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شـــهد وســـط العاصمـــة طرابلس الســـبت 27 أغســـطس 2022، 
مواجهـــات مســـلحة بيـــن قـــوات جهـــاز دعـــم االســـتقرار بقيـــادة 
عبدالغنـــي الككلـــي، وقوات اللـــواء 777 بقيادة هيثـــم التاجوري، 
علـــى خلفيـــة ســـيطرة جهـــاز دعـــم االســـتقرار علـــى مقـــر تابـــع 

للكتيبـــة 92 مشـــاة التابعـــة للتاجـــوري.

واندلعـــت المواجهـــات؛ إثـــر قيـــام مجموعـــة تابعـــة للكتيبـــة 92 
مشـــاة بالرمايـــة على رتـــل تابع لجهـــاز األمن العام بقيـــادة عماد 
الطرابلســـي؛ مـــا أســـفر عـــن مقتـــل عنصـــر تابـــع لألمـــن العام، 

وفـــق روايـــة حكومـــة الوحـــدة الوطنية.

والحقـــا، توّســـعت المواجهـــات لتشـــمل مناطق باب بن غشـــير 
وطريـــق الســـور وشـــارع الجمهورية وشـــارع الصريم.

وفـــي تطّور آخر ســـيطر جهاز الردع لمكافحـــة اإلرهاب والجريمة 
المنظمـــة، علـــى مقـــري الكتيبـــة 28 مشـــاة بقيـــادة مصطفـــى 
قـــدور والمعروفـــة بــــ  “النواصي” في ســـوق الجمعـــة والموالية 
للحكومـــة الموازيـــة برئاســـة فتحي باشـــاغا، شـــأنها شـــأن اللواء 

سياسة

اشــتباكات طرابلــس األخرية..
كيــف اندلعــت ومــا الســبب؟

777 بقيـــادة التاجوري.

اللـــواء  العســـكرية  رد فعـــل آلمـــر منطقـــة طرابلـــس  وفـــي 
عبدالقـــادر منصـــور، قـــام بحّل الكتيبة 28 مشـــاة علـــى خلفية 
مشـــاركتها فـــي االشـــتباكات فـــي صفـــوف الحكمـــة الموازية.

وفـــي مناطـــق طـــوق طرابلـــس، هاجمـــت قـــوة تتبـــع الكتيبـــة 
55 مشـــاة برئاســـة معمـــر الضـــاوي المواليـــة لحكومة باشـــاغا 
رفقـــة مجموعـــة تابعـــة لوزير داخلية باشـــاغا عصـــام أبو زريبة 
بالهجـــوم علـــى كوبـــري الــــ 17 قبـــل أن تتصـــدى لهـــم كتيبـــة 
فرســـان جنـــزور وكتيبـــة الفـــاروق بإمـــرة محمـــود بـــن رجـــب، 

واألخيرتيـــن ماليتيـــن لحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة.

بإمـــرة  مشـــاة   301 الكتيبـــة  تصـــّدت  آخـــر،  جانـــب  وعلـــى 
عبدالســـام زوبـــي ألرتـــال تابعـــة ألســـامة جويلي - آمـــر غرفة 
العمليـــات المشـــتركة بالمنطقـــة الغربيـــة الذي أقالـــه الدبيبة 
مؤخـــرا على خلفية انضمامه لباشـــاغا - أثنـــاء محاولتها التقدم 
إلـــى طرابلـــس مـــن ناحية بوابـــة الجبس، مـــا أّدى إلـــى تقهقر 

األرتـــال إلـــى مقرهـــا في الســـواني.

وأكـــدت غرفـــة العمليـــات المشـــتركة التابعة لحكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة اســـتهداف أرتـــال جويلي بالطيران المســـير، قبل أن 

ينفـــي جويلي اســـتخدام الطيران المســـير ضـــد قواته.

وفي شـــرق طرابلس، حاول رتل يقوده ســـالم جحا - القيادي 
الســـابق لثـــوار مصراتـــة - التقدم نحـــو طرابلس، قبـــل أن يتم 
اعتراضـــه فـــي بوابة كعـــام في زليتـــن واالشـــتباك معه، حيث 

عـــاد أدراجه إلـــى مصراتة.

وأســـفرت االشتباكات التي توقفت مساء  اليوم الذي اندلعت 
فيـــه، عـــن 32 قتيا و159 جريحـــا، أغلبهم مـــن المدنيين وفق 

بيـــان لوزارة الصحة بحكومـــة الوحدة الوطنية.

أفـــادت وزارة الصحـــة بحكومـــة الوحدة الوطنية بمقتل 23 شـــخصاً 
وإصابـــة 140 آخريـــن أغلبهـــم من المدنيين خال االشـــتباكات التي 

اندلعت فـــي طرابلس.

وليـــل الســـبت، اندلعـــت المواجهـــات وســـط طرابلـــس بيـــن قوات 
أمنيـــة تابعـــة لحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة وأخـــرى مواليـــة لرئيـــس 

الحكومـــة الموازيـــة برئاســـة فتحـــي باشـــاغا.

وفضـــاً عـــن الضحايا، خلّفت المواجهات أضـــراراً كبيرة بالمباني 
والخاصة. والممتلكات العامة 

وقبـــل أن يعـــود الهـــدوء إلـــى طرابلس مســـاء الســـبت، وتنتهي 
االشـــتباكات بدحر القـــوات الموالية لباشـــاغا، أعلنت جهات عدة 
منهـــا جمعيـــة الهـــال األحمـــر الليبـــي ومركـــز الطـــوارئ والدعم 
والطـــب العســـكري وجـــود صعوبـــة فـــي إجـــاء المدنييـــن مـــن 

االشـــتباكات. مواقع 

واالمتحانـــات  الدراســـة  توقـــف  طرابلـــس  جامعـــة  وأعلنـــت 
آخـــر. إشـــعار  لحيـــن  االشـــتباكات  نتيجـــة  بالجامعـــة 

إجـــراء امتحانـــات  كمـــا أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم وقـــف 
الشـــهادة الثانويـــة فـــي أنحاء ليبيـــا؛ لحين اســـتقرار األوضاع في 

الباد.

وفـــي ســـياق متصـــل، أكـــدت شـــركات طيـــران منهـــا األجنحـــة 
والخطـــوط األفريقية توقف رحاتها من مطـــار معيتيقة، لحين 

اســـتقرار الوضـــع فـــي طرابلس.

ودوليـــة  محليـــة  فعـــل  ردود  طرابلـــس  اشـــتباكات  والقـــت 
مســـتنكرة، وداعيـــة إلـــى وقـــف االقتتـــال والعمـــل علـــى إجـــراء 

وقـــت. انتخابـــات فـــي أســـرع 

الصحــة تعلن عن أكثر من 160 
إصابــة يف اشــتباكات الســبت
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اتهـــم رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد الدبيبـــة أطرافاً 
خارجيـــة وداخليـــة بالوقـــوف وراء االشـــتباكات التـــي اندلعـــت فـــي 

طرابلـــس ليلة الســـبت.

وقـــال الدبيبـــة فـــي كلمة لـــه خال تفقـــده لقوات تابعـــة للحكومة 
فـــي طريـــق المطـــار جنوبـــي طرابلس: “العـــدوان علـــى طرابلس 

اليـــوم مخطط له مـــن الداخـــل والخارج”.

وأضـــاف الدبيبـــة “نحن نريـــد االنتخابات ومن يريـــد حكم ليبيا عبر 
االنقابات والســـاح والنار نقول لـــه إنك تحلم”.

