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حــّذرت الواليــات المتحــدة األمريكيــة المؤسســات الليبيــة التــي 
تعرقــل الوصــول إلــى حــل لألزمــة فــي البــاد مــن إعــادة تقييــم 

عاقتهــا معهــم.

جــاء ذلــك علــى لســان المبعــوث األمريكــي الخــاص إلــى ليبيــا 
عقــده  صحفــي  مؤتمــر  خــال  نورالنــد”  “ريتشــارد  الســفير 
إلــى طرابلــس التــي  10 نوفمبــر فــي ختــام زيارتــه  الخميــس 

ليوميــن. اســتمرّت 

وقــال نورالنــد إنــه عقــد فــي طرابلــس اجتماعــات مــع مســؤولين 
فــي  بمــا  المانحيــن  ومجتمــع  دولييــن،  وشــركاء  حكومييــن 
األمــم  وبعثــة  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  عــن  ممثليــن  ذلــك 
المتحــدة والبنــك الدولــي والمجلســين الرئاســي واألعلــى للدولــة 

االنتخابــات. ومفوضيــة 

وأضــاف أنــه أكــد خــال تلــك اللقــاءات الضــرورة الملحــة التخــاذ 
خطــوات ملموســة إلنشــاء قاعــدة دســتورية ُتفضــي النتخابــات 
موثقــة وشــفافة بمــا يتماشــى مــع تطلعــات الشــعب الليبــي، 
داعيــا القــادة والمؤسســات الليبيــة إلــى اســتخدام نفوذهــم فــي 
الدفــع نحــو هــذا الهــدف، محــذراً مــن أن الوضــع الراهــن ال يمكــن 

أن يســتمر.

وأشــار المبعــوث األمريكــي إلــى أن واشــنطن قــد تعيــد تقييــم 
تؤخــر  التــي  والمؤسســات  الفاعلــة  الجهــات  مــع  عاقاتهــا 
وتعرقــل التقــدم نحــو الحلــول السياســية، الفتــا إلــى أّن التهديــد 
المســتمر بإغــاق النفــط واالشــتباكات األخيــرة بين المليشــيات، 
والغضــب الشــعبي عقــب صــدور تقريــر ديــوان المحاســبة، كل 
ذلــك يبــرز الحاجــة إلــى مزيــد مــن الشــفافية الماليــة والمســاءلة 

ــح الليبييــن. لصال

فــي  رئيســة  كدولــة  ليبيــا  اختــارت  بــاده  أن  نورالنــد  وتابــع 
اســتراتيجيتها لمنــع الصــراع وتعزيــز االســتقرار، وهــي ملتزمــة 
بالشــراكة مــع الليبييــن لدعــم مســتقبل أكثــر اســتقراراً بقيــادة 

وموحــدة. حكومــة منتخبــة 

بيــن حكومتيــن فــي ليبيــا، فــرأى  أمــا عــن الصــراع الحاصــل 
المبعــوث األمريكــي أن االتفــاق بيــن رئيــس حكومــة الوحــدة 
الموازيــة  الحكومــة  ورئيــس  الدبيبــة”  “عبدالحميــد  الوطنيــة 

“فتحــي باشــاغا” أمــر ممكــن، علــى حــّد قولــه.

واشنــــطن تهـــدد معرقلـــي الحّل فـــي ليبيــــــا

الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  المّدعــي  قــال 
لــه  كلمــة  فــي  خــان”  “كريــم  الدوليــة 
نوفمبــر   9 األربعــاء  األمــن  مجلــس  أمــام 
2022، إنــه التقــى خــال زيارتــه إلــى ليبيــا 
بنغــازي  مــدن  مــن  الضحايــا  مــن  عــدًدا 
ودرنــة وتاجــوراء وترهونــة، وعايــن ســجونا 
احُتِجــز فيهــا مدنيــون فــي ظــروف وصفهــا 

بالبشــعة.

ترهونــة  فــي  التقــى  أنّــه  خــان،  وأضــاف 
بشــخص فقــد 24 فــرًدا مــن عائلتــه، الفتــا 
إلــى أنهــا هــذه المــرّة األولــى التــي توثــق 
باألدلــة  انتهــاكات  الدوليــة  الجنائيــة  فيهــا 

.2011 فــي ليبيــا منــذ ســنة 

ــا فــي ترهونــة تحّدثــت  ــه التقــى أمًّ وتابــع أنّ
لــه وهــي تبكــي قائلــة “أنــا راضيــة بقضــاء 
أرى  أن  أود  ولكنــي  للــه  والحمــد  هللا 
وقــال  بأســف  ورّد  أدفنــه”،  حتــى  ابنــي 

“بالنســبة لــي لــم أجــد مــا أقــول ســوى مــا 
يقولــه القــرآن الكريــم: )إنــا للــه وإنــا إليــه 

راجعــون(”.

الذيــن  األشــخاص  بعــض  أن  وأكــد خــان 
ُقتِلــوا فــي ليبيــا أُلِقيــت جثثهــم فــي مكبــات 
القمامــة، وفــي مقابــر جماعيــة، وذلــك فــي 
إشــارة منــه إلــى الجرائــم التــي وقعــت فــي 

بنغــازي وترهونــة.

الحــرب خليفــة  مــع مجــرم  وحــول لقائــه 
حفتــر فــي بنغــازي، أوضــح مّدعــي الجنائية 
مــع  الوضــوح  شــديد  كان  أنــه  الدوليــة 

حفتــر، وذلــك “بشــأن حصــول المحكمــة 
علــى أدلــة حــول مزاعــم انتهــاكات ارتكبتهــا 

قــوات تابعــة لــه”.

 5 الســبت  يــوم  ليبيــا  إلــى  خــان  ووصــل 
المبعــوث  التقــى  حيــث   ،2022 نوفمبــر 
األممــي وعــددا مــن المســؤولين، كمــا زار 
ترهونــة  رأســها  علــى  المــدن  مــن  عــددا 
ــا  التــي التقــى فيهــا بعــدد مــن أســر ضحاي
وتجــّول  مليشــيا الكانــي التابعــة لحفتــر، 
ُعثِــر فيهــا  التــي  المواقــع  مــن  عــدد  فــي 

مقابــر جماعيــة. علــى 

الدوليــة  الجنائيــة  مّدعــي 
لرتهونــة:  زيارتــه  بعــد 
لم أجـــــــد مـــــــا أقولـــــــه
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اعتبــرت منظمــات و شــخصيات حقوقيــة ليبيــة فــي بيــان مشــترك، لقــاء مدعــي عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة “كريــم خــان” مــع 
مجــرم الحــرب “خليفــة حفتــر”، مســيئا للغايــة، ليــس فقــط بحــق ضحايــا جرائــم حفتــر، ولكــن بحــق جميــع الضحايــا والمجتمعــات 

المحليــة المتضــررة مــن الجرائــم التــي أنشــئت المحكمــة للتحقيــق فيهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا.

وطالبــت كل مــن منظمــات “محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا” ومنظمــة “رصــد الجرائــم الليبيــة” و”حركــة النســاء 
األمازيغيــات” و”المركــز الليبــي لحريــة الصحافــة” فــي بيــان مشــترك لهــا يــوم األربعــاء، المحكمــة الجنائيــة بـ”التحقيــق فــي أفعــال 

المدعــي العــام، وضمــان خضوعــه للمســاءلة، مــن خــال “اإلجــراءات التأديبيــة الازمــة”. 

وأشــار البيــان إلــى أن حفتــر ســبق وأن رفــض التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خــال االمتنــاع عــن تســليم متهــم 
مطلــوب، فــي إشــارة منهــم إلــى القيــادي بمليشــيات حفتــر “محمــود الورفلــي” والــذي اغتيــل فــي بنغــازي شــهر مــارس 2021.

كمــا ذكـّـرت المنظمــات فــي بيانهــا المدعــي العــام بفحــوى تقريــره الــذي قدمــه إلــى مجلــس األمــن فــي أبريــل 2022، والــذي أشــار 
فيــه إلــى أن مكتبــه جمــع أدلــة علــى ارتــكاب مليشــيات حفتــر جرائــم دوليــة خطيــرة. 

ولفتــت المنظمــات إلــى أن حفتــر “هــو المســؤول، وفــق مــا تفيــد االدعــاءات بحقــه، عــن ارتــكاب عــدد كبيــر مــن الجرائــم الدوليــة 
الخطيــرة، وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، وقــد وجهــت إليــه تهــم بارتــكاب جرائــم حــرب مــن محكمــة أميركيــة، كمــا أنــه موضــع 

تحقيــق جنائــي فــي فرنســا”. 

واعتبــرت المنظمــات أن المدعــي العــام يفتقــر إدراك حساســية الوضــع علــى األرض معتبريــن الزيــارة “إهانــة صادمــة بالنســبة 
إلــى المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، والجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المدنــي”، الذيــن يعملــون علــى حســاب ســامتهم وأمنهــم 

لدعــم عمــل المحكمــة. 

