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ليبيـــا  لـــدى  األممـــي  المبعـــوث  أطلـــق 
عبـــدهللا باتيلـــي مبـــادرة تتضمن تشـــكيل 
لجنـــة فنيـــة توجيهيـــة رفيعـــة المســـتوى، 
الليبييـــن  المصلحـــة  أصحـــاب  كل  تضـــم 
االنتخابـــات  وإجـــراء  لتنظيـــم  المعنييـــن؛ 
الرئاســـية والبرلمانيـــة فـــي العـــام الجـــاري 

.2023
وقـــال باتيلـــي خـــال كلمته أمـــام مجلس 
األمـــن اإلثنين 27 فبرايـــر 2023 - إن اللجنة 
المقترحـــة ســـتوفر منصـــة لتعزيـــز توافـــق 
اآلراء حـــول المســـائل ذات الصلـــة، مثـــل 
أمـــن االنتخابـــات واعتمـــاد مدونـــة ســـلوك 
لـــكل المرشـــحين، وأضـــاف أنهـــا ســـتكون 
بمشـــاركة ممثلي المؤسســـات السياسية 
والقبائـــل ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، 

واألطـــراف األمنيـــة والنســـاء والشـــباب .
اإلقليمييـــن  الشـــركاء  كل  أن  وأوضـــح 
والدولييـــن وافقـــوا علـــى عقـــد انتخابـــات 
إلـــى  2023، الفتًـــا  جامعـــة وشـــفافة فـــي 
أن العمليـــة السياســـية فـــي ليبيا مـــا تزال 
تـــراوح مكانها وال تلبـــي تطلعات الليبّيين. 
وتابـــع المبعـــوث األممـــي أنـــه “لـــم يعـــد 
لليبييـــن صبـــر وهـــم يشـــككون فـــي إرادة 
ورغبـــة األطـــراف الحاليـــة بعقـــد انتخابـــات 
فـــي العـــام الجـــاري”، مؤكـــًدا أن “معظم 
المؤسســـات الموجـــودة فقدت شـــرعيتها 
منـــذ ســـنوات طويلـــة، ويجـــب أن يشـــكل 

حـــل أزمـــة الشـــرعية أولوية لـــكل األطراف 
الوضـــع  لتغييـــر  المســـتعدة  السياســـية 

الحالـــي”.
وحـــول التعديـــل الدســـتوري الثالث عشـــر 
الـــذي أقـــرّه مجلـــس النـــواب، قـــال باتيلي 
“إنـــه مايـــزال يثيـــر الجـــدل كونـــه ال ينـــص 
بشـــأن  واضحـــة  زمنيـــة  جـــداول  علـــى 
االنتخابـــات، ولـــم يتمكـــن مجلســـا النواب 
والدولـــة حتى اآلن مـــن االتفاق على قاعدة 

دســـتورية توافقيـــة إلجـــراء االنتخابـــات”.
اســـتمرار  مـــن  الرغـــم  “علـــى  أنـــه  وبّيـــن 
مجلـــس  ووفـــدي  رئيســـي  بيـــن  الحـــوار 
النـــواب واألعلـــى للدولـــة بشـــأن القاعـــدة 
إال أن االختافـــات مـــا تـــزال  الدســـتورية، 
النقـــاط  يعالـــج  ال  التعديـــل  وأن  قائمـــة، 
الخافية األساســـية مثل شـــروط الترشـــح 
يضيـــف  إنـــه  بـــل  الرئاســـية،  لانتخابـــات 
تعقيـــدات جديـــدة مثـــل تمثيـــل الجهـــات 

الشـــيوخ”. فـــي مجلـــس 
وعـــن اللجنة العســـكرية المشـــتركة )5+5( 
قـــال المبعـــوث األممي إن اللجنـــة تواصل 
إحـــراز تقدم في تنفيذ وقـــف إطاق النار، 
مؤكـــًدا أنـــه لـــم ُيســـجّل أي انتهـــاكات منذ 
اإلحاطـــة األخيرة التي قدمها في ديســـمبر 

الماضـــي أمام مجلـــس األمن.
وفيمـــا يخص المســـار االقتصـــادي، أوضح 
أنـــه “ال تـــزال إدارة مـــوارد الدولـــة تشـــكل 

وأن  مدعـــاة قلـــق كبيـــرة لـــكل الليبييـــن، 
اســـتخدام المـــوارد الليبيـــة الســـيما لوضع 
توفيـــر  وعـــدم  اإلنفـــاق  علـــى  األولويـــة 
المســـاءلة  وغيـــاب  األساســـية  الخدمـــات 
أمـــور يجب معالجتها على الفور وبشـــكل 

كامـــل”.
وشـــّدد المبعـــوث األممـــي علـــى ضـــرورة 
“إنشـــاء آليـــة بقيـــادة ليبية تجمـــع أصحاب 
المصلحـــة لاتفـــاق علـــى أولويـــات اإلنفاق 
والنفـــط  الغـــاز  عائـــدات  إدارة  وضمـــان 
بشكل شـــفاف ومتساٍو”، ُمشـــيرًا إلى أن 
“توحيـــد البنك المركزي وإصاحه ُيشـــكّل 
المســـاءلة  علـــى  للحفـــاظ  أساســـيًّا  أمـــرًا 

وتعزيـــز الرفـــاه االقتصـــادي فـــي البـــاد”.
ُيشـــار إلـــى أن مبـــادرة المبعـــوث األممـــي 
التي قال إنهـــا تهدف إلى إجراء االنتخابات 
2023، القـــت  والبرلمانيـــة فـــي  الرئاســـية 
دعًمـــا غربيًّـــا واســـًعا تزعمتـــه دول أمريـــكا 
إلـــى دول  وبريطانيـــا وفرنســـا، باإلضافـــة 
والبرازيـــل  ومالطـــا  واليابـــان  اإلمـــارات 
عـــن  األخيـــرة  عبّـــرت  حيـــث  وسويســـرا، 
اســـتعدادها الســـتضافة لقـــاءات جديـــدة، 
علـــى غـــرار ملتقـــى جنيـــف، فيمـــا حـــّذرت 
روســـيا عبر مندوبها مما وصفه بالتســـرع 
إلـــى عـــدم  فـــي إجـــراء االنتخابـــات، ودعـــا 
غـــض الطـــرف عـــن التقـــدم الـــذي أحـــرزه 

مجلســـا النـــواب والدولـــة، وفـــق قولـــه.

اقتـــــــــــــــــــراح أممــــــــــــــــي إلجــــــــــــراء االنتخابـــــــــات الليبيـــــــة فــــــــي 2023

األعلى  باملجلـــس  54 عضـــوا 
يرفضـون التعديــل الدستوري 
الصادر عــــن مجلـس النــواب

رافضـــاً العتمـــاد  بيانـــاً  أصـــدر عـــدد مـــن أعضـــاء المجلـــس األعلـــى للدولـــة 
ــل مجلـــس  ــن قبـ ــمية مـ ــدة الرسـ ــره بالجريـ ــتوري الـــــ 13 ونشـ ــل الدسـ التعديـ

النـــواب قبـــل إقـــراره مـــن المجلـــس األعلـــى للدولـــة.
وقـــال األعضـــاء 54 الموقعـــون علـــى البيـــان أنهـــم فوجئـــوا بمـــا قـــام بـــه مجلـــس 
النـــواب مـــن إصـــدار التعديـــل ونشـــره، معتبريـــن ذلـــك ضربـــاً لنصـــوص االتفـــاق 

السياســـي والتفاهمـــات عـــرض الحائـــط.
كمـــا أورد البيـــان أربعـــة اعتراضـــات حـــول مجموعـــة مســـائل فـــي التعديـــل منهـــا 
إغفـــال شـــروط ترشـــح الرئيـــس ومنحـــه ســـلطات واســـعة، واعتبـــار االنتخابـــات 
ـــات الرئاســـية، باإلضافـــة إلـــى  البرلمانيـــة ملغيـــة فـــي حـــال عـــدم نجـــاح االنتخاب

