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العــــــــــــدد

سياسة

الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  قّدمـــت 
للدولـــة،  واألعلـــى  الرئاســـي  والمجلســـان 
التعازي للشـــعبين التركي والســـوري في 
ضحايـــا الزلـــزال الُمدّمر الـــذي ضرب والية 
كهرمـــان مرعـــش جنوبـــي تركيـــا، وأعقبته 
هـــزّات ارتدادّيـــة أّثـــرت بشـــكل كبيـــر على 
والجرحـــى  ُمخلًّفـــا آالف القتلـــى  ســـوريا، 

والمفقوديـــن فـــي البلديـــن.

وقّدم رئيس الحكومـــة عبدالحميد الدبيبة 
دول  فـــي  الزلـــزال  ضحايـــا  فـــي  تعازيـــه 
تركيـــا وســـوريا، ولبنـــان التـــي كان اثنيـــن 
مـــن مواطنيهـــا المقيميـــن فـــي تركيا من 
ضحايـــا الزلزال، مؤكًدا تضامـــن ليبيا التام 

مـــع المصـــاب الجلـــل، وفـــق وصفه.

األعلـــى  المجلـــس  عـــّزى  جانبـــه،  مـــن 
للدولـــة “شـــعوب تركيـــا وســـوريا ولبنـــان 
فـــي ضحايـــا الزلـــزال الـــذي بلغـــت قوتـــه 
7.7 درجـــات وأســـفر عـــن خســـائر بشـــرية 
وماديـــة كبيـــرة” معلنًـــا تضامنـــه الكامـــل 

مصابهـــم. فـــي  ومشـــاركته 

وعبّـــر رئيـــس المجلـــس الرئاســـي محمـــد 
المنفـــي عن بالغ الحزن واألســـى لنبأ وفاة 
المئـــات فـــي تركيا وســـوريا جـــراء الزلزال، 
مقدًمـــا العزاء والمواســـاة إلى الشـــعبين.

بدورها، أجـــرت وزيرة الخارجيـــة والتعاون 
مـــع  اتصـــااًل  المنقـــوش،  نجـــاء  الدولـــي 
نظيرهـــا التركـــي مولود تشـــاووش أوغلو، 
وأعربـــت لـــه عـــن تضامـــن ليبيـــا الكامـــل 
مـــع الشـــعب التركـــي فـــي مواجهـــة كارثة 

الزلـــزال المدمـــر. 

عبدالحميـــد  الحكومـــة  رئيـــس  وأصـــدر 
الدبيبـــة تعليماتـــه بإرســـال فريـــق يتكون 
مـــن 55 فنيـــاً مـــن عناصـــر هيئة الســـامة 
الجنائيـــة  المباحـــث  وجهـــازي  الوطنيـــة 
لتقصـــي  كاب  و4  العســـكري،  والطـــب 
األثـــر إلـــى تركيا؛ للمســـاعدة فـــي عمليات 

واإلنقـــاذ. البحـــث 

كمـــا وجـــه الدبيبـــة، خـــال برقيـــة تعزيـــة 
أرســـلها إلـــى نظيـــره الســـوري، تعليماتـــه 
بإرســـال شـــحنة مســـاعدات إنســـانية الى 
ومابـــس  أدويـــة  علـــى  تحتـــوي  ســـوريا 
وفـــق  ومراتـــب،  وأغطيـــة  وخيـــم  أطفـــال 
“منصة حكومتنا” التابعة لرئاســـة الوزراء.

وشـــمال  تركيـــا  جنـــوب  مـــدن  وشـــهدت 
 7.7 قوتـــه  بلغـــت  عنيفـــاً  زلـــزاالً  ســـوريا 
آالف  6 فبرايـــر، مخلّفـــاً  اإلثنيـــن  درجـــات 
مـــن الجرحـــى،  وعشـــرات اآلالف  القتلـــى 

كمـــا تســـبب فـــي دمـــار آالف المبانـــي.

ليبيــا تعــّزي تركيــا وســوريا 
يف ضحايــا الزلــزال وترســل
مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ

لجنـــة )5+5( تتفق على إنشـــاء آلية لســـحب املرتزقة

اّتفقـــت اللجنة العســـكرية المشـــتركة )5+5( ولجـــان االتصال 
مـــن كل مـــن تشـــاد والســـودان والنيجـــر، علـــى إنشـــاء آليـــة 
وتبـــادل البيانـــات لتســـهيل  متكاملـــة للتنســـيق المشـــترك 
االنســـحاب الكامـــل للمرتزقـــة والمقاتلين األجانب مـــن ليبيا.

جـــاء ذلـــك فـــي ختـــام اجتمـــاع للجنـــة فـــي القاهـــرة األربعاء 8 
فبراير، بحضور الممثـــل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
فـــي ليبيـــا عبـــدهللا باتيلي، الـــذي أعرب عـــن تقديـــره لجهود 
الحكومـــة المصريـــة فـــي دعـــم الحـــوار بيـــن األطـــراف الليبية، 

وأشـــاد باللجنة العســـكرية ولجـــان االتصال المشـــاركة.

وقـــال باتيلـــي “إن مـــا حققتـــه هنـــا هـــو خطـــوة مهمـــة نحـــو 
تحقيـــق االســـتقرار والســـام المســـتدامين فـــي ليبيـــا وفـــي 
دول الجـــوار والمنطقة بشـــكل عـــام.. وهذا التقـــدم هو أيًضا 
خطـــوة مهمة نحـــو خلق مناخ مائم للعملية السياســـية، بما 

فـــي ذلـــك تنظيـــم االنتخابـــات في العـــام 2023”.

فـــي  المشـــتركة  العســـكرية  اللجنـــة  اجتماعـــات  وانطلقـــت 
القاهـــرة أمـــس الثاثاء، وستســـتمّر يومين ســـُيناقش خالها 

ملـــف المرتزقـــة والقـــوات األجنبيـــة فـــي ليبيا.
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سياسة

الدبيبـــة  الحميـــد  عبـــد  الوطنيـــة  الوحـــدة  رئيـــس حكومـــة  أكـــد 
إجـــراء  ســـوى  ليبيـــا  أمـــام  خيـــار  ال  أنـــه   ، فبرايـــر   9 الخميـــس 
االنتخابـــات، معتبـــراً أن مـــا يعطـــل إجراءهـــا هـــو عـــدم وجـــود قانـــون 

لتنظيمهـــا. عـــادل 

تأكيـــد الدبيبـــة جـــاء خـــال كلمـــة لـــه أثنـــاء مشـــاركته فـــي ملتقـــى 
بعنـــوان  االنتخابـــات  وتنفيـــذ  لدعـــم  الوزاريـــة  اللجنـــة  نظمتهـــا 
“تجـــارب مراقبـــة االنتخابـــات والـــدروس المســـتفادة”، بحضـــور 

هيئـــات ومنظمـــات محليـــة ودوليـــة.

وأعـــرب الدبيبـــة عـــن انفتـــاح حكومتـــه لاســـتماع ألي مبـــادرة أو 
مقتـــرح يعـــزز الثقـــة فـــي عمليـــة تأميـــن االنتخابـــات لقطـــع الطريـــق 

ـــدة. ـــة جدي ـــة انتقالي أمـــام مـــن يســـعى لمرحل

بـــكل  إن الحكومـــة قامـــت  وبخصـــوص جهـــود حكومتـــه، قـــال 
التزاماتهـــا المنوطـــة بهـــا فـــي االنتخابـــات، فقـــد تمكنـــت وزارة 
فـــي  نُفـــذت  التأمينيـــة  للعمليـــة  محـــاكاة  إجـــراء  مـــن  الداخليـــة 
مناطـــق ليبيـــا مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب إلـــى الجنـــوب، وفـــق قولـــه .

ــد  ــدد تأكيـ ــوم يجـ ــى اليـ ــاد ملتقـ ــة أن انعقـ ــر رئيـــس الحكومـ واعتبـ
حكومتـــه أنـــه ال خيـــار إال االنتخابـــات وأن مـــا يعطلهـــا عـــدم وجـــود 

قانـــون انتخابـــات عـــادل ينبثـــق علـــى أســـاس دســـتوري عـــادل 
للجميـــع.

وأوضـــح الدبيبـــة خـــال كلمتـــه إطـــاق الحكومـــة عـــدة مبـــادرات 
لدعـــم التعلـــم الديمقراطـــي مـــن خـــال برلمـــان الشـــباب إلـــى 
واســـتئناف االنتخابـــات البلديـــة  انتخابـــات المجالـــس الشـــبابية 

المتوقفـــة منـــذ ســـنوات.

