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■ رئيس التحرير - سليمة بن نزهة أسبوعية شاملة تصدر كل  أحد عن هيئة دعم وتشجيع الصحافة

حديث األحد...

هل سيستوعب الجنوب 
الدرس هذه المرة  !!

حكومة الوفاق الوطني على وشك إستالم 
مهامها بعد نيل ثقة البرلمان والملفات التي 
أنها  لدرجة  وشائكة  ومعقدة  كثيرة  تنتظرها 
أخرى  ملفات  بدون قصد  أو  بقصد  ستهمل 
من  ترحيلها  وت��م  وأهملت  تأجلت  لطالما 
بسبب  حالها  صار  حتى  أخ��رى  إلى  حكومة 

اإلهمال من سيئ إلى أسوأ . 
يتبعه  وما  الجنوب  ملف  يأتي  وكالعادة 
في  والحساسية  التعقيد  بالغة  قضايا  من 
مقدمة تلك الملفات القديمة المتجددة التي 
في  رميه  على  السابقة  الحكومات  حرصت 
أن  إل��ى  فيه  النظر  وتأجيل  المكاتب  أدراج 
تضخم وكبر ووصل إلى الحد الذي يكون فيه 
التأجيل والمماطلة مرة أخرى إيذاناً بضياع 
في  وأرتمائها  ليبيا  ت��راب  من  الرقعة  ه��ذه 

أحضان المجهول . 
م��ن��ذ خمس  ت��ت��وق��ف  ل��م  قبلية  ح���روب 
سنوات .. غياب تام للجيش والشرطة من كل 
مدن الجنوب .. وغياب آخر لكل المؤسسات 
التي  المصارف  بإستثناء  للدولة  الخدمية 
مفتوحة  وح��دود   .. السيولة  تمتلك  تعد  لم 
من  تحدنا  التي  ال���دول  ك��ل  م��ن  ومستباحة 
القتل والسطو  الجنوب .. وإستفحال جرائم 
ه��ذا   .. فظيع  م��ن  أك��ث��ر  بشكل  وال��خ��ط��ف 
التي  المشاكل  غيض  م��ن  فيض  باختصار 
ستقدمه  ال���ذي  فما  ال��ج��ن��وب  منها  يعاني 

حكومة الوفاق لهذه المنطقة ؟؟ 
لسكان  القديم  األس��ل��وب  نفس  ت��ك��رار 
ال��ج��ن��وب وه��و إن��ت��ظ��ار وص���ول ال��ن��ج��دة من 
المركز مع المطالبة على إستحياء بحقوقهم 
أو  البيانات  أو  المظاهرات  عن طريق بعض 
لها سامع في  ولن تجد  التي ال  المخاطبات 
المركز يعتبر في حد ذاته جريمة ال تقل عن 
كل  في  الحقوق  وإغتصاب  التهميش  جريمة 

شيء . 
وإذا ما أعتمد سكان الجنوب على نفس 
أساليبهم القديمة فإنهم لن ينالوا إال مزيداً 
من التهميش ومزيداً من هدر الوقت والجهد. 
البد من توحيد الصف الجنوبي وترتيب 
بيته الداخلي وتصفية أجوائه المتوترة وبعد 
ذلك فتح قنوات جديدة للتواصل مع حكومة 
الوفاق بشكل علمي سليم يأخذ بعين اإلعتبار 
جميعاً  ال��ج��ن��وب  وم��ك��ون��ات  اب��ن��اء  مصلحة 
أل��ي��ات الضغط  ت��وف��ي��ر  ال ف����رادى وي��ض��م��ن 
حال  في  الحكومة  على  السليم  المجتمعي 
فهل  المطالب  هذه  مع  بجدية  التعامل  عدم 
سنشهد في القريب العاجل والدة كيان جامع 
ق��ادراً  يكون  ومكوناته  الجنوب  سكان  لكل 
الجنوب  حقوق  من  األدن��ى  الحد  جلب  على 

للجنوب؟

حكومة الوفاق هل ستنهي االنقسام السياسي في ليبيا ؟!

4االق��������ت��������ص��������اد وال��������ت��������ج��������ار وال�������ش�������ع�������ب ال������م������ح������ت������ار!!

غداً .. جلسة للبرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني
أعلن عضو مجلس النواب " علي التكبالي 
" أن جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة 
الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج تحددت 
والمزمع عقدها  يوم الغد االثنين 18 - 4 

. 2016 -
 وقال " التكبالي " في تصريحات صحفية 
له : إن " جلسة منح الثقة للحكومة ستكون 
منقولة على الهواء مباشرة وآمنة " موضحا 
بين  باالتفاق  تم  الجلسة  " تحديد موعد  أن 
ونائبه   ، عقيلة صالح  النواب  رئيس مجلس 

محمد شعيب ". 
البرلمان  رئيس  بين  االتفاق  أن  وأوضح 
المجلس  يحضر  أن  على   " ينص  ون��ائ��ب��ه 
برئاسة  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
التصويت  يكون  أن  وعلى   ، الجلسة  السراج 
على كل وزير على حدة ، وليس على الحكومة 

مجتمعة ". 
وتابع أنه " إذا اعترض )40( نائبا على 
وزير ، يتم إسقاطه ، وإذا سقط )6( وزراء 

تسقط الحكومة ". 

عندما نقرأ في تاريخ بعض الشخصيات 
المهمة ونطلع على سيرتهم الذاتية وكيف أن 
األقدار والظروف لهما دور في حياتهم. ومن 
لــتــخــتــار لهم  بــمــن يحيطهم  تــأثــرهــم  خـــالل 
مسيرة حافلة بالشهرة نجد أن هذه الشهرة 
وبحوثهم  سعيهم  نتيجة  جــاءت  والنجومية 
وعــطــائــهــم والـــتـــي أثـــمـــرت عـــن نــجــاحــاتــهــم 
طرابلس  مدينة  تعلم  تكن  لــم  وإبــداعــاتــهــم. 

سيشع  المعا  كوكبا  ستنجب  بأنها  القديمة 
اسمه في مسيرة أسهم من خاللها في تطوير 
الذي  الفنية في ليبيا، ذلك الطفل  الحركة 
القديمة  المدينة  أحــضــان  فــي  وتــرعــرع  نشأ 
ميالده  يــوم  فــي  طــرابــلــس  احتضنته  حينما 
حيث رسم بميالده فرحة على وجوه والديه...

فــحــيــنــمــا تــــقــــرأ فـــتـــحـــي كـــحـــلـــول الـــمـــخـــرج 
يستحضرك  والموسيقي  والكاتب  والممثل 

وغاية  متألقة  فنية  مسيرة  من  حافل  تاريخ 
فــي اإلبـــــداع فــهــذه الــمــســيــرة الــفــنــيــة أغــنــاهــا 
واستنتاجاته  الذاتية  االختبارات  خالل  من 
من هــذه االخــتــبــارات ليكتشف في نهاية كل 
مرحلة من مراحل هذه التجارب ملكة فنية 
ورؤيــة غاية في اإلبــداع والنضوج ليضخ بها 

أعماله التلفزيونية والمسرحية ..

الفنان فتحي كحلول .. مسيرة  فنية حافلة  بالعطاء واإلبداع

التفاصيل ص 9-8

الجزائر تطلب استضافة ناشئي ليبيا على نفقتها 
طريق آخر إلى الجنة الوطن والمواطنة والوطنية 

شاعر ليبيا .. اإلبداع يتجدد في وطن اإلبداع



يوم  كل  تصدر  شاملة  أسبوعية 
أحد عن

هيئة دعم وتشجيع الصحافة

  مدير التحرير 
سالم أبوظهير 

 منسق التحرير 
مصطفى المغربي

إخراج وتنفيذ 
حسن جليل -  الله السويدي

 تدقيق لغوي 
ارح��وم��ة   - ع��ق��ي��ل��ة  إب���راه���ي���م 

أبوخزام
رئيس القسم الفني 

عمر عبدالتواب تمتام 
ال���ع���ن���وان : س��ب��ه��ا م��ب��ن��ى ال��ث��ق��اف��ة 

واإلعالم سابقًا 
ودعم  تشجيع  هيئة  مطابع   : فرز   

الصحافة 
للورق  العامة  الشركة  مطبعة   : طباعة 

والطباعة 

التعبر  الصحيفة  ف��ي  المنشورة  اآلراء 
عن رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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  تعرضت آلية تابعة لشركة خدمات 
مجهولين  قبل  من  للحرق  النظافة 
الجديد  بمنطقة  عملهم  أداء  خالل 
العاملون  وقام   ، سبها  مدينة  داخل 
النظافة  لخدمات  العامة  بالشركة 
خلفية  على  احتجاجية  بوقفة  سبها 
أحد  وتعرض  لهم  تابعة  آلية  حــرق 
ـــن قبل  ــــار م زمـــالئـــهـــم إلطـــــالق ن

مجهولين على حد تعبيرهم . 
وصـــرح خــالــد صــالــح مــديــر شركة 
الخدمات المكلفة بالنظافة لفسانيا 
قاطنين  أشــخــاصــا  ــاك  هــن أن   ":
القمامة  مــكــّب  مــكــان  مــن  بــالــقــرب 

الكائن بمنطقة الجديد 
حيث أقفل المجهولون الطريق على 
الشركة  إدارة  ــع  دف مما  العاملين 
العمل  ســيــر  وأكــمــلــنــا  لمحادثتهم 
للعمل  المجموعة  نفس  وخــرجــت 
ســيــارة  وأحـــرقـــوا  عليهم  فهجموا 

األخــرى  على  الــنــار  وأطلقوا  واحـــدة 
مما تسبب في تعريض حياة العاملين 

للخطر .
الــشــركــة  إدارة  قــامــت  وأضـــــــاف:" 
أجل  من  األمنية  الجهات  بمخاطبة 
تأمين الطريق أمامنا لنكمل عملنا ولم 
اليوم  والمحتجون  تعاون  أي  منهم  نَر 
وليس  فقط  حياتهم  على  خــائــفــون 

لدينا مشكلة في الخدمة العامة ".
نعمل  خدمات  شركة  فنحن  وأشــار:" 
ــة والــمــواطــن  ــن ــمــدي ــى خــدمــة ال عــل
بتأمين  المعنية  الــجــهــات  ونــطــالــب 

الطريق المؤدية للمكب.
 أو إيجاد بديل لمكّب منطقة الجديد 
ممتلئة  القمامة  سيارات  األسف  ومع 

ولم نجد مكانا لنفرغها فيه. 
مختار  مع  اتصاالتنا  أجرينا  ــد:"  وأك
محلة الجديد وعميد البلدية المكلف 
ليست  فالحادثة  منهم  خيراً  ونتأمل 

حديثا  القاطنين  ولكن  سطو  محاولة 
والمكّب  بجانبهم  القمامة  يريدون  ال 
مكانه  تغير  استراتيجي  مشروع  هو 
نــحــن شــركــة مــنــفــذة للدولة  ــة  ــدول ال
واآلن مشكلتنا تكمن في تأمين طريق 
حتى  للعمل  مستعدون  فنحن  المكّب 

في الفترة الليلية ".
المكّب  هو  الجديد  مكّب  أن  ونـــوه:" 
كان  وإن  سبها،  مدينة  فــي  الوحيد 
هناك  أناس محتجون ليس لدينا أية 
مشكلة في احتجاجهم ولكن ال يصل 
والعبث  القتل  فــي  والــشــروع  للحرق 
معرضة  سيارة   80 تملك  فالشركة 

لمثل هذه الحادثة ".
وأضـــــاف:" نــحــن خــاطــبــنــا الــجــهــات 
المختصة بما فيها األمن ومؤسسات 
المحلية  والمجالس  المدني  المجتمع 

والمجلس البلدي بالمدينة .
لهم  وبعثنا  الــمــوقــف  لــهــم  وشــرحــنــا 
رسائل أخرى بعد العبث وطلبنا منهم 

األمن "
أنــه مــع األســف باتت لدينا  وأفـــاد:" 
ال  فالقمامة  المدينة  داخـــل  سلبية 
والمكّب  معينة  منطقة  على  تقتصر 

الوحيد في منطقة الجديد .
هـــذه الــفــكــرة الــتــي يــرفــضــهــا بعض 
القاطنين بالمنطقة والشركة لم تختر 
لها  مكّبا  تصبح  لكي  المنطقة  هــذه 

إنما وضعه مكتب اإلصالح البيئي .
وسكنوا  ــوا  زحــف الــمــواطــنــيــن  ولــكــن 

بجانب المكّب.
للقمامة  مكبا  هذا  أن  يعلمون  وهم   
بطريقة  يكون  أن  ينبغي  فاالحتجاج 
سلمية وليس بتدمير وحرق الممتلكات 

العامة للدولة "
تعرضت  الــنــظــافــة  شــركــة  أن  يــذكــر 
السطو  محاوالت  من  للعديد  آلياتها 
وكـــذلـــك االعـــتـــداء عــلــى الــعــامــلــيــن 
بمدينة  حادثة  من  أكثر  في  بالشركة 

سبها .

حــــــرق آلــــيـــــة لـــــشـــــركــــة الخــــــدمــــات الــــعامــــة

إع����ان����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

1 - أعلن أنا صابرين ظيف الله أبوبكر 
كرم بأن هذا هو أسمي الصحيح وليس 

كما جاء بالسجل المدني سبها .
أحمد  عثمان  موسى  أنــا  أعلن   -  1  
إبراهيم بأن مواليدي  الصحيح  أوباري  
وليس كما جاء بالسجل المدني أوباري 

      

  عقد بمنارة الحضيري العلمية بسبها فعاليات الملتقى 
المدينة  لفوج  المنتسبين  األشبال  أمــور  ألولياء  األول 

للكشافة والمرشدات.
بتدارس  الملتقى  واختص  بالحدود  عطاء  شعار  تحت 
األمور،  وأولياء  الكشفية  الفرق  قادة  بين  التعاون  سبل 
وعرض مناشط السنة الكشفية ورحالت الفرق خاللها 
نمو  مراحل  حــول  لهم  توعوية  محاضرات  قدمت  كما 
المراحل  في  معهم  للتعامل  الناجعة  والسبل  األطفال 

الصعبة من تكوينهم العمري.

 وقال:  عيسى األخضر، قائد الفرقة الثانية أشبال بفوج 
كشاف المدينة بسبها لفسانيا: إن السنة الكشفية تبدأ 
البرامج  عديد  نفذت  وقد  عــام،  كل  من  نوفمبر  أوائــل 

والنشاطات والخطط الكشفية. 
وأوضح األخضر أن الملتقيات الكشفية توفر فرصا أكبر 
المدينة،  في  الشباب  مختلف  بين  والتواصل  للتعارف 
تساهم  متنوعة،  اجتماعية  لمكونات  ينتمون  الــذيــن 
روح  وتحفيز  بينهم  فيما  الجليد  إذابــة  في  الملتقيات 

العمل المشترك فيهم بحسب وصفه.

   الملتقى األول ألولياء أمور األشبال بحركة  الكشافة والمرشدات 

اتحاد طلبة جامعة سبها  ينظم  الشعار    تحت هذا 
النشاط  إدارة  مــع  بالتعاون  الــقــادمــة  االيـــام  خــالل 
بالجامعة الملتقى الطالبي األول لطلبة جامعة سبها 
الخالفات  ونبذ  الجامعة  طلبة  بين  الوئام  روح  لزرع 

والتجاذبات السياسية.
رئيس  إبراهيم"  يوسف  "أســامــة  أوضــح  جهته  ومــن 
اللجنة التحضيرية للملتقى: نحن بصدد انتقاء نخبة 
طالبية تبتعد عن جميع التجاذبات السياسية والقبلية 
الطلبة  بين  والتنافس  المحبة  روح  وزرع  والجهوية 

ومحاربة الظواهر السلبية بالجامعة"
إرسال رسالة واضحة من  نريد  ونحن  بقوله":  وتابع 
هذا الملتقى وهي أن جامعة سبها أحد أبرز المنارات 
وال  كانت  الجنوب  في  العلم  قالع  من  وقلعة  العلمية 
تزال السباقة لنداء الوطن وحريصة على بناء اإلنسان 

علميا وفكريا"
عليه  تــشــرف  الملتقى  هـــذا  "أســـامـــة"أن  وأشـــــار: 
الجامعة  ورئيس  سبها  بجامعة  الطالبية  االتحادات 
كبير  دور  لهما  كان  اللّذان  الجامعي  النشاط  ومكتب 
وإدارة  سبها  جامعة  رئيس  كــان  حيث  تحفيزنا  في 

الكبير  الــداعــم  هما  الجامعة 
لنا"

يشتمل  وأضـــاف"الـــمـــلـــتـــقـــى 
الرياضي  جــوانــب  ثالثة  على 
ويتمثل  العلمي  و  الثقافي  و 
دوري  فــي  الــريــاضــي  الجانب 
لكرة القدم بين العبي الكليات 
بجامعة سبها ودوري للشطرنج 
ودوري لنتس الطاولة ومسابقة 

اختراق الضاحية"
الثقافي  الــجــانــب  "أن  ونــــوه 
الدينية  المسابقة  فــي  يتمثل 
ومسابقة  الشعرية  والمسابقة 

في الرسم، أما الجانب العلمي فلدينا ندوات علمية 
وندوات تثقيفية وورش عمل علمية .

يشرف عليها أساتذة من جامعة سبها"
واستطرد قائال"إن مدة هذا الملتقى عشرة أيام ولقد 
األمنية  للظروف  ونظرا  الكليات  جميع  مع  تواصلنا 
مثل  المشاركة  تستطع  لم  التي  الكليات  بعض  هناك 

والتربية  العلوم  كلية  تــراغــن  والتربية  العلوم  كلية 
التربية  كلية  مرزق  والتمريض  االقتصاد  كليتي  غات 
للمشاركة  اثنين  أو  طالبا  أرســل  من  وهناك  أوبــاري 
نظرا للظروف األمنية وهذا العمل سوف يحمل اسم 

االتحادات الطالبية بجامعة سبها". 

  أصدر نشطاء من مؤسسات المجتمع المدني 
باستقرار  مطالبتهم  فيه  أكــدوا  بيانا  بسبها 

المجلس األعلى للدولة في مدينة سبها.
 واستنكر النشطاء في بيانهم ماوصفوه بمخالفة 
المجلس األعلى للدولة لنصوص االتفاق الذي 
ثقتهم  الــنــواب  منح  بعد  اجتماعه  على  ينص 

لحكومة الوفاق بعشرة أيام،.
االتــفــاق  بــبــنــود  االلـــتـــزام  بــضــرورة  مطالبين 

السياسي. 
اإلقــصــاء  بعملية  لماوصفه  البيان  ــدد  ن كما 
العليا  المناصب  من  الجنوب  لممثلي  الممنهج 
للدولة، داعيا إلى احترام حق الجنوب في تولي 

رئاسة المجلس األعلى للدولة، 
وأكد البيان على عدم تجاوز مجلس النواب كجهة 

شرعية تمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.
 ويؤكد دعوته النعقاد المجلس األعلى للدولة في 
سبها حتى تضمن حقوق الجنوب بحسب وصفه،
 مضيفا أنهم تواصلوا مع مجلس النواب ودعوه 

لالنعقاد ومنح الثقة لحكومة الوفاق حتى تباشر 
عملها وتخرج البالد من األزمات التي تمر بها. 

عقد  قد  كان  للدولة  األعلى  المجلس  أن  يذكر 
من  الــســادس  فــي  طرابلس  فــي  جلساته  أولـــى 
أبريل الجاري بحضور سبعين عضوا من المؤتمر 

الوطني العام.

مؤسسات مدنية  تطالب باستقرار  المجلس 
األعلى  للدولة في سبها 

سالحنا العلم ... هدفنا الوطن 

كتيبة أحرار  أقامت   
فزان التابعة لمنطقة 
سبها العسكرية دورة 
في  شاملة  تدريبية 
ــي و  ــن ــدي ــمــجــال ال ال
والثقافي  العسكري 
المعنوية  الروح  لرفع 
ـــــدى الــمــنــتــســبــيــن  ل
نشاطهم.  وتــجــديــد 
ـــــــــــادة  حــــــســــــب إف

القائمين عليها .
ومــــن جــهــتــه أوضـــح 

العسكرية  سبها  لمنطقة  التابعة  المدربين  أحد 
التابعة  الكتائب  أحــد  هــي  الكتيبة  هـــذه   أن 

العسكرية   سبها  لمنطقة 
لرفع  ــات  ــب ــدري ــت ال وهــــذه 
الروح المعنوية لدي أفراد 
أفــراد  أغلب  وأن  الكتيبة 

الكتيبة تابعين للجيش "
أفراد  :"أن جميع  وأضاف 
لحماية  جــاهــزون  الكتيبة 

الوطن .
االستعداد  أتــم  على  وهــم 
في  الــواجــب  نـــداء  لتلبية 
أي نقطة من تراب الوطن 
ــوجــه  ت أي  ضــــد  ـــحـــن  ون
سياسي ومع ليبيا ووحدة ترابها وكل ما نحتاجه 

هو االهتمام وتقديم الدعم لنا"  

دورة تدريبة لكتيبة أحرار فزان التابع للمنطقة العسكرية
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عمداء بلديات طرابلس الكبرى يلتقون بسفراء بريطانيا وفرنسا وأسبانيا

افتتاح مقر وزارة الحكم المحلي ببنغازي

احتفالية المركز الصحي العرق

خالد بالل " ليس لدينا احزاب سياسية في ليبيا " الكشف عن 94258 حالة ازدواج وظيفي لعام 2015

وضع آلية ناجعة وسريعة لتوفير السلع األساسية للمواطن 
بمقر  ع��ق��د  ال���ذي  االج��ت��م��اع  خ��ص��ص  )وال(- 
واالجتماعي،  االقتصادي  للتطوير  الوطني  المجلس 
األساسية  السلع  لتوفير  وسريعة  ناجعة  آلية  لوضع 
للمواطن، وتدارك تفاقم األزمة االقتصادية التي تمر 

بها البالد.

من  جملة  خالله  ُقدمت  ال��ذي  االجتماع،  وضم   
الظرفية،  هذه  لمعالجة  البناءة  واألفكار  المقترحات 
ومندوبين عن جهات  الرقابية،  الجهات  مجموعة من 
مكافحة  وهيئة  المركزي،  ليبيا  ومصرف  عمومية، 

الفساد.

اإلداري���ة  ال��رق��اب��ة  هيئة  كشفت 
موقع  على  الرسمية  صفحتها  عبر 
التواصل االجتماعي “الفيسبوك” عن 
ظهور أربعة وتسعين ألف حالة ازدواج 
عشر،  وخمسة  ألفين  لعام  وظيفي 
يأتي هذا في إطار قيام هيئة الرقابة 
اإلدارية بالمهام المسندة إليها قانونيا 
بموجب  المرتبات  متابعة صرف  في 

االستمرارية،  ونموذج  الوطني  الرقم 
حيث كشفت الهيئة عن أربعة وتسعين 
ألفا ومئتين وثمانية وخمسين موظفا 
العمل  ف��ي  ازدواج��ي��ة  لديهم  ت��وج��د 
وبالتالي  عشر،  وخمسة  ألفين  للعام 
يتم توفير اثنين وعشرين ألفا ومئتين 
حتى  عمل  فرصة  وخمسين  وثمانية 
الرقابة  وأك��دت  نفسه.  العام  نهاية 

تحافظ  لم  العامة  الجهات  أغلب  أن 
المرتبات  ببند  المالية  الوفرة  على 
بالميزانية العامة الذي وضع لكشف 
االزدواج الوظيفي، وذلك بإبرام عقود 
التعيين دون إعطاء  وإصدار قرارات 
الوظيفي  ال��م��الك  لفائض  األول��وي��ة 
مالية  أعباء  العامة  الخزانة  محملة 

جديدة.

