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بعـــــــد اتهــــــامها بدعــم
اإلرهــاب ..عقيلــــة صالــح
يصـــــــــــــل قطـــــــــــــر

وصـــل رئيـــس مجل ــس الن ــواب الليب ــي
عقيلـــة صالـــح إل ــى الدوح ــة الس ــبت،
بع ــد يومي ــن م ــن زي ــارة أجراه ــا رئي ــس
حكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة عب ــد الحمي ــد
الدبيبـــة إلـــى قط ــر.
ووفـــق لوكال ــة األنب ــاء القطري ــة ،ف ــإن
صالـــح والوف ــد المراف ــق ل ــه وصل ــوا
إل ــى مط ــار الدوح ــة الدول ــي ،وكان ف ــي
اســـتقبالهم رئي ــس مجل ــس الش ــورى
حســـن بـــن عب ــد هللا الغان ــم ،واألمي ــن
الع ــام لمجل ــس الش ــورى أحم ــد ب ــن ناص ــر
الفضال ــة ،والس ــفيران القط ــري ف ــي ليبي ــا،
والليبـــي فـــي الدوح ــة.
وأمـــس الجمع ــة ،التق ــى الدبيب ــة خ ــال
زيارت ــه للدوح ــة ،أمي ــر قط ــر الش ــيخ تمي ــم
ب ــن حم ــد آل ثان ــي ،حي ــث اس ــتعرض مع ــه
العالقـــات الثنائي ــة بي ــن البلدي ــن وأوج ــه

املنقوش ترتأس اجتماعات
الدورة  158للجامعة العربية

يف محاولـة لنقض
حكم إدانته..حفرت
محـام جـديد
ُيعني
ٍ
له يف أمريكا

تنميتهــا وتعزيزهــا ،ومناقشــة مســتجدات
األوضــاع فــي ليبيــا ،باإلضافــة إلــى مناقشــة
أبــرز القضايــا اإلقليميــة والدوليــة.
وكان ــت مص ــادر م ــن مجل ــس الن ــواب
ذك ــرت أن زي ــارة عقيل ــة صال ــح إل ــى
الدوح ــة ج ــاءت تلبي ــة لدع ــوة م ــن الجان ــب
القط ــري ،وأن صال ــح س ــيلتقي ع ــددا ً م ــن
المس ــؤولين القطريي ــن؛ لبح ــث مل ــف
الخ ــاف الحكوم ــي القائ ــم فـــي ليبي ــا،

مش ــير ًة إل ــى أن ــه سيس ــعى لحش ــد الدع ــم
القط ــري للحكومـــة الموازيـــة برئاســـة
فتح ــي باش ــاغا.
يذك ــر أن عقيل ــة صال ــح و ع ــدد م ــن ن ــواب
المنطق ــة الش ــرقية ،فضـ ـا ً ع ــن داعمه ــم
األول ،حفت ــر ،كان ــوا حتـــى وقـــت قريـــب
ومنــذ ســنوات يصفــون قطــر بأنهــا الداعــم
األول لم ــا يس ــمونه باإلره ــاب ف ــي ليبي ــا.

ترأس ــت وزيرة الخارجية والتعاون الدول ــي “نجالء المنقوش” رئيس الدورة العادية
ال ـ ـ ( )158لمجل ــس جامع ــة ال ــدول العربي ــة عل ــى المس ــتوى الـــوزاري ،اجتماعـــات
ال ــدورة الت ــي انعق ــدت ظه ــر الي ــوم الثالث ــاء ،بمق ــر الجامع ــة العربيـــة بالعاصمـــة
المصري ــة القاهرة.
و تس ــلمت ليبيا لمدة الستة أشهر المقبلة رئاسة المجلس الوزاري من الجمهورية
اللبنانية بصفتها رئيسـ ـا ً للدورة الس ــابقة ،وذلك خالل الجلســـة االفتتاحية الجتماع
ال ــدورة العادية الـ ( )158لمجلس جامعة الدول العربية.
و تُناق ــش اجتماع ــات ه ــذه ال ــدورة البن ــود الرئيس ــية المدرجة على جـــدول األعمال
والق ــرارات للمجل ــس الوزاري كدعم و تعزيز مس ــيرة العمل العربي المشـــترك في
مختل ــف المجاالت السياس ــية و االقتصادي ــة و االجتماعية.
وانس ــحب وف ــد مصر م ــن اجتم ــاع وزراء الخارجي ــة العرب برئاســـة وزيـــر الخارجية
“س ــامح ش ــكري” احتجاجا ً على تولي “نجالء المنقوش” وزيرة الخارجية والتعاون
الدول ــي ف ــي حكومة الوحك ــة الوطنية الليبية رئاس ــة الدورة الجديـــدة للمجلس.
وكان ــت مص ــادر إعالمي ــة تح ّدث ــت ع ــن أن ش ــكري طال ــب المنقوش باالعتـــذار عن
الرئاس ــة له ــذه ال ــدورة ،مش ــيرة إل ــى أن المنقوش رفض ــت ذلك.

كشــف رئيــس التحالــف الليبــي األمريكــي “عصــام عميــش” قيــام مجــرم الحــرب “خليفــة حفتــر”
ـاع جدي ـ ٍد يدعــى “روبــرت كوكــس” فــي محاولــة وصفهــا بالبائســة؛ لنقــض
بتعييــن محامــي َ دفـ ٍ
حكــم المحكمــة الفيدراليــة القاضــي بمســؤوليته عــن جرائــم قتــل وتعذيــب.
و أوضــح “عميــش” أن حفتــر تعاقــد مــع مكتــب محامــاة جديــدة فــي منطقــة شــمال فرجينيــا و
محــامٍ جديــد مــن أجــل محاولــة نقــض حكــم المحكمــة الفيدراليــة لمقاطعــة شــرق فرجينيــا.
و يســعى حفتــر لنقــض حكــم القاضيــة “ليونــا بيرينكمــا” بإدانتــه والحكــم بمســؤليته عــن جرائــم
القتــل والتعذيــب لضحايــا األســر الليبيــة فــي كل مــن جرائــم االعتــداء علــي العاصمــة طرابلــس إبــان
محاولتــه الفاشــلة فــي  2019وجرائــم القتــل والتعذيــب فــي بنغــازي ضــد عائلتــي “بنــي صويــد و
الكرشــيني” وكذلــك جرائــم قتــل مــن عائلــة “علــي حمــزة” فــي حصــار العائــات فــي قنفــودة.
ويحــاول المحامــي الجديــد “روبــرت كوكــس” طلــب جلســة اســتماع  -تو ّقــع عميــش أن تكــون فــي
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أكتوبر  -من المحكمة من أجل الترافع لصالح موكله وطلب نقض حكم المحكمة السابق والنافذ.
وأوضــح “عميــش” أن الحكــم النافــذ والــذي صــدر مؤخــرا ً ضــد “حفتــر” هــو حكــم مدنــي ،ولكنــه حكــم قضائــي واضــح و نزيــه ولــه
تبعــات خطيــرة جــدا ً ســواء فــي التمهيــد إلدانــة “خليفــة حفتــر” جنائ ًّيــا كمواطــن أمريكــي ،أو فــي فضــح جرائمــه وفظائعــه.
و أكــد رئيــس التحالــف الليبــي األمريكــي أنهــم سيســتمرون فــي الدفــاع عــن هــذه القضايــا والتأكيــد علــى مدنيــة الدولــة الليبيــة
وســيادة القانــون ومركزيــة حقــوق اإلنســان والعــدل ،وفــق عميــش.

