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تحقيــــــــــــق استقصـــــائي

يكشــــــف لقـــــــــاءات بيـــن 

سيف القــــــــذايف وفاغنـــــــــر

االســـتقصائي  التحقيـــق  برنامـــج  كشـــف 
الجزيـــرة  قنـــاة  علـــى  أعظـــم”  “ماخفـــي 
الفضائية، عن نســـخة حصرية مسربة من 
مذكـــرة النيابـــة العامـــة الليبية فـــي قضية 
رئيـــس صنـــدوق حمايـــة القيـــم الوطنيـــة 
في روســـيا “مكســـيم شـــوغالي أنطولي” 
وفريقـــه “أن الفريق نشـــط مع آخرين في 

العمـــل علـــى األراضـــي الليبيـــة”. 

الفريـــق  قـــام  فقـــد  الوثيقـــة  وبحســـب 
الروســـي بمهـــام متعـــددة، وضـــم الفريـــق 
“ســـامر  بينهـــم  مـــن  بعـــض األشـــخاص، 
الجنســـيات  يحمـــل  الـــذي  ســـعيفان” 
وهـــو  والبيروفيـــة،  واألردنيـــة  الروســـية 
فـــي األصـــل طبيـــب جـــراح وكان المترجم 
الخـــاص لشـــوغالي ودخلـــوا جميًعـــا ليبيـــا 

مختلفـــة. غطـــاءات  تحـــت 

وحـــول عالقتـــه بـ”بريغوجين” - مؤســـس 
فاغنـــر- أقـــر شـــوغالي فـــي مقابلتـــه مـــع 
الجزيـــرة بمعرفتـــه الشـــخصية بمؤســـس 

. غنر فا

إلـــى أن  التحقيـــق االســـتقصائي  ويشـــير 
اســـم “يفغيني بريغوجين” ُيذكر بشـــكل 
متكـــرر في محضـــر النيابة العامـــة الليبية، 
وأشـــير إليـــه بعـــدة أســـماء، ويوصـــف بأنه 
المطبـــخ  فـــي  القـــرار  صنـــاع  أكبـــر  أحـــد 
بتأســـيس  اســـمه  وارتبـــط  الروســـي، 

فاغنـــر. مجموعـــة 

وعـــرج التحقيق االســـتقصائي -الذي حمل 
عنـــوان “أســـرار شـــوغالي”- علـــى التدخل 
قـــوات  خـــالل  مـــن  ليبيـــا  فـــي  الروســـي 
االتهامـــات  نفـــى  لكـــن شـــوغالي  فاغنـــر، 
التـــي توجـــه إلـــى فاغنر، وقـــال إنهـــا “نوع 

مـــن الخرافـــة”.

علـــى  الحصـــول  مـــن  البرنامـــج  وتمكـــن 
الوثائـــق  مئـــات  تضـــم  ســـرية  ملفـــات 
والتقاريـــر وعشـــرات المقاطـــع المصـــورة 
التـــي كانـــت في أجهـــزة شـــوغالي الخاصة 
وتمـــت مصادرتهـــا يـــوم اعتقاله، تكشـــف 
الروســـي  الفريـــق  دور  مـــن  خفـــي  مـــا 
الليبـــي  المشـــهد  فـــي  بـــه  والمرتبطيـــن 

وخارجـــه.

وتظهـــر تقاريـــر ســـرية أن شـــوغالي كان 
يرصـــد الوضـــع الميدانـــي والعســـكري في 
إلـــى موســـكو  ليبيـــا وينقـــل المعلومـــات 
سلســـلة  فيهـــا  مـــا  أبـــرز  لكـــن  يوميًّـــا، 
بـ”ســـيف  الروســـي  الفريـــق  لقـــاءات 
اإلســـالم القذافـــي”، بهـــدف دعمه لخوض 
االنتخابات الرئاســـية، كمـــا أظهرت الوثائق 
الفريـــق  بيـــن  جـــرت  لقـــاءات  ثالثـــة  أن 

اإلســـالم. وســـيف  الروســـي 

وحول اللقاءات مع ســـيف اإلســـالم، يقول 
شـــوغالي “إن ابـــن القذافـــي كان حينهـــا 
غيـــر معتقـــل، نافيًـــا وجود ســـعي لفريقه 

للتأثيـــر علـــى االنتخابـــات الليبية”.

وكشـــف التحقيـــق أن شـــوغالي وفريقـــه 
أداروا مواقع إلكترونية ليبية واستطالعات 
رأي لصالـــح عـــودة ســـيف القذافـــي، وأن 
القذافي أبلغ الـــروس بجاهزية مدارج في 
بنـــي وليـــد وغدامـــس والزنتـــان وترهونـــة 

قواتهم. الســـتقبال 

وكشـــف التحقيـــق عن أن ســـيف القذافي 
وثائـــق  شـــوغالي  عبـــر  موســـكو  ســـلم 
بشـــخصيات  تتعلـــق  ومســـتندات ســـرية 
دوليـــة باإلضافـــة إلى مســـتندات كشـــفت 

عن تلقـــي الرئيـــس الفرنســـي “ماكرون” 
 2017 عـــام  وســـطاء  عبـــر  ليبيـــة  أمـــوااًل 
ومســـتندات حـــواالت ماليـــة لشـــخصيات 

أمريكيـــة وأخـــرى أوكرانيـــة نافـــذة.

مـــن جهته، أكـــد رئيس الحكومـــة الموازية 
فتحـــي باشـــاغا، والـــذي كان حينهـــا وزيرًا 
بـــه مكتـــب  للداخليـــة، أن االعتقـــال قـــام 
النائـــب العـــام الـــذي كانـــت لديـــه كامـــل 
المعلومـــات عـــن تحركات شـــوغالي، وهو 
مـــن أمـــر بالقبـــض عليـــه وعلى مســـاعده، 
مؤكـــًدا أنه لـــم يكن لديه معلومـــات كافية 
عـــن عمليـــة االعتقـــال رغـــم كونـــه وزيـــرًا 

للداخليـــة.

كمـــا كشـــف رئيـــس المجلـــس األعلى في 
ليبيـــا خالد المشـــري أن االعتقال جاء “بناء 
علـــى معلومـــات اســـتخباراتية مـــن دولـــة 
أجنبيـــة لـــوزارة الداخليـــة ومكتـــب النائـــب 
العـــام، مرجحًا أن تكـــون الواليات المتحدة 
بريغوجيـــن  إلـــى أن  األميركيـــة”، مشـــيرًا 
-أو كمـــا يوصـــف بطبـــاخ الرئيـــس بوتيـــن- 
تواصل معه شـــخصيًّا بهـــدف إنهاء قضية 
شـــوغالي مـــن دون ضجة، وهـــي المكالمة 
التي ســـربها الروس أنفســـهم “أن اإلفراج 

جاء بعـــد وســـاطات كثيرة”.

وعـــرض البرنامـــج االســـتقصائي لقطـــات 
بثـــت ألول مـــرة تتعلق بتســـليم شـــوغالي 
مـــن  بلديهمـــا  إلـــى ســـلطات  ومســـاعده 
 20 يـــوم  بطرابلـــس  الليبيـــة  الســـلطات 
عمليـــة  تمـــت  حيـــث   ،2020 ديســـمبر 
الدولـــي  معيتيقـــة  مطـــار  فـــي  التســـليم 
بطرابلـــس، بعـــد عـــام وثمانيـــة أشـــهر في 

بالسياســـية. ُوِصفـــت  صفقـــة 
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وصلـــت بعثـــة اقتصاديـــة فلســـطينية إلى 
طرابلـــس يـــوم الجمعـــة 18 مـــارس 2023 
لبحـــث ســـبل تنشـــيط التبـــادل التجـــاري 

بيـــن ليبيا وفلســـطين.
ووفـــق وكالـــة األنبـــاء الفلســـطينية “وفا”، 
الفلســـطينية  االقتصـــاد  وزارة  أوضحـــت 
التعـــاون  تعزيـــز  هـــو  الزيـــارة  هـــدف  أن 
وتنفيـــًذا  البلديـــن،  بيـــن  االقتصـــادي 
لمخرجـــات زيارة الوفد الليبي لفلســـطين 

.2023 فبرايـــر  منتصـــف 
وتضـــم البعثـــة االقتصاديـــة التـــي تســـتمر 
زيارتهـــا لليبيا ســـتة أيام، مديـــر عام اإلدارة 
العامـــة للتجـــارة، ورجـــال أعمـــال عن عدد 
مـــن القطاعـــات ذات األولويـــة التصديريـــة 

في فلســـطين.
والتقى الوفد الفلســـطيني برئاسة االتحاد 
العـــام للغـــرف التجارية الصناعيـــة الليبية، 
دولـــة  ســـفير  بأعمـــال  القائـــم  بمشـــاركة 
فلســـطين لدى ليبيـــا، ومندوبيـــن ورجال 

أعمـــال ليبييـــن، وفق مـــا أفادتـــه “وفا”.
وبحـــث الجانبـــان خالل اللقـــاء، خطة عمل 
مقترحـــة لزيادة التبادل التجـــاري عبر فتح 
المجال أمام الســـلع الفلســـطينية لدخول 
الســـوق الليبيـــة، بمـــا ُيســـهم فـــي تنويـــع 
المنتجـــات داخـــل ليبيـــا، ودعـــم االقتصـــاد 

. لفلسطيني ا
ُيذكر أن وفًدا اقتصاديًّا ليبيًا زار فلسطين 
منتصف الشـــهر الماضي، وعقد سلســـلة 

مـــن اللقاءات مع رجـــال األعمال، وممثلي 
القطـــاع الخاص الفلســـطيني، ومجموعة 
مـــن المصانـــع فـــي مختلـــف القطاعـــات 
مذكـــرة  توقيـــع  إلـــى  خلصـــت  اإلنتاجيـــة، 
واالســـتثمار  التجـــارة  لتعزيـــز  تفاهـــم 

المشـــترك.

