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سياسة

هآرتس الصهيونية تنشر مقااًل ينتقد 
إسقاط إسرائيل الطائرة الليبية قبل 50 عاما

الجويـــة  القـــوات  أن  مقـــال نشـــرته هآرتـــس اإلســـرائيلية  ذكـــر 
اإلســـرائيلية قتلـــت قبل 50 عاًما 108 أشـــخاص عندما أســـقطت 
طائـــرة ركاب ليبيـــة حلقت عن طريق الخطـــأ فوق قاعدة للجيش 
اإلســـرائيلي، وأن الحكومـــة اإلســـرائيلية آنـــذاك رفضـــت تحمـــل 

المسؤولية.
يعقـــوب  اإلســـرائيلي  والكاتـــب  المـــؤرخ  المقـــال  كاتـــب  وقـــال 
لوزويـــك أن محاضـــر مجلـــس الـــوزراء التـــي رفعت عنها الســـرية 
مؤخـــرًا أظهـــرت كيـــف رفضت إســـرائيل إجـــراء تحقيـــق، بذريعة 
أنهـــا لـــم تخطـــئ بســـبب دخـــول الطائـــرة المجـــال الجوى لشـــبه 
جزيـــرة ســـيناء التـــي كانـــت وقتهـــا تحـــت االحتـــال اإلســـرائيلي، 
مشـــيرًا إلى الطيار )فرنســـي الجنســـية( ضل الطريـــق، في رحلة 
بيـــن القاهرة وبنغازي، بســـبب عواصف الغبار فوق شـــبه جزيرة 
ســـيناء، فبعد سلســـلة مـــن األخطـــاء الماحية، حلق فـــوق قاعدة 
جويـــة إســـرائيلية فـــي رفيـــدم بجنـــوب إســـرائيل وشـــرق قنـــاة 
الســـويس، ثـــم ظهـــرت طائرتـــان حربيتـــان إســـرائيليتان اقتربتـــا 
مـــن الطائـــرة؛ مما زاد من ارتباكه، وأشـــارتا إلى شـــيء لم يفهمه 

الطيـــار، ليطلـــق بعددهـــا الطيـــاران النـــار عليه
وبّيـــن المقـــال كيـــف رفضـــت إســـرائيل إجـــراء تحقيـــق وغطـــت 
نفســـها باعتقادهـــا الذاتـــي أنهـــا لـــم تخطـــئ، حيث بـــررت وقتها 
رئيســـة الـــوزراء اإلســـرائيلية آنـــذاك “جولـــدا مائير” ووزيـــر الدفاع 
“موشـــيه ديان” ورئيـــس أركان جيش الدفاع اإلســـرائيلي ديفيد 
إلعـــازار” بـــأن اللـــوم يقع على عاتـــق قائد الطائـــرة الليبية، “الذي 
لـــم يطـــع تعليمـــات طائـــرات ســـاح الجـــو اإلســـرائيلي، ورفـــض 
الصناديـــق  مـــن  التســـجيات  أن  المقـــال  وأضـــاف  االنصيـــاع” 
الســـوداء للطائرة الليبية وثقت الحيرة والضغط النفســـي وســـوء 
الفهم، ثم أطلقت الطائرات اإلســـرائيلية النـــار وتحطمت الطائرة 
الليبيـــة، ومـــن بيـــن 113 راكبًـــا وطاقـــم كانـــوا علـــى متنهـــا، قتـــل 
108، جميعهـــم مـــن المدنييـــن األبريـــاء بينمـــا نجى خمســـة فقط 
مـــن ركابهـــا وانتقـــد لوزويـــك فـــي مقالـــه موقـــف قـــادة الحكومة 
اإلســـرائيلية، قائـــًا لـــو ضحـــوا بمناصبهـــم فـــي 21 فبرايـــر 1973، 
وبـــدأ خلفاؤهـــم العمـــل فـــي مناصبهـــم الجديدة مـــع خوفهم من 
المســـؤولية، ربمـــا كانت حـــرب أكتوبر التي اندلعت بعد 8 أشـــهر 

بســـبب غطرســـة هـــؤالء القـــادة، قد تـــم تفاديها.
وأضـــاف أنـــه في مســـاء ذلك اليـــوم، فقد إلـــى األبد الشـــعور بأن 
قـــادة إســـرائيل يعرفـــون مـــا يفعلونـــه وأنهـــم تصرفـــوا بشـــكل 
صحيـــح، وأن القـــادة والمعلميـــن والحاخامـــات ووســـائل اإلعـــام 
واألصدقـــاء، لـــم ير أي منهـــم تقريبًا أي مشـــكلة أخاقية في قتل 
األبريـــاء وكانـــت طائـــرة الخطـــوط الجويـــة العربيـــة الليبيـــة الرحلة 
114 مـــن طـــراز بوينـــغ 244-727، قـــد أقلعـــت فـــي العاشـــرة من 
صبـــاح يـــوم 21 فبرايـــر فـــي رحلـــة من مطـــار طرابلـــس العالمي 
متوجهـــة إلـــى مطـــار القاهرة الدولـــي، وتوقفت لفتـــرة في مطار 

بنينة الدولي لتغادر وعلى متنها 113 شـــخًصا 104 راكب و9 من 
أفـــراد الطاقم بقيـــادة القبطان “جاك بورجييـــه” وطاقم يحملون 
الجنســـية الفرنســـية، وأثناء تحليق الطائرة على ارتفاع عال فوق 
األجـــواء المصريـــة تعرضـــت لعاصفـــة رملية شـــديدة، وبعد وقت 
قصيـــر اكتشـــف قبطـــان الطائـــرة أنـــه قـــد ارتكـــب خطـــأ ماحيًا، 
حيـــث اكتشـــف وجـــود عطل فـــي بوصلـــة الطائـــرة، ولـــم يتمكن 
بالتالـــي مـــن االســـتدالل على المســـار الســـليم للرحلـــة، باإلضافة 
لذلـــك تـــم فقد المرشـــد الاســـلكي لخطهـــا الجوى، ولـــم يتمكن 
الطاقـــم مـــن تحديـــد موقعـــه، وبحلـــول الســـاعة 13:52 تلقـــت 
الطائـــرة إشـــارة من بـــرج المراقبة بمطـــار القاهرة تعطـــي القائد 
المعلومـــات الخاصـــة بتصحيح مســـاره وتحـــذره مـــن إمكانية أن 

تكـــون الطائـــرة محلقة فـــوق صحراء ســـيناء المحتلـــة آنذاك.
إال أن الريـــاح القويـــة وعطـــل البوصلة تســـببتا في نـــزوح الطائرة 
لتطيـــر فـــوق قنـــاة الســـويس، فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت مصـــر 
وإســـرائيل في حالة حرب بســـبب احتال إســـرائيل لشـــبه جزيرة 
ســـيناء خـــال نكســـة 1967، وكانـــت الهجمـــات المتبادلـــة معلقة 
بســـبب اتفـــاق هدنـــة لوقف إطـــاق النـــار، وبعد مـــرور دقيقتين 
فقـــط دخلـــت الطائـــرة الليبيـــة المجـــال الجـــوي لســـيناء محلقـــة 
علـــى ارتفـــاع 20 ألف قـــدم، وفي الســـاعة 13:59 قامت مقاتلتان 
تابعتـــان للقـــوات الجويـــة اإلســـرائيلية باعتـــراض الطائـــرة الليبية 
وحســـب الروايـــة اإلســـرائيلية؛  بغـــرض التحقـــق مـــن هويتهـــا، 
أشـــار أحـــد طيـــاري الطائـــرة الحربيـــة لطاقـــم الطائـــرة المدنيـــة 
بعـــد مشـــاهدتهما عينًـــا بعيـــن بأن تتبـــع الطائـــرة الليبيـــة طائرة 
مـــن الطائرتيـــن اإلســـرائيليتين باتجـــاه قاعـــدة ريفيديـــم الجويـــة 
اإلســـرائيلية، لكـــن طاقـــم الطائـــرة رفـــض األمـــر وتابـــع الطيـــران 
فـــي مســـاره وأطلقـــت بعـــد ذلـــك إحـــدى المقاتلتيـــن صاروخًـــا 
باتجـــاه الطائـــرة الليبيـــة، مما أســـفر عن عطـــب بجناحها وتعطل 
بعـــد  بالطائـــرة، وحـــاول قائـــد الطائـــرة  األنظمـــة الهيدروليكيـــة 
ذلـــك الخـــروج من المجـــال الجوي لســـيناء والعودة إلـــى المجال 
الجـــوي المصـــري، ولكـــن الطائرة تضـــررت بصـــورة بالغة تجعل 
مـــن العـــودة لمصـــر أمـــراً شـــبه مســـتحيل، واضطر قائـــد الطائرة 
إلـــى اتخاذ قـــرار بالهبوط االضطراري في منطقـــة مليئة بالكثبان 

الرمليـــة فـــي صحـــراء ســـيناء لتتحطـــم بعدهـــا الطائرة.
وفـــي بدايـــة األمـــر أنكـــرت الحكومة اإلســـرائيلية مســـؤوليتها عن 
الكارثـــة، لكنهـــا اعترفـــت فـــي 24 فبرايـــر عندمـــا تـــم العثـــور على 
الصنـــدوق األســـود للطائـــرة، بأن إســـقاط الطائرة تـــم “بتفويض 
شـــخصي” من رئيس األركان اإلســـرائيلي وقتها “دافيد إلعازار”.
وكان مـــن ركاب الطائـــرة وزيـــر الخارجيـــة الليبيـــة الســـابق صالح 
بويصيـــر ومذيعة التلفزيون المصرية الشـــهيرة ســـلوى حجازي، 
كمـــا أن جميـــع الـــركاب كانـــوا مـــن المدنييـــن، ومعظـــم الضحايا 
كانـــوا مـــن مدينـــة بنغازي حيث أقيمـــت جنازة ضخمـــة للضحايا.



