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للدولـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  التقـــى 
خالـــد المشـــريالرئيس التركـــي رجب طيب 
يـــوم  أردوغـــان، بالعاصمـــة التركيـــة أنقـــرة 

.2022 أغســـطس   17 األربعـــاء 

وبحـــث الجانبان العالقات الثنائية والقضايا 
البلديـــن،  بيـــن  المشـــترك  االهتمـــام  ذات 
وآخـــر مســـتجدات األوضـــاع السياســـية في 

. ليبيا

وجـــّدد الرئيـــس التركي خـــالل اللقـــاء تأكيد 
دعـــم بالده الكامل لوحدة ليبيا واســـتقرارها 
والوصول النتخابات على أســـاس دستوري 
وقوانين توافقية، بحســـب ما نقل المكتب 

اإلعالمي بالمجلـــس األعلى للدولة.

وخـــالل زيارتـــه إلـــى أنقرة، التقى المشـــري 
“خلوصـــي  التركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  أيضـــا 
آكار” وبحـــث معـــه ســـبل المحافظـــة على 
المبذولـــة  والجهـــود  ليبيـــا  فـــي  االســـتقرار 
الليبيـــة،  العســـكرية  المؤسســـة  لتوحيـــد 

بحضور عضـــوي المجلس “حمـــاد بريكاو” 
و “نـــور الديـــن ســـلطان” والقائـــم بأعمـــال 
“عبـــدهللا  تركيـــا  فـــي  الليبيـــة  الســـفارة 

شـــعبان”.

كمـــا تنـــاول اللقـــاء أوجـــه دعـــم تركيـــا لبنـــاء 
بالتدريـــب  وذلـــك  موحـــد؛  ليبـــي  جيـــش 
وتقديـــم االستشـــارات متى مـــا طلب منها، 

بحســـب إعـــالم مجلـــس الدولـــة.

وفـــي لقـــاء آخـــر، بحـــث المشـــري مـــع وزير 
الخارجيـــة التركـــي مولـــود تشـــاووش أوغلو 
آخـــر التطـــورات فـــي ليبيـــا وفـــي مقدمتهـــا 

العمليـــة االنتخابيـــة.

وقـــال تشـــاووش أوغلو إن بالده ســـتواصل 
تقديـــم دعمهـــا القـــوي لألشـــقاء فـــي ليبيا، 
التعـــاون  وســـتطور  فعلـــت ســـابقاً،  كمـــا 

بينهمـــا فـــي كافـــة المجاالت.

مصريـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وكانـــت 

تحدثـــت عـــن تحـــركات يجريهـــا المشـــري 
فـــي القاهرة عبر محادثات غيـــر معلنة بينه 
وبيـــن رئيس مجلس النـــواب عقيلة صالح.

ووفقـــاً لدبلوماســـي مصـــري مقـــرّب مـــن 
اللجنـــة الوطنيـــة المعنيـــة بالملـــف الليبي، 
العامـــة  رئيـــس جهـــاز االســـتخبارات  فـــإن 
عبـــاس كامـــل عقـــد لقاًء مـــع صالـــح، ومن 
بشـــكل  المشـــري  يلتقـــي  أن  المقـــّرر 

. منفصـــل

وأكـــد المصـــدر أن القاهـــرة تلقت إشـــارات 
إيجابيـــة مـــن الطرفيـــن قبل تقديـــم الدعوة 
إليهمـــا للقـــدوم للقاهـــرة بشـــأن التجـــاوب 
األزمـــة  الراميـــة لحلحلـــة  المقترحـــات  مـــع 
السياســـية، منعـــاً ألي تصعيـــد عســـكري 
علـــى  المتنازعـــة  األطـــراف  بيـــن  جديـــد 
الســـلطة التنفيذية، في إشـــارة إلى حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة والحكومـــة الموازيـــة التي 

يترأســـها فتحـــي باشـــاغا.

جـــدد رئيـــس الحكومـــة الموازية “فتحي باشـــاغا” خـــالل لقائه 
بعـــدد مـــن حكماء وأعيـــان المنطقـــة الغربيـــة تهديداته بدخول 

العاصمـــة طرابلس بالقوة. 

العاصمـــة  ســـكان  وخصوًصـــا  الليبييـــن  “إن  باشـــاغا  قـــال  و 

سياسة

باشاغا يهدد مجددًا 
باقتحام العاصمة

يطالبونـــه بدخـــول العاصمـــة إلنقاذها مؤكداً أنه لـــن يتخلى عن 
شـــرعيته التـــي منحها لـــه مجلس النـــواب”. 

و قـــال باشـــاغا ‘أخرنـــا دخولنـــا للعاصمـــة حقناً للدمـــاء لكن في 
ذات الوقـــت علينـــا أن نـــوازن و نـــرى مصلحـــة 7مليـــون ليبـــي” 
مشـــيرًا إلـــى أن من يعارض دخـــول العاصمة اليتجـــاوزون 200 

نفر أو أقل. 

و وصـــف باشـــاغا المشـــهد الليبي بأنه ســـفينة تعـــوم في البحر 
مهـــددة بالغـــرق و ربانهـــا وازن الوضـــع وقـــرر أن يلقـــي ببعض 

األشـــخاص والبضائـــع فـــي البحر مـــن أجل إنقـــاذ اآلخرين.

و حـــذر باشـــاغا المعارضيـــن لدخـــول حكومتـــه العاصمـــة بأنهم 
ســـيقتلون كمجرمين وســـيجلبون العـــار ألهاليهم ولـــن يموتوا 

كشـــهداء ألنهـــم عارضـــوا مصلحة الشـــعب الليبي.

ومنـــذ تكليـــف مجلـــس النـــواب فتحـــي باشـــاغا باســـتالم مهام 
الحكومـــة يســـعى األخير للســـيطرة على العاصمة وبـــدأ مهامه 
منهـــا ليفشـــل عقب محاولتين مـــن دخولها ليعلن عـــن اختياره 

مدينـــة ســـرت مكاناً النطالق أعمـــال حكومته 

املشري يلتقي
أردوغان وآكــار

يف أنقـــــــــرة 
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قـــال منـــدوب ليبيـــا لـــدى األمـــم المتحـــدة “الطاهـــر الســـني” إن 
هنـــاك صعوبـــة في تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا؛ بســـبب وجود 
مشـــاكل تحـــول دون الوصـــول إلـــى توافـــق داخل مجلـــس األمن.

وأضـــاف الســـني فـــي كلمتـــه خالل جلســـة مجلس األمـــن يوم 15 
أغســـطس 2022،  أن ليبيـــا اعترضـــت علـــى ترشـــيح الســـنغالي 
“عبـــدهللا بيتالـــي” لمنصـــب المبعـــوث األممـــي ليس لشـــخصه؛  
ألنهـــا ليبيـــا وبعـــد 9 مبعوثيـــن تســـتحق شـــخصية أفضـــل وأكثـــر 

تأهيـــالً، وفـــق تعبيره.

الليبييـــن  مـــع  والجـــدي  العميـــق  التفـــاوض  إلـــى  الســـني  ودعـــا 
بخصـــوص المبعـــوث األممـــي الجديـــد؛ لضمـــان أن يكـــون العمل 

مـــع الوســـيط األممـــي ناجحـــاً.

كمـــا شـــّدد على أن ليبيـــا تحتاج إلى توافق دولـــي؛ لكي يتم تنفيذ 
الحـــل المتفق عليـــه من الوصول لالنتخابات البرلمانية والرئاســـية 
وإنهـــاء الجـــدال حول الشـــرعية، مؤكداً أن التدخـــالت الخارجية في 
الشـــأن الليبـــي منـــذ ســـنة 2011 وتراكمهـــا صعبـــت إنشـــاء عملية 

ليبية. بقيادة 

اتهـــم رئيس لجنة العـــدل بمجلس النـــواب “عبدالهادي الصغير” 
رئيـــس المحكمـــة العليـــا “محمـــد الحافـــي” بمحاولـــة بقائـــه في 
منصبـــه رئيًســـا للمحكمـــة العليـــا رغـــم وصولـــه إلى ســـن التقاعد 
)45( مستشـــارًا  بتعييـــن  رفضـــه قـــرار مجلـــس النـــواب  عقـــب 

العليا.  بالمحكمـــة 

و قـــال “الصغيـــر” في تصريحات صحافية “إن الحافي كان يجب 
عليـــه تطبيـــق القانـــون و التقاعـــد من منصبـــه ، ُمبديًا اســـتغرابه 

مـــن اتهـــام رئيس المحكمـــة العليا لقضاة آخرين بالفســـاد”.

واعتبـــر “الصغير” اتهام “الحافـــي” لبعض المعينين من مجلس 
النواب بالفســـاد مخالًفا للقانون ومســـيئًا للقضاء الليبي، مشـــيراً 
إلـــى أنـــه فـــي حالة وجود شـــبهة فســـاد علـــى أحـــد المعينين كان 
عليـــه أن يحيـــل صاحبها إلـــى التفتيـــش القضائي لُيحّقـــق معه و 

ُيحاكم.

