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سياسة

صنّـــف البيـــت األبيض مجموعـــة “فاغنر” الروســـية منظمة 
إجراميـــة دولية، مؤكًدا أنه ســـيفرض عقوبـــات إضافية على 

المجموعـــة خالل األســـبوع األخير من شـــهر يناير 2023.

واســـتند البيـــت األبيـــض فـــي قـــراره الـــذي جاء على لســـان 
المتحـــدث باســـم مجلـــس األمن القومـــي “جـــون كيربي”، 
إلـــى ارتـــكاب “فاغنـــر” فظائع وانتهـــاكات لحقوق اإلنســـان 

علـــى نطاق واســـع.

وأضـــاف كيربـــي أن “الخطـــوات األمريكيـــة اإلضافيـــة ضـــد 
فاغنر من شـــأنها أن تســـاعد على وقـــف تعامل دول أخرى 

مـــع هـــذه المجموعة”.

ُيذكـــر أن مجموعـــة “فاغنـــر” تتواجـــد بأعداد تتجـــاوز 2000 
عنصـــر فـــي ليبيا، التي دخلتها ما بيـــن عامْي 2019 – 2020، 
لمســـاندة مجـــرم الحـــرب خليفـــة حفتـــر فـــي هجومـــه على 

طرابلس.

وخـــالل الهجـــوم، رصـــدت منظمـــات حقوقية ليبيـــة ودولية 
جرائـــم فظيعـــة وأعمـــاًل انتقامّيـــة ارتكبتهـــا “فاغنـــر” فـــي 

ضواحـــي طرابلـــس، وطالـــت حتـــى المدنييـــن.

واشنطن ُتصّنف 
فاغنر منظمة إجرامية

تبــــــــــون: متفـــــــال بإجــــــــــراء 
االنتخابات يف ليبيا العام الجاري

أعـــرب الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد تبون 
عـــن تفاؤلـــه بإجـــراء النتخابـــات العامة 
فـــي ليبيـــا بحلول آخـــر العـــام الجاري 
2023، مؤكـــًدا أن القضيـــة الليبية من 
ضمـــن ثالثـــة ملفـــات ُتناضـــل بالده 

إليجـــاد تســـوية لها.

اجتمـــاع  خـــالل  تبـــون  وكشـــف 
الجمهوريـــة  ولة  مـــع  الحكومـــة 
عـــن   ،2023 ينايـــر   19 الخميـــس 
األزمـــة،  لتســـوية  ُتبـــذل  جهـــود 
معبـــرًا عـــن أملـــه فـــي أن يكـــون 
هـــذا العـــام هو عـــام الحـــل بعد 
الجهـــود السياســـية األخيرة في 

البـــالد.

وتابـــع الرئيـــس الجزائـــري أن “ليبيـــا مـــن 

تســـعى  رئيســـية  قضايـــا  ثـــالث  ضمـــن 

بجانـــب  لهـــا  تســـوية  إليجـــاد  الجزائـــر 

والصحراويـــة”. الفلســـطينية  القضيتيـــن 

وكان “تبـــون” قـــد أكـــد فـــي وقـــت ســـابق 

أن التدخـــل األجنبـــي فـــي ليبيـــا صّعب حّل 

األزمـــة، لفتًـــا إلـــى أنـــه “دون روح وطنّيـــة 

عاليـــة جـــدًّا يصعـــب حـــل النـــزاع الليبـــي” 

كمـــا دعـــا الليبييـــن إلـــى “القتـــداء بتجربـــة 

الجزائـــر فـــي التســـعينّيات لحـــّل نزاعهم”.
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بحـــث وزير الداخليـــة بحكومة الوحـــدة الوطنية عماد الطرابلســـي 
مـــع نظيـــره المالطـــي “بايـــرون كاميليـــري” تعزيـــز التعـــاون بين 
البلديـــن لمكافحـــة الهجـــرة غيـــر القانونيـــة والجريمـــة المنظمـــة، 

واإلرهاب.

جـــاء ذلك خـــالل زيارة أجراهـــا الوزير المالطـــي للعاصمة طرابلس 
والقـــوات  المخابـــرات  رؤســـاء  رفقـــة   ،2023 ينايـــر   18 األربعـــاء 

المســـلحة والقـــوات الخاصـــة المالطيـــة.

كمـــا بحـــث الجانبـــان خـــالل اللقـــاء تفعيـــل عمـــل اللجنـــة األمنيـــة 
وفتـــح  التأشـــيرات لليبييـــن  وســـبل تســـهيل منـــح  المشـــتركة، 
خـــط مالحـــي بيـــن طرابلس وفاليتـــا، كمـــا افتتح الوزيـــر المالطي 
خـــالل زيارتـــه المركز األمني الليبـــي المالطي بمقـــر اإلدارة العامة 

األمنية. للعمليـــات 

سياسة

الطرابلســي يبحــث مع 
نظريه املالطــي التعاون 

األمني بني البلدين

أرســـلت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة شـــاحنات مـــن المســـاعدات 
الغذائيـــة متمثلة في الســـكر والزيت والدقيـــق واألرز إلى تونس، 

تضامنًـــا معهـــا في الوضـــع القتصـــادي الـــذي تمر به.

نعيـــم  تونـــس  فـــي  الليبيـــة  الســـفارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
العشـــيبي لصحيفـــة العربـــي الجديـــد، إن 96 شـــاحنة انطلقـــت 
الثالثـــاء 17 ينايـــر 2023، نحـــو منفـــذ رأس جديـــر الحـــدودي مـــع 
تونـــس، تحمـــل علـــى متنها شـــحنات من مـــواد غذائية أساســـية 

ــا. تصـــل إلـــى 65 طنًـّ

وأكـــد العشـــيبي وجـــود دفعات أخرى مـــن المســـاعدات الغذائية 
التـــي ســـتصل من ليبيـــا إلى تونس، فيمـــا ُيقّدر عدد الشـــاحنات 

التـــي ســـتحمل هذه المواد بـ170 شـــاحنة.

وتأتي هذه المســـاعدات بعد شـــهرين من شـــحنة بنزين تقدر بـ 
30 ألـــف طن، أرســـلتها ليبيا إلى تونس؛ لمســـاعدتها على تجاوز 

أزمة نقص الوقود، بعد فشـــلها في ســـداد مقابل اســـتيراده.

ليبيا ترسل ُمساعدات
غذائية إىل تونس

أفاد “جوزيبي أوليشـــينو” المســـؤول في خفر الســـواحل 
اإليطالـــي بـــأن العـــام المنصـــرم 2022 شـــهد وصـــول 53 
ألـــف مهاجـــر غيـــر نظامـــي مـــن ليبيـــا إلـــى إيطاليـــا عـــن 
طريـــق البحـــر المتوســـط، بزيـــادة قدرهـــا %70 عـــن العام 

الذي ســـبقه.

وقال “أوليشـــينو” في جلســـة استماع مشـــتركة للجنتي 
الشـــؤون الدســـتورية والنقل اإليطاليـــة، “إن أغلب هؤلء 
المهاجريـــن انطلقوا من طرابلس غربـــي البالد، لفتا إلى 
أن “ســـفن المنظمـــات غيـــر الحكومية التي تنشـــط على 
خـــط برقة- لمبيـــدوزا أنقـــذت أكثر من 11 ألف شـــخص، 

%34 منهـــم غادروا من غـــرب ليبيا”.

وحســـب المســـؤول اإليطالـــي، فـــإن هناك خطـــْي تدفق 
مـــن ليبيا “منطقـــة طرابلس التـــي انطلق من ســـواحلها 
33 ألفـــاً، ومنطقـــة برقـــة التـــي انطلـــق منهـــا 20 ألفـــا” 
إضافة إلى طريق شـــرق المتوســـط )تركيـــا ومصر ولبنان 

وسوريا(.