وأوقعـــت اشـــتباكات طرابلـــس التـــي اندلعـــت الســـبت 23 قتيـــاً 
وأكثـــر مـــن 140 جريحـــاً، أغلبهـــم مـــن المدنييـــن، باإلضافـــة إلـــى 

تدميـــر عـــدد مـــن الممتلـــكات العامـــة والخاصـــة.

علـــى  الحفـــاظ  إن  الســـبت،  التركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  قالـــت 
الهـــدوء علـــى األرض أمـــر بالـــغ األهمية ألمـــن ليبيا واســـتقرارها 
ومســـتقبلها، داعيـــة جميـــع األطـــراف إلى ضبـــط النفس ووقف 

النـــزاع علـــى الفور.

الدبيبة يتهم أطرافاً 
خارجية بالوقوف 
خلف اشتباكات 

طرابلس

سياسة

وأضافـــت الخارجيـــة التركيـــة في بيـــان لها، أنه مـــن الضروري 
الســـتقرار ليبيـــا وازدهارها وأمنها إجراء انتخابـــات نزيهة وحرة 

علـــى مســـتوى الباد في أقـــرب وقت.

وفي الســـياق نفســـه، دعت الخارجيـــة التونســـية الليبيين إلى 
ضبط النفـــس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المســـلحة 
حقنـــاً لدمائهـــم، ُمشـــّددة على ضـــرورة تغليب صـــوت الحكمة 
بيـــن الفرقـــاء الليبيين كافة، ودعتهم إلى انتهاج الحوار ســـبياً 
لتســـوية الخافـــات وإعـــاء مصلحـــة ليبيـــا حفاظاً علـــى أمنها 

واســـتقرارها ووحدتها.

وفي بيان لها، حّثت الخارجية الجزائرية جميع األطراف الليبية 
إيقاف العنف واالحتكام إلى  على السعي الفوري؛ من أجل 
لغة الحوار بكل مسؤولية، ُمشّددة على أهمية الحفاظ على 
في  مهماً”  “مكسباً  اعتبرته  الذي  النار  إطاق  وقف  اتفاق 

سبيل استعادة األمن واالستقرار في ليبيا.

طرابلـــس،  فـــي  وقعـــت  التـــي  االشـــتباكات  علـــى  وتعليقـــاً 
دعـــت الخارجيـــة القطريـــة األطـــراف الليبيـــة كافة إلـــى تجنب 
التصعيـــد، وحقـــن الدمـــاء، وتغليـــب صوت الحكمـــة ومصلحة 
الشـــعب الليبـــي الشـــقيق، وتســـوية الخافـــات عبـــر الحـــوار.

وقالـــت الـــوزارة إنها تتابـــع بقلق بالغ هذه التطورات، مشـــددة 
علـــى ضـــرورة أن تعمـــل األطـــراف الليبيـــة لضمـــان حمايـــة 
المدنييـــن والمنشـــآت المدنيـــة، واعتبـــار ذلـــك أولوية قصوى.

وعلـــى مســـتوى ردود الفعـــل الخليجيـــة، دانـــت اإلمـــارات مـــا 
وصفتـــه بأعمـــال العنف المســـلحة فـــي ليبيا، داعيـــة األطراف 
كافة إلى وقف العمليات العســـكرية بشـــكل فوري، والحفاظ 
علـــى ســـامة المدنييـــن والمقـــرات الحكوميـــة والممتلـــكات، 
وأن يمـــارس الجميـــع أقصى درجـــات ضبط النفـــس، للخروج 

من األزمـــة الراهنة.

ولـــم يختلـــف رد فعل الخارجية المصرية عن الســـياق نفســـه، 
حيـــث دعـــت أيضاً إلـــى وقـــف التصعيـــد وتغليب لغـــة الحوار 
وتجنـــب العنـــف وضبـــط النفس حقنـــاً للدماء، مؤكـــدة ضرورة 
حمايـــة المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشـــعب الليبي 

أمنـــه واســـتقراره ومقدراتـــه ويعلي المصلحـــة العليا للباد.

وكان المبعـــوث اإليطالـــي إلى ليبيا “نيكـــوال أورالندو” قال إن 
بـــاده تدعو جميع األطراف الليبية إلى وضع مصلحة الشـــعب 
قبـــل مصالحهـــم الخاصـــة، والموافقة على وجه الســـرعة على 
المتطلبـــات القانونية والعملية إلجـــراء االنتخابات الوطنية في 

أقـــرب وقت ممكن.

ودانـــت الواليـــات المتحـــدة مـــا وصفتـــه بتصاعد العنـــف الذي 
شـــهدته طرابلس، ودعت إلى وقف فـــوري إلطاق النار وإلى 
محادثـــات تيســـرها األمم المتحـــدة بين األطـــراف المتصارعة.

ُيذكـــر أن رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية عبدالحميـــد الدبيبة 
اتهـــم أطرافـــاً خارجيـــة وداخليـــة – لـــم يســـّمها - بالوقـــوف وراء 

االشـــتباكات التـــي اندلعـــت فـــي طرابلس ليلة الســـبت.

وفـــي آخـــر حصيلة لوزارة الصحة، أوقعت اشـــتباكات طرابلس 
23 قتيـــاً وأكثـــر مـــن 140 جريحـــاً، أغلبهـــم مـــن المدنييـــن، 
باإلضافـــة إلـــى تدمير عـــدد من الممتلـــكات العامـــة والخاصة.

ردود فعل دولية مستنكرة
الشتباكات طرابلس
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األنظمـــة  فـــي  االنقســـام  “إن  للدراســـات  العربـــي  المركـــز  قـــال 
االقتصاديـــة والماليـــة وتدميـــر البنـــى التحتيـــة وانتشـــار الجماعات 
المســـلحة فـــي ليبيـــا،  أضـــّر بالمجمل بآفـــاق اإلصـــاح االقتصادي 

وقيـــام ســـلطة تنفيذيـــة واحـــدة فـــي البـــاد”.

وأضـــاف المركز في بيان له الجمعة، أن ســـرقات الموارد واألموال 
فـــي ليبيـــا وصلـــت إلـــى مليـــارات الـــدوالرات إضافـــة إلـــى تفشـــي 

التهريـــب واالبتـــزاز، وهـــو مـــا أثر على الوضـــع االقتصـــادي أيًضا.

ُيذكـــر أن البنـــك الدولـــي لـــم يضـــع فـــي تقريـــره نصـــف الســـنوي 
الخـــاص بســـنة 2022 توقعـــات بشـــأن االقتصـــاد الليبي؛ بنـــاًء على 
درجـــة عـــدم الثقـــة فيـــه؛ بســـبب وجـــود مخاطـــر داخليـــة متعلقـــة 

بوجـــود حكومتيـــن ومخـــاوف مـــن االنـــزالق إلـــى العنـــف مجـــدًدا.

أكـــدت شـــركة “إينـــي” اإليطاليـــة اســـتعدادها إلطـــاق مرحلـــة 
جديـــدة مـــن االســـتثمارات فـــي ليبيـــا تهـــدف إلـــى زيـــادة إنتـــاج 
الغـــاز، لتلبيـــة الطلـــب علـــى الغـــاز فـــي الســـوق المحلـــي 

واألوروبـــي.

المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  لقـــاء  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الوطنيـــة للنفـــط فرحـــات بـــن فـــي العاصمـــة اإليطاليـــة رومـــا 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة إينـــي “كاوديـــو ديســـكالزي”، 
لمناقشـــة نشـــاط الشـــركة فـــي ليبيـــا والمشـــاريع االســـتراتيجية 

ــا. ــي ليبيـ ــددة فـ ــة المتجـ ــاريع الطاقـ ــذ مشـ وتنفيـ

الكامـــل  إينـــي  شـــركة  التـــزام  ديســـكالزي  كاوديـــو  وأكـــد 
البـــاد. فـــي  التشـــغيلية  باألنشـــطة 

جديـــدة  مرحلـــة  إلطـــاق  اســـتعداده  عـــن  وأعـــرب 
مـــن االســـتثمارات تهـــدف إلـــى زيـــادة إنتـــاج 
االستكشـــافي  النشـــاط  وكذلـــك  الغـــاز، 
التسهيـــــــــــات  مـــــــــــــــن  واالستفــــــــادة 
تلبيـــة  فـــي  الموجـــودة  والمعـــدات 
الطلـــب علـــى الغـــاز في الســـوق 

واألوروبـــي. المحلـــي 

كمـــا رحـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة إينـــي بخطـــة المؤسســـة 
اإلنتـــاج  لزيـــادة  للنفـــط  الوطنيـــة 
مليـــون   2 إلـــى  للبـــاد  اليومـــي 
دعمـــه  مؤكـــداً  يوميـــاً،  برميـــل 
لهـــذا  الوصـــول  إلـــى  المؤسســـة 
المنفعـــة  أجـــل  مـــن  الهـــدف 

للطرفيـــن. المتبادلـــة 

شــركة إيني: مســتعدون لزيادة إنتاج 
الغــاز يف ليبيا وتلبية الطلب األوروبي

اقتصاد

املركــز العربي للدراســات: االنقســام 
يف ليبيــا أضــّر باإلصــاح االقتصــادي

ليبيــا مــن الــدول املســتهدفة بزيادة 
خدمــات املقــاوالت الرتكية

حلـــت ليبيـــا ثالثـــاً فـــي ســـلم مشـــاريع خدمـــات المقـــاوالت 
التركيـــة، حيـــث تهـــدف أنقـــرة لزيـــادة حصتهـــا إلـــى %10 من 

القطـــاع العالمـــي.

وقـــال الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغـــان إن باده تهدف 
إلـــى رفـــع حصتهـــا مـــن خدمـــات المقـــاوالت الدوليـــة إلى 75 

مليـــار دوالر في المرحلـــة األولى.

وجـــاءت روســـيا فـــي المرتبـــة األولى فـــي الدول المســـتفيدة 
مـــن الخدمـــات، بقيمة اســـتثمارات بلغت 95.4 مليـــار دوالر.

وتلت تركمانســـتان روســـيا بـ50 مليـــار دوالر، فالعراق بـ31.7 
مليار دوالر ثم ليبيا وكازاخســـتان والســـعودية على الترتيب، 

وفق وكالة األناضـــول التركية.
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وقعـــت “شـــركة الســـهم” للنقـــل العـــام مـــع شـــركة “العنكبـــوت 
الليبـــي” االثنيـــن، عقـــد مشـــروع التذاكـــر و الدفـــع اإللكترونـــي.

قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة كرانفيـــل التركيـــة مرتضـــى 
كرانفيـــل، إنهـــم يعتزمـــون توســـيع شـــبكة رحاتهـــم البحريـــة إلى 
ليبيـــا، بحيـــث تنطلـــق مـــن إســـطنبول باتجـــاه بنغـــازي ومصراتة 

. مًعا

وشـــّدد كرانفيـــل فـــي بيان صادر عـــن المجموعة التجاريـــة التركية 
- نشـــرته وكالـــة األناضـــول - على أهمية التبادل التجـــاري مع ليبيا، 
معتبـــرًا أن ذلـــك يعـــد انخراًطـــا فـــي التجارة مـــع القـــارة اإلفريقية 

في الوقت نفســـه.

وأضـــاف أنه ونظرًا للموقع الجيوســـتراتيجي الـــذي تتمتع به ليبيا، 
فإنهـــا تعـــد بوابة العالم إلـــى إفريقيا وبوابة إفريقيـــا تجاه العالم.

وأعـــرب االقتصـــادي التركي عـــن ســـعادته إزاء اســـتئناف الرحات 
البحريـــة بيـــن إســـطنبول ومصراتة بعـــد انقطاع 25 عاًمـــا، مؤكًدا 
أن هذه الخطوة ستســـاهم في تأســـيس روابط تجارية وثيقة مع 

البلـــدان األخرى فـــي القارة.

وحـــول تفاصيـــل الرحـــات البحريـــة بيـــن البلديـــن، قـــال كرانفيـــل 
4 رحـــات شـــهريًّا عبـــر ســـفن بســـعة  إنهـــم يقومـــون بتســـيير 

إجماليـــة تصل إلى 900 ســـرير للركاب، و400 ســـيارة و1.700 طن 
الحمولة. من 

وأفـــاد بـــأن مجموعة كرانفيل تســـاهم في تأســـيس روابط تجارية 
بيـــن 26 ألـــف شـــركة تركيـــة و120 ألـــف عميـــل ليبـــي فـــي بنيـــة 

المجموعة.

وفـــي ســـياق ذي صلـــة، ذكـــر كرانفيـــل أن حجـــم التبـــادل التجاري 
بيـــن تركيـــا وليبيـــا بلـــغ 3.6 مليـــارات دوالر بالرغـــم مـــن انعـــدام 

االســـتقرار الـــذي يعانيـــه البلـــد العربـــي، وفـــق قولـــه.

وأشـــار إلى أن توســـيع شـــبكة الرحـــات البحرية بين تركيـــا وليبيا، 
بحيث تشـــمل الرحـــات إســـطنبول ومصراتة وبنغازي، ســـيكون 
المرحلـــة  خـــال  المســـتعجلة  أهدافهـــم  أولويـــات  قائمـــة  علـــى 

. المقبلة

ُيذكـــر أن مجموعة كرانفيل بدأت منذ عام 2021، تســـيير الرحات 
البحريـــة بيـــن ليبيـــا وتركيـــا، مـــن مينـــاء مصراتـــة إلى مينـــاء أزمير 

وإسطنبول.

اقتصاد

شركة السهم تتجه للدفع
اإللكرتوني للتذاكر

األحد السبتالجمعة الخميس األربعاءالثاثاء االثنين اليــــــوم

08/2908/3008/3109/0109/0209/0309/04التاريخ

05:1205:1205:1305:1405:1561:5005:17الفــجـر

13:1213:1113:1113:1113:1001:3113:10الظــهـر

16:4516:4416:4416:4316:4224:6116:41العـصـر

19:4019:3919:3819:3619:3543:9119:32المغرب

21:0421:0221:0120:5920:5820:5620:55العشــاء

مواقيت الصالة في طرابلس هذا األسبوع

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.

كرانفيل الرتكية: رحاتنا
البحرية ستشمل بنغازي
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محليات

األنبـــاء  الثمـــن،  المدنيـــة طـــارق  األحـــوال  رئيـــس مصلحـــة  نفـــى 
المتداولـــة بشـــأن اختـــراق منظومـــة الســـجل المدنـــي فـــي ليبيـــا 

باإلشـــاعات. إياهـــا  واصفـــا 

وأكـــد “الثمن” بحســـب منصـــة حكومتنـــا التابعة لحكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة أن كل البيانـــات محفوظـــة وفق معايير ســـامة البيانات.

