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وصـــل رئيـــس مجلـــس النـــواب الليبـــي 
الســـبت،  الدوحـــة  إلـــى  صالـــح  عقيلـــة 
ــا رئيـــس  ــارة أجراهـ ــن زيـ ــن مـ ــد يوميـ بعـ
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبـــد الحميـــد 

الدبيبـــة إلـــى قطـــر.
فـــإن  القطريـــة،  األنبـــاء  لوكالـــة  ووفـــق 
وصلـــوا  لـــه  المرافـــق  والوفـــد  صالـــح 
ــي  ــي، وكان فـ ــة الدولـ ــار الدوحـ ــى مطـ إلـ
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبالهم 

واألميـــن  الغانـــم،  هللا  عبـــد  بـــن  حســـن 
ـــن ناصـــر  العـــام لمجلـــس الشـــورى أحمـــد ب
الفضالـــة، والســـفيران القطـــري فـــي ليبيـــا، 

والليبـــي فـــي الدوحـــة.
الدبيبـــة خـــال  التقـــى  الجمعـــة،  وأمـــس 
زيارتـــه للدوحـــة، أميـــر قطـــر الشـــيخ تميـــم 
بـــن حمـــد آل ثانـــي، حيـــث اســـتعرض معـــه 
بيـــن البلديـــن وأوجـــه  العاقـــات الثنائيـــة 

تنميتهـــا وتعزيزهـــا، ومناقشـــة مســـتجدات 
األوضـــاع فـــي ليبيـــا، باإلضافـــة إلـــى مناقشـــة 

أبـــرز القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة.
النـــواب  مجلـــس  مـــن  مصـــادر  وكانـــت 
إلـــى  صالـــح  عقيلـــة  زيـــارة  أن  ذكـــرت 
الدوحـــة جـــاءت تلبيـــة لدعـــوة مـــن الجانـــب 
القطـــري، وأن صالـــح ســـيلتقي عـــدداً مـــن 
ملـــف  لبحـــث  القطرييـــن؛  المســـؤولين 
ليبيـــا،  فـــي  القائـــم  الحكومـــي  الخـــاف 

مشـــيرًة إلـــى أنـــه سيســـعى لحشـــد الدعـــم 
برئاســـة  الموازيـــة  للحكومـــة  القطـــري 

باشـــاغا. فتحـــي 
يذكـــر أن عقيلـــة صالـــح و عـــدد مـــن نـــواب 
المنطقـــة الشـــرقية، فضـــاً عـــن داعمهـــم 
وقـــت قريـــب  األول، حفتـــر، كانـــوا حتـــى 
ومنـــذ ســـنوات يصفـــون قطـــر بأنهـــا الداعـــم 
ــا. ــي ليبيـ ــاب فـ ــمونه باإلرهـ ــا يسـ األول لمـ

ــم                             ــامها بدع ــد اتهــــ  بعـــــ
ــح ــة صال  اإلرهــاب.. عقيلــ
ــر ــل قطـــــــــــ يصـــــــــــ

ترأســـت وزيرة الخارجية والتعاون الدولـــي “نجاء المنقوش” رئيس الدورة العادية 
الــــ )158( لمجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى المســـتوى الـــوزاري، اجتماعـــات 
الـــدورة التـــي انعقـــدت ظهـــر اليـــوم الثاثـــاء، بمقـــر الجامعـــة العربيـــة بالعاصمـــة 

القاهرة. المصريـــة 
و تســـلمت ليبيا لمدة الستة أشهر المقبلة رئاسة المجلس الوزاري من الجمهورية 
اللبنانية بصفتها رئيســـاً للدورة الســـابقة، وذلك خال الجلســـة االفتتاحية الجتماع 

الـــدورة العادية الـ )158( لمجلس جامعة الدول العربية.
و ُتناقـــش اجتماعـــات هـــذه الـــدورة البنـــود الرئيســـية المدرجة على جـــدول األعمال 
والقـــرارات للمجلـــس الوزاري كدعم و تعزيز مســـيرة العمل العربي المشـــترك في 

مختلـــف المجاالت السياســـية و االقتصاديـــة و االجتماعية.
وانســـحب وفـــد مصر مـــن اجتمـــاع وزراء الخارجيـــة العرب برئاســـة وزيـــر الخارجية 
“ســـامح شـــكري” احتجاجاً على تولي “نجاء المنقوش” وزيرة الخارجية والتعاون 

الدولـــي فـــي حكومة الوحكـــة الوطنية الليبية رئاســـة الدورة الجديـــدة للمجلس.
وكانـــت مصـــادر إعاميـــة تحّدثـــت عـــن أن شـــكري طالـــب المنقوش باالعتـــذار عن 

الرئاســـة لهـــذه الـــدورة، مشـــيرة إلـــى أن المنقوش رفضـــت ذلك.

 املنقوش ترتأس اجتماعات
الدورة 158 للجامعة العربية

                            

كشــف رئيــس التحالــف الليبــي األمريكــي “عصــام عميــش” قيــام مجــرم الحــرب “خليفــة حفتــر” 
بتعييــن محامــيَ دفــاٍع جديــٍد يدعــى “روبــرت كوكــس” فــي محاولــة وصفهــا بالبائســة؛ لنقــض 

حكــم المحكمــة الفيدراليــة القاضــي بمســؤوليته عــن جرائــم قتــل وتعذيــب.
و أوضــح “عميــش” أن حفتــر تعاقــد مــع مكتــب محامــاة جديــدة فــي منطقــة شــمال فرجينيــا و 

محــاٍم 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 2019 وجرائــم 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 - توّقــع عميــش أن تكــون فــي 

يف محاولـة لنقض 
حكم إدانته..حفرت 
ُيعني محـاٍم جـديد 

له يف أمريكا
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الدوليــــة  الجنائيــــة 
 توقــف مذكرة قبـض
 بحـــق التهــامي خالـد
بسبـــــــب موتـــــــه

الجنائيـــة  المحكمـــة  أعلنـــت 
الدوليـــة األربعـــاء 7 | ســـبتمبر 
التمهيديـــة  الدائـــرة  بقيـــام   ،
بإنهـــاء  بالمحكمـــة  األولـــى 
الرئيـــس  ضـــد  اإلجـــراءات 
الســـابق لجهاز األمن الداخلي 
التهامـــي  القذافـــي  بعهـــد 

خالـــد. محمـــد 
أن  المحكمـــة  وأوضحـــت 
الغرفـــة اتخـــذت هـــذا القـــرار، 
عقـــب إخطـــار النيابـــة بوفـــاة 
ســـحب  وطلـــب  التهامـــي 
 2 بتاريـــخ  التوقيـــف  مذكـــرة 
أغســـطس الماضـــي، وإرفاق 
وفـــاة  شـــهادة  مـــن  نســـخة 