وكان مدعــي عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة “كريــم خــان” قــد أجــرى زيــارة يــوم 8 نوفمبــر 2022، إلــى “خليفــة حفتــر” فــي 
بنغــازي حيــث نشــر إعــام “الرجمــة” صــورًا تظهــر الرجليــن وهمــا يتصافحــان.

ــر تطبيــق “زووم”، بصفتــه  ــا عب ــا، مثــل حفتــر ألّول مــرة أمــام المحكمــة الفيدراليــة بفرجيني وقبــل وصــول خــان بيــوم إلــى ليبي
مواطنــا أمريكيــا، وبتهمــة ارتــكاب انتهــاكات فــي حــرب بنغــازي والعــدوان علــى طرابلــس، وذلــك بعــد 4 أشــهر مــن إدانتــه مــن 

المحكمــة.

وســيواجه حفتــر واقعــة اقتحــام منــزل عائلتــي “الكرشــيني” و”صويــد” فــي بنغــازي عــام 2014 وكذلك اقتحام قنفــودة، والعدوان 
علــى طرابلــس فــي 2019، حســب رئيــس التحالــف الليبــي األمريكــي “عصام عميش”.

منظمــــــات وشخصيـات 
حقوقيـــــة تستنكـر لقاء 

خـــــــــان مع حفتـــــر

قـــال المتحـــدث باســـم حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة “محمـــد حمـــودة” 
إن الحكومـــة قّدمـــت شـــحنة مســـاعدات مـــن الوقـــود إلـــى تونـــس 

ُتقـــّدر بــــ 30 ألـــف طـــن مـــن البنزيـــن.

وأضـــاف حمـــودة فـــي تصريحـــات إعاميـــة، أن شـــحنة الوقـــود 
وصلـــت إلـــى الموانـــئ التونســـية يـــوم الثاثـــاء 8 نوفمبـــر 2022، 
الفتـــا إلـــى أن هـــذه المســـاعدات جـــاءت بتعليمـــات مـــن رئيـــس 
الحكومـــة “عبدالحميـــد الدبيبـــة” إلـــى المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط.
وبحســـب مـــا ذكـــره حمـــودة، فـــإن رئيـــس الحكومـــة التونســـية 
“نجـــاء بـــودن” ثمنـــت موقـــف حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة فـــي دعـــم 

ــي. ــاعدات للشـــعب التونسـ ــم مسـ ــا وتقديـ بادهـ
وُتعانـــي تونـــس منـــذ مـــدة مـــن نقـــص الوقـــود؛ بســـبب عجـــز 
الحكومـــة عـــن دفـــع مســـتحقات الـــواردات، وفـــق مـــا ذكرتـــه وزيـــرة 
الطاقـــة التونســـية “نايلـــة نويـــرة”، مـــا جعـــل شـــوارعها تكتـــظ 
بطوابيـــر طويلـــة مـــن الســـيارات التـــي ينتظـــر أصحابهـــا تزويدهـــا 

بالوقـــود.

ليبيا تدعم تونس بـ 30 ألف 
طن من الوقود
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أســفها  عــن  “يونيســف”  للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  أعربــت 
وصدمتهــا إزاء وفــاة طفــل فــي عيــن زارة متأثــرا بجراحــه بعــد لمســه 

متفجّــرات مــن مخلّفــات الحــرب.

وحّثــت المنظمــة األمميــة جميــع الجهــات المعنّيــة بتســريع عمليــة إزالــة 
األلغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة، وتعزيــز مســاعدة الضحايــا ودعــم حــق 

األطفــال بالعيــش فــي بيئــة آمنــة.

 ،2022 7 نوفمبــر  يذكــر أن الطفــل “رحيــل نــوري بانــي” توفــي فــي 
متأثــرا بإصابتــه قبلهــا بأســبوعين فــي انفجــار لغــم أرضــي بمنطقــة عيــن 

زارة فــي طرابلــس، مــع طفــل آخــر ال يــزال نزيــا بالمستشــفى.

تحــّث  “يونيســف”  بانــي..  رحيــل  وفــاة  بعــد 
على توفيــــــر بيئــــــة آمنــــــــة لألطـــــــفال 

تقريــر  إن  شكشــك”  “خالــد  المحاســبة  ديــوان  رئيــس  قــال 
الديــوان الســنوي األخيــر 2021، كان لــه أثــر إيجابــي، الفتــا إلــى 
أن الكثيــر مــن المؤسســات باتــت تطلــب النصــح مــن الديــوان؛ 

تفاديــا لتكــرار أي مخالفــات.

وأضــاف شكشــك عبــر صفحــة الديــوان على “فيســبوك” أن عمل 
الحكومــات بــا ميزانيــة منــذ ســنة 2015، كان واحــدا مــن أســباب 
انتشــار الفســاد فــي البــاد، كمــا أنتــج االنقســام السياســي مناخــا 
وبيئــة لــه، علــى حــد تعبيــره، باإلضافــة إلــى “عــدم وجــود نظــام 
حوكمــة فــي مؤسســات الدولــة خصوصــا فــي الشــركات العامــة”.

بالقويــة خــال فتــرة  وتابــع أن الديــوان اتخــذ قــرارات وصفهــا 
االنقســام، أهمهــا تجميــد حســابات الدولــة وإحالتهــا إلــى حســاب 
اإليــراد العــام لمنــع هدرهــا، موضحــا أن الفســاد أصبــح ظاهــرة 
منتشــرة، ومــن الضــروري والواجــب محاربتــه، وأن أي تأجيــل قــد 

يــؤدي إلــى نتائــج ال يمكــن تداركهــا، حســب تعبيــره.

وأشــار رئيــس ديــوان المحاســبة إلــى أن حجــم إيــرادات الدولــة 
خــال الســنوات العشــر الماضيــة بلــغ 420 مليــار دينــار، مؤكــدا أن 

إنفــاق مــا تنتجــه الدولــة مــن مــوارد “خطــأ فــادح”.

إلــى ضــرورة العمــل علــى مشــاريع االســتدامة  ودعــا شكشــك 
وتنويــع مصــادر الدخــل؛ حفاظــا علــى حقــوق األجيــال القادمــة، 
إلــى جانــب ضــرورة تغييــر المــورد البشــري وضــخ دمــاء جديــدة 

فــي مؤسســات الدولــة.

وكانــت اللجنــة العليــا لتوحيــد المؤسســات الوطنيــة بليبيــا قــد 
اعتمــدت فــي مطلــع نوفمبــر الجــاري 2022، وباإلجمــاع، مســودة 
اتفــاق نهائيــة لتوحيــد ديوانــي المحاســبة فــي طرابلــس والبيضــاء.

شكشك ُيحّذر من تأجيل محاربة الفساد

النويــري  النــواب  فــوزي  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أدان 
“بعــض التصريحــات للدبلوماســيين فــي الشــأن الليبــي التــي مــن 
شــأنها أن تقــوض أي تقــارب بيــن الليبييــن وتهــدد األمــن القومــي 
التصريحــات  إن هــذه  لــه،  بيــان  فــي  النويــري  وقــال  للبــاد”. 
الصــادرة عــن دبلوماســيين ســواء أكانــوا مبعوثيــن خاصيــن أو 
ســفراء أو حتــى رؤســاء لبعــض الــدول تأتــي فــي وقــت تقتــرب 
فيــه البــاد مــن تســوية وطنيــة )ليبيــة – ليبيــة(، واعتبرهــا تدخــات 
ســافرة فــي الشــأن الليبــي؛ يمنعهــا القانــون الوطنــي والقانــون 

الدولــي.
“أصبحــت ظاهــرة  وأضــاف النويــري أن التصريحــات اإلعاميــة 
تتكــرر مــن أولئــك المبعوثيــن والدبلوماســيين وتتنــاول قضايــا 
اقتصاديــة وسياســية تمثــل الشــأن الداخلــي الليبــي والتــي يقتصــر 
تناولهــا علــى الليبييــن وحدهــم دون ســواهم، وبالتالــي ال يصــح 
ــا ومناقشــتها  قانونيــا ودبلوماســيا وسياســيا تنــاول هــذه القضاي
مــن أي طــرف خارجــي؛ كمــا ال تتدخــل ليبيــا فــي شــؤون دولهــم 
مثــاً بمثــل”.  وأشــار إلــى أن مثــل هــذه التدخــات تعــد خرقــا 
ألحــكام اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية والقنصليــة؛ التــي 
ــدول. ــع مثــل هــذه الخروقــات وتعتبرهــا مساســا بســيادة ال تمن

يتــم  التــي  والقضايــا  التصريحــات  أن  النويــري  اســتغرب  كمــا 
تناولهــا تتجنــب الحديــث عــن إجــاء القــوات األجنبيــة عــن األراضــي 
الليبيــة، والتــي تقــع مســؤوليتها علــى المجتمــع الدولــي، ويجــب 
ــر أمــام االســتقرار،  أن تحظــى بعنايتــه كونهــا تمثــل العائــق األكب
رئيــس المجلــس الرئاســي، أن الحــل  وفــق قولــه. وأكــد نائــب 
فــي ليبيــا يجــب أن يكــون “ليبــي- ليبــي” ووفــق رؤيــة وطنيــة 
شــاملة تجمــع كافــة األطــراف وتحظــى بموافقــة الشــعب وتحقــق 
مصالحــه و “ال نــرى بــأي حــال أن يكــون الحــل أجنبيــا وفــق رؤى 

أو إمــاءات أطــراف خارجيــة مهمــا ادعــت حســن النيــة”.