و تداول نشـــطاء على موقع “فيســـبوك” أمس الثاثاء، معلومات 
تفيـــد بـــأن قاعـــدة بيانـــات الرقـــم الوطنـــي معروضـــة للبيـــع فـــي 
منتـــدى “breached” مقابـــل )25( ألـــف دوالر، تتضمـــن االســـم 

وتاريـــخ ومـــكان الميـــاد والرقـــم الوطني.

وكان النائـــب العـــام المستشـــار “الصديـــق الصور” أعلـــن اليومين 
الماضييـــن اكتشـــاف )63 ألفـــاً و986( رقمـــاً وطنياً مـــزوراً، موضحاً 
أن هـــذه األرقـــام ال أســـاس لها وغير موجودة في منظومة الســـجل 

المدني.

األحوال املدنية تنفي 
اخرتاق منظومة 

السجل املدني

يســـتقبل  مستشـــفى طرابلــــس 
وفـــًدا طبًيا إسبانيـاً ملناقشــة آليات 

بالداخل العــــاج  توطني 
طرابلـــس  الجامعـــي  المستشـــفى  عـــام  مديـــر  أجـــرى 
لـــدى مملكـــة  بســـفير ليبيـــا  عبدالعاطـــي الرطيـــب، لقـــاء 
إســـبانيا وليـــد أبوعبـــدهللا وعدد مـــن المســـؤولين بالقطاع 
إســـبانيا  مـــن  الزائـــر  الطبيـــب  إلـــى  باإلضافـــة  الصحـــي، 
البرفســـور “MIGUEL ANGEL” كبير الجراحين في إسبانيا، 

.”JOSE ANTONIO“ الدكتـــور  مســـاعده  و 

 وبحســـب بيـــان إدارة المستشـــفى علـــى حســـابها بموقـــع 
“فيســـبوك”، فقـــد تم خـــال اللقاء مناقشـــة آليـــات توطين 
وزارة  الـــذي أطلقتـــه  للبرنامـــج  بالداخـــل، تنفيـــذاً  العـــاج 
الصحـــة بدعم مـــن رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية، لتقريب 

الخدمـــات للمواطنيـــن بالقـــرب مـــن مقار ســـكناهم.

 MIGUEL“ مـــن جانبه أكد الطبيب اإلســـباني الزائر الدكتـــور
ANGEL” والمكلـــف بمتابعـــة المرضـــى الليبييـــن الموفدين 
للعـــاج فـــي إســـبانيا منهـــم ضحايـــا حادثـــة بنـــت بيـــة، أنـــه 
أقســـام  لدعـــم  الـــوزارة  مـــع  بالتنســـيق  سيســـعى جاهـــداً 
العمليـــات بالمستشـــفى، ورفـــع كفاءة العامليـــن فيها بكل 

تخصصاتهـــم.

وعقـــب اللقاء أجرى المدير العام رفقة مدير إدارة الشـــؤون 
الطبيـــة بالمستشـــفى الدكتـــور صـــاح الحكيمـــي، والوفـــد 
الزائـــر بجولـــة تفقدية ألقســـام العمليات المركزية، وقســـم 
عنايـــة القلب، ووحـــدة التصويـــر الطبي المقطعـــي “الرنين 
المغناطيســـي “، للوقـــوف علـــى احتياجاتهـــا ومتابعة ســـير 

العمـــل فيها.

قـــال مدير إدارة الشـــؤون العلميـــة في المركز الليبي لاستشـــعار 
عـــن بعـــد و علـــوم الفضـــاء “امحمـــد عبـــدهللا” ، “إنـــه بـــات مـــن 
الضـــروري دق نواقيـــس الخطـــر فيمـــا يتعلـــق بملـــف الجفـــاف و 

مخاطـــره علـــى الحيـــاة بشـــكل عـــام فـــي ليبيا”.

وأضـــاف “عبدهللا” في تصريح لوكالة “األنبـــاء الليبية” أن خطورة 
الوضـــع تتمثـــل فـــي “كون ليبيا أحـــد أفقر الدول مائيًّـــا، و أن أمنها 
المائـــي يحتـــاج إلـــى إجـــراءات أكثـــر فّعالية عـــن طريـــق االحتياط و 

اتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة، وهنا يأتي دور الجهات المســـؤولة”.

وأشـــار “عبـــدهللا” إلـــى أن “الجفـــاف الـــذي حـــدث في الســـنوات 
األخيـــرة و قلـــة هطـــول األمطـــار، قـــد يعصـــف بالثـــروة الزراعيـــة و 
الحيوانيـــة و الغطـــاء النباتـــي، وأن المركـــز الليبي لاستشـــعار عن 
بُعـــد بصفتـــه عضواً في اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة التّصحر، ُيجري 
بحوثـــه العلميـــة باســـتمرار و يتابـــع الوضـــع المائـــي، وتأثـــر الغطاء 
النباتـــي بالجفـــاف الذي بـــدأت مامحه تظهـــر على الواقـــع البيئي 

فـــي الباد”.

ــي لاستشــعار  ــز الليب املرك
يدق ناقــوس خطر الجفاف

وأكـــد “عبدهللا” أن عمـــل اللجنة الوطنية لمكافحـــة التّصحر، هو 
تحديـــد مـــا إذا كان الموســـم جاًفا أو غير جـــاف، وأن إعان اللجنة 
و تحذيراتهـــا مـــن هـــذا الموســـم، كان ينبغـــي أن ُتقابـــل بوضـــع 
حلـــول عاجلة عـــن طريق دعـــم المربيين، للمحافظـــة على الثروة 

الحيوانيـــة و دعـــم الزراعـــة و إيجاد حلـــول بديلة.
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النيابة تضبط “مسّرب” أسئلة 
الشهادة الثانوية

تمكـــن أعضاء قســـم ضبـــط شـــؤون المعلوماتيـــة واالتصاالت 
مـــن القبض على ناشـــر أوراق أســـئلة وأجوبـــة االمتحانات عبر 
منصـــات التواصـــل االجتماعـــي، أثنـــاء إجـــراء امتحانـــات تقييم 
طلبـــة الســـنة األخيـــرة من مرحلـــة التعليم الثانوي، بقســـميها 

األدبـــي والعلمي.

وأشـــار مكتـــب النائب العـــام إلى أن اإلجـــراءات الفنية المتخذة 
بنـــاء علـــى تعليمـــات النائب العام مكنت القســـم مـــن تحديد 
هوية من أســـهموا في نشـــر األســـئلة، مما مكَّنهـــم من ضبَط 

أوبـــاري  كهربـــاء  محطـــة  أعلنـــت 
األولـــى  الوحـــدة  دخـــول  الغازيـــة 
العامـــة. الكهربـــاء  شـــبكة  علـــى 

و أوضحـــت المحطـــة في منشـــور 
عبـــر حســـابها علـــى “فيســـبوك” 
أن هـــذه الخطـــوة جـــاءت بفضـــل 
جهـــود أعضـــاء لجنـــة االختبـــارات 
المحطـــة  لوحـــدات  التشـــغيلية 
للوحـــدة  االختبـــارات  الســـتكمال 
األخيـــرة لمشـــروع محطـــة كهرباء 
بهـــا  والدخـــول  الغازيـــة  أوبـــاري 
علـــى الشـــبكة العامـــة للكهربـــاء.