عـــدم إلـــزام مجلـــس األمـــة بإجـــراء االنتخابـــات فـــي مـــدة زمنيـــة محـــددة.
وأكـــد األعضـــاء فـــي ختـــام بيانهـــم أن أي خطـــوة أحاديـــة الجانـــب مـــن قبـــل 
النـــواب لـــن يكســـب التعديـــل أي مشـــروعية دســـتورية لعـــدم إقـــراره مـــن قبـــل 

المجلـــس األعلـــى للدولـــة.
وكان مجلـــس النـــواب الليبـــي قـــد أجـــرى التعديـــل الدســـتوري الثالـــث عشـــر 
ونشـــره فـــي الجريـــدة الرســـمية، فيمـــا اعتبـــره أعضـــاء المجلـــس األعلـــى للدولـــة 

ـــدوره الرســـمي بضـــرورة إقـــرار التعديـــل قبـــل نشـــره. تجـــاوزاً ل
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الرئيسيين  الليبيين  القادة  ليبيا  في  األمريكية  السفارة  حثت 
لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  مع خطة  التعاطي  على 
المتحدة  عبد هللا باتيلي، إلجراء االنتخابات في ليبيا بطريقة بناءة 
وقالت السفارة في تغريدات على حسابها في تويتر، إن مقترح 
يبني  يحفز الجسم السياسي الليبي، وسوف  باتيلي  المبعوث 
على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس األعلى 

للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية لانتخابات.

وأضافت السفارة األمريكية إن مثل هذه اللحظة فرصة لجميع 
القادة الرئيسيين في ليبيا إلظهار أنهم فعاً متفانون في خدمة 

احتياجات الشعب الليبي

السفـــــارة األمريكيــــة 
تحث القادة الليبيني على
التعاطــــي مـع خطـــــة 
باتيلـــــي بشكـــل بّناء

قـــال وزيـــر الخارجية الروســـي “ســـيرغي الفـــروف” إن ليبيا 
غيـــر قادرة علـــى اســـتعادة دولتها.

وأضـــاف الفـــروف فـــي كلمة لـــه الخميس  04 مـــارس 2023 
، إلـــى أن الوضـــع فـــي ليبيـــا يخلق كثيـــرًا من المشـــاكل في 

إفريقيـــا فـــي المناطق الســـاحلية ومنطقـــة الصحراء.

واتهـــم وزيـــر الخارجيـــة الروســـي مجموعة الدول العشـــرين 
بأنهـــا غيـــر متهمة ولم تتطـــرق في اجتماعاتها منذ إنشـــائها 
عـــام 1999 إلـــى األوضـــاع في دول مثـــل ليبيا التي شـــهدت 

تدخـــات من الـــدول الغربية، حســـب وصفه.

وكان المبعـــوث الرئاســـي الروســـي للشـــرق األوســـط ودول 
إفريقيـــا ونائـــب وزيـــر الخارجيـــة “ميخائيـــل بوغدانوف” قد 
صـــّرح فـــي وقـــت ســـابق بـــأن بـــاده مســـتعدة لاســـتثمار 
خـــارج مجـــال الطاقـــة فـــي ليبيـــا باالنضمـــام إلـــى مشـــاريع 

تطويـــر البنيـــة التحتيـــة، وفـــق قوله.

الفــــروف: 
ليبيا غري قادرة 
على استعـــادة 
استقــــــرارها

مـا  بيانًـا تأسـفت فيـه عـن  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  أصـدرت 
رئيـس المجلـس  بلغـه  “بالمسـتوى غيـر الائـق” الـذي  وصفتـه 
األعلـى للدولـة “خالـد المشـري” في تصفيته لحسـابات شـخصية 
مـع المؤسسـة، وقـال البيـان “إن مـا ردده المشـري خـال حـوار 
مـع قنـاة الجزيـرة ماهـو إال ادعـاءات زائفـة ال عاقـة لهـا بالحقيقـة”.  
 وأضـاف البيـان “ال تفسـير لتصريحـات المشـري إالّ بكونهـا تأتـي 
ضمن حملة ممنهجة ربما يكون المشري من مفتعليها وقادتها 
تهـدف إلـى ضـرب قطـاع النفـط الليبي و زعزعة اسـتقراره اإلداري 
الشـعب  لمعيشـة  االسـتراتيجي  الحيـوي  القطـاع  هـذا  وإدخـال 
المشـري  فيهـا  ينخـرط  التـي  السياسـية  الصراعـات  فـي  الليبـي 
ويوجههـا لغايـات حزبيـة وأيديولوجيـة ال تخفـى علـى أحـد”.  كمـا 
“باألكاذيـب”،  وصفتهـا  لمـا  ورفضهـا  إدانتهـا  المؤسسـة  أكـدت 
عـن  بالتوقـف  رئيسـه  بإلـزام  للدولـة  األعلـى  المجلـس  داعيـة 
اسـتخدام صفتـه الرسـمية فـي تصفيـة حسـاباته الخاصـة وخـوض 
معاركـه غيـر الشـريفة، كمـا طالبـت المؤسسـة “خالـد المشـري” 
ذاتـه  الوقـت  فـي  مؤكـدة  وافتراءاتـه،  تجاوزاتـه  عـن  باالعتـذار 
احتفاظهـا ورئيـس مجلـس إدارتهـا بحقهـا فـي اللجـوء إلـى القضاء 

الوطنـي إن لـم يتوقـف المشـري عـن إدعاءاتـه.
اتهـم فـي  قـد  المشـري”  “خالـد  األعلـى  المجلـس  رئيـس  وكان 
الحـوار المتلفـز علـى “الجزيـرة” تبعيـة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط 
لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة وحصولهـا علـى امتيـازات خاصـة 
فـي قطـاع النفـط الليبـي، وحمـل رئيـس مجلـس إدارة بـن قـدارة 

للجنسـية اإلماراتيـة.

الوطنيـــة للنفط: املشـــري بلغ مســـتوى غري 
الئـــق يف تصفيـــة الحســـابات الشـــخصية

جـــدد مجـــرم الحـــرب خليفة حفتـــر تهديداتـــه العدوانية تجاه 
تابعـــة  رياضيـــة  افتتاحـــه صالـــة  الغربيـــة خـــال  المنطقـــة 

لمليشـــيا اللـــواء 106مجحفـــل.

وقـــال حفتـــر فـــي كلمـــة لـــه خـــال افتتـــاح الصالـــة أن هـــذا 
المشـــروع والـــذي يهـــدف إلـــى تقوية بنيـــة أفراد المليشـــيا 
حتـــى اليكونوا مقاتلين ضعفاء “مثـــل من هم في المنطقة 

الغربيـــة” اليوجـــد لـــه مثيل فـــي العالـــم اآلخر. 

كمـــا جـــدد حفتـــر تهديداتـــه لطرابلـــس قائـــا: قواتنـــا كلهـــم 
أقويـــاء ومميزون ولكـــن يجب النظر للمســـتقبل وطرابلس 

ال يمكـــن أن نتركهـــا مهمـــا كانـــت الظروف فهـــي بادنا.

وكانت مليشـــيا اللـــواء 106 مجحفل قـــد احتفلت يوم أمس 
الســـبت بافتتـــاح صالـــة رياضية داخـــل مبنى اللـــواء بحضور 

مجـــرم الحرب خليفـــة حفتر.