ــي،  ــتعام الوطنـ ــراء االسـ ــات إلجـ ــدر توجيهـ ــه أصـ ــة أنـ ــال الدبيبـ وقـ
ــداً  ــام، مؤكـ ــرأي العـ ــا الـ ــي قضايـ ــي فـ ــعب الليبـ ــة رأي الشـ لمعرفـ
أن  هدفهـــم الوصـــول بهـــذا القطـــار إلـــى المحطـــة النهائيـــة محطـــة 

ــتور. االنتخابـــات والدسـ

كمـــا أكـــد دعـــم حكومتـــه بقـــوة لجهـــود المبعـــوث األممـــي عبـــد هللا 
باتيلـــي التـــي تهـــدف لإليفـــاء بالتزامـــات خارطـــة الطريـــق التـــي 
تنـــص علـــى أن ليبيـــا فـــي آخـــر مرحلـــة انتقاليـــة، والضغـــط اإليجابـــي 
الـــذي يبذلـــه علـــى كل األطـــراف إلصـــدار األســـاس القانونـــي إلجـــراء 

االنتخابـــات.

الدبيبـــة يؤكد التزامـــه باالنتخابات ويقول إن 
مايعرقلهـــا عدم وجـــود قانون عـــادل ُينظمها

بإســـطنبول  العـــام  الليبـــي  القنصـــل  اجتمـــع 
األزمـــة  فريـــق  مـــع  الكاســـح”  الديـــن  “صـــاح 
إطـــار متابعـــة أحـــوال  وذلـــك فـــي  بالقنصليـــة، 
بعـــض  فـــي  العالقيـــن  الليبييـــن  المواطنيـــن 
المناطـــق التـــي ضربهـــا الزلـــزال جنوبـــي تركيـــا.

المســـتمرة  االتصـــاالت  أن  “الكاســـح”  وأكـــد 
أســـفرت عـــن االطمئنـــان علـــى بعـــض العائات 
والمواطنين الذين كانـــوا عالقين وجاري متابعة 
أوضاعهـــم حتـــى إخراجهـــم مـــن تلـــك المناطـــق 
القنصليـــة  وأوضحـــت  أمنًـــا.  أكثـــر  أماكـــن  إلـــى 
عبـــر صفحتهـــا على “فيســـبوك” أن “الكاســـح” 
وجـــه فريـــق األزمـــة إلـــى ضـــرورة متابعـــة أحوال 
المواطنيـــن على مدار الســـاعة وإصـــدار البيانات 
المواطنيـــن  وحـــث  دوري،  بشـــكل  واإلعانـــات 
للتواصـــل علـــى أرقـــام الطـــوارئ المنشـــورة عبر 
إجـــراءات  واتبـــاع  صفحـــة القنصليـــة الرســـمية، 

الســـامة الصـــادرة عـــن الحكومـــة التركيـــة.

القنصليــــة الليبيـة بإسطنبــول 
تتابع أوضــاع الليبيني العالقيـن

فــي جنـــــوب تركيـــا
أقـــر مجلـــس النـــواب الثاثـــاء 7 فبرايـــر ، التعديـــل الدســـتوري الثالـــث عشـــر 
المتعلـــق بتحديـــد ســـلطات رئيـــس الدولـــة ورئيـــس الـــوزراء، وبنيـــة الســـلطة 
التشـــريعية واختصاصاتهـــا، والـــذي تـــم بموجبـــه إقـــرار قاعدة دســـتورية إلجراء 
االنتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة. وقـــال النائـــب “عبدالســـام نصيـــة” عبـــر 
صفحته الشـــخصية على موقع “فيســـبوك” إن “القاعدة الدســـتورية تؤســـس 
لمجلـــس األمـــة الـــذي يتكـــون مـــن مجلـــس النـــواب علـــى أســـاس الســـكان و 
الجغرافيـــا ومقـــره مدينـــة بنغازي ، ومجلس الشـــيوخ على أســـاس التســـاوي 
بيـــن األقاليـــم ومقـــره مدينـــة طرابلـــس، وســـلطة تنفيذيـــة تتكون مـــن رئيس 
منتخـــب مـــن الشـــعب، وحكومـــة يعيـــن رئيســـها رئيـــس الدولة و تمنـــح الثقة 

مـــن مجلـــس النواب.

واعتبـــر “نصيـــة” هـــذه الخطـــوة بأنها مهمـــة جدًّا في ظل االنســـداد السياســـي 
الحالـــي، داعيًـــا كل أطـــراف الصـــراع إلى التعامـــل معها بكل إيجابيـــة للوصول 
لانتخابـــات العامـــة في أقـــرب وقت. ويبقى الحـــل الليبي هـــو األفضل ويبقى 
بعـــد النظر و االبتعاد عن األنانية الشـــخصية المقيتـــة و االرتهان لألجنبي أقرب 
الطـــرق الســـتعادة الدولـــة و الخروج من دوامـــة المراحل االنتقاليـــة وإخراج كل 
القـــوات األجنبيـــة مـــن البـــاد. وأضاف “نصيـــة” أن الـــدول اإلقليميـــة و الدولية 
تســـعى لتحقيـــق مصالحهـــا وال تلتفـــت للمصلحـــة الليبية وال تتـــردد في جعل 
ليبيـــا ســـاحة للصـــراع اإلقليمي وتحويلها إلى ســـوريا أخـــرى ، خاصة إذا وجدت 
قادة أنانيين همهم فقط تصفية الحســـابات السياســـية على حســـاب استقال 

وســـيادة الوطن.

مجلس النواب يقر التعديل الدستوري الثالث عشر
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اجتمـــع رئيـــس ديـــوان المحاســـبة خالـــد شكشـــك مـــع رئيـــس 
مجلـــس إدارة الشـــركة العامة للكهرباء محمد المشـــاي، بحضور 

مديـــري اإلدارات مـــن الجانبيـــن. 

وناقـــش االجتمـــاع اإلجـــراءات المتخـــذة مـــن قبل شـــركة الكهرباء 
حيـــال العقـــود التـــي تمـــت الموافقـــة عليها فـــي الســـابق وأثرها 
على تحســـين الشبكة، باإلضافة إلى المشـــروعات محل الدراسة 
لدى الشـــركة من بينها مشـــروع أنشـــاء محطة درنة واســـتكمال 

المحطـــات األخرى طـــور اإلنجاز.

وأكـــد شكشـــك خـــال االجتمـــاع على ضرورة اإلســـراع فـــي إنجاز 
الدراســـات الخاصة بمحطة درنة، والتركيز على جانب االستهاك 

لتخفيـــف العـــبء على الشـــبكة من خال اإلســـراع في تفعيل 

عقـــد العّدادات اإللكترونيـــة الذكية التي ســـبق للديوان أن صادق 
علـــى العقـــود المتعلقـــة بتوريـــد عـــدد 500 ألـــف عـــداد كمرحلـــة 

أولـــى، والتـــي يتوقـــع أن يكـــون لها أثـــر إيجابي على الشـــبكة.

مـــن جانبـــه أكـــد المشـــاي حرصه علـــى تنفيـــذ توصيـــات الديوان، 
وتجـــاوز كافـــة العوائق والعراقيل التي تواجه الشـــبكة في ســـبيل 
تنفيـــذ العقـــود التـــي تمـــت الموافقـــة عليهـــا، ومحاولـــة تجـــاوز 

أوقـــات الـــذروة بـــدون أحمال.

نتائـــج خطـــة شـــركة  يتابـــع  شكشـــك 
الكهربـــــــاء لتطويــــر الشبـــــكة العـــــــامة

مشـــروع  وإدارة  تنفيـــذ  جهـــاز  أعلـــن 
النهـــر الصناعـــي خفـــض كميـــات المياه 
علـــى  الواقعـــة  للمنطقـــة  المخصصـــة 
حتـــى  جنوبـــاً  أوجلـــة(  )جالـــو-  المســـار 

شـــرًقا. وبنغـــازي  غربًـــا  ســـرت 
وأرجـــع الجهـــاز فـــي بيـــان لـــه، أســـباب 
الصيانـــة  أعمـــال  إلـــى  التخفيـــض 
والتـــي  الضروريـــة  واإلصاحـــات 
ستســـتغرق 30 يوًما، اســـتعداًدا لفصل 
الصيـــف الـــذي يتزايـــد فيـــه الطلب على 

كبيـــر. بشـــكل  الميـــاه 
وأكـــد البيـــان أن اإلمـــداد المائـــي لكافـــة 
المناطـــق لـــن يتوقف أبـــًدا، وأن الغرض 
مائـــي  تدفـــق  “ضمـــان  الصيانـــة  مـــن 
مســـتمر، وإنتاجية أفضـــل للحفاظ على 

ســـامة المنظومـــة”.
وكان الجهـــاز قـــد أعلن في وقت ســـابق 
عـــودة ضـــخ إمـــدادات الميـــاه إلـــى خزان 
بعـــد  غريـــان،  مدينـــة  فـــي  زيـــان  أبـــو 
توقفهـــا أليـــام ؛ بســـبب صيانة تســـريب 

مـــن أحـــد صمامـــات النقـــل.