صادرة عن الســـلطات الليبية 
رســـمية. وترجمـــة 

وقالـــت المحكمـــة إن الدائـــرة 
اعتبـــرت، فـــي ضـــوء مذكرات 
الشـــهادة كافيـــة  أن  االدعـــاء، 
إلصـــدار أمر القبـــض دون أثر، 
وبنـــاء علـــى ذلك، ستســـحب 
والتســـليم  القبـــض  طلبـــات 
أي  إلـــى  المقدمـــة  المعلقـــة 

دولة.
الجنائيـــة  المحكمـــة  وكانـــت 
الدولية أصدرت في 18 أبريل 
2013 أمـــر توقيـــف التهامـــي 
خالـــد لاشـــتباه فـــي ارتكابـــه 
اإلنســـانية،  ضـــد  جرائـــم   4

والتعذيـــب  الســـجن  هـــي 
أخـــرى  وأفعـــال  واالضطهـــاد 
إنســـانية، ارتكبـــت فـــي  غيـــر 
 2011 فبرايـــر   15 مـــن  ليبيـــا 
مـــن  أغســـطس   24 حتـــى 
العـــام نفســـه، إضافـــة إلـــى 3 
جرائـــم حـــرب هـــي التعذيـــب 
والمعاملة القاســـية واالعتداء 
الشـــخصية  الكرامـــة  علـــى 
ارتكبـــت في ليبيا فـــي الفترة 
مـــا  وفـــق  تقريبـــاً،  نفســـها 
الجنائيـــة  المحكمـــة  أفادتـــه 
أصدرتـــه  بـــاغ  فـــي  الدوليـــة 

اليـــوم.

جــدد وزراء خارجيــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
األربعــاء، عــن دعــم بلدانهــم لجهــود إجــراء انتخابــات فــي ليبيا.

جــاء ذلــك فــي بيــان ختامــي للــدورة 153 لاجتمــاع الــوزاري 
بالعاصمــة  الخليجــي، فــي مقــر األمانــة العامــة للمجلــس 

الريــاض.

ودعــا وزارء خارجيــة الســعودية واإلمــارات وســلطنة عمــان 
إلــى  ليبيــا  فــي  األطــراف  والبحريــن كل  وقطــر  والكويــت 

الحفــاظ علــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار.

إلــى  للتوصــل  المتحــدة  أكــدوا دعمهــم جهــود األمــم  كمــا 
حــل سياســي، وإجــراء انتخابــات برلمانيــة ورئاســية لنقــل 

وإنهــاء النــزاع المســتمر منــذ ســنوات. الســلطة 

دعـــــم خليـــــجي لجهـــــــــود إجـــــراء 
االنتخابـــــــــات فــــــي ليبــــــــيا

أكتوبر - من المحكمة من أجل الترافع لصالح موكله وطلب نقض حكم المحكمة السابق والنافذ.
وأوضــح “عميــش” أن الحكــم النافــذ والــذي صــدر مؤخــراً ضــد “حفتــر” هــو حكــم مدنــي، ولكنــه حكــم قضائــي واضــح و نزيــه ولــه 

تبعــات خطيــرة جــداً ســواء فــي التمهيــد إلدانــة “خليفــة حفتــر” جنائيًّــا 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.

أكــدت الــدول 7 المشــاركة فــي االجتمــاع الدولي ببرلين لمناقشــة 
األزمــة الليبيــة التزامهــا بدعــم مســار شــامل نحــو إجــراء انتخابــات 

باعتبارهــا حــاً وحيــداً ألزمــة البــاد.
ــدو”  ــا “نيكــوال أورالن ــى ليبي ــي الخــاص إل وذكــر المبعــوث اإليطال
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 

ــد لألميــن العــام لألمــم المتحــدة. الجدي
 وأضــاف المبعــوث االيطالــي فــي تغريدتــه أن المجتمعيــن أكــدوا 
مجــددا التزامهــم المشــترك بدعــم مســار شــامل لانتخابــات 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 

ــا ومصــر. ــا وألماني وإيطالي

املشاركون يف اجتماع برلني يؤكدون 
دعمهم ملسار االنتخابات
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أكد رئيس المؤسســـة الليبية لاستثمار 
“علـــي محمـــود” صـــدور حكـــم قضائـــي 
مـــن محكمـــة النقض الفرنســـية يقضى 
التـــي  التنفيذيـــة  الحجـــوزات  ببطـــان 
تقدمت بها مجموعـــة الخرافي الكويتية 

المؤسســـة. ضد 
لـــه  كلمـــة  فـــي  “محمـــود”  أوضـــح  و 
خـــال  قامـــت  الخرافـــي  مجموعـــة  أن 
حجـــز  بإجـــراء  الماضيـــة  الســـنوات 
المؤسســـة  أصـــول  علـــى  تنفيـــذي 
الليبيـــة لاســـتثمار فـــي فرنســـا بقيمـــة 
مليـــار و200 مليـــون دوالر لســـداد ديون 

الليبيـــة. الـــدول  علـــى  لهـــا  مزعومـــة 
وقـــال “إنهـــم رفضـــوا اســـتخدام أمـــوال 

 ، الديـــون”  هـــذه  لســـداد  المؤسســـة 
إلـــى حســـابات  رجـــوع األمـــوال  مؤكـــًدا 
المؤسســـة الليبيـــة لاســـتثمار التـــي لها 
الحـــق التمثيلـــي لهـــا خاصة أنهـــا تخضع 

لقـــرارات التجميـــد الدوليـــة.
الليبيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  وأشـــار 
لاســـتثمار إلى أنهم يعملون باســـتمرار 
ومتابعتهـــا  األمـــوال  مراجعـــة  علـــى 
للتأكـــد مـــن وضعهـــا القانونـــي، مؤكـــًدا 
أنهـــم لـــن يخضعـــوا للضغوطـــات التـــي 
تمارســـها بعـــض الجهـــات الدوليـــة مـــن 
أجل االســـتياء علـــى أموال المؤسســـة، 

بحســـب قولـــه.

مؤسسة االستثمار تربـح
قضيــة يف فرنســا ضـــد 
مجموعة الخرايف الكويتية

أنهت شـركة “الواحة” الثاثاء 6 | سـبتمبر 
والـذي   )B-93H-32( رقـم  البئـر  اختبـار   ،
PL6-( بالمكمـن  أفقـي  بئـر  أول  يعتبـر 
فـي  الظهـرة  بحقـل   )Thalit member
تأهيـل  إلعـادة  المبذولـة  الجهـود  إطـار 

الحقـل.   وتطويـر 

وبحسـب المؤسسـة الوطنيـة للنفـط فقـد 
قطـر  علـى  األوليـة  االختبـارات  أظهـرت 
مـن  أكثـر  بلغـت  إنتاجيـة  قـدرة   )32/64(
الخـام  النفـط  مـن  يوميًّـا  برميـل   )1000(
بكثافـة نوعيـة )API(؛تصـل إلـى 48 درجـة. 

