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أكـــد المركـــز اإلعالمـــي لرئيـــس مجلـــس 
النـــواب “عقيلـــة صالـــح” أن “صالـــح لـــم 
حكومـــة  لتشـــكيل  عـــرض  بـــأي  يقبـــل 
جديـــدة” وذلـــك ردًّا علـــى ما جـــرى تداوله 
خـــالل زيارتـــه لتركيـــا بشـــأن اتفاقـــه مـــع 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للدولـــة “خالـــد 
المشري” على تشـــكيل حكومة جديدة”.
وقـــال المركـــز اإلعالمـــي في بيـــان له “إن 
الحكومـــة المكلفـــة مـــن مجلـــس النـــواب 
برئاســـة “فتحـــي باشـــاغا” هـــي الحكومـــة 
والتـــي  ليبيـــا،  فـــي  والقانونيـــة  الشـــرعية 
بيـــن  ليبـــي   - الليبـــي  بالتوافـــق  جـــاءت 

والدولـــة”. النـــواب  مجلســـي 
و أوضـــح أن زيـــارة صالـــح لتركيـــا كانـــت 
بنـــاًء علـــى “دعوة رســـمية من الســـلطات 
التركيـــة” والتقـــى خاللها الرئيـــس التركي 
“رجب طيب أردوغـــان” و رئيس البرلمان 
التركـــي “مصطفـــى شـــنطوب”، مشـــيرًا 
إلـــى أن الزيـــارة ُوصفت مـــن قبل األطراف 

باإليجابية”. كافـــة 
وكان رئيـــس البرلمـــان التركي “مصطفى 
شـــنطوب” قال “إنهم اتفقوا مع األطراف 
الليبيـــة التـــي زارت أنقـــرة علـــى الحفـــاظ 

علـــى وحـــدة ليبيـــا، واإلســـراع فـــي إجـــراء 
االنتخابات من خالل التشـــريعات الالزمة، 
عبـــر حكومـــة واحـــدة قويـــة، والتأكيد على 
مؤكـــداً  العســـكري”،  الحـــل  اســـتبعاد 

اســـتمرار دعـــم بـــالده للشـــعب الليبـــي.
اســـتقبل   ،2022 أغســـطس   2 ويـــوم 
رجـــب طيـــب أردوغـــان  الرئيـــس التركـــي 
صالـــح  عقيلـــة  النـــواب  مجلـــس  رئيـــس 
ونائـــب رئيـــس المجلـــس الرئاســـي “عبـــد 
هللا الالفـــي” في العاصمـــة التركية أنقرة.
وقـــال “الالفي” فـــي بيان لـــه أن االجتماع 
الـــذي ضـــم رئيس البرلمـــان التركـــي أيًضا 
“مصطفـــى شـــنطوب” تنـــاول العالقـــات 
بيـــن البلديـــن، والتطورات السياســـية في 

. ليبيا
وأوضـــح الالفـــي أن وجهـــات النظر اتفقت 
علـــى الحفـــاظ على وحـــدة التـــراب الليبي، 

واإلســـراع فـــي إجـــراء العمليـــة االنتخابيـــة، 

عبـــر التشـــريعات الالزمـــة والمتفـــق عليها 

أن  ُمضيفـــا  واحـــدة قويـــة،  عبـــر حكومـــة 

المجتمعيـــن أكدوا ضرورة اســـتبعاد الحل 

التصعيـــدات  وإيقـــاف كافـــة  العســـكري، 

المدنيـــة  الدولـــة  بنـــاء  تعرقـــل  التـــي 

الديمقراطيـــة.

وتعـــد زيـــارة “عقيلـــة صالـــح” لتركيـــا هي 

حفتـــر”  “خليفـــة  اســـتيالء  منـــذ  األولـــى 

علـــى المنطقـــة الشـــرقية، وإعـــالن قطـــع 

العالقـــات معهـــا، و بدء مرحلـــة ما وصفوه 

بالجهـــاد ضـــد “االحتـــالل التركـــي”.

 صالــح ينفــي اتفاقــــــــه مــع
 املشــــــــري على تشــــــكيل

حكومـــــــة جديـــدة

                            

أكـــد القائـــم بأعمـــال البعثـــة األمميـــة فـــي ليبيـــا “ريـــزدون 
زينيغـــا” التـــزام البعثـــة بالعمـــل علـــى تجـــاوز االنقســـامات 

السياســـية فـــي هـــذا الوقـــت الحـــرج.

وشـــّدد زينيغا خـــالل لقائه وزيـــرة الخارجيـــة بحكومة الوحدة 
الوطنيـــة “نجـــالء المنقوش” على ضرورة اســـتئناف المســـار 
السياســـي نحـــو االســـتقرار تماشـــيًا مـــع مخرجـــات مؤتمري 

برليـــن وباريـــس و مؤتمـــر تحقيق االســـتقرار فـــي ليبيا.

 ورحّـــب زينيغا بالتطّورات اإليجابية األخيرة واســـتئناف إنتاج 
النفـــط، مقدًمـــا فـــي الوقـــت نفســـه تعازيـــه لضحايـــا حادثـــة 

صهريـــج الوقـــود في جنـــوب ليبيا.

واســـتلم زينيغـــا مهامـــه كقائـــم بأعمـــال البعثـــة األممية في 
ليبيـــا يـــوم 1 أغســـطس 2022، عقب انتهاء مدة المستشـــارة 
األممية “ســـتيفاني وليامـــز”، بانتظار تعييـــن مبعوث أممي 

جديد إلـــى ليبيا.

استئنــــاف يؤكد ضـــــرورة   زينيغـــــــا 
ليبيا فــــي  السيــــــــاسي  املســـــار 
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غوتريـــش: وليامـــز حّققـــت إنجـــازات غـــر مســـبوقة
أكـد األميـن العام لألمـم المتحدة “أنطونيو 
بدعـم  المتحـدة  األمـم  التـزام  غوتيريـش” 
ليبيـا؛  وملكيـة  بقيـادة  سياسـية  عمليـة 
لضمـان إجـراء انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة 

فـي أقـرب وقـت ممكـن.

العـام  األميـن  باسـم  المتحـدث  وقـال 
“سـتيفان دوجاريـك” إن غوتيريـش أعرب 
عـن خالـص امتنانـه لــ “سـتيفاني وليامـز” 
التـي أنهـت مهمتهـا كمستشـارة خاصـة لـه 
بشـأن ليبيـا، مشـيًدا بتفانيهـا فـي السـعي 
إليجـاد حـل لألزمـة السياسـية فـي البـالد، 

وفـق قولـه.

وأضـاف دوجاريـك أن جهـود وليامز جعلت 
كبيـرة  إنجـازات  تحقـق  المعنيـة  األطـراف 
واألمنـي  السياسـي  الحـوار  مسـارات  فـي 

واالقتصـادي. 

غيـر  مسـتوى  حققـت  وليامـز  أن  وتابـع 
مسبوق من اإلجماع في اللجنة المشتركة 
للدولـة  واألعلـى  النـواب  مجلسـي  بيـن 

لالنتخابـات. الدسـتوري  اإلطـار  لوضـع 

فـي  ذكـرت  األمميـة  المستشـارة  وكانـت 
بيـان لهـا بمناسـبة انتهـاء مـدة عملهـا فـي 
يمكـن  أنـه ال   ،2022 يوليـو   31 يـوم  ليبيـا 
الحالـي  السياسـي  الجمـود  علـى  التغلـب 
و أزمـة السـلطة التنفيذيـة المتكـررة فـي 
ليبيـا، إال مـن خـالل إقـرار إطـار دسـتوري 
توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسـس 
ويضـع  والمحكـوم،  الحاكـم  بيـن  للعقـد 
ضوابـط إلنهـاء الفتـرة االنتقاليـة مـن خـالل 

االنتخابـات.

مباحثات جزائرية موريتانية حول األزمة الليبية
اتفـق وزيـر الخارجيـة الجزائـري “رمطـان العمامرة” مع نظيره الموريتاني 
“محمـد ولـد مـرزوك” علـى توحيـد جهـود دعـم الحلـول السـلمية لألزمـة 

الليبية.

وجـاءت مشـاورات الوزيريـن بعـد جلسـة عمـل فـي الجزائـر يـوم 31 يوليـو 
2022، تبـادال خاللهـا وجهـات النظـر حـول مسـتجدات األزمتيـن فـي ليبيـا 
والدوليـة لدعـم حلـول سـلمية  وآفـاق توحيـد الجهـود اإلقليميـة  ومالـي، 

تحفـظ وحـدة وسـيادة البلديـن.

ووفـق بيـان صـادر عـن الخارجيـة الجزائريـة، تطـرق الوزيـران إلـى األوضـاع 
دول  علـى  تحديـات  مـن  تفرضـه  ومـا  الدوليـة  السـاحة  علـى  المتأزمـة 
المنطقـة، إلـى جانـب التهديـدات األمنيـة مـن جـراء تمـدد خطـر اإلرهـاب 

والصحـراء. والجريمـة المنظمـة فـي منطقـة السـاحل 

وكان الرئيـس الجزائـري عبدالمجيـد تبـون تسـاءل خالل مقابلة تلفزيونية 
“بعـض  أن  معتبـرًا  الليبيـة،  األزمـة  حـل  فـي  رغبـة  وجـود  حقيقـة  عـن 
األطـراف تعكـر األجـواء فـي كل مـرة يقتـرب فيهـا الوضـع فـي هـذا البلـد 

إلـى االنفـراج” بحسـب قولـه.

