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العــــــــــــدد

سياسة

الخارجيـــة  وزارة  باســـم  المتحـــدث  رحّـــب 
المصرّيـــة “أحمد أبوزيد” بتوافق رئيســـي 
مجلســـي النـــواب الليبـــي “عقيلـــة صالح” 
واألعلـــى الدولـــة “خالـــد المشـــري” علـــى 
إحالـــة مشـــروع الوثيقـــة الدســـتورية إلـــى 

المجلســـين إلقرارهـــا.
الخارجيـــة  حســـاب  عبـــر  أبوزيـــد  وأكـــد 
المصريـــة علـــى “فيســـبوك” دعـــم مصـــر 
لخيـــارات الشـــعب الليبـــي، وبمـــا يفضـــي 
وســـيادتها،  إلـــى تحقيـــق اســـتقرار ليبيـــا 
وخـــروج جميع القوات األجنبيـــة والمرتزقة 
والمقاتلين األجانب من أراضيها، بحســـب 
تعبيـــره. وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن مســـار 

اللجنـــة الدســـتورية الليبيـــة المكونـــة مـــن 
المجلســـين، الـــذي انطلقـــت جوالتـــه مـــن 
القاهـــرة فـــي أبريل العام الماضـــي برعاية 
مـــن األمم المتحدة، هو المســـار الرئيســـي 
الليبـــي،  الشـــعب  إرادة  يجســـد  الـــذي 
حســـب قولـــه. وجـــاءت هـــذه التطـــورات، 
فـــي ديســـمبر  المشـــري  أعلـــن  أن  بعـــد 
2022، تعليـــق التواصـــل مع صالح وأعمال 
اللجان المشـــتركة بينهمـــا، إلى حين إلغاء 
قانون إنشـــاء محكمة دستورية في مدينة 
بنغـــازي، بدالً عـــن الدائرة الدســـتورية في 

المحكمـــة العليـــا بالعاصمـــة طرابلـــس.
ورغـــم إعـــان اتفـــاق المجلســـين األخيـــر، 

فـــإن النقـــاط المثيرة للجدل في مشـــروع 
الدســـتور لـــم ُتحســـم بعـــد، ومنها ترشـــح 
العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة؛ 
إذ من المنتظـــر أن ُتعَقد اجتماعات أخرى 

بين النـــواب والدولة لحســـمها.
وكانـــت البعثـــة األممية إلـــى ليبيا قد حّثت 
المجلســـين علـــى إنهاء القضايـــا الخافية، 
إطـــار  ضمـــن  شـــاملة  انتخابـــات  وإجـــراء 

ُمحّدد. زمنـــي 
وأكـــدت الســـفارة األمريكيـــة أن مباحثـــات 
لـــم  القاهـــرة،  فـــي  وصالـــح  المشـــري 
تتـــرك ســـببًا لتأجيـــل تحديـــد تاريـــخ مبكر 

ورئاســـية. برلمانيـــة  النتخابـــات 

مصر ُترّحب بنتائج اجتماع 
صالح واملشري يف القاهرة 

الحجــــز على ممتلكــــــات 
السفـــــارة الليبيــــــــة 

فـــــــي رومـــــــــــا 

قالـت وكالـة نوفـا، إن السـفارة الليبيـة فـي 
ابتدائـي  حكـم  تنفيـذ  عـن  امتنعـت  رومـا 
لمحكمـة رومـا بإعـادة عشـرات الموظفيـن 
سـبب  دون  وظائفهـم  إلـى  المفصوليـن 
المتأخـرات  ودفـع  مبـرر  موضوعـي 

المسـتحقة. والتعويضـات 
وأكـدت الوكالـة اإليطاليـة لألنبـاء، انطـاق 
العقـاري  الرهـن  حبـس  عمليـات  أولـى 
العقاريـة  والمكاتـب  الجاريـة  للحسـابات 

الليبيـة. السـفارة  إلـى  المنسـوبة 
وذكـرت الوكالـة أن الموظفيـن الذيـن كانـوا 
تـم  قـد  إيطالـي،  عقـد  بموجـب  معينيـن 
مبـررة  موضوعيـة  أسـباب  دون  طردهـم 
عمـر  السـابق  البعثـة  رئيـس  قبـل  مـن 
عبـد السـام الترهونـي، الـذي تـم تنحيتـه 
فـي  بالفسـاد  تهمـاً  ويواجـه  منصبـه  مـن 
طرابلـس. وُيواجـه العديـد مـن الموظفيـن 

بعـض  وفـي  ماليـة  صعوبـات  السـابقين 
ألنهـم  اإلخـاء؛  خطـر  يواجهـون  الحـاالت 
يفتقـرون إلـى الدخـل الكافـي بعـد فقـدان 

الوكالـة. بحسـب  عملهـم، 
حكًمـا  أصـدر  قـد  اإليطالـي  القضـاء  وكان 
ابتدائيًّـا فـي يونيـو 2022، عقب رفع دعوى 
وأمـر  الدبلوماسـية،  البعثـة  ضـد  قضائيـة 
بإعـادة الموظفيـن إلـى وظائفهـم، وتصفية 
وعـن  سـابقة  أجـور  عـن  مسـتحقاتهم 
فتـرة  تخللـت  التـي  الشـهرية  المعاشـات 
صـدور الحكـم القضائـي إلـى غايـة إعادتهـم 

إلـى أماكـن عملهـم. 
السـفارة  أن  اإليطاليـة  الوكالـة  واّدعـت 
القضـاء  تجاهلـت حكـم  رومـا  فـي  الليبيـة 
اإليطالـي وقدمـت مؤخـراً اسـتئنافاً، قائلـة 
إلـى قـرار  يسـتند  إن الفصـل مـن العمـل 
الليبيـة ال اختصـاص  الخارجيـة  صـادر عـن 

فيـه.  للبـت  اإليطالـي  للقضـاء 
دبلوماسـي  مصـدر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
إيطاليـا  فـي  الليبيـة  السـفارة  أن  ليبـي 
وجميـع  المضيـف  البلـد  قوانيـن  تحتـرم 
اتفاقيـة  بموجـب  الدبلوماسـية  اإلجـراءات 
فيينـا، موضحًـا أنـه مـن الخطـأ القـول بـأن 
األحـكام  احتـرام  يريـد  ال  الليبـي  الجانـب 

إليطاليـا. القضائيـة 
وأشـار المصـدر إلـى أن هنـاك إجـراءات لهـا 
جـداول زمنيـة وهنـاك حـوار مسـتمر بيـن 
طرابلـس  فـي  الخارجيـة  ووزارة  السـفارة 
بشـأن ذلـك األمـر. كمـا نفـى المصـدر أن 
يكـون الفصـل التـام للموظفيـن المعّينيـن 
عواقـب  لـه  كان  إيطاليـة  عقـود  بموجـب 
الليبيـة،  السـفارة  وظائـف  علـى  وخيمـة 
مـن خـال حرمـان نفسـها مـن الموظفيـن 
التاريخيين دون اسـتبدالهم، بحسـب نوفا.
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كشـــف موقـــع “أفريـــكا أنتلجنس” وجود 
خـــاف بين الواليـــات المتحـــدة األمريكية 
والمملكـــة المتحـــدة حـــول هويـــة الـــذي 
المبعـــوث  نائـــب  منصـــب  سيشـــغل 

األممـــي فـــي ليبيـــا.

إن  االســـتخباراتي،  الموقـــع  وقـــال 
واشـــنطن تدفع باتجاه حصول مرشـــحها 
“كينيـــث غلـــوك” علـــى المنصـــب، بينما 
لدبلوماســـيتها  المنصـــب  لنـــدن  تريـــد 

أدامســـون”. “جـــوان 

ســـفيرة   منصـــب  أدامســـون  وشـــغلت 
مـــن  باماكـــو  فـــي  المتحـــدة  المملكـــة 
ســـنة 2014 إلـــى 2016، ومنصـــب نائـــب 
رئيس بعثـــة االتحاد األوروبـــي لدى األمم 
المتحـــدة فـــي نيويورك، فـــي حين تعمل 
حاليـــاً مع بعثة األمـــم المتحدة في مالي، 

حســـب “أفريـــكا أنتلجنـــس”.

ووفًقـــا للموقـــع أيًضـــا، شـــغل “كينيـــث 
غلـــوك” منصـــب المركز الثانـــي في بعثة 
المتعـــددة  المتكاملـــة  المتحـــدة  األمـــم 
األبعـــاد لتحقيق االســـتقرار في جمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى منـــذ عـــام 2017 إلـــى 

غايـــة عـــام 2019.

األمـــم  بعثـــة  فـــي  غلـــوك  عمـــل  كمـــا 
المتحـــدة للدعـــم فـــي اليمـــن، وعمل مع 
منظمـــة أطبـــاء بـــا حـــدود لفتـــرة طويلة 

والســـودان. الصومـــال  فـــي 

الـــذي  زينينغـــا”  “رايزيـــدون  أّن  ُيذكـــر 
يشـــغل منصـــب نائب رئيـــس بعثة األمم 
ســـُيغادر  ليبيـــا،  فـــي  للدعـــم  المتحـــدة 

منصبـــه خـــال شـــهر ينايـــر الجـــاري.

