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■ رئيس التحرير - سليمة بن نزهة

حديث األحد...

    هاجمته المجاري فعوضته الشركات المختصة

استالم  4426 ملفًا للباحثين عن العمل ببلدية سبها 

2مبادرة التغيير السلمي بشراكة وادي البوانيس

التدابير التي يتخذها المواطنون في ظل ارتفاع األسعار وانعدام السيولة؟

التفاصيل ص 9-8 

أسبوعية شاملة تصدر كل  أحد  تطبع برعاية الهيئة العامة للثقافةٌ

بعد  يوما  اشتعاال  األسعار  تستمر   
يوم  في جميع أنواع السلع باألسواق 
المواطن   جعل  مّما   ، استثناء  بدون 
عالقا   ، التقشف  من  حالة  يعيش 

األزم���ات  ي��ق��اوم  مغلقة  دوام���ة  ف��ي 
، ويحاول قدر  واح��دة  تلو  األخرى 
جهده التعايش معها ، مبتكرا بذلك 
طرقا تساعده على تجاوزها إلى بر 

األمان،  رصدت فسانيا في سياق هذا 
المواطنين  بعض  آراء  االستطالع 
تدابير  أبرز  على   للوقوف  التجار  و 
المواطن للتخفيف من حدة األزمة 

محطات سبهاوية 
دخل شهر رمضان المبارك علينا بالخير 
إن شاء الله تعالى والتزال األزمة المادية 
بل  الجنوب  ومناطق  م��دن  كل  في  قائمة 
واستفحلت  زادت  األخيرة  اآلونة  إنها في 
في  البسيط  المواطن  فيه  عجز  بشكل 
فزان عن الحصول على قوت يومه فكيف 
به وهو يستقبل موسم المصاريف الكبرى 

" رمضان ثم العيد" !
وأين أصحاب القرار الجنوبي مّم يحدث؟ 
أين ممثلو  هذه المنطقة المنكوبة في كل 
الحال  وهم بطبيعة  وغرباً  الجهات شرقاً 
لم ولن يعيشوا هذه األزمة منذ اعتالئهم 

أمورنا ؟
- أزمة الصرف الصحي في مدينة سبها 
أنها  األم��ر  ف��ي  م��ا  وك��ل  متجددة  قديمة 
معدالت  من  زادت  األخيرة  السنوات  في 
التي  البسيطة  اإلمكانيات  ألن  الظهور 
نهبها  ت��م  ق��د  حصولها  م��ن  تحد  ك��ان��ت 
رادع  أي  ودون  النهار  وسرقتها في وضح 
ودون  أخ��الق��ي  أو  اجتماعي  أو  قانوني 
المسؤولة  الجهات   " تحرك  في  أمل  أي 
" تجاه المجرمين التي توفر لهم الحماية 

بسكوتها .
- وصل فصل الصيف أخيراً ووصل معه 
عدة  منذ  يفارقه  لم  ال��ذي  المرافق  ذلك 
سنوات وهو الذي بات معروفاً باسم " طرح 
األحمال " ومع وصول االثنين نستطيع أن 
نقول بحكم الخبرة إنه سيكون صيفاً شاقاً 
على الناس في الجنوب حيث الحرارة تبلغ 
األزم��ات  تجار  وحيث  قياسية  مستويات 
أسهل  البسطاء  معاناة  زي���ادة  ف��ي  ي��رون 

طريقة لدخول نادي األثرياء .
من  م��ج��م��وع��ة  ول��ي��س��ت  م��دي��ن��ة  سبها   -

"النجوع المتالصقة ".
 لماذا يصر سكان مدينة سبها على تغيير 

هذه الحقيقة ؟ 
أحياء  داخ���ل  يتقوقعون  ص���اروا  ول��م��اذا 
هذه  بين  الطرق  ويقطعون  بل  منفصلة 
مدينة   من  سبها  تحويل  لتعزيز  األح��ي��اء 

كبيرة إلى كنتونات صغيرة ؟ 
الوحيدة  المهنة  ه��و  المسلح  السطو   -
الكساد في مدينة سبها  التي لن يصيبها 
فالحالة االقتصادية تحتم على الناس أن 
المدينة  وخ��ارج  داخل  ويتجولوا  يخرجوا 
ولو كان في الخروج خطر كبير ،والجهات 
لها  يعد  ولم  سبها  في  انقرضت  األمنية 
بلدية  اجتماعات  محاضر  في  إال  وج��ود 
الطرق  وقطاع  اللصوص  وجحافل  سبها 

تضم كل يوم عشرات المنتمين الجدد. 

وفي لفتة كريمة وطيبة لمن بذلوا قصار جهدهم 
بالعملية  الرقي  أجل  من  شبابهم  زه��رة  وأفنوا 
نقابة  ق��ررت  طرابلس  جامعة  داخ��ل  التعليمية 
موظفي جامعة طرابلس أن تكون بداية التكريم 
العام  خ��الل  المنّية  وافتهم  ال��ذي��ن  للموظفين 
الحالي 2017 من خالل تكريم عائالتهم بمنح 
المتوّفى شهادة التكريم مع درع الجامعة إضافة 
لرحلة ألداء العمرة والتي بلغ عددهم 16 عائلة 
جامعة  وعاملي  موظفي  من  المتوفين  ذوي  من 

طرابلس والتي اعتبرت عرفاناً ووفاًء ..... 3
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بإدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم مـ
مدير  ضم  الماضية  األي��ام  لقاء  عقد 
إدارة النشاط المدرسي األستاذ )خالد 
ممثل  ادم(  )خميس  واألستاذ  الديب( 
بحضور   ، للشباب  العامة  الهيئة  عن 
األستاذ )الصادق أبوقرين( رئيس قسم 

التربية البدنية باإلدارة واألستاذ .
النشاط  إدارة  م��ن  ال���زم���زام(  )ع��ل��ي 
المدرسي  وعن إدارة التخطيط بوزارة 

التعليم.... 15



تصدر  ش��ام��ل��ة  أس��ب��وع��ي��ة   
ي��وم أح��د ع��ن  هيئة  دعم   ك��ل 
وتشجيع  الصحافة

  منسق التحرير 
مصطفى المغربي

إخراج وتنفيذ 
   اللة السويدي

 تدقيق لغوي 
إبراهيم عقيلة -
 ارحومة أبوخزام

رئيس القسم الفني 
عمر عبدالتواب التمتام 

الثقافة  مبنى  سبها   : العنوان 
واإلعالم سابقًا 

ال��ص��ح��ي��ف��ة  ف���ي  ال��م��ن��ش��ورة  اآلراء   
التعبر عن رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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إع����ان����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

 1 - أعلن أنا  فاطمة محمد امحمد علي بوستة بأن هذا هو اسمي الصحيح وليس 
كما جاء بالسجل المدني سبها .

 3 - أعلن أنا فطومة محمد عثمان  بأن هذا هو اسمي الصحيح وليس كما جاء 
بالسجل المدني سبها .

  3 - أعلن أنا محمد إبراهيم سعيد محمد  بأن هذا هو اسمي الصحيح وليس كما 
جاء بالسجل المدني مرزق .

فسانيا :عبد السام الطاهر 

علقت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جلساتها إلى الثاني 
من شهر يوليو بعد عيد الفطر المبارك وذلك على خلفية انسحاب 

9 من أعضاء المنطقة الشرقية للتشاور مع شيوخ وأعيان برقة .
وكانت الهيئة قد صوتت على مقترح لجنة التسعة كمقترح أساسي يتم 

عليه التداول والتصويت
للتصويت على  تمهيدا  الداخلية  الالئحة  تعديالت في  وأجرت عدة 

مشروع الدستور
وبخصوص أسباب انسحاب أعضاء المنطقة الشرقية تحفظ أعضاء 

الهيئة عن ذكر األسباب .

م��ش��روع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة 
الدستور تعلق جلساتها

ش��ه��دت ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات بمقر 
البوانيس  وادي  البلدي  المجلس 
صباح يوم األحد 21 مايو 2017 
بين  االجتماعات  من  سلسلة  عقد 
وش��راك��ة  السلمي  التغيير  م��ب��ادرة 

وادي البوانيس .
من  ال��ع��دي��د  مناقشة  ت��م��ت  ح��ي��ث   
النقاط المهمة فيما يتعلق بالشراكة 

ومن أهم النقاط التي تمت مناقشتها 
في  الشراكة  خطة   ، االجتماع  في 
في  رؤيتها  وتحقيق  عملها  مجال 
الشراكة  وض��ع  وتقييم   ، المنطقة 
المجلس  ودور   ، فيها  المرأة  ودور 
مناقشة  تمت  كما   ، أيضا  البلدي 
المقدمة  المنظمة  منحة  م��ش��روع 
للبلدية والمراحل التي وصلت إليها.

مبادرة التغيير السلمي بشراكة وادي البوانيس

  شهدت مناطق وادي عتبة خروج مظاهرة غضب 
واستنكار بحق  ضحايا مجزرة وادي الشاطئ حيث 
وأطفاال  وشبابا  شيبا  ونساًء  رج��االً  األهالي   خرج 
بما  للتنديد  عتبة  وادي  بمنطقة  الضحايا  وأس��ر 
وتنكيل  قتل  م��ن  ال��ش��اط��ئ  ب���راك  ق��اع��دة  شهدته 
وتشريد ألبناء مناطق الجنوب منهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر و منهم من ال يزال مفقوداً ال يعلم 
وموظفو  وحكماء  أعيان  ، خرج  ميتاً  أم  حيا  بحاله 
ومؤسسات  ال��م��دارس  وط���الب  ال��ب��ل��دي  المجلس 
الرسمية  بالدوائر  والمسؤولون  المدني  المجتمع 
مناطق  سكان  من  غفير  وجمع  عتبة  وادي  ببلدية 
آلت  ما  على  والحزن  األسى  قلوبهم  يمأل  البلدية  
إليه أمور الدولة وما ارتكبته المليشيات اإلجرامية 
ألبنائنا  الشاطئ  ب��راك  بقاعدة  البشعة  بالمجزرة 
العزل  والمدنيين وهم يستنكرون بشدة تلك الهجمة 
األخالق  بها   تسمح  وال  تجيزها  ال  التي  الوحشية 

السماوية  واألدي���ان  الدولية  واألع���راف  اإلنسانية 
في  المسؤولية  تحمل  النواب  مجلس  من  مطالبين 
إجراء التحقيق الدقيق والشامل وصوال للقبض على 
الجناة وتقديمهم للمحاكمة القضائية وأيضاً تحميل 
األوضاع  تردت  الرئاسي حيث  للمجلس  المسؤولية 

الدولة  في  اإلنسانية  واألحوال  والظروف  األمنية 
بصفة عامة وبمناطق الجنوب على وجه خاص ، 
والجمعيات  المنظمات  المتظاهرون  طالب  وكما 
بواجبها في مالحقة  للقيام  والحقوقية  اإلنسانية 
الجناة  وراء  تقف  ال��ت��ي  اإلره��اب��ي��ة  المنظمات 
مناطق  إخالء  وأيضاً  الدولية  للعدالة  وتقديمهم 
الجنوب من كافة التشكيالت العسكرية وبمختلف 
وترك  خارجه  من  والقادمة  وانتماءاتها  أنواعها 

الجنوب ألهله. 
وحراسة  تأمين  ف��ي  مهامهم  الس��ت��الم  الجنوب 
بيانهم  نهاية  الجنوبية  وفي  المناطق  مدن وقرى 
ومطالبهم وجهوا رسالتهم لمن  كان السبب بأنهم 
يملكون  ولكن  الذرية  والقنابل  األسلحة  اليملكون 
ونعم  الله  وحسبهم  الدعاء   ( وهو  منه  أقوى  ماهو 

الوكيل ( .

مظاهرة غضب واستنكار ببلدية وادي عتبة!

أفاد أبوسيف األحوال عميد بلدية سبها 
ال��وق��ود  نقص  أزم���ة  لجنة  أن  المكلف 
ب��اش��رت عملها ف��ي ت��وزي��ع ال��وق��ود على 
إرس��ال  ت��م  حيث  المنطقة  أن��ح��اء  كافة 
لتر  مليون  مايعادل  أي  وقود  خزان   32
على  وزع���ت  الكمية  ه��ذه  أن  وأض���اف 
كافة أرجاء المنطقة الجنوبية وأشار أن 
شهر  قبل  انفراج  ستشهد  الوقود  أزم��ة 
رمضان وتابع أن لجنة اإلشراف المكلفة 
هذه  بمراقبة  ستقوم  المحطات  بمتابعة 

الوقود  ببيع  تقوم  التي  المخالفة  المحطات  إيقاف  المحطات وسيتم 
لتجار السوق السوداء لمدة التقل عن 30 يوما.

باشرت عملها  الوقود  أزمة نقص  لجنة 
ف��ي ت��وزي��ع ال��وق��ود ع��ل��ى ك��اف��ة أن��ح��اء 

المنطقة الجنوبية  األيام  الهيئة  بديوان  اونيس  السيد حسن  للثقافة  العامة  للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  استقبل 
الماضية وفداً من الفنانين الليبيين من شعراء غنائيين ومطربين و ملحنين ، من مناطق مختلفة 
وذلك لمناقشة جملة من المواضيع التي تتعلق بالسرقات األدبية والفنية ، وكيفية المحافظة على 

الملكية الفكرية والفنية .
حضر االجتماع رئيس قسم المصنفات الفنية السيد أحمد منصور ، ورئيس قسم الملكية الفكرية 

السيدة ابتسام الزرقاني بإدارة المطبوعات والمصنفات الفنية ، ومستشارين قانونين بالهيئة .
حقوق  لضمان  االحترازية  اإلج��راءات  بعض  للهيئة   التسييرية  اللجنة  رئيس  السيد  واستعرض 
المؤلف والحقوق المجاورة والمتبعة لدى إدارة المطبوعات و المصنفات الفنية بالهيئة والقوانين 

التي تنظم الملكية األدبية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والالئحة التنفيذية لتلك القوانين .

للثقافة  العامة  للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس 
يناقش موضوع الملكية األدبية 

بطرابلس  عن  جديد  ميالد  جمعية  أعلنت   
انطالق مبادرتها بمشروع طرابلس الخير ألهل 
الصائم  إلفطار  يهدف  وال��ذي  طرابلس  ببلدية 
يومي  خيري  وس��وق   ، الرحمن  م��وائ��د  بإقامة 
قاعدة  وفق  أع��دت  والتي  البطاقات  ألصحاب 
طرابلس  المحتاجة  بمعرض  لألسر  بيانات 
طرابلس  برنامج  سيشهد ضمن  والذي  الدولي 
الخير ألهل الخير في جزئه الثاني محاضرات 
متنوعة  ث��ق��اف��ي��ة  وأن��ش��ط��ة  ت��وع��وي��ة  ون�����دوات 
ودورات تدريبية طيلة أيام وليالي شهر رمضان 
هذا  ج��دي��د  م��ي��الد  جمعية  ال��م��ب��ارك  وترعى 
بالمشاركة مع مجموعة من منظمات  المشروع 
وبلدية  الخيرية  والجمعيات  المدني  المجتمع 
الداعمة  الجهات  جانب  إلى  المركز  طرابلس 
  ، طرابلس  أوق���اف  ومكتب  ال��زك��اة  كصندوق 
والشركات الحكومية والخاصة وعدد من رجال 

األعمال والتجار وهو مشروع يعد األول من نوعه 
من حيث مشاركة مؤسسات المجتمع الحكومية 

وغير الحكومية .
اجتمعت  الخير  طرابلس  لمشروع  واستعداداً   
-5-20 السبت  للمشروع  التحضيرية  اللجنة 
بحضور  المركز  طرابلس  بلدية  بمقر   2017
رئيس مجلس إدارة جمعية ميالد جديد وأعضاء 
البدي  المجلس  ممثلي  م��ن  وع���دد  الجمعية 
بطرابلس المركز ومؤسسات المجتمع المدني ، 
حيث تم خالل االجتماع استعراض ما تم انجازه 
من  الخير  طرابلس  لمشروع  اس��ت��ع��دادات  من 
ولجنة  اإلعالمية  واللجنة  العالقات  لجنة  قبل 
لمناقشة  إضافة   ، اإلداري��ة  واللجنة  الخدمات 
وضع آلية ناجعة إلنجاح المشروع الخيري وتم 
ألسر  البيانات  قاعدة  مراجعة  االجتماع  خالل 

المحتاجة والمستهدفة للمشروع .

جمعية ميالد جديد ومشروع طرابلس الخير ألهل الخير

نظمت  المعلومات  ومجتمع  لالتصاالت  العالمي  اليوم  بمناسبة 
شركة أزون الجديد لالتصاالت والتقنية األيام الماضية المؤتمر 

العلمي ليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات تحت شعار.
مع  بالتعاون   ) تأثير ضخم  إح��داث  ألجل  الضخمة  البيانات   (  
كلية الهندسة قسم الهندسة االلكترونية جامعة صبراتة بمشاركة 
الطالب  من  ولفيف  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  ع��دد 
بالكلية وعدد من المهتمين بشأن االتصاالت والتقنية حيث تمحور 
المؤتمر في عروض تقديمية لمراحل التقدم في مجال االتصاالت 
الالسلكية  االتصاالت  أجيال  في  تقديم عروض  تم  كما  والتقنية 
كما  المعلومات  تكنولوجيا  أهمية  وكذلك  المفتوحة  والمصادر 
الخاصة  المجسمات  من  لعدد  معرض  المؤتمر  هامش  على  تم 

باالتصاالت والتقنية وكيفية عملها .