إيطاليا: عدد املهاجرين 
القادمني من ليبيا 

زاد بنسبة 70%
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أكـــد مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، أن رصيـــده مـــن الذهـــب كمـــا هـــو 
دونمـــا نقصـــان منـــذ 20 شـــهر أغســـطس مـــن ســـنة 2011.

املصرف املركزي: رصيد
الذهب كما هو منذ 2011

اقتصاد

علـــى  صفحتـــه  عبـــر  المصـــرف  نشـــره  تنويـــه  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
“فيســـبوك” الثنيـــن 16 ينايـــر 2023، ردًّا علـــى ما جـــاء في تقرير 
مجلـــس الذهـــب العالمـــي بشـــأن احتياطـــي الذهـــب فـــي ليبيـــا.

ولـــم ُيوّضـــح المصـــرف حجـــم الحتياطـــي مـــن الذهـــب، لكنه قال 
“إنـــه نفـــذ فـــي إطـــار خطتـــه للشـــفافية واإلفصـــاح تدقيًقـــا دوليًّا 
، وجـــاءت النتائـــج   2022 علـــى احتياطـــي الذهـــب خـــالل العـــام 
مؤكّـــدًة علـــى احتفاظ المصرف بـــذات الرصيـــد دون أي تغير منذ 

.”2011 أغســـطس 

كمـــا أهـــاب مصـــرف ليبيـــا المركـــزي بالمناســـبة، بكافـــة وســـائل 
اإلعـــالم تحـــّري الدّقـــة والمصداقّيـــة عنـــد نشـــر أّية بيانـــات تتعلق 

باختصاصاتـــه ونشـــاطاته، حســـب مـــا ورد فـــي المنشـــور.

وكان مجلـــس الذهـــب العالمي، قد ذكر في تقريـــره أن احتياطي 
الذهـــب فـــي ليبيا انخفض إلـــى 116.64 طنًّا في ســـنة 2014 بعد 
ــا، مّتهما  ــا ســـنة 2011، مـــع اختفاء 27.18 طنًـّ مـــا كان 143.82 طنًـّ

مصـــرف ليبيا المركـــزي بإخفاء بيانات الحتياطـــي منذ 2014.

بحـــث نائـــب رئيـــس المجلـــس الرئاســـي الليبي عبـــد هللا الالفي، 
مـــع القائم بأعمال ســـفارة الصين لدى ليبيا انغ تشـــيمين، ســـبل 
اســـتئناف عمـــل الســـفارة الصينيـــة وعـــودة شـــركاتها للعمل في 

. ليبيا

وبحـــث اللقـــاء، الذي جـــرى بالعاصمـــة طرابلس الثالثـــاء 17 يناير 
2023، وفـــق بيـــان المكتـــب اإلعالمـــي للمجلـــس، ســـبل تعزيـــز 
التعـــاون الليبـــي الصينـــي فـــي مختلـــف المجـــالت، واســـتكمال 

المشـــاريع المتوقفـــة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال ســـفارة الصين دعم بالده لمشـــروع 
المصالحـــة الوطنيـــة، مشـــيداً بانعقـــاد الملتقـــى التحضيـــري لها، 
بمشـــاركة ممثلي كل األطراف السياسية، إلنهاء األزمة السياسية 

الليبية.

كمـــا نقـــل بيان المجلـــس الرئاســـي عن القائـــم بأعمال الســـفارة 
الصينيـــة فـــي طرابلـــس تأكيـــده علـــى أهميـــة الوصول إلـــى إجراء 

النتخابية. الســـتحقاقات 

أعلنت المؤسســـة الوطنية للنفط، أن اإلدارة العامة للعمليات 
بشـــركة ســـرت إلنتـــاج وتصنيـــع النفـــط والغـــاز نجحـــت فـــي 
إعـــادة بئر نفطيـــة إلى اإلنتاج بمعـــدل 1700 برميل من الخام 

يوميًّا.

وقالت المؤسســـة عبـــر صفحتها على “فيســـبوك” الخميس 
19 ينايـــر 2023، إن إدارة العمليـــات بشـــركة ســـرت تمكنـــت 
مـــن “إعادة البئـــر T5-13 لإلنتاج وربطهـــا بالمجهودات الذاتية 
واإلمكانيـــات المتوفرة، حيث كان معدل اإلنتاج اليومي 1700 

برميـــل نفـــط دون أي كميـــة تذكر من الميـــاه المصاحبة”.

ســـرت  بشـــركة  العمليـــات  إدارة  “أن  المؤسســـة  وأضافـــت 
نجحـــت أيًضـــا فـــي ربط البئر رقـــم S2-6 بحقـــل الحطيبة على 
اإلنتـــاج والـــذي كان مقفـــالً منـــذ ســـنة 2014، باإلضافـــة إلـــى 
ربـــط البئـــر C337 والبئر 335 بقدرة إنتاجيـــة 750 برميل يوميًّا 

علـــى الخانـــق نصف بوصـــة وبـــدون ميـــاه مصاحبة”.

كما أشـــادت المؤسســـة الوطنية للنفط بجهود شـــركة سرت 
إلنتـــاج وتصنيـــع النفـــط والغـــاز المبذولـــة مؤخـــرًا فـــي “رفـــع 
معـــدلت اإلنتـــاج، وكذلـــك الجنـــود المجهوليـــن الذيـــن كانـــوا 

خلـــف هـــذه األعمـــال المتميزة”.

وفـــي مطلـــع شـــهر ينايـــر الجـــاري، أعلنـــت شـــركة أكاكـــوس 
للعمليـــات النفطيـــة، إعـــادة تشـــغيل بئـــر نفطيـــة فـــي حقـــل 

الشـــرارة توقـــف عـــن العمـــل منـــذ ســـنة 1996.

ُمباحثات بشأن عودة الشركات 
الصينية للعمل يف ليبيا

شـــركة ســـرت ُتعيـــد 
بئـًرا نفطيًّة لإلنتاج
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اقتصاد

األحد السبتالجمعة الخميس األربعاءالثالثاء الثنين اليــــــوم
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مواقيت الصالة في طرابلس هذا األسبوع

أبـــدت شـــركة ســـونلغاز الجزائرية اســـتعدادها لتقديـــم خدماتها 
لليبيـــا في مختلف مجالت الطاقة، على رأســـها مســـألة تصدير 

الكهرباء.

جـــاء ذلـــك علـــى لســـان مديـــر عـــام الشـــركة الجزائريـــة مـــراد 
عجـــال فـــي تصريح لــــ “الجريـــدة اإللكترونيـــة الجزائريـــة”، حيث 
أكـــد اســـتعداد الشـــركة للمســـاعدة أيًضا فـــي صيانـــة المحطات 
وشـــبكات الكهرباء وتشـــغيلها، وصيانة المعـــدات وتصنيع قطع 

الغيـــار، وتدريـــب العامليـــن.

وأوضـــح عجال أن المحادثات مع مســـؤولي شـــركة الكهرباء في 
ليبيـــا تتمحـــور حول مشـــروع إنشـــاء شـــبكة كهرباء مباشـــرة مع 
ليبيـــا، مشـــدًدا علـــى ضـــرورة إيجـــاد مصـــادر تمويـــل مـــن أجلها، 

مشـــيرًا إلـــى أّن إنجاز المشـــروع يتطلـــب وقتاً.

وقـــال المســـؤول بالشـــركة الجزائريـــة، إنهـــم بحثـــوا مـــع شـــركة 
الكهربـــاء فـــي ليبيـــا تصديـــر الكهربـــاء، مشـــيراً إلـــى أّن الكميات 
المصـــّدرة لـــن تكـــون كبيـــرة فـــي حـــال مـــا إذا قامـــت ســـونلغاز 

بنقلهـــا عبـــر تونـــس إلـــى ليبيا.

الربيقة تسرتجع مركز توزيع 
أسطوانات غاز يف مسالتة

أعلنـــت شـــركة البريقـــة لتســـويق النفـــط ، اســـترجاع مركـــز 
توزيـــع أســـطوانات غـــاز الطهـــي فـــي مدينـــة مســـالتة.

