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سياسة

الوحـــدة  بحكومـــة  الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  رفضـــت 
الوطنيـــة قـــرار مصـــر المتعلـــق بترســـيم الحـــدود البحريـــة بيـــن 
البلديـــن، و دعـــت القاهـــرة إلـــى إطـــاق محادثـــات بالخصـــوص.

وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا، “إن اإلعـــان الرئاســـي المصري 
للحـــدود البحريـــة الغربية المصريـــة يعد انتهاكًا للميـــاه اإلقليمية 

والجـــرف القـــاّري لليبيا”.

وأضـــاف البيـــان أن القرار المصري لترســـيم الحـــدود البحرية غير 
عـــادل بموجـــب القانـــون الدولـــي؛ إلعانـــه مـــن جانـــب واحد، في 
حيـــن كان الترســـيم يجب أن يتم عبـــر مفاوضات تضمن مصالح 

الطرفيـــن وتضمن مبدأ المســـاواة.

وكان الرئيـــس المصري “عبد الفتاح السيســـي” قـــد أصدر قراراً 
جمهوريًّـــا بترســـيم الحـــدود البحريـــة الغربيـــة لمصـــر فـــي البحـــر 

المتوســـط، نشـــرته “الجريدة الرســـمية” الثاثاء 13 ديســـمبر.

و نصـــت المـــادة األولـــى مـــن القـــرار علـــى أن تبـــدأ حـــدود البحـــر 
اإلقليمـــي لمصـــر مـــن نقطـــة الحـــدود البريـــة المصريـــة الليبيـــة 
النقطـــة رقـــم )1( ولمســـافة )12( ميًا بحريًا وصـــوًل إلى النقطة 
رقـــم )8(، ومـــن ثـــم ينطلـــق خط الحـــدود البحريـــة الغربية لمصر 
مـــن النقطـــة رقـــم )8( فـــي اتجـــاه الشـــمال موازيًـــا لخـــط الزوال 

)25( شـــرًقا وصـــوًل إلـــى النقطة رقـــم )9(.

كمـــا نصـــت المـــادة الثانية علـــى أن تعلن قوائـــم اإلحداثيات وفًقا 
للقواعـــد المعمـــول بهـــا فـــي هـــذا الصـــدد، ويخطـــر بهـــا األميـــن 

العـــام لألمـــم المتحـــدة، حســـب مـــا جاء فـــي القرار.

ليبيــا ترفــض قــراًرا مصـــريًّا لرتســيم
الحـــــــــدود البحريــــــة بــن البلــــــــدين 

محكمــة  أمــام  المريمــي  أبوعجيلــة  الليبــي  المواطــن  مثــل 
اتحاديــة فــي واشــنطن الثاثــاء 13 ديســمبر، بشــأن تورطــه فــي 
قضيــة لوكربــي، حيــث رفــض الحديــث أمــام قاضــي التحقيــق 

األمريكــي “روبــن ميريويــذر” قبــل أن يجتمــع بمحاميــه.

وحســب وكالــة “رويتــرز” قــال ممثل الدعاء “إريك كينرســون” 
للمحكمــة، إن حكومــة الوليــات المتحــدة لــن تطلــب معاقبتــه 
ســيكون  للعقوبــة  األقصــى  الحــد  فــإن  وبالتالــي  باإلعــدام، 

الســجن مــدى الحيــاة.

ويأتــي مثــول المريمــي أمــام المحكمــة األمريكيــة بعــد نحــو 34 
عاًمــا مــن واقعــة تفجيــر طائــرة شــركة “بــان أميــركان” رقــم 
الــذي  الحــادث  وهــو  اإلســكتلندية،  لوكربــي  بلــدة  فــوق   103

أســفر عــن مقتــل 270 شــخًصا.

ويــوم األحــد 11 ديســمبر، أعلنــت الوليــات المتحــدة أنهــا تحتجــز 
أبوعجيلــة المريمــي، الــذي تشــتبه فــي قيامــه بصنــع القنبلــة 
التــي اســُتخدِمت فــي تفجيــر الطائــرة األمريكيــة أواخــر ســنة 

.1988

ُيذكــر أن المريمــي البالــغ مــن العمــر 80 عاًمــا، هــو مســؤول 
ســابق فــي جهــاز المخابــرات الليبيــة، ووجّهــت لــه واشــنطن 

تهًمــا تتعلــق باإلرهــاب.

وكشــفت أســرة المريمــي فــي وقــت ســابق، أن أفــراًدا تابعيــن 
لــوزارة الدفــاع اعتقلــوا والدهــم فجــر 17 نوفمبــر الماضــي، مــن 
منزلــه فــي منطقــة أبوســليم بطرابلــس، وجــرى بعدهــا نقلــه 

إلــى مصراتــة، قبــل أن ُيســلّم إلــى واشــنطن، وفــق قولهــم.

أبوعجيلــــــــة املريمــــــــــي 
يرفـــــــــض الحديــــــث 

أمام املحكمة األمريكية 
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قالــت منظمــة “هالــو تراســت” البريطانيــة، إنهــا رســمت 
خرائــط للمناطــق التــي ُيحتمــل أن تضــم ألغاًمــا ومخلفــات 

حــرب فــي مناطــق النــزاع فــي العاصمــة طرابلــس.

مــن سلســلة  األخيــرة  الحلقــة  فــي  المنظمــة  وكشــفت 
أن  موقعهــا،  علــى   ”Beyond Bombs“ البودكاســت 
فريــق العمــل التابــع لهــا وبعــد ســنة مــن العمــل اســتطاع 
تحديــد أكثــر مــن )100( موقــع يضــم مخلفــات حــرب فــي 

منطقــة عيــن زارة.

وأكــدت “هالــو تراســت” أن هــذه الخرائــط التــي وضعتهــا 
أمــراً  تعــد  الجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  اعتمــاًدا 
األعمــال  عمليــات  تخطيــط  فــي  للمســاعدة  أساســياً 
ــة األلغــام علــى الميــدان، مشــيرة إلــى أنهــا  المتعلقــة بإزال

إلــى الدعــم لتعزيــز هــذه األعمــال فــي ليبيــا. بحاجــة 

وكان مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية قــد ذكــر أن العــدد 
اإلجمالــي لضحايــا األلغــام ومخلفــات الحــرب فــي ليبيــا بلــغ 
العــام الماضــي )298( شــخصاً منهــم )278( رجــاً و)20( 
امــرأة، أصيــب منهــم )174( شــخصاً فيمــا قتــل 124 آخرون.

منظمــــــة بريطانيـــــة تكشف خرائط 
ملخلفــــــات حرب يف طرابلــــــــس 

أكـــد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلســـي” 
أن الـــوزارة تعمـــل على تســـهيل إجراءات دخـــول المواطنين الفلســـطينيين 

ليبيا. إلى 

و حســـب بيـــان لـــوزارة الداخلية، جـــاء ذلك خال اســـتقباله القائـــم باألعمال 
بســـفارة فلســـطين لـــدى ليبيـــا “محمـــد رحـــال” والوفـــد المرافق لـــه األحد، 
حيـــث جرت مناقشـــة أوضـــاع الجالية الفلســـطينية في ليبيا، وســـبل تعزيز 

و تطويـــر العاقات بيـــن البلدين.

كمـــا جـــرى خال اللقاء، مناقشـــة إيجـــاد الحلول المناســـبة لـــكل المعوقات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تؤثـــر علـــى األوضـــاع المعيشـــية للجالية الفلســـطينية 

المقيمـــة فـــي ليبيا.

الطرابلســـــــــي يؤكــــــد تسهيــــــل إجـــــراءات
دخــــــول الفلسطينييــــــــن إلــــــى ليبيا

عــن  الجمعــة،  بايــدن”  “جــو  األمريكــي  الرئيــس  أعــرب 
التــزام بــاده بدعــم اســتقرار ليبيــا وإنجــاح التداول الســلمي 

للســلطة.

