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العــــــــــــدد

وقــع وزيــرَا الخارجيــة و االقتصــاد بحكومــة الوحــدة الوطنيــة “نجــاء 
المنقــوش”  و “محمــد الحويــج”، االثنيــن 3 أكتوبــر 2022، مذكــرة 
تفاهــم بشــأن الطاقــة والغــاز مــع نظيريهمــا التركييــن “مولــود 

تشــاووش أوغلــو” و “فاتــح دونمــاز”.

وقالــت “المنقــوش” فــي مؤتمــر صحفــي “إن مذكــرة التفاهــم 
بيــن الدولتيــن تصــب فــي مصلحــة البلديــن وتســهم فــي حــل 

األزمــة العالميــة بخصــوص الطاقــة والغــاز”.

ُوّقعــت فــي  بيــن ليبيــا وتركيــا التــي  وحــول االتفاقيــة البحريــة 
27 نوفمبــر 2019، ذكــرت المنقــوش أن “االتفاقيــة تحتــاج إلــى 

حتــى  المتحــدة،  األمــم  لــدى  تســجيل 
للتنفيــذ”. مجــاالً  تجــد 

االتفــاق  إلــى  “المنقــوش”  وأشــارت 
مــع الوفــد التركــي علــى حشــد الجهــود 
الدوليــة لدعــم خارطــة طريــق مختصــرة 
ليبيــا، مشــددة  فــي  االنتخابــات  إلجــراء 
الخــاف  إنهــاء  إلــى  أواًل  الحاجــة  علــى 

الدســتورية. القاعــدة  بنــود  حــول 

ووّقــع وزيــر االقتصــاد والتجــارة “محمــد 
الحويــج” المذكــرة بصفتــه مكلًفــا بمهــام وزيــر النفــط “محمــد 

عــون” والــذي يتواجــد خــارج البــاد فــي مهمــة رســمية. 

تشــاووش  “مولــود  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال  جانبــه،  مــن 
أوغلــو” عبــر حســابه علــى “تويتــر” إنــه ناقــش مــع حكومــة الدبيبــة 

خطــوات الحــل السياســي فــي ليبيــا.

يــوم التوقيــع، وفــد تركــي رفيــع  إلــى طرابلــس صبــاح  ووصــل 
والمــوارد  والطاقــة  والدفــاع  الخارجيــة  وزراء  يضــم  المســتوى، 
باســم  المتحــدث  جانــب  إلــى  واالتصــاالت  والتجــارة  الطبيعيــة 

الرئاســة.

ليبيــا وتركيـــا توقعان مذكـرة تفاهـم يف مجال الطاقة والغـــاز

سياسة

قــال رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة “عبد 
الحميــد الدبيبــة” إن ليبيــا لــن تتنــازل عــن 
حصتهــا مــن النفــط قبالــة جزيــرة كريــت، 
بالتنقيــب عــن النفــط  وإنهــا لــن تســمح 
علــى  مشــددا  اإلقليميــة،  مياههــا  فــي 
أهميــة مذكــرة التفاهــم فــي مجــال الطاقــة 

التــي وقعتهــا حكومتــه مــع تركيــا.

لمذكــرة  اســتعراضه  خــال  ذلــك  جــاء 
التفاهــم الموقعــة مــع الحكومــة التركيــة 
الهيدروكربونــات،  مجــال  فــي  للتعــاون 
النســائية  القيــادات  خــال لقائــه ملتقــى 
بالعاصمــة طرابلــس يــوم الثاثــاء 4 أكتوبــر 

.2022

التفاهــم  مذكــرة  أن  الدبيبــة  وأضــاف 
الموقعــة مــع تركيــا بمجــال الطاقــة مبنيــة 
علــى اتفاقيــات ســابقة، مشــددا علــى عــدم 
اهتمامهــم بمواقــف الــدول التــي عارضتها.

وأكــد الدبيبــة أن مذكــرة التفاهــم الموقعــة 
مــع تركيــا مبنيــة علــى اتفاقيــات ســابقة 
حتــى قبــل عــام 2011، وتمــت مناقشــتها 
لمــدة عــام كامــل، موضحــا أن الهــدف مــن 
المذكــرة ســيتحقق بتعــاون الطرفيــن فــي 

لقوانينهــا  وفقــاً  الهيدروكربونــات  مجــال 
ولوائحهــا الوطنيــة.

زيــادة  إلــى  الحكومــة  رئيــس  أشــار  كمــا 
بعــد الحــرب  الطلــب علــى الغــاز عالميــا 
مواصلــة  مؤكــدا  األوكرانيــة،   - الروســية 
ليبيــا  ميــاه  فــي  النفــط  استكشــاف 
اإلقليميــة بالتعــاون مــع الــدول المجــاورة.

وشــدد الدبيبــة علــى حــق ليبيــا فــي توقيــع 
الــدول فــي  مذكــرات تفاهــم مــع جميــع 
ســتواصل  وأنهــا  والغــاز،  النفــط  مجــال 
عقــد االتفاقيــات، بمــا يخــدم مصالــح ليبيــا.

ولفــت االنتبــاه إلــى المشــاكل فــي التفاهــم 
مــع اليونــان علــى الحــدود البحريــة، قائــاً: 
إن المحاكــم الدوليــة هــي مــن تفصــل فــي 
هــذه القضيــة، مشــيرا إلــى أن أثينــا بــدأت 

فــي التنقيــب قبالــة جزيــرة كريــت.

وكانــت حكومــة الوحــدة الوطنيــة شــددت 
علــى رفضهــا التدخــل فــي مذكــرة التفاهــم 
يثــار  الموقعــة مــع تركيــا، مؤكــدة أن مــا 
درايــة  عــدم  عــن  نابــع  محليــا  حولهــا 
بــاب  مــن  أو  المذكــرة  هــذه  بتفاصيــل 
المناكفــات السياســية، بحســب وصفهــا.

الدبيبة: لن نتنازل عن حصتنا 
من النفط قبالة جزيرة كريت 
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قوتهـــا  كل  باســـتخدام  اليونـــان  هـــّددت 
عـــن  للدفـــاع  والعســـكرية،  الدبلوماســـية 
ســـيادتها ضـــد مـــا تســـميه “أعمـــال عدائيـــة” 
ــم  ــرة التفاهـ ــا لمذكـ ــا، عقـــب توقيعهـ لتركيـ

ــا. ــع ليبيـ ــة مـ ــال الطاقـ فـــي مجـ
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأوضـــح 
“كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس” فـــي كلمـــة 
لـــه أمـــام برلمـــان بـــاده، إن أثينـــا وحلفاءهـــا 
مســـتعدون  األقويـــاء،  الدبلوماســـيين 

المائيـــة. اليونـــان  حـــدود  عـــن  للدفـــاع 
مســـؤولين  أن  إلـــى  كيرياكـــوس  وأشـــار 
يونانييـــن رفيعـــي المســـتوى يســـتعدون 
لبحـــث  األوســـط  الشـــرق  دول  لزيـــارة 

المذكـــرة. هـــذه  مســـتقبل 
الصـــادرة  التصريحـــات  علـــى  رّده  وفـــي 
بحـــق  األوروبـــي  واالتحـــاد  اليونـــان  عـــن 
مذكـــرة التفاهـــم، قـــال الناطـــق باســـم وزارة 
الخارجيـــة التركيـــة “طانجـــو بيلغيتـــش” إن 

ــة  ــكل أهميـ ــات ال تشـ ــذه التصريحـ ــل هـ مثـ
بالنســـبة ألنقـــرة.

نشـــرته  بيـــان  فـــي  بيلغيتـــش  وأوضـــح 
وكالـــة األناضـــول الثاثـــاء 4 أكتوبـــر 2022، 
أن االعتـــراض علـــى هـــذا االتفـــاق المبـــرم 
بالســـيادة،  تتمتعـــان  دولتيـــن  بيـــن 
ــادئ  ــع القانـــون الدولـــي والمبـ ــارض مـ يتعـ
األساســـية لألمـــم المتحـــدة، باإلضافـــة إلـــى 
للمطالـــب  األوروبـــي  االتحـــاد  “دعـــم  أن 
المتطرفـــة لليونـــان وموقفـــه الـــذي يتجنـــب 
الحـــوار الصـــادق ويعيـــق ســـبل اللجـــوء إلـــى 
يتعـــارض مـــع قوانينـــه  القضـــاء الدولـــي، 

الدولـــي”. والقانـــون  الخاصـــة 
بمحاولـــة  اليونـــان  بيلغيتـــش  واتهـــم 
لتركيـــا  المشـــروعة  الحقـــوق  اغتصـــاب 
بمناطـــق  المطالبـــة  خـــال  مـــن  وليبيـــا 
بحريـــة مرخصـــة، مؤكـــدا أن هـــذه المحاولـــة 

نتائـــج. لـــن تســـفر عـــن أي 

ودعـــا الـــدول األعضـــاء فـــي االتحـــاد األوروبـــي 
إلـــى عـــدم تجـــاوز حدودهـــا وصاحياتهـــا، 
ــدول  ــن الـ ــاواة بيـ ــيادة والمسـ ــرام السـ واحتـ
األمـــم  ومبـــادئ  الدولـــي  للقانـــون  وفًقـــا 

