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

حديث األحد...

شركة النظافة والنداء األخير !
سبها  بمدينة  النظافة  شركة  عمال 
ال���ن���داءات  وي��وج��ه��ون  أه��ل��ه��ا  يستغيثون 
يقوموا  أن  قبل  األخ��ي��رة  ورب��م��ا  العاجلة 
ولعله    ! العمل  ع��ن  للتوقف  مضطرين 
ب���أن ش��رك��ة النظافة  ال��ت��ذك��ي��ر  الب���د م��ن 
التي  ال��وح��ي��دة  الخدمية  المؤسسة  ه��ي 
بعد  أعمالها  مزاولة  في  مستمرة  ماتزال 
بالشلل  المدينة  قطاعات  كل  أصيبت  أن 
نكاد  التي  المصارف  قطاع  وآخرها  التام 

أن ننساه.
لم يسلم عمال الشركة من المضايقات 
المتكررة  واالع���ت���داءات  واالخ��ت��ط��اف��ات 
وبالحرق  أحياناً  بالسطو  سياراتهم  على 

والتخريب أحياناً أخرى . 
ولسنا هنا بحاجة إلى التذكير بالوضع 
نفذ  حال  في  المدينة  عليه  الذي ستكون 
العمال تهديداتهم وتوقفوا عن العمل حيث 
مكب  إلى  المدينة  وأزقة  ستتحول شوارع 
قمامة يعيش فيه السكان صحبة األمراض 

والجراثيم واألوبئة . 
نتساءل  أن  هنا  ال��ض��روري  من  ولعل 
وحماية  تأمين  عن  المسؤول  هو  من  عن 
سيارات وعمال شركة النظافة وعن الدور 
الذي يجب على المجلس البلدي أن يلعبه 

في هذا اإلطار . 
أن  ال��ب��ل��دي  المجلس  على  يجب  إذ 
يتدخل بقوة لحل اإلشكال القديم المتجدد 
حول  النظافة  وشركة  السكان  بعض  بين 
المكب  هو  يكون  يصلح ألن  الذي  المكان 
م��ع األخ���ذ بعين االع��ت��ب��ار ض���رورة عدم 
تضرر الناس من المكبات وحقهم في أن 

ال تكون قريبة من منازلهم . 
ومع ذلك فإن هذه االشكالية ال يجب 
أن تكون مبرراً لالعتداء على عمال شركة 
النظافة أو االعتداء على آلياتها بل يجب 
هذا  ف��ي  الفيصل  ه��و  القانون  يكون  أن 

الشأن . 
بأهمية  التذكير  إلى  حاجة  في  لسنا 
وجدية هذه المشكلة فال يجب أن تتوقف 
كانت  مهما  العمل  ع��ن  النظافة  ش��رك��ة 
ال��وق��ت ال يجب أن  األس��ب��اب وف��ي نفس 
يتضرر المواطنون من مكبات القمامة وال 
حقوقهم  وتنتهك  العمال  يتضرر  أن  يجب 
التي  الناجعة  الحلول  توضع  أن  ويجب 

تجيب على هذه المعادل.

طفولة سبها البائسة بين الكبت واإلنحراف !!

12ح���م���ل���ة أه�������ل ال����خ����ي����ر ل�����دع�����م م�����رك�����ز ط����راب����ل����س ال���ط���ب���ي

األمم المتحدة تخصص 12 مليون دوالر للدعم اإلنساني في ليبيا
تخصيص  عن  المتحدة  األمم  أعلنت   ■
الطوارئ  لحاالت  دوالر  مليون  عشر  اثني 
ليبيا...  في  اإلنسانية  االحتياجات  ودع��م 
 ، ليبيا  في  األممية  للبعثة  منشور  وبحسب 
فإن صندوق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
دوالر  ال��م��ل��ي��ون  ون��ص��ف  مليونين  خ��ص��ص 
ومليونين   ، الصحية  االحتياجات  لمعالجة 
للمساعدات  دوالر  أل��ف  وثمانين  وأربعمئة 
دوالر  أل��ف  وأربعمائة  ومليونين   ، الغذائية 
 ، والمهجرين  النازحين  أرواح  على  للحفاظ 

ومليونا وثمانمائة ألف دوالر للحماية األمنية.
وأض���اف���ت ال��ب��ع��ث��ة ف���ي م��ن��ش��وره��ا أن 
ثمانمئة ألف دوالر خصصت لتوفير المأوى 
واالحتياجات الغذائية، إضافة لمليون دوالر 
التعافي  وم��ش��اري��ع  ال��م��ي��اه  ل��ب��رام��ج  أخ���رى 

المبكر.
 وقالت البعثة إن المبلغ المعلن عنه يأتي 
كخطوة أولى لبرنامج دعم اسقرار ليبيا الذي 
أعلن عنه في العاصمة التونسية في الثاني 

عشر من شهر أبريل الجاري.

■ تــحــت شــعــار نــرســم تــونــس بــكــل األلــــوان 
أقامته  الــذي  هويتنا  تراثنا  مهرجان  اختتم 
جــمــعــيــة ســنــا ســفــيــطــلــة لــلــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة 
واالجتماعية ووزارة الثقافة والمحافظة على 
مدينة  الــحــضــارات  سفيطلة  بمدينة  الــتــراث 
جــرجــيــر والــعــبــادلــة الــســبــعــة حــيــث شــــارك به 
ضيوف وشعراء وفنانين عرب من كل البلدان 
والجزائر  والمغرب  األردن ومصر  العربية من 
عمان  وسلطنة  والبحرين  وفلسطين  وليبيا 

والعراق وذلك لتنشيط المشهد السياحي في 
في  المبدع  لشباب  المجال  وفسح  المنطقة 
الريف والمدينة، وركز المهرجان على التراث 
الــثــقــافــي والــفــنــي الــــذي يــهــدف إلـــى مــقــاومــة 
اإلرهاب من الشعر وموسيقى وعروض الفنية 
ومــســرحــيــة هـــادفـــة.وضـــم الــمــهــرجــان تــكــريــم 
الثقافي  المشهد  تأثيث  في  أسهموا  مبدعين 
المجتمع  في  ناشطات  نساء  وتكريم  العربي 
الــمــدنــي مــن أجـــل الــســالم ومــحــاربــة التطرف 

، كــمــا شـــارك الــشــبــاب فــي األنــشــطــة الثقافية 
خاصة أبناء الريف واألحياء الشعبية لترسيخ 
فــكــرة الــمــواطــنــة والــوعــي الــفــكــري واالبــداعــي 
بسبيطلة  الثقافة  دار  من  كل  بمشاركة  وذلــك 
الدولي  جسور  ومــركــز  بسبيطلة  الشباب  ودار 
بــدولــة الــمــغــرب وجــمــعــيــة يــد وحـــدة وجمعية 
مـــبـــدعـــون مـــن أجــــل الـــحـــريـــة هــنــشــيــر الــعــســل 
وجــمــعــيــة دارنــــا سبيطلة وشــبــكــة تــحــالــف من 

التفاصيل ص 8-9أجل نساء تونس .

"عمتي ونيسة " على المسرح الوطني بنغازي
خرق لإلعالن الدستوري !االقتصاد الليبي بين الواقع والتحديات

منتخبا الشباب والناشئين يستعدان لالستحقاقات الدولية

مه��رج�������ان ت���راثنا ه��ويتنا ي��رسم ت�ونس بكل األلوان والثقافات العربية



أسبوعية شاملة تصدر كل يوم أحد 
عن  هيئة  دعم  وتشجيع  الصحافة

   مدير التحرير 
سالم أبوظهير 
  منسق التحرير 

مصطفى المغربي
إخراج وتنفيذ 

حسن جليل -  اللة السويدي
 تدقيق لغوي 

إبراهيم عقيلة - ارحومة أبوخزام
رئيس القسم الفني 

عمر عبدالتواب التمتام 
العنوان : سبها مبنى الثقافة واإلعالم 

سابقًا 
ودع��م  تشجيع  هيئة  مطابع   : ف��رز   

الصحافة 
للورق  العامة  الشركة  مطبعة   : طباعة 

والطباعة 

عن  التعبر  الصحيفة  في  المنشورة  اآلراء 
رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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مصطفى عمر أحمد

 أطلقت جمعية جيل مساء أمس السبت في ميدان 
التي كانت تحت شعار  الشهداء بطرابلس حملتها 
أخــوة –  ) تسامح – عفو –  )سامحني( من أجل 

سالم (
 لنشر ثقافة العفو والصفح والتسامح والتذكير بها. 
واستمرت الحملة لمدة أسبوع وشارك فيها أطفال 
قدمت  التي  االبتدائية  قرجي(  )صقور  مدرسة 
عروض فنية ورياضية متنوعة عبرت عن التسامح 
والمحبة واإلخاء وهي قيم جاء بها ديننا االسالمي 
في  استعراضية  مباراة  إلقامة  إضافة   ، الحنيف 
صقور  مدرسة  تالميذ  من  فريق  بين  القدم  كــرة 
قرجي االبتدائية وفريق من نادي الترسانة وارتدى 
األخير غالالت بالون األزرق الغامق كتب على كل 
اننا  على  داللــة  ليبيا  مدن  من  مدينة  اسم  غاللة 
الحملة  وشــهــدت  متواصل  مترابط  واحــد  شعب 
اصطفوا  الذين  المواطنين  من  غفير  جمع  أقبال 

الحملة  وعنوان  ولفكرة  األطفال  لعروض  وصفقوا 
) التسامح( .

عــبــارات  على  احــتــوت  مطوية  الجمعية  ووزعـــت 
تدعو للتسامح مستشهدة بآيات من الذكر الحكيم 
اضافة  والسالم  الصالة  عليه  للرسول  وأحاديث 
ألسئلة احتوتها المطوية وهي اشبه باستبيان حول 

التسامح والعفو .
وصرح : لفسانيا )محمد عمار( رئيس جمعية جيل 
ونماء الشبابية لألعمال الخيرية لصحيفة فسانيا : 
أن فكرة البرنامج جاءت بعد أن تم اقتراح مجموعة 
قيم منها قيمة التسامح ، والحملة كان البد منها 
والتجاذبات  المشاكل  الــيــه  اوصلتنا  مــا  بسبب 
والتي قد تسبب  المسلحة  السياسية  والصراعات 
الحمد  ولله  والذي  االجتماعي  النسيج  تمزيق  في 
فرص  يعزز  وهذا  يحدث  ما  رغم  متماسكاً  الزال 

نجاح الحملة .

جامعة  مــع  بالتعاون  جــاءت  الحملة  أن   : وأكــد 
طرابلس وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات 
المجتمع المدني وتوجه بالشكر لمكتب تعليم حي 
قرجي  مدرسة صقور  لنا  رشــح  الــذي  االنــدلــس 

والتي كانت في مستوى الحدث المطلوب .
 وأضاف : المدرسة كانت جد متعاونة رغم انها 
ال تمتلك امكانيات تذكر وفي وقت قصير جهزوا 
الرياضة  فرق من األطفال في مجاالت عدة في 
عليها  القائمين  بهمة  وذلك  وغيرها  والموسيقى 
من ادارة وهيئة تدريس فحماسهم للفكرة في حد 
ذاته دفعهم للمشاركة بفاعلية في حملة الجمعية .

وأوضحت / )ناجية اونيس محمد( مديرة مدرسة 
هذه  التسامح  حملة  أن   : لفسانيا  قرجي  صقور 
اختارت مدرستنا للمشاركة في حملتها فقد تمت 
والتي  المدة  قصر  فرغم  بذلك  سعدنا  و  دعوتنا 
لم تتجاوز ثالثة أيام جهزنا فريق من التالميذ من 

المدرسة  أطفال  قدم  و  للمشاركة  والبنات  البنين 
تعبر  الموسيقى  صحبة  تعبيرية  رياضية  عروض 
فريق  لتجهيز  إضافة   ، له  والدعوة  التسامح  عن 
كرة قدم لعب مباراة استعراضية مع فريق من نادي 
) السابق  الدولي  الالعب  الترسانة وتحت شراف 

نادر كارة . 

اعتداءات  الماضية  ــام  األي خــالل  مــرزق  مدينة  شهدت 
والخاصة  العامة  والممتلكات  المواطنين  على  متواصلة 
أحد  أفــادنــا  حسب  القانون  على  خارجة  فئة  قبل  من 

السكان .
وجرائم  تخريب  بأعمال  المجموعة  هذه  قامت  حيث   
لبعض  وحــرق  المواطنين  لسيارات  وسرقة  وسطو  قتل 
القديم  التقليدي  السوق  بينها  من  العامة  الممتلكات 
بمرزق وهو من أكثر معالم المدينة شهر في ظل سكوت 
مختلف األجهزة األمنية بالمدينة وتغاضيها عن الجناة.

 حيث أقفلت أغلب المحال التجارية وبعض المؤسسات 
العامة والخاصة أبوابها أمام الزبائن لعدة أيام  .

ال  اسمه:  ذكــر  تحفظ عن  آخــر  مواطن  أضــاف:  فيما 
ندري عن السبب الحقيقي الندالع المشكلة التي ولدت 
فجاءة بال مقدمات من قبل مجموعة متكونة من أربعة 
أفراد خارجين عن القانون يفتكون سيارات المواطنين 
أن  وسمعنا  الجميع  ومسمع  مــرأى  أمــام  السالح  بقوة 
وبــال مبرر   ــارد  ب بــدم  مــواطــن ســودانــي تمت تصفيته 
على  قادرة  غير  أنها  األمنية صرحت  األجهزة  ومعظم 

مواجهة هذا التشكيل العصابي .
يذكر أن األسباب الحقيقية لما يجري في مدينة مرزق 

حتى هذه الساعة غير معروف األسباب .

اعتداء على المواطنين وحرق للممتلكات العامة بمدينة مرزق! 

جـــمــعـيــة جـــيـــل ونـماء الشبابية لألعمال الخيرية تطلق حملة "سامحني" 

الصحية  الخدمات  بإدارة  الصحية  الرعاية  مكتب  نظم 
األطفال  لرياض  الصحي  للكشف  حملة  جالو  بمدينة 
الحملة  الماضية واستهدفت هذه  األيام  بالمدينة خالل 

جميع أطفال رياض بالمدينة .
مكتب  عضو  دلعوز  إبراهيم  مصطفى  لفسانيا:  وصرح 
الرعاية الصحية:" أن الحملة استهدفت عدد تسع رياض 
بروضة  البداية  وكــانــت  وعــامــة  خاصة  بين  مــا  أطــفــال 

المستقبل بمنطقة اللبة "
شمل  حيث  األطــفــال  جميع  للكشف  خضع  وأضـــاف:" 
والباطنة  والجلدية  والحنجرة  واألنف  واألسنان  العيون 

وتم تدوين مالحظات لمن يحتاج ذلك "
صحيا  أبنائهم  متابعة  األمــور  أولياء  على  دلعوز:"  وأكد 
خصوصا من أُرسلت معهم مالحظة طبية فعلى من طلب 
من  ذلك  وغير  بذلك  يسارع  أن  العيادة  مراجعة  منهم 

المالحظات التي رصدها فريق الحملة "
يذكر : أن هذه الحملة هي األولى من نوعها والمتخصصة 

لرياض األطفال بمدينة جالو 

الــدفــعــة206  منتسبو  أعلن 
بسبها  النجدة  شرطة  بجهاز 
اضرابهم  الماضي  الثالثاء 
ــامــل،  ــمــل بــشــكــل ك ــع عـــن ال
صرف  عــدم  على  احتجاجا 
مستحقاتهم المالية منذ أكثر 

من عام.
 وجـــاء فــي بــيــان صـــدر عن 
المحتجين أن دفعتهم تدربت 
وتــــخــــّرجــــت عـــــــــام2014، 
عملهم  بمباشرة  قرار  وصدر 
في مــارس عـــام2015، ولم 
ذلك  منذ  مرتباتهم  يستلموا 

الوقت بحسب البيان. 
المنتسبين  كل  يشمل  اإلضــراب  إن  :البيان  وأضــاف 
إلى  مشيرا  مطالبهم،  تستجاب  حتى  ويستمر  للدفعة 
اآلثار  عن  بتعويضهم  للمطالبة  للقضاء  توجهوا  أنهم 
النفسية التي لحقت بهم جراء تأخر صرف مرتباتهم. 
حّماد  سالم  المحتجين  األمــن  عناصر  أحــد  وقـــال: 

األوضـــاع  إن  لــفــســانــيــا: 
سوءا  تــزداد  االقتصادية 
عــلــى أفـــــراد الــشــرطــة، 
مــوضــحــا أنــهــم بــاشــروا 
مختلف  فـــي  أعــمــالــهــم 
األمنية  والنقاط  المراكز 
ــكــن ذلــك  بــالــمــديــنــة، ول
ــذي  ال بالشكل  يــكــن  ــم  ل
بسبب  تدريباتهم  يعكس 
عدم صرف مستحقاتهم، 
وطـــــــالـــــــب الــــجــــهــــات 
المدينة  فــي  المسؤولة 
بـــســـرعـــة االســـتـــجـــابـــة 
على  حفاظا  لمطالبهم 

عودة األمن للمدينة بحسب وصفه. 
يذكر أن مديرية األمن الوطني بسبها كانت قد خّرجت 
يتم  ولم   ،2014 عام  أمن  عنصر  سبعمائة  من  أكثر 
بسبب  المدينة  فــي  الــشــرطــة  مــراكــز  على  توزيعهم 

االضطرابات األمنية المتكررة.

لرياض  الصحي  الكشف  حملة 
األطفال بمدينة جالو

إطار  في  الشلل  مــرض  من  التطعيم  حملة  انطلقت   
الرعاية الصحية لألطفال ألهمية التطعيم في القضاء 
واحــات مدينة  الحملة في  بدأت  األمــراض وقد  على 
لمدة  الحملة  هذه  واستمرت   4-16 الموافق  جالو 
أسبوع لفئة عمرية محددة  ومن جهته أوضح : فتحي 
 ": جالو  مدينة  بواحات  التطعيمات  مسؤول  عاشور 
لقد كان هناك إقبال ممتاز من أولياء األمور للحضور 
التمريض  مكتب  مسؤولة  ورافقتني  أوالدهــم  وتطعيم 

مرضية الحسين لمتابعة سير عمل الحملة ."

بأن  علما   4-26 ليوم  الحملة  استمرت   ": وأضــاف 
اليوم إلى ما قبل  العمرية المستهدفة من عمر  الفئة 

دخول المدرسة ."
الصحية  المراكز  في  توفرت  التطعيمات  إن   ": وأكد 
السارية  األمــــراض  مكافحة  ومــركــز  والــلــبــة  الــعــرق 

والوحدات الصحية الغربي والشرف "
لمكافحة مرض شلل  الوطنية  الحملة  أن   ": أن  يذكر 
على  التطعيم  ووحـــدات  مــراكــز  جميع  تعم  األطــفــال 

مستوى الدولة الليبية.

حملة لمكافحة مرض شلل األطفال

2 - أعلن أنا صابرين ظيف الله أبوبكر كرم بأن 
هذا هو أسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل 

المدني سبها .
إبراهيم  أحمد  عثمان  موسى  ــا  أن أعلن   -  2  
بأن مواليدي  الصحيح  أوباري  وليس كما جاء 

بالسجل المدني أوباري 

إع����ان����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

منتسبو الدفعة206 يضربون عن العمل بشكل كامل

صباح الشاعري

حول  تثقيفية  نــدوة  درنــة  الليبي  األحمر  الهالل  جمعية  نظمت 
ساسي  الــهــواري  بقاعة  الحربية  المخلفات  بمخاطر  التوعية 
بنادي دارنس تحت شعار  ) األعمال المتعلقة باأللغام هي أعمال 
إنسانية ( وذلك بمناسبة اليوم العالمي لتوعية بمخلفات الحروب 
الذي يوافق 4/4  من كل عام وشملت الندوة التعريف بمخاطر 
المخلفات الحربية واأللغام ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة  
كما قام فريق التوعية بمخلفات الحروب بجمعية الهالل األحمر 
فرع درنة بتوزيع مطويات وملصقات إرشادية لتوعية المواطنين 
الظاهرة  بــهــذه  اإلصــابــة  مــن مخاطر  للحد  الــمــديــنــة    داخـــل 

وأضرارها .

ندوة تثقيفية عن مخلفات الحرب 
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المجلس البلدي سبها يعقد مؤتمراً صحفياً 

حملة الكشف الصحي لرياض األطفال بمدينة جالو

المؤتمر الخامس لالتحاد الكشفي المغاربي

كوبلر في القاهرة لبحث "وضع ليبيا".. واتصال مصري ب"الوفاق"

تنظم ورش عمل وندوات ودورات مجانية لطالب الشهادة الثانوية بهون 
)وال( -اقرت الجمعية العمومية لجمعية" نهج " بمدينة هون ببلدية الجفرة 
جملة من البرامج التى تنوي تنفيذها خالل الفترة القادمة . وأوضحت مصادر 
في  البدء  بانه سيتم  في هون  بمقرها  الذي عقدته  االجتماع  الجمعية خالل 
موت  المخدرات   " شعار  تحت  المخدرات  خطر  حول  توعوية  حملة  اطللالق 
بالرغبة " بإقامة ورش عمل تستهدف المؤسسات الشبابية ، والكشافة والنوادي 

لربات  المحاضرات  تنظيم  إلى  اضافة   ، التعليمية  والمؤسسات  الرياضية 
البيوت وأولياء االمور . وأكدت المصادر ذاتها بانه ستقام دورات تقوية منهجية 
مجانية لطلبة الشهادة الثانوية القسم العلمي في اغلب المواد الدراسية العلمية 
وازالة المطبات العشوائية من الطرق وحث الجهات المعنية بقطاع المواصالت 
وشرطة المرور على اقامة مطبات جديدة حسب المعايير الفنية المعترف بها . 

المصري، سامح شكري  الخارجية  وزير  جدد 
قلق بالده تجاه استمرار الصعوبات التي تعيق انعقاد 
جلسة مجلس النواب، مشددا على أهمية الحفاظ 
على مصداقية المجلس باعتباره السلطة التشريعية 
المنتخبة، وعنصرا رئيسيا في اتفاق الصخيرات ... 
الناطق  زيد  أبو  المصري عبر عنه أحمد  الموقف 
باسم الخارجيه المصرية في بيان رسمي، إذ قال 
ان الوزير شكري طالب األطراف الليبية باالحتكام 
واالبتعاد  بالمسؤولية،  والتحلي  العقل،  صوت  إلى 
التي  بااللتزامات  والوفاء  الضيقة،  المصالح  عن 

تقع على عاتق المؤسسات الليبية، ومراعاة نصوص 
اتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية األساسية في 

كل ما يتعلق بالفترة االنتقالية.
أن  المصرية  الخارجية  بيان  أفللاد  ذلللك  إلللى   
شكري بحث مع المبعوث األممي مارتن كوبلر في 
ليبيا،  فى  واألمنية  السياسية  األوضلللاع  القاهرة 
الرئاسي  المجلس  جانب  من  المبذولة  والجهود 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية في تثبيت أوضاعها 
ومؤسسات  أجهزة  على  وسيطرتها  طرابلس  فى 
األمني  الللوضللع  مللن هشاشة  الللرغللم  الللدولللة، على 

والتحديات المرتبطة به .
إلى  أيضا  المحادثات تطرقت  إن  البيان قال   
المؤسسي،  الدعم  الستكمال  المختلفة،  البدائل 
وفي سياق  الوطني...  الوفاق  لحكومة  والدستوري 
متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية، عن إجراء 
رئيس  الللسللراج  فايز  مللع  إتللصللاالً  الخارجية  وزيللر 
كافة  فيه  تناول  والللذي  الليبي،  الرئاسي  المجلس 
ودعم  ليبيا،  في  واالمنى  السياسي  الوضع  جوانب 
الرئاسي  المجلس  يتخذها  التى  للخطوات  مصر 

لتعزيز قدرته على االضطالع بمسؤولياته.

فسانيا/مبروكة عبدالسالم 
بللإدارة  الصحية  الرعاية  مكتب  نظم 
حملة  جللالللو  بمدينة  الصحية  الللخللدمللات 
بالمدينة  لرياض األطفال  الصحي  للكشف 
هذه  واسللتللهللدفللت  الماضية  األيلللام  خللالل 

الحملة جميع أطفال رياض بالمدينة .
إبراهيم  مصطفى  لفسانيا:  وصلللرح 
أن  الصحية:"  الرعاية  مكتب  عضو  دلعوز 
الحملة استهدفت عدد تسع رياض أطفال 
ما بين خاصة وعامة وكانت البداية بروضة 
"وأضللاف:" خضع  اللبة  بمنطقة  المستقبل 

العيون  حيث شمل  األطفال  جميع  للكشف 
والجلدية  والللحللنللجللرة  واألنللللف  واألسلللنلللان 
والباطنة وتم تدوين مالحظات لمن يحتاج 
ذلللك " وأكللد دلللعللوز:" على أوللليللاء األمللور 
متابعة أبنائهم صحيا خصوصا من أُرسلت 
منهم  من طلب  فعلى  طبية  معهم مالحظة 
مللراجللعللة الللعلليللادة أن يللسللارع بللذلللك وغير 
فريق  رصدها  التي  المالحظات  من  ذلك 
الحملة "يذكر : أن هذه الحملة هي األولى 
األطفال  لرياض  والمتخصصة  نوعها  من 

بمدينة جالو .

عللقللد الللمللجلللللس الللمللحلللللي سبها 
عميد  رافللع  حامد  السيد  في  ممثال 
السيد  المجلس  وعللضللوي  الللبلللللديللة 
االسبوع  نهاية  أميمة  والسيدة  قذفي 
الماضي  مؤتمرا صحفيا ببيت الثقافة 
والقنوات  الصحفيين  من  عدد  صمع 
 ... والمسموعة  المرئية  اإلذاعلليللة 
وتناول المؤتمر عدد من القضايا التي 
تخص عمل المجلس والبلدية استهله 
بالحاضرين  بالترحيب  البلدية  عميد 
بالمدينة  واألعللالم  الصحافة  ممثلي 
القضايا  من  العديد  خالله  وطرحت 
ومن  بالبلدية  المواطن  تشغل  التي 

هذه القضايا:
 1 - األعتداءات التي يتعرض لها 
المجلس  ودور  بسبها  الطبي  المركز 

لحل هذه المعظلة.
 2 - مشكلة السيولة بالمصارف 

وما اتخد من إجراءات حولها.