المؤتمر العلمي لليوم العالمي لالتصاالت 
ومجتمع المعلومات بصبراتة

فسانيا : مصطفى المرخي
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وفي لفتة كريمة وطيبة لمن بذلوا قصار 
أجل  من  شبابهم  زه��رة  وأف��ن��وا  جهدهم 
جامعة  داخ��ل  التعليمية  بالعملية  الرقي 
جامعة  موظفي  نقابة  ق���ررت  طرابلس 
طرابلس أن تكون بداية التكريم للموظفين 
الحالي  العام  المنية خالل  وفاتهم  الذين 
بمنح  عائالتهم  تكريم  من خالل   2017
الجامعة  درع  مع  التكريم  شهاد  المتوفى 
بلغ  وال��ت��ي  العمرة  ألداء  لرحلة  إض��اف��ة 
عددهم 16 عائلة من ذوي المتوفين من 
والتي  طرابلس  جامعة  وعاملي  موظفي 
الكوادر وما  ووفاء  لتلك  اعتبرت عرفان 
روح  يجسد  وال���ذي  خ��دم��ات  م��ن  قدمته 
التكافل االجتماعي الذي يحثنا عليه ديننا 

اإلسالمي الحنيف .
وموظفة  موظفا   45 ع��دد  تكريم  تم  ثم 
طرابلس  بجامعة  المجاالت  مختلف  في 
للتقاعد عن سنة 2015  أحيلوا  والذين 

و2016 بحكم القانون .
بمناسبة  أقيم  ال��ذي  التكريم  حفل  وك��ان 
تأسيس  ذك���رى  وبمناسبة  العمال  عيد 
نفوس  األثر في  بالغ  ت��رك  قد  الجامعة 
وعلى  المتوفين ،  وأس���ر  المتقاعدين 
طيبة  ب���ادرة  وف��ي  التكريم  حفل  هامش 
جامعة  موظفي  نقابة  قبل  م��ن  أخ���رى 
ال��وق��ود  أزم���ة  لجنة  تكريم  ت��م  طرابلس 
المبذولة في سبيل  والغاز على جهودهم 
الحد من استنزاف ثروة الليبيين بتهريبها 
والصعاب  الظروف  كل  متحدين  للخارج 

الحفاظ  أج��ل  م��ن  بحياتهم  مخاطرين 
إضافة   ، واقتصادهم  الليبيين  قوة  على 
لتكريم الجهات الراعية والداعمة للحفل 
ول��ل��م��ك��رم��ي��ن م���ن ش���رك���ات وم��ؤس��س��ات 

حكومية وخاصة ورجال أعمال .
هذا وحضر حفل التكريم األستاذ الدكتور 
)ال��م��دن��ي أب���و ال��ق��اس��م دخ��ي��ل( رئيس 
رمضان  )المبروك  والدكتور   ، الجامعة 
 ، العلمية  للشؤون  الجامعة  وكيل  فارس( 
بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  ونقيب 
كلية  وعميد   ، األزرق(  )أسامة  الدكتور 
الديب(  امحمد  )سعيد  األستاذ  الهندسة 
األستاذ  البدنية  التربية  كلية  وعميد   ،
أعضاء  ون��ق��ب��اء  ال��رح��ي��م(  عبد  )محمد 
هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة 
اتحاد  ، ورئيس  الجامعي  الحرس  وجهاز 
عمال ليبيا فرع طرابلس األستاذ )محمد 
أبوزيد( ، ونقيب موظفي جامعة طرابلس 
األستاذ )عصام عويدات( ، رئيس اللجنة 
وعدد  انمبية(  )شعبان  لالحتفال  العليا 
المدني وموظفي  المجتمع  من مؤسسات 
والمتقاعدين  طرابلس  جامعة  وموظفات 
وأسرهم وأسر وأبناء المتوفين المكرمين 

وعدد من طالب جامعة طرابلس .
طرابلس  جامعة  موظفي  نقابة  وك��ان��ت 
ال��ع��ام  دي��س��م��ب��ر 2016  ف��ي  ت��أس��س��ت 
الماضي وهي أول مؤسسة تهتم وتختص 
ب��ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ج��ام��ع��ة ط��راب��ل��س منذ 
تأسيسها وتهتم بشؤونهم وتتابع حقوقهم 

وتتولى  وال��م��ال��ي��ة  واإلداري�����ة  المدنية 
الدفاع عنهم وفق القوانين واإلجراءات 
الصحية  ب��ش��ؤون��ه��م  وت��ه��ت��م  ال��م��ت��ب��ع��ة 
حلها  على  وتعمل  مشاكلهم  وتحتوي 
وتقدم المبادرات التي من شأنها ترتقي 
المهني  وال��ع��ام��ل  ال��م��وظ��ف  بمستوى 
إيجابي  بشكل  ينعكس  والذي  واإلداري 

على المسيرة التعليمية بالجامعة .
هذا وشمل التكريم األول لنقابة موظفي 
طرابلس المكرمون الذين وفاتهم المنية 

:
أحمد محمد جمعة زايد ، المهدي عبد 
 ، م��ادي  سعد  حاتم   ، جاللة  أب��و  الله 
أبوبكر المبروك خليل ، محمود محمد 
الصغير العزيبي ، عواطف يوسف صليل 
عبد   ، الخمسي  رج��ب  الحميد  عبد   ،
عبد  ضو   ، البوزيدي  محمد  ال���رؤوف 
السالم الجروني ، علي محمد الجويلي 
، رمضان محمد أبوظهير ، يونس عبد 

 ، السويح  محمد  أحمد   ، المريمي  الله 
سالم محمد غربية ، سالم خليفة فرقة ، 

علي رجب الشماخ . )رحمهم الله( .
وف��ق  للتقاعد  ال��م��ح��ال��ون  وال��م��ك��رم��ون 

القانون لسنة 2015-2016 كاالتي :
ع��ل��ي رم��ض��ان ال��ك��اب��وط��ي ، رج���ب عمر 
 ، شقلوف  خليفة  الحميد  عبد   ، كركوب 
علي أحمد الككلي ، محمد الطاهر صابر 
علي  محمد   ، أبوسويق  محمد  مصباح   ،
 ، أبوسيالة  ف��وزي  ال��ه��دى  ن��ور   ، التومي 

خديجة محمد عبدالقادر ، سعاد منصور 
فرج   ، أي��وب  مسعود  أي��وب   ، الفيتوري 
محمد المهدوي ، أحمد صالح الفيتوري ، 
خديجة علي الطبجي ، ميلود بشير عدال 
، سالم جمعة عثمان ، فرج هدية الغزيوي 
، سعاد بلقاسم األسطى ، مصطفى أحمد 
عاشور   ، عسكر  سعيد  همر   ، أبوربيعة 
أبوذية  رمضان  فاطمة   ، موسى  خليفة 
محمد   ، الرفاعي  السالم  عبد  ه��ادي   ،
 ، المريض ، سعد صالح الشعافي  معمر 
عمر هادي سعد رمضان ، جمعة محمد 

التائب ، زهوية سلطان أبوسهمين ، جمال 
أحمد عبد السالم أبو حلقة ، فوزية ميالد 
اشتيوي ، مسعود هادي الزرقاني ، خيرية 
محمد اعبيد ، سعاد محمد عبد الرحيم 
، نوارة الشارف التاجوري ، رمضان صالح 
 ، ابومداس  امحمد  مصباح   ، رابحة  بن 
ابراهيم  نعيمة   ، الرعوبي  يوسف  عزيزة 
أحمد   ، سويدان  أحمد  زاي��د   ، الفاندي 
المسعودي  ، أسيا محمد  الطرش  صالح 
، سليمة مسعود بافا ، برنية سالم خليفة 

، برنية علي الصويعي زايد .

نقابة موظفي جامعة طرابلس تكرم موظفيها
جامعة  موظفي  لتكريم  خاص  حفل   2017-5-20 السبت  طرابلس  جامعة  موظفي  نقابة  أقامت 
طرابلس في بادرة هي األولى من نوعها منذ تأسيس الجامعة الليبية بطرابلس قبل أكثر من 50 عاما 
المصاحبة  األعمال  من  وغيرها  الجامعي  والحرس  اإلدارة  في  سواء  بالجامعة  العاملين  تكريم  في 
للجامعة والتي أسهمت بشكل فعال في مسيرة الجامعة وتمكينها من أداء رسالتها التعليمية وتقديم 
في   تطوير  الدائم  المستمر  العمل  إلى  إضافة  التدريس  ولهيئة  للطلبة  السبل  بأفضل  الخدمات 

اإلنشاءات وتحسينها والتي ميزتها عن غيرها   .

العالمي  اليوم  بمناسبة  احتفالية  للثقافة  العامة  الهيئة  أقامت     
بميدان  اإلسالمية  للدعوة  الثقافي  المجمع  بقاعة  الثقافي  للتنوع 
الجزائر طرابلس اليوم الثالثاء 23 مايو الماضي تحت شعار " افعل 
واألنشطة  البرامج  إدارة  بتنظيم   " والشمول  التنوع  ألجل   .. شيئا 
بالهيئة وانطلق االحتفال عند الخامسة والنصف مساًء بتالوة آيات 
اللجنة  وكلمة  ذلك  تلت  الوطني  والنشيد  الحكيم  الذكر  من  بينات 
التسييرية ألقاها السيد محمد الهدار عضو اللجنة التسيرية بالهيئة 
الثقافي  للتنوع  العالمي  اليوم  بمناسبة   ": فيها  جاء  للثقافة  العامة 
للحوار والتنمية وادراكاً  منا بأن أغلب الصراعات القائمة في العالم 
اليوم كمحاولة لحماية  اعتماد هذا  تم  ثقافية فقد  أبعاد  لها  اليوم 
التنوع الثقافي بين المجتمعات ولكي نصل إلى مجتمع يقبل الجميع 
ونحقق بذلك كفالة التداول الحر لألفكار عن طريق الكلمة والصورة 
وتمكين كل الثقافات بالتعريف بنفسها حتى نخلق منظومة حياتية 
وال  للتغيير  أساسية  حاضنة  تمثل  الثقافة  إن   ... متطورة  متكاملة 
ودون  ثقافية صالحة  بيئة  دون  حقيقي  تغيير  مشروع  إنجاز  يمكن 
االعتراف باآلخر واحترام خصوصياته " وأضاف : " انه يجب علينا 
لتكفل  بيئة متحررة سياسياً  نعمل على خلق  أن  اليوم  لهذا  تخليداً 
يحقق  ديمقراطي  نظام  ظل  في  والتعبير  واالختالف  ال��رأي  حرية 

للجميع فرصاً متساوية ونسيجاً اجتماعياً متجانساً ."

الجهد  صيانة  ف��رق  تمكنت 
تشغيل  ال��ج��ن��وب��ي��ة  ال��ف��ائ��ق 
بمحطة  ال��ج��دي��د  ال��م��ح��ول 
فولث(  كيلو  )الشاطئ 220 
ب��ع��د أي�����ام م��ت��واص��ل��ة من 
التشغيلية  االختبارات  إجراء 
ل��ل��م��ح��ول م���ن ق��ب��ل ف��رق��ة 
ال��ص��ي��ان��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��دائ��رة 
و  الجنوبية  ال��ف��ائ��ق  الجهد 
طرابلس  التركيبات  ف��رق��ة 
ال��م��ح��ول  ب��ع��د اح����ت����راق   .
شهرين  من  أكثر  منذ  األول 

واستبداله بآخر جديد.

 220 ))الشاطئ  بمحطة  الجديد  المحول  تشغيل 
كيلو فولث(

 فسانيا: مصطفى المغربي 

الثقافة تحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي .
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المدرسية  المكتبات  تقييم  لجنة  جولة    وخالل 
بمدرسة األنوار للتعليم األساسي الشق األول قالت 
لجنة  بن سعيدات( إحدى أعضاء  )زنوبة  األستاذة 
التقييم أن مسابقة المكتبات المدرسية على مستوى 
حسب  سيكون  والتقييم  المركز  طرابلس  م��دارس 
األساسي  التعليم  مرحلة  وهي  التعليمية  المراحل 
الشق األول ومرحلة التعليم األساسي الشق الثاني 
سعيدات(  )بن  موضحة   ، الثانوي  التعليم  ومرحلة 
على  وافقت  التي  ال��م��دارس  يشمل  التقييم  أن   :
المشاركة وهي 8 مدارس للشق األول و17 مدرسة 
الثانوي من أصل  التعليم  الثاني و7 مدارس  الشق 
68 مدرسة ببلدية طرابلس المركز ، وأرجعت )بن 
سعيدات( قلة المشاركة بسبب أن غالبية المدارس 

التجهيزات  حيث  من  المدرسية  للمكتبات  تفتقر 
مكتبة  إلقامة  الضرورية  والوسائل  واإلمكانيات 
مدرسية نموذجية بل أن هناك مدارس ال تستطيع 

توفير مكان خاص بالمكتبة المدرسية .
المشاركة  ال��م��دارس  أن   : سعيدات(  )ب��ن  منوهه 
احتياجات  ت��وف��ر  جميعها  يكن  ل��م  إن  غالبيتها 
الذاتية  بالمجهودات  المدرسية  المكتبة  ومتطلبات 
يأتي  وذل��ك  بها  التدريس  أس��رة  وتكاثف  وبتعاون 
وزارة  من  وخاصة  الحكومي  الدعم  عدم  ظل  في 
شيء  لها  يصل  ال  التي  المدرسية  للمكتبة  التعليم 
مما نسمع عنه من توفير الكتب واألدوات واألثاث 
زي��ارات��ن��ا  م��ن  لمسناه  م��ا  وه���ذا  وغ��ي��ره  المكتبي 
المدرسية  المكتبات  بخصوص  للمدارس  وجوالتنا 
قالت  التقييم  وأس��اس��ي��ات  ج��وان��ب  وع���ن   .
النموذج  وفق  التقييم   : سعيدات(  بن  )زنوبة 
المعد من قبل إدارة النشاط المدرسي بوزارة 
المكتبة  حجرة  عن  البداية  في  يكون  التعليم 
ومكانها ومساحتها وما مدى استخدام التقنية 
تقييم  ويتم  والبحوث  المصاحبة  األنشطة  ثم 
التقييم  أساسيات  أه��م  و  اإلداري���ة  األع��م��ال 

الفهرسة والتصنيف وجوانب أخرى .
ومن جانبها أوضحت األستاذة )حنان الكحيلي( 
مدرسة تربية فنية  بمدرسة األنوار أن المكتبة 
في  أس��اس��ي  دور  لها  بالمدرسة  المدرسية 
السنوات  ف��ي  لها  وداع���م  التعليمية  العملية 
األخيرة وخاصة أن هناك جوانب وكتب مهمة 
على  ال��ن��شء  وت��ع��ود  ال��دراس��ي  المنهج  تخدم 
على  واالع��ت��م��اد  والتقصي  والبحث  ال��ق��راءة 

نفسه إضافة لألنشطة المصاحبة ، 
لذا أولت إدارة المدرسة اهتمام كبير 
بها وبالتعاون معها وبمعية المعلمين 
واالهتمام  تطويرها  على  دائماً  نعمل 
ب��ه��ا وك���ل م��ا ي��ت��م ت��وف��ي��ره م��ن كتب 
بالمجهودات  هي  وتقنيات  ووس��ائ��ل 

الذاتية وال دعم من أي جهة كانت .
 : )الكحيلي(  ق��ال��ت  التقييم   وعن 
في  نحن  ش��يء  أي  عن  النظر  بغض 
الموعد  في  دائماً  المدرسية  المكتبة 
األستاذة  المكتبة  أمينات  فبإشراف 
)زينب  واألستاذة  الزايدي(  )فاطمة 
كبيرا  تبذالن جهدا  اللتين  التاورغي( 
من أجل أن تؤدي المكتبة المدرسية 
وبالتعاون   ، وج��ه  أكمل  على  دوره��ا 
معهما جاهزون لمتطلبات واحتياجات 
أبنائنا  أج��ل  من  المدرسية  المكتبة 
منهم  البعض  يشكل  والذين  وبناتنا 
المكتبة  أص��دق��اء  اس��م  تحت  فريق 

مكتبتنا  تكون  أن  في  كثيراً  ساعد  هذا  وبالتالي   ،
أن تحصلت مكتبة  النموذجية وسبق  المكتبات  من 
الترتيب األول لعدة سنوات  األنوار المدرسية على 
على مستوى مدارس طرابلس المركز وهذا حفزنا 
عالية  ب���روح  وال��ع��م��ل  دوم���اً  ال��ج��دي��د  تقديم  على 
ونأمل من الجميع أن يحذوا حذونا وبالتوفيق لكل 
المدارس المشاركة ونتمنى االهتمام أكثر من وزارة 

التعليم فكل ما نقوم به بالمجهودات الذاتية .
وك����ان ت��ق��ي��ي��م ال��م��ك��ت��ب��ات ال��م��درس��ي��ة ل��ط��راب��ل��س 

ال��ج��اري  منتصف  ابريل  م��ع  انطلق  ق��د  المركز 
ال��ت��رب��وي  التفتيش  م��ن  ت��ت��ك��ون  ب���إش���راف  لجنة 
من  المدرسية  المكتبة  أمينات  من  وعدد  طرابلس 
ذوي الخبرة لسنوات طويلة في المكتبة المدرسية 
حيث تشكلت اللجنة من عضوية األساتذة : )خولة 
وزنوبة   ، مللي  القره  خليقة  ون��دى   ، التوغار  علي 
سعيدات ، وماجدة الكركشي ، وناجية عبد الرحمن 
( وبإشراف ومتابعة من األستاذة )إلهام الجرنازي( 
النشاط  بمكتب  المدرسية  المكتبات  وحدة  رئيس 

المدرسي بطرابلس المركز .