النهر الصناعي 
ُيخّفض إمدادات 

اجتمــع وزيــر المواصــات محمــد الشــهوبي مــع رئيــس هيئــة شــؤون الحــج والعمرة املياه يف الشرق والوسط
علــي حمــودة ونائبــه، بحضــور وكيــل الــوزارة لشــؤون النقــل الجوي خالد السويســي 

ومندوبــي شــركات الطيران.

ــر  ــم خــال االجتمــاع اســتعراض االســتعدادات الازمــة بخصــوص اتخــاذ التدابي وت
ــأداء هــذه المناســك فــي أفضــل الظــروف وبــكل يســر. واإلجــراءات الكفيلــة ب

الشهوبي يستعرض االستعدادات ملوسم الحج والعمرة

أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم أنهــا اســتحدثت خــال العــام الماضــي )39( مؤسســة 
 )32( والثانــوي موزعــة علــى  وفصــاً دراســيًّا لِمرحلــة التعليــم األساســي  تعليميــة 
مراقبــة تعليــم بمختلــف مناطــق البــاد.  وأوضــح مديــر إدارة التَّعليــم الثانــوي بالــوزارة، 
التَّعليميــة، الدكتــور  ســات  واســتحداث المؤسَّ إنشــاء  رئيــس لجنــة دراســة طلبــات 
ســات التَّعليميــة التــي تــم إنشــاؤها ِخــال العــام الماضــي  “محمــد المغربــي” أن المؤسَّ
بشــكل تفصيلــي بلغــت )11( مؤسســة. وأضــاف “المغربــي” أنــه تــم اِســتحداث فصول 
لِمرحلــة التعليــم الثانــوي فــي َعــدد )21( مؤسســة، واســتحداث فصول دراســية لِمرحلة 
التعليــم األساســي فــي َعــدد )3( مؤسســات، واســتحداث فصــول للتعليــم الدينــي فــي 

مؤسســتين تعليميتيــن وإنشــاء روضــة أطفــال، ومؤسســة تعليميــة جديــدة.

وزارة التعليم تعلن 
إنشاء 39 مدرسة وفصاًل دراسيًّا ِخالل العام املاضي
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أكـــد مديـــر المركـــز الوطنـــي لمكافحة األمـــراض “حيدر الســـائح” عـــدم وجود أي 
دليـــل واحـــد لدخـــول مـــرض “حمـــى اإليبـــوال النزفيـــة” إلـــى ليبيـــا، وأن المركز لم 

يســـجل إلـــى إصابـــة بالمرض.

وأوضـــح “الســـائح” فـــي تصريح مرئـــي نشـــرته وزارة الصحة عبـــر صفحتها على 
“فيســـبوك”، أّن “نشـــر المركـــز لبطاقـــة المعلومـــات حـــول حمـــى اإليبـــوال بعـــد 
انتشـــار المـــرض بدولة أوغندا، يأتي فـــي إطار رفع درجة الوعـــي بين المواطنين، 

وحمايـــة األمـــن القومي الصحـــي للباد”. 

وأضـــاف أن “دعـــوة المركـــز الوطنـــي لمكافحة األمـــراض فرق الرصد واالســـتجابة 
إلـــى اتخـــاذ إجراءات الوقاية تجاه المرض، يأتي في إطار أخذ االســـتعداد والحيطة 

والحـــذر بتدريـــب الكوادر الطبية علـــى التعامل مع أي إصابـــة بهذا المرض”.

السائح يؤكد عدم تسجيل أي 
إصابة بمرض اإليبوال يف ليبيا

أعلنـــت الهيئـــة العامـــة للبحـــث والتعـــرف علـــى 
)3( جثاميـــن  المفقوديـــن التعـــرف علـــى هويـــة 

مجهولـــة عثـــر عليهـــا فـــي وقـــت ســـابق.

وأوضحـــت الهيئة عبر صفحتها على “فيســـبوك” 
الدائمـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع  خـــال  جـــاء  ذلـــك  أن 
الخاصـــة بمراجعة نتائج تحاليـــل البصمة الوراثية، 
وبعـــد مراجعـــة نتائـــج تحاليـــل البصمـــة الوراثيـــة 
مـــع  المختبـــرات  إدارة  مـــن  عليهـــا  المتحصـــل 
إدارات الرفـــات وقيـــد  المراجعـــة والتدقيـــق مـــع 

األهالـــي والطـــب الشـــرعي.

 وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أنـــه ســـيتم إحالـــة تقاريـــر 
والنيابـــات  العـــام  النائـــب  لمكتـــب  المطابقـــة 

بالخصـــوص. المختصـــة 

ــى  ــرف عل ــث والتعـــ ــة البحـــ هيئ
ــة ــى هويـــ ــرف عل ــن تتع املفقودي

ثالث جثــــث مجهــــــولة

وزيــر الرياضــة “عبــد  رئيــس الديــوان “خالــد شكشــك” مــع  بحــث 
للعــام  الــوزارة فــي تنفيــذ مشــروعاتها  الجويفــي”، خطــة  الشــفيع 

الدولــي. طرابلــس  ملعــب  تنفيــذ  اســتكمال  ومشــروع  الحالــي 

جــاء ذلــك خــال اجتمــاع عقــد بحضــور مديــر جهــاز تنميــة وتطويــر 
المراكــز اإلداريــة ومديــر اإلدارة العامــة للرقابــة علــى العقــود والخطــط 

التنمويــة، ومــدراء اإلدارات المختصــة بالــوزارة.

وأكــد “شكشــك” علــى أهميــة االنتهــاء مــن تنفيــذ ملعــب طرابلــس 
وأنــه ســيكون محــل متابعــة مســتمرة مــن قبــل الديــوان،  الدولــي 
مشــدداً علــى أن تتحمــل الــوزارة والجهــاز مســؤولياتهم فــي تحفيــز 
واســتكمال  خــاص،  بشــكل  المشــروع  لهــذا  المنفــذة  الشــركة 
مشــروعات الرياضــة بشــكل عــام، وتنفيذهــا علــى أكمــل وجــه فــي ظــل 

توفــر المخصصــات الماليــة والموافقــات الازمــة مــن الديــوان.

شكشـــك يؤكد علـــى ضـــــــرورة االنتهـــــــاء 
من تنفيذ ملعــــــــــب طرابلــــــــس الدولــــــي

أصـــدرت وزارة الداخليـــة تنويهـــا ألصحـــاب المركبـــات داخل العاصمـــة طرابلس، 
بعـــدم ركنهـــا بشـــكل عشـــوائي أو مزدوج فـــي الطرقات.

وتضمـــن التنويـــه تحذيـــر المخالفيـــن باتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات ضدهـــم من قبل 
مديريـــة أمـــن طرابلـــس وتحميلهـــم المســـؤولية الكاملـــة ألي مخالفـــة مرتكبـــة.

كما حذرت الداخلية المخالفين بحجز ســـياراتهم المخالفة ونقلها للمســـتودعات 
التابعة لمكتب شـــؤون المرور بمديرية أمن طرابلس.

الداخلية تحـــذر من ركن العربـــــات بشكل العشــوائي
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أقـــرت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة أســـعاراً جديـــدة لبيـــع الطاقـــة الكهربائيـــة 
مـــن الشـــركة العامـــة للكهربـــاء.

وأعفـــت الحكومـــة فـــي قـــرار أصدرتـــه بشـــأن تحديـــد تعريفـــة اســـتهاك 
الكهربـــاء فـــي مادتـــه الثانيـــة، المشـــتركين مـــن نـــوع منزلـــي المنخرطيـــن 
فـــي نظـــام األقســـاط المصرفيـــة والمرتبـــات، مـــن ســـداد قيمـــة تعريفـــة 

اســـتهاك الكهربـــاء.

كمـــا أعفـــت الحكومـــة المشـــتركين نـــوع منزلـــي حتـــى تاريـــخ اشـــتراكهم 
فـــي نظـــام األقســـاط المصرفيـــة والمرتبـــات، والتوصيـــات بـــدون عـــداد 
أو عقـــد لفتـــرة االســـتهاك الســـابقة حتـــى تاريـــخ االنخـــراط فـــي نظـــام 

األقســـاط المصرفيـــة والمرتبـــات.

وحـــدد القـــرار الصـــادر القيمـــة التعريفيـــة الســـتهاك الكهربـــاء ابتـــداء 
مـــن 0.5 ميغـــاوات فـــي فتـــرة الـــذروة الشـــتوية والصيفيـــة بقيمـــة 1000 
درهـــم لـــكل كيلـــو وات فـــي الســـاعة، وذلـــك وقفـــاً لمـــا تحـــدده الجهـــة 

المختصـــة التـــي يخولهـــا مجلـــس إدارة شـــركة الكهربـــاء.