إيطاليـــا،  و  المتحـــدة  الواليـــات  دعـــت 
الجهـــات الليبيـــة إلـــى تجنـــب اإلجـــراءات 
األحاديـــة المزعزعة لالســـتقرار، والحفاظ 

علـــى حيـــاد المؤسســـات الســـيادية.
جـــاء ذلك على لســـان “نيكـــوال أورالندو” 
الخارجيـــة  لوزيـــر  الخـــاص  المبعـــوث 
اإليطالي إلى ليبيا،  و “جوشـــوا هاريس” 
مدير إدارة شـــمال أفريقيـــا في الخارجية 
األمريكيـــة، حيـــث يـــزور األول واشـــنطن 

إلجـــراء مشـــاورات مكثفـــة حـــول ليبيا.

وقال “أورالندو” في تغريدة عبر حســـابه 
علـــى “تويتـــر” إنـــه اتفق مـــع “هاريس” 
على األولوية المتقاســـمة لدعـــم العملية 
بقيـــادة  المتحـــدة  األمـــم  تيســـرها  التـــي 
ليبيـــا نحـــو االنتخابات، وذلـــك “باعتبارها 
الســـبيل الوحيـــد للتغلـــب علـــى األزمـــة 

الليبيـــة الحالية بشـــكل مســـتدام”.
وأضـــاف أنهمـــا “اتفقـــا علـــى أن جميـــع 
الجهـــات الفاعلة الليبيـــة يجب أن تتجنب 
المزعزعـــة  الطـــرف  األحاديـــة  اإلجـــراءات 

لالســـتقرار، وأن تواصل الحوار والتسوية 
كحلٍّ وســـط مـــرٍض للجميع، وأن تحافظ 
الســـيادية،  المؤسســـات  حيـــاد  علـــى 
وغيـــر  الشـــفاف  االســـتخدام  وتضمـــن 

المنحـــاز لجهـــة عائـــدات النفـــط”. 
خـــالل  حـــّث  اإليطالـــي  المبعـــوث  وكان 
حديثـــه لوكالـــة “نوفـــا”، القـــادة الليبييـــن 
مقدمـــة  فـــي  بالدهـــم  تكـــون  أن  علـــى 
اهتماماتهـــم، مؤكًدا أهمية إيجاد ســـلطة 

تنفيذيـــة موحـــدة.

 أمريـــــــكا وإيطاليــــــــــا تدعــــــــوان إىل تجّنب اإلجــــــــراءات األحاديـــــة فـــــي ليبيا
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كشـــف مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، أن إجمالـــي 
اإليـــرادات مـــن 1 ينايـــر إلـــى 31 يوليـــو 2022، 
بلـــغ  بينمـــا  دينـــار،  مليـــار   )77.2( بلغـــت 

دينـــار. مليـــار  اإلنفـــاق)45.1( 
بيانـــه  فـــي  المركـــزي  المصـــرف  وأوضـــح 
الشـــهري حـــول اإليـــراد و اإلنفـــاق العـــام، أن 
إيـــرادات مبيعـــات النفـــط بلغـــت )56.1( مليار 
دينـــار، فيما بلغت إتاوات النفـــط )8.2( مليار، 
بينمـــا بلغـــت فـــي الســـنوات الســـابقة )11.4( 

مليـــار دينـــار.
وذكـــر المصـــرف أن إيـــرادات الضرائـــب بلغت 
 )34( الجمـــارك  وإيـــرادات  مليـــون،   )628(
 )146( االتصـــاالت  قطـــاع  وإيـــرادات  مليونًـــا، 
، بينمـــا بلغـــت إيـــرادات المحروقـــات  مليونـــاً 
بالســـوق المحلي )90( مليونًا، و )528( مليون 

دينـــار إيـــرادات أخـــرى.
وحـــول اإلنفاق العـــام بين المصـــرف المركزي 
أن بـــاب المرتبـــات بلـــغ )23.2( مليـــار دينـــار، 
وبـــاب النفقـــات التســـييرية بلـــغ )3.6( مليـــار، 
وبـــاب الدعـــم بلغ إنفاقـــه )11.7( مليـــار، وباب 
إلـــى جانـــب ميزانيـــة  )118( مليونًـــا،  التنميـــة 

الوطنيـــة  للمؤسســـة  خصصـــت  اســـتثنائية 
للنفـــط بلغـــت )6.5( مليـــار دينـــار.

وأضـــاف المصـــرف المركزي أن إيـــرادات النقد 
األجنبـــي خـــالل الفتـــرة ذاتها بلـــغ )16.2( مليار 
عـــن  إتـــاوات  مليـــار دوالر   )2.5( منهـــا  دوالر، 
الســـنوات الســـابقة، وأن اســـتخدامات النقـــد 

األجنبـــي بلغـــت )14( مليـــار دوالر.
وأشـــار المصـــرف المركزي إلـــى أن مصروفات 
حكومة الوحـــدة الوطنية بلغت أكثر من )763( 
مليونـــاً، والمجلـــس الرئاســـي تجـــاوزت)311( 
مليونـــاً،   )520( النـــواب  ومجلـــس   ، مليونـــاً 
والمجلـــس األعلى للدولـــة )26( مليـــون دينار.
وتابـــع المصـــرف أن تمويل اإلنفـــاق الحكومي 
صـــرف  ألذونـــات  وفًقـــا  الدولـــة  لقطاعـــات 
واردة مـــن وزارة الماليـــة فـــي حـــدود 1/12 من 
نفقات العـــام الماضي في األبواب المســـموح 

بصرفهـــا.
كمـــا لفـــت مصـــرف ليبيـــا المركزي فـــي بيانه 
إلـــى أن عـــدد القطاعـــات الممولة مـــن الخزانة 
العامـــة تبلـــغ 36 قطاًعـــا، بينمـــا بلغـــت عـــدد 

الجهـــات التابعـــة لهـــا 878 جهـــة.

املصرف املركزي: 
أكثر من 77 مليار 

دينار قيمة اإليرادات 
منذ بداية العام

والتجـارة أن قـرار  وزارة االقتصـاد  أكـدت 
حظـر اسـتيراد واسـتخدام مـادة برومـات 
البوتاسـيوم صـادر منـذ أغسـطس 2021.

عبـر حسـابها  بيـان  فـي  الـوزارة  ونوهـت 
إلـى أنهـا قـد أصـدرت  علـى “فيسـبوك” 
2021م منـذ سـنة  258 لسـنة  رقـم  قـرار 
2021م،  أغسـطس   2 بتاريـخ  مضـت 
والـذي نـص فـي مادتـه األولـى علـى حظـر 

البوتاسـيوم. برومـات  مـادة  اسـتيراد 

بحظـر  الثانيـة  المـادة  فـي  القـرار  وأشـار 

البوتاسـيوم  برومـات  مـادة  اسـتخدام 
مـن أصحـاب المخابـز ومصانـع ومعامـل 
أشـكالها  بكافـة  والمعجنـات  الحلويـات 
وصناعـة  إنتـاج  فـي  وتصنيفاتهـا 
ويحظـر حظـراً  والمعجنـات،  المخبـوزات 
إضافتهـا  المطاحـن  أصحـاب  علـى  تامـاً 
فـي إنتـاج مـادة الدقيـق، كمـا يمنـع منعـاً 
بهـا تحـت أي  باتـاً تسـويقها أو التعامـل 

األشـكال. مـن  شـكل 

علـى  الثالثـة  مادتـه  ضمـن  القـرار  ووجـه 
الضبـط  ومأمـوري  الضبطيـة  الجهـات 
القضائـي وأعضـاء الحـرس البلـدي بضبط 
وسـحب  القـرار  ألحـكام  المخالفيـن 

وإحالتهـم  المـادة  ومصـادرة  تراخيصهـم، 
إلـى الجهـات ذات االختصـاص لمعاقبتهم 

النافـذة. للتشـريعات  طبقـاً 

للتحاليـل  المتقـدم  الليبـي  المركـز  وكان 
الكيميائيـة، قـد كشـف عـن وجـود نسـب 
البوتاسـيوم،  برومـات  مـادة  مـن  عاليـة 
المسـببة للسـرطان فـي عينـات الدقيـق 
المسـتخدم فـي صناعـة الخبـز فـي لييبـا 
، مؤكـداً أن التحاليـل أظهـرت أن نسـبة 
فـي  الموجـودة  البوتاسـيوم  برومـات 
العينـات، وصلـت إلـى 26 ملغـرام، بينمـا 
المعـدل الطبيعـي لهـذه المـادة ال يجـب 

واحـد. مايكروغـرام  يتعـدى  أن 

ــرنا  ــاد: حظـــــــ االقتصــــــ
ــنة !! ــذ س ــات” من “الربوم

اتفـق تحالـف “أوبـك بلـس” فـي اجتمـاع لـه يـوم 4 أغسـطس 2022، علـى زيـادة 
بـدءًا مـن األول مـن شـهر  100 ألـف برميـل يوميًّـا  طفيفـة فـي اإلنتـاج بمقـدار 
سـبتمبر 2022، مقارنـة مـع نحـو )432( ألًفـا ثـم )648( ألـف برميـل إضافـي فـي 

السـابقين. الشـهرين 

وحـول قـرار الزيـادة قـال مسـؤول كبيـر بـإدارة الرئيـس األميركـي “جـو بايـدن” إن 
قـرار أعضـاء تحالـف “أوبـك بلـس” بزيـادة إنتـاج النفـط بمقـدار )100( ألف برميل 

يوميًّـا هـو “خطـوة لألمام”.

