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قــال الممثــل الســامي للشــؤون الخارجيــة باالتحــاد األوروبــي 
الســبيل  أن  علــى  كبيــر  إجمــاع  هنــاك  إن  بوريــل  جوزيــب 
حــل  تشــجيع  هــو  الليبيــة،  األزمــة  لحــّل  الوحيــد  المســتدام 
هــذا  أن  مضيفــا  ليبيــة،  وملكيــة  بقيــادة  وشــامل  توافقــي 
فــي مصلحــة الشــعب الليبــي الــذي يســتحق دولــة مســتقرة 

مزدهــرة.  ومســالمة 

وشــّدد بوريــل فــي خطــاب قــرأه فــي جلســة البرلمــان األوروبــي 
الخميــس 24 نوفمبــر 2022، علــى أهميــة دعــم عمــل مبعــوث 
األمــم المتحــدة إلــى ليبيــا عبــد هللا باتيلــي وأصحــاب المصلحــة 
نحــو  ومشــتركة  جديــدة  طريــق  خارطــة  لبنــاء  الليبييــن، 
االنتخابــات، وأن يتحكــم الليبيــون فــي عمليــة التوصــل إلــى حــل 

سياســي دائــم.

وضــع  علــى  التركيــز  األممــي  للمبعــوث  يمكــن  أنــه  وتابــع 

والــذي  للمفاوضــات  إطــار سياســي  اســتراتيجية الســتئناف 
ظــل مفقــودا لفتــرة طويلــة جــدا، معربـًـا عــن أملــه فــي أن يخلــق 
ــار باتيلــي لقيــادة البعثــة ديناميكيــة إيجابيــة جديــدة لــكل  اختي

الجهــات الفاعلــة الليبيــة للعمــل معــا.

وأشــار إلــى “ضــرورة تشــجيع جميــع األطــراف الجهــات الليبيــة 
المختلفــة علــى تعزيــز الحــوار والتوصــل إلــى توافــق كمــا يجــب 
ترجمــة دعــوة القــوات األجنبيــة إلــى االنســحاب مــن ليبيــا إلــى 

واقــع عملــي”.

كما أبدى الدبلوماســي األوروبي اســتيائه لعدم وجود خطوات 
فعليــة إلجــراء االنتخابــات الليبيــة، قائــا: “ال نشــعر بالتشــجيع 
فــي ظــل غيــاب اتفــاق محتمــل بشــأن إجــراء االنتخابــات فــي 

أي وقــت قريــب”.

بـــــــــوريل: 
الليبّيــــــــون يستحقـــــــون 
دولـــــــــــــة مزدهـــــــــــرة

اعتــذر عضــو المجلــس الرئاســي موســى 
الكونــي باســم الدولــة الليبيــة لــكل الــدول 
التــي تضــررت بعــد عــام ثــورة فبرايــر 2011؛ 
لألســلحة  المحــدود  غيــر  للتدفــق  نتيجــة 
والدعــم الــذي ُيقــدم للمجموعــات اإلرهابية 

مــن ليبيــا، حســب وصفــه.

المؤتمــر  فــي  كلمتــه  خــال  ذلــك  جــاء 
اإلقليمــي حــول العمليــات العابــرة للحــدود 

تنظمــه  والــذي  والســاحل،  ليبيــا  بيــن 
الخاصــة  الممثلــة  ري”،  ديــل  “إيمانويــا 
الســاحل،  لمنطقــة  األوروبــي  لاتحــاد 
األوروبــي  االتحــاد  بعثــة  مــع  بالتعــاون 
)يوبــام(  للمســاعدة الحدوديــة فــي ليبيــا 
ووحــدة االستشــارات والتنســيق اإلقليميــة 
لمنطقــة  األوروبــي  لاتحــاد  التابعــة 
ــر  الســاحل، وبرنامــج مكافحــة اإلرهــاب عب

جســت”. تــي  “ســي  اإلقليمــي 

للشــعب  اعتــذاره  الكونــي  قــّدم  كمــا 
التشــادي علــى مــا حصــل “خاصــة مقتــل 
بفعــل  دبــي  إدريــس  الســابق  الرئيــس 
هــذه األســلحة التــي امتلكتهــا المعارضــة 
التشــادية فــي ليبيــا” مؤكــداً أنــه يجــب أن 
يتحمل الجميع مســؤولياتهم وأال يســمحوا 
لمجموعــة قليلــة مــن اإلرهابييــن ومهربــي 
يزرعــوا عــدم االســتقرار فــي  بــأن  البشــر 

هــذه الــدول.

أو  الــدول  “اإلرهــاب ال تعنيــه  أّن  وتابــع   
الديانــات، بــل يســعى إلــى قتل وتدمير كل 
شــيء، وهــو مــا يحتــاج إلــى تشــكيل غــرف 

عمليــات مشــتركة لمتابعــة أي تحــركات، 
مــع  دائــم  وتواصــل  اســتراتيجية  ووضــع 

المعنيــة”. والــدول  األوروبــي  االتحــاد 

الليبــي  الرئاســي  المجلــس  وأشــار عضــو 
إلــى أن الحــدود الجنوبيــة لليبيــا مســاحتها 
شاســعة ومــن الصعــب الســيطرة عليهــا، 
ولكــن “التكنولوجيــا الحديثــة قــد تســاعد 
إلــى حــد كبيــر للحــّد مــن  فــي الســيطرة 
الســاحل  “دول  أن  إلــى  الفتــا  الهجــرة”، 
بحاجــة إلــى أن يســاعدها االتحــاد األوروبــي 
يمدهــا  وأن  األمــوال،  مــن  بالقليــل 

الحــدود”. لمراقبــة  بالتكنولوجيــا 

إلــى  زيــارات  أجــرى  أنــه  الكونــي  وأوضــح 
واالتحــاد  والنيجــر  وتشــاد  الســودان 
للحديــث  األوروبــي  واالتحــاد  األفريقــي 
والهجــرة  الحــدود  أمــن  مواضيــع  حــول 
الــذي  الوقــت  فــي  اإلرهــاب،  ومكافحــة 
ــه إن “عمــل تجمــع دول الســاحل  قــال في
يندثــر، فيمــا ُتحــاول  يــكاد أن  والصحــراء 
ليبيــا عقــد قمــة لــدول الســاحل والصحــراء؛ 

الجســم”. هــذا  إلــى  الــروح  إلعــادة 

للــدول يعتــذر  الكونــي 
التــي تضــّررت بعد الثورة
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نظيرهــا  مــع  البوســيفي  حليمــة  العــدل  وزيــرة  ناقشــت 
الجزائــري عبــد الرشــيد طبــي عــددا مــن الملفــات الثنائيــة بين 
البلديــن، وأوجــه العاقــات والتعــاون فــي المجــال العدلــي 

والقانونــي. والقضائــي 

واســتعرض الجانبــان خــال لقائهمــا فــي الجزائــر الثاثــاء 22 
نوفمبــر 2022، االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم الموقعــة بيــن 
ليبيــا والجزائــر، وســبل تعزيزهــا بمــا فيهــا تبــادل المحكومين 

فــي القضايــا الجنائيــة المشــتركة.

والتدريــب  والخبــرات  التجــارب  تبــادل  اللقــاء  تنــاول  كمــا 
أعضــاء  وقــدرات  كفــاءة  مــن  للرفــع  العليــا؛  والدراســات 
وإدارة  والتأهيــل  الهيئــات القضائيــة ومؤسســات اإلصــاح 

الســجون.

البوسيـــــــفي تناقـــــــش مع نظيـــــرها 
الجزائـــري أوجه التعــاون بــني الجـــانبني

اتفـــق الممثـــل الخـــاص لألميـــن العـــام فـــي ليبيـــا عبـــد هللا باتيلـــي 
مـــع نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة القطـــري محمـــد بـــن 
عبـــد الرحمـــن آل ثانـــي علـــى ضـــرورة اتخـــاذ األطـــراف الليبيـــة 
إجـــراءات عاجلـــة لوضـــع اللمســـات األخيـــرة إلطـــار دســـتوري 

يمهـــد لانتخابـــات فـــي البـــاد.

وأضـــاف باتيلـــي فـــي تغريـــدة لـــه علـــى تويتـــر، الخميـــس 24 
2022، أن هـــذه الخطـــوات يجـــب أن تجـــري بدعـــم  نوفمبـــر 
متناســـق مـــن المجتمـــع الدولـــي، وفـــق قولـــه. وفـــي ســـياق 
متصـــل، اســـتقبل رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالـــح فـــي 

ـــا  ـــدى ليبي ـــة قطـــر ل ـــة ســـفير دول ـــه فـــي القب ـــه بمقـــر إقامت مكتب
خالـــد الدوســـري، وبحـــث معـــه مســـتجدات األوضـــاع فـــي ليبيـــا 
إجـــراء االنتخابـــات،  إنهـــاء األزمـــة الليبيـــة مـــن خـــال  وســـبل 

باإلضافـــة إلـــى العاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلديـــن.

