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

حديث األحد...

ش��ه��ر رم��ض��ان ال��م��ب��ارك ص���ار على 
تقترب  الربانية  نسائمه  هي  وها  األب��واب 
كذلك  معها  وت��ق��ت��رب  م��ن��ا  فشيئاً  ش��ي��ئ��اً 
المواطن  التي اليستطيع  المادية  التزاماته 
أن يتغاضى عنها ألنها صارت عنواناً ثابتاً 
من  الب��د  ومحطة  الفضيل  الشهر  ل��ه��ذا 

المرور عبرها لولوج شهر رمضان .
 . االلتزامات المادية التي تسبق شهر 
تليه بعد ذلك تطرح  ثم  رمضان وتصاحبه 
علينا تساؤالت عدة عن مدى قدرة المواطن 
األزم���ة  ظ��ل  ف��ي  تلبيتها  ع��ل��ى  ال��ب��س��ي��ط 
وتتوسع  تكبر  التي  الخانقة  االقتصادية 
اقتراب  إل��ى  واضحة  إش��ارة  في  تدريجياً 
انهيار اقتصادي كامل  تغولها وتحولها إلى 
ال شك  ومما   . والنسل  الحرث  فيه  يهلك 
مالزماً  الذي صار  السياسي  التخبط  فيه 
لنا في السنوات األخيرة والذي نتجت عنه 
أصقاع  كل  في  انتشرت  مستمرة  ح��روب 
هو  كان  الهشيم  في  النار  كانتشار  البالد 
االقتصادية  األزم��ة  في  األس��اس  المحرك 
هذه  تطويق  المستحيل  م��ن  ص��ار  حتى 
األزمة والسيطرة عليها ما لم يتوقف هذا 

الصراع . 
المتضررين  أكثر  هو  الليبي  الجنوب 
في  سيما  االقتصادية  األزم��ة  من  كالعادة 
إليه  المؤدية  البرية  ال��ط��رق  انقطاع  ظ��ل 
السير  حركة  فيها  تتوقف  ما  غالباً  والتي 
ما  وذل��ك  وتوسعها  المعارك  اشتداد  حين 
األح��داث  األول��ى من هذه  الضحية  يجعله 
أزم��ة  ننسى  ال  فإننا  ذل��ك  إل��ى  إض��اف��ة   .
النقص الحاد في السيولة كنتيجة طبيعية 
وسيترتب  ترتب  وم��ا  االقتصادية  لألزمة 
أثر مباشر على  األيام من  قادم  عليها في 
حياة المواطن . المجلس البلدي تقع على 
األعباء  تحمل  في  كبيرة  مسؤولية  عاتقه 
مقبل  ف��ي  ستتفاقم  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة 
اآلن  منذ  ال��ش��روع  منه  والمطلوب  األي���ام 
تنظيمية  وإج��راءات  سياسات  صياغة  في 
هذه  ح��دة  من  التخفيف  شأنها  من  يكون 
احتوائها  على  المواطن  ومساعدة  األزم��ة 
المطلوب   . األضرار  بأقل  معها  والتعاطي 
من المجلس البلدي هو التنسيق مع وزارة 
السلع  انسياب  لضمان  بالبلدية  االقتصاد 
األمنية  والتنسيق مع األجهزة  المدينة  إلى 
ال��ط��رق  ت��أم��ي��ن  ل��م��ح��اول��ة   " " إن وج���دت 
المصارف  على  والضغط  للمدينة  المؤدية 
المبالغ  على  ال��م��واط��ن  ح��ص��ول  لتسهيل 
المحددة للسحب بأسهل الطرق الممكنة . 
مستوى  في  البلدي  المجلس  سيكون  فهل 

التحدي القادم؟ .

أهالي بنغازي يتوافدون على المراكز الصحية للتبرع بالدم 

3أدوي�������ة م��ن��ت��ه��ي��ة ال���ص���اح���ي���ة ف����ي وح������دة ال�������درن ب��س��ب��ه��ا !!

افتتاح مهرجان رمضان للتسوق األول بمعرض طرابلس الدولي
■ فسانيا / اسمهان الحجاجي 

أرض  على  الماضي  األح��د  صباح  انطلقت 
العامة  الهيئة  وبرعاية  الدولي  طرابلس  معرض 
للمعارض وبتنظيم  شركة جسر للتواصل وتنظيم 
األول،  للتسوق”  “رم��ض��ان  مهرجان  المعارض 
بمشاركة عدد من الشركات والمصانع الوطنية، 
العامة  الهيئة  رئيس  أكد  االفتتاح  كلمة  وخ��الل 
للمعارض “صالح حمزة” إن الهدف من المهرجان 
هو حصول المواطن على سلع  غذائية خالل شهر 

رمضان بأسعار تكون في متناول الجميع .
واشار الي أن المهرجان يقوم بتوفير العديد 
والمكرونة  الدقيق  منها  الغذائية  السلع  م��ن 
واألع��الف  المطاحن  شركة  بسعر  والكسكسي 
والزيتون  والزيت  الحليب  يتوفر  كما   المساهمة، 
من  والعديد  والتمور  الطماطم  ومعجون  والبن 
المهرجان سيستمر  أن  وأضاف  األخرى ،  السلع 
تمديد  سيتم  أنه  إلى  مؤكدا  أي��ام،  ثمانية  لمدة 

فترة المهرجان إذا طلبت الشركات المشاركة.

المجلس البلدي واالمتحان القادم 

التفاصيل ص 9-8

■ اقيمت بمدينة طرابلس االسبوع 
الماضي بفندق المهارى / راديسون بلو 
/ ورشة عمل بعنوان البلديات بين الواقع 
وآلية  المحلية  )االي����رادات  والمأمول 
نشاطات  ضمن  ذلك  ويأتي  تفعيلها(، 
اللجنة المشتركة بين البلديات الخمسة 
التي  واالشكاليات  المواضيع  لمناقشة 
)بلدية  البلديات  مجالس  أداء  تعترض 
طرابلس المركز – بلدية سوق الجمعة 
– بلدية تاجوراء - بلدية حي االندلس 

– بلدية جنزور – بلدية أبوسليم(.
الورشة  هذه  فعاليات  في  شارك   
وزير الحكم المحلى السابق د. محمد 
السابق  التخطيط  ووك��ي��ل  ال��ح��رارى 
التونسي وعميد  اللطيف  االستاذ عبد 
سوق  بلدية  وعميد  ط��راب��ل��س  بلدية 
وعميد  ابوسليم  بلدية  وعميد  الجمعة 
صبراته  بلدية  وعميد  ج��ن��زور  بلدية 
الستة  البلديات  عن  ممثلي  من  وعدد 
ووكالء واعضاء مجالس بعض البلديات 
)المالية  المذكورة وممثلي عن وزارات 
وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��م��ح��اس��ب��ة وال��ح��ك��م 
برامج  ال��ورش��ة  وتضمنت  ال��م��ح��ل��ى(، 
الحوار والمصارحات الذي يهدف الى 
االش��ك��االت  ه��ذه  لبعض  حلول  اي��ج��اد 
تقابليه  اجتماعات  تنظيم  خ��الل  م��ن 
تحليل   : منها  والتي  المحاور  لمناقشة 
اللوائح  الوضع القائم / التشريعات – 
وم����دى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا – م����دى االل���ت���زام 
التمويل  – مصادر  قانون 59  بتطبيق 
ل��إي��رادات  حسابات  وفتح  المحتملة 
المنظمة  الالئحة  واص���دار  المحلية 
خطة  مناقشة  تم  كما  بالخصوص،  له 
واع��داد  االول��وي��ات  وتحديد  التمويل 
الي  والميزانية.باالضافة  االه���داف 
في  ال��رق��اب��ي��ة  االج��ه��زة  دور  مناقشة 
البلديات على تنفيذ خططها  مساعدة 
القوانين  حدود  في  ميزانيتها  وصرف 

واللوائح المعمول بها.

نظام  االجتماعي  الضمان    ■
رائـــــــع مـــطـــبـــق فــــي عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الـــــــدول حـــــول الـــعـــالـــم، وهـــــو يــقــوم 
عــلــى حــمــايــة الــمــوظــف فــي حــاالت 
الــعــجــز أو الــتــقــاعــد االخـــتـــيـــاري ، 
وكذلك إعالة أسرته في حالة وفاته 
، الــمــبــدأ الــــذي يــقــوم عــلــيــه نــظــام 
الضمان االجــتــمــاعــي  فــي أي بالد 

في  يتلخص  جـــدًا  بسيط  تــقــريــبــا 
إقــتــطــاع جـــزء مـــن راتــــب الــمــوظــف 
بشكل شــهــري لــعــدد مــن الــســنــوات 
يــزيــد عــــادة عـــن 20 ســنــة قــضــاهــا 
الـــمـــوظـــف فــــي الـــخـــدمـــة ، وحــــال 
راتبًا  إعطاؤه  يتم  االقتطاع  انتهاء 
شهريًا معتمدًا على مقدار ما كان 

يدفعه.  

وفـــــي لــيــبــيــا يــعــتــبــر الـــضـــمـــان 
االجــــتــــمــــاعــــي الــــمــــصــــدر الـــبـــديـــل 
لدخل المواطن الليبي بعد انتهاء 
خدمته في دوائر ومؤسسات الدولة 
لبعض  القانونية  السن  بلوغ  بعد 
أصحاب المهن والعاملين لحساب 
شروط  فيهم  توفرت  متى  أنفسهم 

االستحقاق. 

جلسة تشاورية لحصر العمالة الوافدة
■ فسانيا/ مبروكة عبد السالم 

                     موسى عبدالكريم
الحملة  لجنة  أعضاء  قبل  من  تشاورية  جلسة  عقدت 
لوضع  وذل��ك  واألجنبية  ال��واف��دة  العمالة  لحصر  الوطنية 
عملية  في  معاً  األمنية  األجهزة  عمل  وآلية  األمنية  الخطة 

الحصر وذلك باأليام الماضية.
 ومن جانبه قال امحمد الناعم الناطق الرسمي لجهاز 

الحرس البلدي سبها ":
الكترونية  منظومة  عن  عبارة  األمنية  الخطة  هذه  ان   
لم  واي شخص  البلدية  داخل  الوافدة  العمالة  تضم  بحيث 
يكمل اإلجراءات يرجع لبلده على الفور فهي اتفاقية دولية 

تنص على ذلك".
 وأضاف:" ان البطاقة منها تنتهي بعد ستة أشهر ومنها 
رئيس  االجتماع  حضر  وقد  إصدارها  من  كاملة  سنة  بعد 
وحدة التحري بفرع جهاز الحرس البلدي سبها باعتباره أحد 

أعضاء اللجنة الوطنية لحصر العمالة الوافدة بسبها".
وأشار:" ان وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس 
البلدي سبها سيكون لها دور مهم واساسي في هذه الحملة 

الوطنية كمحاولة منهم اكمال المنظومة دون تالعب"
المنظومة  تنفذ ه��ذه  ال��ت��ي  األول���ى  ال��م��رة  ان��ه��ا  ي��ذك��ر 
في  تفعيلها  فيما سبق  تم  فقد  بلدية سبها  في  االلكترونية 

صبراتة والزاوية وفي عدة مناطق ليبية. 

الضمان االجتماعي .. سند لشيخوختك ومستقبل ألسرتك من بعدك
ورشة عمل البلديات بين 

الواقع والمأمول »االيرادات 
المحلية وآلية  تفعيلها«



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 
طباعة : شركة  الطالئع  للطباعة والنشر

عن  التعبر  الصحيفة  في  المنشورة  اآلراء 
رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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عمر  محمد  روديــنــه  أنــا  أعلن   -  1
محمد أبوشناف  بأن هذا هو اسمي 
بالسجل  جــاء  كما  وليس  الصحيح 

المدني الشويرف
 1 - أعلن أنا عبدالرحمن 

اإلسماعيل     محمد سليمان بأن 

هذا هو اسمي الصحيح  وليس كما 
جاء بالسجل المدني الشاطي . 

2 - أعلن أنا نصر الدين محمد عمر 
الشيباني بأن عام مواليدي الصحيح 
بالسجل  جـــاء  كــمــا  1954ولـــيـــس 

المدني طرابلس.

إع����الن����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

بسبها  المجتمعي  الحوار  مركز  بقاعة  اختتمت    
المعهد  نظمها  التي  التدريبية  الـــدورة  فعاليات 
البلدي  المجلس  مع  بالتعاون  الدولي  الجمهوري 
موظفي  تدريب  استهدفت  والتي  سبها،  لبلدية 

المجلس على مهارات إدارة األزمة. 
الجمهوري  المعهد  منسق  الشريف  علي  وقــال 
استمرت  التي  الدورة  إن  لفسانيا،  بسبها  الدولي 
الطرق  على  الموظفين  دربــت  يومين  مــدى  على 

األزمـــات،  وقــت  فــي  المؤسسة  إلدارة  السليمة 
تطورها،  ومتابعة  األزمـــة  دراســـة  طــرق  فتعلموا 
وكيفية إشراك الجميع في وضع حلولها، ودراسة 
العالقة  ذات  المختلفة  الجهات  من  األفعال  ردود 

باألزمة. 
ضمن  تــأتــي  الـــدورة  هــذه  إن  الشريف  ويضيف 
مشروع المعهد الجمهوي الدولي الذي يهدف من 
خالله إلى تطوير أداء المجلس البلدي والمجالس 

المحلية، موضحا أن بلدي المدينة متعاون بشكل 
كامل في هذا المجال بحسب وصفه.

بدأ  قد  كان  الدولي  الجمهوري  المعهد  أن  يذكر 
عمله في سبها منتصف عــام2014،و نظم عدة 
المجلس  مــوظــفــي  اســتــهــدفــت  تــدريــبــيــة  دورات 
البلدي، كان آخرها في منتصف مارس الماضي. 
المتحدث علي الشريف منسق المعهد الجمهوري 

الدولي في سبها.

دورة في مهارات إدراة األزمات لموظفي بلدي سبها
          نظم المنتدى اإلنساني لحقوق المرأة والطفل 
تتضمن  الصغير(  )الــمــبــدع  شــعــار  تحت  عمل  ورشـــة 
والفنية  الثقافية  األنــشــطــة  مــن  مجموعة  الــورشــة 
بنت  )آمنة  روضة  مع  السلوكية...بالتنيسق  والمهارات 
األعمال  عديد  للورشة  األول  الــيــوم  وتضمن  وهــب( 
فنية  أعماال  الثاني  اليوم  وتضمن  والترفيهية  الفنية 
لألطفال وتهدف الورشة إلى خدمة الطفل سلوكيا وفنيا 
الكتساب المهارات والقدرات الفنية واللُغوية من القرآن 
واألناشيد وذلك لتنمية آفاق األطفال عن طريق قصص 
والعمل  اإلسالمية  بالشخصيات  والتعريف  األنبياء 
الجماعية لألطفال من خالل األنشطة  المشاركة  على 

المتنوعة التي تناسب الطفل.
لألطفال  مشاركة  منحت شهادات  الورشة  نهاية  وفي   
شباب  فيها  شــارك  احتفالية  أقيمت  كما  المشاركين 

الهالل األحمر فرع درنة وجمعية متالزمة داون.
 وصرحت منيرة بعيص رئيسة المنتدى اإلنساني لحقوق 
المرأة أن الورشة تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات 
التي  المتنوعة  واألنشطة  بالرسم  والثقافية  الفنية 
تتناسب مع أعمارهم مؤكدة أن هذه هي الورشة الثانية 
التي ينظمها المنتدى اإلنساني لحقوق المرأة والطفل.

درنه صباح الشاعري

لحقوق  اإلن��س��ان��ي  ال��م��ن��ت��دى 
المرأة والطفل بمدينة درنة 

  أقامت جمعية ربّات البيوت بمدينة درنة ندوة توعوية 
ثقافية بعنوان "عين على وطني وعين على أسرتي" بعدد 
األوقاف  مكتب  مع  بالتعاون  وذلك  المدينة  مدارس  من 
وشلمت  بالمدينة،  التعليم  وقطاع  اإلسالمية،  والشؤون 
المسلم  تهم  دينية  ومحاضرات  توعوية  دروســا  الندوة 
والمسلمة فى حياتهم اليومية وركزت الندوة على شريحة 
الطالبات ــ أمهات المستقبل ـــ في إعداد جيل المستقبل 
ربّــات  جمعية  رئيسة  النعاس  نفيسة  السيدة  ــدت  -وأك
البيوت لفسانيا أن الندوة القت نجاحا ملحوظا بالرغم 
من قلة اإلمكانيات المتاحة وتمنت المشاركة الفعالة من 
جميع مؤسسات الدولة لخدمة الدين اإلسالمي الحنيف. 

  ن���دوة ب��ع��ن��وان: "ع��ي��ن على         
وطني وعين على أسرتي"

انتخاب عميد جديد لبلدية براك الشاطئ
براك  لبلدية  البلدي  المجلس  أعضاء  انتخب    
سحبت  أن  بعد  للمجلس  جديدا  عميدا  الشاطئ 

الثقة من العميد السابق محمد بن نصر. 
وقال مندوب اللجنة المركزية النتخابات المجالس 
عملية  إن  لفسانيا،  بوسبيحة  إبراهيم  البلدية 
االنتخاب تمت بعد اكتمال نصاب أعضاء المجلس 
وجهت  قد  أنه  موضحا  الشاطئ،  لبراك  البلدي 
دعوة للعميد السابق باعتباره عضوا في المجلس 
جلسة  في  المشاركة  من  يتمكن  لم  األخير  ولكن 

االنتخاب. 
وأضاف بوسبيحة أن العميد المنتخب تحصل على 
في  تلقائيا  تحدث  التي  األعضاء  بتزكية  منصبه 

حال ترشح عضو واحد للمنصب.

براك  بلدية  عميد  ــي،  ُزّم إبراهيم  قال  جهته  من 
زمالئه  ثقة  تقبل  إنه  لفسانيا،  المنتخب  الشاطئ 

األعضاء بكل مسؤولية.
مع  أكبر  بشكل  والــتــعــاون  للعمل  مواطنيه  ودعــا 
أفضل  بشكل  مهامه  يؤدي  حتى  البلدي  المجلس 

وأكثر تأثيرا في المنطقة.
على  مــصــرون  األعــضــاء  غالبية  أن  أوضـــح  كما 
على  كامل  بشكل  البلدي  المجلس  سياسة  تغيير 
حد وصفه. وبين أن العميد السابق اليزال يتمتع 
بعضوية المجلس مالم تسحب منه الثقة من ثلثي 

األعضاء. 
يذكر أن عميد بلدية براك الشاطئ كان قد تولى 

منصبه في منتصف أغسطس عام2014.

  قال : مدير مجمع سبها للدقيق واألعالف 
إنتاج  إن  لفسانيا،  والمكرونة محمد عقيلة 
واألعـــالف  الدقيق  مــن  المجمع  مطاحن 
انخفض بشكل ملحوظ خالل شهري أبريل 

ومايو إلى تسعة وعشرين ألف طن. 
يوميا  ينتج  كان  المصنع  أن  عقيلة  وأوضح 
أقل  صــارت  الكمية  هــذه  وأن  ــا،  167طــن
بسبب تكرر انقطاعات التيار الكهربائي عن 
المصنع، األمر الذي يربك العملية اإلنتاجية 
وشد عجلة اإلنتاج إلى الوراء حسب وصفه. 
وأكد عقيلة أن انخفاض إنتاج المطاحن قد 
يؤثر على سعر الدقيق في السوق بالمنطقة 

مشكلة  معالجة  تتم  لم  حال  في  الجنوبية، 
تذبذب التيار الكهربائي في المجمع، 

في  تستمر  المجمع  مصانع  أن  وأضـــاف 
أكبر  إلنتاج  الصباحية  الفترة  طوال  العمل 

كمية من الدقيق.
وأشار عقيلة أن الدقيق يباع حاليا بخمسة 
وسبعين دينارا للقنطار الواحد، وهو مناسب 

ألصحاب المخابز. 
انقطاعات  تشهد  سبها  مدينة  أن  يذكر 
أحيانا  تصل  الكهربائي  التيار  في  متكررة 
إلى سبع ساعات يوميا منذ منتصف ابريل 

الماضي.

تذبذب  بسبب  مجمع  في  الدقيق  إنتاج  انخفاض 
الكهرباء



3فسانيا
األحد 30 شعبان1437 هـجري - املوافق  5 يونيو 2016 ميالدي

حقيبة األخبارالسنة اخلامسة - العدد 189
إشراف / اسمهان رجب - راضية موسى

أدوية منتهية الصالحية في
 وحدة الدرن بسبها

استجالب أجهزة طبية 
لعيادة الدرة بإجدابيا 

 توفير الكتاب المدرسي للعام 
القادم بجالو
توفر  عن  جالو  مدينة  بواحات  التعليم  قطاع  أعلن 
الترتيبات  كافة  واستكمال  القادم  للعام  المدرسي  الكتاب 
الدراسي  للعام  الكتاب  لتوريد  ال��ازم��ة  واالس��ت��ع��دادات 

2017/2016 ليتم استامها في األيام القادمة.
المكتب  م��س��ؤول  ال��ق��ب��وزي  محمد  ق��ال  جهته  وم��ن 
سيتم  الكتب  إن   ": جالو  البلدي  بالمجلس  اإلع��ام��ي 
الليبية  بالحكومة  التعليم  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  اس��ت��ام��ه��ا 
اإلج��راءات  كافة  استكمال  بعد  البيضاء  بمدينة  المؤقتة 
 .." ال��م��درس��ي  الكتاب  لتوريد  ال��ازم��ة  واالس��ت��ع��دادات 
االمارات  دولتي  في  الكتب جرى طباعتها  إن   ": وأضاف 
التعليمية  المرافق  وصيانة  التقنيات  مصلحة  وإن  وتركيا 
والسبورات  الدراسية  المقاعد  توريد  على  تعاقدت  قد 
 .." تباعا  توزيعها  وسيتم  السبورة  وحطاط  والطاسات 
وأكد القبوزي :" إن الكتب الدراسية والتجهيزات المتعلقة 
قبل  المدارس  داخ��ل  جاهزة  ستكون  التعليمية  بالعملية 

بداية العام الدراسي القادم "
مدينة  بقطاع  األساسي  التعليم  م��دارس   : أن  يذكر 
جالو أنهت إجراء امتحانات النقل النهائية للعام الدراسي 

الحالي 2015\2016 م  .

■ فسانيا/ مبروكة عبد السالم 
                     موسى عبد الكريم

ادوية  سبها  بلدية  في  البلدي  الحرس  جهاز  ضبط 
منتهية الصاحية في وحدة الدرن عبر باغ من قبل أحد 
الوحدة  داخل  الصاحية  منتهية  أدوية  بوجود  المواطنين 

وذلك باأليام الماضية .
لجهاز  الرسمي  الناطق  الناعم  امحمد  اف��ادة  وعبر 
الحرس البلدي سبها ": في إطار جهودنا المبذولة لخدمة 
المواطنين وأمنهم الدوائي والغذائي تم ضبط ادوية منتهية 
الصاحية في وحدة الدرن بحيث ورد الينا باغ من أحد 
المواطنين مفاده ان تم صرف ادوية منتهية الصاحية من 

وحدة الدرن" .
وأضاف:" عند فحص العلبة الموجودة لدى المواطن 
وجدت منتهية الصاحية عليه تم تكليف دورية من مركز 
جهاز الحرس البلدي بمنطقة الجديد بالتوجه لعين المكان 

والتفتيش عليه" .
الوحدة  كثيرة مع مدير  بعد مشاورات  انه  وأش��ار:"   
تم التأكد من صحة الباغ بوجود العديد من االدوية منها 
لالتهاب الوبائي وغيرها منتهية الصاحية تؤدي للوفاة " 
.. أكد:" نحن نلوم على مدير الوحدة بكونه مسؤول على 
المواطنين  لحياة  وتعريضه  بوحدته  األخطاء  ه��ذه  مثل 
بالمسؤولية  احساسه  على  المواطن  هذا  واشكر  للخطر 

اتجاه أبناء مدينته" 
يذكر بان:" االدوية التي تم ضبطها داخل وحدة الدرن 
ببلدية سبها يصل عددها إلى 450 قطعة مختلفة األنواع 

ومنتهية الصاحية. 

■ فسانيا/ مبروكة فتحي 
ببلدية  العامة  ال��درة  عيادة  وصيانة  تجهيز  اكتمل 
لجميع  الطبية  وال��م��ع��دات  األج��ه��زة  ب��أح��دث  إج��داب��ي��ا 
التخصصات لتقديم خدمات أفضل للمواطن الليبي وذلك 
بمساعدة المجلس البلدي وعميد البلدية وأعضائه وذلك 

باأليام القليلة الماضية.
ومن جانبه قال عبد الكافي عبد السام مدير مكتب 
بإجدابيا  الصحية  الخدمات  ب��إدارة  والمتابعة  التفتيش 
األجهزة  أح��دث  تقديم  ت��م  الخدمات  أفضل  لتقديم   ":
الستيراد  المدينة  زين  شركة  قبل  من  الطبية  والمعدات 
 ": "... وأضاف  ببلدية إجدابيا  الطبية  والمعدات  األدوية 
توفير  فتم  الطبية  التخصصات  جميع  لديها  العيادة  إن 
أجهزة لقسم النساء واألسنان والجراحة واألنف والحنجرة 
وذلك  وج��دي��دة  كاملة  واألج��ه��زة  أيضا  الباطنية  ولقسم 
محاولة منهم توفير الخدمات كاملة داخل العيادة ".وأكد 
:" نحن نشكر المجلس البلدي وقطاع الصحة إجدابيا وكل 
الجنود المجهولة الذين كانت لهم بصمة وراء هذا االنجاز 
العظيم فالعيادة كغيرها كان لديها نقص كبير في األجهزة 
 .." ولسكانها  للبلدية  كبيرة  خدمة  فتوفيرها  والمعدات 
فورا  العمل  لمباشرة  العيادة  هذه  تجهيز  تم   : أن  يذكر 
وبشكل  بسرعة  للمواطنين  الصحية  الخدمات  لتقديم 

أفضل من قبل.