الجنائيــــة الدوليــــة
توقــف مذكرة قبـض
بحـــق التهــامي خالـد
بسبـــــــب موتـــــــه

أعلن ــت المحكم ــة الجنائي ــة
الدولي ــة األربع ــاء  | 7س ــبتمبر
 ،بقي ــام الدائ ــرة التمهيدي ــة
األول ــى بالمحكم ــة بإنه ــاء
اإلج ــراءات ض ــد الرئي ــس
الس ــابق لجهاز األمن الداخلي
بعه ــد القذاف ــي التهام ــي
محم ــد خال ــد.
وأوضح ــت المحكم ــة أن
الغرف ــة اتخ ــذت ه ــذا الق ــرار،
عق ــب إخط ــار النياب ــة بوف ــاة
التهام ــي وطل ــب س ــحب
مذك ــرة التوقي ــف بتاري ــخ 2
أغس ــطس الماض ــي ،وإرفاق
نس ــخة م ــن ش ــهادة وف ــاة

صادرة عن الس ــلطات الليبية
وترجم ــة رس ــمية.
وقال ــت المحكم ــة إن الدائ ــرة
اعتب ــرت ،ف ــي ض ــوء مذكرات
االدع ــاء ،أن الش ــهادة كافي ــة
إلص ــدار أمر القب ــض دون أثر،
وبن ــاء عل ــى ذلك ،ستس ــحب
طلب ــات القب ــض والتس ــليم
المعلق ــة المقدم ــة إل ــى أي
دولة.
وكان ــت المحكم ــة الجنائي ــة
الدولية أصدرت في  18أبريل
 2013أم ــر توقي ــف التهام ــي
خال ــد لالش ــتباه ف ــي ارتكاب ــه
 4جرائ ــم ض ــد اإلنس ــانية،

ه ــي الســـجن والتعذيـــب
واالضطهـــاد وأفعـــال أخـــرى
غي ــر إنســـانية ،ارتكبـــت فـــي
ليبي ــا مـــن  15فبرايـــر 2011
حت ــى  24أغســـطس مـــن
الع ــام نفســـه ،إضافـــة إلـــى 3
جرائ ــم حـــرب هـــي التعذيـــب
والمعاملة القاســـية واالعتداء
عل ــى الكرامـــة الشـــخصية
ارتكب ــت في ليبيا فـــي الفترة
نفس ــها تقريبـــا ً ،وفـــق مـــا
أفادت ــه المحكمـــة الجنائيـــة
الدولي ــة فـــي بـــاغ أصدرتـــه
الي ــوم.

املشاركون يف اجتماع برلني يؤكدون
دعمهم ملسار االنتخابات
دعـــــم خليـــــجي لجهـــــــــود إجـــــراء
االنتخابـــــــــات فــــــي ليبــــــــيا

جــدد وزراء خارجيــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
األربعــاء ،عــن دعــم بلدانهــم لجهــود إجــراء انتخابــات فــي ليبيا.
جــاء ذلــك فــي بيــان ختامــي للــدورة  153لالجتمــاع الــوزاري
الخليجــي ،فــي مقــر األمانــة العامــة للمجلــس بالعاصمــة
الريــاض.
ودعــا وزارء خارجيــة الســعودية واإلمــارات وســلطنة عمــان
والكويــت وقطــر والبحريــن كل األطــراف فــي ليبيــا إلــى
الحفــاظ علــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار.
كمــا أكــدوا دعمهــم جهــود األمــم المتحــدة للتوصــل إلــى
حــل سياســي ،وإجــراء انتخابــات برلمانيــة ورئاســية لنقــل
الســلطة وإنهــاء النــزاع المســتمر منــذ ســنوات.

أكــدت الــدول  7المشــاركة فــي االجتمــاع الدولي ببرلين لمناقشــة
األزمــة الليبيــة التزامهــا بدعــم مســار شــامل نحــو إجــراء انتخابــات
باعتبارهــا حـا ً وحيــدا ً ألزمــة البــاد.
وذكــر المبعــوث اإليطالــي الخــاص إلــى ليبيــا “نيكــوال أورالنــدو”
فــي تغريــدات عبــر حســابه علــى “تويتــر” مخرجــات االجتمــاع أن
المشــاركون فــي االجتماعــات رفضــوا عــدم االســتقرار واإلجــراءات
أحاديــة الجانــب ،دون ذكــر تفاصيــل.
كمــا أعــرب المجتمعــون دفــي الوقــت نفســه عــن تطلعهــم إلــى
العمــل بشــكل وثيــق مــع “عبــد هللا باتيلــي” الممثــل الخــاص
الجديــد لألميــن العــام لألمــم المتحــدة.
وأضــاف المبعــوث االيطالــي فــي تغريدتــه أن المجتمعيــن أكــدوا
مجــددا التزامهــم المشــترك بدعــم مســار شــامل لالنتخابــات فــي
أســرع وقــت ممكــن باعتبــاره الســبيل الوحيــد لحــل األزمــة التــي
طــال أمدهــا فــي ليبيــا.
وكان االجتمــاع قــد جــرى يومــي الخميــس والجمعــة الماضييــن
 ،بمشــاركة الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا باعتبــار الــدول
الثــاث أعضــاء دائميــن فــي مجلــس األمــن ،إضافــة إلــى تركيــا
وإيطاليــا وألمانيــا ومصــر.
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مؤسسة االستثمار تربـح
قضيــة يف فرنســا ضـــد
مجموعة الخرايف الكويتية

خبري اقتصادي:
خبـــر حصول ليبيا على
تعويــض من الشـــركة
الكويتية تدليس مخجل

أكد رئيس المؤسس ــة الليبية لالستثمار
“عل ــي محم ــود” ص ــدور حك ــم قضائ ــي
م ــن محكم ــة النقض الفرنس ــية يقضى
ببط ــان الحج ــوزات التنفيذي ــة الت ــي
تقدمت بها مجموع ــة الخرافي الكويتية
ضد المؤسس ــة.
و أوض ــح “محم ــود” ف ــي كلم ــة ل ــه
أن مجموع ــة الخراف ــي قام ــت خ ــال
الس ــنوات الماضي ــة بإج ــراء حج ــز
تنفي ــذي عل ــى أص ــول المؤسس ــة
الليبي ــة لالس ــتثمار ف ــي فرنس ــا بقيم ــة
ملي ــار و 200ملي ــون دوالر لســـداد ديون
مزعوم ــة له ــا عل ــى ال ــدول الليبي ــة.
وق ــال “إنه ــم رفض ــوا اس ــتخدام أم ــوال
وص ــف الخبي ــر االقتص ــادي
محس ــن الدريج ــة الخب ــر
المت ــداول وال ــذي مف ــاده
حص ــول ليبي ــا عل ــى
تعوي ــض بملي ــار دوالر م ــن
ش ــركة الخراف ــي الكويتي ــة
بالتدلي ــس المخج ــل.
وكان رئي ــس المؤسس ــة
الليبي ــة لالس ــتثمار عل ــي
محم ــود ق ــد أك ــد ص ــدور
حكــم قضائــي مــن محكمــة
النق ــض الفرنس ــية يقض ــى
الحج ــوزات
ببط ــان
التنفيذي ــة الت ــي تقدم ــت
به ــا مجموع ــة الخراف ــي
الكويتي ــة ض ــد المؤسس ــة.

المؤسس ــة لس ــداد هـــذه الديـــون” ،
مؤكـ ـ ًدا رج ــوع األمـــوال إلـــى حســـابات
المؤسس ــة الليبي ــة لالســـتثمار التـــي لها
الح ــق التمثيل ــي لهـــا خاصة أنهـــا تخضع
لق ــرارات التجمي ــد الدوليـــة.
وأش ــار رئي ــس المؤسســـة الليبيـــة
لالس ــتثمار إلى أنهم يعملون باســـتمرار
عل ــى مراجع ــة األمـــوال ومتابعتهـــا
للتأك ــد م ــن وضعهـــا القانونـــي ،مؤكـــ ًدا
أنه ــم ل ــن يخضع ــوا للضغوطـــات التـــي
تمارس ــها بع ــض الجهـــات الدوليـــة مـــن
أجل االس ــتيالء عل ــى أموال المؤسســـة،
بحس ــب قول ــه.

