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وقعــت المؤسســة الوطنيــة للنفــط مــع شــركة إينــي اإليطاليــة 
المؤسســة  بيــن  اإلنتــاج  ومشــاركة  استكشــاف  اتفاقيــة 

8 مليــارات دوالر. والشــركة الســتثمارات بقيمــة 

ووقــع االتفاقيــة رئيــس المؤسســة الوطنيــة للنفط فرحات بن 
قــدارة ورئيــس شــركة إينــي اإليطالية “كالوديو ديســكالزي”، 
فــي مراســم حضرهــا رئيــس الحكومــة عبدالحميــد الدبيبــة 
ورئيســة الــوزراء اإليطاليــة “جورجيــا ميلونــي” والوفد المرافق 
إن  بــن قــدارة خــالل مراســم توقيــع االتفاقيــة  وقــال  لهــا. 
االتفاقيــة جــاءت بنــاء علــى مفاوضــات منصفــة للطرفيــن تــم 

فيهــا مراعــاة مصالــح الدولــة الليبيــة ومصالــح شــركة إينــي.

وأضــاف أن االتفاقيــة أخــذت فــي الحســبان جميــع الظــروف 
االقتصاديــة، ونشــاط دول الجــوار فــي مجــال االكتشــافات 
8 مليــارات دوالر  البحريــة، ومخاطــر اســتثمار مبلــغ كبيــر، 
علــى 3 ســنوات، وهــو مــا لــم يشــهده القطــاع منــذ ربــع قــرن.

وأشــار بــن قــدارة إلــى أن المؤسســة وهــي توقــع االتفاقيــة 
العالميــة  النفــط  لشــركات  وجليــة  واضحــة  رســالة  ترســل 
برفــع القــوة القاهــرة عــن   2022 إلــى اإلعــالن فــي  للعــودة 
بالعــودة  الشــركات  مطالبــة  مناطــق االستكشــاف، مجــدداً 
بســرعة وفاعليــة لنشــاط االستكشــاف وفقــاً لبنــود االتفاقيــات 

الموقعــة.

قـــال رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة، 
إن اتفـــاق الغـــاز الموقـــع بيـــن المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
وشـــركة إينـــي اإليطاليـــة اليـــوم الســـبت يصـــب فـــي صالـــح 

.1000% ليبيـــا 
وأضـــاف الدبيبـــة فـــي تصريحـــات لقنـــاة الحـــرة األمريكيـــة، 
أن االتفاقيـــة موقعـــة منـــذ ســـنة 2008 ، لكـــن لم ُتســـتكمل 
إجراءاتهـــا إال اليـــوم، الفتًـــا إلـــى تعديـــل عـــدد مـــن الشـــروط 
لصالـــح ليبيـــا، حيـــث تـــم تخفيـــض نســـبة االســـترداد وهـــي 
النســـبة الخاصـــة باســـتفادة الجانب اإليطالـــي، من %40 إلى 

%38 حســـب قولـــه.
بحرييـــن للغـــاز علـــى الســـاحل  ويخـــص االتفـــاق حقليـــن 
الغربـــي لليبيـــا بقـــدرة إنتاج مـــا بيـــن 750 و800 مليون متر 
مكعـــب مـــن الغـــاز يوميًّـــا اعتبارًا مـــن 2026 لمـــدة 25 عاًما، 

وذلـــك بقيمـــة اســـتثمار تبلـــغ ثمانيـــة مليـــارات دوالر.
إدارة المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط  رئيـــس مجلـــس  ووقـــع 
فرحـــات بن قدارة االتفـــاق مع الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
إن  قـــال  الـــذي  اإليطاليـــة كالوديـــو ديســـكالزي،  “إينـــي” 
االتفـــاق يســـمح باســـتثمارات كبـــرى فـــي قطـــاع الطاقـــة 
واســـتحداث وظائـــف فـــي ليبيا وتعزيـــز موقع شـــركته التي 
تعتبـــر المشـــغل األول في ليبيا حيـــث تتولى %80 من إنتاج 

الليبي. الغـــاز 
وجـــاء توقيـــع االتفـــاق ضمن زيـــارة رئيســـة الـــوزراء اإليطالية 
جورجيـــا ميلونـــي إلـــى ليبيـــا، التـــي ركـــزت علـــى التعـــاون 
االقتصـــادي وفـــي مجـــال مكافحـــة الهجـــرة غيـــر النظاميـــة.

الدبيبـــــــة: اتفــــــــــاق الغــــــــــاز مـــــع 
إينـــــــــــــي فــــــــي صالحنــــــــا 1000%

وصفــت رئيســة الــوزراء اإليطاليــة “جورجيــا ميلونــي” زيارتهــا 
ــة إلــى توقيــع اتفاقيــات مهمــة  ــة، الفت إلــى طرابلــس باإليجابي
ــا فــي مجــاالت الطاقــة ومكافحــة  ــا وإيطالي للتعــاون بيــن ليبي

الهجــرة غيــر النظاميــة.
وغــرّدت ميلونــي عبــر حســابها علــى “تويتــر” قائلــة “مهّمــة 
وقعنــا  وقــد  طرابلــس،  فــي  اإليطاليــة  للحكومــة  إيجابيــة 
ومكافحــة  الطاقــة  مجــاالت  فــي  للتعــاون  مهمــة  اتفاقيــات 
الهجــرة، وأعربنــا عــن اســتعدادنا الكامــل لتســهيل الطريــق 

نحــو االنتخابــات فــي ليبيــا”.
إلــى طرابلــس صبــاح الســبت، فــي ثانــي  ووصلــت ميلونــي 
زيــارة تقــوم بهــا هــذا األســبوع إلــى بلــد مــن جنــوب حــوض 
البحــر المتوســط، لبحــث مســائل متعلقــة بالطاقــة وكذلــك 
موضــوع الهجــرة، وهــي أول زيــارة لرئيــس دولــة أو حكومــة 
أوروبيــة إلــى ليبيــا منــذ زيــارة ســلفها “ماريــو دراغــي” فــي 

.2021 أبريــل 
وّقعــت المؤسســة الوطنيــة للنفــط  وعلــى هامــش الزيــارة، 
ومشــاركة  اتفاقيــة استكشــاف  اإليطاليــة  إينــي  مــع شــركة 
إنتــاج بقيمــة 8 مليــارات دوالر، حيــث تخــص االتفاقيــة حقليــن 
ــا بقــدرة إنتــاج مــا  بحرييــن للغــاز علــى الســاحل الغربــي لليبي
ــارًا  ــا اعتب ــر مكعــب مــن الغــاز يوميًّ بيــن 750 و800 مليــون مت

مــن 2026 ولمــدة 25 عاًمــا.

ميلوني تصف زيارتها 
إىل طرابلس باإليجابية

مؤسســـــة النفـــــط 
وشركة إيني توقعان اتفاقية 

بقيمة 8 مليارات دوالر
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الوحـــدة  بحكومـــة  الماليـــة  وزيـــر  بحـــث 
رئيـــس  مـــع  المبـــروك  خالـــد  الوطنيـــة 
ســـال”  “ماكـــي  الســـنغال  جمهوريـــة 
إفريقيـــا،  فـــي  الغذائـــي  األمـــن  تحقيـــق 
عـــن طريـــق دعـــم العالقـــات الثنائيـــة بين 

البلديـــن.
جـــاء ذلـــك هامـــش قمـــة داكار )2( التـــي 
انعقـــدت تحـــت شـــعار “األمـــن الغذائـــي 
فـــي أفريقيـــا والســـيادة الغذائيـــة”، والتي 
يشـــارك فيهـــا المبـــروك بصفتـــه محافـــظ 
دولـــة ليبيا فـــي مجموعة البنـــك اإلفريقي 

للتنميـــة.
بحـــث  وزارة الماليـــة،  ووفـــق مـــا نشـــرته 
المبـــروك مـــع الرئيـــس الســـنغالي تفعيل 
االســـتثمارات الليبيـــة فـــي دولة الســـنغال 

جديـــدة  ليبيـــة  اســـتثمارات  واســـتقطاب 
فـــي المجـــال العقـــاري والزراعـــي وصيـــد 

الغذائيـــة. والصناعـــات  األســـماك 
وفـــي ســـياق متصل، بحـــث وزيـــر المالية 
مـــع رئيـــس جمهوريـــة موريتانيـــا محمـــد 
الديـــون  تســـوية  ملـــف  الغزوانـــي،  ولـــد 
المســـتحقة لدولـــة ليبيـــا علـــى جمهوريـــة 

موريتانيـــا.
الكفيلـــة  الُســـبل  الطرفـــان  ناقـــش  كمـــا 
بيـــن البلديـــن،  بدعـــم العالقـــات الثنائيـــة 
وتحقيـــق األمـــن الغذائـــي فـــي دول اتحـــاد 
المغـــرب العربي، حســـب ما نشـــرته وزارة 

