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العــــــــــــدد

طالبــت بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا، المواطنيــن الليبييــن بالمشــاركة فــي 
اســتطاع تجريــه حــول انتشــار الســاح فــي ليبيــا، وســألت عــن أثــر انتشــار الســاح علــى 

المواطــن وعلــى عائلتــه.

وأكــدت البعثــة فــي منشــور عبــر حســابها علــى “تويتــر” الســبت 29 أكتوبــر 2022، أنهــا 
تــود االســتماع إلــى الجميــع فــي ليبيــا فــي اإلجابــة علــى ســؤال: مــن أيــن ينبغــي أن تبــدأ 

عمليــة تنظيــم حيــازة األســلحة؟

وقبلهــا بيــوم، أعلــن الممثــل الخــاص لألميــن العــام رئيــس بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم 
فــي ليبيــا، عبــدهللا باتيلــي موافقــة اللجنــة العســكرية المشــتركة )5+5( علــى إنشــاء 
لجنــة فرعيــة مكلفــة بتصنيــف التشــكيات المســلحة، والعمــل علــى انســحاب المرتزقــة 

والقــوات األجنبيــة مــن البــاد.

وكان مجلــس األمــن الدولــي قــد اعتمــد قــرارا باإلجمــاع لتمديــد واليــة البعثــة األمميــة 
فــي ليبيــا لســنة أخــرى، حتــى 31 أكتوبــر 2023، ُمجــّددا التزامــه بعمليــة سياســية شــاملة 
بقيــادة ليبيــا وملكيتهــا، وتيســرها األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك إجــراء انتخابــات رئاســية 
وبرلمانيــة وطنيــة حــرة ونزيهــة وشــفافة وشــاملة فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي أقــرب 

وقــت ممكــن.

البعثـــــــــة األمميـــــــــــة ُتواجــــــــــه الليبيـــــــني: مـــــــن
 أيـــــن يبــــــدأ تنظيـــــــم حيـــــــازة األسلحـــــــــة؟

سياسة

اعتمــد رئيــس المجلــس الرئاســي محمــد المنفــي الســبت 29 أكتوبــر 2022، أوراق ســفراء خمســة دول لــدى ليبيــا، وهــم ممثلــو كل 
مــن الســودان والكويــت وإثيوبيــا وإريتريــا وفرنســا.

وبحســب بيــان للرئاســي، فــإن المنفــي اعتمــد أوراق الســفير فــوق العــادة لجمهوريــة الســودان إبراهيــم محمــد، والســفير الفرنســي 
مصطفــى المهــراج، والســفير فــوق العــادة لجمهوريــة إريتريــا عيســى أحمــد، والســفير فــوق العــادة لجمهوريــة إثيوبيــا حســن 

إبراهيــم، والســفير فــوق العــادة لدولــة الكويــت زيــاد المشــعان.

وشّدد السفراء على أهمية توطيد عاقات بلدانهم مع ليبيا، معبرين عن أملهم بعودة االستقرار والسام إلى ليبيا وشعبها.

مــن جانبــه، أكــد المنفــي عمــق العاقــات التــي تربــط هــذه الــدول مــع ليبيــا، متمنيــاً لهــم التوفيــق فــي أداء مهامهــم الجديــدة، بمــا 
يعــزز عاقــات التعــاون المشــتركة.

ــا،  ــادرت دول منهــا الواليــات المتحــدة ومالطــا وفرنســا ومصــر باإلعــان عــن إعــادة فتــح ســفاراتها فــي ليبي وفــي أبريــل 2021، ب
كمؤشــر علــى االســتقرار السياســي واألمنــي فــي البــاد بعــد ســنوات مــن التوتــر.

املنفــــــي يعتمـــــــــد أوراق سفـــــــــــراء خمســــــــــــــة دول 
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سياسة

علــى  محســوبة  ليبيــة  مصــادر  كشــفت 
مــع  تتطابــق  الليبــي،  الشــرق  معســكر 
تقديــرات مصريــة، أن القاهــرة أخــذت أخيرًا 
بمجــرم  بإعــادة تنشــيط عاقاتهــا  اتجاًهــا 
الحــرب خليفــة حفتــر؛ لقطــع الطريــق أمــام 
أنقــرة بشــأن نواياهــا فــي تفعيــل االتفاقيــة 
التــي وقعتهــا مــع طرابلــس فــي األول مــن 
أكتوبــر 2022، وهــي االتفاقيــة التــي أعلنــت 
مصــر واليونــان واالتحــاد األوروبــي رفضهــا.

وكشــف مصــدر ليبــي مقــرب مــن حفتــر 
“العربــي الجديــد”، أنــه  فــي حديــٍث مــع 
“مــن خــال اتصــاالت ولقــاءات غيــر معلنــة 
جــرت بيــن مســؤولين مصرييــن رفيعــي 
المســتوى وقيــادة قــوات شــرق ليبيــا أواخــر 
إلــى أن المنطقــة  أكتوبــر، تمــت اإلشــارة 
البحريــة المنتظــر أن يتــم فيهــا التنقيــب 
قبالــة ســواحل  تقــع  والنفــط،  الغــاز  عــن 
شــرقي ليبيــا التــي تســيطر عليهــا القــوات 

التابعــة لحفتــر”.

وأضــاف أن هــذا األمــر يعنــي “عــدم تمكــن 
تركيــا مــن التنفيــذ الفعلــي لمــا تنــص عليــه 

االتفاقيــة مــن دون تفاهمــات مــع القــوات 
والتــي  الليبــي،  المســيطرة علــى الشــرق 

ترتبــط بعاقــات قويــة مــع مصــر”.

ووفًقــا لمعلومــات إضافيــة حصلــت عليهــا 
الصحيفــة، فإنــه “يجــري تنســيق مصــري 
فرنســي، بشــأن توجيــه مزيــد مــن الدعــم 
لحفتــر خــال الفتــرة المقبلــة، إذ تتاقــى 
مصالــح باريــس مــع القاهــرة، فــي الحــد 
مــن ســيطرة أنقــرة علــى االســتثمارات فــي 

طرابلــس”.

هنــاك  فــإن  أيضــا،  اإلطــار  هــذا  وفــي 
ســعيًا مصريًّــا، يحظــى بترحيــب روســي، 
مــن  وموســكو  القاهــرة  بيــن  للتنســيق 
روســيا  امتــاك  مــع  ذاتــه،  الهــدف  أجــل 
نفــوًذا واســًعا فــي شــرق ليبيــا، عبــر انتشــار 
مقاتليــن وآليــات عســكرية تابعــة لهــا فــي 

العســكرية. الجفــرة  قاعــدة 

“التحــركات  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب 
محــاوالت  لتطويــق  الخاصــة  المصريــة 
تركيــا فــي االســتفادة الكبيــرة مــن قطــاع 

الغــاز الليبــي، تأتــي فــي ســياق مخــاوف 
بإمكانيــة  متعلقــة  القاهــرة،  جانــب  مــن 
للتحــول  الراميــة  توجهاتهــا  أنقــرة  تهديــد 
إلــى مركــز إقليمــي للطاقــة، يشــرف علــى 
تزويــد أوروبــا بالغــاز عبــر محطــات اإلســالة 

المصريــة”.

أن  متخصصــة،  فنيــة  مصــادر  وتــرى 
“المســعى التركــي يرمــي باألســاس إلــى 
التحــول لمشــرف رئيــس للغــاز، مــن خــال 
تمريــر خــط الغــاز النيجيــري عبــر ليبيــا إلــى 
شــرق المتوســط تحــت إشــرافها، بعــد مــا 
كان مقــررًا أن يمــر هــذا الخــط عبــر كل مــن 

الجزائــر والمغــرب”.

ســامح  المصــري  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
الجلســات  توقــف  أعلــن  قــد  شــكري 
االستكشــافية المشــتركة بيــن بــاده وتركيا 
وعــدم اســتئنافها فــي الوقــت الحالــي، بعــد 
انعقــاد جولتيــن منهــا بحجــة أنــه “لــم يطــرأ 
التركــي  الجانــب  ممارســات  علــى  تغييــر 

فــي ليبيــا”.

لهـــــــذا السبب.. 
القاهـــــــرة تعيد تنشيط 
عالقاتـــــها مع حفتــــــــر 

ناقـــش رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، مـــع 
المبعـــوث الخـــاص للرئيـــس الفرنســـي إلـــى ليبيـــا “بـــول ســـولير” 
والســـفير الفرنســـي مصطفـــى مهـــراج مســـألة توحيـــد الجهـــود 

إلجـــراء االنتخابـــات.