وأوضحـــت الشـــركة عبـــر صفحتهـــا علـــى موقع “فيســـبوك” 
الخميـــس 19 ينايـــر 2023، أن ذلك جاء بفضـــل جهود مكتب 
المحطـــات ومراكـــز الخدمات بالشـــركة ومنســـقية العقارات 

بالشـــركة وبالتنســـيق مـــع المجلس البلدي مســـالتة.

وأضافـــت أن هـــذه الخطـــوة ستســـهم فـــي توفيـــر منتـــج غاز 
الطهي بشـــكل منتظم في كل المناطـــق بالبلدية وضواحيها 
عبـــر مركـــز التوزيع التابـــع لها، وبيع أســـطوانات غـــاز الطهي 

بالســـعر الرســـمي الصادر مـــن وزارة القتصاد.

سونلغاز الجزائرية ُتبدي 
استعدادها ملّد ليبيا بالكهرباء
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محليات

قـــال رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، إن 
“المصالحـــة الوطنيـــة ل يجـــب أن ُتجـــرى بواســـطة خيـــوط لعبـــة 

أجنبيـــة أو المخابـــرات الدوليـــة، أو فـــي أفخـــم الفنـــادق”.

وأضـــاف الدبيبـــة خـــالل مشـــاركته فـــي ملتقـــى حـــول المشـــاركة 
السياســـية للمـــرأة ُعِقـــد بمدينة مصراتـــة الســـبت 21 يناير 2023، 
“أن المصالحـــة يجـــب أن تجري من خالل أصحاب الشـــأن، بتعانق 

الليبييـــن أنفســـهم وجبـــر الضـــرر، واتباع قواعـــد معينة”.

وتابـــع أن هنـــاك مـــن يشـــارك فـــي المصالحـــة “مـــن المجرميـــن 
الذيـــن يحاولـــون تصفيـــة أمور إجرامهـــم وقتلهم الليبييـــن، وهؤلء 
يجـــب أن يحاكمـــوا ويقتـــص القضاء منهـــم، فالمصالحـــة ل يمكن 

أن يحدثهـــا ســـوى األنقيـــاء والصالحيـــن والوطنييـــن”.

وفـــي الفتـــرة مـــن 8 إلـــى 12 مـــن شـــهر ينايـــر، أطلـــق المجلـــس 
الرئاســـي الملتقـــى التحضيـــري لمؤتمـــر المصالحـــة الوطنيـــة فـــي 

طرابلـــس، بمشـــاركة محلّيـــة وعربّيـــة وإفريقيـــة.

الدبيبة: ال يمكن إجراء 
املصالحة بخيوط لعبة أجنبّية

املشـــري يبحـــث مـــع نقابـــة 
ـــّواب املحامـــني التقـــارب مـــع الن

بحـــث رئيس المجلـــس األعلـــى للدولة خالد 
المشـــري مـــع وفـــد مـــن نقابـــة المحاميـــن 
الخميـــس، تقريـــب وجهـــات النظـــر وزيـــادة 
والنـــواب؛  بيـــن مجلســـي الدولـــة  التوافـــق 
إلـــى  والوصـــول  السياســـية  األزمـــة  لحـــّل 

النتخابـــات فـــي أســـرع وقـــت.

جهـــود  “أي  دعمـــه  المشـــري  وأكـــد 
تفضـــي إلـــى مزيـــد مـــن التوافق بين 
الســـتقرار  لتحقيـــق  المجلســـين 

الدائـــم بالبـــالد”، وذلـــك وفـــق ما 
جـــاء في بيان صـــادر عن المكتب 
الدولـــة  لمجلـــس  اإلعالمـــي 

.2023 ينايـــر   19 الخميـــس 

مـــن جهتـــه، قـــّدم وفد نقابـــة المحاميـــن إلى رئيـــس المجلس 
األعلـــى للدولة في ختام الجتماع “مضابط جلســـات البرلمان 

الليبـــي في عهد المملكـــة الليبية”.

وكان رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالح قد نفى مـــا أعلنه 
“المشـــري” بشـــأن توافـــق المجلســـين حـــول رفـــض ترشـــح 
إلـــى النتخابـــات الرئاســـية، قائـــال فـــي جلســـة  العســـكريين 
للنـــواب يـــوم 17 ينايـــر “إنـــه يدعم ترّشـــح الجميـــع بمن فيهم 

العســـكرّيون ومزدوجـــو الجنســـية.

ولفـــت صالـــح إلى أنه لم يتفق مع المشـــري في لقـــاء القاهرة 
األخيـــر، إل علـــى نقطـــة واحـــدة، تتعلـــق بإحالة مخرجـــات لجنة 
المسار الدســـتوري إلى المجلســـين وفق التعديل الدستوري 

الثاني عشـــر الصادر عـــن النواب”.

وفي الخامس من يناير، أكد رئيســـا مجلســـي النواب والدولة، 
فـــي بيـــان مشـــترك عقب لقـــاء جمعهمـــا مع رئيـــس مجلس 
النـــواب المصـــري حنفـــي جبالـــي فـــي القاهـــرة، إحالـــة الوثيقة 
الدســـتورية المنجـــزة مـــن لجنة المســـار الدســـتوري؛ إلقرارها 
وفًقـــا لنظـــام كل مجلـــس، دون كشـــف أي تفاصيل بشـــأنها.

أكـــد مجلـــس حكمـــاء وأعيان تاجـــوراء رفضه التـــام لالجتماعات 
التـــي ُعِقـــدت بشـــأن الحـــل السياســـي والمصالحـــة ومـــا نتـــج 

عنهـــا، واصًفـــا إياهـــا بالجتماعات المشـــبوهة.

الـــذي  الوحيـــد  الحـــل  أن  لـــه،  بيـــان  فـــي  المجلـــس  وأوضـــح 
يمكـــن القبـــول به “هـــو الذهـــاب مباشـــرة لنتخابـــات برلمانية 
تتحقـــق فيهـــا معايير العدالـــة والنزاهة وفًقا لقاعدة دســـتورية 
وقانون انتخابات ل يســـمحا بترشـــح المجرميـــن والمحكومين 
العســـكر  حكـــم  عـــودة  ويمنعـــا  للعدالـــة  والمطلوبيـــن 

والمســـتبدين.”

وأضـــاف أن “المصالحـــة الوطنيـــة هـــي حكـــم شـــرعي وهـــدي 

نبـــوي ومطلـــب شـــعبي يجـــب أن يقودهـــا ممثلون شـــرعيون 
واإلنصـــاف  يحققـــون مـــن خاللهـــا العدالـــة  للشـــعب الليبـــي 
وليســـت مجـــرد اجتماعات لحســـابات مصلحية واســـتعراضات 

سياســـية فـــي ردهـــات الفنـــادق والمنتجعـــات.”

وتابـــع البيـــان بأنه ليـــس أمام الليبييـــن إل “وحـــدة الصف ونبذ 
الفرقـــة والتصالـــح تحـــت مظلـــة الشـــرع والقانـــون بعيـــداً عـــن 
العصبيـــات الجهويـــة والمناطقيـــة والقبليـــة والعرقيـــة، داعيًـــا 
الشـــعب الليبـــي لإلســـراع بنفـــض أيديـــه من ساســـة الفســـاد 
والخـــراب من أجل اســـتقرار البـــالد وأمنها وإقامـــة دولة العدالة 

والقانون.”

“حكمــاء وأعيــان تاجــوراء” يصف 
اجتماعــات املصالحــة باملشــبوهة 
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حبـس والدة طالبة اعتدت 
على مديرة مدرسة يف زوارة

الليبيـــة  للشـــركة  العامـــة  النقابـــة  أعلنـــت 
للمناولـــة والخدمـــات األرضيـــة بمحطة مطار 
مصراتـــة الدولي، دخـــول عامليها في إضراب 

مفتـــوح عـــن العمل.