اختتام مسابقة المكتبات المدرسية بطرابلس المركز

 فسانيا  : مصطفى المغربي  

 اختتمت األسبوع الماضي لجنة تقييم المكتبات المدرسية جولتها التفقدية للمدارس المشاركة في مسابقة المكتبات 
النتائج  إعالن  القادمة  األيام  خالل  اللجنة  وتستعد   2017-2016 الدراسي  للعام  المركز  طرابلس  ببلدية  المدرسية 
على  وتشرف  هذا   ، بشقيه  واألساسي  الثانوي  التعليم  لمرحلة  والمميزة  النموذجية  المدرسية  المكتبات  وتسمية 
المسابقة وحدة المكتبات المدرسية بمكتب النشاط المدرسي طرابلس المركز والتي تأتي ضمن المسابقات والمناشط 

المدرسية للعام الدراسي الحالي على مستوى مدارس طرابلس المركز .

 : الملتقى عدة محاور من أهمها  وتناول 
مبادئها –  نظريتها –  اإلنسان –  حقوق 
تطبيقها ، وحقوق اإلنسان في اإلسالم ، 
وحقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق .

للطلبة  الفائقة  ال��ق��درة  الملتقى   وبين 
دل  والنقاش  والتواصل  الحوار  إدارة  في 
المسؤولية  وتحمل  الوعي  مستوى  على 
واس��ت��ي��ع��اب م��ا ي���دور ح��ول��ه��م وإف��س��اح 
وجهات  واح��ت��رام  اآلخ��ر  للرأي  المجال 

النظر  .
وقالت األستاذة )ابتسام غومة( المشرفة 
ال��م��درس��ي��ة  ال��م��ن��اظ��رات  جمعية  ع��ل��ى 
والمنظمة للملتقى : يعد الملتقى تعليمي 
المعرفة  دروب  درب  من  وه��و  ت��رب��وي 

نشد  ال���ذي  وجلينا  ألب��ن��ائ��ن��ا  وال��ث��ق��اف��ة 
في  أهميته  وتأتي  الوطن  لبناء  يده  على 
تخبط  م��ن  ال��ب��الد  تعانيها  ظ���روف  ظ��ل 
التي  القيم  هذه  اإلنسانية  للقيم  وانهيار 
موضحة   ، فبراير  ث��ورة  كانت  أجلها  من 
الفكري  الملتقى  ه��ذا  ك��ان  ل��ذا  )غ��وم��ة( 
الجمعية  أع��ض��اء  ت��ن��ادى  ال��ذي  الثقافي 
حول  ح��واري  ملتقى  إلقامة  الطلبة  من 
أب��رز ما  ك��ان من  وال��ذي  حقوق اإلنسان 
جاء  كما  اإلنسان  حقوق  فيه  النقاش  تم 
اإلسالمية  الشريعة  ووف��ق  اإلس��الم  بها 
ونظم  شرع  من  اإلسالمي  أول  فالدين 
التعريج  م��ع  وح��ق��وق��ه  اإلن���س���ان  ح��ي��اة 
اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم  لإلعالن 

والعهد الدولي لحقوق اإلنسان ، إضافة 
أن الملتقى يعزز نشر ثقافة الرأي وإثراء 
الذي  ال��رأي  واختالف  المتبادل  الحوار 
تقوم عليه جمعية المناظرات المدرسية  
للرفع بمستوى الطالب الفكري والثقافي 
األكبر  األثر  لها  التي  اإلنسانية  للحقوق 
في النهوض بجيل واع وقادر على اإلبداع 
والتقليد  التهميش  عن  بعيداً  والتطور 
مجتمعية  وم��ع��ارف  م��ه��ارات  واك��ت��س��اب 
على  الطالب  وتعويد  وعالمية  محلية 

النقاش وإبداء الرأي وتقبل اآلخر  .
وتقدمت )غومة( بالشكر لكل من ساهم 
في إنجاح هذا الحوار والملتقى الطالبي 
والتربوي  والتعليمي  والثقافي  الفكري 

بسوق  العربية(  )الثورة  مدرسة  وخاصة 
الجمعة وإدارتها و وأعضاء هيئه التدريس 
والعاملين بها وعلى رأسهم األستاذ )عبد 
المطلب العالم( مدير المدرسة ، وكذلك 
واألستاذ  المبسوط(  )إبراهيم  األستاذ 
إلنجاح  تعاونهم  لحسن  خماج(  )أسامه 

الملتقي .
وك���ان���ت ج��م��ع��ي��ة ال��ط��ال��ب ل��ل��م��ن��اظ��رات 
في  الماضي  العام  نظمت  قد  المدرسية 
ابريل 2016 برنامج متكامل للمناظرات 
ش��ارك��ت فيه ك��ل م���دارس س��وق الجمعة 
لفرق  فيها  قسمت  ال��ث��ان��وي��ة  للمرحلة 
حيث تبنى كل  فريق وجهة نظر مختلفة 
في  نظره  وجهة  على  فريق  كل  ليدافع 

المضاد  الفريق  إقناع  ويحاول  المناظرة 
والجمهور  ال��رأي  في  معه  والمختلف  له 
القضايا  مختلف  والبراهين  في  باألدلة 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية .
كنشاط  أقيمت  المدرسية  والمناظرات   
لتقبل  األساس  في  تربوي هدف  تعليمي 
اآلخ��ر ووج��ه��ة نظره وف��ق أس��س علمية 
الفرق  وخضعت   ، وم��دروس��ة  صحيحة 
قبل  م��ن  للتقييم  م��دارس��ه��ا  مثلت  التي 
لجنة شكلت من متخصصين من أساتذة 
 .. المدني  بالمجتمع  وناشطين  جامعات 
وكانت المناظرات هي  األولى من نوعها 
تقام لطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في 

ليبيا .

الملتقى الثقافي الفكري لحقوق اإلنسان تحت شعار )من حقي(
 نظمت جمعية الطالب للمناظرات المدرسية الملتقى الثقافي الفكري 
لحقوق اإلنسان تحت شعار )من حقي( خالل الفترة الماضية بمدرسة 
المرحلة  طلبة  والحوار   الملتقى  أدار  الجمعة  بسوق  العربية  الثورة 
الثانوية من عدة مدارس ببلدية سوق جمعة بمشاركة عدد من طلبة 

في  وشارك  طرابلس  بجامعة  والطب  واللغات  والشريعة  القانون  كلية 
ابراهيم  )عزيزة  د  و،  مادي(  )طاهر  الدكتور  والحوار  النقاش  إثراء 
قجيم( ، و أ ) فرج الزياني( إضافة لعدد من المهتمين والناشطين في 

مجال حقوق االنسان  .
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الجزء الثالث كتاب  في  تنظيرية  دراس��ة   " البديل  الوعي  وتأسيس  السائد  "إشكالية 

“إسالم ضد اإلسالم” للصادق النيهوم
 ويمكننا أن نؤكد أن " المفاهيم المؤسسة 
أشرنا  والتي  الكاتب  عليها  اشتغل  التي   "
إليها آنفاً  تكمن في ثالث نقاط رئيسة من 

األفكار :
األولى 

والسلطان  والهيمنة  والغلبة  القهر  فكرة 
المطلق :

   كمبدأ يتأسس عليه التصور السائد عن 
، أي كصفات معينة تختزل في  تعالى  الله 
جوفها كافة صفات الكمال المطلق ، بشكل 

شبه كامل .
السائد عن  التصور  هذا  وتكمن خطورة    
تمريره  ت��م  ق��د  أن��ه  وتعالى  سبحانه  ال��ل��ه 
على  للغاية  هائلة  بقدرة  تتمتع  قنوات  عبر 
امتصاص أي تساؤل يمكن أن يطرحه العقل 
اإلنساني  بدهٍش من فطرته الطبيعية في 
م على أنه التصور  وجه هذا التصور المقدَّ
بذلك  ونعني  سبحانه  الله  ع��ن  الصحيح 
قنوات الثقافة التاريخية باعتبار ما تمتلكه 
العقلي  التكوين  في  حاسم  شبه  نفوذ  من 
بالفعل  يقلل  مما   ، واالنفعالي  والنفسي 
جاذبيتها  من  واإلف��الت  للنجاح  فرصة  أية 
اإلمكانات  كافة  تعيق  التي  والقوية  الهائلة 
الطبيعية وتعطلها بشكل كبير ، إالّ بمجهود 

استثنائي ال يتوافر إالّ للقليل من الناس .
عكست  قد  الثقافة  ه��ذه  أن  وباعتبار      
مع هذا  تماماً  تتالءم  وقيم  ومبادئ  معايير 
التصور المقدم  فإنه من الطبيعي جداً أن 
للثقافة  المنتمي   - العربي  اإلنسان  يجد 
العربية بآفاقها التاريخية - نفسه منسجماً 
هذا  جوف  في  الكامنة  التناقضات  كل  مع 
إنما  االنسجام  ه��ذا  ألن  وذل��ك   ، المفهوم 
نة  هو استجابة للظروف والتضاريس المكوِّ
التصور  هذا  جعل  مما   ، التاريخي  لوعيه 
المشّوه - عن اإلله - آلة للدفاع عن السائد 
على  االجتماعي  أو  الثقافي  أو  السياسي 
ح��س��اب ال��دف��اع ع��ن ح��ق اإلن��س��ان ف��ي أن 
يعيش حياة كريمة وسعيدة وفاضلة . ولقد 
يغيب  ال��ذي  التصور  ه��ذا  اع��ت��الل  أفضى 
ُجماع  من  عليه  يشتمل  بما  اإللهي  الكمال 
صفاته عز وجل ويختزلها في جوف بعض 
وعطالة  شلل  إل��ى  أفضى   ، الصفات  ه��ذه 
على  حضورها  حيث  من  ال  الصفات  بقية 
مستوى الخطاب بطبيعة الحال ، إنما على 
آفاق  توجه  التي  الفعلية  السلطة  مستوى 
العقل  معطيات  ثقل  تحت  ال��رازح  التصور 

العربي التاريخي .
  ففكرة القهر والهيمنة والسلطان المطلق 
ك��ص��ف��ات ح��اض��رة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��وع��ي 
الفكرة  هي  تعد   ، العربي  للعقل  التكويني 
لتأسيس  الصالحيات  بكافة  تتمتع  التي 
لفكرة  خ��الف��اً  سبحانه  ال��ل��ه  ع��ن  تصورنا 
فكرة  أو   .. والعفو  والرحمة  والكرم  العدل 
تكون  ما  كثيراً  فإنها   ، والصبر مثالً  الغنى 
يمكنه  فعلي  نفوذ  بأي  هامشية  ال تحظى 
ما  وه���ذا   . الدينية  تصوراتنا  ي��ص��وغ  أن 
االستسالم  لفكرة  ال��واض��ح  الطفوح  يبرر 
المطلقة  وال��ط��اع��ة  واالن��ق��ي��اد  وال��خ��ض��وع 
كأساس يتحكم في كل المفاهيم المحورية 

في البناء الديني السائد .
فحقيقة الدين هي إفراده عز وجل بالعبادة 

وحده .. ونبذ عبادة ما سواه .
يحبه  ما  لكل  الجامع  االسم  هي  والعب���ادة 
الظاهرة  األق���وال  من  وي��رض��اه  تعالى  الله 
الذي  المعنى  أي  الدين  وحكمة  والباطنة 
أُنزل الدين ألجله .. وهو إخراج المكلف من 
داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما 

هو عبد له اضطراراً ، وهكذا ....
   فالسلطان والقهر حاضران في كل شيء 
وبقوة حاسمة ال يمكن تغطيتها بحال ، عن 
والرحمة  ال��ع��دل  فكرة  استحضار  طريق 
سنرى  كما  الخطاب  مستوى  على  وغيرها 

في المفاهيم الالحقة ، ومنها ما سنعرضه 
عند التعرض لتأسيس العالقة بين الخالق 

والمخلوق على هذه الفكرة بالذات .
الثانية : فكرة الهيمنة والسلطان المطلق  :

الله  بين  العالقة  عليه  تتأسس  كمبدأ    
سبحانه وتعالى وعباده ، وهو مبدأ يوصف 
 " الملك  " حجّية  ِب  الديني   الخطاب  في 
.. وهي التي تفضي إلى اعتبار أن للخالق 
وكما   ، يشاء  ما  بخلقه  يفعل  أن  في  الحق 
يشاء ، دون أن يكون لزاماً عليه في حقهم 
شيء على اإلطالق .. سواء أعذبهم أم أنعم 
أنه  بمعنى   .. أكرمهم  أم  أهانهم  أم  عليهم 
ليس للعبد في نفسه مع ربه أي حق ، وال 
حجة له عليه وال يجب عليه أن يطعمه أو 

يسقيه وال أن يكرمه )1(  .
   بل إن عذب أهل السماوات واألرض لكان 
له ذلك بحق الملك " قل فلله الحجة البالغة 
الديني  الخطاب  " حسبما هو معروف في 

السائد .
والمطلق  الحاسم  السلطان  منطق  إن��ه     
والمداولة  للتعاطي  فيه  مكان  ال  ال��ذي   ،
العمود  ه��و  ال��ح��س��م  وه���ذا  واالس��ت��ئ��ن��اف 
الفقري الذي يؤسس هذه العالقة القهرية 
كل  ع��ل��ى  ال��خ��اص  منطقه  ي��س��ود  ح��ي��ث   ،
مساحات العالقة ، لتبدو رهينة بشكل تام 
بميزان القوة وحده الذي ال مكان فيه لشيء 

سوى للقوة !
   فالنظر والمداولة وتحديد الخيارات أو 
تقرير المصالح والمنافع واالعتبارات ، كل 
 ، تأثيراً  واألش��د  نفوذاً  لألقوى  كائن  ذلك 
بغض النظر عن أية قيم أو اعتبارات أخرى        
 ، أخ��رى على اإلط��الق  اعتبارات  إنه ال  إذ 
بحيث تتقلص جميع الخيارات أمام الطرف 
المضائق  جميع  أمامه  وتنسد   ، األضعف 
واالن��ه��زام  االن��س��ح��اق  سبيل  إال  وال��س��ب��ل 
عن  تعبيراً  يكون  أن  يمكن  عما  والتخلي 
 ، ش��يء  ألي  الخاص  باالستحقاق  الشعور 
واإلطاحة بأي شيء من شأنه أن يستوجب 
االعتراف بأهليته ) أي األضعف ( الكتساب 
ما  إالّ  صغيراً  أو  تافهاً  كان  مهما  حق  أي 
أعطاه له الطرف اآلخر  تفضالً وتكرماً !!

  فهي عالقة مسقطة بشكل مطلق ، حيث 
ال  واح��د  لطرف  فيها  والفاعلية  الحضور 
مجرد  هو  فإنما  اآلخر  الطرف  أما   ، غير 

صدى أو " كومبارس " ليس إالّ .