وف ــي ع ــام  2013كس ــبت
شـــركة الخراف ــي ق ــرار
تحكي ــم ض ــد الحكوم ــة
الليبي ــة طالب ــت في ــه
بتعويضه ــا ع ــن مش ــاريع
وقع ــت عل ــى االس ــتثمار
فيه ــا ول ــم تس ــلم مواق ــع
اال س ــتثما ر .
وقدم ــت ش ــركة الخراف ــي
طلـــب لمحكم ــة فرنس ــية
للوصــول ألموال المؤسســة
الليبي ــة لالس ــتثمار ألخذه ــا
كتعوي ــض تنفي ــذا ً لق ــرار
التحكي ــم.
بســبب مــا وصفهــا الدريجــة
بس ــوء إدارة القضي ــة

وأخطـــاء أخـــرى خســـرت
القضيـــة،
المؤسســـة
وكادت أن تتحص ــل ش ــركة
الخراف ــي عل ــى ملي ــار دوالر
كتعويـــض مـــن أمـــوال
ا لمؤ سســـة .
واس ــتمرت القضيـــة 9
س ــنوات قبـــل أن تتمكـــن
المؤسســـة مؤخـــرا ً مـــن
الحص ــول عل ــى حك ــم يؤي ــد
أن أمـــوال المؤسســـة
ليســـت أمـــوال الحكومـــة
وأنه ــا ذات ذمـــة ماليـــة
مس ــتقلة ولهـــذا ال يمكـــن
أخذهـــا كتعويـــض.

شركـــــــة الواحـــــــة تعلــــــن انتهـــــــاء االختــــــبارات
علـــــى أحـــــــــد آبــــــــار حقـــــــــل الظهـــــــرة

( )3600 350-برميـل فـي اليـوم و مـن
المتوقـع أن يصـل اإلنتـاج اإلجمالـي إلـى
( )40ألـف برميـل نفـط خـام يوم ًّيـا و ()40
مليـون قـدم مكعـب مـن الغـاز.

أنهت شـركة “الواحة” الثالثاء  | 6سـبتمبر
 ،اختبـار البئـر رقـم ( )B-93H-32والـذي
يعتبـر أول بئـر أفقـي بالمكمـن (PL6-
 )Thalit memberبحقـل الظهـرة فـي
إطـار الجهـود المبذولـة إلعـادة تأهيـل وكان شـركة “الواحـة” للنفـط قـد أعلنـت
وتطويـر الحقـل.
فـي مطلـع العـام الماضـي عـن بـدء
وبحسـب المؤسسـة الوطنيـة للنفـط فقـد تشـغيل آبـار النفـط بحقـل “الظهـرة”
أظهـرت االختبـارات األوليـة علـى قطـر والـذي يعـ ّد مـن أقـدم الحقـول النفطيـة
( )32/64قـدرة إنتاجيـة بلغـت أكثـر مـن الـذي اكتشـفته شـركة الواحـة للنفـط
( )1000برميـل يوم ًّيـا مـن النفـط الخـام فـي أواخـر الخمسـينيات بعـد توقفـه عـن
بكثافـة نوعيـة ()API؛تصـل إلـى  48درجـة .العمـل عـام  2015؛ بعـد تعرضـه للنهـب و
كمـا تراوحـت معـدالت إنتـاج البئـر مـا بيـن التدميـر شـبه الكامـل عقـب هجـوم تنظيم
“داعـش” عليـه.
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وزارة االقتصاد تحظر على
األجانب تفتيش السلع ومعاينتها

الشهوبي
يبحث عودة الشركات الرتكية
أصـدر وزيـر االقتصـاد والتجـارة بحكومـة الوحـدة الوطنيـة
محمـد الحويـج قـرارا ً يحظـر علـى غيـر الليبييـن ممارسـة
نشـاط التفتيـش والمعاينـة علـى البضائـع والسـلع المـوردة
والمصـدرة وإصـدار شـهائد التفتيـش والمطابقـة لهـا.
وأجـاز القـرار الـذي نشـرته وزارة االقتصـاد عبـر صفحتهـا علـى
“فيسـبوك” الثالثاء  | 6سـبتمبر ،للشـركات الوطنية ممارسـة
نشـاط التفتيـش والمراقبـة ،واالسـتعانة بشـركات أجنبيـة عند
الضـرورة شـريطة الحصـول علـى موافقـة مسـبقة من الوزير.
ُيذكـر أن الحويـج شـكل فـي نهايـة أغسـطس المنصـرم لجنـة
للسلع والمنتجات الحالل بمهام مح ّددة ،حيث تتولى اللجنة
المشـكلة وضـع آليـة متكاملـة للرقابـة على المنتجات والسـلع
الغذائية؛ لضمان توافقها مع متطلبات الشـريعة اإلسلامية.

ضبــــط مصنـــــع ينتحل العالمـــــــة
التجاريـــة صرباتــــة لصناعــة التـونة
قـال مديـر اإلعلام بمركـز الرقابـة علـى األغذيـة واألدويـة محمـد
الزيـات ،إن مفتشـي الرقابـة علـى األغذيـة تمكنـوا مـن ضبـط
مصنـع ينتحـل عالمـة تجاريـة لمصنـع صبراتـة لصناعـة التونـة،
والمغلـق منـذ سـنوات.
وأوضـح الزيـات أنـه تمـت إحالـة الموضـوع للنيابـة العامـة إلجراء
التحقيقـات الالزمـة حيـال الغـش التجـاري ،مـن حيـث انتحـال
اسم عالمة تجارية وأخرى لعدم مطابقة المنتج لالشتراطات
الصحيـة المطلوبة.
كمـا أكـد الزيـات أن العينـات التـي تـم جمعهـا مـن المصنـع
وإحالتهـا لمختبـرات المركـز إلجـراء التحاليـل المخبريـة ،أظهرت
نتائجهـا أنهـا غيـر مطابقـة للمواصفـات القياسـية والصحيـة
المعتمـدة.

ناقـش وزيـر المواصلات بحكومـة الوحـدة الوطنيـة “محمـد
الشـهوبي” ،مـع سـفير تركيـا لـدى ليبيـا “كنعـان يلمـاز”،
عـودة الشـركات التركيـة السـتكمال مشـاريعها فـي ليبيـا.
وأوضحـت الـوزارة أن اللقـاء تنـاول سـبل تطويـر عالقـات
التعـاون بيـن البلديـن فـي مجـال قطـاع المواصلات.
كمـا أكـد اللقـاء علـى ضـرورة عـودة الشـركات التركيـة
لالسـتئناف أعمالهـا كذلـك التعاقـد مـع شـركات التركيـة
للمسـاهمة فـي تنفيـذ مشـاريع تخـص قطـاع المواصلات
إلـى جانـب اسـتئناف الرحلات الجوية للخطـوط التركية بين
البلديـن بعـد موافقـة فريـق التدقيـق.