حفتـــــــر: 
لن نرتك طرابلس

وقواتـــــنا أقــوى من 
قوات املنطقة الغربية
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أكـــد رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة رفضـــه ترشـــح أي عســـكري 
لانتخابات القادمة ما لم يســـتقل من منصبه، وأضاف أن القاعدة الدســـتورية لانتخابات 

يجـــب أن تطرح لاســـتفتاء الشـــعبي أواًل.
وأوضـــح الدبيبـــة خـــال حضـــوره الملتقى الثاني ألســـرى حـــرب التحرير الُمنعقـــد في مقر 
اللـــواء 53 ُمشـــاة فـــي مدينة مصراتة، أن “أي قاعدة دســـتورية لانتخابـــات يجب أن ُتطرح 

لاســـتفتاء الشعبي”.
وتابـــع “لـــن نقبـــل بعـــودة الحكـــم العســـكري مـــرة ثانيـــة أبـــًدا، وقـــد ضيعنـــا ســـنوات فـــي 
األحـــكام العســـكرية، وأي عســـكري يريـــد الحكـــم يجـــب أن يخلـــع بدلتـــه العســـكرية قبـــل 

دخـــول االنتخابـــات”.
وأشـــار الدبيبة إلى اســـتعداده للتخلي عن منصبه إذا جرى االتفاق على قوانين االنتخابات، 
قائـــًا: “أقســـم باللـــه ُمســـتعد للتنحـــي غًدا إذا تـــم االتفاق علـــى قوانين االنتخابـــات، وعلى 

قاعدة دســـتورية ُيصـــّوت عليها الليبيون”.
وشـــّدد رئيـــس الحكومـــة علـــى ضـــرورة االتفاق علـــى الدســـتور، وتصويـــت الليبييـــن عليه، 
وعلـــى القاعـــدة الدســـتورية، حيـــث قال “أرفـــض تفصيل قوانيـــن االنتخابـــات على مقاس 

شـــخص واحـــد، ألن هـــذه البدلة لن تناســـبنا”.
وأردف “ليبيـــا واحـــدة وال يمكـــن أن تتجزأ وســـنموت كلنا من أجلها، لقـــد خرجنا في الثورة 
يـــوم 19 فبرايـــر 2011، وال يمكـــن أن يزايـــد علينـــا أحـــد، ونشـــكر الجيـــش الليبـــي علـــى مـــا 

قدمه”.
ويـــوم الخميـــس 02 مارس، وافـــق المجلس األعلى للدولة في جلســـة طارئة على التعديل 
الدســـتوري الثالـــث عشـــر، الـــذي أقره مجلـــس النواب في جلســـته يوم 7 فبرايـــر الُمنصرم 

ونشـــره في الجريدة الرســـمّية قبل أن ُيقـــرّه مجلس الدولة.

الدبيبــــــــة: نرفـــــض ترشــــــــح أي عســــكري لالنتخـــابات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، يوم السبت، 4 مارس 2023

)الرويـــس-  الطاقـــة  نقـــل  خـــط  مشـــروع  اســـتكمال   
فولـــت. كيلـــو   )400( قدرتـــه  بجهـــد  أبوعرقـــوب( 

وقالت شـــركة الكهرباء عبر صفحتها على “فيسبوك” إن 
شـــركة مصراتـــة الغـــد تجري حاليًـــا أعمال تركيـــب األبراج 
وشـــد األســـاك من ناحية أبوعرقوب؛ وذلك تحت إشراف 
ومتابعـــة اإلدارة العامـــة لمشـــروعات النقل؛ بهـــدف زيادة 
اســـتقرارية وموثوقيـــة الشـــبكة العامـــة واالســـتفادة مـــن 
نقـــل الطاقـــة المنتجة مـــن محطات التوليد إلى الشـــبكة.

وفي وقت ســـابق، أعلنت شـــركة الكهرباء إجراء إصاحات 
وصيانـــة فـــي مدينـــة الزاويـــة شـــملت فـــك التحويـــرات 
وإرجاعهـــا إلـــى وضعهـــا األصلـــي علـــى دائرتـــْي )الرويس- 

بئـــر الغنـــم( رقمـــي )1 و2( بجهـــد قدرتـــه )220 ك.ف(.

الكهرباء 
تستكمــل مشروع خط نقل

الطاقة الرويـــس - أبوعرقوب

ضبطـــت دورية أمنية مشـــتركة يوم األربعـــاء  01 مارس 2023 
ســـفينة تهريـــب وقـــود قبالـــة ســـواحل منطقـــة أبـــي كمـــاش 

بغـــرب الباد.

العمليـــة األمنية جـــرت بالتعاون بيـــن الدورية المشـــتركة بين 
نقطـــة مصفاة الزاوية حرس الســـواحل وأمن الموانئ، وحرس 

المنشـــآت النفطية الزاوية والدعم واالســـتقرار الغربية.

 SERDAR( وتحمـــل الســـفينة التـــي تـــم القبـــض عليهـــا اســـم
( ويبلـــغ طولهـــا 76 متـــراً وعرضهـــا 11 متـــراً، وقـــد تـــم نقلهـــا 
إلـــى مينـــاء طرابلـــس البحـــري وتســـليمها إلـــى النائـــب العـــام 

التحقيقـــات. الســـتكمال 

ضبـــــــط سفينـــــــــة تهـــــــريب 
وقـــــــود أمام ســــواحل أبــــوكماش

ً
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للدولـــة  األعلـــى  المجلـــس  مقـــّرر  قـــال 
بلقاســـم دبـــرز، إّن الجلســـة التـــي صّوت 
فيها المجلس على التعديل الدســـتوري 
الثالـــث عشـــر يـــوم الخميس مـــارس 02 

2023 باطلـــة قانونًـــا.
وأضـــاف دبـــرز في بيـــان لـــه، أن النّصاب 
القانونـــي للجلســـة لـــم يتحّقـــق؛ وبذلـــك 

يعـــّد التصويـــت باطـــًا وال ُيؤخـــذ به.
وأوضـــح أنه “ال معنى لتصويت المجلس 
علـــى التعديل الثالث عشـــر؛ ألن مجلس 
الرســـمية  الجريـــدة  فـــي  النـــواب نشـــره 

وتجـــاوز المجلـــس األعلـــى للدولة”.
النظـــام  “حســـب  قائـــا  دبـــرز  وتابـــع 
الداخلـــي للمجلـــس األعلـــى للدولـــة فإن 

الجلســـة يتحقـــق نصابهـــا  قبـــل انقضـــاء 
ســـاعتين على الموعد المحـــدد لانعقاد، 
والموعـــد المحدد في اإلعان عن جلســـة 
اليـــوم كان الســـاعة الــــ11 صباحًـــا” الفتًـــا 
إلـــى أنـــه وحتـــى الســـاعة الواحـــدة ُظهـــرًا 
وصـــل العدد 61، أي لـــم يتحقق النصاب 

بــــ68 عضًوا”.
وأشـــار المقّرر إلى أنّه ورغم عدم تحقيق 
النصـــاب، مضى رئيـــس المجلس األعلى 
للدولة خالد المشـــري في الجلســـة التي 
شـــهدت تصويت 53 عضـــًوا من الحضور 
مـــن أصـــل العـــدد الكلـــي، وأكـــد أن هـــذا 

ُيعـــّد خرًقا للنظام الداخلـــي للمجلس.
وكان المكتـــب اإلعامـــي لمجلس الدولة 

قد أعلن في وقت ســـابق اليـــوم موافقة 
أغلبيـــة أعضـــاء المجلـــس علـــى التعديـــل 
فـــي جلســـة  الثالـــث عشـــر  الدســـتوري 

النصاب. مكتملـــة 
ويتعلّـــق التعديل الثالث عشـــر بمكونات 
واختصاصاتهـــا  التشـــريعية  الســـلطة 
الدولـــة  رئيســـي  ســـلطات  وتحديـــد 
األمـــة  مجلـــس  مقـــر  وتحديـــد  والـــوزراء 
العاصمـــة  فـــي  التعديـــل  فـــي  الـــوارد 
طرابلـــس، ويتكون مـــن 60 عضًوا، بينما 
ســـيكون مقر مجلس النـــواب في مدينة 
ُينتخبـــون  200 عضـــوًا  بنغـــازي، ويضـــم 

الســـكانية. الكثافـــة  حســـب 

مقّرر مجلــــس الدولة: 
التصويت على التعديل 

الـ13 باطــــــــل

بحث وزير المواصات محمد الشهوبي 
البريـــة  بالمنافـــذ  مســـؤولين  مـــع 
افتتـــاح  إلعـــادة  الجاريـــة  االســـتعدادات 
والصعوبـــات  البـــري،  غدامـــس  منفـــذ 
التـــي تواجه منفـــذي رأس جدير ووازن.

