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العــــــــــــدد

أعلنــت وزيــرة الخارجيــة والتعــاون الدولــي بحكومــة الوحــدة 
إعــداد  أكتوبــر،   21 الجمعــة  المنقــوش”  “نجــاء  الوطنيــة 
لتمهيــد  الثانيــة  فــي نســخته  ليبيــا  مؤتمــر دعــم اســتقرار 

البرلمانيــة. و  الرئاســية  إلــى االنتخابــات  الطريــق 

علــى  حســابها  عبــر  تغريــدة  فــي  “المنقــوش”  قالــت  و 
عــام كامــل  مــرور  بعــد  “يأتــي  اإلعــداد  إن هــذا  “تويتــر”، 
علــى مؤتمــر دعــم اســتقرار ليبيــا فــي نســخته األولــى، الــذي 
فــي  األولــى  “باللبنــة  إيــاه  واصفــة  طرابلــس”،  احتضنتــه 
بعــد أكثــر مــن  طريــق االزدهــار واالســتقرار للمــرة األولــى 

ســنوات”.  عشــر 

و أوضحــت أن المؤتمــر األول حّقــق نجاحـًـا عالميًّــا وأكــدت أن 
ليبيــا تمتلــك و تقــود زمــام أمورهــا فــي األحــداث التــي تتعلــق 

بأمنهــا واســتقرارها وســيادتها، علــى حــد تعبيرهــا.

وتابعــت وزيــرة الخارجيــة أن بعــض األطــراف - لــم تســمها 
دافًعــا  كانــت  ولكنهــا  الجهــود،  هــذه  عرقلــة  “حاولــت   -

البــاد:. فــي  االســتقرار  و  األمــن  مســار  الســتكمال 

دعــم  مؤتمــر  طرابلــس  احتضنــت  الماضــي،  العــام  وفــي 
اســتقرار ليبيــا بمشــاركة )31( دولــة و منظمــة دوليــة؛ حيــث 
خلــص المؤتمــر فــي بيانــه الختامــي إلــى “رفــض أي تدخــات 
فــي الشــؤون الليبيــة، مــع االلتزام باســتقال ليبيا وســيادتها، 
والتشــديد علــى موعــد االنتخابــات في 24 ديســمبر 2021م”، 

قبــل أن يتأجــل هــذا الموعــد إلــى وقــت غيــر محــدد.

ــا ــر اســتقرار ليبي ــة مــن مؤتمــــ ــخة ثانيـــــ ــداد لنســــــ ــعلن اإلعــــــ ــوش تــــــــ املنقـــــ
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إلــى  المؤمــن”  عبــد  كيــه  “إي  بنغاديــش  وزيــر خارجيــة  دعــا 
اســتمرار ليبيــا فــي دعــم جهــود بــاده إلعــادة “الروهينغــا” إلــى 

بميانمــار. “راخيــن”  واليــة  مــن  والفاريــن  ديارهــم 

جــاء ذلــك بعــد لقــاء “عبــد المؤمــن” ســفير ليبيــا المعيــن حديثــا 
لــدى بنغاديــش “عبدالمطلــب ســليمان” الخميــس 20 أكتوبــر، 
و  ليبيــا  بيــن  الممتــازة  التاريخيــة  العاقــات  إلــى  أشــار  حيــث 

بنغاديــش، وفــق بيــان للخارجيــة البنغاليــة.

ــة اســتمرار التعــاون فــي  و شــّدد المســؤول البنغالــي علــى أهمي
مختلــف القطاعــات ذات االهتمــام المشــترك بمــا فــي ذلــك تعزيــز 

التجــارة واالســتثمار بيــن البلديــن.

بيــن رجــال األعمــال و مســؤولي  إلــى تكثيــف التواصــل  و دعــا 

الغــرف التجاريــة، مقترحـًـا إقامــة تعــاون فــي قطاعــات المابــس و 
ــا ليبيــا  المســتحضرات الصيدالنيــة و تكنولوجيــا المعلومــات، داعيً

إلــى النظــر فــي اســتيراد عــدة منتجــات مــن بنغاديــش.

مــن جانبــه، اقتــرح الســفير الليبــي تشــكيل لجنــة مشــتركة لرعايــة 
مجــاالت التعــاون الرئيســية، فيمــا اتفــق الجانبــان علــى تعزيــز 
التعــاون الثنائــي عبــر عقــد مشــاورات بيــن وزارتــي الخارجيــة و 

توقيــع اتفاقــات.

وفــي ســنة 2017، فــّر نحــو )750( ألــف شــخص مــن “الروهينغــا” 
فيهــا  يعيشــون  أخــرى  وأماكــن  بنغاديــش  إلــى  المســلمين 
كاجئيــن، بعــد موجــة عنــف طائفــي اندلعــت ضدهــم مــن الجيــش 

و مليشــيات بوذيــة فــي ميانمــار.

بنغالديش تُحث ليبيا على مواصلة 
دعم جهود إعادة الروهينغا إىل ديارهم
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رئيســة  البريطانــي  العمــال  حــزب  دعــا 
الــوزراء البريطانيــة “ليــز تــراس” إلــى إقالــة 
“مــارك  الحكومــة  مقــر  ديــوان  رئيــس 
فــي  تورطــه  كشــف  بعــد  فولبــروك”، 
عبــر  الحكومــة  سياســة  لتغييــر  محاولــة 
إقنــاع بعــض وزرائهــا باالعتــراف بفتحــي 

لليبيــا. رئيســاً  باشــاغا 
“صنــداي  البريطانيــة  الصحيفــة  وقالــت 
تايمــز” إن رئيــس موظفــي رئاســة الــوزراء 
مــارس  فولبــروك  مــارك  البريطانيــة 
عــن  لابتعــاد  الحكومــة  علــى  ضغوطــاً 
األمــم  اتخذتــه  الــذي  الرســمي  الموقــف 
األميركيــة  المتحــدة  والواليــات  المتحــدة 
باشــاغا  بســلطة فتحــي  بعــدم االعتــراف 

ليبيــا. لــوزراء  رئيســاً 
فقــد  البريطانيــة  الصحيفــة  وبحســب 
“داونينــغ  موظفــي  رئيــس  مــارس 
وزيريــن  علــى  ضغوطــاً  ســتريت” 
بريطانييــن مــن أجــل االعتــراف بسياســي 
رئيــس الــوزراء الشــرعي  “زعــم كذبــا أنــه 
مدفوعــة  حملــة  مــن  كجــزء  ليبيــا”  فــي 
األجــر لتغييــر السياســة الخارجيــة للمملكــة 

الصحيفــة. وصــف  حســب  المتحــدة، 
يونيــو  فــي  نظــم  فولبــروك  أن  وذكــرت 
الماضــي زيــارة إلــى لنــدن لباشــاغا الــذي 
القتحــام  فاشــلة  عســكرية  محاولــة  قــاد 
الموافقــة  تتــم  لــم  العــام  هــذا  طرابلــس 

عليهــا مــن قبــل رئاســة الــوزراء البريطانيــة 
وال وزارة الخارجيــة، ممــا اســتدعى تدخــاً 
فــي  البريطانيــة  الســفيرة  مــن  ســريعاً 
طرابلــس لتأكيــد أن باشــاغا ليــس ضيفــاً 

البريطانيــة. الحكومــة  علــى 
رتــب  فولبــروك  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
ــة المذكــورة لقــاًء لباشــاغا مــع  خــال الرحل
وزيــري التعليــم ناظــم الزهــاوي والخزانــة 
كواســي كوارتنــغ، رغــم السياســة الخارجيــة 
االعتــراف  بعــدم  المعلنــة  البريطانيــة 

بـ”الحكومــات الموازيــة” فــي ليبيــا.
مــن جانبهــا قالــت صحيفــة “غارديــان”  إن 
حــزب العمــال البريطانــي يــرأى أن مــارك 
االســتمرار  بإمكانــه  يعــد  لــم  فولبــروك 
رئاســة  لموظفــي  رئيســاً  وظيفتــه  فــي 
الــوزراء، ومــن خــال رســالة أرســلتها نائبــة 
راينــر”  “أنجيــا  العمــال  حــزب  رئيــس 
“ديفيــد  الظــل  خارجيــة  وزيــر  وزميلهــا 
المــي” إلــى رئيســة الــوزراء، أشــاروا فيهــا 
ــروك كرئيــس  ــى أن منصــب مــارك فولب إل
يعــد  لــم  ســتريت”  “داونينــج  لموظفــي 
الكشــف  تــم  أن  بعــد  لاســتمرار  قابــاً 
عــن قيامــه قبــل تعيينــه بمحاولــة تغييــر 
السياســة الخارجيــة للمملكــة المتحــدة عبــر 
ترتيــب لقــاء بيــن وزيريــن فــي الحكومــة 
مــع فتحــي باشــاغا، وهــو سياســي ليبــي 
لــه صــات بمجموعــة “فاغنــر” الروســية، 

الصحيفــة. حســب 
ولفتــت غارديــان إلــى أن أّيــاً مــن الوزيريــن 
السياســي  مــع  اجتماعــه  يســجل  لــم 
الليبــي كمــا هــو معهــود، مشــيرة إلــى أن 
باشــاغا كان قــد شــكل “تحالــف مواءمــة 
ومصالــح”، ليــس فقــط مــع رئيس مجلس 
النــواب الليبــي عقيلــة صالــح، بــل أيضــاً مــع 
رجــل شــرق ليبيــا العســكري خليفــة حفتــر، 
وهــو جنــرال متقاعــد متهــم بارتــكاب جرائــم 

حــرب، وفقــاً للصحيفــة.
وجــاء فــي الرســالة المشــتركة إلــى رئيســة 
ال  فولبــروك  وجــود  اســتمرار  أن  الــوزراء، 
يشــكل خطــراً أمنيــاً محتمــاً فحســب، بــل 
يمثــل تهديــداً مســتمراً لمصداقيــة وآفــاق 
دبلوماســية المملكــة المتحــدة وللمعاييــر 
األخاقيــة فــي الحكومــة، وقــاال إنــه اآلن ال 
مــكان لفولبــروك فــي 10 داونينغ ســتريت.