ق����ال ال���ك���ات���ب وال��ن��اش��ط 
الليبي خالد بالل " أن االحزاب 
ليس  ولكن  ليبيا  في  تفشل  لم 
لدينا احزاب سياسية اصال وما 
فبراير هو  بعد  اح��زاب  ظهرمن 
مجرد تسميات واسماء وشعارات 
بعضها تكون في الخارج لتحقيق 
الداخل  في  استعمارية  اه��داف 
وب��ع��ض��ه��ا ت��ك��ون��ت ف���ي زح��م��ة 
للحصول  عجل  علي  االح���داث 
ولذالك  ومناصب  مكاسب  علي 
نعرفهم  ولم  مجهولة  فقيادأتها 
اال عن طريق صورهم ولم نعرف 
النضالي  وتاريخهم  مؤهالتهم 
وليست  الشخصية  وتجاربهم 

لهم برا مج وطنية وسياسية " .
تصريح  ف��ي  ب���الل  وأش����ار 

االعضاء  غالبية  أن  ل��"فسانيا" 
اس��اس  ع��ل��ي  ال��ي��ه��ا  المنظمين 
وليس  الشلة  ومجموعة  قبلي 

بالبرامج  االقتناع  اس��اس  علي 
واالهداف " .

وصفه  ح��د  على  م��وض��ح��اً 
حزبية  ت��ج��رب��ة  ل��ن��ا  ل��ي��س  ان   "
وسياسية ناجحة وعريقة لتكوين 
نجحت  ولذلك  سياسية  احزاب 
االحزاب في اوروبا وفشلت في 
العرب  العربية ألن  البالد  اغلب 
القبلي  والعرف  القبيلة  تحكمهم 
السياسة  تحكمهم  م��م��ا  اك��ث��ر 
ول��ذل��ك ل��ي��س م��ن ال��ص��دف��ة ان 
البعث  وح��زب  الناصرية  تفشل 
العرب  والقوميون  االش��ت��راك��ي 
والحزب الشيوعي الماركسي... 
اح������زاب ك����ان ل��ه��ا ن��ض��االت��ه��ا 
في  كلها  فشلت  ولكنها  ورجالها 

السياسة والحكم .

جالو  بمدينة  ال��ع��رق  الصحي  بالمركز  اقيم 
وعرفاناً  شكراً  بالمركز  العاملين  لتكريم  احتفاليه 
الصعوبات  رغم  وعمل  جهود  من  يقدموه  لما  لهم 

واالزمات وذلك في االيام الماضية.
الصحي  مركز  مدير  محمود  محمد  ويقول   
العرق:"اشكر العاملين على مجهوداتهم وأسف لمن 
كان يعمل بالمركز سابقاً ولم يتم تكريمه بالسابق " 

واضاف:" تم تكريم ادارة الخدمات الصحية جالو 
من قبل المركز وكان هناك تكريم خاص للممرضه 
)فاطمة اللقان( التي تعتبر من الرعيل االول بمجال 

التمريض بمدينة جالو" .
العاملين  من  كال  الحفل  حضر  :"لقد  واش��ار 
والمالية  االداري�����ة  ال��ش��ؤون  وم��س��ؤول  ب��ال��م��رك��ز 
ومسؤولة مكتب التمريض ومكتب اإلعالم والتوعيه 

المنطقة  أه��ال��ي  م��ن  ونخبه  ب����االدارة  والتثقيف 
واك��د:"  ب��ال��واح��ات"  القنوات  ومراسلي  وإع��الم��ي 
لجميع  معنويه  دفعه  التكريم  هذا  يكون  ان  اتمنى 

العاملين ليقدموا االفضل دائماً" .
يذكر ان  المراكز الصحية بواحات مدينة جالو 
الطبية  والكوادر  المستلزمات  قد عانت من نقص 

مثل غيرها من المراكز الصحية في ليبيا.

إلتقى عمداء بلديات طرابلس 
ال��ك��ب��رى م���ع س���ف���راء ك���ل م���ن : 
فرنسا   ، ميليت  بيتر   ( بريطانيا 
أنطوان سيفان ، وأسبانيا خوسيه 
وت��ن��اول   ،  ) ب���ورداي���و  أن��ط��ون��ي��و 
المجلس  بمقر  عقد  الذي  اللقاء 
من  العديد  بطرابلس  الرئاسي 
البلديات  دعم  منها  الموضوعات 

المتعلقة  االج����راءات  وتسهيل   ،
ب��ت��أش��ي��رات ال���دخ���ول ل��الت��ح��اد 
االوروبي ، باإلضافة الى مكافحة 
، ومحاربة  الشرعية  الهجرة غير 
م���ا ي��س��م��ى ب��ت��ن��ظ��ي��م داع�����ش ، 
طرابلس  بلديات  عمداء  وأوض��ح 
ال��ك��ب��رى خ���الل ه���ذا ال��ل��ق��اء أن 
طرابلس تشهد حالة أمنية جيدة 

ومستقرة ، داعين كافة الدول الى 
داخل  من  للعمل  سفاراتها  ع��ودة 

العاصمة طرابلس .
ه��ذا وق��د ك��ان وص��ل سفراء 
عدد من ال��دول األوروب��ي��ة صباح 
مطار  إلى  الماضي  الخميس  يوم 
 . ب��ط��راب��ل��س  ال��دول��ي  امعيتيقه 
الرئاسي  المجلس  أعضاء  وعقد 

السفير  م��ع  متتالية  اجتماعات 
ال��ف��رن��س��ي " أن����ط����وان س��ي��ف��ان 
خوسيه   " األس��ب��ان��ي  ،وال��س��ف��ي��ر 
أن��ط��ون��ي��و ب���ورداي���و ، وال��س��ف��ي��ر 
البريطاني " بيتر ميليت " تناولت 
مجمل األوضاع بليبيا والتحديات 
التي تواجه حكومة الوفاق الوطني 

برئاسة السيد " فايز السراج " .

المحلي  ال��ح��ك��م  وزي����ر  أف��ت��ت��ح 
"محمد  المؤقتة  الليبية  بالحكومة 
ال����ف����اروق ال���م���ه���دي" خ����الل االي����ام 
المحلي  الحكم  وزارة  مقر  الماضية 
عدة  حضور  وس��ط  بنغازي،  بمدينة 
بمدينة  البلدي  بالمجلس  شخصيات 
ب��ن��غ��ازي، وك���ذل���ك اع���ي���ان وم��ش��ائ��خ 
ال���م���دي���ن���ة، وع�����دد م���ن م��ؤس��س��ات 
وق��ام  ال��م��دن��ي.  المجتمع  وم��ك��ون��ات 
ال��ت��ذك��اري  ال��ش��ري��ط  ال��م��ه��دي بقص 
لجميع  شكره  موجها  الجديد،  للمقر 
االفتتاح،  ه��ذا  انجاح  في  ساهم  من 
وأثنى على الخيرين من أبناء الوطن، 
الذين ساعدوا الوزارة على إيجاد مقر 
تنطلق منه كأول وزارة تباشر مهامها 

من )ام المدائن بنغازي(. 
الحكومة  وزراء  المهدي  وناشد 

مدينة  إلى  مقراتهم  نقل  إلى ضرورة 
ب���ادرة  ت��ك��ون  ل��ك��ي  العصية  ب��ن��غ��ازي 
ألهالي  وال��دع��م  وال��وق��وف  مطمأنة، 

المدينة. 

مدينة  ومشائخ  أعيان  أن  ُيذكر 
لوزير  مطالب  بعدة  تقدموا  بنغازي 
حل  أبرزها،  من  كان  المحلي  الحكم 
النظافة  وم��ل��ف  ال��ن��ازح��ي��ن  مشكلة 

وتكليف  ب��ن��غ��ازي  ب��ل��دي  وم��س��ائ��ل��ة 
بإتمام  بنغازي  المدن  وتطوير  جهاز 
انشاء  بضرورة  مطالبين  المشاريع. 
الحكم  أش���راف  تحت  ط���وارئ  لجنة 
ال��م��ح��ل��ي، ون��ب��ه��وا إل���ى ح��ل مشكلة 
 21 حوالي  منذ  المتأخرة  المرتبات 
ش��ه��را، وأي��ض��ا االس���راع ف��ي النظر 
بمنطقة  السكنية  ال��وح��دات  لملف 

جردينة. 
المهدي  عقد  الحفل  ختام  وفي 
جانبه  إل��ى  ضمت  اجتماعات  ع��دة 
ال��ع��م��ي��د ت��وف��ي��ق ال��م��س��م��اري ن��ائ��ب 
بليبيا،  البلدي  الحرس  جهاز  رئيس 
فرع  رئيس  العرفي  ونيس  والعقيد 
ج��ه��ازال��ح��رس ال��ب��ل��دي ب��ن��غ��ازي كما 
م��ن منظمات  لقاء ض��م ع��دد  أج��رى 

المجتمع المدني بمدينة بنغازي.

أعضاء المجلس الرئاسي يجتمعون 
بسفراء بريطانيا وفرنسا واسبانيا

المجلس الرئاسي يدعوا المؤسسات 
االعالمية للعمل بروح الفريق 

المبعوث الدولي لدى ليبيا يدين 
الهجوم على بوابة السدادة 

المجبري: لن نسمح بأن يسيطر تيار 
بعينه على مجلس الدولة

)وال( - اجتمع أعضاء المجلس الرئاسي بحكومة 
من  كل  سفراء  مع  الماضي  الخميس  الوطني  الوفاق 
 ،" أنطوان سيفان   " فرنسا   ،" ميليت  بيتر   " بريطانيا 

واسبانيا " خوسيه أنطونيو بوردايو ". 
وتناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي 
بالوضع  المتعلقة  المواضيع  من  العديد  بطرابلس 
األمني وأولويات حكومة الوفاق، ونوع المساعدة التي 

يمكن أن تقدمها هذه الدول لليبيا.
المجلس  بوصول  لقائهم  السفراء خالل  وأش��اد   
الرئاسي الى العاصمة طرابلس مؤكدين دعمهم الكامل 

للمجلس ولحكومة الوفاق الوطنى.

الوطني  الوفاق  بحكومة  الرئاسي  المجلس  دعا 
وتغليب  الفريق،  ب��روح  للعمل  االعالمية  المؤسسات 
اي  عن  المؤسسات  بهذه  والنأي  العامة،  المصلحة 

تجادبات سياسية.
 وأك���د المجلس خ��الل ب��ي��ان ل��ه ن��ش��ره االرب��ع��اء 
الوطنية  ليبيا  مصلحة  إع��الء  ض��رورة  على  الماضي 
لليبيا، ومصلحة  فوق المصالح األخرى كافة، فالبقاء 

الليبيين هي العليا.

مارتن  ليبيا،  إل��ى  المتحدة  األم��م  مبعوث  أدان 
كوبلر،الهجوم االنتحاري الذي استهدف فجر األربعاء 
عناصر الحماية في بوابة "السدادة"، والذي أدى إلى 
مقتل عنصر وإصابة أربعة آخرين من حرس البوابة. 
على  الخاصة  بصفحته  له  تغريدة  في  كوبلر،  وأك��د 
ووقوفه  تضامنه  "تويتر"،  االجتماعي  التواصل  موقع 
ض��رورة  إل��ى  الليبيين  داع��ي��ا  الضحايا،  ع��ائ��الت  م��ع 
االصطفاف واالتحاد للوقوف بهدف محاربة اإلرهاب.

المجبري  ف��اط��م��ة  ق��ال��ت 
وتسعين  األرب��ع��ة  كتلة  ع��ض��و 
كتلة  اج��ت��م��اع  إن  ليبيا  ل��ق��ن��اة 
بنغازي  في  والتسعين  األربعة 
لم يعقد إلعالن مجلس الدولة، 
ي����ري����دون اخ���ت���راق  ألن���ه���م ال 
بدولة  ويرغبون  الدولة  سيادة 
تعبيرها  ح��س��ب  ال��م��ؤس��س��ات 

وأضافت المجبري أنهم لن يسمحوا بأن يسيطر تيار 
بعينه على مجلس الدولة حسب قولها.
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الحراك االجتماعي

أ / إبراهيم فرج              

أ /أبوبكر عبدو 

االقتصاد و التجار ... والشعب المحتار 
  إن المشهد الحالي الواقع في   

ــبــالد مــن غـــالء فــي األســعــار  ال
في  وبـــاألخـــص  فــاحــش  بشكل 
للمواطن   األساسية  الحاجات 
توفر  تــدنــي  مــن  يصاحبه  ومــا 
عن  المصارف  وعجز  السيولة 
تــوفــيــرهــا لــلــمــواطــنــيــن وتــأخــر 

صرف المرتبات.
ــا أمـــــور كـــانـــت مــتــوقــعــة  ــه ــلّ  ك
لما  نتائج حتمية  وهي  الحدوث 
أشرنا  وقد  البالد  حال  إليه  آل 
إلى ذلك في مقال سابق بعنون 
) االقــتــصــاد الــلــيــبــي، هــل في 
طريقه إلى االنهيار ؟ ( أوضحنا 
البالد  إليه حال  ما سيؤول  فيه 
إذا ما استمر وضع  االقتصادي 
لحلحلة  اســتــدراك  دون  الــبــالد 

المشاكل االقتصادية حينها .
ولكن لألسف استمر الحال إلى 
أن وصلنا إلى حالة العجز شبه 
الوضع  إعــادة  إمكانية  في  التام 

إلى ما كان عليه .
ولم يكن ذلك تنبؤاً بقدر ما هو 
نتيجة حتمية ... وهنا نحاول أن 
نشخص الحالة التي عليها البالد 
اقتصادي صاحبه  ترٍد  من  اآلن 
عاد  األسعار  في  فاحش  ارتفاع 
بالوبال على المستهلك في ليبيا 
هذه  سبب  أن  نقول  أن  ويمكن 
المعضلة هو أزمة الثقة التى هي 

نتاج لوضع البالد األمني .
إضافة إلى عوامل أخرى رئيسية 
تتمثل في عدم قدرة البالد على 
النفط  مــن  منتوجاتها  تسويق 

بنسبة  البالد  عليه  تعتمد  الذي 
أن  كما  الدخل  من   95% تفوق 
من  األمـــوال  وهـــدر  التالعبات 
وعــدم  المتعاقبة  الــحــكــومــات 
تقنين أوجه صرفها خاصة وأن 
استقرار  عدم  من  تعاني  البالد 

وتفشي الفساد فيها .
المفروض  الــحــذر  إلــى  إضــافــة 
الخارج  من  الدولة  أرصدة  على 
ــا بــالــبــنــوك  ــه وتــجــمــيــد أرصــدت

الخارجية.
تتطلب  كانت  العوامل  هذه  كل   
االقتصاد  وخبراء  الساسة  من 
وضعها بعين االعتبار ولكن ذلك 

لم يحدث. 
عــمــلــه في  بــحــكــم  ــاجــر  ــت ال إن 
رأس  تنمية  إلى  يهدف  التجارة 
الوقوع  يتجنب  ذلــك  وفــي  ماله 
في الخسائر وهو من له عالقة 

مباشرة بالمستهلك .
لذا إن أي تغير سيكون له األثر 
كما  المستهلك  على  المباشر 
عجزه  حالة  في  المستهلك  أن 
له  يكون  استهالكه  تناقص  أو 
األثر المباشر على التاجر وهي 
المستهلك  بين  عكسية  عالقة 
باآلخر  يتأثر  والتاجر كل منهما 

سلبا أو إيجابا .
بالمصارف  التاجر  عالقة  أمــا 
تتمثل  بــأســاســيــن  تــقــاس  فــهــي 
إيداع  من  التاجر  به  يقوم  فيما 

لألموال بالمصارف .
وأيـــضـــا مــاتــقــدمــه الــمــصــارف 
ليستطيع  للتاجر  خــدمــات  مــن 

فـــتـــح اعــــتــــمــــادات تــــوريــــد مــا 
ــإن  ــيــه ف ـــســـوق عــل ــاجــه ال ــحــت ي
على  يعتمد  الــمــصــارف  نشاط 
كما  التجار  مع  التعامل  نشاط 
مدى  على  يعتمد  التجار  نشاط 
تقدمها  التي  الخدمات  سالسة 
المصارف وإن أي تأثرسلبي في 

هذه العملية تضر بالطرفين .
وقــد شكل الــوضــع األمــنــي في 
البالد بداية االنهيار االقتصادي 
اقتصاد  عليه  يعتمد  مــا  فكل 
ــي  ــن ــوضــع األم ــل ـــا كــــان ل ـــالدن ب
المتردي أو المنعدم اليد الطولى 

في ما يحدث اآلن .
على  يأمن  ال  أصبح  فالتاجر   
الذي  السطو  من  خوفا  أمواله 
طال كال من التجار والمصارف 

وحتى المواطن البسيط .
ــمــصــارف عن  وأيـــضـــاً عــجــز ال
القيام بدورها في التعامل األمثل 
مع التجار والمواطنين جعل من 

التجار االحتفاظ بأموالهم .
بل وسحب ما لديهم من مدخرات 
بالمصارف خوفا من أن تطالها 
حقوقهم  ــاع  وضــي اإلجــــرام  ــد  ي
وبــالــتــالــي نــشــأت أزمـــة انــعــدام 

الثقة في حلقات االقتصاد.
 كما أن غياب الدولة والتشظي 
السياسي  المشهد  الحاصل في 
النفط  تصدير  مــوانــئ  وإغـــالق 
لها  تعرضت  التي  والهجومات 
الرئيسي  المورد  النفط  حقول 
ــي عجز  لــلــبــالد كــانــت ســبــبــا ف
ــام بــدورهــا  ــي ــق ـــة عـــن ال ـــدول ال

الستدراك الوضع .
مفترسا  لــوبــي  ـــد  وَل كله  وهـــذا 
بدأ   األمـــوال  رؤوس  مــن  تشكل 
منتهزاً  منفعته  ألجــل  يــخــوض 
الــفــرص الــمــتــاحــة لــه فــبــدؤوا 
بدءاً  لهم  يتاح  ما  كل  باستغالل 
إلى  بمدخراتهم  االحتفاظ  من 
الرقابي  الدولة  فشل  استغالل 
الدولة  رصيد  بسحب  فقاموا 
صــورة  فــي  األجنبي  النقد  مــن 
اعتمادات توريد لم تنفذ بالشكل 

الصحيح.
بالعملة  مضاربات  سوق  وخلق   
بــاالرتــفــاع  والتحجج  األجنبية 
للعملة  المنطقي  وغير  الفاحش 
البضائع  أسعار  برفع  ليقوموا 
الحاجات  تشكل  التي  وخاصة 

األساسية للمواطن .
فارتفعت األسعار بشكل فاحش 
قصد التربح وتفادي الوقوع في 
هذا  ظــل  فــي  متوقعة  خسائر 
االضــطــراب  إلــى أن أدت هذه 
عجز  إلــى  المتعاقبة  العمليات 
إلى  الحال  ووصــول  المستهلك 

ماهو عليه اآلن ..
استنفذت  قــد  الــدولــة  أن  وبما 
ــى مــواجــهــة هــذا  قــدرتــهــا عــل
أضر  الــذي  والتكالب  الــصــراع 
باقتصاد الدولة المتضرر أصالً. 
حيث في مثل هذه الحاالت عادة 
ما تقوم الدولة بالتحكم في إعادة 
كما  ولكن  نصابها  إلــى  األمـــور 
وهشاشة  الدولة  غياب  إن  قلنا 
عن  والعجز  الرقابية  األجــهــزة 

إمــكــانــيــة 
االستفادة 
مــــــــــــــــن 

المورد األساسي لها 
هذا  استشراء  وراء  السبب  كان 
قادرة  المصارف  فال   ، الفساد 
باإليفاء بالتزاماتها أمام زبائنها 
وال المستهلك أصبح قادراً على 

مواكبة الحياة المعيشية .
المشهد  هــــذا  مـــن  ولـــلـــخـــروج 
والــــوضــــع الـــمـــتـــردي والــعــجــز 
الحاصل يستوجب األمر ضرورة 
أن تتوحد حكومات البالد لتكون 
حكومة واحدة تفرض سيطرتها 
التامة من خالل األجهزة األمنية 
كما  األولــى  بالدرجة  والرقابية 
تسعى  أن  الحكومة  على  يجب 
لــفــك اإلغـــــالق عــلــى الــمــوانــئ 
مــوردهــا  تــصــديــر  ــن  م لتتمكن 

األول من الدخل  .
كــمــا يــجــب عــلــى الــمــصــارف 
تجاه  بمسؤولياتها  االضــطــالع 

إعادة الثقة لزبائنها . 
الوعي  المستهلك  على  أن  كما 
بــمــســؤولــيــاتــه تــجــاه وطــنــه من 
ضرورة التقنين في االستهالك.

 وربــمــا فــي هـــذه اآلونــــة يكون 
ــهــالكــه حـــديـــا ال يــتــجــاوز  اســت
ــات الــيــومــيــة إلـــى أن  ــضــروري ال
نمط  ويــعــود  االقتصاد  يتعافى 
الحياة إلى ما كان عليه وهذا قد 
يأخد وقتاً يطول أو يقصر بمدى 
وعينا وإدراكنا للوضع الحالي  .

  جّل المجتمعات الحديثة في الدول المدنية  
تشكٌل  التي  الطبقات  من  ثالث  بها  يتواجد 
وهم  نيا،  الدٌّ السفلية  الطبقة  وهي  المجتمع 
أواليدوية. و  من يقومون باألعمال الوضعية 
المال  رأس  يملكون  من  وهم  العليا،  الطبقة 

ووسائل اإلنتاج.. و الطبقة الوسطى.
المعرفة  من  القليل  قليل  يملكون  من  وهــم 
خالله  مــن  يشرفون  إداري  بعمل  ليقوموا 
، لمصلحة الطبقة  الدنيا  على عمل الطبقة 

العليا..  
ُمنتٍم  أنت  والذين  الوسطى  الطبقة  مواطنو 

بالضرورة لهم .
 يعيشون حياتهم بحثاً عن شيء ما ..يسمى 
الحراك االجتماعي .. وهو السعي لالنتقال 
عموديا في المجتمع ، ليصبحوا من الطبقة 
العليا.. وفي نفس الوقت يعيشون خوفاً دائماً 

من الهبوط للطبقة السفلية الدنيا.. 
يكون  ال  االجتماعي،  الــحــراك  هــذا  وطبعا 
فقط محصوراً عموديا عبر طبقات المجتمع 
الثالث.. بل يشمل أيضا االنتقال أفقيا عبر 
محاولة  أي  الــديــمــوغــراف..   - الجغرافيا 
بالعمارات  المكتظة  األحــيــاء  مــن  االنتقال 

 ، الضيقة  والشوارع  والمسارب  المتالصقة 
نحو أحياء أرقى فيها شوارع أوسع، تترامى 
على جانبيها فلل فخمة ، تحيط بها حدائق 

غّناء وسّيارات فارهة.. 
يسعى  الذي  الوسطى  الطبقة  ُحلم  هو  هذا 
كل فرد فيها بوعِي أو بدون وعي إلى تحقيقه 
ولزمن  البسيطة  الجزئيات  عبر  لو  حتى   
فارهة  فساتين  استئجار  مثل  جــّداً،  قصير 

لساعتين في يوم الزفاف .. 
الدنيا  الطبقة  ظــرف  أن  مــن  المؤكد  ومــن 
 .. العصيبة  األوقــات  في هذه  لها  يسمح  ال 
هدٌية  ..أو  فخم  مطعم  في  وجبة  تناول  أو 
قٌيمة في الذكرى العاشرة للزواج .. ومع أن 
حقيقية  أمثلة  لك  يضربون  التفاؤل  بائعي 
لك  ليبيعوا  فقط   ، الحلم  هذا  حــدوث  على 

منتجاتهم .
إاّل أن الواقع يثبت أن األغشية بين الطبقات 
جــّداً  الصعب  مــن  أنــه  بحيث  جــداً  سميكة 
المرور خاللها، على األقّل عبر جيل واحد.. 
أو  فيك  الطموح  لتحطيم  ليس  الكالم  وهنا 
إلى  واقعياً  الحلم  ليكون  الدافعية ولكن  قتل 

حدٍّ ما.. 