النويــــــري: تصريحـــــــــات 
الدبلوماسيني األجانب ُتهّدد أمننا القومـــي
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شــّدد وزيــر الداخليــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة المكلــف “عمــاد 
للمجاهــرة  األمنيــة  الخطــة  تنفيــذ  أهميــة  علــى  الطرابلســي” 

باألمــن فــي طرابلــس الكبــرى.
جــاء ذلــك خــال اجتماعــه مــع عــدد مــن القيــادات األمنيــة الســبت 
12 نوفمبــر 2022، لمناقشــة تفاصيــل الخطــة األمنيــة واالحتياجــات 

الضروريــة الازمــة لتنفيذهــا.
وأوضــح المكتــب اإلعامــي للــوزارة أن الخطــة األمنيــة رقــم )1( 
طرابلــس  مناطــق  كامــل  فــي  باألمــن  المجاهــرة  إلــى  تهــدف 
الكبــرى وتأمينهــا عبــر مديريــة أمــن طرابلــس ومديريــات أمــن 

العاصمــة. طــوق 
واســتعرض االجتمــاع جهــود مركــز المعلومــات والتوثيــق بالــوزارة 
فــي تطويــر منظومــة القــوة العموميــة بالــوزارة، وكيفية االســتفادة 

مــن التقنيــات الحديثــة فــي العمــل األمنــي.
وقبلهــا بيوميــن، بحــث الطرابلســي مــع عــدد مــن رؤســاء األجهــزة 
األمنيــة تفعيــل دورهــا للمجاهــرة باألمــن وضبــط الشــارع العــام، 
وذلــك بالتواجــد بقــوة علــى مــدار  الســاعة، مســتعرضا بعــض 
المشــاكل التــي تواجــه مكونــات الــوزارة فــي تأديــة مهامهــا ووضــع 

الحلــول لهــا.

الداخليــــــــة ُتشّدد على أهميـــــــــــة 
املجاهرة باألمــــــــــــــن يف طرابلــــــــس 

ناقــش رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة “عبدالحميــد الدبيبــة” مــع أهالــي منطقــة الســراج 
فــي طرابلــس إنشــاء بلديــة جديــدة بالمنطقــة؛ لضمــان تقديــم الخدمــات لألهالــي، وفــق 

المكتــب اإلعامــي لرئاســة الحكومــة.
جــاء ذلــك خــال زيــارة الدبيبــة إلــى المنطقــة يــوم الســبت 12 نوفمبــر 2022؛ للوقــوف علــى 
احتياجاتهــا، والتعــرف علــى أهــم مشــاكلها، رفقــة وزيــر اإلســكان والتعميــر أبوبكــر الغــاوي 
ورؤســاء األجهــزة التنفيذيــة وعميــد بلديــة حــي األندلــس وبلديــة جنــزور ورئيــس شــركة 

الخدمــات العامــة طرابلــس.
وبحســب مــا نشــره المكتــب اإلعامــي لحكومــة الوحــدة الوطنيــة، أوضــح أهالــي الســراج 
لرئيــس الحكومــة المشــاكل التــي تعانيهــا المنطقــة، التــي أهمهــا انقســام المنطقــة بيــن 

بلديتيــن؛ األمــر الــذي أدى إلــى نقــص بعــض الخدمــات.
وقــّدم رئيــس جهــاز تنفيــذ مشــروعات المواصــات خــال اللقــاء اإلجــراءات المتخــذة بشــأن 
تطويــر وتوســيع طريــق كوبــري الثاجــات حتــى طريــق الســواني، وكذلــك طريــق المشــتل 

حتــى شــركة المواشــي ســابقا.
وإثــر ذلــك، اندلعــت احتجاجــات فــي جنــزور، وأُغلِقــت مداخــل ومخــارج البلديــة لســاعات؛ 

احتجاجــا علــى مناقشــة رئيــس الحكومــة إنشــاء بلديــة جديــدة فــي الســراج.

الدبيبة يناقش إنشاء 
بلدية جديدة يف السراج

البلــدي  الحــرس  فــرع جهــاز  ضبــط 
فاكهــة  مــن  كميــة  مصراتــة،  فــي 
األفــوكادو غيــر صالحــة لاســتهاك 

مصــر. مــن  قادمــة  البشــري، 
تابعــة  دوريــة  أن  الجهــاز  وأوضــح 
ضبطــت  الكراريــم،  بوابــة  فــي  لــه 
2022، ســيارة  نوفمبــر   11 الجمعــة 
الشــرقية  المنطقــة  مــن  قادمــة 
 )136( بنحــو  تقــدر  بكميــة  محملــة 
األفــوكادو،  فاكهــة  مــن  صندوقــا 
مؤكــدا حجــز الكميــة بالكامــل، فــي 

إتافهــا. انتظــار 
الفوريــة  المعاينــة  أن  وأضــاف 
فاســدة  أنهــا  أظهــرت  للشــحنة، 
بالكامــل، وقــد يكــون ذلــك بســبب 
ســوء التخزيــن وعــدم حفــظ الفاكهــة 

مائمــة. حــرارة  درجــة  فــي 
يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع مــا تشــهده 
مناطــق  مختلــف  فــي  المقاهــي 
وتخفيضــات  عــروض  مــن  البــاد 
كبــرى لحلويــات وعصائــر تدخــل فــي 
صناعتهــا فاكهــة األفــوكادو القادمــة 
الشــرقية  المنافــذ  عبــر  مصــر  مــن 

. لليبيــا

ضبط أفوكادو غري صالحة
 لالستهـــالك البشـــــري 
قادمــــــة من مصـــــــــــر

ــرة الســدرة، “بعــد شــكاوى  ــة عيــن زارة الشــركة المنفــذة لمســار طريــق مقب أوقفــت بلدي
وردت إليهــا مــن األهالــي، وخوفــا مــن عــدم اســتكماله، إضافــة إلــى عــدم التــزام الشــركة 

والمواصفــات المطلوبــة”. بالمعاييــر 
وقالــت البلديــة فــي بيــان لهــا “إنهــا بــدأت اتخــاذ اإلجــراء حيــال الشــركة المكلفــة مــن مصلحــة 
الطــرق و الجســور؛ لعــدم التزامهــا بالمواصفــات و المقاييــس المطلوبــة؛ ولعــدم توقيعهــا 
تعهــًدا باســتكمال المســار عنــد البــدء فيــه دون توقــف حتــى إتمامــه؛ لكــي ال تبقــى الطريــق 
مهملــة”. وبحســب البلديــة، فقــد “طالــب العميــد إدارة المشــروعات بتقديــم بنــود العمــل 
والمقايســة؛ األمــر الــذي ُقوبـِـل بالرفــض بحجــة عــدم ســماح القانــون بذلــك حســب مــا أفــاد 
بــه المهندســون”. واســتغربت بلديــة عيــن زارة عــدم موافاتهــا بالبيانــات وخطــة العمــل 
بالرغــم مــن أنهــا التــي تســعى فــي خدمــة الطــرق وهــو مــن اختصاصهــا المكانــي، كمــا 
طالبــت المواطنيــن والناشــطين بالتحقــق مــن األمــر “دون إثــارة الــرأي العــام والتخويــن” 
محــذرة “كل مــن تــداول الموضــوع بصــورة مغلوطــة مــن التعــرض للمســاءلة القانونيــة”.

بلدية عني زارة توقف الشركة املنّفذة لطريق السدرة
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تمكن مشروع “قوت ليبيا” للزراعة العمودية 
 Eyes On( بالفوز بالمركز الــرابع في مسـابقة
والتـي  األوروبـي،  االتحـاد  يرعاهـا  التـي   )Blue
أقيـم حفلهـا الختامـي فـي “ريمينـي” بإيطاليـا 

يـوم الجمعـة 11 نوفمبـر 2022.

 73 بيـن  وتـم اختيـار مشـروع قـوت ليبيـا مـن 
االقتصـاد  مجـال  فـي  لمختصيـن  مشـروًعا 
المائـي مـن دول مختلفـة، وذلك وفًقا لمعايير 
حازمـة ليصـل للمرحلة النهائية من المسـابقة.

