
33
منذ 2014 libyaobserver.ly

  06 فبراير - 13 فبراير

األسبوع 33 

العــــــــــــدد

سياسة

بمدينـــة  رجـــب طيـــب أردوغـــان  اســـتقبل الرئيـــس التركـــي 
إســـطنبول ظهـــر الســـبت 18 فبرايـــر 2023، رئيـــس حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة ومحافظ مصـــرف ليبيا 

المركـــزي الصديـــق الكبيـــر.

قّدمـــا  والكبيـــر  الدبيبـــة  أن  “حكومتنـــا”  منصـــة  وأوضحـــت 
التعـــازي لدولـــة تركيـــا رئاســـة وشـــعبًا، وأكـــدا تضامـــن أبنـــاء 
الشـــعب الليبـــي مـــع إخوتهم فـــي تركيا جـــراء حادثـــة الزلزال.

مـــن جهتـــه، أعـــرب أردوغـــان عـــن تقديـــره للشـــعب الليبـــي 
وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، علـــى وقوفهم مع تركيـــا في هذه 

المحنـــة، كمـــا أشـــاد بجهـــود فـــرق اإلغاثـــة والدعـــم والطوارئ 
الليبيـــة التـــي تشـــارك الفـــرق التركيـــة فـــي أعمـــال اإلغاثـــة 
اإلنســـانية المختلفـــة، مؤكـــًدا عمق العالقـــات الليبيـــة التركية 

والمواقـــف المشـــتركة والصلبـــة بيـــن البلديـــن.

وضـــرب زلـــزال بقوة 7.7 على مقياس ريختـــر، مناطق جنوبي 
تركيا وشـــمالي ســـوريا فجر االثنيـــن 6 فبراير 2023، ُمتســـبّبًا 
فـــي وفـــاة أكثـــر مـــن 44 ألـــف شـــخص فـــي البلديـــن، فضـــال 
عـــن أكثـــر مـــن 100 ألـــف مصاب، فيمـــا ال يزال أشـــخاص في 
عـــداد المفقوديـــن تحـــت المباني المهّدمة، بينمـــا تعمل فرق 

اإلنقـــاذ علـــى إخراجهم، وانتشـــال جثث المتوفيـــن منهم.

أردوغــــــان يستقبـــــل 
الدبيبــــــة والكبيــــــــر
 فـــــــي إسطنبـــــــــول

غوترييـــــــش: 
نسعــــى إليجــــــاد تــــوافق 
دستوري لالنتخابات يف ليبيا 

قـــال األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش، إنهـــم ملتزمـــون 
بإشـــراك األطـــراف المحليـــة والشـــركاء الدولييـــن لالتفـــاق علـــى أســـاس 

دســـتوري لالنتخابـــات فـــي ليبيـــا بحلـــول نهايـــة هـــذا الشـــهر.

وأوضـــح غوتيريـــش الجمعـــة 17 فبرايـــر 2023، أنـــه مـــع عـــدم وجـــود آليـــة 
ـــه يتعيـــن علـــى األمـــم المتحـــدة واألطـــراف  ـــات، فإن واضحـــة إلجـــراء االنتخاب
الليبيـــة الرئيســـية واالتحـــاد األفريقـــي والشـــركاء الدولييـــن اقتـــراح آليـــات 

بديلـــة.

وشـــّدد األميـــن العـــام علـــى أنـــه ال بديـــل عـــن االنتخابـــات باعتبارهـــا المســـار 
ــا يبقـــى هـــو  ــًدا أن إجراءهـ الوحيـــد إليجـــاد حكومـــة شـــرعية موحـــدة، مؤكـ
األولويـــة لـــكل مـــن األمـــم المتحـــدة واالتحـــاد األفريقـــي، معربًـــا عـــن قناعتـــه 

ـــة إجرائهـــا. بإمكاني

وأضـــاف المســـؤول األممـــي أن المطلـــوب اآلن هـــو اإلرادة السياســـية 
لكســـر الجمـــود السياســـي الـــذي طـــال أمـــده وتحقيـــق تقـــدم علـــى جبهـــات 
متعـــددة، فيمـــا يأتـــي بعدهـــا عمـــل اللجنـــة العســـكرية المشـــتركة )5+5( 
تاليًـــا، مشـــدًدا علـــى ضـــرورة االنســـحاب الكامـــل للمقاتليـــن والمرتزقـــة 

األجانـــب مـــن ليبيـــا.

وعـــن قـــرار إنشـــاء لجنـــة للتنســـيق وتبـــادل المعلومـــات بيـــن )5+5( وممثلـــي 
ــا  ــر تحـــت مظلـــة األمـــم المتحـــدة، اعتبـــر غوتيريـــش أنهـ الســـودان والنيجـ
خطـــوة مهمـــة باتجـــاه تحقيـــق االســـتقرار والســـالم فـــي ليبيـــا والمنطقـــة 

بأســـــــــــــــــــــــرها.
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دعـــت تونـــس إلـــى ضـــرورة إيجـــاد حـــل )ليبـــي - ليبـــي( لألزمـــة 
الليبّيـــة، فـــي إطـــار حـــوار شـــامل يجمـــع مختلـــف األطـــراف علـــى 
أســـاس إعـــالء مصلحـــة ليبيـــا فـــوق كل االعتبـــارات وبعيـــًدا عـــن 

التدخـــالت األجنبيـــة.

ــرة  ــة والهجـ ــؤون الخارجيـ ــر الشـ ــا وزيـ ــة ألقاهـ ــاء ذلـــك فـــي كلمـ جـ
والتونســـيين بالخـــارج نبيـــل عمـــار، نيابـــة عـــن الرئيـــس التونســـي 
رفيعـــة  قيـــس ســـعيد، فـــي اجتمـــاع لجنـــة االتحـــاد األفريقـــي 
المســـتوى بشـــأن ليبيـــا الســـبت 18 فبرايـــر 2023، والتـــي دعـــا 
لهـــا الرئيـــس الكونغولـــي دينيـــس ساســـو نغيســـو، وهـــو الرئيـــس 

ــة. ــذه اللجنـ ــي لهـ الحالـ

ــروع  ــد حـــول مشـ ــن إلـــى التوحـ ــوة تونـــس الليبييـ ــار دعـ ــد عمـ وأكـ
وطنـــي جامـــع يعيـــد إلـــى ليبيـــا أمنهـــا واســـتقرارها ويمكنهـــا مـــن 
القيـــام بدورهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــن المنطقـــة ويجنبهـــا المزيـــد 
مـــن التوتـــر والتهديـــدات األمنيـــة، كمـــا شـــّدد علـــى ضـــرورة مرافقـــة 

ـــا فـــي مســـار التســـوية السياســـية والمصالحـــة.  ليبي

أي  الحتضـــان  بـــالده  اســـتعداد  التونســـي  المســـؤول  وأبـــدى 
اجتمـــاع بيـــن الليبييـــن ودعمـــه ومرافقتـــه اســـتناًدا إلـــى مرجعيـــات 

الشـــرعية الدوليـــة وتحـــت رعايـــة األمـــم المتحـــدة.

ــد اآلن  ــى حـ ــازه إلـ ــرى إنجـ ــا جـ ــاح تونـــس لمـ ــن “ارتيـ ــر عـ ــا عبّـ كمـ
ــاه تحقيـــق المصالحـــة الوطنيـــة  مـــن خطـــوات ملموســـة فـــي اتجـ
الشـــاملة فـــي ليبيـــا، الســـّيما علـــى ضـــوء نتائـــج اجتماعـــات مؤتمـــر 

ــر 2023”. المصالحـــة الـــذي انعقـــد فـــي طرابلـــس بدايـــة ينايـ

تونس تدعـــو إىل حل داخلي لألزمـــة الليبّية

أعلنـــت القنصليـــة الليبيـــة فـــي مدينـــة جـــدة الســـعودية اإلفـــراج 
عـــن المواطـــن الليبي حمزة عبد الباســـط البوســـيفي، الذي كان 
موقوًفـــا منـــذ يـــوم 29 يناير 2023، أثنـــاء تأديته مناســـك العمرة؛ 

بتهمـــة الجريمـــة اإللكترونيـــة وإثارة الـــرأي العام.