السبب  أن  تعرف  أن  لك  المفيد  من  وربّما 
الرئيسي في سماكة أغشية طبقات المجتمع 
يرجع بشكل أساسي إلى الطريقة التي تفكّر 
نحو  االجتماعي  ر  الــتــصــُوّ طبقة..  كــل  بها 
مفاهيم مثل "المال، اإلنفاق، التوفير، الدين، 

العادات، العدالة، الحكومة، إلخ".. 
تختلف من طبقة إلى أخرى.. وهذا ربّما هو 
أهّم فارق طبقي.. باختصار.. ال معجزات.. 
يًحّدد   ، تملك  مــا  ومــقــدار  ـــورّث،  ت األقـــدار 
والماّدة عنصر  العالم..  ترى  وكيف  أنت  من 

ثقافي.. 
كانت وتكون.. شئت أم أبيت.. لهذا أقول .. 
هو   ، به  الله  يبتليك  أن  يمكن  ما  أخطر  إن 
أن يهيئ لك عقلك أن في هذه الدنيا أناسا 
هم أعلى منك مرتبة وقدراً.. كملك أو أمير 

أو وزير .
حينئذ ، ستبدأ ليس فقط بتقديسهم واحتقار 
وأبناء  أيضا،  أبنائهم  وبتقديس  .بل  نفسك 

أبنائهم الرضع..
وكأنهم يرون ما ال ترى ويعقلون ما ال تعقل..

المالمح..  تــورث  كما  تــورث  الحكمة  وكــأن 
فإن أصابوا بقليل من قول أو عمل.. هولته 

وعظمته لهم.
بخطأ  قاموا  ما  وإذا 
عقلك   كـــذبـــت  مـــــا.. 

هم  يكلفوا  لــم  تــبــريــرات  عــن  لهم  وبحثت 
العبر  أنفسهم عناء البحث عنها ..ولنا كثير 

في ساستنا . 
التي  األساسية  الفكرة  لترضي  كله  ــك  وذل
التقديس.. والمقدس ال يخطئ..  تقوم على 
نشره  تحاول  أن  االبــتــالء  هــذا  يعقب  طبعا 
بين الناس.. وإدانة من يقول بعكسه.. وهذا 
أدهــى وأمــر.. ال أعــرف صدقاً كيف دخلت 

إلى هناك !..
 لكنني أعرف أنك يجب أن تخرج.. ومن أجل 
يعرفك  وجل  الله عز  أن  تعي  أن  يجب  هذا 

باسمك.. وقد خلقك بيده.. 
وبث فيك من روحه.. وأمر مالئكته أن يسوقوا 
وعاملك  أجلك..  لك  وقدر  ــك....  رزق إليك 
يعاملك  لــم  آخـــر..  إنــســان  أي  يعامل  كما 
وبين أحد..  بينك  يميز  ولم  نكرة..  أو  كتابع 
نفسك..  تذل  ال  هكذا..  نفسك  تعامل  فال 
أنت حر.. عش وأنت حر.. ومت وأنت حر..

والماّدة عنصر ثقافي..شئت أم أبيت.
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              تقرير:  أبوبكر مصطفى خليفة

كما أن جرأة فايز السراج في توجهه 
مباشرة للعاصمة وتجوله في شوارعها 
أحد  أهم  فــي  الجمعة  صــالة  وأداء 
قوية  عن  ــة  دالل يعطي   ، مساجدها 
أمر  حسمت  التوافقية  الحكومة  أن 
قيادتها للبلد ،وعازمة على الخروج بها 
التي الزالــت مستمرة منذ  من األزمــة 

خمس سنوات. 
وهذ ا سيدعم الحكومة ، التي وصلت 
العاصمة ودخلتها من دون أدنى مقاومة 
فضالً عن الدعم الدولي الذي حظيت 
به مما سبجعل كل األصوات المتعالية 
تعود  الفوضى  حالة  من  والمستفيدة 

إلى مخابئها.
بسرعة  مــواقــفــهــا  وقد  تتغّير  بــل   

البرق.!!!.
النواب  مجلس  رئيس  أعلن  جهته  من 
أبريل  شهر  مــن  الــعــاشــر  فــي  الليبي 
خالل  سيجتمع  المجلس  أن  الجاري 
األسابيع القادمة ليمنح الثقة لحكومة 

الوفاق الوطني.
وقال  : عقيلة صالح للصحفيين عقب 
للجامعة  الــعــام  األمــيــن  مــع  اجتماعه 
إنه  القاهرة  في  العربي  نبيل  العربية 
أطلع األخير على »المساعي المبذولة 
النواب«،  لمجلس  جلسة  لعقد  حاليا 
ليبيا  الذي يتخذ من طبرق في شرق 
مقرا له »خالل األسابيع المقبلة للنظر 
ومنح  الدستوري  اإلعــالن  تعديل  في 
التي  الوطني  الــوفــاق  لحكومة  الثقة 

يترأسها فايز السراج..
ــعــوث  ــمــب مــــن جـــهـــة أخــــــرى كـــــان ال
كــوبــلــر. لدى  ليبيامارتن  األمـــمـــي 

قال:  في وقت سابق إّن حكومة فايز 
سواء  تمر  ســوف  السراج  التوافقية 
وافق البرلمان الليبي أو لم يوافق...!!

ــذي  ــا ال ــمــطــروح اآلن م ال والـــســـؤال 
سيحدث اآلن في ليبيا؟ 

في  توقعه  يمكن  شــيء  ال  أن  باعتبار 
بــلــد يــعــيــش مــنــذ ســنــوات عــلــى وقــع 
الميليشيات  وفوضى  السالح  فوضى 

المسلحة. 
الليبي  الشأن  بدقائق  العارفين  لكن: 
السراج  حكومة  وصــول  أّن  يعتبرون 
على  مهمة  خــطــوة  طــرابــلــســهــو  إلـــى 
طريق التسوية السياسية وإنهاء األزمة 

الليبية. 

مهمة    التقريرجوانب  هذ  ويستعرض: 
للواقع الليبي بعد وصول حكومة فايز 
فيما  طرابلس  خاصة  إلــى  الــســراج 

يخص الدور المناط بهذه الحكومة 
الليبيين  وغير  الليبيون  يأمل   التي 
في  الــبــنــاء  لبنات  أول  تضع  أن  فــي 
ليبيا،  فــي  الــحــديــثــة  جسم  الدولة 
والصعوبات  العراقيل  كل  وذلك  رغم 

التي ستواجهها .
ينتظر  االقتصادي،  المستوى  فعلى:  
يستكمل بسط  أن  الرئاسي،  المجلس 
ليتم  ــة،  ــدول ال مؤسسات  على  نــفــوذه 
بقيمة 63  مالية  اإلفــراج عن أصــول 
العام  منذ  تجميدها  وقع  دوالر  مليار 
لصندوق  تعود  ودائــع  وهي  2011م، 

الثروة السيادي الليبي. 
ــراج عن األصــول الليبية  وه��ذا:  اإلف
سيكون له أثر كبير في انفراج األوضاع 
للمواطنين،  واالجتماعية  االقتصادية 
معيشية   ضائقة  يواجهون  باتوا  الذين 
نتيجة  السوء  في  غاية  مادية  وظروفا 
العملة  وانهيار  المالية  السيولة  غياب 
الــوطــنــيــة مــقــابــل الـــــدوالر، مــمــا أدى 
المواد  أسعار  في  جنوني  ارتفاع  إلى 
الخدمات  من  ،وغيرها  االستهالكية 

اليومية التي يحتاجها المواطن .
المجلس  يعمل  أن  المنتظر   :  ومن 
القليلة  القادمة  الفترة  الرئاسي  في 
على بسط نفوذه واسترجاع مؤسسات 
ــدخــول في  ــة كــافــة مــن دون ال ــدول ال

مواجهات عسكرية مع الميليشيات. 
وهذا:  سيتزامن مع تواصل مع مجلس 
على  ولالتفاق  الجليد  إلذابــة  النواب، 
مؤسسات  بناء  يعيد  سياسي،  مسار 
ــا ســتــســعــى الــحــكــومــة  ــم ــــة، ك ــــدول ال
القبائل  اســتــمــالــة  التوافقية  إلى 
على  الفعلي  الــنــفــوذ  الليبية،  ذات 

األرض. 
تأييدها  أعلنت  التي  تلك  خصوصا: 
بدعمه. وتعهدت  الرئاسي  للمجلس 
نحو  جداً  مهمة  الخطوة  هذه  وستعد 
توحيد الليبيين، ومباشرة عملية البناء 

الكبرى.
مـــن جــهــة أخــــرى رحــبــت الــحــكــومــة 
البريطانية  بوصول حكومة الوفاق الو 
وزير  رحب  طرابلس  حيث  إلى  طني 
فيليب هاموند،  البريطاني،  الخارجية 

الوطنى  الوفاق  بوصول رئيس حكومة 
الليبي فايز السراج، وأعضاء المجلس 
طرابلس،  العاصمة  ــى  إل الــرئــاســي، 
إقامة  نحو  الهامة  بالخطوة  ووصفها 
فى  االنقسامات  لــرأب  فعالة  حكومة 

ليبيا وإحالل السالم. 
واعتبر:  وزير الخارجية اإليطالي باولو 
حكومة  رئيس  وصــول  أن  جنتيلوني 
الرئاسي  والمجلس  الوطني  الــوفــاق 
إلى  يمثل "خطوة  إلى طرابلس  الليبي 

األمام الستقرار ليبيا"
وفي:  خطوة تدل على الدعم الدولي 
ليبيا  الوطني  في  الــوفــاق  لحكومة 
جان  الفرنسى  الخارجية  ــر  وزي قــال 
"  إن  هــذاالــشــهــر  أيـــرو مطلع  مـــارك 
فرنسا تعمل على إعادة فتح سفارتها 
بقوة  فى طرابلس" مما يشير ويعكس 
الوطني  الوفاق  لحكومة  فرنسا  تأييد 

الموحدة.
ــؤســســات الــدولــة  وعــلــى مــســتــوى م
إدارة  مجلس  رئــيــس  أعــلــن  المحلية 
مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
صنع الله أن مؤسسته تعمل "مع رئيس 
والمجلس  الــوطــنــي  ــاق  ــوف ال حــكــومــة 
الرئاسي على ترك حقبة االنقسامات 

وراءنا". 
إطــار  اآلن  لدينا  "أصــبــح   : وأضـــاف 
،كما  خالله  من  للعمل  دولــي  قانوني 
أكد االتحاد الوطني لعمال ليبيا، دعمه 

المطلق لحكومة الوفاق، 
لإلسهام  العمال  اســتــعــداد  وأوضـــح: 
الفعال واإليجابي في بناء دولة القانون 
أشكال  جميع  ورفــض  والمؤسسات، 

االستبداد واالستغالل".
على  وتــأســيــســا  ســبــق  لــمــا   بالنظر 
حكومة  أن  يبدو  السابقة  المعطيات 
ستطوي  السراج  فائز  برئاسة  الوفاق 
السلطة  ــوحــد  وت ــقــســام  االن صفحة 

الليبية تحت مرجعية واحدة. 
ـــــــي تــــــعــــــارض  ـــــــت فـــــــالـــــــقـــــــوى ال
سواء  الجديد  التطورالسياسي الليبي 
ــرق، تــعــرف أن  فــي طــرابــلــس أو طــب
حكومة  كــأي  ليست  الــســراج  حكومة 
ــعــد إســـقـــاط نــظــام  ــقــة ب لــيــبــيــة ســاب
القذافي، فهذه الحكومة تحظى بدعم 
مطلق من الدول الكبرى ودول الجوار، 

وكدلك دعم محلي كبير.

حكومة الوفاق الوطني  هل ستنهي االنقسام السياسي في ليبيا..؟
العملية  خطواتها  الوطني  ال��وف��اق  حكومة  ع��ززت  كبيرين  ومحلي  دول��ي  تأييد  وس��ط 
على األرض إلنهاء حالة االنقسام السياسي في المشهد السياسي اللليبي بعد خمس 
سنوات من  انطالق  ثورة 17 فبراير 2011 م حيث يبدو أّن الخطوة التي أقدم عليها 
فايز السّراج رئيس حكومة »الوفاق« الليبية، بالوصول صحبة عدد من أعضاء حكومته 

إلى طرابلس ومباشرة عملها حتى من دون نيل ثقة مجلس النواب، كانت الخطوة التي 
، بعد  الواقع،  الفرقاء لالنصياع لألمر  بها  منذ فترة، ليدفع جميع  القيام  كان يجب 
أن أصبح تهديد الميليشيات المسلحة وتنظيم »داعش«، أمرًا ال يقبل واليحتمل  أي 

تأخير .
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د. آمال الهنقاري

موقف )1(
ــا بـــيـــن الــحــيــن  ــن ــع ــطــال ت
واآلخـــــر أســـمـــاء لــرجــال 
وليبيات  ليبيين  ــســاء  ون

فى  انتخبوا  أو  تخصصوا  تــفــوقــوا  تــمــيــزوا 
أو  أوجامعات  منظمات  أو  دولية  مسابقات 
مؤسسات مختلفة وآخرها وليس األخير ذلك 
المثابر  الشاب  عليه  الذي حصل  االستحقاق 
المهندس تميم عزام الذيب والذي تميز علن 
أنه  الفائز األول بجائزة بيل كلنتون فى أمريكا  
في مسابقة2016CGIU  فى أمريكا ضمت 
أكثر من 1200مشروعا الكثر من80     دولة 
النقالة  للهواتف  تطبيق  أفضل  صمم   حيث 
اسمه FutureBox وقد تم اإلعالن عن فوزه 
بحضور الرئيس األمريكى السابق بيل كلينتون 

وابنته تشيلستى .
الواعد  الشاب  هذا  أهنىء   المناسبة  وبهذة 
بهذا  أيضا  ليبيا  وأهــنــىء  الكريمة  وأســرتــه 
الفوز والتألق وأتساءل متى سنهتم بشبابنا فى 
بالدهم ونقدم لهم  يد العون للدراسة والبحث 

وتطوير الذات ؟ 
  خاصة لو علمنا أن شبابنا الواعد وشاباتنا 
يوم  كل  أخبارهم  تطالعنا  بالخارج  الموجدين 
ما  لنا  يؤكد  مما  وإبـــداع  واستحقاق  بنجاح 
هم  فقط  ومثابرة  ذكاء  من  أبناؤنا  به  يتحلى 
بحاجة إلى الدعم والفرصة والبيئة المالئمة .

موقف )2(
المحاوالت  تلك  فيه  نشكر  الــذى  الوقت  فى 
المستميتة للبعض للمساهمة فى حل مشكلة 
المحاوالت  تلك  كــل  أن  إال  العامة  النظافة 
المجتمع  ومؤسسات  األفــراد  قبل  من  الجادة 
أحسن  على  أو  بالفشل  بـــاءت  قــد  الــمــدنــي 
تقدير، الحل الجزئي والبسيط لهذة المشكلة 
المتفاقمة ، واآلن أال يمكن أن تضع المجالس 
اهتماماتها؟  أولى  من  المعضلة  هذه  البلدية 
االجتماعية  على حياتنا  آثارها  تتداخل  حيث 
ولنرفع  الجمالية  اآلثار  عن  ناهيك  والصحية 
 – نظيفة  بــمــدن  ــرون  جــدي نحن  شــعــار  معا 
وحده  المواطن  يستطيع  ال  التفاصيل  فبعض 
أو مؤسسات المجتمع المدني القيام بها و إنما 
هى جهود ينبغي أن تتظافر جميعها وتتشارك 

لتحقيق ما نصبو إليه. 

موقف )3(
جملة من الجهود التي تذكر فتشكر تطالعنا 
بها بعض الشخصيات والمؤسسات العربية 
سيعقد  الــذي  األول  العربى  المؤتمر  ولعل 
بتونس من الفتزة 28/ 30 أبريل الجاري .

يناصر  إعالم عربي  أجل   )من  تحت مسمى 
ويــأتــي   ) اإلعـــاقـــة  حــقــوق األشـــخـــاص ذوي 
االتحاد  وتنظيم  برعاية  المؤتمر  هذا  تنظيم 
بشؤون  تعنى  للمكفوفين وهي منظمة  العربي 
بمشاركة  و   2007 سنة  منذ  المكفوفين 
تونس  منارة  للمكفوفين  التونسية  المنظمة 
وبمشاركة   2011 سنة  اسست  جمعية  وهي 
ومؤسسات  بأفراد  عربية  دولة   15 من  اكثر 
والذين   – اإلعــاقــة  ذوي  بشأن  اهتمام  ذات 
نتيجة مثابرتهم وسعيهم لالعتماد  لهم  يشهد 
أن يسموا  فــعــال  لــهــم  يــحــق  أنــفــســهــم  عــلــى 
استثمار  استطاعوا  بحق  وهم   – ذوواإلرادة 
حياة  أجل  من  الكامنة  وقدراتهم  إمكانياتهم 
العالم  فيه  لهم  اعــتــرف  وقــت  وفــي  أفــضــل 
األوان  آن   ، والثقافية  اإلنسانية  بحقوقهم 
إعالم  فى  حقهم  لمناصرة  جميعا  نقف  أن 
يخدم قضاياهم ويبتعد عن استغالل صورهم 
المختلفة  اإلعالمية  الوسائل  فى  وإعاقتهم 
بصورة ال تخدمهم بل إنها فى بعض األحيان 
من  كريمة  بدعوة  ولقد حظيت   – لهم  تسيء 
وستكون  للمشاركة  المؤتمر  على  القائمين 
لي ورقة بعنوان ) إعاقتي ال تعيقني ( أسأل 
المهم  الحدث  هذا  فى  للجميع  التوفيق  الله 
قضايانا  لصالح  المثمر  التعاون  وليستمر 

االجتماعية وتحية لذوي اإلرادة .

مواقف 
صالح قادربوه 

أيها الشعب الليبي العظيم.
تضحيات  سبقته  صعب،  بمخاض   
محلية  ج���ه���اد  وح���رك���ة  ك��ب��ي��رة، 
ض���د ت���وس���ع اس��ت��ع��م��اري م��دج��ج 
الليبية  )المملكة  تأسست  وش��رس، 

المتحدة(. 
بالنشوء  الجديدة  الدولة  وأخ��ذت 
التعليم  على  التركيز  مع  الطموح، 
وال��ث��ق��اف��ة وال���ع���اق���ات ال��دول��ي��ة 
وظهر  ال��دس��ت��وري��ة،  وال��م��ؤس��س��ات 
الموعودة  التنمية  أمل  فبزغ  النفط 
حضور  م��ع  زاه���ر،  مستقبل  وح��ل��م 
مشروع  قيادة  تحاول  وطنية  نخبة 
والمثابرة  بالجهد  المؤسسات  بناء 
الناجحة،  العالم  تجارب  واستلهام 

قدر اإلمكان.
رجال  الحكم  في  كان  وليدة  دولــة  وكــأي 
بل  مريحا  السير  يكن  ولــم  فــاســدون، 

تخللته األخطاء والعثرات والصعاب. 
لكن األمل كان موجودا بتحقيق جزء من 
المخطط له على المستويات االقتصادية 

واالجتماعية والعلمية .
ــم جـــاءت حــركــة ضــبــاط 69 الــذيــن   ث
بوعود  الــقــائــم  الــمــشــروع  على  انقلبوا 
ــة والــحــريــة  ــدال ــع ــتــحــام الــقــومــي وال االل
الواجهة  الــوقــت  مــع  وتغيرت  ــرخــاء،  وال
إلى )الجمهورية الليبية( ثم )الجماهيرية 
االشتراكية  الشعبية  الليبية  العربية 

العظمى(. 
الذي  للحاكم  الشخصي  الحلم  وتحقق 
يدعي بأنه ال يحكم، وتوسعت نظرية حكم 
أي  تحقق  أن  دون  بنفسه،  نفسه  الشعب 
كونها شعارا سياسيا  به؛  تعد  مما  شيء 
إصالحي،  أثر  ذات  إجــراءات  منها  أكثر 
الليبية  للمملكة  يمت  ما  كل  تحطيم  وتم 
ونعتت بالنظام البائد والرجعي والعميل، 
الزمن  ذلــك  عن  يحكي  من  كل  وتجريم 

بخير.
 بل وتغير حتى اسم الشوارع والمدارس 

واألسواق والمدن والشهور.
الحكم  سلم  الــذي  الحاكم  لنزوات  تبعا   

له  تتحقق  لــم  الــســيــد،  الشعب  لــلــنــاس، 
أساسيات العيش المحترم.

والــمــبــادرات  األفــكــار  على  بالتضييق   
والعمل  ــفــردي  ال والتميز  االقــتــصــاديــة 
يسبقه  مدرسة  كل  اســم  فصار  األهلي، 
مؤتمرا  فصل  ــل  وك )جــمــاهــيــريــة(  نعت 
شعبيا أساسيا، وال شيء يمر إال بمباركة 
الجهاد  الثورية، وفرضت ضريبة  المثابة 

والدخل والضمان والبندقية إلخ..
لإلنفاق  يكفي  ال  الليبي  مــرتــب  وكـــان 
البلد في  على نفسه وال أسرته، ودخلت 

مواجهات مع كثير من أنظمة العالم.
لكونه  الكبرى  الضريبة  الشعب  ودفــع 
مع  وينسجم  بنفسه،  نفسه  يحكم  شعبا 

فنونه وتراثه .
وصـــــار )الـــكـــتـــاب األخـــضـــر( مــتــصــدر 
وأروع  أفضل  ألنه  والشاشات،  المكتبات 

وأهم ما كتب طوال مسيرة البشرية .
في اعتقاد الحاكم، وسخر زمرته للدعوة 
بعقوله  الشعب  وذهب  به  والتبشير  إليه 
وطموح أجياله إلى سطح المكتب ثم إلى 

سلة المهمالت.
 وبعد كل هذا التنكيل  قال خبراء النظرية 
النظرية  ليس في  الخلل  إن  الجماهيرية 

بل في التطبيق. 
أفــكــار  يستحق  ال  بــأنــه  الــشــعــب  ونــعــت 
حاكمه، وأنه حتى ال يستحق هذا الفتات 
الشعب  وظــل  بالكاد،  حيا  يبقيه  ــذي  ال
مؤتمراته  خالل  من  بنفسه  نفسه  يحكم 

الشعبية ولجانه الشعبية والثورية. 
ــيــض( ثــم )مــشــروع  وظــهــر )الــكــتــاب األب

الغد(.
وكـــان لــزامــا أن يــذهــب كــل هــذا الــهــراء 

التاريخي المخجل إلى االنهيار.
اسم  وصـــار  فــبــرايــر،  انتفاضة  وجـــاءت 
شرعية  وال   ) الليبية  الــدولــة   ( الــبــالد 
احتفاء  مــع  للمملكة،  وال  للجماهيرية 
ما  وأحــوال زمن  ببعض رجــاالت  خجول 

قبل 69. 
إلى  المدني  النشاط  في  التوسع  ــدأ  وب

التوسع  جانب 
الجانبين  فــي 
األيــديــولــوجــي 
والميليشياوي. 

وتغير اسم الشوارع والمدارس واألسواق 
وتوقيت االحتفال بالمناسبات. 

بأربع  االنتقالي  المجلس  رئيس  ووعــد 
زوجات وصرف ألفي دينار للعائالت لمرة 
برلمانات  وتــواتــرت  الحياة.  في  واحــدة 
تكفيرية  تنظيمات  وتوسعت  وحكومات 

وإرهابية. 
يعد  ــم  ول أربـــع حــكــومــات.  للبلد  وصـــار 
لنفسه  حاكما  وال  مملكة  رعايا  الشعب 
بنفسه، بل كل فرد مسلح يحكم وال يحكم 

سواه. 
وكل ميليشيا تؤثر في الحراك السياسي 
رئيس  أو  الحكومة  رئيس  يؤثر  أكثر مما 

البرلمان.
ويده  الــمــرآة  في  لنفسه  الشعب  ونظر   
وقلبه  المرتبات  من  الخاوية  جيوبه  في 
والوحدة  والعدالة  الحرية  من  الــخــاوي 

الوطنية. 
واحــتــار الــشــعــب هــل هــو رعــيــة مملكة 
دولة  مجتمع  أو  بنفسه  نفسه  حاكم  أو 
الميليشيات،  ســالح  يحكمها  مؤسسات 

وحضن الشعب المرآة وبكى مطوال.
 وهو يتابع هذا الجزء الثالث من تاريخه 
حاله  لسان  باآلالم، حتى صار  المعجون 
يا  ترابك  من  ترابا  كنت  )ليتني  يقول: 

وطني( 
ودخل الشعب خيمة صغيرة بالية وانحشر 
الشاي  على بعضه فوق كراسيها وشرب 
الُمر، وشّد على أيدي بعضه وعزى بعضه 
في بعضه، فهو الميت والمعزي، والوطن 

ملك للقتلة في كل عصر وحين.
 ولم يعد يسمع إال صدى المقولة الخالدة 

)العزا واحد(
بل  فــأر،  والميت  كبيرة  جنازة  تكن  ولم   
كانت بالفعل جنازة صغيرة والميت شعب 

!.
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ستطل عليكم الصفحة الفنية عبر 
وتواكب  ..وستتابع  المساحة  هذه 
أخبار الفن في بالدنا ،وهذه دعوة 
من صحيفة فسانيا لكافة الفنانين 
أن  الجبيبة  ليبيا  في  والمبدعين 
لننشر  الصحيفة  مــع  يــتــواصــلــوا 
وأخبارهم  ومناشطهم  إبداعاتهم 
الفنية ،فبكم ومعكم يتواصل اإلبداع 
ونرتقي بمستوى الفن درجاٍت تليق 
ليبيا..  الفنية في  بمستوى الحركة 

فأهالً وسهالً بكم. 
مشرف الصفحة 

زة أفضل ممثل 
 بوميس على جائ

 الفنان جمال
تحصل

سودان الشقيق 
م  بال

ي أقي
عة( الذ

  )بق
في مهرجان

 الكناس    
  وذلك عن مسرحية

يام الماضية
خالل األ

زيز الحضيري.
د الع

حية من إخراج عب
المسر

الــعــامــة  الــهــيــئــة  ــع  م بالتنسيق 

المسرح  فــرقــة  قــدمــت  لــلــمــعــارض 

الوطني طرابلس مساء األحد  10/ 

لمسرحية  عـــروضـــا   2016  /4

من  المسرحية  الفصيح  بالمحلي 

تأليف وألحان وإخراج الفنان فتحي 

يوم  إلــى  استمر  الــعــرض  كــحــلــول.. 