مشـاريع  تشـجيع  إلـى  المسـابقة  تهـدف  و 
مبتكـرة  لحلـول  كمصـدر  المائـي،  االقتصـاد 
لمشـاكل الميـاه، وفـق بعثـة االتحـاد األوروبـي 

ليبيـا. فـي 

مشروع اقتصـــادي ليبي يتمّيز
فــــــي مسابقـــــــة أوروبيــــة 

ذكـر مجلـس الُمصّدريـن األتـراك أن صـادرات تركيـا إلـى ليبيـا خال الفترة 
الممتـدة مـن ينايـر إلـى نهايـة أكتوبـر مـن العـام الجـاري 2022، تجـاوزت 
مليـاري دوالر أمريكـي بزيـادة بلغـت %3.3 مقارنـة مـع الفتـرة نفسـها مـن 

العـام الماضي.

التركـي  رئيـس مجلـس األعمـال  التركيـة، عـن  وكالـة األناضـول  ونقلـت 
الليبـي “مرتضـى كرانفيـل”، تأكيـده وجـود إمكانات أكبـر لزيادة الصادرات 
إلـى ليبيـا مسـتقبا، وأضـاف أن منتجـات الحبـوب والبقوليـات  التركيـة 
واألثـاث والمنسـوجات والمابـس الجاهـزة جـاءت في مقدمة السـلع التي 

صدرتهـا تركيـا إلـى ليبيـا خـال األشـهر العشـرة األولـى مـن 2022.

وأشـار كرانفيـل إلـى أن التقـارب فـي العاقـات السياسـية يؤثـر بشـكل 
وأن  وتركيـا،  ليبيـا  بيـن  واالسـتثمارية  التجاريـة  العاقـة  علـى  إيجابـي 
االتفاقيـات التـي تـم إبرامهـا بيـن البلديـن سـيكون لهـا دور مهـم فـي هـذه 

العاقـات، وسـيكون لهـا انعكاسـات إيجابيـة قريبـا، وفـق قولـه.

وفـي مطلـع أكتوبـر2022, وقعـت ليبيـا وتركيـا مذكـرة تفاهـم فـي مجـال 
الوحـدة الوطنيـة  بحكومـة  وزيـرة الخارجيـة  والغـاز، قالـت عنهـا  الطاقـة 
“نجـاء المنقـوش” وقتهـا إنهـا اتفاقيـة تصـب فـي مصلحـة البلديـن علـى 

حـّد سـواء.

صـــــــــــادرات تركيـــــا إلـــــــــــى ليبيــــــــــــا
تزيـــــــــد أكثـــــــــــر مـــن %3 خـــــــــالل عام

والصلـب  للحديـد  الليبيـة  للشـركة  التابـع   ،)2( القضبـان  مصنـع  إدارة  مديـر  أكـد 
بمصراتـة “عمـران بـن عمـران” بـدء الشـركة إنتـاج حديـد التسـليح مقـاس 8 ملـم.

وأوضـح “بـن عمـران” أن البدايـة فـي إنتـاج هـذا المقـاس كانـت منـذ مسـاء األحـد 6 
 ”BS500B“ نوفمبـر 2022، وقـد تـم  إنتـاج )500( طـّن بجـودة مثاليـة و بمواصفة فنية

وذلـك لتلبيـة طلبيـات السـوق المحلـي والخارجـي.

وأعلنـت الشـركة الليبيـة للحديـد و الصلـب مؤخـرا، أن حصيلـة اإلنتـاج الشـهري فـي 
ا مـن حديـد القضبـان للخطيـن األول و الثانـي،  شـهر أكتوبـر قـد بلغـت )37,898( طنًـّ

وهـو اإلنتـاج الشـهري األعلـى للعـام الجـاري 2022.

الحديد والصلب تبدأ إنتاج حديد التســـليح مقاس 8 ملم
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بحـث وزيـر النفـط والغـاز “محمـد عـون” مـع السـفير األلمانـي 
بيـن الجانبيـن  “ِمخائيـل أونماخـت” أوجـه التعـاون  لـدى ليبيـا 
تحقيـق  فـي  األلمانيـة  الشـركات  ومسـاهمة  تعزيزهـا  وسـبل 

والغـاز. النفـط  قطـاع  مسـتهدفات 

جـاء ذلـك خـال اجتمـاع عقـد الثاثـاء 8 نوفمبـر 2022، بديـوان 
النفـط  وزيـر  مستشـار  وبحضـور  طرابلـس،  فـي  النفـط  وزارة 
للشـؤون  العامـة  اإلدارة  عـام  ومديـر  الغابـر”  “أحمـد  الغـاز  و 

فـرج”. “عـادل  بالـوزارة  القانونيـة 

بتطويـر  والغـاز  النفـط  وزارة  رؤيـة  تحقيـق  اللقـاء  تنـاول  كمـا 

العنصـر البشـري وعمليـات اإلنتـاج والتحـول للطاقـة النظيفـة، 

واسـتعرض وزيـر النفـط والغـاز خالـه آليـات التعـاون المشـترك 

بيـن البلديـن فـي إطـار القوانيـن النافـذة بالدولـة الليبيـة، خاصـة 

فـي قطـاع النفـط والغـاز.

عون يبحــث مع السفـــري 
األملاني التعـــاون يف مجال

 النفـــط والغــــاز

أعلنت شـركة الخليج العربي للنفط “أجوكو” انتهائها من تشـغيل البئر بالمحطة الخامسـة بحقل )G318( النافورة النفطي، 
الواقـع بيـن مدينتـي جالـو وأجخـرة بمنطقـة الواحات جنوب شـرق البـاد، ووضعه على اإلنتاج.

وأوضحـت الشـركة فـي بيـان لهـا الخميـس 10 نوفمبـر 2022، أنهـا اسـتكملت كل أعمال الربـط الميكانيكي واألعمال الكهربائية 
علـى البئـر، ُمشـيرة إلـى أنهـا وضعـت أعمـدة و تركيـب العـوازل واألذرع وشـد األسـاك إلـى المرحلـة النهائيـة وتوصيـل المحـول 

.)ESP( الكهربائـي لتغذيـة مضخة

وُتعتبر هذه البئر الثالثة من مجموع ست آبار يجري تنفيذها فيما ال تزال أعمال التنفيذ جارية على بقية اآلبار.

وكانـت “أجوكـو” أعلنـت فـي أكتوبـر 2022، دخـول بئـر جديـدة بحقـل النافـورة النفطـي علـى خـط اإلنتـاج بعـد اتخـاذ تدابيـر 
السـامة الازمـة لتهيئتهـا، وذلـك فـي إطـار مسـاعيها لزيـادة معـدالت اإلنتـاج.

“أجوكو” ُتعلن دخول بئر 
نفطية جديد على خط اإلنتاج
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أصـدر المركـز الوطنـي لمكافحـة األمـراض يـوم الثاثـاء 8 نوفمبـر 2022، تحديثا خاصا 
بالمغادريـن والقادميـن إلـى ليبيـا عبـر جميـع المنافـذ، فيما يتعلـق جائحة “كورونا”.

وأوضـح المركـز أن مـن تلقـوا 3 جرعـات مـن لقاحـات “كورونـا” أو جرعتيـن لـم يمض 
عليهما سـتة أشـهر يعبرون الباد دون إجراء، إال في حال االشـتباه باإلصابة فسـيتم 

إجـراء فحـص “كورونا” للمشـتبه به.

وأضـاف أنـه فـي حـال مضـي أكثـر مـن 6 أشـهر علـى الجرعـة األولـى أو الثانيـة فيجـب 
أن يكـون المسـافر حامـًا لشـهادة سـلبية لفحـص )RT-PCR( وأال تتجـاوز مـدة صـدور 

هـذه الشـهادة 72سـاعة.

واسـتثنى المركـز األطفـال دون سـن 12عاًمـا مـن وجـوب تلقـي اللقاحـات، أو إجـراء 
االختبـارات التـي سـتقتصر علـى مـن ُيشـتبه بإصابتهـم بالفيـروس بيـن األطفـال.

وأكـد مركـز مكافحـة األمـراض وجـوب االلتـزام بالتدابير الوقائيـة، و ارتداء الكمامة في 
المنافـذ الليبيـة، إضافـة إلـى الحفاظ على التباعد الجسـدي.

“مكافحة األمراض” ُيصدر تحديثا خاصا باملسافرين 

المتحـدة  األمـم  منظمـة  أفـادت 
الطفلـة  بـأن  “يونيسـيف”  للطفولـة 
مـن  البالغـة  أحمـد”  “ريفـان  الليبيـة 
العمـر 12 عامـا سـُتمثل المنظمـة فـي 
قمـة المنـاخ )كـوب 27( بمصـر 2022.

علـى  عبـر صفحتهـا  المنظمـة  وقالـت 
متحّمسـة  الطفلـة  إن  “فيسـبوك” 
بشـدة لحماية البيئة، إذ ُتطالب باتخاذ 
لشـّح  المروعـة  اآلثـار  ضـّد  إجـراءات 

المنـاخ. وتغّيـر  الميـاه 

وشـاركت “ريفـان أحمـد” فـي العديـد 
مـن األنشـطة حـول تغيـر المنـاخ منهـا 
أن  وتحلـم  صـوت”،  “بأعلـى  حملـة 
تصبـح رائـدة فضاء في النهاية، حسـب 

“يونيسـيف”.