بريطانيـــا بـــن  خـــاف 
وأمريـــكا حول نائـــب باتيلي

إســـطنبول،  بمدينـــة  الليبيـــة  العامـــة  القنصليـــة  حـــّذرت 
المواطنيـــن الليبييـــن القادميـــن إلـــى تركيـــا مـــن اصطحـــاب 
أكثـــر مـــن جهاز محمـــول واحد جديـــد، حتى ال يتم تســـجيل 

قضيـــة تهريـــب ضدهـــم.

وقالـــت القنصليـــة فـــي بيـــان نشـــرته عبـــر صفحتهـــا علـــى 
المواطنيـــن  ضبـــط  حـــاالت  لتكـــرار  “نظـــرًا  “فيســـبوك”، 
الليبييـــن القادميـــن إلـــى تركيـــا وبحوزتهـــم أكثـــر مـــن جهـــاز 
هاتف محمول، ســـيتم حجز الهواتف ومصادرتها وتســـجيل 

قضيـــة تهريـــب ضدهـــم”.

وأهابـــت القنصليـــة بالمواطنيـــن القادميـــن إلـــى تركيا بعدم 
إحضـــار أكثـــر من جهـــاز هاتف محمـــول واحد.

كمـــا دعـــت القنصلية المواطنيـــن الليبيين إلـــى االلتزام حتى 
ال تتـــم مصادرة الهواتف وإحالتهـــم إلى المحكمة االقتصادية 

بتهمـــة التهريـــب والحكم عليهم بغرامـــة مالية والترحيل.

القنصلية الليبية بإسطنبول تحذر 
املواطنن من اصطحاب أكثر من هاتف  نـــّددت وزارة الخارجيـــة في حكومـــة الوحدة الوطنيـــة، حادثة 

اقتحـــام وزيـــر األمـــن القومي باالحتـــال اإلســـرائيلي “إيتمار 
بن غفيـــر” المســـجد األقصى.

وقالـــت الخارجيـــة في بيـــان لهـــا، أن تكرار اقتحام المســـجد 
ماييـــن  اتجـــاه  االســـتفزاز  مـــن  حالـــة  يشـــكل  األقصـــى 
المســـلمين، مشـــيرة إلى أنه يعتبر انتهاكاً للقرارات الدولية.

ودعـــت الخارجيـــة المجتمـــع الدولـــي لتحمـــل مســـؤولياته 
ووضـــع حد لهـــذه االنتهـــاكات التي تغذي الصـــراع والتطرف 

وتســـبب فـــي حالـــة عـــدم اســـتقرار بالمنطقة.

كمـــا جـــّددت وزارة الخارجيـــة موقف دولة ليبيـــا الثابت اتجاه 
عدالـــة القضية الفلســـطينية، وفـــق نص البيان.

وكان وزيـــر األمـــن القومـــي لاحتـــال اإلســـرائيلي اليمينـــي 
المتطـــرف “إيتمـــار بـــن غفيـــر” اقتحـــم المســـجد األقصـــى، 
بعد ســـاعات مـــن توليـــه منصبه ضمـــن الحكومـــة الجديدة، 
التـــي تعـــد األكثـــر يمينيـــة فـــي تاريخ االحتـــال اإلســـرائيلي.

الخارجيـــة ُتنــدد باقتحـــام األقصى
 وتدعــو لوقــف اعتـداءات االحتـال
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أعلـــن مكتب النائـــب العام الســـبت 7 
ينايـــر 2023، اســـترداد 25 مليونًا و275 
ألًفـــا و659 دينـــارًا فـــي قضيـــة كســـب 
غيـــر مشـــروع ُوجَِّهت االتهامـــات فيها 
الجمـــارك  بحـــرس  منســـوبين  إلـــى 
العامليـــن فـــي مركـــز جمـــرك مينـــاء 

مصراتـــة البحـــري.
بعـــض  العامـــة  النيابـــة  واتهمـــت 
منســـوبي حـــرس الجمـــارك العاملين 
بمركـــز جمرك مينـــاء مصراتة البحري؛ 
بالتآمـــر مـــع آخرين علـــى ارتكاب فعل 
ثـــم  الجمركيـــة،  الضمانـــات  اختـــاس 
تحويـــات  بإجـــراء  مصدرهـــا  تمويـــه 
مالية إلى حســـابات أشخاص أسهموا 
فـــي الجريمـــة، وفـــق بيـــان صـــادر عن 

مكتـــب النائـــب العـــام.
النيابـــة  تحديـــد  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
العامـــة هويـــة كل مـــن ســـاهم فـــي 
عـــن  تكشـــف  أن  دون  الجريمـــة، 
أســـمائهم، فضـــًا عـــن تحديـــد وجهـــة 
واتخاذهـــا  ســـلًفا  المذكـــور  المبلـــغ 

اســـتردادها. إجـــراءات 
وقبل ذلك بيوم، أمـــرت النيابة العامة 
احتياطيًـــا،  ضبـــاط  خمســـة  بحبـــس 
بتهمـــة اختـــاس 25 مليـــون دينار من 
حســـاب الضمانـــات الجمركيـــة العائد 
مصراتـــة  مينـــاء  جمـــرك  مركـــز  إلـــى 

البحـــري.
واتضح باســـتجواب الضباط الخمسة، 
تآمرهم مع آخرين لتســـهيل حصولهم 
علـــى منافـــع ماديـــة غيـــر مشـــروعة، 
وتعمدهم تزوير مســـتندات رســـمية، 

لغـــرض تحقيق نفـــع للغير.
النيابـــة  اتخـــاذ  إلـــى  البيـــان  ولفـــت 
إجـــراءات احتياطيـــة أخـــرى، وضمـــان 
المبلـــغ  ورد  الجنـــاة،  بقيـــة  ماحقـــة 
المالـــي محـــل الجريمة، مـــا ترتب عنه 
اســـتعادة ســـبعة ماييـــن دينـــار مـــن 

المبلـــغ. قيمـــة  مجمـــل 

مليـــون   25 اســـرداد 
كســـب  قضية  يف  دينـــار 
بمصراتة مشـــروع  غـــر 

أعلنـــت اللجنـــة المركزيـــة النتخابـــات المجالـــس المحليـــة أن قـــوة عســـكرية أوقفـــت 
العمليـــة االنتخابيـــة فـــي بلديـــة زلـــة الســـبت 7 ينايـــر 2023.

وأضافـــت اللجنة خـــال مؤتمر صحفي أن اللجنة حضرت لهذه االنتخابات منذ أشـــهر، 
لكنّهـــا تفاجـــأت بقـــوة عســـكرية ُتوقـــف هـــذه االنتخابـــات، مؤكـــدة أن وزارتـــْي الحكـــم 
المحلـــي والداخليـــة بدأتا التحقيق بالخصوص لمعرفـــة الجهة التي أوقفت االنتخابات.

وفـــي انتخابـــات بلدية الخمس التي جرت في اليوم نفســـه، وصلت نســـبة المشـــاركة 
إلى 72 %، حســـبما أعلنـــت اللجنة المركزية النتخابـــات المجالس المحلية.

وقالـــت اللجنة المركزيـــة النتخابات المجلس المحلية، إن هذه المشـــاركة تعد ممتازة 
بالنظـــر إلـــى أرقام المشـــاركة فـــي انتخابـــات البلديات األخـــرى، مؤكدة عدم تســـجيل 
أي خروقـــات خـــال اليوم االنتخابـــي، إذ أغلقت اللجان أبوابها فـــي الوقت الُمحّدد عند 

الســـاعة السادســـة مســـاًء، بعد تسع ساعات من اســـتقبال الناخبين.

وكانـــت اللجنـــة قـــد دعـــت الناخبيـــن إلى التحلـــي بالمســـؤولية والتعاون مـــع موظفي 
مراكـــز االقتراع؛ إلنجـــاح االنتخابات وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلســـهم البلدي 

بعيـــًدا عـــن الجهوية وتغليـــب المصلحة العامة.

قوة عسكرية توقف 
انتخابات زلـــــة.. 

و%72 نسبة املشاركة 
فــــــي الخمــــــس

قـــام رئيـــس األركان العاّمـــة للجيـــش الفريق أول ركـــن “محمد الحـــداد” الخميس 5 
ينايـــر 2023، بزيـــارة إلـــى معســـكر اللّـــواء 444 قتال في مدينـــة بني وليـــد، رفقة آمر 
منطقـــة طرابلـــس العســـكرية، ورئيـــس هيئـــة العملّيـــات العســـكرية، ومدير مكتب 

وزيـــر الدفـــاع وعـــدد من مديـــري اإلدارات العســـكرية برئاســـة األركان العامة.

والتقـــى الحـــداد خـــال الزيـــارة بالكتيبـــة الثالثـــة المكلّفـــة بتأميـــن وحمايـــة المدينـــة، 
ومحاربـــة التهريب بأشـــكاله المختلفـــة والجريمة، وفرض األمن ودعـــم مديرية األمن 

واألجهـــزة والوحدات العســـكرية واألمنيـــة بالمدينة.

وأشـــاد الحـــداد بجهود منتســـبي الكتيبـــة المتواصلة لفـــرض األمن واألمـــان بالمدينة 
والمناطـــق المجـــاورة لهـــا، وحّثهـــم علـــى بـــذل المزيد مـــن العمل والعطـــاء والضرب 

بيـــٍد من حديـــد لـــكل الخارجين عـــن القانون.

