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العــــــــــــدد

وصــل الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم 
المتحــدة ورئيــس بعثتهــا للدعــم فــي ليبيــا عبــد 
هللا باتيلــي إلــى العاصمــة طرابلــس الجمعــة 

14 أكتوبــر 2022؛ لبــدء مهــام عملــه رســميًّا.
البعثــة  نشــرته   - بيــان  فــي  باتيلــي  وقــال 
إن    - اإللكترونــي  موقعهــا  علــى  األمميــة 
بتعزيــز  كفيلــة  االنتخابيــة  العمليــة  اســتعادة 
الوحــدة الوطنيــة واالســتقرار وتجديــد شــرعية 

البــاد. فــي  المؤسســات 
وأوضــح المبعــوث الجديــد أن أولويتــه تتمثــل 
فــي تحديــد مســار توافقــي يفضــي إلــى تنظيــم 
مصداقيــة  وذات  شــاملة  وطنيــة  انتخابــات 
فــي أقــرب فرصــة ممكنــة باالســتناد إلــى إطــار 
دســتوري متيــن، حســب البيــان. وأشــار باتيلــي 
إلــى أن األمــم المتحــدة ملتزمــة بدعمهــا لليبيــا 

شــاملة،  وبرلمانيــة  رئاســية  انتخابــات  إلجــراء 
إرادة الماييــن  بــد مــن احتــرام  أنــه ال  مؤكــداً 
فــي  للتصويــت  الذيــن ســجلوا  الليبييــن  مــن 

االنتخابــات.
جميــع  مــع  ســيتواصل  أنــه  باتيلــي  وأضــاف 
البــاد قبــل كل  الليبيــة فــي عمــوم  األطــراف 
شــيء، بمــن فيهــم المجتمــع المدنــي والنســاء 
بخصــوص  آرائهــم  إلــى  لاســتماع  والشــباب، 
واالقتصاديــة  واألمنيــة  السياســية  األوضــاع 
ومعرفــة ُرؤاهــم بالنســبة لمســتقبل بادهــم.
وكان باتيلــي قــد ُعّيــن مبعوثــاً للممثــل الخــاص 
لألميــن العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثتهــا 
2022، خلفــاً  للدعــم لــدى ليبيــا فــي ســبتمبر 
فــي  بالمنصــب  عيــن  الــذي  كوبيــش  ليــان 
ديســمبر 2020، واســتقال فــي نوفمبــر 2021.

 باتيلي ُيباشر مهامه
 رسميًّا من طرابلس
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الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  صادقــت 
بالبرلمــان األوروبــي الخميــس 13 أكتوبــر 
2022، علــى عــدد مــن التوصيــات بشــأن 
الوضــع السياســي فــي ليبيــا، بأغلبيــة 49 
صوتــاً مقابــل رفــض 9 أصــوات وامتنــاع 5 
آخريــن. وطالبــت اللجنــة االتحــاد األوروبــي 
بدعــم جهــود اإلصــاح الدســتوري فــي ليبيــا 
وخارطــة طريــق األمــم المتحــدة نحــو إجــراء 
انتخابــات حــرة ونزيهــة، حاثــة علــى ضــرورة 
الســتعادة  الدبلوماســية  جهــوده  تكثيــف 

الســام واألمــن فــي البــاد.

وأكــدت اللجنــة أهميــة أن تتحــدث الــدول 
األعضــاء بصــوت واحــد فيما يتعلق بالملف 

الليبــي وتجنــب أســاليب الماضــي، داعيــة 
إلــى ســحب جميــع المرتزقــة والمقاتليــن 
والقــوات األجنبيــة مــن ليبيــا، منهــا مرتزقــة 
فاغنــر شــبه العســكرية الروســية الداعمــة 

لمجــرم الحــرب خليفــة حفتــر.

الفاعلــة  الجهــات  جميــع  اللجنــة  وحثــت 
روســيا  بمــا فــي ذلــك  الدوليــة المعنيــة، 
واإلمــارات وتركيــا، علــى عــدم التدخــل فــي 
ليبيــا واالمتنــاع عــن تأجيــج التوتــرات مــن 
المباشــرة،  العســكرية  التدخــات  خــال 
األطــراف  اللجنــة  ودعــت  قولهــا.  وفــق 
الليبيــة إلــى االمتنــاع عــن اســتخدام النفــط 
كأداة للمواجهــة السياســية وإبقــاء الحقــول 

والموانــئ النفطيــة مفتوحــة، حيــث يمكــن 
بيئــة  فــي  يعمــل  أن  األوروبــي  لاتحــاد 
أكثــر اســتقراراً، ممــا سيســاعد علــى زيــادة 
القــدرات الليبيــة وتنويــع إمــدادات الطاقــة 

فــي االتحــاد.

الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  طالبــت  كمــا 
الليبيــة  الســلطات  األوروبــي  بالبرلمــان 
بإلغــاء االتفاقيــة )التركيــة - الليبيــة( لعــام 
2019 بشــأن ترســيم الحــدود البحريــة فــي 
المتوســط، داعيــة األطــراف المعنيــة إلــى 
بنــد مــدرج فــي مذكــرة  عــدم تنفيــذ أي 
التفاهــم الاحقــة بشــأن الهيدروكربونــات.

الربملــــــــــان األوروبـــــــــي ُيصــــــــــــادق علـــــــــى توصيــــــــــات بشـــــــــأن ليبيــــــا

رئيــس المفوضيــة الوطنيــة العليــا  بحــث 
ســفيرة  مــع  الســائح  عمــاد  لانتخابــات 
كنــدا لــدى ليبيــا “إيزابيــل ســافرد” والوفــد 
المشــهد  مســتجدات  آخــر  لهــا  المرافــق 

الليبــي. السياســي 

واســتعرض لقــاء جمــع الطرفيــن فــي مقــر 
 13 يــوم الخميــس  المفوضيــة بطرابلــس 
المقترحــات  دعــم  ســبل   ،2022 أكتوبــر 
والمســاعي الوطنيــة التــي تنشــد الســام 
واالســتقرار، والراميــة إلــى تحقيــق توافــق 
إلنجــاز  وصــوالً  السياســية  األطــراف 

المرتقبــة. االنتخابيــة  االســتحقاقات 

بالجهــود  ســافرد  أشــادت  جانبهــا،  مــن 
التــي قامــت بهــا المفوضيــة فــي مراحــل 
إنجازهــا،  تــم  التــي  االنتخابيــة  العمليــة 
بادهــا  حكومــة  دعــم  اســتمرار  مؤكــدة 
لجهــود اســتكمال االســتحقاقات االنتخابيــة 

القادمــة.

وكان مــن المزمــع أن ُتجــرى االنتخابــات 
الرئاســية والبرلمانيــة فــي ليبيــا يــوم الـــ 24 
مــن ديســمبر 2021، غيــر أنهــا تأجلــت إلــى 

ــر ُمحــّدد. موعــد غي

كنـــدا تجدد دعمها لجهود
استكمــــال االستحقاقات 
االنتخابيــــــــة يف ليبيــا 
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ــي  ــاون الدولـ ــة والتعـ ــت وزارة الخارجيـ رحبـ
علـــى  الفلســـطينية  الفصائـــل  بتوقيـــع 
ــم  ــر “لـ ــن مؤتمـ ــق عـ ــر المنبثـ ــان الجزائـ إعـ
الوحـــدة  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الشـــمل”، 

الفلســـطينية. الوطنيـــة 
واعتبـــرت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا الخميـــس 
الفصائـــل  توقيـــع  أن   ،2022 أكتوبـــر   13
الفلســـطينية علـــى إعـــان الجزائـــر، خطـــوة 
الوطنيـــة  الوحـــدة  طريـــق  فـــي  إيجابيـــة 
وترســـيخ المشـــروع الوطنـــي إلقامـــة دولـــة 
ــا القـــدس. ــتقلة عاصمتهـ فلســـطينية مسـ
ليبيـــا كافـــة  الـــوزارة دعـــم دولـــة  وأكـــدت 
إنهـــاء  إلـــى  تهـــدف  التـــي  الخطـــوات 
الوطنيـــة  الوحـــدة  وتحقيـــق  االنقســـام 
عليـــا،  مصلحـــة  باعتبارهـــا  الفلســـطينية 
وتشـــجيع كل األطـــراف الفلســـطينية علـــى 
الحـــوار وتجـــاوز الخافـــات والمضـــي قدمـــاً، 

الفلســـطيني  الشـــعب  صمـــود  لتعزيـــز 
حقوقـــه  لنيـــل  االحتـــال  مقاومـــة  فـــي 

البيـــان. بحســـب  المشـــروعة، 
ويكـــرس “إعـــان الجزائـــر” مبـــدأ الشـــراكة 
السياســـية بيـــن مختلـــف القـــوى الوطنيـــة 
ــق  ــي ذلـــك عـــن طريـ ــا فـ الفلســـطينية، بمـ
االنتخابـــات وبمـــا يســـمح بمشـــاركة واســـعة 
فـــي االســـتحقاقات الوطنيـــة القادمـــة فـــي 