بـــاده لليبيـــا لتجـــاوز األزمـــة الراهنـــة  وأكـــد الدوســـري دعـــم 
والمحافظـــة علـــى وحـــدة التـــراب الليبـــي، وللمســـار السياســـي 
وقـــرارات مجلـــس األمـــن ذات الصلـــة، وإجـــراء انتخابـــات حـــرة 
ونزيهـــة بنـــاء علـــى قاعـــدة دســـتورية توافقيـــة بيـــن الليبييـــن.

بحثت وزيرة الخارجية نجاء المنقوش مع نظيرها التركي 
مولود تشاووش أوغلو العاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك على هامش المنتدى العالمي التاسع لمنظمة 
األمم المتحدة لتحالف الحضارات، المقام في مدينة فاس 

المغربية. 

االستقرار  تعزيز  لجهود  تركيا  دعم  الوزيران  وناقش 
قانونية سليمة،  قواعد  وفق  االنتخابات  وإجراء  ليبيا  في 
فيما أكد أوغلو مواصلة عمل باده مع الحكومة لضمان 

االستقرار في ليبيا.

الذي  المغرب  في  الحضارات  تحالف  منتدى  أن  ُيذكر 
شاركت فيه عّدة دول من بينها ليبيا، اختتم أعماله يوم 

األربعاء 23 نوفمبر 2022.

أوغلــــو يؤكد مواصلــة بــــالده 
العمـــــل لضمـــان استقـــرار ليبيا

توافــق قطــــري أممي على 
اتخاذ إجراءات عاجـــلة لعقد 
االنتخابــــــــات فـــــي ليبيا
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الداخليــة  وزيــر  مــع  الدبيبــة  الوطنيــة عبدالحميــد  الوحــدة  رئيــس حكومــة  بحــث 
المكلــف عمــاد الطرابلســي، تفاصيــل المرحلــة األولــى مــن خطــة الــوزارة للمجاهــرة 
باألمــن، مــن خــال دعــم مديريــات أمــن بلديــات طرابلــس الكبــرى، وترتيــب إجراءاتهــا 
اإلداريــة والفنيــة. وأكــد الدبيبــة دعمــه لــوزارة الداخليــة إلنجــاح هــذه الخطــة، الفتــا 
إلــى أن اســتقرار ليبيــا لــن يتحّقــق دون أن “تضطلــع الداخليــة بدورهــا الحقيقــي”، 

حســب مــا نقلتــه صفحــة وزارة الداخليــة علــى “فيســبوك”.

وجــرى ذلــك خــال لقــاء موســع الخميــس 24 نوفمبــر 2022، حضرتــه قيــادات مــن 
وزارة الداخليــة، وتطــّرق إلــى موضــوع إعــادة تنســيب العامليــن بهــا وفــق االحتيــاج، 
وإنهــاء التكــّدس فــي بعــض األجهــزة األمنيــة، وإعــارة عناصــر منهــا لمراكــز الشــرطة 
التــي تحتــاج إليهــم وفــق الخطــة. وحســب وزارة الداخليــة، قّدمــت اللجنــة المكلفــة 
وأهــم  لتنفيذهــا،  الزمنــي  والجــدول  لمكوناتهــا،  ضوئيــا  عرضــا  الخطــة  بتنفيــذ 

الماحظــات الواجــب اتخاذهــا لضمــان نجاحهــا.

وتهــدف الخطــة إلــى تأميــن الحــدود الليبيــة التونســية، ودعــم وتأميــن المنافــذ البريــة 
إلــى تفعيــل دور جهــاز حــرس المرافــق التعليميــة  والبحريــة والجويــة، باإلضافــة 
فــي حمايــة وتأميــن المؤسســات التعليميــة، وكذلــك الــدور الكبيــر الــذي تمثلــه 

المؤسســات التعليميــة باعتبارهــا مراكــز االقتــراع فــي العمليــة االنتخابيــة.

الدبيبة يبحث مع الطرابلسي 
خطة املجاهرة باألمن

النواب  مجلس  باسم  المتحدث  أعلن 
مرعي  المجلس  تكليف  بليحق  عبدهللا 
البرعصي بمهام محافظ المصرف المركزي 
االستقرار  إعادة  لجنة  ورئيس  الموازي، 
“علي الحبري”.  لـ  ودرنة خلفا  بنغازي  إلى 
الحبري  أقال  قد  النواب  مجلس  وكان 
 ،2022 نوفمبر   22 الثاثاء  يوم  منصبه  من 
ورئاسته  عضويته  إنهاء  إلى  باإلضافة 
بسبب  ودرنة  بنغازي  إعادة استقرار  للجنة 
بالجرائم.  وصفها  وإدارية  مالية  تجاوزات 
وخاطب المجلس مكتب النائب العام التخاذ 
اإلجراءات بشأن هذه التجاوزات، والذي بدأ 
به  ما صّرح  وفق  التحقيق،  إجراءات  بدوره 
نّواب. واستهجن مجلس إدارة فرع مصرف 
النواب  قرار  بنغازي،  في  المركزي  ليبيا 
النقدية  بالسلطة  المساس  “رفضه  وأعلن 
المستقلة بطرق وصفها بالمتنافية مع مبدأ 
بصحيح  المحصنة  القانونية  االستقالية 
استخدام  من  “استغرابه  وأبدى  القانون”. 
المنبر اإلعامي لتسريب أخبار عن مؤسسة 
مطالبا  المركزي،  المصرف  مثل  مستقلة 
األمر  هذا  بتوضيح  النواب  مجلس  رئاسة 
حماية لحصن مال الليبيين”. ُيذكر أن لجنة 
استقرار بنغازي ودرنة المشكلة من مجلس 
بـ  الحبري  لها،  بيان  في  اتهمت  النواب، 
صرفه  رغم  أعمالها،  على  اإلنفاق  “رفض 
قرابة 2 مليار دينار، إضافة إلى تسهيل مالي 
وآليات  بضمان معدات  مليون   149 بقيمة 
تملكها شركة برقة القابضة وذلك بمخالفة 
أن  البيان  أكد  كما  واإلجراءات“.  القانون 
بصرف  وقام  وظيفته  “استغل  الحبري 
موجودة  غير  لمشاريع  كبير  مالية  قيم 
حسابات  فتح  إلى  باإلضافة  األرض،  على 
المبالغ  إليداع  اللجنة  لمصلحة  مصرفية 
وذكرت  وزارة المالية،  بها دون علم  المالية 
الجمهورية  بمصرف  الحسابات حسابا  من 
ُيشار  مليون دينار”.   70 فيه  أودع  بنغازي 
إلى أن الحبري يشغل منصب نائب محافظ 
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الذي 

يتولى “الصديق الكبير” منصب محافظه.

مجلـــس النــــــواب ُيكّلـــــف 
محافظا جديدا للمصرف املوازي

أعلنــت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف علــى المفقوديــن التعــرف علــى هويــة )11( 
جثــة جديــدة خــال شــهر نوفمبــر 2022، تــم العثــور عليهــا فــي وقــت ســابق.

و أوضحــت الهيئــة أن اللجنــة الدائمــة الخاصــة بمراجعــة نتائــج تحاليــل البصمــة 
الوراثيــة )DNA( اجتمعــت اليــوم برئاســة كمــال الســيوي، حيــث تــم مراجعــة نتائــج 
إدارة المختبــرات مــع المراجعــة  تحاليــل البصمــة الوراثيــة المتحصــل عليهــا مــن 

والتدقيــق مــع إدارات الرفــات وقيــد األهالــي والطــب الشــرعي.

و أضافــت الهيئــة أنــه ســيتم إحالــة تقاريــر المطابقــة لمكتــب النائــب العــام، مشــيرة 
والعينــات  إدارة المختبــرات مســتمرة فــي العمــل علــى عينــات العظــام  إلــى أن 

المرجعيــة ألهالــي المفقوديــن.

ومنــذ فــرار مليشــيا الكانيــات التابعــة لمجــرم الحــرب خليفــة حفتــر مــن ترهونــة فــي 
يونيــو 2020، لــم يتوقــف اإلبــاغ عــن العثــور علــى جثــث ألشــخاص بأماكــن متفرقــة 

مــن المدينــة.

وقــال كريــم خــان، المّدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي كلمــة لــه أمــام 
مجلــس األمــن مطلــع نوفمبــر 2022، أنــه لــم يجــد مــا يقولــه إزاء هــذه الجرائــم، ســوى 

مــا يقولــه القــرآن الكريــم: )إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون(.

هيئة البحث عن املفقودين تعلن 
التعرف على هوية 11 جثة جديدة
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محليات

أعلنــت ناديــة البكــوش، مديــرة إدارة الِخدمــة االِجتماعيــة والّصحــة المدرســية بــوزارة التربيــة 
والتعليــم إطــاق َمشــروع الّصحــة المدرســية لســنة 2023.

ويتضمــن البرنامــج الــذي أُطلِــق فــي بنغــازي تقديــم خدمــات داخــل المــدارس، تشــمل 
الّتوعيــة والّتثقيــف والبيئــة المدرســية والنشــاط البدنــي والدعــم النفســي واالجتماعــي.