وأوضحـــت وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي بحكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة عبـــر صفحتهـــا علـــى “فيســـبوك” أن القنصليـــة العامة 
فـــي جـــدة تواصلت مـــع الجهـــات المختصة في المملكـــة العربية 
الســـعودية بهـــذا الشـــأن وقـــد تكللـــت جهودهـــا باإلفـــراج عـــن 

الليبي. المواطـــن 

وأكـــدت الـــوزارة أن ذلك يأتـــي في إطار جهود واهتمـــام ومتابعة 
أحـــوال الجاليـــة الليبيـــة والمعتمريـــن وحجـــاج بيـــت هللا الحـــرام 
وتســـهيل جميـــع اإلجـــراءات الخاصـــة بالمواطنيـــن ومســـاعدتهم 

وتقديـــم الخدمـــات والرعايـــة لهم.

وكانـــت الســـلطات  الســـعودية قـــد اعتقلت البوســـيفي في مكة 
المكرمـــة أثنـــاء أدائـــه مناســـك العمـــرة، وذلك على خلفية نشـــره 

لمقطـــع فيديـــو من الحـــرم النبـــوي لرجل يدعـــي النبوة.  

يشـــار إلى أن البوســـيفي شـــاب من مدينة طرابلس يدرس في 
إســـطنبول بتركيـــا، وُيقـــّدم محتـــوى تثقيفيًّـــا عبر منصـــة “تيك 

توك”.

السعوديـة ُتفــرج 
عن املـواطن الليبي 
حمـزة البوسيفــي

أعلنـــت وزارة الخارجيـــة المصرية إطالق ســـراح المصريين 
الســـتة الموقوفيـــن فـــي ليبيـــا، والذيـــن تـــم احتجازهم منذ 
أيـــام فـــي أحد مراكز الهجـــرة غير النظامية غربـــي ليبيا بعد 

محاولتهـــم الهجـــرة إلـــى إيطاليا عبر البحر المتوســـط.

وقـــال المتحدث باســـم الخارجية أحمد أبـــو زيد في تغريدة 
نشـــرها علـــى “تويتـــر”، مســـاء الجمعـــة 17 فبرايـــر 2023، 
“وفًقـــا للمعلومـــات الـــواردة مـــن ســـفارتنا فـــي طرابلس، 
إطـــالق ســـراح المصرييـــن الســـتة  بحمـــد هللا  فقـــد تـــم 
المحتجزيـــن في ليبيـــا، و نتابع عودة أبنـــاء مصر آمنين إلى 

أرض الوطـــن بـــإذن هللا”.

وكانـــت الخارجية المصرية قد ذكرت أن الســـفارة المصرية 
فـــي طرابلس تواصلـــت مع الجهات الليبيـــة المختصة؛ من 
أجل التدخل إلطالق ســـراح المصريين الستة المحتجزين، 
والذين غادروا مصر بتصاريح ســـفر تشـــترط وجودهم في 
الشـــرق الليبـــي فقـــط وهو ما تعهـــد المحتجـــزون بااللتزام 

به.

القاهرة تعلــــــن إطـــــالق ســـراح 
مواطنيــــــها املوقوفيــــــن يف ليبيا



العدد 33األسبوع الرابع والثالثون |  12 فبراير - 20 فبراير  3

محليات

احتفـــل الليبّيـــون يوم الجمعـــة 17 فبرايـــر 2023، 
بالذكـــرى الثانيـــة عشـــرة لثورة الســـابع عشـــر من 
فبرايـــر، التـــي أطاحـــت بنظـــام معّمـــر القذافـــي 

الـــذي حكـــم البـــالد 42 عاًما.

وفـــي طرابلـــس، احتشـــد آالف المواطنيـــن فـــي 
ميدان الشـــهداء منذ الصبـــاح إحياًء للذكرى، فيما 
تجـــّول آخـــرون بســـياراتهم فـــي طوابيـــر طويلـــة 
مـــألت شـــوارع العاصمـــة والمـــدن األخـــرى، وهو 
ُيطلقـــون أبواق الســـيارات احتفـــاال بالذكرى حتى 

ســـاعات متأخـــرة مـــن اليوم.

وانطلقـــت االحتفـــاالت الرســـمّية بذكـــرى الثـــورة 
مســـاًء، حيث أُقيمت عـــروض متنوعـــة ومتعّددة، 
اســـتحضر من خاللها المحتفلون ذكرى الشـــهداء 

الـــذي ضحّوا بأنفســـهم مـــن أجل تحريـــر ليبيا.

الليبّيون يحتفلون بالذكرى 
الثانية عشرة للثورة

أعلنـــت وزارة الداخليـــة بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة مســـاء 
الســـبت 18 فبرايـــر 2023، القبض علـــى مطلوب في قضية 

اتجـــار بالبشـــر، وإحالتـــه إلـــى الجهـــات المختصة.

المطلـــوب  علـــى  القبـــض  أن عمليـــة  الـــوزارة،  وأوضحـــت 
)أ.ل.ب( نّفذتهـــا دوريـــات المهـــام الخاصـــة بـــاإلدارة العامـــة 
للعمليـــات األمنيـــة، وجـــاءت العمليـــة بنـــاًء علـــى كتـــاب من 

العام. النائـــب 

وفـــي يوليـــو 2022، قبضـــت وزارة الداخليـــة على شـــخصين 
من الجنســـية النيجيريـــة متهمين باالتجار بالبشـــر والهجرة 

غيـــر النظامية والمـــواد المخدرة وبيـــع الخمور.

وكانـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة قد ذكرت فـــي تقرير لها 
شـــهر يونيـــو 2022، أن 1614 مهاجـــرًا غير نظامـــي تعرضوا 
لممارســـات اتجـــار بالبشـــر خـــالل الفتـــرة بيـــن شـــهر يوليو 

2020 والشـــهر نفســـه من العـــام 2022.

الداخلية تقبض على مطلوب 
يف قضية اتجار بالبشر

أعلنــت رئاســة األركان العامــة للجيــش الليبــي التخلــص مــن 
كميــة تقــدر بنحــو ثالثــة أطنــان مــن المخلفــات الحربيــة، ُعثِــر 
ومحيطــه،  الدولــي  طرابلــس  مطــار  تمشــيط  أثنــاء  عليهــا 

وذلــك تمهيــًدا إلعــادة إعمــاره وعودتــه للعمــل.

 15 يــوم األربعــاء  بيــان لهــا  رئاســة األركان فــي  وأوضحــت 
إلدارة  التابعــة  العاملــة  اإلدارة  مفــارز  أن   ،2023 فبرايــر 
وتنظيــف  ومســح  بتمشــيط  قامــت  العســكرية،  الهندســة 
مطــار طرابلــس الدولــي ومحيطــه، وذلــك بمتابعــة وإشــراف 

العســكرية. الهندســة  إدارة  مديــر 

وأضافــت الرئاســة أن العمليــة اســفرت عــن التخلــص مــن 
إلــى  المخلفــات الحربيــة بأنواعهــا التــي لــم تنفجــر، بنقلهــا 
أطنــان  بثالثــة  الكميــة  وتقــدر  المخصــص،  التفجيــر  مــكان 
تقريبـًـا، وتــم التخلــص منهــا بنجــاح وحســب المعاييــر، وذلــك 
بالتعــاون مــع إدارة االســتخبارات، وإدارة الشــرطة العســكرية، 

وجهــاز الطــب العســكري.

الجيش ُيعلن التخلص من 
مخلفات حربية يف مطار طرابلس 

أفـــاد الناطق باســـم مجلـــس النواب عبـــدهللا بليحق بـــأن المجلس أحال 
األربعاء 15 فبراير 2023، مشـــروع التعديل الدســـتوري الثالث عشـــر إلى 

المجلـــس األعلـــى للدولة؛ وذلك لالطـــالع عليه وإبـــداء الرأي حوله.

وكان المجلـــس قـــد أقّر خالل جلســـته التـــي ُعِقدت الثالثـــاء 7 فبراير في 
مدينـــة بنغازي التعديل الـ13 لإلعالن الدســـتوري الصادر في أغســـطس 

2011 بإجمـــاع النواب الحاضرين.

ويتعلـــق التعديـــل الــــ13 بمكونـــات الســـلطة التشـــريعية واختصاصاتهـــا 
وتحديـــد ســـلطات رئيســـي الدولـــة والـــوزراء وتحديـــد مقر مجلـــس األمة 
الـــوارد فـــي التعديـــل في العاصمـــة طرابلـــس، ويتكون مـــن 900 عضًوا، 
بينمـــا ســـيكون مقـــر مجلـــس النـــواب فـــي مدينة بنغـــازي، ويضـــم 200 
عضوًا ُينتخبون حســـب الكثافة الســـكانية. وفي حـــال أّيد أعضاء مجلس 
الدولـــة التعديـــل، الـــذي يعتبـــره رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالـــح 
قاعـــدة دســـتورية تجرى علـــى أساســـها االنتخابات الرئاســـية والبرلمانية، 
ســـيتم تشـــكيل لجنة للتوافق بين المجلســـين إلعداد قانون لالنتخابات، 

وُيعـــرض التعديـــل بعدهـــا علـــى مجلس النـــواب إلقـــراره وإصداره.

