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العــــــــــــدد

سياسة

اعتبــرت وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي “نجــاء المنقــوش” أن االنتخابــات هــي الحــل 
األمنــي و السياســي الــذي ُيحّقــق تطلعــات الشــعب الليبــي.

وقالــت “المنقــوش” فــي لقــاء مــع قنــاة الجزائــر الدوليــة “إن األزمــة الليبيــة مــن المســائل 
التــي يكثــر عليهــا االختــاف فــي وجهــات النظــر، وأن كلٌّ يــرى الشــأن الليبــي مــن زاويــة 
معينــة، وتابعــت أنهــا “تحتــرم توجهــات و أفــكار بعــض الــدول، لكــن فــي نهايــة األمــر 

هــذا شــأن ليبــي، ويجــب أن يكــون لليبّييــن الكلمــة األولــى واألخيــرة فيــه”. 

و أضافــت أن القيــادة الجزائريــة كانــت داعمــة للتوجــه الليبــي و الحــل الليبــي، الفتــة إلــى 
وجهــة نظــر حكومــة الوحــدة الوطنيــة أن الحــل الوحيــد هــو الوصــول النتخابــات مباشــرة 

و إنهــاء كل المراحــل االنتقاليــة.

بيــن  وقعــت  إعــام محليــة عــن مشــادات كاميــة  وســائل  مــع حديــث  يأتــي ذلــك 
“المنقــوش” ونظيرهــا المصــري “ســامح شــكري”، بشــأن اإلعــان النهائــي للقمــة 
إجــراء  إدراج فقــرة تنــص علــى  “المنقــوش” مــن  إذ تمكنــت  العربيــة فــي الجزائــر، 
االنتخابــات وإنهــاء المراحــل االنتقاليــة ضمــن البيــان النهائــي للقمــة العربيــة فــي الجزائــر.

وكان المتحــدث باســم الخارجيــة المصريــة الســفير “أحمــد أبــو زيــد”، قــد نفــى حــدوث 
بيــن المنقــوش وشــكري، مؤكــًدا أن مــا تــم التوافــق عليــه خــال االجتمــاع  مشــادة 
الــوزاري فــي الجزائــر، وســيتم إحالتــه إلــى القمــة بشــأن ليبيــا، يتســق تماًمــا مــع محددات 

الموقــف المصــري، وفــق قولــه.

التحضيــري لمجلــس  الخارجيــة  وزراء  قــد شــاركت فــي اجتمــاع  المنقــوش  وكانــت 
جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة للــدورة الـــ31، والتــي انعقــدت الثاثــاء و 

األربعــاء األول والثانــي مــن نوفمبــر.

املنقـــوش: يجـــب أن يكون 
لليبييــــن الكلمــــة األوىل و 
األخيــــرة يف حــــل األزمــــة

العــرب فــي ختــام قمتهــم  القــادة  أعــرب 
تضامنهــم  عــن  الجزائــر  فــي  المنعقــدة 
الكامــل مــع الشــعب الليبــي ودعــم الجهــود 
الهادفــة إلنهــاء األزمــة الليبيــة، مــن خــال 
حــل “ليبــي - ليبــي” يحفــظ وحــدة وســيادة 
جوارهــا،  وأمــن  أمنهــا  ويصــون  ليبيــا 
ويحقــق طموحــات شــعبها فــي الوصــول 
إلــى تنظيــم االنتخابــات فــي أســرع وقــت 
السياســي  االســتقرار  لتحقيــق  ممكــن 

الدائــم.

للقمــة  الختامــي  البيــان  فــي  ذلــك  جــاء 
الصادراألربعاء 2 نوفمبر ، إذ تضمن البيان 

القضيــة  فيهــا  حظيــت  مســائل  خمــس 
الفلســطينية باألولويــة، بينمــا كان الملــف 
التــي  الوثيقــة  فــي  مســألة  ثانــي  الليبــي 
دعــت إلــى التضامــن الكامــل مــع الشــعب 

الليبــي ودعــم جهــود تســوية األزمــة.

وجــّدد البيــان رفــض التدخــات الخارجيــة 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  أشــكالها  بجميــع 
للــدول العربيــة، والتمســك بمبــدأ الحلــول 
العربيــة للمشــاكل العربيــة عبــر تقويــة دور 
جامعــة الــدول العربيــة فــي الوقايــة مــن 
األزمــات وحلهــا بالطــرق الســلمية، والعمل 
علــى تعزيــز العاقــات )العربيــة - العربيــة(.

 وفــي هــذا اإلطــار، ثّمــن “إعــان الجزائــر” 
المســاعي والجهــود التــي تبذلهــا العديــد 
مــن الــدول العربيــة، ال ســيما دولة الكويت، 

لتحقيــق التضامــن العربــي والخليجــي.

الليبــي  الرئاســي  المجلــس  رئيــس  وكان 
محمــد المنفــي قــد دعــا فــي كلمتــه خــال 
الــدول  جامعــة  العــرب،  القــادة  اجتمــاع 
المأمــول  دورهــا  ممارســة  إلــى  العربيــة 
فــي تقريــب وجهــات النظــر، وبنــاء جســور 

الثقــة بيــن الليبييــن.

القمــة العربيـــــة بالجزائــــــــــر تدعـــــــم “الحــــــــل الليبــي” وصـــــــــوالً إلـــــى االنتخابــات   
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“عبــدهللا  ليبيــا  فــي  للدعــم  المتحــدة  األمــم  مبعــوث  قــال 
باتيلــي”،”إن مهمتــه فــي ليبيــا ثقيلــة ؛ لكنهــا ليســت مســتعصية 
يريــده  مــا  علــى  أساســي  بشــكل  يرتكــز  وعملــه  الحــل،  علــى 

أجنبيــة”. تدخــات  دون  الليبيــون 

وأضــاف “باتيلــي” خــال لقائــه رئيــس البرلمــان العربــي “عــادل 
العســومي” علــى هامــش القمــة العربيــة فــي الجزائــر، أنــه يعــول 
كثيــرًا علــى دور البرلمــان العربــي فــي دعــم مهمتــه الجديــدة، الفتـَـا 
إلــى أن البرلمانييــن دائًمــا مــا يكــون لهــم دور داعــم و ميســر لحــل 

تلــك األزمــات.

مــن جانبــه، أكــد “العســومي” ثبــات موقــف البرلمــان العربــي 
بشــأن دعــم كل مــا يحافــظ علــى ســيادة الدولــة الليببــة علــى 

يصــون وحدتهــا الوطنيــة. وبمــا  كامــل أراضيهــا، 

األمــم  تبذلهــا  التــي  الجهــود  أهميــة  إلــى  “العســومي”  وأشــار 
المتحــدة مــن أجــل إنهــاء األزمــة الليبيــة، مؤكــًدا قــدرة المبعــوث 

األممــي علــى تحقيــق تقــدم إيجابــي فــي هــذا المســار.

إلــى ضــرورة التوافــق علــى  كمــا دعــا رئيــس البرلمــان العربــي 
جميــع  وقــف  و  ممكــن،  وقــت  أقــرب  فــي  االنتخابــات  إجــراء 
أشــكال التدخــات األجنبيــة فــي عمــوم البــاد، وخــروج المرتزقــة 

األجانــب. والمقاتليــن 

و شــّدد البيــان الختامــي للقمــة العربيــة فــي الجزائــر أمــس األول 
األربعــاء، ضــرورة إنهــاء األزمــة الليبيــة عبــر حــل “ليبــي ليبــي” و 
الوصــول إلــى االنتخابــات فــي أســرع وقــت؛ لتحقيــق االســتقرار 

ــم فــي البــاد. السياســي الدائ

ليست مستعصية.. 
باتيلــي يصـــــف 

مهمته يف ليبيا

أعلـــن المجلـــس األعلـــى للدولـــة اســـتكمال التصويـــت علـــى 
القاعـــدة الدســـتورية وإحالتهـــا للجـــان المختصـــة لوضـــع الضبـــط 

النهائـــي لهـــا.

