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العــــــــــــدد

سياسة

نفـــت بعثـــة األمـــم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا األخبـــار التـــي تزعم 
نيـــة المبعـــوث الخـــاص لألمين العـــام عبد هللا باتيلـــي اإلعالن عن 

خارطـــة طريـــق تتضمـــن تشـــكيل حكومـــة جديدة.

ووصفـــت البعـــث في بيـــان لها هـــذه األخبـــار بالكاذبـــة، معتبرة أن 
نشـــر هـــذه األخبار يهـــدف إلى إربـــاك العمليـــة السياســـية الجارية 

فـــي الالد.

ودعـــت البعثـــة جميـــع األطـــراف إلـــى االمتنـــاع عـــن أي أعمـــال قـــد 
تهـــدد االســـتقرار الهـــش فـــي ليبيـــا، بما فـــي ذلك نشـــر معلومات 
مضللـــة أو مختلقـــة، واالعتمـــاد علـــى الموقع الرســـمي لبعثة األمم 
المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا، وحســـاباتها المعتمـــدة علـــى وســـائل 

االجتماعي. التواصـــل 

وشـــدد المبعـــوث األممـــي عبـــدهللا باتيلـــي علـــى أن أي خارطـــة 
طريـــق يجـــب أن تكون نتاج حوار شـــامل يجمع بيـــن كل األطراف 
الليبيـــة، وفـــي ظـــل االحتـــرام الكامـــل لحقـــوق ومصالـــح الشـــعب 
الليبـــي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسســـات تتمتع بالشـــرعية.

وأكـــد باتيلـــي أن واليـــة بعثـــة األمـــم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا 
تقتضـــي مســـاعدة الشـــعب الليبي علـــى تحقيق هـــذه التطلعات، 
حاثًـــا كل القـــادة السياســـيين على تكثيف جهودهـــم من أجل بلوغ 

هـــذا الهـــدف في عـــام 2023.

البعثــة األمميــة تنفــي نيــة باتيلــي اإلعالن 
عــن خارطــة تتضمــن حكومــة جديــدة 

السفيـــــــر األملانــــــــــي: تــــــأجيـــــــل
 االنتخــابات يتحــــمله الليبيــون وحـــدهم

قـــال الســـفير األلمانـــي لـــدى ليبيـــا “ميخائيـــل أونماخـــت”، “إن 
تأجيـــل إجـــراء االنتخابات في ليبيـــا يتحمله الليبّيون أنفســـهم قبل 

أي طـــرف آخر”.

وأكـــد “أونماخـــت” فـــي تصريحـــات لجريـــدة “الشـــرق األوســـط” 
أهميـــة وجـــود حـــل بشـــأن االنتخابـــات، وأنّـــه يجـــب علـــى الليبيين 
اتخـــاذ القـــرار بأنفســـهم، معتبـــرًا أن المبعـــوث األممـــي “عبـــد هللا 

باتيلـــي” يعمـــل علـــى تحقيـــق هـــذا الهدف.

وطالـــب مجلســـْي النـــواب واألعلـــى للدولـــة وجميـــع المؤسســـات 
الفاعلـــة فـــي البـــالد لالســـتجابة لتطلعـــات الشـــعب، والمســـارعة 
لوضع اإلطار الدســـتوري المنظم لالنتخابات، محذراً من اســـتمرار 

الحالي. الوضـــع 

ونفـــى “أونماخـــت” أن يكـــون الـــدور األوروبـــي فـــي ليبيـــا تراجـــع 
“إن  قائـــاًل  إقليميـــة،  وعواصـــم دول  المتحـــدة  الواليـــات  لصالـــح 
مســـارات مؤتمـــرْي برليـــن اللذيـــن عقـــدا فـــي العاصمـــة األلمانيـــة 

لحـــّل األزمـــة الليبيـــة ال تـــزال مســـتمرة”.

وأضـــاف أن مجموعـــات العمـــل المنبثقـــة عـــن المؤتمريـــن ال تزال 
تعمـــل، موضحًـــا أنه “إذا كان من الضـــروري عقد ملتقى ثالث في 
برليـــن من أجل اتخاذ خطـــوات محورية، فإننا مســـتعدون لتنظيم 

هـــذا الملتقـــى ودعم عمل األمـــم المتحدة في هـــذا الخصوص”.
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طالـــب رئيـــس المجلس الرئاســـي محمد المنفـــي، جامعة الدول 
العربية بتحّمل مســـؤولياتها ودعم مقاربـــة المجلس لحّل األزمة 

ليبيا. في 

جـــاء ذلك خالل لقاءين منفصليـــن جمعاه باألمين العام للجامعة 
أحمـــد أبـــو الغيـــط وممثلـــي وســـفراء الـــدول العربيـــة الدائميـــن 

لديهـــا، فـــي مقر المنظمـــة بالعاصمـــة المصريـــة القاهرة.

وقـــال المكتـــب اإلعالمـــي للمجلـــس في بيـــان، إن المنفـــي وأبو 
الغيـــط بحثا آخر التطورات التي تشـــهدها الســـاحة الليبية. ونقل 
المنفـــي عـــن أبـــو الغيط أنـــه جـــدد اســـتعداد الجامعة لمســـاعدة 

ودعـــم ليبيـــا فـــي كل مســـعى جـــادٍّ ومخلـــص يهدف إلـــى توحيد 
كلمـــة الليبييـــن والمضـــيّ قدًمـــا بالعملية السياســـية بما يفضي 
إلـــى إجـــراء االنتخابـــات وتوحيـــد المؤسســـة العســـكرية وإحـــالل 

االســـتقرار الدائم فـــي البالد.

الـــدول العربيـــة الدائميـــن  وســـفراء  أمـــا خـــالل لقائـــه ممثلـــي 
بالجامعـــة، فقـــد طـــرح المنفـــي رؤيـــة المجلـــس الرئاســـي لحـــل 
األزمـــة الليبيـــة فـــي إطـــار اختصاصاتـــه الدســـتورية ووفـــق أحكام 

خارطـــة الطريـــق.

ووفق البيان فقد حث المنفي الجامعة على تحّمل مســـؤولياتها 
لدعـــم مقاربـــة المجلـــس الرئاســـي بالخصـــوص تفاعـــالً مع دعم 

بعثة األمـــم المتحدة.

كمـــا قـــّدم رئيـــس المجلـــس شـــرحًا حـــول تطـــورات الوضـــع في 
ليبيـــا واســـتعرض رؤيتـــه ألولويـــات الحـــل فـــي المرحلـــة الراهنة.

واعتبـــر المنفـــي أن ذلـــك الحـــل قائم على المســـارات السياســـية 
والدســـتورية واالقتصاديـــة، مؤكـــًدا أن مشـــروع المصالحـــة الذي 
يتبنـــاه المجلـــس هو مشـــروع شـــامل وطويل األمد، وفـــق قوله.

املنفـــي ُيطالـــب الجامعـــة العربيـــة بتحّمل
مسؤولياتها  ودعم مقاربته لحل األزمة الليبية

نقلـــت قنـــاة “فرانـــس24” عن مســـؤول في الشـــرطة الفرنســـية، 
إنـــه تـــم إيقـــاف مواطـــن ليبي يبلـــغ 29 عاًما يشـــتبه في أنـــه يقود 

شـــبكة تهريـــب مهاجريـــن أفارقـــة عبـــر النيجر إلـــى أوروبا.

وقال القناة الفرنســـية “إن المشـــتبه به أُوقف في مدينة أغاديس 
شـــمال النيجر في ديســـمبر بعد تحقيق مشـــترك أجرته الشـــرطة 

النيجرية والفرنسية واإلسبانية”.

وأوضحـــت وكالـــة “فرانـــس بـــرس”، أن المشـــتبه بـــه أكـــد خـــالل 
جلســـة اســـتماع أمـــام المحققين، أنه أرســـل 60 مهاجرًا أســـبوعيًّا 
لمدة 7 ســـنوات، وفق ما نقل لها المســـؤول في مديرية التعاون 
“جـــان كريســـتوف  بـــوزارة الداخليـــة الفرنســـية  األمنـــي الدولـــي 

. هيلير”

نيجيريـــا  مـــن  ومعظمهـــم  المهاجريـــن  أن  “هيليـــر”  وأضـــاف 
والكاميـــرون نقلـــوا عبـــر النيجـــر فـــي شـــاحنات صغيـــرة، تجنبـــت 
المـــرور بالمـــدن الكبـــرى وصـــواًل إلى ليبيـــا والجزائر قبـــل تهريبهم 
إلـــى أوروبـــا، بكلفة تقـــدر بين 1500 و2000 يـــورو للمهاجر الواحد.

وأفـــاد “هيليـــر” بـــأن المهـــرب المشـــتبه بـــه، موقـــوف حاليًّـــا فـــي 
نيامـــي، وصـــودر هاتفـــه، مؤكـــًدا أنـــه قـــد يتـــم توقيـــف متواطئين 

آخريـــن معـــه فـــي األســـابيع المقبلـــة.