8 مصـادر أن أوبـك وحلفاءهـا )فـي مـا  وكانـت وكالـة “رويتـرز” قـد نقلـت عـن 
يعـرف بتحالـف أوبـك بلـس( سيدرسـون إبقـاء إنتـاج النفـط دون تغييـر لشـهر 

سـبتمبر القـادم، رغـم دعـوات مـن الواليـات المتحـدة لزيـادة اإلمـدادات.

ــة يف  ــادة طفيف ــّر زي ــك تق أوب
مــن  بــدًءا  النفطــي  اإلنتــاج 

ســبتمرب 
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اقتصاد

انطلقـت يـوم 1 أغسـطس 2022، فعاليـات “معـرض ليبيـا 
للتجارة اإللكترونية” في نسخته الثانية، على أرض معرض 
طرابلـس الدولـي الـذي تنظمـه شـركة “ليبيـا اللوجسـتية” 
ليبيـا  شـبكة  مـن  بدعـم  والمؤتمـرات  المعـارض  لتنظيـم 

للتجـارة التابعـة لـوزارة االقتصـاد و التجـارة.

بالمناسـبة احتفـال حضـره وزيـر االقتصـاد والتجـارة  وأقيـم 
طرابلـس  اتحـاد  مجلـس  رئيـس  و  الحويـج”  “محمـد 
طرابلـس  معـرض  عـام  مديـر  و  قـدور”  “الصيـد  الكبـرى 
الدولـي “إسـالم جعفـر “ و لفيـف مـن مديـري المؤسسـات 

والخاصـة. العامـة  والشـركات 

 3 يـوم  فعالياتـه  اخُتتِمـت  الـذي  المعـرض  فـي  وشـاركت 
)35( شـركة ومؤسسـة متخصصـة فـي   ،2022 أغسـطس 

الماليـة. والخدمـات  واالتصـاالت  اإللكترونيـة  التجـارة 

 افتتاح معرض ليبيا
للتجارة اإللكرتونية يف نسخته الثانية

ا  وصلـت سـفينة الشـحن “رازونـي” التـي تحمـل )26( طنًـّ
مـن الـذرة إلـى مدينـة إسـطنبول يـوم 2 أغسـطس 2022، 
بعـد عبورهـا مضيـق البوسـفور قادمـة مـن البحـر األسـود، 
وذلـك فـي إطـار تطبيـق اتفـاق إسـطنبول بيـن روسـيا و 

أوكرانيـا.

إن  زيلينسـكي”  “فولوديميـر  األوكرانـي  الرئيـس  وقـال 
يبعـث  مغـادرة السـفينة “رازونـي” مـن مينـاء “أوديسـا” 
بإشـارة إيجابيـة علـى وجـود فرصـة حقيقيـة لوقـف تفاقـم 
أزمـة الغـذاء فـي العالـم، الفتًـا إلـى أن المزارعيـن يحتاجـون 
إلـى اسـتمرار التصديـر ليتمكنـوا مـن تأميـن موارد الموسـم 

القـادم.

و كان رئيس الفريق التركي في مركز التنسيق المشترك 
إلتونبـوالك” قـد  “أوزجـان  إسـطنبول  لممـر الحبـوب فـي 
واألمـم  وأوكرانيـا  وروسـيا  تركيـا  مـن  ِفرًقـا  أن  إلـى  أشـار 
المتحـدة سـتقوم بالتحقـق مـن الحمولـة قبـل أن تسـمح 

للسـفينة بمواصلـة اإلبحـار إلـى لبنـان.

 1 يـوم  غـادرت  قـد  بالحبـوب  المحملـة  السـفينة  وكانـت 
2022، مينـاء أوديسـا جنوبـي أوكرانيـا متجهـة  أغسـطس 
نحـو لبنـان، بموجـب االتفـاق المبـرم مؤخرًا في إسـطنبول، 
منـذ  األوكرانـي  أوديسـا  مينـاء  تغـادر  سـفينة  أول  وهـي 
بـدء الحـرب الروسـية علـى أوكرانيـا فـي 24 فبرايـر 2022، 

وسـتليها شـحنات أخـرى علـى طـول الممـرات البحريـة.

ألول مرة منذ بداية 
الحرب األوكرانية سفينة 

شحن محّملة بالحبوب 
تصل ميناء إسطنبول



العدد 05األسبوع السادس |  30 يوليو - 07 أغسطس  6

محليات

لشـرارة  الرئيسـي  السـبب  أن  الجنائيـة  المباحـث  جهـاز  أكـد 
اشتعال الوقود بصهريج “بنت بيه” هو استخدام المواطنين 
لمضخـة كهربائيـة لتفريـغ الوقـود بطريقـة ال تتوافـر فيها أدنى 

شـروط السـالمة.

وأوضـح تقريـر خبيـر الحرائـق التابـع للجهـاز فـرع الجنوبيـة أن 
المواطنين اسـتعانوا ببطارية سـيارة قوة )70( أمبير لتشـغيل 
المضخـة بديـالً عـن الكهربـاء لعـدم توفرهـا فـي تلـك المنطقـة 

شـبه النائية.

إلـى أن الشـاحنة التـي تجـر الصهريـج كانـت  وأشـار التقريـر 
مفصولـة عنـه تمامـاً قبـل انـدالع الحريـق وأن العطـل الـذي 
اضطـر السـائق لفصـل الشـاحنة عـن الصهريـج تحسـباً ألي 
طـارئ حـدث عنـد السـاعة الواحـدة ظهـراً مـن يـوم األحـد، فيمـا 
بـدأ توافـد المواطنيـن للتـزود بالوقـود مـن الصهريـج إليهـا بعد 

غـروب شـمس نفـس اليـوم بحسـب شـهود عيـان.

وبّيـن التقريـر أن االنفجـار حـدث نتيجـة الشـرارة المنبعثـة مـن 

املباحث الجنائية: 
حريق صهريج بنت بية 

سببه مضخة كهربائية

قـال عميـد بلديـة غدامـس “قاسـم المانـع”، “إن هنـاك اجتماًعـا 
ليبيًّـا جزائريًّـا، تمهيـًدا الفتتـاح منفـذ غدامـس البـري مـع الجزائـر 

قريبًـا”.

وأضـاف المانـع فـي تصريحـات إعالميـة أن االسـتعدادات تجـري 
حاليًّـا إلعـادة افتتـاح المنفـذ بأسـرع وقـت ممكـن، بالنظـر إلى أثره 
االقتصـادي علـى المدينـة، ومـا يوفـره مـن فـرص عمـل للشـباب، 
ُيخـرج مدينـة غدامـس مـن  إعـادة افتتـاح المنفـذ  إلـى أن  الفتًـا 

الركـود االقتصـادي التـي تعانيـه.

وأشـار إلـى المباحثـات التـي أجريـت منـذ عـام، مـن خـالل لجـان 
المرحلـة  إلـى  ووصلـت  الجهـات  مختلـف  مـن  تشـكيلها  جـرى 
النهائيـة، مـن خـالل تشـكيل لجنـة تضـم جميـع األجهـزة األمنيـة 
علـى  اجتماعاتهـا  آخـر  فـي  اتفقـت  والعسـكرية،  واالقتصاديـة 
التواصـل مـع السـلطات الجزائريـة لكـي تجتمـع اللجنتيـن الليبيـة 
والجزائريـة لتحديـد موعـد نهائـي فـي القريـب العاجـل الفتتـاح 

المنفـذ.

عميد بلدية غدامس يؤكد قرب 
افتتاح املنفذ الربي مع الجزائر

اشـتبكت مفارُز “باللّواء 444 ِقتال” المتمركزة وسـط الوديان 
تمتهـن  مسـلّحة  عصابـات  مـع  الشـويرف،  مدينـة  جنـوب 

الوقـود. تهريـب 

وبحسـب بيـان اللـواء فقـد أسـفرت العمليـة علـى إيقـاف )8( 
أشـخاص مـن عصابـات التهريـب، وضبـط )3( شـاحنات وقـود 
بهـا )120( ألـف لتـر مـن الوقـود المهـرّب، وحـرق شـاحنة بهـا 

)40( ألـف لتـر.

و أكـد اللـواء فـي بيانـه أن مفـارزَه قطعـت عهـداً علـى نفسـها 
بعـض  يشـنُّها  التـي  الّشـعواء  والحـرب  الُمضايقـات  رغـم 
المسـؤولين عليهـم ببـذل الجُهـد والدمـاء واألمـوال مـن أجـل 

والمؤّسسـات. والقانـون  العـدل  دولـة  قيـام 

وتعـد جرائـم تهريـب الوقـود أحـد أهـم األسـباب المؤديـة إلـى 
نقصـان وغـالء الوقـود فـي المناطـق الجنوبيـة مـن البـالد

إيقاف 8 مهربني وضبط 4 شاحنات تهريب 
للوقود بعد اشتباكات يف الشويرف

البطارية عند ساعات الصباح األولى ليوم االثنين.