وأوضحـــت النقابـــة فـــي بيان لهـــا “أن إيقاف 
تقديم الخدمات ســـيبدأ اعتبـــارًا من 5 فبراير 
2023 إلـــى حين صرف مرتباتهـــم المتأخرة”.

وفي تصريح لرئيس النقابة نزار الســـويحلي 
- نشـــرته صفحة النقابة على فيسبوك - قال 
“إنهـــم فقـــدوا الثقـــة فـــي وعـــود الحكومـــة” 

ُمطالبًـــا بــــ “معالجة تأخر صـــرف الرواتب”.

وفي شـــهر يونيو مـــن العـــام الماضي 2022، 
والخدمـــات  المناولـــة  شـــركة  عّمـــال  نظـــم 
فـــي  لســـاعات  اســـتمّر  اعتصاًمـــا  األرضيـــة، 
مطـــار مصراتـــة، قبـــل أن يســـتأنفوا العمـــل 
بنـــاًء على وعود بصـــرف مرتباتهـــم المتأخرة.

ويـــوم 11 ينايـــر 2023، نّظم موظفو الشـــركة 
في مطار ســـبها الدولي وقفة احتجاجية في 
المطـــار؛ بســـبب عـــدم تقاضيهـــم مرتباتهـــم 

ألكثر مـــن عامين، وفـــق قولهم.

إقفــــــال قرابــــــة
20 معمــــــــــــل 
ــاه  ــة ميــــــ تعبئـ
فـــــي طرابلـــــس

بلـــدي طـــربق 
ُيعّلـــق عملـــه

علـــى  الرقابـــة  مركـــز  أعلـــن 
 19 إقفالـــه  واألدويـــة  األغذيـــة 
شـــرب  ميـــاه  تعبئـــة  معمـــل 
فـــي  غذائيـــة  مـــواد  ومصنـــع 
مطابقتهـــم  لعـــدم  طرابلـــس؛ 

المطلوبـــة. للمواصفـــات 

وأوضـــح المركـــز عبـــر صفحتـــه 
علـــى “فيســـبوك” الجمعـــة 19 
ينايـــر 2023، أن عمليـــة اإلقفال 
كبـــرى  حملـــة  ضمـــن  جـــاءت 
معامـــل  اســـتهدفت  واســـعة 
تعبئة المياه فـــي كامل مناطق 

ليبيـــا ومنهـــا طرابلـــس.

 وبحســـب المركـــز، فقـــد نتـــج 
مصانـــع  إغـــالق  الحملـــة  عـــن 
والعوافـــي  المرجـــان  و  )نوفـــا 
والفاخـــر  والنبـــع  والمنهـــل 
ورســـيل  ومنعشـــة  والترويـــة 
والمائدة وبيـــور ورويال والجود 
والخلجـــان  والصحـــة  والهنـــاء 
والكوثـــر(. والواحـــة  والفيحـــاء 

أعلـــن المجلـــس التســـييري لبلديـــة طبرق 
فـــي بيان األربعـــاء 18 ينايـــر 2023، تعليق 

عملـــه لحين إشـــعار آخر.

وأرجـــع المجلـــس قراره إلـــى “عجز األجهزة 
األمنيـــة والغرفـــة األمنية والحـــرس البلدي 
علـــى  المتكـــررة  العتـــداءات  إيقـــاف  عـــن 
ممتلـــكات الدولة من الســـاحات والحدائق 

العامة”. والمخططـــات 

كمـــا دعـــا البيـــان المصـــور كافـــة اإلدارات 
التابعـــة للمجلـــس التســـييري إلـــى التقّيد 

بالقرار.

وتشهد المنطقة الشـــرقية من البالد حالة 
انفـــالت أمنـــي، وغيـــاب لـــدور العديـــد من 
أجهزة الدولة في ظّل ســـيطرة مليشـــيات 
مجـــرم الحـــرب “خليفة حفتـــر” عليها منذ 

.2017

عّمال الخدمات 
األرضية بمطار 

مصراتة ُيضربون 
عن العمل

محليات

أمـــرت النيابة العامة الســـبت 21 ينايـــر 2023، بحبس والدة 
طالبـــة بمدرســـة “عائشـــة أم المؤمنيـــن” اإلعداديـــة فـــي 
زوارة، علـــى ذمـــة التحقيق فـــي واقعة العتـــداء على مديرة 

المدرسة.

وأشـــارت النيابـــة إلـــى أنه تم إثبـــات الواقعة والتي تســـببت 
أم  عائشـــة  مدرســـة  بمديـــرة  لحـــق  شـــخصي  أذى  فـــي 
المؤمنيـــن اإلعداديـــة ؛ وأخصائيـــة اجتماعية في المؤسســـة 

ذاتها. التعليميـــة 

قيـــام  علـــى  المحقـــق  اســـتدّل  فقـــد  النيابـــة،  وبحســـب   
نيـــة اإلبـــداء لـــدى الفاعلـــة، فأمـــر بنـــاء علـــى ذلك بحبســـها 
احتياطيًّـــا؛ ثـــم أردف هـــذا اإلجـــراء بعـــرض المعلمتين على 
الطبيـــب المختـــص لغـــرض اســـتيضاح مـــدة الشـــفاء مـــن 
األذى؛ وتعييـــن نســـبة العجـــز الناشـــئ عـــن فعـــل الضرب.
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بـــدأ جهاز اإلمداد الطبـــي الخميس 19 ينايـــر 2023، توزيع أغذية 
الحساســـية علـــى فروعه في مختلـــف مناطق البالد.

وأكـــد أميـــن مخـــازن األدويـــة العامة واألغذيـــة، البدء في تســـليم 
شـــحنات األغذيـــة التي وردت للمخازن، بعـــد معايرتها من مركز 

الرقابـــة على األغذيـــة واألدوية.

وأوضـــح المســـؤول أن فروع المنطقة الوســـطى وفزان وســـبها 
الشـــرقية  المنطقـــة  أن  إلـــى  مشـــيرًا  مخصصاتهـــا،  اســـتلمت 
المستشـــفيات  علـــى  مخصصاتهـــا  بتوزيـــع  بدورهـــا  ســـتقوم 
الواقعـــة فـــي نطاقها، وأضـــاف أن فرع المنقطة الغربية ســـوف 

يســـتلم مخصصاتـــه يـــوم األحـــد 22 ينايـــر.

وأشـــار جهـــاز اإلمداد الطبـــي إلى أن هذه الخطـــوة تأتي في إطار 
اهتمـــام وزارة الصحـــة بمرضى حساســـية الغـــذاء بتوفير األغذية 

لهم. الُمخصصة 

أطلـــق المركز الوطنـــي لمكافحة األمراض منظومة الشـــهائد 
الصحيـــة اإللكترونيـــة وذلـــك خالل حفـــل أقيم فـــي طرابلس 
األربعـــاء 18 يناير 2023، بحضور مدير المركز حيدر الســـائح، 

ووزيـــر الصحة المكلف رمضـــان أبوجناح.

وحســـب مـــا نشـــره المركـــز علـــى صفحتـــه بــــ “فيســـبوك” 
تأتـــي هـــذه الخطوة “ضمـــن رقمنـــة الخدمات الصحيـــة التي 
يقدمهـــا عبـــر التقنيـــة اإللكترونية فـــي أنحاء البالد؛ لتســـهيل 

وتذليـــل الصعوبـــات والعراقيـــل”.

وشـــّدد أبوجناح علـــى “أهمية العمل بالتقنية الرقمية أســـوة 
بـــكل العالـــم، وعلى ضـــرورة تعاون الجميع؛ مـــن أجل النجاح 
فـــي تقديم الخدمات الصحيـــة بجودة عالية لـــكل المواطنين 

في عمـــوم البالد”.

وســـيكون إصـــدار الشـــهائد الصحيـــة اإللكترونيـــة متاحًا على 
https://vac.ncdc. منصـــة تحصين عبر الرابـــط اإللكترونـــي
gov.ly/home”” أو عـــن طريـــق تحميـــل تطبيـــق تحصيـــن 

علـــى اإلنترنـــت، وفق مركـــز مكافحـــة األمراض.