الماليـــة.
مـــن جانـــب آخـــر، بحـــث وزيـــر الماليـــة مع 
رئيـــس جمهوريـــة زمبابـــوي “إيميرســـون 

األمـــن  تحقيـــق  موضـــوع  منجاجـــاوا” 
وســـبل  اإلفريقيـــة  القـــارة  فـــي  الغذائـــي 
تعزيـــز العالقات بيـــن البلدين اإلفريقيين.
وأمـــس الجمعـــة، اخُتتِمـــت قمـــة الغـــذاء 
الســـنغالية،  دكار  فـــي  الثانيـــة  األفريقيـــة 
حيث وافق شـــركاء التنمية على تخصيص 
30 مليـــار دوالر مـــن أجـــل دعم عـــزم القارة 
علـــى تعزيز اإلنتـــاج الزراعي لتصبح ســـلة 

غـــذاء للعالم. 
ومن بين الشـــركاء المانحيـــن في التنمية، 
يعتـــزم  الـــذي  البنـــك األفريقـــي للتنميـــة 
المســـاهمة بمبلغ 10 مليـــارات دوالر على 
مـــدى خمس ســـنوات، والبنك اإلســـالمي 
للتنميـــة الـــذي يعتـــزم تقديـــم 5 مليـــارات 

دوالر.

ديون ليبيا وملفات أخرى 
على طاولة مؤتمر دكار 2

أدانـــت وزارة الخارجية والتعـــاون الدولي بحكومة الوحدة 
بأشـــد العبـــارات قيـــام الحكومـــة الســـويدية  الوطنيـــة، 

بالســـماح بإحـــراق نســـخة مـــن المصحف الشـــريف.
واعتبـــرت الـــوزارة فـــي بيان لهـــا هذه الخطـــوة التي أقدم 
عليها متطرف ســـويدي تعديًا ســـافرًا على المقدســـات 
الدينية واســـتفزازًا لمشـــاعر المســـلمين فـــي كافة أنحاء 

العالم. 
األفعـــال  هـــذه  بيانهـــا  فـــي  الخارجيـــة  واســـتنكرت 
والممارســـات المتطرفـــة التي تغـــذي الكراهية والعنف، 
داعيـــة األطراف الفاعلة في المجتمـــع الدولي إلى تحمل 

مســـؤولياتهم لمواجهـــة الكراهيـــة ضـــد اإلســـالم.
وكانت الســـلطات السويدية، قد سمحت نهاية األسبوع 
الماضـــي، لزعيـــم حـــزب “الخـــط المتشـــدد” الدنماركـــي 
اليميني المتطرف “راســـموس بالودان”، بحرق نســـخة 
مـــن المصحـــف الشـــريف أمـــام مبنـــى الســـفارة التركية 

في “ســـتوكهولم”.

ليبيا تدين سماح السلطات السويدية 
بحرق نسخة من املصحف الشريف

وزيــر  مــع  باتيلــي  هللا  عبــد  ليبيــا  إلــى  األممــي  المبعــوث  بحــث 
الخارجيــة الجزائــري رمطــان لعمامــرة، مســتجدات األزمــة فــي ليبيــا 

وســبل حلهــا.
جــاء ذلــك فــي سلســلة تغريــدات نشــرها المبعــوث األممــي عبــر 

بالعمامــرة فــي العاصمــة الجزائــر. “تويتــر”، عقــب لقــاء جمعــه 
وأجــرى الجانبــان خــالل االجتمــاع مشــاورات مكثفــة حــول األزمــة 
ــا، وتأثيرهــا علــى دول الجــوار، وســبل الخــروج مــن المــأزق  فــي ليبي

السياســي الحالــي.
وشــدد المبعوث األممي على أهمية توحيد الجهود على المســتويين 
اإلقليمــي والدولــي لتحقيــق التســوية الضروريــة والمطلوبــة إلجــراء 
االنتخابــات عــام 2023، ووضــع ليبيــا علــى طريــق االســتقرار والســالم 

المســتدامين.
كمــا أكــد باتيلــي علــى أهميــة اســتمرار دعــم الجزائــر لجهــود األمــم 
المتحــدة، باعتبارهــا واحــدة مــن دول الجــوار، وعضــواً فــي جامعــة 

الــدول العربيــة واالتحــاد اإلفريقــي.

حــــــــول  جزائريـــــــة  أمميـــــــــة  ُمباحثـــــات 
مستجــــــــــدات الوضــــــع فــــــي ليبــــــــــــيا
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“موســى  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  اعتمــد 
األول  الــدور  اِمتحانــات  نتيجــة  المقريــف” 
األساســي  الّتعليــم  مرحلــة  إتمــام  لِشــهادة 
وِضعــاف  الصــم  وتأهيــل  تعليــم  لِمــدارس 

.)91.13%( نجــاح  بنســبة  الســمع 

وَِفــي كلمــة لــه ِخــالل اِعتمــاد النتيجــة أوضــح 
َوزِيــر الّتربيــة والّتعليــم “موســى المقريــف” 
بــأن إجــراء اِمتحانــات هــذا العــام لِمــدارس 
بعــد  جــاء  الســمع  وِضعــاف  الصــم  تعليــم 
إلجــراء  الَهيئــة  َمــع  اِجتماعــات  ِعــدَّة  عقــد 
االِمتحانــات لِهــذه الفئــة وضمــان حُقوقهــم، 
وِمــْن  ُتواجههــم  قــد  ولِتالفــي أي مشــاكل 
بتعليــم  الــوزارة  واهتمــام  ِحــرص  ُمنطلــق 

المجتمــع. فئــات  جِميــع 

العامــة  الَهيئــة  رَئِيــس  قــال  جهتــه  َوِمــْن 
لِصنــدوق الّتضامــن االِجتماعــي “مصطفــى 
الصــم  نتيجــة  اِعتمــاد  “إن  الجعيبــي”، 
وِضعــاف الســمع مــن وزارة الّتربيــة والّتعليــم 
وبدايــة  ســنوات،  ِعــدَّة  بعــد  ــق  تحقَّ حلــم 
بــأن  قولــه  ُمختتمــاً  الصحيــح”،  للطريــق 
“العمليــة الّتعليميــة لِجميــع الفئات يجب أن 
تكــون تحــت إشــراف وزارة الّتربيــة والّتعليــم 

وإشــراف”. وامتحانــات  مناهــج  مــن 

وبحســب وزارة التربيــة والتعليــم فــإن اعتماد 
النتيجــة جــرى صبــاح يــوم الخميــس، بنســبة 
نجــاح بلغــت )%91.13( لعــدد )79( تلميــذاً 
نجــح  االِمتحانــات  تقدَّمــوا إلجــراء  وتلميــذة 
تالميــذ  و)7(  وتلميــذة  تلميــذاً   )72( منهــم 

لهــم دور ثــاٍن.

إتمام  شـــهادة  نتائج  اعتمـــاد 
مرحلـــة الّتعليـــم األساســـي 
مِلدارس الصم وِضعاف السمع

افتتح قســـم غســـيل الكلى الجديد بمستشـــفى غريان المركـــزي التعليمي 
بعد تجهيـــزه بأحدث األجهـــزة والمعدات.

وأوضح المكتب اإلعالمي بالمستشـــفى أن ســـعة القسم الجديد تتجاوز 55 
ســـريراً باإلضافـــة لغرفـــة إنعـــاش متكاملـــة ومختبر خـــاص بالقســـم، كما تم 

تزويـــد القســـم بمحطة لتنقيـــة المياه وورشـــة لصيانة األجهزة.

وأكـــد مديـــر المستشـــفى “خالـــد زويـــط” أن هـــذه التجهيـــزات تأتـــي للرفـــع 
مـــن كفاءة الخدمـــات الطبية وتوفيـــر أفضل الخدمـــات للمواطنين وتخفيف 

المعانـــاة عـــن المرضـــى وتوفيـــر كافـــة ســـبل الراحة لتلقـــي الخدمة.

افتتاح قسم غسيل الكلى 
بمستشفى غريان املركزي التعليمي

شـــرع جهـــاز اإلمـــداد الطبـــي فـــي توزيـــع أدويـــة عـــالج مرضـــى األورام غيـــر 
المبـــردة علـــى مراكـــز عـــالج األورام فـــي مختلـــف مناطـــق البـــالد.

وأوضـــح الجهـــاز عبـــر صفحتـــه علـــى “فيســـبوك” بـــأن عملية توزيـــع األدوية 
جـــرت بمتابعـــة مباشـــرة مـــن نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الصحـــة 
المكلـــف رمضان أبوجنـــاح، ورئيس لجنة اإلدارة بالجهـــاز الدكتور عبد العزيز 

الشمام.

