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العــــــــــــدد

سياسة

عضـــو مجلـــس النـــواب: علـــى املجلســـن التحرك 
واالتفـــاق حتـــى اليفقـــدان الســـيطرة علـــى العملية 

السياســـية يف ليبيـــا
دعـــت عضـــو مجلـــس النـــواب “أســـمهان بالعون” مجلســـي الدولـــة والنواب 
إلى كســـر الجمود السياســـي، وإيجاد أرضية مشـــتركة لالتفاق على األساس 
يفقـــدان  العـــام؛ حتـــى ال  نهايـــة  والقانونـــي لالنتخابـــات قبـــل  الدســـتوري 

الســـيطرة علـــى العمليـــة السياســـية بُرمتهـــا لألمـــم المتحدة.

وقالـــت “أســـمهان” فـــي تصريحـــات لشـــبكة “فواصـــل” إن “العديـــد مـــن 
الليبييـــن يشـــككون فـــي دور األمم المتحـــدة في ليبيا بعـــد أن رعت مبادرات 

سياســـية فاشـــلة، وآخرهـــا خارطـــة طريـــق جنيف”.

وأشـــارت النائبـــة إلـــى أن المبعـــوث األممـــي “عبـــدهللا باتيلـــي” يســـعى من 
خـــالل مبادرتـــه األخيـــرة إلـــى الســـيطرة المطلقـــة علـــى العمليـــة السياســـية 
فـــي ليبيـــا، دون تـــرك القضايـــا الخالفية في أيدي مجلســـي الدولـــة والنواب؛ 

بســـبب فشـــلهما المســـتمر في حـــل األزمة.

وأشـــارت أيًضـــا إلى وجود إطار دســـتوري عند مجلس النـــواب وجدول زمني 
لالنتخابـــات قبـــل نهايـــة هذا العـــام، مضيفة “ولكن ؛ ال أتوقـــع أن تجرى هذه 
االنتخابـــات قبـــل عـــام 2025 بســـبب التحديـــات اللوجســـتية، بمـــا فـــي ذلـــك 

تشـــكيل حكومة جديدة لإلشـــراف علـــى االنتخابات”.

وكان رئيـــس بعثـــة األمـــم المتحـــدة لـــدى ليبيـــا قد أعلن فـــي إحاطة لـــه أمام 
المجلـــس األممـــي “إطالق مبادرة تهـــدف إلى التمكين من إجـــراء االنتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية خالل عام 2023” ، مؤكًدا فشـــل كل من المجلســـين 

فـــي الوصول إلـــى قاعدة دســـتورية لالنتخابات

باتيلـــي: علـــى األطـــراف الليبيـــة اغتنـــام املبـــادرة
حـــث المبعـــوث األممـــي لدى ليبيـــا “عبدهللا باتيلـــي” األطـــراف الليبية إلى 
اغتنـــام مبادرتـــه كفرصـــة، داعيًا في ذات الوقت األطـــراف اإلقليمية والدولية 

منها. لالستفادة 

وأوضـــح “باتيلـــي” خـــالل مؤتمـــر صحفـــي فـــي طرابلـــس أن وضـــع خارطة 
واضحـــة لالنتخابـــات يمكـــن مـــن إجرائها في منتصف شـــهر يونيـــو المقبل 
، مشـــيرًا إلـــى أنهـــا تهدف إلى توســـيع الحـــوار والجمع بين األطـــراف الليبية 

مـــن أجـــل تحريك العجلـــة وقيادة البـــالد نحـــو االنتخابات.

وأشـــار المبعـــوث إلـــى أن مبادرتـــه ســـتعمل علـــى تشـــكيل فريـــق رفيـــع 
المســـتوى يتـــم اختيـــاره مـــن قبـــل الليبييـــن مهته العمـــل بجديـــة من أجل 

التمكيـــن إلجـــراء انتخابـــات شـــاملة خـــالل هـــذا العـــام.

وكانـــت مبـــادرة المبعـــوث األممـــي “عبـــدهللا باتيلـــي” قد القـــت رفًضا من 
قبـــل أعضـــاء مجلـــس النـــواب؛ بحجـــة أنها مبـــادرة خارجيـــة وصنيعـــة غريبة 

وتدخـــل فـــي الشـــأن الليبي.



العدد 36األسبوع السابع والثالثون |  06 مارس - 13 مارس  2

سياسة

التقـــى رئيـــس ديـــوان المحاســـبة “خالـــد شكشـــك” يـــوم األحد5مـــارس 2023، 
القائمـــة بأعمـــال الســـفارة البريطانية في ليبيا “كاثرين وايلـــد”، والوفد المرافق 

لهـــا، بحضور بعـــض اإلدارات المختصـــة بالديوان.
وأوضـــح ديـــوان المحاســـبة عبـــر صفحتـــه علـــى “فيســـبوك” أن اللقـــاء تنـــاول 
العديـــد مـــن الملفـــات الهامـــة فـــي إطار ســـعي الديـــوان لتحقيـــق رقابـــة فعالة 
علـــى المـــال العـــام، ومـــن بينهـــا العقـــد الموقـــع مـــع مكتـــب المحاســـبة الدولي 
اإلنجليـــزي  “RSM” لمراجعـــة بعـــض االســـتثمارات الليبيـــة بالمملكـــة المتحدة.
كمـــا بحـــث اللقـــاء مســـألة التحضير للتعاقـــد مـــع ذات المكتـــب لمراجعة بعض 
بعـــض المؤسســـات  إلـــى جانـــب مناقشـــة ديـــون  النفـــط،  بقطـــاع  الملفـــات 
اإلنجليزيـــة الصحيـــة وغيرها على الدولة الليبية، وإجراءات الســـداد، ودور الديوان 

فـــي متابعـــة هـــذا الملف.
وأكـــد “شكشـــك” خـــالل اللقاء علـــى أهمية التعـــاون الدولي فـــي تطوير العمل 
الرقابـــي لما يتماشـــى مـــع المعاييـــر الدولية، والـــذي يضمن تحقيق الشـــفافية 
والمســـاءلة؛ األمـــر الـــذي يدفـــع إلـــى المحافظـــة علـــى المـــال العـــام بمشـــاركة 

المصلحة أصحـــاب 

شكشـــك يبحث مع القائمة بأعمال الســـفارة الربيطانية 
ليبيـــا ديـــون بعـــض املؤسســـات اإلنجليزيـــة علـــى 

الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  بحـــث 
“عبدالحميـــد الدبيبـــة” يوم األربعاء   8مارس 
2023، مـــع المبعـــوث األمريكـــي لـــدى ليبيـــا 
“ريتشـــارد نورالند” والقائم بأعمال الســـفارة 
الجهـــود  أوردمـــان”،  “ليزلـــي  األمريكيـــة 
المحليـــة والدوليـــة إلجـــراء االنتخابـــات خـــالل 

العـــام الجـــاري.

كمـــا بحث الجانبان خـــالل لقائهما بطرابلس 
الشـــفافية  و  اإلفصـــاح  مســـتوى  رفـــع 
الحكومـــي، وتفعيـــل آليـــة متابعـــة اإلنفـــاق، 
وضمـــان التوزيـــع العـــادل لإليـــرادات، وفًقـــا 

الحكومـــة. لرئيـــس  اإلعالمـــي  للمكتـــب 

وأكـــد “الدبيبـــة” خـــالل اللقاء، دعمـــه لجهود 
المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن  مبعـــوث 
“عبـــدهللا باتيلي”، مشـــيًدا بالـــدور األمريكي 
ودعمهـــم  الليبـــي  الملـــف  بشـــأن  الفّعـــال 

االنتخابـــات. الدولـــي إلجـــراء 

الدبيبـــــــة 
الفّعال يشـــيد بـــدور أمريـــكا 

بشـــأن امللـــف الليبـــي ودعمها 
االنتخابـــات إلجـــراء  الدولـــي 

الدبيبـــة”  “عبدالحميـــد  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  بحـــث 
يـــوم األربعـــاء   8مـــارس 2023، مـــع المبعـــوث األمريكـــي لـــدى ليبيا 
“ريتشـــارد نورالنـــد” والقائـــم بأعمـــال الســـفارة األمريكيـــة “ليزلـــي 
أوردمـــان”، الجهـــود المحليـــة والدولية إلجراء االنتخابـــات خالل العام 

الجاري.