الحكومة ُتقرر أسعارًا جديدة 
للكهرباء وُتعفي فئات معينة

أعلنـــت شـــركة الواحة للنفـــط االنتهاء 
مـــن صيانة 51 بئـــراً نفطيـــاً بمختلف 
حقـــول الشـــركة بينهـــا 31 بئـــراً كانت 
مقفلة لمدة طويلة بســـبب مشـــاكل 

. فنية

اإلنتـــاج  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
المحّقق من اســـترجاع اآلبار المقفلة 
يبلـــغ 5400 برميـــل يوميـــاً، فيما يبلغ 
اإلنتاج المضاف من صيانة وتحســـين 

إنتـــاج اآلبـــار 9250 برميـــل يوميـــاً.

وأشـــارت الشـــركة إلـــى أن عـــدداً مـــن 
اآلبـــار التي تم صيانتهـــا، ال تزال تحت 
االختبـــار وســـيتم اإلعان عـــن كميات 
اإلنتـــاج المحقق فـــور تأكيـــد عمليات 

االختبـــار الجاريـــة حالياً.

الواحــــــة للنفــــــط 
تنتهي مـــن صيانــــــة

51 بئــــرًا نفطــــيًا

أعلــن مصــرف ليبيــا المركــزي عــن أن اإليــرادات العامــة خــال شــهر ينايــر، بلغــت 
5.9 مليــارات دينــار فيمــا بلــغ اإلنفــاق العــام صفــرًا. وبحســب بيــان صــادر عــن 
المصــرف توزعــت اإليــرادات علــى 4.7 مليــارات دينــار مبيعــات نفــط، و1.1 مليــار 
مــن اإلتــاوات النفطيــة، و3 ماييــن مــن الضرائــب، و10 ماييــن مــن الجمــارك، و16 
مليونــاً مــن بقيــة المصــادر، بينمــا لــم تســجل إيــرادات االتصــاالت وبيــع المحروقــات 

فــي الســوق المحلــي أي مبالــغ ماليــة ُتذكــر.

وأشــار “المركــزي” إلــى أن إيــرادات النقــد األجنبــي بلغــت 1.2 مليــار دوالر، فــي 
حيــن بلــغ إجمالــي االســتخدامات وااللتزامــات القائمــة بالنقــد األجنبــي خــال الفتــرة 
نفســها 10.3 مليــارات دوالر. وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــر حديــث 
لــه أن يحقــق االقتصــاد الليبــي معــدالت نمــو ســريعة وكبيــرة خــال العــام 2023 ، 

مدفوعــاً بارتفــاع إنتــاج النفــط والغــاز.

املركزي: 
اإليرادات يف يناير 

بلغت 5.9 مليار دينار 
واإلنفاق العام بلغ صفًرا

أعلنــت بلديــة الزنتــان عــودة مطارهــا للعمــل ُمجــّدداً بعــد انتهــاء أعمــال صيانتــه التــي 
انطلقــت منتصــف العــام الماضــي 2022. وهبطــت أول طائــرة فــي المطــار وهي تابعة 
لشــركة طيــران النفــط، كانــت قادمــة مــن حقــل الحمــادة النفطــي. وسُيســّير المطــار 
المحلــي، رحــات إلــى مطــار معيتيقــة فــي طرابلــس، وحقــول: الحمــادة وأبوالطفــل 
والوفــاء النفطيــة، كمــا جــاء فــي الجــدول الــذي نشــره عبــر صفحتــه علــى “فيســبوك”. 
وتوّقــف مطــار الزنتــان عــن العمــل قبــل ســنوات؛ بســبب الصيانــة، بعدمــا اســُتخِدم 

ألّول مــرة ســنة 2011 إبــان انــدالع ثــورة فبرايــر.

مطار الزنتان يعود للعمل بعد توقف لسنوات
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عـــــون يستعــرض مـــــــع سفيــــر هولنــــــدا 
أعلنــت الشــركة العربيــة للحديــد والصلــب شــحن خطـــــــــة زيــــــــادة اإلنتـــــــــــاج النفــــــطي

17,500 طــن مــن حديــد التســليح علــى متــن الناقلــة 
ــا. ــى ألباني ــا” لتصديرهــا إل “ليــدي ديفين

وبحســب الشــركة فقــد تــم الشــروع فــي تصديــر 
الحديــد  مــن  طــن  آالف   10 بنحــو  تقــدر  شــحنات 
الشــركة،  مينــاء  عبــر  الســاخن  علــى  المقولــب 
بوتيــرةٍ  تتواصــل  التصديــر  عمليــات  أن  موضحــة 
لتصــل  وســتتوالى  العالــم،  لمختلــف دول  مميــزة 
إلــى  إجمــاالً  الفتــرة  الُمصــدرَة خــال هــذه  الكميــة 

طــن. ألــف   )64(

بالشــركة  التســويق  عــام  مديــر  قــال  ومــن جهتــه 
المهنــدس “وليــد بليبلــو” الخميــس إنــه تــم االتفــاق 
بيــن إدارة التســويق الخارجــي بالشــركة وعــدد مــن 
الشــركات األجنبيــة، علــى تصديــر )72,000( طــّن مــن 

حديــد التســليح لمختلــف دول العالــم.

إلــى  وصلــت  إلــى أن منتجاتهــا  الشــركة  وأشــارت 
ــة وذلــك بفضــل جودتهــا وريادتهــا  أكثــر مــن 38 دول

التنافســية. وأســعارها 

الحديد والصلب تعلن تصدير 
شحنة من حديد التسليح إىل ألبانيا 

ــر النفــط والغــاز “محمــد عــون” مــع الســفير الهولنــدي  اجتمــع وزي
لــدى ليبيــا “كوينــراد هوخيوخينــن”، والوفــد المرافــق لــه.

واســتعرض “عــون” خــال االجتمــاع الجهــود المبذولــة لزيــادة القــدرة 
العالميــة  الشــركات  مــع  بالتعــاون  والغــاز  النفــط  مــن  اإلنتاجيــة 
المتخصصــة، منوهــا إلــى دور شــركة “شــل” للنفــط وتاريــخ عملهــا 

فــي ليبيــا ومــا قامــت بــه مــن أعمــال فــي مجــال النفــط والغــاز.

وأكـّـد “عــون” علــى إمكانيــة تحقيــق المســتهدفات فــي زيــادة القــدرة 
اإلنتاجيــة خــال ســنوات قادمــة إلــى مليونــي برميــل إذا تظافــرت 
الجهــود والعمــل بكفــاءة عاليــة وبالتعــاون مــع الشــركات العالميــة 

ومســاهمتها.

بالســوق  بــاده  مــن جانبــه أكّــد الســفير الهولنــدي علــى اهتمــام 
الهولنديــة علــى  الشــركات  وأنّهــا ســتعمل علــى تشــجيع  الليبــي 
العــودة، معربـًـا عــن اســتعداد بــاده للمشــاركة والتعــاون فــي تطويــر 
المجــال النفطــي مــن خــال برامــج تدريبيــه متطــورة وخاصــة فــي 
مجــال الغــاز الطبيعــي وفــي مجــال الطاقــات المتجــددة والمجــاالت 

البحريــة التــي تتمتــع هولنــدا فيهــا بخبــرة كبيــرة.

ليبيــا وتونــس ُتوّقعــان اتفاقيــة يف مجــال الخدمــات الربيدّيــة
وّقــع رئيــس مجلــس إدارة شــركة بريــد ليبيــا “ســامي الغزيــوي”، والمديــر العــام 
للبريــد التونســي “ســامي المكــي”، اتفاقّيــة ســيتولى مــن خالهــا البريــد التونســي 

تأميــن معالجــة وترحيــل مراســات البريــد الدولــي الموجهــة مــن وإلــى ليبيــا.

وجــرى توقيــع االتفاقيــة المختصــة فــي مجــال الخدمات البريدّية فــي المقر االجتماعي 
للديــوان الوطنــي للبريــد فــي تونــس؛ بهــدف تدعيــم التعــاون الثنائــي بيــن الجانبيــن 

فــي مجــال الخدمــات البريديــة.

وأفــاد بيــان لبريــد تونــس، أن االتفاقيــة “تهــدف إلــى مزيــد تطويــر التعــاون الثنائــي 
بيــن المؤسســتين فــي مجــال الخدمــات البريديــة، كمــا تشــمل أيًضــا  المشــترك 
تدعيــم مجــاالت التعــاون وتبــادل الخبــرات والتجــارب الناجحــة بيــن المؤسســتين فــي 

مجــال الخدمــات البريديــة”.