ودور  األملللنللليلللة  األزمللللللة   -  3  
األمني  التسيب  المجلس في معالجة 

في المدينة.
ويقوم  قام  التي  المشاريع   -  4  

المجلس بتنفيذها.
في  الللمللغلللللقللة  الللللشللللوارع   -  5  

المدينة .

الللمللتللخللذه من  6 - األجلللللراءات 
المجلس حول األعتداءات واإلستيالء 
علللللى مللرافللق الللدوللله والللمللؤسللسللات 

التعلمية والشركات.
الللمللتللوقللفللة  اللللملللشلللاريلللع   -  7  
والمتعلقة بالبنى التحتية في المدينة.    
اللللدوللللي وآخلللر  8 - مللطللار سللبللهللا 

المواضيع  من  وغيرها  المستجدات 
والمشاكل األخرى .

 وفللللللي تللللنللللاول سللللريللللع ألهلللم 
فيما  البلدية  عميد  افللاد  موضوعين 
هناك  أن  الللدولللي  سبها  يخصمطار 
ذوي  مللع  وتللواصللل  اللليللوم  اجتمعات 
األختصاص لوضع حل يمكن من فتح 
 ... وقت  أقرب  في  وتشغيله  المطار 
المصارف  وازمللة  السيولة  وموضوع 
من  اليهم  مللارشللح  حسب  بأنه  افللاد 
سبها  المركزي  ليبيا  مصرف  مدير 
خالل  توفيرها  سيتم  السيولة  أن 
هناك  ان  كللمللا   .. الللقللادم  األسللبللوع 
مع  االدم  األسبوع  ستعقد  اجتماعات 
مدراء المصارف وبعض التجارورجال 
آلية  األعمال وبعض الشركات لوضع 
 ... بدورها  القيام  المصارف  تمكن 
عن  كاملة  بتفاصيل  وسنوافيكم  هذا 
المؤتمر وما تناوله من قضايا الحقا .

فسانيا/أنور حلب
تللحللت شللعللار "الللكللشللفلليللة أخلللوة 
وتللنللملليللة" احللتللضللنللت الللجللزائللر يللوم 
فعاليات   2016 أبريل   16 السبت 
لألتحاد  الخامس  الكشفي  المؤتمر 
المغاربي والذي عقد على مدى ثالثة 
وتونس  ليبيا  من  كل  بمشاركة  أيللام 
ويعد  وموريتانيا  والمغرب  والجزائر 
سنة   15 بعد  األول  المؤتمر  هللذا 
مللن الللمللقللاطللعللة تللرجللع اللللى أسللبللاب 
سلليللاسلليللة وفللنلليللة حلليللث اقللتللصللرت 
اللقاءات  المتقطعة طوال هذه المدة 
رؤسللاء  لبعض  مجاملة  لقاءات  على 
الجمعيات من أجل الحفاظ على هذا 
المكون دون أي نتائج ملموسة لتحقيق 

أهدافه التي اسست من أجلها.

  وقد افتتحت جلسات المؤتمر 
الللرسللملليللة يلللوم الللسللبللت  16 ابللريللل 
الكشفية  الللوفللود  بحضور   2016
للللللدول األعللضللاء ، ومللنللدوبلليللن عن 
سفاراتهم ، ووزيرة التضامن و قضايا 
األسللرة مونية مسلم ، ووزيللر الشاب 
و الرياضة ولد علي الهادي، واألمين 
العربية  الكشفية  للمنظمة  الللعللام 
الدكتور عاطف عبد المجيد ، ورئيس 
القائد  الللعللربلليللة  الكشفية  اللللللجللنللة 
يوسف خداج ، وممثلين عن منظمات 

المجتمع المدني.
القائد  تسلم  االفتتاح  أثناء  وتم 
محمد بوعالق القائد العام للكشافة 
االتحاد  رئاسة  الجزائرية  االسالمية 
وحيد  القائد  السابق  الرئيس  مللن 

للكشافة  الللعللام  الللقللائللد  الللعللبلليللدي 
التونسية.

وعلللللى مللدى ثللالثللة أيلللام اجتمع 
ومناقشة  لعرض  الجمعيات  رؤسللاء 
الللالئللحللة الللمللاللليللة والئللحللة الللوسللام 
كما  الكشفي  لالستحقاق  المغاربي 
لجنة  منها  الفنية  اللجان  اجتمعت 
ولجنة  الللشللراكللة  ولللجللنللة  الللبللرامللج 
ولجنة  الللقلليللادات  وتنمية  الللتللدريللب 

االعالم.
كلللملللا تلللقلللدملللت للليللبلليللا بللعللرض 
اسللتللضللافللتللهللا للللللمللؤتللمللر اللللسلللادس 
المقرر عقده سنة 2018 وعرضت 
استعدادها  المغربية  الكشافة  أيضاً 
لألستضافة في حال تعذر عقده في 
ليبيا. وتقدم االتحاد بالتهنئة لجمعية 

الفلسطينية  والللمللرشللدات  الكشافة 
اإلعللتللراف  على  حصولها  بمناسبة 
الللرسللمللي وقللبللولللهللا كعضو  اللللدوللللي 
العالمية.  الكشفية  بالمنظمة  كامل 
الى  المؤتمر  فعاليات  واستخلصت 
على  التأكيد  أهمها  توصيات  عللدة 
الشراكة  ودعم  اللجان  هياكل  تفعيل 
األعضاء  الجمعيات  بين  والللتللعللاون 
الفعالة  والمشاركة  الخبرات  وتبادل 
المغاربية،  الكشفية  األنشطة  في كل 
كللمللا أكلللد أيللضللاً علللللى أن االتللحللاد 
من  رافلللدا  يعد  المغاربي  الكشفي 
العربية  الكشفية  المنظمة  روافلللد 
وسللنللدا لللهللا ولللمللبللادئللهللا وأهللدافللهللا 
الللرؤيللة  تحقيق  فللي  فللاعللال  وشريكا 

الكشفية الشاملة.

"الخليجي"  توافق مع  يعلن عن  أوباما 
على "دعم بنّاء" لليبيا

بحيح: قدمنا طعنا ضد تعديل 
الالئحة الداخلية واإلعالن الدستوري

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تدعو شركاءها 
األوروبيين الى وضع خطة لدعم ليبيا 

أعيان وشباب الجبل األخضر يباركون 
انتصارات الجيش في بنغازي ودرنة

قال الرئيس األميركي باراك أوباما في ختام أعمال 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  قادة  قمة 
السعودي،  العاهل  ترأسها  التي  المتحدة  والللواليللات 
الملك سلمان بن عبدالعزيز و أوباما اليوم الخميس، 
تقديم  على  الخليجية،  الللدول  قادة  مع  مع  توافق  إنه 
السعودية  األنباء  لوكالة  وطبقا   .. لليبيا  البناء  الدعم 
على  أجمعت  الخليجية  والللدول  واشنطن  فإن  )واس( 

دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في ليبيا .

قللللالللللت علللضلللو الللهلليللئللة 
مشروع  لصياغة  التأسيسية 
إنها  بحيح،  ابتسام  الللدسللتللور 
قللدمللت وعلللللددا ملللن زمللالئللهللا 
اإلداري،  القضاء  أملللام  طعنا 
لالئحة  األخلليللر  التعديل  ضللد 
الدستوري،  واإلعالن  الداخلية 
الللللللذي يلللهلللدف إللللللى تللمللريللر 
من  بإيعاز  توافقي  غير  دستور 

في  بحيح  وأكدت  المتحدة على حد وصفها...  األمم 
تصريحات صحفية يوم الخميس الماضي ، أنهم غير 
جزءا  يكونوا  ولم  فيها  يشاركوا  لم  بتوافقات  ملزمين 
منها، مستنكرة تغيير مخرجات لجنة العمل وتقديمها 
القرار  واتخاذ  قانوني  غير  بنصاب  توافق  كمسودة 
عليها،  التصويت  وال  تداولها  يتم  لم  خاطئة  بطريقة 

مشددة على أنها لن تفرط في حقوق من انتخبوها.

فرنسا  دعللت 
وإيطاليا وإسبانيا 
شللللللللركللللللللاءهللللللللا 
األوروبيين االثنين 
الماضي ، إلى نقل 
البحرية  المهمة 
لالتحاد  التابعة 
صوفيا  األوروبلللي 

الجديدة  الحكومة  ذلك  طلبت  إذا  الليبية  المياه  إلى 
البحرية  . وذكرت مصادر اعالمية ان توسعة المهمة 
وزراء  بحثها  التي  ليبيا  لدعم  االتحاد  من خطة  جزء 
خارجية ودفاع االتحاد األوروبي في لوكسمبورغ . يذكر 
أن أكثر من خمسين وزيرا أوروبيا بحثوا الخطط التي 
تشمل أيضا إرسال أفراد أمن لتدريب الشرطة وحرس 

الحدود الليبيين . 

بلللارك مللشللايللخ وأعلليللان وشللبللاب مللنللاطللق الجبل 
األخضر انتصارات الجيش في بنغازي ودرنة، وأعلنوا 
عن رفضهم لالتفاق السياسي واصفين إياه بالمشبوه، 
ألنه يستهدف المؤسسة العسكرية ويسعى إلى تمكين 
الجماعات المتطرفة من السلطة مجددا حسب ما جاء 
أكللدوا على رفضهم عقد أي جلسة  كما   ، بيانهم  في 
على  للتصويت  البيضاء  مدينة  في  الللنللواب  لمجلس 

حكومة الوفاق وإجراء التعديل الدستوري.
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محمد أحمد 

صافيناز المحجوب 

محمد أحمد األنصاري 

خرق لإلعالن الدستوري!  
ينامون  المواطنون    ... سيدي 
بالعراء   ليس ألنهم اعتنقوا  فكر 
ما  نمقته   ليعاقبوا  بالطرد وفقاً 
مواطنون  بل   ، المنتصر  لعدالة  
ساعات   بــاقــي   يكملون  أنــقــيــاء  
المصارف  عتبات   أمــام   ، نومهم 
الخيرية  الجمعيات  و  التجارية   
،  في دولة كانت يوماً  في سخاء  
ورخاء  فهل ذلك رجاؤنا لمن ليس 

فيه رجاء؟  
 سيدي هذا حال الكثير ، وال تزال 
ما  ببعض  تتمسك  عائالت  بعض 
أراهن   والتي   تملك من مدخرات 
على فقدانها  مع استمرار األزمة   
أم   عاجال   أيضاً  وستصطف هي 
آجــالً   وحينها سنقول وداعــاً لما 

تبقى من اللحمة   . 
ــيــون  أصــيــلــون  ــب ــي ــل مـــواطـــنـــون ال
سيدى   يا  يتطابرون  ال   ، عفيفون 
أو  المخابز  أو  الــمــصــارف  على 
ـــود  فـــاألمـــر بــدأ  ـــوق مــحــطــات ال
بالنسبة لنا طبيعيا،   بل يتطابرون 
تقذفها   التي  اإلعانات  بعض  على 
والمحيطة  اإلقليمية  الدول  بعض 
االجتماعية  الشؤون  لصالح  بنا  
الخيرية   الــمــؤســســات  بــعــض  أو 
يتدافع  مثلما  عليها  يــتــدافــعــون 
الكل  و   ، الحجيج في مشعر منى 
للحصول  وألــمــه    حــزنــه  يشكي 
على  مكتوب  صغير  صندوق  على 
جنباته   منظمة  األغذية العالمية،  

ال يحوى الكثير يا سيدي . 

فقط " لتر زيت و علبة طماطم و 
تلك "االرز التي كنا نضرب بها مثل 
البقاء و التواجد " قاعد كيف الرز"  
االحتشام   ــك  وذل األنــفــة  ضاعت 
تنتهى  ولم  الكرامة  أفقدنا   كما  
هذه المعانة عند هذا  الحد فقط 
أبعد من ذلك فقد  إلى  بل ذهبت 
التي   " الرعاية  "دولة  ضاع مفهوم 
للفرد  الكفاية  العدل وتوفر  تحقق 
والمجتمع في مجاالت الحياة  في 
ظــل الــنــشــاط االقــتــصــادي الــذي 
يسمح بالثراء الواسع لألفراد ولو 
على حساب المجتمع، إلى مفهوم 
جديد ال أعــرف  وصفه هل دولة  
قبيل اعتناق الرأسمالية  أم ماذا ؟ 
ومـــن اإلجــحــاف الــحــكــم فــي ظل 
ال  الدليل  وغياب  الدليل   غياب 

يعنى عدم وجوده .
  إال أن  إعصار كاترينا الذي ضرب 
أورلينز"  والذى سبب  "نيو  مدينة 
السود  السكان  من  العديد  نــزوح 
أغلب  خصخصة  ـــى  إل أدى  قــد 
المدارس الحكومية  وهذا بمثابة 
الحقيقة  من  جــزءاً  يالمس  دليل 
فعندما يأتي ذلك المواطن لعالج 
ابنه المريض أو حد أفراد عائلته .

يجد الخدمة العامة مقفلة  بحجة 
طبيب  يطارد  أو  األمني  االنفالت 
ــغــل فـــتـــرة دوامــــه  آخــــر قـــد اســت
ال  الــتــي  الــعــامــة   بالمستشفيات 
فيه  يعمل  لكى  قــوة  وال  لها  حــول 
في "بعض" العيادات الخاصة التي 

تصادر ما تبقى من مدخرات ذاك 
الموطن  . 

متسارعة    بوتيرة  تكاثرت  والــتــي 
الــنــادرة  الفرصة  هــذه  واستغلت 
وال   .. الفوضى  لهم  وفرتها  التي 
القطاع  على   الحال  هذا  يقتصر 
الصحي   فقط بل كافة قطاعات 

الدولة .
الــذى  الــدكــتــور   يــالم عزيزنا  وال 
أنفقت عليه الدولة حتى بلغ أشده   
فــالــكــل فــي بــحــث مــحــمــوم  وفــي 
لحم  نهش  في  عــادى  غير  تسابق 
المواطن والوطن الكل ينهش لحم 
الكل وفق مبدأ "أصدمهم واستوِل 

عليهم".
المواطن  ذاك  حــاول  مــا  وإذا     
تأٌقلم  وفقاً للنظرية التي وضعتها 
الفوضى  لم يجد غير  العصابات 
كما  تماماً  له   المسلحة  حاضنة 
الذى   الماركسي  المنهج  في  جاء 
اعتبار الجريمة ذات عالقة بالفقر 

سواء كان مطلقاً أو نسبياً.
أن  وقبل  طويل   يــوم  نصف  وبعد 
نخلد إلى  النوم  وبعد انتهاء المهلة 
المحددة  لطرح األحمال  نستمع 
ما  فيها  لعل  األخــبــار  نشرة  إلــى 
يبعث األمل فينا من جديد ما يعيد 
البسمة على أشفاه المحرومين . 

الهواء مباشرة  تنقل عبر  بها  وإذا 
مــن إحـــدى الــعــواصــم االوروبــيــة  
شخصية اعتبارية   يصرخ ويحتج 
على  خرق للسيادة و  لمادة ما  في  

اإلعالن الدستوري  . 
اإلعــالن جاء   أن  وتناسى سيدي  
 " كالتالي  نصه  و    " استجابة  "كـ 
الليبي  الشعب  لرغبة  استجابة 
وتطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية 
وإرساء مبادئ التعددية السياسية 
ــمــؤســســات ، وتــطــلــعــاً  ـــــة ال ودول
بــاالســتــقــرار  يــنــعــم  مجتمع  ـــى  إل
وينهض   ، والــعــدالــة  والطمأنينة 
بالعلم والثقافة ، ويحقق الرفاهية 
على  ويعمل   ، الصحية  والرعاية 
على  الــصــاعــدة  ــال  األجــي تنشئة 
الخير  وحـــب  اإلســالمــيــة  الــــروح 
مجتمع  نحو  وانطالقاً   ، والوطن 
ــعــدالــة والــمــســاواة  الــمــواطــنــة وال
واالزدهار والتقديم والرخاء الذي 
والــطــغــيــان  للظلم  فــيــه  مــكــان  ال 
واالستغالل وحكم الفرد "  انتهى .
السيادة  ليست ريح  صبا غدوها 
شهر  وروحها شهر،   بل سيطرة  
الداخل  فــي  بالرعية  اهــتــمــام   و 
واالستقالل والتحرر من أي سلطة 
خارجية   ولعلى  أذكرك فالذكرى 
تنفع المؤمنين  ، بقيادات اميركية 
في وسط  تحرق 5000 صــاروخ 
الموطنين   من  مجمع  وفى  ليبيا،  
ولم يكون معهم  أي جهة اعتبارية 

تابعة للدولة . 
أي سيادة وقوات ال نعرف من أين 
أقصى  ليس  معسكرا  تقيم  هــي 
أن  ونــقــول  نتعذر  لكى  الــجــنــوب، 
دولتنا   ومساحات  تسيب  هنالك 

كـــبـــيـــرة بــل 
ـــي وســط  ف
لـــــيـــــبـــــيـــــا 
قــريــبــة من 

عاصمتها  األبدية  ، و أي سيادة 
الجوار  دول  من  ما  قبيلة  زعيم  و 
يخترق ما تبقى من حدود و يقام 
لـــه  حــفــل اســتــقــبــال رســمــي ضم 
السادة والقادة  و حرم رئيس دولة 
من دول الجوار  تهدد وعلى المأل 
الليبية   األمة  مكونات  من  مكون   "
رئيس  و   " الثمن  بدفع  وتوعدهم 
الــجــوار  لم يفرغ  دولــة  من دول 
والطاعة  ـــوالء  ال تقديم  مــن  بعد 
حتى راح يسكن فورة  شعبه  بأن 
غزو ليبيا ليس باألمر الصعب  و 
دولة ما من  دول الجوار انتعشت 
تبنى  حسابتنا  على  االنتشاء  حد 
أسواراً  وخنادق مثل  التي أعدها 
البرابرة    هجمات  لصد  هــدريــان 

بحجة تصدير اإلرهاب. 
 الجوار يتكالبون علينا أم يغارون  

؟   
 أعتقد أنهم يغارون  .لماذا؟  

دائــرة  ضمن  ندخلكم   ال  سيدي 
التخوين واالستهداف والطعن في 
والئكم الوطني    فمرتباكم  16 
عشر ألفاً ال استثنى أحداً  سواء 
أم  الشرق  في  استأسدوا  الذين 
الذين امتزجوا في الوفاق  بالغرب  
ما سبق خرقاً  كل  يعد  أال  ولكن  

لإلعالن الدستوري .

أدويـــه  لــنــتــنــاول  ــجــارب  ت عــيــنــات  لسنا 
لهيبها  ترسل  غصة  الصالحية  منتهية 
بواك  له  يعد  لم  وطن  على  باكيا  لقلب 
على  عــرض  لــو  ــذي  ال المتردي  وحالنا 
األرض  واهــتــزت  ألــمــا  لتفتت  الصخر 
غضبا أصبحنا نخجل من قول تفاصيل 
الرمال  في  رؤوسنا  ودفنا  علنا  مأساتنا 
في  المتبعة  سياستنا  هي  هذه  كالنعام 
نتحمل  قد  المخجل  واقعنا  عن  التعبير 
عنا  رغما  العطش  ونعاقر  كرها  الجوع 

ولكن هل يمكننا تحمل ألم المرض ؟ 
ونصبر على عدم توفر المسكنات ؟ 

إن تلك المرارة في الصبر وتحمل األلم 
الكلوي  الغسيل  مرضى  يعيشها  حالة 

بمدينة درنه .
الدواء المخصص لهم منذ  بعد أن نفذ 
ماذا  المسؤولين  يعلم  فهل  تقريبا  شهر 
يعني نفاذ الدواء الخاص بمرضى الفشل 

الكلوي ؟ 
الغسيل  ما  أدراك  وما  الكلوي  الغسيل 
الكلوي ألم ما بعده ألم يكفيك أن تشعر 
وكان روحك تسحب من داخلك واألنابيب 
تسحب دمك من جهة وتدخله من الجهة 

األخرى ليشعر المريض بالتعب الشديد 
ــدوار  ال وحتى  وبــاإلرهــاق  الجلسة  بعد 
والغثيان والتشنجات إنه الموت البطيء 
بعض  يغسل  الله  بقضاء  وبرضى  بصبر 

المرضى يومين في األسبوع .
وبعضهم ثالث مرات باألسبوع متحملين 
عن  الــحــروف  تعجز  التي  المعاناة  كــل 
التعبير  عــن  الكلمات  حتى  أو  وصفها 
قسم  إلـــى  الــحــضــور  مشقة  مــن  عنها 

الغسيل وعدم توفر المواصالت . 
وأولئك الذين وفقوا في زرع كلى ومنهم 
من باع كل ما يملك من أجل تلك العملية 

.
من المفترض أن توفر لهم ما ال يقل عن 
للمحافظة على  العالج  أنواع من  خمس 
تلك  تفشل  ال  وحتى  زرعها  التي  الكلى 

العملية .
ومنذ شهر هم أيضا ال يتوفر من الخمس 
إال  لهم  المخصصة  األدويـــة  مــن  أنـــواع 
لو خسر  عليكم  فبالله  فقط  واحــد  نوع 
حديثا  الــمــزروعــة  كليته  المريض  هــذا 
المال  له  يوفر  أو  بأخرى  سيعوضه  من 

لزراعة أخرى له ؟ 

إنها المعاناة في أبشع صورها واإلهمال 
وبآدمية  بــــاألرواح  االستهتار  حــد  ــى  إل
اإلنسان وماذا فعل المرضى أخيرا بعد 
الطرق في وجوههم اضطروا  أن سدت 
إلى تناول أدويه منتهية الصالحية رغم 

المخاطرة في ذلك .
البالء  القائل ) نص  المثل  متخذين من 
وال البالء كله ( ذريعة ليطمئنوا أنفسهم . 
وكيف هو طعام هؤالء المرضى المغلوب 
يناسب حالتهم  ترى هل  يا  أمرهم  على 

الصحية ؟ 
والله  ال  ألجلهم  بعناية  منتقى  هو  وهل 
المستشفى  طعام  باقي  مثل  طعامهم 
نفعه  من  أكثر  بهم  يضر  كان  وإن  حتى 
فما باليد حيله ينتظرون رحمة الله بعد 

أن نسي المسؤولون واجبهم وتناسوه . 
ــصــارعــون عــلــى الــكــراســي  ــمــت أيــهــا ال
أيها  المناصب  على  المتسابقون  أيها 
السارقون الناهبون ألموال الشعب وثروة 

هذه األرض والشعب ينتظر الفرج .
لعنة  تأخذون مرتباتكم في موعدها أال 
الله عليكم أيها المتخاذلون في السلطة 
طعام  بــال  جياع  هناك  طالما  الله  فــو 

أموال  ومرضى بال عالج ومصارف بال 
لن تهنئوا بقرش واحد امتألت به جيوبكم 
وال بدينار واحد استمتعتم به في رحالت 
المظلوم  بدعوة  ونبشركم  استجمامكم 
ـــإذن الــلــه تــكــون كــالــرصــاصــة تخترق  ب

حياتكم وتنغص عليكم رغد العيش .
المرضى  أيها  أنتم  أما  المفلسون  أيها 
فلكم رب اسمه الرحيم نسأله أن يفرج 

همكم ويعينكم على ما أنتم فيه . 
رسالة إلى أصحاب الكراسي والمسؤولين 

في ليبيا .
الرحمة  من  فيكم شيئا  يزال  ال  كان  إن 
إن كان قد ظل داخلكم بقايا ضمير حي 
بالله عليكم هؤالء المرضي ليسوا طرفا 
يا  السياسية  في صراعاتكم وتوجهاتكم 
أعضاء البرلمان الموقر يا حكومة الوفاق 
المحترمة يا أيتها التشكيالت السياسية 
المتكاثرة في هذا البلد إن لم يكن هناك 
بقايا  لديكم  فليكن  للمرضى  سريع  حل 
شهامة وتبرعوا بجزء من مرتباتكم ألجل 
والله  معاناتهم  من  قليال  ولو  ترفعوا  أن 

المستعان على ما تفعلون 

مرضى الغسيل الكلوي بدرنة يعانون! 
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تقرير : أبوبكر مصطفى خليفة

األوســط  الشرق  أنباء  وكالة  أش����ارت  ح��ي��ث 
الــمــصــريــة يـــوم الــســابــع مــن شــهــر فبراير 
إن   قــال  الــدولــي  البنك  أن  إلــى   الماضي 
التحتية  البنية  مرافق  إعمار  إعــادة  تكلفةَ 
خالل  دوالر  مليار   200 ستبلغ  ليبيا  في 

السنوات الـ10 المقبلة. 
وأضاف : البنك الدولي، في تقريٍر له تحت 
عنوان »الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا«،  أن وجود 
حالة من االستقرار األمني السياسي وحلول 
الــشــرق األوســط  فــي دول منطقة  الــســالم 
حركة  يحفز  أن  شأنه  من  أفريقيا  وشمال 
ويشجع  المعنية،  الــدول  اإلعمار في  إعــادة 
حركة االستثمار لديها مما يسهم في زيادة 
وأشــار  ليبيا.  فــي  النفط  إنــتــاج  مستويات 
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم  إلى أن 
التوقعات  النمو االقتصادي كان دون  معدل 
الــحــروب  عــن  الناجمة  الضغوط  ظــل  فــي 

واإلرهاب، وانخفاض أسعار النفط .
 100 مليار دوالر لإلعمار

من  السابع  يوم  بزنس  اربيان  موقع  ذكر:  و 
بالبنك  مسؤول  أن  الماضي  اكتوبر  شهر 
يتطلب  ليبيا  إعمار  إعــادة  أن  أفاد  الدولي 
مؤتمر  فخالل  دوالر  مليار   100 حــوالــي 
نائب  حــّذر  الــدولــي،  البنك  بمقر  صحافي 
رئيس إدارة الشرق األوسط بالبنك الدولي 
الصراعات في  استمرار  "حافظ غانم" من 
كل  في  األوســط وخصوصاً  الشرق  منطقة 