كمــا دعــا حــزب العمــال إلــى إجــراء تحقيــق 
كامــل ومســتقل فــي الحادثــة وتداعياتهــا 
علــى دبلوماســية المملكــة المتحــدة وهــو 
يشــمل دور وســلوك الــوزراء والمســؤولين 
والتواصــات  باشــاغا  زيــارة  فــي تســهيل 
للموقــف  واضــح  انتهــاك  فــي  الاحقــة، 
الراســخ، فضــاً  البريطانــي  الدبلوماســي 
عــن فشــل التدقيــق والمنهــج فــي داونينــغ 

ســتريت، بحســب الصحيفــة.

بسبــــــب تعامله مع باشـــــــــاغا دعــــــوات 
قوية يف بريطـــــانيا إلقالة مــارك فولــــــــربوك

دانـــت “بعثـــة ليبيـــا” لـــدى األمـــم المتحـــدة، “التصعيـــد 
“الشـــعب  ضـــد  الصهيونـــي”  للكيـــان  العســـكري 
إزاء سياســـات  قلقهـــا  عـــن  معربـــة  الفلســـطيني”، 
توســـيع المســـتوطنات و هـــدم المبانـــي و المنـــازل 
الفلســـطينية، و تنفيـــذ عمليـــات اإلغـــاق، و االســـتمرار 
فـــي بنـــاء الجـــدران الفاصلـــة، و فـــرض قيـــود علـــى 

إمكانيـــة الوصـــول و التنقـــل.
بيـــان للبعثـــة خـــال جلســـة بمقـــر  جـــاء ذلـــك فـــي 
المنظمـــة األمميـــة فـــي “نيويورك”الثاثـــاء 18 أكتوبـــر، 
ـــق بالســـيادة الدائمـــة للشـــعب الفلســـطيني فـــي  تتعل
ــة”، بمـــا فيهـــا القـــدس  “األرض الفلســـطينية المحتلـ
الشـــرقية، وللســـكان العـــرب فـــي “الجـــوالن الســـوري 

ــة. ــم الطبيعيـ المحتـــل” علـــى مواردهـ
للقضيـــة  الداعـــم  “ليبيـــا”  موقـــف  البيـــان  وأكـــد 
فـــي  الفلســـطيني  الشـــعب  حـــق  و  الفلســـطينية 

“القـــدس”،  عاصمتهـــا  و  المســـتقلة  دولتـــه  قيـــام 
ـــا إلـــى التعجيـــل بإنهـــاء االحتـــال ، والتوصـــل إلـــى  داعيً
تســـوية ســـلمية عادلـــة و دائمـــة و شـــاملة علـــى كافـــة 
المســـارات، فضـــاً عـــن تأييـــد كل مـــا يقـــرره الشـــعب 
الفلســـطيني الرافـــض للممارســـات القمعيـــة لســـلطة 

االحتـــال.
باالحتـــال  كمـــا طالبـــت البعثـــة، الســـلطة القائمـــة 
بالكـــف عـــن اســـتغال المـــوارد الطبيعيـــة فـــي األرض 
ــا أو  ــي ضياعهـ ــبب فـ ــا أو التسـ ــطينية أو إتافهـ الفلسـ

اســـتنفادها أو تعريضهـــا للخطـــر.
يشـــن الكيـــان الصهيونـــي عمليـــات فـــي الضفـــة  و 
اآلونـــة  خـــال  منتظـــم  بشـــكل  المحتلـــة  الغربيـــة 
األخيـــرة، أودت بحيـــاة أكثـــر مـــن )100( فلســـطيني، 
وهـــي أكبـــر حصيلـــة فـــي الضفـــة منـــذ نحـــو ســـبع 

المتحـــدة. األمـــم  وفـــق  ســـنوات، 

املحتلــة  األراضــي  يف  الفلســطينيني  ضــد  التصعيــد  تديــن  ليبيــا 
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محليات

أكــدت وزارة الداخليــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي بيــان فتــح 
تحقيــق فــي واقعــة تفجيــر موقــوف نفســه فــي دوريــة لمديريــة 
القواعــد  إلــى ضــرورة تطبيــق  أفرادهــا  ، داعيــة  مــزدة،  أمــن 

اإلجرائيــة بشــأن االســتيقاف والتفتيــش ونقــل المراقبيــن.

إخــراج  وأقــدم الموقــوف “ســيف اإلســام الشــيباني” علــى 
قنبلــة يدويــة نــوع “رمانــة” وفجرهــا داخــل ســيارة الشــرطة 
خــال تحــرك الدوريــة علــى الطريــق مــن مــزدة إلــى غريــان؛ 
ممــا أّدى إلــى مقتلــه، وإصابــة رجلــي أمــن بإصابــات متفاوتــة، 

حســب البيــان.

وأشــارت الداخليــة إلــى متابعتهــا عــن قــرب حالــة المصابيــن، 
داعيــة إلــى ضبــط النفــس حتــى اســتكمال التحقيقــات فــي 

الواقعــة.

“الوضــع األمنــي مســتقر  بــأن  وطمأنــت الــوزارة المواطنيــن 
داخــل المنطقــة، فــي ظــل التعــاون مــع أعيــان بلديــة مــزدة، 
للمديريــة  التابعــة  األمنيــة  والتمركــزات  الدوريــات  ووجــود 

الواقعــة”. محــل  العــام  بالطريــق 

بعد تفجري موقوف نفسه.. 
الداخلية تدعو أفرادها لاللتزام بالتفتيش

أصــدر مجلــس الــوزراء بحكومــة الوحــدة الوطنيــة قــراراً بشــأن 
بأجانــب  المتزوجــات  الليبيــات  بــأوالد  خاصــة  أحــكام  تقريــر 
بهــا  يتمتــع  التــي  الحقــوق  بكافــة  أوالدهــن  بتمتــع  يقضــي 

الليبــي. المواطــن 

الليبيــات  القــرار فــي مادتــه األولــى علــى تمتــع أوالد  ونــص 
بكافــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المواطــن الليبــي، مــن مجانيــة 
العــاج والتعليــم فــي الداخــل والقبــول فــي المــدارس الليبيــة 

فــي الخــارج.

كمــا نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى إعفائهــم مــن شــرط التأشــيرة 
واقتصــار حصــول أزواجهــن  عنــد دخولهــم األراضــي الليبيــة، 

فقــط علــى تأشــيرة الدخــول عنــد الوصــول.

وشــدد البيــان علــى التــزام الســفارات والقنصليــات الليبيــة فــي 
الليبييــن،  بالمواطنيــن  لهــم أســوة  الخدمــة  بتقديــم  الخــارج 

حســب نــص القــرار.

 حكومة الوحدة تمنح حقوقًا
 خاصة بأبناء الليبيات
املتزوجات من أجانب

اســتنكرت رابطــة أهالــي مهجــري بنغــازي صمــت وتجاهــل 
المســؤولين لملــف المهجريــن، وقالــت إن ملــف المهجريــن 
ال يمكــن تجــاوزه لــكل مــن يريــد إنجــاز مشــروع المصالحــة 

االســتقرار. وتحقيــق 

واســتغربت رابطــة أهالــي بنغــازي فــي بيان لها بمناســبة مرور 
ثمانــي ســنوات علــى حادثــة تهجيرهــم، تأخــر المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فــي إصــدار أحكامهــا بطلــب تســليم المتورطيــن فــي 
بنغــازي، مســتنكرة  وانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي  جرائــم 
فــي الوقــت ذاتــه تجــاوز مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 

المتحــدة لمعانــاة مهجــري بنغــازي.

وُيصــادف الـــ 15 مــن شــهر أكتوبــر الذكــرى الســنوية الثامنــة 
لهجــوم مليشــيات مجــرم الحــرب خليفــة حفتــر علــى بنغــازي، 
واالســتياء  منهــا  وتهجيرهــم  الســكان  لمنــازل  واقتحامهــم 

عليهــا الحقــاً.

واتجهــت العائــات المهجــرة مــن بنغــازي بعدهــا إلــى المنطقــة 
الغربيــة، حيــث ال تــزال آالف العائــات تقيــم فــي المنطقــة، 

خاصــة فــي طرابلــس ومصراتــة.

 مهجـــــرو بنغــــــازي يستنــــــكرون
تجاهــــــــل السلطــــــات لهـــم

أكــد الناطــق باســم جهــاز اإلســعاف أســامة علــي، إصابــة طفلين 
فــي انفجــار لغــم فــي منطقــة عيــن زارة بطرابلس.

وأوضــح علــي، أن الحــادث وقــع قــرب مثلــث كهربــاء، ممــا نتــج 
عنــه إصابــة الطفــل األول ويدعــى رحيــل بانــي ويبلــغ مــن العمــر 
ــا، وجــرى إســعافه، فيمــا نقــل الطفــل الثانــي ويدعــى  13 عاًم

عمــر كمــال 14 عاًمــا، إلــى مجمــع عيــادات الكحيلــي.

وفــي مطلــع أكتوبــر الجــاري أعلــن فــرع مركــز طــب الطــوارئ 
والدعــم فــي طرابلــس مقتــل شــخص وإصابــة اثنيــن آخريــن 

جــراء انفجــار لغــم أرضــي فــي منطقــة الكحيلــي بعيــن زارة.