كمــا اتفقــت مؤسســتا البريــد فــي ليبيــا وتونــس، علــى تدعيــم مجــاالت التعــاون 
بينهمــا لتشــمل الخدمــات الماليــة والرقميــة واللوجســتية، وكذلــك الجانــب المتعلــق 
بالمــوارد البشــرية مــن خــال تنظيــم دورات تكوينيــة لموظفــي بريــد ليبيــا بمركــز 
التدريــب البريــدي، إضافــة إلــى تطويــر التكويــن البريــدي عــن بعــد، حســب البيــان.
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بـــدار الفقيـــه حســـن فـــي  افتتحـــت األكاديميـــة الرقميـــة 
طرابلـــس. القديمـــة  المدينـــة 

 وتعـــد األكاديمية إحدى مبادرات مشـــروع رقمي لتدريب 
الشـــباب الليبييـــن علـــى مهـــارات البرمجة وتوفير مســـاحة 

عمـــل داعمـــة للمهتمين بالتكنولوجيـــا في ليبيا

وبحســـب بلديـــة طرابلـــس المركز فـــإن األكاديميـــة ممولة 
من الســـفارة الفرنســـية في ليبيـــا وتنفذه مؤسســـة خبراء 
فرنســـا بالتعـــاون مـــع وزارة الحكـــم المحلـــي والبلديـــات 

لدعـــم ليبيا فـــي التحـــول الرقمي.

افتتــاح األكاديميــة الرقميــة بدار الفقيــه 
حســــن فـي املدينة القديمــة طـــرابلس

أكــد الســفير الليبــي لــدى تركيــا مصطفــى القليــب ســامة 
العائلــة الليبيــة التــي انهــار منزلهــا بســبب الزلــزال فــي مدينــة 
هاطــاي التركيــة، الفتًــا إلــى أن أحــد أفــراد العائلــة كان ُمصابـًـا، 

وغــادر المستشــفى بعــد تلقيــه العــاج.

وقــال القليــب فــي تصريحــات صحفيــة، إن الســفارة الليبيــة 
فــي أنقــرة، تتواصــل باســتمرار مــع هــذه العائلــة، وتعمــل 
علــى إيصــال المســاعدات الازمــة إليهــا، فــي ظــّل إغــاق 

العديــد مــن الطــرق المؤديــة إلــى المناطــق المتضــّررة.

وأضــاف أن فريــق األزمــة التابــع للبعثــة الليبيــة يتابــع عــن 
كثــب أوضــاع المواطنيــن العالقيــن فــي المناطــق التي ضربها 
الزلــزال جنوبــي تركيــا، مؤكــًدا أن كل مــن تــم التواصــل معهــم 

حتــى اآلن هــم فــي حالــة جيــدة.

وفيمــا يتعلــق بفريــق اإلنقــاذ الليبــي، أكــد الســفير أن الفريــق 
بــدأ مهامــه فــور وصولــه إلــى أضنــة، حيــث توجــه إلــى المناطــق 
المتضــررة وفــق الخطــة الموضوعــة مــن هيئــة إدارة الكــوارث 

والطــوارئ التركيــة.

نجاة عائلة ليبية بعد انهيار 
منزلها بسبب زلزال تركيا

نفــى المركــز الليبــي لاستشــعار عــن بعــد وعلــوم الفضــاء، 
التواصــل  مواقــع  عبــر  البعــض  يتناقلهــا  التــي  الشــائعات 
االجتماعــي بحــدوث زلــزال فــي ليبيــا خــال الفتــرة القادمــة.

علــى  صفحتــه  علــى  نشــره  تنبيــه  فــي  المركــز  وقــال 
“فيســبوك”، “إن عشــرات الرســائل وصلــت المركــز تتحــدث 
عــن أن زلــزاالً ســيحدث الفتــرة القادمــة”، ونفــى االستشــعار 
عــن بعــد الشــائعات حــول وقــوع زلــزال فــي ليبيــا، مؤكــًدا 
ــر صحيــح وهــي مجــرد إشــاعات يتناقلهــا  ــكام غي أن هــذا ال

البعــض إلرعــاب النــاس. 

وأشــار المركــز إلــى أنــه ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال التنبــؤ 
بزمــن أو مــكان حــدوث الــزالزل.

االستشعار عن بعد ينفي 
شائعـــــــات حول وقـــــوع زلــــزال 
ميــزة فــــي ليبـــــــيا الفتـــــرة القادمـــــة اختبــار  فــي  “واتســاب”  الفــوري  التواصــل  تطبيــق  بــدأ 

التواصــل  شــبكات  فــي  بعيــد  أمــد  منــذ  تســتخدم  جديــدة، 
االجتماعــي، وذكــر موقــع “WabetaInfo” التقنــي، الــذي يتابــع 
أخبــار “واتســاب” أوال بــأول، أن التطبيــق أطلــق ميــزة الرســالة 
المثبتــة فــي النســخة التجريبيــة “بيتــا” وتتيــح الخدمــة الجديــدة 
للمســتخدمين بإيجــاد الرســائل المهمــة فــي الدردشــات وتســاعد 
فــي تحســين التنظيــم فــي المجموعــات، التــي يصعــب فيهــا 
تتتبــع الرســائل خاصــة مــن كان عــدد المشــتركين فيهــا كبيــرا

وســتدخل الخدمــة الجديــدة حيــز التنفيــذ فــي التحديــث الجديــد 
للتطبيــق، يذكــر أن خدمــة الرســالة المثبتــة موجــودة منــذ وقــت 
“تلغــرام”،  المنافــس  الفــوري  التواصــل  تطبيــق  فــي  طويــل 
كمــا أنهــا جــزء أساســي فــي منصــات شــبكات التواصــل مثــل 

و”تويتــر.” “فيســبوك”، 

واتســاب يضيف 
خدمـــــة موجودة فــي 

“تلغرام” منذ وقت طويل
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منوعات

إلــى  الــدول  دعــا مســؤولون فــي منظمــة الصحــة العالميــة 
توصيــة الــركاب بوضــع كمامــات خــال الرحــات الطويلــة فــي 
ظــل االنتشــار الســريع ألحــدث متحــور مــن فيــروس كورونــا 

أوروبــا. فــي  )إكس.بي.بــي.1.5( 

وقالــت كبيــرة مســؤولي الطــوارئ في منظمــة الصحة العالمية 
فــي أوروبــا “كاثريــن ســمولوود” إنــه “ينبغــي نصــح الــركاب 
بوضــع كمامــات كمــا يجــب أن تكــون هــذه توصيــة للــركاب 
القادميــن مــن أي مــكان ينتشــر فيــه مــرض كوفيــد19- علــى 
نطــاق واســع”.  وقــال مســؤولو الصحــة “إن المتحــور إكــس.

بي.بــي.1.5، األســرع نقــاً للعــدوى مــن الســالة أوميكــرون، 
يمثــل 27.6 بالمئــة مــن اإلصابــات فــي الواليــات المتحــدة فــي 

األســبوع المنتهــي فــي الســابع مــن ينايــر”.

وأصــدرت وكالــة ســامة الطيــران التابعــة لاتحــاد األوروبــي 
والمركــز األوروبــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا الثاثــاء، 
توصيــات للرحــات الجويــة بيــن الصيــن واالتحــاد األوروبــي بمــا 
فــي ذلــك “إجــراءات غيــر دوائيــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس، 
ميــاه  ومراقبــة  المســافرين،  واختبــار  الكمامــة  وضــع  مثــل 
الصــرف؛ كأداة إنــذار مبكــر للكشــف عــن المتحــورات الجديــدة”.

مسؤولـــــون بمنظمـــــــــة الصحة 
يدعـــــون الدول إلـــــى فـــــرض 
الكمامات على املسافرين كوقاية 

مـــــــــن املتحــــور الجديـــــد

اختتمت بمدينة جربة التونســـية فعاليات الملتقى األكاديمي 
الدولي الثالث للفنون التشكيلية تحت شعار )الحريــــة الفنية 
والرهانـــات اإلبداعيـــة( الـــذي نظمتـــه كليـــة الفنـــون جامعـــة 
والحـــرف  العالـــي للفنـــون  مـــع المعهـــد  بالتعـــاون  صبراتـــة 

قابس. بجامعـــة 

وشـــارك فـــي فاعليـــات هـــذا المؤتمـــر والـــذي اســـتمر علـــى 
مـــدي أربعـــة أيـــام عـــدد كبيـــر مـــن األكاديمييـــن والفنانيـــن 
الـــدول  مـــن مختلـــف  الفنـــون  فـــي مجـــال  والمتخصصيـــن 

واألجنبيـــة. العربيـــة 

وتخلّـــل الحفـــل الختامـــي عـــدد مـــن الكلمـــات ألقاهـــا ممثلـــو 
الجهـــات المنظمـــة والمســـاهمة فـــي تنظيـــم الملتقـــى إلـــى 
جانـــب عدد مـــن الفنانيـــن المشـــاركين، كما تم عـــرض مرئي 
تضمـــن أبـــرز الفعاليـــات والمناشـــط التـــي تخللـــت الملتقـــى، 
عقـــب ذلك تـــم توزيع شـــهادات المشـــاركة على المشـــاركين 

في الفعاليات وكذلك تكريم الجهات التي دعمت وســـاهمت 
فـــي إقامـــة هذا المنشـــط الفنـــي الدولـــي الكبير.