العدد 38األسبوع التاسع والثالثون |  20 مارس - 27 مارس  2

سياسة

دانـــت وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي 
بحكومة الوحدة الوطنية في بيان الســـبت 
المتطرفيـــن  بعـــض  حـــرق  مـــارس،   25
فـــي  الشـــريف  المصحـــف  مـــن  نســـخة 
العاصمة الدنماركيـــة كوبنهاغن، واعتبرت 
ذلك “عمًا عنصريًّا وتعديًا ســـافرًا يستفز 
مشـــاعر المســـلمين حـــول العالـــم خاصـــة 

ونحـــن في شـــهر رمضـــان المبـــارك”.
التحريضـــي  العمـــل  البيـــان  واســـتنكر 
الخطيـــر الـــذي يؤجـــج العنـــف والكراهية، 

بقيـــم  االلتـــزام  إلـــى  دعوتهـــا  وجـــّددت 
األديـــان  بيـــن  والتســـامح  التعايـــش 
الســـماوية، ودعـــت المجتمـــع الدولي إلي 
تحمـــل مســـؤولياته والوقـــوف وقفة جادة 
ضد خطـــاب الكراهية و “اإلســـاموفوبيا” 
الخارجيـــة  وزارة  وحّثـــت  الممنهجـــة 
الدوليـــة  الجهـــود  تكثيـــف  ضـــرورة  علـــى 
تعزيـــز  بشـــأن  العالمـــي  الحـــوار  لتقويـــة 
ثقافـــة التســـامح والســـام، علـــى أســـاس 
احتـــرام حقـــوق اإلنســـان، وتنـــوع األديـــان، 

البيـــان. حســـب  والمعتقـــدات، 
الشـــهر،  هـــذا  مـــن  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
عقـــدت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة 

فعاليـــة رفيعـــة المســـتوى إلحيـــاء اليـــوم 
الدولـــي األول لمكافحـــة كراهيـــة اإلســـام 

“اإلســـاموفوبيا”.
وصـــف  الفعاليـــة  فـــي  كلمتـــه  وخـــال 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة “أنطونيـــو 
غوتيريـــش” كراهيـــة اإلســـام بأنهـــا ســـّم، 
وقـــال “إن مســـلمي العالـــم الذيـــن يبلـــغ 
عددهـــم نحـــو ملياري نســـمة هم تجســـيد 
إلـــى  مشـــيرًا  تنوعهـــا”،  بـــكل  لإلنســـانية 
أنهـــم “ينحـــدرون من كل ركـــن من أركان 
المعمـــورة، لكنهم يواجهـــون في كثير من 
األحيـــان تعّصبًـــا وتحيـــزًا ال لســـبب ســـوى 

عقيدتهـــم”.

الخارجيــــــــة تدعـــو إىل وقــفة 
جــادة ضــــدّ اإلسالموفـــوبيا

قـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي “مولـــود تشـــاووش أوغلـــو” إن االتفاقيـــات 
الموقعـــة بيـــن ليبيـــا وتركيـــا والتـــي من بينهـــا االتفاقيـــة البحرية ال تشـــكل 
تهديـــًدا لمصـــر، كمـــا االتفاقيـــة الموقعـــة بيـــن القاهـــرة واليونان ال تشـــكل 

تهديـــًدا علـــى أنقـــرة أيًضا.

وأضاف تشـــاووش أوغلو خال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري ســـامح 
شـــكري فـــي ختـــام زيارتـــه للقاهرة، أن مصـــر راعـــت مصالح تركيـــا عندما 
أبرمـــت اتفاقيـــات بحريـــة مع اليونان، مشـــيرًا إلى أن اتفاقيـــة التنقيب عن 
الهيدروكربونـــات فـــي شـــرق المتوســـط التشـــكل مشـــكلة باعتبـــار أن كل 

دولـــة تعقـــد اتفاقيـــات مـــع دول أخـــرى من هـــذا النوع، على حـــد قوله.

وتابـــع أن مصـــر تعتـــرض حاليًـــا علـــى هـــذه االتفاقيـــة بدعـــوى أن الحكومة 
الحاليـــة فـــي ليبيـــا ال يمكنها توقيـــع اتفاقيـــات ألن واليتها انتهـــت ولم تعد 

شـــرعية، الفتًـــا إلـــى أنهـــا لم تكن ضـــد االتفاقيـــة في حـــد ذاتها.

وبّيـــن تشـــاووش أوغلـــو أّن “القضيـــة التي ال ترتاح لها مصـــر هي أن وجود 
تركيـــا ال يشـــكل خطـــرًا علـــى مصر وإنـــه جاء بناء علـــى دعوة مـــن الحكومة 

الشـــرعية حينها واســـتمر بنـــاء على رغبة الحكومـــات الاحقة”.

وأكـــد أن “مصـــر ســـتكون مســـتفيدة كثيـــرًا فـــي حـــال تـــم إبـــرام اتفاقيـــة 
الصاحيـــة البحريـــة بيـــن أنقـــرة والقاهـــرة مســـتقبًا”.

وعـــن التعاون العســـكري بين ليبيـــا وتركيا، أوضح الوزيـــر التركي أن باده 
ليســـت دولـــة متنافســـة مع مصر على الســـاحة الليبية، مشـــيرًا إلـــى أنهما 
اتفقـــا علـــى مواصلة التشـــاور والتعاون الوثيق بشـــأن ليبيـــا ويجب العمل 

مًعـــا من أجل اســـتقرار الباد.

وذكـــر أن بـــاده “تتفـــاوض مـــع كافـــة األطـــراف فـــي شـــرق وغـــرب البـــاد 
عبـــر ســـفيرها” منبًّهـــا إلـــى أن ذلـــك “ال يغير مـــن موقفهم تجـــاه االعتراف 

بالحكومـــة الشـــرعية”.

كمـــا وصـــف وزيـــر الخارجيـــة التركـــي التواجـــد العســـكري لباده فـــي ليبيا 
باألكثـــر شـــرعية، فـــي ظـــل وجود قـــوى مختلفـــة في البـــاد، ُمشـــّدًدا على 
ضـــرورة تأســـيس جيـــش نظامي مـــن أجل وحـــدة ليبيا، بحســـب تصريحه.

تشـــــــاووش أوغلو: 
وجـــــودنا فــي ليبيا
 ال يهـــدد مصـــــــر

قـــال وزير الخارجيـــة ونائب رئيـــس الوزراء 
اإليطالـــي أنطونيـــو تايانـــي إن دور مرتزقة 
فاغنـــر الروســـية فـــي جميـــع أرجـــاء القـــارة 

اإلفريقيـــة مثيـــر للقلق.

اإليطاليـــة  الدبلوماســـية  رئيـــس  وأضـــاف 
في تصريحات إعاميـــة الجمعة 24مارس 
نقلتهـــا وكالـــة آكـــي اإليطاليـــة لألنبـــاء، أن 
مجموعـــة الفاغنـــر تشـــجع هـــروب النـــاس 

والهجـــرة غيـــر النظامية.

وزيـــر  لســـان  علـــى  إطياليـــا  أكـــدت  كمـــا 
خارجيتهـــا ســـعيها إلحـــال االســـتقرار في 
ليبيـــا، مشـــيرا إلـــى عملهـــم للتوصـــل إلـــى 
اتفـــاق يجعـــل ليبيا دولـــة مســـتقرة، وإلى 
إجـــراء االنتخابـــات وصياغـــة دســـتور جديد.

إعاميـــة  تصريحـــات  فـــي  تايانـــي  وقـــال 
“تعمـــل إيطاليـــا علـــى جعـــل ليبيـــا دولـــة 
مســـتقرة”، مضيًفا “نتحدث مـــع الجميع، 
رئيســـة  مـــع  إلـــى طرابلـــس  لقـــد ذهبنـــا 
لخفـــر  دوريـــة  زوارق  وقدمنـــا  الـــوزراء 

الليبـــي”. الســـواحل 

إيطاليا: 
فاغنر تثري القلــق يف إفريقــيا 
وتغذي الهجرة غـري النظاميــة
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أعلنت وزارة الداخلية عن تشـــغيل محطة 
الرمـــان  غـــوط  النقـــل  شـــاحنات  ميـــزان 
بتاجـــوراء؛ وبـــدء العمـــل الفعلـــي بهـــا فـــي 
وزن الشـــاحنات وفـــق الحمولـــة القانونيـــة 

بها. المصـــرح 

الـــوزارة أن هـــذا العمـــل جـــاء  وأوضحـــت 
عقـــب االجتمـــاع الـــذي ضـــم وكيـــل وزارة 
ووكيـــل  المديريـــات  لشـــؤون  الداخليـــة 
مصلحـــة  ورئيـــس  المواصـــات  وزارة 
الطـــرق والجســـور وعدد من المســـؤولين 
إطـــار  فـــي  وذلـــك  الدولـــة،  بقطاعـــات 
تعزيـــز الشـــراكة بيـــن الـــوزارات والمصالح 
المختصـــة من أجـــل تنظيم النقـــل الثقيل 
من خـــال عمل تكاملي بيـــن كل الجهات 

المعنيـــة.

وأكـــدت الـــوزارة بـــأن موازيـــن الشـــاحنات 
الثقيلـــة هي إللزام ســـائقي النقـــل الثقيل 
علـــى الطرقـــات العامـــة بالحمولـــة والوزن 
المحـــدد للشـــاحنة؛ وذلك لمـــا يترتب على 
الحمولـــة الزائـــدة من مخاطر فـــي صعوبة 
التحكـــم بالقيـــادة، وكذلـــك حمايـــة شـــبكة 
الطـــرق والبنيـــة التحيـــة؛ من أجـــل تحقيق 
علـــى  والمحافظـــة  المروريـــة  الســـامة 

والممتلـــكات. األرواح 

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن هـــذه المحطـــة 
وكانـــت  2010م،  عـــام  منـــذ  افتتحـــت 
ســـنة،   13 لمـــدة  العمـــل  عـــن  متوقفـــة 
وهناك ســـتة محطات أخرى ســـوف تفتح 
تباًعـــا ، وكذلـــك هنـــاك موازيـــن متنقلـــة 
البوابـــات  فـــي  بهـــا  للعمـــل  متحركـــة  أو 

الفجائية بالتعاون مع إدارة شـــؤون المرور 
والتراخيـــص ومديريـــات األمن العاملة في 

نطاق االختصاص المكاني.

