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سياسة

قـــال وزيـــر الدولـــة لشـــؤون مجلـــس 
الوطنيـــة  الوحـــدة  بحكومـــة  الـــوزراء 
عـــادل جمعـــة إن المجلـــس مـــن حقـــه 
ــت. ــة كانـ ــي ألي جهـ تخصيـــص األراضـ
ــي  ــر صحفـ ــي مؤتمـ ــة فـ ــاف جمعـ وأضـ
يـــوم 17 ســـبتمبر 2022، أنـــه ال يوجـــد 
يمنـــع  واضـــح  أو  صريـــح  قانـــون 
األراضـــي  تخصيـــص  مـــن  المجلـــس 

كانـــت. جهـــة  ألي 
الـــوزراء هـــو مـــن  وتابـــع أن مجلـــس 
يملـــك حـــق تخصيـــص أمـــاك الدولـــة 
الليبيـــة أو اقتـــراح بتخصيصهـــا، بنـــاء 
أو  وزارة  أو  مـــن هيئـــة  عـــرض  علـــى 

وزارة الداخليـــة أو بنـــاء علـــى المعاملـــة 
بالمثـــل. 

وشـــّدد وزيـــر الدولـــة لشـــؤون رئاســـة 
الـــوزراء علـــى أن التخصيـــص ســـلطة 
يختـــص بهـــا المجلـــس ويتخذهـــا وفـــق 

ــة. ــة الليبيـ ــح الدولـ ــه ومصالـ مصالحـ
ُيذكـــر أن مجلـــس الـــوزراء وافـــق مؤخـــرا 
علـــى تخصيـــص قطـــع أراٍض لصالـــح 
ســـفارات أربـــع دول، هـــي: الواليـــات 
واإلمـــارات؛  وقطـــر  وتركيـــا  المتحـــدة 
ـــه مصلحـــة  وذلـــك ضمـــن مجمـــع حّددت
األمـــاك العامـــة للدولـــة شـــرق قاعـــدة 

ــة فـــي طرابلـــس ــة الجويـ معيتيقـ

جمعــــــة: 
ال يوجــــد قانــــون يمنـــع

تخصيص األراضي للسفارات

كـــدت مصـــادر ليبيـــة لــــ “التلفزيـــون 
العربـــي” أن رئيـــس مجلـــس النـــواب 
عقيلـــة صالـــح، ســـيتوجه إلـــى روســـيا 
أواخـــر ســـبتمبر 2022، بغـــرض طـــرح 
والمتضمنـــة  السياســـية،  مبادرتـــه 
بإعـــادة  التنفيذيـــة،  الســـلطة  تغييـــر 
جديـــد  رئاســـي  مجلـــس  تشـــكيل 
عبـــد  برئاســـة  وحكومـــة  برئاســـته، 

الدبيبـــة. الحميـــد 
واعتبر المحلل السياسي الليبي ناصر 
الهـــواري في حديـــث إلـــى “العربي”، 
أن طـــرح صالـــح األخيـــر يؤكـــد أن كل 
مـــا كان يروجه حول مشـــكلة شـــرعية 
حكومـــة الدبيبـــة واســـتبدالها بحكومة 
وأن  “كذبـــا”،  كان  باشـــاغا،  فتحـــي 
مشـــكلة  هـــي  الحقيقـــة  المشـــكلة 
والتوافقـــات  السياســـية،  التفاهمـــات 
بيـــن صالـــح ورئيس المجلـــس األعلى 

للدولـــة خالد المشـــري. 
وأكـــد الهـــواري أن المجلس الرئاســـي 
ليـــس محل المشـــكلة وال الخاف، بل 
الخـــاف كان ضمن تيار صالح نفســـه 
حكومـــة  علـــى  يصـــوب  كان  الـــذي 

الدبيبـــة، علـــى حـــد تعبيره.
بالتضحيـــة  بـــوادر  ثمـــة  أن  وأوضـــح 
السياســـية بباشـــاغا بـــدأت حيـــن تـــم 
التوافـــق بيـــن الدبيبـــة وخليفـــة حفتر، 
رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة  باختيـــار 

للنفـــط فرحـــات بـــن قـــدارة.
وأشـــار الهـــواري خـــال مداخلتـــه، إلى 
أن توجـــه صالـــح لروســـيا فـــي ســـبيل 
المجلـــس  رأس  علـــى  اســـمه  طـــرح 
الرئاســـي، ســـيحدث انقســـاًما وربمـــا 
الرئاســـي،  المجلـــس  مـــن  تصعيـــًدا 
الـــذي قـــد يعلـــن عـــن حـــل البرلمـــان، 
الـــذي  األمـــر  الدولـــة،  مجلـــس  وحـــل 
ســـيعطي أفضلية للمجلس الرئاسي 
لقيـــادة البـــاد فـــي المرحلـــة المقبلـــة، 
انتخابـــات  إلـــى  الذهـــاب  وإعـــان 

مبكـــرة.  ورئاســـية  تشـــريعية 
وتأتـــي مبـــادرة صالـــح مباشـــرة، بعـــد 
اتهامـــه المجلـــس الرئاســـي باالنحيـــاز 
إلـــى حكومة الوحـــدة الوطنية برئاســـة 
الدبيبـــة، داعيًـــا إيـــاه إلى االطـــاع على 
صاحياته واختصاصاتـــه وفًقا لاتفاق 

السياســـي فـــي الباد. 

 صـالــــــــــــــح
 يستعــــد لتقديــــم مبــــــادرة
 تمنحــــــه رئــــاسة املجلـــــس
الرئاسي ملــدة ثالث سنــــوات

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

جــاء ذلــك فــي بيــان ختامــي للــدورة 153 لاجتمــاع 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 
وإنهــاء النــزاع المســتمر منــذ  ورئاســية لنقــل الســلطة  برلمانيــة  انتخابــات 

ســنوات.

املنفي يؤكد أهمية توافق األطراف 
السياسية على قاعدة دستورية
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 نفــى أعضــاء بالمجلــس األعلــى للدولــة ومجلــس النــواب التوصــل إلــى اتفــاق بيــن المجلســين بشــأن اســتبعاد شــروط الترشــح 
للرئاســة. 

وقــال النائــب مصبــاح دومــة فــي حديثــه لوكالــة “ســبوتنيك” الروســية، إنــه لــم يتــم البــت فــي القــرار حتــى اللحظــة؛ لعــدم عرضــه 
علــى المجلــس أساســاً. 

وفــي الســياق نفســه، نفــى عضــو المجلــس األعلــى للدولــة محمــد معــزب، توصــل المجلــس التفــاق مــع البرلمــان بشــأن اســتبعاد 
شــروط الترشــح للرئاســة التــي تحــدث عنهــا عقيلــة صالــح. 

وأضــاف معــزب فــي حديثــه لـــ “ســبوتنيك”، أن المجلــس األعلــى للدولــة لــم يناقــش اســتبعاد شــروط الترشــح للرئاســة أو تأجيــل 
البــت فيهــا.