واجتمـــع الدبيبـــة مـــع ســـولير ومهـــراج وعـــدد مـــن مستشـــاري 
الســـفارة الفرنســـية الســـبت 29 أكتوبـــر 2022، حيـــث بحـــث معهـــم 
التطـــورات السياســـية، فضـــًا عـــن عـــدد مـــن الملفـــات االقتصاديـــة 

بيـــن البلديـــن والعمـــل علـــى تفعيلهـــا.

بـــاده فـــي دعـــم  مـــن جانبـــه، أكـــد المبعـــوث الفرنســـي رغبـــة 
ــق  ــال، وفـ ــرب اآلجـ ــي أقـ ــات فـ ــق االنتخابـ ــة لتحقيـ ــراف الليبيـ األطـ

بيـــان لمكتـــب اإلعـــام بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة.

إلـــى  مهـــراج  مصطفـــى  الجديـــد  الفرنســـي  الســـفير  ووصـــل 
طرابلـــس قبـــل أيـــام مـــن االجتمـــاع، حيـــث التقـــى فـــور وصولـــه 
وزيـــرة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي نجـــاء المنقـــوش، وبحـــث 
معهـــا مســـتجدات العمليـــة السياســـية فـــي ليبيـــا وتعزيـــز عاقـــات 

التعـــاون بيـــن البلديـــن.

الدبيبة يبحث مع مبعوث 
ماكرون توحيد الجهود 

إلجراء االنتخابات
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محليات

تظاهــر عــدد مــن المواطنيــن فــي مدينــة الزنتــان الســبت 29 
أكتوبــر 2022، وأحرقــوا إطــارات الســيارات؛ احتجاجًــا علــى مــا 
فــي  المعيشــية  األوضــاع  وســوء  الخدمــات  بتــردي  وصفــوه 

المدينــة.

وتــداول ناشــطون صــورًا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
الســيارات  إطــارات  الشــتعال  ولقطــات  االحتجاجــات،  لهــذه 

وتصاعــد أدخنــة كثيفــة فــي شــوارع المدينــة.

ويأتــي ذلــك بعــد يــوم مــن زيــارة وزيــر الحكــم المحلــي وزيــر 
الداخليــة المكلــف بحكومــة الوحــدة الوطنيــة بــدر الديــن التومــي 
لمدينــة الزنتــان، حيــث عقــد مؤتمــرا صحفيـًـا، حــّذر فيــه خطــورة 
“مســاس  التعــدي علــى أعضــاء الشــرطة، معتبــرًا أن ذلــك 

بهيبــة الدولــة ومكانتهــا”.

احتجاجات يف الزنتان بسبب 
سوء األوضاع املعيشية

أعلنــت الشــركة الليبيــة للحديــد والصلــب وفــاة موظــف وإصابــة 
خمســة آخريــن بحــروق متفاوتــة؛ جــراء الحريــق الصناعــي الــذي 

شــب بإحــدى وحــدات الشــركة يــوم الســبت 29 أكتوبــر 2022.

بوحــدة  المباشــر،  الحريــق صباحــا فــي مصنــع االختــزال  ووقــع 
بيــان للشــركة. بحســب  الوحــدة األولــى،  لفــرن  الغبــار  شــفط 

وتــم نقــل المصابيــن لتلقــي العــاج في مستشــفيات داخل مدينة 
مصراتــة، وكذلــك فــي مستشــفى الحــروق والتجميــل بطرابلــس، 
بحســب البيــان الــذي أشــار إلــى أن المتوفــى ليبــي الجنســية وهــو 
الموظــف أبوبكــر الكــوالص، وكذلــك ثاثــة مــن المصابيــن، إضافــة 

إلــى عامــل هنــدي وآخــر نيجيــري.

وقبــل الحادثــة بأيــام، أعلنــت شــركة الحديــد والصلــب الســيطرة 
علــى حريــق شــّب بالمحــول 10 كيلــو فولــت بالمجمــع الصناعــي، 

دون تســجيل خســائر بشــرية.

 وفاة شخص وإصابة آخرين يف
 حريق بمصنع الحديد والصلب

أعلــن وزيــر الماليــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة خالــد المبــروك 
تســييل الــوزارة القيمــة المخصصــة لمنحــة األوالد عــن ثاثــة 

أشــهر، أكتوبــر ونوفمبــر وديســمبر 2022.

ــرة الشــؤون  جــاء ذلــك خــال اجتمــاع عقــده المبــروك مــع وزي
2022؛  أكتوبــر   25 الثاثــاء  يــوم  الكيانــي  وفــاء  االجتماعيــة 
الوزارتيــن  بيــن  المشــتركة  الملفــات  مــن  العديــد  لمناقشــة 

و المهجريــن.  إجــراءات صــرف منحــة الزوجــة  ومتابعــة 

وتبلــغ قيمــة منحــة األبنــاء 100 دينــار شــهريا، وُتصــرف لــكل 
مواطن لم يكمل ســن الـ 18 عاما، وقد أقرها المؤتمر الوطني 
2013، وهــي ضمــن المنــح التــي تصرفهــا  العــام منــذ ســنة 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة لعــّدة فئــات، منهــا الزوجــات غيــر 
العامــات والبنــات غيــر العامــات ممــن تجــاوزت أعمارهــن الـــ 

18، وكذلــك منــح المهجريــن.

 وزارة املالية ُتسّيــــــل القيمـة املخصصـــــة
ملنحــــة األبنـــــــــاء عــــــن ثالثـــة أشهــر

انُتخــب ديــوان المحاســبة الليبــي لعضويــة المجلس التنفيذي 
والمحاســبة  للرقابــة  العليــا  لألجهــزة  العربيــة  للمنظمــة 
إلــى  باإلضافــة  آخريــن،  أعضــاء  أربعــة  ضمــن  “أربوســاي” 
ولجنــة  المســتدامة،  التنميــة  علــى  الرقابــة  لجنــة  عضويــة 

المعلومــات. تقنيــة  علــى  الرقابــة 

انعقــاد  خــال  ذلــك  جــاء  المحاســبة،  لديــوان  بيــان  ووفــق 
الــدورة الرابعــة عشــر للجمعيــة العموميــة فــي مدينــة جــدة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية يــوم األربعــاء 26 أكتوبــر 2022.

قــرارات  الــدورة،  هــذه  فــي  العموميــة  الجمعيــة  وتناولــت 
المجلــس التنفيــذي للمنظمــة بشــأن التوصيــات المعتمــدة 
الفتــرة  خــال  المنظمــة  ونشــاطات  الســابقة،  بالتقاريــر 

الحاليــة.

و خــال حضــوره الــدورة، عقــد رئيــس ديــوان المحاســبة خالــد 
مــن نظرائــه  مــع مجموعــة  لقــاءات جانبيــة  عــدة  شكشــك 
فــي الــدول العربيــة، بحــث خالهــا ســبل التعــاون المشــترك 
لتعزيــز عمــل المنظمــة، وتفعيــل البرامــج الثنائيــة للتعــاون 
المجــاالت  مختلــف  فــي  الخبــرات  وتبــادل  األجهــزة،  بيــن 

الرقابيــة.

ديـــــــــوان املحاسبــــة يحصــــــل على 
عضوية املجلــس التنفيذي لـ “أربوساي”
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اللغــة  لمدرســي  تدريبيــة  دورة  البلــدي  كابــاو  مجلــس  نظــم 
ــا مــع  ــة؛ تزامن ــة مدرســي مــادة اللغــة األمازيغي ــة؛ لتقوي األمازيغي

الجديــد. الدراســي  العــام  انطــاق 
واســتهدفت الــدورة التــي اخُتتِمــت الخميــس 30 أكتوبــر 2022، 
االســتعدادات  ضمــن  البلديــة،  مــدارس  مــن  مدرســة  ثاثيــن 
إلدخــال منهــج اللغــة األمازيغيــة ضمــن المنهــج الدراســي فــي 

اإلعــدادي. التعليــم  مرحلــة 
ووافقــت وزارة التربيــة والتعليــم مؤخــرا علــى تعميــم تدريــس 

اللغــة األمازيغيــة فــي المناطــق الناطقــة بهــا؛ لتشــمل الصــف 
التاســع مــن التعليــم األساســي، كمــا وافقــت علــى إدماجهــا فــي 

المســتوى الثانــوي ابتــداًء مــن العــام المقبــل 2023.
وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد نحــو 10 ســنوات علــى إصــدار المؤتمــر 
الوطنــي العــام لـــ “قانــون حقــوق المكونــات الثقافيــة واللغويــة”، 
المكونــات  مــن  والتبــو  والطــوارق  األمازيــغ  لغــات  اعتبــر  الــذي 
ــة للمجتمــع الليبــي، ومنــح فــي مــواده الســبعة  ــة والثقافي اللغوي
الناطقيــن بهــا أحقيــة تعلمهــا ضمــن المناهــج الدراســية للبــاد.