الوطـــن والشـــتات.
قيـــام  ضـــرورة  علـــى  اإلعـــان  وينـــص 
الفصائـــل الفلســـطينية بــــ “اتخـــاذ الخطوات 
العمليـــة لتحقيـــق المصالحـــة الوطنيـــة عبـــر 
دور  وتطويـــر  وتعزيـــز  االنقســـام،  إنهـــاء 
وتفعيـــل  منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 
الفصائـــل  بمشـــاركة جميـــع  مؤسســـاتها 
الفلســـطينية، باعتبارهـــا الممثـــل الشـــرعي 
بجميـــع  الفلســـطيني  والوحيـــد للشـــعب 

مكوناتـــه وال بديـــل عنهـــا”.
المجلـــس  “انتخـــاب  علـــى  ينـــص  كمـــا 
الداخـــل  فـــي  الفلســـطيني  الوطنـــي 
والخـــارج حيـــث مـــا أمكـــن، بنظـــام التمثيـــل 
النســـبي الكامـــل وفـــق الصيغـــة المتفـــق 
بمشـــاركة  المعتمـــدة  والقوانيـــن  عليهـــا 
جميـــع القـــوى الفلســـطينية خـــال مـــدة 
أقصاهـــا عـــام واحـــد مـــن تاريـــخ التوقيـــع 

علـــى هـــذا اإلعـــان”.
الفصائـــل  وممثلـــو  قياديـــو  وتـــداول 
علـــى  اآلخـــر  تلـــو  الواحـــد  الفلســـطينية 
المنصـــة للتوقيـــع علـــى “إعـــان الجزائـــر” 
العاصمـــة  الجزائـــر  فـــي  األمـــم  بقصـــر 
الوطنيـــة  الوحـــدة  أهميـــة  علـــى  للتأكيـــد 
الفلســـطينية كأســـاس للصمـــود ومقاومـــة 
المشـــروعة  األهـــداف  لتحقيـــق  االحتـــال 

الفلســـطيني. للشـــعب 

الخارجيــة الليبيــــــة ُترّحـــــــــب بـــ “إعــان الجزائــر” لتحقيــق الوحــــــدة الفلســـــــطينية

إســرائيل”  أوف  “تايمــز  موقــع  نشــر 
تفاصيــل اكتشــاف تــل أبيــب للمشــروع 
بهــا  أدلــى  شــهادة  عبــر  الليبــي  النــووي 
مؤخــرًا رئيــس الســابق للموســاد “أمنــون 
خــوف  أن  إلــى  أشــار  والــذي  صفريــن” 
مشــابه  مصيــر  مــن  القذافــي”  “معمــر 
العــراق  فــي  حســين”  “صــدام  لمصيــر 

مشــروعه. عــن  يتنــازل  جعلــه 
مســيرته  بــدأ  الــذي  “صفريــن”  وقــال 
العســكرية  االســتخبارات  فــي  المهنيــة 
التابعــة  التجســس  بوكالــة  التحــق  ثــم 
كان  الــذي  الشــخص  أن   ، للموســاد 
يقــف وراء المشــروع النــووي الليبــي هــو 
“عبــد القديــر خــان”، وهــو عالــم فيزيــاء 
باكســتاني بــاع خبرتــه النوويــة لــكل مــن 
يرغــب ، وأن دولتيــن علــى األقــل اشــتريتا 
النوويــة  القنبلــة  )أبــو  خــان  خدمــات 

وإيــران. ليبيــا  همــا  الباكســتانية( 
وأضــاف “صفريــن” فــي شــهادته أنــه جرى 
الرئيســيين  النووييــن  الموقعيــن  إخفــاء 
فــي ليبيــا داخــل مدرســة ومزرعــة ريفيــة، 
المعلومــات  وصلــت  مــا،  مرحلــة  وفــي 
“تينــر” السويســرية  تــورط عائلــة  حــول 
مــا  المركزيــة،  االســتخبارات  وكالــة  إلــى 

مزدوجيــن  عمــاء  العائلــة  أفــراد  جعــل 
يقدمــون معلومــات حــول التقــدم المحــرز 
الــذي  الليبــي  النــووي  المشــروع  فــي 

يشــرف عليــه خــان.
للموســاد،  الســابق  الرئيــس  وبحســب 
فــإن إخفــاء المشــروع الليبــي كانــت تقــف 
التــي  السويســرية،  “تينــر”  عائلــة  وراءه 
زودت مواقــع التخصيــب فــي ليبيــا بأجهــزة 
الطــرد المركــزي وبمــواد البنــاء باســتخدام 
إلــى  ُقّدمــت  مــزورة  شــحن  ســندات 

. السويســرية  الســلطات 
المعلومــات  هــي  هــذه  “كانــت  وتابــع 
عليهــا  اعتمــدت  التــي  االســتخباراتية 
عندمــا  وبريطانيــا  المتحــدة  الواليــات 
اقتربتــا مــن القذافــي وهددتــا بمهاجمــة 
المنشــآت ليقــوم حينهــا القذافــي بإجــراء 
مصيــره  أن  وأدرك  ســريعة  حســابات 
ســيكون مثــل صــدام حســين فــي العــراق، 
المشــروع  عــن  الكشــف  علــى  وافــق  و 
األمــم  لمفتشــي  والســماح  بأكملــه 

بتفكيكــه”. المتحــدة 
وفــي مــارس عــام 2003 - قبــل أيــام مــن 
القذافــي  مبعوثــو  اتصــل  العــراق-  غــزو 
آنــذاك  بالرئيــس األمريكــي  الشــخصيون 

“جــورج دبليــو بــوش” والرئيــس الروســي 
الــوزراء  ورئيــس  بوتيــن”  “فاديميــر 
البريطانــي “تونــي بليــر” وتحدثــوا معهــم 
بشــأن اســتعداد ليبيــا لتفكيــك برنامجهــا 

النــووي بعــد ذلــك.
 وبتوجيــه مــن القذافــي، زوّد المســؤولون 
األمريكييــن  الدبلوماســيين  الليبيــون 
والبريطانييــن والــروس بوثائــق وتفاصيــل 
الكيميائيــة  ليبيــا  أنشــطة  إضافيــًة حــول 
الصواريــخ  وحــول  والنوويــة،  والحيويــة 

الباليســتية.
ورد فقــد ســمح القذافــي  وبحســب مــا 
والبريطانييــن  األمريكييــن  للمســؤولين 
كانــت  مواقــع   10 بزيــارة  والــروس 
ســرية، وعشــرات المختبــرات والمعامــل 
العســكرية الليبيــة؛ للبحــث عــن أدلــة علــى 
األنشــطة المتعلقــة بــدورة الوقــود النــووي 

والصاروخيــة. الكيميائيــة  والبرامــج 
وفــي 19 ديســمبر 2003، أصــدر القذافــي 
إعانـًـا مفاجئـًـا أخبــر فيــه عــن نيتــه لتفكيــك 
الليبيــة،  الشــامل  الدمــار  أســلحة  برامــج 
مقابــل تحســين عاقتهــا بأمريــكا والغــرب 

وعودتهــا إلــى المجتمــع الدولــي.

رئيس سابـــق للموساد: 
الخـــــــــوف دفع القذايف 

للتخلــــــي عن النــــــــووي
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أمــر مكتــب النائــب العــام الســبت 15 أكتوبــر 2022، بحبــس مديــر مركــز 
الكشــف عــن حــاالت االشــتباه بفيــروس كورونــا فــي باطــن الجبــل وموظــف 
ــوزارة الصحــة؛ بتهــم  إداري بمركــز العــزل فــي منطقــة تيجــي وموظفيــن ب
إســاءة اســتعمال ســلطة الوظيفــة والتزويــر وتحقيــق منافــع غيــر مشــروعة.

كمــا أمــر بحبــس مديــر فــرع مصــرف الصحــاري فــي الســواني؛ والموظــف 
ــة اإللكترونيــة بالفــرع؛ بتهمــة الفســاد  القائــم علــى إنجــاز معامــات المقاصَّ

المالــي.

بمكتــب  النيابــة  نائــب  أن  لــه،  بيــان  فــي  العــام  النائــب  مكتــب  وأوضــح 
النائــب العــام تولــى مباشــرة إجــراءات التحقيــق فــي واقعــة اســتياء موظــف 
ــة علــى )641( ألــف دينــار؛ واســتياء مديــر الفــرع علــى مليونــْي دينــار  المقاصَّ

باســتعمال صكــوك مصرفيــة مصدَّقــة طالهــا التزويــر.

ــة الكافيــة علــى صحــة الواقــع وإثبــات  ــه أمــام قيــام األدل وأضــاف المكتــب أن
عناصــر الجرائــم التــي يقــع الواقــع تحــت طائلتهــا؛ انتهــى المحقــق إلــى األمــر 

ــا علــى ذمــة القضيــة. بحبســهما احتياطيًّ

وفــي اليــوم نفســه، أمــر النائــب العــام بحبــس رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق 
المجلــس حبًســا  أعضــاء  مــن  وثاثــة  المحمــول  للهاتــف  ليبيانــا  لشــركة 

احتياطيًــا علــى ذمــة التحقيــق. 