من سوريا والعراق وليبيا واليمن . 
وقال: الخبير االقتصادي ناصر قالوون يوم 
الرابع عشر من شهر ابريل الجاري  في خبر 
نشره موقع ليبيا المستقبل  االلكتروني إن 
بشدة،  تراجع  ليبيا  في  االقتصادي  الوضع 
مجمل  في  انخفاضا  هناك  أن  إلى  مشيراً 
بالمقارنة   ،  %  24 بنحو  المحلي  الناتج 
أن  يعني  بما  الماضي  العام   %  12 بنسبة 

االقتصاد ال ينتج. 
وأض��اف:  قالوون خالل حواره عبر برنامج 
حصة مغاربية على شاشة الغد  أن مستوى 
دخل الفرد انخفض من 12 ألف دوالر إلى 
6 آالف دوالر، رغم أن الدخل في ليبيا ظل 
فيما  دوالر،  ألف   15 يقارب  طويلة  لفترة 
السيما  المالي  التضخم  مــن  حالة  يسود 
فالمؤشرات  وبالتالي  الغذائية،  السلع  في 
تقارير  حسب  سيئة  ليبيا  في  االقتصادية 

رسمية .
معظم  استيراد  على  البالد  تعتمد  حيث:   
غذائها من الخارج، ما يمثل تهديداً إضافياً 

لألسعار، في ظل االرتفاع المستمر في سعر 
الدوالر بالبالد، مع تراجع احتياطي العملة 
وتراجع  إنــتــاجــاً،  النفط  وتــهــاوي  الصعبة 
بأكثر من 60 % منذ شهر  األسعار عالمياً 
عائدات  وتشكل  الماضي.  العام  من  يونيو 
النفط نحو 95 %من إيرادات البالد، وفقاً 

لإلحصائيات الرسمية.
مراكز متقدمة

الذهب  مجلس  أن  مــن  بالرغم  هــذا  يأتي 
الرابع  المركز  فــي  ليبيا  صنف   العالمي 
عربيا والـ 31 عالميا بنمو يقدر بـ 50.4 
وباحتياطي  العربي  الوطن  مستوى  %على 
وأكــد  الــذهــب.  مــن  طنا   116.6 بـــ  يقدر 
يوم  نشر  العالمي  الذهب  لمجلس  تقرير 
الــجــاري  ابــريــل  شهر  مــن  الثامن  الجمعة 
حسب ماتناقلته وكاالت األنباء العالمية ، أن 
ليبيا تمتلك نحو 116.6 طنا من احتياطي 
الذهب في العالم وبنسبة نمو تعادل 5.3 % 
الفتا إلى أن السعودية حصلت على الترتيب 
بلغ  األول عربيا والـ 17 عالميا باحتياطي 
الترتيب  لبنان  احتلت  بينما  طنا،   322.9
والجزائر  طنا،   268.8 باحتياطي  الثاني 
عالميا  ـــ25  وال عربيا  الثالثة  المرتبة  في 
باحتياطي بلغ 173.6 طنا. وأظهر التقرير 
العالم  الثمين حول  المعدن  الطلب على  أن 
خالل  طناً   4212 عند  اســتــقــرارا  سجل 
الــذي شهده  التحسن  بعد  وذلــك    ،2015
وأشار  ذاتــه.  العام  من  الثاني  النصف  في 
واصلت  المركزية  البنوك  أن  إلى  التقرير 
إقبالها على الذهب بهدف تنويع احتياطاتها 
وبلغت مشترياتها السنوية 588.4 طنا في 
2015، فيما يعد ثاني أكبر قيمة لها منذ 
عام  في  سجلته  الــذي  القياسي  المستوى 

2103 بـ625.5 طنا
تناحر سلطوي

ـــــــن جــــهــــتــــهــــا تــــــنــــــاولــــــت مـــنـــظـــمـــة  م
- غير  قـــروب"  "انترناشيونال كرايسيس 
الحكومية ومقرها بروكسل، والتي تأسست 
 3 بتاريخ  صدر  تقرير  -1995، في  سنة 
المرصد  بترجمته   قام   ،2015 ديسمبر 
النفطي  الــقــطــاع  ــإلعــالم وضـــع  ل الــلــيــبــي 
االقتصادية  األوضــاع  أن  ليبيا، وبَينت  في 
ظل  في  األســوأ،  نحو  تتجه  قد  البالد  في 
تصاعد المنافسة بين الحكومتين الليبيتين 
المتناحرتين للسيطرة على الثروة النفطية، 
وقد أَثر الصراع على حقول النفط وخطوط 
األنابيب وموانئ التصدير، فضال عن إدارة 

المؤسسات المالية الوطنية.

وعــــالوة عــلــى انــخــفــاض اإلنـــفـــاق بسبب 
الفساد وتضاؤل العائدات، ونظراً النخفاض 
يواجه  الطاقة،  وأسعار  النفطية  الصادرات 
الوضع المالي انهياراً، في ظل أزمة سياسية 

عميقة.
ألكبر  ليبيا  امــتــالك  ــى  إل التقرير  وأش������ار: 
احتياطات النفط الخام في أفريقيا وخامس 
منها  جعل  الطبيعي،  الغاز  احتياطات  أكبر 
في  للطاقة  المنتجة  ـــدول  ال أكــبــر  إحـــدى 
عالية،  جــودة  لــه  نفطا  تبيع  وهــي  العالم، 
وتعتبر مصدرا مهما للنفط والغاز الطبيعي 
إلى أوروبا، وقد أنتجت حوالي 1.65 مليون 
برميل نفط يوميا و594 مليار قدم مكعب 
يوفر  ما   ،2013 سنة  الطبيعي  الغاز  من 
حوالي 96 بالمائة من اإليرادات الحكومية 
المحلي اإلجمالي،  الناتج  بالمائة من  و65 
ما يسمح لليبيا بتخزين االحتياطات النقدية 
لعدة سنوات،  ديون  دون  االقتصاد  وتشغيل 
على  تقريبا  كامل  بشكل  تعتمد  ويجعلها 
الواردات الغذائية واستيراد األدوية والوقود 

والسلع االستهالكية.
المركزي يتحدث

إجمالي  أن  المركزي  ليبيا  أعلن مصرف  و 
اإلنفاق في الموازنة الليبية بلغ 28.4 مليار 
بانخفاض  وذلــك   ،2015 العام  في  دينار 
نسبته 33 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 
بالموازنة  مقارنة   %  22 وبنسبة   ،2014

التقديرية للعام 2015. 
وأضاف بيان أصدره مصرف ليبيا المركزي، 
أن بند إجمالي اإليرادات تراجع من 18.5 
إلى  التقديرية  الــمــوازنــة  فــي  ديــنــار  مليار 

15.9 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي.
النفط  الفعلية من  ــرادات  اإلي أن    وأوضح 
خالل 11 شهرا 9.9 مليار دينار، واإليراد 
من الضرائب بنحو 525 مليون دينار، في 
 30 على  الجمارك  حصيلة  تــزد  لــم  حين 

مليون دينار. 
أنــه رغــم انخفاض بند الدعم  إلــى  وأش����ار: 
 %  31 بنسبة  الموازنة  وعجز  والمرتبات 
الجاري  للعام  التقديرية  بالموازنة  مقارنة 
46 % فإنه حذر من استمرار تفاقم األزمة 
البالد.  تواجهها  التي  المتفاقمة  المالية 
الضرورية  التدابير  اتخاذ  بضرورة  وطالب 
لمعالجتها بالوصول إلى توافق يحفظ وحدة 
وسيادة الوطن، ويرجع األمن واألمان، ويعيد 

إنتاج وتصدير النفط والغاز فورا. 
السيادية  اإليــرادات  استرداد  “يجب  وقال: 
وترشيد اإلنفاق والحد من الفساد لمواجهة 

األزمة المالية والمحافظة على قيمة الدينار 
للتخفيف من آثارها السلبية على المواطن. 
َتراَجع من 17.3  المرتبات  بند  إن  وأكد:  
مليار دينار في الموازنة التقديرية إلى 16.4 
مليار دينار بنهاية 30 نوفمبر الماضي، في 
نفسها  الفترة  الدعم خالل  بند  حين وصل 
إلى 7.5 مليار دينار، وهو الرقم نفسه الذي 

وضعته الموازنة التقديرية. 
وأوضح أن اإلنفاق في الباب الرابع )الدعم( 
توزع على جهاز اإلمداد الطبي بواقع 450 
مليون دينار، ودعم المحروقات بقيمة 5.7 
مليون   853 بنحو  والكهرباء  دينار،  مليون 
دينار، والمياه والصرف الصحي بنحو 177 
بقيمة 326  العامة  والنظافة  دينار،  مليون 

مليون دينار.
البنك االفريقي للتنمية

للتنمية  األفريقي  البنك  حــذر  جهته  من   
النفط  إنــتــاج  انخفاض  استمرار  ــار  آث مــن 
الليبية  الدولة  أنه سيدفع  ليبيا، مؤكدا  في 
لــالســتــدانــة فــي أي حــال مــا لــم تنخفض 
معدالت اإلنفاق غير الرشيدة التي تمارسها 
تقرير  فــي  ذلــك  جــاء  الحالية،  السلطات 

صادر عن البنك اإلفريقي للتنمية
 أكد : إن عائدات النفط الليبية انخفضت 
بنسبة 63 % خالل العام 2014، بما يعادل 

20 مليار دينار. 
النفط في  إنتاج  التقرير أن هبوط  وأوضح 
ليبيا إلى 450 ألف برميل يوميا، وانخفاض 
النفقات  تقليص  إلى  أدى  العالمية  األسعار 
ينبئ  ــذي  ال ــر  األم القطاعات  معظم  على 
بتفاقم األوضاع االقتصادية والمعيشية في 

ليبيا التي أصبحت أقرب إلى حالة االنهيار 
االقتصادي.

هذا وعبر الصحفي اإليطالي “فرانشيسكو 
الموقع  على  نشر  مــقــال  فــي  أنجيلوني” 
اإليطالي “ترموماترو بوليتكو”: أن االقتصاد 
الليبي تأثر بشكل مباشر جراء الصراعات 
واالنقسامات الحاصلة بين مختلف التيارات 
السياسية في البالد، مشيراً إلى أنه يعتمد 
بشكل أساسي على قطاع الطاقة الذي شهد 

تدهوراً على مستوى اإلنتاج.
استمرار  هــو  الــتــدهــور  سبب  أن  وأوضـــح 
بعض  وتمكن  واالضطرابات  االحتجاجات 
ومحطات  موانئ  حصار  “الميليشيات”من 
ــاج النفط  ــت إن الــرئــيــســة وتــعــطــيــل  الــنــفــط 

وتصديره.
ريعية  ـــة  دول تعتبر  ليبيا  أن  إلـــى  وأش�������ار: 
تقليدية، أي: أنه بلد يستمد معظم دخله من 
للدول  تصرفه  تحت  الموجودة  الموارد  بيع 
األزمــة  انــدالع  منذ  أنــه  مضيفاً  األجنبية، 
ركزت الحكومات المتعاقبة بشكل كبير على 
للمواطنين  والمساعدة  الدعم  برامج  تنفيذ 
إال أن هذه الزيادة في اإلنفاق العام فاقمت 
من ديون هذا البلد الذي يقتصر إنتاجه على 

النفط الذي انخفض بدوره بصورة رهيبة.
على  فقط  يؤثر  ال  الوضع  هــذا  أن  مؤكدا 
الموارد المالية للبالد بل على قدرة تقديم 
الشؤون  في  التدخل  لخطط  المالي  الدعم 
الــعــالقــات مع  ــضــاً على  االجــتــمــاعــيــة، وأي
الشركات األجنبية الكبرى العاملة في ليبيا 
لسنوات والبلدان األجنبية نفسها التي تشعر 

بالقلق إزاء حالة عدم االستقرار األمني .

االقـــتصــــاد اللـــيــــبـــــي بــــيــــن الـــواقــــــع و الــــتـــحـــــديات  

تستمر التساؤالت الملحة حول واقع االقتصاد الليبي خالل العام 2016 ولعل مجملها يتركز في العراقيل التي تواجه 
بناء اقتصاد دول��ة عربية مميزة تقع في الشمال االفريقي و قريبة من األس��واق األوروب��ي��ة  تساؤالت أخ��رى عن مقدرة 
الدولة الليبية في إعادة اإلعمار للبالد وفي هذا التقرير حاولنا تجميع معظم الدراسات التي تناولت واقع االقتصاد 

الليبي الحالي والتحديات التي تواجهه إلعادة انعاشه من جديد .
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د. آمال الهنقاري بلقاسم األصفر 

موقف )1(
ــى يـــعـــانـــى مــن  ــل هــــل طــف

التوحد ؟
هكذا تتسأل األمهات. 

ولـــشـــرح الـــحـــالـــة نــقــول 
ــدمــا يـــرفـــض الــطــفــل  عــن

مع  حتى  اجتماعيا  يتفاعل  وال  أحد  مع  التحدث 
أمه أو أبيه يكره أن يلمسه أحد يكرر نفس الكلمة 
أو تأخر في  الكالم  عدة مرات لديه صعوبة فى 
تزعجه  البصري  التواصل  فى  ضعف  أو  النطق 
تزعجه  وال  مزعجة  تبدو  ال  التى  األشياء  بعض 
لديه  العالية مثال  يحدق فى ال شىء  األصــوات 
حركات  أو  التصفيق  أو  كالقفز  نمطية  حركات 
الرأس عليكم االنتباه فكل تلك الصفات تدل على 
أن الطفل يعانى من التوحد وعلى األهل أن يتحلوا 
في  تغير  أو  خلل  أي  ليالحظوا  الكافي  بالوعي 
سلوك الطفل فإذا ساورهم شك فى عدم قدرته 
على التركيز أو التفاعل أو ضعف السمع أو الفهم 

وجب عليهم فورا عرضه على المختصين .
كثيرا ما تساعد البرامج التأهيلية ألطفال التوحد 
الطفل  ــارات  ــه م وتــطــويــر  الــحــالــة  تحسن  عــلــى 
وإكسابه مهارات جديدة كما أن الطفل ينبغي في 

مثل هذة الحاالت أال يبقى وحيدا .
توفير  فــي  يساعد  للحالة  المبكر  والتشخيص 
الوقوف  أن  كما  التوحد  لطفل  مبكرة  خدمات 
محنته  تجاوز  على  يساعده  الطفل  جانب  إلــى 
الذكور  التوحد يصيب  أن طيف  بالذكر  والجدير 
والسنوات  اإلنــاث  أضعاف   5 إلى   4 من  بمعدل 
الثالث األولى فى حياة الطفل تحدد مستقبله لذا 
ينبغى االهتمام بها .وأخيرا طفل التوحد قد يتميز 
من  تمكنه  قد  مختلفة  قــدرة  أو  خارقة   بموهبة 
اكتشفوا أطفالكم  الحصول على شهادة عالية – 

وال تنزعجوا فكل خلق لما قدر له .

موقف )2(
ما هو عمرك الحقيقى ؟

إن عمرك الحقيقى يقاس بما تقدمه فى حياتك 
يقاس بقدراتك ومؤهالتك وما تستطيع أن تحققه 
الذى  بالقدر  كبير  أنــت  بنفسك  تحدده  ما  وهــو 
ترى  الذى  بالقدر  أيضا  نفسك وصغير  فيه  ترى 
عمرا  تعيش  أن  تريد  كنت  إذا  لــذا  نفسك  فيه 
والــســاعــات  ــام  ــاألي ب فــاألمــور ال تحتسب  مــديــد 
والحركة  ــجــازات  واإلن باألعمال  تحتسب  وإنما 
عملت  كلما  طويال  عمرا  لنفسك  أردت  وكلما 
وإبداعات  بطاقات  رأسك  وملئت  وأبدعت  أكثر 
خالدة  وأعــمــال  أفعال  إلــى  تترجمها  أن  يمكنك 
تجعلك كبيرا قيمة وقامة فكم من أناس خلدهم 
عمل واحد عظيم وكم من أناس عاشوا إلى أرذل 
العمر ولم يذكرهم أحد إن رأسنا وعاء نملؤه بما 
نشاء وهو يعيد إلينا ما وضعناه به فى هيئة أعمال 
تجعلنا نعيش أكثر من أعمارنا أو تجعلنا ال نعيش.

 موقف )3(
أوحلم  بفكرة  يبدأ  شىء  كل  اإلسالمى  المؤتمر 
أو  واقعا  الفكرة وتجسيدها  تلك  بتحقيق  وينتهى 

انتهاؤها إلى ال شيء . 
 ، اإلسالمى  المؤتمر  منظمة  فى  ماحدث  وهــذا 
فقد كانت فكرة فى رؤوس من حلم بمنظمة على 
غرار هيئة األمم لتجمع كل الدول اإلسالمية في 

تجمع مشترك .
االجتماعات  فى  والدي  مشاركة  هنا  وتحضرنى 
المبدئية للمؤتمر اإلسالمى والتى ذهب للتفاوض 
ووزير  العالم  األسعاد  أبو  الشيخ  فضيلة  بشأنها 
الــوقــت األســتــاذ عبد الحميد  ــك  الــعــدل فــى ذل
الذبيانى والشيخ محمد إبراهيم الهنقاري والدي 
أوراق  ضمن  وجـــدت  وقــد  جميعا  الــلــه  رحمهم 
والدي رحمه الله محاضر اجتماعات الوفد الليبى 
للقاهرة 1955والتى تضمنت زيارة الوفد للرئيس 
بخصوص  والتفاهم  الناصر  عبد  جمال  الراحل 

انضمام ليبيا إلى هذة المنظمة اإلسالمية .
رحم الله آباؤنا المؤسسين وطيب ثراهم وأفادنا 
بعلمهم وعملهم وحقق لألمة اإلسالمية ما كانت 
يــزال من وجهة  ــذى ما  إليه وال تــزال تصبو  ومــا 
سيصبح  الــذى  الحلم  ولكنه  أكله  يأت  لم  نظري 

حقيقة مثمرة وملموسة ذات يوم .

االحتراق النفسي أو إنهاك األطباء

ف
ق

وا
م

يجعل  بأن  يقسم  الطب جميعا  كلية  التخرج من  عند 
ضرر  اليتسبب  وان  عينيه  نصب  المريض  مصلحة 

متعمد له .
ونباشر عملنا وسالمة المريض من األمور التي تتابع 
ونتائجه  الخاص  سجله  له  طبيب  وكل  خاصه  بلجان 
وإتقان  بدقة  الخدمه  هذه  يؤدي  أن  يحاول  والجميع 
الناس  أغلب  يتمكن  حتى  التكاليف  تقليل  ومحاولة 

للوصول إلى الخدمات الطبية. 
نحافظ  لكي  الطبيب  اهتمامنا  محور  سيكون  اليوم 
على صحة المجتمع ونحقق ماأقسمنا عليه في الفقره 
السابقة نحتاج إلى عدة مهنيين صحيين والطبيب من 

ضمنهم.  
الطبيب مشغول في عمله ومطلوب منه أداؤه ببراعه 
الحرب،  ووقت  السلم  وقت  الشر،  ووقت  الخير  وقت 
الــدواء  وجــود  في  الليل،  وفي ظالم  النهار  في وضح 
والمعدات وفي نقص الدواء والمعدات والكثير يؤدي 

ذلك ودون أي شكوى تذكر ودون أي تقصير. 
خلينا نبدأ بنقاش بديهي وبسيط. 

الطبيب إنسان له حقوق وعليه واجبات، يحب ويكره، 
يصيب ويخطئ .

نفسه  ينسى  الــذي  الطبيب  األحيان  بعض  في  نجد 
وينغمس في عمله إلى درجة اإلدمان مع مرور الوقت 
ببيته  العناية  وأهمل  بصحته  العناية  أهمل  قد  يكون 
وأسرته مع مرور الوقت يفقد االرتباط العائلي ويصبح 
ارتباطه المهني هو المتنفس الوحيد لعواطفه  طبعا 

مع طول المدة هذا غير سليم له أو ألسرته. 
رئيس  الرؤساء،  من  فريق  تحت  يعمل  عــاده  الطبيب 

لجنة  ورئيس  ومدير مستشفى،  قسم،  ورئيس  وحده، 
جودة... إلخ. 

وإذا صادف أن جو العمل مشحون بالظلم واالمتيازات 
بناء على العالقات الشخصية وليس على كمية ونوعيه 
الطبيب  نفسية  على  ينعكس  المدة  طول  فمع  العمل 

ونوعية األداء. 
وإذا كان الطبيب متحمسا أكثر من الطبيعي وأعطى 
المستشفى ومكان  للعمل وعاش ونام في  أغلب وقته 
تصرف  أيضا  فهذا  بيته  في  وجــوده  من  أكثر  عمله 
واألســرة  الطبيب  على  سلبيا  وسينعكس  سليم  غير 
ونوعية األداء المقّدمة كانت لنقاش موضوع مهم أال 
)اإلنهاك،  للطبيب  المهني  أو  النفسي  االحتراق  وهو 
االنهيار، اإلرهاق( والذي يصيب عدد كبير من األطباء. 

سنتطرق لتعريفه وأعراضه الحقا. 
ألعرف مدى وعمق الدراسات في ليبيا والعالم العربي 
على هذا الموضوع ولكن في الواليات المتحدة حيث 
به  واالهــتــمــام  الساعة  مــوضــوع  فإنه  عملي  أمـــارس 
ينعكس على االهتمام بالمرضى وسالمتهم في دراسة 
ونشرت في مجلة  أمريكا  الوطني في  المستوى  على 

الجمعية الطبية األمريكين جاما سنه  2012. 
اتضح أن حوالي 46 %من األطباء عندهم على األقل 

أحد أعراض اإلنهاك. 
وأن أخصائي البطانة وطب األسره وأطباء اإلسعاف 

أكثر مجموعة تعاني من اإلنهاك المهني. 
وفــي دراســـة أخـــرى نــشــرت فــي مـــارس 2016 من 
قراز  بجامعة  والتخدير  النفسية  األمـــراض  قسمي 
األطباء  من   %٥٠ من  أكثر  أن  وجد  بالنمسا  الطبيه 

اإلحباط  بينهم  ينتشر  وهــؤالء  مهني  إنهاك  عندهم 
من  اليعانون  الذين  غيرهم  من  أكثر  بصوره  النفسي 

اإلنهاك المهني )10.3%مقارنة ب 2.99 %(. 
اإلنهاك النفسي اليظهر فجأة بين يوم وليلة هو 
أحد أعراض الضغوط النفسية مع زيادة كميه العمل 

أو عدم المقّدرة على اإلنجاز. 
من  وأعـــراض  مراحل  عــدة  على  يظهر  اإلنــهــاك 
أو  يتقدم  ال  عملك  وأن  االكتراث  بعدم  الشعور  بينها 
يؤخر وليس له وَلك أهمية، الشعور بالتعب دائما،عدم 
ربما  التجديد،  في  الرغبة  عدم  بالتعاطف،  الشعور 
والبيت.  بــاألســرة  عالقتك  على  األعـــراض  تنعكس 
اإلنهاك النفسي باألكيد موجود وربما زاد في السنوات 
األخيرة في العالم العربي وخصوصا الدول التي تأثرت 
بأحداث الثورة والحروب األهلية وهجرة األطباء إلى 
االستقرار  أو  األمــان،  المهنة،  بحثا عن  الوطن  خارج 

النفسي والمادي.  
مما زاد كمية العمل على عاتق من بقى في الوطن 
نحتاج إلى إحصائيات ونحتاج إلى أخصائيين نفسيين 
وإلى توعية المدراء والمسؤولين واألطباء وكل المهن 
الصحية بالظاهرة حتى نتمكن من التخطيط السليم 
وكذلك  للمريض  المقّدمة  الخدمة  جــودة  وتحسين 
الرضى  وزيــادة  المهني  اإلنهاك  حــدوث  من  التقليل 

النفسي لألطباء.