وأشـــار المركز إلى “إمكانية حصـــول المواطنين على مواعيد 
للتشـــخيص عبـــر إنشـــاء حســـاب علـــى المنصة، واســـتكمال 
إجراءات إصدار الشـــهادة إلكترونيًّا، ومن ثّم اســـتالم الشهادة 

عن طريـــق الهاتف”.

اإلمداد الطبي يبدأ توزيع 
أغذية الحساسية

منوعات

مكافحة األمراض ُيطلق منظومة 
إلكرتونّية للشهائد الصحّية

بحـــث رمضـــان أبوجنـــاح، نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وزيـــر 
الصحة المكلف مع القائم بأعمال ســـفارة إندونيســـيا لدى ليبيا 

“ديـــدي رفاعـــي” تعزيز آفـــاق التعـــاون الصحي بيـــن البلدين.

جـــاء ذلـــك فـــي اجتمـــاع ُعِقـــد األحـــد 15 ينايـــر 2023، بحضـــور 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشـــجيع الســـتثمار وشـــؤون 
الخصخصـــة جمـــال اللموشـــي، ومديـــر مكتـــب التعـــاون الدولي 

بـــوزارة الصحـــة عـــزام القمودي.

وتنـــاول اللقـــاء، عدًدا مـــن الملفات أبرزهـــا، تقديـــم الدعم الالزم 
لصحـــة المهاجريـــن غيـــر النظامييـــن فـــي ليبيـــا وتوفيـــر األدويـــة 
الالزمـــة، إلـــى جانـــب اســـتجالب عناصـــر طبيـــة وطبية مســـاعدة 
للرفـــع مـــن كفـــاءة المستشـــفيات الواقعـــة بالمناطـــق النائيـــة، 
والتـــي تعتمـــد بشـــكل كبيـــر فـــي تقديـــم الخدمة علـــى العناصر 

الطبيـــة والطبيـــة المســـاعدة الوافدة.

وأعـــرب القائـــم باألعمال اإلندونيســـي عـــن تطلّع بـــالده لتحقيق 
تقـــدُّم فـــي مجـــال تعزيـــز التعـــاون مع ليبيـــا في مجـــال تصدير 

األدويـــة عبـــر الشـــركات الدوليـــة التـــي تتواجد في إندونيســـيا.

مـــن جانبـــه أكـــد “أبوجنـــاح” أنَّ وزارة الصحـــة ترحّـــب بالتعـــاون 
مع إندونيســـيا فـــي الجانب الصحـــي، وفق اإلجـــراءات والقوانين 

المعمـــول بها فـــي ليبيا.

وزارة الصحــة تبحث اســتجالب 
عناصــر طبيــة مــن إندونيســيا
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بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  بحـــث 
الوطنـــي  المجلـــس  مـــن  وفـــد  مـــع  المقريـــف”  “موســـى 
للحرّيات العامة الثالثاء 17 يناير 2023، ســـبل الســـتفادة من 

خريجـــي الجامعـــات فـــي مؤسســـات التعليـــم العـــام.

وحسب منشـــور للوزارة، ناقش اللقاء الميزانيات المخصصة 
للـــوزارة، ومؤشـــرات التعليم وما يمر به القطـــاع من عقبات 
وعراقيـــل، وفائـــض الموظفيـــن والمعلميـــن مـــن أصحـــاب 

المؤهالت غيـــر التربوية.

كمـــا اســـتعرض جهـــود الـــوزارة مـــن أجـــل ضمـــان اســـتقرار 
قطـــاع التعليـــم ووحدتـــه فـــي كامـــل التـــراب الليبـــي، وتقيد 
مراقبـــات التربيـــة والتعليـــم بالخطة الدراســـية المعلن عنها، 
إلـــى رؤيـــة الـــوزارة فـــي خطـــة التحـــول الرقمـــي  باإلضافـــة 

والتعليـــم عـــن بعد.

“عمـــر  المجلـــس  رئيـــس  الحرّيـــات  مجلـــس  وفـــد  وضـــّم 
الحجازي” ومدير مكتب شـــؤون الرئاسة “أحمد الصقوري” 
ومديـــر إدارة العالقـــات “مصعـــب عبدالســـالم” ومديـــر إدارة 

البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة “المختـــار ســـعيد”.

بـــدوره، أكد رئيـــس المجلس دعم الوزارة بمـــا يضمن حل ما 
تواجهـــه من عقبـــات وعراقيل، فضالً عن اســـتعداد المجلس 
تبصرهـــم  والطـــالب  للتالميـــذ  توعويـــة  حمـــالت  لتنظيـــم 
وفـــق مـــا نشـــرته  بواجبهـــم نحـــو مؤسســـاتهم التعليميـــة، 

الوزارة.

أحيـــا المركـــز الليبـــي للمحفوظـــات والدراســـات التاريخّيـــة نـــدوة 
احتفائّية بســـيرة المناضل )بشـــير الســـعداوي(، وذلـــك في ذكرى 

وفاته الخامســـة والســـتين.

اســـتمرارها  بعـــد   ،2023 ينايـــر   18 األربعـــاء  النـــدوة  واخُتتِمـــت 
ليوميـــن فـــي قاعـــة المجاهـــد بالمركـــز، حيـــث صاحبهـــا معـــرض 
للصـــور والوثائق المتعلقة بســـيرة الســـعداوي وفيلًمـــا وثائقيًّا عن 

شـــخصيات كُرَِّمـــت فـــي الحتفاليـــة.

التاريخّيـــة  والدراســـات  مـــا نشـــره مركـــز المحفوظـــات  وحســـب 
تضّمنـــت فعاليـــات اليـــوم األول “إلقـــاء عـــدد مـــن الكلمـــات التـــي 
تســـتذكر ومضـــات مـــن مواقـــف الســـعداوي وإخالصـــه للقضيـــة 
الوطنيـــة، حيـــث عرف الباحـــث علي الهـــازل بســـيرته الذاتية، فيما 
أشـــار الدكتـــور محمـــد الجـــراري إلـــى دور المركز في توثيـــق تاريخ 
الجهـــاد الليبـــي واهتمامـــه برمـــوزه النضالية المطالبة بالســـتقالل 

والتحرر”.

ومـــن عائلـــة الراحـــل، “عبّر حســـين المدني الســـعداوي عن عميق 
امتنانـــه لمركـــز المحفوظـــات الـــذي أســـهم فـــي تســـليط الضـــوء 
علـــى بشـــير الســـعداوي وحراكـــه التنويـــري”، كمـــا ألقـــى الباحـــث 
عبدالمنعـــم اســـبيطة “مختـــارات مـــن القصائـــد التـــي قيلـــت فـــي 
الســـعداوي قبـــل وفاتـــه وتتغنـــى بـــأدواره كزعيـــم شـــعبي ينـــادي 

بنهضـــة الكيـــان الليبـــي” حســـب المركـــز.

وتواصلـــت الحتفاليـــة فـــي اليـــوم الثانـــي واألخيـــر، بتقديـــم أوراق 
بحثيـــة علـــى مـــدار فترتـــي الصبـــاح والمســـاء بمشـــاركة كل مـــن 
الدكتـــور مختـــار كرفـــاع، والدكتـــور علـــي إرحومـــة، والدكتـــور فاتح 

قـــدارة، والدكتـــورة فوزيـــة بريـــون، والدكتـــور الرويعـــي قنـــاو.

ذكـــر المركـــز الوطنـــي لالستشـــعار عـــن بُعـــد وعلـــوم الفضاء أن 
محطـــات الرصد العالمّية ســـجّلت هزّة أرضية بقـــوة )5.1( درجة 
علـــى مقياس ريختر يوم األربعاء 18 يناير 2023، مركزها وســـط 

البحـــر األبيض المتوســـط بعمـــق 10 كيلومترات.