2016. /4 /12

جمال بوميس.. 

أفضل ممثل 

   قدمت فرقة المسرح الوطني مصراتة خالل 
األيام القليلة الماضية بمدينة ترهونة العرض 
حضر  وقـــد  ســقــالــة،   لمسرحية   14 رقـــم 
العرض حشٌد  كبير  من الجمهور الذي تألق 
العرض   هذا  بعد  تم  وقد  العرض..  هذا  في 
تكريم الفنان محمد الطاهر من قبل المسرح 

الوطني مصراتة ..  

السقالة في ترهونة..

  إيمانا منها أن لكل فئة من البشر ولكل 
الشعبي  وتراثة  أدبــة  العالم  من  إقليم 
الذي جلبه معه من قديم األزمان ويعتز 
كل  يمر فى  التراث  اللون من  وهــذا  به 
مرحلة بتطور معين ليتالءم مع المرحلة 
لكنه  العصر  تطور  ويــواكــب  الــجــديــدة 
يعبر  وهــو  أصالته  على  محافظا  يظل 
عما يشعر به أصحابة سواء من حاالت 
التي  الطريقة  فهو  الــحــزن  أو  الــفــرح 
من  بخاطرهم  يجول  عما  بها  يعبرون 
بلونه  يمتاز  أنه  كما  وأحاسيس  مشاعر 
وطابعة المميز الذى يميز أصحابة عن 
على  منها  وحرصا  الفئات،  من  غيرهم 
أهمية الشعر الشعبي في ليبيا ومكانته 

الــبــرنــامــج  بــثــت قــنــاة 218  الــرفــيــعــة 
وهو  ليبيا  شاعر  الجديد  التلفزيوني 
الشعر  مسابقة  في  متخصص  برنامج 
عديد  فــي  الــبــرنــامــج  تــجــول  الشعبي 
المدن ليبرز مواهب جديدة من الشعراء 
البرنامج حاز على  الشعبيين الشباب.. 
نسخته  فــي  ليبيا  فــي  واســعــة  متابعة 

األولى. 
ـــخ أمــة  ـــاري ـــو ت ــي ه ــب ــشــع ــشــعــر ال فــال
ليكون  وترعرع  نما  وفنها،  وحضارتها 
نهرا يضاف إلى أنهر الشعر الشعبي في 
وطننا الغالي فتلتقي وتصب جميع هذه 
األنهر اإلبداعية في بحر الشعر الشعبي 
لــتــشــكــل نــبــض وأحــاســيــس الــشــعــراء 

البرنامج  هذا  في  المشاركين 
عن  معبرين  طبقاتهم  بكافة 
أحزانهم وأفراحهم وعن الحب 
الفطري  وارتباطهم  والــفــراق 
حياتنا  عاكسا  ببعض  بعضهم 
معاٍن  من  تحمله  بما  اليومية 
ليبيا  فــشــاعــر  أصــيــلــة  ليبية 
جاء في الوقت الصحيح وفي 
في  اإلبــــداع  ليجدد  الــمــوعــد 
وطن اإلبداع وليجد المشاهد 
ضالته التي بحث عنها طويال 

عبر قنواته المختلفة ...

 شاعــــــر ليبيا.. اإلبـــــــــداع يــتــجــــدد فــــــــي وطــــــن اإلبــــــــــــداع..

  خّيم الحزن على مواقع اإلنترنت والتواصل االجتماعي بعد 
إعالن وفاة اإلعالمي والمذيع الكبير مفتاح الحجازي ليل يوم  
الحجازي  رحيل  نبأ  ،وكان  10-4-2016م  الماضي  األحد 
إرادة  هي  كانت  وإن  الراحل   وزمالء  وأصدقاء  لذوي  صعقة 
للذين رافقوا الحجازي  الله وهي األقوى لكنها كانت مفاجأة 
خالل  تعرض  الــذي  الراحل  رافقوا  اإلعالميين،  زمالئه  من 
إثرها  على  أدخــل  القلب  في  ألزمــة صحية  الماضية  األشهر 
مركز طرابلس الطبي ومن ثم مصحة السالم حيث أجريت له 

عملية القلب المفتوح كللت حينها بالشفاء ..   
الليبي  والتلفزيون  اإلذاعـــة  في  فعاال  عنصرا  الــراحــل  كــان   
مذيعا  إعالميا  الراحل  عرفنا  الزمالء  لكّل  حميما  وصديقا 
عرفناه  واإلخــالص  الوفاء  صفات  كل  يحمل  وصديقا  وكاتبا 
مبدعا  مجتهدا  جادا  عرفناه  الجميع  مع  ومتسامحا  مبتسما 
متجددا بعطائه وتواصله، نعم الحزن خّيم بعد إعالن نبأ وفاته 
بعدما تدهورت حالته الصحية لينتقل الحجازي إلى جوار ربه 
....نْم قرير العين أيها الراحل العزيز تغمدك الله بوافر رحمته 
وأسكنك فسيح جناته وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان، إنا 

لله وإنا إليه راجعون.

الموت يغّيب أبرز اإلعالمين في ليبيا...مفتاح الحجازي
ـــــت ســـفـــيـــرة  شـــــارك
الــــنــــوايــــا الــحــســنــة 
الــــشــــاعــــرة بــشــرى 
من  باقة  مع  الهوني 
شــــعــــراء الــفــصــحــى 
والـــشـــعـــر الــشــعــبــي 
يــوم األحــد 4-10-

.2016
ثقافية  أمــســيــة  ــي  ف

فكرية شعرية 
في مهرجان طرابلس 

للمحبة والسالم .
منتدى  من  وبتنظيم 
مــوزايــيــك الــثــقــافــي 
بقاعة  ــم  ــي أق ــــذي  ال
ـــحـــر  ـــب عـــــــــــروس ال
ــمــعــرض طــرابــلــس  ب

الدولي.
  حيث ألقت مجموعة 
من قصائدها الرائعة 

بشرى الهوني.. في مهرجان طرابلس للمحبة والسالم  

الفصيح  بــالــمــحــلــي 
الكشاف  مسرح  على 

مرة أخرى ..

فرج  الفنان  والخير شارك  للحب  يسعى  دائما  ألنه    
الشريف خالل األيام الماضية في احتفالية يوم الوفاء 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  والمسنين  العجزة  لــدار 

بغابة الكشافة بتاجوراء، وقد قدم الفنان فرج الشريف 
البهجة  أدخلت  التي  المميزة  الغنائية  األعمال  عديد  

والسرور على الحضور. 

  مصافحة 

فرج الشريف.. في احتفالية المسنين..
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بك  أرحب  كحلول  فتحي  أستاذ   
المجال  لك  وأت��رك  اللقاء  هذا  في 
صحيفة  لقراء  بنفسك  للتعريف 

فسانيا؟
على  فسانيا  صحيفة  أشكر  أوال   -
الذي  الحوار  ه��ذا  إلج��راء  الدعوة  ه��ذه 

سأطل من خالله على القراء الكرام. 
فتحي محمد  اسمي  أنا  البداية  في 
مدينة  مواليد  من  كحلول  ال��واح��د  عبد 
ومطرب  وملحن  ومخرج  ممثل  طرابلس 
ومختص  مسرحي  ومعد  غنائي  وشاعر 
ول��دي  المسرحية  السينوغرافيا  ف��ي 

أبحاث فنية. 
كيف كانت البدايات حتى صرت 

اليوم فنان يشار إليه بالبنان ؟
- في الحقيقة بداياتي األولى كانت 
النشاط  خ��الل  من  جيلي  أبناء  كغالبية 
المسرح  بقسم  التحقت  فقد  المدرسي 
وال��م��وس��ي��ق��ى وال��غ��ن��اء أث���ن���اء دراس��ت��ي 
القديمة  المدينة  بمدرسة  االب��ت��دائ��ي��ة 
العزف  في  تميزت  ومنها  طرابلس.  في 
خاصة  الموسيقية  اآلالت  معظم  على 
الثقافي  للمركز  انتسبت  ثم  اإليقاعية 
وشاركت  طرابلس  في  المصري  العربي 
مسرحية  غنائية  فنية  فرقة  تكوين  في 
وكنت حينها المشرف الفني لهذه الفرقة 
وعشرين  سبعا  من خاللها  قدمت  حيث 
كما قمت  الواحد  الفصل  ذات  مسرحية 
الغنائية  األعمال  من  مجموعة  بتلَحين 
قمت  كما  منها،  كثيرا  وألفت  وأخرجت 
ب��ت��دري��ب ال��ف��رق��ة ل��م��دة ث��م��ان��ي س��ن��وات 
القت  فنية  أع��م��ال  خاللها  م��ن  قدمنا 
أنه  أضيف  أن  الجميع.وأحب  إع��ج��اب 
)جمال  لمعهد  انتسبت  الفترة  نفس  في 
الدين الميالدي( الذي كان بإدارة الفنان 
حيث  الله  رحمه  نديم  كاظم  الموسيقار 
كاظم  األس��ت��اذ  م��ن  زم��الئ��ي  م��ع  تعلمت 
ال��ش��رق��ي  ال��غ��ن��اء  أص����ول  دروس  ن��دي��م 
أن  وأتذكر  والموسيقى  اإليقاعات  وِعلم 
يشرف  كان  الشريف  الهادي  المايسترو 

علي شخصيا.
متى انتسبت للفرقة القومية ؟

للتمثيل  القومية  للفرقة  -انتسبت 
الماضي  القرن  في أواخر الستينات من 
المبدع  الفنان  عليها  يشرف  ك��ان  حيث 

الكبير  الفنان  واألستاذ  األمير  مصطفى 
محمد شرف الدين رحمهما الله 

ولحبنا للفن في تلك الفترة ساهمت 
في تكوين فرقة فنية تتبع نادي المدينة 
هذه  قامت  حيث  االجتماعي  الرياضي 
الفرقة بإحياء العديد من الحفالت فنيه 

في العديد من المناسبات.
فرج  والكاتب  الشاعر  دور  ماه��و 
الفنية في  والحياة  قناو في حياتك 

ليبيا ؟
- ال��ف��ن��ان وال���م���ؤل���ف وال��ص��ح��ف��ي 
وال���ش���اع���ر ف����رج ق���ن���او ه���و م���ن أه��م 
مسيرتي  ف��ي  ���رت  أَثّ التي  الشخصيات 
لالنتساب  شَجعني  ال���ذي  فهو  الفنية 
من  وق��دم��ت  الليبي(  )ال��م��س��رح  لفرقة 
خالل  من  مسرحية  بطولة  أول  خاللها 
مسرحية )متزوج سبعة( وهذه المسرحية 
وإخ��راج  قناو  ف��رج  األس��ت��اذ  تأليف  م��ن 
ثالثياً  معا  كونا  ال��زروق، حيث  الله  عبد 
الغنائي  للمسرح  األولى  والنواة  متناغما 
الليبي ومعالجة الدراما باألغنية والفنان 
الراحل فرج قناو فنان لن يتكرر، فقصتي 
الحد  هذا  عند  تنته  لم  قناو  الفنان  مع 
ف��ق��دم��ت م���ن ت��أل��ي��ف��ه خ��م��س��ة أع��م��ال 
د  مسرحية متالحقة وكانت جميعها تجِسّ

وإن  عديلة(  )أب��و  وه��ي  الشخصية  ذات 
نت  ولَحّ يت  تغَنّ أنني  كما  األدوار  اختلفت 
ُجل أعمال الفنان فرج قناو في المسرح 

والتلفزيون.
الملحنين  م��ن  أن��ك  ال��م��ع��روف 

الليبيين .. متى بدأت التلحين ؟ 
-ك���م���ا ذك������رت ل����ك أن�����ي درس����ت 
ال��م��وس��ي��ق��ى ع��ل��ى ي���د األس���ت���اذ ك��اظ��م 
قام  الموسيقى  بأصول  ملم  وألني  نديم 
الذي  الحجاجي  عامر  الفنان  أس��ت��اذي 
والتمثيل  ال��م��وس��ي��ق��ى  م��ع��ه��د  ف��ي  ك���ان 
بأن  بنصيحتي  الموسيقى،  قسم  ورئيس 
ملحنين  لقبول  امتحان  الجتياز  أتقدم 
أتذكر  لالمتحان  مت  وتقَدّ َواَفقت  وفعالً 
بشير  الكبير  الشاعر  كلمات  من  بأغنية 

لجنة  أم��ام  بتقديمها  قمت  التي  أحمد 
وهم  والموسيقيين  الفنانين  كبار  تضم 
الفنان  واألستاذ  نديم  كاظم  الموسيقار 
عامر الحجاجي والفنان محمد أبوقرين 
وال��ف��ن��ان ع��ب��دال��س��الم خ����زام واج��ت��زت 
االمتحان بتفوق والحمد لله وذلك بشهادة 

اللجنة.
للممثل  جائزة  أول  تتذكر  هل 

األول؟ وفي أي مهرجان كانت؟
-ن���ع���م ك���ان���ت ف���ي ث���ان���ي أع��م��ال��ي 
)أخطى  بعنوان  كانت  التي  المسرحية 
جائزة  على  فيها  وق��ص( حصلت  راس��ي 
المسرحي  المهرجان  في  األول  الممثل 
جائزة  على  المسرحية  وح��ازت  الوطني 
التأليف للمبدع فرج قناو وجائزة اإلخراج 

الديكور  وجائزة  الزروق  عبدالله  للمبدع 
للمبدع محمد شعبان. 

متى انتقلت لفرقة 
المسرح الوطني ؟

للعمل في  انتقلت  العام 1973  في 
طرابلس  في  الوطني(  )المسرح  فرقة 
بعنوان  لي  مسرحية  أول  معهم  مت  وقَدّ
ال����وادي إال ح��ج��ره( من  ف��ي  يقعد  )م��ا 
الفنان  وإخ��راج  األمير  مصطفى  تأليف 
ُعرضت  المسرحية  ه��ذه  قرفال  حسن 
م���ت ع���رض خ���اص في  ف��ي ت��ون��س وق���ِدّ
بورقيبة. الحبيب  للرئيس  قرطاج  قصر 

واس��ت��م��رت ال��ح��رك��ة ب��إن��ت��اج ك��ث��ي��ر من 
ال��م��س��رح��ي��ات ال��درام��ي��ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة من 
بطولته ومنها )نقابة الخنافس( و)حوش 
و)محضر  والصدى(  و)الصوت  العيلة( 
و)ب��ش��رى(  ال���س���وداء(  و)ال��ي��د  تحقيق( 
و)هجالة ومية عريس( و)كل شي يتصلح( 
و)هو  الكتان(  و)ألبس  تأشيرة(  و)ب��دون 
و)بين  العسل(  و)وي��ن  والشيطان(  وهي 
الثالث(  س��وق  ف��ي  و)ملحن  وليلة(  ي��وم 
و)حمل الجماعة ريش( و)المهر( و)النبع( 
)بالمحلي  وأخيرا  الملك(  هو  و)الملك 

الفصيح(. 
النقلة  كانت  كيف  المسرح  بعد 

من المسرح إلى التلفزيون؟ 
ل���ي م���ع ج��م��ه��ور  ل��ق��اء  -ك����ان أول 
التلفزيون من خالل المخرج حسن التركي 
)القضية(،  مسلسل  ف��ي  قَدمني  ال��ذي 
على  األس��م��اء  أه��م  بمشاركة  ك��ان  حيث 
الساحة الفنية أمثال مصطفى المصراتي 
وعلي  الريشي  وعبدالله  عمر  وفاطمة 
الفنانين..ومنها  من  وغيرهم  القبالوي 

توالت األعمال. 
في  أي��ًض��ا  مهمة  فنية  محطة 

حياتك وهي المنوعات الرمضانية؟
نعم فقد شكلت ثالثي فني كوميدي 
إبراهيم  لطفية  الكبيرة  الفنانة  صحبة 
برنامج  في  الجازوي  الفنان سعد  وأخي 
قناو  ف��رج  تأليف  ه��و  لقلبك(  )س��اع��ة 
وإخراج محمود الزردموي وكان في العام 

.1976
مة الغنائية  حيث قامت بتلحين المقِدّ
نت أعماالً عدة فيه واستمر  للبرنامج ولَحّ
هذه المنوعة لمدة خمس سنوات متتالية 
منها  المنوعات  أعمال  بعدها  لتتوالى 

الفنان فتحي كحلول .. تاريخ حــــــــــــــــــــــافل من مسيرة فنية متألقة وغاية في اإلبداع
خبرته الناضجة يف الكثير من األعمال والناجحة كمخرج 

انتزاع إعجاب الشريحة املثقفة من األدباء والنقاد
جعلته ميلك أدواته احلرفية ليكون فنانًا متمكنًا ومخرجًا استطاع 

• الفنان واملؤلف 
والصحفي 
والشاعر فرج 
قناو هو من أهم 
الشخصيات التي 
أثَّرت يف مسيرتي 
الفنية

:

الذاتية  سيرتهم  على  ونطلع  المهمة  الشخصيات  بعض  تاريخ  في  نقرأ  عندما 
وكيف أن األقدار والظروف لهما دور في حياتهم. ومن خالل تأثرهم بمن يحيطهم 
والنجومية جــاءت نتيجة  الشهرة  أن هذه  بالشهرة نجد  لتختار لهم مسيرة حافلة 
سعيهم وبحوثهم وعطائهم والتي أثمرت عن نجاحاتهم وإبداعاتهم. لم تكن تعلم 
مدينة طرابلس القديمة بأنها ستنجب كوكبا المعا سيشع اسمه في مسيرة أسهم 
من خاللها في تطوير الحركة الفنية في ليبيا، ذلك الطفل الذي نشأ وترعرع في 
رسم  حيث  مــيــالده  يــوم  فــي  طرابلس  احتضنته  حينما  القديمة  المدينة  أحــضــان 
والممثل  المخرج  كحلول  فتحي  تقرأ  والديه...فحينما  وجــوه  على  فرحة  بميالده 
في  وغاية  متألقة  فنية  مسيرة  من  حافل  تاريخ  يستحضرك  والموسيقي  والكاتب 
اإلبداع فهذه المسيرة الفنية أغناها من خالل االختبارات الذاتية واستنتاجاته من 

مرحلة مــن مــراحــل هــذه الــتــجــارب ملكة هذه االختبارات ليكتشف في نهاية كل 
والمسرحية  التلفزيونية  أعماله  بها  ليضخ  والنضوج  اإلبــداع  في  غاية  ورؤيــة  فنية 
إن خبرته الناضجة في الكثير من األعمال والناجحة كمخرج جعلته يملك أدواته 
الحرفية ليكون فنانا متمكنا ومخرجا استطاع انتزاع إعجاب الشريحة المثقفة من 
األدبــاء والنقاد كــان اسمه ومــا يــزال كوكبا ما بين كواكب لها جــذور تاريخ في ريــادة 
خالل  والعربية من  المحلية  الفنية  الساحة  بها  أغنى  والمسرحية  الفنية  الحركة 
لقد  والــعــرب  المحليين  الفنانين  من  أقــرانــه  بين  وشهرة  بريقا  زادتــه  التي  تجاربه 
أبهرت أعماله في المحافل الفنية جميع المهتمين في التلفزيون والمسرح والسيما 
في المهرجانات المسرحية العربية كممثل ومخرج فزادته حضورا وتألقا وإبداعا.. 

