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العــــــــــــدد

سياسة

قـــال المتحدث باســـم الخارجيـــة األمريكية “نيـــد برايس” إنه من 
المهـــم أن تتاح للشـــعب الليبي فرصة للتعبير عـــن آرائه والعمل 
علـــى تطلعاتـــه من خـــال االنتخابات، التي أشـــار إلـــى أن توقيت 

إجرائهـــا يجب أن ُيترك للشـــعب الليبي.

وأضـــاف برايـــس فـــي مؤتمر صحفـــي الســـبت 25 فبرايـــر 2023، 
أنهـــم يعملـــون باهتمام مع الســـلطات الليبيـــة، والممثل الخاص 
لألميـــن العـــام لألمـــم المتحدة فـــي ليبيـــا، وحلفائهم وشـــركائهم 

الدولييـــن، لدعـــم ذلـــك بالطـــرق الممكنة، بحســـب قوله.

وحـــول دور فاغنـــر فـــي المنطقـــة، قـــال برايـــس “إن تجذير نفوذ 
المنظمـــة جعـــل بلـــدان المنطقـــة أضعـــف وأفقـــر وأكثـــر انعداما 

لألمـــن وأقـــل اســـتقالية، والواليـــات المتحـــدة األمريكية تســـعى 

إلـــى كبـــح نفوذها”.

وفـــي 18 فبرايـــر الجـــاري 2023، أعلن البيت األبيـــض تمديد حالة 

الطـــوارئ المعلنـــة بشـــأن ليبيـــا عاًمـــا آخـــر بســـبب “مـــا يشـــكله 

الوضـــع فيهـــا من تهديـــد لألمـــن الدولي”.

وكان رئيـــس االســـتخبارات األمريكيـــة “وليـــام بيرنـــز” قـــد أجرى 

أول زيـــارة لـــه إلـــى ليبيـــا منتصـــف شـــهر ينايـــر 2023، حيـــث أكد 

خـــال اجتمـــاع مـــع رئيس حكومـــة الوحـــدة الوطنية عبـــد الحميد 

الدبيبـــة على ضـــرورة التعـــاون بيـــن البلدين.

االنتخـــابات وفاغنـــــر.. 
البيت األبيض يكشـــف 
أولويـــــاته فــــي ليبيــا

وثــــــائق  تنفــــي صحــــــة  األمميــــــة  البعثـــــة 
لباتيلــــــــي مرتقبـــــــــة  خطــــــــــة 

ــة  ــق متداولـ ــة وثائـ ــا، صحـ ــي ليبيـ ــم فـ ــدة للدعـ ــم المتحـ ــة األمـ نفـــت بعثـ
علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي تزعـــم أنهـــا تمثـــل خطـــة الممثـــل 
الخـــاص لألميـــن العـــام عبـــد هللِا باتيلـــي المقترحـــة لمعالجـــة األزمـــة 

السياســـية فـــي ليبيـــا.

وأكـــدت البعثـــة فـــي بيـــان لهـــا الجمعـــة 24 فبرايـــر 2023، أنهـــا “لـــم تنشـــر 
أي خطـــة، وأنهـــا تواصـــل العمـــل مـــع جميـــع األطـــراف إليجـــاد ســـبيل 

للمضـــي قدًمـــا بقيـــادة ليبيـــة”.

وقـــال البيـــان “كل مـــا يصـــدر عـــن البعثـــة ينُشـــر حصـــرًا علـــى موقعهـــا 
الرســـمي وعلـــى منصاتهـــا علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي”.

وكانـــت صفحـــات ليبيـــة قـــد تداولـــت وثائـــق تتحـــدث عـــن خطـــة بديلـــة 
بإشـــراف األمـــم المتحـــدة حـــال إخفـــاق مجلســـي النـــواب واألعلـــى للدولـــة 

فـــي التوصـــل إلـــى توافـــق علـــى المســـار الدســـتوري.

جـــاء ذلـــك بعـــد ســـاعات مـــن إعـــان نائبـــة وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
“وينـــدي آر شـــيرمان” اتفـــاق الواليـــات المتحـــدة مـــع الممثـــل الخـــاص 
لألميـــن العـــام رئيـــس بعثـــة األمـــم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا عبـــدهللا 
باتيلـــي، علـــى ضـــرورة المســـاعدة فـــي أن يكـــون 2023 عاًمـــا النتخابـــات 

ليبيـــة حـــرة ونزيهـــة.
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أدانـــت وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي اقتحـــام قـــوات االحتـــال 
اإلســـرائيلي مدينـــة نابلـــس الفلســـطينية؛ مـــا أدى إلـــى استشـــهاد 

عشـــرة مواطنيـــن فلســـطينيين وجـــرح أكثـــر مـــن مائـــة آخريـــن.

 ،2023 فبرايـــر   23 الخميـــس  لهـــا  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأكـــدت 
رفضهـــا هـــذا العـــدوان علـــى الشـــعب الفلســـطيني فـــي نابلـــس، 
وطالبـــت المنظمـــات الدولـــة الفاعلـــة باتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات 
ــة الشـــعب الفلســـطيني مـــن العـــدوان  ــة لحمايـ ــر الازمـ والتدابيـ
واالنتهـــاكات المســـتمرة لـــكل قواعـــد القانـــون الدولـــي واإلنســـاني 

وحقـــوق اإلنســـان.

كمـــا جـــّددت وزارة الخارجيـــة موقـــف دولـــة ليبيـــا والشـــعب الليبـــي 
الثابـــت تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية العادلـــة وتضامنهـــا الدائـــم 

مـــع الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق.

ليبيا تـــــدين العـــــدوان 
اإلسرائيــــــلي على نابلــــــس 

بحـــث وزيـــر العمـــل والتأهيـــل بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة علـــي 
العابـــد مع نظيره الفلســـطيني نصري أبوجيـــش، آليات التعاون 

بيـــن البلديـــن في مجـــال العمل.

ووصـــل العابـــد صبـــاح الســـبت 25 فبرايـــر 2023 إلـــى األراضـــي 
الفلســـطينية المحتلـــة علـــى رأس وفـــد ليبـــي ُيرافقـــه الســـفير 
الفلســـطيني لـــدى ليبيـــا محمـــد رحـــال، وذلـــك فـــي أول زيـــارة 

لوزيـــر ليبـــي إلى فلســـطين.

وأكـــد وزيـــرا العمـــل الليبـــي والفلســـطيني عمق العاقـــات بين 
البلديـــن، واســـتمرار دعـــم ليبيـــا لفلســـطين وشـــعبها والقضية 

الفلســـطينية. الوطنية 

كمـــا ناقشـــا خـــال لقائهمـــا الذي جـــرى فـــي رام هللا حيث مقر 
الســـلطة الفلســـطينية، االتفاقيـــة التـــي وقعهـــا البلـــدان العـــام 
الماضـــي، لتوفيـــر عشـــرة آالف فرصـــة عمل للفلســـطينيين في 

ليبيـــا، وآليـــات تنفيـــذ هـــذه االتفاقية.

وزير العمل يبحث مع نظريه 
الفلسطيني التعاون بني البلدين

رحّبـــت وزارة الخارجيـــة المصرّية في بيان 
الجمعـــة 24 فبرايـــر 2023، بإقـــرار مجلس 
النـــواب التعديـــل الثالـــث عشـــر لإلعـــان 
الدســـتوري، معتبـــرة ذلك “خطـــوة مهمة 
علـــى صعيد اســـتيفاء األطـــر الازمة إلجراء 
االنتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة الليبيـــة 
فـــي أقـــرب وقت، وتحت إشـــراف ســـلطة 
تنفيذيـــة محايـــدة تعلـــي المصالـــح العليـــا 

فـــي الباد”.
الســـتكمال  مصـــر  “تطلّـــع  البيـــان  وأكـــد 
الليبّيْيـــن  والدولـــة  النـــواب  مجلســـْي 
قوانيـــن  إعـــداد  صعيـــد  علـــى  جهودهمـــا 
االنتخابـــات، وصـــواًل إلقرارهـــا مـــن مجلس 

النـــواب”.
ويـــوم الخميـــس 23 فبرايـــر، نشـــر مجلس 
النـــواب التعديـــل الثالـــث عشـــر لإلعـــان 
الدســـتوري، وذلـــك فـــي العـــدد الرابع من 
مـــادة،   34 متضمنـــا  الرســـمية  الجريـــدة 

فبرايـــر  مـــن  الســـابع  فـــي  أقـــرّه  بعدمـــا 
الجـــاري.