وقــال مكتــب النائــب العــام إن نائــب النيابــة بمكتــب النائــب العــام نظــر فــي 
لَــة تقريــر ديــوان المحاســبة، بالنســبة للعقــود التــي أبرمتهــا شــركة  ُمحصِّ
ليبيانــا لغــرض تنفيــذ مشــروعات ُتلبــي المصلحــة العامــة خــال ســنة 2021، 
وقــد أظهــرت التحقيقــات أن تلــك العقــود كانــت مخالفــة لطــرق التعاقــد 
إليهــم  المعهــود  الشــركة  بأمــوال  لحــق  ضــرر  عليهــا  وترتــب  وإجراءاتهــا؛ 

إدارتهــا.

ويــوم الخميــس 13 أكتوبــر 2022، أمــر النائــب العــام بحبــس المراقــب المالــي 
لســفارة ليبيــا فــي جنــوب أفريقيــا، و إحضــار رئيــس البعثــة الحالــي والســابق 

بتهمــة اإلضــرار بالمــال العــام والحصــول علــى النقــد األجنبــي بالمخالفــة. 

واحــد، حبــس  بيــوم  العــام قبلهــا  النائــب  إعــان مكتــب  بعــد  جــاء ذلــك 
ــد   ــا؛ بتهمــة تعمُّ المراقــب المالــي لســفارة ليبيــا لــدى قطــر وســلفه احتياطيًّ
إســاءة اســتعمال الســلطة الوظيفــة لغــرض تحصيــل عشــرات اآلالف مــن 

النقــد األجنبــي ألنفســهم ولغيرهــم.

وفــي وقــت ســابق، أفــاد المكتــب بحبــس - ثاثــة رؤســاء ســابقين للبعثــة 
الليبيــة فــي أوكرانيــا - احتياطيًّــا؛ لضررهــم بالمــال العــام وتحصيــل مئــات 

اآلالف مــن النقــد األجنبــي ألنفســهم ولغيرهــم بالمخالفــة.

لماحقــة  العــام  النائــب  اتخذهــا  تدابيــر  ضمــن  التحــركات  هــذه  وتأتــي 
المعتديــن علــى حرمــة األمــوال المعتمــدة لتســيير أعمــال البعثــات الليبيــة 

فــي الخــارج، وفــق مــا ذكــره مكتــب النائــب العــام.

مسؤولون خلف القضبان بتهمة
 الفساد واإلضرار باملال العام

باســم جهــاز اإلســعاف أســامة علــي،  أكــد الناطــق 
إصابــة طفليــن فــي انفجــار لغــم فــي منطقــة عيــن 

بطرابلــس. زارة 

وأوضــح علــي، أن الحــادث وقــع قــرب مثلــث كهربــاء 
يــوم الســبت 15 أكتوبــر 2022؛ ممــا نتــج عنــه إصابــة 
الطفــل األول ويدعــى رحيــل بانــي ويبلــغ مــن العمــر 
13 عاًمــا، وجــرى إســعافه، فيمــا نقــل الطفــل الثانــي 
ويدعــى عمــر كمــال 14 عاًمــا، إلــى مجمــع عيــادات 

الكحيلــي.

وفــي مطلــع أكتوبــر 2022، أعلــن فــرع مركــز طــب 
شــخص  مقتــل  طرابلــس  فــي  والدعــم  الطــوارئ 
وإصابــة اثنيــن آخريــن جــراء انفجــار لغــم أرضــي فــي 

زارة. بعيــن  منطقــة الكحيلــي 

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

 إصابة طفلني يف انفجار
لغم بعني زارة

الوطنيــة عبدالحميــد  الوحــدة  رئيــس حكومــة  وجــه 
بعــدم  العامــة  المؤسســات  إلــى  خطابــا  الدبيبــة 

غيــر حكومتــه. عــن  صــادر  قــرار  بــأي  االعتــداد 

حكومــة  مســؤولية  الخطــاب  فــي  الدبيبــة  وأخلــى 
ترتبهــا  ماليــة  التزامــات  أي  عــن  الوطنيــة  الوحــدة 

باشــاغا. فتحــي  برئاســة  الموازيــة  الحكومــة 

وشــّدد الخطــاب علــى عــدم االعتــداد بــأي قــرارات أو 
إجــراءات تصــدر عــن الحكومــة الموازيــة مــن شــأنها 
المســاس بالمــال العــام ومقــدرات الدولــة أو إحــداث 
تغييــر فــي المراكــز القانونيــة بالمؤسســات العامــة.

 حكومة الوحدة الوطنية
 ُتخلي مسؤوليتها عن أي التزام

تجريه الحكومة املوازية
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أعلنت شـــركة بريد ليبيا افتتاح مركز خدمات مشـــروع العنونة 
البريديـــة، تزامنـــا مـــع حلـــول الذكـــرى الســـنوية ليـــوم البريـــد 

العالمـــي والتـــي تصـــادف التاســـع مـــن أكتوبر.

وأقيمت بالمناســـبة مراســـم حضرهـــا نائب مدير عام الشـــركة، 
ومديـــري اإلدارات، وجمع مـــن الموظفين.

وأكـــد نائـــب المديـــر العام فـــي كلمة بالمناســـبة أهميـــة المركز 
ودوره الريـــادي فـــي مواكبة التطور التكنولوجي، مشـــيدا بكونه 
نقلـــة نوعيـــة تســـهم باالرتقـــاء بخدمـــات الشـــركة، وأداة فعالـــة 

إلنجـــاح كافة المشـــروعات.

 كمـــا بّيـــن أهمية تنفيـــذ خطط الشـــركة االســـتراتيجية ورؤيتها 
بشـــأن المســـاهمة في التحـــول الرقمي المرتبـــط بمجال عمل 
الشـــركة وخدماتهـــا، والتـــي تتماشـــى مـــع نهجهـــا بشـــأن زيادة 
التوســـيع، والعمـــل علـــى تعزيـــز التعـــاون ألجـــل بنـــاء مزيد من 
الشـــراكات الحقيقـــة، ليغطـــي هذا المشـــروع الوطنـــي الضخم 

كافـــة ربـــوع ليبيا، وفـــق قوله.

وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن المشـــروع يتناغـــم مـــع رؤى كل من 
“شـــركة بريـــد ليبيـــا” و”الشـــركة القابضـــة لاتصاالت” بشـــأن 
تحقيـــق المعيـــار )4SC2025( لمـــدن أكثـــر ذكاء، وهـــو يأتي في 
إطـــار التأســـيس لبنيـــة تحتيـــة لكافـــة الرمـــوز البريديـــة القابلـــة 

لاســـتخدام محليًّـــا وعالميًّا.

شركـــــــــة بريد ليبيــا تفتتح مركز خدمات
مشـــــــــــروع العنونـــــــــــة الربيديــــــة

اشـــتكت شـــركة “المـــدار الجديـــد” للهاتـــف 
المحمـــول مـــن اســـتمرار أعمـــال التخريـــب 
فـــي  محطاتهـــا  تســـتهدف  التـــي  والســـرقة 

مختلـــف مناطـــق البـــاد.

وأوضحـــت الشـــركة فـــي بيـــان لهـــا أن إحدى 
بالقـــرب  عمـــود”  “أم  بمنطقـــة  محطاتهـــا 
مـــن منطقـــة “المشـــل” جنـــوب “تاكنـــس” 
تعرضت للســـرقة و التخريب، وذلك بســـرقة 
أســـاك كهربـــاء الضغـــط المنخفـــض )10.5( 
ألكثـــر مـــن 45 عمـــودا، والتـــي تـــزود المحطة 

الرئيســـية بالكهربـــاء مـــن المصـــدر.

وأضافـــت  أن هـــذا التعـــدي علـــى مكوناتهـــا 
نتج عنـــه انقطاع تام للتغطيـــة على الطريق 
إلـــى  “المشـــل”  منطقـــة  مـــن  الصحـــراوي 
منطقـــة “الثعبـــان” لمســـافة أكثـــر مـــن 100 
كيلـــو متـــر، وانقطـــاع الخدمة عـــن منطقتي 

“الخروبـــة” و “أم الغـــزالن”.

وأشـــارت المـــدار الجديد إلى أن هذه ليســـت 
المـــرة األولـــى التـــي تتعرض فيهـــا المحطات 
التابعـــة لهـــا للســـرقة و التخريـــب بالطريـــق 
“المـــرج”  مدينـــة  بيـــن  الرابـــط  الصحـــراوي 

ومنطقـــة “المخيلـــي”.

أعمال تخريب وسـرقة
تطـال محطات شركة 

املدار الجـــديد 

أكــد مجلــس غريــان البلــدي بــدء تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع ربــط شــبكة 
ــر 2022.   ــاه الصــرف الصحــي فــي المدينــة منــذ يــوم الخميــس 13 أكتوب مي

وأوضــح المجلــس عبــر صفحتــه علــى “فيســبوك” أن المشــروع تنفــذه شــركة غريان 
للتنميــة واالســتثمار المســاهمة، وأن جهــاز تنفيــذ مشــروعات اإلســكان والمرافــق 

هــو الجهــة المالكــة للمشــروع.

وتابــع أن ربــط الشــبكة ســيبدأ مــن التجمــع الســكاني بالقــرب مــن مستشــفى 
غريــان إلــى الغرفــة الرئيســية جهــة اإلشــارة الضوئيــة تقاطــع تيبســتي، ومن معســكر 

الســلخانة إلــى المجمــع الرئيســي فــي اإلشــارة الضوئيــة بتقاطــع تيبســتي أيًضــا.