د . المهدي الخماس 

 لم يكتف الليبيون بسوء حال بالدهم 
ــردي األوضـــاع اإلداريـــة والخدمية  وت
والعباد  البالد  حــال  له  آل  ومــا  فيها 
ظلت  الــتــي  سبها  مدينة  وخصوصا 
الديمقراطية  المؤتمرات  عهد  منذ 
واللجان الشعبية والمناطق العسكرية 
التي تالعبت في المخططات وملكت 
األراضــــي الــعــامــة والــخــاصــة لمن ال 
المباني  فيها  وانــتــشــرت  يستحقها 
العشوائية واختفت األراضي الخضراء 
رياض  وأراضي  الرياضية  والساحات 

األطفال 
حتى أصبحت المدينة أشبه ما تكون 
الحركة  وأصــبــحــت  الــســرديــن  بعلبة 
واختفى  منتظمة  وغير  متعسرة  فيها 
إلى  الــمــرور  قانون  اسمه  شــيء  منها 
أصبحت  التقاطعات  بعض  أن  درجــة 
بمسميات  تسميتها  وتــمــت  خطيرة 
تــوحــى لــلــســامــع بــحــتــمــيــة مــواجــهــة 
ما  مثل  الخطيرة  والــحــوادث  الموت 
القرضة  تقاطع  على  يطلق  ما  نسمع 
الثانوية بجزيرة ) دبر راسك( وجزيرة 
 ) الخمج  بجزيرة   ( الثانوية  المهدية 
الستحالة التنفس طبيعيا عند المرور 
السامة  الغازات  انبعاث  نتيجة  عليها 
وما   ، المفتوحة  والترع  المجاري  من 
الشمال  نسيم  ويهب  المساء  يأتي  أن 
سحب  المدينة  تكسو  حتى  العليل 
المتصاعد  الخانق  الكثيف  الــدخــان 

من حرائق القمامة المستعرة ليل نهار 
األبــواب  فتقفل  سبها  مدينة  شمال 
وتسد النوافذ وتمتلىء غرف اإلسعاف 
ــو وصعوبة  ــرب وال االخــتــنــاق  بــحــاالت 
التنفس فيتقبل السكان الحرارة داخل 
البيوت مع انقطاع الكهرباء والتكييف 
بتلك  الملوث  الــهــواء  تنفس  من  بــدل 

الغازات السامة .
ومع ذلك فإن الحياة لم تتوقف واكتفى 
بنقل  مـــزارع  يملكون  ال  ممن  ـــاء  اآلب
األراضــي  إلى  المدينة  خــارج  أبنائهم 
الفضاء شمال وجنوب المدينة الواقعة 
لفترة  وتسليتهم  المزارع  طرقات  في 
الملوث  الهواء  عن  بعيدا  الزمن  من 
الحديقتين  فــي  الــمــلــوث  والــســلــوك 
هذه  تسمية  صحت  إن  الوحيدتين 
متر  ألفي  تتجاوز  ال  التي  المساحات 
مربع في مدينة سكانها أكثر من ميئتي 

ألف نسمة. 
وما إن مرت أيام على الفرحة بالتغيير 
والــتــطــلــع إلـــى غــد أفــضــل بــعــد ثــورة 
عن  األطــفــال  منع  حتى  فبراير   17
األحياء  داخــل  الــشــوارع  إلــى  الخروج 
واكتفوا بنزهة النقل إلى المدارس في 
الرصاص  من  خوفا  ذويهم  ســيــارات 
الطائش الذي طال الكثير منهم أثناء 
قضى  كما  والــســرقــات  االشــتــبــاكــات 
الكثير منهم نحبه أو فقد أحد أطرافه 
أو تسمم بدخان البارود المتصاعد من 

األلعاب النارية التي أساء استخدامها 
السفه  مــن  عالية  بــدرجــة  الليبيون 
أو  والمناسبات  األعياد  في  والتبذير 
األطفال  وكــان  مناسبات  بــدون  حتى 
هم دائما الضحية األولى في األفراح 
ـــــراح وفـــي الــجــد والـــهـــزل وفــي  واألت
أو  االشتباكات  أثناء  والهجوم  الدفاع 

بدون اشتباكات. 
والمرعبة  البائسة  الحياة  هــذه  مــع 
مدينة  فــي  لألطفال  القاتل  والكبت 
سبها وانتشار المخدرات في الشوارع 
الجريمة  وتفشي  ــاء  واألحــي ـــة  واألزق
وغياب الدولة والقانون والوعي الديني 
وإهمال الجانب التربوي في المدارس 
والــحــيــاة  القبلي  المجتمع  وجــهــالــة 
مع  نعيشها  ــتــي  ال الــبــحــثــة  ــة  ــمــادي ال
جشع التجار وارتفاع األسعار وتأخير 
المرتبات وغياب األمن وضياع األمانة  
ومــع كل ما يحاك  مع كل هــذا وذاك 
ضــد الــوطــن مــن مــؤامــرات وتــآمــرات 
بـــالـــذات أصبح  تــســتــهــدف الــجــنــوب 
إخراج  في  نطمع  أن  جدا  الغباء  من 
من  بقي  مــا  يبني  منتج  ســوي  جيل 
هذا الوطن ما لم نسارع في عمليات 
ككل  المجتمع  تشمل  تربوية  إصــالح 
الشارع  إلى  المدرسة  إلى  من األسرة 
والمؤسسات التي تشترك جميعها في 

بناء اإلنسان تربويا وخلقيا .
المفاسد  دراســــة  خـــالل  مــن  ـــك  وذل

والـــــــظـــــــواهـــــــر 
وأسبابها  السلبية 
على  ـــقـــضـــاء  وال
مـــــــصـــــــادرهـــــــا 

التربية  بــرامــج  وإرســــاء  ومــروجــيــهــا 
ــع مــؤســســات  ــي ــمــة فــــي جــم ــي ــســل ال
المجتمع المدني وخصوصا المدارس 
والمساجد  التعليمية  والمؤسسات 
إال  ذلك  يتأتى  وال  العلمية  والمنارات 
بوقفة جادة وعامة من اآلباء واألمهات 
التربية  ورجال  والمدرسين  والمربين 
والمعاهد  الــمــدارس  ومديرو  واألمــن 
ورؤســاء  والجامعات  والكليات  العليا 
النوادي والمؤسسات الحكومية بغرس 
السلوك  ومحاربة  فيها  النبيلة  القيم 

المنحرف بكل الوسائل المتاحة . 
أن  إال  العجالة  هــذه  في  يسعني  وال 
أدعوا جميع التربويون والمثقفون ممن 
تربية  أبنائهم  تربية  على  يحرصون 
إصالح  إلى  جميعا  يسعوا  أن  سليمة 
محيط أبنائهم في هذه المدينة إذا ما 
أرادوا تحقيق هذه الغاية وذلك بتبني 
إعداد وتنفيذ برامج إصالحية وتربوية 
دون  الــمــديــنــة  ســكــان  جميع  تشمل 
استثناء من خالل دراسات اجتماعية 
سبها  جامعة  معهم  تتبناه  ميدانية 
والضمان االجتماعي والمخلصين من 
رجال األمن والشرطة والمخلصين من 

المواطنين والقيادات االجتماعية . 

طفولة سبها البائسة بين الكبت واالنحراف

ين�رش يف اإطار ال�رشاكة مع موقع ليبيا امل�ستقبل 

أستاذ الجراحة - برنامج زراعة األعضاء - 
جامعة والية أوهايو - الواليات المتحدة 
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ستطل عليكم الصفحة الفنية عبر 
وتــواكــب  وستتابع  المساحة  هــذه 
أخبار الفن في بالدنا ، وهذه دعوة 
من صحيفة فسانيا لكافة الفنانين 
أن  الحبيبة  ليبيا  في  والمبدعين 
لننشر  الصحيفة  مــع  يــتــواصــلــوا 
وأخبارهم  ومناشطهم  إبداعاتهم 
يتواصل  ومــعــكــم  فبكم   ، الــفــنــيــة 
اإلبـــــداع ونــرتــقــي بــمــســتــوى الفن 
الحركة  بمستوى  تليق  ــدرجــات  ل
الفنية في ليبيا.. فأهالً وسهالً بكم 

مشرف الصفحة 

بــورنــيــة من  عــبــدالــرزاق  الــمــخــرج  انتهى 
تصوير العمل الكوميدي الرمضان )المعلم 
شارك  فريعه  عبدالحفيظ  تأليف  لقمه( 
من  الفنانين  مــن  مجموعة  الــعــمــل  فــي 
طرابلس وبنغازي منهم سالمة الدكتور ... 
قاسم...عبدالسالم  زبيدة   .. نــوري  أمل 
زميت ..  احفيظ الطيره ...المهدي جقبه 
قصة  وتــدور  الفنانين  من  ومجموعة   ...

العمل عن رجل غني متزوج من امرأتين لم ينجبا له أطفال حيث اتجه إلى الشعودة بعد أن 
فشل في الطب وتجسد الفنانة زبيدة قاسم  دور البطولة في شخصية المشعوذة في هذا 
العمل بقالب كوميدي المسلسل اجتماعي الكوميدي في 15حلقة يتوقع أن يعرض خالل شهر 

رمضان القادم. 

انتهى المخرج المنفذ عادل المزوغي وفريق العمل من 
الموروث  عن  يتحدث  تراثي  غنائي  عمل  تصوير  من 
األغاني  وألحان  تأليف  من  العمل  واألصالة.  الثقافي 
دكتور عمر الرابطي و كلمات العمل محمد بوراس وعلي 
ازمير  ورؤية إخراجية علي ازمير ... ويتناول العمل في 
كل حلقه عنوان من الموروث الثقافي الذي كان يستخدم 
في الماضي ... مثال الفتيلة أو الفنار أو الرحى وغيرها 
من األشياء األخرى... حيث  نجد في هذا العمل الراوي 
نفس  على  أغنية  ثم  الحلقة  موضوع  يتحدث عن  الذي 
الواقع  تحاكي  مصورة  بالمشاهد  مصاحبة  الموضوع 

لمعنى األغنية . 
 ويشارك في هذا العمل مجموعة من الفنانين الشباب 
ومن بينهم أصيل محمد الصادق .. العمل تم تصويره في 
عدة مناطق منها غريان وتاجوراء ومن المتوقع أن يعرض 
العمل خالل شهر رمضان القادم على قناة218  ونسمة 

التونسية  والقناة الوطنية.

سالم وحليمة 2
يستعد الفنان عبد السالم الهواري لتصوير 
الجزء الثاني للمسلسل االجتماعي الفكاهي 

)سالم وحليمة ( 
القادم  العمل سيعرض خالل شهر رمضان 
وهو من إخراج وتمثيل وبطولة عبد السالم 

الهواري والفنانة دعاء. 

األعتر  أيمن  الفنان  العرب  ستار  سوبر  انتهى 
داخــل  جــديــدة  أغنية  على  صوته  تركيب  مــن 
استعدادا لضمها  بلندن  االستوديوهات  إحدى 
العام 2016  هذا  طرحه  المقرر  ألبومه  إلى 

عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 
ويعقد األعتر جلسات عمل مكثفة مع مجموعة 
أغنيات  الخــتــيــار  والملحنين  الــشــعــراء  مــن 
األلبوم والمتوقع أن يكون منوعا بين المصري 

واللبناني والليبي.
القادمة  األيــام  األعتر  أيمن  الفنان  ويستعد   
ومن  األغاني   لباقي  تحضيرا  لبيروت  للسفر 
األسماء التي استقر عليها أيمن للتعاون معها 

مــروان  الشامل  الفنان  الجديد  األلــبــوم  فــي 
ــةً إلــى  ـــاد بــطــرس إضــاف خـــوري والــمــلــحــن زي

الملحن والموزع بالل الزين.
بعد  كان  األعتر  ألبومات  آخر  أن  إلى  يشار   
غياب  عشرة سنوات عن الساحة الفنية  كان 
متنوعة  أغنية  الــذي ضم 18  األودام(  )حــال 
باللون الخليجي وتم طرحه في نوفمبر 2014 
عن شركة روتانا وحقق نجاحاً كبيراً بعدد من 
أيمن  الفنان  تحصل  وقد  هذا  العربية  الــدول 

االعتر جائزة سبتيموس..
العام  عن  مطرب  كأفضل  الرابعة  الطبعة  في 

2015 عن أغنية حال األوادم. 

الـــــــهـــــواري

األعـــتــر يـــســـتــعـــد لـــطـــرح ألــــبومـــه الـــــجـــــديـــد  مصافحة 

  عمل جديد يتغنى بالتراث واألصالة 
تونسي  ليبي  غنائي  عمل 

قريبا

لقمة في رمضان ..

فـــــــي إطـــــــار 
التعاون الفني 
الفنانين  بين 
الـــلـــيـــبـــيـــيـــن 
تونس  وفناني 
انتهى اللمحن 
ــو  مــحــمــود أب
دربــــالــــة مــن 
عمل  تلحين 

غنائي جديد من كلمات كلمات الشاعر الليبى/ فوزى 
انتهى  كما  نسيت(  مانقول  )كل  بعنوان  المصباحى 
)محروسة  بعنوان  آخــر  عمل  تلحين  من  أبودربالة 

ياتونس(.
الــمــصــرى/إبــراهــيــم ســعــدة ..  الــشــاعــر  مــن كلمات 
التونسية / صابرين  الفنانة  األعمال  بهذه  وستتغنى 

سليمى. 

ـــرج الـــشـــرف إلــى  ــان ف ــفــن دخـــل ال
لتسجل   الجديد  الفجر  اســتــوديــو 
وألحان  كلمات  من  غنائي   أوبريت 
المنظمة  إنــتــاج  ســالــم  عبدالفتاح 
ــطــفــل ومــن  ــمــرأه وال ــل الــعــالــمــيــة ل
جاهزا  العمل  يــكــون  أن  المتوقع 
للعرض على خشبة مسرح الكشاف 

خالل األيام القادمة.

المخرج  الفنان  اختيار  يتم  الثالثة  للمرة 
فتحي كحلول عضوا بلجنة تحكيم مهرجان 
المسرح العربي الذي يقام في القاهرة في 
مايو...  10 وحتى  أبريل   30 من  الفترة 

بالتوفيق  كحلول  فتحي  للفنان  تمنياتنا 
والنجاح.

انتهى الفنان الرائع أنور التير مؤخرا صحبة 
مجموعة من الفنانين  من تسجيل المسلسل 
المسموع.. كان واالن.. المسلسل من تأليف 
تمثيل  المصراتي..  مفتاح  األستاذ  وإخــراج 
أنور التير.. أحمد العيساوي.. نهى األمين.. 
عبدالوهاب الحداد..  ندى التايب..  حواء 
من   العمل  خشيم..  مصطفى  الــســيــوي..  

إنتاج راديو مصراتة إف ام.

الريشي  الله  عبد  الفنان 
.... ممثل الفترة الذهبية 
من  ليبي  ممثل  و  فــنــان 
ــل الــفــتــرة الــذهــبــيــة  جــي
ليبيا  في  الفنية  للحركة 
أول ظهور له على خشبة 
كممثل  ــت  ــان ك ــمــســرح  ال
هاو في مدرسة طرابلس 
اإلعـــــداديـــــة مـــن خــالل 
ــة الـــصـــرخـــة و  مــســرحــي

األمم  في  هايتي  دولــة  مندوب  دور  فيها  التي جسد 
المتحدة. بعد ذلك فتح له المجال لالنضمام لفرقة 
مشترك  مسلسل مصري  في  شارك  الصاعد  الجيل 
أسست  قليلة  قلة  كان ضمن  األرض  في  المفسدون 

المسرح الوطني ... 
كانت  الفنية عبر عروض شيقة  وأسهم في مناشطه 
تجمع حولها عشاق الركح البديع  كان دخوله النشاط 
على  أثرت  أحسبها  لفترة  التجاري  الباب  من  الفني 
معنوياته فأرهقه ذلك وأرغمه على زيارة األطباء الذين 
نصحوه بالعالج والراحة . قاطع المجال الذي عشق 
مرغماً .. فلم يعد ذلك الصوت الرخيم في األعمال 
.عبدالله  الوطني  المسرح  أنتجها  التي  المسرحية 
يتقمص  يافعاً  شاباً  الفنية  بداياته  في  كان  الريشي 
تكون  التي   .. الحبوبة   .. الشابة  الشخصيات  أدوار 
أقرب إلى القلب .. وأكثر وداً مع المستمع والمشاهد 
.. غادر هذه الدنيا البائسة بعد عمر قصير أداه في 
مجالدة النفس لتقديم األبهى واألجمل ..في يوم 25 
كان  عرفه  من  بكل  بــاراً  كان  وقد   ..2009/  12/
األوائل  التعليم  رجال  أحد  الريشي  الله  عبد  الفنان 
النشاط المدرسي وبدأ رحلته الفنية بداية  وتحديداً 
الفنانين  الماضي صحبة عديد  القرن  الستينات من 
محاسن  ويــذكــرون  يذكرونه  الــذيــن  الفترة  تلك  فــي 
رواد  أحد  الريشي  عبدالله  الفنان  الله  رحم  أخالقه 

اإلبداع الفن الجميل . 

أوبريت غنائي  فنان في الذاكرة 

كحلول عضًوا بلجنة تحكيم 
للمرة الثالثة 

التير... كان واالن.
من إخراج المخرج الكبير عز الدين المهدي 
خالل  بالبيضاء  الغد  مسرح  فرقة  قدمت 
األيام الماضية عرضا لمسرحية االجتماعية 
المونودراما )عمتي ونيسة( وذلك على خشبة 
المسرح الوطني بنغازي وتتحدث المسرحية 
عن حالة الوطن وما وصل إليه المجتمع من 
الفنانة  بطولة  من  المسرحية  وفرقة  تمزق 
الفنان  تــألــيــف  ومـــن  خليل  ســعــاد  الــكــبــيــرة 

المسرحي الكاتب أحمد إبراهيم . 

عمتي ونيسة ... على المسرح الوطني بنغازي 



متابعةفسانيا
األحد 16 رجب1437 هـجري - املوافق  24 أبريل 2016 ميالدي

8السنة اخلامسة - العدد 183

مهــرجـــــــان تـــراثنا هــويتنا يــرسم تــــــــــــــــــونس بكل األلوان والثقافات العربية
تحت شعار نرسم تونس بكل األلوان اختتم مهرجان 
تراثنا هويتنا الذي أقامته جمعية سنا سفيطلة للتنمية 
الثقافية واالجتماعية ووزارة الثقافة والمحافظة على 
التراث بمدينة سفيطلة الحضارات مدينة جرجير 
والعبادلة السبعة حيث شارك به ضيوف وشعراء وفنانين 
عرب من كل البلدان العربية من األردن ومصر والمغرب 
والجزائر وليبيا وفلسطين والبحرين وسلطنة عمان 
والعراق وذلك لتنشيط المشهد السياحي في المنطقة 
وفسح المجال لشباب المبدع في الريف والمدينة، وركز 
المهرجان على التراث الثقافي والفني الذي يهدف إلى 
مقاومة اإلرهاب من الشعر وموسيقى وعروض الفنية 
ومسرحية هادفة.وضم المهرجان تكريم مبدعين أسهموا 
في تأثيث المشهد الثقافي العربي وتكريم نساء ناشطات 
في المجتمع المدني من أجل السالم ومحاربة التطرف 
كما شارك الشباب في األنشطة الثقافية خاصة أبناء 
الريف واألحياء الشعبية لترسيخ فكرة المواطنة والوعي 
الفكري واالبداعي وذلك بمشاركة كل من دار الثقافة 
بسبيطلة ودار الشباب بسبيطلة ومركز جسور الدولي 
بدولة المغرب وجمعية يد وحدة وجمعية مبدعون من 
أجل الحرية هنشير العسل وجمعية دارنا سبيطلة وشبكة 
تحالف من أجل نساء تونس .

أيام حافلة وزاخرة
ضم البرنامج العام لليوم األول الذي 
يوم  منذ  الجريدي  ع��ادل  الشاعر  قدمه 
االفتتاح على كرنفال لفرق فنية استعراضية 
شعبية،  )ف���رق  الجهة  ش��ب��اب  إن��ج��از  م��ن 
العمالقة،الكشافة،  الدمى  ال��م��اج��ورات، 
وع��روض  الطفل(  مسرح  األحمر  الهالل 
للباس التقليدي التونسي، وعروض راقصة 
بدار  رسمي  وافتتاح  الثقافة  دار  لنادي 
ضحى  الجمعية  رئيسة  بكلمات  الثقافة 
حاتم  الثقافة  م��ن��دوب  وال��س��ي��د  ب��وت��رع��ة 
والسيد  الجهة  وال���ي  وال��س��ي��د  ال��دل��ول��ي 
عائالت  كرمت  ثم  وم��ن  سبيطلة  معتمد 
السيدة  إش���راف  تحت  األمنيين  ش��ه��داء 
وجرحى  لشهداء  العامة  الهيئة  رئيسة 
األمن  شهيد   : الشارني  ماجدولين  الثورة 
الرئاسي نجيب السعدوني، شهيد الحرس 
صالح  الشهيد  الشابي،  الطاهر  الوطني 
الشخصيات  فرجاوي،وتكريم  محمد  من 
اإلبداعية التي أسهمت في تأثيث المشهد 

الثقافي والعلمي التونسي .
لون عربي واحد

ورش��ات  ال��م��ه��رج��ان  ضمن  افتتحت 
دارن��ا  بفضاء  بالشباب  الخاصة  ال��رس��م 
م��ع رس��ام��ي��ن م��ن ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وه��ي 
محاولة مزج بين التراث التونسي والتراث 
يوسف  التشكيلي  الفنان  بمشاركة  العربي 
محمد  "والفنان  "المغرب  من  الخرشوفي 
ال��ه��ره��وري ت��ون��س ورس��ام��ي ال��ج��ه��ة من 

الشباب .
مركز جسور الدولي

 للفنون رسالة وأهداف
للفنون  ال��دول��ي  جسور  مركز  يهدف 
الفن  رس��ال��ة  أهمية  إب���راز  إل��ى  واآلداب 
وت��ع��زي��ز  اإلن��س��ان��ي  ال��وع��ي  تشكيل  ف��ي 
المحبة  قيم  ونشر  للوطن  االنتماء  روح 
يقدم  وأن  أف���راده  جميع  بين  والتسامح 
وثقافته  الحضارية  المغرب  رسالة  للعالم 
تاريخ  من  لديها  بما  اآلفاق  تجاوزت  التي 
كما  والوسطية  واالنفتاح  التنوع  طويل من 
يهدف بيان ضرورة تفعيل الفعل التشكيلي 
والتعريف  الثقافي  الحوار  دائ��رة  وتوسيع 
لالرتقاء  المغربي  التشكيلي  ب��اإلب��داع 
بالذائقة الجمالية للمجتمع. كما أن مركز 

واآلداب  للفنون  الدولي  جسور 
الوطنية  نشاطاته  خ��الل  م��ن 
والدولية يبرز أهمية الملتقيات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن ع���دة ج��وان��ب، 
وال��ن��دوات  الفنية  ف��ال��ورش��ات 
الفنانون  فيها  يتشارك  التي 
على  وأجنبية  عربية  دول  من 
الفكرية  توجهاتهم  مختلف 
واألدب����ي����ة، ه���و أم����ر ي��وط��د 
بحد  وه���ذا  بينهم  التفاعل 
لكل  يتيح  مهم  ه��دف  ذات���ه 
خبرات  على  االط��الع  منهم 

اآلخرين وتجاربهم. وتتمثل فكرة 
تفاعلية  صلة  بعمل  المبدعين  بين  اللقاء 
بين المنشغلين بالكتابة وأولئك المنشغلين 
بالصورة بين ممارسي المكتوب والمسموع 
وبين ممارسي المرئي، ونحن بحاجة ماسة 
الطرفين  هذين  بين  العالقة  توطيد  إلى 
ال��واح��د  ف��ال��ف��رد  اإلب����داع  ف��ك��رة  لتأكيد 
إبداعاته  عظمت  مهما  الواحد  والمجال 

يبقى فرديا ومنعزال.
جلسات ثقافية وفاعليات

ثقافية  ن��دوة  المهرجان  أثناء  أقيمت 
بمشاركة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين 
يوسف شقرة ألقى فيها ورقة عن الرواية 
الجزائرية وانتشارها وانحسار بقعة الضوء 
رئيس  ن��ائ��ب  الجلسة  وأدار  الشعر  ع��ن 
وقدمت  التونسي  واألدب��اء  الكتاب  اتحاد 
للدكتور حسن  أخرى  علمية  مداخلة  فيها 
الثقافي  المد  إشكاليات  البحرين عن  من 
ضمن  أيضا  وأقيمت  العربي  الخليج  في 
فقرات المهرجان مائدة مستديرة ترأسها 
السيد عادل الجريدي عن المثقف وثقافة 
العام  الكاتب  السيد  فيها  وق��دم  العنف 
عادل  الشاعر  التونسيين  الكتاب  التحاد 
المداخالت مع  باب  الجريدي ورقة وفتح 

طلبة المعهد وضيوف المهرجان .
ضيوف المهرجان حضور وتكريم

هذه  كانت  المهرجان  ضيوف  ضمن 
فكرمت  وش��ارك��ت  حضرت  التي  النخبة 
واالع��الم��ي  الكاتب  المهرجان  آخ��ر  ف��ي 
األردني فوزي الدغيمي واإلعالمي الكبير 
أحمد الصايغ رئيس مؤسسة النور للثقافة 
والشاعرة  الصحافية  بالسويد  واإلع��الم 

والقاصة 
بالتجمع  ال��م��رأة  منسق  ال��ه��ون��ي  نيفين 
نعمة  العراقي  والصحافي  الليبي  الوطني 
عبد الكريم عبد المحسن رئيس فرع نقابة 
المغربي  والفنان  العراقيين  الصحفيين 
جسور  مركز  رئيس  الخرشوفي  يوسف 
الدولي،الدكتور يوسف شقرة رئيس اتحاد 
والشاعرة  الفنانة  الجزائريين  الكتاب 
حبيبة السلطي من سلطنة عمان، الشاعر 
ال��ع��راق��ي ك��اظ��م وح��ي��د م��ن��دوب ال��س��الم 
ال���دول���ي ال��س��وي��دي ال��ب��اح��ث وال��دك��ت��ور 
مجلة  تحرير  مدير  مدن  حسن  البحريني 
الفلسطينة  والشاعرة  الثقافية  البحرين 
ه��ي��ام ق��ب��الن اإلع��الم��ي��ة م��اج��دة وهبة 
العراقي  والباحث  والشاعر  النيل  بقنوات 
المغربي  الشاعر  عبدالرازق  عبدالكريم 
محمد العرجوني والفرقة المغربية أنسام 
والفنانة  زوي��ن  نادية  المغربية  والشاعرة 
جمال  الجزائري  والشاعر  ريم  التشكيلية 
عيسى  ال��ج��زائ��ري  وال��ش��اع��ر  خليفة  ب��ن 
مروك ومن تونس الشاعرات خيرة عباس 
حبيب حاجي  وال��ش��ع��راء  ب��ك��ار  وس��ن��دس 
وك��م��ال ح��م��دي ص���الح ال��ورت��ان��ي ومنير 

الوسالتي .
القرية الدهشة هنشير العسل

الشعبية  واألزي���اء  التراثية  باألغاني 
على مدخل القرية كان استقبالهم استقبال 
حافال ومميزا أشعرنا بمدى عمق التواصل 
الشعوب  بين  الممتدة  المحبة  وأواص���ر 
انطلقت  االستقبال  إث��ر  جمعاء  العربية 
ال��ح��ري��ة في  أج���ل  م��ن  م��ب��دع��ون  جمعية 
تنشيط إذاعي وعروض لألطفال ومعارض 

للباس 
ي  لتقليد ا

ع����روض ف��ن��ي��ة ش��ع��ب��ي��ة،ع��رض 
ون��ادي   " العسل  هنشير  مدرسة  ل��ك��ورال 
وق��دم  ال��ع��س��ل  ب��م��درس��ة هنشير  ال��رس��م 
والخبز  الطبيعي  القرية  عسل  للضيوف 
برائحة  العابق  األخضر  والشاي  المنزلي 
النعناع البري وفي ختام اليوم وزعت هدايا 
الضيوف  بمشاركة  المدرسة  تالميذ  على 
المدني  بالمجتمع  وناشطين  شعراء  من 
ب��دع��م م���ادي وعيني في  ال��ذي��ن ش��ارك��وا 
تدعيم وإثراء مكتبة مدرسة القرية بالكتب 
وال��ق��ص��ص وال��م��ج��الت وج��ل��ب ال��ه��داي��ا 
ال��ري��اض��ي��ة لفريق  وال��م��الب��س  واألل���ع���اب 