الحويـــج
يبحــــث مع السفيــــر التونسي
إقامة منطقة حــــرة بني البلـــــــدين
بحـث وزيـر االقتصـاد والتجـارة “محمـد الحويـج” مـع سـفير
تونـس لـدى ليبيـا “األسـعد العجيلـي” ،اإلجـراءات التنفيذيـة
بخصـوص إنشـاء منطقـة حـرة مشـتركة بيـن البلديـن.
وقالـت وزارة االقتصـاد والتجـارة فـي بيانـه عبـر صفحتهـا علـى
“فيسـبوك”“ ،إن االجتماع الذي عقده الطرفان بمقر ديوان
سـبل تعزيـز وتنشـيط تجـارة العبـور،
الـوزارة ،تنـاول كذلـك ُ
وتفعيـل االتفاقيـات التجاريـة”.
كمـا تطـرق االجتمـاع إلـى إمكانيـة إقامـة معـارض مشـتركة
بالتعـاون مـع غـرف التجـارة ،ومناقشـة التعـاون التجـاري
وتسهيل اإلجراءات أمام القطاع الخاص و رجال األعمال بين
البلدين  ،و وضع اسـتراتيجية للتعاون االقتصادي والتجاري.
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مصادر عسكرية:
وصول قوات تابعة ملليشيات
حفتـر إىل معسكـــر الجويلي
أكـدت مصـادر عسـكرية مـن وسـط
طرابلـس “للجزيـرة نـت” وصـول مقاتليـن
تابعيـن لمجـرم الحرب “خليفة حفتر” إلى
أكبـر المعسـكرات التابعـة للـواء “جويلـي”
فـي منطقـة العزيـزة جنوبـي العاصمـة.
وبحسـب مصـادر الجزيـرة فـإن القـوة التـي
وصلـت ُيقـدر عـدد آلياتهـا بنحـو  600آليـة
بينهـا سـرية كاملـة لصواريـخ “الكورنيت”،
وعلـى رأسـها  38عنصـ ًرا مـن كتيبة “طارق
بـن زيـاد” التـي يقودهـا “صـدام حفتـر”

موجـودة فـي مصنـع التبـغ بطرابلـس ،
ودخلـت فـي مجموعـات صغيـرة بمسـاعدة
قائـد كتيبـة ( )55معمـر الضـاوي فـي
منطقـة ورشـفانة المحاذيـة للعاصمـة،
والتـي شـهدت اشـتباكات عنيفـة خلال
األيـام الماضيـة  ،فيمـا وصفـوه إنهـا عمليـة
لتطهيـر للمدينـة مـن قبـل قـوات حكومـة
الوحـدة الوطنيـة.

وصـول قـوات منسـحبة مـن سـرت ،يرجـح
أنهـا فـي طريقهـا لالنضمـام لجويلـي،
بحسـب مـا ذكرتـه مصـادر عسـكرية فـي
مصراتـة للجزيـرة نـت.

كمـا أكـدت مصـادر عسـكرية مقربـة مـن
جويلـي فـي مدينـة الزنتـان للجزيـرة نـت
وجود “تحشيد كبير ومحموم في المدينة
بعدمـا أخرجـت قواتـه مـن مواقعهـا جنـوب
وقالـت مصـادر متطابقـة “إن القيـادي و غـرب طرابلـس و مكونهـا األكبـر مـن
فـي كتيبـة ثـوار طرابلـس “أيـوب أبـو قبائـل الزنتـان إضافـة إلـى قـوات أيـوب أبـو
راس” والمنسـحب مـن عيـن زارة جنوبـي راس”.
العاصمـة ،وصـل مقاتلـوه برفقـة آليـات وبحسـب المصادر فقد تضمنت تجهيزات
أيضـا ،بعـد
وأسـلحة ثقيلـة إلـى العزيزيـة ً
أيضـا منظومات بانتسـير الروسـية
جويلـي ً
إعالنـه االنضمـام رسـم ًّيا إلـى معسـكر المعروفـة بتعاملهـا مـع الطيـران عامـة،
رئيـس الحكومـة الموازية “فتحي باشـاغا” والمسـيرات التركيـة.
فـي لقـاء مغلـق مـع مجموعـة القـوات
المنسـحبة مـن طرابلـس إلـى مدينـة وخلال المحاولـة األخيـرة فـي الهجـوم على
الزاويـة غربـا ً علـى خلفيـة المواجهـات طرابلـس اسـتبعد الجويلـي تعـرض قواتـه
لضربـات بالطيـران المسـ ّير ،وقال إن ذلك
األخيـرة.
سـيغير المعركـة جذر ًّيـا ؛ لكـن صحفـي
و توعـد “أبـو راس” بالعـودة إلـى العاصمـة بالفايننشـال تايمـز نقـل عنـه مؤخ ًرا تأكيده
بعـد تحالفـه مـع قـوات يقودهـا “أسـامة “إصابتهم بنحو  18ضربة من المسيرات”
جويلـي” الداعـم لباشـاغا فـي انتظـار التـي يرتبـط ذكرهـا بالعتـاد التركـي.

الحداد:
لن نسمح بعودة الحرب
للمنطقة الغربية

أكـد رئيـس األركان العامـة للجيـش الليبـي الفريـق أول
ركـن “محمـد الحـداد” أنهـم سـيمنعون الحـرب واالقتتـال،
وسـيضربون بيـد مـن حديـد كل مـن يدعو للحرب ويحشـد
لها.
و نفـى “الحـداد” خلال لقائـه ممثـل أعيـان وحكمـاء مدينـة
الزاويـة “البشـتي الزحـوف” مـا تداولتـه صفحـات التواصـل
االجتماعـي بشـأن اقتحـام منطقـة ورشـفانة ،قائلا ً “إن
الغـرض مـن أخبـار كهـذه هـو نشـر الفتنـة.”.
كمـا شـ ّدد رئيـس األركان العامـة للجيـش علـى أهميـة
الحفـاظ علـى اسـتقرار المنطقـة الغربيـة ومنـع االقتتـال
فيهـا ،داعيًـا الجميـع إلـى رأب الصـدع ،و قطـع الطريق أمام
مـن وصفهـم بتجـار الحـروب.

العقوري يطالب عقيلة صالح
بتكليف مبعوث ملجلس النواب يف قطر
طالـب رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجيـة بمجلـس النـواب
“يوسـف العقـوري” رئيـس المجلـس “عقيلـة صالـح”
بتكليـف مبعـوث خـاص بمجلـس النـواب إلـى دولـة قطـر.
وطالـب “العقـوري” فـي خطابـه لرئيـس مجلـس النـواب
تكليف عضو اللجنة الشـؤون الخارجية “عيسـى العريبي”
خاصـا لمجلـس النـواب إلـى دولـة قطـر؛ مـن أجـل
مبعوثًـا ًّ
ماوصفـه بتقويـة التنسـيق المشـترك وتعزيـز العالقـة
بينهمـا فـي مختلـف المجـاالت.
و أشـار “العقـوري” إلـى أن تكليـف مبعـوث لمجلـس
وحرصا منهم
النـواب فـي قطـر مـن أجـل المصلحة الوطنية
ً
علـى تعزيـز العالقـات مـع الدولـة ذات العالقـة بالملـف
الليبـي ولمراجعـة االتفاقيـات وبرامـج التعـاون السـابقة.
و يأتـي هـذا الطلـب بعـد أزمـات افتعلهـا مجلـس النـواب
علـى مـدار سـنوات مـع جهـات ليبيـة عـدة بتهمـة التعـاون
مـع قطـر.
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حرق منزل الناشط
السنوسي املهدي واختفاء
أشخاص يف سرت 5
أفـادت منظمـة رصـد الجرائـم الليبيـة ،بحـرق مليشـيا طـارق بـن زيـاد التابعـة لمجـرم
الحرب خليفة حفتر ،منزل الناشـط السنوسـي المهدي في سـرت ،وسـرقة محتوياته،
علـى خلفيـة ظهـوره فـي فيديـو ينتقـد فيـه االنتهـاكات الحاصلـة بالمنطقـة.