وصحــة  والعاجيــة،  التشــخيصية،  الوقائيــة،  الصحيــة  الخدمــات  البرنامــج  يتضمــن  كمــا 
الفــم واألســنان )توعيــة، وكشــف، وعــاج( وبرنامــج صحــة العيــون؛ لدراســة وتقييــم النُّمــو 

لألطفــال والملــف الّصحــي المدرســي.
و مــن المقــرر أن يتــم البــدء فــي تنفيــذ البرنامــج مطلــع العــام القــادم 2023 بالتَّعــاون مــع 

المركــز الوطنــي لُمكافحــة األمــراض.

إطالق مشروع الّصحة 
املدرسية لسنة 2023

وزارة  باســم  المتحــدث  كشــف 
الوحــدة  بحكومــة  والتأهيــل  العمــل 
الوطنيــة عبــد القــادر أبوشــناف، أّن 
عــدد الباحثيــن عــن العمــل فــي ليبيــا 
وفــق آخــر  ألــف شــخص،   250 بلــغ 

الرســمية. اإلحصائّيــات 

و أوضــح أبوشــناف فــي تصريحــات 
معــدل  أن  الجديــد”  “العربــي  لـــ 
عــدد الباحثيــن عــن العمــل انخفــض 
الّســابقة  الســنوات  مــع  بالمقارنــة 
مــن 340 ألًفــا إلــى 250 ألــف شــخص.

وقــال “إن اإلحصائيــات تحتــاج إلــى 
مــا  فــي  وخاصــة  وتدقيــق  مراجعــة 
ــق بالعــدد الحقيقــي للعاطليــن  يتعل
مــن العمــل وال توجــد نســبة دقيقــة 

عــن معــّدالت البطالــة فــي ليبيــا”.

وأشــار المتحــدث باســم وزارة العمــل 
والتأهيــل إلــى أن هنــاك باحثيــن عــن 
العمــل يرغبــون فــي الحصــول علــى 
العــام  القطــاع  فــي  عمــل  فــرص 
وظائــف فــي القطــاع  وهــم لديهــم 

الخــاص. 

“ذي  مجلّــة  تقديــرات  وتشــير 
نســبة  أن  إلــى  إيكونوميكــس” 
البطالــة فــي ســوق العمــل الليبيــة 
تناهــز %19، لكــّن مؤّسســات محليــة 

.30% تتجــاوز  أنّهــا  تــرى 

250 ألف شخص.. 
عدد البـــاحثني عـن 
العمــــل فـــي ليبيا 

يعتــزم جهــاز تنفيــذ مشــروعات اإلســكان والمرافــق بجبــل نفوســة اســتكمال عــدد مــن 
الوحــدات الســكنية داخــل بلديــة غريــان، بواســطة االســتثمار العقــاري الممــول مــن خــارج 

الميزانيــة العامــة للدولــة.
ومــن ضمــن المشــاريع المســتهدفة كمرحلــة أولــى عــدد 44 وحــدة ســكنية مقابــل مصــرف 
108 وحــدات ســكنية داخــل المعســكر ســابقا، فيمــا ســيتم  الجمهوريــة بغريــان، وعــدد 
تمويــل هــذه المشــاريع بطريقــة الحجــز المســبق وعلــى دفعــات مــن قبــل المواطنيــن 

وحســب نســبة اإلنجــاز بالمشــروع.
ودعــا مجلــس غريــان البلــدي شــاغلي هــذه المبانــي دون أي ســند قانونــي المســاهمة فــي 
إخائهــا؛ حتــى يتمكــن مــن تســليم الموقــع للشــركات المنفــذة، والبــدء بأعمــال التنفيــذ 
فــي أســرع وقــت. وأشــار المجلــس إلــى أنــه ســيتم اإلعــان عــن البــدء فــي إجــراءات الحجــز 
والتفاصيــل الحقــاً، بالتنســيق مــع مكتــب جهــاز تنفيــذ مشــروعات اإلســكان والمرافــق وفــق 

النظــم واللوائــح المعمــول بهــا بالخصــوص.

بلدية غــــريان تبدأ استكـــمال عـــدد من الوحــدات السكنيـة

أكــد مكتــب شــؤون المــرور بمديريــة أمــن طرابلس اســتمرار حملتــه على الطرقات 
العامــة لضبــط ســيارات األجــرة المخالفــة لقــرار طاء الســيارات باللون األصفر.

وأوضحــت مديريــة األمــن أن الحملــة تأتــي تنفيــذا للقــرار )136( لســنة 2020 بشــأن 
إعــادة طــاء ســيارات األجــرة باللــون األصفــر.

وأضافــت أنهــا أســفرت حتــى يــوم الخميــس 24 نوفمبــر 2022، عــن ضبــط )149( 
ســيارة أجــرة مخالفــة للقــرار والزالــت باللــون الســابق األبيــض واألســود، حيــث 
ضبطــت شــرطة مــرور ســوق الجمعــة 56 مركبــة، ومــرور عيــن زارة 22 مركبــة، 
ومــرور أبوســليم 28 مركبــة، ومــرور طرابلــس 19 مركبــة، ومــرور حــي األندلــس 24 

مركبــة.
وأشــارت مديريــة أمــن طرابلــس إلــى إلــزام أصحــاب الســيارات المخالفــة بتغييــر 
الطــاء إلــى اللــون األصفــر، وذلــك فــي إطــار التقيــد بالمنظــر والمظهــر العــام 

المتعلــق بالســير علــى الطرقــات.

استمرار حملة ضبط سيارات 
األجـرة املخالفـة يف طــرابلس
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اقتصاد

اجتمـع محافـظ مصـرف ليبيـا المركـزي الصديـق الكبيـر، مـع 
عـدد مـن مديـري المصـارف الليبيـة ووزيـر التجـارة التركـي 

محمـد مـوش.

بأنقـرة  التجـارة  وزارة  بمقـر  عقـد  الـذي  االجتمـاع  وناقـش 
لمعالجـة  المتخـذة  الخطـوات   ،2022 نوفمبـر   23 األربعـاء 
ملف خطابات الضمان والتعاون المشـترك بين القطاعين 

والتركـي. الليبـي  المصرفييـن 

وفـي 31 أغسـطس 2020، وّقـع المصرفيـان المركزيـان فـي 
ليبيـا وتركيـا مذكـرة تفاهـم بحضـور عـدد مـن المسـؤولين 
مـن الطرفيـن، تضّمنـت المذكـرة العديـد مـن أوجـه التعـاون 
فـي مجـال عمـل المصرفيـن، بما يحقق التطّور المؤّسسـي 

والرفـع مـن كفـاءة القـدرات البشـرية.

بـــني  التعـــاون  يناقــــــــــش  الكبـــر 
القطاعـــني املصرفيني يف ليبيـــا وتركيا

أفـادت شـركة مليتة للنفـط والغاز بحدوث 
الحراريـة  المبـادالت  أحـد  عطـل فنـي فـي 
مجمـع  فـي  الكبريـت  اسـتخاص  بوحـدة 

الصناعـي. مليتـة 

وقالـت الشـركة فـي بيـان لهـا الخميـس 24 
نوفمبـر 2022، إّن فـرق الصيانـة اضطـرت 
ممـا  طـارئ؛  بشـكل  الوحـدة  إيقـاف  إلـى 
بشـكل  الغـاز  إنتـاج  تخفيـض  اسـتدعى 

جزئـي فـي منصـة صبراتـة.

أن  المتوقـع  مـن  أنّـه  البيـان  وأضـاف 
كميـات  وأن  أسـبوعا،  الصيانـة  تسـتغرق 

الغاز  المخصصة لمحطات توليد الكهرباء 
لـم تتأثـر، الفتـا إلـى أن تدفـق الغـاز الـذي 
إيطاليـا انخفـض  باتجـاه  ليبيـا  يخـرج مـن 
جـراء تأثـره بالعطـل الذي حدث في مجمع 

مليتـة.

فـإن  اإليطاليـة،  نوفـا  وكالـة  وحسـب 
إمكانيـة  تسـتبعد  لـم  اإليطاليـة  الشـركة 
طيلـة  الصفـر  إلـى  الغـاز  كميـات  خفـض 
فتـرة الصيانـة الطارئـة، كمـا نقلـت الوكالـة 
عـن مصـادر مطلعـة قولهـا، إنه لم يبَق في 
وحـدة  الكبريـت سـوى  اسـتخاص  وحـدة 
واحـدة تعمـل، وأن الوقـت المقـدر إلصـاح 

واحـد. الخلـل هـو أسـبوع 

بشـبكة  الغـاز  تدفـق  مؤشـرات  وأظهـرت 
النقـل الوطنيـة اإليطاليـة أن كميـات الغـاز 
المـوردة مـن ليبيـا إلـى إيطاليـا انخفضـت 
إلـى 2 مليـون متـر مكعـب بعـد أن كانـت 

تبلـغ 10 مليـون متـر مكعـب يوميـا.

الغـاز  مـن   4% بنحـو  إيطاليـا  ليبيـا  وتـزود 
المسـتورد إليهـا عبـر خطـوط األنابيـب، مـع 
10 مليـارات متـر مكعـب  إمكانيـة تصديـر 
أنابيـب  عبـر خـط  إليهـا  الغـاز سـنويًا  مـن 
بيـن البلديـن. يربـط  غريـن سـتريم الـذي 

انخفـــــاض كمية الغـــــاز املصدر 
إليطاليــــا إىل أقــــــل من الربـع

أعلنـت المؤسسـة الوطنيـة للنفـط أن إنتـاج الخـام بلـغ مليونـا 
و205 آالف برميـل يومّيـا، فيمـا وصـل إنتـاج المكثفات إلى 38 

ألـف برميـل الخميـس 25 نوفمبـر 2022.