وذكـر التقريـر بحسـب كتـاب مكتـب المباحـث الجنائيـة أوباري 
الموجـه لرئيـس جهـاز المباحـث الجنائيـة فـرع الجنوبيـة أن )9( 
 )70( االنفجـار فيمـا تعـرض  نتيجـة  الحيـاة  مواطنيـن فارقـوا 
جانـب  إلـى  متفاوتـة  جسـيمة  بحـروق  اإلصابـة  إلـى  آخريـن 
احتـراق )11( سـيارة مـن سـيارات المواطنيـن الذيـن تواجـدوا 

فـي المـكان وقـت االنفجـار.

أعلـن مركـز الرقابـة علـى األغذيـة واألدويـة رفـض دخـول شـحنة 
مـن القمـح الخـام هنـدي المنشـأ، ُتقـدر كميتـه بــ 34 ألـف و850 
أنهـا  علـى  منشـئها  حيـث  مـن  بمسـتنداتها  التالعـب  تـم  طـن 

المنشـأ. أوكرانيـة 

علـى  الرسـمية  صفحتـه  عبـر  لـه  بيـان  فـي  المركـز  وأوضـح 
“فيسـبوك” أن بعـض التجـار حـاول إدخـال الشـحنة إلـى ليبيـا؛ 
ولبنـان. والجزائـر  تركيـا  مـن دول  رفضهـا فـي كل  بعـد  وذلـك 

كمـا أكـد المركـز تواصلـه مـع الجهـات المناظـرة لـه فـي كل مـن 
تـم  بشـحنتها  الباخـرة  بـأن هـذه  لـه  تبيـن  وقـد  وتركيـا،  الجزائـر 
رفضها من قبلهم في وقت سابق لعدم مطابقتها لالشتراطات 

الصحيـة المطلوبـة ووجـود تالعـب فـي منشـئها مـن أوكرانيـا.

تزوير إلدخال شحنة قمح 
غر صالحة والرقابة 
على األغذية يوقفها
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محليات

أكثـر  إن  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  قالـت 
مـن ألـف و600 مهاجـر غيـر نظامـي تعرضـوا 
لممارسـات االتجـار بالبشـر خـالل الفتـرة بيـن 

و2022.  2020 عامـي 

وأوضحـت المنظمـة فـي تقريـر لهـا، أن عـدد 
الرجـال كان أكثـر مـن النسـاء مـن بيـن ضحايـا 
ليبيـا،  فـي  ُسـجلوا  الذيـن  بالبشـر  االتجـار 
مضيفـة أنهـم ينحـدرون فـي الغالـب من دول 

والسـودان. والصومـال  نيجيريـا 

وأشـارت منظمـة الهجـرة إلـى أن أكثـر أشـكال 
االختطـاف  هـي  سـجلت  التـي  االسـتغالل 
مـن أجـل االبتـزاز والعمـل القسـري واالتجـار 

تعبيرهـا. وفـق  بالجنـس، 

الدولية للهجرة: 
أكثـــــــــر مـــن 1500 
مهاجر تعرضوا لالتجار 

بالبشر بليبيا

وصـل فريـق طبـي تونسـي إلى مستشـفى الحـروق والتجميل بطرابلس، يوم 
األربعـاء 3أغسـطس ؛ لمسـاعدة الكـوادر الوطنيـة فـي تقديـم الرعايـة الطبيـة 

الالزمـة لضحايـا حـادث انفجـار صهريـج الوقـود فـي بنـت بيـة.

وبحسـب بيـان لـوزارة الصحـة بحكومـة الوحـدة الوطنيـة، كان فـي اسـتقبال 
اإلداريـة  الشـؤون  إدارة  ومديـر  المستشـفى،  عـام  مديـر  التونسـي  الفريـق 

والماليـة.

وسـبق أن أصـدر نائـب رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة، وزيـر الصحـة المكلـف، 
السـتجالب  والدعـم  الطـوارئ  طـب  مركـز  إلـى  تعليماتـه  أبوجنـاح،  رمضـان 

التونسـي. الفريـق 

وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية التونسـية وضع جميع مستشـفياتها على 
ذمـة عـالج ضحايـا انفجـار صهريـج الوقود فـي بلدية بنت بية.

وتوفـي 9 مواطنيـن وأصيـب أكثـر مـن 70 آخريـن؛ جـراء اشـتعال صهريـج وقود 
فـي بلديـة بنـت بيـة يـوم اإلثنيـن، قبـل أن ترتفـع الحصيلـة إلـى 13، الجمعـة، 
بعـد إعـالن مركـز سـبها الطبـي عـن وفـاة ثالثـة مـن المصابيـن، ووفـاة مصـاب 

رابـع بمركـز بنغـازي الطبـي.

 فريق طبي تونسي يصل طرابلس
 للمساعدة يف عالج ضحايا حادثة

“بنـت  حريـق  مصابـي  مـن  الثالثـة  الدفعـة  تسـفير  عـن  الصحـة  وزارة  أعلنـت 
بيـه” إلـى أسـبانيا بحضـور و إشـراف نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء -وزيـر الصحـة 
المكلّـف- “رمضـان أبوجنـاح” و سـفير المملكـة اإلسـبانية لـدى ليبيـا “خافييـر 

الراشـي” و عـدد مـن المسـؤولين الليبييـن.

و انطلقـت الرحلـة اليـوم الخميـس مـن مطـار معيتيقـة الدولـي وعلـى متنهـا 3 
مصابيـن إلـى دولـة أسـبانيا عبـر اإلسـعاف الطائـر لتلقـي العـالج.

الحرجـة مـن مصابـي حادثـة  الحـاالت  إلـى أن أعمـال تسـفير  الـوزارة  وأشـارت 
انفجـار صهريـج وقـود ببلديـة بنـت بّيـة عبـر جهـاز اإلسـعاف الطائـر مسـتمرة ، 
إلـى دول أسـبانيا و تركيـا و تونـس و إيطاليـا. وفـق الرحـالت المجدولـة تباًعـا 

و كان اإلسـعاف الطائـر الليبـي و بتعليمـات مـن نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء 
“رمضـان أبوجنـاح” قـام خـالل اليوميـن الماضييـن   - وزيـر الصحـة المكلّـف   -
بتسـفير 7 حـاالت مـن المصابيـن كدفعتيـن إلـى دولـة تونس لتلقي العالج، فيما 

وصلـت، الجمعـة، 6 حـاالت إلـى تركيـا وواحـدة إلـى أسـبانيا لتلقـي العـالج.

 الصحة تســــــفر الدفعة الثالثـــــــة من مصـــــابي
حريق بنت بيــــــــه إىل إسبـــــــانيا
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والفنـون  المسـرح  لشـؤون  الثقافـة  وزارة  وكيـل  ناقـش 
ملـف  طرابلـس  بلديـة  مـن  وفـد  مـع  أبوقنـدة”  “عبدالباسـط 
الثقافيـة  الحيـاة  وإعـادة  المحليـة،  المهرجانـات  توقـف  إشـكالية 
والفنيـة لهـا بتفعيلهـا و إعـداد الخطـط و البرامـج الثقافيـة لهـا.
ومسـؤول ملـف  بلديـة طرابلـس  جـاء ذلـك خـالل لقائـه عضـو 
بالبلديـة  الخدمـات  ملـف  ومسـؤول  عجـال”،  “عـادل  الثقافـة 

.2022 يوليـو   31 األحـد  يـوم  عبدالحفيـظ”،  “مـراد 
وبحسـب صفحـة الـوزارة علـى “فيسـبوك”، فقـد وعـد الوكيـل 
فنـي  طابـع  مـن  الفعاليـات  هـذه  بـه  تتميـز  لمـا  ذلـك؛  بــبحث 
ومهرجانـات المألـوف  وثقافـي مـن خـالل العـروض المسـرحية 

طرابلـس. بهـا  اشـتهرت  التـي 
وأكـد المجتمعـون علـى تطلعهـم لتفعيـل دور عـرض السـينما 
بلديـة طرابلـس المركـز، وذلـك بصيانتهـا وإعـادة العمـل  داخـل 
فيهـا لتأديـة دورهـا الثقافـي والفنـي، مـن خـالل تقديـم األعمـال 

الهادفـة التـي تتماشـى مـع قيـم وأخـالق المجتمـع الليبـي.

بلديــة مــن  وفــد  مــع  يبحــث   أبوقنــدة 
طرابلــس إعــادة تفعيــل املهرجانــات املحليــة

منوعات

عمليـة  نجـاح  بعـد  مؤخـراً  بصرهـا  ليبيـة  أمـرأه  اسـتعادت 
زراعـة قرنيـة لعينهـا اليسـرى بمستشـفى العيـون بمدينـة 

طرابلـس.

بـأن  وذكـرت وزارة الصحـة عبـر حسـابها علـى “فيسـبوك” 
العمليـة أجريـت األسـبوع الماضـي للسـيدة زينـب الغزيـوي 
التـي عانـت لسـنوات مـن فقـدان البصـر بشـكل كلّـي نتيجـة 
لتـآكل قرنيـة عينيهـا، مشـيرة إلـى أن نتائـج الفحـص الطبـي 

أظهـرت تماثلهـا تمامـاً للشـفاء.