المتحـــدة.
بيانـــاً  وكان االتحـــاد األوروبـــي قـــد أصـــدر 
أكـــد فيـــه أن مذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة بيـــن 
ليبيـــا وتركيـــا عـــام 2019 تنتهـــك الحقـــوق 
الســـيادية لـــدول ثالثـــة وال يترتـــب عليهـــا 

ــة. ــار قانونيـ آثـ

ردًّا على االتفاق الليبي الرتكي.. اليونان تهدد باستخدام القوة

“إن   ، الكونــي”  “موســى  الرئاســي  المجلــس  عضــو  قــال 
األطــراف الليبيــة تمكنــت للمــرة األولــى مــن التوصــل إلــى شــبه 
توافــق فيمــا يخــص مســارات المصالحــة الوطنيــة، األمــر الــذي 
قــد يســاعد فــي إيجــاد أرضيــة موحــدة للوصــول إلــى تســوية 

ــا”. األزمــات التــي تعانــي منهــا ليبي
و صّرح الكوني لوكالة األنباء الجزائرية، أن مشــروع المصالحة 
الوطنيــة “يســير بخُطــى ثابتــة مــن خــال المهــام و الخطــوات 
المنجــزة منــذ إطــاق العمــل بــه، وأن هنــاك أفــكارًا و بدائــل 

لحــل المشــكل الليبــي مــن الليبييــن أنفســهم”.
و أوضــح أن “مســار المصالحــة يقــوم علــى ضــرورة تســوية 
بالحيــاد  التحلــي  مــع  أنفســهم  الليبييــن  خــال  مــن  األزمــة 
والوقــوف علــى مســافة واحــدة مــع األطــراف الليبيــة كافــة دون 

اســتثناء أي طــرف”.
وأشــاد عضــو المجلــس الرئاســي بمــا وصفــه بالجهــود التــي 
وتحقيــق  لليبييــن  يدهــا  لمــد  الجزائريــة  الســلطات  تبذلهــا 

التوافــق.
وأعــرب عــن أملــه فــي أن تفضــي جلســات الحــوار التــي أطلقهــا 
إلــى تحقيــق االســتقرار السياســي فــي  المجلــس الرئاســي 

ــا، وصــوالً إلــى تنظيــم االنتخابــات العامــة. ليبي
2022 “مشــروع  يونيــو   22 وأطلــق المجلــس الرئاســي فــي 
المصالحــة الوطنيــة” بانتظــار عقــد الملتقــى التحضيــري األول 
للمشــروع خــال شــهر أكتوبــر الجــاري 2022، بحضــور ممثليــن 
عــن األطــراف السياســية والمناطــق الليبيــة كافــة، وفــق مــا 

ــه المجلــس. أعلن

 الكوني يعلن
 التوصل إىل شبه توافق
حول مسارات املصالحة

أحيــا المجلــس الرئاســي األربعــاء 5 أكتوبــر 2022، الذكــرى الـــ 65 
“محمــد  المجلــس  رئيــس  بحضــور  التاريخيــة،  إيســين  لمعركــة 
“موســى  و  الافــي”  “عبــدهللا  المجلــس  وعضــوي  المنفــي” 
وزيــر المجاهديــن وذوي الحقــوق الجزائــري  الكونــي” بمشــاركة 
“العيــد ربيقــة” والســفير الجزائــري لــدى ليبيــا “ســليمان شــنين” 

وعــدد مــن الســفراء المعتمديــن لــدى ليبيــا.
والصــور  بالمخطوطــات  بافتتــاح معــرض خــاص  وبــدأ االحتفــال 
والكتــب التــي تــؤرخ لمعركــة إيســين التاريخيــة، كمشــاركة مــن 
المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة، بحســب مــا 
نشــره المكتــب اإلعامــي للمجلــس الرئاســي عبــر صفحتــه علــى 

“فيســبوك”.
وألقــى الكونــي خــال االحتفاليــة كلمــة المجلــس الرئاســي، التــي أكد 
فيهــا علــى عمــق العاقــة القويــة التــي تجمــع الدولتيــن الجارتيــن 

الشــقيقتين ليبيــا والجزائــر.
كمــا ألقــى وزيــر المجاهديــن وذوي الحقــوق الجزائــري كلمــة أثنــى 
فيهــا علــى العاقــة األخويــة بيــن الليبييــن والجزائرييــن، مثمنـًـا الــدور 

الليبــي الــذي كان داعًمــا للثــورة الجزائريــة.
ووقعــت معركــة إيســين التاريخيــة فــي الرابــع مــن أكتوبــر ســنة 
1957، حيــث بــدأت بعــد كميــن نصبــه الثــوار لقافلــة تمويــن فرنســية 
بمنطقــة جانــت الحدوديــة، قبــل أن ينســحبوا إلــى األراضــي الليبيــة.
والحــق جيــش االحتــال الثــوار هنــاك وقتهــا، وقصــف قريــة إيســين 
الحدوديــة بيــن ليبيــا والجزائــر بالطائــرات؛ لتفتــح هــذه المعركــة 
بــاب الكفــاح ضــد المســتعمر الفرنســي فــي جنــوب شــرق الجزائــر.

 ليبيا والجزائر تحييان الذكرى
 الـ 65 ملعركة إيسني
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الوحــدة  بحكومــة  الداخليــة  وزارة  أحيــت 
 2022 أكتوبــر   8 الســبت  يــوم  الوطنيــة 
لتأســيس  والخمســين  الثامنــة  الذكــرى 
)ويبقــى  شــعار  تحــت  الليبيــة،  الشــرطة 

الوطــن(. أمــن  عهدنــا 

لكراديــس  عروضــاً  االحتفــال  وشــهد 
منتســبي وزارة الداخلية، وكذلك المركبات 
اآلليــة وإدارة المختبــرات الجنائيــة، ومكتــب 
الناســفة،  والعبــوات  المتفجــرات  تفكيــك 
المباحــث  األثــر  بجهــاز  كاب  ومكتــب 

الجنائيــة.

كمــا شــهد اســتعراض عــدد مــن القطــع 
الســواحل  العامــة ألمــن  بــاإلدارة  البحريــة 
ابتهاجــاً  طرابلــس  مينــاء  حــوض  داخــل 

بالمناســبة.

رئيــس حكومــة الوحــدة  وحضــر االحتفــال 
ووزيــر  الدبيبــة”  “عبدالحميــد  الوطنيــة 
الداخليــة المكلــف “بــدر الديــن التومــي”، 
البوســيفي”  “حليمــة  العــدل  ووزيــرة 
“وفــاء  االجتماعيــة  الشــؤون  ووزيــرة 
مســؤولي  إلــى  باإلضافــة  الكيانــي”، 
التابعــة  واألجهــزة  والمصالــح  الهيئــات 

الداخليــة. لــوزارة 

يــوم  ُيذكــر أن الشــرطة الليبيــة تأسســت 
8 أكتوبــر ســنة 1964، وهــي أول قــوة أمــن 
تتشــكل فــي البــاد، بعــد اســتقالها فــي 

.1951 24 ديســمبر 

الشرطــــــــة الليبـيـــــــــــة 
تحتفـــــــــــل بمــــــــرور

 58 عاما على تأسيسها

أعلــن المتحــدث باســم وزارة الداخليــة “عبــد المنعــم العربــي” بــدء التحقيــق فــي 
حادثــة مقتــل المهاجريــن غيــر النظامييــن فــي مدينــة صبراتــة، مؤكــدا ضبــط 
مديريــة األمــن فــي المدينــة خمســة أشــخاص يحملــون الجنســية اإلثيوبيــة، 
يعتقــد أن لديهــم معلومــات عــن مابســات الحادثــة، دون أن ُيضيــف مزيــدا 

مــن التفاصيــل.

وانتشــل متطوعــون مــن فــرع جمعيــة الهــال األحمــر بصبراتــة يــوم الجمعــة 
7 أكتوبــر 2022، 15جثــة مــا بيــن متفحمــة وســليمة، كانــت علــى متــن قــارب 

وبجــواره، وتعــود كلهــا لمهاجريــن غيــر نظامييــن.

ونقلــت وكالــة “رويتــرز” عــن مصــادر مــن المدينــة قولهــم “إن المهاجريــن ُقتِلــوا 
حرًقــا؛ نتيجــة خــاف بيــن اثنيــن مــن المهربيــن فــي المنطقــة”.

واســتنكرت بلديــة صبراتــة وحكماؤهــا مــا جــرى بحــق المهاجريــن واصفيــن 
الحادثــة بالجريمــة البشــعة، كمــا طالبــوا الجهــات األمنيــة بتحمــل مســؤولياتها 

وماحقــة الفاعليــن.

الداخلية تحقق يف حادثة مقتل مهاجرين يف صرباتة

أعلــن فــرع مركــز طــب الطــوارئ والدعــم فــي طرابلــس مقتــل شــخص وإصابــة 
اثنيــن آخريــن جــراء انفجــار لغــم أرضــي فــي منطقــة الكحيلــي بعيــن زارة يــوم 

األربعــاء 5 أكتوبــر 2022.

ــه، أن أحــد المصابيــن تعــرض لبتــر فــي قدميــه،  و أوضــح المركــز فــي بيــان ل
حيــث خضــع لعمليــة جراحيــة بمستشــفى الحــوادث فــي بلديــة أبــو ســليم، 

فيمــا غــادر المصــاب اآلخــر المستشــفى بعــد تلقيــه اإلســعافات الازمــة.