وأوضحـت المؤسسـة فـي بيـان لهـا، أّن إجمالـي االسـتهاك 
المحلـي للغـاز الطبيعـي وصـل 883 مليـون قـدم مكعـب فـي 
إلـى الشـركة  الفتـرة نفسـها، حيـث ذهـب أغلـب االسـتهاك 
العامـة للكهربـاء بقيمـة 649 مليـون قـدم مكعـب، ومؤسسـة 
النفـط بــ 140 مليـون، ومصنـع الحديـد والصلـب بــ 77 مليـون، 

ومصانـع اإلسـمنت 17 مليـون.

إنتاجهـا مـن  بيـان سـابق، أعلنـت مؤسسـة النفـط أن  وفـي 
الخام تراجع إلى مليون و186 ألف برميل، بعدما كان مليونا 

و207 آالف برميـل، دون أن توّضـح سـبب هـذا التراجـع.

مـــن ليبيــــــا  إنتــــــــــــاج  تعـــــــــايف 
 النفــــــط بعد انخفــــــاض طفيــــــــف 
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بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة 
مديـرة  مـع  المشـاي  محمـد  للكهربـاء 
ديبـي  بليبيـا  األمريكيـة  التجاريـة  الغرفـة 
هيرسـت التعاون المشـترك بين الشـركة 
الليبيـة والشـركات األمريكيـة الرائـدة فـي 

إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة. مجـال 

ووفق ما نشرته الشركة العامة للكهرباء، 
فـي  جـرى  لقـاء  خـال  الطرفـان  ناقـش 
 ،2022 نوفمبـر   20 األحـد  يـوم  طرابلـس 

ورفـع  بينهمـا  تواصـل  جسـر  بنـاء  سـبل 
بمـا  األمريكيـة  الشـركات  مـع  التعـاون 
يخـدم اسـتقرار الشـبكة، إلـى جانـب رفـع 

اإلنتاجيـة. قدرتهـا 

الشـركات  عـودة  إمكانيـة  بحثـا  كمـا 
األمريكيـة العاملـة فـي مجـال الطاقـة إلـى 
األلمانيـة  الشـركات  عـادت  مثلمـا  ليبيـا 
خبـرة  مـن  لاسـتفادة  وذلـك  والتركيـة، 
الطاقـة  مجـال  فـي  األمريكيـة  الشـركات 

البديلـة، وبإمكانياتهـا فـي تحسـين وضـع 
الكهربـاء فـي ليبيـا بخطـط تكـون نتائجهـا 

المـدى. قصيـرة 

مـن جهتهـا، أكـدت “هيرسـت” أنهـا تحـث 
الشـركات األمريكيـة المختصـة علـى بـذل 
أقصـى الجهـد للعـودة إلـى ليبيـا، وتقديـم 
الدعـم الـازم بمـا يخـدم اسـتقرار شـبكة 
الكهربـاء فـي البـاد، والرفـع مـن قدرتهـا 

اإلنتاجيـة.

شركة الكهرباء تبحث التعاون مع 
الشركات األمريكية يف مجال الطاقة

أفـاد تقريـر صـادر عـن منظمـة الدول الُمنتجـة للنفط بأن ليبيا 
تصـدرت قائمـة منتجـي النفـط فـي أفريقيا خال شـهر أكتوبر 

2022، بينمـا ارتفـع إنتاجهـا بمقـدار 6 آالف برميل يوميًا.

وتصـدرت ليبيـا قائمـة “أوبـك” بواقـع 1.163 مليـون برميـل 
يوميًـا، تليهـا أنغـوال لتسـجل 1.067 مليـون برميـل يوميًـا ثـم 
الجزائـر 1.060 مليـون برميـل يوميًـا، بينمـا بلـغ إنتـاج نيجيريـا 

النفطـي 1.024 مليـون برميـل يوميًـا.

ووفًقـا للتقريـر، فـإن ليبيـا خلفت نيجيريا التي أصبحت بعيدة 
عـن متوسـطها البالـغ 1.493 مليـون برميـل يوميًـا فـي عـام 

2020 و1.323 مليـون برميـل يوميًـا فـي عـام 2021.

فـي  الخـام  إنتـاج  إجمالـي  انخفـض  فقـد  التقريـر،  وحسـب 
الـدول الــ13 األعضـاء لـدى أوبـك إلـى 29.494 مليـون برميـل 
بــ29.704 مليـون برميـل يوميًـا  يوميًـا خـال أكتوبـر، مقارنـة 

سـبتمبر. فـي 

تحالـف  إعـان  بموجـب  النفطـي  أوبـك  إنتـاج  تراجـع  ويأتـي 

“أوبـك+” خفـض اإلمـدادات بمقـدار 100 ألـف برميـل يوميًـا 
.2022 فـي أكتوبـر 

نوفمبـر   25 الجمعـة  جلسـة  فـي  النفـط  أسـعار  وسـجّلت 
انخفاًضـا بنسـبة )%2( مـع انخفـاض السـيولة بالسـوق ليكـون 
بذلك ثالث أسـبوع يشـهد انخفاًضا في سـعر الذهب األسـود 

علـى التوالـي.

الوسـيط  تكسـاس  غـرب  لخـام  اآلجلـة  العقـود  وتراجعـت 
األمريكي )1.66( دوالرًا، أي )%2.1( ، لتسـجل )76.28( دوالرًا 

“رويتـرز”. وفـق  للبرميـل، 

أي  )1.71( دوالرًا،  برنـت  لمزيـج  اآلجلـة  العقـود  وانخفضـت 
)83.63( دوالرًا للبرميـل متخليـة  )%2(، لتبلـغ عنـد التسـوية 

المبكـرة. مكاسـبها  عـن 

ويرجـع انخفـاض أسـعار النفـط إلـى حالة القلق التي يشـهدها 
السـوق حول الطلب الصيني أكبر مسـتورد للنفط في العالم 

فـي ظـل عـودة تفشـي وبـاء كورونا بشـكل كبير فيها.

ليبيا تتصدر قائمة منتجي النفط يف أفريقيا
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أعلنـت مجموعـة كرانفيـل بـدء العـد التنازلـي الفتتـاح المستشـفى الليبـي ـ التركـي، 
فـي مدينـة مصراتـة.

وقالـت المجموعـة، فـي بيـان لهـا، إن رواد األعمـال األتـراك يواصلـون عبـر الشـراكات 
أن  إلـى  وأشـارت  ليبيـا،  تعافـي  ضمـان  فـي  المسـاهمة  واالسـتثمارات  التجاريـة 
المستشـفى الـذي أنشـئ بإشـراف مجموعـة كرانفيـل، سـيفتتح فـي مصراتـة نهايـة 

.2022 نوفمبـر الجـاري 

ونقـل البيـان عـن رئيـس مجلـس إدارة المجموعـة مرتضـى كرانفيـل، قوله إن النظام 
الصحـي الليبـي سيشـهد لمسـات تركيـة بعـد افتتـاح المستشـفى، ُمتمنّيـا أن يعـود 
المستشـفى بالخيـر علـى ليبيـا، مـن خـال هـذا المشـروع المهـم لتحسـين الوصـول 

إلـى الخدمـات الصحيـة.

األطبـاء  مـن  المكـون  وطاقمـه  بتقنياتـه  المستشـفى  أن  التركـي  المسـؤول  وأكـد 
الليبييـن،  آالف  يحتاجهـا  التـي  الطبيـة  الخدمـات  سـُيوّفر  األتـراك،  والمتخصصيـن 

ليبيـا. تركـي فـي  أول مستشـفى  باعتبـاره 

وتبلـغ المسـاحة المغلقـة للمستشـفى 5 آالف و200 متـر مربـع، تضـم 13 عيـادة و4 
غـرف للعمليـات، إضافـة إلـى مـرآب يسـتوعب  60 سـيارة، حسـب بيـان المجموعـة.

افتتاح أول مستشفى تركي يف ليبيا 

لمكافحـة  الوطنـي  المركـز  يواصـل 
مـن  األولـى  المرحلـة  تنفيـذ  األمـراض 
الناقـل  البعـوض  مكافحـة  حملـة 
لمرض الماريا بمدينة سـوكنة ببلدية 

الجفـرة.

وأوضح المركز في بيان له، أن الحملة 
عـودة  مكافحـة  خطـة  ضمـن  تأتـي 
مكافحـة  إدارة  مـع  بالتعـاون  الماريـا 
األمـراض المشـتركة بالمركـز الوطنـي، 
وإدارة اإلصحـاح البيئـي ببلديـة الجفـرة.

وشـملت الحملـة رش مختلـف مناطق 
والمجمعـات  سـوكنة  مدينـة  وأحيـاء 
الناقـل  البعـوض  حشـرة  بهـا  التـي 
لمـرض الماريـا، بالتنسـيق مـع اإلدارة 
العامـة لإلصحـاح البيئـي بـوزارة الحكـم 

المحلـي.