التقيناه وأجرينا معه هذا اللقاء :
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)واح�����د زاي����د واح���د( 
م����ن ت���أل���ي���ف م��س��ع��ود 
ال����ق����ب����اوي وإخ������راج 

تأليف  حلوة(  و)لمتنا  الشويهدي  محمد 
الفنان  وإخ����راج  ال��ك��ور  محمد  ال��ف��ن��ان 
أحمد  تأليف  )وكلمة حب(  خالد خشيم 
تأليف  الناس(  )لكل  ومسلسل  الحريري 
سريان  بغدا  موريس  وإخ��راج  قناو  فرج 
وهو  باهي(  اليونان.و)الباهي  وصور في 
عمر  الكاتب  تاليف  م��ن  منوع  برنامج 
مرقوقش(  ي��ا  حرقوقش  و)ي���ا  رم��ض��ان 

و)اللمة والشاهي واللوز(.
ماذا عن المسلسالت؟

-ن���ع���م ق���م���ت ب��ب��ط��ول��ة ع�����دد م��ن 
مسلسل  منها  ال��درام��ي��ة  المسلسات 
الحنة(  و)وادي  و)ال��س��اه��رون(  )ال��ف��ال( 
السنين(  و)ح��ص��اد  رب��ي��ع(  ل��ه��ا  و)أي����ام 
و)م��ف��ي��دة( و)األم���ان���ة ( و)ال��ت��ي��ار (إل��ى 
جانب مشاركتي في العديد من السهرات 
مات  المقِدّ ألحان  وضعت  التلفزيونية 
منها  المسلسات  م��ن  ل��ع��دد  الغنائية 
حسن  إخ����راج  م��ن  )ال��ه��ارب��ة(  مسلسل 
من  ع���دد  لموسيقى  إض��اف��ة  ال��ت��رك��ي، 

اإلذاعية والمسرحيات.
الموهبة  ه���ذه  أن  ب��ال��ت��اك��ي��د 
ب��ال��دراس��ة  دع��م��ت  تمتلكها  ال��ت��ي 

األكاديمية؟
-أكيد فلقد تم إيفادي في الفترة من 
1981 وحتى 1984 في بعثه دراسية 
في  َدرََس��ت  حيث  المجر  جمهورية  إلى 
والموسيقى  للمسرح  الفنون  أكاديمية 
مع  ممتاز  بتقدير  وتخَرّجت  والسينما 
تخرجي  م��ش��روع  وك��ان  ال��ش��رف  مرتبة 
إخراًجا للمسرحية العالمية )في انتظار 
التي  بيكت  صموئيل  ت��أل��ي��ف  ج����ودو( 
منصور  الفنان  التمثيل  فيها  شاركني 
مت في مشروعي أيًضا  سرقيوه، كما قَدّ
مشروع التخرج مقّدمة في العبث وبيكت 
المخرج  ودراس��ة حول  الطليعة،  ودرام��ا 

الروسي مايرهولد ومسرحه الجديد.
ماذا بعد الدراسة ؟

من  التحقت  ليبيا  إلى  عودتي  بعد 
)المسرح  األساسية  فرقتي  مع  جديد 
لسنوات  إدارتها  توليت  حيث  الوطني( 
وق��م��ت ب��ت��ج��رب��ة ج���دي���دة ف���ي ال��ف��رق��ة 
ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  حينها  اس��ت��ح��دث��ن��ا 
المحاضرات  وتقديم  الجديد  اليومي 
وكسر  العالمية  للموسيقى  واالستماع 
الممثل  للممثل وحث  التقليدية  األنماط 
في البحث والمعرفة المطلوبة، وتحَوّلت 
مت الفرقة  الفرقة إلى معمل درامي وقَدّ
بعد نجوم  وجوًها جديدة أصبحت فيما 

المسرح والتلفزيون.
من  كمخرج  الجمهور  ع��رف��ك 
خ����الل ع����دة أع���م���ال م��س��رح��ي��ة، 

ماهي أهم أعمالك في المسرح؟
أعتز  أعمالي  أغلب  الحقيقة  والله 
من  وهي  الفتوح(  )باب  أهمها  ولكن  بها 
الموسيقار  وألحان  دياب  محمود  تأليف 
علي ماهر والتي تَمّ عرضها في مهرجان 
دمشق المسرحي وحازت النجاح الباهر 

ال��ع��رب  والمسرحيين  ال��ن��ق��اد  وت��ق��دي��ر 
في  أي��ض��اً  تقديمها  ت���َمّ  كما  واألج��ان��ب 
ال��م��ه��رج��ان ال��وط��ن��ي ال��خ��ام��س وح��ازت 
جائزة العرض المتكامل وجائزة اإلخراج. 
من خال  أيضاً  مت كمخرج  قِدّ كما 
تأليف  )ال��س��ن��دب��اد(  مسرحية  ال��ف��رق��ة 
ش���وق���ي خ��م��ي��س وم��وس��ي��ق��ى وأل���ح���ان 
الموسيقار علي ماهر وحازت المسرحية 
المتكامل  والعرض  اإلخ��راج  جائزة  على 
كذلك  السادس  الوطني  المهرجان  في 
الفصيح  بالمحلي  األخ��ي��رة  المسرحية 
باإلضافة أني قمت بإعداد وإخراج أغلب 
مسرحية  مثل  الوطنية(  )الفرقة  أعمال 
)نحن  مسرحية  عن  الملك(  هو  )الملك 
من  ون���وس.  الله  سعد  للكاتب  الملك( 
وتأليفا  إخ��راج��ا  المسرحية  أع��م��ال��ه 
و)ح���وش  ال��خ��ن��اف��س(  )ن��ق��اب��ة  وتمثيا 
و)محضر  والصدى(  و)الصوت  العيلة( 
و)ب��ش��رى(  ال���س���وداء(  و)ال��ي��د  تحقيق( 
و)هجالة ومية عريس( و)كل شي يتصلح( 
و)بدون تأشيرة( و)ألبس الكتان(  و)هو 
)بين  و  العسل(  و)وين  والشيطان(  وهي 
الثاث(  سوق  في  )ملحن  و  وليلة(  يوم 
ريش(و)المهر(و)النبع(  الجماعة  و)حمل 
و)اب��وال��ف��ت��وح( و)ال��س��ن��دب��اد( واخ��ي��را 

)بالمحلي الفصيح (.
ماذا عن العمل المسرحي الذي 
بالمحلي  ب��ع��ن��وان  م��ؤخ��را  ق��دم��ت 
ال��ف��ص��ي��ح وال�����ذي الق���ى ال��ن��ج��اح 
المسرح  أبطال  حققه  الذي  الكبير 

الوطني؟ 

-ه�����ذا ال��ع��م��ل 
ه�������و م���س���رح���ي���ة 
اج���ت���م���اع���ي���ة 
غ�����ن�����ائ�����ي�����ة 
تتناول  جديدة 
الليبي  ال��واق��ع 
وإخ��راج��ي  تأليفي  م��ن  وه��ي  وال��ع��رب��ي 
من  ممثلين  من  نخبة  وتقديم  وألحاني 
برعاية  طرابلس  الوطني  المسرح  فرقة 
الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون. 
نجحت  المسرحية  أن  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
حقيقية  مامسة  واقعنا  تامس  أن  في 
وتسلط الضوء على واقعنا بشكل مباشر.
المسرحي نخبة  العمل  وشارك في هذا 
عرضا  قدموا  حيث  الكبار  الفنانين  من 
على  للممثلين  وك��ان  متكاما  مسرحيا 
أن  اس��ت��ط��اع��وا  جميا  ح��ض��وا  ال��رك��ح 
يقدموا وبحرفية عما في غاية الروعة 

وأن يقولوا نحن هنا.
كما استطاع الممثلين السمو بالحالة 
فجاء  شخصيته  بحسب  كل  المسرحية 
نسيج  في  راقيا  مبهرا  جميا  العرض 
إيقاعا  شكلوا  حيث  بينهم،  التفاعل  من 
متناغما انسجمت فيه الروح النابضة في 
العرض، وتعد مسرحية بالمحلي الفصيح 
التي  الهادفة  االجتماعية  األع��م��ال  من 
تعالج مواضيع راهنة أال وهي حب الوطن 
ولم الشمل والدعوة للبناء والتسامح، وأنا 
وم��ن خ��ال ه��ذه الصحيفة الب��د لي أن 
أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهمفي 
إنجاح هذه المسرحية وتحية خاصة لكل 
وتحية  الذواق  للجمهور  وأيضا  الفنانين 

قامت  التي  اإلع��ام  وسائل  لكل  مماثلة 
بتغطية فاعليات المسرحية التي استمر 

عرضها لثاثة أيام.
التكريم  المهرجانات  عن  م��اذا 

والجوائز؟
يستحق  وم��ت��م��ي��ز  جميل  ع��م��ل  ك��ل 
ال��ت��ك��ري��م، أن���ا ك��رم��ت ف��ي ال��ع��دي��د من 
المحافل والمهرجانات المحلية والعربية، 
العربية  الجامعة  قبل  م��ن  كرمت  فقد 
ف��ي م��ه��رج��ان ال�����رواد ال��ع��رب ت��ق��دي��را 
في  العربي  الوطن  في  اإلبداعي  لدوري 
ال��ع��دي��د من  2002 ك��م��ا ش��ارك��ت ف��ي 
في  والفنية  المسرحية  ال��م��ه��رج��ان��ات 
ك��ل م��ن مصر وت��ون��س وم��ص��ر وس��وري��ة 
والمغرب والجزائر والكويت، وشارك في 
تونس  في  العرب  )الفكاهيين(  مهرجان 
مت فيها ألواًنا من ألحانه  والمغرب وقَدّ
وغناها بصحبة رفيقه الفنان عبدالمجيد 
ال��م��ي��س��اوي وأي��ض��ا ك��رم��ت ف��ي مصر 
ف��ي م��ه��رج��ان ال��م��س��رح ال��ع��رب��ي ل��دوري 
المسرح  مجال  ف��ي  وري��ادت��ه  اإلب��داع��ي 
الغنائي 2004 وقد تم اختياري كعضو 
العربي  المهرجان  ف��ي  التحكيم  لجنة 

للمسرح بمصر في 2005
المغاربي  المهرجان  في  كرِّمت  كما 
 .2006 الثانية  ال��دورة  مكناس  بمدينة 
كمخرج من المخرجين المميزين وأيضا 
العرب  الفكاهيين  مهرجان  في  م��ت  ك��رِّ
أقادير  مدينة  في  االجتماعية  لألغنية 
المغربية كأحد الرواد لهذا اللون الغنائي 
االجتماعي، باإلضافة للعديد التكريمات 
من مؤسسات حكومية واجتماعيه وفرق 
وتعليمية  اجتماعيه  ون����واٍد  مسرحية 
ومعاهد فنية في ليبيا.كما تحصلت على 
جائزة وزارة الثقافة على عرض مسرحية 
)خارج نطاق التسلية( وهي من مسرحية 
ألحاني وإعدادي وإخراجي كما شاركت 
في المهرجان التجريبي في القاهرة في 
نطاق  )خارج  بمسرحية  إحداها  دورتين 
)قطار  بمسرحية  واألخ����رى  التسلية( 
ت��وث(  )ال��ع��ائ��ل��ة  ع��ن مسرحية  ال��م��وت( 
للكاتب المجري أوركيني أشتفان وترجمة 
س��ع��د ال��ل��ه ون����وس وق���د دخ��ل��ت ضمن 
المسابقة الرسمية للمهرجان وكرمت في 
ما سبق في مهرجان تكريم المبدعين في 
التلفزيون الليبي وآخر تكريم كان بمدينة 
للمسرح  األول  ال��م��ه��رج��ان  ف��ي  زل��ي��ت��ن 
وال��ف��ن��ون. وأن���ا أح��م��ل ع��ض��وي��ة ات��ح��اد 
وعضوية  القاهرة  في  العرب  الفنانين 
المتوسط  البحر  ح��وض  فناني  تجمع 

للمسرح في إسبانيا.
كلمة أخيرة ؟

وأتمنى  اللقاء  ه��ذا  على  أشكركم 
لهذه الصحيفة كل التألق واإلبداع .

الفنان فتحي كحلول .. تاريخ حــــــــــــــــــــــافل من مسيرة فنية متألقة وغاية في اإلبداع

أغلب أعمالي أعتز بها ولكن أهمها )باب الفتوح( وهي من تأليف 
محمود دياب وأحلان املوسيقار علي ماهر

• شكلت ثالثيًا 
فنيًا كوميديًا 
صحبة الفنانة 
الكبيرة لطفية 
إبراهيم وأخي 
الفنان سعد 
اجلازوي يف 
برنامج )ساعة 
لقلبك(

:

• فتحي كحلول  
.. كوكب ما بني 
كواكب لها جذور 
تاريخ يف ريادة 
احلركة الفنية 
واملسرحية أغنى 
بها الساحة الفنية 
املحلية والعربية

:
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

نيفين الهوني 

صداقة  عالقة  تربطني  كانت    
بـــ عبد الــرحــمــن   فنحن  قــويــة 
ــاء قــريــة واحــــدة وأبــنــاء  ــن كــنــا أب
وفصل  مدرسة  أبناء  وحتى  جيل 
ــاء مقعد  ــن ــل أب دراســــي واحـــد ب

دراسي واحد .
ـــى بعد   لــم تــفــرقــنــا الــســنــون إل
اإلعــداديــة  المدرسة  تعدينا  أن 
في  دراســتــه  وُيكمل  هــو  ليذهب 
ثانوية أخرى ومنها إلى الجامعة ، 
وأخذُت أنا طريقاً آخر قادني إلى 
المعهد العالي للتقنية في "براك"  
لم تنقطع عالقتنا بعدها لكنها ما 
فللدنيا   ، التواصل  بــذات  عــادت 
تنزوي  الــتــي  ومشاغلها  دروبــهــا 
مطارح  عن  تدريجياً  بك  وتبتعد 

كنَت تحسبها هي كل الدنيا .
 لذلك ما إن تعدينا ذلك المقعد 
يجمعنا   ـــان  ك ــــذي  ال ـــدراســـي  ال
الثاني   الطابق  في  الفصل  وذلك 
وتلكم الطلبة في مدرسة "سمنو" 
اإلعدادية ، حتى خال لي كما لو 
أن يد فالح نثرتنا في أرض الله 
الواسعة ، وأنه آن لكل واحد منا 
أن يأخذ دوره ويضرب جذوره في 
في  طالب  كل  ليمضي   ، التراب 
أطفال  عن  بعيداً  مختلف  طريق 
معه  سيكبرون  بأنهم  يوماً  ظنهم 
حتى آخر الطريق ، ولنكتشف مع 
المتشعب  الواقع  هذا  أن  الوقت 

يكاد  مــا  البديلة  الــطــرق  مــن  لــه 
وفيه  عن حصرها  يعجز  الواحد 
مــن األصــدقــاء الــبــدالء مــا يفوق 
العد  لكن عالقتي بـ عبد الرحمن 
كان  كانت مختلفة وربما ما  ربما 

لها بديل .
باعدتنا  الــتــي  ــــدروب  ال فــرغــم   
على  حافظت  أنها  إال  لسنوات 
حميمية  أكثر  وزادت  حميميتها 
ورم  إلــى  تشير  بــوادر  إثــر ظهور 
سرطاني في جسد عبد الرحمن   
على  بادية  الهلع  ومظاهر  جاءني 
وجهه ، وشعرُت أنا كما لو أنه جاء 
مذعوراً من شيء يطارده فدعوته 
ليدخل بسرعة وأغلقُت باب البيت 
خلفه  ليحكي لي بصفتي صديق 
بصفتي  وأيضاً  القديم  الطفولة 
وربما  الطبي  الوسط  من  قريب 
أو  جيد  تحليل  مختبر  على  أدلــه 
عندي  يجد  ربما  أو  جيد  طبيب 
مني  فــاقــتــرب   ، جــيــدة  نصيحة 
كبير  بتعاطف  أنــا  وشعرُت  أكثر 
ما  بكل  الماضي  استدعى  معه 
العيش  يومها  احتقرُت  وكم  فيه  
في حياة تصنع بأطيب الناس ما 
تصنع وتترك أسوأهم يرتع بدون 
أورام ، ويوم وافاه األجل كنُت أكثر 

من بكى عليه.
شخصاً  أجـــد  أن  ــُت  حــاول كلما 
يساويه أو حتى يدانيه في صفاء 

قـــلـــبـــه فــلــم 
إذ   ، أجـــــد 
أتـــصـــور  ال 
ذرة  فيه  أن 
ــى  ــل غــــــل ع
وال  شخص 
عاش  أظنه 

مرة دقيقة بغض ألحد وال يمكن 
لداخله إال أن يكون حليباً ، ويوم 
جــاءنــي وفــي يــده ورقــة التحليل 
ورم  وجــود  باحتمال  أفادته  التي 
ومزقتها  منه  أخذتها  جسده  في 

ورميتها في السلة . 
في  رقــم  على  يشير  إصبعه  كــان 
الورقة وكان ظني أن عبد الرحمن 
فأخذتها   ، قبلنا  ليموت  ُولــد  ما 
منه ومزقتها ورميتها في السلة . 
بعدها دأب على مراجعة األطباء 
زيــارة  آخــر  وكانت  زيــارتــي  وعلى 
التي سبقت دخوله  الليلة  لي في 
أنسى  ولن   ، المستشفى  األخير 
ما حييت ذلك اليوم األخير الذي 

غادرني فيه وذهب لينام . 
أنه  سمعُت  حين  الــصــبــاح  ــي  وف
أغلقُت  المستشفى  إلــى  أسعف 
ليلة  جمعنا  الــذي  الصالون  بــاب 
البارحة بالمفتاح وحملُت المفتاح 
في جيبي حتى ال يعود أحد ويفتح 

بابه . 
)في العدد القادم جزء آخر(   

إبراهيم عثمونةطريق آخر إلى الجنة )   9(

  دخل المقبرة.. وألول مرة منذ عام..يقشعر بدنه..
تسمر رهبة..خوفا..

رعبا..لم يكن جبانا..ولكنه تذكر كل حكايات األطفال 
ــرجــال..وقــصــص اإلنــس  ــار ال والــعــجــائــز..كــل أخــب

والجان.. يسمع كل أنات األلم..
صرخات العذاب..

كفر.. إحساسه  األمــوات..كــان  كل  بمشاعر  يحس 
شعوره كفر.. انتبه على حقيقة كونه جاء زائرا ألحد 
الوقت  أنه لم يبحث عنه وبأن  الموتى..ووجد  هؤالء 
يبحث  الهذيان..وأخذ  هذا  على  نفسه  سرقه..فأّنب 

عنه..
* *  *

أمـــام قــبــره وحــيــدا..حــزيــنــا..مــتــألــمــا..وضــع  جلس 
مثواه  تــراب  تتساقط..لتروي  دموعه  زهورا..كانت 

األخير..
إليه  ينتهي  ما  النهاية؟..أهذا  أهذه هي  يتساءل  كان 
المرء؟ ليت كل الناس يعلمون بأن النهاية أقرب من 

تردد األنفاس..وأنهم سينتهون في التراب..
أسئلته.  أبيض..كانت  قماش  حفاة..عراة..لفائف 

أسئلة صمت
* *  *

وضوح  يناديه...كان  صوتا  سمع  ــذار  إن سابق  دون 
الــصــوت وقـــوة نبراته هــو الـــذي ســمــره مــرة أخــرى 
..أرهف  الهرب  عن  قدميه  فاه..أوقف  مكانه..ألجم 

سمعه..فعاوده النداء ..سأله.. من أنت؟..
أخبره بأنه أحد الموتى..وأخبره أنه سمعه اآلن وهو 
يبكي وسمعه مرات سابقة وهو يتحدث للقبر..أخبره 

بأنه أزعجه وأزعج الجميع خاطبه قائال:
أرجوك ابتعد..اتركنا 

الميت: لم تبكي دوما وما فائدة البكاء؟
رد عليه: أبكي الحزن..أبكي الخيانة..أبكي كل شيء 
يفيدني  ولن  يفيد  ال  بكائي  بأن  وأعلم  الحياة..  في 

أبدا..أبكي على قبره كلما احتجت إليه.
أحسست  أجدها..كلما  ولم  المساعدة  طلبت  كلما 
منه.. حرمتني  عندما  الدنيا  فقدانه..بقسوة  بظلم 

هنا..قاصدا  إلــى  حضرت  العالم  بــي  ضــاق  فكلما 
الجلوس بين..ألجلس عند قدميه..أشكو إليه..

ألغامر  أعــود  الكون  ويظلم  الشمس  تغرب  وعندما 
وأضيع في خضم الحياة..

الميت:يالك من أناني..تأتي لمصلحتك..تأتي عندما 

ما تحتاج..وتذهب عندما ما 
عنه  تسأل  ال  ولكنك  تكتفي 

متي احتاجك؟
 متي تألم من حال من تركهم 

ورائه؟
تؤلمه  تأتي  عندما  وحتى   
همومك. بمشاكلك..تحمله 
بآالمك.. عاتقه  على  تلقي 

وترحل بعد ذلك يا لك من قاٍس..
الساعتين..كان  قــرابــة  الميت  مــع  نقاشه  استمر 
بنقاشه  يخفي  برأيه..كان  الميت  إقناع  يحاول  هو 
أناني.. بأنه  فجاه  اكتشف  كونه  حقيقة  ومجادلته 
لحل..لم  النهاية  في  يتوصال  تناقشا..تجادال..ولم 
يقتنع أحدهما برأي اآلخر..فتفارقا على أمل اللقاء..

*  *   *                         
إلقاء  نسي  قد  أنه  تذكر  بيته  إلى  العودة  طريق  في 
اإلنسان  هذا  مات  كيف  تذكر  خاله..  على  السالم 

العظيم ؟
وكيف ينتهي في بالده العظماء ؟كيف يمجد في وطنه 

السفهاء ؟ال لم يمت..قتل ..كيف قتل؟
 فكل شيء في الدنيا ينتهي ويموت ولكن كل عظيم 
في الحياة يقتل..عاودته الذكريات.. تذكر أنه جبان 
ألنه صمت.. تذكر كيف أجبره الجميع على الصمت..
القبول..القبول  على  إجــبــاره  اآلن  يحاولون  وكيف 
بحقيقة كونه مات وانتهى وأن الصلح عرف..والعرف 
الرؤوس  أمامه  تنحني  أن  يجب  السيد..والسيد  هو 
دمعه  الــذكــريــات..نــزل  األفــكــار..طــوقــتــه  حاصرته 

مدرارا..ردد الفاتحة  تكرارا وتكرارا..
* *  *

كان والدي بالتبني..فهو خالي..ولكني لم أحس يوما 
بذلك. كل شيء في حياتي هو..وكنت كل حياته.. ما 

عرفت سواه يوما والدا..
أبي  أبا..كان  بحنانه  في حياتي سوي  أحسست  وما 
رباني صغيرا.. والركيزة..  السند  وأخي وصديقي.. 
أحاطني  الــدنــيــا..  ومــبــادئ  الــحــيــاة  أصـــول  علمني 
بالرعاية بالحماية التي أضرتني عندما خرجت للعالم 
فاكتشفت بعد موته أن الحياة ليست حديقة زهور وأن 

العالم لم يكن يوما ما وردي اللون..
وأن الدنيا معركة البد من خوضها وليس أمامك سوى 

النصر أو الهزيمة..فإما أن تطغى أو تموت.    

) 1()ضــــــيف ثـــــــقيل(

عاد  العماري  مفتاح  الومضة  شاعر 
الشعر  منبر  ليعتلي  طويل  غياب  بعد 
معرض  قاعات  في  بقصائده  ويصدح 

طرابلس الدولي .. 
كان هذا مساء الجمعة الماضي حيت 
تجمهر أحباء الشعر والشاعر العماري 
الروح  أعادت  لقصائد  يستمعون  وهم 
لطرابلس بعودة الشعر إليها .. األمسية 
للعمل  البيل  نظمتها مؤسسة  الشعرية 
عن  لفترة  غائبا  الشعر  كــان  األهلي. 
عاد  كما  تماما  وعــاد  البحر  عــروس 
للشعر  موسما  ليفتتح  مفتاح  الشاعر 
بعد غياب طويل لعوارض صحية أهالً 

بالشعر ومرحبا بعودة الشاعر .

مفتاح العماري 

طرابلس تعود للشعر 

أمر في غاية الحب
في كل زهرة ليمون

قبلتي توقيعا على اتفاق    
سأقسم األيام بالعدل 
...بيني وبين الغياب.

 ستحرر العقد  
آخر ضمة من األشواق

أرسلها قلبك 
في برقية عاجلة للسهر

الجمعة عطلتك العائلية.
سأقرع بابك في المساء
 بدعوة غامضة السبت 

لي بكامله من قبلة الشمس 
حتى قهوتها في صباح النعاس

األحد للغابة.
ستجن األشجار

 وهي تعانق الريح
وسأجلس في الحديقة

المطلة على أطفالك
أرشقك باللعب

األثنين ستغيب في مكتبك
قد أطل على طاولة 
السكرتيرة الشقراء

وهي تطبع 
أندس في أصابعها 

أحبك أحبك.
 الثالثاء لن آتي 

سأنام طويال في غرفة 
قلبك األربعاء 

باهت يكثر فيه الكذب
سآخذ قيلولة صامتة 

في مخدتك  
الخميس ليأخذك الغياب 

في عربة اليوم
سأكون في الهواء. 

بالعدل 

عائشة إدريس المغربي

المواعيد  ترتجف 
األولــــــــــى  هــكــذا 
ــا ذاكـــــرة  ــن ــع ــطــال ت
ـــاء تــرتــعــش  ـــق ـــن ال
كاشتعاالت الخطو

نحو الحبيب نسيرها
تحت موسيقى الضوء 

من قلوبنا البكر نصفها 
بعد برهة ألم .. فراق ارتجافاتنا 
كرنفاالت  بدأنا  رقصت  األولــى 

الهوى   عند قمة الوله 
 مـــوت

ظهـــــر  ال  اآلن  أنفاســــه  لفظ 
لــــــــي..

في األفق الح متكأ
انتظرت !!

توجس القلــــــــب
تجاوزني المتكأ العيـــب فـــــــّي

حين وسدته التــــراب
نسيت مرفقــــي هناك !

 كرنفال
عفاف عبدالمحسن 

مرة  ألول  ينشر  جــديــد  نــص 
عائشة  الــشــاعــرة  بــه  خصت 
صحيفة  الــمــغــربــي  أدريـــــس 

فسانيا  ....

 عبدالوهاب قرينقو 

)1(
أتشرُد أحياناً 

ضمن العاصمِة الكئيبة ، فأنفُض عنها الرماد 
بخطِو صخبي 

  وال يهمني أن تستفيق  .
لن أكوَن شاِعراً رجيماً وال لطيفاً !!

ربما بين ذاك وهذا .. أو ال شيء سوى : متاح 
لكل مسار .

)2(
 أسفل الشارع .. زهر البنات 

يتفتح على مقربٍة من سائقي الدراجات النارية 
. "

)3(
احرص أال ُتسرَق منَك القصيدة .

أُيها العابر فوق جسر الحديد 
العب معهم ليس طويالً ِبكُراِت الصابون 

الخلية   عمق  في  مــالذك  دفء  تترك  ال  ولكن 
)4(

 ضحٌل هو القاع 
وعلى حائط كوب القهوة 

تنهُض شجرُة الليل 
نحو سماء تحت وجهي 

وفوق الجميع سقف الصالة 
يسمع حكايا المغتربين 

تموُت كل ليلة غرقاً في قاع كوب القهوة  وعلى 
الشجر البني يبكي حائط يهرب اليه وجهي " .