كمـا تراوحـت معـدالت إنتـاج البئـر مـا بيـن 

مـن  و  اليـوم  فـي  برميـل   )3600  350-(
إلـى  اإلجمالـي  اإلنتـاج  يصـل  أن  المتوقـع 
)40( ألـف برميـل نفـط خـام يوميًّـا و )40( 

مليـون قـدم مكعـب مـن الغـاز.

وكان شـركة “الواحـة” للنفـط قـد أعلنـت 
بـدء  عـن  الماضـي  العـام  مطلـع  فـي 
“الظهـرة”  بحقـل  النفـط  آبـار  تشـغيل 
يعـّد مـن أقـدم الحقـول النفطيـة  والـذي 
للنفـط  الواحـة  شـركة  اكتشـفته  الـذي 
فـي أواخـر الخمسـينيات بعـد توقفـه عـن 
العمـل عـام 2015 ؛ بعـد تعرضـه للنهـب و 
التدميـر شـبه الكامـل عقـب هجـوم تنظيم 

عليـه. “داعـش” 

شركـــــــة الواحـــــــة تعلــــــن انتهـــــــاء االختــــــبارات 
علـــــى أحـــــــــد آبــــــــار حقـــــــــل الظهـــــــرة

وصـــف الخبيـــر االقتصـــادي 
الخبـــر  الدريجـــة  محســـن 
مفـــاده  والـــذي  المتـــداول 
علـــى  ليبيـــا  حصـــول 
تعويـــض بمليـــار دوالر مـــن 
شـــركة الخرافـــي الكويتيـــة 

المخجـــل. بالتدليـــس 
المؤسســـة  رئيـــس  وكان 
علـــي  لاســـتثمار  الليبيـــة 
صـــدور  أكـــد  قـــد  محمـــود 
حكـــم قضائـــي مـــن محكمـــة 
النقـــض الفرنســـية يقضـــى 
الحجـــوزات  ببطـــان 
تقدمـــت  التـــي  التنفيذيـــة 
الخرافـــي  مجموعـــة  بهـــا 
الكويتيـــة ضـــد المؤسســـة.

2013 كســـبت  عـــام  وفـــي 
قـــرار  الخرافـــي  شـــركة 
الحكومـــة  ضـــد  تحكيـــم 
فيـــه  طالبـــت  الليبيـــة 
مشـــاريع  عـــن  بتعويضهـــا 
االســـتثمار  علـــى  وقعـــت 
مواقـــع  تســـلم  ولـــم  فيهـــا 

. ر االســـتثما
الخرافـــي  شـــركة  وقدمـــت 
فرنســـية  لمحكمـــة  طلـــب 
للوصـــول ألموال المؤسســـة 
ــا  ــتثمار ألخذهـ ــة لاسـ الليبيـ
لقـــرار  تنفيـــذاً  كتعويـــض 

التحكيـــم.
بســـبب مـــا وصفهـــا الدريجـــة 
القضيـــة  إدارة  بســـوء 

خســـرت  أخـــرى  وأخطـــاء 
القضيـــة،  المؤسســـة 
وكادت أن تتحصـــل شـــركة 
ــار دوالر  ــى مليـ ــي علـ الخرافـ
أمـــوال  مـــن  كتعويـــض 

. سســـة لمؤ ا
 9 القضيـــة  واســـتمرت 
تتمكـــن  أن  قبـــل  ســـنوات 
مـــن  مؤخـــراً  المؤسســـة 
الحصـــول علـــى حكـــم يؤيـــد 
المؤسســـة  أمـــوال  أن 
الحكومـــة  أمـــوال  ليســـت 
ماليـــة  ذمـــة  ذات  وأنهـــا 
يمكـــن  ولهـــذا ال  مســـتقلة 

كتعويـــض. أخذهـــا 

خبري اقتصادي: 
خبـــر حصول ليبيا على 
تعويــض من الشـــركة 
الكويتية تدليس مخجل
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ناقـش وزيـر المواصـات بحكومـة الوحـدة الوطنيـة “محمـد 
الشـهوبي”، مـع سـفير تركيـا لـدى ليبيـا “كنعـان يلمـاز”، 

عـودة الشـركات التركيـة السـتكمال مشـاريعها فـي ليبيـا.

تنـاول سـبل تطويـر عاقـات  اللقـاء  الـوزارة أن  وأوضحـت 
المواصـات. البلديـن فـي مجـال قطـاع  بيـن  التعـاون 

التركيـة  الشـركات  عـودة  ضـرورة  علـى  اللقـاء  أكـد  كمـا 
التركيـة  مـع شـركات  التعاقـد  أعمالهـا كذلـك  لاسـتئناف 
للمسـاهمة فـي تنفيـذ مشـاريع تخـص قطـاع المواصـات 
إلـى جانـب اسـتئناف الرحـات الجوية للخطـوط التركية بين 

التدقيـق. بعـد موافقـة فريـق  البلديـن 

الشهوبي 
يبحث عودة الشركات الرتكية

الوطنيـة  الوحـدة  بحكومـة  والتجـارة  االقتصـاد  وزيـر  أصـدر 
ممارسـة  الليبييـن  غيـر  علـى  يحظـر  قـراراً  الحويـج  محمـد 
والسـلع المـوردة  والمعاينـة علـى البضائـع  نشـاط التفتيـش 

لهـا. والمطابقـة  التفتيـش  شـهائد  وإصـدار  والمصـدرة 

وأجـاز القـرار الـذي نشـرته وزارة االقتصـاد عبـر صفحتهـا علـى 
“فيسـبوك” الثاثاء 6 | سـبتمبر، 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 الحال بمهام محّددة، حيث تتولى اللجنة 
المشـكلة وضـع آليـة متكاملـة للرقابـة على المنتجات والسـلع 
الغذائية؛ لضمان توافقها مع متطلبات الشـريعة اإلسـامية.

وزارة االقتصاد تحظر على 
األجانب تفتيش السلع ومعاينتها

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 
الـوزارة، تنـاول كذلـك ُسـبل تعزيـز وتنشـيط تجـارة العبـور، 

وتفعيـل االتفاقيـات التجاريـة”.

كمـا تطـرق االجتمـاع إلـى إمكانيـة إقامـة معـارض مشـتركة 
التجـاري  التعـاون  ومناقشـة  التجـارة،  غـرف  مـع  بالتعـاون 
وتسهيل اإلجراءات أمام القطاع الخاص و رجال األعمال بين 
البلدين ، و وضع اسـتراتيجية للتعاون االقتصادي والتجاري.