و أشـــار عضـــو مجلـــس النـــواب إلـــى أن هنـــاك رســـالة وصلـــت 
للمجلـــس مـــن الحافي في شـــهر مايو 2021 ، يطلـــب منهم فيها 
تعييـــن )39( عضـــو محكمـــة جـــدًدا ؛ لوجـــود متقاعديـــن ومرضى 

وغيرهـــم، وقـــد تـــم االســـتناد إلى رســـالته فـــي قرارهم.

وتابع أن هناك رســـالة أخرى من رئيـــس المجلس األعلى للقضاء 
موجهـــة للبرلمـــان بضـــرورة إضافة )4( أشـــخاص إلـــى القائمة، ما 
يؤكـــد أن إجـــراء جلســـة مجلس النـــواب األخيـــرة صحيحـــة قانونيًّا 

وقضائيًّـــا، وفق قوله.

وكان رئيـــس المحكمـــة العليـــا “محمـــد الحافـــي” قد اســـتنكر ما 
جـــاء عن رئاســـة مجلـــس النواب في جلســـته األخيرة يـــوم اإلثنين 
بالمحكمـــة  )45( مستشـــاراً  2022، مـــن تعييـــن  15 أغســـطس 
العليـــا، بينهـــم متقاعـــدون ومـــن عليه شـــبهات فســـاد وآخرون ال 
تتوافـــر لديهـــم الكفـــاءة، مؤكـــًدا أن المحكمة لن تعتـــّد بهذا القرار 

القانون. لمخالفتـــه 

أكـــد المبعـــوث الخـــاص لوزيـــر الخارجيـــة اإليطالـــي إلـــى ليبيا 
“نيكـــوال أورالندو” ضرورة التســـوية، ورفـــض األعمال األحادية 

المزعزعة لالســـتقرار فـــي ليبيا.

جـــاء ذلـــك خالل اتصـــال هاتفي جمـــع “أورالندو” مع مســـاعد 
وزير الخارجية القطري للشـــؤون اإلقليمية “محمد الخليفي” 

يوم الخميس 18 أغســـطس 2022.

و اتفـــق الجانبـــان علـــى “الحاجـــة الملحة للتغلب علـــى المأزق 
واالنقســـامات الحاليـــة فـــي ليبيـــا؛ لتجنـــب عـــدم االســـتقرار 
والحفـــاظ علـــى الوحدة والســـيادة” وفـــق ما نشـــره “أورالندو” 

علـــى حســـابه فـــي “تويتر”.

و أشـــار “أورالنـــدو” إلـــى اتفاقه مـــع المســـؤول القطري على 

السني: ليبيا تستحق 
مبعوثا أمميا أفضل 

وأكثر تأهيال 

سياسة

أن “جميـــع أصحـــاب المصلحـــة الليبييـــن الرئيســـيين يجـــب أن 
يضعـــوا مصلحـــة ليبيـــا أوالً، وأن يحلـــوا األزمة التي طـــال أمدها 

لتحريـــك البـــالد نحـــو االنتخابات”.

كمـــا دعا من وصفهم بالشـــركاء الدوليين الرئيســـيين إلى “دعم 
وســـاطة األمـــم المتحدة القويـــة لحل المأزق التنفيـــذي، وتمهيد 
الطريـــق لالنتخابـــات الوطنية فـــي أقرب وقت ممكـــن، وضمان 

االســـتخدام العادل والشـــفاف للموارد الوطنية”.

ُيذكـــر أن المبعـــوث اإليطالـــي أكد خـــالل لقائه مع منـــدوب ليبيا 
لـــدى األمـــم المتحـــدة “الطاهر الســـني” علـــى الضـــرورة الملحة 
لتعييـــن مبعوث أممي جديد لتســـريع المســـار نحـــو االنتخابات 

باعتبارهـــا الحـــل الوحيد للمـــأزق الحالي.

املبعوث اإليطالي:
نــرفــض زعزعـــة
االستقرار يف ليبيا

رئيـــس لجنـــة العـــدل
بمجلس النواب ُيهاجم
رئيــس املحكمــة العليـــا
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قالـــت منظمـــة األغذية والزراعـــة )الفاو( “إن اإلنتـــاج الزراعي في 
ليبيـــا مقيـــد و إن حوالـــي %12 مـــن المســـاحة اإلجماليـــة البالغـــة 
15.4 مليـــون هكتـــار صالحـــة للزراعـــة وأن هنـــاك 470 ألف هكتار 
مـــن األراضـــي الصالحة للري، إال أن حوالـــي 240 ألف هكتار فقط 

تـــروى حاليًّا بســـبب المخاوف من اســـتنفاد الميـــاه الجوفية”.

و قالـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا “إن البنـــك الدولـــي قـــّدر نمـــو 
االقتصـــاد الليبـــي بأكثـــر مـــن %30 فـــي 2021 ، بعـــد تســـجيل 
العالميـــة  النفـــط  أســـعار  بتعزيـــز  مدفوًعـــا   ، انكمـــاش ســـابقاً 

السياســـي”. واالســـتقرار 

و أشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه رغـــم ارتفـــاع أســـعار الخـــام دوليًّـــا التي 
تعـــود بالنفـــع على االقتصاد الليبـــي، إال أن االضطرابات في إنتاج 
النفـــط والتوتـــرات األمنية تجعـــل توقعات النمـــو االقتصادي في 

2022 غيـــر موثوقة.

و أضـــاف التقرير بـــأن بين 2016 و2020، حصلـــت ليبيا على أكثر 

مـــن %30 مـــن واردات القمـــح مـــن أوكرانيـــا و%20 مـــن روســـيا، 
و مـــا يقـــرب مـــن %65 مـــن واردات الـــذرة البالغـــة 650 ألـــف طن 
و%50 مـــن إجمالـــي واردات الشـــعير البالغـــة مليـــون طـــن جاءت 
مـــن أوكرانيـــا، ما يجعل البالد عرضة النقطاع الشـــحنات بســـبب 
الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة، مشـــيرََا إلى أن ليبيا تعتمد بشـــكل 
كبيـــر علـــى الـــواردات التـــي تصـــل إلـــى %90 لتغطيـــة متطلبـــات 
اســـتهالك الحبـــوب و معظمها من القمح لالســـتهالك البشـــري 

و الشـــعير كعلف.

واســـتطردت “وفًقـــا الســـتعراض االحتياجات اإلنســـانية في ليبيا 
لعـــام 2022، يقـــدر أن حوالـــي 0.8 مليـــون شـــخص )%10 مـــن 
الســـكان( بحاجـــة إلـــى مســـاعدات إنســـانية، بانخفـــاض عن 1.3 
مليـــون فـــي العـــام الســـابق، ويشـــمل ذلـــك 500 ألـــف شـــخص 
يحتاجـــون إلـــى مســـاعدات غذائيـــة، أي أقـــل بمقـــدار الثلـــث عما 

كان عليـــه فـــي 2021”.

اقتصاد

الفاو: اإلنتاج الزراعي 
يف ليبيا مقيد

اعتبـــر رئيس مجلس إدارة مجموعة كرانفيـــل التركية “مرتضى كرانفيل”، 
ليبيـــا أفضـــل نقطـــة انطـــالق لتركيـــا ألخـــذ زمـــام المبـــادرة فـــي الخطـــط 
والمشـــاريع الخاصـــة بالقـــارة اإلفريقيـــة التي باتـــت مركز جذب للمنافســـة 

العالمية.

وأوضـــح كرانفيـــل فـــي بيـــان لـــه نشـــرته وكالـــة األناضـــول التركيـــة، أنه من 
الممكـــن لتركيـــا أن تعزز عالقاتها مع ليبيا أكثر من خـــالل توقيع اتفاقيات 

جديـــدة فـــي مجاالت السياســـة واالقتصـــاد والتعليم والحيـــاة االجتماعية.

وأضـــاف أن المواقـــف الصحيحة التي ســـيتم اتخاذها في القـــارة اإلفريقية، 
تلعـــب دوراً حيويـــاً في مســـتقبل ليبيا وتركيا.

وشـــّدد كرانفيـــل الـــذي يتولـــى رئاســـة فـــرع جمعيـــة الصناعييـــن ورجـــال 
األعمـــال المســـتقلين التركيـــة في ليبيـــا “موصياد”، على أن العالم بأســـره 
تقريبـــاً ســـيتجه نحو القـــارة اإلفريقية خـــالل المائة عام القادمـــة، وأنه على 
تركيـــا أن تطور إصالحـــات التجارة الخارجية بطريقة تتناســـب مع إفريقيا.

وأكـــد أن ليبيـــا تتميـــز بموقعهـــا الجغرافـــي االســـتراتيجي وتمتلـــك ثروات 
قّيمة، الفتاً إلى أن اســـتقرارها يســـتحوذ على أهمية بالغة بالنســـبة لتركيا 

والعالم اإلســـالمي والقـــارة اإلفريقية.