 وأوضــح أن مــا بــدر عــن المجلــس حتــى اآلن هــو بيــان تضمــن إمكانيــة إجــراء انتخابــات تشــريعية فقــط، حــال تعــذر إجــراء 
االنتخابــات الرئاســية بالتزامــن معهــا، علــى أن يتولــى البرلمــان المقبــل معالجــة المســائل العالقــة. 

وقــال عضــو مجلــس الدولــة عــادل كرمــوس، إن مــا تحــدث عنــه رئيــس البرلمــان عقيلــة صالــح بشــأن اســتبعاد شــروط الرئاســة 
لــم تقــر؛ نظــراً لعــدم عرضهــا حتــى اآلن، وقــد تكــون تفاهمــات أوليــة لــم تصــل إلــى القاعــة للبــت فيهــا. 

وكان صالــح، قــد قــال خــال جلســة البرلمــان األخيــرة فــي 15 ســبتمبر 2022، إنــه توصــل إلــى اتفــاق مــع رئيــس المجلــس األعلــى 
للدولة خالد المشــري، باســتبعاد شــروط الترشــح للرئاســة من مســودة مشــروع الدســتور.

نـــواب ينفـــون االتفــاق 
على استبعــــاد شـــروط 
الرتشـــــــح للرئـــــاسـة

كشــف وزيــر الخارجيــة التركــي “مولــود تشــاووش أوغلــو” عــن زيــارة لوفــد 
برلمانــي مــن بــاده شــرق و غــرب ليبيــا قريبـًـا، دون أن ُيشــير إلــى موعــد محــدد. 

وتحــّدث تشــاووش أوغلــو خــال لقائــه المراســلين الدبلوماســيين فــي مقــر 
الخارجيــة التركيــة بالعاصمــة “أنقــرة” يــوم 14 ســبتمبر 2022، عــن نجاحــات 
الحبــوب  اتفاقيــة تصديــر  فــي  األخيــر  ودورهــا  أوكرانيــا،  و  ليبيــا  فــي  أنقــرة 
إلــى األســواق العالميــة، وفــق مــا نقلــت عنــه وكالــة “األناضــول”  األوكرانيــة 

التركيــة. 

وقــال الوزيــر التركــي “إن الذيــن كانــوا ينتقــدون سياســات تركيــا الخارجيــة 
قبــل فتــرة، باتــوا يشــيدون بدورهــا فــي حــل عديــد األزمــات فــي دول المنطقــة، 

وذكــر تحديــًدا الذيــن كانــوا ينتقــدون وجــود تركيــا فــي ليبيــا”.

وأضــاف أنهــم اليــوم يثنــون علــى الــدور الفعــال الــذي تلعبــه أنقــرة فــي هــذا 
البلــد، وبــدؤوا يقولــون “إن تركيــا ضامنــة لألمــن و االســتقرار هنــاك”. وأكــد أن 
السياســة الخارجيــة التركيــة تتكّيــف مــع الظــروف المتغيــرة بمــا يتماشــى مــع 

مصالحهــا القوميــة.

 وأشــار تشــاووش أوغلــو إلــى محاولــة تركيــا بنــاء عاقــات جيــدة مــع األطــراف 
الليبيــة كافــة، مشــيرًا فــي هــذا الســياق إلــى عــزم وفــد برلمانــي تركــي زيــارة 

العاصمــة طرابلــس و شــرق البــاد.

تشـــــــاووش أوغلـــــــو: 
وفد برملــــاني تــــــــركي 
يــــــــزور ليبيــــا قـــريبا
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بعـــد إدانتـــه أمـــام المحاكـــم األمريكيـــة.. 
حفتـــر ُيواجـــه قضيـــة جديـــدة

أعلـــن التحالـــف الليبـــي األمريكـــي قيـــام 
برفـــع قضيـــة جديـــدة  القانونـــي  فريقـــه 
حفتـــر”  “خليفـــة  الحـــرب  مجـــرم  ضـــد 
واتهامـــه بالمســـؤولية عن قصـــف الكلية 
العســـكرية فـــي العاصمـــة طرابلس يوم 

.2020 ينايـــر   4
وأوضـــح التحالـــف فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
الفريـــق  أن  الخميـــس،  بالخصـــوص 
القانونـــي يمثـــل 3 عائـــات ُقتـــل أبناؤهـــا 
الكليـــة  علـــى  الجـــوي  الهجـــوم  فـــي 
العســـكرية، وأن هؤالء الطلبة األبرياء هم 
3 مـــن 26 طالبًا قتلـــوا، وهم يؤدون مهام 

والتدريـــب. الدراســـة 
االتهـــام  وثيقـــة  أن  التحالـــف  وأضـــاف 
تشـــير إلى المسؤولية الشـــخصية لحفتر 
عـــن القتـــل خـــارج نطـــاق القانـــون لهؤالء 
الكامـــل  تحكمـــه  خـــال  مـــن  الضحايـــا 
المعتديـــة  المســـلحة  المجموعـــات  فـــي 

والمرتزقـــة الذين ســـاهموا وســـاعدوا في 
هـــذا الهجـــوم.

وقالـــت محاميـــة التحالف الجديـــدة “مايا 
غريقـــس”، “إن التحالـــف وبعـــد تقييـــد 
كل  محاســـبة  إلـــى  يســـعى  القضيـــة 
األطـــراف المســـؤولة عن عدم االســـتقرار 
فـــي ليبيـــا، وكذلك كل األطـــراف المتهمة 
وجرائـــم  اإلنســـان  حقـــوق  بتجـــاوزات 

الحـــرب”.
من جانبه، شـــّدد رئيس التحالف “عصام 
عميـــش” على ضـــرورة مواجهـــة وتحدي 
كل مـــن يقـــف ضـــد االســـتقرار والســـام 
فـــي ليبيـــا، بمـــن فيهـــم حفتـــر والقـــوى 
ســـجل  لهـــا  التـــي  لمشـــروعه  الداعمـــة 
حافل فـــي االعتداء علـــى المدنيين وخرق 

القوانيـــن الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان.
و فـــي أواخر يوليو الماضي أدانت محكمة 
أمريكيـــة “حفتـــر” بالمســـؤولية المدنيـــة 
علـــى جرائـــم حرب ارتكبها فـــي ليبيا، بعد 

رفـــع عائات ليبيـــة قضايا ضده.