■ فسانيا/نيفين الهوني 
اخ��ت��ت��م��ت ف��ي اق��ل��ي��م ال��ع��ي��ون اع��م��ال 
للقادة  المغاربية  للقمة  االول���ى  النسخة 
الشباب المنظمة والتي نظمها اتحاد شبيبة 
الساقية الحمراء ووادي الذهب تحت شعار 
مغاربية(  وح��دة  نحو  الشبابية  )القيادات 
على مدى أربعة ايام بمشاركة منظمة الوطن 
للشباب الليبي والتي ضمت وفدا تكون من 
منظمة  رئيس  اب��راه��ي��م  عبدالهادي  االخ 
الوطن للشباب الليبي والمنسق العام للقمة 
واالخت   2016 الشباب  للقادة  المغاربية 
لمنظمة  التنفيذي  المدير  الفارسي  رابحه 

المشارك  ال��وف��د  ورئ��ي��س  الليبي  للشباب  وط��ن 
باإلضافة الى نائب ونائبة من البرلمان الليبي وعضو 
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والشباب الليبي 
من الجنسين من مختلف المدن الليبية وقد منحت 
االخت رابحة الفارسي لقب سفير القمة المغاربية 
العام  البرنامج  ضم  2016وق���د  الشباب  للقادة 
مجموعة  الشباب  للقادة  االول��ى  المغاربية  للقمة 
من الفاعليات أهمها الندوة االولى بعنوان المغرب 
المغاربية  والندوة  والتحديات،  الوحدة   : العربي 
والندوة  مغاربية،  رؤية   : التنمية  في  الحق  الثانية 
في  ودورهم  السياسية  والمشاركة  الشباب  الثالثة 
تفعيل  الرابعة  الندوة  اما  المغاربي،  الفضاء  بناء 

االتحاد المغاربي : رؤيه شبابية.
من  العديد  القمة  هامش  على  أقيمت  وق��د 

الزيارات الميدانية للعديد من مرافق مدينة العيون 
منها معاهد التكوين ومقرات التعليم المهني بالجهة 
رئيس  من  كل  من  الوفود  ش��رف  على  واستضافه 
وكذلك  الوالي  والسيد  المرسى  البلدي  المجلس 
ميثاق  بتوقيع  القمة  اختتمت  العيون،  مدينة  عمدة 
لعام  للشباب  فخرى  سفير  صفة  ومنح  الشباب 
للقمة  التذكارية  الشهائد  تسليم  وت��م  2016م، 
الدول  لرؤساء  برقيات  سلمت  كما  الوفود  لرؤساء 
ثم  العربي  المغرب  اتحاد  تفعيل  بشان  المغاربية 

قراءة التوصيات والتي نصت على مايلي :
من  يستلهمون  واذا  المغاربي  الشباب  )ان 
العربي  المغرب  تأسيس  فكرة  المؤسسين  اآلب��اء 
تمخض  مبادرات  من  تبعه  وما  في طنجة 1958 
عنها اعان زرالدة 1988 واتفاقية المغرب العربي 

أهميه  يستشعرون  واذ   1989 م��راك��ش 
الشباب  لمصلحه  المغاربي  الصرح  تفعيل 
يؤكدون على اهميه  وإذ  المغاربية  والشعوب 
العمل والتعاون المغاربي المشترك في كافة 
اإلخوة  روح  على  يحرصون  واذ  المجاالت. 
يحددون  المغاربية.واذ  والشراكة  والتضامن 
مغاربي  ات��ح��اد  لتفعيل  معا  للعمل  التأكيد 
يؤمنون  وب��ال��ش��ب��اب.واذ  الشباب  خ��ال  م��ن 

بالمصير المشترك والعيش المشترك.
واذ يجددون التأكيد على اهمية التنمية 
والثقافية  االقتصادية  والشراكة  والتشغيل 
بقضايا  العناية  ي��ول��ون  واذ  والمجتمعية. 
والطفولة  والمرأة  الشباب  وحقوق  االنسان  حقوق 
المغاربي  الفضاء  في  الخاصة  االحتياجات  ودوى 
األفريقي.  الشباب  ميثاق  تفعيل  على  يعملون  واذ 
الشباب  للقادة  المغاربية  القمة  انعقاد  يثمنون  واذ 
ويتعهدون  الميثاق  هذا  خال  من  يعلنون  بالعيون 
عبر  والتعاون  والشراكة  اإلخ��وة  ب��روح  معا  للعمل 
والمؤتمرات  وال��ورش  والبرامج  الوسائل  مختلف 
وعبر الحراك الشعبي والجمعوى والرسمي لتفعيل 
اتفاقيات المغرب العربي وخلق المزيد من البرامج 
والوحدة  المشترك  والعمل  اإلدم���اج  في  لتساهم 
المغاربية.  واذ يعهدون بهذا الميثاق فانهم ملتزمون 
للعمل بما جاء فيه وتنفيذه وخلق مناخ من اإلشعاع 
عبر وسائل االعام المختلفة لتفعيل مضامين هذا 

الميثاق( .

القمة المغاربية للقادة الشباب تختتم أعمالها في المغرب بمشاركة ليبية

الملتقى األول للعمل التطوعي
■ فسانيا / اسمهان الحجاجي

بحضور عدد من الشخصيات التي عملت في مجال العمل 
بلدية  اقامت  العامة،  المصلحة  الذى يخدم  التطوعي اإلنساني 
للعمل  األول  الملتقى  الماضي  االح��د  مساء  المركز  طرابلس 
يقام في ظل  والذي  بلو،  راديسون   / المهارى  بفندق  التطوعي 
تزايد النشاط اإلنساني داخل مدينة طرابلس بالخصوص، ليتم 
احتواء هذا النشاط والدفع به لألمام، مما شجع على أن تعلن 
بلدية طرابلس في الملتقى عن تأسيس مكتب العمل التطوعي 

بالبلدية حيث تم إنشاء مقر خاص به.
المركز  طرابلس  بلدية  عميد  السيد  الملتقي  وحضر  هذا 

السيد عبدالرؤوف بيت المال وعدد من عمداء البلديات بالمنطقة 
محات  ومخاتير  البلديات  مجالس  اعضاء  من  وعدد  الغربية 
بلدية طرابلس المركز ومدراء االدارات والمكاتب بالبلدية وعدد 
بعض  الملتقى  في  ونوقش  والمرشدات.  الكشافة  مسؤولي  من 
بلدية  محات  مخاتير  عمل  تعترض  التي  والمشاكل  المعوقات 
طرابلس المركز من خال المناقشة المباشرة بينهم وبين اعضاء 
المجلس البلدي لطرابلس المركز، وفي اختتام الملتقى تم تكريم 
عدد من المتطوعين النشطاء في العمل الخيرى التطوعي وسط 
في  لاستمرار  ولتشجيعهم  الب��رازه��م  مكثف  إعامي  حضور 

عملهم الخيرى لمصلحة الباد والعباد.

مشاركة ليبية في مؤتمر المرأة المصرية والعربية نحو غد جديد
■ مصر / خاص

ت��ح��ت ش��ع��ار " ال��م��ح��ارب��ات هن 
الجمعية  وب���رع���اي���ة   " ال��ج��م��ي��ات 
السرطان  م��رض��ى  ل��دع��م  المصرية 
رسالة  بمسرح  اقيم  بهية  ومستشفى 
والعربية  المصرية  "ال��م��رأة  مؤتمر 
ن��ح��و غ���د ج���دي���د" ب��ح��ض��ور ك���ل من 
ثريا   / الحاجة  الشعب  مجلس  نائبة 
الشيخ واالخ ابراهيم سالم المغربي /

للعمال  القومي  المجلس  رئيس  نائب 
والفاحين والدكتورة /جيهان حمدي 
والمستشار / محمد سعيد مصلحيي 
للعلوم  االمريكية  االكاديمية  رئيس 
/ واالس��ت��اذ  بالقاهرة  والتكنولوجيا 

اكاديمية كامبردج  محمد شاكر مدير 
الهوني  نيفين  وال��دك��ت��ورة  بالقاهرة 
للعاقات  الحسنة  ال��ن��واي��ا  س��ف��ي��رة 

العامة العربية عن دولة ليبيا.
لصحيفة  خ���اص  ت��ص��ري��ح  وف���ي 

المزين"  فتحي  "االستاذ  أكد  فسانيا 
اليوم  هذا  أن  للمؤتمر  العام  المنسق 
النسوة في  لنون  الجميل  لرد  يوم  هو 
كما  بها،  تتألق  التي  ال��م��ج��االت  ك��ل 
أننا نركز على المحاربات من مرضى 
لألمل،  أصيل  عنوان  ألنهم  السرطان 
ونستمع في هذا اليوم لقصص النجاح 
الصحافة  مجاالت  في  النسوة  لنون 
حيث  ك��ك��ل،  ال��ع��ام  والعمل  واإلع���ام 
ت��ه��دف االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��م��ق��ام��ة على 
متحديات  تكريم  إلى  المؤتمر  هامش 
السرطان، وعدد من السيدات الاتي 
مختلفة  مجاالت  في  نجاحات  حققن 
في مصر والعالم العربي. وسيتم على 
هامش المؤتمر تكريم اكثر من 150 
وصحفية  مجتمع  وس��ي��دة  إع��ام��ي��ة 
يخدمن العمل النسوي في مصر، كما 
مرضى  من  محاربة  مائة  تكريم  يتم 
السرطان عن طريق الجمعية المصرية 

لدعم السرطان وأشار المزين إلى أنه 
لدعم  المصرية  الجمعية  مع  تعاون 
أسماء  اختيار  في  السرطان  مرضى 
اختارت  الجمعية  قائا:"  المكرمات، 
وأضفنا  السرطان  محاربات  أسماء 
واإلعاميات  الكاتبات  من  عدد  لهم 
كفاح  اللي عندهم قصص  والسيدات 
أكتر  من  مختلفة  مجاالت  في  ونجاح 

من دولة عربية".
 وأض�������اف ال���م���زي���ن "ال���ه���دف 
نسمع  إننا  االحتفالية  من  األساسي 
ونتعلم منهم ونكرمهم  المحاربات  من 
ونقدم لهم الدعم النفسي" وأشار إلى 
االحتفالية  ه��ذه  تنظيم  أن  اعتزامه 
العام  هذا  من  انطاقا  سنوي  بشكل 
ويمثل سرطان الثدي %19 من حاالت 
إحصاءات  وف��ق  مصر  في  السرطان 
المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان 
الثدي، وهو أكثر السرطانات انتشارا 

بين اإلناث، إذ يمثل %30 من مجموع 
سرطانات اإلناث في مصر. 

الحفل  في  المكرمات  أب��رز  ومن 
االمارات،  القاسمي من  الشيخة هند 
واإلع��ام��ي��ات م���روة ص��ب��ري، دال��ي��ا 
أب��وع��م��ي��رة، ل��م��ي��س س��ام��ة، ران���دا 
ن��ه��ى سعيد،  وال��ص��ح��ف��ي��ات  س��م��ي��ر، 
ري��ه��ام ال��م��ص��ري، ن����ورا ن��ب��ي��ل، والء 
يونس  شيماء  نبيل،  شريهان  عمران، 
واالعامية المتميزة نورهان السبحي 
والصحافية الليبية نيفين الهوني والتي 
منحت في الحفل لقب سفيرة النوايا 
العربية  ال��ع��ام��ة  للعاقات  الحسنة 
وتطوير  العام  العمل  خدمة  اجل  من 
شعوب  بين  الدبلوماسية  العاقات 
االستثنائية  للجهود  وتثمينا  االرض 
خدمة  اج��ل  م��ن  قبلها  م��ن  المبذولة 

ورقي المجتمع الدولي والسام.
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قتلة مرموقون  
محمد أحمد االنصاري 

العام  لهذا  الميالدية  السنة  رأس  ليلة  في     
والليبيات    الليبيين  مــن  كثير  أعين  ستسمر 
ـــام شــاشــات  ــر الــشــعــوب الــعــربــيــة أم ــث ــل وأك ب
ليلى  السيدة  ستقوله  ما  التلفزيون  ينتظرون 
عبداللطيف في قناة ) L.D.C ( اللبنانية والتي 
اعتادت على تقديم تنبؤاتها  في األحد األخير 
الذكر  طيبة  السيدة  كانت  ولّما  شهر،  كل  من 
يقولون  كما  الكتف  -  تؤكل   - أين  من  تعرف 
، فقد كان لتنبؤاتها شعبية كبيرة عند الليبيين 
خصوصا ؛ ألنها تتناول كثيرا من األمور التي 
القائمة  األحـــداث  ظل  في  واسعا  جــدال  تثير 
مستقبل  تتناول  تنبؤاتها  فمعظم   ، بالدنا  في 
وال   ، الجديدة  السنة  خالل  ليبيا  في  الوضع 
معمر  اإلســالم  سيف  مصير  أن تذكر  تنسى 
مدينة  في  السجون  أحد  في  اآلن  يقبع  الــذي 
كثيرة  بتهم  للمحاكمة  يخضع  والذي   ، الزنتان 
الليبيين ، وهو من  أخفها التحريض على قتل 
وال   ، الجنايات  الدولية  لمحكمة  المطلوبين 
وتتناول  إال  لقاءاتها  من  لقاء  أي  يخلو  يكاد 
الشأن الليبي وهي تصر دائماً على أن تتضمن 
في  وإمعانا   ، ليبيا  عن  أشياء  توقعاتها  هــذه 
إعطاء توقعاتها المصداقية الالزمة لالستمرار 
بتسجيل  يقومون  البرنامج  على  القائمين  فإن 
ما  مع  تتوافق حوادثها  التي  المصادفات  أكثر 
السيدة  هذه  أن  األمــر  في  والغريب   ، تتوقعه 
تنفي كونها منجمة أو قارئة أبراج وتدعي أنما 
هي إلهامات تتوارد عليها كلما جعلت أي أمر 

في مخيلتها ؟! .
السيدة  هــذه  بها  تتمتع  الــتــي  الشعبية   إن 
ومن  األعمار  كل  من  والليبيات  الليبيين  لدى 
إلى  يحتاج  أمر   ، االجتماعية  مختلف الفئات 
الدراسة ،  حتى ال يكاد يخلو وسط اجتماعي 
من سطوتها ، والجميع تقريبا ينتظرون شهريا 
أحاديثهم  في  قالته  ما  ويتناقلون   ، مواعيدها 
وبخاصة   ، الــكــبــيــرة  اآلمــــال  عليها  ويــبــنــون 

موالو النظام السابق . 
إن خطورة األمر ليس في صحة ما تقوله هذه 
السيدة من عدمه ، ولكن الخطورة تكمن فيما 
النظر عــن مدى  بــه مــن أســاســه بغض  تــقــوم 

الصدق الوارد في توقعاتها ، وذلك لسببين : 
ينهانا  الحنيف  اإلســالمــي  ديننا  ألن   : األول 
عن تصديق مثل هؤالء ، ففي الحديث )) من 
على  أنــزل  بما  كفر  وصدقة  فقد  عرافا  أتى 
يعرفها  الشهيرة  التي  والمقولة   ،  )) محمد 
القاصي والداني ، كذب المنجمون ولو صدقوا 
" ولكننا نصر دائماً على مخالفة كل ما يقال لنا 

إذا كان مناقضا لما نتمنى أن يكون . 
 الثاني  : والحقيقة التي يجب أن نعترف بها 
جميعا أن مستوى القيم عندنا قد انحدر إلى 
أحط مستوياته ، ولم يعد لدينا أقل القليل من 
الوازع الديني الذي يمكنه من توجيه سلوكياتنا 
 ، الحنيف  اإلسالمي  ديننا  تعاليم  مع  لتتوافق 
الليبيون  أيها   : قوة  بكل  نطلقها  صرخة  إنها 

انتبهوا !!؟ 
فاألخطار  مرعب  ،  جد  لنا  يحدث  ما   فإن 
أصبحت  تحيط بنا من كل جانب ، والمؤامرات 
أكبر مما نتوقع ، ولن ينقذنا مما سنقع فيه  إال 
ورسوله  الله  أمرنا  بما  التمسك  إلى  الرجوع 

التمسك به ،" كتاب الله وسنة رسوله "
ألم نفهم بعد معنى قول المولى عز وجل

يغيروا  ما  حتى  بقوم  ما  يغير  ال  الله  إن   (  
هــذا  نـــصـــدق  ال  تـــرانـــا  ــفــســهــم  (  أم  ــأن ب
ليلى  تقوله  ما  تصديق  على  ونصر  القول  ، 

عبداللطيف  !!؟ 
أن  التأكيد  إال  أقــولــه  لما  تصديقا  أجــد  وال 
شيء  فكل  المفاهيم  يحبون  قلب  الليبيين 
وقلنا  ،،  قيل  ما  كل  فرغم  بالمقلوب  عندنا 
فالليبيون يصرون على أنه  " صدق المنجمون 

ولو كذبوا!!؟ " . 

ولو  المنجمون  ص��دق 
كذبوا !؟ 

د. إبراهيم بحبح

"دول الزم ُيَحاكُموا ِبُتهمة الَغَباء السياسي"
• كلمة قالها الرئيس المصري الراحل   
حينما  أزمة 1971،  في  السادات(  أنور  )محمد 
جماعية  استقاالت  تقديم  على  معارضوه  أقــدم 
حكم  انــهــيــار  عليه  يترتب  سياسي  فـــراغ  لصنع 
عناء  عليه  وفــروا  الحقيقة  في  ولكنهم  السادات، 

تدبير حيل إلبعادهم فخلت له الساحة.
• فما هو الغباء السياسي؟ وما هي آثاره على 

الشعب؟
• الغباء السياسي؛ هو مصطلح يعني تصرف 
مــدروس  غير  عشوائي  بشكل  السياسيين  بعض 
بدافع الغرور أو ضعف القدرات العقلية مما يترتب 

عليه عكس النتائج التي كانوا يطمحون إليها.
الفعل  ردود  أن  التعريف  عن  غني  طبعاً   •
خــروج  عــلــى  ــعــرب  ال والـــرؤســـاء  لــلــقــادة  العنيفة 
مــــحــــدودة عــــام 2011  ــيــة  ــاب مـــظـــاهـــرات شــب
استخدام   – لقمعها  المفرطة  القوة  واستخدامهم 
مطرقة ثقيلة لقتل ذبابة صغيرة – مثل قمة الغباء 

السياسي.
• بعد سقوط األنظمة االستبدادية الحاكمة، 
انبرت جماعات اإلسالم السياسي النتهاز الفرصة 
لالستفراد بالسلطة، والذي كان له رد فعل شعبي 
للمشهد  بــالــعــودة  للعسكر  سمح  وفــعــال  مــضــاد 

السياسي بدعم وتأييد شعبي.
• يكرر بعض القادة العسكريين نفس الغباء 
السلطة  على  للوثوب  يسعون  عندما  السياسي، 

محاربة  شــعــارات  وتحت  الدبابة  ظهر  فــوق  مــن 
وثقافة  الــزمــان  اختالف  متناسين   – ‘اإلرهـــاب’ 
والحال  يمكن  وال   - الشباب  وطــمــوح  الشعوب 
كذلك أن تنجح مغامراتهم القديمة المتجددة في 

االنطالء على جيل الفيسبوك.
يصير  حين  ـــه  ذروت يبلغ  السياسي  "الــغــبــاء 
العسكري  الحاكم  يختزل  إذ  حاكماً؛  العسكري 
الدولة في شخصه، فيجعل من نفسه وصياً على 
نفسه  فيرى  مساءلته،  ُيمكن  ال  ومسؤوالً  الشعب، 

فوق الدستور والقانون" 
* * * * * *

•  كيف يصل الغبي إلى كرسي الحكم؟
يكون  مباشرة حينما  إما  يكون  الذي  التوريث،   •
الملكي،  النظام  في  الشرعي  الوريث  هو  الغبي 
حينما  الجمهوري  النظام  في  المباشر  غير  وإما 
يرى رجال الرئيس أن مصلحتهم تقتضي أن ُيصبح 

نجل الرئيس المتوفى رئيساً.
• النيابة، تحصل عندما يكون الغبي نائباً للرئيس، 

باعتباره خادماً مطيعاً لسيده.
لظهور  نتيجة  تكتمل  لم  ــورة  ث بعد  الفوضى،   •
الناس  بين  اإلحباط  روح  وتفشي  باليأس  الشعور 
بأي  للقبول  الناس  يدفع  مما  الفوضى،  وانتشار 

شخص يوفر لهم األمن.
• التغابي، في حال الموت المفاجئ للرئيس دون 
وهنا  خليفته،  على  مسبق  اتفاق  هناك  يكون  أن 
الجميع  يظن  شخص  فجأة  الكواليس  من  يخرج 

السيطرة  وتسُهل  ‘غبي’  أنــه 
عليه، ولكنه في حقيقة األمر 
اللحظة  ويــنــتــظــر  مـــتـــغـــاٍب، 

المناسبة ليقفز فوق كرسي السلطة.
* * * * * *

• ما هي أعراض ونتائج الغباء السياسي؟
أمــراض  ظهور  فــي  السياسي  الغباء  يتسبب   •
وعزلة  األمــنــي  الهاجس  تفشي  ومنها  السلطة 
وشعور  الطبيعية،  الــحــيــاة  وافــتــقــادهــا  السلطة 
مع  الوطن  وبتوحد  الذات،  بتضخم  الغبي  الحاكم 
بالتأله  والشعور  للسلطة،  إلدمانه  إضافة  ذاتــه، 
الذي يؤدي للتجبر واالستعالء والطغيان بال حدود 
وكذلك إصابة الحاكم بنوع من الجمود واإلفالس 

والشيخوخة.
* * * * * *

الغبي على  الحاكم  يساعد  ماذا   ، وأخيراً   •
البقاء  في الحكم؟

يرتدي  أفاقاً  رجــالً  غبي،  حاكم  كل  وراء   •
فاسداً  وتعليماً  مضلالً  وإعــالمــاً  الــديــن،  عــبــاءة 

وأعواناً فجرة، وشعباً مغيباً.
* * * * * *

 ‘كم في بلداننا من الساسة األغبياء أو لنقل 
الغباء السياسي’ ممن يسعون بكل الطرق للوصول 
أنهم  رغم  الحكم  بكرسي  التشبث  أو  الحكم  إلى 
ليسوا فقط فاسدين وفاشلين ومستبدين.. ولكن 
يجب أن يحاكموا أيضاً بتهمة "الغباء السياسي" !

الغب�����اء السياسي حسن منصور الوافي 

  في الحروب كل شيء جائز 
وال مكان للضمير والمثل العليا .

والمدفع  البندقية  كانت  -إذا 
ستقتل في نهاية األمر .

أبرد   " "الليبي  بندقية  تكون  فلن 
"القتلة  بندقية  مــن  البطون  على 
يخرق  نــار  فكالهما  المأجورين" 
البطون فالقتل واحد وهو الغاية  .

خالصة   ليبية  بأيادي  كــان   ســواء 
القتلة  أن  غــيــر   ، بــالــوكــالــة  أم  
بكثير    بشاعة   أقــل  الــمــأجــوريــن  
عرابي  المرموقين"  القتلة  مــن  
المأجورون  "  فالقتلة  االنتكاسات 
العمليات  بانتهاء  دورهـــم  ينتهي 
القتالية  أما أولئك العرابون   فهم 
والداعمين  العنف  المحفزون على 
له  ،  ودورهــم ال ينتهي  بتاتاً إال 

بانتهائهم.  
يـــقـــول أحــــد رجــــــاالت األعـــمـــال 
األمريكيين الذي كان يعمل بمكتب 
بــوش"   "جـــروج  األمريكي  الرئيس 
وهى  ليبيا  فــي  تعمل  شركته  إن 
كبيرة  استثمارات  لضخ  مستعدة 
مشكلة  تواجههم  ولكن   ، ليبيا  في 
 " العربية  الــدول  " وهى أن إحدى 
التي  ساهمت في إسقاط القذافي 
أبلغتهم بعدم إمكانية عمل أي شيء 
أو الحصول على امتياز نفطي  دون 
الشراكة بيننا وبينهم  ويزيد قائالً 
" إن هذه الدولة  العربية  تسيطر 

على أربعة ملفات  ليبية  .
األمـــــن   و  الــــنــــفــــط   وهــــــي 
فبعد  والــجــيــش  واالســتــثــمــارات 
انهيار نظام القذافي  ال يوجد أحد 
يفقه في هذه األمور  حسب وصفه 
في  الجميع   كان  الوقت  ذلك  في 
نشوة "وإذا ما  استيقظت النخوة و 
يأس الطواغيت الجدد  أن يعبدوا  

في هذه البقعة . 