الثالثة: فكرة االحتجاب واالنقياد المطلق :
      كمبدأ يقوم عليه أسلوب التواصل ما 
بين الله وعباده في إطار الخطاب ، إن فكرة 
جريان  عدم  تعني  إنما  كمفهوم  االحتجاب 
مقتضى  على  الشرعية  الخالق  تصرفات 
مسلكاً  جعلها  ي��ص��ح  م��ظ��ن��ات  أو  ق��واع��د 
يالئم  واألف��ه��ام بشكل  ل��ل��م��دارك  وم��وط��ئ��اً 
معطيات الموضوع ومنطق الحق والمصلحة 

، كما يبديها لنا العقل من مدونة  الحياة .
الدينية  الثقافة  الفكرة في    ويؤسس هذه 

مبدآن أساسيان هما :
 1 . امتناع الله عز وجل المطلق ومن كل 
وجه .. عن أن ُيَتَصرََّف في سلطانه إالّ بما 
يشاء وكيفما يشاء ، وبإطالق حيث ال حجة 

عليه من أية جهة أخرى .
 امتناع الله عز وجل المطلق عن أن ُيحاط 
بمقاصد تصرفه وتدبيره ، المتناعه عن أن 

ُيحاط بعلمه وحكمته .
هذين  بمبدأيها  الفكرة  ه��ذه  عكست  وق��د 
يتعلق  فيما  عظيم  ش��أن  ذوات��ي  حقيقتين 

باالنحراف الذي تكلم عنه كاتبنا هما :
بين  المنطقية  العالقة  انتقاء   :  ) األول��ى   (
الشرعي  الحكم  مبرر  أن��ه  للعقل  يبدو  ما 

ومظنته وبين كونه كذلك في الحقيقة .
أو  عقدية  أية ض��رورة  انتفاء   :  ) الثانية   (
وج��ل  ع��ز  ال��ل��ه  م���راع���اة  ت��ف��رض  منطقية 
للمعاني والمصالح التي تبديها لنا متطلبات 

الحياة في تصرفاته الشرعية .
وهاتان الحقيقتان األساس اللتان احتواهما 
لتضمنه  ت��ش��ك��الن س��ب��ب��اً  ال��م��ف��ه��وم س���وف 
عناصر عطالته بامتياز - حسبما عرفنا من 

طرح الكاتب - .
لم  نحن  إذا  واض��ح��اً  لنا  يبدو  لن  وه��ذا    
الدين  أن  اعتبار  ض��وء  على  بقراءته  نقم 
أداة " ثورية " تهدف إلى التغيير الجوهري 
التي  وال��ع��وام��ل  ال��ظ��روف  لكل  وال��ح��اس��م 
تقدمه  تحقيق  تجاه  اإلنسان  مسيرة  تعيق 
السعيدة  الكريمة  الحياة  وعيشه  وازده��اره 

الفاضلة .
 بمعنى أن الدين يأخذ على عاتقه وظيفة 
تفعيل اإلنسان لمواجهة مشكالته الوجودية 
بنقض جميع الشروط المحبطة لتفسيرها 
وفهمها وتغيير واقعها . وهذا أيضاً سوف 
اتجاه  ع��دم  تصورنا  لو  فيما  أب��داً  يتم  لن 
الدين إلى بلورة وعي اإلنسان وإقحامه في 

بضرورة  وإقناعه  ومشكالته  قضاياه  عمق 
العمل  وس��ائ��ل  ع��ن  والبحث  واق��ع��ه  تغيير 
وأساليبه بطرق واقعية عملية تراعي سنن 

التغيير ومتطلباته .
      ول��ذا ف��إن الدين ك��ان قد توجه منذ 
األساس إلى تكثيف تصورات اإلنسان وقواه 
االنفعالية ألجل تحرير وعيه من كل العوائق 
الحاسم  العامل  وجعله  المحبطة  والقيود 
ليكون  والتقدم  للرقي  الضروري  والشرط 
والمباشرة  التامة  بمسؤولياته  مناطاً  عمله 
مصادرة   أو  اغتيال  أي  دون  مصيره  على 

لفكره ووعيه . 
ألجل ذلك فقد اتجه الدين فعلياً إلى تكسير 
الهيبة المعرفية للكهنة والعرافين والحكماء 
، بقصد التخلص من سطوتهم األسطورية 
ع��ل��ى ال��وع��ي اإلن��س��ان��ي  ب��ادع��اء احتكار 
دونما  المعرفة  بحيازة  واالن��ف��راد  الحكمة 

رفض أو مساءلة .
      إنه إذن تحرير للوعي اإلنساني من كافة 
القيود المطيحة بأهلية المشاركة والتفاعل 

في حقول  الخلق واإلبداع .
تحقق  نتصور  أن  يمكننا  كيف  ولكن        
ضوء  في  الصعيد  هذا  على  الدين  رسالة 
هذا التكريس لمبدأ االحتجاب ، الذي يفتح 
كهنة  أو   ، السالطين  لفقهاء  وسيعاً  الباب 

السياسة ، أو حماة اإلقطاع!؟
      أليس ذلك مدخالً عظيماً لزرعة أية 
مفاهيم معيقة لكرامة اإلنسان ، أو مطيحة 
بأسباب تقدمه ونمائه وازدهاره ، أو مخربة 
لعوامل انطالقه وفاعليته ، عن طريق ادعاء 
أو   ، واألس���رار  الطالسم  ومعرفة  الحكمة 
بذر األفهام التي يعجز العقل عن قبولها أو 

تفهمها ؟! 
جملة  الراحل  الكاتب  يرفضه  ما  ذلك  إن 

وتفصي�الً !
في  كمبدأ  الكامل  االنقياد  فكرة  وأم��ا     
تصرفات  ج��ري��ان  تعني  فإنما   ، التواصل 
اإلسقاط  مقتضى  على  الشرعية  الخالق 
يتقيد  ال  ال���ذي  ال��ت��ص��رف  أي   ، المحض 
ب��ال��واق��ع  ال���م���رور  يتطلبها  ق��د  ب���ض���رورة 
الملموس لتحقيق نتائج فيه ، ووفق مبادئه 
تحقيق  ض��رورة  يراعي  وبشكل   ، ومعاييره 
بناًء  المصالح  تحقيق  يحفظ  الذي  التوازن 
من  ومتابعتها  استيعابها  يمكن  قواعد  على 
مبدأ  إنه   .. الموضوعية  الحياة  معطيات 
ي��وج��ه الحركة وف��ق ال��م��ع��ادل أل��م��ا ورائ��ي 
لمبررات األحكام أو نتائجها ومحصالتها .

      مما يجعل الجهد البشرى المتحرك 
معادل  على  قائم  هو  إنما  الدين  إطار  في 
غي�بي في األساس ، ال على مبدأ المصلحة 
ويؤسس   ، الملموس  الواقع  في  المتحققة 
هذه الفكرة مبدأ أساس ُيعنى بإدارة القصد 
األساسي من إنزال الشريعة كأداة للتواصل 
بين الخالق والمخلوق على إخراج اإلنسان 
من داعية هواه وتعبيده لله عز وجل وحده 
انطالقاً من فكرة الهيمنة والسلطان المطلق 
   مما يجعل المنطلق الذي يؤسس النظر 
المحض  التعبد  على  مبنياً  الشريعة  إل��ى 
ِعلّّية  لتحقيق  كأساس  الخالص  واالنقياد 
الوجود اإلنساني " وما خلقت الجن واإلنس 
إالّ ليعبدون " األمر الذي يجعل البحث عن 
ال  وثانوياً  هامشياً  أمراً  والمنافع  المصالح 
يحظى بوافر االهتمام وااللتفات مما يجعل 
من رسالة الدين - حسب الكاتب - رسالة 
قضاياه  من  منطلقة  غير  للواقع  مفارقة 
وهمومه وال مما يكتنفه من عوائق وعقبات 
 ، وتفاعالت  هواجس  من  يحركه  ما  وال   ،
ليصير الدين حينئٍذ بعيداً عن االنتظام في 
قضايا المجتمع بل وعامالً معيقاً لصياغة 
الحياة والتقدم فيها فيما لو انتظمت أمور 
سيكون  ك��ان  وإن   ، لتعاليمه  وف��ق��اً  ال��ن��اس 
وأصحاب   ، السحرة  أي��دي  في  جيدة  أداة 

اإلقطاع ليمتلكوا به النفوس واألجساد معاً        
ويمكننا أن نلّخص أخطر االنعكاسات التي 
من  عليها  انبنى  وما  األفكار  هذه  كرستها 
تصورات ومفاهيم ، في نقاط ثالث رئيسة 

حسب فهمنا لفكرة الكاتب :
1.  تكريس النكوص واالحتماء بميتا فيزيقا 

النص :
  وذلك بديالً من مواجهة المشكالت التي 
يطرحها الواقع الموضوعي ، وهذه الحالة 
في  طبيعية  محصلة  كانت  وإن  االحتمائية 
في  ط��رق  مفترق  إل��ى  وص��ل��ت  ثقافة  أي��ة 
مسيرتها التاريخية ، أي التي وصلت إلى ما 
بين ما تطرحه الحياة من أوضاع وتحديات 
بعناصر  ال��ث��ق��اف��ة  ه����ذه  إم�����داد  ت��ت��ط��ل��ب 
االستجابة الالزمة لهذه التحديات وبين ما 
تطرحه مطلقات هذه الثقافة من ضرورات 
بعناصرها  االستمساك  إلى  همها  ينصرم 
الهوية  ان��ف��الت  ل��ع��دم  كمتطلب  القديمة 
وتالشيها واندثارها ، بيد أن هذه المحصلة 
صالحة  ك���أداة  تأهيلها  ج��داً  الممكن  م��ن 
ومالئمة الستخدامها كحيلة مبتكرة ومفيدة 
السائد  على  والمحافظة  اإلبقاء  في  ج��داً 
الديني  والثقافي  واالجتماعي  السياسي 
الحالة  هذه  بتوظيف  وذلك  ما  فئة  لصالح 
القائم  الحاد  التناقض  لمواجهة  وتكريسها 
بين متطلبات االنتماء إلى الدين والشريعة ، 
وذلك عندما يطرح الدين السائد تصورات 
وخيارات ذات طبيعة متنافرة مع الخيارات و 
التصورات التي يطرحها الواقع الموضوعي 
من حيث كونه قوانين وسنناً ثابتة وضرورية 
ال بد من معرفتها وفهمها وتوظيفها وتحليل 
معطياتها وتفسيرها وتغييرها .. لإلمساك 
في  والتقدم  والرقي  االستقرار  بمعادالت 

الحياة .
الخيارات  هذه  بين  التدافع  يصير  بحيث   
ض��رورات  وبين   ، الدين  باسم  المطروحة 
وال  منه  مناص  ال  أم��راً  الموضوعي  الواقع 
المتدين  اإلنسان  الذي  يضع  األمر   ، مفر 
بهذا الدين المتداول في مفترق الطرق..أي 
النص  أحضان  في  ويرتمي  ينكص  أن  بين 
بمفهومه   - للدين  وانتمائه  إليمانه  حماية 
الواقع  لمنطق  التنكر  وبالتالي   - السائد 
قدماً  المضي  يختار  أن  أو   ، معاً  والعقل 
لكل  ومتنكراً  للواقع  االنتماء  بلحظة  للفوز 
انتماء لهذا الدين ، متحرراً من رقبته وربما 

إلى األبد !
ولعل أخطر م��ا ف��ي ه��ذا األم��ر ه��و ق��درة 
البلهاء  مناسلة  على  الفائقة  الحالة  ه��ذه 
 ، القرون  مر  على  انقطاع  بال  وال��دراوي��ش 
لهم من عمل مفيد سوى  ليس  الذين  وهم 
أن يكونوا جنوداً أوفياء في خدمة اإلقطاع .

2.  تكريس عقلية التطفيف العالئقي  :
   وذلك بديالً من التوازن و االعتدال ، حيث 
واستبداله  الحق  مبدأ  عن  التخلي  يكون 
بلحظة  للفوز  ضرورياً  أمراً  الواجب  بمبدأ 

االنقياد المطلق .
الصالحة  ال��ع��ن��اص��ر  ك��ل  ت��ت��واف��ر  ح��ي��ث   
على  المقنن  وال  المشروط  غير  لالنفتاح 
تحمل  أن  يمكنها  التي  االستدخاالت  كافة 
فتكاً  وأعمقها  التجاوزات  أشد  بين طياتها 
بأخص  المتعلقة  وحقوقه  اإلنسان  بكرامة 

خصائص حياته وبشكل مستمر.
 غير قابل للتأطر بميزان العقل أو المنطق 
يمكن  أداة  ب��رم��ت��ه  ال��دي��ن  ي��ج��ع��ل  م��م��ا   ،
االجتماعية  القوى  بعض  لصالح  توظيفها 
التي يكون بإمكانها اإلمساك  أو السياسية 
بموازين الصراع وأدواته ، ألجل التعبير عن 
الدين  تحت  الخاصة  وأهدافها  مصالحها 

بالذات .

علي عقيل الحمروني 
يتبع 
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   وقد كان ذلك بعد سنتين من تاريخ بداية 
الهيئة لعملها وبصعوبة بالغة نتيجة لصعوبة 
من  قدمت  التي  ال��ت��ص��ورات  بين  التوفيق 
في  محورية  مسائل  بشأن  الهيئة  أعضاء 

البناء الدستوري. 
التي  المسودة  و  الهيئة  عن  أكثر  وللحديث 
قدمت لمجلس النواب و الجدال و االختالف 
عضو  مع  لقاء  لنا  ك��ان  الهيئة  أعضاء  بين 

الهيئة التأسيسية األستاذ عمر النعاس.
عمر  أ/  التأسيسية  الهيئة  عضو  مع  لقاء 

النعاس
■ كــل مــواطــن ليبي يـــود مــعــرفــة أيـــن وصلت 
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور  الهيئة 

؟
الهيئة التأسيسية أقرت مشروع الدستور يوم 
19 / 4/ 2016 بمقر الهيئة التأسيسية 
بمدينة البيضاء و تم إخطار مجلس النواب 
الوطنية  والمفوضية  يوم 26/ 4/ 2016 
 2016  /5  /3 ي��وم  لالنتخابات  العليا 
ممارسة  من  الليبي  الشعب  لتمكين  وذل��ك 
وقول  االستفتاء  خالل  من  الدستوري  حقه 
الدستور  مشروع  بقبول  إما  الفاصلة  كلمته 
إلى  ليعود  رفضه  أو  نافذاً  دستورا  ليكون 
الهيئة التأسيسية إلجراء التعديالت الالزمة 
 30 خ��الل  لالستفتاء  أخ��رى  م��رة  وطرحه 

يوماً.
الهيئة و إن  يقال إن اختالفات بين أعضاء 
المشروع لم يحض بقبول كل أعضاء الهيئة 

أو النصب الخاص؟
م���ش���روع ال��دس��ت��ور ت���م إق�����راره ب��ال��ت��واف��ق 

الحقيقي بين 37 عضوا يمثلون كل الدوائر 
االنتخابية وعددها )11 دائرة( من كل أنحاء 
ليبيا ، وهو مشروع توافقي تم إقراره بأغلبية 
معززة وهذه هي الديمقراطية والتي ال تعني 

اإلجماع.
 ، األع��ض��اء  بعض  مقاطعة  بخصوص  أم��ا 
وتعديالته  الدستوري  اإلعالن  في  يوجد  ال 
 2013 لسنة   17 رق��م  ال��ق��ان��ون  ف��ي  وال 
يشير  ما  التأسيسية  الهيئة  انتخاب  بشأن 
ذات  النصوص  يلي  وفيما  )المقاطعة(،  إلى 

العالقة:
ن��ص ال��م��ادة )47( م��ن ال��ق��ان��ون رق��م 17 
لسنة 2013 : )) يكون عمل أعضاء الهيئة 
التام بموجب  التفّرغ  التأسيسية على سبيل 
أحكام هذا القانون وال يحّق لهم ممارسة أي 

نشاط آخر خالل فترة عضويتهم ((.
على  يؤّكد  القانوني:  النص  هذا  التوضيح: 
يعني  ال��ت��ام  التفّرغ  ومفهوم  ال��ت��ام،  التفرغ 
إلنجاز  والصادق  المخلص  ال��دؤوب  العمل 
الليبي،  الشعب  من  إلينا  الموكلة  المهمة 
عبر  وال��ح��دي��ث  بعد  ع��ن  المقاطعة  وليس 

وسائل اإلعالم. 
والعضوية تعني التزام كل األعضاء بالتواجد 
بمقّر الهيئة التأسيسية، وحضور الجلسات، 
وإبداء اآلراء، وممارسة حّق التصويت بكامل 

صوره.
نص المادة )52( من القانون رقم 17 لسنة 

:2013
)) تنتهي العضوية بالهيئة التأسيسية بأحد 

األسباب اآلتية:

معه  يستحيل  ال��ذي  المرض  أو  الوفاة   /1
ممارسة العضو لمهامه.