بلدية كاباو ُتنّظم دورة 
ملدرسي اللغة األمازيغية

أمــرت النيابــة العامــة الســبت 29 أكتوبــر 
2022، بحبــس منســق قطــاع الزراعــة فــي 
بلديــة قمينــس علــى ذمــة التحقيــق فــي 
علــى  باســتحواذه  خاصــة  فســاد  واقعــة 
540 طنـًـا مــن ســماد “اليوريــا” المخصــص 
فــي  الحيوانيــة  والثــروة  الزراعــة  لقطــاع 
البلديــة. وبحســب بيــان صــادر عــن مكتــب 
تحقيقــات  خــال  تبّيــن  العــام،  النائــب 
ــة مكافحــة الفســاد فــي  أجراهــا وكيــل نياب
نطــاق دائــرة محكمــة اســتئناف بنغــازي، 
صلــة منســق قطــاع الزراعــة فــي البلديــة 
الشــركة  مــن  الســماد  كميــات  بســحب 
إجــراءات  طريــق  عــن  لألســمدة،  الليبيــة 
ماليــة وإداريــة بمســتندات مــزورة أســهمت 
الحصــص  علــى  اســتحواذه  إتمــام  فــي 
فيهــا  والتصــرف  للفاحيــن،  المخصصــة 
لدعــم  المقــرر  الســعر  يفــوق  بســعر 
مســتحقيها. وقبلهــا بيــوم، أمــرت النيابــة 
بــإدارة  موظفيــن  ثاثــة  بحبــس  العامــة 
المرقــب  جامعــة  فــي  الماليــة  الشــؤون 
علــى ذمــة التحقيــق؛ بتهمــة تزويــر الوثائــق 
واالســتياء علــى المــال العــام،  الرســمية 
دِهــم تزويــر عقــود  وغســل األمــوال وتعمُّ
تدريــس مغتربيــن،  عمــل ألعضــاء هيئــة 
وإنجــاز المعامــات الماليــة المتعلقــة بهــا؛ 
لــوا نظيــر هــذا علــى منفعــة بلغــت  ليتحصَّ
مصــدر  تمويــه  عقــب  دينــار  ألــف   513

بهــا. المتعلقــة  والحقــوق  العقــود 
ويأتــي ذلــك بعــد يــوم مــن صــدور أمــر آخــر 
مــن النائــب العــام، بحبــس مديــر محطــة 
لجنــة  ورئيــس  طرابلــس  غــرب  كهربــاء 
التنظيفــات الصناعيــة بالمحطــة ورئيــس 
قســم األمــن والســامة فيهــا، علــى خلفيــة 

واقعــة تســرب 8 ماييــن لتــر مــن الوقــود 
إلــى ســاحل بلديــة جنــزور، بشــكل ُيعــرّض 
صحــة اإلنســان واألحيــاء البحريــة وســامة 
البيئــة للخطــر، حيــث اعتــرف المتهمــون 
بأنهــم  الثاثــة فــي معــرض االســتجواب، 
تغاضــوا عــن الخطــر القائــم، ولــم يتخــذوا 
وقــوع  للحيلولــة دون  الواجبــة  اإلجــراءات 

الكارثــة البيئيــة.
ــة بحبــس  وفــي وقــت ســابق، أمــرت النياب
الليبيــة  البعثــة  فــي  المالــي  المراقــب 
بأوغنــدا علــى ذمــة التحقيــق؛ النحرافــه عــن 
بمقتضيــات  وإخالــه  الوظيفــي،  المســار 
ومــدى  الماليــة،  العمليــات  مراجعــة 
يــأِت  لــم  إذ  انســجامها مــع التشــريعات؛ 
ــل غيــره علــى  بمــا ينفــي إســهامه فــي تحصُّ
ألــف دوالر؛   700 تجــاوزت  ماديــة  منافــع 
واعتمــاده إجــراء صــرف مرتــب شــهري ألحــد 
العامليــن بقيمــة ســبعة دوالر اســتناًدا إلــى 
تكــرار  ــده  وتعمُّ محلــي؛  اســتخدام  عقــد 
صــرف أتعــاب مكتــب محامــاة تــم التعاقــد 
معــه عــن األعمــال ذاتهــا. وفــي 26 أكتوبــر، 
أمــر النائــب العــام بحبــس عضــو بمجلــس 
تزويــر  بتهمــة  احتياطيــا،  البلــدي  مــرادة 
المجلــس؛  اجتماعــات  محاضــر  بيانــات 
لنفســه  ماديــة  منافــع  تحقيــق  لغــرض 
ولغيــره، بتمكينــه أقربائــه مــن إدارة توزيــع 
التبرعــات الممنوحــة للبلديــة بقيمــة 310 
آالف دينار دون ســند وبعيًدا عن الضوابط 
المرعيــة؛ وتعّمــده تقديــم الوثــاق المــزورة، 
كســند لقــرار تعيينــه مديــرًا لمستشــفى 

مــرادة القــروي.
النيابــة  أمــرت  صلــة،  ذات  واقعــة  وفــي 
الصحــاري  مصــرف  فــرع  مديــر  بحبــس 

اســتام  عــن  والمســؤول  أبوســليم،  فــي 
بتهمــة  بالفــرع،  المصرفيــة  الصكــوك 
مــرادة  مجلــس  عضــو  مــع  االشــتراك 
شــخصية،  منافــع  تحقيــق  فــي  البلــدي 
حيــث ســاعداه علــى فتــح حســاب بنكــي 
حســابات  فتــح  ضوابــط  مراعــاة  دون 
لــه  وصرفــوا  المحليــة،  اإلدارة  جهــات 
المبلــغ بالكامــل، مــع علمهــم أن مصــرف 
ســحب  صاحيــات  يملــك  ال  الصحــاري 

المبلــغ.
وطالــت أوامــر الحبــس الصــادرة عــن النائــب 
العــام فــي الثلــث األخيــر مــن شــهر أكتوبــر، 
كا مــن مديــر فــرع مصــرف الجمهوريــة 
فــي صرمــان، وموظفــة بالمصــرف بتهمــة 
306 آالف دينــار، وكذلــك  اختــاس مبلــغ 
مديــر فــرع مصــرف الوحــدة فــي العجيــات 
األمــوال  وغســل  التزويــر  بتهمــة  ونائبــه، 
علــى  مشــروعة  غيــر  عمليــات  وإجــراء 

حســابات العمــاء.
كمــا طالــت أوامــر الحبــس، مديــر المراجعــة 
بترهونــة؛  الداخليــة فــي جامعــة الزيتونــة 
الشــتراكه مــع آخريــن فــي تحقيــق منافــع 
ماديــة ال ُيجيزهــا القانــون، بلغــت قيمتهــا 
تزويــر  بتعمــد  وذلــك  دينــار،  ألــف   40
منهجيــة  كتــب  توريــد  تظهــر  مســتندات 

بالمبلــغ. للجامعــة 
المالــي  الفســاد  قضايــا  إلــى  وبالعــودة 
واإلداري فــي البعثــات الليبيــة فــي الخــارج، 
أمــر النائــب العــام فــي 20 أكتوبــر بحبــس 
عــدد مــن موظفــي القنصليــة الليبيــة فــي 
إســطنبول، حيــث شــملت صــور فســادهم 
بالمــال  الضــرر  وإلحــاق  التصــرف  إســاءة 

العــام.

بتهـــــــــم فســــــــــاد وسرقة.. مزيــــــــد من 
املســـــــــؤولني يف قبضـــــــــة النائـــــــــب العــــــام 

محليات
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وافـق مجلـس وزراء حكومـة الوحـدة الوطنيـة فـي اجتماعـه الخميـس 27 أكتوبـر 2022، مجـددا علـى تنـازل شـركة “هيـس” 
األمريكيـة عـن حصتهـا فـي عقـود امتيـاز شـركة الواحـة للنفـط، لصالـح كل مـن شـركتي “توتـال إنرجيـز” الفرنسـية و”كونوكـو 

فيليبـس” األمريكيـة، بعدمـا أعيـد التصويـت علـى الصفقـة.