استئنـــــــاف جنـــــــوب
طرابلس ترفض طعـــــن
صنع اهلل يف قرار إقالتــه
رفضـت محكمـة اسـتئناف جنـوب
طرابلـس الطعـن المقـدم مـن
الرئيـس السـابق لمؤسسـة النفـط
“مصطفـى صنـع هللا” فـي قـرار
تعييـن رئيـس جديـد للمؤسسـة فـي
الشـق المسـتعجل.
و رفضـت الدائـرة النظـر فـي الشـق
المسـتعجل للدعـوى ،لمـرور أكثـر من
شـهرين علـى تعييـن مجلـس إدارة
المؤسسـة الحالـي.
و قبلت دائرة القضاء اإلداري بمحكمة
اسـتئناف جنـوب طرابلـس مـن حيـث
الموضـوع ،دعـوى رئيـس مجلـس
إدارة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط
المقـال “مصطفـى صنـع هللا” و
زمالئـه أعضـاء مجلـس اإلدارة المقـال
ضـد قـرار إعفائهم ،مؤكـدة اختصاصها
فـي نظـر الدعـوى.
و كان رئيـس حكومـة الوحـدة
“عبدالحميـد الدبيبـة” قـد أقـال فـي
يوليـو الماضـي “صنـع هللا” و ع ّيـن
رئيسـا لمجلـس
“فرحـات بـن قـدارة”
ً
إدارة المؤسسـة.
وتقـدم “صنـع هللا” بطعـن أمـام
القضـاء علـى قـرار إقالتـه ،حيـث صـدر
قـرار بتأجيـل الحكـم فـي القضيـة فـي
( )27يوليـو ،ثـم تقـرر تأجيلهـا مجـد ًدا
فـي ( )17أغسـطس ،و حجـزت للحكم
اليـوم السـابع مـن سـبتمبر الجـاري.

ن مازالـوا مختفيـن قسـ ًرا ،دون معرفـة
وأكـدت المنظمـة أن خمسـة رجـال ،بينهـم مسـ ّ
مصيرهـم ،فـي ظـل تواصـل قطـع االتصـاالت واإلنترنـت وإغلاق المستشـفى فـي
بوهـادي ،وتقييـد حريـة التنقـل منهـا وإليهـا ،لليـوم  21علـى التوالـي.
وجـ ّددت المنظمـة مطالبتهـا حفتـر بإنهـاء القيـود المفروضـة علـى حريـة التنقـل وإعـادة
االتصـاالت ،وإخلاء سـبيل جميـع المختطفيـن فـورا ً دون أي قيـد أو شـرط.
وكان المجلـس االجتماعـي لقبيلـة القذاذفـة قـد طالـب أمـس الجمعـة ،باإلفـراج الفـوري
حملا ً مـن سـماها الجهـات التـي يتبعهـا المسـلحون
عـن أبنـاء القبيلـة المعتقليـنُ ،م ّ
الذيـن يحاصـرون منطقـة بوهـادي المسـؤولية القانونيـة إلسـاءة اسـتعمال السـلطة.

مكتب مدعي الجنائية الدولية ينضم
ضد املهاجرين بليبيا
لفريق التحقيق يف الجرائم ّ
قـال المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة “كريـم خـان””،إن التحقيقـات التـي
أجراهـا مكتبـه تلقـى حتـى اآلن طائفـة واسـعة مـن المعلومـات الموثـوق بها والتي تشـير
إلـى تعـرض المهاجريـن والالجئيـن فـي ليبيـا لالحتجـاز التعسـفي والقتـل غيـر القانونـي
واالختفـاء القسـري والتعذيـب والعنـف الجنسـي واالختطـاف مقابـل فديـة واالبتـزاز
والسـخرة”.
ُّ
جاء ذلك بمناسـبة إعالن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيان له ،انضمام
مكتبـه كعضـو رسـمي فـي الفريـق المشـترك الـذي يهـدف إلـى دعـم التحقيقـات فـي
الجرائـم المرتكبـة ضـد المهاجريـن والالجئيـن فـي ليبيـا ،إلـى جانـب كل مـن إيطاليـا
وهولنـدا والمملكـة المتحـدة وأيرلنـدا الشـمالية ،وإسـبانيا ،والمدعـوم أيضـا ً مـن وكالـة
االتحـاد األوروبـي للتعـاون فـي مجـال إنفـاذ القانـون.
وأشـار خـان فـي تقريـره األخيـر الـذي سـلمه لمجلـس األمـن ،أن التقييـم األولـي لمكتبـه
يفيـد بـأن هـذه الجرائـم قـد تشـكل جرائـم ضـد اإلنسـانية وجرائـم حـرب ،وأن واجبهـم
الجماعـي ضمـان محاسـبة المسـؤولين عـن هـذه الجرائـم.
وتابـع أن أولئـك الذيـن يسـعون لالتجـار بالمهاجريـن واسـتغاللهم ،يسـتهدفون أشـد
أفـراد المجتمـع ضعفًـا ،ممـن ليسـت لديهـم قدرة على إحقاق حقوق اإلنسـان األساسـية
الواجبـة لهـم.
وأضـاف المدعـي العـام للمحكمـة الدوليـة أنـه بفضل العمل الجماعي للفريق المشـترك
المعنـي بالتحقيقـات فـي جرائـم االتجـار بالبشـر ،تمكـن مكتبـه مـن أن يحـدد بشـكل
جـ ٍد لعمليـات المسـاءلة الوطنيـة ،وأن تصبـح عالقتهـم مع
اسـتباقي طـرق تقديـم دعـم ُم ْ
السـلطات الوطنيـة طريقًـا يسـير فـي اتجاهيـن.
ويشـمل التعـاون مـع السـلطات الوطنيـة فـي ليبيـا تمييـز القرائـن ذات الصلـة وتبـادل
المعلومـات بشـأنها ،وتوفيـر المـواد الثبوتيـة ذات الصلـة بالتحقيقـات الوطنيـة بطريقـة
تتسـق مـع نظـام رومـا األساسـي ،وإجـراء مقابلات مـع الشـهود وإتاحـة حصيلـة عمـل
المكتـب  ،بمـا فـي ذلـك تحليلات التحقيـق واسـتراتيجيات عمليـات إلقـاء القبـض ،وفـق
مـا ذكـره خـان فـي بيانـه.
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 5أنواع من
آيفون لن تكمل
املشــوار بعد
هذا التـــــاريخ

حـ ّددت شـركة أبـل يـوم  12سـبتمبر الجـاري موعـدا ً
رسميا ً إلطالق النسخة األحدث من نظام التشغيل
“آي أو أس  ”16الجديـد ،مشـيرة إلـى أنـه سـيأتي
بميـزات تعـزز القـدرات الذكيـة لهواتـف آيفـون التـي
سـترتقي إلـى مكانـة جديـدة بعـد التحديـث.
وهـذا يعنـي أن حاملـي هـذه الهواتـف لـن “يكملـوا
وسـيمنح نظام التشـغيل الجديد ( )iOS 16حاملي المشـوار الجديـد للتحديثـات” ،فـي خطـوة تهـدف
هواتـف آيفـون القـدرة علـى التحكـم فـي هواتفهـم أوال ً إلـى دفعهـم باتجـاه ترقيـة هواتفهـم إلـى نسـخة
بشـكل أكبـر ،وخاصـة شاشـة القفـل التـي سـتأتي أحـدث مـن هـذا الهاتـف ،كمـا يقـول خبـراء.
بشـكل جديـد.
أمـا الهواتـف التـي سـتحصل علـى تحديـث نظـام
ولسـوء الحظ قررت أبل هذا العام التخلي عن دعم
 5هواتـف آيفـون هـي :آيفـون  ،7وآيفـون  7بلـس،
وآيفـون  6إس ،وآيفـون  6إس بلـس ،باإلضافـة إلـى
الجيـل األول مـن هاتـف آيفـون “إس إي”.