في  باإلدانة  بات  قضائي  حكم  ص��دور   /2
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

3/ استقالة العضو أو إقالته أو عزله.
على أن يتوّلى شغل المقعد الشاغر المرشح 
المنتهية  للعضو  األص��وات  عدد  في  التالي 

عضويته بدائرته االنتخابية ((.
على  يؤّكد  القانوني:  النص  هذا  التوضيح: 
)انتهاء العضوية تكون بالوفاة، المرض، حكم 

قضائي بات، استقالة، إقالة أو عزل(.
وبكل تأكيد : )ال يوجد أي نص في القانون 

حول المقاطعة أو يتعلّق بها أو يبّررها(
■ وهل ظروف البالد تحتمل المقاطعة؟

 ■ مشروع الدستور لــدى مجلس الــنــواب ما 
الــنــواب لم  هو دوركــم اآلن خاصة أن مجلس 

يصوت على قانون االستفتاء إلى اآلن ؟
الدور الحقيقي هو دور مؤسسات المجتمع 
لمطالبة مجلس  الشعب  أفراد  وكل  المدني 
قانون  وإص��دار  مسؤولياته  بتحمل  النواب 
االستفتاء وتمكين الشعب من ممارسة حقه 

الدستوري وتقرير مصيره.
بين  عالقة  هناك  ليس  أن  هي  والحقيقة 
انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع 
ال��دس��ت��ور وإص���دار ق��ان��ون االس��ت��ف��ت��اء، ألن 
هو  الدستور  مشروع  على  الشعب  استفتاء 
الواجب  ومن  منه،  مناّص  وال  محسوم  أمر 
أن يكون قانون االستفتاء جاهزا، وأن تكون 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات جاهزة 
ليتم طرح المشروع لالستفتاء خالل 30 يوماً 
بإقرارها  النواب  لمجلس  الهيئة  إخطار  من 
والتزاما  ��داً  ت��ق��يُّ وذل��ك  ال��دس��ت��ور  لمشروع 
بالنص الدستوري الوارد في التعديل السابع 
ذلك مخالفة دستورية  ُعّد  وإاّل  )فقرة12(، 
صريحة وخرقاً لإلعالن الدستوري. ويجب 
أمام  مسؤولياته  تحّمل  النواب  مجلس  على 
الشعب وإصدار قانون االستفتاء في أسرع 
ممارسة  من  الليبي  الشعب  لتمكين  وق��ت 
خالل  من  مصيره  وتقرير  الدستوري  حّقه 
االستفتاء على مشروع الدستور وقول كلمته 

الفاصلة إما ب��)نعم( أو ب��)ال(.

يوم  الوطنية  المفوضية  إخ��ط��ار  ت��م  كما 
اإلج���راءات  التخاذ  وذل��ك   2016 مايو   3
الالزمة ومخاطبة السلطات لتمكين الشعب 
ممارسة  من  وخارجها  ليبيا  داخ��ل  الليبي 
على  االستفتاء  خالل  من  الدستوري  حّقه 

مشروع الدستور.
الــتــي يعيشها الــمــواطــن   فـــي ظـــل األوضـــــاع 
مــن تــزايــد األزمـــات فهل هــذا الــوقــت مناسب 

لالستفتاء على مشروع الدستور؟
أهم  من  ألن  الحقيقي…  الحل  هو  الدستور 
واح��دة  حاكمة  سلطة  وج���ود  ه��ي  نتائجه 
ولكنها ستكون مقيدة بالنصوص الدستورية 
هو  الدستور  الليبي.  الشعب  صنعها  التي 
البالد من مرحلة  ينتشل  الذي  النجاة  طوق 
استقرار  مرحلة  إلى  السلطة  على  الصراع 
السلمي  التداول  مبدأ  فيها  ويسود  وس��الم 

على السلطة.
■ لــمــاذا أنــتــم بعيدين عــن وســائــل اإلعـــالم و 

خاصة الفضائيات ؟
جل وسائل اإلعالم والفضائيات إن لم تكن 
كلها هي ليست مملوكة للشعب الليبي، ولكنها 
مصالح  تخدم  وه��ي  وجماعات  ألش��خ��اص 
تجاهل  من  كثيرا  الهيئة  عانت  وقد  معينة، 

وسائل اإلعالم ألعمال الهيئة التأسيسية .
أين القوى السياسية من مشروع الدستور و 

ما هو دورهم اآلن من أجل االستفتاء؟
تدعم  أن  السياسية  القوى  كل  على  يجب 
الليبي من  الشعب  لتمكين  الدستور  مشروع 

قول كلمته.
إلى  الوصول  هو  السياسية  القوى  ه��دف   
م��ش��روع  أن  ت��ع��رف  أن  ال��س��ل��ط��ة، وع��ل��ي��ه��ا 
على  السلمي  التداول  آلية  يضمن  الدستور 
السلطة من خالل االنتخابات العامة الحرة، 
الدولة قد تكون  العليا في  المناصب  وتقلد 
في متناول كل القوى السياسية إذا ما كانت 
المشروع ال  الدستور. هذا  خاضعة ألحكام 
والليبيات  الليبيين  وك��ل   ، أح��د  أي  يقصي 
العامة وفق أحكام  المناصب  تولي  لهم حق 

النصوص الواردة في مشروع الدستور.
المجتمع  و  الــمــتــحــدة  مــا هــو دور األمـــم   ■  

الدولي لدعم مشروع الدستور؟

األمم المتحدة كان دورها رياديا سنة 1949 
بإصدار الجمعية العامة القرار رقم )289( 
الليبية  ال��دول��ة  تأسيس  على  ن��ص  وال���ذي 
قبل  االستقالل  وإع��الن  الثالثة  بأقاليمها 
يوم 1 / 1/ 1952. وشاركت في العملية 
الدستورية ابتداء من تشكيل لجنة من )10 
واللجنة   ، ب��ل��ت(  أدري����ان  ب��رئ��اس��ة  أع��ض��اء 
المناطق  من  عضوا   )21( من  التحضيرية 
الوطنية  الجمعية  بتشكيل  وانتهاء  الثالثة، 
التأسيسية )لجنة الستين(. ونتيجة للظروف 
 ،2011 سنة  خ��الل  ليبيا  بها  م��ّرت  التي 
المتحدة  األم���م  ك��ان��ت  ال��دول��ي  وال��ت��دخ��ل 
م��ش��ارك��ة م��ن ال��ب��داي��ة س���واء م��ع المجلس 
أو  الوطني  المؤتمر  انتخابات  أو  االنتقالي 
واضحة  مشاركتها  أن  كما  النواب.  مجلس 
بالنسبة  أما  السياسي(.  من خالل )االتفاق 
التأسيسية،  الهيئة  مع  المتحدة  األمم  لدور 
والفني  اللوجستي  الدعم  على  يتركز  فهو 
من خالل توفير بعض ورش العمل ومشاركة 

بعض الخبراء المحليين وغيرهم.
 الخالصة:

الدستور  أن مشروع  هو  تأكيده  أود  ما   /1
هو عمل ليبي بامتياز، كتب من خالل أفكار 
ليبية تم تجميعها من خالل جوالت التواصل 
الليبيين والليبيات، وكتب  المجتمعي مع كل 
المشروع  إقرار  وتم  ليبية،  بأيدي  المشروع 
 2016  /4  /19 ي��وم  البيضاء  بمدينة 
ليبيا  كل  يمثلون  أعضاء  من  معززة  بأغلبية 
الليبيين  أجل  من  المشروع  هذا  أقّروا  وقد 
للشعب  تكون  األخيرة  والكلمة  والليبيات، 

الليبي من خالل االستفتاء العام.
الدولة  وحدة  يضمن  المشروع  هذا  أن   /2
شكل  بأي  للدكتاتورية  العودة  وعدم  الليبية 
إمكانية  عدم  خالل  من  وذلك  أشكالها  من 
الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 كما أن المشروع يضمن حكماً محلياً وفق 
الالمركزية الموسعة من خالل المحافظات 
وال��ب��ل��دي��ات وال��ت��م��وي��ل ال��م��رك��زي وال��ذات��ي 

المحلي.
والحريات  الحقوق  المشروع  يضمن  كما   
ذوي  واألشخاص  المرأة  حقوق  وتحديداً   ،

اإلعاقة وكبار السن واألطفال.
الشعب  م��ل��ك��ي��ة  ال��م��ش��روع  ي��ض��م��ن  ك��م��ا   
المنتجة  المناطق  حقوق  مع  لثرواته  الليبي 
والمناطق األقل نموا من خالل تحديد نسبة 
مشاريع  وإنشاء  المكانية  للتنمية  قانونية 
القادمة  األجيال  حقوق  ضمان  مع  بديلة، 
بنص دستوري. ويؤكد المشروع على العمل 
مرحلة  إلق��رار  سنوات   5 لمدة  بالدستور 
استقرار محكومة دستوريا، وبعد ذلك يمكن 
وفقا  الالزمة  الدستورية  التعديالت  إجراء 

لآللية الواردة فيه.
حفظ الله ليبيا.

في الختام
عمر  السيد  مع  لقائنا  حصيلة  ه��ذه  كانت 
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  عضو  النعاس 
أن المرحلة  أك��د  ال���ذي  ال��دس��ت��ور  م��ش��روع 
بدالً  دستور  كتابة  تتطلب  ليبيا  في  الحالية 
دس��ت��وري، هذه  ف��راغ  حالة  ف��ي  البقاء  م��ن 
المراحل االنتقالية تحولت إلى حالة إهدار 
للمال العام، وعبث بمصير البالد و الشعب 

الذي الزال ينتظر طوق النجاة )الدستور(

:

بين  الحقيقي  بالتوافق  إقراره  الدستور تم  مشروع 
37 عضوا يمثلون كل الدوائر االنتخابية

:
 الدستور هو الحل الحقيقي ألن من أهم نتائجه 

هي وجود سلطة حاكمة واحدة
:

النواب  مجلس  مطالبة  المدني  المجتمع  مؤسسات  على   
بإصدار قانون االستفتاء ليمارس الشعب حقه الدستوري

:

قضائي  حكم  المرض،  بالوفاة،  تكون  العضوية  انتهاء   
بات، استقالة، إقالة أو عزل

:

يجب على كل القوى السياسية أن تدعم مشروع   
الدستور لتمكين الشعب الليبي من قول كلمته

والواجبات  العامة  السلطات  وينظم  الدولة  شكل  يحدد  كونه  في  تكمن  أهميته  الدستور 
والحقوق و انتخاب الشعب الليبي الهيئة التأسيسية انتخابًا حرًا مباشرًا لغرض واحد هو 
صياغة مشروع الدستور الدائم ألنهم يعلمون أن الحكم الدستوري هو الحكم الذي تتوفر 
الهيئة من  آلية واضحة للمحاسبة و اتخذت  فيه قيود على ممارسة السلطة وتضمن فيه 
مدينة البيضاء مقرًا لها و بدأت في عملها و تمكنت الهيئة التأسيسية بأغلبية معززة من 

حوار ::سمية اشويباألعضاء بإصدار مشروع الدستور الليبي بتاريخ 2016/04/19م  

ع�سو الهيئة التاأ�سي�سية عمر النعا�س لف�سانيا  :

يجب على مجلس النواب تحّمل مسؤولياته أمام الشعب وإصدار قانون االستفتاء
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انا و احمد والتظاهر

ادعى مواطن بأن مزرعته تضررت بسبب فيضان 
المجاري الواقعة بالطريق الرابط بين  سبها  و 
كم   2 من  أكثر  تبعد  مزرعته  أن  رغم  الشاطي 
الخبرة  بتقرير  ض��رره  وأثبت  الطريق  ذلك  عن 
 10885 بقيمة  الضرر  ق��در  ال��ذي  القضائية 
دينار ليبي إضافة للضرر المعنوي  المتمثل في 

الحزن واألسى  الذي لحقه جراء تضرر مزرعته 
الذي استمر في إنشائها عشرات السنين وطالب 
في دعواه بتعويضه بمبلغ قدره 15000 خمسة 
عشرة ألف دينار عن أضراره المادية والمعنوية 
وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى حكمت  أوال--

-  بالزام المدعى عليهم متضامنين وهم    

1 - شركة الخدمات العامة سبها .
 2 - المؤسسة العامة لإلسكان والمرافق  بأن 
يدفعوا للمدعي مبلغا وقدره  15000 خمسة 
المادي  الضرر  عن  تعويضا  دينار  أل��ف  عشر 
والمعنوي الذي لحق به من اضرار ثانيا  - الزام 

المدعى عليهم بالمصاريف.

    هاجمته المجاري فعوضته الشركات المختصة

التاسعة  المادة  أك��دت  فقد   ، بدء  على  وع��ودا 
أن  على   1980 لسنة   13 رق��م  القانون  من 
أن��ه  ال��زام��ي��ا وذل���ك بنصها ع��ل��ى  االش���ت���راك 
)االشتراك في الضمان االجتماعي الزامي فيما 

يتعلق بجميع أفراد فئات المضمونين المشتركين الذين تنطبق عليهم 
القانون (  وأكدت على عدم جواز تحميل المضمونين  أحكام هذا 
عليه  نصت  ما  وهذا  االجتماعي  الضمان  منافع  أعباء  من  نصيبا 
تحميل  يجوز  )ال  أن��ه   على  بنصها  التاسعة  المادة  من  ب  الفقرة 
المضمونين المذكورين نصيبا في أعباء منافع الضمان االجتماعي 
أو تكاليف خدماته إال في حدود ما تنص عليه أحكام هذا القانون 
قانون  من   10 المادة  بينت  وقد  بمقتضاه(   تصدر  التي  واللوائح 
الضمان االجتماعي رقم 13 لسنة 1980 أنواع المنافع الضمانية 
بنصها على أن ) يقدم الضمان االجتماعي منافع نقدية ونوعية  كما 
حصرت المادة المادة 11 من القانون السالف الذكر المنافع النقدية 
التي يقدمها الضمان االجتماعي على سبيل الحصر بنصها على أن 
) المنافع التي يقدمها الضمان االجتماعي هي  أ-المعاشات وهي ..

 • معاش الشيخوخة 
 • معاش العجز ألصابة العمل 

 • معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل
 • معاشات المستحقين عن المضمون

 • المعاش األساسي لفاقدي العائل ولعديمي الدخل
ب - عالوة العائلة ألصحاب المعاشات

ج – المنافع قصيرة األمد
في  أنفسهم  لحساب  للعاملين  اليومية  المالية  المساعدات  وهي 

حاالت العجز المؤقت للمرض أو إصابة العمل أو الوالدة
وهي منح تقدر بمبالغ معينة تستحق كل منها دفعة واحدة عند توافر 

شروطها وهي 
 • إعانة الحمل 
 • منحة الوالدة 
 • إعانة الدفن 

 • منح الكوارث والطوارئ
وأشارت الفقرة )أ( من المادة 12 ألنواع المنافع العينية التي يقدمها 
يقدمها  التي  العينية  )المنافع  أن  على  بنصها  االجتماعي  الضمان 

الضمان االجتماعي هي (
 • الرعاية االجتماعية .

عائل  أو  مأوى  له  ليس  لمن  العائل  هو  المجتمع  أن  باعتبار  وذلك 
وهو الراعي لكل من تقعد به ظروفه الشخصية أو االجتماعية عن 

رعاية نفسه
الصناعي  األم��ن  كفالة  وتستهدف  النوعية  الصحية  الرعاية   •  
المهنة  وأم��راض  العمل  إصابات  حاالت  ورعاية  العمالة  والسالمة 
وإعادة التأهيل ورعاية العجزة والمعوقين وتقديم الخدمات الصحية 

لنزالء دور الرعاية االجتماعية
ب- وتقدم هذه المنافع العينية على الوجه الذي يبينه هذا القانون 
واللوائح التي تصدر بمقتضاه  وقد بنت المادة األولى من القانون رقم 
الضمان االجتماعي  بتعديل بعض أحكام قانون  14 لسنة 1986 
سن انتهاء الخدمة أو العمل بنصها )يستبدل بنص المادة 13 من 
المشار  االجتماعي  الضمان  بشأن  لسنة 1980  رقم 13  القانون 

إليه النص التالي( مادة 13 سن انتهاء الخدمة أو العمل
 • يستحق معاش الشيخوخة للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله 

بسبب بلوغه السن المحددة قانونا لترك العمل أو الخدمة 
 •  وتكون هذه السن 65 خمسة وستين سنة ميالدية كاملة فيما 

يتعلق بالمشتركين من الرجال 
ج- وتكون ستين سنة ميالدية بالنسبة للفئات اآلتية 

 • العامالت من النساء 
بالصحة  المضرة  الصناعات  أو  األعمال  في  العاملين  الرجال   • 

التي تحددها اللوائح 
يكون  أن  بشرط  وذل��ك  العادية  األعمال  في  العاملين  الرجال   •  
التي  انتهاء الخدمة أو العمل بناء على موافقتهم وموافقة الجهات 

يعملون بها 
ج – وتكون سن انتهاء الخدمة لمن يخضعون ألحكام قانون الخدمة 

المدنية من الرجال )62(اثنين وستين سنة ميالدية كاملة
   د- وفي جميع  األح��وال  المنصوص  عليها  في هذه المادة ال 
يجوز  تمديد  مدة  الخدمة  أو إعادة  التعيين  بعد  بلوغ  سن  انتهاء  

الخدمة  المحددة وفقا ألحكام  هذا القانون . 
ه- وتعديل بما يتفق وأحكام هذه المادة األحكام المتعلقة  بسن انتهاء 
الخدمة  أو العمل  المنصوص  عليها في قانون  الخدمة المدنية رقم 
55 لسنة  1976 م وغيرها من التشريعات المنظمة  للخدمة  أو 
العمل  ،  وفي  أنظمة  الشركاء  و العمال  على أال يخل  ذلك  بالسن  
القضاء و الشرطة وحرس   الخدمة  في قوانين  نظام   المحددة  
الجمارك  ،  ويسرى  حكم  التعديل  المذكورة  اعتبار  من التاريخ  

المحدد بالفقرة ) ب ( من  المادة  ) 50 ( من هذا  القانون .
 وهذا أيضا قليال مما ستنشره فسانيا عن قانون الضمان االجتماعي 

وغيره من القوانين فترقبوها.