وفد فلســـطيني يزور ليبيا لبحث التبادل التجاري بني البلدين

قـــال وزيـــر النفـــط والغـــاز بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
محمـــد عـــون، إن “قضيـــة حقـــل البـــوري تـــم الفصـــل 
فيهـــا بحكـــم مـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة، حيـــث جاء 

الحكـــم فيهـــا بنـــاء علـــى اتفـــاق ليبـــيّ تونســـيّ”.  

 وفـــي تصريحـــات صحفيـــة فـــي أول رد مـــن مســـؤول 
ليبـــي علـــى طلـــب الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعّيد 
“إن  عـــون  قـــال  النفطـــي  البـــوري  بمقاســـمة حقـــل 
الطرفـــان قبال بالحكم ســـابًقا”، مشـــيرًا إلى أن الحدود 

البحريـــة بيـــن ليبيـــا وتونـــس، ُمحـــددة.

وكان الرئيـــس التونســـي قـــد قـــال خـــالل زيارتـــه لمقر 
المؤسســـة التونســـية لألنشـــطة البتروليـــة الجمعة 18 
مـــارس 2023، “إن تونس لـــم تحصل من حقل البوري 
إال الفتـــات القليـــل”، مطالبًـــا بإعـــادة مقاســـمة الحقـــل 
مناصفـــة بيـــن ليبيـــا و تونـــس، كـــون الحقـــل يمكن أن 

يؤّمـــن كل حاجيـــات تونـــس وأكثر.

ويقـــع حقـــل البـــوري النفطـــي علـــى بعـــد 120 كم في 
البحـــر المتوســـط شـــمالي الســـاحل الليبي، واكُتشـــف 
عـــام 1976 علـــى عمـــق 2.700 متـــر، ودخـــل علـــى خـــط 

اإلنتـــاج عـــام 1988.

وينتـــج الحقـــل نحو 23 ألف برميل نفـــط يوميًّا، وتديره 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط عبـــر شـــركة مليتـــة للنفط 
والغـــاز بالمشـــاركة مع شـــركة إيني اإليطاليـــة، ويعتبر 
مـــن أكبر الحقول المنتجة للنفط في البحر المتوســـط.

عـــــــــــون: 
الخــالف مـــــع 

تونس على حقل 
البـــــوري انتهى 

قـــال رئيـــس بعثـــة المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة فـــي إيطاليـــا “لورانـــس 
هـــارت” إن “هنـــاك زيـــادة حـــادة فـــي عـــدد المغادريـــن مـــن المنطقـــة 

الشـــرقية مـــن ليبيـــا”.
وأضـــاف هـــارت فـــي حوار مـــع وكالة نوفـــا اإليطاليـــة، “أن هناك أســـبابًا 
مختلفـــة لهـــذه الزيـــادة، ومـــن األمـــور ذات األهمية الخاصـــة وقف الصيد 
الـــذي فرضتـــه الحكومـــة الليبيـــة في وقـــت معين مـــن العـــام الماضي، 

مّمـــا أدى إلـــى عـــدد كبير مـــن المغادرين”.
وأشـــار إلى أن “%99 من الصيادين الليبيين مصريون ووجدوا أنفســـهم 
عاطليـــن عـــن العمـــل وبـــال مـــوارد بين عشـــية وضحاهـــا، باإلضافـــة إلى 
ذلـــك، لم يعد أمام مالكي الســـفن الليبيين فرصة الســـتخدام ســـفنهم، 

التي اشـــتراها المهربـــون” وفق قوله.
ووفًقـــا لبيانـــات وزارة الداخليـــة اإليطالية، التي نشـــرتها نوفا، فقد وصل 
7057 مهاجـــرًا إلـــى إيطاليـــا مـــن يناير وحتـــى 13 مـــارس 2023، وهو ما 
يمثـــل زيـــادة بنحـــو  80% مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي 

.2022
وذكـــرت الوكالـــة “أن نحـــو 100 ألـــف مهاجـــر غـــادروا ليبيـــا وصلـــوا إلـــى 
إيطاليـــا فـــي عـــام 2022، منهم أكثـــر من 30 ألًفـــا من المنطقـــة الغربية 

مـــن ليبيـــا، وللمـــرة األولـــى حوالـــي 18 ألًفا مـــن المنطقة الشـــرقية”.
وكانـــت القنصلية الســـودانية في بنغازي قد أعلنـــت إنهاء ترتيبات عودة 
160 مواطنًـــا ســـودانيًّا طوعيًّـــا مـــن ليبيـــا، عبـــر رحلـــة مـــن مطـــار طبرق 
الدولـــي، بالتنســـيق مـــع المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة والتـــي تعـــد الثانية 

خـــالل عـــام 2023، من ســـت رحـــالت مبرمجة.

منظمة الهجرة: 
زيادة تدفق املهاجرين من شرقي ليبيا إىل إيطاليا
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بحكومـــة  المكلـــف  الداخليـــة  وزيـــر  قـــال 
إن  الوحـــدة الوطنيـــة عمـــاد الطرابلســـي، 
الخطـــة األمنيـــة لتأميـــن العاصمـــة بـــدأت 
تظهـــر آثارهـــا علـــى األرض، وإن مديريات 
أصبحـــت  الكبـــرى  فـــي طرابلـــس  األمـــن 

تعمـــل بفاعليـــة أكثـــر.

وأضـــاف الطرابلســـي في مؤتمـــر صحفي 
الـــوزارة  أن   ،2023 مـــارس   15 األربعـــاء 
حّققـــت خطوات مهمة فـــي تنفيذ الخطة 
األمنيـــة التي اســـتهدفت كافـــة المخالفات 
بالشـــارع العـــام مـــن دون اســـتثناء، الفتًـــا 
الفتـــرة  خـــالل  األمنـــي  “الوضـــع  أن  إلـــى 
الماضيـــة كان ســـّيئًا جـــراء الفســـاد الـــذي 
خلفته الحروب والصراعات التي شـــهدتها 
فـــي  كبيـــر  بشـــكل  تحّســـن  وقـــد  ليبيـــا، 

الوقـــت الحالـــي”.

وأشـــار إلـــى إعـــادة توظيـــف 9000 عنصـــر 
أمنـــي، وأنهـــم ماضـــون فـــي احتـــواء الثوار 
فـــي  ودمجهـــم  المســـلحة  والتشـــكيالت 
القـــوى األمنيـــة بالبـــالد، كمـــا أوضـــح أنّـــه 
“اتفـــق مـــع عـــدد مـــن قـــادة التشـــكيالت 
األمنيـــة والثـــوار، على منح الفرصـــة لوزارة 
الداخلية للممارســـة مهامها، وأن بعضهم 

اســـتجاب لنـــداءات الـــوزارة”.

الغطـــاء  برفـــع  الداخليـــة  وزيـــر  وطالـــب 
المجرميـــن،  ســـماهم  عمـــن  االجتماعـــي 
وتســـليمهم إلـــى مراكـــز الشـــرطة، مؤكـــدا 
ضمـــان حقوقهم القانونيـــة، مؤكًدا دعمهم 
إلجـــراء االنتخابـــات، كمـــا شـــّدد علـــى دور 
الداخليـــة في تأمين االســـتحقاق االنتخابي 

وإنهـــاء االحتـــراب.

وتابـــع أن الـــوزارة ســـتعمل علـــى مكافحة 

الفتـــرة  خـــالل  النظاميـــة  غيـــر  الهجـــرة 
القادمـــة، مـــن خـــالل خطـــة اســـتراتيجية 
الدوليـــة  المنظمـــات  ودعـــا  تعتمدهـــا، 
واالتحـــاد األوروبـــي إلـــى دعـــم وزارتـــه فـــي 
مكافحـــة الهجرة من خـــالل تقديم البرامج 

والتجهيـــز. التدريـــب 

الطرابلســـي يُطالب برفـــع الغطاء االجتماعـــي عن املجرمني

أمـــرت النيابـــة العامـــة بحبـــس المراقـــب المالـــي الســـابق 
فـــي بعثـــة دولـــة ليبيـــا لـــدى جمهوريـــة تونـــس؛ النتهاكـــه 

قواعـــد إدارة األمـــوال العموميـــة. 