ووصـــل حجـــم التبـــادل التجـــاري القائم بيـــن تركيـــا ودول القـــارة اإلفريقية 
إلـــى 28 مليـــار دوالر، وفـــق كرانفيـــل الذي أشـــار إلى أنه مـــن الممكن رفع 
هـــذا الرقـــم إلى مســـتويات أعلـــى عبر إبـــرام اتفاقيـــات تجاريـــة جديدة مع 

. ليبيا

مجموعــة كرانفيــل الرتكية:
ليبيــا أفضــل نقطــة انطالق

للمشاريع يف إفريقيا
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أعلنـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط ارتفـــاع إنتاجهـــا مـــن النفط 
الخـــام إلـــى مليـــون و211 ألـــف برميـــل يوميًّـــا، خـــالل األســـبوع 

الفائت.

يأتـــي ذلـــك عقـــب تصريحـــات لرئيس مجلـــس إدارة المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط “فرحـــات بـــن قـــدارة” خـــالل اجتمـــاع متابعـــة 
تنفيذ الميزانية االســـتثنائية للمؤسســـة الوطنيـــة للنفط بحضور 
رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، أعلـــن فيهـــا عـــن وجـــود خطة 
عمـــل علـــى المدى المتوســـط تمتد من 3 إلى 5 ســـنوات، تقدم 
فيهـــا كل الشـــركات مشـــروعاتها بهـــدف زيـــادة معـــدالت اإلنتاج 

إلـــى 2 مليـــون برميـــل يوميًّا بالقـــدرات المتاحـــة حتى اآلن.

 وكان “فرحـــات بـــن قـــدارة” قـــد أكد فـــي وقت ســـابق أن زيادة 
مســـتويات اإلنتـــاج هـــو هـــدف مجلـــس إدارة المؤسســـة منـــذ 

اســـتالم مهـــام عملها.

مؤسســة النفط تعلـــن 
تواصل ارتفــاع انتاجها 

اقتصاد

الحديــــد والصلـــب تستأنـــف
 العمــل بمصنــع درفلة القضبان

األحد السبتالجمعة الخميس األربعاءالثالثاء االثنين اليــــــوم

08/2208/2308/2408/2508/2608/2708/28التاريخ

05:0505:0605:0705:0805:0901:5005:11الفــجـر

13:1413:1313:1313:1313:1221:3113:12الظــهـر

16:4916:4816:4816:4716:4764:6116:45العـصـر

19:4919:4719:4619:4519:4434:9119:41المغرب

21:1421:1221:1121:0921:0821:0721:05العشــاء

مواقيت الصالة في طرابلس هذا األسبوع

أعلنـــت المؤسســـة الوطنية للنفط ارتفـــاع إنتاجها من النفط الخام 
إلـــى مليون و211 ألف برميل يوميًّا، خالل األســـبوع الفائت.

يأتـــي ذلـــك عقـــب تصريحـــات لرئيـــس مجلـــس إدارة المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط “فرحات بن قـــدارة” خالل اجتمـــاع متابعة تنفيذ 
الميزانيـــة االســـتثنائية للمؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط بحضور رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، أعلـــن فيها عـــن وجود خطـــة عمل على 
المـــدى المتوســـط تمتـــد مـــن 3 إلـــى 5 ســـنوات، تقـــدم فيهـــا كل 
الشـــركات مشـــروعاتها بهدف زيادة معدالت اإلنتـــاج إلى 2 مليون 

برميـــل يوميًّـــا بالقـــدرات المتاحـــة حتى اآلن.

 وكان “فرحـــات بـــن قـــدارة” قـــد أكـــد فـــي وقـــت ســـابق أن زيادة 
مســـتويات اإلنتاج هو هدف مجلس إدارة المؤسســـة منذ اســـتالم 

مهـــام عملها.

قـــال مديـــر إدارة اإلعـــالم والتوعيـــة فـــي وزارة الزراعـــة فـــي 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة الليبيـــة كامل بن عيســـى، إن ليبيا 
تســـعى إلـــى إعـــادة المشـــاريع الخاصـــة بالحبوب المحســـنة 
لتعزيـــز أمنهـــا الغذائـــي، وذلـــك بعـــد األزمـــة الغذائيـــة التـــي 

لحقـــت بالعالـــم بســـبب الحـــرب الروســـية علـــى أوكرانيـــا.

وأوضـــح كامـــل في تصريحـــات لـ”العربي الجديـــد”، أن عودة 
البـــذور المحســـنة للمشـــاريع الزراعية ومن ضمنها مشـــروع 
“تســـاواة “ الزراعـــي، يســـاهم في تأمين مخـــزون غذائي من 
الحبوب للبالد، حيث إن المشـــاريع الزراعية التابعة للحكومة 
بعضهـــا متعثر واآلخـــر متوقف عن العمل بســـبب عدم توفر 
الموارد المالية لعدم وجود موازنة خالل الســـنوات الســـابقة.

وتعتمـــد ليبيـــا بشـــكل كبيـــر على الـــواردات تصل إلـــى 90%، 
لتغطيـــة متطلبات اســـتهالك الحبوب، معظمهـــا من القمح 
لالســـتهالك البشـــري والشـــعير كعلف، والتغيرات في إنتاج 
الحبـــوب المحلـــي لهـــا تأثيـــر محـــدود علـــى حجـــم متطلبـــات 

االستيراد.

بن عيسى: وزارة الزراعة تسعى إلعادة
املشــاريع الخاصــة بالحبــوب املحســنة
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محليات

قـــّررت الجمعية العموميـــة للمحكمة العليـــا و باإلجماع الخميس، 
إعـــادة تفعيـــل الدائـــرة الدســـتورية للنظـــر فـــي الطعـــون والفصل 

فيهـــا، وذلـــك بعـــد تعطيلها منذ ســـنة 2016م.

و نـــص القـــرار الـــذي ألقـــاه رئيـــس المحكمـــة العليـــا المستشـــار 
“محمـــد الحافـــي”، علـــى أن المحكمـــة “تعاهـــد الليبييـــن أنهـــا لن 
تنحـــاز إلـــى أي طـــرف مـــن األطـــراف وســـتعلي شـــأن الوطـــن و 

المبـــادئ و القواعـــد الدســـتورية المقـــررة”.

ُيذكـــر أن الدائـــرة الدســـتورية هـــي الجهـــة المختصـــة بالفصـــل في 
القضايـــا و الطعـــون ذات الجانـــب الدســـتوري و القانونـــي.

و  القوانيـــن  الخالفـــات حـــول  فـــي  بالفصـــل  أنهـــا تختـــص  كمـــا 
التشـــريعات و القـــرارات التـــي تصـــدر عـــن الســـلطتين التنفيذيـــة 
و التشـــريعية، والفصـــل فـــي الطعـــون فـــي اإلعـــالن الدســـتوري، 

حســـب قانـــون إنشـــائها

بـــارك المجلس األعلـــى لحكماء وأعيان ليبيا قـــرار المحكمة العليا 
بفتح وتفعيل الدائرة الدســـتورية.

وأشـــاد المجلـــس بالقرار في بيان، معتبراً إياه اســـتجابة لمطالب 
الشـــعب ويبعـــد شـــبح الحـــرب بالتوجـــه مباشـــرة إلـــى المحكمـــة 
الدســـتورية لحـــل الخالفـــات السياســـية، وقبـــول مـــا يصـــدر عنها 
مـــن قـــرارات لحقن الدمـــاء المعصومـــة والمحافظة علـــى اللحمة 

الوطنيـــة ووحـــدة البالد.

واعتبـــر المجلـــس أن هذه الخطـــوة جاءت في هـــذه الفترة الحرجة 
مـــن تاريخ بالدنـــا، والتنافس المحموم على الســـلطة بالتحشـــيد 
العســـكري واإلعالمـــي في غيـــاب التوافـــق على قاعدة دســـتورية 

وقانـــون انتخـــاب يضمن فيـــه الجميع حقوقـــه وواجباته.

وأكـــد المجلـــس علـــى أن المصالحـــة الوطنيـــة خيـــار ال بديـــل عنه 
بقانـــون العدالـــة االنتقاليـــة وجبـــر الضرر.

املحكـــــة العليــــــا 
ــل  ــد تفعيـــ تعيــــ
الدائــرة الدســتورية

وفــاة 5 أطفــال مــن عائلــة واحدة 
نتيجة تســممهم بمبيد حشري

سبها الطبي يعلن وفاة طفل 
وإصابة اثنني آخرين جراء 

انفجار قذيفة

الحشـــان  بمنطقـــة  واحـــدة  عائلـــة  مـــن  أطفـــال   5 توفـــي 
بالعاصمـــة طرابلـــس؛ نتيجة التســـمم بمبيد حشـــري، يحوي 

علـــى مركـــب “فوســـفيد األلمونيـــوم” فـــي منزلهـــم..

وبحســـب جهاز اإلســـعاف والطوارئ فإنه ســـيوارى جثمان 4 
مـــن األطفال الثراء مســـاء الجمعة.

وأوضح الجهاز أن الطفل الخامس ســـيدفن الســـبت، لوفاته 
فـــي وقت متأخر وعدم اســـتيفاء اإلجـــراءات القانونية للدفن.

ويعـــود األطفـــال الخمســـة لعائلـــة غومـــة، فيما اليـــزال ثالثة 
آخريـــن من العائلة نفســـها في العناية مع اســـتقرار حالتهم، 

وفق مصـــادر إعالمية.