وبـدأت فعاليـات مؤتمـر األمـم المتحدة 
“مؤتمـر   2022 المناخـي  للتغيـر 
األطـراف 27” فـي مدينـة شـرم الشـيخ 
نوفمبـر   7 االثنيـن  يـوم  المصريـة 
وتسـتمر  197 دولـة،   بحضـور   ،2022
الفعاليـات أسـبوعا تناقـش فيـه قضيـة 
المقترحـة  والحلـول  المنـاخ  تغيـر 

ومعالجتهـا. لمواجهتهـا 

أعلنـت وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي بحكومـة الوحـدة الوطنيـة، إيقـاف 53 
جامعـة وكليـة خاصـة عـن مزاولـة النشـاط، مـن بينهـا 30 جامعـة وكليـة فـي طرابلـس 

وحدهـا.

وشملت القائمة التي نشرتها الوزارة السبت 12 نوفمبر 2022، 14 مدينة ليبية وهي: 
طرابلـس وطبـرق وسـبها وغـات والبيضـاء والمـرج وزليتـن وتاجـوراء والعزيزيـة والماية 

والزاويـة وزوارة وبنغازي وأجدابيا.

وفـي منتصـف شـهر يوليـو 2022، أقفلـت وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي 20 
كليـة وجامعـة خاصـة منتشـرة فـي مناطـق البـاد.

وقالـت الـوزارة فـي بيـان لهـا وقتهـا: “إن اإلقفـال جـاء بنـاًء علـى التقريـر النهائـي للجنـة 
المشـكلة بقـرار وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمـي رقـم )22( لسـنة 2021 بشـأن 
فحص وتقييم الجامعات الخاصة وقراره رقم )63( لسـنة 2021 بتشـكيل لجان فرعية 

لفحـص وتقييـم الجامعـات الخاصـة حسـب المناطـق الجغرافيـة”.

“التعليــم العالــي” ُتوقــف نشــاط 53 جامعــة وكليــة خاصة

ــة  ــة ليبّيـــــــــــــــ طفلـــــ
ُتمثـــــــــل “يونيســيف”

 فــي قمـــــــــة املنــــــــاخ 
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منوعات

حـّذر “إيلـون ماسـك” المالـك الجديـد لشـركة “تويتـر” موظفـي الشـركة 
مـن خطـر اإلفـاس إذا لـم يتمكـن مـن تحقيـق عائدات مالية أكبر للشـركة.

بعـد اسـتحواذه  وقـال “ماسـك” فـي أول خطـاب لـه لموظفـي الشـركة 
عليهـا مقابـل 44 مليـار دوالر “إن اإلفـاس أمـر وارد مالـم تبـدأ الشـركة 

“بلومبيـرغ” األمريكيـة. وفـق صحيفـة  تحقيـق عائـدات ماليـة أكبـر”، 

و يأتي التحذير وسـط بداية مضطربة لماسـك في موقع التواصل، والتي 
أقـال خالهـا نصـف عـدد موظفي الشـركة وسـّرح معظم كبـار الموظفين، 

وأمـر البقيـة بالتوقـف عن العمـل من المنزل.

“إنـه  وأصـدر “ماسـك” تحذيـرات صارمـة فـي خطابـه للموظفيـن قائـاً 
80 سـاعة كل أسـبوعين”. علـى الموظفيـن االسـتعداد لنظـام عمـل 

كمـا ألغـى العديـد مـن االمتيـازات فـي المكاتـب علـى غـرار األكل المجانـي، 
وأنهـى المرونـة المقدمـة للموظفيـن خـال فتـرة “كورونـا” والتي سـمحت 

لهـم بالعمـل مـن المنزل.

ماســـــــــك: ال أستبعــــــــــــد إفالس تويتـــــــــر

مفتـاح  الشـاعر  نقـل  إجـراءات  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  بـدأت 
مـرض  مـن  العـاج  لتلقـي  ألمانيـا؛  إلـى  تركيـا  مـن  العّمـاري 
.2008 ُيعانـي منـه ومـن مضاعفاتـه منـذ سـنة  السـرطان الـذي 

إلـى   ،2022 نوفمبـر   5 بتاريـخ  خطابـا  الـوزراء  رئاسـة  ووجّهـت 
فيـه  منـه  طلبـت  والطـوارئ،  الدعـم  طـب  جهـاز  عـام  مديـر 
إحـدى  إجـراءات عاجـه فـي  وإتمـام  بالشـاعر  “ضـرورة االهتمـام 
المستشـفيات المختصـة فـي ألمانيـا، ونقلـه مـن تركيـا، باإلضافـة 
مـع  بالتنسـيق  األلمانيـة  التأشـيرة  علـى  الحصـول  متابعـة  إلـى 
بالعـاج”. يتعلـق  مـا  وكل  إسـطنبول،  فـي  الليبيـة  القنصليـة 

وجـاءت هـذه الخطـوة مـن الحكومـة تفاعـا مـع عريضـة إلكترونيـة 
ُتطالـب  وخارجهـا،  ليبيـا  مـن  وفنّانـون  ومثقفـون  أدبـاء  وّقعهـا 
بالتكفـل بعـاج الشـاعر مفتـاح العمـاري، مؤكـدة أن “العـاج حّق 

لـه كمواطـن، وحـّد أدنـى مـن الوفـاء لمسـيرته اإلبداعيـة”. 

ويعـّد العمـاري المولـود فـي بنغـازي سـنة 1956 مـن أبـرز شـعراء 
وقـد  النثـر،  لقصيـدة  الُمجّدديـن  رّوادهـا  ومـن  ونقادهـا  ليبيـا 
سـبعينيات  منتصـف  المتنـوع  األدبـي  إنتاجـه  مسـيرة  انطلقـت 

الماضـي. القـرن 

20 مؤلفـا،  مـن  بأكثـر  والعربيـة  الليبيـة  المكتبـة  العّمـاري  وزوّد 
وشـارك فـي عضويـة العديـد مـن لجـان تقييـم مسـابقات الشـعر 
العـرض  جائـزة  أبرزهـا  عـدة  جوائـز  نـال  كمـا  األدبيـة،  والكتابـة 

المتكامـل عـن مسـرحية )بـرج العقـرب( خـال المهرجـان الوطني 
.1999 للمسـرح فـي دورتـه الثامنـة بطرابلـس عـام 

وأُطلِـق اسـم الشـاعر علـى الجائـزة السـنوية لمؤسسـة سـيكلما 
بجامعـة  2017، كمـا منحتـه كليـة اآلداب  والفنـون عـام  للثقافـة 

.2022 طرابلـس شـهادة الدكتـوراة الفخريـة فـي األدب عـام 

وُترجمـت مختـارات مـن قصائـد العّمـاري إلـى اللغـات اإلنجليزيـة 
دواوينـه  بعـض  اختيـرت  كمـا  والعبريـة،  والبلغاريـة  والفرنسـية 

ضمـن مناهـج الدراسـة فـي مرحلتـي الماجسـتير والدكتـوراة.

ومـن أبـرز أعمالـه الشـعرية قيامـة الرمـل ورجـل يمشـي وحيـدا 
وجنـازة باذخـة، وحيـاة الظـل وغيرهـا، كمـا لـه مخطوطـات منهـا 
الكامبـو فـي مجـال الروايـة، وحكايـات تجعلنـا نخجـل فـي مجـال 
الشـعر، وجنـدي المشـاة الخجـول فـي مجـال السـيرة الشـعرية، 

وحيـث خبـأ الطفـل لعبتـه فـي مجـال المسـرح.

الروحـي  بـاألب  واألدبـي  الثقافـي  الوسـط  فـي  الشـاعر  وُيعـرف 
للقصيـدة الليبيـة الحديثـة، وهـو لقـب يقـول كثيـر مـن األدبـاء أنـه 
باإلحسـاس  المملـوءة  مـن خـال دواوينـه  اسـتحقه عـن جـدارة، 

الشـعر. بلغـة  العميـق 

كما ُعرف عن العّماري حرصه على مواصلة إثراء المشـهد األدبي 
الليبـي رغـم معاناتـه الطويلـة مـع المـرض، حتـى أنـه كان ُيشـّذب 

إحـدى رواياتـه مؤخـرا قبـل أن يشـتد عليـه المرض.

تفاعــــــل حكومي مع مطــــــــالب 
بعــــــــــالج الشاعر مفتـــــــاح العّماري
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رياضة

2022 مطـار  10 نوفمبـر  يـوم الخميـس  الوطنـي للجـودو  غـادر منتخبنـا 
معيتيقـة الدولـي بطرابلـس، مّتجهـا إلـى الكاميرون والسـنغال؛ اسـتعدادا 
للمشـاركة فـي بطولـة أفريقيـا المفتوحـة للعبـة التـي تسـتضيفها المغرب 

فـي سـبتمبر 2023.

