تبيـن أن العظـام لـم تبـَل؛ فـإن الدفـن فـي القبـور التـي لـم تبـل عظامهـا ال 
يجـوز، ويمكنكـم لاسـتفادة مـن المقبـرة أن يتـم ردمهـا ولكـن الـردم يكـون بعـد 
أن ُتغّطـى القبـور بطبقـة مـن الخرسـانة المسـلحة قائمـة علـى قواعـد تحفـر فـي 
كل مسـافة مـن المقبـرة تحمـل عليهـا الخرسـانات، ثـم تـردم الخرسـانات بمسـتوى 
مـن التـراب يسـمح بالدفـن فيـه، هـذه هـي الطريقـة التـي يكـون بهـا الـردم إن أردتـم 
أن تسـتفيدوا مـن المقبـرة بالدفـن فـوق القبـور األولـى بحيـث تحفـظ حرمـة القبـور 

األولـى، وهللا أعلـم.

ما حكم ردم مقبرة للدفن فيها من جديد؟

نعت دار اإلفتاء الليبية الجمعة 9 ديســـمبر 
بمدينـــة  اإلفتـــاء  دار  فـــرع  مفتـــي   ،2022
نالـــوت فـــي جبـــل نفوســـة الشـــيخ يحيـــى 

المقدمـــي.

علـــى  صفحتهـــا  عبـــر  الـــدار  وقالـــت 
الشـــيخ  فضيلـــة  “ننعـــي  “فيســـبوك”: 
يحيـــى المقدمـــي الـــذي وافتـــه المنيـــة إثر 
ونســـأل هللا تعالـــى أن  بـــه،  ألـــّم  مـــرض 
يغفـــر له ويرحمـــه، ويكرم نزلـــه، ويعوَضنَا 
ومحبيـــِه خيـــرًا”. وذويـــه  أهلـــه  ويعـــوَض 

وفـــي 27 نوفمبر الماضي، نعت دار اإلفتاء، 
الشـــيخ غيـــث الفاخـــري، نائـــب مفتي عام 

ليبيـــا، الـــذي توفي إثر مـــرض ألّم به.