جـــاء ذلـــك خـــال جلســـة عقدهـــا المجلـــس يـــوم األربعـــاء 2 
ــم  ــي تـ ــر التـ ــاء 1 نوفمبـ ــة الثاثـ ــاً لجلسـ ــر، وذلـــك اختتامـ نوفمبـ

تعليقهـــا وفـــق المكتـــب األعلـــى للملجـــس.

وكان المجلـــس فـــي بيـــان قـــد أوضـــح أنـــه سيســـتكمل األربعـــاء 

مناقشـــة بنـــود جـــدول األعمـــال المتمثـــل فـــي مناقشـــة تقريـــر 
لجنـــة اختيـــار أعضـــاء المناصـــب الســـيادية، إضافـــة لمناقشـــة 

آليـــة توحيـــد الســـلطة التنفيذيـــة.

مـــن جانبهـــا أوضحـــت نعيمـــة الحامـــي عضـــو المجلـــس فـــي 
تصريحـــات إعاميـــة أنهـــم اتفقـــوا علـــى أال يحمـــل المترشـــح 
للرئاســـة جنســـية دولـــة أخـــرى وأال يترشـــح العســـكريون إال 

بعـــد اســـتقالتهم بســـنة.

األعلــــــــى للدولــــــة 
يستكــــمل التصــــــــويت 

على بنود القاعدة الدستورية

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو إن االتفاقيات 
التــي وقعتهــا تركيــا مــع ليبيــا ســواء اتفاقيــة مناطــق ترســيم 
الحــدود البحريــة أو مذكــرة التفاهــم بخصــوص الهيدروكربونــات 

ليســت ضــد مصــر.

وأضــاف أوغلــو فــي كلمــة لــه أمــام لجنــة السياســة الخارجيــة 
بأنقــرة، أن هنــاك  المتوســط  وشــرق  إيجــة  بحــر  التركيــة فــي 
دوالً طبعــت مــع تركيــا، لكــن هــذه العمليــة تتقــدم ببــطء أكثــر 
مــع مصــر وهــم ليســوا الســبب فــي ذلــك، وذلــك رداً علــى ســؤال 
يتعلــق بتصريــح وزيــر الخارجيــة المصريــة ســامح شــكري بأنهــم 

أوقفــوا عمليــة التطبيــع مــع تركيــا.

وأكــد الوزيــر التركــي أن األمــم المتحــدة تعتبــر حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة حكومــة شــرعية، ولفــت إلــى أن االتفــاق األمنــي الســابق 

مــع ليبيــا ليــس ضــد مصــر.

 كمــا قــال أوغلــو أنــه لــوال تدخــل تركيــا فــي إيقــاف الهجــوم علــى 
وأصبحــت مثــل  إلــى حــرب شــوارع  اليــوم  طرابلــس لتحولــت 
ســوريا، وإن وجودهــم هــو فــي الواقــع ضمانــة للســام واالســتقرار 

وهــذه ليســت خطــوة ضــد مصــر.

وأكــد وزيــر الخارجيــة التركيــة أن بــاده ليــس لديهــا أي مشــاكل 
مــع مصــر وأن مصــر بلــد مهــم للجميــع، مضيفــاً أن اتفــاق ترســيم 
الحــدود البحريــة بيــن تركيــا وليبيــا يمنــح مصــر منطقــة اقتصاديــة 
حصريــة أكبــر، وأنهــم يتحدثــون عــن 40 ألــف كيلومتــر مربــع وفــق 

قوله.

أوغلــــــــــو: 
تواجــــدنا يف ليبـــــيا 

لضمان االستقرار واالتفاقية 
بني البلدين ليست ضد مصر
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أكــد جهــاز اإلســعاف والطــوارئ مقتــل شــخصين وإصابــة ثالــث 
جــراء انفجــار لغــم أرضــي فــي منطقــة القريــات قــرب مــزدة.

أحــد  أن  “فيســبوك”  علــى  صفحتــه  عبــر  الجهــاز  وأوضــح 
ــرا  القتيليــن توفــي فــور انفجــار اللغــم، فيمــا توفــي اآلخــر متأث
بجراحــه بعــد إســعافه إلــى مستشــفى مــزدة العــام، دون أن 

يضيــف أي تفاصيــل عــن حالــة الشــخص الثالــث.

باســم جهــاز  وفــي منتصــف أكتوبــر المنصــرم، أكــد الناطــق 
اإلســعاف والطــوارئ أســامة علــي، إصابــة طفليــن إثــر انفجــار 
لغــم فــي منطقــة عيــن زارة بطرابلــس، وقبلهــا بأيــام، ُقتِــل 
شــخص وأُصيــب اثنــان آخــران جــراء انفجــار لغــم أرضــي فــي 

منطقــة عيــن زارة أيضــا.

مقتل شخصني وإصابة ثالث 
المفقوديــن إثر انفجار لغم يف القريات علــى  والتعــرف  للبحــث  العامــة  الهيئــة  أفــادت 

باســتخراج 6 جثــث مجهولــة الهويــة مــن الموقــع الــذي ُعثـِـر عليهــم 
فيــه بمكــب ترهونــة العــام.

وقالــت الهيئــة فــي بيــان لهــا “ســيتم عــرض الجثــث علــى الطــب 
الشــرعي وأخــد عينــات منهــا إلحالتهــا إلــى إدارة المختبــرات للعمــل 

عليهــا”.

وكانــت إدارة المختبــرات بهيئــة البحــث والتعــرف علــى المفقوديــن 
قــد أعلنــت التعــرف عــن طريــق البصمــة الوراثيــة علــى هويــة حالــة 
جديــدة مــن مئــات الجثــث المجهولــة التــي ُيعثــر عليهــا فــي مدينــة 
ترهونــة منــذ تحريرهــا مــن مليشــيا الكانــي التابعــة لمجــرم الحــرب 

خليفــة حفتــر منتصــف ســنة 2020.

استخراج 6 جثث جديدة من مكب ترهونة

أعلنــت مديريــة أمــن البيضــاء إنقــاذ ثاثــة أشــخاص مــن الجنســية 
المصريــة ســقطوا فــي نفــق بطــول أكثــر مــن 40 متــرا، حفــروه 
ــار بمقــر ســكنهم فــي المنطقــة الصناعيــة بالبيضــاء. بحثــا عــن آث

الدعــم  وفــرع  البيضــاء  شــرطة  اإلنقــاذ  عمليــات  فــي  وشــارك 
وغيرهــا مــن  واألدلــة الجنائيــة ومكتــب مديــر األمــن،  المركــزي 
األجهــزة األمنيــة، وفــق بيــان مقتضــب صــدر عــن مديريــة أمــن 

البيضــاء.

فــي  أثريــة  تنقيــب  عمليــات  عــن  مؤخــرا،  تحقيقــات  وكشــفت 
الشــرق الليبــي الخاضــع لســيطرة مليشــيات مجــرم الحــرب خليفــة 
حفتــر، والــذي يتــورط مســلحوه فــي نبــش تلــك المناطــق وعــرض 

مــا يجدونــه للبيــع.