مســـتوى  رفـــع  بطرابلـــس  لقائهمـــا  خـــالل  الجانبـــان  بحـــث  كمـــا 
اإلفصـــاح و الشـــفافية الحكومـــي، وتفعيـــل آليـــة متابعـــة اإلنفـــاق، 
وضمـــان التوزيع العـــادل لإليرادات، وفًقا للمكتـــب اإلعالمي لرئيس 

الحكومـــة.

وأكـــد “الدبيبـــة” خـــالل اللقـــاء، دعمـــه لجهـــود مبعوث األميـــن العام 
لألمـــم المتحدة “عبدهللا باتيلي”، مشـــيًدا بالـــدور األمريكي الفّعال 

بشـــأن الملـــف الليبي ودعمهـــم الدولي إلجـــراء االنتخابات.

الدبيبــــــــــة يشيـــــــــــد بـــــــــدور أمريـــــكا 
الليبـــــــي  امللــــــــــــف  بشـــــــأن  الفّعــــــــال 
ودعمهــــــــا الدولــــــي إلجـــــراء االنتخابـــــات
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أحالـــت النيابـــة العامـــة 26 متهًمـــا بتهمـــت 
ارتـــكاب جرائـــم فســـاد مالـــي فـــي القطـــاع 

المصرفـــي إلـــى قضـــاء الحكـــم.

وأوضحـــت النيابـــة أن عمليـــة إلقـــاء القبض 
جاءت ضمـــن إجراءات التحقيق واســـتقصاء 
واقعات تزوير البيانـــات المدرجة في قواعد 
بيانـــات المصـــارف؛ لغـــرض تحقيـــق منافع 

ماديـــة غير مشـــروعة.

ـــد المتهمـــون  وبحســـب النيابـــة فقـــد تعمَّ
بتكويـــن جماعـــات إجراميـــة، جمعهـــا غرض 
فيـــه  للضالعيـــن  يتيـــح  ـــط  مخطَّ تصميـــم 
النفـــاذ إلـــى قواعـــد بيانات مصـــارف تجارية 
موظفيهـــا  مـــن  مشـــروع  غيـــر  بتســـهيل 

المخوليـــن بالولـــوج إلـــى تلـــك القواعـــد.

تهيئـــة  علـــى  العصابـــة  مخطـــط  ويقـــوم 
الحســـابات بتعظيـــم مديونية المصرف في 
حســـابات مصرفيـــة تـــم تعيينهـــا؛ بإدراجهم 

أرقاًمـــا تفـــوق حقيقـــة األرصـــدة الدائنـــة ثـــم 
ـــر لهـــم أن  إجرائهـــم عمليـــات مصرفيـــة تيسِّ
يســـتبدلوا بالقيم المالية التـــي وصلوا إليها، 
ـــزوا  مـــا يقابلهـــا مـــن النقـــد األجنبـــي، فجهَّ
لتحقيـــق أغراضهـــم الجرميـــة برامـــج رقمية 
تمكِّنهم من إنشـــاء قيود محاســـبية تخالف 

. لحقيقة ا

وأشـــار المكتـــب إلـــى أن بعـــض المتهميـــن 
عشـــر  اثنـــي  علـــى  االســـتيالء  مـــن  تمكـــن 
مليونـــاً من أمـــوال مصرف شـــمال أفريقيا؛ 
بينمـــا لم يتعدَّ نشـــاط بعضهـــم اآلخر حدود 
الشـــروع في االســـتيالء على أموال مصارف 
)الجمهوريـــة؛ والوحدة؛ والتجـــاري الوطني؛ 

أفريقيا(. وشـــمال 

المتهميـــن  علـــى  القبـــض  إلقـــاء  وعقـــب 
أمـــرت النيابـــة بإحالـــة المتهميـــن للحبـــس 

الحكـــم. قضـــاء  إلـــى  االحتياطـــي 

النيـابة تحيـل 26 متـهًما
بجرائــــم فسـاد مـالي 
إلـــــى قضــــاء الحكــم

واألدويـــة  األغذيـــة  علـــى  الرقابـــة  مركـــز  مفتشـــو  نظـــم 
تفتيشـــية  جـــوالت  األمنيـــة،  األجهـــزة  رفقـــة  “تاجـــوراء” 
اســـتهدفت كبـــرى األســـواق الخاصـــة ببيع الخضـــار داخل 

تاجـــوراء. بلديـــة 

وتهـــدف الحملـــة إلـــى تتبـــع مصـــدر الخضـــروات والتأكـــد 
مـــن صحـــة تداولها وبيعهـــا و أخذ عينات منهـــا إلخضاعها 

للكشـــف الظاهـــري والمخبري.

 وقد أســـفرت الحملة عن مصادرة كميات من الخضروات 
التـــي ظهرت عليها عالمات الفســـاد لســـوء التعامل معها 

وطرق تخزينها وتم إتالفها بشـــكل فوري.

أســـواق  تفتيشـــية تســـتهدف  جولـــة 
تاجــــــوراء فـــــــي  الخضــــــروات  بيع 

أعلنـــت الشـــركة العامـــة للكهرباء وصول مضخـــات كهربائية 
لمحطة مصراتـــة المزدوجة.

وأكـــدت الشـــركة العامـــة للكهربـــاء وصول شـــحنات تتضمن 
)ألجيـــك( خاصـــة  مضخـــات كهربائيـــة مـــوردة مـــن شـــركة 
المتواصلـــة  الجهـــود  المزدوجـــة، ضمـــن  بمحطـــة مصراتـــة 
للشـــبكة  ودعًمـــا  بالمحطـــة  العمـــل  ســـير  علـــى  للحفـــاظ 

واســـتقراريتها. الكهربائيـــة 

وكانـــت الشـــركة قـــد أعلنـــت وصـــول معـــدات وقطـــع غيـــار 
جديـــدة خاصـــة بمحطة كهربـــاء “الرويـــس- الجبـــل الغربي” 

مـــوردة مـــن شـــركة )ســـيمنس( األلمانية.

وصـــــــول شحنــــــــة مضخــــــات 
ملحطــــة كهربــــاء مصراتــــة املزدوجــــة
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محليات

أعلـــن مجلـــس قصـــر بـــن غشـــير البلـــدي التعـــرف علـــى 
جثمـــان عميـــد البلديـــة الســـابق محمـــد عجاج الـــذي ُوِجد 
ضمـــن ضحايـــا المقابـــر الجماعيـــة التـــي خلفتهـــا مليشـــيا 

الكانـــي فـــي ترهونـــة.

وكان عجـــاج قـــد اخُتِطف مـــن مقر المجلـــس البلدي على 
يـــد مليشـــيا الكانـــي فـــي يونيـــو 2019، إبان عـــدوان مجرم 

الحـــرب خليفـــة حفتر علـــى طرابلس.

ُيذكـــر أّن عدد الحـــاالت المتعرف عليها عن طريق الحمض 
النـــووي فـــي مختبـــرات الهيئـــة العامـــة للبحـــث والتعـــرف 

علـــى المفقودين تجـــاوز 225 حالـــة حتى اآلن.

بلدّيـــة  عميـــد  جثمـــان  علـــى  العثـــور 
برتهونـــة املـــوت  حفـــر  يف  ســـابق 

فــي  موقًعــا   ”26“ قتــال   444 باللــواء  مفــارز  اقتحمــت 
بلدّيــة القريــات باالشــتراك مــع إدارة إنفــاذ القانــون وجهــاز 

الجنائيــة. المباحــث 

وبحســب اللــواء فقــد أســفرت االقتحامــات عــن القبــض 
علــى العديــد مــن المطلوبيــن فــي عــّدةِ ُتهــٍم منهــا )تجــارة 
غيــر  والهجــرة  الوقــود  وتهريــب  والمخــدرات  األســلحة 

والخطــف(. والقتــل  الشــرعية 

وتأتــي عمليــة االقتحامــات بأمــر النيابــة العامــة وبإشــرافها 
مــن أجــل بســط الســيطرة األمنيــة والمجاهــرة باألمــن وردع 

وضبــط المخالفيــن.

