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سياسة

رايتـــس  “هيومـــن  منظمـــة  طالبـــت 
بتســـليم ســـيف  ووتـــش” ليبيـــا قانونيًّـــا 
اإلســـام القذافـــي إلى المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة، مؤكـــدة أن البـــاد ملزمـــة بذلك.

عـــن  تقريرهـــا  فـــي  المنظمـــة  وقالـــت 
أحـــداث ســـنة 2022، “إن المطلـــوب لدى 
المحكمـــة الدوليـــة منـــذ ســـنة 2011 مـــا 

يـــزال هاربًـــا”.

وحـــول المقابـــر الجماعية التـــي ُعثِر عليها 
إلـــى أن مكتـــب  ترهونـــة، أشـــار التقريـــر 
الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون  العـــام  النائـــب 
المعنيـــة تعـــرف على هويـــة 120 جثة من 
أصـــل 259 جثـــة اســـتخرجت مـــن مقابـــر 

ترهونة.

قضيـــة   280 العـــام  النائـــب  فتـــح  كمـــا 
جنائيـــة فـــي جرائـــم قتـــل غيـــر مشـــروع، 
وســـطو  قســـري،  واختفـــاء  وتعذيـــب، 
مســـلح، وعمليـــات خطـــف فـــي المدينة، 
حســـب التقريـــر، الـــذي بّيـــن أن المكتـــب 

قـــام بعـــدد 376 أمـــر ضبـــط وإحضـــار من 
10 أوامـــر دوليـــة إلـــى جانـــب 20 شـــخًصا 

احتياطيًّـــا. محبوســـين 

واعتبـــر التقرير أن نظـــام العدالة الجنائية 
وجـــود  إلـــى  مشـــيراً  ضعيفـــاً،  اليـــزال 
مخـــاوف جدية بشـــأن اإلجـــراءات الواجب 

إجرائهـــا لتنظيـــم أطـــر نظـــام العدالـــة.

والمدعيـــن  القضـــاة  أن  التقريـــر  وتابـــع 
العاميـــن والمحاميـــن عرضـــة لمضايقات 
الجماعـــات المســـلحة وهجماتهـــا، الفتًـــا 
حتـــى  احتجـــزت  العـــدل  وزارة  أن  إلـــى 
أكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي أكثـــر من 11 
آالف  و6  امـــرأة،   55 بينهـــم  مـــداٍن  ألـــف 
آخريـــن احتياطيًّا بينهم 113 امرأة بنســـبة 
زيـــادة بلغـــت %40 عـــن العـــام الماضـــي.

اللجـــوء  وطالبـــي  المهاجريـــن  أن  وذكـــر 
والاجئين محتجزون تعســـًفا في ظروف 
غيـــر إنســـانية، باإلضافـــة إلـــى احتجازهـــم 
مـــن مهربيـــن ومتاجريـــن بالبشـــر، حيـــث 

يتعرضـــون للعمـــل القســـري، والتعذيب 
وســـوء المعاملـــة، واالبتـــزاز، واالعتـــداءات 

. لجنسية ا

االتحـــاد  اســـتمرار  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
األوروبـــي فـــي التعـــاون مع قـــوات حرس 
الســـواحل الليبي التـــي ترتكب االنتهاكات 
مـــن خال توفيـــر الدعم المـــادي والتقني 
آالف  تعتـــرض  لكـــي  الجويـــة  والمراقبـــة 
فـــي  ليبيـــا  إلـــى  وتعيدهـــم  األشـــخاص 
ظروف تعســـفية، مشـــيرة إلـــى اعتراضها 
حتـــى  شـــخص  ألـــف   16 مـــن  ألكثـــر 

أغســـطس مـــن العـــام الماضـــي.

وكان مجلـــس حقـــوق اإلنســـان التابـــع   
لألمـــم المتحدة قـــد مّدد تفويـــض البعثة 
الدوليـــة لتقصـــي الحقائـــق فـــي ليبيا في 
يوليـــو الماضي إلى تســـعة أشـــهر إضافية 
غيـــر قابلـــة للتمديـــد لينتهـــي عملهـــا في 

مـــارس من العـــام الجـــاري 2022.

“رايتس ووتش” ُتطالب 
بتسليم سيف القذايف إىل الهاي

أصـــدرت محكمـــة اســـتئناف طرابلـــس  حكًمـــا يقضـــي بإيقـــاف 

تنفيـــذ مذكرة التفاهم الليبية والتركية فـــي مجال الهيدروكربون 

حـــول التنقيـــب عن النفـــط والغاز.

وبحســـب الحكـــم الـــذي صدر الثاثـــاء 10 ينايـــر فإن قـــرار إيقاف 
المذكـــرة سيســـري إلى حيـــن إصدار الحكم النهائـــي في القضية.

وفـــي أول تعليـــق تركـــي على الحكـــم قال وزيـــر الخارجية التركي 

استئناف طرابلس تقضي بإيقاف تنفيذ مذكرة
 التفاهم مـــع تركيا وأنقرة تقـــول إن الحكومة

 الليبية أبلغتها بتمسكها باالتفاقية
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قـــال المبعـــوث األممـــي إلـــى ليبيا عبـــد هللا باتيلي ، إنـــه ال يمكن 
أن تكـــون هنـــاك مصالحـــة فـــي ليبيـــا دون عدالـــة ودون إصغـــاء 

لبعضهم. الليبييـــن 

جـــاء ذلـــك فـــي كلمة لـــه أثنـــاء مشـــاركته مـــع المجلس الرئاســـي 
وممثليـــن عـــن االتحـــاد اإلفريقـــي والمجتمـــع الدولي، فـــي اختتام 
أعمـــال اللقـــاء التحضيـــري لمؤتمـــر المصالحـــة الوطنيـــة المنعقد 

فـــي العاصمـــة طرابلس.

وأضـــاف باتيلـــي في تغريدات عبر حســـابه الرســـمي علـــى تويتر: 
“أثنيـــت علـــى المشـــاركين وعلـــى روحهـــم القياديـــة فـــي التاقي 

لتعزيـــز المصالحـــة الوطنية”.

بشـــكل كامـــل لجهـــود  البعثـــة األمميـــة  المبعـــوث دعـــم  وأكـــد 
المصالحـــة الوطنيـــة، معتبـــراً أنها خطوة حاســـمة لتأمين الســـام 

واالســـتقرار.

وشـــدد باتيلـــي على ضـــرورة أن يعمل جميع القـــادة الليبيين معاً 
إلصـــاح ذات البيـــن والمســـاعدة فـــي بنـــاء المســـتقبل المزدهـــر 

الـــذي يريده ويســـتحقه شـــعب هـــذا البلد، وفـــق قوله.

وقـــال المبعـــوث األممي أنها عملية تبدأ فـــي القرى والمجتمعات 
فـــي جميـــع أنحـــاء البـــاد يناقش فيهـــا النـــاس بصـــدق خافاتهم 

ويبحثـــون عن حلـــول لها.

والخميـــس 12 ينايـــر أعلـــن المجلـــس الرئاســـي في بيـــان اختتام 
أعمـــال الملتقـــى التحضيري لمؤتمـــر المصالحة الوطنيـــة الجامع 
الـــذي انطلـــق األحـــد الماضـــي بمشـــاركة ممثليـــن عـــن مختلـــف 

أطـــراف العمليـــة السياســـية ومشـــاركين مـــن مختلـــف المدن.

سياسة

ــة  ــي: ال مصالح باتيل
يف ليبيــا دون عدالــة 

مولـــود تشـــاووش أوغلـــو، إن الحكومـــة الليبيـــة أبلغـــت أنقـــرة 
تمســـكها بمذكـــرة التفاهـــم المبرمـــة بيـــن البلديـــن فـــي مجـــال 

الهيدروكربـــون.

وأفـــاد تشـــاووش أوغلو أن أنقـــرة تواصلت على الفـــور مع رئيس 
حكومـــة الوحدة الوطنية عبـــد الحميد الدبيبة، عقـــب القرار الذي 

صـــدر عن محكمة اســـتئناف طرابلس.

وأضـــاف الوزيـــر التركـــي أن المحكمة قررت وقـــف التنفيذ، فهذا 

قـــرار وليـــس حكماً نهائياً، مؤكداً أن الحكومة أبلغتهم بتمســـكها 
بالمذكـــرة ومتابعتهـــا عن كثب، مشـــيراً إلـــى أن اتفاقية التعاون 

مهمـــة للغاية بالنســـبة لليبيا أيضاً.

وكانـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة قـــد وقعـــت فـــي الثالـــث مـــن 
أوكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي مذكـــرة تفاهـــم  مـــع تركيـــا تهدف 
لتطوير مشـــاريع استكشـــاف وإنتاج ونقل وتجـــارة النفط والغاز 

. لطبيعي ا

بحـــث رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة مع 
مديـــر وكالـــة االســـتخبارات المركزيـــة األمريكية “وليـــام بيرنز” 
الخميـــس 12 ينايـــر تطويـــر التعـــاون االقتصـــادي واألمنـــي بين 

البلدين.

وأكـــد مديـــر وكالـــة االســـتخبارات المركزيـــة األمريكيـــة خـــال 
زيارتـــه لطرابلس، ضـــرورة تطوير التعـــاون االقتصادي واألمني 

بيـــن ليبيـــا والواليـــات المتحـــدة األمريكية.

وتعـــد هـــذه الزيـــارة هـــي األولى لمدير الســـي آي إيـــه للعاصمة 
طرابلـــس، والتـــي يقـــوم بهـــا رفقـــة القائـــم باألعمال بالســـفارة 

األمريكيـــة والوفـــد المرافـــق له.

وحضـــر اللقـــاء مـــن الجانـــب الليبـــي وزيـــرة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي نجـــاء المنقـــوش، ورئيـــس جهـــاز المخابـــرات حســـين 
ورئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس  لشـــؤون  الدولـــة  ووزيـــر  العائـــب، 

الحكومـــة عـــادل جمعـــة.

ووفق حكومة الوحدة الوطنية فقد أشـــاد بيرنز بحالة االســـتقرار 
والنمو الذي تشـــهده ليبيا خال الفترة األخيرة.

مـــن جهتـــه أكـــد الدبيبـــة أن الهـــدف هو اســـتقرار ليبيـــا ودعمها 
دوليـــاً من أجـــل الوصـــول لانتخابات.

مديــر الســي آي إيــه يبحــث 
يف طرابلــس التعــاون األمني 

مع ليبيا
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قـــال نائـــب رئيس الوزراء وزيـــر الخارجية اإليطالـــي، “أنطونيو 
تايانـــي” إنـــه “ال يمكن التفـــاوض مع مجموعـــة فاغنر” وذلك 

فـــي معـــرض إجابتـــه علـــى ســـؤال حـــول فرضيـــة فتح 
قناة حوار مع روســـيا لتحقيق االســـتقرار في ليبيا.

وحســـب وكالـــة “آكـــي” اإليطاليـــة، جـــاء ذلـــك 
خـــال حديث تايانـــي مع صحفيين على متن 
الطائـــرة التـــي أعادته إلى رومـــا، عقب زيارته 
إلـــى أنقـــرة ومحادثاتـــه مـــع وزيـــر الخارجيـــة 

التركـــي “مولـــود تشـــاووش أوغلو”.

وأوضـــح تايانـــي أن الهدف من هـــذه المهمة 
هـــو “الذهـــاب إلـــى تركيـــا للتوصل إلـــى اتفاق 
لنمضـــي مَعا بشـــأن )حـــل أزمة( ليبيـــا وأعتقد 
أننـــا حققناه”، كما تحدث عن اتفاقية الســـتقرار 
ليبيـــا تشـــهد مشـــاركة العبيـــن رئيســـيين فـــي 

المنطقـــة، قائـــاً “هذا مـــا نريـــد أن نفعله”.

ذكـــرت العمليـــة البحرية األوروبية “إيريني” أنهـــا حققت في 348 
ســـفينة تجاريـــة كانت متجهـــة نحو ليبيا من أصل 8146 الســـلكياً، 

إيرينــي تكشــف عــن رحــات 
مشــبوهة اتجهــت لليبيــا يف 

ديسمرب 2022 

تاياني: ال يمكننا التفاوض 
مع فاغنر بشأن ليبيا 

سياسة

كمـــا أجرت 12 زيارة على متن الســـفن بموافقـــة قادتها من أصل 
420 سفينة.

وحســـب تقريـــر العمليـــة عن شـــهر ديســـمبر - نشـــرته وكالة نوفا 
اإليطاليـــة - فقـــد راقبت 21 رحلة مشـــبوهة من أصـــل 1085، كما 
اســـتمرت فـــي مراقبـــة 25 مطـــاراً ومدرجـــاً و16 مينـــاًء ومحطات 

. نفطية

كمـــا أصـــدرت العمليـــة مـــن خـــال خليـــة المعلومـــات الجنائيـــة، 
توصيتيـــن مـــن أصل 75 تفتيشـــاً لســـفينة مشـــبوهة فـــي موانئ 

الـــدول األعضـــاء فـــي االتحـــاد األوروبي.

وفـــي مارس 2020، قـــرر مجلس االتحاد األوروبـــي، إطاق عملية 
إيرينـــي، وهـــي عملية بحرية بشـــكل أساســـي وتركز علـــى تنفيذ 

حظـــر األســـلحة الذي تفرضـــه األمم المتحدة علـــى ليبيا.

وتتمثـــل مهـــام العمليـــة فـــي مكافحـــة االتجـــار غيـــر المشـــروع 
باألســـلحة، ودعم تنفيذ حظر األســـلحة المفـــروض على ليبيا على 

أســـاس قـــرارات مجلـــس األمـــن التابـــع لألمـــم المتحدة.

كمـــا تشـــمل جمع المعلومـــات حول تهريـــب النفط واســـتخدامه 
المحتمـــل فـــي تمويـــل ســـوق الســـاح؛ فضـــاً عـــن المســـاهمة 
فـــي تعطيـــل نمـــوذج األعمـــال الخـــاص بتهريـــب المهاجرين غير 

النظاميين.

وأضـــاف رئيـــس الـــوزراء اإليطالـــي الـــذي صـــّرح بأنـــه يعتـــزم 
زيـــارة ليبيا فـــي المســـتقبل القريب “نريـــد أن نتوصل 
إلـــى اتفـــاق مـــع دول المنطقـــة ومـــع الـــدول 
الكبـــرى التـــي لهـــا نفـــوذ فـــي ليبيـــا إليجـــاد 

حـــل للوصـــول إلـــى االنتخابـــات”. 

وتابـــع أن “هـــذا ليـــس مســـارًا ســـهًا، 
ولكن آمـــل أن يتحقق األمر في غضون 
أشـــهر فهـــو يتطلـــب وقتًا ســـريًعا، وال 

يمكـــن أن يكون مســـألة ســـنوات”.

وبشـــأن مكافحـــة الهجـــرة غيـــر النظامية، 
قـــال تايانـــي إن “االســـتراتيجية اإليطاليـــة 
واضحـــة جـــدًّا وتكمـــن فـــي إشـــراك الـــدول 
لاتفـــاق  الهجـــرة  جبهـــة  فـــي  الحاســـمة 
معهـــا علـــى اســـتراتيجية مشتركــــــة” وفــــــق مـــا 

نقلتـــــــــه “آكـــي”.
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اقتصاد

قـــال المصـــرف الليبـــي الخارجـــي إن المؤشـــرات الماليـــة األولية 
أظهـــرت أن المصـــرف حّقـــق أرباحًا خال الســـنة الماليـــة 2022، 

بنحـــو 285 مليـــون دوالر أمريكـــي، بمـــا يعادل نســـبة 89%.

وأوضـــح المصـــرف فـــي بيـــان لـــه أن هـــذه األربـــاح هـــي نمو عن 
صافـــي أرباح الســـنة الماليـــة التي قبلها 2021، بعـــد أن تم وضع 
المخصصـــات الازمـــة إلظهار المركـــز المالي العـــادل للمصرف.

وأشـــار المصـــرف إلـــى أنه شـــهد تحـــوالً اســـتراتيجيًّا خـــال العام 
الماضـــي؛ وذلـــك بتعزيـــز خطـــوط الدفـــاع والبـــدء فـــي معالجـــة 
اإلرث الســـابق وبعـــض المشـــاكل المتراكمة؛ األمر الذي أســـهم 
في تحقيق االســـتقرار وتحســـين المركـــز المالي للمصرف خال 

هـــذه الفترة.