الحويـــج 
يبحــــث مع السفيــــر التونسي 

إقامة منطقة حــــرة بني البلـــــــدين

قـال مديـر اإلعـام بمركـز الرقابـة علـى األغذيـة واألدويـة محمـد 
الزيـات، إن مفتشـي الرقابـة علـى األغذيـة تمكنـوا مـن ضبـط 
مصنـع ينتحـل عامـة تجاريـة لمصنـع صبراتـة لصناعـة التونـة، 

والمغلـق منـذ سـنوات.
وأوضـح الزيـات أنـه تمـت إحالـة الموضـوع للنيابـة العامـة إلجراء 
التحقيقـات الازمـة حيـال الغـش التجـاري، مـن حيـث انتحـال 
اسم عامة تجارية وأخرى لعدم مطابقة المنتج لاشتراطات 

الصحيـة المطلوبة.
التـي تـم جمعهـا مـن المصنـع  العينـات  الزيـات أن  كمـا أكـد 
وإحالتهـا لمختبـرات المركـز إلجـراء التحاليـل المخبريـة، أظهرت 
والصحيـة  القياسـية  للمواصفـات  مطابقـة  غيـر  أنهـا  نتائجهـا 

المعتمـدة.

ضبــــط مصنـــــع ينتحل العالمـــــــة 
التجاريـــة صرباتــــة لصناعــة التـونة
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أول  الفريـق  الليبـي  للجيـش  العامـة  األركان  رئيـس  أكـد 
ركـن “محمـد الحـداد” أنهـم سـيمنعون الحـرب واالقتتـال، 
وسـيضربون بيـد مـن حديـد كل مـن يدعو للحرب ويحشـد 

لها.

و نفـى “الحـداد” خـال لقائـه ممثـل أعيـان وحكمـاء مدينـة 
الزاويـة “البشـتي الزحـوف” مـا تداولتـه صفحـات التواصـل 
“إن  قائـاً  ورشـفانة،  منطقـة  اقتحـام  بشـأن  االجتماعـي 

الغـرض مـن أخبـار كهـذه هـو نشـر الفتنـة.”.

أهميـة  علـى  للجيـش  العامـة  األركان  رئيـس  شـّدد  كمـا 
االقتتـال  ومنـع  الغربيـة  المنطقـة  اسـتقرار  علـى  الحفـاظ 
فيهـا، داعيًـا الجميـع إلـى رأب الصـدع، و قطـع الطريق أمام 

بتجـار الحـروب. مـن وصفهـم 

الحداد: 
لن نسمح بعودة الحرب 

للمنطقة الغربية

وسـط  مـن  عسـكرية  مصـادر  أكـدت 
طرابلـس “للجزيـرة نـت” وصـول مقاتليـن 
تابعيـن لمجـرم الحرب “خليفة حفتر” إلى 
أكبـر المعسـكرات التابعـة للـواء “جويلـي” 

العاصمـة. العزيـزة جنوبـي  منطقـة  فـي 

وبحسـب مصـادر الجزيـرة فـإن القـوة التـي 
وصلـت ُيقـدر عـدد آلياتهـا بنحـو 600 آليـة 
بينهـا سـرية كاملـة لصواريـخ “الكورنيت”، 
وعلـى رأسـها 38 عنصـرًا مـن كتيبة “طارق 
حفتـر”  “صـدام  يقودهـا  التـي  زيـاد”  بـن 

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

الوطنيـة.  الوحـدة 

القيـادي  “إن  متطابقـة  مصـادر  وقالـت 
أبـو  “أيـوب  طرابلـس  ثـوار  كتيبـة  فـي 
راس” والمنسـحب مـن عيـن زارة جنوبـي 
آليـات  برفقـة  مقاتلـوه  وصـل  العاصمـة، 
بعـد  إلـى العزيزيـة أيًضـا،  وأسـلحة ثقيلـة 
معسـكر  إلـى  رسـميًّا  االنضمـام  إعانـه 
رئيـس الحكومـة الموازية “فتحي باشـاغا” 
القـوات  مجموعـة  مـع  مغلـق  لقـاء  فـي 
مدينـة  إلـى  طرابلـس  مـن  المنسـحبة 
المواجهـات  خلفيـة  علـى  غربـاً  الزاويـة 

األخيـرة.

و توعـد “أبـو راس” بالعـودة إلـى العاصمـة 
“أسـامة  يقودهـا  قـوات  مـع  تحالفـه  بعـد 
انتظـار  فـي  لباشـاغا  الداعـم  جويلـي” 

وصـول قـوات منسـحبة مـن سـرت، يرجـح 
لجويلـي،  لانضمـام  طريقهـا  فـي  أنهـا 
مـا ذكرتـه مصـادر عسـكرية فـي  بحسـب 

نـت. للجزيـرة  مصراتـة 

كمـا أكـدت مصـادر عسـكرية مقربـة مـن 
نـت  للجزيـرة  الزنتـان  مدينـة  فـي  جويلـي 
وجود “تحشيد كبير ومحموم في المدينة 
بعدمـا أخرجـت قواتـه مـن مواقعهـا جنـوب 
مـن  األكبـر  مكونهـا  و  طرابلـس  غـرب  و 
قبائـل الزنتـان إضافـة إلـى قـوات أيـوب أبـو 

راس”.

وبحسـب المصادر فقد تضمنت تجهيزات 
جويلـي أيًضـا منظومات بانتسـير الروسـية 
عامـة،  الطيـران  مـع  بتعاملهـا  المعروفـة 

والمسـيرات التركيـة.

وخـال المحاولـة األخيـرة فـي الهجـوم على 
طرابلـس اسـتبعد الجويلـي تعـرض قواتـه 
لضربـات بالطيـران المسـّير، وقال إن ذلك 
صحفـي  لكـن  ؛  جذريًّـا  المعركـة  سـيغير 
بالفايننشـال تايمـز نقـل عنـه مؤخرًا تأكيده 
“إصابتهم بنحو 18 ضربة من المسيرات” 

التـي يرتبـط ذكرهـا بالعتـاد التركـي.

مصادر عسكرية: 
وصول قوات تابعة ملليشيات
حفتـر إىل معسكـــر الجويلي

العقوري يطالب عقيلة صالح 
بتكليف مبعوث ملجلس النواب يف قطر
النـواب  بمجلـس  الخارجيـة  الشـؤون  رئيـس لجنـة  طالـب 
صالـح”  “عقيلـة  المجلـس  رئيـس  العقـوري”  “يوسـف 
بتكليـف مبعـوث خـاص بمجلـس النـواب إلـى دولـة قطـر. 

وطالـب “العقـوري” فـي خطابـه لرئيـس مجلـس النـواب 
تكليف عضو اللجنة الشـؤون الخارجية “عيسـى العريبي” 
ـا لمجلـس النـواب إلـى دولـة قطـر؛ مـن أجـل  مبعوثًـا خاصًّ
العاقـة  وتعزيـز  المشـترك  التنسـيق  بتقويـة  ماوصفـه 

بينهمـا فـي مختلـف المجـاالت.