بـــدء تشـــغيل محطـــة ميـــزان الشـــاحنات غـــوط الرمـــان 

أعلنـــت رابطـــة ضحايـــا أهالـــي ترهونـــة التعـــرف 
علـــى هويـــة المفقود “بـــدر الدين جحيـــدر” بعد 
.”DNA“ مطابقـــة نتائج تحليل البصمـــة الوراثية

وأوضحـــت الرابطـــة أن المفقود “بدرالدين عادل 
امحمد جحيدر” مـــن مواليد عام2001 طرابلس، 
وهـــو مـــن محلة اإلقامة )قرجـــي - طرابلس( كان 

طالب شـــهادة ثانوية بمدرســـة التلميذ سالم.

تـــم  “بدرالديـــن”  أن  إلـــى  الرابطـــة  وأشـــارت 
القبـــض عليـــه مـــن قبـــل اللـــواء التاســـع، بتاريخ 
14 نوفمبـــر 2019 و نقـــل إلـــى ســـجن القضائيـــة 
ترهونـــة، ثـــم ُغيب قســـراً حتى عثر علـــى جثمانه 
ضمـــن المقابـــر الجماعية ترهونـــة موقع المكب.

جثــــــــــمان  علـــى  التعـــــــــرف 
طالـــــــب ثانويـــــــــة اختطفتـــه 
مليشيـــــات الكانـــي عـــام 2019

جـــددت اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان في ليبيا مطالبتها للســـلطات 
الليبيـــة بالكشـــف عـــن نتائـــج التحقيقات فـــي كل االنتهاكات الجســـيمة 
للقانـــون الدولـــي لحقـــوق اإلنســـان والقانـــون الدولـــي اإلنســـاني، والتي 

يرتقـــي بعضهـــا لجرائم حـــرب وجرائم ضد اإلنســـانية.

جـــاء ذلـــك فـــي بيان أصدرتـــه اللجنة بمناســـبة اليـــوم الدولـــي للحق في 
معرفـــة الحقيقـــة فيمـــا يتعلـــق باالنتهاكات الجســـيمة لحقوق اإلنســـان 

واحتـــرام كرامـــة الضحايا.

ودعـــت اللجنـــة الســـلطات الليبيـــة إلـــى تحمـــل مســـؤوليتها الكاملة عن 
إنفـــاذ القانـــون، والحفـــاظ على حقوق النـــاس، وإنصـــاف الضحايا، وأول 

مـــا ُينصـــف بـــه الضحايا هو الكشـــف عـــن الحقيقة. 

وطالبـــت وزارة العـــدل فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنية أن تكـــون مكاتبها 
أكثـــر متابعـــة وإحاطـــة بـــكل مـــا يحـــدث وأن يجد فيهـــا طالبـــي العدالة 

واإلنصـــاف ضالتهـــم عند اللجـــوء لها. 

كمـــا طالبـــت مكتـــب النائـــب العام بفتـــح تحقيقات شـــاملة فـــي جرائم 
القتـــل خارج نطـــاق القانون، وفـــي جرائم العقـــاب الجماعي من خطف 
وقتـــل وتهجيـــر واعتـــداء على األمـــاك، وكذلـــك التحقيق بشـــكل جدي 
فـــي االنتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق اإلنســـان وإنهـــاء حالـــة اإلفـــات من 

العقـــاب وضمـــان حماية حقـــوق الضحايـــا والمتضررين. 

وأوصـــت اللجنـــة أهالـــي الضحايـــا وأقاربهـــم أن يســـتمروا فـــي المطالبة 
بالكشـــف عـــن الحقيقـــة، وأن يكونوا أكثـــر تفاعًا وإلحاحًا فـــي التواصل 
مـــع الجهـــات الحكوميـــة والمنظمـــات الحقوقيـــة واإلنســـانية المحليـــة 

والدوليـــة، للمناصـــرة والمســـاهمة فـــي كشـــف الحقيقة.

منظمة حقوقية تطالـــــب 
بالكشـــــف عــــن نتائــج 
انتهاكات  فـي  التحقيقــات 
ليبيا اإلنسان يف  حقــــوق 
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تفّقـــد نائب رئيس مجلـــس الـــوزراء، وزير الصحة 
المكلـــف رمضان أبوجناح، ســـير تقديم الخدمات 

الطبية بمستشـــفى الحوادث أبوســـليم.

الحـــوادث  أقســـام  داخـــل  أبوجنـــاح  وتجـــّول 
والطـــوارئ، واّطلـــع علـــى ســـير الخدمـــات الطبية 
آراء  إلـــى  واســـتمع  للمواطنيـــن،  المقدمـــة 
المرضـــى حـــول مســـتوى الخدمات التـــي يقدمها 

. لمستشـــفى ا

كمـــا التقـــى عـــدًدا مـــن المراجعين، واســـتمع إلى 
ماحظاتهـــم واطمـــأن علـــى الخدمـــات الصحيـــة 
المقدمـــة لهـــم، وتابع عمل أقســـام المستشـــفى 

المســـؤولين. مع 

الصحـــة  وزيـــر  مـــن  حرًصـــا  الزيـــارة  هـــذه  تأتـــي 
الطبيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  ســـير  متابعـــة  علـــى 
للمواطنيـــن، وتحســـين مســـتوى الخدمـــات التي 

العامـــة. الصحيـــة  المرافـــق  تقدمهـــا 

أبوجنـــاح يتفقد الخدمـــات الطبية 
أبوســـليم الحوادث  البرنامــج التدريبــي المهنــي بمستشـــفى  والتأهيــل اختتــام  وزارة العمــل  أعلنــت 

الــذي أطلقتــه فــي مدينــة زلــة، بالتعــاون مــع المركــز الليبــي الكــوري، 
لتدريــب وتأهيــل الباحثيــن عــن العمــل.

واســتهدف البرنامــج الــذي أطلقــه صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية 
بــوزارة العمــل والتأهيــل يــوم 14 مــارس، تدريــب الباحثيــن عــن العمــل 
فــي مجــاالت: )الطاقــة الشمســية، وصناعــة وحفــظ األغذيــة، واللحــام 
وتفصيــل  المنزليــة،  الكهربائيــة  والتمديــدات  الكهربائــي،  بالقــوس 

المابــس والحياكــة(.

وشــارك فــي هــذا البرنامــج التدريبــي الشــباب الباحثيــن عــن العمــل 
فــي بلديــة زلــة والبلديــات المجــاورة لهــا، وذلــك بعــد وصــول شــاحنات 
التدريــب المتنقــل المقدمــة مــن وزارة العمــل والتأهيــل إلــى مدينــة 
زلــة، حيــث جــرى تســليم شــهادات تقديــر للمشــاركين فــي الــدورات 

التدريبيــة.

ويأتــي هــذا البرنامــج التدريبــي فــي إطــار مبــادرة “مهنتــك مســتقبلك” 
لتدريــب الباحثيــن عــن العمــل فــي عــدد مــن التخصصــات المهنيــة، 
بهــدف الوصــول إلــى المناطــق البعيــدة والنائيــة مــن أجــل اســتيعاب 
ــر عــدد ممكــن مــن الباحثيــن عــن عمــل، إليجــاد فــرص عمــل لهــم  أكب

ــة. ــا لســوق العمــل بالمهــن المطلوب ودعًم

وزارة العمـــــل 
تختتم برناـمج 
التـــــــــدريب 
املهني يف زلـة

أعلنـــت الهيئـــة العامـــة للبحـــث والتعـــرف علـــى المفقوديـــن 
التعـــرف علـــى هوية )5( حـــاالت مجهولة عن طريـــق البصمة 
الوراثيـــة ليرتفـــع بذلك عـــدد الحـــاالت التي تم التعـــرف عليها 

إلـــى )236( حالة.

وأوضحـــت الهيئـــة عبر حســـابها علـــى “فيســـبوك” أن اللجنة 
الدائمـــة الخاصـــة بنتائـــج تحاليـــل البصمـــة الوراثيـــة عقـــدت 
اجتماًعـــا برئاســـة رئيـــس الهيئة “كمـــال الســـيوي” لمراجعة 
نتائـــج تحاليـــل البصمة الوراثيـــة، حيث تم التعـــرف ومطابقة 
)5( حـــاالت مجهولـــة الهوية، مشـــيرة إلى أنه ســـيتم مراســـلة 

مكتـــب النائـــب العـــام بالخصوص.

وأشـــارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة جاءت بفضل مجهودات 
إدارة المختبـــرات مـــن المراجعة والتدقيق مـــع إدارات الرفات 
وقيـــد األهالـــي والطب الشـــرعي وفًقـــا للبروتوكـــول العالمي 

وبأحـــدث التقنيات فـــي المعمل.

 وكانـــت الهيئـــة قـــد أعلنـــت األحـــد تلقـــي 4 باغـــات جديـــدة 
عـــن مفقوديـــن قامـــت علـــى إثرهـــا إدارة قيـــد األهالـــي بفتح 
عـــدد 4 ملفـــات ألهالـــي المفقودين، وأخـــد 8 عينات من ذوي 
المفقودين المبلّغ عنهم، ســـيتم إحالتها إلى إدارة المختبرات 

للعمـــل عليها.

هيئة البحث والتعرف على املفقودين تتعرف على 5 حاالت جديدة
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ـــادل التجاري بيـــن ليبيا وإيطاليـــا 12.14 مليار  ـــغ إجمالي التب بل
ـــة بعام 2021. يورو بنســـبة زيادة ناهـــزت %61.31 مقارن

ـــة نوفا اإليطاليـــة لألنباء نقا عن بيانات نشـــرها  وبحســـب وكال
مكتب وكالة lCE الخاصة بالترويج وتدويل الشـــركات اإليطالية 

فـــي العاصمـــة طرابلس فقد بلغت الحصة الســـوقية  % 23.06.