وبحســـب النيابـــة، فإن إجراءات تقصي مؤشـــرات انحراف 
تحلـــل  واقعـــة  عـــن  كشـــفت  بأعمـــال  القائـــم  ســـلوك 
المســـؤول مـــن القواعـــد والضوابـــط المرعيـــة فـــي إدارة 

المـــال العـــام.

وأشـــارت النيابة إلى أن المراقب قام بتعمد تحويل مبلغ 
عشـــرين مليـــون دينـــار تونســـي إلـــى مؤسســـات عالجية 
دون تلقيـــه مســـتندات وفواتيـــر استشـــفاء تثبـــت تلقـــي 
الخدمـــة العالجية وعدالة التصـــرف، لينتهي المحقق بأمر 

حبســـه احتياطيًّا.

حبــــــس املراقــــــب املالـــــي الســــابق
للســــــفارة الليبيـــــــة فـــــي تونـــــس

أكـــد مركـــز الرقابـــة علـــى األغذيـــة واألدويـــة أن منـــح اإلذن 
باســـتيراد اللحـــوم اختصـــاص أصيل للمركـــز الوطني للصحة 

الحيوانيـــة.

جـــاء ذلـــك فـــي توضيح بخصـــوص ما تـــم تداوله فـــي بعض 
الجامـــوس  لحـــم  بشـــأن  االجتماعـــي  التواصـــل  صفحـــات 

المســـتورد مـــن الهنـــد، والـــدور الرقابـــي حيالـــه.

وأوضـــح المركـــز أنـــه جهـــة فنيـــة تعمـــل وفـــق مواصفـــات 
قياســـية وقوانين ُتنّظم نِســـب ومكّونات المنتجات الغذائية 
أو التعميمـــات من الجهات المعنية حيـــال منع توريد منتج.

وأشـــار المركـــز إلـــى أنـــه يختـــّص بإجـــراء التحاليـــل المخبرية 
الالزمـــة للســـلع الـــواردة عبـــر المنافـــذ، ثـــم يفـــرج عنهـــا، وال 
يختـــّص بمنـــح إذن باالســـتيراد مـــن عدمه، أمـــا فيما يخص 
منـــح إذن باالســـتيراد مـــن عدمـــه فهـــو اختصـــاص أصيـــل 

للمركـــز الوطنـــي للصحـــة الحيوانيـــة.

الرقابة علـــى األغذية: منح إذن اســـترياد

اللحوم من اختصاص الصحـــــة الحيـــوانية
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التأهـــب  حالـــة  طرابلـــس  أمـــن  مديريـــة  أعلنـــت 
لتأميـــن الشـــوارع والمياديـــن وتكثيـــف الحمـــالت 
األمنيـــة؛ مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى األمـــن ومنع 
الظواهـــر الســـلبية ومكافحة الجريمة خالل شـــهر 

رمضـــان.

جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع مديـــر أمـــن طرابلـــس 
اللـــواء خليل وهيبة الســـبت 18 مـــارس 2023، مع 
مســـاعدي مديـــر األمن للشـــؤون األمنيـــة والعامة 
وزارة  بحســـب  بالمديريـــة،  المكاتـــب  ورؤســـاء 

الداخليـــة.

كمـــا طالـــب وهيبـــة بضـــرورة الرفـــع مـــن وتيـــرة 
العمـــل األمنـــي وبـــذل أقصـــى الجهـــود وتكثيـــف 
الحمـــالت األمنية خالل الشـــهر الكريـــم ؛ للتصدي 
ألي مظهـــر مـــن مظاهـــر الجريمة، الســـيما حملة 
التصدي للتســـول وتســـيير الحركة المرورية على 
كل الطرقـــات والمياديـــن الرئيســـية، وذلـــك مـــن 
خـــالل وضـــع خطـــة لمواجهـــة الكثافـــات المرورية 
المواطنيـــن  أمـــام  العقبـــات  لتذليـــل  المتوقعـــة؛ 

ومرتـــادي الطرقـــات العامة.

حالـــة  تعلـــن  طرابلـــس  أمـــن 
التأهـــب خـــالل شـــهر رمضـــان

طالــب عــدد مــن أهالــي البيضــاء بكشــف مصيــر عميــد البلديــة المكلــف 
عبــدهللا إمطــول وإطــالق ســراحه، وذلــك بعــد اختفائــه يــوم األربعــاء 15 

.2023 مــارس 

و دعــا األهالــي فــي بيــان لهــم مــن داخــل مقــر البلديــة إلــى “ضــرورة إجــراء 
بالحكومــة  المحلــي  الحكــم  وزيــر  قــرار  رافضيــن  عاجلــة  بلديــة  انتخابــات 

بتعييــن مجلــس جديــد”. الموازيــة 

وطالــب البيــان “الجهــات المســؤولة بتجنيــب المدينــة الفتنــة جــراء الخالفــات 
التــي تنشــب عــن قــرارات حكوميــة ال تراعــي حالــة المدينة وتعصف بنســيجها 

االجتماعي”.

وشــهدت مدينــة البيضــاء، اقتحــام عــدد مــن المتظاهريــن مقــر المجلــس 
البلــدي للمطالبــة باإلفــراج عــن عميدهــا.

وكان إمطــول يشــغل منصــب نائــب عميــد بلديــة البيضــاء المســتقيل “علــي 
حســين”، ضمــن المجلــس البلــدي المنتخــب فــي 2014.

وكلــف عميــد بلديــة البيضــاء علــي حســين عضــو المجلــس البلــدي عبــدهللا 
إمطــول بممارســة مهــام العميــد فــي الخامــس مــن فبرايــر الماضــي.

إدارة جديــدة للمجلــس  وشــهدت مدينــة البيضــاء انقســاًما حــول تكليــف 
البلــدي، وذلــك عقــب صــدور قراريــن مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة والحكومــة 
الموازيــة، حيــث أصــدر وزيــر الحكــم المحلــي بحكومــة باشــاغا قــرارًا بتعييــن 

إدارة تقــوم علــى شــؤون مجلــس تســييري لمدينــة البيضــاء.

كمــا صــدر تكليــف آخــر مــن وزيــر الحكــم المحلــي بحكومــة الوحــدة الوطنيــة 
بتســمية عبــد هللا إمطــول عميــًدا لبلديــة البيضــاء.

أهالي البيضاء 
يطالبون بكشف 

مصري عميد بلديتهم

افتتحـــت وزيـــرة العـــدل بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة حليمـــة عبـــد الرحمـــن 
األربعـــاء 15 مـــارس 2023، مقـــر محكمـــة ونيابة تينينـــاي الجزئيتين بمدينة 

بنـــي وليد.

وذكـــرت وزارة العـــدل عبـــر صفحتهـــا علـــى “فيســـبوك” أن هـــذه الخطـــوة 
تأتـــي في إطار خطة إنشـــاء وصيانـــة وتجهيز المحاكم والنيابـــات والمقرات 

العدليـــة بمـــا يخـــدم المواطنين والتيســـير عليهـــم في كافـــة المقرات.

وحضـــر االفتتـــاح رئيـــس نيابـــة بنـــي وليـــد االبتدائية ومديـــر نيابـــة تينيناي، 
وقاضـــي إشـــراف المحكمـــة وعميد بلديـــة تينينـــاي وعميد بلديـــة المردوم 

وشـــيوخ وأعيـــان البلدية.

ويتكـــون المقـــر الجديد للمحكمة والنيابة من عدة مرافق وقاعات جلســـات 
وغـــرف مداولـــة، وقاعـــة للمحاميـــن واســـتراحة للقضـــاة مصممـــة بممرات 

متســـعة ومـــزودة باألثاث المكتبـــي والخدمي والتجهيـــز التقني.

كمـــا قامـــت وزيـــرة العدل على هامـــش افتتاح المحكمة بزيـــارة إلى مجمع 
محاكم ونيابـــات بني وليد.

