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

حديث األحد...

هنا في حاضرة الجنوب الليبي سبها حيث تتصدر 
القنوات  عناوين  واالخ��ت��ط��اف  وال��م��وت  القتل  أخ��ب��ار 
أحيانا  والعالمية  المحلية  االنباء  ووك��االت  االخبارية 
نبض  ثمت   ، االجتماعي  ال��ت��واص��ل  صفحات  وحتى 
مجموعة  فالزالت  حاضر  يكون  أن  إال  يأبى  مختلف 
بمكتبة  سنوات  منذ  الجميل  نسجها  تواصل  االربعاء 
اليونسكو الواقعة في قلب المدينة ، و بحوارات ثقافية 
والفوضى  االقتتال  عن  بمعزل  متنوعة  وأدبية  وفكرية 
مقهى   " افتتاح  تم  منها  بعيدة  غير  خطوات  على  و   ،
صالون " الثقافي منذ أسابيع فقط و قبلها بأشهر تم 
افتتاح مقهى جواد الثقافي ، وعلى بعد خطوات أصدر 
أحد كتاب المدينة مجموعته القصصية الجديدة وهو 
الكاتب ابراهيم بشير زايد ، وفي صورة جميلة وكسفراء 
الفترة  أبنائها خالل  أثنين من  قدم  وللمنطقة  للمدينة 
الماضية سلسلة من االمسيات واالصبوحات الشعرية 
والقصصية  بمدينتي طرابلس ومصراته وهما الشاعر 

عمر عبد الدائم بشير والروائي ابراهيم عثمونة .
المغني  مهرجان  التوالي  وعلى  بعدها  واختتم 
الصغير ، ومسابقة االعالمي الصغير ، والزالت ورش 
العمل الثقافية والفكرية مستمرة ، وأختمت صحيفتنا 
فسانيا قبل أشهر مسابقتها الفكرية " عصارة كتاب " 
وهي تستعد قريبا إلطالق الدورة الثانية من المسابقة 
ذاتها خالل االسابيع القادمة والزالت تستقبل بانتظام 
طلبة قسم االعالم لتدريبهم كرافد لدراستهم االكاديمية 
اللغة  في  تدريبية  دورة  أسبوعين  منذ  انهت  أن  بعد   ،

العربية استهدفت االعالميين والنشطاء بالمدينة . 
سبها  أي���ام  فقط  يومين  منذ  نختتم  نحن  وه��ا 
ثالثين  فيها  ش��ارك  التي  التظاهرة  القصير  للفيلم 
فيلما قصيرا من مختلف أنحاء العالم من مصر وليبيا 
والمغرب  وتونس  العراق  وكردستان  والبحرين  واألردن 
وإسبانيا والواليات المتحدة ، سبها المدينة الصحراوية 
الشامخة تعشق الوطن وتعانق العالم في هذا المهرجان 
وذات  وثقافية  حضارية  واجهة  تكون  أن  على  وق��ادرة 

عمق تاريخي .
ال��غ��ري��ب ف���ي االم����ر أن ال��ك��ث��ي��ر م���ن االص����وات 
المحسوبة كنخبة سياسية وثقافية وعلمية على مستوى 
الدولة الليبية المقسومة حاليا إلى ثالث دولة اعترضت 
على تسمية سبها عاصمة للثقافة في مسودة الدستور 
الليبي وبعضهم وبال مراعاة لشعور سكان المدينة أطلق 
، لكن االكثر غرابة  أسم عاصمة االره��اب على سبها 
كان  راقي  كان  رد سبها  أن  بال شك  واالروع  واالجمل 
مدروس  حتى  وال  له  مخطط  وغير  عفوي  كان  عملي 
مع سبق االصرار والترصد فسبها مدينة تقاوم الموت 
بالحياة والحزن بالفرح ، ففي أول أيام مهرجان سبها 
السابق  نقيب االعالميين  القصير فقدت سبها  للفيلم 
والممثل الرائع الفنان أحمد موسى التمامي الذي مثل 
الغدر  إي��ادي  طالته   ، ووطنية  دولية  أعمال  في  ليبيا 
الويل  ولقاتله  والغفران  الرحمة  له  ذن��ب  بال  اآلثمة 

والثبور .
صعبة  معيشية  ظ����روف  ظ��ل  ف��ي  ذل���ك  ي��ح��دث 
وانقطاع دائم في خدمات االتصاالت واالنترنت يجهلها 
بعض  كانت  ف��أن   ، سبها  على  المزايدين  من  الكثير 
المدن بحجم الوطن او حتى وجهات له فأن سبها وطن 

متكامل بكل ما تحمل الكلمة من معنى . 

الخدمات الصحية في ليبيا عليلة !!
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استئناف الرحالت الجوية الليبية لمطار قرطاج
للمجلس  اإلع���الم���ي  ال��م��ك��ت��ب  ق���ال 
إن  الوطني  ال��وف��اق  لحكومة  ال��رئ��اس��ي 
لجنة  تشكيل  على  اتفقتا  وتونس  ليبيا 
لمتابعة الحركة في المعابر المشتركة بين 
البلدين، وعلى استئناف الرحالت الجوية 
الشهر  نهاية  قرطاج  مطار  إل��ى  الليبية 

مايو الحالي.

أن  إل���ى  اإلع��الم��ي  المكتب  وأش����ار 
البلدين اتفقا خالل لقاء رئيس المجلس 
ال��رئ��اس��ي ف��ائ��ز ال���س���راج م��ع ال��رئ��ي��س 
التونسي الباجي قائد السبسي في تونس 
على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة حركة 
المعابر، والتنسيق المشترك في مكافحة 

اإلرهاب.

سبها والمهرجان 

اختتمت مساء الخميس بقاعة المسرح الشعبي 
القصير  للفيلم  سبها  أي��ام  تظاهرة  فعاليات  بسبها 
فيلما  ثالثين  من  أكثر  التظاهرة  خالل  وعرضت   ،
قصيرا، من مصر وليبيا واألردن والبحرين وكردستان 
العراق وتونس والمغرب وإسبانيا والواليات المتحدة.

البحريني  بالفيلم  المهرجان  عروض  واختتمت 
القصير"قوس قزح" للمخرج محمود الشيخ، الذي أثار 
اهتمام عدد من المخرجين و عشاق صناعة السينما 

في الجنوب.
وقال الرئيس الفخري مهرجان أيام سبها للفيلم 
إن    : لفسانيا  ال���زروق  عبدالله  المخرج  القصير 
األفالم المشاركة امتازت بجرأة الطرح وتنوع الزوايا 

التي قد تتناول مواضيع متقاربة.
: أن المخرجين الشباب الذين  الزروق  وأضاف 
بحرفية  تمتعوا  المهرجان،  في  بأفالمهم  ش��ارك��وا 
عالية في اتخاذ الزوايا المهنية التي توصل الصورة 
استخدام  في  برعوا  إنهم  كما  للمتلقي،  جيد  بشكل 
جمالية  أضفى  مما  واحجامها،  بأنواعها  الكاميرات 

موضحاً   ، وصفه  بحسب  المعروضة  األف��الم  على 
الزروق: إن لجنة التحكيم بالمهرجان وضعت معايير 
فنية لقبول األفالم المشاركة ، أهمها أن يكون الفيلم 
المشارك من إنتاج عام 2014 وما بعده،  وال تقبل 

األعمال المنتجة قبل ذلك. 
والمسرح  السينما  رئيس هيئة  أوضح  من جهته 
إن   : لفسانيا  العلواني  معتصم  سبها  فرع  والفنون 
تاريخ  عن  ن��دوة  فعالياتها  ضمن  شهدت  التظاهرة 
أقيمت  كما  محطاتها،  وأه���م  ليبيا  ف��ي  السينما 
والتصوير  األفالم  تدريبية حول صناعة  ورشة عمل 
لصورة  تكّرس  التظاهرة  إن  مؤكدا    ، السينمائي 

مغايرة عن مدينة سبها .
وقال احد الحاضرين لعروض المهرجان محمد 
الهتش :  إن النشاط يعد األول من نوعه في سبها ، 
موضحا أن االفالم المعروضة والمناسبة ككل أضفت 
بحسب  بالمدينة  العام  الوضع  على  التفاؤل  من  جو 

وصفه.
للفيلم  أيام سبها  تظاهرة  فعاليات  وكانت   هذا 

بقاعة  الماضي  الثالثاء  مساء  انطلقت  قد  القصير 
القصير"  للفيلم  سبها  "أيام  بسبها  الشعبي  المسرح 
والمسرح  السينما  تنظمها وتشرف عليها هيئة  التي 
والفنون بالمدينة ،  برعاية صحيفة فسانيا ، وقروب 
التظاهرة  في  وشارك  سبها  الثقافة  ومكتب   ، فزان 
وليبيا  مصر  م��ن  قصيرا،  فيلما  ثالثين  م��ن  أك��ث��ر 
واألردن والبحرين وكردستان العراق وتونس والمغرب 

وإسبانيا والواليات المتحدة. 
السوري  بالفيلم  المهرجان  ع��روض  انطلقت 
بحضور  بيك،  تحسين  نادين  للمخرجة  "روزن��ام��ة" 
السينما  بصناعة  والمهتمين  المخرجين  من  ع��دد 
و  واألدب��اء  الكتاب  من  عدد  ومشاركة  الجنوب،  في 

والمثقفين أعضاء من مكتبة اليونيسكو بسبها. 
في  نوعها  من  األول��ى  هي  التظاهرة  أن  يذكر 
إبريل  الثاني عشر من  الجنوب حيث أستمرت حتى 
واكبت  وح��اض��رة  رع��اي��ة  ك��ان��ت  فسانيا   . ال��ج��اري 
التظاهرة وستوافيكم بتغطية مفصلة خالل اعدادها 

القادمة .

ثالثون فيلماً قصيراً من مختلف أنحاء العالم في أيام سبها للفيلم 



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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 2 - أعلن أنا سارة محمد إبراهيم  بأن 
هذا هو أسمي الصحيح وليس كما جاء 

بالسجل المدني أم أرانب.
صالح   محمد  خديجة  أنــا  أعلن   -  2  
الصحيح  1926وليس  بأن مواليدي  

كما جاء بالسجل المدني سبها.      
عبدالله  مسعود  مــادي  أنــا  أعلن   -  3
عامر بأن هذا هو أسمي الصحيح وليس 

كما جاء بالسجل المدني الشاطي.
 

إع����ان����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

فنان يف الذاكرة :

فسانيا : صباح الشاعري

ـــــــدراء مــكــاتــب  عـــــدد مــــن م
العنف  يتناقشون حول  التعليم 

المدرسي في براك الشاطئ:
مكاتب  مدراء  ناقش عدد من 
بالمنطقة  والتعليم  التربية 
الــجــنــوبــيــة خــطــط الــتــوعــيــة 
ـــرفـــع مـــن كـــفـــاءة اعــضــاء  وال
هيئة التدريس استعدادا للعام 

الدراسي المقبل. 
وقـــــال مـــديـــر مــكــتــب شــئــون 
ــيــم بــبــلــديــة  ــعــل ــت ــة وال ــي ــرب ــت ال
بشير  محمد  الشاطئ  ــراك  ب

ابوحليقة لفسانيا:
تـــدارســـوا  الــمــجــتــمــعــيــن  إن   

قضية  رأسها  على  كان  مختلفة  قضايا 
الضرب في المدارس، موضحا أنهم كانوا 
للعقاب  كوسيلة  الضرب  استخدام  ضد 
واوضــح  التعليمية.  المؤسسات  داخــل 

المدرسي  العنف  محاربة  إن  بوحليقة 
بالقوانين  بــاإللــتــزام  تبدأ  الطلبة  ضــد 
التي تنظم العالقة بين الطالب ومدرسه 
جميع  على  أنه  مؤكدا  المدرسة،  وإدارة 
ورصده  العنف  متابعة  المدارس  مــدراء 

في  وتكرره  وقوعه  ومنع 
المدارس. 

ويؤكد بوحليقة أن مكاتب 
التعليم تشجع على تفعيل 
األخصائيين  ــدور  ل أكبر 
محاربة  في  االجتماعيين 

العنف المدرسي.
على ضــرورة  ــشــددون  وي
األخـــصـــائـــي  ـــكـــون  ي ان 
كفاءة  على  االجــتــمــاعــي 
التعامل  بــطــرق  ودرايـــــة 
اللجوء  دون  الطلبة  مــع 
للضرب وغيره من وسائل 

العقاب الجسدي. 
جــاء ذلــك فــي اجــتــمــاع ضــم عـــددا من 
مدراء مكاتب التعليم بالمنطقة الجنوبية، 
عقد في مقر مكتب التعليم ببلدية براك 

الشاطئ.

 أصدر مدير مكتب خدمات 
بجالو  والــتــعــلــيــم  ــتــربــيــة  ال
الــمــدارس  ــمــدراء  ل تعميما 
تجميع  على  للعمل  بالمدينة 
ـــاب الـــمـــدرســـي مــن  ـــكـــت ال
تالميذ المدارس نهاية العام 
العام  منها خالل  لالستفادة 

الدراسي القادم .
ــذي  ال التعميم  فــي  وجـــاء   
فسانيا  صحيفة   " حصلت 
نأمل   " منه  نسخة  على   "
تفضلكم باتخاذ الالزم حيال 
المدرسي  الــكــتــاب  تجميع 
ـــن الــتــالمــيــذ والـــطـــالب  م
نهاية  في  المراحل  بجميع 
نظرا  وذلــك  الدراسي  العام 
للظروف التي تمر بها البالد 
بعدم  طـــارئ  ألي  وتحسبا 
قـــدرة الـــــوزارة عــلــى تــوريــد 
المدرسي  الكتاب  وطباعة 

جل  الموضوع  ــالء  إي نأمل  لألهمية 
بالتسلم  تفضلوا  وعنايتكم  اهتمامكم 

واتخاذ الالزم

مدراء مكاتب التعليم بالجنوب يتناقشون حول
 العنف المدرسي في براك الشاطئ 

درنــــه تــحتــفل بانتصارها 

األفريقي  بالنادي  درنــة  بمدينة  أقيم    
"درنة  شعار  تحت  كبير  شعبي  مهرجان 
مدينة  تحرير  بمناسبة  ــك  وذل تنتصر" 
الدولة  تنظيم  يسمى  مما  بالكامل  درنة 
عدد  حضرها  االحتفالية  اإلسالمية،  
والــمــنــاطــق  الــمــديــنــة  ــي  أهــال مــن  كبير 
المجاورة وجاءت االحتفالية بعد تحرير 
مدينة  في  واألربعمائة  الفتائح  منطقة 
التنظيم  عليها  يسيطر  كــان  التي  درنــة 
بالنشيد  ــال  ــف االحــت مـــراســـم  وجـــــاءت 
الوطني ورفعت أعالم االستقالل وتخلل 
الترفيهية  ــاب  ــع األل عــديــد  الــمــهــرجــان 
وألقيت  الغنائية  والــفــقــرات  لألطفال 
لعدد  الشعرية  القصائد  عديد  خالله 
إطالق  الحفل  خــالل  وتــم  الشعراء  من 
أكثر من 1200منطادا ملونا في سماء 
المهرجان  تنظيم  في  وشــارك  المدينة 
وهيئة  درنــة  فرع  الليبي  األحمر  الهالل 
اإلغاثة وجهاز اإلسعاف والحرس البلدي 
ومكتب الثقافة والمجتمع المدني وشركة 
وشركه  درنــة  وكشاف  العامة  الخدمات 

الكهرباء وجهاز المطافئ .

اللجنة  الـــبـــاح عــضــو   أحــمــد  وصــــرح 
اإلعـــالمـــيـــة لــلــمــهــرجــان لــفــســانــيــا أن 
المهرجان نظم بمناسبة تحرير درنة من 
مؤسسات  بإشراف  وجاء  الدولة  تنظيم 

أهليه ومتطوعين.
: والحقيقة أن عدد الحضور   وأضــاف 
ــن األهـــالـــي وحتى  كـــان غــيــر مــتــوقــع م
كرسة  منطقتي  من  المجاورة  المناطق 
ومرتوبة الذين جاؤوا للمشاركة في هذه 
الكشافة  شباب  نظم  حيث  االحتفالية 
لألطفال  الترفيهية  األلعاب  من  العديد 

وتم توزيع الهدايا والمرطبات عليهم .
وعبر المصور سلومة جبريل عن سعادته 
بإقامة هذه االحتفالية التي ازدادت روعة 
المجاورة  المناطق  من  األهالي  بحضور 
وشحات  وكرسة  ومرتوبة  الــرزم  أم  من 
ونأمل أن تكون مدينة درنة دائما مدينة 

األمن واألمان .
مؤكد أن الفرحة ارتسمت على وجوه كل 
الحضور موجهين رسالة للعالم بأن درنة 

ال تريد إال السالم. 

الدراسي،  العام  بنهاية  بسبها  الغد  نهضة  مؤسسة  أطفال  احتفل    
مكتب  ومدير  سبها،  لبلدية  البلدي  المجلس  وأعضاء  عميد  بمشاركة 
شؤون التربية والتعليم وعدد من أولياء األمور. وافتتح األطفال معرضا 
لمنجزاتهم خالل العام الدراسي، كان من أهمها معرض للفنون والتراث 
واألزياء والمقتنيات الشعبية، ومعرض للعلوم واألحياء الدقيقة، وعرض 

لبرامج الكمبيوتر أنجزها األطفال خالل العام.
 وقالت المربية بمؤسسة نهضة الغد سليمة ناجم لفسانيا، إن المعرض 
واالحتفالية جاءت للترويح عن األطفال بعد عام مليء باألحداث التي 

أثرت على نفسيتهم ومعنوياتهم
أحياء  من  بالقرب  يقطنون  بالمؤسسة  األطفال  أغلب  أن  موضحة   
العلمي في  انعكس سلبا على مزاجهم وتحصيلهم  الذي  متوترة؛ األمر 

بداية العام .
بالمؤسسة حاولن وضع خطط وبرامج لمساعدة  المربيات  أن  وأكدت 

األطفال على تجاوز اآلثار النفسية الناجمة عن التوترات األمنية.
 وتضيف ناجم أنهن نجحن في تحسين نفسية الطلبة والرفع من مستوى 
تحصيلهم العلمي، وهو ماظهر واضحا في األعمال التي قّدمها هؤالء 

في المعارض بحسب وصفها.

 أطفال مؤسسة نهضة الغد يحتفلون بانتهاء العام الدراسي

 اختتام حملة التلقيح ضد شلل األطفال

بمدارس             المدرسي  الكتاب  تجميع    
جالو نهاية العام الدراسي 

اختتام الحملة الوطنية ضد مرض شلل األطفال في واحات مدينة جالو واستهدفت 
جميع أطفال المنطقة وبذلك أعلنت ليبيا نفسها بلدا خاليا من شلل األطفال في 

األيام الماضية .  
ومن جانبها قالت مرضية الحسين من إدارة الخدمات الصحية جالو :" انطلقت 
والمراكز  العيادات  بجميع  األطفال  شلل  تطعيم ضد  حملة  الماضية  األيام  في 

الصحية التابعة إلدارة الخدمات الصحية "
الخدمات  إدارة  بمقر  الحملة  النطالق  موسعا  اجتماعا  عقد  قد   ": وأضافت 
مكتب  ومدير  بالمدينة  الصحية  الخدمات  إدارة  مدير  ضم  بالمدينة  الصحية 
الصحية  والعيادات  المراكز  في  التطعيمات  وفني  ومسئولين  الصحية  الرعاية 
مجال  فــي  والفنيين  األخصائيين  وبعض  الصحية  الخدمات  إلدارة  التابعة 

التطعيمات "
وأشارت :" إن ما يقارب عن 1500 حالة استقبلتها المراكز الصحية في اليوم 

األول والحملة استمرت لمدة أسبوع كباقي مدن ليبيا "
يذكر أن : لقاحات شلل األطفال كانت تطعيمات إجبارية لألطفال منذ الوالدة 

حتى عمر الستة سنوات .
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حقيبة األخبارالسنة اخلامسة - العدد 186
إشراف / اسمهان رجب - راضية موسى

اختتام ندوة المجتمع المدني واالنتقال الديمقراطي في ليبيا 

■ تونس / خاص 
اخ���ت���ت���م���ت خ������ال االي������ام 
الماضية الندوة العلمية الخاصة 
واالن��ت��ق��ال  ال��م��دن��ي  بالمجتمع 
ح��ول  ليبيا  ف��ي  ال��دي��م��ق��راط��ي 
واستراتيجيات  التعثر  أس��ب��اب 
م��رزوق  االخ  بحضور  ال��ت��دارك 
حقوق  لجنة  رئ��ي��س  ال��ف��اخ��ري 
للتجمع  العامة  باألمانة  االنسان 
نيفين  واألخ���ت  الليبي  الوطني 
ال��ه��ون��ي رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��م��رأة 
ولفيف  للتجمع  العامة  باألمانة 
المدني  المجتمع  مؤسسات  من 
والمهتمين  واالساتذة  والدكاترة 
ونشطاء  وال��دارس��ي��ن  وال��ب��ح��اث 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي واص��ح��اب 
ليبيا  ف��ي  االه��ل��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ات 
مدى  على  نظمها  والتي  وتونس 
ي��وم��ي��ن ف���ي ال��ع��اص��م��ة ت��ون��س 
المركز بدعم من مؤسسة هانس 
زاي�����دل وال���ت���ي ض��م��ت ال��ع��دي��د 
العمل  وورق��ات  المشاركات  من 
ق��س��م��ت ع��ل��ى ث���اث���ة ج��ل��س��ات 

علمية االولى احتوت على كلمات 
ترحيبية من كل من: مدير مركز 
وال��م��دي��ر  خ��ش��ان��ة  رش��ي��د  االخ 
االق��ل��ي��م��ي ل��م��ؤس��س��ة ه��ان��س 
والسفير  الديلمي  زيد  د.  زايدل 
مفوضية  لرئاسة  الخاص  المثل 
ليبيا  ل���دى  االف��ري��ق��ي  االت��ح��اد 
االخ منذر الرزقي وسفير تونس 
صاح  السيد  سابقا  ليبيا  لدى 
بدئت  ث��م  وم��ن  الجمالي  ال��دي��ن 
بمحاضرة  العلمية  الفاعليات 
بعنوان  مزيودات  لألستاذة هدى 
المجتمع المدني في ليبيا تكيف 

ام تكييف مع الواقع الليبي .
الجلسات  ذلك  بعد  وتوالت 
السفير  برئاسة  االولى  العلمية، 
ضمت  الجمالي  ال��دي��ن  ص��اح 
المجتمع  ص���ورة  ب��ع��ن��وان  ورق���ة 
مرايا  ث��اث  في  الليبي  المدني 
وورق���ة  خ��ش��ان��ة  رش��ي��د  للسيد 
في  االع��ام  وسائل  دور  بعنوان 
نشر وتوطيد العمل المؤسساتي 
محمد  ل��ل��ص��ح��اف��ي  ال���م���دن���ي 

ال��ص��ري��ط وم����ن ث���م ف��ت��ح ب��اب 
النقاش للحضور في الورقتين .

الجلسة العلمية الثانية كانت 
برئاسة االستاذة هدى مزيودات 
وقدمت فيها اربع ورقات علمية 
مؤسسات  دور  ع��ن��اوي��ن  حملت 
المدني في المصالحة  المجتمع 
الوطنية: العراقيل وآفاق التجاوز 
لألستاذة هند الجريبي ومكافحة 
ال���ف���س���اد ف���ي أج���ه���زة ال���دول���ة 
في  االه��ل��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ات  ودور 
الشفافية  جمعية  عنه  الكشف 
بالحاج  ابراهم  لألستاذ  نموذجا 
والصعوبات التي تواجه المجتمع 
ال��ج��ن��وب  منطقة  ف��ي  ال��م��دن��ي 
ل��ل��دك��ت��ور اب��راه��ي��م أب���و ع���زوم 
في  المدني  المجتمع  وتجربة 
 2016-2011 زوارة  مدينة 
مسعود  عبدالله  عمر  لألستاذ 
في  الثانية  الجلسة  واختتمت 
النقاش  ب��اب  بفتح  االول  ال��ي��وم 
والتحاور حول االوراق المقدمة.

والجلسة  الثاني  ال��ي��وم  ام��ا 

ال��ث��ال��ث��ة ف��ق��د ك���ان���ت ب��رئ��اس��ة 
ال��ص��ح��اف��ي م��ح��م��د ال��ص��ري��ط 
ورق����ات علمية  وض��م��ت خ��م��س 
مؤسسات  وهي  مختلفة  بعناوين 
ليبيا  ف���ي  ال��م��دن��ي  ال��م��ج��ت��م��ع 
لألستاذ  وال��م��ن��ش��ود  ال��م��وج��ود 
من  ومامح  أوشاح  عبدالرؤوف 
في  األهلية  الجمعيات  تجربة 
ودور   2016-2011 ال��زاوي��ة 
في  ال��ب��ل��دي��ة  للمجالس  خ���اص 
المدني  المجتمع  مؤسسات  بناء 
واراء  اوش���اح  حميدة  لألستاذة 
ف���ي م��س��ار ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
العروسي  فريد  لألستاذ  الليبي 
بعنوان  بورقة  الورقات  واختتمت 
ال��ت��ح��دي��ات ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول��ة 
ومسار استقرار المجتمع المدني 
لألستاذ احمد زواغ وعلى اثرها 
في  والتناقش  التحاور  بابا  فتح 
الجميع  م��ن  المقدمة  ال��ورق��ات 
ومن ثم تليت التوصيات والتقرير 

الختامي للندوة.