ومنــذ دحــر عــدوان مليشــيات مجــرم الحــرب خليفــة حفتــر علــى 
طرابلــس فــي يونيــو 2020، تشــهد ضواحــي العاصمــة تســجيل 
حــوادث انفجــارات أللغــام زرعتهــا هــذه المليشــيات بالتعــاون 
مــع مرتزقــة شــركة “فاغنــر” الروســية، وهــو مــا حصــد أرواح 

العشــرات مــا بيــن مدنييــن وعســكريين.

إصابة طفلني يف انفجار لغم بعني زارة
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الدبيبــة   الوطنيــة عبدالحميــد  الوحــدة  رئيــس حكومــة  أعلــن 
ــوم وفــاء  ــر مــن كل عــام ي ــوم 31 مــن شــهر أكتوب تخصيــص ي

ألهــل القــرآن.

جــاء ذلــك خــال مشــاركته فــي المؤتمــر الدولــي لرســم وضبــط 
المصاحــف، حيــث أعلــن الدبيبــة إنشــاء متحــف ليبيــا للقــرآن 
الكريــم الــذي ســيضم مخطوطــات القــرآن الكريــم التــي كُتبــت 
بخــط اليــد لمــدة يزيــد عمرهــا عــن ألــف عــام وأكثــر ، واعتمــاد 
بتعليــم  ُتعنــى  التــي  القــرآن  ألكاديميــة  التنظيمــي  الهيــكل 

كتــاب هللا تعالــى وفــق المناهــج العلميــة.  

ُيشــار إلــى أن مجلــس الــوزراء بحكومــة الوحــدة الوطنيــة أنشــأ 
االختصاصــات  بعــض  لــه  وحــددت  الكريــم  القــرآن  مجمــع 
والتــي مــن بينهــا إعــداد الئحــة تنظــم عمــل نســاخ وخطاطــي 
المصحــف الشــريف تكــون محــل إجمــاع مــن الجميــع لمعالجــة 
المصحــف  وطباعــة  وخــط  نســخ  فــي  الحاصــل  االضطــراب 

الشــريف.

حكومـــــة الوحــــــدة تعلـــــن تخصيص
 يوم وفــــــــاء ألهــــــــــل القرآن

اســتلم جهــاز اإلمــداد الطبــي بطرابلــس، شــحنة مــن مشــغات 
غســيل الكلــى ضمــن سلســلة مــن توريــدات األدويــة العامــة و 

التخصصيــة التــي ســتصل إلــى المخــازن تباًعــا.

و أوضــح الجهــاز فــي بيــان عبــر صفحتــه فــي موقع “فيســبوك” 
أن الشــحنة ســتوزع علــى مراكــز غســيل الكلــى بعــد إتمــام 
فحصهــا و اإلجــراءات المتعلقــة بالخصــوص مــن قبــل فريــق 

العمــل المكلــف مــن إدارة الجهــاز.

ويأتــي توريــد الشــحنة لتوفيــر احتياجــات مراكــز الغســيل وســد 
أي عجــز قــد يطــرأ عليهــا؛ لضمــان اســتمرار جلســات الغســيل 

الكلــوي لمرضــى الكلــى بــكل انســيابية دون توقــف.

 اإلمـــــــداد الطـــــبي يستلــــم شحنـة
من مشـــــــــغالت غسيــــل الكلى

لقــي ثمانيــة أشــخاص مــن عائلــة واحــدة مصرعهــم جــراء حــادث 
ســير أليــم فــي منطقــة “أم الغرانيــق” شــرق مدينــة ســرت.

واصطدمــت ســيارة صغيــرة وحافلــة بقطيــع مــن اإلبــل علــى 
طريــق )رأس النــوف – أجدابيــا( فــي منطقــة “أم الغرانيــق”، 
زوجتــه  و  المغربــي”  الصيــد  “صالــح  وفــاة  إلــى  أدى  ممــا 
وأبنائــه الســتة )4 ذكــور و ابنتيــن(، فيمــا نُِقلــت جثامينهــم إلــى 

البريقــة. مستشــفى 

وتنتشــر اإلبــل الطليقــة علــى الطــرق الســريعة فــي عــدد مــن 
ــا خاصــة ســاحل الهــال النفطــي، و تســببت فــي  مناطــق ليبي
بشــرية  عــدد مــن حــوادث الســير التــي تســفر عــن خســائر 

وماديــة.

الهــال  أمــن  مديريــة  قالــت  الماضــي،  أبريــل  شــهر  وفــي 
النفطــي “إنهــا وزعــت أحزمــة عاكســة للضــوء علــى المربيــن؛ 

الســير”. حــوادث  لتفــادي  لإلبــل  لتركيبهــا 

وفـــــــاة 8 أشخــــــاص من عــــــــائلة 
واحـــــدة يف حادث قرب ســــــــرت

أصــدر وزيــر التربيــة والتعليــم موســى المقريــف، قــراراً بتمكيــن 
الراســبين فــي الــدور األول مــن شــهادة إتمــام مرحلــة التعليــم 
الثانــوي مــن المشــاركة فــي امتحــان الــدور الثانــي بمــن فيهــم 

الراســبون فــي أكثــر مــن 3 مــواد.

وكانــت وزارة التربيــة والتعليــم قــد اعتمــدت فــي 10 أكتوبــر 
الجــاري نتائــج الشــهادة الثانويــة بنســبة نجــاح بلغــت 59.56 
٪ فــي دورتهــا الرئيســية بأقســامها العلمــي واألدبــي والدينــي 

للعــام الدراســي 2021 – 2022.

نحــو  بلــغ  االمتحانــات  دخلــوا  الذيــن  الطلبــة  عــدد  أن  يذكــر 
وطالبــة  طالبــاً   29674 وتأجــل   67111 منهــم  نجــح   112669
بشــكل نهائــي، قبــل أن   15884 رســب  للــدور الثانــي فيمــا 
بالمشــاركة فــي دورة المؤجليــن بشــكل  يتــم الســماح لهــم 

اســتثنائي.

وزارة التعليــــــــم تسمـــــــــح لجميع
الطلبــــــة الراسبيـــــن بإجــــراء دور ثاٍن 
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كشـفت بيانات صادرة عن مكتب وكالة الترويج الخارجي و تدويل الشـركات اإليطالية )ICE( في طرابلس، عن تجاوز قيمة 
التبادل التجاري بين ليبيا وإيطاليا لـ 6 مليار يورو خال األشـهر السـبعة األولى من العام الجاري.

و أظهـرت البيانـات، بحسـب وكالـة “نوفـا” اإليطاليـة لألنبـاء، أن المبـادالت التجاريـة بيـن البلديـن سـجلت منـذ بداية عام 2022 
زيـادة بنسـبة )%83.68( مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن عـام 2021، بحصـة سـوقية بلغت )22.26%(. 

وبحسـب بيانـات الوكالـة، فقـد نمـت الصـادرات اإليطاليـة إلـى ليبيـا منـذ بدايـة عـام 2022 بنسـبة )%71.24( ، مقارنـة بالفتـرة 
نفسـها مـن عـام 2021، بتسـجيل مبيعـات بقيمـة)1.11 مليـار يـورو(، وحصـة سـوقية بنسـبة )12.38%(. 

وتعـد “إيطاليـا” ثالـث دولـة مصـدرة إلـى ليبيـا بعـد “تركيـا” التـي تتصـدر بــ )1.54 مليـار يـورو( مـن الصادرات، وحصة سـوقية 
بنسـبة )%17.23(، والصيـن فـي المرتبـة الثانيـة بــ )1.22 مليـار يـورو( مـن الصـادرات بزيـادة بنسـبة )%17.37( مقارنـة بعـام 

2021 ، وحصـة سـوقية قدرهـا )13.62%(.

السـفير  مـع  الحويـج  والتجـارة محمـد  وزيـر االقتصـاد  بحـث 
التجـاري  التعـاون  أوجـه  أونماخـت  ِمخائيـل  األلمانـي 

الجانبيـن. بيـن  واالقتصـادي 
جـاء ذلـك خـال لقـاء عقـد بديـوان الـوزارة بطرابلـس بحضـور 

وكيـل الـوزارة للشـؤون التجاريـة سـهيل بوشـيحة.
كمـا ناقـش الجانبـان المشـاكل والعقبـات التـي تواجـه عـودة 

الشـركات األلمانيـة للعمـل فـي ليبيـا.
وأكـد الحويـج علـى حـرص وزارة االقتصـاد والتجـارة والجهـات 
ذات العاقـة بتقديـم كافـة التسـهيات، وتذليـل الصعوبـات 

أمـام الشـركات األلمانيـة وتوفيـر بيئـة عمـل مناسـبة.
ألمانيـا  سـفارة  عمـل  اسـتئناف  ضـرورة  إلـى  الحويـج  ودعـا 
مـن مقرهـا بليبيـا وتسـهيل إجـراءات الحصـول علـى تأشـيرة 

للمواطنيـن.
مـن جهتـه، أكـد السـفير األلمانـي رغبـة بـاده فـي دعـم ليبيـا 
سياسـياً واقتصاديـاً مـن خـال المبعوث األممي للوصول إلى 
انتخابـات برلمانيـة ورئاسـية، وخاصـة فـي تنميـة المشـروعات 

المتوسـطة والصغـرى بمـا يسـاهم فـي تنميـة دولـة ليبيـا.