وتأتـي هـذه الخطـوة فـي سـبيل دعـم 
العمـل المشـترك بيـن القطاعـات فـي 
إطـار تعزيـز مفهـوم الصحـة الواحـدة، 
انتقـال  بـؤر  تكـون  عـودة  منـع  بهـدف 

مـرض الماريـا فـي البـاد.

أحيـا مجمـع اللغـة العربيـة بالتعـاون مـع صالـون البغـدادي الثقافـي، الذكـرى الثانيـة 
لرحيـل الشـاعر عبدالمولـى البغـدادي تحـت شـعار )إضـاءات حـول المسـيرة واإلبـداع(،  

وذلـك ضمـن فعاليـات طرابلـس عاصمـة إعـام العربـي.

يـوم األربعـاء  بطرابلـس  الفلكيـة  القبـة  التـي اسـتضافها مجمـع  وشـهدت المناسـبة 
23 نوفمبـر 2022، حضـور لفيـف مـن الشـعراء، والكتـاب والمثقفيـن ومحبـي الشـاعر 

الراحـل.

كمـا تـّم خالهـا تقديـم عـرض مرئـي ُيوثـق سـيرة الشـاعر الراحـل عبدالمولـى البغدادي، 
وُيبـرز أهـم مراحـل ومحطـات حياتـه، كمـا بُـثَّ آخـر لقـاء مصـور للشـاعر وهـو ُينشـد أحد 

أشعاره.

1938، وهـو شـاعر وكاتـب وأسـتاذ جامعـي، لـه  وُولـد البغـدادي فـي طرابلـس سـنة 
ديـوان شـعري اسـمه )علـى جنـاح نـورس(، باإلضافـة إلـى مجموعة أخرى مـن القصائد 

المتفرقـة، وتوفـي الشـاعر فـي نوفمبـر 2022، متأثـرا بإصابتـه بفيـروس كورونـا.

مجمــع اللغــة العربية ُيحيــي ذكرى رحيل الشــاعر البغدادي

اســتمرار حملــة مكافحــة 
ــل  ــوض الناقــــــ البعــــــــ
ــا يف ســــــوكنة للمالريـــ
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أعلـن إيلـون ماسـك، المالـك الجديـد لشـركة تويتـر “عفـوا عامـا” 
عـن الحسـابات المجمـدة علـى موقعـه، وإعـادة تفعيلهـا بـدءًا مـن 
ديسـمبر 2022، وذلك بناء على نتيجة اسـتفتاء أجراه عبر المنصة 

واسـتمر 24 سـاعة.

وقـال ماسـك “الشـعب قـال كلمتـه، العفـو العـام يبـدأ األسـبوع 
المقبـل”، وذلـك ردًّا علـى تغريـدة سـابقة نشـرها وطلب فيها من 

يفتـرض  يجيبـوا فـي اسـتفتاء عـن السـؤال “هـل  المغرّديـن أن 
بتويتـر أن يمنـح عفـوا عامـا عـن الحسـابات المجّمـدة بشـرط أال 
تكـون قـد انتهكـت القانـون أو أرسـلت بريـدا عشـوائيا فاضحـا؟”، 
حيـث أجـاب %72.4 مـن المغرّديـن عـن سـؤال ماسـك بـ”نعـم”، 

فـي حيـن أجـاب %27.6 منهـم بــ”ال”.

“الشـعب قـال كلمتـه”  العبـارة نفسـها  وكان ماسـك اسـتخدم 
ليعلـن إعـادة تفعيـل حسـاب الرئيـس األمريكـي السـابق دونالـد 
ترامـب بعـد أن كان قـد حُظـر إثـر اجتيـاح عـدد مـن أنصـاره مبنـى 

الكابيتـول فـي 6 ينايـر 2021.

وقّرر ماسـك أغنى رجل في العالم ومالك تسـا وسـبيس إكس، 
أجـراه  مماثـل  اسـتفتاء  علـى  بنـاء  ترامـب  تفعيـل حسـاب  إعـادة 
وأتـت نتيجتـه لمصلحـة الرئيـس السـابق، وذلـك بعدمـا اسـتحوذ 
ماسـك علـى منصـة الطائـر األزرق فـي نهايـة أكتوبـر 2022 مقابـل 

44 مليـار دوالر.

ماسك يرفع عن 
الحسابات املجمدة 

على تويرت

أطلقت شـركة ميتا المالكة لمنصتي فيسـبوك وإنسـتغرام 
تحديثـات جديـدة تهـدف لحمايـة المراهقيـن، والسـعي إلـى 
وتحديثـات للحـد مـن  ومناسـبة لهـم،  توفيـر تجـارب آمنـة 
التفاعـات غيـر المرغـوب فيهـا، بحسـب البيان الذي نشـرته 

علـى مدونتهـا يـوم الثاثـاء 22 نوفمبـر 2022.

اإلجـراءات  بعـض   2021 الماضـي  العـام  ميتـا  وشـاركت 
لحمايـة المراهقيـن مـن التفاعل مـع البالغين الذين ُيحتمل 
أن يكونـوا “مثيريـن للريبـة”، إذ منعـت التواصـل بينهمـا بـا 
صلـة، وعـرض المراهقيـن ضمـن قائمـة توصيات األشـخاص 

الذيـن قـد تعرفهـم.

بالًغـا تـم  يخـص شـخصا  بـدأت تصنيـف أي حسـاب  كمـا 
المراهقيـن  أحـد  بواسـطة  عنـه  اإلبـاغ  أو  مؤخـرًا  حظـره 
كـ”حسـاب مشـتبه فيـه”، وفـي إطـار حمايـة إضافيـة، أيًضـا 
بالكامـل مـن  الرسـالة  زر  إزالـة  تختبـر الشـبكة االجتماعيـة 
يّطلـع عليهـا  إنسـتغرام عندمـا  حسـابات المراهقيـن علـى 

فيهـم. المشـتبه  البالغـون 

يتمكـن  األدوات حتـى  مـن  عـدًدا  قـد طـّورت  ميتـا  وكانـت 
المراهقـون مـن التبليـغ عّمـا يشـعرهم بعـدم االرتيـاح أثنـاء 
اسـتخدام تطبيقاتهـا، وقّدمـت إشـعارات جديـدة تشـجعهم 

علـى اسـتخدام هـذه األدوات.

ميتــا ُتطلق تحديثات لحمــاية املراهقني

إضافـة عامـة  “يوتيـوب”  بـث ملفـات الفيديـو  بـدأ موقـع 
صحيـة  معلومـات  تقـدم  التـي  الفيديوهـات  إلـى  مميـزة 
موثوًقـا بهـا؛ لتسـهيل وصـول المسـتخدمين إلـى المحتـوى 
المحتـوى غيـر  تأثيـرات  مـن  والحـد  بـه،  الموثـوق  الصحـي 

المنصـة. علـى  والمضلـل  الدقيـق 

و فـي تصريـح لوكالـة “األنبـاء” األلمانيـة قـال جـراث جراهام، 
“يوتيـوب  لمنصـة  العالمـي  والرئيـس  “يوتيـوب”  مديـر 
إعـداد صيغـة جديـدة لتقديـم المعلومـات  إنـه تـم  هيلـث” 
بهـدف تسـهيل تصنيـف أصـل أي فيديـو مرتبـط بالصحـة و 

مشـاهدته. يمكـن 

وكانـت المفوضيـة األوروبيـة قـد حـذرت فـي منتصـف 2020 
مـن المعلومـات الخاطئـة علـى موقـع يوتيـوب؛ وذلـك فـي 
إطـار حملـة لمكافحـة التضليـل المرتبـط بجائحـة فيـروس 

كورونـا المسـتجد.

يوتيــــــوب يضيف ميــــــزة 
للفيديـــــــــوهات الصحيـــــــة
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رياضة

شهدت الجولة األولى من دور المجموعات، 
للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 
المقامة في دولة قطر، أرقاما الفتة وبعض 
المفاجآت، التي كان أبرزها على اإلطاق 
أمام  وألمانيا  األرجنتين  من  كل  سقوط 
الجولة  شهدت  كما  واليابان.  السعودية 
في  2.5 هدف  بواقع  هدفا،   41 تسجيل 
المباراة الواحدة، إلى جانب خسارة منتخب 
الدولة المنظمة في مباراة االفتتاح، ألول 
مرة في تاريخ كأس العالم، بهزيمة قطر 
لصفر.  هدفين  بنتيجة  االكوادور  أمام 
وُيعتبر المنتخب اإلسباني صاحب الهجوم 
إلى شباك  7 مرات  وصل  بعدما  األقوى، 
نظيره منتخب كوستاريكا، صاحب الدفاع 
األضعف في البطولة حتى اللحظة، وحقق 
نهائيات  تاريخ  في  األكبر  فوزه  الماتدور 
كأس العالم، بينما سجل له مهاجمه داني 
المونديال.  في   100 رقم  الهدف  أولمو 
ضمن  وإيران  إنجلترا  مباراة  وسجلت 
المجموعة الثانية، الحصيلة األكبر من عدد 
األهداف في مباراة واحدة بمونديال قطر، 
باهتزاز الشباك 8 مرات، عقب فوز األسود 
ستة  بنتيجة  فارس  أسود  على  الثاثة 
نتيجة  وحضرت  هدفين.  مقابل  أهداف 
أصل  من  مباريات  خمس  في  التعادل 
بتعادل  بدأت  المجموعات،  دور  في   16
بنتيجة  وويلز  المتحدة  الواليات  منتخبي 
هدف لهدف، بعدها ظهرت نتيجة التعادل 
وهي  أخرى،  مباريات  أربع  في  السلبي 
وبولندا،  المكسيك  وتونس،  الدنمارك 
وكوريا  األوروغواي  وكرواتيا،  المغرب 
تسجيل  في  العبين   6 ونجح  الجنوبية. 
هدفين في أول مباراة لهم في مونديال 
قطر، وهم إينير فالنسيا من اإلكوادور في 
مرمى قطر، وبوكايو ساكا من إنجلترا في 
مهدي  اإليراني  عليهما  رّد  إيران،  شباك 
بيكفورد،  جوردان  شباك  في  طارمي 
مرمى  في  فرنسا  من  جيرو  وأوليفيه 
أستراليا، وفيران توريس من إسبانيا، الذي 
أدخل الكرة مرتين في شباك كوستاريكا، 
مرمى  في  البرازيل  من  وريتشارليسون 