وزيرة العدل تفتتح محكمة ونيابة تينيناي بمدينة بني وليد



العدد 37األسبوع الثامن والثالثون |  13 مارس - 20 مارس  5

اقتصاد

المركـــزي  ـــا  ليبي مصـــرف  اختتـــم 
مشـــاورات المـــادة الرابعة مـــع صندوق 
ـــك فـــي العاصمـــة  ـــي، وذل النقـــد الدول
 ،2023 مـــارس   17 الجمعـــة  التونســـية 
ورئيـــس  الصنـــدوق  ممثلـــي  بحضـــور 
الماليـــة  ووزراء  المحاســـبة،  ديـــوان 
والعمـــل  واالقتصـــاد  والتخطيـــط 
والتأهيـــل بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، 
الوطنيـــة  المؤسســـة  عـــن  وممثليـــن 

. للنفـــط
تضمنـــت  فقـــد  المصـــرف،  وبحســـب 
خالصـــة االجتماعـــات اإلشـــادة بمصرف 
ليبيا المركزي لنجاحه خالل الســـنوات 
الماضيـــة فـــي المحافظة علـــى ثروات 
ـــا، واالســـتدامة المالية واالســـتقرار  ليبي
ـــات الجمـــة التـــي  النقـــدي رغـــم التحدي

واجهـــت البـــالد من ســـنة 2013.
ـــى  إل ـــي  الدول الصنـــدوق  أشـــار  كمـــا 
ـــا المركزي  ضـــرورة تطوير مصرف ليبي
ـــه وأنظمته ومنصات معلوماته  إجراءات
المصرفيـــة  المخاطـــر  مـــن  للحـــد 
وإجـــراءات الشـــفافية ونظـــم مكافحـــة 

األمـــوال. غســـل 
وأكد الصندوق أن ســـنة 2022 شـــهدت 
ا في مؤشـــرات االقتصاد الكلي،  تحسنً
إنتـــاج النفـــط وسياســـة  وأن اســـتقرار 
ســـعر الصـــرف ســـاهمتا فـــي تحســـن 

مؤشـــرات االقتصـــاد الكلي.
وأعربـــت بعثة الصندوق عن ســـعادتها 
بجهود توحيد مصـــرف ليبيا المركزي، 
داعيـــة إلى تنويع مصـــادر الدخل وعدم 
االعتمـــاد علـــى النفـــط مصـــدرًا وحيـــًدا 

لإلنفـــاق، مع ضـــرورة تنفيـــذ إصالحات 
فـــي مجـــال الدعـــم وباألخص فـــي دعم 

المحروقات. 
االجتماعـــات  الصنـــدوق  واختتـــم 
بالتوصية باســـتمرار مشـــاورات المادة 
ـــي  الدول النقـــد  صنـــدوق  مـــع  الرابعـــة 

ســـنوي. بشـــكل 
وكانـــت االجتماعـــات قد جـــرت بحضور 
ـــدى ليبيا  فريـــق مـــن البعثـــة األممية ل
المركـــزي،  ـــا  ليبي مصـــرف  وفريـــق 
الليبيـــة  المصـــارف  بعـــض  بحضـــور 
لمناقشـــة المـــادة الرابعـــة بعـــد توقف 
لســـنوات، باإلضافـــة لبحـــث خصائـــص 
تطـــور  ومـــدى  المصرفـــي  القطـــاع 

ـــا. ليبي فـــي  المصرفيـــة  الخدمـــات 

اختتـام اجتماعـــات املركــزي وصنــدوق النقــد الدولـي بتونـس

شـــارك رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
األربعـــاء 15 مـــارس 2023، فـــي افتتـــاح معـــرض )ُصنِـــع فـــي 
ليبيـــا( بالعاصمـــة النيجريـــة نيامـــي، بحضور الرئيـــس النيجري 

محمـــد بـــازوم وعـــدد مـــن المســـؤولين فـــي البلدين.

وقـــال المكتـــب اإلعالمـــي للحكومـــة، إّن الدبيبـــة وصـــل نيامي 
رفقـــة محافـــظ مصـــرف ليبيا المركـــزي، ووزير الدولة لشـــؤون 
لالســـتثمار،  الليبيـــة  المؤسســـة  ورئيـــس  الـــوزراء،  مجلـــس 

ومستشـــار المحافـــظ.

وأضاف أّن “الدبيبة التقى بازوم في القصر الرئاســـي، بحضور 
رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر خارجيـــة النيجر، حيـــث ناقـــش الجانبان 
الجنـــوب  باســـتقرار  المتعلقـــة  األمنيـــة  الملفـــات  مـــن  عـــدًدا 
وتنظيـــم الحـــدود بالتنســـيق مـــع عدد مـــن الـــدول الصديقة”.

وأعـــرب بـــازوم خـــالل اللقـــاء عـــن ســـعادته بمشـــاركة الدبيبـــة 
فـــي معـــرض )ُصنِـــع فـــي ليبيـــا( المنعقـــد فـــي النيجـــر، الـــذي 
يؤكـــد أهميـــة التعـــاون االقتصـــادي ودعم القطـــاع الخاص بين 

البلديـــن، حســـب المكتـــب اإلعالمـــي.

مـــن جهتـــه، أكـــد الدبيبـــة، “أن االســـتقرار فـــي ليبيـــا والنيجـــر 
والقضـــاء علـــى الهجـــرة غير النظاميـــة يأتي من خـــالل التعاون 

االقتصـــادي ودعـــم البرامـــج االســـتثمارية بيـــن البلديـــن”.

كمـــا اخُتتِم لقاء الدبيبة مع بازوم باالتفاق على التنســـيق لدعم 
جهـــود ليبيـــا؛ الســـتكمال تأســـيس بنـــك االســـتثمار األفريقي، 
إحـــدى المؤسســـات التابعـــة لالتحاد األفريقي، حســـب ما نقله 

الحكومة. إعالم 

الدبيبــــــــة يشــــــارك يف افتتــــــاح معـــرض صنــــــع يف ليبيـــــا بنيامـــي
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الليبيـــة  الجويـــة  الخطـــوط  شـــركة  أعلنـــت 
إرســـال طائـــرة   ،2023 مـــارس   16 الخميـــس 
اإليرباص )A320( إلى تونس الســـتكمال إجراء 

الصيانـــة الالزمـــة عليهـــا.

علـــى  حســـابها  عبـــر  الشـــركة  وأوضحـــت 
“فيســـبوك” أن عملية الصيانـــة تأتي في إطار 
جهودهـــا لضمـــان ســـالمة طائراتهـــا، وإجراء ما 
يلـــزم مـــن صيانـــة وعمـــرة لهـــا لتكـــون جاهـــزة 
للطيـــران فـــي أمـــن وســـالم وهـــي تتـــم تحـــت 
متابعة مجلس اإلدارة والمدير العام وإشـــراف 
بعض من مهندســـي الشـــركة، مشيرة إلى أن 
الطائرة ســـتكون جاهـــزة لتعـــود للعمل ضمن 

أســـطول طائـــرات الخطـــوط الليبيـــة قريبًا.

كما أكدت الشـــركة متابعتهـــا ملف عودة باقي 
الطائرات في أقـــرب اآلجال للعمل وانضمامها 
إلـــى أســـطول الشـــركة، والبـــدء فـــي تشـــغيل 
وجهـــات جديـــدة وتكثيـــف الرحـــالت للتخفيف 
علـــى المســـافرين وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

. لهم

الخطـــوط الليبية ترســـل طائرة 

الصيانة لغرض  لتونس  إيرباص 

التقـــى مديـــر عام معرض طرابلـــس الدولي إســـالم جعفر الخميس 
16 مـــارس 2023، الملحـــق التجـــاري التركي يوســـف يلـــدز، بحضور 
المعـــارض  إدارة  ومديـــر  الطيـــف  شـــكري  العـــام  المديـــر  نائـــب 

عبدالســـالم الدويهـــش.

وأفـــاد معـــرض طرابلـــس الدولـــي عبـــر صفحتـــه علـــى “فيســـبوك” 
أن يلـــدز ناقـــش خـــالل هـــذه الزيـــارة مـــع إدارة المعـــرض اســـتكمال 
التحضيـــرات والترتيبـــات النهائيـــة لمشـــاركة بـــالده فـــي الـــدورة 49 

لمعـــرض طرابلـــس الدولـــي المقـــررة فـــي شـــهر مايـــو القـــادم.

كما عبّر يلدز على ســـعادته بحجم التعاون المشـــترك، وحرص إدارة 
المعرض على توفير كافة المتطلبات إلنجاح المشـــاركة التركية.

تركيــــــا تناقش ترتيبـــــات مشــــــاركتها فـــي 
الـــــــــدورة 49 ملعـرض طرابلـــــــس الدولـــي

اجتمــع وزيــر االقتصــاد والتجــارة محمــد الحويــج الخميــس 16 مــارس 
2023، مــع رئيــس مجلــس إدارة شــبكة ليبيــا للتجــارة إمحمــد الدرويــش 
ــر التنفيــذي بالشــبكة هيثــم مصبــح، وذلــك لمتابعــة الموقــف  والمدي

التنفيــذي لبرامــج ومشــروعات شــبكة ليبيــا للتجــارة.

 وناقــش اللقــاء الــذي ُعِقــد بديــوان الــوزارة جاهزيــة إطــالق النشــرة 
اليوميــة لحركــة أســعار الســلع األساســية فــي الســوق المحلــي، ونشــرة 
العمــالت والمعــادن والســلع األساســية العالميــة وقراءاتهــا التحليليــة 

األســبوعية.

واســتعرض رئيــس مجلــس إدارة الشــبكة اإلجــراءات المتعلقــة بتوقيــع 
اتفاقيــة تعــاون عمــل مشــترك بيــن الشــبكة ومصلحــة الموانــئ والنقــل 
البحــري والشــركة الليبيــة للموانــئ بشــأن تســهيل عمليــات وإجــراءات 
التجــارة عبــر الموانــئ، والتعــاون فــي مجــال تبادل المعلومــات التجارية 

والتدريــب والتطوير.

كما اطلع الحويج على اإلجراءات المتخذة الســتئناف العمل بمشــروع 
توطيــن النافــذة الموحــدة للتجــارة الخارجيــة )LSW( المنفــذة مــن قبــل 
شــبكة كوريــا للتجــارة )KTNET(، كذلــك برنامــج تفعيــل نشــاط مركــز 

التدريــب وتنميــة القــدرات فــي مجــال التجــارة التابــع للشــبكة.