الحويــــــج يبحـــــث مع السفيـــــر
 األملـــــاني عودة الشـــركات األملانيـــة

التبــــــادل التجـــــــاري بني ليبيا 
و إيطاليا يتجاوز الـ 6 مليار يورو

أعلنـت شـركة سـرت إلنتـاج وتوزيـع النفـط والغـاز عـن االنتهـاء مـن 
تنفيذ مشـاريع مسـح سـيزمي ثاثي األبعاد في االمتيازين )م ن 
216 أ( و)م ن216 ب( بحـوض غدامـس، واالمتيازيـن )16 و17ب(

حـوض سـرت بمسـاحة إجماليـة تقـدر بــ3560 كـم مربع.

و تمكنـت الفرقـة رقـم )AG 03( التابعـة للشـركة العربيـة لخدمـات 
االستكشـاف الجيوفيزيائـي مـن إنجـاز مشـروع المسـح السـيزمي 
ثاثي األبعاد الذي يغطي مسـاحة 2873 كم مربع في االمتيازين 

)م ن 216 أ( و)م ن 216 ب(.

كمـا قامـت الفرقـة )AG02( التابعـة لنفـس الشـركة بتنفيـذ أعمال 
مسـح سـيزمي ثاثـي األبعـاد باالمتيازيـن )16 و17( مسـاحته 687 

كـم مربع.

حسـب  اسـتكملت  المشـاريع  هـذه  أن  سـرت  شـركة  وأكـدت 
حـوادث. أي  تسـجيل  دون  لـه،  المخطـط  الزمنـي  الجـدول 

وأضافـت الشـركة “أن النتائـج الباهـرة التـي تحققـت قد تم اإلعداد 
لهـا بصـورة دقيقـة مـن قبـل المختصيـن مـن العناصـر  الوطنيـة 

المتميـزة بـإدارة االستكشـاف” .

استكشـاف  إلـى  المسـح  أعمـال  خـال  مـن  الشـركة  تسـعى  و 
مخزونـات جديـدة مـن النفـط والغـاز لتعزيـز االحتياطـي فـي ليبيـا.

شركة سرت تعلن نجاح 
املسح السيزمي بحوض غدامس
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ناقشـت الشـركة الليبية للحديد و الصلب مع جهاز التصنيع 
العسـكري عـدد مـن المواضـع المهمـة التي من شـأنها تعزيز 

أوجـه التعـاون بين الجانبين.

إمكانيـة   ، بحـث الجانبـان خـال اجتمـاع عقـد بطرابلـس  و 
اإلنتاجيـة  بالوحـدات  الشـركة  لصالـح  الغيـار  قطـع  تصنيـع 
مشـروعات  إقامـة  و  العسـكري،  التصنيـع  لجهـاز  التابعـة 
علـى  تعتمـد  الطرفيـن  بيـن  مشـتركة  مسـتقبلية  إنتاجيـة 
بخطـوط  المتاحـة  الفنيـة  اإلمكانيـات  و  الشـركة،  منتجـات 

الجهـاز.  يمتلكهـا  التـي  التصنيـع 

كمـا اسـتعرض اللقـاء اإلمكانيـات و القـدرات الفنيـة للمختبـر 
إليـه  التوصـل  تـم  مـا  و  بالجهـاز  الكيميائـي المزمـع تنفيـذه 

بخصـوص مشـروع تصنيـع إسـطوانات الغـاز.

و ناقـش اللقـاء أيًضـا دراسـة إمكانيـة إنتاج الصلب السـبائكي 
إمكانيـات الطـرق  بالشـركة، و  إمكانيـات الصـب  باسـتغال 

لـدى الجهـاز. 

وتطـرق اللقـاء إلـى وضـع تصـور لكيفيـة التعـاون المشـترك 
يتعلـق  فيمـا  الفنـي(  و  القانونـي  )اإلطـار  الطرفيـن  بيـن 

اإلنتاجيـة. و  الصناعيـة  باألنشـطة 

ــه  ــث أوج ــب تبحـ ــد والصلـــــ الحديـــــ
ــكري ــع العس ــع التصنيــــــــ ــاون مـ التع

تمكنـت إدارة القضايـا بالدولـة الليبيـة مـن 
الحصـول علـى طعـن وإلغـاء أمـر الصيغـة 
شـركة  لمصلحـة  كان  لحكـم  التنفيذيـة 
بتغريـم  يقضـي  النمسـاوية  “اسـترباخ” 
ليبيـا مبلـغ 10 ماييـن يـورو، وذلـك بأمـر 

النمسـاوية. العليـا  المحكمـة  مـن 

صفحتهـا  علـى  بيـان  فـي  اإلدارة  وأفـادت 
العليـا  المحكمـة  أن  “فيسـبوك”  بموقـع 
إلـى  القضيـة  بإعـادة  قضـت  النمسـاوية، 
وإصـدار  فيهـا  للبـت  االبتدائيـة  المحكمـة 

جديـد. حكـم 

وأوضحـت اإلدارة أن مرافعتهـا فـي القضية 
تجـاوزوا  قـد  المحكميـن  أن  إلـى  اسـتند 
الوالئـي  االختصـاص  بتأكيـد  صاحياتهـم 
علـى دولـة ليبيـا، علـى الرغـم مـن أنهـا لـم 
تكـن طرفـاً فـي عقـود البنـاء المبرمـة بيـن 
تنفيـذ  وجهـاز  جهـة  مـن  الهانـي  شـركة 
تنفيـذ  وجهـاز  المواصـات  مشـروعات 
علـى  والمرافـق  اإلسـكان  مشـروعات 

أخـرى. جهـة  مـن  التوالـي 

أن  إلـى  القضايـا  إدارة  أشـارت  كمـا 
المحكمـة العليـا النمسـاوية قضـت بعـدم 
الحكـم  مـن  تبقـى  مـا  تنفيـذ  إمكانيـة 
التحكيمـي، وذلـك لعدم وجود اسـتنتاجات 
أو  تسـيطر  الليبيـة  الدولـة  بـأن  مفادهـا 
حكوميـة  جهـات  تصرفـات  علـى  توافـق 
ليبيـة، ولهـذا السـبب ال يمكـن أن ينسـب 
أي خـرق للعقـد إلـى الدولـة الليبيـة، وعليـه 
فقـد تجـاوز المحكمـون صاحياتهـم، وفـق 

الحكـم. منطـوق 

ليبيـــــــــــا تتمكــــــــن مــــن الطعن يف حكــــــــم يلزمــــــها 
بدفــــع 10 ماليني يورو ملصلحة شـــــركة نمســـــــــــاوية

أعلنـت المؤسسـة الوطنيـة للنفـط، انتهـاء عمليـات اختـزال 
بمصنـع األمونيـا األول،  بمفاعـل األمونيـا  العامـل الُمسـاعد 
والبـدء الفعلـي لإلنتـاج بعـد توقـف دام نحـو خمـس سـنوات.

علـى  صفحتهـا  عبـر  بيـان  فـي  المؤسسـة  وأوضحـت 
تبلـغ  للمصنـع  المبدئيـة  اإلنتاجيـة  الطاقـة  أن  “فيسـبوك” 
نسـبتها  % 70، مشـيرة إلى أن اإلنتاج سـيرتفع تدريجياً األيام 

القادمـة.

بيانهـا أن تشـغيل مصنـع األمونيـا  المؤسسـة فـي  وأكـدت 
وعودتـه لإلنتـاج، سيسـاهم بشـكل كبيـر فـي زيـادة إيـرادات 
الشركة وتحسين وضعها المالي، خصوصاً في ظل استمرار 

ارتفـاع األسـعار العالميـة للمنتجـات البيتروكيميائيـة.

ولفتت المؤسسـة إلى أن الخمس سـنوات التي توقف فيها 
المصنع، كان منها ثاث سـنوات متواصلة.

الوطنيــة للنفــــــــط تعلــن بــدء اإلنـــتاج 
بمصنــع األمونيــا بعــد توقفــه لســنوات
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ترهونـة الختيـار  بلديـة  فـي  األولـى   االنتخابيـة  العمليـة   ، أكتوبـر   22 السـبت  انطلقـت 
الكانـي.   مليشـيات  مـن  تحريرهـا  منـذ  البلـدي  مجلسـها 

و بحسـب تصريحـات صحفيـة لمديـر مكتـب اإلعـام باللجنـة المركزيـة النتخـاب المجالس 
البلدية “باسم المودي” فقد فتح 42 مركز اقتراع أبوابه منذ الساعة 9 صباحاً؛ الستقبال 

الناخبيـن في ترهونة.
25,492  حيـث  بلـغ  الناخبيـن  بمنظومـة  إلـى أن  عـدد المسـجلين  “المـودي”  و أشـار 
ستسـتمر عمليـة االقتـراع حتـى السـاعة 6 مسـاء، قابلـة للتمديـد وفـي حـال وجـود إقبـال 

للتصويـت. المواطنيـن  مـن 
و منـذ تحريـر ترهونـة مـن قبضـة مليشـيات الكانـي التابعـة لخليفـة حفتـر ، تـم تسـيير 

برئاسـة “محمـد الكشـر”. شـؤون البلديـة عبـر مجلـس تسـييري 

ألول مرة منذ دحر الكاني 
ترهونـــــة تنتخـــــب 

مجلسها البلــــدي

أعلـن المجلـس البلـدي غريـان صـدور 
أكتوبـر   16 األحـد  يـوم  قضائـي  حكـم 
للمجاهـد  االعتبـار  بإعـادة  يقضـي 
وألهالـي  الغريانـي  باشـا  الشـارف 
غريـان، ورد جميـع مـا ورد حولـه فـي 

المختـار. عمـر  فيلـم 

غريـان  البلـدي  المجلـس  وأوضـح 
رمضـان  المحاميـن  فريـق  رئيـس  أن 
القضيـة  خـال  مـن  تمكـن  القباعـي 
غريـان  بلديـة  عميـد  مـن  المرفوعـة 
علـى  الواضـح  التجنـي  رد  وآخريـن، 
عمـر  فيلـم  فـي  الشـارف  المجاهـد 
مدينـة  أبنـاء  ولـكل  وألسـرته  المختـار 

البـاد. ربـوع  كافـة  فـي  غريـان 

تضمـن  فقـد  المجلـس  وبحسـب 
منطـوق الحكـم إلزام الجهات الرسـمية 
الرسـمي  االعتـذار  الليبيـة  الدولـة  فـي 
باشـا  الشـارف  المجاهـد  ألسـرة 
غريـان  مدينـة  أهالـي  وكل  الغريانـي 
االعتبـار  ورد  اإلسـاءة  شـملتهم  الذيـن 

لـه.