اللـــــــــواء 444 يقتحـــــــم  26 وكــــًرا 
للممنوعــــــــات ببلديـــــــة القريـــــات

للبحـــث  العامـــة  الهيئـــة  أعلنـــت 
والتعـــرف على المفقودين التعرّف 
علـــى هوية )11( جثـــة مجهولة عثر 

عليهـــا فـــي أوقات ســـابقة.

عبـــر صفحتهـــا  الهيئـــة  وأوضحـــت 
جـــاء  ذلـــك  أن  “فيســـبوك”  علـــى 
الدائمـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع  خـــالل 
الخاصـــة بمراجعـــة نتائـــج تحاليـــل 
البصمـــة الوراثيـــة برئاســـة رئيـــس 
والتعـــرف  الهيئـــة العامـــة للبحـــث 
“كمـــال  المفقوديـــن  علـــى 

الســـيوي”.

وأضافت الهيئـــــــــة أنه تــــــــــم خــــالل 

االجتمـــاع مراجعـــة نتائـــج تحاليـــل 
البصمـــة الوراثيـــة المتحصـــل عليها 
مـــن إدارة المختبـــرات مع المراجعة 
الرفـــات  إدارات  مـــع  والتدقيـــق 
وقيـــد األهالـــي والطـــب الشـــرعي، 
الحـــاالت  مـــن   )11( ومطابقـــة 
مجهولـــة الهويـــة بعد إجـــراء عملية 
باســـتخدام  للنتائـــج  المطابقـــة 
تقنيـــة الحمـــض النـــووي مـــن إدارة 

المختبـــرات.

أنـــه ســـيتم  إلـــى  الهيئـــة  وأشـــارت 
إحالـــة تقاريــــــــــــر المطابقة لمكتب 

النائـــب العــــــــــــــــام.

هيئــة البحــث والتعــّرف علــى املفقوديــن تتعــّرف 
ــة ــة مجهولــــــ ــة )11( جثـــــــ ــى هويــــــ عل
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اقتصاد

أصـــدر رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
“عبدالحميـــد الدبيبـــة” قرارًا بتشـــكيل 
غرفـــة طـــوارئ لمتابعـــة توفـــر الســـلع 
رمضـــان  شـــهر  خـــالل  األساســـية 
االقتصـــاد  ـــر  وزي برئاســـة  ـــارك،  المب

الحويـــج”. “محمـــد  والتجـــارة 
منصـــة  نشـــرته  ـــذي  ال القـــرار  وينـــص 
الغرفـــة  تقـــدم  أن  علـــى  ـــا”  “حكومتن
تقارير أســـبوعية لعرضهـــا على رئيس 

الحكومـــة.
ـــر االقتصاد  واجتمـــع “الدبيبـــة” مع وزي
ورئيـــس  الحويـــج”،  “محمـــد  والتجـــارة 
جهاز الحرس البلدي “رجب قطوســـة”، 
ـــة  األغذي علـــى  ـــة  الرقاب مركـــز  ـــر  ومدي
توفـــر  لمتابعـــة  الُمكلـــف  ـــة  واألدوي
أســـعارها  وضبـــط  األساســـية  الســـلع 

شـــهر  خـــالل  وصالحيتهـــا  وجودتهـــا 
ـــارك. المب رمضـــان 

االجتمـــاع  خـــالل  “الدبيبـــة”  وشـــدد 
علـــى ضـــرورة تشـــكيل غرفـــة طـــوارئ 
ـــة  ـــارك مكون خـــالل شـــهر رمضـــان المب
مـــن الجهـــات ذات العالقـــة، لمتابعـــة 
الســـلع  وتوفـــر  المحلـــي  الســـوق 
بعقـــد  ـــه  تعليمات ُمصـــدرًا  وأســـعارها، 
ـــة مـــع التجـــار ورجـــال  لقـــاءات متواصل
انســـيابية  ضبـــط  أجـــل  مـــن  األعمـــال 

أســـعارها. وتحديـــد  الســـلع 
اســـتيراد  متابعـــة  علـــى  أكـــد  كمـــا 
اللحـــوم واعتمـــاد الدول المـــورَّدة منها، 
ووجـــود مراجعـــة دورية للـــدول ومراعاة 
االشـــتراطات الصحية وضمـــان طريقة 
ـــل  قاب غيـــر  األمـــر  ـــار  واعتب ـــح،  الذب

للتهـــاون.
االجتمـــاع  خـــالل  “الدبيبـــة”  وأصـــدر 
ـــه بضرورة قيام جهـــاز الحرس  تعليمات
ـــة بدورهمـــا فـــي  البلـــدي ومركـــز الرقاب
متابعـــة صالحيـــة الســـلع، والزيادة غير 
وزارة  وقيـــام  األســـعار  فـــي  ـــة  المقبول
االقتصـــاد بدورهـــا في تحديد األســـعار 

ومتابعتهـــا.
مـــن جهتـــه أكـــد “الحويـــج” أن الســـلع 
األساســـية التي تحتاجها األسر الليبية 
بشـــكل  متوفـــرة  رمضـــان  شـــهر  فـــي 

. مل كا
وأضـــاف “أن هناك متابعة لالعتمادات 
المســـتندية المفتوحـــة خـــالل األشـــهر 
الماضيـــة التي ستســـاعد في تخفيض 

األســـعار وتوفر السلع”.

الدبيبة يشـــّكل غرفـــة طوارئ 
ملتابعـــة توفر الســـلع وضبط 

رمضـــان فــــي  أسعارهــا 

عقـــد وكيـــل وزارة االقتصاد والتجارة للشـــؤون التجارية “ســـهيل 
أبوشـــيحة” بمقـــر ديـــوان الـــوزارة اجتماًعـــا مـــع عـــدد مـــن مربـــي 
و مـــوردي الحيوانـــات الحيـــة واللحـــوم المجمـــدة؛ للوقـــوف عنـــد 
مشـــاكل التوريـــد ومناقشـــة العراقيـــل التـــي تواجـــه المورديـــن و 

المربيين.

  وأكـــد أبـــو شـــيحة خـــالل االجتمـــاع علـــى أن الـــوزارة تعمل على 
تذليـــل الصعوبات والعراقيل وتقديم كافة التســـهيالت التي من 
شـــأنها أن تســـّير عجلـــة التوريـــد وفق معاييـــر الصحـــة الحيوانية 
المحلـــي؛  الســـوق  فـــي  اللحـــوم  بأســـعار  التغيـــرات  ومتابعـــة 

للوصـــول إلى الســـعر المناســـب. 

وأشـــار الوكيـــل إلـــى أن الوزارة ســـتعتمد ســـعرًا استرشـــاديًّا من 
خـــالل غرفـــة الطـــوارئ ودراســـة محدوديـــة الســـاحات المعتمدة 
لتوريـــد المواشـــي الحيـــة، مـــع إمكانيـــة فتـــح ســـاحات جديـــدة 
للتوريد المباشـــر بصـــورة عاجلة، بما يغطي الطلب في الســـوق 

المحلـــي ويحقق االســـتقرار بأســـعارها.

  ونـــوه الوكيـــل علـــى انخفاض واردات المواشـــي الحية خالل عام 
2022م ؛ ممـــا ســـجل انخفـــاض %37 عـــن واردات 2021م، حيـــث 
بلغـــت الـــواردات خـــالل عـــام 2022م )57 مليـــون دوالر( وخـــالل 
شـــهر ينايـــر وفبرايـــر 2023م )12 مليـــون دوالر( وواردات اللحـــوم 
المجمـــدة خـــالل عـــام 2022م )330 مليـــون دوالر( وخـــالل شـــهر 

ينايـــر وفبرايـــر 2023م بلغـــت بقيمة )40 مليـــون دوالر(.