رئيــس المجلــس الرئاســي  جــاء ذلــك خــال لقــاء جمــع 
محمــد المنفــي، بــكل مــن الرئيــس األمريكي “جــو بايدن”، 
ــواب األمريكــي “نانســي بيلوســي”،  و رئيســة مجلــس الن
التــي عبــرت عــن إيــاء الوليــات المتحــدة أهميــة للملــف 
ــا. ــاء الســلم واألمــن فــي ليبي الليبــي، و دعمهــم لجهــود بن

بالكونغــرس  المســلحة  القــوات  لجنــة  عضــو  عبــر  كمــا 
“جــون جارامينــدي” عــن دعــم جهــود الســتقرار فــي ليبيــا، 

وفــق مــا نقلــه المكتــب اإلعامــي للمجلــس الرئاســي.

فــي  الســتقرار  ُســبل  اللقــاء  خــال  المنفــي  وطــرح 
ورؤيــة المجلــس للحــل علــى الجانــب السياســي  ليبيــا، 

اإلعامــي. مكتبــه  وفــق  والقتصــادي، 

ويتواجــد المنفــي فــي واشــنطن للمشــاركة فــي قمــة قــادة 
الوليــات المتحــدة و  إفريقيــا فــي دورتهــا الثانيــة والتــي 
واألمــن  و دعــم الســتقرار  ريــادة األعمــال  تركــزت علــى 

الغذائــي للقــارة الســمراء.

بايــــــــدن ُيعـــــرب عن التــــــزام بالده 
بدعــــــم استقـــــــــرار ليبــــــيا 
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اثنين  قاصرين  اختطاف  الليبية  الجرائم  رصد  منظمة  أكدت 
بن  “طارق  بنغازي، من قبل مسلحين تابعين لكتيبة  بمدينة 
الشوارع  أحد  في  “خليفة حفتر”  صور  تمزيق  بسبب  ؛  زياد” 

المدينة.

“إن  فيسبوك”،  على  عبر صفحتها  بيان  المنظمة في  وقالت 
مسلحين تابعين لكتيبة طارق بن زياد يستقلون سيارة تويوتا 
بيضاء معتمة اختطفوا كل من “أبوبكر أبوزيد نجم” البالغ من 
 16 بال الهاشمي” البالغ من العمر  15 سنة، و”محمد  العمر 
مكان  إلى  واقتادوهما  بنغازي  في  “البركة”  بمنطقة  سنة، 

مجهول”.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم “إن سبب الختطاف 
يتعلق بتمزيق صور خليفة حفتر في أحد الشوارع، وذلك بعد 
قبل  من  المراقبة  كاميرات  مراجعة  من خال  عليهم  التعرف 

كتيبة طارق بن زياد”.

“القيادة  وحّملت  القصر،  األطفال  اختطاف  المنظمة  أدانت  و 
العامة للقوات المسلحة “مسؤولية سامتهم، وطالبت بالكشف 

عن مصيرهما وإخاء سبيلهما فوراً دون قيد أو شرط.

كتيبة طارق بن زياد 
تختطف قاصرين اثنن مزقا صور 

حفرت يف أحد الشوارع مدينة بنغازي

أعلنت الشـــركة القابضـــة لاتصالت إحباط هجمات منســـقة 
علـــى عدد من شـــركات القطـــاع مؤخرا.

وحســـب بيـــان للشـــركة، ُشـــنّت هجمـــات إلكترونيـــة من نوع 
هجمـــات )حجب - حرمان الخدمة(، على شـــركات ليبية عدة، 
وهـــي هجمات ليســـت بالجديـــدة، قائا “لطالمـــا تصّدت لها 

شـــركة التصالت الدوليـــة وأحبطتها مرارا”.

وأشـــار البيـــان إلـــى أن الجديـــد في هـــذه الهجمات هـــو ازدياد 
حدتهـــا، واختـــاف نوعها، ُمتابًعـــا “إذ ركزت علـــى نوعين من 
Appli-و Protocol attacks )هجمـــات حجـــب الخدمـــة همـــا 
cation layer attacks(، وكان مركـــز بيانات الشـــركة الليبية 

لاتصـــالت والتقنيـــة، آخر من تعـــرض لها”.

القابضة لالتصاالت ُتعلن 
إحباط هجمات إلكرتونية على القطاع

أعلن البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ عثوره على ثاث 
جثث مجهولة الهوية ملقاة ضمن نطاق عمل المديرية. 

أفاد  المواطنين  أحد  به  تقدم  باغاً  أن  المديرية  وأوضحت 
بين منطقة  بالقرب من الطريق العام الرابط  بوجود جثتين 
الشاطئ ومنطقة الشويرف ، على بعد مسافة 20 كم شماًل 

عن محلة قيرة الشاطئ . 

كما تمكن البحث الجنائي من العثور علي جثة مجهولة الهوية 
بالقرب  بوجود أعيرة نارية في منطقة الرأس  بالعراء يشتبه 

من الطريق العام الرابط بين منطقة أشكدة و دار براك .

وفي منشور على حسابه بال”فيسبوك” طالب قسم البحث 
الجنائي الشاطئ كل من لديه شخص مفقود خال السنوات 
الجثث  معرفة  علي  تساعده  مميزة  عامات  ومعه  الماضية 

مراجعة قسم البحث الجنائي الشاطئ.

مديـــــــرية أمــــن الشاطئ تنتشــــل 3 جثث 
ــا موســًعا ، باإلضافــة مجهولـــــة الهويــــــة ملقـــــاة بالعــــــــراء عقــد بديــوان هيئــة الرقابــة اإلداريــة اجتماًع

حمايــة  عــن  المســؤولة  والجهــات  المنظمــات  مــن  عــدد  إلــى 
حمايــة  ضوابــط  وضــع  عمــل  آليــة  لمناقشــة  المســتهلك؛ 
المســتهلك مــن الغــش التجــاري ، خصوصــاً الســلع الســتهاكية 

األساســية.

و تنــاول الجتمــاع الــذي حضــره كل مــن رئيــس جهــاز الحــرس 
البلــدي “رجــب قطوســة” ومديــر هئيــة الرقابــة اإلدارية “ســليمان 
الشــنطي” ووزيــر القتصــاد والتجــارة “محمــد الحويــج”، الضوابط 
الازمــة لحمايــة المســتهلك مــن الغــش مــن الســلع المنتهيــة 
الجملــة  ألســواق  وصحيــة  ســليمة  أســس  وضــع  و  الصاحيــة 

والجهــات المســتوردة.

المستشــفيات  وتصنيــف  تنظيــم  أيًضــا  الجتمــاع  تنــاول  كمــا 
والمصحــات والبرامــج المقترحــة بشــأن تعزيز حماية المســتهلك، 
والــزام المؤسســات والقائميــن عليهــا باتبــاع اللوائــح والقوانيــن 

المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.

اجتمــاع بديــوان هيئــة الرقابــة اإلدارية لوضع
ضوابط حماية املســتهلك مــن الغش التجاري
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محليات

نفــذ أعضــاء فــرع جهــاز الحــرس البلــدي تاجــوراء ، حملــة تفتيشــية عامــة داخــل 
المنطقــة لضبــط المخالفــات داخــل محــات بيــع المســتلزمات الســتهاكية 

للمواطنيــن.
وخــال الحملــة تمكــن الجهــاز مــن ضبــط لحــوَم و دواجــن فاســدة و غيــر 
صالحــة لاســتهاك البشــري ، باإلضافــة إلــى مــواد غذائيــة بيــن المنتهيــة 

للبيــع. معروضــة   ، والمحظــورة  الصاحيــة 
وعقــب ضبــط المخالفــات قــام الجهــاز باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمــة 

المخالفيــن. حيــال 

الحرس البلدي يضبط 
لحوم غري صالحة لالستهالك 

البشري يف تاجوراء

قام فريق مختص بقسم العيون بالمركز الوطني 
لمكافحة األمراض بعمل دراسة مسحية بمناطق 
“الجلوكوما”  مرض  لنتشار  الليبي  الجنوب 

المعروف بالماء األزرق.