بعـــــد إدانتــــــه أمـــــام 
املحاكم األمريكية.. حفرت 
ُيواجـــه قضيــة جديـــدة

ألقـت اإلدارة العامـة لحمايـة البعثـات الدبلوماسـية القبـض علـى عـدد مـن أبنـاء الجاليـة 
باالعتـداء علـى مقـر السـفارة الصوماليـة فـي  “الصوماليـة” فـي ليبيـا عقـب قيامهـم 

طرابلـس و إحالتهـم لمركـز الشـرطة المختـص.
و بحسـب وزارة الداخليـة فقـد تمـت عمليـة ضبـط المعتديـن بالتنسـيق بيـن القائـم 

بأعمـال السـفارة الصوماليـة و المعتمـد لـدى ليبيـا و وزارتـي الخارجيـة والداخليـة.
وكانـت مجموعـة مـن الجاليـة الصوماليـة قـد هاجمـت فجـر اليـوم الجمعة مقر السـفارة 

الصوماليـة بجنـزور و قامـوا باقتحـام المبنى

إدارة حمـــــــاية البعثـــــــــــات تلقــــــي القبـــــــض عــــلى 
عــــدد مــــــــن الصومــــــــاليني فـــــــــي طــــــــــــــرابلس

هـــّدد أفـــراد مـــن جهاز حـــرس المنشـــآت 
النفطيـــة الخميـــس، بقفـــل ثاثـــة موانئ 
نفطيـــة إذا لـــم يجرِ زيادة مرتباتهم أســـوة 
الوطنيـــة  المؤسســـة  موظفـــي  ببقيـــة 
عـــن  الصـــادر  للقـــرار  وفًقـــا  للنفـــط، 

بالخصـــوص. المؤسســـة 
و طالـــب أفـــراد من وحـــدة حمايـــة موانئ 
النـــوف(  رأس  و  الهـــروج  و  )الســـدرة 
التابعـــة لجهـــاز حرس المنشـــآت النفطية 
فـــي بيان مـــن أمام مدخل ميناء الســـدرة 
و تطبيـــق  مرتباتهـــم  بتعديـــل  النفطـــي 
قـــرار زيـــادة مرتبـــات موظفي المؤسســـة 
الوطنية للنفط بنســـبة %67 عليهم أسوة 

ببقيـــة موظفـــي الشـــركات النفطيـــة.
يطالبـــون  أنهـــم  بيانهـــم  فـــي  أكـــدوا  و 
قيمـــة  ألن  ؛  المشـــروعة  بحقوقهـــم 

مرتباتهـــم الحالية ال تناســـبهم في ظل ما 
يمـــرون بـــه مـــن ظـــروف “بعدمـــا صبروا 
طيلـــة الســـنوات الماضية لنيـــل حقوقهم 

لكـــن دون جـــدوى”.
و ناشـــد أفراد الحماية الجهات المسؤولة 
اإلســـراع فـــي تنفيـــذ مـــا وقفوا مـــن أجله 
في شـــهر أغســـطس الماضـــي، مهددين 
بإقفـــال موانـــئ )الســـدرة و رأس النـــوف 
و الهـــروج( إذا لـــم يجـــرِ تلبيـــة مطالبهـــم 

المشروعة.
وأعلنـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط في 
القـــوة  رفـــع  الماضـــي  يوليـــو  منتصـــف 
القاهـــرة عـــن موانئ )الزويتينـــة والبريقة( 
بعـــد ثاثة أشـــهر من اإلقفـــال حالت دون 
تنفيـــذ التزاماتها وتعهداتها تجاه الســـوق 

. النفطية

أفــــــراد مـــن حــــــرس 
املنشــآت يهددون بقفــل 

3 مــــــوانئ نفطيـــة
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محليات

العليـا  الوطنيـة  المفوضيـة  جـددت 
لانتخابات عزمها على المضي قدماً 
السـتكمال  الظـروف  أفضـل  لتوفيـر 

الوطنيـة. االسـتحقاقات 

وأكدت المفوضية في بيان بمناسبة 
اليوم العالمي للديمقراطية أنها “لن 
أعربـوا  الذيـن  الليبييـن  أمـل  تخيـب 
عـن خيارهـم الديمقراطـي سـعياً إلى 
بنـاء مقومـات الدولة الجديدة القائمة 
علـى سـيادة القانـون والمؤسسـات”.

الشـعب  أن  المفوضيـة  أوضحـت  و 
بـأن  الراسـخ  وعيـه  عـن  عبّـر  الليبـي 
هـو  للسـلطة  السـلمي  التـداول 
المجتمعـات  تقـدم  معاييـر  أعلـى 
فـي  سـجّل  حيـث  الديمقراطيـة، 
ناخبـاً   )2,879,334( الناخبيـن  سـجل 
وناخبـًة، كرسـالة صريحـة عن رغبتهم 
االنتخابـات  فـي  المشـاركة  فـي 
التـي كانـت مقـررة فـي 24 ديسـمبر 
عمـق  عـن  ناضـج  وكتعبيـر  2021م، 
إلـى  وتطلعاتـه  الشـعب  هـذا  وعـي 
دولـة ديمقراطيـة ناهضة و مسـتقرة.

مفوضية االنتخابات 
تجدد عزمها على تنفيذ 

االستحقاقات الوطنية

أعلنـت وزارة التربيـة و التعليـم بـأن موعـد بدايـة العـام الدراسـي لجميـع مراحـل التعليـم 
األساسـي و الثانـوي للعـام الدراسـي الجديـد سـيكون فـي السـادس عشـر مـن شـهر 

أكتوبـر المقبِـل.

كمـا أعلنـت الـوزارة عبـر صفحتهـا علـى “فيسـبوك” عـن البدء في برامـج المرحلة الثانية 
مـن التعليـم االسـتدراكي ؛ وذلـك اِعتبـاراً مـن 21 مـن الشـهر الجـاري وذلـك اسـتعداداً 

للعـام الدراسـي الجديـد.

 وزارة التعليم تحدد 16 أكتوبر
موعًدا لبداية العام الدراسي الجديد

اسـتعرض وزيـر المواصـات “محمـد الشـهوبي” االحتياجـات األمنيـة والفنيـة الازمـة 
الفتتـاح معبـري السـارة و العوينـات الحدودييـن.

جـاء ذلـك خـال اجتماعـه بديـوان الـوزارة مـع كل مـن مديـر عـام مصلحـة الجمـارك، 
واألهـداف الحيويـة، مديـر اإلدارة العامـة ألمـن المنافـذ،  رئيـس أركان حـرس الحـدود 
رئيـس مركـز إدارة وتشـغيل المنافـذ البريـة، ومقـرر اللجنـة المشـكلة لدراسـة األوضـاع 

واألمنيـة للمعبريـن. الفنيـة 
وناقـش االجتمـاع الخطـط الازمـة لفتـح المعبريـن ودراسـة جميـع مـا يتعلـق بالمنافـذ 

المعنيـة.
وكلّـف وزيـر المواصـات اللجنـة علـى أن تتولـى إعـداد مقتـرح تحديـد الوضـع القائـم 
و وضـع بطاقـة تعريفيـة لـكل منفـذ علـى ِحـدا ، وحصـر كل مـا يتعلـق بهـا و توفيـر 

افتتاحهـا. إلعـادة  وتهيئتهـا  احتياجاتهـا 
و كان مجلـس الـوزراء قـد أصـدر قـرارًا لتشـكيل لجنـة لدراسـة األوضـاع الفنيـة واألمنيـة 
الازمـة لفتـح معبـري )السـارة -العوينـات( الحدودييـن تتولـى دراسـة األوضـاع الفنيـة 

واألمنيـة لفتـح المنفذيـن.