ومنــذ دحــر عــدوان مليشــيات مجــرم الحــرب خليفــة حفتــر علــى طرابلــس فــي 
يونيــو 2020، تشــهد ضواحــي العاصمــة تســجيل حــوادث انفجــارات أللغــام 
زرعتهــا هــذه المليشــيات بالتعــاون مــع مرتزقــة شــركة “فاغنــر” الروســية، 

وهــو مــا حصــد أرواح العشــرات مــا بيــن مدنييــن وعســكريين.

 مقتل شخص وإصابة اثنني إثر انفجار لغم يف عني
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ناقـــش رئيـــس مصلحـــة المطـــارات “محمد بيـــت المال” مع 
عميـــد بلديـــة زوارة “حافـــظ بن ساســـي” ومدير مطـــار زوارة 
“فتحي الهاميســـي” إمكانية تنفيذ بعض المشـــاريع العاجلة 
وتوفيـــر االحتياجـــات الازمة في مجال أمـــن الطيران المدني؛ 

للرفـــع مـــن كفاءة عناصر الجهـــات األمنية العاملـــة بالمطار.

ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع الذي ُعقـــد األربعاء 5 أكتوبـــر 2022 في 
مقـــر مصلحـــة المطـــارات بطرابلـــس، فـــي إطـــار العمل على 
تفعيـــل مطـــار زوارة والتواصل مع شـــركات الطيران لتســـيير 
رحـــات جويـــة منتظمة منه وإليـــه في أقرب فرصـــة، وفق ما 

نشـــرته صفحـــة بلدية زوارة على “فيســـبوك”.

وأنشـــئ مطـــار زوارة ســـنة 1983، بمهبـــط طولـــه 1800 متـــر 
وعرضـــه 45 متـــرا، ويقـــع المطـــار غربـــي مركـــز مدينـــة زوارة، 
ويبعـــد نحـــو 127 كيلومتـــرا عن العاصمة طرابلـــس، وقرابة الـ 

60 كيلومتـــرا عـــن الحـــدود الليبية التونســـية. 

 مصلحة املطارات تناقش
 تفعيل مطار زوارة

نفـــت وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
ما نُســـب إلـــى مدير مكتب اإلعـــام بالوزارة، مـــن تصريحات 

بشـــأن تعرقـــل منحة الزوجـــة واألبناء.

وأكـــدت الوزارة في بيان لهـــا األربعاء 5 أكتوبر 2022، “حرص 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة علـــى صـــرف كامـــل مســـتحقات 

مواطنيهـــا كمـــا وعدتهـــم وعوّدتهـــم دون تأخير”.

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن علـــى رأس أولوياتهـــا تأتـــي منحـــة 
الزوجـــة واألنبـــاء، التـــي اســـتأنفت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
صرفهـــا بعـــد توقف دام لســـنين بســـبب ما وصفتـــه بـ “عجز 

الحكومـــات المتعاقبـــة” عـــن تنفيذهـــا.

ُيذكـــر أن وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة تصـــرف منحـــة للزوجـــة 
غيـــر العاملـــة تبلـــغ 150 دينـــاراً شـــهريا، ولألبناء دون ســـن الـ 
18 مبلـــغ 100 دينـــار شـــهرياً، كمـــا تصرف منحـــة بمبلغ 100 
دينـــار للبنـــات غيـــر العامـــات في القطـــاع الحكومـــي، ممن 

تجـــاوزت أعمارهن 18 ســـنة.

أفـــادت منظمـــة “رصـــد الجرائـــم” باختطاف مديـــر مكتب عاقـــات مجلس 
النـــواب فـــي مطار بنينـــا “عمران الفســـي”.

وأوضحـــت المنظمـــة في بيان لها، أن مســـلحين يرتدون زيًّا عســـكريًّا، على 
متـــن 7 ســـيارات مدنية من نـــوع تويوتا )كابينة مزدوجـــة( معتمة الزجاج وال 
تحمـــل لوحـــات، اختطفوا “الفســـي” يـــوم األربعاء 5 أكتوبـــر 2022، من أمام 

الجامعـــة الدوليـــة في بنغـــازي، واقتادوه إلى مـــكان غير معلوم.

وطالبـــت المنظمـــة الســـلطات األمنيـــة وقيـــادة مليشـــيات مجـــرم الحـــرب 
“خليفـــة حفتـــر” بالكشـــف عن مصير “الفســـي” وإخاء ســـبيله دون قيد أو 

شـــرط، وحّملتهم مســـؤولية ســـامته.

وتشـــهد المنطقـــة الشـــرقية مـــن ليبيا، ال ســـيما بنغازي حالـــة انفات أمني 
شـــديدة؛ في ظل ســـيطرة مليشـــيات حفتـــر عليها منذ ســـنة 2014.

 الشؤون االجتماعية تنفي
تعرقل منحة الزوجة واألبناء

 اختطاف موظف
 تابع ملجلس النواب

يف بنغازي

أعلنـــت مديريـــة أمـــن ربيانـــة مقتـــل اثنيـــن 
مـــن أفرادهـــا وإصابة ســـبعة آخريـــن بجروح 
متفاوتـــة الخطـــورة؛ جـــراء هجوم تعـــرّض له 
مبنى المديريـــة يوم األربعاء 5 أكتوبر 2022.

وأشـــارت المديريـــة في بيان لهـــا، إلى اندالع 
مواجهـــات اســـتمرت لســـاعات بيـــن أفرادها 
والمســـلحين الذي هاجمـــوا مبناها؛ لتهريب 

موقـــوف ُقبِـــض عليه في وقت ســـابق.

وتقع منطقة ربيانة قرب الحدود التشـــادية، 
وعلـــى بعـــد 150 كيلومتر عـــن مدينة الكفرة 
في الجنوب الشـــرقي لليبيا، وتشـــكل قبائل 

التبـــو الفئة األكبر من ســـكانها.

قتيالن وسبعة جرحى 
يف هجوم على مديرية 

أمن ربيانة 
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 5 األربعـاء  يـوم  اجتماعهـم  ختـام  فـي  “أوبـك+”  أعضـاء  اتفـق 
أكتوبـر 2022، علـى خفـض اإلنتـاج بواقـع مليونـي برميـل يوميـاً 
فـي نوفمبـر مـن العـام نفسـه، وفـق مـا أفـاد بـه بيـان صـدر عـن 

المجموعـة.
كمـا أفـاد البيـان بتمديـد “إعـان التعـاون” بين أعضـاء “أوبك+” 
حتـى نهايـة العـام القـادم 2023، علـى أن يتـم عقـد االجتماعـات 
الوزاريـة كل 6 أشـهر، فيمـا سـتجتمع لجنـة المراقبـة الوزاريـة لــ 

“أوبـك+” كل شـهرين لمتابعـة مسـتجدات السـوق.

“أوبـك+”  رويتـرز نقلـت عـن ثاثـة مصـادر فـي  وكالـة  وكانـت 
أن دول التحالـف وافقـت فـي اجتماعهـا، علـى خفـض إنتاجهـا 
بمقـدار مليونـي برميـل يوميـاً، علـى الرغـم مـن ضغـوط الواليات 

المتحـدة ودول مسـتهلكة أخـرى لضـخ المزيـد.

وقالـت المصـادر للوكالـة، إن سـريان الخفـض الـذي اتفـق عليـه 
التكتـل سـيكون اعتبـاراً مـن نوفمبـر 2022، فيمـا تقـرر أن يكـون 

االجتمـاع المقبـل لــ “أوبـك+” فـي ديسـمبر الـذي يليـه.

وسـيؤدي خفـض “أوبـك+” لإلنتـاج إلـى تعافـي أسـعار النفـط 
120 قبـل ثاثـة أشـهر  مـن  90 دوالراً  إلـى نحـو  التـي هبطـت 
أسـعار  ورفـع  عالمـي،  اقتصـادي  ركـود  مـن  مخـاوف  بسـبب 
الفائـدة األمريكيـة وارتفـاع الـدوالر، وفـق منظمـات اقتصاديـة.
وبعـد قـرار خفـض اإلنتـاج، سـجّلت العقـود اآلجلـة لخـام برنـت 
القياسـي العالمـي - الـذي تنـدرج تحتـه أغلـب صـادرات النفـط 
فـي ليبيـا - ارتفاعـا بنسـبة %3.71 وبقيمـة 3.50 دوالر، ليتجـاوز 

97.92 دوالرا للبرميـل.

أعلنـت شـركة سـرت إلنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز تحقيـق نتائـج مميـزة فـي مجـال المسـح “السـيزمي” ثاثـي األبعـاد 
بحوضي غدامس وسـرت، دون اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل فيما إذا كانت الشـركة قد عثرت عن اكتشـاف نفطي 

جديـد فـي الحوضين.

وقالـت الشـركة فـي بيـان لهـا يـوم السـبت 8 أكتوبـر 2022، إن هـذه النتائـج تحققـت رغـم الظـروف األمنيـة واللوجسـتية 
الصعبـة لهذيـن الحوضيـن الواقعيـن فـي عمـق الصحـراء.