النواب ُيحيل التعديل 
الدستوري الـ13 إىل مجلس الدولة
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محليات

االختبـــارات  إجـــراء  بـــدء  للكهربـــاء  العامـــة  الشـــركة  أعلنـــت 
التشـــغيلية للوحـــدة الغازيـــة األولـــى بمحطـــة كهربـــاء الخمـــس 

العامـــة. الشـــبكة  علـــى  لدخولهـــا  اســـتعداًدا 

وأوضحـــت الشـــركة عبر صفحتها على “فيســـبوك” الجمعة 17 
فبرايـــر 2023، أنـــه وبعـــد وصـــول شـــحنات الزيـــوت إلـــى موقع 
المحطـــة باشـــرت الفـــرق الفنيـــة التابعـــة للمحطـــة فـــي عملية 
ضـــخ الزيـــت للتوربينـــة الغازيـــة األولـــى، والتـــي اســـتمرت فـــي 
العمـــل طوال الليل وحتى ســـاعات الصبـــاح األولى دون توقف.

وأضافـــت أنـــه تـــم البدء في إجـــراء االختبـــارات التشـــغيلية وهي 
عمليـــة الـــدوران البطـــيء وكانـــت النتائـــج ممتازة، مشـــيرة إلى 
عـــدد مـــن الترتيبـــات للبـــدء برفـــع الســـرعة اســـتعداًدا للدخـــول 
بالوحـــدة علـــى الشـــبكة العامـــة فـــي القريـــب العاجـــل، لتعمـــل 
بأقصـــى قدراتهـــا اإلنتاجيـــة، واالســـتفادة منهـــا فـــي المحافظـــة 

علـــى اســـتقرار الشـــبكة العامة.

بدء االختبارات التشغيلية للوحدة األوىل 
يف محطة كهرباء الخمس

الدبيبــة  عبدالحميــد  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  رئيــس  أصــدر 
 ،2023 فبرايــر   14 الثالثــاء  المحلــي  الحكــم  لــوزارة  تعليماتــه 
بتشــكيل غرفــة طــوارئ ببلديــة المــرج؛ اســتعداًدا ألي حــوادث 

بعــد حــدوث هــزات أرضيــة فــي البلديــة. طارئــة 

جــاء ذلــك بعــد أن طالــب المجلــس التســييري لبلديــة المــرج 
الحكومــة بإنشــاء غرفــة طــوارئ خاصــة بالمدينــة، تكــون مجهــزة 
ــة  بكافــة القــدرات واالســتعدادات، بعــد تعرّضهــا إلــى هــزة أرضّي

خفيفــة، لــم ينتــج عنهــا أي أضــرار ماديــة أو جســدية.

هــزّة  بوقــوع  أفــاد  قــد  األمريكــي  الــزالزل  رصــد  موقــع  وكان 
ارتدادّيــة قبالــة ســواحل مدينــة درنــة شــرقي ليبيــا، وذلــك بعــد 
وشــمال  الــذي ضــرب جنوبــي تركيــا  زلــزال كهرمــان مرعــش 
ســوريا يــوم االثنيــن 6 فبرايــر، وتبعتــه آالف الهــزّات االرتدادّيــة 
التــي تراوحــت قوتهــا مــا بيــن 2 و6 درجــات علــى مقيــاس ريختــر.

الدبيبــــــــة 
ُيصــــدر تعليماته 

بتشكيل غرفة طوارئ 
فــــــــي املـــــــرج

أعلنـــت اللجنـــة المركزيـــة لالنتخابات المحليـــة الثالثاء 14 
فبرايـــر 2023، فـــوز قائمـــة التوافـــق بانتخابـــات المجلس 

البلـــدي لبلدّيـــة العربان.

وأوضحـــت اللجنـــة أنـــه لم ُتقـــّدم أي جهـــة طعنًـــا انتخابّيا 
بشـــأن النتيجة، التي أظهرت فوز قائمـــة التوافق بـ 1195 
صوتًـــا، فيما حصلـــت قائمـــة الزيتونة علـــى 909 أصوات، 
وقائمـــة اإلعمار على 894 صوتًـــا، وقائمة اإلرادة على 471 

صوتًا.

وأشـــارت اللجنـــة إلـــى أن عـــدد القوائـــم المترشـــحة بلـــغ 
4 قوائـــم فـــي المراكـــز االنتخابيـــة األربعـــة بالبلديـــة، فيما 
بلـــغ عـــدد المحطـــات 14 محطة وعدد المســـجلين 4623 
شـــخًصا، كمـــا بلغ عـــدد المقترعيـــن 3504 ناخبيـــن، وبلغ 
عـــدد األوراق الصحيحـــة 3470 ورقـــة، فـــي حيـــن بلغ عدد 

األوراق الباطلـــة 34 ورقـــة.

قائمة التوافق تفوز يف انتخابات 
بلدّية العربان 

بحثــت وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة بحكومة الوحــدة الوطنية 
وفــاء الكيالنــي، مــع رئيــس المجلــس التســييري لمدينــة 
مــرزق أشــرف مــادي، وعــدد مــن أعيــان المدينــة الســبت 
18 فبرايــر 2023، ملــف المصالحــة فــي المدينــة والخطــوات 

والجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة بالخصــوص.

وقالــت وزارة الشــؤون االجتماعّيــة، إن وفــد مــرزق أثنــى 
علــى جهــود الــوزارة فــي صــرف مخصصــات بــدل اإليجــار 
الصــرف  عمليــة  باســتمرار  وطالــب  المدينــة،  لمهجــري 

المطلــوب. بالشــكل 

وفــي شــهر أكتوبــر مــن العــام الماضــي 2022، بحــث رئيــس 
التســييري  المجلــس  مــع  الدبيبــة،  الحكومــة عبدالحميــد 
لبلديــة مــرزق، االحتياجــات العاجلــة للمدينــة، وأكــد ضــرورة 
العاجلــة،  وحصــر االحتياجــات  مــرزق،  مــن داخــل  العمــل 

والبــدء بإعــادة إعمــار المدينــة.

وزيـــــرة الشـــــــــؤون االجتماعّيــــــــــة 
تبحــــــث ملـف املصالحـــــة فـــي مـرزق
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اقتصاد

أكـــدت وكالـــة ترويـــج التجـــارة وتدويل الشـــركات اإليطاليـــة، يوم 
الخميـــس 16 فبرايـــر 2023، أن إيطاليا أول شـــريك تجاري لليبيا 
في األشـــهر األحد عشـــر األولى من العام الماضي 2022، حســـبما 

ذكـــرت وكالة نوفـــا اإليطالية لألنباء

وذكـــرت الوكالـــة التجاريـــة فـــي بيانـــات حـــول أول 11 شـــهرًا من 
2022 “تـــم تأكيد إيطاليا وترســـيخها، في أول 11 شـــهرًا من عام 

2022، كأول شـــريك تجـــاري لليبيا”.

 وبلـــغ حجـــم التجـــارة بيـــن ليبيـــا وإيطاليـــا 11.09 مليـــار يـــورو، 
بارتفـــاع %67.38، مقارنة بالفترة نفســـها مـــن عام 2021، وحصة 
ســـوقية بلغـــت %23.19 متقدمـــة علـــى الصيـــن التـــي ســـجلت 
ارتفاًعـــا بــــ %9.22 من حصة الســـوق بـ4.41 مليار يـــورو، واليونان 
بــــ%8.31 مـــع 3.97 مليـــار يورو، وإســـبانيا بـ %8.06 بــــ 3.85 مليار 
يـــورو، وألمانيـــا بــــ%7.62 بــــ 3.64 مليـــار يـــورو، وتركيا بــــ%6.58 بـ 

3.15 مليـــار يـــورو، وهولنـــدا بـ%4.55 بــــ 2.17 مليـــار يورو.