سماءٌ تحت وجهي 

وهو  مــرة،  ألول  ينشر  النص  هــذا 
صحيفة  لقراء  الشاعر  من  ــداء  إه

فسانيا  ... 
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تعــــــــــزيـــــــــــة
﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾     

يتقدم الكادر الوظفي بصحيفة 
فسانيا إلى الزميل الدكتور سالم  
في  تعازي  بأحر  أبوظهير  ميلود 
وفاة المغفور له بإذن الله "صديقه 
بواسع  الفقيد  الله  وجاره"تقبله 
جميل  وذويــه  أهله  وألهم  رحمته 
الصبر والسلوان  
 
الزمالء بالصحيفة    

                     

    

عيسى المنوني 

اٍس ، َقاَل  َعِن اْبِن َعبَّ
ـــَرَج َرُســـوُل  ــا َخ : َلــمَّ

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َمكَّةَ ، َقاَل : " أََما َواللَِّه 
ألَْخُرُج ِمْنِك ، َوِإنِّي ألَْعلَُم أَنَِّك أََحبُّ 
ِبالِد اللَِّه ِإَليَّ َوأَْكَرُمُه َعلَى اللَِّه ، َوَلْوال 
َيا   ، َما َخَرْجُت  أَْخَرُجوِني  أَْهلَِك  أَنَّ 
َهَذا  ُوالَة  ُكْنُتْم  ِإْن  َمَناٍف  َعْبِد  َبِني 
األَْمِر ِمْن َبْعِدي ، َفال َتْمَنُعوا َطاِئًفا 
 ، َنَهاٍر  َوال  َلْيٍل  ِمْن  َساَعًة  اللَِّه  ِبَبْيِت 
َما  ألَْخَبْرُتَها  ُقَرْيٌش  َتْطَغى  أَْن  َوَلْوال 
َلَها ِعْنَد اللَِّه ، اللَُّهمَّ ِإنََّك أَذَْقَت أَوََّلُهْم 

َوَباال ، َفأَِذْق آِخَرُهْم َنَواال " .
"الوطنية،  مفاهيم  تــداخــلــت  لقد 
الوطن، المواطنة، المواطن" بطريقة 
المواطن،  أذهان  إلى  غير صحيحة 
حيث أصبحت تنعكس على التعامل 
بين األشخاص، بل آفة أكلت األخضر 

واليابس أكلت البالد والعباد.
ـــذي ُتفسد  فــأنــت أيــهــا الــجــاهــل ال
أن  ــعــرف  ت أن  عــلــيــك  األرض  فــي 
المأوى والمسكن  الوطن كلمة تعني 
تــعــنــي صفة  لـــلـــفـــرد،والـــمـــواطـــنـــة 
بالحقوق  يتمتع  الــــذي  ــمــواطــن  ال
يفرضها  الــتــي  بــالــواجــبــات  ويــلــتــزم 
فتعني  الــوطــن،  ــى  إل انــتــمــاؤه  عليه 
والوالء  باالنتماء  الوالء، وهي شعور 
من  ـــذات  ال بحماية  وتــمــده  للوطن 
األخير  ومــن  المصيرية    األخطار 
والعالقة مع األرض  )الترابط  تعني 

والبلد..(
الفرد  حــب  تعني  الوطنية،  ــا  وأم   
كل  يشمل  ــذي  ال لوطنه  وإخــالصــه 
والناس  األرض  إلــى  "االنــتــمــاء  مــن 
في  والتفاني  والتقاليد،  والــعــادات 
بتاريخ  واالفــتــخــار  الــوطــن،  خــدمــة 

الوطن".
 إن الوطنية تعني اإلحساس بالوطن 
وحبنا  الوطنية  صــفــات  ــالك  ــت وام

للوطن والدفاع عنه.
دخلنا على السنة الخامسة ومازالت 
الحروب والتهجيرات، ومنعتم الناس 

من بيوتها بحجج بالية.
الهوية موجودة وسببه   والقتل على 

الجهل المركب.
وطّبقوه  الــقــول  هــذا  فعلوا  وكلهم   
على أعلى المستويات ونهبوا البنوك 
البلد  وبــعــثــروا خــيــرات  وأفـــســـدوا 

والعباد..
 فأين أنتم من سيرة الحبيب محمد 

عليه السالم لحبه لوطنه؟!  
 اللهم إليك الُمشتكي والمفَزعُ.

والمواطنة  الوطن 
والوطنية ...

   قراؤنا األعزاء هذه المساحة من 
ستكون  نفحات،  الدينية  صفحتنا 
سنحاول   ، ثابتة  زاويــة  الله  بعون 
على  الضوء  تسليط  خاللها  من 
بالجانب  اليومية  حياتنا  ارتباط 
الجميل   السمح  الــروحــي  الديني 
في وقت تبذل محاوالت عن قصد 
اإلسالمي  ديننا  لتشويه  بدونه  أو 
مبادئه  بعض  وتحريف  الحنيف 

السمحاء وإلصاق التهم به .
ــكــون زاويـــتـــنـــا هــذه   بـــذلـــك ســت
أن  الله  نسأل  مختلفة،  إشــراقــة 
كل  فيها  لنتناول  وإيــاكــم،  يوفقنا 
مفيد، وموضوع هذا العدد الوطن 
ملجأ  و  الـــروح  مستقر  باعتباره 
الدفء  و  الطمأنينة   الذات وسر 
الــكــبــيــر الــجــمــيــل الــحــمــيــم ،هــذا 
جميعا  يستوعبنا  الـــذي  الــوطــن 
حضنه  ويتسع  جميعا  ويحملنا 
 ، استثناء  بــال  كلنا  لنا  الــصــادق 
رمــل،  حبة  وبكل  فيه،  شبر  بكل 
عشقا   .. المتناثرة  هوائه  بــذّرات 
برياحه،  بنسائمه،  صادقا،  وحبا 
ــه  ــون ــت بــعــواصــفــه، بــنــخــلــيــه، وزي

وطلحه، وليمونه.
اختالفاتنا  يستوعب  وطن  ليبيا   
ألواننا  وتباين  أفكارنا،  وتناقض 
وفي  بداخلنا  يكبر  و  وطباعنا، 

يمتد،  ــل  ب يصغر  ال  و  عــقــولــنــا  
ــا  ــورن ــد حـــد وشــع ــقــف عــن ي وال 
يصبح  حتى  تجاهه،  بالمسؤولية 
فيه  صغيرا،  بيتا  الكبير  الوطن 
على   وتقع  كبيرة  والمبادئ  القيم 
عظيمة،  مسؤوليات  أهله  عاتق 
فيه تفوق كل تلك المهام الحياتية 
عظمت  مهما  تفاصيلها  بجميع 
تعالى  الله  جعله  لذلك  وتعقدت 
قوله  في  لنا  روحيا  وسكنا  بيوتا 
لكم  خلق  أن  آياته  ومن   ﴿ تعالى 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في 

ذلك آليات لقوم يتفكرون ﴾  .

  ومــعــنــى الــســكــن هــنــا أبــعــد من 
إنه  بل  والمكان  الــجــدران  حــدود 
ســكــن روحـــي صـــرف، لــذلــك قد 
تجد بعض سكان القصور مشتتين 
ضائعين، وفي المقابل تجد سكان 
ينامون  مرتاحين  سعداء  الخيام 
ــرة وهــكــذا يــجــب أن  بــأعــيــن قــري
عامرة  كبيوتنا  تماما  ليبيا  تكون 
ــصــدق  ــرار والـــحـــب وال ــق ــاالســت ب
علينا  ويجب  والعطف.  والتآلف 
نحرص   وأن  بــوطــنــنــا  ــمــام  االهــت
اإلسالمية  للشرائع  ووفقاً  بشدة  
واألعـــراف  المعتدلة  الصحيحة 
االجتماعية الحكيمة ، ونربي أبناء 

عليها  نندم  ال  تربية  الوطن  هذا 
فيما بعد ، نهتم بهم منذ المراحل 
ننشئ  أنــنــا  نضمن  حتى  ـــى  األول
جــيــالً قـــوي اإليــمــان يــثــُبــت على 
الحق ، و ال يحيد عنه مهما حصل  

ويدافع عنه بكل قوة 
  وأن اليغيب عنا أن حب الوطن  
،الــذي  الدين  محبة  عن  اليتجزأ 
فريدة  وجدانية  روحية  حالة  هو 
تــنــشــأ مــنــذ الــصــغــر وتــكــبــر دون 
توقف ألنه الشعور الرائع باالنتماء 
في  والعطاء  والتكافل  والتماسك 
الفرح والحزن في الرخاء والشدة 
وهو أيضا حالة من الوعي الدائمة 
التي تحافظ علينا وتمنحنا العطاء 
الحب  ،وهــذا  والثقافي  المعرفي 
ويتنقل  والــتــمــيــز  ــقــوة  ال يمنحنا 
مفعم  إحساس  من  الشعور  هــذا 
رائع ورفيع  إلى سلوك  بالعواطف 
 ، اليومية  تصرفاتنا  فــي  يظهر 
فمن  ــصــدق  وال الشفافية  ببالغ 
واجبنا المقدس اتجاه هذا الوطن 
الحبيب أن نغرس حبه في نفوس 
أطفالنا منذ الصغر ، ولنا  القدوة 
رسولنا  فــي  المتمثلة  الــحــســنــة 
العظيم محمد ملسو هيلع هللا ىلص في حبه لوطنه 
عليهم   الله  رضوان  وصحابته  هو 

خير قدوة .

الوطــــــن مــستــقـــر الـــــــروح 

األولى  الملتقى  الجامعة ضمن  طلبة  ينظمها  التي 
شارك خالله  يومين  مدار  على  كانت  والتي  لطبة 
عدد من طلبة الجامعة من جملة كتاب الله وبإشراف 

أساتذة من الجامعة واالوقاف واالسمرية.  
ويقول "حسن محمد" عضو اللجنة الثقافية بالملتقى 
كإنو  أن  ســـواء  كبير  وعـــدد  جــيــد  كـــان  ــال  ــب األق أن 
تواصل  تم  الله  والحمد  الحضور  من  أو  متشاركين 
بصفة  الملتقي  حول  اإليجابيات  من  كبير  عدد  إلي 
عامة والجانب الديني الذي ابتداء منذ األيام القليلة 

الماضية"
كل  والفضل  إشكالية  أي  تواجهنا  لــم  "أنــنــا  وتــابــع 
واللجنة  المشرفة   اللجنة  إلي  يعود  الفضل في هذا 
التنظيمية والتي تتبع اللجنة الثقافية ومن هذا المنبر 

أنحب نشكر السادة المشرفين علي هذا العمل والطلبة 
المشاركين هم طلبة الجامعة من جميع الكليات"

وأضاف "أبوبكر سليمان" عضو أتحاد طلبة كلية اآلداب 
الملتقي  هــذا  أن  بالملتقي  الثقافية  اللجنة  ورئــيــس 
كافة  بين  األخــويــة  روح  وربــط  والــتــألــف  الفرحة  بــزج 
عن  بعيدا  العلي  إلي  بالوطن  لوصول  الجامعات  طلبة 

التناقضات الجهوية والقبلية" 
وأشار :"أن المسابقة القرآنية التي أقيمة داخل الحرم 
من  الكليات  جميع  بها  شاركت  األداب  بكلية  الجامعي 
واألسمرية  واألداب  والــعــلــوم  الشاطئ  بــراك  ضمنها 
وجميع كليات جامعة سبها األخرى على مستوي الجنوب 
ونشكر كادر التحكيم وعلي رأسهم األستاذ أبكر يونس 
واألستاذ مصطفي بوعريضة واألستاذ حمزة القايدي." 

فسانيا : خاص 
   بسبب ما يتعرض له قسم الطوارئ بمركز سبها 
الطبي من خروقات أمنية متعددة ، وحصول جرائم 
،وتهديد  مرافقه  لبعض  وتدمير  وقتل،  خطف، 
مسلحة  مجموعات  قبل  مــن  الطبية  للعناصر 

خارجة عن القانون. 
إيجابية  خطوة  وفــي  الطبي   سبها  مركز  أصــدر 
رائعة منه بياناً مهما حث فيه بشكل مباشر أئمة 
وخطباء ومعلمي القرآن في المساجد الواقعة في 
وحث  التوعوي  دورهم  وتفعيل  الجنوبية  المنطقة 
األمــن  تفعيل  بــضــرورة  المنطقة  فــي  المواطنين 
والمحافظة على المرافق العامة، خاصة في مركز 

محدد  بشكل  البيان  طالب  وقــد  الطبي،  سبها 
هيئةَ األوقاف بالمنطقة الجنوبية أن تعمم رسالة 
تطالبهم  المساجد  ومستعجلة على خطباء  فورية 
فيها بتخصيص خطبة الجمعة على النصح وحّث 
األمن    توفير  أهمية  على  الجنوب  في  المواطنين 
نسخة  على  فسانيا  تحصلت  الذي  البيان  وشــّدد 
من  الــســن  كــبــار  مــن  مجموعة  تشكيل  على  منه 
وأطياف  الجنوبية  المنطقة  في  القبائل  مختلف 
لتتولى  الجنوب  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

مهمة اإلشراف المباشر .
 لحماية المركز من الخروقات األمنية المتكررة. 

مح 
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ن ا
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المركز الطبي سبها يطالب أئمة المساجد بالتعاون معه

اختتمت بكلية اآلداب بجامعة سبها المسابقة الدنية 

الــمــكــتــب  عـــقـــد    
اإلعـــــــــــــالمـــــــــــــي 
الليبية  بالمنظمة 
ــة  ــرعــاي لــلــســلــم وال
ببلدية  واإلغـــاثـــة 
الثالثاء   األصابعة 
12أبــريــل 2016 
األول  ــاعــه  ــم اجــت

التطوعي  العمل  تفعيل  إطــار  في  يأتي  الــذي 
 ، المنظمة  تتواله  الذي   ، واإلنساني  الخيري  
البلدي  المجلس  اجتماعات  قاعة  في  وذلــك 
األعمال  جــدول  مناقشة  االجتماع  فــي  ــم  ،وت
بالمنطقة  اإلعالم  بمكتب  العمل  آلية  ،ووضع 
لكيفية  العريضة  الخطوط  وضــع  وكــذلــك    ،
والجمعيات  المؤسسات  مع  والتعاون  التنسيق 
الخيرية لدعم العمل الخيري واإلنساني  إلى 
جانب مناقشة سبل تطوير عديد األنشطة التي 

تخص اإلغاثة  والرعاية والسلم .

العمل  لتفعيل  اجتماع 
الخيري اإلنساني
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12 صحتك بالدنيافسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

سلسلة من المحاضرات التثقيفية .. بمركز بنغازي الطبي 

متابعة :علي خميس :ايمان حسين

العدوى
تقول : الدكتورة مها " كان الملتقى أكثر من رائع 
ولقد استفدنا من المحاضرات التثقيفية والتي زادتنا 
العدوى  مكافحة  عن  األولى  المحاضرة  كانت  و  خبرة 
أثناء  تنتقل  قد  التي  بالعدوى  ُيعنى  الذي  النظام  وهي 

تقديم خدمات الرعاية الصحية  .
الرعاية الصحية،  العدوى داخل مؤسسات  انتقال 
مؤسسات  داخــل  تنتقل  قد  التي  العدوى  تشكل  حيث 
عليها من  يترتب  لما  الصحية مسألة خطيرة  الرعاية 
الذين  المرضى  عدد  فيبلغ  الوفيات،  من  عالية  نسب 
يتوفون نتيجة انتقال العدوى إليهم داخل المستشفيات 
في الواليات المتحدة األمريكية 270 مريضاً يومياً كما 
ُتعتبر العدوى المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية أحد 

أسباب ارتفاع معدل الوفيات،
 مكافحة العدوى

هي  العدوى  مكافحة  طــرق  "ومــن  بقولها  تضيف 

النظافة وتعني التخلص من المواد الغريبة مثل
على  الــمــوجــودة   ) الطعام  فضالت   ، الــتــراب   (  
العادي  والتطهير  والصابون  الماء  باستعمال  األشياء 
وهو مطهر للجلد فقط، وهو ال يخلصنا من البكتيريا 
الكفاءة  ذو  والتطهير  المتحوصلة  غير  أو  المتحوصلة 
وهو  عالية  كــفــاءة  ذو  كيميائي  تطهير  وهــو  العالية 
يخلصنا من البكتيريا التي تسبب بعض األمراض ولكنه 
الذي  والتعقيم  المتحوصلة  البكتيريا  من  يخلصنا  ال 
يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تخلصنا تخلصا كامال من 
كل الكائنات الدقيقة الحية " الفيروسات ، الطفيلـــيات 

، البكتيريا سواء كانت متحوصلة أو غير متحوصلة"
التعرف على كثير من األجهزة

من  كثيرا  "استفدنا  المختبر  فنية  كفاح،  ت��ق��ول: 
غير  أطــول  لفترة  يكون  أن  نتمنى  وكنا  الملتقى  هــذا 
ولكننا  ذلــك  دون  حالت  للبالد  األمنية  الــظــروف  أن 
استفدنا كفنّي مختبرات من التعرف على كثير األجهزة 

وكيفية التعامل معها وعالقتها بجسم اإلنسان بطريقة 
هندسية، فال بد للمهندس الطبي أن يكون على إلمام 

جزئي بالعلوم الطبية والجسم البشري.
الهندسة الطبية على األجهزة فقط،   وال تقتصر 
المستشفيات  إدارة  مثل  لها،  إداريــة  مجاالت  فهنالك 
ــة عـــن تــصــنــيــع األطـــــراف  ــســؤول ــم والـــمـــؤســـســـات ال

االصطناعية"
األجهزة الطبية وصيانتها

يدرسون هذا  الذين  الطالب  "أما  وتضيف بقولها 
التخصص، فيكونون على صلة بأكثر من فرع من علوم 
بمعرفة  تتمثل  الدراسية  فالمقررات  هندسية و طبية، 
ال  عالجهم،  وكيفية  وأعضائه  اإلنسان  جسم  أنسجة 
المسؤوَلين  باعتبارهما  تحديدا،  والدماغ  القلب  سيما 
يكون  أيضا  الجسم  أعضاء  باقي  ووظائف  مهام  عن 
المهندس الطبي على إلمام تام بتصميم األجهزة الطبية 
وأهمها   ، تطويرها  وكيفية  معها  والتعامل  وصيانتها 

واألجهزة  والعالجية،  التشخيصية  الطبية  األجــهــزة 
الطبية التعويضية كما يدرس المهندس الطبي تعويض 
العينين واألذن والكلى والبنكرياس بما يتعلق بأنسجتها 
األعضاء،  وظائف  وعلوم  التنفس،  وأجهزة  وخالياها، 

والمبادئ الفيزيائية والكيميائية والحيوية. 
أما الكهرباء فلها عالقة وثيقة بالهندسة الطبية، 
فهي ترتبط بكهربائية األجهزة الطبية، وكهربائية جسم 
في  الكهرباء  إشــارات  الطالب  يــدرس  حيث  اإلنسان، 

جسم اإلنسان والتقاط وتحليل هذه اإلشارات."
أخيرا..

يقوم  أن  هــو  الملتقى  مــن  ــغــرض  ال وكـــان  هـــذا 
حقوقه  يعرف  وأن  الطبي  المختبر  بتشغيل  المشارك 
وواجباته والتعرف على طرق مكافحة العدوى وأن يقوم 
مهارات  تنمية  إلى  الملتقى  ويهدف  الدورية  بالصيانة 
الفنيين واكتسابهم السلوكيات الصحيحة ألداء دورهم 

بصورة جيدة ..

التثقيفية هذا وأخ��ذت المحاضرات عناوين  المحاضرات  المتخصصين من داخ��ل وخ��ارج مركز بنغازي للسكري سلسلة من    نظم عدد من 
بإشراف  العدوى وكانت  أبو شعاله ومحاضرة بعنوان طرق مكافحة  السيد شعبان  القسم  رئيس  ألقاها  والتي  المختبرات  إدارة  متفرقة منها  
الدكتورة فاطمة عبد العزيز ومحاضرة طرق الصيانة الدورية والتي ألقاها م.رضوى الجازوى ومحاضرة بعنوان مشاكل األجهزة وصيانتها والتي 

ألقاها إبراهيم بوزريبه.

األولية  الصحية  الرعاية  مكتب  تسلم    
بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي كمية من 
والبالغين  باألطفال  الخاصة  التطعيمات 
ــادات والــمــراكــز  ــي ــع وتـــم تــوزيــعــهــا عــلــى ال

الصحية بالمدينة.
برنامج  مشرف  الفيتوري  رمــضــان  ــال  وق
المستلمة  التطعيمات  إن  ببنغازي  التطعيم 
الرئوي  االلتهاب  من  الــواقــي  الطعم  هي 
السداسي 2700  والطعم  5880 جرعة 
جرعة   12000 المركب  والطعم  جرعة 
ــدرن  وطــعــم الــبــي ســي جــي الــواقــي مــن ال
18000 جرعة والطعم الواقي من التهاب 
 6000 أطفال  الوبائي  الفيروسي  الكبد 
الكبد  التهاب  من  الواقي  والطعم  جرعة 
جرعة   6000 بالغين  الوبائي  الفيروسي 
والطعم الواقي من شلل األطفال 18000 
الخناق  من  الواقي  الثنائي  والطعم  جرعة 
الواقي  والطعم  جرعة   27000 والكزاز 
من الحمى الصفراء 1000 جرعة والطعم 
الموسمية 24000  األنفلونزا  من  الواقي 

جرعة.
عدم عدالة التوزيع

وأض���اف :  س��ال��م ال��درس��ي "لقد عقد بمقر 
اجتماعٌ  ببنغازي  الصحية  الخدمات  إدارة 
الــخــدمــات  إدارة  مــديــر  الــســيــد  بــحــضــور 
والسادة مديري  المكلف  ببنغازي  الصحية 
مكاتب الخدمات الطبية والشؤون اإلدارية 
الطبي  واإلمــــــداد  والــصــيــدلــة  والــمــالــيــة 
الصحي  والتثقيف  والــتــوعــيــة  واإلعــــالم 

ورئيس قسم األمراض السارية والمتوطنة 
،ومشرف  األولية  الصحية  الرعاية  بمكتب 
االجتماع  وتركز  ببنغازي  التطعيم  برنامج 
على مناقشة مشكلة النقص في بعض أنواع 
مدينة  على  التوزيع  عدالة  وعدم  التطعيم 
بنغازي و السعة التخزينية للتطعيم ومتابعة 
تخزينية  سعة  ذات  تبريد  غــرفــة  توفير 

مناسبة.
ــوم بــالــمــرافــق  ــطــع  وثـــالجـــات لــحــفــظ ال
الصحية بالتنسيق مع لجنة األزمة بمدينة 
كما  بــنــغــازي  الــبــلــدي  والمجلس  بــنــغــازي 
الشديد  النقص  قضية  المجتمعون  ناقش 
واقتراح  الطبية  والمستلزمات  األدوية  في 
الــحــلــول الــمــنــاســبــة وبــفــضــل الــلــه تعالى 
من  كمية  تــم جلب  الــــوزارة  وبــمــجــهــودات 
غيرها  نستجلب  أن  نتمنى  والتي  الطعوم 

ألنه كما ذكرت سابقا الكمية غير كافية "
مواعيد محددة

بقولها  الله  جــاد  مريم  الــدكــتــورة   : تؤكد 
أن  البــد  التطعيمات  أن  فيه  مما الشــك   "
تؤخذ في مواعيدها المحددة  والبد لألهل 
من  تحمي  ألنها  أهميتها  تماما  يدركوا  أن 
تطعيم  أهملنا  لو  فمثال   خطيرة  أمــراض 
اإلعاقة  في  ذلك  سيتسبب  األطفال  شلل 
االلتهاب  تطعيم  أيضا  للطفل  الحياة  مدى 

الرئوي وااللتهاب الكبدي الوبائى"
     كيف تعمل التطعيمات؟

من  تحمي  التطعيمات   " بقولها  تضيف 
تسبب  أن  يمكن  التي  المعدية  األمـــراض 

تعطى  وعـــادًة  الــمــوت  أو  أمــراضــا خطرة 
الفم  أو  الحقن  طــريــق  عــن  التطعيمات 
أو  واهــن  شكل  على  تحتوي  فالتطعيمات 
لــألمــراض  المسببة  الــجــراثــيــم  مــن  ميت 

المراد التحصين ضدها .
و  عليها  السيطرة  الجسم  يستطيع  التي  و 
أجسام  تكوين  ضدها،  مناعة  بناء  ثم  من 
تساعد  المضادة  األجسام  وهــذه  مضادة 
و  الــجــراثــيــم  على  الــتــعــرف  على  الجسم 
بالتالي منع المرض من الحدوث إذا تعرض 

الشخص إلى العدوى في المستقبل

عواقب وخيمة
ـــاوي "تــكــمــن أهمية  ـــدرن تــقــول فــاطــمــة ال
حماية  على  تعمل  كونها  فى  التطعيمات 
قد  التي  المعدية   األمــراض  من  األطفال 
تصيبهم ، والتي من الممكن أن تؤدي إلى 
اإلعاقة  العواقب  تلك  ومن  وخيمة  عواقب 
 ، اآلن  المالحظ  ومن  الله  القــدر  والوفاة 
 ، للتطعيم  المكثف  بالبرنامج  القيام  وبعد 
انخفاض اإلصابة ببعض األمراض التي لها 
تطعيمات مثل الحصبة ، السعال الديكي ، 
وغيرها، لذلك فإنه إذا كان لديك أطفال ، 

فمن المهم الحرص على التطعيمات ، لكي 
يبقى ابنك وابنتك في صحة وعافية."