أسهل  وما  بيننا  بالتحريش  بــدؤوا 
ذلـــك لــيــس لــشــقــاق رضــعــنــاه في 

أبيات شعر منذ الصغر . 
أو حقبة تاريخية ادعى كل منا فيها 
فرغت  العقول  ألن  فقط   ، التفوق 
يخدم  بما  ملؤها  أعيد  ثم  تماماً 

قضية التصادم .
هز  بانفجار  يهتم  هنا  فــاألغــلــب 
بشعة  جــريــمــة  عــلــى  أو   ، مــديــنــة 
قبيلة  أو  مــجــهــول،  ضــد  سجلت 
ـــع أخـــــرى تــاريــخــاً  تـــشـــاجـــرت م
تــصــارعــت عــلــى مــنــاطــق رعـــي ، 
 ، الرؤية  يحجب  ما  عــادًة  فالعنف 
والمدفع هو من يقرر ما علينا فعله 

غداً .
هنا  أحد  ال   " المثال  سبيل  فعلى 
الليبية  ــوال  األم أصــول  عن  يسأل 
المال  ـــرأس  ال تنمي  ومــؤســســة   "
البشري لماذا أغلقت  وحل محلها 

عصبة مسلحة ؟ 
ولكن يسأل السؤال المعتاد " هذه 

الكتيبة تابعة لمن؟ " 
المسيطرة  الخرافة  عــن  وبعيداً 
وفكرة التفوق والتعجب من أفعالنا 
فعندما نشاهد  ؟  وكأننا منزهين  
خالله   مــن  يعبر  مــصــورا  تقريرا  
المواطن عن وضعه  المأساوي   " 
آخر ما يختم به  " معقولة هكي  يا 
ليبيين " وهذا يقودني إلى تساؤالت    
هـــــــــــــــــــــل  الـــــــــــمـــــــــــواطـــــــــــن 

الليبي إنس بخصائص مالئكـة؟
لكي  للعالم  الليبيون  قــدم  ومـــاذا 

يقتنع اآلخر بفكرة التفوق مثالً ؟
لكي تجعله  الطفيليات االرتزاقية 
خطاً أحمراً  اليمكن ضمه للقطيع  

الذي أفقده العنف وعيه .
من الحكمة  معرفة اإلنسان  قدر 
نفسه  موضعها  بين الناس  وكما 
قيل  إذا  بزع نور العقل  وّلى زمن 

الخرافات  والدروشة .
من  أفــضــل  ليس  الليبي  الشعب 
عرابي  من  عانت  التي   الشعوب 

النكسات  .
فاإلكوادور ذلك البلد ذو الحضارة  
تــحــولــت غــابــتــه الــمــطــيــرة  وقـــراه 
أمريكية  شــركــات   إلــى  الجميلة  
ـــات  ـــوالي ــــى ال ــضــخ الـــبـــتـــرول إل ل
ــحــدة  ، والــعــائــد مـــن هــذا  ــمــت ال
التجريف  ارتفاع نسبة الفقر  من 
البطالة   ــــاد  وازدي   70 إلــى   50
الديون  وزادت   70 إلــى   15 مــن 
دوالر  مــلــيــون   240 مــن  الــعــامــة 
نفسه  الوقت  في  مليار    16 إلــى 
تدنت الطبقة الفقيرة من المصادر 
6 % هذا  إلى   % القومية من 20 
والــســكــان  الــمــزارعــيــن  آالم  غــيــر 
نهر  عليهم  سد  الذين  األصليين  
"باستازا" وحول مياهه  إلى طاقة 
التي  الصناعات   تدعم  كهربائية  
جعلت قلة قليلة من أهل اإلكوادور 

أغنياء .
بــالــديــون  كان  وبعد أن أغــرقــت  
عليها بيع ماتبقى من غابتها لبعض 

الشركات  للسداد . 
ــــوادور  ــالك  اإلك ــت بــالــرغــم مــن ام

بحيرات من البترول .
عندما    1973 فــي   التشيلي  و 
وصل سلفادور الليندي إلى رئاسة 
، وكانت  انتخابات  أول  تشيلي في 
بداية عهده تأميم مناجم النحاس- 
التي كانت تسيطر عليها الشركات 
شعبي  بتأييد  مدعوماً  األميركية  
بد من  كان ال  واســع، هنا  وحزبي 
عهد  )فــي  عاجل  أميركي  تدخل 
االنــقــالب  ذاك  فــتــم  ــيــكــســون(  ن
ليتولى  الــلــيــنــدي  عــلــى  الــشــهــيــر 
الجنرال بينوشيه  الحكم بتخطيط 
األميركية  االستخبارات  وكالة  من 

أن  سبق  الــتــي 
قــامــت بــالــدور 
ــــســــه فـــي  ــــف ن

برانكو  الجنرال  بتولية  البرازيل 
عليها عام 1964

راحوا  كثيٌر  الشعوب  من  وغيرهم 
وبات  ومبتور  وجريح  مقتول  بين 
الحقد  من  موقوتة  قنبلة  أطفالهم 
والثأر تستثمر ألجل غير مسمى ، 
لألسف سلم طواعية ملف تعاستنا 

إلى هذه الطفيليات .
ولم يعتبر هذا الشعب الذي استفاق 
وال  الحياة   مطالب  عن  يبحث  ال 

يبحث عن أسس النهضة  فقط .
)رايــس  مغازلة  فــي  يفكر  راح  بــل 
ـــه  ـــزي ـــي ــــن  واإلل ـــركـــل وآشــــت ومـــي

والكرملين والبيت األبيض(
 فكانت النتيجة دولة بال  أركان و 
بانتظار   دولة  و  سقف بال حيطان 
" اســـتـــيـــقـــاظ ضــمــائــر  مـــعـــجـــزة 
قـــادة الــنــظــام الــعــالــمــي"  " يجب 
الوطن   بأن  الكامل  االيمان  علينا 
وبـــدون  الــجــمــيــع   أيــــادي  تنسجه 
علينا  ذلــك  قبل  ولــكــن  اســتــثــنــاء  
حق  في  أخطأنا  كم  نعترف   أن  
الوطن   حــق  فــي  وأخطأنا  بعضنا 
وعــبــادة  البشر  عــبــادة  نــتــرك  وأن 
التواريخ   ونحاول بناء رأس المال 
الــبــشــري  وفــق مــبــادئ واحـــدة  .  
وأن ندرك أن  المواطنين الليبيين   
وال  بعضهم   عن  الله  يميزهم  لم 
أنه  غير  "بشيء"  األمــم  باقي  عن 
لن  كبيرة   اقتصادية  ثروة  يمتلك  
تديرها  العقول  المغلقة  بأصفاده  
النعرات والحقد  بل تديرها العقول 
المنفتحة نحو الجميع وتضع نصب 

أعينها  مصلحة هذا الوطن  . 
فال سبيل لصّد  القتلة  المرموقين   

غير ذلك .
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 أعتز بمشاركاتي في ألوان الليل ..و كلمة في 
سهرة .. و ليلة سمر

:

قصيدتي )صبعي ياريته ينقص( 
القت استحسان الليبيين

:

ال أملك سكنا رغم محاوالتي أعمل في ميناء 
في  وأق��ي��م   .. صغير  ق��ارب  ..ع��ن��دي  جليانة 

غرفة صغيرة بمقر الصيادين..!!!

:

خضت تجربة التمثيل والمسرح ونجحت

:

حوار  وتصوير : ريم العبدلي 

�شاعر املينا ... ال�شاعر حممد املهدي جعفر

ش��اع��رن��ا ال��ع��زي��ز ع���رف ال��ق��راء 
بنفسك ؟  

عثمان  على  محمد  الــمــهــدي  االســـم 
أنا  الميناء،  بشاعر  ومــعــروف  جعفر 
بنغازي  في  ولدت  مواليد 1957  من 

وأسكن في سوق احداش بالصابري 
متى بدأت وكيف كانت البداية مع 

الشعر؟
سنة  بين  مــا  كانت  الشعرية  بدايتي 
عن  عــبــارة  وكــانــت   1986  ،1985
الــمــواقــف  لبعض  وتسجيل  خــواطــر 
بالبحث  وبــدأت  والطريفة،  الفكاهية 

والتعمق في ثراثنا .. 
وكـــانـــت قــصــائــدي يــســمــعــهــا األهـــل 
واألصــدقــاء فقط وهم من أصر على 
والتقيت   أشعاري،  الليبيون  يسمع  أن 
بالسيد محمد القماطي وهو فني في 
إذاعة بنغازي المحلية ، التي بدأت منها 
إلذاعة  انضممت  ثم  التراثية  وبعدها 

الجماهيرية المسموعة )سابقا( 
عن  أك��ث��ر  بالتفصيل   ح��دث��ن��ا  
تجربتك في البرامج المسموعة ؟

في  كانت  بها   أعتز  التي  مشاركتي 
سالم  المبدع  مع  الليل  ألــوان  برنامج 
الفيتوري ، وبرنامج كلمة في سهرة مع 
المبدع عمر الجروشي، والمبدع أحمد 
المقصبي وبرنامج ليلة سمر وفي قناة 

الثراثيه المسموعة شاركت مع األستاذ 
عتيقة  والمبدعة  السالم  عبد  عقيلة 
الشوبكي  حــمــيــدة  ـــاذة  واألســـت رجـــب 
المحسن  عــبــد  عـــزيـــزة  ــــاذة  واألســــت
ــاذة آمنة ابــريــك وفــي كــل يوم  واألســت
المبدع  مــع  مــشــاركــاتــي  كــانــت  جمعة 

أحمد بن خيال.   
    لماذا لقبت بشاعر المينا  ؟ 

بسبب  المينا  شاعر  لكنية  اختياري 
ارتباطي بالميناء لدي قارب صغير في 
ميناء جليانة وهناك  أقيم  في غرفة 
صغيرة في مقر للصيادين لعدم وجود 
سكن رغم أني تقدمت بعديد الملفات 
العيش  ولكن دون جدوى ولهذا قررت 
الله  ومن ثم  الميناء ورزقــي على  في 

لقبت بشاعر المينا.
على  عمل  مــن  قصيدة  كتبت  حين   
الرائع  الكم  بهذا  لنا  لتظهر  تشجيعك 

من القصائد التي تسابق الحدث؟ 
أول من شجعني محمد خطاب  كــان  
الطيب  شقيق الشاعر المتميز خطاب 

الطيب خطاب.
حيث كنت أرسل له بعض كتاباتي فكان 
بعض  لي  ونشر  الــداعــم  األخ  نعم  لي 
الشعبي  المأثور  صحيفة  في  أعمالي 
،ثم  أجدابيا  مــن  تصدر  كــانــت   التي 
نشر لي قصيدة  ظالم وشمعة، وشال 
رحيله ، وكذلك من  خالل ترددي على 
منتدى اإلذاعة تعرفت بالصديق العزيز 
الذي عرفني   الشيخي  الشاعر محمد 
ـــاذ عــوض  ــشــاعــر األســـت بــصــديــقــه ال
ومن  حميمة  صداقة  وجمعتنا  ابحور 
والممثل  المخرج  تعرفت على  خاللهم 
وفرقة  الدينالي  سليمان  المسرحي 

مسرح الجوال .
حدثنا عن انطالقتك كممثل في 

الجانب اإلذاعي ؟ 
اختارني األستاذ سليمان الدينالي في 
الجماهيرية  إذاعــة  في  تمثيلي  عمل 
ســابــقــا  بــاســم طــريــق الــخــيــر لشهر 
الــعــمــل  وجــمــعــنــي   2009 رمـــضـــان 
األستاذة  القديرة  والممثلة  بالمخرجة 
الهوني  نــوري  واألســتــاذ  جبر  كريمان 
نافع  وخلود  عاشور  رمضان  واألستاذ 
واألخ عطية الترهوني ومجموعة جيدة 

من الممثلين .
وبتسجيل  حلقة   15 من  العمل  وكــان 
الــمــرحــوم األســتــاذ فـــوزي فــالق وفي 
بقليل  رمضان  شهر  قبل  الوقت  نفس 
في  الفاضلي  خالد  المبدع  اختارني 
 7 معه  وصـــورت  خيرة  فيها  برنامج 
الجماهيرية  إذاعــة  في  مرئية  حلقات 

)سابقا (
حدثنا عن تجربتك مع المسرح.  

طيلة شهر رمضان  كنت أشارك  في 
بمسرح  سريعة   أبلة  مسرحية  عرض 
ـــجـــوال وكــنــت ضــيــفــا مـــن ضــيــوف  ال

ـــاذ أحـــمـــد بـــوفـــردة  ـــشـــرف، األســـت ال
واألستاذ  على األشلم واألستاذة خلود 
التعليم   عــن  المسرحية  وكــانــت  نافع 
ــاذ أحــمــد بــو فــردة  ،ثـــم اقــتــرح االســت
إضافة قصيدة بخصوص التعليم وكان 
الحضور  إعجاب  نال  جيدا  اقتراحا  
طبرق  و  البطنان  إلــى   ذهبنا  ،بعدها 
جمال  قاعدة  في  المسرحية  لعرض 
بضيافة   ،وكانت  الجوية  الناصر  عبد 

العقيد طيار صقر آدم الجرو شي 
م����اذا ع���ن ق��ص��ي��دت��ك ال��ش��ه��ي��رة 
عملية   وبعد  فبراير  ث��ورة  بعد  
خ��ذالن  و  الحكومات  انتخابات 

الشعب الليبي ؟ 
نالت  التي  القصيدة  هذه  أحببت  نعم 
اســتــحــســان الــكــثــيــريــن وعـــبـــرت عن 

موقفهم والتي قلت فيها: 
صبعي ياريته ينقص 

اللي معاكم في الحبر غطس 
عليك عبينه نحسابوكم  تشقوا بينا 

وانتم عبيتوا لبطينه 
ونا شعبي في ريقه غص

الله يرزيكم لجل خذينا مقلب فيكم
 مال الدولة بين ايديكم  
على رزق الشعب تكولس 

النظام  حكم  خــالل  القصيدة   كتبت 
السابق لكنها لم تنشر ماذا قلت فيها ؟ 

نعم، و عنوانها كان  قولولنا 
قولولنا  يا اللي على الخزينة 

من اوراقي تجاهلهن احذاه ركن 
نسمع بيها  الثروة وما عند يش قرعه 

فيها.
  عازب وفي الخمسين ما نبيها 

عمري كمل شايب كبير السن 
متباعدات  والفرص  ماطلنا وال سيارة 

علي نواره 
عقاب فولفا متدهورة منهارة 
امفيت ربنا العالي على ايحن 

كثر  اللي  االيــدز  من سوه  الله  حفظنا 
عليه الدوا 

فلوس واجد بالحيل اتغير جوا 
توا يكملن ويبقي امغير ايون 

عبر هذه الفسحة اإلعالمية ماذا يقول 
لنا شاعرنا لنختم حوارنا معه :ـ 
الليل مطوله قسم ظالم وشمعه 
وبين عين تبكي ويد تمسح دمعه 

ما قدرت عليهن هن يذرفن وانا نصبر 
فيهن  يبكن ويشكن في غال ضاميهن

 تركهن ايعومن في البحر الدمعه 
ماذا تقول لقراء صحيفة فسانيا ؟

بي  اهتماكم  على  لكم  جــزيــالً  شــكــراً 
وبقصائدي ..

أنا ممتن جدا لصحيفة فسانيا والتي 
رغم أنها بعيدة في جنوبنا الحبيب إال 
أنها وصلت لبيتي وتحاورت معي شكرا 
األعزاء  للقراء  وشكرا  التحرير  إلدارة 

وشكرا جزيال لِك.

الليبي  الشعبي  ال��ش��اع��ر   
الشهير  ال��م��ه��دي  م��ح��م��د 
ب��ش��اع��ر ال���م���ي���ن���ا،  رج��ل 
)بنغازينو( بسيط ،وعفوي 
الشعرية  ع��ب��ارات��ه  ي��ق��ول  

بتلقائية تامة .
بخاطره،  يجول  بما  ليعبر 
ال��ذي  محيطه  وي��خ��اط��ب 
ي��ع��ي��ش ف��ي��ه وأص��دق��ائ��ه 
بالشكر  لهم  يدين  وال���ذي 
يدعمونه  الزال����وا  ألن��ه��م 
وم�����ازال ي��واص��ل م��ش��واراه 

الناجح . 
كانت انطالقته متنوعة في 
وبعدها  المسموعة  البرامج 
التمثيل  ت��ج��رب��ة  خ���اض 

المرئي والمسرحي.
التحرير  مدير  ب��ه  اتصل   

ورتب لنا معه هذا اللقاء:. 

صحيفة فسانيا تصدر من الجنوب البعيد ووصلت لبيتي فشكراً لها 
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د. آمال الهنقاري

ت
فا
ق
و

 ســتــالحــظ نـــشـــاط حـــركـــة الــســوق 
المتاجر  بــعــض  وازدحــــــام  الــطــفــيــفــة 
اللواتي  بالسيدات  غيرها  دون  خاصة 
قررن استقبال رمضان بشيء من الفرح 

يغالب الحزن واألسى .
األسعار مرتفعة جدا

تقول : عائشة يوسف لفسانيا كالعادة 
الحي  نــســاء  مختلف  مــع  ــاق  ــف ــاالت وب
العام  هذا  رمضان  نستقبل  والقريبات 
وكأنني  لمنزلي  كاملة  تغيير  بحملة 
دام  حــزن  بعد  فـــرح   لمناسبة  أجــهــز 

عامين على فقد ابني .
البهارات  تعتبر  تعلمون  كما   : وتضيف 
بها  تستقبل  التي  التجهيزات  أهم  من 
النسوة شهر رمضان في هذه المنطقة 
الحقيقة األسعار مرتفعة جدا ، صدمت 
أثناء تبضعي هذا العام وأخذت نصف 
الكمية التي كنت معتادة عليها وحرمت 
من توزيع بهاراتي على الجارات كالعادة 

     رمضان كريم ويأتي بخيره
ممزوج  بتفاؤل  محمد  أم   / وتحدثنا 
بــالــوجــع ، رمــضــان كــريــم وشــهــر خير 
ورحمة صحيح أنني فقدت أخي وقبله 
ابــنــي واثــنــيــن مــن إخــوتــي ، لكنني ال 
أستطيع أن أستقبل شهر الرحمة بغير 
ما يليق به من احتفاء ، اشتريت الغلة 
لصنع  ونظفتها  جهزتها   " القصب   "
التمر  وكذلك   ، منها  المشروبات  أهم 
والكاكاوية " الفول السوداني " وأشارت 
: صحيح لم نتمكن من سحب مرتباتنا 
في  السيولة  نقص  بسبب  اآلن  حتى 
المصارف ولم أتمكن من شراء الكثير 

الشهر  بهذا  الخاصة  الحاجيات  من 
وسيأتي  كريم  رمــضــان  لكن  الفضيل 
أنني  والحقيقة  الوفير  ــه  ورزق بخيره 
للصائمين  ســفــرة   " وضـــع  فــي  أفــكــر 
بالطريق " هذا العام وأرجو أن يعينني 

الله على ذلك .
  التمسك بالتقاليد الرمضانية

الــهــادي معلمة  وأوضــحــت زهــرة عبد 
بشهر رمضان  االحتفاء  عاداتنا  :" من 
الكريم ولنا عادات وتقاليد بعضها بدأ 
العصرية  الحياة  تقاليد  بسبب  ينطوي 
مازلنا  ولكننا  المالية  السيولة  وقلة 
متمسكين ببعض هذه العادات بالرغم 
وفقدان  بنا  مــرت  التي  األحـــزان  مــن 
وحيدة  أصبحت  بموتها  الــتــي  أخــتــي 
فقد كانت تجهز معي حاجيات رمضان 
األكالت  من  وغيرها  والغلة  كالبهارات 

الشعبية الرمضانية " 
االستعدادات  بــدأت  فقد   ": وأشـــارت 
شعبان  من  الثاني  النصف  دخــول  مع 
فبعد االحتفال به اشتريت لوازم شهر 
ـــواد الــبــهــارات  الــصــيــام وخــصــوصــا م
إن  قلت  كما  الشهري  والتموين  والغلة 
للجميع  أزمــة  سببت  المالية  السيولة 
ولكني  اآلن  ــى  إل مرتبي  أســحــب  فلم 
والحمد لله تمكنت من تجهيز البهارات 
وكــالــعــادة  للمطحنة  وأخــذهــا  والــغــلــة 

أعطيت منها إخوتي المتزوجين "
احتفاء وقلق وترقب

مغربية:"  منزل  ربة  مليكة عمر  وقالت 
الــعــام  هـــذا  رمــضــان  شــهــر  استقبلت 
ــد مـــن القلق  ـــل مـــع مــزي بــاحــتــفــاء أق

والترقب في ظل تزايد مظاهر الفلتان 
األمني مع عدم توقف حاالت الخطف 
والطويل  المتكرر  واالنقطاع  واالغتيال 
للتيار الكهربائي ولكن بالرغم من ذلك 
كله حاولنا كغيرنا أن نشتري تجهيزات 

رمضان "
متزوجة  مغربية  كوني   ": وأضــافــت   
في  أخلط  فأنا  عاما   28 منذ  بليبيا 
والليبي  الــمــغــربــي  بــيــن  الــتــجــهــيــزات 
فأحاول أن أرضي نفسي وأرضي زوجي 
من  كميات  شراء  على  ونركز  وأوالدي 
التمر و اللحوم بكميات كبيرة خصوصا 
اللحم الوطني رغم غالء أسعاره ولكن 
بسبب  الكمية  من  أنقصنا  العام  هذا 

سوء الحالة المادية .
الفرح  بالكثير من  أستقبل رمضان 

والسعادة
لهذا  أجهز   ": صحفية  فتحي  مبروكة 
الشهر بالكثير من الفرح والسعادة ألنه 
من أجمل أشهر السنة وأجهز مع أمي 
فنشتريها  "القصب"  والغلة  البهارات 
معاً ونجهزها بجو من التسلية والمرح 
فأنا  عنها  سكني  بعد  من  الرغم  على 
أحاول  ولكن  غــدوة  منطقة  سكان  من 
أن أكمل كافة تجهيزاتي معها هنا في 

سبها  "
وأكدت :" طبعاً أنا كغيري من الليبيين 
أعــانــي بــســبــب قــلــة الــســيــولــة وعــدم 
صرف المرتبات ولكن أحاول أال يؤثر 
الموضوع علينا كعائلة صغيرة فجهزت 
ألبتدأ  بالمكلفة  وليست  بسيطة  أشياء 
الله  في  أمل  فلدي  الكريم  الشهر  بها 

سبحانه وتعالى بأنها أزمة وستزول إن 
شاء الله "

                    عام مختلف
أشتا موسى "  في كل عام نستقبل شهر 
رمضان الكريم  بتبضع مختلف األشياء 
بدًءا من " البهارات  والبقوليات وأدوات 
المطبخ " ولكن هذا العام يختلف كثيرا 
عن األعوام السابقة ، فاألسعار مرتفعة 
كمية  لتقليل  دفــعــنــا  ــا  م وهـــذا  جـــدا 
المشتريات ، وتشاركت مع عمتي و ابنة 
عمي في شراء " شوال غلة " ، وبالرغم 
صعبة  باتت  المادية  الظروف  أن  من 
والسعادة  الفرح  قمة  في  أننا  إال  جدا 

لبلوغنا هذا الشهر الفضيل .
يعتمد  الغالب  في   " فاطمة   : وتضيف 
إلى  الفضيل  الشهر  لهذا  استعدادنا 
قائمة مشتريات طويلة ،ولكن في هذا 
الــعــام اإلمــكــانــيــات مــحــدودة ويصعب 
األشياء  معظم  شراء  أو  التبضع  علينا 
التي كنا نشتريها  في األعوام السابقة 
فلهذا اقتصرت قائمة المشتريات على 
األشياء األكثر اأهمية وبكمية محدودة 

أخيراً 
صرف  وعــدم  السيولة  نقص  أن  يبدو 
ــبــات وارتـــفـــاع  جـــزء كــبــيــر مـــن الــمــرت
لم  الماضي  العام  عن  األسعار  معدل 
عن  سبها  مدينة  فــي  السيدات  يثني 
الخاصة  بطريقتهن  برمضان  االحتفاء 
في المحافظة على تقاليد هذا الشهر 
الكريم ، فهل سيدرك الساسة في ليبيا 

ما فعلوه بالعامة ؟!

تقرير وتصوير : زهرة موسى

شهر رمضان المبارك.. كيف ستستقبله نساء سبها ؟ وماذا أعددن له ؟
الحميمية  بنكهته  المبارك  رم��ض��ان  شهر  احتفظ   
رغ���م ال��ف��ق��د ، ف���ا ي��خ��ف��ى ع��ل��ى أح���د م���ا ت��م��ر به 
ل��ي��ب��ي��ا م���ن أزم�����ات م��ت��ت��ال��ي��ة ك����ادت ت��ف��ق��د ال��ح��ي��اة 
ال��ح��رب  وط���أة  ت��ح��ت  ي���رزح  ب��ل��د  ف��ي  رون��ق��ه��ا  برمتها 

ليست  سبها   ، سنوات  خمس  منذ  الداخلي  واالقتتال 
ظروفها  تكن  لم  إن   ، ليبيا  في  المدن  كل  عن  استثناء 
المعيشية أصعب من الكثير منها ومع ذلك وأنت تتجول 

في شوارع المدينة .

يوم  أجدابيا  الجنائي  البحث  عناصر  تمكنت 
اإلثنين 30 مايو 2016م من القبض على شخص 

مصري الجنسية ينتحل صفة مواطن ليبي  .
 وقال مناوب التحقيق بقسم البحث الجنائي أجدابيا 
وردت إلينا إشارة هاتفية من بوابة منطقة البيضان 
بمسافة 35  أجدابيا  مدينة  تقع جنوب شرق  التي 
كيلو متر بأن هناك شخص مصري الجنسية ينتحل 
صفة مواطن ليبي، وعلى الفور تم االنتقال إلى بوابة 

البيضان وضبطه وإحضاره للقسم .. 
وأضاف : المناوب أنه من خالل التحقيقات اتضح 
أن الــشــخــص يــدعــى أحــمــد شــوبــك الــســيــد عبد 
الصالحين مصري الجنسية يبلغ من العمر 17 عام 
إيصال  حمله  خالل  من  ليبي  مواطن  صفة  ينتحل 
خ،  أ،  خ،  الليبي)  المواطن  بأسم  شخصية  بطاقة 

فرع  والجنسية  الجوازات  مصلحة  من  ( صادرة  م 
أجدابيا، وافادة بالرقم الوطني صادرة من السجل 

المدني أجدابيا 
الجنائي  البحث  بقسم  التحقيق  مناوب  وبين 
عبد  السيد  شــوبــك  أحــمــد  الــمــدعــو  أن  أجــدابــيــا 
وايــاب  ذهــاب  سفر  تذكرة  بحجز  قــام  الصالحين 
من مطار االبرق إلى طرابلس بأوراق ثبوتيه مزورة 
بصورته  الليبي  المواطن  فيها صورة  استبدل  التي 
الشخصية، وعند خروجه من مدينة أجدابيا بإتجاه 
مطار االبرق تم ضبطه في بوابة البيضان وبحوزته 

أوراق ثبوتيه مزورة.
رئيس  ناصف  صــالح  أول  الــمــالزم  عــن  نقالً 

وحدة اإلعالم بمديرية أمن أجدابيا.

البحث الجنائي أجدابيا .. يضبط مصري ينتحل صفة مواطن ليبي 

)ا( الوداد 

يفسد  ال  االخـــتـــالف 
تتردد  كلمات  قضية  للود 
دون  الكلمات  من  كغيرها 
فالكثير  الــواقــع  تلمس  أن 
أن  فلسفة  على  تربى  منا 

إنهاء  فى  والرغبة  الخالف  يعني  االخــتــالف  
العالقات أو على أحسن صورة فتورها ومن هنا 
جاءت الدعوة الملحة إلى تجذير منطق الحوار 
اآلخر  ــرأى  ال واحــتــرام  النظر  وجهات  وتــبــادل 
باعتباره رأيا يعبر عن صاحبه والذي من حقه 
أن يعبر كما من حقنا أيضا أن نقبل وجهة نظره 
العصيبة  األوقــات  هذة  فى  ونحن  نرفضها  أو 
نجد أنفسنا أحوج ما نكون إلى ممارسة الحوار 
واكتساب مهارة التعبير ونبعد كلية عن التعصب 
للرأي حتى وإن كنا ذوو رأي سديد فإن حجتنا 
القوية للدفاع عنه وتوصيله لآلخر والقناعة به 
أو  بالقوة  لفرضه   محاوالتنا  سترسخه عكس 
بالتعصب الذي قد يجعل اآلخر يوافقك ظاهريا 
الخالف  لحد  معك  مختلف  الــواقــع  فــي  وهــو 
.ونقف معا أمام ثقافتنا اللُغوية الدارجة والتي 
عشنا عليها وتداولناها، ألستم معي أن رفضنا 
كان ببسمة وبكل سماحة نقول ) ال ياودي ( ما 
أجمل هذة العبارة التى تحمل فى طياتها معنى 
الود وترسخ ثقافة الوداد حتى ونحن مختلفون .