ـــة نوفا فـــإن إيطاليـــا بذلك تؤكد وتعـــزز موقعها  وبحســـب وكال
فـــي ليبيـــا كشـــريك تجـــاري أول للبـــاد فـــي عـــام 2022، وفـــق 

  . قولها

ـــادة تتفوق روما علـــى الصين التي احتكـــرت 9.56  %   وبهـــذه الزي
ـــغ تبادلها التجـــاري مع ليبيـــا قيمة 5.03  مـــن حصة الســـوق وبل

مليـــار يورو، وفـــق ذات الوكالة.

ـــا، والتي  ـــة المـــوردة الثالثـــة لليبيا بعد تركي ـــا الدول  تعـــد إيطالي
ـــار يـــورو مســـجلة نســـبة نمـــو  بلغـــت قيمـــة صادراتهـــا 2.70 ملي

 % 14.57، فيمـــا بلغـــت حصتهـــا الســـوقية  % 16.54. 

ـــي فـــي قائمـــة شـــركاء ليبيا  بينمـــا تحتـــل الصيـــن المركـــز الثان
ـــار يـــورو و نمـــو بنســـبة  التجارييـــن بقيمـــة صـــادرات 2.26 ملي

 .2021 بعـــام  ـــة  13.88  %  مقارن  % 25.88 وبحصـــة ســـوقية 

ـــواردات الليبية إلى إيطاليا بنســـبة  % 57.88 لتبلغ  بينمـــا نمت ال
9.97 مليار يورو، ما أســـهم في أن تصبح روما أول ســـوق وجهة 
للصـــادرات الليبية في عام 2022 بحصة ســـوقية بلغت  % 27.41، 

اإليطالية. الوكالة  وفق 

الصادرات اإليطالية إىل ليبيا 
تسجل نموا بنسبة  % 79 العام املاضي

شركتان أمريكيتان تخّططان لتطوير حقول نفط ليبية

لشـــؤون  والتأهيـــل  العمـــل  وزارة  وكيـــل  كشـــف 
األول  األســـبوع  أن  الماقـــوري  علـــي  االســـتخدام 
مـــن شـــهر رمضـــان ســـيتم فيـــه اســـتقبال ائتاف 
الشركات المصرية، التي ستنفذ مشروع الطريق 
ـــث بمدينـــة طرابلـــس، باإلضافة إلى  الدائـــري الثال

ـــى طرابلـــس. ـــة إل ـــة المصري قـــدوم العمال

ائتـــاف  صحفـــي  تصريـــح  فـــي  الماقـــوري  قـــال 
ـــة يتكـــون مـــن 3 شـــركات وهي  الشـــركات المصري
أوراســـكوم وحســـن عام، ورواد الهندســـة الحديثة 
ـ  ـــة تتجـــاوز ال ـــة المصري وأن األعـــداد األوليـــة للعمال
ـــر مـــن هـــذا،  2000 عامـــل، وأن العـــدد ســـيكون أكب
ألن المشـــروعات ضخمـــة، وهي )الطريـــق الدائري 
الثالث، وطريق أوباري – غات، وطريق الشـــويرف(.

ـــي  اإلجمال الطـــول  أن  ـــى  إل الماقـــوري  وأشـــار 
ـــغ 23.8 كيلومتر، وســـيجري تنفيذه  للمشـــروع يبل
ـــة من غوط الشـــعال مرورًا  ـــع مراحل؛ بداي علـــى أرب
بطريـــق المطـــار وتقاطـــع صـــاح الديـــن بالطريق 
الدائـــري الثاني وصـــواًل إلى شـــاطئ البحر بالقرب 
مـــن مطار معيتيقـــة وبقيمة تعاقـــد بلغت 4.263 

دينار. مليـــار 

ـــث هـــو طريق مـــزدوج في  والطريـــق الدائـــري الثال
العاصمـــة طرابلس ولم يكتمل مشـــروعه، وكانت 

ليبيا تخطط إلنشـــائه عـــام 1986.

وزارة العمل تستعد 
الستقبال عمال الطريق الدائري الثالث

كشـــفت صحيفـــة “وول ســـتريت جورنال” األمريكيـــة، عن إبرام 
شـــركتي “هانيويـــل إنترناشـــونال” و”هاليبرتـــون” األمريكيتيـــن 
صفقـــات مع المؤسســـة الوطنيـــة للنفط بقيمـــة 1.4 مليار دوالر 

لتطويـــر حقـــل نفط وبنـــاء مصفاة.
وأشـــارت الصحيفة فـــي تقرير لها، إلى أنه مـــن المقرر أن يجرى 
الكشـــف عـــن هـــذه الصفقـــات قريبًـــا، ونقلـــت عن ناطق باســـم 
شـــركة “هانيويـــل” قوله، “إن الصفقة األوليـــة التي من المتوقع 
اإلعـــان عنهـــا قريبًا تتعلق بتصميم محطـــة يتبعها اتفاق بقيمة 

400 مليـــون دوالر لبنـــاء مصنع بأكمله”.
ويقول مســـؤولون في قطـــاع النفط الغربي “إنهـــم يرون مناخًا 
سياســـيًّا أكثر اســـتقرارًا في شـــمال أفريقيا، ال ســـيما فـــي ليبيا، 
حيـــث هـــدأ القتـــال منذ العاميـــن الماضييـــن، حســـب الصحيفة.
وُيعـــّزز قـــرب المنطقة من أوروبا واحتياطياتهـــا الهائلة من لعب 
دور فـــي ســـوق الطاقة، حيث ســـبق وإن قال رئيس المؤسســـة 

الوطنيـــة للنفـــط “فرحـــات بـــن قـــدارة”، “أعتقـــد أننـــا يمكـــن أن 
نكـــون بديًا جيـــًدا للغاز الروســـي ألوروبا”.

ونقلـــت الصحيفة األمريكية عـــن وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” 
قولـــه أمام لجنة بمجلس الشـــيوخ “إن الواليـــات المتحدة تعمل 
بنشـــاط إلعادة فتح ســـفارتها في ليبيا، وذلك جزئيًّا حتى تتمكن 

مـــن دعم احتماالت إجراء االنتخابات الليبية بشـــكل أفضل”.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الثـــاث إلـــى الخمـــس المقبلـــة، تهـــدف 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط إلـــى زيـــادة إنتاجهـــا إلـــى مليونـــي 
برميـــل يوميًّـــا، من نحو 1.2 مليون حاليًّـــا، وإنتاج 4 مليارات قدم 
مكعـــب قياســـي مـــن الغـــاز يوميًّـــا، ارتفاًعـــا مـــن نحـــو 2.6 مليار 
وفـــي شـــهر ينايـــر الماضي، وّقعـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
وشـــركة “إينـــي” اإليطالية، اللتان تنتجان غالبيـــة الغاز في ليبيا، 
صفقـــة بقيمـــة 8 مليـــارات دوالر لتطويـــر حقلـــي غـــاز لضخ 850 

مليـــون قـــدم مكعب يوميًّـــا لمـــدة 25 عاًما.
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أكـــد وزيـــر االقتصاد والتجـــارة محمد الحويـــج أن الوزارة 
أحالـــت قانـــون حمايـــة المســـتهلك للجهـــات المختصة، 
وقّدمـــت مقترحًـــا بخصـــوص تأســـيس هيئـــة لحمايـــة 

. لمستهلك ا

الليبـــي  رئيـــس االتحـــاد  مـــع  لقائـــه  جـــاء ذلـــك خـــال 
لجمعيـــات حمايـــة المســـتهلك أحمـــد الكـــردي، وذلـــك 
المســـتهلك. العالمـــي لحمايـــة  اليـــوم  مـــع  بالتزامـــن 

واألجهـــزة  كمـــا أكـــد علـــى أهميـــة دور االتحـــاد العـــام 
الضبطيـــة لحماية حقوق المســـتهلك ومتابعة الســـوق 
المحلـــي خاصًة مع قرب حلول شـــهر رمضان المبارك، 
منوًهـــا علـــى ضـــرورة التعـــاون بيـــن اإلدارات المختصـــة 
بالـــوزارة واالتحـــاد العـــام واألجهـــزة الضبطيـــة والرقابية 

المســـتهلك. لحماية 

وزارة االقتصــاد تحيل قانون 
حمايـــــة املستهلك للجهـــات املختصـة

أعلنـــت وزارة االقتصـــاد والتجارة بحكومة الوحـــدة الوطنية إطاق 
نشـــرة األســـعار المحليـــة والعالمية للســـلع الغذائية ومـــواد البناء 

والمعـــادن والعمات، في مناطـــق متفرقة.

واحتضنـــت الـــوزارة فـــي مقرها بطرابلس مراســـم إطاق نشـــرة 
األســـعار المحليـــة والعالميـــة عبـــر مركـــز البيانـــات ومعلومـــات 
التجـــارة بشـــبكة ليبيـــا للتجـــارة، وذلـــك بحضـــور وكيـــل الـــوزارة 
للشـــؤون التجاريـــة ورئيـــس مجلـــس إدارة شـــبكة ليبيـــا للتجـــارة 
ومديـــر إدارة التجـــارة الداخليـــة ومدير مكتـــب المتابعـــة بالوزارة.

وقالـــت عبـــر صفحتهـــا علـــى “فيســـبوك” إن الحضـــور اطلعـــوا 
خـــال الفعاليات على األســـعار المدرجة بالنشـــرة والتي تضمنت 
الســـلع الغذائيـــة ومـــواد البنـــاء والمعـــادن والعمـــات بمناطـــق 
متفرقـــة إضافـــة إلى نســـب االرتفاع واالنخفاض، مشـــيرة إلى أن 
الفريـــق الفنـــي أكـــد أن األســـعار يجـــري تحديثهـــا بشـــكل يومي 

بعـــد حصرهـــا من قبـــل فـــرق العمـــل الميداني.