إدارة شـركة سـرت “محمـد  إدارة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط، ذكـر رئيـس مجلـس  إلـى مجلـس  وفـي رسـالة وجّههـا 
فنتـري” أنـه جـرى االنتهـاء مـن تنفيـذ مشـاريع مهمـة فـي مجـال المسـح “السـيزمي” ثاثـي األبعـاد بمسـاحة إجماليـة 

تقـدر بــ3 آالف و560 كيلـو متـراً.

وأوضـح فنتـري، أن المشـاريع شـملت االمتيازيـن )م ن 216 أ( و)م ن 216 ب( بحـوض غدامـس بمسـاحة تقـدر بألفيـن 
و873 كيلومتـراً، وكذلـك االمتيازيـن 16 و17 بحـوض سـرت بمسـاحة تقـدر بــ687 كيلومتـراً.

وأشـارت شـركة سـرت النفطيـة إلـى مشـاركة إدارة االستكشـاف التابعـة لهـا فـي إنجـاز هـذه أعمـال المسـح، إلـى جانـب 
الشـركة العربيـة لخدمـات االستكشـاف الجيوفيزيائـي، المنفـذ األساسـي للمشـروع.

وتجـاوز إنتـاج النفـط الخـام فـي ليبيـا مليونـاً و200 ألـف برميـل يوميـاً، فيمـا اقتـرب إنتـاج المكثفـات مـن 49 ألـف برميـل 
يوميـاً، وفـق بيانـات المؤسسـة الوطنيـة للنفـط.

شركة سرت تعلن تحقيق نتائج 
مميزة خالل مسح حوضني نفطيني

أوبك+ تتفق على خفض 
إنتاج النفط.. 

وبرنت يحقق مكاسب
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قـال رئيـس مجلـس األعمـال التركـي الليبـي “مرتضـى قرنفيـل” إن حجـم 
التبـادل التجـاري بيـن البلديـن بلـغ )4( مليـارات دوالر، مشـيرًا إلـى وجـود 
إمكانـات اسـتثمارية تقـارب )150( مليـار دوالر تنتظـر رجـال األعمال األتراك 

فـي ليبيـا.

 ”Urbanexpo Forum“ و معـرض لـه خـال قمـة  جـاء ذلـك فـي كلمـة 
التـي أقيمـت فـي إسـطنبول يـوم االثنيـن 3 أكتوبـر 2022، بمشـاركة كبـرى 
مـن  العديـد  جانـب  إلـى  ليبيـا،  فـي  والعـام  الخـاص  القطاعيـن  شـركات 

التركيـة. الشـركات 

و أوضـح “قرنفيـل” أن ليبيـا هـي المدخـل إلـى إفريقيـا، وأن بـاده تنفـذ 
مشـاريع كبـرى فيهـا، فـي حيـن تحـّدث عـن تباطـؤ فـي بعـض المشـاريع 
بليبيـا جـراء القصـور الفنـي، داعيًـا إلـى العمـل علـى اسـتقرار سـعر صـرف 
الـدوالر وإعـادة النظـر فـي القيـود علـى القطـاع الخـاص؛ مـن أجـل تحقيـق 

السـريع. التعافـي 

العامـة  بالهيئـة  االسـتثمار  إدارة  مديـر  الـزاوي”  “هاشـم  أكـد  مـن جانبـه، 
إلـى  يهدفـون  أنهـم  ليبيـا،  فـي  الخصخصـة  وشـؤون  االسـتثمار  لترويـج 

البـاد. فـي  األجنبيـة  االسـتثمارات  تشـجيع 

وأشـار  الزاوي إلى أن تركيا من الدول التي تشـجعها باده على االسـتثمار 
فـي مجـال العقـارات، وأنهـم بصـدد تحويل العقود في المشـاريع المتوقفة 

إلى اتفاقيات اسـتثمارية.

قرنفيـــــــــل: لدينـــــا إمكانات الستثمـــــــار
 150 مليار دوالر فـــــــي ليبـــــــيا

المركـزي  ليبيـا  مصـرف  مـن  مصـدر  أكـد 
الجديـد”  “العربـي  لصحيفـة  طرابلـس  فـي 
أن تغييـر سـعر الصـرف فـي الوقـت الحالـي 
أي  لتغطـي  جيـدة؛  نفطيـة  إيـرادات  يحتـاج 
علـى  مشـددا  الصعبـة،  العملـة  علـى  طلـب 
أنـه ال نيـة لتغييـر السـعر حتـى نهايـة العـام 

.2022 الجـاري 

فـي  السـابق  المستشـار  اعتبـر  وبـدوره، 
أبوسـنية” فـي  “محمـد  المركـزي  المصـرف 
الصـرف  سـعر  “أن  الصحيفـة  مـع  حديـث 
الجديـد ال يـزال بعيـداً عـن مسـتواه التوازنـي، 
الليبـي”،  للدينـار  الكافـي  الدعـم  يحقـق  وال 

تسـتخدم  السـعر  تغييـرات  أن  إلـى  الفتـا 
يتـم  وال  كوسـيلة لتمويـل الميزانيـة العامـة، 

التضخـم. علـى  للسـيطرة  كأداة  اتخاذهـا 

المركـزي  ليبيـا  مصـرف  محافـظ  وكان 
“الصديـق الكبيـر” قـد أكـد اسـتمرار العمـل 
الصـرف  لسـعر  السـابق  التعديـل  وفـق 
مطلـع 2021، عنـد 4.46 دنانيـر ليبيـة للـدوالر 
آخـر. إشـعار  حيـن  إلـى  الواحـد،  األمريكـي 

وجـاء هـذا التأكيـد، عقـب نشـر مصـرف ليبيـا 
بتعديـل سـعر  البيضـاء قـرارا  المركـزي فـي 
صـرف الدينـار الليبـي أمام العمـات األجنبية، 

دون أن ُيشـير إلـى القيمـة.

مصــــــــدر مـــن املركــــــزي: تغييــــــر سعــــــر الصــــــرف 
يحتــــــــــــاج إيــــــــــرادات نفطيــــــــــة جيــــــــدة

الليبـي  التركـي  األعمـال  مجلـس  رئيـس  قـال 
التجـاري  التبـادل  حجـم  إن  قرنفيـل”  “مرتضـى 
بيـن البلديـن بلـغ )4( مليـارات دوالر، مشـيرًا إلـى 
مليـار   )150( تقـارب  إمكانـات اسـتثمارية  وجـود 

ليبيـا. األتـراك فـي  رجـال األعمـال  دوالر تنتظـر 

Ur- “جـاء ذلـك فـي كلمـة لـه خال قمـة و معرض 
banexpo Forum” التي أقيمت في إسـطنبول 
كبـرى  بمشـاركة   ،2022 أكتوبـر   3 االثنيـن  يـوم 
شـركات القطاعيـن الخـاص والعـام فـي ليبيا، إلى 

جانـب العديـد مـن الشـركات التركيـة.

إلـى  و أوضـح “قرنفيـل” أن ليبيـا هـي المدخـل 
بـاده تنفـذ مشـاريع كبـرى فيهـا،  وأن  إفريقيـا، 
فـي حيـن تحـّدث عـن تباطؤ في بعض المشـاريع 
بليبيـا جـراء القصـور الفنـي، داعيًـا إلى العمل على 
اسـتقرار سـعر صـرف الـدوالر وإعـادة النظـر فـي 
القيـود علـى القطـاع الخـاص؛ مـن أجـل تحقيـق 

التعافـي السـريع.

إدارة  مديـر  الـزاوي”  “هاشـم  أكـد  جانبـه،  مـن 
االسـتثمار  لترويـج  العامـة  بالهيئـة  االسـتثمار 
وشـؤون الخصخصـة فـي ليبيـا، أنهم يهدفون إلى 

البـاد. فـي  األجنبيـة  االسـتثمارات  تشـجيع 

التـي  الـدول  مـن  تركيـا  أن  إلـى  الـزاوي  وأشـار  
مجـال  فـي  االسـتثمار  علـى  بـاده  تشـجعها 
فـي  العقـود  تحويـل  بصـدد  وأنهـم  العقـارات، 
اسـتثمارية. اتفاقيـات  إلـى  المتوقفـة  المشـاريع 

وزارة االقتصاد تحظر 
تصدير أغطية غرف 
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أعلنت شركة مصر للطيران إعادة فتح مكتبها في العاصمة طرابلس بعد 8 سنوات 
من إغاقه؛ بسـبب الظروف األمنية التي تمر بها ليبيا.

وقـال رئيـس مجلـس إدارة الشـركة القابضـة لمصـر للطيـران “عمـرو أبـو العينيـن” إن 
إعـادة افتتـاح مكتـب مصـر للطيـران فـي طرابلس ُيعزز من تواجد الشـركة في شـمال 

إفريقيا.

وأشار أبو العينين إلى “عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدالتها الطبيعية 
بمـا يخـدم العاقـات الوثيقـة بيـن البلديـن فـي كافـة المجـاالت”، وأنـه “يوفـر خدمـة 

أفضـل للـركاب خاصـًة مـع ارتفـاع حركـة سـفر العمالـة المصريـة إلـى ليبيـا”.