وأضـــاف أميـــن مخـــزن األدويـــة التخصصية الدكتور ســـالم فرحـــات أن عملية 
التوزيـــع جـــرت بعـــد اســـتكمال إجـــراءات المعايـــرة مـــن قبـــل الجهـــات ذات 
العالقـــة، مشـــيراً إلـــى اســـتالم الفـــروع والمراكـــز المختصـــة بعـــالج مرضى 
األورام مخصصاتهـــا لســـد العجـــز الـــذي عانـــت منه خـــالل األشـــهر الماضية. 

وبحســـب الجهـــاز فـــإن المراكـــز التـــي اســـتلمت مخصصاتهـــا المستشـــفى 
الجامعـــي طرابلـــس، المعهـــد القومـــي لعـــالج األورام صبراتـــة، مركـــز عالج 
األورام مصراتـــة، مستشـــفى طرابلـــس المركزي، مركز عالج األورام ســـبها، 

مركـــز عـــالج األورام طرابلس.

وأشـــار الجهـــاز إلـــى أن فـــرع المنطقة الشـــرقية قـــد اســـتلم مخصصاته من 
أدويـــة عـــالج األورام خـــالل اليوميـــن الماضيين.

الشروع يف توزيع 
أدوية عالج مرضى األورام
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قــال رئيــس المجلــس التســييري ببلديــة غــات جنــوب غــرب طرابلــس إبراهيــم الخليــل 
إن نقــص إمــدادات البنزيــن المدعــوم تســبب فــي ارتفــاع ســعر اللتــر إلــى أربعــة دنانيــر 

فــي الســوق المــوازي.
وفــي تصريحــات لــه للعربــي الجديــد قــال الخليــل أن أهالــي ســكان المدينــة يناشــدون 

الحكومــة بالتدخــل لحــل األزمــة التــي تفاقمــت منــذ مطلــع العــام.
وكان وزيــر النفــط والغــاز محمــد عــون قــد صــرح فــي وقــت ســابق إن ليبيــا تســتورد 
معظــم احتياجاتهــا مــن المشــتقات النفطيــة، ألن مصافــي الزاويــة وطبــرق والســرير 

تنتــج نحــو 20 إلــى %25 مــن مجمــل اســتهالك الدولــة الليبيــة مــن النفــط فقــط.

ارتفاع سعر لرت البنزين إىل 4 دنانري بغات

ينايــر االمتحانــات النهائيــة للفصــل الدراســي األول   26 اختتمــت الخميــس الموافــق 
لمرحلــة النقــل، وامتحانــات الفتــرة األولــى لشــهادتي إتمــام مرحلتــي التعليــم األساســي 

والثانــوي للعــام الدراســي الحالــي فــي كامــل مناطــق البــالد.
وأكــد وزيــر التربيــة والتعليــم موســى المقريــف عــن ســير االمتحانــات بــكل انتظــام ودون 
أي عوائــق، ووفــق خطــة الــوزارة، مشــدداً علــى التــزام الــوزارة بتعهداتهــا بتوفيــر بيئــة 

تعليميــة مناســبة، وفــق مــا توفــر لهــا مــن إمكانيــات.
وأعربــت وزارة التربيــة والتعليــم عــن أمنياتهــا بالتوفيــق والنجــاح للتالميــذ والطــالب، 
متقدِّمــة بالشــكر ألوليــاء األمــور علــى جُهودهــم وحرصهــم ومثابرتهــم فــي تشــجيع، 

أبنائهــم طيلــة فتــرة إجــراء االمتحانــات التــي اســتمرت ألســبوعين متتالييــن.

اختتام االمتحانات النهائية للفصل األول والفرتة األوىل 
للشهادات العامة

أعلنــت اللجنــة المركزيــة لالنتخابــات المحليــة عــن انطــالق الحملــة االنتخابيــة 
النتخابــات المجلــس البلــدي لبلديــات )بنــي وليــد، المــردوم وتنينــاي( ابتــداء مــن 

األربعــاء 25 ينايــر وحتــى الخميــس 23 مــن فبرايــر المقبــل.
وحــددت اللجنــة المركزيــة ســقف الحملــة االنتخابيــة لــكل قائمــة مترشــحة النتخــاب 

المجلــس البلــدي لبلديــة )بنــي وليــد( ال يتجــاوز )86,520( دينــارا ليبيــا. 
 كمــا حــددت اللجنــة المركزيــة ســقف الحملــة االنتخابيــة لــكل قائمــة مترشــحة 
النتخــاب المجلــس البلــدي )تنينــاي( ال يتجــاوز )7665( دينــاراً ليبيــاً، فيمــا حــددت 
ســقفاً ال يتجــاوز )6195( دينــاراً ليبيــاً لــكل قائمــة مترشــحة النتخــاب المجلــس 
البلــدي )المــردوم(. ونوهــت اللجنــة بــأن الصمــت االنتخابــي النتخــاب المجالــس 
البلديــة المعلنــة ســيكون يــوم 24 فبرايــر وأن يــوم االقتــراع ســيكون يــوم 25 
فبرايــر.  ودعــت اللجنــة المركزيــة القوائــم المترشــحة إلــى ضــرورة التقيــد باألحــكام 
واللوائــح التنظيميــة للحمــالت االنتخابيــة، وأنــه يحــق لــكل قائمــة تقديــم برنامجهــا 
االنتخابــي أمــام اللجنــة الفرعيــة والتعبيــر عنــه وفــق اللوائــح المنظمــة لهــا خــالل 
فتــرة الحمــالت االنتخابيــة. وأكــدت اللجنــة المركزيــة حرصهــا علــى تكافــؤ الفــرص 
وإعطــاء مســاحات متســاوية لجميــع القوائــم دون اســتثناء، حاثــة الناخبيــن إلــى 

المشــاركة الفاعلــة فــي عمليــة االقتــراع.

انطالق الحملـــــة االنتخابيـــــة 
ببلديــــــــــات بـــــــــني وليد، 
املـــــــــردوم وتنينــــــــــــــــاي 

شــرع جهــاز تنفيــذ وإدارة مشــروع النهــر 
منظومــة  اســتكمال  فــي  الصناعــي 
)غدامــس ـ زوارة ـ الزاويــة( وذلــك لزيــادة 
اإلمــداد المائــي مــن حقــول اآلبــار باتجــاه 

مناطــق ســفح وباطــن الجبــل.
علــى  صفحتــه  عبــر  الجهــاز  وأوضــح 
“فيســبوك” أن قافلــة مــن الشــاحنات 
انطلقــت مــن )قصــر بــن غشــير( باتجــاه 
األولــى  القافلــة  غدامــس(  آبــار  )حقــل 
صمامــات  مــن  األولــى  الشــحنة  لنقــل 
العــزل لحقــل اآلبــار والعــوازل واألعمــدة 
المــوردة  المــواد  وهــي   ، الكهربائيــة 
لحقــل آبــار غدامــس والخاصــة بأعمــال 
اســتكمال محطــات الطاقــة الكهربائيــة 
أن هــذه  إلــى  الجهــاز  وأشــار  بالحقــل. 
اســتكمال  إطــار  فــي  تنــدرج  األعمــال 
المنظومــة ورفــع إنتاجيــة اإلمــداد المائــي 
بهــا. وأفــاد مديــر عــام منظومــة غدامــس 
بــأن قوافــل نقــل المــواد ستســتمر فــي 
نقــل كافــة المــواد مــن مخــازن شــركة 
إلــى  واإلنشــاء  األنابيــب  النهــر لتصنيــع 
حقــل آبــار غدامــس والتــي تقــدر بحوالــي 

60 شــاحنة.

جهاز النهر يشــرع يف 
تفعيــــــــل منظومـــــة 
غدامس ـ زوارة ـ الزاوية
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التقـى مديـر مركـز الرقابـة علـى األغذيـة واألدويـة المكلـف مـع 
العالمـي،  الغـذاء  لمنظمـة  األوسـط  الشـرق  قطـاع  مسـؤولة 

ليبيـا. لـدى  التشـيكي  السـفير  يرافقهـا 

واسـتعرض اللقاء الذي عقد بطرابلس دور المركز فيما يخص 
جـودة األغذيـة واألدويـة التـي يتـم توريدهـا عـن طريـق المنظمـة 

علـى شـكل إعانات.