ولفـــت المصـــرف الخارجي إلى أنه ألول مـــرة في تاريخه، يقترب 
خـــال النصـــف األول من هذا العام من اســـتكمال إعداد القوائم 

.)IFRS( المالية المجمعـــة وفًقا للمعايير الدولية

كمـــا أكـــد أن “تحقيـــق هـــذه النتائـــج اإليجابيـــة جـــاء بعـــد تنفيـــذ 
رؤيـــة التحـــول االســـتراتيجي التـــي أطلقتهـــا لجنـــة اإلدارة بدعـــم 
المالـــك وهـــو مصرف ليبيـــا المركزي منذ منتصـــف عام 2021”.

قـــام وكيـــل وزارة االقتصـــاد والتجـــارة الدكتـــور ســـهيل بوشـــيحة 
بجولـــة ميدانيـــة فـــي معـــرض طرابلـــس الدولـــي لمتابعـــة آخـــر 
المســـتجدات والمراحـــل المنجزة بشـــأن تطويره فـــي إطار تنفيذ 

خطـــة الـــوزارة لعـــام 2023م.

ورافـــق بوشـــيحة خال الزيارة التي جـــاءت على هامش المعرض 
الدولي الثالث للمصارف والتأمينات واالســـتثمار، رئيس مجلس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للمعـــارض عصـــام أبوعجيلـــة والمديـــر العام 
للمعـــرض إســـام جعفر والمدير العـــام لصندوق اإلنماء ياســـين 

األبيض.    

واطلـــع الوكيـــل علـــى صيانـــة المدخـــل الرئيســـي ومراحـــل إنجـــاز 
التحتيـــة  والبنيـــة  المؤتمـــرات  قاعـــة  كذلـــك  العـــرض،  صـــاالت 

والتقنيـــة. لاتصـــاالت 

أعلنـــت وزارة المالية إنفاق ثمانية مليـــارات و742 مليونًا و655 
ألًفـــا و350 دينـــارًا على المنح خال العـــام المنصرم 2022.

جـــاء ذلك فـــي تقرير اإلفصاح والشـــفافية الماليـــة العامة، عن 
الفتـــرة مـــن األول مـــن ينايـــر وحتى 31 ديســـمبر العـــام 2022، 

الـــذي نشـــرته وزارة المالية عبـــر صفحتها على “فيســـبوك”.

ـــص لصندوق منـــح دعم الـــزواج مليارًا  وحســـب التقريـــر، خُصِّ
و646 مليونًـــا و500 ألـــف دينـــار، ولمنحة األبنـــاء أربعة مليارات 

و621 مليونًـــا و443 ألًفـــا و800 دينار.

كمـــا أُنِفـــق علـــى منحـــة الزوجـــة والبنـــات األكبـــر من 18 ســـنة 
مليـــاران و184 مليونًـــا و711 ألًفـــا و550 دينـــارًا، و229 مليونًـــا 
و764 ألـــف دينـــار على منحـــة الطاب الجامعييـــن، و60 مليونًا 
و236 ألًفـــا علـــى منحـــة طاب المعاهـــد التقنيـــة والفنية، وفق 

تقريـــر وزارة المالية

املصرف الخارجي يكشف 
نتائج أعمال سنة 2022

اســـتئناف تدفـــق الغـــاز الليبـــي
إليطاليا بمستوياته الطبيعية
الليبـــي  الغـــاز  تدفقـــات  إن  اإليطاليـــة  نوفـــا  وكالـــة  قالـــت 
اســـتؤنفت إلـــى إيطاليا بمســـتويات من 7 إلـــى 8 مليون متر 

مكعـــب بعـــد انقطـــاع وانخفـــاض لمـــدة أربعـــة أيـــام.

وأوضحـــت الوكالة أن إمدادات الغاز الليبي انقطعت يومي 5 
و 6 من شـــهر يناير الجاري وانخفضت في اليومين التاليين، 

فيما لم تذكر الوكالة أســـباب االنقطاع أو االنخفاض.

وأشـــارت نوفا إلى أن إيطاليا اســـتوردت خال العام الماضي 
نحـــو ملياريـــن ونصف مليار متـــر مكعب من الغـــاز من ليبيا 

عبر خط األنابيب غرين ســـتريم.

وُتوجّـــه ليبيـــا نحـــو %60 مـــن إنتاجهـــا مـــن الغاز إلى الســـوق 
المحليـــة، بينمـــا يتـــم تصديـــر البقيـــة إلـــى إيطاليـــا، حســـب 

إحصـــاءات وزارة النفـــط والغـــاز الليبيـــة.

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

وزارة االقتصـــاد تتابـــع مراحـــل 
تطويـر معرض طرابلس الدولي



األسبوع التاسع والعشرون |  09 - 16 يناير  العدد 528

قـــال نائـــب رئيس جمعيـــات اتحاد المســـتهلك “أحمـــد الكردي”، 
“إن المســـتهلك الليبـــي فـــي مواجهـــة الغـــاء مـــن دون حمايـــة، 
مؤكـــداً أن األســـعار فـــي تصاعـــد مســـتمر مـــع غيـــاب الجهـــات 

المعنيـــة عـــن متابعـــة األســـواق”.

وأضـــاف “الكـــردي” في تصريحـــات ل”لعربي الجديـــد” أن الغاء 
وصـــل إلـــى البنزيـــن والديـــزل المدعـــوم الـــذي يباع بــــ10 أضعاف 
ســـعره الرســـمي، خاصة في مناطق الجنوب الليبي؛ مما تســـبب 

ذكـــرت الشـــركة العامـــة أنها أرســـلت معـــدات خاصـــة بعدد من 
محطـــات الكهربـــاء مـــن مختلـــف مناطـــق البـــاد إلـــى مصانـــع 

شـــركة )GE( األمريكيـــة لصيانتهـــا وإعـــادة تأهيلهـــا.

“الفيســـبوك” أنهـــا  وأوضحـــت الشـــركة عبـــر صفحتهـــا علـــى 
أرســـلت أربـــع شـــحنات عبـــر مينـــاء طرابلـــس البحـــري تحتـــوي 
علـــى لوحـــات تحريـــض وقطـــع غيـــار خاصـــة بغـــرف االحتـــراق 
لمحطـــات شـــمال بنغـــازي والخمـــس وجنـــوب طرابلـــس مـــن 
أجـــل إعـــادة تأهيلهـــا وإرجاعهـــا إلـــى ليبيـــا لاســـتفادة منها في 

إجـــراء العمـــرات الجســـيمة خـــال فتـــرة الربيـــع القـــادم.

قالـــت منظمـــة األغذية والزراعـــة التابعة لألمم المتحـــدة )فاو( إن 
مؤشـــرها ألســـعار الغذاء -الذي يقيس األســـعار العالمية للســـلع 
الغذائيـــة األكثـــر تـــداوالً حول العالـــم بلغ 143.7 نقطـــة في 2022، 

بزيادة %14.3 عـــن عام 2021.

وقـــال ماكســـيمو توريرو كبير الخبـــراء االقتصاديين في المنظمة 
إن تســـجيل المزيد من التراجع في “أســـعار الســـلع الغذائية أمر 

مرحب بـــه بعد عامين من التقلبـــات الحادة”.

وأوضحـــت الفـــاو أن تراجـــع المؤشـــر فـــي ديســـمبر الماضـــي جاء 
نتيجـــة النخفـــاض األســـعار الدوليـــة للزيـــوت النباتية، إلـــى جانب 
بعض االنخفاضات في أســـعار الحبوب واللحـــوم، إال أن الزيادات 
مـــن  األلبـــان حـــدت  ومنتجـــات  الســـكر  أســـعار  فـــي  الطفيفـــة 

التراجعـــات.

وكان المؤشـــر قد ارتفع %28 في عام 2021 على أســـاس سنوي 
مـــع تعافي االقتصـــاد العالمي من تداعيات الجائحة.

اقتصاد

الكردي: املســتهلك الليبي يف
مواجهة الغاء من دون حماية

فـــي ارتفـــاع أجرة النقـــل و زيادة أعباء المســـتهلك.

ويرجـــع االقتصاديـــون أســـباب ارتفـــاع األســـعار إلـــى عـــدة عوامل 
مـــن أبرزها انخفاض ســـعر صرف الدينـــار مقابل الدوالر، وتدهور 
اإلنتـــاج الزراعي المحلـــي، حيث بلغت نســـبة االرتفاع %50 خال 

2022 مقارنة بالعام الســـابق .