صربيا. وأشهر الحكام الذين أداروا مباريات 
إحداها  صفراء،  بطاقة   55 األولى  الجولة 
كوريا  مدرب  بينتو،  باولو  للبرتغالي 
الحمراء  البطاقة  غابت  بينما  الجنوبية، 
وكان العدد األكبر من  عن هذه اللقاءات، 
البطاقات من نصيب منتخب السعودية، 
الذي حصل 6 من العبيه على بطاقة صفراء 
وهم عبد اإلله المالكي وعلي البليهي وسالم 
ونواف  الحميد  عبد  وسعود  الدوسري 
مباراة  وكانت  العويس.  ومحمد  العابد 
ألمانيا واليابان التي انتهت بفوز الساموراي 
الوحيدة  المواجهة  هي  لهدف،  بهدفين 
التي خرجت نظيفة، حيث لم يحصل أي 
العب على بطاقة صفراء. واحتسب حكام 
مونديال قطر 9 ركات جزاء في المباريات 
الـ16، البعض منها بعد العودة لتقنية حكم 
الفيديو )VAR(، تم تسجيل 7 ضربات جزاء 
بنجاح، عن طريق اإلكوادوري إينير فالنسيا 
والويلزي غاريث  واإليراني مهدي طارمي 
واأللماني  واألرجنتيني ليونيل ميسي  بيل 
إلكاي غوندوغان واإلسباني فيران توريس 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما أهدر 
والكندي  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي 
لتقنية  وكان  ركلتين.  ديفيز  ألفونسو 
مصير  تغيير  في  الكبير  الدور   )VAR(
دور  من  األولى  الجولة  مباريات  من  عدد 
المجموعات في مونديال قطر، ولم يكن 
القرار األول مؤثرا، ألن إينير فالنسيا عّوض 
هدفه الملغي في مرمى قطر، بتسجيل 
للفوز.  باده  منتخب  بهما  قاد  هدفين، 
أما القرارين الثاني والثالث فكانا في غاية 
األهمية، على اعتبار أن منتخب األرجنتين 
ومنتخب ألمانيا كانا متقدمين بهدف على 
السعودية واليابان تواليا، فتم إلغاء هدفي 
لينجح  هافيرتز،  وكاي  مارتينيز  لوتارو 
الطاولة  قلب  في  والساموراي  األخضر 
بتسجيل كل منهما هدفين، ليحققا الفوز 
وبدأت  لهدف.  هدفين  نفسها  بالنتيجة 
مفاجآت كأس العالم مبكرا جدا في هذه 
النسخة، فشهد يومه الثالث فوز السعودية 
على األرجنتين، في مباراة أوقفت سلسلة 
الا هزيمة لزماء النجم ليونيل ميسي عند 
36 مباراة، لتحتفظ إيطاليا بالرقم القياسي 
لألخضر  تاريخيا  األول  الفوز  أنه  كما   ،37
على التانغو. وعلى خطى السعودية، سار 
ألمانيا،  على  فاز  الذي  الياباني  المنتخب 
تواليا في  الثانية  الهزيمة  بفريقها  وألحق 
أيضا،  آسيوي  فريق  وأمام  العالم،  كأس 
بعدما خسر المانشافت مباراته األخيرة من 
 ،2018 روسيا  بمونديال  المجموعات  دور 
نظيفين.   بهدفين  الجنوبية  كوريا  أمام 

ونجح 14 منتخبا في الحفاظ على نظافة 
شباكه، بعد انتهاء مباريات الجولة األولى، 
فيما  الدفاعية  خطوطهم  أداء  انتظار  في 
هي  المجموعات،  دور  لقاءات  من  تبقى 
والدنمارك  وهولندا  اإلكوادور  منتخبات: 
والمغرب  وبولندا  والمكسيك  وتونس 
وسويسرا  وبلجيكا  وإسبانيا  وكرواتيا 

واألوروغواي وكوريا الجنوبية والبرازيل.
أول  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  وبات 
خمس  في  يسجل  التاريخ  في  العب 
هدفا  إحرازه  بعد  العالم،  لكأس  بطوالت 
رونالدو شباك  زار  غانا، حيث  مرمى  في 
الحارس لورانس أتي زيغي بعدما تحصل 
بنفسه، ليبصم  على ضربة جزاء، سددها 
وكانت  الثامن.  المونديالي  هدفه  على 
مباراة البرازيل وصربيا على ملعب لوسيل، 
من  األولى  الجولة  في  مباراة  آخر  وهي 
دور المجموعات والتي انتهت بفوز نجوم 
بهدفين، قد شهدت أكبر حضور  السامبا 
وبعدها  متفرجين،   88.103 بـ  جماهيري 
مباراة السعودية واألرجنتين على الملعب 
نفسه بـ 88 ألف مشجع. وافُتتِحت بطولة 
2022، في قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس 
يوم األحد 20 نوفمبر 2022، بملعب البيت 
ورؤساء  وزعماء  قادة  بحضور  الدوحة  في 
بإطاق  الحفل  وبدأ  الدول.  من  عدد 
بن حمد آل ثاني  أمير قطر الشيخ تميم 
باد  من  قطر  “من  بقوله:  المونديال 
العرب نرحب بالجميع في كأس العالم”. 
وشارك في الحفل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان والجزائري عبدالمجيد تبون 
والمصري  عباس  محمود  والفلسطيني 
والجيبوتي إسماعيل  عبدالفتاح السيسي 
سال  ماكي  والسنغالي  جيلة  عمر 
والرواندي بول كاغامي، وملك األردن عبد 
الحسين،  األمير  عهده  وولي  الثاني،  هللا 
وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
وولي عهد الكويت الشيخ مشعل األحمد 
اإلمارات  رئيس  ونائب  الصباح،  الجابر 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير 
الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة ُعمان 
ذي يزن بن هيثم آل سعيد. وتستضيف 
نوفمبر   20 اليوم  من  بدءًا  البطولة  قطر 
وحتى الـ18 من شهر ديسمبر، وهي ُتقام 
الشرق  بمنطقة  دولة  في  األولى  للمرة 
األوسط والعالم العربي واإلسامي، حيث 
قال جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي 
بالدوحة  لكرة القدم خال مؤتمر صحفي 
قبل يوم االفتتاح إن “قطر ستنظم أفضل 
منذ  التاريخ  في  المونديال  من  نسخة 

بطولة األوروغواي 1930”.

مفاجآت وأرقام قياسية.. 
أبرز مالمح الجولة األوىل 

لدور املجموعات بمونديال قطر
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دين وفتاوى

فتاوي

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

أما بعد:

فـإن إقـرار المالـك ببيـع شـيء مـن أماكـه ألحـد ورثتـه؛ تحّيـًا علـى إسـقاط شـرط الحيـازة فـي 
لـع علـى ذلـك، بـل  الهبـة؛ توليـٌج باطـل، وال يفيـد نقـل ملكيـة المقـّر بـه إلـى المشـتري إن اطُّ
يكـون بعـَد وفـاة المالـك ميراثًـا، يقسـم علـى جميـع الورثـة، قـال حجـازي العـدوي رحمـه هللا: 
“ َوالّتوليـُج أَْن ُيريـَد الَمالِـُك إِْدخَـاَل َشـْيئِِه ِفـي ِمْلـِك َغيـرِهِ َمجّانًـا، َويَتََعـّذُر َذلـَك لِفْقـِد َشـرٍط ِمـْن 
ُشـروِط الِهبَـِة َوالصَدَقـِة وَهـَو الحَـوُز؛ بِسـبَِب كَـْوِن الـّدارِ َمسـكَنًا لَـُه َويَعُسـُر َعليـِه الخُـروُج ِمنَهـا، 
أَْو لَِمـرٍَض أَْو َغيـرِ َذلِـَك ِمـْن ُوجُـوهِ االّتهـاِم، َفيَحتَـاُل َعلَـى تَصحيـِح َذلـَك بِإِيَقاِعـِه َعلَـى ُصـورَةِ 
لِـَع َعلَـى َذلِـَك ُعوِمـَل بِنَِقيـِض َقْصـدِهِ، َواالّطـاُع إِّمـا  الُمَعاَوَضـِة التِـي اَل تَْفتَِقـُر لِحَـْوزٍ، َفـإَِذا اطُّ

بِإِْقـرارٍ أَْو بَّينَـٍة” ]حاشـية المجمـوع: 3/390[.