ق�������ان�������ون ال����ض����م����ان 
االجتماعي )2(

أخطرتني هاتفيا بأنه خاطفها قد أعفي من 
العقوبة بعد أن أتم عقد قرانه عليها  إال أنها 
النجوم  وموريها  ضنكا   معيشة  معه  تعيش 
ماذا  عن  فسألتني  قولها  القايله حسب  في 
عساها أن تفعل أجبتها بأنني من المطالبين 
أنني  رغ��م  الخطف   ف��ي  العقوبة  بتشديد 
أستنبط  وجوب التعامل الحسن مع الزوجة  
وأن لك أن تطلبي  الطالق ويلغى إعفاؤه من 
مدة   زواجكما  على  يمضي  لم  إذا  العقوبة 
سنوات استنادا للفقرة )ج( من المادة 424 
من قانون العقوبات الليبي والتي تنص على 

أنه  
) ويزول االيقاف قبل مضي ثالثة سنوات  من 
تاريخ الجريمة  بتطليق الزوجة المعتدى عليها 
بالطالق  حكم  بصدور  أو  معقول  سبب  دون 

لصالح الزوجة المعتدى عليها ( 

ال��م��ادة  ه��ذه  ع��ن  مالحظاتي  ع��ن  فسألتني 
فقلت  إنه من العدل أن تشدد  العقوبة بحق 
المعتدي وأنه يمكن تخفيف العقوبة إذا اتفقا 
على الزواج وتلغى فقرة سقوط العقوبة نهائيا 

الواردة في )أ( من المادة 424 من قانون 
عقد  )إذا  أنه  على  تنص  والتي  العقوبات  
المعتدى عليها تسقط  زواجه على  الفاعل 
الجانبية  اآلث��ار  وتنتهي  والعقوبة  الجريمة 
أن  أرى  أنني  كما    ) الشركاء  أو  للفاعل 
تزاد فترة الثالث سنوات إلى ما ال يقل عن 
عشرة سنوات في حال االتفاق على الزواج 
باإلضافة إلى وجوب إضافة دخل بها  إلى 
على  النص  ليجري  الفاعل  عقد  إذا  فقرة 

النحو التالي 
)إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدى عليها 

ودخل بها (
العقوبة   م��ن  ليعفى  عليها  يعقد  ق��د  ألن��ه   
واستبدل عبارة من تاريخ الجريمة الواردة في 

الفقرة )ج( إلى من تاريخ الدخول بها.

 أنا والمخطوفة والقانون

شخصية خيالية تقودها لالنتحار!
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وعليه أن يؤدي رسًما للقيد بسجل 
ويقيد  جنيه،  مائة  ق��دره  ال���وزارة 
ولقبه  الصيدلي  اسم  السجل  في 
وتاريخ  إقامته  ومحل  وجنسيته 
عليه  الحاصل  الدبلوم  أو  الدرجة 
وال��ج��ه��ة ال���ص���ادر م��ن��ه��ا، حسب 
نقابة  ال�����وزارة  وت��ب��ل��غ  األح�����وال، 
الصيادلة إجراء القيد في السجل

وال يصرف هذا الترخيص إال إذا 
توفرت في المؤسسة االشتراطات 
الصحية التي يصدر ببيانها قرار 
وكذا  والسكان  الصحة  وزي��ر  من 
المركزية  اإلدارة  تفرضها  التي 
ال��ش��أن  ص��اح��ب  ع��ل��ى  للصيدلة 
الترخيص  ويعتبر  فيها  للترخيص 
شخصًيا لصاحب المؤسسة، فإذا 
تغير وجب على من يحل محله أن 

يقدم طلًبا لوزارة الصحة العتماد 
أن  ب��ش��رط  إل��ي��ه  الترخيص  نقل 
ت��ت��واف��ر ف���ي ال��ط��ال��ب ال��ش��روط 
لم  ما  القانون  ه��ذا  في  المقررة 
يتعارض ذلك مع طبيعة المؤسسة 

الصيدلية.
الترخيص  ط��ل��ب  ي��ح��رر   9 م���ادة 
على  والسكان  الصحة  وزارة  إلى 
الذي تعده وزارة الصحة  النموذج 
مسجل  بخطاب  ل��ل��وزارة  وي��رس��ل 
األوراق  به  مرفًقا  ال��وص��ول  بعلم 
الصحة  وزارة  ت��ح��دده��ا  ال��ت��ي 
ل��ك��ل م��ؤس��س��ة م���ن ال��م��ؤس��س��ات 

الصيدلية.
 مادة 10 فيما يتعلق بالصيدليات 
ي���رس���ل ال���رس���م ال��ه��ن��دس��ي إل��ى 
وتعلن  للمعاينة  الصحية  السلطة 

برأيها  الترخيص  طالب  ال���وزارة 
موعد  ف��ي  المؤسسة  م��وق��ع  ف��ي 
تاريخ  من  يوًما  ثالثين  يجاوز  ال 
إليه  المشار  بالسجل  الطلب  قيد 
على  الموافقة  حكم  ف��ي  ويعتبر 
المذكور  الميعاد  ف��وات  الموقع 
بالرأي بشرط  الطالب  إبالغ  دون 
ع���دم اإلخ����الل ب��أح��ك��ام ال��ف��ق��رة 
هذا  من   )25( المادة  من  الثانية 
أن  المعاينة  أثبتت  ف��إذا  القانون، 
المقررة  الصحية  اإلش��ت��راط��ات 
خالل  الرخصة  ُصرفت  مستوفاة 
المعاينة  ت��اري��خ  م��ن  ي��وًم��ا  ستين 
المهلة  الطالب  إعطاء  وجب  وإال 
تزيد  ال  بحيث  إلتمامها  الكافية 
عن ثمانية أشهر ثم تعاد المعاينة 
نهايتها، ويجوز منحه مهلة ال  في 

فإذا  األولى،  المهلة  نصف  تجاوز 
ثبت بعد ذلك أن االشتراطات لم 
تتم رفض طلب الترخيص نهائًيا.

ت���راخ���ي���ص  ت���ل���غ���ى   11 م�������ادة 
المؤسسات الخاضعة ألحكام هذا 

القانون في األحوال اآلتية:
بالتراخيص  يعمل  ل��م  إذا   -  1
خالل ستة أشهر من تاريخ صرفه.

المؤسسة بصفة  أغلقت  إذا   -  2
متصلة مدة تجاوز سنة ميالدية.

3 - إذا تم تغيير نشاط المؤسسة 
ال��ص��ي��دل��ي��ة وي����ج����وز ل��ص��اح��ب 
بذات  ينتقل  أن  العامة  الصيدلية 
متى  آخ��ر  م��ك��ان  إل��ى  الترخيص 
القانونية  ال��ش��روط  فيه  ت��واف��رت 
المطلوبة  الصحية  واالشتراطات 

في هذا القانون.

قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ) 2(

 ،13 ال���  عامها  في  مراهقة  ماير"  ميجان   
هما  بعامين،  يكبرها  شاب  إيفانز"  و"ج��وش 
بطال قصة حب، انتهت بمأساة انتحار الفتاة 

التي عاشت أول قصة حب في حياتها. 
ماير  بين  المثيرة  القصة  هذه  أح��داث  بدأت 
عام  األمريكية  ميسوري  والي��ة  ف��ي  وإيفانز 

.2004
موقع  وبالتحديد  اإلنترنت  شبكة  طريق  عن   
كل  تعرف  حيث  اإللكتروني،  سبيس"  "م��اي 
"ل��وس  صحيفة  بحسب  اآلخ���ر  على  منهما 
أنهما  وبالرغم من  األمريكية  تايمز"  أنجلوس 
لم يريا بعضهما البعض ولو لمرة واحدة، حتى 
فإن  فوتوغرافية،  ص��ورة  أو  نت  بكاميرا  ولو 
وإيفانز  ماير  العاشقين  بين  ينمو  بدأ  الحب 

اللذين تبادال المشاعر.
كلمات  بكافة  ماير  مغازلة  في  إيفانز  تفنن 
ال��ع��ش��ق وال���غ���رام وإرس�����ال ص���ور ت��ع��ب��ر عن 
الصحيفة  ذكرته  ما  بحسب  لها،  حبه  عميق 

األمريكية. 
الرسالة األخيرة

لفترة  اإللكترونية  الرسائل  العاشقان  وتبادل 
طويلة، إلى أن فوجئت ماير بالرسالة األخيرة 
التي بعث بها إيفانز، وقال فيها: "أحبك، لكني 
أعتقد أن العالم بدونك سيكون أفضل"، وهو 
إيفانز  وأن  بينهما،  للعالقة  إنهاء  اعتبرته  ما 
إرسال  من  التالي  اليوم  وفي  يريدها  عاد  ما 

 ،2006 عام  أكتوبر   17 والموافق  الرسالة 
به  خنقت  بحبل  منتحرة  م��اي��ر  ع��ل��ى  ُع��ث��ر 
نفسها في غرفة نومها وعقب الحادث أجرت 
إلى  للوصول  تحقيقا  ميسوري  في  الشرطة 
لشيء؛ ألن  تتوصل  لم  لكنها  االنتحار،  دوافع 
قصة الحب بين المراهقين كانت سرا بينهما 

وبعيدة عن أعين اآلباء .
مجددا  القضية  عادت  عامين  من  أكثر  وبعد 
عن  الكشف  ت��م  أن  بعد  ال��ض��وء  دائ���رة  إل��ى 
التحقيق  خيوط للحادث ليتم إعادة فتح باب 
فأثناء بحث والدي ماير على جهاز الكمبيوتر 
الذي كانت تستخدمه، تم العثور على رسائل 
تبادلتها ماير وإيفانز وكان من بينها الرسالة 

األخيرة .
أنها  ف��ي  التحقيقات  إليها  استندت  وال��ت��ي 
دفعتها  عنيفة"  عاطفية  بصدمة  "أصابتها 
سبيس"  "ماي  لشركة  الرجوع  وبعد  لالنتحار 
مستعار  اس��م  ه��و  إيفانز"  "ج��وش  أن  اتضح 
لسيدة ُتسمى "لوري درو" تبلغ من العمر 49 
عاما، وأن لها العديد من األسماء المستعارة 
التي تستخدمها للدخول بها على المواقع التي 
يتردد عليها كثير من الشباب األمريكيين بغية 
تلك  عن  بالبحث  و  والعكس  فتيات  محاورة 
السيدة ُوجد أنها تسكن في جوار عائلة ماير، 

وأنها )السيدة درو( .
كانت والدة صديق سابق لماير.

شخصية خيالية
وم��الب��س��ات  خ��ي��وط  ك��ل  تكشفت  أن  وب��ع��د 
درو،  السيدة  على  القبض  أُل��ق��ي  ال��ح��ادث، 
وتمثل حاليا للمحاكمة أمام محكمة فيدرالية 
في ميسوري، والتي وجه فيها المدعون اتهاما 
ومضللة  خيالية  شخصية  ب���"اس��ت��خ��دام  لها 
دفعت ماير في النهاية إلى االنتحار"، إضافة 
إلى تعاونها مع أفراد آخرين الختراق أجهزة 
جانبه  ومن  منها  محتويات  وسرقة  كمبيوتر 
قال المحامي األمريكي توماس أوبراين: "لقد 
اإلنترنت  ال��راش��دة  ال��م��رأة  ه��ذه  استخدمت 
وقعت  أن  يسبق  ول��م  م��راه��ق��ة،  الس��ت��ه��داف 
حال  وفي  السابق  في  النوع  هذا  من  مأساة 
إدانة درو فقد تواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 
عاما" ومن جانبها نفت السيدة درو االتهامات 
تنشئ  لم  أنها  إل��ى  مشيرة  وتفصيال،  جملة 
حسابا إلكترونيا مزيفا، ولم ترسل رسائل، في 
الوقت الذي قالت فيه صحيفة "لوس أنجلوس 
قد  بشأنها  مناسب  حكم  ص��دور  إن  تايمز": 

يأخذ وقتا؛ ألنه.
هذه  لمثل  القانون  في  عقوبة  هناك  ليس   
المواقف وُتصنف تلك الجريمة ضمن جرائم 
في  كبيرة  ب��ص��ورة  تنتشر  وال��ت��ي  اإلن��ت��رن��ت، 
الواليات المتحدة مع اختالف نوعيتها ويسعى 
آي(  بي  )إف  الفيدرالية  التحقيقات  مكتب 

الحتواء مثل تلك الجرائم.

فسانيا : مصطفى المرخي
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 انخفاض طفيف في األسعار:
■ قال": محمد المصري " بائع ": ال تزال األسعار 
مرتفعة جدا ونحن قد جلبنا قبل أسبوع بضائع 
القديمة  أسعارها  بنفس  تزال  ال  ولكنها  جديدة 
ولم تنخفض حتى اآلن ، وبالنسبة  لتغيير قيمة 
السلع في شهر رمضان وانخفاض أسعار البضائع 
أنه  الواضح  فنحن نأمل أن تنخفض، و لكن من 
حتى إذا كان هناك انخفاض فسيكون طفيفا أي 
ليس كبيرا بقدر ما يشاع، خصوصا  إذا استمر 
الدوالر باالرتفاع ، فال توجد حتى اآلن أي بوادر 
تدل على انخفاض األسعار بشكل كبير في هذه 
الفترة على األقل وفي النهاية أتمنى أن تنخفض 

األسعار فهذا في صالحنا وصالح المواطنين .
قلة االزدحام في األسواق:

فهي  والشراء  البيع  لحركة  بالنسبة  ذك���ر:  و   ■
متذبذبة  ، أحيانا تكون جيدة و أحيانا أخرى 
راكدة   كما أننا نالحظ انخفاضا في ازدحام 
الماضية  ك��األع��وام  األس���واق  على  المواطنين 
أزمة  هناك  األس��ع��ار  ارت��ف��اع  إل��ى  باإلضافة   ،
ال��م��واط��ن في  ال��س��ي��ول��ة وم��ع��ه��ا يعجز  ن��ق��ص 
توفير احتياجاته اليومية  ، من مواد غذائية و 

خضراوات .
حياة صعبة:

■ أضافت: "  مريم محمد " الوضع االقتصادي 
صعب جدا فاألسعار ال زالت ترتفع ولم نشهد 
أي انخفاض في أسعار السلع الغذائية وال حتى 
فكيف   ، المباعة  السلع  من  آخ��ر  ن��وع  أي  في 
العام  القطاع  في  الموظف  البسيط  للمواطن 
صرف  تأخر  بسبب  رات��ب��ه  يتقاضى  ال  ال��ذي 
يجهز  أن  السيولة   نقص  بسبب  أو  المرتبات 
أي  أو شراء  ؟  الكريم  رمضان  الستقبال شهر 
سلعة ؟! فأقل األشياء قّنينة الماء العذب " 7 
لتر " باتت األن ب 2دينار ونصف ، والحليب ب 
4 دينار ، فما بالك بقيمة باقي األشياء ، باتت 
الحياة صعبة جدا ومهما حاولنا أن نتأقلم مع 
الوضع والتعايش معه فهو صعب جدا ، نتمنى 
كسابق  الحياة  وتعود  األزم��ة   تنقضي هذه  أن 

عهدها .
تقليص قائمة المشتريات

ال��ع��ام  :"  م��ب��روك��ة ف��ت��ح��ي " ه���ذا  ■ ذك���رت 
إلى  المشتريات  قائمة  لتقليص  اض��ط��ررن��ا 

األشياء  على  القائمة  اقتصرت  و   ، النصف 

األكثر أهمية  فاألسواق تشتعل ، وال يمكننا في 
كاألعوام  لرمضان  االستعداد  الغالء  ه��ذا  ظل 
السابقة ، فكل السلع طالتها موجة ارتفاع األسعار 
المواد  و  الغذائية  المواد  من  بدءاً  استثناء،  دون 
خيالية  فاألسعار  للخضراوات  ووصوال  المنزلية 
عن  للتخلي  سنضطر  ولذلك  جدا   فيها  ومبالغ 
شراء كثير السلع التي اعتدنا على تواجدها في 
المشتريات  كميات  وحتى   ، الرمضانية   مائدتنا 

سنحاول تقليصها .
لم أتأثر باألزمة:

بالقطاع   أع��م��ل   " ال��ق��اس��ي  أم��ح��م��د   " أف�������اد:   ■
الخاص، وال أعتمد على سيولة الدولة   وال أملك 
أي حساب مصرفي ، لذلك 
ل��م ي��ت��أث��ر  أيٌّ م��ن أف���راد 
الحالية  ب��األزم��ة  أس��رت��ي 
بشكل كبير، تعودنا التعايش 
، ونحن  ارتفاع األسعار  مع 
تماشيا  أسعارنا  برفع  قمنا 
مع موجة غ��الء األس��ع��ار ، 
كبير  نتأثر بشكل  لم  ولهذا 
وب��ال��ن��س��ب��ة   ، م��ل��ح��وظ  أو 
رمضان  لشهر  لالستعداد 
ف��ل��م ُن��ن��ق��ص م���ن ق��ائ��م��ة 
والتجهيزات  المشتريات 
أي ش��يء ف��وال��دت��ي أع��دت 
ال���ت���ج���ه���ي���زات ال��س��ن��وي��ة 
الستقبال هذ الشهر الكريم 