علـــى  حســـابها  عبـــر  الليبـــي”  “العنكبـــوت  شـــركة  وأوضحـــت 
“فيســـبوك” أن هذه الخدمة ســـتوفر لركاب الســـهم وسيلة دفع 
إلكترونـــي للتذاكـــر مباشـــرة عبـــر الحافلـــة، حيث ســـيقوم الراكب 
بشـــحن حسابه بســـهولة عبر البطاقات المصرفّية - سداد - ادفع 
لـــي - والدفـــع فـــورًا عبر جهـــازه النقـــال أو البطاقـــة، لتوفير تجربة 

دفـــع إلكترونيـــة متطّورة وســـهلة االســـتخدام.

وســـتعمل شـــركة العنكبـــوت الليبـــي على توفيـــر البنيـــة التحتّية 
الســـحابّية الازمـــة لتشـــغيل الخدمـــة بكفـــاءة تامـــة، مـــع تقديـــم 

الدعـــم التقنـــي الكامـــل لهذا المشـــروع.

وأضافت الشركة أن هذه الخدمة الحديثة والُمطبّقة ألول مرة في 
ليبيا ســـتتوّفر قريبًا في حافات الســـهم، مشـــيرة إلى أنها جاءت 
بعـــد إطـــاق تطبيق “حافلتـــي” العام الماضي، وضمن مشـــاريع 
شـــركة الســـهم الُمطـــّورة بالتعاون مع شـــركة العنكبـــوت الليبي.

الكهربـاء ترسـل معـدات 
 )GE( إىل مصانـع شـركة
األمريكيـة إلعادة تأهيلها

الفاو: تسجيل مزيد من الرتاجع يف أسعار الغذاء
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محليات

نفـــى رئيـــس قســـم ضبـــط الجـــودة بالرقابـــة الدوائية التابـــع لمركز 
الرقابـــة علـــى األغذيـــة واألدوية “ عبدالمنعـــم قباصة “ مـــا تداولته 
بعـــض صفحـــات التواصـــل االجتماعـــي حـــول وجـــود أدويـــة موردة 

مغشوشـــة ال تطابـــق المواصفـــات المطلوبـــة.

وقـــال “ قباصـــة “ فـــي مقطـــع مرئـــي نشـــرته الصفحـــة الرســـمية 
الدوائيـــة  للمنتجـــات  الرقابـــة  إفراجـــات مركـــز  إن كافـــة  للمركـــز 
خاضعـــة للتحاليـــل المخبريـــة وال يتـــم االفـــراج عنها إال بعـــد التأكد 

مـــن صحـــة اســـتخدامها.

 وأكـــد رئيس قســـم ضبـــط الجودة بالرقابـــة الدوائيـــة أن المركز لم 
يســـجل دخـــول اي صنـــف مغشـــوش وغيـــر مطابق عبـــر القنوات 

الشـــرعية التابعـــة للدولة.

الرقابة على األدوية 
تنفـي دخول أي 

أصناف دوائية 
مغشوشة عرب منافذ 

الدولة الشرعية

اإلمـــداد الطبي يشـــرع يف توزيع 
ـــى  ـــات عل ـــور العض ـــة ضم أدوي
ـــة ـــز الطبي ـــفيات واملراك املستش
أعلـــن جهـــاز اإلمداد الطبي شـــروعه في توزيـــع أدوية ضمور 

العضـــات لعدد من المستشـــفيات والمراكز الطبية.

تتـــم عبـــر  التوزيـــع  وبحســـب جهـــاز اإلمـــداد فـــإن عمليـــة 
مخـــازن الحلقـــة الباردة علـــى كل من مستشـــفى طرابلس 
الجامعـــي، ومستشـــفى األطفـــال طرابلـــس ومستشـــفى 
األطفـــال بنغـــازي إلـــى جانب مركـــز مصراتة الطبـــي ومركز 

الطبي. بنغـــازي 

 يأتـــي ذلـــك ضمـــن خطـــة عمـــل جهـــاز اإلمـــداد الطبـــي عبر 
لكافـــة  الازمـــة  األدويـــة  مـــن  االحتيـــاج  فـــي ســـد  فروعـــه 
المستشـــفيات والمراكـــز الطبيبـــة بمختلـــف مـــدن البـــاد، 

وذلـــك بالتنســـيق مـــع إدارة الصيدلـــة بـــوزارة الصحـــة.

وقـــع المركـــز الوطنـــي لمكافحـــة األمـــراض اتفاقيـــة تعـــاون 
مشـــتركة مع لجنة مكافحة العمى، وذلك اســـتجابة للنتائج 
والمؤشـــرات المقلقـــة للمســـح الـــذي أقيـــم المـــدة الماضية 
فـــي المنطقـــة الجنوبية بخصـــوص مـــرض الجلوكوما )الماء 

األزرق(.

ووقـــع االتفاقيـــة عـــن جانـــب المركـــز الوطنـــي مديـــر المركز 
حيـــدر الســـائح فـــي حيـــن وقـــع االتفاقيـــة عـــن جانـــب لجنة 
مكافحـــة العمـــى رئيس اللجنـــة أبوبكر طرينة، في مراســـم 
حضرهـــا مديـــر مكتـــب البحـــوث واللجـــان العلميـــة ومديـــر 
مكتـــب الدعـــم الفنـــي ومديـــر إدارة األمـــراض غير الســـارية.

وتـــم االتفاق علـــى توفير الســـبل ووضع اســـتراتيجية عاجلة 
للوقايـــة ومكافحـــة وعـــاج أمـــراض العيـــون بشـــكل عـــام، 
ومـــرض الجلوكومـــا )المـــاء األزرق( بشـــكل خـــاص بالجنوب 

وباقي المناطق والمـــدن. الليبـــي 

اســـتعرض وكيـــل وزارة الصحـــة لشـــؤون المستشـــفيات ســـعد 
الديـــن عبـــد الوكيـــل مـــع مدير عـــام جهاز دعـــم وتطويـــر الخدمات 
العاجيـــة أحمـــد مليطـــان ســـبل توحيـــد الجهـــود إلطـــاق برنامـــج 
النائيـــة،  للمناطـــق  الطبّيـــة  القوافـــل  لتســـيير  مشـــترك  وطنـــي 

واســـتجاب األطبـــاء الـــزّوار.

وأكـــد وكيل الـــوزارة على ضـــرورة دعم الخدمـــات الطبية من خال 
العمـــل وفق نظـــام الحوكمة، بمـــا يحقق كفاءة فـــي األداء والقدرة 
علـــى اتخـــاذ القـــرارات بالتـــزام عـــاٍل وقـــدرٍ كاٍف مـــن المســـؤولية 

والشفافية.

 وجـــرى خـــال االجتماع االتفاق على تشـــكيل فريق فني مشـــترك 
للعمـــل علـــى تنفيذ البرنامـــج، ودعم جهاز دعـــم وتطوير الخدمات 
العاجية للمستشـــفيات ببعـــض المعّدات الطبيـــة وفق االحتياج، 

ودعـــم اللجان  الطبيـــة والمركزية بالمناطق.

الصحة تبحث تسيري 
القوافل الطبيــة 
للمناطق النائية 

اتفاقية تعاون بني مركز 
مكافحة األمراض ولجنة 

مكافحة العمى
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أبوجنــاح يتفقــد
معسكر التكبالي

البحـــث والتعــــرف 
علــــى املفقوديــــــن 
تتعـرف على هويــة 
)6( جثـث مجهولـــة

للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  أكـــدت 
بـــأن الحملـــة األمنيـــة  الكهربائيـــة 
مســـتمرة؛ إلزالة كافة التوصيات 
العشـــوائية وغيـــر القانونيـــة مـــن 

الشـــبكة العامـــة للكهربـــاء.

المواطنيـــن  اإلدارة  وطالبـــت 
بضـــرورة مراجعة الشـــركة العامة 
للكهربـــاء حيـــال هـــذه التوصيات 

للنظـــر فيهـــا بطـــرق قانونيـــة.

وحـــذرت اإلدارة كل مـــن يخالـــف 
ذلـــك بالمســـألة القانونية وتحمل 

اإلجـــراءات المتبعـــة لذلك.

العامـــة  اإلدارة  فـــروع  وتواصـــل 
للشـــرطة الكهربائيـــة رفقة أعضاء 
ومهندســـين مـــن الشـــركة العامة 
للكهرباء تنفيـــذ حملة أمنية إلزالة 
والغيـــر  العشـــوائية  التوصيـــات 
الكهربـــاء  شـــبكة  مـــن  قانونيـــة 
مدن ومناطق البـــاد. بمختلـــف 

للبحـــث  العامـــة  الهيئـــة  أعلنـــت 
والتعـــرف علـــى المفقوديـــن التعرف 
علـــى )6( جثـــث مجهولـــة الهوية كان 

قـــد عثـــر عليهـــا فـــي وقـــت ســـابق.