الحــــداد يتفقد معسكــر اللواء 444 قتــــال يف بنـي وليــد
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التقـــى رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية “عبـــد الحميد 
الدبيبـــة” الخميـــس 5 يناير 2023، مع وزير المواصات 
تنفيـــذ  جهـــاز  رئيـــس  بحضـــور  الشـــهوبي”  “محمـــد 
مشـــروعات المواصـــات، ورئيـــس مصلحـــة الطيـــران 
المدنـــي. وذكر المكتب اإلعامـــي لرئيس الحكومة، أن 
اللقـــاء تركز حول انطاق مشـــروع إنشـــاء صالة جديدة 
بمطـــار طرابلس العالمي، ومتابعـــة القضايا المتعلقة 

بمصلحـــة الطيـــران المدني.

يشـــار إلـــى أنـــه تـــم توقيـــع عقـــد إنشـــاء محطـــة ركاب 
جديـــدة بمطـــار طرابلـــس العالمـــي ســـنة 2017، بيـــن 
إيطاليـــة،  شـــركات  ومجموعـــة  المواصـــات  وزارة 
بمســـاحة 21000 متـــر مربـــع، وبقدرة اســـتيعابية تقدر 

بــــ 4.5 مليـــون مســـافر ســـنويًّا.

إنشـــاء صالة الدبيبة يتابع مشـــروع 
أعلنـــت وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي وصـــول جثمـــان المواطـــن  جديـــدة بمطـــار طرابلـــس العاملـــي

“عبدالمنعـــم المصـــري” الـــذي وافتـــه المنّيـــة بدولة كوريـــا الجنوبية إلى 
مطـــار معيتيقـــة، فجر الســـبت 7 ينايـــر 2023 على متن طائـــرة الخطوط 

الليبية.

وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا، أن عـــودة جثمـــان “المصـــري” إلـــى 
أرض الوطـــن جـــاء بفضل الجهـــود المبذولة من إدارة الشـــؤون القنصلية 
والجهـــات  الســـلطات  مـــع  الجنوبيـــة  كوريـــا  لـــدى  الليبيـــة  والســـفارة 
المختصـــة الكوريـــة؛ مـــن أجل إتمـــام اإلجراءات وتســـهيل عمليـــة اإلفراج 

ونقـــل الجثمـــان فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن إلـــى ليبيا. 

وأكـــدت وزارة الخارجيـــة أن الســـفارة الليبية في ســـيول تتابـــع عن كتب 
مـــع الجهـــات النيابية المختصة؛ التخـــاذ كافة اإلجـــراءات والتدابير الازمة 
واســـتكمال التحقيقـــات فـــي مابســـات الوفاة، مشـــيرة إلـــى أن التقرير 

النهائـــي لتحقيقـــات النيابة الكورية ســـتصدر خال شـــهر.

الخارجية ُتعيد جثمان 
مواطن تـــويف فـــــي 
كوريـــــــا الجنوبيـــة 

قـــررت النيابـــة العامة حبـــس مدير فرع مصـــرف الجمهورية في منطقة 
بئر األشـــهب، ومســـاعده ومســـؤول إدارة المراجعة، احتياطيًّا بعد توجيه 

تهم فســـاد لهم.
ل وكيل النيابة  وحســـب بيان للنائب العام الخميـــس 5 يناير 2023، توصَّ
بنيابـــة مكافحة الفســـاد، في نطـــاق دائرة محكمة اســـتئناف طبرق، إلى 

تـــورط المتهمين فـــي تحقيق منافع مادية غير مشـــروعة داخل الفرع.
وكشـــفت التحقيقـــات أن المســـؤولين الثاثـــة خططـــوا لخصـــم ســـتة 
ماييـــن و350 ألـــف دينـــار ترتيبًا على قبـــول صكوك مصرفيـــة ال تقابلها 
أرصـــدة تماثـــل قيمتهـــا فـــي حســـابات أقربـــاء لمديـــر الفـــرع، وتحصيـــل 
مبلـــغ بعملـــة أجنبية يعادل ســـتة ماييـــن و525 ألف دينار؛ باســـتعمال 
بطاقـــات الخصـــم المباشـــر “فيـــزا”، دون إيـــداع القيـــم الماليـــة المقابلة 

. لها
كمـــا أفضـــت التحقيقـــات إلـــى إجـــراء المتهميـــن الثاثة تحويـــات مالية 
ـــدوا تمويه مصدرهـــا بإجراء  بلغـــت مليونيـــن و245 ألـــف دينـــار، ثـــم تعمَّ
تحويـــات داخليـــة إلـــى حســـابات أشـــخاص أســـهموا فـــي “المشـــروع 
اإلجرامـــي”، بعلمهم أن مصدر األموال غير مشـــروع؛ فتســـبَّبوا بفعلهم 
فـــي إلحـــاق ضـــرر بالمـــال العـــام، وفًقا لمـــا ورد في بيـــان النائـــب العام.

حبس مسؤولن بفرع مصرف 
الجمهورية يف بئر األشهب

أتلـــف مركـــز جمـــرك مينـــاء مصراتـــة شـــحنة تعد هي 
األكبـــر فـــي تاريـــخ المينـــاء تحـــوي مـــواد مخـــدرة تقدر 
بحوالـــي 8 ماييـــن و200 ألـــف قـــرص مخـــدر، إضافـــة 

إلـــى قرابـــة 15 ألـــف قطعة حشـــيش. 
وكانـــت الشـــحنة التـــي تم ضبطهـــا من جُمـــرك الميناء 
فـــي نهايـــة أكتوبـــر مـــن العـــام المنصـــرم 2022، قـــد 
قدمـــت مـــن ســـيراليون عبر مالطـــا، وفق مـــا أوضحته 

مصلحـــة الجمـــارك فـــي بيـــان لها.
واســـتغرقت عملية إتاف الشـــحنة نحو أربع ســـاعات، 
وذلـــك فـــي موقع محـــدد خصيًصا لهذا الغـــرض، وفق 

المصلحة. بيان 
وحســـب البيـــان، فقـــد أشـــرف علـــى عمليـــة اإلتـــاف 
القـــوة  مـــن  بتأميـــن  مصراتـــة،  شـــرق  نيابـــة  أعضـــاء 
القضائـــي. األمـــن  عمليـــات  إدارة  وفـــرع  المشـــتركة 

جمرك ميناء مصراتة ُيتلف شـــحنة 
من املخدرات هـــي األكرب يف تاريخه
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كشـــفت شـــركة رأس النـــوف إلنتـــاج وتصنيع النفـــط والغاز عن 
كميـــات إنتاج مصنـــع البولـــي إيثيلين خال العـــام 2022، الفتة 
إلـــى أن إجمالـــي اإلنتـــاج الُمباع فـــي العام الماضي بلـــغ 14 ألًفا 

و49 طنًـــا، بعـــد أن كان 11 ألًفـــا و490 طنًـــا في 2021.

ووصـــل اإلنتـــاج إلـــى 16 ألًفا و68 طنًـــا في العـــام 2020، وألفين 
و651 طنًـــا فـــي 2019، حســـب إحصاءات الشـــركة التي نشـــرتها 

الســـبت 7 يناير 2023.

وبلـــغ إنتـــاج البولـــي إيثيليـــن مـــن نـــوع HDB-5101 خـــال عـــام 
2022، 10 آالف و720 طنًـــا، أما إنتـــاج الـHDF-5116 فبلغ 39 ألًفا 

و220 طنًـــا، والبولـــي المعـــاد تصنيعـــه 109 آالف طن.

ووصـــل عـــدد المصانـــع والشـــركات المحليـــة المســـجلة لـــدى 
مكتب التســـويق بالشـــركة إلـــى 150، أما المصانـــع التي قامت 

بالشـــراء فهـــي 65 مصنًعا.

ويعـــّد منتـــج النوفيـــن HDB-101 بولي إيثيليـــن مرتفع ذو وزن 
جزيئـــي مرتفـــع بطريقـــة التشـــكيل بالنفـــخ وهـــو يجمـــع بيـــن 
الخواص الميكانيكية والمتانة الجيدة ومقاوم جيد للتشـــققات.

أمـــا النوفيـــن HDF-5116 فهو بولـــي إيثيلين مرتفـــع الكثافة ذو 
وزن جزيئـــي مرتفع مصمـــم لتحويله إلى أشـــرطة رقيقة تتميز 
بخـــواص ميكانيكيـــة عاليـــة، وتمتـــاز بالمتانـــة وقـــوة شـــد عالية 

مقاومـــة جيدة للتشـــققات بســـبب الظـــروف البيئية.

وُيســـتخدم النوعـــان في إنتاج القنينات الكبيـــرة وبراميل المواد 
الكيماويـــة ويمكـــن اســـتعمالهما فـــي تصنيـــع األنابيـــب مثـــل 
أنابيـــب توصيـــل الميـــاه وأنابيـــب الـــري، وكذلـــك فـــي األغراض 
العامـــة مثـــل األكيـــاس وأشـــرطة التبطيـــن وأشـــرطة األغـــراض 
الزراعيـــة، كمـــا يمكـــن اســـتعمالهما في حفـــظ وتعبئـــة األغذية 

عنـــد درجـــة حـــرارة الغرفة.

رأس النوف تكشف 
حصيلة إنتاجها من البولي 

إيثيلن يف 2022

أعلنت شـــركة أكاكوس للعمليات النفطية الجمعة 6 يناير 2023، اســـتعادة 
بئـــر نفطية بحقل الشـــرارة كان يعاني من تضرر كامـــل للطبقات مما أدى 

إلـــى توقفه عن اإلنتـــاج منذ عام 1996.