وأشـــاد وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة محمـــد الحويـــج بجهـــود الفرق 
المكلفـــة بتنفيـــذ ومتابعـــة نشـــرة األســـعار المحليـــة والعالميـــة، 
التوثيـــق  مركـــز  مـــع  التعـــاون  تعزيـــز  ضـــرورة  علـــى  وشـــّدد 
والمعلومـــات االقتصادي، إلعـــداد منصة إلكترونيـــة ُتعنى بتوفير 
المعلومـــات والبيانـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة فـــي إطـــار تنفيـــذ 

خطـــة التحـــول الرقمـــي، حســـب مـــا نقلتـــه الـــوزارة.

وكان الحويـــج قـــد أصـــدر فـــي وقـــت ســـابق اليـــوم، قـــرارًا وزاريًّا 
حـــّدد بمقتضاه ضوابط نقل الســـلع الغذائية، وحظر نقل الســـلع 
بالمخالفـــة للمواصفـــات  والمصنعـــة محليًّـــا  الغذائيـــة المـــوردة 
الوطنـــي  بالمركـــز  المعتمـــدة  الليبيـــة  القياســـية  والمعاييـــر 

القياســـية. والمعاييـــر  للمواصفـــات 

األســـعار نشـــرة  تُطلـــق  االقتصـــاد  وزارة 

أعلنــت شــركة الخطــوط الجويــة الليبيــة الخميس إرســال 
طائــرة اإليربــاص )A320( إلــى تونــس الســتكمال إجــراء 

الصيانــة الازمــة عليهــا.

“فيســبوك”  علــى  حســابها  عبــر  الشــركة  وأوضحــت 
أن عمليــة الصيانــة تأتــي فــي إطــار جهودهــا لضمــان 
ســامة طائراتهــا، وإجــراء مــا يلــزم مــن صيانــة وعمــرة 
لهــا لتكــون جاهــزة للطيــران فــي أمــن وســام وهــي تتــم 
تحــت متابعــة مجلــس اإلدارة والمديــر العــام وإشــراف 
بعــض مــن مهندســي الشــركة، مشــيرة إلــى أن الطائــرة 
ســتكون جاهــزة لتعــود للعمــل ضمــن أســطول طائــرات 

الخطــوط الليبيــة قريبــاً.

باقــي  عــودة  ملــف  متابعتهــا  الشــركة  أكــدت  كمــا 
الطائــرات فــي أقــرب اآلجــال للعمــل وانضمامهــا إلــى 
أســطول الشــركة، والبــدء فــي تشــغيل وجهــات جديــدة 
وتكثيــف الرحــات للتخفيــف علــى المســافرين وتقديــم 

أفضــل الخدمــات لهــم.

الخطوط الليبيـــة ترسل طائـرة 
إيربـــاص لتونـــس لغـــرض الصيانـــة
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أصـــدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موســـى المقريف تعميًما بشـــأن 
مواعيد الفترتين الصباحية والمســـائية في المدارس خال شـــهر رمضان المبارك.

وألغـــى التعميـــم الـــذي نشـــرته الـــوزارة عبر موقعهـــا اإللكترونـــي، الطابوريـــن الصباحي 
والمســـائي، علـــى أن تكـــون بدايـــة الحصـــة األولـــى الســـاعة التاســـعة صباحًـــا للفتـــرة 

الصباحيـــة، والواحـــدة ظهـــرًا للفتـــرة المســـائية.
وحـــّدد التعميـــم زمـــن الحصـــة الواحـــدة بــــ35 دقيقـــة، واالســـتراحة 10 دقائـــق فقط بعد 
الحصـــة الثالثـــة، فيمـــا ســـتكون الفتـــرة الصباحيـــة ســـت حصـــص، المســـائية خمـــس 
حصص وأشـــارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الدراســـة ســـُتعلّق في األســـبوع األخير 
مـــن شـــهر رمضـــان الُمبارك مـــع إجازة عيـــد الفطر، وذلك حســـب ما ورد فـــي التعميم 

الذي نشـــرته.

وزارة التعليم تحدد 
مواعيد الدراسة يف رمضان

بأنقــرة  الليبيــة  الســفارة  أعلنــت 
203 جــوازات ســفر جديــدة  وصــول 
الليبييــن  المواطنيــن  تخــص 

بتركيــا. المقيميــن 

حســابها  عبــر  الســفارة  وأوضحــت 
الجمعــة،  أمــس  “فيســبوك”  علــى 
للقســم  الجــوازات  تســليم  تــم  أنــه 
القنصلــي بالســفارة ليقــوم بإجــراءات 

للمواطنيــن. التســليم 

ونوهــت الســفارة أنــه لــن يتــم تســليم 
صاحبــه  بحضــور  إال  الســفر  جــواز 
شــخصيًا أو رب األســرة مــع إحضــار 
التركيــة،  واإلقامــة  شــخصي  إثبــات 
القنصلــي  القســم  أن  إلــى  مشــيرة 
اســتأنف  بأنقــرة  الليبيــة  بالســفارة 
فتــح حجــز مواعيــد اســتخراج جوازات 

ســفر جديــدة.

اللــــــيبية  الســــــــــفارة 
تعلــــن وصـــول  بأنقـــرة 
جـــوازات ســـــفر جديدة 
لليبيـــن املقيمـــن برتكيا

الشــؤون  وزارة  مــن  وفــد  23مــارس  الخميــس  يــوم  اختتــم 
أيــام،  زيــارة عمــل لليبيــا اســتمرت عــدة  الثقافيــة التونســية 
بحثــت خالهــا تعزيــز العاقــات الثقافيــة بيــن البلديــن وكيــف 

بهــا. يمكــن النهــوض 

وعقــد الوفــد التونســي خــال الزيــارة عــدًدا مــن االجتماعــات مــع 
مســؤولين مــن وزارة الثقافــة والتنميــة المعرفيــة، وتــم خــال 
آليــات  وبحــث  التعــاون  آفــاق  اســتعراض  االجتماعــات  هــذه 
العمــل المشــترك بيــن البلديــن فــي شــتى المجــاالت الثقافيــة.

الليبــي  الثقافــي  المركــز  تفعيــل  إعــادة  علــى  االتفــاق  وتــم 
المشــاكل  حــل  فــي  والتعــاون  البلديــن،  فــي  التونســي 
والصعوبــات التــي تواجــه الــدار العربيــة لكــي تســتأنف نشــاطها 

مكانتهــا. وتســتعيد 

كمــا تــم التوصــل إلــى صيغــة نهائيــة لمشــروع اتفــاق للتعــاون 
الثقافــي المشــترك.

ليبيـــا وتونـــس تتفقـــان علـــى إعـــادة
 تفعيـــل املركـــز الثقـــايف يف البلديـــن

أجـــرى فريـــق طبي زائر من استشـــاريين أمريكيين وفلســـطينيين تســـع عمليات قلب 
دقيقـــة ألطفـــال رُضع فـــي المركز الوطنـــي لعاج أمراض القلـــب بتاجوراء.

وحســـب بيـــان لـــوزارة الصحـــة بحكومة الوحـــدة الوطنية جـــاء ذلك ضمن حملـــة )قلوب 
صغيـــرة( حيـــث يعانـــي هؤالء األطفـــال من تشـــوهات بالقلب.

وتنظـــم الحملـــة جمعيـــة )منتـــدى أيـــد( البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع استشـــاري طـــب 
األطفـــال واألعصـــاب بمستشـــفى بورتانـــد فـــي لنـــدن ناجـــي بـــركات.

وفـــي إطـــار الحملـــة نفســـها، اســـتضاف مركز تاجـــوراء فريًقـــا طبيًـــا زائرًا مـــن الجمعية 
البريطانيـــة، حيـــث أجـــري الفريق خال األيـــام الماضية عمليات جراحيـــة ألطفال ليبيين 

يعانـــون من تشـــوهات فـــي القلب.

فريــق زائــر يجــري 
تســع عمليــات قلــب 
لرضع يف مركز تاجوراء
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أعلنـــت مصـــادر إعاميـــة محليـــة وفـــاة عائلـــة كاملـــة مكونـــة مـــن 
4 أفـــراد فـــي حـــادث ســـير شـــنيع علـــى كوبـــري جندوبـــة فتحـــة 

األصابعـــة. 

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن العائلـــة مكونـــة مـــن 4 أشـــخاص هـــم 
ـــا عقـــب اصطـــدام  ســـكان منطقـــة “العواتـــه” مـــزده، توفـــوا جميًع

شـــاحنة بمركبتهـــم. 

ــة  ــام مكتـــب مصلحـ ــة والـــذي قـ  ويعـــرف طريـــق كوبـــري جندوبـ
إدارة  مـــع  وبالتعـــاون  غريـــان  بمدينـــة  الجســـور  و  الطـــرق 
أعمـــال  بتنفيـــذ   2021 يوليـــو   04 فـــي  بالبلديـــة  المشـــروعات 
فـــي  إرشـــادية  وعامـــات  عواكـــس  وتركيـــب  طائـــه  مشـــروع 

والكارثيـــة. المميتـــة  الحـــوادث  بكثـــرة  المناطـــق، 

وفـــاة عائـــلة كاملـــــة فـــي 
حادث سري على كوبري جندوبة املميت

إلقـــاء القبض علـــى أجنبيـــات بتهمة 
اإلعتداء على ليبية وســـرقتها باإلكراه

ألقــت دوريــات التحــري بقســم البحــث الجنائــي القبــض علــى 
أجنبيــات بتهمــة التهجــم علــى منــزل مواطنــة ليبيــة مقيمــة 
بمنطقــة اســبيعة واالعتــداء عليهــا وضربهــا بواســطة ســكين؛ 
ممــا أدي إلــى كســر فــي يدهــا وســرقة مبلــغ مالــي منهــا 

قــدره 2000 دينــار.