وقـال الناطـق باسـم الحكومـة محمـد حمـودة فـي مؤتمـر صحفي عقـب االجتماع الذي جرى في مدينة العزيزية، إن الموافقة 
علـى الصفقـة جـاءت لقطـع الجـدل الحاصـل حـول آليـة اتخـاذ القـرار التـي تمـت فـي اجتمـاع مجلـس الـوزراء العـادي الثامـن 

للعـام 2021، وعليـه تـم التصويـت والموافقـة علـى اتخـاذ هـذا القـرار.

وهـذه هـي المـرة الثانيـة التـي يوافـق فيهـا مجلـس الـوزراء علـى الصفقـة بعـد الموافقـة األولـى عليهـا في نوفمبـر 2021، والتي 
جـاءت بنـاء علـى توصيـات “رفعـت العبـار” رئيـس اللجنـة الفنيـة العليـا لقطـاع النفـط والغـاز ووكيـل وزارة النفـط لشـؤون 

اإلنتـاج، التـي قدَّمهـا إلـى مجلـس الـوزراء.

ُيذكـر أن شـركة “هيـس” األمريكيـة باعـت فـي عـام 2021، حصتهـا فـي عقـود االمتيـاز بشـركة الواحـة للنفـط والبالغـة 8.16% 
إلـى شـركتي “وتـال إنيرجـي” الفرنسـية و”كونـو فيليبـس” األمريكيـة مناصفـة، إال أنهـا لم تفصح عن القيمـة المالية الصفقة.

الكبيـر مـع  المركـزي الصديـق  ليبيـا  بحـث محافـظ مصـرف 
سـفير جمهوريـة تركيـا لـدى ليبيـا “كنعـان يلمـاز” الخميـس 
27 أكتوبر 2022، عددا من المسـائل ذات االهتمام المشـترك 

بيـن البلديـن.
وتنـاول الجانبـان خـال اللقـاء جهـود مصـرف ليبيـا المركـزي 
في اإلفصاح والشـفافية ، والمحافظة على االسـتقرار المالي 
و النقـدي، ودعـم الجهـود فـي التنميـة االقتصاديـة، وفـق بيـان 

صـادر عـن المصـرف.
مـن جانبـه، أشـاد السـفير التركـي بنهـج المصـرف المركـزي 
فـي الشـفافية واإلفصـاح، والتـي نالت قبـول المجتمع الدولي 

والمحلـي، بحسـب البيـان.
المبعـوث  الكبيـر  اسـتقبل   ،2022 أكتوبـر   24 االثنيـن  ويـوم 
عبـدهللا  ليبيـا  لـدى  المتحـدة  لألمـم  العـام  لألميـن  الخـاص 
مصـرف  مبـادرات  عـن  موجـزة  إحاطـة  لـه  وقـّدم  باتيلـي، 
والشـفافية،  اإلفصـاح  مسـتوى  تطويـر  فـي  المركـزي  ليبيـا 

المصـرف. توحيـد  ومسـارات 

الكبيــر يبحث مع السفري الرتكي 
مسائــــل مشتـــــــركة بيـــــن البـلدين

ليبيـــا توافـــق على تنـــازل “هيس” عـــن حصتها يف شـــركة الواحـــة النفطية

تابـع وكيـل وزارة االقتصـاد والتجـارة للشـؤون االقتصاديـة سـعد 
الحنيـش اإلجـراءات التـي تـم اتخاذهـا فيمـا يتعلـق بتوريـد السـلع 

والمنتجـات الحـال المـوردة إلـى السـوق الليبـي.

جـاء ذلـك خـال اجتمـاع بديـوان الـوزارة يـوم األربعـاء 26 أكتوبـر 
2022، ضـم أيضـا مديـر إدارة الشـؤون التجاريـة ومديـر إدارة حماية 
قسـم  ورئيـس  واالسـتيراد  التصديـر  قسـم  ورئيـس  المسـتهلك 

التعـاون الدولـي بـوزارة االقتصـاد.

األغديـة  علـى  الرقابـة  مركـز  عـن  منـدوب  االجتمـاع  حضـر  كمـا 
واألدويـة ومنـدوب عـن دار اإلفتـاء، ومنـدوب عـن مركـز المعاييـر 

والمواصفـات. 

لسـلخانات  والفنيـة  الصحيـة  االشـتراطات  الحضـور  وناقـش 
المواشـي، والعامليـن فيهـا، إضافـة إلى تفعيل مواقع السـلخانات 
بالبلديات وفق المواصفات والمعايير القياسـية، مؤكدين ضرورة 
اتخـاذ كافـة اإلجـراءات ضـد المخالفيـن بالتنسـيق مـع الجهـات ذات 

العاقـة.

لجنـة  والتجـارة  االقتصـاد  وزارة  شـكّلت   ،2022 أغسـطس  وفـي 
للشـؤون  الـوزارة  وكيـل  برئاسـة  الحـال  والمنتجـات  للسـلع 
وضـع  اللجنـة  وتتولـى  آخريـن،  تسـعة  وبعضويـة  االقتصاديـة، 
واعتمـاد  والفحـص،  والتتبـع  االسـتيراد  عمليـة  لتنظيـم  ضوابـط 
لاشـتراطات  مقتـرح  وتقديـم  الحـال،  شـهادات  إصـدار  جهـات 

الحـال. للمنتجـات  الفنيـة  القياسـية 

وزارة االقتصاد ُتتابع عمل لجنة السلع الحالل
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أعلنـت شـركة الخليـج العربـي للنفـط “أجوكـو” دخـول بئـر 
جديـدة بحقـل النافـورة الـذي فـي منطقـة الواحات على خط 
اإلنتـاج، بعـد اتخـاذ تدابيـر السـامة الازمـة لتهيئتـه، وذلـك 

فـي إطـار مسـاعيها لزيـادة معـدالت اإلنتـاج. 

وأوضحـت الشـركة فـي بيـان لهـا الخميـس 27 أكتوبر 2022، 
النافـورة  بحقـل  العامـة  والهندسـية  الفنيـة  أطقمهـا  أن 
النفطـي اسـتكملت كافـة أعمـال الربـط الميكانيكـي للبئـر 
)G- 317( المربوطـة بالمحطـة رقـم )5( وتسـليمها لمنسـقة 
العمليـات، حيـث تـم تشـغيل البئـر ودخولهـا لخـط اإلنتـاج 

منـذ اسـتامه.

بحقـل النافـورة عبـدهللا التواتـي،  وأفـاد منسـق اإلنشـاءات 
قـد  العقـد  نفـس  فـي  المشـمولة   )G-( 318 البئـر  بـأن 

بعـض األعمـال الجزئيـة لوجـود  باسـتثناء  اسـُتكملت أيًضـا 
األعمـال  كافـة  أن  إلـى  منوًهـا   ،”Work Over“ الحفـارة 
األيـام  خـال  الحفـارة  مغـادرة  حـال  ستسـتكمل  المتبقيـة 
القليلـة المقبلـة، ومـن ثـم سـتدخل البئر لخـط اإلنتاج لتلحق 

المنتجـة. اآلبـار  بباقـي 

تشـغيل  للنفـط،  العربـي  الخليـج  شـركة  أعلنـت  وقبلهـا، 
جميـع مراحـل ضغـط الغـاز فـي حقـل مسـلة النفطـي، بعـد 
أكثر من 10 سنوات من خروج إحدى المراحل من الخدمة.

وفـي أكتوبـر 2022، بـدأت “أجوكـو” أعمـال صيانـة فـي حقل 
النافـورة، حيـث اسـتهدفت تغييـر الجـزء المتهالـك مـن خـط 
التدفق للبئر )D16( التابع للمحطة رقم )5( من قبل فريق 

صيانـة األنابيب.

“أجوكــــــو” تدخل بئـــــــــــرا جديــــــــدة بحقـــــل النافــــورة على خــط اإلنتـــاج

ذكـرت إدارة القضايـا بالدولـة الليبيـة أن شـركة “سـوريليك” الفرنسـية سـحبت السـبت 29 أكتوبـر 2022، دعـوى االلتمـاس 
بإعـادة النظـر فـي أحـكام محكمـة االسـتئناف الصـادرة فـي سـنة 2020، مـع تعهدهـا بعـدم رفـع الدعـوى مجـددا ضـد ليبيـا.

وتعـود تفاصيـل القضيـة إلـى سـنة 2017 حينمـا حصلـت الشـركة الفرنسـية علـى حكـم جزئـي لصالحهـا يقضـي بدفـع 230 
مليـون يـورو خـال 45 يومـا بعـد رفـع دعـوى تحكيميـة أمـام غرفـة التجـارة الدوليـة فـي باريـس ضـد الدولـة الليبيـة.