المجلـس   بحسـب  الحكـم  يلـزم  كمـا 
المقاطـع  إسـقاط  المعنيـة  الجهـات 
المضللـة والمسـيئة الـواردة فـي فيلـم 

المختـار. عمـر 

المجاهـد  المؤرخيـن  بعـض  ويتهـم 
بالعمالـة لاحتـال  الشـارف الغريانـي 
وتفريـق صـف المجاهديـن  اإليطالـي، 
التعامـل  طريقـة  علـى  االختـاف  عبـر 
زعيـم  مـع  لليبيـا  اإليطالـي  الغـزو  مـع 
عمـر  برقـة  فـي  السنوسـية  المقاومـة 

المختـار.

أعلنت بلدية طرابلس المركز والحرس البلدي و مكتب شؤون المرور و شركة الخدمات 
العامـة بطرابلـس مباشـرتهم فتـح كل الطـرق المغلقـة بسـواتر إسـمنتية بمحلـة الظهـرة 

و التـي كانـت أحـد أسـباب المختنقات داخل الشـوارع. 
و طالبـت البلديـة كل المخالفيـن بعـدم تكـرار تلـك األفعـال محذرة إياهم من عواقب ذلك 
، بتحميـل المسـؤولية الكاملـة لـكل مـن يتسـبب فـي إقفـال الطـرق مـن أصحـاب محـات 

وغيرهـا  دون تفويـض قانونـي مـن قبـل البلديـة.
و أكـدت البلديـة علـى حسـابها بالفيسـبوك تحميـل المخالفيـن تكلفـة و مصاريـف إزالـة 

الموانـع مشـيرة إلـى أنهـا ستشـكل لجنـة لمتابعـة كل المخالفيـن.
و كان بعـض المواطنيـن قـد قامـوا باسـتغال بعـض المياديـن والسـاحات بشـكل غيـر 

قانونـي عبـر وضـع حواجـز و فواصـل فـي الطرقـات العامـة.

بلدية طرابلس تزيل العوائق من طرق 
محلة الظهرة وتحذر املخالفني من تكرار ذلك

بلدية غريان تعلـــن عن رد 
القضــاء االعتبــار للمجاهد
 الشــــــــارف الغريـــاني

زوّد مجلـس الزنتـان البلـدي كليـة الطـب البشـري فـي جامعـة الزنتـان بتجهيـزات أثـاث 
تمثلـت فـي قاعـة اجتماعـات ومكاتـب إداريـة متعـددة.

كمـا جّهـز المجلـس البلـدي سـكناً خاصـاً بأعضـاء هيئـة التدريـس الذيـن ينـوون القـدوم 
وفـق مـا نشـره المجلـس عبـر صفحتـه علـى  مـن خـارج الزنتـان للعمـل فـي جامعتهـا، 

“فيسـبوك”.
وأشـار المجلـس البلـدي إلـى أن هـذه الخطـوة تأتـي بسـبب العراقيـل التـي تواجـه كليـة 
الطـب فـي الزنتـان وطلبتهـا؛ جـراء انعـدام اإلمكانيـات الازمـة للدراسـة، والتي تسـاهم في 

رفـع الكفـاءة العلميـة.

بلدي الزنتان يدعم كلية الطب يف املدينة بتجهيزات جديدة 
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منوعات

بتغييـر اسـم  اتخاذهـا قـراراً  “مايكروسـوفت” األميركيـة  أعلنـت شـركة 
األشـهر  إلـى  اسـم جديـد خـال  “أوفيـس”  الشـهيرة  تطبيقاتهـا  حزمـة 

المقبلـة. 

و وفًقـا لموقـع “ذا فيـرج” سـيصبح اسـم الموقـع اإللكترونـي “أوفيـس.
وتطبيـق  المحمولـة،  لألجهـزة  “أوفيـس”  تطبيـق  وسـيحمل  كـوم”، 
“أوفيـس” لنظـام التشـغيل “وينـدوز” االسـم الجديـد “مايكروسـوفت 
365”، والـذي سـيصاحبه مظهـر جديـد، فضـاً عـن المزيـد مـن الميـزات.

و مـن المقـرر أن تبـدأ هـذه التغييـرات الجديـدة فـي الظهور بدءًا من شـهر 
نوفمبـر المقبـل، بينمـا سـيتم تغييـر العامـة التجاريـة لتطبيق “أوفيس” 
ألنظمـة “وينـدوز” و”مـاك أو إس” و”آي أو إس” و”أندرويـد” فـي ينايـر 

.2023

مايكــــــــروسوفت تقــــــرر تغيري اســــم حزمة 
تطبيقاتهــا الشــهرية “أوفيــس” إىل  اســم جديــد

اعترفـت شـركة الصناعـات الدوائيـة األمريكيـة )فايـزر( أمـام 
البرلمان األوربي بأنها لم تختبر قدرة لقاح “كورونا” الخاص 

بهـا علـى منـع انتقـال العـدوى قبـل طرحـه فـي السـوق.

واسـع  بشـكل  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  رّواد  وتـداول 
مقطًعـا مصـورًا خـال جلسـة اسـتماع مـن داخـل البرلمـان 
األوربي حول اختبار لقاح “فايزر” ظهر خاله عضو البرلمان 
األوربـي “روب روس” وهـو يطـرح على المسـؤولة التنفيذية 
فـي شـركة فايـزر “جانيـن سـمال” سـؤااًل عـن اختبـار لقـاح 

الشـركة قبـل طرحـه فـي األسـواق.

وأجابـت “جانيـن” بشـكل مقتضـب وةواضـح “ال، كمـا تعلـم 
كان علينـا أن نتحـرك ونجـاري سـرعة العلـم لفهـم مـا يحـدث 

فـي السـوق”

ُوِصفـت  كبـرى  ضجـة  فـي  المصـور  المقطـع  وتسـبب 
محـل  فايـزر  االعتـراف شـركة  هـذا  وضـع  إذ  بـ”الفضيحـة”، 
اتهـام ، كمـا علّقـت عضـوة البرلمـان األوربـي “كاثليـن فـان 
برمبـت” ، “سـنتابع هـذه القضيـة باهتمـام كبيـر، هنـاك عـدة 

فيهـا”. النظـر  تسـتحق  فايـزر  عقـد  مـن  جوانـب 

ُيذكر أن الشـركة لم تّدعي خال تجربتها السـريرية -التي تم 
التصريـح باسـتخدام اللقـاح بنـاء عليهـا- أن اللقـاح يمنـع نقـل 

العـدوي بـل يقلـل من االحتمالية فحسـب.

بـورال” قـد  “ألبـرت  التنفيـذي لشـركة فايـزر  الرئيـس  وكان 
صـرح خـال مقابلـة فـي ديسـمبر 2020 مـع شـبكة )إن بـي 
سـي نيـوز( أنـه ال يـزال مـن غيـر الواضـح “مـا إذا كان األفـراد 
الذيـن حصلـوا علـى اللقـاح يمكنهـم حمـل الفيـروس ونقلـه 

إلـى اآلخريـن أم ال”.

فايزر تعرتف بأنها لم تخترب قدرة 
لقاحها على منع العدوى قبل طرحه يف السوق
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أعلنـت إدارة االتحـاد الليبـي لكـرة القـدم 
التـي   ، المهمـة  القـرارات  مـن  عـدداً 
تخـص اللعبـة والموسـم المقبـل خـال 
 13 الخميـس  عقدتـه  الـذي  االجتمـاع 

أكتوبـر.

وناقـش االجتمـاع ملـف القيـد ومّد فترة 
تسـجيل الاعبيـن أمام األندية.

وقـرر االتحـاد أن تمديـد فتـرة التسـجيل 
الممتـاز  الـدوري  فـرق  لاعبـي  األولـى 
للموسم الرياضي 2023/2022 المحددة 
بقـرار مجلـس اإلدارة اعتبـارًا مـن تاريـخ 
الشـهر  مـن   17 تاريـخ  إلـى  أكتوبـر   10
التسـجيل  يقتصـر  أن  علـى  نفسـه، 
خـال هـذه الفتـرة علـى الاعبيـن الذيـن 
يتـم تسـجيلهم عبـر منظومـة التسـجيل 

فقـط. المحلـي 

الفريـق  يشـارك  أن  االتحـاد  قـرر  كمـا 
ليبيـا  كأس  بطولـة  علـى  المتحصـل 
فـي   2022/2021 الرياضـي  للموسـم 
البطولـة العربيـة لألنديـة فـي الموسـم 
الرياضـي 2023/2022، فـي حالـة قبـول 
مشـاركته مـن قبـل االتحـاد العربي لكرة 

القـدم.

واعتمـد االتحـاد خـال اجتماعه الماعب 
الـدوري  مباريـات  عليهـا  سـتقام  التـي 
وجـاءت  الجديـد  الموسـم  فـي  الممتـاز 
وطبـرق  األندلـس  التالـي)  النحـو  علـى 
وشـيخ الشـهداء البيضـاء وبشـير جـودة 
المـرج والصداقـة وبنينا بنغـازي واألبيار 
سـرت  وخليـج  أجدابيـا  يونيـو  و10 
والخمـس  الرياضيـة مصراتـة  والمدينـة 
وصبراتـة  الزاويـة  والبلـدي  سـليم  وأبـو 
والمدينـة الرياضيـة والجميـل وترهونة(.