املواصالت تبحث 
االحتياجات الالزمة 

لفتح معربي السارة ـ العوينات

ومزاولـي  التجاريـة  المحـال  أصحـاب  االثنيـن،  اليـوم  للكهربـاء،  العامـة  الشـركة  دعـت 
التعاقديـة. أوضاعهـم  لتسـوية  الشـركة  مـع  بالتعـاون  الصناعيـة  األنشـطة 

وطالبـت الشـركة، أصحـاب المحـال التجاريـة ومزاولـي األنشـطة الصناعيـة بمسـاعدتها 
فـي إنجـاح، الحملـة الوطنيـة لتحصيـل اإليـراد العـام، بهدف التقليل مـن الفاقد التجاري 

و التخفيـف مـن معانـاة المواطنيـن.
إزالـة  و  وتواصـل الشـركة هـذه األيـام تنفيـذ الحملـة الوطنيـة لتحصيـل اإليـراد العـام 

المناطـق. مـن  بعـدد  الصناعيـة  و  التجاريـة  لألنشـطة  الغيـر شـرعية  التوصيـات 

الكهرباء تدعو املواطنني 
لتسوية أوضاعهم التعاقدية
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اقتصاد

أعلنـت وكالـة أنبـاء “شـينخوا” الرسـمية الصينيـة انخفـاض مؤشـر شـحن حاويـات التصديـر مـن الصيـن فـي األسـبوع المنتهـي فـي 
9 سـبتمبر الجـاري.

و وفًقا لمؤشـر بورصة “شـانغهاي” فقد انخفض متوسـط مؤشـر شـحن الحاويات في الصين )CCFI( بنسـبة 3.8 في المائة إلى 
2722.77 في األسـبوع المنتهي في 9 سـبتمبر مقارنة مع األسـبوع السـابق له.

و بحسـب الوكالة فقد قاد المؤشـر الفرعي لخدمات الخليج العربي/البحر األحمر االنخفاض بنسـبة 12.7 في المائة على أسـاس 
أسبوعي.

و يتتبـع مؤشـر شـحن الحاويـات فـي الصيـن معـدالت الشـحن الفوريـة والتعاقديـة مـن موانـئ الحاويـات الصينيـة إلـى 12 طريـق 
شـحن فـي جميـع أنحـاء العالـم، بنـاء علـى بيانـات مـن 22 شـركة نقـل دوليـة.

وكـــــالة شينخــــــوا 
الصينيـــــــة: مؤشــــــر 

شحن الحــــــاويات يرتاجع

أوضـح تقريـر منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط “أوبـك” لشـهر أغسـطس الماضـي أن 
“ليبيـا” احتلـت المرتبـة الثانيـة أفريقيًّـا مـن حيـث مسـتوى اإلنتـاج النفطـي اليومـي؛ بعـد 

“أنغـوال” التـي احتلـت المركـز األول وقبـل “نيجيريـا” التـي جـاءت فـي المركـز الثالـث.

بينهـا ليبيـا  وأكـد التقريـر ارتفـاع اإلنتـاج النفطـي لــ10 دول خـال أغسـطس الماضـي 
والسـعودية والكويـت؛ حيـث ارتفـع اإلنتـاج الليبـي إلـى )مليـون و123( ألـف برميـل يوميًّا، 
بعد اسـتئناف العمل في عدد من الحقول الرئيسـية، و رفع القوة القاهرة في منتصف 

يوليـو الماضـي.

وقالـت “أوبـك” إن آفـاق اإلمـدادات تحسـنت ؛ بسـبب عـدة عوامـل، بمـا فـي ذلـك عـودة 
إنتـاج النفـط الليبـي، وارتفـاع إمـدادات خـام بحـر الشـمال المتوقعـة للتحميـل في أكتوبر، 

واإلمـداد المسـتمر مـن احتياطيـات البتـرول االسـتراتيجية األمريكيـة.

وأكـدت “أوبـك” تراجـع المخـاوف بشـأن توقعـات شـح المعـروض بعـد عودة إنتـاج الخام 
الليبـي و اسـتمرار المعـروض مـن النفـط الخـام مـن احتياطيـات البتـرول االسـتراتيجية، 
بينما كان المتداولون في أسـواق العقود اآلجلة يتوقعون ارتفاع إنتاج الخام في بعض 

المناطق.

و لفتـت منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط أوبـك إلـى أن توقعـات ارتفـاع برامـج تحميـل 
خـام بحـر الشـمال فـي أكتوبـر، وعـودة اإلنتـاج الليبـي واسـتمرار واردات الخـام مـن خـام 

غـرب تكسـاس الوسـيط إلـى شـمال غـرب أوروبـا، أثـرت علـى قيمـة الخـام الخفيـف.

و كشـفت المنظمـة أن متوسـط إنتـاج 13 دولـة مـن النفـط الخـام بلـغ )29.65( مليـون 
برميـل علـى أسـاس  ألـف   )618( بارتفـاع  الماضـي،  اليـوم فـي أغسـطس  برميـل فـي 
شـهري، مرجعـة ذلـك إلـى زيـادة إنتـاج الخـام بشـكل رئيسـي فـي ليبيـا والمملكـة العربية 

السـعودية

أوبك: ليبيا يف املرتبة الثانية أفريقيًّا يف إنتاج النفط يوميًّا
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اقتصاد

نظـم مركـز بحـوث ودراسـات الطاقـة الشمسـية بالشـراكة مـع الشـركة العامـة للكهربـاء اليـوم األربعـاء، حفـل تدشـين المرحلـة 
األولـى لمشـروع توليـد الطاقـة الكهربائيـة باسـتخدام منظومـة الخايـا الشمسـية.

وحضر الحفل عديد الجهات والجامعات والمراكز البحثية ذات العاقة، ووسائل اإلعام المختلفة.

وتـم خـال الحفـل عـرض بعـض أعمـال المركـز وبحـوث خاصـة بالطاقـة الشمسـية، ومراحـل تنفيـذ المشـروع وتقديم شـرح وافي 
عنـه، وأهميتـه، وإمكانيـة تنفيـذه لتوفيـر الطاقـة الكهربائيـة والمسـاهمة بجـزء مـن اإلنتـاج لدعـم الشـبكة الكهربائية العامة.

ويتكـون المشـروع مـن 240 لـوح شمسـي وعـداد طاقـة مـزدوج االتجـاه علـى مسـاحة 1200 متـر مربـع، وبإنتـاج يومـي )400 ك. 
وات( وبمتوسـط إنتـاج سـنوي )115 ميغـاوات سـاعة(.