الحويــــــــج يبحــــــــــــــث إطـــــــالق نشـــــرة
يوميــــــــة ألسعـــــــــار السلـــــــــع األساســية
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افتتـــح رئيـــس الـــوزراء عبدالحميـــد الدبيبـــة رفقـــة رئيس ديوان المحاســـبة 
خالد شكشـــك ووزيـــر الصحة الُمكلف رمضان أبوجناح الســـبت 18 مارس 
2023، قســـم العمليـــات بمستشـــفى العيـــون المتوقـــف منذ العـــام 2010 
بعـــد صيانتـــه وتجهيـــزه ليكـــون مـــن أكبـــر األقســـام الُمتخصصـــة بشـــمال 

أفريقيا.

وفـــي كلمـــة لرئيس الـــوزراء أكـــد الدبيبة أن البنيـــة التحتية والكـــوادر الفنية 
جاهـــزة وجيـــدة فـــي البـــالد، ومـــا تحتاجـــه هـــو رؤيـــة واضحـــة وإرادة قويـــة 
للنهـــوض بهـــذا القطـــاع الذي ُيعاني منذ ســـنوات، مشـــيًدا بالجهـــود التي 
تقـــوم بهـــا المستشـــفى وكـــوادره مـــن توطين عالجـــات العيـــون بالداخل.

واعتبـــر الدبيبـــة أن نقـــص حاالت العـــالج بالخـــارج في هذا المجـــال عنوان 
نجـــاح للعامليـــن في هيئـــة زراعـــة القرنية ومستشـــفى العيون.

ويعّد قســـم العمليات الذي تم افتتاحه من أكبر األقســـام الُمتخصصة في 
المنطقـــة العربية، وسُيســـاهم بشـــكل كبير فـــي توطين العـــالج بالداخل، 

حســـب كلمـــة رانيا الخوجة مدير عام المستشـــفى.

الدبيبة يفتتح قســـم العمليات بمستشـــفى العيون

تســلّم جهــاز اإلمــداد الطبــي األحــد 12 مــارس 
2023، شــحنة مــن أكيــاس الــدم المــوردة مــن 

.”fresenius kapi“ شــركة

علــى  عبــر صفحتــه  اإلمــداد  وأوضــح جهــاز 
“فيســبوك” أن توريــد الشــحنة جــاء بشــكل 
عاجــل لســّد العجــز الــذي ســجلته مصــارف 

الــدم مؤخــرا.

شــمام،  عبدالعزيــز  الجهــاز  مديــر  وكان 
الــدم  أكيــاس  نقــص  مــن  اشــتكى  قــد 
طرابلــس  فــي  مستشــفيات  بعــّد’ 
وبنغــازي وســبها، وحــّذر مــن توقــف هــذه 

العمــل. عــن  المستشــفيات 

اإلمــــداد الطبــــــي يتســـــّلم 
شحنـــــة مــــن أكيـــــاس الـدم

القيــــــــب يبحـــــث 

تسهيـــــل دراســـــة 

الليبييـن يف إسبانيــا

بحــث وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بحكومــة الوحــدة 
ليبيــا  لــدى  اإلســباني  الســفير  مــع  القيــب  عمــران  الوطنيــة 
الليبييــن  الطلبــة  “خافييــر الراشــي” االثنيــن، تســهيل تعلــم 

اإلســبانية. للغــة 

وحســب مــا نشــرته الــوزارة، فــإن االجتمــاع بيــن الطرفيــن تطرق 
والجامعــات اإلســبانية  بيــن الجامعــات الليبيــة  إلــى التعــاون 
وفتــح مكتــب لمعهــد “cervantes” فــي ليبيــا، والــذي لديــه 

ــا فــي العالــم. 88 فرًع

وتحــدث الســفير اإلســباني عــن “المكانــة الخاصــة والســمعة 
الطيبــة لليبييــن لــدى شــعب إســبانيا”، حســب الــوزارة.

واقتــرح القيــب فتــح مكتــب للطلبــة الليبييــن الدارســين فــي 
إســبانيا تســهياًل لمهامــه واختصــارًا للطريــق أمامهــم إلتمــام 

إجراءاتهــم بأيســر الطــرق.

كمــا بعــث وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي دعــوة رســمية 
مــع الســفير موجهــة إلــى نظيــره اإلســباني؛ مــن أجــل زيــارة ليبيــا 

فــي أقــرب وقــت ممكــن.
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تـــوك”  “تيـــك  االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  مســـؤولو  يبحـــث 
إمكانيـــة االنفصـــال عـــن الشـــركة األم )ByteDance( الصينيـــة؛ 
لحـــل المشـــاكل مـــع الواليـــات المتحـــدة ولمعالجـــة مخـــاوف األن 

القومـــي األمريكـــي.
وبحســـب وكالـــة “بلومبـــرغ” فـــإن هـــذه الخطـــوة تعتبـــر “المـــالذ 
إقنـــاع القيـــادة  “تيـــك تـــوك” فـــي  األخيـــر” فـــي حالـــة فشـــل 
ــي  ــي األمريكـ ــن القومـ ــى األمـ ــد علـ ــود تهديـ ــدم وجـ ــة بعـ األمريكيـ

مـــن قبـــل الشـــبكة االجتماعيـــة.

وأشـــارت مصـــادر الوكالـــة الـــى أنـــه فـــي حـــال اللجـــوء إلـــى ســـيناريو 
“االنفصـــال” عـــن الشـــركة المالكـــة الصينيـــة، يجـــب الحصـــول 

علـــى موافقـــة ســـلطات الصيـــن.
للتواصـــل  تـــوك”  “تيـــك  تطبيـــق  األمريكيـــة  اإلدارة  وتعتبـــر 
االجتماعـــي أنـــه يشـــكل تهديـــًدا لألمـــن القومـــي، ووافقـــت لجنـــة 
أوائـــل  فـــي  األمريكـــي،  النـــواب  بمجلـــس  الخارجيـــة  الشـــؤون 
مـــارس، علـــى مشـــروع قانـــون يســـمح لرئيـــس الواليـــات المتحـــدة 
بفـــرض حظـــر علـــى تشـــغيل هـــذه الشـــبكة االجتماعيـــة فـــي البـــالد، 
حيـــث تزعـــم الواليـــات المتحـــدة أن الصيـــن تســـتخدم التطبيـــق 
لمراقبـــة مســـتخدميه وجمـــع البيانـــات الشـــخصية للمواطنيـــن 

األمريكييـــن واســـتخدامها فـــي “أنشـــطة خبيثـــة”.

“تيك تـــــوك” 
يبحث االنفصـال 

عن الشـــركة األم 

اختتـــــــام فعاليــــــــات املعـــــــــرض 
الوطنــــــي للكتــــــاب بمصـــــــــراتة

اخُتتِمــت فــي أرض المعــارض بمدينــة مصراتــة الخميــس 16 
مــارس 2023، فعاليــات المعــرض الوطنــي للكتاب، بإشــراف 

وزارة الثقافــة والتنميــة المعرفيــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة.

المعرفيــة،  والتنميــة  الثقافــة  وزارة  نشــرته  مــا  وحســب 
ــدورة هــي الرابعــة للمعــرض الوطنــي للكتــاب،  فــإن هــذه ال
ونظمــه اتحــاد الناشــرين الليبييــن، والجمعيــة الليبيــة للعمــل 
الوطنــي، بمشــاركة وزارة الثقافــة والتنميــة المعرفيــة تحــت 

شــعار )الكتــاب ســبيل المعرفــة عبــر الزمــن(.

حيــث  مــارس،   10 يــوم  المعــرض  فعاليــات  وانطلقــت 
افتتحتهــا وزيــرة الثقافــة مبروكــة توغــي، واطلعــت بعدهــا 
على األجنحة المشــاركة، كما تفقدت دور النشــر المشــاركة، 

حســب الــوزارة.

مركـــــــــــز املنـــــــــاهج 

يعقـــــــد اجتماعـــــــه بشأن 

مــــــادة التــربية الوطنيــــــة

الثالثــاء  التربويــة  والبحــوث  التعليميــة  المناهــج  مركــز  نظــم 
15 مــارس 2023 االِجتمــاع التَّمهيــدي األول للجنــة المشــكَّلة 

الوطنيــة. التَّربيــة  مــادة  بِخصــوص 

وأوضــح ُمديــر عــام المركــز كامــل الويبــة، أن االِجتمــاع الــذي 
ُعِقــَد فــي البيــت الليبــي للعلــوم والثقافــة ببلِديــة الزاويــة الغــرب 
يأتِــي بعــد صــدور قــراره بتشــكِيل ثالثــة لجــان فــي المناطــق 
الشــرقية، والغربيــة، والجنوبيــة، لِمراجعــة مقــرَّر مــادة التَّربيــة 

وتنِقيحهــا مــن الشــوائب التــي اِعترتهــا.