مـن جهتهـا ذكـرت رئيسـة لجنـة توطيـن الخدمـات العالجيـة 
للعيـون الدكتـورة رانيـا الخوجـة، أن العمليـة أجريـت تحـت 
إشـراف الطبيـب الزائـر طـارق قطامـش أسـتاذ زراعـة القرنية 
وتصحيـح البصـر فـي مصـر، وبمسـاعدة فريـق طبـي ليبـي 

متخصـص يعمـل بوحـدة القرنيـة داخـل المستشـفى.

داخـل  الكبـرى  الجراحيـة  العمليـات  إجـراء  أن  إلـى  يشـار 
لبرنامـج  تنفيـذاً  يأتـي  العيـون  مستشـفى 

وزارة  أطلقتـه  الـذي  للعيـون،  العالجيـة  الخدمـات  توطيـن 
الماضـي. العـام  منـذ  الوطنيـة  الوحـدة  بحكومـة  الصحـة 

كفيفة تستعيد بصرها 
بعد زراعة قرنية لعينها

قالـت وزارة الثقافـة “إن قـرار إقامـة معـرض الكتـب العائـم 
مـن عدمـه، يعـود للجهـات المسـؤولة والمسـتضيفة لـه وإن 
مهمتهـا تقتصـر علـى مراجعـة عناويـن الكتـب التـي سـيتم 
عرضهـا واسـتبعاد مـا يتعـارض منهـا مـع القوانيـن الليبيـة”.

معـرض  سـفينة  بشـأن  توضيـح  فـي  الـوزارة  وأضافـت 
أن  “فيسـبوك”  علـى  عبـر حسـابها  نشـرته  العائـم  الكتـب 
اإلدارة العامـة للمطبوعـات والمصنفـات الفنيـة التابعـة لهـا 
قامـت بمراجعـة الكشـوفات التـي أحيلـت إليهـا، والمتضمنـة 
عناويـن الكتـب التـي سـيتم عرضهـا وهـي باللغتيـن العربيـة 
واإلنجليزيـة حيـث تـم اسـتبعاد ومنـع عـرض وتـداول بعـض 
قانـون  مـع  تتعـارض  لكونهـا  الكتـب؛  هـذه  مـن  العناويـن 

.1972 )76( لسـنة  رقـم  المطبوعـات 

وأوضحـت الـوزارة أنـه تـم اسـتبعاد ومنـع )215( عنوانـاً فقط، 
وتمـت مخاطبـة الجهـات ذات العالقـة بالخصـوص، لسـحبها 

 وزارة الثقافة ُتعّلق على إلغاء إقامة
معرض الكتب العائم يف مصراتة

مـن المعـرض، وعـدم السـماح بعرضهـا أو تداولهـا، كمـا تـم 
تكليـف لجنـة لمراجعـة الكتـب الموجـودة بالباخـرة قبـل البـدء 
فـي افتتـاح المعـرض، مؤكـدة أنها حريصـة كل الحرص على 
عـدم نشـر أو تـداول كل مـا يسـيء لديننـا الحنيـف، وكل مـا 

يخالـف القانون.

هـذا  علـى  المشـرف  الفريـق  أن  إلـى  الـوزارة  وأشـارت 
المعـرض قـد أبـدى التزامـه بسـحب الكتـب التـي تـم منعهـا 

وتداولهـا. عرضهـا  وعـدم 

اسـتضافة  إلغـاء  قـّرر  قـد  البلـدي  مصراتـة  مجلـس  وكان 
معـرض الكتـب العائـم علـى متـن السـفينة )لوغـوس هـوب( 
الـذي كان مقـررًا إقامتـه بمينـاء مصراتـة مطلـع أغسـطس 
جهـات  مـن  التحفظـات  مـن  عديـد  وصـول  بعـد   2022
اعتباريـة، ومهتميـن مـن المدينـة وخارجهـا؛ كـون المعـرض 
قد يؤدي لتوجيه رسـائل عبر جهات تتعارض في أنشـطتها 

مـع قوانيـن الدولـة الليبيـة.
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موعـد  عـن  القـدم  لكـرة  الليبـي  االتحـاد  أعلـن 
انطـالق بطولـة الـدوري الليبـي لكـرة القـدم فـي 
الخامـس  فـي  2023/2022م،  الجديـد  موسـمها 

القـادم. سـبتمبر  مـن  عشـر 

للقـرار  إصـداره  خـالل  مـن  اإلعـالن  هـذا  جـاء 
بموقـع  صفحتـه  علـى  نشـره  الـذي   )62( رقـم 
انطـالق  موعـد  خاللـه  مـن  وحـدد  “فيسـبوك”، 
الموسـم الجديـد بعـد سـاعات فقـط مـن انتهـاء 
بطولـة الـدوري بتتويـج االتحـاد باللقـب للمـرة 18 
بالمالعـب  نهائياتهـا  أجـرى  والتـي  تاريخـه،  فـي 
الليبـي  الـدوري  بتاريـخ  سـابقة  فـي  التونسـية 
األهلـي  وحقـق  1963م،  عـام  انطلـق  الـذي 

آنـذاك. األولـى  النسـخة  لقـب  طرابلـس 

وأصدر اتحاد الكرة جملة من القرارات التنظيمية 
استعداداً للموسم الجديد، منها إقامة منافسات 
الموسـم الجديـد بحضـور الجمهـور ألول مرة منذ 
سـنوات طويلـة، كمـا أعلـن عـن فتحـه بـاب قبـول 
لشـراء  والمسـموعة  المرئيـة  القنـوات  عـروض 
لكـرة  الليبـي  االتحـاد  مسـابقات  نقـل  حقـوق 
القـدم والتـي تشـمل بطـوالت )الـدوري و الـكأس 
و كأس السـوبر(، وأيضاً قبول عروض الشـركات 
التـي ترغـب فـي وضـع إعالناتهـا بالمالعـب التـي 

سـتقام عليهـا منافسـات الـدوري.

اتحاد الكرة: النسخة 
)48( ستنطلق يف سبتمرب

رياضة

رجب الشوشان يعتبر الالعب األبرز حاليًّا 
على الساحة المحلية و بدأ مسيرته في 

صفوف نادي المشعل بالخمس

األربعاء   ، تونسية  إعالمية  قالت مصادر 
اليد  لكرة  الحمامات(  )نادي  العب  “إن 
والمنتخب الوطني “رجب الشوشان” قد 
)الترجي التونسي( لمدة  انتقل لصفوف 

موسم واحد فقط”.

وذكرت صحيفة “الشروق” أن الشوشان 
)25( سنة، كان قاب قوسين أو أدنى من 
العاصمة  في  )الترجي(  لغريم  التوقيع 
حامل  األفريقي(،  )النادي  التونسية، 
الماضي،  الموسم  في  الدوري  لقب 
قبل أن يتحرك مسؤولو الترجي بسرعة 
من  الشوشان  انتقال  صفقة  لحسم 

نادي الحمامات إلى الترجي حامل الرقم 
التونسي  بالدوري  الفوز  في  القياسي 
 )8( منها   ، مرة   )34( بواقع  اليد  لكرة 

ألقاب خالل آخر عشر سنوات.

يذكر أن الالعب “رجب الشوشان” تكون 
بمدينة  المشعل(  )نادي  مدرسة  في 
الخُمس، قبل أن ينتقل لفريق )االتحاد( 
العاشر  اللقب  ويسهم معه في تحقيق 
)نادي  صفوف  إلى  لينتقل   ،2018 عام 
على  معه  ويحرز  التونسي  الحمامات( 
برونزية البطولة العربية لألندية ثم ينتقل 
على سبيل اإلعارة لموسمين ليد )األهلي 
األلقاب  يقودها لحصد كل  و  طرابلس( 
في آخر موسمين بلقبين للدوري مثلهما 

للكأس و مرة واحدة كأس السوبر.

رسميًّا .. الشوشان 
العباً ليد الرتجي التونسي

قـــال رئيـــس لجنـــة تنظيـــم المســـابقات التابعـــة لالتحـــاد الليبـــي لكـــرة القدم، 
عـــادل األوجلـــي، أنـــه يأمـــل في أن تســـمح الظـــروف بتنظيـــم نســـخة البطولة 

فـــي الموســـم الجديـــد مـــن مجموعـــة واحدة.

وأكـــد، األوجلـــي، فـــي تصريحـــات إعالميـــة، الجمعـــة، أن اتحـــاد الكـــرة حـــدد 
الخامـــس عشـــر مـــن ســـبتمبر القـــادم موعـــداً إلنطـــالق الـــدوري الليبـــي لكـــرة 
القـــدم، غيـــر أنـــه نفى أن يكـــون االتحاد قد حدد شـــكل الدوري، حيـــث قال أن 
بطولـــة من مجموعة واحدة وبعشـــرين فريقـــاً تتطلب دعمـــاً حكومياً لتغطية 

جـــزء مـــن تنقـــل الفـــرق وأطقـــم التحكيم بيـــن المدن.

وأضـــاف “األوجلـــي” أن صيغـــة مجموعتيـــن كل منهـــا بعشـــرة فـــرق ومـــن 
ذهـــاب وإيـــاب، تبدو الحـــل األقرب، غيـــر أن تحديد بطل الدوري ســـيكون من 
مبـــاراة نهائيـــة واحدة بين متصـــدري المجموعتين ولن يكون هناك سدســـاي 

للتتويـــج على غـــرار الموســـم المنقضي.