تـــدشني املرحلــــة األولـــى 
ملشــــروع توليـــد الطاقــــة 
مــــن الخاليــــا الشمسيـــة

تحــديث  إطـاق  قـرب  عـن  الجمهوريـة  مصـرف  أعلـن 
المنظومة المصرفية إلــى النسـخة الجديدة )أوراكل فليكس 

القادمـة. األيـام  خــال   )14.3 النسـخة  كيـوب 

و أوضـح المصـرف فـي بيـان عبـر صفحتـه علـى “فيسـبوك” 
التقنيــات  أفضــل  مــن  “تعـد  الحديثــة  النسـخة  أن  اليـوم 
ودوليـاً”. محليـاً  المصرفيـة  المنظومـات  فـي  المسـتخدمة 

وأضـاف أن المنظومـة تتيـح لجميــع الزبائـن الحصــول علــى 
أفضــل الخدمـات المصرفيـة والمنتجــات الجديـدة المتوافقـة 
وأحكام الشريعة اإلسامية، إضـافـة إلـى مـا سيقدمه النظـام 
مــن حلـول سـريعة فـي خدمـات الدفـع اإللكترونـي لكــل مــن 
والحلـول  التقنيـات  وبأفضـل  والشـركات،  األفـراد  قـطــاعي 

المصرفيـة.

وطمـأن المصـرف الزبائـن بأنـه لــن يطـرأ أي تغييـر أو تعديـل 
علـى أرقـام حسـاباتهم السـابقة، مؤكـًدا التزامـه التـام بالعمـل 

بشـكل وثيـق لخدمتهـم بأفضـل السـبل.

مصـــــرف الجمهوريـــة 
يعلن قرب إطــــالق النسخـــــة 

الجديدة من منظــــومته املصــــرفية

عقـد رئيـس لجنـة الماليـة والتخطيـط بمجلـس النـواب “عمـر 
تنتـوش” مـع لجنـة متابعـة الميزانيـة االسـتثنائية للمؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط وذلـك لمتابعـة الموقـف التنفيـذي للميزانيـة.

للعـام  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  خطـة  االجتمـاع  وتنـاول 
2022، والخطـة الثاثيـة )2025-2022(، وفـق الوثيقـة الُمعـدَّة 

للمؤسسـة. االسـتثنائية  الميزانيـة  إعـداد  عنـد 

التـي  الخطـوات  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  فريـق  وقـّدم 
اتخذتها لزيادة اإلنتاج، وذلك بعد تسـييل الميزانية التشـغيلية 
السـابقة  االلتزامـات  معالجـة  وكذلـك  للمؤسسـة،  والتنمويـة 

التـي مـن شـأنها اإلسـهام فـي اسـتقرار اإلنتـاج و زيادتـه.

رئيـــــس اللجنــــــة املاليـــة 
بمجلــــس النواب يتابـــــع تنفيـذ 

ميزانيـــــــة مؤسســــــة النفــــــط
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منوعات

اتفـق سـفير كوريـا الجنوبيـة لـدى ليبيـا “سـانغ سـو” مـع الممثـل 
“مـارك  البـاد  فـي  اإلنمائـي  المتحـدة  األمـم  لبرنامـج  المقيـم 
فرانـش”، علـى أن تدعـم كوريـا نشـاطات البرنامـج اإلنمائـي فـي 

400 ألـف دوالر. بمبلـغ  المنطقـة الغربيـة 

ويسـعى صنـدوق األمـم المتحـدة مـن خـال التمويـل الكـوري إلـى 
تعزيـز عمـل المركـز الليبـي الكـوري فـي طرابلـس تحـت إشـراف 

وزارة العمـل والتأهيـل، ليصبـح مركـزاً للتدريـب المهنـي.

مـارك  اإلنمائـي  المتحـدة  األمـم  لبرنامـج  المقيـم  الممثـل  وقـال 
إنـه بقيمـة هـذه المسـاعدات سـيكون الصنـدوق قـادراً  فرانـش، 
علـى تعزيـز قـدرة المركـز فـي مسـاعدة النـاس علـى تطويـر أفـكار 

مبتكـرة مـن أجـل التنميـة المسـتدامة.

مـن جانبـه، أكـد السـفير الكـوري سـانغ سـو التـزام بـاده بدعمهـا 

إنعاشـها  فـي  المسـاهمة  بهـدف  وذلـك  ليبيـا،  تجـاه  المسـتمر 
وبنـاء قدراتهـا. تأهيلهـا  وإعـادة 

الكـوري  الليبـي  بـدؤوا تحويـل المركـز  أنهـم  وأضـاف سـانغ سـو 
مـن مركـز للتعليـم والتدريـب الفنـي والمهنـي إلـى مركـز محـوري 

للتدريـب واالبتـكار فـي ليبيـا.

الازمـة  والمـواد  بالمعـدات  المركـز  زودوا  أنهـم  إلـى  أشـار  كمـا 
إلنشـاء 14 قسـماً للتدريـب والعمـل علـى إنشـاء مركـز التوظيـف 
ماليـة  مبالـغ  المشـاركون  وسـيتلقى  المركـز،  داخـل  واألعمـال 

واقعيـة. مشـاريع  إلـى  أفكارهـم  لتحويـل 

بلديـة  إلـى  6 حافـات  الجنوبيـة قدمـت مؤخـراً  ُيذكـر أن كوريـا 
تجريبـي  كمشـروع  الجامعـات،  طـاب  لنقـل  مخصصـة  جنـزور 

يوميـاً. وطالبـة  720 طالبـاً  يقـرب مـن  لنقـل مـا 

كـــــــوريا تــــــدعم نشــــــاطات 
األمـــــم املتحــــــــدة فـــي ليبيا 

بـ 400 ألف دوالر

مـن  مناطـق  بعـدة  رؤيتـه  تـم  مـا  أن  رؤيـة  قالـت جمعيـة 
ليبيـا فـي وقـت متأخـر مـن ليلـة األربعـاء 14 سـبتمبر 2022، 
هـي أقمـار “starlink” التابعـة لشـركة “space X”، وهـو 
مشـروع إلنشـاء إنترنت فضائي من خال شـبكة تضم آالف 

األقمـار االصطناعيـة حـول العالـم.

وأوضحـت رؤيـة أن األقمـار يتـم زيادتهـا كل فتـرة وسـتصبح 
رؤيتهـا شـيئاً طبيعيـاً مـع الوقـت.

قمـراً   242 أرسـلت  قـد  إكـس  سـبيس  شـركة  وكانـت 
اصطناعيـاً بحلـول شـهر ينايـر عـام 2020، وُتخطـط الشـركة 
إلرسـال 60 قمـراً إضافيـاً خـال كل رحلـة إطـاق للصـاروخ 
فالكـون 9، والـذي تتـردد رحاتـه بمعـدل مـرة كل أسـبوعين 

.2019 منـذ أواخـر عـام 

ومن المقرر أن يصل العدد الكلي لهذه األقمار االصطناعية 
بحلـول منتصـف عـام 2020 إلـى نحـو 12000 قمـر، علـى أن 

يكـون العـدد قابـاً للزيـادة حتـى 42000 قمر.

لشـبكة  تصـورات  وجـود  عـن  أعلنـت  قـد  الشـركة  وكانـت 
أقمـار االتصـاالت الصناعيـة التابعـة لسـبيس إكـس في يناير 
2015، مـع القـدرة علـى تصميـم نظـام لدعـم عـرض نطـاق 
كاٍف السـتيعاب %50 من حركة شـبكة ربط االتصاالت، وما 
%10 مـن حركـة اإلنترنـت المحليـة، فـي المـدن  إلـى  يصـل 

ذات الكثافـة السـكانية العاليـة.