وســـجلت الصـــادرات اإليطاليـــة إلى ليبيـــا نمًوا، في األشـــهر األحد 
عشـــر األولـــى مـــن عـــام 2022، بنســـبة %73.69 مقارنـــة بالفتـــرة 

نفســـها مـــن عـــام 2021، حيـــث بلغـــت 1.94 مليـــار يـــورو وحصة 
ســـوقية 13.11 فـــي المائة وتعد إيطاليا هـــي المورد الثالث لليبيا 
بعـــد تركيـــا، حيـــث بلـــغ مجموعهـــا 2.46 مليـــار يـــورو و 16.44%، 
بحصـــة ســـوقية بلغـــت %16.64، والصيـــن بــــ 1.97 مليـــار يورو و 
%22.49 وحصـــة ســـوقية %13.32 مقارنـــة باألشـــهر األحـــد عشـــر 
األولـــى مـــن 2021، فيمـــا ال تزال اليونـــان وبلجيكا فـــي المركزين 
الرابـــع والخامـــس، علـــى التوالي مـــع %11.78 و %8.17 من حصة 
الســـوق، وبالمقابل ســـجلت الواردات إلى إيطاليا مـــن ليبيا نمًوا 

.66.1% بنسبة 

وتـــم تأكيـــد وترســـيخ إيطاليا، في أول 11 شـــهرًا مـــن عام 2022، 
كأول ســـوق للصـــادرات الليبيـــة بحصـــة ســـوقية بلغـــت 27.7%، 
متقدمـــة علـــى إســـبانيا )%10.51 و 3.5 مليـــار يـــورو(، وألمانيـــا 
2.44 مليـــار  )%7.39و  والصيـــن  يـــورو(،  3.16 مليـــار  و   9.57%(
يـــورو(. وتليهـــا اليونـــان )%219.92 و 2.23 مليار يـــورو( والواليات 
المتحـــدة )%8.91 و1.90 مليـــار يـــورو( وفرنســـا )%15.08و 1.87 
مليـــار يـــورو( وهولنـــدا )%23.07 و1.84 مليـــار يـــورو( بالترتيـــب.

إيطاليــــا الشريــــــك 
التجـــــــــــــــاري األول 
لليبيـــــــــا فــي 2022

طالـــب مديـــر الرقابـــة علـــى المصـــارف 
والنقـــد بمصـــرف ليبيـــا المركـــزي ناجـــي 
العيســـى، مديـــري المصـــارف التجاريـــة 
بالتقيـــد وااللتـــزام بخصـــم قيمـــة النقـــد 
األجنبـــي من الرصيد المتاح في حســـاب 
الزبائـــن، وعـــدم إلزامهـــم بإيـــداع القيمة 
نقـــدا مـــع تـــرك خيـــار التغطيـــة النقديـــة 

للزبون.

وقال العيســـى فـــي رســـالة عّممها على 
فبرايـــر   16 الخميـــس  يـــوم  المصـــارف 
2023، إن إدارة الرقابـــة علـــى المصـــارف 

والنقـــد والرقابـــة المصرفية فـــي بنغازي 
الحظـــت فـــي اآلونـــة األخيـــرة ورود عـــدد 
مـــن الشـــكاوى بشـــأن اشـــتراط بعـــض 
المصـــارف إيـــداع المبالـــغ نقـــدا لتغطية 
قيمة النقد األجنبي ســـواء كان لألغراض 
المســـتندية  االعتمـــادات  أو  الشـــخصية 
وعدم خصـــم القيمة مـــن الرصيد المتاح 

الحســـاب. في 

وكان عضـــو مجلـــس إدارة مصـــرف ليبيا 
المركـــزي في بنغـــازي إمراجع غيث، قد 
صـــّرح بـــأن “بعـــض المصـــارف التجارية 

فـــي المنطقـــة الشـــرقية تطالـــب التجـــار 
بوضـــع قيمة نقديـــة وإيداعهـــا قبل فتح 

االعتمـــاد وهو إجراء ســـليم”.

وأشـــار غيـــث إلـــى أن لجـــوء المصـــارف 
النقـــد  قيمـــة  تحصيـــل  إلـــى  التجاريـــة 
األجنبـــي نقـــدا، يعنـــي وجـــود خلـــل فـــي 
توزيـــع الســـيولة تمارســـه إدارة مصـــرف 
ليبيـــا المركزي في طرابلـــس، مؤكدا أن 
ذات اإلجـــراء تـــم اتخـــاذه عـــام 2014 وقـــد 
ســـاهم حينها فـــي تفاقم أزمة الســـيولة، 

قوله. حســـب 

املركزي ُيخاطب املصارف 
بخصم قيمة النقد األجنبي 

مــــن رصيــــــد الزبــائن
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اقتصاد

تدشيـــــــن خط بحــــــري بني ليبــــيا 
وتـونس بعـــد توقـــــــــف 11 عـــــاًما

افتتــح وزيــر المواصــالت بحكومــة الوحــدة الوطنيــة محمــد الشــهوبي 
محطــة الــركاب الدوليــة بمينــاء الشــعاب فــي طرابلــس، وأطلقــت 
بالمناســبة أول رحلــة بحريــة للمســافرين فــي اتجــاه مينــاء جرجيــس 

الواقــع بالجنــوب الشــرقي التونســي يــوم االثنيــن 14 فبرايــر 2023.

بــوزارة المواصــالت عمــر  والنقــل  رئيــس هيئــة الموانــئ  وكشــف 
الجواشــي فــي تصريحــات إعالميــة، أن مراســم االفتتــاح تتضمــن 
إعــادة تفعيــل الخــط البحــري بيــن محطــة الشــعاب إلــى منطقــة 
جرجيــس فــي الجنــوب التونســي، ليتــم بذلــك تدشــين الخــط البحــري 

بعــد توقــف 11 عاًمــا.

وكان مديــر مينــاء صفاقــس أنيــس كمــون قــد كشــف فــي تصريحات 
مينــاء  نحــو  المتجهــة  الباخــرة  بشــحن  البــدء  األناضــول  لوكالــة 
طرابلــس، والتــي تضــم حوالــي 140 حاويــة مــواد غذائيــة )زيــوت، 
خضــار، فاكهــة(، مشــيرًا إلــى أنــه ســتكون هنــاك رحــالت تجاريــة كل 

10 أيــام، بصفــة دوريــة باتجــاه مينــاء طرابلــس التجــاري.

ــات  ــي بالتحّدي ــط املنف ــدارة ُيحيــ ــن قــــ ب
ــط ــاع النفـــــــ ــه قطــــــ ــي ُتواجـــــــ التـــ
قــّدم رئيــس المؤسســة الوطنيــة للنفــط فرحــات بــن قــدارة 
لرئيــس المجلــس الرئاســي محمــد المنفــي، إحاطــة حــول 
التحّديــات التــي تواجــه قطــاع النفــط وفــي مقّدمتهــا رفــع 

معــّدالت اإلنتــاج.

جــاء ذلــك فــي لقــاء جمعهمــا االثنيــن 14 فبرايــر 2023، ضمــن 
مــع جهــات  المنفــي  ُيجريهــا  التــي  اللقــاءات  مــن  سلســلة 
والعســكرية  األمنيــة  التطــورات  علــى  لالضطــالع  محلّيــة؛ 
واالقتصاديــة فــي البــالد، حســب مكتــب اإلعــالم بالمجلــس 

الرئاســي.

ويــوم الســبت 12 فبرايــر، التقــى المنفــي فــي بنغــازي مــع 
مجــرم الحــرب خليفــة حفتــر، وناقــش معــه إنجــاز المســار 
االنتخابــي، واســتحقاقات المرحلــة التمهيديــة، وفــق مــا ذكــره 

إعــالم الرئاســي.

والصلــب  للحديــد  الليبيــة  الشــركة  أعلنــت 
المقولــب  مــن الحديــد  8 آالف طــن  تصديــر 

تركيــا. إلــى   )HBI( الســاخن  علــى 

علــى  لهــا  منشــور  فــي  الشــركة  وأوضحــت 
رســت   ”Michelle“ فيســبوك” أن الناقلــة“
 ،2023 فبرايــر   13 االثنيــن  الشــركة  بمينــاء 

الحديــد.  لشــحن 

ويعتبــر الســوق التركــي مــن األســواق العالميــة 
الكبيــرة فــي المنطقــة، وتحظــى فيــه منتجــات 
الشــركة الليبيــة بثقــة كبيــرة وبطلــب متزايــد 
الحديــد  شــركة  ذكرتــه  مــا  وفــق  عليهــا، 

والصلــب.