أعلـــن مركـــز ســـبها الطبـــي الجمعة عـــن وفاة طفـــل وإصابة 
اثنيـــن آخريـــن جـــراء انفجار قذيفـــة عليهم.

وقـــال المركـــز عبر صفحته بموقع “فيســـبوك” ، “إن قســـم 
الحـــوادث اســـتقبل األطفـــال الثالثـــة، وهم من عائلـــة واحدة، 

وبهـــم جـــروح خطيرة جـــراء االنفجار”.

وأشـــار المركـــز إلـــى أن الطفـــل المتوفـــى فـــارق الحيـــاة لدى 
وصولـــه المركـــز جـــراء إصابتـــه البالغة.

من جهتها ذكرت المتحدثة باســـم المركز “حليمة الماهري” 
فـــي تصريـــح صحفـــي “إن المركـــز اســـتقبل ثالثـــة أطفـــال 
مصابيـــن إثـــر ســـقوط القذيفـــة أثنـــاء لعبهـــم داخـــل منـــزل 
بمنطقـــة ســـكرة” ، مشـــيرة إلـــى وفـــاة طفـــل وإصابـــة طفل 

بالكتـــف وآخـــر بالوجه.

حكماء ليبيا: تفعيل
الدائرة الدستورية
استجابة ملطالب

الشعب
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ديوان املحاسبة يحذر املركز 
الوطني للجودة

حـــّذر ديـــوان المحاســـبة فـــي خطـــاب وجهـــه رئيســـه “خالـــد 
الوحـــدة  بحكومـــة  الحالـــي  التعليـــم  وزيـــر  إلـــى  شكشـــك” 
الوطنيـــة مـــن مخاطـــر عدم اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الضرورية 
لحصـــول المركـــز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسســـات 

التعليميـــة علـــى االعتـــراف واالعتمـــاد الدولـــي.

و قـــال الديـــوان فـــي حســـابه “إن عـــدم حصـــول المركـــز على 
بالكليـــات الطبيـــة  إلـــى ســـحب االعتـــراف  الجـــودة ســـيؤدي 
الليبيـــة دوليًّا بحلـــول عام 2024م، األمر الذي يهدد مســـتقبل 

طلبـــة الطب فـــي ليبيا”. 

و أشـــار الديـــوان إلـــى أن ســـحب االعتماد بحلول عـــام 2024م 
ســـيترتب عليه عـــدم االعتـــداد بالمؤهالت العلميـــة الليبية ، و 
عـــدم تمكيـــن الطلبـــة الليبيين من مواصلة دراســـتهم العليا و 

مواكبـــة التطورات العلميـــة الحديثة.

و طالـــب الديوان بضرورة اإلســـراع في حـــل مختنقات المركز 
الوطنـــي لضمـــان الجـــودة و اعتمـــاد المؤسســـات التعليمية و 
التدريبيـــة ، بمـــا يمكنـــه الحصـــول علـــى االعتماد المؤسســـي 
البرامجـــي بمـــا يوافـــق المتطلبـــات الدوليـــة محـــذرًا من مغبة 

التباطـــؤ في ذلك

والتعـــاون الدولـــي  وزارة الخارجيـــة  أكـــدت 
بحكومـــة الوحدة الوطنيـــة الخميس، دعمها 
و تضامنهـــا الكاملْيـــن مـــع دولتـــْي تونـــس 
والجزائـــر اللتْيـــن تواجهـــان حرائـــق أوقعـــت 

عـــدًدا مـــن الضحايا.

وقّدمـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا، تعازيهـــا 
لجمهوريـــة الجزائـــر وشـــعبها فـــي ضحايـــا 
امتـــدت  التـــي  تونـــس  وكذلـــك  الحرائـــق، 
الحرائق إليها، ُمشـــّددة علـــى “وقوفها التام 
مـــع البلديـــن ومشـــاطرتهما األحـــزان فـــي 

األليـــم”. مصابهمـــا 

بالجزائـــر  غابـــات  فـــي  حرائـــق  واندلعـــت 
منـــذ يوميـــن، و امتـــدت إلـــى تونـــس، ممـــا 
أســـفر عن وفـــاة )38( شـــخًصا علـــى األقل، 
وفـــق آخـــر حصيلة نشـــرتها وكالـــة “فرانس 

بـــرس”.

قـــال الناطـــق باســـم جهـــاز الحـــرس البلـــدي “امحمـــد الناعـــم” ، “إن 
الصحيـــة  االشـــتراطات  بهـــا  تتوفـــر  الجهـــاز ال  أغلقهـــا  التـــي  المخابـــز 

القانونيـــة”. واإلجـــراءات 

وأضـــاف “الناعـــم” ِل”ليبيـــا أوبزرفـــر”، أن الحـــرس البلـــدي رصد وجود 
مـــواد منتهيـــة الصالحيـــة ببعـــض المخابـــز كالمحســـنات، مؤكـــًدا اتخاذ 

اإلجـــراءات القانونيـــة حيالها.

و أكـــد الناطـــق باســـم جهاز الحـــرس البلدي أنه لم ُيضبـــط حتى اآلن أي 
مخبز يســـتخدم مادة “برومات البوتاســـيوم”.

و تأتـــي حمـــالت الحـــرس البلـــدي على المخابـــز في إطار ســـعي الجهاز 
لضبـــط مـــادة “برومـــات البوتاســـيوم” المســـرطنة التـــي ُتســـتخدم في 
إنتـــاج الخبـــز، وذلـــك بعـــد الجدل بيـــن الجهات المســـؤولة حـــول وجود 
والتجـــارة  وزارة االقتصـــاد  والتـــي حظـــرت  مـــن عدمـــه،  المـــادة  هـــذه 

اســـتخدامها منـــذ العـــام الماضـــي 2021.

الخارجية تعّزي 
تونس والجزائر يف 

ــدي: ضحايا حرائق الغابات ــرس البلـــــ الحـــ
ــن  ــة مــ ــز خاليــ املخابـ
البوتاســيوم برومــات 

محليات
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وزارة الثقافة 
تؤبـن الفنان 

يحيى عبد السالم

نظـــم مكتـــب الثقافـــة بمدينـــة الزاوية حفـــل تأبين للفنـــان الراحل 
يحيـــى عبدالســـالم بالتعـــاون مع راديـــو صدى.

وأقيـــم الحفـــل يـــوم الســـبت 13 أغســـطس 2022، ببيـــت الثقافـــة 
فـــي الزاويـــة بحضـــور  وكيـــل وزارة الثقافـــة وعميـــد بلديـــة الزاوية 
وعـــدد من الفنانيـــن والمثقفين واإلعالميين وعدد من أفراد أســـرة 

الفنـــان الراحـــل وأصدقائه.

وجـــرى خـــالل الحفل تقديـــم عرض مرئي يســـرد جزءًا مـــن أعمال 
الفنـــان باإلضافـــة إلـــى كيفيـــة تعاملـــه مـــع كل مـــن التقـــى بهـــم 

معهم. وتعامـــل 

ُيذكـــر أن يحيـــى عبدالســـالم هو فنـــان مســـرحي وتلفزيوني ليبي 
مـــن مواليـــد الزاويـــة ســـنة 1946، وكانـــت انطالقتـــه الفنيـــة فـــي 

مســـرح الزاويـــة ســـنة 1973 قبـــل أن ينتقـــل إلـــى طرابلـــس.

وعمـــل الفنـــان الراحـــل في المســـرح واإلذاعة والتلفزيون وشـــارك 
فـــي العديـــد من األعمال واشـــتهر بـــأدواره الكوميدية، ومن أشـــهر 
األعمال التي شـــارك فيها “اللمة والشـــاهي واللوز” و “إيســـارها” 
و “عيلـــة دردنـــو” و “الحـــاج العربـــي” و “المنحرفـــون” و “الحـــب 
والخطـــر” و”صالـــح بن ميلود” و “شـــروندي”، وتوفي الفنان يوم 

3 يوليـــو 2022 بعـــد صراع مـــع المرض.

أعلنـــت شـــركة “جونســـون آنـــد جونســـون” أنهـــا ســـتتوقف عن 
بيـــع بـــودرة األطفال التـــي تحتوي علـــى )التالك( على مســـتوى 
العالـــم في عام 2023، بعد ســـنوات من الدعـــاوى التي تزعم أن 

ُيســـبب السرطان. المنتج 

ويأتـــي هـــذا اإلعـــالن بعـــد أكثر مـــن عامين مـــن إيقاف الشـــركة 
مبيعـــات المنتـــج في الواليـــات المتحـــدة و كندا.

وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان لهـــا “إن هـــذا يأتـــي ضمـــن دراســـة 
شـــاملة لعمليات الشـــركة العالمية، واتخذت الشـــركة بناء عليها 
قـــرارًا باالنتقـــال إلـــى مجموعة منتجـــات بودرة األطفـــال القائمة 

علـــى نشـــا الذرة”.