وأكـدت إدارة القضايـا، أن هيئـة التحكيـم أصـدرت بالفعـل حكمـا نهائيـا فـي 2018 يجبـر ليبيـا علـى سـداد 452 مليـون يـورو 
لشـركة “سـوريليك” وذلـك اسـتنادا إلـى المعاهـدة الثنائيـة بيـن ليبيـا وفرنسـا لتشـجيع وحمايـة االسـتثمارات.

وأشـارت اإلدارة إلـى أن ليبيـا أقامـت دعـوى البطـان لـكا الحكميـن أمـام محكمـة اسـتئناف باريـس، اسـتنادا إلـى أن اتفـاق 
التسـوية فـي عـام 2016 تـم الحصـول عليـه بوسـائل احتياليـة ومشـوبة بشـبهات الفسـاد، مـا جعـل المحكمـة تلغـي فـي 
2020 تلـك األحـكام وتقضـي بـأن هنـاك مؤشـرات جديـة ومحـددة ومتسـقة، تؤكـد أن اتفاقيـة التسـوية مشـوبة باالحتيـال.

وأمـام المحكمـة نفسـها قبـل ثـاث سـنوات، كسـبت إدارة القضايـا بالدولـة الليبيـة منازعـة التحكيـم الدوليـة برفض الدعوى 
المرفوعـة ضـد ليبيـا مـن كل مـن الشـركة الليبيـة البرازيليـة، وشـركة “أودربريتشـت” البرازيليـة متضامنتيـن، واللتيـن كانتـا 

تطالبـا بتعويضـات بقيمـة 129 مليـون دينـار،

إدارة القضايا تنتصر يف منازعة جديدة 
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أفـادت وزارة الثقافـة والتنميـة المعرفيـة بـأن موظفي إدارة المطبوعات والمصنفات 
الكتـاب  شـحنات  كل  دخـول  وتسـهيل  إتمـام  علـى  يعملـون  لهـا،  التابعـة  الفنيـة 

المدرسـي، بانتظـار اإلفـراج عـن هـذه الشـحنات بعـد اسـتكمال مراجعتهـا.

وتعـّد وزارة الثقافـة هـي الجهـة المختصـة بمتابعـة ومراجعـة كافـة المطبوعـات التـي 
تدخـل البـاد عبـر المنافـذ الجويـة والبحرية والبرية، بتنسـيق مباشـر مع وزارة التربية 

والتعليم.

وفـي مطلـع شـهر أكتوبـر 2022، وصلـت شـحنات مـن الكتـاب المدرسـي إلـى ليبيـا 
عبـر منفـذ مينـاء طرابلـس البحـري ومينـاء مصراتـة، ومنفـذ إمسـاعد البـري الحـدود 

مـع مصـر، حيـث ُتطبـع هـذه الشـحنات خـارج البـاد.

وانطلـق العـام الدراسـي الحالـي 2022 - 2023 يـوم الــ 16 مـن شـهر أكتوبـر فـي كافـة 
المؤسسـات التعليميـة العامـة والخاصـة، داخـل البـاد وخارجهـا.

الدراسـي  العـام  خـال  والثانـوي  األساسـي  التعليـم  مراحـل  فـي  الطـاب  وعانـى 
الماضـي مـن تأخـر وصـول الكتـاب المدرسـي، وهـو مـا أثـر سـلبًا علـى سـير العمليـة 

التعليميـة.

وزارة الثقافــة تقــرتب مــن اإلفــراج عــن الكتــاب املدرســي

حـّذرت منظمـة الصحـة العالميـة فـي 
أعـداد  ارتفـاع  لهـا مـن خطـورة  تقريـر 
المصابيـن بالسـل مـن النـوع المقـاوم 

لألدويـة، ألول مـرة منـذ سـنوات.

تقريرهـا  فـي  المنظمـة  وأوضحـت 
أكتوبـر   27 الخميـس  يـوم  المنشـور 
2022، أن حوالـي 10 ماييـن شـخص 
حـول العالـم أصيبـوا بالسـل فـي سـنة 
2021، بارتفـاع %4.5 عـن العـام الـذي 
سبقه، وأن حوالي 1.6 مليون شخص 
توفـوا بسـببه، بينمـا تـم تسـجيل 450 
المقـاوم  بالمـرض  ألـف حالـة أصيبـت 

.2020 %3 عـن  بارتفـاع  لألدويـة، 

مـن  العديـد  “إن  المنظمـة  وقالـت 
مرضهـم”،  يشـخص  لـم  المصابيـن 
مشـيرة إلـى أن عـدد المصابيـن حديثـا 
بالسـل تراجـع مـن 7 ماييـن في 2019 
.2020 5.8 ماييـن شـخص فـي  إلـى 

وكان انتشـار جائحـة كورونـا قـد عطـل 
المصابـون  عليهـا  يحصـل  خدمـات 
وغيرهـا مـن البرامـج الصحيـة  بالسـل 
المـرض  السـل  يعـد  إذ  األخـرى، 
المعـدي األكثـر فتـكًا فـي العالـم بعـد 
بكتيريـا عـادة مـا  وتسـببه   ،19 كوفيـد 
تصيـب الرئتيـن، وينتشـر المـرض مـن 
شـخص إلـى آخـر عبر الهـواء، من خال 

العطـس.  و  السـعال 

وصلـت مخـازن الحلقـة البـاردة التابعـة لجهـاز اإلمـداد الطبـي فـي طرابلـس الخميـس 
27 أكتوبـر 2022، شـحنة مـن اللقاحـات الروتينيـة لألطفـال، تضـم السداسـي والروتـا 
لعمـر شـهرين وأربعـة وسـتة أشـهر، والخماسـي لعمـر سـنة ونصـف، باإلضافـة إلـى 

التطعيـم الرئـوي لعمـر الشـهرين وأربعـة أشـهر والسـنة.

وسـتعمل الشـحنة التـي اسـتلمها رئيـس لجنـة الفحـص واالسـتام، وأميـن مخـزن 
الحلقـة البـاردة بالتنسـيق مـع مديـر إدارة المخـازن والتوزيـع، علـى سـد العجـز فـي 

التطعيمـات التـي ُسـجِّل بهـا نقـص خـال األسـابيع الماضيـة.

الحراريـة  المؤشـرات  قـراءة  بعـد  الشـحنة  بحفـظ  المخـازن  فـي  المختصـون  وقـام 
الخاصة بها، لحين توزيعها على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، 

بعـد إفـراج مركـز الرقابـة علـى األغذيـة واألدويـة عنهـا.

وصــول شــحنة مــن لقاحــات األطفــال إىل طرابلــس

ارتفــــــــاع إصابـــــــــات 
ــة  ــة العاملي ــل.. الصح الس
تــدق ناقـــــــوس الخطــــر
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منوعات

أتـم المليارديـر األمريكـي “إيلـون ماسـك” صفقـة االسـتحواذ علـى شـركة 
تويتـر مقابـل 44 مليـار دوالر، وسـارع إلقالـة كبـار المديريـن فيـه، بعـد أن 
غـرد علـى حسـابه “الطائـر حـر” فـي إشـارة منـه إلتمـام صفقـة الشـراء التي 

تعثـرت كثيـرا.

وذكـر وكالـة رويتـرز، أن الخطـوة األولـى لماسـك بعـد إتمـام الصفقـة كانت 
إقالـة القيـادة العليـا لشـركة التواصـل االجتماعـي، التـي اتهمهـا بتضليلـه 

بشـأن عـدد حسـابات البريـد العشـوائي علـى المنصـة.

وقالـت مصـادر مطلعـة إن ماسـك أقـال الرئيـس التنفيـذي لتويتـر “بـاراج 
القانونيـة  الشـؤون  ورئيسـة  سـيجال”  “نيـد  المالـي  والمديـر  أغـراوال” 
والسياسـات “فيغايـا جـادي”، وقـد كان الرئيـس التنفيذي والمدير المالي 
جـرى  حيـث  الصفقـة،  إتمـام  عنـد  فرانسيسـكو  بسـان  تويتـر  مقـر  فـي 

اصطحابهمـا إلـى خـارج المقـر.

وكان ماسـك تقـدم بعـرض لشـراء تويتـر ووقـع اتفاقـا بهـذا الشـأن فـي 
أبريـل 2022، لكنـه عـدل عـن رأيـه بعـد ذلـك؛ ممـا دفـع تويتـر إلـى رفـع 

دعـوى قضائيـة ضـده.