 إنقاذ ثالثة مصريني
 سقطوا يف نفق حفروه

بحثا عن آثار

الوطنيــة  الوحــدة  بحكومــة  والتأهيــل  العمــل  وزارة  أصــدرت 
يقضــي بحظــر التدخيــن فــي أماكــن العمــل. قــراراً 

وطالبــت الــوزارة فــي خطــاب لهــا جهــات العمــل باإلعــان عــن 
ذلــك فــي أماكــن ظاهــرة؛ حمايــة لصحــة المواطنيــن وحفاظــاً 

علــى الممتلــكات والبيئــة.

المهنيــة  والســامة  العمــل  مفتشــوا  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
ســيتولون مهــام مراقبــة تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بالتعــاون مــع 

الجهــات ذات االختصــاص.

وزارة العمل والتأهيل 
تحظر التدخني يف 

أماكن العمل

قــام وزيــر المواصــات بحكومــة الوحــدة الوطنيــة محمــد الشــهوبي بجولــة تفقديــة 
إلــى مطــار معيتيقــة الدولــي بالعاصمــة طرابلس.

واطلــع الشــهوبي أثنــاء الزيــارة علــى أعمــال تطويــر الصيانــة والتحســينات الجاريــة 
فــي المطــار، وتابــع ســير العمــل داخــل مرافــق المطــار.

كمــا اشــتملت الجولــة زيــارة صالــة الــركاب المنشــأ حديثــاً والتــي ســيتم افتتاحهــا 
قريبــاً.

وشــدد الشــهوبي خــال الزيــارة علــى ضــرورة ســرعة إنجــاز كافــة التحســينات 
وأعمــال التوســعة فــي أقــرب وقــت، حتــى يتمكــن المطــار مــن تقديــم أفضــل 
الخدمــات للمســافرين علــى الوجــه المطلــوب، وأبــدى اســتعداد الــوزارة لتقديــم 

ــاة عــن كاهــل المســافرين. ــزم مــن دعــم مــن أجــل رفــع المعان كل مــا يل

الشهـــوبي يتفقــــــد مطار 
معيتيقــــــة الدولــــــي
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محليات

أعلنــت وزارة الخارجيــة و التعــاون الدولــي إعــادة افتتــاح المدرســة الليبيــة “ابــن 
خلــدون” بعــد غيــاب طويــل دام لســنوات.

وأوضحــت الــوزارة عبــر صفحتهــا علــى “فيســبوك” أن المدرســة أقامــت حفــل 
االفتتــاح بحضــور عــدد مــن التاميــذ والتلميــذات وأوليــاء األمــور، باإلضافــة إلــى 
أعضــاء هيئــة التدريــس ومجموعــة مــن الضيــوف مــن أبنــاء الجاليــة الليبيــة بباريــس، 

وذلــك إيذانــاً ببــدء العــام الدراســي لســنة2023/2022 بنظــام )قيــد نظامــي(.

وأضافــت الــوزارة أن المشــاركين فــي الحفــل عبــروا عــن فرحتهــم بعــودة أبنائهــم 
باألعمــال  للقائــم  تقديرهــم  وفائــق  شــكرهم  عــن  معربيــن  الدراســة  لمقاعــد 
ومســؤول الشــؤون القنصليــة والملحــق األكاديمــي بالســفارة الليبيــة فــي باريــس 
، علــى مجهوداتهــم التــي بذلوهــا فــي ســبيل افتتــاح المدرســة، ولــكل مــن ســاهم 
فــي مــد يــد العــون إلدارة المدرســة فــي ســبيل اســتقبال التاميــذ للدراســة مــن 

جديــد.

وأشــارت الــوزارة إلــى أن مدرســة )ابــن خلــدون( افتتحــت فــي ســبعينات القــرن 
وأعــرق  وتعتبــر مــن أهــم  ولهــا عــدة فــروع فــي ِعــدة مــدن فرنســية،  الماضــي 
المــدارس الليبيــة بالخــارج ، حيــث حرصــت المدرســة طــوال الســنين الماضيــة علــى 
تطبيــق المناهــج الدراســية وفــق وزارة التربيــة والتعليــم الليبيــة، لجميــع المراحــل 

الدراســية )التعليــم األساســي و التعليــم الثانــوي(.

إعــــــادة افتتـــــاح املدرسة 
الليبيــــــة ببــــــــــاريس

ناقــش وفــد مــن ديــوان المحاســبة الليبــي فــي مقــر شــركة 
اســتكمال  “لنــدن”  بمدينــة   )RSM( الدوليــة  المراجعــة 
ــراء الشــركة المصنفــة مــن  إجــراءات التعاقــد مــع فريــق خب
و  المؤسســات  بعــض  لمراجعــة  األوائــل دوليًّــا،  العشــرة 

الهيئــات. 

يأتــي تجهيــزاً لزيــارة  وبحســب الديــوان فــإن هــذا اللقــاء 
رئيــس ديــوان المحاســبة “خالــد شكشــك” فــي األســبوع 
عقــد  لتوقيــع  “لنــدن”  إلــى  ديســمبر  شــهر  مــن  األول 
مراجعــة بعــض مــن االســتثمارات الليبيــة بالخــارج و قطــاع 

النفــط.

وتعــرف شــركة )RSM( بأنهــا شــبكة مراجعــة و محاســبة 
العاصمــة  ومقرهــا  “انجلتــرا”  فــي  مســجلة  دوليــة 
وتضــم   ،2015 العــام  فــي  “لنــدن” تأسســت  البريطانيــة 
شــركات محاســبة متعــددة الجنســيات؛ مــا يجعلهــا تشــكل 
ســادس أكبــر شــبكة خدمــات محاســبية مهنيــة فــي العالــم 

ديوان املحاسبة ُينـــــــاقش استكمـــــال
RSM دعــت بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا الســلطات  إجــراءات التعـــــاقد مع

الليبيــة إلــى التحقيــق الكامــل فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد 
مرتكبيهــا. ومقاضــاة  واإلعامييــن  الصحفييــن 

العالمــي  اليــوم  بمناســبة  بيــان  فــي  البعثــة  وطالبــت 
إلنهــاء اإلفــات مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد 
الصحفييــن بحمايــة الصحفييــن بوصفهــم حمــاة أساســيين 

لحريــة التعبيــر عــن الــرأي.

الذيــن  الصحفييــن  المناســبة  بهــذه  البعثــة  واســتذكرت 
كانــوا ضحيــة خطــاب الكراهيــة أو الضــرب أو االعتقــال أو 
االختطــاف أو االختفــاء أو القتــل بســبب عملهــم، مؤكــدة 

حــق النــاس فــي الوصــول إلــى المعلومــات.

وقالــت البعثــة فــي بيانهــا “فــي عامــي 2021 و2022، تــم 
اختطــاف واختفــاء ثاثــة صحفييــن علــى األقــل فــي ليبيــا 
بيــن 36 يومــاً و10 أشــهر، وتعــرض ثاثــة آخــرون، بينهــم 
امــرأة، لاعتــداء علــى أيــدي مســلحين أثنــاء إجــراء مقابــات 

علنيــة، ولــم يتــم تقديــم أي مــن الجنــاة إلــى العدالــة”.