ولـــم ُيعـــر النـــواب فـــي هـــذه الخطـــوة أي 
اهتمـــام لاتفاق السياســـي الـــذي يفرض 
عليـــه التوافق مع المجلـــس األعلى للدولة 
عنـــد إجـــراء أي تعديات دســـتورية، حيث 
تعـــّذر علـــى األخير عقد جلســـة لمناقشـــة 

التعديل.
وتنص ديباجة التعديل الدســـتوري الثالث 
عشـــر علـــى أن موادها تســـتند على اتفاق 
بيـــن مجلســـي النـــواب والدولـــة، وترحـــل 
المادة التاســـعة عشرة في التعديل قضية 
ترشـــح مزدوجي الجنســـية والعســـكريين 

للرئاســـة إلى القوانيـــن االنتخابية.
باألغلبيـــة  التوافـــق  التعديـــل  ويتشـــرط 
بيـــن المجلســـين، ال مجـــرد التشـــاور على 
القوانيـــن االنتخابيـــة التي ســـتضعها لجنة 
مشـــتركة، وإذا لـــم يتفق المجلســـان على 

النقـــاط الخافيـــة فـــي القوانيـــن االنتخابية 
ملزمـــة  آليـــة  المشـــتركة  اللجنـــة  تضـــع 

ونهائيـــة بشـــأنها.
ويقضـــي التعديـــل بتشـــكيل مجلـــس أمة 
يتكـــون مـــن مجلـــس نـــواب فـــي بنغـــازي 
الســـكاني  المعيـــار  حســـب  مقاعـــده 
والجغرافي ومجلس شـــيوخ في طرابلس 
بــــ60 عضوا، 20 عـــن كل إقليم مـــن أقاليم 
ليبيـــا التاريخية )طرابلـــس وبرقة وفزان(.
وتجـــرى انتخابـــات مجلـــس األمـــة خـــال 
يوًمـــا مـــن تاريـــخ   240 ثمانيـــة أشـــهر أو 
دخـــول قوانيـــن االنتخابات حيـــز النفاذ، ثم 
الجولـــة الثانيـــة الرئاســـية التـــي إذا تعذرت 

تبطـــل كل العمليـــة.
كمـــا تنص المـــادة العاشـــرة مـــن التعديل 
على استشـــارة البرلمان لمجلس الشيوخ 
في مشـــاريع القوانين دون أن ينص على 
أن هذه االستشـــارة ملزمـــة أو غير ُملزمة.

مصر ُترّحب بإقرار النواب 
الليبي التعديل الدستوري 

الثالـــــث عشــــــــــر
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قـــال رئيـــس المجلس األعلى للدولة خالد المشـــري، إن التعديل 
الثالـــث عشـــر لإلعـــان الدســـتوري الصـــادر عـــن مجلـــس النواب 
أخيـــرا لم يأت بيـــن ليلة وضحاها، بل إنه وليد مشـــاورات مطولة 
بيـــن المجلســـين، الفتًـــا إلى أن هـــذا التعديل يحصـــن االنتخابات 

المقبلـــة من أي طعن دســـتوري. 
وأضـــاف المشـــري فـــي كلمة له مســـاء الســـبت 25 فبراير 2023، 
أن مجلـــس الدولـــة ســـبق وأن صـــوت علـــى هـــذا التعديـــل مـــادة 
مـــادة، مشـــدداً علـــى أنـــه ال يلغـــي غيره مـــن تعديات دســـتورية 
كمـــا يـــروج البعـــض، وال يتعلـــق ســـوى بمـــواد البـــاب الثالث من 

مشـــروع الدســـتور والخاصـــة بنظـــام الحكم.
وأوضـــح أن مقترح االنتخاب المباشـــر للرئيس هو من مقترحات 
لجنـــة فبرايـــر الصـــادرة العـــام 2014، وكذلـــك االتفـــاق السياســـي 
الليبـــي، ومخرجـــات ملتقـــى الحوار السياســـي فـــي جنيف، حيث 
جـــرى النـــص على إجـــراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية فـــي ليبيا.

وتابـــع المشـــري أن بعضـــا ممن يرفضـــون النظام الرئاســـي اآلن 
قـــد ترشـــحوا خـــال االنتخابـــات الرئاســـية التي كانت مقـــررة في 
24 ديســـمبر 2021، متســـائا “هـــل ال يـــدل الزخـــم الـــذي كان 

مصاحبـــا لهـــذه االنتخابـــات علـــى قبول شـــعبي؟”.
وفـــي ســـياق متصـــل، ذكر رئيـــس مجلـــس الدولـــة، أن المبعوث 
الخـــاص لألميـــن العـــام لألمم المتحـــدة إلى ليبيا عبـــدهللا باتيلي 
اقترح تشـــكيل البعثة األممية لجنًة رفيعة المســـتوى لانتخابات 

معنية باســـتكمال القوانيـــن االنتخابية.
وكشـــف أن اللجنـــة المقترحـــة تتكـــون مـــن ثاثيـــن إلـــى أربعين 
عضـــوا بحـــد أقصى وتضم ممثليـــن عن المؤسســـات ذات الصلة 

وقـــادة المكونـــات القبليـــة  والشـــخصيات السياســـية الرئيســـية 
والثقافيـــة المؤثرة ومنظمات المجتمع المدنـــي والجهات األمنية 
وممثلين من الجنوب والغرب ومندوبين عن النســـاء والشـــباب، 
وفق قوله. ونبّه المشـــري إلـــى أن “الخطير في اقتراح المبعوث 
األممـــي أن قرار تشـــكيل اللجنة ينص علـــى أن قرارتها لن تكون 
ملزمـــة إال بعـــد موافقـــة باتيلـــي” واعتبـــر “أن هذا المقتـــرح غير 
مقبـــول؛ ألنـــه يمس الســـيادة الوطنيـــة للدولة”. ويـــوم الخميس 
23 فبرايـــر، نشـــر مجلـــس النـــواب التعديل الثالث عشـــر لإلعان 
الدســـتوري، وذلـــك فـــي العـــدد الرابـــع مـــن الجريـــدة الرســـمية 
متضمنـــا 34 مـــادة، بعدمـــا أقرّه في الســـابع من فبرايـــر الجاري. 
ولـــم ُيعر النـــواب في هذه الخطوة أي اهتمام لاتفاق السياســـي 
الـــذي يفـــرض عليـــه التوافـــق مـــع المجلـــس األعلـــى للدولـــة عند 
إجـــراء أي تعديـــات دســـتورية، حيـــث تعـــّذر علـــى األخيـــر عقـــد 

جلســـة لمناقشـــة التعديل.
وتنص ديباجة التعديل الدســـتوري الثالث عشـــر على أن موادها 
تســـتند على اتفاق بين مجلســـي النواب والدولـــة، وترحل المادة 
التاســـعة عشـــرة فـــي التعديل قضية ترشـــح مزدوجي الجنســـية 

والعســـكريين للرئاســـة إلى القوانين االنتخابية.
ويتشـــرط التعديـــل التوافـــق باألغلبيـــة بين المجلســـين، ال مجرد 
التشـــاور على القوانين االنتخابية التي ســـتضعها لجنة مشتركة، 
وإذا لـــم يتفـــق المجلســـان علـــى النقـــاط الخافيـــة فـــي القوانين 
االنتخابيـــة تضـــع اللجنة المشـــتركة آليـــة ملزمة ونهائية بشـــأنها.

ويقضـــي التعديـــل بتشـــكيل مجلـــس أمـــة يتكـــون مـــن مجلس 
نـــواب في بنغازي مقاعده حســـب المعيار الســـكاني والجغرافي 
ومجلس شـــيوخ في طرابلس بـ60 عضـــوا، 20 عن كل إقليم من 

أقاليـــم ليبيـــا التاريخية )طرابلـــس وبرقة وفزان(.
وتجـــرى انتخابـــات مجلـــس األمة خال ثمانية أشـــهر أو 240 يوًما 
مـــن تاريـــخ دخـــول قوانيـــن االنتخابـــات حيـــز النفـــاذ، ثـــم الجولـــة 

الثانيـــة الرئاســـية التـــي إذا تعـــذرت تبطـــل كل العملية.
كمـــا تنص المادة العاشـــرة من التعديل على استشـــارة البرلمان 
لمجلـــس الشـــيوخ في مشـــاريع القوانيـــن دون أن ينص على أن 

هذه االستشـــارة ملزمـــة أو غير ُملزمة.