وزارة المالية بالحكومة المؤقتة شرقي 
البالد تؤكد توفير السيولة لرواتب 
الموظفين لشهري مارس وأبريل

إخراج 4 جثث من مقبرة جماعية
 في منطقة الفعكات غربي بنغازي

مساهل والعربي يعربان عن دعمهما 
للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة 
بالبيضاء  ليبيا المركزي  في بيان مشترك مع مصرف 
قيامها بالتنسيق مع المصرف المركزي لتوفير السيولة 
من  الممولة  ال��دوائ��ر  في  الموظفين  ل��روات��ب  المالية 

الخزينة العامة لشهري مارس وأبريل الماضيين.
وأكد البيان على تحويل المخصصات المالية إلى 
الجهات التي يعمل بها الموظفون ووفقا للنظم المالية 
المتبعة وفي موعد استحقاقها، مشيدا بتعاون مصرف 

ليبيا المركزي في البيضاء.
صرفت  ال��ت��ي  المبالغ  حجم  أن  ال��ب��ي��ان  وأوض���ح 
كمرتبات منذ يناير من العام الماضي وحتى أبريل من 

العام الحالي بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار.

تمكن فريق الهال األحمر الليبي فرع بنغازي 
من إخراج أربع جثث من المقبرة الجماعية التي 
تم اإلباغ عنها من قبل الكتيبة اثنين صاعقة في 

منطقة الفعكات غربي بنغازي.
وأكد رئيس الفرع قيس الفاخري أن عمليات 
الحفر والتنقيب في المقبرة توقفت بسبب عدم 

توفر اإلمكانات واآلليات الخاصة بالحفر.
إلى  راجع  التوقف  سبب  إن  الفاخري  وقال 
المقبرة،  فيها  تقع  التي  الصلبة  األرض  وع��ورة 
والذي  األرض،  تحت  المقابر  عمق  عن  فضا 

يصل إلى نحو متر تحت سطح األرض.
قد  بنغازي  ف��رع  األح��م��ر  ال��ه��ال  أن  يذكر 
جماعية  مقبرة  على  العثور  مفاده  باغا  تلقى 
في منطقة الفعكات، وتعامل مع الباغ، وأرسل 
المكان  إلى عين  الجثث  البحث عن  إدارة  فريق 
الازمة  اإلج��راءات  اتخاذ  بعد  المقبرة  لمعاينة 
ليبيا  قناة  )المصدر  المختصة.  اللجنة  قبل  من 

روحها الوطن(.

أع����رب وزي����ر ال���ش���ؤون ال��م��غ��ارب��ي��ة ال��ج��زائ��ري، 
ال��دول  لجامعة  العام  واألمين   ،" مساهل  "عبدالقادر 
الطرفين  جمع  لقاء  خال   ،" العربي  نبيل   " العربية، 
العربي-الصيني  ال��وزاري  المنتدى  أعمال  هامش  على 
بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس الماضي عن 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  للمجلس  دعمهما 
الليبي. وأعرب الجانبان، عن دعمهما للمجلس الرئاسي 
الترحيب  مبديان  الليبي،  الوطني  ال��وف��اق  لحكومة 
طرابلس.  الليبية  العاصمة  إلى  المجلس  هذا  بانتقال 
التعاون  إلى  السياسية  األطراف  جميع  الجانبان  ودعا 
السياسي،  اإلنتقال  عملية  لتسهيل  الوفاق  حكومة  مع 
لهذه  والمساعدة  الدعم  تقديم  إلى  الدولي  والمجتمع 

الحكومة. 

أسباب التعثر واستراتيجيات التدارك

ورشة عمل عن االستراتيجية الوطنية لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة

تصوير / مصطفى محمد 
بفندق   2016-5-10 ال��ث��اث��اء  أق��ي��م 
ال��م��ه��اري )ردي��س��ن ب��ل��و( ب��ط��راب��ل��س ورش��ة 
لتمويل  الوطنية  )االستراتيجية  بعنوان  عمل 
والتي  والمتوسطة(  الصغرى  المشروعات 
ت��ن��وي��ع م��ص��ادر  نظمت ت��ح��ث ش��ع��ار )ن��ح��و 
الدخل وخلق فرص العمل( بإشراف البرنامج 
والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني 
وتحت رعاية مصرف الجمهورية والمصرف 
للتأمين  ليبيا  وش��رك��ة  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ج��اري 

ودهانات المدينة مصراتة وشركة النسيم.
أقيمت  التي  الورشة  أعمال  في  وشارك 
والصناعة  االق��ت��ص��اد  وزارت����ي  واح���د  ل��ي��وم 

ليبيا  وم���ص���رف  ل��ه��م  ال��ت��اب��ع��ة  وال���ج���ه���ات 
المركزي والمصارف التجارية والمتخصصة 
االوراق  وسوق  الخارجي  العربي  والمصرف 
ومجلس  الوطني  التخطيط  ومجلس  المالية 
الليبية  وال��ج��م��ع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ط��وي��ر 
للصيرفة االسامية، وتمحورت الورشة حول 
االستراتيجية وسياسات إلطاق المشروعات 
المشاريع  بينها  ومن  والمتوسطة  الصغري 
األساس  مناقشة  خالها  تم  حيث  السابقة، 
لتمويل  ال��وط��ن��ي��ة  لإلستراتيجية  ال��ن��ظ��ري 
إضافة   ، والمتوسطة  الصغري  المشروعات 
المشروعات  ق��ان��ون  على  ال��ض��وء  لتسليط 
بمعوقات  والتعريف  والمتوسطة،  الصغرى 

الصغري  المشروعات  تمويل  عملية  ونجاح 
آلية موحدة  وجود  في  والبحث  والمتوسطة، 
المصلحة،  أصحاب  بين  ما  التمويل  لعملية 
وتدارس الحاضرون التأمين االئتماني الذي 
يهدف لتحديد الفرص والعراقيل التي تواجه 

المشروعات الصغري.  
وتناولت الورشة من خال تقديم عرض 
االستراتجية  حول  الرئيسية  المحاور  مرئي 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��م��وي��ل ل��ل��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��رى 
وضمان  االئتماني  والتأمين  والمتوسطة، 
والمتوسطة،  الصغرى  للمشروعات  التمويل 
وم���ش���روع ق���ان���ون ال��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��رى 

والمتوسطة. 
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عبدالله أبوعذبه محمد أحمد األنصاري

أسامة الوافي

إما الثورة  أو الجيش 
تحقق  لكي  الليبية   األمــة  على  الزمـــاً  كــان   
حريتها أن تغرق حامي حمى السيادة "الجيش" 
في وحل الصراعات  بدالً من لملمة شتاته  .
القصة من البداية  مرعبة جداً والحديث فيها  
قد يتوجك بطالً عند من ربط أمننا بمن في 
القبور وقد يلعنك  من يرى أن السماء كانت 
ربط  يحاول   ومن  الفوضى  خيار  في  معهم 
الثورة بالفوضى ولكن يجب أن نكتب بإنصاف 

كيف وصلنا إلى مانحن عليه اآلن. 
ولماذا نواجه أزمات يصعب تخطيها؟.

ليس من أجل حاضرنا الذى فشلنا في إدارته  
من  خالية  مستقبل  فرصة  خلق  أجل  من  بل 
عثرات الماضي ونكباته بدأت  توضح  بعض 
مالمح  هجمة  قوات التحالف  حينما  بدأت 
الطائرات تهدم البنية التحتية"  للجيش "  بعد 
حسم  المعركة عسكرياً وبعد  اغتيال  "اللواء 

عبدالفتاح يونس " .
األمنية   المنظومة  تتقصد  الهجمات  كانت   
بكل فروعها  ، وفور  ما انتهت تلك الهجمة 
بدأت حملة  تشويه مبرمجة  لم تفرق بين ذلك 
العسكري الذي أفنى  ُجّل عمره  في الدفاع 
تكرست في  مخيلة    ،حتى    األمة  ليبيا  عن 
أحادية    وأفكار  الثائر رؤى  والشباب  الشعب  
تروي الواقع والتاريخ من جانب واحد واحدها 
أن الجيش حامي الدكتاتوريات والتخلص منه 
أمر ضروري لالنطالق نحو الحرية  المنشودة  
إن إيهام  الشعوب )بمسلسل التحضر والبديل 
الرشيد  والــحــكــم  والــحــريــات  الديمقراطي 
بال  مبادئ واضحة(  كانت أول خطوة عزل 

المنظومة األمنية عن القاعدة  . 
له  ــد  الب العسكري   ذاك  يعيش  لكي  وبــات 
بركب   يلتحق  أو  المدنيين   بين  يختبئ  أن  
أجل  من  بل  وإيماناً   حباً  ليس  الميليشيات 
مما  تحميه  الــغــفــران"   "صــك  ثائر  بطاقة   
مع  لصف  صفاً   " نيور نبرغ    " محاكم  يشبه 
العصب المسلحة   بعد أن كان  فخراً  لألمة 
التي  غابت  في  الحقيقة  ان   إال   " الليبية  
تلك األثناء  تكمن في " أن الجيوش  تستميت 
في الدفاع عن عقيدتها  التي تختلف حسب 
أنظمة الحكم وتتأقلم  مع  الفوضى الداخلية  
ولكن  لم يكتب في تاريخ الجيش أنه دافع عن 
الفاتحين األيدلوجيين وشركاتهم  المتناقضة 
تمام التناقض مع مفهوم   السيادة وممارسة 
شعبها  وسلطاتها على  لصالحياتها  الدولة 

وأرضها وثرواتها الطبيعية. 
الفوضى   التي خلقت في ظل  فكل األجسام  

فوضوية   أجساما  الجيش  عقيدة  في  تعتبر 
 " وطنية  "غير  مطابخ  فــي  مسبقاً  وأعـــدت 
وإن كان المجتمع الدولي عذره  في الماضي 
فتكرار   التقديرات  أخطأ  قد  أنــه  القريب  
نموذج  العراق يثبت وجود نية سوداء  خفية  
ما  وهــذا  أمــراء حربه   عبر  المجتمع   لهذا 

أثبتته  الخمس سنوات الماضية  . 
تايمز  “فــايــنــانــشــال  لصحيفة  حــديــث  وفـــي 
أيام:  قبل  الشيخ حمد  أجرته مع  البريطانية 
األولـــى..  للمرة  أقــولــه  ربما  شيئا  “ســأقــول 
في 2012  سوريا  في  ننخرط  بدأنا  عندما 
التي  هي  قطر  بــأن  أخضر  لدينا ضــوء  كــان 
ستقود ألن السعودية لم ترد في ذلك الوقت 

أن تقود. 
بعد ذلك حصل تغيير في السياسة .

المقعد  في  تريدنا  أنها  الرياض  تخبرنا  ولم 
الخلفي وانتهى األمر بأن أصبحنا نتنافس مع 

بعضنا وهذا لم يكن صحيا”.
وفي شأن ما إذا كان األمر نفسه حصل في 
قطر  دعمت  حيث  القذافي،  مقتل  بعد  ليبيا 
واإلمارات فصيلين متناحرين، أوضح آل ثاني: 
الطباخين  الكثير من  كان هناك  النهاية  “في 
إنكار  الحماقة  من  الطبخة  أفسدت  ولذلك 
وجود المؤامرة " أو اقتناص الفرص  فالعالم 
ال  بوجودها  واإليمان  جدد  أنبياء  فيه   ليس 

يعني  االستسالم لها. " 
قيام الجيش  بالصورة الكالسيكية المتعارف 
يقوم  بدور حكومة  العالم  والذي  عليها في 
المتحدة  الــواليــات  في  يعمل  مثلما   الظل   
التي "أخذت  على عاتقها نشر الديمقراطية 
"  هو إنهاء أدوار كل  "األدوات"  التي دعمت  
من كل  حدب وصوب  وأمراء الحرب الذين 
استخدموا دماء الشهداء ساترا للوصول إلى 
انتهاك  بينما ال يجدون حرجا في  رغباتهم  
سيادة أوطانهم ، وجرتها  نحو قبول التنازالت  

وتمهيد  الطريق  لكل تجار النكسات .
 لترويض الشعب وفقط  مبدأ )عزل ، سيطرة 
التفجيرات  واالغتياالت   ،مفاجأة ( ولم تكن 
والمشاهد السياسيـة والخطب الرنانة للقادة  
واإلرهاب ومحاربته   ونشر الرعب  إال أداة  
لترويض الشعوب وإقناعهم  القناعـة الكاملة 

بضرورة  تدخل . 
بصورة فارس أحالم  فتاة تعيش ضنك الحياة 
من  هــربــاً  بــل  لــه  حباً  ليس  أهلها   بيت  فــي 

واقعها المرير و هكذا هي دولتنا .  
 وهذا ما يراه فيدرمان  تماماً  بتصرف " علينا 

اســتــغــالل الــكــارثــة فـــوراً 
الــنــاس  يتمكن  أن  وقــبــل 
مـــن اســتــعــادة وعــيــهــم.. 
وقبل أن تتمكن الدول من 

استعاد  فإذا  قرارها  وزمــام  توازنها  استعادة 
ذلك  يكون  بعد  فيما  وتوازنهم  وعيهم  هؤالء 
بعد فوات األوان وبعد أن تكون تلك الحزمة  
العنيفة قد ترسخت بصورة قوانين ودساتير،"  
وهذا ما وصلنا  إليه  واليوم نخير بين الحياة 

بالحرية أو الحرية بالحياة.
رغبة  وال  الــكــوادر  ال  و  األمـــوال  قلة  ليست 
الشعب هي من تحول دون قيام الجيش وهذا  
يعززه صرخات الشعب والقبول بأي شخصية  
ديوان   تقرير   و   الوطنية    تدعي  عسكرية 

المحاسبة  2015.
  حيث  أنفقت  الدولة  خالل السنوات من 
مليار   21  ( من  أكثر   2015 حتى   2012
استغالل  جلياً   لــنــا   يتضح   وهــنــا  ــار(   ــن دي
هذا  الباب  من أجل تمرير األموال  لعصب 
والحقد  والــغــلــو  والــجــهــويــة  األيــديــولــوجــيــا 

واإلرهاب.  . 
هيكلة  إعــادة  بمنظومة  تدخل   لم  مليارات  
الجيش بل  كانت تدخل  في منظومة  وجيوب 
عملها  ــان  ك الــتــي   المسلحة  العصب  آمـــر  
القرار  على  والسيطرة  التوسع   هو  الوحيد 
السياسي  و السطو على   األدوار بامتياز لم 
"هدم  يذكر غير  أي عمل وطني  لها   يسجل 
الثقة   وجسور  الوطنية   اللحمة  من  تبقى  ما 
بين المجتمع الليبي " لألسف  كانت  اإلرادة 

الخارجية حاضرًة  في كل وادي  .
وستتحضر  حوادث التاريخ  للقادة  " المسيطر 
على  تكاثرت   التي  فالمجموعات     " عليهم 
إلى  تسللت  واستغلتها  حتى   الليبيين  جراح 
دون   تحول  والتنفيذية   التشريعية  السلطات 
قيام  أي جيش ذو عقيدة  "وطنية" فهي لن 
بهم  يطيح   اليوم   خلق جسم   في  تساهم  
غداً وفقاً لنظريتهم  " ليقين تلك المجموعات 
من  هي  والتي  الوطنية  السيادة  تمس  أنها 
الرئيسية  الجيش  مهام  ومــن  الــدولــة  أســس 
حمايتها وزج كل من انتهك السيادة تحت أي 
مبرر بالسجون  بدال من أن يصبح يفصل في 
واقع  هو   شوفنيتهم  أحد أسبابه  و هكذا 
استأثرت  )العصب المسلحة  بالثورة ( وصار  
)الحديث عن الجيش  ذو عقيدة  حلم  العودة  
إلى الشمولية ( ليضعونا أمام خيار  إما الثورة  

أو الجيش . 

نالحظ خالل العشر سنوات األخيرة 
يحصل  أن  ليبيا  في  االتصال  تاريخ  في  مرة  وألول  ربما 
مسؤولية  وال  رقابة  دون  من  صحفية  سلطة  على  الناس 
تذكر فمازالت مسألة تنظيم اإلعالم اإللكتروني محل جدل 
تونس  مثل  العربية  الــدول  من  عدد  اتخدت  حيث  ونقاش 
استحدثت  خطوات  واألردن  واإلمــارات  والسعودية  ومصر 
النمو  أن  لوحظ  أن  بعد  منظمة  وتشريعات  قوانين  فيها 
المواقع والصفحات والبوبات اإلعالمية  المطرد في عدد 
والصحفية الرقمية على شبكة اإلنترنت صاحبته تجاوزات 

عديدة وخاصة في الفيس بوك .
الوسائل  توفرها  الــتــي  الخصوصية  استغالل  تــم  حيث 
اإللكترونية في تصفية الحسابات الشخصية وإثارة النعرات 
عن  فضال  المعنوي  واالغتيال  والعنف  والطائفية  القبلية 

تجاوزات أخالقية .
وكذلك في ليبيا فإني أرى من خالل المتابعة والمالحظة 
بالثرثرة  مليء  اإلنترنت  على  الرقمي  الليبي  المحتوى  أن 
أن  البعض  يرى  والمعلومات حيث  األفكار  من حيث  فقير 
تقييد  هو  اإللكتروني  اإلعالم  وسائل  يستهدف  تنظيم  أي 
للحريات والبعض اآلخر يرى في هذا التنظيم ضرورة ملحة 
لحماية المجتمع من تبعات التجاوزات ويزداد االنقسام بين 
عارمة وحراك  ليبيا من فوضى  تشهده  ما  اآلراء في ظل 
شعبي وسياسي لعب فيها الفيس بوك دورا فاعال ومؤثرا 
واالنقسام  النزاعات  وتصعيد  العنف  على  التحريض  في 
والتهجير  والخطف  والقتل  والعنف  والفوضى  والتشتت 
نسأل  أن  علينا  ولكن  الوطن  أبناء  بين  الفتنة  نار  وإشعال 
بوك  الفيس  االفتراضي  عالمنا  ننظم  أن  أردنا  لو  أنفسنا 
نقاط  بثالث  الواقع  أرض  على  إيجابية  نتائجه  تكون  لكي 

هامة أو ثالث أسئلة مهمة وهي : 
1 - هل يمكن للتنظيم أن يبدأ في مناهج التعليم قبل أن 

يبدأ في العمل اإلعالمي المؤسس؟
 2 - من يحدد أخالقيات العالم االفتراضي اإللكتروني

)) الفيس بوك (( وهل يمكن أن تكون امتدادا ألخالقيات 
اإلعالم والناس بصفة عامة؟

3 - ما حدود سلطة الدولة في تنظيم الفضاء اإللكتروني 
وخاصة الفيس بوك؟  

سوف  عندها  االسئلة  هــذه  عــن  اإلجــابــة  استطعنا  ــإدا  ف
السياسي  اإلعــالمــي  الــخــطــاب  نــوع  نــوحــد  أن  نستطيع 
المحافظة  في  ونساهم  نحتاجه  الذي  والثقافي  والفكري 
بقفزة  نقفز  أن  ونستطيع  النبيلة   االجتماعية  القيم  على 
نوعية في زرع روح الثقافة التي أساسها الموروث األصيل 
ونرتقي بأفكارنا من خالل نشر هذه الثقافة بالحوار الجاد 
والجهل  التعصب  بعيدا عن  اآلخر  والــرأي  الرأي  واحترام 

الذي يقودنا إلى لغة الموت. 

 فيما يلي الكلمة التي ألقيتها بمناسبة 
جلسة  في  للصحافة  العالمي  اليوم 
فسانيا  صحيفة  نظمتها  ــة  حــواري
يذكرنا  يوم  هو  اليوم  هذا  فقلت،إن 
،ألنــنــا  مهنتنا  وأســاســيــات  بــحــدود 
نطلب حريتنا الصحفية  ولكن يجب 
وليست  مضبوطة  الحرية  تكون  أن 
الحرية  بــاســم  وإن  عليه  هــي  كــمــا 
فالضوابط والحدود والقوانين تكون 
ال  مجتمعات  في  أساسيا   ضابطا 
تعي الحرية وتمارسها بشكل خاطئ .
القيود  إلى  للعودة  دعوة  ليست  هذه 
والقوانين  ــحــدود  ال لمعرفة  ولــكــن 
بالمخدر  شبيهة  ،فمهنتنا  المهنية 
في غرفة العمليات إذا تم استخدام 
المريض  يفقد  ربــمــا  ـــادة  زي مــخــدر 
يستيقظ  فربما  خففها  وإذا  حياته 
على  يحافظ  ولــهــذا  العملية  أثــنــاء 
الــمــقــدار وفــق بــيــانــات وأســاســيــات 

مهنتنا  هكذا  أساسها   على  يتحرك 
بعين  يرى  ال  من  مهنة  ليست  ،فهي 
ــمــواطــن  مــن ال يقرأ  غــيــر عــيــن ال
نفسه  وبين  بينه  ويحللها  األحـــداث 
ألنها  عــواطــف  مهنة  ليست  مهنتنا 

سالح والسالح ال يحمل عاطفة،.
ـــة تــنــاولــت فيها  لــهــذا أعــــددت ورق
الحديث من وجهة نظري الشخصية 
،شاركت  مشاركاتي  خالصة  وكانت 
فـــي الــمــؤتــمــرات والــــنــــدوات مند 
 2013 عـــــام  إلـــــى  عـــــــــام2009 
ترسيخ  هــو  تعرفون  كما  فــاإلعــالم 
ال  ،،ومــن  الحقيقة  ومعرفة  الحرية 
يريد  ال  و  تترسخ  أن  للحرية  يريد 
هناك  تكون  لن  تظهر  أن  للحقيقة 
اإلعالمية  المهنة  إن  ديمقراطيه 
الناس  الكثير من  يعتمد عليها  مهنة 
في  نقل المعلومات واألحداث ،إال إن 

هناك من يمتهن هذه المهنة 

كل شهر  نهاية  مرتب  على  للحصول 
ما  وأكثر  الكلمة  تحمل  المهنة  هذه 
هي  الــديــن  ــوم  ي ــى  إل عليه  نحاسب 
وهناك  تقتل  كلمات  فهناك  الكلمة 

كلمات تحي األرض وما فيها 
لكل مهنة أهداف واألهداف الوطنية 

للصحافة .
1 -الحفاظ على المواطنة والمجتمع 

المدني. 
2 -تعزيز التعليم والتعلم .

3 - تحفيز اإلبداع والتميز الثقافي .
ومناطقها  وشعبها  ليبيا  -تمثيل   4

ومكوناتها الثقافية  والعرقية 
العالم  إلى  ليبيا  إيصال صورة   -  5
السلم  دعم  ليبيا  إلى  العالم  وصورة 
األهلي  والسالم والتفاهم الدولي ، 
مبادئ  ونشر  اإلنسان  وتعزيز حقوق 

الديمقراطية  والدفاع عنها ...
الكراهية  خــطــاب  مكافحة   -  6  

والــحــرب  العنف  على  والــتــحــريــض 
أســاس  على  يــقــوم  الـــذي  والتمييز 
ــعــرق أو األصـــل االجــتــمــاعــي  أو  ال
االنتماء الحزبي  أو اإلعاقة الجسدية 
اإلعــالم  أو  فالصحافة  العقلية  أو 
مهنة يعتمد عليها الكثير في المعرفة 
وإنارة العقول ومعرفة الوقائع وعندما 
تأخذ منهجا مغايرا لمبادئها سندفع  
اآلن  يحدث  ما  مثا  يجري   ما  ثمن 
والتشتيت  التشويش  حيث  ليبيا  في 
والتشكيك وهذا ما تم ويتم ممارسته 

في إعالمنا الليبي 
تأثير  يرى  للواقع  المالحظ  فربما   
المتلقي  على  اإلعــالمــيــة  الــقــنــوات 
حيث أصبحت توجهات القنوات تؤثر 
لم  فإن  الناس  عقول  على  قلنا  كما 
تكن  لم  وإن  ضــدي  فأنت  معي  تكن 

تحمل فكري فأنت لست بوطني .
  وإن خالفتك الرأي ربما تصل تهمتي 

إلـــى الــخــيــانــة ما 
التي  العقلية  هذه 
القنوات  رسختها 
اإلعـــالمـــيـــة فــي 

بعلم  أو  تعلم  أن  دون  المتلقي  عقول 
منها؟ 

فكر  هــو  شعبنا  فكر  أصــبــح  هــكــذا 
قــنــواتــنــا حــتــى أصبحت  وتــوجــهــات 
الواقع  هي  تعطى  التي  المعلومات 
به   ويقتنع  يعتقده  الذي  االفتراضي 
كيف ربما تجد من يخون ألنه سمع 

أن هذه الفكرة.
يعطي  ومنهم من  الخونة   هي فكرة 
الباطل حقا ألنه اقتنع بسبب اإلعالم 
الباطل حــٌق   ولهذا وجب علينا  أن 
تغيير أجنداتنا من أجل هذا المواطن 
وحقة في الوصول الى المعلومة قبل 

الحدث. 