) 2( أنتم بدأتم ونحن نكمل المسير

كان هذا شعار روضة الحنان إحدى رياض 
مدينة  وهي  الليبية  المدن  إحدى  في  األطفال 
هون والتي تجسد فيها الحنان والوفاء بمناسبة 
انتهاء العام الدراسي الحالي فقد حرصت مديرة 
الروضة على دعوة المديرة السابقة لتكون مع 
التخرج  شهادات  توزيع  أثناء  الحالية  المديرة 
على األطفال وهو معنًى راٍق نحن بحاجة إليه 
بعضهم  المتفتحة،  البراعم  لهؤالء  قدوة  لنكون 
يظن أن مثل هذا اإلجراء غير مهم وغير مؤثر 
ولكنه فى حقيقة األمر درس عملي يحسب لمن 
للقيم وإشهار للفضل –فكلنا  يفعله فهو غرس 
نسير فى فلك تبادل األدوار وتعاقبها أسريا أو 
إداريا وكلنا بحاجة ليد حانية تشير لنا بفضل 
الوفاء  معنى  وتعمق  بوجودنا  وتشعرنا  السبق 
الوفاء  المعنيين  تجسد  الحنان  روضــة  –وفــى 
والحنان وفى الوقت الذي أثمن فيه دور كل من 
يعطي لهؤالء البراعم ويبتكر من أجلهم فإنني إذ 
توجهت بهذة اإلضاءة لهذة الروضة فى مدينة 
هون فإنما لتكون شكرا وامتنانا ضمنيا للجميع 
لهم  القبعة  وأرفع  له  اإلبداع ال حدود  وألقول: 
منا  يحتاجون  فأطفالنا  وجــدوا  أينما  جميعا 

للكثير .
)3( أحامنا

تتعدى  أن  وأرجــو  غيري  يحلم  كما  أحلم 
أحالمنا األحالم فتصبح واقعا ملموسا –أحلم 
روحهم  مــن  ويعطونها  شبابها  يبنيها  بــمــدن 
لمن  مقترحا  وأقـــدم  وابتكاراتهم  وتطلعاتهم 
يمنحون  وعسى  لعل  والــوطــن  الشباب  يهمه 
الفرصة ألبناء كل مدينة من مدننا المليئة بعبق 
بصورة  مدينته  ليظهر  المختلفة  الحضارات 
البلديات  وأدعــو مجالس  األخــرى  مختلفة عن 
لتبني هذه الفكرة كمشروع وطني تحت مسمى 

) مدينتي إبداعي (
وأدعــو  المتنافسون  فليتنافس  ذلــك  وفــى 
بجوائز  بالمساهمة  األمـــوال  رؤوس  أصحاب 
قيمة لالبتكارات المميزة – ترى هل ما نطلبه 
تبدأ  اإلنجازات  كل  أوليست  ؟  كثير  به  ونحلم 
بحلم وتجسد أفكارا وتحول إلى أفعال وتصبح 

حقيقة ملموسة؟! .
)4( شهر رمضان

أيديكم  بين  أن مقالي هذا سيكون  أعتقد 
– معدودة  سويعات  رمضان  شهر  وبين  وبيننا 

هذا  وإياكم  الله  يبلغنا  أن  جميعا  لكم  دعواتي 
صيامه  على  جميعا  ويقدرنا  الكريم   الشهر 
وقيامه ويبدل حال بالدنا إلى أفضل حال وكل 

العام والجميع بخير .  
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الصفحة  عــلــيــكــم  ســتــطــل   
المساحة  هــذه  عبر  الفنية 
الفن  أخبار  وتواكب  وستتابع 
ـــا ،وهــــــذه دعـــوة  ـــالدن فـــي ب
لكافة  فسانيا  صحيفة  مــن 
الفنانين والمبدعين في ليبيا 
مع  يــتــواصــلــوا  أن  الجبيبة 
إبداعاتهم  لننشر  الصحيفة 
ـــارهـــم  ومــنــاشــطــهــم وأخـــب
يتواصل  ومعكم  فبكم  الفنية 
بمستوى  ونــرتــقــي  اإلبـــــداع 
بمستوى  تليق  لدرجات  الفن 
ليبيا. فــي  الفنية  الــحــركــة 

فأهالً وسهالً بكم 

  مصافحة 

• الفنان عاشور بوشوق..على غير العادة 
بيها(عمل  )وي��ن  الجديد...  من  سنبدأ 

درامي جديد ... حدثنا عنه
يتناول  كوميدي  اجتماعي  عمل   ) بيها  )ويــن 
والسياسيه  االجتماعية  القضايا  من  العديد 

بشكل كوميدي ساخر. .
يقع في 15 حلقة يطرح هموم الليبيين بشكل 
كوميدي  في محاولة منا لتخفيف حدتها على 
الناس. . و إضفاء نوع من البسمة على قلوبهم 

وما أحوجهم إليها.
الباسط  عبد  الفنان  تأليف  من  العمل   •
الجارد...هل هذا تعاونكما األول أم سبقه 

تعاون من قبل؟
الفنان عبدالباسط الجارد. . رفيق درب طويل 
وأحالمه كبيرة وكثيرة ..وتعاوّنا مع بعضنا منذ 
ممثل  .وهــو  عاما.  العشرين  تجاوز  بعيد  زمن 
وكاتب لمجالي المسرح والتلفزيون وألتقي معه 
كثيرا وهو فنان ال يعرف لليأس طريقا. .ودائما 
يدفع بي. .وأنا أكبر فيه هذه الثقه ،وهو صديق 
األول،فهو  هو  ليس  هذا  تعاوننا  عزيز،إذا  وأخ 
والعديد  العمل  هذا  وحــوار  سيناريو  كتب  من 
من األعمال التي تجاوزت الخمسين عمال بين 

مسرح وتلفزيون.
• الحظنا وجود نخبة طيبة من الفنانين 

كيف تم اختيارهم لتجسيد العمل ؟
بالنسبه للفنانين الليبيين طبيعة العمل هي من 
فرضت اختيارهم  فليسوا مجرد ممثلين فقط 
في هذا العمل بل كانوا  معنا منذ الوهلة األولى 
بالنقاش الختيار الفكرة وأيضا ماسنقدمه في 
هذه الفتره بالذات. . فكان للفنان عبدالباسط 
ليبي  كطاقم   معنا  مطولة  جلسات  الــجــارد 
إلى وجهة نظر  والوصول  العمل  إليضاح فكرة 

فنيه واحده لخلق روح االنسجام . 
والشكر موصول للفنان ناصر األوجلي والفنانة 
الفنان  قــدرة   أثبتوا  الذين   الترهوني  عبير 
الممثلين  أما  المشتركة  األعمال  في  الليبي 
من  اختيارهم  فكان  المصريين  اإلخــوه  من 
خالل ورشة عمل ومن ثم وقع االختيار على 
الفنان محمد عباس الذي سبق وأن شارك مع 
الفنان عبدالباسط الجارد في منوعة لحظه 

من فضلك. .وأيضا الفنان أحمد قمر والفنانة 
شيماء نبيل والفنانة سارة الحديدي.

في  هنا  العمل  تصوير  يتم  لم  لماذا   •
ليبيا؟

تنفيذه  فرضت  من  هي  وفكرته  العمل  طبيعة 
العمل  فكرة  ألن  العربية؛  مصر  جمهورية  في 
تتحدث عن عائلة ليبية نازحة والعمل من إنتاج 

شركة ميديا لنك. 
معينة  مؤسسات  أو  جهات  هناك  هل   •

دعمت العمل؟
العمل كان من إنتاج شركة ميديا لنك. .وهي من 

قامت بالصرف على هذا العمل.
تصوير  أثناء  صعوبات  واجهتكم  هل   •

العمل؟
التصوير  أثناء  لم تواجهنا صعوبات  الحمدلله، 
الرومي.  وائل  باستوديوهات  التصوير  تم  وقد 
وبهذه المناسبة أحب أن أشكر المخرج الليبي 
وائل الرومي  على تذليله لكافة الصعاب أمامنا 

في التنفيذ.

• ماذا بعد )وين بيها(؟
وهي   ) وهلها  )الــدار  هناك   ) بيها  ويــن  بعد) 

منوعة كوميدية سنتحدث  عنها في حينها.
• بماذا نختم حوارنا؟

وفاء  أستاذة  لك  شكري  أقــدم  أخيرة  إضافة 
عن  والبحث  المتابعه  على  فسانيا  ولصحيفة 
ولكل  كانت،  أينما  والثقافيه  الفنية  األخــبــار 
من تواصل معنا لالطمئنان أو لنشر خبر، وال 
يفوتني أن أتقدم بالشكر للطاقم الفني الشباب 
الذي عمل معي بكافة أسمائهم وتخصصاتهم. 
األخيرة  اللمسات  لوضع  عاكفون  حاليا  وإننا 
والجرافيك  المونتاج  فني  المونتاج صحبة  في 

الليبي محمد العنيزي. ....
وأختم الحوار متضرعا إلى الله أن يحفظ ليبيا 
ترابها  يوحد  وأن  واألمـــان  األمــن  يبسط  وأن 
ويهدي معرقلي بنائها إلى مافيه الخير.فهي لن 
تكون إال واحدة بإذن الله ،ولنثق بالله كثيرا فهو 
مفرج الكروب، والدعوه لجيشنا البطل بالنصر 
القريب ولشرطتنا بفرض سيطرتها على الدولة 

وصوال لدولة العدل والقانون. 

 املخرج الفنان عا�شور بو�شوق :

  

 وين بيها عمل درامي مشترك يحاكي هموم الليبيين المهجرين 
بيها(  )وين  العمل  هذا  عن  كثيرا  قرأت 
من  المزيد  على  للتعرف  فضولي  ودفعني 
التفاصيل حوله ، فقادتني الصدفة الطيبة 
إلى التواصل مع مخرج العمل الفنان )عاشور 

الحوارات  إجراء  عن  ابتعاده  ورغم  بوشوق( 
الصحفية إال أنه كان كريما معي ووافق على 

هذا الحوار. 
حاورتة :وفاء بوجواري

بالمدينة  حسن  الفقيه  بـــدار   
القديمة بطرابلس وبحضور جمع 
والمثقفين  الفنانين  مــن  كبير 
الليبي  بالفن  والمهتمين  واألدباء 

.
أقيم حفل تكريم للموسيقار علي 
ماهر  تحت شعار )عذوبة لحن (
 وتم خالل هذه االحتفالية إلقاء 
العديد من الكلمات التي أشادت 
بدور الفنان علي ماهر في مجال 

األغنية الليبية والعربية.
 كما قدم بعض الفنانين وصالت 
ألحان  مــن  تغنت  رائــعــة  غنائية 

له  تكريما  مــاهــر  عــلــي  الــفــنــان 
مسيرته  طــوال  الفني  ولتاريخه 
الفنية إني ال أجيد الحديث كثيراً 
 ، الوجدان  لغة  مع  أتعامل  حيث 
أتعامل  مما  أكثر  الموسيقى  لغة 
عن  للتعبير  العربية  اللغة  مــع 
.. أجد نفسي  لكن   .. مشاعري 
مشاعر  عــن  أعــبــر  ــأن  ب سعيدا 
 .. الحب  ومشاعر    .. السعادة 
والحضور  واألصــدقــاء  للزمالء 
ــفــاء وهــذا  ــهــذا االحــت الــكــريــم ل
أهم  مــن  أعتبره  ــذي  ال التكريم 
التكريمات التي مرت في حياتي.  

تكريم الموسيقار على ماهر

من  علي  فيصل  الفنان  انتهى    
توزيع  و  وتنفيذ  ــحــان  األل وضــع 
بعنوان  الجديد  الغنائي  العمل 

)أمي أغلى الناس علّيا( 
فرج  الشاعر  كلمات  مــن  العمل 
األطفال  مجموعة  وغناء  الغزالي 
بأستوديو  العمل  تنفيذ  تــم  وقــد 

لمسة 
هذا وسيتم تركيب صورة بالرسوم 
المدة  في  العمل  لهذا  المتحركة 
عرضه  وسيتم  القادمة  القريبة 

على بعض القنوات الليبية. 

أمي أغلى 
الناس علّيا

ـــيـــات  فـــعـــال ضــــمــــن    
مــهــرجــان ســال الــدولــي 
تلقت  بالمغرب  للمسرح 
خدوجة  القديرة  الفنانة 
إدارة  مــن  دعــوة  صبري 
للمشاركة  الــمــهــرجــان 
بــالــمــســرحــيــة الــلــيــبــيــة 
ــة طــرابــلــســيــة (  ــاي )حــك
لتكون من ضمن األعمال 
بالمسابقة  الــمــشــاركــة 
كل  للمهرجان  الرسمية 
للفنانة  والنجاح  التوفيق 
القديرة خدوجة صبري.

مشاركة ليبية في مهرجان سال الدولي بالمغرب
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الضمان االجتماعي سند لشيخوختك ومستقبل ألسرتك من بعدك

فرع فزان
■ ي���ق���ول األس����ت����اذ "م���ح���م���د ع��ل��ي 
الضمان  ص��ن��دوق  ف���رع  أوح��ي��دة""م��دي��ر 
الفرع  ه��ذا   " أن  ف��زان  ف��رع  االجتماعي 
التابعة لصندوق  الفروع  من ضمن  واحداً 
خمس  من  ويتكون  االجتماعي،   الضمان 
مكاتب  وهي على التحديد : مكتب سبها 
 ، والشاطي ومكتب غات  وأوب��اري ومرزق 
أدري  من  كل  في  خدمات  مراكز  ولدينا 
ومكتب خدمات  القطرون  ومركز خدمات 

بنت بيه".
وتابع أوحيدة  موضحا "أن الصندوق 
المتقاعدين  للمضمونين  خدمات  يقدم 
س����واء ك��ان��وا م��ن ال��ج��ه��ات ال��م��دن��ي��ة أو 
العسكرية أو ممن يعملون لحساب أنفسهم 
ون��ح��ن ح��ري��ص��ي��ن ع��ل��ى ت��ق��دي��م أف��ض��ل 

الخدمات للمضمونين".
وأضاف مؤكداً "أن الفرع لديه خطط 
عامة  الميكنة  إدخ����ال  وه���ي  مستقبلية 
والتعامل بها في أرشفة المستندات وجميع 

المعامالت" .   
حد أدنى من العيش الكريم

سكينة  ب��االس��ت��اذة  فسانيا  التقت   ■
محمد ، وه���ي أس��ت��اذة ع��ل��م  االج��ت��م��اع 
االجتماعي  الضمان  مدلول  لنا  ووضحت 
ال��ض��م��ان   " ف��ق��ال��ت  زوإدارة  ك��خ��دم��ة 
االجتماعي هو مجموعه من األنظمة التي 
تصنعها الدولة لحماية الفرد في حاضره 
ومستقبله حماية تجعله يعيش هو وأسرته 
من  ه��ذا  المعيشة  م��ن  الئ��ق  مستوى  ق��ي 
الناحية العلمية ، أما الضمان كأداره فهو 
المرفق ذو عالقة بحياة فئة من المواطنين 
رعايتهم  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  ال���دول���ه  أخ����دت 
ولتكفل  وال��ع��وز  الحاجة  ض��د  المستمرة 
وتوفر  الكريم  العيش  من  أدن��ى  ح��داً  لهم 
لهم حياة كريمة وترفع عنهم ذل المسألة 
هذا  كرامتهم عن طريق خدمات  وتحفظ 

المرفق ".
■ وبينت األستاذة سكينة المستحقين 
ل��م��ع��اش ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي وه����م  " 
بلغ سن  ،ومن  المطلقات  األرم��ل،  شريحة 
،ومن  السجناء  ،أس��ر  ،األيتام  الشيخوخة 
والمعوقون   ، نكبات  أو  ل��ك��وارث  تعرض 
الدخل  وأص��ح��اب  المهجورة،  ،وال��زوج��ة 
بصفه  العمل  ع��ن  والعاجز  ،و  الضعيف 
عنها  المتغيب  ،واألس���ر  دائمة  أو  مؤقتة 
عائلها وبالنسبة لفئة الصرف فهما نوعان 
هنا  والمعاش  األساسية  المعاشات  فئة 
يتقرر  ال��ذي  المنتظم  المعاش  هو  يعني 
للمستفيد مدى حياته وينقطع عند الوفاة 
المقطوع  المبلغ  وه��و  المساعدات  وفئة 
الذي يتقرر للمستفيد لمده معينه وبعدها 

تنتهي المساعدة ويتوقف الصرف ."
مكتب خدمات سبها واحد

 من 5 مكاتب 
الشيخ"مدير  "عبدالرحمن  االستاذ   ■
قال  سبها  الضمانية  ال��خ��دم��ات  مكتب 
لصحيفة فسانيا "تم افتتاح مكتب الخدمات 

الضمانية سبها يوم25/5/2013ف وهو 
الصندوق  لفرع  تابعة  مكاتب  خمس  احد 
هذه  وتعبر  ف���زان  االج��ت��م��اع��ي  ال��ض��م��ان 
ناحية  م��ن  للفرع  المغذية  ه��ي  المكاتب 
الشريان  ه��ي  ال��ح��ال  وبطبيعة  االرادات 
المغذي للمعاشات فالمكتب يقدم خدماته 
لكافة  ال��ض��م��ان��ي  التسجيل  م��ن  ب��داي��ة 
لمختف  والمضمونين  العمل  جهات  فئات 
القطاعات" وتابع "أن الضمان االجتماعي 
الضماني  التسجيل  على  مبني  أس��اس��ه 
وفي حالة التسجيل تتم تحصيل اإلرادات 
بالشكل المغذي لحركة المعاشات وان لم 
يكن هناك  أراد صحيح سيعجز الصندوق 

وصرفها  المعاشات  تغذية  عن 
القانون  ال��زم  فقد  حينها  ف��ي 
المشرع  االجتماعي  الضمان 
ك���اف���ة ف���ئ���ات ج���ه���ات ال��ع��م��ل 
منافع  لهم  لتمنح  بالتسجيل 
نقدية "، وأشار "الشيخ الى "أن 
الضمانية سبها  مكتب خدمات 
بتنفيذ  تتعلق  خ��دم��ات  ي��ق��دم 
االجتماعي  الضماني  القانون 
ب��داي��ة  ل��ه  المنظمة  وال��ل��وائ��ح 

بتسجيل  ن��ق��وم  الضماني  التسجيل  م��ن 
المشتركين  لمضمون  العمل  جهات  كافة 
فئة  وهي  أنفسهم  لحساب  العاملين  وفئة 
مهمة داخل الفئات التي يضمها الصندوق 

الضمان االجتماعي" .
التسجيل  عملية  وبعد  "أن��ه  وأض��اف 
تأتي عملية تحصيل االشتراكات فالمنفعة 
ينتج  االشتراكات  بتحصيل  دائما  مربوطة 
عنها تقديم منافع للمضمونين المشتركين 
المتمثلة في المعاشات التقاعدية وتأمينية 
ضم  وق��ان��ون  االجتماعي  تأمين  لقانون 
الضمان  بقانون  نعمل  وحاليا  التقاعد 

االجتماعي ".
الضمان  ص��ن��دوق  "أن  ب��ق��ول��ه  وأك���د 
المشتركين  للمضمونين  يقدم  االجتماعي 
لمستحقيها  ال����والدة  وم��ن��ح  ال��وف��اة  منح 
وف��ق��ا ل��ل��ش��روط ال��م��ع��ي��ن��ة وال��م��ع��اش��ات 
وضمانيه  عسكرية  معاشات  ال��ى  تنقسم 
عن  ثقل  ال  الضمانية  المعاشات  فمجمل 
9500معاش والمعاشات العسكرية حوالي 
11000معاش  بمعدل  أي  1500معاش 
هدا فيما يتعلق بمكتب خدمات سبها فقط 

وليس على مستوى الفرع" .
التي  العوائق  أح��د  وأش��ار"ال��ش��ي��خ"أن 
التعريف  فيجب  التوعية  قلة  هي  تواجهنا 
االجتماعي  الضمان  الصندوق  يقدمه  بما 
لكي  للناس  توعوية  لبرامج  أيضا  ونحتاج 
الصندوق  يقدمها  ال��ت��ي  المنافع  تفهم 
أنفسهم  لحساب  العاملين  فئة  وخ��اص��ة 
هذه  وتابع"أن   . الحرة"  األعمال  أصحاب 
الفئة الزالوا يحتاجوا إلى نوع من التوعية 
الصندوق  منافع  على  ليتعرفوا  الضمانية 
ال��ض��م��ان  ت��س��ج��ي��ل��ه��م الن ق���ان���ون  ع��ن��د 
ف��ي ص��ف المضمون  دائ��م��ا  االج��ت��م��اع��ي 
منفعة  في  يقدم  الصندوق  بأن  والتوعية 
مستحقة وفق لشروط معينة ووفق ما ينص 
عليه قانون الضمان االجتماعي فهو ليس 
المستحقين  بانتهاء  ينتهي  دائم  استحقاق 

أي بمعنى فتره معينة ".
قال  الضماني  العمل  تطوير  وع��ن 
الضمانية  ال��خ��دم��ات  مكتب  "أن  الشيخ 
العمل  التطوير  خطوات  من  خطوة  سبها 
الضماني  فالصندوق لديه رؤية مستقبليه 
لكل الفروع التابعة له كإدارة عامة لصندوق 
التطوير  إلى  ويطمح  االجتماعي  الضمان 
قادمة  خطوة  فهناك  الضماني  العمل  في 

لتوسع الفرع ".
ال��م��ض��م��ون الي���رج���ع ال��ش��ؤون 
وصول  بعد  إال  الضمانية 

ملفه للمكتب 
 " إبراهيم  "أحمد  ق��ال   ■
"أنه  الضمانية  الشؤون  منسق 
لتقاعد  الشخص  إحالة  عند 
نتيجة العجز او في حالة الوفاة 
الستكمال  مندوب  تكليف  يتم 
المحال  الشخص  اإلج���راءات 
بين  االستالم  ويتم  الجهة  من 
منسق الصندوق ومنسق الجهة 
المحولة منه ملف المضمون ، 
وتابع "أن المضمون وال يراجع المكتب أال 
بعد وصول ملفه لدينا على عكس ما كان 
العمل  جهة  تسلم  كانت  فقد  السابق  في 
يتم  وك��ان  إحالته  عنده  للمضمون  الملف 
التسليم من المضمون إلى الصندوق وهو 

التي كان  يستكمل اإلجراءات".
وع���ن م��راح��ل رب���ط ال��م��ع��اش أش��ار 
إبراهيم إلى "أن أجراء ربط المعاش تمر 

ت��س��ج��ي��ل م��ل��ف بعدة مراحل أولها 

الرقم  ليأخذ  بالمحفوظات  المضمون 
إلى  الملف  يتم تحول  وبعد ذلك  اإلشاري 
التوثيق العتماده ومن ثم تحويله إلى مكتب 
أهمية  ذو  القسم  ه��ذا  ويعتبر  التفتيش 
خاصة وهو يختص باالشتراكات الضمانية 

وبعد اعتماده من قسم التفتيش 
ي��رج��ع إل���ى ق��س��م ال��م��ع��اش��ات 
ث��م بعد ذل��ك ي��ح��ول إل��ى قسم 
أحالته  تتم  بعده  التسوية ومن  
إلى قسم المراجعة ليتم التأكيد 
يحتويها  التي  المعلومات  م��ن 
صرفه  المقرر  والمبلغ  الملف 

في النهاية".
وع����ن ال���س���ن ال��ق��ان��ون��ي��ة 
هذا  إب��راه��ي��م"أن  ق��ال  للتقاعد 
اإلجراء ال ينظر إليه عندما يبلغ 

الشخص السن القانونية للتقاعد وهي 65 
بالنسبة  و60عاما  للرجل  بالنسبة  عاما 
المتوفى  للشخص  بالنسبة  وأم��ا  للمرأة 
ف��إن��ه ي��ت��م اإلج����راء ف���ورا ب��م��ج��رد وف��ات��ه 
لتتحول مستحقاته إلى من يكفلهم " وتابع 
من  للمستفيدة  أخره  فئة  هناك  بقوله"أنه 
حساب  على  يعملون  الذين  وهم  الضمان 
مباشرة  منه  االستقطاع  يتم  فإنه  أنفسهم 
الصندوق  لخزينة  بيد  ي��دا  يسلم  بحيث 
للجهات  التابعين  األشخاص  عكس  على 
تلقائيا  المبالغ  خصم  يتم  فإنه  الحكومية 
التي  الجهة  بواسطة  الشهري  الراتب  من 

يعملون بها" .
طريق  عن  تتم  الوصايا  فريضة 

المحكمة المختصة 
التي  للحاالت  بالنسبة  بقوله"أنه  ونوه 
وك��ان��وا  واألم  األب  م��ن  ك��ال  فيها  يتوفى 
لديهم أطفاال قصر فلن تتم االستفادة من 
من  الوصايا  فريضة  بواسطة  إال  المعاش 
القضاء عن طريق المحكمة  المختصة " 
وأضاف "أنه وفي الحاالت التي تكون فيها 

رب  وك��ان  الليبية  الجنسية  تملك  ال  األم 
وتوفي  قصر  أطفاال  ولديهم  ليبي  األسرة 
فإنها  ذمته  على  ال��زوج��ة  وكانت  عائلهم 
القصر  وألطفالها  لها  المعاش  تستحق 
المتوفى  العائل  باسم  الصرف  وشريطه 
وإذا ك���ان ل��دي��ه وك��ي��ل ش��رع��ي ي��ت��م رب��ط 

المعاش باسمه " .
فيها  يخدم  ح��االت  هناك  وت��اب��ع"أن 
وسدادهم  أخ��رى  مناطق  في  األش��خ��اص 
نفس  يعاملون  العاصمة  في  االشتراكي 
سدادهم  تكون  ال��ذي  األشخاص  معاملة 
وتنطبق  المنطقة  نفس  م��ن  االش��ت��راك��ي 
لصرف  المتبعة  اإلج���راءات  نفس  عليها 

المعاش المقرر من قبل الدولة "
وأكد إبراهيم أنه "بالنسبة لألشخاص 
وال  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  ف��ي  يعملون  ال���ذي 
الضمانية  االشتراكات  بتسديد  يقومون 
ف��إن��ه��م ي��ت��ق��اض��ون م��رت��ب��ات ع���ن ط��ري��ق 
التضامن االجتماعي" وأضاف 
"ع���ل���ى ض�������رورة ال���م���ب���ادرة 
ب����االش����ت����راك ف����ي ص���ن���دوق 
ألولئك  االجتماعي  الضمان 
يتبعون  ال  ال��ذي��ن  األش��خ��اص 
أي جهة حكومية على ترخيص 
ت����ج����اري ي���م���ل���ك���ه، ل��ض��م��ان 
مستحقاته ومستحقات أسرته 
وفاته  وبعد  الشيخوخة  عند 
علما بأن قيمة القسط ال تقل 

عن75دينار شهريا".
ينظم  ال��م��ح��ف��وظ��ات  م��ك��ت��ب 

السجالت الصادرة والواردة
وي��ق��ول"خ��ال��د ع��ب��د ال��ه��ادي"رئ��ي��س 
بمكتب  والمالية  اإلداري���ة  الشؤون  وح��دة 
السجالت  تنظيم  المكتب  دور  سبها"ان 
وحفظ  وتعميم  لدينا  وال����وارد  ال��ص��ادر 
ملفات  في  اإلدارة  من  الصادرة  القرارات 
وأذونات  أجازات  وكذلك سجالت  خاصة 
الملفات  ب��ق��ول��ه"أن  وت��اب��ع  ال��م��وظ��ف��ي��ن" 
الضمانية تأتينا عن طريق المندوبين كما 
كمستندات  أخ��رى  مستندات  ألينا  تصل 
ض��م خ��دم��ة وم��س��ت��ن��دات إي��ق��اف خصم 
نستلمها  وبدورنا  التفتيش  بقسم  الخاصة 
في  أش���اري  رق��م  لها  ونسجل  الجهة  م��ن 