لمجلـس  مبعـوث  تكليـف  أن  إلـى  “العقـوري”  أشـار  و 
النـواب فـي قطـر مـن أجـل المصلحة الوطنية وحرًصا منهم 
بالملـف  العاقـة  ذات  الدولـة  مـع  العاقـات  تعزيـز  علـى 
السـابقة. التعـاون  وبرامـج  االتفاقيـات  ولمراجعـة  الليبـي 

و يأتـي هـذا الطلـب بعـد أزمـات افتعلهـا مجلـس النـواب 
علـى مـدار سـنوات مـع جهـات ليبيـة عـدة بتهمـة التعـاون 

مـع قطـر.



العدد 10األسبوع الحادي عشر |  05 سبتمبر - 12 سبتمبر  7

محليات

جنـوب  اسـتئناف  محكمـة  رفضـت 
مـن  المقـدم  الطعـن  طرابلـس 
النفـط  لمؤسسـة  السـابق  الرئيـس 
قـرار  فـي  هللا”  صنـع  “مصطفـى 
تعييـن رئيـس جديـد للمؤسسـة فـي 

المسـتعجل. الشـق 

الشـق  فـي  النظـر  الدائـرة  رفضـت  و 
المسـتعجل للدعـوى، لمـرور أكثـر من 
إدارة  مجلـس  تعييـن  علـى  شـهرين 

الحالـي. المؤسسـة 

و قبلت دائرة القضاء اإلداري بمحكمة 
اسـتئناف جنـوب طرابلـس مـن حيـث 
مجلـس  رئيـس  دعـوى  الموضـوع، 
للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  إدارة 
و  هللا”  صنـع  “مصطفـى  المقـال 
زمائـه أعضـاء مجلـس اإلدارة المقـال 
ضـد قـرار إعفائهم، مؤكـدة اختصاصها 

الدعـوى. نظـر  فـي 

الوحـدة  حكومـة  رئيـس  كان  و 
فـي  أقـال  قـد  الدبيبـة”  “عبدالحميـد 
عّيـن  و  هللا”  “صنـع  الماضـي  يوليـو 
“فرحـات بـن قـدارة” رئيًسـا لمجلـس 

المؤسسـة. إدارة 

أمـام  بطعـن  هللا”  “صنـع  وتقـدم 
القضـاء علـى قـرار إقالتـه، حيـث صـدر 
قـرار بتأجيـل الحكـم فـي القضيـة فـي 
)27( يوليـو، ثـم تقـرر تأجيلهـا مجـدًدا 
فـي )17( أغسـطس، و حجـزت للحكم 
اليـوم السـابع مـن سـبتمبر الجـاري.

استئنـــــــاف جنـــــــوب 
طرابلس ترفض طعـــــن 
صنع اهلل يف قرار إقالتــه

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.

وأكـدت المنظمـة أن خمسـة رجـال، بينهـم مسـّن مازالـوا مختفيـن قسـرًا، دون معرفـة 
فـي  المستشـفى  وإغـاق  واإلنترنـت  االتصـاالت  قطـع  تواصـل  ظـل  فـي  مصيرهـم، 

بوهـادي، وتقييـد حريـة التنقـل منهـا وإليهـا، لليـوم 21 علـى التوالـي.

وجـّددت المنظمـة مطالبتهـا حفتـر بإنهـاء القيـود المفروضـة علـى حريـة التنقـل وإعـادة 
االتصـاالت، وإخـاء سـبيل جميـع المختطفيـن فـوراً دون أي قيـد أو شـرط.

وكان المجلـس االجتماعـي لقبيلـة القذاذفـة قـد طالـب أمـس الجمعـة، باإلفـراج الفـوري 
يتبعهـا المسـلحون  عـن أبنـاء القبيلـة المعتقليـن، ُمحّمـاً مـن سـماها الجهـات التـي 

الذيـن يحاصـرون منطقـة بوهـادي المسـؤولية القانونيـة إلسـاءة اسـتعمال السـلطة.

 حرق منزل الناشط
 السنوسي املهدي واختفاء

أشخاص يف سرت 5

التـي  التحقيقـات  “كريـم خـان”،”إن  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  العـام  المدعـي  قـال 
أجراهـا مكتبـه تلقـى حتـى اآلن طائفـة واسـعة مـن المعلومـات الموثـوق بها والتي تشـير 
إلـى تعـرض المهاجريـن والاجئيـن فـي ليبيـا لاحتجـاز التعسـفي والقتـل غيـر القانونـي 
واالبتـزاز  فديـة  مقابـل  واالختطـاف  الجنسـي  والعنـف  والتعذيـب  القسـري  واالختفـاء 

ـخرة”. والسُّ
جاء ذلك بمناسـبة إعان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيان له، انضمام 
مكتبـه كعضـو رسـمي فـي الفريـق المشـترك الـذي يهـدف إلـى دعـم التحقيقـات فـي 
إلـى جانـب كل مـن إيطاليـا  الجرائـم المرتكبـة ضـد المهاجريـن والاجئيـن فـي ليبيـا،  
وهولنـدا والمملكـة المتحـدة وأيرلنـدا الشـمالية، وإسـبانيا، والمدعـوم أيضـاً 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 لاتجـار بالمهاجريـن واسـتغالهم، يسـتهدفون أشـد 
أفـراد المجتمـع ضعًفـا، 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 
اسـتباقي طـرق تقديـم دعـم ُمْجـٍد لعمليـات المسـاءلة الوطنيـة، وأن تصبـح عاقتهـم مع 

السـلطات الوطنيـة طريًقـا 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 مقابـات مـع الشـهود وإتاحـة حصيلـة عمـل 
المكتـب ، بمـا فـي ذلـك تحليـات التحقيـق واسـتراتيجيات عمليـات إلقـاء القبـض، وفـق 

مـا ذكـره خـان فـي بيانـه.

مكتب مدعي الجنائية الدولية ينضم 
لفريق التحقيق يف الجرائم ضّد املهاجرين بليبيا



العدد 10األسبوع الحادي عشر |  05 سبتمبر - 12 سبتمبر  8

منوعات

حـّددت شـركة أبـل يـوم 12 سـبتمبر الجـاري موعـداً 
رسمياً إلطاق النسخة األحدث من نظام التشغيل 
“آي أو أس 16” الجديـد، مشـيرة إلـى أنـه سـيأتي 
بميـزات تعـزز القـدرات الذكيـة لهواتـف آيفـون التـي 

سـترتقي إلـى مكانـة جديـدة بعـد التحديـث.

وسـيمنح نظام التشـغيل الجديد )iOS 16( حاملي 
هواتـف آيفـون القـدرة علـى التحكـم فـي هواتفهـم 
بشـكل أكبـر، وخاصـة شاشـة القفـل التـي سـتأتي 

بشـكل جديـد.