العلمـي  التعـاون  وتحقيـق  الجانبـان أوجـه تقديـم  كمـا ناقـش 
خارجيـاً  للمركـز  المناظـرة  المراكـز  مـع  المشـترك  والمهنـي 
وتبـادل الخبـرات معهـا، وإقامـة ورش العمـل والسـعي للرفـع 
مصلحـة  يخـدم  بمـا  بالمركـز  الرقابـي  العمـل  مسـتوى  مـن 

. لمسـتهلك ا

الرقابـــة علـــى األغذيـــة يبحـــث تعزيـــز
 التعـــاون مـــع منظمـــة الغـــذاء العاملـــي

قـال وزيـر النفـط والغـاز بحكومـة الوحـدة الوطنيـة “محمـد عـون” 
إن “ليبيـا بحاجـة إلـى مزيـد مـن الغـاز لتمويـل الدولـة وتشـغيل 

محطـات الكهربـاء”.

تخطـط  ليبيـا  أن  الروسـية،  “سـبوتنيك”  لوكالـة  عـون  وأضـاف 
للتعاقـد مـع شـركات أجنبيـة للتنقيـب عـن النفط فـي عدة مناطق 
المسـاهمة  الشـركات  ونجـاح  تنافسـية،  شـروط  علـى  اعتمـاًدا 

استكشـافية. علـى قطعـة  للحصـول 

وأشـار عـون إلـى أن ليبيـا ُتصـدر نحـو 300 مليـون قـدم مكعـب 
مـن الغـاز إليطاليـا يوميًّـا، ودعـت بعـض شـركات النفـط الروسـية 

للعـودة إلـى العمـل فـي االستكشـاف فـي ليبيـا.

وزير النفط: ليبيا بحاجة إىل مزيد من الغاز

اتفـق وزيـر االقتصـاد والتجـارة بحكومـة الوحـدة الوطنيـة “محمـد 
الحويـج” مـع وزيـرة التجـارة وتنميـة الصـادرات في تونس “كلثوم 
بـن رجـب” علـى وضـع اسـتراتيجية مشـتركة فيمـا يخـص األمـن 

الغذائـي والدوائـي.

ووفـق وزارة االقتصـاد والتجـارة، فقـد بحـث الوزيـران فـي تونـس 
التحضيـرات النعقـاد اللجنـة المشـتركة العليـا بيـن البلديـن، وآليـة 

تنظيـم حركـة السـلع لرفـع مسـتوى الصـادرات.

كمـا اسـتعرض اللقـاء تسـهيل حركـة رجـال األعمـال وُسـبل تذليل 
العراقيـل التـي تواجـه المسـتثمرين والتواصـل المباشـر لحلحلـة 
بالبلديـن،  األعمـال  رجـال  تواجـه  التـي  والصعوبـات  المشـاكل 

حسـب مـا نشـرته وزارة االقتصـاد والتجـارة.

الحويـــج يبحـــث مـــع نظريته التونســـية 
البلديـــن بـــن  الســـلع  حركـــة  تنظيـــم 
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أعلنـت الشـركة الليبيـة للحديـد والصلـب الشـروع فـي تصديـر 
10 آالف طـن مـن الحديـد المقولـب علـى  بنحـو  شـحنة تقـدر 

السـاخن عبـر مينـاء الشـركة.

وأوضحـت الشـركة عبـر صفحتهـا علـى “فيسـبوك” أن عمليـات 
العالـم،  دول  لمختلـف  مميـزة  بوتيـرةٍ  تتواصـل  التصديـر 
إجمـاالً  وسـتتوالى لتصـل الكميـة الُمصـدرَة خـالل هـذه الفتـرة 

ألـف طـن.  )64( إلـى 

وأوضـح مديـر عـام التسـويق بالشـركة المهنـدس وليـد بليبلـو 
وعـدد  بالشـركة  إدارة التسـويق الخارجـي  بيـن  أنـه تـم االتفـاق 
مـن الشـركات األجنبيـة، علـى تصديـر )72,000( طـن مـن حديـد 

التسـليح لمختلـف دول العالـم.

وأضـاف بليبلـو أنـه مـن المتوقـع تصديـر أول شـحنٍة مـن هـذا 
يتهـا )12,000( طـن، على  االتفـاق نهايـة ينايـر الجـاري، وتبلـُغ كمِّ
باقـي الكمّيـات تباعـاً خـالل األسـبوع  أن تتـم عمليـاُت تصديـر 

األول مـن فبرايـر القـادم.

 38 إلـى أكثـر مـن  إلـى أن منتجاتهـا وصلـت  وأشـارت الشـركة 
التنافسـية. وأسـعارها  وريادتهـا  بفضـل جودتهـا  وذلـك  دولـة 

الحديـــد والصلب تشـــرع يف تصديـــــر 
شحنـــــة تقدر بنحـــــو 10 آالف طــــــن

أعلنـت شـركة البريقـة لتسـويق النفـط تشـغيل وحـدة إنتـاج غـاز 
النيتروجيـن فـي بنغـازي.

أن عمليـة  “فيسـبوك”  علـى  عبـر صفحتهـا  الشـركة  وأوضحـت 
ثالثيـن  اسـتغرقت  الوحـدة  لتشـغيل  الالزمـة  واإلعـداد  التجميـع 

المطلوبيـن. والتشـغيل  اإلنجـاز  مسـتوى  لبلـوغ  يوًمـا 

وأضافـت البريقـة أن عمليـة التشـغيل اسـتهدفت تطهيـر خزانـات 
لمسـافات  المسـال  الغـاز  نقـل  وخطـوط  متـراً   20 بقطـر  الغـاز 

طويلـة وجميـع عمليـات العـزل األخـرى.

 99% عـن  تزيـد  المنتـج  نقـاوة  نسـبة  أن  إلـى  الشـركة  وأشـارت 
وبكفـاءة عاليـة ومواصفـات جـودة عالميـة ممـا يسـهم فـي توفيـر 

ماليـة كانـت تصـرف لشـرائه. ومصروفـات  نفقـات 

الربيقـــــــة تعلن تشـــــــغيل وحدة إنتـــاج 
غــــــــاز النيرتوجيـــــن يف بنغـــــازي

معـــرض  الحويـــج  محمـــد  والتجـــارة  االقتصـــاد  وزيـــر  افتتـــح 
والمقـــام علـــى أرض معـــرض طرابلـــس  الـــوكاالت اإليطاليـــة 
الدولـــي، مؤكداً أن ليبيا تســـعى للنهضة بالتعـــاون مع القطاع 

الخـــاص والمشـــاركة الدوليـــة.
 كمـــا نـــوه الحويـــج إلـــى أن الـــوزارة وضعـــت برنامجـــاً لتنويـــع 
االقتصـــاد الوطني بالتعـــاون مع مصرف ليبيـــا المركزي ووزارة 
الماليـــة والجهـــات ذات االختصـــاص لتوطين الصناعـــة الوطنية، 
مؤكـــداً على أن وزارة االقتصاد والتجارة باشـــرت بعملية تنظيم 
الـــوكاالت والعالمـــات التجاريـــة، وحـــث أصحـــاب الـــوكاالت إلـــى 

فتـــح خطـــوط إنتاج بليبيـــا للنهـــوض بالصناعة.

يشـــار أن معـــرض الـــوكاالت اإليطاليـــة بنســـخته األولى يشـــهد 
اإليطاليـــة  الشـــركات  وكالء  مـــن  شـــركة   35 عـــدد  مشـــاركة 

المجـــاالت. بمختلـــف 

الحويــــــــج يفتتـــح معــــرض الوكـــاالت 
اإليطاليــــــة بنسختــــــــه األولــــى
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أن  مؤخـراً،  “يونيسـف”  للطفولـة  المتحـدة  األمـم  منظمـة  كشـفت 
نحـو )32( ألـف طفـل ليبـي يعانـون مـن سـوء التغذيـة الحـاد، و ارتفـاع 

معـدل الهـزال والتقـزم لـدى األطفـال دون سـن الخامسـة.

وحـذرت المنظمـة فـي تقريرهـا السـنوي مـن “مغبـة تفاقـم أوضـاع 
األطفـال فـي ظـل أزمـة تغيـر المنـاخ ونـدرة الميـاه ، مؤكـدة في الوقت 

ذاتـه انخفـاض معـدالت وفيـات األطفـال”.

وكانـت المنظمـة األمميـة قـد حـذرت مـن خطـر سـوء التغذيـة علـى 
أطفـال ليبيـا فـي تقريـر أصدرتـه عـام 2020 أشـارت فيـه إلـى” أن )16( 
مليـون طفـل دون سـن الخامسـة فـي عـدة دول تعانـي مـن نزاعـات، 

مـن بينهـا ليبيـا، يواجهـون مخاطـر سـوء التغذيـة”.

اليونيسف: 32 ألف طفـــــــل ليبــــي يعانون 
مــــن ســــوء التغذيــــــــة الحـــــــــاد قـال مكتـب االتحـاد األوروبـي فـي طرابلـس إن ليبيـا 

ببعـض دول  هـي األقـل فـي نسـبة األميـة مقارنـة 
جوارهـا.