وفـــــــاة 
مفتي نالوت 

الشيخ يحيى املقدمي 



العدد 23األسبوع الرابع والعشرون |  05 ديسمبر - 12 ديسمبر  11

مقال

أقالم غدرت بهويتنا
بقلم الكاتب| فتحي الفاضلي

أول ضحاياهم،  الوطن  فكان  ويكتبون،  يقرأون  علمهم كيف  وطن 
طعنا وتشكيكا ونقدا، لمعتقداته وتقاليده وعاداته، ورجاالته وتاريخه 
وأعرافه. غدرت أقام كثيرة بهويتنا، أو على األصح غادرتها نهائيا. أقام 
كثيرة، كثر الذباب على الفضات. ومما زاد الطين طينا، أن هذه  االقام، 
ال تمس الظلمة والطغاة والجادون، بنقطة أو همزة أو فاصلة. بل 
استبدلت  تلك االقام، الذي هو أدنى بالذي هو خير، واخذت تصطاد 
بقلوب ميتة، وعقول مسمومة، ونفوس مريضة، حوادث مختارة من 
 تاريخنا، لتصنع منها كتب ومجلدات وجبال، فتحولت تلك الحوادث، 
وأقول  إلى  تاريخ كامل متكامل.  وبقدرة قادر، من حوادث متفرقة 
الذي  الوطن  بينما  ما تصنع،  األقام، تصنع  تلك  ميتة، ألن  بقلوب 
ويئن تحت  ينزف دماً،  والحرف،  الحرف  بين  علمهم كيف  يفرقون 
وطأة المآسي والظلم والقهر واالستبداد. في وقت يحتاج فيه وطننا، 
إلى كل كلمة وهمسة وهمزة وحرف، تخفف اآلم  الناس، نرى أصحاب 
هذه األقام يوجهون سهامهم وسيوفهم ورماحهم، إلى عقيدة وتاريخ 
اإلسام  وتاريخ  يصبغوا  اإلسام  أن  أجل  من  الشعب،  هذا   وتراث 
أقام،  اإلرهاب.  أو  االستبداد،  أو  التخلف،  أو  الظلم،  أو  بالعنف،  إما 
تغض الطرف،  وبكرم حاتمي، أو بباهة تطوعية، أو بغباء  مصطنع، 
إيجابيات التاريخ اإلسامي من جهة، وعن عنف  تغض الطرف عن 
بمختلف  األخرى،  واألنظمة  والدول  والنحل  األمم  وظلم  واستبداد 
مشاربها وتوجهاتها ومذاهبها، فقط ليرسخوا مبدأ مفاده إن األنظمة 
التي تستند أو تعتمد على تعاليم اإلسام، مرتبطة  )هذه األنظمة(  
بالعنف والتنكيل والقتل والدمار والذبح والدماء واإلرهاب. وبصيغة 
والفكر  والليبرالية  أخرى، محاولة ترسيخ مبدأ أن االنظمة العلمانية 
التنكيل  من  خالية  الحداثة،  على  تعتمد  التي  والتوجهات  واالنظمة 
والعنف واإلرهاب.  فلم تكن أمريكا )عن العنف( على سبيل المثال، 
دولة علمانية عندما قصفت مدن وشواطئ ليبيا،  فأرعبت األطفال 
والنساء والشيوخ والمرضى والعجزة والعميان، ألم تكن أمريكا دولة 
عندما  للنواب  وأخر  للشيوخ  بمجلس  تتمتع  علمانية،  ديمقراطية، 
فعلت ذلك، أم أن عمر بن الخطاب   )رضي هللا عنه( كان يقود اسراب 
تلك الطائرات التي شنت غاراتها على تلك المدن والقرى  واألرياف. 
وانظروا، من جهة أخرى، إلى القتل والتشريد والدمار الذي يتعرض 
والعالم  ويزيد،  ونساء فلسطين منذ نصف قرن   له أطفال وشيوخ 
العلماني الليبرالي، برمته،  يتفرج ويؤيد ويبارك، بل ويدعم.  ألم ُيرَم 
إلى أن تتحطم  علماء ليبيا، في العهد اإليطالي، من الطائرات جواً، 
عظامهم، عبرة علمانية لمن يعتبر، أنسيتم معتقات العقيلة؟ أم  أن 
يقود الدولة اإليطالية، التي  )رضي هللا عنه( كان  عثمان ابن عفان 
وشنقت نصف  سكان ليبيا. هل كانت تلك الدولة،  قتلت وشردت 
عنه(،  خليفة  هللا  )رضي  الصديق  أبوبكر  كان  هل  إسامية؟  دولة 
الليبرالية،  العلمانية،  الديمقراطية،  فرنسا  فعلت،  عندما  لفرنسا، 
الحرة ما فعلته في ابناء  ملتنا، أو إن شئتم أبناء عروبتنا، أو ان شئتم 
تتصيد  التي  تلك  األقام  أصحاب  أيدري  الجزائريين.   من  جيراننا، 
حادثة  في  الفرنسية،  المسلحة  القوات  أن  تاريخنا  في  السقطات 
واحدة فقط،  أبادت قبيلة بأسرها، بعد أن هرعت تلك القبيلة هرباُ 
إلى بعض  الكهوف  من القوات الفرنسية الليبرالية العلمانية الحرة، 
في إحدى المناطق، فأوقدت القوات الفرنسية النار على مداخل تلك 
الكهوف واخذت  تصطاد بعلمانية وحداثة وليبرالية منقطعة النظير، 
كل من يحاول الهرب من الكهوف، بسبب الدخان،  اصطادت األطفال 
يتغامز  بينما  بأكملها،  القبيلة  وأبادت  والحيوانات،  والرجال  والنساء 
الجنود ويتضاحكون. وال أظن أننا نسينا، ال سمح هللا، فضائع الصرب 
والعالم العلماني الليبرالي  ضد عشرات  األالف من النساء، اغتصبن 