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

للتجديـد  موعـداً  سـبتمبر   12 يـوم  يعتبـر  ومثلمـا 
آيفـون،  مـن حاملـي هواتـف  كبيـر  لعـدد  بالنسـبة 
فـإن هـذا التاريـخ يعتبـر أيضـاً يومـاً للـوداع بالنسـبة 

للكثيريـن.

ولسـوء الحظ قررت أبل هذا العام التخلي عن دعم 
5 هواتـف آيفـون هـي: آيفـون 7،  وآيفـون 7 بلـس، 
وآيفـون 6 إس، وآيفـون 6 إس بلـس، باإلضافـة إلـى 

الجيـل األول مـن هاتـف آيفـون “إس إي”.

وهـذا يعنـي أن حاملـي هـذه الهواتـف لـن “يكملـوا 
المشـوار الجديـد للتحديثـات”، فـي خطـوة تهـدف 
أوالً إلـى دفعهـم باتجـاه ترقيـة هواتفهـم إلـى نسـخة 

أحـدث مـن هـذا الهاتـف، كمـا يقـول خبـراء.

التـي سـتحصل علـى تحديـث نظـام  الهواتـف  أمـا 
 14 التشـغيل فهـي: الهاتـف الجديـد طبعـاً آيفـون 
 13 وآيفـون  األربعـاء،  معـه  التـي صـدرت  والنسـخ 
ميني، وآيفون 13، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو 
ماكـس، وآيفـون 12 وآيفـون 12 مينـي، وآيفـون 12 
بـرو، وآيفـون 12 بـرو ماكـس، وآيفـون 11، وآيفـون 

11 بـرو، وآيفـون 11 بـرو ماكـس.

وتضـم القائمـة أيضـاً: “آيفـون إكـس أس، وآيفـون 
إكس أس ماكس، وآيفون إكس أر، وآيفون إكس، 
وآيفـون 8، وآيفـون 8 بلـس، وآيفـون أس إي”، أي 

الجيـل الثانـي وأحـدث.

 5 أنواع من 
آيفون لن تكمل 

املشــوار بعد 
هذا التـــــاريخ

أكدت وزارة التربية و التعليم بحكومة الوحدة أن المصرف 
فـي  النـواب”  “مجلـس  موافقـة  علـى  حصـل  المركـزي 
الصـرف علـى مشـروع طباعـة و توريـد الكتـاب المدرسـي.

 و قالـت الـوزارة فـي بيـان لهـا اليـوم السـبت،  “إنهـا فـي 
انتظـار تسـييل القيمـة الُمخّصصـة لحسـاب مركـز المناهج 
إلـى  إلحالتهـا  تمهيـًدا  التربويـة؛  البحـوث  و  التعليميـة 

عليهـا”. الترسـية  جـرت  التـي  الشـركات  حسـابات 

بأنهـا سـتكون  الطـاب  و  األمـور  أوليـاء  الـوزارة  وطمأنـت 
علـى تواصـل معهـم بخصـوص طباعـة الكتـاب المدرسـي، 

إلـى الموانـئ الليبيـة. وبـدء وصـول شـحناته 

و أكـد مركـز المناهـج التعليميـة و البحـوث التربويـة تعاقده 
ترسـية  بعـد  المدرسـي  الكتـاب  لطباعـة  شـركة   22 مـع 
العطـاء عليهـا ، و اعتمـاده مـن قبـل مجلس الوزراء لتسـليم 
بـدء العـام الدراسـي الجديـد،  إلـى المـدارس قبـل  الكتـب 

الـذي مـن المقـرر أن ينطلـق فـي 18 سـبتمبر الجـاري.

وزارة التعليم : 
ننتظر تسييل القيمة املخصصة 

لطباعة و توريد الكتاب املدرسي

بمجمـع  الدراسـية  المقـّررات  و  المناهـج  لجنـة  أقامـت 
اللغـة العربيـة محاضـرة بعنـوان )التوجيـه اللغـوي إلحـكام 
العلمـي  البرنامـج  إطـار  فـي  وذلـك  القرآنيـة(  القـراءات 

2022م. لعـام  للمجمـع  والثقافـي 

وألقـى المحاضـرة الدكتـور “عبـد هللا بـن سـويد” األسـتاذ 
الدكتـور  وقّدمهـا  طرابلـس،  جامعـة  فـي  اللغـات  بكليـة 

الفاخـري”. سـليم  “صالـح 

اللغـة  مجمـع  نظـم  الجـاري  أغسـطس  منتصـف  وفـي 
العربيـة محاضـرة بعنـوان )خاصـة كتـاب األخـاق عنـد ابـن 
حـزم بيـن التحليـل والتحقيـق.. نصوص طـرد الهم نموذجا( 
ألقاهـا المحاضـر “عمـر غـام” وقّدمها الدكتـور “عبدالواحد 
شـعيب” وذلـك ضمـن البرنامـج العلمـي والثقافـي الخاص 

بالمجمـع لعـام 2022م.

مجمع اللغة العربية 
يقيم محاضرة عن القراءات القرآنية
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مـن  األولـى  النسـخة  لقـب  مصراتـة  جامعـة  فريـق  حقـق 
الصـاالت. داخـل  القـدم  لكـرة  الجامعـات  بطولـة 

جـاء هـذا اللقـب بعـد فـوزه فـي المبـاراة النهائيـة التـي جـرت 
علـى أرضيـة قاعـة مصراتـة لأللعـاب الرياضيـة، علـى فريـق 
جامعـة طرابلـس بنتيجـة )2-8(، فـي البطولـة التـي شـهدت 
مشـاركة 16 جامعـة علـى مسـتوى البـاد، وجـرت فعالياتهـا 
السـبت  واختتمـت  أيـام  أربعـة  مـدار  ببرمجـة مكثفـة علـى 
وقيـادات  العالـي  التعليـم  وزارة  مـن  شـخصيات  بحضـور 

محليـة مـن مدينـة مصراتـة.