أعلن المتحدث باســـم جهاز اإلســـعاف والطوارئ أســـامة علي تســـجيل 13 
إصابـــة في حادثة ســـقوط مدرجات نـــادي االتحاد وصفها جميعـــاً باإلصابات 

الخفيفة.

وقـــال أســـامة فـــي تصريحـــات إعالميـــة إن بعـــض المصابين تم إســـعافهم 
إلى مستشـــفى شـــارع الزاوية عقب إســـعافهم من قبـــل المكلفين بتأمين 
المـــكان، قبـــل تمكن فرق اإلســـعاف من الدخول جـــراء االزدحام الكثيف من 

الجمهور.

وكان جـــزء مـــن مدرجـــات معلـــب نـــادي االتحـــاد قـــد ســـقط بالمشـــجعين، 
بســـبب االزدحام الشـــديد لمشـــجعي النادي أثنـــاء احتفالهـــم بتتويج االتحاد 

بلقـــب الـــدوري الممتاز.

13مصـــاباً نتيجة سقـــــوط سقــــــف 
مـــــــدرج بنــــادي االتحــــاد

األوجـــلي “يأمــــل” 
بطولـة من مجموعـة واحـدة
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دين وفتاوى

ال  الحوائـج  إنَّ  البعـض:  قـول  صحـة  مـا 
ُتقَضـى إال بالصـاة علـى النبـي صلـى هللا 
عليه وسلم؟ وهل ثبت في قضاء الحوائج 
أسـباٌب أخـرى غيـُر الصـاة والسـام عليـه 

صلـى هللا عليـه وسـلم؟

الجواب:

والسـالم علـى رسـول  والصـالة  الحمـد للـه، 
وااله.  هللا، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن 

أما بعد: 

ثابتـة،  عديـدًة  أسـبابًا  الحوائـج  لقضـاء  فـإنَّ 
َوتَـْرِك البََطالَـِة  والجـدِّ  ـْعِي  أساُسـها مـع السَّ
هللا  علـى  التـوكلُّ  باألسـباب؛  واألخـِذ 
أوامـره  بامتثـال  وتقـواه،  وتعالـى  سـبحانه 
واجتنـاب نواهيـه، فـإنَّ مـا عنـد هللا سـبحانه 
وتعالـى ال ُينـال بغيـر طاعتـه، قـال سـبحانه 
ُه َمخرَجـا  لَـّ يَجَعـل  َه  يَّتَّـِق ٱللَـّ وتعالى:﴿َوَمـْن 
َويَرزُقـُه ِمـن حَيـُث اَل يَحتَِسـُب  َوَمـن  يَتَـوَكَّل 
ِه َفْهـَو حَسـبُُه﴾، وقـال: ﴿َوَمـْن يَّتَّـِق  َعلَـى ٱللَـّ

.]4 ]الطـالق:  ُيسـرا﴾  أَمـرِهِ  ِمـن  ُه  لَـّ يَجَعـل  َه  ٱللَـّ

كثـرُة  الحوائـج؛  قضـاء  أسـباب  أهـمِّ  ومـن 
صلـى  الكريـم  النبـيِّ  علـى  والسـالم  الصـالة 
ابـِن  أُبَــيِّ  َعـْن  وسـلم، فقـد ثبـت  هللا عليـه 
كَْعـٍب رضـي هللا عنـه أنـه سـأل النبـيَّ صلـى 
ي  ؛ إِنِـّ ِ هللا عليـه وسـلم فقـال: يَـا رَُسـوَل هللاَّ
ِمـْن  لَـَك  أَْجَعـُل  َفكَـْم  َعلَْيـَك،  ـاَلَة  الصَّ أُْكثِـُر 
َصاَلتِي؟ ]أَْي: ُدعائي[، فقال صلى هللا عليه 
وسـلم: )َمـا ِشـْئَت(، َقـاَل: ُقْلـُت: الرُّبُـَع، َقـاَل: 
)َمـا ِشـْئَت، َفـإِْن زِْدَت َفْهـَو خَْيـرٌ لَـَك(، َقـاَل: 
ُقْلـُت: النِّْصـَف، َقـاَل: )َمـا ِشـْئَت، َفـإِْن زِْدَت 
َفْهـَو خَْيـرٌ لَـَك(، َقـاَل: ُقْلـُت: َفالثُّلُثَْيـِن، َقـاَل: 
)َمـا ِشـْئَت، َفـإِْن زِْدَت َفْهـَو خَْيـرٌ لَـَك(، َقـاَل: 
ُقْلـُت: أَْجَعـُل لَـَك َصاَلتِـي كُلََّهـا ]أي: أسـتبدُل 
بـكلِّ مـا أدعـو به لنفسـي الصالَة عليك[، َقاَل 
ـَك،  ُتْكَفـى همَّ )إِذاً  وسـلم:  صلـى هللا عليـه 
وُيْغفـُر لَـَك َذْنبُـَك( ]الترمـذي:2457[، وفـي روايـة: 
ـَك ِمـْن ُدْنيَـاَك وَآِخرَتِـَك(  ُ َمـا أََهمَّ )يَْكِفيـَك هللاَّ

.]21242 ]أحمـد: 

سـبحانه  هللا  قـال  الدعـاء،  أيضـا  ومنهـا 
ي  َفإِنِـّ ي  َعنِـّ ِعبَـاِدي  ﴿َوإَِذا  َسـأَلََك  وتعالـى: 
]البقـرة:  إَِذا َدَعـاِن﴾  َقرِيـٌب أُِجيـُب َدعـوََة ٱلـدَّاِع 
﴿ َوَقـاَل  َربُّكُـُم ٱدُعونِـي أَسـتَِجب  وقـال:   ،]186

لَكُـم﴾ ]غافـر: 60[، وُروي عـن النبـيِّ صلـى هللا 
ـا نَـَزَل  عليـه وسـلم قولُـه: )إِنَّ الدَُّعـاَء يَْنَفـُع ِممَّ
ِ بِالدَُّعـاءِ(  ـا لَـْم يَْنـزِْل، َفَعلَْيكُـْم ِعبَـاَد هللاَّ َوِممَّ
]الترمـذي: 3548[، وقولُـه: )اَل يَـرُدُّ اْلَقَضـاَء إاِلَّ 
الدَُّعـاُء( ]الترمـذي: 2139[، ويـزداُد الدعاُء قوًة 

أوقاتهـا؛  بتحـرِّي  إجابتـه،  أسـباب  بتحصيـل 
النـداء  وعنـد  الليـل،  مـن  اآلِخـرِ  الثلـث  فـي 
قبـل  المكتوبـات  الصلـوات  وَُدبُـَر  بالصـالة، 
السـالم منهـا، وبافتتاحـه بالحمـد والثناء على 
هللا سـبحانه وتعالـى، والصـالة علـى رسـوله 
بذلـك،  واختتامـه  وسـلم،  عليـه  هللا  صلـى 
اسـتحضار  مـع  المأثـورة،  باألدعيـة  وباللهـج 
القلـب والصـدق واإللحـاح، وتقديـم المعـذرة 
سـبحانه  باللـه  الظـن  وحُْسـِن  والتوبـة، 
وتعالـى، وعـدم االسـتعجال، فكلمـا توفـرت 
إلـى  أقـرَب  الدعـاء؛ كان  فـي  األسـباب  هـذه 

اإلجابـة.

هللا سـبحانه  أخبـر  فقـد  االسـتغفار،  ومنهـا 
السـالم  عليـه  نـوح  عـن  حكايـًة  وتعالـى 
وسـعة  والولـد  المـال  لتحصيـل  سـبٌب  ه  أنَـّ
الـرزق ووفـرة الخيـر، قـال سـبحانه: ﴿ َفُقلـُت 
ُيرِسـِل  ـارا  َغفَّ كَاَن  ُه  إِنَـّ َربَّكُـم   ٱسـتَغِفُرواْ 
ٖل  بِأَمـَوٰ َوُيمدِدكُـم  ـدرَارا  مِّ َعلَيكُـم  ـَمآَء  ٱلسَّ
لَّكُـم  َويَجَعـل  ـٖت  جَنَّٰ لَّكُـم  َويَجَعـل  َوبَنِيـَن 
ـرا﴾ ]نـوح: 12[، وُرِويَ عـن النبـيِّ صلـى هللا  أَنَهٰ
عليـه وسـلم أنـه قـال: )َمـْن أَكثَـَر ااِلْسـتِْغَفاَر؛ 
َوِمـْن  ُ لَـُه ِمـْن كُلِّ ِضيـٍق َمْخرَجـاً،  جََعـَل هللاَّ
كُلِّ َهـمٍّ َفرَجـاً، َوَرزََقـُه ِمـْن حَْيـُث اَل يَْحتَِسـُب( 

.]1517 داود:  ]أبـو 

ومنهـا قضـاُء حوائـج النـاس وبـذُل المعـروف 
والجـاه  بالمـال  االسـتطاعة،  حسـب  إليهـم 
والعلـم والـرأي والنصيحـة، فقـد قـال صلـى 
هللا عليـه وسـلم: )َمـْن كَاَن ِفـي حَاجَـِة أَِخيـِه؛ 
ُ ِفـي حَاجَتِـِه، َوَمـْن َفـرََّج َعـْن ُمْسـلٍِم  كَاَن هللاَّ
ُ َعْنـُه كُْربَـًة ِمـْن كُُربَـاِت يَـْوِم  كُْربَـًة؛ َفـرََّج هللاَّ