وأضافت المحطـــة أنه بعد دخول 
الوحـــدة األولـــى اكتمـــل تشـــغيل 
جميـــع وحـــدات المحطـــة األربعة، 
كبيـــر  بشـــكل  والتـــي ستســـاهم 
فـــي تحســـين أداء الشـــبكة بعـــد 
اســـتكمال خـــط النقـــل “أوبـــاري 
علـــى  شـــارف  الـــذي  الفجيـــج”  ـ 

االنتهـــاء.

حـــذرت منظمـــة األمـــم المتحدة للطفولة “يونيســـف” مـــن مخاطر 
الســـاح على األطفال في ليبيا، مستشـــهدة بالواقعـــة األخيرة التي 
شـــهدتها “ســـبها”، و راح ضحيتها الطفل “أيوب” )ســـت ســـنوات(.

وقالـــت المنظمـــة “إنهـــا تأكدت من صحـــة أنباء مقتل طفـــل وإصابة 
اثنيـــن آخريـــن بجـــروح جـــراء إطـــاق النـــار لمناســـبة احتفاليـــة فـــي 

مكتبهـــا  بيـــان  المدينـــة، حســـب 
فـــي  علـــى صفحتـــه  ليبيـــا  لـــدى 

“فيســـبوك”. موقـــع 

قلقها  عن  المنظمة  أعربت  و 
تعازيها  موجهة  الحادث،  هذا  إزاء 

وأكدت  وأصدقائه،  الطفل  أسرة  إلى 
استعدادها لتقديم الدعم النفسي و االجتماعي.

و أشـــارت إلـــى تأثيـــر هـــذه الحـــوادث علـــى الصحـــة 
النفســـية و العقليـــة لألطفـــال، والذي قد يكـــون تأثيراً طويل 

المدى. 

كمـــا دعـــت المنطقـــة الجهـــات األمنيـــة إلـــى حمايـــة 
لمنـــع  الازمـــة؛  التدابيـــر  جميـــع  واتخـــاذ  األطفـــال، 
اســـتخدام األســـلحة فـــي األحيـــاء المدنيـــة، واختتمت 
فـــي خـــوف، كمـــا  أي طفـــل  يعيـــش  أال  “ينبغـــي 
يجـــب منـــع ممارســـة اســـتخدام األعيـــرة الناريـــة في 

المناســـبات”

دخول الوحـدة األولـى
كهربـــــاء  بمحطـــة 
 أوبــــــاري الغازيـــــة
 علــــــى الشبكـــــــة

يونيســف تحــذر مــن مخاطــر 
الســاح على األطفال يف ليبيا

محليات

بواســـطة أعضـــاء هيئـــة الشـــرطة  الفاعـــل األصلـــي وإحضـــاره 
العامليـــن فـــي مكتـــب المعلومـــات والمتابعـــة األمنيـــة بـــوزارة 

الداخلية.

كمـــا أســـفرت اإلجـــراءات عـــن تحديـــد لجـــان مراقبـــة الطلبـــة 
الممتحنيـــن التـــي حـــدث خـــرق ســـرية االمتحانات فـــي نطاقها، 
وتحديـــد الطـــاب الذين نُِشـــرَت كراســـات إجاباتهـــم عن طريق 
تتبـــع الـــدوال المميـــزة ألوراق االمتحـــان وبصمتهـــا الفنيـــة التي 

تتيـــح نســـبة الورقـــة إلـــى طالـــب معيَّن.

وبحســـب النيابـــة فـــإن عمليـــة القبـــض علـــى الفاعـــل تأتي في 
إطـــار ماحقـــة مرتكبـــي األفعـــال التـــي مـــن شـــأنها الحـــد مـــن 
فعاليـــة عمليـــة التقويـــم والقيـــاس؛ وتلـــك التـــي تحـــول دون 

تحقيـــق األهـــداف التـــي تبتغيَّهـــا العمليـــة التعليميـــة.
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الوحـــدة  بحكومـــة  المعرفيـــة  والتنميـــة  الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت 
الوطنيـــة إعـــادة فتـــح مكتبـــة “اليونســـكو” فـــي ســـبها بحلّتهـــا 

الجديـــدة.

وذكـــرت الوزارة عبر حســـابها على “فيســـبوك” أن هـــذا االفتتاح 
جـــاء بعـــد أعمـــال تجهيـــز المكتبـــة مـــن الـــوزارة تحـــت إشـــراف 

مكتـــب الثقافـــة والتنميـــة المعرفية بســـبها.

ُيشـــار إلى أن مكتبة اليونســـكو تأسست في ســـبها سنة 1953؛ 
لنشـــر الثقافـــة والمعرفة والوعي فـــي المجتمع وقـــد زارها منذ 
افتتاحهـــا العديـــد مـــن المفكريـــن والكتـــاب والشـــعراء ومحبـــي 

القراءة.

أقامـــت لجنـــة المناهـــج والمقـــّررات الدراســـية بمجمـــع اللغـــة 
العربيـــة يـــوم الخميـــس 25 أغســـطس 2022، محاضـــرة بعنوان 
)التوجيـــه اللغـــوي إلحـــكام القـــراءات القرآنيـــة( وذلـــك فـــي إطار 

البرنامـــج العلمـــي والثقافـــي للمجمـــع لعـــام 2022م.

وألقـــى المحاضـــرة الدكتور “عبد هللا بن ســـويد” األســـتاذ بكلية 
اللغـــات فـــي جامعـــة طرابلس، وقّدمهـــا الدكتور “صالح ســـليم 

الفاخري”.

وفـــي منتصـــف أغســـطس الجـــاري نظم مجمـــع اللغـــة العربية 
محاضـــرة بعنـــوان )خاصـــة كتـــاب األخـــاق عنـــد ابن حـــزم بين 
ألقاهـــا  نموذجـــا(  الهـــم  طـــرد  نصـــوص  والتحقيـــق..  التحليـــل 
المحاضـــر عمر غـــام وقّدمها الدكتور عبدالواحد شـــعيب، وذلك 
ضمـــن البرنامـــج العلمـــي والثقافـــي الخـــاص بالمجمـــع للعـــام 

الحالـــي 2022.

 27 التـــي اندلعـــت الســـبت  أســـفرت اشـــتباكات طرابلـــس 
أغســـطس 2022، عـــن وفـــاة الممثـــل الكوميـــدي مصطفـــى 

. بركة

ولقـــي بركة مصرعه برصاصة طائشـــة أثنـــاء توثيقه بالكاميرا 
الخاصـــة به لاشـــتباكات التي اندلعت في شـــوارع العاصمة، 
وهـــو يتحـــدث إلـــى أحـــد زمائه قائـــا: “صورة أخيـــرة قبل ما 

نموت”.

وشـــارك الراحـــل فـــي عـــدة أعمـــال دراميـــة ليبيـــة، وأدى دور 
بطولـــة فـــي 6 أعمـــال كوميديـــة رمضانيـــة، وظهـــر أول مـــرة 
للجمهـــور مـــن خـــال الشاشـــة الصغيـــرة ســـنة 2014 فـــي 
السلســـلة الهزليـــة “العشـــوائيون” فـــي دور البطولـــة، إلـــى 

جانـــب مشـــاركته فـــي السلســـة الكوميديـــة “العندليـــب”.

وفـــي العـــام  2015،  أّدى بركـــة دور بطولـــة فـــي المسلســـل 
الكوميدي “خفافيش” ثم في السلســـلة الكوميدية “ســـالم 

وحليمة”. 