كما تفعل كل عام .
جار: استغالل التُّ

■ و أضافت :"مبروكة " قمت 
رمضان  لشهر  بالتجهيزات 
م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن ش��ه��ر ول��م 
أشترِ إال األشياء الضرورية 
واألساسية    ولكن ال زالت 
كل  اشتعاال  ت��زداد  األسعار 
أذهب ألشتري  يوم فعندما 
ب��ع��ض ال���ح���اج���ي���ات أج��د 
ليلة  بين  يختلف  سعرها 
استغالل  ه��ذا   ، وضحاها 
فهم   ، التجار  م��ن   واض��ح 
يبيعون بضائع موجودة في 
ال��م��ح��ل م��ن��ذ ف��ت��رة بسعر 

فكيف   ، ال���دوالر  ب��ارت��ف��اع  ويتحّججون   ، ال��ي��وم 
بارتفاع  شهر  منذ  الموجودة  البضاعة  ستتأثر 
سعر الدوالر اليوم ؟ ولكن الحمد لله بدأت أسعار 
ليس  ولكن  الفترة،  ه��ذه  في  تقّل  ال��خ��ض��راوات 
منذ  عليه  كانت  مما  أفضل  ولكنها  كبير،  بشكل 

عدة أسابيع .
انعدام السيولة: 

أوالً،  قانوني"  مستشار  محجوب  "عقيلة  ذك���ر:   ■
السيولة  أن  وه��و  سؤالكم  على  مالحظة  ل��دّي 
أتقاضى  لم  ناقصة فمنذ أشهر  وليست  منعدمة 
مرتبي، وأنا في ظل ذلك ال أشتري إال ما اضطر 
لشرائه وقد تخليت عن الكثير مما هو ضروري 

بسبب الغالء وانعدام السيولة .
 الصكوك المصدقة حّل مؤقت 

مثل  التدبير في   " إعالمي  بشير صالح  أك���د":   ■
بعض  إلى  المصدقة  الصكوك  هي  الوضع  هذا 
المصدقة  بالصكوك  تتعامل  التي   ، المحالت 
توجد محالت  مدينة سبها ال  ولكن لألسف في 
وشركات تتعامل بالصكوك ، خالف ما يوجد في 
المدن األخرى مثل مدينة طرابلس التي بها عديد 
المحالت التي تتعامل بالصكوك المصدقة ، أّما 
سامحهم  فالتجار-  سبها،  البائسة  مدينتي  في 
الله- هم الذين يشكلون المشكلة األساسية وهم 

يستغلون الوضع .
 وكذلك الحراسات الذين يعملون في المصارف 
وهناك   ، العجزة  وال  السن  في  كبيرا  يراعون  ال 
قوة  وال  لهم  ح��ول  ال  ال��ذي��ن  المواطنين  بعض 
على  للحصول  رش��اوى  دفع  إلى  مضطرون  فهم 
الحصول  بإمكانهم  ال��ذي  الوقت  في  مرتباتهم، 
األزم��ات هو ما  ولكن جشع تجار  عليها مباشرة 

أوصلنا إلى هذه الحال.
ولألمانة هناك عائالت محتاجة بشكل كبير جدا 
وتعاني الويالت في ظّل هذا الوضع االقتصادي 
الفترة  ه��ذه  م��ن  مستفيدون  كثيرون  وه��ن��اك   ،
ويعملون على استمرار الوضع بهذا الشكل ، ولقد 
من   " وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  قول  نسوا 
كربات  كربة من  عليه  الله  فرج  مؤمن  كربة  فرج 
يوم القيامة " وهذا غير موجود هذه األيام ونحن 

بأشّد الحاجة للعمل بهذا القول .
االقتصاد نصف المعيشة 

بالمرحلة  معلم  أب��وب��ك��ر  ارح���وم���ة  ■  أض��������اف:" 
التعامل مع  أن  إل��ى  اإلش��ارة  " تجدر  اإلع��دادي��ة 

في  الدولة  تتبناه  أن  يجب  األسعار  ظاهرة غالء 
األجهزة  وتفعيل  المدعومة  للسلع  الدعم  تقنين 
الرقابية،  وكمواطن بسيط في تعاملي مع االرتفاع 
الجنوني لألسعار أحاول العمل بالمثل القائل إن 
)االقتصاد نصف المعيشة( وذلك بتقليل الصرف 
واالستغناء عن بعض االحتياجات غير الضرورية 
فمثال بدل شراء الخبز من المخبز أستعيض عنه 
بالخبز المنزلي كما استغنيت عن البيض نهائياً .

بالصكوك  أتعامل  النقدية  للسيولة  وبالنسبة   
المصدقة مع بعض المحالت .

وكذلك الصيدليات التي رفعت قليالً من معاناتنا 
حال  ك��ل  على  لله  والحمد  خ��ي��راً،  الله  ج��زاه��ا 
وحسبنا الله و نعم الوكيل فيمن كان السبب لما 
وصلنا إليه من معاناة وضنك في المعيشة تكاليف 

أقل تضمن في جيبك نقوداً ليوم سيء آخر:
■  أوضح :"  أبوبكر عبد الرحمن طالب جامعي " 
ما يحصل دائماً في حالة تأخر السيولة أن ألجأ 
إلى مدخراتي االحتياطية، وقد تكون مثالً مبلغا 
ماليا جيدا، أوهاتفا محموال في أسوأ الحاالت،  
ألجأ لبيعه في سبيل توفير المستلزمات التي تكون 
الظروف،  هذه  ظل  في  األهمّية  في  غاية  ع��ادة 
على  الحفاظ  في  والتحايل  المناورة   ومحاولة 
ومداورتهم،  الباعة  مع  يومي  مزاد  وفتح  المبلغ، 
مقابل  ف��ي  مثالً  كالفاكهة  أش��ي��اء  ع��ن  وال��ت��ن��ازل 
الخضار، و عن الرشدة والمكرونة الشعيرية  في 
الفرن  وتشغيل  العادية،  والمكرونة  األرز  مقابل 
البيتي عوضاً عن الذهاب إلى الفرن، كلما كانت 
نقودك  جيبك  ف��ي  ضمنت  كلما  أق��ل  التكاليف 
المهمة  الخضار  بزراعة  بدأت  آخر،  سيء  ليوم 
وحدي ألتمكن من توفير السيولة، وقمت بإعالن 
سياسة التقشف إلى أقصى الحدود، وإذا توفرت 
التموين  لشراء  أستثمرها  الغالب،  في  السيولة 
القطاع  الطماطم،  والزيت والدقيق وعلب  كاألرز 
الخاص يحل هذه المشكلة، فال اعتماد على راتب 
واحد من الدولة  والمراهنة عليه، تتوفر السيولة 
أوال، ولهذا للقطاع فرصة ناجحة لك لجمع مبلغ 
بسيط يساعدك على حّل بعض المشاكل اليومّية.

 انخفاض أسعار الخضار 
وبائع خضار  " مزارع  السويدي  بهلول   " وأك��د:   ■
" اآلن باتت  الخضراوات بأسعار أقل من الفترة 
الماضية بشكل كبير ، وهي في متناول الجميع ، 
وأما بالنسبة إلى رمضان فسترتفع أسعارها أول 

انخفاض  أمل من  باالرتفاع، فال  ال��دوالر  استمر  إذا   
أسعار السلع 

:

 التدابير التي يتخذها المواطنون في ظل ارتفاع األسعار وانعدام السيولة؟

بعد  ي��وم��ا  اشتعاال  األس��ع��ار  تستمر   
باألسواق  السلع  أن��واع  جميع  في  ي��وم  
المواطن   جعل  مّما   ، استثناء  ب��دون 
في  عالقا   ، التقشف  من  حالة  يعيش 
دوامة مغلقة يقاوم األزمات واحدة  تلو  
التعايش  ، ويحاول قدر جهده  األخرى 
معها ، مبتكرا بذلك طرقا تساعده على 
إلى بر األمان  رصدت فسانيا  تجاوزها 
بعض  آراء  االستطالع  ه��ذا  سياق  في 
المواطنين و التجار للوقوف على  أبرز 
حدة  من  للتخفيف  المواطن  تدابير 

األزمة .
فسانيا: زهره موسى

التي أتخذها هي محاولة أن أشتري  بعض  التدابير   
الحاجيات اإلضافية و أخزنها في المنزل  

:
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يومين من بداية الشهر الكريم  فقط ، 
وستعود فيما بعد لسعرها الطبيعي .

الحل األمثل:
موظف  المسالتي  محمد   ": أش�����ار   ■
البحث عن  محال  في   يكمن  الحّل   "
المصدقة  بالصكوك  تتعامل  تجارية 
هذا  ال��ف��ي��زا،   بطاقات  طريق  ع��ن  أو 
هو الحل الوحيد و األمثل للتعايش مع 

األزمة الحالية  عمل إضافي:
إب��راه��ي��م ف���رج  رّب أس��رة"   ": ■ ق����ال 
للحّد  اإلنفاق  قلصت  لقد  لي  بالنسبة 
األدن���ى ف��ي االس��ت��ه��الك ال��ي��وم��ي ولم 
وقمنا  كما سبق  أسرتي  استهالك  يعد 
باالستغناء عن كثير المواد االستهالكية 
نبحث  وحتى األساسية منها وأصبحنا 
وقد  السعر  في  األرخ��ص  البديل  عن 
بالحّد األدنى  اعتمدنا أسلوب اإلشباع 
األخرى  المستلزمات  يخص  فيما  ،أما 
إنني توقفت عن شراء  القول  فيمكنني 
جدا  للضرورة  إال  وغيرها  المالبس 
وربما ساعدني في ذلك كون سن أبنائي 
نمر  التي  الظروف  بتقدير  لهم  سمح 
المستلزمات  ببيع بعض  بها وقد قمت 
غير الضرورية جدا لكي أوفر السيولة 
لغرض توفير الغذاء ، علما بأن مرتبي 
و   ، دينارا   450 يتجاوز  ال  التقاعدي 
أعمل حاليا أعمال إضافية لكي أتمكن 
من سداد إيجار المنزل الذي أسكنه ، 
وأصرف بما يزيد على أسرتي ، وأعتبر 

أن إنفاقي محدود جدا.
شراء و تخزين 

التدابير   " إبراهيم  " موسى  ■ و أش���ار: 
أشتري   أن  محاولة  هي  أتخذها  التي 
أخزنها  و  اإلضافية  الحاجيات  بعض 
في المنزل  ، وهذه الحاجيات تقتصر 

على األشياء الضرورية فقط .
ال نملك حق تحديد األسعار 

جهاز  "م��ن  الناعم  أمحمد   ": أف���اد  و   ■
بلدي  كحرس  نحن   " البلدي  الحرس 
األسعار    تحديد  في  حق   أي  نملك  ال 
ن��ح��ن ج��ه��ة رق��اب��ي��ة ف��ق��ط ، وال��ج��ه��ة 
هي   األس��ع��ار   تحديد  ع��ن  المسؤولة 
وزارة االقتصاد فقط،  أو رئاسة الدولة   
انخفاض  ظل  في  للتدابير  وبالنسبة 
السيولة وارتفاع األسعار فلنا الله ، أنا 
أوفر  أن  يمكنني  موظف بسيط فكيف 
األزمات  ظل  في  اليومية  االحتياجات 

التي نعيشها اليوم؟  فلنا الله .
االقتصاد قدر اإلمكان:

■ ذكر: " عبد المنعم الجهيمي إعالمي" 

أحاول  أن  هي  أتخذها  التي  التدابير 
وبالنسبة  اإلم���ك���ان  ق���در  االق��ت��ص��اد 
رمضان  شهر  الستقبال  الس��ت��ع��دادي 
الكثير  باالستغناء عن  ، قمت  المبارك 

من الحاجيات .
االقتصاد وشراء كميات محدودة:

قالت " حفصة حميد " اعتدنا على أزمة 
غالء األسعار ونقص السيولة و أعتقد 
بأن التدبير الوحيد الذي يمكننا القيام 
ب��ه ف��ي ه��ذا ال��وض��ع ال��م��أس��اوي ال��ذي 
المشتريات  قوائم  اقتصار  هو،  نعيشه 
على  أهم األشياء ، وخاصة  في الوضع 
أن  و  رمضان،  شهر  ق��رب  مع  الحالي 
األوقات  المشتريات في  قوائم  تضعف 
االحتياجات  بعض  فتوجد   ، األخ���رى 
والتي  رم��ض��ان  شهر  ف��ي  ال��ض��روري��ة 
اعتدنا على تواجدها على مائدتنا   فال 
يمكننا التخلي عنها ،ولذلك نقوم بشراء 
اعتدنا  التي  الكميات  من  أق��ّل  كميات 
 ، الماضية  السنوات  في  شرائها  على 
األزم��ة  ش��ّدة  كانت  مهما  النهاية  وف��ي 
 ، كريم  وصعوبتها فشهر رمضان شهر 
الله  بعون  وستفرج  الخير  بكل  سيأتي 

كل األزمات .                
بالنسبة   " السويدي  زينب   " أف���ادت:   ■
لإلخوة بائعي خضار ، الحظنا اآلن أن 
 ، تنخفض  وب��دأت  أقل  باتت  أسعارها 
 " الفلفل  و  الطماطم   " خصوصا سعر 
التي كانت مرتفعة فيما مضى   وأسعار 
الخضار تختلف باختالف الوقت الذي 
تكون  ال��ب��اك��ر  ال��ص��ب��اح  ف��ف��ي  تشتريه 
من  آخ��ر  وق��ت  أي  من  أغلى  أسعارها 

النهار.
الشهر  الستقبال  بالنسبة   ": وتابعت   ■
الكريم ،  فهذا العام لم نشترِ أّي مواد 
اعتدنا  كما  للمطبخ  أدوات  وال  منزلية 
ب��ل ق��ررن��ا أن   ، ف��ي األع���وام الماضية 
واشترينا  القديمة    باألدوات  نستقبله 
كمية  في  واقتصدنا   المهمة،  األشياء 
كنا   " "ال��ق��ص��ب  فمثال  األش��ي��اء  ت��ل��ك 
شهر  طيلة  تكفينا  كبيرة  كمية  نشتري 
رمضان ، ولكن هذا العام اشترينا كمية 
والله   ، رمضان  بها  لنستقبل  بسيطة 
األزمة  هذه  بأن  أمٌل  وُكلّي  جداً،  كريم 

ستنخفض في  الشهر الكريم .
هذه األزمة ليست جديدة 

■ و أضاف :" صالح عثمان " هذه األزمة 
راتبي  أتقاضى  لم  فأنا  جديدة  ليست 
أفكر كيف  وب��دأت   ، ع��اٍم ونصف  منذ 
كيف   ، القادمة  الفترة  في  سأتصرف 

مع  األزم��ة؟ خاصة  ه��ذه  مع  سأتعامل 
، ولكن  ال��م��ب��ارك  ق��رب شهر رم��ض��ان 
معها  يتعايش  بات  المواطن  أن  أعتقد 
كل  ويتفنن  صعوبتها،  م��ن  ب��ال��رغ��م   ،
معها  التعامل  ف��ي  بطريقته  م��واط��ن 
ال��م��ش��ت��ري��ات  ك��م��ي��ة  بتقليل  وذل����ك   ،
واالق��ت��ص��اد ح��ت��ى ف��ي ال��ط��ب��خ ، فقد 
تكون  أن  الماضية  األع��وام  في  اعتدنا 
أعتقد  ولكن  باألكالت،  ممتلئة  المائدة 
بأن هذا العام سيكون هناك توفير في 
موائدنا  وستكون  الزائدة  األشياء  كثير 
مقتصرة على األشياء الضرورية فقط 
سيتم  حتما  العزائم  ظاهرة  وكذلك   ،
التقليل منها في هذا الشهر ، ولكن في 
وسينعم  سخّي  شهر  رمضان  النهاية  
علينا بكل الخير ، وسيمّر إن شاء الله 

ولن نشعر بأزمة خالله .
األزمة  " هذه  :" أشتا موسى  ■ وذك���رت 
أرهقت المواطن كثيرا ، خصوصا في 
المواطنين  فمعظم  السيولة  نقص  ظل 
الحرة،  األع��م��ال  على  يعتمدون  باتوا 
وم��ص��ادر دخ��ل أخ���رى غ��ي��ر  األع��م��ال 
الحكومية ، وبالنسبة للتدابير  فأهمها 
االقتصاد والتوفير ، فمن الصعب جدا 
التعايش مع هذه األزمة التي تزداد كل 

يوم بدون االقتصاد .
ال يستطيعون تأمين قوت يومهم:

المواطنين  من  فئة  هناك   " ■ وتابعت: 
في ظل  يومها  قوت  تأمين  تستطيع  ال 
هذه األزمة وهي تعيش على ما يقدمه 
سيحدث  فماذا   ، الخّيرين  بعض  لها 
لهؤالء إذا تفاقم األمر أكثر من ذي قبل 
؟  بالنسبة الستقبال شهر رمضان هذا 
العام لم نبدأ بالتجهيز بعد ولكن حتما 
أهم  على  العام  هذا  مائدتنا  ستقتصر 
األقل  األشياء  ، وسنتخلى عن  األشياء 
ولذلك  كريم  شهر  ،ورم��ض��ان  أهمية 
حتما ستحل البركة وتنقشع هذه األزمة 

بإذن الله.
لم نتأثر كثيرا باألزمة 

نتأثر  " نحن لم  ■ و ذك��رت :" منى توكا 
ال  ألننا   ، السيولة  نقص  بأزمة   كثيرا 
نعتمد على دخل حكومي ، فنحن أسرة 
ننتج  مما  الدخل  على  ونعتمد  منتجة 
بارتفاع  تأثرنا  الحال  بطبيعة  ولكن   ،
األس��ع��ار   واألم���ر ال���ذي قمنا ب��ه هو 
 ، ال��زائ��دة  مصروفاتنا  ف��ي  االقتصاد 
شهر  الستقبال  الستعدادنا  وبالنسبة 
مسبقا  نجهز  أن  اعتدنا  فقد  رمضان، 
ما  كل  لتوفير  مخصصا  معينا  مبلغا 

ن��ح��ت��اج��ه ط��ي��ل��ة ال��ش��ه��ر 
الكريم ، وهذا العام قلصنا 
وح��اول��ن��ا   ، قليال  ال��م��ب��ل��غ 
األش��ي��اء  على  نقتصر  أن 
ف���أس���اس    ، األس����اس����ي����ة 
حجم  في  التبذير  الخطأ 
حاول  دائما   ، المشتريات 
على  مائدتكم  تقتصر  أن 
األشياء المهمة واألساسية 
بدون أن تبذر بشراء أشياء 
غير مهمة أو أقل أهمية .