 كمـــا ناقـــش االجتمـــاع قيمة توريـــد األعالف بكافـــة أنواعها خالل 
عـــام 2022م والتي بلغت )780 مليون دوالر( وواردات الشـــهرين 

األولين مـــن 2023م )110 مليون دوالر(.

وكانـــت أســـعار اللحـــوم والدواجـــن قـــد شـــهدت ارتفاًعـــا بشـــكل 
ملحـــوظ مؤخـــرًا األمرالـــذي ارجعه تجـــار المواشـــي والدواجن إلى 

غـــالء أســـعار األعالف. 

وكيل وزارة االقتصاد: 
سيتــــم اعتماد ســـعر اسرتشـــادي للحوم والدواجن من خالل غرفـــة الطوارئ
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اقتصاد

ســـبل  للنفـــط  الوطنيـــة  المؤسســـة  بحثـــت 
التعاون المشـــترك مع غرفة التجارة والصناعة 
العربيـــة األلمانيـــة، فـــي مجـــال النفـــط والغـــاز 

والطاقـــات المتجـــددة.

مســـؤولي  ضـــّم  اجتمـــاع  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
العـــام  واالتحـــاد  للنفـــط  الوطنيـــة  المؤسســـة 
الليبـــي  والزراعـــة  والصناعـــة  التجـــارة  لغـــرف 
وغرفـــة التجـــارة والصناعـــة العربيـــة األلمانيـــة، 
بحضـــور نائبـــة الســـفير األلمانـــي لـــدى ليبيـــا.

وجـــرى خـــالل اللقاء االتفاق علـــى مواصلة هذه 
اللقاءات وعقـــد االجتماعات في الفترة المقبلة 
لبحـــث المزيد مـــن فرص التعاون واالســـتثمار 
فـــي مجـــال النفـــط والغـــاز وتحقيـــق األهـــداف 

المشـــتركة بين الجانبين الليبـــي واأللماني.

إلدارات  العامـــون  المديـــرون  اللقـــاء  وحضـــر 
والحفـــر  والمشـــاريع  والصيانـــة  اإلنتـــاج 
والمصافـــي بالمؤسســـة، وممثلـــون عن غرفة 
وغرفـــة  الليبـــي  والزراعـــة  والصناعـــة  التجـــارة 
التجـــارة والصناعـــة العربية األلمانيـــة وممثلون 

األلمانيـــة. الشـــركات  عـــن 

مؤسســـــة النفـــــط 
تبحث التعاون مـــع غرفة التجارة
 والصناعـــــة العربيـــة األملانيـــة

أعلنـــت وزارة الماليـــة إحالـــة المخصصـــات الماليـــة الخاصـــة بمنحـــة 
الزوجـــة والبنـــات فـــوق ســـن الــــ 18 ومنحـــة األبنـــاء عـــن أشـــهر ينايـــر 

وفبرايـــر ومـــارس إلـــى مصـــرف ليبيـــا المركـــزي.

وزارة الماليـــة فيصـــل الهمالـــي  باســـم  وأكـــد المتحـــدث الرســـمي 
فـــي بيـــان إن المخصصـــات الماليـــة للمنـــح ســـتكون في حســـابات 

المســـتفيدين بالمصـــارف التجاريـــة قبـــل حلـــول شـــهر رمضـــان.

كمـــا أكـــدت وزارة الماليـــة فـــي بيانهـــا أنها ســـتقوم بصـــرف مرتبات 
مـــارس قبـــل بدايـــة شـــهر رمضـــان، وشـــهر أبريـــل قبـــل حلـــول عيد 
الفطـــر، مشـــيرة إلى أنها عاكفة علـــى إتمام إجـــراءات صرف مرتبات 
شـــهر مـــارس لـــكل القطاعـــات التـــي أتـــت مطابقـــة بياناتهـــا علـــى 

الموحد. الجـــدول 

وأشـــارت وزارة الماليـــة أنهـــا اتخذت هـــذه اإلجراءات عمـــاًل بتوجيهات 
رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة مراعـــاة لظـــروف متطلبـــات شـــهر 

المبارك. رمضـــان 

املالية تعلـــن إحالة مخصصـــات منحة 
الزوجـــة واالبنـــاء للمصـــرف املركزي

واحــد ألصحــاب المخابــز  منحــت مديريــة أمــن الجفــارة مهلــة أســبوع 
وأوضــاع  القانونيــة  أوضاعهــم  لتســوية  الجفــارة  بمنطقــة  والقصابيــن 

داخلهــا. العامليــن 

جــاء ذلــك خــالل لقــاء عميــد المديريــة عبدالناصــر الطيــف رفقــة مديــر 
المخابــز  أصحــاب  مــن  عــدد  مــع  طرابلــس  جنــوب  البلــدي  الحــرس 
والقصابيــن، بحضــور رئيســي قســمي البحــث الجنائــي والنجــدة ورؤســاء 

فــروع الحــرس البلــدي ببلديــة الزهــراء.

وأشــار مديــر األمــن إلــى أنــه قــد تــم تشــكيل لجنــة مشــتركة تضــم الحــرس 
البلــدي وقســمي البحــث الجنائــي والنجــدة وبالتعاون مع مراكز الشــرطة، 

وذلــك للمتابعــة والتفتيــش المســتمر علــى كافــة المخابــز والقصابين.

ودعــا العميــد أصحــاب المخابــز والمحــالت إلــى االلتــزام بمعاييــر األمــن 
اإلجــراءات  حســب  المخالفيــن  محاســبة  ســيتم  أنــه  مؤكــًدا  الغذائــي، 

بالدولــة.  بهــا  والمعمــول  واللوائــح المنظمــة لعملهــا  القانونيــة 

األمنــي  الوضــع  بــأن  الحضــور  اللقــاء  األمــن خــالل  مديــر  طمــأن  كمــا 
داخــل المنطقــة مســتقر بتعــاون جميــع الجهــات األمنيــة والعســكرية 
والخدميــة واالجتماعيــة، مشــيراً إلــى أن هــذا الجهــد األمنــي الــذي وصلــت 
لــه المنطقــة يتطلــب مــن الجميــع المحافظــة عليهــا وباألخــص األمــن 
الغذائــي مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات ألهالــي وســكان المنطقــة 

المواطنيــن. وباقــي 

مديريـــة أمـــن جفـــارة تمنـــح مهلة أســـبوع واحد 
ألصحــــــاب املخابـــــز والقصابيــــــن مـــــن أجــل 
القانونيــــــــــــة أوضـــــــــــاعهم  تســــــــــــوية 
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قالـــت المفوضيـــة العليـــا لالنتخابـــات إن إحصائيـــات مشـــاركة 
المـــرأة فـــي آخـــر تحديـــث لســـجل الناخبيـــن أظهـــرت مؤشـــرات 
مرتفعـــة، حيـــث وصلـــت إلـــى مليـــون و244 ألًفـــا و855 ناخبـــًة، 
بنســـبة %43 مـــن عـــدد المســـجلين الكلـــي بســـجل الناخبيـــن.

وأشـــارت المفوضيـــة، فـــي بيـــان بمناســـبة يـــوم المـــرأة العالمي 
إلـــى أنهـــا بذلت جهوًدا كبيرة في ســـبيل دعم وتعزيز المشـــاركة 
الديمقراطيـــة للمـــرأة باعتبارهـــا شـــريكًا مناصًفا فـــي المجتمع، 
وتحمـــل على عاتقها رســـالة وطنية تجاه نفســـها وتجـــاه األجيال 

القادمة”.

وأضافـــت أن أبـــرز المنجـــزات التـــي حققتها المفوضيـــة في هذا 
اإلطار، هو إنشـــاء وحـــدة دعم المرأة في عـــام 2017، كأول وحدة 
تعنـــي بتعزيـــز مشـــاركة المـــرأة فـــي االنتخابات على المســـتوى 

اإلقليمي.