بأن  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  وأفاد 
الحملة بدأت بمدينة بنت بية وأوباري، حيث تم 
الكشف على ما يزيد عن 700 حالة من مختلف 

األعمار بالمدن المستهدفة.

مستمرة  لزالت  الحملة  أن  إلى  المركز  وأشار 
لمدينة  المقبل  األسبوع  الفريق  سيتجه  حيث 
عن  للكشف  أسبوعين  سيمكث  حيث  غات 

الحالت المعنية بالمسح.

دراســـــــة مسحيـــة النتشـــــار 
الجلوكومــا بمناطــق الجنــوب الليبي

ــاردة التابعــة لجهــاز اإلمــداد الطبــي شــحنة مــن  اســتلمت مخــازن الحلقــة الب
اللقــاح الثاثــي والرباعــي الخــاص بتاميــذ المــدارس.

وأفاد الجهاز عبر صفحته على “فيسبوك” بأن الشحنة تقدر بنحو  
238 ألــف جرعــة مــن اللقــاح الرباعــي، و238 ألــف جرعــة مــن اللقــاح الثاثــي 

الخــاص بتاميــذ المــدارس.
وأوضــح أن الشــحنة تــم حفظهــا بالطــرق المعمــول بهــا بالخصــوص بعــد 
أخــذ القــراءات الخاصــة بهــا مــن قبــل المختصيــن بالمخــازن، تمهيــداً لتوزيعهــا 
علــى الفــروع بعــد إعــان النتائــج المخبريــة مــن قبــل مركــز الرقابــة علــى 

األغذيــة واألدويــة.

ــاح خــاص  ــي تســتلم شــحنة لق ــداد الطب مخــازن اإلم

 )4( انتشال  الطوارئ  و  اإلسعاف  جهاز  أعلن 
جثث تعود لعّمال من جنسيات أفريقية، بورشة 

بمنطقة الماية غرب العاصمة طرابلس.

و أوضح الجهاز أن إشارة هاتفية وردت من مركز 
شرطة الماية إلى فريق الطوارئ بجهاز اإلسعاف 
و الطوارئ فرع الجفارة، بشأن   وفاة )4( عّمال 
الطريق  على  بورشة  األفريقية  الجنسية  من 

الساحلي بمنطقة الماية.

وأضاف الجهاز أن الجثث تم نقلها إلى المشرحة 
بمستشفى الزهراء و ذلك بعد التنسيق مع مركز 
العامة،  والنيابة  الجنائي  والبحث  الماية  شرطة 
مرجحًا أن يكون سبب الوفاة تسّمم نتيجة تناول 

طعام فاسد

اإلســعاف و الطــوارئ ينتشــل 4 
جثــث لعّمــال أفارقــة توفــوا بســبب

 تناول طعام فاسد

أعلنــت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــن المفقوديــن التعــرف علــى 8 
.)DNA( جثــث مجهولــة الهويــة عــن طريــق الحمــض النــووي

وأوضحــت الهيئــة عبــر صفحتهــا علــى “فيســبوك” أن اللجنــة الدائمــة الخاصــة 
بمراجعــة نتائــج تحاليــل البصمــة الوراثيــة راجعــت نتائــج التحاليــل المتحصــل 
عليهــا مــن إدارة المختبــرات، مــع المراجعــة والتدقيــق مــع إدارات الرفــات 
وقيــد األهالــي والطــب الشــرعي، وتعرّفــت علــى 8 جثــث مجهولــة الهويــة عــن 
طريــق الحمــض النــووي، مشــيرة إلــى أنــه ســيتم إحالــة تقاريــر المطابقــة الــى 

مكتــب النائــب العــام.
وأضافــت الهيئــة أن عــدد الحــالت التــي تــم التعــرف عليها عــن طريق مختبرات 

الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف علــى المفقودين وصلت إلى )188( حالة.

البحث والتعرف على 
املفقودين تتعرف على

 8 حاالت مجهولة الهوية
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اقتصاد

ناقشـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط مع 
شـــركة “ربيســـول” اإلســـبانية استئناف 
نشـــاط الشـــركة فـــي ليبيـــا خاصـــة بعـــد 

إعـــان المؤسســـة رفـــع القـــوة القاهرة.

إدارة  اجتمـــاع  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الستكشـــاف بالمؤسســـة مع مســـؤولي 

اإلســـبانية. “ربيســـول”  شـــركة 

صفحتهـــا  عبـــر  المؤسســـة  وأوضـــح 
الجتمـــاع  أن  “فيســـبوك”  علـــى 
الفنيـــة  والبرامـــج  المشـــاريع  ناقـــش 
المنجـــزة للشـــركة فيمـــا يخـــص برامـــج 
الستكشـــاف والســـتطاع للعـــام 2022 
، والبرامـــج المقترحـــة والمزمـــع تنفيذها 
برامـــج  يخـــص  فيمـــا   ،2023 للعـــام 
المســـح الســـيزمي والحفر الستكشافي 
والدراســـات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

الوطنية للنفـــــــط 
تبحــــــث استئنـــــاف 
نشاط شركة ربيسـول 

أشـــاد رئيس مجلـــس إدارة مجموعـــة كرانفيل التركيـــة، مرتضى 
كرانفيـــل، بالفـــرص الكبيرة التي يضمها قطـــاع الصحة في ليبيا.

جـــاء ذلـــك في تصريـــح لوكالـــة األناضـــول التركيـــة، حـــول افتتاح 
المستشـــفى التركـــي الليبـــي بمدينـــة مصراتـــة، أواخـــر نوفمبـــر 

الماضـــي.

كرانفيـــل وهـــو رئيـــس مجلـــس األعمـــال التركـــي الليبـــي، أضاف 

أنهـــم تعمـــدوا افتتـــاح المستشـــفى فـــي ليبيـــا بالتحديـــد دون 
غيرهـــا مـــن البلـــدان اإلفريقيـــة، مؤكـــداً أن “هـــذه الخطـــوة تأتـــي 

بمثابـــة عربـــون وفـــاء” للعاقـــات التركيـــة الليبيـــة.

ولفـــت رجـــل األعمـــال التركـــي إلـــى أن الليبييـــن محروميـــن مـــن 
الخدمـــات الصحيـــة الازمـــة، وأن افتتـــاح المستشـــفى التركـــي 

الليبـــي فـــي مصراتـــة، جـــاء لســـد هـــذه الحاجة.

وشـــدد على أن قطـــاع الصحة في ليبيا يضم فرصـــاً كبيرة، مبيناً 
أنـــه بإمـــكان ليبيا أن تكون مركزاً صحيـــاً للقارة اإلفريقية.

وحـــول التجربـــة التركيـــة فـــي قطـــاع الصحـــة، قـــال كرانفيـــل إن 
بـــاده قطعت شـــوطاً كبيراً فـــي هذا المجال، مســـتدلً على ذلك 

بـــأداء القطـــاع خـــال مرحلة وبـــاء كورونا.

وفـــي تفاصيـــل المستشـــفى التركـــي الليبـــي، قال كرانفيـــل إنها 
شـــيدت علـــى مســـاحة 7 آلف متـــر مربـــع، ومن المقـــرر أن تضم 

لحقـــاً كليـــة للطب ومستشـــفى مختصاً بـــاألورام.

وأضـــاف أن المستشـــفى يضـــم 13 قســـماً و4 غـــرف عمليـــات، 
فيمـــا تصـــل ســـعتها اإلجماليـــة لــــ 120 ســـريراً، علـــى أن يعمـــل 

المستشـــفى علـــى مـــدار اليـــوم.

كرانفيل: ليبيا فرصة كبرية لالستثمار يف 
قطاع الصحة ويمكن أن تكون مركزًا ألفريقيا

أعلنـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط عن 
نجـــاح شـــركة مليته للنفـــط والغاز صباح 
الخميـــس الموافـــق 15 ديســـمبر 2022، 
فـــي فتـــح أربعة آبار غـــاز، و وضعها على 

اإلنتـــاج بحقل بحر الســـام.