املشــــــري: 
التعديل الدستـوري 
الثالث عشر ُيحّصن 
االنتخابــات القـادمة

الكهرباء تعلـــن 
حدوث انخفـــــــاض حاد يف مخزون الوقود بمحطــــــاتها

أعلنـــت الشـــركة العامـــة للكهرباء الســـبت 25 فبرايـــر 2023، 
حـــدوث انخفاض حاد في مخزون الوقـــود الخفيف المغذي 

لعـــدد من محطـــات اإلنتاج.

وأوضحـــت الشـــركة فـــي بيـــان عاجـــل عبـــر صفحتهـــا علـــى 
“فيســـبوك”، أن مخـــزون الوقـــود الخفيـــف المغـــذي لعـــدد 
مـــن محطـــات اإلنتاج انخفض بشـــكل حـــاد، نتيجـــة لتوقف 

هـــذه التزويـــدات مـــن المصـــدر الرئيس.

وأضـــاف البيـــان أن هـــذا األمـــر ســـيترتب عليـــه انخفاض في 
القـــدرات اإلنتاجيـــة لعـــدد مـــن المحطـــات اإلنتاجيـــة ممـــا 
ســـيضع الشـــبكة الكهربائيـــة فـــي حالـــة حرجة أمـــام الطلب 

المتزايـــد علـــى الطاقـــة الكهربائيـــة مـــن المســـتهلكين.

كما أكدت الشـــركة العامة للكهرباء فـــي بيانها، أن هذا األمر 
خـــارج عـــن إرادتهـــا وهـــي تخلي مســـؤوليتها فـــي حالة عدم 
توفـــر الوقود الكافي لتشـــغيل وحدات التوليـــد بالمحطات.
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محليات

افتتحـــت بلديـــة طرابلـــس المركز الســـبت 25 فبرايـــر 2023 عدًدا 
مـــن المبانـــي التـــي تمـــت صيانتهـــا ضمـــن خطـــة عـــودة الحيـــاة 

المنفـــذة مـــن قبـــل جهـــاز إدارة المدينـــة القديمـــة.

ميـــدان  والصيانـــة  التطويـــر  التـــي شـــملها  المبانـــي  وتضمنـــت 
الســـيدة مريم، وبنك دي روما، والمكتبة القديمة، ودار كريســـتا، 
انطاًقـــا مـــن بـــاب “درغوت باشـــا” الـــذي يقع شـــمالي المدينة.

وشـــارك فـــي فعاليـــات االفتتـــاح وزيـــرا الدولـــة لشـــؤون مجلس 
الـــوزراء واالتصـــال والشـــؤون السياســـية، ووكيل وزارة الســـياحة 
وأميـــن عـــام ديـــوان مجلـــس الـــوزراء، ورئيـــس جهـــاز الشـــرطة 
الســـياحية ومجلـــس إدارة جهـــاز المدينـــة القديمـــة، وعـــدد مـــن 

المهتميـــن بتطويـــر المدينـــة وتوثيـــق تاريخهـــا بحضـــور عميـــد 
وأعضـــاء المجلـــس البلـــدي طرابلـــس المركـــز.

وأشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة المدينة القديمة فـــي كلمة له بدور 
حكومـــة الوحدة الوطنيـــة في عودة الحياة لتاريخ المدينة، وترميم 

وصيانـــة مبانيهـــا لتكون إحدى المعالـــم التاريخية في الباد.

مـــن جهتـــه، أكـــد وزيـــر الدولـــة لشـــؤون مجلـــس الـــوزراء خـــال 
االحتفاليـــة، أن الخطـــة التنمويـــة للعـــام الجـــاري ستشـــمل عدًدا 
مـــن المشـــروعات الجديـــدة للجهاز لتكـــون المدينـــة القديمة في 

حلـــة جديـــدة وجميلة.

افتتاح عدد من املباني يف املدينة القديمة بطرابلس

أصـــدر رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة تعليماته لوزارتي 
الماليـــة والشـــؤون االجتماعية بشـــأن 
صـــرف منحـــة الزوجة والبنـــات ومنحة 
 2023 األوالد عـــن الربـــع األول للعـــام 

ومرتبـــات شـــهر مارس.

وبحســـب بيـــان صـــادر عـــن المكتـــب 
فقـــد  الحكومـــة،  لرئيـــس  اإلعامـــي 
عبدالحميـــد  الـــوزراء  رئيـــس  أصـــدر 
الماليـــة  لوزارتـــي  تعليماتـــه  الدبيبـــة، 
والشـــؤون االجتماعيـــة بصـــرف منحـــة 
والبنـــات ومنحـــة األوالد عـــن  الزوجـــة 
ومرتبـــات   ،2023 للعـــام  األول  الربـــع 

شـــهر مـــارس.

الدبيبة ُيوّجه بصرف منحة 
األوالد وإيفاء ومرتبات مارس

ذكــرت وكالــة اللجــوء باالتحــاد األوروبــي أن 2450 ليبيًّــا تقّدمــوا بطلبــات لجــوء إلــى 
دول االتحــاد األوروبــي ســنة 2022، وأشــارت إلــى قبــول 1017 شــخًصا منهــم، 

ــة ألســباب لــم تذكرهــا الوكالــة. وتعليــق طلبــات البقّي

ووفــق بيانــات الوكالــة األوروبيــة، ســجّلت ليبيــا زيــادة طفيفــة فــي عــدد طلبــات 
اللجــوء خــال ســنة 2022، مقارنــة بســنة 2021، التــي تقــّدم فيهــا 2071 ليبيًّــا 
بطلبــات لجــوء إلــى أوروبــا، وســنة 2015 التــي شــهدت زيــادة كبيــرة بـــ5 آالف طلــب.

وعلــى مســتوى الــدول المغاربّيــة، كان المغاربــة أكثــر مــن تقدمــوا بطلبــات لجــوء 
إلــى أوروبــا فــي ســنة 2022 بـــ 22 ألــف طلــب، ثــم تونــس بـــ21447 طلبـًـا، والجزائــر 

بـــ9765 طلبـًـا، فليبيــا بـــ2054 طلبـًـا، وأخيــرًا موريتانيــا بـــ2035 طلبـًـا.

وتعــّد ســوريا مــن أكثــر الــدول التــي تقــّدم مواطنوهــا بطلبــات لجــوء إلــى أوروبــا 
ــا وتركيــا بـــ55  ســنة 2022، وذلــك بـــ132 ألــف طلــب، تليهــا أفغانســتان بـــ129 ألًف
ألًفــا، وفنزويــا بـــ51 ألــف طلــب، وكولومبيــا بـــ43 ألًفــا، وذلــك مــن إجمالــي الطلبات 

التــي وصلــت 966 ألًفــا.

وعــن أســباب زيــادة طلبــات اللجــوء فــي هــذه الســنة، ذكــرت الوكالــة األوروبيــة 
ــا،  ــى إنهــاء قيــود الســفر المتعلقــة بجائحــة كورون أن أحــد أهــم األســباب يعــود إل
والصراعــات المســلّحة فــي بلــدان طالبــي اللجــوء، إضافــة إلــى التغذيــة الســيئة 

فــي هــذه البلــدان.

2450 ليبّيا تقّدموا بطلبات 
لجوء إىل أوروبا سنة 2022

ً
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اقتصاد

اســـتقبل عضـــو لجنـــة إدارة الهيئـــة العامـــة للمعـــارض الصيـــد 
قـــدور األربعاء 22 فبراير 2023 بـــأرض المعارض في طرابلس، 

ممثل الســـفارة الفرنســـية لـــدى ليبيا “إيفـــان بوتيير”.

وناقـــش الجانبـــان فـــي لقـــاء عقـــد بحضـــور مدير عـــام معرض 
المعـــارض  ومديـــر قســـم  إســـام جعفـــر  الدولـــي  طرابلـــس 
عبدالســـام الدويحـــش، التحضيـــر للـــدورة التاســـعة واألربعين 
لمعـــرض طرابلس الدولي، باإلضافة إلى المشـــاركة الفرنســـية 
لتعزيـــز التعاون المشـــترك وتبـــادل الزيارات بين المؤسســـات 

المعنيـــة فـــي البلديـــن الصديقين.

وقام المســـؤول الفرنســـي بجولة فـــي مدينة المعـــارض اطلع 
خالهـــا علـــى المـــكان المخصص للجناح الفرنســـي المشـــارك 
فـــي المعـــرض والمســـاحة المتاحة، وكذلـــك الوســـائل المعدة 

لتجهيزه.

وفـــي اليـــوم نفســـه، اســـتقبل مديـــر عـــام معـــرض طرابلـــس 
الدولـــي إســـام جعفـــر وفـــًدا تونســـيًّا برئاســـة رئيـــس مركـــز 

النهـــوض بالصـــادرات مـــراد بـــن حســـين.