الشـــهوبي  اجتمـــاع  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
بالمنافـــذ  العاميـــن  المديريـــن  مـــع 
والمكاتـــب  اإلدارات  ومديـــري  البريـــة، 
واألقسام، اســـتعرض خاله اإلشكاليات 
والصعوبـــات التـــي تعيـــق ســـير عمـــل 
المنافـــذ البريـــة منهـــا جهـــاز “الســـكنر” 

والمبانـــي  والمقاهـــي  وإزالـــة األكشـــاك 
المخالفـــة.

وأكد الشـــهوبي على أهمية هذا القطاع 
باعتبـــاره يمثـــل الســـيادة البرية، وشـــدد 
علـــى ضرورة التركيـــز واالهتمام بتطوير 
أداء المنافـــذ ومتابعـــة ســـير العمل فيها 
من خـــال مركـــز إدارة تشـــغيل المنافذ 
البرية، ووضع رؤية اســـتراتيجية واضحة 
تعمل وفق أســـس ســـليمة تهدف لرفع 
وتحســـين  وتطويـــر  العامليـــن  كفـــاءة 

أدائهم.

االهتمـــام  ضـــرورة  علـــى  شـــدد  كمـــا   
بالنظافة داخـــل المنافذ وتكثيف العمل 
المنافـــذ  جميـــع  تقـــوم  أن  أجـــل  مـــن 
بدورهـــا الحيـــوي، حيث أكـــد على توفير 
وكاميـــرات  تجهيـــز  مـــن  يلـــزم  مـــا  كل 
وموازييـــن بحيث يتم ضبط الشـــاحنات 

المخالفـــة لـــألوزان كذلـــك.

وأعـــرب الوزيـــر عـــن رغبتـــه فـــي تحويل 
المنافـــذ الرئيســـية إلـــى منافـــذ تجاريـــة 
الازمـــة  المرافـــق  كافـــة  فيهـــا  تتوافـــر 

لتســـير وفقـــاً لمـــا هـــو مطلـــوب.

وزارة املواصالت تبحث 
افتتاح منفذ غدامس الربي

ً
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بحـــث وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة بحكومة الوحـــدة الوطنيـــة محمـــد الحويج مع 
مديـــر المكتـــب اإلقليمـــي للبنـــك األفريقي محمـــد العزيزي، التعـــاون من أجل 
تحديـــد األولويات والخطط والمشـــروعات التي ســـيتم تضمينهـــا ألعمال البنك 

األفريقـــي خال عامـــي 2023 و2024.

وناقـــش الجانبـــان خـــال اللقـــاء الذي جمعهما فـــي مقر ديـــوان وزارة االقتصاد 
بطرابلـــس أمس األحـــد 26 فبراير، إمكانية فتح آفاق جديـــدة للتعاون والتنمية 
واالســـتثمار في ليبيا، حســـب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

كمـــا تطرّقـــا إلـــى المشـــاريع والبرامـــج التـــي ُتســـهم فـــي التنميـــة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة، باإلضافـــة إلـــى دعـــم عمليـــة التكامـــل االقتصـــادي بيـــن الـــدول 

األعضـــاء فـــي البنـــك األفريقـــي.

مـــن جانبـــه، أكـــد الحويـــج ضـــرورة إيجـــاد مصـــادر التمويـــل لمشـــروعات البنية 
األساســـية وتجـــارة العبـــور، خاصـــة طريـــق مصراتـــة والنيجـــر وربطـــه بطريـــق 
الجزائـــر والســـودان ودارفـــور ومصـــر، وأشـــار إلـــى أن األولويـــة يجـــب أن تكون 
لتحقيـــق األمـــن الغذائـــي مـــن خـــال تمويـــل مشـــروعات األمـــن الغذائـــي في 

الليبي. الجنـــوب 

ُيذكـــر أن االجتماع اســـتعرض كذلك المشـــاريع المســـتهدفة فـــي قطاع الثروة 
الســـمكية وتقديـــرات عائداتهـــا المبدئيـــة التـــي تصل إلـــى 2.4 مليـــار دوالر وما 

توفـــره مـــن 22 ألـــف فرصة عمـــل لليبيين، بحســـب وزارة االقتصـــاد والتجارة.

الحويـــج يبحـــــث مـــع البنـك األفريقــــي تنفيــــــــذ 
و2024  2023 مشروعـــــــــات 

مساحـــــة إعالنيـــة

بحـــث محافـــظ مصـــرف ليبيـــا المركـــزي الصديـــق الكبيـــر 
رقمنـــة البطاقات المصرفية لتفعيـــل خدمة الدفع بالهاتف 
النقـــال، واعتماد مواصفات وطنيـــة موحدة لبطاقات الدفع 

اإللكترونـــي بتقنيـــة “EMV” نهاية شـــهر أبريـــل القادم.

جـــاء ذلك خال رئاســـته االجتماع الثانـــي للمجلس الوطني 
بيـــان نشـــره  2023، حســـب  للمدفوعـــات للعـــام الجـــاري 

مصـــرف ليبيـــا المركـــزي عبر موقعـــه علـــى اإلنترنت.

تنفيـــذ  فـــي  التجاريـــة  المصـــارف  دور  االجتمـــاع  وتنـــاول 
مشـــاريع المصرف المركزي للعام الجاري؛ لاســـتفادة من 
خدمـــات متقدمـــة فـــي التحويـــل المباشـــر بيـــن المصارف 
التجارية وفتح الحســـابات عن بُعد وفتح الســـوق لشركات 

التقنيـــات الماليـــة لتقديـــم خدماتهـــا للمواطنين.

كمـــا ناقـــش االجتماع ُســـبل رفـــع كفـــاءة الشـــبكة الوطنية 
للمدفوعـــات من خـــال تفعيل خاصية )التجـــوال الوطني( 
بين شـــركتي ليبيانا والمدار للهاتف المحمول خال شـــهر 

أبريـــل القادم.

وكان الكبيـــر قـــد أكـــد فـــي اجتمـــاع مـــع رئيـــس الحكومـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وعدد مـــن مديري المصـــارف األربعاء 
باســـتمرار علـــى  المركـــزي  المصـــرف  مـــارس، عمـــل   01

تطويـــر النظـــام اإللكترونـــي الخـــاص بـــه.

املصــــرف املركـــــــزي يبحـــث 
تفعيــــل خـــــدمة الدفــــع بالهاتـــف
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اســـتقبل عضـــو لجنـــة إدارة الهيئـــة العامـــة للمعارض 
الســـيد قـــدور األربعاء بمدينـــة المعـــارض بطرابلس، 
ممثل الســـفارة الفرنســـية لدى ليبيا “إيفان بوتيير”.

وناقـــش الجانبـــان فـــي لقـــاء عقـــد بحضور مديـــر عام 
معـــرض طرابلس الدولي إســـام جعفر ومدير قســـم 
المعـــارض عبدالســـام الدويحـــش، التحضيـــر للدورة 
الدولـــي،  طرابلـــس  لمعـــرض  واألربعيـــن  التاســـعة 
باإلضافـــة إلـــى المشـــاركة الفرنســـية لتعزيـــز التعاون 
المشـــترك وتبادل الزيارات بين المؤسســـات المعنية 

فـــي البلديـــن الصديقين.