ال������ص������ح������اف������ة 
اإللكترونية 

حرية الصحافة لعام 2016
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                         حوار : زهرة موسى

صغيرة  ومواهب  صغيرة  إذاعات 
تحتاج لصقل

تكليفي من قبل مكتب  "تــم  قــال  والــذي 
البلدي  بالمجلس  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد 
سبها بأن أكون رئيس لجنة التحكيم في 
الصغير،والحقيقة  اإلعــالمــي  مسابقة 
إقامة هذه المسابقة كانت فكرتي  وهذا 
نتيجة لما ال حظته بأن أغلب المدارس 
بــهــا إذاعــــة مــدرســيــة وهـــذه اإلذاعــــات 
إلى  الصغيرة بها مواهب صغيرة تحتاج 
الصحافة  مجال  في  والتدريب  الصقل 
التقديم  مــجــال  فــي  ــضــا  وأي والــكــتــابــة 

اإلذاعي  وإعداد البرامج 
و تابع :" قمت بطرح الفكرة على مكتب 
البلدي  بالمجلس  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد 
أغلب  مع  اجتماعا  عقدنا  و   ، بالبلدية 
وأبــدى   ، بالمدينة  اإلعالمية  المكاتب 
الــجــمــيــع الــمــوافــقــة عــلــى إقــامــة هــذه 
باإلعالن  بــدأت  ذلــك  وبعد   ، المسابقة 
التواصل  مواقع  في  المسابقة  هذه  عن 
اللجنة  وهــذه  لجنة  وكونا   ، االجتماعي 
ــن مـــن بــيــنــهــم )  ــي ــكــون مـــن إعــالمــي ــت ت
األستاذة سليمة بن نزهة و األستاذ عمر              
ومن   ، فسانيا  صحيفة  من  عبدالتواب 
، ومن  األستاذ علي حبيب  فــزان  راديــو 
مكتب اإلعالم بالبلدية األستاذ عادل بن 
سلمى  ، ومن المكتب اإلعالمي بمكتب 
جود  ــاذة  األســت بسبها  التعليم  مراقبة 

الذيب ( .
و50  اب��ت��دائ��ي��ة  م��درس��ة   25

مشاركا صغيرا
وأضاف : قمنا بالتواصل مع مكتب 
اإلعالم بمكتب التعليم مع األستاذة جود 
الذيب وأيضا مدير مكتب التعليم بسبها 
األستاذ النعاس الحافر  وخالل االجتماع 
تحديد  مهامهم  من  وكان  المهام  حددنا 
المدينة  في  العامة  االبتدائية  المدارس 
أجل  مــن  والتنسيق  معهم  الــتــواصــل  و 
المشاركة في المسابقة وعلى كل مدرسة 
اختيار طالبْين ، و حدد لنا مكتب التعليم 
قائمة بأسماء المدارس االبتدائية وهي 
الحر  التعليم  ومـــدارس   ، مــدرســة   31
المدارس  عدد  فكان  مدارس   10 وهي 
 ، مــدرســة   41 بالمسابقة  الــمــشــاركــة 

فقمنا بتجهيز الرسائل وتم التنسيق مع 
عدد  ليستقر  الرسائل  وأرسلنا  التعليم 
المدارس التي شاركت عند 25 مدرسة 
و  طالبا  الطلبة 50  عدد  فكان  فقط،  

طالبة .
الجميل  التنافس  م��ن  ي��وم��ان 

لصغار اإلعالميين
وقمنا   ، المسابقة  انطلقت   " أوضــح  و 
بتوزيع نموذج المشاركة يرفق بتوقيع ولي 
أمر الطالب وإدارة المدرسة ، وعلى كل 
طالب أن يقدم مقاال ال يقل عن عشرة 
أسطر وال يتجاوز عشرين سطرا ويقوم 
بإلقائها على مسامع لجنة التحكيم ، ومن 
موهبة  تحديد  سيتم  المقال  هذا  خالل 
الصحيحة   والقراءة  واإللقاء  الكتابة  في 
سيتم  خاللها  ومــن  أسئلة  طــرح  وسيتم 
تحديد مستوى ثقافة المتسابق ، وكانوا 

في الحقيقة متميزين جدا .
 وكانت رغبتهم بالمشاركة والفوز واضحة 
يومين  لمدة  المسابقة  واستمرت   ، جدا 
الفائزين  وحــددنــا  تناقشنا  بعدها  و   ،
العشرة، ووزعنا الجوائز فتحصل الثالث 
األوائل على كأس للمدرسة ، والفائزين 
وشهادة  ميدالية  على  تحصلوا  العشرة 
تفوق وشهادة مشاركة ،لباقي المشاركين 

شهائد مشاركة .
ــا حـــدث في  ــن أجــمــل م و ذكــــر" م
اختارت  اليرموك  مدرسة  أن  المسابقة 
وتم  للجنة  أسماءهن  وقدمت  طالبتين 
قــرروا  ذلــك  وبعد  أيــام  لسبعة  تدريبهن 
وتبديلها  المتسابقات  إحـــدى  إقــصــاء 
ــوع في  ــن ــاك ت ــكــون هــن بــطــالــب حــتــى ي
إبعاد  خبر  وصلني  أن  وبعد  االختيار، 
الطالبة شعرت بأن هناك ظلم وال يوجد 
وطلبت  الطالبة  هــذه  شاركت  إذا  مانع 
وعندما   ، المسابقة  فــي  ــشــارك  ت أن 
شاركت كانت هي أكثر المتسابقين تميزا 

وتحصلت على المركز األول .
الطفلة مها القذافي نجمة المسابقة

وأضاف " فازت بالترتيب األول الطالبة 
ــقــذافــي مــن مــدرســة الــيــرمــوك    مــهــا ال
الله  الطالبة مريم عبد  الثاني  والترتيب 
الصديق   أبوبكر  مدرسة  من  المحجوب 
خميس    أحمد  محمد  الطالب  والثالث 

ــزهــراء ،  ال مــن مــدرســة فاطمة 
محمد  رميلة  الطالبة  ــع  ــراب وال
الــقــذافــي مـــن مـــدرســـة صــالح 
الدين ، والخامس الطالبة رحمة 
صــالــح مــن مــدرســة الــمــهــديــة ، 
محمد  أنفال  الطالبة  والسادس 
من مدرسة  اليرموك ، والسابع 
الــطــالــبــة هـــنـــادي فـــرحـــات من 
والثامن شروق   ، النصر  مدرسة 
 ، سكرة  مدرسة  من  الدين  نــور 
المبروك  زينب  الطالبة  والتاسع 
والعاشر   ، المجد  مــدرســة  مــن 
ساجدة أحمد من مدرسة نسيبة 
االستمرار  سنحاول  كعب  بنت 

واالكتشاف.
المسابقة  بأن  " أعتقد  ونوه 
في  ووصلنا  بالنجاح  كللت  قــد 
النهاية إلى هدفنا من إقامة هذه 
المسابقة وهي اكتشاف المواهب 

اإلعالمية ، االهتمام بهم و تحفيزهم و 
إقامة  خــالل  من  مواهبهم  صقل  أيضا 

دورات تدريبية.
 وسنحاول االستمرار في هذه المسابقة 
كل  من  مارس  في  وستقام  دوري  بشكل 

عام بعون الله تعالى .
الجهات الداعمة

وذكر " بالرغم من نقص الميزانية  في 
البلدي  المجلس  مثل  العامة  الجهات 
والمطبوعات  المطويات  لنا  وفر  أنه  إال 
ـــادات الــتــقــديــر و  و الــمــلــصــقــات وشـــه
جهات  مــع  تواصلنا  وكــذلــك  المشاركة 
والمساعدة  الــعــون  يــد  لتقديم  خــاصــة 
مهمة  فتولوا  القلعة  أحــرار  جمعية  مثل 
اإلشراف على المسابقة وبوفيه متكامل 
الــشــرارة  شركة  وكــذلــك   ، يومين  لمدة 
للطلبة  قيمه  جــوائــز  قــدمــت  النفطية 
المتحصلين على التراتيب العشرة األولى 
، و مكتب الخدمات الصحية بسبها قدم 
إلى  بــاإلضــافــة  األوائــــل  للعشر  هــدايــا 
لجنة التحكيم  كذلك راديو فزان وراديو 
الشروق قاموا بتغطية المسابقة وقدموا 
للمتسابقين فرصة للتدريب لمدة عشرة 
أيام في كال اإلذاعتين و أيضا صحيفة 

  فسانيا  ستتبنى تدريبهم وصقل موهبة 

الكتابة لديهم و سيتم بدأ الدورة 
 التدريبية بعد انتهاء الدراسة.

تكريم ووفاء
قمنا  المسابقة  هامش  على   " وأشـــار: 
ــاذ        ــر األســت ــدي ــق بــتــكــريــم اإلعـــالمـــي ال
عبدالله السعيدي،  فهو مثل لإلعالمي 
فقدانه  من  فبالرغم  والمثابر  الناجح 
نعمة البصر منذ الصغر إال أنه لم يفقد 
بصيرته ولهذا أحببنا أن نكرمه في هذه 
المسابقة كلفتة إنسانية ولمسة وفاء من 

لجنة التحكيم .
كل  أشــكــر  ــالً:   ــائ ق معنا  وخــتــم حديثه 
الجهات التي تعاونت معنا وقدمت الدعم 

لنا في سبيل إنجاح هذه المسابقة . 
فـــازت  إعالمية   أصـــغـــر  قــصــة  ــا  ــه م
اإلعالمي  مسابقة  في  األول  بالترتيب 
يذكر  اسمها  سمعت  عندما  الصغير 
بالبكاء  انــهــارت  األول  بالترتيب  وتفوز 
وهي تقول أنا مش مصدقة بس فرحانة

ويا رب يهني بالدنا نبو األمان .... نبو 
األمان ...

الــرابــع  بالصف  ــــى"  "األول متفوقة  هــي 
بمدرستها )) اليرموك (( حي الثانوية .

عبد �هلل �أبو عذبه لف�سانيا :

مسابقة اإلعالمي الصغير تعني االكتشاف ، والصقل والتدريب
  ن���ظ���م م���ك���ت���ب ال�����ش�����ؤون اإلع���ام���ي���ة 
ب��م��ك��ت��ب ال��ث��ق��اف��ة س��ب��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
ع����دة ج���ه���ات خ����ال ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة 
م���س���اب���ق���ة اإلع�����ام�����ي ال���ص���غ���ي���ر ح��ي��ث 
ش����ارك����ت ف����ي ه�����ذه ال��م��س��اب��ق��ة م��ع��ظ��م 
م��دارس مدينة سبها وك��ان الهدف من 
المسابقة اكتشاف المواهب اإلعامية 
فيما  وت��دري��ب��ي��ه��ا   ، وصقلها  ال��ص��غ��ي��رة 
، مسابقة  بعد حسب توفر اإلمكانيات 
اإلعامي الصغير كانت فسحة لألمل 
ال��ض��وء  ولتسليط  وال��ع��م��ل  وال��ت��ف��اؤل 
ال��ت��ق��ت فسانيا  ال��م��س��اب��ق��ة  ع��ل��ى ه����ذه 
عبدالله أبوعذبه، مدير وحدة الشؤون 
والمجتمع  الثقافة  بمكتب  اإلعامية 

المدني سبها .
عبد الله ابوعذبه
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د. آمال الهنقاري

  )1( ارادة
التي قد يقدر  هل االعاقة 
بها  االصابة  االنسان  على 

تعيق ؟
ورقة  في  كان سؤالي  ذلك 
المؤتمر  فــي  بها  شــاركــت 
اعـــالم  ــاصــرة  ــمــن ل االول 

ذوى االعاقة والذى انعقد فى تونس في الفترة 
برئاسة د خالد  الماضى  من 28الــي 30 مايو 
النعيمى رئيس االتحاد العربى للمكفوفين وادارة 
الوقت  وفى  الكيالنى حمودة   لألستاذ  تنفيذية 
المؤتمر  هذا  نجاح  على  بصدق  فيه  انوه  الذى 
بتوصيات مهمة  والخروج منه  فى دورته االولى 
انشاء  اهمها  ولعل  تنفيذها  على  العمل  يجرى 
مركز اعالمى متخصص فى اعالم ذوى االعاقة  
اال ان ما استوقفنى حقيقة   تلك  الشخصيات  
ــن والــنــاشــطــيــيــن  ــي ــة  مـــن االعــالمــي ــشــارك ــم ال
ومصر  تونس  من  والحقوقيين  االجتماعيين، 
وفلسطين  والسعودية  وقطر  والجزائر  وليبيا 
وموريتانيا  والمغرب  والبحرين  واليمن  والعراق 
يــدل على  الــذى ان دل على شــىء فانما  االمــر 
المجتمع  فئات  كل  حقوق  تجاه  الصحوة  تلك 
تفعيل  نحو  بالسير خطوات  المهتمين  ومحاولة 
النمطية  الصورة  تلك  وازاله  القوانين وتطبيقها 
العربى  اعالمنا  فى  االعــاقــة  ذوى  لالشخاص 
وخصوصا وقد اثرى المؤتمر شخصيات متألقة 
جانب  الى  الشهادات  ارقــى  تحمل  مجالها  فى 
التغيير واالرتقاء باالعالم المناصر لذوى  ارادة 
االعاقة والذين تكبدوا مشقة السفر ونفقاته من 

اجل المشاركة  .
وللقائميين  للمؤتمر  للداعين  موصول  والشكر 
ومعا  المضيف  وللبلد  فيه  والمشاركين  عليه 

لمناصرة ودعم اعالم ذوى االعاقة . 
)2( مراحل

يمر العمر ويمضى ويتغير كتغير فصول السنة ، 
شتاء بارد، فربيع مزهر، فصيف حار ، فخريف 
عار وها انا استرجع شريط الذكريات ،واتذكر—
–ابتسم   يــوم  ذات  طفال  كنت  واتــذكــر—واتــذكــر 
ــى –العب  ابــكــى احــبــو- -امــشــى –اجــرى-اغــن
في  الغض  جسدى  ــرغ  وام امــى  قبالت  استرق 
صدر ابى  و.......وافقت ذات يوم على صوت 
امى وهى تقول لى مفتخرة : لقد كبرت يا بنى 
تجاوزت  ،لقد  الرجولة  اعتاب  على  واصبحت 
العاشرة وازددت عرضا وطوال –تملكنى الغرور 
المرحلة  هــذه  مــن  واستفدت  بنفسى  وزهـــوت 
اباه  شابه  )ومن  ابى  ابن  فانا  فعلت حسنا  فان 
ال  والصغير  الخطأ  شابنى  وان   ،   ) ظلم  فما 

ومــرت     ) العقل  زايـــد  )والــعــيــب على  ــالم  ي
بالرجولة  وزهــوت   ، الطفولة  وودعــت  السنين 
..وتجاوزت احالمى النقال والسيارة وااللعاب 
والــقــوة  والــمــال  الصحة  ــدى  ل  ، االلكترونية 
والعيال  البيت  ســوى  ينقصنى  ولــم  والجمال 

البنت  ورزق  تزوج  كبير  صار  الصغير  ،فالرجل 
وغزا  االيام وصرت مسؤال  بى  والولد  وسارت 
الشيب رأسى وسكنت التجاعيد جبينى ومضت 
زوجت  –لقد  لى  هكذا خيل  او  سفينتى سريعا 
البنت والولدوعادت بى رحلةالمراحل كما بدأتها 
انا وزوجتى ...وشـــردت بى افــكــارى   ترى هل 
اقتربت النهاية ام اننى على اعتاب مرحلة جديدة 
؟؟ واذا بصوت زوجتي يعيدني من شرودي )لقد 

قيدت اسمك واسمى في دورة تدريبية بعنوان 
اليها بحب  نظرت   ) واحفادك  ..انــت  ) حياتك 
لنكمل  بنا  هيا  وقلت  يدها  في  يــدى  ووضعت 

المراحل ..فالحياة مستمرة
)3( مودة

في مثل هذه األيام قبل عام مضى كانت جمعية  
القيام  تــقــوم  الخيرية   لالعمال  الــمــودة  بيت 
بتنظيم اعراس جماعية للشباب من ذوى الدخل 
--وقــد   2003 عــام  تأسيسها  منذ  المحدود 
 9 الماضي  العام  وحتى  تاسيسها  منذ  اقامت 
اعراس جماعية متتالية ، وقبل عام من االن أقيم 
عليه  أشرفت  ألــذي  العاشر  الجماعى  العرس 
كرستال  بصالة  المودة  بيت  جمعية   ونظمته  
والجديد فى حفل بهيج  ، نذكر فقط بكل عمل 
الجميع.وجدير  والخير على  بالنفع  يعود  خيري 
البرنامج  هذا  فى  االساسى  الفضل  ان  بالذكر 
كان يرجع لالستاذة سعاد جمعة المزوغى رئيسة 

الجمعية ومشاركة عضوات الجمعية.

ت
فا
ق
و

)رئيس   عامر  نسرين  أ.  وصرحت 
مــجــلــس مــنــظــمــة حــقــوقــيــيــن بال 
الحملة  هــذه  بــأن  لفسانيا  قــيــود( 
لعدد  أبــريــل   16 بتاريخ  انتظمت 
من المدارس بمدينة بنغازي وجالو 
ــم اإلعـــــداد لــهــا مــن خــالل  وقـــد ت
مع  المستمرة  والحوارات  اللقاءات 
المشرفين  والمدربين  المدرسين 
من  العديد  على  ــفــاق  واالت عليها 
ــتــي تخدم  ال الــجــوهــريــة  الــنــقــاط 
وتعريفهم  الــطــالبــيــة  الــشــريــحــة 
نصت  الــتــي  الطبيعية  بحقوقهم 
ــاهــدات  ــمــع ــق وال ــي ــمــواث عــلــيــهــا ال

الدولية .
      استهداف 200 طالب 

الصف  طالب  استهداف  تم  حيث 
الثالث من مرحلة التعليم األساسي 
لعدد من المدارس الواقعة بمدنيتي 
مــدارس   4 بــواقــع  وجــالــو  بنغازي 
)200 طالب( وهذه الخطوة تعتبر 
نجاحها حسب  المتوقع  ومن  أولية 
التي  الواقعية  والنتائج  المعطيات 

تم تدوينها منذ انطالق الحملة.
موضحة  بأن  محتوى مادة  الحملة 
متركز على الجانب التطبيق العملي 
الحديثة  االستراتيجيات  بأساليب 
الطفل  حــقــوق  مضامين  شــامــالً 
التوجيهية  ــادئ  ــمــب وال واإلنـــســـان 
نصت  كما  الطفل  حقوق  التفاقية 
لسنة  الطفل  حقوق  اتفاقية  عليه 
في  الـــــواردة  ــمــبــادئ  وال 1989م 
بحقوق  المتعلقة  الدولية  المواثيق 

اإلنسان واإلعالن العالمي له.
لون حقوقك

كتيب  تم إصدار  الصدد  وفي هذا 
عن  حقوقك(  ــون  )ل عــنــوان  يحمل 
المنظمة متضمناً عدد اً من الصور 
إهـــداؤه  وتــم  الطفل  حــول حــقــوق 
في  المستهدفين  الــطــالب  لكافة 
هذه الحملة  مع علبة تلوين بهدف 
والتي  والمبادئ  القيم  ترسيخ هذه 

تعد جزءاً من حقوقهم .
بالدور المضني الذي قاده  مشيدًة 
ومدربين  أساتذة  من  العمل  فريق 
أ.فــاطــمــة الــمــجــبــري  أ. عــزيــزة 
المشيطي   سالمين  أ.  أوحـــيـــدة  

أ.أحمد محمد بازامة .
مــعــربــةً عـــن ثــنــائــهــا وتــقــديــرهــا 

التربية  قطاعات  مسؤولي  لكافة 
وبنغازي  جالو  بمدينتي  والتعليم 
المعلمين  تــدريــب  مكتب  ومــديــر 
التي  الــمــدارس   ومـــدراء  ببنغازي 
ــهــداف طــالبــهــا فــي هــذه  تــم اســت
ومساهمتهم  على جهودهم  الحملة 
إلنجاح  الصعاب  كافة  تذليل  فــي 

فاعليات الحملة.
 ثقافة التعريف بحقوق الطفل
وقالت أ. فاطمة المجبري : كانت 
موفقة  وبداية  خطوة  الحملة  هذه 
خالل  من  ونسعى  مضامينها  في 
حقوق  بماهية  للتعريف  المنظمة 
الطفل ونشر هذه الثقافة وإدماجها 
تأكيد  وبكل  الدراسي  المقرر  في 
مع مرور الوقت ستثمر هذه النتائج 
المجتمعي  التغيير  فــي  وتــســهــم 
بــنــجــاح هــذه  أمـــل كبير  ويــحــذونــا 
تستمر  ســــوف  ـــي  ـــت وال ــة  ــحــمــل ال
الصيفية  الفترة  خــالل  فاعلياتها 
بمشيئة  القادمة  الدراسية  والسنة 

الله تعالى.
وأضـــافـــت : أ.عـــزيـــزة أوحـــيـــدة : 
أشرفت على طالب الصف الثالث 
ــة الــتــعــلــيــم األســاســي   مـــن مــرحــل

بمدرسة الكرامة.
 بنغازي وقد التمست إيجابية كبيرة 
وتناغما من الفئة المستهدفة،أعتقد 
بأنه في حال االستمرارية في إقامة 

مثل هذه المبادرات ستكون النتائج 
كبيرة على المدى البعيد.

للدفع  الخيرين  على  ن��ع��ول 
واالرت���ق���اء  التنمية  بعجلة 

بالمجتمع
المشيطي  سالمين   : أ  وأكــــدت: 
تلك  لمثل  يــحــتــاجــون  أطــفــالــنــا   :
من  والــتــي  والــمــبــادرات  الحمالت 
وصونها  حقوقهم  معرفة  شأنها 
واإلبــــداء بــآرائــهــم وأفــكــارهــم بكل 
من  مهم  جــزء  فهم  وسهولة  يسر 
ــم لن  ــه ــال ــاة فــرغــبــاتــهــم وآم الــحــي
بينهم  هنالك مسافة  مادام  تتحقق 
ــقــرار ونــحــن نعّول  وبــيــن صــنــاع ال
على الخّيرين للدفع بعجلة التنمية 
واالرتقاء بالمجتمع والمساهمة في 
بهذه  االهتمام  خــالل  من  نهوضه 
المجتمع  مــن  المهمة  الــشــريــحــة 

ولضمان حقوق األجيال القادمة.
المواهب  من  العديد  اكتشاف 

الشابة
وأوضح : أحمد محمد بازامة: من 
الحملة  هــذه  في  مشاركتي  خــالل 
استهداف  خاللها  مــن  تــم  والــتــي 
بمرحلة  ــث  ــال ــث ال ــصــف  ال طـــالب 
التعليم األساسي بمدرسة عبدالله 
بــن مــســعــود بــجــالــو تــم اكــتــشــاف 
والتي  الشابة  المواهب  من  العديد 
ـــع من  ـــرف ــتــطــويــر وال يــنــقــصــهــا ال

قدراتها فطيلة الحملة تم االستماع 
وكانت  الطالب  وآراء  لمقترحات 
في غاية األهمية والضرورة تتطلب 
االســتــمــراريــة إلقـــامـــة مــثــل تلك 
واألنشطة  والحمالت  الــمــبــادرات 
المفاهيم  وتــرســخ  ــعــزز  ت والــتــي 
ربوع  في  والطفل  اإلنسان  بحقوق 

بالدنا الحبيبة.
ب���واب���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ص��ن��اع��ة 

األجيال وبنائها.
السنوسي  اجــويــلــي  السيد  أشـــاد 
التربية  قــطــاع  )مــســؤول  الــتــواتــي 
المضني  بــالــدور  بجالو(  والتعليم 
بمنظمة  للقائمين  الــدؤوب  والعمل 
حقوقيين بال قيود فهذا العمل بوابة 
وبنائها  األجيال  لصناعة  حقيقية 
بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات 
ويحسن  ويعزز  التعليمية  العملية 
من أدائها،،ففهم الطالب لحقوقهم 
من  الناجعة  بالطرق  وترسيخها 
في  النموذجي  اإلنسان  بناء  شأنها 
الرقي  في  والمساهمة  المستقبل 

والنهوض بالوطن.
المصالح  لتقدير  ماسة  ،فالحاجة 
ــرار  ــق ــاع ال الــمــثــلــى مـــن قــبــل صــن
برامج  استراتيجيات  وضــع  عند 
ــذه الــخــطــوة الــتــي  ــه ــال،،ف ــألطــف ل
اتخذتها المنظمة جديرة باالهتمام 
نفوس  طيبة في  آثاراً  تركت  والتي 

الطالب
وبدورنا نشجع على إقامة مثل تلك 
البرامج الهادفة وسنسهم من خالل 
الدعم إلنجاح أي برنامج أو نشاط 
يخدم أبنائنا الطالب من الجنسين 
الحملة  هذه  بأن  بالذكر  والجدير 
ثقافة  وتعليم  نشر   : ــى  إل تــهــدف 
بالمدارس  والطفل  اإلنسان  حقوق 
للتثقيف  توجيهية  مــبــادئ  ووضــع 
المدارس  لطلبة  اإلنــســان  بحقوق 
ــســان  تــشــجــيــع إدمـــــاج حــقــوق اإلن
،تنمية  التعليمية  المنظومة  فــي 
القدرات الطالبية وإبراز المواهب 
المفاهيم  تعزيز  في  والمساهمة 

التربوية البناءة والهادفة.
هــــذا وســــوف تــســتــمــر فــاعــلــيــات 
الصيفية  الــفــتــرة  خــالل  الحملة  
والعام الدراسي القادم بمشيئة الله 

تعالى.