منوعات

املقريف يبحث مع مجلس الحّريات 
مركز املحفوظات يحتفي وضع قطاع التعليم يف البالد

بسرية بشري السعداوي

وأوضـــح المركـــز عبر صفحته علـــى “فيســـبوك” أن الهزّة وقعت 
 245 بعـــد  وكانـــت علـــى  بتوقيـــت ليبيـــا،   17:54 عنـــد الســـاعة 

كيلومتـــرًا عـــن طرابلـــس، و116 متـــرًا عـــن فاليتـــا.

وأشـــار المركـــز إلى أنّه “نظـــرًا لبعد المركز الســـطحي لهذه الهزة 
عـــن ليبيـــا فمـــن الممكن الشـــعور به فـــي المناطـــق القريبة من 
الســـواحل الغربية ولكن ل يكون لهـــا أي تأثير يذكر على المباني 

المسافة”. لبعد 

وفـــي شـــهر نوفمبـــر 2022، أكـــد مركـــز رصـــد الـــزلزل واألعاصير 
األوروبـــي وقـــوع هـــزّة أرضية بقـــوّة 6 درجات قـــرب جزيرة كريت 

اليونانيـــة، شـــعر بهـــا ســـكان المنطقة الشـــرقية مـــن ليبيا.

هّزة أرضّية على بعد 245 
كيلومرًتا عن طرابلس
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رياضة

فـــاز منتخبنـــا المحلـــي لكـــرة القدم علـــى نظيره اإلثيوبـــي بثالثة 
أهـــداف مقابـــل هـــدف، خـــالل المبـــاراة التـــي جمعتهما مســـاء 
الســـبت 21 ينايـــر 2023، فـــي ختـــام دور المجموعـــات ببطولـــة 

أفريقيـــا لالعبيـــن المحلييـــن 2023 التـــي تســـتضيفها الجزائـــر.

وافتتـــح المنتخـــب اإلثيوبـــي التســـجيل فـــي الدقيقـــة 39 عـــن 
طريـــق ضربـــة جـــزاء أســـكنها “غاتـــوش بانـــوم” شـــباك حارس 

منتخبنـــا معـــاذ الالفـــي.

ولـــم ينتظـــر فرســـان المتوســـط إل خمـــس دقائق حتـــى عادلوا 
النتيجـــة بقدم صانع األلعاب علـــي أبوعرقوب، لُيضيف المهاجم 
عبـــد العاطـــي العباســـي الهـــدف الثانـــي مـــع انطـــالق الشـــوط 
الثانـــي فـــي الدقيقـــة 50 تحديًدا، فيما عّزز أنيس ســـلتو النتيجة 

بإضافـــة الهـــدف الثالـــث في الدقيقـــة 78 من زمـــن المباراة.

وخـــاض منتخبنـــا مبـــاراة إثيوبيـــا للخـــروج بفـــوز مـــن البطولـــة 
التـــي وّدعوهـــا منـــذ الجولـــة الثانيـــة مـــن دور المجموعـــات بعد 
خســـارتهم أمـــام موزمبيـــق بثالثة أهـــداف لهدفيـــن، وقبلها في 

الجولـــة األولـــى أمـــام الجزائـــر بهـــدف نظيف.

وتأهـــل منتخـــب الجزائـــر إلـــى الدور ربـــع النهائي مـــن البطولة - 
عـــن المجموعة األولى - بالعالمة الكاملة بـ9 نقاط، بينما تأهلت 
موزمبيـــق إلـــى الـــدور نفســـه بــــ4 نقـــاط، بينمـــا حـــّل المنتخـــب 
الليبـــي ثالثًا بـ3 نقـــاط، وجاءت إثيوبيا فـــي المركز األخير بنقطة 

وحيـــدة، ووّدعـــت البطولة اليوم بعد خســـارتها أمـــام ليبيا.

القـــدم أن  الليبـــي لكـــرة  بالتحـــاد  كشـــفت لجنـــة المســـابقات 
مواعيـــد الجولـــة األولـــى مـــن مرحلة اإليـــاب للمجموعتيـــن األولى 
والثانيـــة، لمســـابقة الـــدوري الليبـــي الممتـــاز لكرة القدم ســـتبدأ 

نعت اللجنة األولمبية الليبية العّداء الدولي الســـابق عبدالســـالم 
البشـــتي الـــذي توفي يـــوم الثنين 16 ينايـــر 2023 عن عمر ناهز 

66 عاًمـــا بعد صـــراع مرير مع المرض. 

وُيعتبـــر البشـــتي بطـــل ألعاب القـــوى الليبـــي، أول عربي يجتاز 
حاجـــز الثمانيـــة أمتار فـــي الوثب الطويل حيث ســـجل مســـافة 
قدرها )8.03 متر( باليونان، شـــهر مايو ســـنة 1985 وهو صائم. 

كمـــا حّقـــق البشـــتي عـــدة إنجـــازات دوليـــة أبرزهـــا حصوله على 
القـــالدة الذهبيـــة فـــي دورة األلعـــاب العربيـــة بالمغـــرب 1985، 

مســـجاًل مســـافة قدرهـــا )7.67 متـــرًا(.

ـــة: وزارة الـماليـــــ
8.7 مليـــار دينـــار 
قيمـــة املنـــح التـــي 
ُصرفت يف 2022

الفرسان ُيغادرون 
الشان بفوز شريف 

على إثيوبيا

وفــاة العــّداء الدولــي 
عبدالســالم البشــتي

يـــوم الخميـــس الموافق الثاني من شـــهر فبرايـــر 2023، بعد فترة 
مـــن التوقف بســـبب مشـــاركة المنتخب الوطني فـــي بطولة أمم 

أفريقيـــا لالعبيـــن المحلييـــن بالجزائر.

وستشـــهد العودة إقامة أربع مباريات بالمجموعتين، إذ ســـيجرى 
بالمجموعـــة األولـــى لقـــاء التعاون واألخضـــر على ملعـــب أجدابيا، 
وعلـــى ملعـــب شـــهداء بنينـــا ســـيحّل شـــباب الجبـــل ضيًفـــا علـــى 
التحـــدي، أمـــا فـــى المجموعـــة الثانية فســـتقام مباراتـــان أيضا، إذ 
يســـتضيف أبوســـليم التحـــاد المصراتـــي، بينما يحّل الســـويحلي 

ضيًفـــا علـــى الخمس فـــي ملعبه.

وستســـتكمل مباريـــات الجولـــة يـــوم الجمعـــة الثالـــث مـــن فبراير 
بأربـــع مباريـــات ضمـــن المجموعتيـــن، ففـــي المجموعـــة األولـــى 
وعلـــى ملعب طبرق، سيســـتضيف الصقور النصـــر، وعلى ملعب 

بنينـــا ســـينزل الصداقـــة ضيًفا علـــى األهلـــي بنغازي.

أمـــا في المجموعـــة الثانية فســـيلتقي على ملعب الزاوية أســـاريا 
وضيفـــه األهلـــي طرابلس، بينما ســـيتواجه المحلـــة والمدينة على 

أبوسليم. ملعب 

وســـُتختَتم الجولة العاشـــرة من الدوري الســـبت الرابع من فبراير 
بمباراتيـــن، لحســـاب المجموعـــة األولـــى، حيـــث ســـيحل دارنـــس 
ضيًفـــا علـــى الهـــالل بملعب بنينـــا، بينما فـــي المجموعـــة الثانية، 

سيســـتضيف ملعب أبوســـليم لقـــاء التحـــاد واألولمبي.

اتحاد الكرة يكشف
موعد انطالق مرحلة 

اإلياب من الدوري املمتاز
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فتاوي

مـــا حكم الغـــش فـــي االمتحانـــات؟ وما 
نصيحتكـــم للطـــاب ووالة أمورهـــم؟

الحمد لله والصالة والســـالم على رســـول 
هللا، وعلـــى آلـــه وصحبه ومن واله.