اإلنتاجيـــة  فـــإن  المؤسســـة  وبحســـب   
اإلجماليـــة لآلبـــار حوالـــي 80 مليـــون قدم 
مكعـــب فـــي اليـــوم مـــن الغـــاز، كمـــا أن 
 3000 بحوالـــى  كميـــة المكثفـــات تقـــدر 

برميـــل يوميـــاً.

؛  أغلقـــت  أن  و  اآلبـــار ســـبق  و كانـــت   
بســـبب مشـــكلة فنيـــة ليتمكـــن الفنيون 

مـــن إعـــادة الخدمـــة إليهـــا.

فـــي  تنجـــح  مليتــــــــــــة 
فتــح أربعــــة آبــار للغـــاز

ناقـــش محافـــظ مصـــرف ليبيـــا المركزي 
“الصديـــق الكبيـــر” مع محافـــظ مصرف 
إســـبانيا المركـــزي “بابلـــو هيرنانديز دي 
كـــوس” أوجـــه التعـــاون فـــي المجاليـــن 
المصرفـــي و النقـــدي، و التطورات الذي 

يشـــهدها القتصـــاد العالمي.

وأكد محافـــظ مصرف إســـبانيا المركزي 
بالعاصمـــة  عقـــد  لقـــاء  خـــال  خـــال 
اســـتعداد  “مدريد”.علـــى  اإلســـبانية 
لدعـــم  اإلســـباني  المركـــزي  المصـــرف 
الليبـــي  المركـــزي  المصـــرف  جهـــود 
البشـــرية  المـــوارد  قـــدرات  رفـــع  فـــي 
والمؤسســـية ودعـــم جهـــود البلديـــن في 

القتصـــادي. المجـــال 

الكبيـــــــر يبحـــــــث أوجه 
التعـــاون مـــع إســـبانيا يف 
املجالـــن املصريف و النقدي
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اسـتعرض وزيـر القتصـاد والتجـارة “محمـد الحويـج” مـع السـفير 
الجزائـري لـدى ليبيـا “سـليمان شـنين” ترتيبـات تنظيـم معـرض 

بدورتـه الثانيـة علـى أرض معـرض طرابلـس  صنـع فـي الجزائـر 
الدولـي.

الازمـة  التسـهيات  تقديـم  علـى  اللقـاء  خـال  الحويـج  وشـدد 
لصالـح الشـركات والمصانـع المشـاركة بالمعـرض بالتنسـيق مـع 
جهـات ذات العاقـة، والعمـل علـى تعزيـز التواصـل بيـن القطـاع 
والتبـادل  التعـاون  مسـتوى  ورفـع  والجزائـري  الليبـي  الخـاص 

البلديـن. بيـن  التجـاري 

القتصـاد  وزيـر  إلـى  دعـوة  الجزائـري  السـفير  وجّـه  جهتـه  مـن 
سـتقام  الـذي  والصحـراء  السـاحل  معـرض  لحضـور  والتجـارة 

الجـاري. الشـهر  مـن   23-24 يومـي  بالجزائـر  فعالياتـه 

يشـار إلـى أن معـرض المنتجـات الجزائريـة تنّظـم فعالياتـه علـى 
–31 ديسـمبر   28 أرض معـرض طرابلـس الدولـي خـال الفتـرة 
2022 م، بمشـاركة 132 شـركة جزائرية بعدة مجالت منها النفط 

والطاقـة والبنـاء واإلنشـاءات والصناعـات الغذائيـة.

ترتيبـــات  تتابـــــــــع  االقتصـــــــاد  وزارة 
تنظيـــم معـــرض صنـــع فــــــــي الجزائر

السـفارة  بأعمـال  القائـم  مـع  الرضـا  العابـد  علـي  والتأهيـل  العمـل  وزيـر  بحـث 
الصينيـة “ونـج تشـي سـين” سـبل تعزيـز التعـاون الثنائـي فـي مـا يخـص ملـف 

المجـالت. مـن  وغيرهـا  المهنيـة  المهـارات  علـى  والتدريـب  العمالـة، 

وأكـد العابـد خـال لقائـه الدبلوماسـي الصينـي علـى أهميـة التدريـب والتكويـن 
المهنـي، خصوصـاً فيمـا يتعلـق بالمركـز الليبـي الصينـي وآليـات دعمـه لتدريـب 

وتأهيـل الباحثيـن عـن العمـل فـي مدينـة بنغـازي.

كمـا تـم التطـرق إلـى آليـات إقامـة دورات تدريبيـة فـي اللغـة الصينيـة، والتعلم من 
التكنولوجيـا المتقدمـة خصوصـاً شـركة “هـواوي” لما تمتلكـه من إمكانيات وذلك 

عبـر أكاديميـة “هـواوي” التـي وقعـت معها الـوزارة مذكرة تفاهم.

مـن جانبـه أكـد القائـم باألعمـال الصينـي رغبـة بـاده فـي تعميـق التعـاون مـع ليبيـا 
فـي مجـالت العمـل والتوظيـف، وتشـجيع ودعـم المؤسسـات الصينيـة لاسـتثمار 
فـي ليبيـا، وإمكانيـة زيـادة فـرص العمـل وتطويـر القتصـاد الليبـي وهـذا يعتمـد 

علـى توفيـر التسـهيل للشـركات الصينيـة للعمـل واإلنتـاج فـي ليبيـا.

العابد يبحث ســـبل تعـــــزيز
فــي الصـــن  مــع  التعــــاون 
مجــــــال العمالـــــة والتدريب

ناقش وزير القتصاد والتجارة محمد الحويج مع أصحاب محطات الوقود بالمنطقتين 
الغربية والوسطى سير العمل بالمحطات وتنظيم عملية توزيع الوقود.

كما استعرض الجانبان خال لقاء عقد بديوان الوزارة الصعوبات التي تواجه محطات 
التوزيـع فـي توفيـر مادة الوقود على مدار اليوم.

وطالـب أصحـاب المحطـات برفـع هامـش الربـح لصالـح المحطـات حتـى تتمكـن مـن 
تحسـين األداء وتنظيـم عمليـات التـزود بالشـكل األمثـل. 

مـن جهتـه أكـد الحويـج علـى أهميـة التنسـيق بيـن الـوزارة والجهـات المختصـة بتوريـد 
وتوزيـع الوقـود لضمـان سـير العمليـة وفـق اآلليـة المعتمـدة.

وأوضـح أن الـوزارة تعمـل مـع المؤسسـة الوطنيـة للنفط وشـركة البريقة لتوزيع الوقود 
بشـأن آليـة تنظيـم عمليـات التوزيـع ومراقبـة سـيارات نقـل الوقـود، إضافـة إلـى سـير 

عمليـة التـزود داخـل المحطـات.

الحويــــــــــج يناقـــــــــش الصعوبـــــات التـــي تواجـــه
والوســـطى الغربيـــة  باملنطقتـــن  الوقـــود  محطـــات 
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أعلــن مالــك موقــع “تويتــر”، “إيلــون ماســك” إعــادة تفعيــل حســابات معلقــة 
لعــدد مــن الصحفييــن علــى منصــة “تويتــر” بعــد انتقــادات عالميــة لتعليقهــا 

فــي وقــت ســابق.

وجــاء قــرار تعليــق عمــل حســابات ســتة صحفييــن بوســائل إعــام أميركيــة، 
مــن بينهــا “ســي إن إن” و “نيويــورك تايمــز” و “واشــنطن بوســت” ؛ بســبب 

مزاعــم اكتشــافهم مــكان وجــود ماســك مالــك هــذه المنصــة.

وأدان مســؤولون مــن فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا والتحــاد األوروبــي تعليــق 
 ، للخطــر”  الصحافــة  يعــرّض حريــة  “إن هــذا  بعضهــم  وقــال  الحســابات، 
فــي حيــن اعتبــر المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة “ســتيفان 
دوجاريــك” الخطــوة “بالســابقة الخطيــرة”، معربًــا عــن القلــق البالــغ إزاء مــا 
وصفــه بالتعليــق التعســفي لحســابات عــدد مــن الصحفييــن علــى “تويتــر”.