وتنـــاول الجانبـــان االســـتعدادات الجاريـــة لتنظيـــم الـــدورة 49 
لمعـــرض طرابلس الدولي، وترتيبات المشـــاركة التونســـية في 
هـــذه الـــدورة وتســـهيل اإلجراءات مـــن أجل إتاحـــة الفرصة ألكبر 
عـــدد من الشـــركات التونســـية الراغبة فـــي المشـــاركة بالدورة.

وقـــام الوفـــد التونســـي بجولـــة داخـــل مدينـــة المعـــارض تفقد 
خالهـــا الجنـــاح المخصـــص لتونـــس بالـــدورة ومســـاحته ومـــا 

يحتاجـــه مـــن ترتيب.

كمـــا تم خـــال الزيارة التنســـيق في إمكانية توأمة المشـــاركات 
وتبادلها بين البلدين، وتوفير المناخ المناســـب الســـتمرار زخم 

المشترك. التعاون 

تونس وفرنسا تبحثان 
ترتيب مشاركتهـــــما 
فـــي معـــــــــــــرض 
طرابــــلس الـــدولي

قـــال عضـــو لجنـــة اإلرشـــاد الزراعي بـــوزارة الزراعـــة في حكومـــة الوحدة 
الوطنية شـــرف الديـــن محمد، إن أزمة غاء ســـعر البصل األخيرة ترجع 

إلـــى نقص الســـلعة في الســـوق ولضعف اإلنتـــاج المحلي.

وأضـــاف شـــرف الديـــن فـــي تصريحـــات لصحيفـــة العربـــي الجديـــد، 
أن حمـــات مركـــز الرقابـــة علـــى األغذيـــة واألدويـــة ضـــد التجـــار مؤخرًا، 
إلـــى غـــاء  ومصـــادرة البصـــل المصـــري خـــال الفتـــرة الماضيـــة أديـــا 

األســـعار.

كمـــا أشـــار إلـــى أن هنـــاك عزوًفـــا عـــن زراعـــة البصـــل خـــال الســـنوات 
األخيـــرة، نظرًا الرتفاع كلفة الســـماد واليوريا التي يشـــتريها الفاح من 

الســـوق المـــوازي باإلضافـــة إلـــى غاء أجـــرة العمالة.

وأضـــاف “نحتـــاج إلـــى دعـــم الفاحين عبـــر الســـماد واليوريـــا واالهتمام 
بالزراعـــة التـــي يعتمـــد عليها األمن القومـــي إذ تكبد المزارعون خســـائر 

كبيـــرة فـــي العـــام الماضي وتـــم بيع إنتـــاج البصل بأســـعار رخيصة”.

وكان مركـــز الرقابـــة علـــى األغذيـــة واألدويـــة الليبيـــة قـــد ضبـــط مطلـــع 
فبرايـــر 2023 كميـــات مـــن البصـــل المصـــري غيـــر صالحة لاســـتهاك؛ 

الحتوائهـــا علـــى فطريات.

اإلرشــــــاد الزراعــــــــي: مصــــادرة البصـــــــــل 
املصـــــري وراء ارتفـــــاع سعـــــــر البصــــــل
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اقتصاد

وزارة النفـــــط 
ُتعيد أكثر من 19 مليــار 

دينــــار إىل الخزانة العامــــة
الوحــدة  بحكومــة  والغــاز  النفــط  وزارة  قالــت 
الوطنيــة، إنهــا أرجعــت إلــى حســابات الخزانــة 
العامــة مبلًغــا يقــدر بأكثــر مــن 1.6 مليــار دوالر، 
يمثــل إتــاوات وضرائــب عــن الفتــرة مــن مــارس 
االحتفــاظ  جــرى   2019 نوفمبــر  إلــى   2018
المؤسســة  بحســاب  قانونــي  ســند  دون  بــه 
الوطنيــة للنفــط.  وأضافــت الــوزارة فــي بيــان 
لهــا األربعــاء 22 فبرايــر 2023، أنــه جــرى إرجــاع 
مبلــغ آخــر بقيمــة 10.9 مليــار دينــار إلــى حســاب 
الخزانــة العامــة تــم االحتفــاظ بهــا عنــد شــركات 
أجنبيــة ألكثــر مــن 16 شــهرًا دون ســند قانونــي 
أيًضــا. وذكــرت الــوزارة أنهــا طالبــت المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط أكثــر مــن مــرّة بتوضيــح مــدى 
اســتفادة ليبيــا مــن أرباحهــا، ولكنهــا لــم تقــم 
ــوم،  بذلــك، وفــق مــا ورد فــي البيان.وقبلهــا بي
عقــدت وزارة النفــط والغــاز فــي مقــّر ديوانهــا 
للعــام  الثالــث  الــدوري  اجتماعهــا  بطرابلــس، 
خالهــا  مــن  بحثــت  والــذي   ،2023 الجــاري 

مســتجدات العمــل فــي الــوزارة.

الليبيــــــــة لالستثمــــار تكسب قضيــــــة ضــد
مسؤولني سابقيـــــن بشركـــــة “إف إم كابيتـــال”

لاســتثمار  الليبيــة  المؤسســة  رحّبــت 
الصــادر  البريطانيــة  المحكمــة  بحكــم 
االثنيــن 20 فبرايــر 2023، والقاضــي بحبس 
مديريــن ســابقين لشــركة  FM “كابيتــال” 
ببريطانيــا بتهمــة االحتيــال واالســتياء على 
14 مليــون دوالر مــن أصــول المؤسســة.

للمؤسســة  اإلعامــي  المستشــار  وقــال 
لــؤي القريــو فــي تصريحــات صحفيــة “إن 
محكمــة )ســاوث وارك كــراون( فــي لنــدن 
الســابق  المديــر  علــى  بالســجن  حكمــت 
للشــركة وأطــراف أخــرى بالســجن 11 عاًمــا 
بتهمــة االحتيــال علــى أصــول صنــدوق ليبيــا 
الحكــم  جانــب  إلــى  لاســتثمار،  إفريقيــا 

15 شــهرًا  بالســجن  األطــراف  أحــد  علــى 
تعويضــات  ودفــع  التنفيــذ،  وقــف  مــع 
وأضــاف القريــو أن الحكــم  للمؤسســة”. 
ــا للحكــم المدنــي الصــادر فــي  يأتــي تتويجً
2018 مــن المحكمــة التجاريــة  يوليــو   11
اإلنجليزيــة لصالــح محفظــة ليبيــا إفريقيــا، 
لاســتثمار  الليبيــة  للمؤسســة  التابعــة 
الليبيــة  “كابيتــال”  لشــركة  والمالكــة 
ببريطانيــا. ونــّص الحكــم المدنــي حينهــا 
“المديــر الســابق كان مســؤوالً  علــى أن 
والرشــوة  الماليــة  الواجبــات  خــرق  عــن 
يتعلــق  فيمــا  النزيهــة  غيــر  والوســاطة 
فــي  النظــر  محــل  المعامــات  بجميــع 

الدعــاوى القضائيــة حيــث أقــرت المحكمــة 
 20 بيــن  يتــراوح مــا  أن مبلــغ التعويــض 

دوالر”. مليــون  و25 

ُيذكــر أن خلفيــات هــذه القضيــة تعــود إلــى 
2014 بعــد أن أصــدرت المؤسســة  ســنة 
برفــع  التعليمــات  لاســتثمار  الليبيــة 
دعــوى قضائيــة ضــد المتهميــن وأقامــت 
شــركة “إف إم كابيتــال” و”محفظــة ليبيــا 
إفريقيــا” الليبيتيــن دعــوى قضائيــة ضــد 
أطــراف  وعــدة  للشــركة  الســابق  المديــر 
أخــرى أمــام المحكمــة التجاريــة اإلنجليزيــة؛ 
بســبب الخســائر الماليــة واألضــرار المترتبــة 

علــى انتهــاك الواجبــات القانونيــة.

شــدد وزيــر االقتصــاد والتجــارة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة محمــد الحويــج علــى 
ضــرورة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات لحمايــة المســتهلك مــن ارتفــاع األســعار.