وينطبـق التغييـر ،الـذي سـيأتي بـه نظـام التشـغيل
لهواتـف أبـل ،أيضـا ً علـى اإلشـعارات وتطبيقـات
الرسـائل والبريـد والصـور ،باإلضافـة إلـى ظهـور
طبقـات أمـان جديـدة ضمـن متصفـح “سـفاري”
ُتعـرف باسـم “مفاتيـح المـرور” ،وهـي طريقـة
جديـدة لتسـجيل الدخـول المشـفر بالكامـل واآلمـن
مـن عمليـات التص ّيـد االحتيالـي وتسـريب البيانـات.

التشـغيل فهـي :الهاتـف الجديـد طبعـا ً آيفـون 14
والنسـخ التـي صـدرت معـه األربعـاء ،وآيفـون 13
ميني ،وآيفون  ،13وآيفون  13برو ،وآيفون  13برو
ماكـس ،وآيفـون  12وآيفـون  12مينـي ،وآيفـون 12
بـرو ،وآيفـون  12بـرو ماكـس ،وآيفـون  ،11وآيفـون
 11بـرو ،وآيفـون  11بـرو ماكـس.

وتضـم القائمـة أيضـا ً“ :آيفـون إكـس أس ،وآيفـون
ومثلمـا يعتبـر يـوم  12سـبتمبر موعـدا ً للتجديـد إكس أس ماكس ،وآيفون إكس أر ،وآيفون إكس،
بالنسـبة لعـدد كبيـر مـن حاملـي هواتـف آيفـون ،وآيفـون  ،8وآيفـون  8بلـس ،وآيفـون أس إي” ،أي
فـإن هـذا التاريـخ يعتبـر أيضـا ً يومـا ً للـوداع بالنسـبة الجيـل الثانـي وأحـدث.
للكثير يـن.

وزارة التعليم :
ننتظر تسييل القيمة املخصصة
لطباعة و توريد الكتاب املدرسي
أكدت وزارة التربية و التعليم بحكومة الوحدة أن المصرف
المركـزي حصـل علـى موافقـة “مجلـس النـواب” فـي
الصـرف علـى مشـروع طباعـة و توريـد الكتـاب المدرسـي.
و قالـت الـوزارة فـي بيـان لهـا اليـوم السـبت“ ،إنهـا فـي
خصصـة لحسـاب مركـز المناهج
الم ّ
انتظـار تسـييل القيمـة ُ
التعليميـة و البحـوث التربويـة؛ تمهيـ ًدا إلحالتهـا إلـى
حسـابات الشـركات التـي جـرت الترسـية عليهـا”.
وطمأنـت الـوزارة أوليـاء األمـور و الطلاب بأنهـا سـتكون
علـى تواصـل معهـم بخصـوص طباعـة الكتـاب المدرسـي،
وبـدء وصـول شـحناته إلـى الموانـئ الليبيـة.
و أكـد مركـز المناهـج التعليميـة و البحـوث التربويـة تعاقده
مـع  22شـركة لطباعـة الكتـاب المدرسـي بعـد ترسـية
العطـاء عليهـا  ،و اعتمـاده مـن قبـل مجلس الوزراء لتسـليم
الكتـب إلـى المـدارس قبـل بـدء العـام الدراسـي الجديـد،
الـذي مـن المقـرر أن ينطلـق فـي  18سـبتمبر الجـاري.

مجمع اللغة العربية
يقيم محاضرة عن القراءات القرآنية
أقامـت لجنـة المناهـج و المقـ ّررات الدراسـية بمجمـع
اللغـة العربيـة محاضـرة بعنـوان (التوجيـه اللغـوي إلحـكام
القـراءات القرآنيـة) وذلـك فـي إطـار البرنامـج العلمـي
والثقافـي للمجمـع لعـام 2022م.
وألقـى المحاضـرة الدكتـور “عبـد هللا بـن سـويد” األسـتاذ
بكليـة اللغـات فـي جامعـة طرابلـس ،وق ّدمهـا الدكتـور
“صالـح سـليم الفاخـري”.
وفـي منتصـف أغسـطس الجـاري نظـم مجمـع اللغـة
العربيـة محاضـرة بعنـوان (خالصـة كتـاب األخلاق عنـد ابـن
حـزم بيـن التحليـل والتحقيـق ..نصوص طـرد الهم نموذجا)
ألقاهـا المحاضـر “عمـر غلام” وق ّدمها الدكتـور “عبدالواحد
شـعيب” وذلـك ضمـن البرنامـج العلمـي والثقافـي الخاص
بالمجمـع لعـام 2022م.
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رياضة

املسابقات اإلفريقية:
األهلـــــي طرابلــس
و األخضـــر يضعــان
قدماً يف الدور الثاني

خط ــا فريقَا “األهلي طرابل ــس” و “األخضر”
خط ــوة كبي ــرة نح ــو الم ــرور ل ــدور ال ـ ـ  32م ــن
مس ــابقتي (أبط ــال إفريقي ــا) و (كأس
الكونفيدرالي ــة) ،فيم ــا تعث ــر “االتح ــاد” ف ــي
ذه ــاب ال ــدور األول.
و حق ــق “األهلي طرابلس” فوزا ً صريحا ً على
مس ــتضيفه “ك ــي إم الزنجب ــاري” بهدفي ــن
دون رد ف ــي المب ــاراة الت ــي ج ــرت الس ــبت،
حي ــث س ــجل التونس ــي “أي ــوب عي ــاد” م ــن
ضرب ــة ج ــزاء ،ف ــي الدقيقة ( )43تس ــبب فيها
يؤمن
المغرب ــي “محس ــن متول ــي” قب ــل أن ّ
البدي ــل “عب ــدهللا العرف ــي” تق ــدم الكتيب ــة
األهالوي ــة في الدقيقة ( )65إث ــر تمهيد مميز
م ــن المهاج ــم “أنيس س ــلتو”.
و أخف ــق ممث ــل كرة الق ــدم الليبي ــة اآلخر في
مس ــابقة دوري (أبطال إفريقيا) في النس ــج
عل ــى من ــوال مواطن ــه ،بع ــد خس ــارته أم ــام
مس ــتضيفه“ ،فاالمب ــو البورون ــدي” به ــدف
دون رد ،حي ــث أض ــاع مهاجم ــوا “االتح ــاد”
والس ــيما التونس ــي “عماد اللواتي” و “أحمد
اله ــرام” فرصـ ـا ً س ــهلة أمام مرم ــى المنافس

منتخبنا الوطنى يلتقى تنزانيا و
أوغندا بالدورة الودية الدولية
تستضيف مدينة بنغازى خالل الفترة من  21إلى  27من
سبتمبر الجارى الدورة الودية الدولية ضمن أيام الفيفا
الدولية.
و ستشهد الدورة مشاركة ثالثية ستجمع “منتخبنا الوطنى
األول” لكرة القدم و منتخبي “تنزانيا و أوغندا” و ستقام
المباريات بملعب شهداء بنينا الدولى.
سيستهل منتخبنا مشاركته فى هذه الدورة بمواجهة منتخب
“أوغندا” في الـ  21من سبتمبر الجارى ثم سيلتقى منتخب
“أوغندا” مع منتخب “تنزانيا” يوم  24من الشهر ذاته.
و تختم الدورة بلقاء سيجمع “منتخبنا الوطنى” مع منتخب
“تنزانيا” فى الـ  27من الشهر الجارى.