وتواجه “جونســـون آند جونســـون” عشـــرات اآلالف من الدعاوى 
القضائيـــة مـــن نســـاء يزعمـــن أن مســـحوق )التالـــك( يتســـبب 
فـــي إصابتهـــن بســـرطان المبيـــض، لكن الشـــركة كـــررت وجهة 
نظرهـــا بـــأن عقـــوًدا مـــن األبحـــاث المســـتقلة تظهـــر أن المنتج 

لالســـتخدام. آمن 

ُيشـــار إلى أن بودرة )التالك( هي مســـحوق مصنوع من التالك، 
وهـــو معـــدن يتكـــون أساســـاً مـــن الماغنيســـيوم والســـيليكون 

واألكسجين.

ويمتـــص هـــذا المســـحوق الرطوبة جيًدا و يســـاعد علـــى تقليل 
ا و  االحتـــكاك، ممـــا يجعلـــه مفيًدا فـــي الحفـــاظ على الجلـــد جافًّ

منـــع الطفـــح الجلدي.

أطلـــق تطبيـــق “تيـــك تـــوك” خاصيـــة جديـــدة تمكـــن المســـتخدم 
مـــن تحويـــل النصـــوص المكتوبة إلى صـــور، وبالتالي اســـتخدامها 

كخلفيـــة لتصويـــر مقاطـــع الفيديو.

الميزة الجديدة تســـمى “AI GeenScreen”، إذ تمكن المستخدم 
مـــن تصميـــم أي صـــورة تعبـــر عـــن أي موضـــوع ينـــوي مناقشـــته 

خـــالل الفيديو الذي ســـيبثه.

وتعتبـــر هـــذه الميـــزة بدائيـــة إذا ما قورنـــت باألنظمـــة المتخصصة 

جونسـون آنـد جونسـون 
توقف بيع بودرة “تالك”

منوعات

فـــي تحويـــل النصـــوص إلـــى صـــور، حيـــث يتـــم تصميـــم صـــور 
بســـيطة يغلـــب عليهـــا الطابـــع الفنـــي أكثـــر مـــن الواقعـــي.

وقـــد تكون محدوديـــة قدرات الميزة الجديدة أمـــرا مقصودا؛ ألن 
تقديـــم صور أكثر واقعية ســـيتطلب معالجة حاســـوبية ضخمة.

وعلّـــق خبـــراء علـــى إطـــالق الميـــزة الجديـــدة بـــأن األمـــر ال يخرج 
تـــوك  تيـــك  التـــي تخوضهـــا  المنافســـة  مـــن  عـــن كونـــه جـــزءا 
ضـــد المنصـــات األخـــرى الســـتقطاب جمهورهـــا وعلـــى رأســـهم 

فيســـبوك. مســـتخدمو 

ويبلـــغ عـــدد مســـتخدمي تيـــك تـــوك نحـــو 1.2 مليار مســـتخدم 
نشـــط شـــهريا، وذلك وفقـــا إلحصـــاءات حديثة، وترتفع شـــعبية 
التطبيق بشـــكل ملحوظ بين الشـــباب والمراهقين حول العالم 

منذ عـــام 2020م.

من نّص إىل صورة.. 
“تيك توك” يسبق منصات

التواصل بميزة جديدة 
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أعلـــن االتحـــاد الليبـــي لكـــرة القـــدم عـــن رفـــض مكتبـــه التنفيذي 
الســـتقالة عضوه ومدير لجنة تنظيم المســـابقات عادل األوجلي.

جـــاء هـــذا اإلعـــالن فـــي بيـــان مقتضـــب نشـــره اتحـــاد الكـــرة على 
صفحتـــه الرســـمية بموقـــع “فيســـبوك”، قـــال فيـــه أن المكتـــب 
التنفيـــذي لالتحاد رفض باإلجماع الموافقة على االســـتقالة التي 
تقـــدم بها األوجلـــي عقب اجتمـــاع المكتب مســـاء األربعاء، حيث 
علل رئيس لجنة تنظيم المســـابقات استقالته بسبب خالف في 
وجهـــات النظـــر بينه وبين بعض زمالئه على خلفية قرار المكتب 
بتأجيل حفل إجراء مراســـم قرعة منافســـات الدوري الليبي لكرة 
القدم للموســـم الجديـــد، والذي كان مقـــرراً أن ينتظم على ركح 
مســـرح مدينة شـــحات األثري يوم أمس الجمعة 19 أغســـطس.

التنفيـــذي  المكتـــب  اجتمـــاع  أن  إعالميـــة  مصـــادر  قالـــت  و 
التحـــاد الكـــرة خـــرج بعـــدة قـــرارات، مـــن أهمهـــا تأجيـــل انطـــالق 
بطولـــة الـــدوري إلـــى 5 أكتوبـــر القـــادم، وبنفـــس نظام الموســـم 
الفائـــت بحيـــث ســـينتظم بمشـــاركة 20 فريقـــاً مـــن مجموعتين 
مقابـــل  فـــي  مجموعـــة  كل  مـــن  لفريـــق  ســـيكون  والهبـــوط 
2024/2023م. القـــادم  الموســـم  لنســـخة  فريقيـــن  صعـــود 

وأعلـــن اتحـــاد الكرة عن إطالقه لمســـابقة الـــدوري الممتاز تحت 
23 ســـنة “مـــا تســـمى ببطولة الفـــرق الرديفة” والمشـــاركة فيها 
إلزاميـــة لكل فـــرق الممتاز، كما ســـيتوجب عليها تشـــكيل فريق 
لكـــرة القـــدم داخـــل الصـــاالت للمشـــاركة فـــي بطولـــة الـــدوري 
للعبـــة فـــي الموســـم الـــذي ســـينطلق مطلـــع أكتوبـــر المقبـــل.

أعلـــن المركـــز اإلعالمـــي بالنادي “األهلـــي طرابلـــس” عن قيام 
إدارة الفريـــق األول لكـــرة القـــدم بإنجـــاز ثـــالث انتدابـــات أجنبية 

لتدعيـــم صفـــوف الفريق فـــي الموســـم القادم.

و قالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن اللجنـــة التســـييرية للنـــادي “إن 
اللجنـــة أغلقت صفقتي انضمام صانع ألعـــاب الرجاء البيضاوي 
المغربـــي “محســـن متولـــي” )36( ســـنة لمـــدة موســـم واحـــد، 
والمدافـــع األوســـط لنـــادي شـــبيبة الســـوالم، تاســـع الـــدوري 
المغربي “ياســـين نجيمة” )32( سنة؛ لتعويض رحيل مدافعه 
التونســـي “وســـام أبوســـنينة” الذي رفض تجديـــد عقده قبيل 

منافســـات السداســـي النهائـــي للموســـم الماضي”.

و أكـــد المســـؤول اإلعالمي األســـبق و عضـــو اللجنة التســـييرية 
للنـــادي “وائل مركـــوس” أن النادي نجح في شـــراء عقد العب 

رياضة

رغم مشاكله..األهلي
طرابلس ينجز ثالث

صفقات مهمة

االرتـــكاز التونســـي “أيـــوب عيـــاد” )26( ســـنة مـــن ناديـــه النجـــم 
الســـاحلي ، و وقـــع معـــه عقًدا لموســـمين قادميـــن، بعد أن برز 

الالعـــب في موســـم اإلعـــارة الماضي بمســـتوى متميز.

وتأتـــي هـــذه الصفقـــات األهالويـــة في وقت يشـــهد فيـــه النادي 
توترًا بين الشـــخصيات المتنافســـة في ســـباق انتخابات مجلس 
اإلدارة بالنادي التي من المقرر لها أن تجرى في )30( أغسطس 
الجـــاري، ليعلن رئيـــس الجمعية العمومية للنـــادي “نصرالدين 
القاضـــي” عـــن طلبه مـــن فرع هيئـــة الرياضة بطرابلـــس تأجيل 

االنتخابـــات بالنظر للوضع المتوتـــر في النادي.

كمـــا طلـــب اعتمـــاد تعديـــالت علـــى اللجنـــة التســـييرية للنـــادي 
والتـــي ظل فيها رئيســـها، رجـــل األعمال “فرج إدريس” رئيســـاً 
فـــي موســـم ســـيحارب فيـــه الفريق األول لكـــرة القـــدم على )4( 
واجهـــات هـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا التي ســـيفتتحها في )11( 
ســـبتمبر بمواجهـــة “كـــي ام الزنجبـــاري”، وبطولة الـــدوري التي 
ســـتنطلق فـــي منتصف ســـبتمبر المقبـــل، فضالً عن مســـابقة 

كأس ليبيـــا للموســـم الماضـــي والموســـم القادم.

يذكـــر أن الفريـــق األول لكـــرة القـــدم بالنـــادي األهلـــي طرابلس، 
أطلـــق تحضيراتـــه للموســـم الجديـــد أول أمـــس الســـبت وبدون 
حضـــور الجماهيـــر، حيـــث أكـــد المركـــز اإلعالمـــي أن مدرجـــات 
ملعـــب النـــادي الرئيســـي “ملعب حســـن األمير” ســـتفتح أمام 
جماهيـــر النـــادي حـــال إكتمـــال الترتيبـــات وتكامـــل الصفـــوف 
وإلتحـــاق الالعبيـــن األجانـــب الجـــدد، فيمـــا عّين الالعب الســـابق 
حســـن الفرجانـــي كمدير للفريق خلفاً للتونســـي، حســـام الحاج 
علي، والالعب الســـابق رضوان الذيب، كمســـاعد للمدرب األول 

التونســـي فتحـــي جبال.