االتحــاد  مهمــة  قــرارات 
ــل  ــي لكــرة القــدم قبي الليب
ــد ــم الجدي ــالق املوس انط

رياضة

48 غزارة في األهداف عقب  شهدت انطاقة الدوري الليبي الممتاز في نسخته رقم 
انتهاء أولى الجوالت التي شهدت اهتزاز الشباك في 21 مرة.

به من مدينة  بفوز ثمين عاد  واستهل االتحاد حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري 
ونسج  المباراة،  بداية  في  الهرام  أحمد  مهاجمه  بهدف  األولمبي  فريق  على  الزاوية 
وصيفه األهلي طرابلس على نفس المنوال بتحقيقه لفوز لم يكن سهاً على الصاعد 
الجديد لدوري األضواء أساريا بهدف مدافعه أحمد التربي بملعب الجميل، فيما شهد 
أحد ديربيات العاصمة طرابلس ستة أهداف بين المدينة والمحلة الذي انتهى بثاثة 
على  السويحلي  فوز  أيضاً  شهدت  التي  الثانية  المجموعة  في  منهما،  لكل  أهداف 
بهدف قائده محمد المنقوش من ضربة جزاء، وعودة أبوسليم من مصراتة  الخمس 

بفوز مهم على االتحاد المصراتي بهدفين لهدف.

نظيفة  برباعية  التعاون  بفوز عريض على ضيفه  قوية  بداية  األخضر كعادته  وحقق 
سجل منها مهاجمه األنغولي “أري بابل” هدفين، ومثله فعل النصر بفوزه على العائد 
للدوري الممتاز الصقور بثاثة أهداف لهدف، فيما اقتنص دارنس أول ثاث نقاط على 
ملعبه بمدينة درنة بفوزه على الهال بهدف محمود الشلوي، في حين فرض الصداقة 
التحدي مع شباب  لقاء  انتهى  النتيجة  وبذات  بنغازي،  السلبي على األهلي  التعادل 

الجبل.

يذكر أن لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد الليبي لكرة القدم كانت قد أعلنت عن 
البرمجة الكاملة لمرحلة الذهاب التي ستنتهي في 22 ديسمبر المقبل.

بداية قوية للدوري املمتاز 
يف نسخته الجديدة

طالبت إدارة نادي األخضر وزير الرياضة واالتحاد الليبي لكرة القدم بتحمل مسؤولياتهم 
ومراسلة االتحاد األفريقي لكرة القدم لفتح تحقيق فيما تتعرض له بعثة الفريق من 

عراقيل في تنزانيا.

وأوضحت إدارة النادي في بيان لها  أن بعثة نادي األخضر تعرضت إلى “تخدير متعمد” 
مما تسبب في نقل أفرادها إلى المستشفى في تنزانيا.

وأضافت “أن الحادثة وقعت بعد إجراء الحصة التدريبية وبعد تناول البعثة وجبة العشاء 
بمقر إقامتها تعرض أغلب أعضائها إلى حالة من اإلغماء والدوار وفقدان التوازن، ليتم 
نقلهم إلى المستشفى، حيث مكثوا إلى وقت متأخر ولم يخرج بعضهم حتى اللحظة”.

ولفت بيان النادي إلى أنه بعد إجراء التحاليل الازمة تبين أن السبب في هذه الحالة 
Benzodiazepine، تفقد الجسم توازنه، وتسبب حالة  يعود الستنشاق مادة مخدرة 

من اإلغماء والدوار.

وأشار البيان إلى تعرض البعثة منذ وصولها لتانزانيا لعدة عراقيل منها عدم المعاملة 
بالمثل وعدم توفير الماعب مجاناً، ووجود عراقيل في التنقل وعدم تسليم البعثة نتائج 
مسحات وباء كورونا، داعياً الوزارة بالتدخل في مواجهة ما تتعرض له بعثة الفريق من 

عراقيل في تنزانيا.

األخضر يطالب بالتحقيق 
يف حادثة تسميم العبي 

فريقه بتنزانيا
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دين وفتاوى

فتاوي

الجواب:
الحمد لله، والّصاة والّسام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

أّما بعد:
فيجـوز إعطـاء الـزكاة فـي شـراء األجهـزة ومسـتلزمات التعليـم الدينـي أو غيـره مـن التعليـم النافـع للمكفوفيـن، الذيـن ال يملكـون مـا 
يكفيهـم، إن كانـوا بالغيـن، أو ال يملـك مـن يعولهـم مـا يكفـي اإلنفـاق عليهـم إن كانـوا صغـارًا، فالصغيـر والكبيـر سـيان فـي اسـتحقاق 
الـزكاة بوصـف الفقـر، وطريقـة ذلـك أن  تعطـى لهـم نقـود بوصفهـم فقراء، وينيبون من يقبضها لهم، ويتولى إنفاقها على مصالحهم، 
ومنهـا شـراء الكتـب واألجهـزة الخاصـة بتعليمهـم بطريقـة )برايـل( وإن كانـت غاليـة الثمـن، قـال الشـيخ ميـارة رحمـه هللا: “َوُيْشـتَرَُط 
ِفـي كُلٍّ ِمـَن اْلَفِقيـرِ وَاْلِمْسـكِيِن… أَن الَ تَكُـوَن نََفَقُتـُه َواِجبَـًة َعلَـى َملِـيءٍ ُوجُوبـاً أَْصلِّيـاً أَْو بِاْلتِـزَاٍم كَاَن َذلِـَك اْلَملِـيُء اْلُمزَكّـي أَْو َغْيـرَُه، َفـَا 
ُتْعَطـى… لَِصِغيـرٍ َفِقيـرٍ لَـُه أٌَب َملِـيءٌ، إِْذ ُوجُـوُب نََفَقتِِهـْم َولُُزوُمَهـا لِْلَملِـيءِ َصيَّرَْتُهـْم أَْملِيَـاَء” ]الـدر الثميـن: 443[، وقـال الزرقانـي رحمـه 
ِذي يَْقتَِضيـِه النََّظـُر َدْفُعَهـا لَـُه إَِذا كَانَـْت لَـُه كُُتـٌب يَْحتَـاُج إِلَْيَهـا. البُْرزُلِـي: كَاَن َشـْيخُنَا يَُقـوُل إِن  هللا: “) الَ  ُسـورٌ َوَمْركَـٌب( َوَفِقيـهٌ لَكِـنَّ الَـّ
ـًة” ]شـرح  َّ أَن تَكُـوَن كُُتبُـُه َعلَـى َقـْدرِ َفْهِمـِه خَاصَّ كَانَـْت ِفيـِه َقابِلِيَـةٌ يَأْخُُذَهـا َولَـْو كَُثـرَْت كُُتبُـُه ِجـدًّا َوإِن لَـْم تَكُـْن ِفيـِه َقابِلِيَّـةٌ لَـْم ُيْعـَط إاِل
الزرقانـي علـى المختصـر: 2/319[، وألن الفقـر ال يختـص بفقـد القـوت وحـده، بـل مـن كان لـه قـوت يكفيـه لعامـه وليـس لـه مركـب 
أو خـادم يخدمـه وهـو محتـاج إليـه فإنـه يعطـى الـزكاة ليتخـذ خادمـا ويملـك مركبـا يركبـه؛ كمـا ذكـر أهـل العلـم، وكتـب التعليـم ال تقـل 

الحاجـة إليهـا عـن الحاجـة إلـى المركـب والخـادم، وهللا أعلـم.

هـل يجـوز اسـتعمال أمـوال الـزكاة فـي تعليـم القـرآن الكريـم وعلومـه لألطفـال المكفوفيـن، الذيـن ال دخـل لهـم، أو دخل من 
يعولهـم ال يكفـي لمصاريـف التعليـم، مـن شـراء أجهـزة )الكمبيوتـر( وكتـب بلغـة )برايـل( وأجـرة المعلميـن؟ علمـاً أن هـذه 

األجهـزة والكتـب باهظـة الّثمـن، وكذلـك مصاريـف نقلهـم وتعليمهـم والتعامـل معهـم، يحتـاج إلـى جهـد ووقـت.