أقمار STARLINK  تضيء سماء ليبيا

بحثـت وزيـرة الثقافـة والتنميـة المعرفيـة “مبروكـة توغـي” 
مـع السـفير التونسـي “األسـعد العجيلـي” والوفـد المرافق 

لـه، سـبل تطويـر العاقـات الثقافيـة بيـن البلديـن.

كما استعرض الجانبان خال لقاء عقد بديوان الوزارة يوم 
16 أغسـطس 16 سـبتمبر 2022، أوجـه التعـاون الثقافـي 
والفنـي بيـن البلديـن الشـقيقين اللذيـن تربطهمـا الكثيـر 
التنفيـذي  البرنامـج  مـن خـال  المشـتركة،  القواسـم  مـن 
للتعـاون الثقافـي بيـن ليبيـا وتونـس الـذي سـيتم توقيعـه 
قريبـاً، والـذي يهـدف إلـى تفعيل الشـراكة وتبادل الخبرات 

فـي مجـاالت الثقافـة والفنـون.

كمـا ناقـش اللقـاء آليـات إعـادة فتـح المراكـز الثقافيـة فـي 
طرابلـس وتونـس وضمـان اسـتمرارها مـن خـال األنشـطة 
المشـتركة، ليكونـوا حلقـة الوصـل الداعمـة لهـذا التعـاون 

المشـترك.

وزيرة الثقافة تبحث 
تعزيز أوجه التعاون مع تونس
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اجتماًعـا  الجويفـي”  “عبدالشـفيع  الرياضـة  وزيـر  عقـد 
موسـًعا مـع الشـركة المنفـذة لصيانـة وتطويـر “مجمع رجب 
عكاشـة” بطرابلـس لمتابعـة الخطـوات واإلضافـات النهائيـة 

للمشـروع.

 كمـا تابـع الوزيـر أوضـاع الشـركة المنفـذة وسـبل تذليـل كل 
دخـل  الـذي  المشـروع  السـتكمال  والعراقيـل  الصعوبـات 
منـذ فتـرة للصيانـة تحـت إشـراف إدارة المشـروعات بـوزارة 

الرياضـة.

و يعتبـر مجمـع رجـب عكاشـة أحـد أبـرز المنشـات الرياضيـة 
فـي ليبيـا و بـدأ بنـاؤه عـام 1961م، وافتتـح في العام الموالي 
كمـا  الدولـي،  طرابلـس  معـرض  بطولـة  منافسـات  بإجـراء 
ودوليـة كبيـرة أخـرى فـي عـدة  احتضـن مسـابقات محليـة 
ألعـاب ككـرة السـلة و الكـرة الطائـرة و رفـع األثقـال و ألعـاب 

الدفـاع عـن النفـس.

وزير الرياضة يتابع مع الشركة املنفذة 
الشكل النهائي ملجمع رجب عكاشة

رياضة

غادر فريق “االتحاد” مســـابقة دوري )أبطال 
إفريقيـــا( مـــن الـــدور األول رغـــم فـــوزه علـــى 
ضيفـــه “فاالمبو البورونـــدي” بهدفين لهدف 
بمبـــاراة اإلياب التي جـــرت على أرضية ملعب 

“بنينـــا” بمدينة بنغـــازي، األحد.
و جـــاءت مغـــادرة “االتحاد” ألهم المســـابقات 
اإلفريقيـــة بمثابـــة الصاعقـــة علـــى جماهيـــره، 
بعـــد فقدانـــه لمبـــاراة الذهـــاب التـــي جـــرت 
قبـــل  الســـام”  “دار  التنزانيـــة  بالعاصمـــة 
أســـبوع بهـــدف لصفـــر، حيث لم يكـــِف هدفا 
“معـــاذ عيســـى” والبديل “يحـــى الزليطني” 
مـــن ضربتـــي جـــزاء ألصحـــاب األرض النتـــزاع 
المفاجـــئ  الهـــدف  بســـبب  الترشـــح؛  ورقـــة 
الـــذي أحـــرزه الضيـــوف فـــي ملعـــب “بنينا”.
فـــي  لوحـــده  طرابلـــس”  “األهلـــي  بقـــى  و 
المســـابقة كممثـــل لكـــرة القـــدم الليبية بعد 
تجاوزه لمنافســـة “كـــي إم الزنجبـــاري” بكل 
وبمجموعـــة ســـتة أهـــداف لصفـــر،  ســـهولة 
بأربعـــة  ضيفـــه  “األهلـــي”  ســـحق  أن  بعـــد 

أهداف دون مقابل بملعب “بنينا” الســـبت، 
جاءت مناصفة بين الشـــوطين، حيث ســـجل 
المدافـــع “أحمـــد التربي” هدفيـــن، فيما أحرز 
المالـــي “إبراهيمـــا تانديـــا” والبديـــل “أحمـــد 
القديـــري” بقيـــة األهـــداف، بعـــد أن حققـــت 
الكتيبـــة األهاويـــة الفـــوز ذهاباً فـــي “تنزانيا” 

لصفر. بهدفيـــن 
و تأهـــل فريـــق “األخضـــر” للـــدور )32( مـــن 
اإلفريقيـــة(  الكونفيدراليـــة  )كأس  مســـابقة 
رغم تعادله الســـلبي أمام مســـتضيفه “أهلي 
الخرطـــوم الســـوداني” بملعـــب بنينـــا، بعـــد 
فـــوزه العريـــض ذهابـــاً علـــى منافســـه بثاثة 

أهـــداف دون مقابـــل.
و ســـيواجه “األهلـــي طرابلـــس” فـــي الـــدور 
)32( نظيـــره “المريـــخ الســـوداني” يومي )-8
15 أكتوبر( المقبل، فيما ســـيواجه “األخضر” 
فريـــق  “عزام يونايتـــد التنزاني” يومي )9-16 

أكتوبـــر( المقبل.

شددت لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد الليبي لكرة 
القدم على موعد افتتاح الموسم الكروي الجديد الذي حدده 

سابقآ في األول من أكتوبر القادم.

جاء هذا التأكيد من خال تعميم على األندية المشاركة في 
دور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الماضي 
2022/2021م، بإجراء المباريات في مواعيدها المحددة سابقا 

إيذانا بانطاق الموسم الجديد.

و سيحتضن ملعب المرج قمة لقاءات هذا الدور بين االخضر 
مستضيفه  طرابلس  االهلي  يواجه  حين  في  االتحاد،  و 
بنينا، فيما يشهد ملعب الجميل مواجهة  الصداقة بملعب 
سيلعب  المباريات  بقية  وفي  المصراتي،  واالتحاد  المدينة 
األهلي بنغازي مع بنغازي الجديدة و السويحلي مع هال 

سبها و النصر مع دارنس و التعاون مع األولمبي.