اتحاد الكرة يؤجل الدوري
ويرفض استقالة األوجلي
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مقتضـــى قواعـــد الفقـــه تقتضـــي أن خلـــط 
الخضـــروات -بـــأن توضـــع أنـــواع مختلفة في 
كيـــس واحد- وشـــراؤها بثمـــن واحد ال يجوز، 
األصـــل فيها المنع، ولذلـــك أنصح من يفعل 
ذلـــك أن يتحاشـــى هـــذا األمـــر علـــى األقـــل؛ 
ليخـــرج من الخالف بين العلمـــاء، فكثير من 
العلمـــاء عندهم هذا ممنوع ولذلك األحســـن 

أال يفعـــل ذلـــك، وهللا أعلم.
فضيلة الشيخ حمزة أبوفارس  

مـــن اإلســـالم_والحياة | الشـــيخ د. الصـــادق_
الســـفينة  ليبيـــا:  عـــام  مفتـــي  الغريانـــي/ 
وهدفهـــا  الثقافـــة  شـــعار  ترفـــع  المكتبيـــة 
الحقيقـــي نشـــر النصرانية واإللحـــاد في ليبيا

دار اإلفتاء  | 10/08/2022م
مـــن اإلســـالم والحيـــاة | الشـــيخ د. الصادق_
المنظمـــات  ليبيـــا:  عـــام  مفتـــي  الغريانـــي/ 
المجتمـــع  لمؤسســـات  التابعـــة  الغربيـــة 

الدوليـــة المنظمـــات  أخبـــث  المدنـــي هـــي 
دار اإلفتاء  | 10/08/2022م

ورد إلى دار اإلفتاء الليبية السؤال التالي:
الماليـــة  للخدمـــات  )بِكُـــم(  شـــركة  توفـــر 
الدفـــع  كـــروت  بيـــع  خدمـــَة  اإللكترونيـــة 
المســـبق، الصـــادرة عن مشـــغلي شـــبكات 
خدمـــة  ومـــزّودي  المحمـــول،  الهاتـــف 
اإلنترنـــت، عـــن طريـــق شـــبكة نقـــاط البيـــع 
تشـــتري  حيـــث  الشـــركة،  تملكهـــا  التـــي 
باقـــات الكروت من مـــزودي الخدمة وتدفع 
قيمتهـــا، ثـــم تقـــوم بإعـــادة بيعهـــا للتجـــار 
الراغبيـــن فـــي االشـــتراك فـــي شـــبكة نقاط 
البيـــع، بهامـــش ربـــح لـــكل مـــزود، ويلتـــزم 
التاجـــر بدفـــع قيمة الكروت حالـــًة أو مؤجلًة 
إلـــى يـــوم واحـــد، وتتـــم العملية عـــن طريق 
للتاجـــر،  للشـــركة تســـلمه  مملـــوك  جهـــاز 
يدفـــع ضمانًـــا مالًّيـــا نقديًّـــا عـــن  علـــى أن 
الجهـــاز، يبقـــى أمانـــة في خزانة الشـــركة -ال 
تســـتعمله فـــي أنشـــطتها التجاريـــة- ويـــرد 
الجهـــاز،  وإرجـــاع  العقـــد  إنهـــاء  فـــور  إليـــه 
علـــى أن يخصـــم منـــه قيمـــة الضـــرر الـــذي 
تســـبب بـــه التاجر للجهـــاز، نتيجـــة التفريط 
أو التخريـــب المتعمد، فما حكم االشـــتراك 

فـــي هـــذه الخدمـــة؟
الجواب:

الحمـــد للـــه، والصالة والســـالم على رســـول 
هللا، وعلـــى آلـــه وصحبه ومـــن وااله.

أما بعد:
ــه يجوز لمن ملك كروت الدفع المســـبق  فإنَـّ

أن يبيعهـــا، ويربـــَح فيهـــا، ولـــو كان الثمـــن 
مؤجـــال بـــال تقابـــض؛ ألنهـــا تعـــدُّ مـــن قبيـــل 
الســـلع، المتمثلـــة في مجموعة مـــن المنافع 
كانـــت  وإن  وهـــي  باالتصـــاالت،  المتعلقـــة 
مشـــتملة ابتـــداء علـــى جهالـــة تحديـــد نوعها 
وتفاصيلهـــا، فإنهـــا جهالـــة مغتفـــرةٌ، دعـــت 
إليهـــا الحاجـــة؛ كمـــا جـــاء فـــي قـــرار مجلـــس 
البحوث رقم )3( لســـنة 1435هـ 2014م، فإذا 
تملَّكت شـــركة )بِكُم( هذه الخدمة، بشـــرائها 
مـــن مـــزودي الخدمـــة )المـــدار، أو ليبيانـــا، أو 
LTT، أو غيرهـــا(؛ جـــاز لها بيعها لمن شـــاءت، 
وال مانـــع مـــن أخـــذ الضمـــان عن الجهـــاز، إن 
كان نقـــًدا يحفـــظ فـــي خزائـــن الشـــركة، وال 
يســـتخدم فـــي تعامالتهـــا، بـــل يـــرد بعينـــه 
لمن رد الجهاز سالــــًما مـــن الضرر الناتج عن 
التفريـــط أو التخريـــب المتعمـــد، فـــإن ثبـــت 
لـــدى الجهـــات المختصـــة مـــن أهـــل الخبـــرة 
تضـــرره نتيجـــة تفريـــط أو تخريـــب متعمـــد، 
فـــال بـــأَس فـــي خصـــم قيمـــة اإلصـــالح ِمـــن 

الضمـــان الـــذي بحوزة الشـــركة.
وعليـــه؛ فاالشـــتراك فـــي هـــذه الخدمـــة جائز 

بالتفصيـــل المذكـــور، وهللا أعلـــم.
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ورد إلى دار اإلفتاء الليبية السؤال التالي:

فـــي فترة انقطـــاع الكهرباء، قـــام المصلون 
فـــي  بالصـــالة  جريـــدة  أبـــي  مســـجِد  فـــي 
الفنـــاء الخارجـــي للمســـجد، نظـــرًا الرتفـــاِع 
مولـــدات،  وجـــود  وعـــدم  الحـــرارة،  درجـــِة 
فأنكـــَر عليهـــم البعـــُض الصـــالَة فـــي الفنـــاء 
الخارجـــي، فمـــا الحكـــم الشـــرعيّ فـــي هذه 

المســـألة؟
الجواب:

الحمـــد للـــه، والصالة والســـالم على رســـول 
هللا، وعلـــى آلـــه وصحبه ومـــن وااله.

أما بعد:
فـــإن إقامـــة صـــالة الجماعـــة فـــي المســـاجد 
هللا:  رحمـــه  الدرديـــر  قـــال  مؤكـــدةٌ،  ســـنةٌ 
أَْي  جََماَعـــًة  ـــاَلةِ  الصَّ ِفْعـــُل  أَْي  “)اْلجََماَعـــُة( 
بِإَِمـــاٍم َوَمأُْمـــوٍم )بَِفـــْرٍض( َولَـــْو َفائِتَـــًة )َغْيـــَر 
ــَدةٌ”، قـــال الدســـوقي  )ُســـنَّةٌ( ُمؤَكَـّ جُُمَعـــٍة( 
رحمـــه هللا محشـــيًا: “)َقْولُُه ُســـنَّةٌ ُمؤَكََّدُة(… 
كُلِّ  وَِفـــي  اْلبَلَـــِد  ِفـــي  ُســـنَّةٌ  أَنََّهـــا  َوَظاِهـــرُُه 
َمْســـِجٍد َوِفـــي حَـــقِّ كُلِّ ُمَصلٍّ وََهـــذِهِ َطرِيَقُة 
اأْلَْكثَـــرِ… َوَقـــاَل اْبُن رُْشـــٍد َواْبـــُن بَِشـــيرٍ: إنََّها 
َفـــْرُض كَِفايَـــٍة بِاْلبَلَِد ُيَقاتَـــُل أَْهلَُهـــا َعلَْيَها إَذا 