إيقاف ليبي بالنيجر ُيشتبه يف تزّعمه 
شبكة تهريب مهاجرين ألوروبا

بوتيـــن”،  “فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  أصـــدر 
مرســـوماً بتعييـــن “آيـــدار أغانيـــن” ســـفيراً لروســـيا 

ليبيـــا. لـــدى  االتحاديـــة 

وجاء في المرســـوم الذي نشر على الموقع الرسمي 
للمعلومـــات القانونيـــة “تعيين آيدار رشـــيدوفيتش 
أغانيـــن ســـفيراً مفوضاً فوق العادة لالتحاد الروســـي 
لـــدى دولـــة ليبيـــا”، بحســـب قنـــاة “روســـيا اليـــوم” 

الفضائية.

المناصـــب،  مـــن  العديـــد  أغانيـــن”  “آيـــدار  وشـــغل 
إدارة التخطيـــط السياســـي فـــي  حيـــث عمـــل فـــي 
الخارجيـــة الروســـية وممثـــالً لروســـيا االتحاديـــة فـــي 
األراضي الفلســـطينية ومستشـــاراً للسفارة الروسية 
فـــي األردن وســـلوفينيا، ومديـــراً لقناة روســـيا اليوم 

العربية.

وكان مبعوث الرئيس الروســـي إلى الشـــرق األوسط 
أعلـــن  قـــد  بوغدانـــوف”  “ميخائيـــل  أفريقيـــا  ودول 
فـــي وقـــت ســـابق أن بـــالده تعتـــزم اســـتئناف عمل 

ســـفارتها فـــي طرابلـــس فـــي المســـتقبل القريب.

بوتني يصدر مرسوماً 
بتعيني سفري جديد يف ليبيا
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قالـــت منظمـــة رصـــد الجرائـــم فـــي ليبيـــا إنهـــا رصـــدت في 23 
ديســـمبر مقتـــل “محمـــد رجـــب بوهنيـــة”،21 ســـنة، وإصابـــة 
“حمد عبدالعزيز الدرســـي”، 22 ســـنة، برصاصـــة في الرئة، إثر 
تعرضهمـــا إلطـــالق نار من قبل مليشـــيات تتبـــع مجرم الحرب 

“خليفـــة حفتـــر” بمنطقـــة الحنية شـــمال مدينـــة البيضاء.

ونقلـــت المنظمـــة عـــن شـــهود عيـــان، أن المســـلحين كانـــوا 
للبحـــث  العامـــة  اإلدارة  شـــعار  تحمـــل  ســـيارات  يســـتقلون 

بلعـــز”. “منيـــر عبدالـــرازق  بإمـــرة  الجنائـــي فـــرع قرنـــادة 

أشـــخاص  اعتقـــال  العناصـــر حاولـــوا  أن  المنظمـــة  وأضافـــت 
مـــن بلـــدة الحنيـــة دون إجـــراءات قانونية فـــي ســـاعات متأخرة 
مـــن الليـــل، مـــا أدى إلـــى احتجـــاج بعـــض األهالي فتـــم إطالق 

الرصـــاص عليهـــم عشـــوائيًّا.

وحّملـــت المنظمة المســـؤولية لإلدارة العامـــة للبحث الجنائي، 
داعيـــة النيابـــة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وفّعال لمحاســـبة 

الجنـــاة وضمان عدم إفالتهـــم من العدالة.

مقتل شاب وإصابة آخر 
على أيدي مليشيات حفرت يف البيضاء

أعلنـــت وزارة الشـــؤون االجتماعية شـــحن دفعتيـــن جديدتين 
من بطاقـــات إيفاء.

وأوضحـــت الـــوزارة أن الدفعـــة األولـــى تتكـــون مـــن )34( ألف 
بطاقـــة والثانيـــة )18( ألـــف بطاقـــة، مشـــيرة إلـــى أنـــه ســـيتم 
إيصـــال البطاقـــات إلـــى فـــروع الشـــؤون االجتماعيـــة المكلفة 
بعمليـــة توزيعهـــا إلـــى المســـتفيدات منهـــا حســـب اآلليـــات 
المتبعـــة التـــي تضمن ســـرعة التســـليم بـــكل أريحية ويســـر.

ونوهـــت الـــوزارة إلى أن البنات مـــن مواليد 2004 الالتي بلغن 
ســـن )18( عامـــاً بإمكانهـــن التســـجيل في المنحـــة من خالل 

رســـائل )sms( باتباع الخطـــوات المطلوبة.

الشـــــــؤون االجتماعيـــــة 
تعلن شحن دفعتني من بطاقــــات إيفـــــاء

طالـــب ممثلو جمعية أســـر شـــهداء بركان الغضـــب، بضرورة 
الشـــهداء  وأهالـــي  بأســـر  العالقـــة  ذات  الجهـــات  اهتمـــام 
واســـتكمال  حقوقهـــم،  لضمـــان  المدنييـــن  مـــن  والجرحـــى 

والخـــارج. بالداخـــل  عالجهـــم 

جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء ممثلـــي الجمعيـــة، النائـــب بالمجلس 
الرئاســـي عبـــدهللا الالفـــي، الـــذي أكـــد علـــى أهمية مشـــروع 
المصالحـــة الوطنية الـــذي أطلقه المجلـــس، والخطوات التي 

اتخذهـــا بالخصـــوص مـــن أجـــل اســـتقرار ليبيا.

واســـتعرض الالفـــي مـــع ممثلـــي الجمعيـــة، تجـــارب الـــدول 
التـــي ســـبقت ليبيا في هـــذا المجال، وكيفية االســـتفادة منها 
لضمان نجاح مشـــروع المصالحة الـــذي يمهد الطريق إلجراء 

االســـتحقاق االنتخابي.

وقـــال المجلـــس الرئاســـي، إن ممثلـــي الجمعيـــة رحبـــوا مـــن 
جهتهـــم بمشـــروع المصالحـــة الوطنية الـــذي يقـــود ليبيا إلى 

االســـتقرار، وأكـــدوا دعمهـــم له والمســـاهمة فـــي نجاحه.

أسر شهداء وجرحى بركان الغضب تطالب 
بضمان حقوقهم واستكمال عالج أبنائهم

أعلنـــت رابطـــة ضحايـــا ترهونـــة التعـــرف علـــى جثـــة المفقود 
أبوعجيلـــة المشـــري وابنـــه إبراهيم من مدينـــة الزاوية، اللذان 
تـــم اســـتخراج جثتيهما مـــن المقابـــر الجماعيـــة بترهونة التي 

خلفتهـــا عصابـــة الكاني التابعـــة لمجرم الحـــرب حفتر.

فـــي  الضحيتيـــن  اختطفـــت  قـــد  الكانـــي  مليشـــيا  وكانـــت 
أغســـطس 2019 مـــن منطقـــة المرازيـــق بقصـــر بـــن غشـــير 

حيـــُث كانـــا يقيمـــان بهـــا.

وتـــم نقـــل األب وابنـــه إلـــى ســـجن القضائيـــة ترهونـــة، حيـــث 
كانـــت آخـــر زيـــارة لعائلتهمـــا لهمـــا فـــي ســـبتمبر 2019، قبل 
أن ُيغيبـــا قســـراً لُيعثـــر عليهمـــا الحقاً فـــي المقابـــر الجماعية 

ترهونـــة موقـــع المكـــب فـــي نوفمبـــر 2021.

ــه  ــان أب وابن ــة جثم ــى هوي ــرف عل التعـ
كانــوا ضمــن مقابــر ترهونــة الجماعيــة



العدد 26األسبوع الخامس والعشرون |  26 ديسمبر - 02 يناير  4

محليات

أعلـــن جهـــاز اإلمداد الطبي اســـتالم شـــحنة مـــن أغذية 
الحساســـية والمســـتلزمات التخصصية.

وأفاد الجهاز عبر صفحته على “فيســـبوك” أن مخازنه 
اســـتملت شـــحنة تتكون من عشر حاويات تضم أغذية 
الحساســـية، بحضور رئيســـة لجنة الفحص واالســـتالم 
باألدويـــة نـــور إســـكندر، وفريـــق العمـــل المرافـــق لهـــا 
الذيـــن قاموا بحفظهـــا بالمخزن وفق الطـــرق المتبعة 

بالخصوص. 

كما اســـتلمت المخازن أربع حاويات من المستلزمات 
التخصصيـــة، اســـتلمها عضـــو لجنـــة الفحـــص الســـيد 
فـــؤاد البوســـيفي، وأمين المخزن الســـيد عبدالباســـط 

الديـــب، بحســـب الجهاز.

وصــــــول شحنـــــة مــــن أغذيـــــة 
الحساسية واملستلزمات التخصصية

بحـــث وزير التربية والتعليم “موســـى المقريف” مع مدير شـــركة ليبيا 
لالتصـــاالت والتقنية “جعفر فرج” جهـــود التحول الرقمي.

وأوضـــح “جعفـــر فـــرج” جهـــود الشـــركة فـــي تقديـــم أكبـــر قـــدر مـــن 
الخدمات المجانية لقطاَعي الّتعليم والصحة، مؤكِّداً اِســـتعداد الشـــركة 
إلطـــالق منصـــة تعليميـــة لَمراحل الّتعليم األساســـي يتـــم التفاعل فيها 

ــم والطالب وولـــي أمره. بيـــن الُمعلِـّ

مـــن جانبـــه اســـتعرض “المقريـــف” اتفاقية الّتحـــول الرّقمـــي الموقعة 
عـــام 2008م ومـــا تعرضـــت له من عقبات تســـببت في توقفها، ُمشـــيراً 
إلـــى جهـــود تفعيـــل مشـــروع التعليـــم اإللكترونـــي واللجنـــة المشـــكلة 

بالخصوص.