يذكر أن أبوسليم كان أول الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي 
مايو  نهاية  في  لهدف  أهداف  بثاثة  للهال  تجاوزه  بعد 

الماضي.

املسابقات اإلفريقية: 
خروج مبكــر لالتحاد 
وترشـــــح مــــــريح 
لألهلي واألخضــــــر

اتحاد الكرة يؤكد ،، انطالق 
املوسم يف مفتتح اكتوبر
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دين وفتاوى

 المفتي: الصرافة أضيق المعامات في باب الربا، واألصل 
فيها الجواز إذا توّفرت شروطها الشرعية.

فاسـدة  عقـودا  يرتكـب  أن  للمسـلم  يجـوز  ال  المفتـي:   
خصوصـا إذا كانـت ربويـة، وقـد توعـد هللا أهـل الربـا بمحـق 

أموالهـم. مـن  البركـة 

 المفتـي: ال ينبغـي للمسـلم أن يقـدم علـى معاملـة حتـى 
يعلـم الحكـم الشـرعي فيهـا.

 المفتـي: كـره كثيـر مـن أهـل العلـم العمـل فـي الصرافـة 
لقلـة السـامة فيهـا مـن الربـا، وقـد كان السـلف يكرهـون 
أحدهـم  بجـدار  باالسـتظال  ولـو  الصرافيـن  مـن  االقتـراب 

تورعـا.

التماثـل فـي  وجـوب  النبويـة علـى  السـنة  المفتـي: دلـت   
بالفضـة،  الفضـة  أو  بالذهـب  الذهـب  مبادلـة  عنـد  الـوزن 
وأجمـع أهـل العلـم علـى وجـوب التقابـض فـي بيـع الذهـب 

بيـد. يـدا  والفضـة 

 المفتـي: األوراق النقديـة اليـوم لهـا حكـم الذهـب والفضـة 
فـي جريـان الربـا.

 المفتـي: ظهـر فـي هـذا العصـر حكمـة لـزوم التقابـض فـي 
بيـع العمـات، حيـث يتغيـر سـعر الصـرف فـي لحظـات.

 المفتـي: التكييـف الشـرعي لتحويـل األوراق الماليـة عـن 
طريـق المكاتـب أن تكـون إمـا قرضـا وإمـا حوالـة مـن نفـس 

العملـة.

 المفتـي: بيـع العمـات المختلفـة يجـوز إذا كان يـدا بيد ولو 
فـي صورة مزاد.

 المفتـي: قـرر مجمـع الفقـه اإلسـامي عـدم جـواز التربـح 
علـى تحويـل األمـوال لكـن يجـوز أن تؤخـذ التكلفـة الفعليـة 

للحوالـة.

دار اإلفتاء

مـــن برنامج اإلسالم والحياة 
للشيخ الصـــادق الغرياني 

قـــال مفتـــي ليبيـــا الشـــيخ الصـــادق الغريانـــي فـــي تعليقـــه علـــى 
تخصيـــص حكومة الوحـــدة الوطنية قطعة أرض لســـفارة اإلمارات 
فـــي تاجـــوراء، إن اإلمـــارات دولـــة محاربـــة لليبيـــا وقتلـــت أطفالهـــا 

نســـاءها. ورّملت 

واستشـــهد المفتـــي - فـــي حديثـــه عبـــر برنامـــج اإلســـام والحيـــاة 
الـــذي تبثـــه قنـــاة التناصـــح الفضائيـــة - بقصـــف الطيـــران اإلمارتي 
لمنطقـــة وادي الربيـــع الـــذي راح ضحيتـــه 22 شـــخصاً، إضافة إلى 
قصفـــه الكلية العســـكرية فـــي طرابلـــس والـــذي راح ضحيته أكثر 

مـــن 30 طالبـــاً، ومـــا فعلتـــه اإلمـــارات قبلها فـــي بنغازي.

ووصـــف فضيلتـــه - منـــح قطعـــة أرض لســـفارة اإلمـــارات على أنه 
معاملـــة بالمثـــل - بالهراء، ُمبّينـــاً أن المعاملة بالمثـــل مع اإلمارات 

هـــي مواجهـــة االعتـــداء باالعتداء، كمـــا ورد في القـــرآن الكريم.

وتابـــع أن اإلمـــارات لـــم تترك شـــيئاً في ليبيـــا إال ودمرتـــه، وال يزال 
مجـــرم الحـــرب خليفـــة حفتر يعيـــش على دعـــم هذه الدولـــة، التي 
وصفهـــا المفتي بأنها مشـــروع صهيوني، وأنها مخلـــب للصهاينة، 
و”ال يمكـــن للمســـلم أن يســـمح لها بســـفارة في بادنـــا أبداً حتى 

تســـوي أوضاعها معنا”.

وأضـــاف مفتـــي ليبيـــا أن اإلمـــارات لم تكـــف أو تعتذر عـــن عدوانها 
علـــى ليبيـــا، ومـــع ذلك يتـــم مكافأتهـــا بمنحهـــا أربع هكتـــارات في 

الباد لبناء ســـفارة.

ليبيـــا  إلـــى  دخلـــت  إذا  اإلمـــارات  أن  الغريانـــي  الشـــيخ  وأوضـــح 
ستفســـدها، وأنهـــا ســـتفتح مشـــروعاً صهيونيـــاً فـــي بادنـــا يقوم 
علـــى الفســـاد والتجســـس وعلـــى نشـــر اإللحـــاد والدعـــارة والكفر.

يعترضـــوا علـــى فتـــح ســـفارة لإلمـــارات،  المواطنيـــن ألن  ودعـــا 
خاصـــة وأنها على شـــاطئ البحـــر، حيث قال المفتـــي إن مثل هذه 
المواقع ســـتكون معســـكرات، “ُيجّهـــز فيها مهبط طيـــران، وتأتي 
البواخـــر وتدخـــل رأســـاً دون إذن من هذه الجهـــة أو تلك أو جوازات 

وســـترون األفاعيل”.

وحـــّذر المفتـــي كل أهـــل ليبيـــا مـــن أن ينخدعـــوا مـــن مشـــروع 
اإلمـــارات “ألنهـــا ال تأتـــي إال بالشـــر والضـــال و اإللحـــاد” الفتـــاً إلى 
أنهـــم ســـيرون أثر ذلك علـــى “الدين وعلـــى األخاق وعلـــى المروة 

وعلـــى التعليـــم فـــي بادنـــا” إن ُســـمح بتمكيـــن هذا المشـــروع.

ُيشـــار إلـــى أن حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة خّصصـــت مؤخـــراً أراٍض 
لســـفارات قطـــر وتركيـــا واإلمـــارات والواليـــات المتحـــدة، ضمـــن 
مجمـــع حددتـــه مصلحـــة األمـــاك العامـــة شـــرق قاعـــدة معيتيقة، 
بنـــاء علـــى المعاملـــة بالمثـــل للـــدول التـــي ُتوافق علـــى تخصيص 

أراٍض أو مبـــاٍن لصالـــح الســـفارات الليبيـــة.