ــر الطريــق المرصــف، تــم بحفــر  وأشــار المجلــس إلــى أن تنفيــذ األعمــال التــي تعب
نفــق تحــت الطريــق بجانــب جســر الســقائف تحديــدا، وبواســطة آلــة خاصــة دون 

اللجــوء إلــى قــص وحفــر اإلســفلت.

ُيذكــر أن محطــة معالجــة الصــرف الصحــي فــي غريــان، التي أُنشــئت في ســبعينيات 
القــرن الماضــي، قــد توقفــت عــن العمــل منــذ 10 ســنوات بســبب عطــل فيها.

 بــــــدء تنفيــــــــــذ املرحلة الثانيــــــــة من ربـــــط شبكة
الصـــــــــــــرف الصحــــــــــــــــي فــــــــــي غريـــــــــــان
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مـن  تعانـي  ليبيـا  أن  الدولـي  البنـك  أكـد 
الشـفافية  إلـى  واالفتقـار  الحوكمـة  سـوء 
والمسـاءلة الحكوميـة، الفتًـا إلـى أنهـا مـن 
بيـن أسـوأ البلـدان أداًء مـن حيث االسـتقرار 

السياسـي.

وأضـاف البنـك فـي تقريـر له يـوم الخميس 
الهشـة  البلـدان  أن   ،2022 أكتوبـر   13
تفتقـر  ليبيـا  مثـل  بالصـراع  والمتأثـرة 
األساسـية  المؤسسـية  القـدرات  إلـى 
أن  ، كمـا  عادلـة  لتقديـم خدمـات  للدولـة 
المهمشـة معرضـة  المحليـة  المجتمعـات 
لمخاطـر كبيـرة، وال وجـود لسـيادة القانـون 

فـي  “السـكان  إن  التقريـر  وقـال  فيهـا.  
ليبيا مازالوا يواجهون مسـتويات مأسـاوية 
والفوضـى،  والتشـرد  والدمـار  مـن المـوت 
وكان لـذك أثـر كبيـر علـى األمـن اإلقليمـي 
اإلنسـانية  األوضـاع  وعلـى  والدولـي 

واالقتصاديـة”. واالجتماعيـة 

السـكان  نسـبة  أن  الدولـي  البنـك  وبّيـن 
فـي  باإلنترنـت  االتصـال  لهـم  يتـاح  الذيـن 
ليبيـا تقـل عـن %35، ُمشـيرًا إلـى أن هـذه 
الفجـوة الرقميـة القائمـة مـن قبـل أسـفرت 
إمكانيـة  فـي  متناسـب  غيـر  نقـص  عـن 
الحصـول علـى التعليـم عـن بعـد لألطفـال 

والدراسـة  األطفـال  ريـاض  مرحلتـي  فـي 
االبتدائيـة، واألطفـال في المناطق الريفية.

الشـباب  عـدد  أن  إلـى  البنـك  أشـار  كمـا 
فـي ليبيـا سـيظل ثابتًـا تقريبًـا بيـن عامـي 
الميـاه  سـحب  وأن  و2050م،  2020م 
يكـون مسـتداًما دون تجـّدد  الجوفيـة لـن 
المـوارد المائيـة، وفـق مـا ورد فـي التقريـر.

يبحـث منـذ مـدة  ُيذكـر أن البنـك الدولـي 
والـذي  طرابلـس  فـي  مكتبـه  فتـح  إعـادة 
أُغلِـق منـذ سـنوات؛ بسـبب عـدم اسـتقرار 

البـاد. فـي  األوضـاع 

أفادت المؤسسـة الوطنية للنفط  الخميس 13 أكتوبر 2022، 
بـأن الفـرق الفنيـة المختصـة بشـركة الخليـج العربـي، نجحـت 
)FF22( بحقـل الحمـادة لإلنتـاج وذلـك بعـد  إعـادة البئـر  فـي 

إجـراء أعمـال الصيانـة الازمـة.
وفـي عمليـة أخـرى منفصلـة، أكـدت مؤسسـة النفـط االنتهـاء 
التابـع  النفطـي  اللهيـب  فـي حقـل   )T22( البئـر  صيانـة  مـن 
عـزل  تـم  حيـث  خاصـة،  منصـة  باسـتخدام  سـرت  لشـركة 
 ”Water shut-off“ المنطقـة المنتجـة للميـاه فـي قـاع البئـر
وإجـراء اسـتكمال فـي الطبقـة األعلـى عاليـة التشـبع بالنفـط.
وأشـارت المؤسسـة إلـى اختبـار وتقييـم البئـر بواسـطة فاصـل 
بوصـة   )64/32( الخانـق  خـال  مـن  المتحـرك  االختبـارات 
وبضغـط )590( رطـًا للبوصـة المربعـة، وكانـت إنتاجيـة البئـر 

نحـو )900( برميـل نفـط فـي اليـوم. 
وتجـاوز إنتـاج ليبيـا اليومـي مـن النفـط الخـام )مليونـاً و212 
برميـل،  ألـف(   54( المكثفـات  إنتـاج  ومـن  برميـل،  ألـف( 

للنفـط. الوطنيـة  المؤسسـة  بيانـات  بحسـب 

يف عمليتني منفصلتني.. إعادة بئرين 
نفطيتني للخدمة بعد صيانتهما

البنــــــــــك الدولـــــــي: 
ليبيــــــــا دولــــــة هشــة 

وال لسيادة للقانون فيـــــــــها 

أكد مسؤولو شركة “زالف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط 
اسـتعدادهم لبـدء اإلنتـاج مـن حقـل “إيـراون” فـي الجنـوب 
الغربـي منتصـف العـام المقبـل 2023، وعزمهـم حفـر أول بئر 

استكشـافية فـي االمتيـاز )م ن 174( شـهر نوفمبـر 2022.

جـاء ذلـك خـال اجتمـاع اإلدارة العامـة للصناعـات النفطيـة 
“زالف”  بالمؤسسـة الوطنيـة للنفـط، مـع مسـؤولي شـركة 
يـوم األربعـاء 12 أكتوبـر 2022، حيـث جـرت مناقشـة النشـاط 
العـام للشـركة فيمـا يخـص الصحـة والسـامة والبيئـة، وسـير 

تنفيـذ المشـاريع ونسـب إنجازهـا.

إنتـاج ثاثـة آالف  2022، توقعـت “زالف ليبيـا”  يوليـو  وفـي 
برميـل مـن بئريـن نفطيتيـن في حقل “إيراون” خال عملية 

تطويـر أعدتهـا الشـركة.

شركة زالف النفطية ُتحّدد 
موعد بدء اإلنتاج من حقل إيراون
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بالصناعـة  النهـوض  هيئـة  ناقشـت 
الوطنيـة التابعـة لـوزارة الصناعـة خـال 
 ،2022 أكتوبـر   12 األربعـاء  اجتماعهـا 
المعاييـر المقترحـة لجائـزة أفضل منتج 
محلـي فـي ليبيـا، وإعـداد خطـة إعاميـة 

بالخصـوص.

علـى  صفحتهـا  عبـر  الهيئـة  وقالـت 
خـال  االتفـاق  جـرى  إنـه  “فيسـبوك” 
“تصميـم نمـوذج  أيًضـا علـى  االجتمـاع 
تـود  التـي  والمصانـع  للشـركات  خـاص 
المشـاركة فـي الحصـول علـى الجائـزة، 
فيمـا سـيتم تحديـد نوع الجائـزة الحًقا”.

ُيشـار إلـى أن مجلـس الـوزراء قـّرر منـذ 
سـنوية  جائـزة  تقديـم  2012م  سـنة 
ألفضـل منتـج محلـي فـي إطار النهوض 
بالصناعـة الوطنيـة، غيـر أن الجائـزة قـد 

لسـنوات. توقفـت 

 Economy

هيئــة الصناعــة الوطنيــة 
جائــزة  معايــر  تناقــش 
محلــي منتــج  أفضــل 

فـي  المنظـورة  المنازعـات  لجنـة  أفـادت 
مـن  بتمكنهـا  القضايـا،  بـإدارة  الخـارج 
الحصـول علـى طعـن وإلغـاء أمـر الصيغـة 
شـركة  لمصلحـة  كان  لحكـم  التنفيذيـة 
بتغريـم  يقضـي  النمسـاوية،  “اسـترباخ” 
ليبيـا مبلـغ 10 ماييـن يـورو، وذلـك بأمـر 
وقالـت  النمسـاوية.  العليـا  المحكمـة  مـن 
السـبت  لهـا  بيـان  فـي  القضايـا  إدارة 
العليـا  المحكمـة  إن   ،2022 أكتوبـر   15
إلـى  القضيـة  بإعـادة  قضـت  النمسـاوية، 
وإصـدار  فيهـا  للبـت  االبتدائيـة  المحكمـة 
بشـكل  قضـت  أن  بعـد  جديـد،  حكـم 
خاطـئ بأنـه ال يمكـن لدولـة ليبيـا االسـتناد 
االعتـراف  بشـأن  نيويـورك  اتفاقيـة  إلـى 