وأوضحـــت الشـــركة فـــي بيـــان لهـــا، أن الكـــوادر الوطنيـــة بـــإدارة التخطيـــط 
 B-18 والتطويـــر وإدارة الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار نجحـــت فـــي اســـتعادة البئـــر
باالمتيـــاز 115 بحقـــل الشـــرارة ووضعها على خط اإلنتـــاج ليرتفع احتياطات 

الخـــام المؤكدة للشـــركة.

وأكد البيان أن العملية جرت بدعم مباشـــر من إدارة حقل الشـــرارة وقســـم 
المضخـــات الغاطســـة، وبتنفيـــذ ائتـــاف شـــركة “ابتكو وبيتكـــس” وتوفير 
الدعـــم الكامـــل مـــن الحفـــارة “NWD-24” ونجحـــت فـــي اســـتعادة البئـــر 

ووضعهـــا علـــى اإلنتاج.

وأشـــارت شـــركة أكاكـــوس إلـــى أن هـــذه العمليـــة جـــاءت بعد إجراء دراســـة 
كاملـــة تتمثـــل فـــي معرفـــة الســـبب وراء تضـــرر هـــذه الطبقـــات، واختيـــار 
الحمـــض والمذيبـــات المناســـبة التي تتماشـــى مـــع الطبقـــات دون إحداث 

أي أضـــرار جانبية.

تواصـــــل أعمــال العمــــرة الجسيـــــمة للوحـــدة 
الغازيــــــة األولــــى بمحطـــــة كهربـــاء الخمــس
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قـــال وزيـــر النفـــط بحكومـــة الوحـــدة الوطنية “محمد عـــون” إن 
ليبيـــا تعـــول علـــى التقنيـــة األمريكيـــة لإلســـراع في استكشـــاف 
مناطـــق نفطية جديدة للمســـاهمة في تلبية احتياجات الســـوق 

الدولية.

جـــاء ذلـــك خـــال اجتمـــاع فـــي مقـــر وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة 
بواشـــنطن، مـــع كل من نائب مســـاعد وزيـــر الخارجية األمريكي 

“جوشـــو هـــرس” ومســـؤول شـــمال إفريقيـــا بمجلـــس األمـــن 
القومـــي األمريكـــي “جرمـــي برنـــدت” ومســـؤول الملـــف الليبي 

بمكتـــب الشـــرق األدنـــى “باتـــرك بول”.

وخـــال االجتمـــاع الـــذي جرى الجمعـــة 6 ينايـــر 2023، قّدم عون 
نبـــذة عـــن اإلمكانـــات الكبيـــرة الموجـــودة فـــي ليبيا  مـــن الثروات 

النفطيـــة، وفـــق بيان لـــوزارة النفط.

كمـــا أعطـــى الوزيـــر نبـــذة عـــن رؤيـــة الـــوزارة لمســـتقبل القطاع 
وأن يكـــون مبـــدأ الشـــفافية والحوكمة أســـاس نشـــاطها وطرق 
تطويـــر واســـتغال العائدات النفطيـــة لتطوير الدولـــة واالنتقال 

للطاقـــات البديلة.

وأكـــد عـــون أهميـــة أن تلعـــب التقنيـــة والخبـــرة األمريكيـــة دوراً 
لإلســـراع في استكشـــاف المناطق التي لم ُتستكشـــف وتطوير 
الحقـــول النفطيـــة واســـتغال االحتياطـــي مـــن النفـــط والغـــاز 
الصخـــري الـــذي يمكنه المســـاهمة في تلبية احتياجات الســـوق 

الدولية.

مـــن جانبهـــم أكد المســـؤولون األمريكيـــون الدعـــم الكامل لرؤية 
الـــوزارة الليبيـــة لتكريـــس مبدأ الشـــفافية ومحاولة دعم الســـوق 

العالمـــي مـــن النفط والغاز مـــن ليبيا.

كمـــا قالـــوا إن اإلدارة األمريكية ال تمانع فـــي تقديم العون الفني 
والعملـــي مـــن خـــال شـــركاتها والقنـــوات ذات االختصـــاص في 

مجـــال النفط والغاز، بحســـب بيـــان وزارة النفط.

استعـــدادها  ُتبــــــدي  واشنطـــــــــن 
لدعـــم مجــــــال النفــــط يف لـــــيبيا

أعلنــت الشــركة العامــة للكهربــاء تواصــل أعمــال العمــرة 
كهربــاء  بمحطــة  األولــى  الغازيــة  للوحــدة  الجســيمة 

الخمــس.

وذكــرت الشــركة عبــر صفحتهــا علــى “فيســبوك” الجمعــة 
6 ينايــر 2023، أنــه تــم فــك عمــود المولــد الخــاص بالوحــدة 
بجهــود فنيــي ومهندســي إدارة المحطــة بمســاعدة خبــراء 
مــن شــركة “GE” األمريكيــة، والتــي ســيتم الدخــول بهــا 
علــى الشــبكة العامــة حســب الجــدول الزمنــي المحــدد 

وذلــك بعــد االنتهــاء مــن أعمــال العمــرة الجســيمة.

وأشــارت الشــركة إلــى أن ذلــك يأتــي فــي إطــار الجهــود 
بهــا الشــركة لدعــم  المتواصلــة والمســتمرة التــي تقــوم 
الشــبكة الكهربائيــة، واالســتفادة مــن القــدرات التوليديــة 

الكاملــة لهــذه المحطــة.

تواصــل أعمــال العمــرة الجســيمة للوحــدة 
ــاء الخمــس ــة األوىل بمحطــة كهرب الغازي

الوحــدة  حكومــة  فــي  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  دعــت 
الوطنيــة جميــع المورديــن إلــى وقــف اســتيراد الحيوانــات 

الحيــة واللحــوم المجمــدة مــن الهنــد وفرنســا.

جــاء ذلــك فــي تنبيــه صــادر الخميــس 5 ينايــر 2023، حيــث 
أرجــع اتخــاذ القــرار إلــى “أســباب شــرعية وصحيــة وفنيــة”، 

حســب مــا جــاء علــى صفحــة الــوزارة علــى “فيســبوك”.

االقتصــاد  وزارة  بحثــث   ،2022 ديســمبر  أواخــر  وفــي 
والتجــارة مــع نظيرتهــا التونســية العاقــات الثنائيــة بيــن 

العاقــة. ذات  المجــاالت  مختلــف  فــي  البلديــن، 

الحيوانــات  ُتوقــف اســتراد  االقتصــاد 
واللحــوم املجمــدة مــن الهنــد وفرنســا
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كشــفت منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة “يونيســف” أن ليبيــا 
الدولــة الوحيــدة فــي الشــرق األوســط التــي لديهــا منحــة أطفــال، 

وقــد قطعــت أشــواًطا كبيــرة لتنفيذهــا بشــكل شــبه كامــل.
ورصــد تقريــر للمنظمــة األمميــة، صــدر الخميــس 5 ينايــر 2023، 
أهــم تطــورات الحمايــة االجتماعيــة ألطفــال ليبيــا، حيــث ظلــت 

مســتويات االلتحــاق بالمــدارس مرتفعــة.
ــى مراجعــة شــاملة للنظــر فــي دمــج  ــر إل ومــع ذلــك، دعــا التقري
األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي نظــام التعليــم الرســمي، إلــى جانــب 
دمــج األطفــال المتنقليــن فــي نظــام التدريــس، وتطويــر مســار 
وتطويــر سياســة  تعليمــي ســريع لألطفــال خــارج المدرســة، 

تدريــب المعلميــن قبــل وخــال الخدمــة.
وفــي مجــال الصحــة و التغذيــة، ارتفــع معــدل الُهــزال والتقــّزم 
لألطفــال دون ســن الخامســة، مقابــل انخفــاض معــدل وفيــات 
األطفــال دون ســن الخامســة مــن 20 حالــة فــي األلــف إلــى 11 

ــر. ــة، وذلــك خــال آخــر 11 ســنة، حســب التقري حال
تفاقــم  فــي  المنــاخ  تغّيــر  تســبب  مــن  “يونيســف”  وحــّذرت 
ضعــف األطفــال، إذ ال تــزال ليبيــا ســادس دولــة تعانــي مــن نــدرة 
الميــاه فــي العالــم، بينمــا يضمــن النهــر الصناعــي إمــداًدا مســتمرًّا 

بالميــاه.

“يونيسف”: ليبيا الوحيدة التي 
تصرف منحة أطفال يف املنطقة

بحــث نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الصحــة المكلــف 
“رمضــان أبــو جنــاح” مــع مديــر مستشــفى الحــوادث فــي 
ســبها “يامــن حمــودة”، ســبل تحســين الخدمــات الطبيــة 

التــي يقّدمهــا المستشــفى.

الــذي جــرى  اللقــاء  واســتعرض مديــر المستشــفى خــال 
الخميــس 5 ينايــر 2023، ســير عمــل األقســام والوحــدات بعــد 
دخــول المستشــفى الخدمــة وتقديــم الخدمــات الطبيــة علــى 

مــدى الـــ 24 ســاعة قبــل أيــام.