تــم  الثاثــة  الســودانيات  فــإن  الداخليــة  وزارة  وبحســب   
جلبهــن إلــى مقــر القســم مــع اســتدعاء المشــتكية للقســم 
ــم  ــه ؛ وت رفقــة ابنهــا الــذي كان حاضــرًا للواقعــة رفقــة والدت

عليهــن. التعــرف 

حيــال  القانونيــة  اإلجــراءات  الــوزارة  اتخــذت  ذلــك  وعقــب 
الواقعــة وإحالــة المتهمــات إلــى مركــز شــرطة اســبيعة مــن 

االختصــاص. حيــث 

أمـــرت النيابـــة العامـــة بحبـــس 52 شـــخًصا بتهمـــة 
ظهـــور  رغـــم  البصـــل  مـــن  كميـــات  توريـــد  ـــد  تعمُّ
إصابـــة  احتماليـــة  يرفـــع  والـــذي  العفـــن،  عامـــات 

األســـود. بالفطـــر  المســـتهلك 

وبحســـب النيابـــة فـــإن إجـــراءات التحّقـــق مـــن تقاريـــر 
ــة التـــي انطـــوت  ــة واألدويـ ــة علـــى األغذيـ ــز الرقابـ مركـ
بصـــل مصـــري  تِشـــفُّ عـــن اســـتيراد  علـــى دالئـــل 
واقـــع طـــرح كميـــات مـــن  متعفـــن، أثبتـــت صحـــة 
البصـــل طالهـــا العفـــن األســـود علـــى نطـــاق واســـع.

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد أســـندت مهمـــة البحـــث 
مديريـــة  منســـوبي  إلـــى  المتعفـــن  البصـــل  عـــن 
شـــؤون اإلصحـــاح البيئـــي - طرابلـــس، وجهـــاز الحـــرس 
ـــب عـــن ذلـــك ضبـــط الكميـــات الفاســـدة  البلـــدي؛ فترتَّ

المطروحـــة فـــي الســـوق.

حبس 52 متهما يف قضية 
توريد البصل العفن من مصر

إعدام طنن من 
مخلفات الحرب يف العقربية

أعلنــت رئاســة األركان العامــة للجيــش إعــدام ُطنَّْيــن مــن مخلفــات 
الحــرب فــي منطقــة العقربيــة، وكذلــك انتشــال لغــم مضــاد لألفــراد 

مــن منطقــة طريــق األبيــار بعيــن زارة.

وأكــدت رئاســة األركان عبــر صفحتهــا علــى “فيســبوك” أن إعــدام 
مخلفــات الحــرب جــرى “طبًقــا للمعاييــر الدوليــة والمحليــة”، وذلــك 
الشــرطة  مــع  بالتعــاون  العســكرية،  الهندســة  إدارة  مفــارز  مــن 

العســكرية. واالســتخبارات  الميدانــي  والطــب  العســكرية 

وأضافــت أن “مفــرزة مــن مفــارز إدارة الهندســة العســكرية، عاينــت 
منطقــة طريــق األبيــار بعيــن زارة، بعــد ورود بــاغ بوجــود مخلفــات، 
واّتضــح وجــود لغــم مضــاد لألفــراد نــوع قافــز، جــرى إزالتــه عــن طريــق 

الســحب طبًقــا للمعاييــر الدوليــة والمحليــة”.

كمــا أشــارت رئاســة األركان العامــة “إلــى توجــه مفــرزة مــن الهندســة 
العســكرية إلــى شــارع المطبــات المتفــرع مــن طريــق المطــار بعــد 
ورود بــاغ عــن وجــود عــدد مــن مخلفــات الحــرب” مؤكــدة تجميــع 
بمخلفــات  الخاصــة  التكديــس  نقطــة  إلــى  المخلفــات  كل  ونقــل 

الحــروب.
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فقـــد منتخبنـــا الوطنـــي لكرة القـــدم نتيجة 
“التونســـي”  مســـتضيفه  أمـــام  مباراتـــه 
ضمـــن  مقابـــل،  دون  أهـــداف  بثاثـــة 
منافســـات الجولـــة الثالثـــة مـــن تصفيـــات 
ولحســـاب   202 إفريقيـــا(  أمـــم  )كأس 

العاشـــرة. المجموعـــة 
بشـــكل  الوطنيـــة  التشـــكيلة  ظهـــرت  و 
مرتبـــك و الســـيما مـــن الناحيـــة الدفاعيـــة، 
حيـــث ارتكـــب متوســـطو الدفـــاع “محمود 
مـــن  العديـــد  يوســـف”  “علـــي  و  والـــو” 
األخطـــاء أمـــام منتخب تونســـي قـــادم من 
مشـــاركة مشـــرفة بـــكأس العالـــم الماضية 

التـــي جـــرت علـــى ماعـــب قطـــر.
و أنهـــى “نســـور قرطـــاج” الشـــوط األول 
بهدفيـــن ل”يوســـف المســـاكني” و “علي 
معلـــول” مـــن ضربـــة جـــزاء، فـــي شـــوط 

شـــهد سيطرة تونســـية و أضاع في نهايته 
“محمـــد المنير” فرصة انفـــراد بعد تمريرة 
مميـــزة من أفضـــل العبي منتخبنـــا “مؤيد 
الافـــي” قبل أن يقضـــي مهاجم المنتخب 
التونســـي “هيثـــم الجوينـــي” علـــى آمـــال 
الفرســـان فـــي العـــودة للمبـــاراة بتســـجيله 

للهـــدف الثالـــث فـــي المباراة.
فـــرق  الفـــوز  بهـــذا  تونـــس  تصـــدرت  و 
المجموعة العاشـــرة بســـبع نقـــاط وبفارق 
“غينيـــا  ماحقتهـــا  عـــن  واحـــدة  نقطـــة 
االســـتوائية” التـــي فازت على “بوتســـوانا” 
ينتظـــر  حيـــث  مقابـــل الشـــيء،  بهدفيـــن 
مـــدرب منتخبنـــا الوطنـــي “حمـــدي بطاو” 
الجولـــة  لقـــاء  قبـــل  العمـــل  مـــن  الكثيـــر 
الرابعـــة أمـــام تونـــس فـــي ملعـــب “بنينا” 
يـــوم الثاثاء في ســـهرة رمضانية مغاربية.

تصفيات الكان 2024: خسارة ثقيلة للفرسان أمام نسور قرطاج

ُتـــّوج نـــادي التحـــدي- طمينـــة، بـــكأس ليبيـــا لكـــرة القـــدم المصغـــرة 
2022 - 2023 بعـــد فـــوزه علـــى المحلـــة - أوبـــاري، بأربعـــة أهـــداف 

مقابـــل ال شـــيء، وذلـــك بعـــد أيـــام مـــن تحقيقـــه لقـــب الـــدوري.

وأنهـــى التحـــّدي الشـــوط األول مـــن المبـــاراة التـــي جـــرت يـــوم 
ــا بهدفيـــن عـــن طريـــق عبدالـــرؤوف  ــاء 22مـــارس، ُمتقّدًمـ األربعـ
أضـــاف  الثانـــي  الشـــوط  وفـــي  الصفرانـــي  وحســـين  أبوريـــان 
التحـــدي الهدفيـــن اآلخريـــن عـــن طريـــق عبدالـــرؤوف أبوريـــان 
مســـجًا “الهاتريـــك” لتنتهـــي المبـــاراة بفـــوز التحـــدي بأربعـــة 

رد. أهـــداف دون 

وأدار المبـــاراة الحـــكام صـــاح العربـــي ووليـــد عطيـــة وأســـامة 
والمراقـــب عصـــام المقـــري. الحمـــادي، 

وأقيـــم حفـــل فـــي ختـــام البطولـــة لتتويـــج األنديـــة والاعبيـــن 
الفائزيـــن، بحضـــور عـــدد مـــن الشـــخصيات فـــي مقدمتهـــم رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة الســـابق محمـــد العمـــاري، وعضـــو مجلـــس 
ــادي  ــدي الهـ ــادي التحـ ــر، ورئيـــس نـ ــظ الصغيـ ــواب عبدالحفيـ النـ
العويـــب ونائبـــه صـــاح عيســـى، ورئيـــس اتحـــاد كـــرة القـــدم 

المصغـــرة مصطفـــى المصلـــي وأعضـــاء مكتبـــه التنفيـــذي.

كمـــا حضـــر الحفـــل رئيـــس الجمعيـــة العموميـــة لنـــادي المحلـــة 
علـــي عبـــد القـــادر، واألميـــن العـــام الســـابق باالتحـــاد الليبـــي لكـــرة 
القـــدم أحمـــد عبـــد المجيـــد، ورئيـــس االتحـــاد الفرعـــي للقـــدم 
المصغـــرة بالمنطقـــة الرابعـــة منيـــر الكنـــداري وفـــي نهايـــة الحفـــل 
ـــغ 15  ـــة ومبل ـــات الذهبي ـــة والميدالي تســـلم التحـــدي كأس البطول

ألـــف دينـــار، فيمـــا ُتـــّوج المحلـــة بالميداليـــات الفضيـــة.

التحدي بطاًل لكأس ليبيا لكرة القدم املصغرة
حقـــق فريـــق األهلـــي طرابلـــس لقـــب بطولـــة دوري المحترفيـــن 
الليبـــي لكـــرة اليـــد للمـــرة الثانيـــة عشـــرة فـــي تاريخـــه والثالثـــة 
علـــى التوالـــي، بعـــد تصـــدره لمرحلـــة التتويـــج بالعامـــة الكاملـــة.

وجـــاء تتويـــج األهلـــي طرابلـــس بعـــد إنســـحاب منافســـه فـــي 
الجولـــة األخيـــرة، الهـــال، فـــي المبـــاراة التـــي كان مقـــرراً لهـــا أن 
تجـــرى بقاعـــة طرابلـــس الكبـــرى، أيـــن إحتفلـــت اليـــد األهاويـــة 
بمواصلـــة ســـيطرتها علـــى األلقـــاب المحليـــة، بعـــد أن قـــرر إتحـــاد 
كـــرة اليـــد نقـــل منافســـات مرحلـــة التتويـــج مـــن مدينـــة زوارة 
بعـــد أحـــداث الشـــغب التـــي رافقـــت لقـــاء القمـــة بيـــن األهلـــي 

طرابلـــس والجزيـــرة.