الجواب:
الحمد لله، والصاة والسام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

أما بعد:
فـإّن الواجـَب علـى المسـلم أاّل ُيقـدَم علـى عمـٍل حتـى يعلـَم حكـَم هللِا فيـه، وإسـقاط الديـِن في نظير عوٍض يتأخّر قبضه هو من فسـخ 
الديـن بالديـن علـى المشـهور عنـد المالكيـة، لكـن جـوز بعـض العلمـاء ذلـك إذا كان العـوض عقـارا معينـا؛ ألّن الذمـة ال تقبـل المعّينات، 
فـا يدخـل فـي فسـخ الّديـن بالديـن، قـال ابـن الحاجـب: “وَِفـي بَيِعـِه ]أي الّديـن[ بُِمعّيـٍن يَتأخّـُر َقبُضـه كَالـدارِ الَغائبَـِة َوالمواَضَعـِة، 
َوالمتأَخّـرِ جَـذاُذُه، َقـواَلِن” قـال فـي التوضيـح: “وَالقـوُل بِالجـوازِ أِلَشـَهْب” ]التوضيـح: 5/342 وتطـّوع المشـتري بعـد العقـد بأنـه متـى 
أتـى لـه البائـع بالثمـن رد المشـتري لـه المبيـع -كمـا هـو صـورة المسـألة- قـد أجـازه المالكيـة؛ ألنـه معـروٌف ألـزم به نفسـه، قـال الحطاب: 
ُه إْن جَـاَء بِالثََّمـِن إلَـى أَجَـِل كَـَذا َفاْلَمبِيـُع لَـُه، َويَْلـَزُم اْلُمْشـتَرِيَ َمتَى  َع بَْعـَد اْلَعْقـِد بِأَنَـّ “َقـاَل ِفـي ُمِعيـِن اْلحُـكَّاِم يَجُـوُز لِْلُمْشـتَرِي أَْن يَتََطـوَّ

جَـاءَُه ]أي البائـع[ بِالثََّمـِن ِفـي ِخـَاِل اأْلَجَـِل، أَْو ِعْنـَد اْنِقَضائِـِه، أَْو بَْعـَدُه َعلَـى اْلُقـْرِب ِمْنـُه” ]تحريـر الـكام: 239[.
وأمـا إعطـاء الغـارم مـن الـزكاة، فُيشـترط لذلـك أاّل يكـوَن عنـده ِمـن المـال أو العقـارِ الزائـِد علـى ضروراتـه، مـا يمكّنـه مـن سـداد دينـِه 
إذا باعـه، فـإن كان بيـت سـكناه زائـًدا عـن حاجتـه، لـم ُيعـَط ِمـن الـزكاة حتـى يبيعـه، ويشـتري بيتًـا آخـر يكفيـه لحاجتـه الضروريـة فقـط، 
وُيقضـى الّديـُن ِمـن الفـارق بيـن الثمنيـن، ثـم إذا بقـي عليـه ديـٌن بعـد ذلـك أُعطـي ِمـن الـزكاة، قـال الدرديـر: “َوإِنََّما ُيْعَطـى اْلَمِديُن )إْن 
ْيـِن )َمـا بِيَـدِهِ ِمـْن َعْيـٍن( َوَفَضلَـْت َعلَْيـِه بَِقيَّـةٌ )َو( ِمـْن )َفْضـِل َغْيرَِهـا( أَْي َغْيـرِ اْلَعْيـِن كََمـْن لَـُه َدارٌ ُتَسـاِوي ِمائَـًة َوَعلَْيـِه  أْعطـى( لِـرَبِّ الدَّ
ُه ُيْعَطـى بَِوْصـِف اْلَفْقـرِ اَل  ِمائَـةٌ َوتَْكِفيـِه َدارٌ بِخَْمِسـيَن َفـَا ُيْعَطـى حَتَّـى ُتبَـاَع َوُيْدَفـَع الزَّائِـُد ِفـي َدْينِـِه، َفلَـْو كَاَن اْلَفاِضـُل يَِفـي بَِدْينِـِه َفإِنَـّ
ُه اَل بُـدَّ ِمـْن إْعَطـاءِ َمـا بِيَـدِهِ بِاْلِفْعـِل، َولَْيـَس كََذلِـَك بَـْل اْلَمـَداُر َعلَـى إْعَطائِـِه ِمْنَهـا َمـا بَِقـيَ َعلَْيـِه َعلَـى تَْقِديـرِ إْعَطـاءِ َمـا  اْلُغـْرِم، َوَظاِهـرُُه أَنَـّ

بِيَـدِهِ” ]الشـرح الكبيـر: 1/497[.
عليـه؛ فـإّن مـا وقـع مـن تنـازل المديـِن عـن المنـزل، تنـازٌل صحيـح، ويجـوز لـه األخـذ مـن الـزكاة لسـداِد باقـي ثمـن المنـزل الـذي تنـازَل 
عنـه، أمـا باقـي الديـون فليـس لـه األخـُذ مـن الـزكاة لسـدادها، إن كان بيـُت سـكناه فيـه زيـادةٌ عـن حاجتـه، بـل عليـه بيعـه وشـراُء منـزٍل 
يكفيـه لحاجتـه دون زيـادة، ويقضـى مـا تبّقـى عليـه مـن ديـون مـن باقـي الثمـن، ثـم إن بقيـت عليـه ديـون بعـد ذلـك أكمـل الباقـي مـن 

الـزكاة، وإْن سـددْت جميـُع الديـون، لكـن لـم يعـْد عنـدُه مـا ينفـق بـه علـى عيالـِه؛ أعطـي مـن الـزكاة بوصـِف الفقـرِ، وهللا أعلـم.

دخلـت فـي تجـارة المـواد الغذائيـة مـع شـخٍص، واقترضنـا لذلـك مبلًغـا ِمـن المـال، وخسـْرنا، فطالبنـي صاحـُب الدَّيـن بمالـه، 
وألنـي لـم أسـتطْع أن أسـدد حصتـي ِمـن الدَّيـن، تنازلـُت عـن منزلـي لصاحـب الديـن، وبقيـُت فـي المنـزِل مـع أسـرتي ألنـي ال 
أملـُك مسـكنًا آخـر، ثـم اتفقـُت مـع صاحـِب الدَّيـن بوسـاطة محـرر عقـوٍد علـى حصـرِ الديـن فـي 150 ألًفـا، وفـي حـال سـداِد 
القيمـِة ُيرجـع لـي المنـزل، وقـد تحصلـت علـى 63 ألًفـا باالقتـراِض مـن األصدقـاء واألقـارِب، وبقـي 87 ألًفـا، حاولـت جمـع باقـي 
المبلـغ فلـم أسـتطْع، واتفـق محـرر العقـود مـع صاحـِب الديـن علـى مهلـة زمنيـٍة مدتهـا أربعـة أشـهر، فـإن لـم يتـّم السـداد 
خاللَهـا أخـرج أنـا وأسـرتي ِمـن المنـزل، فهـل يحـّق لـي أخـُذ الـزكاة لسـداِد الديـن؟ علمـا أننـي ال أملـك إال مرتبًـا شـهريًّا، وحالتي 

الصحيـة متدهـورةٌ، حيـث أعانـي ِمـن مـرٍض فـي األعصـاِب.

ورد إلى دار اإلفتاء الليبية األسئلة التالية:
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مقال

الخري الذي ينقلب شرا
بقلم الكاتب| محمد أبوغرارة

17 مـن مـارس الماضـي، يومهـا رافقـت آالف مـن 
مشـية  السـريع  الطريـق  فـي  السـائقين  زمائـي 
الهوينا كأننا نشـيع جنازة ملكية أو شـيء أقرب لما 

يعـرف بمشـية الفيـل فـي عالـم الطيـران.
كأنـه  األمـر  لجعـل  وتشـبيهات  تعقيـدات  وبـدون 
ملحمـة، بالمختصـر أنـي حصلت في زحمة السـريع 
تسـتغرب  قـد  الـذي  األمـر  سـاعة،  نصـف  لمـدة 
-مـوالي القـارئ- مـن اسـتغرابي منـه كأنـه شـيء ال 
يحـدث كل يـوم ثاثـة مـرات، والحقيقـة ليـس لـدي 
إجابـة تحفـظ لـي احتـرام القـارئ غيـر أنـي أحـاول 
هنـا فعـل كل مـا يفعلـه المفكـرون العميقون وهو 
أخـذ حـدث عابـر هامشـي مـن الحيـاة تـم تمطيطـه 
والليبييـن”  لجعـل منـه مثـال عـن “مشـكلة ليبيـا 

دون الخـروج بحـل طبعـا.
لهذا تمشى معي في زحمة السريع:

بـ”سـيك” ضغطـة  كمـا هـي العـادة البدايـة تكـون 
وتبدلـك  صباحـك  ابتسـامة  تسـرق  قويـة  فرامـل 
بهـا هلـع أنـك كـدت تصـدم مـن أمـام ثـم هلـع أن 
خلفك كاد أن يطفأ سـيارته فيك..بعد أن تسـعيد 
و  الذاتـي  القصـور  بفعـل  تنسـاب  وأنـت  أنفاسـك 
أن  مـن  بسـرعة خوفـا  الطلعـة  مـع  تتأرجـح خلفـا 
ضغطـت  ألنـك  أمامـا  ثـم  أمامـك،  سـائق  يخـش 

المكابـح
حـارات  بيـن  كوبـرا  مثـل  تتحـرك  وأنـت  فجـأة.. 
السـيارات ألنـك عندمـا تكـون فـي اليسـار يتحـرك 
و مـن اإلطنـاب القـول أنـك عندمـا  محـور اليميـن 
ويتحـرك  يتوقـف  لليميـن  وتمشـي  موقـف  تأخـذ 
الهاميـة  الحركـة  وأنـت فـي هـذه  اليسـار فتعـود. 
تبـدأ عملياتـك العقليـة فـي إطـاق حكـم عـن سـبب 
هـذه الزحمـة بنـاء علـى شـدة الزحمـة واسـتمرارها
المفضـل  -العـذر  انفجـر  أحدهـم  إطـار  هـو  هـل 
للموظفيـن المتأخريـن- أم هـو سـيارة مفـورة مـن 
الحـرارة صاحبهـا فاتـح غطاء المحرك وواقف جنبها 
بفخـر؟ .. و لكـن عنـد مسـتوى معيـن مـن الزحمـة 
-الــ هـو- بتعبيـر فرويـدي ال يقبـل بشـيء  الوعيـك 
األقـل  علـى  بـه  اشـتركت  شـنيع  حـادث  مـن  أقـل 
أربعـة سـيارات وهـذا أمـر ال وعيـي فـا تحكـم علـى 
نفسـك مـن خالـه سـيدي المصـاب بكـرب مـا بعـد 

الصدمـة.
لكن هذه المرة كان السبب مختلفا

مدفوعـا  الزحمـة  سـبب  نقيـا..كان  السـبب  كان 
التنظيـف.  : البشـرية  النزعـات  بأفضـل 

لربـات  المـؤرق  التنظيـف  أنـواع  ألكثـر  يرقـى  بـل 
األتربـة… كنـس  البيـوت 

كانـت شـركة النظافـة وقـد جنـدت جندهـا لكنـس 
التـراب مـن علـى حافـة الطريـق.