البعثــــة األمميـــــة تدعــــو السلطـــات 
الليبيــــــــة لحمايـــــة الصحفييــــــن
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اقتصاد

المركـزي  ليبيـا  مصـرف  محافـظ  بحـث 
لـدى  اإليطالـي  السـفير  مـع  الكبيـر  الصديـق 
مصـرف  جهـود  بوتشـينو”  “جوزيبـي  ليبيـا 
ليبيـا المركـزي للرفـع مـن معـدالت اإلفصـاح 

. والشـفافية

كمـا بحـث الجانبـان خـال لقـاء عقـد بطرابلس 
عجلـة  لتحريـك  المركـزي  المصـرف  جهـود 

االقتصـاد.

وتـم خـال اللقـاء تبـادل وجهـات النظـر حـول 
العديد من المسـائل ذات االهتمام المشـترك، 

بحسـب المصـرف المركـزي.

الكبيــــر يبحــــث مع السفري
 اإليطالي جهـــود املركـــــــزي
 لرفــع معــــدالت اإلفصـــــاح

عمليـات  والشفـــــــــافيــــــة  مـن  االنتهـاء  والغـاز،  النفـط  لتسـويق  البريقـة  شـركة  أعلنـت 
تركيب منصتين لتعبئة ومناولة زيت الوقود من خزانات شركة الكهرباء 

بمحطـة كهربـاء غـرب طرابلـس.

وأوضحـت الشـركة أن عناصـر مـن مسـتودع جنـزور النفطـي قامـوا بمـد 
، بعـد أن تـم فكهـا مـن داخـل مسـتودع  2 أذرع تعبئـة  المحطـة بعـدد 

النفطـي. جنـزور 

وأضافـت أنـه تـم تكليـف عـدد 4 موظفيـن للعمـل علـى تلـك المنصـات 
لحاجتهـا لمهـارات عاليـة فـي عمليـات التشـغيل والتعامـل معهـا.

وأشـارت الشـركة إلـى أن هـذه العمليـة تأتـي فـي إطـار التعـاون والعمـل 
والخاصـة،  الجماعـي المشـترك مـع مختلـف مؤسسـات الدولـة العامـة 

وبالتنسـيق مـع الشـركة العامـة للكهربـاء و الطاقـات المتجـددة.

الربيقـــة تعلن تركيـــب منصتـــني لتعبئة زيت
 الوقـــود بمحطـــة كهربـــاء غـــرب طرابلـــس

توقـع صنـدوق النقـد الدولـي بـأن تشـكل ليبيـا أسـرع نمو اقتصادي خـال عام 2023، 
بنسـبة %17.9 بينمـا ينمـو االقتصـاد النفطي بنحو 22%.

وذكر الصندوق في تقرير له أنَّ ارتفاع أسـعار النفط الخام وقوة نمو إجمالي الناتج 
المحلـي غيـر النفطـي، يعوضـان تأثيـر ارتفـاع أسـعار الغـذاء جـراء الحـرب الروسـية 

األوكرانية.

وتابـع التقريـر أنـه بفعـل خفـض اإلنتـاج التـي قررتهـا مجموعـة أوبـك+ ومـع تراجـع 
.3.5% أسـعار النفـط، فـإن نمـو اقتصـادات الـدول النفطيـة سـتتراجع بنسـبة 

وبّين التقرير أن التضخم في منطقتي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا لعام 2023 
سـيتراوح بيـن %12.1 و%11.2، مقارنـة مـع عـام 2022 والـذي تـراوح فيهـا بيـن 11% 

و8.6%.

فـي  الغـذاء  ونقـص  األوليـة  السـلع  أسـعار  ارتفـاع  اسـتمرار  أن  التقريـر  وأضـاف 
منطقتـي الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا قـد يؤديـان إلـى انعـدام األمـن الغذائـي 
وإثـارة القاقـل االجتماعيـة وفـرض ضغـوط علـى الماليـة العامـة، لـدول المنطقـة.

صنـــدوق النقـــد الدولـــي يتوقـــع أن يكـــون نمـــو ليبيا
األوســـط الشـــرق  األســـرع يف  االقتصـــــادي هـــــو   
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اقتصاد

كشـف رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط فرحـات بـن قـدارة، عـن بـدء 
وآخـر لمدينـة  المجلـس دراسـة فكـرة مشـروع لربـط خـط أنابيـب غـاز مـع اليونـان، 

إلـى الخـط الراهـن الـذي يربـط بيـن ليبيـا وإيطاليـا. دميـاط المصريـة، يضافـان 

إلـى  إنتـاج ليبيـا مـن الغـاز يصـل  بـي سـي” أن  إن  بـن قـدارة لقنـاة “سـي  وأضـاف 
ثاثـة تريليونـات قـدم مكعـب، وُيسـتهلك أغلبـه محليـاً، وأن االحتياطـي ُيقّدر بنحو 80 

تريليـون قـدم مكعـب.

وتابع أن مؤسسـة النفط على وشـك التوقيع مع شـركة “إيني” على اسـتثمار بقيمة 
6 و8 مليـارات دوالر؛ للبحـث واالستكشـاف فـي حقـول فـي البحـر المتوسـط وكذلـك 

غـرب ليبيا.

إلـى ثاثـة ماييـن برميـل خـال  إنتـاج ليبيـا مـن النفـط  وتوقـع بـن قـدارة أن يصـل 
العامين المقبلين، ولم يستبعد انضمام ليبيا إلى منظمة غاز شرق المتوسط كدولة 
عضـو، والتـي تضـم مصـر واليونـان واألردن وإيطاليـا وقبـرص والسـلطة الفلسـطينية 

والكيـان الصهيونـي.

وُتنتـج ليبيـا مـن النفـط حاليـاً نحـو 1.2 مليـون برميـل يوميـاً، بزيـادة 600 ألـف برميـل 
فـي يونيـو الماضـي، حيـث تأثـر إنتاجهـا بسـبب إقفال حقول وموانئ التصدير أكثر من 

مـرة منـذ سـنة 2013، حتـى أبريـل 2022.

بن قدارة: 
ندرس مّد خطْي أنابيب 

غاز مع مصر واليونان

سـجل مؤشـر أسـعار الغـذاء لمنظمـة األغذيـة و الزراعـة )فـاو( التابعـة لألمـم 
المتحـدة، تراجعـاً طفيفـاً خـال شـهر أكتوبـر، فـي سـابع انخفـاض شـهري علـى 
%14.9 عـن أعلـى مسـتوى علـى اإلطـاق سـجله فـي  بلـغ  بهبـوط  و  التوالـي 

مـارس.

وأوضحـت “الفـاو” فـي بيـان إن مؤشـرها، الـذي يتابـع أسـعار السـلع الغذائيـة 
135.9 نقطـة الشـهر الماضـي،  بلـغ فـي المتوسـط  األكثـر تـداوالً فـي العالـم، 

مقابـل مسـتوى معـدل إلـى 136 نقطـة فـي سـبتمبر. 

تراجـع مؤشـر “الفـاو” ألسـعار الزيـوت النباتيـة %1.6 فـي أكتوبـر، وتراجـع بمـا 
يقـرب مـن %20 عـن مسـتواه قبـل عـام، بينمـا هبطـت أسـعار منتجـات األلبـان 

%1.7، واللحـوم %1.4، والسـكر 0.6%.