وأعـاد فتـح مكتـب الشـركة يـوم األحـد 2 أكتوبـر 2022 السـفير المصـري لـدى ليبيـا 
“تامـر مصطفـى” رفقـة القنصـل العـام “أحمـد المـكاوي”، وأقيـم بالمناسـبة حفـل 
العـام  الوكيـل  ومديـر شـركة الدخيلـة  حضـره مديـر محطـة شـركة مصـر للطيـران، 

والخدمـات األرضيـة. ومديـر شـركة الليبيـة للمناولـة  بليبيـا،  للشـركة 

بعد 8 سنوات.. مصر للطريان تعود إىل طرابلس

وقعـت وزارة التعليـم العالـي والبحـث 
الوطنيـة  الوحـدة  بحكومـة  العلمـي 
اتفاقيـة تعـاون مع مصرف الجمهورية 
لتنفيـذ  2022؛  أكتوبـر   5 األربعـاء  يـوم 
صـرف منحـة لطـاب الجامعات بقيمة 

750 دينـارا سـنويا.

التعليـم  وزارة  عـن  االتفاقيـة  ووّقـع 
وعـن  القيـب  عمـران  الوزيـر  العالـي 
العـام  المديـر  الجمهوريـة  مصـرف 
للمصـرف عبـد الـرزاق الترهونـي، فـي 
جامعـات:  رؤسـاء  حضرهـا  مراسـم 
ومديـر  والجفـارة  ومصراتـة  طرابلـس 
ورئيـس االتحـاد  مركـز ضمـان الجـودة 

ليبيـا. لطلبـة  العـام 

وتهـدف االتفاقيـة إلـى تنفيـذ مشـروع 
رئيـس  أقرّهـا  التـي  الطلبـة  منحـة 
فـي  الدبيبـة”  “عبدالحميـد  الحكومـة 
العـام  الشـبابية  بالفاعليـات  لقائـه 

.2021 الماضـي 

وتضمنـت بنـود االتفاقيـة صرف بطاقة 
الدارسـين  الطلبـة  لجميـع  إلكترونيـة 
فـي الجامعـات الليبيـة، يسـتطيع مـن 
سـحب  المسـتفيد  الطالـب  خالهـا 
أجهـزة  خـال  مـن  المقـرر  المبلـغ 
القيـام  إلـى  باإلضافـة  اآللـي،  الصـراف 
بعمليـات الشـراء والتسـوق عبـر خدمـة 
مراكـز  فـي  المنتشـرة  البيـع  نقـاط 
الخدمـة  عمولـة  خصـم  دون  التسـوق 

المصـرف. مـن 

وزارة  اتفقـت   ،2022 مـارس  وفـي 
العلمـي مـع  والبحـث  العالـي  التعليـم 
علـى  لاتصـاالت  القابضـة  الشـركة 
طلبـة  منحـة  لصـرف  أمـوال  توفيـر 
الجامعـات والمعاهـد والكليات التقنية 

طالـب. لـكل  دينـار   500 بقيمـة 

أكـد مديـر مركـز المناهـج التعليميـة البحـوث التربويـة “كامـل الويبـة” أنـه لـن يكـون 
هنـاك تأخيـر فـي توزيـع الكتـاب المدرسـي خـال العـام الدراسـي الجـاري، ولـو حـدث 
ذلـك سـيكون لفتـرة ال تتجـاوز العشـرة أيـام مـن تاريـخ بداية الدراسـة المحـدد بيوم الـ16 

مـن شـهر أكتوبـر 2022.

وأوضـح الويبـة خـال مؤتمـر صحفـي لـوزارة التربيـة والتعليـم الثاثـاء 4 أكتوبـر 2022، 
بينهـا تأخـر وصـول االعتمـادات  أن ملـف الكتـاب الدراسـي مـّر بعديـد التحديـات مـن 

.2022 11 سـبتمبر  يـوم  المخصصـة لطباعتـه وتوريـده حتـى 

وجـرى  الكتـاب المدرسـي  %40 مـن  الـوزارة لديهـا مخـزون أكثـر مـن  إلـى أن  ولفـت 
توزيعـه علـى كل المناطـق حيـث يغطـي جـزءاً كبيـراً ممـا طلبتـه المراقبـات والمـدارس، 

وفـق قولـه.

وأشـار مديـر مركـز المناهـج إلـى إصـدار تكليفـات للشـركات المتعاقـد معهـا لطباعـة 
وتوريـد الكتـاب المدرسـي بالعمـل دون االنتظـار حتـى فتـح االعتمـادات الماليـة.

وعانـى الطـاب خـال العـام الدراسـي الماضـي 2021 – 2022، مـن تأخـر وصـول الكتـاب 
المدرسـي، وهـو مـا أثـر سـلباً علـى سـير العمليـة التعليميـة.

مركز املناهج: 
ال تأخري يف توزيع الكتاب 

املدرسي هذا العام

التعليـــم العـــالي توقـــع
اتفاقيـــــة مــع مصــــرف 
الجمهوريـة لصـرف منحة 
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منوعات

عمـاق  سامسـونغ،  شـركة  توقعـت 
أرباحهـا  تتراجـع  أن  الكوريـة،  التكنولوجيـا 
العـام  خـال   ،32% مـن  تقتـرب  بنسـبة 
الجـاري 2022؛ بسـبب التراجـع علـى طلـب 
شـرائح الذاكـرة، وهـو األمـر الـذي نتـج عـن 

العالمـي. االقتصـادي  التباطـؤ 

وتقـدر الشـركة الكوريـة الجنوبيـة، أرباحهـا 
ربـع السـنوية مـن السـنة الماليـة الجاريـة، 

بنحـو 7.6 مليـار دوالر.

األمريكيـة  دي(  إم  )إيـه  شـركة  وقالـت 
أرباحهـا  إن  الذاكـرة،  شـرائح  لصناعـة 
تأثـرت بسـبب التراجـع علـى طلـب الرقائـق 
صناعـة  عمـاد  تعـد  التـي  اإللكترونيـة 

. الحواسـيب

ويأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي يقلـص فيـه 
المسـتهلكون مشـترياتهم مـن السـلع غيـر 

األساسـية؛ بسـبب ارتفـاع كلفـة المعيشـة 
فـي مختلـف أنحـاء العالـم.

مـن  أيضـا  سامسـونغ  أربـاح  وتراجعـت 
متناهيـة  الرقميـة  المعالجـات  مبيعـات 
الصغر؛ بسـبب تراجع الطلب على شـرائح 
الذاكـرة، وتراجـع إقبـال النـاس علـى شـراء 

اإللكترونيـة. األجهـزة 

أرباحهـا  تراجـع  عـن  الشـركة  إعـان  وجـاء 
الحاليـة  السـنة  مـن  الثالـث  الربـع  خـال 
سـبتمبر  شـهر  آخـر  انتهـى  والـذي   ،2022
مـن السـنة نفسـها، ليمثـل أول تراجـع فـي 

3 أعـوام. 3 أشـهر منـذ  األربـاح خـال 

سامسـونغ  تنشـر  أن  المقـرر  ومـن 
بالتفصيـل،  أرباحهـا  وتعلـن  حسـاباتها، 
عـن الربـع الثالـث، فـي السـابع والعشـرين 
الطلـب،  2022.وتراجـع  أكتوبـر  شـهر  مـن 

علـى األجهـزة اإللكترونيـة، بسـبب التضخـم 
المرتفعـة،  الفائـدة  ومعـدالت  المتزايـد، 
وآثـار الحـرب الروسـية - األوكرانيـة، وكلهـا 
عـن  النـاس  إحجـام  فـي  تسـاهم  عوامـل 

الشـراء.

الشـركات  تراجـع  إلـى  بـدوره  ذلـك  وأدى 
المصنعة، عن شراء شرائح الذاكرة، خاصة 
الشـخصية،  الحواسـيب  تصنيـع  شـركات 
والهواتـف النقالـة، والتركيـز على اسـتهاك 

مخزونهـم مـن هـذه الشـرائح.

أسـعار  أن  التكنولوجيـا  خبـراء  ويقـدر 
التراجـع،  فـي  ستسـتمر  الذكيـة  الشـرائح 
2022؛  مـن سـنة  المتبقيـة  األشـهر  خـال 
بسـبب اسـتمرار التراجـع، فـي الطلـب على 
مـن  ليـس  أنـه  كمـا  اإللكترونيـة،  األجهـزة 
حتـى  الطلـب،  معـدالت  تعافـي  المتوقـع 

.2023 المقبـل  العـام  بدايـة 

سامســـونغ تتوقــــــع تـراجع 
أرباحــــها بنســـــــبة 32%

ال تـزال روسـيا وخصومهـا فـي 
واألمريكـي  األوروبـي  الغـرب 
بتنفيـذ  االتهامـات  يتبادلـون 
تخريبـي، سـبب تسـرب  عمـل 
الغـاز مـن خطـي أنابيـب نـورد 
ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.
وبغـض النظـر عـن هويـة مـن 
يقـف وراء الحـادث ومـا إذا كان 
بالفعـل عمـًا تخريبيًـا متعمـًدا 
أو حادثـا عرضيـا غيـر مقصـود، 
فـإن المؤكـد أن وقوعـه يفاقـم 
أمـام  أصـا  معقـدة  صعوبـات 
احتياجاتهـا  لتأميـن  أوروبـا 
الغـاز  سـيما  وال  الطاقـة،  مـن 
قـاٍس  شـتاء  قبـل  الطبيعـي، 
دون  العجـوز  القـارة  ينتظـر 