السجالت لحفظ حق المضمون".
الى  "أنه وعن طريقنا تحول  وأضاف 
مدير المكتب ليأشر عليها ومن ثم يحولها 
اإلجراء  تتخذ  التي  المناسبة  الوحدة  الى 
تفتيش  او  ومنافع  معاشات  كانت  س��واء 
إذا  وصلتهم  التي  المستندات  وعلى ضوء 
المندوب  تبليغ  يتم  ن��واق��ص  ه��ن��اك  ك��ان 

الضمان االجتماعي نظام رائع مطبق في عدد كبير من الدول حول العالم، وهو يقوم على حماية الموظف 
في حاالت العجز أو التقاعد االختياري ، وكذلك إعالة أسرته في حالة وفاته ، المبدأ الذي يقوم عليه نظام 
الضمان االجتماعي  في أي بالد تقريبا بسيط جدًا يتلخص في إقتطاع جزء من راتب الموظف بشكل شهري 
لعدد من السنوات يزيد عادة عن 20 سنة قضاها الموظف في الخدمة ، وحال انتهاء االقتطاع يتم إعطاؤه 
راتبًا شهريًا معتمدًا على مقدار ما كان يدفعه .. وفي ليبيا يعتبر الضمان االجتماعي المصدر البديل لدخل 
أصحاب  لبعض  القانونية  السن  بلوغ  بعد  الدولة  ومؤسسات  دوائــر  في  خدمته  انتهاء  بعد  الليبي  المواطن 
المهن والعاملين لحساب أنفسهم متى توفرت فيهم شروط االستحقاق .. وفي هذا االستطالع حاولت فسانيا 
مكتب  يتعامل  وكيف  يقدمها،   التي  والخدمات  سبها  في  الضمانية  الخدمات  مكتب  على  الضوء  تسليط 

الخدمات مع المضمون؟ ،وماهي نوعية الخدمات التي يقدمها له ؟
استطالع / بشير بن فايد / بيه اخويطر 

هدف الضمان 
االجتماعي توفير 
احلياة  الكرمية 
وحفظ كرامة 
املضمون 

:

11000 معاش.. 
منهم 9500 
معاش ضماني  
و1500يف مكتب 
خدمات سبها فقط 

:

فرع فزان لديه 
خطط مستقبلية 
أهمها إدخال 
امليكنة يف التعامل 
مع املضمون 

:
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الضمان االجتماعي سند لشيخوختك ومستقبل ألسرتك من بعدك

اإلج��راء  الستكمال  اح��ض��اره��ا  ب��ض��رورة 
ومن ثم يعد مكتب التفتيش مذكرة تسوية 
إلى  تتحول  هنا  ومن  المفتشين  وتقارير 

المعاشات ".
ملف  وأشار"عبدالهادي"أن 
حالة  في  المشترك  المضمون 
كاملة  دورة  يأخذ  المعاش  ربط 
من التفتيش إلى المعاشات ومن 
مراجعة  يتم  المراجعة  إل��ى  تم 
المستندات  والتأكيد من  الملف 
الصحيحة ليرجع إلى المعاشات 
إلى  تحويله  يتم  طريقهم  وع��ن 
المعاش  ربط  ليتم  الربط  لجنة 
بمحضر اجتماع ومن هنا يعتبر 
عمل  جهة  االجتماعي  الضمان 

هناك  وأض���اف"أن  المشترك"  للمضمون 
لجنتين في كل شهر لربط المعاشات في 
وتستغرق  االجتماعي  الضمان  الصندوق 
على حسب  هنا  المضمون  لملف  ال��دورة 
ج��ه��ة ال��ع��م��ل وع��ل��ى ح��س��ب ال��م��ل��ف وان 
طريق  عن  تتم  المضمون  ملف  مراجعة 

المندوبين".
إجراءاتنا سريعة

في  محمد"الموظفة  وتقول"نجاة   ■
مكتب المحفوظات :"إن قسم المحفوظات 
البريد  وت��وزي��ع  الملفات  لتسجيل  شامل 
أو  ال��خ��ارج  م��ن  بالمكتب س��واء  ال��خ��اص 
وتسليمها  ال��رس��ائ��ل  واس��ت��ام  ال��داخ��ل 
األج���راء"  الستكمال  المعنية  ل��ل��وح��دات 
الضمان  مستحقين  ملفات  "أن  وتضيف 
كان  واذا  المندوب  طريق  عن  ألينا  تأتي 
الملف كامل نقوم بختمه وياحظه المدير 
لنحوله  أخ��رى  م��رة  ألينا  يرجع  ث��م  وم��ن 
لوحدة المعاشات الضمانية وعن طريقهم 
المعاش  قيمة  لتحديد  خاصة  تسوية  تتم 
ويربط المعاش باللجنة و إجراءاتنا سريعة 
والوقت المستغرق في استكمال اإلجراءات 

وربط المعاش ال يتجاوز الشهر".
مكتب التوثيق

■ ويقول "سيف اإلسام فتحي"مكتب 
التوثيق من ضمن وحدات مكتب الخدمات 
اإلح��ص��ائ��ي��ات  إع����داد  دوره  ال��ض��م��ان��ي��ة 
والبحت  واإلدخ���االت  والسنوية  الشهرية 
عن المعاشات للمضمونين الجدد والتأكيد 
من خال  معاش   يتقاضوا  لم  أنهم  على 
بجانب  يختص  كما  المعاشات  منظومة 

الصيانة الخاصة بالمكتب ".
المواطن  م��ع  نتعامل  ال  وت��اب��ع"أن��ن��ا 
المعاشات  وح��دة  مع  نتعامل  بل  مباشرة 
وال��م��ن��اف��ع ي��ح��ول��ون ل��ن��ا ال��م��ل��ف��ات ونحن 

بدورنا نقوم بعملية اإلدخال في المنظومة 
والتستغرق عملية اإلدخال وقتا طويا ".  

وحدة البحوث 
االجتماعيةخاصة بالمعاشات 

الموقوفة  
ال���س���م���ي���ع  "ع�����ب�����د  وأوض�����������ح   ■
ع��ب��دال��م��ول��ى"رئ��ي��س وح�����دة ال��ب��ح��وث 
االجتماعية"ان وحدة البحوث االجتماعية 
تتم  التي  الموقوفة  بالمعاشات  خاصة 
أحالتها من قبل الوحدات األخرى كوحدة 
المعاشات  ووح��دة  العسكرية  المعاشات 
الضمانية التأمينية التقاعدية  تتم إحالتها 
بأنهم  المستحقين  صحة  من  لتأكد  ألينا 
من  والتأكد  الحياة  قيد  على  موجودين 
من  ال��ص��ادرة  المطلوبة  البيانات  صحة 
الجهات  من  الصادرة  أو  المدني  السجل 
العامة كعدم االزدواجية وبعد التأكيد يتم 
نفس  إل��ى  وإحالته  المعاش  عن  اإلف���راج 

الوحدة".
المستحق غير قادر  وأضاف"إذا كان 
ميدانيا   إليه  الذهاب  منا  يتطلب  صحيا 
كتيب  بصورة  مطابقته  وتتم  منه  لنتأكد 
هو  بأنه  الشخصية  بطاقته  أو  العائلة 
بالمطابقة  نعتد  ف��ا  نفسه  ال��ش��خ��ص 
شفهيا إال بوجود مستند مطابق بالصورة 
على  ق��ادر  المستحق  كان  وإذا  للمستحق 
معهم  المقابلة  وتتم  المجيء 
عن  اإلف����راج  وي��ت��م  شخصيا 
ال���م���ع���اش ب��ع��د اس���ت���و ف��اء 

البيانات المطلوبة ".
:"ال  عبدالسميع  وق���ال 
ت��وج��د م��ش��اك��ل ل��دي��ن��ا ولكن 
ه��ن��اك ع���دم اس��ت��ي��ع��اب من 
قبل المضمون وأحيانا يخلق 
تحملهم  علينا  ويلزم  مشكلة 
وم�����ص غ��ض��ب��ه��م م���راع���اة 
الموقف  وم��ع��ال��ج��ة  لسنهم 
بعدم  يعو بضميرهم  أن  المواطنين  وعلى 
تزويرهم للبيانات والتوقف عن التجاوزات 
وأن يكونوا أكتر وضوحا وشفافية "  ووضح 
كل  "يستحق  ف��ق��ال  الكلي  العجز  ح��ال��ة 
مضمون مشترك مهما كانت طبيعة عمله 
سواء كان عاما بعقد أو موظفا أو حتى 
كلي  بعجز  وأصيب  نفسه  لحساب  عاما 
أقعده وأعاقه عن العمل غير إصابة العمل 
إصابة  عن  ناتج  العجز  يكون  أن  بشرط 
حادت ال عاقة له بإصابة العمل واعتال 
ال��ص��ح��ة أو م���رض ال��م��ه��ن��ة واألم����راض 
العادية التي ال عاقة لها بأمراض المهنة 
أو حوادث العمل وكذلك اإلمراض المزمنة 
أن  على  المستعصية  أو  المستديمة  أو 
وذلك  أكثر  أو   % بنسبة 60  العجز  يثبت 
المشكلة  العامة  الطبية  اللجنة  من  بقرار 

بفرع الصندوق ".
العجز  أث��ب��ات  يجوز  "وال  وق��ال  ه��ذا 
إصابة  لغير  المشترك  للمضمون  الكلي 
المرضية  األج���ازات  نفاذ  بعد  إال  العمل 
تقدير  ف���ي الئ��ح��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ال��م��ن��ص��وص 
شمسية  سنة  إلى  تصل  قد  والتي  العجز 

ق���ي���م���ة ال���ح���د ك���ام���ل���ة وت��ح��س��ب 

األدنى للمعاش نصف أخر راتب أو دخل 
شهري يتقاضاه مضافا أليه قيمة المعاش 

األساسي ".
واس��ت��ط��رد ق��ائ��ا "وف����ي ك��ث��ي��ر من 
الحاالت يحتاج المضمون صاحب المعاش 

لفقده  يخدمه  أخ��ر  إل��ى شخص 
نتيجة  نفسه  خدمة  على  القدرة 
للعجز ولهذا فإن معاشه الضماني 
تتجاوز%25من  ال  بنسبة  ي��زداد 
نوع  حسب  وذل��ك  المعاش  قيمة 
أليها  ال��ح��اج��ة  وم���دى  ال��خ��دم��ة 
ويتم تقدير ذلك من خال اللجنة 
الزيادة  نسبة  تحديد  مع  الطبية 

التي تقترحها".
 وت��اب��ع "ه���ذا وت��ت��ول��ى لجنة 
مختصة التحقق من العجز الكلي 

وذلك  نسبته  وتقدير  العمل  إصابة  لغير 
بإحالة  الخدمة  أو  العمل  جهة  تقوم  بأن 
إلى  لديها  العامل  المشترك  المضمون 
رسمية  برسالة  المختصة  الطبية  اللجنة 
لذلك  المعد  ال��ن��م��وذج  خ��ال  م��ن  طالبة 
إثبات العجز لديه وتحديد نسبته أن وجد 
مصحوبا بملف اللجنة الطبية الذي يشمل 
المعاش  تسوية  وبعد  الشخصية  البيانات 

الضماني ".
وأضاف بقوله"ويلزم صاحب المعاش 
بالتقدم للجنة الطبية العامة المتخصصة 
ما  كل سنة  مرة  دوري��ة  بصفة  بالصندوق 
للتحقق  وذل��ك  الشيخوخة  س��ن  يبلغ  ل��م 
العجز لديه ويجوز لصاحب  من استمرار 
الصحية  حالته  تحسن  حالة  في  المعاش 
في  للنظر  الطبية  اللجنة  إل��ى  يتقدم  أن 
إعادة تقدير العجز لديه وتحديد أمكانية 
العودة لمباشرة عمله من عدمه وإذا ثبتت 
قدرته على العمل تلزم قانونا جهة العمل 
وفي  السابق  بنفس وضعه  للعمل  بإعادته 
وزارة  تتولى  عمل  جهة  وج��ود  عدم  حالة 
العمل والتأهيل تدبير عمل مناسب له " . 

شروط استحقاق معاش
 العجز الكلى

المشترك  المضمون  "يستحق  وأشار 
عجزه  تقدير  تم  إذ  الكلي  العجز  معاش 
بالنسبة المحددة وتم التأكد من أن عمله 
أو خدمته انتهت بسبب هذا العجز ويسحق 
المضمون معش العجز الكلي أيضا إذ كان 
من غير المواطنين بشرط أن تكون خدمته 
الضمانية قد تجاوزت 20عاما وان تكون 

لديه أقامة اعتيادية  ".
المعاشات العسكرية

وت���ق���ول رئ��ي��س وح����دة ال��م��ع��اش��ات 
الهاشمي  "عائشة  سبها  مكتب  العسكرية 
خدمات  تقدم  ال��وح��دة  ه��ذه  أن  أبوبكر" 
العسكرية  المكافآت  و  المعاشات  تسوية 
القرارات  تعميمها في  تم  التي  وتعديات 
رقم 142 والقرار رقم 29 بشأن تعديل 

المعاشات العسكرية".
عدد  ب��ه  "والمكتب  بقولها   وتابعت 
اختصاصه  يعمل حسب  كل  موظفين  من 

فلدينا موظف الستقبال الملفات وموظف 
التعديات الن  للتسوية وموظف لإلعداد 
السابق  ف��ي  ك��ان��ت  العسكريين  مرتبات 
ضعيفة جداً وكان أعلى مرتب 250 دينار"

وأشارت"أن هناك قرارات صدرت في 
2008 وتم البدا بالعمل بها سنة 2010 
عن  تختلف  العسكرية  للملفات  وبالنسبة 
ملفات المدنيين فنحن تأتينا الملفات من 
المنافع العسكرية  الخاصة بالعسكريين".

تأتي  الملفات  وتابعت"الهاشمي"أن 
بالتسوية  نقوم  ونحن  متكامل  كامل  إلينا 
وقت  معنا  يأخذ  ال  اإلج��راء  وه��ذا  فقط 
 18 يوم  قبل  الملف  يأتي  فعندما  طويل 
نفس  في  المعاش  له  يصرف  الشهر  في 
الشهر وفي حالة استامه بعد يوم 18 يتم 

صرف المعاش له في الشهر الذي يليه".
بمدة  عاقة  له  الضمان  وأك���دت"أن 
 20 بعد  تحسب  وه��ي  ال��زائ��دة  الخدمة 
الخدمة  هذه  وتحسب  فعلية  خدمة  سنة 
المرتب  تقسيم  طريق  ع��ن 
على خمس ويضرب في مدة 
الخدمة بمعدل مرتب 2 في 
كمكافأة  له  وتعطى  السنة 
خدمة زائدة أما فيما يخص 
من  ليس  فنحن  اإلج����ازات 
وهي  احتسابها  اختصاصنا 
تسوية من المنافع العسكرية 

والوحدة التابع لها" .
وج���������ددت ت���أك���ي���ده���ا 
ع����ل����ي"أن ال��م��ت��وف��ي��ن م��ن 
العسكريين ال يتم التعامل مع ملفاتهم إال 
القضاء  من  قانونية  مذكرة  ص��دور  بعد 
مجموعة  إلينا  وصلت  وحاليا  العسكري 
بسيطة من المتوفين في سنة 2011 م".

وهي  مشكلة  لدينا  "ونحن  وأضافت 
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن م��ن إدارة  ت��أخ��ي��ر م��ل��ف��ات 
المعاشات العسكرية أو من الوحدة التابع 

الشخص  ي��أت��ي  وع��ن��دم��ا  ل��ه��ا 
تقدمه  يتم  لم  ملفه  أن  ويجد 
إل��ى ال��ض��م��ان وي��ت��أخ��ر مرتب 

المضمون عن الصرف له".
وت�������اب�������ع�������ت"أن م���رت���ب 
ال��م��ض��م��ون ي��ح��س��ب ل���ه من 
في  عليه  تحصل  م��رت��ب  أخ��ر 
نتعامل  ون��ح��ن  ال��ع��م��ل  ج��ه��ة 
م��ع أخ��ر ش��ه��ادة دف��ع وحاليا 
العسكريين  مرتبات  أصبحت 
المتقاعدين أفضل من السابق 

في  وك���ان  ج���ذري  تغير  وت��غ��ي��رت  بكثير 
السابق أن لم يقضي العسكري 25 سنة 
في العمل وتوفى خارج العمل فا يحق له 
الحصول على مرتب بل تصرف له مكافأة 

نهاية خدمة فقط".
وحدة تسجيل

 واشتراكات التفتيش
الصالحين"أن  الدين  ويقول"صاح   ■
هي  األول��ى  بالدرجة  ال��وح��دة  اختصاص 
س��واء  المضمونين  عمل  جهات  تسجيل 
لحساب  يعملون  هم  من  أو  عامة  جهات 
يكون  الوطنية  العمل  وج��ه��ات  أنفسهم 
تسجيلها إجباري أما فيما يخص األجانب 

ويتم فتسجيلهم يكون  اخ��ت��ي��اري 

ذلك عن طريق طلب كتابي إذا كان راغب 
في التسجيل أم ال".

بالنسبة  االشتراكات  حصر  وتابع"أن 
للجهات الوطنية والشركات فلديهم نسبة 
معينة يحددها القانون وهذه االشتراكات 
تتوقف على الجهة وتصنيفها وحسب عدد 
فكلما  لديهم وحسب مرتباتهم  الموظفين 

زاد المرتب زادت االشتراكات".
للعاملين  بقوله"بالنسبة  وأض����اف 
للتسجيل  يأتي  فعندما  أنفسهم  لحساب 
شهري  اشتراك  هناك  بأن  بأخباره  نقوم 
يلتزم  م��ن  فهناك  شهر  ك��ل  دف��ع��ه  يجب 
تتراكم عليه االشتراكات وفي  وهناك من 
المدة  بحصر  أخ��ط��اره  يتم  الحالة  ه��ذه 
وقيمة االشتراكات ويتم مخاطبته بها وان 
لم يستجيب يتم إنذاره بالدفع االشتراكات 
مرحلة  ه��ي  واألخ��ي��رة  الثالثة  والمرحلة 
مخاطبة المصرف بتوقيف جميع معاملته 

المصرفية".
وأكد"الصالحين"أن أي شخص صدر 
وتسديد  ب��االل��ت��زام  انصحه  ترخيص  ل��ه 
االشتراكات الضمانية وعدم تركها تتراكم 
الضمان االجتماعي  ، فنحن في صندوق 
هذا  يتفهم  من  فهناك  بالقانون  نتعامل 

الموضوع وهناك من ال يتفهم".
مراجعة االيرادات

■ وي��ق��ول م��ح��م��د أب��وب��ك��ر ال��ع��ي��اط 
يهتم  القسم  ه��ذا  إي�����رادات"أن  "م��راج��ع 
والتأكد  االش��ت��راك��ات  إي���رادات  بمراجعة 
من صحة البيانات وسامتها عن منظومة 
البيانات  صحة  على  والتأكيد  التحصيل 
إلى  تحال  ت��م  وم��ن  المضمون  أو  للجهة 

الخزينة ".
وتابع"أن هناك صعوبات تواجهنا في 
عملية الصكوك الغير محجوزة أو التي لم 
الن  المضمون  إلى  إرجاعها  ويتم  تصدق 
هناك إشهار بأن الخزينة غير مسئولة عن 
أو  محجوزة  غير  صكوك  إي 

غير مصدقة" . 
لجنة السلف بالفرع

وي����ق����ول"ال����ت����وات����ي   ■
يتقدم  المضمون  عبدالله"أن 
المكتب  يحال من  بطلب  إلينا 
التابع له مرفق بتعهد وشهادة 
م��رت��ب ورس���ال���ة إح���ال���ة من 
إلى  تصل  والقيمة  المكتب 
ب��ع��ض  ف����ي  دي����ن����ار   5000
األحيان واللجنة هي المسئولة 

عن تحديد قيمة السلف" .          
وتابع"أن اللجنة مكونة من مدير الفرع 
ورئ��ي��س قسم  ال��م��ع��اش��ات  ورئ��ي��س قسم 
المراجعة والشؤون القانونية ومقرر لجنة 
وهي  شهرية  تعتبر  اللجنة  وه��ذه  السلف 
الميزانية  السلف على حسب  التي تعطي 
فهو  للقسط  وبالنسبة  لديها  المتوفرة 
إلى 55  ويصل  السلفة  قيمة  يعتمد على 

دينار" .      

 ختاما :
ال���ت���زام ال���ف���رد ب��دف��ع االش��ت��راك��ات 
ال��ض��م��ان��ي��ة دل��ي��ل ع��ل��ى ح��رص��ه لضمان 
وه��ذا  المستقبل  ف��ي  ل��ه وألس��رت��ه  دخ��ل 
صندوق  على  القائمين  عليه  يحرص  ما 
الضمان االجتماعي فرع فزان   ويحاولون 
توعية المواطن بااللتزام بدفع االشتراكات 
أو  ب��ال��دول��ة  للعاملين  س���واء  الضمانية 
يتمكنوا  لكي  أنفسهم  لحساب  العاملين 
من تقديم أفضل الخدمات للمواطن حين 
طبي  عجز  بسبب  أو  التقاعد  سن  بلوغه 
وتعريف  الضمانية  التوعية  خ��ال  م��ن 
الفرد ما هو الضمان االجتماعي وما هي 

الخدمات التي يقدمها .   

إجراء ربط املعاش 
مير بعدة مراحل 
أولها تسجيل ملف 
وآخرها مراجعة 
املبلغ املقرر صرفه

:

عملية الصكوك 
الغير محجوزة أو 
التي لم تصدق 
أحد الصعوبات 
التي تواجهنا

:

مكاتب اخلدمات 
هي املغدية 
للفروع من ناحية 
االرادات

:



السنة  ااخلامسة  - العدد 189   

األحد 30 شعبان1437 هـجري - املوافق 5 يونيو 2016 ميالدي

10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

أُ فزان   3/ أتهَجّ
وحيدة  تلقيني  الــفــيء  فــاء 
، و زاي  ــوحــدة  ال ألحــضــان 
برائحته  تحملني  الزهر  ماء 
وريدي  جنوب  نحو  الرائجة 
 ، الوطن  من شريان  النازف 
العزلة  آلفت  أُلفاك  ألــف  و 
المرتسم  وجهك  حدود  دون 
فوق تالل الرمال أيها النون 
المحصورة بين عين عروقي 
، طالت بك  ياء سكوني  و   ،
حبال الغياب وتعلَّقت روحي 
فوق مقصلة فراقك  وتدلْت 
منصة  على  الشوق   مشانق 
حنيني لوطن تسربت عذوبة 
 ، الشمالي  وريدي  إلى  مائه 
وبللْت نسغ يدي حتى فاضت 

روحي زمزم شوقا إليك !
ـــرك  أت و   ، ـــــزان  ف أتــهــجــأ 
االغتراب  مالمح  لألبجدية 
تــيــبــســْت   ، مـــحـــيـــاي  فـــــوق 
وتــســَرّب   ، وجــهــي  تجاعيد 
 ، لمساماتي  بــعــدك  جــفــاء 
وتشقق أديم جلدي من جفوة 
 ، الغياب  وقسوة   ، المسافة 
أيــنــك أيــهــا الــمــدســوس في 
المنسي  الــصــحــراء  مــالمــح 
العميقة  الرمال  حكايا  بين 
يتراءى  كسراب  المنساب   ،
لرحالة وحيد ، خانه عقرب 
ه لجام الطوق  التوقيت ، وشَدّّ

، عن عقال اللقاء !
ــهــجــأ اســـمـــك ، وهــجــيــر  أت
الــصــحــراء قــيــظ والــجــنــوب 
الوطن    شريان  من  المنفور 
مبعداً وحيدا ، تحزنه  يتيماً 
قلبه  وتشُجّ  الشمال   حكايا 
يـــراوده  و   ، الــرحــيــل  أمتعة 
تجتاح   ، لــيــل  كــل  ــاء  ــرب ــغ ال
وتعبر   ، الــغــدر  ريـــح  روحـــه 
شريانه قبائل الغرباء   فَمنْ  
لي بقميصك أيها الغارق في 
والمنساب   ، الصمت  حــدة 
 ، أناملي  بين  مــاء  كقطرات 
و الُمبعد عن مرآة بصري ، 
فوق خيط  كسراب  والسابح 
للظهور  ــمــراوغ  وال الشمس 
في وضح النهار والمتعب من 
الرمال  سيمياء  فوق  الخطو 

الصفراء .
في  المتوحد  ــاء  الــمــَشّ أيها 
في  المعتزل   ، الليل  عزلة 
زوايا فزان ، وهسيس نسيم 
لــيــلــهــا غـــــارٌق فـــي الــنــجــوم 
، يــهــمــس لـــي فـــي أذنــــي ، 
 ، العبير  قــصــائــد  يــوشــوش 
اشتياق  فــي  رائحتها  يــروج 
القمر لرحلة الضوء ، دعني 
ــــزان فـــي حـــروف  أتــهــجــأ ف
ــي أصــحــو على  اســمــك ، ك
ها  وقع صوتك و أناُم على ِخَفّ
وهو يعانق صحراء الجنوب .

- هل حضر الطبيب ؟
- نعم .. قال بأن العجوز في خطر 

.. فقد تعرض لجلطة حادة
- جلطة ! من أين أتته ؟

- ال ندري
العجوز الممدد وحيدا، فقد ذهب 
أخرى  بلدان  إلى  وهاجروا  أوالده 
الحياة  سبل  بهم  ضاقت  أن  بعد 
فـــي بــلــدهــم وأصــبــحــوا عــرضــة 
األمن  أجهزة  قبل  للمطاردات من 

الكثيرة، وماتت زوجته منذ فترة.
وابنته متزوجة في مدينة ثانية .. 
كان كل صباح يغادر منزله ويذهب 
لــلــجــلــوس فـــي إحــــدى الــحــدائــق 
ويستعيد  نفسه  يــنــاجــي  الــعــامــة 
في  تتالشى  كانت  التي  ذكرياته 
بعض األحيان، وعندما يمل يعرج 

مازال على صلة  أقرانه ممن  أحد  على 
بهم فيقضي معه بقية يومه.

يتناول  أن  يــرفــض  النفس  عــزيــز  كــان 
أن  كان، حتى ال يحس  أي  عند  الطعام 
ذلك كان بمثابةحسنة تقدم إليه، فإما أن 
يعود  أو  الشعبية  المطاعم  يذهب ألحد 

للبيت ليأكل مما تعود طبخه.
- هل اتصلتم بأحد من أقاربه أو أوالده؟ 
الذي  األول  للجار  الثاني  الجار  تساءل 
وجده ملقيا على األرض في حالة إغماء.
أوالده   .. ابــنــتــه  ليخبر  ابــنــي  ذهـــب   -

بعيدين جدا.. أجاب الرجل
- السالم عليكم .. قال ابن الجار العائد 

من مهمته ..
في  الجميع  رد   .. الــســالم  وعليكم   -

صوت واحد ..