وعملـــت الوحـــدة منـــذ اســـتحداثها على توفيـــر الدعـــم والتدريب 
الـــالزم للنســـاء كناخبات ومترشـــحات ومشـــاركات فـــي عمليات 
التوعيـــة والمراقبـــة االنتخابيـــة، وتذليـــل الصعوبـــات والتحديات 
التـــي تواجـــه مشـــاركتهن فـــي العمليـــة السياســـية، مـــن أجـــل 
الوصـــول إلـــى انتخابات شـــمولية تحظـــى بالمصداقيـــة والقبول 

مـــن جميـــع األطـــراف، حســـب بيـــان المفوضية.

كمـــا دعـــت المفوضيـــة كافـــة الليبيات إلـــى التمســـك بحقوقهن 
السياســـية، وتأكيـــد دورهـــن فـــي تحقيـــق االســـتقرار والســـلم 
المجتمعـــي مـــن خالل صندوق االقتراع الســـبيل األمثل للتداول 

الســـلمي علـــى الســـلطة وتحقيـــق االســـتقرار والنماء.

االنتخابات:  مفوضية 
النساء ُتشّكلـن  % 43 
من سجـل النـــاخبن

اعتمــد وزيــر التَّربيــة والتَّعليــم موســى المقريــف رفقــة رئِيــس 
مصلحــة التَّفتيــش التَّربــوي ســعد القمــودي، ورئيــس اللجنــة 
العليــا لألولمبيــاد الوطنــي للرِّياضيــات خالــد الحطمانــي نَتائــج 
ــة  ــات، بِحضــور ُعضــو اللجن ــاد الوطنــي للرِّياضي ُمســابقة األولمبي

العليــا لألولمبيــاد رمضانــة التواتــي.

فــي  فعالياتهــا  أُِقيمــت  التــي  األولمبيــاد  لمســابقة  َوتقــدَّم 
وتلميــذ  طالــب   ”1371“ الماضــي  فبرايــر  مــن  عشــر  الحــادي 
ِفــي الُمســتويين األول “الّتعليــم األساســي”، والثانــي “التَّعليــم 
الثانــوي”، تأهــل منهــم إلــى المرحلــة النِّهائيــة التــي َســُتقام فــي 

وتلميــذ. 213 طالــب  الســادس مــن مايــو القــادم 

وخــالل مراِســم اعتمــاد نتيجــة الُمســابقة أثنــى المقريــف َعلــى 
مصلحــة  فــروع  ومديــري  المســابقة  علــى  الُمشــرفة  اللجنــة 
التَّفتيــش والتَّوجيــه التَّربــوي ورؤســاء الوحــدات والمفتِّشــين؛ لمــا 
بذلــوه مــن جُهــود فــي اإلشــراف علــى إجــراء امتحــان المســابقة 

ولجــان التَّصحيــح؛ لِقيامهــم بدورهــم علــى الشــكل األمثــل.

يــة هــذه الُمســابقة كونهــا تزيــد اهتمــام  ـد الوزيــر علــى أهمِّ وأكَـّ
الطــالب والتالميــذ الموهوبيــن فــي مــادة الرياضيــات فضــالً عــن 

دورهــا فــي تنميــة مهاراتهــم فيهــا.

اإلعداديــة  المرحلــة  تالميــذ  اســتهدفت  قــد  المســابقة  وكانــت 
وطــالب المرحلــة الثانويــة، مــن مــدارس التَّعليــم العــام والخــاص، 

بتنظيــم وإشــراف مصلحــة الّتفتيــش الّتربــوي.

التعليــــــــم تعتمـــــد نتائـــــج مســــابقة 
للرياضـــــــات الوطنـــــي  األوملبيـــاد 

روانـــدا إىل  ليبيـــا  مـــن  مهاجـــًرا   150 إجـــالء 
أعلنــت المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن فــي ليبيــا، إجــالء 150 الجئًــا 

وطالــب لجــوء مــن ليبيــا إلــى روانــدا.

تأتــي ضمــن  اإلجــالء  أن عمليــة  لهــا  بيــان  فــي  المفوضيــة  وأوضحــت 
مســاعيها إلــى “إيجــاد حلــول دائمــة للمهاجريــن، مثــل إعــادة التوطيــن 

فــي بلــدان ثالثــة أو العــودة الطوعيــة”.

وأشــادت المفوضيــة بـ”دعــم الســلطات الليبيــة وتعاونهــا فــي تســهيل 
تنظيــم رحــالت اإلجــالء اإلنســانية”.

ُيذكــر أن إجمالــي عمليــات إجــالء المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن 
فــي ليبيــا منــذ العــام 2017 شــملت أكثــر مــن 10 آالف شــخص، بحســب 

بيانــات المفوضيــة.
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صحة ومنوعات

أطلـــق موقـــع “رابـــل” الفرنســـي الرســـمي للمنتجـــات 
الخطيـــرة تحذيـــرًا مـــن البرتقـــال المالطـــي التونســـي 
والـــذي تصـــدره تونـــس لـــكل مـــن ليبيـــا وفرنســـا وإيطاليـــا 

ودول الخليـــج.
وأوضـــح الموقـــع الفرنســـي أن البرتقـــال التونســـي الـــذي 
تـــم تصديـــره إلـــى فرنســـا مؤخـــرًا يحتـــوي علـــى مـــادة 
“كلوربيريفـــوس” الممنوعـــة فـــي االتحـــاد األوروبـــي ألنهـــا 

تشـــكل خطـــرًا علـــى صحـــة اإلنســـان.
كمـــا دعـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن المســـتهلك الفرنســـي 
والتخلـــص  مـــن األســـواق  البرتقـــال  بســـحب كميـــات 
المـــواد  نســـبة  الرتفـــاع  لمصدرهـــا؛  إعادتهـــا  أو  منهـــا 

فيهـــا.  الكيميائيـــة 
مـــن جانبـــه أوضـــح رئيـــس االتحـــاد الجهـــوي للفالحـــة 
اآلن  حتـــى  اســـتقبلوا  أنهـــم  ألبـــاي”  “عمـــاد  بنابـــل 
ــا مـــن  45 طنًـّ بـــوزن  حاويتيـــن عائدتيـــن مـــن فرنســـا 

تونـــس.  إلـــى  المالطـــي  البرتقـــال 
مـــادة  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وتصنـــف 
“كلوربيريفـــوس” خطـــرًا علـــى اإلنســـان والبيئـــة، وهـــي 
مـــادة تســـتخدم مـــع مـــواد أخـــرى فـــي مبيـــد للقضـــاء علـــى 

الفواكـــه. تصيـــب  التـــي  واآلفـــات  الحشـــرات 

فرنسا تحذر من برتقال تونسي
 اإلنتاج يتم تصديره لليبيا ودول 

أخرى بسبب احتواءه على رواسب
مبيدات خطرية

الصحـــــــة العاملية تــعلن 
اســـتمرار انخفاض أعداد 
اإلصابـــــــات والوفيـــات 
بوبـــاء كوفيد حول العالم

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة اســتمرار االنخفــاض فــي حــاالت 
اإلصابــة والوفيــات المبلــغ عنهــا بوبــاء )كوفيــد 19( فــي جميــع أنحــاء 

العالــم.

وأوضحــت المنظمــة فــي تقريــر لهــا أنــه “خــالل 28 يوًمــا، امتــدت مــن 
30 ينايــر إلــى 26 فبرايــر، تــم تســجيل حوالــي 4.8 مليــون إصابــة وأكثــر 
مــن 39 ألــف حالــة وفــاة علــى مســتوى العالــم، أي مــا يعــادل انخفاًضــا 

بنســبة ٪76 و٪66 علــى التوالــي مقارنــة باأليــام الـــ28 الســابقة”.

وقــال المنظمــة األمميــة “إن االتجاهــات الحاليــة مــن ناحيــة اإلبــالغ عــن 
العــدد الحقيقــي للعــدوى األولــى أو الثانيــة بفيــروس ســارس ـ كــوف ـ 
2، تظهــر تراجعــاً ملحوًظــا وفًقــا الســتقصاءات االنتشــار، ويرجــع ذلــك 
جزئيًّــا إلــى انخفــاض تحاليــل الكشــف وتأخيــر اإلبــالغ عــن اإلصابــات 

فــي بلــدان عديــدة”.