ودعـا المكتـب فـي بيـان نشـر بمناسـبة اليوم الدولي 
للتعليـم، إلـى ضـرورة دعـم قطـاع التعليـم وتطويـره 

فـي أنحـاء ليبيا.

للتربيـة  العربيـة  للمنظمـة  إحصائيـة  آخـر  وفـي 
مـن  ليبيـا  ُصنّفـت  “األلسـكو”  والعلـوم  والثقافـة 
الـدول األقـل مـن حيـث نسـبة األميـة التـي وصلـت 

الجزائـر. جانـب  إلـى   ،9% قرابـة 

ليبيا األقل أمّية بن جريانها

أصبـــح مـــن المســـموح اعتبار مســـحوق 
الـــدودة  ويرقـــات  المنـــزل  صراصيـــر 
االتحـــاد  دول  داخـــل  غـــذاء  القشـــرية، 
األوربـــي، بموجـــب دخـــول لوائـــح جديدة 
حيـــز التنفيـــذ بدءًا مـــن الثالثـــاء الماضي.

أنـــه  األلمانيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
اســـتخدام  الممكـــن  مـــن  ســـيصبح 
أو  المجففـــة  أو  المجمـــدة  الصراصيـــر 
فـــي صـــورة مســـحوق فـــي الطعـــام، أما 
فسُيســـمح  القشـــرية  الـــدودة  يرقـــات 

. مها باســـتخدا

ُيذكـــر أن هنـــاك قواعـــد مماثلـــة بالفعل 
تســـري علـــى الجـــراد المهاجـــر ويرقـــات 

الـــدودة الصفـــراء.

وتنظـــر المفوضيـــة األوربيـــة حاليًـــا فـــي 
ثمانية طلبـــات إضافية من أجل ترخيص 
تنـــاول الحشـــرات كغـــذاء، إذ يتعين على 
بطلـــب  التقـــدم  المصنعـــة  الشـــركات 
للحصـــول علـــى إذن لـــكل حشـــرة ترغب 

بطرحهـــا في الســـوق.

ويجـــب أن يحمـــل غـــالف األطعمـــة التي 
االتحـــاد  فـــي  الحشـــرات  علـــى  تحتـــوي 
األوربـــي إشـــارة إلى ذلك، تشـــمل اســـم 

الحشـــرة. نوع 

األوربيـــة،  المفوضيـــة  تقييـــم  وبحســـب 
فـــإن صراصير المنـــزل ويرقـــات الديدان 
اآلدمـــي،  لالســـتهالك  آمنـــة  القشـــرية 
ولكنها قد تشـــكل خطرًا على األشخاص 
الذيـــن يعانون من الحساســـية الغذائية.

االتحـــــــاد األوروبــــــي يسمـــــــــح 
باستعمال مسحـــــــوق الصراصيــــــــر 

والديــــــــدان فــــــــي الطعــــــــام
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أكـــدت مجموعـــة من الباحثين الصينيين في دراســـة نشـــرتها 
اللـــب الداخلـــي  “نيتشـــر جيوســـاينس” العلميـــة أن  مجلـــة 
لـــأرض غّيـــر محور دورانه وهو من شـــأنه أن يقّصر من طول 
األيـــام بمقـــدار جـــزء ضئيل من الثانيـــة طوال العـــام، باإلضافة 
إلـــى التأثيـــر بشـــكل طفيـــف، علـــى المجـــال المغناطيســـي 

لأرض.

وقـــال الباحـــث المســـاعد فـــي الدراســـة والخبيـــر فـــي علـــم 
الزالزل من جامعة بيكنغ، “شـــيادونغ ســـونغ” إنه “تم دراســـة 
الموجـــات الزلزاليـــة الناجمـــة عـــن هـــزات أرضيـــة ومقارنتهـــا 
بهـــزات مماثلـــة فـــي الســـتينيات، واكتشـــفنا أن دوران اللـــب 
الداخلـــي لأرض توقف في الفتـــرة بين عامي 2009 و2020”.

 ورجـــح الباحـــث أن يكـــون قد عكس لـــب األرض اتجاه دورانه، 
قائـــالً “لدينـــا هـــذه الهـــزات األرضيـــة التـــي تقـــع فـــي نفـــس 
المواقـــع.. كنـــا نخضـــع األرض لمـــا يشـــبه صـــورة مقطعية”.

و نـــوّه “ســـونغ” إلـــى أن دوران اللـــب الداخلي لأرض يســـببه 
المجـــال المغناطيســـي المولّد من الطبقة الســـائلة الخارجية، 
ويمكـــن لدراســـة حركـــة دورانـــه أن تســـاعد العلمـــاء فـــي فهم 
بعضهـــا  مـــع  لـــأرض  المختلفـــة  الطبقـــات  تفاعـــل  كيفيـــة 

البعض.

واللـــب الداخلـــي لـــأرض هـــو الطبقـــة الجيولوجيـــة األعمـــق 
لكوكـــب األرض، وهـــو عبـــارة عـــن كـــرة صلبـــة يبلـــغ نصـــف 
قطرهـــا نحـــو 1220 كيلومتـــرًا أي نحـــو %20 مـــن نصـــف قطر 

لــــب كوكــــــب األرض 
يغيــــــر محـــــوره 

بعــــــد توقــف

خطـــورة  مـــن  فيروســـات  علمـــاء  حـــذر 
)إنفلونـــزا الطيـــور( وذلـــك بعـــد “انتشـــار 
مقلـــق” للفيـــروس القاتـــل بيـــن حيوانات 

المنـــك.
وتصاعـــدت المخـــاوف بيـــن العلمـــاء فـــي 
أكـــدت  أن  بعـــد  العالـــم،  أنحـــاء  مختلـــف 
االختبارات أن ســـاللة )H5N1( تنتشر بين 
الثدييـــات، الفتيـــن إلـــى احتماليـــة انتقالـــه 

إلـــى البشـــر واكتســـاح العالـــم.
معهـــد  فـــي  المناعـــة  علـــم  خبيـــر  وقـــال 

لنـــدن،  فـــي  كريـــك”  “فرانســـيس 
البروفيســـور “روبـــرت بيـــل” عـــن ســـاللة 
)H5N1( ، “يجـــب أن تكـــون لدينـــا خطـــط 

بالفعـــل”. للقاحـــات  طـــوارئ 
وبحســـب صحيفـــة “الســـكاي نيـــوز” فإن 
تفشـــي  أن  مـــن  حـــذروا  آخـــرون  خبـــراء 
الفيـــروس بين حيوانـــات المنك، قد يؤدي 
إلـــى “إعـــادة تركيـــب”، أي عندمـــا يقـــوم 
فيروســـان بتبديـــل المـــادة الجينيـــة إلنتاج 

جديد. هجيـــن 

وعلـــى مـــدى عقود، حـــذر العلمـــاء من أن 
إنفلونـــزا الطيـــور هـــي أكثـــر الفيروســـات 
احتماليـــة إلحـــداث “وبـــاء عالمي” بســـبب 
خطر إعادة التركيب، حيث أن المستويات 
العاليـــة مـــن ســـالالت اإلنفلونـــزا البشـــرية 
تزيـــد من خطـــر إصابـــة اإلنســـان بإنفلونزا 

الطيـــور أيضاً.
وقـــد يـــؤدي هذا إلـــى اندماج ســـاللة قاتلة 
من إنفلونزا الطيور مع إنفلونزا موســـمية 

لالنتقال. قابلة 

تحذيــــرات من اجتياح 
انفلونـــــــزا الطيور للعالم

أظهـــرت دراســـة علميـــة أن معظـــم األعـــراض 
المرتبطـــة  الطفيفـــة  لكـــن  األمـــد  الطويلـــة 
بكورونـــا تميـــل إلـــى االختفـــاء في غضـــون عام 

بالفيـــروس. اإلصابـــة  بعـــد 
وبحســـب الدراســـة التـــي نشـــرت نتائجهـــا في 
“بريتـــش ميديـــكل جورنـــال” الطبيـــة  مجلـــة 
البريطانيـــة، فـــإن “معظم األعـــراض أو الحاالت 
التـــي تظهـــر بعـــد إصابـــة طفيفـــة بكوفيـــد19- 
تســـتمر أشـــهراً عـــدة، لكـــن الوضـــع يعـــود إلى 

طبيعتـــه فـــي غضون عـــام”.
“األشـــخاص  أن  أيضـــاً  النتائـــج  وُتظهـــر 
المطعميـــن كانوا أقل تعرضـــاً لخطر صعوبات 
التنفـــس، وهـــو التأثيـــر األكثر شـــيوعاً في حالة 
اإلصابـــة بكوفيـــد19- بشـــكله الخفيـــف، مقارنًة 

مـــع غيـــر المطعميـــن”.
ويّتســـم كوفيد طويل األمد باستمرار األعراض 
أو ظهـــور أعـــراض جديـــدة بعد أكثر مـــن أربعة 

أســـابيع من اإلصابة األولية.