كافيـة. طاقـة  مـوارد 
إن”  إن  “سـي  قنـاة  ونقلـت 
المفـوض  عـن  األمريكيـة 
اللجنـة  ورئيـس  السـابق 
لتنظيـم  األمريكيـة  الفيدراليـة 

أن  تشـاترجي”  “نيـل  الطاقـة 
الواضـح”  التخريبـي  “العمـل 
ألنابيـب نـورد سـتريم الممتـدة 
مـن روسـيا يبـرز نقـاط ضعـف 
أوروبـا،  فـي  الهائلـة  الطاقـة 
مخيـف،  وضـع  “إنـه  وقـال: 
بالمخاطـر.  محفـوف  وضـع 
لعـدة  مشـكلة  هـذه  سـتكون 

قادمـة”. شـتاء  فصـول 
أمريكيـون  مسـؤولون  ويـرى 
االنفجـارات  أن  وغربيـون 
والتسـريبات فـي نـورد سـتريم 
تحمـل   2 سـتريم  ونـورد   1
لكـن  التخريـب،  بصمـات 
التسـريبات  هـذه  أن  األخطـر 
أمـل فـي أن  تقضـي علـى أي 
يسـاعد الغـاز الـوارد عبـر خطـي 
األنابيـب أوروبـا على تجاوز هذا 

الشـتاء.
وارتفعـت العقـود اآلجلـة للغـاز 
هـذا  أوروبـا  فـي  الطبيعـي 

خـط  انفجـار  بسـبب  األسـبوع 
األنابيـب، علـى الرغـم مـن أنهـا 
تراجعـت منـذ ذلـك الحيـن عـن 
ومـع ذلـك،  أعلـى مسـتوياتها، 
الطاقـة  أسـعار  وصلـت  فقـد 
إلـى مسـتويات سـاحقة تخاطـر 
إلـى  األوروبـي  االقتصـاد  بدفـع 

الركـود.
عـن  رويتـرز”  “وكالـة  ونقلـت 
فـي  أوروبييـن  مسـؤولين 
خشـيتهم  االتصـاالت،  قطـاع 
شـتاء  االتصـاالت  توقـف  مـن 
العـام الجـاري 2022، فـي حـال 
أو  الكهربائـي  التيـار  انقطـاع 
بيـن  لتوزيعـه  حصـص  فـرض 

المناطـق.
تنفيذيـون  مسـؤولون  وقـال 
فـي القطـاع إنـه ال توجـد حاليـاً 
فـي  كافيـة  احتياطيـة  أنظمـة 
األوروبيـة  الـدول  مـن  الكثيـر 
للتعامل مع انقطاعات واسعة 

الكهربائـي؛  للتيـار  النطـاق 
األمـر الـذي يزيـد مـن احتماليـة 
الهواتـف  خدمـات  انقطـاع 

. المحمولـة
مصـدران  قـال  فرنسـا  وفـي 
إن  للوكالـة،  مطلعـان 
شـركة  قدمتهـا  التـي  الخطـة 
الكهربـاء  لتوزيـع  “إنديـس” 
محتمـاً  انقطاعـاً  تتضمـن 
تصـل  لمـدة  الكهربائـي  للتيـار 
أسـوأ  فـي  سـاعتين  إلـى 
سـيتم  حيـث  السـيناريوهات، 
قطـع الكهربـاء عـن مناطـق في 

بالتنـاوب. البـاد 
األراضـي  علـى  وينتشـر 
األوروبيـة مـا يقـرب مـن نصـف 
مليـون بـرج اتصـال، معظمهـا 
احتياطيـة  بطاريـات  مـزود 
يمكـن أن تسـتمر فـي العمـل 
لتشـغيل  دقيقـة   30 لنحـو 
المحمولـة،  الهواتـف  هوائيـات 

شتـــــاء قـــــاٍس ينتظـــــــر القــــــارة العجـــــوز
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ذكـرت مصـادر إعاميـة أن اتحـاد الكـرة قّرر اعتماد يوم الـ 19من 
شـهر أكتوبـر 2022، موعـداً النطـاق بطولة الـدوري الليبي لكرة 

القدم في نسـخته رقم )47(.

و قالـت المصـادر، إن اعتمـاد الموعـد الجديـد جـاء بعـد اجتمـاع 
تنظيـم  لجنـة  بمديـر  الشـلماني”  “عبدالحكيـم  االتحـاد  رئيـس 
المسـابقات المكلف مؤخراً “سـليمان الشـحومي” و الذي قرر 
أيضـاً تحديـد تاريـخ 12 أكتوبـر 2020، موعـًدا إلجـراء منافسـات 
الـدور ربـع النهائـي مـن مسـابقة )كأس ليبيـا( باسـتثناء فريقـي 
“األخضر” و “األهلي طرابلس” بسبب ارتباطهما بالمشاركات 
و  “دارنـس”  أمـام  مبارتيهمـا  سـيلعبان  حيـث  اإلفريقيـة 

“أبوسـليم” علـى التوالـي فـي الــ 14 مـن أكتوبـر 2022.

للفريقيـن  الهبـوط  آليـة  تطبيـق  علـى  االجتمـاع  شـدد  كمـا 
للدرجـة  الترتيـب األخيـر مـن كل مجموعـة  المتحصليـن علـى 

المصـادر. بحسـب  األولـى، 

و لـم يصـدر حتـى اآلن أي توضيـح عـن المكتـب اإلعامـي التحـاد 
الكـرة، فـي الوقـت الـذي أكـدت المصـادر ذاتهـا موافقـة اتحـاد 
الكـرة علـى عـودة الجماهيـر لمدرجـات الماعـب بصفـة تدريجية 

بواقـع 3000 مشـجع فـي المبـاراة.

يذكـر أن اتحـاد الكـرة كان قـد أعلـن فـي سـبتمبر 2022 انطـاق 
بطولـة الـدوري فـي الخامـس مـن أكتوبـر مـن العـام نفسـه، غير 
أن مطالبـة بعـض أنديـة البطولـة بالدعـم الحكومـي حـال دون 

انطاقهـا فـي موعدهـا.

اتحاد الكرة ُيحّدد موعدا 
جديدا النطالق 

بطولة الدوري

رياضة

“المريخ  “األهلي طرابلس” نتيجة مواجهته أمام  فقد فريق 
السوداني” بهدفين دون رد ضمن دور الـ 32 من دوري )أبطال 

أفريقيا( لكرة القدم.

وعلى ملعب قلعة “شيكان” بمدينة األبيض السودانية مساء 
“إيريك كمبالي”  الكونغولي  افتتح   ،2022 أكتوبر   7 الجمعة 
أضاف  فيما  الـ28،  الدقيقة  في  السوداني  للمريخ  النتيجة 
المهاجم الجزولي نوح هدًفا ثانيًا ألصحاب األرض في الدقيقة 

الـ38.

“شهداء  ملعب  على  اإلياب  مباراة  في  الفريقان  وسيلتقي 
2022، في  الـ15 من شهر أكتوبر  يوم  بنغازي  بمدينة  بنينا” 
لقاء حاسم سيسعى خاله “األهلي طرابلس” للتعويض ونيل 

ورقة التأهل للدور القادم من البطولة.

ُيذكر أن فريق “االتحاد” غادر مسابقة دوري )أبطال إفريقيا( 
البوروندي”  “فاالمبو  على ضيفه  فوزه  رغم  األول  الدور  من 
بهدفين لهدف في مباراة اإلياب التي جرت على أرضية ملعب 
“بنينا” بمدينة بنغازي منتصف سبتمبر 2022، بعد أن فقد 
“دار  التنزانية  بالعاصمة  جرت  التي  الذهاب  مباراة  نتيجة 

السام” بهدف لصفر.

األهلي طرابلس يفقد مباراته أمام 
املريخ السوداني يف دوري األبطال

كأس الكونفدرالية: 
األخضر يفوز بثالثية 
والنصر يعود بالتعادل

حّقـــق فريـــق األخضـــر فـــوزاً الفتـــاً بثاثيـــة 
يونايتـــد  عـــزام  ضيفـــه  علـــى  نظيفـــة، 
جمعـــت  التـــي  المبـــاراة  خـــال  التنزانـــي 
الفريقيـــن مســـاء الســـبت 8 أكتوبر 2022، 
بنينـــا فـــي مدينـــة  علـــى ملعـــب شـــهداء 

بنغـــازي، ضمـــن ذهـــاب دور الــــ 32 لكأس 
األفريقيـــة. الكونفدراليـــة 

وجـــاءت األهـــداف الثاثـــة لألخضـــر خـــال 
شـــوط المباراة األول، حيـــث افتتح النتيجة 
صهيـــب بـــن ســـليمان مـــن عامـــة الجزاء، 
عامـــر  والثالـــث  الثانـــي  الهـــدف  وأضـــاف 
التاروغـــي، فيما أهدر العبـــو الفريق الكثير 
الـــشJJوط  فـــي  المحققـــة  الفـــرص  مـــن 