.]2310 ]البخـاري:  اْلِقيَاَمـِة( 

ُيْعلَـُم أنـه ال يصـحُّ مـا يتناقلـه بعـُض  وبهـذا 
بالصـالة  الحوائـج  العامـة، مـن حصـرِ قضـاء 
وإن  وسـلم،  عليـه  هللا  صلـى  النبـي  علـى 
كانـْت مـن أهـمِّ أسـبابها، ويحُسـُن بالمـرء أن 
يجمـَع بيـن هـذه األسـباب، ويطـُرَق لحاجتـه 
علـى  الصـالة  مـن  فُيكثـر  األبـواب،  جميـَع 
النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم، ومـن الدعـاء 
حتـى  الطاعـات  ِفعـل  وِمـْن  واالسـتغفار، 
للَقبـوِل،  أْدعـى  هللا حاجتـه، فذلـك  يقضـيَ 

أعلـم. وهللا  باإلجابـة،  وأحـرى 

آلـه  وعلـى  هللا علـى سـيدنا محمـد  وصلـى 
وسـلم وصحبـه 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا

تعليقـاً علـى حريـق بنـت بيـة.. المفتـي 
أحـد  وال  متكـررة  الجنـوب  فـي  األحـداث 

لهـم ينتصـر 

أعـرب فضيلـة الشـيخ الصـادق الغريانـي 
مفتي عام ليبيا عن تعازيه الحارة وأسـفه 
الشـديد عمـا حصـل مـن انفجـار صهاريـج 
الوقـود فـي بنـت بيـة فـي الجنـوب الليبـي.

األسـبوعية  حلقتـه  فـي  المفتـي  وأضـاف 
اإلسـالم والحيـاة، أن األحـداث فـي الجنوب 
لهـم  ينتصـر  أحـد  وال  وكثيـرة  متكـررة 
ويخفـف عنهـم آالمهـم. واسـتنكر فضيلتـه 
احتـراق  حادثـة  حفتـر  قـوات  اسـتغالل 
لتسـجل  الليبـي  الجنـوب  فـي  الصهاريـج 
موقـف سياسـي مسـتهترة بحيـاة النـاس.

مليشـيات  منـع  إلـى  الشـيخ  أشـار  كمـا 
مـن  المرسـلة  اإلسـعاف  لطائـرات  حفتـر 
الوصـول  مـن  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة 
إلـى الجرحـى لتنقلهـم هـي عبـر طائـرات 

. ية عسـكر

وفـي سـياق آخـر دعـا الشـيخ الصـادق إلـى 
باشـاغا  يرأسـها  التـي  الحكومـة  تسـمية 
حفتـر”. “حكومـة  الحقيقـي  بمسـماها 

وأعـرب الشـيخ عـن رفضهـم الحـرب بكافة 
يدقـون طبولهـا،  صورهـا، ورفـض الذيـن 
جديـدة. انتقاليـة  حكومـة  إنشـاء  ورفـض 

وأوضـح المفتـي أنهـم لـم يختـاروا حكومـة 
إال  بهـا،  يتمسـكون  وال  الوطنيـة  الوحـدة 
بحكومـة انتقاليـة  يرفضـون اإلتيـان  أنهـم 
جديـدة. وطالـب الشـيخ الحكومـة بخارطة 
طريـق واضحـة إلجـراء االنتخابـات، مشـيراً 
تعرقـل  مـن  أن حكومـة حفتـر هـي  إلـى 
إزالـة  قيـام االنتخابـات. وأكـد فضيلتـه أن 
بغيـره أمـر غيـر مهـم،  واسـتبداله  باشـاغا 
هـم،  كمـا  مسـتمرون  وعقيلـة  فحفتـر 
الوحـدة  إسـقاط حكومـة  يريـدون  لكنهـم 

نافسـتهم. ألنهـا  الوطنيـة 

كما حذر المفتي من إنشـاء حكومة ثالثة، 
حفتـر،  الحـرب  مجـرم  تمكيـن  يعنـي  مـا 
داعياً في الوقت ذاته للحذر من شـعارات 

الحيـاد أو دعـوى مكافحـة الفسـاد.

أنـه  علـى  الغريانـي  الشـيخ  أضـاف  كمـا 
تمثـل  حكومـة  مـع  التعايـش  يمكـن  ال 
مشـدداً  الغربيـة،  المنطقـة  فـي  حفتـر 
بيانـات قويـة، حيـث  علـى ضـرورة إصـدار 
أن السـكوت فـي المـدة السـابقة أعطـى 

جديـد. مـن  للعمـل  للمثبطيـن  فرصـة 

كما دعا المفتي الناس إلى االلتفاف حول 
المتظاهريـن أمـام مقـر البعثـة للمطالبـة 
بطـرد  والمطالبـة  ودعمهـم،  باالنتخابـات 

البعثـة مـن األراضـي الليبيـة بالمطلـق.
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مقاالت وآراء

الكاتب | محمد أبو غرارة

اتصاالت من ساحة الحرية..   

سـجن  مـن  خرجـت   2011 رمضـان   21 يـوم 
أمـام  مـن  ألخـذي  بسـيارته  أبـي  جـاء   .. أبوسـليم 
السـجن فـي أجـواء مجنونـة، كنـت قبلهـا بسـاعة قـد 
تحصلـت علـى موبايـل مـن أحـد السـجناء القدمـاء 
المسـجونين ألسـباب عسـكرية، فاتصلـت بأبـي ..
جـاء أبـي ومعـه إخوتـي الـذي أصـّروا علـى القـدوم: 
مالك 14 سـنة، ونسـيبة 9 سـنوات .. بعد األحضان 
لوحـدي!  لسـت  أنـي  أبـي  اكتشـف  يلـزم،  ومـا 
محمـد جمجـوم  زمـالء:  معـي خمسـة  اصطحبـت 
محمـد  بنغـازي،   – الشـاعري  العـارف  القلعـة،   –
أسـامة  بنغـازي،   – إبراهيـم  بنغـازي،   – الكوافـي 

مصراتـة.  – التاجـوري 
واألسباب كما الحظتم أنهم من خارج طرابلس ..

آمر السجن في حينها كان متعاوناً جدا، قال: “أي 
حـد عنـده ويـن يمشـي يطلـع أو يتصـل بحـد يجـي 
ياخـذه” ..  أخـذت معـي أكبـر عـدد يمكـن أن تحملـه 
السـيارة، ومع وجود إخوتي، يمكنك تصور منظرنا 
فـي السـيارة كيـف كان .. لكـن صدقـاً، كانـت مـن 

أجمـل االنضغاطـات اللـي مـررت بهـا فـي حياتـي.
فـي  جلسـت  التـي  نسـيبة  كانـت  الطريـق  طـوال 
حجـري تمسـك يـدي كل فتـرة وتبكـي، هـي فقـط 
تريـد أن تتأكـد أنهـا ال تحلـم وأنـي بجانبهـا فعـالً ..
كل هـؤالء الشـباب كنـت معهـم فـي نفـس الغرفـة 
جمجـوم،  محمـد  شـهور..   ثالثـة  لمـدة  بعضهـم 
الـذي اعتقـل وهـو يحمـل السـلكي وماشـي للقلعـة 
..   العـارف الشـاعري، أذكـر أول مـرة رأيتـه كنـت 
أظـن أن عمـره 70 عامـاً أو شـيئا مـن هـذا القبيـل، 
كان مريضـا بإسـهال حـاد وال يقـوى علـى الحركـة 
أصـال، ثـم اتضـح الحقـا أن عمره لم يبلغ الخمسـين، 
وأنـه عقيـد فـي الجيـش، اعتقـل فـي قمينـس فـي 
كل  التنظيـم،  دائـم  كان   ،19-3 يـوم  الرتـل  دخلـة 
أشـيائه مصنّفة وموضوعه في شـكاير فوق رأسـه، 
احتفظـت  الـذي  وأنـا  أخرجهـا معـه!  لمـا خرجنـا  و 
بكندرتـي طـوال السـجن والتـي أسـتخدمها نصـف 
سـجناء الغرفـة كشبشـب حمـام و للوضـوء، فقـط 
ليسـرقها فـي آخـر يـوم شـخص مـا شـعر بالحـرج 
ألنـه سـيعود حافيـا لبيتـه!  محمـد الكوافـي، البحـار 
الوقـود،  تنقـل  التـي  “مشـهودة”   سـفينة  فـي 
راسـية فـي طرابلـس  وهـي  اعتقـل مـن السـفينة 
ولـد  محمـد   .. الناتـو  مـع  يتراسـلون  أنهـم  بتهمـة 
البـالد الـذي ظـل ال يدخـن فـي السـجن لشـهرين 
العكشـة  ويطلـب  روحـه  يـذل  يبيـش  “مـا  ألنـه: 
مـن حـد” .. يـردد دائمـا كلمـة مـع فـرج بـو زهـوة: 
زهـوة كان  بـو   .. ويضحكـو   ”!no news  ! “شـنو 
يخـرج دائمـا للعيـادة ويأتـي لنا ببعض األخبار، غالبا 
كاذبـة، لكـن هـذا لـم يقلل من مفعولها ..  إبراهيم، 
الشـاب الصغيـر، كان عمـره وقتهـا 19 سـنة، قبـض 
عليـه فـي اجدابيـا، قتـل أصدقـاؤه الذيـن كانـوا معـه 
فـي السـيارة .. الصامـت المـؤدب، الـذي تشـاركت 