وزارة الثقافة تعيد فتح مكتبة
اليونسكو يف سبها 

ثقافة

“صورة أخرية قبل ما نموت”.. 
وفاة املمثل الكوميدي 

مصطفى بركة 

مجمع اللغة العربية يقيم 
محاضرة عن القراءات القرآنية
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أســـفرت قرعـــة منافســـات النســـخة )48( مـــن بطولـــة الدوري 
الليبـــي لكـــرة القدم عن وقـــوع )ديربي العاصمـــة( بين “األهلي 
طرابلـــس و االتحـــاد” فـــي الجولـــة األخيـــرة، و )ديربـــي بنغازي( 

بيـــن “النصـــر و األهلـــي بنغـــازي” في الجولـــة الرابعة.

وأجريـــت القرعـــة الخميـــس، بمســـرح مدينـــة شـــحات األثريـــة 
بحضـــور مســـؤولي اتحـــاد الكـــرة و مندوبـــي العشـــرين فريًقـــا 
الذيـــن سيتنافســـون علـــى مجموعتيـــن لنيـــل اللقـــب، الـــذي 
ســـيبدأ حامله في الموســـم الماضي “االتحاد” رحلة الدفاع عنه 
بلقـــاء “األولمبـــي”، فيما ســـيواجه وصيفه “األهلـــي طرابلس” 
الوافـــد الجديد لدوري األضواء، “اســـاريا”، فيما ســـيلتقي ثالث 
الترتيـــب “األخضـــر” موســـمه خـــارج ملعبـــه ب”التعـــاون”، أما 

“النصـــر” فســـيواجه العائـــد لـــدوري األضـــواء “الصقور”.

بيـــن  مصراتـــة  فـــي  أجـــوار  لقائـــي  الثانيـــة  الجولـــة  وتشـــهد 
“الســـويحلي و االتحاد المصراتي”، فيما ســـيلعب “األولمبي و 
اســـاريا” أول ديربـــي فـــي تاريخ مدينـــة الزاوية، فيما ستشـــهد 
الجولـــة الثالثـــة )ديربـــي مدينة شـــحات( بين “شـــباب الجبل و 

الصداقـــة”.

يذكـــر أن نظـــام البطولـــة ســـيكون مشـــابًها للموســـم الماضـــي 
حيـــث ســـيتأهل أول ثاثـــة فـــرق مـــن كل مجموعة لسداســـي 
التتويـــج، فيما ســـيهبط الفريق صاحـــب الترتيب األخير من كل 

مجموعة.

حقـــق منتخبنـــا الوطنـــي تحـــت 17 ســـنة فـــوزه األول فـــي بطولـــة 
العـــرب للمنتخبـــات الجارية بمدينـــة وهران الجزائريـــة على نظيره 

الُعمانـــي بهدفيـــن لهدف.

و ســـجل الاعبان، مروان الزقوزي و عبدالمؤمن المبروك، هدفي 
منتخبنـــا فـــي الشـــوط الثانـــي بعـــد أن أنهـــى الشـــوط األول متأخراً 
بهـــدف لصفـــر، ليصل إلـــى النقطـــة الرابعة في صـــدارة المجموعة 
الثانيـــة بالمشـــاركة مـــع المنتخب اليمنـــي الذي تعـــادل مع نظيره 
التونســـي سلبياً، حيث ستكون مباراة ناشـــئي الفرسان مع اليمن 

حاســـمة للترشـــح لربع النهائي.

وكان منتخبنا الوطني للناشـــئين قد اســـتهل مشواره في البطولة 
العربيـــة المقامة حاليًا فـــي الجزائر بالتعادل الســـلبي دون أهداف 

مـــع المنتخب التونســـي ضمن منافســـات المجموعة الثانية.

وقّدم “فرســـان المتوســـط” عرًضا جيًدا خال المباراة، لكنه أضاع 
عـــدًدا مـــن فـــرص التســـجيل علـــى مـــدار الشـــوطين، خاصـــة فـــي 

الدقائـــق األخيـــرة من زمـــن المباراة.

ويشـــارك فـــي النســـخة الحالية بالجزائـــر 16 منتخبًـــا، حيث ضمت 
المجموعـــة األولـــى: الجزائر وفلســـطين واإلمارات والســـودان.

كمـــا ضّمـــت المجموعـــة الثانيـــة: تونـــس وليبيـــا وعمـــان واليمـــن، 
والمجموعـــة الثالثـــة: المغـــرب والعـــراق وجـــزر القمـــر وموريتانيـــا، 

فيمـــا ضّمـــت الرابعـــة: مصـــر والســـعودية وســـوريا ولبنـــان.

اختتـــم منتخبنـــا الوطنـــي للكرة الطائرة، مشـــاركته فـــي بطولة 
كأس )أمـــم إفريقيـــا( للشـــباب تحـــت 21 ســـنة بحلولـــه فـــي 

المركـــز الخامـــس.

قرعــة الــدوري الليبي.. 
ــي  ــن فــ ــي ساخــ ديرب
ــرة ــة األخيـــــ الجولــــ

ناشئوا الفرسان يهزمون ُعمان 
ويقرتبون من الدور الثاني

وجـــاء حصوله على هـــذا المركز بعد فوزه في المبـــاراة الترتيبية 
فـــي  مقابـــل  دون  أشـــواط  بثاثـــة  “الغامبـــي”  نظيـــره  علـــى 
البطولـــة التـــي تســـتضيفها تونـــس ، حيث لم يجد شـــباب ليبيا 
أي صعوبـــات تذكـــر فـــي تحقيق هـــذا المركز المشـــرف بالنظر 
لقصـــر مـــدة االســـتعداد بقيـــادة المدربيـــن الشـــابين “رمـــزي 

أبوشـــعالة” و “يوســـف بركـــة”.

و تحقـــق فوز منتخب شـــباب ليبيا بتفاصيـــل )25-23 ، 25-19 ، 
23-25(، حيـــث كان قـــد تفوق فـــي مباراة الترتيب الســـابع على 
نظيـــره “المغربـــي” بثاثة أشـــواط نظيفة بواقـــع )25-15 ، -25
17 ، 16-25(، بعـــد أن كان أقصـــي فـــي الدور ربـــع النهائي على 

يـــد المنتخب “النيجيري” بثاثة أشـــواط لشـــوطين.

شباب الطائرة الليبية 
الخامس إفريقيًّا
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مقاالت

“ساعدوا بعضكم! وما تكونوش أنانيين!”

هكـــذا قالـــت الُمعلمـــة البنتـــي وزمياتهـــا فـــي قاعـــة االمتحـــان، 

كان األمـــر مربـــكا للمنظومـــة األخاقيـــة للطفلة، فالغـــش حرام، 

واألنانيـــة صفة قبيحة، والُمعلمـــة نموذج لألخاق. فكيف ُضربت 

كل هـــذه العناصـــر في خـــاط حداثـــوي لينتج هـــذا المزيج الذي 

سبب ُعسر فهم للبُنّيات.