وكمـــا تم على هامـــش المؤتمر افتتاح المعـــرض الفني الذي 
احتـــوى على لوحات من الفن التشـــكيلي وأعمال من الخزف 
والنســـيج ، عكســـت التنـــوع الفني الذي كان ســـمة بارزة من 

الملتقى. سمات 

يشـــار إلـــى أن الحفـــل الختامي للملتقى شـــهد حضور رئيس 
جامعـــة صبراتـــة وعميـــد بلديـــة جربـــة وكاتـــب عـــام البلديـــة 
وعميـــد المعهـــد العالـــي للفنـــون والحـــرف جامعـــة قابـــس 
إدارة  ومديـــر  صبراتـــة  بجامعـــة  العلميـــة  الشـــؤون  ووكيـــل 
شـــؤون أعضـــاء هيئة التدريس بالجامعـــة وعميد كلية الفنون 
ومديـــر معهـــد الفندقـــة والمهـــن الســـياحية، إلـــى جانب عدد 
مـــن أســـاتذة وموظفي كليـــة الفنـــون ولفيف مـــن المدعّوين 

والمهتميـــن بالمجـــال الفنـــي.

اختتــــــــام فعاليــــــــات 
امللتقــــــــى األكاديمــــي 
الدولــــــي الثـــــــــــالث
للفنـــــــون التشكيليــــة
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رياضة

أكـــد رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشـــلماني، أن لجنة تنظيم 
المســـابقات ســـتطبق اللوائـــح المنظمة للـــدوري الليبي دون تـــردد في حال 

تخلـــف أي مـــن الفرق عـــن أداء مباريات الجولة األولى مـــن مرحلة اإلياب.

جـــاء هـــذا التأكيد في تصريحات إعامية للشـــلماني لراديو المدينة، الســـبت 
11 فبرايـــر قبيل ســـاعات مـــن انطاق مرحلة اإلياب، حيث حمل المســـؤولية 
لألنديـــة أمـــام جماهيرها، مشـــدداً أن اتحاد الكرة لم يكـــن ضد األندية بعد أن 
قـــام بتأجيـــل انطـــاق مرحلة اإلياب لمدة أســـبوع لمنحهـــا الفرصة للتفاوض 
مـــع الحكومة بشـــأن الدعم المالي، ولكنه اليســـتطيع تأخيـــر انطاق الدوري 
مجـــدداً حتـــى الينعكس ســـلباً علـــى اســـتعدادات المنتخـــب لمواجهة تونس 

ضمن تصفيـــات كأس إفريقيا منتصـــف مارس المقبل.

وأضاف الشـــلماني، أن اللوائح ســـتطبق ضد أي فريق يتخلف عن الحضور، 
والتـــي تنـــص علـــى إعانه خاســـراً للمبـــاراة وتغريمه بمـــا يتراوح بيـــن ألفين 
إلـــى ثاثـــة آالف دينـــار وخصم نقطة من رصيده، وفي حـــال تكرار تخلفه في 

المباراة الموالية ســـيتم إنزالـــه للدرجة األدنى.

يذكـــر أن عـــدة أنديـــة قـــررت تجميـــد مشـــاركتها فـــي الـــدوري منهـــا أنديـــة 
االتحـــاد والمدينة وشـــباب الجبـــل والخمس واالتحاد المصراتـــي، على خلفية 

مطالبتهـــا بدعـــم مالـــي حكومي.

الشلمـــــــاني: 
سنطبـــــق اللوائــح 
على الفرق املنسحبة 

فـــرض االتحـــاد الليبـــي للكـــرة الطائـــرة عقوبات 
اعتبـــره  أن  بعـــد  طرابلـــس”،  “األهلـــي  علـــى 
خاســـرًا فـــي مباراته أمـــام “الســـويحلي” بثاثة 

أشـــواط لصفـــر. 

مـــدرب األهلـــي  العقوبـــات مســـاعد  وشـــملت 
الـــذي ســـُيحرم مـــن مرافقـــة الفريـــق لمباراتين 
متتاليتيـــن، وكذلـــك جمهـــور الفريـــق الـــذي لن 
يتمكـــن مـــن حضـــور مـــا تبقـــى مـــن مباريـــات 

الموســـم الـــذي وصـــل إلـــى جولتـــه األخيـــرة. 

وشهدت مباراة “األهلي طرابلس والسويحلي” 
التي جرت على قاعة طرابلس الكبرى الخميس، 
أحداث شغب على خلفية إلقاء الجمهور قوارير 
الثالث  الشوط  نهاية  بعد  الباستيكية،  المياه 
النتيجة  لتصبح  السويحلي،  فيه  تقدم  الذي 

شوطين لشوط لصالحه.

اتحاد الكرة الطائرة 
ُيعاقــــــــب األهلــــي طرابلـــس 

أكـــدت لجنـــة تنظيم المســـابقات باالتحاد الليبـــي لكرة القدم علـــى أن موعد 
انطـــاق مرحلـــة اإلياب المقرر يوم الســـبت لـــم يتغير.

جـــاء هـــذا التأكيـــد فـــي تصريحـــات إعاميـــة لنائـــب رئيـــس اللجنـــة “فيصـــل 
بـــادي” الـــذي أضـــاف أن مباريـــات الجولـــة األولى مـــن مرحلة اإلياب ســـتقام 
فـــي موعدها أيام الســـبت واألحـــد واالثنين، رغـــم مطالبة عـــدة أندية بتأجيل 
انطـــاق مرحلـــة اإليـــاب على خلفيـــة مطالبتها بضـــرورة التدخل علـــى الدعم 

الحكومي.

و أصدرت عدة أندية في المقابل بيانات منفصلة شـــددت فيها على ضرورة 
تمســـك اتحـــاد الكـــرة بانطـــاق مرحلة اإليـــاب فـــي موعدها، وفـــي مقدمتها 
نـــادي )األهلـــي طرابلـــس واألهلـــي بنغـــازي و األخضـــر و أبوســـليم والهـــال 
والتعـــاون والتحـــدي والســـويحلي(، وطالبـــت بتطبيق اللوائـــح بصرامة على 

األنديـــة التـــي تتخلف عـــن مبارياتها.

يذكر أن عدة أندية منها )االتحاد والمدينة وشـــباب الجبل والمحلة والخمس 
واالتحـــاد المصراتـــي ودارنـــس( التـــي أعلنـــت عن إقامـــة دورة تنشـــيطية في 

مايبدو أنـــه تحدٍّ واضح التحـــاد الكرة.

لجنـــــة املسابقـــات: 
انطالق مرحلة اإلياب 

فــي موعــــــــدها

عقـــد المكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد الليبـــي لبنـــاء 
األجســـام صبـــاح الخميـــس اجتماعـــه األول بعـــد 

إعـــادة انتخابـــه. 

ـــو”   وضـــم االجتمـــاع رئيـــس االتحـــاد “عـــادل القري
ونائبـــه “طـــارق مخلـــوف” واألميـــن العـــام “أحمـــد 
“عـــادل البيبـــاص”  وأميـــن الصنـــدوق  ســـعيد” 

ــاء المكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد.  وأعضـ

وناقـــش األعضـــاء وضـــع البرنامـــج العـــام لاتحـــاد 
خـــال  العـــام الجـــاري 2023 والتـــي مـــن بينهـــا 
تنظيـــم البطـــوالت المحليـــة، وكذلـــك المشـــاركات 
الخارجيـــة وإقامـــة عـــدًدا مـــن الـــدورات التدريبيـــة 

ــكام. للمدربيـــن والحـ

االتحاد الليــــبي 
لبناء األجســـام يعقد اجتمــــــاعه
 األول بعــــد إعــــادة انتخـــابــــه 
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دين وفتاوى

أعربـــت دار اإلفتـــاء الليبية عن حزنها 
للزلـــزال  الشـــديد  وألمهـــا  البالـــغ 
الـــذي ضـــرب )ُتركِّيا وســـوريا( وراح 

ضحيتَـــه آالف مـــن المواطنيـــن.