وكان “ماســك” قــد أكــد فــي وقــت ســابق إن قواعــد المنصــة يجــب أن تنطبــق 
علــى الجميــع بمــن فيهــم الصحفيــون، مشــيرًا إلــى أن نشــر مــكان وجــوده 

يعرضــه للخطــر.

يعيــد  ماســـــــك  واســـــــــعة  انتقـــــــادات  بعــد 
ــرت ــى تويــــ ــن عل ــات لصحفيـــ ــل حسابــــ تفعيـــــــــ

دعــا رئاســة التحــاد األفريقــي الســنغالي ماكــي ســال خــال منتــدى دولــي إلــى “تعبئــة عامــة” مــن أجــل القضــاء علــى شــلل 
األطفــال فــي القــارة، حيــث تراجــع التطعيــم ضــد هــذا المــرض عقــب تفشــي فيــروس كورونــا ممــا ســاهم فــي انتشــاره بالعديــد 

مــن دول القــارة.

وقــال رئيــس التحــاد األفريقــي أن “األمــر يتعلــق بــدق ناقــوس الخطــر” مشــيراً إلــى أن “هنــاك تراجــع فــي التطعيــم األساســي فــي 
كل مــكان بأفريقيــا” فــي حيــن أن “شــلل األطفــال، يعــد مــرض مقعــد وقاتــل، ويتطلــب اهتمامــاً خاصــاً”.

وأضــاف : لقــد تــم القضــاء علــى فيروســات شــلل األطفــال البريــة، ولكــن لألســف باتــت المكاســب مهــددة مــع تفشــي أوبئــة 
الســنوات األخيــرة فــي بعــض البلــدان األفريقيــة، وهــذا يــدل علــى هشاشــة المكاســب والحاجــة الملحــة إلــى تعبئــة عامــة للقضــاء 

علــى شــلل األطفــال فــي أفريقيــا” مــن خــال التطعيــم.

وكان رئيســا روانــدا وغينيــا بيســاو بــول كاغامــي وعمــر سيســوكو إمبالــو، ومســؤولون وخبــراء دوليــون ومنظمــات دوليــة قــد 
شــاركوا بالمنتــدى الــذي ينظمــه الرئيــس الســنغالي بصفتــه رئيــس التحــاد األفريقــي، تحــت مســمى “منتــدى التلقيــح والقضــاء 

علــى شــلل األطفــال فــي أفريقيــا”، فــي مدينــة ديامناديــو الجديــدة قــرب العاصمــة الســنغالية دكار.

االتحــاد اإلفريقــي يدعــو إىل التعبئــة العامــة مــن أجــل القضــاء علــى شــلل األطفــال يف القــارة
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الماء  لتنقية  مبتكرة  طريقة  العلماء  من  مجموعة  طورت 
“المواد  باسم  المعروفة  للسرطان،  المسببة  الملوثات  من 
الكيميائية الباقية إلى األبد”؛ نظراً إلى أنها تتحلل ببطء شديد 

وتتراكم في البيئة واألنسجة البشرية؛ بما في ذلك الكبد.

مثل  المنتجات،  من  العديد  في  المواد  هذه  وتستخدم 
مستحضرات التجميل وأواني الطهي غير الاصقة، والهواتف 
الجوالة، والطائرات التجارية، والمركبات منخفضة النبعاثات. 

األغلفة  لجعل  الغذائية  المواد  تغليف  في  تستخدم  كما 
مقاومة للشحوم والماء.

مياه  في  األبد”  إلى  الباقية  الكيميائية  “المواد  وجدت  وقد 
الشرب والغبار وحتى في الدم البشري.

ووفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية؛ طور علماء من جامعة 
الموجودة في  الضارة  المواد  لتفتيت هذه  كاليفورنيا طريقة 

مياه الشرب، إلى مركبات أصغر غير ضارة تماماً.

وتعتمد الطريقة الجديدة على غمر الماء الملوث بالهيدروجين، 
ثم تعريضه لضوء فوق بنفسجي عالي الطاقة وقصير الموجة.

الماء  يستقطب جزيئات  الهيدروجين  أن  إلى  الفريق  وأشار 
البنفسجي  فوق  الضوء  يحفز  بينما  تفاعاً،  أكثر  لجعلها 

التفاعات الكيميائية التي تدمر الملوثات.

“المواد  هذه  من  مختلف  نوع  آلف   5 نحو  هناك  أن  يذكر 
من  بمجموعة  ُربطت  وقد  األبد”،  إلى  الباقية  الكيميائية 
الدم  ضغط  وارتفاع  السرطان  أهمها  الصحية؛  المشكات 

والعيوب الخلقية.

علمـــاء يطورون طريقـــــة مبتكــرة لتنقـية 
املــاء مـــن امللوثـــات املسببــة للسرطــــان

إصــدارًا جديــًدا مــن متصفــح  “غوغــل”  أطلقــت شــركة 
“كــروم” لســد ثغــرة أمنيــة خطيــرة بــه، والتــي اســتغلها 
تنزيــل  إلــى  المســتخدمين  داعيــة  بالفعــل  القراصنــة 

وقــت ممكــن. أقــرب  فــي  األمنــي  التحديــث 
يحمــل  اآلمــن  الجديــد  اإلصــدار  أن  الشــركة  وأوضحــت 
الرقــم )108.0.5359.94/.95( لنظــام التشــغيل “وينــدوز” 
“مــاك”  التشــغيل  لنظامــي   )108.0.5359.94( والرقــم 

. و”لينوكــس” 
ويعمــل التحديــث علــى إصــاح الثغــرة التــي لهــا الرمــز 
)CVE-2022-4262(، وهــي ثغــرة أمنيــة مصنفــة علــى أنهــا 
شــديدة الخطــورة تســمح للمهاجــم عــن بُعــد باســتغال 
مشــكلة فــي محــرك جافــا ســكريبت الخــاص بـ”غوغــل فــي 

.8
اإلنترنــت  مجرمــي  “أن  تــدرك  إنهــا  “غوغــل”  وقالــت 
يســتغلون الثغــرة لتشــغيل حمــات القرصنــة الضــارة”، 
دون أن تقــدم أي معلومــات حتــى حــول كيفيــة حــدوث 

ذلــك.

غوغــل تصــدر تحديثــاً جديــدا لكــروم 
كوفيــد19- وتطالب املستخدميـــــن بتحميلــــه مــرض  أن  أميركيــة حديثــة  دراســة  كشــفت 

الحــاد يبــدو كأنــه يشــبه إلــى حــد مــا الشــيخوخة فــي دمــاغ 
ــا لتحليــل مــا بعــد الوفــاة لـــ54 فــرًدا ســليًما  اإلنســان، وفًق

ومصابــاً.
ويقــول عالــم الصحــة العامــة “جوناثــان لــي”، مــن” جامعــة 
ــا أن التعبيــر الجينــي فــي أنســجة  هارفــارد”، “لقــد لحظن
يشــبه  بســبب كوفيــد19-  ماتــوا  الذيــن  المرضــى  دمــاغ 
ــغ  ــن تبل ــر المصابيــن الذي ــر األفــراد غي ــد تعبي ــى حــد بعي إل

أعمارهــم 71 عاًمــا أو أكثــر”.
وبــدت أدمغــة األفــراد المصابيــن أكثــر تشــابها مــع أدمغــة 
األفــراد األكبــر ســنًّا فــي المجموعــة الضابطــة، بغــض النظــر 

عــن أعمارهــم الفعليــة.
ويعــد تلــف الدمــاغ أحــد أكثــر النتائــج إشــكالية ، وغالبــاً مــا 
ترتبــط الحــالت الشــديدة مــن كوفيــد19- بضبابيــة الدمــاغ 
أو  الهذيــان  أو  الدماغيــة  الســكتة  أو  الذاكــرة  فقــدان  أو 

الغيبوبــة.
فحوصــات  كشــفت   ،2020 عــام  مــن  أكتوبــر  وفــي   
الدمــاغ األوليــة لمرضــى كوفيــد19- عامــات مقلقــة علــى 

والضعــف. العصبــي  الضطــراب 

دراســة حديثــة: كوفيــد19- الحــــــاد يبدو
كأنه الشيخوخــــــة يف دمـــــاغ اإلنســان
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Politics

رياضة

حّقـــق فريـــق “الخمـــس” فـــوزه األول في 
الـــدوري الليبـــي للموســـم الحالـــي 2022 - 
2023، عندمـــا تغلّـــب علـــى األولمبـــي فـــي 
بنتيجـــة  ديســـمبر،   16 الجمعـــة  ملعبـــه 
منافســـات  إطـــار  فـــي  لهـــدف  هدفيـــن 

الجولـــة الثامنـــة.