جــاء ذلــك خــال اجتمــاع موســع عقــد االثنيــن 20 فبرايــر 2023، مــع رؤســاء 
أصحــاب  مجلــس  ورئيــس  والزراعــة،  والصناعــة  التجــارة  غــرف  مجالــس 
األعمــال، والمديــر التنفيــذي التحــاد الصناعــة، ونائــب مديــر هيئــة اإلشــراف 

علــى التأميــن، ورئيــس لجنــة المركــز الوطنــي للصحــة الحيوانيــة.
وأكــد الحويــج أن حكومــة الوحــدة الوطنيــة ســوف تعــوض األســر المحتاجــة 
خــال شــهر رمضــان المبــارك، مطالبًــا المورديــن بضــرورة الحفــاظ علــى 
وعلــى ضــرورة  مخــزون الســلع األساســية لمــدة ثاثــة أشــهر علــى األقــل 

اســتقرار األســعار بمــا يتماشــى مــع دخــل المواطــن.
وأوضــح الحويــج أن العمــل جــار علــى اســتيراد الحيوانــات الحيــة باالتفــاق مــع 
وزارة الزراعــة للمحافظــة علــى اســتقرار الســوق. كمــا أكــد وزيــر االقتصــاد 
والتجــارة أهميــة دور الــوزارة فــي تذليــل الصعوبــات والعراقيــل التــي تواجــه 
القطــاع الخــاص والمورديــن وُســبل معالجتهــا، حيــث ســيتم التنســيق مــع 
مركــز الرقابــة علــى األغذيــة واألدويــة ومركــز الصحــة الحيوانيــة بإمكانيــة فتــح 
أســواق جديــدة الســتيراد اللحــوم ممــا يســاهم فــي تســهيل عمليــة االســتيراد 

علــى المورديــن.

وزارة االقتصاد تناقش آلية ضبط 
األسعار يف شهر رمضان 
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منوعات

افتتـــح رئيس حكومـــة الوحدة الوطنيـــة عبدالحميد الدبيبة 
لألطـــراف  الوطنـــي  المركـــز   ،2023 فبرايـــر   25 الســـبت 

الصناعيـــة بمدينـــة مصراتـــة.

وأشـــاد الدبيبـــة فـــي كلمـــة بالمناســـبة بما وصفـــه بتضافر 
الجهـــود الفتتـــاح المركز، متعهـــدا بدعم حكومتـــه للمركز، 
المنطقـــة  فـــي  لـــه  فـــروع  عـــن خطـــط إلنشـــاء  وكشـــف 

الشـــرقية والجنوبيـــة مـــن البـــاد.

ومـــن المنتظـــر أن يقـــدم المركز األول من نوعـــه في ليبيا، 
خدمـــات في مجال األطـــراف الصناعية والعـــاج الطبيعي 
والتأهيـــل البدنـــي، حســـب مـــا أوضحـــه القائمـــون علـــى 

المركـــز خـــال مراســـم االفتتاح. 

افتتاح مركـــــــز لألطـــراف الصناعيـــــة 
فـــــــــي مصراتـــــــــــة

عقــدت لجنــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة المعنيــة بمراجعــة 
لبحــث  اجتماًعــا  التونســية  للمشــافي  الليبيــة  الديــون 

إجــراءات عــاج الليبييــن فــي تونــس. تســهيل 

وتنــاول االجتمــاع الــذي عقــد فــي الســفارة الليبيــة بتونــس 
الســبت 25 فبرايــر 2023، برئاســة وزيــر المواصــات محمــد 
الشــهوبي، ســبل تســهيل إجراءات عاج المرضى الليبيين 

وعــرض تقاريــر ســداد الديــون للمستشــفيات التونســية.

وكانــت رئاســة حكومــة الوحــدة الوطنيــة قــد شــكلت أواخــر 
العــام الماضــي 2022، لجنــة تعمــل علــى تســوية الديــون 

المتراكمــة علــى الدولــة الليبيــة لصالــح تونــس.

لجنــة الديــون تبحــث إجــراءات عــالج 
الليبيــني يف تونــس

والبحــث العلمــي عمــران القيــب  وزيــر التعليــم العالــي  افتتــح 
بكليــة  النفطيــة  الهندســة  قســم   ،2023 فبرايــر   25 الســبت 

طرابلــس. جامعــة  الهندســة 

جامعــة  ورئيــس  والغــاز  النفــط  وزيــر  االفتتــاح  حفــل  وحضــر 
طرابلــس، وكذلــك المستشــار األكاديمــي للــوزارة ولفيــف مــن 

طرابلــس. بجامعــة  والعامليــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

وجــرى علــى هامــش حفــل االفتتــاح تكريــم عــدد مــن الموظفيــن 

وأعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الهندســة وكذلــك تكريــم أوائــل 
الطلبــة والطالبــات خريجــي القســم.

يشــار إلــى أنــه تمــت صيانــة قســم الهندســة النفطيــة مــن وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي كجــزء مــن مشــروع عــودة الحيــاة 
الــذي أطلقتــه حكومــة الوحــدة الوطنيــة، حيــث أن هــذا القســم لــم 

يشــهد أي صيانــة أو تحديــث منــذ قرابــة الخمســين ســنة.

خالــد  المحاســبة  ديــوان  رئيــس  بحــث  متصــل،  ســياق  وفــي 
العلمــي عمــران  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  مــع  شكشــك 
القيــب اســتكمال تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الخاصــة بجامعــة 

طرابلــس.

وناقــش اللقــاء الــذي ُعقــد بديــوان المحاســبة األحــد 26 فبرايــر، 
بمشــروع تنفيــذ ســت مركبــات جامعيــة،  اإلجــراءات المتعلقــة 
ونســب اإلنجــاز فــي هــذه المشــاريع والمشــاكل والعراقيــل التــي 

صاحبــت عمليــة التنفيــذ.

إجــراءات اســتكمال عقــد تنفيــذ مشــروع  بحــث الجانبــان  كمــا 
إنشــاء مبنــى قســم الرياضيــات واإلحصــاء بكليــة العلــوم ومشــروع 

تنفيــذ المخــازن العامــة ومخــازن المــواد الكيميائيــة.

افتتاح قسم النفط بكلية الهندســـة 
فــي جامعـــــة طرابلــــس بعــد صيانتـــه
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منوعات

التقـــت وزيـــرة الثقافـــة والتنميـــة المعرفيـــة مبروكة 
توغـــي، الخميس 23 فبرايـــر2023 بمكتبها في مقر 
ديـــوان الـــوزارة بطرابلـــس، وفـــًدا مـــن الفعاليـــات 
الثقافيـــة واالجتماعيـــة يضـــم نشـــطاء وممثلين عن 
المجتمـــع المدني من مناطـــق مختلفة من الجنوب 

الليبي.

وعبّـــر أعضـــاء الوفـــد في بدايـــة اللقاء، عـــن امتنانهم 
لمـــا لقـــوه مـــن ترحيب واهتمـــام، حيث اســـتمتعت 
توغـــي لما عرضه الوفد من مطالب تتعلق بالشـــأن 
الثقافـــي، وما يتطلعون للقيام بـــه من دور ثقافي.

فـــي  الثقافيـــة  البنيـــة  أن  الثقافـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
المنطقـــة الجنوبيـــة تحتـــاج الكثيـــر مـــن التطويـــر 
والبنـــاء وهـــو مـــا اطلعـــت عليـــه مـــن خـــال زيارتها 
للوقـــوف  الثقافيـــة  والمراكـــز  المكاتـــب  كل  إلـــى 
علـــى االحتياجـــات الثقافيـــة فـــي كل مـــدن ومناطق 

الجنـــوب.

إلـــى  ستســـعى  أنهـــا  إلـــى  الوزيـــرة  أشـــارت  كمـــا 
فـــي  الثقافـــة  وزارة  وخطـــة  اســـتراتيجية  تنفيـــذ 
الجنـــوب للرقـــي بالجانـــب الثقافي وتعزيـــز التنمية 

قولهـــا. وفـــق  ُهنـــاك،  المســـتدامة 

وزيرة الثقافة تلتقي وفًدا 
من فعاليات املنطقة الجنوبية

املركز الليبي لالستشعار ينفي 
عالقة املد والجزر يف ليبيا بالزالزل 

أكــد المركــز الليبــي لاستشــعار عــن بعــد وعلــوم الفضــاء أن ظاهــرة 
المــد والجــزر التــي حدثــت علــى الســواحل الليبيــة هــي ظاهــرة طبيعيــة 
مرتبطــة  وليســت  الربيعــي،  بالجــزر  ويســمى  باســتمرار  تحــدث 
بالــزالزل أو بتســونامي كمــا تســوق لــه بعــض الصفحــات فــي مواقــع 

التواصــل االجتماعــي وتربطــه بزلــزال تركيــا المدمــر وتوابعــه.