وذكـــرت الـــدار فـــي بيـــان مقتضب، 
المســـلمين فـــي كل مـــكان حُكّاًمـــا 
الـــزالزل  “هـــذه  بـــأّن  وشـــعوبًا؛ 
والخســـوف ليســـْت ظواهَر طبيعيًة 
كونيـــةٌ،  آيـــاٌت  هـــي  بـــل  ُمجـــرَّدة؛ 
تعالـــى  باللـــه  والتذكيـــرِ  للنـــذارة 
واليـــوِم اآلِخـــرِ”، وفـــق البيـــان. كمـــا 
مكتـــب  مشـــايخ  مـــن  عـــدد  قـــام 
دار اإلفتـــاء بمصراتـــة بتوجيـــه مـــن 
مفتي عـــام ليبيـــا الشـــيخ “الصادق 
الغرياني” بزيـــارة للقنصلية التركية 
فـــي المدينـــة لتقديم واجـــب العزاء 

فـــي ضحايـــا الـــزالزل.

مـــن جانبـــه وفـــي برنامج “اإلســـام 
ليبيـــا  عـــام  مفتـــي  قـــال  والحيـــاة” 
تركيـــا  جنـــوب  زلـــزال  “فاجعـــة 
وأحزنتنـــا  آلمتنـــا  ســـوريا  وشـــمال 

الحـــزن”. أشـــد 

ودعـــا فضيلته الناس لعـــدم التوغل 
فـــي الحديث عـــن األســـباب الكونية 
تركيـــا  فـــي  حـــدث  مـــا  مثـــل  فـــي 
وســـوريا ونسيان ُمســـبّب األسباب. 
وقـــال الشـــيخ “يجـــب علـــى ســـائر 
بمآســـي  ـــوا  يحسُّ أن  المســـلمين 
عليهـــا  يعينوهـــم  وأن  إخوانهـــم 
خصوصـــاً فـــي مثـــل هـــذا المصـــاب 

الجلـــل”.

تركيا تعزي  الليبيـــة  اإلفتاء  دار 
وســـوريا يف ضحايـــا الزلـــزال
وتذكر املسلمني بأنه آية للنذارة

فتـــاوَى

الجواب:

الحمد لله، والصاة والسام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

أما بعد:

فمـــا تفعلـــه الزوجـــة من عـــدم طاعة زوجهـــا، وامتناعها منـــه، محّرم، لقـــول النبيّ 
صلـــى هللا عليـــه وســـلم: )إَِذا َدَعـــا الرَّجُـــُل اْمرَأَتَُه إلى ِفرَاِشـــِه فأبَْت َفبَـــاَت َغْضبَاَن 
َعلَْيَهـــا لََعنَْتَهـــا الَمَائِكَـــُة حتَّـــى ُتْصبِـــَح( [البخـــاري:3237]، وُيعـــّد فعلهـــا نشـــوزًا 
وخروجـــا عـــن الطاعـــة التـــي أمـــر هللا بهـــا، فـــإن الواجـــب علـــى الزوجـــة طاعة في 
ــِت اْلَمْرأَُة خَْمَســـَها،  المعـــروف، قـــال رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم: )إَِذا َصلَـّ
نَـــْت َفْرجََهـــا، َوأََطاَعْت بَْعلََها، دخلت مـــن أيّ أبواب الجَنَِّة  َوَصاَمـــْت َشـــْهرََها، وَحَصَّ

َشـــاءَْت( ]ابـــن حبـــان: 4163، صحيح[. 

وعليـــه؛ فـــإن كان الحـــال كمـــا ذكر في الســـؤال، والـــزوج مع التعـــّدد حريص على 
العدل، فا يحل لألبناء أن يســـاعدوا أمهم على هجران أبيهم، والمرأة إذا هجرت 
زوجها بدون ســـبب شـــرعيّ يسقط حقها في النفقة والســـكنى، وهجران الزوجة 
واألوالد بســـبب زواجـــه الثانـــي ال يحّل؛ ألنه لم يفعل شـــيئا يســـتحق بـــه الهجران، 
بـــل فعـــل أمـــرا مأذونا فيـــه عند الحاجـــة وقد ذكر حاجتـــه إلى زواجـــه الثاني، وهي 
امتناعهـــا منـــه، فعلـــى الزوجـــة األولـــى وأبنائهـــا أن يتصالحـــوا مـــع األب ويمكنـــوه 
مـــن الســـكنى في العقـــار الذي يملكـــه، وال يضطروه إلـــى الســـكنى باإليجار، وإال 
كانـــت إقامـــُة الزوجِة األولى في بيت الزوج غير مشـــروعة، ومـــن حقه أن يخرجها 
تِـــي تَخَاُفوَن نُُشـــوزَُهنَّ َفِعُظوُهنَّ  لنشـــوزها وعصيانهـــا، لقـــول هللا تعالى: ﴿َوالاَّ
َواْهجُُروُهـــنَّ ِفـــي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ َفـــإِْن أََطْعنَكُْم َفَا تَْبُغوا َعلَْيِهنَّ َســـبِيًا﴾ [
النســـاء:34]، فإن معناه إذا لم يطعن فقد جعلن على أنفســـهن ســـبيا بالعقوبة 

ونحوه. واإلخراج 

وال يجـــوز ألهـــل المرأة دعم ابنتهم والوقوُف بجانبها فـــي عصيان الزوج، والواجُب 
َ َوأَْصلِحُـــوا َذاَت بَْينِكُـــْم ﴾  عليهـــم إصـــاُح ذاِت بينهمـــا، قـــال تعالـــى: ﴿َفاتَُّقـــوا هللاَّ
]األنفـــال:1[، بـــل قـــد يكـــوُن فعلهـــم هذا ِمـــن تخبيـــِب الزوجـــِة على زوِجهـــا، وهو 
محـــّرم، قـــال النبـــي صلى هللا عليه وســـلم: )َمـــْن خَبَّب َزْوجَـــة اْمـــرِىءٍ أَْو َمْملُوكَُه 
ــا( ]أبوداود:5170،صحيـــح[، والتخبيـــب: إفســـاد العاقِة بيـــن الزوجين.  َفلَْيـــَس ِمنَـّ

أعلم. وهللا 

 أنا متـــزوج ولدّي أبناء، والمتنـــاعِ زوجتي منِّـــي، تزوجُت بثانية، 
وتســـبَب لي زواجـــي الثاني بمشـــاكل مع عائلتـــي؛ ملعارضتهم 
لـــه، فهجرتنـــي زوجتـــي بموافقـــِة أهِلهـــا، وهجرِنـــي أبنائـــي، 
وخرُجوا عـــن طاعتي، مـــع بقائهـــم بعائالِتهم يف أمالِكـــي، وأنا 
ســـاكٌن باإليجار، فما حكم فعلهـــم؟ وما الواجُب علـــيَّ تجاههم؟  

المصدر:
دار االفتـــــاء الليبيـــــة
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مقال

جريمة إحراق القرآن الكريم

مـــا أكثـــر الحاقدين علـــى القرآن مـــن أعدائه! وما أكثـــر الجاهلين 
بالقـــرآن مـــن أدعيائـــه! فمنـــذ أن ظهـــر هـــذا القـــرآن علـــى وجـــه 
األرض، وأعـــداؤه يتربصـــون بـــه الدوائـــر، ومعركتهم ضـــده دائرة 
فـــي كل زمـــان ومـــكان، فمـــن معركـــة التشـــهير، إلـــى معركـــة 
التنفيـــر، ومـــن معركـــة التمويـــه، إلـــى معركـــة التشـــويه، ومـــن 
معركـــة الكيـــد الخفي، إلى معركة العـــدوان الجلي، ومن معركة 

العـــدوان الظاهـــر، إلـــى معركـــة التدنيـــس الجائر. 
ومـــا ذاك إال لمعرفتهـــم بقـــوة اإلســـام، وأنَّ القـــرآن الكريـــم هو 

مصـــدر العـــزة، ومهلـــم الشـــعوب المســـلمة، ومثيـــر الهمم.
اشـــتهر فـــي وســـائل اإلعـــام خال هـــذه األيـــام أن بعـــض أعداء 
القـــرآن فـــي الغـــرب حرقوا القـــرآن في ســـاحاتهم، وقـــد تكررت 

هـــذه الجريمـــة أكثر مـــن مرة. 
المعادلة الطبيعية تقول:

بمـــا أنَّ العـــدو الغربـــي الحاقـــد يغتـــاظ من القـــرآن الكريـــم، يراه 
منهجـــاً مصادمـــاً لمـــا عليـــه مـــن الحداثـــة والعلمانية. وبمـــا أنهم 
يخافـــون من القرآن الكريم كل هذا الخـــوف.. ويعادونه كل هذا 
العـــداء. وبمـــا أنَّ منهج القرآن الكريم منهـــٌج كامٌل؛ فكراً وعبادة 