وحـول مؤشـر الحبـوب %3، سـجل االخيـر مـع صعـوداً فـي القمـح %3.2، بمـا 
ومراجعـة  أوكرانيـا،  مـن  بالصـادرات  المحيـط  الغمـوض  باألسـاس  يعكـس 
بالخفـض أيضـاً لإلمـدادات مـن الواليـات المتحـدة ، كمـا وارتفعـت أسـعار األرز 

.1% العالميـة 

أسعــــــــار الغــــــذاء العاملي تسجــــــل 
تراجـــــعاً طفيفــــــاً خـــــالل أكتوبــــر

أعلنـت الشـركة العامـة للكهربـاء بـدء أعمال 
الرويـس  محطـة  فـي  الجسـيمة  العمـرة 

نفوسـة. بجبـل 

الشـركة،  عـن  صـادر  بيـان  وحسـب 
أربعـة  مـن  العمـرة  أعمـال  ستسـتغرق 
فنيـو  وينفذهـا  أسـابيع،  خمسـة  إلـى 
بالتعـاون  بالشـركة،  الصيانـة  ومهندسـو 
سـيمنس  شـركة  مـن  متخصصيـن  مـع 

. نيـة األلما

تأتـي  إلـى أن هـذه األعمـال  البيـان  وأشـار 
القـدرة  لزيـادة  الشـركة  خطـط  ضمـن 
القـدرة  تبلـغ  حيـث  لمحطاتهـا،  اإلنتاجيـة 

ميغـاوات.  145 بالمحطـة  الخاصـة 

بــــدء صيـــــانة محطـــــة 
الرويــــس بجبـــل نفوسة
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بلديات

5 مـدارس جديـدة بمدينـة زليتـن  افتتـح وزيـر الّتربيـة والّتعليـم موسـى المقريـف 
3705 طالـب وطالبـة. 80 فصـاً دراِسـياً بسـعة إجماليـة  تضـم 

والمـدارس التـي تـم افتتاحهـا هـي ثـأر الشـهداء للّتعليـم األساسـي، الجمعـة المركزية 
للّتعليـم  الكبـرى  للّتعليـم األساسـي، خديجـة  الثانـوي، الجمعـة المركزيـة  للّتعليـم 

األساسـي والثانـوي بنـات، الُمجاهـد سـليمان الفيتـوري للّتعليـم األساسـي.

كمـا تـم افتتـاح 6 ُفصـول إضافيـة جِديـدة بمدرسـة شـهداء ماجـر للّتعليـم األساسـي 
وتجهيزهـا مـن ِقبـل َمصلحـة المرافـق  إنشـائِها مـن جِديـد،  إتمـام  بعـد  بالمدينـة، 

الّتعليميـة.

َوأوضـح الوزيـر فـي كلمـة لـه بالمناسـبة أن الُمـدَّة الُمقبلـة َستشـهد اإلعـان عّمـا تـّم 
الّتوصـل إليـه بشـأن َقـرار رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة بشـأن َمنـح اإلذن لـوزارة 
الّتربيـة والّتعليـم علـى الّتعاقـد إلنشـاء 1500 َمدرسـة فـي ُمختلـف مناطـق ليبيـا، يتـم 
تنفيذهـا ِخـال ثاثـة َسـنوات بُمعـّدل 500 مدرسـة َسـنوياً ابتـداًء مـن العـام الجـاري. 

ُيشـار إلـى أنَّ 3 مـن المـدارس التـي تـّم افتتاحهـا ُتعـد مـن ِضمـن 7 مـدارس بالبلديـة 
تضـّررت نتيجـة حـرب التَّحريـر 2011م، وتـمَّ التَّعاقـد علـى أعمـال إنشـائِها مـن جِديـد 

عـن طريـق َمصلحـة المرافـق التَّعليميـة.

زليتن..افتتاح 5 مدارس جديدة 
بسعة حوالي 4 آالف طالب وطالبة

األندلـس”  “حـي  بلديـة  أفـادت 
باستمرار إدارة شؤون اإلصحاح البيئي 
بالبلديـة فـي حملتهـا التفتيشـية التـي 
تسـتهدف عـدًدا مـن المسـاجد الواقعة 

نطاقهـا. فـي 

اإلجـراء  هـذا  أن  البلديـة  أوضحـت  و 
البـق،  حشـرة  انتشـار  بسـبب  يأتـي 
علـى  صفحتهـا  عبـر  أرفقـت  حيـث 
صـورًا  االثنيـن،  أمـس  “فيسـبوك” 
لفريـق اإلصحـاح البيئـي وهـم يقومـون 
بالتفتيـش داخـل “مسـجد زميت” في 

قرقـارش. منطقـة 

و في منتصف أكتوبر المنصرم، أكدت 
بلديـة “حـي األندلـس” انتشـار حشـرة 
بالبلديـة،  المسـاجد  بعـض  فـي  البـق 
الحيطـة  ألخـذ  المواطنيـن  داعيـة 
مـن  شـهر  نحـو  بعـد  وذلـك  والحـذر، 
رصـد الحشـرة فـي عـدد مـن مسـاجد 
طرابلـس عامـة؛ مـا أّدى إلغـاق هـذه 
المسـاجد أليام، للقضاء على الحشـرة.

الحشـرات  مـن  البـق  أن  إلـى  ُيشـار 
الصغيـرة، وليـس لهـا أجنحة وهي ذات 
لـون بنـي مائـل للحمـرة، وهـي حشـرة 
حكـة  ُمسـبّبة  اإلنسـان  بـدم  تتغـدى 
تتكاثـر  و  الجلـد،  علـى  حمـراء  وبقًعـا 
البـق غالبًـا فـي المناطـق سـيئة التهوية 

النظيفـة. وغيـر 

بحـث رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة عبدالحميـد الدبيبـة مـع أعضـاء المجلـس البلـدي 
زوارة عـدداً مـن الملفـات المتعلقـة بمشـاريع مـن المزمـع إقامتهـا داخـل البلديـة.

جاء ذلك خال لقاء ضم بجانب بلدي زوارة كاً من لجنة إدارة نادي الجزيرة الرياضي، 
وبحضـور وزيـري الحكـم المحلـي والمـوارد المائيـة، ووكيلي وزارتي الشـباب والرياضة، 

ورئيـس جهاز الحرس البلدي.

وبحـث االجتمـاع خطـة عمـل صيانـة وتطويـر محطـة زوارة لتحليـة الميـاه، حيـث أكـد 
المبالـغ  وتخصيـص  التعاقديـة،  لإلجـراءات  الـوزارة  اسـتكمال  المائيـة  المـوارد  وزيـر 

الماليـة الازمـة للبـدء فـي تنفيـذ المشـروع.

كمـا ناقـش المجتمعـون سـير العمـل بعـدد مـن المشـروعات داخـل البلديـة، والتعـرف 
علـى الصعوبـات التـي تواجـه البلديـة وسـكانها، وتوجيـه وزارة الحكـم المحلي للتنسـيق 

مـع األجهـزة التنفيذيـة بالخصوص.

الحكومة تبحث مــــــع بلـــــدي زوارة صيانــــــة محطــــــة
املدينـــــــة لتحليـــــــة امليــــــــاه وعــــــدد مــن املشـــــــاريع

ــق.. اســتمرار  بســبب الب
البيئــي  حملــة اإلصحــاح 
يف مســاجد حــي األندلس
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منوعات

أعلـن المالـك الجديـد لمنصـة )تويتـر( ،”إيلـون ماسـك” عـن فـرض رسـوم 
شـهري مقـداره 8 دوالرات للحسـاب الموثـق فـي تطبيـق )تويتـر(.

و كتـب “ماسـك” فـي تغريـدة عبـر حسـابه “نظـام اللـوردات والفاحيـن 
زرقـاء هـو  )تويتـر( لمـن لديـه أو ليـس لديـه عامـة اختيـار  الحالـي علـى 
هـراء”، مضيفـاً “القـوة للنـاس! أَزرق مقابـل 8 دوالرات شـهريا”، مبينـاً أن 

السـعر سـيتم تعديلـه حسـب القـوة الشـرائية فـي كل بلـد.