وال يجـوز لمحـّرر العقـود أن يوثـق عقـد البيـع الُمتحيَّـل بـه وهو يعلـم أنّه كذب وخداع؛ ألّن ذلك 
مـن قبيـل شـهادة الـزور، التـي هـي مـن كبائـر الذنـوب؛ قـال النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم: )أاََل 
أُنَبُِّئكُْم بِأَْكبَرِ الكَبَائِرِ؟ َقاَل: َقْوُل الزُّورِ، أَْو َقاَل:  َشَهاَدُة  الزُّورِ( ]البخاري: 5977[، وقال الجزيري 
رحمـه هللا: “يَِجـُب َعلَـى الموّثـِق أَن يَّتِقـيَ هللَا تَعالَـى، َفيَْكُتـَب كََمـا َعلَّمـُه هللُا َويْنَصـَح ِفيـِه 
” ]المقصـد المحمـود: 2[، وقـال ابـن  ، َويَتحـرَُّز ِمـْن إِْبَطـاِل حَـقٍّ لَِمـِن اْسـتَْعَملَُه، َفيَتََوّثـُق لِلُمِحـقِّ
مغيـث رحمـه هللا: “يَِجـُب َعلَـى  ُمرّسـِم  الوَثِيَقـِة أَْن يَْجتَنِـَب ِفـي تَْرِسـيِمَها الكَـذَِب َوالـّزوَر َوَمـا 
ُيـؤّدي إِلـى تَْرِسـيِم البَاِطـِل َوالُفجـورِ، َفـإّن النَاقـَد بَصيـرٌ يَسـأَلُُه ِعنـَد ُوقوِفـِه بَيَن يََدْيـِه َعِن النّقيرِ 
َوالِقْطِميـرِ، َوَقـْد تََمـاأَلَ كَثِيـرٌ ِمـَن النّـاِس َعلَـى التَهـاُوِن بِحـُدوِد اإلِسـاِم، وَالّتاُعـِب ِفـي َطريـِق 
الحَـرَاِم، ) َوَسـيَْعلَُم  الَِّذيـَن َظلَُمـوا أَيَّ ُمنَقلَـٍب يَنَقلِبُـوَن(” ]توضيـح األحـكام شـرح تحفـة الحكام: 
1/70[، والخـوُف علـى البنـات مـن بيـع الورثـة للبيـت، ال يعـّد عـذرًا يبيـح توثيـق العقـد المـزّور؛ 
ألنـه وسـيلة ُيمنـع بهـا الورثـة مـن الوصـول إلـى حّقهـم فـي البيت بعد وفاة المالـك، وهللا أعلم.

هل يجوز توثيق العقود المزورة؟ وما حكم التحايل على إسقاط شرط الحيازة 
في الهبة بالتوليج؟

قـال مفتـي ليبيـا الشـيخ الصـادق 
اإلنسـان  حقـوق  إن  الغريانـي 
بـه  تسـتهدف  شـعارًا  أصبحـت 
وتسـتبيحها  الـدول  معينـة  جهـات 

. وُتدّمرهـا

برنامـج  فـي  المفتـي  وأضـاف 
قنـاة  علـى  والحيـاة  اإلسـام 
التناصـح، أن خيـر مثـال لذلـك هـو 
حاليـا  أفغانسـتان  فـي  يحـدث  مـا 
معانـاة  فـي  وجعلهـا  حصـار  مـن 

المسـتويات. كافـة  علـى 

وتابـع أن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان 
يتحـّدث  ال  صارخـة  تكـون  عندمـا 
عنهـا المجتمـع الدولـي، ولـو جـرى 
وهـو  يكـون الـكام ال أثـر لـه  ذلـك 

أكثـر. ال  لاسـتهاك 

وعـن ليبيـا، قـال الشـيخ الغريانـي، 
منـذ  ُتنتهـك  اإلنسـان  حقـوق  إن 
السـجون،  فـي  خاصـة  سـنوات 
لمكافحـة  الـردع  جهـاز  سـجون 
المنظمـة  والجريمـة  اإلرهـاب 

. وغيرهـا

وأوضـح فضيلتـه، أن ُهنـاك سـجناء 
منـذ سـبع سـنوات ولـم ُيحالـوا إلـى 
القضـاء، ومـن يسـجنهم هـو الحكـم 
مـن  أن  إلـى  الفتـا  الخصـم،  وهـو 
مضـرب  هـو  مـن  السـجناء  هـؤالء 
وال  طويلـة،  فتـرة  الطعـام  عـن 
يكتـرث المجتمـع الدولـي ألمرهـم.

إلـى ليبيـا  وكان المبعـوث األممـي 
عبـدهللا باتيلـي قـد أكـد أن ُهنـاك 
فـي  المعتقليـن  مـن  العشـرات 
سـجن جهـاز الـردع بمعيتيقـة، قـد 
الطعـام؛  عـن  إضـراب  فـي  دخلـوا 
توقيفهـم. ظـروف  علـى  احتجاجـا 

ليــــبيـــــــا:  مفتــــي 
حقـــــــوق اإلنـــسان 
أصبـــــحت شعــــاًرا 
ــدول ــه ال ــاح ب ُتستبـَ

المصدر:
دار االفتاء الليبية

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

أما بعد:

فـإنَّ مـن أهـمِّ مقاصـِد الشـريعِة مـن صـاةِ الجماعـة؛ دوام ترابـِط المسـلمين واجتماِعهـم علـى 
َم لهـا َمـْن ترتضيـه جماعـُة المسـجِد  الطاعـة، وألنهـم يجتمعـون علـى الصـاة؛ فينبغـي أن ُيَقـدَّ
إماًمـا لِدينـه وخُلُِقـه، ويحـرُم التقـدُم لإلمامـِة على َمْن كرهْت جماعُة المسـجِد أو أكثرُها إمامتَه 
لجُرحـٍة فـي دينـه؛ لكونـه ظالــًما أو جاهـًا، أو ممـن يتلبّـُس بالرذائـل وخـوارِم المـروءة، وُتْكـرَُه لَـُه 
إَِماَمُتُهـْم إِْن كَاَن يَْكرَُهـُه القليـُل منهـم، لقـوِل النبـيِّ صلـى هللا عليـه وسـلم: )ثََاثَـةٌ اَل ُتجَـاِوُز 
َصَاُتُهـْم آَذانَُهـْم؛ الَعْبـُد اآلبِـُق حَتَّـى يَْرِجـَع، َواْمـرَأَةٌ بَاتَـْت َوَزْوجَُهـا َعلَْيَهـا َسـاِخٌط، َوإَِمـاُم َقْوٍم وَُهْم 
ُهْم َسـواء  لَُه كَارُِهوَن( [الترمذي 2/193]، َفإِْن كَانوا يَْكرهونَُه ألجِل الدنيا فا حرَج عليِه أن يَُؤمَّ

كَرَِهـُه الجميـُع أو القليـل.

وعليـه؛ فـإن كاَن اإلمـاُم غيـَر مرضـيٍّ فـي ِدينـه وخُلُِقـِه وكاَن المسـجُد تابًعـا لهيئـة األوقـاِف 
الوسـائل  بـكل  والضغـُط  األوقـاف  هيئـة  إلـى  المنطقـة  أهـل  مـن  التقـدم  فينبغـي  العامـة، 
مطالبيـن اسـتبداله؛ ألنهـا الجهـُة المختصـة بذلـك، وإن كاَن المسـجُد أهليًّـا ولـه ناظـرٌ؛ فينبغـي 

لـه أن يسـتبدله ويأتـي بمـن ترضـاه الجماعـة ممـن تتوفـر فيـه شـروط اإلمامـة، وهللا أعلـم.

مـا حكـُم الصـاِة خلـَف إمـاٍم يـؤمُّ النـاَس غصبًـا وهـم لـه كارهـون؟ وهـل يحـقُّ 
لناظـرِ وقـِف المسـجِد منُعـُه مـن اإلمامـة؟
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مقال

أوروبا تستعيد 
أحقاد القرون الوسطى 

بقلم الكاتب| عبدهللا الكبير

تنظيـم كأس العالـم فـي بلـد عربـي مسـلم فجـر أحقـاد القـرون الوسـطى 
األوربيـة ضـد المنطقـة العربيـة اإلسـامية، فانطلقـت الحمـات اإلعاميـة 
مسـتخفة بقطـر، ومشـككة فـي قدراتهـا علـى التنظيـم، وروجـت أرقـام غيـر 
حقيقيـة عـن الوفيـات بيـن عمـال بنـاء منشـآت كأس العالـم، ومسـح الكتـاب 
والصحفيون الغبار عن أدراج مكاتبهم وسـحبوا منها تقارير حقوق اإلنسـان 
ليطلعوا على السـجل القطري، لم يظهر هذا الحرص على حقوق اإلنسـان 
قبـل أربـع سـنوات، حيـن كانـت روسـيا هـي البلد المنظم، وقـد أكمل الروس 
للتـو غزوهـم لجزيـرة القـرم، وغسـل رجـال المخابـرات الـروس أيديهـم مـن 
آثـار السـم الـذي فتـك بالمعارضيـن الـروس فـي بعـض الـدول الغربيـة، فيما 

اسـتأنفت مقاتاتهـم قصـف البشـر والحجـر فـي سـوريا. 