المدرسة الرياضي .
محمية جبل الشعانبي الحب 

ضد الموت
من  ع���م���راً  أط����ول  ال��م��ح��ب��ي��ن  وألن 
أبناء تونس  غيرهم تحدى الضيوف رفقة 
لمحمية  بزيارة سياحية  واإلره��اب  الموت 
الشعانبي وحيث تم استقبال الضيوف من 
المشرف  التونسي  الجيش  الكونونيل  قبل 
وخرجت  بالمنطقة  الجيش  وج��ود  على 
الجموع لتصعد سفح الجبل مرددة النشيد 
ال��ت��ون��س��ي واألن��اش��ي��د ال��ح��م��اس��ي��ة رفقة 
اإلره��اب  متحدية  العربية  ال���دول  إع��الم 
ضد  س��الم  كرسل  بالسالم  واإلرهابيين 

دعاة الموت والخراب. 
فقرات ال تنتسى في المهرجان

عرض فرقة النجمة بالمسرح الروماني 
سبيطلة لمخرجه وليد الخضراوي والذي 
ضم 60 راقصا وراقصة ومطرب ومطربة 

وع��ازف 
حيث  وم��م��ث��ل 
ت��ح��دث ال���ع���رض ال����ذي اس��ت��م��ر ق��راب��ة 
الساعتين في شكل سردي تراثي تاريخي 
المدينة  ت��اري��خ  تفاصيل  راق���ص  غنائي 
وقد  مفصل  بشكل  وتقاليدها  وعاداتها 
نال استحسان ورضا الجميع دون استثناء 
الهادف  للفن  الغنائية  الموسيقية  الحفلة 
أنسام  لفرقة  والعاطفية  الثورية  والكلمات 
مسرحية  ع���رض  الشقيق  ال��م��غ��رب  م��ن 
الحرية  أجل  من  مبدعون  لجمعية  بالدي 
السلطاني  سلمى  إخ���راج  م��ن  الشبابية 

وأيمن الميساوي .
الهاني  س��ع��ي��دة  ال��ف��ن��ان��ة  ح��ف��ل 
الفرقة  وحفل  ال��ب��دوي  الفلكلوري 

الوترية اسبيطلة 
ع���رض م��ؤس��س��ة ال��ن��ور ال���ذي قدمه 
المؤسسة  ع��ن  ال��ص��ائ��غ  أح��م��د  األس��ت��اذ 
للثقافة  النور  مؤسسة  وتكريم  ونشاطاتها 
واإلع������الم ب��ال��س��وي��د ك���ل م���ن ال��ش��اع��رة 
رئ��ي��س م��ه��رج��ان تراثنا  ب��وت��رع��ة  ض��ح��ى 
الكاتب  الجريدي  ع��ادل  والشاعر  هويتنا 
الكتاب واألدب��اء تونس واألخ  العام التحاد 
للثقافة  الجهوي  المندوب  الداللي  حاتم 
الشارني  ماجدولين  واألستاذة  باسبيطلة 

رئيسة هيئة الشهداء والجرحى .
الوحيد  الشاهد  سبيطلة  آث��ار  زي��ارة 
القدم  ف��ي  الموغل  المدينة  ت��اري��خ  على 
الطبيعة  يتحدى  اآلن  إل��ى  الي��زال  وال��ذي 

وعواملها بشموخ من بناها قديما.
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مهــرجـــــــان تـــراثنا هــويتنا يــرسم تــــــــــــــــــونس بكل األلوان والثقافات العربية

ال��زي��ارة 
اليوم  في  القيروان  مدينة  إل��ى  سياحية 
صحابة  ح��ي��ث   ال��م��غ��ادرة  قبل  الختامي 
العابق  قبورهم  وم��س��ك  ملسو هيلع هللا ىلص  ال��ل��ه  رس���ول 
بين أزقة المدينة التاريخ المدينة الجمال 
صوت  فيها  ارت��ف��ع  ال��ت��ي  ال��ح��ق  المدينة 
وصولنا  فور  الظهر  لصالة  مناديا  الحق 
يصدح  جوامعها  مآذن  وصدى  وغادرناها 

بالله أكبر الله أكبر ال إله إال الله ..
مع  تحدثنا  ال��م��ه��رج��ان  خ��ت��ام  وف���ي 
سنا  جمعية  رئيس  بوترعة  األخت ضحى 
هويتنا  تراثنا  مهرجان  ورئيس  سفيطلة 

فقالت :
ت��ك��م��ن أه��م��ي��ة ال���ت���راث ب��أن��ه يعطي 
عن  تميزه  التي  الخاصة  هويته  لشعوب 
بقية الشعوب األخرى، والتي بدورها تضع 
هذا الشعب في مصاف الشعوب التاريخية 
التي لها تاريخ عريق تحتفي به، واألهم هو 
أن يكون له دور في تقدم الشعوب األخرى 
لما له من حضارة عميقة عبر التاريخ كما 
المعرفة  تراكم  في  كبيرة  مساهمة  يسهم 
لشعب  ليس  العلوم،  من  ُوِرّث  ما  خاصة 
الرؤية  واحد فقط بل لإلنسانية من هذه 
انطلقت فكرتنا في تنظيم مهرجان سنوي 
سنا  جمعية  نظمت  وق��د  هويتنا  تراثنا 
واالجتماعية  الثقافية  للتنمية  سفيطلة 
دورته  في  المهرجان  هذا  الماضي  العام 
في  عربية  تقاسيم  ع��ن��وان  تحت  األول���ى 
ال��ت��ون��س��ي��ة وس��اه��م ف��ي نجاحه  أرض��ن��ا 
ضيوفنا الكرام من كل البلدان العربية من 
الجزائر والمغرب واألردن والعراق ومصر 

وأمريكا وليبيا.. 
وها نحن نعود لذاكرة الحّية من جديد 

للتراث 
ون����ع����ود ل��رب��ط 

بجميع  لمبدعينا  ب��ال��م��اض��ي  ال��ح��اض��ر 
عنها  عجزت  م��ا  ونحقق  اختصاصاتهم 
الدورة  ففي  المسافات  كسر  في  األنظمة 
األولى استقبلت سبيطلة ضيوفها بالورود 
وعروض راقص من أهمها عرض العرس 
للفتيات  سفيطلة  وم��ج��وارات  القصريني 
يوم  المهرجان  فعاليات  انطلقت  حيث 
سفيطلة  ب��م��ن��ت��زه   2015 اب���ري���ل   16
التقليدية  للصناعات  بمعرض  للعائالت 
م���ن إب����داع����ات ال���م���رأة ف���ي ال��ق��ص��ري��ن 
التقليدية  وال��م��الب��س  والكليم  الحلفاء 
ن���س���اء ورج�����ال م���ع���رض ألط���ف���ال ن���ادي 
اليدوية  للبراعات  السرور  بحي  الطفولة 
بسبيطلة  الشباب  دار  ل��ن��وادي  وم��ع��رض 
وورشات في الفن التشكيلي أدارها الفنان 
الثقافة  دار  ال��ه��ره��وري  ال��ه��ادي  محمد 
المغرب  منير  محمد  وال��ف��ن��ان  سبيطلة 
ث��م ك��رن��ف��ال ب��س��اح��ة ل��وم��وج ق���رب ق��وس 
يوم  العروض  واستمرت  الروماني  النصر 
للثقافة  الجهوي  المندوب  بحضور  كامل 
ورئيس  األول  المعتمد  السيد  بالقصرين، 
سبيطلة  معتمد  والسيد  بسبيطلة  البلدية 
ومسؤولين من مندوبية الثقافة والمندوب 
الجهوي للثقافة بسيدي بوزيد والمهرجان 
جمعية  األهلية  الجمعيات  بمشاركة  كان 
تونس لإلبداع والسياحة الثقافية وجمعية 
من  ك��ان��ت  وال���وف���ود  بسبيطلة  ح���رة  م���را 
المغرب والجزائر ومصر والعراق واألردن 

ول��ي��ب��ي��ا وك��ان��ت 
مواكبة  ه��ن��اك 
إع������الم������ي������ة 
ل���ف���ري���ق ق��ن��اة 
الثقافية  النيل 
م������������ن م����ص����ر 
العراقية  وال��ق��ن��اة 
فسانيا  وص��ح��ي��ف��ة 
وإعالميين  ليبيا  م��ن 
من تونس وخاصة اإلذاعة 
الثقافية صحبة اإلذاعية سماح 
والمهرجان على مدى ثالثة  قصدالله 
العرب  للشعراء  ق��راءات شعرية  أيام ضم 
وحفالت توقيع وقراءة في إصدارات مثل 
الشاعر فرج عمر األزرق وعروض مسرح 
سبيطلة  تاريخ  حول  عمل  وأوراق  الشارع 
المعهد  لطلبة  راقصة  وع��رض  الرومانية 
العالي للغات وعرض فني للفنانة الشعبية 
من  بالمكرمين  احتفاء  ال��ج��ري��دي  زك��ي��ة 
مباشر  نقل  م��ع  وإعالميين  وجيش  أم��ن 
بالحب  شعار  وع��ن  الثقافية  اإلذاع���ة  مع 
واإلبداع نحارب اإلرهاب والذي كان هذا 
تراثنا  مهرجان  من  األول��ى  ال��دورة  شعار 
جلسات  هناك  كانت  قائلة  حدثتنا  هويتنا 
التقينا  حيث  العرب  اإلخ��وة  مع  حميمية 
كلنا وطنا واحدا وحلما واحدا بوطن جميل 
الوطني  بالنشيد  الجلسة  افتتحت  وق��د 
جبل  شهداء  على  ترحما  صمت  ودقيقة 
مغيلة من الجيش الوطني وتم تكريم أسر 
تونس  من  االعالميين  تكريم  ثم  الشهداء 
ومن بلدان عربية وقناة المتوسط وشمس 
المصرية  والقناة  العراقية  والقناة  ام  اف 
نيفين  الليبية  اإلعالمية  تكريم  ت��م  كما 
واإلعالمية  فسانيا  صحيفة  عن  الهوني 
المتحدة  ب��ال��والي��ات  والمقيمة  العراقية 
رائدة جرجيس أما اليوم الثالث والحديث 
سنا  جمعية  رئ��ي��س  ل��س��ان  على  ي���زال  ال 
سفيطلة الشاعرة ضحى بوترعة فكان يوم 
تحدي اإلرهاب حيث ذهبنا لجبل سمامة 
ري��ف سمامة  ع��رض مسرح األط��ف��ال في 
ومعارض  التونسية  األكالت  في  وورش��ات 

مع  حوارية  ولقاءات  الحلفاء  صناعة  في 
قناة النيل المصرية مع المرأة الريفية في 
التي تبعد عن اسبيطلة 20  جبل سمامة 
كيلو كما وفرنا وجبة غذاء ألكالت تونسية 
تواصل  هناك  وك��ان  التونسي  الريف  من 
والضيوف  ال��ري��ف  ن��س��اء  بين  وح����وارات 
وكيفية  وإبداعاتهم  مشاكلهم  حول  العرب 
مثل  الريف  في  التونسية  لألكالت  الطبخ 
عن  أيضا  وتحدثوا  والشكشوكة  الكسرة 
التقليدية  الصناعات  في  المبدعة  المرأة 
وما تتعرض له من صعوبات في التسويق 
المشاكل  وبعض  األول��ي��ة  ال��م��واد  وتوفير 
األخرى خاصة وأن هذه المنطقة محاطة 
الجبال  ب��ي��ن  تنقلها  يصعب  ب���اإلره���اب 
األس��اس  هي  التي  الحلفاء  م��ادة  لتوفير 
 .. ناحية  من  هذا  العيش  لقمة  لهم  توفر 
مغلقة  منطقة  وألنها  أخ��رى  ناحية  وم��ن 
صعوبة  ي��ج��دون  لذلك  الجيش  يحرسها 
كبيرة في توفير المواد األولية التي تعتبر 
مصدر إلبداعات المرأة في هذه المنطقة 
وبخصوص ما قدمته جمعية سنا سفيطلة 
لسكان جبل سمامة قالت بوترعة الجمعية 
في  المعوزة  للعائالت  مالية  مبالغ  قدمت 
لبعث  الوساعية  منطقة  من  سمامة  جبل 
الحلفاء  م��ث��ل ص��ن��اع��ة  م��ش��اري��ع ص��غ��رى 
مع  بالتعاون  واألران���ب  ال��دواج��ن  وتربية 
واختتم  سبيطلة  وبلدية  القصرين  والي��ة 
من  ال��ع��رب  الضيوف  بتكريم  المهرجان 
والعراق  ومصر  وليبيا  والجزائر  المغرب 

واألردن .
أيضا  تقول ضحى  السياق  هذا  وفي 
هويتنا  تراثنا  مهرجان  انطلق  العام  هذا 
سبيطلة  بمدينة   2016 أفريل   13 ي��وم 
ال��ح��ض��ارات م��دي��ن��ة ج��رج��ي��ر وال��ع��ب��ادل��ة 
السبعة بالشراكة مع دار الثقافة بسبيطلة 
ودار الشباب ومركز جسور الدولي شبكة 
كلنا  جمعية  تونس  نساء  أجل  من  تحالف 
مهرجانا  سيكون  تونس  ومؤسسة  تونس 
م��ت��م��ّي��زا ب��ح��ض��ور ض��ي��وف ع���رب م��ن كل 
ومصر  األردن  من  تقريبا  العربية  البلدان 
والجزائر  والمغرب  واإلم���ارات  والكويت 

وسوريا  وال��ع��راق  وفلسطين  والسعودية 
من  وكان  عمان  وسلطنة  والبحرين  وليبيا 
مالبس  ع��رض  المهرجان  ه��ذا  مميزات 
تقليدية لكل البلدان المشاركة مع عروض 
فنية من التراث التونسي وتكريم مبدعين 
وناشطين في المجتمع المدني والذي هم 
التونسي  الثقافي  المشهد  ف��ي  أسهموا 
األح��ي��اء  ف��ي  ال��ش��ارع  تنشيط  وال��ع��رب��ي 
لشباب  وفني  مسرحي  عرض   : الشعبية 
ورش��ات  تنظيم  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  المدينة 
رس���م م��ع وف����ود م��ن ال��رس��ام��ي��ن ال��ع��رب 
وشباب المدينة من أجل تطور الصناعات 
جديدة  أس��واق  وفتح  تونس  في  التقليدية 
والفني  الثقافي  ال��ت��راث  على  والتركيز 
ويضم الشعر والموسيقى والعروض الفنية 
والتركيز على الخرافة وتجسيمها بعروض 
مسرحية خاصة في المدارس الريفية التي 
والحي  وثقافي  ترفيهي  ما هو  لكل  تفتقر 

الشعبي الذي يعيش الفقر والتهميش .
أيضا  تميز  ضحى  الشاعرة  وتضيف 
إعالن  وه��و  مهم  بحدث  المهرجان  ه��ذا 
سنا سفيطلة  جمعية  مع  رسمية  شراكات 
مركز  مع  واالجتماعية  الثقافية  للتنمية 
النور  ومؤسسة  بالمغرب  الدولي  جسور 
بالسويد المتمثل في رئيسه أحمد الصائغ 
الجمعيات  وب��ع��ض  ت��ون��س  كلنا  وجمعية 

العربية األخرى.
ألن  بقولها  معنا  حديثها  واختتمت 
للهوية  األس��اس��ي��ة  الحاضنة  ه��و  ال��ت��راث 
وال���ذاك���رة ال��ح��ي��ة ل��ل��ش��ع��وب ف��ه��و ت��اري��خ 
وذاتيته  وإلهامه  إبداعه  ومصدر  الشعوب 
وبناء مستقبله على أسس سليمة وتفاعله 
العقل  وتكوين  العصر  وتطور  الحداثة  مع 
الجمعي لمحاربة التطرف بجميع أشكاله 
المحافظة  على  تحرص  التي  اليابان  مثل 
موروثنا  م��ن  االن��س��الخ  ت��راث��ه��ا،ألن  على 
الثقافي يعني الضياع والموت النزال نقاوم 
التراث من  بالمحافظة على  الهوية  ضياع 
المحلية  وتظاهراتنا  مهرجاناتنا  خ��الل 
باألجيال  ال��وص��ول  نستطيع  أننا  ون��أم��ل 

القادمة إلى بر األمان  .
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

نيفين الهوني 

عبد  أثــر  يبقى  أن  رغبتي  كانت   
أطول  بيتي  صالون  على  الرحمن 
فترة ممكنة ، وكنُت أدخل الصالون 
لوحدي مرة بعد مرة وأجلس قبالة 
صديقي  عليه  جلس  الذي  المكان 
أن  قبل  هيئته  آخــر  في  وأتــصــوره 
 . المستشفى  ــى  إل نهائياً  يــذهــب 
يموت  َمــن  مــن مصلحة  أعــرف  ال 
كيف  أعـــرف  وال   ، الــرحــمــن  عبد 
أن  الــدنــيــا  الــحــيــاة  اسمها  لــشــيء 
تزرع في جسد كجسده ورماً قاتالً 
، وال أعرف ما هي مصلحتها في 
إذا  الرحمن  عبد  كـ  شخصاً  قتل 
لديمومتها  تريد  الدنيا  هذه  كانت 
أن يموت  مــا معنى  إذ  تـــدوم    أن 
يتألم  أن  معنى  ومــا  فيها  الصالح 
الناس  أكــرم  يغادر  وكيف  الطيب 
لم  ما  العطاء  على  قــدرة  وأكثرهم 
تكن هذه الدنيا قد فقدت رشدها  
الــذي  المكان  قبالة  أجــلــس  كــنــُت 
مرة  آخر  صالوني  في  عليه  جلس 
َمن  كــل  يسمعه  بــصــوت  وأتــحــدث 
يقف أو يمر قريباً من الباب ، وكان 
أطفالي يعرفون أن أباهم قد باشر 
يتصورن  وكانوا   ، الدنيا  يوبخ هذه 
أن الحياة الدنيا اآلن أمامي نادمة 
عبد  بـ  فعلته  ما  على  الندم  أشــد 
الرحمن ، وَمن يدري أن ال تتراجع 
لها  والــدهــم  توبيخ  تسمع  أن  بعد 
وتلد  لتعالجه  خطأها  على  وتعود 
أقل  ليس  الرحمن  عبد  أمثال  من 

من مائة مولود ، وعندها َمن يدري 
المائة  المواليد  هــؤالء  يكبر  ال  أن 
مائة  فيها  ويتزوجون  بيوتاً  ويبنون 
مئات  أزوجـــهـــم  مــن  ــنــجــبــون  وُي  ،
الرحمن  عبد  ويتكاثر   ، األطــفــال 
في  الدنيا  الحياة  أخــطــأت  ــذي  ال
وأجلس  أعـــود  كــنــُت   . يــومــاً  حقه 
قبالة المكان الذي جلس فيه آخر 
الذين  أطفالي  عــاد  مــا  حتى  مــرة 
بصوت  يشتم  والدهم  سماع  ملوا 
يقفون  عــادوا  وما  يهتمون  مسموع 
عند الباب ليستمعوا لوالدهم ، وكل 
ما كانوا يفعلونه ا نهم يفتحون عليَّ 
الصغيرة  وجوههم  ويمدون  الباب 
التي  الدنيا  لهذه  لعل  الداخل  إلى 
قد  تكون  ينهرها  والدهم  ماانفك 
ال  إن  ما  لكنهم   ، أمامه  تجسدت 
حتى  شيئاً  الصالون  على  يجدوا 
ويذهبوا  وراءهــــم  الــبــاب  يــعــيــدون 
كــان مــوت عبد  في حــال سبيلهم  
الرحمن بالنسبة لي حدثاً استثنائياً 
، ال ألنه شخص عزيز عليَّ وحسب 
بل ألنني اتصوره شخصاً ينبغي أن 
يعيش أطول من أعمار الناس الذين 
أن  الخير  يستطيع  عاصرهم حتى 
يعيش أطــول مــن أعــمــار الــنــاس . 
ففي الفترة التي امتدت بين ظهور 
أعراض المرض عليه وبين دخوله 
األخير للمستشفى كان دائم التردد 
يجدني  ال  حين  وكــان   ، بيتي  علي 
وفي   ، وينتظرني  أحــيــانــاً  يــدخــل 

الفترة  هــذه 
امتدت  التي 
لــــــثــــــالثــــــة 
ونيف  اعوام 
أن  عـــرفـــُت 
حين  الــقــدر 
يزرع األورام 
فــي اجــســاد 

عشوائي  بشكل  يزرعها  ال  الناس 
 ، ينتقي مرضاه بشكل دقيق  وإنما 
لكن الذي لم أعرفه هو كيف أخذ 
مرضى  مــع  وضمه  الرحمن  عبد 
األورام السرطانية وكيف لم يمهله 
الوقت الكافي أو كيف لم يضمه مع 
مرضى األورام الحميدة ! لذلك ال 
احتجاج  كــان  داخلي  في  أن  أنكر 
أن  ـــوي  أن اللهجة  شــديــد  شفهياً 
أقف به على مئذنة جامعنا الكبير 
والواقع وسط سمنو وأصرخ به في 
ذلك  أن ظهر  لوال   ، للصوت  مكبر 
البرهان الذي رماه َمن رماه أمامنا 
في المقبرة لنكتشف على الفور أن 
في  ذهبا  قد  ورقية  الرحمن  عبد 
إلى  مباشرة  دفناهم  ــذي  ال اليوم 
سلكاه  الــذي  الطريق  وأن   ، الجنة 
ليس هــو الــطــريــق الــفــرعــي الــذي 
وذهــابــاً  جيئاً  الــنــاس  أكثر  يسلكه 
للجامع ، بل هو طريق أوسع تصب 
وغير  الجوامع  من  الطرق  كل  فيه 

الجوامع.
)في العدد القادم جزء آخر(   

إبراهيم عثمونةطريق آخر إلى الجنة )   10(

 بعد عدة أشهر دخل محمد المقبرة فوجد كل شيء 
بها قد تغير..كانوا قد بدؤوا منذ عدة أيام في تقليب 
األرض تمهيدا في بناء مجمع تجاري كبير على أرضها 
دوما  تعود  ولكنه  األغنياء صدم  أحد  اشتراها  فقد 
على الرضوخ شيء في بالده جائز وممكن ولكنه أبى 
الرجوع فأمضى نهاره كله داخل المقبرة بين أكوام 
السماء  وتلحف  األرض  افترش  الليل  وفي  التراب 
بجانب  والده..واألنس  بقرب  مرة  النوم آلخر  راغبا 
الصيف.. نسائم  مع  غفوة  الميت..أخذته  صديقه 

واستفاق مرتعشا من برودة مفاجئة.. ياال الهول ما 
رأى..كانت ثورة..كان هناك صراع..أو ربما تخطيط 
زرقـــاء.. بــيــضــاء..ووجــوه  أجــســادا  لمؤامرة..كانت 

تتقدم متوجهة نحوه كانت زحوف راغبة النصر..أبت 
الظلم..كان الموتى قد استفاقوا من نومتهم األبدية..

كان الجميع قد نهض من غفوته فخرجوا يبحثون عن 
مكان آخر..أو ربما خرجوا لالنتقام ممن أزعجهم.. 
نوم  همهمات  أفواههم  من  فتخرج  يصرخون  كانوا 
الخطى  صوت  بأقدامهم  يدقون  موت  وحشرجات 
المكان يجلب  الحرب..كان  الخيل في  كوقع سنابك 
الرجفة  الموتى..تغرس  ثورة  والحزن..وكانت  الكآبة 
في األجساد....من بين  الجموع رأى خاله ناداه..مرة 

..ومرة ثانية..وفي الثالثة..أراد ضربه..
نهض على يد لشيخ طاعن في السن يسأله عن سر 
بجانبه يحدثه..أخبره عن حلمه..أراد  نومته..جلس 
كابوس  أو  أحــالم  أضغاث  له  فقال  طمأنته  الشيخ 
هذه  أن  غطاء..واعلمه  وبال  العراء  في  النوم  سببه 
هي حالة المقابر القديمة كل مدة يتم تغييرها..فال 

داعي للحزن..
رجع إلى البيت مفكرا فنام من تعب التفكير..ولكنه 
نذير  حلمه  بــأن  وأحــس  الشيخ  قاله  بما  يقتنع  لم 

لشيء ما..
***          

العرافين  لألحالم..كل  المفسرين  كل  باب  طرقت   
أتوصل  لم  ولكني  واألئمة  الشيوخ  والبصارين..كل 
األوحد  هاجسي  غليلي..أصبح  يشفي  تفسير  إلى 
ويقض  دوما  يتكرر  الذي  لحلمي  تفسير  إيجاد  هو 

مضجعي.. بل ويفزعني في صحوي..
بــعــد شــهــر مــن بــدايــة أحـــالمـــي..جـــاءنـــي شخص 
للصلح..يبدو  سينعقد  مجلسا  هناك  بأن  ليخبرني 
بعثوا  العائلة..لذا  في  الوحيد  المعترض  كنت  بأني 

أو  بالقبول  يقنعني  بمن  لــي 
أن  أتصور  أكن  الصمت..ولم 
يضيع  ثم  إنسان  حياة  تنتهي 
حقه بعد موته ظلما واعتداء 
قبيلة  بين  للصلح  جلسة  في 
يمتون  ال  وأشــخــاص  القاتل 
دم  رابطة  بصلة سوى  للقتيل 
البعد.. فــي  بــعــيــدة..مــوغــلــة 

للموافقة.. للمصالحة..سندا  رمزا  ورقة..  فيكتبون 

يأكلون اللحم واألرز ويوزعون زجاجات المشروب..