وتضـم بعثـة المنتخـب كا مـن الاعـب “مصطفـى بـن عيسـي” وزن 60 
 66 وزن  و”طـارق أبوشـاقور”  60 كجـم،  وزن  و”ميلـود الـروداح”  كجـم، 
كجـم، و “أحمـد شـنيب” وزن 73 كجـم، و “أحمـد العجمـى” وزن 73 كجـم 
، و “أحمـد سـليمان” وزن 81 كجـم، و “محمـد الافـى” وزن 90 كجـم، 
باإلضافـة إلـى المديـر الفنـي “عـادل قيـراط” والحكمـان “أحمـد مشـعال” 

و “عبدالسـام شـفلو”.

وسـيصل منتخبنا إلى السـنغال أوال للمشـاركة في البطولة الودية األولى 
إلـى الكاميـرون للمشـاركة فـي  12 و13 نوفمبـر، ليتحـّول بعدهـا  يومـي 

البطولـة الثانيـة أيـام 18 و19و20 مـن الشـهر نفسـه.

منتخـــــــــب الجـــــــــــودو يشـــــــــّد الرحــــال
إلــــــــى الكــامــــــــــــريون والســـــــــــنغـــــــال

نجـح فريـق األخضـر لكرة القـدم في العبور 
الكونفدراليـة  مـن  المجموعـات  دور  إلـى 
“باتـو  نظيـره  علـى  بفـوزه  األفريقيـة 
يـوم  نظيفـة  بثاثيـة  النيجيـري  يونايتـد” 
2022، ليكـون الممثـل  9 نوفمبـر  األربعـاء 
بعـد  البطولـة  فـي  ليبيـا  ألنديـة  الوحيـد 

والنصـر. طرابلـس  األهلـي  خـروج 

وكان العنيـد البيضـاوي قـد ُمنـيَ بهزيمـة 
بأربعـة أهـداف لهـدف فـي مبـاراة الذهـاب 
بنيجيريـا، إال أنـه اسـتطاع أن ُيحقـق النصـر 
بنينـا  ملعـب  فـي  تاريخيـة  بريمونتـادا 
الورفلـي”  “أنـس  سـجّل  حيـث  ببنغـازي، 
الهـدف األول لألخضـر فـي الدقيقـة الــ 57 
“محمـد  البديـل  وأضـاف  المبـاراة،  مـن 

الدقيقـة  فـي  الثانـي  الهـدف  الكيسـتا” 
حمـزة”  “مصطفـى  اسـتطاع  فيمـا   ،85
تسـجيل هـدف الفـوز فـي الدقيقـة الــ 92؛ 
ليكتـب تاريخـا جديـدا لألخضـر في البطولة 

األفريقيـة.

فرصـة  طرابلـس  األهلـي  فريـق  وفـّوت 
الكونفدراليـة،  مـن  القـادم  للـدور  التأهـل 
“مارومـو  مضيفـه  يـد  علـى  بهزيمتـه 
بثاثيـة  أفريقـي  الجنـوب  غاالنتـس” 
نظيفـة، بينمـا كان يكفيه التعادل السـلبي 
للعبـور، حيـث فـاز األهلـي فـي ملعـب بنينا 
بهـدف مقابـل ال شـيء فـي مبـاراة الذهـاب 
فـي  بذلـك  ليفشـل  بنينـا،  ملعـب  علـى 
2021، عندمـا  إنجـاز العـام الماضـي  تكـرار 
إلـى نصـف النهائـي فـي المسـابقة  وصـل 

. نفسـها

ودخل فريق النصر مباراة اإلياب في أرضه 
يونايتـد”  “ريفـرز  أمـام  جماهيـره  وبيـن 
تلقاهـا ذهابـا  بخماسـية  مثقـا  النيجيـري 
فـي نيجيريـا، ونجـح الفحامـة فـي تسـجيل 
محاولـة  فـي  األول  الشـوط  فـي  هـدف 
تـدارك  الضيـف  لكـن  معجـزة،  لتحقيـق 
النتيجـة سـريعا فـي الشـوط الثانـي لتنتهي 
المبـاراة بالتعـادل اإليجابـي، ويـوّدع النصـر 
البطولـة بالهزيمـة بسداسـية مـن مجمـوع 

اللقاءيـن.

وفـي سـبتمبر 2022، خّيـب فريـق االتحـاد 
أبطـال  دوري  وّدع  حيـن  جماهيـره  آمـال 

رغـم  األول  التمهيـدي  الـدور  مـن  أفريقيـا 
تفوقـه علـى نظيـره “فامبـو” البورونـدي 
علـى  اإليـاب  مبـاراة  فـي  لهـدف  بهدفيـن 
ملعب بنينا، وذلك بسـبب خسـارته مباراة 

نظيـف. بهـدف  الذهـاب 

دور  إلـى  المتأهليـن  عقـد  واكتمـل 
فـي  األفريقيـة  البطولـة  مـن  المجموعـات 
حيـث  القرعـة،  عنـه  ستسـفر  مـا  انتظـار 
البطولـة  فـي  العربيـة  األنديـة  سـيمثل 
فريـق األخضـر الليبـي، وفريقـا “بيراميـدز” 
واالتحـاد  مصـر،  مـن  “فيوتشـر”  و 
المنسـتيري مـن تونـس، والجيـش الملكـي 
من المغرب، واتحاد العاصمة من الجزائر.

وتأهلـت إلـى الـدور نفسـه ثاثـة أنديـة مـن 
الكونغـو، علـى رأسـها “مازيمبـي” بجانـب 
بيمبـي”،  “موتيمـا  و  ليبوبـو”  “سـانت 
باإلضافـة إلـى “مارمـو غاالنتـس” الجنـوب 
أفريقـي و “ريـال باماكـو” المالـي و “يانـز 
أفريكانـز” التنزانـي و “أسـيك ميمـوزا” من 
ساحل العاج و “ريفرز يونايتد” النيجيري 

و “أسـكوكارا” التوغولـي.

قـد  القـدم  لكـرة  األفريقـي  االتحـاد  وكان 
شـهر  مـن  عشـر  السـادس  يـوم  حـّدد 
الخاصـة  القرعـة  إلجـراء  موعـدا  نوفمبـر، 
بـدور المجموعـات من بطولة الكونفدرالية 
“الـكاف”  بمقـر  والتـي سـتقام  األفريقيـة، 

القاهـرة. فـي 

بريمونتــادا تاريخيـــــــة..
ــر  ــر يعـــــــــــ األخضـــــ
ــة ــات الكونفدرالي ملجموع
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دين وفتاوى

فتاوي

الحمد لله، والصاة والسـام على رسـول هللا، وعلى آله وصحبه 
ومن وااله.

أما بعد:

فـإّن حجـز المصلـي لألماكـن بهـذه الطريقة، يعّد من التحجير في 
المبـاح؛ ألن الجلـوس فـي المسـجد مبـاح لـكل أحـد ال يحـق ألحـد 
منـع اآلخريـن منـه، بصـورة مـن الصـور، وهـو فـي المسـجد يـوم 
الجمعـة ممـا يـؤدي إلـى محظـورات منهـا: تخطـي رقـاب النـاس 
المنهـي عنـه، وذلـك بعـد عودتـه المتأخـرة مـن بيتـه أو مـن شـغله 
وحاجتـه الطويلـة، ومنهـا أن فيـه اغتصابـا لَمـكاٍن َمـن َسـبََق إليـه 
فهـو أولـى بـه، ومخالفـًة لمـا كان عليـه السـلف الصالـح رضـي هللا 
عنهـم، فـي هـذا الشـأن فإنـه لـم يؤثـر عنهـم فعل ذلـك، ومنها منع 
السـابقين إلى المسـجد من أن يصلوا في المكان المحجوز وهو 
َ اَل ُيِحـبُّ اْلُمْعتَِديـَن﴾  تعـّد، قـال هللا تعالـى: ﴿واََل تَْعتَـُدواْ إِنَّ هللاَّ
ـوَن  ]المائـدة: 87[، والمطلـوب شـرعا فـي المسـجد أّن النـاس ُيتِمُّ
وَن  الصـف األول، كمـا قـال النبـي صلـى هللا عليه وسـلم: )أاَلَ تَُصفُّ
وَكَْيـَف تَُصـفُّ اْلَمَائِكَـُة  َربَِّهـا؟ َقالُـوا:  كََمـا َتُصـفُّ اْلَمَائِكَـُة ِعنـَد 
ـوَن ِفـي  َويَتَرَاصُّ ـفَّ اأْلَوََّل َفـاأْلَوََّل،  ـوَن الصَّ ُيتِمُّ َربَِّهـا؟ َقـاَل:  ِعنـَد 
يسـتحّق الصـاة فـي ذلـك  430[، فالسـابق  ]مسـلم:  ُفـوِف(  الصُّ
الصـف المقـدم، وهـو مأمـورٌ بذلـك أيًضـا، وال يتمكـن مـن فعـل 
هـذا المأمـور واسـتيفاء هـذا الحـق إال برفـِع ذلـك المفـروش، فـإذا 
َوضع من هذا حاله كرسـيا أو سـجادًة، فلَمن سـبقه إلى المسـجد 
أن يرفـَع ذلـك ويصلّـي موضعـه، مـا لـم تـؤدِّ اإلزالـة لمنكـر أعظـم؛ 
إذا أزيلـت سـجادته؛  يـزداد عدوانـه  يكـون صاحـب السـجادة  بـأن 

فإنـه ُيتقـى شـره ويتـرك ويبـوء بإثـم تعّديـه.