التعليـــــــم تبحــــث مــــع 
ليبيا لالتصاالت والتقنية جهود التحول الرقـــمي

أبوخزام”  “لطفية  السيدة  فوز  لالنتخابات عن  العليا  المفوضية  أعلنت 
برئاسة الجمعية العمومية لالتحاد النسائي الليبي.

التي  الليبي  النسائي  العمومية لالتحاد  الجمعية  انتخابات  كما أسفرت 
أشرفت عليها المفوضية عن فوز السيدتين “ليلى السنوسي” و “نورية 
أبوزيد” بعضوية عضو مجلس إدارة االتحاد والسيدة “لطيفة الطبيب” 

مقررًا.

الدورة االنتخابية في  الكوافي” أن  “نانا  النائب األول لالتحاد  وأوضحت 
االتحاد تعقد كل 3 سنوات.

“حرصنا على أن تتم هذه االنتخابات عن طريق االقتراع الحر  وأضافت 
وهن  الناخبات  اجتمعت  حيث  المحاصصة،  نظام  نعتمد  ولم  المباشر 
يمثلن 12 اتحاداً نوعيًّا موزعة على کامل التراب الليبي، ومّثل االتحادات 

في هذه االنتخابات 5 ممثالت”.

وجرت عملية االنتخاب والتصويت المباشر وعملية العد والفرز، بحضور 
عضو مجلس المفوضية “رباب حلب”، ورئيس االتحاد “فتحية البخبخي”، 
الفرعية،  االتحادات  وممثالت عن  يوسف”،  “نانا  لالتحاد  األول  والنائب 

وممثالت عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.

مفوضية االنتخابات تعلن نتائج انتخاب 
الجمعية العمومية لالتحاد النسائي الليبي

تســلم جهــاز اإلمــداد الطبــي شــحنة تحتــوي علــى 
اللقــاح اإلجبــاري السداســي ألعمــار الشــهرين، 

األربعــة أشــهر، الســتة أشــهر.

“فيســبوك”  علــى  عبــر صفحتــه  الجهــاز  وأفــاد 
“عبدالعزيــز  الدكتــور  اإلدارة  لجنــة  رئيــس  بــأن 
الشــمام” تابــع عمليــة اســتالم مخــازن الحلقــة 
حاويــات،  أربــع  مــن  المكونــة  للشــحنة  البــاردة 
وذلــك بعــد اســتكمال اإلفــراج عليهــا مــن قبــل 
للجهــاز  التابــع  الجمركــي  التســريح  مكتــب 

العالقــة. ذات  الجهــات  مــع  بالتنســيق 

وأوضح الجهاز أن الشحنة تم حفظها، وتخزينها، 
بعــد  بالخصــوص  بهــا  المعمــول  الطــرق  وفــق 

تســجيل القــراءات الالزمــة لهــا.

جهـــاز اإلمـــداد الطبـــي يتســـلم
شـــحنة مـــن اللقـــاح السداســـي



العدد 26األسبوع الخامس والعشرون |  26 ديسمبر - 02 يناير  5

اقتصاد

أعلـــن اتحـــاد الصناعـــة الليبية عـــن إقامة تظاهـــرة “صنع فـــي ليبيا” 
فـــي دورتهـــا الثانية بالعاصمة النيجرية “نيامـــي” خالل الفترة من 6 

حتـــى 11 مارس 2023م.

وأكـــد وزيـــر االقتصـــاد و التجارة “محمـــد الحويج” على دعـــم وزارته 
لهـــذه التظاهرة وتســـهيل كافة اإلجراءات الفنيـــة واإلدارية والقانونية 
لهـــا ، وذلـــك فـــي إطار دعـــم الصناعـــة الوطنيـــة وتصديـــر المنتجات 

المحلية لـــدول الجوار.

وقـــال المديـــر التنفيـــذي التحـــاد الصناعـــة الليبيـــة “علـــي نصيـــر” 
إن االتحـــاد يتطلـــع إلـــى مشـــاركة العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة 
واالقتصـــادي  الصناعـــي  المجاليـــن  فـــي  التنميـــة  فـــي  المختصـــة 
فـــي معـــرض النيجـــر ، باإلضافـــة إلـــى مشـــاركة منظمـــات التعـــاون 
االتحـــاد  وبعثـــة  فرنســـا  خبـــراء  ومؤسســـة  والتنميـــة  االقتصـــادي 

األوروبـــي وعـــدد مـــن المنظمـــات الدوليـــة.

وأوضـــح “نصير” أن الهدف من إقامـــة المعرض الترويج والتعريف 
بالمنتجـــات والخدمـــات الليبيـــة فـــي الســـوق النيجـــري و األفريقـــي 
وخلـــق الوعـــي للعالمـــات التجاريـــة الليبيـــة إقليميًـــا ودوليًـــا وخلـــق 
فـــرص عمـــل والتواصـــل المباشـــر بيـــن المصنعين و رجـــال األعمال 

الليبييـــن، ورجـــال أعمـــال بدولـــة النيجر والـــدول المجـــاورة لها.  

كمـــا يهـــدف المعرض أيًضا إلى زيادة العالقـــات التجارية والصناعية 
الصـــادرات  وتنميـــة  البلديـــن،  بيـــن  االســـتثمارية  المجـــاالت  فـــي 

والمنتجـــات الليبيـــة إلـــى أفريقيـــا وتنميـــة تجـــارة العبور.

اإلعــــالن عــن إقامـــــة معــرض صــــــنع
 يف ليبيــــــا فـــي العاصمة النــــــيجرية 

التقـــى محافظ مصـــرف ليبيا المركزي الصديـــق الكبير بمكتبه 
مـــع رئيـــس وأعضاء لجنة التخطيـــط والماليـــة والموازنة العامة 

النواب. بمجلس 

وأفـــاد المصـــرف المركـــزي عبر صفحتـــه على “فيســـبوك” أن 
االجتمـــاع ناقـــش المختنقـــات التـــي تواجـــه اإلنفاق العـــام لعام 

2022 وتوقعـــات اإلنفـــاق العام للعـــام 2023.

إلنعـــاش  اتباعهـــا  الممكـــن  السياســـات  اللقـــاء  تنـــاول  كمـــا 
ودعـــم جهـــود  االقتصـــاد،  وتحريـــك عجلـــة  الليبـــي  االقتصـــاد 

والشـــفافية. اإلفصـــاح  فـــي  المركـــزي  المصـــرف 

الكبيـــــــر يناقـش مــــع لجنــــة التخطيط
واملاليــــــة بمجلـــــس النــــــواب توقعـات

اإلنفـــــاق العـــــــام للعــــام 2023
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بدأت شـــركة “انفتاح” المؤسسة بشـــراكة ليبية تركية، تنفيذ 
صيانـــة لطريـــق رئيســـي متهالـــك بطـــول 82 كيلـــو متـــرا بين 

طرابلـــس ومدينـــة ترهونة.

وخـــالل مشـــاركته في مراســـم تدشـــين أعمـــال الصيانـــة قال 
وزيـــر المواصالت “محمد الشـــهوبي” فـــي تصريح لألناضول، 
إلـــى  “دشـــنا الطريـــق الممتـــد مـــن منطقـــة صـــالح الديـــن 
مدينـــة ترهونـــة بطـــول 82 كيلـــوا متـــرا” موضحـــاً أن الطريـــق 
“يعـــد شـــريانًا رئيســـيًّا لمدينـــة طرابلس )غـــرب(، وهو طريق 

مزدوج”.

وعـــن انخـــراط الشـــركة في المشـــروع، قـــال الشـــهوبي “ليبيا 
زيـــارات أجريناهـــا  وخـــالل  إعـــادة اإلعمـــار،  اآلن فـــي مرحلـــة 
لتركيـــا واجتماعاتنـــا مع رجال األعمال األتراك دعونا الشـــركات 

التركيـــة إلـــى المشـــاركة في إعـــادة إعمـــار ليبيا”.

“هنـــاك شـــركات تركيـــة تنفـــذ مشـــروع مطـــار  بـــأن  وأفـــاد 
طرابلـــس الدولـــي ومطـــار ســـبها وطريـــق ســـبها- أوبـــاري، 
وطريـــق أم األرانـــب- القطـــرون، وعـــدًدا من المشـــروعات في 

والمنطقـــة الغربيـــة”. مدينـــة مصراتـــة 

من جانبه قال مســـؤول المشـــروع “بصري شقمق لألناضول 
“نفذنـــا هـــذا المشـــروع بمســـارين بصفتنـــا شـــركة ’انفتـــاح’، 
وســـيتم إتمامـــه خـــالل 8 أشـــهر”؟ مضيفـــاً “ننفـــذ مثـــل هذه 
المشـــروعات فـــي تركيـــا وســـيكون عملنـــا هنـــا جيـــداً، وأغلب 

المهندســـين والعمـــال في المشـــروع مـــن تركيا”.