- هل أخبرتها ؟ سأل الوالد
هي  صعبة  ظروفها  أن  يبدو   .. نعم   -

األخرى .. وبعد صمت قال:
- أعتقد بأني عرفت سبب مرض جارنا 
أحد  أخبرني  فقد  االبــن،  قال  العجوز، 
اليوم  ظهر  عــاد  عندما  بــأنــه  الــســكــان 
وجد مجموعة من المهندسين بمعداتهم 
سأل  وعندما  المنطقة،  في  يخططون 
أمرا  بأن هناك  له  يقول  أحدهم سمعه 
طريقهم  فــي  وأنــهــم  الــشــارع،  بتوسيع 
القديمة  المباني  مــن  مجموعة  لــهــدم 
لهذا الغرض .. وأشار له المهندس على 
منزله بأنه سيكون من ضمن المشروع ..

أكثر  أن يستفسر  العجوز  أراد   وعندما 
من المهندس الشاب:

- يا ابني إن هذا البيت آخر ما تبقى لي 
في هذه الدنيا وال أستطيع تركه، وليس 

عطف  متسوال  أعــيــش  أن  عــلــّي  سهال 
أقاربي أو أن أسكن في بيت المسنين!

أجابه المهندس بحدة:
العموم  على   .. نعمل  دعنا  عمي  يا   -
ستصلكم رسائل قريبا بطلب اإلخالء .. 

وسيدفع لكم التعويض الالزم ..
فقد  حدث  بما  علم  على  ليسوا  وألنهم 
واستغراب،  دهشة  في  لبعضهم  نظروا 

وسؤال حائر بينهم يطرح نفسه
- معقول هذا ؟!!

بعد شهر من وفاة العجوز فوجئ سكان 
الشارع بسيارة يترجل منها بعض الرجال 
أزوقــة  علب  يحملون  رسمية  بمالبس 
متباينة  بخطوط  يكتبون  وهم  مضغوطة 
على حوائط المساكن الممتدة على طول 

الشارع .. 
إزالة للمنفعة العامـــــة .

نيفين الهوني 

نبضة أولى

وح 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

بـ  رجب الشلطامي د / عزة رجب  الركلة األخيرة !! .. 

  ضمن سلسلة إصدارات مؤسسة 
أروقة للدراسات والترجمة والنشر في 

القاهرة صدر الكتاب الشعري األول 
للشاعرة عشتار حداد بعنوان"الجميلة 

بقلم رصاص" ويمتاز الكتاب بلغة 
شعرية مختلفة عن السائد حتى لكأن 
الكتابة لديها لعبة صافية وإحالة من 
إحاالت عالم داخلي مصمم أن يكون 

عصيا على السائد من اللغة ويتضمن 
الكتاب عددا من النصوص المنشورة 

ونصا جديدا استغرق قرابة المائة 
صفحة بعنوان الكون مربع نحن فيه 

دوائر يشكل محاولة جادة في الشعرية 
العربية تستحق التوقف عندها.

 عـــشـــتـــار حــــــداد تــرســم 
الجميلة بقلم رصاص 

ار 
صد

إ

ار 
صد

إ

ــــم الـــعـــيـــد نزف الوريد الجنوبي أتــــعــــل
يـــفـــاجـــؤنـــا حــيــن 

نتعانق
قــنــاديــل  نشـعـل   

األمل
  ننحت وجـه الصبـح
ننثر أزاهير المساء

و أكاليل الليل همسا
 أنمو في حنايا قلبك

 خلف نبضات خفقك..
 تبعثرني ذكرى أبوحها بمداد القلب

على صفحات العمر  ..
 أتحداك ..

 أن تغادر حلمي ..
أن أهبك

 أغلى ما املك في لحظة جنون ..
بفضاء أضيق من أن يحتوينا.

وكونك الجنة  
الثمر يتهافت على شفتيك

يهدهد وليد قلبي بأحضانك..
ومعك وحدك

سأغزو مدن الحب المحصنة
 كونك لي 

وليختبر العالم حجم جنوني ..
لغة الصمت .. عزف األنامل 
همس في وطن الضجيج  ..

صمود ضد الرياح وعواصف الوقت 
واالنحناء الوحيد .

نحوك .. كنت جزء ....
 وتعلقت بأجزائك كلها ..

ضممتك
 غادرنى الغرور ..  فلما هدأت
 بدأت برسمك فوق الذكريات

 ليأتي العيد معك كل يوم
 تدفئني كلماتي 

تنسج خواطر 
سطور معذبة

دهاليز  بأنامــل عاجزة في  تخـط  و   
مـُعـتـمـة 

تسللت بخفــة  ..  امتزجت بكل خفقـة 
استكانت بالحـواس هامسة

أيا دمعي المسكوب
 توقف .. إنـها لحظـة

 وأنا أردد أحرف الكلمة
 فكلما أضعتك بداخلي

 وجدتك هنا نبضة 
احبك

سلسلة  تنشر ألول مرة 

)1(
الوطن يشبهلك

وأنِت تشبهي ألمي
وأمي فيها شبه مني

وأنـــــا نــشــبــه هــبــوب 
الــريــح وفــّيــا شــي م 
التربة والنار تشبهني

والـــــمـــــطـــــر واخــــــذ 
أوصافي

ونتشابه أنا والجرح والغربة
)2(       

الوطن ما نام فينا
وانِت نعسانة عيونك

وأمي تصحى قبل أذان الفجر
وانا غافي  فوق من صدر القوافي

نحلم إّني ...
نسقي بالنيران دمعة

ونغزل من الريح شمعة
وننحت من الطين ِشعر

وعندي مع كثر المواجع صحبة
)3(      

الوطن مش بس كلمة 
وأمي لحن .. وأنِت نغمة

وأنا ... ُحّطي نقطة .
وأبدي من أول السطر

أنا الني مبتدأ .. الني خبر
الني حال .. والني ظرف

أنا التشكيل يلّلي يرتسم فوق الحرف
ومتعتي نصنع من الكالم لعبة

)4(      
الوطن ..وانِت ..وأمي
اْقلبو الصفحة عليا 
واقروأ فّيا من جديد

أنا واو الجماعة 
واللغة المسكوت عنها فيكم

أنا أول حكاويكم..
أنا أجمل أغانيكم..
أنا لحظة تجلّيكم..

أنا اإلنسان... وقراية اإلنسان لإلنسان مش 
صعبة والطير لْو تخلط عليه طيور

يموت.. وما يغردش خارج سربه

  ال أنكر أنني رحبُت به وزينُت له العودة 
والحديث عن الماضي إال أن في داخلي 

كان شعور يخشى أن تكون العودة الجارفة 
منه للماضي هي انكسار واستسالم للمرض 

، لكنه إكبار واحترام مني له قد تعدى كل 
االحترام الذي منحته للناس يوم اكتشفت 

أن عبد الرحمن ال يخشى موته لكنه يخشى 
على رقية التي فاجأني باحتمالية وفاتها 

بعده بساعات.
كان ُيجزم أنه بوسعه حساب عمره المتبقي 
من وقع نبضاتها هي تحت يده ، بل بوسعه 

أن يحسب وُيقدر حتى كم بقي لقلبها من نبضات ، وأن الطبيب الذي 
أعطاها عمر قرن من الزمان هو طبيب جاهل بعلم القلوب ، وأنه ال 

يرى من القلب سوى بطينه وأذنينه وصماماته وأشياء أخرى ال عالقة 
لها بقلبها المسكون ، بل أنه ساعة كان الطبيب يعرض على شاشته 

قلبها كاد يكشف له عن صورة ذلك األجير في قلبها وكيف يعمل فيه 
ليل نهار .

 لذلك السبب هو على يقين أنها لن تتأخر ال ألنه يسكن قلبها كما 
يسكن العشاق منذ القدم بل ألنه يعمل في داخله ويرفع ويقبض ويفتح 

صماماً ويغلق آخر ويقوم بكل مهام ووظائف القلب ، ولو أن جهاز 
تخطيط القلب تمهل قليالً لكان من الممكن أن تظهر خلف ورقة الرسم 

البياني للتخطيط صورة ذراعه وهي ترفع الخط إلى حافة الورقة من 
فوق فيظهر كما لو أنه قلب قادر على العيش لـ مائة عام أخرى.

أدخلني في خصوصياته ، بل كنُت أشعر أحياناً وهو يحدثني كأنني معه 
داخل غرفة نومه ، وأنه ورقية ممددان أمامي على السرير ، وكانت هي 

تشعر بيده التي ضمت نهدها إلى أعلى كما لو أنها يده المعتادة على 
عملها بعد منتصف الليل ، لكنه سرعان ما يداهمها شعور آخر تدرك 

معه أن اليد ما عادت هي ذاتها وال عملها هو ذاته ، فتأخذ نفساً تمأل 
به جوفها وتعيده في ظالم الغرفة لتطرد عنها الظالم الذي صار يتسلل 

إلى جوفها ، وتأخذ نفساً آخر وتتمنى معه لو هذه األصابع الخشنة 
تعصر وتجوس في الصدر وتعبث به كما كانت تجوس وتعبث ، وحين 
تمضي دقيقة أخرى وال تجوس وال تعبث تشعر رقية أن هذه اليد لن 

تقوم بشيء وأن خشونتها التي كانت جالبة للذة في وقت مضى لن 
تجلبها اليوم وأن خمودها تحت نهدها األيسر هو خمود خائف يختبئ 
تحت النهد ، وأن نهدها الذي يقع على ظهر اليد لن يجد مناه الليلة ، 

وأن شيئاً آخر في بال عبد الرحمن  هكذا يخال لي حاله مع رقية وهو 
يحدثني عن حاله ويتراءى أمامي كما لو أنه أكمل نهر حياته وهو اليوم 

على مسافة خطوة من المصب ، أو لم يبق له سوى أقل من كيلو متر 
ويقع في البحر كما يقع قارب متهالك كان فيما مضى من خيرة القوارب 

التي تجري وتعود.    

إبرهيم عثمونة

طريق آخر إلى الجنة )12( سالم العالم تشابه
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إشراف : خديجة الجداوي  

الراشدة  إذًا في فترة الخالفة 
طبق فيها اإلسالم وقيمه لمدة 

10سنوات ونصف فقط .
 لن يستطيع أحد أن يضيف إلى هذه الفترة وقتاََ 
إال  يمارس  أن  آخر مورس فيه اإلســالم كما يجب 
عامين ونصف في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
ثم تسعة أشهر في عهد الخليفة المهتدي العباسي. 
يعني 14 سنة من مجمل ألف وأربعمائة سنة ويزيد 
؟   1% بنسبة  الخالفة  إقامة  دعــوة  في  يحتج  هل 
وهنا  ؟  ويزيد  1400سنة  مجمل  من  سنة   14..
النتحدث عن اإلسالم ، بل نتحدث عن "المسلمين" 
والغريب أنه حتى الخلفاء الثالثة أصحاب السنوات  
قتلوا  أنهم  يــري  والبعض  مقتولين  الـــ"14"مــاتــوا 
مجتمع  في  ديني  لصحيح  وإقامتهم  عدلهم  نتيجة 
بدا في بعض األحيان أنه كان يرفض ذلك خاصة 
التيارات   بخصوص  واألمويين  العباسيين  عهد  في 
إن التسنن والتشيع وبقية فرق اإلسالم ال يمكن بأي 
حال من األحوال اعتبار وجودها وكينونتها جزءا من 
موجودة  لكنها  فعالً  موجودة  هي  اإلسالمي  الدين 
خارج سياق اإلسالم.. متعلقات حضارية ِبه.. لكن 
يكون  أن  يمكن  المرء  أن  أي  منه..  جــزءا  ليست 
مسلماً مكتمل اإلسالم دون أن يكون سّنياً أو شيعياً 
من  وأن  فقط.."  مسلم  ذلــك..  غير  أو  صوفياً  أو 
أحد أكبر أخطاء المؤرخين كانت في ربط التمدد 
الحضاري للدولة العربية الناشئة باإلسالم نفسه.. 
الدولة  بين  يميز  يعد  لم  العادي  المسلم  أن  بحيث 
القومية أو ما فوق القومية التي قادها العرب وبين 
الدين الذي يعتنقه أفرادها.. بحيث أنه أصبح يعتبر 
باألمة اإلسالمية كفترات  فترات ضعف ما يسّمى 
ربط  وهذا  الناس..  وتدين  نفسه  لإلسالم  ضعف 
خاطىء وخطر .. كما أن من أسوأ آثار هذا الربط 
أن التدين الجمعي في عقل المسلم أصبح أهم من 
محمدملسو هيلع هللا ىلص..  رسالة  أّس  هو  الــذي  الفردي  التدين 
يفرح  اليوم  العادي  المسلم  أن  ذلك  على  أدل  وال 
لإلسالم  يعرفهم  ال  فلبينيين  عشرة  بدخول  كثيراً 
وال يحزن على أن صالة العشاء فاتته هو شخصياً.. 
وهو تناقض صارخ ومرير لكنه مبّرر ومنطقي في 
والشيعة  للسنة  التعريف  أمــا  الخلط..  هــذا  ظل 
"باعتباري"كمسلم غير عربي "أنها خالفات سياسية 
وأنها  األتباع..  لكسب  دينياً  تمايزت  عربية  عربية 
الخالفات  هــذه  ألن  ببساطة  حقيقة..  تعنيه  ال 
وهــذا  قبورهم  مــن  أطــرافــهــا  بــإخــراج  إال  تحّل  ال 
مستحيل" .ولتقريب المفهوم أن هذا يشبه أن يكون 
بعضهم  لمعاداة  العرب  يضطر  ثم  باكستانيا  النبي 
من  مع صحابي  اختلف  البشتون  من  ألن صحابيا 
نحو  السعي  ليس  هو  فالواجب  وعليه،  البنجاب.. 
بل  لالختالف..  تكريس  ألنه في حقيقته  التسامح 
على  أكبر  بشكل  والتركيز  أصالً..  ب  التحُزّ تجريم 
التدين الفردي الذي نزلت به رسالة محمدملسو هيلع هللا ىلص دون 
ما  وأنه  ذلــك..  بعد  لما حدث من خالفات  النظر 
تكون،  أن  يجب  كما  األشياء  تعريف  إعــادة  يتم  لم 
فسيستمر  األخالقية   الدين  رسالة  على  والتركيز 
في هذا  ومواردياً  العرب في طحن أنفسهم فكرياً 
االختالف العقيم.. وهذا ال يشكل فقط راحة ألي 
قوى استبدادية أو استعمارية.. بل ويهدد مستقبل 
المنطقة ، بما هو أكبر من احتقانات طائفية ، بل 
وقودها  واليابس..  األخضر  تأكل  شاملة  بحرب 
القتل  جريمة  يرتكب  أن  يمانع  ال  مسلم  شباب 
دفاعا عما يعتقد أنه اإلسالم أو بدقة أكبر المفهوم 
هذا  منه  انحدر  الــذي  اإلسالمية  لألمة  المشوه 
نعترف  وأن  أنفسنا  بمكاشفة  اليوم  علينا   . الفكر 

ونعيد قراءة وتأويل ما وصلنا إليه حتى ) مبدئياً (
تكفير  على-  المبني  الماضي  مــوروث  كل  نتجاوز   
ننشئ  دمنا  وما  اإلنسان..  كرامة  وإهــدار  اآلخــر- 
في  الحصري  وحقنا  اآلخــر..  إقصاء  على  أبناءنا 
الجنة.. وأن اآلخر له النار.. فستستمر داعش فينا 
باالنتشار والتمدد.. علينا أن ننظر إلى أنفسنا كما 
نحن.. وأن نبدأ بحساب أنفسنا.. قبل الكيل على 
تحت  عليه  نلقيها  باتهامات  نالحقه  الــذي  اآلخــر 

ذريعة ما شبه ) المؤامرة ( لتبرئة أنفسنا . 

ال����م����وروث ال��دي��ن��ي )3(
المشوه عن اإلسالم

 أبوبكر  عبد الرحمن

حفظ  مسابقة  فــعــالــيــات  بسبها  انطلقت   
مراكز  دارســات  بين  الكريم،  القرآن  وتجويد 
محو األمية في سبها والبوانيس، والتي تنظمها 

رابطة رائدات الحركة الكشفية بسبها .
وتشارك في المسابقة أكثر من سبعين امرأة 
ومحو  الــقــرآن  تحفيظ  مــراكــز  مختلف  مــن 
األمية، وتعتبر الحاجة رقية أكبر المشاركات 

سنا .
في  عاما،  ستين  من  أكثر  عمرها  يبلغ  حيث 

حين كانت أصغرهن تبلغ خمسين عاما.
رائــدات  رابطة  مفوضة  ناجم  سليمة  وقالت 
إن  لفسانيا،  لقناة  بسبها  الكشفية  الحركة 
ومحو  التحفيظ  مراكز  من  أتين  المشاركات 

األمية في القرضة وسكرة والجديد والمنشية 
والمهدية والناصرية وحجارة وإقعيد، وبعضهن 
أتين من سمنو وتمنهنت والزيغن وبلدة غدوة. 
وأوضحت ناجم أن مراكز محو األمية تعاونت 
مقر  إلى  المتسابقات  وإحضار  تسجيل  في 
مفوضية كشافة سبها للمشاركة في فعاليات 

المسابقة.
لم  إذ  ذاتية  بمجهودات  تقام  أنها  أكدت  كما 

تتبناها أي جهة محلية.
وأشارت إلى أن المسابقة تضم أربعة محاور، 
أولها حفظ القرآن الكريم كامال، وحفظ ربع 
يس، وحفظ األجزاء الثالثة األخيرة، وحفظ 

جزء عم. 

محمد  عبدالسالم  خديجة  تقول  جهتها  من 
إحدى المشاركات في مسابقة القرآن الكريم 
حفظ  في  بدأت  إنها  األمية،  محو  لدارسات 
وتالوة القرآن الكريم منذ خمسة عشر عاما، 
وتنوي  األنــعــام،  ســـورة  حتى  حفظت  وأنــهــا 
خديجة االستمرار حتى تستكمل حفظ جميع 

األجزاء.
يدعمون  وأحــفــادهــا  أبــنــاءهــا  أن  وأوضــحــت 
ومتابعة  والكتابة  الــقــراءة  تعلم  فــي  رغبتها 

تعليمها في مجال القرآن. 
يذكر أن مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها 
رائدات الحركة الكشفية كانت قد انطلقت في 

األول من نوفمبر عام2011 بحسب ناجم.

مسابقة القرآن الكريم لربّات البيوت بسبها

  حزن عمر على ابنه زيد رضي الله 
عنهما:

ا استشهد زيد بن الخطاب باليمامة،   لمَّ
بن كعب  َصِحبه رجــل من عــدي  وكــان 
ا رآه عمر دمعت  فرجع إلى المدينة، فلمَّ
عيناه، وقال: وخلفت زيًدا ثاوًيا وأتيتني. 
ت  وقال عمر بن الخطاب �: ما هبَّ
إذا  وكان  زيد.  نسيم  إال وجدت  الصبا 
زيًدا  فقدت  قد  قــال:  مصيبة  أصابته 

فصبرت.
يندب   � عمر  ي��دي  بين  أع��راب��ي 

ابنه: 
إلى  يوًما  الخطاب �  بن  خرج عمر 
يديه  بين  أعــرابــي  فــإذا  الغرقد،  بقيع 

فقال: يا أعرابي ما أدخلك دار الحق؟
قال: وديعة لي ها هنا منذ ثالث سنين، 
ابــٌن لي حين  قــال:  قــال: وما وديعتك؟ 
عمر:  قــال  أنــُدبــه،  فأنا  فقدته  ترعرع 

أسمعني ما قلت فيه، قال:
يا غائًبا ما يؤوب من سفره

عاجله موته على صغره
يا قرة العين كنت لي سكًنا

في طلول ليلي نعم وفي قصره
شربت كأًسا أبوك شاربها

ال بد يوًما له على كبره
أشربها واألنام كلهم

من كان في بدوه وفي حضره
فالحمد لله ال شريك له

الموت في حكمه وفي قدره
م الموت في األنام فما قد قسَّ

يقدر خلق يزيد في عمره
أن  يا أعرابي، غير  قال عمر: صدقت 

الله خير له منك.

      

وق�����ف�����ة م��ع 
ال��������ف��������اروق 
رض�����ي ال��ل��ه 

عنه 

مسجد  افــتــتــاح  يتم  أن  المتوقع  مــن    
أبوبكر الصديق خالل األيام األولى من 
شهر رمضان في منطقة أبومعاذ الواقعة 

في مدينة غريان .
المكلفة  باللجنة  مــســؤول  أفـــاد  وقــد   
لصحيفة  ـــــه  وإدارت المسجد  بتسيير 
فسانيا أنه بفضل من الله وتوفيقه سيتم 
حفل  في  المسجد  هذا  افتتاح  القريبة 

بهيج.
وصالة  الخمس  الصلوات  فيه  وستقام 

جانب  إلـــى  الــعــيــديــن  وصـــالة  الجمعة 
شهر  خــالل  القيام  صــالة  شعائر  أداء 
رمضان المبارك. وسيتسع مكان الصالة 
ومرافقه الستيعاب عدد كبير من أهالي 

قرية أبومعاذ والقرى المجاورة له .
 1000 بملحقاته  مساحتة   تبلغ  حيث 
ثالثة  إلــى  مقسمة  تقريبا  مــربــع  متر 
والدور  الصالة   وبيت  أدور وهي صاله 

النسائي في كل دور توجد دورات مياه.
يذكر أن أحد الصالحين  رحمه الله كان 

قد تبرع بقطعة األرض التي أقيم عليها 
أبومعاذ    فــي   الصديق  أبوبكر  مسجد 
بــاإلشــراف  وفــاتــه  بعد  ــاء  ــن األب وتكفل 
الالزمة  التبرعات  وجمع   ، بنائه  على 
إلنـــجـــازه حــيــث شـــرع فـــي  بــنــائــه منذ 
الذاتي  بالمجهود  تقريبا  سنوات  ست 
وتعاون ومساهمة أهل المنطقة والقرى 
المجاورة ، نسأل الله أن يكون في ميزان 
وتعمير  بناء  في  ساهم  من  كل  حسنات 

هذا المسجد.

االستعداد الفتتاح مسجد أبوبكر الصديق في غريان 



السنة  ااخلامسة  - العدد189   

األحد 30 شعبان1437 هـجري - املوافق 5 يونيو 2016 ميالدي

12 الصحيةفسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

متابعة : علي خميس 

   شهدت قاعة التدريب بمركز سبها الطبي 
اإلنعاش  مجال  في  تدريبية  دورات  اختتام 
والتعقيم ومقاومة انتشار العدوى، استهدفت 
المساعد  والــطــبــي  الطبي  الــطــاقــم  ـــراد  أف

بالمركز. 
ــوافــي الــنــاطــق بــاســم مركز  وقـــال أســامــة ال
دربــت  الـــدورات  إن  لفسانيا،  الطبي  سبها 
الصحيحة  اإلنعاش  طرق  على  المستهدفين 

إلنقاذ المصابين، 
مختصين  يد  على  تم  التدريب  أن  موضحا 
ــعــاش. وأضـــاف الــوافــي إلى  فــي مــجــال اإلن
انتقال  ومكافحة  التعقيم  على  التدريب  أن 
العدوى جاء ضمن خطة وضعها المركز لمنع 
وقوع حاالت العدوى وانتقال الفيروسات بين 

األقسام الطبية وخارج المركز، مبينا أن أفراد 
الطاقم الطبي والطبي المساعد تعاونوا في 

إنجاح الدورات.
وشاركوا في حضورها بشكل مكثف. وأشار 
الوافي إلى أن أكثر من تسعين عنصرا طبيا 
التدريبية  الــدورات  في  شاركوا  المركز  من 

التي نظمت خالل األشهر الماضية، 
داعيا مواطني ورواد المركز إلى التعاون مع 
تقديم  أجــل  مــن  التمريض  وطــاقــم  األطــبــاء 
أفضل الخدمات للمرضى. يذكر أن الدورات 
الطبية  األطقم  كفاءة  من  للرفع  التدريبية 
اســتــمــرت رغــم تــكــرر االخــتــراقــات األمنية 

وإطالق النار داخل المركز.

اختتام دورات تدريبية بمركز سبها الطبي 

حمالت كشفية للتبرع بالدم
في  متطوع  الحاسي  عبدالسالم  يقول 
ــهــالل األحــمــر الــلــيــبــي" هـــذه ليست  ال
بمثل  فيها  نساهم  التي  األولـــى  الــمــرة 
هذه الحمالت ففي األيام السابقة أقام 
الهالل األحمر الليبي فرع بنغازي حملة 
المغاربي  اليوم  بمناسبة  بالدم  للتبرع 
للتبرع حيث تحتفل دول شمال أفريقيا 
بهذا  عــام  كل  من  شعبان   25 يــوم  في 

اليوم"
شبابا وشيبا

ــــر أن  ــحــاســي وذك وقـــد أوضــــح ال
1987م  عام  منذ  تأسس  المركز  هذا 
ويقدم خدماته المجانية لكل من يحتاج 
للهالل األحمر  يتبع  الدم وهو  لخدمات 

الليبي فرع بنغازي"
وأضاف "أن المركز يغطي بخدماته 
مناطق عديدة وتأتي أهميته في التبرع 
بالدم طوعا، واستقطاب متبرعين جدد"
الحملة  المنصوري"إن  معتز  وقــال 
الصحية  الــمــراكــز  مــع  بالتنسيق  تمت 
أهالي  عليها  توافد  والتي  المدينة  في 
األولــى،  الصباح  ساعات  منذ  المدينة 
وعلى رأسهم الشباب والمتطوعون لعمل 

الخير شيبا وشبابا"
وأضاف: "أن هذا واجب علينا تجاه 

عاصمة الثورة الليبية ومعقلها"
بحاجة  ال��م��رض��ى  م��ن  الكثير 

ماسة للدم
كل  "إن  الــصــالــحــيــن  ــم  مــري ــقــول  ت
شخص منا مهدد بأن تصبح حياته بين 
لحظة وأخرى رهينة التوفر العاجل للدم 
ومن األصناف الشائعة أو النادرة للدم، 

المرضى  مــن  الكثير  هنالك  وأن  كما 
ــن هــم بــحــاجــة مــاســة لــلــدم حتى  ــذي ال
يستعيدوا صحتهم، لذلك ينبغي على كل 
إنسان أن ال ينتظر وقوع حادث أو مرض 
بل  بالدم  يتبرع  لكي  لصديق  أو  لقريب 
الوطني  المركز  إلى  بالتوجه  المبادرة 
لنقل الدم ومصارف الدم الرئيسية في 
بالدم  للتبرع الطوعي  الليبية  المدن  كل 
الــذي  ــر  األم ومنتظم،  مستمر  وبشكل 
ومشتقاته  الــدم  توفر  تأمين  إلى  يــؤدي 
في كل األوقات ولجميع الفصائل خاصة 
الفصائل النادرة وبالكمية الكافية والتي 
يحتاجها أي مريض وفي أي وقت وعلى 

مدار الساعة"
وأضافت بقولها "هذه ليست الحملة 
في  بها  وسنقوم  بها  نقوم  التي  األولــى 
مدينة بنغازي التي تحتاج منا أن نتعاون 
بدمنا  وليس  لدينا  ما  بكل  نتبرع  وأن 
فقط وفي ظل هذه الظروف المأساوية 
المراكز  مــن  الكثير  فــي  فــرقــا  شكلنا 
للتبرع بالدم ،يحمي الله ليبيا حرة أبية "

صدقة جارية
ــور أســمــهــان محمد  ــت ــدك ال ــول  ــق ت
الفايدى "يعتبر الدم مادة حيوية ال يمكن 
اإلنسان  من  تأتي  أن  والبــد  تصنيعها، 
ــســان الــمــريــض  ــإن الــســلــيــم صــحــيــا ل
ويعتبر  العالج،  أجل  من  إليها  المحتاج 
لحصول  الوحيدة  الوسيلة  بالدم  التبرع 
المرضى على ما يحتاجونه للبقاء على 
الفصائل  تصنيف  وحسب  الحياة،  قيد 
مابين  تتوزع  فإنها  المتعددة  الدموية 
الفصائل دموية متوفرة وأخرى نادرة من 
هنا،  ـــن  وA+. وم  -Aو +Oو -Oقبيل

الذي  الثقافي  بالوعي  التحلي  من  البد 
من شأنه أن يشجع على التبرع المستمر 
حاجة  فــي  هــم  ممن  المرضى  لفائدة 
ماسة للدم، وفق تصور إنساني حول ما 
يمكن القيام به من حماية لألرواح وإنقاذ 
عــديــد الــمــرضــى مــن الــمــوت.،كــمــا أن 
التبرع بالدم سلوك اجتماعي وجموعي، 
البد من التحسيس بالقيمة المعنوية له 
الديني  بالوازع  ارتباطا  المجتمع  داخل 

باعتبار التبرع صدقة جارية"
واج��ب  و  واٍع  اخ��ت��ي��ار  ال��ت��ب��رع 

إنساني
ــقــول الــمــتــبــرعــة مـــي الــتــرهــونــي  ت
السليمة  البنيوية  المؤشرات  أهم  "فمن 
المتبرعين  من  كبير  عدد  توفر  للتبرع، 
الطوعيين الذي ال يعلمون من سيستفيد 
يتبرعون طوعا  الذين  فهم  دمائهم،  من 
ودون  منهم،  مقرب  مريض  وجود  بدون 
بالدم،  للتبرع  عليهم  ضغط  أي  وجــود 
وعيا منهم بأنه واجب إنساني وديني، إذ 
يعتبر دمهم أكثر سالمة للمريض ألنهم 
يجيبون على أسئلة الطبيب بكل صدق و 
ال يتوخون منفعة عاجلة من وراء التبرع.