فـــي  مبكـــرًا  األول  الرّيـــاس  وجـــاء هـــدف 
الدقيقـــة الخامســـة تحديـــًدا عـــن طريـــق 
“طـــارق الصيـــد” قبـــل أن ُيـــدرك أصحاب 
األرض التعـــادل مـــن عامـــة الجـــزاء عـــن 
الدقيقـــة  فـــي  إجبـــودة”  “جعفـــر  طريـــق 
الــــ64، فيما ســـجّل هدف الفـــوز للضيوف 
“عبداللطيـــف الورفلي” فـــي الدقيقة 67.

التعـــادل  حســـم  أخـــرى،  مواجهـــة  وفـــي 
“األهلـــي  مبـــاراة  نتيجـــة  لمثلـــه  بهـــدف 
طرابلس” وجـــاره “المدينة” في مباريات 
المجموعة الثانية، لحســـاب الجولة الثامنة 

. يًضا أ

وتقـــّدم “األهلـــي” أوًل عن طريـــق “صالح 
الطاهـــر”، فيمـــا عادلـــت رأســـية البرازيلي 
“ماثيـــوس” النتيجـــة للمدينـــة، وشـــهدت 
المدينـــة  مـــدرب  الحكـــم  طـــرد  المبـــاراة 
“حمـــدي باطـــاو” فـــي الدقيقة الخامســـة 
مـــن الوقـــت بـــدل الضائـــع؛ لعتراضه على 

التحكيـــم.

التعـــادل  حســـم  مصراتـــة،  وفـــي 
اإليجابـــي بهـــدف لمثلـــه نتيجـــة مواجهـــة 

“الســـويحلي” و”المحلـــة”، حيـــث افتتـــح 
الدقيقـــة  فـــي  أوًل  التســـجيل  “المحلـــة” 
الخامســـة عبـــر مهاجمـــه “علـــي مـــادي”، 
عـــن  المصراتـــي  للنـــادي  التعـــادل  وجـــاء 
طريـــق “محمـــد المنقـــوش” مـــن عامـــة 

.54 الدقيقـــة  فـــي  الجـــزاء 

خّيـــم  األولـــى،  المجموعـــة  ولحســـاب 
التعـــادل الســـلبي علـــى نتيجـــة مواجهـــة 
الجاريـــن “األهلـــي بنغـــازي” و “التحّدي” 
فـــي مبـــاراة غلـــب عليهـــا ضيـــاع الفـــرص.

وحّقـــق “دارنس” فوزًا ثمينًا على حســـاب 
“األخضـــر” بهدفيـــن مقابـــل هـــدف، جـــاء 
التـــي  الجـــزاء  عامـــة  مـــن  لألنيـــق  األول 
ســـّددها المحتـــرف النيجيـــري “ســـتانلي” 

بنجـــاح فـــي الشـــوط األّول.

وعـــادل “البيضـــاوي” النتيجة في الشـــوط 
الثانـــي عـــن طريـــق األنغولـــي “أري بابل” 
ُيضيـــف  أن  قبـــل  الــــ69،  الدقيقـــة  فـــي 
طريـــق  عـــن  الثانـــي  الهـــدف  “دارنـــس” 
“أمجـــد بـــن عبـــدي” بعدهـــا بــــ13 دقيقة.

ومـــا يـــزال “التحـــاد” يتصـــّدر المجموعـــة 
الثانيـــة بالعامـــة الكاملـــة بــــ21 نقطة من 
عـــن غريمـــه  بفـــارق مريـــح  مباريـــات،   7
الـــذي  طرابلـــس”  “األهلـــي  التقليـــدي 
حصـــد 14 نقطة من 8 مباريات، و ياحقه 
“أبوســـليم” بــــ12 نقطـــة، و”الســـويحلي” 

بعـــدٍد متســـاٍو مـــن النقـــاط.

الخامـــس  المركـــز  “األولمبـــي”  ويحتـــّل 
بــــ10 نقـــاط وجـــاره “أســـاريا” الســـادس بـ 
9 نقـــاط، وبعـــده “المدينـــة” فـــي المركـــز 
الســـابع بـ6 نقاط، و”الخمس” و”المحلة” 
ثامنًـــا وتاســـًعا بـ5 نقـــاط، وأخيـــرًا “التحاد 

المصراتـــي” بــــ4 نقاط.

وفـــي المجموعة األولى، تصـــّدر “دارنس” 
 8 مـــن  نقطـــة  بــــ14  مؤقتًـــا  المجموعـــة 
مباريـــات، و”النصر” ثانيًا بــــ 13 نقطة من 
7 مباريـــات، وُيشـــاركه الترتيـــب منافســـه 

“األهلـــي بنغـــازي” مـــن 8 مباريـــات.

نقطـــة،  بــــ12  رابًعـــا  “األخضـــر”  وحـــّل 
نقطـــة،  بــــ11  خامًســـا  و”التعـــاون” 
و”الصقـــور” فـــي المركـــز الســـادس بــــ10 
نقـــاط، ثم “الهـــال” و “الصداقة” ســـابًعا 
وثامنًـــا بـ 9 نقاط، و”التحـــدي” في المركز 
التاســـع بــــ6، وأخيـــرًا “شـــباب الجبـــل” بـ 3 

نقـــاط.

االتحـــاد ُيحّلق وحيًدا يف الصدارة ودارنس يقفز إليها مؤقًتا

بمدينة  تدريباته في معسكره  الجمارك  اتحاد  بنادي  الكاراتيه  فريق  يواصل 
بنزرت التونسية، الذي بدأ منذ أيام قبل أن ينتقل إلى تونس العاصمة الجمعة.
ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة الكاراتيه الدولية، التي تنظمها الجزائر 
في الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري، بمشاركة أندية من ليبيا وتونس 

والجزائر وفرنسا.
و  “كاتا”  تخصصات  في  لعبًا،  بـ20  البطولة  في  الجمارك  اتحاد  وُيشارك 

“كوميتي”، وتحت إشراف المدربين المحليين يوسف المزلع وأحمد زريق.
ُيذكر أن ليبيا ُتوّجت بخمس ميداليات )ذهبية وفضية و3 برونزيات(  في بطولة 
ديسمبر  من  الثالث  في  إفريقيا  جنوب  في  اخُتتِمت  التي  للكاراتيه  أفريقيا 

الجاري.

كاراتيه اتحاد الجمارك 
يستعّد لدولية الجزائر بمعسكر خارجي أعلـــن “عبدالشـــفيع الجويفي” وزيـــر الرياضة 

بحكومـــة الوحدة الوطنية فـــي بيان له الجمعة 
16 ديســـمبر، قبولـــه اســـتقالة رئيـــس وأعضاء 

اللجنـــة التســـييرية لنادي األهلـــي طرابلس.
و خـــّول “الجويفي” فـــي بيانه، مكتب الرياضة 
للنـــادي،  انتخابـــات  بإجـــراء  طرابلـــس  فـــي 
وتشـــكيل لجنة لإلشـــراف عليها، وكذلك لجنة 
لمناقشـــة الطعون. وقّدمت اللجنة التسييرية 
مـــن  الثامـــن  فـــي  طرابلـــس  األهلـــي  بنـــادي 
ديســـمبر الجاري اســـتقالتها ألعضـــاء الجمعية 
العموميـــة بعد مـــرور عام من تســـلم المهمة؛ 
نظـــرًا لمـــا وصفتـــه بالظـــروف غيـــر الطبيعيـــة 

التـــي تســـود النادي.