وأوضحـــت الهيئـــة عبـــر صفحتها على 
موقع “فيســـبوك” أن اللجنة الدائمة 
تحاليـــل  نتائـــج  بمراجعـــة  الخاصـــة 
عقـــدت   )DNA( الوراثيـــة  البصمـــة 
 “ الهيئـــة  رئيـــس  برئاســـة  اجتماعـــاً 
كمال الســـيوي” راجعت خاله نتائج 
تحاليـــل البصمـــة الوراثيـــة المتحصل 
مـــع  المختبـــرات  إدارة  مـــن  عليهـــا 
المراجعة والتدقيق مع إدارت الرفات 

وقيـــد األهالـــي والطـــب الشـــرعي.

الحـــاالت  أن  الهيئـــة  وأضافـــت 
بعـــد  المذكـــورة تـــم التعـــرف عليهـــا 
للنتائـــج  المطابقـــة  عمليـــة  إجـــراء 
باســـتخدام تقنيـــة الحمـــض النـــووي 
مـــن إدارة المختبـــرات، مشـــيرة إلـــى 
أنـــه ســـيتم إحالـــة تقاريـــر المطابقـــة 
والنيابـــات  العـــام  النائـــب  لمكتـــب 

. ص لخصـــو با لمختصة  ا

االحتياجـــات  بتقييـــم  المكلفـــة  اللجنـــة  اختتمـــت 
“غدامـــس،  معبـــر  جاهزيـــة  ومـــدى  التشـــغيلية 

الدبـــداب” إلعـــادة فتحـــه أعمالهـــا.

إدارة  مديـــر  برئاســـة  اجتماًعـــا  اللجنـــة  وعقـــدت 
العاقات والتعاون بـــوزارة الداخلية رئيس اللجنة 
اللـــواء “صـــاح الديـــن بـــن ســـليمان” وبحضـــور 
البريـــة،  المنافـــذ  وتشـــغيل  إدارة  مركـــز  رئيـــس 
ومديـــر مكتب العاقات العامـــة واإلعام بالمركز، 
ومديـــر اإلدارة العامـــة ألمـــن المنافـــذ ، ومندوبين 
عـــن كافـــة الـــوزارات والقطاعات المعنيـــة العاملة 

. لمنفذ با

ومـــن المقـــرر أن تقـــدم اللجنـــة تقريـــراً مفصـــاً 
بكامـــل  بالموقـــف التنفيـــذي الختامـــي الموحـــد 
مرفقاتـــه إلـــى وزيـــر المواصـــات؛ لتحديـــد موعد 
اجتمـــاع مـــع الجانـــب الجزائـــري بشـــأن االتفـــاق 
المنفـــذ  افتتـــاح  موعـــد  علـــى  الجانبيـــن  بيـــن 

القادم. خال الشـــهر 

الشـــرطة الكهربائيـــة
تؤكــد تواصــل حملة 
إزالـــــة التوصيــات 
ــذر  ــوائية وتحـ العشـ

ــاتاملخالفني ــم االحتياجـ ــة تقييـ لجنـ
التشغيلية إلعادة فتـــح معرب
غدامـــس تختتـــم أعمالهـــا

محليات

قـــام نائب رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية رمضان 
أبوجنـــاح رفقة آمـــر منطقة الســـاحل الغربي اللواء 
معســـكر  إلـــى  بزيـــارة  النمـــروش،  الديـــن  صـــاح 
التكبالـــي بحضور آمر منطقة طرابلس العســـكرية 

اللـــواء عبد القـــادر منصور.

وأفـــاد المكتب اإلعامـــي للواء 444 قتال بأن الزيارة 
تهـــدف للوقوف على أعمال ومجهـــودات اللّواء في 

فرض األمـــن ومكافحة التهريب والجريمة.

وأضاف المكتب أن أبوجناح والنمروش قاما بجولة 
داخـــل المعســـكر اطلعـــوا خالهـــا علـــى التدريبات 

القتالية اليوميـــة التـــي يتلقاها أفراد اللواء.
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بمكتـــب  الفنيـــة  الفرقـــة  الوطنيـــة أن  الســـامة  أعلنـــت هيئـــة 
المفرقعـــات بفـــرع الهيئـــة في جالـــو أزالت مخلفـــات حربية من 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة.

وأوضحـــت الهيئـــة علـــى صفحتهـــا علـــى “فيســـبوك” أن الفرقة 
الفنيـــة أزالـــت 25 قذيفـــة مدفعيـــة من مزرعـــة أحـــد المواطنين 

فـــي منطقـــة جالو.

وأضافـــت الهيئـــة أن هذه القذائف تم تجميعهـــا وتأمينها ونقلها 
إلى مـــكان التخزين حتى يتـــم إتافها الحقاً.

تحصلـــت جامعـــة مصراتـــة علـــى الترتيـــب األول محليًّـــا بحســـب 
التصنيـــف األمريكـــي العالمـــي “UNIRANKS” مـــن بيـــن جامعات 
 61 عددهـــا  بلـــغ  والتـــي  الليبيـــة،  العالـــي  التعليـــم  ومؤسســـات 

أثـــار مستشـــفى مـــزدة موجـــة من الغضـــب والســـخرية على 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي؛ علـــى خلفيـــة قيامـــه بنشـــر 
مقطـــع مصـــور مباشـــر لعمليـــة والدة قيصريـــة علـــى منصة 

“فيســـبوك”.

وبعـــد ســـاعات من نشـــر المستشـــفى العام بمـــزدة لمقطع 
الفيديـــو، قامت إدارة المستشـــفى بحذفه بعـــد أن أثار ردود 

أفعـــال غاضبة. 

ورداً علـــى نشـــره المقطـــع قالت إدارة المستشـــفى في بيان 
لهـــا أن مـــا تم نشـــره من بث مباشـــر إلجـــراء عمليـــة قيصرية 
جـــاء بعـــد أخـــذ اإلذن كتابيـــاً مـــن ولي أمـــر الحالة التـــي تعود 

لســـيدة من الجنوب.

وبحســـب بيـــان المستشـــفى فـــإن المريضـــة كانـــت عابـــرة 
ســـبيل قادمـــة مـــن الجنـــوب، وطلـــب ولـــي أمرهـــا أن يـــرى 
أهلهـــا مولودهم األول وهي بعيدة عنهم وفق قوله، مشـــيرة 

إلـــى أنها ســـتتابع هـــذا األمر.

إزالة قذائف يف جالو 
مــن مخلفات الحرب 

العاملية الثانية 

منوعات

بث مباشر لوالدة قيصرية
يثري غضباً عرب مواقع 

التواصل االجتماعي

مؤسســـة ليبيـــة دخلـــت التصنيـــف.

ويعـــد أكبـــر التصنيفـــات العالمية الحديثـــة بقاعـــدة بيانات تضم 
أكثـــر مـــن 400 مليـــون ســـجل ألكثـــر مـــن 30 ألـــف جامعـــة على 
الخدمـــات  أهمهـــا،  معاييـــر  علـــى  ويعتمـــد  العالـــم،  مســـتوى 
الطابيـــة بنســـبة %15، جـــودة التعليـــم وتنوع البرامج الدراســـية 
مثـــل  وغيرهـــا   ،15% بنســـبة  العلمـــي  والبحـــث   ،15% بنســـبة 

الخدمـــات اإللكترونيـــة.

و وفـــق التصنيـــف جـــاءت جامعـــات طرابلـــس ثانيًـــا وبنغـــازي 
ثالثًـــا، والجامعـــة الليبية الدوليـــة رابًعا، بينما جـــاءت جامعة عمر 
المختار في المرتبة الخامســـة، والزاوية سادًســـا، وسبها سابًعا، 
والجامعـــة األســـمرية ثامنًا، وســـرت تاســـًعا، فيما جـــاءت جامعة 

المرقـــب فـــي المرتبة األخيرة عاشـــرًا.

وعربيًّـــا حلّـــت جامعـــة الملك ســـعود أوالً، تم جامعـــة الملك عبد 
العزيـــز، والجامعـــة األمريكية بيـــروت في المركـــز الثالث، وفيما 
تصـــدرت علـــى الصعيـــد األفريقـــي جامعـــة كيـــب تـــاون، بينمـــا 
جـــاءت جامعـــة القاهـــرة رابعـــة على مســـتوى القـــارة األفريقية.