ومـع حلـول يـوم 28 أكتوبـر 2022، وهـو يـوم المهلة التـي حددتها المحكمة 
لماسـك للقبول بصفقة الشـراء، أذعن ماسـك وأعاد إحياء خط االسـتحواذ 

شـريطة إرجاء كل اإلجراءات القانونية ضده.

كبــار وُيقيــل  تويــرت  علــى  يســتحوذ  ماســك 
ــر حــر” ــدة “الطائ ــد تغريــ ــن بعـــــــ  املديريـــــ

افُتتِـح فـي دار حسـن الفقيـه حسـن بطرابلـس مسـاء السـبت 29 
أكتوبـر 2022، معـرض “كان وأبطالهـا” للفنـان عدنـان القرقنـي، 
برعايـة مـن الجمعيـة الليبيـة للفنون التشـكيلية، واسـتضافة جهاز 

إدارة مدينـة طرابلـس القديمـة.

وجاء تنظيم المعرض بمناسـبة اليوم العالمي للرسـوم المتحركة 
الـذي ُيصـادف الــ 28 مـن شـهر أكتوبـر في كل عـام، وبدأ االحتفال 

به منذ سـنة 2002.

ويجّسـد المعـرض الـذي يسـتمر ليوميـن، أهـم الرسـوم المتحركـة 
ليبيـا،  فـي  الماضـي  القـرن  مـن  الثمانينـات  فتـرة  واكبـت  التـي 

بحضـور عـدد كبيـر مـن الـزوار.

كمـا شـهد عـرض لوحـات فنيـة رسـمها الفنـان عدنـان القرقنـي 
بأسـلوب مميـز يمـازج بينهـا وبيـن الخـط الزمنـي ألبطـال الرسـوم 

المتحركـة لتلـك الفتـرة علـى المسـتوى المحلـي والعالمـي.

“كـــــــــان وأبطــــــالها” يف دار حســن الفقيـه بطـــــــرابلس
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اخُتتِمـت فـي مدينـة مصراتـة الخميـس 
المؤتمـر  فعاليـات   ،2022 أكتوبـر   27
العلمـي الدولـي األول لرياضـة الهوكـي، 
للهوكـي  الليبـي  االتحـاد  نظمـه  الـذي 
بالتعـاون مـع مجلـس مصراتـة البلـدي 
مـن  بإشـراف  مصراتـة،  وجامعـة 
شـعار  تحـت  للهوكـي  الدولـي  االتحـاد 
ورؤيـة  الحاضـر  بيـن  الهوكـي  )رياضـة 

. المسـتقبل(

وشـارك فـي المؤتمـر الذي اسـتمر ليوم 
واحد، العديد من الباحثين من مختلف 
األكاديمييـن  بحضـور  العربيـة،  الـدول 
البدنيـة  التربيـة  كليـات  مختلـف  مـن 

الليبيـة. بالجامعـات  وعلـوم الرياضـة 

تدريبيـة  دورات  المؤتمـر  وتضّمـن 
إشـراف  تحـت  والمدربيـن  للحـكام 

الدولـي. االتحـاد 

المؤتمـر  فعاليـات  تضمنـت  كمـا 
بأهميـة البحـث العلمـي فـي  التعريـف 
المجال الرياضي وإسـهامه في تطويره 

بـه. والرقـي 

مـن  عـددا  االفتتـاح  حفـل  شـهد  و 
الفقـرات التـي شـملت عروضـا تعريفيـة 
برياضـة الهوكـي، وكلمـات ألقاهـا عـدد 
مـن المسـؤولين، منهـم رئيـس االتحـاد 
الدولـي للهوكـي سـيف حمـد، ورئيـس 
لجنـة التطويـر باالتحـاد الدولـي للهوكـي 

إكـرام. الطيـب 

ــات املؤتمر اختتام فعاليـ
 الدولــــــي لرياضـــــــة
 الهوكـــــي بمصــــــراتة

رياضة

ُتّوج الرباع الليبي إحسان شابي بميداليتين فضيتين وأخرى برونزية في منافسات 
وزن 73 كيلوغراما ببطولة أفريقيا لرفع األثقال للكبار التي تدور منافساتها في مصر 

خال الفترة من 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2022.
وسبق وأن أحرز شابي وهو ابن نادي وسعاية إبديري، فضية منافسات كأس األندية 
على  مرة  ُتنظم ألول  التي  البطولة  في  ميدالية  ُيحرز  ليبي  رياضي  كأول  األفريقية، 

هامش بطولة الكبار.
وتشارك ليبيا في بطولة أفريقيا للكبار التي تستضيفها القاهرة بثاثة رباعيين وهم 

إحسان شابي، وأحمد أبورزبية، وعمر العجمي، فيما ُتشارك في البطولة 19 دولة.

النهائي من  الدور نصف  إلى  بنغازي  واألهلي  واألخضر  عبرت فرق األهلي طرابلس 
مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الماضي 2022/2021م.

وواصل أخضر البيضاء انطاقته القوية هذا الموسم وحقق فوزا عريضا على دارنس 
بستة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جرى األربعاء 26 أكتوبر 2022، على أرضية 
زماء  يجد  لم  حيث  النهائي،  ربع  مواجهات  ثالث  في  بنغازي  بمدينة  بنينا  ملعب 
المهاجم سالم روما صعوبة في تخطي منافسهم الذي فوجئ بالبداية القوية لألخضر 
في الشوط األول، الذي انتهى بهدفي روما وصهيب بن سليمان، قبل أن يضيف طلحة 
الشوط  في  األهداف  بقية  السامي  بهاء  والتونسي  الصاروخ  وخالد  والتاورغي  رزق 

الثاني.
وسيواجه األخضر في نصف النهائي، نظيره األهلي بنغازي الذي عاد بورقة الترشح إلى 
المربع الذهبي من ملعب أبو سليم ، بعد فوزه على األولمبي بهدف محمد الترهوني، 
فيما حجز األهلي طرابلس بطاقته عبر فوزه على جاره أبو سليم بهدفين لهدف على 
ملعب مصراتة، جاءت جميعها في الشوط الثاني، حيث افتتح علي أبوعرقوب التسجيل 
يعدل عبدالمنعم عكاشة النتيجة  بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن  لألهلي 
من ضربة جزاء، ثم أهدى محمد المنير فريقه الفوز بتسديدة رائعة من خارج منطقة 
الجزاء أيضا. وسينتظر األهلي طرابلس، المترشح من آخر مواجهات ربع النهائي والتي 
ستجمع المدينة مع الخمس بشكل مبدئي في انتظار نتيجة االحتجاج الذي تقدم به 
فريق السويحلي في المباراة التي أقصي خالها أمام الخمس بفارق ضربات الترجيح، 
للمنطقة  الفرعي  لاتحاد  تبعيته  من  النادي  انسحاب  فيه  أعلن  بيانا  أصدر  والذي 
الوسطى على خلفية اتهامه لرئيسه باالنحياز لفريق السويحلي، وفق وصف بيان صادر 

عن نادي الخمس.

شالبي يهدي ليبيا الفضة والربونز يف البطولة األفريقية

األهليــــان واألخضر 
إىل نصــــــف نهائي 
كــــــأس ليبيــــــــــا



العدد 17األسبوع الثامن عشر |  24 أكتوبر - 31 أكتوبر  10

دين وفتاوى

فتاوي

الجواب:

الحمد لله، والصاة والسام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

أما بعد:

فإنـه ال يحـق للموظـف الغيـاب، وال الخـروج فـي وقـت العمـل إال بـإذٍن ممـن 
يحـق لـه اإلذن، وغيـاُب الموظـف أثنـاء الـدوام الرسـمي وخروجُـه فـي وقـت 
العمـل بغيـر إذٍن، غيـر مبـاٍل وال مكتـرث بالعمـل، يعتبـر مـن عـدم االنضبـاط، 
والمسـؤوليات،  الواجبـات  وفـي  الوظيفـي،  األداء  فـي  والتهـاوُن  والتفريـُط 
وعدم االنضباط، يؤدي إلى الظلم، وإضاعة الحقوق والمال العام، والفسـاد، 
وكل ذلـك محـرم شـرًعا؛ ألن هللا تعالـى يقـول: ﴿واَل تَْبـِغ اْلَفَسـاَد ِفـي األَْرِض 
ُ الَ ُيِحـبُّ  َ ال ُيِحـبُّ اْلُمْفِسـِديَن﴾]القصص:77[، وقـال تعالـى: ﴿َوهللاَّ إِنَّ هللاَّ
-مثـا- ولـم  اْلَفَسـاد﴾]البقرة:205[، والموظـف الـذي دوامـه ثمانـي سـاعات 
يـداوم منهـا إال علـى سـت سـاعات، ال يحـل لـه مـن مرتبـه إال مـا يقابـل سـت 
سـاعات، والزائـد علـى ذلـك هـو مـن اختـاس المـال العـام، الـذي ال يبـارك 
هللا آلخـذه بغيـر حـق، ويعـد مـن أكل المـال بالباطـل، وصاحبـه متعـد ظالـم، 
بـه الظالميـن، قـال تعالـى: ﴿َوَمـْن  ومعـرض نفسـه لمـا توعـد هللا تعالـى 
هللا  صلـى  النبـي  وقـال  ]الفرقـان:19[،  كَبِيـرًا﴾  َعَذابًـا  نُذِْقـُه  نكُـْم  مِّ يَّْظلِـم 
اُر يَـْوَم  ، َفلَُهـْم النَـّ عليـه وسـلم: )إِنَّ رِجَـاالً يَتَخَوَُّضـوَن ِفـي َمـاِل هللِا بَِغْيـرِ حَـقٍّ

]البخـاري:3118[. اْلِقيَاَمـِة( 

والواجب على الموظفين تجاه رؤسائهم؛ احترامهم، وتنفيذ تعليماتهم التي 
ال تخالـف الشـرع، وعليهـم فـي ذلـك مراعـاة التسلسـل اإلداري فـي الوظيفـة؛ 
َ َوأَِطيُعواْ الرَُّسـوَل َوأُولِي  لقـول هللا تعالـى: ﴿يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُـواْ أَِطيُعواْ هللاَّ
األَْمـرِ ِمنكُـْم﴾ ]النسـاء:59[، وتطبيـُق القوانيـن واألنظمـة المتعلقـة بعملهـم، 
وعـدم مخالفتهـا، كمـا يجـب علـى المسـؤولين تجـاه موظفيهـم؛ احترامهـم، 
ونصيحتهـم، والعـدل بينهـم، وإيصـال حقوقهـم إليهـم، وتقديرهـم أقدارهـم، 
الحـق فـي  والمؤسسـات  رؤسـاء اإلدارات  القوانيـن مـن  لهـم  ومـن جعلـت 
إعطـاء اإلذن للموظـف جـاز لهـم ذلـك بمـا يتفـق مـع مصلحـة العمـل، ومـن 
ال حـق لـه بمقتضـى القانـون فـا يجـوز لـه أن يـأذن ألحـد فـي تـرك العمـل، 

وهللا أعلـم.

ومـا  رسـمي؟  إذن  بغيـر  الوظيفـة  مـن  الخـروج  مـا حكـم 
الـدوام؟ نهايـة  قبـل  الخـروج  حكـم 

قـال مفتـي عـام ليبيـا الشـيخ الصـادق الغرياني 
علـى  اعتـدى  مـن  فبرايـر  ثـورة  أهـل  مـن  إن 
الثـورة، واسـتفاد منهـا لكسـب األمـوال، ومنهـم 
مـن منـع النـاس مـن األدويـة والمـاء والكهربـاء 

والتعليـم.

وأضـاف المفتـي فـي برنامـج اإلسـام والحيـاة 
الـذي تبثـه قنـاة التناصـح، أنـه يجـب أن نفـرق 
بيـن أهـل فبرايـر، وبيـن مبـادئ فبرايـر القائمـة 
علـى نصـرة الحـق وإقامـة العـدل، وبنـاء الدولـة 

المنشـودة.

بمـن حافـظ علـى مبـادئ  “االقتـداء  إلـى  ودعـا 
مـن  حاثـا  أهلهـا،  مـن  بالمنحرفيـن  ال  فبرايـر 
ميثـاق  ووضـع  لاجتمـاع  بالنخـب  وصفهـم 
لصيانـة مبـادئ فبرايـر التـي ناضلـوا من أجلها”.

وشـّدد الشـيخ الغريانـي علـى ضـرورة االتفـاق 
علـى جملـة مـن المبـادئ، أهمهـا فـي الوقـت 
الحالـي الضغـط ألجـل الوصـول إلـى االنتخابات، 
ومنظومـة  االنتخابـي  السـجل  تنقيـة  وقبلهـا 

الرقـم الوطنـي مـن التزويـر.

وأوضـح أن ثانـي المبـادئ تتمثـل فـي أال “ُيقبل 
ومجلـس  حفتـر  خليفـة  الحـرب  مجـرم  مـن 
وال عـدل، فـا  للدولـة صـرف  واألعلـى  النـواب 
وسـيلة للوصـول إلـى االنتخابـات إال بالتخلـص 

منهـم”.

القبـول  “عـدم  فـي  الثالـث  المبـدأ  ويتمثـل 
لليبيـا  اسـتقرار  فـا  جديـدة،  انتقاليـة  بمرحلـة 
مـع هـذه المراحـل”، وفـق مـا ذكـره مفتـي ليبيـا 
الـذي دعـا إلـى “اختيـار تنسـيقية لتحقيـق هـذه 
المبادئ، وتحرص على إخراج الناس للمطالبة 

االنتقاليـة”. المراحـل  وإنهـاء  باالنتخابـات 

علـى  الصبـر  يمكـن  ال  أنـه  فضيلتـه  تابـع  كمـا 
قائمـة  للبـاد  تقـوم  أن  يمكـن  وال  الظلـم، 
والظلـم مـازال متفشـيا ومسـتمرا فيهـا، الفتـا 
إلى أن كل مسـؤول ال يقيم العدل وال يحسـن 
أداء مهامـه يجـب علـى ولـي األمـر أن يسـتبدله 

بغيـره.

يجـــــــب  ليبيـــا:  مفتــــــي 
أن نفــــــــّرق بــــــني أهــل 
فربايــر  ومبــــادئ  فربايــر 
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مقال

شد الطابور
مقال للكاتب الصحفي | عبدهللا الكبير

مـا إن لمـح النـاس يصطفـون فـي طابـور ملتـٍو مـن 
يمينـا  وصفهـا  السـيارة  أوقـف  حتـى  طولـه  فـرط 
بشـكل مفاجـئ، بلهجـة آمـرة قـال لي: انزل بسـرعة 

وشـد الطابـور. 

نفـذت أمـر أخـي األكبـر دونمـا نقـاش، رغـم األسـئلة 
الكثيـرة التـي طافـت بذهنـي، أيـن تبـدأ مقدمـة هـذا 
الطابـور؟ وماهـي السـلعة أو الخدمـة التي يصطف 
بحاجـة لهـا أو تهمنـا؟  وهـل نحـن  النـاس لنيلهـا؟ 
هـل ثمـة احتمـال قـوي أن نصـل للمقدمـة ونظفـر 

بنتيجـة مـا عقـب هـذا العنـاء؟

إضاعـة  أسـئلة خشـية  بطـرح  يسـمح  ال  الموقـف 
علـي  سـياراتهم  يركنـون  النـاس  فيمـا  الوقـت، 
للوقـوف  ويهرعـون  اتفـق  كيفمـا  الطريـق  جانبـي 

الطابـور.  فـي 

ركـن السـيارة، ثـم اسـتطلع المقدمـة وعـاد ليقـف 
بطاريـات  تـوزع  المنشـأة  أن  أخبرنـي  بجـواري، 
الشـرطة  رجـال  وجـود  أن  وطمأننـي  السـيارات، 
كفيل بمنع التزاحم على الشباك، ليمضي الطابور 
بانتظـام، وتزيـد فـرص الجميـع فـي الحصـول علـى 

واحـدة.

بحاجـة  نحـن  وهـل  أسـئلتي،  طـرح  تجنبـت 
للبطاريـة؟ بـل هـل كل هـذا الحشـد الممتـد بحاجـة 

الطويـل؟  التخزيـن  بهـا  يضـر  أال  لهـا؟ 

فبسـبب  أسـئلة،  أي  لطـرح  داع  ثمـة  يكـن  لـم 
نـدرة السـلع االسـتهاكية، أصيـب الجميـع بسـعار 
الجشـع، واشـتدت الرغبة في الحصول علي كل ما 

هـو متـاح قبـل نفـاده.