تَرَكُوَهـــا َوُســـنَّةٌ ِفـــي كُلِّ َمْســـِجٍد َوَمْنُدوبَـــةٌ 
ِة نَْفِســـِه، َقاَل اأْلَبِـــيُّ: وََهَذا  لِلرَّجُـــِل ِفـــي خَاصَّ
َعلَـــى  ــِف  اْلُمَصنِـّ وَحَْمـــُل  لِلتَّْحِقيـــِق،  أَْقـــرَُب 
َعلَـــى  َفَمْعنَـــاُه  َصِحيـــٌح،  رِيَقتَْيـــِن  الطَّ كِْلتَـــا 
َطرِيَقـــِة اأْلَْكثَـــرِ ُســـنَّةٌ لِـــكُلِّ ُمَصـــلٍّ َوِفـــي كُلِّ 
َمْســـِجٍد َوِفـــي اْلبَلَِد، َوَعلَى َطرِيَقِة اْبِن رُْشـــٍد 
إَقاَمُتَها بِكُلِّ َمْســـِجٍد ُســـنَّةٌ” ]الشـــرح الكبير 
وإقامـــة   ،]1/320،319 وحاشـــية الدســـوقي: 
الجماعـــة فـــي غيـــر المســـاجد أقـــل ثوابًا من 
المســـجد  ورحبـــُة  المســـاجد،  فـــي  إقامتهـــا 
المســـجد  ضـــاَق  إذا  إال  حكمـــه  تأخـــُذ  ال 
بالمصليـــن، فـــال يصـــحُّ االعتـــكاُف فيهـــا، وال 
صـــالة الجمعـــة فيهـــا، إاّل إذا ضـــاَق المســـجد 
أو اتصلـــِت الصفـــوف، قـــال الخرشـــي رحمه 
هللا عنـــد قـــول خليـــل رحمـــه هللا: )إالَّ لَِمـــْن 
ـــا  َفْرُضـــُه اْلجُُمَعـــُة َوتَِجـــُب بِـــِه َفاْلجَاِمـــُع ممَّ
ــِذي تَِصـــحُّ  تَِصـــحُّ ِفيـــِه اْلجُُمَعـــُة( “اْلجَاِمـــُع الَـّ
ــُة ِفـــي اْلجُْملَـــِة  حَـّ ِفيـــِه اْلجُُمَعـــُة َدائًِمـــا اَل الصِّ
َفتَْخـــُرُج رَْحبَُتـــُه؛ أِلَنََّهـــا اَل تَِصحُّ ِفيَهـــا اْلجُُمَعُة 
َدائًِمـــا َوإِنََّمـــا تَِصـــحُّ ِفيَهـــا َمـــَع ِضيـــِق اْلجَاِمِع 
ُفـــوِف َوَما ِفي اْلُمَدوَّنَـــِة ِمْن أَنَُّه  َواتَِّصـــاِل الصُّ
يَْعتَكِـــُف ِفي  رَْحبَِة  اْلَمْســـِجِد َفاْلُمرَاُد بِالرَّْحبَِة 
ِفيـــِه َصْحنُُه”]شـــرح الخرشـــي علـــى مختصر 
خليـــل: 2/267[ وفـــي الموطـــأ: قـــال مالـــك 
اِب  رحمـــه هللا: “أَنَُّه بَلََغـــُه أَنَّ ُعَمَر ْبـــَن اْلخَطَّ
ى   بَنَـــى  رَْحبَـــًة ِفـــي نَاِحيَـــِة اْلَمْســـِجِد، ُتَســـمَّ
اْلبَُطْيحَـــاَء، َوَقـــاَل: َمـــْن كَاَن ُيرِيـــُد أَْن يَْلَغـــَط 
أَْو ُيْنِشـــَد ِشـــْعرًا، أَْو يَْرَفـــَع َصْوتَـــُه، فْليَْخـــُرْج 
إِلَـــى َهذِهِ الرَّْحبَِة” ]الموطأ: 93[، وشـــدة الحّر 
ليســـْت عـــذرًا للصالة خـــارَج المســـجد، فعْن 
ِ صلى  ــاٍب َقـــاَل: )َشـــكَْونَا إِلَى رَُســـوِل هللاَّ خَبَـّ
ـــاَلَة ِفـــي الرَّْمَضـــاءِ َفلَْم  هللا عليـــه وســـلم الصَّ
ُيْشـــكِنَا. أي: لم ُيزل شـــكوانا( ]مسلم: 619[، 
ــا نَُصلِّي َمَع  وَعـــْن أَنَـــِس ْبـــِن َمالٍِك َقـــاَل: )كُنَـّ
النَّبِـــيِّ صلـــى هللا عليه وســـلم َفيََضـــُع أَحَُدنَا 
َطـــرََف الثَّـــْوِب ِمـــْن ِشـــدَّةِ اْلحَـــرِّ ِفـــي َمـــكَاِن 

.]385 ]البخـــاري:  ـــجُوِد(  السُّ
وعليـــه؛ فـــإن صالة المصلين خارَج المســـجِد 
صحيحـــةٌ وإن كانـــت ناقصـــَة األجـــر، واألولَـــى 
إقامـــة الجماعـــة في المســـجد والســـعيُ في 
تهويتـــه، حتـــى ال يعطـــَل المســـجُد ولـــو في 

بعـــض الصلـــواِت، وهللا أعلم.
وصلـــى هللا علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آله 

وســـلم وصحبه 
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األمـــن واألمان( الـــذي طالما يـــردده بعض 
مشـــايخ الســـلطان كلمـــُة حـــقٍّ أريـــد بهـــا 

باطل!
هـــذه  يســـتعملون  مـــا  دائمـــا  أنهـــم  إذ 
غيـــر  فـــي  شـــرعاً  ))المطلوبـــة  المعانـــي 
إنكارهـــم  مقابـــل  فـــي  الســـياق((  هـــذا 
بالوقـــوف  القيـــام  المصلحيـــن  علـــى 
وتحريـــف  الديـــن،  تغريـــب  دعـــوات  ضـــد 
وإجـــرام  اإلســـالمية،  الشـــريعة  وطمـــس 
واألبريـــاء  المصلحيـــن  وتغييـــب  القتـــل 
فـــي الســـجون، والعمالـــة الكاملـــة لصالـــح 
الغـــرب وإمالءاتهـــم... إلخ مـــن المخالفات 
التي تهـــدم الشـــريعة ومقاصدها وتضرب 

مقتـــل! فـــي  العقيـــدة 
بـــل ويصـــوِّرون للنـــاس أنَّ األمـــن واألمـــان 
هـــو المطلـــب الشـــرعي األول لألمـــة! ولـــو 
ترتـــب عليـــه بعـــد ذلـــك الســـكوت عن كل 
باطـــل! بـــل وتســـويغ المنكـــرات والبوائق!
وعـــرض هـــذه المســـائل بهـــذه الصـــورة ال 
يخلـــو من تخذيل عـــن نصرة الحـــقِّ وأهلِِه! 

وركـــون إلـــى الظلمـــة ودنياهم.
وأصحاب هذه الدعوات أصناٌف:

منهـــم: المجتهد، ولكنـــه مغفل وغافل عن 
رُه أعداُء اإلســـالم  الواقع وما يحيكه وُيســـطِّ
فـــي مراكـــز البحـــث والتفكيـــر عـــن ســـبل 
محاربـــة اإلســـالم مـــن خـــالل تخذيـــل أهله 

عـــن نصرته.
ومنهـــم: المائُل إلى الدينـــا ومتاعها الزائل، 
منغمـــٌس فـــي حيـــاة التـــرف باســـم الدين! 
وإن ظهـــر بصـــوت الناصحين المشـــفقين!
ومنهـــم: المنافـــق العميل المندس باســـم 
وتثبيـــط  تخذيـــل  عبثـــاً  يحـــاوُل  الديـــن 
هللا  يقـــول  نحوهـــم  وفـــي  المســـلمين، 
ئَـــنَّ َفـــإِْن  )َوإِنَّ ِمْنكُـــْم لََمـــْن لَُيبَطِّ تعالـــى: 
ُ َعلَيَّ  أََصابَْتكُـــْم ُمِصيبَـــةٌ َقـــاَل َقْد أَْنَعـــَم هللاَّ

إِْذ لَـــْم أَكُـــْن َمَعُهـــْم َشـــِهيًدا(.
ومنهـــم: أفيخـــاي أذرعـــي!! المنظـــر باســـم 
الديـــن اإلســـالمي! لهدمـــه! ولعـــل هذا هو 
التَّخذيـــل  معانـــي  هـــذه  تســـويق  مصـــدر 
ى “األمن واألمان”. واالنبطاح تحت ُمســـمَّ
فعـــرُض قضيـــِة األمن واألمـــان! في مقابل 
تـــرك الصـــدع بالحـــق ونصرتـــه، وتفســـيره 

تعـــرَّض  لـــو  أنـــك  كالمهـــم(  خـــالل  )مـــن 
أمنُك! أو قلَّ طعاُمك، أو قلّْت ســـفرياتك! 
أو احتجـــز علـــى تجارتـــك! فال تخـــوض في 
األمـــر بالمعـــروف وال النهـــي عـــن المنكـــر! 
ُص على  وإن كان فـــال بـــدَّ فليـــس بمـــا ُينغِّ

نعمتك! ولـــيِّ 

لألمـــر  إنَّ  ُملِّبســـين!:  لـــَك  وســـيقولون 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر شـــروطاً 

إلـــخ وضوابـــط... 

 فـــال تغترَّ بمـــا يقولـــون إذ مرجـــع كالمهم 
أالَّ ُتزعل ســـلطانهم! وال تكـــّدر عليهم صفو 

عيشهم! 

بالمعـــروف  ينكـــر أنَّ األمـــر  وإال فـــال أحـــدٌ 
لضوابـــط  يخضـــع  المنكـــر  عـــن  والنهـــي 
شـــرعية كمراعاة المصالح والمفاســـد، بما 
ال يعـــود علـــى الشـــريعة بنقـــِض أحكامهـــا 
وتعطيلهـــا، بل يقـــوده العلمـــاء الصادقون 
غيـــر المقّيديـــن بأموال الســـلطان ومنِحِه! 