ال ــذي ب ــدا متوس ــط المســـتوى ،مـــع وجـــود
إمكاني ــة حقيقي ــة لالتحـــاد بتجـــاوزه بعـــد
أس ــبوع في ملع ــب “بنينا” بمدينـــة بنغازي.
و وض ــع “األخض ــر” قدمـــا ً فـــي منافســـات
ال ــدور ( )32م ــن (كأس الكونفيدراليـــة
اإلفريقي ــة) بف ــوزه الواضـــح علـــى “أهلـــي
الخرطوم الس ــوداني” وبثالثـــة أهداف نظيفة
ف ــي المب ــاراة الت ــي دارت بملعـــب “بنينـــا”
مس ــاء األح ــد ،حي ــث أنهـــى أبنـــاء المـــدرب
التونس ــي “س ــمير شـــمام” الشـــوط األول
متقدمي ــن بهدف ــي “ســـالم المســـاتي منـــذ
الدقيق ــة الثالث ــة” والمهاجـــم البينيـــي “جـــاك
بيس ــان” ف ــي الدقيقـــة ( ، )45+2قبـــل أن
يحق ــق “حم ــادي ج ــادهللا” الهـــدف الثالـــث
ف ــي الدقيق ــة ( )64ليدخـــل “أخضـــر البيضاء”
مب ــاراة اإلي ــاب بأريحيـــة كبيـــرة فـــي ملعـــب
“بنين ــا” أيضـ ـا ً األح ــد القـــادم ،بطلـــب مـــن
الفري ــق الس ــوداني.
يذكر أن قرعة منافسات (كأس الكونفيدرالية
اإلفريقي ــة) كان ــت ق ــد أعفـــت“ ،النصـــر” من
خوض ال ــدور األول.

فريق جامعة مصراتة بطالً لكرة الصاالت
حقـق فريـق جامعـة مصراتـة لقـب النسـخة األولـى مـن
بطولـة الجامعـات لكـرة القـدم داخـل الصـاالت.
جـاء هـذا اللقـب بعـد فـوزه فـي المبـاراة النهائيـة التـي جـرت
علـى أرضيـة قاعـة مصراتـة لأللعـاب الرياضيـة ،علـى فريـق
جامعـة طرابلـس بنتيجـة ( ،)8-2فـي البطولـة التـي شـهدت
مشـاركة  16جامعـة علـى مسـتوى البلاد ،وجـرت فعالياتهـا
ببرمجـة مكثفـة علـى مـدار أربعـة أيـام واختتمـت السـبت
بحضـور شـخصيات مـن وزارة التعليـم العالـي وقيـادات
محليـة مـن مدينـة مصراتـة.
وكان فريـق جامعـة مصراتـة الـذي حقـق اللقـب ،قـد تخطـى
فـي نصـف النهائـي فريـق جامعـة بنغـازي بنتيجـة (11-
 ،)6فيمـا تأهـل فريـق جامعـة مصراتـة علـى حسـاب فريـق
جامعـة النجـم السـاطع ،فـي البطولـة التـي سـيتم اختيـار
منتخـب ليبيـا الجامعـي لكـرة الصـاالت للمشـاركة فـي
بطـوالت خارجيـة فـي المـدة القادمـة.
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دين وفتاوى

مفتــي ليبيا :لـــو كــان
املنــدوب الصهيــــوني
موجـــو ًدا ملـــا انسحب
الوفــــد املصــــري
قـــال مفتـــي ليبي ــا الش ــيخ “الص ــادق
الغريانـــي” إن كل م ــن مجلس ــي
الدولـــة و البرلم ــان ال يختلف ــان وإن
كل مـــا ُض ّيق عل ــى أحدهما اس ــتعان
باآلخـــر.
وأكـــد المفت ــي خ ــال برنامج ــه
األســـبوعي (اإلس ــام والحي ــاة) أن
كل مـــن فـــي المجلس ــين مس ــؤول
عـــن الوطـــن وما يح ــدث م ــن تالعب
وتأخيـــر للمصال ــح مش ــي ًرا إل ــى أنه ــم
نافعا للبالد.
جميعـــا ً لم يقدموا ش ــيئًا
ً
و تابـــع المفت ــي قول ــه “إن عقيل ــة
صالـــح كلم ــا ُض ّي ــق علي ــه اس ــتعان
بالمجلـــس األعل ــى للدول ــة الذي ــن
ينطلقـــون إلي ــه س ــرا ًعا إللق ــاء ط ــوق
النجاة له” ،متس ــائال ً ف ــي ذات الوقت
عـــن الســـبب ال ــذي يمن ــع أعض ــاء
مجلســـي الدول ــة و الن ــواب م ــن أن
يصـــدروا قان ــون االنتخاب ــات؟ رغم أن
ذلـــك أولى من اته ــام الحكومة بعدم
رغبتهـــا فـــي إج ــراء االنتخاب ــات.
كمـــا أشـــاد المفت ــي بالدائ ــرة
الدســـتورية التي نظرت في الطعون
ولم تســـتعجل النطق بالحكم وأجلته
حتى الشـــهر المقبل ،داعيا ً إياهم إلى
أن يتقـــوا هللا ف ــي عمله ــم ويراقبوه.
و حول انســـحاب الوف ــد المصري من
اجتماع وزراء الخارجية العرب بس ــبب
رئاســـة “نجـــاء المنق ــوش” للجلس ــة
قـــال المفت ــي “ل ــو كان المن ــدوب
الصهيونـــي موج ــو ًدا ف ــي المجل ــس
لمـــا كان مـــن الوف ــد المص ــري إال أن
يصفقـــوا إلي ــه ،فع ــام انس ــحبوا من
اجتمـــاع الجامع ــة العربي ــة؟”.

فتــاوي
ورد إلى دار اإلفتاء الليبية السؤال التالي:

أذن لـي أبـي ببنـاء شـقة فـي الـدور الثانـي ،وأعطانـي قيمـة ماليـة
بسـيطة؛ إعانـ ًة منـه لـي ،وأذن ألخـي بصيانـة الـدور األول ،وقـد
أرض فرفـض ،وكان يقـول( :هـذا بيتـك ال
عرضنـا عليـه شـراء قطعـة ٍ
يخرجـك منـه أحـد) ،وبعـد مباشـرة أخـي للصيانـة وانتهائـي مـن جـزء
ـن
ٍ
كبيـر مـن البنـاء توفـي والـدي ،علمـا أن لنـا
أخـوات يطالبـن بحقه َّ
ُّ
يحـق لـي وألخـي وأخواتـي؟
مـن الميـراث ،فمـاذا