انطلقت خالل األيام القليلة الماضية حملة )لنتعلم حقوقنا( التي تنظمها وتشرف عليها منظمة حقوقيين 
بال قيود. بنغازي والتي تستهدف طالب الصف الثالث من مرحلة التعليم األساسي وتأتي هذه الحملة تعزيزًا 
مع  تتوافق  متوازنة  تعليمية  بيئة  وخلق  وتمكينها  قدراتها  من  والرفع  واكتشافها  المواهب  إلب��راز  وتفعيالً 

احتياجات ومتطلبات الطالب بما يخدم األهداف المرجوة.

في بنغازي وجالو حملة " لنتعلم حقوقنا "
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الفنية  الصفحة  عليكم  ستطل   
..وستتابع  المساحة  هــذه  عبر 
بالدنا  في  الفن  أخبار  وتواكب 
،وهذه دعوة من صحيفة فسانيا 
في  والمبدعين  الفنانين  لكافة 
مع  يتواصلوا  أن  الجبيبة  ليبيا 
إبــداعــاتــهــم  لننشر  الصحيفة 
الفنية  وأخــبــارهــم  ومناشطهم 
ــداع  اإلب يتواصل  ومعكم  ،فبكم 
لدرجات  الفن  بمستوى  ونرتقي 
تليق بمستوى الحركة الفنية في 

ليبيا.. فأهالً وسهالً بكم 
مشرف الصفحة 

  مصافحة 
   نظمت الهيئة العامة للسينما و المسرح و الفنون فرع سبها 
تظاهرة أيام سبها للفيلم القصير وذلك بالمسرح الشعبي 
أيام  ثالثة  لمدة  تستمر  التي  التظاهرة  هدفت   ، بالمدينة 
إلحياء ثقافة السينما في الجنوب ،وتدريب وتطوير الكوادر 
الناشئة ، ودعم صناع األفالم معنويا ، ونقل الخبرات من 

الدول األجنبية إلى صناع األفالم في بلدية سبها .
والرئيس  الـــزروق  الله  عبد   " السينمائي  المخرج  ــال  وق
الجميل  من  القصير"  للفيلم  سبها  أيام  لتظاهرة  الفخري 
والممتع أن نرى مثل هذا الحراك في الجنوب ، وخصوصا 
بعد إعالن سبها كعاصمة للثقافة والسياحة فيجب أن تكون 
أساسا لمثل هذه المهرجانات .و أضاف " أنا سعيد جدا 
بمشاركتي في هذا المهرجان ، ومن الطبيعي أن نحتاج بعد 
الحرب والدمار إلى هذه المهرجانات التي تبعث المحبة و 
التآخي في قلوبنا ، فالفنون هي أشياء شفافة تدخل القلوب 

لتمحو األحزان ، وأشكركم على 
متابعتكم  وعلى   ، هــذا  لقائكم 
لــمــثــل هـــــذه الـــمـــنـــاشـــط ألن 
الصحيفة هي جسر بين القارئ 
و الحدث سواء أن كانت ورقية 

أو إلكترونية. 
العلواني  المعتصم  أوضـــح"  و 
للفيلم  سبها  مهرجان  مدير   "
عبارة  هو  المهرجان   " الثقافي 
في  سينمائية  ــذرة  ب غــرس  عن 
الـــجـــنـــوب خــصــوصــا فـــي ظل 
في  السينمائية  األنشطة  غياب 
هي  التظاهرة  وهذه   ، المنطقة 
دول  عــدة  فيها  وتشارك  دولية 
والعراق   ، )مصر  وهي 
ــكــا  ،أمــري ــبــحــريــن  ال  ،
ــا ، أســتــرالــيــا ،  ،ســوري

ليبيا(.
الليبي  السينمائي  المخرج   " أن    إلــى  أشــار  و 
الرئيس  سيكون  ــزروق  ال عبدالله  األستاذ  الكبير 
الفخري لهذه التظاهرة، وهذا تكريم منا له ، وهذه 
التظاهرة الغرض منها دعم قرار الهيئة التأسيسية 
للدستور وهي إعالن مدينة  سبها عاصمة للسياحة 
البند ونساهم  والثقافة ونحن نسعى لتحقيق هذا 

في تنفيذ برامج ثقافية فنية.
وأضاف "يتضمن المهرجان عروض أفالم قصيرة   
األفالم    تحليل  ندوة   ، الليبية  السينما  تاريخ  ندوة 
للجهات  وبالنسبة   ، قصيرة  أفــالم  صناعة  ورش 
الداعمة لهذا الحراك فهي الهيئة العامة للسينما 

وفرع الهيئة بسبها ، صحيفة فسانيا وكذلك مكتب الثقافة  
وقال " محمد بوعريضة " كان االفتتاح أكثر من رائع فبدأ 
الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، والنشيد الوطني وتضمن 
الهيئة  رئيس  العلواني  معتصم  لألستاذ   ( كلمات  عــدة 
و  الشرف،  الــزروق ضيف  الله  عبد  األستاذ   ، السينمائية 
األستاذ محمد البيوضي مدير الهيئة العامة ( وقدموا عدة 
أبي  فيلم    ( ومنها  المسائية  الفترة  عروض سينمائية في 
للمخرج محمد عادل من مصر ، التنابلة آية ممدوح مصر 
، وفيلم الروزنامة ندين تحسين بيك سوريا ، العُداء مهند 
عيسى ليبيا ، صانع الساندويتش سامح فهمي مصر ، إذاعة 
إجدابيا إسالم الزوي ليبيا ( وستستمر التظاهرة لمدة ثالثة 

أيام .

  من داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر ووسط حضور 
عدد من نجوم الفن بمصر لالحتفال بافتتاح فيلمها الجديد 
والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول لعنة تصيب أحد 
المسارح المهجورة ..استقبلت الفنانة نور الكاديكي الفنانة 
الليبية خدوجة صبري التي جاءت لتقديم التهاني والوقوف 

بجانب الفنانة الليبية نور الكاديكيفي في حفل افتتاح فيلمها 
الجديد في خطوة تؤكد األخوة والصداقة والحميمية ومن 
والفنانة  صبري  خدوجة  الكبيرة  الفنانة  نرى  أن  المتوقع 
األفــالم  أحــد  في  بينهما  مشترك  عمل  نور الكاديكي في 

قريبا..

خدوجة والكاديكي ..

          حــمـلــة 

أيام سبها للفيلم القصير

يـــتـــقـــدم رئـــيـــس وأعـــضـــاء    
فسانيا  صحيفة  تحرير  هيئة 
الفنانين  لــكــل  الــتــعــازي  بــأحــر 
وفاة  فى  الليبيين  المسرحيين 
بوجناح .والفنان  علي  الفنان 
ــاح مــمــثــل ومــخــرج  ــوجــن عــلــي ب
مـــســـرحـــي ومــــديــــر ومـــؤســـس 
فــرقــة الــمــســرح الــحــديــث في 
من  العديد  بإخراج  قام  بنغازي 
وتحصل  الناجحة  المسرحيات 
على العديد من الجوائز وشارك 
الوطنية وعدد  المهرجانات  في 
كما  العربية  المهرجانات  مــن 
المسلسالت  من  رصيدا  له  أن 
الله  إنا  واإلذاعية   التلفزيونية 

وإنا إليه راجعون .

بوجناح في ذمة الله 

فإذا  للشخص  الذاكرة  بمثابة  لألمة  التراث    
له  صلة  كل  عن  انقطع  ذاكرته  الشخص  فقد 

بماضيه. 
فالتراث تراكمات لألحداث والفترات التاريخية 
وتقديمه  والتراث  األصالة  تجسيد  إطــار  وفي 

بالشكل الالئق دون المساس بالجوهر تم مؤخرا 
التراثي  الغنائي  البرنامج  تصوير  من  االنتهاء 
)الصدى( وهو برنامج في سلسلة غنائية تراثية 
ليبية تحاكي أصالة البادية والعادات والتقاليد 
ومحمد  ازميير  علي  تأليف  مــن  العمل  هــذا 

بوراس ...
عمر  الــدكــتــور  األغــانــي  بتلحين  وقـــام   
الرابطي والشيخ بهلول بوعرقوب ويتغنى 
العمل  الليبيين،  الفنانين  من  العديد  به 

يوثق عن ليبيا وعاداتها وتاريخها . 
في  العمل  هــذا  تصوير  تــم  وقــد  هــذا 
،وغريان  المناطق  ،طرابلس  العديد من 
إنتاجه  تم  العمل  وترهونة،  والحرابة، 
المصورين  الــشــبــاب  مــن  ليبية  ــاٍد  ــأي ب
وألول مره يخوضوا هذه التجربة وبرؤية 
التصوير  ، منهم مدير  إخراجيه جديدة 
المنفد  والمخرج  الغرياني،  القادر  عبد 
ازمير  علي  ،اإلخـــراج  المزوغي  عــادل 
،اإلشراف العام محمد بوراس  وبمشاركة 
محمد الزروق ،العمل سيبث خالل شهر 
رمضان المبارك على القنوات الليبية . 

)الصدى( عمل غنائي تراثي في رمضان..
  أقامت مدرسة حرائر ليبيا ببنغازي خالل اليومين الماضيين 
معرض )مدينة األلوان( المعرض تشرف عليه جمعية دير الخ

ير لألعمال التطوعية والخيرية.
 حيث تم خالل هذا المعرض عرض مجموعة من اللّوحات الفنية 
خاص  جناح  تعبيرية وباإلضافة إلى  ورســومــات  التشكيلية 
للكتاب كما اشتمل المعرض على العروض الموسيقية والزهور 
وقد حضر فاعليات هذا المعرض العديد من الزوار من بينهم 
وناشطات  الكشفية  للحركة  األول  والرعيل  الفنانين  عدد من 

من المنظمات الخيرية والمجتمع المدني.. 

مدينة األلوان

ــهــى مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــيــن  ــت  ان
ــمــل الــرمــضــانــي  ــع مـــن تــســجــيــل ال
ـــراس  الــمــســمــوع )ضــربــتــيــن فــي ال
الفنان  وتمثيل  تأليف  من  يوجعوا( 
المبدع  مصباح المزداوي، وإخراج 
مهندس  العمل  ومنفذ  البوني  بشير 
بن تاهية ويشارك  جمعة  الــصــوت 
في هذا العمل كل من الفنان محمد 
الغرياني  منيرة  والفنانة  يوسف  بن 
فرج  والفنان  الفقي  مفتاح  والفنان 
الشريف والفنانة ثريا محمد والفنان 
جميلة  عبدالله القريو والفنانة 
والــفــنــانــة خــولــة سليمان  الــمــبــروك 
والطفل  السعداوي  حسن  والفنان 
معاذ المزداوي ومن المعلوم بأن هذا 
وسيتم  هــادف  اجتماعي  المسلسل 

بثه خالل شهر رمضان المبارك . 

ضربتين في الراس يوجعوا 
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بتسجيل  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه  واس��ت��ه��ل��ت 
المشاركين، والترحيب بالحضور من المهتمين 
الصحفي  والوسط  بالواقع  االختصاص  وذوو 
الليبي، وكانت البداية، بوقفة دقيقة صمت على 
لشهداء  مرئي  وعرض  المهنة،  ضحايا  أرواح 
وكانت  الكلمات،  ت��وال��ت  ث��م  والقلم،  الكلمة 
الليبي لحرية  المركز  كلمة االفتتاحية لرئيس 
الصحافة السيد)محمد الناجم(، ثم كلمة ممثل 
)عبد  الدكتور  لإلعالم  أكاديميون  مؤسسة 
الكريم كندير(، ثم كلمة ممثل منظمة محامون 
العكر(،  السيد)رياض  ليبيا  في  العدالة  ألجل 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  ممثل  كلمة  ثم 
العام  لالمين  كلمة  ثم  كوبلر(،  السيد)مارتن 
لمراسلون بال حدود السيد)كريستوفر دولور(، 
وكلمة مسؤولة وحدة رصد وتوثيق االعتداءات 
لحرية  ال��ل��ي��ب��ي  ب��ال��م��رك��ز  الصحفيين  ض��د 
اإلحصاءات  يوضح  مرئي  وعرض  الصحافة، 
سنة  االعتداءات خالل  هذه  لقياس  واألرق��ام 
حول  للحاضرين  المجال  أفسح  ثم   ،2015
بالمركز  المتعلقة  واستفساراتهم  آراءه����م 
فيلم قصير  وعرض  الصحافة،  لحرية  الليبي 
تحديات  حول  الصحفيين  من  مجموعة  آلراء 
ع��روض  الكلمات  تخلل  كما  اليومي،  العمل 
مرئية، قدمت تقارير واستطالعات مرئية عن 
ووقفت  الليبي،  واإلعالمي  الصحفي  الواقع 
واألساليب  ومعوقاته  مشاكله  من  الكثير  على 
حرية  وق��ي��دت  م��ؤخ��را  تفشت  التي  القمعية 

الصحافة، وساهمت في عرقلة حرية الكلمة، 
والنزاهة  األخ��الق��ي��ة،  الصحافة  قيم  وعلى 
اإلعالمي،  بالخطاب  والحيادية  والمصداقية 
المهنية،  األخ��الق��ي��ات  بمعايير  واالل���ت���زام 
والدعوة لميثاق شرف يلتف حوله الصحفيين 

ويلتزموا به.
وبدأت أعمال الجلسة العلمية األولى والتي 
الهمالي(  )سعدة  األستاذة  الصحفية  إدارتها 
والضغوطات  األمنية  )التهديدات  محور  حول 
على  واشتملت  الصحفي(،  بالعمل  المهنية 
عدد من المداخالت، وكانت المداخلة األولى 
مسودة  ف��ي  )اإلع����الم  ب��ع��ن��وان  علمية  ورق���ة 
الفنادي(،  لألستاذ)يونس  الليبي(،  الدستور 
الدكتور  ل��ألس��ت��اذ  الثانية  ال��م��داخ��ل��ة  بينما 
)م��ح��م��د ع��ل��ى األص��ف��ر( ب��ع��ن��وان )اإلص���الح 
الهيكلي والقانوني لقطاع اإلعالم(، والمداخلة 
نشر  في  المهنية  )المسؤولية  بعنوان  الثالثة 
الشريف(،  )نوال  للدكتورة  باإلعالم(  الجريمة 
اإلعالمية  ترأستها  والتي  الثانية  الجلسة  أما 
حول  مهلهل(،  )إخ��الص  األس��ت��اذة  المتميزة 
واحتوت  الليبي(،  اإلعالمي  الخطاب  )واق��ع 
على عدة موضوعات تناولت )دور اإلعالم في 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان( للدكتور)مسعود 
التائب(، وتم التطرق إلى )المعالجة التلفزيونية 
لألحداث والقضايا اإلرهابية( لألستاذ )عادل 
القنطري(، ونوقش )خطاب الكراهية والعنف 
في وسائل اإلعالم( لألستاذ)سمير جرناز(، ثم 

فتح باب النقاش مع الصحفيين واإلعالميين 
حول  لإلعالميين  رسالة  وعرض  الحاضرين، 
الدعوة لنبذ خطاب الكراهية والعنف بوسائل 
اإلعالم، وفي الختام ثم تالوة البيان المشترك 

الختامي. 
كانت  العلمية  الجلسات  هامش  على 
ه��ذه ال��ح��واري��ات، وال��ب��داي��ة ك��ان��ت مع 
األستاذ  المستقل  والصحفي  اإلعالمي 

)يونس الفنادي( الذي حدثنا قائال :
• اليوم العالمي لحرية الصحافة هو عيد 
الصحفيين في العالم كله، والصحفي الليبي ال 
يختلف عن أي صحفي آخر في العالم، بل أن 
والتاريخ،  بالعراقة  تتميز  ليبيا  في  الصحافة 
في  ص��درت  العربي  العالم  في  جريدة  ف��أول 
ط��راب��ل��س ال��غ��رب، وه��ي أق���دم م��ن صحيفة 
وال��ري��ادة،  السبق  من  سنوات  بعشر  األه��رام 
ولكن لألسف لم نحافظ على هذه الريادة وهذا 
يضاعف  التاريخ  وهذا  العراقة  وهذه  التميز، 
أن  وعليه  الليبي،  اإلع��الم��ي  مسؤولية  م��ن 
يتوخى المصداقية في الخبر، وان يكون سقف 
واأليدلوجية  الجهوية  من سقف  اعلي  الوطن 
ناجح،  إلع��الم  تؤسس  ال  التي  النعرات  وك��ل 
هذه هي الرسالة التي نريد توصيلها من خالل 

االحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
العلمية  الجلسة  في  مشاركته  وجول 

األولى يقول :
وفي  حيويا  موضوعا  ال��ورق��ة  تناولت   •

صلب حرية الصحافة، وهو حرية اإلعالم في 
مسودة الدستور الليبي، وأشرت إلى أن اغلب 
مطلقة،  حرية  لإلعالمي  تعطي  ال  الدساتير 
للغطاء  وفقا  وينقص  يزيد  الحرية  وهامش 
الدستوري، والكثير من الدساتير تفتقر للحرية 
الصحفية وتقيدها، واإلشكالية في عدم الوعي 
بالدور اإلعالمي وأهميته، وكثيرون  واإلدراك 
الليبية،  الخصوصية  بحجة  العراقيل  يضعون 
وهذا القصور في اإلدراك يقف كحجر العثرة 
واإلعالمية  الصحفية  والحرية  الحركة  أمام 
وطأته  تحت  يقع  ال  القصور  وهذا  ليبيا،  في 
الليبي  فالمواطن  فحسب،  الليبي  المسؤول 
اآلن سلطة  األع��الم  أن  يعي  ال  م��ازال  نفسه 
أولى وليس رابعة، من خالل الضغوطات التي 
يستطيع أن يمارسها في محيطه، وتأثيرها في 
تغير مجرى األحداث، وباألخص بعد التطورات 
ال  الصحفيين  واغلب  األخيرة،  التكنولوجية 
يدركون هذه الحقيقة، وهنا الخلل، وما نطمح 
هذه  من  واإلعالمي  الصحفي  يخرج  أن  إليه 
والمهنية  اإلعالمية  أدوات���ه  ويملك  ال��دائ��رة 
ويسلك  األكاديمية،  والمعرفة  والثقافة  كاللغة 
المصداقية  قوامه  موضوعي  حيادي  منهج 
معها  يتعاطى  أن  يجب  أدوات  هذه  والمهنية، 

اإلعالمي والصحفي.
عادل  األس��ت��اذ  مع  اللقاء  ه��ذا  وك��ان 
عمل  حيث  سبها،  بلدية  من  سلمى،  أبو 
بكل وسائل اإلعالم داخل نطاق بلديته، 

فعــاليـــات اليــــوم العــالمي لحــريــة الصحافــــــــــــــــــــــــــــــــة تحت شعار » أنا صحفي.. أنا مسؤول«
الحالي،  للثالث من شهر يونيو  الموافق  الثالثاء  انطلقت صباح  العالمي للصحافة  اليوم  بمناسبة 
المركز  التي نظمها  أنا مسؤول(،  )أنا صحفي..  الصحافة، تحت شعار  العالمي لحرية  اليوم  فعاليات 
الليبي لحرية الصحافة في العاصمة طرابلس والتي شارك فيها خبراء وأكاديميين متخصصين في 
الصحفيين  والصحافة، بورقات علمية خالل جلسة علمية، وبحضور عدد كبير من  مجال اإلعالم 
واإلعالميين من مختلف وسائل اإلعالم الليبية، وكان البرنامج العام لالحتفالية غنيا، واشتمل على 
عدد من الفعاليات التي واكبت مختلف جوانب الوضع الراهن للصحافة الليبية، بين الواقع والمأمول، 

وتم طرح العديد من الرؤى المستقبلية والطموحات. 

الصحفي يف ليبيا مازال يخطو خطواته األولى يف مسيرته نحو حرية صحافته وكلمته
املواطن الليبي نفسه مازال ال يعي أن األعالم اآلن سلطة أولى وليس رابعة
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إعالميا  م��دي��را  يعمل  وح��ال��ي��ا 
والذي  سبها،  البلدي  بالمجلس 

حدثنا قائال :
اليوم  الصحفيين،  عيد  ان��ه   •
نلتقي  ال��ص��ح��اف��ة،  لحرية  العالمي 
السياسية  ال��ت��ج��اذب��ات  ع��ن  ب��ع��ي��دا 
تخدم  ال  ال��ت��ي  الساخنة  والملفات 
الوطن، الصحفي يحتاج لمناخ يجعله 
مواطنيه،  واألم  آمال  نقل  على  قادر 
والصحفي الليبي يفتقر لإلمكانيات، 
والمحفزات،  ال��م��زاي��ا  م��ن  وم��ح��روم 
رغم انه يقوم بعمل قد يكلفه حياته، 
شهداء  وقعوا  زم��اءن��ا  من  وكثيرين 
موقف  بسبب  أو  ح��ق،  كلمة  بسبب 
ذاته  مع  لحظة صدق  في  اتخاذه  تم 
ومهنته، واليوم نشهد ظاهرة إعامية 
وه��ي  الليبي  المشهد  ف��ي  ج��دي��دة 
ال��وط��ن،  خ���ارج  الصحفيين  ه��ج��رة 
يسمح  ومناخ  لحظة حرية،  بحثا عن 
والساحة  ال��ح��ري��ة،  باستنشاق  لهم 
يشوهوا  ممن  بالدخاء  مليئة  حاليا 
الصحافة في ليبيا، ويلجأوا للتطبيل 
المادية  المنافع  اجل  من  والتزمير، 
المهنية  ح��س��اب  على  واالس���ت���رزاق 
ما  وه��و  والشفافية،  والمصداقية 
اإلس��راع  ض��رورة  إلى  ويدفعنا  يحثنا 
وميثاق  قانونية،  ض��واب��ط  اج��ل  م��ن 

من  اإلعامي  الوسط  يحمي  شرف، 
تزوير الحقائق، لقد أن األوان ليدرك 
مسؤولين  أنهم  ليبيا  في  الصحفيين 
وأنهم  وكلمته،  الوطن  ص��وت  وأنهم 

صوت الذين ال صوت لهم. 
اإلعالمية  مع  حوار  لنا  وكان 
ب������)رادي��و  المتميزة  اإلذاع��ي��ة 
ل���ب���دة(، األس����ت����اذة )إخ����الص 
الجلسة  أدارت  وال��ت��ي  مهلهل( 
العلمية بمنتهى الكفاءة، وعبرت 
ع��ن س��ع��ادت��ه��ا ب��ال��م��ش��ارك��ة في 
الصحافة،  حرية  ع��ن  ح��واري��ة 

موضحة في مجمل حديثها :
مازال  ليبيا  في  الصحفي  أن   •
مسيرته  في  األول��ى  خطواته  يخطو 
نحو حرية صحافته وكلمته، وان طريق 
التي  بالمخاطر  محفوف  ال��ن��ض��ال 
يستوجب أن يشحذ طاقاته من اجل 
تجاوزها، وتحويلها إلى سلم يصعد به 
ليصل إلى مبتغاه، مؤكدة على ضرورة 
أن يتسلح بشرف المهنة وأخاقياتها، 
وينأى بنفسه عن الصراعات الجهوية 
والفكرية، وان يكون حيادي في كلمته، 
موضوعي في توجهاته، معتبرا نفسه 
خ���ادم ل��ل��وط��ن، وص��وت��ا ل��ه، ويسعى 
نحو تطوير أدواته الصحفية، وتنمية 
في  شريفا  مسلكا  ويسلك  مهاراته 

عشنا  اآلن  ون��ح��ن  المهني،  طريقه 
لنرى شهداء القلم قد ضحوا بدماهم 
الزكية بسبب موقف شجاع، أو قضية 
ن��اض��ل��وا م��ن اج��ل��ه��ا، وه���و م��ا يؤكد 
خطورة هذه المهنة ودورها في صنع 
الرأي  توجهات  تغيير  وفي  الحدث، 
العام، وأثر الرأي في تغيير مجريات 
الصحفي  ال��م��ت��س��ارع��ة،  األح�����داث 
ال  أو  يكون  اآلن،  المحك  في  الليبي 
يكون، الوضع الكارثي الراهن ال يجب 
أن يحبطنا، ونجلس في بيوتنا لنبكي 
على األط��ال، وأي ح��راك مجتمعي 
وب���األخ���ص ع���ن ط��ري��ق م��ؤس��س��ات 
الصحفي  أن  يؤكد  المدني  المجتمع 
نضج  بكل  الحقيقة  لينقل  متواجد 
وشفافية، أننا في حاجة إلى المزيد 
م��ن ه��ذه ال��ل��ق��اءات م��ن اج��ل إثبات 
وجودنا، وإيصال صوتنا، مؤكدين أننا 
ومصداقيتنا،  حريتنا،  عن  نتنازل  لن 
من  الكثير  أن  قلت  ما  إذا  أبالغ  وال 
مستوى  فيها  يصل  أن  تطمح  ال��دول 
الصحافة  إليه  لما وصلت  صحافتها 
صحفا  صنعوا  الليبيين  ليبيا،  ف��ي 
ومنابر  للتعبير،  وب���راح���ات  رائ����دة 
للحرية دفعوا ثمنها دماء ظاهرة وهو 
ما يحفزنا لمزيد من البذل والنضال 

في سبيل حرية الصحافة. 