الحديــد  شــركة  أعلنــت  بأيــام،  ذلــك  وقبــل 
حديــد  مــن  طــن   17,500 شــحن  والصلــب 
التســليح إلــى ألبانيــا بعــد شــحنها علــى متــن 

ديفينــا”. “ليــدي  الناقلــة 

الحديد والصلب 
ُتصّدر شحنة من 

الحديد املقولب إىل تركيا
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منوعات

الصحـــة  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  التقـــى 
المكلـــف رمضـــان أبوجنـــاح وزيـــر الصحـــة األردنـــي فراس 
الهـــواري، علـــى هامـــش ملتقـــى خبـــراء المجلـــس العربي 
لالختصاصـــات الصحيـــة الـــذي ُعِقـــد فـــي األردن مـــا بيـــن 

الفتـــرة مـــن 11 إلـــى 15 فبرايـــر 2023.

وذكـــرت وزارة الصحـــة عبـــر صفحتها على “فيســـبوك” أن 
اللقـــاء بحـــث تعزيز أوجه التعاون المشـــترك بيـــن البلدين 
التدريـــب  برامـــج  تفعيـــل  وســـبل  الصحـــة،  قطـــاع  فـــي 

للعامليـــن فـــي القطاع.

وخـــالل تواجـــده فـــي األردن، شـــارك أبوجنـــاح فـــي حفـــل 
تخريـــج دفعـــة مـــن األطباء فـــي برامـــج المجلـــس العربي 
لالختصاصـــات الصحيـــة للعـــام 2022، الذي يرعـــاه األردن.

أبوجنــاح يبحــث مــع وزيــر الصحــة األردني 
تعزيــز التعاون املشــرك

فــي  المقريــف  موســى  والّتعليــم  الّتربيــة  وزيــر  شــارك 
العــام  للمؤتمــر  الثامنــة  العاديــة  غيــر  الــدورة  فعاليــات 
للُمنظمــة العربيــة للتَّربيــة والثقافــة والعلــوم )األلكســو( التي 
ُعقــدت الســبت 18 فبرايــر 2023، فــي العاصمــة الموريتانيــة 

نواكشــوط.

والوفــد  ســروره  “عــن  لــه  كلمــة  فــي  المقريــف  وأعــرب   
المرافــق، بالمشــاركة فــي هــذا اللقــاء العربــي الهــام، فــي 
واحــدة مــن أهــم أجهــزة العمــل العربــي الُمشــترك” وجــّدد 
التأكيــد علــى وقــوف ليبيــا بجانــب المبــادرات والتوصيــات 
العربــي  إطــاره  فــي  ـاء،  البنَـّ العمــل  وُتكــرّس  تدعــم  التــي 

قولــه. حســب  واإلســالمي، 

وتابــع “بالرغــم مــن عــدم االســتقرار السياســي واألمنــي فــي 
بــالدي خــالل الفتــرة الماضيــة، إال أن بــالدي لــم تغــب عــن 
إطــارات  واإليجابــي، فــي جــل  والفاعــل  الوجــود الحقيقــي 
العمــل العربــي المشــترك، وال زلنــا نُكافــح ونشــد الهمــم 
ــّر األمــان، مــن ِخــالل إقــرار إجــراءات  ــى ب ــا إل للوصــول ببالدن
فاِعلــة  سياســية  لِعمليــة  تؤســس  وتشــريعية  دســتورية 

جــدوى”. وذات 

اللجنــة  رئاســة  مهــام  اســتالمنا  “ُمنــذ  المقريــف  وأضــاف 
الوطنيــة الليبيــة للتَّربيــة والثقافــة والعلــوم بصفتنــا وزيــرا 
شــهر  فــي  الوطنيــة  الوحــدة  بحكومــة  والتَّعليــم  للتَّربيــة 
الرائــدة  والفعاليــات  المبــادرات  واكبنــا   ،2021 مــارس 
لمنظمــة األلكســو، وشــاركنا فــي جــل أنشــطتها وبرامجهــا، 
ذات الطابــع التَّربــوي والثقافــي والعلمــي، وأَوفدنــا َعديــد 
مــن الُمتخصصيــن والخُبــراء لِتمثيــل بــالدي، وأْســَهمنا مــع 
أشــقائِنا فــي الــدول العربيــة التَّطلعــات واآلمــال، وكل ذلــك 
كان لــه عظيــم األثــر فــي تحقيــق أهدافنــا علــى المســتوى 
الوطنــي، وباألخــص فــي ميــدان التَّربيــة والتَّعليــم، والثقافــة 
والمــوروث الثقافــي، والعلــوم والبحــث العلمــي، واالتِّصــاالت 

والمعلومــات”.

وقــّدم المقريــف فــي ِختــام كلمتــه الشــكر و االمتنــان إلــى 
الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة، قيــادة وحكومــة وشــعبًا، 
و المديــر العــام للمنظمــة وفريقــه، علــى حُســن الضيافــة 

وحفــاوة االســتقبال.

املقريـــــــــــف ُيشــــــــــارك فـــــي 
اجتمــــــــــاع األلسكــــــــو بموريتـــانيا

ترأســت وزيــرة الثقافــة والتنميــة المعرفيــة مبروكــة توغي األربعاء 
15 فبرايــر2023، االجتمــاع الخامــس للجنــة التــراث والتــي تضــم 
خبــراء متخصصيــن فــي هــذا المجــال مــن هيئــات ومؤسســات 
عامــة، وهــي المعنيــة بإعــداد القائمــة الوطنيــة للتــراث الليبــي 

المــادي والــال مــادي.

وأثنــت الوزيــرة خــالل االجتمــاع علــى أداء اللجنــة للمهــام المنوطــة 
بهــا، وأكــدت أن نجــاح عمــل اللجنــة يتطلــب تكاثــف جهــود جميــع 
مؤسســات الدولــة وذلــك مــن أجــل إعــداد ملفــات ترشــيح خاصــة 

بليبيــا وإبــراز معالــم بالدنــا التراثيــة والثقافيــة.

 وأكــدت أهميــة االهتمــام بالتــراث الثقافــي المــادي والالمــادي 
الســجل  إحــداث  علــى  العمــل  خــالل  مــن  عليــه،  والمحافظــة 
الوطنــي لقائمــة التــراث الليبــي لتســجيل التــراث الوطنــي مــن 
أجــل الحفــاظ علــى تاريخنــا وتراثنــا، وأهميتــه فــي مجــال الســياحة 
الثقافيــة والتراثيــة واســتعرض االجتمــاع الــذي جــرى فــي ديــوان 
الــوزارة بطرابلــس، المعوقــات التــي تواجــه عمــل اللجنــة وتوفيــر 

اإلمكانيــات وتهيئــة المنــاخ العــام والمناســب لعمــل اللجنــة.

وزيرة الثقافة ترأس 
االجتمــــاع الخامــــس للجنـــــة التــــراث
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منوعات

 ،2023 فبرايـــر   13 االثنيـــن  غريـــان  بلدّيـــة  فـــي  اختتمـــت 
فعاليـــات مســـابقة جائزة ليبيا للتميـــز العلمي التي نظمتها 
ورعتهـــا جامعـــة غريـــان. وحضـــر مراســـم االختتـــام كل مـــن 
رئيـــس جامعـــة غريـــان ووكيـــل الجامعـــة للشـــؤون العلمية 
والكاتـــب العـــام بالجامعـــة، ورئيس جامعة الجفـــرة ورئيس 
جامعـــة الزنتـــان ومندوبين عـــن الجامعات الليبيـــة األخرى.

وتقّدمـــت جامعة طبرق بطلب اســـتضافة النســـخة القادمة 
مـــن المســـابقة، حيـــث اســـتلم منـــدوب الجامعـــة شـــعار 
المســـابقة إعالنًا لتولي جامعته اســـتضافة وتنظيم النسخة 

الثانيـــة مـــن مســـابقة جائـــزة ليبيا للتميـــز العلمي.

وفـــي ختـــام الحفـــل تـــم عـــرض التوصيـــات وإعـــالن النتائج 
وتكريـــم الحضـــور والفائزين وتكريم أصغـــر باحث متحصل 
علـــى درجـــة الماجســـتير والتـــي تحصـــل عليهـــا طالـــب مـــن 

غريان. جامعـــة 

اختتــــام فعالـــــيات مسابقــــة 
جائــــــزة ليبيا للتميـــــز العلــــمي

انفصال خيوط الشمس.. 
ظاهرة شمسية غريبة ُتحري العلماء

األميركيــة  الفضــاء  وكالــة  صّورتهــا  فيديــو  لقطــات  أظهــرت 
“ناســا”، لحظــات انفصــال خيــوط عمالقــة مــن كتلــة الشــمس 
قــرب القطــب الشــمالي فيهــا، وهــو أمــر لــم يرصــد مــن قبــل وأثــار 

حيــرة العلمــاء.