وتنفيذهـا،  األجنبيـة  التحكيميـة  باألحـكام 
تعبيرهـا. وفـق 

وأوضحـت اإلدارة أن مرافعتهـا فـي القضية 
اسـتندت إلـى أن المحكّميـن قـد تجـاوزوا 
الوالئـي  االختصـاص  بتأكيـد  صاحياتهـم 
علـى دولـة ليبيـا، علـى الرغـم مـن أنهـا لـم 
تكـن طرفـا فـي عقـود البنـاء المبرمـة بيـن 
تنفيـذ  وجهـاز  جهـة  مـن  الهانـي  شـركة 
تنفيـذ  وجهـاز  المواصـات  مشـروعات 
علـى  والمرافـق  اإلسـكان  مشـروعات 

أخـرى. جهـة  مـن  التوالـي 

القضايـا  إدارة  أشـارت  أخـرى،  جهـة  مـن 
إلـى أن المحكمـة العليـا النمسـاوية قضـت 

بعـدم إمكانيـة تنفيـذ مـا تبقـى مـن الحكم؛ 
بـأن  مفادهـا  اسـتنتاجات  وجـود  لعـدم 
علـى  توافـق  أو  تسـيطر  الليبيـة  الدولـة 
ولهـذا  ليبيـة،  حكوميـة  جهـات  تصرفـات 
خـرق  أي  ينسـب  أن  يمكـن  ال  السـبب 
فقـد  وعليـه  الليبيـة،  الدولـة  إلـى  للعقـد 
وفـق  صاحياتهـم،  المحكمـون  تجـاوز 

الحكـم. منطـوق 

إدارة القضـــــايا تطعن يف حكـــــم يلزم ليبيــــــا بدفـــــع 
10 ماييــــــــــــن يـــــــــــــــورو لشــــــركة نمســـــاوية

أعلنـت وزارة الماليـة بحكومـة الوحـدة الوطنيـة االتفـاق علـى توقيـع نسـخة تعديلية 
التفـاق جدولـة الديـن المسـتحق لصالـح  ليبيـا علـى جمهوريـة نيكاراغـوا، تكفـل 

اسـترجاع بقيـة الديـن بشـكل منتظـم علـى أقسـاط نصـف سـنوية متسـاوية.

جـاء ذلـك خـال اجتمـاع عـن بعـد جمـع وزيـر الماليـة “خالـد المبـروك” مـع وزيـر 
الماليـة ومحافـظ البنـك المركـزي فـي نيكاراغـوا، وذلـك علـى هامـش االجتماعـات 
السـنوية للبنـك وصنـدوق النقـد الدولييـن للعـام 2022، المنعقـدة فـي واشـنطن، 

وفـق بيـان صـادر عـن وزارة الماليـة يـوم الجمعـة 14 أكتوبـر 2022.

وسـبق أن توصلت وزارة المالية إلى اتفاق تسـوية مع دولة غرينادا تقوم بموجبه 
بسـداد قـرض ممنـوح مـن ليبيـا بقيمـة خمسـة مايين دوالر أمريكـي، دون تحديد 

موعد السداد.

وقبلهـا، اتفقـت وزارة الماليـة الليبيـة مـع نظيرتهـا فـي جمهوريـة الجبـل األسـود 
بشـأن تسـوية رصيـد قـرض مسـتحق لليبيـا بقيمـة أربعـة ماييـن مليـون دوالر 

يقضـي بدفـع المبلـغ قبـل نهايـة العـام الجـاري 2022.

وُيشـارك المبـروك، إلـى جانـب محافـظ مصـرف ليبيـا المركـزي الصديـق الكبيـر، 
بـدأت  فـي اجتماعـات الخريـف السـنوية للبنـك وصنـدوق النقـد الدولييـن، التـي 
األسـبوع الثانـي مـن أكتوبـر 2022، بالعاصمـة األميركيـة واشـنطن، بمشـاركة قـادة 

الماليـة والتخطيـط علـى مسـتوى العالـم.

اتفاق على جدولة الدين املستحق لليبيا على ثاث دول 
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زاويـة  والتنميـة المعرفيـة بحكومـة الوحـدة الوطنيـة مسـرح  وزارة الثقافـة  تسـلمت 
الدهمانـي ومقـر فرقـة أبنـاء الشـهداء مـن رئيس مجلـس محلة زاوية الدهماني ببلدية 

طرابلـس المركـز.

وحضـر عمليـة التسـليم والتسـلم التـي جـرت األربعـاء 13 أكتوبـر 2022، وكيـل وزارة 
عبـد  بالـوزارة  المملوكـة  العقـارات  لجنـة حصـر  ورئيـس  والفنـون  للمسـرح  الثقافـة 

أبوقنـدة. الباسـط 

وأشـارت وزارة الثقافـة والتنميـة المعرفيـة إلـى أن هـذا اإلجـراء كان بتوجيهـات الوزيـرة 
مبروكـة توغـي، والتـي تـم االتفـاق عليهـا ضمـن اجتماعـات الـوزارة المتعلقة باسـترجاع 

العقـارات المملوكـة لها.

وزارة الثقافة تتسلم مسرح زاوية الدهماني

العيـون  مستشـفى  إدارة  أعلنـت 
زراعـة  عمليـة   120 “إجـراء  بطرابلـس 
ناجحة للقرنية خال أقل من شهرين، 
وهـو مـا يعـادل حوالـى %12 مـن قائمة 

االنتظـار”.

صفحـة  عبـر  اإلدارة  وأشـارت 
المستشـفى علـى فيسـبوك الخميـس 
إلـى أن نحـو نصـف   ،2022 14 أكتوبـر 
بتقنيـة  القرنيـة  لهـا  زرعـت  الحـاالت 
 40 وأن  جراحيـة،  غـرز  وبـا  حديثـة 
تمـت  العمليـات  إجمالـي  مـن  عمليـة 
الطبيـب  بحضـور  أيـام فقـط   3 خـال 
قطامـش”. “طـارق  العالمـي  الزائـر 

 )120 رقـم  )العمليـة  أن  وأوضحـت 
الحاسـى”  “شـعيب  للشـاب  أجريـت 
قطـع  والـذي  شـحات  مدينـة  مـن 
ليصـل  كـم   1200 مـن  أكثـر  مسـافة 
إلـى العاصمـة طرابلـس، ويتمكـن مـن 
إجـراء عمليـة زراعة ناجحة لعينه، عقب 
تنـازل أحـد المرضـى مـن العاصمـة عـن 
دوره فـي زراعـة القرنيـة للشـاب القادم 

الليبـي. الشـرق  مـن 

وبعـد توقـف لثمانـي سـنوات، انطلـق 
البرنامـج الوطنـي لزراعـة القرنيـة فـي 
ضمـن   ،2022 مـارس  شـهر  نهايـة 
برنامـج توطيـن عـاج أمـراض العيـون 
زوار،  بأطبـاء  االسـتعانة  مـع  بالداخـل 
الليبيـة؛  الصحـة  وزارة  تتبنـاه  والـذي 
لضمـان وصـول الخدمـة الطبيـة لـكل 

البـاد. مـدن 

شـهدت الشـواطئ الليبيـة موجـات لجـوء غيـر معهـودة، لكائنـات بحريـة ال تقطن بصفة 
بـدأت الهجـرة نحـو مياهـه وبأعـداد كبيـرة  طبيعيـة البحـر األبيـض المتوسـط، ولكنهـا 

مؤخـرًا، بعضهـا يتمتـع بسـمعة سـيئة.

ورصـد المهتمـون بالحيـاة البحريـة أنواعـا جديـدة دخيلـة علـى البيئـة البحريـة للبـاد منها 
“سـمكة األسـد” التـي حاولـت دخـول ميـاه المتوسـط عـام 1991 وفشـلت لعـدم تكيفها 
مـع درجـة الحـرارة، لكنهـا عـادت ونجحـت فـي الدخـول إلـى البحـر بعـد 22 عامـا، وهـي 

تنتشـر اليـوم علـى طـول السـاحل الليبـي خاصـة فـي المنطقـة الشـرقية.

وُتصنف السـمكة ضمن أكثر من 100 نوع من األسـماك الغازية سـيئة السـمعة، ولها 
قـدرة رهيبـة علـى التكاثـر تصـل إلـى وضـع مليونْي بيضة في العـام الواحد، وتحتاج كل 

بيضـة مـن 3 إلـى 4 أشـهر لكـي تصبح سـمكة ناضجة.

وتتغـذى سـمكة األسـد الشـرهة علـى يرقـات األسـماك الصغيـرة كالجمبـري والفـروج، 
وتحتـوي علـى 18 شـوكة سـامة موزعـة بيـن الظهـر والحـوض والشـرج، وهـي تشـكل 
خطـرا علـى السـباحين قـد يصـل إلـى إصابتهـم بــ “الشـلل المؤقـت” فـي حـال تعرضهـا 

لهـم بغـرس سـمها فـي أجسـادهم، بحسـب موقـع علـم األحيـاء فـي ليبيـا.

ومـع ذلـك، فـإن لسـمكة األسـد مـذاق ممتـاز، ويسـتطيع اإلنسـان أكلهـا عنـد التخلـص 
فقـط مـن زعانفهـا ورأسـها الحتوائهـم علـى السـموم، مـا يسـهم فـي إمكانيـة طهـي 

السـمكة واالسـتمتاع بأكلهـا دون أدنـى مشـكلة.