فعــاليـــات اليــــوم العــالمي لحــريــة الصحافــــــــــــــــــــــــــــــــة تحت شعار » أنا صحفي.. أنا مسؤول«

يف اليوم العاملي حلرية الصحافة نلتقي بعيدا عن التجاذبات 

الليبيون صنعوا صحفا رائدة وبراحات 
السياسية وامللفات الساخنة التي ال تخدم الوطن

للتعبير  ومنابر للحرية دفعوا ثمنها دماء طاهرة

اخالص المهلهل

أبوسلمى

يونس الفنادي

د. سعيد
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

الّريُح أمي
الزمان  وتاريخ 

أبي
ـــــشـــــمـــــس  وال

مرضعتي
وأيامي ِحقْب

ـــان هــذا  مـــذ ك
الكون طفالً

كانت الرمضاء َنعِلي
كان مئزرَي اللهْب

ورضعُت ثدَي الشمس
فوق صخور "أكاكوس"

و"تاسيلي"
ورسمُت من وجعي

على "زالّف" أمواج الذهب
أنا

واحة الّرَطِب الجنّي
أنا

ذلك المنسّي
والركن القصّي

وأنا الطرب
َليِلي "مرسكاوّي"

أراِقصه .. ويرسمني بألحان القصْب
وأنا الّتِعْب
يا إخوتي

فخناجر األعداء في صدري
وخنجركم في الظهر .

 femmes كـــتـــاب  ــع  ــي ــوق ت ـــم  ت  
إطــار  ــي  ف  sous la guerre
فعاليات مهرجان "بصمات بالنون" 
يستضيف الفلسطينيات صاحبات 
الترجمة،  فــريــق  رفــقــة  الــكــتــاب، 

وفعاليات ثقافية أخرى..
النسائي  الجماعي  الكتاب  وهذا   

تجربة فريدة في عالم الترجمة 
الجماعية.

 حــيــث تــرجــمــت ثــمــانــي نساء 
ــا  ــي ـــا نــســائ ـــاب ـــات كـــت ـــي مـــغـــرب
ــا، بـــعـــد صـــــدوره   ــي ــن ــســطــي فــل
بالعربية بعنوان "ثقوب في رداء 
العدالة" ويحكي شهادات لنساء 

عايشن أهوال العدوان اإلسرائيلي 
األخير على غزة الحرب جريمة .. 
لكن حين تنتهك فيها حقوق النساء 
واألطفال الُعّزل فهي تصبح حربا 
وعلى  جــمــعــاء..   اإلنسانية  على 
محاولة  الــكــتــاب  هـــذا  ــكــرامــة  ال

لحفظ الذاكرة كي ال ننسى.

 اختتم في األيام القليلة الماضية المهرجان الدولي 
لألغنية البدوية بالفوار والذي أقيم تحت  إشراف 
المندوبية الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث 
قبلّي  بوالية  التقليدية  الصناعات  مندوب  بحضور 
واألخ  قبلّي  والي  واألخ  معالي.  الكريم  عبد  السيد 
البرلمان  فــي  الــعــام  النائب  واألخ  الــفــوار  معتمد 
بالتراث  المختصة  الفنانة  الــمــهــرجــان  وضيفة 
رئيس  جريدي  زكية  األســتــاذة  المدنية  والناشطة 
يتعلق  ما  كل  ضم  والــذي  ياوطني..  أحبك  جمعية 
بالتراث من أكالت شعبية ورقصات وأغاني وشعر 
والتقاليد  الــعــادات  تاريخ  تحكي  وعــروض  شعبي 
بالمنطقة باإلضافة إلى األلعاب الشعبية والطقوس 

الحياتية لألسرة البدوية القديمة .
التراث  يقدم  بالفوار  الثقافة  دار  في  استعراض 
المادي و الغناء البدوي و الشعر الملحون وأمسية 
الشعر الشعبي،  أثراها شعراء جهة نفزاوة وسهرة 
كمون  علي  محمد  لقافلة  عطور  بعنوان  االفتتاح 
بأصوات من توزر و تطاوين و قبلّي هذا في اليوم 

األول أما اليوم الثاني فقد افتتح معرض للصناعات 
الطفولة  بمركب  الشعبية   األكـــالت  و  التقليدية 
و  الصحراوية  األلــعــاب  أمسية  وأقيمت  بــالــفــوار 
الفروسية  بإدارة جمعية فرسان الصحراء بالفوار 
وسهرة ثانية  بعنوان عرض النجمة  للمركز الدولي 
وليد  بالقصرين  إخراج األستاذ  المعاصرة  للفنون 

الخضراوي 
واختتم المهرجان في اليوم الثالث بعرض مسرحي 
عــادات  قــدم  واستعراض   الثقافة  بــدار  لألطفال 
بن  عبدالله  األستاذ  إخــراج  من  المنطقة  تقاليد  و 
موسى و الشاعر محمد بن مبروك ومسك الختام 
بعنوان  العبيدي في عرض  الفنان علي  لفرقة  كان 
"صوت الرحى"  على هامش المهرجان حدثنا األخ 

لطيف بن حميد مدير المهرجان قائال :
 إن المهرجان يهتم بالموروث الفني للجهة في مجال 
و  الشعبي و يقدم عادات  الشعر  و  البدوي  الغناء 
تقاليد المنطقة و يهدف إلى إبراز هذا الموروث 
و  نشرها  إلــى  يسعى  و  مميزة  فنية  صــورة  في 
الدولي و  و  الوطني  المستوى  لها على  الترويج 
يقدم  ما  على  بديلة  الثقافية  للسياحة  كمنتوج 
و قد اكتسب هذه السنة صفة الدولي ليكون 
و  العربي  العالم  ثقافات  بوابة لالنفتاح على 

الدولي
 أمـــا الــشــاعــرة لــمــيــاء عــمــر عــيــاد فقالت  

األيام  هذه  بعد  الحب  من  ...وكثير  عرفان  همسة 
و اللحظات الممتعة من المهرجان الدولي لألغنية 
هيئة  أشكر  أن  غير  يسعني  .ال  بالفوار..  البدوية 
المهرجان فردا فردا.. على رأسهم مدير المهرجان 
الفوار من  .. وكل أهالي  األستاذ لطّيف بن حميد 
شخصيات حكومية وشخصيات ثقافية .. على كرم 
الضيافة و رقي نبضهم وتعاملهم...كما أشكر زوجته 

الفاضلة 
الصديقة  ــاذة  األســت

مركب  مديرة  حميد  بن  ياسمين 
بنبض  توصف  ال  سعادة  لي  أهــدت  التي  الطفولة 
أحبكم  أقول..فقط  مــاذا  أدري  ..ال  المــرأة  امــرأة 

وحبي كبر صحرائكم وأكبر ...وأكبر

نيفين الهوني 

بوح منثور 
شجي صوت 

النحيب

وح 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

بـ
عمر عبد الدايم

 1 -وعود تزور 
سماء الحي 

يدفن الجيران أحالمهم ويبتسمون 
طفال الزال يحبو  

أبكي وحيدة 
أطيافا جاءت اليوم

ألمس غادر 
وغد مغدور

وال أيام أُخر 
2 - نرى األشباهَ  كل يوم في حياتنا. 
َصَكّ  وَقَّعْت  والحكومة  والنكراتْ   
ساعة  كــل  الــفــرقــة  ــرى  ن الفجيعة 
والحكومة  والــنــعــرات   وطننا  فــي 
غيرت شكل الطبيعة  نرى التواطؤ 

والعمالة وكل أنواع العقبات .
والــحــكــومــة ال تـــزال تــمــارس فعل 

الخديعة 
ونحن ننسى أنفسنا ونعيد فهرسة 

الذاكرة .
أرفف ألم وباقات عذاب

نعوش  خلف  يزغردن  النسوة   -  3
األمل 

ــــال الــــحــــي صـــالة  يـــصـــلـــي أطــــف
االستسقاء 

استجالبا للموت باكرا
فيأتي أبيضا كالنور

 محموال على األكتاف
مسكونا مع األنفاس  

 ال ترصده أعين  المتطفلين
وال إمكانية لإلفالت من حضوره

فقد آن األوان  
قد آن األوان. 

 حبيبة السلطي 

ار 
صد

إ

" سِفرُ الجنوب"

 اختتام المهرجان الدولي لألغنية البدوية بالفوار تونس

ترجمة نسائية مغربية لكتاب جماعي فلسطيني

 ال شيء سوى 
صوتك يعاتبني
ســـــوى صــمــت 
يــــخــــيــــم فـــي 

شراييني
فال شيء سوى 

اآلهات
تبحر فيني تكويني

وال شيء هنا وهناك
ــال  ــع عــن اآلم ســوى دم

يثنيني
وقلب من بقايا العشق

إلى اآلالم يرميني
وروح من بقايا الوجد

تذبحني وتنهيني
ورمش من بقايا السهر

يكسرني ويحنيني
وتبقى وحدها األحالم

تراودني عن سنيني
وتكسبني بقايا جروح
ومن منها سيشفيني

ومن منها سيخرجني
إذا ضاعت عناويني
إذا ضاعت متاهاتي
فال عنوان يحويني

فال شيء سوى صوتك
وحيدا في براكيني

يـــــقـــــض مـــضـــاجـــعـــي 
باألمس

وهذا اليوم ينهيني.

 ال شيء  

  كلف األســتــاذ )رمــضــان أبـــوراس( 
للسينما  العامة  الهيئة  لفرع  مديراً 
والمسرح والفنون بصبراتة بقرار من 
رئيس  البيوض(  )محمد  السيد  قبل 
اللجنة اإلدارية للهيئة العامة للسينما 
ـــك إلحــيــاء  ــفــنــون وذل والــمــســرح وال
والفنية  الثقافية  المناشط  وإثـــراء 

بمدينة صبراتة.
 ودعما للفنانين في مختلف مجاالت 
المواهب  وإلبـــراز  ـــداع  واإلب الفنون 
والدفع بهم واألخذ بأيديهم بالمدينة 
بطرابلس  الهيئة  بمقر  لقاء  وعقد 

بحضور السيد )محمد البيوض( رئيس 
الهيئة والسيد )رمضان أبوراس( مدير 
فرع الهيئة بصبراتة والسادة : )جمال 
عبدالله دعوب( مدير إدارة الفنون ، و 
)أبوبكر فتحي المحجوب( مدير مكتب 
أبولقاسم(  أحمد  ،و)جمال  االستثمار 
بالهيئة  اللجنة  شـــؤون  مكتب  مــديــر 
 ، والفنون  والمسرح  للسينما  العامة 
عن  أبوبكر(  )محسن  للدكتور  إضافة 

مؤسسات المجتمع المدني . 
هموم  حــول  الحديث  اللقاء  وتخلل 
واالستراتيجيات  والخطط  المهنة 
العامة  الهيئة  تنوي  التي  والــبــرامــج 
إقامتها  والفنون  والمسرح  للسينما 
وتنفيذها ، إضافة للحديث عن بعض 
تشكيل  بخصوص  التنسيقية  األمــور 
التطرق  البلديات وكذلك  بكافة  فروع 

تواجه  الــتــي  والــمــشــاكــل  للصعوبات 
الفنانين للوقوف عليها وتذليلها حتى 
نحو  الليبي  باإلبداع  االرتقاء  يتسنى 

الغد واألمل المنشود .
 وقال األستاذ )رمضان أبوراس( عقب 
تكليفه بفرع الهيئة بصبراتة : بعون الله 
وبتوفيقه وبتعاون الجميع سيكون فرع 
المتميزة  الفروع  من  بصبراتة  الهيئة 
التألق  ثــقــافــة  نــشــر  عــلــى  ـــقـــادرة  وال
واإلبداع ثقافة الحب والخير والسالم 
مع  التواصل  ثقافة  التسامح  ثقافة 
عملناه  ما  الله،  بفضل  وهــذا  اآلخــر 
السابقة وسنعمل عليه  الفترات  طيلة 
في المستقبل داعياً الله أن يعينه على 
خدمة بالده في هذا المجال ، متقدماً 
مدينة  ألهــالــي  والــتــقــديــر  بــالــشــكــر 
على  بها  البلدي  والمجلس  صبراتة 

دافعا  والتي ستكون  له  الثقة  منحهم 
في  جهد  مــن  وسعنا  فــي  مــا  لنبذل 
على  والعمل  والثقافة  اإلبــداع  خدمة 
بكل  بها  واالرتقاء  وتطويرها  تنميتها 
الروح اإلبداعية والمهنية و بأن تكون 
رسالة ولغة إنسانية تصل للجميع ومع 
الجميع وفق ليبيا وطن يسعنا جميعا 

ونحلم به مشرقا مزدهراً . 
ـــاذ )رمـــضـــان أبـــــوراس( من  واألســـت
ليبيا  في  الكبار  التشكيليين  الفنانين 
ولوحاته  وإبــداعــاتــه  إسهاماته  ــه  ول
المعارض  وإقــامــة  الــبــاهــرة   الفنية 
واإلشــــراف على إقــامــتــهــا  وهــو من 
الساحة  على  المعروفين  الفنانين 
في  مقاالته  وله   ، واإلقليمية  العربية 
في  نــشــرت   والــتــي  التشكيلي  الــفــن 
فسانيا  صحيفة  ،منها  صحف  عــدة 
التي تشرفت بنشر بعض من دراساته 
وفي  التشكيلي  الــفــن  فــي  ومــقــاالتــه 
وشــارك   ، بالمدارس  الفنية  التربية 
عدة  في  أبـــوراس(  )رمضان  األستاذ 
وخــارج  داخــل  عمل  وورش  مؤتمرات 
ليبيا وله اهتماماته بالطفولة واألخذ 
في  وخاصة  الصغيرة  المواهب  بيد 
مجال الرسم   وال تقتصر اهتمامات 
الفن  على  أبوراس(  )رمضان  األستاذ 
له  ــل  ب فحسب  والــرســم  التشكيلي 
القصائد  وكتابة  الشعر  في  تجارب 

والخواطر الجميلة .

تكليف مدير لفرع الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بصبراتة 
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إشراف : خديجة الجداوي  

فسانيا: موسى عبدالكريم

عادل الجريدي                     

بدأ يتردد منذ فترة ال بأس بها إصطالح "اإلسالم 
الوسطي" أو "الوسطية" أو "اإلسالم المعتدل" على 
الكثير من اإللسنة و العقول داخل ليبيا و خارجها 
تفنيد  و  لمواجهة   ، الزمــة  و  مطلوبة  كإستجابة   ،
الكثير من المواقف و األحداث ، المجافية للطبيعة 
البشرية و القيم اإلنسانية ، و التي جرت و تجري 

بإسم اإلسالم .
إلصطالح "اإلسالم الوسطي أو المعتدل" لمعان و 
جاذبية ،قد يمكن معها إيجاد إساس قوي للشروع 
العتمة  ، تلك  العتمة أو جزء كبير منها  في تبديد 
التي حاقت ، و مازالت  ، بصورة اإلسالم في ذهنية 
أيضاً.  المسلمين  و   ، المسلمين  غير  من  الكثير 
الشك أن المراد االساسي من وراء ذلك هو التأكيد 
على رفض "التطرف اإلسالمي" ، و هذا االخير هو 
إصطالح بدأ ايضاً ينتشر و يتسرب ، دون إعتراض 
لنقل  أو   ، المتلقي  لذهنية   ، صريح  إستهجان  أو 

بعدد ال بأس منهم .
في ظني إن هذه الخارطة اإلصطالحية - ببريقها و 
بعتمتها - ليست منصفة للدين اإلسالمي الحنيف ، 
بل قد تكون َشَرك )فخ( للنيل منه ، بقصد أو بدون 
"وسطية"  بمرتبة  الوسطي يوحي  ! اإلسالم  قصد 
أو معتدلة ما بين مرتبتين : متطرفة و متساهلة أو 

منحلة ، ان صح التعبير . 
تلّمس  و  حــال  واقــع  على  قياس   ، إذن  قياس  إنــه 
وسطاً  موقعاً  لتبوء  محاولة  في  البينيين  بين  ما 
هذا  مــن  "نسبياً"  الكافي  البعد  يكفل  )مــعــتــدالً( 

)التطرف( و ذاك )التساهل( . 
المرتبة هو قضية قد  أو تحول هذه  ثبات   ، عليه 
اإلثنين  حديها  مفهوم  على  باإلساس  رهينة  تكون 

)المتطرف و المتساهل( !
و  ــمــوجــود  ال إلـــى  أقـــرب  إذن  الــمــســألــة  تصبح   
أبعد من جوهر  و   ، الحدين  المعروض من هذين 

اإلسالم نفسه .
بهذا الشكل ، و هذا المنطق ، و هذه النسبية   قد 
تتراجع أو تغيب معه الطبيعة "األصيلة" ، و المولودة 
الدين اإلسالمي و ما يرتكز عليه  ، لسماحة  معه 
نابذة  و  للخير  داعية  قيم  و  و مفاهيم  قواعد  من 

للشر . 
المصطلحات  كل  ليس  و   - المصطلحات  خطورة 
و خلط في  إربــاك  من  تسببه  قد  ما  و   - بالطبع 
من  عنها  يترتب  قد  ما  ثم  من  و   ، متلقيها  ذهــن 
و  القيم  تشكيل  إعــادة  أو  تشكيل  نحو  ضغوطات 
القناعات  و توجيه السلوكيات ، و تحفيز االفعال 
مدلولها  على  فقط  تقتصر  ال   ، االفــعــال  ردود  و 
السلبي فقط )ربط التطرف باإلسالم( ، بل تشمل 
أيضاً تلك المصطلحات البراقة )اإلسالم المعتدل( 
التي وضعت باألساس كرد فعل على واقع الحال .

مـــن ضــمــن مــكــامــن الــخــطــورة فـــي هـــذا الــبــنــاء 
النقطتين  في  تلخيصه  يمكن  ما   ، اإلصطالحي 

التاليتين :
االولى ، هي أن التسليم بوجود تصنيفات و مراتب 
لإلسالم أصالً ، يتوزع ما بين التطرف و التساهل 
أكثر  للتصور بأن هناك  ، يقود  بالمعتدل  و مروراً 

من إسالم "واحد" !
 - اإلســالم  لتحسين صورة  السعي  وهي   ، الثانية 
ليس إنطالقاً من جوهر و روح اإلسالم ذاته - عن 
طريق دفعه ليشغل موقعاً متوسطاً )معتدالً( نسبياً 
بين نقطتين طرفيتين غير مرغوبتين ، و التحرك 
من مرجعية  إنطالقاً  التوسط  إتجاه  المستمر في 
غير  الطرفين  هذين  عليه  الــذي  الــحــال"  "واقـــع 
التي عليها    النظر عن االحــوال  ، بغض  مرغوبتين 

أو ستتغير إليها ، هاتين النقطتين الطرفيتين .
ربما ال يجافي الحقيقة القول بإنه ال يوجد إسالم 
متطرف أو إسالم وسطي أو إسالم متساهل .. هو 
إسالم واحد غير خاضع لهذه اإلصطالحات ، و ما 

هذه التسميات إال وسائل لغايات مختلفة .
ما نحتاجه حقاً ، ليس البحث عن حل "وسط"  بل 
ما نحتاجه هو إعادة إكتشاف و معرفة اإلسالم كما 

هو في حقيقته .
 المهمة الشك ليست بالسهلة على اإلطالق ، و لكن 
الحاجة الماسة لها ، و فائدتها الكبيرة ، يمكن أن 

تذلل كل الصعاب .

الجنوبية  المنطقة  ــدن  م شــهــدت   
قرعة  تنظيم  الماضية  األيــام  خالل 
الحج لبيت الله الحرام للعام 2016 
مدينتي  الحدث في  رصدت فسانيا 
بحضور  ــم  ت والــــذي  ومــــزرق  سبها 
البدي سبها و  المجلس  ممثلين عن 
إلى  باإلضافة  المواطنين  من  عدد 

الجهات المنظمة 
غانم  الــســالم  عبد  محمد  وصـــرح 
"أحد المشاركين بالقرعة " لفسانيا 
والذي لم يحالفه الحظ تمت القرعة 
الموافق 2016-5-8  األحد  اليوم 
وبرعاية  القرضة  المحلي  بالمجلس 
الخيرية  لألعمال  الصمود  جمعية 
والقائمة بترتيب هذا البرنامج إلتمام 
المأل  القرعة بصورة واضحة وعلى 
ومنسقي  الحكماء  بحضور  وأيضا 
األوقاف وفي جو مريح وتم كل شيء 
أي  وجود  دون  ومن  متكاملة  بصورة 
إشكاليات أو عوائق وللعلم فالقرعة 
قائمة على بلدية سبها فقط وأتمنى 
مغفورا  وذنبا  مبرورا  حجا  للحجاج 

بإذن الله.
"عميد  بوسعدة  علي  غدفي   : وقال 
بلدية سبها المكلف" تمت اليوم قرعة 
لسنة 2016   الحرام  الله  بيت  حج 
من  للحج  متقدما  بمشاركة 1500 
محالت  جميع  سبها  بلدية  داخـــل 
من  كبير  عــدد  وبــحــضــور  المدينة 
برنامج  على  القائمة  واللجنة  الناس 
مبنية  كانت  الحرام  الله  بيت  حجاج 
المتناهية  والشفافية  الصدق  على 
الناس  أمـــام  الــيــوم  تمت  فالقرعة 
بــنــزاهــة تــامــة نــســأل الــلــه أن يوفق 
سيكملون  الله  بإذن  الذين  الحجيج 

ـــذهـــاب  ــر وال ــى خــي ــاســك عــل ــمــن ال
والرجوع من األراضي المقدسة على 

خير ما يرام بإذن الله 
وأضاف : وأتمنى للذين لم يحالفهم 
الــحــظ هــذه الــمــرة حظا أوفـــر في 
المرات القادمة أو السنوات القادمة 
الــلــه ونــحــن كــبــلــديــة سبها  بــــإذن 
العدد  بسبب  وذلــك  جــدا  مستاؤون 

القليل المعطى لنا .
الخمسين  يقارب  فيما  حــدد   حيث 
والتسجيل  فقط  القرعة  في  فائزا 
نحاول  وســوف  عالية  بنسبة  لدينا 
كمجلس بلدي في السنوات القادمة 
ــل الــجــهــات  ــب ـــعـــدد مـــن ق زيـــــادة ال
ــة  ــدول الــمــســؤولــة عــلــى مــســتــوى ال

الليبية. 
إعالمية  كـــكـــوادر  ــم  ــت وأن  : وأشــــار 
الــصــورة  وتــوثــيــق  تــوضــيــح  يمكنكم 
بمنتهى  الصورة  نقل  أجل  وذلك من 
كان  الــبــلــدي  فالمجلس  الشفافية 
موجودا وكذلك مديرية األمن ولجنة 
القرعة  في  والمشاركون  الحكماء 
وجمع من عامة الناس وكل شيء تم 
أمام مرأى ومسمع الجميع  واألمور 

واضحة بصورة متكاملة .
مبرورا  حجا  للحجاج  نأمل   : وأكــد 
وذنبا مغفورا ونتمنى من الحكومة أو 
الدولة أن توفر وسائل النقل للحجاج 
ليكون  وذلــك  الطيران  هنا  وأقصد 
الــحــرام  الــلــه  لبيت  بذهابهم  الئــقــا 
الماضي  العام  وليس كما حدث في 
ونتمنى أن يتم فتح مطار سبها ليتم 
اإلقالع منه وتكون الفرحة عامة على 
مدينة سبها وأهاليها وبارك الله في 

الجميع.               