المتنعميـــن تحـــَت جناِحـــِه!

فهمهـــم  علـــى  األمـــر  كان  لـــو  ووهللا 
ســـوق  قـــام  لمـــا  وأهوائهـــم!  وأوهامهـــم! 
الجهـــاد واالستشـــهاد، وال كلمـــة حـــق عنـــد 
ســـلطان جائر، وال دفـــع البغـــي والعدوان، 
إنـــكار المنكـــر ال بالقـــول وال باليـــد وال  وال 
باللســـان، وال تطبيق شـــريعة هللا ومعاداة 
أعدائهـــا... إذ كل هـــذه العبـــادات الجليلـــة 
قـــام  ومـــا  واالمتحـــان،  المحـــن  تســـتلزم 
الديـــُن إال مـــن خاللهـــا، يقـــول المولى جلَّ 
ــاُس أَْن ُيْترَكُوا  فـــي عالُه: )الم * أَحَِســـَب النَـّ
ــا وَُهْم اَل ُيْفتَنُوَن * َولََقْد َفتَنَّا  أَْن يَُقولُـــوا آََمنَـّ
ُ الَِّذيـــَن  الَِّذيـــَن ِمـــْن َقْبلِِهـــْم َفلَيَْعلََمـــنَّ هللاَّ

َولَيَْعلََمـــنَّ اْلكَاِذبِيـــَن(. َصَدُقـــوا 

ويقـــول ســـبحانه: )أَْم حَِســـْبُتْم أَن ُتْترَكُـــوا 
ِمنكُـــْم  جَاَهـــُدوا  الَِّذيـــَن   ُ هللاَّ يَْعلَـــِم  ـــا  َولَمَّ
ِ واََل رَُســـولِِه واََل  َولَـــْم يَتَِّخـــُذوا ِمـــن ُدوِن هللاَّ
ُ خَبِيرٌ بَِما تَْعَملُوَن( اْلُمْؤِمنِيـــَن َولِيجَـــًة َوهللاَّ

النضـــال  طريـــق  هـــي  الطريـــق  فهـــذه 
والكفـــاح والجهـــاد هذه المعاني الســـامية، 
والنهج القويم يســـتلزم نقـــص أمن وأمان 
هللا  يميـــز  وبـــه  المنبطحيـــن!  الُمخذِّليـــَن 
الخبيـــث من الطيب؛ إذ )مـــا كان هللا ليذر 
المؤمنيـــن علـــى مـــا أنتـــم عليه حتـــى يميز 

الخبيـــث مـــن الطيب(. 
األنبيـــاء  طريـــق  هـــي  الطريـــق  وهـــذه 
واألصفيـــاء والشـــهداء والعلمـــاء، يقول هللا 
تعالـــى: )إِن يَْمَسْســـكُْم َقـــْرٌح َفَقـــْد َمـــسَّ 
ْثلُـــُه َوتِْلَك اأْلَيَّـــاُم نَُداوِلَُها بَْيَن  اْلَقـــْوَم َقْرٌح مِّ
ُ الَِّذيـــَن آَمنُـــوا َويَتَِّخـــَذ  ــاِس َولِيَْعلَـــَم هللاَّ النَـّ
الِِميـــَن(  ُ اَل ُيِحـــبُّ الظَّ ِمنكُـــْم ُشـــَهَداَء َوهللاَّ
الشـــهداء!  اتخـــاذ  الشـــرع  مقاصـــد  فمـــن 
وهـــي طريـــق الصحابـــة الذيـــن بهـــم قـــام 

الديـــُن وثبَت وانتشـــَر. 
وهـــذه الطريق هي طريق النصر والتمكين 
ـــا  ـــًة يَْهـــُدوَن بِأَْمرِنَـــا لَمَّ )وَجََعْلنَـــا ِمْنُهـــْم أَئِمَّ

تِنَا ُيوِقنُوَن(. َصبَـــُرواْ وَكَانُواْ بِـَٔـــايَٰ
فاالبتـــالُء واالختبـــاُر بالّســـراء والضـــراء هـــي 
)َولِيَْبتَلِـــيَ  خلقـــه  فـــي  تعالـــى  هللا  ســـنة 
ــَص َمـــا ِفي  ُ َمـــا ِفـــي ُصُدورِكُـــْم وَلُِيَمحِـّ هللاَّ
ــُه ٱلَِّذيـــَن ءَاَمنُـــواْ  ــَص ٱللَـّ ُقلُوبِكُـــْم( )َولُِيَمحِـّ
ِفرِيـــَن( )أم حســـبتم أن تدخلوا  َويَْمحَـــَق ٱْلكَٰ
الجنـــة ولما يعلـــم هللا الذين جاهدوا منكم 
مـــن  إلـــى غيـــر ذلـــك  الصابريـــن(  ويعلـــم 
المعانـــي والمقاصـــد الشـــرعية التـــي تهدم 
مقـــاالت المنبطحيـــن، وأوهـــام الحالميـــن! 
يـــن وِقيَِمـــِه ومقاصده  وترســـخ مبـــادئ الدِّ
التـــي بهـــا قاَم واســـتقرَّ وانتشـــَر بين األمم.
فقـــد جـــرْت ســـنة هللا الشـــرعية، والكونية 
أالَّ تقـــوُم الدول، وال تســـتمرُّ األمـــم، وال تردُّ 
الحقـــوُق إال بإقامـــة هذه المعانـــي والعمل 

بها. 
وهـــذا مـــا ســـار عليـــه األنبيـــاء والصادقـــون 
والمجاهـــدون من تحمل األذى في ســـبيل 
نصـــرة الحـــق والدعـــوة إليه، والثبـــات عليه، 
فهـــؤالء القـــوم زُلزلُوا زِْلـــزاالً شـــِديداً وابُتلوا 
ابتـــالًء عظيمـــاً! حتى أظهر هللُا هـــذا الديَن 

فـــي ربـــوع المعمورة.
فلـــم يكـــن النبـــي صلـــى هللا عليـــه وســـلم 
ليعـــذَر المؤمنيـــن عـــن النفيـــر فـــي الحـــر.. 
ويتركهـــم في رغد العيش واالســـتقرار في 
! إال مـــا كان مـــن صنيـــع المنافقين!  الظـــلِّ

القائليـــن: )ال تنِفـــُروا فـــي الحرِّ!(!
والصـــدع  الحـــق  إلـــى  الدعـــوة  تركـــوا  وال 
بـــه رغـــم مـــا ترتـــب عليه مـــن وصـــف نبينا 
عليـــه  وســـالمه  ربـــي  صلـــوات  الكريـــم 

زيف األمن واألمان يف مقابل هدم الدِّين وثوابته!
 بقلم الكاتب| أسامة المبروك صالح
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بالكاهـــن! والمجنـــون والســـاحر! والطعـــن 
الفضائيـــة  القنـــوات  عبـــر  العلمـــاء  فـــي 
التضليـــل  مـــن  اإللكترونيـــة  والمنصـــات 
والتشـــويه! بحجة! أنهم يدعـــون إلى القتل 
والفتـــن! وتارة ينكـــرون عليهم فتواهم في 
السياســـة! أو الّســـلم والحـــرب! ويريـــدون 
مـــن العلماء أن ينصاعـــوا وفق أهوائهم )ما 
يطلبـــه المســـتمعون( وبمـــا يـــروق ألهـــواء 
لهـــم  تخلـــو  حتـــى  المســـتبدين!  الطغـــاة 
ـــاحة للعبـــث بديـــن النـــاس وأخالقهـــم  السَّ

)األمـــن واألمـــان(!! وقيمهـــم! بحجـــة: 

ولـــم يرتـــِض نبينـــا صلـــى هللا عليه وســـلم 
كيـــل المديـــح مـــن مـــأل قريـــش وكبرائهـــم 
معهـــم  البقـــاء  يرتـــِض  ولـــم  وأغنيائهـــم! 
وتبجيـــٍل علـــى  بوجاهـــٍة  بينهـــم  والعيـــش 

حســـاب تـــرك تبليـــغ الدِّين!  

وال تركـــوا الهجرة في ســـبيل هللا والعيش 
فـــي الغربة! وترك النعيـــم في مكة! بحجة 
)األمـــن  بيـــن األهـــل واألحبـــاب  االســـتقرار 

واألمان!!(.  

فهذه ضريبة إقامة الدين وشـــعائره.. التي 

ـــُق لها إال الصادقون المخلصون. ال ُيوفَّ

وال تلتفت لتنظير المخذولين! ولو تســـّموا 
بأســـماء العلمـــاء طالما رضوا بأن يعيشـــوا 
بفتـــات  ويتلـــذذون  الطغـــاة  موائـــد  علـــى 
الظلمـــة الفجـــار، األمـــَر الـــذي آل بهـــم إلى 
الوقـــوف عند حدود ولـــي نعمتهم! وتجاوز 

حـــدود هللا تعالى.

 
)المقاالت المنشـــورة التعبـــر بالضرورة عن 

رأي الصحيفـــة بل عـــن رأي كاتبها(