ورصــد الفيديــو لـ”ناســا”، ابتعــاد جــزء مــن بالزمــا الشــمس، التــي 
هــي غــاز أيونــي مكهــرب وســاخن عــن كتلــة هــذا النجــم، ثــم 
يــدور هــذا الجــزء فــي دوامــة قطبيــة ضخمــة، قبــل أن يتجــه إلــى 

القطــب الشــمالي فــي الشــمس.

بــأن هــذه الحركــة  ويتكهنــون  وُيثيــر هــذا األمــر حيــرة العلمــاء 
متصلــة بارتــداد المجــال المغناطيســي للشــمس، ويحــدث مــرة 

واحــدة كل دورة شمســية.

ونشــرت عالمــة الطقــس الفضائــي، تاميثــا ســكوف، الفيديــو على 
حســابها عبــر “تويتــر”، وقالــت إن مصــدره مرصــد “دينامكــس” 

التابــع لوكالــة “ناســا”.

إلــى  مشــيرة  قطبيــة،  دوامــة  عــن  يــدور  الحديــث  أن  وكتبــت 
انفصــال مــواد مــن الجــزء الشــمالي مــن الشــمس قبــل أن تــدور 

فــي دوامــة قطبيــة.

البريطانـــي  الجيولوجـــي  المعهـــد  أجـــرى 
األمريكيـــة  الجيولوجيـــة  المســـح  وهيئـــة 
دراســـات حـــول النشـــاطات الزلزاليـــة فـــي 
المنطقـــة العربيـــة والتي كشـــفت نتائجها 
عن وجـــود تطـــور مقلق للنشـــاط الزلزالي 
خـــالل العقـــد األخيـــر ســـجّلتها دول كثيرة 
الســـكان  علـــى مســـتوى شـــعور  خاصـــة 

بزيـــادة وتيـــرة الهـــزّات األرضيـــة.
وبحســـب الدراســـات، فـــإن ما يقـــرب من 
30 مليون شـــخص مـــن ســـكان المنطقة 
العربيـــة، أي مـــا يعـــادل خُمـــس الســـكان 
العـــرب فـــي منطقتـــي الشـــرق األوســـط 
لمخاطـــر  معرضـــون  إفريقيـــا،  وشـــمال 
زيـــادة احتمـــاالت حـــدوث زالزل مدمرة في 
المســـتقبل ممـــا يســـتدعي ضـــرورة رفـــع 
الحيطة مســـتقبالً. وفي حديث لـ”ســـكاي 
نيـــوز”، قـــال أســـتاذ الجيولوجيـــا التركيبية 

وعلـــم الزالزل، مصدوق التاج، إن “معظم 
ألنـــه  للـــزالزل،  معـــرض  العربـــي  الوطـــن 
يقع علـــى صفيحتيـــن تكتونيتين، شـــمال 
العـــراق وشـــمال ســـوريا همـــا منطقتـــان 
معرضتـــان 100 في المئة للزالزل وطبيعة 
وســـرعة حركـــة الصفائـــح التكتونيـــة تؤثـــر 

علـــى نســـبة مخاطـــر التعرض للزلـــزال”.
وأشـــار المتحـــّدث إلى أن الزلـــزال ال يقتل، 
بـــل يؤثـــر على البنايـــات وهي التـــي تؤدي 
إلـــى الوفيـــات بعـــد ســـقوطها، وبالتالـــي 
الحـــل األمثـــل هـــو “أن يهتم المســـؤولون 

ببنـــاء بنايـــات مقاومة للـــزالزل”.
ويعتبر حديد التســـليح المـــادة األقوى في 
البنـــاء لتحســـين أداء المبنـــى ضـــد الـــزالزل 
تســـليح  فـــي  ويســـتخدم  المفتـــرض، 
باســـتخدام قضبـــان  المبانـــي الخرســـانية 
فوالذيـــة عاليـــة المقاومة، وتتوفـــر بأقطار 

40 مليمتـــرًا  إلـــى  6 مليمتـــرات  بيـــن  مـــا 
وأكثر. ويســـتخدم الحديد نظـــرًا لمقاومته 
بنفـــس  والشـــد  العاليـــة لقـــوى الضغـــط 
الكفـــاءة، ويعد من أهم المـــواد المطاوعة، 
ما يجعله مســـاعًدا علـــى تحقيق مطاوعة 
أعلـــى فـــي المبانـــي الخرســـانية، بقدرتـــه 
علـــى احتـــواء أحمـــال أعلـــى بـــدون انهيـــار 
الـــدول تَعتمـــد  وفـــي مختلـــف  مفاجـــئ. 
الهيئـــات الهندســـية والســـلطات المحليـــة 
لمنـــح تراخيـــص البنـــاء معاييـــر ومحدِّدات 
تشـــريعية ومهنيـــة، مـــن شـــأنها ضمـــان 
الســـالمة  معاييـــر  مـــن  المطلـــوب  الحـــد 
عنـــد إنشـــاء المبانـــي، وتتـــم مراقبـــة مدى 
مراعـــاة المبانـــي لشـــروط األمان وســـالمة 
المواطنيـــن، ودرجة حمايتهـــا من الكوارث 

الطبيعيـــة.

هل حان وقت االلتزام بمعايري البناء املقاوم للزالزل؟
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رياضة

حّقـــق منتخبنـــا الوطني للرغبي ثاني فوز له في مشـــاركته 
بالبطولـــة العربيـــة للعبـــة لفئـــة الرجـــال، والتي تقـــام حاليًّا 
فـــي مدينـــة العين اإلماراتية وتســـتمر حتى يـــوم 21 فبراير 

.2023

وجـــاء فوز منتخبنا على حســـاب نظيره الســـعودي بنتيجة 
)7-21(، وكان قبلهـــا قـــد حّقـــق فوزه األول علـــى المنتخب 

بـ)10-5(. األردني 

أمـــا في فئة الســـيدات، فقد منتخبنـــا الوطني في البطولة 
نفســـها مباراته الثانية أمام نظيره الســـوري بنتيجة قاسية 
)45-0(، وكان قبلهـــا قد خســـر المباراة األولـــى أمام تونس 

نفسها. بالنتيجة 

وُتشـــارك فـــي البطولة تســـعة منتخبـــات في فئـــة الرجال 
هي: ليبيا وتونس ومصر وفلســـطين والســـعودية واألردن 
والسودان وســـوريا، باإلضافة إلى اإلمارات البلد الُمضيف.

وفـــي فئـــة النســـاء، ُتشـــارك ســـتة منتخبـــات هـــي: ليبيـــا 
واإلمـــارات. واألردن  وســـوريا  ومصـــر  وتونـــس 

تفوق للرجال وهزيمة قاسية 
لسّيدات ليبيا يف البطولة العربّية للرغبي

أعلن االتحاد الليبي لكرة السلة الخميس 16 فبراير 2023، 
االنسحاب من بطولة المنستير الدولية الودّية في تونس 

وذلك قبل ساعات من انطالق البطولة.

وحسب وسائل إعالم تونسية، فإن المنتخب الليبي غادر 
مقّر إقامته منذ المساء، فيما صّرح األمين العام التحاد كرة 
بأن سبب االنسحاب يعود لعدم اإلنصاف،  السلّة الليبي 
الجدول  باللعب حسب  المنظمة  اللجنة  تلتزم  لم  حيث 

المطروح، وفق قوله.

في  مشواره  الوطني  منتخبنا  يبدأ  أن  المقرر  من  وكان 
هذه البطولة الدولية الودية بمواجهة منتخب األردن مساء 
أبلغت  المنظمة  اللجنة  لكن   ،2023 فبراير   17 الجمعة 
البعثة الليبية بأن المنتخب سيلعب المباراة الخميس بدال 
بسبب عدم  البعثة  اعترضت عليه  ما  وهو  الجمعة،  من 

جاهزية الالعبين.