ســـمعُت معلما يحكي عن تعذيبه للتاميذ في المدرسة، وكان 

يحكـــي باســـتمتاع غريب، كان منتشـــيا بصوت صـــراغ األطفال، 

هـــل قـــرارات البرلمـــان مقدســـة إلـــى هذا 
الحـــد! يـــا فتحي وأســـامة وصـــوان وخليفة 

وعقيلـــة ومـــن تبعهـــم في هـــذا األمر؟

هـــل قـــرارات البرلمـــان فاقـــت قدســـيتها 
وتعظيمهـــا حرمـــة الدم والبشـــر واألرواح؟

هـــل قـــرارات البرلمـــان أوامـــر إلهيـــة فـــوق 
أوامـــر هللا ســـبحانه وتعالى بحرمـــة الدم؟

مـــا هـــذه الجديـــة والحمـــاس فـــي تنفيـــذ 
قـــرارات برلمـــان غبي فاســـد متخلف، وراء 
كل أزمـــة تمـــر بهـــا البـــاد، برلمـــان أفســـد 
البـــاد والعبـــاد وأدخـــل الوطـــن فـــي نفـــق 
ضيـــق ال مخـــرج منـــه، وفي قاع ال قـــرار له، 

وفـــي مســـتنقع عفـــن ال نجـــاة منـــه.

قـــرار بتعييـــن شـــخص، كائـــن مـــن كان، 
بـــدالً مـــن شـــخص آخـــر،  رئيســـاً للـــوزراء، 
حتـــى لو كان قراراً صائباً، ُيحشـــد من أجل 
تنفيـــذه الشـــباب والمدرعـــات والدبابـــات، 
وكافـــة أنـــواع األســـلحة الخفيفـــة والثقيلة، 
وتندلـــع مـــن أجـــل تحقيقه معـــارك طاحنة 
وســـط األبرياء واألحياء المدنية في عاصمة 
أطفـــال  مدنـــي،  مليونـــي  مـــن  أكثـــر  بهـــا 

ونســـاء وشـــباب وشـــابات وضعاف وعجزة 
وشـــيوخ ومعاقيـــن وكهـــول.

الجامعـــات  طلبـــة  امتحانـــات  أيـــام  وفـــي 
حدثـــاً  تعتبـــر  )التـــي  الثانويـــة  والشـــهادة 
قوميـــاً عنـــد أصحـــاب العقـــول وعنـــد مـــن 

دولـــة(. رجـــال  يكونـــوا  أن  يســـتحقون 

قـــرار اســـتخباراتي كيدي ُتســـفك من أجله 
دمـــاء أكثر من ثاتيـــن مواطنا قضوا وبقي 
البرلمـــان ومن رشـــحه البرلمـــان على قيد 
الحيـــاة؛ ليخططـــوا إلى مزيد مـــن المعاناة 

واألزمات. والدم 

وأزمـــات  ومعانـــاة  وســـط كـــد  وكل ذلـــك 
وكـــدح يمـــر بهـــا الوطـــن والمواطـــن أصاً، 

حتـــى بـــدون هـــذه الحـــرب.

وتتحـــاورون  تجلســـون  كيـــف  ثـــم 
وتتفاوضـــون وتتحالفـــون مـــع مجرم حرب 
لـــم تنج قريـــة وال منطقة وال مدينة وال حي 
فـــي ليبيا من إجرامه وســـاديته وتعطشـــه 
للســـلطة، بينمـــا ال تتفاوضـــون مـــع طرف 
مدنـــي، بل حشـــدتم من أجـــل إزاحته آالت 
المـــوت ودعمكم فـــي ذلك مجـــرم الحرب.

الوطـــن،  شـــباب  ذلـــك  كل  ضحيـــة  وراح 
وبقيتـــم أنتم تنظرون وتبررون وتفســـرون 
وضيـــاع  والقتـــل  الـــدم  نزيـــف  وتعللـــون 
ال  كرســـي  أجـــل  مـــن  والدمـــار،  األرواح 
يســـاوي نعـــل ضحيـــة مـــن الضحايـــا، مـــن 
أجـــل كرســـي ال يســـاوي دمعـــة يتيـــم فقد 
والـــده مـــن أجلكـــم، وال يســـاوي ثانيـــة من 
حـــزن أرملـــة، وال يســـاوي صرخـــة واحـــدة 
وبقـــت  كبدهـــا،  فلـــذة  فقـــدت  أم  مـــن 
فلـــذات أكبادكـــم أحياء يرزقـــون ويتمتعون 

ويمرحـــون. بحياتهـــم 

ذلـــك…  كل  تفســـير  عـــن  العقـــل  يعجـــز 
أهونهمـــا  لهمـــا…  ثالـــث  ال  باحتماليـــن  إال 

العمالـــة.

فتبـــاً لكـــم… تبـــاً لكـــم… تبـــاً لكـــم… وتبـــاً 
لـــكل مـــن وضـــع أوامـــر البشـــر فـــوق أوامر 
هللا قيـــوم الســـماوات واألرض، ولـــكل من 
وضع األموال والســـلطة واألشـــخاص فوق 

الوطن.

بالضـــرورة  )المقـــاالت المنشـــورة ال تعبـــر 
عـــن رأي الصحيفـــة بـــل عـــن رأي كاتبهـــا(

كل هذا الدم

التعليم يف بادنا 
 بقلم الكاتب| أسامة الرياني

بقلم الكاتب | د. فتحي الفاضلي
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مقاالتمقاالت

وبنظـــرة الرعـــب فـــي عيونهـــم. هـــذا المعلـــم كنـــز حقيقـــي لـــكل 
طبيـــب نفســـي، فهو يعـــّج بأصناف األمـــراض النفســـة والُعقد.

العمليـــة التعليميـــة في بادنا لألســـف ـ في أحيـــان كثيرة ـ تؤدي 
دورا مغاييـــرا للمطلـــوب منهـــا، فهـــي ترســـخ أفـــكارا، ومشـــاعر 
مؤذيـــة جدا على المـــدى الطويل، وهذا البنـــاء التراكمي لألزمات 
النفســـية قـــد يكـــون عامـــا أساســـيا فـــي صنـــع أجيـــال يؤمنون 

بالعنـــف كحـــل نهائي لكل مشـــاكل البشـــرية.

إن مشـــكلة التعليـــم فـــي بادنـــا هي أم المشـــاكل ـ فـــي نظري ـ 
ولســـُت أعرف حقيقة هل يشعر المســـؤولون في بادنا بفداحة 
المأســـاة فـــي قطاع التعليـــم؟ أم أنهم أَلِفـــوا الكارثة فصارت في 

نظرهم أمـــرا عاديا.

تأمـــل المناهـــج الـــذي يدرســـها أبناؤنـــا، وانظر إلـــى المباني التي 
يدرســـون فيها، ثم تأمل المســـتوى العلمـــي واألخاقي، لبعض 

المعلميـــن. فإنك ستشـــفق علـــى الجيل حتما.

وأقـــول ُهنـــا “بعـــض” المعلميـــن، ألننـــي أعـــرف قطعـــا أنـــه ثمة 
معلمـــون أكفـــاء، يعرفـــون معنـــي أن يكونـــوا ُصنّاعـــا للجيـــل، 

ومشـــاعل للمعرفـــة.