 مـن المؤكـد أن مـن عاصـروا مرحلـة الثمانينـات، 
بسـبب  األسـواق؛  أصـاب  الـذي  الشـح  يتذكـرون 
الشـأن  إدارة  فـي  النظـام  سياسـات  فشـل 
بـكل فروعـه ومسـتوياته، مثـل كافـة  االقتصـادي، 
نواحـي الحيـاة األخـرى، رغـم مـا يـدره تصديـر النفـط 

عائـدات.  مـن 

 سـعار الرغبـة فـي الحصـول علـى أي سـلعة يجـري 
توزيعهـا عبـر المنافـذ التـي اعتمدهـا النظـام شـمل 
تلـك  تداعيـات  أبـرز  مـن  وكان  تقريبـا،  الجميـع 
فـي  النـاس  ضغـط  واجتماعيـا  نفسـيا،  المرحلـة 

المتماثـل فـي كل شـيء.  + مضمـار القطيـع 

ليـس مـن المهـم تحديـد الحاجـات وترتيبهـا حسـب 
األهميـة، إذ ال أحـد يملـك تـرف الحصول عليها متى 
شـاء، وال مجـال لاختيـار والمفاضلـة بيـن األنـواع، 

الطابـور،  فاتـه  مـن  والنـدم  األلـم  يكابـد  أن  وعليـه 
وحضـر بعـد انتهـاء حفلـة التوزيـع أو سـمع بهـا فيمـا 
بعـد. أدت األفـكار الطوباويـة التي فرضتها السـلطة 
إلـى تهميـش الفـرد لمصلحـة الجمـوع، فحطمـت 
واإلبـداع،  والمنافسـة  المبـادرة  روح  النفـوس  فـي 
وسـد التوجـه نحـو فـرض ثقافـة القطيـع كل أبـواب 

التميـز.

 ولعـل أبلـغ وصـف يمكـن اسـتعارته ليعبر عن تلك 
أوسـكار  اإلنجليـزي  األديـب  مـا كتبـه  المرحلـة هـو 
وايلـد:  “معظـم النـاس هـم أناس آخـرون، أفكارهم 
وعواطفهـم  تقليـد،  حياتهـم  آخـر،  شـخص  آراء 

اقتبـاس”. 

إلـى الزمـن التالـي، حيـن   تخطـو الذاكـرة مسـرعة 
بشـكل  الخـاص  القطـاع  اسـتعادة  النظـام  قـرر 
مرحلـة  لتحديـات  سـريعة  كاسـتجابة  تدريجـي، 
الـدول  ومنظومـة  السـوفياتي  االتحـاد  انهيـار 
االشـتراكية فـي أوروبـا، فعـادت المحـال التجاريـة 
يشـبه  وقـع مـا  تحـت الفتـة المـوزع الفـرد. حينهـا 
الشـوارع،  كل  فـي  الدكاكيـن  انتشـرت  االنفجـار، 
عـن  والصـدأ  الغبـار  المخضرمـون  التجـار  ونفـض 
عقاراتهـم وعـادوا لمزاولـة مهنتهـم، وتحولـت غـرف 
المنـازل المطلـة علـى الشـوارع إلـى دكاكيـن بعـد 

عليهـا.  المطلوبـة  التعديـات  إجـراء 

 ومثلمـا اندفـع جـل النـاس إلـى الطوابيـر المتعـددة 
سـعيا وراء حاجاتهـم زمـن االشـتراكية، أقبلـوا بلهفة 
للتفاعـل مـع هـذا التحـول الجديـد، وانخرطـوا فـي 

التجـارة والتشـاركيات وغيرهـا مـن التصنيفـات. 

آثـار سـعار اقتنـاء أي سـلع متاحـة،  التخلـص مـن 
المـدة  تقريبـا  وهـي  ونصـف،  نحـو عقـد  اسـتغرق 
نفسـها التـي اسـتقر فيهـا السـوق، وتوفـرت السـلع 
الشـركات  وانتظمـت  المختلفـة،  االسـتهاكية 
واألسـواق، بعـد عـودة القطـاع الخـاص بفعـل حركة 

والمنافسـة.  واألسـعار  السـوق 

 مـن قوانيـن الطبيعـة أن حالـة الكبـت عـن مزاولـة 
فعـل طبيعـي تفرضـه الضـرورة،  البـد أن يعقبهـا 
انفجـار فوضـوي الطابـع فـور زوال أسـباب الكبـت، 
فالظمـأ يدفـع إلـى دلـق المـاء فـي الجـوف مـن دون 
الحـي  الكائـن  يلتهـم  طويـل  جـوع  وبعـد  تـروي، 
ضعـف مـا يحتاجـه مـن طعـام بصـرف النظـر عـن 
جودتـه، ومـع توفـر المـاء والطعـام تعـود األمـور إلـى 
واالطمئنـان.  والتآلـف  بالتعـود  مجراهـا المسـتقر 

 تمتـد هـذه األعـراض الطبيعيـة إلـى حالـة التحـول 
مـن نظـام الشـمولي األحـادي إلى نظـام تعددي، أو 

عقـب أي تحـول سياسـي يزعـزع أركان السـلطات 
األحـزاب  تشـكيل  إلـى  النـاس  فيندفـع  التقليديـة، 
قانـون  صـدور  قبـل  حتـى  المدنيـة  والمنظمـات 

. ينظمهـا

فـي العـراق اليـوم نحـو 200 حـزب سياسـي، وفـي 
 166 إلـى   2019 بعـد انتفاضـة  لبنـان وصـل العـدد 
حزبا، وعند فتح باب الترشـح لانتخابات الرئاسـية 
عـن  بحثـا  اآلالف  تقـدم  ليبيـا  فـي  والتشـريعية 
فرصتهـم، بصـرف النظـر عـن قدراتهـم ومواهبهـم 
المسـؤولية،  بحجـم  الوعـي  القيـادة، فضعـف  فـي 
والطمـع فـي  والرغبـة فـي خـوض تجربـة جديـدة، 
والمزايـا، هـي أهـم عوامـل هـذا  المرتبـات العاليـة 

المنفلـت.  الحـراك 

 هذه التعددية الهائلة في عدد األحزاب والمنظمات 
أيديولوجيـة  اختافـات  عـن  تعبـر  ال  والمرشـحين 
بالضـرورة خارطـة قـوى  وال تعكـس  أو سياسـية، 
واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة  السياسـية  المجتمـع 
وإنمـا هـي حالـة االنفجـار الفوضـوي غيـر المحكـوم 
بـأي ضوابـط، عقـب تحـوالت سياسـية لمـا تـزل فـي 
النظـام  أوضـاع  اسـتقرار  ويحتـاج  تفاعاتهـا،  أوج 
التعـددي إلـى زمـن يتـراوح بيـن العقـد والعقديـن، 
بلـدان  فـي  التحـول  اسـتغرقه  الـذي  الزمـن  وهـو 
يتجـاوز  وأحيانـا  أوروبـا،  وشـرق  الاتينيـة  أمريـكا 
العقديـن فـي بعـض البلـدان المنقسـمة طائفيـا أو 

عرقيـا أو جهويـا.

األحـزاب  تتقلـص  االنتقالـي  الزمـن  هـذا  وخـال 
باندمـاج بعضهـا وتاشـي أخـرى، وتتبلـور لتصبـح 
معبرة عن الطبقات والمصالح المختلفة لقطاعات 
أن  التجربـة  مـن خـال  الجميـع  ويقتنـع  الشـعب، 
الممارسـة السياسـية، عبـر المسـؤوليات الرئاسـية 
والحكوميـة والبرلمانيـة، تحتـاج لقـدرات ومواهـب 
الوعـي  وينضـج  للجميـع،  متاحـة  ليسـت  خاصـة 
مصالحهـم  تغليـب  إلـى  النـاس  فيتجـه  الجمعـي، 
بالعقـل والتفكيـر المنهجـي ال بالعواطـف والغرائـز، 
وتنتشـر الثقافـة الديمقراطيـة، وتنتظـم الممارسـة 
السياسـية عبـر المؤسسـات، ويعتـاد النـاس علـى 
الحكـم  بمسـؤوليات  الوعـي  ويتنامـى  االختـاف، 
مجـاالت  تقدمهـا  التـي  الفـرص  مـع  وتحدياتـه، 
فيتراجـع  واالقتصـادي،  االجتماعـي  للترقـي  أخـرى 
طابـور  سـينكمش  حينئـذ  بالسـلطة،  الشـغف 
الرؤسـاء تلقائيـا، إذ لـن يتقـدم إال مـن يملـك حقـا 
القـدرات والمؤهـات الازمـة للنهـوض بالمنصـب 

ومسـؤولياته.

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