الجويفي يقبل 
استقالة تسيريية األهلي 

طرابلس ويأذن باالنتخابات
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دين وفتاوى

فتاوي

الجواب:

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

فـإذا كان عـرض البضاعـة فـي المتجـر اإللكترونـي من قبيل التسـويق للمـورِّد، والربط بينه وبين 
المشـتري، دون أن يتحّمـل صاحـب المتجـر ضمـاَن السـلعة، فهـذا نـوع مـن السمسـرة، وهـي 
جائـزةٌ، بشـرط أن تكـون أجـرة السمسـرة معلومـة للبائـع مـورّد السـلعة وللمشـتري؛ ألن جهالـة 
األجـرة تفسـد العقـد، ول يجـوز لصاحـب السـلعة أن يقـول للسمسـار أعطنـي فـي السـلعة كـذا 
ـا  بِـْع  ِسـْلَعتِي َوَمـا زَاَد َعـْن  ومـا زاد فهـو لـك دون أن يكـون معلومـا؛ قـال األميـر رحمـه هللا: “َوأَمَّ

ِمائـٍة َفهـَو بَينِـي َوبَْينَـَك َفـَا يَجـوُز، َولَـُه كِـرَاُء اْلِمْثـِل” ]ضـوء الشـموع: 3/542[.

أمـا إذا كان صاحـب المتجـر يتحّمـل ضمـان السـلعة فإنـه يصيـر بائعـا للسـلعة قبل تملكها، وقد 
جـاء النهـي عـن النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم عـن بيـع السـلعة قبـل ملكهـا، فقـد قـال لحكيم بن 

حـزام )َل تَبِـْع َمـا لَْيـَس ِعنـَدَك( ]سـنن الترمـذي: 1232[، وهللا أعلم.

مـا حكـم التجـارة عـن طريـق الـدروب شـيبينج )Drop shipping(، وذلـك بـأن أتفـق مـع 
مـورّد فـي الصيـن علـى عـرض بضاعتـه فـي متجـري اإللكترونـي، ويكـون مكسـبي عـن 
طريـق الزيـادة فـي سـعرها، وعندمـا يدخـل الزبـون إلـى متجـري، ويقـوم بشـراء المنتـج؛ 
تحول حصة المورّد من الثمن إليه مباشـرة بشـكل آليٍّ، وكذلك إجراءات شـحن السـلعة 

الشـراء، فيقـوم بتغليِفهـا وشـحنها للزبـون.

قـــال مفتـــي عـــام ليبيا الشـــيخ 
د. الصـــادق الغرياني إن أمريكا 
اختطفت أناســـاً من ليبيا مراراً 
فـــي  فإنـــه  ولألســـف  وتكـــراراً، 
كل مرة الحكومات تســـكت ول 
تتكلم ولُتدافـــع عن مواطنيها.

جـــاء ذلـــك تعليقـــاً علـــى قضية 
المعتقـــل  أبوعجيلـــة مســـعود 
الوليـــات المتحـــدة فـــي  لـــدى 
برنامـــج اإلســـام والحياة، حيث 
أشـــار الشـــيخ إلـــى أن أمريـــكا 
تتعامل كشـــرطي على الدول، 
وتدخـــل حيـــث شـــاءت، لتأخـــذ 
فـــي  وتاريخهـــا  تأخـــذه،  مـــن 
الظلـــم ل يحتـــاج أن يذكّـــر بـــه.

عـــن  فضيلتـــه  وتســـائل 
المتكلميـــن حول قضية خطف 
أمريكا للمواطـــن الليبي ظلماً، 
“هـــل تكلمـــوا عـــن آلف الذين 
ُقتلـــوا فـــي طرابلـــس وترهونة 

حفتـــر؟”. بســـبب 

وأضاف المفتـــي أن “أبوعجيلة 
المختطـــف وإن أنكرنـــا طريقة 
مجـــرم حيـــث  فهـــو  اختطافـــه 
مـــن أذرع القذافـــي عـــام  كان 

2011 فهـــل اقتـــص منـــه”.

مفتي ليبيا: 
أمريـــــــكا اختطفــت 
ــرارًا  ــن مــــــ ليبيــــــ
وتكــرارًا والحكومــات 
تســـــكت كـــل مــــرة 

المصدر:
دار االفتاء الليبية

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

وهو نحت األشياء على صورة ذوات  ـ  التصوير  وسلم عن  هللا عليه  النبي صلى  فقد نهى 
األرواح ـ وحذر منه تحذيرًا شديًدا، ففي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها أن 
أم حبيبة وأم سلمة رضي هللا عنها ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي 
بَنَْوا َعلَى َقْبرِهِ  الُِح َفَماَت،  إَِذا كَاَن ِفيِهُم الرَّجُُل الصَّ صلى هللا عليه وسلم فقال: )إِنَّ أُولَئَِك 
َوَر، َفأُولَئَِك ِشرَاُر اْلخَْلِق ِعنَد هللِا يَْوَم اْلِقيَاَمِة( ]البخاري: 417[،  ُروا ِفيِه تِْلَك الصُّ َمْسِجًدا، َوَصوَّ
وعن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي هللا عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا 
ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن 
عباس: ل أحدثك إل ما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سمعته يقول: )َمْن 
بُُه حَتَّى يَنُفَخ ِفيَها الرُّوَح، َولَْيَس بِنَاِفٍخ ِفيَها أَبًَدا، َفَربَا الرَّجُُل َرْبوًَة  َر ُصورًَة، َفإِنَّ هللَا ُمَعذِّ َصوَّ
جَرِ، كُلُّ َشيْءٍ  َّ أَن تَْصنََع، َفَعلَْيَك بَِهَذا الشَّ َشِديَدًة، وَاْصَفرَّ وَْجُهُه، َفَقاَل: َوْيحََك، إِْن أَبَْيَت إِل

لَْيَس ِفيِه ُروٌح( ]البخاري: 2112[.

به،  إل  الحياة  إذا ُفقد ِمن الصورة عضوٌ من األعضاء الظاهرة، ل تكوُن  لكن الحرمة تنتفي 
كالرأس، فعن أبي ُهريرة رضي هللا عنه قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: )أَتَانِي 
َّ أنَُّه كَاَن َعلَى اْلبَاِب  ِجْبرِيُل عليه السام َفَقاَل لِي:  أَتَْيُتَك  اْلبَارِحََة َفلَْم يَْمنَْعنِي أَْن أَكُوَن َدخَْلُت إِل
تََماثِيُل، وَكَاَن ِفي اْلبَْيِت ِقرَاُم ِسْترٍ ِفيِه تََماثِيُل، وَكَاَن ِفي اْلبَْيِت كَْلٌب، َفُمْر بِرَأِْس التِّمثَاِل الَِّذي 
ْترِ، َفْلُيْقَطْع، َفُيجََعُل ِمْنُه وَِساَدتَاِن  َوُمْر بِالسِّ جَرَةِ،  ُيْقَطُع َفيَِصيُر كََهْيئَِة الشَّ َعلَى بَاِب اْلبَْيِت 
َمنبُوَذتَاِن ُتوَطآِن، َوُمْر بِاْلكَْلِب َفْلُيْخَرْج، ففعل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم، وإذا الكلُب 
4158[، وقال اْبِن َعبَّاٍس  ]أبوداود:  لحََسٍن أو حُسين، كان تحَت نََضٍد لهم، فأمر به فأْخرَِج( 

ورَُة الرَّأُْس، َفإَِذا ُقِطَع الرَّأُْس َفلَْيَس بُِصورَةٍ” ]البيهقي: 14580[. رضي هللا عنهما: “الصُّ

إن كانت الخيول مقطوعة  بناء هذا التمثال على صورة عربة تجرها الخيول،  عليه؛ فيجوز 
الرأس، وهللا أعلم.