الزميل  وافــانــا  مــرزق  مدينة  ومــن   
ــــاوا  بــإتــمــام قــرعــة الحج  أحــمــد ب
للعام  الله  بيت  لحج  مــــرزق  لبلدية 
1437هــــ_2016م  حيث أجريت 
يوم  صــبــاح  فــي  التوقيت  نفس  فــي 
8_مــايــو_2016م  الموافق  األحــد 
مــرزق   بمدينة  الحديث  بالمسجد 
 10:30  ( الــســاعــة  تـــمـــام  ــى  عــل
عـــدد من  ــحــضــور  وب  ، ــاحــاً  ( صــب
وعدد  المنطقة  وأهالي  المشاركين 
مــن الــمــشــايــخ والــمــتــقــدمــيــن ألداء 

فريضة الحج .
و ذكر : أحد أعضاء لجنة اإلشراف 
على إجراء القرعة لفسانيا أن عدد 

المتقدمين 
 ( وعدد  بمرافقيهم  حاجا   )783 (
360( حاجا كأفراد .وسيتم إجراء 
 ، ورقة  قرابة )423(  السحب على 
 )32( عدد  لها  حدد  مــرزق  فبلدية 
حاجا وحاجة هذا العام على مستوى 
وقرية  المدينة  مرزق  تشمل  البلدية 

غواط وحج حجيل وادليم، وجيزاو.
اختياره  سيتم  الــذي  أن   : وأضــاف 
سفر  جــواز  بحوزته  يكون  أن  يجب 
عليه  يملكه  ال  الــذي  و  إلكتروني، 
التواصل مع المكتب بالمدينة وسيتم 
استكمال  من  تمكنه  رسالة  إعطاؤه 
الجواز في مدة  إجــراءات استخراج 

أقصاها )20( يوما .
ــوم إلـــى غــايــة 28_ ــي ــخ ال ــاري مــن ت

مايو_2016م .
لبلدية  الــحــج  قــرعــة  نتائج  وكــانــت 

مرزق كالتالي :
على رجب محمد كيله

رقية سالمة محمد سالمة

عبد الباقى عبدالله أبوالقاسم
خديجة جمعة عبدالله الجبالي

عبدالقادرصالح عبدالكريم
عائشة زايد كريم

حسين صالح أوجري
دوكنة محمد آدم كوكى

زكريا محمد البشير بادي
سالم إبرهيم محمد علي

علي عبدالله محمد مستورة
عيسى على عبدالله شودة

سيدى شدة موده يسكو
هادوه حسن بركة موليا

-عبدالسالم محمد بشير جمعة
مبروكة على معتوق لحويلي

غالية أبوبكر أحمد شغم
جمعة عبد الله صالح إجي

رمضان محمد إسماعيل أبو عزام
مبروكة صالح أحمد عيسى
رمضان صالح وردكو الغالي

علي سيدى كسرى محمد
فاطمة على آدم شكو

-مريم محمد علي ادم
هوديا المالكى بابت التباوي
-فاطمة إبرهيم بركة ذلكم
-علي معتوق علي لحويلي
-ليرة محمد علي محمد

-بيالي بركاي المين
-أحمد نادي كوكني دركله

-اللوه محمد إجي إرمي
الحج  قرعة  فرضت  ليبيا  أن  يذكر 
دولة  طلبت  أن  بعد  مواطنيها  على 
من  الحجاج  عدد  تحديد  السعودية 

كل دولة .

فخ المصطلحات  

سبها  وسط  المهدية  بحي  طيبة  بمنارة  اختتمت    
الكريم،  الــقــرآن  وتـــالوة  حفظ  مسابقة  فعاليات 
لألعمال  األنــور  الربيع  منظمة  عليها  أشرفت  التي 
القرآن  وتجويد  تحفيظ  مراكز  بمشاركة  الخيرية، 

الكريم في المدينة.
 وحضر حفل االختتام أعضاء من المجلس البلدي 
المحلي  المجلس  أعضاء  من  وعــدد  سبها  لبلدية 
على  الــجــوائــز  تــوزيــع  الحفل  خــالل  تــم  بالمهدية، 
الفائزين بالتراتيب الثالثة األولى في جميع مراحل 

المسابقة. 
التحكيم  لجنة  عضو  عبدالجليل،  أحــمــد  وقـــال 
بالمسابقة لفسانيا، إن المسابقة تأتي ضمن مناشط 
الصوفية  ــا  ــزواي ال تضعها  عــديــدة  وثقافية  دينية 
ومنظمات المجتمع المدني في سبها لمكافحة الفكر 

الديني المتطرف، الذي يستهدف فئات الشباب.
المسابقة  فكرة  مع  تضامنوا  األهالي  أن  موضحا   
مساعدات  قّدموا  التجارية  المحالت  أصحاب  وأن 
للمنظمين  وهدايا  المسابقة  في  للفائزين  وجوائز 

والداعمين لها.

القرعة ومناسك الحج في المنطقة الجنوبية

اختتام مسابقة القرآن الكريم بين مراكز التحفيظ بسبها



السنة  ااخلامسة  - العدد186   

األحد 30 رجب1437 هـجري - املوافق 8 مايو 2016 ميالدي

12 الصحيةفسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

تقرير : أبوبكر مصطفى خليفة

فوضى وصراعات
دورهــا  مــن  انطالقا  فسانيا   صحيفة    
اإلعالمي تتناول  من خالل هذا التقرير 
واقع قطاع الصحة في ليبيا ما بين الواقع 
الراهن والمستقبل الالحق فحقيقة األمر 
ال  ليبيا  فــي  الصحي  الــقــطــاع  وضــع  أن 
يختلف  كثيرا عن الوضع في عموم البالد، 
والمنظومة  لــلــفــوضــى،  العليا  فالكلمة 
ألسباب  نتيجة  ومتوترة  عليلة  الصحية 
التي  بالصراعات  جميعها  مرتبط  عــدة 

تحصل على الساحة الليبية  حاليا .
وقد أشار وزير الصحة بالحكومة الليبية 
الثالث  المؤقتة الدكتور رضا العوكلي في 
من شهر أبريل الماضي أن الوضع الصحي 
في ليبيا يزداد سوءا في ظل الظروف التي 

تمر بها البالد.
 ولفت العوكلي في تصريحه لوكالة األنباء 
من  مطلوبا  دورا  هناك  أن  على  الليبية 
القيام  المتحدة  واألمــم  الدولي  المجتمع 
عن  بعيدا  الليبين  حياة  علي  للحفاظ  به 

التجاذبات السياسية.
الوضع  يتحسن  لم  إذا  أنه  العوكلي  وبّين 
سيدخل النظام الصحي في ليبيا في فراغ 
إداري ولوجستي إضافة إلى تفاقم معاناة 

المرضى والعاملين في القطاع. 
للمسؤولين  رسالة  أرسل  قد  أنه   : وأشار 
النشطاء  مــن  وعــدد  المتحدة  األمــم  فــي 
مختلف  عــلــى  الــلــيــبــيــيــن  ــيــن  ــمــســؤول وال
األصعدة وأيضا سفراء الدول المعتمدين 
لدى ليبيا بخصوص الوضع الصحي الذي 

تمر به البالد.
اإلضرار بالمنظومة الصحية

ومن شأن قرارات بعض الدول، كالفلبين، 
خشية  ليبيا  مــن  رعــايــاهــا  سحبت  التي 
غير  بشكل  تـــؤدي  أن  ـــأذى،  ل تعرضهم 
الصحية  بالمنظومة  اإلضرار  إلى  مباشر 
في ليبيا، حيث إن 3 آالف فلبيني يعملون 
ثلثي  نحو  يشكلون  الصحي  المجال  في 
يوليو  ومنذ  القطاع  لهذا  الفعلية  القوة 
من  الــمــئــات  الفلبين  سحبت   الــمــاضــي 
رعاياها في ليبيا على دفعات، كان آخرهم 
ــر مــن 700 شــخــص لــيــرتــفــع عــدد  ــث أك
نفقة  على  ليبيا  من  الفلبينيين  المرحلين 
وفي  آالف.   3 نحو  إلــى  مانيال  حكومة 
حال قررت الفلبين استدعاء جميع عمالها 
من ليبيا، بمن فيهم العاملين في المجال 
ليبيا  في  الصحية  الخدمات  فإن  الطبي، 

األمني  االنفالت  بسبب  المتراجعة أصال 
والقتال في بعض المدن، مهددة باالنهيار 

التام .
بالحكومة  الصحة  وزارة  وأعلنت  هــذا 
مــارس  شهر  مــن  الــخــامــس  فــي  المؤقتة 
من  مرسلة  طائرة شحن  وصــول   2016
منظمة الصحة العالمية إلى مطار األبرق، 
تحمل على متنها كميات كبيرة من األدوية 

ومجموعات الطوارئ الطبية. 
مخازن اإلمداد الطبي

مدير  الطلحي  عطية  الصالحين  وأوضح 
بوزارة  الطبية  والمعدات  الصيدلة  إدارة 
أن  الليبية  األنباء  لوكالة  وفًقا  الصحة،  
المقرر  من  وصلت  التي  األدويـــة  شحنة 
في  الطبي  اإلمــداد  مخازن  إلى  إرسالها 

مدينة البيضاء. 
وأفاد الصالحين بأن هذه الشحنة ضمن 
األيام  خالل  تباًعا  ستصل  شحنات  عدة 
المقبلة، اتفق عليها من قبل وزارة الصحة 

في الحكومة المؤقتة. 
والتعليمية  القروية  المستشفيات  مطالًبا 
الخدمات الصحية  والتخصصية وإدارات 
في المناطق بالتواصل مع إدارة الصيدلة 
ومواعيد  احتياجاتهم  لتحديد  بــالــوزارة 

التسليم. 
وأثنى مدير إدارة الصيدلة على العاملين 
بإدارة الصيدلة على مجهوداتهم وحرصهم 
والتسليم  االســـتـــالم  عملية  ســيــر  عــلــى 

والتوزيع حتى ساعات متأخرة من الليل.
1500 مرفق في بلد واسع.

وذكر موقع ليبيا موطني أن عدد المرافق 
المجّمعة  العيادات  مثل  األولّية  الصحّية 
المناطق  ومستشفيات  والمستوصفات 
العمومّية لم يتعّدى 1500 مرفق في بلد 
بين  المسافات  شاسع  األطـــراف،  واســع 
الكثير من مدنه وقراه كما أن الحالة التي 
يرثى  المرافق  هذه  عليها  والزالــت  كانت 
لها، فالكثير منها عاطل عن العمل والكثير 
اآلخر مازال تحت الصيانة ولعدة سنوات 

بدون إحداث أّي تقدم يذكر.
الصيانة  انعدام  عامل  أيضاً  كذلك هناك 
لهذه المباني والمنشآت، وعدم تهيئتها من 
حيث البدء لتكون صالحة للظروف الجوّية 
سواء في ذلك حرارة الصيف الشديدة أو 

برد الشتاء القارص. 
بطريقة  تبنى  لم  المنشآت  هــذه  أن  كما 
والنهب،  السرقة  مــن  محتوياتها  تحمي 

والكثير منها لم يكن مخّططاً لها بأن تأوي 
تقديم  تستطيع  أن  أو  الطارئة  الحاالت 
إلعــداد  تكفي  سريعة  عالجّية  خــدمــات 

المريض للنقل لمرافق صحّية أكبر. 
         مستوصفات بال خدمات

لالهتمام  واضــــح  ــاب  غــي أيــضــاً  ــاك  هــن
التخطيط  ألن  ــظــراً  ن بــالــمــســتــوصــفــات 
المبدئي كان بأن تقوم هذه المستوصفات 
جّدا  مــحــدودة  عالجّية  خدمات  بتقديم 
البسيطة  واإلصــابــات  بالجروح  كالعناية 
من  يمكن  وبعضها  السكر  قياس  ربّما  أو 
والطفولة  األمومة  خدمات  تقديم  خالله 
ــواضــعــة جــــــّداً، الــكــثــيــر مـــن هــذه  ــمــت ال
المستوصفات ال توجد بها خدمات أشعة 
يوجد  أو صيدلّية، وال  القلب  أو تخطيط 
منتظم  بـــدوام  حتى  أو  مقيم  طبيب  بها 

خالل الفترة الصباحّية.
عن  كثيراً  تختلف  ال  المدن  مستشفيات 
بدون  كلّها  وهي  القروّية،  المستشفيات 
وإعــادة  صيانة  إلــى  حاجة  فــي  استثناء 
تأهيل بما يتماشى مع التطورات الحديثة 

في التطبيب والعالج. 
الخدمات األخرى المكّملة لمهّمة الطبيب 
التأهيل  وإعــــادة  الطبيعي  الــعــالج  مثل 
متوّفرة  غير  كلّها  هــي  التغذية  وعــلــوم 
نظراً العتبارها في ذلك الوقت غير ذات 
قيمة عالجّية في تفكير من كان يخّطط 

للخدمات الصحّية في بالدنا.
بدورها  هي  الكبرى  المدن  مستشفيات 
الصّحي  المرفق  أســاســّيــات  إلــى  تفتقر 
في بلد يعتبر طقسه ساخناً معظم أشهر 
السنة مع غياب شبه كلّي لعملّيات الصيانة 
مشكلة  هناك  أن  كما  والروتينّية  الطارئة 
أخرى تخص البنية التحتّية في ليبيا وهي 
االختيار العشوائي لهذه المراكز الصحّية 
"الكبرى" وغياب التخّصص في خدماتها.
 50 مليون لمعالجة القطاع المريض

الليبية  بالحكومة  هذا وكان وزير الصحة 
المؤقتة، رضا العوكلي  قد دعا  يوم الثالث 
الدولي  أبريل  2016المجتمع  من شهر 
ليبيا، مشيرا  إلى دعم قطاع الصحة في 
دوالر  مليون   50 إلى  القطاع  حاجة  إلى 
لتأمين احتياجاته في وقت بات عاجًزا عن 

توفير عقاقير األنسولين وأدوية الكلى. 
، في تصريحات عن حالة  العوكلي  وقال 
أوردت  ما  وفــق  ليبيا  في  الصحة  قطاع 
إن  بـ"تويتر"،  األممية على حسابها  البعثة 

ميزانية قطاع الصحة في ليبيا لم تزد عن 
70 مليون دوالر لمدة سنة ونصف، ما ال 
ليبيا  تحتاجها  التي  األدويــة  لشراء  يكفي 

لثالثة أيام. 
المجتمع  مــن  "نــريــد  العوكلي:  وأضـــاف 
ــى الــوضــع الصحي  الــدولــي االلــتــفــات إل
ــا.. لــيــبــيــا بــحــاجــة  ــي ــب ــي الـــمـــتـــردي فـــي ل

للمساعدة اآلن".
المتحدة  ـــم  األم منسق  قـــال  جهته  مــن 
للشؤون اإلنسانية في ليبيا علي الزعتري 
فبراير  شهر  من  والعشرين  الثالث  يــوم 
الماضي  إن ليبيا تواجه نقصا حادا في 
الحياة وإن نحو  األدوية الضرورية إلنقاذ 
قريبا في حاجة  مليون شخص سيكونون 
الفصائل  تعرقل  فيما  للمساعدة  ماسة 
وتشكيل  الفوضى  إنهاء  جهود  المتحاربة 

حكومة وحدة.." 
وتابع "إذا لم تصل أدوية وإمدادات طبية 

فإن هذا سيمثل مشكلة حقيقة لليبيا." 
إحصائيات واحتياجات

في  الصحة  قطاع  مكونات  إلى  وبالعودة 
عدد  أن  موطني  ليبيا  موقع  ذكــر  ليبيا 
حسب  بلغ  الصّحة  قطاع  فــي  العاملين 
 100،000 حوالي   2008 عام  تقارير 
موّظف   30،000 مــن  يــقــارب  مــا  منهم 

تحت بند "عناصر التمريض".
العاملين  األطــبــاء  عــدد  أن  ــى  إل مشيرا 
بلغ  ليبيا حسب عام 2009 كان قد  في 
 8،612 منهم  وطبيبة،  طبيباً   10،230

من الليبّيين والبقّية أجانب. 
 10،000 طبيبا   17 لكل  يجعل  هــذا 
الناحية  من  نسبة  وهي  ومواطنة  مواطن 
النظرية عالية جّداً وقد تقاس بسمتويات 

الكثير من الدول المتقّدمة.
في  العاملة  المستشفيات  عدد  بلغ  فيما 
 96 مجمله  ما  عام 2009  ليبيا حسب 
مستشفى بها 20،289 سريراً، منها 18 
مستشفى مركزي، 21 مستشفى عمومي، 
32 مستشفى قروي، والبقّية مستشفيات 
خــصــوصــّيــة أو تــابــعــة لــجــهــات أخـــرى.

لمرافق  التحتّية  البنى  بقّية  توّزعت  كما 
مصّحة،   37 اآلتــي:  الوجه  على  الصّحة 
مستوصف   1355 مجّمعة،  عيادة   15

ومركز صّحي.
       مستقبل صحي مجهول

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية في موقعها 
اإللكتروني بتاريخ  التاسع من شهر فبراير 

مستشفيات  مــن  تبقى  مــا  أن  الــمــاضــي 
في  مجهواًل  مستقباًل صحًيا  تواجه  ليبيا 
الطبية  المستلزمات  في  حاد  نقص  ظل 
الداخلية  فالحرب  واإلطـــارات،  واألدويــة 
أنواع األسلحة  والتي استخدمت فيها كل 
ــقــت بــظــاللــهــا الــســيــئــة عــلــى الــقــطــاع  أل
الصحي فأصبح في وضع ال يحسد عليه   
أكثر  تمس  قد  إنسانية  بكارثة  يهدد  مّما 

من مليون مواطن.
للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  وأعــلــنــت  هــذا 
األحمر بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر 
المواد  مــن  شحنة  أرســلــت  أنها  الليبي، 
إلى  مريض،   300 لعالج  تكفي  الطبية 

عدد من المستشفيات في البالد. 
األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  وقالت 
الرسمية على فيسبوك: إن  في صفحتها 
البريقة  مستشفى  على  ُوزعــت  الشحنة 
القروي ومستشفى أبوسليم للحوادث في 
مصراتة  مستشفى  إلى  إضافة  طرابلس، 
المركزي، ومركز عالج أمراض الكلى في 

الزاوية. 
وكانت اللجنة الدولية للصليب األحمر قد 
الماضي مساعدات  يناير  وزعت في 20 
غذائية على 1410 أشخاص من نازحي 
سرت الموجودين في منطقة أبوقرين بين 

مدينتي مصراتة وسرت. 
 ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء النزاع 
في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة 
دولية  تقديم مساعدات  في  للبدء  واحدة 
تشمل كل المجاالت، غير أن وزير الصحة 
على  يجب  إنه  قال  العوكلي  رضا  الليبي 
بناء  إعــادة  في  ليبيا  مساعدة  المانحين 
ومكافحة  المدمر  الصحية  الرعاية  نظام 
مشيرا   ، لــأمــراض  الــمــتــزايــد  التفشي 
االحتياجات  بين  الفصل  يجب  أنــه  الــى 
حوار  أي  وبين  الليبي  للشعب  اإلنسانية 

سياسي وأن ما دون ذلك يعّد جريمة.
التي  الصحية  للحالة  تشخيصه  وفـــي 
تعيشها ليبيا  أضاف العوكلي أنه ما بين 
60 و70 % على األقل من المستشفيات 
نطاق  خــارج  أصبح  أو  أغلق  إمــا  الليبية 
من   %  80 من  أكثر  وأن  تماما  الخدمة 
مــهــارات  تتطلب  أقــســام  فــي  الموظفين 
عالية مثل العناية المركزة وغرف الطوارئ 
والعمليات تركوا المستشفيات، مشيرا إلى 
األدوية  في  عجز  لديها  أصبح  البالد  أن 

المنقذة للحياة.

الخدمات الصحية في ليبيا عليلة!
تصنف الخدمات الصحية وما يتعّلق بها من إجراءات وقرارات على 
الحيوية ألّي دولة تهتم بمواطنيها وتعمل على  قائمة األهداف 
راحتهم و إسعادهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم فالخدمات 
يواكبها  متقدم  حضاري  مجتمع  لبناء  أساسية  دعامة  الصحية 

تعليم متطور لبناء القدرات البشرية  مع ضرورة توافر األمن في 
واقتصاد  وصحة   وتعليم  ،أمن  واضحة  فالمعادلة  البالد  أرج��اء 
على  وحيوي  فاعل  بوجود  تتمتع   متقدمة  دولة  لنا  ينتج  فاعل 

الساحة اإلقليمية والدولية . 

الجزء األول
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تصوير : سالم شعرانة 

المنهجية على مستوى  المسابقة    اختتمت  فعاليات 
األولى  التعليمية في مرحلتيها  األربع  النواحي  منطقة 
والثانية األولى بين تالميذ وتلميذات الصف السادس  
والتي   ، التاسع  وتلميذات الصف  بين تالميذ  والثانية 
استضافتها  على مدار يومين مدرسة الميثاق الوطني 
للمسابقة  الثالثة  المرحلة  وهي    ، الــحــر  للتعليم 
مستوى  على  المسابقة  بداية  كانت  حيث  المنهجية  
المدرسة ثم على مستوى كل بلدية من منطقة النواحي 
األربع والتي تضم بلديات : قصر بن غشير ، والسايح 
، والسبيعة  وسوق الخميس امسيحل   لتمثل المدرسة 

الفائزة في  المرحلة الثالثة  بلديتها .
الصف   مرحلة  األول  في  الترتيب  على  وتحصل 
األربع مدرسة  النواحي  منطقة  السادس على مستوى 
)الصويعي الخيتوني( من بلدية سوق الخميس امسيحل   
الوطني(  )الميثاق  لمدرسة  كان  الثاني  الترتيب  بينما 

للتعليم الحر من بلدية قصر بن غشير … 
أما مرحلة الصف التاسع فكان الترتيب األول )مدرسة 
والثاني   ، السائح   بلدية  سيدي  من  الــوحــدة(  نجوم 
كان لمدرسة )أم الحبيبة(  من بلدية قصر بن غشير 
، وبذلك تكون مدرسة )الصويعي الخيتوني( ، ومدرسة 
في  ــع  األرب النواحي  منطقة  تمثالن  الــوحــدة(  )نجوم 
مرحلتها  في  ليبيا  مستوى  على  المنهجية  المسابقة 

النهائية  .
وتأتي هذه المسابقة المنهجية تنفيذاً لخطة النشاط 
 2016  –  2015 الدراسي  للعام  العامة  المدرسي 
والتي يتم تنفيذها في مختلف مناطق ليبيا في العديد 

من المناشط والمسابقات المختلفة .
وأشرف على إعداد األسئلة والتقييم في المسابقة  لجنة 

مشكلة من التفتيش التربوي وبتنظيم   مكتب النشاط 
المدرسي بمنطقة النواحي األربع .

أهم  من  تعتبر  التي  المنهجية  المسابقة  هذه  وبينت 
المسابقات  المدرسية مستويات التالميذ التحصيلية   
وخاصة أن المشاركين مجموعة من الطلبة المتميزين 
مــن كــل مــدرســة  إضــافــة لكونها  تــرســخ الــمــهــارات 
بين  التنافس  روح  وتذكي   ، التالميذ  لــدى  المعرفية 

وغيرها   ، والخجل  الرهبة  حاجز  وكسر  التالميذ 
أبنائنا  بمستويات  ترتقي  التي  المتميزة  األهداف  من 
الطالب في كل النواحي التربوية و التعليمية والفكرية 
ذلك  وغير  الطالب  بين  االجتماعية  العالقات  وتعزيز 

من األهداف التي ستؤتي ثمارها في المستقبل . 
وفي افتتاح المسابقة في يومها األول رحبت األستاذة 
)منيرة عزالدين( مدير مدرسة الميثاق الوطني للتعليم 

الحر بالمشاركين من الطلبة والقائمين على المسابقة 
المسابقة  افتتاح  فعاليات  حضروا  الذين  والضيوف 
الستضافة  الــمــدرســة  تــجــهــيــزات  تــكــون  أن  وتــمــنــت 
المسابقة في المستوى الذي يليق بالحدث معربة عن 
إلقامة  الوطني  الميثاق  مدرسة  اختيار  في  سعادتها 

فعاليات المسابقة .
والتعليم  التربية  قطاع  لمسؤولي  الكلمات   كانت  ثم 
وبعض  ـــع  األرب الــنــواحــي  ومنطقة  غشير  بــن  بقصر 
الضيوف والذين أكدوا في مجمل كلماتهم على أهمية 
المقرر  حــول  تتمحور  أنها  وخــاصــة  المسابقة  هــذه 
والمنهج الدراسي وهي التي ستبين مدى نجاح العملية 
معربين  األربــع  النواحي  منطقة  بــمــدارس  التعليمية 
الوطني  الميثاق  لمدرسة  وتقديرهم  شكرهم  عــن 
للتعليم الحر التي وفرت كل األجواء المالئمة إلنجاح 
بعروض  المسابقة  افتتاح  حفل  وتميز  المسابقة  هذه 
الوطني  الميثاق  مدرسة  أطفال  قدمها  وفنية  رياضية 
من  المدرسة  بضيوف  وابتهاجاً  ترحيباً  الحر  للتعليم 
مناطق السائح ، وسوق الخميس امسيحل ، والسبيعة ، 
وقصر بن غشير  هذا وحضر افتتاح المسابقة كل من 
:  الدكتور  ) محمد فتح الله( عميد كلية التربية بقصر 
بن غشير ،واألستاذ )علي شعبان( مدير مكتب التعليم 
الحر بقصر بن غشير   واألستاذ )البهلول أبوحلفاية( 
واألســتــاذ   ، غشير  بــن  بقصر  التعليم  مكتب  مــديــر 
بمكتب  القسم  الثقافي  رئيس  الجروني(  )الصغير 
النشاط المدرسي بمنقطة النواحي األربع ، وعدد من 

المفتشين التربويين و مدراء المدارس والطلبة  .