االشـتراكات  زيـادة  إلـى  الرسـوم  فـرض  مـن خـال  “ماسـك”  ويسـعى   
اإلعانـات. علـى  اعتمـاًدا  أقـل  االجتماعـي  التواصـل  شـبكة  وجعـل 

وكان “ماسـك” قد أكد في وقت سـابق من يوم الثاثاء، أن المشـتركين 
فـي  األولويـة  علـى  سـيحصلون  الزرقـاء  التحقـق  عامـات  لديهـم  الذيـن 
الـردود واإلشـارات والبحـث وسـيكونون قادريـن علـى نشـر مقاطـع فيديـو 

وتسـجيات صوتيـة أطـول، كمـا سيشـاهدون نصـف عـدد اإلعانـات.

رســـــــــوم  فــرض  عــــــــــن  يعلــن  ماســــك 
شــهرية للحســــــــابات املوثقـــــة فـــــي تويــــــر

أطلـق تطبيـق التواصـل الفـوري “واتسـاب” الـذي يسـتخدمه 
نحـو مليـاري شـخص حـول العالـم، خدمـة المجتمعـات التـي 
تتيـح مجموعـات أكبـر وأكثـر تنظيمـا للمناقشـات، والتـي كان 

قـد بـدأ اختبارهـا فـي وقـت سـابق مـن العـام الجـاري.

واألنديـة  المنظمـات  لمسـاعدة  الخدمـة  هـذه  وُصّممـت 
والمـدارس والمجموعـات الخاصـة األخـرى علـى جعـل تواصلهـا 
 ”techcrunch“ موقـع  وفـق  تنظيمـا،  أكثـر  وبشـكل  أفضـل 

التقنـي.

ونشـر المديـر التنفيـذي لشـركة “ميتـا” المالكـة لـ”واتسـاب”، 
بموقـع  صفحتـه  علـى  فيديـو  مقطـع  زوكربيـرغ،  مـارك 
إياهـا تطـورا  إطـاق الخدمـة، معتبـرا  “فيسـبوك” أعلـن فيـه 

التطبيـق. فـي  كبيـرا 

المجموعـات  الجديـدة تجعـل  الخدمـة  أن  زوكربيـرغ  وأضـاف 
أفضـل عـن طريـق تفعيـل المجموعـات الفرعية وقنوات توجيه 
التشـفير  بنظـام  محميـة  الخدمـة  أن هـذه  مؤكـدا  اإلعانـات، 

المعمـول بـه فـي التطبيـق.

فـي  يتحكمـون  مشـرفين  وجـود  الخدمـة  هـذه  وتشـمل 
المحتـوى ولهـم الصاحيـة فـي حـذف الرسـائل وتوجيههـا لـكل 
المشـتركين فـي المجموعـات الفرعيـة، فضـا عـن مكالمـات 
بالصـوت والفيديـو تسـتوعب 32 شـخصا، وبوسـع المسـتخدم 

بسـهولة وسـرعة. إلـى أخـرى  االنتقـال مـن مجموعـة 

كمـا تتيـح الخدمـة إمكانيـة تحميـل ملفـات أكبـر تصـل إلـى 2 
غيغـا بايـت، وإجـراء اسـتطاع رأي، وهـي خصائـص اسـتحدثها 
التطبيق في وقت سـابق، فيما يصل عدد أعضاء المجتمعات 

الجديـدة إلـى 1024 عضـوا.

“واتساب” ُيطلق خدمة املجتمعات
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الميداليـة  علـى  للتجديـف  الوطنـي  المنتخـب  حـاز 
طريـق  عـن  أكابـر(  )الزوجـي  فئـة  فـي  البرونزيـة 
“محمـد  و  بكـرة”  حسـين  “محمـد  الجدافّيـِن 
التـي  العربيـة  البطولـة  فـي  بكـرة”  عبدالعاطـي 

بتونـس.  نوفمبـر   30 األحـد  يـوم  اختتمـت 

فـي  الرابـع  المركـز  علـى  المنتخـب  تحصـل  كمـا 
سـتة  أصـل  مـن  العربيـة  للبطولـة  العـام  الترتيـب 
العـام  الترتيـب  فـي  خامًسـا  حـل  فيمـا  منتخبـات، 
للبطولـة األفريقيـة التـي أقيمـت فـي نفـس التوقيـت 

دولـة.  عشـر  اثنتـي  وبمشـاركة 

مـن جهتـه وصـف رئيـس االتحـاد الليبـي للتجديـف 
البطولـة  فـي  المشـاركة   الكريكشـي”  “نورالديـن 
“بالناجحـة والمميـزة” مؤكـًدا بـأن التجديـف الليبـي 
وجـد  مـا  إذا  التتويـج  لمنصـات  يصـل  أن  يمكنـه 

والتشـجيع.  والدعـم  والرعايـة  االهتمـام 

وأشـار “الكريكشـي” إلـى أن الحصـول علـى المركـز 
الخامـس علـى مسـتوى القـارة يعتبـر خطـوة إيجابية 

تؤكـد مقـدرة وكفـاءة الجدافيـن الليبييـن .

وكانت البطولة األفريقية األولى للتجديف الشاطئي 
قـد  الشـاطئي  للتجديـف  الثانيـة  العربيـة  والبطولـة 
أكتوبـر(  حتـى31   27( مابيـن  الفتـرة  خـال  نظمـت 

بتونـس. بمدينـة الحمامـات 

للتجديــف الوطنــي  املنتخــب 
يحـــــــرز امليدالية الربونزيــــــة
ــر ــي أكابــــ ــة الزوجــ يف فئــــــ

رياضة

جرى الخميس 4 نوفمبر مراسم توقيع عقد تدريب المنتخبات الوطنية 
للكيك  الليبي  االتحاد  رئيس  بين  بوكسينغ”  والتاي  “الكيك  لعبة  في 
المدرب  مع  الزروق”  “محمد  المماثلة  والرياضات  بوكسينغ  والتاي 

الجزائري “سماعيل اقاواو” مدرب الكيك والتاي بوكسينغ .

وأوضح “محمد الزروق” في تصريحات له أن المدرب الجزائري سيكون 
مديراً فنيًّا للمنتخبات الليبية التي تنتظرها استحقاقات دولية تتطلب 
التحضير الجيد واالستعانة بالكفاءات حيث يعتبر المدرب الجزائري من 

أبرز المدربين العرب .

اثنان  ميدليات  ثاث  إحراز  من  أبوزريبة  أحمد  الدولي  البطل  تمكن 
المقامة  األثقال  لرفع  األفريقية  البطولة  في  فضية  وأخرى  ذهبيتان 

بالعاصمة المصرية القاهرة.

بتحقيقه  ليبية  قياسية  أرقام  ثاثة  تحطيم  من  أبوزريبة  واستطاع 
“الخطف” 164 كجم، و “النثر” 205 كجم ، كأول ليبي يحقق رفعة أكثر 

من 200 كيلو، ومجموع 369 كجم في فئة وزن 102 كجم.

كما استطاع أبوزريبة إحراز قادة ذهبية أخرى لنادي السويحلي خال 
مشاركته في بطولة األندية األفريقية.