القتيل.. دم  ويشربون  الميت  لحم  يأكلون  كأنهم 
يسلمون باليد اليمني عالمة الصلح ويستلمون باليد 
لميت.. للجريمة..سعرا  كرشوة..ثمنا  ماال  اليسري 

قد ال يوافيه حقه أهذه هي النهاية!؟
أهذا ما حاولتم وتحاولون إقناعي به..واهمون فما 
بيني و بينه ال يقدر بثمن..و ال يباع بسعر..ال ينتهي 
بزمن  الينسي  بصلح  اليمحي  فعلوه  وما  أبدا  هكذا 
أبدا..فما أخذ بالقوة ال يرد إال بالقوة..  ومن قتل 

بغدر..يقتل في ميدان....خائن جبان
وقلبي الذي أحبك وتعلم منك سوى الحنان و العطف 
أن  البد  القسوة..فكان  قتلك  موتك..وعلمه  أماته 

يرفض الصلح.
* * *          

 بعد مرور العام جاءه نبأ موت قاتل والده بالتبني..
كان موته شنيعا..وجد بعد معركة بين السجناء في 

السجن مقتوال ، مهشم الرأس مفصول األطراف..
إلى  ..خرج  الحادث..فرح  وبرغم بشاعة  الليلة  تلك 
الطرقات سعيدا مبتهجا يبكي بدموع الفرح..ليغسل 
حزن السنين..وعاد إلى بيته ليصلي شكرا لله على 

أخذه الحق.
* * *          

نام تلك الليلة قرير العين..وفي المنام جاءه صديقه 
خاله  جــاء   الثورة..ثم  وبانتصار  بالنصر..  يبشره 

مبتسما..سلم عليه شاكرا..ورحل تاركا وراءه 
علم أبيض..وقلم..وعود من ثقاب..

ومنذ ذلك اليوم لم يعد يأتيه ذلك الكابوس..بل إنه 
لم يعد يحلم بتاتا..فما عادت الحياة تشغله..وما عاد 
يهتم سوى لزيارة المقابر والصالة على حضرة النبي 
في القبور..منتظرا النهاية..وهو موقن من أنها يوما 

ستأتي. 

) 2()ضــــــيف ثـــــــقيل(

الشاعرة : هل نحن غريبان 
وبركان الدم هذا 

يكّون وحدتنا 
هل نحن غريبان 

لنسبح كل منا 
ضد تيار اآلخر 

من نحن إذن 
والظل يشتعل 
في كل هجير 
باتت األرواح 

متأرجحة بين يقين وشك
ورع في القوم 

يا سادة قد هلك 
والظل يضمحل ..

والظل في كنفه القتل ..
الدمع يخنق الكلمات .. 

والوقت فتات 
والوطن ُمزق أشتاتا أشتات

هل نحن غريبان ؟

ســـــــؤال 

د شــريــفةحنان محفوظ  ُمهنَّ

الشاعر السنوسي حبيب وافق أول يوم في شهر ابريل 
الذكرى الثالثة لرحيله ، ولذا قام أصدقاء دار الفقيه 
حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس ،بتنظيم ندوة 
أشرف عليها أصدقاء الدار وأصدقاء الحبيب   الندوة 

كانت احتفاء بالشاعر الراحل وحملت عنوان
الشاعر  أن  باعتبار   )  76-75 الليبية  الجامعة   (  
الطالبي  الحراك  رموز  أحد  كان  الحبيب  السنوسي 
الليبية ،مطالباً  الجامعات  الذي حدث في  النضالي  
فنكل  بإصالحات  يقوم  أن  وبشحاعة  السابق  النظام 

بهم قتال وسجنا .
الندوة حضرها لفيف كبير من المثقفين ،وتحدث فيها 
رفاق النضال الذين واكبوا مسيرة السنوسي الثقافية 

واألدبية والنضالية . 
  عبر ورقات معدة ،أو في مداخالت قصيرة وطويلة  
)مع حفظ األلقاب( منصور أبو شناف رضا بن موسى 
يوسف البخبخي أمين مازن محيي الدين الكريكشي  
جحيدر  وعمار  حميدان  إبراهيم  تنتوش  المبروك 

ـــم كــثــيــر   ـــره ـــي وغ
تحدثوا عن مسيرة 
،وتذكروا  الشاعر 
ــمــاضــي ،  ذلـــك ال
العبر  واستخلصوا 
،وذكـــــــروا الــجــيــل 
يعاصر  ــم  ل ـــذي  ال
ســـنـــوات الــجــمــر 
الحقيقي  بالمعني 
لــلــصــبــر والــكــفــاح 

والنضال .
الدار  أصدقاء  وثقها  جميلة  بــادرة  وفي  الندوة  هذه 
الحبيب  الشاعر  ألســرة  أهـــدوه  أنيق  ملف  بطباعة 
بكتبه  وقائمة  األدبية  وأعماله  الذاتية  سيرته  وفيها 
الحبيب  السنوسي  شاعرنا  الله  رحم  وإصــداراتــه... 
لهذا الصرح الثقافي المهم دار الفقيه حسن  وشكراً 

الذي لم ينس قامة من قامات الوطن.

ندوة عن الحبيب في دار الفقيه  

شهدت رابطة البلقاء للكتاب األردنيين خالل الفترة 
الماضية أمسية شعرية أردنية ليبية وذلك في إطار 
التبادل الثقافي بين الرابطة و الكتاب و المفكرين 
الساكت  حسين  الدكتور  من  كل  أحياها   ، العرب 
والدكتور أحمد العباسي من ليبيا و الشاعرة أفنان 
الدوايمة والشاعر تيسير الحويطي من األردن أدار 
من  ثلة  بحضور  العتوم  مــروان  الشاعر  األمسية 
المهتمين وفي حديث مع السيد قصي نسور أشاد 
بهذه الخطوة وو صفها بأنها فرصة ثمينة من شأنها 
أن تكون بداية لتعاون في إطار أكبر و مأمول بين 
أحمد  الدكتور  أما  البلدين  وشعراء  وكتاب  شعراء 
الوفد  لقيها  التي  بالحفاوة  أشــاد  فقد  العباسي 

كانت  وأنها  لألمسية  المنظمين  قبل  من  الليبي 
مختلفة  أللــوان  األردن  مثقفو  يستمع  كي  مناسبة 
الدكتور  أمــا  األردن  أرض  على  ليبيا  مــن  صــوت 
شعبية  أشعارا  قدم  إنه  قال  فقد  الساكت  حسين 
ليبية كي يتسنى للمتلقي األردني أن يستمعوا نمط 
مختلف من الشعر وإن كان هذا ليس بغريب عليه 
الشعبي  الشعر  من  قريب  الليبي  الشعبي  فالشعر 
األردني أو ما يسمى بالشعر النبطي   وقال الشاعر 
مروان العتوم مدير الجلسة أن الجلسة كانت مميزة 
وأنا حضور أخوان لنا من ليبيا هو شرف لنا وأن 
األمسية سارت بشكل ممتاز وإنه يتمنى تكرار مثل 

هذه األمسيات.

أمسية شعرية ليبية أردنية 

ينشر   2013 في  كتبته  نص  هذا 
صحيفة  للقراء  أهديه  مرة  األول 

فسانيا المتألقة

حديث ربع قرن قادم 

) 1 (
 ال تتعّجل ..

ُقم ..   واكتب صفحة 
الــوطــن  على الــجــدار 

اآليل لألمل
ُهنالَك .. يربُض األمل

األمُل ال يخذل أحْد 
) 2 ( 

 فرصتَك في مهّب الغِد آتيةٌ .. 
ال محالة ،

ترّجل عن دفترَك العتيِق
ُخذ الورقةَ التالية 
كرر صهيلَك األّول

تثاؤبَك يكاُد .. يكاد يبتلعْه !
) 3 (  

 ال ُنريُد لُحلِْمنا أّن يسير نحو تحقيِق 
ذاتِه

ُنريدُه ُحلًما محاِفًظا على بكارتِه !
يتجلى  ال يفلُّ

) 4 ( 
 صحُبَك األوَّلوَن 

درَّبوَك ..
على تلقي الصدى 

نجًما !
وارسالِه قمًرا !

َك غامرَت واخترَت المنفى ألًما ! لكنَّ
) 5 ( 

تنّحي إّن شئَت .. وشاَء الوطن !
ِظاللَك أسًى تختمر !

الرُجُل أنَت .. 
 َتهزم أزمانَك لتنتصر

 وإذا احتضنتَك امراٌة .. 
 تأّكد بأّنها عودٌة ثانيةٌ للوطْن .

أُهــــــــدي هـــــذه الــســطــور   ( 
ــــتــــواِضــــعــــة لــجــمــهــور  الــــُم
فسانيا    بصحيفِة  الــُقــّراء 
ــتــي الــخــاِلــصــة (  مـــع مــحــبَّ

د شــريــفة ُمهنَّ
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إشراف : خديجة الجداوي  

                     
عيسى المنوني 

  رحلة اإلسراء والمعراج أجمع العلماء بأنها 
من   فهي  لهذا  معاً  والـــروح  بالجسد  كانت 
معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص التي أكرم بها الله نبيه فكانت 
الحفاوة بجاللها وترويحاً عن نفسه ملسو هيلع هللا ىلص لما 
لقيه من عام الحزن وما أصابه برحلته  إلى 
الطائف ، ونحن المسلمون الواجب علينا أن 
نتمعن في هذه الوقفات  من الدين اإلسالمي 
وعبر  معان  من  الكريم  القرآن  به  جاء  وما 

ومواعظ ، وأهمها :
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   أن  إلى  إشــارة  منها  نأخذ   • 
بالمسبحين  مليء  علوي  عالم  إلــى  سينقل 
ليل  في  ال  يفترون  ال  الذين  المالئكة  وهم 

وال في نهار 
 • تأخذ من الرحلة بأننا ال يعدو كوننا عبيد  
لله وال تنفع المناصب والمكانة وال الجاه إال 

من أتى الله بقلب سليم .
 • نأخذ من الرحلة أننا نحن أمة اإلجابة 
أمة سيدنا محمد مشرفون بتشريف المولى 
مكرمون  وأنــنــا  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  لنبيه  سبحانه 

بتكريم محمد ملسو هيلع هللا ىلص
 • نأخذ من الرحلة بأننا مفضلون بأشرف 
اسم أطلقه الله على اإلنسان بكلمة ))عبد(( 

كيف ؟
خاتم الرسل أفضل مخلوق الله على األرض 
محمد بن عبد الله قال له ))يا عبدي(( فهذا 

أشرف 
اسم النبيملسو هيلع هللا ىلص فنحن إذا مثله مشرفون ألنه 

قدوتنا ورسولنا
 •نأخذ من الرحلة بيان ما تنال به اإلمامة 
وذلك  اليقين  رحمة  الصبر  وهو  الدين  في 
باألعمال الصالحة فهذا  هي الحكمة  التي 

وجب علينا أن نأخذها ..
وأخيراً

في هذا الرحلة أعطي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ثالثا لم 
يعطهن نبي قبله

•فرضت عليه الصالة 
2 - أعطي خواتم سورة البقرة 

3 - غفر ألمته ما لم يشركوا بالله شيئا " أي 
غفرن ألمته الذنوب العظيمة "

 فلنشكر الله على نعمة اإلسالم
وإننا من أمة سيدنا محمد 

عليه الصالة والسالم

والمعراج                                                          اإلس���راء 
" ق��دوت��ن��ا رس��ول��ن��ا 

الكريم "

جاء  كما  العظيم  الله  شهر  هذا   
الله،  شهر  رجب   ( قوله ملسو هيلع هللا ىلص  في 
شهر  ورمــضــان  شــهــري  وشعبان 

أمتي(.
اشتقاقاً  رجــبــا  ــعــرب  ال وســمــتــه 
وفي  التعظيم  أي  الترجيب  مــن 

الحديث أيضاً يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص .
األصم  الله  شهر  رجــب  أن  أال   (
إيماناً  يوماً  رجب  من  صام  فمن 
الله  رضــوان  استوجب  واحتساباً 
قرع  وال  فيه  قــتــال  فــال  ــر،  ــب األك
وبــوادره  القتال  عن  فهو  لطبولها 

أصم(. 
وسمي أيضاً األصب ألن الرحمة 

تصب فيه على التائبين صباً.
فمن هنا تتضح عظمة هذا الشهر 
في  الفرد  الشهر  فهو  وحرمته، 
األشهر الحرم، والسرد منها: ذي 
القعدة وذي الحجة والمحرم، وما 
الشرع  أوالهــا  لعظمة  إال  التفرد 

لهذا الشهر .
وقـــد ســبــقــت الـــعـــرب إلـــى هــذا 
ــقــتــال في  الــتــعــظــيــم فــحــرمــت ال
حرمتها  وحفظت  الحرم  األشهر 
وكفت عن كل أشكال الثأر والغزو 
وترويع اآلمنين حتى من الحيوان، 
بــل إنــهــا كــانــت تــبــذل كــل مــا في 
المعتدي  ــرد  ل جهد  مــن  وسعها 
دون قتال ما استطاعت إلى ذلك 
مجيء  قبل  كان  ذلك  كل  سبيالً، 
اإلسالم الذي رسخ كل تلك القيم 

وزاد عليها.
الحرم  األشــهــر  مــن  الحكمة  إن 
تكمن في تهدئة النفوس وتهيئتها 
نتائج  في  والنظر  السالم  لقبول 
القتال وأضراره التي ال يمكن أن 
القتال  توقف  فــإذا  أحــد،  ترضي 
للهدنة  أو  ــحــرم  ال ــر  األشــه ــي  ف
الــقــادة أولــي األلــبــاب إلى  يلتفت 
ما خلفه القتال من تشريد ودمار 

وضياع لألنفس واألموال.
 َفــُيــعــمــُل الــمــؤمــن الــعــاقــل عقله 
التفكير  ويــعــيــد  نفسه  ويــراجــع 
يقوده  ولن  وتوجهاته  قناعاته  في 
إلـــى حل  إال  الــســلــيــم  الــتــفــكــيــر 
السالم واألمان؛ ألن المؤمن الحق 
نتائجها  ألجل  الحرب  يخوض  ال 
التدميرية أو المصالح الشخصية 
وإنــمــا  الــحــزبــيــة،  أو  القبلية  أو 

ليحق  اضــطــراراً  للحرب  يضطر 
والسالم  العدل  وينشر  الحق  بها 
عن  الظلم  بها  ويــرفــع  واألمــــان، 
الحرب  حــادت  مــا  فــإذا  الجميع 
األهــداف صارت مجرد  تلك  عن 
ـــوة إلـــى الــفــســاد فــي األرض  دع
وتفويض السلم واألمن بين الناس 
القتال  شــرع  عندما  اإلســالم  إن 
الدعوة  للحفاظ على  إنما شرعه 
فشلت  إذا  نشرها  سبل  وضمان 

الطرق السليمة.
ـــى حــق الـــدفـــاع عن   إضــافــة إل
ــعــدوان  ال ورد  ــرض  ــع وال األرض 
ووضـــع ضــوابــط حـــدود لتحرك 

الجيو ش وخطط القادة.
فال اعتداء على ضعيف أو طفل أو 
امرأة أو راهب أو كاهن وال قطع 
لشجرة وال تخريب لممتلكات، كل 
والمشركين  الكفار  حق  في  هذا 
بين  الـــقـــتـــال  ــــان  ك إذا  فــكــيــف 
المسلمين الذي لم يقره الشرع إال 
في حدود البغي والعدوان الذي ال 

مبرر له.
علماء  يــحــدده  أن  يجب  والـــذي   
هدفهم  محايدون  نزيهون  وفقهاء 
والحفاظ  المسلمين  دمــاء  حقن 
ال  ــم  ــه ووحــدت ممتلكاتهم  عــلــى 
شذ،  مــن  إال  ــك  ذل فــي  يخالفهم 
إلــى  الــمــســتــفــيــد  أو  ــؤول  ــمــت فــال
ثابت  نص  من  صحيح  استنباط 

يجوز  وال  باغياً  ُيعد  أن  يمكن  ال 
قتاله بحال إال أن يعتدي ويظلم. 
المسلم  ألخيه  المسلم  قتال  إن 
ــرأي  ال فــي  لــه  مخالفته  لمجرد 
الله هو  إقامة شرع  يريد  أو ألنه 
ألن  ديــن  أي  يقره  ال  باطل  قتال 
َجمع الناس على رأي يراه البعض 
الله  لفطرة  مخالف  أمــر  صــوابــاً 
يقول  عليها   الــنــاس  فطر  الــتــي 

تعالى: 
ةً  أُمَّ اَس  النَّ َلَجَعَل  رَبَُّك  َشاَء  ﴿َوَلْو 
َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن ِإالَّ َمْن 

رَِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخلََقُهْم﴾.
أنزل  بما  والحكم  الشرع  وإقامة 
بالطرق  إال  يتم  أن  يمكن  ال  الله 
إلى  الصحيح  والــرجــوع  السليمة 
الله، أما أن ينصب البعض أنفسهم 
أوصياء على الدين ويقتلون الناس 
وهم  الشرع  تطبيق  على  لحملهم 
بالله  يوثقوا عالقتهم  لم  أنفسهم 
والتقوى  والــمــودة  المحبة  بعرى 

واإلخالص .
الذين  إن  األمر  لهم  يستقيم  فلن 
وعودته  المجتمع  ينشدون صالح 
والسالم  العدل  ونشر  الله،  إلــى 
الــدعــوة  قــبــل  عليهم  يــجــب  فــيــه 
قــدوة حسنة  يكونوا  أن  ذلك  إلى 
في  وقبول  رفيع  خلق  وأصــحــاب 

المجتمع يحبون  .
والــرأي  النقد  ويتقبلون  الجميع 

اآلخر بصدر رحب يسع المخطئ 
أن  أيضاً  وعليهم  المصيب،  قبل 
والتسامح  العفو  بفضيلة  يتحلوا 
ومــشــاعــر الــمــحــبــة واإلخــــالص، 
باهرة  النتائج  ستكون  وحينها 
وتــرضــي الــمــولــى عــز وجــل قبل 
تنظر  أن  يــجــب  ــــذا  ول الــعــبــاد، 
درجة  األخــرى  تقاتل  التي  الفئة 
وتعالى،  سبحانه  بالله  عالقتها 
الشرع  أوامــر  بكل  التزمت  وهــل 
في  القتال  عن  فكفت  وضوابطه 
األشهر الحرم، وأعادت حساباتها 
والعودة  السالم  نشر  يضمن  بما 

إلى الحق.
عرفوا  اإلســـالم  قبل  الــعــرب  إن 
حرمة  القتال وبوادره في األشهر 
الحرم فالتزموا بذلك ولم يخالفوه 
إال فيما ندر وكان حري بنا اليوم 
الذي  اإلســالم  بنعمة  ننعم  ونحن 
هو السالم وجاء من عند السالم 
وتعظيماً  تقديراً  أشــد  نكون  أن 

لألشهر الحرم .
ــراجــع  ــال فــيــهــا ون ــقــت فــنــوقــف ال
القتال  سببه  لما  ونلتفت  أنفسنا 
من دمار وخراب وفرقة وتباغض 
ونجلس  ســواء  كلمة  إلــى  فندعوا 
الوطن  وشركاء  العقيدة  أخوة  مع 
فيتنازل العقالء الراشدين لصالح 
ــوصــول إلــى  ــل ـــوطـــن ل الـــديـــن وال

السالم واألمن.
إننا في  والبناء  التعمير  ثم  ومن   
الله  شهر  العظيم  الشهر  هــذا 
الحرام أحوج ما نكون إلى االلتزام 
للحفاظ  ونواهيه  الشرع  بأوامر 
وانقاذه من شر  الوطن  على هذا 
فتنة عظيمة وجماعات تتربص به 

الدوائر .
حقن  إلــى  يدعونا  الحق  فديننا   
وتغليب  العقل  وتحكيم  الــدمــاء 

المصالح العليا للوطن.
ــى وطــنــه  ــحــافــظ عــل  فــمــن ال ي
وطناً  يقيم  أن  يمكن  ال  الصغير 
األمــة  كلمة  فــيــه  تجتمع  كــبــيــراً 
للعالم  قــائــدة  لتكون  اإلســالمــيــة 

بالمحبة والسالم.

 

رجب المحبة و السالم 

الدكتور: عبدالمجيد شاويش
أستاذ بجامعة سبها- كلية اآلداب- 

قسم اللغة العربية وعلوم القرآن

الماضية  دورة  انطلقت خالل األيام 
ينظمها  التي  الــزكــاة،  جباية  أحكام 
وتستهدف  بالمدينة،  الزكاة  صندوق 
مدن  في  الصندوق  بفروع  العاملين 

الجنوب. 
يستضيفها  التي  الدورة  في  ويشارك 
عدد  بسبها؛  لإلدارة  القومي  المعهد 
مــن خــطــبــاء الــمــســاجــد والـــوّعـــاظ، 
الزكاة  أحــكــام  على  يتدربون  الــذيــن 
الــنــاس  دعــــوة  وطــــرق  وتقسيماتها 

ألدائها. 
وقـــال مــديــر صــنــدوق الــزكــاة بسبها 
عبدالقادر الطاهر عطية لفسانيا: إن 
الدورة تركز على توعية المستهدفين 
ــفــروق بــيــن الـــزكـــاة والــضــريــبــة،  ــال ب
فاألولى هي نظام فقهي تعبدي، بينما 
تنظمه  عالمي  نظام  تعتبر  الضريبة 

الدولة حسب تشريعاتها وقوانينها. 
استمرت  الـــدورة  أن  عطيه  وأوضــح 
على  العمل  خاللها  يتم  أيــام،  لثالثة 
عدد  مع  بالتنسيق  ميدانية  تدريبات 
حساب  طــرق  حــول  المتعاونين  مــن 
مكتب  مــع  الــتــواصــل  وكيفية  الــزكــاة 

الصندوق ألداءها. 
تصب  التي  الزكاة  مبالغ  قيمة  وعن 
عطية  أوضــح  الصندوق  حساب  في 
أنها بلغت أكثر من مائة وثمانين ألف 
دينار خالل األربعة أشهر األولى من 
عام2016، وأن أكثر من ستين أسرة 
موضحا  الزكاة،  أموال  من  استفادت 

الصندوق  ينظمها  التي  التوعية  أن 
على  الــنــاس  تحفيز  فــي  دورهـــا  لها 
المشاركة في تقديم أموال زكاتهم في 

أوقات منتظمة بحسب وصفه. 
للعام  الــزكــاة  مبالغ  قيمة  أن  يــذكــر 
ــاضــي بــســبــهــا بــلــغــت أكــثــر من  ــم ال

350ألف دينار بحسب عطية.

دورة في أحكام جباية الزكاة بسبها
نظم اتحاد الطلبة بكلية اآلداب جامعة سبها 
"أنا  بعنوان  توعوية  نــدوة  الماضي  األربــعــاء 
من  جمع  وبحضور  الكلية  مــدرج  في  مسلم" 

األساتذة والطلبة بالكلية.
ـــاذة حــــواء خير  ــقــت الــمــحــاضــرة األســـت  أل
المحاضرة بقسمي علم النفس و علوم القران "  
واستشهدت في المحاضرة باألخالق الرفيعة 

للرسول عليه الصالة والسالم وصحبه الكريم 
وأوردت عدة قصص في ذلك .

التوعوية  المالحظات  من  مجموعة  شملت 
أساليب  لمعرفة  تهدف  للطلبة  والتوجيهية 
ديننا  عليه  يحث  مــا  وفــق  وفهمها  الــحــيــاة 

اإلسالمي الحنيف .

ندوة توعوية بعنوان " أنا مسلم "
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12 الصحيةفسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

متابعة : أية بشير تصوير : مصطفي عمر 

ــــذي أصــبــح يــهــدد حــيــاة  ــــر ال األم
إضافة   ، الــمــرضــى  مــن  الكثيرين 
نتيجة  المكملة  المشاريع  لتوقف 
الـــديـــون الــمــتــراكــمــة بــعــدم ســداد 
المحلية  ــات  ــشــرك ال مــســتــحــقــات 
العاملين  دفـــع  مــمــا  ــة   ــي ــب واألجــن
ــز وعـــــدد مـــن الــنــشــطــاء  ــرك ــم ــال ب
إلى  المدني  المجتمع  بمؤسسات 

إطالق نداء استغاثة.
 في حملة تحت عنوان ) أهل الخير 

لدعم مركز طرابلس الطبي (
 والـــتـــي افــتــتــحــت صــبــاح األحـــد 
ــي هـــذه االســتــغــاثــة  ــأت الــمــاضــي وت
لمركز  األولى  ليست  وهي  والحملة 
أعمال  إطــار  فــي  الطبي  طرابلس 
لتشجيع  واإلحــســان  البر  و  الخير 
ــخــدمــات  الــعــامــة فـــي تــحــســيــن ال

الصحية .
من خالل الشركات العامة والخاصة 

ورجال األعمال والمواطنين . 
المركز  لصالح  تبرعات  جمع  وإلى 
لتأمين احتياجات المرضى من نزالء 
المركز والمترددين عليه  ، وإشعار 
قطاع  تجاه  بالمسؤولية  المواطن 
الصحة ودعوة شرائح المجتمع كافة 

للمشاركة والمساهمة 
الــخــيــر  وتحفيز  فــي حــمــلــة أهـــل 
ــمــســاعــدة  ــة ال ــي ــطــب الـــعـــنـــاصـــر ال
الــوطــنــيــة الــعــامــلــة فـــي الــعــاصــمــة 
وسد   ، للمركز  المساعدة  لتقديم 
الطبية  العناصر  في  الحاد  النقص 

المساعدة ، " مجال التمريض 
حتى تصل إلى مبتغاها المنشود .

ــي تــوفــيــر بــعــض مــن احــتــيــاجــات  ف
خدماته  تقديم  في  ليستمر  المركز 

للمرضى والمترددين عليه  .
من  قدر  المواطن على  يكون  وحتى 

الساسة  ينتظر  وأال  المسؤولية 
حتى  السلطة  على  والمتكالبون 
اهتمام  دون  يمر  فالوقت  يتفقوا 
يذكر ودون تحسن في كل المرافق 
وخاصة الصحية ومنها إن لم يكن 
فعامة  بــاإلقــفــال  مــهــدد  جميعها 
من  يتمكنوا  لن  البسطاء  الناس 
الخاصة  المصحات  فــي  الــعــالج 

الــنــخــب  الـــبـــالد عــكــس  أو خــــارج 
والنفوذ  السلطة  على  المتصارعة 

وأبنائهم .
بكلمة  افتتحت  الخير(  )أهل  حملة 
لحملة  العليا  اللجنة  رئيس  قبل  من 
ــد الــمــهــنــدس  ــســي ــر ال ــخــي أهــــل ال
)أبـــوبـــكـــر الـــدحـــيـــر( الــــذي رحــب 
والمشاركين  بالمساهمين  فيها 
إخواننا  على  المعاناة  تخفيف  في 
لهم  تمنى  الذين  المرضى  وأبنائنا 
)الدحير(  وتقدم   ، العاجل  الشفاء 

في كلمته بالشكر والتقدير.
المدني  المجتمع  مؤسسات  لكل   
ــذيــن ســاهــمــوا مــنــذ شــهــريــن في  ال
اإلعداد إلطالق هذه الحملة ، مثمناً 
المختلفة  اإلعالم  وسائل  )الدحير( 
على تجاوبهم في اإلعالن عن هذه 

الحملة .
)محمد  الدكتور  أوضح  جانبه  ومن 
طرابلس  مركز  عــام  مدير  حنيش( 
الطبي في كلمته : أن مركز طرابلس 
الليبيين بجميع  طبي هو مركز لكل 

أطيافهم .
هــدف  أن   : )حــنــيــش(  مــوضــحــاً 
الطبي  طرابلس  بمركز  العاملين 

هو رفع مستوى الخدمات المقدمة 
للمواطن .