الجامعة  “رئيس  أن  التونسية  اإلعالم  وسائل  وذكرت 
التونسية لكرة السلة علي البنزرتي قام باالتصال مباشرة 
تدريبات  على  ُيشرف  الذي  عون  عبدالمنعم  بالتونسي 
الليبية  البعثة  رئيس  مع  يتواصل  ولم  الليبي  المنتخب 
أو  الخميس  يوم  اللعب  إما  أخبره  وقد  مباشر،  بشكل 
مغادرة الفندق”، قبل أن ُيعلن المنتخب الليبي االنسحاب.

منتخبـــــنا الوطنـــــــي لكــــرة السلـــــة 
ينسحــــــب مـــــن بطــــولة املنستيـــــر

تلقـــى فريـــق األخضـــر أّول خســـارة فـــي مشـــواره بـــدور المجموعـــات مـــن 
بطولـــة الكونفدراليـــة األفريقيـــة أمـــام مضيفـــه الجنـــوب أفريقـــي مارومـــو 

غاالنتـــس بأربعـــة أهـــداف لهـــدف.

وفـــي المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا علـــى ملعـــب “دوبســـونفيل ســـتاديوم” االثنيـــن 
ــيبا نوكـــو  ــر ليسـ ــرًا عبـ ــر 2023، افتتـــح أصحـــاب األرض النتيجـــة مبكـ 13 فبرايـ
فـــي الدقيقـــة الخامســـة، وأضـــاف رانجـــا شـــيفافيرو الهدفيـــن الثانـــي والثالـــث 

فـــي الدقيقـــة 21 و57.

وقلّـــص أكـــرم الـــزوي النتيجـــة لألخضـــر فـــي الدقيقـــة 80، فيمـــا اختتـــم الفريـــق 
الجنـــوب أفريقـــي أهدافـــه فـــي الدقيقـــة 84.

وبهـــذه الخســـارة احتـــّل األخضـــر المركـــز الثالـــث فـــي المجموعـــة، بينمـــا اقتنـــص 
الفريـــق الجنـــوب أفريقـــي أول ثـــالث نقـــاط، ليتصـــدر بهـــا المجموعـــة األولـــى، 
ـــا بفـــارق األهـــداف، بينمـــا جـــاء ســـانت إيلـــوي لوبوبـــو  وحـــّل اتحـــاد الجزائـــر ثانيً

الكونغولـــي أخيـــرًا بفـــارق األهـــداف عـــن األخضـــر.
األخضر يخسر أولــى مواجهاتـه
فـي مجموعـــات الكونفدراليـــة
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دين وفتاوى

فتـــاوَى

الجواب

الحمـــد للـــه، والصـــالة والســـالم علـــى رســـول هللا، وعلى آله 
وصحبه ومـــن وااله. 

أما بعد:

فالنبيـــذ هـــو الشـــراب المعّد من نَْبـــِذ – أي: َطـــْرح – فاكهٍة أو 
حـــب أو تمـــر في المـــاء، حتى يصيـــر نقيعه شـــرابا حلوا، وقد 
كان النبـــي صلـــى هللا عليـــه وســـلم يحـــب النبيـــذ، وُينقـــع له 
التمـــر مـــن الليـــل، وُينقع له الزبيُب فيشـــربه مـــن الغِد وبعَد 
الغـــد، وإذا تـــرك النبيـــذ حتـــى اشـــتد وَغلَـــى، وقـــذف بالزبـــد؛ 

صار مســـكرًا، وحَُرم شـــربه.

والخـــلُّ يصنـــع عن طريـــق تخميـــرِ الفواكه؛ بنقعهـــا، وإضافة 
مـــواد كيمياويـــة إليهـــا، تحـــّول المـــواد الســـكرية فيهـــا إلـــى 
حمـــض الخلّيـــك، وتخلـــل الخمـــر بإضافـــة مـــواد كيمياويـــة 
إليهـــا، لتخليصهـــا من غـــاز اإليثانـــول )الكحـــول(، وأكل الخلِّ 
جائـــز إجماعـــا، فقد ثبت أّن النبيّ صلى هللا عليه وســـلم أكل 
الخـــّل، ومدحَـــه وأثنـــى عليـــه، فعـــن جابر بن عبـــد هللا رضي 
ــى هللُا َعلَْيـــِه َوَســـلََّم َســـأََل أَْهلَـــُه  هللا عنهمـــا: )أَنَّ النَّبِـــيَّ َصلَـّ
، َفَدَعا بِـــِه، َفجََعَل يَـــأْكُُل بِِه،  اأْلُُدَم، َفَقالُـــوا: َمـــا ِعْنَدنَـــا إاِلَّ خَـــلٌّ
( ]مســـلم:2052[. ، نِْعَم اأْلُُدُم اْلخَلُّ َويَُقـــوُل: “نِْعـــَم اأْلُُدُم اْلخَلُّ

والخـــل كلـــه جائـــز؛ ســـواء أكان مصنوعا في بالد المســـلمين 
أو غيـــر بـــالد المســـلمين، وما تخلـــل من الخمر بنفســـه جائزٌ 
باالتفـــاق، وال يجـــوز تخليـــل الخمـــر بمعالجـــة وإدخال شـــيء 
فيهـــا عنـــد جمهـــور العلمـــاء، مالـــك والشـــافعي وأحمـــد؛ لما 
جـــاء فـــي الصحيـــح عـــن أنس رضي هللا عنه: )ُســـئل رســـول 
هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم عن الخمرِ تتخذ خـــال؟ فقال: ال( 

]مسلم:1983[.

وإذا تعـــّدى أحـــد وخللهـــا، فالمشـــهور عنـــد المالكيـــة كراهـــة 
أكلهـــا وال تحـــرم؛ ألن حديـــث أنـــس فـــي النهـــي عـــن التخليل 
عارضـــه حديـــث عائشـــة وجابـــر، أن النبـــي صلـــى هللا عليـــه 
وســـلم قال: )نعم اإلدام الخل( ]مســـلم:2051[، فهو محتمل 

الداللـــة علـــى إطـــالق الخل؛ اتخـــذ من الخمر أو مـــن غيره؛ لذا 
قـــال المالكيـــةـ  فـــي المشـــهورـ  بالكراهـــة، ومنـــع الشـــافعية 
والحنابلـــة أكلهـــا؛ لحديث أنس في النهـــي عن تخليلها، وجوز 
أبـــو حنيفـــة تخليلهـــا وأكلهـــا، عمـــال بإطـــالق حديـــث عائشـــة 
وجابـــر رضي هللا عنهما، قـــال الحطاب رحمه هللا: “واختلف 
فـــي حكـــم تخليلها؛ فحكي فـــي البيان في ذلـــك ثالثة أقوال، 
وقـــال في كتاب األطعمـــة من اإلكمال: والمشـــهور عندنا أنه 
مكـــروه، فإن فعل أكل” ]مواهـــب الجليل:97/1[، وهللا أعلم.

الجواب:

الحمـــد للـــه، والصـــالة والســـالم علـــى رســـول هللا، وعلى آله 
وصحبه ومـــن وااله.

أما بعد:

فإنـــه ال يجـــوز للمريـــض إيقـــاع الطـــالق فـــي مـــرض الموت؛ 
ألنـــه ُيّتهـــم بإخـــراج الـــوارث بحرمـــان الزوجـــة مـــن الميـــراث، 
وإذا تعـــدى وطلقهـــا فإن الطـــالق يقع، ولكنهـــا ترثه معاملة 
لـــه بنقيـــض مقصوده، قـــال مالـــك رحمـــه هللا: “َوإِْن َطلََّقَها 
َطاَلًقـــا بَائِنًـــا وَُهـــَو َمرِيـــٌض َوَقـــْد َدخَـــَل بَِهـــا كَاَن َعلَْيَهـــا ِعـــدَُّة 

ـــاَلِق، َولََهـــا اْلِميـــرَاُث،” ]المدونـــة: 2/86[. الطَّ

وفيمـــا يتعلـــق بالعـــّدة، فالمطلّقـــة طالًقـــا بائنًـــا إذا توفـــي 
عنهـــا زوجها، تســـتمّر علـــى عّدتهـــا األولى، وال تســـتأنف عّدة 
وفـــاة؛ لكونهـــا خرجت عـــن عصمته، ولـــم تعْد زوجـــًة له، قال 
القاضـــي عبـــد الوهـــاب رحمـــه هللا: “َوإَِذا َمـــاَت َعـــِن الرَّجعيَِّة 
اْنتََقلَـــْت إِلَـــى َعـــدَّةِ الَوَفـــاةِ،  َوالبَائِـــُن  تَْمِضـــي  َعلَـــى  ِعدَّتَِهـــا” 

]التلقيـــن:1/137[.