مدينـــة  فـــي  بجولـــة  الفرنســـي  المســـؤول  وقـــام 
المعـــارض اطلـــع خالهـــا علـــى المـــكان المخصـــص 
للجناح الفرنســـي المشـــارك في المعرض والمساحة 

المتاحـــة، وكذلـــك الوســـائل المعـــدة لتجهيـــزه.

الشركات الفرنسيـــــة تبحـــــث
 ترتيبــــــات مشاركتــــها فـــــي 
معـــرض طرابلــــس الدولـــــــي

شــارك وفــد مــن مصلحــة الجمــارك الليبيــة برئاســة المديــر العــام 
للمصلحــة “ســليمان علــي” فــي االجتمــاع الـــ43 لمديــري عمــوم 
الجمــارك فــي الــدول العربيــة، والــذي ُعِقــد فــي مقــر األمانــة العامــة 

لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة، يــوم الثاثــاء

. 28 فبراير, 2023 -

-وخلــص االجتمــاع الــذي تنــاول مواضيــع تخــص التكامــل العربــي 
المختصــة  الفنيــة  اللجــان  توصيــات  اعتمــاد  إلــى  االقتصــادي، 
بالمواضيــع الجمركيــة فيمــا يتعلــق بالحصيلــة الجمركيــة والفئــات 

الضريبيــة ونظــام تصنيفهــا وفــق غــرض اســتخدامها.

وتــّم خــال االجتمــاع اإلعــان عــن دخــول اتفاقية التعــاون الجمركي 
العربــي حيــز التنفيــذ، بعــد وصولهــا النصــاب القانونــي مــن حيــث 

عــدد األطــراف الموقعــة عليهــا.

كمــا جــرى توضيــح أهميــة االتفاقيــة فــي تعزيــز العمــل الفنــي 
واإلداري بيــن الــدول العربيــة، إضافــة إلــى حث الــدول األعضاء على 
توقيــع اتفاقيــة العبــور والمصادقــة عليهــا، واقتــراح تنظيــم ورشــة 
عمــل حــول الخطــط االســتراتيجية التــي قّدمهــا األعضــاء؛ لوضــع 

رؤيــة موحــدة لبرامــج اإلصــاح والتحديــث لــإدارات الجمركيــة.

ليبيــــــا ُتشـــــــــارك فـــــي اجتمـــاع 
مديــــــري الجمــــــارك العـــــرب

عقـــد صبـــاح يـــوم الجمعـــة، 2023/03/03 فـــي تونس لقـــاء هام بين 
إدارات مصـــرف ليبيـــا المركـــزي طرابلـــس وبنغـــازي؛ لبحـــث ملـــف 

توحيـــده بعـــد نحو 8 ســـنوات مـــن االنقســـام بيـــن الطرفين.

 وبحســـب مانشره الحســـاب الرسمي للمصرف فقد تبادل الطرفان 
وجهـــات النظـــر ومناقشـــة العديـــد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 

المشـــترك، فـــي أجواء وصفـــت باإليجابية بيـــن الطرفين.

 كمـــا اتفـــق الجانبـــان علـــى عقد مزيـــد من اللقـــاءات المشـــتركة في 
ليبيـــا داخل مقـــرات المصـــرف المركزي.

كمـــا شـــارك الجانبـــان علـــى هامش اللقاء في ورشـــة عمـــل تنظمها 
.)USAID( الوكالـــة األمريكيـــة للتنمية

املركــــــزي يعقـــــــد اجتماعــــــًا بتـــــــــــونس
 لبحــــــث توحيـــــــــد املصــــــرف
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كشف مركز “دراســـات الخيول” أن موقع البيع اإلكتروني 
“أمـــازون” يبيـــع منتجات بشـــكل غير قانونـــي تحوي على 
جياتيـــن مصنعـــة من جلـــود الحمير، والذي يعرف باســـم 

“إيجاو”.

كمـــا اتهمت دعـــوى قضائية “أمازون” بخـــرق قانون والية 
كاليفورنيـــا األمريكيـــة لبيعـــه منتجات تحـــوي على “لحوم 
الحميـــر”، وتطلـــب بحظر هـــذه المنتجات، وفـــرض غرامة 
بمليـــون دوالر يوميـــاً في حال اســـتمرار أمـــازون ببيع هذه 

المنتجات.

وبحســـب منظمـــة “بـــروك” لرعايـــة الخيـــول، فأنـــه يمكن 
العثـــور علـــى هذه المـــادة في منتجـــات الطعام والشـــراب 

التجميل. ومســـتحضرات 

أمـــــازون يواجـــــه دعــــوى قضائـــــية 
بسبـــــب بيعــــه منتجــــات تحتـــــوي 

عــــــلى جالتيــــــن الحميــــــر

لهاتــف  مفهــوم جديــد  عــن  “موتــورال”  كشــفت شــركة 
يمكنــه تمديــد شاشــته عبــر تحريــك لألعلــى. ذكــي 

وتهــدف “موتــوالر” مــن خــال هاتفهــا الجديــد إلــى تقديــم 
شاشــة بحجــم كبيــر متعــددة المهــام، وتســمح بإنتاجيــة 

أكبــر، مــع ســهولة وضعــه داخــل الجيــب.

ومــن المقــرر أن يعــرض الهاتــف، في المؤتمــر التكنولوجي 
والــذي  برشــلونة،  فــي   ”Mobile World Congress“
يحتــوي علــى شاشــة مرنــة مقــاس 5 بوصــات تمتــد إلــى 

ــد دفعهــا ألعلــى. 6.5 بوصــة عن

موتـــــــورال تستعـــــــد لطــــرح 
هــــــــــاتف قــــــــابل لتمـــــــــدد

وزارة التعليـــــــــــم تنفــــــــــــــي تعليـــــــــــــق 
الدراســــة خــــــــالل كامـــــــــل شـــهر رمضـــان

نفــت وزارة التربيــة والتعليــم بحكومــة الوحــدة الوطنيــة، اليــوم االثنيــن 
26 فبرايــر، األنبــاء المتداولــة بتعليــق الدراســة خــال كامــل شــهر رمضــان 

المبــارك.

ــان عبــر صفحتهــا علــى “فيســبوك” أن الدراســة  ــوزارة فــي بي وأكــدت ال
ســتكون مســتمرة بجميــع المراحــل التعليميــة، خــال الشــهر الكريــم، 

وســُتعلق فقــط فــي األســبوع األخيــر وليــس كامــل الشــهر.

وذكّــرت الــوزارة بمــا جــاء فــي قــرار وزيــر التربيــة والتعليــم رقــم 1442 
لجميــع  واالمتحانــات  الدراســة  مواعيــد  تحديــد  بشــأن  2022م  لســنة 

التعليميــة. المراحــل 

إلــى أن القــرار يتضمــن أن الدراســة ســُتعلق خــال  وأشــارت الــوزارة 
إجــازة عيــد الفطــر  رمضــان المبــارك مــع  األســبوع األخيــر مــن شــهر 

وليــس فــي كامــل الشــهر الكريــم. المبــارك، 
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صحة ومنوعات

أعلـــن المركـــز الوطنـــي لمكافحة األمراض تســـجيل 
إصابـــة )11( طفـــًا فـــي الجنـــوب الليبـــي بمـــرض 
جـــرى  دم  عينـــة   )41( إجمالـــي  مـــن  “الحصبـــة” 

. فحصهـــا

وأوضـــح المركـــز فـــي بيـــان لـــه أنـــه قـــام بتفعيـــل 
الفـــرق  وتجهيـــز  المجتمـــع  طـــوارئ صحـــة  غرفـــة 
الازمـــة لتنفيـــذ الخطـــة المصغرة للحد من انتشـــار 
الحصبـــة فـــي الجنوب، والتي شـــهدت مؤخرًا ظهور 
عـــدة حـــاالت ألطفـــال وبالغيـــن مصابيـــن بالحصبة 
خصوًصـــا بحـــي الطيـــوري وحـــي الكرامـــة بمدينـــة 
ســـبها، حيث تم الكشـــف علـــى )2300( طفل منهم 

)312( حالـــة مشـــتبه بإصابتهـــا بمـــرض الحصبـــة.