وأوضــح المركــز فــي حســابه علــى “فيســبوك” فــي تفســير نشــره 
عوامــل  لثاثــة  طبيعيــة  نتيجــة  تأتــي  الظاهــرة  هــذه  أن  للظاهــرة، 
ــة الشــمس وأيضــاً  ــراً وجاذبي ــر تأثي ــة القمــر األكث رئيســية وهــي جاذبي
حركــة دوران األرض حــول محورهــا، فــاألرض والقمــر يتجاذبــان بمــا 
يعــرف بالقــوة التجاذبيــة والجــزء األقــرب المقابــل للقمــر هــو األكثــر 
تأثــراً بهــذه الحركــة، مشــيراً إلــى أن القــوة التجاذبيــة تــؤدي فــي العمــوم 
لتمــدد شــكل األرض، فميــاه المحيطــات والبحــار تتأثــر بشــكل أكبــر 
بحيــث تنجــذب كثــل البحــار للجــزء األقــرب للقمــر وتعــرف بالمــد وفــي 

الجهــة األبعــد تتكــون ظاهــرة الجــزر الطبيعيــة.

وأضــاف المركــز فــي توضيحــه أن هــذه الفتــرة مــن الســنة اجتمعــت 
فيهــا مجموعــة مــن العوامــل التــي أدت إلــى حــدوث الجــزر الكبيــر 

والــذي تمــت ماحظتــه علــى الشــواطئ الليبيــة ودول مجــاورة.

وبحســب المركــز فــإن الشــمس والقمــر واألرض علــى خــط مســتقيم 
تقريبــاً وهــي فتــرة المحــاق ودخــول شــهر شــعبان، والقمــر أقــرب مــا 
يكــون مــن األرض، واألرض أقــرب نوعــاً مــا مــن الشــمس بســبب وقوع 
الحضيــض الشمســي الــذي حــدث فــي شــهر ينايــر ، واقتــراب حــدوث 
االعتــدال الربيعــي وهــذا مــا ســبب الجــزر الكبيــر والــذ يســتمر أليــام ثــم 
يعــود الوضــع الطبيعــي لمنســوب الميــاه فــي البحــر فــي ظاهــرة تعــد 

معروفــة عنــد الفلكييــن و البحــارة والصياديــن.

الثنائيـــة تويـــر تخصـــص طريقـــة جديـــدة للمصادقـــة 
ــو(  ــر أنهــا ستســمح فقــط للمشــتركين فــي خدمتهــا المأجــورة )بل أعلنــت شــركة تويت
Blue باســتخدام الرســائل النصيــة كطريقــة للمصادقــة الثنائيــة لتأميــن حســاباتهم.

وقالــت شــركة التواصــل االجتماعــي فــي منشــور علــى مدونتهــا إنهــا تســتمر فــي االلتــزام 
بالحفــاظ علــى أمــن النــاس وســامتهم علــى تويتــر، ومــن ذلــك تقديــم ميــزة المصادقــة 

الثنائية.

وأشــارت الشــركة إلــى أن الرســائل النصيــة كانــت فــي الماضــي عرضــة لاختــراق، وهــو 
ــر المشــارك ورئيســها التنفيــذي الســابق )جــاك  مــا حــدث بالفعــل مــع مؤســس تويت
دورســي( نفســه الــذي اخُتــرق حســابه فــي شــهر يوليــو عــام 2016، ثــم مــرة أخــرى أواخــر 

شــهر أغســطس 2019.

وتتطلــب المصادقــة الثنائيــة أيًضــا إدخــال رمــز، أو اســتخدام مفتــاح أمــان بــداًل مــن 
إدخــال كلمــة المــرور فقــط للتســجيل وتســاعد هــذه الخطــوة اإلضافيــة فــي ضمــان أن ال 

أحــد يمكنــه الوصــول إلــى الحســاب إال مالكــه وحــده.
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رياضة

 ،2023 فبرايـــر   24 الخميـــس  انطلقـــت 
مرحلـــة  مـــن  الثانيـــة  الجولـــة  منافســـات 
اإليـــاب لمنافســـات الـــدوري الليبـــي لكـــرة 
القـــدم بإجـــراء ثـــاث مباريـــات موزعـــة علـــى 

المجموعتيـــن.

علـــى  ثمينًـــا  فـــوزًا  “الصداقـــة”  حقـــق  و 
مدينـــة  مـــن  القـــادم  “التعـــاون”  ضيفـــه 
ليقفـــز  مقابـــل؛  دون  بهـــدف  أجدابيـــا 
للمركـــز الســـادس فـــي المجموعـــة األولـــى 
برصيـــد 13 نقطـــة،  فيمـــا تقـــام الجمعـــة 
المجموعـــة  هـــذه  ضمـــن  واحـــدة  مبـــاراة 
ـــد  ـــي بنغـــازي” المتصـــدر برصي بيـــن “األهل
برصيـــد  19 نقطـــة و”الهـــال” الخامـــس 
13 نقطـــة، وتـــم تأجيـــل مبـــاراة “األخضـــر” 
وضيفـــه “شـــباب الجبـــل”؛ الرتبـــاط األول 
تختتـــم  أن  قبـــل  األفريقيـــة،  بمشـــاركته 
المجموعـــة  لهـــذه  الجولـــة  منافســـات 
و  الترتيـــب  ثانـــي  “النصـــر”  بمبـــاراة 

الســـادس. “دارنـــس” 

الســـلبي  التعـــادل  “الخمـــس”  وفـــرض 
ليســـتمر  “المدينـــة”  مســـتضيفه  علـــى 
حيـــث  الفريقيـــن  لـــدى  النقـــاط  نزيـــف 
“المدينـــة” فـــي الترتيـــب الســـابع  يقبـــع 

وصـــل  و”الخمـــس”  نقـــاط   7 برصيـــد 
ـــر، فيمـــا  للنقطـــة 4 فـــي المركـــز قبـــل األخي
ديربـــي  أيًضـــا  الســـلبي  التعـــادل  حســـم 
االتحـــاد  و  )الســـويحلي  بيـــن  مصراتـــة 
المصراتـــي( ليصـــل األحمـــر إلـــى النقطـــة 
16 فـــي المركـــز الرابـــع و حصـــد النقطـــة 4 
ليغـــادر مؤخـــرة الترتيـــب، ويلعـــب الجمعـــة 
المتصـــدر “االتحـــاد” مـــع المحلـــة، فيمـــا 
يواجـــه “األولمبـــي” جـــاره “أســـاريا” فـــي 
ديربـــي مدينـــة الزاويـــة، قبـــل أن تختتـــم 
بقمـــة ســـتجمع فـــي  منافســـات الجولـــة 
ملعـــب الجميـــل “األهلـــي طرابلـــس” ثالـــث 

الثانـــي. “أبوســـليم”  بجـــاره  الترتيـــب 

حســـم  قـــد  كان  الكـــرة  اتحـــاد  أن  يذكـــر 
موضـــوع االنســـحابات فـــي الجولـــة األولـــى 
بخصـــم ثـــاث نقـــاط مـــن فـــرق )االتحـــاد 
والمدينـــة والخمـــس واالتحـــاد المصراتـــي 

وشـــباب الجبـــل(. ودارنـــس  والمحلـــة 

بعد عودة املنسحِبني املعاقبنَي 
جولة جديدة من دوري القدم

فـــي  الليبـــي  األخضـــر  نـــادي  تعـــادل 
ثانـــي مبارياته بـــدور المجموعات من 
بطولـــة الكونفدراليـــة األفريقيـــة لكـــرة 
القـــدم وذلـــك أمـــام اتحـــاد العاصمـــة 
الجزائـــري بهـــدف لمثلـــه فـــي المباراة 
التـــي جمعتهمـــا علـــى أرضيـــة ملعب 
شـــهداء بنينـــا فـــي بنغـــازي األحـــد 19 

.2023 فبرايـــر 
بهـــدف  البيضـــاوي  النـــادي  وتقـــّدم 
صهيـــب بـــن ســـليمان فـــي الدقيقـــة 
67 مـــن عامـــة الجـــزاء، فيمـــا عـــادل 
اتحـــاد العاصمـــة النتيجـــة بقـــدم العبه 
توميســـانج أوريبوني فـــي الدقيقة 77 

مـــن زمـــن المبـــاراة.
ولحســـاب المجموعـــة نفســـها، حّقـــق 

الجنـــوب أفريقـــي مارومـــو غاالنتـــس 
إيلـــوي  ســـانت  نـــادي  أمـــام  الفـــوز 
الكونغولـــي بهدفيـــن مقابـــل هـــدف، 
فـــي ثاني مبارياته بـــدور المجموعات، 
بالعامـــة  الصـــدارة  بذلـــك  محتـــًا 
الكاملـــة بســـت نقـــاط. وُتختتم مرحلة 
األولـــى  المجموعـــة  فـــي  الذهـــاب 
إيلـــوي،  وســـانت  األخضـــر  بمواجهـــة 
بينمـــا ياقـــي اتحاد العاصمـــة مارومو 

غاالنتـــس. 
ويتصّدر مارومـــو غاالنتس المجموعة 
بســـت نقـــاط، ويأتـــي اتحـــاد العاصمة 
ثانيـــا بأربـــع نقـــاط، فيما حـــّل األخضر 
ثالثًـــا بنقطـــة واحـــدة، وســـانت إيلوي 

أخيـــرًا بـــا نقاط.