ومســـألة ضعـــف التعليم ليســـت مجرد تخميـــن، وال ضرب ودع، 
فـــا نجد جامعـــة ليبية واحـــدة ضمن أفضل مائة جامعة حســـب 
)Webometrics Ranking of World Universities( وال ضمن 
المائـــة األولـــى في أفريقيـــا، وحتى إذا ضيقنا مجـــال البحث، فإن 
بادنـــا خـــارج تقييـــم المائـــة األوائل فـــي الجامعـــات العربية. هل 

يهتـــم المســـؤولون في بادنا بهذه المؤشـــرات؟

علـــى أيـــة حال لن تكـــون هذه المؤشـــرات غريبة فـــي بادنا التي 
مازالت بعض مدارســـها ـ في الجنوب تحديدا ـ ال ســـقف لها غير 
الصفيـــح، وال مقاعـــد لتاميذها الذين يجلســـون على األرض، أو 
ييفترشـــون األرض، كمـــا يحلـــو للصحفيين التعبيـــر، أو يلصقون 

روانفهـــم بالجبوب من بـــاب التحذلق.

بـــادا نفطيـــة كبادنـــا، وتـــرى فيهـــا مـــدارس بائســـة  إن تـــرى 
كتلـــك، إنـــه ألمـــر يدفعك للعن المســـؤولين في هـــذه الباد منذ 
خمســـين عاما. إنهـــم مســـؤولون جديرون بكل هجـــاءات مظفر 

النـــواب، وأحمـــد مطـــر، وعبـــد الجليل ســـيف النصر.

أعـــرف أن بادنـــا عاشـــت عقـــودا بائســـة رأى فيهـــا الديكتاتور أن 
المـــكان المناســـب للتاميـــذ هـــو ســـاحات المعـــارك فـــي تشـــاد 
وأوغندا وبوركينا فاســـو أيام كان اســـمها فولتا العليا. ولبعضهم 

اختير معتقـــل أبوســـليم الرهيب.

يعـــرف الليبيـــون العبـــث بنظامهـــم التعليمـــي طـــوال ســـنوات 
الطاغـــوت، فإلغـــاء تعلـــم اللغات األجنبيـــة، ثم التراجـــع عن ذلك، 
وشـــكل الثانويـــات بيـــن التخصصيـــة واألدبيـــة والعلميـــة، وبيـــن 
الســـنوات األربـــع والثـــاث، وتحويل المدارس لثكنات عســـكرية، 
كل ذلـــك العبـــث ألقـــىـ  ال شـــكـ  بظالـــه علـــى أجيـــال متعددة.

الحديـــث عـــن ذلـــك العبث يحتـــاج مقـــاالت مطولة، لكننـــا اليوم 
نبعـــد عـــن تلـــك الحقبة عشـــر ســـنوات ثوريـــة، وما زال الفشـــل 
ذريعـــا، ومازال كرســـي الـ14.5 هدفـــا ُمغريا لكثير مـــن التاميذ، 

أكثر من كرســـي الدراســـة.

يروقني أن ألبس جُبة الفيلســـوف اآلن، وأطرح حلوال ومعالجات 
لمأســـاة التعليـــم، فأبـــدوا في نظـــر القـــارئ الكريم ذكيـــا ألمعيا، 
أو متعالمـــا مدعّيـــا، حســـب زاوية نظـــر القارئ، لكننـــي لن أفعل 
ذلـــك لحســـن الحـــظ، وســـأعفيكم مـــن عبقرياتـــي، ألن معرفـــة 

الحـــل غيـــر معّقدة فـــي الواقع.

إن النهضـــة التعليمية التي حصلت فـــي اإلمارات وقطر وقبلهما 
ماليزيـــا وفنلنـــدا، ليســـت مســـتحيلة فـــي بادنا، لو ُدرســـت تلك 
التجـــارب بعنايـــة، الســـتطعنا أن نكيفهـــا لنســـتغلها فـــي بادنا، 
وأنـــا ُهنـــا ال أتحـــدث عـــن اســـتيراد مناهـــج مـــن ســـنغافورة كمـــا 
حـــدث ســـابقا، بـــل أتحـــدث عـــن اســـتيراد تجربـــة كاملـــة، ولعـــل 
التجربة الفنلندية هي األنســـب، إذ ُوضعت على أســـس واضحة، 
وقـــد اســـتلهمها كل مـــن جاء بعدها فـــي ركب تطـــور التعليم، ال 
ســـيما الواليـــات المتحدة التي حاولتـ  خـــال إدارة أوباماـ  تطوير 
ســـمتها  تعليميـــة  اســـتراتيجية  فابتكـــرت  التعليمـــي،  نظامهـــا 
“الســـباق نحـــو القمـــة” ولكنهـــا فشـــلت فشـــا ذريعـــا، فلجـــأت 
الواليـــات المتحـــدة إلـــى فنلندا، لتســـتفيد مـــن تجربتهـــا الرائدة.

مهنـــدس هذه النهضة هو وزير التعليم الفنلندي حينها، الدكتور 
)باســـي ســـالبيرغ( الـــذي ألـــف كتابـــا ممتعا حـــول تلـــك التجربة 
ســـماه )الـــدروس الفنلنديـــة(، آمـــل أن يطلـــع عليه المســـؤولون 
عـــن التعليـــم في بادنـــا، وللمســـؤولين الذين ال يحبـــون القراءةـ  
وأظـــن أكثرهـــم كذلـــك ـ فثمة محاضـــرة ألقاها الدكتور ســـالبيرغ 
فـــي جامعـــة هارفرد يلخـــص فيها الكتـــاب تلخيصـــا ُمخا، وهي 

موجـــودة على منصـــة يوتيوب.

مـــن أهـــم ركائـــز تلـــك التجربـــة؛ صناعـــة أطفـــال ســـعداء، يقـــول 
ســـالبيرغ عندنـــا في فنلنـــدا طيور غاضبـــة وأطفال ســـعداء، في 

)Angry Birds( إشـــارة للعبـــة الفنلنديـــة الشـــهيرة

رأى الخبـــراء أن ســـعادة الطفل هي ما يجعلـــه يقبل المعلومات 
الجديـــدة ويفهمهمـــا بشـــكل جيـــد، الحـــظ عزيـــزي القـــارئ أنهم 
يتكلمـــون عـــن الســـعادة التي ضدهـــا الحزن، وال أحـــد يخطر في 
بالـــه )الفـــّروج( وهـــو نـــوع متطـــور مـــن الفلقـــة، ُيســـتخدم فـــي 

المعتقـــات السياســـية، ومـــدارس األطفال.

االعتـــداء الجســـدي علـــى األطفـــال بالجلـــد والصفـــع والـــركل أمر 
طبيعـــي فـــي مدارســـنا، والغريب أنه ثمة تواطـــؤ مجتمعي حول 
ذلـــك، فـــاألب ال يزعجـــه أن ُيعـــذب ابنـــه كســـاحرة فـــي محاكـــم 
التفتيـــش، بـــل تجد كائنات تمـــدح جاديها بفخر عجيـــب. أُتراها 

متازمة ســـتوكهولم؟ لســـُت أدري!

مـــن أهـــم ركائز نهضة التعليم الفنلنـــدي، تعزيز التفكير النقدي، 
البـــد أن يتعلـــم الطفـــل كيـــف يناقـــش أســـتاذه. ُيناقـــش!! تبدو 
هـــذه الكلمـــة غريبـــة في فصولنـــا الدراســـية التي تشـــبه الثكنات 
العميـــاء  والطاعـــة  األوامـــر  إال  تجـــد  ال  والســـجون،  العســـكرية 
واالعتـــراض فنتركهمـــا لخرطـــوم الغـــاز  لألوامـــر، أمـــا النقـــاش 

األزرق، أو عصـــى 

)المقـــاالت المنشـــورة ال تعبـــر بالضـــرورة عـــن رأي الصحيفـــة بل 
عـــن رأي كاتبها(
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