عينـــة دم   )41( إرســـال  تـــم  أنـــه  المركـــز  وأضـــاف 
 )11( لعـــدد  موجبـــة  النتيجـــة  وكانـــت  للمختبـــر 
طفـــًا مشـــتبه بإصابتهـــم بالحصبـــة، كمـــا تم خال 
هـــذه الحملـــة تطعيـــم )1901( طفـــل بحـــي الطيور 
والكرامـــة مـــن عمر )يوم إلى 6 ســـنوات( ضد مرض 

الحصبـــة والحصبـــة األلمانيـــة وشـــلل األطفـــال.

مكافحــــة األمراض يعــــلن إصـــابة
 11 طفـــل بالحصبـــة يف الجنــوب

انتهــــــــــــــاء الحمــــــــــــــلة االستثنائيـــــــــــة 
ضــــــــد مــــــــــرض الحصبـــــة بمدينة سبـــــها

الســائح  حيــدر  األمــراض  لمكافحــة  الوطنــي  المركــز  مديــر  أعلــن 
مــرض  ضــد  االســتثنائية  الحملــة  انتهــاء  الخميس،2مــارس2023 
الحصبــة الــذي انتشــر مؤخــراً فــي حيــي الطيــوري و الكرامــة بمدينــة 

. ســبها

أن  “فيســبوك”  علــى  عبــر حســابه  منشــور  فــي  الســائح  وأوضــح 
الحملــة أســفرت عــن تطعيــم أكثــر مــن 2000 طفــل مــن عمــر الــوالدة 
إلــى عمــر مــا قبــل دخــول المدرســة، بلقاحــات شــلل األطفــال والحصبة 

والحميــراء والنــكاف.

وأشــار الســائح أن هــذه الحملــة تمثــل بدايــة الحملــة المليونيــة ضــد 
هــذه األمــراض، التــي أذن رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة بتنفيذهــا 

فــي كل ربــوع البــاد.

لمكافحــة  الوطنــي  بالمركــز  المجتمــع  طــوارئ صحــة  فريــق  وقــام 
األمــراض بزيــارات ميدانيــة لبعــض المــدارس بمدينــة ســبها، للوقــوف 
التخــاذ  اإلصابــة؛  مؤشــر  ومســتوى  للطلبــة  الصحــي  الوضــع  علــى 
اإلجــراءات الازمــة للســيطرة علــى مــرض الحصبــة فــي حالــة زيــادة 

عــدد اإلصابــات داخــل المدينــة.

مــــــــــــن  جديــــــــــدة  شحــــــــنات  وصــــــــول 
املعـــــدات وقطــــــع الغيـــــــار لشــــــركة الكهرباء
أعلنــت الشــركة العامــة للكهربــاء وصــول شــحنات جديــدة مــن المعــدات 

وقطــع الغيــار الازمــة لصيانــة محطــات الكهربــاء.

مــن  المزيــد  وصــول  “فيســبوك”  علــى  عبــر صفحتهــا  الشــركة  وأكــدت 
بنغــازي  )شــمال  بمحطــات  الخاصــة  الجديــدة  الغيــار  وقطــع  المعــدات 
 )GE( شــركتي  مــن  المــوردة  والخمــس(  ومصراتــة  طرابلــس  وجنــوب 

األلمانيــة. و)ســيمنس(  األمريكيــة 

المتواصلــة  الجهــود  إطــار  فــي  يأتــي  ذلــك  أن  إلــى  الشــركة  وأشــارت 
والمســتمرة لتجديــد وضعيــة محطــات اإلنتــاج وإجــراء صيانــات طويلــة األجــل 
لوحــدات التوليــد؛ لتعمــل بأقصــى قدرتهــا اإلنتاجيــة الكاملــة دعًمــا للشــبكة 

واســتقرارها. الكهربائيــة 
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رياضة

واصـــل فريـــق االتحـــاد صدارتـــه المجموعة 
الثانيـــة مـــن الـــدوري الليبي الممتـــاز لكرة 
القـــدم بــــ24 نقطـــة، وذلك بعد فـــوزه على 
فـــي  هـــدف  مقابـــل  بهدفيـــن  الخمـــس 

األســـبوع الثالـــث مـــن مرحلـــة اإليـــاب.

االتحـــاد  ُياحـــق  الـــذي  أبوســـليم  وضّيـــع 
فـــي الصـــدارة بــــ21 نقطـــة، فرصـــة تعزيـــز 
حظوظـــه فـــي اعتـــاء المجموعـــة بعـــد أن 
فـــرّط فـــي الفـــوز أمـــام األولمبـــي صاحـــب 

المركـــز الرابـــع بــــ17 نقطـــة.

وحّقـــق األهلـــي طرابلـــس انتصـــارًا ثمينًـــا 
علـــى االتحـــاد المصراتـــي بهـــدف نظيـــف، 
نحـــو  الضغـــط  األهلـــي  ُيواصـــل  حيـــث 
الـــذي  الثالـــث  المركـــز  وتجـــاوز  الصـــدارة 
نالـــه بــــ20 نقطة بفـــارق نقطـــة وحيدة عن 

أبوســـليم وأربـــع نقـــاط عـــن االتحـــاد.

ويســـتمر صـــراع الهبـــوط فـــي المجموعـــة 
الثانيـــة، بتســـاوي المحلـــة والخمـــس بــــ4 
نقـــاط لـــكل منهمـــا فـــي ذيـــل المجموعة، 
وقبلهما االتحـــاد المصراتي بـ5 نقاط، ثامنًا 

وتاســـًعا وعاشـــرًا تواليًا.

وفـــي منتصـــف الترتيـــب جـــاء الســـويحلي 
فـــي المركـــز الخامـــس بـ17 نقطـــة، وخلفه 
بــــ13 نقطـــة، بفـــارق مريـــح عـــن  أســـاريا 

المدينـــة الـــذي يحتـــّل المركـــز الســـابع بـ8 
. نقاط

واحتّل األهلـــي بنغازي صـــدارة المجموعة 
األولـــى بـ23 نقطـــة على الرغم مـــن تعادله 
أمـــام درانـــس فـــي األســـبوع الثالـــث مـــن 
إيـــاب الـــدوري، بينمـــا قلّص النصـــر فارق 
النقـــاط إلـــى نقطتيـــن فقـــط بينـــه وبيـــن 

المتصـــّدر فـــي المجموعـــة نفســـها.

ثـــاث  انتـــزع النصـــر  بعـــد أن  جـــاء ذلـــك 
نقـــاط ثمينة أمـــام ضيفه التحـــدي، واحتل 
الصقـــور المركـــز الثالـــث فـــي المجموعـــة 
الثانيـــة بـ17 نقطة بعـــد تعادله مع األخضر 
العائـــد إلـــى الدوري بعـــد تأجيـــل مبارياته 

بســـبب المشـــاركة األفريقيـــة.

واســـتقّر النـــادي البيضـــاوي فـــي المركـــز 
الســـادس بــــ14 نقطـــة، وقبله الهـــال في 
والصداقـــة  بــــ16 نقطـــة،  الترتيـــب الرابـــع 

بــــ16 نقطة. خامًســـا 

فـــي  الســـابع  الترتيـــب  دارنـــس  واحّتـــل 
يليـــه  نقطـــة،  بــــ13  األولـــى  المجموعـــة 
التعـــاون بــــ12 نقطـــة فـــي المركـــز الثامن، 
بــــ11 نقطـــة، بينمـــا  ثـــم التحـــّدي تاســـًعا 
تذّيـــل شـــباب الجبـــل المجموعـــة بنقطـــة 

وحيـــدة.