معـه أول جلسـة قرفصـاء حزينـة -و الوحيـدة- التـي 
جلسـتها فـي السـجن، كانـت أول يـوم فـي رمضـان 
بعـد المغـرب، ألنـي تخيلـت -ال بـل رأيـت- حـال أمـي 
وأبـي وأهلـي فـي أول إفطـار، البـد أن أمـي لـم تـأكل 
شيئاً .. لم نتبادل أي كلمات، لكنه كان يفكر فيما 
أفكـر فيـه، يجلـس هنـاك وقـد غلـف رأسـه بيديـه ..
ينـام،  وال  الجميـع  ينـام  الطيـب،  الصايـع  أسـامة، 
الفقـر  يصنـع  -كيـف  مغامراتـه   عـن  لـي  يحكـي 
اإلثـم!- كان صادقـاً بهـا ألن ال نبـرة فخـر فـي حديثـه 
.. يتحـدث حتـى يذهـب ظـالم الليـل، يسـكت فجـأة 
.. يقـول لـي: “اسـمع! تسـمع فيـه الصـوت هـذا؟ 
هـذا صـوت الطيـر.. مـش عـادي فـي المكرونـة” .. 
خرجـوا معـي، بقـوا في منزلنـا يومين، بقينا جميعا 
فـي مربوعتنـا الخارجيـة حـول التلفزيـون لمتابعـة 
بعـد   .. المزرعـة  فـي  لنتمشـى  نخـرج  أو  األخبـار 

رحلـوا جميعـا، كل لمدينتـه. يوميـن، 
االتصـاالت  يـوم،  أول  فـي  االتصـاالت  حدثـت 
الصـادرة، تلـك المشـاهد التـي كل ثانيـة فيهـا لهـا 

.. الخـاص  ثقلهـا 
فـي  بأهلـه  ويتصـل  أبـي  موبايـل  إبراهيـم  يأخـذ 
تذكـرون،  كمـا  سـيئة  كانـت  التغطيـة  بنغـازي، 

.. المحـاوالت  عشـرات 
فـي  ينـادي  الخـط  أن  عينيـه  اتسـاع  مـن  تعـرف 
إبراهيـم..”  أنـا  عليكـم  “السـالم  اآلخـر:  الطـرف 
عنـك،  رغمـا  اآلخـر  الطـرف  فـي  الصرخـة  تسـمع 
صرخـة فـرح ألختـه كمـا يبدو، لم تفقـد األمل عندما 
فقـده اآلخـرون ..ثـم تعـرف أن الهاتـف انتقـل ألمـه، 

بيديـه. ألنـه غطـى دمـوع عينيـه 
يتكرر المشهد بصيغ مختلفة مع الجميع ..

لكن كانت هناك اتصاالت أخرى واردة ..
رقـم  أخـذ  غريـان،  بريـد  فـي  يعمـل  لدينـا  قريـب 
الحريـة  فـي سـاحة  ناشـط  لشـخص  وأعطـاه  أبـي 
مـع معلومـات حرّفـت عنـد النقـل مـن: رقـم واحـد 
إلـى: شـخص عنـده  بوسـليم،  كان مسـجون فـي 
معلومـات عـن الشـباب المسـجونين فـي بوسـليم. 
و قـد قيـل لـي أن الرقـم أذيـع فـي سـاحة التحريـر..
بثقـل أم  .. كل اتصـال  وبـدأت االتصـاالت تتوالـى 
تسـمع  أن  تنتظـر  أم  بحمـاس  ابنهـا،  عـن  تبحـث 
االسـم  علـى  التعـرف  فـي  فشـلنا  إذا   .. البشـارة 
ومتـى قبـض عليـه  ننتقـل للوصـف، طولـه، لونـه، 
.. التلفـون أصبـح ملـك الجميـع، بشـكل افتراضـي 
كانـت المكالمـات تحـول للعـارف ألنـه مـن بنغـازي 
واألكبـر سـناً وربمـا يتعرف علـى أحد ويطمئن أهله 
عليـه .. معظـم االتصـاالت كانـت تنتهـي بالتطميـن 
”إن  وأهلـه:  للمفقـود  الدعـاء  مـن  نـوع  الـذي هـو 
شـاء هللا تلقـوه .. احنـا خلينـا هلبـا شـباب وطلعهـم 
اآلمـر فـي باصـات لمـكان آمـن .. بـإذن هللا يتصـل 
بيكـم ولدكـم” هـذا النـوع مـن التطميـن كان يجيـده 
مهمـة  لتحويـل  آخـر  سـببا  كان  وهـذا  العـارف، 

االتصـاالت إليـه ..  مـع مـرور األيـام ظلـت االتصـاالت 
مسـتمرة، لكـن فـي تناقـص، ومـع كل اتصـال كنـت 
أشـعر أكثـر بالعجـز وقلـة الحيلـة، أنـا شـخص خـرج 
منذ عشـرة أيام من السـجن، ليس لدي معلومات 
إالّ عمـن خـرج معـي، وقلـٍة أخـرى ممـن كان معـي 

فـي الغرفـة، وهـؤالء ال أدري أيـن هـم اآلن ..
سـمعت بعـض القصـص، أن هنـاك سـجناء خرجـوا 
علـى أرجلهـم، وألنهـم مـن خـارج طرابلـس قادهـم 
حظهـم السـيئ لمناطـق قتلـوا بهـا لمجـرد أن هيئـة 
تتناقـص،  االتصـاالت   .. السـجن فضحهـم  ولبـاس 
اآلن آمـل أن كل شـخص توقـف عـن االتصـال ألنـه 
يـا صديقـي أن  وجـد مـن يبحـث عنـه.  ال يمكنـك 
تفهـم عزيمـة األمهـات، شـيء ال يمكنـك تخيـل كـم 

يبقـى قويـاً، كـم يبقـى حتـى غيـر منطقـي ..
نفـس  ودائمـا  ألسـابيع،  تتصـل  ظلـت  أم  هنـاك 
جديـد؟”  فيـش  مـا  وليـدي  يـا  “شـنو  السـؤال: 
الخجـل،  مـن  النعـدم  األم  اندفـاع  لـوال  بصـوت 
وبصـوت  يحصـل،  لـم  إزعـاج  عـن  يعتـذر  بصـوت 

.. تسـأل  المؤمـن  شـجاعة 
كل مـا لـدي مـن سـبل بسـيطة قمـت بـه، ذهبـت 
السـجناء،  مؤسسـة  نفسـها  تسـمي  لمؤسسـة 
والدتـه، لكنـي اآلن أعـرف  وبرقـم  باالسـم  بلغتهـم 
كـم كان الوضـع مأسـاويا وفوضويـا .. لكنهـا ظلـت 
تتصـل، وأنـا اسـتمررت بالـرد، بالدعـاء واألمـل، مثـل 

الكاذبـة. أخبـار السـجن 
أو  الكوافـي  أو  العـارف  عـن  اآلن  شـيئا  أعـرف  ال 
إبراهيـم، مزقتنـا عـداوات أنـاس ال نعرفهـم، وبيننـا 
لـدي  أزعـم أن  وال هـم،  أنـا  وجـراد ال أملكـه  أرتـال 
فيهـا  لعشـت  لهـم  ذهبـت  لـو  بنغـازي  فـي  بيوتـا 
كأنـي ابنهـم، لكنـي أخـاف أن أذهـب هنـاك .. ربمـا 
خوفـي غيـر صحيـح، لكـن هـذا مـا تصنعـه الحـروب، 
أنها تخلق الخوف غير المبرر وتجعله أشـد تجسـدا 
مأسـاوية  نهايـة  تتخيـل  أن  يكفـي  الحقيقـة.  مـن 
ليصيبـك منهـا الرعـب فـورا .. وال يمكنك أن تتخيل 
كـم الفظائـع التـي حدثـت بسـبب الرعـب مـن شـيء 

لـم يحـدث ..
هنـاك العديـد مـن األشـياء الطفوليـة التـي يبدو من 

السـخف قولهـا مثل:
الممكـن  وأيـن كان مـن  إلـى هنـا؟!  وصلنـا  كيـف 
تجنـب كل هـذا؟! ألنـك تعـرف أن كل مـن سـيقرأ 
وأن جسـده  الحجـج،  مـن  ميـل  ألـف  لـه  سـيكون 
فـي  أخيـه  طعـن  مـن  بالنـدب  مغطـى  سـيكون 
أن  لـو  الطفوليـة  بأمنياتـك  أنـك  وسـيرى  الوطـن، 
كل هـذا لـم يحـدث تجعـل كل تضحياتـه نـزوات..و 
تعـرف بأنـك ال تعـرف حـال ال لمـا مضـى وال لمـا هـو 

آت.
لكننـي أعلـم أن الجميـع –مـن يتنفـس قلبـه بعـد- 
سـيتفق معـي أنـه سـيكون رائعـا دائمـا أن أتصـل 

بـأم يحتـرق قلبهـا ألخبرهـا أن ابنهـا بخيـر.
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