كل هـذا اإلجـرام لـم يحـرك كبريـات الصحـف والقنـوات المرئيـة فـي بريطانيا 
والمانيـا وفرنسـا، فتصـوب سـهام نقدهـا علـى الحكومـة الروسـية، أو الفيفـا 
تفضـح  إعاميـة  حملـة  تشـن  ولـم  هنـاك،  البطولـة  تنظيـم  قبولـه  علـى 
االسـتبداد والعدوان والفتك بالمعارضين، بينما تفعل ذلك بشـكل ممنهج 

ومقصـود، باألكاذيـب والتزويـر والمبالغـة ضـد قطـر. 

ويسـتكثر الغربيـون علـى دولـة عربيـة مسـلمة النجـاح فـي تنظيـم بطولـة 
عالمية كبرى، يتداعى لها الناس من كل األصقاع، ويتابعها مئات المايين 
فـي  التفكيـر  إعـادة  إلـى  الهائلـة  األعـداد  مـا سـيدفع هـذه  الشاشـات،  عبـر 
الصـور النمطيـة، التـي كرسـها هـذا اإلعـام عـن همجيـة العرب والمسـلمين، 

وانحطاطهـم، وفشـلهم المسـتدام.

المناسـبة الكبيـرة، والنجـاح الضخـم فـي االفتتـاح، دفـع بعـض المعلقين إلى 
اتهـام قطـر بدفـع رشـاوى مقابـل الظفـر بالتنظيـم قبـل عشـر سـنوات، مـن 
دون أدلـة قاطعـة أو حتـى قرائـن وشـبهات، وهـم يعرفـون أن كل اجـراءات 
والدراسـة  الملفـات،  وتقديـم  الرغبـة،  عـن  اإلعـان  مـن  بالتنظيـم،  الفـوز 
إلـى نهايـة القرعـة، تجـرى عبـر مؤسسـة الفيفـا التـي  والزيـارات والتقييـم، 
يقـع مقرهـا فـي دولـة أوربيـة، تطبـق أعلـي معاييـر الشـفافية، وأن الواليـات 
المتحـدة األمريكيـة بسـطوتها ونفوذهـا كانـت المنافـس األبـرز علـى تنظيـم 

البطولـة. 

وتسـفر االزدواجيـة عـن وجههـا هنـا بشـكل فاضـح، فاألصـوات العاليـة اليـوم 
األرض  طغـاة  مـن  معلنـة  رشـوة  علـى  صمتـت  محتملـة،  برشـوة  تنديـدا 
للحكومـات الغربيـة، فـي صفقـات السـاح، مقابـل منحهـم شـرعية الفتـك 
ومتـى أطلـت  والقتـل،  والسـجون  والقمـع  الحريـات  بمصـادرة  بشـعوبَهم، 
األزمـات االقتصاديـة برأسـها سـارعت هـذه الحكومـات إلـى ابتزازهـم برسـالة 
السـجون  ملفـات  أو سـنفتح  تبـرم صفقـة شـراء أسـلحة  أن  إمـا  واضحـة، 

االنتهـاكات.  وكافـة 
حقوق اإلنسـان غير قابلة للتفاوض حسـب بيان صادر عن االتحاد األلماني، 
تعليقـا علـى الصـورة الرسـمية للمنتخـب األلماني قبـل مباراته مع اليابان، إذ 
وضـع الاعبـون أيديهـم علـى أفواههـم، كإشـارة إلـى احتجاجهـم علـى منعهـم 
فـي  األلمانيـة  الداخليـة  وزيـرة  تحايلـت  فيمـا  المثلييـن،  شـارة  حمـل  مـن 

مدرجـات الملعـب، وخلعـت معطفهـا لتظهـر شـارة المثلييـن علـى ذراعهـا، 
بجـوار رئيـس الفيفـا، فـي انتهـاك واضـح لقانـون الدولـة التـي تسـتضيفها، 
وهي وزيرة تقود وزارة مهمتها األساسية هي الحرص على تنفيذ القوانين! 

وثمـة اختـال غريـب فـي مفهـوم حقـوق اإلنسـان لـدى الغربييـن، فمسـاندة 
حكوماتهم للطغاة الذين يفتكون بشـعوبهم، وعنصرية الصهاينة، وعنفهم 
بطائفـة  الصينيـة  الحكومـة  وتنكيـل  فلسـطين،  فـي  المسـتضعفين  ضـد 
لحقـوق  شـأن  ال  الهنـد،  فـي  المسـلمين  ضـد  الهنـدوس  وعنـف  اإليغـور، 
اإلنسـان بهـا، أمـا الترويـج لانحـال والتهتـك الجنسـي، وتشـجيع ممارسـات 
فاحشـة ضـد نواميـس الطبيعـة، وترفضهـا الفطـرة اإلنسـانية السـليمة، فهي 
حـق أصيـل مـن حقـوق اإلنسـان، تسـتلزم أن يظهـر المنتخـب األلمانـي بهـذا 
الشـكل السـخيف، وأن تتعمـد وزيـرة الداخليـة خـرق القانـون مثـل أي لـص 

أو متشـرد عابـث. 

مـزج  يرفـض  وهـو  أرسـنال،  نـادي  موقـف  تنسـى  أن  للذاكـرة  ينبغـي   ال 
مـع  أوزيـل  األلمانـي  الاعـب  تضامـن  علـى  تعليقـا  بالرياضـة،  السياسـة 
الحكومـة  يـد  علـى  وتنكيـل  بطـش  مـن  لـه  يتعرضـون  مـا  ضـد  اإليغـور، 
الصينيـة، وسـخط األلمـان عليـه بسـبب صورته مع الرئيـس التركي أردوغان، 
فالتضامن مع المضطهدين موقف انسـاني رائع يسـتحق الثناء في الثقافة 
الغربيـة، بشـرط أن يكـون المضطهـد، بفتـح الهـاء، غيـر مسـلم، والصـور مـع 
الرؤسـاء البـأس بهـا اذا كانـت مـع رئيـس دولـة غيـر مسـلمة، ال أتصـور مطلقا 
أن الرأي العام الرياضي في ألمانيا سـيتخذ موقفا مماثا، إذا نشـرت صورة 
لاعـب ألمانـي مـن أصـل أوربـي أو أفريقـي مـع رئيـس بلـده األصلـي، لكنهـا 
لذلـك  األوروبـي،  واالسـتعاء  المركزيـة  وعقـدة  التاريخـي،  الحقـد  رواسـب 
وقوانيـن  والزامهـم احتـرام عقائـد  رفـض قطـر الترويـج للمثليـة،  صدمهـم 

البلـد المضيـف.

 يصـادر الغربيـون حـق االختـاف والتنـوع، وال يـرون قيمـا حضاريـة وثقافيـة 
وأخاقيـة تعـارض قيمهـم، فأوروبـا هـي الحديقـة وباقـي العالـم غابـة، كمـا 
يـري جوزيـب بوريـل الممثـل السـامي لاتحـاد األوروبـي للشـؤون الخارجيـة، 
ومـن ثـم يتعيـن علـى البرابـرة الهمـج فـي األدغـال أن ال يحيـدوا عـن قيـم 
وأخـاق أهـل الحديقـة، وتمتـد هـذه المصادرة إلى التاريخ، إذ يسـجل برتراند 
رسـل أحـد أكبـر فاسـفة الغـرب فـي كتـاب يـؤرخ فيـه للفلسـفة الغربيـة، 
فـي  تجـد  لـن   “ تعليلـه.  يتعـذر  مفاجـئ  بشـكل  اليونانيـة  المدنيـة  انبثـاق 
التاريـخ كلـه مـا يثيـر الدهشـة أو مـا يتعـذر تعليلـه أكثـر مـا يدهشـك ويتعـذر 
عليـك تعليلـه الظهـور المفاجـئ للمدنيـة اليونانيـة” وبهـذا الحكـم يشـطب 
والسـومرية  الفرعونيـة  القديمـة،  الشـرقية  للحضـارات  مؤثـرات  أي  رسـل 
والفنيقيـة، التـي سـبقت صعـود اليونـان، ورفـض فاسـفة آخـرون قبلـه أي 
اسـهامات للفاسـفة المسـلمين فـي مسـيرة الحضـارة، ولـم يعترفـوا لهـم 
إال بحفـظ الفلسـفة اليونانيـة، مـن دون أي إضافـة أو تطويـر، ومـن ثـم ال 
بلـد صغيـر، دخـل  غرابـة فـي صـدور هـذه المواقـف األوربيـة العدائيـة ضـد 
فـي منافسـة معهـم، وحقـق نجاحـا باهـرا فـي تنظيـم بطولـة عالميـة بحجـم 

المونديـال، فقـط ألنـه بلـد عربـي ومسـلم.
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