وبحســب النشــرة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة، فإنــه “حتــى 
الـــ26 مــن فبرايــر، واعتبــارًا مــن بدايــة الوبــاء، كانــت هنــاك أكثــر من 758 
مليــون إصابــة مؤكــدة، وأكثــر مــن 6.8 مليــون حالــة وفــاة”، مبينــًة أنــه 
مقارنــة بتقاريــر األســابيع القليلــة الماضيــة، يبــدو أن هنــاك انخفاًضــا 

ملحوًظــا فــي اإلصابــات بالوبــاء.

مغــــــــادرة  ميـــــــزة  يطلــــــق  واتســــــــاب 
الجميــــــــع تنبيـــــــــه  دون  املجموعـــــــــــات 
أطلــق تطبيــق واتســاب ميــزة مغــادرة مجموعــات الدردشــة بــدون 

ــه الجميــع. تنبي

ويمكــن ألي شــخص تمــت إضافتــه فــي مجموعــة اليرغــب بالبقــاء 
ومغــادرة المجموعــة دون  الجديــدة  الميــزة  فيهــا اســتخدام هــذه 
التعــرض لمالحظــات مزعجــة ومحرجــة، وســيتم إخطــار مســؤول 

المجموعــة فقــط بخروجــه.

وقبــل تقديــم الميــزة، كان واتســاب يرســل إشــعارًا إلــى المجموعــة 
بأكملهــا متــى غــادر شــخص مــا ولكــن مــع اإلصــدار الجديــد لــن 
يتمكنــوا مــن رؤيــة الرســالة، بغــض النظــر عــن المجموعــة التــي 

تختــار المغــادرة منهــا.
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رياضة

أســـفرت قرعـــة الـــدور األول مـــن بطولـــة 
األنديـــة العربيـــة لكـــرة القدم التـــي أُجريَت 
فـــي الرياض، عـــن مواجهة قويـــة لفريقي 
األهلـــي طرابلـــس واالتحـــاد ممثلـــي ليبيـــا 

البطولة. فـــي 

وســـُيواجه االتحـــاد فريـــق الجيـــش الملكي 
المغربـــي، حيث ســـتجري مبـــاراة الذهاب 
فـــي المغـــرب األربعـــاء القـــادم 15 مـــارس 
واإليـــاب فـــي ليبيـــا شـــهر أبريـــل الُمقبـــل، 
وفي حال تجـــاوز العميد للجيش الملكي، 
الوحـــدة  مبـــاراة  مـــن  الفائـــز  ســـُيواجه 
اإلماراتي والبـــرج اللبناني؛ وبعدها التأهل 
إلـــى المجموعة التي تضم شـــباب بلوزداد 
الجزائـــري والرجـــاء المغربي، وفريًقـــا ثالثًا 

لـــم ُيحـــّدد بعد.

أمـــا األهلـــي طرابلس فســـُيواجه في الدور 
ذهابًـــا  المصـــري،  الجيـــش  طالئـــع  األول 

فـــي مصـــر وإيابًـــا فـــي ليبيـــا، وفـــي حـــال 
فإنـــه  المصـــري،  الفريـــق  الزعيـــم  تجـــاوز 
ســـُيواجه الفائـــز مـــن لقـــاء شـــباب الخليل 
الفلســـطيني والســـيب الُعمانـــي، وبعدها 
التأهـــل إلـــى المجموعة التـــي تضم الهالل 
والســـّد  المغربـــي  والـــوداد  الســـعودي 

القطـــري.

وأعلـــن االتحـــاد العربي لكرة القـــدم قائمة 
الفـــرق المشـــاركة فـــي البطولـــة العربيـــة 
لألنديـــة 2023، والتـــي تحمل اســـم “كأس 
إلـــى  نســـبة  لألنديـــة”  ســـلمان  الملـــك 
العاهـــل الســـعودي، الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز، وضّمت القائمـــة 34 ناديًا، من 
بينهـــا أربعـــة أندية ســـعودية، وهي الهالل 

والنصـــر واتحـــاد جدة والشـــباب.

طرابلـــس  األهلـــي  ناديـــا  ليبيـــا  ويمّثـــل 
واالتحـــاد، بينمـــا يمثل مصـــر ناديا الزمالك 

فيمـــا  البطولـــة،  فـــي  الجيـــش  وطالئـــع 
تـــّم اختيـــار نـــادي الوحـــدة مـــن اإلمـــارات 
والكويـــت من الكويت، والســـد وقطر من 
قطر، وتقام منافســـات البطولة بمرحلتي 
أدوار أوليـــة، ومن ثّم نهائيات تســـتضيفها 
الســـعودية، وتبلـــغ جوائزهـــا أكثـــر مـــن 10 

مالييـــن دوالر.

ُيشـــار إلى أّن نـــادي الرجـــاء المغربي، كان 
النـــادي الفائـــز بآخـــر لقـــب مـــن البطولـــة 
فـــي  أُقيمـــت  التـــي  لألنديـــة،  العربيـــة 
علـــى حســـاب  وذلـــك   ،2021 أغســـطس 

نـــادي اتحـــاد جـــّدة الســـعودي.

األهلــــــي طرابلــــــس واالتحـــــاد أمــــام اختبــــــار عـــربي

واصـــل فريـــق االتحـــاد صدارتـــه المجموعـــة 
الثانيـــة مـــن الـــدوري الليبـــي الممتـــاز لكـــرة 
القـــدم بــــ24 نقطـــة، وذلـــك بعـــد فـــوزه علـــى 
فـــي  هـــدف  مقابـــل  بهدفيـــن  الخمـــس 

األســـبوع الثالـــث مـــن مرحلـــة اإليـــاب.

االتحـــاد  ُيالحـــق  الـــذي  أبوســـليم  وضّيـــع 
ــز  ــة تعزيـ ــة، فرصـ ــدارة بــــ21 نقطـ ــي الصـ فـ
ــد أن  ــة بعـ ــالء المجموعـ ــي اعتـ ــه فـ حظوظـ
فـــرّط فـــي الفـــوز أمـــام األولمبـــي صاحـــب 

ــة. ــع بــــ17 نقطـ ــز الرابـ المركـ

وحّقـــق األهلـــي طرابلـــس انتصـــارًا ثمينًـــا 
علـــى االتحـــاد المصراتـــي بهـــدف نظيـــف، 
نحـــو  الضغـــط  األهلـــي  ُيواصـــل  حيـــث 
الـــذي  الثالـــث  المركـــز  وتجـــاوز  الصـــدارة 
نالـــه بــــ20 نقطـــة بفـــارق نقطـــة وحيـــدة عـــن 

أبوســـليم وأربـــع نقـــاط عـــن االتحـــاد.

ويســـتمر صـــراع الهبـــوط فـــي المجموعـــة 
بــــ4  الثانيـــة، بتســـاوي المحلـــة والخمـــس 
نقـــاط لـــكل منهمـــا فـــي ذيـــل المجموعـــة، 
نقـــاط،  بــــ5  المصراتـــي  االتحـــاد  وقبلهمـــا 

ثامنًـــا وتاســـًعا وعاشـــرًا تواليًـــا.