االتحاد ُيحافظ على صدارة 
املمتاز يف األسبــوع الثالث 

من اإليــــــاب

اختتمـــت يـــوم الثاثاء29فبرايـــر, 2023 ، منافســـات بطولـــة زوارة 
الســـام لفروســـية قفـــز الحواجـــز فـــي نســـختها الثانيـــة محليًّـــا 

واألولـــى دوليًّـــا ثاثـــة أيـــام متتالية.
وشـــهدت البطولـــة التـــي اســـتمرت ثاثة أيام تنافًســـا كبيـــرًا بين 
عـــدد كبيـــر مـــن فرســـان ليبيـــا وتونـــس والجزائـــر، باإلضافـــة إلى 

تواجـــد فرســـان مـــن إيطاليـــا وكرواتيا.
وشـــارك في البطولة التي انطلقت يوم 24من فبراير 170فارس 

وفارســـة من مختلف مناطق ليبيا .

اختتـــام بطولـــة زوارة الســـالم للفروســـية

حـــّددت لجنـــة المســـابقات باالتحـــاد الليبـــي لكـــرة القـــدم موعـــد الـــدور السداســـي للـــدوري 
الممتـــاز بنظـــام الذهـــاب واإليـــاب، فيمـــا لـــم تحـــدد مـــكان إقامـــة المباريـــات.

وحســـب الجـــدول، فـــإن يـــوم 13 مايـــو الُمقبـــل ســـيكون آخـــر يـــوم مـــن مرحلـــة اإليـــاب 
فـــي الـــدوري الممتـــاز، وســـتنطلق مرحلـــة الذهـــاب مـــن الـــدور السداســـي فـــي 18 مايـــو، 
فيمـــا ُتختتـــم مرحلـــة اإليـــاب مـــن الـــدور فـــي الســـابع مـــن يوليـــو 2023, وهـــو يـــوم ختـــام 

الـــدوري الممتـــاز.

ويـــوم الخميـــس الماضـــي 24 فبرايـــر، انطلقـــت منافســـات الجولـــة الثانيـــة لمرحلـــة اإليـــاب 
مـــن الـــدوري الممتـــاز لكـــرة القـــدم بإجـــراء ثـــاث مباريـــات موزعـــة علـــى المجموعتيـــن.

اتحاد الكـــرة ُيحّدد موعد السداســـي وختام الـــدوري املمتاز
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دين وفتاوى

مفتـــــي ليبيـــــا : 
زيـــارة تكـــون  أن  مـــن  أخشـــى 
وزيـــر العمل إلــــــــى األراضـــــي

الفلســـطينية املحتلـــــــة خطـــوة 
نحـــو التطبيـــــــع مع اليهــــــــود
الصـــادق  الشـــيخ  د.  ليبيـــا  عـــام  مفتـــي  أعـــرب 
الغريانـــي عن خشـــيته مـــن أن تكون زيـــارة وزير 
الوطنيـــة  الوحـــدة  بحكومـــة  والتأهيـــل  العمـــل 
لألراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة هـــي الخطـــوة 

األولـــى نحـــو التطبيـــع مـــع اليهـــود.

ووصف الشـــيخ الصـــادق زيارة الوفـــد الليبي إلى 
فلســـطين المحتلـــة بأنه شـــيء غريـــب على ليبيا 
وأهلهـــا، مؤكداً أن آخر ما يفكـــر فيه الليبيون هو 

التطبيـــع مع اليهود وإقامـــة عاقات معهم.

وزيـــر  إذا كان  الصـــادق عمـــا  الشـــيخ  وتســـاءل 
بهـــذه  بالقيـــام  الحكومـــة  مـــن  مكلـــف  العمـــل 
الزيـــارة أم أن الزيـــارة اجتهـــاد منـــه، معتبـــراً أن 
ذلـــك أمـــر ســـيئ ويجـــب أن يتراجع عنـــه ويعلن 

أنـــه متبـــرئ مـــن كل مـــا حصـــل.

وأضاف الشـــيخ الصـــادق أن مكتـــب وزير العمل 
والتأهيـــل أصـــدر بيانـــاً لتبريـــر الزيـــارة أوضح فيه 
أن الوزيـــر دخـــل مـــن معبـــر “الكرامـــة” الواقـــع 
باألراضـــي األردنيـــة، وأنـــه يســـعى مـــن وراء هـــذه 
الزيـــارة إبـــرام اتفاقية لتشـــغيل عشـــرة آالف من 

المواطنيـــن الفلســـطينيين للعمـــل فـــي ليبيا.

وقـــال الشـــيخ الصـــادق أن هذه المبـــررات واهية 
وال تســـاوي شـــيئاً، موضحـــاً أن معبـــر “الكرامة” 
يقـــع فـــي األردن وعنـــد عبـــور الوزيـــر إلـــى الجهة 
المقابلة للدخول لألراضي الفلســـطينية المحتلة 
ســـيجد بوابـــة إســـرائيلية وهـــي التي ســـتمنح له 
اإلذن للدخـــول للضفـــة الغربية، وذلـــك يعني أن 
هنـــاك توافـــق وتواصـــل مـــع الكيـــان الصهيونـــي 
وهـــو مـــن منـــح اإلذن لوزيـــر العمـــل للدخـــول 

لألراضـــي الفلســـطينية.

املفتـــــــــي: زيــــــــــارة األســـــــد والسلــــطة 
للصهيونيـــــــــــــة دعــــــــــم  الفلسطينيـــــــة 
قـــال مفتـــي ليبيـــا الشـــيخ الصـــادق الغريانـــي، إن زيارة وزيـــر العمل 
األراضـــي  إلـــى  العابـــد  علـــي  الوطنيـــة  الوحـــدة  بحكومـــة  والتأهيـــل 
الفلســـطينية المحتلـــة، وزيـــارة رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلة صالح 
لرئيـــس النظـــام الســـوري بشـــار األســـد مشـــروع واحـــد يصـــّب فـــي 

مصلحـــة دعـــم الصهيونيـــة.

وأوضـــح المفتـــي فـــي برنامـــج اإلســـام والحيـــاة علـــى قنـــاة التناصح 
الفضائيـــة يـــوم األربعـــاء 01 مارس ، أّن الســـلطة الفلســـطينية داعمة 
لليهـــود، وهـــم ُيصرّحـــون بهـــذا، وُيقـــّرون بـــأن هنـــاك تنســـيق أمنـــي 

بينهـــم وبيـــن االحتال.

وتســـاءل فضيلتـــه، “أال تعرفـــون مـــا فعله بشـــار األســـد بأهـــل بلده؟ 
فمـــاذا يســـتفيد عقيلـــة صالـــح مـــن زيارتـــه” متابًعـــا “هل ســـيطلب 
صالـــح مـــن األســـد أن ُيعلمـــه كيـــف يســـتطيع قتـــل مليـــون مواطن 
وتشـــريد وتهجير 13 مليون مواطن مثلما فعل األخير بالســـوريين”.

كمـــا حـــّذر الشـــيخ الغريانـــي مـــن مثل هـــذه الزيـــارات، التـــي وصفها 
بالداعمـــة للمشـــاريع الصهيونيـــة، إلـــى جانـــب محاوالت فـــّك الحصار 
الـــذي فرضـــه المجتمـــع الدولي على نظام األســـد منذ ســـنوات، قائًا 

“هـــذا مثـــال ســـيء للحـــكام نتمنـــى أال تربطنا بـــه عاقات”.

وزيـــر العمـــل  يترأســـه  وفـــد ليبـــي  ويـــوم الســـبت الماضـــي وصـــل 
علـــي العابـــد إلـــى األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، ُيرافقـــه الســـفير 
الفلســـطيني لـــدى ليبيا محمـــد رحال، في أول زيـــارة لوزير ليبي إلى 

فلســـطين.