سمكة سيئة السمعة تغزو شواطئ ليبيا

يف أقــل من شهــــــرين.. 
العيـــــــون  مستشـــــفى 
بطرابلس يجـــــــري 120 
عملية زراعـــــــة قرنيــــة 
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والزراعـة  األغذيـة  لمنظمـة  تقريـر  كشـف 
التابعـة لألمـم المتحـدة “فـاو” حـول حالـة 
الغابـات لعـام 2022، أن التوسـع الفاحـي 
يتسـبب فـي فقـدان %90 مـن المسـاحات 
إلـى  عـادة  تحويلهـا  يتـم  حيـث  الغابيـة، 
مساحات رعوية أو لزراعة منتجات بصورة 

غيـر مسـتدامة.

ووفًقـا للتقريـر الصـادر في 5 أكتوبر 2022، 
مـن  الغابـات  مـن  “حلـول  عنـوان  تحـت 
مرنـة  واقتصاديـات  انطاقـة خضـراء  أجـل 
والسياسـات  الحلـول  فـإن  ومسـتديمة” 

رئيسـية  3 محـاور  الخضـراء تتلخـص فـي 
علـى  والعمـل  الغابـات  إزالـة  وقـف  هـي: 
األراضـي  وإصـاح  عليهـا،  المحافظـة 
الزراعـة،  نطـاق  وتوسـيع  المتدهـورة 
وإعـداد  للغابـات  المسـتدام  واالسـتخدام 

خضـراء. سياسـات 

تهيئـة  إعـادة  فـإن  التقديـرات،  وبحسـب 
350 مليـون هكتـار من األراضي المتدهورة 
جـدًّا  كبيـرة  ماليـة  عائـدات  لـه  سـتكون 
تتـراوح مـا بيـن 700 مليـار و9 آالف مليـار 
دوالر، وكل دوالر يتـم اسـتثماره فـي مثـل 

هـذه المشـاريع تكـون لـه عائـدات صافيـة 
30 دوالرا.  إلـى  تصـل 

وتغطـي غابـات العالـم مـا نسـبته %31 من 
بيـن  مـا  لكـن  لليابسـة،  العامـة  المسـاحة 
عامـي 1990 و2020، فقـد العالـم نحـو 420 

مليـون هكتـار منهـا.

إال  نسـبيًّا،  تراجـع  التدهـور  أن هـذا  ورغـم 
الغابـات  مـن  ماييـن هكتـار   10 نحـو  أن 
تختفي سـنويا؛ بسـبب االستغال المفرط 
بحسـب  الحرائـق،  وانتشـار  لمواردهـا 

“فـاو”.

فاو: التوسع الفاحي أفقد الكوكب
 %90 من مساحاته الغابية

عـن  النقـاب  “ميتـا”  شـركة  كشـفت 
والمختلـط  االفتراضـي  الواقـع  نظـارة 
“كويسـت برو” مما يمثل تطورا مهما 
أجهـزة  سـوق  القتحـام  مسـاعيها  فـي 
الواقـع  يشـمل  الـذي  الممتـد،  الواقـع 
بحسـب  االفتراضـي،  والواقـع  المعـزز 

رويتـرز. وكالـة  نشـرته  تقريـر 

- التـي  وسـيتم طـرح النظـارة الجديـدة 
جـرى الكشـف عنهـا فـي مؤتمـر “ميتـا 
كونكـت”  السـنوي- فـي األسـواق يـوم 
دوالر،   1500 بسـعر   2022 أكتوبـر   25
مـع  التفاعـل  للمسـتخدمين  وسـتتيح 
العالـم  خلفيـة  علـى  افتراضيـة  بيئـات 

بهـم. المحيـط  الواقعـي 

خطـوة  بـرو”  “كويسـت  طـرح  ويعـّد 
التـي  “ميتـا”  لشـركة  بالنسـبة  هامـة 
خطـط  عـن   ،2021 الماضـي  أعلنـت 
يطلـق عليـه  الـذي كان  الجهـاز  لطـرح 
كامبريـا”  “بروجكـت  اسـم  آنـذاك 
الشـركة  اسـم  تغييـره  مـع  بالتزامـن 
للتأكيـد  “ميتـا”  إلـى  “فيسـبوك”  مـن 

التواصـل  وسـائل  عمـاق  تحـّول  علـى 
االجتماعـي إلـى شـركة تديـر عالمـا مـن 
الواقـع االفتراضـي المعـزز يعـرف باسـم 

“ميتافيـرس”.

“ميتـا”  أنفقـت  الحيـن،  ذلـك  ومنـذ 
مليـارات الـدوالرات لجعـل ذلـك التحول 
“ريالتـي البـس”  ممكنـا، فيمـا أنفقـت 
المسـؤولة  “ميتـا”  لــ  التابعـة  الوحـدة 
مليـارات   10.2 ميتافيـرس،  إدارة  عـن 
يقـرب مـن  ومـا   ،2021 دوالر فـي عـام 
6 مليـارات دوالر حتـى اآلن هـذا العـام 

.2022

العديـد  إضافـة  علـى  الشـركة  وعملـت 
بـرو”  “كويسـت  التحديثـات علـى  مـن 
بالطـراز الحالـي مـن النظـارات  مقارنـة 
بشـكل  تهيمـن  التـي   ،”2 “كويسـت 

االفتراضـي. الواقـع  سـوق  علـى  كبيـر 

بكاميـرات  مجهـزة  الجديـدة  والنظـارة 
موجهـة للخـارج تنقـل بثا مباشـرا ثاثي 
بمـن  المحيطـة  الماديـة  للبيئـة  األبعـاد 

واقـع  خلـق  يتيـح  ممـا  يسـتخدمها، 
االفتراضـي  العالميـن  بيـن  مختلـط 
مثـا  للمسـتخدم  ليتيـح  والواقعـي، 
افتراضيـة  لوحـة  تعليـق  علـى  القـدرة 
أو  الحقيقـي  العالـم  فـي  جـدار  علـى 
جعـل كـرة افتراضيـة ترتـد مـن طاولـة 

. حقيقيـة

كما أن “كويست برو” أخف وزنا وأقل 
عدسـات  مـع  سـابقاتها،  مـن  نحافـة 
رقيقـة وبطاريـة تـم تغييـر موقعهـا إلـى 
الجـزء الخلفـي مـن النظـارة، ممـا يـؤدي 
مـع  متسـاو  بشـكل  وزنهـا  توزيـع  إلـى 

تقليـل الحجـم الكلـي.

الواقـع  فـي  االنغمـاس  أجـل  ومـن 
“ميتـا”  أضافـت  بالكامـل،  االفتراضـي 
مستشـعرات لـ”كويسـت بـرو” يمكنهـا 
محـاكاة حـركات العيـن وتعبيـرات الوجه 
للمسـتخدمين، ممـا يعطـي اإلحسـاس 
تقـوم  “أفاتـارز”  الرمزيـة  الصـور  بـأن 

البشـر. مثـل  البصـري  بالتواصـل 

ميتا تطلق نظارة جديدة 
للسيطرة على عالم امليتافرس 
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المديـر  بلعـوش”  “بلحسـن  بحـث 
باالتحـاد الدولـي لكـرة  الفنـي اإلقليمـي 
ببرامـج التطويـر فـي  والمكلـف  القـدم 
مـع  األوسـط  والشـرق  أفريقيـا  قـارة 
األميـن العـام لاتحـاد الليبـي لكرة القدم 
برامـج  تفعيـل  الصويعـي،  عبدالناصـر 
الفيفـا  عليهـا  ُيشـرف  التـي  التطويـر 
دعمهـا  فـي  ومسـاهمتها  ليبيـا  فـي 

. وتفعيلهـا

عمـل  ورشـة  الطرفـان  عقـد  كمـا 
الفنيـة  اإلدارة  مديـر  مـع  بالخصـوص، 
اإلسـباني  القـدم،  لكـرة  الليبـي  لاتحـاد 
المديـر  بحضـور  كاالتـاال”  “رامـون 

صولـة. سـالم  بـاإلدارة  التعليمـي 

وجـاء ذلـك خـال زيـارة المديـر اإلقليمـي 
 12 األربعـاء  يـوم  ليبيـا  إلـى  “فيفـا”  لــ 
يومـا  اسـتمرت  والتـي   ،2022 أكتوبـر 

واحـدا.

ُيشـرف  التـي  النشـاطات  بيـن  ومـن 
القـدم  كـرة  ليبيـا:  فـي  “فيفـا”  عليهـا 
والرياضـة  النسـائية  والكـرة  الخماسـية 
وتطويـر  المدرسـية وقطـاع الناشـئين، 
المدربيـن  ودورات  الصغيـرة  المواهـب 
المدربيـن  ورخـص  والمحاضريـن 

. ييرهـا ومعا

وكان رئيـس االتحـاد الليبـي لكـرة القـدم 
مطلـع  أكـد  قـد  الشـلماني  عبدالحكيـم 
التواصـل  نجـاح   ،2022 الجـاري  العـام 
إنشـاء مركـز فنـي  بشـأن  “فيفـا”،  مـع 
يهـدف  الليبيـة،  القـدم  لكـرة  متطـور 
السـنية  والفئـات  المواهـب  لتطويـر 
وإعـداد المنتخبـات والمدربيـن والكـوادر 

والفنيـة. اإلداريـة 

ــا” يبحـــث تفعيل “فيفـــــ
 برامـــــــــج التطويـر التي
 ُيشـــــــرف عليهــا يف ليبيا

رياضة

أصدره  الذي  السنوي  العالمية  األندية  تصنيف  في  طرابلس  األهلي  فريق  تواجد 
االتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم في 11 أكتوبر 2022، حيث احتّل الفريق 
- وهو الليبي الوحيد في التصنيف - المركز 18 أفريقّيا و 191 عالميا، متفوقا على 

أندية كبيرة في مختلف القارات.