مــن جانبــه، أكّــد أبوجنــاح حــرص وزارة الصحــة علــى تلبيــة 
المتخصصــة  الطبيــة  والمراكــز  المستشــفيات  احتياجــات 
بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة؛ دعًمــا منهــا لتوطيــن 
العــاج بالداخــل، وشــّدد علــى ضــرورة تكثيــف الجهــود مــن 

أجــل تقديــم خدمــات طبيــة الئقــة للمواطنيــن.

أبوجناح يبحث تحسن الخدمات
الطبية بمستشفى الحوادث يف سبها

شــاركت وزيــرة الثقافــة والتنميــة المعرفيــة “مبروكــة توغــي” 
فــي  الثقافــة  عاصمــة  )نواكشــوط  فعاليــات  انطــاق  فــي 
العالــم اإلســامي لعــام 2023( بموريتانيــا الجمعــة 6 ينايــر 
2023، بحضــور الرئيــس الموريتانــي “محمــد ولــد الغزوانــي”. 

برنامــج منظمــة العالــم  إطــار  وتأتــي هــذه الفعاليــات فــي 
اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو(، لاحتفــاء 

بعواصــم الثقافــة فــي العالــم اإلســامي.

وعقــب الحفــل، زار الرئيــس الموريتانــي وبصحبتــه المديــر 
وزيــر  فيهــم  بمــن  المســؤولين  وكبــار  لإليسيســكو  العــام 
الثقافــة والتنميــة المعرفيــة الليبيــة، المعــارض المقامــة فــي 

إطــار االحتفاليــة، والتــي تبــرز التــراث الموريتانــي.

ليبيا تشارك يف فعاليات 
“نواكشوط عاصمة الثقافة اإلسامية”

األردنيــة،  الخاصــة  المستشــفيات  جمعيــة  رئيــس  قــال 
“فــوزي الحمــوري”، “إن مســتحقات بــاده لــدى الحكومــة 
إلــى أن الجانــب  بـــ150 مليــون دوالر”، الفتــاً  الليبيــة تقــدر 

الليبــي لــم يلتــزم باتفاقــات الدفــع.
وأشــار “الحمــوري” فــي حديثــه لجريــدة “األنبــاط” األردنيــة، 
إلــى أن هــذه المســتحقات التــي يفتــرض أن تذهــب لصالــح 

المستشــفيات األردنيــة ال تــزال معلّقــة.
وتتواصــل أزمــة الديــون األردنيــة التــي يتوجــب علــى الدولــة 
الليبيــة دفعهــا منــذ نحــو 10 ســنوات، وذلــك لصالــح أكثــر 
مــن 140 مؤسســة طبيــة وســياحية أردنيــة، باإلضافــة إلــى 

مطاعــم ومكاتــب ســياحة وســفر.
يذكــر أن أغلــب المرضــى الليبييــن، خصوًصــا مرضــى األورام 
ُيعالجــون فــي األردن، ال ســيما “مركــز الحســين للســرطان” 

إلــى جانــب تركيــا وتونــس ومصــر.

150 مليون دوالر ديون 
عاج مرضى ليبيا يف األردن
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صــدر للكاتــب المســرحي “البوصيــري عبــدهللا” الجــزء الثانــي مــن كتابــه )مــن وحــي 
األســاطير( الواقــع فــي 280 صفحــة شــامًا ثــاث مســرحيات وهــي )تحــوالت(، 

و)آلهــة العــرب(، و)أوريســت(.
الكتــاب  مقدمــة  فــي  البوصيــري  يذكــر  كمــا   - )تحــوالت(  مســرحية  وتعنــى 
-باالنعطافــات الفكريــة والمصيريــة ال الوجوديــة، وهــي تطمــح إلــى معالجــة مســألة 

والتخييــر( عنــد اإلنســان. )التســيير 
)آلهــة العــرب( المتحصلــة علــى المركــز الثانــي فــي مســابقة  وتطــل مســرحية 
التأليــف المســرحي لفئــة الكبــار الــذي نظمتــه الهيئــة العربيــة للمســرح عــام 2016 

علــى “شــذرات األوليــن وســير المحدثيــن” وفــق مــا ُذيِّــل فــي عنوانهــا.
وُتعالــج المســرحية أســئلة الحاضــر علــى وقــع أحــداث الماضــي البعيــد كالطوفــان 
وغيرهــا، فيمــا تبحــر عوالــم مســرحية )أوريســت( إلــى زمــن مــا بعــد حــرب طــروادة 

بعشــرين عاًمــا.

البوصري عبداهلل ُيصِدر الجزء الثاني من وحي األساطر

أطلقـــت شـــركة “بـــاك فيـــو” الصينيـــة 
جهـــاز الحاســـوب اللوحي “أوســـكال باد 
Oscal Pad 10( ”10( الجديـــد والـــذي 
تـــروج لـــه الشـــركة مـــن خـــال شـــهادة 
“Widevine L1” لتشـــغيل محتويـــات 

البـــث دون قيـــود فـــي دقـــة الوضـــوح.

بشـــهادة  الجديـــد  اإلصـــدار  ويمتـــاز 
“Widevine L1” لتشـــغيل محتويـــات 
دعـــم  مـــع  الوضـــوح،  فائقـــة  الميديـــا 
بمعالـــج  و   ”SIM“ بطاقتـــي  تشـــغيل 
النـــوى،  ثمانـــي   ”Unisoc T606“
وببطاريـــة ســـعة “6580” مللـــي أمبير/
ســـاعة، وتدعـــم وحـــدة “GNSS” العديد 
 ”GPS“ مـــن أنظمة تحديد المواقع مثل
.”Galileo”و  ”Beidouو  Glonass”و

االتصـــاالت  تقنيـــة  الجهـــاز  يدعـــم  كمـــا 
الهاتفيـــة الجوالـــة “LTE”، والتي تســـمح 
وعنـــد   ،”SIM“ بطاقتـــي  بتشـــغيل 
يمكـــن  فإنـــه  منهـــا  واحـــدة  اســـتعمال 
توســـيع الذاكـــرة الداخليـــة، التـــي تبلـــغ 
ســـعتها “128” غيغابايـــت، عـــن طريق 
الخارجيـــة. الذاكـــرة  بطاقـــة  اســـتعمال 

للحاســـوب  الصينيـــة  الشـــركة  وتـــروج 
تجهيـــزه  خـــال  مـــن  الجديـــد  اللوحـــي 
بكاميرا رئيسية سعة “13”ميغابكسل، 
وكاميـــرا أمامية بدقة “8” ميغابكســـل، 
التشـــغيل  نظـــام  علـــى  االعتمـــاد  مـــع 
إلـــى  يســـتند  الـــذي   ،Doke OS_P 3.0
والـــذي   ،”12“ أندرويـــد  غوغـــل  نظـــام 
يدعم وضع الحاســـوب عـــن طريق لوحة 

مفاتيـــح و فـــأرة.

“بـــــــاك فيــــــــو” 
تطلـــــق جهازهـــا اللوحي 

أوسكــــــال بــــاد 10

مــن  مزيــًدا  “إن هنــاك   ، مانتوفانــي”  “ألبرتــو  اإليطالــي،  الوبائيــات  عالــم  قــال 
19، غيــر التــي تمكنــت اللقاحــات مــن  المتحــّورات األكثــر عــدوى لوبــاء كوفيــد 

إيقافهــا”.
وأوضــح مانتوفانــي وهــو أحــد أبــرز العلمــاء اإليطالييــن فــي المجــال الطبــي “أن 
التقديــرات الوبائيــة المســتقلة فــي الصيــن مقلــق واألرقــام غيــر دقيقــة”، و “أن 
المجتمــع العلمــي بأســره، يــرى علــى ســبيل المثــال أن بيانــات الوفيــات التــي يتــم 

نشــرها ليســت موثوقــة”.
وأشــار المتحــدث فــي مقابلــة مــع صحيفــة )ال ريبوبليــكا( اإليطاليــة إلــى أن “أكبــر 
ــد مــا إذا كان  ــا تحدي ــدة، فــا يمكــن ألحــد من المخــاوف ترتبــط بالمتحــّورات الجدي
ســيظهر مزيــداً منهــا أكثــر عدوانيــة”، وأردف ،“علينــا القلــق ممــا يتــم تداولــه فــي 
الصيــن، لكنــي أود أن أؤكــد أن األمــر نفســه ينطبــق علــى إفريقيــا، التــي ال يــدور 

الحديــث عنهــا اآلن”.
وتابــع “لقــد عــدت مــن رحلــة إلــى ثــاث دول أفريقيــة ووجــدت الوضــع صعبـًـا، عــدد 
الســكان يماثــل الصيــن تقريبـًـا وتغطيــة التطعيــم منخفضــة جــدًّا، لكــن الجيــد فــي 
األمــر أن الفيــروس انتشــر هنــاك ومعظــم الســكان مــن الشــباب، لكــن بشــكل عــام، 
إن كان عــدد المواطنيــن غيــر الملقحيــن كبيــرًا وحــاالت العــدوى كثيــرة، فيمكــن أن 

تظهــر متحــّورات جديــدة”.
وخلــص مانتوفانــي إلــى القــول، “إن أكثــر الجوانــب طمأنــة، تتمثــل بأنــه فــي غضــون 
ذلــك، مــا نــزال نتعامــل مــع مــا أطلــق عليــه البعــض ســرب متحــّورات أوميكــرون. 
لقــد حظــي بعضهــا باهتمــام أكبــر، لكنهــا تأتــي جميًعــا مــن جنــس واحــد للفيــروس، 

ومــن الجيــد أن اللقاحــات فعالــة فــي مكافحتــه”.