وفي تصريحات له للوكالة وصف عميد بلدية قصر بن غشـــير 
“محمـــد صكـــوح” المشـــروع بـ”المهم جـــدًّا و االســـتراتيجي و 
الحضـــاري جـــدًّا” داعيًـــا الشـــركات التركية إلى المشـــاركة في 

إعـــادة إعمار ليبيا وتنفيذ المشـــاريع االســـتراتيجية.

“ســـيد  الموقـــع  مديـــر  قـــال  الطريـــق،  تنفيـــذ  مـــدة  وحـــول 
النعـــاس” لألناضـــول “إنـــه سيســـتغرق “8” أشـــهر بتنفيـــذ 
تنفيـــذ  وبرعايـــة جهـــاز  العامـــة،  للمقـــاوالت  انفتـــاح  شـــركة 

المواصـــالت”. لـــوزارة  التابـــع  المواصـــالت  مشـــروعات 

وكانـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة قـــد وقعـــت فـــي 12 أبريـــل 
2021 5 اتفاقيـــات فـــي مجاالت مختلفة مع تركيا في مراســـم 
حضرهـــا كل مـــن الرئيـــس التركـــي “رجب طيـــب أردوغان” و 
رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية “عبـــد الحميد الدبيبة” 

الـــذي زار تركيـــا علـــى رأس وفد ضـــم 14 وزيرًا.

شركة ليبية تركية تبدأ يف 
صيانة طريق طرابلس ترهونة

أعلنـــت الشـــركة العامة للكهرباء، بدء إجراء عمرة جســـيمة 
للوحـــدة الغازية األولى بمحطـــة كهرباء الخمس.

“فيســـبوك” أن  وأفـــادت الشـــركة عبـــر صفحتهـــا علـــى 
أعمـــال العمـــرة تجـــري بالتعـــاون مـــع مهندســـي شـــركة 
)GE( األمريكيـــة، للمســـاهمة في دعم الشـــبكة الكهربائية 
والرفـــع مـــن قـــدرة المحطة اإلنتاجيـــة إلـــى 250 ميغاوات، 

بعـــد االنتهـــاء مـــن أعمـــال العمـــرة الجســـيمة لها.

وأشـــارت الشـــركة أن هـــذه األعمـــال الدوريـــة ضروريـــة، 
لمتابعـــة وصيانـــة باقـــي وحدات التوليـــد التي تـــم إيقافها 

ألســـباب فنيـــة وانتهـــاء الســـاعات المحـــددة للعمـــل.

وكانـــت الشـــركة العامـــة للكهربـــاء قـــد أعلنـــت فـــي وقـــت 
ســـابق وصـــول معـــدات وقطع غيـــار جديدة، إلـــى محطة 

كهربـــاء الخمـــس مـــوردة مـــن شـــركة  “GE” األمريكيـــة.

بـــــدء أعمـــــال العمــــــرة الجسيـــــمة 
ملحـــــــطة كهربـــــــــــاء الخمــــــــس



العدد 26األسبوع الخامس والعشرون |  26 ديسمبر - 02 يناير  7

منوعات

عثــر مكتــب تفكيــك المتفجــرات والعبــوات الناســفة التابــع 
لجهــاز المباحــث الجنائيــة علــى لغــم أرضــي شــديد الخطــورة 

أثنــاء تمشــيط مزرعــة بمنطقــة عيــن زارة بطرابلــس.

وأفــاد الجهــاز عبــر صفحتــه علــى “فيســبوك” أن فريــق مكتــب 
تفكيك المتفجرات والعبوات الناســفة قام بمســح وتمشــيط 
المزرعــة بعــد ورود بــالغ مــن أحــد المواطنيــن بانفجــار لغــم 

ممــا نتــج عــن إصابــة عامــل مــن الجنســية الســورية.

إلــى أن اللغــم الــذي تــم العثــور عليــه لغــم  وأشــار الجهــاز 
شــديد الخطــورة وغيــر أمــن للنقــل أو الحركــة ، فتــم التخلــص 

منــه بتفجيــره بمكانــه بالطــرق الســليمة واآلمنــة المتبعــة.

العثور على لغم شديد الخطوة 
منصــة بمزرعة يف منطقة عني زارة فــي  جديــدة  تقنيــات  اختبــار  غوغــل  شــركة  بــدأت 

الفيديــو  داخــل  البحــث  بينهــا  مــن  يوتيــوب  الفيديوهــات 
مفتاحيــة. كلمــات  باســتخدام 

ســتمكن  الجديــدة،  التقنيــة  بــأن  المواقــع  بعــض  وذكــرت 
أو عبــارة علــى  البحــث عــن أي موضــوع  مــن  المســتخدم 
يوتيــوب، وعنــد ظهــور فيديــو متعلــق بالعبــارة التــي يبحــث 
عنهــا فســيمكنه الضغــط علــى زر “البحــث داخــل الفيديــو”.

كمــا أن مــن المفتــرض أن يحصــل يوتيــوب أيضــاً علــى دعــم 
مســارات صوتيــة متعــددة فــي مقاطــع الفيديــو، وميــزات 

جديــدة تتعلــق بالترجمــة اآلليــة للفيديوهــات.

كمــا أشــارت غوغــل إلــى أنهــا تعمــل أيضــاً علــى ميــزة جديــدة 
فــي يوتيــوب تســمى “كورســيس” مــن خاللهــا ســيتمكن 
الفيديــو  مقاطــع  مــن  إنتــاج سلســلة  مــن  المســتخدمون 
التعليميــة، وإرفاقهــا بملفــات “بــي دي إف” )PDF( أو بصــور 
إضافيــة، وطــرح خدمــات مدفوعــة للراغبيــن فــي الحصــول 

علــى هــذا النــوع مــن المحتــوى.

قائمــة  إلــى  “اإلضافــة  ميــزة  اختبــار  حديثــاً  يوتيــوب  وبــدأ 
المحتــوى التالــي” )Add to queue( لمســتخدمي األجهــزة 

إس”. و”آي أو  أندرويــد  بنظامــي  العاملــة  المحمولــة 

غوغل تبدأ اختبار تقنيات 
جديدة يف منصة فيديوهات يوتيوب

اســتعاد مواطــن ليبــي الرؤيــة بعــد أن أجريــت لــه عمليــة 
بطرابلــس. بمستشــفى العيــون  جراحيــة لزراعــة القرنيــة 
أن  “فيســبوك”  علــى  صفحتــه  عبــر  المستشــفى  وأفــاد 
المواطــن محمــد أحمــد رحــال مــن مدينــة الزاويــة أجريــت 
لــه عمليــة زراعــة القرنيــة ليســتعيد النــور ألول مــرة بعــد 26 

ســنة.
1996م  بصــره عــام  رحــال فقــد  وأضــاف المستشــفى أن 
مستشــفى  عمــل  فريــق  بفضــل  بصــره  اســتعاد  وقــد 
العيــون طرابلــس وفريــق هيئــة زراعــة القرنيــة، والطبيــب 
الزائــر الجــراح الدكتــور أميــر مصطفــى الــذي أجــرى العمليــة 

وحــدة القرنيــة فــي المستشــفى. بمشــاركة فريــق 
وأشــار المستشــفى إلــى أن زراعــة القرنيــة كانــت متوقفــة 
لمــدة عشــر ســنوات وقــد عــادت اآلن بقــوة لتتخطــى حاجــز الـ 

300 عمليــة اليــوم بيــن مدينتــي طرابلــس وبنغــازي.

مواطـــــــن ليبي يستعيــــد بصـــره 
بعد عمليـــــــة زراعـــــة قرنيــــــة

حصلــت جامعــة طرابلــس علــى شــهادة األيــزو 9001، بعــد 
تلبيــة المتطلبــات المحــددة بموجــب ISO والتــي تتطلــب مــن 

ــاع نظــام إدارة الجــودة. ــد واتب المنظمــات تحدي

قبــل  االعتمــاد  علــى  للحصــول  بطلــب  الجامعــة  تقدمــت 
ــا تحصــل علــى  خمســة أشــهر، لتصبــح أول جامعــة فــي ليبي
هــذه الشــهادة، كمــا ُتعــد األولــى فــي منطقــة شــمال أفريقيــا، 

وفُقــا لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

وأعربــت الــوزارة عــن أملهــا فــي أن تدفــع هــذه الخطــوة بقيــة 
الجامعــات الليبيــة إلــى التقــدم بطلــب للحصــول علــى هــذه 

الشــهادة أيًضــا

وســُتمكن الشــهادة جامعــة طرابلــس مــن تحديــث اإلجــراءات 
اإلداريــة وتطويرهــا باســتمرار، وســيتم اإلعــالن علــى االعتمــاد 
وإصــدار الشــهادة خــالل  بالموقــع الدولــي للجهــة المانحــة 

ــوزارة. أســبوعين، وفــق ال

جامعة طرابــلس 
تحصـــل عـــلى شهـــادة األيـــــزو
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أكــد رئيــس اللوائــح الصحيــة الدوليــة فــي منظمــة الصحــة 
العالميــة الدكتــور “أمجــد الخولــي” إن المنظمــة ال تنصــح 
فــي الوقــت الحالــي بتلقــي جرعــات لقــاح إضافيــة لمواجهــة 