مفي ليبيا: 
يصـــــف منح 

أرض لسفــــــــارة 
اإلمارات يف تاجوراء 

بالهـــــــــــــــراء
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مقاالت وآراء

عبدهللا الكبير | كاتب صحفي

الحلــــــــول ال 
تـــزال بعيدة ..

شـهدت األيـام القليلـة الماضيـة عدة تحركات واحداث 
بالعمليـة  الدفـع  إلـى  يهـدف  بعضهـا  سياسـية 
السياسـية نحـو االنتخابـات، والبعـض اآلخـر محـاوالت 
للتوسـط بيـن الفرقـاء، وعلـى أهميـة هـذه التحـركات 
يتمخـض  ولـم  البدايـات،  طـور  فـي  ماتـزال  أنهـا  إال 
كشـفت  أنهـا  غيـر   االهتمـام،  مايسـتدعي  عنهـا 
فـي  فاعلتيـن  بيـن دولتيـن  الـرؤى،  فـي  التبايـن  أن 
المشـهد السياسـي الليبي وهما تركيا ومصر مايزال 
كبيـرا، وليـس مـن المرجـح أن تتـوج هـذه التحـركات 
بنجاحـات حاسـمة، ومـن ثـم فاالنتخابـات  واللقـاءات 
ال تلـوح فـي األفـق، وال يمكـن الجـزم بإجرائهـا خـال 

الحالـي.  العـام 

أول حـدث الفـت كان انسـحاب سـامح شـكري وزيـر 
خارجيـة مصـر، لحظـة اسـتام نجـاء المنقـوش وزيرة 
الـدورة  رئاسـة  الوطنيـة،  الوحـدة  بحكومـة  الخارجيـة 
بوضـوح  يشـير  مـا  العربيـة  للجامعـة   158 العاديـة 
إلـى عـدم احـراز أي تقـارب بيـن مصـر وتركيـا، حـول 
سـبل الحـل السياسـي فـي ليبيـا، ويؤكـد علـى الـدور 
المحوري لمصر في تشـكيل حكومة باشـاغا، ولكنها 
فشـلت فـي تسـويقها عربيـا ودوليـا، وأن تركيـا كانـت 
العقبـة األبـرز فـي تمكيـن هـذه الحكومة مـن الوصول 

إلـى طرابلـس.

جمـع  الـذي  برليـن،  اجتمـاع  كان  الثانـي  الحـدث 
والمانيـا  وفرنسـا  وبريطانيـا  أمريـكا  عـن  ممثلـون 
وإيطاليـا ومصـر تركيـا، وانتهـى كمـا يبـدو إلـى وضـع 
خطـة عمـل للمبعـوث األممـي الجديـد، تصـل بليبيـا 
إلـى إجـراء االنتخابـات فـي أقـرب اآلجـال، ومـن دون 
الكشـف عـن تفاصيـل ماوصفـه السـفير والمبعـوث 
“ المسـار  ريتشـارد نورالنـد ب  إلـى ليبيـا  األمريكـي 
النهائـي”، فأغلـب الظـن أن هـذا المسـار سـيتضمن 
محاولـة أولـى عبـر مجلسـي النـواب والدولـة، للتوافـق 
فـإذا  لانتخابلـت،  وقوانيـن  دسـتورية  قاعـدة  حـول 
أو  الرئاسـي،  المجلـس  إلـى  اللجـوء  يتـم  أخفقـت 
مجـددا،  ليلتئـم  السياسـي  الحـوار  ملتقـى  تفعيـل 

االنتخابيـة. والقوانيـن  الدسـتورية  القاعـدة  ويضـع 

بعد زيارة تركيا ولقاءته مع أبرز القيادات السياسـية، 
توجـه عقيلـة صالـح إلـى قطـر، فـي انفتـاح الفـت على 
دولتيـن طالمـا ناصبهمـا العـداء، ووجه لهما االتهامات 
بدعـم اإلرهـاب فـي ليبيـا، وهـو موقـف معهـود مـن 
أي تابـع ينخـرط فـي صراعـات المحـاور اإلقليميـة أو 

الدولية.

قبـل يوميـن مـن اسـتقبال عقيلـة، اسـتقبلت الدوحـة 
وهـذا  الدبيبـة،  عبدالحميـد  الوطنيـة  رئيـس حكومـة 
بينهمـا،  الوسـاطة  خـط  علـي  قطـر  بدخـول  مؤشـر 
ولكـن مـن دون آمـال كبيـرة فـي نجاح هذه الوسـاطة، 
إطـاق  يعنـي  والدبيبـة  بيـن عقيلـة  تقـارب  أي  ألن 
تعـد  التـي  باشـاغا،  حكومـة  علـى  الرحمـة  رصاصـة 
الورقـة األخيـرة لـدي عقيلـة، ألن مجلسـه فـي حالـة 
بنصـف  االجتمـاع  عـن  حتـى  يعجـز  شـديد،  ضعـف 
أعضائـه، فضـا عـن بـوادر انشـقاق جديـد تقـوده كتلـة 
ال يسـتهان بهـا، أكـدت تأييدهـا لبيـان أصدره أكثر من 
سـتين عضـوا بمجلـس الدولـة، يطالبـون فيه بالتوجه 
سـابق  قانـون  وفـق  برلمانيـة،  انتخابـات  إجـراء  إلـى 
أصـدره المؤتمـر الوطنـي العـام، ثـم وجهوا رسـالة إلى 
األميـن العـام لجامعـة الـدول العربيـة أحمد أبوالغيط، 
مضـادة لرسـالة عقيلـة صالـح، التـي وجـه فيهـا اللـوم 
فـي  المنقـوش  نجـاء  مشـاركة  لقبولهـا  للجامعـة 
وربمـا  العربيـة،  الـدول  خارجيـة  وزراء  اجتماعـات 
احتـكار  فـي  واسـتمراره  عقيلـة  سياسـات  تدفعهـا 
والتوجـه  مجـددا،  االنشـقاق  إلـى  المجلـس  قـرارات 
إلـى عقـد جلسـات فـي طرابلـس كالتـي عرفناهـا بعـد 

هجـوم مليشـيات حفتـر علـى طرابلـس.
باثيلـي  عبـدهللا  اسـتام  التحـركات  هـذه  تسـبق 
المبعـوث األممـي الجديـد لليبيا لمهامه، بعد موافقة 
االهتمـام  اسـتمرار  تعكـس  وهـي  األمـن،  مجلـس 
الدولـي واإلقليمـي باألزمـة الليبيـة، بعـد حـرب اليـوم 
الواحـد فـي طرابلـس، ولكنهـا ال تشـي بقـرب التوافـق 
الدولـي علـى وضـع البـاد علـى طريـق الحل الشـامل، 
األجـواء  تنقيـة  هـي  الوحيـدة  فائدتهـا  تكـون  وقـد 
بيـن  التقـارب  بعـض  وتحقيـق  الجديـد،  للمبعـوث 

القتـال. عـودة  المتنازعـة، إلبعـاد شـبح  األطـراف 
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