وفـــي نفس الســـياق تصدرت جامعـــة هارفـــرد األمريكية ترتيب 
الجامعـــات عالميًّـــا، وحلت بعدهـــا الجامعة العريقة ســـتانفورد، 
ثـــم معهـــد MIT ، كمـــا جـــاءت جامعـــة أكســـفورد اإلنجليزيـــة في 

المرتبة الرابعـــة عالميًّا.

جامعــة  يمنــح  عاملــي  تصنيــف 
مصراتــة الرتتيــب األول محلّيــا يف 
ــي  ــث العلم ــم والبح ــودة التعلي ج
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فقـــد منتخبنـــا المحلي لكـــرة القدم نتيجة المبـــاراة االفتتاحية 
لمنافســـات كأس أمم أفريقيا لاعبين المحليين أمام نظيره 
الجزائـــري صاحـــب األرض أمس الجمعـــة، بنتيجة هدف دون 

مقابل.

وجـــاء هدف الجزائر الوحيد فـــي الدقيقة 57 من زمن المباراة 
عـــن طريـــق ضربة جزاء أســـكنها أيمن محيوس شـــباك معاذ 

الافي الذي تســـبّب في الضربة بعـــد عرقلته المهاجم.

وشـــهد حفـــل افتتـــاح بطولـــة “شـــان” 2023، احتشـــاد أكثـــر 
مـــن 40 ألـــف متفرج في ملعب نيلســـون منديـــا بالعاصمة 
بـــن  أيمـــن  الجزائـــري  الـــوزراء  رئيـــس  بحضـــور  الجزائريـــة، 
عبدالرحمـــن ورئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم “فيفـــا” 
السويســـري “جاني إنفانتينون” ونظيره اإلفريقي “باتريس 

موتســـيبي”.

وســـيخوض منتخبنا مباراته الثانية في دور المجموعات يوم 
الثاثـــاء المقبـــل أمام موزمبيـــق، أما مباراتـــه األخيرة في هذا 
الدور فســـتكون الســـبت الذي يليه أمـــام المنتخب اإلثيوبي.

أفـــاد االتحـــاد الليبـــي للرمايـــة ، بـــأن البطـــل مصطفـــى ســـلطان 
ســـيكون ممثل ليبيا الوحيد في بطولة العالم للرماية بالخرطوش 

التـــي تســـتضيفها المغرب.

ينايـــر،   13 التـــي انطلقـــت الجمعـــة  العالميـــة  البطولـــة  وتشـــهد 
مشـــاركة 360 راميًـــا ُيمّثلون 45 بلًدا، فيما اســـتمرت المنافســـات 

حتـــى يـــوم األحـــد 15 يناير.

وخصـــص يومـــا األربعاء والخميـــس 11 و 12 ينايـــر للفحص الفني 
علـــى الســـاح والتدريب الرســـمي في ميدان البطولـــة، التي جرت 
فـــي اليـــوم األول علـــى 50 طبًقا وفـــي الثاني على 50 طبًقـــا أيًضا، 

فيمـــا أجريت منافســـات اليـــوم الثالث واألخير علـــى 25 طبًقا.

وفـــي الجولـــة األولـــى تحّصـــل البطـــل الليبـــي علـــى نتيجـــة 23-25، 
فيمـــا أنهى الجولـــة الثانية بحصوله على 25-22 لتنتهي منافســـات 

اليـــوم األول بحصولـــه على نتيجـــة 45-50 .

كمـــا أنهـــى البطـــل الليبي ســـلطان المجموعـــة الثالثة الســـبت 14 
ينايـــر بحصولـــه علـــى 25-21 و بمجمـــوع عـــام 66-75.

نجـــح منتخـــب ليبيـــا للكـــرة الطائـــرة الشـــاطئية والمتألـــف من 
الاعبيـــن )فؤاد المعروق و أنـــس الوداني( من الوصول للمباراة 
النهائيـــة لبطولـــة غردايـــة الدوليـــة بالجزائـــر للكـــرة الطائرة على 

الرمال.

رياضة

منتخبنا املحلي يفّرط  
يف أول 3 نقاط بـ 

“شان” 2023 أمام 
الجزائر

سلطان ُيمثل ليبيا يف بطولة
العالم للرماية بالخرطوش

جـــاء ذلـــك بعـــد تمكـــن المنتخـــب مـــن التغلـــب علـــى منتخـــب 
الجزائر األول بنتيجة شـــوطين مقابل شـــوط في الدور النصف 
نهائـــي؛ لتكـــون المبـــاراة القادمـــة للمنتخب الليبي فـــي النهائي 

مـــع منتخـــب النيجر .

يذكـــر بـــأن بطولة غردايـــة الدوليـــة بالجزائر للكـــرة الطائرة على 
الرمـــال شـــهدت تنافـــس كبيـــر مـــن العبـــي منتخبـــات الجزائـــر 

والنيجـــر ومالـــي وليبيا .

منتخب ليبيا للكرة الشاطئية 
يف نهائي بطولة غرداية 

الدولية بالجزائر 
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فتاوي

ورد  إلى دار اإلفتاء الليبية السؤال التالي:

ســـحِب  معاملـــُة  األيـــام  هـــذه  انتشـــرْت 
بطاقـــاِت أرباِب األُســـر، ومخصصاِت النقِد 
األجنبـــي للرقـــم الوطنـــي، داخـــل الســـوق 
أجهـــزة  عبـــر  فوريـــة،  بطريقـــٍة  الليبـــي 
موجـــودةٍ داخـــل محـــاِت العملـــة، مقابـــَل 
نســـبٍة مئويـــٍة، فما حكـــم هـــذه المعاملة؟

الجواب؟

الحمد لله، والصاة والســـام على رســـول 
هللا، وعلى آلـــه وصحبه ومن وااله.

أما بعد:

فـــإّن هـــذه المعاملـــة عبـــر هـــذه األجهـــزة 
التـــي  الليبـــي،  الســـوق  الموجـــودة داخـــل 
تســـتعمل للســـحب الفوري، تشوبها عدة 

محـــذوراٍت شـــرعيٍة، وهـــي:

حقيقتهـــا  فـــي  هـــي  األجهـــزة  هـــذه  إن 
وســـحُب   ،]point of sale[ بيـــع  نقـــاُط 
العمـــات النقديـــة عـــن طريقهـــا مخالـــٌف 
للعقـــِد المبرِم بين ممارســـي النشـــاطاِت 
التجاريـــة وبيـــن المصرف، وادعـــاُء البعض 
أّن المصـــرَف علـــى درايٍة بهذه النشـــاطات 
– إْن صـــّح هـــذا االدعاء – ال حجَة فيه، وذلك 
لوجـــوِد طرٍف ثالـــٍث يمنُع هـــذه المعاملة، 
وهو مصدُر البطاقـــاِت االئتمانية، كـ)الفيزا 
شـــريعة  والعقـــُد  وغيرهـــا(،  والماســـتر 
المتعاقديـــن، ما لم يخالِف الشـــرع؛ لقول 
هللا تعالـــى: ﴿يَـــا أَيَُّهـــا الَِّذيـــَن آَمنُـــواْ أَْوُفـــواْ 
بِاْلُعُقـــوِد﴾ ]المائـــدة:1[، والنبـــي صلى هللا 
)اْلُمْســـلُِموَن َعلَـــى  يقـــول:  وســـلم  عليـــه 
ُشـــُروِطِهْم(]أبوداود: 3594[، قال الَقاِســـُم 

َّ وَُهـــْم  ــاَس إاِل بـــُن ُمحمـــٍد: “َمـــا أَْدرَْكـــُت النّـَ
َوِفيَمـــا  أَْموَالِِهـــْم  ِفـــي  ُشـــُروِطِهْم  َعلَـــى 
بهـــا  أن  كمـــا   ،]1447 أُْعُطوا”]الموطـــأ: 
مخالفـــًة للقوانيـــن المعمـــوِل بهـــا داخـــَل 
البـــاد، فالجهـــاُت الرقابيـــة تمنـــُع دخـــول 
نقـــاَط بيـــٍع خارجيـــة، وقـــد نـــصَّ العلمـــاُء 
علـــى أن لولـــي األمـــرِ تقييـــَد المبـــاِح غيـــر 
المنصـــوِص عليـــه، وهـــو مـــا ســـكَت عنـــه 
الشـــارع، وكان داخـــًا فـــي العفـــِو العـــام، 
الـــذي دلَّ عليـــه أثـــُر ابن عبـــاس رضي هللا 
ُ تََعالَـــى نَبِيَّـــُه صلـــى  عنهمـــا: “َفبََعـــَث هللاَّ
َوأَحَـــلَّ  كِتَابَـــُه،  َوأَْنـــَزَل  وســـلم  عليـــه  هللا 
َفُهـــَو  أَحَـــلَّ  َفَمـــا  حَرَاَمـــُه،  وَحَـــرََّم  حََالَـــُه، 
حَـــَاٌل، َوَمـــا حَـــرََّم َفُهَو حَـــرَاٌم، َوَما َســـكََت 

َعْنـــُه َفُهـــَو َعْفـــوٌ” ]أبـــوداود:3800[.