الجديــد لكورونــا. االنتشــار 
المتحــور  أن  إعالميــة  تصريحــات  فــي  الخولــي  وأوضــح، 
المنتشــر حاليًّــا فــي الصيــن هــو مــن متحــورات ميكــرون، 
ويشــتمل علــى بعــض الخصائــص األكثــر خطــورة إلــى حــد 
كبيــر، وينتشــر بشــكل أســرع ، حتــى بيــن مــن تلقــوا اللقــاح.
منظمــة  فــي  الدوليــة  الصحيــة  اللوائــح  رئيــس  وبحســب 
بأنــه ســريع  الصحــة العالميــة فــإن متحــور الصيــن الجديــد 

الخطــورة. وقليــل  االنتشــار 
وكشــفت حكومــة إقليــم تشــجيانغ بشــرق الصيــن أنهــا تواجــه 
الناجــم عــن  بكوفيــد19-  إصابــة جديــدة  حاليًّــا نحــو مليــون 
فيــروس “كورونــا” يوميًّــا، وتوقعــت أن يتضاعــف العــدد إلــى 

ــة. ــام المقبل المثليــن فــي األي

منظمة الصحة: 
ال حاجة لتلقي جرعة لقاح

إضافية ملواجهة متحور الصني 

شــهدت العاصمــة طرابلــس خــالل األيــام الماضيــة انهيــار 
عمارتيــن ســكنيتين، األولــى بشــارع الرشــيد وقــد أســفرت 
عــن وفــاة أحــد قاطنيهــا، والثانيــة بمحلــة بالخيــر لــم ُتســجل 

خســائر بشــرية.
وفــي بيــان بشــأن واقعــة ســقوط بعــض المبانــي المتهالكــة 
فــي نطــاق بلديــة طرابلــس المركــز، أهــاب المجلــس البلــدي 
للبلديــة  ســبق  والتــي  العالقــة  ذات  بالجهــات  بالمدينــة 
الكفيلــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  بالخصــوص، ســرعة  مخاطبتهــا 

بمعالجــة مثــل هــذه الوقائــع والحــد ومــن تكرارهــا.
مــن جهــة أخــرى طالــب المجلــس فــي البيــان نفســه، شــاغلي 
تلــك المبانــي بالتقيــد بإخالئهــا وعــدم اتخــاذ أي إجــراء بشــأن 
االســتفادة منهــا كعقــار لإليجــار أو مــا شــابه، وذلــك لعــدم 

توفــر شــروط الســالمة بهــا وحفاظــاً علــى ســالمة الجميــع.

خالل 3 أيام ..انهيار عمارتني 
سكنيتني متهالكتني يف طرابلس

أعلنــت وزارة الصحــة فــي أوزبكســتان وفــاة 18 
طفــالً علــى األقــل بعــد تناولهــم شــراباً طبيــا 
“ماريــون  إنتــاج شــركة األدويــة الهنديــة  مــن 
تنفســي  مــرض  مــن  أثنــاء عالجهــم  بيوتــك” 

حــاد.
بيــن21 طفــالً  مــن   18 الــوزارة أن  وأوضحــت 
تناولــوا شــراب )دوك1- ماكــس( ،توفــوا بعــد 

الشــراب. تناولهــم 
الثالثــاء،  صــدر  بيــان  فــي  الــوزارة  وأضافــت 
الشــراب كانــت تحتــوي علــى  مــن  أن كميــة 
مــادة  إنــه  قالــت  الــذي  جاليكــول(  )إيثيليــن 

ســامة.
يتــم تســويق  األوزبكيــة  الســلطات  وبحســب 
اإللكترونــي  الموقــع  علــى  الطبــي  الشــراب 
للشــركة كعــالج ألعــراض البــرد واإلنفلونــزا وتــم 
إعطــاء الشــراب لألطفــال فــي المنــزل بــدون 
وصفــة عــالج مــن طبيــب، إمــا مــن والديهــم أو 
بنــاء علــى نصيحــة صيادلــة، بجرعــات تجــاوزت 

الجرعــة القياســية لألطفــال.

دواء هندي لالنفلونزا 
يقتل 18طفال يف أوزبكستان

عبّــرت منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســيف( عــن قلقهــا إزاء تدهــور 
وضــع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي ليبيــا، مؤكــدة أن أكثــر 
مــن 4 مالييــن شــخص، بينهــم 1.5 مليــون طفــل ســيواجهون مشــاكل مائيــة 

وشــيكة إذا لــم يتــم التوصــل لحلــول فوريــة وتنفيذهــا.
و تقــول رئيســة قســم التواصــل فــي اليونيســيف فــي ليبيــا “ســعاد المرانــي”، 
إن “تقديــرات المنظمــة فــي تقريرهــا األخيــر جــاء بنــاء علــى حالــة مشــروع 
النهــر الصناعــي الكبيــر وتحليــة الميــاه بســبب الهجمــات المتكــررة علــى أنظمــة 
النهــر الصناعــي، والتــي تســببت فــي خــروج حوالــي 190 بئــرًا مــن الخدمــة”. 
إلــى أنــه “بالرغــم مــن  وأشــارت “المرانــي” فــي حديثهــا ل”لجزيــرة نــت” 
تحســن الوضــع، فــإن المشــكلة تبقــى كمــا هــي، حيــث يحتمــل أن يواجــه 
4 مالييــن شــخص نقصــاً فــي الميــاه إذا تعــرض مشــروع النهــر الصناعــي 
وأوضحــت أن البرنامــج القطــري الجديــد  للهجــوم أو التأثــر مــرة أخــرى”. 
لليونيســيف فــي ليبيــا 2025-2023، يهــدف إلــى زيــادة قــدرة أنظمــة الميــاه 
والصــرف الصحــي مــن أجــل خدمــات الميــاه والنظافــة الصحيــة. وختمــت 
“المرانــي” حديثهــا بأنــه “ســيتم إيــالء اهتمــام خــاص لحلــول طويلــة األجــل، 
مثــل تحليــة الميــاه والطاقــة الشمســية فــي البــالد”. وتعــد ليبيــا ســادس دولــة 
تعانــي مــن نــدرة الميــاه فــي العالــم، حيــث بلــغ مســتوى اإلجهــاد المائــي 817% 
فــي عــام 2020، واعتمــدت %50 مــن األســر علــى الميــاه المعبــأة إذ تســتمد 
%90 مــن الميــاه الليبيــة مــن مصــادر غيــر متجــددة، وهنــاك خطــر يتمثــل فــي 
أن مصــدر الميــاه األساســي فــي ليبيــا ســينخفض بســرعة أكبــر مــن المتوقــع، 
مــع نضــوب الميــاه الجوفيــة فــي المســتقبل القريــب كونهــا تســتخلص مــن 

مصــادر محــدودة أو حفوريــة.

اليونيسيف تعبـــر عن قلقها 
إزاء الوضـــــع املائـــــــــي 

والصحـــــــي فــــي ليبيا
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هـــّدد االتحـــاد الليبـــي لكـــرة القدم في بيان الســـبت، باالنســـحاب 
مـــن بطولـــة األمـــم األفريقيـــة لالعبيـــن المحليين “شـــان 2023” 
المقـــرر إقامتهـــا فـــي الجزائـــر؛ بســـبب إيقـــاف الحســـاب البنكي 

بعـــد قـــرار التجميـــد الصادر مـــن النائـــب العام.
وقـــال البيـــان “تابـــع االتحـــاد الليبـــي لكـــرة القـــدم بـــكل أســـف 
أشـــخاص  مـــن  طلبـــات  علـــى  بنـــاء  ضـــّده  المتخـــذة  اإلجـــراءات 
يســـعون إلـــى عرقلـــة عمـــل االتحـــاد وتجميـــد نشـــاط لعبـــة كـــرة 
القـــدم داخليًّـــا وخارجيًّا مـــن خالل رفعهم لدعـــاوي أمام المحاكم 
العاديـــة بالمخالفـــة ألنظمة ولوائـــح االتحـــاد واالتحادين األفريقي 
)كاف( والدولـــي )فيفـــا( التي تحظر اللجوء إلـــى المحاكم العادية 

فـــي أي نزاعـــات رياضيـــة”.
وأضـــاف “رغـــم قناعتنا بـــأّن هذه الدعـــاوي الزالت منظـــورة أمام 
المحاكـــم العاديـــة ولم تصـــدر أحكاًمـــا نهائية حتى يتـــم التعاطي 
معهـــا بمراعـــاة لوائـــح الفيفـــا وتوجيهاتـــه، إال أننـــا نتفاجـــأ باتخـــاذ 
إجراءات ســـريعة بإيقاف حســـابات االتحاد مؤقتًـــا تنفيًذا لرغبات 
مـــن يســـعون لتحقيـــق غايـــات خاصة وليـــس تحقيـــق المصلحة 

العامـــة ومصلحة الكـــرة الليبية”.
وتابـــع البيـــان “قـــد نقـــرر االنســـحاب من هـــذه البطولة فـــي حالة 

عـــدم توفيـــر اإلمكانيـــات الالزمة، كمـــا أن لالتحاد التزامـــات مالية 
تجـــاه مدربـــه األجنبي وطاقمه الفني المصاحـــب الملتزمين معنا 
بعقـــود تســـتوجب تســـديد مرتباتهـــم فـــي حينهـــا حســـب ما هو 
متفـــق عليـــه بالعقـــود المبرمة معهـــم، وقد لوحـــوا بالتوقف عن 
تدريـــب المنتخـــب واللجـــوء إلى )فيفـــا( في حالـــة التأخر عن دفع 