والسيد  الجامعة  رئيس  السيد  وقــام  هــذا 
رئيس هيئة اإلعالم والثقافة وعميد الكلية 
ثم  ومــن  بالحضور  ترحيبية  كلمات  بإلقاء 
بالمحور  االحتفالية  جلسات  ــى  أول ــدأت  ب
تحت  الــفــالح(  )إسماعيل  لألستاذ  األول 
في  الصحافة  حرية  واقع  في  عنوان)قراءة 

ليبيا في ضوء المؤشرات الدولية(.
سبيته(  )خــالــد  للدكتور  الثاني  والــمــحــور 
الليبي في  تــنــاول)قــراءة في واقــع اإلعــالم 
استراحة قصيرة  وبعد  االنتقالية(  المرحلة 
عاد الحضور للقاعة لتشهد الجلسة الثانية 
)وظيفة  األول  المحور  حول  نقاش  وحلقة 
ودور اإلعالم الليبي في المرحلة االنتقالية(
وسائل  )تمويل  نقاش حول  الثاني  والمحور 
الــمــمــارســة  عــلــى  ــــره  وأث الليبية  اإلعــــالم 
المهنية( وكان آخر المحاور بعنوان )ثوابت 

اإلعالم الليبي في المرحلة االنتقالية.(...
الصحافة هي لسان حال المواطن

ــة  تـــقـــول الــصــحــفــيــة أســـمـــاء عــــون "حــري
الصحافة أو الصحافة الحرة هي الضمانة 
التعبير  لــحــريــة  الــحــكــومــة  تقدمها  الــتــي 
من  مكفولة  الحرية  تلك  تكون  ما  وغالباَ 
تمتد  والتي  للمواطنين  البالد  دستور  قبل 
وتقاريرها  األخــبــار  بث  مؤسسات  لتشمل 
جمع  لتشمل  الحرية  تلك  وتمتد  المطبوعة 
األخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على 
وفيما  النشر،  بقصد  الخبرية  المعلومات 
يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فال تتدخل 
يتعلق  ما  إال  الصحافة  حرية  في  الحكومة 
بــشــؤون األمـــن الــقــومــي ولــيــس هــذا فقط 
الصحفية  الحرية  قــانــون  يكفل  أيضا  بــل 
" لهم  الحماية  وتوفير  الصحفيين  حياة 

اليوم  هذا  بمناسبة  بقولها"ونحن  وتضيف 
نحتفل لنبين للعالم أن الصحافة هي لسان 
الصحفي  ُيعطى  أن  ويجب  المواطن  حــال 
أريحية وبهذه  بكل  للتعبير  المطلقة  الحرية 
ميادين  في  الصحفيين  كل  أهنئ  المناسبة 
وساحات عملهم وأعزي نفسي وهم بمفقودى 
الوطن من الصحفيين واإلعالميين على حد 

سواء ويحمى الله ليبيا ويخرجهامن محنتها"     
حماية وسائل اإلعالم

تقول اإلعالمية فتحية المغربي "شكل الثالث 
من مايو من كل عام التاريخ الذي يحتفل فيه 
بالمبادئ األساسية لحرية الصحافة، و ذلك 
تقييم أوضاع حرية الصحافة في  من أجل 
من  اإلعــالم  وسائل  و حماية  أجمع،  العالم 
كل أنواع االعتداءات واالنتهاكات الستقاللها 
ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا 

حياتهم في ممارسة مهنتهم.
ويعتبر هذا اليوم فرصة إلعالم المواطنين 
بانتهاكات  يتعلق  فيما  أجــمــع  الــعــالــم  فــي 
حرية الصحافة، وللتذكير فإنه في عشرات 
المطبوعات  تخضع  العالم،  حــول  البلدان 
ويتعرض  ولإلغالق  وللعقاب،  للرقابة،  فيها 
الصحفيون، من محررين وناشرين لمختلف 
ــن اعـــتـــداء عنيف  ــــواع الــمــضــايــقــات، م أن

واعتقال وحتى القتل أحيانا كثيرة."
نوقش  االحتفالية  "هــذه  قائلة  وتستطرد 
فــيــهــا ورقـــتـــان لــعــضــوي هــيــئــة الــتــدريــس 
الفالح  األستاذ/إسماعيل  اإلعــالم،  بكلية 
واألستاذ/خالد سبيته، حيث تناولتا أوضاع 
الصحافة والصحفيين في ليبيا واالنتهاكات 
الصحفية  المؤسسات  لها  تتعرض  الــتــي 
وضعتها  التي  والــمــؤشــرات  والصحفيون، 

تدني  أظــهــرت  الــتــي  الــدولــيــة،  المنظمات 
خمس  خــالل  الصحافة  حــريــة  مستويات 

سنوات مضت".
في  الصحافة  ح��ري��ة  مستوى  ت��دن��ي 

ليبيا.
هيئة  عــضــو  ورقـــة  "بـــأن  الــمــغــربــي  تشير 
التي  الفالح،  األستاذ/إسماعيل  التدريس 
ليبيا  في  الصحافة  »حرية  عنوان  حملت 
فيها  الدولية«، عرض  المؤشرات  في ضوء 
خالل  ليبيا  في  الصحافة  حرية  مؤشرات 
أهــم ما  ــى  إل الــمــاضــيــة، مستندا  األعــــوام 
ومنظمة  هــاوس«،  »فريدوم  منظمة  قدمته 
تقاريرها  خـــالل  حــــدود«  بــال  ــون  »مــراســل
حرية  مستوى  تدني  أكــدت  التي  السنوية، 
إلى  المنظمة  وأشــارت  ليبيا  في  الصحافة 
أن ليبيا تصدرت قائمة البلدان األكثر قمعا 

لحرية التعبير والنشر على اإلنترنت".
الصحافيون الشجعان

"نحتفل  لمغيربي  حنان  اإلعالمية  تقول: 
وكل  بنغازي  بجامعة  اإلعالم  كلية  اليوم مع 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  الصحفيين 
بليبيا باليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت 
شعار حرية الصحافة في ليبيا في المرحلة 
االنتقالية ) الواقع والمأمول (وقد ألقيت في 
باإلضافة  الكلمات  عديد  االحتفالية  هذه 
ألــقــاهــا عميد  ــتــي  وال االفــتــتــاح  كلمة  إلــى 
الحضور  الغزالي  هنأ  وفيها  اإلعــالم  كلية 
الثالث  في  العالم  يحتفل  حيث  اليوم،  بهذا 
العالمي  باليوم  عام  كل  من  مايو  شهر  من 
لتعريف  كمناسبة  وذلك   ، الصحافة  لحرية 
المواطنين بانتهاكات حق الحرية في التعبير 
الصحافيين  من  بالعديد  لتذكيرهم  وكذلك 

الشجعان الذين آثروا الموت أو السجن في 
سبيل تزويدهم باألخبار اليومية".

أخيرا ..
هيئة  رئيس  كلمة  في  جــاءت  أنه  إلى  يشار 
مستهلها  في  حّيا  والتي  والثقافة،  اإلعــالم 
هذا  الصحافة،  حرية  يوم  في  الصحفيين 

القصيرة  الكلمة  خالل  نجم  األستاذ  ودعا 
إلى تكوين حلقة وصل ما بين كلية اإلعالم 
وهيئة اإلعالم كما حّيا عميد جامعة بنغازي 
خالص  وقــدم  الــيــوم،  هــذا  في  الصحفيين 
التحية على أرواح شهداء الصحافة في ليبيا 

وفي بنغازي خصوصاً.

اختتام املسابقة املنهجية على مستوى منطقة النواحي األربع

كلية اإلعالم بجامعة بنغازي حتتفل باليوم العاملي حلرية الصحافة
  تحت شعار ) الواقع والمأمول( أقامت كلية اإلعالم بجامعة بنغازي احتفاال بمناسبة إحياء اليوم 
رئيس  حضره  وال���ذي  الطبي  بنغازي  بمركز  المؤتمرات  بقاعة  وذل��ك  الصحافة  لحرية  العالمي 
جامعة بنغازي السيد)د.مرعي المغربي( ورئيس هيئة اإلعالم والثقافة السيد)خالد نجم( وعميد 
التدريس  بالجامعة وأعضاء هيئة  الكليات  الغزالي( وعمداء بعض  بوبكر  السيد)د.  اإلع��الم  كلية 
والعاملين بالكلية إلي جانب اإلعالميين بمدينة بنغازي من مختلف القنوات اإلعالمية ونشطاء 

مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.
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إشراف: محمد السنوسي الغزالي

ية 
ذات

رة 
سي

 

دد
لع

رةا
ـو

ـــ
ـــ

صـ

تبين  م���ا   -1   
األغلبية  أن  ل��ي 

أن  بينهم  ال��ف��رق  ال��ب��ي��ع  ب��رس��م 
البعض يأكل الهبر والبعض اآلخر 
يرضي بعظم يمخر حتي يجد ما 

يبيعه. 
باسثناء الذين خبزهم اليومي هو 

الكدح.
:لن  ق��ال أحدهم  م��رة  ذات   - 2
ياسيد  أتأكد  حتى  لموت  أح��زن 
في  الغماز  سيرى  ال��ذي  ذا  م��ن 

الظلمة؟
 ال تستنكر فالدماء تعري الجراح 

وهي كفيلة بالخجل.!
أّيا كان من مات فكلهم أبناء وطن 
هكذا  قصير  عمرها  واألح��ق��اد 

قالت ذاكرة التاريخ.
ال��وط��ن  ه����ذا  ال��م��ح��ص��ل��ة   -3

سيزدهر.

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـــل
خـــــــ

ـــد
مـــــ

 مدينة عنقا ء ماشاء الله بحجم أوطان --الزاوية

نجالء المسالتي

فتحي الشلويعائشة عقيله على الحراري

ليالس الدمشقية

رؤى
ال���������������وردة   
ال���ج���وري���ة 2 
ع���ل���ى أن���غ���ام 
"ب���������ي���������اف" 
الفرنسية قلُت 
تذكُر  هل  ل��ه: 
ِت���ل���َك ال�����وردَة 
ال�����ج�����وري�����ة؟ 

الضحية!
 ف��ي ح��ادث��ِة س��ق��وِط ال��ِم��زه��ري��ة! - ق���ال: نعم 
برياحِه  العاِصَف  ال��ي��وَم  ذل��َك  وأذك���ُر  أذك��ره��ا، 

القوية.  
قلت له: ُخذ هذا الكتاَب إذا، واقرأ حتى تجدها، 
وكُل كلمٍة في الصفحاِت التي تحتضنها هي لك 

.  مني هدية..

 هــــراويات   ) 3 (
بئر  م��ن  ن��ش��رب  كنا   
واحدة ، و بالمدرسة 
باالستراحة  نصطف 
نشرب من ) سطل ( 

علي  بن  حمد  الحاج 
رح���م���ه ال���ل���ه الف���رق 
اب��ن��ه  ب��ي��ن  ب��ي��ن��ن��ا و 
الماء  ك��ان   ، س��اس��ي 

على قلته يكفي لمدة أسبوع أو أكثر ، كانت 
مالبسنا نظيفة والتوجد غساالت كهربائية 
وأرضنا نقية بال مكانس ومالبسنا مستوية 
دون وجود مكواة بخارية ، لم يكن بالمدرسة 
نتناول  وغيرها،  سندوتشات  يبيع  مقصف 
فقط ما نحضره من بيوتنا من خبز وخبيز   
أيدينا   تصنعه  مما  ونأكل  األرض  نفترش 

وكما يقولون )) مسقط الرأس غالي ((
 وه���راوة لم تكن بالنسبة لنا مجرد حروف  
أكلها  على  ون��ش��رف  ال��م��واش��ي  ن��رع��ى  كنا 
لم   ، تولد منهن  ))الباء(( من  بتناول  ونفرح 
األثرياء  يفعل  كما  باألجرة  رعاة  يكن هناك 

اليوم 
منا مسؤول عن  وك��الً  راعيا  منا  ك��الً  ك��ان   
ال��م��ن��ازل  ن��ك��ن نسكن  ل��م   ، رع��ي��ت��ه ورع��ي��ه 
والصالونات  األرائ���ك  نعرف  وال  الفارهة 
والستائر  كان بيتنا واحد من اثنين بيت ربيع 
و آخر صيف ننقلهما معنا من مكان إلى آخر  
نعرف كل تفاصيل مكوناته من ) الّستارات 
إلى الطريقة إلى الزازل والطنب إلى الكّربة 
محلية  صناعة  كانت  وجميعها   ) والجابر 
من القماش القديم والخشب والحلفاء وكنا 
يتكرر على أسماعنا دعاء البعض  ) بأن ال 
يكون القاطر من الكّربة ( أي من المنتصف 
وأذكر   ، اليوم  يحدث  ما  وهو  المركز  ومن 
أنه عندما حضر الدليمي بالزينقو والخشب 
ونقلة  مميزاً  حدثاً  ك��ان  لنا  ب��راري��ك  لبناء 
نوعية رغم أنها بدون كهرباء وحنفيات ماء 
تنقر  وهي  األمطار  بصوت  نستمتع  كنا  كم 
سقف البراريك بنغمتها األثيرة ، حتى أنني 
اليوم في هراوة عمدت لجعل الزينقو كسقف 
البساطة  طعم  أستذكر  لكي  منزلي  لجراج 
والمتعة الذي صرت أفتقده اليوم ، كنا نكتب 
بقلم الرصاص ونرتقب تجاوز الصف الرابع 
لكي نكتب بالقلم الجاف ) البيرو( ، كنا نفرح 
بالواجبات وتكرراها ألن مّدرسنا كان يردد 
على أسماعنا أن التكرار يعلم الشطار ، كان 
ليلنا قصير ونهارنا طويل ، عشت وحيد أبي 
وأمي وكان ) الفنار ( مصاحبا لي أضعه على 
يميني وأشرع على ضوئه الخافت في كتابة 
الواجبات ، وفي كثير من األحيان في اليوم 
مدرس  على  الواجبات  أعرض  حين  الثاني 

المادة أجد ) بوفرفطة ( 
جاثماً بين األوراق وهو الذي عادًة ما يكون 

أنيسي في الليالي الطويلة ،.
 ذات ي��وم وك��م��ا ه��ي ال��ع��ادة ن��ق��وم ب��إع��ادة 
الكتب في نهاية العام الدراسي للمدرسة كي 
يستفيد منها غيرنا وليس كما يحدث اليوم  
وبعد إعالن النتيجة وقد نجحت بتفوق جئت 
القراءة  علمني  الذي  األمي  لوالدي  ُمهرعا 
والكتابة وعندما سلمته الصحيفة الصفراء 
، وبعد مشاهدته لها ارتسمت عليه عالمات 

الغضب وكأن شيئاً لم يعجبه فيها ، ثم قال
) وين الكعك يا خليفة (.

أبناء  أح��د  رآه في صحيفة  قد  ك��ان   حيث 
رفاقه وظن أن الدوائر الحمراء التي يطلق 

عليها .
فضحكت   ، النجاح  عالمة  هي   ) الكعك   (
يا والدي فكل كعكة هو رسوب  وقلت له ال 
في مادة وابنك ليس من الراسبين ، عانقني 
وذهبنا لدكان الحاج قوقي المصراتي رحمه 
الحضور  على  ووزعه  مشروبا  واشترى  الله 
من  اش��رب��وا  أصحابه  لبعض  يقول  وص��ار 
مشروب خليف���ة ) وكولوا من كعك أوالدكم(. 

ـــــــك األيــــــــــــــام  تـــــــل
د. خليفة صالح حواس

 لم تعد في يدي أصابع للتلويح 
لكثرة ما عضضتها من الندم !

ع���دن���ان ال���ص���ائ���غ   ل��س��ن��وات 
مقيماً،  مسافراً  كنت  ع��دي��دة 
أنا  بينما  يسافر  رأس���ي  ك��ان 
مقيد على الدوام بالمكان ذاته، 
أعتقد أن ذلك عوَّدني على أن 
في  منه  أكثر  الفكر  في  أحيا 
كبيرة  قابلية  ع��ن��دي  ال��واق��ع، 

وحيداً  ليس  وحيداً،  أكون  ألن 
فحسب، بل أن أكون في وحدة 
الموسيقى،  إلى  االستماع  دون 
دون  ال��ه��ات��ف،  على  ال��رد  دون 
ح��ت��ى أن أوج����د، ل��ي��س األم��ر 
بل هذه  ذلك،  إلى  أسعى  أنني 
هي الحال، في الوحدة ..  في 

الصمت .. 
وبال حركة أكون !

الكاتب  ل��ي��س��ك��ان��و/  ك���ارل���وس 
واآلخر.

  أنت لست مجنوناً إْن أمكنك 
إي��ج��اد ش��خ��ص واح����د عاقل 

تتحدث معه !
هو  من  هناك  ليس  سكستون 
اك��ث��ر ب��ؤس��ا م��ن ال��م��رء ال��ذي 
أص��ب��ح ال���ال ق���رار ه��و ع��ادت��ه 

الوحيدة )وليام جيمس(

ــــــــــــــوا ــــــــــــــال ق

أطفالنا

تحت ظالل شجر صحراوي وشاي ليبي بالرغاوي

الجلسة الحالمة

صباح الشاعريعبق التراث 

 ال��ط��ف��ل��ه ع��ائ��ش��ة عقيلة ع��ل��ي ال���ح���راري ، 8س��ن��وات 
ألوانها  رغ��م كل ش��يء  أحالمها بحجم وط��ن للوطن 

زاهية بحجم براءتها .

سحور شعباني خفيف

نظرة المرأة فيها رحمة، فيها 
إعادة اكتشاف للشخص الذي 
وك��أن��ه  يشعر  إل��ي��ه��م��ا،  ينظر 
ق���دي���م، ك��أن��ه ي����رى ش��خ��ص��اً 
أن  قبل  أو  زم��ن  منذ  يعرفه 

يولد، فيهما إعادة ربط بجذور 
أن  ب��ال��ض��رورة  ول��ي��س  خفية، 
وعلى  كله،  هذا  المرأة  تعرف 
األغ��ل��ب أن��ه��ا ال ت��ع��رف��ه ألن��ه 
إحساس الرجل بنظرة المرأة.

فضاءات

أجواء

آثار توكرة - ليبيا. الصورة بعدسة صديقي الفنان 
بن  معتز  الصحفي  ال��ف��ارس��ي  إي��ه��اب  التشكيلي 

حميد.

الفنان التشكيلي إيهاب الفارسي
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إشراف/  محمد الناجم - خالد القاضي

15
قرعة الدوري الليبي لكرة القدم للمو�ضم الريا�ضي 2015 - 2016    

21 فريقاً يتنافسون في دوري من مرحلة واحدة

العب منتخبنا الوطني .. "حمدو المصري" أواسط االتحاد يتوجون ببطولة السلة
يتصدر الصحف البرتغالية

"البوسيفي" رئيسا للجنة المسابقات العامة 

تصدرت صور وأخبار العب منتخبنا 
المصري"  "ح��م��دو  ال��ق��دم  لكرة  الوطني 
المحترف بصفوف سانتا كالرا البرتغالي 
الصحف البرتغالية لما يقدمه الالعب من 
الدرجة  دوري  منافسات  في  متميز  أداء 
الثانية البرتغالي. واختارت صحيفة أبوال 
الصادر  عددها  في  الشهيرة  البرتغالية 
"حمدو  الليبي  المحترف  الماضي  اإلثنين 
المصري "، كأفضل العب في مباراة فريقه 
براجا، ضمن منافسات  أمام  سانتا كالرا 
البرتغالي  الدوري  بطولة  من  الجولة 45 
سانتا  بفوز  انتهت  والتي  الثانية  للدرجة 
الصحيفة  وتجري   .)0-1( بنتيجة  كالرا 
بشكل دائم استفتاء الختيار أفضل العب 

في مباريات الدوري البرتغالي.

لكرة  الليبي  االتحاد  عن  صدر 
القدم قرارا بتكليف السيد "حسين 
الوسيفي" برئاسة لجنة المسابقات 
ال��ع��ام��ة ب��دي��ال ل��س��ي��د "ع��ب��د ال��ل��ه 
بتكليف  ال��ق��رار  وشمل  الشحومي" 
السيد "خالد الزاوي" نائبا للرئيس، 
األس���ود"  مصباح  "محمد  والسيد 
األخ��وة..  من  كل  وعضوية  م��ق��ررًا، 
ح��ام��د م��ع��ي��وف ، وع��ل��ي ال��ع��رب��ي ، 
ومحمد الصالحين ، وخليفة الكالبي 

وإبريك آدم ، ومحمد القتوتي.

فسانيا: خالد القاضي 
الليبي  ال��دوري  قرعة  الماضي  الخميس  جرت 
بعد   " بطرابلس  المهاري  بفندق  القدم  لكرة  الممتاز 
القرعة  مراسم  وشهدت   .  " لعامين  البطولة  توقف 
حضور السيد "أنور الطشاني" رئيس االتحاد الليبي 
السالم  "عبد  والسيد  اللجنة  وأعضاء   ، القدم  لكرة 
رؤس��اء  جانب  إل��ى  السابق  الرياضة  وزي��ر   " غويله 
االتحاد السابقين والعديد من الرياضيين والالعبين 
القدامى. وقد ألقى رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم 
أنور الطشاني كلمة .. شكر فيها الفرق المشاركة في 
الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2015 2016- ، 
مؤكدا أن إجراء القرعة اليوم جاء نتيجة جهود بذلت 
ورحالت مكوكية في مختلف المناطق الليبية الغربية 
خالل  ت��م  وق��د   . وال��وس��ط��ى  والجنوبية  والشرقية 
مراسم إجراء القرعة تكريم الالعب الدولي والمدرب 
يعاني  ال��ذي  البهلول"  "الهاشمي  السابق  الوطني 
وعكة صحية ألمت به ، وتكريما للجهود التي قدمها 
بفريق  العبا  ك��ان  أن  منذ  الرياضي  م��ش��واره  خ��الل 
األهلي طرابلس والمنتخب الوطني ومدربا للمنتخب 
لكرة  الليبي  االت��ح��اد  مسيرة  ع��رض  تم  ذل��ك  بعد   .
أقامها  التي  والمعسكرات  والدورات  والبرامج  القدم 
الماضية.  السنوات  خالل  أبرمها  التي  واالتفاقيات 
ثم أعطيت الكلمة للسيد "عبد الله الشحومي" رئيس 
الذي  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة 
الرياضي  للموسم  ال���دوري  إقامة  أهمية  على  أك��د 
ذهاب  مرحلة  من  سيكون  وال��ذي   -2016  2015
فقط وعدد الفرق المشاركة 21 فريقا تم تقسيمها 
الغربية(.  والمنطقة  الشرقية  المنطقة  لمجموعتين) 
فريقا   12 الغربية  المنطقة  مجموعة  ضمت  حيث 
وهي أهلي طرابلس ، واالتحاد ، والوحدة، والمدينة، 
واألول��م��ب��ي،  وال��ش��ط،  س���رت،  وخليج  والسويحلي 
فيما  والمحلة.  األشهر،  وأبي  والشرارة،  والترسانة 
وهي  ف��رق   9 الشرقية  المنطقة  مجموعة  ضمت 
الهالل، واألهلي بنغازي،ودارنس، واألخضر، والنجمة، 
والنصر، والتعاون والتحدي، وشباب الجبل. بعد ذلك 
ج��رت م��راس��م القرعة ، وق��د اش��ت��راك ف��ي سحبها 
واإلعالميين  الرياضية  الشخصيات  م��ن  ال��ع��دي��د 

والرياضيين القدامى .
 ■ جدول مباريات االسبوع االول للمنطقة الغربية 
الوحدة  يلتقي  والشط  الترسانة  يلتقي  المدينة   
يلتقي  وال��ش��رارة  طرابلس  األهلي  يلتقي  واالولمبي 
السويحلي واالتحاد يلتقي المحلة وخليج سرت يلتقي 

أبي االشهر . 
ال��وح��دة  يلتقي  ال��م��دي��ن��ة   -: ال��ث��ان��ي  االس��ب��وع 
يلتقي  وال��ش��ط  طرابلس  االه��ل��ي  يلتقي  والترسانة 
يلتقي  والشرارة  المحلة  يلتقي  واالولمبي  السويحلي 

أبي االشهر واالتحاد يلتقي خليج سرت . 
االسبوع الثالث :- المدينة يلتقي أهلي طرابلس 
والوحدة يلتقي السويحلي والترسانة ويتقابل المحلة 
خليج  يلتقي  االشهر،واالولمبي  اب��ي  يلتقي  والشط 

سرت والشرارة يلتقي االتحاد .
السويحلي  يلتقي  المدينة   -: ال��راب��ع  االس��ب��وع 
أبي  يلتقي  والوحدة  المحلة  يلتقي  طرابلس  وأهلي 
يلتقي  والشط  خليج سرت  يلتقي  والترسانة  االشهر 

االتحاد واالولمبي يلتقي الشرارة .
المحلة  يلتقي  المدينة   -: الخامس  االسبوع    
والسويحلي يلتقي ابي االشهر واالهلي طرابلس يلتقي 
خليج سرت والوحدة يلتقي االتحاد والترسانة يلتقي 

الشرارة والشط يلتقي االولمبي .
االسبوع السادس :- المدينة يلتقي أبي االشهر 
والمحلة يلتقي خليج سرت والسويحلي يلتقي االتحاد 
يلتقي  وال��وح��دة  ال��ش��رارة  يلتقي  ط��راب��ل��س  وأه��ل��ي 

االولمبي والترسانة يلتقي الشط. 
سرت  خليج  يلتقي  المدينة   -: السابع  االسبوع 
الشرارة  يلتقي  والمحلة  االتحاد  يلتقي  االشهر  وابي 
يلتقي  طرابلس  واهلي  االولمبي  يلتقي  والسويحلي 

الشط والوحدة يلتقي الترسانة . 
االسبوع الثامن :- المدينة يلتقي االتحاد وخليج 
االولمبي  يلتقي  االشهر  واب��ي  الشرارة  يلتقي  سرت 
الترسانة  يلتقي  والسويحلي  الشط  يلتقي  والمحلة 

واالهلي طرابلس يلتقي الوحدة . 
االسبوع التاسع :- المدينة يلتقي الشط واالتحاد 
وأب��ي  الشط  يلتقي  س��رت  وخليج  األول��م��ب��ي  يلتقي 
السويحلي  يلتقي  والمحلية  الترسانة  يلتقي  األشهر 

والوحدة يلتقي األهلي طرابلس .
االولمبي  يلتقي  المدينة  العاشر:-  االسبوع   -
الترسانة  يلتقي  واالت��ح��اد  الشط  يلتقي  وال��ش��رارة 
وخليج سرت يلتقي الوحدة وابي االشهر يلتقي اهلي 

طرابلس والمحلة يلتقي السويحلي . 
االسبوع الحادي عشر واألخير :- المدينة يلتقي 
يلتقي  وال��ش��رارة  الترسانة  يلتقي  واألولمبي  الشط 
وخليج سرت  أهلي طرابلس  يلتقي  واالتحاد  الوحدة 

يلتقي األولمبي وأبي االشهر يلتقي المحلة . 
 ■ جدول مباريات المنطقة الشرقية  

وأهلي  النجمة  يلتقي  التحدي  األول:  االسبوع 
بنغازي يلتقي الهالل والتعاون يلتقي األخضر والنصر 

يلتقي شباب الجبل .
األسبوع الثاني :- دارنس يلتقي الهالل والنحدي 
الجبل  شباب  يلتقي  بنغازي  واألهلي  االخضر  يلتقي 

والتعاون يلتقي النصر .
األخ��ض��ر  يلتقي  النجمة   -: ال��ث��ال��ث  األس��ب��وع 
النصر  يلتقي  والتحدي  الجبل  يلتقي شباب  ودارنس 

واالهلي بنغازي يلتقي التعاون . 
الجبل  شباب  يلتقي  الهالل   -: الرابع  األسبوع 
ال��ت��ع��اون  يلتقي  ودارن����س  ال��ن��ص��ر  يلتقي  وال��ن��ج��م��ة 

والتحدي يلتقي أهلي بنغازي . 
النصر  يلتقي  األخ��ض��ر   -: الخامس  األس��ب��وع 

بنغازي  أهلي  يلتقي  والنجمة  التعاون  يلتقي  والهالل 
ودارنس يلتقي التحدي .