وكان فريـق جامعـة مصراتـة الـذي حقـق اللقـب، قـد تخطـى 
11-( بنتيجـة  بنغـازي  جامعـة  فريـق  النهائـي  نصـف  فـي 
6(، فيمـا تأهـل فريـق جامعـة مصراتـة علـى حسـاب فريـق 
اختيـار  سـيتم  التـي  البطولـة  فـي  السـاطع،  النجـم  جامعـة 
فـي  للمشـاركة  الصـاالت  لكـرة  الجامعـي  ليبيـا  منتخـب 

القادمـة. المـدة  فـي  بطـوالت خارجيـة 

فريق جامعة مصراتة بطاًل لكرة الصاالت

رياضة

خطـــا فريَقا “األهلي طرابلـــس” و “األخضر” 
خطـــوة كبيـــرة نحـــو المـــرور لـــدور الــــ 32 مـــن 
)كأس  و  إفريقيـــا(  )أبطـــال  مســـابقتي 
الكونفيدراليـــة(، فيمـــا تعثـــر “االتحـــاد” فـــي 

الـــدور األول. ذهـــاب 
و حقـــق “األهلي طرابلس” فوزاً صريحاً على 
إم الزنجبـــاري” بهدفيـــن  مســـتضيفه “كـــي 
دون رد فـــي المبـــاراة التـــي جـــرت الســـبت، 
حيـــث ســـجل التونســـي “أيـــوب عيـــاد” مـــن 
ضربـــة جـــزاء، فـــي الدقيقة )43( تســـبب فيها 
المغربـــي “محســـن متولـــي” قبـــل أن يؤّمن 
البديـــل “عبـــدهللا العرفـــي” تقـــدم الكتيبـــة 
األهاويـــة في الدقيقة )65( إثـــر تمهيد مميز 

مـــن المهاجـــم “أنيس ســـلتو”.
و أخفـــق ممثـــل كرة القـــدم الليبيـــة اآلخر في 
مســـابقة دوري )أبطال إفريقيا( في النســـج 
علـــى منـــوال مواطنـــه، بعـــد خســـارته أمـــام 
بهـــدف  مســـتضيفه، “فاالمبـــو البورونـــدي” 
“االتحـــاد”  رد، حيـــث أضـــاع مهاجمـــوا  دون 
والســـيما التونســـي “عماد اللواتي” و “أحمد 
الهـــرام” فرصـــاً ســـهلة أمام مرمـــى المنافس 

الـــذي بـــدا متوســـط المســـتوى، مـــع وجـــود 
بعـــد  بتجـــاوزه  لاتحـــاد  حقيقيـــة  إمكانيـــة 
أســـبوع في ملعـــب “بنينا” بمدينـــة بنغازي.
منافســـات  فـــي  قدمـــاً  “األخضـــر”  وضـــع  و 
الكونفيدراليـــة  )كأس  مـــن   )32( الـــدور 
“أهلـــي  علـــى  الواضـــح  بفـــوزه  اإلفريقيـــة( 
الخرطوم الســـوداني” وبثاثـــة أهداف نظيفة 
“بنينـــا”  بملعـــب  التـــي دارت  المبـــاراة  فـــي 
المـــدرب  أبنـــاء  أنهـــى  حيـــث  األحـــد،  مســـاء 
األول  الشـــوط  شـــمام”  “ســـمير  التونســـي 
متقدميـــن بهدفـــي “ســـالم المســـاتي منـــذ 
الدقيقـــة الثالثـــة” والمهاجـــم البينيـــي “جـــاك 
أن  قبـــل   ،  )45+2( الدقيقـــة  فـــي  بيســـان” 
يحقـــق “حمـــادي جـــادهللا” الهـــدف الثالـــث 
فـــي الدقيقـــة )64( ليدخـــل “أخضـــر البيضاء” 
مبـــاراة اإليـــاب بأريحيـــة كبيـــرة فـــي ملعـــب 
مـــن  بطلـــب  القـــادم،  األحـــد  أيضـــاً  “بنينـــا” 

الســـوداني. الفريـــق 
يذكر أن قرعة منافسات )كأس الكونفيدرالية 
اإلفريقيـــة( كانـــت قـــد أعفـــت، “النصـــر” من 

خوض الـــدور األول.

27 من  إلى   21 بنغازى خال الفترة من  تستضيف مدينة 
الفيفا  أيام  ضمن  الدولية  الودية  الدورة  الجارى  سبتمبر 

الدولية.

 و ستشهد الدورة مشاركة ثاثية ستجمع “منتخبنا الوطنى 
و ستقام  أوغندا”  و  “تنزانيا  منتخبي  و  القدم  لكرة  األول” 

المباريات بملعب شهداء بنينا الدولى.

سيستهل منتخبنا مشاركته فى هذه الدورة بمواجهة منتخب 
“أوغندا” في الـ 21 من سبتمبر الجارى ثم سيلتقى منتخب 

“أوغندا” مع منتخب “تنزانيا” يوم 24 من الشهر ذاته.

 و تختم الدورة بلقاء سيجمع “منتخبنا الوطنى” مع منتخب 
“تنزانيا” فى الـ 27 من الشهر الجارى.

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

منتخبنا الوطنى يلتقى تنزانيا و 
أوغندا بالدورة الودية الدولية
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دين وفتاوى

ورد إلى دار اإلفتاء الليبية السؤال التالي:

الم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

أما بعد:

فـإن َمـن بَنـى بـإذِن المالـك أو علِمـه اسـتحق قيمـة بنائِـِه قائًمـا، قـال القرافـي رحمـه هللا: 
“َقـاَل َمالِـٌك رحمـه هللا: كُلُّ َمـْن بَنَـى بِإِْذنِـَك أَْو ِعْلِمـَك َفلَـْم تَْمنَْعـُه واََل أَْنكَـرَت َعلَْيـِه َفلـُه 
ِقيَمتـه َقائِمـاً كَاْلبَانِـي بُِشـْبَهٍة”]الذخيرة: 6/213[، وتقـدر القيمـة وقـت الحكـم، ومثلـه وقـت 

البيـع والقسـم فـي هـذه الحالـة.

وأمـا مـن قـام بالصيانـة فلـه الحـق فـي المطالبـة بقيمـة صيانتـه؛ ألنـه مـاٌل دفعـه عـن غيـره، 
إن قـال إنـه دفـع ذلـك علـى سـبيِل المداينـة، ولـم ينـو الدافـع التبـرع عنـد إعطائـه، قـال 
القرافـي رحمـه هللا: “َقاِعـَدةٌ َمْذَهبِيَّـةٌ: َمـْن أَدَّى َعـْن َغْيـرِهِ َمـااًل َشـأْنُُه أَْن ُيْعِطيَـُه أَْو َعِمـَل 
لَِغْيـرِهِ َعَمـًا َشـأْنُُه أَْن ُيْسـتَأْجََر َعلَْيـِه، رَجَـَع بَِذلِـَك اْلَمـاِل َوبِأُْجـرَةِ َذلِـَك اْلَعَمـِل، كَاَن َدْفـُع َذلَِك 
ْيـِن، أَْو َغْيـَر وَاِجـٍب كَِخيَاَطـِة الثَّـْوِب وَحَْلـِق الـرَّأِْس، نََقلََهـا َصاِحـُب  َواِجبًـا َعلَْيـِه كَالدَّ اْلَمـاِل 
َواِدرِ َوَصاِحـُب اْلجََواِهـر ِفـي اإْلِجَـارَة، تَْنزِيًا لِلَِسـاِن اْلحَاِل َمْنزِلََة لَِسـاِن اْلَمَقاِل” ]الذخيرة:  النَـّ