إنسـان- كائـن أنانـي  وألنـي أعـرف أن اإلنسـان-وأنا 
المـرور  نظـام  يكـون  أن  مـن  بأقـل  يرضـى  وال 
يتمحـور حولـه ويعمـل مـن أجـل تسـريح الطريـق 
لـه، فقـد سـارعت لمنـع نفسـي مـن لعـن العامليـن 
اترقـى  أن  قـررت  ألعـن  أن  بـدل  و  المجتهديـن، 
ذاتيـا عبـر طـرح األسـئلة علـى نفسـي حـول الحكمـة 
وكيـف  السـريع  اقصـد  الصحراء..احـم  كنـس  مـن 
“تلحـس عليـه  رصيـف السـريع  نظيفـا  أن جعـل 

الزيـت” هـو أعلـى غايـات وجود هـذا الطريق وليس 
طريقـا سـريعا ليـس بـه مـا يعرقـل حركـة السـير.
و كشـخص تعـرض لبعـض ورش التنميـة البشـرية 
فقـد رأيـت أنـه ال أفضـل مـن عمـل عصـف فكـري..

فقلت :
•      هل تنظيف الطريق يحتاج لضوء النهار؟

•      هل يستحيل أن يعمل عمال النظافة العمل 
خارج ساعات الدوام الرسمي؟

مـن  والبـد  طويلـة  عمليـة  التنظيـف  هـل        •
وليـا؟ نهـارا  اسـتمرارها 

•      ألـم يصـل التطـور اإلنسـاني لصناعـة سـيارة 
و شـفط أتربـة تكـون تكلفتهـا غيـر خياليـة  كنـس 
وكفائتها أكثر وأكثر سرعة بحيث أن ست سيارات 
منهـا تغطـي السـريع كامـا فـي وقـت أقـل بكثيـر؟
كل  علـى  الجـواب  أن  بتخميـن  لنفسـي  أسـمح 
هـذه األسـئلة أنـه “ال لألسـف..”  ألنـه ال يمكنـك أن 
تتخيـل أن الجـواب عليهـا “نعـم “ وقـد تـم تجاهـل 
الطريقـة  فـي  اسـتمروا  و  الممكنـة  الحلـول  هـذه 
األصعب واألكثر تكلفة و اسـتهاكا للوقت و تسـببا 

للزحمـة فـي وقـت الـذروة، أليـس كذلـك؟!
أصـا كل هـذه األسـئلة هـي محاولة فقط السـتبعاد 

أمر:
النـاس فـي ذروة ذهابهـم  -أن تعطيـل كل هـؤالء 
محـض  شـر  ..وهـذا  مقصـود  أمـر  هـو  ألشـغالهم 
العامليـن  هـؤالء  كل  عليـه  يتواطـأ  أن  للـه  حاشـا 

. لمخلصيـن ا
موجوديـن  أنهـم  طبعـا  أكثـر  المسـتبعد  والشـيئ 
وتوثيـق عملهـم. التصويـر  أجـل  مـن  فقـط  هنـاك 
ومهمـا يكـن مـن أمـر فـإن شـركة الخدمـات العامـة 
بطرابلـس المنفـذة ألعمـال التنظيف بشـكل خاص 

مشـهود لهـا بعملهـا االسـتثنائي السـنوات األخيـرة
لهـذا ال  يبقـى إال خيـار الجهـل بأثـر عملهـم وغيـاب 

مبـدأ األولويـة عـن المسـؤولين عـن األمـر..
وعدم قدرتهم على طرح سؤال أي األمرين أهم:

طريـق  ..أم  جانبيـه  علـى  بأتربـة  منسـاب  طريـق 
نظيـف؟ مقفـل 

هـذا طبعـا فـي حـال كان البـد مـن أحـد الخياريـن 
بيـن األمريـن. ..وال طريقـة للجمـع 

يعمـل  العالـم  وكل  كذلـك…  ليـس  والحـال  أمـا 
بهـذه الطريقـة فاسـتبعاد األمـر هـو مجهـود مرهـق 

. نفسـيا
 قـد يسـأل سـائل ويقـول مـادام أن حادثـة الحصول 
لـي منـذ سـبعة أشـهر.. تلـك حـدث  فـي السـريع 
مـا الـذي ذكرنـي بهـا اآلن، الجـواب أنـي علقـت مـن 
يوميـن مجـددا فـي زحمـة مثلهـا ولنفـس األسـباب 
فـي  النظافـة  شـركة  صفحـة  راجعـت  ...وعندمـا 
لعمـل  يوميـا  والمواكبـة  النشـطة  بـوك  الفيـس 
التنظيـف الحظـت أن كثيـر مـن التعليقـات يتطايـر 
منهـا الشـرر لنفـس غضبـي، ولهـذا كان ال بـد مـن 
وقفـة. وأن األمـر متكـرر وهـذا يخرجـه مـن نقطـة 
إلـى دائـرة الظاهـرة التـي تصلـح  الحـدث العـارض 

منهـا. الحكـم  السـتخراج 
 واآلن ليـس أمامنـا إال التمعـن والتأمـل و اسـتخراج 

مشـكلة ليبيـا مـن هـذا المثـال كمـا وعدناكم:

و مشـكلة ليبيـا ليسـت سـوء النيـة، تماهـى معـي 
سـيدي القـارئ فـي هـذا االفتراض الجدلي،  ولكنها 
أنظمـة  هـي  ليبيـا  فـي  األنظمـة  كل  أن  الحقيقـة 
تقتـات علـى نفسـها أوعلـى كيـان الدولـة، ال أريـد أن 
أقول أنها سـرطانية تسـعى بشـكل محموم حتمي 
قوتهـا  بـكل  تقاتـل  حيتـان  كأنهـا  نفسـها  لتدميـر 
لانتحـار علـى شـط النقيـزة، لكن هـذه هي النتيجة، 
و يبـدو فعـا أن كل نظـام ليـس ناجـح هـو نظـام 
مدمـر لنفسـه وهـو مـا يحول عمل شـخص مجتهد 

خيـر إلـى عمـل فوضـوي وبيـه ضـرر.
وإال كيـف تفسـر نظـام فيـه رجـال المـرور يعطلـون 
محسـوب  فيهـا  الوقـت  التـي  الضوئيـة  اإلشـارة 
النفسـية  راحتهـم  علـى  قائـم  نظـام  ليسـتبدلوا 
حيـث ال يشـعرون بالسـعادة إال عندمـا يمتـد طابـور 
السـيارات المنتظـرة مـد البصـر ثـم يطلقونهـا مثـل 

المهاجـرة. الجواميـس 
متكامـل  الكترونـي  نظـام  وجـود  تفهـم  كيـف  أو 
تجـد نفسـك مطالبـا فـي كل  ثـم  الوطنـي  للرقـم 
مؤسسـة تتبـع نفـس النظـام مطالبـا بإحضـار ورقـة 
اإللكترونـي  الوطنـي  الرقـم  هـذا  عليهـا  “أصليـة” 
ومختومـة بختـم ملـوح فوق مكتب، وأني ليصيبني 
الـدوار وأنـا أحـاول جبـال أوراق الرقـم الوطنـي وإلـى 
أيـن تذهـب، واسـتطيع بـكل ثقـة ال أسـاس لهـا أن 
أقـول أنهـا لـو ألصقـت ببعضهـا للفـت علـى األرض 

سـت مـرات.
بمصـادرة  األسـعار  غـاء  يحـارب  نظـام  عـن  مـاذا 
بضاعـة الباعـة ويتـرك معالجـة األسـباب وراء الغـاء
قدريـة  فرصـة  جاءتـه  مصرفـي  نظـام  عـن  مـاذا 
سـبل  لتفعيـل  السـيولة  مشـكات  مـع  مؤسـفة 
الشـيكات  يعشـق  مـازال  لكـن  االلكترونـي  الدفـع 

والمقاصـة المصدقـة 
وشـركة الكهربـاء التـي لتشـجع النـاس علـى تركيـب 

عـدادات زادت السـعر.
كفـاءة  برفـع  ليـس  الغـش  يحـارب  تعليـم  ونظـام 
ومعالجـة  العلمـي  التحصيـل  زيـادة  و  المدرسـين 
األسـباب ولكـن بجعـل عامـة نجـاح العام الدراسـي 

هـي انخفـاض نسـبة النجـاح.
و و و...إلخ

الفاسـد  الشـعب  بهـا  يقـم  لـم  األعمـال  هـذه  كل 
األنظمـة  عـن  صـادرة  لكنهـا  العصـا”  يبـي  “اللـي 
يدمـر  نظـام  أنـه  نقـول  يجعلنـا  مـا  وهـذا  نفسـها 

. نفسـه
وإذا كانـت العبثيـة هـي انعـدام الغاية فماذا نسـمي 

النظـام الـذي يعمـل ضد غايته؟
ما الحل؟

وكيـف لـي أن أعـرف، مـن بدايـة المقـال قلـت لـك 
أن وظيفـة المفكريـن هـي طـرح المشـاكل بـدون 

تقديـم حلول..مـن أنـا ألخالـف هـذا النامـوس
العتيد…لكـن إن كنـت مصـرا علـى حـل ما..فليـس 
لـدي إال هـذه النصيحـة: ابتعـد عـن السـريع وقـت 
وقـت  حوشـكم  صالـة  عـن  تبتعـد  كمـا  التنظيـف 

. تنشـيفها
 

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