لحاجـة  وخـرج  األول  الصـف  فـي  جالسـا  المصلـي  كان  إذا  أمـا 
الـذي كان قـد  رجـع لمكانـه  ونحـوه، ثـم  يسـيرة كإعـادة الوضـوء 
حجـزه بسـجادة ونحوهـا فـإن يكـون أحـق بـه، وقـد ثبـت عـن النبـي 
صلـى هللا عليـه وسـلم أنـه قـال: )الرَّجُـُل أَحَـقُّ بَِمْجلِِسـِه َوإِْن خَـَرَج 

لِحَاجَتِـِه ُثـمَّ َعـاَد َفْهـَو أَحَـقُّ بَِمْجلِِسـِه( ]الترمـذي: 2751[.

وال ينبغـي رفـُع الصـوِت بالقـرآن فـي المسـجد؛ ألنـه يشـوش علـى 
المصليـن والتاليـن، قـال النبـي صلـى هللا عليه وسـلم: )َفـَا يَْجَهْر 
بَْعُضكُـْم َعلَـى بَْعـٍض بِاْلُقـْرآِن( ]السـنن الكبـرى: 3346[، وقـد كـره 
اإلمـام مالـك رفـع الصـوت بالعلـم وبغيـره فـي المسـجد، قـال ابـن 
ـْوُت ِفـي  ُه الَ ُيْرَفـُع الصَّ بطـال رحمـه هللا: “َذَهـَب َمالِـٌك َوَطائَِفـةٌ أَنّـَ
اَس  َولََقـْد أَْدرَْكـُت النّـَ اْلَمْسـِجِد ِفـي اْلِعْلـِم واَلَ َغْيـرِهِ، َقـاَل َمالِـٌك: 
َوَمـا  ُه،  َمحَلُـّ يَكُـوُن َذلِـَك  َمـْن  بَْعـِض  يَِعيبُـوَن َذلِـَك َعلَـى  َقِديمـاً 
ي أَلَْكـرَُه َذلِـَك، واَلَ أََرى ِفيـِه خَْيـراً َرَواُه  لِْلِعْلـِم ُتْرَفـُع ِفيـِه اأْلَْصـَواُت، إِنِـّ
اْبـُن َعْبـِد اْلحَكَـِم َعْنـُه” ]شـرح البخـاري البـن بطـال: 2/119[، وهللا 

أعلم.

مـا حكـم حجـز المصلـي مكانـا لـه فـي المسـجد يـوم الجمعـة؟

عشـية  طرابلـس  العاصمـة  وسـط  الشـهداء  ميـدان  شـهد 
الجمعـة 11 نوفمبـر 2022، خـروج عـدد مـن المواطنيـن نُصـرة 
“عبدالفتـاح  الرئيـس  نظـام  ضـّد  حراكهـم  فـي  للمصرييـن 
السيسـي”، فيمـا ُعـرِف بــ )جمعـة التضامـن مـع أحـرار األمـة(.
وحملـت المظاهـرة شـعار )ُتسـترّد حقـوق الشـعوب بإسـقاط 
أنظمـة القمـع واالسـتبداد( حيـث هتف المتظاهرون بإسـقاط 
نظـام السيسـي فـي مصـر، وكذلـك مجلـس النـواب واألعلـى 

للدولـة فـي ليبيا.
وفـي وقـت سـابق دعـا ناشـطون مصريـون إلـى التظاهـر ضـّد 
نظـام السيسـي، غيـر أن هـذه الدعـوات لـم تكتمـل بسـبب 
االنتشـار الكثيـف لألمـن المصـري وتعمـّد أفـراده إطـاق النـار 

بكثافـة إرهابـا لمـن سـيخرج مـن المتظاهريـن.
كمـا وثقـت وسـائل إعـام، رجـاال بلبـاس مدنـي فـي ميـدان 
التحريـر وسـط القاهـرة وهـم يدققـون فـي محتـوى الهواتـف 
النقالة للشـباب العابرين على دراجات نارية أو لمارة آخرين، 
فيما قام آخرون بزيهم العسـكري بإغاق عدد من الشـوارع.
قـد  الغريانـي”  “الصـادق  الشـيخ  ليبيـا  عـام  مفتـي  وكان 
إلـى الخـروج فـي مظاهـرات؛ نصـرة إلخوانهـم  دعـا الليبييـن 
أمـة  “إن مصـر  ُيعانونـه مـن ظلـم، قائـا:  المصرييـن فيمـا 
عظيمـة وشـعبا كبيـرا، إن تحـّررت تحـّرر المسـلمون والعـرب 
جميعـا” مبّينـا أن المصرييـن تولّـى عليهـم نظام منقلب على 

اليهـود. وصنيعـة  الشـرعية 
قنـاة  علـى  والحيـاة  اإلسـام  برنامـج  فـي  المفتـي  وأضـاف 
يجـب علـى المصرييـن جميعـا، أن  أنـه  التناصـح الفضائيـة، 
يقفـوا فـي وجـه هـذا النظـام، وأال يسـمحوا لـه باالسـتمرار فـي 

الحكـم.
يحكـم  جـور،  قضـاة  نّصـب  السيسـي  أن  فضيلتـه  وأوضـح 
القاضـي الواحـد منهـم فـي جلسـة واحـد باإلعـدام علـى أكثـر 
مـن 500 رجـل، وأفقـر المصرييـن؛ إذ ال يسـتطيع كثيـر منهـم 
الحصـول حتـى علـى قوتـه اليومـي، كمـا أغرق مصر في ديون 

لهـا أول وليـس لهـا آخـر.
وحّذر الشـيخ الغرياني، المسـلمين من االسـتماع إلى فتاوى 
من وصفهم بشـيوخ صنيعة االسـتخبارات األجنبية، الفتا إلى 
أّن أمثـال هـؤالء ظلمـة ال يعيشـون إال تحـت حكـم الظلمة، وال 
يسـتطيعون أن يعيشـوا في باد حرة يملكون فيها أمرهم.

ُيشـار إلـى أن “عبدالفتـاح السيسـي” وصـل إلـى رئاسـة مصر 
فـي يونيـو 2013؛ إثـر انقـاب علـى الرئيـس المنتخـب “محمد 
مرسـي”، وشـهد عصره إعدام أكثر من 100 شـخص بالفعل 
مـن المعارضيـن النقابـه، مـع صـدور أحـكام باإلعـدام بحـق 3 

آالف آخريـن، فضـا عـن سـجن اآلالف.

استجابة لدعوة املفتي.. ليبّيون 
ُيشـــاركون يف جمعـــة التضـــامن 

دار االفتاء الليبية
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مقال

حذاء 
شرودنجر
مقال للكاتب الصحفي | أسامة الرياني

كنـت فـي اإلعداديـة حيـن سـمعت للمـرة األولـى تعبيـر )الكيـل بمكياليـن( إذ 
كنـا نتابـع مباريـات كأس العالـم 1990، وكانـت مبـاراة حاسـمة بين األرجنتين 

والبرازيـل، وقـد فـازت فيهـا األرجنتيـن طبعـا! لكـن ليـس هـذا المهم. 
القصـة بـدأت فـي منتصـف الشـوط األول حيـن غّيـر العـب األرجنتيـن الشـهير 
راح  المبـاراة  معلـق  لكـن  مهـم،  غيـر  عابـر  وهـذا حـدث  )مارادونـا( حـذاءه، 
يؤكـد فـي حمـاس أن الاعـب يتحجـج بالحـذاء ألنـه لـم يلعـب بشـكل جيـد 
فـي المبـاراة، وأن حركـة تغييـر الحـذاء لـن تنطلـي علـى معلـق خبيـر مثلـه، 
حتـى هـذه اللحظـة ال شـيء غريـب باسـتثناء حماسـة المعلـق الزائـدة التهـام 