َوفــي كلمتــه أشــار الويبــة إلــى أنــه تزامنًــا َمــع االِجتمــاع الــذي 
ُعِقــَد فــي بلِديــة الزاويــة، عقــد اِجتماعــات وورش َعمــل حــول 

مقــرَّر المــادة فــي كل مــن بنغــازي وســبها.

وأكــد المديــر العــام أن فــور اِنتهــاء اللجــان مــن مهّمتهــا الُمكلَّفــة 
بهــا، َســيتم َعقــد اِجتمــاع لِجميــع اللجــان بحُضــور َوزِيــر التَّربيــة 
والتَّعليــم الِعتمــاد مقــرَّر المــادة بعــد تنِقيحــه واالِنتهــاء مــن إعــادة 

النظــر فــي محتواهــا العلمــي. 

أصــدر  قــد  المقريــف،  موســى  والتعليــم  التربيــة  َوزِيــر  وكان 
القــرار رقــم 2097 لســنة 2022م بشــأن إيقــاف تدريــس مــادة 
التَّربيــة الوطنيــة للصفــوف مــن الرابــع إلــى التاســع مــن التَّعليــم 
مرحلــة  مــن  والثالــث  والثانــي  األول  والصفــوف  األساســي، 

الثانــوي. التَّعليــم 
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أســـفرت منافســـات المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
بطولـــة دوري المحترفيـــن الليبي لكرة اليد 
عـــن تأهل فـــرق األهلي طرابلـــس والهالل 
واألولمبـــي والجزيـــرة إلى الرباعـــي النهائي 
مـــن   37 رقـــم  النســـخة  بطـــل  لتحديـــد 

البطولة.
وأعلنت لجنـــة المســـابقات التابعة لالتحاد 
الليبـــي لكـــرة اليـــد عـــن انطـــالق الرباعـــي 
 20 االثنيـــن  يـــوم  زوارة  بمدينـــة  النهائـــي 
مـــارس 2023، بنظـــام الدوري مـــن مرحلة 
واحـــدة، حيـــث ســـينعقد االجتمـــاع الفنـــي 

يـــوم األحـــد إلجـــراء قرعـــة المباريـــات.
وواصل األهلـــي طرابلس حملة الدفاع عن 
لقبـــه للعـــام الثالث علـــى التوالـــي بتصدره 
للمجموعـــة األولـــى بالعالمـــة الكاملـــة من 
ســـت مباريـــات جرت مرحلـــة الذهاب منها 

فـــي طرابلـــس واإليـــاب بمدينـــة بنغـــازي، 
حيـــث اختتـــم رحلتـــه الناجحـــة بفـــوز علـــى 
بنتيجـــة 32-35 ولكنهمـــا تأهـــال  األولمبـــي 
مًعا مســـتفيدا من تعـــادل األهلي بنغازي 
مـــع جاره بنغـــازي الجديـــدة بنتيجة 27-27.
وتأهـــل الجزيرة عن المجموعـــة الثانية بعد 
فـــوزه الصعب على الهـــالل بنتيجة 31-30، 
ولكـــن الهـــالل تأهـــل مســـتفيًدا مـــن فـــوز 
اتحاد الشـــرطة علـــى قاريونس بنتيجة -31

.28
يذكـــر أن كـــرة اليـــد الليبيـــة شـــهدت خالل 
الموســـمين األخيريـــن ســـيطرة يـــد األهلي 
حيـــث  األلقـــاب،  كل  علـــى  طرابلـــس 
إنجـــاز  لتســـجيل  الموســـم  هـــذا  يســـعى 
جديـــد بتحقيقـــه لثالثيـــة الـــدوري والكأس 
والســـوبر للموســـم الثالـــث علـــى التوالـــي.

اليد الليبية: األهلي والهالل والجزيرة واألوملبي إىل الرباعي النهائي

قـــرر االتحـــاد الليبـــي لكـــرة القـــدم تفعيـــل 
الئحـــة العقوبـــات علـــى الالعبيـــن الرافضيـــن 
االنضمـــام لصفـــوف المنتخـــب الوطنـــي، 
أو  بيانـــات  بـــأي  يعتـــد  لـــن  أنـــه  مؤكـــًدا 
باعتـــزال  قـــرارات تصـــدر عـــن أي العـــب 
بالمخالفـــة  للمنتخـــب  دوليًـــا  اللعـــب 

للشـــروط.

وقـــال اتحـــاد الكـــرة، فـــي بيـــان لـــه الثالثـــاء 
يتهـــاون  “لـــن  إنـــه   ،2023 مـــارس   14
ــزاءات  ــة الجـ ــق الئحـ ــي تطبيـ ــرة فـ ــذه المـ هـ
المنصـــوص عليهـــا فـــي الئحـــة المنتخبـــات 
الوطنيـــة الصـــادرة بتاريـــخ 17 أغســـطس 
2010، التـــي تصـــل فيهـــا العقوبـــات إلـــى 
حـــد إيقـــاف الالعـــب عـــن اللعـــب مـــع ناديـــه 
لمـــدة تصـــل إلـــى ســـتة أشـــهر وبغرامـــة 

ماليـــة”.

“معاقبـــة أي  )53( علـــى  وتنـــص المـــادة 
رياضـــي تجـــري دعوتـــه للمنتخـــب الوطنـــي 
ويمتنـــع عـــن تلبيـــة االســـتدعاء أو  األول، 
يرفـــض اللعـــب مـــع المنتخـــب باإليقـــاف 
عـــن اللعـــب مـــع فريقـــه لمـــدة ســـتة أشـــهر 
 4500 ماليـــة قدرهـــا  توقيـــع غرامـــة  مـــع 
دينـــار ليبـــي، ويســـتمر اإليقـــاف بعـــد انتهـــاء 

إلـــى أن يتقـــدم كل مـــن الالعـــب  المـــدة 
والنـــادي المنتمـــي إليـــه باالعتـــذار كتابيًـــا 
بعـــدم  والتعهـــد  الســـابق  الغيـــاب  عـــن 

تكـــرار ذلـــك”.

ــند  ــرر الالعـــب سـ ــمبر 2022، قـ ــي ديسـ وفـ
الورفلـــي، مدافـــع نـــادي االتحـــاد، اعتـــزال 
بطولـــة  مـــن  أيـــام  قبـــل  دوليًـــا،  اللعـــب 
كأس األمـــم األفريقيـــة لالعبيـــن المحلييـــن 
ــد بـــن  ــه أحمـ ــر، وقبلـ التـــي أقيمـــت بالجزائـ
ــاري الـــذي أعلـــن االعتـــزال  علـــي مهاجـــم بـ
فـــي ســـبتمبر 2021، قبـــل أن يتراجـــع عـــن 

قـــراره.

ــد  ــن يعتـ ــه “لـ ــرة، أنـ ــاد الكـ ــان اتحـ ــر بيـ وذكّـ
بيانـــات أو قـــرارات تصـــدر عـــن أي  بـــأي 
العـــب باعتـــزال اللعـــب دوليًـــا مـــع المنتخـــب 
بالمخالفـــة للشـــروط الـــواردة بالمـــادة )29( 

ــة”. ــات الوطنيـ ــة المنتخبـ ــن الئحـ مـ

ــادة التـــي  ــر بنـــّص المـ ــان التذكيـ ــاد البيـ وأعـ
اللعـــب  اعتـــزال  لقبـــول  تشـــرع شـــروًطا 
دوليًـــا مـــن أي رياضـــي، وهـــي أن يكـــون 
عمـــر الرياضـــي قـــد تجـــاوز )32( عاًمـــا، وأن 
يكـــون الرياضـــي قـــد شـــارك فـــي أكثـــر مـــن 
نصـــف المباريـــات التـــي خاضهـــا المنتخـــب 

ــنة. ــر سـ ــالل آخـ األول خـ

كمـــا شـــملت الشـــروط أن يتقـــّدم الرياضـــي 
الفتـــرة  انتهـــاء  قبـــل  االعتـــزال  بطلـــب 
بالمســـابقات  الالعبيـــن  لقيـــد  الصيفيـــة 
ــتدعي  ــي مسـ ــون الرياضـ ــة، وأال يكـ المحليـ
للمنتخـــب عنـــد تقديـــم طلـــب االعتـــزال، 
وال تكـــون للمنتخـــب مبـــاراة رســـمية خـــالل 
الــــ45 يوًمـــا التاليـــة لتقديـــم طلـــب االعتـــزال.

وأشـــار البيـــان إلـــى أنـــه “فـــي حالـــة عـــدم 
توفـــر أي شـــرط مـــن الشـــروط الســـابقة 
لـــم  يعتبـــر طلـــب االعتـــزال الدولـــي كأن 
إخطـــار  الليبـــي  االتحـــاد  وعلـــى  يكـــن، 
الرياضـــي  ويعامـــل  بذلـــك،  الرياضـــي 
األجنبـــي  الرياضـــي  معاملـــة  المعتـــزل 
المســـابقات  فـــي  التســـجيل  مـــن حيـــث 

المحليـــة”.