وكانـــت مرحلـــة التتويـــج قـــد انطلقـــت بمدينـــة زوارة بيـــن فـــرق 
وتمكـــن  و األولمبـــي  الجزيـــرة  و  الهـــال  و  األهلـــي طرابلـــس 
خالهـــا حامـــل اللقـــب مـــن الفـــوز علـــى األولمبـــي بنتيجـــة )28-23( 
ثـــم علـــى الجزيـــرة بنتيجـــة )0-10( بقـــرار مـــن لجنـــة المســـابقات 
باالتحـــاد الليبـــي لكـــرة اليـــد بعـــد أحـــداث شـــغب تســـبب فيهـــا 
جمهـــور الجزيـــرة أوقـــف المبـــاراة قبـــل نهايتهـــا بثـــاث دقائـــق 

واألهلـــي متقـــدم بنتيجـــة )24-22(.

و تســـعى اليـــد األهاويـــة لتحقيـــق إنجـــاز غيـــر مســـبوق بالقـــوز 
بثاثيـــة بطولـــة الـــدوري والـــكأس و كأس الســـوبر، حيـــث مـــن 
المنتظـــر أن يواجـــه نظيـــره الهـــال فـــي نصـــف نهائـــي كأس 
ليبيـــا، فيمـــا يواجـــه األولمبـــي نظيـــره بنغـــازي الجديـــدة، حيـــث 
ســـيقام الـــدور نصـــف النهائـــي والنهائـــي فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن -29

31 مـــارس الجـــاري بقاعـــة طرابلـــس الكبـــرى

يـــد األهلي طرابلس 
تحقــق لقــب الدوري 
للمـرة 12 يف تاريخها
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دين وفتاوى

مفتـي ليبــــيا يوجــه رسائل خاصـة لقـوى فبــراير
قـــال مفتـــي عـــام ليبيـــا الشـــيخ الصـــادق الغريانـــي، “إن بعـــض مـــن يتكلمـــون 
عـــن المصالحـــات ال يضعـــون األمـــور موضعها، وبعـــض النـــاس ُيحافظون على 
مشـــاعر الظالـــم فـــي خطابهـــم أكثـــر ممـــا ُيحافظون علـــى مشـــاعر المظلوم”.

جـــاء ذلـــك خـــال حفل اإلعـــان عن دخـــول شـــهر رمضـــان الُمبارك الـــذي جرى 
فـــي مقـــر دار اإلفتاء فـــي طرابلـــس، مســـاء الثاثاء13مارس

وأضـــاف فضيلتـــه “أن بعـــض مـــن يتكلمون عـــن المصالحـــات ربمـــا ال يقولون 
القول الحســـن الذي حّســـنه الشـــرع ال ما ُيحبه الناس من الكام”، ُمشـــيرًا إلى 
أن “اإلحســـان المأمـــور بـــه هو ما كان حســـنًا في نظر الشـــرع وإن كان ُيغضب 
صاحبـــه، وليـــس المـــراد به القول الذي ُيحبـــه صاحبه ولو كان ُمخالًفا للشـــرع”.
وتابـــع قائـــًا “مجاملة الناس على باطلهم بمـــا يحبونه تملًقا لهم مداهنة ونفاق 
واْ لَـــْو ُتْدِهـــُن َفُيْدِهنُوَن* واَلَ  ُمحـــّرم ُيغضـــب هللا” ُمستشـــهًدا بقوله تعالـــى }وَدُّ

ِهيٍن{. ُتِطـــْع كُلَّ حَاٍَّف مَّ
ودعـــا المفتـــي قـــادة ثـــورة فبرايـــر إلـــى الصبـــر والثبـــات وألن “يـــرى كل واحـــد 
منهـــم بأنـــه عمر المختـــار أو الســـويحلي أو الباروني” الفتًا إلى أن الثـــورة الليبية 

ُمســـتهدفة كمـــا اســـُتهدفت غيرهـــا من ثـــورات الربيـــع العربي.
وأوضـــح أن “العالـــم الخارجـــي وما ُيســـمى بالمجتمع الدولي في غربه وشـــرقه 
علـــى الســـواء، علـــى رأس أولوياتهـــم الحفـــاظ علـــى أمـــن الكيـــان الصهيونـــي 
الغاصـــب لفلســـطين، على الرغم ممـــا يفعله هذا الكيان مـــن الجرائم والمجازر 
الوحشـــية” وبّين الشـــيخ الغرياني أنّه “لو تم األمر للثورات العربية في ســـوريا 
مثـــًا وفـــي مصـــر وفـــي ليبيـــا، لمـــا كان للصهاينـــة ومن معهـــم أن يفعلـــوا هذا 
الفعـــل بفلســـطين، ولكنهـــم أتوا على الثـــورات الواحدة تلو األخـــرى، ولم تبق إال 
الثـــورة الليبيـــة تصـــارع وهم يحاولـــون إلحاقها بغيرها بعد أن جربـــوا ضّدها كل 

األســـلحة مـــن انقابات وحـــروب وغيرها”.
كمـــا خاطـــب مفتي ليبيا قـــوى فبراير قائًا “أنبهكم إلى أمـــر غاية في الخطورة، 
الدســـائس وإشعال الفتن بينكم ونشـــر الفرقة والمكائد وكل ما ُيوغل الصدور 
بينكـــم، فانتبهـــوا إلـــى ذلك، ألنـــي أرى بوادر هذا تلوح من خـــال ما يحصل بين 
بعـــض الكتائـــب مـــن خطف وقتـــل وعدم تســـليم المجرميـــن للقضـــاء، وتبادل 

االتهامـــات وتأجيج الـــكام بينكم فاحذروا فإن الحـــرب أولها كام”.
ودعاهم إلى “إقامة ملتقى موّســـًعا يجمعهم، وكتابة ميثاق شـــرف يقســـمون 
عليـــه فيمـــا بينهم على ثوابت ومبـــادئ حاكمة” ذكر منها فضيلتـــه “أن يتحاكم 
كل منهـــم عنـــد الخـــاف إلـــى القانـــون، ورفـــض الحكـــم العســـكري رفًضـــا باتًّا، 
والدفع بقوة إلى إجراء انتخابات للوصول إلى التداول الســـلمي على الســـلطة”.
وأكـــد أن هنـــاك أمـــر فـــي غايـــة األهميـــة، وهـــو “االلتـــزام بإقـــرار الذمـــة الماليـــة 
واالبتعـــاد عـــن أكل الحـــرام وعن الدخول فـــي الصفقات السياســـية والتعاقدات 
المشـــبوهة مـــع الســـلطات التنفيذيـــة” ودعـــا قـــوى الثوار إلـــى أن يرجعـــوا إلى 
مـــا كانـــوا عليه ســـنة 2011، من إقامة لصـــاة الجماعة داخل المعســـكرات، وأن 

تكـــون عندهـــم صرامـــة في منـــع الخمـــور والمخـــدرات بينهم”.
وجـــّدد المفتـــي دعوتـــه إلـــى “إخـــاء المســـجونين المظلوميـــن دون محاكمـــة 
عادلة”، وطالب بإطاق ســـراحهم، ُمحّذرًا في الوقت نفســـه من عواقب الظلم 
فـــي الدنيـــا واآلخـــرة، وقال “كامـــي هذا وإن كان فيه شـــيء من القســـوة، لكنّه 
مـــن الـــكام الحســـن الذي بدأت بـــه الكام، ونصحـــي لكـــم وإن كان مؤلًما فإنه 

يدخـــل تحـــت عموم قولـــه تعالى }َوُقولُـــوا لِلنَّاِس حُْســـنًا{”.