مســـتحقاتهم خالل مـــدة قصيرة”.
يتقاضـــون  الذيـــن  العاملـــة  ولجانـــه  االتحـــاد  كمـــا أن موظفـــي 
مرتباتهم شـــهريًّا من االتحاد أبلغوه بأنهم ســـيضطرون في حالة 
عـــدم تســـديد مســـتحقاتهم بالتوقف عـــن العمل مما ســـيترتب 
عليـــه إيقـــاف كافـــة نشـــاطات االتحاد فـــي المســـابقات المحلية، 

حســـب بيـــان اتحـــاد الكرة.
وبـــدأ منتخبنـــا المحلـــي لكرة القدم األســـبوع الماضي االســـتعداد 
للمشـــاركة في “شـــان” الجزائر، بإقامة معسكر تدريبي خارجي 
فـــي تونس، وســـيلعب منتخبنا في المجموعـــة األولى إلى جانب 

الجزائـــر وإثيوبيا وموزمبيق.
الكـــرة  التحـــاد  الســـابق  الرئيـــس  الطشـــاني”  “أنـــور  أن  ُيذكـــر 
ومنافـــس الشـــلماني في االنتخابات األخيـــرة، قال في تصريحات 
إعالميـــة اليـــوم “إن حكمـــا قضائيا صـــدر يقضي ببطالن جلســـة 
الجمعيـــة العموميـــة التحـــاد الكـــرة التـــي تم مـــن خاللهـــا انتخاب 
الشـــلماني رئيًســـا لالتحـــاد، ممـــا ترتـــب عن هـــذا الحكـــم تجميد 

كافـــة حســـابات اتحاد.

ُيهـــــــــّدد  القـــــدم  كــــــــرة  اتحــــــــاد 
باالنسحاب مـــــن “شـــــــــان” الجزائـــر

األهلـــي  لنـــادي  العموميـــة  الجمعيـــة  انتخبـــت 
طرابلـــس “ساســـي بوعـــون” رئيًســـا لمجلـــس 
إدارة النـــادي، ليقـــود النـــادي حتـــى ســـنة 2026.

وتقّدمـــت لالنتخابـــات، قائمـــة وحيـــدة برئاســـة 
“ساســـي بوعون” في حين تم اســـتبعاد قائمة 

أخرى برئاســـة “ســـيف الدين أســـعد”.

“محمـــد  مـــن  كل  بوعـــون  قائمـــة  وضّمـــت 
إدريـــس” و “عبـــد هللا  المشـــاي” و “محمـــد 
“أيمـــن  و  الكرشـــيني”  “إبراهيـــم  و  حســـن” 
كشـــالف” إضافـــة لــــ “مصطفـــى أبوقفيفـــة”.

وكان بوعـــون قـــد قـــدم اســـتقالته مـــن منصبه 
تتولـــى  أن  قبـــل   ،2021 الماضـــي  العـــام  فـــي 
لجنة تســـييرية برئاســـة “فرج إدريس” رئاســـة 
األهلـــي طرابلـــس لنحو 11 شـــهرًا، لكـــن اللجنة 

تركـــت مهامهـــا فـــي الفتـــرة الماضية.

بوعـــون يعود 
إىل رئــــاسة األهلي طرابلس 

انتخبـــت الجمعيـــة العمومية للجنـــة األولمبية الليبيـــة “جمال الزروق” 
رئيســـا لمجلـــس إدارة اللجنة وذلك خالل االنتخابـــات التي أجريت في 

طرابلس.

وتـــم اختيـــار محســـن الســـباعي بمنصـــب النائـــب األول وخميـــس آدم 
بمنصـــب النائـــب الثانـــي وخالـــد الزنكولـــي لمنصـــب األميـــن العام.

وجـــاءت نتائـــج أعضـــاء مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبيـــة مـــن االتحادات 
الرياضيـــة غيـــر األولمبيـــة فـــي مجلـــس اإلدارة الجديد، كالتالـــي: عادل 
القريـــو )45 صوتـــا(، عواطف أبوشويشـــة )30 صوتـــا(، جمال فرج )18 

صوتـــا(، محمـــد الـــزروق )16 صوتـــا( وبشـــير العرضـــاوي )15 صوتا(.

وفـــي إطـــار التصويت علـــى أعضاء مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبية من 
االتحـــادات الرياضيـــة األولمبيـــة، تحصل نـــور الدين التريكـــي على )61 
صوتـــا(، وعـــز الدين القاضـــي )54 صوتـــا(، وكريم فرحـــات )44 صوتا(، 
وأســـامة قنـــاو )42 صوتـــا(، وعدنـــان البكبـــاك )41 صوتـــا(، والصديـــق 
الفونـــاس )38 صوتـــا( ونورالديـــن الزراع )38 صوتـــا(، كما تحصل علي 

بوفـــراج علـــى عضوية الخبـــراء باللجنة.

وجـــاء التصويت على ممثالت العنصر النســـائي فـــي الحركة الرياضية، 
كالتالـــي: حدهـــم محمـــد العابد )40 صوتـــا(، وليلى الفقيه حســـن )22 

صوتـــا( وليلى أبو شـــكيوة )9 أصوات(.

الزّروق رئيســــًا 
للجنـــــة األوملبية 

الليبيـــــــة
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دين وفتاوى

فتــــــــاوي

الحمد لله، والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه 
ومن وااله. أّما بعد:

    فإن العقل هو مناُط التكليِف والمؤاخذةِ باألقوال واألفعال، 
فإذا كان المطلُِّق يعي ما يقول، ويقصُد ما تكلم به، فالطالق 
إلى  وقَت الطالِق،  إن كان المطلُق شديَد الغضِب  وأما  واقٌع، 
درجٍة ال يعي فيها ما يقوُل، وال يشعُر بما صدَر منه؛ فالطالق 
يقع؛ ألّن الزوَج صاَر في حكم المجنوِن فاقِد العقل؛ لقول  ال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )رُِفَع اْلَقلَُم َعن ثَاَلثٍَة: َعِن النَّائِِم حَتَّى يَْستَْيِقَظ، َوَعِن 
ِغيرِ حَتَّى يَْكبَر، َوَعِن اْلَمْجنُوِن حَتَّى يَْعِقَل أَْو ُيِفيَق( ]الترمذي:  الصَّ
َغَضبُُه،  اْشتَدَّ  َولَْو  اْلَغْضبَاِن،  َطاَلُق  “يَْلَزُم  الصاوي:  وقال   ،]142

ِخاَلفاً لِبَْعِضِهْم، وَكُلُّ َهَذا َما لَْم يَِغْب َعْقلُُه، بِحَْيُث الَ يَْشُعُر بَِما 
َصَدَر ِمْنُه، َفإِنَُّه كَاْلَمْجنُوِن” ]بلغة السالك: 2/351[.

عليه؛ فإن كان السائل وقت وقوع الطالق قد بلَغ به الغضُب 
مبلًغا، بحيُث لم يِع ما وقع منه؛ فال يلزُمُه الطالق، أما إن كان 
غضبُُه دون ذلك، وهو مدرٌك لما وقع منه؛ فالطالُق قد لزَمه. 
وعلى السائِل وغيرهِ؛ أن يعلم أّن أكثر أسباِب الطالق هو الغضُب، 
والغضُب جمرةٌ في القلب، يجُب على المسلم أْن ُيطفئها، وال 
يجوُز له أن يستسلَم لها ويشعلَها، حتى يفقَد صوابُه، ويرتكَب 
المحذوراِت، وِمن أكثر المحذوراِت المترتبِة على الغضِب هذه 
األيام الطالُق، الذي يترتُب عليه هدُم األسرةِ وضياُع األوالِد، فالله 
yجعَل القوامَة في البيت للرجال؛ ألنهم أقدُر على أْن يملكوا 

أعصابَهم، إذا عصَفْت بالبيِت الزوابُع، وأن يَُسوُسوا البيَت بما 
إذا  الزوِج  من  المطلوُب  كان  لذلَك  والعقُل،  الشرُع  يقتضيِه 
أغضبْته زوجتُه بكلمٍة حركها الشيطاُن في نفِسها، أْن يجيبَـها 
وانتفخْت أوداجُُه:  بما قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص للرجِل الذي احمرَّ وجهُه 
]البخاري: 6115[، أي لَْو  )إِنِّي  أَلَْعلَُم  كَلَِمًة لَْو َقالََها َذَهَب َعْنُه َما يَِجُد( 
ْيَطاِن لَذَهَب غضبُه، أو يغير الحاَل التي  َقاَل: أَُعوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ
هو عليها؛ إْن كان قائما جلَس، أو كان في البيِت خرَج منه، دوَن 
أن يستجيَب شيطانُُه لشيطانِها، فيصرَخ ويطلَق ِمن الطالِق 
إذا جلَس كما  األواِن،  فواِت  بعَد  ثم  الَعدد،  من  يحصيِه  ما ال 
أمرَه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، أو توضأَ، أو خرَج من بيتِه؛ رجَع له عقلُه، وعضَّ 
أصابَع الندِم، فصار يبحُث عمن يحلّل لُه ويفتيِه، فالحذَر الحذَر 
رَجٌُل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَْوِصنِي،  )َقاَل  ِمن الغضِب، فعن أبي هريرة: 
َقاَل: الَ تَْغَضْب، َقاَل: أَْوِصنِي، َقاَل: الَ تَْغَضْب، كَرَّرََها َعلَْيِه ثَاَلثاً( 
]البخاري: 6116[، وعن  ُسلَْيَماَن ْبِن ُصرٍَد َقاَل: كُْنُت جَالًِسا َمَع النَّبِيِّ 

أَْوَداجُُه،  وَاْنتََفخَْت  وَْجُهُه  اْحَمرَّ  َفأَحَُدُهَما  يَْستَبَّاِن،  َورَجاَُلِن  ملسو هيلع هللا ىلص 
َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنِّي  أَلَْعلَُم  كَلَِمًة لَْو َقالََها َذَهَب َعْنُه َما يَِجُد، لَْو 
 ،]6115 يَِجُد( ]البخاري:  ْيَطاِن، َذَهَب َعْنُه َما  بِاللِه ِمَن الشَّ َقاَل: أَُعوُذ 

فالغضُب مرٌض، عالجُُه هذه الوصفُة المباركُة، وهللا أعلم.
                 