وهنا يجدر األمر بأن تكون النسبة 
حتى  المتبرعين  هـــؤالء  مــن  مرتفعة 
إلى  الــوصــول  من  المدن  جميع  تتمكن 

نسبة 100 بالمائة.
تم  إذا  الصعب  باألمر  ليس  وهذا   
الوصول إلى اعتماد آلية للتبرع المنتظم 
تحاقن  مراكز  بين  مشترك  عمل  وفــق 
مع  المدني،  المجتمع  وجمعيات  الــدم 
لذلك،  اللوجستية  اإلمكانيات  توفير 
على  نهائيا  القضاء  السلوك  بهذا  ليتم 

مشاكل  مــن  ذلــك  يسببه  ومــا  المتبرع 
األهــل  مــن  متبرعا  بــاعــتــبــاره  صحية 
واألصدقاء إلنقاذ حياة قريبه، إذ يكون 
إما  االضطرار  من  بشيء  هناك شعوره 
من أجل قريبه أو من أجل جني مقابل 

مادي من المريض .
بعض  إلخــفــاء  يضطر  يجعله  مما 
الموانع التي تكون لديه عن الطبيب أثناء 
الفحص، فهو مصدر غير آمن، محفوف 
بخطر األمراض المتنقلة عبر الدم،علما 
أن هذه الظاهرة غير صحية بالمرة رغم 

أنها ما زالت موجودة في أغلب المدن.
حيث يمكن القضاء عليها من خالل 
تحسيس المواطنين للتوجه بانتظام إلى 
نسبة  إلــى  لنصل  الــدم،  تحاقن  مراكز 
يرتاد  الـــذي  المنتظم  للمتبرع  كبيرة 
المركز على األقل مرة واحدة في السنة،  
للمريض،  أمــنــا  ــر  ــث األك الــمــتــبــرع  فــهــو 
مراقبة  تكون  الصحية  حالته  أن  حيث 
قدر  على  ويكون  المركز  في  باستمرار 

مهم من الوعي بموانع التبرع بالدم"
أخيرا...

أن  الــمــواطــن  على  نقول  أن  يبقى 
ما  بكل  المعلومات  إعطاء  في  يتردد  ال 
يتعلق بصحته إلى الطبيب المسؤول عن 
حالته الصحية حتى يتمكن الطبيب من 
بالدم حرصا  التبرع  معرفة قدرته على 
هي  والتي  عائلته  وصحة  سالمته  على 
كما  المجتمع،   وسالمة  صحة  أســاس 
وإنساني  وطني  واجب  بالدم  التبرع  أن 
األبرياء  المواطنين  حياة  إلنقاذ  مقدس 
ــمــعــرضــيــن لــــحــــوادث الــتــفــجــيــرات  ال

واألعمال اإلرهابية.

أهالي مدينة بنغازي يتوافدون على المراكز الصحية للتبرع بالدم 

بنغازي  مدينة  أه��ال��ي  ت��ن��ادى    
بالدم،  للتبُرّع  بحمالت  للقيام 
وخ���اص���ة ب��ع��د ت���ع���رض م��رك��ز 
ذف  للقوا   1200 الطبي   بنغازي 
مفوضية  إشراف  تحت  العشوائية 

الكشاف بالمدينة .
الحملة  أّن  الحملة"  رئيس  وأّك��د 
لما  ن��ظ��ًرا  تتوقف  ول��ن  مستمرة 
تعانيه المستشفيات من نقص في 
بنغازي  تواجهه  وما  الدم  فصائل 

من صعوبات .
وستستمر حتى األيام القادمة.
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متابعة وتصوير :  موسي عبد الكريم 

حضور مميز
"عضوة  فــؤاد  محمد  عائشة  وصرحت 
اآلداب"لفسانيا:   كلية  طلبة  اتحاد  في 
الــمــعــرض مميز جـــدا وكـــان االفــتــتــاح 
عبدالسالم  "صــالــح  الدكتور  بحضور 
والوكيل  اآلداب  كلية  عميد   " البغدادي 
وبحضور عدد من الكوادر التعليمية من 
وعدد  الجامعي  والحرس  الكلية  داخل 

من الضيوف .
وأضافت : ينقسم المعرض إلى جزأين 
الوقت مسابقة  هما معرض وفي نفس 
بلوحاتهم  الذين شاركوا  الطلبة  وجميع 
تم تكريمهم وتم تمييز الفائزون الثالث 
كان  الحقيقة  الطلبة  بين  من  األوائـــل 
اإلقبال على المعرض واالفتتاح بتجمهر 
هذا  نتوقع  نكن  لم  والضيوف  للطلبة 
المعرض  على  الصورة  بهذه  و  اإلقبال 
الطلبة  عــدد  أيضا  الله  الحمد  ولكن 
الــمــشــاركــيــن مــن األقـــســـام البـــأس به 
من  كبير  المعرض  على  التوافد  وكــان 
الكلية  خــارج  ــزوار من  ال و  الطلبة  قبل 
كلية  طلبة  عــلــى  الــمــعــرض  اقــتــصــر  و 
اآلداب واتحاد طلبة الكلية فقط وجميع 
المشاركات من داخل الكلية وكان اتحاد 

الطلبة هو المشرف على هذا المعرض 
الذي استمر لمدة أسبوع كامل .

مواهب وإبداع
 " شحات  الجليل  عبد  صالح  وقـــال:  
رئيس اتحاد الطلبة بكلية اآلداب " من 
كلية اآلداب  اتحاد طلبة  ضمن أهداف 
الكلية  داخل  النشاط  جانب  تفعيل  هو 
بها  نقوم  التي  النشاطات  ضمن  ومــن 
المعرض  إقامة هذا  تأتي  الكلية  داخل 
وألننا في كلية اآلداب وجدنا أن أغلبية 
إبداعية  مواهب  عدة  يمتلكون  الطلبة 
من بينها موهبة الرسم وهذا ما دفعنا 
هذه  إلبـــراز  ومسابقة  معرض  إلقــامــة 
ــار قــــدرات ومــهــارات  الــمــواهــب وإظــه

الطلبة المشاركون .
أقيم  الماضية   الــفــتــرة  فــي   : وأشـــار 
الملتقى  هامش  على  للرسم   معرض 
عدة  وتداولت  سبها  لجامعة  الطالبي 
طلبة  أن  بينها  مــن  عليه  مــالحــظــات 
كلية اآلداب لم يتحصلوا  على الفرصة 
ــم تكن  الــكــافــيــة إلبــــراز مــواهــبــهــم و ل
هذا  وعــلــى   لهم  مرضية  مشاركتهم 
للرسم  معرض  بافتتاح  قمنا  األســاس 
مــواهــب  عــلــى  لــالطــالع  الكلية  داخـــل 

أكثر  اإلقبال  وكان  واحتضانها  الطالب 
عن  عزوفا  نتوقع  وكنا  نتوقع  كنا  مما 
الوقت  هذا  في  الطلبة  ألن  المشاركة 
يقومون باالمتحانات النصفية واقتراب 
ولكن  النهائية  االمتحانات  موعد  أيضا 
تفاجأنا بأن اإلقبال كان كبيرا جدا من 
قبل الطلبة المشاركين والصورة أبلغ من 

الكالم .
اإلمكانيات هي العائق الوحيد

وأضاف : لم تواجهنا أي إشكاليات إال 
أن اإلمكانيات ضعيفة وكان هذا العائق 
الوحيد" وحسب وجهة نظري الشخصية 
الرسومات  ــرز  أب مــن  العديد  عرضت 
واللوحات المتميزة والتي نالت إعجابي 
الواكدي"  "راشــد  الطالب  لوحات  هي 
هي رسومات مبدعة وجميلة جدا ولفت 
المشاركة  سبق  وقد  شخصيا  انتباهي 
بهن داخل الملتقى الطالبي الذي أقيم 
على  حــاز  ولــقــد  الماضية  ـــام  األي فــي 
ملتقى  في  التحكيمية  اللجنة  إعجاب 
نشكر  وأخــيــرا  سبها  جــامــعــة  طـــالب 
النشيط  واإلعــالمــي  المتميز  الطالب 
في  دائما  المتواجد  عبدالكريم  موسي 
على  فسانيا  صحيفة  ونشكر  الحدث 
مجهوداتها الجبارة ومزيدا من التقدم.

مشاركة جميع األقسام
وأفادنا: الطالب" الالفي عثمان" رئيس 
الله  بــعــون  تــم  بالكلية  الــنــشــاط  لجنة 
استمر  الذي  المعرض  واختتام  افتتاح 
جميع  وبمشاركة  كــامــل  أســبــوع  لــمــدة 
وكان  قسما   12 وهي  بالكلية  األقسام 

عدد الرسومات كبير.
التعليمي  الـــكـــادر  وجــــود  وأضـــــاف:   
كان  المعرض  فــي  بالكلية  ــذة  واألســات
حافزا  وكــان  الكبير  اإليجابي  األثــر  له 
في  شاركوا  حيث  للمشاركين  ومشجعا 
االفتتاح ومنهم " األستاذ الفاضل صالح 
الكلية  عميد  الــبــغــدادي"  السالم  عبد 
النشاط  قسم  رئيس   " البّي  صالح  و" 
واألستاذ  األزهــر"  "مصطفى  والدكتور 
الفلسفة  قسم  رئيس   " خليفة  أحمد   "
التعليمية من داخل  الكوادر  وبعض من 
والشكر  الشكر  جزيل  منا  ولهم  الكلية 
البّي  إبراهيم  "صالح  لألستاذ  موصول 

ـــذي أمــدنــا  " رئــيــس قــســم الــنــشــاط ال
المعرض  باألفكار واالقتراحات إلنجاح 

وإخراجه بأفضل صورة مميزة.
وأضاف :األستاذ" صالح إبراهيم البّي" 
مكتب  ورئــيــس  الــتــدريــس  هيئة  عضو 
افتتاح  كـــان  اآلداب:  بكلية  الــنــشــاط 
ــمــدة أســبــوع  الــمــعــرض واســـتـــمـــراره ل
الطلبة  بفضل  مميز  بشكل  واختتامه 
المعرض  إثــــراء  فــي  ــن ســاهــمــوا  ــذي ال
جهود  بفضل  ثم  وإبداعاتهم  بلوحاتهم 
اللجنة التنظيمية التابعة التحاد الطلبة 
الذين زاروني في مكتبي واقترحوا علي 
إعجابي  نالت  وصــراحــة  الفكرة  هــذه 
بالرغم من أنه لم يكن هنالك أي دعم 
بفضل  لكن  العمل  هــذا  إلتــمــام  مــادي 
للعمل  التنسيق  تم  ومجهوداتهم  الطلبة 
جدا  مميز  بصورة  ذلك  وتم  وإلنجاحه 
بها  توافد  التي  الرسومات  تقييم  وتم 
مرور  يمر  المعرض  نجعل  ولم  الطلبة 
ولمجهوداتهم  الطلبة  كرمنا  بل  الكرام 
يــكــون معرضا وفــي نفس  ــأن  ب بــادرنــا 
الوقت مسابقة بين الطلبة وكان هنالك 
الذين  الطلبة  من  ســواء  كبير  تجمهر 

قدموا رسوماتهم أو حتى الزوار .

الرسومات  عدد  كان  الحقيقة   : وأشار 
للنظر  كــبــيــرا وجــمــيــال جـــدا ومــلــفــتــا 
ننكر  وال  رسمها  فــي  الــطــالب  اجتهد 
يــٌد  لــهــم  كــانــت  التعليمي  ــادر  ــك ال بـــأن 
وتنمية  الطلبة  مــســاعــدة  فــي  بيضاء 
فعال  أكثر  للعطاء  وتحفيزهم  مهاراتهم 
واطلعوا  المعرض  بافتتاح  جــاؤوا  وقد 
إعجاب  نالت  وبالفعل  الرسومات  على 
للرسومات  وصــوتــوا  وقيموا  الكثيرين 
الطلبة  فمعظم  إعجابهم  نــالــت  الــتــي 
الــدعــم  وجــــدوا  إذا  مــواهــبــهــم  بجميع 
التعليمي  الكادر  من  والتحفيز  الكافي 
و  والعطاء  اإلبــداع  قــادرون على  فإنهم 
هذا يترك في نفوسهم  طابعا إيجابيا 
كبيرا ويكون حافزا إلظهار  مهاراتهم .

أخيرأ
في  أقيم  الــذي  الملون  األسبوع  اختتم 
كلية اآلداب جامعة سبها بتكريم جميع 
الرسم  معرض  في  المشاركين  الطلبة 
ثالثة  وحصد  له  المرافقة  والمسابقة 

من الطلبة تراتيب متقدمة وكانت ..
الترتيب األول/ راشد مصباح 

الترتيب الثاني /فاتن أبو صالح 
الترتيب الثالث / علي يوسف .

معرض للرسم بكلية اآلداب جامعة سبها 
أقيم خالل األيام الماضية بكلية اآلداب بجامعة سبها معرض للرسم تحت إشراف اتحاد طلبة كلية اآلداب وبالتعاون مع 
طلبة األقسام بالكلية وبدعم من رؤساء األقسام وعميد الكلية والحرس الجامعي للكلية ، تضمن المعرض رسومات للطلبة 
المعرض  بأروقة  فسانيا  كاميرا  تجولت   ، بالحماس  وزاخرة  وجميلة  عفوية  رسومهم  فجاءت   ، للفكرة  حماس  أبدوا  الذين 

وأجرت لقاءات عدة مع الضيوف والمشاركين والمنظمين . 
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• هوامش 1
 م��ه��ن��ة اإلع����ام 

إال  له  المهنة  من  شغل  أصبحت 
اإلعام. 

سوق خردة وجهل وتطاول . جاء 
المرابين  ك��ل  ال��ف��ض��ائ��ي��ات  إل���ى 
وصيارفة الشقاق والفتنة وحدث 
والح������رج ع���ّم���ا س��م��ي ب��م��واق��ع 
التواصل و كل يحمل تحت إبطه 
ينفثها  وسمومه  وثعابينه  خردته 
رحم  من  إال  الطيبين  قلوب  في 
منهم  الوطن  يخلو  يعد  فلم  ربي 

في الداخل والخارج!!. 
الهيافة  وق��ن��وات  صحافة   -  2
وال���رق���ص ع��ل��ى ال���واح���دة ون��ص 
أي  لتكييف  خ��ب��ر  أي  يتلقفون 
مسبقا  ثمنها  م��دف��وع  أج��ن��دات 
في  المتلقي  على عقل  للتشويش 
متاهات الحيرة والضياع والغربة 
فبركاتهم  لتصبح  التنقصه  التي 
حديث الندوات وتحاليل العاطلين 
مفبرك  موضوع  وأي  العمل.  عن 
فضائيات  ف��ي  موضوعا  يصبح 
يدلي  والكل  البطالة  من  تعاني 
ب��س��ط��ل��ه ف���ي ال���م���وض���وع! وه��و 
عبارة عن شغل شركات إعانات 
إلث���ارة  ثمنها  م��دف��وع  صحفية 
شغل  وه��و  النبض  وج��س  البلبلة 

مخابراتي بامتياز. 
األم����ر ل��ي��س م��ف��رح��ا ب���ل ن��ذي��ر 
ال��م��راب��ون  أي��ه��ا  التقسيم  بشبح 
الكون  أمريكا وأوروب��ا ليسوا رب 
فحيحكم  لملموا  الصيارفة  أيها 
وطن  سماء  عن  وحلوا  وثعابينكم 

أثخنته الجراح.

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـل
خــ

ـد 
م

تصويرعبدالعزيز المنصوري شاطئ البورتو درنه

 طفولتنا 

  عيناها..

رؤى
 لم تتردد في صفعه بالحقيقة على وجهه عندما قالت: 

عن أي حٍب تتحدث؟ ألم نكن نسخُر ممن حولنا؟ 
ممن اتخذوا من المساومة منهج حياة؟ ألم نقل أننا لن 

نرتكب ذات الخطأ؟
 أننا لن ُنهَزم وننظم للمهزلة؟ ما بك ؟ ما خطبك؟ 

ل���م أك���ن أع��ل��م أن��ك 
صناعة  ت��ج��ي��د 
ال����وه����م وأن����ك 
مايكفي  ت��ح��م��ل 
م������ن ال���ض���ع���ف 

لتصديقه أيضا.
 ق�����ال: ال���وح���دة 
ت����ق����ت����ل����ن����ي ل���م 
أع������د أس��ت��ط��ي��ع 

احتمالها. تعبت.
أن  ق���ب���ل  ق���ال���ت   
ت���غ���ادر: وأن����ا اآلن 
أي  من  وح��دة  أكثر 

وقت مضى.

  هذا ما جذب المخرجين لها.
تلك الزرقة الباهته التي تقول 
أكثر من الكام.أو هذا ما قيل 
باألوسكار  فازت  عندما  عنها 
BROOKLYN لقد شاهدت 
سيرشا  مثلتها  أف��ام  بضعة 
 Saoirse Ronan رون����ان 
ول��أم��ان��ة ل��م أؤخ���ذ ب��أدائ��ه��ا 
 hanna ف��ي  ال  ال���درام���ي، 
 The Lovely ف����ي  وال 
ربما  قليا  أحببتها   Bones
ع��ن��دم��ا   Atonment ف���ي 
الثانية عشرة.لكنها  في  كانت 
أعجبتني حقا كممثلة مكتملة 
 BROOKLYN بروكلين  في 

 .))21
ي��ح��ك��ي ال��ف��ي��ل��م ق��ص��ة ف��ت��اة 
أمريكا  إلى  مهاجرة  إيرلندية 
في  الخمسينات..حياتها  في 
الصغير  اإليرلندي  مجتمعها 
ف�����ي م���وط���ن���ه���ا..وف���رص���ه���ا 
ال��م��ح��دودة ف��ي ح��ي��اة أوس��ع 
وأكثرتنوعا..وظروفها  وأعمق 
المجتمع  ه��ذا  داخ��ل  الصعبة 
ح���ي���ث ت��ع��ي��ش م����ع وال���دت���ه���ا 
تعمل  التي  الكبرى  وشقيقتها 

لتعيلهم .
في حين تقوم هي بالمساعدة 
لدى  كبائعة  المتقطع  والعمل 
تملك  بغيضة  إيرلندية  سيدة 

متجرا للبقالة واللحوم.
ت��ق��وم أخ��ت��ه��ا ال��ت��ي ت��ري��د لها 
منحة  ،بترتيب  أف��ض��ل  ح��ي��اة 
المتحدة  للواليات  للهجرة  لها 
ع���ن ط��ري��ق رج���ل دي���ن طيب 

تعرفه العائلة فيدبر لها العمل 
في  بروكلين  حي  في  والسكن 
األقليات  تعيش  أمريكا..حيث 
هناك كل وسط مجتمعه الذي 
بناه ، محيطا نفسه بأبناء بلده 

من المهاجرين.
 وف���ي ب��روك��ل��ي��ن ت��ب��دأ ح��ي��اة 
ج���دي���دة..ال���ع���م���ل وال���ح���ب..
الشخصية.. والفرص..وتغير 

واالرتباط..
 وح��ي��ن ت��ض��ط��ره��ا ال��ظ��روف 
ل��ل��ع��ودة م��ج��ددا إل���ى إي��رل��ن��دا 
لفترة بسيطه..تحاول اكتشاف 
إم���ك���ان���ات ال��ع��ي��ش ه���ن���اك..

جديد  من  العودة  تقرر  لكنها 
لبروكلين...فقد تذكرت..لماذا 

غادرت إيرلندا أول مرة.

الحب  من  جميل..فيه  الفيلم 
وال���ت���ض���ح���ي���ة واح����ت����م����االت 
ال��خ��ي��ان��ة..وال��ه��ج��رة..وح��ب 
األرض  ال���وط���ن..واس���ت���ب���دال 
بالمشاعر  يعبث  ق��س��را..م��ا 
بمشاهدته...  ح��ق��ا..وأوص��ي 
األزي�������������اء ..األم���������اك���������ن..
الحقبة  تلك  الديكورات..مثلت 
بشكل مدهش.. الفيلم مأخوذ 
ع��ن ق��ص��ة ب��روك��ل��ي��ن ل���:ك��ول��م 
كرولي. ج��ون  تويبين.وإخراج 
إي��م��وري  التمثيل  ف��ي  ش���ارك 
 Emory Cohen ك��وه��ي��ن 
 .Domhnall Gleeson
برودبنت  جيم  غليسون  دون��ل 
 Jim Broadbent Julie

Waltersجولي والترز.

هــــراويات   ) 6 (  
 كان أهلنا يحرثون

 ( مطائرهم ( سنوياً 
أمكنة  ف��ي  كانت  و   ،
متعارف عليها عرفيا 
ب�����ا ت��خ��ص��ي��ص��ات 
موسم  و   ، حكومية 
كذلك  ه��و  ال��ح��ص��اد 
م��ن خال  ذات��ي��ا  يتم 

، حيث ال آالت  ال��زردة  بما يشبه  العائات 
حرث و ال حصادين باألجرة ، و كان للمرحوم 
قوقي طاحونة لمن يرغب في طحن حبوبه ، 
و كان صوتها يعلو فوق صوت المعركة ! ، في 
مرحلة الحقة تحول بعض أهل المنطقة إلى 
الدكاكين  من  مجموعة  فتحت  و   ، التجارة 
وموسى  الفرجلي  يونس   ) دكاكين  أبرزها 
بوعذبة، و بلحاج عمر، و بن عامر، و شوائل 
و عمر بن مهدي( رحمهم الله جميعا ، ومن 
خال بعضها دخلت خبزة الكوشة على خط 
المنطقة حتى أننا كنا لفرط فرحنا بها كنا 
نأكلها ع الريق ( ناشفة ( ، و يعتبر المرحوم 
أول من شَيد منزل حجري  بوعذبة  موسى 
موجود  وه��و   ، الزينقو  براريك  طفرة  بعد 
أن  كما   ، أخ��رى  أبنية  تلته  و  اللحظة  حتى 
أول من  الله هو  خالي عمر بن ضو رحمه 
شَيد بيتا من الخشب بالمنطقة اعتمد فيه 
البحر وكان يحضره  بالكامل على مخلفات 

بنفسه على ظهر حماره ( الفنطازي ( .
 من الشاطي حتى محل سكناه وهو موجود 
به  أوص��ى  ق��د  و  اآلن  حتى  عيان  كشاهد 
المنازل  من  باقة  كانت  لقد   ، أبنائه  ألحد 
الزينقو  المختلفة من القماش و الخشب و 
لكنها  بدون هواتف  و  الحجر با كهرباء  و 
كانت مضيئة بل و متوهجة و على تواصل 
مستمر ال مثيل له اليوم ، و على ذكر ( خالي 
بن ضو ( ، لم أكن أصدق أنه فعا قد دخل 

على ( ضبعة (
اق��ت��اده��ا  و  زل���ة  بمنطقة  ح��ف��رت��ه��ا  ف���ي   
متجوال بها حتى سمعتها منه شخصيا بكل 
تفاصيلها مما ال مجال لذكرها ، و هي التي 

على إثرها كَشك له الحاضرون ب� ::: 
يا خال  ب���راوة    $  يا بن ضو عليك   ...  

بناويت هراوة ..

ـــــــك األيــــــــــــــام  تـــــــل
د. خليفة صالح حواس

نجالء المسالتي

 فاطمة الناهض 

 ميسون صالح 

ايصير  شن 
شريتوا  ل��و 
ح��������اج��������ة 
كل  رمضان 
بيومه  ي���وم 
ك���ي���ف ق��ب��ل 
ك��ي��ف ت��ال��ي 
وس���ؤال  ؟؟ 
كيف   : ملح 
م����اف����ي����ش 
س�����ي�����ول�����ة 
وك��������ي��������ف 
ال���م���ح���ات 

في  وس��ؤال  ؟؟  كملت  ايقولك  ادوره��ا  وال��ي  مليانة 
الصميم : رمضان بيش تلجم شهوة األكل واال بيش 
تغلب  العادات   : منطقي  وس��ؤال  ؟  العنان  تطلقلها 
ما  هو  أبي..المهم  ك��ان  من  يهم  ال  على  العبادات 

أتذكره عمن كان أبي  آن سيكستون.