عالـــم وبائيـــات إيطالـــي ُيحّذر مـــن الوضـــع يف إفريقيا 
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خســـر منتخبنـــا المحلي لكـــرة القدم أمـــام الكونغو الديمقراطيـــة بنتيجة 
ثاثـــة أهـــداف لهـــدف فـــي المبـــاراة الوديـــة التـــي أقيمـــت علـــى ملعـــب 
“الشـــاذلي زويتـــن” فـــي تونـــس مســـاء الســـبت 7 ينايـــر 2023، وذلـــك 
فـــي ختام معســـكره االســـتعدادي للمشـــاركة في كأس األمـــم األفريقية 
لاعبيـــن المحلييـــن فـــي الجزائـــر التي ســـتنطلق يـــوم الجمعـــة الموافق 
الــــ13 مـــن ينايـــر الجـــاري. وانتهـــى الشـــوط األول بالتعـــادل )1-1( حيـــث 
تقدمـــت الكونغـــو قبـــل أن يعـــادل “عبـــد العاطـــي العباســـي” النتيجـــة، 
لكـــن منتخـــب الكونغـــو نجح فـــي إحراز هدفين بالشـــوط الثانـــي لتنتهي 
المبـــاراة بفـــوز الكونغـــو بثاثيـــة.  وكان منتخـــب ليبيـــا قد خســـر مباراته 
الوديـــة األولـــى أمـــام ســـاحل العـــاج يـــوم الثاثـــاء 3 ينايـــر، بهـــدف دون 
مقابـــل علـــى ملعـــب “الشـــاذلي زويتن”. ومـــن المنتظر أن تغـــادر بعثة 
منتخبنـــا إلـــى الجزائـــر يـــوم األربعـــاء 11 ينايـــر؛ اســـتعدادا لضربـــة البداية 
فـــي أمـــم أفريقيـــا للمحلييـــن، والتي ســـتكون أمام أصحـــاب األرض على 

ملعـــب “نيلســـون مانديا”.

فرســــــان املتوســـــــط يفقـــــــدون نتيجـــــــــة 
وّديتيـــــــن قبيــــــــــل انطــــــاق الشــــــان

انطلقـــت بقاعـــة نـــادي الجمـــارك فـــي طرابلـــس 
الجمعـــة 6 ينايـــر 2023، بطولة طرابلـــس للكاراتيه 
“كاتـــا وكوميتـــي”، للفئـــات تحـــت ســـّن 20 عاًمـــا.

ويشـــارك فـــي البطولـــة قرابـــة 100 العـــب يمثلون 
والجمـــارك  والمحلـــة  طرابلـــس،  األهلـــي  أنديـــة 
بديـــري  ووســـعاية  الهضبـــة  ونجـــوم  والتضامـــن 
وأوميغـــــــــا فيت وأكاديميــــــــــــتي النخبة وسبيشـــل 

ون.
خاصـــة  لجنـــة  البطولـــة  علـــى  اإلشـــراف  وتتولـــى 
مـــن االتحـــاد الليبـــي للكاراتيـــه، برئاســـة مصعـــب 
أبوشـــهيوة، إضافـــة إلـــى محمـــد الضبـــع والمديـــر 

الليبيـــة عمـــاد الككلـــي. الفنـــي للمنتخبـــات 

انطــــاق بطولة الكاراتيه 
للفئــــات السنّية فــي طرابلس

أربعـة  بمشـاركة  قـراره  اليـد  لكـرة  الدولـي  االتحـاد  عـّدل 
المنتخـب  لينضـم  منتخبـات،  سـتة  إلـى  أفريقيـة  منتخبـات 
الليبـي بعـد حصـده المركـز السـادس فـي البطولـة األفريقيـة 

.2023 العالـم  لـكأس  المؤهلـة 
وقلـص االتحـاد الدولـي لكـرة اليـد عـدد المنتخبـات المتأهلـة 
جعـل  ممـا  فقـط؛  منتخبـات  أربعـة  إلـى  العالـم  كأس  إلـى 
لحصولـه  العالـم؛  خـارج حسـابات كأس  الوطنـي  المنتخـب 
علـى الترتيـب السـادس، قبـل أن يعـود االتحـاد ويعـدل قراره.
مـع  التواصـل  عـن  اليـد  لكـرة  الليبـي  االتحـاد  يتوقـف  ولـم 
االتحاديـن األفريقـي والدولـي بخصـوص مشـاركة المنتخـب 
إلـى أن  الليبـي، وعقـد العديـد مـن االجتماعـات واالتصـاالت 

الدولـي عـن قـراره. بعـدول االتحـاد  ُتوجـت جهـوده 
القـارة  عـن  منتخبـات  سـتة  ترشـح  الدولـي  االتحـاد  وأعلـن 
األفريقيـة وبذلـك يكـون منتخبنـا الوطنـي مشـاركًا فـي كأس 
العالـم للشـباب 2023 الـذي سـيقام بألمانيـا واليونـان، وهـذه 
المـرة الثانيـة التـي يشـارك فيهـا، إذ تأهـل سـابًقا فـي 2009.

منتخب شباب اليد 
يشارك يف كأس العالم 2023

اعتمـدت لجنـة الحـكام باالتحـاد الدولـي لكـرة القـدم “فيفـا” 
قائمـة الحـكام الليبييـن الدولييـن لسـنة 2023، فـي كـرة القدم 

وكـرة الصـاالت والكـرة الشـاطئية.
وتضـم القائمـة الخاصـة بكـرة القـدم سـتة حـكام سـاحة وهـم 
و”عبدالواحـد  الشـلماني”  و”أحمـد  شـهوب”  “عبدالباسـط 

المبـروك”. و”محمـد  آغـا”  و”محمـد  حريويـدة” 
كمـا اختـارت اللجنـة الحـكام المسـاعدين، وهـم سـتة حـكام 
أيضـا “وحيـد الجحـاوي” و”عطية محمـد” و”إبراهيم بوكوز” 
و”فرج محمد” و”باسم سيف النصر” و”منجي بوشكيوة”.
أربعـة  اللجنـة  اعتمـدت  الصـاالت،  داخـل  القـدم  كـرة  وفـي 
حـكام هـم “عبدالحميـد قشـيرة” و”محمـد العفـاس” و”علي 

القاضـي”. و”رمـزي  بوشـكيوة” 
أما في كرة القدم الشـاطئية، اختارت اللجنة أربعة حكام هم 
“أيـوب الفرجانـي” و”محمـد عزالديـن” و”سـليمان حسـين” 

و”عمـاد عبدهللا”.

“فيفـــــا” يعتمد حكام ليبـــيا 
الدولييــــــن لسنـــــــة 2023
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دين وفتاوى

فتــــــــاوي

هللا،  رســول  علــى  والســام  والصــاة  للــه،  الحمــد 
بعــد: أمــا  وااله.  ومــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى 

يــن مــن تركــة الميــت، قبــل قســمة  فيجــب ســداد الدَّ
ــٍة  ــِد َوِصيَّ التركــة بيــن الورثــة؛ لقولــه تعالــى: ﴿ِمــن بَْع
ُيوِصــي بَِهــا أَْو َدْيــٍن﴾ ]النســاء: 11[، وينبغــي التعجيــل 
ضــرر  مــن  تأخيــره  فــي  لمــا  الميــت؛  ديــن  بســداد 
وســلم:  علــى الميــت، قــال النبــي صلــى هللا عليــه 
ُيقَضــى َعنــُه(  بَِدْينِــِه حَّتــى  )نَفــُس الُمؤمــِن ُمعلّقــةٌ 
ِمــن  “ُيخَــُرج  رحمــه هللا:  وقــال خليــل  ]الترمــذي:1078[، 

تَرِكـَـِة الَمّيــِت حَــقٌّ تَعلـّـَق بَِعيــٍن كَالَمرهــوِن… ُثــّم ُمــؤُن 
تَجهيــزِهِ بِالَمعــروِف، ُثــّم ُتقَضــى ُديونُــه، ُثــّم َوصايــاُه 
ِمــن ُثلــِث البَاِقــي، ُثــمَّ البَاِقــي لِوارثِــِه” ]مختصرخليــل:303[.
عليــه؛ فقضــاء ديــون الميــت يكــون مــن التركــة، وال 
يجــب علــى الورثــة أن يدفعــوا مــن مالهــم الخــاص، إذا 
يــن  لــم تــِف التركــُة بســداد الديــن، ويجــوز تحمــل الدَّ
ــا منهــم؛ لحديــث  مــن الورثــة أو غيرهــم، ويكــون تبرًع
جابــر رضــي هللا عنــه قــال: )كاَن رَســوُل هللِا صلــى 
هللا عليــه وســلم اَل ُيصلّــي َعلَــى رَجــٍل َمــاَت وَعليــِه 
ــْم،  َديــٌن، َفأُتِــيَ بَِميــٍت، َفقــاَل: أََعليــِه َديــٌن؟ َقالــوا: نََع
ِدينــاراِن، َقــاَل: َصلـّـوا َعلـَـى َصاِحبِكـُـْم، َفقــاَل أبــو َقتــادة 
ــا رَســوَل هللِا،  األنصــاري رضــي هللا عنــه: همــا علــيَّ يَ
عليــه  هللا  صلــى  هللِا  رَســوُل  َعلَيــِه  ـى  َفصلَـّ َقــاَل: 

وســلم( ]أبــوداود: 3343[، وهللا أعلــم.