.]9/93

عليـه؛ فـإن كان الحـال كمـا ذكـر، فـإن للبانـي قيمـة مـا بنـاه قائــًما، فينظـر لقيمـة األرض 
والمنـزل األرضـي والـدور األول مـن غيـر الـدور الثانـي )الشـقة التـي اسـتحدثها البانـي( كـم 
بيـن القيمتيـن  تسـاوي، ولقيمـة الجميـع مـع مـا اسـتحدثه البانـي كـم تسـاوي، والفـرق 
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

فتــاوي

أذن لـي أبـي ببنـاء شـقة فـي الـدور الثانـي، وأعطانـي قيمـة ماليـة 
وقـد  األول،  الـدور  بصيانـة  ألخـي  وأذن  لـي،  منـه  إعانـًة  بسـيطة؛ 
عرضنـا عليـه شـراء قطعـة أرٍض فرفـض، وكان يقـول: )هـذا بيتـك ال 
يخرجـك منـه أحـد(، وبعـد مباشـرة أخـي للصيانـة وانتهائـي مـن جـزء 
كبيـر مـن البنـاء توفـي والـدي، علمـا أن لنـا أخـواٍت يطالبـن بحقهـنَّ 

مـن الميـراث، فمـاذا يحـقُّ لـي وألخـي وأخواتـي؟

قـــال مفتـــي ليبيـــا الشـــيخ “الصـــادق 
مجلســـي  مـــن  كل  إن  الغريانـــي” 
الدولـــة و البرلمـــان ال يختلفـــان وإن 
كل مـــا ُضّيق علـــى أحدهما اســـتعان 

باآلخـــر.

برنامجـــه  خـــال  المفتـــي  وأكـــد 
أن  والحيـــاة(  )اإلســـام  األســـبوعي 
كل مـــن فـــي المجلســـين مســـؤول 
عـــن الوطـــن وما يحـــدث مـــن تاعب 
وتأخيـــر للمصالـــح مشـــيرًا إلـــى أنهـــم  
جميعـــاً لم يقدموا شـــيئًا نافًعا للباد.

عقيلـــة  “إن  قولـــه  المفتـــي  تابـــع  و 
اســـتعان  عليـــه  ُضّيـــق  كلمـــا  صالـــح 
الذيـــن  للدولـــة  األعلـــى  بالمجلـــس 
ينطلقـــون إليـــه ســـراًعا إللقـــاء طـــوق 
النجاة له”، متســـائاً فـــي ذات الوقت 
أعضـــاء  يمنـــع  الـــذي  الســـبب  عـــن 
و النـــواب مـــن أن  مجلســـي الدولـــة 
يصـــدروا قانـــون االنتخابـــات؟ رغم أن 
ذلـــك  أولى من اتهـــام الحكومة بعدم 

رغبتهـــا فـــي إجـــراء االنتخابـــات.

بالدائـــرة  المفتـــي  أشـــاد  كمـــا 
الدســـتورية التي نظرت في الطعون 
ولم تســـتعجل النطق بالحكم وأجلته 
حتى الشـــهر المقبل، داعياً إياهم إلى 
أن يتقـــوا هللا فـــي عملهـــم ويراقبوه.

و حول انســـحاب الوفـــد المصري من 
اجتماع وزراء الخارجية العرب بســـبب 
رئاســـة “نجـــاء المنقـــوش” للجلســـة 
المنـــدوب  كان  “لـــو  المفتـــي  قـــال 
المجلـــس  فـــي  موجـــوًدا  الصهيونـــي 
لمـــا كان مـــن الوفـــد المصـــري إال أن 
يصفقـــوا إليـــه، فعـــام انســـحبوا من 

اجتمـــاع الجامعـــة العربيـــة؟”.

مفتــي ليبيا: لـــو كــان 
املنــدوب الصهيــــوني 
موجـــوًدا ملـــا انسحب 

الوفــــد املصــــري



العدد 10األسبوع الحادي عشر |  05 سبتمبر - 12 سبتمبر  11

مقاالت وآراء

عبدهللا الكبير | كاتب صحفي

انتخابـــــــــات أم 
حكومة ثالثـــــــة؟ 

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 
سياسـيا  البشـري،  التقـدم  محـركات  أهـم  الحـروب 
مظاهـر  مـن  فالكثيـر  وعلميـا.  واقتصاديـا  وفكريـا 
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  27 أغسـطس الماضـي فـي عـدة 
مناطـق فـي طرابلـس، وفـي محيطها، والتي سـرعت 
حـل  نحـو  سـبيل  لبحـث  السياسـي  الحـراك  مـن 
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 وماتاهـا مـن حـروب ضـد داعـش وضـد 

حفتـر لـم يقـف عائقـا دون إعمـال القانـون. 

بعضهـم  الدولـة،  مجلـس  مـن  أعضـاء  مسـارعة 
منحـازون إلـى مجلـس النـواب، فـي صفقـة حكومـة 
باشـاغا، إلـى اصـدار بيـان يدعـون فيـه إلـى انتخابـات 
برلمانيـة، وال يسـاورني الشـك فـي أن خشـيتهم مـن 
ماحـل  كل  فـي  شـركاء  باعتبارهـم  النـاس،  غضـب 
اصـدار  إلـى  دفعهـم  مـا  هـو  مصائـب،  مـن  بالبـاد 

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. 

األممـي  المبعـوث  بتسـمية  للدفـع  أمريكـي  تحـرك 
الجديـد، بعـد اخفـاق دام ثمانيـة اشـهر منـذ اسـتقالة 

يـان كوبيـش.  المبعـوث السـابق 

والمجالـس البلديـة  تنصـل الكثيـر مـن الشـخصيات 
مـن الحكومـة المكلفـة من البرلمان، وإعان تأييدهم 
لحكومـة الوحـدة الوطنيـة، التـي عـززت مـن موقفهـا، 

وباتـت أكثـر قـوة. 

فـي  المنضبطـة  غيـر  المليشـيات  علـى  القضـاء 
طرابلـس، ومـن ثـم تقلـص عددهـا، وتركـز القـوة فـي 

فقـط.  فصائـل  سـت  نحـو 

ومنظمـات  المهـم هنـا. هـل ثمـة قيـادات  السـؤال   
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؟ 
وضيـق  لانتخابـات،  الداعـم  الدولـي  الموقـف  يقـدم 
المرحلـة  تمديـد  أطـراف  أمـام  المنـاورة  مسـاحة 
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 
فـي  الكئيبـة  والوجـوه  الفاشـلة  الكيانـات  نفـس 

السياسـي. المشـهد 

رأي  عـن  بالضـرورة  تعبـر  ال  المنشـورة  المقـاالت 
كاتبهـا رأي  عـن  إنمـا  الصحيفـة 
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