الثاني.
وبذلـــك يضـــع األخضـــر قدًمـــا فـــي دور الــــ 
16، حيـــث يحتـــاج المنافس للفـــوز بأربعة 
أهـــداف نظيفـــة علـــى األقـــل لبلـــوغ الدور 
التالـــي، ما يعد أمرًا صعـــب التحقيق على 
أرض الواقـــع، فـــي ظـــل المـــردود الكبيـــر 
الـــذي قدمـــه العبـــو األخضـــر فـــي مبـــاراة 

الذهاب. 
وفـــي مباراة أخرى خـــارج الديار، عاد فريق 
النصـــر مـــن روانـــدا بتعـــادل ســـلبي ثمين 
من أمام مســـتضيفه “كيغالي إف ســـي” 

فـــي المباراة التـــي جمعتهما يوم الســـبت 
8 أكتوبـــر 2022، علـــى ملعـــب “هوايـــي” 
بالعاصمـــة الروانديـــة، فـــي ذهـــاب الـــدور 
كأس  مســـابقة  مـــن  الثانـــي  التمهيـــدي 

الكونفدراليـــة األفريقيـــة.
وخـــال المبـــاراة، نجـــح النصر فـــي إيقاف 
الهجمـــات المتكـــررة مـــن منافســـه الـــذي 
اعتمـــد علـــى ســـرعة العبيـــه، فيمـــا أنقـــذ 
حـــارس النصـــر أصيـــل المقصبـــي فريقـــه 
مـــن هدف أكيـــد بعد أن أبعـــد كرة مهاجم 
فـــي  وهـــو  كونـــي”  “فيلكـــس  كيغالـــي 

مواجهـــة المرمـــى.
وســـيلتقي األخضـــر فريـــق عـــزام يونايتـــد 
يوم الـ 14 من شـــهر أكتوبر 2022، بملعب 
دار الســـام بتنزانيـــا، ضمـــن إيـــاب دور الــــ 
32 لـــكأس الكونفدراليـــة األفريقيـــة، فيمـــا 
ُيواجـــه النصـــر “كيغالـــي إف ســـي” فـــي 
مبـــاراة العـــودة علـــى ملعـــب شـــهداء بنينا 

ببنغـــازي يـــوم الــــ 16 من الشـــهر نفســـه.
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دين وفتاوى

فتاوي

أشـاد مفتـي عـام ليبيـا الشـيخ 
بمذكـرة  الغريانـي  الصـادق 
التفاهـم التـي فّعلـت االتفاقيـة 
المعقـودة بيـن حكومـة الوحـدة 
فـي  للتعـاون  وتركيـا  الوطنيـة 

والغـاز. النفـط  مجـال 

برنامـج  فـي  المفتـي  وذكـر 
قنـاة  علـى  والحيـاة  اإلسـام 
حيـن  أنـه  الفضائيـة،  التناصـح 
دّك حفتـر طرابلـس بالراجمـات 
إال  طرابلـس  مـع  يقـف  لـم 
بعقـد  دولـة تركيـا، فهـي أولـى 
اإلمـارات  مـن  االتفاقيـات 

قولـه. وفـق  وفرنسـا، 

وأضـاف فضيلتـه أن تركيـا كمـا 
مـع طرابلـس تسـتحق  وقفـت 
والمعونـة،  بالشـكر  المـد 
يسـتنكر  لـم  أنـه  موضحـاً 
الكيـان  إال  تركيـا  مـع  االتفاقيـة 
الصهيونـي ومـن يعملـون فـي 

. وعه مشـر

سـبب  عـن  الشـيخ  وتسـاءل 
لاتفاقيـة  األمريكـي  االسـتنكار 
أنـه  مضيفـاً  التركيـة،  الليبيـة 
ينبغـي أن ُيقـال ألمريـكا بصفـة 
بلـد مسـتقل  إن ليبيـا  رسـمية 
والياتهـا،  مـن  واليـة  وليسـت 
يحـدد  مـن  هـم  ليبيـا  وأهـل 

. مصيرهـا

املفتــــــــي: 
استنكـــار الكيــــــــــان 
الصهيوني وأتبــــــــاعه 
لالتفاقية مع تركيا دليل 
على صحــــة مســـارها

أّدى عدد من أهالي مدينة نالوت بجبل نفوسة صباح السبت 8 أكتوبر 2022، صاة االستسقاء 
فـي منتـزه “تالـه” السـياحي بالمدينـة؛ تضرًعـا إلـى هللا تعالـى طلبًـا للغيـث. ودعـا إلـى الصـاة 
مكتـب أوقـاف نالـوت، الـذي ذكّـر فـي بيـان لـه بـأّن “لصـاة االستسـقاء آداب وأحـكام مـن بينهـا: 
والتكافـل  الرحمـة  لمعانـي  تحقيًقـا  والمسـاكين؛  الفقـراء  علـى  والصدقـة  واالسـتغفار  التوبـة 
الجـدب  وحـدوث  المطـر  انحبـاس  عنـد  االستسـقاء  صـاة  المسـلمون  ويـؤدي  االجتماعـي”. 

والجفـاف، اقتـداء بالسـنة النبويـة الشـريفة.

 أهالي نالوت يؤدون
صالة االستسقاء

ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها؛ بلبس الخمار والقفازين؟
الجواب:

الحمد لله، والصاة والسام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أما بعد:
فـإن المشـهور مـن مذهـب اإلمـام مالـك ـ رحمـه هللا ـ أن وجـه المـرأة ليـس بعـورة, فيجـوز لهـا 
كشـفه عنـد األمـن مـن الفتنـة، أمـا إن خافـت الفتنـة علـى نفسـها أو علـى غيرهـا، بـأن كانـت 
شـابة حسـنة الوجـه، وظنـت أن أحـًدا ينظـر إليهـا بشـهوة، وكثـر الفسـاد وانتشـر الُفّسـاق، وجـب 
عليهـا سـتر وجههـا بخمـار أو نقـاب أو مـا شـابه ذلـك، وكذلـك كفيهـا، وإال اسـتحب لهـا، قـال هللا 
تعالـى: ﴿واََل ُيْبِديـَن زِينَتَُهـنَّ إاِلَّ َمـا َظَهـَر ِمْنَهـا﴾ ]النـور:31[، قـال ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا: 
﴿إال مـا ظهـر منهـا﴾ وجههـا وكفيهـا، وقـال الحطـاب رحمـه هللا: “واعلـم أنه إن خشـي من المرأة 
الفتنـة، يجـب عليهـا سـتر الوجـه والكفيـن”. وهـذه األحـكام شـاملة لـكل أجنبـي عنها، مـن أقاربها 
وغيـر أقاربهـا، وفـي الصـاة أيضـا علـى المـرأة أن تكشـف وجههـا إال إذا كانـت بحضـور أجانـب غير 
محـارم لهـا، وخشـيت الفتنـة، فعليهـا سـتره، أمـا فـي حـال اإلحـرام؛ فالمـرأة تسـتر جميـع بدنهـا 
سـوى وجههـا وكفيهـا، وال تلبـس القفازيـن، فعـن ابـن عمـر رضـي هللا عنهمـا أن النبـي صلـى 
هللا عليـه وسـلم قـال: “ال تنتقـب المـرأة المحرمـة وال تلبـس القفازيـن”، وإذا خشـيت الفتنـة 
وهـي محرمـة، فعليهـا أن تسـتر وجههـا عـن أعيـن النـاس، إن كانـت فـي طريـق، أو فـي سـكن 
رجـال غيـر محـارم، بسـدل شـيء عليـه، مـن غيـر غـرز وال ربـط، قالـت عائشـة رضـي هللا عنهـا: 
ِ صلـى هللا عليـه وسـلم ُمْحرَِمـاٌت، َفـإَِذا حَاَذْوا بِنَا  )كَاَن الرُّْكبَـاُن يَُمـرُّوَن بِنَـا َونَْحـُن َمـَع رَُسـوِل هللاَّ

أَْسـَدلَْت إِْحَدانَـا ِجْلبَابََهـا ِمـْن رَأِْسـَها َعلَـى وَْجِهَهـا، َفـإَِذا جَاَوزَنَـا كََشـْفنَاُه(، وهللا أعلـم.