يجـــوز إعطـــاء الزكاة لمن عليـــه دين وعجز 
بـــه؛  الوفـــاء  يســـتطيع  وال  ســـداده،  عـــن 
ألنـــه مـــن الغارميـــن، وهـــم أحـــد مصارف 
الـــزكاة الثمانيـــة، الواردة في قولـــه تعالى: 
َدَقـــاُت لِْلُفَقـــَراِء َواْلَمَســـاكِيِن  ﴿إِنََّمـــا الصَّ
ُقلُوبُُهـــْم  َواْلُمَؤلََّفـــِة  َعلَْيَهـــا  َواْلَعاِملِيـــَن 
َوِفـــي الرَِّقـــاِب َواْلَغارِِميـــَن َوِفـــي َســـبِيِل 
 ِ للاَّ ـــَن  مِّ َفِريَضـــًة  ـــبِيِل  السَّ َواِْبـــِن   ِ للاَّ
ُ َعلِيـــٌم حَكِيٌم﴾ ]التوبة:60[، بشـــرط  َوللاَّ
أن يكـــون قـــد اســـتدان فـــي أمـــر مبـــاح، 
فـــإن اســـتدان فـــي معصيـــة فـــا يعطى، 
إال إذا تـــاب وحســـنت توبته، قال القرطبي 
رحمـــه هللا: “قولـــه تعالـــى: )َواْلَغارِِميـــَن( 
ْيُن واَلَ َوَفـــاَء ِعنَدُهْم  ُهـــُم الَِّذيـــَن رَكِبَُهُم الدَّ
َّ َمـــْن أََداَن  بِـــِه، واَلَ ِخـــَاَف ِفيـــِه، الَّلُهـــمَّ إاِل
ِمْنَهـــا،  ُيْعَطـــى  الَ  ــُه  َفإِنَـّ َســـَفاَهٍة،  ِفـــي 
يَُتـــوَب” ]تفســـير  َّ أَْن  إاِل ِمـــْن َغْيرَِهـــا،  واَلَ 
القرطبـــي:8/183[، وقـــال ابن جزي رحمه 
هللا فـــي تفســـيره: “)َواْلَغارِِميـــَن( يَْعنِي: 
َمْن َعلَْيِه َدْيٌن، َوُيْشتَرَُط أَْن يَكُوَن اْستََداَن 
َسرٍَف”]التســـهيل  واَلَ  َفَســـاٍد  َغْيـــرِ  ِفـــي 
لعلـــوم التنزيـــل:1/341[، وقـــال اللخمـــي 
عنـــد ذكـــره لمصـــرف الغارميـــن مـــا نصه: 
“َواْلَغـــارُِم: َمـــْن َعلَْيِه َدْيٌن، َفَيُجـــوُز لَُه أَْن 
َيأُْخـــَذ ِمـــَن الزَّكَاِة َمـــا َيْقِضيِه ِمْنـــُه، َوَذلَِك 
َيكُـــوَن ِعنـــَدُه َمـــا  بِأَْربََعـــِة ُشـــُروٍط: أَْن الَ 
ا  ْيـــُن ِلدِِميٍّ، َوِممَّ َيْقِضي ِمْنـــُه َدْينُُه، َوالدَّ
ُيْحبَُس ِفيـــِه، َوالَ َتكُوُن تِْلَك اْلُمَداَينَُة ِفي 
ا للِه ُســـْبحَانَُه  ْيُن حَقًّ َفَســـاٍد، َفإِْن كَاَن الدَّ
ـــارََة ِظَهـــارٍ أَْو َقْتـــٍل – لَْم ُيْعـــَط َذلَِك،  – كَفَّ
َواْخُتلِـــَف إَِذا َتَداَيـــَن ِفـــي َفَســـاٍد، َفِقيـــَل 
ْيَن،  الَ ُيْعَطـــى ِمْنَهـــا َمـــا َيْقِضي َذلِـــَك الدَّ
ُد بُن َعْبِد اْلحَكَِم: إَِذا حَُســـنَْت  َوقـــاََل ُمحَمَّ
حَالُـــُه أُْعِطـــيَ؛ ِلَنَُّه َغارٌِم، َوَقـــْد كَاَن لَُه أَْن 
َيْصـــرَِف َمـــا َتَســـلََّف ِفيَمـــا َيُجـــوُز، َوْهـــَو 
َتـــُه َوُيحـــاصُّ بِـــِه اْلُغَرَماُء”  َدْيـــٌن َيْلـــَزُم ذِمَّ

.]978/3 ]التبصـــرة: 

صرف الزكاة للغارم

بـــدار اإلفتـــاء: لجنـــة الفتـــوى 

عبـــد الدائـــم ســـليم الشـــوماني

حســــــــــن سالـــــــــــم الشريــــــــــف



العدد 38األسبوع التاسع والثالثون |  20 مارس - 27 مارس  11

مقال

السباق نحو االستحواذ 

على ملف االنتخــابـات

المبعـــوث  الداعـــم لمبـــادرة  بيـــان مجلـــس األمـــن  تأخـــر 
األممـــي باتيلـــي قليـــا، لكنـــه صـــدر فـــي النهايـــة مؤكـــدا 
علـــى خطة باتيلي بشـــأن تشـــكيل لجنة توجيهيـــة رفيعة 
المســـتوى تتولـــى إكمال مـــا يتوصل إليه مجلســـا النواب 

والدولـــة بشـــأن األســـاس القانونـــي لانتخابـــات.
وعـــدم اعتـــراض  بموافقـــة كل األعضـــاء،  صـــدور البيـــان 
ومفرداتـــه  البيـــان  أن صيغـــة  يعنـــي  فرنســـا  أو  روســـيا 
كانـــت مقبولـــة ومرضيـــة للجميـــع، إذ البـــد مـــن توافـــق 
األعضـــاء رغـــم اختـــاف المواقـــف والمصالـــح المتعارضـــة 
بيـــن أمريـــكا وبريطانيـــا مـــن جهـــة، وروســـيا مـــن الجهـــة 
األخـــرى، والموقف الفرنســـي المختلف عـــن بقية الحلفاء 
الغربييـــن، لكـــي ال يفقد مجلس األمـــن دوره في معالجة 
القضايـــا الدوليـــة، وهـــذا يحتم علـــى االعضاء الحـــد األدنى 
مـــن التوافـــق علـــى أقـــل تقديـــر، قبـــل التصويـــت تجنبـــا 

الســـتخدام حـــق النقـــض.
كان وقـــع البيان محبطا لمجلســـي النـــواب والدولة ماعدا 
و ألطـــراف  المجلســـين،  فـــي  واألعضـــاء  النـــواب  بعـــض 
سياســـية وعســـكرية ال ترغـــب فـــي االنتخابـــات، وتســـعى 
لتمديد المرحلة االنتقالية، ألن البيان يذهب مباشـــرة إلى 
االنتخابـــات، ولم يشـــر إلـــى توحيـــد الســـلطة التنفيذية أو 
تشـــكيل حكومة جديدة، أو توحيد المؤسســـات وتســـمية 
شـــخصيات جديـــدة للمناصـــب الســـيادية، وهـــي مربـــط 
الفـــرس بالنســـبة لرئيســـي المجلســـين، وكذلـــك لبعض 
الشـــخصيات السياســـية، التـــي نظمـــت عـــدة ملتقيـــات 
لتســـويق مقترح لحل سياســـي يضمن نجاح االنتخابات، 
بتشـــكيل حكومـــة موحـــدة تشـــرف علـــى عليهـــا، غيـــر أن 
المقتـــرح لـــم يجـــد أي صـــدى لدى أطـــراف دوليـــة فاعلة، 
باتـــت تـــدرك أن فتح هذا الباب يعني اســـتمرار التعطيل، 
فتشـــكيل حكومـــة جديدة لن يكون يســـيرا فـــي ظل هذا 
التنافـــس المحمـــوم، ومـــن ثـــم ســـيصعب الطريـــق إلـــى 
االنتخابـــات، ألن أي حكومـــة جديـــدة ســـتكون لـــن تختلف 
عـــن ســـابقاتها في انتهـــاز الفرصة واالســـتمرار إلى أقصى 

مـــدى ممكن.
وبيـــن  والدولـــة  النـــواب  بيـــن تحالـــف مجلـــس  الســـباق 
والمبعـــوث األممـــي ومبادرته مايزال في بدايته، يســـعى 
المجلســـان إلى استمرار هيمنتهما على ملف االنتخابات، 

وســـد أي فجـــوة يمكـــن أن تتســـرب منهـــا أطـــراف أخرى، 
لذلـــك بـــادرا إلـــى التعجيل بتقديـــم التعديل الدســـتوري، 
ويعمـــان اآلن علـــى انجـــاز قوانيـــن االنتخابـــات عبـــر لجنة 
مشـــتركة، الجهـــاض خطة باتيلـــي، و الغاء مســـألة اللجنة 
التوجيهيـــة العليـــا لانتخابات، فيمـــا يواصل األخير طريقه 
نحـــو تفعيـــل مبادرتـــه بعـــدة لقاءات، مـــع أطـــراف محلية 
وإقليميـــة فاعلـــة. آخرهـــا جمعه لقـــادة أجهزة وتشـــكيات 
أمنيـــة مـــع اللجنـــة العســـكرية، لبحـــث الخطـــط األمنيـــة 

االنتخابات. لتأميـــن 
فـــي كل األحـــوال ســـيكون من العســـير على المجلســـين 
التعديـــل  حـــول  فالتوافـــق  كاملـــة،  رؤيتهمـــا  تمريـــر 
الدســـتوري رقـــم 13 لـــم يتحقق في مجلـــس الدولة، وقد 
ال يلتحـــق مجلـــس الدولـــة باللجنـــة المشـــتركة الخاصـــة 
بقوانيـــن االنتخابـــات، لوجـــود كتلـــة كبيـــرة معترضـــة علي 
قبـــول التعديـــل الدســـتوري، وحتـــى إذا تمـــت المشـــاركة 
فـــي أعمـــال اللجنـــة قـــد ال يقـــع التوافـــق علـــى القضايـــا 
الخافيـــة، لذلـــك ال يمكـــن وأد خطـــة باتيلـــي التي ســـتبدأ 
مـــن حيـــث ينتهي المجلســـين، وحتـــى ما قبلـــه المجتمع 
الدولـــي منهما، واعتبـــره تقدم يمكن البنـــاء عليه، يحتمل 
أن تقـــوم اللجنـــة التوجيهيـــة بإخضاعـــه للحـــذف واالضافة 
والتعديـــل، فالبند الـــذي يلغي العمليـــة االنتخابية برمتها 
فشـــلت  إذا  عشـــر،  الثالـــث  الدســـتوري  التعديـــل  فـــي 
إلغـــاء  بـــه، ألن  يمكـــن القبـــول  االنتخابـــات الرئاســـية، ال 
االنتخابـــات، واســـتمرار الكيانـــات الحاليـــة مـــن شـــأنه أن 
يحطـــم اآلمـــال في التغيير، وقـــد يدفع إلى عـــودة الصراع 

المســـلح.
زيـــارات المســـؤولين األمريكييـــن ال تتوقـــف، فاالنتخابات 
هـــدف مرحلـــي يقـــود إلـــى تحجيـــم النفـــوذ الروســـي في 
ليبيـــا بالنســـبة لـــإلدارة األمريكيـــة، وإزاء هـــذا االصـــرار، مع 
تقديـــم الدعـــم الكامل لمبادرة المبعوث األممي، ســـيكون 
مـــن الصعب على مجلســـي النواب والدولـــة الحفاظ على 
مفاتيـــح الحـــل السياســـي بأيديهمـــا، ومـــن ثـــم ســـينتهي 
الســـباق بإســـناد إكمـــال الطريـــق نحـــو االنتخابـــات للجنة 
التوجيهيـــة العليا، وبإشـــراف مباشـــر من البعثـــة األممية.

 )المقاالت المنشورة التعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي صاحبها(
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