المسؤولية
من  عانينا  ال���ص���رم���ان���ي"لــقــد  أم����ل  ت���ق���ول: 
من  البالغ  فابني  التطعيمات  في  النقص 
في  تطعيمة  لــه  أجــد  لــم  أشهر   6 العمر 
بنغازي وال ضواحيها إلى متى ونحن نعاني 
يا وزارة الصحة؟ يجب عليكم توفير الطعوم 
من  وهم  المستقبل  عماد  ألنهم  لألطفال 

نعول عليهم في بناء الوطن "
مشكلة السلسلة الباردة

في  مشكلة  نــواجــه  "كنا  ال��ع��وام��ى  ي���ق���ول:  
مخزن التطعيم وسيتم حّل مشكلة السلسلة 

الباردة خالل االجتماع.
 وهو )مخزن التطعيم( ألن مخزن التطعيم 
ومقر مكتب الرعاية الصحية األولية واقع 
تخزين  ويتم  مسلحة  اشتباكات  مكان  في 
التطعيمات بشكل مؤقت في مركز بنغازي 
األخرى  الصعوبات  تذليل  وجــاري  الطبي 
فنحن نعمل في ظروف صعبة جدا ونحمد 
الله أن خدماتنا متواصلة ولم تتوقف رغم 

قلة اإلمكانات"
أخيرا...

من  المصروفة  الكمية  أن  إلى  ويشار  هذا 
الطعم الواقي من االلتهاب الرئوي والطعم 
قليلة جــدا وغــيــر عــادلــة وال  الــســداســي 
لمدينة  الفعلية  االحتياجات  مع  تتناسب 

بنغازي وضواحيها.

توزيع دفعة جديدة من التطعيمات على المراكز الصحية ببنغازي 
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من بين 26  ألف طالب بالجامعة 5 آالف فقط إجراءاتهم مستوفية

:

عمل الجامعة تنظيمي وال عالقة لنا بتأخر صرف المنحة

:

تدهور الجانب األمني أدى لنقص أعضاء هيئة التدريس

:

الرقيق   أمحمد  مسعود  الدكتور  أعلن    
افتتاح  ــرب  ق عــن   سبها  جامعة  رئــيــس 
كلية جديدة مختصة في "الطاقة والنفط 
والتعدين"، وإطالق إذاعة جامعية محدودة 
البث ، مشيراً إلى أن نقص أعضاء هيئة 
وسكن  األمني،  الوضع  وســوء  التدريس، 
ــتــي تــواجــه  الـــطـــالب  أبــــرز الــعــقــبــات ال

الجامعة.
هي  سبها  جــامــعــة  أن  الــرقــيــق  وأوضــــح 
الوحيدة في الجنوب، أقيمت على مساحة 

شاسعة تتضمن  18 كلية.
وأشار إلى أن مدينة مرزق  تحتضن كلية 
"االقتصاد والتقنية الطبية" فيما تحتضن 
مدينة تراغن "كلية التربية" و أوباري بها" 
فتضم  سبها  مدينة  أمــا   ، التربية"  كلية 
مختلف التخصصات منها العلوم واآلداب 
الطاقة   ، المعلومات  ،تقنية  ،الــزراعــة 
الــطــب البشري  ــاضــة،   ــري ال والــتــعــديــن، 
،الصيدلة، وطب األسنان، التربية ، العلوم 

الهندسية والتقنية ،القانون".
  وأكد الرقيق على  أن الجامعة ال يقتصر 
بل هي  العلمي فقط  الجانب  دورها على 
المجتمع  تدعم  التي  الــروافــد  من  رافــد 
 ، والخبرات  والكفاءات  العلمية  بالكوادر 
في  والمتخصصين  الخبرات  تقدم  حيث 
خوض غمار التنمية في جميع المجاالت .

نظمتها  ونـــــدوات  دورات  عــن  ــحــدث  وت
غياب  منتقداً  العام،  بداية  مع  الجامعة 
لــهــا أســــوة ببقية  ــة  ــي الــتــغــطــيــة اإلعــالم

الجامعات األخرى.

أنشطة وفعاليات
واألنشطة  الفعاليات  من  جملة  وذك���ر:   
المنفذة أبرزها :" ندوة عن  دور الجامعات 
الليبية،  الدولة  بناء  في  العليا  والمعاهد 
بالجنوب  األول  الصحي   المؤتمر  عقد 
، نـــدوة حــول إعـــالم الــمــؤســســات داخــل 
الجامعة ، ندوة عن الدولة الليبية وتقنين 
التعليم وسبل  واقــع  نــدوة عن    ، السالح 
االقتصادية  األزمـــة  عــن  ــدوة  ن  ، تطويره 

والمالية" وغيرها .
بناء اإلعــالم  وبــّيــن: وضــع خطة إلعـــادة 
إذاعة  تنفيذ مشروع  الجامعة، وقرب  في 
ستكون  "التواصل"  سميت  سبها  لجامعة 
فــي الــبــدايــة داخـــل الــكــلــيــات والــمــراكــز 
البحثية و اإلدارات بالجامعة ، عالوة على 
تفعيل وتطوير موقع الجامعة اإللكتروني.

  
مشاكل وصعوبات 

في  أثر  من  هو  األمني  الجانب  أن  وبين 
وخاصة   الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء  نقص 
الوضع  أدى سوء  لقد  وق���ال:"  المغتربين  
أغلب األعضاء حفاظاً  إلى رحيل  األمني 
على حياتهم وخاصة في مدينة سبها ألنه 

الوضع  وغيرها  كغات  المدن  بعض  في 
األمني أفضل حاال من سبها"  ومع ذلك 
يؤكد على أن   الجامعة ال تعدم الوسيلة 
إذ بها كفاءات من أعضاء هيئة التدريس 
بحوالي  عــددهــم  يقدر  والــذيــن  الليبيين 
، وهم قادرون  950 عضو هيئة تدريس 
العملية  ــن  م كبير  جــانــب  تغطية  عــلــى 

التعليمية.

كادر  في  الشديد  النقص  إلــى   : ون���وه   
تدريس الكليات الطبية  خاصة كلية الطب 
إليجاد  اجتماعات  هناك  وأن  البشري 

الحلول.
هــنــاك نقصا في  إن  قــائــال":  واســتــطــرد 
الخريجين،  عديد  ولدينا  األقسام،  بعض 
ولكن مسألة قبولهم كأعضاء هيئة تدريس 
تعتمد على شروط معينة وبأعداد معينة 
سيتم  الشروط  هــذه  عليه  تنطبق  ومــن   ،
قبوله، الجامعة لديها حوالي 700 طالب 
 450 حوالي  ولديها  بالخارج،  يدرسون 
إلى أن شروط التوظيف  معيدا "، مشيراً 
موضوعة من جانب وزارة التربية والتعليم 

بدقة.
وتحدث عن الخروقات األمنية في بعض 

التواصل مع الجهات  الكليات، وأنه جرى 
على  الــمــوضــوع  مــع  للتعاطي  المسؤولة 
وحدها  تستطيع  ال  الجامعة  أن  اعتبار 

القيام بذلك.
  السكن الداخلي

وفي سياق آخر تطرق رئيس الجامعة إلى 
األقسام الداخلية في الجامعة.

ال  الداخلية  األقسام  مشاكل  إن  وق����ال:"   
أعداد  وتزايد  المكان  لضيق  نظرا  تنتهي 
الطالب وتراكم السنوات الماضية، وذلك 
لعدد من اإلجراءات التي لم يتم تطبيقها 
إدارة  خــالل  مــن  أو  الكليات  خــالل  مــن 
لهم  طالبا  عندنا  أن  وخاصة  الجامعة، 
أدى  مما  الكليات  هذه  داخل  فترة طويلة 
واكتظاظ  وازديــادهــا  األعــداد  تراكم  إلى 
أكانوا  سواء  بالطالب  الداخلية  األقسام 

ذكورا أو إناثا".
تزيد  األمنية  الناحية  إن  بقوله":  وتابع    
من المشاكل ،ففي بعض األحيان يتعرض 
الــطــالب لــالعــتــداءات الــدائــمــة وخاصة 
في بيت محمد الذرة " الكهرباء سابقا " 
نظرا لعدم تمكن الجامعة أو تمكن أفراد 
الحراسة بالجامعة من مقاومة المسلحين 

في  السكني  االكتظاظ  سبب  أن  "وبــيــن 
الطالب حتى  لبقاء بعض  يرجع  الجامعة 

بعد انتهاء المدة المسموح لهم بها .
   قال:" المفترض قانونيا أن ال يحق سكن 
له  المحددة  المدة  إتمامه  بعد  طالب  أي 
المدة  أو  القانونية  الــمــدة  كانت  ســـواء  
المسموح بها ، فمن المعروف أن الطالب 
بكلية العلوم أو الزراعة أو اآلداب يقضي 
مدته الدراسية بمعدل أربع سنوات أي ما 
يعادل ثمانية فصول دراسية وله الحق في 
قيد  إيقاف  في  الحق  وله  فصل  انقطاع 
فصل أي ما يعادل خمس سنوات ونصف 
السكن  فــي  مقيمون  طلبة  لدينا  اآلن   ،
وهم  سنوات  ستة  من  أكثر  منذ  الداخلي 
بذلك تجاوزوا المدة القانونية والمقررة و 

المسموح بها".
غياب الموازنة والمنح

الجامعة  رئيس  اشتكى  آخر  سياق  وفي   
من عدم صرف الميزانية الجديدة، وقال:" 
فيما يخص األمور المالية لم نستلم شيئا 
بعد ، ألنه ال يوجد ما نستلمه في األصل 
الميزانية  لنا  تصرف  لــم  الــعــام  وهــذا   ،
الجديدة بعد ، أما فيما يخص التعيينات 

عدد  يحمل  صــادر  قــرار  هناك  فبالفعل 
بالفعل  تعيينهم  تم  اسما  وثالثين  سبعة 
خالل ديسمبر 2015 وهو قرار سابق ال 

نستطيع عمل شيء 
  بخصوصه ألن كافة اإلجراءات القانونية 

مستوفاة"
القادمة  الفترة  خالل  اجتماع  إلى  وأشار 
البشري ومع عميد  مع عميد كلية الطب 
كلية طب األسنان والوكالء العلميين لهذه 
الكليات لحل المشاكل المتعلقة بالدراسة 

ونقص أعضاء هيئة التدريس.
وبـــشـــأن الــمــنــحــة الــطــالبــيــة قـــــال:" من 
فترة  منذ  الليبية  الــدولــة  أن  الــمــعــروف 
بالرقم  اإليفاء  ضرورة  عن  أعلنت  طويلة 
على  والطلبة  للموظفين  بالنسبة  الوطني 
عدد  اآلن  حــد  ــى  إل وبالطبع  ســـواء  حــد 
الوطنية  بــاألرقــام  وافــونــا  الــذيــن  الطلبة 
وقمنا  طالبا  وثالثون  وستة  آالف  خمسة 
بإرسالها لوزارة المالية، ومن المعروف أن 
إنما  بها  سبها  لجامعة  عالقة  ال  المنحة 
عمل الجامعة تنظيمي فقط؛ ألنها تصرف 
المرتبات،  شأن  شأنها  المالية  وزارة  من 
لذلك طلبنا من الطلبة رقم حساب إيداع 
، وستمر هــذا األرقــام على  ورقــم وطني 

الرقابة ثم تحال لوزارة المالية"  
ألف  وعشرون  ستة  بها  "الجامعة  وت��اب��ع: 
طالب ، والذين استكملوا إجراءاتهم فقط 
كبير  تهاون  هناك  طالب،  آالف  خمسة 
الوطني  الرقم  إحظار  بعدم  الطالب،  من 
ث��م قام  الوطني  ال��رق��م  م��ن أحضر  وهناك 

بسحبه ، لماذا ؟ 
لألسف  مــوظــفــون  الــطــالب  أغــلــب  ألن 

الشديد فخافوا من االزدواجية".
نقدم  أن  المستقبلية  "نظرتنا  قائال  وأكد 

ما يحتاج إليه مجتمعنا .
الجامعة  بين  أكبر  التواصل  يكون  وأن 
القيام  الجامعة  تستطيع  وأن  والمجتمع 
المشاكل  وحل  دراســة  في  األمثل  بالدور 

التي تكون في المدينة .
مشكلة  لكّل  المناسبة  الحلول  تقدم  وأن 
ومعضلة ألن الجامعة هي بيت الخبرة في 
بمراكز  مدعومة  الجامعات  وألن  الــدول 
وتحليلها  المشاكل  هــذه  لــدراســة  بحثية 

وإيجاد الحلول المناسبة لها" 
بصدد  حاليا  الجامعة  تأكيده"أن  وجــدد 
جدا  مهمة  كلية   ، جــديــدة  كلية  افــتــتــاح 
كلية  وهي  عام  بشكل  الجنوبية  للمنطقة 
على  تحصلنا  والتعدين،  والنفط  الطاقة 
قرارها حديثا وسوف نقوم بتفعيل الكلية 
كلية  أيــضــا  الــقــادم،  الفصل  مــن  بــدايــة 
تقنية المعلومات سوف تبدأ في استقبال 

الطالب بشكل محدد .

 

الدكتور م�سعود اأحممد الرقيق رئي�س جامعة �سبها لــ "ف�سانيا":

افتتاح كلية جديدة متخصصة في "الطاقة والنفط والتعدين"
في لقاء مهم أجرته صحيفة فسانيا مع الدكتور مسعود أمحمد الرقيق رئيس جامعة سبها ، تطرق الدكتور 
الرقيق لجملة من المواضيع التي تخص الجامعة، ،ودورها الخدمي والتعليمي في المجتمع  كما أستعرض 
خالل اللقاء عددًا من القضايا التي تخص الجامعة ، المناشط التي أقيمت بالجامعة وأيضا استعرض عددا 

من الصعوبات التي تواجة إدارة الجامعة .
درجة  على  تحصل   1984 سنة  سابقا  التربية  كلية  خريج  هو  سبها  جامعة  رئيس  الرقيق  مسعود  والدكتور 
الماجستير والدكتوراة سنة 1994 ،ت�ول�ى منصب عميد كلية العلوم جامعة سبها سنة 1998 ومن ثم تولى 
وت�ول�ى منصب  إل���ى ج�ام�ع�ة سبها  رج���ع  س��ن��ة 2012  وف���ي  م   تشاد سنة 2005  التربية  كلية  منصب عميد 
رئيسا  بتعيينه  ق�����رار  ص�در  م   01/12/2015 وبتاريخ  سبها  جامعة  ف��ي  الكيمياء  بقسم  العليا  ال��دارس��ات 

                         حوار : بشير فايد : تصوير : محمد عينين لجامعة سبها استلم مهامه بتاريخ 06/01/2016 م.
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رؤى

دد
الع

ورة
ــــــــ

ص

بابا- سعيدة  بأبيها وتنادي نفسها -بيسو   بيسان صالح غيضان -بيسو- متعلقة 
تنتظر أفقا جميال بطفولة بريئة يتحتم علينا أن النخذلها.

أبشع      1-م���ن 
م���ات���واج���ه���ه أم���م 
ه���ذا ال��ع��ص��ر هي 

مواقع التواصل التقني التي تزرع 
والواقع  الذاكرة  وتزويز  الشقاق 
اإلف��زاع  وموائد  المتخلفين  على 
وزرع الرعب في القلوب المرهفة 
الوطن  فيتحول  األطفال  وعيون 
إلى شبه مأتم جماعي من الرعب
البركة  تسكن  كانت  مناني   -2  
ك��ان��وا  الستينيات  ف��ي  ب��ب��ن��غ��ازي 
هذا  ولكن  يهودية  إنها  يقولون 

ليس مهما.
 ك��ان��ت ش��ه��ي��رة ب��اس��م ^م��ن��ان��ي 
العزاوات  كانت تحضر  الفزاعة^ 
الميت  ع��ل��ى  ال���ن���دب  وم��ه��م��ت��ه��ا 
والتأبين  بالشعر  م��زاي��اه  وت��ع��دد 
وثالث  حياته  في  تعرفه  لم  وهي 
يوم تتقاضى أجرها وماتيسر من 

الطعام.
زمن  منذ  انتهت  الظاهرة  ه��ذه   
ط��وي��ل وف��ي ه��ذا ال��زم��ن انتقلت 
التواصل  م��واق��ع  إل��ى  ال��ظ��اه��رة 
حيث يتوفر الكثير من مناني ولكن 

بالمجان.
 3- كلما راودني األمل في صفحة 
أحدهم .لكن األوهام تتغلب فيعود 
في  عندهم  الوهم  كأن  يصدمني 

الماء والهواء.
 4-ال��م��ح��ص��ل��ة م���ن الت��ن��اق��ش 
أفكاره سيمعن في اإلصرار عليها 
هذه  في  نواجهه  ما  أخطر  وهذا 

المرحلة. 
اإلم���س���اك ب��ال��ن��ت��ائ��ج وت��ج��اه��ل 
التخوين  في  وال��دخ��ول  األسباب 
وال��س��ب��اب.ه��و أس��ل��وب ف��اق��دي 

الحجة.
والعاطفيين.

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـــل
خـــــــ

ـــد
مـــــ   معرض طرابلس الدولي

محمد الجبالي

  ال ت��خ��دع ذات��ك 
وال  ي����اع����زي����زي، 
تكبح ِجَماَح عقِلَك 
استمع  ال��ب��اط��ن، 
واش��ُع��ر   ..  .. ل��ه 
كل  في  بالسعادِة 
اإلدراك،  ح���االِت 
ك����اَن  وإن  ح���ت���ى 
يخبرك  األخ���ي���ر 

عن َخْيَبٍة ما.

نجالء المسالتيرؤى

■ آالء عياد 
للمسلسل  متابعتي  خ��ال  من    
الحظت  ح��ائ��رات  نساء  التركي 
أن�����ه ي��س��ت��ع��رض وي����رك����ز ع��ل��ى 
 ، القتل  أنواعها  الجريمة بجميع 
الخيانة ، السرقة .. ويخلط هذه 
القيم اإلنسانية  الجرائم بأسمى 
بحيث   .. والصداقة  الحب  مثل 
بشكل  يتعاطف  المشاهد  يجعل 
كبير مع أبطال القصة ويتغاضى 
ع���ن األف���ع���ال ال��ك��ارث��ي��ة ال��ت��ي 
الممرضة  فمثا   .. بها  يقومون 

التي تسرق طفا وتقتل أمه وتجد 
ويدافعن  يحمينها  صديقاتها  أن 
لهذه  المبررات  ويتم طرح   ، عنها 
الجريمة التي تجبر المشاهد على 
والصديقتين   .. هي  كما  تقبلها 
اللتان يتصارعن على رجل ، وهو 
يتركها  ثم  ويتزوجها  األولى  يحب 
المشاهد  ويبقى  لألخرى  ويذهب 
ومتعاطف  أم���ره  م��ن  ح��ي��رة  ف��ي 

بشكل كبير مع الشخصيتين .
 وال���زوج���ة ال��ت��ي ت��خ��ون زوج��ه��ا 

وي��ك��ت��ش��ف أم���ره���ا ف��ي��ح��دث أن 
يتعرض لحادث أليم وتعود الزوجة 
لتعتني به ويمر األمر وكأنه شيء 
عادي .. والشاب الذي يقتل جارته 
بالتستر  األب���وان  وي��ق��وم  العجوز 
على جريمته ، حتى عندما ُيكشف 
ت��واص��ل ه��ذه العائلة  ه��ذا األم���ر 
لم  شيئا  وكأن  الحارة  في  العيش 
خطرا  يشكل  ه��ذا  إن   .. يحدث 
أن  حيث   ، المجتمع  على  شديدا 
على  ُيعرض  الذي  المسلسل  هذا 
خمسة أجزاء يروج لفكرة الجريمة 

ويغلفها بقيم إنسانية رائعة تجعلنا 
يجب  ال��ذي  العقاب  عن  نتغاضى 
 .. مافعله  جزاء  المجرم  يلقاه  أن 
و المشكلة الكبيرة هو أن األطفال 
يتابعون هذا النوع من المسلسات 
ويتعاطفون  بشخصياته  ويتعلقون 
معها وفي المقابل ال توجد دراما 
األفكار  تلك  تصحح  قوية  عربية 
بل على العكس تماما أرى الدراما 
العربية تأثرت هي أيضا بالدراما 
ال��ت��رك��ي��ة وت��ب��ن��ت ه���ذا ال��ن��وع من 

الطرح الدرامي.

هد
شا

م حكاية 

  في المرحلة اإلعدادية ، وفي 
 ، تقريبا  منها  الثانية  السنة 
كتبت قصة قصيرة عنوانها؛لَم 

السقوط؟ 
منزلنا  بها  يعج  أبطالها قطط 
فخمة  كلمات  أشبعتها  لكني 

كنت أسمعها .
و  ،المجتمع  هناك  و  هنا  من 
االنهيار و االنحطاط الخلقي و 

زالت البشر  .
من  المجتمع  ي��ع��اق��ب  وك��ي��ف 
أفرغت  أف����راده   م��ن  يسقط 
األكثر  العاطفية  شحنتي  فيها 

تجاه القطط 
فعله  علينا  ي��ت��وج��ب  ب��م��ا  و   
لنعيش في سام ،قصتي تلك 
لم تلَق رواجا أو تقديرا إال عند 
أمي التي احتفظت بها لسنوات 
في  لفترة  ظلت  ،لكنها  طويلة 
العالم  أقّيم  الصغير  وجداني 

من حولي بأبطالي القطط.

منى الدوكالي

األمل  أجنحة  أفرد  كلما    
ألرى جمال وطني يخترقني 
الرصاص فأعود ثانية إلى 
أجلس على  األح��زان  جزر 
.... صباحكم  الوهم  رمال 
خ���اٍل م��ن ال��رص��اص لمن 
اسمها  جغرافيا  جمعتنا 
بقية  ورد  وصباحكم  ليبيا 

األصدقاء .

فضاءات 

ايناس بوشناف

العدسة واللوحة

شة
بري

ية 
زيت

 

  مشاهد الجريمة والرومانسية صحبة نساء حائرات ! 

    محمود درويشقالوا 

تحت  وتمشي  غ��ائ��ب،  ف��رح  يوجعك  شتاء  ك��ل  ف��ي 
كنته في شتاء  أنت ومن   ، اثنين  واحدا في  المطر 

آخر. 
للطريق  عيونك  فابتسمت  لتعيَش  ابتسم   قالوا 
وحلفت  الحريق  ي��رّم��ده  قلب  م��ن  عيناك  وت��ب��رأت 
ابتسامات  فلسفة  وقرأت  رفيق!  يا  سعيد  إّني  لي، 

طفولتنا
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أرسل االتحاد المصري لكرة القدم خطاب رسمي 
إلى نظيره الليبي من أجل خوض المنتخب األول 
مباراة ودية نهاية شهرمايو القادم في اإلسكندرية، 
استعدادا لمواجهة تنزانيا يوم 4 يونيو في الجولة 
الخامسة لتصفيات كأس األمم اإلفريقية 2017 
أن  المتخصص   " كووورة  موقع"  .واشار  بالجابون 
طلب  على  بناء  ج��اءت  الليبي  االت��ح��اد  مخاطبة 
المدير الفني للفراعنة األرجنتيني "هيكتور كوبر"، 
الذي طلب مواجهة منتخب من الترتيب الثاني أو 
الثالث ألفريقيا والذي يتناسب مع مستوى تنزانيا.