الم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:
قائمـا ،قـال القرافـي رحمـه هللا:
ـإذن المالـك أو علمِـه اسـتحق قيمـة بنائِـ ِه
ً
فـإن َمـن بَنـى ب ِ
َ
َ
ِـك َفلَ ْـم ت َْمن َْعـ ُه َو َل أ ْنكَـ َرت َعلَ ْيـ ِه فَلـ ُه
ـك أ ْو ِع ْلم َ
ـن بَنَـى بِإِذْ ن ِ َ
َـال َمال ِ ٌ
ل َم ْ
ـك رحمـه هللا :كُ ُّ
“ق َ
ِيمتـه قَائِمـا ً كَا ْلبَانِـي ب ِ ُ
شـ ْب َهةٍ”[الذخيرة ،]6/213 :وتقـدر القيمـة وقـت الحكـم ،ومثلـه وقـت
ق َ
البيـع والقسـم فـي هـذه الحالـة.
مـال دفعـه عـن غيـره،
وأمـا مـن قـام بالصيانـة فلـه الحـق فـي المطالبـة بقيمـة صيانتـه؛ ألنـه
ٌ
ـبيل المداينـة ،ولـم ينـو الدافـع التبـرع عنـد إعطائـه ،قـال
إن قـال إنـه دفـع ذلـك علـى س ِ
َ
َ
ْ
َ
ٌ
َ
َ
ِـل
م
ع
و
أ
ه
ـ
ي
طِ
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ه
ن
ـأ
ش
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:
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ً
ِ
القرافـي رحمـه هللا“ :قَاعِـ َدة ٌ َمذْ َهبِ َّ َ ْ َّ َ ْ ْ ِ َ
ُُ ْ ُْ َ ُ ْ َ َ
ل ِغَ ْيـرِهِ َع َم ًلا َ
ِك
ن َدفْ ُـع َذل َ
جـ َرةِ َذل ِ َ
شـأْنُ ُه أ َ ْن ُي ْسـتَأْجَ َر َعلَ ْيـهَِ ،رجَ َـع ب ِ َذل ِ َ
ـل ،كَا َ
ـال َوبِأ ُ ْ
ـك ال َْع َم ِ
ـك ال َْم ِ
ْ
َ
َّ
ِـب
ْـق الـ َّرأ ِ
ـب ك َ ِ
خيَ َ
اطـ ِة الث ْـو ِ
ـن ،أ ْو َغ ْيـ َر َوا ِج ٍ
ب َوحَل ِ
ـال َوا ِجبًـا َعلَ ْيـ ِه كَال َّد ْي ِ
ال َْم ِ
س ،نَ َقلَ َهـا َصاح ُ
َ
َ
ْ
ْ
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َ
النَّـ َوا ِ َ َ
ُ ََ
ِ َ َ
ِ
َ ِ َ ِ َ ِ
َ ِ َ ِ
.]9/93
ـما ،فينظـر لقيمـة األرض
عليـه؛ فـإن كان الحـال كمـا ذكـر ،فـإن للبانـي قيمـة مـا بنـاه قائـ ً
والمنـزل األرضـي والـدور األول مـن غيـر الـدور الثانـي (الشـقة التـي اسـتحدثها البانـي) كـم
تسـاوي ،ولقيمـة الجميـع مـع مـا اسـتحدثه البانـي كـم تسـاوي ،والفـرق بيـن القيمتيـن
يعطـى للبانـي ،ومـا أعطـاه األب البنـه؛ إعانـة لـه فـي البنـاء هـو هبـة صحيحـة تمـت بالحيـازة،
وقبـل قسـمة التركـة يخـرج منهـا قيمـة الصيانـة؛ ألنهـا ديـن علـى المالـك ،وهللا أعلـم.
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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مقاالت وآراء

انتخابـــــــــات أم
حكومة ثالثـــــــة؟
عبدهللا الكبير | كاتب صحفي

رغـم مـا تخلفـه الحـرب مـن مآسـي ودمـار إال أن ثمـة
جانـب إيجابـي فيهـا ،ال يظهـر بشـكل واضح لغير من
يبحث مدققا لرصد التداعيات والتغيرات ،فنهاية أي
الحـرب عـادة هـي نهايـة مرحلـة وبـدء مرحلـة جديـدة.
ومن بحيرات الدماء والدموع ،ووسط العويل واألنين
يبزغ واقع مختلف عما سـبقه ،فعبر التاريخ شـكلت
الحـروب أهـم محـركات التقـدم البشـري ،سياسـيا
وفكريـا واقتصاديـا وعلميـا .فالكثيـر مـن مظاهـر
التقـدم العلمـي كانـت الحروب هي سـببها الرئيسـي.
ولهـذا حديـث طويـل لسـنا بصـدده فـي هـذا المقـال،
وإنمـا الغـرض هـو رصـد التطـورات المتسـارعة عقـب
حـرب يـوم السـبت  27أغسـطس الماضـي فـي عـدة
مناطـق فـي طرابلـس ،وفـي محيطها ،والتي سـرعت
مـن الحـراك السياسـي لبحـث سـبيل نحـو حـل
سياسـي يضع حدا ألزمة الشـرعية ،ويحد من اللجوء
للقـوة المسـلحة .أهـم التطـورات عقـب انقشـاع غبـار
المعـارك كانـت كالتالـي :
صـدور أوامـر قبـض ومنـع مـن السـفر مـن المدعـي
العـام العسـكري ،ضـد شـخصيات بـارزة في المشـهد
السياسـي مـن قيـادات فبرايـر .فشـهرتها ومـا قدمتـه
فـي الثـورة وماتالهـا مـن حـروب ضـد داعـش وضـد
حفتـر لـم يقـف عائقـا دون إعمـال القانـون.
مسـارعة أعضـاء مـن مجلـس الدولـة ،بعضهـم
منحـازون إلـى مجلـس النـواب ،فـي صفقـة حكومـة
باشـاغا ،إلـى اصـدار بيـان يدعـون فيـه إلـى انتخابـات
برلمانيـة ،وال يسـاورني الشـك فـي أن خشـيتهم مـن
غضـب النـاس ،باعتبارهـم شـركاء فـي كل ماحـل
بالبلاد مـن مصائـب ،هـو مـا دفعهـم إلـى اصـدار
البيـان.
حراك اقليمي ودولي يستشـعر أن اسـتمرار إجهاض
االنتخابات ،يعني ان الصراع المسلح سوف يستمر.
مسـارعة المشـري وعقيلـة إلـى اللقـاء لبحـث القاعدة
الدستورية وقوانين االنتخابات ،أو بمعنى آخر احتواء
تداعيـات الحـرب ،والتعـاون السـتمرار هيمنتهما على
المشهد السياسي.

حـراك دبلوماسـي تركـي يسـعى لتهدئـة االوضاع في
مناطـق نفـوذه ،بينمـا مناطـق نفـوذ خصومـه .روسـيا
ومصـر ،أكثـر هـدوءا.
تحـرك أمريكـي للدفـع بتسـمية المبعـوث األممـي
الجديـد ،بعـد اخفـاق دام ثمانيـة اشـهر منـذ اسـتقالة
المبعـوث السـابق يـان كوبيـش.
تنصـل الكثيـر مـن الشـخصيات والمجالـس البلديـة
مـن الحكومـة المكلفـة من البرلمان ،وإعالن تأييدهم
لحكومـة الوحـدة الوطنيـة ،التـي عـززت مـن موقفهـا،
وباتـت أكثـر قـوة.
القضـاء علـى المليشـيات غيـر المنضبطـة فـي
طرابلـس ،ومـن ثـم تقلـص عددهـا ،وتركـز القـوة فـي
نحـو سـت فصائـل فقـط.
السـؤال المهـم هنـا .هـل ثمـة قيـادات ومنظمـات
مدنيـة تنتهـز هـذه الفرصـة ،وتحـرك الشـارع ليمـارس
ضغطـه عبـر الحـراك السـلمي ،بموقف حـازم ال يقبل
التفاوض وهو التمسـك بإجراء االنتخابات البرلمانية،
ورفـض أي تمديـد للكيانـات الحاليـة؟
يقـدم الموقـف الدولـي الداعـم لالنتخابـات ،وضيـق
مسـاحة المنـاورة أمـام أطـراف تمديـد المرحلـة
االنتقاليـة المحليـة ،وتمسـك حكومـة الوحـدة الوطنية
بعـدم التسـليم إال لسـلطة منتخبـة ،فرصـة مناسـبة
السـتمرار المطالبـة بإنهـاء مجلسـي النـواب والدولـة،
ورفـض مقتـرح تشـكيل حكومـة ثالثـة بذريعـة تنفيـذ
االنتخابـات ،ألنـه ليـس سـوى محاولة أخرى السـتمرار
نفـس الكيانـات الفاشـلة والوجـوه الكئيبـة فـي
المشـهد السياسـي.
المقـاالت المنشـورة ال تعبـر بالضـرورة عـن رأي
الصحيفـة إنمـا عـن رأي كاتبهـا
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