أما بعد:

فإنه مما لشـــك فيـــه أن التعليم بمختلف 
فـــي  األســـاس  الركيـــزة  هـــو  مســـتوياته 
قيـــام الـــدول، ومواكبتهـــا ركـــب الحضـــارة 
مـــن  والرفـــع  بمســـتواها،  والنهـــوض 
مســـتوى اإلنســـان فـــي مختلـــف مياديـــن 
الحيـــاة، وقـــد أولـــت شـــريعتنا اإلســـالمية 
التعليـــم اهتمامـــاً بالغـــاً، وحثـــت عليه حثاً 
ُ الَِّذيـــَن  عظيمـــاً، قـــال تعالـــى: )يَْرَفـــِع هللاَّ
آَمنُـــوا ِمْنكُـــْم وَالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلـــَم َدرَجَاٍت(، 
يَْســـتَِوي  َهـــْل  )ُقـــْل  وقـــال جـــل جاللـــه: 
الَِّذيـــَن يَْعلَُمـــوَن وَالَِّذيـــَن َل يَْعلَُمـــوَن إِنََّما 
ــُر أُولُـــو اأْلَْلبَـــاِب(، وقـــال صلـــى هللا  يَتََذكّـَ
عليه وســـلم: )َمـــْن َســـلََك َطرِيًقـــا يَْبتَِغى 

إِلَـــى  َطرِيًقـــا  بِـــِه   ُ َســـلََك هللاَّ ِعْلًمـــا  ِفيـــِه 
ــِة، َوإِنَّ اْلَمالَئِكََة لَتََضـــُع أَْجنِحَتََها رًِضا  اْلجَنّـَ
لَيَْســـتَْغِفُر  اْلَعالِـــَم  َوإِنَّ  اْلِعْلـــِم،  لَِطالِـــِب 
ـــَمَواِت َوَمْن ِفـــي األَْرِض  لَـــُه َمـــْن ِفـــي السَّ
حَتَّـــى اْلِحيتَـــاُن ِفـــي اْلَمـــاءِ، َوَفْضـــُل اْلَعالِِم 
َعلَـــى اْلَعابِـــِد كََفْضـــِل اْلَقَمـــرِ َعلَـــى َســـائِرِ 
اْلكَوَاكِـــِب( ]أبـــوداود:3643[، وقد تظافرت 

بهـــذا النصـــوص واآلثـــار.

هـــذا وقـــد ثبـــت أنـــه ما مـــن دولـــة حققت 
إنجـــازات ونجاحاً باهراً إل وكان الســـر في 
هـــذا إعطاءهـــم التعليم حقه ومســـتحقه.

فالناظـــر فـــي واقعنـــا اليـــوم يـــرى أنـــه قد 
دخـــل علـــى التعليـــم مـــا أفســـده وأربـــك 
تخريـــج  عـــن  عقيمـــا  وَصيَّـــرَُه  مســـيرته، 
علميـــاً  تأسيســـاً  المؤسســـة  األجيـــال 
صحيحـــاً، آفـــة لـــم ينـــج مـــن منهـــا إل مـــن 
رحـــم ربـــي، أل وهـــي ظاهـــرة الغـــش قال 
ـــنَا  النبي صلى هللا عليه وســـلم: )َمْن َغشَّ
ظاهـــرة  إن  ]مســـلم:45[،  ــا(  ِمنّـَ َفلَْيـــَس 

الغـــش كارثة حلت بالمســـلمين أفســـدت 
واقعهـــم ومســـتقبلهم حيـــث نـــال كثيـــر 
مـــن النـــاس بالغـــش ألقابـــاً وشـــهاداٍت ل 
يســـتحقونها، مما انعكس ســـلبا على أداء 
المســـيرة العمليـــة؛ لعـــدم أهليـــة هـــؤلء، 
بالعلـــم  إل  تتقـــدم  ل  األمـــم  ألن  وذلـــك 
فـــإذا كان شـــبابها  المتعلـــم،  وبالشـــباب 
إل  يحصـــل علـــى الشـــهادات العلميـــة  ل 
بالغش، فماذا ســـينتج لنا هـــؤلء الطلبة؟ 
ومـــا هـــو الـــدور الـــذي ســـيقومون به في 

البالد؟ بنـــاء 

عليـــه؛ فـــإن هـــذه الظاهـــرة تحتـــاج وقفـــة 
من كل مســـلم غيور، الجهات المسؤولة، 
والمعلميـــن، والمراقبين فـــي المتحانات، 
وأوليـــاء األمـــور، كمـــا جـــاء فـــي األثـــر: “مـــا 
ِمنكـــم أحَـــد إلّ وهـــو علـــى ثغـــرٍ مـــن ثغورِ 
اإلســـالم، فاللَه هللَا أن يؤتَى اإلســـالم من 

ِقبَلـــه”، وهللا أعلم.

دار اإلفتاء الليبيةفتاَوى

أفـــاد نائـــب رئيس هيئـــة الحـــج والعمرة “صبـــري البوعيشـــي” أّن 
حصـــة ليبيـــا من الحجّـــاج هذا العـــام ســـتكون 7800 حـــاجٍّ وحاجٍّة.

وأضـــاف “البوعيشـــي” في تصريحـــات صحفية، أن أعـــداد الحجاج 
الليبييـــن عـــادت لمـــا كانـــت عليه جائحـــة “كورونـــا”، كما تـــم إلغاء 

شـــرط تحديد الفئـــات العمرّية.

وفيما يخّص تأشـــيرة العمرة، قال “البوعيشي”، “إن السلطات 
الســـعودية ستســـمح لحاملي هذه التأشـــيرة بالتجّول في أنحاء 
المملكـــة، على عكس الســـابق حيث كانت تســـمح بالتواجد في 

مكة المكرمـــة والمدينة والمنورة.

إلـــى ذلـــك، ستســـمح الســـلطات الســـعودية لحاملـــي  إضافـــة 
تأشـــيرة العمـــرة بتأديـــة العمـــرة وتمديـــد فتـــرة اإلقامـــة مـــن 30 

يوًمـــا إلـــى 90 يـــوم، حســـب البوعيشـــي.

ُيذكـــر أن الســـعودية بـــدأت منـــذ مدة إصـــدار تأشـــيرات الدخول 
إليهـــا بكافـــة أنواعهـــا إلكترونيًّا، من خالل “منصة نســـك”، حيث 

ل يســـتغرق اإلصـــدار أكثر من 24 ســـاعة.

“أن  أكـــدت  قـــد  الســـعودية  والعمـــرة  الحـــج  وزارة  وكانـــت 
المملكـــة ســـتلغي قيـــود كورونـــا، فـــي موســـم الحج هـــذا العام، 
وستســـتضيف أعـــداًدا من الحجـــاج تضاهي ما كانـــت عليه قبل 
انتشـــار الجائحـــة”، وذلـــك بعـــد 3 ســـنوات مـــن تقليـــص أعـــداد 

ضيـــوف الرحمـــن بشـــكل كبيـــر علـــى خلفيـــة تفشـــي كورونـــا.

حصــة حجاج ليبيا تعود 
إىل ســابقها قبــل كورونا
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مقالت

الوطنيـــة  المصالحـــة  ملـــف  اســـتغالل 
هـــذه  يحقـــق  لـــن  سياســـية  ألهـــداف 
علـــى  أي خطـــوة  ينجـــز  ولـــن  األهـــداف، 
طريـــق المصالحـــة، بـــل ســـتكون النتائـــج 
المباشـــرة والتداعيـــات التاليـــة، معاكســـة 
تمامـــا لمـــا تنشـــده مؤتمـــرات المصالحـــة 
مـــن تقريب لوجهات نظـــر الفرقاء، ووضع 
األســـس الســـليمة لبناء صـــرح المصالحة، 
فالحمولـــة السياســـية علـــى ملـــف ضخـــم 
المصالحـــة  علـــى  بالفـــروع  ومتشـــعب 
محفـــزة  التوتـــرات  ســـتزيد  الوطنيـــة، 
الجميـــع لســـتئناف حالة الصـــراع، أو على 

األقـــل ابقاؤهـــا قائمـــة بـــكل عنفوانهـــا.