االتحــاد الليبــي للكيــك والتــاي بوكســينغ يوقــع
عقــد تدريــب مــع الجزائــري إســماعيل اقــاواو 

أبوزريبــــــــة يحصــــــد ذهبيتــــــني وفضيـة 
فـــــــــي البطــــــــــولة األفريقيــــــــة
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دين وفتاوى

فتاوي

الجواب:
ام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. اة والسَّ الحمد لله، والصَّ

أما بعد:
فإنّـه كمـا هـو واضـح مـن السـؤال أن السـبب الـذي دعـا السـائل إلـى هـذه المعاملـة هـو 
المخالفـة لإلجـراءات المعتـادة التـي أخرجـت لهـا البطاقـة، وهـو سـحبها مـن آالت مخصصـة 
لذلك بسـبب وجود عراقيل تمنع أحياناً من سـحب الدوالر من اآللة، وذلك بعد أن تجّشـم 
صاحـب البطاقـة أعبـاء السـفر إلـى تلـك اآللـة فـي البـاد األخـرى، ومـا تكلّفـه مـن مصاريـف 
كان فـي غنًـى عنهـا لـو أّن المصـارف فـي بادنـا أرادت الرفـق بالمواطنين، فحولت لهم هذه 
المخصصـات األجنبيـة فـي حسـابهم داخـل بادهـم، فلـو كان األمـر كذلـك لكانـت المعاملـة 
جائـزة، وال تشـوبها شـبهة مـن ربـاً أو أكل أمـوال أصحـاب البطاقـات بالباطـل فـي داخـل 
البـاد وخارجهـا، ولذلـك فـإن دار اإلفتـاء لـم تـرض عـن الطريقـة التـي يمكّـن بهـا المواطنـون 
مـن العملـة األجنبيـة عـن طريـق اسـتخراج هـذه البطاقـات، واعترضـت عليهـا منـذ إصدارهـا؛ 

لتسـلم المعاملـة مـن المحاذيـر التـي ذكـرت.
بالخصـوص، وركـب النـاس فـي اسـتخراج  إلـى توصيـات دار اإلفتـاء  يلتفـت  أََمـا وقـد لـم 
بطاقاتهـم الصعـَب والذَّلـول، فـإّن هـذه المعاملـة عبـر هذه األجهزة، تشـوبها عـدة محذوراٍت 

شـرعيٍة، وهـي:
1ـ أن هذه األجهزة هي في حقيقتها نقاُط بيع ]point of sale[، وسحُب العمات النقدية 
عـن طريقهـا مخالـٌف للعقـِد المبـرِم بيـن ممارسـي النشـاطاِت التجاريـة وبيـن المصـرف، 
وادعـاُء البعـض أّن المصـرَف علـى درايـٍة بهـذه النشـاطات – إْن صـّح هـذا االدعـاء – ال حجـَة 
فيـه، وذلـك لوجـوِد طـرٍف ثالـٍث يمنـُع هـذه المعاملـة، وهـو مصـدُر البطاقـاِت االئتمانيـة، كــ 
)الفيـزا والماسـتر وغيرهـا(، والعقـُد شـريعة المتعاقديـن، مـا لـم يخالـِف الشـرع؛ لقـول هللا 
تعالـى: )يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُـواْ أَْوُفـواْ بِاْلُعُقـوِد( ]المائـدة:1[، والنبـي صلـى هللا عليـه وسـلم 
يقـول: )اْلُمْسـلُِموَن َعلَـى ُشـُروِطِهْم( ]أبـوداود: 3594[، قـال الَقاِسـُم بُن ُمحمـٍد: “َما أَْدرَْكُت 

َّ وَُهـْم َعلَـى ُشـُروِطِهْم ِفـي أَْمَوالِِهـْم َوِفيَمـا أُْعُطوا”]الموطـأ: 1447[. اَس إاِل النّـَ
2ـ تمريـر البطاقـِة علـى هـذه اآللـة إيهـاٌم بـأّن ثمـَت عمليـة شـراءٍ قـد حصلـْت، وهـذا احتيـاٌل 
ا، والَمكـُر والخداُع في  ـنا فليـَس منّـَ وغـّش، والنبـي صلـى هللا عليـه وسـلم يقـول : )مـن غشَّ
ارِ( ]ابـن حبـان:5559[، وفـي الحديـث: )أَهـُل النّـارِ خَمَسـة، وذكـر منهـم: َورَجُـٌل الَ ُيْصبِـُح  النّـَ

َّ وَُهـَو ُيخَادُِعـَك َعـْن أَْهلِـَك َوَمالِـَك( ]مسـلم: 2865[. واَلَ ُيْمِسـى إاِل
3ـ يلـزم ِمـن هـذه المعاملـة المشـبوهة -فـي بعـض صورهـا- إقـراٌض لصاحـِب البطاقـة، إن 
كاَن المبلـغ كبيـرًا؛ نظـرًا لوجـود سـقٍف محـدٍد للشـراءِ ال يمكـُن تجـاوزه، فـإن الزائـد علـى 
السـقف المحـّدد مـن النقـد األجنبـي سـيدفعه التاجـر مـن عنـده معجّـا، علـى أن يتقاضـاه 
فيمـا بعـد مـن البطاقـة، وهـو أي التاجـر يأخـذ علـى هـذه المعاملـة نسـبة مئويـة زائـدة علـى 

أصـل الديـن وهـذه الزيـادة تعـّد سـلفا، وكّل سـلف جـر نفعـا فهـو ربـا.
ومنهـا  عليـه؛ فـإن هـذه المعاملـة محرمـةٌ شـرًعا؛ لمـا اشـتملت عليـه مـن المحظـورات؛ 
، والتعـاوِن علـى اإلثـِم والعـدوان، وأكل الربـا وأكل أمـوال النـاس بالباطـل مـن قبـل  الغـشِّ

المصـارف فـي داخـل البـاد وخارجهـا، وهللا أعلـم.

هـل يجـوز سـحب الـدوالر ببطاقـة األغـراض الشـخصية بخدمـة الشـراء 
)نقـاط البيـع( فـي تركيـا، حيـث إن آالت السـحب الذاتـي المخصصـة 
لهـذه البطاقـة تحصـل بهـا بعـض األعطـال أحيانًا، فتحجـز البطاقة، وال 
يمكـن اسـتخراجها مـن اآللـة؛ ممـا يضطرنـي السـتخراج بطاقـة جديـدة 

برسـوم جديـدة؟

علـى  الليبيـة  اإلفتـاء  دار  أعلنـت 
الفتـاوى  طلبـات  عـدد  بلـوغ 
أكتوبـر  لشـهر  إليهـا  الـواردة 
الماضـي لــ 27 ألـف و 662 فتوى 
قبـل  مـن  عنهـا  اإلجابـة  تـم   ،

الـدار. مشـايخ 

و أوضحـت الـدار عبـر صفحتهـا 
أن  “فيسـبوك”  علـى  الرسـمية 
الـواردة  الفتـاوى  طلبـات  أكثـر 
الماضـي  الشـهر  فـي  للـدار 
كانـت عـن طريـق صفحتهـا على 
ألـف   13 بواقـع  “فيسـبوك” 

فتـوى. و722 

كمـا بلغـت عدد طلبات الفتاوى 
الرقـم  منظومـة  عبـر  الـواردة 
المجانـي للفتـوى 9 آالف و 190 
عـدد  بلغـت  حيـن  فـي  فتـوى، 
 4 الـدار  تطبيـق  علـى  اإلجابـات 