إيهـــاٌم  تمريـــر البطاقـــِة علـــى هـــذه اآللـــة 
قـــد حصلـــْت،  شـــراءٍ  عمليـــة  ثمـــَت  بـــأّن 
وهـــذا احتيـــاٌل وغـــّش، والنبـــي صلـــى هللا 
ـــنا فليـــَس  عليـــه وســـلم يقـــول: )مـــن غشَّ
]ابـــن  ــارِ(  والخـــداُع فـــي النّـَ والَمكـــُر  ــا،  منّـَ
حبـــان:5559[، وفـــي الحديـــث: )أَهـــُل النّارِ 
ُيْصبِـــُح  َورَجُـــٌل الَ  خَمَســـة، وذكـــر منهـــم: 
َّ وَُهـــَو ُيخَادُِعـــَك َعـــْن أَْهلِـــَك  واَلَ ُيْمِســـى إاِل

.]2865 ]مســـلم:  َوَمالِـــَك( 

جـــلُّ أجهـــزة )POS( الموجـــودة لـــدى تجـــار 
والمتابعـــِة  بعـــد الســـؤال  العملـــِة، تبيَّـــَن 
أّن ملكيتهـــا تعـــوُد لبنـــوك تجاريـــٍة، تقـــوم 
عبـــر  ضخمـــة،  أمـــواٍل  غســـيل  بعمليـــاِت 
هـــذه األجهـــزةِ، وفـــي اســـتعمالها تعـــاوٌن 
الـــذي نهانـــا هللا  والعـــدوان،  علـــى اإلثـــم 
عـــز وجـــل عنـــه بقولـــه: ﴿واََل تََعاَونُـــوا َعلَى 
َ َشـــِديُد  َ إِنَّ هللاَّ اإْلِْثـــِم وَاْلُعْدَواِن وَاتَُّقوا هللاَّ

اْلِعَقاِب﴾ ]المائدة: 2[.

يلـــزم ِمن هـــذه المعاملة المشـــبوهة -في 
بعـــض صورها – إقراٌض لصاحِب البطاقة، 
إن كاَن المبلـــغ كبيـــرًا؛ نظرًا لوجود ســـقٍف 
محـــدٍد للشـــراءِ ال يمكُن تجـــاوزه، فُيعَطى 
صاحـــُب البطاقـــة مقدًمـــا كامـــَل القيمـــة، 
مخصوًمـــا منهـــا النســـبة المئويـــة المتفق 
بعـــد،  فيمـــا  ُتســـحَب  أن  علـــى  عليهـــا، 
والقاعـــدُة تنـــّص على أّن )َمـــن عجَل ما لم 
يجـــْب عليـــه عـــدَّ مســـلًفا( وهو ســـلٌف جرَّ 

نفًعـــا، وكلُّ قـــرٍض جـــر نفًعا فهـــو ربا.

أن اســـتيفاء الـــدوالرات عـــن طريـــق هـــذه 
األجهـــزةِ يوقـــُع فـــي ربـــا الفضـــِل المحرم، 
فهـــو بيع دوالرات بـــدوالراٍت مع التفاضل، 
وقـــد جاء في قـــرار المجمـــع الفقهي رقم: 
فـــي  المنعقـــدة  الثالثـــة  فـــي دورتـــه   ،)9(
عمان ســـنة 1407هـ، مـــا نصه: “بخصوص 
نقـــود  أنهـــا  الورقيـــة:  العمـــاِت  أحـــكام 
اعتباريـــة فيهـــا صفـــة الثمنية كاملـــة، ولها 
والفضـــِة ِمـــن  األحـــكام المقـــررة للذهـــِب 
حيـــث أحكام الربا والزكاة والســـلم وســـائر 
أحكامهـــا”، قـــال صلـــى هللا عليـــه وســـلم: 
ْرَهـــَم  ينَاَرْيـــِن واََل الدِّ ينَـــاَر بِالدِّ )اَل تَبِيُعـــوا الدِّ

.]1585 ]مســـلم:  ْرَهَمْيـــِن(  بِالدِّ

عليـــه؛ فإن هـــذه المعاملة محرمةٌ شـــرًعا، 
لمـــا اشـــتملت عليه من المفاســـد الكثيرة؛ 
اإلثـــِم   علـــى  والتعـــاوِن   ، الغـــشِّ ومنهـــا 
والعـــدوان، ومحاربـــِة هللا ورســـوله بـــأكِل 
الربـــا الصريح، وعلى َمن تورَط في شـــيء 
منهـــا التوبـــُة إلـــى هللِا، والرجـــوُع عمـــا بدَر 

منـــه، وهللا أعلـــم.

دار اإلفتاء الليبيةفتاَوى

أعلـــن وزيـــر الحـــج والعمـــرة توفيـــق الربيعـــة عـــودة أعـــداد الحجاج 
لموســـم حـــج العـــام 1444هــــ لمـــا كانـــت عليه قبـــل الجائحـــة دون 

شـــروط أو محـــددات عمريـــة.

وأوضـــح الربيعـــة خـــال حفـــل افتتـــاح مؤتمـــر ومعـــرض خدمـــات 
الحـــج والعمرة “إكســـبو الحج”، أنه بداية من هذا العام تســـتطيع 

جميـــع بعثـــات الحج التعاقد مع أي شـــركة مرخصـــة داخل باده 
بعـــد أن كانت منذ عشـــرات الســـنين لكل بعثة مـــن حول العالم 

عـــدد محصور مـــن الشـــركات ال يمكن التعاقد مـــع غيرها.

وكشـــف وزيـــر الحـــج والعمـــرة عن بـــدء العمل علـــى تجهيز أكثر 
مـــن 20 معرًضـــا وأكثـــر مـــن 100 موقـــع تاريخي، لتوثيق ســـيرة 

النبـــي وأصحابـــه الكـــرام إلثراء رحلـــة الحجـــاج والمعتمرين.

ولفـــت الربيعـــة إلـــى عـــدة تســـهيات تـــم تقديمهـــا للمعتمرين 
حيـــث بـــات بإمكان حاملـــي تأشـــيرات العمرة التجـــّول في كافة 
أنحـــاء المملكـــة، وبالمقابـــل ُيســـمح بحاملـــي كافـــة التأشـــيرات 
األخـــرى بتأديـــة الُعمـــرة، عاوة علـــى تمديد مدة تأشـــيرة العمرة 
مـــن 30 يوًمـــا إلـــى 90 يوًمـــا، باإلضافـــة إلى إطاق منصة نســـك 

وإتاحـــة إصـــدار التأشـــيرة خـــال أقل مـــن 24 ســـاعة إلكترونيًا.

وعقـــب جائحـــة كورونـــا قلصـــت الســـلطات الســـعودية أعـــداد 
الحجـــاج والمعتمريـــن وقيـــدت أعمارهـــم فـــي محاولـــة لضبـــط 

انتشـــار الوبـــاء بيـــن الوافديـــن للمملكـــة.

السعودية تعلن عودة أعداد
حجاج هذا العام ملا كانت

عليه قبل الوباء
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مقاالت

رفـــض مجلـــس الدولـــة مبـــادرة المجلـــس 
الرئاســـي لاجتمـــاع الثاثـــي فـــي غدامس، 
مـــن دون توضيـــح أســـباب هـــذا الرفـــض، 
ورئيســـه  النـــواب  مجلـــس  تجاهـــل  فيمـــا 
المبـــادرة تمامـــا، وتفاديـــا للســـخط المحلي 
والدولـــي إزاء هـــذا الرفـــض، هـــرع رئيســـا 
المجلســـين لاجتمـــاع فـــي القاهـــرة، فـــي 
رســـالة ســـريعة قـــد تخفـــف حجـــم الضغط 
عليهمـــا، مفادهـــا أنهمـــا يواصـــان البحـــث 
قاعـــدة  إقـــرار  عبـــر  لألزمـــة،  مخـــرج  عـــن 
ســـيمتص  وهـــذا  لانتخابـــات،  دســـتورية 
بعـــض الغضـــب الناتـــج عـــن رفـــض مبادرة 
الرئاســـي. ثم خرجا ببيـــان ومؤتمر صحفي، 
كـــررا فيه نفس الخطاب الـــذي بات مألوفا 
لـــكل متابـــع للشـــأن الليبي، ومـــن ثم فهما 
مســـتمران فـــي مطـــاردة نفـــس الهـــدف، 

الـــذي بـــات أقرب للســـراب. 