لخـــوض  الوطنـــي  منتخبنـــا  ويســـتعد 
كأس  تصفيـــات  فـــي  تونـــس  مباراتـــي 
مـــارس  و28   24 يومـــي   2023 أفريقيـــا 
الجـــاري، حيـــث يواصـــل المنتخـــب مشـــوار 
الفنـــي  مديـــره  قيـــادة  تحـــت  التصفيـــات 

باطـــاو. حمـــدي  الجديـــد 

الكـــرة يعاقـــــب الالعبـــــني  اتحــــــــاد 
الرافضـــــــني االنضمـــــــام للمنتخـــــب
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دين وفتاوى

إشهــار النسخـة األولـــى مــــــن مصحـــــف األوقـــاف الليبيــة
أعلنـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة الســـبت 18 مـــارس 2023، إشـــهار النســـخة األولـــى مـــن 
مصحـــف األوقـــاف الليبية، وذلـــك بطباعة 390 ألف نســـخة من المصحف ســـيتم توزيعها 

على كافـــة المناطـــق الليبية.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، في كلمـــة له خالل إشـــهار النســـخة بمجمع 
قاعـــات غابـــة النصـــر فـــي طرابلـــس “دعمـــه لحفـــاظ ومحفظـــي القـــرآن الكريم فـــي كافة 
جوانبـــه”، وأشـــاد بــــ “جهـــود لجنـــة خبـــراء القـــرآن الكريـــم، إلعدادهـــم وعملهـــم المتواصـــل 

لســـنوات للوصـــول إلـــى هـــذا اليـــوم وإشـــهار مصحـــف األوقـــاف الليبية”.
وبحســـب منصـــة حكومتنا، جرى خالل اإلشـــهار “تكريم لجنة مصحـــف الجماهيرية ولجنة 
مصحـــف األوقاف من مشـــايخ وعلمـــاء تقديرًا لجهودهم المبذولة”، بحضـــور وزراء التربية 
والتعليـــم، والبيئـــة، والشـــؤون االجتماعيـــة، والدولة لالتصال والشـــؤون السياســـية، وعدد 

من الوكالء والســـفراء والمشـــايخ والوعاظ والحفاظ.

ورثـــت جّدتـــي مبلغـــا من المـــال، وهـــي كبيرة 
فـــي الســـن ومقعـــدة وفاقـــدة للذاكـــرة، فقـــام 
ابنهـــا بقســـمة مالهـــا علـــى جميع األبنـــاء، ولم 
يعـــدل في القســـمة بينهـــم، كما أنـــه يتصرُف 

فـــي أمالكهـــا، فما حكـــم ذلك؟
ـــالم على رســـول هللا،  الة والسَّ الحمـــد لله، والصَّ

وعلـــى آلـــه وصحبه ومـــن وااله. أما بعد:
فـــإن كان الواقـــع مـــا ُذكـــر فـــي الســـؤال، فيجب 
علـــى ورثـــة الجـــدة أن ينصبـــوا عليها عـــن طريق 
ال  بحيـــث  مالهـــا  لهـــا  يحفـــظ  مـــن  المحكمـــة 
يتصـــرف فيـــه إال فـــي مصالحهـــا، ومـــا تحتـــاج 
إليـــه فـــي معيشـــتها، ومـــا يفعله االبـــن من أخذ 
مالهـــا والتصـــرف فيـــه هـــو مـــن التعـــدي وأكِل 
المـــال بغيـــر حق، قـــال تعالـــى: ﴿واََل تَْعتَـــُدوا إِنَّ 
َ اَل ُيِحـــبُّ اْلُمْعتَِديـــَن﴾ ]البقـــرة:190[، وعلـــى هـــذا  هللاَّ
االبـــن أن يتقـــيَ هللا تعالـــى فـــي مـــاِل أمـــه، وأالَّ 
يتعـــدى عليـــه بالقســـمة؛ فإنـــه ال تجـــوز قســـمة 
مـــال أحـــد حتى لـــو كان مريضا أو فاقـــدا للذاكرة 
عليـــه  هللا  صلـــى  النّبـــي  قـــال  موتـــه،  بعـــد  إال 
َّ بِِطيـــِب نَْفـــٍس  وســـلم: )الَ يَِحـــلُّ َمـــاُل اْمـــرِئٍ إاِل
ِمْنـــُه( ]أحمـــد:20695[، وال يصير المال حقـــا لألبناء إاّل 
بعـــد وفاة األم، فيقســـُم بينهم حســـب الفريضة 
الشـــرعية، وَمـــن أخـــذ شـــيئًا قبل ذلك فإنـــه يعّد 
غاصبًـــا، قـــال  صلـــى هللا عليـــه وســـلم: )َوهللِا الَ 
َّ لَِقيَ هللَا  ـــِه إاِل يَأْخُـــُذ أَحَـــدٌ ِمْنكُـــْم َشـــْيئًا بَغْيـــرِ حَقِّ
يَْحِملُـــُه يَـــْوَم الِقيَاَمـــِة( ]البخـــاري:6492[، وقـــال صلى 
هللا عليـــه وســـلم: )وإّن هـــذا المال خِضـــرةٌ حُْلوَةٌ 
ــِذي يَـــأْكُُل  ـــِه كَالَـّ ــُه َمـــْن يَأْخُـــُذُه بَِغْيـــرِ حَقِّ … َوإِنَـّ
واََل يَْشـــبَُع، َويَكُـــوُن َشـــِهيًدا َعلَْيـــِه يَـــْوَم اْلِقيَاَمِة( 
]البخـــاري:1396[، وعليـــه أن يـــرّد مـــا أخـــذه إلـــى ملك 

أّمـــه؛ قـــال صلى هللا عليه وســـلم: )علـــى اليِد ما 
يـــه( ]أحمـــد: 20086[، وهللا أعلـــم. أخـــذت حَتـــى تؤدِّ

فتاوىَ

الســـيد المحتـــرم/ مديـــر مجلـــس إدارة صنـــدوق التكافل االجتماعـــي بمراقبة 
تعليـــم قصر بن غشـــير.

الســـالم عليكـــم ورحمـــة هللا وبركاتـــه. تحيـــة طيبـــة، وبعـــد: فبالنظـــر إلـــى 
مراســـلتكم المتضمنة الســـؤال عن حكم ما جاء في مقترح النظام األساسي 

للصنـــدوق، وحكـــم المشـــاركة فيـــه، وإبـــداء الـــرأي الشـــرعي في ذلـــك كله.
الحمـــد للـــه، والّصـــالة والّســـالم على رســـول هللا، وعلى آلـــه وصحبه ومـــن وااله. 