ومقـــدار العّدة للمطلقة هو مضي ثالثـــة أطهار إن كانت من 
ذوات الحيـــض، أو ثالثة أشـــهر إن كانت يائســـًة من الحيض، 

وبوضـــِع الحمـــل إن كانت حامال، وهللا أعلم.

ما الفرق بني الخـــل والنبيذ؟ وما حكم 
اســـتعمال الخل الذي يباع يف السوق، 
ومنه ما هو مســـتورد من بالد الكفار؟ 

المصدر:
دار االفتـــــاء الليبيـــــة

هـــل يجوز للرجـــل أن ُيطلـــق زوجته 
وهـــو يف مرض املـــوت؟ وكيف تكون 
عدتهـــا، وهـــل يثبـــت لهـــا املرياث؟
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مقال

فـــــي ذكـــــــــرى 
ثـــــــورة فبـــــراير

تتجـــدد هـــذه األيـــام ذكرى ثـــورة فبرايـــر، وكما جـــرت العادة 
كل عـــام، يعـــود الجدل حول الثورة ومآالتهـــا، وتطرح نفس 
االســـئلة، هـــل هـــي ثـــورة أم مؤامـــرة؟ ولـــن تخـــرج اإلجابـــة 
عـــن ســـياق االنتماء. مع الثـــورة أم ضدها، مـــن دون تجاهل 
مســـتويات الوعـــي، ومـــدى النضـــج الثقافـــي والفكري لمن 
يرغـــب في تشـــريح الثـــورة، للوصول إلى إجابـــات وافية عن 

كل األســـئلة التـــي تطرحها أو تثـــار حولها.

مـــن المنطقـــي أحيانا أن تكون اإلجابة عن الســـؤال بســـؤال 
مضـــاد، أو حتـــى عـــدة أســـئلة. مـــا المؤامـــرة فـــي مطالبـــة 
المؤامـــرة  مـــا  وحريتهـــا؟  وكرامتهـــا  بحقوقهـــا  الشـــعوب 
والدكتاتوريـــة؟  واالســـتبداد  الفســـاد  ضـــد  النهـــوض  فـــي 
مـــا المؤامـــرة فـــي مطالبـــة النـــاس بالديمقراطيـــة الختيـــار 
مـــن يديـــر شـــؤونهم؟ أال يكـــون الصمـــت والقبـــول بالقهـــر، 
الوطـــن خلـــف  مقـــدرات  وتبذيـــر  واالضطهـــاد،  واالمتهـــان 

أوهـــام المجـــد والزعامـــة هـــو المؤامـــرة؟

ثـــورات الربيـــع العربـــي األول فـــي 2011 ثـــم موجتـــه الثانيـــة 
بعـــد نحـــو عقـــد، ماتـــزال حـــدث يتفاعـــل، منـــذرا بمزيد من 
الموجـــات واالنتفاضـــات، ألن األهـــداف التـــي دفعـــت الناس 
للنـــزول إلـــى المياديـــن أغلبهـــا لـــم يتحقـــق، وطالمـــا بقيت 
األســـباب التـــي تدفـــع الشـــعوب إلـــى الثـــورة، لـــن يأمن أحد 
عـــدم تفجرهـــا في موجـــات جديـــدة، وال أحد بوســـعه التنبؤ 
بموعـــد تفجرهـــا، ألن الثـــورة حـــدث اســـتثنائي فـــي تاريـــخ 

الشـــعوب، تســـتدعيها تظافـــر عـــدة عوامـــل وظروف.

 كانـــت الثـــورات العربيـــة مطلـــع القـــرن الحالـــي، هـــي أنبل 
وأجمـــل لحظـــة فـــي التاريـــخ العربـــي المعاصر ، خـــرج فيها 
الشـــباب معلنين عن مطالبهم العادلة والمشـــروعة بشكل 
عفوي، ســـلمي وحضـــاري، من دون قيـــادات أيديولوجية أو 
حزبيـــة. عفويـــة األيـــام األولى لـــكل الثـــورات العربيـــة ال أحد 
ينكرهـــا، ولكـــن اســـتجابة أنظمـــة الظلم والطغيـــان، التي ال 
تجيـــد غيـــر القمع والقتل، واجهت شـــباب الثورة بالرصاص، 
ورغـــم تمســـك شـــباب الثـــورة بالســـلمية، إال أن األنظمـــة 
أصـــرت علـــى العنـــف، ولكنـــه لـــم يكـــن مفرطـــا فـــي تونس 
ومصـــر، بينمـــا أظهر نظـــام القذافي اســـتعداده لحرق البالد 
بترســـانته الحربيـــة، ما دفع الثوار إلى حمل الســـالح للدفاع 
عن أنفســـهم، فاشـــتعلت الجبهات، واحتدم الصراع ما أدى 
فـــي النهايـــة إلى التدخل الدولي عبر قـــرارات مجلس األمن.

النظـــام،  رأس  اســـقاط  بعـــد  للثـــورة  األمـــر  يســـتقر  لـــم 
فبـــرزت المشـــاريع السياســـية اإلســـالمية العابـــرة للحـــدود، 
واســـتجمعت القـــوى المضـــادة للثـــورة صفوفهـــا، مســـنودة 
نهـــوض  مصلحتهـــا  مـــن  ليـــس  ودوليـــة  اقليميـــة  بقـــوى 
الثـــورة  لمحاصـــرة  قرارهـــا،  علـــى  وســـيطرتها  الشـــعوب 
وإغـــراق البـــالد فـــي الفوضى،وعـــاد العمـــالء الطامحون في 
وتأســـيس دكتاتوريـــة  القذافـــي  ميـــراث  علـــى  االســـتحواذ 
جديـــدة بنفـــس القواعـــد واآلليـــات، وبذلـــك اســـتمر الصراع 

بيـــن الثـــورة واعدائهـــا.

 كل هـــذه الفوضـــى وعـــدم االســـتقرار يتحمـــل مســـؤوليته 
فالثـــورة  للتغييـــر،  المضـــادة  والقـــوى  المنهـــار،  النظـــام 
اســـقطت النظـــام الدكتاتـــوري، ولم تحصل علـــى أية فرصة 
لبنـــاء نظـــام جديـــد يحقـــق أهدافهـــا، بـــل اســـتمرت تصارع 
القـــوى التـــي تكالبـــت عليهـــا، فـــي بـــالد تصحـــرت سياســـيا 
بفعل التخريب الممنهج الذي مارســـه النظام الســـابق، فال 
احـــزاب وال منظمـــات مجتمع مدني وال ممارســـة سياســـية 
تنمـــي الوعـــي الوطنـــي، وتجمعـــه حـــول هويـــة موحـــدة، وال 
مؤسســـات دســـتورية يمكـــن اللجـــوء إليهـــا حيـــن يتعـــرض 
الوطـــن لتهديـــد خطيـــر، فضـــال عما خلفـــه من ألغـــام الفتن 

بيـــن مكونـــات الوطن. 

تحـــل ذكـــرى الثـــورة واألوضـــاع فـــي كل مناحـــي الحيـــاة ال 
تشـــهد تقدمـــا واضحـــا، ومـــع ذلـــك يتدفـــق النـــاس باآلالف 
إلـــى المياديـــن الحيائهـــا واالحتفـــال بهـــا، مـــن دون إجبـــار أو 
تهديـــد بقطـــع المرتب أو ســـلع الجمعية اإلســـتهالكية، كما 
كان يفعـــل النظام الســـابق، وهو يحتفل بذكرى اســـتيالئه 
علـــى الســـلطة، ألنهـــم يشـــعرون بأنهـــا الحـــدث األبـــرز فـــي 
بدرجـــات  فيهـــا  شـــاركوا  وأنهـــم  المعاصـــر،  ليبيـــا  تاريـــخ 
إنجـــاز  فـــي  الكبيـــرة،  اآلمـــال  يعلقـــون  وعليهـــا  مختلفـــة، 
التحول التاريخي باســـتعادة الوطن، وتأســـيس دولة العدل 
والحريـــة والديمقراطيـــة، فالثـــورة حطمـــت جـــدار الخـــوف، 
وأطلقـــت العنـــان للتغييـــر، وفتحـــت بـــاب المســـتقبل على 
مصراعيـــه، ورغـــم كل االحبـــاط والتراجـــع وتـــردي األوضـــاع، 
ستشـــق طريقها مهمـــا تعاظمـــت العراقيل، حتـــى تتحقق 

كل األهـــداف.

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