الاعـب.
فـي الشـوط الثانـي يقـع نفـس الحـدث مـن العـب البرازيـل )إليمـاو( فيغيـر 
احتجـاج  عـن  المعلـق  مـن  ثانيـة  لمحاضـرة  مسـتعدا  كنـُت  أيضـا،  حـذاءه 
الاعبيـن بأحذيتهـم حيـن تخونهـم مهاراتهـم، لكـنـ  ويا للعجبـ   كاد المعلق 
يبكـي تعاطفـا مـع الاعـب الـذي لـم يسـتطع تقديـم أفضـل مـا لديـه بسـبب 
لـم أفهـم تفاعـل المعلـق المتناقـض مـع حدثيـن متماثليـن،  حـذاء لعيـن. 
وقـال أخـي األكبـر: إن المعلـق يكيـل بمكياليـن. لـم أفهـم هـذا التعبيـر حينهـا، 
لكـن الحادثـة ظلـت فـي ذهنـي كلمـا مـررت بموقـف ُيـكال فيـه بمكياليـن.
حسنا! هذا حذاء )مارادونا( و)إليماو( فما عاقة )شرودنجر( بالموضوع؟ 

إرفيـن شـرودنجر الفيزيائـي النمسـاوي الشـهير، الحائـز علـى جائـزة نوبـل 
فـي الفيزيـاء، لـه نظريـة شـهيرة حـول القطـة المحبوسـة فـي صنـدوق مـع 
عـداد غايغـر، ومـادة مشـعة، ومـادة سـامة لـم اسـتطع حفـظ اسـمها الاتينـي 
الطويـل، ومـن نافلـة القـول أن أخبـرك أننـي ال أعـرف ما هو عداد غايغر، لكن 

شـرودنجر يعـرف مـا يفعـل حتمـا. 
 تَخَّيَل شـرودنجر هذه المسـألة برمتها ليشـرح مسـألة معقدة في ميكانيكا 
القطـة  أن  مفادهـا  عجيبـة  نتيجـة  إلـى  التجربـة  ختـام  فـي  ويصـل  الكـم، 

المسـكينة، توجـد فـي حالـة مركبـة مـن الحيـاة والمـوت معـا. 
وحـذاء الاعـب سـيء  الوقـت،  وميتـة فـي نفـس  إذا قطـة شـرودنجر حيـة 
وجيـد فـي الوقـت ذاتـه، ومـن ُهنـا أجدنـي أُأَسـس لنظريـة عبقريـة تربـط بيـن 
لهـذه  بـراءة اختـراع  بمنحـي  وأطالـب  )حـذاء شـرودنجر(  الفكرتيـن، نظريـة 

بـراءات اختـراع. النظريـة، هـذا إن كانـوا يمنحـون النظريـات العبقريـة 
دع عنـك اآلن مارادونـا وشـرودنجر ونظرياتـي اللوذعيـة وتأمـل فـي واقعنـا 
واقعنـا  مـن  شـتى  أماكـن  فـي  محشـورا  شـرودنجر  حـذاء  سـترى  الليبـي، 

لألسـف.
تغلـق مليشـيات حفتـر تصديـر النفـط علـى المواطـن المسـكين، فينبـري 
سياسـيون، ومدونـون، وقـادة رأي، ورؤسـاء أحـزاب للتنديـد بمـا يحصـل. ثـم 
يتكـرر الفعـل بعـد بضـع سـنوات، فُيدافـع نفـس السياسـيين، والمدونيـن، 
وقـادة الـرأي ورؤسـاء األحـزاب عـن المجرميـن. يدافعـون عـن الفعـل الـذي 
كانوا ينتقدونه ويشـجبونه، فما الذي تغير؟ معايير الخير والشـر، والصواب 
والخطـأ ثابتـة، لكـن الموازيـن السياسـية متغيـرة، وتتغيـر معها أهـواء القوم، 

وتقييمهـم لألمـور.
السـيد )فتحـي باشـاغا( الـذي طالمـا نـدد بإغـاق النفـط، ألنـه عبـث بقـوت 
الذيـن  المجرميـن  مـع  تحالـف  ألنـه  األفعـال  هـذه  بعدهـا  سـاند  الليبييـن، 
يفعلـون ذلـك. قـد يصعـب عليـك فهـم هـذا التناقض العجيـب، لكنها نظرية 

)حـذاء شـرودنجر( التـي سـتوضح لـك كل غمـوض فـي األمـر.

أتذكـر أن مذيعـا سـأل النائـب )علـي التكبالـي( عن رأيه في المقابر الجماعية 
فـي ترهونـة التـي اقترفتهـا مليشـيات )الكانـي(، وكان رد )التكبالـي( صادمـا، 
فعلهـا  هـل  أعـرف  حتـى  الجرائـم  هـذه  علـى  الحكـم  أسـتطيع  ال  قـال:  إذ 
“الكانيـات” حيـن كانـوا ضدنـا فـي 2018 أم حيـن كانـوا فـي صفنـا فـي 2019. 
وهـذا جـواب يلبـس حـذاء شـرودنجر بـكل وضـوح، ال تحتـاج ذكاًء لتسـتنكر 
قتـل األبريـاء، ودفـن النـاس أحيـاء فـي مقابـر جماعيـة. لكنـه حـذا شـرودنجر 

اللعيـن.
ليـس األمـر حكـرا علـى مجتمعنـا وبادنـا، فحـذاء شـرودنجر يجـد رواجـا كبيـرا 

فـي العالـم أجمع.
رأيتـم جميعـا ردود الفعـل العالميـة علـى الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، وحجـم 
فـي  رأينـاه  مـا  التعاطـف  مظاهـر هـذا  أبـرز  مـن  ولعـل  الكبيـر،  التعاطـف 
الماعـب الرياضيـة، ال سـيما الـدوري اإلنجليـزي، ولـن أحكـي عـن اسـتبعاد 
الفيفـا للمنتخـب الروسـي مـن كأس العالـم، واسـتبعاد األنديـة الروسـية مـن 
البطـوالت األوروبيـة. وأنـت تـرى بوضـوح أن الفيفـا تلبـس حـذاء شـرودنجر 
محمـد  المصـري  لـه  تعـرض  مـا  يتذكـر  الرياضـي  فالجمهـور  العجيـب، 
أبوتريكـة لمناصرتـه القضيـة الفلسـطينية، ومـا تعـرض لـه األلمانـي مسـعود 
أوزيـل لمناصرتـه لقضيـة اإليغـور، والضجـة العالميـة التـي رافقـت كل هـذه 
األحـداث. قـرأت عشـرات التدوينـات والمقـاالت التـي تلـوم الفيفـا والمجتمـع 
الغربـي علـى ازدواجيـة معاييرهـم، ينظر الناس باسـتغراب لهـذه االزدواجية، 
لكننـي الوحيـد الـذي أفهـم القضيـة، ألننـي صاحـب نظريـة حـذاء شـرودنجر.
أينمـا التفتـت رأيـت أثـرا لحـذاء شـرودنجر. هـل تتذكـرون كيـف كان البيـت 
ويسـميهم  الروسـي،  الغـزو  ضـد  الجهـاد  أيـام  طالبـان  يسـتقبل  األبيـض 
المقاتليـن مـن أجـل الحريـة، ثـم كيـف تغيـرت هذه النظرة بعـد ذلك وصارت 
األمريكيـة  اإلدارة  لتعـود  البشـرية،  علـى  وخطـرا  مريـدا،  شـيطانا  طالبـان 
بعـد سلسـلة مباحثـات، صـارت  وتسـلم أفغانسـتان لطالبـان  بعـد سـنين 
فيهـا طالبـان جسـما معترفـا بـه، ونـدا سياسـيا، وتنظيمـا )كيـوت( فـي نظـر 

األمريكييـن، إن البيـت األبيـض يلبـس حـذاء شـرودنجر أيهـا السـادة.
أيها القارئ الحبيب امعن النظر حولك، وتفقد مواقف أصحابك ومعارفك 
وصدقنـي  جيـدا  تأمـل  اسـتثناًء،  لسـت  فأنـت  أيضـا  الشـخصية  ومواقفـك 

سـترى أثـر حـذاء شـرودنجر فـي كل مـا يحيـط بـك.
ولعـل أول مـن انتعـل حـذاء شـرودنجر فـي التاريـخ هـو الشـاعر العباسـي 

إذ يقـول: بكـر الشـبلي  المتصـوف أبـو 
ويقبُح من سواك الفعُل عندي  فتفعله فيحُسُن منك ذاك

لكننـي _ أيهـا القـارئ الحبيـب _ لـن أدخـل فـي جـدل تاريخي للبحث عن أول 
حذاء شـرودنجر، وسـأترك ذلك لعلماء األركيولوجيا.

ختامـا .. ودفعـا ألي شـبهة أو اتهـام مـن القـارئ العزيـز، أحـب أن أؤكـد علـى 
)علـي التكبالـي(،  إغـاق النفـط، وضـد منتخـب البرازيـل، وضـد  أننـي ضـد 
وضـد تعذيـب القطـط وقتلهـا حتـى فـي التجـارب الفيزيائيـة، وربمـا أكـون 
أعـرف كنههـا تحديـدا، فـا أسـتطيع  الكـم، لكننـي لألسـف ال  ضـد فيزيـاء 

تكويـن موقـف ُتجاههـا.

)المقاالت المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة بل عن رأي كاتبها(
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