الحر، يحاصر البوسنية حتى ال تصل  طلقة واحدة للمسلمين.  بينما 
والقنابل  األسلحة  من  األطنان  مئات  الساعة،  مدار  وعلى  تشحن 
أطفال  وسحق  وحرق  لقتل  الساحقة  الماحقة  والطائرات   الحارقة 
ونساء ورجال العراق ولبنان وفلسطين  وأفغانستان. أنسيتم عشرات 
األولى  العالمية  الحرب  محرقة  اخذتهم  الذين  البشر  من  المايين، 
 والثانية، هل قاد تلك الحروب “أبو هريرة” أم “معاوية” أم “علي بن 
راية الحاكمية لله. ألم ُتدمر تلك  أبي طالب”، أم قادها أقوام تحت 
واليابس، ألم  تحرق تلك  واألحمر  واألصفر  واألسود  الحروب األخضر 
والشجر، ألم تقضي على عشرات المايين  والصخر  الحروب الحجر 
من فصيلة  البشر، ألم تدمر قارات كاملة، ودول بأكملها، بما في ذلك 
ليبيا. روسيا اليابان والصين ودول أخرى لم تقصر في المساهمة في 
جهود إبادة البشرية. روسيا عل سبيل المثال حاصرت القرم حتى أكل 
الناس طفالهم. وعلق الروس قائلين، ال بأس، دعوهم يفعلون ذلك.   
العنف  من  جًدا  جًدا  جًدا  متواضعة  نماذج  من  أسلفت  بما  أكتفي 
الشامل  والدمار  االستعمارية،  واإلبادة  الليبرالي،  والقتل   العلماني، 
والعربية  الغربية  األنظمة  تمارسه  الذي  بالبشر  والتنكيل  الحداثي، 
بذلك،  أكتفي  الدولة،  عن  فصل  الدين  مبدأ  تتبنى  التي  والشرقية 
التاريخ  من  معروف  هو  “ما  باب  تحت  يندرج  ذكرته،  ما  كل  ألن 
في هذه  مهما حاولت  ألنني  أخرى،  من جهة  وأكتفي،  بالضرورة”، 
عبر  الشعوب  ضد  والليبرالية  فضائع  العلمانية  أصور  أن  العجالة 
وفظائع الذين  بعضهم البعض،  بل ضد  والمعاصر،  التاريخ القديم 
 - حاولت  مهما   - السياسة  عن  والمبادئ  والقيم  األديان  يفصلون 
أنتقص من  الوقت، أن  وال أود في نفس  سيصيبني الفشل حتًما. 
هول هذه الفظائع ضد البشر، إال إذا كانت األقام التي تتمتع بالطعن 
في  تاريخنا وشخصياتنا وهويتنا وحروبنا، لم يحصل لها الشرف حتى 
األن، باالطاع على بعض تلك الفظائع ألنهم يعيشون في “زحل”، 
حيث ال تصل المطبوعات والمسموعات والمرئيات.   أما إذا استطاعت 
بعض األقام، صاحبة القلوب الميتة، أن تجد مبررات ما، لـ “جون” 
والملك  وماخاروف،  وشاخاروف،  و”جورج”  و”البرت”   و”مايك” 
الجاهلية  ومن على شاكلتهم من أهل  والرئيس السيسي  سلمان، 
والتخلف والعنجهية، مبررات – تجدها األقام المريضة - لقادة العرب 
وغير العرب، من  الذين ال يطيقون لفظة الدين واإلسام والمسلمين، 
ومن الذين يتمتعون بفصل الدين عن الدولة... إذا  وجدت تلك األقام 
أو غيرها، المبررات واألعذار لما مارسه وما يمارسه أولئك من عنف 
هذه  مثل  في  نصيب  من  فهل  للمسلمين  والبشرية،  البشر  ضد 
أقل  بالمعروف”– على  أولى  القربى  “أولي  باب  ولو من  المبررات، 
والصحابة  و”على”  و”عثمان”  و”عمر”  “أبوبكر”  اذا كان  إال  تقدير- 
الكرام  والتابعون وتابعو التابعين وخلفاء وأمراء المسلمين )رضى هللا 
وغيرهم، ليسوا من أولي القربى. مر  والمصلحين  والعلماء  عنهم(، 
اآلخر ال بد أن أنوه إليه، وهو أن حديثي في هذا المقال ليس هجوما 
أو دعما لليبرالية أو الديمقراطية أو العلمانية في حد ذاتها، بل أود 
- أن أقول أن منظومة ومجموعة المفاهيم التي  - عبر هذا المقال 
تشكل العلمانية، والحداثة والليبرالية، والداعية إلى فصل الدين عن 
الدولة، ال  تعني وال تضمن على اإلطاق، الخلو من العنف، واإلرهاب، 
والظلم، والدمار، والقتل،   والتدمير، واالعتداء على األمم والحكومات 
والمدنيين، ظلًما وعدوانا. نقول ذلك ونحن ندرك أن العنف العلماني 
ال يبرر العنف باسم اإلسام )واإلسام بريء من العنف(، وإن إصاح 
الممارسات  باسم اإلسام، ال تتم باالنبطاح إلى الدمار العلماني، بل 
بإصاح ما يمكن  إصاحه ببدائل ووسائل من داخلنا، بدائل ووسائل 
الممارسات  أيًضا  هذه  إصاح  يتم  ولن  وهويتنا.  ثقافتنا  تناسب 



العدد 23األسبوع الرابع والعشرون |  05 ديسمبر - 12 ديسمبر  12

23°
14°

اليوم

24°/17°

الثاثاء

حالة الطقس | طرابلس
األربعاء الخميس الجمعة السبت األحـــــد

صورة العدد

 األحدالسبت الجمعة الخميساألربعاء الثاثاء االثنيناليــــــوم

18 ديسمبر17 ديسمبر16 ديسمبر15 ديسمبر14 ديسمبر13 ديسمبر12 ديسمبرالتاريخ
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مواقيت الصاة في طرابلس هذا األسبوع

25°/18° 27°/18° 25°/17° 23°/15° 19°/14°

ينسلخ عنها أو عن  بهويته أو  يغدر  بها، فمن  والغدر  بترك هويتنا 
ثقافته، فسينسلخ عن قيمه وتقاليده وأصالته، ويفقد انتماءه لشعبه 
ومحيطه، ويجد نفسه في دوامة  البحث عن هوية أخرى قد تستوعبه 
ا مهماً، ال انتماء وال دور له  في هذه  دون أن يستوعبها، فيصبح كمًّ
الحياة، بل يصبح ضحية من ضحايا التقليد األعمى الخاوي من األصالة 

والتفوق  واإلبداع، وما خُلقت أمتنا اال لتكون مصدرًا، لألصالة والتفوق 
واإلبداع، وهللا ولي التوفيق.

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