أي  في  طرفا  لسنا  أننا   : مشدداً   
سياسيين  ولسنا  سياسية  تجاذبات 
مهمة  مهمتنا  نحن   ، الله  والحمد 
إنسانية فقط ، ودعى )حنيش( في 
كلمته الجميع للمساهمة والمساعدة 
اإلنسانية  الخدمات  استمرار  في 
السياسية  الــنــخــب  تــصــل  أن  إلـــى 
 ، ســواء  كلمة  إلى  اآلن  المتصارعة 
فهي دعوة منا جميعا إلصالح ذات 
البين واالهتمام بالوطن الذي يمزق  
العصرية  الدولة  إقامة  أن   : مؤكداً 
الوحيد الستعادة نشاط  الكفيل  هو 
ومؤسسات  مــرافــق  جميع  وعافية 
الدولة ومنها مركز طرابلس الطبي .

 وأعتبر : ما ندعو له ونقوم به بمعية 
أهل البر واإلحسان هو عمل فوري 
ألنه  االنتظار  يحتمل  وال  وضــروري 

يأتي في غياب الدولة .
وأضاف : لألسف الكثير من الناس 
سلبيين وأنتم الحاضرون معنا اليوم 
الوطنية  على  دليل  معنا  وجــودكــم 

وعلى اإلحساس بالمسؤولية والروح 
إيجابي  هــو  فالمسلم   ، االيجابية 
اآلخرين  سعادة  في  تكمن  وسعادته 
والسلطة  بالمال  ليست  فالسعادة 
والجاه والتكالب الذي نشاهده اآلن 
، ونسأل الله أن نكون بعيدين عنهم 
ومهمتنا وواجبنا فقط هو مساعدة 
الناس وسعادة اآلخرين ونصلح حال 

بالدنا .
ــش( بــالــشــكــر كل  ــي ثـــم تــقــدم )حــن
أجل  مــن  وقفة جــادة  لــه  كانت  مــن 
وإدخال  عنهم  والتخفيف  المرضى 
البهجة عليهم وعلى أسرهم  وقدموا 
ــي ظل  ــت والــجــهــد والـــمـــال ف ــوق ال

ظروف صعبة تمر بها البالد . 
ولــكــل مــن ســاهــم فــي إنــجــاح هــذا 
من  لكل  مــوصــول  والــشــكــر  العمل 
العون  يد  لتقديم  السابق  في  تعاون 
من  الطبي  طرابلس  مركز  لمرضى 
ورجـــال  مــدنــي  مجتمع  مــؤســســات 
والخاصة  العامة  والجهات  أعمال 
والشكر   ، البر واإلحسان  أهل  ومن 
لــألجــهــزة األمــنــيــة الــمــشــرفــة على 
والتي  الطبي  طرابلس  مركز  تأمين 
عالية  وحــرفــيــة  مهنية  بكل  تعمل 
من  حبهم  فيهم  ونحي  وانضباطية 

أجل هذا الوطن .
ــــم كــــانــــت الـــكـــلـــمـــة لــلــســيــد  ث
نقابات  اتــحــاد  رئــيــس  )الــغــريــانــي( 
عمال طرابلس الكبرى ، الذي ثمن 
والشعور  الوطني  اإلحساس  عاليا 

تجاوبوا  للذين  الوطنية  بالمسؤولية 
في الحملة .من جانبه أشار األستاذ 
ــحــاد  ــي( عـــن ات ــعــقــوب ــي )خـــيـــري ال
مؤسسات المجتمع المدني : أن هذا 
المستشفى وغيره من المستشفيات 
الليبية في حالة يرثى لها من نقص 
فــي اإلمــكــانــيــات الــمــاديــة واألدويـــة 
وشدد : في كلمته على ضــرورة أن 
الجارية  والــصــدقــة  بالخير  نــبــادر 
ألنه لم يعد يمكننا أن تنظر حكومة 
سنوات   4 فمرت  نهاية  ال  مــا  إلــى 
نحن  نبادر  لم  فإن  يذكر  تغيير  وال 
المشكلة  هذه  لحل  كليبيين  أنفسنا 
حل  هــنــاك  يــكــون  أن  تتوقعوا  فلن 
سريع في ظل الوضع الحالي للبالد.
 فالوضع من سيء ألسوأ ونتوقع 
إن  أبـــوابـــه  المستشفى  يــقــفــل  أن 
استمرت األوضاع في البالد على ما 
هو عليه اآلن ولم نبادر بتوقير أدنى 

متطلبات .
عرض  تم  االفتتاح  كلمات  وإثــر 
الطبي  طرابلس  مــركــز  عــن  مــرئــي 
الحالة  بين  والذي  لمدة 15 دقيقة 
السيئة التي وصل إليها المستشفى 
مــن خــالل حـــوارات لبعض رؤســاء 
األقسام بالمركز الذين تحدثوا عن 
والمتزايد في دعم  الشديد  النقص 
المعدات والمستلزمات وغيرها من 
المركز  يحتاجها  التي  األساسيات 
ــن من  ــرددي ــت ــم لــخــدمــة نــزالئــه وال
اليوم  في  يصلون  والذين  المرضى 
آالف  خمسة  من  أكثر  إلــى  الواحد 

مواطن .
فــي  الـــمـــركـــز  أن  مـــحـــذريـــن   
األسابيع القليلة القادمة لن يستطيع 
االســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم خــدمــاتــه 

للمحتاجين إليه من عامة الشعب .
هــذا وزعــت ملصقات ودعــوات 
ــس الــطــبــي  ــل ــوان مــركــز طــراب ــن ــع ب
في  للمشاركة  الخير  أهــل  يناشد 
الحساب  لــرقــم  ــبــرع  ــت وال الــحــمــلــة 
الخاص بالحملة )97.213.123( 
الطبي   فرع   – الجمهورية  مصرف 
االتصال  خــالل  من  االستفسار  أو 

بالرقم 0919484380 .

حملة أهل الخير لدعم مركز طرابلس الطبي
عقب  القذافي  بنظام  اإلط��اح��ة  بعد  البالد  إدارة  على  حكومات  أرب��ع  تعاقبت 
أرب��ع سنوات ثم لنصل اليوم ألكثر من حكومة ومؤسسة  ث��ورة 17 فبراير في 
سياسية  وتجاذبات  مسلحة  صراعات  الوقت  ذات  وف��ي  واح��د  آن  في  تشريعية 
ألقت بضالله على تردي عمل المرافق الخدمية وخاصة في مجالي التعليم 

والصحة وفي قطاع الصحة وصلت الحالة إلى أسوأ مما كان يتوقع وخاصة 
المهدد  أصبح   ال��ذي  الطبي  طرابلس  مركز  ومنها  العامة  المستشفيات  في 
باإلغالق نتيجة لغياب الدولة عن تأمين مستلزمات المركز من أدوية ومعدات 

وأطقم طبية مساعدة.

دور  ن��ث��م��ن   : ال��دح��ي��ر 
وس����ائ����ل اإلع��������ام ف��ي 

تجاوبها مع الحملة

:

محمد حنيش : مركز طرابلس الطبي مركز لكل 
الليبيين بجميع أطيافهم المتنوعة  

:

خ���ي���ري ال���ي���ع���ق���وب���ي : 
من سيئ ألسوأ  الوضع 
ي��ق��ف��ل  ان  ون����ت����وق����ع 

المستشفى...!!!!!

:

يوميا 5000 مواطن 
تقريباً عدد المترددين 

على المركز والنزالء

:
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بنغازي : صالح نجم

تصوير : رحاب كثاف   

                        محمود بن مصباح صباح الشاعري

 )ABC( الصغيرة  المدرسة  أقــامــت 
تثقيفية  برامج  عدة  غشير  بن  بقصر 

إرشادية وترفيهية ألطفال المدرسة .
     هذا إلى جانب رسالتها التربوية 
ترفيهي  يوم  التعليمية حيث خصصت 
إلقامة اليوم الغذائي الصحي كنشاط 

توعوي تفاعلي .
فـــي فـــتـــرة االســـتـــراحـــة لــلــفــتــرتــيــن 
عن  بالمدرسة  والمسائية  الصباحية 
الغذاء الصحي السليم من خالل إقامة 
صحية  إفطار  وجبة  ألفضل  مسابقة 
الــمــدرســة  ــال  أطــف بتجهيزها  يــقــوم 
وإحضارها للمدرسة فتنوعت الوجبات  
الصباحية  للوجبة  ــال  األطــف ورؤيــــة 
الصحية بمساعدة أولياء أمورهم ورغم 
تركزت  الوجبات  معظم  أن  إال  التنوع 

الطبيعي  والعسل  واللبن  التمر  على 
وزيت الزيتون إضافة لألكالت الشعبية 
كالبسيسة والزميطة ، مما صعب على 

عملية  المسابقة  على  اإلشــراف  لجنة 
الوجبات والتي اعتبرتها  تقييم أفضل 
ممتاز جميعها  تكون في مستوى  تكاد 

عرض  وأثــنــاء   ، الــدرجــة  نفس  وعلى 
تم  األطفال  من  المشاركين  الوجبات 
الصحية  بالوجبات  األطــفــال  تعريف 

وإثر  الصباح  في  وخاصة  الصباحية 
ثم  المسابقة  نتيجة  إعــالن  تــم  ذلــك 
عربية  جلسات  فــي  األطــفــال  تــنــاول 
الفرح  ملؤه  جو  في  اإلفــطــار  وجبات 

والسرور . 
ويذكر أن اليوم الغذائي الصحي يأتي 
في إطار إحياء )اليوم العالمي للصحة( 
والذي يصادف السابع من ابريل من كل 
، ففي عام 1948 دعت جمعية  عام 

الصحة العالمية ألولى إلى تكريس
 ) يوم عالمي للصحة ( إلحياء ذكرى 
 ، العالمية  الصحة  منظمة  تأسيس 
ومــنــذ عـــام 1950 جـــرى االحــتــفــال 
سنوياً بيوم الصحة العالمي في السابع 

من أبريل .

المدرسة الصغيرة )ABC( بقصر بن غشير تحتفل بيوم الغذاء الصحي 

اليومين  خـــالل  دارنــــس  ـــادي  ن بــقــاعــة  اختتمت   
االعدادية  للمدارس  الثقافية  المسابقة  الماضيين 
تجمع  وينظمها  عليها  يشرف  والتي  درنــة  بمدينة 

إبداع للثقافة واإلعالم بدرنة . 
تحت شعار ثقافتي سر تفوقي و استمرت المسابقة 
مدرسة  وعشرون  سبع  بمشاركة  أيــام  سبعة  لمدة 
في  للمسابقة  المنافسة  وكــانــت  والبنات  للبنين 
الحرية  ومدرسة  األمــل  مدرسة  بين  األول  يومها 
تفوقت  حيث  سينا  ابن  ومدرسة  األوائــل  ومدرسة 
فيها مدرسة األمل وفي اليوم الثاني كانت المنافسة  
 - الخنساء  مدرسة   - الزنتان  شهداء  مدرسة  بين 
مدرسة المناهل - مدرسة النصر وفي اليوم الثالث 
شهداء  مــدرســة  بين  المنافسة  كــانــت  للمسابقة 
الزنتان – و مدرسة الخنساء – و مدرسة المناهل - 
مدرسة النصر وتفوقت فيها مدرسة الخنساء وبين 

شهداء مصراته و االنتصار ووادي الناقة و الشهيد 
مدرسة  فيها  تفوقت  حيث  امــهــدي  الــفــتــاح  عبد 
الرابع  اليوم  في  أمــا  امهدي  الفتاح  عبد  الشهيد 
فكانت المنافسة بين مدرسة أجيال الغد و مدرسة 
الضياء و مدرسة ايراسا و مدرسة شهداء الجمعة 
الخامس  اليوم  ايراسا وفي  و تفوقت فيها مدرسة 
كانت المنافسة بين مدرسة الصديق ومدرسة على 
حسن الجابر ومدرسة الشهيد عبد الكريم جبريل 
الجابر  مدرسة حسن  فيها  تفوقت  و  السالم  ودار 
وفي اليوم السادس كانت المنافسة بين مدرسة أم 
تفوقت  و  والكفاح  والنهضة  العقول  ونور  المؤمنين 
كانت  السابع  اليوم  وفي  العقول  نور  مدرسة  فيها 
فتحي  والشهيد  الجهاد  مدرستي  بين  المنافسة 
الطيرة وتغيبت عن المسابقة مدرستي الصفاء وابن 
خلدون وانتهت بفوز مدرسة الشهيد فتحي الطيرة .

المسابقة الثقافية بين المدارس اإلعدادية بمدينة درنة

بمدينة  للبنات  الثانوية  الخالدات  بمدرسة  افتتح 
بنغازي خالل األيام الماضية معرض للكتاب حمل 
عنوان " كتابي " في إطار عمل المدرسة المستمر و 
سعيها الدائم للناجح والتميز حسب إفادة القائمين 

عليها.
و  كامل  أسبوع  لمدة   فاعلياته  تواصلت  حيث   
عرضت مكتبة رابح المشهورة بالمدينة من خالل 
ووضعتها  المتنوعة  الكتب  عديد  المعرض  هــذا 
في متناول الطالبات اللواتي رحبن بالفكرة والتي 

وصفت بالجيدة والمميزة . 
وأكدت إدارة المدرسة أنها تهدف من خالل هذه 
للطالبات  الثقافي  المستوى  رفــع  إلــى  الخطوة 
وإتاحة الفرصة لتنمية مواهبهن وفتح آفاق جديدة 
ما  لكل  ومــدرك  وواع  مثقف  جيل  لخلق  للمعرفة 

حوله من أمور  . 
وتعتبر مدرسة الخالدات من أبرز المدارس بمدينة 
ألول  لها  دخولك  وعند  المجاالت  كافة  في  بنغازي 
مرة سينتابك شعور بأن مدارس ليبيا ال تزال بخير 
ما  يعي  وتعليمي  إداري  كادر  وجود  ظل  في  خاصة 

المدرسة  هــذه  وتفانوتبقى  حــرص  بكل  بــه  يــقــوم 
تقدم  الحبيبة  بالدنا  في  عــدة  مــدارس  من  واحــدة 
عمل تعليمي وتربوي كبير إال أنها ال تزال بعيدة عن 

عدسات الكاميرات وتغطيات اإلعالميين .

مدرسة الخالدات تنظم معرضا للكتاب

مكتب  نظمها  التي  التدريبية  الـــدورة  اختتمت   
التدريب وتطوير التعليم فرع درنة والتي استهدفت 
التي  ــدورة  ال بالقطاع   اإلداريـــة  الشؤون  موظفي 

تواصلت على مدى أسبوعين متتاليين.

الــدورة تركزت على   وأفــاد المكتب اإلعالمي أن 
ترسيخ مفهوم اإلدارة الفاعلة بما يواكب متطلبات 
اإلدارة الناجحة والتعريف بأهم متطلبات الشؤون 
على  المهام  توزيع  وآلية  القطاع  داخــل  اإلداريـــة 
الموظفين ليرتقي مفهوم موظف الشؤون اإلدارية.

 كما تم خالل الدورة إلقاء العديد من المحاضرات 
الــتــقــاريــر  وكــتــابــة  الــبــشــريــة  التنمية  بينها  ــن  م
والمراسالت اإلدارية بإشراف نخبة من األستاتذة 
المتخصيين في هذا المجال وفي نهاية الدورة تم 
تم  الذين  المتدربين  على  المشاركة  توزيع شهائد 
مكتب  مدير  بحضور  التدريبية  للدورة  إخضاعهم 

التدريب وتطوير التعليم فرع درنة 

مكتب التدريب والتطوير ينظم دورة تدريبية
العازف  مسابقة  الماضي  االثنين  الــيــوم  صباح  افتتحت 
بمشاركة  و  سبها  بجامعة  اللغات  بمركز  الصغير  والمغني 
و  بالمدينة  األساسي  التعليم  مؤسسات  طلبة  من  مجموعة 
تقام هذه المسابقة تحت إشراف مكتب النشاط المدرسي 
التابع لشؤون التربية والتعليم سبها وبرعاية نقابة المعلمين 

بالبلدية 
سبها  التعليم  بشؤون  المدرسي  النشاط  مكتب  مدير  وقال 
أنور محمد النمار: إن مدينة سبها تعج بمثل هذه المواهب 
مكتب  في خطة  المسابقة  هذه  وضعنا  المنطلق  هذا  ومن 
النشاط المدرسي لالهتمام بهذه المواهب وصقلها وتنميتها  
أربعون طالب  المسابقة  في هذه  يشارك   : النمار  وأضاف 
المجال  هذا  في  مختصين  مشرفين  تحت  تدربوا  وطالبة 

يعرض  متتالين  يومين  مــدار  على  المسابقة  هذه  وستقام 
من خاللها المتسابقون مواهبهم في اليوم األول وفي اليوم 

الثاني سيتم إعالن النتائج 
تجدر اإلشارة إلى أن هذه المسابقة تقام على نحو ما يقارب 

العشر سنوات بحسب ما ذكر النمار.

مسابقة المغني الصغير

 أقامت مدرسة أقرأ للتعليم األساسي 
بدرنة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي 
ضمن  االحتفالية  هذه  وجــاءت  للطفل 

األنشطة الثقافية والفنية.
تهدف  والتي  المدرسة  بها  تقوم  التي   
بالجانب  االهتمام  على  الحرص  إلــى 
بالمدرسة  للطفل  والــفــنــي  الــثــقــافــي 
وحرصها على تقديم أفضل الخدمات 
السلوكية  الجوانب  شتى  في  لألطفال 
كمؤسسة  والمهارات  القدرات  وتنمية 

تربوية تعليمية .
وتخلل  عليها  القائمين  إفـــاده  حسب 
به  ــام  ق مسرحي  فني  عــرض  الحفل 
الفقرات  والعديد من  المدرسة  أطفال 

الترفيهية والثقافية .

مدرسة اقرأ  تحتفل باليوم العالمي للطفل 
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رؤى

صالح  خليفة  للدكتور  الطبع  تحت  كتاب 
من  أول  تكون  أن  فسانيا  وحظيت  ح��واس 
يطالع الكتاب أثناء زيارته لمقر الصحيفة د 
خليفة صحفي وقاص وصدرت له مجموعات 

قصصية ومؤلف حول القوانين والدستور. 
و ف��س��ان��ي��ا ت��رح��ب ب��ه��ذه ال��ق��ام��ة األدب��ي��ة 
واالكاديمية حيث سينضم إلى باقتها ليكتب 
والوطن  الكتابة  هموم  ع��ن  تتحدث  زاوي���ة 

والذات.

دد
لع

رةا
ـو

ـــ
ـــ

صـ

األنياب  تستعر   -  1 
وت�����ق�����دح رؤوس����ه����ا 
كانت  كلما  ال��م��دب��ب��ة 

الفريسة مواطن تطحن رأسه الحاجة 
والعوز والسكن وعشاء صغاره ومايسد 

قوته. 
واالي��ج��ارات  اإلس��ك��ان  تجار  تجد   -2
التتفتق أذهانهم والذكاء الساذج إال في 
قهر النازحين والذين يفرون بأطفالهم 
ي��ج��دون في  ك��ي  ال��ح��رب  م��ن جحيم 
وه��و  االس��ت��غ��ال  جحيم  استقبالهم 
يشحذ أنيابه للفرائس دون رحمة يجد 
والخضروات  والسلع  المول  صاحب 
والصيدلي  ال��دج��اج  مزرعة  وصاحب 
في انتظاره يمد لسانه النهم لكي يأخذ 
الغول  بمافيهم  اللحس!  م��ن  نصيبه 
عنه  تحجب  ال��ت��ي  ب��ال��دول��ة  المسمي 

معاشه اليتيم. 
والدراما  التاريخ  كتبة  علينا  كذب   -3
أبوشهاب  وش��وارب  الحارة  باب  كذبة 
وطربوش أبوعصام وفارس بني خيبان 
ونار القري وناقة البسوس حول إغاثة 
وال��ذود  المستجير  وحماية  الملهوف 
األرح��ام  على  والحنان  الضعائن  عن 
فحقيقتنا التي كشرت عن أنيابها هي 

الغزو والسبي.
 4 أغنياء الحرب لن يوردوا على جنة 
وبئس  الجحيم  نحو  ممهدة  وطريقهم 

المآل واالستثناء اليلغي القاعدة.

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـــل
خـــــــ

ـــد
مـــــ

مهرجان غات السياحي الدولي

ش��اه��دن��ي  م���ا  إذا    
يعرفني  ال  ش��خ��ص 
أش����������رب ال����ق����ه����وة 
س����ي����ران����ي أداع������ب 
في  أح��دق  الفنجان، 
يحتويها  التي  القهوة 
أتذوقها بعناية  أتمتم 
مرة  كل  في  وأهمس 

احتسيها  
كأنني أغازلها،

يجيد  كمن  س��أب��دوا   
تبادل  لدرجة  عشقها 

الحديث معها.
أنني  هي  والحقيقة   
أت��م��ت��م ب��ال��ك��ث��ي��ر من 

األسئلة أسئلة تبدأ ب� أين ولم وكيف؟ أين اللذة في مذاقك؟ 
 لم يحبك الكثير من الناس؟ 

وكيف ال أشعر بما يشعرون به حولك؟ 
وال أزال أمارس حيرتي حول القهوة.

 التي هي في رأيي ال تزال ترابا في ماء. 
وتتجدد تحياتي ألصدقائي من محبي القهوة وعشاقها.

الطفل يوسف طه كريوي مدرسة أوائل التوفيق طرابلس عمره 
سبع سنوات يحلم بغد شعاعه يبرق من وجهه الذي ينضح براءة 

وحب

رؤى

   طفولتنا

نجالء المسالتي

  أش��اه��د ه��ذه األي���ام أف��ام األوس��ك��ار.. بعد 
خفوت الضجة اإلعامية التي رافقت الحدث 
االستثنائي..وتوفر األفام..إنه وقت جيد..من 
حيث المتعة والفائدة أيضا.. البارحة شاهدت 
"room "..)من يريد أن يشاهد الفيلم..يبتعد 
 .) تعبيري  الكام smile رمز  عن قراءة هذا 
ألول مرة أستطيع ان أقول أن الفيلم كان ممتعا 
أكثر من الرواية..لسبب بسيط وهو أن اللقطة 
السينمائية هذه المرة كانت أكثر قدرة على أن 
تري العين حجم الغرفة وشكلها والحياة فيها..

من الكلمة.
 Emmaدوناهيو إيما  القصة  كاتبة  أن  رغ��م 

السيناريو  كتبت  نفسها  ه��ي   Donoghue
من  األدب���ي  عملها  على  خ��وف��ا  رب��م��ا  للفيلم.. 
"األيدي العابثة" التي تغير الروايات أحيانا درجة 
عدم التعرف عليها. تحكي قصة "الغرفة" مأساة 
من  متجرد  ي��د  على  اختطفت   ..17 ف��ي  فتاة 
هي  صغيرة  غرفة  في  حبسها  حيث  اإلنسانية 
كل عالمها بابها يغلق بأرقام سرية ال يعرفها إال 
هو..وال منفذ للعالم سوى منور صغير في سقف 
والعتمة. والضوء  السماء  لون  منه  ترى  الغرفة 
وقد مكثت في الغرفة التي أصبحت عالم ابنها 

من الخاطف المعتدي.
في  ذرة  كل  مستغلة  به  والعناية  بتعليمه  وقامت 
إلى  طبيعيا  إنسانا  منه  لتجعل  المكان  زواي���ا 
أن  تخبره  أن  ق��ررت  الخامسة...حيث  بلغ  أن 
العالم  آخر..خارج "room"..وه��و  عالما  هناك 
الحقيقي..ويجب أن يسعيا من أجل الهرب إليه 
المأساة إنه لم يصدقها لقد اعتاد على الغرفة 

على أنها العالم وتقصقصت حياته تبعا لحجمها 
ووجدت صعوبة بالغة في كل محاوالتها إلقناعة 
مستغلة أمومتها وحبها وسلطتها عليه لمساعدته 
في الهرب فكيف تقنع شخصا ال يعرف شيئا عن 

عالم غير الذي يعيش فيه؟ 
لقد وجد االثنان بعد الهرب كافة أنواع المشاكل 
واألح���زان لكن الطفل ال��ذي خ��رج إل��ى عالم ال 
يعرفه كان أكثر تأثرا حد الرغبة في العودة إلى 

العالم الوحيد الذي كان يعرفه! 
لقد أجادت بري الرسون )Brie Larson( دور 
أن  عذابها  كل  رغم  تحاول  التي  المعطوبة  األم 

تمنح ابنها حياة طبيعية.. 
وصوال للحياة الحقيقية خارج الغرفة مثلما كان 
 )Jacob Tremblay( االبن جيكوب تريبمباي
متمسكا بالغرفة كعالم وحيد آمن. لقد استحقت 
بري الرسن أوسكار أفضل ممثلة عن جدارة في 

فيلم جميل حقا ومشبع للحواس .