ما حكم بيع وشراء واستعمال األلعاب النارية والمفرقعات؟
الجواب:

الحمد لله، والصاة والسام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أما بعد:
فـإّن إطـاق األلعـاب الناريـة - سـواء كان فـي األعـراس أو فـي غيرهـا مـن المناسـبات - ال يجـوز 
شـرًعا، وكذا بيعها وشـراؤها؛ لما يترتب عليها من إيذاء الناس، وترويعهم وإخافتهم، واإلضرار 
بهـم وبالممتلـكات، وخاصـة األطفـال منهـم والشـيوخ، والنسـاء والمرضـى، قـال هللا تعالـى:( 
بِينـاً(، وعـن  وَالَِّذيـَن ُيـْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِيـَن وَاْلُمْؤِمنَـاِت بَِغْيـرِ َمـا اْكتََسـبُواْ َفَقـِد اْحتََملُـواْ بُْهتَانـاً َوإِْثمـاً مُّ
النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم أنـه قـال: )ال يحـل لمسـلم أن يـروِّع مسـلًما( وعنـه صلـى هللا عليـه 
وسـلم أنـه قـال: )مـن كان يؤمـن باللـه واليـوم اآلخـر فـا يـؤذ جـاره(، وإنفـاق األمـوال فـي شـراء 
األلعـاب الناريـة يعتبـر إنفاًقـا للمـال فـي سـفه ال ينفـع، ومـن إضاعـة المـال، وقـد نهانا هللا تبارك 
ـياِطيِن  رِيـَن كانُـوا إِْخـواَن الشَّ ْر تَْبِذيـراً إِنَّ اْلُمبَذِّ وتعالـى عـن إضاعـة المـال، قـال تعالـى: )واَل ُتبَـذِّ
ِه كَُفـوراً(، وثبـت عـن النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم أنـه قـال: )إن هللا كـره  ـْيطاُن لَِربِـّ وَكاَن الشَّ
لكـم ثاثًـا؛ قيـل وقـال، وإضاعـة المـال، وكثـرة السـؤال(، قـال اإلمـام النـووي: “وأمـا إضاعـة المال 
فهـو صرفـه فـي غيـر وجوهـه الشـرعية، وتعريضـه للتلـف، وسـبب النهـي أنـه إفسـاد، وهللا ال 
يحـب المفسـدين”. عليـه؛ فإنـه ينبغـي أن توضـع عقوبـات رادعـة علـى كل مـن يتعامـل مـع 
األلعـاب الناريـة بيًعـا وشـراًء واسـتعماالً؛ لمـا يترتـب عليهـا مـن مفاسـد عظيمـة علـى األفـراد 

والمجتمعـات، وهللا أعلـم.



العدد 14األسبوع الخامس عشر |  09 أكتوبر - 16 أكتوبر  11

مقال

حول االتفاقية الجديدة مع تركيا
بقلم الكاتب| عبدهللا الكبير

تباينـت ردود الفعـل علـى مذكـرة التفاهـم 
الوحـدة  حكومـة  بيـن  الموقعـة  األخيـرة، 
الوطنية والحكومة التركية حول االستثمار 
في النفط والغاز، تبعا للموقف السياسي 
الحكومـة،  أنصـار  أيدهـا  فبينمـا  المسـبق، 
سـارع عقيلـة صالـح رئيـس مجلس النواب 
االعتـراف  وعـدم  رفضهـا  عـن  باإلعـان 
بالقيـاس علـى  متوقـع  وهـو موقـف  بهـا، 
التـي  التصعيديـة  واإلجـراءات  المواقـف 
الدبيبـة،  حكومـة  ضـد  صالـح  اتخذهـا 
رئيـس  أعلنـه  تقريبـا  نفسـه  والموقـف 
وبيـن  باشـاغا،  فتحـي  الموازيـة  الحكومـة 
الحيـرة  ألقـت  المتضاديـن  الموقفيـن 
بظالهـا علـى غالبية المتابعين والنشـطاء.

 مـن دون الخـوض فـي الجـدل داخـل دوائـر 
االسـتقطاب السياسـي، تعد هذه االتفاقية 
مسـتوى  إلـى  الترقـى  تفاهـم  مذكـرة 
عبـر  قانونيـا  الموثقـة  الرسـمية  االتفاقيـة 
أن  بنودهـا  تؤكـد  إذ  النيابيـة،  المجالـس 
اإللغـاء متـاح لـكا الطرفيـن، بشـرط إبـاغ 
زمنيـة  بمـدة  اإللغـاء  قبـل  اآلخـر  الطـرف 
هـي  الجديـدة  المذكـرة  أن  وبمـا  محـددة، 
فـي  البحريـة  الحـدود  لمذكـرة  امتـداد 
المبرمـة  السـابقة،  االقتصاديـة  المنطقـة 
التركيـة.  والحكومـة  السـراج  بيـن حكومـة 
يعـود  الجـدل السـابق سـوف  فـإن نفـس 
المواقـف  نفـس  وسـيكرس  مجـددا، 

السـابقة. 

علـى المسـتوى السياسـي، تعـزز االتفاقيـة 
الموقـف التركـي فـي البحـر المتوسـط فـي 
مواجهـة اليونـان وقبـرص وفرنسـا ومصـر، 
وتؤكـد حسـم تركيـا لموقفهـا مـن الصـراع 
الليبـي لمصلحـة حكومـة الدبيبـة، وهـو مـا 
القـوة  مـن  المزيـد  الدبيبـة  يمنـح حكومـة 

فـي مواجهـة حكومـة باشـاغا، أمـا الخاسـر 
حكومـة  بيـن  التقـارب  هـذا  فـي  األكبـر 
معسـكر حفتـر، ألن  فهـو  وتركيـا  الوحـدة 
تعزيـز تركيـا لحضورهـا فـي األزمـة الليبيـة، 
واالتفاقيـات  االتفاقيـة  هـذه  خـال  مـن 
التعـاون  مـن  بالمزيـد  والدفـع  السـابقة، 
سـينتهي  الليبـي،  الغـرب  مـع  العسـكري 
كل اآلمـال فـي إمكانيـة مـد حفتر لسـلطته 
األزمـة  وسـتحول  العاصمـة،  إلـى  ونفـوذه 
العالميـة للطاقـة بينـه وبيـن العـودة لقفـل 

ومنـع تصديـره. النفـط 

 التداعيـات السياسـية لاتفاقيـة سـتعمق 
حـدة  وسـتعيد  االنقسـام،  حالـة  مـن 
فـإذا  مؤخـرا،  تراجعـت  التـي  االسـتقطاب 
المحلـي  الصـراع  أطـراف  مواقـف  كانـت 
معروفة سلفا، فكذلك المواقف اإلقليمية 
الخارجيـة  أعلنـت  إذ  تتأخـر،  لـم  والدوليـة 
المصرية تمسـكها بموقفها السـابق “ بأن 
حكومـة الوحـدة منتهيـة الواليـة، وال تمتلـك 
صاحيات إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات 
فـي  اليونانيـة  الخارجيـة  وذهبـت  دوليـة” 
نفـس الموقـف، واعتبرهـا بيـان صـادر عـن 
االتحـاد االوربـي” أنهـا جـاءت علـى أسـاس 
عـام2019،  الموقعـة  التفاهـم  مذكـرة 
تنتهـك  كونهـا  يتغيـر  لـم  منهـا  وموقفنـا 
سـيادة دولـة ثالثـة “ واسـتدرك البيـان أن” 
هنـاك حاجـة لمزيـد مـن االيضاحـات حـول 

محتواهـا”.

بطـرح  األزمـة..  فـي  األخيـرة  التطـورات 
العـودة  خيـار  برقـة  نـواب  مـن  مجموعـة 
للنظـام الفيدرالـي ودسـتور المملكـة قبـل 
النـواب  مجلـس  رئيـس  وإصـرار  تعديلـه، 
علـى تمسـكه بالحكومـة الموازيـة، وأخيـرا 
حكومـة  بيـن  الجديـدة  التفاهـم  مذكـرة 

الوحـدة والحكومـة التركيـة، تسـبق وصـول 
المبعـوث األممـي الجديـد عبـدهللا باتيلـي، 
فـي  جديـدة  مطبـات  بمثابـة  وسـتكون 
طريـق مهمتـه األساسـية، وهـي اسـتعادة 
بيـن  التقـارب  بتسـهيل  األمميـة  المبـادرة 
فرقـاء األزمـة، مـن أجـل معالجـة االنسـداد 
علـى  التوافـق  أسـس  ووضـع  السياسـي، 

إلجرائهـا.  تمهيـدا  االنتخابـات 

تضاعـف  االقتصـادي،  المسـتوى  علـى   
االتفاقيـة فـرص االسـتثمار المشـترك بيـن 
ليبيـا وتركيـا، وتعـزز الشـراكة االقتصاديـة، 
والغـاز،  النفـط  مـن  اإلنتـاج  زيـادة  وفـرص 
غيـر أن النتائـج القريبـة سـتكون محـدودة، 
علـى  الصـراع  حالـة  تجـاوز  يتـم  فمالـم 
حصـص كل الـدول المطلـة علـى المنطقـة 
يكـون  بشـرق المتوسـط، لـن  االقتصاديـة 
هنـاك تقـدم حقيقـي فـي وصـول عمليـات 
تناسـب  معـدالت  إلـى  واإلنتـاج  التنقيـب 

المأمـول.

 كمـا أنهـا تكشـف عـن فداحـة أزمـة الطاقـة 
أوكرانيـا،  فـي  الحـرب  بسـبب  أوروبـا  فـي 
إلـى  البريطانيـة  الملكيـة  البارجـة  فزيـارة 
الماضيـة،  القليلـة  االيـام  خـال  طرابلـس 
تشـير إلـى اهتمـام بريطانـي بليبيـا كونهـا 
وغازيـة،  نفطيـة  احتياطـات  تملـك  دولـة 
ويمكـن أن تكـون إحـدى الخيـارات البديلـة 
والغـاز الروسـيين، دفـع تركيـا  عـن النفـط 
التفاهـم  مذكـرة  لتثبيـت  المسـارعة  إلـى 
لتؤكـد  الجديـدة،  بالمذكـرة  السـابقة 
حضورهـا ونفوذهـا فـي مواجهـة بريطانيـا 

األوربيـة. الـدول  مـن  وغيرهـا 

)المقـاالت المنشـورة ال تعبـر بالضـرورة عـن رأي الصحيفـة بـل 
عـن رأي كاتبهـا(
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