دراســـــــة علميــة: أعـــــراض اإلصابــة الطويلــة بكورونــا تختفـــــي يف غضــون عــام
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رياضة

منافســـات  “الســـويحلي”  فريـــق  أنهـــى 
سداســـي الـــدوري الليبـــي للكـــرة الطائـــرة 
فـــي الصـــدارة بعـــد تحقيقـــه الفـــوز فـــي 
جميـــع المباريـــات التي جرت علـــى أرضية 
قاعة ســـليمان الضـــراط المغطـــاة بمدينة 

بنغـــازي.
و جمـــع “الســـويحلي” و هـــو حامـــل لقب 
الموســـم الماضـــي 14 نقطـــة، بعـــد فـــوزه 
الســـهل فـــي الجولـــة الخامســـة و األخيـــرة 
علـــى “األهلـــي بنغـــازي” بثالثـــة أشـــواط 
 ،)26-24  ,25-17  ،25-17( بواقـــع  نظيفـــة 
بالتالـــي  يكســـب  و  السداســـي  ليتصـــدر 
ميـــزة إقامـــة مرحلـــة اإليـــاب مـــن الرباعـــي 
بمدينـــة مصراتـــة،  النهائـــي فـــي معقلـــه 
فيمـــا تأهـــل “األهلـــي بنغـــازي” هـــو اآلخر 
لحلولـــه ثالثـــاً برصيد 9 نقـــاط بعد تحقيقه 

الفـــوز فـــي ثـــالث مباريات.
طرابلـــس”  “األهلـــي  فريـــق  تأهـــل  و 
وصيـــف البطل للموســـم الماضي للرباعي 
النهائـــي بعـــد حلولـــه ثانيـــاً فـــي الترتيـــب 
برصيـــد 11 نقطـــة مـــن أربعـــة انتصارات و 
خســـارة واحـــدة أمام “الســـويحلي”، حيث 

اختتـــم منافســـات السداســـي بفـــوزٍ علـــى 
“الجزيـــرة” بنتيجـــة ثالثـــة أشـــواط مقابـــل 
ال شـــيء بواقـــع )25-17، 25-22، 25-15(، 
ليكســـب ميزة إقامـــة مرحلـــة الذهاب في 
العاصمـــة طرابلس، فيما أكمـــل “النصر” 
عقـــد الرباعي النهائي بحلوله رابعاً برصيد 
6 نقـــاط بعـــد تحقيقه الفوز علـــى “االتحاد 
المصراتـــي” بثالثة أشـــواط نظيفـــة بواقع 

.)25-18  ،25-23  ،25-19(
و أعلنت لجنة المســـابقات باالتحاد الليبي 
للكـــرة الطائرة عن انطـــالق مرحلة الذهاب 
مـــن الرباعـــي النهائـــي فـــي الســـابع مـــن 
فبرايـــر المقبـــل بقاعـــة طرابلـــس الكبرى، 
فيمـــا لـــم يحدد بعد موعـــد انطالق مرحلة 

اإليـــاب بمدينـــة مصراتة.
نشـــنوش ضمن أكثر 100 شـــخصية مؤثرة 

فـــي الرياضة العربية
اختير حـــارس منتخبنا الوطني لكرة القدم 
نشـــنوش”  “محمـــد  طرابلـــس  واألهلـــي 
100 شـــخصية مؤثـــرة فـــي   أكثـــر  ضمـــن 

مجـــال الرياضـــة العربيـــة لســـنة 2022.
أكاديميـــة  مـــن  دعـــوة  نشـــنوش  وتلقـــى 

“ويكميديـــا” للتدريـــب واإلنتـــاج، واتحـــاد 

د

 “ويكميديـــا” للتدريـــب واإلنتـــاج، واتحـــاد 
المنتجيـــن العـــرب التابعة لجامعـــة الدول 
المخولتـــان  الجهتـــان   - بمصـــر  العربيـــة 
- لحضـــور  باختيـــار الشـــخصيات المؤثـــرة 
حفـــل التكريـــم فـــي القاهرة؛ وســـط نخبة 
والمجتمـــع  والفـــن  الرياضـــة  نجـــوم  مـــن 

بالوطـــن العربـــي.
للتكريـــم؛  اختيـــر  “نشـــنوش”  أن  ُيذكـــر 
لـــدوره الكبير في تحقيـــق منتخبنا الوطني 
المحلييـــن  لالعبيـــن  أفريقيـــا  أمـــم  كأس 
ســـنة 2014، باإلضافة إلـــى تحقيقه أرقاًما 
نـــادي  مـــع  محليـــة  وبطـــوالت  قياســـية 

األهلـــي طرابلـــس.

السويحلي يتصـــــــــدر سداسي الطائــــــرة الليبيــــــــة

التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر  للرماية  الليبي  االتحاد  أكد 
االجتماعي فيس بوك، أنه تلقى بشكل رسمي دعوة من االتحاد اإليطالي 

للمشاركة في بطولة Green cup الدولية للرماية.

 ،ISSF التي يشرف عليها االتحاد الدولي للرماية ،Green cup وُتقام بطولة
بمجمع  برا تراب(،   – – تراب  وتتكون منافساتها من تخصصات )سكيت 

ميادين أومبريا الخضراء، خالل الفترة من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2023. 

وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة الجوائز المالية في بطولة Green cup الدولية 
للرماية، تبلغ حوالي 58 ألف يورو.

يشار إلى أن االتحاد العام الليبي للرماية أعلن في وقت سابق، أن المنتخب 
األفريقية  البطولة  منافسات  في  المشاركة  عدم  قرر  للناشئين  الوطني 
تونس  بنابل  الخامسة عشرة  نسختها  متر، في   10 المسدس  تخصص 

.2022

بدعوة مــــــــن إيطالــــــــيا..املنتخــــــــب 
الوطنـــي للرمايــــــــــة ُيشـــــــــارك يف 
الدوليــــــة  Green cup بطولـــــــــــــة 

افتتـــح النـــادي األهلـــي بنغـــازي صالة الشـــريف 
يوســـف للكـــرة الطائرة بمقر النـــادي األهلي في 

حـــي الزيتون.

وحضـــر فعاليـــات االفتتـــاح عضـــو مجلـــس إدارة 
اللجنـــة األولمبيـــة الليبية ورئيس االتحـــاد الليبي 
جانـــب  إلـــى  البكبـــاك  عدنـــان  الطائـــرة  للكـــرة 
حضـــور وتواجد عـــدد من الشـــخصيات الرياضية 

األهلويـــة فـــي مدينـــة بنغازي. 

ويعـــرف المرحـــوم الشـــريف يوســـف بأنـــه رجل 
الكثيـــر  قـــدم  والـــذي  الليبيـــة  الطائـــرة  الكـــرة 
فـــي  األهلويـــة  للمؤسســـة  و  الليبيـــة  للطائـــرة 

بنغـــازي. مدينـــة 

أهـــــــلي بنغــــازي 
يفتتح صالة للكـــــرة الطائرة
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دين وفتاوى

فتاوي

الجواب:

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. 
أما بعد:

وال غيرها؛ ألن في  بمبادلة  ُيتصرف فيها  وال  فإن أرَض الحبس ال ُتباع، 
ذلك تبدياًل لغرِض المحبِّس، قال هللا سبحانه وتعالى: )َفَمن بَدَّلَُه بَْعَد َما 
َ َسِميٌع َعلِيٌم( ]البقرة: 181[، وقال  َسِمَعُه َفإِنََّما إِْثُمُه َعلَى الَِّذيَن ُيبَدِّلُونَُه إِنَّ هللاَّ
)إِْن ِشْئَت حَبَّْسَت  في صدقته:  النبي صلى هللا عليه وسلم لعمر 
واََل  أَْصلَُها،  ُيبَاُع  “اَل  بعد ذلك:    وقول عمر  بَِها(،  َوتََصدَّْقَت  أَْصلََها، 
ُيوَهُب، واََل ُيورَُث” ]النسائي: 6393[، فيحرُم التعدي على شيءٍ من الحبس، ببيٍع 
أو غيره، بل يجُب استغاللُُه في الغرِض الذي حُبِّس عليه، قال سحنون 
بَْيَعَها َغْيُر ُمْستَِقيٍم” ]شرح  لَِف خَرَابًا َدلِيٌل َعلَى أَنَّ  : “بََقاُء أَْحبَاِس السَّ
الخرشي: 7/95[، فإْن حصَل بيٌع ألرِض الحبس فهو باطٌل، يجُب فسخُه ورّده، 

ويرجع المشتري على من باعه بالثمِن.