االسبوع السادس :- شباب الجبل يلتقي التعاون 
السابع  األس��ب��وع   . بنغازي  اهلي  يلتقي  واالخ��ض��ر 
يلتقي  الجبل  وشباب  بنغازي  أهلي  يلتقي  النصر   -:
يلتقي  وال��ه��الل  دارن���س  يلتقي  واألخ��ض��ر  التحدي 

النجمة . 
االسبوع الثامن :- التعاون يلتقي التحدي والنصر 
يلتقي دارنس وشباب الجبل يلتقي النجمة واألخضر 

يلتقي الهالل . 
االسبوع التاسع :- االهلي بنغازي يلتقي دارنس 
والتعاون يلتقي النجمة والنصر يلتقي الهالل وشباب 

الجبل يلتقي األخضر . 

توج فريق االتحاد ببطولة 
ليبيا لكرة السله لألواسط بعد 
فوزه الثالث علي التوالي وجاء 
هذه المرة على فريق النصر، 
فيها  مثيرة قدمت  مباراة  بعد 
مواهب الفريقين مستوي جيد 
تقدم   . جميله  فنيه  ولمحات 
االتحاد في الربع االول وبفارق 
12وواص��ل   /22 نقاط   10
الثاني  ال��رب��ع  لينهي  تقدمه 
لصالحه 44/ 38 ومع بداية 

الربع الثالث ارتفع رتم المباراة 
وانهاها االتحاد بفارق" سلتين 
ارب��ع نقاط فقط 66/ 62   "
ومع بداية الربع االخير سجل 
 / ليتقدم 70  سلتين  االتحاد 
الصحوه  بعدها  كانت   ..  62
 5 ل  بتسجيله  النصر  لفريق 
نقاط متتاليه ليتقدم الول مره 
وبعد   70  /72 سله  ب��ف��ارق 
ان شهدت المباراة التعادل 4 
 75/75  ،  72  /72 م��رات 

ك��ان   79/79،  77/77  ،
 /81 لالتحاد  التقدم  بعضها 
79 85/ 81 ، وبذلك وسع 
االتحاد الفارق لينهي المباراة 
نقطه   11 وب��ف��ارق  لصالحه 
رصيده  وليرتفع   82  /93
وحيدا  وينفرد  نقاط   6 ال��ي 
بطولة  بكاس  ويتوح  بالصدارة 
وتوج  الدهبيه  والقالدة  ليبيا 
والتصر  بالفضيه  ال��ي��رم��وك 

بالبرونزيه .

االعبين  وشئون  قيد  لجنة  اك��دت 
باالتحاد الليبي لكرة القدم ان اجراءات 
تسجيل وقيد االعبين تنتهي هذا األحد 
الجاري  الشهر  من  مايو   15 الموافق 
وطالبت االنديه االسراع بتقديم قائمه 
بالوثائق  مصحوبة  الالعبين  باسماء 
والمستندات المطولبة .وجاء في تعميم 
ال  العام  هدا  دوري  ان   ، القيد  للجنة 
يسمح فيه بتسجيل الالعبين االجانب، 
وكدلك الالعبين االجانب المولودون او 
الفترة  هده  خالل  ليبيا  في  المقيمون 
مصادر  ذك���رت  متصل  س��ي��اق  وف��ي   ،
قريبة من لجنة المسابقات العامة بأن 
الخميس  ي��وم  سينطلق  اال��ك��رة  دوري 
19 مايو الجاري وبمشاركة 21 فريقا 
واح��دة  مرحلة  وم��ن  مجموعتين  وم��ن 
المنطقه  ( 9 فرق في  ) ده��اب فقط 
و12  فريقين  منها  يتاهل  الشرقيه 
فريق في المنطقتين الغربيه والجنوبيه 
يتاهل منها ثالثة فرق والفرق الخمسه 
المتاهله لمرحله الثانيه سقام لها دوري 
بنظام التجمع ومن دهاب فقط لتحديد 

بطل الدوري الليبي هدا الموسم .

حتديد موعد 
نهاية تسجيل وقيد 
االعبني
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جتلي

  خبر عابر للكثيرين لكنه ليس 
كذلك حين وقعت عيناي عليه 

في الموقع اإللكتروني لصحيفة فسانيا التي تستحوذ 
على الكثير من تفاصيلي وكلما عبرت الدروب  كانت 
هي من يعبر معي وحتى ال تذهب بي الحروف بعيدا 
أعود إلى تفاصيل الخبر الذي يقول إن ثالجة الموتى 
بمستشفى براك العام في الجنوب الحبيب التهمتها 
النيران ولم تبقي على شيء منها وبات على الموتى أن 
يغادروا المستشفى إلى مدينة سبها وما عاد المكان 
ال  الــذي  المتهالك  المستشفى  بــراح  في  لهم  يتسع 

يحمل من الشفاء إال االسم فقط
يعيشون  فاألحياء  تفاصيلنا  هي  الوجع  في  موغلة 
حياة بائسة ويغرقون كل يوم تحت خط الفقر وال من 
تحولت  زمن  في  األمــوات  حال  فكيف  أنينهم  يسمع 
من  اللصوص  مفتوح  يجتاحه  ملعب  إلى  ليبيا  فيه 
األبواب والنوافذ وال من يستطيع وقف زحف البؤس 
يصارعون  وهم  الليل  جنح  في  البسطاء  دعــوات  إال 
تعاقبت  ورقية  الحياة في ظل حكومات  هول مآسي 
المكان  عــن  الكتابة  المسكين،  الشعب  حكم  على 
لها  قيمة  ال  أحرفا  تظل  حين  للعبث  ممارسة  هي 
فالمكان تحت رحمة  قطاع الطرق وكل ما يقال عن 
تعد  لم  للعبث،  أخرى  ممارسة  هو  المدنيين  حماية 
المصالح هي سيدة  فيه  وقت  في  أحد  على  تنطلي 
األمــوات؟!  كل شيء كم من األحياء هم في مصاف 
حين يفتتح نهارهم بانقطاع الكهرباء وبطوابير طويلة 
على مصارف خاوية على عروشها وعلى كراسة ديون 
تكبر كل يوم في محال المواد الغذائية! والسؤال دون 
تردد هل هؤالء في مصاف األحياء؟ بالتأكيد ال، بل 
هم في مصاف األموات الذين تقبع فقط أسماؤهم 
األمر في  األحياء فيما هم في حقيقة  في سجالت 

سجالت األموات .
ليعذرني القارئ  العزيز على هذه الحروف المكتظة 
بالسواد والموت والمشرعة نوافذها في طريق ميتة 
الموتى  ثــالجــة  فــي  أنــنــي  أشــعــر  بساطة  بكل  ــي  ألن
المحترقة رغم أنني الزلت أمارس الركض في شوارع 
جديد  مشهد  رؤيــة  في  تحاصرني  واألماني  التراب 
يسمح بالكتابة عن تفاصيل الحياة الجميلة في أرض 

تتسع لكل شيء إال أن تتسع لخطوات الفرح . 

الموتى

عثمان البوسيفي 

للتواصل مع صحيفة فسانيا
   00218928731369                        
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            )فسانيا الرأي الحر(
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الجنوب ..عين تدمع وعين تصنع الفرح 
،والــحــرص  الرخيصة  الــمــزايــدات  عــن  بعيداً    
في  الوقوع  لتجنب  المنمق  الكالم  اختيار  على 
شراك من يبحث عن تأويالت وتفسيرات بعيدة 
إن  أقــول:  السطور  هذه  كتابة  من  المقصد  عن 
ومغيب،وخارج  مهمل   الحبيب  الليبي   الجنوب 
تغطية كل الحكومات التي تعاقبت لحكم البالد، 
هو   ، اآلن  تحكم  أنها  تعتقد  التي  والحكومات 
مهمل ومغيب وإن تحجج الحكام وأشباه الحكام 
للجنوب  تجاهلهم  أسباب  وحججوا  المعاندون 
أقوى  التاريخ  ،فإن  المسافات  وبعد  بالجغرافيا 
من تبريراتهم الواهية الواهمة وحضارته تضرب 
في عمق التاريخ ،ونقاء وصفاء ووطنية الجنوبيين 

أكبر من أن يشكك فيها حاكم أو محكوم .
والغني  جــداً  الكبيرة  بمساحته  الليبي  الجنوب 
حقيقة  وهــذه   ، وفقير  ومهمل  ،مغيب  بالثرواث 
فهذا   ، نفيها  أو  صحتها  إلثباث  جهداً  التحتاج 
القرار  صناع  كــل  مــن  اهتماما  اليــلــَق  الجنوب 
بــاخــتــالف مــذاهــبــهــم الــســيــاســيــة وتــوجــهــاتــهــم 
أجل  من  بينهم  فيما  وخصوماتهم  وتعصباتهم 
لهم  تصنع  التي  الــثــروات  ،هــذه  ثــرواتــه  تقاسم 
كراسي ومناصب ليحكموا البالد ،ولتكون حصة 
الجنوب أقل قليال من حصتهم ،وكأنه قطعة من 
أهل  يتشبث  التي  الكبيرة  ليبيا  غير  أخرى  بالد 
الجنوب ويشدوا عليها بالنواجذ ويزدادوا  تمسكا 
بها وإيمانا بوحدتها ربما أكثر بكثير من غيرهم  

إهمال  من  تعاني  وواحاته  وقــراه  الجنوب  مدن 
المواطن  يحتاجها  التي  المرافق  كل  في  شديد 
له  تقدم  أن  المفترض  من  التي  المرافق  ،هــذه 
اإلهمال  وطــأة  من  تعاني  واقعيا  لكنها   ، خدمة 
ــمــدارس  ــل ال ـــذي طـــال تــدريــجــيــاً ك الــشــديــد ال
الصحية  والمراكز  والمستشفيات  والجامعات 
العامة  والــطــرقــات  ــوادي  ــن وال المساجد  وحتى 
،لتبقى هذه المعاناة الحقيقية شاهداً قويا على 
سبقهم  ومن  الجدد  الحكام  أفق  وضيق  تخبط 
الطيبين  وأهله  الجنوب  لقيمة  تقديرهم  ،وعدم 
الظلم  نير  تحت  بالعيش  ورضــوا  اكتفوا  ،الذين 
غنية  بــالد  فــي  الحقوق  وانتهاك  والــالمــســاواة 

ويفترض أنها تحررت من حكم الطغاة .
هذا  في  جــديــداً  شيئا  أضيف  كنت  إن  الأدري 
ينعم  الليبي   الجنوب  أن  إلى  ،لو أشرت  المقال 
ففيه  البالد  ثروات  باقي  وأهم من  أكثر  بثروات 
النفط،  آبار  وفيه  والثراتية   السياحية  المعالم 
و  والفوسفات  والنحاس  والحديد  الذهب  وفيه 
المياه ، فيه كل المقومات الالزمة لتنجح  منابع 
ذلك  واألهم من   ، والسياحة  والصناعة  الزراعة 
كله فثروة الجنوب الحقيقية هي اإلنسان الليبي 
البسيط الطيب المجد المثابر المحب لوطنه كله 
فيه   المكدسة  والمعالم  الثروات  كل هذه  وبرغم 
 ، منتوجها  من  االستفادة  في  حظا  أقل  أنه  إال 
حتى يحسب الجنوبي نفسه أن أقل القليل الذي 

يصله من الشمال القريب 
والبعيد   ، قلبه  مــن  كثيٌر 
)جغرافيا(،هو  قليال  عنه 

منة وليس استحقاقا موجب الدفع مع الشكر . 
وحكايات  قصص  الحبيب  الليبي  الجنوب  في 
تحت  ماخفي  وفيها   ، للعيان  ظاهر  ماهو  ،منها 
بإظهاره  ما  يوما  الفقراء  سيتكفل  الغني  ترابه 
وأثــرى  استغنى  مــن  كــل  إلدانـــة  بــه  واالستشهاد 
أبسط  من  كــان  ليبية  أســرة  حساب  على  وتنعم 
بيئة  وفــي  مسقوف  بيت  في  تعيش  أن  حقوقها 
صحية ،وتتداوى في مركز صحي نظيف ،ويدرس 
أبناؤها في مدارس وجامعات ومعاهد مثل أغلب 
،ولكنه  تقافية  ومراكز  نوادي  ،ويرتادوا  الليبيين 
محروم من كل هذا ،ألنه فقط بعيٌد عن المكان 

الذي يسكنه الحكام .
،وتبينوا  الحكام  وياأشباه  الحكام  أيها  انتبهوا   
انتبهوا   ، الجنوبي وإن أغمضها التنام  فإن عين 
الليبي  المواطن  الزمان األغبر هذا  ياسادة هذا 
القاطن في الجنوب عنده عينان صافيتان نقيتان 
اليشكك  ،عينان  والخيانة  واللــؤم  فيهما  الخبث 
وحبه  الــوطــن  حماية  على  قدرتهما  فــي  أحـــٌد 
وحراسته وضمان وحدة ترابه، هذا الليبي الرائع 
في الجنوب له عينان واحدة تدمع وأخرى تصنع 

الفرح..!
مدير التحرير

othman4050@gmail

ببلدية سبها  النسائي  االتحاد  نظم    
ورشـــة عــمــل حـــول مــخــرجــات لجنة 
ــمــرأة  ــور وحــقــوق ال ــدســت صــيــاغــة ال
القانونيين  من  عدد  بحضور  الليبية 
المرأة  بشأن  والمهتمين  والمختصين 
مــدار  على  العمل  ورشـــة  واســتــمــرت 

ثالثة أيام بمقر منظمة أكتد .
الهيئة  عضوة  مفتاح،  نادية  وصرحت 
الدستور  مسودة  لمشروع  التأسيسية 
لجنة  ومقرر  سبها  بلدية  عن  الليبي 
العمل بلجنة صياغة مسودة الدستور 
يحق  من  عن  لها  سؤالنا  في  الليبي 
و  أنه   ": الليبية  الجنسية  امتالك  له 
الجنسية  فــإن  الليبي  للقانون  طبقا 
الليبية متاحة للشخص الذي تتوفر به 
بالدستور  عليها  المنصوص  الشروط 
ومن أهمها الدخول المشروع واإلقامة 
الشرعية المتصلة لمدة خمس عشرة 
العامة  الــمــعــايــيــر  مــراعــاة  مــع  ســنــة 
ـــاج والــحــفــاظ  ـــدم وهـــي ســهــولــة االن
واعتبارات  السكانية  التركيبة  على 

المصلحة الوطنية العامة "
وأضافت :" إن المشروع تم التصويت 

إخــطــار  وتـــم  اللجنة  قــبــل  مــن  عليه 
مجلس النواب بوجود مشروع للدستور 
لكي يتسنى له تعديل قانون االستفتاء 
من شعبنا  التصويت  والذي سيعتمده 

الليبي "
تطاول  لها عن  : عن سؤالنا  وأجابت 
ــرة الــزمــنــيــة الــتــي اســتــغــرقــهــا  ــت ــف ال
الدستور بأن :" الدساتير بصفة عامة 
تأخذ وقتا في اإلعداد فمثال الدستور 
الــتــونــســي اســتــغــرق ثــــالث  ســنــوات 
وغياب  النزاعات  ظل  وفي  لصياغته 
مؤسسات الدولة وعدم وجود ميزانية 
ونقص السيولة المالية وعدم إمكانية 
التنقل لألعضاء وعدم إمكانية وجود 
وجود  تعرقل  كثيرة  وأســبــاب  خبراء 

الدستور أصال "
وقالت : رجاء الطاهر، رئيسة االتحاد 
 ": الشاطئ  وادي  بمنطقة  النسائي 
فاليوم  جــيــد  بشكل  تسير  الــورشــة 
األحــــوال  قــانــون  عــن  تــحــدث  األول 
قانون  عن  الثاني  واليوم  الشخصية 
الجنسية وأخذنا إثراءاً كبيرا للقوانين 

الموجودة ومشروع مسودة الدستور" 

ليبيات  كــنــســاء  نــحــن   ": وأشــــــارت 
الضوء على مثل هذه  لتسليط  نحتاج 
تحتاج  كبيرة  أّمية  فلدينا  المواضيع 
لمحو في القوانين الخاصة باكتساب 
قوانين  وهنالك  والدستور  الجنسية 
آخر  بمنظور  لها  فهمنا  كــان  ونقاط 

واتضحت لنا بعد هذه الورشة "
نقطة  خصوصا   ": الطاهر  ونــوهــت 
الليبية  ألبـــنـــاء  الــجــنــســيــة  إعـــطـــاء 
المتزوجة بغير ليبي  التي كانت تسبب 
للتخوف  الليبي  بالشارع  وربكة  قلقا 
من محو هوية الليبيين ويترتب عليها 

سلبيات كثيرة "

وقوانين  نقاط  هنالك  أن   ": وأكــدت 
القوانين  تهمني  مـــرأة  كــونــي  كثيرة 
الكوتة  قانون  مثل  بالمرأة  المتعلقة 
وعدم بلورة المرأة ومن حق المرأة أن 
تكون شقيقة الرجال في كل القوانين 
في  فقط  وليس  الــدولــة  تخص  التي 

قانون الكوتة "
يذكر أن : الورشة استمرت لمدة ثالثة 
لجنة  أعضاء  من  عدد  وبحضور  أيام 
مدينة  عن  الليبي  الدستور  صياغة 

سبها. 

حقوق المرأة في الدستور الليبي 

بمدينة  والعلوم  اآلداب  بكلية  الدراسة  توقفت     
بصعوبة  الدراسة  توقف  الكلية  إدارة  وبررت  هون 
الطلبة  البالد بشكل عام وألن  الراهن في  الوضع 
بدؤوا   الدراسة  إيقاف  أمر  لهم  يُرْق  لم  الدراسين 

بالتساؤالت واالتصاالت.
 وأفاد الطلبة أن الوضع مستقر تماماً و ال وجود ألي 
ضغوطات تجبر إدارة الكلية على إيقاف الدراسة، 
وأنهم كانوا يستعدون لدخول االمتحانات و بحسب 
القرار  ليس في صالحهم اآلن   إفادتهم فإن هذا 

ألنه أشعر الجميع باإلحباط و بالحزن الشديد. 
 ومن جهة أخرى نشر الدكتور )عبد القادر الخير ( 
عبر صفحة الكلية على الفيس بوك أن هذا القرار 
ليس خاصا بكلية اآلداب والعلوم ولكنه قرار ساٍر 
اتفق  بعدما  وودان  هــون  في  الكليات  جميع  على 
عمداء الكليات األربعة خالل عطلة نهاية األسبوع 

الطلبة  على  وتأثيره  القرار  هذا  تداعيات  ولكن   ،
وأعضاء هيئة التدريس لم ُتراعى. 

استكمال  يهمهم  الذين  الطلبة  من  الكثير  هناك 
دراستهم والتخرج وحتي البعض اآلخر من أولئك 
الدراسة  على  النوم  يفضلون  ال  والذين  الجادين 
سوف يضايقهم  هذا القرار، وكذلك أعضاء هيئة 
التدريس المغتربين الذين أمامهم إجراءات سفر . 
ثم إن هذا التعليق سوف يسبب إما تأخير الدراسة 
الثالث في رمضان وربما أكثر لو تم  إلى األسبوع 
جدول  في  ضغط  أو  آخر  ألسبوع  التعليق  تمديد 
المحاضرات، وربما تمديد اليوم الدراسي لتعويض 
الساعات المفقودة حتي ال يفقد الطالب جهده في 
تقضي  الدراسية  اللوائح  ألن   ، الدراسي  الفصل 
األدنى من  الحد  الذي ال يستوفي  المقرر  بحذف 
سيكون  من  الحالة  هذه  وفى  الدراسية  الساعات 

وأعني   ، الطالب  أنه  ال شك  الرئيسي؟  المتضرر 
وأن  الدراسة  هّمه  الذي  الحقيقي  الطالب  بذلك 

ينهي دراسته الجامعية في الموعد المطلوب. 
إذاً لماذا ال ُيراعى الطلبة في مثل هذه الحاالت؟ 
العملية  محور  بــأن  لدينا  معلوما  يكون  أن  يجب 
التعليمية هو الطالب ولوال وجود الطالب لما كانت 

هناك كلية أصالً . 
ولكن  التعليق  هــذا  لمثل  داعيا  أرى  ال  شخصياً 
ليس لي سوي االنصياع للقرار والذي ال يسبب لي 
أتعامل معه من منظور  إزعاج شخصي ولكني  أي 
ثالث  تأثير  تحت  سيكون  الــذي  الطالب  مصلحة 
والمذاكرة  والصيام  الصيف  حــرارة  صعبة  أشياء 
لالمتحان ، ولذا كلما خففنا عليه من قسوة هذه 
عون  في  يكون  الله  قد ساعدناه.  نكون  المؤثرات 

الطلبة.

 زينب عبد السالم 

الحزن واإلحباط يخيم على طلبة كلية اآلداب والعلوم بمدينة هون !

  غيب الموت الفنان الراقي 
الدائمة  االبتسامة  صاحب 
والذوق الرفيع نقيب الفنانين 
أحمد  موسى  أحمد  سابقاَ 
ــمــبــروك الــتــمــامــي والـــذي  ال
مثل الوطن في أعمال عربية 
المغدور  انتقل  حيث  ووطنية 
به إلى جوار ربه بعد مطاردة 
ــن قــبــل عــصــابــة إجــرامــيــة  م
ــــذي ال  ــه مــعــتــز ال ــن ــة اب ــق رف

يتجاوز 12 سنة أصابته رصاصات الغدر في رأسه... تنعى أسرة 
وكل  وذويه  أهله  وتشاطر  موسى  أحمد  األستاذ  فسانيا  صحيفة 

أحبابه وجعهم وأحزانهم بفقده وإنا لله وإنا اليه لراجعون .

الموت يغيب الفنان أحمد موسى

s.abodher@yahoo.co.uk