وبعدهـــا بيـــوم وصـــل رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالـــح إلـــى 
العاصمة الســـورية دمشـــق، حيث التقى األســـد رفقة عدد من رؤساء 
البرلمانـــات الُمشـــاركة في مؤتمر االتحاد البرلمانـــي العربي القادمين 

مـــن بغداد.
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مقال

الفصل األول يف مشهد
نهاية مجلسي النواب 

مســـدال الســـتار علـــى منـــاورات عقيلـــة صالـــح رئيـــس 
رئيـــس المجلـــس  مجلـــس النـــواب وخالـــد المشـــري 
األعلـــى للدولـــة، أعلـــن المبعـــوث األممـــي الخـــاص إلى 
ليبيـــا عبـــدهللا باتيلـــي، عزمـــه تشـــكيل لجنـــة رفيعـــة 
لانتخابـــات  القانونـــي  األســـاس  تعـــد  المســـتوى 
المقبلـــة، مـــع خارطة طريـــق بتواريخ محـــددة وملزمة 
لخطـــوات العمليـــة االنتخابيـــة. المهلـــة التـــي منحهـــا 
باتيلـــي للمجلســـين انتهت مـــع تقديمـــه الحاطته أمام 
مجلـــس األمـــن، مـــن دون أن يتوصـــا إلـــى أي توافق، 
وهـــو مـــا كان متوقعـــا بالنظر إلـــى الخافـــات العميقة 
حول شـــروط الترشـــح لانتخابات الرئاسية، فضا عن 
رغبتهمـــا فـــي االســـتمرار في المشـــهد السياســـي إلى 

أقصـــى مـــدى ممكن.
 حتـــى التعديـــل الدســـتوري الذي طرحـــه عقيلة صالح 
باســـم مجلـــس النـــواب، ولـــم يصـــوت عليـــه المجلـــس 
األعلـــى للدولـــة حتـــى اآلن، لم يقنـــع باتيلـــي وال الدول 
المؤيـــدة إلجـــراء االنتخابـــات، مشـــيرا فـــي احاطتـــه إلى 
أنـــه يثيـــر الجـــدل فـــي األوســـاط السياســـية، وال يعالج 
معايير الترشـــح للرئاســـة، وال يضع جـــدوال زمنيا إلجراء 
وهـــي أســـباب كافيـــة لتجـــاوز مجلســـي  االنتخابـــات، 
النـــواب الدولـــة، وعـــدم إهـــدار المزيـــد مـــن الوقت في 

انتظـــار لـــن يفضي إلى شـــئ.
ســـتجمع  تشـــكيلها  باتيلـــي  يعتـــزم  التـــي  اللجنـــة   
مابيـــن 30 إلـــى 40 شـــخصية مـــن أصحـــاب المصلحة، 
والمؤسســـات، وزعمـــاء قبلييـــن، ونســـاء وشـــباب، أي 
أنهـــا ســـتجمع طيفا سياســـيا واجتماعيا واســـعا، ومن 
المحتمـــل أن يزيد العدد عن األربعين إلشـــراك أقصى 
مـــا يمكـــن مـــن ذوي المصلحة فـــي إجـــراء االنتخابات، 
كاألحـــزاب السياســـية. ولـــم يذكـــر باتيلـــي أي تفاصيل 
حـــول اآلليـــات والمعايير التي ســـيعتمدها فـــي عملية 
االختيـــار، لكنهـــا ســـتكون محل جـــدل وانتقـــاد في كل 

األحـــوال، فـــا يمكـــن ارضـــاء الجميع.
مبـــادرة باتيلـــي نالت ترحيبا واســـعا مـــن أغلب األعضاء 
فـــي مجلـــس األمـــن باســـتثناء تحفـــظ روســـي متوقع، 
أمـــا داخليـــا فقـــد رحبت بها االحـــزاب السياســـية، بينما 
انتقدتهـــا رئاســـة مجلـــس النـــواب والحكومـــة التابعـــة 
لـــه، ولـــم يعلق مجلـــس الدولـــة ودعا رئيســـه إلى عقد 
جلســـة يـــوم الخميـــس فـــي محاولـــة إلقـــرار التعديـــل 
الدســـتوري الثالـــث عشـــر، وفـــي األوســـاط الشـــعبية 

قوبلـــت المبـــادرة بارتياح ألنها تتجاوز المجلســـين، مع 
تفـــاؤل حذر فـــي أن تقـــود الخطة إلى حـــل ينهي حالة 

السياسي. االنســـداد 
الطريـــق نحو تنفيـــذ المبادرة، وتشـــكيل اللجنـــة العليا 
بالـــورود،  الموجهـــة لانتخابـــات لـــن يكـــون مفروشـــا 
فاالجمـــاع الدولـــي مايـــزال مفقـــودا، حتى مـــع التوافق 
علـــى أن طريـــق الحـــل هـــو االنتخابـــات، فالمنـــدوب 
الفرنســـي تحـــدث عـــن تشـــكيل حكومـــة موحـــدة قبل 
الذهـــاب لانتخابـــات، بينمـــا ترحـــب أمريـــكا وبريطانيا 
بالمبـــادرة، وكاهمـــا ترغبـــان في الذهاب مباشـــرة إلى 
االنتخابـــات، وروســـيا تعـــرف أن وجودها فـــي ليبيا هو 
الهدف الرئيســـي من هذا الحراك األمريكي البريطاني، 
ويحـــذر مندوبهـــا مـــن العجلـــة، واعـــدا بدراســـة مبادرة 
باتيلـــي بجديـــة، أمـــا مصر فمازالت تتمســـك بالمســـار 
الدســـتوري الـــذي ترعـــاه، وتتمســـك بقيـــادة مجلســـي 
النـــواب والدولـــة للعمليـــة السياســـية، ولكنهـــا تأثيرها 
ســـيكون ضعيفـــا أمـــام الرغبـــة الدوليـــة والمحليـــة في 
تنفيـــذ االنتخابات، وألن كل األطـــراف الدولية اإلقليمية 
لديهـــا وكاء محليـــون تحـــرص علـــى اســـتمرارهم فـــي 
المشـــهد، فالتقـــدم فـــي تنفيـــذ المبادرة حتـــى يتحقق 
المأمـــول منهـــا، يســـتلزم اســـتمرار مســـاندة الفاعلين 
األمـــر  يتطلـــب  وقـــد  األممـــي،  للمبعـــوث  الدولييـــن 

التلويـــح الجـــدي بعقوبـــات دوليـــة للمعرقلين. 
 مجلســـا النـــواب والدولـــة لـــن يتـــم اقصاؤهمـــا تمامـــا 
مـــن العمليـــة السياســـية، ولكـــن حجمهما فـــي اللجنة 
وســـيكون  يتيـــح لهمـــا التحكـــم فيهـــا،  لـــن  الجديـــدة 
التعديـــل الدســـتوري مـــن بيـــن األســـس التي ســـتبنى 
عليهـــا القاعـــدة الدســـتورية، بعـــد تعديلـــه وفقـــا لمـــا 
ســـيتم التوافـــق عليـــه بيـــن أعضـــاء اللجنة، واســـتكمال 
لانتخابـــات  الترشـــح  وشـــروط  االنتخابـــات  قوانيـــن 
الرئاســـية، مـــع االســـتعداد إلجـــراء انتخابات تشـــريعية 
فقـــط إذا اســـتمر الخاف حـــول الرئاســـية، ولكن طرح 
المبـــادرة فـــي حـــد ذاته كتـــب الفصـــل األول لنهايتهما، 
وبزوالهمـــا تدخـــل البـــاد فـــي مرحلة سياســـية جديدة.

 
رأي  عـــن  بالضـــرورة  التعبـــر  المنشـــورة  )المقـــاالت 

كاتبهـــا( رأي  عـــن  بـــل  االصحيفـــة  

بقلم الكـــــــــاتب | عبدهللا الكبيـــــــــــــــر
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