البناء  قيمة  إال  للباني  فليس  الوقف،  أرض  في  بالبناء  يتعلق  ما  وأما 
 : الدردير  قال  ُينقُض،  فال  للبناء  ُمحتاجًا  الوقف  كان  وإذا  منقوًضا، 
“)َوإِْن بَنَى ُمحَبٌَّس َعلَْيِه( بِنَاًء ِفي اْلَوْقِف )أَْو َغرََس( ِفيِه َشجَرًا … َفُيْؤَمُر 
بِنَْقِضِه أَْو بِأَْخِذ ِقيَمتِِه َمْنُقوًضا بَْعَد إْسَقاِط كُْلَفٍة لَْم يَتََولََّهاِ كاأْلَْجنَبِيِّ، وََهَذا 
َوُوفِّيَ لَُه َما َصرََفُه ِمْن  َوْقًفا،  َوإاِلَّ كَاَن  بَنَاُه،  يَْحتَاُج لَِما  إَذا كَاَن اْلَوْقُف اَل 
]الشرح  يَكُْن لَُه َغلَّةٌ َفاَل َشيَْء لَُه”  بَنَى أَْو أَْصلََح، َفإِْن لَْم  إَذا  َغلَّتِِه؛ كَالنَّاِظرِ 

الصغير: 4/136-137[.

عليه؛ فإْن كاَن الحاُل كما جاَء في السؤاِل، فيحرُم عليكم االنتفاُع باألرض 
من  اشتراها  غيُر صحيٍح؛ ألنه  الواهب ألبيكم  الجد  ملك  الموقوفة؛ ألن 
ُمتعدٍّ على الوقف، باع ما ال يملُك، فيجُب عليكم رفُع اليد عنها، وردُّها 
وقًفا على قصِد واقفها، وذلك بأْن يتولّى الوقَف ناظُر المسجد المذكور، 
بغلِة  ُيطالب الدولة  بالكراءِ، وعليه أن  ويعمل على استثمارِ هذه األرض 
َمن  العامة هي  األمالك  أّن مصلحة  باعتبار  المدة،  الوقف عن كلِّ هذه 
األحكاُم  تتناولها  األمالك  مصلحة  تكون  أْن  بشرط  األرض،  ببيع  قامت 
يكن تضمين مصلحة األمالك متأتيا في  وإن لم  التنفيذ عليها،  ويمكُن 
الوقت الحاضر فعلى المشتري أن يتحمل الغلة في كل المدة الماضية، 
فتقدر ويدفعها من ماله إلى الوقف؛ حفاًظا على ماِل الوقف من الضياع، 
وعلى من بأيديهم الوقف في الوقت الحاضر أن يقوُموا بتوثيقه بمعرفِة 
العدول، مثل محرري العقوِد وغيرهم، وأن يشهُدوا عليه جماعًة ِمن أهِل 
القرية، حتى ال يؤول أمره إلى البطالن بتقادم األجيال، ولهم أن يستأِجروا 
ويكون ذلك  إبقائه مصلحًة للوقف،  الناظُر في  رأى  إذا  المنزل المشيَد 

بأجرةِ المثل، توضُع في مصرف الوقف، وهللُا أعلُم.

مصلحة  ِمن  ع  مسجد  على  موقوفة  أرض  قطعة  جدي  اشترى 
األمالِك، سنة 1988م، بمبلغ قدره )1575 د.ل.(، مساحتها )1200م2(، 
ثم بنى أبي عليها -بإذٍن من جدي- بيًتا من طابقين، نقيم فيه إلى 
م جدي بعض ما يملُك من أراٍض على أبنائه، وجعل  اآلن، ثم قسَّ
نصيب أبي أرَض الوقف التي بنى فيها، وسجَّل ذلك بشكل رسمي، 
إقامتنا بأرض الوقف؟ وإن كانت غير جائزة،  فما حكم الشرع في 

فهل يجوز لنا استئجار المنزل المقام على أرض الوقف؟

دعـــا مجلـــس البحـــوث والدراســـات الشـــرعية بـــدار 
اإلفتـــاء الليبية، الدول المســـلمة إلى وجوب مقاطعة 
و هولنـــدا( أو تجميـــد العالقـــات  )الســـويد  دولتـــْي 
معهمـــا، ما لـــم تعتذرا عمـــل حصل مـــن إهانة لنحو 

مليارْي مســـلم. 
مـــا  “تابـــع  أنـــه  لـــه،  بيـــان  وأضـــاف المجلـــس فـــي 
حصـــل فـــي )الســـويد وهولنـــدا( مـــن قيـــام بعـــض 
الكفـــار المتطرّفيـــن بالمســـاس بقداســـة الُمصحف 
بحمايـــة  وإْحراقـــه  تمزيقـــه  خـــالل  ِمـــن  الشـــريف، 

البلديـــن”. فـــي  الشـــرطة 
وقـــال البيـــان “إن هـــذا الفعـــل القبيح يـــدل على ما 
وصـــل إليـــه القوم من حقد وغيظ تجاه دين اإلســـالم 

وكتابه ومقدســـاته وأتباعه”. 
وأكد مجلس البحوث والدراســـات الشرعية أن “دين 
اإلســـالم العظيـــم باٍق ما بقي أهلـــه، وأّن هذا القرآن 
ــا نَْحـــُن نَزَّْلنَـــا ٱلذِّْكَر  محفـــوظ بحفـــظ هللا القائـــل: }إِنَـّ
ـــر بِه النبي -  ِفُظوَن{، و”مصداًقا لَِما بشَّ ــا لَـــُهۥ لَحَٰ َوإِنَـّ
صلى هللا عليه وســـلم - ِمن بقائه وانتشـــاره”، الفتًا 
إلـــى أن كيـــد العدو ومكـــره النابع من حقـــده الدفين 

على اإلســـالم وأهلـــه ال يتوقف أبًدا.
و دعا المجلس التجار وعموم الناس في ليبيا وسائر 
بـــالد المســـلمين إلى مقاطعـــة البضائع المســـتوردة 
مـــن )الســـويد وهولنـــدا(، وكذلـــك )فرنســـا(، التـــي 
ســـبقت فـــي اإلســـاءة إلـــى النبـــي - صلـــى هللا عليـــه 
وســـلم - ولـــم تعتـــذْر إلى اليـــوم، إضافة إلـــى )الهند( 

التـــي تقتل المســـلمين علـــى الهوية.
علـــى  وهولنـــدا  الســـويد  فـــي  المســـلمين  وحـــّث 
المطالبـــة بمعاقبـــة المتطاوِليـــن، ومتابعة ذلك من 

خـــالل الطـــرق المتاحـــة عندهـــم.
كمـــا طالـــب الشـــعوب المســـلمة بـــأن تخـــرج إلـــى 
الميادين والســـاحات، لُتســـمع صوت إنكارها للعالم 
كلـــه؛ حتى “يعلـــم الجميع أّن المســـلمين يغضبون 
والغيـــرة  اإليمـــان  وأّن  وكتابِهـــم،  ونبيهـــم  لدينهـــم 
واإلخـــالص والوفـــاء معـــان حيـــة فـــي قلوبهـــم، لـــم 

 . ” تُمْت
الشـــرعية  والدرســـات  البحـــوث  مجلـــس  وأوضـــح 
بـــدار اإلفتـــاء، أنـــه “علـــى وســـائل اإلعـــالم االضطالُع 
بدورهـــا حيـــال هذه القضيـــة، من خالل دعم نشـــاط 
المســـلمين ضـــّد التطـــاول علـــى كتـــاب هللا تعالى، 
ومقدســـات المســـلمين عامـــة، وفضـــح تحامل كثير 
مـــن الجهـــات الغربيـــة - السياســـية واإلعالمية - على 
اإلســـالِم وأهلِـــه، وزيـــف شـــعاراتهم”.  وفـــي وقـــت 
الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  دانـــت  ســـابق، 
بحكومة الوحدة الوطنية الســـماح بحرق نســـخة من 
المصحـــف الشـــريف فـــي )الســـويد(، معتبـــرة أن ما 
حصل اعتداء على مقدســـات المســـلمين، واستفزاز 

لمشاعرهم.