ًوعقيـــدًة وحياًة.
النتيجـــة الطبيعية تقول: يجب علينا التمســـك بـــه إيماناً وعماً، 
ننشـــر مبادئه وقيمه بين أســـرنا في أنفســـنا، وبيـــن األمم بكافة 
اللغـــات، حتـــى ننال الرفعة في الدنيا، والفـــوز في اآلخرة.  وهذه 
المقدمـــات والنتائـــج نقولهـــا للمشـــككين والمرتابيـــن مـــن بني 
جلدتنـــا فـــي القـــرآن الكريـــم.. نقولهـــا للمتوهميـــن المنبهريـــن 
بزيـــف حضـــارة الغرب!  وإال فالمســـلم يعلم يقينـــاً عظم ومكانة 
عزتهـــم  مصـــدر  العالميـــن،  رب  لكونـــه كام  الكريـــم،  القـــرآن 

ــُه لَذِْكـــرٌ لََّك َولَِقْوِمَك َوَســـْوَف ُتْســـأَلُوَن﴾. ورفعتهـــم ﴿َوإِنَـّ
الغرُب ما ســـنَّ قانوناً إال وخالفه! وما أرســـى قواعد إال وعارضها 
إذا وقفـــت أمام اإلســـام والمســـلمين ومقدســـاتهم؛ إذ ينصون 
فـــي قوانينهم في اإلعان العالمي لحقوق اإلنســـان على وجوب 
احتـــرام حريـــة العبـــادة واحتـــرام األديـــان!! فازدواجيـــة المعاييـــر 
والتناقـــض عنـــد الغـــرب ال منتهـــى لـــه! وهنـــا يســـأل المســـلم 

الغيـــور: مـــاذا نفعـــل تجاه هـــذه الجريمة الشـــنعاء؟ 
الواجـــُب عليـــك كثيرٌ: بـــأْن تغضب لربـــك، وتنصر دينـــه، وتغيظ 
أعداء هللا بتمســـكك بدينك، بأْن تحفـــظ القرآن الكريم، وال أقلَّ 

مـــن أن تجعل لنفســـك برنامجاً وورداً لكتـــاب ربك يومياً.
فـــإذا كان الكافـــر قـــد حـــرق القـــرآن الكريـــم فنحـــُن قـــد هجرنـــاُه 
بالرشـــوة والربـــا والزنـــا  بجرائمنـــا ومخالفاتنـــا! فـــي معاماتنـــا 
واالختـــاس... وهلـــم جرا، أما إهانة الكافـــر للقرآن الكريم فليس 
بغريـــب وال بجديد، وإنما الغريب المســـلم الـــذي يضيع القرآن، 
ويهجـــر القـــرآن، العجيـــب أْن تمرَّ هذه األحداث على المســـلمين 

دون تحريـــك ســـاكن! ضد أعداء اإلســـام.
نعـــم! يجـــب أن نقـــف ضـــد حرق القـــرآن الكريـــم باإلنـــكار، يجُب 
أن نرفـــع صوتنـــا عالياً باإلنـــكار على كافة المســـتويات واألصعدة 
إعاميـــاً، ميدانيـــاً، مؤسســـاتياً، ضـــد أعـــداء هللا الذيـــن يظهرون 
يجـــُب علينـــا  ومقدســـاته!  وفجورهـــم ضـــدَّ اإلســـام  حقدهـــم 
إلـــى كتـــاب هللا تعالـــى بالعلـــم والعمـــل، بالحكمـــة  أن نرجـــع 

والموعظـــة الحســـنة؛ لنصلـــح بـــه أنفســـنا، ونبني به مســـتقبلنا، 
ونصنـــع بـــه حيـــاًة ننعـــم فيهـــا بالعـــزة والرفعة بيـــن األمم.

المســـلم -وهو يرى هـــذا العدوان على القـــرآن الكريم- ال ينبغي 
لـــه أن يصـــاب باليـــأس والقنـــوط؛ ألن القـــرآن نفســـه هـــو الـــذي 
 َّ ــُه الَ يَْيـــأَُس ِمـــن رَّْوِح هللّاِ إاِل قـــال: }واَلَ تَْيأَُســـواْ ِمـــن رَّْوِح هللّاِ إِنَـّ
اْلَقـــْوُم اْلكَاِفـــُروَن{، وهـــو الذي قـــال: }َوَمن يَْقنَُط ِمـــن رَّْحَمِة َربِِّه 
ــوَن{، فحرقهـــم للقرآن دليل على يأســـهم من النيل من  آلّـُ َّ الضَّ إاِل
إيمـــان المؤمنيـــن بـــه، وفعلهم هـــذا بالقرآن الكريـــم عامة على 
أنهـــم جبنـــاء قـــد أخذ القنـــوط منهم كل مأخـــذ.  إنَّ حـــرق القرآن 
الكريـــم يجـــب أن يكـــون دافعاً لنـــا للرجـــوع إلى القـــرآن الكريم، 
بـــدءاً مـــن األب في األســـرة، إلـــى الحاكم في الدولـــة، لنعيش مع 
القـــرآن فـــي معاماتنـــا، لنحافـــظ علـــى القـــرآن الكريـــم بقلوبنـــا 
ــُر َمـــا  وأفئدتنـــا وأعمالنـــا حتـــى يغيـــر هللا مـــا بنـــا؛}إِنَّ هللّاَ الَ ُيَغيِـّ
بَِقـــْوٍم حَتَّـــى ُيَغيِّـــُرواْ َما بِأَْنُفِســـِهْم{. فالقرآن الكريـــم يفتح لألمة 
بهذه اآلية الكريمة باب األمل، ويقول لكل مســـلم: غّير نفســـك 
يتغيـــر التاريـــخ، غّيـــر نفســـك مـــن الفســـاد إلـــى الصـــاح، ومـــن 
الظلـــم إلـــى العـــدل، ومن الجهل إلـــى العلم، ومـــن الخمول إلى 
العمـــل، ومـــن الحرام إلى الحـــال، فإن هللا تعالـــى قد وعد بأن 
يغيـــر مـــا بك مـــن مـــرارة الهزيمـــة والخـــذالن، إلى حـــاوة النصر 
واألمـــان، ومـــن آالم الحزن واألســـى، إلـــى آمال الفرح والســـكينة 
واالطمئنـــان، ومـــن مأســـاة عنف القاســـطين، إلـــى عنفوان رفق 

المقسطين.
فهلموا إلى رحاب القرآن الكريم بالحفظ والتحفيـظ... 
فهلموا إلى رحاب القرآن الكريم بالتاوة والتجويـد... 

فهلموا إلى رحاب القرآن الكريم بالشرح والتفسيـر... 
فهلموا إلى رحاب القرآن الكريم بالتطبيق والتحكيم... 

فهلموا إلى رحاب القرآن الكريم بالتدبر والتفكيـر...
وتلكـــم هـــي حقـــوق القـــرآن الكريـــم، وعنـــد مـــا ضاعـــت تلـــك 
الحقـــوق ضاعـــت األمة بـــكل مقوماتها، وما انهزمـــت األمة اليوم 
أمـــام الصهاينـــة والصليبيين إال حينما ضيعـــوا حقوق هذا القرآن 
الكريـــم؛ مـــا ضـــاع شـــرع هللا إال بضياعهـــا، ومـــا ضاعـــت حقوق 
اإلنســـان إال بضياعهـــا، ومـــا ضاعـــت الثقـــة واألمانـــة إال بضياعها، 
ومـــا ماتت الضمائر الحية إال بضياعها، وما ســـقطنا في متاهات 
الديـــون الربويـــة إال بضياعها، وما ســـادت الرشـــوة في معاماتنا 
إال بضياعهـــا، ومـــا انتشـــر الغـــش فـــي أســـواقنا إال بضياعها، وما 
انتشـــر الظلـــم االجتماعـــي إال بضياعها، وما عانت اإلنســـانية من 
الحـــروب والتقتيـــل والتشـــريد إال بضياعها، وما حُوربْت األُســـرُة، 
ودعـــا الفســـقة إلى نشـــر الرذيلـــة بيـــن الشـــباب إال باالبتعاد عن 

القـــرآن الكريم وأحكامـــه وهديه. 
الكريـــم  بالقـــرآن  باالفتخـــار  رؤوســـكم  ارفعـــوا  األمـــة:  شـــباب 
وتعاليمه.. انشـــروه فـــي مجتمعاتكم وبين أهليكم وأصدقائكم.. 

أغيظـــوا أعـــداء اإلســـام بتمســـككم بـــه والـــذب عنه.
وشـــرعكم  لربكـــم  اغضبـــوا  والمســـؤولين:  المســـلمين  حـــكّام 
الكريم! قاطعوا أعداء اإلســـام، سياســـياً ودبلوماسياً واقتصادياً 
فهـــذا أقلُّ الواجب فـــي حقكم أمام ربّكـــم، فنصرتكم للدين هي 

نصـــرةٌ ألنفســـكم وأمتكم، ونجـــاةٌ لكم فـــي آخرتكم.
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