وقّدم األهلي طرابلس مستوى ممّيزا في بطولة الدوري الليبي األخيرة لموسم 2021 
– 2022، غير أنه فقد اللقب في مباراة فاصلة بينه وبين غريمه التقليدي االتحاد، كما 

ال يزال الفريق يقدم مستوى جيدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.

ُيذكر أن االتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الذي تأسس سنة 1984، منظمة 
موازية لاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعمل على عمل أرشيف خاص بإحصاءات كرة 

القدم بمعزل عن “فيفا”.

األهلي طرابلس النادي الليبي 
الوحيد يف تصنيف االتحاد الدولي

بملعب طرابلس الدولي تقّدما ملحوظا في التنفيذ على  شهدت أعمال الصيانة 
مجمعات  وأسقف  الخرسانية  واألعمدة  بالمدرجات،  الخاصة  الباطات  مستوى 

دورات المياه.

ووفق ما نشرته صفحة شركة الدعم على “فيسبوك” وهي الجهة المنفذة ألعمال 
الخارجي  الطاء  إزالة  أيضاً  تم  اإلدارية،  المرافق  وتطوير  تنمية  جهاز  مع  الصيانة 
القديم بواسطة آلة السفح الرملي على كامل هيكل الملعب؛ للكشف عن أعمال 
قيد  الجديدة  بالمدرجات  الخاصة  الباطات  وتجهيز  صب  وأعمال  المعالجات، 

التصميم والتجهيز أيضاً.

إجراء  بعد  الثالث  المستوى  على  الجمهور  مقاعد  تركيب  في  البدء  جرى  كما 
واختيار طريقة التركيب وفق المواصفات الفنية  والدهانات المطلوبة،  المعالجات 

المطلوبة.

وفي منتصف يوليو 2022، أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية، استئناف العمل 
وفقا الشتراطات وماحظات  وتجهيز ملعب طرابلس الدولي  في مشروع صيانة 

االتحاد األفريقي لكرة القدم.

استمرار أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي
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دين وفتاوى

فتاوي

قـال مفتـي عـام ليبيا الشـيخ الصـادق الغرياني إن 
ديـوان المحاسـبة ُيصـدر تقريـرا دوريـا بالتجـاوزات 
الماليـة، فـي حيـن لـم تتـم متابعـة التقريـر قضائيا، 

أو معاقبة الفاسـدين.

وأضـاف المفتـي فـي برنامـج اإلسـام والحياة على 
قنـاة التناصـح الفضائيـة، أن ُهنـاك ثـاث خطـوات 
فـي غايـة األهميـة لـو اتبعتهـا الحكومـة ألوقفـت 

الفسـاد الـذي ينخـر الدولـة منـذ سـنين.

مـن  التخلـص  هـي  األولـى  الخطـوة  أن  وأوضـح 
المهمـة  المناصـب  فـي  المتمثلـة  الفسـاد  أدوات 
التـي هـي أسـاس الفسـاد، الفتـا إلـى أن الخطـوة 
اإلدارة  إلـى  الحكومـة  إدارة  بتحـول  تأتـي  الثانيـة 
التقنـي فـي  التطـور  واالسـتفادة مـن  اإللكترونيـة 

ذلـك.

وعن الخطوة الثالثة، تابع فضيلته قائا: “إلصاح 
الفسـاد يجـب أن يكـون للدولـة أجهـزة عسـكرية 
تأتمـر بأمـر الحكومـة، والحكومـة عاجزة عن إيقاف 
المفسـدين؛ ألنهـا ال تملـك أجهـزة عسـكرية قويـة 

تأتمـر بأمرهـا”.

ودعـا المفتـي الحكومـة إلى تفعيل قانون المؤتمر 
الوطني العام بشـأن إنشـاء الحرس الوطني، الفتا 
إلـى أنـه لـو تأسـس الحـرس الوطنـي منـذ إعانـه 
علـى أسـس صحيحـة وقانونيـة، لتمكـن اليـوم مـن 

إنهـاء الفسـاد وإيقـاف المفسـدين. 

وبّيـن الشـيخ أن “ثـورة فبرايـر ليسـت صـكا علـى 
بيـاض”، الفتـا إلـى أن هنـاك فاسـدون مـن أهـل 
“اسـتغل  مـن  كل  محاسـبة  إلـى  داعيـا  فبرايـر، 

فاسـدا”. وصـار  الثـورة 

بتولـي  “ننـادي  أنـه حينمـا  ليبيـا  أكـد مفتـي  كمـا 
المناصـب مـن أهـل فبرايـر إنما نقصـد المصلحين 
منهـم، وذاك يشـمل حتـى مـن كان مـع النظـام 

السـابق وتـاب وصلـح أمـره”.

املفتــــــــي: 3 خطــــــوات لـو اتبعتها 
الحكومـــة ألوقفــــــــــت الفســـــــاد

الجواب:
الحمـد للـه، والّصـاة والّسـام علـى رسـول هللا، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن 

وااله. 
أّما بعد:

لسـداد  للمستشـفى،  المدفـوع  المبلـغ  قـد خّصـص  المتبـّرع  أّن  فمـا دام 
وقـد ألغيـت العمليـة لظـروف صحيـة  تكاليـف عـاج المريضـة المذكـورة، 
طارئـة، فالواجـب دفعـه لهـا، علـى أن تنفقـه فـي عاجهـا، تنفيـذا لغـرِض 

أعلـم. وهللا  المتصـدق، 

الجواب:
الحمـد للـه، والصـاة والسـام علـى رسـول هللا، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن 

وااله. 
أما بعد:

فـإن َمـن بَنـى بـإذِن المالـك أو علِمـه اسـتحق قيمـة بنائِِه قائًمـا، قال القرافي 
أَْو ِعْلِمـَك َفلَـْم  بِإِْذنِـَك  بَنَـى  َمـْن  رحمـه هللا: كُلُّ  َمالِـٌك  “َقـاَل  رحمـه هللا: 
بُِشـْبَهٍة، وتقـدر القيمـة  تَْمنَْعـُه واََل أَْنكَـرَت َعلَْيـِه َفلـُه ِقيَمتـه َقائِمـاً كَاْلبَانِـي 

وقـت الحكـم، ومثلـه وقـت البيـع والقسـم فـي هـذه الحالـة.
أمـا مـن قـام بالصيانـة فلـه الحـق فـي المطالبـة بقيمـة صيانتـه؛ ألنـه مـاٌل 
دفعـه عـن غيـره، إن قـال إنـه دفـع ذلـك علـى سـبيِل المداينة، ولـم ينو الدافع 
التبـرع عنـد إعطائـه، قـال القرافـي رحمـه هللا: “َقاِعـَدةٌ َمْذَهبِيَّةٌ: َمْن أَدَّى َعْن 
َغْيرِهِ َمااًل َشـأْنُُه أَْن ُيْعِطيَُه أَْو َعِمَل لَِغْيرِهِ َعَمًا َشـأْنُُه أَْن ُيْسـتَأْجََر َعلَْيِه، رَجََع 
ْيـِن،  بَِذلِـَك اْلَمـاِل َوبِأُْجـرَةِ َذلِـَك اْلَعَمـِل، كَاَن َدْفـُع َذلِـَك اْلَمـاِل وَاِجبًـا َعلَْيـِه كَالدَّ
َواِدرِ َوَصاِحـُب  أَْو َغْيـَر َواِجـٍب كَِخيَاَطـِة الثَّـْوِب وَحَْلـِق الـرَّأِْس، نََقلََهـا َصاِحـُب النَـّ
اْلجََواِهـر ِفـي اإْلِجَـارَة، تَْنزِيـًا لِلَِسـاِن اْلحَـاِل َمْنزِلَـَة لَِسـاِن اْلَمَقاِل” وهللا أعلم.

هل يجوز استعمال مياه اآلبار الملوثة في الطهارة؟
الجواب:

الحمـد للـه، والصـاة والسـام علـى رسـول هللا، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن 
وااله. 