بهـا مجسـٌم علـى هيئـة عربـٍة تجرهـا  بلديـة طرابلـس بمشـروع نافـورة،  إلـى  تقدمـُت 
الخيـول، لكـن الخيـول محفـورة الجسـد، بحيـث ال تعيـش إذا نفـخ فيهـا الـروح، فما حكم 

تنفيـذ هـذا المجسـم؟
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مقال

برليـــــن 3.. 
هل ثمـــــــــة جديــد؟

عبدهللا الكبير | كاتب صحفي

تســـتأنف الدبلوماســـية األلمانيـــة نشـــاطها فـــي األزمـــة 
الليبيـــة باإلعـــداد للنســـخة الثالثـــة مـــن مؤتمـــر برليـــن، 
وبهـــذا التحـــرك مع تأكيدها على دعـــم المبعوث األممي 
عبدهللا باتيلي في مهمته، تســـعى المانيا إلى استعادة 
الـــدور األوربـــي فـــي األزمـــة، ومنافســـة دول أخـــرى من 
خـــارج التحـــاد األوروبـــي، أضحت لهـــا اليـــد الطولى في 

النفـــوذ والتأثيـــر فـــي ليبيـــا، مثل روســـيا وتركيا.

 النجـــاح علـــى النســـبي لمؤتمـــري برليـــن الســـابقين، 
ملتقـــى  أســـس  ووضـــع  القتـــال،  وقـــف  تثبيـــت  فـــي 
الحـــوار السياســـي الليبـــي فـــي تونـــس وجنيـــف، يغري 
بالشـــروع فـــي جمـــع الفرقـــاء  الدبلوماســـية األلمانيـــة 
ســـبل  فـــي  مجـــددا  للبحـــث  والدولييـــن،  األقليمييـــن 
تيســـير حل يفك حالة النســـداد، ويمهـــد الطريق إلجراء 
النتخابـــات، بعد تعذر تحقيـــق أي تقدم نحو النتخابات 

بيـــن األطـــراف المحليـــة.

 ومـــع التحـــرك الدبلوماســـي األلمانـــي، يبـــدأ المبعـــوث 
األممـــي باتيلـــي تلمـــس خطواته األولى لجمـــع األطراف 
الرئيســـية لألزمـــة، والتـــي ينتظـــر منهـــا التوافـــق علـــى 
األســـاس الدســـتوري والقانونـــي لانتخابـــات، مـــن دون 
أي أمـــل فـــي تحقيـــق هـــذا التوافـــق، بســـبب الـــرؤى 

المتباينـــة لشـــروط الترشـــح لانتخابـــات الرئاســـية.

الوليـــات  مثـــل  الفاعلـــة  الدوليـــة  األطـــراف  تظهـــر  ل   
المتحـــدة، رغبـــة جديـــة فـــي إنهـــاء األزمة ألســـباب عدة. 
أهمهـــا وجـــود أزمـــات أخـــرى أكثـــر أهميـــة، كالحرب في 
أوكرانيـــا، والصـــراع البـــارد مع الصين، والســـاح النووي 
اإليراني، والنشـــاط العســـكري لكوريا الشـــمالية، فضا 
عـــن أزمة الطاقة العالميـــة، واألزمة القتصادية، والتحاد 
األوروبـــي غيـــر فعال فـــي األزمات الخارجيـــة، ألن الدول 
الرئيســـية فيـــه تنطلـــق فـــي مواقفهـــا مـــن مصالحهـــا 
الخاصـــة، ل مـــن مصلحـــة التحـــاد، وهـــو مايعـــد تحديـــا 
كبيـــرا أللمانيـــا، فالتنافـــس اإليطالـــي الفرنســـي يلقـــي 

بظالـــه علـــى أي تحـــرك مـــن التكتـــل األوروبي.

علـــى المســـتوى المحلـــي، دعـــا المجلس الرئاســـي إلى 
حـــوار ثاثـــي يجمعـــه مـــع مجلســـي النـــواب والدولـــة، 
بمباركـــة المبعـــوث األممـــي عقـــب فشـــل لقـــاء عقيلـــة 
صالـــح والمشـــري في الزنتان، ويفتـــرض أن يبحث هذا 
الحـــوار عـــن رؤيـــة تخـــرج البـــاد من هـــذا النســـداد، إذا 
اســـتجاب مجلس النواب، وقدر لهـــذا الحوار أن ينطلق.

 التزامـــن بيـــن الحراك الدبلوماســـي األلمانـــي بالتحضير 
لمؤتمـــر برلين الثالـــث، والحوار المحلـــي بين المجالس 
الثاثـــة، يشـــي باإلعـــداد لملتقى حوار جديـــد، على غرار 
ملتقـــى تونـــس جنيف الســـابق، فالحوار الـــذي يدعو له 
المجلس الرئاســـي ســـوف يتســـع، ليشـــمل شخصيات 
ممثلـــة ألحـــزاب سياســـية، ومنظمـــات مجتمـــع مدنـــي، 
ومن ثم ســـيكون بمثابة تمهيد لملتقى شـــامل، يبحث 
األســـاس الدســـتوري والقانونـــي المنظـــم لانتخابـــات، 
بمشـــاركة طيـــف سياســـي واجتماعـــي واســـع، لتحجيم 
مصيـــر  تقريـــر  فـــي  والدولـــة  النـــواب  مجلســـي  دور 

النتخابات.

 فالكل تقريبا أدرك أن انتظار مجلســـي النواب والدولة 
مـــن  إرادة حقيقيـــة  ثمـــة  وراءه، فليـــس  مـــن  لطائـــل 
المجلســـين للتوافـــق، والخـــروج مـــن المشـــهد بشـــكل 
ســـلمي عبـــر النتخابات، وقد صـــدرت توصيات عدة من 
مراكـــز بحثيـــة مرموقـــة تدعـــو إلـــى إنهـــاء نفوذهما علي 

التشـــريعات الخاصـــة بالنتخابات.

 هـــل ثمـــة جديـــد يمكن أن يطرحـــه مؤتمر برليـــن 3 إذا 
قدر لـــه النعقاد؟

بالنظـــر إلـــى التجـــارب الســـابقة، والحلـــول القليلة التي 
فـــكل  الســـؤال عســـيرة،  إجابـــة  تكـــون  لـــن  طرحتهـــا، 
وكأنهـــا تهـــدف  والحلـــول المقترحـــة، تبـــدو  المواقـــف 
إلـــى تجميد الصـــراع، وليـــس لتحقيق اختـــراق حقيقي، 

يســـتجيب لتطلعـــات الشـــعب الليبـــي.

ومـــع هـــذه التحـــركات السياســـية والتـــي ل ينتظـــر منها 
الكثيـــر، تضـــج الباد بقضية تســـليم المواطـــن بوعجيلة 
المريمـــي ألمريـــكا، علـــى خلفيـــة اتهامـــه بالضلـــوع في 
تفجيـــر طائـــرة لوكربـــي، فيمـــا تســـعى بعـــض األطراف 
حكومـــة  مـــن  للنيـــل  الحادثـــة  اســـتغال  السياســـية 
الدبيبـــة، المتهمـــة بتســـليمه رغم أن ملـــف األزمة أغلق 
تمامـــا، وتمـــت التســـوية بتعويض أســـر الضحايا، ووقع 
الجانبـــان الليبـــي اتفاق شـــامل ينهـــي أي مطالبات في 

. لمستقبل ا

رأي  عـــن  بالضـــرورة  تعبـــر  ل  المنشـــورة  )المقـــالت   
كاتبهـــا( رأي  عـــن  بـــل  الصحيفـــة 
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