إىل  تدعـــــــــو  اإلفتـــــــــاء  دار 
المصدر:مقاطعـــة الســــــويد وهولنـــدا 

دار االفتاء الليبية
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مقال

التحرك األمريكي 
وتداعياته املحتملة 

بقلم الكاتب| عبدهللا الكبير

بشـكل  يرتبـط  الليبيـة  باألزمـة  المتنامـي  األمريكـي  االهتمـام 
مباشـر بتطـورات الحـرب فـي أوكرانيـا، فاشـتداد أوار الحـرب، 
رفـع  األسـابيع،  هـذه  الروسـية  القـوات  تحـرزه  الـذي  والتقـدم 
درجـة االهتمـاَم األمريكـي بليبيـا إلـى مسـتوى جديـد، كانـت أبرز 
مظاهـره زيـارة مديـر وكالـة المخابـرات األمريكيـة وليـام بيرنـز 
لطرابلـس وبنغـازي فـي 12 ينايـر الماضـي، أعقبهـا لقـاء القائـم 
نائـب  صحبـة  أوردمـان،  ليزلـي  ليبيـا  فـي  األمريكـي  باألعمـال 
جـون  الجنـرال  أفريكـوم  فـي  األمريكيـة  الجويـة  القـوات  قائـد 
دي مونتانـي مـع خليفـة حفتـر، ثـم لقـاء أوردمـان بعقيلـة صالـح 
رئيـس مجلـس النـواب فـي طبـرق، وحضـور شـخصيات أمنيـة 
وسياسـية أمريكيـة الجتمـاع اللجنـة العسـكرية 5+5 األخيـر فـي 
سـرت، بحضـور المبعـوث األممـي إلـى ليبيـا عبـدهللا باتيلـي. 
 أعـاد هـذا التحـرك األمريكـي األزمـة الليبيـة إلـى واجهـة األخبـار، 
وأنهـى حالـة الجمـود محليـا وأقليميـا، إذ استشـعر فرقـاء األزمـة 
وحلفائهـم، أن واشـنطون ماضيـة حتـى آخـر الشـوط فـي أحـداث 
ومصالـح  مصالحهـا  لحمايـة  المطلـوب  السياسـي  التغييـر 
ليبيـا،  فـي  فاغنـر  مجموعـات  عـزل  يسـتلزم  وهـذا  حلفائهـا، 
ومنعهـم مـن تهديـد أوروبـا أو إربـاك سـوق الطاقـة باسـتخدام 

ورقـة النفـط الليبـي. 
التسـوية السياسـية بيـن فرقـاء األزمـة للتوافـق علـى اإلجـراءات 
هدفـا  تـزل  ولـم  كانـت  االنتخابـات  إلنجـاز  الالزمـة  القانونيـة 
والمبعـوث  السـفير  كان  الماضييـن  العاميـن  وخـالل  أمريـكا، 
يتولـى متابعـة التطـورات  األمريكـي الخـاص ريتشـارد نورالنـد 
بإسـتثناء الحفـاظ  فـي هـذا الملـف، مـن دون نتائـج ملموسـة 
إلـى  علـى مسـتوى الصـراع فـي حـده األدنـى، وتجنـب العـودة 
االهتمـام  فـي  التحـول  هـذا  لكـن  العسـكرية.   المواجهـات 
األمريكي، بزيارة مسـؤول أمني رفيع ودبلوماسـي سـابق تقلد 
الليبـي،  بالملـف  واسـعة  ولديـه خبـرة  الوظائـف،  مـن  العديـد 
المهـام  مـن   الكثيـر  فـي  عليـه  بايـدن  الرئيـس  إدارة  واعتمـاد 
لأمـن  محتمـل  تهديـد  ثمـة  أن  يعنـي  العالـم،  عبـر  الصعبـة 
يبـزغ مـن البوابـة  وأمـن الحلفـاء األوربيـون  القومـي األمريكـي 
االنقسـام،  حالـة  إنهـاء  مـن  أبعـد  ماهـو  إلـى  يحتـاج  الليبيـة، 
وتوحيد البالد سياسـيا عبر االنتخابات لتجديد شـرعية البرلمان 

موحـدة.  حكومـة  وتشـكيل 
 عـودة اللجنـة العسـكرية إلـى اسـتئناف اجتماعاتهـا بعد انقطاع 
وبعـض  ودعمهـا مـن األمـم المتحـدة  دام لنحـو أربعـة أشـهر، 
القـوى الدوليـة، يؤكـد أن ثمـة عـزم علـى تتويـج جهـود اللجنـة 
والغـرب، تكـون نـواة  وحـدات عسـكرية مـن الشـرق  بتشـكيل 
لتوحيـد المؤسسـة العسـكرية، وتتولـى حمايـة الحقـول واآلبـار، 
وربمـا المواجهـة العسـكرية مـع مجموعـات فاغنـر إذا اقتضـت 
الضـرورة، مـع تقديـم أمريـكا وحلفاؤهـا الدعـم الـالزم لهـا، علـى 
غـرار مواجهـات قـوات البنيـان الموصـوص مـع تنظيـم داعـش 

2016، وهـذا السـيناريو سـيحول ليبيـا إلـى سـاحة صـراع  عـام 
أخـرى بيـن روسـيا والـدول الغربيـة.

 ورغـم تأكيـد التقاريـر الصحفيـة تعليقـا علـى زيـارة بيرنـز علـى 
عـزم اإلدارة األمريكيـة تحجيـم نفـوذ فاغنـر، ومـن ورائهـا روسـيا 
إلـى حـد الصـدام  إال أن احتمـال تصاعـد المواجهـة  فـي ليبيـا، 
يبـدو قويـا، نظـرا لتركـز الجهـود العسـكرية فـي  العسـكري ال 
نحـو  أن  كمـا  للصـراع،  الرئيسـية  السـاحة  باعتبارهـا  أوكرانيـا 
نصـف عناصـر فاغنـر تـم سـحبهم مـن ليبيـا، والدفـع بهـم فـي 
خطـوط المواجهـة فـي الحـرب األوكرانيـة، ومـا تبقـى منهـم ال 
إذا قطعـت عنهـم اإلمـدادات  يمكنهـم الصمـود طويـال، خاصـة 
فبعـد  قـوات خليفـة حفتـر،  مـن  عليهـا  يحصلـون  كانـوا  التـي 
تنصيـف مجموعـات فاغنـر كمنظمـة إجراميـة، وفـرض عقوبـات 
عليهـا مـن الحكومـة األمريكيـة، سـيتعين علـى حفتـر التوقـف 
عـن التعامـل معهـم باعتبـاره حامـل للجنسـية األمريكيـة، لذلـك 
فاألرجـح هـو تنفيـذ بعـض اإلجـراءات التـي تحـد مـن حركتهـم، 
السياسـي  التحـول  علـى  لهـم  محتمـل  تهديـد  أي  وتنهـي 

إنتـاج وتدفـق النفـط. المرتقـب، أو علـى 
 االسـتجابة اإلقليميـة للحـراك األمريكـي جـاءت سـريعة باجتماع 
ومسـؤول الملـف الليبـي عبـاس  رئيـس المخابـرات المصريـة 
كامـل، مـع عقيلـة صالـح والمنفـي، لتسـوية أي خالفـات بينهـم 
واالسـتعداد للتطـورات المقبلـة، فيمـا اجتمـع رئيـس المخابرات 
التركيـة هـاكان فيـدان مـع قيـادات المنطقـة الغربيـة الدبيبـة 
والمشـري والالفـي والكبيـر، فـي صـورة تعكـس بوضـوح العودة 
السـريعة في خارطة التحالفات المحلية، إلى األسـاس الجهوي 

بفعـل التنافـس المصـري التركـي فـي ليبيـا.
تداعيـات التحـركات األمريكيـة سـوف تسـتمر فـي التطـور علـي 
مجلسـي  عـن  للبديـل  االعـداد  بدايـة  مـع  المسـتويات،  كافـة 
النـواب والدولـة، فـي النهـوض بمهمـة توفيـر األسـاس القانونـي 
لالنتخابـات، فالكيانـات والشـخصيات السياسـية المحليـة ال نيـة 
والـدول المنخرطـة فـي الصـراع  لديهـا فـي مغـادرة المشـهد، 
ستسـعى للحفـاظ علـى مكاسـبها، والسـباق نحـو حجـز موقـع 
التوقعـات  تشـير  حيـث  مبكـرا،  انطلـق  القادمـة  المرحلـة  فـي 
بعـد  والدولـة  إلـى توافـق دولـي علـى تجـاوز مجلسـي النـواب 
التحضيـر  فـي  األمميـة  البعثـة  وشـروع  المتكـرر،  اخفاقهمـا 
لملتقـى حـوار سياسـي جديـد، يتولـى وضـع قاعـدة دسـتورية 
وقوانيـن انتخابيـة، بانتظـار اإلعـالن عنـه خـالل احاطـة المبعـوث 
منتصـف  األمـن  باتيلـي فـي جلسـة مجلـس  األممـي عبـدهللا 

المقبـل. الشـهر 

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