 العجلـــة فـــي عقـــد الملتقـــى التحضيـــري 
المجلـــس  برعايـــة  الوطنيـــة  للمصالحـــة 
الرئاســـي، تســـببت فـــي وقـــوع خالفـــات 
الجيـــد،  بالتحضيـــر  تجنبهـــا  يمكـــن  كان 
الـــذي ل يغفـــل معالجـــة كل التفاصيـــل، 
والنظـــر في شـــواغل ومخـــاوف ومطالب 
أطـــراف الملتقـــي، قبل الشـــروع في عقد 
الجلســـات، فمـــن ثغـــرات هـــذه العجلـــة 
لبعـــض  السياســـية  األهـــداف  تســـللت 
تزعـــم  التـــي  والشـــخصيات،  التيـــارات 
تمثيلهـــا أنصـــار النظام الســـابق، ل بهدف 
وضـــع أســـس المصالحـــة، وإنمـــا إليجـــاد 

موقـــع قـــدم فـــي الســـلطة. 

لـــم يســـجل التاريـــخ مصالحـــة بيـــن ثـــورة 
ظافـــرة مـــع الســـلطة التـــي ثـــارت عليهـــا 
للســـلطة  يمكـــن  بينمـــا  وأســـقطتها، 
المنهارة، أن تجمع شـــتاتها وتوفر أســـباب 
القـــوة وتعـــود بثـــورة مضـــادة، وقـــد تنجح 
فـــي إلحـــاق الهزيمة بالثـــورة، إذا تظافرت 
مجـــال  ل  ولكـــن  النتصـــار،  عوامـــل  لهـــا 
للمصالحـــة بيـــن ثـــورة ونظـــام أســـقطته 
بعـــد دفـــع الثمـــن المطلـــوب، بعـــد أنهـــار 

الدمـــاء والدمـــوع التـــي جـــرت بينهمـــا. 

النزاعـــات  بعـــد  تأتـــي  عـــادة  المصالحـــة 
مـــن  الكثيـــر  تخلـــف  التـــي  المســـلحة 

الضحايـــا، وتبعث النتقـــام من مرقده كل 
حيـــن ألبســـط األســـباب أحيانـــا، ليســـتمر 
النـــزاع حتـــى مـــع تراجـــع حدتـــه وضعـــف 
وتيرتـــه، ولكـــن تبقـــى النـــار تحـــت الرمـــاد 
متأهبـــة إلطـــالق لهيبهـــا من جديـــد، مالم 
يحســـم الصـــراع بالمصالحـــة، وبعد قناعة 
الجميـــع أن النتصـــار متعـــذر ألي طـــرف، 
ول مندوحـــة عـــن المصالحـــة وجبـــر الضرر 

والتعايـــش. 

قبـــل انطـــالق أعمال أي ملتقـــى مصالحة 
لبـــد من تحديد أطراف النزاع، وأن تنتفي 
أي ريبـــة أو شـــكوك فـــي صحـــة تمثيـــل 
المشـــاركين في الملتقـــى ألطراف النزاع، 
وهذه ل يمكـــن التثبت منها إل بالنتخاب، 
فالنتخابـــات في األوضاع الحالية ســـتأتي 
بشـــخصيات ممثلة لضحايا الصراع، على 
اختـــالف انتمائتهـــم، و ســـتكون مهمتهـــم 
أجلهـــا  مـــن  انتخبـــوا  التـــي  األساســـية 
هـــي وضـــع أســـس المصالحـــة الوطنيـــة، 
بالطريقة التي يتوافـــق عليها المنتخبون. 

فـــي الصراعـــات  بدعـــة  أننـــا لســـنا  وبمـــا 
التحـــولت  تعقـــب  التـــي  والنزاعـــات 
السياســـية، فـــال ضيـــر من الســـتفادة من 
تجارب الشـــعوب التي أنجزت مصالحتها، 
والنمـــو،  البنـــاء  إلـــى  طريقهـــا  وشـــقت 
العدالـــة  وإعمـــال  الجـــراح  بعـــد تضميـــد 
عديـــدة  تجـــارب  الضحايـــا.  وتعويـــض 
أنجـــزت المصالحـــة فيها عبـــر المجتمعات 
المحليـــة، باللقاءات المباشـــرة بين طرفي 
النـــزاع، وبيـــن الجـــالوزة والضحايـــا، وتـــم 
دور  وكان  الجميـــع،  مطالـــب  تحقيـــق 
الحكومـــات هـــو تســـهيل هـــذه اللقـــاءات، 
دون  مـــن  متطلباتهـــا،  كافـــة  وتوفيـــر 
التدخـــل فيهـــا بشـــكل مباشـــر، أو فـــرض 

توجـــه محـــدد لهـــا.

تجربـــة المصالحة بيـــن مصراتـــة وتاورغاء 
بـــه، وقـــد  تعـــد نموذجـــا وطنيـــا يقتـــدى 
أكتملـــت بتســـوية نهائيـــة بعـــد حـــوارات 

مباشـــرة بين ممثلـــي الجانبيـــن، كان دور 
الوســـطاء فيها محـــدودا، ولعل من تابعوا 
الســـنوات  خـــالل  السياســـية  التطـــورات 
الماضيـــة، يتذكرون ماوقع من اســـتغالل 
سياســـي للقضيـــة، مـــن أطـــراف عديـــدة 
محليـــة وأجنبيـــة، للضغـــط علـــى مصراتة 
حتى تتنازل في ملفات سياســـية لشـــأن 
عنـــوان  ثـــم كان  ومـــن  بهـــا،  للمصالحـــة 
ســـنوات،  عـــدة  الفشـــل  هـــو  المصالحـــة 

بســـبب هـــذا الســـتغالل. 

مـــن أبرز ما طرأ فـــي الملتقى التحضيري 
اعتـــراض بعـــض الحاضريـــن علـــى بعض 
رمـــوز الدولـــة، الراية والنشـــيد، وهو أمر ل 
يمكـــن التهاون فيه على اإلطالق، فطرحه 
يعنـــي أن الهـــدف ليس المصالحـــة، وإنما 
تثبيت موقف سياســـي ألطـــراف موتورة، 
لـــم تعترف بعد بالتغيير السياســـي الذي 
وقـــع في ليبيـــا بثورة فبرايـــر، وتريد حصة 

من كعكة الســـلطة باســـم المصالحة. 

مســـألة الرايـــة والنشـــيد وكافة شـــعارات 
الدولـــة مجالها لجنـــة الدســـتور أو جمعية 
تأسيســـية أو مجلس نواب، وليس مؤتمر 
مصالحـــة وطنية يســـعى لتحقيق العدالة 
عـــن  المســـؤولين  ومحاســـبة  النتقاليـــة 
الجرائـــم والنتهـــاكات وتعويـــض الضحايا. 

واللغـــط الـــذي ظهـــر  رغـــم كل القصـــور 
فـــي الملتقى، وهـــو ما يمكـــن تالفيه في 
مـــا  مـــع كل  الملتقـــى الجامـــع المقبـــل، 
أنجزتـــه اللجـــان الفرعية من حصر لألضرار 
والمطالب والتوصيـــات، فانعقاد الملتقى 
خطـــوة أولـــى ل يســـتهان بهـــا، وإذا كان 
طريـــق المصالحة يمتد أللـــف ميل، فهذه 
الخطـــوة األولى كانت هـــي األصعب، وقد 

فتحـــت بدايـــة الطريق.

بالضـــرورة  المنشـــورة لتعبـــر  )المقـــالت 
عـــن رأي الصحيفـــة بـــل عـــن رأي كاتبهـــا(

 حول امللتقى التحضريي
للمصالحة الوطنية
مقال رأي بقلم الكاتب الصحفي | عبدهللا الكبير
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