بينما استمرت أستاذتي عقب سماعنا لصوت االنفجار 
ال��م��ج��اورة  بجامعتنا  ال��م��ح��اض��رة  إل��ق��اء  ف��ي  ال��ع��ال��ي 
ظل  الموت  عشوائيات  عليه  سقطت  ال��ذي  للمشفى 
سؤال في بالي لم ينفك عن مضايقتي ! كم طفل تيتم 
أم  وكم  أرملة؟  أصبحت  سيدة  وكم  اللحظة؟  هذه  في 
الموت  يتوحد  بنغازينا  في  كبدها؟!  الحزن  سيذيب 
أحدهم  يموت  بينما  أيامنا  مامح  ليشكا  والحياة 
 . ما  يوما  أح��دا  ينقذ  لعله  التعلم  في  اآلخ��ر  يستمر 

سؤال وجودي

يوميات طالبة جامعية
آية الوشيش

فاطمة محمد الكشكري

وحضورها  براءتها  بحجم  لالبتهاج  تتهيأ 
لحظاته  يــفــرض  الـــذي  الــواضــح  الجميل 
تعلن  التي  الــصــورة  فــي  هــي  كما  الباسمة 

الفرح بكل اقتدار.
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الدوري الممتاز لكرة القدم ...

المدينة والنصر يسيران بثبات والوحدة والشرارة يواصال فقدان النقاط 
■ فسانيا / خالد القاضي 

منافسات  األي���ام  ه��ذه  تتواصل 
أنطلق  ال���ذي  الممتاز  ال��ك��رة  دوري 
فيه  ولعبت  الماضية  الفترة  خ��ال 
مجموعتين  بواقع  جولتين  اآلن  حتى 
وأخ���رى  ال��غ��رب��ي��ة  للمنطقة  واح����دة 
خ��ال  وم���ن   ، ال��ش��رق��ي��ة  للمنطقة 
م��ب��اري��ات  أول���ى  أس��ف��رت  متابعتنا  
نهاية  انطلقت  التي  الثاني  األسبوع 
لفرق  ال��دوري  من  الماضي  األسبوع 
أندية المجموعة الثانية ، عن النتائج 
على  المدينة  فريق  تفوق   .: التالية 
دون  ه���دف  بنتيجة  ال��وح��دة  ف��ري��ق 
مقابل في المباراة التي أقيمت بملعب 
المدينة  ه���دف  ال���دول���ي.  ط��راب��ل��س 
أنيس سلتو في  الوحيد سجله العبه 
النتيجة  وبهذه  االول.  الشوط  زم��ن 
أضاف فريق المدينة ثاث نقاط إلى 
نقاط  بست  ليصبح  السابق  رصيده 
الترتيب  ويعتلي صدارة  مباراتين  من 
من  نقاط  ب��دون  الوحدة  أما   ، مؤقتا 
االولى  مباراته  خسر  حيث  مباراتين 
أمام الشط. أما المباراة الثانية التي 
بجنزور  االك��ادي��م��ي��ة  بملعب  أقيمت 
االشهر  أبي  فريق  فيها  حقق  فقد   ،
أول ف���وز ل��ه ف��ي م��س��اب��ق��ة ال���دوري 
الممتاز حيث فاز على فريق الشرارة 
بهدفين نظيفين سجلهما العبه أحمد 
الزياني على مدار الشوطين ، ليسجل 
أول ث���اث ن��ق��اط ف��ي رص��ي��ده ه��ذا 

بدون  ال��ش��رارة  فريق  أم��ا   ، الموسم 
على  الثانية  المباراة  لخسارته  نقاط 
التوالي . وقد جرت السبت الماضي 
مباراة واحدة بملعب طرابلس الدولي 
وانتهت  السويحلي  مع  الشط  جمعت 
بدون  السلبي  بالتعادل  المباراة  هذه 
أهداف ليضيف كل فريق منهما نقطة 
ف��ي رص��ي��ده حيث أص��ب��ح ال��ش��ط ب� 
من  نقاط   4 ب�  والسويحلي  نقاط   4

مباراتين . 
النصر يفوز على التعاون 

ف���از ف��ري��ق ال��ن��ص��ر ع��ل��ى فريق 
م��ق��اب��ل في  دون  ب��ه��دف��ي��ن  ال��ت��ع��اون 
ال��ث��اث��اء  جمعتهما  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة 
الماضي بملعب بنينة، ضمن منافسات 
األول��ى(  )المجموعة  الثاني  األسبوع 
الممتاز 2016-2015  الدوري  من 
النصر  فريق  يرفع  النتيجة  وبهذه   .
انتصارين،  من  نقاط   6 إلى  رصيده 
برصيده  ال��ت��ع��اون  ف��ري��ق  بقي  فيما 

السابق دون نقاط من خسارتين . 
نقطة  يخطف  الجبل  شباب 

من األهلي بنغازي 
خ��ط��ف ف��ري��ق ش��ب��اب ال��ج��ب��ل، 
الليبي  ل���ل���دوري  ح��دي��ث��اً  ال��ص��اع��د 
ت��ع��ادل  ح��ي��ن  ثمينة  نقطة  ال��م��م��ت��از 
 )2-2( بنتيجة   ، الماضي  اإلثنين 
في  ب��ن��غ��ازي  االه��ل��ي  منافسه  ام���ام 
المباراة التي جمعت الفريقين بملعب 
الثانية  الجولة  إطار  بنينا في  شهداء 

من الدوري. 
رصيد  ارت��ف��ع  النتيجة  وب��ه��ذه 
فيما  نقطتين  ال��ى  ب��ن��غ��ازي  االه��ل��ي 
اول نقطة  الجبل على  تحصل شباب 
له من جولتين .والمباراة التي جمعت 
الفريقين هل األولى بينهما في تاريخ 

الدوري الليبي.
الدوري الليبي لن يتوقف

 في رمضان
المسابقات  لجنة  رئ��ي��س  ق���ال 
القدم  ل��ك��رة  الليبي  ال��ع��ام  ب��االت��ح��اد 
السيد "حسين البوسيفي " إن مسابقة 
الدوري الليبي لكرة القدم لن تتوقف 
ال��م��ق��ب��ل.وأوض��ح  ف��ي شهر رم��ض��ان 
صحفية..  تصريحات  في  البوسيفي 
ستلعب خال  المؤجلة  المباريات  أن 
بعد  الشهر  ه��ذا  م��ن  أو 10  ي��وم 9 
تونس. م��ن  الليبي  المنتخب  رج��وع 

وأشار" البوسيفي " في تصريحاته إلى 
القامة  حالياً  الجاهزة  الماعب  أن 
المباريات لياً هي طرابلس ومصراتة 
وزليطن.وأكد " البوسيفي " مخاطبته 
وذلك  للمناطق  الفرعية  لاتحادات 
لاستعداد إلقامة مباريات كأس ليبيا 
التي قد تنطلق قبل رمضان.يشار إلى 
مسابقة  أطلق  قد  الليبي  االتحاد  أن 
الدوري خال الفترة الماضية ولعبت 
مجموعتين  بواقع  جولتين  اآلن  حتى 
وأخ���رى  ال��غ��رب��ي��ة  للمنطقة  واح����دة 

للمنطقة الشرقية.

ليبيا تواجهه األردن يف عمان و طرابلس 

الشطرجن الليبي يتألق يف اسكتلندا 

تعادل سلبي بني ليبيا ومصر ببطولة شمال أفريقيا 

نجح المنتخب الوطني للناشئين، في اقتناص نقطة ثمينة، من نظيره المصري بعد التعادل 
المنتخب  القدم.وخسر  لكرة  أفريقيا  شمال  اتحاد  بكأس  المنتخب  مباريات  ثاني  في  سلبًيا، 
الوطني، أولى مبارياته في البطولة أمام المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 ، ولعب المنتخب الليبي، 
أخر مبارياته في البطولة أمام المغرب، مستضيف البطولة، يوم أمس السبت.واستمر البطولة 
حتى 4 يونيو الجاري، بمشاركة 6 منتخبات، وهي المغرب، والجزائر، ومصر، وليبيا، وبوركينا 

فاسو، وتونس .

 توج الشطرنجي الليبي " جال شاهين 
المركز  على  بعد حصوله  نحاسية  بقادة   "
الثالث في بطولة آير باسكتلندا ، التي نظمها 
وأشرف عليها االتحاد االسكتلندي للشطرنج 
رق��م 2205  المصنف   " شاهين   " وح��از   .

عن  نقطة  نصف  وبفارق   3.5 على  عالمياً 
" جيمس  األول االسكتلندي  المركز  صاحب 
". البطولة االسكتلندية للشطرنج والمصنفة 
، شارك فيها 35 شطرنجياً من عدة  دولياً 

دوِل .

القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  قال 
ينتظر  االتحاد  إن  الطشاني"،  انور   " السيد 
لكأس  المؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  قرعة 
والمعسكرات  األول��وي��ات  لتحديد  ال��ع��ال��م، 
الفريق،  يحتاجها  التي  ال��ودي��ة  والمباريات 
باإلضافة إلى المباريات الودية السابقة التي 
في  االردن  مباراتي  مثل  عليها  االت��ف��اق  تم 
في  الطشاني  طرابلس.وأوضح  وف��ي  عمان 
الليبي  االتحاد  أن   ، كورة  لموقع  تصريحات 
الليبية  الماعب  ع��ن  الحظر  لرفع  يسعى 
لتنظيم مباريات رسمية في ليبيا، خاصة وأن 
والبد  ومرهقة  طويلة  العالم  كأس  تصفيات 

من حصول ليبيا على فرصة للعب ارضها.

الدولي  لاتحاد  اللجوء  أمام  الباب   ، سعد  أحمد  الاعب  فتح 
األهلي  مع  المشاركة  من  حرمانه  حالة  في  )الفيفا(  القدم  لكرة 
بنغازي بمسابقة الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم.وتقدم الاعب 
بخطاب لاتحاد الليبي لكرة القدم، طالب فيه السماح له باللعب في 
صفوف االهلي بنغازي هذا الموسم.وأوضح أن عقده مع فريق األهلي 
طرابلس، انتهى هذا الموسم خاصة وانه قد استبعد من الفريق في 
وأن  عاًما  لاعب صاحب 37  واالفريقية.وسبق  المحلية  القائمتين 
لعب لفريق بنغازي الجديدة والنصر واالهلي طرابلس والهال ومثل 

المنتخب الليبي في عديد المناسبات القارية والعربية . 

أحمد سعد يشتكي "للفيفا"

بيليه يبيع جزءًا من تاريخه الكروي في المزاد
اليوم  بيليه  البرازيلية  ال��ق��دم  ك��رة  أس��ط��ورة  ق��دم   
مجموعته من الجوائز والتذكارات التي جمعها على مدار 
ستة عقود في عالم كرة القدم، والتي سيتم عرضها للبيع 
بدار مزادات )جوليينز أوكشنز( في العاصمة البريطانية 
يونيو/حزيران  م��ن  والتاسع  السابع  يومي  بين  لندن 
الجاري.وذكرت صالة المزادات اللندنية، أن المجموعة 
مراحل  تغطي  وه��ي  المجموعة(  )بيليه:  اس��م  تحمل 

سانتوس  لفريق  انضمامه  من  بداية  حياته  من  متنوعة 
البرازيلي في 1956، حينما كان عمره 15 عاًما، وحتى 
فهي  األبرز  القطعة  وإنساني.أما  رياضي  كسفير  عمله 
كأس جول ريميه التي قدمها االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( ألبطال العالم حتى 1970 ، والتي تقدر قيمتها 
بما يتراوح بين 400 ألف إلى 600 ألف دوالر، بحسب 
ألفي  المجموعة  المزادات.وتضم  دار  عن  ص��ادر  بيان 

بين  ومن  وثقافي،  رياضي  طابع  ذات  األقل  على  قطعة 
موندياالت 1958  ميداليات  تأتي  أيًضا  الهامة  القطع 
و1962 و1970، والكرة التي سجل بها بيليه هدفه رقم 
لعب في صفوف  يرتديه حينما  كان  الذي  والطقم  ألف 
سانتوس. وقال بيليه، الذي حصل على لقب أفضل العب 
في تاريخ كرة القدم "قررت أن يتمكن المشجعون وهواة 

جمع المقتنيات من الحصول على جزء من تاريخي". 

"القبي" مساعًدا "لكليمنتي" في تدريب منتخب ليبيا
كلّف االتحاد الليبي لكرة القدم الثاثاء الماضي، عبدالعاطي القبي 
للمدرب  القدم خلفاً  لكرة  الليبي االول  المنتخب  بمهمة مساعد مدرب 
ناصر الحضيري .وكان الحضيري قد اعتذر عن االستمرار في مهمته 
االول  الفريق  بتدريب  ارتباطة  بسبب  وذلك  كليمنتي  للمدرب  كمساعد 
لكرة القدم بنادي النصر .والمدرب عبدالعاطى محمد القبى من مواليد 
التدريبية، كما لعب في  ال��دورات  سنة 1970، وحاصل على عدد من 
الممتاز  الليبي  ال��دورى  هداف  جائزة  ونال  سرت  خليج  فريق  صفوف 
خليج  فرق  لجميع  كمدرب  هدًفا.وعمل  برصيد 13  للموسم 99-98 
سرت، كما عمل مساعداً للمدرب عبد الحفيظ اربيش وحقق مع فريق 

خليج سرت كأس االتحاد الليبي وكأس ليبيا.
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المسافات  ــي  ب تعبث    
ويخذلني جيبي المسكون 

أركض  وأنــا  تقع  لم  التي  األحــرف  ببعض 
خلف رغيف خبز  فاقداً للوزن والقيمة وكل 
ما يلحق بي بعض األماني التي هربت من 
الساسة  تصريحات  ومن  الرصاص  رائحة 

المبنية على الكذب .
ال شيء  يحاصرني اآلن أكثر من ألم استبد 
في ظل مستشفيات  أسفل ظهري  في  بي 
كبيرة في الحجم وصغيرة جدااا في األداء 
والسفر إلى بلدان الجوار  في عهدة السيد 
الدوالر فيما الدينار في عهدة الميليشيات 
من  وتــقــتــرب  قيمته  نصف  حــرقــت  الــتــي 
حرقه كامالً دون أمل في إيقاف الحريق إال 
بتدخل من السماء التي قد تستجيب لمن 

تبقى من األنقياء على هذه األرض .
قــاربــاً  يتضمن  جميل  بحلم  أنـــا  مــوعــود 
لي  تسمح  طــائــرة  أو  البحر  فــي  يغرق  ال 
لألقدام  تمنح  تأشيرة  دون  إليها  بالصعود 
المتعبة من السير في شوارع الزهور هناك 

حيث اإلنسان .
كم أنا غبي حين أتجاوز ألم ظهري وأبحث 
عن عالج له في بلد لم تعد الصحة فيه  إال 
المتواصل  الــزحــف  ظــل  فــي  كلمة  مجرد 
تنهار  الذين  البسطاء  أجساد  إلى  للمرض 

أحالمهم مع مطلع كل شمس .
وفــي عرف  مــمــارســة  عــرفــي  فــي  الكتابة 
يكون  ال  حــيــن  للعبث  مــمــارســة  الــبــعــض 
للحرف صدى وال قيمة فقط مجرد أحرف 
الريح  تتلقفها  بعد  ومن  الــورق  على  تطبع 

لتمارس عليها عبث آخر .
ــمــا أتــســاءل عــن جـــدوى الــكــتــابــة في  دائ
ال  التي  المجتمعات   ، الميتة  المجتمعات 
تختلف عن  القطيع في شيء  وهي تكافح 
واســتــمــرار  العيش  لقمة  أجــل  مــن  فقط 

النبض في عروقها.
كــل مــرة أفقد اإلجــابــة كما فقدت   وفــي 
الطريق  قاطعو  يمارس  وطن  في  خطواتي 
قطع أوصاله في كل يوم دون مراعاة لبقايا 

اإلنسان المقيم فيه.
الجنوب  في  العقارب  موسم  هو  الصيف 
الحبيب وال أعتقد أن وزارة الصحة وفرت 
لدغات  تقيهم  أمــصــاال  هناك  للمقيمين 
العقارب، أما لدغات الغالء والبلطجية  ال 
حديث عنها من باب أن الضرب في الميت 
مقاالتي  في  تموت  أسئلة  من  حــرام  وكم 
وفي براح مستظل باألحالم وينتظر خطوات 

تعيد رسم الفرح على وجوه عابسة .
أني  أعــرف  ألني  بالعابث  يصفني  أحد  ال 

عابث يمارس العبث ... 

العبث

عثمان البوسيفي 

للتواصل مع صحيفة فسانيا
   00218928731369                        
     
 www.facebook.com/fasanely
            )فسانيا الرأي الحر(

 fasanya 2011 google  صفحة
              
   info@fasanea.0rg   fasanya2011 
 

fasanya 2011@ gmail.com  البريد االلكتروني

                    www.fasanea.org     الموقع االلكتروني

طبعتم عملتكم ..فاطبعوا لنا فسانيا..!!
لوحة  زر في  كله ضغطة  العالم   في وقت صار 
الكيبورد ، يقدم الجنوب الكبير شواهد كافية على 
أنه قطعة مهمة من ليبيا ، حتى وإن تحجج من 
يهمله عن تعمد أو بال قصد، بالجغرافيا وببعده 
عن عاصمة البالد ومراكز اتخاد القرار ، ونسي 
من أهمل الجنوب  أن أهله وناسه الطيبين وإن 
تناسوا الينسوا مطالبتهم بحقوقهم المشروعة ، 

وأبسطها العيش بكرامة وفي أيسر حال .
 ، الشمال  أهمله  وإن  حتى  أنه  الجنوب  ويعرف 
وجباله  الجميلة  وواحاته  ووديــانــه،   شعابه  فإن 
العالية تنصفه بشدة ، وجدران الكهوف المزدانة 
برسومات ونقوش قديمة جداً تكاد تخرج لسانها 
أنه  لتثبت   ، الحاقدين  الجاحدين  وجـــوه  فــي 
موجود قبل أن يكتب المؤرخون التاريخ وأن عمره 
القدم تمتد لعشرات آالف  حضارات موغلة في 

السنين .
أمــان  صــمــام  أهــلــه  وطيبة  بعراقته  والــجــنــوب 
للشمال   وامتداد له ،تحمي طبيعته الصحراوية 
شر  من  البالد،  ظهر  المنسية  المهملة  وبواباته 
الحاسدين الطامعين في خيراتها ، والمتسابقين 
لنهب ترواثها الظاهرة للعيان ،والمدفونة بحنان 

في تراب صحرائها النقية البهية الصافية .
الخالصة  الليبية  بمكوناته  الجميل  الجنوب  هذا 
الطريق  وأمازيغ ،قطعوا  وتبو وطوارق  من عرب 
أمام الحاقدين المزايدين بالوطن ،والراغبين في 
الزج به في رهانات خاسرة  وأكدوا دائما وعلى 
ليبيا  أن  القاطعة  الصادقة  باألدلة  السنين  مّر 
كبيرة واحدة ،وأنها ليست شهادة عقارية مقسمة 
على ورق رسم بياني )شرق غرب شمال جنوب(   
ومــرزق  وتيبستي  وأكــاكــوس  ــاوة  وزغ فزانيا  وأن 
وزويله ومدافن تاسيلي الهجار ولغة تيفيناغ أكبر 

وأعرق وأثبت من التسميات السياسية العارضة 
وواليات  إيــاالت  إلى  الواحدة  البالد  تقسم  التي 

ومحافظات وأقاليم وشعبيات.
األشـــراف  بأهله  الكبير  الليبي  الجنوب  هــذا 
الكبير   ، الجّمة  ،وتضحياته   ، العريق  ،وتاريخه 
بثرواته المتعددة، الكبير بمواقفه المشرفة وقت 
الحكومات  لماذا همشته   ، السلم  الحرب ووقت 
على  القائمة  الحكومات  وتتنافس  السابقة؟ 

تهميشه  وتحويله إلى مجرد رقم )كمالة عدد (
القرارات  اتخاد  وعند  الغنائم؟    تقسيم  عند   
السياسية المهمة  مستغلة ضعف إدارة المسؤولين 
فيه ، وصناع القرار اإلداري والسياسي  والذين 
تم انتخابهم من أهلهم وناسهم ليتحدثوا باسمهم 
مواطن  كل  رغبة  ،ويحققوا  مطالبهم  ويوفروا   ،
ليبي يعيش في الجنوب ، هذا المواطن البسيط 
الذي ساهم في وصول النائب والمسؤول للشمال 
من أجل  أن يحقق له أبسط مطالبه التي تتلخص 
ومدرسة  بيت  فيه  آمــن  وطــن  فــي  الغير  فقط 
إنترنت  وشبكة  وناٍد  ومستشفى  وجامع  وجامعة 
فسانيا  لصحيفة  مالئم  ومقر  وإذاعــة  ومسرح 
األسبوعية التي تصدر كل يوم أحد تنقل أخباره 

ومناشطه للعالم وتقدم أخبار العالم إليه .
الجنوب،  من  تصدر  التي  فسانيا  صحيفة  نعم 
 ، فيه  أسكن  ال  ألنني  عنه  البعيد  الجنوب  هذا 
لكنه قريب مني ويسكنني ،وأجد نفسي أتحدث 
زمالئي  وباسم   ، تحرير  كمدير  باسمي وصفتي 
الصحفيين وكل الفنيين والعاملين في هذا المقر 
ليبية  صحيفة  أهم  منه  تصدر  الــذي  اإلعالمي 
تقدم خدمة إعالمية ممتازة بدون مقابل  ،دون أن 
تتوفر لكل من يعمل فيها أبسط حقوقه المادية 
،واليتمتع  شهر  كــل  آخــر  مرتبه  يقبض  أن  فــي 

بحقوقه المعنوية كصحفي 
تـــأديـــة عمله  فـــي  يــســهــم 
إتقانه   على  جداً  ويحرص 

فيداوم في مكتبه ،أو يخرج منه للشارع يستطلع 
ومعاناتهم  همومهم  وناسه،ويستكشف  أهله  آراء 
فسانيا   ، الشخصي   ) )نقاله  بعدسة  ويعرضها 
هذا الحلم الجميل الذي تقطعه كوابيس التنتهي 
الــتــوقــف يقوم  أو  بــاالنــقــطــاع  تــهــدد أصــحــابــه 
وعلب  أقالمهم  يستخدمون  زمـــالء  بتنفيذها 
 ، الشخصية  وحواسيبهم  ومساطرهم   ألوانهم 
وعندما تولد وتكتمل وتكون جاهزة للقراءة تموت 
أو تكاد عند إرسالها للمطابع في أقصى الشمال 
مضنية  ،وبجهود  األدراج  حبيسة  ولتبقى  البعيد 
صحيفة  تتحول  مقابل  وبــال  وشخصية  خارقة 
فسانيا لمجرد أرقام وصور وسطور حبيسة رابط 
في صيغة )البى دي إف ( اليمكن قراءتها إال إذا 
أمر  وهذا  الينقطع  وكهرباء  قوي   إنترنت  توفر 
نادر الحدوث للغاية وبعيد االحتمال وخاصة في 

الجنوب.
تشعرون  أال  ؟!   تخجلون  أال  ؟!  تستحون  أال 
صحيفتنا  تتبعها  التي  وعاصمتكم  بــالــحــرج؟! 
مطبوعة  ملونة  صحف  من  مافيها  فيها  ــا  إداري
وكتب منشورة ،ومطويات مزخرفة تحمل دعايات 
وإعالنات وبطاقات دعوة يدفع ثمنها من رواتبنا 
المقطوعة منذ نصف عام  وتتتجاهلون صحيفة 

فسانيا..!!  .
عملة  بطباعة  النطالبكم  نحن  للعنوان  وعــودة 
كل  لنا ستة عشرة صفحة  اطبعوا  فقط  ونقود، 
أسبوع ،وأفرجوا عن مرتباتنا الموقوفة وسنستمر 

وأال لعنة الله على الظالمين !

مدير التحرير

بالمنطقة  اآلثــار  مصلحة  مدير  السيد  إلى    
الجنوبية ) جرمة ( ، وإلى السيد مدير جهاز 

المدن التاريخية فرع سبها . 
بضرورة  القاضي  الطلب  بهذا  إليكم  نتقدم 
التحرك السريع لحماية القصر األحمر بمدينة 
الليبي  ــار  اآلث قانون  بموجب  المحمي  سبها 
لما  نظراً  ؛  وتعديالته  لسنة 1983م  رقم 3 
المواطنين  بعض  تعدي  من  اآلن  إليه  يتعرض 
واضح  تغيير  في  أجزائه  بعض  بجرف  عليه 
لمعالمه وحدوده  وضم الجزء اآلخر في إطار 

مقسم أو مخطط سكني غير مرخص . 
المواقع  من  الموقع  هــذا  أن  معلوم  هو  وكما 
األحـــداث  بعديد  حفي  الــتــي  الهامة  األثــريــة 
التاريخية المرتبطة بحقبة هامة من تاريخ ليبيا 
نلتمس منكم  بالعموم وفزان بالخصوص فإننا 
القصر  لهذا  التاريخية  باألهمية  االستشعار 
أمل في  ، وكلنا  المسؤولية  بحكم موقعكم من 
التحرك العاجل إلنقاذ ما يمكن إنقاذه . حفظ 

الله ليبيا وأهلها .
مواطن 

نداء عاجل إلنقاذ القصر األحمر بمدينة 
سبها

حوارية  جلسة  بسبها  فسانيا  صحيفة  نظمت    
التأسيسية لمشروع  بالهيئة  العمل  مع مقرر لجنة 
الدستور الليبي نادية عمران، ودارت الجلسة حول 
وحرية  والصحافة  اإلعـــالم  تخص  التي  الــمــواد 
لمجلس  المقدمة  الدستور  مــســودة  فــي  التعبير 

النواب.
وشارك في الجلسة عدد من صحفيي وصحفيات 

الصحفي  العمل  قضايا  فيها  ــوا  تــدوال فسانيا، 
وحماية  للمعلومات،  الوصول  وحق  التعبير  وحرية 

الصحفي من االعتقال واالحتجاز التعسفي. 
العمل  لجنة  مقرر  عــمــران،  مفتاح  نــاديــة  وقــالــت 
الليبي  الــدســتــور  لــمــشــروع  التأسيسية  بالهيئة 
لفسانيا، إن الجلسة تأتي ضمن نشاطات حوارية 
سبها  مدينة  في  إعالمية  مؤسسات  عدة  تنظمها 

مــواد  حــول  لمالحظاتهم  لالستماع  والــجــنــوب، 
الصحافة وحرية التعبير الواردة في المسودة. 

حق  ضمنت  الدستور  مسودة  إن  عمران  وتضيف 
إنشاء مؤسسة  بالمجتع في  التعبير وحق كل فرد 
بما  مرئية  أو  مــقــروءة  أو  كانت  مكتوبة  إعالمية 
اليتعارض مع خصوصية المجتمع الليبي على حد 

وصفها.

جلسة حوارية حول اإلعالم في الدستور الليبي بفسانيا