هل األبناء ملزمون بتسديد ديون والدهم؟

المصدر:
دار االفتـــــاء الليبيـــــة

الحمد لله، والصاة والسام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.
ورثته؛ تحّيًا على  ببيع شيء من أماكه ألحد  إقرار المالك  بعد: فإن  أما 
يفيد نقل ملكية المقّر  وال  باطل،  إسقاط شرط الحيازة في الهبة؛ توليٌج 
المالك ميراثًا،  وفاة  بعَد  يكون  بل  لع على ذلك،  إن اطُّ إلى المشتري  به 
أَْن  “ َوالّتوليُج  رحمه هللا:  يقسم على جميع الورثة، قال حجازي العدوي 
ُيريَد الَمالُِك إِْدخَاَل َشْيئِِه ِفي ِمْلِك َغيرِهِ َمجّانًا، َويَتََعّذُر َذلَك لِفْقِد َشرٍط ِمْن 
ُشروِط الِهبَِة َوالصَدَقِة وَهَو الحَوُز؛ بِسبَِب كَْوِن الّدارِ َمسكَنًا لَُه َويَعُسُر َعليِه 
الخُروُج ِمنَها، أَْو لَِمرٍَض أَْو َغيرِ َذلَِك ِمْن ُوجُوهِ االّتهاِم، َفيَحتَاُل َعلَى تَصحيِح 
لَِع َعلَى َذلَِك  َذلَك بِإِيَقاِعِه َعلَى ُصورَةِ الُمَعاَوَضِة التِي اَل تَْفتَِقُر لِحَْوزٍ، َفإَِذا اطُّ

ُعوِمَل بِنَِقيِض َقْصدِهِ، َواالّطاُع إِّما بِإِْقرارٍ أَْو بَّينٍَة” ]حاشية المجموع: 3/390[.
وال يجوز لمحّرر العقود أن يوثق عقد البيع الُمتحيَّل به وهو يعلم أنّه كذب 
وخداع؛ ألّن ذلك من قبيل شهادة الزور، التي هي من كبائر الذنوب؛ قال 
النبي صلى هللا عليه وسلم: )أاََل أُنَبُِّئكُْم بِأَْكبَرِ الكَبَائِرِ؟ َقاَل: َقْوُل الزُّورِ، أَْو َقاَل: 
 َشَهاَدُة  الزُّورِ( ]البخاري: 5977[، وقال الجزيري رحمه هللا: “يَِجُب َعلَى الموّثِق أَن 
يَّتِقيَ هللَا تَعالَى، َفيَْكُتَب كََما َعلَّمُه هللُا َويْنَصَح ِفيِه لَِمِن اْستَْعَملَُه، َفيَتََوّثُق 
2[، وقال ابن مغيث رحمه  ]المقصد المحمود:   ” إِْبَطاِل حَقٍّ َويَتحرَُّز ِمْن   ، لِلُمِحقِّ
هللا: “يَِجُب َعلَى  ُمرّسِم  الَوثِيَقِة أَْن يَْجتَنَِب ِفي تَْرِسيِمَها الكَذَِب وَالّزوَر َوَما 
ُيؤّدي إِلى تَْرِسيِم البَاِطِل وَالُفجورِ، َفإّن النَاقَد بَصيرٌ يَسأَلُُه ِعنَد ُوقوِفِه بَيَن 
يََدْيِه َعِن النّقيرِ وَالِقْطِميرِ، َوَقْد تََماأَلَ كَثِيرٌ ِمَن النّاِس َعلَى التَهاُوِن بِحُدوِد 
ُمنَقلٍَب  أَيَّ  َظلَُموا  ) َوَسيَْعلَُم  الَِّذيَن  َوالّتاُعِب ِفي َطريِق الحَرَاِم،  اإلِساِم، 
يَنَقلِبُوَن(” ]توضيح األحكام شرح تحفة الحكام: 1/70[، والخوُف على البنات من بيع الورثة 
للبيت، ال يعّد عذرًا يبيح توثيق العقد المزّور؛ ألنه وسيلة ُيمنع بها الورثة 

من الوصول إلى حّقهم في البيت بعد وفاة المالك، وهللا أعلم.

المـــــــــــزورة؟ العقـــــــــــــود  توثيــــــــــــــــــق  يجـــــــــــــــــوز  هــــــــــــــــــــــل 

إحصائيـــة  الليبيـــة  اإلفتـــاء  دار  نشـــرت 
إليهـــا للعـــام  طلبـــات الفتـــاوى الـــواردة 
المنصـــرم 2022، حيـــث بلغـــت مجموع 

134 فتـــوى. و  362 ألـــف  الفتـــاوى 

وأوضحت الـــدار أن العدد األكبر لطلبات 
عـــن  كان  المنصـــرم  للعـــام  الفتـــاوى 
“فيســـبوك”  علـــى  صفحتيهـــا  طريـــق 
و200  ألـــف   169 بإجمالـــي  و”تويتـــر”، 

طلـــب للفتـــوى خالهمـــا.

وُتخصـــص الـــدار رقًمـــا مجانيًّـــا لطلـــب 
الفتـــاوى، حيـــث بلغـــت الفتـــاوى عليـــه 

121 ألـــف و899 فتـــوى، فـــي حين كانت 
طلبـــات الفتـــاوى عبر تطبيقهـــا 64 ألف 

و455 فتـــوى.

عبـــر  الفتـــاوى  طلبـــات  بلغـــت  كمـــا 
الحضور الشـــخصي للـــدار 4 آالف و100، 
فـــي حيـــن بلغـــت طلبـــات الفتـــاوى عبر 
إذاعـــة دار اإلفتـــاء المســـموعة ألفـــان و 

فتـــوى.  480

وعبر صفحتها الرســـمية على فيســـبوك 
تعقيبًـــا علـــى اإلحصائيـــة التي نشـــرتها، 
تقّدمـــت إدارُة الفتـــوى والبحـــوث بـــدار 

كلِّ  فـــي  للمفتيـــن،  بالشـــكر  اإلفتـــاء، 
مكاتبهـــا وفروعهـــا فـــي ليبيـــا.

ُيذكـــر أن دار اإلفتـــاء الليبيـــة ُتتيـــح طلب 
الفتـــاوى عبـــر أكثـــر مـــن طريقـــة، منهـــا 
المحمولـــة،  الهواتـــف  علـــى  تطبيقهـــا 
والرقـــم المجانـــي 1413، إضافة إلمكانية 
الحضـــور  طريـــق  عـــن  الفتـــوى  طلـــب 
بطرابلـــس،  لمقرهـــا  الشـــخصي 
وصفحتيهـــا علـــى موقعي “فيســـبوك” 
و”تويتـــر”، إضافـــة إلذاعتها المســـموعة 

.FM  90.9 عبـــر تـــردد 

دار اإلفتـــــــــــاء تستقبــــــــل  
أكثـــــــر مـــــن 360 ألـــــــــف 
طلـــب للفتــــوى خـــال 2022
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مقال

محبتَُّك للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف املَحّك

بسِم هللِا الرحمِن الرحيِم

هللُا تبارَك وتعالى في عليائِِه وكبريائِه - جلَّ جالُُه وعظَم شـــأنُُه 
وســـلطانُُه وتقدَســـْت أســـماُؤُه وصفاُتـــُه - لـــْم ُينـــاِد نبيَّـــه محمًدا 
ملسو هيلع هللا ىلص فـــي القـــرآِن إالَّ بِــــيَا أَيَُّهـــا النَّبِيّ، يـــا أيُّها الرُســـوُل؛ تعظيًما له 

وتوقيـــرًا، ولـــم ينادِهِ باســـمِه المجـــرِد )يَا محَمـــد( ولو مرًَّة.

وتَـــَرى فـــي النـــاِس الوضيـــَع الحقيـــَر النّْجـــَس الرِّْجـــَس، الـــذي ال 
يحســـُن االســـتنجاَء وال التنّظَف ِمـــن قاذوراتِه، يســـيُء إلى النبيِّ 
الكريـــِم ويتنقُصـــَه، ويعيبُـــُه، ويـــؤِذي المســـلميَن بأذيتِـــِه، بـــل ال 
ُيفـــّوُت فرصـــًة بمناســـبٍة وغيرِ مناســـبٍة إالَّ ويســـتَهزئُ باإلســـاِم 
وأهلِـــِه، بأســـلوٍب عنصـــريٍّ َمقيـــٍت، وال يبالـــي بمشـــاعرِ األمـــِة 

. أجمِعها

وال يقتصـــُر هـــذا على أفراٍد من تلَك الباِد المعاديِة لإلســـاِم، بل 
تجـــُد رئيـــَس الدولـــِة ومســـؤولين كبارًا معـــه تتولَّى تلك اإلســـاءََة 
البالغـــَة، تدافـــُع عنها، ُتْعلنُها وتجهُر بها وال تخِفيها، مثل فرنســـا 
والهنـــِد هذه األيـــام ، والمســـلموَن حكّاًمـــا وُتجارًا ومســـتهلكيَن، 
ُيقبلُـــون علـــى منتجـــاِت تلـــَك الـــدول بنَهـــٍم فـــي الـــدواءِ والغذاءِ، 
فضـــًا عـــن الكماليـــاِت ِمـــن مـــوادِّ الزينـــِة والتجميـــِل، تـــرى هذه 
الســـلََع مكدَســـًة في األســـواِق، طاغيـــًة على غيرِها ِمـــن منتجاِت 
بـــاٍد أخـــرى صديقـــٍة مســـلمٍة مناصـــرةٍ مثـــِل تركيَـــا أو غيرهـــا 
مـــن بـــاد مســـلمة غيـــر معاديـــة، ُيقبـــُل المشـــترِي علـــى األولى 
المعاديـــِة، وال يبحـــُث عـــن الثانيـــِة، قليلـــة العـــرض إن وجـــدت، 
والبحـــُث عنهـــا متعيـــٌن عليِه، أو علـــى أضعِف اإليمـــاِن أْن يبحَث 
عـــن منتٍج مـــن باٍد ال تجاهُر بالَعـــداءِ لدينِه ونبيـــِه ولو كانت غيَر 
ن ُيســـيُء إلى نبيِه، دوَن استحياءٍ  مســـلمٍة، يشترِي المســـلم ِممَّ
مـــن هللِا، الـــذي أمـــرُه بتعزير رســـوله وتوقيره، وال اســـتحياءٍ من 

نبيـــِه، فلـــم يغضْب ألجلِـــِه، ولم ينتصـــْر له.