نقطــــة  أول  يحصـــد  األخضـــــر 
فـــــــــــي مجموعـات الكونفدرالية

يســـتعد االتحـــاد الليبـــي للفروســـية الســـتضافة الســـباق الدولـــي للقـــدرة 
والتحمـــل المؤهـــل لكـــــــــأس العالـــم 2023 بفرنســـا.

فـــي  ســـيجرى  الـــذي  الســـباق  فـــإن  األولمبيـــة  اللجنـــة  وبحســـب 
28/02/2023 ســـيتم تحـــت إشـــراف ومتابعـــة مـــن قبـــل االتحـــاد الدولـــي 
ــاده  ــاركة حـــكام وبياطـــرة دولييـــن، وذلـــك بعـــد اعتمـ ــية وبمشـ للفروسـ

مـــن قبـــل االتحـــاد الدولـــي للفروســـية.

وبحســـب اللجنـــة فـــإن هـــذا الســـباق ســـيكون بمســـافة 100 كيلـــو متـــر 
و120 كيلـــو متـــر علـــى مســـار الســـباق بمنطقـــة “فـــم ملغـــة” بمدينـــة 
ترهونـــة ، ومخصـــص للفرســـان مـــن ســـن 14 ســـنة إلـــى 21 ســـنة، 
وللخيـــول 8 فمـــا فـــوق وفًقـــا للقوانيـــن واللوائـــح المعمـــول بهـــا باالتحـــاد 

الدولـــي لمنافســـات الترشـــح لـــكأس العالـــم.

ويعتبـــر هـــذا الســـباق هـــو األول ضمـــن 4 ســـباقات دوليـــة ســـتقام فـــي 
ليبيـــا وفـــق البرامـــج المعـــدة مـــن قبـــل االتحـــاد العـــام الليبـــي للفروســـية.

ليبيا تستضيف سباق
 الفروسية الدولي املؤهل

 لكأس العالم 2023
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دين وفتاوى

فتـــاوَى

ما حكــــــم تقليد ماركــــــة مـــــواد غذائيـــــــة مشهورة؟ 
الحمـــد للـــه، والّصاة والّســـام على رســـول هللا، وعلى آله وصحبه 

ومـــن وااله. أّما بعد:

فالعامـــة التجاريـــة، هـــي مـــن الحقـــوق التي صـــارت مـــاال متموال، 
أي لهـــا قيمـــة ماليـــة في الســـوق، وهـــذه الحقوق يعتد بها شـــرًعا، 
فـــا يجـــوز االعتـــداء عليها، وألصحابهـــا التصرف فيهـــا بالبيع ونحوه 
وأخـــذ العوض عنهـــا، إذا انتفى الضـــرر والتدليس والغـــش؛ باعتبار 
ا ماليًّا لهـــم، وبهذا صدر قرار مـــن مجمع الفقه  أن ذلـــك أصبـــح حقًّ
اإلســـامي، فـــي دورة مؤتمـــره الخامـــس بالكويـــت، ســـنة 1405هـ، 
إلـــى أهـــل االختصـــاص فـــي  بشـــأن الحقـــوق المعنويـــة، ويرجـــع 
تحديـــد كـــون العامـــة المرفقـــة مســـروقة مـــن عامة أخـــرى أم ال، 
فـــإن أخبروا بكونها مســـروقة فالواجـــب تغييرها بما يضمن حقوق 
العامـــة المتقدمـــة، أو إلغاؤهـــا واختيار عامة جديـــدة، وإن أخبروا 
أن العامة الواردة في الســـؤال ليســـت مسروقة، وال ينطبق عليها 
معاييـــر التقليـــد، فالواجب على مـــن ادعى عليكم الغـــش والتقليد 
 َ ، وإال اعتبـــر معتديًا، يقول هللا تعالى: ) واََل  تَْعتَُدوا إِنَّ هللاَّ أن يكـــفَّ

اَل ُيِحـــبُّ اْلُمْعتَِديـــَن( ]المائـــدة: 87[، وهللا أعلم.

هـــــــل يجـــوز االشــــــراك فـــي خدمــــــة )مصــــريف(؟
الحمـــد للـــه، والّصاة والّســـام على رســـول هللا، وعلى آله وصحبه 

ومـــن وااله. أّما بعد:

فتعاقـــد المصرف مع عمائه على توفيـــر بعض المزايا والخدمات 
عبـــر تطبيـــق علـــى الهاتـــف المحمـــول، وأخـــذ المصرف فـــي نظير 
ذلـــك عمولـــًة محددة مســـبًقا، إجـــارةٌ جَائِزةٌ، بَِشـــْرِط إعـــام صاحب 
الحســـاب، ورضـــاه بها قبـــل خصمها؛ وبشـــرط أن يقـــوم المصرف 
بتوفيـــر الخدمـــة التـــي تعاقـــد عليها، ألنّه عقـــد على أجرة، يشـــترط 
فيـــه رَضـــا الطرفيـــن والتمكين من اســـتيفاء المنفعـــة، ال أن يكون 
)السســـتم( في معظـــم األوقات معطًا، وخصم األجـــرة فّعاال، قال 
َّ َعْن ِطيِب  صلـــى هللا عليـــه وســـلم: )الَ يَِحـــلُّ َماُل اْمـــرِئٍ ُمْســـلٍِم إاِل
نَْفـــٍس ِمْنُه( ]ســـنن النســـائي الكبـــرى: 11325[، وقال صلى هللا عليه وســـلم: 
)وَالُمْســـلُِموَن  َعلَى  ُشُروِطِهْم، إاِلَّ َشـــْرًطا حَرََّم حََااًل، أَْو أَحَلَّ حَرَاًما( 

]الترمـــذي: 1352، وقال حســـن صحيح[.

وعليـــه؛ فـــا حـــرج علـــى العميل مـــن أن يتعاقد علـــى الخدمة التي 
يقدمهـــا المصـــرف، ما دام أن المصـــرف التزَم بيان األجـــرةِ وإعطاء 
العميـــل فرصَة شـــهر كامل في حال تغييرهـــا، ليحدد موافقته من 
عدمها، بشـــرط تمكيـــن العميل من الخدمة التـــي تعاقد عليها مع 

المصرف في كل األوقات حســـب شـــروط العقـــد، وهللا أعلم.

المصدر:
دار اإلفتـــــاء الليبيـــــة

املفتـــــــــــــي 
يطالـــب الدبيــــبة 
بأن ينتصر لسجناء 
قرنـــادة والردع كما 

فعل مـع منــــصور
طالب مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني من رئيس 
الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن ينتصر لقضية السجناء في 
والردع كما انتصر لقضية سجن عبدهللا  سجون قرنادة 
“اإلسام  ببرنامج  له  كلمه  في  الشيخ  وقال  منصور. 
 22 األربعاء  الفضائية  التناصح  قناة  بثته  الذي  والحياة” 
فبراير 2023، “نطلب من رئيس الحكومة كما أنه انتصر 
إلى قضية عبدهللا منصور وسمى السجن من غير أحكام 
بأنه “ظلم” أن يعمم هذا على كل المسجونين ظلماً من 

غير أحكام صادرة عليهم”.
وأوضح الشيخ أن هنالك الكثير من السجناء في كتيبة 
ضدهم  تصدر  أن  دون  سنوات  من  مسجونين  الردع 
وأن النائب خاطب هذه الجهات بضرورة اإلفراج  أحكام، 
عمن لم يصدر ضده حكم قضائي ولكن هذه الجهات لم 
رئيس  يا  “لماذا  قائاً  الصادق  الشيخ  وتابع  تستجيب. 
الحكومة كما أثنيت على جهود وزير العدل والنائب العام 
صدور حكم  عدم  بحجه  منصور  عبدهللا  إلطاق سراح 
ضده ال تطبق هذا على المسجونين ظلماً في كتيبة الردع 
الذين ليس عليهم أي جناية سوى أنهم حاربوا حفتر”.  
وأضاف الشيخ الصادق “نطلب من رئيس الحكومة كما 
أنه تكلم على عبدهللا منصور ألنه لم يدان بحكم قضائي 