إجابـة.  750 و  آالف 

وسـائل  عـدة  الـدار  وُتتيـح 
و  الفتـاوى  علـى  للحصـول 
منهـا  الشـرعية  االستشـارات 
تطبيـق دار اإلفتـاء الليبيـة والذي 
بلـغ عـدد مسـتخدميه أكثـر مـن 

مسـتخدم. ألـف   60

الفتـوى  طلـب  يمكـن  كمـا 
الـدار  صفحـة  بريـد  طريـق  عـن 
سـؤال  تقديـم  أو  الرسـمية، 
مكتـوب إلـى الـدار، أو عبـر البريد 
االلكترونـي، أو الحضـور المباشـر 
طريـق  عـن  وكذلـك  للـدار، 
برنامـج فتـوى، الـذي ُيبـث علـى 
المسـموعة. اإلفتـاء  دار  إذاعـة 

ــف  ــن 27 أل ــر م أكث
طلــب فتـــوى وردت 
لــدار اإلفتــاء فــــــي 
أكتوبـــــــــر املاضــي
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مقال

زليتن تنتشل الدينار 
من كبوته

مقال للكاتب الصحفي | عبدهللا الكبير

فاإلنسـداد  واليـأس،  االحبـاط  علـى  تبعـث  السياسـية  األخبـار 
متواصـل، وليـس ثمـة مـا يشـير إلـى انفراجـة قريبـة، ورغـم ذلـك 
ليعمـل  السياسـية  األطـراف  صـراع  نهايـة  ينتظـر  ال  مـن  فثمـة 
ال  والوقـت  لألمـام،  تمضـي  الحيـاة  فمسـيرة  ويؤسـس،  ويبنـي 
ينتظـر حتـي ينتهـي السياسـيون مـن صراعاتهـم العبثيـة، والبـاد 
بحاجـة إلـى االبتـكار والمبـادرة والكثير من العمل الذي ال يشـترط 

حـل األزمـة السياسـية حتـى يتسـنى إنجـازه. 

 فرغـم كـم الهائـل مـن األخبـار المحبطة، بزغ خبر سـار بدد بعض 
الظـام، وأحيـا األمـل، مؤكـدا أن زمـام المبـادرة متـاح لمـن يؤمـن 
بالعمـل مـن أجـل التخفيـف النـاس بالتـوازي مـع تحقيق المنفعة 

الذاتية. 

زليتـن،  الخبـر هـو تأسـيس شـركة للنقـل الجماعـي فـي مدينـة 
حديثـة  حافـات  فـي  وضواحيهـا  المدينـة  داخـل  الـركاب  تنقـل 
رجعنـا   “ دعائيـا  طابعـا  يحمـل  ال  حقيقـي  إعـان  مـع  وأنيقـة، 
للدينـار قيمتـه.. بدينـار واحـد تصـل إلـى أي مـكان فـي زليتـن”. 

العـام  النقـل  البعـض فـي هـذا االحتفـاء مبالغـة ألن  يـرى   قـد 
بالسـكان،  المكتظـة  خاصـة  الليبيـة  المـدن  أغلـب  فـي  موجـود 
عـن  العـام  النقـل  يتوقـف  لـم  أخـرى  ومـدن  طرابلـس  ففـي 
العمـل، وهـذا صحيـح. لكنـه انحـدر مـن االزدهـار والتنظيـم فـي 
العقـود  فـي  والفوضـى  التدهـور  إلـى  والسـبعينات،  السـتينات 
اسـتمراره علـي  الدولـة عنـه معتمـدا فـي  بعـد تخلـي  الاحقـة، 
المشـروع الفـردي، بينمـا تظهـر شـركة زليتـن بحافـات موحـدة 
اللـون والشـعار، وبهـذا الحضـور القـوي سـتفرض علـى البلديـة 
وشـرطة المـرور، تخطيـط وتنظيـم شـوارع المدينـة وفقـا لحركـة 
النقـل العـام، التـي سـتحتاج إلـى مواقـف محـددة ومسـار خـاص 
فـي بعـض الطرقـات، وتنبيـه أصحـاب السـيارات الخاصـة ليأخذوا 
فـي اعتبارهـم تعـدد المحطـات حـاالت الوقـوف للحافـات. ومـن 
ثـم فحركـة السـير سـيعاد ترتيبهـا بالكامـل لتصبـح أكثـر انتظامـا 

وساسـة. 

فوائـد  إذا عددنـا  مبالغـة  أي  الحـدث  بهـذا  اإلشـادة  فـي  ليـس   
والجمالـي.  والنفسـي  والبيئـي  االقتصـادي  وتأثيـره  المشـروع 

الخاصـة،  السـيارة  علـى  االعتمـاد  مـن  سـيقلل  الحافلـة  فتوفـر 
مـن  ويقلـل  والصيانـة،  الوقـود  المواطـن  علـى  سـيوفر  وهـذا 
حـوادث السـير، وبتراجـع عـدد السـيارات المتحركـة علـى الشـوارع 
سـيقل انبعـاث غـازات العـوادم، ومـع قلـة زحـام السـيارات علـى 
الطريـق، تتضاعـف المسـاحات المتاحـة لصـف السـيارات علـى 
جانبـي الطريـق وفـي المحطـات، ويخـف الضغـط النفسـي علـى 

السـائقين. 

فالطلبـة  علـى مصراعيهـا،  مفتوحـة  للمشـروع  التطويـر  أبـواب 
فـي  الخاصـة  السـيارة  عـن  يسـتغنون  سـوف  والموظفـون 
سـيدفع  للحافـات  اليومـي  واالسـتعمال  اليومـي،  مشـوارهم 
المخفضـة  والشـهرية  األسـبوعية  التذاكـر  اعتمـاد  إلـى  الشـركة 
بالفعـل قـد  زليتـن للنقـل العـام  وبذلـك تكـون شـركة  السـعر، 
سـاعدت فـي اسـتعادة الدينـار الليبـي لقيمتـه، إذ وفـرت خدمـة 
ومرشـحة ألن تنخفـض أكثـر  واحـد فقـط،  بقيمـة دينـار  مهمـة 
ببعـض االجـراءات التنظيميـة، وسـتتوفر فـرص عمـل للسـائقين 

والحركـة.  السـير  مهـن  وكافـة  والميكانيكييـن، 

المواطـن علـى  اعتيـاد  وهـي  األهميـة،  بالغـة  أخـرى  فائـدة  ثمـة 
تنظيـم وقتـه، فالمواعيـد المحـددة لوصـول وانطـاق الحافـات 
مـن محطاتهـا ستشـجع علـى ضبـط الوقـت وفقـا لهـذه المواعيد، 
وبالتالـي سـيتوقف المواطـن عـن العشـوائية فـي الحركـة والهـدر 
للوقـت، لذلـك فشـركة النقـل الجماعـي للـركاب بزليتـن لـم ترجـع 

فقـط للدينـار قيمتـه بـل أعـادت القيمـة للوقـت أيضـا.

 ليـس غريبـا علـى أهـل العلـم والعمـل والتجـارة بزليتـن الريـادة 
المنضبـط  العـام  للنقـل  الـروح  وإعـادة  والتطويـر،  اإلبـداع  فـي 
تؤسـس شـركاتها  أن  بادنـا  مـدن  مـن كل  وننتظـر  والمنظـم، 
للنقـل العـام المنظـم، الـذي سـيعيد تنظيـم الحركـة داخـل المدن 
ويخفـف مـن ازدحامهـا ويضفـي مظهـرا جميـا علـى شـوارعها.

 

)المقـاالت المنشـورة التعبـر بالضـرورة عـن رأي الموقـع بـل عـن 
رأي صاحبهـا(
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