ــويحلي  ــاء السـ ــب جـ ــف الترتيـ ــي منتصـ وفـ
فـــي المركـــز الخامـــس بــــ17 نقطـــة، وخلفـــه 
بفـــارق مريـــح عـــن  بــــ13 نقطـــة،  أســـاريا 
المدينـــة الـــذي يحتـــّل المركـــز الســـابع بــــ8 

ــاط. نقـ

واحتـــّل األهلـــي بنغـــازي صـــدارة المجموعـــة 
األولـــى بــــ23 نقطـــة علـــى الرغـــم مـــن تعادلـــه 
أمـــام درانـــس فـــي األســـبوع الثالـــث مـــن 
إيـــاب الـــدوري، بينمـــا قلّـــص النصـــر فـــارق 
النقـــاط إلـــى نقطتيـــن فقـــط بينـــه وبيـــن 

ــها. ــة نفسـ ــي المجموعـ ــّدر فـ المتصـ

بعـــد أن انتـــزع النصـــر ثـــالث  جـــاء ذلـــك 
نقـــاط ثمينـــة أمـــام ضيفـــه التحـــدي، واحتـــل 
الصقـــور المركـــز الثالـــث فـــي المجموعـــة 
مـــع  تعادلـــه  بعـــد  نقطـــة  بــــ17  الثانيـــة 
األخضـــر العائـــد إلـــى الـــدوري بعـــد تأجيـــل 
األفريقيـــة. المشـــاركة  بســـبب  مبارياتـــه 

واســـتقّر النـــادي البيضـــاوي فـــي المركـــز 
الســـادس بــــ14 نقطـــة، وقبلـــه الهـــالل فـــي 
والصداقـــة  نقطـــة،  بــــ16  الرابـــع  الترتيـــب 

ــة. بــــ16 نقطـ ــا  خامًسـ

فـــي  الســـابع  الترتيـــب  دارنـــس  واحّتـــل 
يليـــه  نقطـــة،  بــــ13  األولـــى  المجموعـــة 
التعـــاون بــــ12 نقطـــة فـــي المركـــز الثامـــن، 
بينمـــا  بــــ11 نقطـــة،  ثـــم التحـــّدي تاســـًعا 
تذّيـــل شـــباب الجبـــل المجموعـــة بنقطـــة 

وحيـــدة.

ُيحافظ  االتحـــاد 
صـــــدارة  علـــى 
فـــــي  املمتــــــاز 
الثالث  األسبــوع 
مـــــن اإليــــــاب
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دين وفتاوى

مطلقـــة لديهـــا أربعـــة أطفـــال، تســـكن باإليجـــار، وليس 
لديهـــا عمـــل، فهل يجـــوز أن أعطيهـــا زكاة أربـــع أو خمس 
ًما، حتى تتمكن من شـــراِء مســـكن خـــاص بها؟ ســـنن مقدَّ

الجواب:

الحمد لله، والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أّما بعد:

فـــإن علمـــاء المالكيـــة يمنعـــون إخـــراج الـــزكاة قبـــل الحـــول بوقـــٍت طويـــٍل بال خـــالٍف، فال 
يجـــوز عندهـــم تقديمها، إاّل إذا كان التقديُم يســـيرًا، مثل الشـــهر والشـــهرين، وهو مذهب 
المدونـــة، قـــال القرافي رحمـــه هللا: “وَِفي اْلكِتَـــاِب: اَل يَْنبَِغي إِْخـــرَاُج زَكَاةِ َعْيٍن واََل َماِشـــيٍَة 
ْزنَاُه،  َقْبـــَل اْلحَـــْوِل إاِلَّ بِيَِســـيرٍ … وَِفي اْلجََواِهرِ: ِفي اْليَِســـيرِ ِخاَلٌف، َواْخُتلَِف ِفي حَـــدِّهِ إَِذا جَوَّ
ا اْلحَْرُث  ـــْهرِ … وََهـــَذا اْلخالف يْختَـــص بِاْلعيِن وَاْلَماِشـــيَِة، َوأَمَّ َفَقـــاَل اْبُن اْلَقاِســـِم: نَْحُو الشَّ
َفـــاَل يَجُـــوُز التَّْقِديـــُم ِفيـــِه” ]الذخيـــرة:3/156[، وال يجـــوز إخراجهـــا قبـــل ذلك؛ ألنهـــا عبادة ال 
تصـــحُّ قبـــل وقتهـــا المحـــّدِد لهـــا، كمن يصلي قبـــل دخول الوقـــت، ولما فيها مـــن احتمال 
أن يفـــوَق المـــاُل المصـــروُف عبـــَر العـــام للفقـــراء ماَل الـــزكاةِ بعـــَد وجوبِها، قـــال القاضي 
عبدالوهـــاب رحمـــه هللا: “ألَنَّ تَْعِجيَل الزَّكَاةِ ُيؤَدِّي إِلَى إِْســـَقاِطَها؛ أِلَنَّ اْلحَـــْوَل يَحُوُل َعلِيِه 
َوَمالُـــُه نَاِقـــٌص َعـــِن النَِّصـــاِب، واَلَ يَْلزَُمـــُه َشـــيْءٌ، وأَِلَنَّ َذلِـــَك ُيؤَدِّي إِلَـــى إِْخرَاِجَهـــا ثَانِيًَة، وَهَو 
إَِذا اْســـتَْغنَى الَمْدُفـــوُع إِلَْيـــِه بَِغْيرَِهـــا َوْقـــَت الحَْوِل، أِلَنَّ ِمـــْن َقْولِِهْم إِنََّها الَ ُتْجـــزِئُ، واَلَ يَْخلُو 
رَبُّ اْلَمـــاِل ِمـــْن أَْن يَْلزََمـــُه إِْخرَاجَُهـــا ثَانِيَـــًة، وَِفي َذلِـــَك إِْضرَارٌ بِـــِه، أَْو الَ يَْلزَُمُه، َفِفيـــِه إِْتاَلُفَها 
َعلَـــى اْلُفَقرَاءِ ” ]اإلشـــراف على نكت مســـائل الخـــالف:1/387[، وأجاز الشـــافعية والحنفية 
تعجيلهـــا ألكثـــر من ســـنة، قـــال الماوردي رحمـــه هللا: “َفـــإِْن ِقيـــَل: َفتَْعِجيـــُل زَكَاةِ َعاَمْيِن 
ِعْنَدكُـــْم اَل يَجُـــوُز؟ ُقْلنَا: ِفيـــِه أِلَْصحَابِنَا وَْجَهاِن: أَحَُدُهَمـــا: وَُهَو اأْلَْظَهُر جَـــَواُز تَْعِجيلَِها أَْعَواًما 
ــِل نَِصاٌب اْســـتِْداَلاًل بَِظاِهرِ اأْلَْخبَـــارِ، َوالثَّانِي: اَل يَجُوُز تَْعِجيـــُل أَْكثََر ِمْن  إَِذا بَِقـــيَ بَْعـــَد اْلُمَعجَـّ
َعـــاٍم وَاِحـــٍد” ]الحاوي: 3/159[، وقال السرخســـي رحمـــه هللا: “َوتَْعِجيُل الـــزَّكَاةِ َعْن اْلَماِل 
اْلكَاِمـــِل اْلَمْوجُـــوِد ِفـــي ِمْلكِـــِه ِمـــْن َســـائَِمٍة أَْو َغْيرَِها جَائِزٌ َعـــْن َســـنٍَة أَْو َســـنَتَْيِن أَْو أَْكثََر ِمْن 
َذلِـــَك” ]المبســـوط: 2/176[، وينبغـــي أن يالحظ أن ما يشـــترى من البيـــوت بأموال الزكاة 
يجب أن يكون في الحد األدنى دون توســـع في المســـاحة أو تحســـين المبنى بالكماليات 
التـــي تصـــرف عليهـــا األموال الكثيـــرة، وبحيـــث ال يكون المســـكن في المناطـــق المرتفعة 

األســـعار، وهللا أعلم.

قـــــــــدور ميـــــــــــاد  أحمــــــــد 
الّشــــريف ســـــــــالم  حســـــن 

 

الصـــادق بن عبد الرحمـــن الغرياين
مفـــــيت عـــــام ليبي�ا

الجواب:

الحمـــد للـــه، والّصـــالة والّســـالم 
آلـــه  وعلـــى  رســـول هللا،  علـــى 
وصحبـــه ومـــن وااله. أّمـــا بعـــد:

فـــإّن الحَقـــَن التـــي ُتعَطـــى في 
العضلـــِة، ســـواء كانـــْت لقاحًا أو 
غيـــرَه، ال تعتبُر ِمـــن المفطرات؛ 
ألنهـــا ليســـت أكاًل وال شـــربًا وال 
مغذيـــًة، كمـــا جـــاء فـــي النقطِة 
المجمـــع  قـــرارِ  مـــن  الثامنـــِة 
المنعقـــِد  اإلســـالميّ  الفقهـــي 
صفـــر   23-28 فـــي:  بجـــدة، 
1418هــــ، الموافـــق: 28 حزيـــران 
)يوليـــو(  تمـــوز   3  – )يونيـــو( 

1997م.