حصـــل بينـــي وبيـــن زوجتـــي شـــجارٌ ومشـــادةٌ كالميـــةٌ، وكانـــت 
تصـــرُخ بكلمـــة )طلقنـــي(، عندهـــا فقـــدُت أعصابـــي وخرجُت عن 
صوابـــي، وبـــدأت أتلفـــُظ بألفـــاٍظ لـــو كنـــت بعقلـــي لـــن أقولَهـــا، 
فقمـــُت بالتلفـــظ بالطـــالِق الصريـــح، ولـــم أشـــعْر بأنـــي طلقـــت، 
حتـــى صرخَـــْت زوجتـــي: )قد حرمـــُت عليك(، وعندمـــا ذهب عني 
الغضـــب لـــم أصـــدْق أنني طلقُت، فمـــا الحكم؟ علًمـــا أن هذا هو 

الثالث. الطـــالق 

المصدر:
دار االفتـــــاء الليبيـــــة

الحمد لله، والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه 
ومن وااله. أّما بعد:

فإن الذهب المعّد للزينة، إن كان بالقدر الذي تتزين به المرأة 
عادًة في معظم أوقاتها، فال زكاة فيه، وإن لم تستعمله، وعدم 
زكاة ذهِب الزينة هو قول جمهور أهل العلم؛ لآلثار الواردة عن 
الصحابة في ذلك، منها ما رواه مالك رحمه هللا عن ابن عمر 
رضي هللا عنهما: ” أَنَُّه كَاَن ُيحَلِّي بَنَاتَُه وَجََوارِيَُه الذََّهَب، ُثمَّ الَ 
إن كان من الوزن  1/250[، لكن  ]الموطأ:  ُيْخرُِج ِمْن حَْليِِهنَّ الزَّكَاَة” 
الثقيل، الذي ال يستعمل إال نادرًا في مناسباٍت قليلٍة، فحكمه 
حكم المعد للكنز، يجب أن تزكيه، إن بلغ نصابًا -بنفسه دون 
الخفيف المعد للزينة – وهو: 85 جراًما من الذهب الخالص فما 
24 أو ما يعادله، وفي هذه الحالة، فإن تحقق  فوق، من عيار 
إخراج المتوفاة للزكاة طيلة السنين الماضية،  الورثة ِمن عدم 
فيجُب عليهم إخراجها ِمن رأس ماِل التركة قبل قسمتها، قال 
الدسوقي : “َقْولُُه: )ُثمَّ زَكَاةٌ لَِعْيٍن أو َغْيرَِها( أَْي وَجَبَْت عليه 
لَِعاٍم َماٍض َوَفرََّط فيها… َفإِْن لم ُيوِص بِإِْخرَاِج تِْلَك الزَّكَاةِ التي 
تِِه لم ُتْخَرْج ِمن الثُّلُِث واََل  َفرََّط فيها ولم ُيْشِهْد بِبََقائَِها في ذِمَّ
ْق َعَدُم  من رَأِْس اْلَماِل لِحَْملِِه على أَنَُّه كان أَْخرَجََها َما لَْم ُيتَحَقَّ
إْخرَاِجِه لها َوإاِلَّ أُْخرِجَْت من رَأِْس َمالِِه” ]حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
4/441[، فيحسب الورثة الزكاة من سنة امتالكها للحلي وبلوغه 

النصاب ومرور حوٍل عليه، إلى سنة وفاتها، إذا لم ينقِص الحلي 
عن النصاِب خالل هذه الفترة، والبّد من معرفة ما كان عندها 
في كل عام، ثم يخرج ربع العشر عن كل عام، ويجوز إعطاء 
الزكاة البن المتوفاة المعسر، الذي عليه ديٌن عجَز عن سداده، 
وهم أحد مصارف  الغارمين،  به؛ ألنه من  الوفاء  يستطيع  وال 
َدَقاُت لِْلُفَقرَاءِ  الزكاة الثمانية، الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنََّما الصَّ
الرَِّقاِب  وَِفي  ُقلُوبُُهْم  َواْلُمَؤلََّفِة  َعلَْيَها  َواْلَعاِملِيَن  وَاْلَمَساكِيِن 
 ِ هللاَّ ِمَن  َفرِيَضًة  بِيِل  السَّ َواْبِن   ِ هللاَّ َسبِيِل  وَِفي  وَاْلَغارِِميَن 
60[، بشرط أن يكون قد استدان في  ]التوبة:  ُ َعلِيٌم حَكِيٌم﴾  َوهللاَّ
إذا  إال  أمر مباح، فإن استدان في سرف أو سفه فال يعطى، 
تاَب وحسنت توبته، قال القرطبي رحمه هللا: ” َقْولُُه تََعالَى: 
واَلَ  بِِه،  ِعنَدُهْم  َوَفاَء  واَلَ  ْيُن  الدَّ رَكِبَُهُم  الَِّذيَن  ُهُم  )وَاْلَغارِِميَن( 
َّ َمِن ادَّاَن ِفي َسَفاَهٍة، َفإِنَُّه الَ ُيْعَطى ِمْنَها،  خاََلَف ِفيِه، اللَُّهمَّ إاِل
يَُتوَب”]تفسير القرطبي:8/183[، وقال ابن جزي  َّ أَن  إاِل واَلَ ِمْن َغْيرَِها، 
َدْيٌن،  َعلَْيِه  َمن  يَْعنِي:  “)َواْلَغارِِميَن(  هللا في تفسيره:  رحمه 
]التسهيل  واَلَ َسرٍَف”  َفَساٍد  يَكُوَن اْستََداَن ِفي َغْيرِ  َوُيْشتَرَُط أَن 

لعلوم التنزيل: 1/341[، وهللا أعلم.

توفيـــت أمـــي، وكانـــت تمتلك بعـــض الحلـــي، من الّســـبعينّيات 
والّثمانينّيـــات فـــي القـــرن الماضي للزينة، وفي الســـنين األخيرة 
عندمـــا ســـاءت حالتهـــا الصحيـــة، قمنـــا بجمـــع الحلي عنـــد أختي 
الكبيـــرة؛ لتتولـــى اإلنفاق عليها منه، وبعـــد وفاتها بقي جزء منه، 
وحســـب علمنـــا فإن أمـــي قامت بدفـــع الزكاة بطريقـــة تقديرية، 
دون حســـاب صحيح، فهل تجب فيه الزكاة؟ وما هي الســـنوات 
الواجـــب تزكيتهـــا؟ وهـــل يجب علـــى الورثـــة اآلن إخراجها؟ وفي 
حـــال وجوبهـــا؛ هـــل يجوز أن نعطيهـــا ألحد أبناء المتوفـــاة؛ لكونه 
اســـتدان لبنـــاء منزلـــه، وهـــو معســـر، وال يملـــك شـــيًئا زائـــًدا عن 