أن يتكلم بكل قوة وجرأة لرفع الظلم عن هؤالء”.
حسب  منصور  عبدهللا  أن  إلى  الصادق  الشيخ  ولفت 
القتل  جريمة  في  متهم  عنها  المعلن  االتهامات  الئحة 
التي شهدها سجن أبوسليم، ومتهم في قمع الثوار في 
وهو معتقل على  أنه صدر حكم ضده  ينشر  ولم   2011
2011، ثم حكمت عليه المحكمة  ذمة التحقيق من عام 
يصدر  ولم  الحكم  هذا  صحة  عن  النظر  بغض  بالبراءة 
ضده حكم باإلدانة وأطلق سراحه. وأكد الشيخ الصادق أن 
رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير العدل 
والمدعي العام والنائب العام والمحامي العام، واألعيان 
يملكون  ال  المسؤولين  من  وغيرهم  المصالحة  ولجان 
بأحكام  المدانين  المجرمين  سراح  إطاق  في  الحق 
دون  منهم  شيئاً  فعل  ومن  المصالحة،  بحجة  قضائية 
تخويل من المجني عليهم فهو ظالم ومتعدي على حدود 
وبّين  والسنة.   وأحكام هللا التي جاءت في القرآن  هللا 
الشيخ الصادق أن من يترك حكم هللا ويأتي بقول آخر 
ليس له فيه سابقة وال يعرفه الشرع، بل يعرفه العامة 
لشعارات  ويروجون  وضوضاء  مهرجان  حوله  ويعملون 
من قبيل “ومن عفى وأصلح فأجره على هللا” و”نحن 
شعب واحد ونريد أن نتعايش”، وهذا الضجيج الذي يثار 
ويصبح كأنه  عليها  ويطغى  الحقائق  يغيب  العامة  من 
رأي عام وتطمس فيه األحكام الشرعية التي هي العدل.
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مقال

محاوالت التملص من 
االنتخابات مستمرة 

نفـــذ رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالـــح مـــا توعـــد 
بـــه، وقذف لمجلـــس الدولـــة بتعديل دســـتوري منحه 
رقم 13، وفيه تفصيل واســـع ودقيق لشـــروط الترشح 
النـــواب  مجلـــس  بشـــقيها  البرلمانيـــة،  لانتخابـــات 
ومجلـــس الشـــيوخ، وكذلـــك مهامهما، وعـــدد األعضاء 
فـــي كل مجلـــس، ولكن التعديل لم يشـــر إلى شـــروط 
الخـــاف  نقطـــة  وهـــي  الرئيـــس،  لمنصـــب  الترشـــح 
الرئاســـية والوحيـــدة، وفقـــا لتصريحـــات ســـابقة لنواب 
وأعضـــاء في مجلســـي النواب والدولة، وســـبق لرئيس 
مجلـــس الدولـــة أن أعلـــن خال مؤتمـــر صحفي جمعه 
مع رئيس مجلس النواب، في مســـتهل يناير الماضي 
بالقاهـــرة، عـــن توافقهمـــا علـــى إجراء اســـتفتاء بشـــأن 
ترشـــح مزدوجي الجنســـية والعســـكريين كمخرج من 

هـــذه العقبة. 

قبـــل خطوة عقيلة غيـــر المفاجئة بالطبع، حدد مجلس 
الدولة في جلســـته األخيرة، قائمة باألســـماء المرشـــحة 
لشـــغل بعـــض المناصب الســـيادية، وأحالهـــا لمجلس 
النـــواب ليختـــار منهـــا اســـم واحـــد لـــكل منصـــب، فـــي 
تطبيـــق عملـــي لمـــا وصفـــه أحد النـــواب ب “ الســـرقة 
الفنيـــة”، أي تمريـــر شـــخصيات مقربة من أهـــل الوالء 
والثقـــة، وتمكينهـــم مـــن المناصـــب المهمـــة بشـــكل 

جزئـــي ال يلفـــت كثيـــر انتباه. 

التركيـــز علـــى ملـــف المناصـــب الســـيادية فـــي هـــذا 
علـــى  والمحليـــة  الدوليـــة  الضغـــوط  رغـــم  التوقيـــت، 
المجلســـين، ودعوتهمـــا إلـــى التركيـــز علـــى األســـاس 
إلـــى جديـــة  يشـــير مطلقـــا  القانونـــي لانتخابـــات، ال 
الكتلـــة الرئيســـية فـــي المجلســـين فـــي الخـــروج مـــن 
المشـــهد، وتســـليم المهام لســـلطة تشـــريعية جديدة 
موحـــدة عبـــر االنتخابات، فمن يســـتعد للمغـــادرة حقا، 
لـــن يركـــز علـــى مواضيـــع بعيـــدة تمامـــا عن مـــا ينبغي 
أن يتركـــز الجهـــد والعمـــل عليـــه، فهـــل يســـتقيم مثا 
أن يعمل مســـتأجر لبيت ســـيغادره بعد شـــهور قليلة، 
علـــى تغييـــر أبـــواب غرفـــه ونوافـــذه، دون أي ضـــرورة 

تســـتدعي ذلـــك؟ 

 عقـــدة االنتخابـــات الرئاســـية هـــي فـــي تمكيـــن مجرم، 
أوغـــل فـــي الدمـــاء والقتل والخـــراب، من خـــوض غمار 

أي  أمـــام  المجـــال  وتضييـــق  الرئاســـية،  االنتخابـــات 
منافـــس محتمـــل، وهـــذا مرفـــوض مـــن التيـــار الغالب 
علـــى مجلـــس الدولـــة، أمـــا الصحـــن الرئيســـي علـــى 
محافـــظ  منصـــب  فهـــو  الســـيادية  المناصـــب  مائـــدة 
المصـــرف المركـــزي. المقايضة بين عقيلة والمشـــري 
أساســـها إنجـــاز عقيلة لألســـاس القانونـــي لانتخابات، 
مقابـــل منحـــه تســـمية محافظ مـــوال له، ولـــم تكتمل 
المقايضـــة، ولـــن تكتمـــل، فعقـــدة االنتخابـــات لن يتم 
الترشـــح  بـــاب  فتـــح  علـــى  باصـــرار عقيلـــة  تجاوزهـــا 
يتريـــث  فيمـــا  الجنســـية،  ومزدوجـــي  للعســـكريين 
المشـــري في االقتراب من غربلة المرشـــحين لمنصب 
المحافـــظ، فتحركهمـــا هو اســـتجابة قصريـــة للضغوط 
يجـــري قطعهـــا  وإظهـــار أن ثمـــة خطـــوات  الدوليـــة، 

باتجـــاه نهايـــة طريـــق التوافـــق. 

 هـــذا التقـــدم الوهمـــي لـــم يحـــظ بـــأي ترحيـــب مـــن 
األطـــراف الدوليـــة المصرة علـــى إجـــراء االنتخابات، ولم 
يقنـــع المبعوث األممـــي عبدهللا باتيلـــي، ألنه غرد بعد 
يوميـــن داعيـــا عقيلـــة والمشـــري إلـــى تســـهيل إجـــراء 
االنتخابـــات، مـــن خال اتفـــاق واضح، وقابـــل للتنفيذ، 

علـــى إطار دســـتوري. 

التحـــول  فـــي مســـار  انفراجـــة  ثمـــة أي  أن  يبـــدو   ال 
والدولـــة،  النـــواب  مجلســـي  طريـــق  عـــن  السياســـي 
وبمـــا أنـــه ال توجد مؤشـــرات على هبة شـــعبية واســـعة 
النطـــاق، تدفـــع الجميع إلى الرضوخ لمطلب الشـــعب 
بالتغييـــر عبـــر االنتخابـــات، وإنهـــاء عقـــد من االنقســـام 
ثـــورة  ذكـــرى  احتفـــاالت  صاحبـــت  إذا  إال  والفوضـــى، 
فبرايـــر، مظاهـــرات كبيـــرة متواصلة بوتيـــرة متصاعدة، 
فـــإن االنظـــار ســـتتجه إلـــى إحاطـــة المبعـــوث األممـــي 
أمـــام مجلـــس األمن نهاية هذا الشـــهر، وما ســـيطرحه 
وتجـــاوز  االنســـداد،  حالـــة  مـــن  للخـــروج  بدائـــل  مـــن 

المعرقلـــة. والشـــخصيات  الكيانـــات 

)المقـــاالت المنشـــورة ال تعبـــر بالضـــرورة عـــن رأي الصحيفـــة بـــل 
عـــن رأي كاتبها(

بقلم الكـــــــــاتب | عبدهللا الكبيـــــــــــــــر
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