مـــا تدفعـــُه أيهـــا المســـلُم فـــي شـــراء ســـلِعة َمن يســـيء ويؤذي 
نبيـــَك، هـــو إســـاءةٌ وأًذى منـــَك إلـــى نبّيـــك، وهللا تعالـــى يقـــوُل: 
)َوالَِّذيـــَن ُيْؤُذوَن رَُســـوَل هللِا لَُهْم َعَذاٌب أَلِيـــٌم في الدنيا واآلخرة(.

ــْل ِمن شـــأِن مقاطعتَك لهذه الســـلِع، وتقـــوُل: ماذا أصنُع  وال تقلِـّ
وحـــِدي؟ ومـــا تأثيـــُر ذلك؟ ال تقل ذلـــك ألنك مســـؤوٌل عن فعل 
نفســـَك، ال عـــن فعـــِل غيـــرَك، َفاْبـــرِئ ذمتَـــَك، وانُصـــْر قضيتََك، 
وانـــُج بنفِســـَك، فإنّـــك عنـــد الســـؤال  ُتْســـأُل وحـــَدَك، وتحمـــُل 
وزرَك ال ِوزَر غيـــرك، ولتكوَن بفعلَك قدوًة تســـن ســـنة حســـنة ، 
والســـيُل الجارُف  مبدأه قطراٌت تتســـاَقُط، فا ُتَهّوْن ِمن أمرَِك.

وِل التـــي تّدعي أنَّها  وســـأعطيُك مثـــااًل لما يفعلُُه المـــاُل بهذهِ الدِّ
كبيرةٌ، إذا ُوِجدِت اإلرادُة ِمن المســـلِم.

عندَمـــا تحاملـــِت الـــدوُل األوروبيـــُة في حملـــة عالمية علـــى دولِة 
قطـــر الشـــقيقة فـــي اســـتضافتِها لـــكأِس العالـــِم، تريُد إفشـــالُه، 
ورَموهـــا بـــكلِّ مـــا يقـــدروَن عليـــه مـــن األكاذيـــِب، حّتـــى بإظهـــار 

بعـــض شـــعائر اإلســـام، وانتهـــاك حقـــوق العماِل.

هـــذا الموقـــُف المعاِدي تغيَر فجأًة دون مقدمـــاٍت، عندَما أعلنْت 
قطـــر أنّها ســـتعيُد النظَر في اســـتثماراتِها في تلـــَك الدوِل، ففي 

اليـــوِم التالـــي لهذا اإلعـــاِن، قاَل الرئيـــُس الفرنســـيّ واالنجليزيّ 
ًّ: إنهم يرفُعون القبعـــَة إعجابًا بروعـــِة إدارةِ  واأللمانـــي وهلـــم جـــرا
قطـــر لهـــَذا المحَفـــل! غّيـــُروا مواقَفهـــم وطأطؤوا الـــرؤوس على 
الفـــور عندمـــا لوحت لهم قطـــر بحرمانهم من المـــال، ولم ُيخُفوا 

نفاَقهم.

انتصاُر المســـلم لدينِه ولرســـولِه هو في الحقيقِة نصرةٌ لنفســـِه؛ 
ألّن هللَا تكفَل بإظهار دينِه على الدين كله  ونصرةِ رســـولِه، ولو 
ـــِميُع  كـــره المشـــركوَن، قال تعالى: )َفَســـيَْكِفيكَُهُم هللُا وَُهَو السَّ
اْلَعلِيـــُم(، وقال: )َوهللا يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس(، وقال: )إِنَّ َشـــانِئََك 
ُهـــَو األْبتَـــُر(، وقاَل عن الذين يســـخروَن ِمن المســـلميَن: )َســـِخَر 
بِِهـــْم  يَْســـتَْهزِئُ  )هللُا  وقـــال:  أَلِيـــٌم(،  َعـــَذاٌب  َولَُهـــْم  ِمْنُهـــْم  هللُا 

َويَُمدُُّهـــْم ِفي ُطْغيَانِِهـــْم يَْعَمُهوَن(.

العجَُب أّن بعَض بائِعي الّســـلِع واألدويِة المورَدةِ ِمن هذه الدوِل 
المســـيئِة، اَل يكتَِفـــي بأذيـــة بيِعها، بل يســـخُر من المشـــترِي إَذا 
تـــرّدَد فـــي شـــرائِها، أو ناقَشـــُه وقـــاَل: اَل أْشـــتريَها ألنَّهـــا فرنســـيةٌ 
مثـــًا، وربَّمـــا ضحـــَك البائـــع ِمن حـــاِل المشـــترِي مشـــفًقا عليِه، 
مّمـــا يـــراُه ِمـــن جهلِه أو قلـــِة معرفتِه بمـــا ينفُعُه، حيـــُث يعترُض 

علـــى منتجـــاِت دولـــٍة صناعيٍة كبرى، مثل فرنســـا فـــي نظرِهِ.

ال أدرِي أيهَما أحقُّ باإلشفاِق عليه، البائُع أِم المشترِي؟!

البائـــُع أجـــدُر أن ُيشـــفَق عليـــه، فـــإّن كاًّ منهما - علـــى الحقيقة - 
فـــي واٍد غيـــرِ اآلخرِ، المشـــترِي يحمـــُل قضيًة، قضية العـــزةِ التي 
جعلَهـــا هللا لـــُه ولرســـولِه وللمؤمنين، ويعلم أن لليـــوِم ما بعَده، 
والبائـــُع خَلـــيٌّ ِمن القضيـــِة، منصرٌف غافـــٌل عنهـــا، وال ينظُر إلى 

ما بعـــَد يوِمِه.

لـــو أّن البائـــَع أو المشـــتري لهذه األدوية والســـلِع، طعـــن ُمورُدها 
ـــه وأبيِه، لغضَب، ولَما ســـمحَْت نفســـُه  وُمنتِجُهـــا فيـــه أو فـــي أمِّ
بشـــراء ســـلعتِه أو بيعها، لشـــعوره بأنه أوِذيَ، فيغضب لكرامتِه 
وكرامـــة َمـــن يحبـــُه من أمـــِه وأبيـــِه، فكيَف يا رعـــاك هللا تغضُب 
لنفســـَك وال تغضـــُب لنبيَك، وحرمُة نبيـــك  ملسو هيلع هللا ىلص أعظُم من حُرمة 
أمـــَك وأبيَك؟! قال صلى هللا عليه وســـلم: )َوالِّذي نفِســـي بيدِهِ 
اَل يؤُمـــن أحُدكُـــم حتـــى أكوَن أحبَّ إليِه ِمن نفِســـه ووالِـــدِهِ وولدِهِ 

والنـــاِس أجمِعيـــَن( متفق عليه.

 محبـــِة النبـــيّ ملسو هيلع هللا ىلص مقدمـــة علـــى أمـــك وأبيـــك، وعلـــى النفـــس 
والنـــاِس أجمعيَن، وهي شـــرٌط لصحـــِة اإليمـــاِن، فمحبتَك للنبي 
أيهـــا المشـــتري أو البائـــُع لهـــذه الســـلِع فـــي المحـــّك، وكذلـــَك 
كل مســـؤوٍل فـــي الدولـــِة مـــن الرئيـــس والوزيـــر والرقيـــب ممن 
ال يدخـــُل هـــذا المنتَـــُج ِمـــن الدولـــِة المســـيئِة إالَّ بموافقتـــِه وإذنِه 
ـــل معـــي هذه  وتوقيعـــه - محبتـــه هـــي أيًضـــا فـــي المحـــّك، وتأمَّ
اآليـــة، قـــال هللا تعالـــى: )إِنَّ الَِّذيَن ُيـــْؤُذوَن هللَا َورَُســـولَُه لََعنَُهُم 

ِهينًا(. هللُا ِفـــي الدُّْنيَـــا َواآْلِخـــرَةِ َوأََعـــدَّ لَُهـــْم َعَذابًـــا مُّ

فليترقب كلُّ مسيء وداعم له الهواَن من هللا!

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

بقلم مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني
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