وعليـــه؛ فإنـــه ال حـــرَج فـــي أخـــِذ 
ِمـــن  يعتبـــُر  واَل  نهـــارًا،  اللقـــاِح 
برفـــِع  هللُا  ــَل  عجَـّ المفطـــراِت، 
المســـلميَن،  وعـــِن  عنّـــا  الوبـــاءِ 

أعلـــم. وهللا 

اإلفتـــاء: بـــدار  الفتـــوى  جلنـــة 
قــــــــدور ميـــاد  بـــن  أحمـــــــــد 
عبـــد الدائم بن ســـليم الشـــوماين
الصادق بن عبـــد الرحمن الغرياين

مفـــــيت عـــــام ليبي�ا

فتاوَى

مـــا حكم أخـــِذ اللقاحِ 
ضدَّ فـــريوس كورونا 
رمضـــان؟ نهـــار  يف 

جلنـــــة الفتـــــوى 
بـــدار اإلفتــــــــاء:

المصدر: 
دار اإلفتــــــــــــاء الليبيــــة
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مقال

األيـــــام الحاسمـــــــة 
لخطة املبعـــــوث األممي

التحـــرك الدولي فـــي الملف الليبـــي، والتلويح بتفعيل 
خيـــارات بديلـــة، إذا اســـتمر تلكـــؤ ومماطلـــة األطـــراف 
الليبيـــة، شـــكل تحديـــا دفـــع هـــذه األطـــراف وحلفائهـــا 
اإلقليمييـــن إلـــى االســـتجابة الجدية، ومحاولة اســـتباق 
تحـــول ملـــف االنتخابـــات إلـــى مجلـــس جديد تشـــرف 
تكـــون هـــذه  وربمـــا  األمميـــة،  البعثـــة  وتقـــوده  عليـــه 
االســـتجابة هـــي هـــدف عرضـــي لهـــذا الحـــراك الدولـــي 
تكـــون  ثـــم  ومـــن  وبريطانيـــا،  أمريـــكا  تقـــوده  الـــذي 
بدائـــل المبعـــوث األممـــي بإعالنـــه عن تشـــكيل اللجنة 
التوجيهيـــة العليـــا لالنتخابات، مجرد وســـيلة للضغط، 
فقـــد ال تجـــد طريقهـــا للتنفيـــذ، إذا توصلـــت األطـــراف 
المتنازعـــة فـــي مجلســـي النـــواب والدولة، إلـــى توافق 
حقيقـــي يقـــود إلـــى انتخابـــات حـــرة ونزيهة وشـــفافة، 
ولكـــن هـــذا يبدو بعيـــد المنال حتـــى اآلن، فـــال إرادة أو 
رغبـــة حقيقية فـــي التنحي لدى ســـلطات األمر الواقع، 
وال نيـــة إلعـــادة األمانـــة للشـــعب لينتخـــب قـــادة جـــدد 

إلدارة البـــالد. 

التعديـــل الثالث عشـــر هـــو ما تحقق حتـــى اآلن، ولكنه 
ال يلبـــى المطلـــوب ومايـــزال بحاجـــة إلى توافق أوســـع 
وقوانيـــن واضحـــة لالنتخابـــات، وجـــدول زمنـــي، وهـــي 
خطـــوات ليســـت ســـهلة ولـــن تكـــون فـــي المتنـــاول، 
علـــى األقل خـــالل موعـــد ال يتجـــاوز نهاية شـــهر أبريل 
المقبـــل، ومـــع ذلك رحـــب المبعوث الخاص والســـفير 
بالتعديـــل  نورالنـــد  ريتشـــارد  ليبيـــا  فـــي  األمريكـــي 
مشـــيرا إلـــى إمكانيـــة البنـــاء عليـــه عبـــر اللجنـــة المزمع 
تشـــكيلها، وفـــي نفـــس الوقت يدعـــو األطـــراف الليبية 
إلـــى التعاطي مـــع اللجنة بإيجابية، وهـــذا يدل على أن 

الخيـــار االممـــي مايـــزال هـــو االقـــرب للتنفيذ.

 تشـــكيل لجنـــة تجمـــع أعضـــاء مـــن المجلســـين بواقع 
ســـتة مـــن كل مجلـــس، هـــي الخطـــوة التاليـــة، ولـــم 
تتحقـــق حتـــى اآلن فـــي مجلـــس الدولة لعـــدم اكتمال 
ومـــع ذلـــك مـــن غيـــر المتوقـــع استســـالم  النصـــاب، 
رئيـــس المجلـــس، إذ قد يلجـــأ إلى اختيار ســـت أعضاء 

عبـــر جمـــع تزكيـــات من بقيـــة األعضـــاء، واحالتهـــم إلى 
مجلـــس النـــواب، ال يواجـــه رئيس مجلـــس النواب مثل 
هـــذه الصعوبة في تســـمية فريقه، غيـــر أن عدم قبول 
بهـــذه الخطـــوات، والمخالفـــات التـــي  أطـــراف فاعلـــة 
وقعـــت فـــي جلســـة مجلـــس الدولـــة العتمـــاد التعديل 
الثالـــث عشـــر، فضـــال عـــن الطعـــون المطروحـــة علـــى 
إجـــراءات  ســـالمة  فـــي  الدســـتورية  الدائـــرة  منضـــدة 
إلـــى التمســـك  التعديـــل، ســـيدفع األطـــراف الدوليـــة 

بخطـــة المبعـــوث األممـــي.

 حجـــم االصـــرار الدولـــي علـــى اعتمـــاد خطـــة المبعـــوث 
األممـــي، وتنفيـــذ االنتخابـــات فـــي نهايـــة هـــذا العـــام، 
يمكـــن الوقـــوف عليـــه فـــي التصريحـــات المتشـــنجة 
لبعـــض أعضـــاء مجلـــس النـــواب، التـــي وصلـــت إلـــى 
التهديـــد بمقاطعـــة البعثـــة األمميـــة وعـــدم التعامـــل 
معهـــا، وتصريـــح رئيس مجلس النواب أثناء اســـتقبال 
الســـفير اليابانـــي، بإالعـــالن عـــن االســـتعداد لتعديـــل 
معهـــودة  غيـــر  المرونـــة  فهـــذه  االنتخابيـــة،  القوانيـــن 
ســـابقا، وتجـــاوب رئيس مجلـــس الدولة مـــع التعديل 
الثالـــث عشـــر، واإلصرار علـــى تمريره، رغـــم أن مجلس 
النـــواب أصـــدره ونشـــره فـــي جريدتـــه الرســـمية، ولـــم 
ينتظـــر موافقـــة مجلـــس الدولـــة. كل هـــذا التســـارع 
وردود الفعـــل يعكـــس الضغـــوط الهائلـــة مـــن أمريـــكا 
تنفيـــذ  أجـــل  مـــن  الليبيـــة  األطـــراف  علـــى  وحلفائهـــا 
االنتخابـــات، فهـــي الســـبيل إلنهـــاء االنقســـام وتجديـــد 
بـــكل  تتمتـــع  منتخبـــة  ســـلطة  وتشـــكيل  الشـــرعية، 
الصالحيـــات، وبالتالـــي تضييـــق الخنـــاق علـــى الوجـــود 
الروســـي فـــي ليبيـــا، غيـــر أن كل هذه الجهـــود معرضة 
واإلقليميـــة  بعـــض األطـــراف الدوليـــة  لالحبـــاط، مـــن 
الفاعلـــة مثـــل روســـيا ومصر، وهـــذا يكبـــح اإلفراط في 
التفـــاؤل حـــول إمكانيـــة إجـــراء االنتخابـــات خـــالل هـــذا 
العـــام، فاألزمـــة ماتـــزال مفتوحة علـــى كل االحتماالت، 
واأليـــام القليلـــة القادمة ســـتكون حاســـمة فـــي تحديد 

مصيـــر خطـــة باتيلـــي.
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