على  النهائي  الرد  المصري  الكرة  اتحاد  وينتظر 
العرض الليبي ، إضافة الى عرض أخر لمواجهة 
يواجه  ال��ذي  المنتخب  تحديد  أج��ل  من  تنزانيا 

منتخب الفراعنة وديا مايو المقبل.

قدم االتحاد الجزائري لكرة القدم طلب إلى 
مباراتي  لعب  على  للموافقة  الليبي  نظيرة 
 17 تحت  للمنتخبين  األفريقية  التصفيات 
ال��ج��زائ��رّي. االت��ح��اد  نفقة  وعلى  بالجزائر 

وأكدت اللجنة اإلعالمية لالتحاد الليبي لكرة 
الليبي سيدرس الطلب مع  القدم أن االتحاد 
 17 تحت  الوطنّي  للمنتخب  الفني  الطاقم 

عاماً .
يشار إلى أن مباراة الذهاب ستكون في 25 
مباراة  وتلعب  بتونس  المقبل  يونيو  شهر  من 

اإلياب في 29 من ذات الشهر بالجزائر . 

الماضي،  السبت   ، طرابلس  األه��ل��ي  ف��ري��ق  فقد 
بهدفين  العاجي  ميموزا  أسيك  فريق  أمام  مباراته 
على  جمعتهما  التي  المباراة  ضمن  وذل��ك  رد  دون 
أرضية ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان في 
ذهاب الدور الستة عشر من دوري أبطال إفريقيا.
شهد الشوط األول من المباراة تألق حارس مرمى 
األهلي بطرابلس أحمد الفيتوري وخط دفاع األهلي 

أمام هجوم الفريق العاجي.
فرصة  ترجمة  من  جمعة  ف��راس  المهاجم  وفشل   
ثمينة إلى هدف في الدقيقة 19 من الشوط األول، 
مجريات  الحكم  أنهى  الفريقين  م��ح��اوالت  وبين 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني استمر ضغط فريق أسيك ميموزا 
على شباك أحمد الفيتوري، واستطاعوا على إثرها 
العب الفريق العاجي يوسف كاميني تسجيل هدف 
مرتدة. هجمة  طريق  عن   58 الدقيقة  في  التقدم 

وتمكن فريق أسيك ميموزا من تسجيل الهدف الثاني 
الدقيقة 80 بعد هفوة  أكا في  عن طريق سيرجي 

دفاعية لفريق األهلي بطرابلس.
ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في إياب 
الدور الستة عشر من دوري أبطال إفريقيا بتونس 

يوم التاسع عشر من شهر إبريل الجاري بتونس.

 ع���اد ال��ث��الث��ي ال��ل��ي��ب��ي ع��ب��د ال��س��الم 
ال��ف��ي��ت��وري وم��ه��ن��د ب��وع��ج��ي��ل��ة وع��ل��ي 
فترة  ق��ض��اء  بعد  ليبيا  إل��ى  الشريف 

احترافية بالعراق لعدة أشهر.
الهالل  فريقهم  م��ع  الثالثي  وش���ارك 
امام  التنشيطية  بنغازي  بطولة  خالل 
شمال بنغازي وقد بوعجيلة و الفيتوري 
الشريف  علي  ش��ارك  فيما  طيب  اداء 
الشريف  .ولعب  الثاني  الشوط  خالل 
مهند  كل  لعب  فيما  الميناء  فريق  مع 
مع  الفيتوري  السالم  وعبد  بوعجيلة 

فريق زاخو العراقي .
قد  الليبيين  الالعبين  من  عدد  وك��ان   
اتجهوا إلى مالعب العراق عقب توقف 

بطولة الدوري الليبي .

اتلتيكو مدريد االسباني   تأهل فريق 
ال���ى ال����دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي ل���دوري 
ابطال اوروب��ا في كرة القدم، بعد ان 
اللقب،  م��ن  برشلونة  م��واط��ن��ه  ج��رد 
مساء   ،0-2 عليه  المثير  تغلبه  اث��ر 
األربعاء الماضي  على ملعب "فيسنتي 
الثمانية. دور  إي��اب  ف��ي  ك��ال��دي��رون" 

"الروخي بالنكوس" إلى المربع  تأهل 
الذهاب  لقاء  خسر  أن  بعد  الذهبي، 
ملعب  على  ه���دف،  مقابل  بهدفين 

"كامب نو".
المهاجم  مدريد  أتلتيكو  ثنائية  سجل 
الفرنسي جريزمان في الدقيقتين 36 
فريقه  ليمنح  ج��زاء،  و87 من ضربة 
عام  سيناريو  ويكرر  التأهل،  بطاقة 
بنظيره  أتلتيكو  أط��اح  حين   2014

برشلونة في دور الثمانية أيضاً.

تواجد الدولي المصري محمد صالح، نجم روما 
االيطالي، ونظيره المغربي المهدي بنعطية، مدافع 
 10 أغلى  قائمة  ضمن  االلماني،  ميونيخ  بايرن 

العبين أفارقة في العالم، بدخل سنوي كبير.
أعلى  قائمة  عن  فوتبول"  "فرانس  مجلة  وكشفت 
االوروبية  االندية  في  دخال  أفارقة  العبين   10
توريه  يايا  االيفواري  تصدرها  والتي  والعالمية، 
نجم مانشستر سيتي، بدخل سنوي بلغ 18 مليون 
يورو.ويحصل محمد صالح على 7.6 مليون يورو 
تشيلسي  بينما حصل  الموسم،  في  كدخل سنوي 
موسم  لمدة  اع��ارت��ه  مقابل  ي��ورو  مليون   5 على 
واحد قبل ان يقوم فريق العاصمة االيطالية روما 
اكتوبر/تشرين  المصري في  الالعب  بشراء عقد 

على  عالوة  يورو  مليون   15 مقابل  الماضي  اول 
5 مليون نظير االعارة، حيث يرتبط صالح بروما 
حتى يونيو 2019 مقابل )3.6 مليون يورو كراتب 

سنوي و4 ماليين نظير االعالنات والرعاية(.
في  اف��ارق��ة  العبين   10 اغلى  قائمة  يلي  فيما 
"فرانس  الفرنسية  المجلة  ترتيب  حسب  العالم، 

فوتبول":
سيتي  )مانشستر  ت��وري��ه  ي��اي��ا  األي��ف��واري   -  1  

االنجليزي( = 18 مليون يورو
ايست  )شنجهاي  جيان  أس��ام��واه  الغاني   -  2  

الصيني (  =17.5 مليون يورو
 3 - الغاني اندريه آيو )سوانزي سيتي الويلزي( 

= 12 مليون يورو
 4 -  المصري محمد صالح )روما االيطالي( = 

7.6 مليون يورو
شينا  )هيبي  جيرفينيو  كواسي  االيفواري   -  5  

فورتون الصيني( = 7.6 مليون يورو
ميونيخ  )بايرن  بنعطية  المهدي  المغربي   -  6  

االلماني( = 7.5 مليون يورو
 7 - السنغالي ديمبا با )شنجهاي شينوا الصيني( 

= 7.3 مليون يورو
 8 - ال��غ��ان��ي ع��ل��ي س��ول��ي م��ون��ت��اري )االت��ح��اد 

السعودي( = 7 مليون يورو
 9 - الجابوني بيير إيميريك أوباميانج )بوروسيا 

دورتموند االلماني( = 6.8 مليون يورو
)كريستال  اديبايور  ايمانويل  التوجولي   10-  

باالس االنجليزي( = 6.6 مليون يورو.

قررت اللجنة األولمبية الليبية تشكيل لجنة تسييرية 
استقالة  بعد  وذلك  األجسام،  لبناء  الليبي  لالتحاد 

رئيس اتحاده  السيد "عبدالرؤوف أبوحجر".
القريو  ع���ادل  الليبية  األول��م��ب��ي��ة  اللجنة  وكلفت 
الليبي  لالتحاد  التسييرية  اللجنة  رئاسة  بمنصب 
نائباً  مخلوف  طارق  ُكلف  حين  في  األجسام،  لبناء 

له، وأحمد العماري أميناً لالتحاد.
وُكلف عادل البيباص أميناً للصندوق، وُعضوية ُكل 

سوالم،  أحمد  الوشيش،  علي  الجمل،  ص��الح  من 
عادل جبريل وأحمد حماد.

على  ستشرف  اللجنة  ه��ذه  ب��أن  بالذكر  الجدير 
تسيير عمل االتحاد الليبي لبناء األجسام إلى حين 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  الجتماع  موعد  تحديد 
وذلك النتخاب مكتب تنفيذي جديد يستكمل المدة 

المتبقية للمكتب التنفيذي السابق.

 لمواجهة تنزانيا .. مصر تطلب لقاء ليبيا ودياً 

دوري �أبطال �أفريقيا ..الجزائر تطلب استضافة ناشئين ليبيا على نفقتها

األهلي طرابلس يفقد لقائه األول أمام أسيك ميموزا العاجي 

لجنة تسييرية لالتحاد الليبي لبناء األجسام 

 أغلى 10 العبين أفارقة في العالم
عودة محترفينا  من العراق 

 أتلتيكو مدريد يجرد برشلونة من لقبه األوروبي 
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ــي  ــرت ــي ولـــــــدت صــغ  
ضفاف  على  الجميلة 

الصحراء  تسكن  عمقها  وفــي  البحر 
ترحل  أن  قبل  عمتها  أسمتها  فقد 
وتــتــرك فــي األنـــحـــاء طــفــلــة صغيرة 
التعطر  حين  وتحمل  نبضي  تحمل 
خطواتي  في  الصغيرة  كبرت  عطري 
معها  أكبر  وكنت  مساماتي  في  ونمت 
أتحسس وقع قدميها على األرض وهي 
تعزف معزوفة جميلة تتراقص كل يوم 
وتتربع  المجيد  يصادف عيد ميالدها 
اآلخـــرون  يــحــاول  فيما  الــعــرش  على 
البهية  إليه  وصلت  مــا  إلــى  الــوصــول 
مثل  النحيلة  وهــي  الــمــدرســة  دخــلــت 
تقتضي  ولسان الذع حين  نحالة  أبيها 
تنهمر  حين  مرهف  وحــس  الــضــرورة 
الدموع على خديها وهي تعبر الطريق 
إلى مدرسة ال تحمل من التعليم شيئا 
هول  من  يعتريني  والقلق  االســم  غير 
تعرف  ال  التي  العقيمة  المدارس  تلك 
متالحقة  أجياال  تحرق  نــارا  بل  نــورا، 
تلك  أكــثــر  يؤلمني  مــا  الــعــلــم،  همها 
رفعها  على  المجبرة  الثقيلة  الحقيبة 
وفي حاالت كثيرة تهمس في أذني بابا 
ظهري يؤلمني وكتفي يكاد يغادرني من 

حجم هذه الحقيبة.
أحــداقــي حين  الــدمــعــة  تسكن  وأنـــا   
يتملكني العجز عن فعل ما يخفف عن 
اليقين  علم  أعلم  األلم  هذا  صغيرتي 
الحديث  وطالها  عــامــة  مشكلة  أنــهــا 
في  ســـوداء  نقطة  بقيت  لكنها  كثيرا 
بالنقاء  الــمــســكــونــة  صغيرتي  أرض 
والحالمة بحقيبة تراِعي حجم ظهرها 
تحتاجها  طمأنينة  وتمنحها  الصغير 
حتى التقع في دائرة كراهية للمدرسة 
بصلة  للتعليم  يمث  ما  كل  من  الخالية 
الصغيرتين  بقدميها  تخطو  صغيرتي 
إلى عامها السابع والهواجس تالحقني 
كيف لصغيرتي أن تتخلص من حقيبة 

كبيرة في عام قادم؟ 
آخر  عالم  إلى  أقودها  أن  فيه  أطمح 
لها حقيبة  ويتيح  يعرف قيمة اإلنسان 
النحيل  جسدها  على  التقسو  صغيرة 
الرصاص  وطني  في  يغتالها  األماني 
األحالم  كل  ميتة  أرصفة  على  وتموت 
يستحقها  نقية  حــيــاة  فــي  الجميلة 
مغادرة  على  القادرين  غير  البسطاء 
تليق بهم  المكان والحصول على حياة 
ويبقى السؤال معلقا في السموات متى 
نعيد ترميم ما تحطم على هذه األرض 
الطبية ونحمي أجياال غالية من الوقوع 

في دهاليز الظلمة؟
فسانيا  فــي  ــحــرف  ال سيبقى  وهـــل   
الريح  تقوده  ال  حرف  مجرد  الجميلة 

وال يبلله المطر؟! ...

المنافذ المنافذ !!!
ت

ليا
سلمىتج

   مــنــذ أن ســقــط الــنــظــام الـــذي مــن أجــل 
ديكتاتوريته ثار المواطن في فبراير 2011م 
على  بحصوله  نفسه  يمني  الليبي   اليــزال   ،
معظمها  كانت  التي  الثروة  من  ونصيبه  حقه 
بيد نظام العسكر والمقربين منه، هذا الليبي 
أن تنجح فبراير  أنه بمجرد  يتوقع  الذي كان 

ستعوضه سنوات التفشف الطوبلة. 
فوضى  بسبب  اآلن  حتى  يتحقق  مالم  وهــذا 
 ، األمني  واالنــفــالت  والــحــروب  االشتباكات 
وبدأ   ، البالد  على  سيطرتها  الدولة  ففقدت 
بشكل منظم العمل على استنزاف موارد ليبيا 
وأمانه  أمنه  وتهديد  الليبي  وخنق  وثرواتها، 
وسالمته وصحته وحقه في أن يعيش كمواطن 

يستفيد من الثورة التي شارك فيها وأيدها .
عن  المتعاقبة  الــحــكــومــات  عــجــز  وبــســبــب 
ــبــالد وبــوابــاتــهــا ،  الــســيــطــرة عــلــى مــنــافــذ ال
والعصابات  المسلحة،  المليشيات  قوة  زادت 
المنظمة  وزاد خطرهم وفرضوا سيطرتهم، 
تقريبا   تالشت  حتى  الدولة  مفاصل  وشلوا 
وتمكنوا  وبسرعة خيالية من اختراق الحدود 
للبالد  والجوية  والبحرية  البرية  والمنافذ 
وبدعم   ، جهنمية  ،ووســائــل  متعددة  ،بطرق 
مؤكد من جهات خارجية تعلن عن نفسها أو 
تتخفى ، وبتسهيل داخلي من ليبيين ال تهمهم 
إال بطونهم فباعوا وطنهم وساعدوا الخارجي 
هو  وليكون   ، الوطن  وعلى  عليهم  ليستقوي 

الفوضى    في  البالد  تبقى  أن  من  المستفيد 
استنزاف  ويواصل  المهدورة  بخيراتها  لينعم 

مواردها بطرق مشروعة وغير مشروعة. 
 قبل ثورة فبراير 2011م كان المواطن في 
مأمن بسبب  وجود سبعة منافذ برية، وثمانية 
الصعب  مــن  وبحريا  جويا  منفذا  وعشرين 
اختراقها ألنها كانت مجهزة بآخر ما توصلت 
ومنظومات  متقدمة  أجهزة  من  التقنية  إليه 
معمر  إشـــراف  تحت  كلها  وكــانــت   ، حديثه 
أجهزته  وإدارة  وسيطرة  المباشر  القذافي 
هذه  على  السيطرة  إحكام  فساعده  األمنية  
المنافذ إلطالة فترة بقائه في السلطة، وهي 
ذاتها التي ساهمت في التعجيل بخروجه منها  
رغم نجاحه وبامتياز طوال أربعة عقود طويلة 
في أن يحمي نفسه بسيطرته عليها ، والتحكم  
في تهريب أفواج  المهاجرين غير الشرعيين 
ألوروبا  البحر  ويعبروا  إشرافه  تحت  ليمروا 
ليستخدمهم  كورقة ضغط  يحقق بها مكاسب 

سياسية في الوقت الذي يريد .
المنافذ  وقعت  مباشرة  فبراير  ثــورة  وبعد   
طغى  الذين  المسلحين  بعض  سيطرة  تحت 
 ، السابق  في  منه  المحرومين  للمال  والؤهــم 
وانتعشت بشكل سريع جرائم تهريب السالح  
ليتم  الليبيين  بأموال  تم شراؤه  ،الذي  الليبي 
مناطق  إلى  ويصل  النهار  وضح  في  إخراجه 
قريبة وبعيدة جداً عن ليبيا ، وليتم عبر هذه 

المنافذ وبقوة السالح تهريب من أجرُموا في 
حق الوطن، ليفلُتوا من العقاب.

أن  فــي  تفشل  حكومة  وكــل  ســنــوات  خمس 
تسيطر على منافذ البالد، لتبقى خطرا قائماً 

ومستمراً،
أي  إقــامــة  فــي  التفكير  عند  صعبا  وتحديا 
طالما  والبناء،  التنمية  مشاريع  من  مشروع 
على  للسيطرة  الكافية  القوة  الدولة  تملك  ال 

منافذ البالد. 
للحكومة  العاجل  بالنداء  أتوجه  فقط  وهنا 
التي ستباشر أعمالها، وللتذكير فقط إن من 
أبسط قواعد بناء الدولة حماية منافذها من 
دولة  بناء  التفكير في  وإن مجرد   االختراق، 

متقدمة وحدودها )مهتوكة( أمراً.
 فسيطروا على منافذكم ، ألنه لن  يتم ترتيب 
مفتوحة  وأبــوابــنــا  ونــوافــذنــا  الــداخــلــي  بيتنا 
يخرج منها ويهرب عن طريقها أموال الليبيين 
وسالحهم وآثارهم ونفطهم ونحاسهم وسلعهم 
ــة وعــبــر هــذه  ــدول الــمــدعــومــة، ولـــن تبنى ال
تدخل  الدولة  سيطرة  عن  الخارجة  الحدود 
الحاملين  المهاجرين  ـــواج  وأف الــمــخــدرات، 
ــــة الــفــاســدة،  لــأمــراض واألوبـــئـــة، و األدوي
والمنافذ  الحدود  الفاسد،..فالحدود  والغذاء 

المنافذ ياحكومة !!!

عثمان البوسيفي 

مدير التحرير

""رباعية العدم "" قراءة في لوحة تشكيلية للفنان علي العباني

عقبال مائة شمعة تهنئة عيد ميالد

قراءة:  مبروكة األحول 

شمعة  تشعلين  جــنــى  عــيــنــي  قـــرة 
عمرك الثانية ومعه ينير نورك درب 

حياتنا .
ولك أرجو وطنا أجمل وحياة أفضل 
يا  وجماال  روعة  يشبهك  ومستقبال 

فلذة الكبد ومهجة الخاطر. 
عمر  وال�����دك  األس������رة/  ع���ن 

التمتام. 

غيداء ولك من اسمك نصيب 
األسد هأنت تشعلين شمعتك 

السادسة خطواتك مباركة 
تحفها المالئكة يحاديك األمل 
ــِت  والــتــوفــيــق كــل األعــــوام وأن

شمعتنا الغالية .
خالك  و  ب��وزه��وة  ص��ال��ح   

بشير .                          

للتواصل مع صحيفة فسانيا
 www.facebook.com/fasanely   صفحة الفيس

            مجموعة الفيس بوك )فسانيا لرآي الحر(
 fasanya 2011                      google + صفحة
 info@fasanea.0rg                 البريد اإللكتروني
fasanya 2011@gamail.com                      

                    www.fasanea.org                 الموقع اإللكتروني
fasanya2011                              قناة اليوتيوب
رقم الهاتف                       00218928731369

لوحة  في  قــراءة   "" العدم  "رباعية    "
تشكيلية للفنان علي العباني

الناعم  ــاري  ســت إال  جــلــدي  يــكــن  ــم  ل
عناصر  تندلق   ! الخالدة  لعدميتي 
"العباني  عالم  في  اللون  عبر  الحياة 
"، وتنجلى رباعية الوجود في تجسد 
ــد لــلــتــجــاور الــظــاهــري وحــالــة  ــري ف
الكينونة  رموز  بين  الحادة  االنفصال 
التي التجسيد للحياة إال عبر تمازجها 

األليف ! 
المترقرق  المائي  اللوحة  وســط  إن 
لحالة  وضــوحــاً  األكــثــر  المفتاح  هــو 
ـــجـــاور الـــظـــاهـــري الــعــقــيــم (  الـــــ )ت
الترابي،             و  الــســمــاوي  البعدين  بين 
الهواء(  وتقلصات  الغيم  )قبضات  فـ 
تجد خالصها في ركل عبء الماء من 

بحيرته المعلقة نحو األرض .
بينما يتخفف الغيم المحتقن بالبياض 

و)قلق الريح( بطرح الزرقة الفتية. 
إن إرادة الزرقة المعلقة )كينونة الماء( 
تظل رمزاً الضطراب العالقة؛ فالماء 
هــو الــمــســؤول عــن الــتــمــازج وعنصر 
الخفيف  األعلى  من  الساقط  البعث 

جداً لأسفل الترابي الثقيل. 
في وسط اللوحة تبتلع الزرقة الراكدة 
عن  تعبيراً  المستطيلة  بالهوة  نفسها 

في  الحياة  لمكونات  العقيم  التوازي 
،بينما  التشكيلي  العمل  هــذا  روح 
يستمر األزرق العالق في الهبوط بثقل 
المطر  خفة  في  ينهمر  )وال  اإلنهاك 

المجسد لتناغم مكونات الطبيعة(.
رفض  أقصى  هو  الهادئء  االنسياب 
البعد  فــي  للحلول  األزرق  يــمــارســه 
في  يتجلى  الذي  )المتحجر(  الترابي 

لحالة  )اإلسمنتي(المجسد  الــلــون 
التصلب. 

وتشبه تغضنات البعد الترابي فقاعة 
أفقية  أحفورة  إنه   ، متحجرة  فــوران 
األرض(؛  باطن  في  ــي  األزل )للغليان 
ــة الــيــائــســة الســتــحــضــار  ــمــحــاول وال
العنصر الرابع و الغائب تماماً )النار(! 
تفاعلي  نــتــاج  إال  الــنــار  اشــتــعــال  مــا 

الــدخــان،  ،خفة  الخشب  مــن)رطــوبــة 
وهو  الــــدفء(  وروح   ، الــضــوء  بــهــرة 
تفاعل  و  الرتـــبـــاط  مــثــالــي  تجسيد 

عناصر الحياة.
ــن هــنــا فـــإن هـــذا الــغــيــاب الــذكــي  م
لــروح  تــمــامــاً  مــوائــم  الــنــار  لعنصر 
متواٍز   بشكل  عناصره  وظهور  العمل 
ومنفصل رغم التجاور البادي ظاهرياً 
في تعبير مطلق عن الحالة الوجودية 
الذات   حول  التقوقع  )حالة  المرعبة 
والــعــجــز عـــن الــتــالقــح مـــع اآلخـــر 
عبر  للكون  العدم  المجاور،وتسرب 
التمازج  عن  الحيوية  عناصره  عجز 

وإنتاج الحياة(. 
في  النار  لغياب  الحيوي  البديل  إن 
الــنــزف  يــجــســده  التشكيلي  الــعــمــل 
األحمر من مركز البعد الترابي ، إنه 
من  عن خالص  الباحثة  الــروح  نزف 

جسد متحلل اليكون !
)الحاضن  بالتراب  يلوذ  الروح  نزف   

للموت( 
الخصب(  )رمــز  الزرقة  تصبح  حين 
يخنق  و  بالغرق  يهدد  سلبياً  انسياباً 
تــتــوســط البعد  ــتــي  ال الــفــكــرة  عــنــق 
الترابي كرأس صغير متحجر يتوسد 

المصير بسالم حالم.