 لم تنـــل مخرجـــات لقائهمـــا وتصريحاتهما 
أي تأييـــد مـــن أي طـــرف أو دولـــة منخرطة 
األمميـــة  البعثـــة  تعليـــق  الصـــراع،  فـــي 
المتأخـــر، ثـــم الســـفير األمريكـــي لـــم يأخـــذا 
من مخرجاته إال الجانب الخاص باستكمال 

القاعـــدة الدســـتورية وتنفيـــذ االنتخابـــات.

 مجـــال المنـــاورة أمـــام عقيلـــة والمشـــري 
بـــات يضيق مع اســـتمرار الضغط األمريكي 
واألوربـــي، وإذا اســـتمر اخفـــاق المجلســـين 
ومماطلتهمـــا، فاللجـــوء للخيـــارات البديلـــة 
ســـيكون هو الســـبيل الوحيد المتـــاح إلنهاء 
حالـــة الجمـــود السياســـي، وإنجـــاز التغييـــر 
البدائـــل تنحصـــر  وهـــذه  عبـــر االنتخابـــات، 
في تحـــرك المجلس الرئاســـي بدعم دولي 
واضـــح، وتأييـــد مـــن األمـــم المتحـــدة، وبما 
أن هـــذه الخطـــوة ســـتنطوي علـــى إزاحـــة 
مجلســـي النـــواب والدولة، البـــد من ضغط 
أمريكـــي علـــى حفتـــر لكـــي اليعـــارض هذه 
الخطـــوة، فيجد فيـــه مجلس النواب ســـندا 
وظهيـــرا لرفضهـــا، وكذلـــك علـــى الحكومـــة 
األقليمـــي  الداعـــم  باعتبارهـــا  المصريـــة 
لبرلمـــان طبـــرق، أو التحضيـــر لعقد ملتقى 
سياســـي على غـــرار ملتقـــى تونس جنيف، 

وســـتكون المعضلة الرئيســـية لهـــذا الخيار 
هي معايير اختيار الشـــخصيات المشاركة، 
فكل أطراف الصراع ســـتكون حريصة على 
مشـــاركة ممثليهـــا، بل وستســـعى أطراف 
أخـــرى خارج دوائر الســـلطة، إلـــى الحصول 
علـــى موطـــئ قـــدم فـــي محفـــل سياســـي 
يقربهـــا مـــن الظفـــر بموقـــع مناســـب فـــي 

المقبلة.  المرحلة 

الغـــرب  فـــي  الغاضبـــة  الفعـــل  ردود   إزاء 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  خـــرج  الليبـــي، 
للدولـــة خالـــد المشـــري علـــى قنـــاة ليبيـــا 
األحـــرار، لتوضيح بعـــض تفاصيـــل مواقفه 
عـــدة  فـــي  آراءه مقبولـــة  وكانـــت  األخيـــرة، 
الشـــعب  الســـتفتاء  اللجـــوء  مثـــل  نقـــاط 
الجنســـية،  مزدوجـــي  ترشـــح  بنـــد  علـــى 
المجلـــس  مبـــادرة  لرفـــض  مبرراتـــه  لكـــن 
الرئاســـي لـــم تكـــن مقنعة، كما أنه كشـــف 
حالـــة  تجـــاوز  بخيـــار  تمســـكه  عـــدم  عـــن 
حكومـــة  وتشـــكيل  الحكومـــي،  االنقســـام 
ثالثـــة تشـــرف علـــى االنتخابـــات، مصـــرا أنه 
لـــم يبحـــث مع عقيلة ســـوى ملـــف القاعدة 
الدســـتورية، ووجـــه دعوة متحديـــة لمناظرة 
متلفـــزة مع رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
فـــي  يجاهـــر  الـــذي  الدبيبـــة،  عبدالحميـــد 
كل المناســـبات باتهـــام عقيلـــة والمشـــري 
بتعطيـــل االنتخابات، بينما صرح المشـــري 
المليـــارات  لدفـــع  مســـتعد  الدبيبـــة  أن 

الجهاضها. 

وقبـــل  للتحـــدي  الدبيبـــة  اســـتجاب  إذا 
هـــذا  أن  شـــك  فـــا  المشـــري،  مواجهـــة 
ســـيكون حـــدث كبيـــر، وسيكشـــف الكثيـــر 
مـــن األمـــور مـــن المخفية، ولكنها ســـتكون 
أكثـــر أهميـــة حيـــن تجـــرى بين مترشـــحين 
أصـــوات  حصـــد  إلـــى  كاهمـــا  يســـعى 
الناخبيـــن، أمـــا الموقـــف الحالي فـــا يحتاج 
من المشـــري إال ســـرعة التوافق مع غريمه 
وإنجـــاز الوثيقـــة  وشـــريكه عقيلـــة صالـــح، 
الدســـتورية حســـب تســـميته، ووضع الكرة 
فـــي ملعـــب الدبيبـــة لنرى إن كان بوســـعه 
عرقلة المســـار نحو االنتخابـــات، بعد تجاوز 

المعضلـــة األكثـــر صعوبـــة وهـــي القاعدة أو 
الدســـتورية.  الوثيقة 

ماهـــي الســـيناريوهات المتوقعـــة في قادم 
األيام األسابيع؟ 

_تحـــرك المبعوث األممـــي لعقد اجتماعات 
منفصلـــة مـــع كافة األطراف الفاعلـــة، للبناء 
تكتمـــل  حتـــى  األخيـــرة  التفاهمـــات  علـــى 
مواعيـــد  وتحديـــد  الدســـتورية،  القاعـــدة 
العمليـــة االنتخابيـــة، مـــع متابعـــة األطـــراف 

الدوليـــة وتقييمهـــا لنتائـــج هـــذا التحرك. 

_اســـتمرار اللقاءات بين عقيلة والمشـــري، 
والتحضيـــر لاســـتفتاء الشـــعبي علـــى بنـــد 
دون  مـــن  الجنســـية،  مزدوجـــي  ترشـــح 
ضمانـــات فـــي عـــدم عرقلـــة هـــذه الخطـــوة 
مـــن حفتـــر، إذا شـــعر أن النتيجـــة ســـوف 
تقصيـــه عـــن المشـــاركة، وفي هـــذه الحالة 

تبقـــى األمـــور فـــي مربعهـــا األول. 

مـــن  والمشـــري  عقيلـــة  اقتـــراب  _بقـــدر 
انجـــاز الوثيقـــة الدســـتورية ســـيقع التقارب 
بيـــن المجلـــس الرئاســـي وحكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة مـــن جهة مع معســـكر حفتر، وقد 
ينتـــج عـــن هـــذا التحالـــف الطـــارئ إقصـــاء 
مراســـيم  عبـــر  والدولـــة  النـــواب  مجلســـي 
رئاســـية، وفـــرض أمـــر واقع جديد مســـنود 
شـــرقا  األرض  علـــى  المســـيطرة  بالقـــوة 

وغربا. 

بعثـــة  لـــدى  ذروتهـــا  اليـــأس  حالـــة  بلـــوغ 
األمم المتحـــدة، واألطراف الدوليـــة الداعمة 
فـــي  البعثـــة  تبـــدأ  ثـــم  ومـــن  لانتخابـــات، 

التحضيـــر لملتقـــى سياســـي جديـــد. 

ولـــم   إن هـــذه الســـيناريوهات، أو غيرهـــا 
إلـــى  بالبـــاد  تصـــل  ال  متوقعـــة،  تكـــن 
االنتخابـــات يعني اســـتمرار حالة االنســـداد، 
وأي ســـيناريو يتيح للكيانات والشخصيات 
الحاليـــة االســـتمرار فـــي المشـــهد ال يعنـــي 

ســـوى التمديـــد للخـــراب.

)المقاالت المنشـــورة التعبـــر بالضرورة عن 
رأي الصحيفـــة بل عـــن رأي كاتبها(

االنتخابات أو التمديد للخراب
مقال رأي بقلم الكاتب الصحفي | عبدهللا الكبير
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