أما بعد:
فالمـاُء الـذي يجـوُز اسـتعماله فـي العبـادات هـو المـاء الطهـوُر “المطلـق”، 
بشـيء غريـب غيَّـَر أحـد أوصافـه،  يختلـط  ولـم  الباقـي علـى أصـل خلقتـه، 
فعـن أبـي أُماَمـَة رضـي هللا عنـه، عـن النبـيِّ صلـى هللا عليه وسـلم قـال: )إِنَّ 
اْلَمـاَء َطاِهـرٌ، إاِلَّ إِْن تََغيَّـَر رِيحُـُه أَْو َطْعُمـُه أَْو لَْونُـُه  بِنَجَاَسـٍة  تَْحـُدُث  ِفيـِه(، قـال 
الشـافعي رحمـه هللا: ُيـرَوى عـن النبـيِّ صلـى هللا عليـه وسـلم ِمـن وجـٍه ال 
ـِة العلماء ال أَعلَُم بَينَُهم فيه ِخاًفا[. ُيثبِـُت أَهـُل الحديـِث ِمثلَـه، وهـو َقـوُل عامَّ

فـإْن كانـت ميـاُه اآلبـار المذكـورة كثيـرًة، ال يتغيـر أحـُد أوصافهـا بمـا يخالطهـا، 
جـاز اسـتعمالها فـي العبـاداِت، إْن لـم يكُـن فـي اسـتعمالها أذى، وإاّل فـا؛ 
دفًعـا للضـرر، لقـول النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم: )الَ َضـَرَر واَلَ ِضـرَاَر(، وقـال 

النـووي رحمـه هللا: حسـن[، وهللا أعلـم.

مـا الـذي ُيفعل بماٍل متـربٌع به إلجراء عمليـة قد ألغيت؟

ما حكـــــــم البنــــــــــاء يف ملك الغـــــــــــر بإذنـــــه؟

هـل يجـوز اسـتعمال ميـاه اآلبـار امللوثـة يف الطهـارة؟
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مقال

العباني واخرتاق 
األمن القومي
بقلم الكاتب| عبدهللا الكبير

كتابـه  فـي  المفتـي  محمـد  الدكتـور  أورد 
المملكـة( مقتطفـات مـن مذكـرة  زمـن   (
فـي  األمريكيـة  السـفارة  عـن  صـادرة 
البرقـاوي..  العـرس   “ ليبيـا تحـت عنـوان 
مصاهـرة الشـلحي ومـازق” يسـرد التقريـر 
وقائـع زفـاف عمـر الشـلحي ناظـر الخاصـة 
برقـة  الملكيـة وفوزيـة ابنـة أبـرز سياسـي 
والبـذخ   ،1969 يوليـو  مـازق، فـي  حسـين 
الخاصـة  والطائـرة  العـرس  شـهده  الـذي 
طرابلـس،  مـن  المعازيـم  نقلـت  التـي 
والحفـات التـي أحيتهـا الفـرق الموسـيقية 
والراقصـات المصريـات، بشـكل لـم تعـرف 
لـه ليبيـا وال مدينـة البيضـاء مثيـا مـن قبل.
 وكان مـن الافـت فـي التقريـر اشـارته إلى 
وصـول العـروس “مرتديـة فسـتانا باهضـا، 
وزنهـا ال يزيـد عـن 45 كيلـو جـرام، محمولـة 
الحفلـة  وكانـت  رجـال،  عشـرة  قبـل  مـن 
صاخبة، بيد أن مزاج العروس كان عابسا، 
وكان شـائعا أنهـا لـم تكـن راضيـة عـن هـذا 
الـزواج الـذي رتبـه الملـك، وهكـذا جلسـت 

فوزيـة سـتة سـاعات دون ابتسـامة”.
ورد فـي التقريـر  بمـا   يستشـهد المفتـي 
واسـتعراض  إطـار حديثـه عـن الزهـو  فـي 
مـن  المملكـة،  زمـن  نهايـة  خـال  الثـروة 
الفسـاد  بـاذخ، كدليـل علـى  خـال عـرس 
وانفـات األمـور، والسـخط العـام علـى هـذا 
الفسـاد، ولكـن الافـت فـي هـذا الجـزء مـن 
الخاصـة  الدقيقـة  التفاصيـل  هـو  التقريـر، 
بالعـروس، وزنهـا، جلوسـها لسـاعات فـي 

الحفـل مـن دون أن تبتسـم.
السـفارات  تقاريـر  عـن  الشـائعة  الفكـرة   
مخابـرات  ونسـاء  رجـال  مـن  تعـد  أنهـا 
متخصصـون، يتقنـون مهنتهـم جيـدا، لكي 
تكون التقارير شاملة ووافية ودقيقة، وأنها 
ال تتعدى الجوانب السياسـية واالقتصادية 
واالجتماعيـة، واهتمامـات واتجاهـات الـرأي 

العـام. ومـا تتناولـه الصحافـة ويسـتقطب 
اهتمـام القـراء، وغيرهـا مـن الشـؤون ذات 
بالتطـورات السياسـية،  العاقـة المباشـرة 
فمـا الـذي يسـتدعي اهتمـام سـفارة دولـة 
ومـزاج  بمظهـر  أمريـكا،  مثـل  عظمـى 
عـروس فـي حفلة عرسـها فـي مدينة ليبية 

صغيـرة؟
الليبيـة  التقاليـد  أن  أوال  اإلشـارة  تجـدر   
فـي  والنسـاء  الرجـال  بيـن  تفصـل 
أن  يعنـي  مـا  االجتماعيـة،  المناسـبات 
المخبـر الـذي جمـع المعلومـات مـن داخـل 

امـرأة. كان  النسـاء  حفـل 
نافذتيـن  عائلتيـن  بيـن  المصاهـرة  ثانيـا، 
سياسـيا، وتوطيـد العاقـة عبـر المصاهـرة 
مجريـات  فـي  سـيؤثر  سياسـي  بعـد  لـه 
االحـداث، ولكـن عـدم رضـى العـروس ينـذر 
وربمـا  الفتـور،  ثـم  ومـن  الـزواج،  بانهيـار 
العداء، بين العائلتين، وهذا أيضا سـتكون 

تداعيـات سياسـية. لـه 
الحكومـة  يتعيـن علـى  الحالتيـن  إذا فـي   
كافـة  االعتبـار  بعيـن  تأخـذ  أن  األمريكيـة 
للتطـورات  المحتملـة  السـيناريوهات 
التـي سـتنتج عـن هـذه المصاهـرة، وكقـوة 
بـأدق  تهتـم  أن  البـد  مهيمنـة  عظمـى 
تأثيرهـا  يصـل  يمكـن أن  التـي  التفاصيـل 
آنـذاك  فأمريـكا  االمريكيـة.  المصالـح  إلـى 
ليبيـا،  فـي  كبيـرة  عسـكرية  قاعـدة  لهـا 
فـي  يتنامـى  االشـتراكية  القـوى  ونشـاط 
المنطقـة العربيـة، وهـي فـي حالـة صـراع 
متوتـرة  والمنطقـة  السـوفيات،  مـع  بـارد 

اإلسـرائيلي.  العربـي  الصـراع  بسـبب 
رغـم  للكتـاب  العـودة  إلـى  دفعنـي  مـا 
المتلفـز  الـرد  مطالعتـه فـور صـدوره، هـو 
للسـيد علـي العبانـي رئيـس هيـأة األوقـاف 
بطرابلـس، علـى مـا ورد فـي تقريـر ديـوان 
المحاسـبة عـن تجـاوزات ماليـة فـي الهيـأة، 

معلومـات  “بالتقريـر  إن  قـال  حيـث 
وهـذه  القومـي،  األمـن  تختـرق  حساسـة 
بالمجـان،  الديـوان  يمنحهـا  المعلومـات 
للـدول التـي لـن تكـون بحاجـة إلـى إرسـال 
تقاريـر  ليبيـا  فـي  فلديهـم  جواسـيس، 

المحاسـبة”. ديـوان 
يؤكـد  األوقـاف  مسـؤول  مـن  الـرأي  هـذا 
قلـة المعرفـة بقـدرات الـدول في الحصول 
المحـوري  والـدور  المعلومـات،  أدق  علـى 
للسـفارات فـي هـذا النشـاط، دون الحاجـة 
إلـى التقاريـر والنشـرات الرسـمية، الصادرة 
عن المؤسسـات كتقرير ديوان المحاسـبة، 
وعـدم  التقاريـر  إهمـال  يعنـي  ال  وهـذا 
االهتمـام بهـا، ولكن هـذا االهتمام تحصيل 
وخبراتهـم،  وأجهزتهـم  فبأدواتهـم  حاصـل، 
وأكثـر  وأعمـق  أبعـد  معلومـات  لديهـم 
الرسـمية،  التقاريـر  فـي  يـرد  ممـا  شـموال 
أو  المفككـة،  الضعيفـة  الـدول  ليـس فـي 
التـي تعبـر مرحلـة انتقاليـة، بـل حتـى فـي 
تقاريـر  ذكـرت  المسـتقرة.  القويـة  الـدول 
صحفيـة موثوقـة عـن تجسـس أمريكا على 
ميـركل،  السـابقة  األلمانيـة  المستشـارة 
واعتـراض كل مكالماتهـا، والسـلوك نفسـه 
كل  المخابـرات،  أجهـزة  كافـة  تمارسـه 
حسـب قدراتـه وإمكانياتـه، ولعـل مـا ورد 
بالعـرس  الخـاص  بالتقريـر  تفاصيـل  مـن 
ومـازق،  بيـن عائلتـي الشـلحي  البرقـاوي، 
علـى  قـرن، دليـل كاف  أكثـر نصـف  قبـل 
والعيـون الحـادة للقـوى  األيـدي الطويلـة، 
بـأدق  المعلومـات  إلـى  للوصـول  الدوليـة، 
تفاصيلهـا، غيـر أن المشـكلة لدينـا فـي من 
أنهـم ال  والمسـؤوليات  المناصـب  يتبـؤون 

يقـرؤون.
 

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