أّمـــا بعد:
فـــال حـــرج فـــي إنشـــاء صنـــدوق للتكافـــل االجتماعـــي واالشـــتراك فيـــه؛ ألنـــه مـــن 
التعـــاون علـــى البّر والتقـــَوى، قال هللا عز وجل: ﴿َوتََعاَونُوا َعلَـــى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى واَل 
تََعاَونُـــوا َعلَـــى اإلِْثـــِم وَاْلُعْدَواِن﴾ ]المائـــدة:2[، وقال صلى هللا عليه وســـلم: )َوهللُا ِفي 
َعـــْوِن اْلَعْبـــِد َمـــا كَاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن أَِخيِه( ]مســـلم:2699[، ومن يدفُع كّل شـــهرٍ مبلًغا 
معينًـــا لهـــذا الصنـــدوِق طواعيـــًة، ال يدفُعهـــا ليغامـــَر بهـــا رغبـــًة فـــي كســـِب ماِل 
اآلخريـــن، وإنمـــا يفعـــُل ذلـــك ليعين نفَســـه ويعيَن غيـــره، عندما تنزل بـــه أو بهم 
نازلـــةٌ ال يقـــدرون علـــى دفعها، حتى يدفعوهـــا متعاونيَن؛ وهو بذلـــك مأجورـٌ  إن 
شـــاء هللا ـ فقد مدح النبي صلى هللا عليه وســـلم األشـــعريين، فقال عنهم: )إِنَّ 
اأْلَْشـــَعرِيِّيَن إَِذا أَْرَملُـــوا ِفـــي اْلَغْزِو، أَْو َقلَّ َطَعـــاُم ِعيَالِِهْم بِاْلَمِدينَـــِة؛ جََمُعوا َما كَاَن 
ـــِويَِّة، َفُهم ِمنِّي  ِعْنَدُهـــْم ِفـــي ثَـــْوٍب وَاِحـــٍد، ُثمَّ اْقتََســـُموُه بَْينَُهْم ِفي إِنَـــاءٍ وَاِحٍد بِالسَّ
َوأَنَـــا ِمْنُهْم( ]البخاري: 2486، مســـلم: 2500[. فماُل األشـــعريين قد يصيـــب فيه أحُدهم أكثر 
ممـــا يصيُب غيـــره، ومال الصندوِق كذلـــك؛ قد يصيُب فيه أحُد المشـــاركين أكثر 
ممـــا يصيـــب غيـــره، فليس فيه غـــررٌ ُمِضرٌّ وال غبـــٌن، كما لم يكن فـــي ثوب طعاِم 
األشـــعريين غـــررٌ وال غبـــٌن، وقد نّص علماُؤنـــا رحمهم هللا علـــى أن الغرر المضّر، 
هـــو مـــا كان فـــي المعامـــالِت المبنية علـــى المعاوضِة والمماكســـة، ال فـــي عقوِد 
التبرعـــات، التـــي منهـــا الصناديـــق التكافليـــة، قـــال القرافـــي رحمـــه هللا: “اْلَفـــْرُق 
الرَّابِـــُع وَاْلِعْشـــُروَن بَْيـــَن َقاِعـــَدةِ َما ُتَؤثِّـــُر ِفيِه اْلجََهـــاالَُت َواْلَغَرُر، َوَقاِعَدةِ َمـــا الَ ُيَؤثُِّر 
ـــَل – وَهـــَو َمالـــٌك – بيـــن قاعدة َما  ِفيـــِه َذلِـــَك ِمـــَن التََّصرَُّفـــاِت … َوِمْنُهـــْم َمـــن َفصَّ
ُيجتَنَـــُب ِفيـــِه الَغَرُر َوالجََهالَة، وَْهَو بَاُب اْلُمَماكََســـاِت َوالتََّصرَُّفـــاِت اْلُموِجبَِة لِتَْنِميَِة 
اأْلَْمـــَواِل، َوَمـــا ُيْقَصـــُد بِـــِه تَْحِصيلَُهـــا، َوَقاِعـــَدة َمـــا الَ ُيْجتَنَُب ِفيـــِه اْلَغـــَرُر َواْلجََهالَُة، 
وَْهـــَو َمـــا الَ ُيْقَصـــُد لَِذلِـــَك …، َوثَانِيِهَمـــا َما ُهَو إِْحَســـاٌن ِصـــْرٌف الَ ُيْقَصُد بِـــِه تَْنِميَُة 
اْلَمـــاِل؛ كَالَصَدَقـــِة وَاْلِهبَِة َواإلْبـــرَاءِ، َفإِنَّ َهذِهِ التََّصرَُّفاِت الَ ُيْقَصـــُد بَِها تَْنِميَُة اْلَماِل، 
بَـــْل إِْن َفاتَـــْت َعلَى َمن أَْحَســـَن إِلَْيِه بَِها الَ َضَرَر َعلَيِه ـ أي بَِفَواتَِها؛ أِلَنَُّه يَْبُذُل َشـــْيئًا 
نَِظيـــَر َمـــا َفاتَـــُه ـ بِِخـــاَلِف اْلِقْســـِم اأْلَوَِّل، إَِذا َفـــاَت بِاْلَغـــَررِ َوالجََهـــاالَِت َضـــاَع اْلماُل 
ـــْرِع َمْنـــُع الجََهالَِة ِفيِه” ]الفـــروق: 2/137[. المْبـــُذوُل ِفـــي ُمَقابَلَتِـــِه، َفاْقتََضْت ِحْكَمُة الشَّ

التكافـــل االجتماعـــي، لموظفـــي  النظـــام األساســـي لصنـــدوق  وبعـــد مراجعـــة 
بالبلديـــات، تبيـــَن اآلتـــي: مراقبـــات التعليـــم 

أوَّاًل: إنَّ النظـــام األساســـي بحاجـــة إلـــى إضافـــة فصـــل، ُتذكـــر فيـــه المبـــادئ التي 
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مقال

للحديث صلــــــة.. 

سياســـــة التعليـــــــم 

تقـــوم سياســـة التعليـــم علـــى وجهتـــي نظـــر أوالهما 
تقـــدم تعليمـــا ممتـــازا لنخبـــة صغيـــرة مـــن المجتمع 
تجعلهـــا  التـــي  التعليـــم  إمكانيـــات  كل  لهـــا  توفـــر 
غاياتـــه  تحقـــق  المجتمـــع،  فـــي  المختـــارة  الصفـــوة 
العلميـــة ، وتتميـــز عـــن بقيـــة أفـــراده بميـــزات كثيرة 
تظهـــر في نـــوع التعليـــم وفـــي توفيـــر كل احتياجاته 
ودفـــع المنـــح لطالبـــه والمرتبـــات العاليـــة ألســـاتذته 
وتســـخير االمكانيـــات األساســـية والكماليـــة لمرافقه 
والمعماريـــة،    ، والتثقيفيـــة  والتربويـــة  التعليميـــة 
وبذلـــك  تنشـــأ فـــي المجتمـــع نخبـــة علـــى قـــدر كبير 
مـــن التعليم المتميز ولكنهـــا في نفس الوقت طبقة 
مختلفـــة عـــن بقيـــة طبقـــات المجتمـــع بمـــا يتحقـــق 
لهـــا مـــن إمكانيات ماديـــة رفيعة ومســـتوى تعليمي 
ممتـــاز ، ويكـــون من مهمتها النهضـــة بالمرافق التي 
تتوالهـــا هـــذه النخبة والتواصـــل مع العالـــم الخارجي 
لالســـتفادة مـــن التقنيـــات العلميـــة وإحضارهـــا إلـــى 
معاملهم ومكتباتهم واالســـتفادة منها في مشـــاريع 
الدولـــة وخططهـــا المســـتقبلية ، وفـــي هـــذا عنايـــة 

بالكيـــف دون الكـــم .

أمـــا وجهـــة النظـــر الثانيـــة فهـــي تركـــز علـــى نشـــر 
المعرفـــة فٰي أكبر عدد من الشـــعب، وعدم االقتصار 
علـــى النخبـــة أو الصفـــوة المعروفـــة بالـــذكاء والنبوغ 
، وهـــذا يعنـــي أن نفقـــات التعليـــم تـــوزع على نطاق 
أوســـع فيقـــل مســـتوى اإلمكانيـــات بســـبب اتســـاع 
رقعـــة توزيعها، ويقـــل االهتمام بالموهوبين وســـط 
الكثـــرة الكاثرة من المقبلين علـــى التعليم وحقوقهم 
المتســـاوية كما يحدث عادة فـــي الخطط التي تعنى 

بالكـــم دون الكيف.

ولكل من هاتيـــن النظرتين مزاياها وعيوبها ، فمزايا 
النظـــرة األولـــى هـــو عنايتهـــا باألذكيـــاء والموهوبيـــن 
وتهيئـــة كل أســـباب التفـــوق لهـــم واإلنفـــاق عليهـــم 
الـــذي  األمـــر  وهـــو  لهـــم  األســـاتذة  واختيـــار صفـــوة 

يجعلهـــم طليعـــة المجتمـــع تقـــوده بمـــا تمكنت من 
تحصيلـــه مـــن علوٍم فـــي مجـــاالت مختلفـــة ، ولكنها 
تحـــرم العـــدد األكبـــر مـــن أبنـــاء الشـــعب مـــن هـــذه 
الميـــزات الماديـــة والمعنوية التـــي تغدقها على هذه 
النخبـــة ، والشـــك أن فـــي هـــذه النظـــرة الكثيـــر مـــن 
أوجه اإلحســـان واإلســـاءة ، بمعني أنها أحســـنت إلى 
هذه الفئة وأحســـنت إلى المؤسســـات التي ُتْسلِمها 
فـــي أيٍد قادرة على حســـن إدارتها وتطويرها. ولكنها 
أســـاءت بقصـــر العنايـــة علـــى هـــذه الفئـــة المحدودة 
التـــي مكنتهـــا الظروف مـــن الوصول إلى هـــذا النوع 

مـــن المـــدارس والجامعـــات المتميزة.

ولِْلجَْمـــِع بيـــن مزايـــا النظرتيـــن توجـــد العديـــد مـــن 
األفـــكار التوفيقيـــة ومنهـــا فتـــح المجـــال الدراســـي 
للجميـــع وتخصيـــص بعـــض المـــدارس للموهوبيـــن 
التـــي  المزايـــا  بعـــض  إعطائهـــم  مـــع  والمتفوقيـــن 
يســـمح  مـــا  وهـــو  وذكائهـــم  بجدهـــم  اســـتحقوها 

بيـــن الفئتيـــن. بالعدالـــة الممكنـــة 

بعثـــات  فـــي  المتفوقيـــن  إرســـال  أيضـــا  ويمكـــن 
تعليميـــة خارجيـــة أو اســـتقدام خبـــرات نـــادرة لعـــدد 
قليـــل مـــن الدارســـين المتفوقيـــن، مع عـــدم إهمال 
قـــل  وإن  المجتمـــع  فئـــات  لبقيـــة  العـــام  التعليـــم 
مســـتوى العناية مقارنـــة بالمتفوقين بطبيعة الحال 

.

وفـــي مثل هـــذه المقترحات نالحـــظ أن العدالة تأخذ 
حظهـــا مـــن التخطيـــط ألنهـــا لم تهمـــل تعليـــم الفئة 
الواســـعة مـــن أبناء الشـــعب ولـــم تحـــرم المتفوقين 
مـــن تعليـــم يناســـب قدراتهـــم وإمكانـــات تحقق لهم 
مســـتوى التفـــوق الـــذي هـــم عليـــه وهـــو مـــا يعـــود 

بالخيـــر علـــى المجتمـــع بكامله.

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

د. كمال الهّرامة | عميد كلية العلوم الشرعية واإلفتاء
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