للزميلة  مائية  ل��وح��ة  نشرنا   182 ال��ع��دد  ف��ي 
ونسبناها  اليوسف  إيناس  الشاعرة  و  التشكيلية 
السم آخر نتيجة التباس عفوي. نعتذر من الزميلة

بع
لط

ت ا
تح

تنويه واعتذار

ـــــك األيــــــــــام  ـــــل ت

 ي�����اااااري�����ح إرب���د 
عابقا تنفس عشقا 
م���ن ث����رى غ��ري��ان 

بالزهر  مزركش  فاتن   عطر  وبساط 
بالطيب بالحناء باأللوان  وظال حب 
للعابرين  طيبات  التحايا  يلقي  وارف 
من باد العرب من أهل إربد من باد 

الشام من عمان.
س���ام ع��ل��ي��ك م��دي��ن��ة ال����زرع سخية 
الفتان   بسحرك  الطلع  بهية  الضرع 
ليال  ف��ي  ال��ش��وق  لظى  فينا  أوق���دت 
األنس ألحراش عجلون ألشجار التين 
غريان  السنديان  لعنفوان  والزيتون 
يا  البلدان  درة  يا  غريان  يا  غريان  يا 

غريان.

هاجر الطيار 

 فاطمة الناهض

إيناس اليوسف

 خليفة صالح حواس

ئن
مدا

د ال
تدا

ام

غريان توقد 
لظى الشوق 

مــــــشـــــاهـــــــــــد
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خالد القاضي 

القدم  لكرة  والناشئين  للشباب  ليبيا  لمنتخبا  الفنيين  الجهازين  يواصل 
ستمثل  التي  العناصر  اختيار  في  النهائية  للتصفياتهما  استعدادتهما 
المنتخبين في االستحقاقات القارية المقبلة.وكان تجمع اختيار المنتخب 

الليبي للشباب  "تحت 20 عاًما " ، انطلق الجمعة الماضي.
األولى  وديتين  مباراتين  التجمع  خالل  للشباب  الليبي  المنتخب  وأّدى 
خسرها أمام  فريق الشط بنتيجة 1-2، والثانية فاز فيها على الترسانة 

بنتيجة 1 -0، واختتم مباراياته الودية أمام المدينة الخميس الماضي .
ويشارك في التجمع 50 العباً من أندية ليبية مختلفة يتنافسون لحجز 
مقعد في تشكيلة المنتخب الليبي للشباب.ويشرف على تدريبات الفريق 
الهمالي  أك��رم  ومساعدة  القاضي  عياد  المدرب  من  يتكون  فني  طاقم 
ومدرب الحراس الطاهر سعد واإلداريين عبدالسالم الكوت وعبدالسالم 
الكاتب. ومن جهة أخرى انطلقت رحلة التجمع النهائي الختيار المنتخب 
الليبي للناشئين يوم الخميس الماضي تحت إشراف المدرب الوطني فوزي 

العيساوي  وتتواصل إلى األول من مايو المقبل في المنطقة الشرقية. 
وأشار إداري المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عام أحمد الورفلي إلى 
أن التجمع سينظم في مدينتي البيضاء وشحات وسيتم خالله اختيار عدد 

23 العباً لتمثيل منتخب الناشئين خالل االستحقاقات المقبلة .
 يشار إلى أن المنتخب الليبي للناشئين تنتظره مشاركة في بطولة شمال 
يونيو  إلى 4  مايو  مابين 28  المغرب  التي ستقام في  للناشئين  أفريقيا 

المقبل بمشاركة 6 منتخبات .

تحصل الالعب الليبي "محمد كويسح" على القالدة 
البرونزية في البطولة األفريقية للجودو لفئة الكبار 
الحادي  إلى  الثامن  من  الفترة  في  أجريت  والتي 
بتونس.وخطف  ال��ج��اري  أب��ري��ل  شهر  م��ن  عشر 
تحت  منافسات  في  البرونزية  القالدة  الكويسح 
60 كيلو جرام في هذه المنافسات األفريقية التي 
تجرى في نسختها السابعة الثالثين والمؤهلة إلى 

أولمبياد ريو دي جينيرو.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني المشارك في 
 .. البطولة شمل ثالثة العبين هم األخ��وان   هذه 
محمد وأحمد الكويسح ، والالعب محمد صالح.  

لالتحاد  العمومية  الجمعية  انتخبت   
األربعاء،  أمس  فو،  كونغ  للووشو  الليبي 
التنفيذي  للمكتب  رئيساً  الشتيوي  خليل 
هذا  وجاء  للعبة  الليبي  لالتحاد  الجديد 
االج��ت��م��اع ال���ذي أج���ري م��ؤخ��راً بقاعة 
بحضور  الرياضية،  االتحاد  اجتماعات 
عشرة أندية وهي الوفاء، النصر، االتحاد، 
الهالل الترسانة، أبوسليم، نجوم الواحدة، 
واختير  والقرضابية.  الشرطة  التحدي، 
إبراهيم،  محمد  الطاهر،  نجاة  من  ُك��ل 
عثمان علي، رجب محمد، صالح محمد، 
األعضاء   منصب  في  زي��دان  ومصطفى 

للمكتب التنفيذي الجديد لالتحاد.

الليبي  االتحاد  إلى  رسمية  دعوة  القدم  لكرة  األردني  االتحاد  وجه 
المنتخبين  يجمعان  وديين  لقاءين  إقامة  بخصوص  القدم  لكرة 
لكرة  الليبي  باالتحاد  اإلعالمية  اللجنة  وذك��رت  والليبي   األردن��ي 
القدم أمس األحد أن االتحاد األردني طلب إجراء مباراتين وديتين 
األولى في األردن واألخرى في ليبيا ، وذلك ضمن أيام الفيفا 2016 

. -2017
المباراتين  إج��راء  أن  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  : مصدر  وأف��اد   
خافيير   " االسباني  الوطني  المنتخب  م��درب  رأي  على  سيتوقف 

كلمنتي " في هذا الخصوص . 

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصاالت 
حاليا  المقامة  أألفريقية  البطولة  في  مشاركته 
أنغوال  منتخب  على  ف��وزه  بعد  أفريقيا،  بجنوب 
بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة 
جمعتهما  التي  األول  الدور  من  واألخيرة  الثالثة 
األربعاء الماضي بقاعة ويمبلي ، ضمن منافسات 

المجموعة الثانية .
 وبهذه النتيجة فقد المنتخب الوطني التأهل عن 
المجموعة الثانية إلى الدور نصف النهائي، حيث 
أنهى مباراته األولى أمام نظيره المصري بالتعادل 
السلبي دون أهداف، وخسر الثانية أمام المغرب 

)3-2(، ليحتل المركز الثالث برصيد )4( نقاط  
الثالثة  الجولة  الماضي  األربعاء  يوم  واختتمت 
األول��ى  للمجموعتين  األول  ال��دور  من  واألخ��ي��رة 
والثانية، وأسفرت عن تأهل منتخب موزمبيق أوال 
برصيد )7(، وزامبيا ثانيا برصيد )4( نقاط، عن 

المجموعة األولى إلى الدور النصف النهائي.
 ، نقاط   )7( برصيد  أوال  منتخب مصر  وتأهل   
والمغرب ثانيا برصيد )6( نقاط عن المجموعة 
الثانية إلى نفس الدور  يذكر أن المنتخبات الثالثة 
األولى سستشارك في نهائيات كأس العالم الذي 

ستجرى خالل شهر سبتمبر القادم بكولومبيا .

منتخبا الشباب والناشئين  يستعدان لالستحقاقات الدولية القادمة

في  لليبيا  ب��رون��زي��ة  ق���الدة 
البطولة األفريقية للجودو

 االت��ح��اد ال��ك��رة األردن����ي يطلب إج��راء 
مباراتين مع منتخبنا الوطني

 مشاركة متواضعة لمنتخب الصاالت في البطولة األفريقية 

رئيس جديد للمكتب التنفيذي للجمعية العمومية للووشو 
أبطال  دوري  بطولة  طرابلس  األهلي  فريق  وّدع 
ضيفه  على   1  /  2 بنتيجة  ف��وزه  رغ��م  أفريقيا، 
أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار، في مباراة اإلياب 
بتونس  زويتين  ال��ش��اذل��ي  ملعب  احتضنها  التي 
التسجيل  الالفي  زكريا  .وافتتح  الماضي  األربعاء 
ألهلي طرابلس في الدقيقة 33، وأدرك كراهيري 
يانيك زاكري التعادل للفريق االيفواري في الدقيقة 
بركلة  للتقدم ألهلي طرابلس  الغنودي  وعاد   ،41

جزاء في الدقيقة 79 .
ذهاباً صفر/ 2  قد خسر  األهلي طرابلس  وكان 
الماضي. األسبوع  أبيدجان  االيفوارية  بالعاصمة 
وسيلعب ممثل ليبيا في دور 16 من مسابقة كأس 

االتحاد األفريقي لكرة القدم .

 األهلي طرابلس إخفاق في 
دوري أبطال أفريقيا 

أن  الطشاني،  أن��ور  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أك��د 
أن  على  المجموعتين  وبنظام  قريًبا  سينطلق  الليبي  ال��دوري 
تكون المشارَكة فيه اختيارية دون هبوط، مع عدم تطبيق أي 
عقوبات على الفرق غير الراغبة في المشاركة  وأكد الطشاني 
مسابقة  ان��ط��الق  ق��رب  الليبيه  ال��وس��ط  لبوابة  تصريح  ف��ي 
الكأس مبيناً أن المرحلة األولى لمسابقة الكأس ستكون على 
الدرجتين  ف��رق  فيها  وتشارك  الفرعية  االت��ح��ادات  مستوى 
الثانية والثالثة، والمرحلة الثانية للكأس ستشرف عليها لجنة 

المسابقات العامة بمشاركة أندية الممتاز .
اجتماعها  خ��الل  رفضت  قد  الممتاز  ال��دروي  أندية  وكانت 
برئيس االتحاد الليبي على هامش اجتماع الجمعية العمومية 
قد  الليبي  االت��ح��اد  .وك��ان  المالي  بالدعم  إال  ال���دوري  لعب 
إال  الجاري  أبريل  ال��دوري في  انطالق  أعلن في وقت سابق 
أن األندية لم توافق على ذلك .ويسعى االتحاد الليبي لتنظيم 
شأنها  من  لعقوبات  تجنباً  وذل��ك  الممتاز  ال��دوري  مسابقة 

استبعاد األندية الليبية من المشاركات القارية. 

ال����دوري سينطلق   : ال��ك��رة  ات��ح��اد  رئ��ي��س 
قريًبا والمشاركة ستكون اختيارية

ينظمها  والتي  للشطرنج،  األولى  المسابقة  فعاليات  بسبها  انطلقت 
النشطاء  من  ع��دد  بمشاركة  سبها،  جامعة  لطلبة  العام  االت��ح��اد 

والمهتمين بتنمية الحراك الطالبي الجامعي. 
وقال عضو اتحاد طلبة جامعة سبها محمد زهدي لفسانيا: إن أكثر 
من ثالثين طالبا يشاركون في فعاليات المسابقة، التي تستمر حتى 
الواحد والعشرين من أبريل الجاري، وأوضح أن إقبال الطلبة على 
المسابقة ساهم في نجاح فكرتها، األمر الذي شّجع اللجنة المنظمة 

على التخطيط لتنتظيمها سنويا. 
إبراز  على  الطلبة  لتشجيع  أيضا  تهدف  المسابقة  أن  زهدي  وأكد 
مواهبهم واالبتعاد عن األجواء األكاديمية بشيء من الترفيه المفيد 

بحسب وصفه.

اتحاد الطلبة بجامعة سبها ينظم مسابقته 
األولى للشطرنج
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ــف وســط  ــصــي ــرب ال ــت ــق ي
ــر يــعــانــيــه  ــي ــب ازدحــــــــام ك

البسطاء على أبواب بنوك خاوية على عروشها 
العالم  ويسميها  مــصــارف  عندنا  يسمونها 

اآلخر بنوكا.
ــوات ومــســافــات يعجز   وبــيــنــنــا وبــيــنــهــم ســن
نقلها  الكاميرا عن  وتعجز  القلم عن رصدها 
طوابير  في  الغابر  الزمن  يستوقهن  وعجائز 
يبعث  األكــوان  خالق  إلى  يهمسن  وهن  طويلة 
لهن من يشد أزرهن ويمنحهن طريقة للوصول 
حين  والصغيرة  الحجم  في  الكبيرة  للنقود 
يخرجن بها من تلك الجدران ويلتهمها الوحش 
يوقف  من  يوجد  ال  ــذي  وال بالغالء  المسمى 
لتلك  أذهــب  لم   . البسطاء  جيوب  إلى  زحفه 
المصارف البائسة وأنا غارق في البيت أتوسد 
في  العالم  على  لإلطاللة  الصغيرة  النافذة 
أخرى  ومرة  التهكم على حالنا  لممارسة  مرة 
حين  والنحيب  األطالل  على  البكاء  لممارسة 
أتابع أرقام االقتصادي الليبي وهو يتهاوى إلى 
الحضيض  إلى  الدينار  عملته  وتتحول  القاع 
دون أن أتمكن من إنقاذه وهو يتشبث بقشة . 
طالما  النفق  آخــر  في  ضــوء  وال  غرقى  نحن 
المليشيات تتصارع كل ليلة فيما يدفع البؤساء 
في غالب األحوال ثمن ذاك الصراع وفي ختام 

كل جولة يهتفون.
 الله أكبر وليبيا حرة وهم يمارسون في ذبحها 
الوريد وتركها جثة عارية في  إلى  الوريد  من 
أكابد  يسترونها  تبحث عن رجال خير  العراء 
عجزي وتبعثر حرفي وأنا أرى بأم عيني تلك 
األشكال البالية والغريبة في بعضها عن هذا 
تحت  أبنائه  وذبــح  به  العبث  تمارس  الوطن 
وزر  على  يحملون  جرائمهم  وكل  الله  مسمى 

الله والدفاع عن شرع الله . 
يعيد رســم  هــنــاك  و ال شـــيء  هــنــا  ال شـــيء 
تقابلني  التي  الوجوه  تلك  الغائبة عن  الفرحة 
حين أخرج من دهليزي المظلم بسبب غياب 
الكهرباء وفي أغلب األحــوال هو دهليز ميت 
ــا أمـــارس الصمود  يــمــارس قتلي كــل يــوم وأن
العمر  هذا  بها  يحتفظ  قد  لحظات  أجل  من 
الهاربة في الغابة الكبيرة المسماة ليبيا وبين 
حين وآخر ينبري لي بعض األصحاب والقراء 
نهار  ذات  سيقف  جميل  وطن  عن  ليحدثوني 
العرجاء وتعاود األسنان في فكيه  على قدمه 
ويعاود  كتفيه  على  المتساقط  الشعر  وينبت 
نــظــري أحــالم  فــي  وكلها  إلــيــه  ــارون منه  ــف ال
وردي يقتنصها النهار حين يزحف على الليل 
وجه  في  أطلقها  صغيرة  مالحظة   . األســود 
الريح القادمة من بعيد وال تهم أحد أني كتب 
حروفي هذه في الظلمة بعد هروب ال يتوقف 
للكهرباء في بلد النفط والغاز والسؤال يتعلق 

في األهداب ككل مرة إلى يستمر العذاب .

قراءة في نفسية مليشياوي!

مختبر القصة القصيرة يحتفي بالمبدعين و يعلن عن انطالق  نشاطاته الثقافية

ت
ليا

تفاصيل تج
عالقة  ال  مني  شخصي  اجتهاد  الــقــراءة  هــذه   
بالنظريات  وال   ، الــنــفــس  عــلــم  بــنــظــريــات  لــهــا 
ونسيتها  الجامعة  في  درستها  التى  الشخصية 
الجوانب  بعض  الكتشاف  محاولة  ،وهــي  اآلن 
النفسية للمليشياوي الليبي ، الذي حمل سالحه 
الحق  أنه  مايعتقد  يدافع عن  كثائر  فــي2011م 
ويقدم تضحيات كثيرة من أجل أن يعيش الليبيون 
حياة أفضل ونال إعجاب واحترام الليبيين والعالم 
كله ولكنه تحول بعد أقل من عام إلى مليشاوي في 

عيون العالم كله والليبيون بطبيعة الحال.
أنه  الله  المليشياوي عن غيره من خلق  يميز  ما 
محموم  بشكل  يندفع  و  وعدواني  متطرف  أناني 
كانت على حساب  ،ولو  الذاتية  ليحقق مصلحته 
طابور  أي  يجتاز  مثال  فهو   ، العامة  المصلحة 
ليكون في المقدمة دون أن يشعر بالحرج و يدخل 
سيارته  ،ويــقــود  كتفه  على  وبندقيته  المصرف 
الضرر  يلحق  كله  وهــذا  لــوحــات  وبـــدون  معتمة 
باآلخرين،اآلخرون الذين يتجنبون  االصطدام به 

أو معه التقاء شره.
القوة وال شيء غير القوة ، هي وسيلته الوحيدة 
لالقناع ، وهي رأسماله الوحيد في الدنيا فكلما 
زادت قوته وزاد طغيانه وجبروته  كلما قلت حاجته 
 ، مرتبة  أعلى  في  اآلخــرون  كان  مهما  لآلخرين 
واالقتصادية  السياسية  السلطة   ، يأكل  كل  من 

عنهم  تغنيه  ،فبندقيته  البلد  في  واالجتماعية 
جميعاً ويعتقد دائماً أنه لو فقدها سيفقد حياته 
لذلك هو دائم  الشك  لحد اليقين أنه يعيش في 
غابة محفوفة بالمخاطر  وأنه اليأمن أحداً فيها.
وخالية  موحشة جداً   اليومية  المليشياوي  حياة 
بالجمال  واإلحــســاس   ، الــعــواطــف  مــن  تقريباً 
وهو   ، فقط  والشهرة  والــثــروة  بالمنصب  يحلم 
على استعداد دائم ليتخلص من أقرب أصدقائه 
ينافسونه  ــهــم  أن شــعــر  لـــو   ، مــنــه  والــمــقــربــيــن 
أو  كان منصب  ولو   ، مايمتلكه  على  للالستحواذ 
في  مكان  حتى  ،أو  قطعة سالح  أو  أرض  قطعة 
الكالم  يجيد  ال  فالمليشياوي  )البنزينة(  طابور 
عنده  شيء  ،وأسهل  والمنظق  بالحجة  واإلقناع 
الضغط على الزناد وقتل المختلف معه في الرأي 

وخالص!
المليشياوي يعرف جيداً نظرة الناس الدونية له ، 
لكنه يبرر لنفسه أوالً ولآلخرين استخدامه للقوة ، 
بالشعارات القوية الزائفة ،وأن قوته أمراً محتم ، 
وأنه الينام الليل واليهنأ النهار من أجل أن تستمر 
الثورة وال تسرق حتى يموت ، والشمس لن تشرق 
من جديد وأن دم الشهداء سيضيع هباء لو سلم 
سالحه ، وبذلك يفرض هيمنته ويضمن استمرار 
سطوته ألنه على يقين تام بأن استتباب األمر في 
يد القانون يفوت عليه تمتعه بالسيطرة المطلقة 

والهيلمان   .
صاحب  أنــه  إحــســاس  لديه  دائــمــا  المليشياوي 
فغالباً  لذلك  الناس   باقي  على  األكبر  الفضل 
القانون  و   العرف  بقيم  التزاماً  أقــل  يكون   ما 
عديم  يكون  أن  بــالــضــرورة  وليس   ، ومــوادهــمــا 
األقوى  في حضرة  جــداً  فهو محترم   ، األخــالق 
منه ،وهو خلوق جداً وملتزم بالقوانين إذا ماكانت 
طغيان  من  وحمايته  وسلطته  استقراره  تضمن 
وتسلط وعسف مليشيات أقوى منه  فتكون محل 
احترام وتتيح له أن يتنافس مع باقي المليشيات 
أيضا  احترامه  وللقانون  الحكم    في  ليستمروا 
مع  تتعارض  ال  مــواده  طالما  المليشياوي  عند 
الفاصل  ،والحد  ومستقبله  وتطلعاته  مصالحه 
الشخصية  والشر هو مصالحه  الخير  بين  عنده 

فقط الغير
الغاية  مبدأ  استخدام  يجيد  المليشياوي  وأخيرا 
عليه  ينطبق  ال  باختصار  ــه  وإن  ، الوسيلة  تبرر 
يوماً  هتلر  ماقاله  شعاره  و  الغير  على  ماينطبق 
وليس   ، النصر  هو  فالمهم  حرباً  نشن  عندما   "

البحث في هل هذه الحرب على حق أم ال! ".
 كفانا الله شر الحرب وشر المليشيات وشر هتلر                 

  
مدير التحرير

عثمان البوسيفي 

القصيرة أمسية  القصة  أقام مختبر 
ــة حــيــث اســتــضــاف  قــهــوة و حــكــاي
المخرج  و  اإلعــالمــي  الــمــتــألــقــيــن، 
سعاد  الفنانة  و  عمران  بن  إبراهيم 
عـــزيـــزة عبد  اإلعـــالمـــيـــة  و  خــلــيــل 
الكريم   بالحضور  فسافروا  المحسن 
في  فتحدثوا  إبــداعــهــم   رحــلــة  فــي 
أجواء دافئة عن تجربتهم و أحالمهم 
القاصة رحــاب شنيب  ألقت   و قد  
حيث  القصيرة  القصة  مختبر  كلمة 
العمل  إلى  تنظر  مؤسسة  أن  ذكــرت 
عن  بــعــيــدا  علمية  ــة  ــرؤي ب الــثــقــافــي 
خالله  من  نحاول  القديمة  التقاليد 
الــقــراءة و اإلطــالع و فتح  زرع حب 
بــاألدب  رحــب  أفــق  على  تطل  نافذة 
االبتذال  بعيدا عن  الحقيقي  الفن  و 
وتقام صباح كل ثالثاء جلسة علمية 
لها  شاكرين  برنيق  صحيفة  بمقر 
دعمها حيث ننشر أيضا في رحابها 

صفحة ثقافية للمختبر .
كما أعد برنامجا للنشاطات الثقافية 
التي  تشكل رافدا مهما لفكرة إنشاء 

األحــد  يـــوم  ســتــقــام  حــيــث  المختبر 
الــمــوافــق 1-5 2016-مــحــاضــرة 
للكاتب  الــمــوجــع  الــفــقــد  كــريــشــنــدو 
 5-15 ــــوم  ي و  الــتــهــامــي  أحـــمـــد 
للقاصة  قصصية  أمسية  2016-م 
رحاب شنيب و يوم 29-5-2016م 

الشعبي  األدب  عالقة  عن  محاضرة 
الشوماني  علي  لألستاذ  بالفصيح 
كما يعد المختبر إلقامة ندوة األدب 
الليبي و مسابقة  الليبي في اإلعالم 

وطنية للقصة القصيرة .
األجـــواء  هــذه  فــي  الجمهور  تفاعل 

الــجــمــيــلــة بــمــشــاركــة الـــذكـــريـــات و 
الــحــديــث عــن الــهــم الــثــقــافــي حيث 
األدبــاء  و  الكتاب  مــن  لفيف  حضر 
بالشأن  المهتمين  و  اإلعالميين  و 
الثقافي و قد صرح الكاتب و الناقد 
القصة  رئيس مختبر  التهامي  أحمد 
هذا  إن  فسانيا  لصحيفة  القصيرة 
أن  إلــى  يطمح  كبير  حلم  المشروع 
في  الثقافية  للحركة  رافـــدا  يــكــون 
و  الليبي  بـــاألدب  يهتم  أن  و  ليبيا 
يدعم الموهوبين في غياب مؤسسات 
و  واضحة  رؤية  لها  حكومية  ثقافية 
إللقاء  المختبر  خالل  من  نعمل  أننا 
و هو جانب  الضوء على جانب مهم 
البحث و القراءة و اإلطالع و نحاول 
إثراء األدب الليبي بدراسات نقدية و 
مقاالت في مجال السرد و سنحاول 
إصدار مجلة تعنى بالسرد ، أهدافنا 
كبيرة بالرغم من قلة اإلمكانيات لكن 

طموحنا هو من يساندنا .

othman4050@gmail.

للتواصل مع صحيفة فسانيا
www.facebook.com/ الــفــيــس    صفحة 
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نضم االتحاد العام لطلبة جامعة سبها خالل اليومين 
للرسم بمشاركة مختلف  المعرض األول  الماضيين 

كليات الجامعة .
 وصرحت لفسانيا  نجاح محمد عبد الله "مشرفة 
"بمعرض الرسم : أن المعرض شهد إقبال عدد غفير 

من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم .
ــة طــلــبــة مـــن مــخــتــلــف كليات  كــمــا شــهــد مــشــارك
وتم  بسيطة  إشكاليات  واجهتنا  وأضافت  المنطقة 
التغلب عليها" و نرجو أن ال يكون المعرض األخير 
ليبيا  ربوع  بباقي  الطالبية  باالتحادات  وبالمقارنة 
االتحاد الطالبي بإمكانه تغير الراي العام في حال 

تفاعل الطالب معه .
ــرى فــي الــمــدن األخـــرى تــعــدد أنشطتها  وبــذلــك ن
كالملتقيات والمعارض والندوات لو سرنا على نفس 
من  ومساعدات  كبير  إقبال  هنالك  سيكون  النهج 
الجهات المختصة لمثل هذه األنشطة لذا نأمل من 

البلدي المساعدة  الجهات المختصة مثل المجلس 
والتكاثف من أجل النهوض باألنشطة والطالب.

باتحاد طلبة  براني "عضو"  ربيع جبريل   وأضــاف" 
جامعة  طــالب  اتحاد  ملتقى  و"عضو"  العلوم  كلية 
وبــادروا في  الذين ساهموا  الطلبة  سبها نشكر كل 

استكمال المعرض بصورة جيدة .
معرض  إقامة  فكرة  التدريس  هيئة  أعضاء  كذلك 
الرسم أطلقت من قبل كلية العلوم وتم التنسيق مع 

باقي كليات المدينة .
اللجنة  رئيس  إبــراهــيــم  يوسف  "أســامــة  "وأوضـــح 
بأن  سبها  جامعة  الطالبي  بالملتقي  التحضيرية 
هذا المعرض شارك به عدد كبير من طالب جامعة 

سبها من مختلف الكليات واألقسام واألعمار .
هي  رسمة  أفضل  تكون  أن  على  للمنافسة  وذلــك 
التي تأخذ المركز األول على مستوى جامعة سبها 
وأفضل طالب في موهبة الرسم وهذا المعرض أقيم 

األول على مستوى جامعة  الطالبي  الملتقي  ضمن 
سبها والذي أقيم بكلية العلوم 
                                   

المعرض األول للرسم بالملتقى الطالبي لجامعة سبها 