حاجته األساســـية؟
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مقال

الخري الذي ينقلب شرا
الكاتب محمد أبوغرارة

17 من مارس الماضي، يومها رافقت آالف من زمالئي السائقين 
أو  الهوينا كأننا نشيع جنازة ملكية  السريع مشية  الطريق  في 
شيء أقرب لما يعرف بمشية الفيل في عالم الطيران.  وبدون 
بالمختصر  ملحمة،  كأنه  األمر  لجعل  وتشبيهات  تعقيدات 
الذي  األمر  لمدة نصف ساعة،  السريع  زحمة  في  أني حصلت 
القارئ- من استغرابي منه كأنه شيء ال  -موالي  قد تستغرب 
يحدث كل يوم ثالثة مرات، والحقيقة ليس لدي إجابة تحفظ لي 
احترام القارئ غير أني أحاول هنا فعل كل ما يفعله المفكرون 
العميقون وهو أخذ حدث عابر هامشي من الحياة تم تمطيطه 
الخروج  دون  والليبيين”  ليبيا  “مشكلة  عن  مثال  منه  لجعل 
بحل طبعا. لهذا تمشى معي في زحمة السريع: كما هي العادة 
ابتسامة  تسرق  قوية  فرامل  ضغطة  بـ”سيك”  تكون  البداية 
هلع  ثم  أمام  من  تصدم  كدت  أنك  هلع  بها  وتبدلك  صباحك 
يطفأ سيارته فيك..بعد أن تسعيد أنفاسك  أن خلفك كاد أن 
و تتأرجح خلفا مع الطلعة  بفعل القصور الذاتي  وأنت تنساب 
بسرعة خوفا من أن يخش سائق أمامك، ثم أماما ألنك ضغطت 
السيارات  بين حارات  تتحرك مثل كوبرا  وأنت  المكابح فجأة.. 
ألنك عندما تكون في اليسار يتحرك محور اليمين و من اإلطناب 
القول أنك عندما تأخذ موقف وتمشي لليمين يتوقف ويتحرك 
عملياتك  تبدأ  الهالمية  الحركة  هذه  في  وأنت  فتعود.  اليسار 
بناء على شدة  العقلية في إطالق حكم عن سبب هذه الزحمة 
الزحمة واستمرارها؛ هل هو إطار أحدهم انفجر -العذر المفضل 
للموظفين المتأخرين- أم هو سيارة مفورة من الحرارة صاحبها 
فاتح غطاء المحرك وواقف جنبها بفخر؟ .. و لكن عند مستوى 
معين من الزحمة الوعيك -الـ هو- بتعبير فرويدي ال يقبل بشيء 
أقل من حادث شنيع اشتركت به على األقل أربعة سيارات وهذا 
أمر ال وعيي فال تحكم على نفسك من خالله سيدي المصاب 
مختلفا،  السبب  كان  المرة  هذه  لكن  الصدمة.  بعد  ما  بكرب 
النزعات  بأفضل  مدفوعا  الزحمة  سبب  نقيا..كان  السبب  كان 
البشرية : التنظيف. بل يرقى ألكثر أنواع التنظيف المؤرق لربات 
البيوت كنس األتربة… كانت شركة النظافة وقد جندت جندها 
لكنس التراب من على حافة الطريق وألني أعرف أن اإلنسان-وأنا 
يكون نظام المرور  بأقل من أن  يرضى  وال  إنسان- كائن أناني 
يتمحور حوله ويعمل من أجل تسريح الطريق له، فقد سارعت 
ألعن  أن  بدل  و  المجتهدين،  العاملين  لعن  من  نفسي  لمنع 
قررت أن اترقى ذاتيا عبر طرح األسئلة على نفسي حول الحكمة 
من كنس الصحراء..احم اقصد السريع وكيف أن جعل رصيف 
السريع  نظيفا “تلحس عليه الزيت” هو أعلى غايات وجود هذا 
يعرقل حركة السير.  به ما  الطريق وليس طريقا سريعا ليس 
و=كشخص تعرض لبعض ورش التنمية البشرية فقد رأيت أنه 

ال أفضل من عمل عصف فكري..فقلت :
هل تنظيف الطريق يحتاج لضوء النهار؟هل يستحيل أن يعمل 

عمال النظافة العمل خارج ساعات الدوام الرسمي؟
هل التنظيف عملية طويلة والبد من استمرارها نهارا وليال؟

و شفط أتربة  يصل التطور اإلنساني لصناعة سيارة كنس  ألم 
تكون تكلفتها غير خيالية وكفائتها أكثر وأكثر سرعة بحيث أن 
ست سيارات منها تغطي السريع كامال في وقت أقل بكثير؟ 

أسمح لنفسي بتخمين أن الجواب على كل هذه األسئلة أنه “ال 
 “ يمكنك أن تتخيل أن الجواب عليها “نعم  لألسف..”  ألنه ال 
الطريقة  استمروا في  و  الممكنة  الحلول  تجاهل هذه  تم  وقد 
األصعب واألكثر تكلفة و استهالكا للوقت و تسببا للزحمة في 

وقت الذروة، أليس كذلك؟!
أصال كل هذه األسئلة هي محاولة فقط الستبعاد أمر: -أن تعطيل 
مقصود  أمر  ذروة ذهابهم ألشغالهم هو  في  الناس  كل هؤالء 
..وهذا شر محض حاشا لله أن يتواطأ عليه كل هؤالء العاملين 
المخلصين. والشيئ المستبعد أكثر طبعا أنهم موجودين هناك 
فقط من أجل التصوير وتوثيق عملهم. ومهما يكن من أمر فإن 
التنظيف  ألعمال  المنفذة  بطرابلس  العامة  الخدمات  شركة 
األخيرة  السنوات  االستثنائي  بعملها  لها  بشكل خاص مشهود 
وغياب مبدأ األولوية  بأثر عملهم  إال خيار الجهل  يبقى  لهذا ال  
سؤال  طرح  على  قدرتهم  وعدم  األمر..   عن  المسؤولين  عن 
..أم طريق  بأتربة على جانبيه  أي األمرين أهم: طريق منساب 
مقفل نظيف؟ هذا طبعا في حال كان البد من أحد الخيارين 
..وال طريقة للجمع بين األمرين. أما والحال ليس كذلك… وكل 
بهذه الطريقة فاستبعاد األمر هو مجهود مرهق  يعمل  العالم 
ويقول مادام أن حادثة الحصول في  نفسيا.  قد يسأل سائل 
السريع تلك حدث لي منذ سبعة أشهر..ما الذي ذكرني بها اآلن، 
الجواب أني علقت من يومين مجددا في زحمة مثلها ولنفس 
الفيس  في  النظافة  صفحة شركة  راجعت  ...وعندما  األسباب 
بوك النشطة والمواكبة يوميا لعمل التنظيف الحظت أن كثير 
من التعليقات يتطاير منها الشرر لنفس غضبي، ولهذا كان ال 
يخرجه من نقطة الحدث  وهذا  وأن األمر متكرر  وقفة.  بد من 
إلى دائرة الظاهرة التي تصلح الستخراج الحكم منها.  العارض 
و استخراج مشكلة ليبيا  والتأمل  إال التمعن  واآلن ليس أمامنا 
من هذا المثال كما وعدناكم: ومشكلة ليبيا ليست سوء النية، 
تماهى معي سيدي القارئ في هذا االفتراض الجدلي، ولكنها 
الحقيقة أن كل األنظمة في ليبيا هي أنظمة تقتات على نفسها 
أوعلى كيان الدولة، ال أريد أن أقول أنها سرطانية تسعى بشكل 
قوتها  بكل  تقاتل  حيتان  كأنها  نفسها  لتدمير  حتمي  محموم 
لالنتحار على شط النقيزة، لكن هذه هي النتيجة، و يبدو فعال أن 
كل نظام ليس ناجح هو نظام مدمر لنفسه وهو ما يحول عمل 
شخص مجتهد خير إلى عمل فوضوي وبيه ضرر. وإال كيف تفسر 
الوقت  التي  الضوئية  اإلشارة  يعطلون  المرور  رجال  فيه  نظام 
فيها محسوب ليستبدلوا نظام قائم على راحتهم النفسية حيث 
ال يشعرون بالسعادة إال عندما يمتد طابور السيارات المنتظرة 
مد البصر ثم يطلقونها مثل الجواميس المهاجرة. أو كيف تفهم 
نفسك  تجد  ثم  الوطني  للرقم  متكامل  الكتروني  نظام  وجود 
مطالبا في كل مؤسسة تتبع نفس النظام مطالبا بإحضار ورقة 
بختم  ومختومة  اإللكتروني  الوطني  الرقم  هذا  عليها  “أصلية” 
ملوح فوق مكتب، وأني ليصيبني الدوار وأنا أحاول جبال أوراق 
أساس  ثقة ال  بكل  واستطيع  تذهب،  أين  وإلى  الوطني  الرقم 
األرض ست  على  للفت  ببعضها  ألصقت  لو  أنها  أقول  أن  لها 
مرات. ماذا عن نظام يحارب غالء األسعار بمصادرة بضاعة الباعة 
ويترك معالجة األسباب وراء الغالء ماذا عن نظام مصرفي جاءته 
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مواقيت الصالة في طرابلس هذا األسبوع

فرصة قدرية مؤسفة مع مشكالت السيولة لتفعيل سبل الدفع 
والمقاصة  المصدقة  الشيكات  يعشق  مازال  لكن  االلكتروني 
وشركة الكهرباء التي لتشجع الناس على تركيب عدادات زادت 
السعر. ونظام تعليم يحارب الغش ليس برفع كفاءة المدرسين 
و زيادة التحصيل العلمي ومعالجة األسباب ولكن بجعل عالمة 
نجاح العام الدراسي هي انخفاض نسبة النجاح. كل هذه األعمال 
لم يقم بها الشعب الفاسد “اللي يبي العصا” لكنها صادرة عن 

األنظمة نفسها وهذا ما يجعلنا نقول أنه نظام يدمر نفسه.

وإذا كانت العبثية هي انعدام الغاية فماذا نسمي النظام الذي 
بداية  من  أعرف،  أن  لي  وكيف  الحل؟  ما  غايته؟  ضد  يعمل 
المقال قلت لك أن وظيفة المفكرين هي طرح المشاكل بدون 

تقديم حلول..من أنا ألخالف هذا الناموس
إال هذه  لدي  ما..فليس  إن كنت مصرا على حل  العتيد…لكن 
النصيحة: ابتعد عن السريع وقت التنظيف كما تبتعد عن صالة 

حوشكم وقت تنشيفها.
)المقاالت المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة بل عن رأي كاتبها(
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