توصيف وعالج 
 " إبراهيم عقيلة   " ■ علق: 
قائال :ال ش��ك  أن األزم��ة 
بها  تمر  التي  االقتصادية 
ليبيا  كانت لها  انعكاسات 
على   جدا  وخطيرة  سلبية 
ج��م��ي��ع  األص���ع���دة، ب���دءا 
م��ن ال��م��واط��ن ذو ال��دخ��ل  
بجميع   م����رورا  ال��م��ح��دود 
ش����رائ����ح ال��م��ج��ت��م��ع، ب��ل 
إلى مؤسسات  األمر  وصل 
الدولة  التي لم تعد قادرة 
الخدمات   أقل  تقديم  على 
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن،  م����رّد ذل��ك 
متعددة  أس��ب��اب  إل���ى  ك��ل��ه 
وم���ت���ف���اوت���ة،  م��ن��ه��ا على 
قيام  ع���دم  ال��م��ث��ال  سبيل 
كاملة  بمؤسساتها  الدولة 
،ع��ادل  واح���د  حكم  تحت 

بناء  إلى ذلك عدم  ،  إضافة  ورشيد  
الحقيقي  البناء  مجتمعنا  في  اإلنسان 
غياب   وكذلك   ، ودينيا   وثقافيا  علميا 
و  للوطنية  والعملي  الحقيقي  المفهوم  
والحفاظ  والعرض  ل��أرض   االنتماء  
تلك  كل   ، األصيلة  الليبية  الهوية  على 
األسباب وغيرها  سببت في تأخر قيام 
الدولة التي ينشدها الجميع  وطفحت 
االقتصاد  أزم��ات  ال��واق��ع   على سطح 
الهوية  و  المفقود   األم��ن   و  المتردي 
شبه الضائعة ،  والضحية دائما في تلك 
والتائه  المواطن الضائع  األزم��ات  هو 
خيبات  وبين    ، وتطلعاته  أمنياته  بين 
أمله وإحباطاته ، و أشّد أزمة  في وقتنا 
الحاضر رغم  أهمية األزمات المذكورة  
والتضييق  المعيشة  غ��الء  أزم���ة  ه��ي 
على المواطنين  في حياتهم، واالرتفاع  
سبب  ودون  بسبب  لأسعار   الفاحش 
مباشرة   المواطن  حياة   تالمس  .ألنها 

في تأمين قوت يومه له وألوالده .

االحتياجات   إل���ى   إض��اف��ة 
ال��م��ن��اس��ب��ات  ال��م��ل��ح��ة  و 
المتعددة التي ال مفر منها . 
وال�����ك�����ادح�����ون ك���ث���ر ف��ي 
مجتمعنا وكذلك ذوو الدخل 
المحدود، ومن خالل النظر 
نجد  المعيش  واق��ع��ن��ا  ف��ي 
حالة   يعيشون  الفئة  ه��ؤالء 
أم��ور  وتيسير  الكفاف  م��ن 
وال��ت��ي   ب��ال��دي��ون   حياتهم 
أرهقت  كاهلهم  في تأمين  
أوالده��م  حياة  و  حياتهم  
كله تأخر  ذل��ك   ،ص��اَح��َب 
في صرف  ربما   انعدم  أو 
المعاشات ، هذا إن لم يكن  
ال وجود  لها عند البعض .

ال���واق���ع   ل���ه���ذا  ال���ع���الج  و 
في  المعيب  و  ال��م��ت��ردي  
الله   إل��ى  اللجوء   هو   ، آن 
بالتوبة   وت��ع��ال��ى   سبحانه 
قيل  ،وكما  إليه  الرجوع   و 
م��ا ن���زل  ال��ب��الء إال بذنب 
ثانيا   ، بتوبة   إال  رف��ع  وم��ا 
أن  بالدعاء   إليه  التوجه   :
ي��رف��ع ع��ّن��ا ال��ب��الء وال��غ��الء 
والوباء  والمحن  والفتن ما 
ثالثا   ، ظهر منها وما بطن 
: التمسك بكتاب الله وسنة 
، و االق��ت��داء بهما   رس��ول��ه 
كمنهاج حياة  وتطبيقه على 
أرض الواقع، رابعا :العمل  على  وحدة  
الصف  و المصالحة الشاملة  الحقيقية  
التي تضمن  االستقرار  و قيام الدولة 
والتي بدورها ستكون  نتائجها إيجابية 

على مستوى المواطن  والدولة .
 " ختاما "

مشكلة ارتفاع األسعار بدأت منذ أكثر 
اآلن  حتى  مستمرة  ت��زال  وال  ع��ام  من 
وتفاقم  س���وءا،  زاد  ال��وض��ع  ول��ك��ن    ،
األمر خصوصا في ظل نقص السيولة 
في  يعيش  بات  فالمواطن   ، وانعدامها 
يوميا  ت��زداد  التي  األزم���ات  دائ��رة من 
فلم   ، الحياتية  أعبائه  أثقلت من  حتى 
الوضع  لهذا  الرضوخ  أمامه سوى  يعد 
أن  حين  في   ، معه  التعايش  ومحاولة 
ينعمون  األزم���ة  ه��ذه  ع��ن  المسؤولين 
يحدث  ما  كل  عن  بعيدين  بالرفاهية 
وال يشعرون بما يقاسيه ذاك المواطن 

المغلوب على أمره .

 بعض المواطنين مضطرون لدفع رشاو للحصول على مرتباتهم !

:

 التدابير التي يتخذها المواطنون في ظل ارتفاع األسعار وانعدام السيولة؟
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تلبيٌة

 المهدي الحمروني 

أَربكَِك النداُء؟
أأظُلّ ألُطُمُه في حلِْقي هكذا:

ح ب ي ب ت ي
بآدميِة ُقّحة

وبفصاحِة نابغة
لعينيِك َيلزُمِني دهٌر من كالٍم

وقيامةٌ من قريحٍة
ومواسٌم من عكاٍظ

اإليقونِة  في  النظرُة  توِحيِه  لما 
الفاتنِة

ٍد من تفرُّ
ِسُع بها المَدى َصوِبي ِمْن ُكّوِة  َيتَّ

غياِهِب
العتمِة

ياسيدَة العالِم وأنا ..
ال���ص���ع���ل���وُك ال�����ذي ت���أبَّ���َط���ْت���ُه 

الصحارَى إليِك
بتأتأِة طفٍل

بداوٍة  لهجِة  بُيْسرِ  طيُفِك  َمُه  َقوَّ
ٍة عصيَّ

عرِ على عشائرِ الشِّ
م����اذا س��ي��خ��ت��ِزُل ِم������داُدَك في 

َتْوهِتي مْن
قصيٍد ُمْسَتِعٍر بمجرِة خياِلِك ؟

نكايةً في لعنِة المسافاِت
ِة النأيِّ وُهوَّ

ِك الجميُل في سيرِة ليوَلَد نصُّ
مِيَن ماترِمّ

ِمْن
َنْبِضي.

 م����ن أرش���ي���ف 
ال����������ح����������روف 

المبعثرة 
1 

عندما  يوما  أحبنى  رج��ال  حدثني 
رآن����ي آخ���ر م��ط��اف��ه ب��ي��ن ال��ح��ي��اة 
والالوعي  الوعي  حيث  و  والموت 

شيء واحد قائال :
عمري   حافة  عند  انتظرك  )كنت 
الجنية  تلك  ..أنت  وأموت  ألودعك 
التي ستحملني إلى ذاتي ألجدها.. 
كنت  .ال  أيضا  بك  أحلم  كنت  لقد 
أس��ت��ح��ض��رك ف��ي أح��الم��ي ق��ال��وا 
بأنك سمراء رغم أننى ال أراك إال 
وهالة من بياض تحوطك حتى أنى 
بحثت  ضيائك..  في  لونك  ضيعت 
أبحث عنك  وإلى اآلن الزلت  عنك 

وال أجدني ..؟!
وجدني  فقد  ويتألم  يحدثني  ك��ان 

أبحث عنك !
2

 يختلط األبيض واألس��ود فتختفي 
األل������وان، ه��ن��اك ع��م��ق ال���زم���ن.. 
الليل،  فيغفو  اللحظات  ت��ت��س��ارع 
لتسترخي  عينيها  الظلمة  وتغمض 
للشمس  وتترك  جناحيها..  وتلملم 
ضياء،  م��ن  ب��ؤر  تتخللها  م��س��ارات 
تدغدغ أقدام من ياسمين  لتصحو، 
وت��س��رق ال��ن��وم م��ن ع��ي��ون السهد، 
في  الغارقين  عيون  الحلم  فيغادر 

وثير األحالم وتبدأ الحياة 
3

 بعث يقول ) تدق القلوب بأجراس 
ليوقظ  العيد  ج��اء  ق��د  ه��ا  ال��ف��رح 
الهموم  سرير  في  النائمة  الغبطة 
، ي��ح��اول إزاح����ة غ��ب��ار األح����زان 
.ربما  النفس  زواي���ا  ف��ي  المتراكم 
وطن  ف��ي  ال��ب��زوغ  أي��ض��ا  سيحاول 
السحر..  أوان  ..واإلش��راق  العتمة 
رأسه  طأطأ  استقبلته  حين  لكنني 
في  المختبئة  فاألماسي  وصمت.. 
طيات الزمن والذكريات التي تنحت 
أفشلت  مؤلمة  تذكارات  التفاصيل 
م��ح��اوالت ال��ع��ي��د ف��ي رس���م لوحة 
الممطرة  النفس  شتاء  في  للربيع 
أب�����دا.. ون��ق��ش أح���الم���ا اغ��ت��ال��ه��ا 

اإلحباط..... 
لألسف   .. س��م��رائ��ي  سامحينى 
لكتابة  فرصة  منحى  القلب  رفض 

أفضل إليك في العيد.. 
4

ج��ارح��ةٌ ه��ي دم��وع ال��ح��زن تخترق 
فؤادك و كيانك كبركاٍن ثائر لتمزق 

ما بقى في داخلك من مشاعر.
 ول��ك��ن��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��م��م��ه��ورة 
آث��ارا  التاركة  اختيارك  ببصمات 
في  ال��رق��راق  الماء  صفحات  على 
تلفظك  التي  الحقيقة  هي  مآقيك 
ألما وتشبعك وجعا وتتركك تصارع 
ت��ي��ارات دواخ��ل��ك ال��ت��ي م��ا انفكت 
س��اب��ق��ا ت��ج��ب��رك ع��ل��ى ال��ت��س��ام��ح 
جبر  على  المواقف  تمرير  وعلى 
الخواطر وتجاهل الموجع لخاطرك 
المنكسر ثناء وبعد الحب هي ذات 
الحقيقة التي ستجبرك اليوم على 

االنسحاب وبهدوء.
عن  تعبير  ودون  ض��وض��اء  دون   
احتراما  بداخلك  ال��ث��ورة  ضجيج 
لذا  جميلة  كانت  ذكريات  من  لكوة 
من  وحمايتها  عليها  الحفاظ  يجب 
التلف في زاوية القلب اليمنى حيث 

ال بقاء لألحياء وال موت لألحباء

رهانات الثقافة تتوالى
نفسها    إال  التشبه  التي  العصية  ه��ي   
تتعثر   ، واح��د  آن  ف��ي  وتضحك  تبكي 

وتسقط وتنهض بقوة وعزم .
وتحديدا  اليوم  صباح  بنغازي  شهدت 
في منطقة السلماني المعروف ب602 
الذي  الجديد  الثقافي  المركز  افتتاح 
أطلق عليه  باسم الشاعر "وهبي البوري  
وتقليدا لمراسم االحتفاء توالت الكلمات 
التي استهلت بكلمة رئيس مكتب الثقافة 

واإلعالم السيد خالد نجم 
نبذة  الكبتي  سالم  الباحث  ألقى  كما 
وِأشار  الراحل  الشاعر  تاريخ نشأة  عن 
ظاهرة  تشهد  بنغازي  مدينة  أن  إل��ى 
وحدها  ال��ص��دف  أن  إل��ى  ون��وه  ثقافية 
من جعلت الجمع يلتقي بعد 100 عام 
من وفاة الراحل في افتتاح مركز يحمل 
باإلسكندرية  والدته  على  معرجا  اسمه 
االحتالل  لظروف  نتيجة  عام 1916م 
في  قطنوا  أس��رت��ه  ع��ودة  وبعد  آن���ذاك 
البركة بشارع "بوغولة " مشيرا إلى أنه 
تحصل على شهادة فنون وصنائع واتسع 
المجالت  بوجود  البوري  الشاعر  وعي 
المشهورة ك "الهالل والمقتطف وغيرها 
" وتأثر بالعقاد ومن عاصروا من األدباء 
والكتاب .كما أشار إلى النشاط الثقافي 
مجموعة  وتكوينه  رئاسته  تولى  ال��ذي 
ثقافيا  ناديا  كونوا  حيث  الشباب  من 
في ظروف صعبة وإمكانيات فقيرة في 
مقدمتهم الراحل عمر فخرى المحيشى  
إلى  الكبتي  ال��م��ؤرخ  ال��ب��اح��ث  وت��ط��رق 
استعمال الشباب لمجلة "ليبيا المصورة 
صفحات  على  المناشير  كتابة  ف��ي   "
أعدادها وتوزيعها أثناء معتقلي المقرون 

والعقيلة .
ك��م��ا ذك���ر ال���م���ؤرخ إل���ى ت��أث��ر ال��راح��ل 

بعد  تيمور  محمود  ال��ق��اص  بالكاتب 
عودته إلى مصر .

وأحمد  رفيقيه عمر فخرى  وجد  حيث 
رف���ي���ق وت���زام���ن ذل����ك إع������دام  شيخ 
في  وكتب  المختار  عمر  المجاهدين 
رثاءه قصيدته المشهورة "ركزوا رفاتك "
التي كتبت على صفحات مجلة إيطالية 
أسهم  ك��م��ا   ، آن����ذاك  كمنشور  وزع���ت 
البوري في حركة المسرح وأشرف على 
فرقة فنية كان مقرها شاطيء البحر ، 
كما نشرت أولى قصصه "ليلة الزفاف " 
وكان الراحل يعرض نتاجه األدبي على 

رفيقيه .
 كما عمل أول تحقيق صحفي على شهر 
رمضان ووصف كيف تتم الرؤية بمجلة 
عمل  م��ن  أول  ويعد   ، ال��م��ص��ورة  ليبيا 
ليبيا كما ترجم  المتقطعة في  الكلمات 

العديد من الكتب .
البحثية  ورقته  نهاية  في  المؤرخ  ووجه 
رجاء خاص لالهتمام بالرواد ولوضعهم 

المالي واالجتماعي .
 كما تم تسليم درع وشهادة تكريم لمدير 
بن حليم  السيدة مناجي  الثقافة  مكتب 
على جهودها التي تركت بصمة واضحة 
في مكتب الثقافة وقامت بدورها بشكر 
على  بالمكتب  والموظفين  العاملين 

مجهوداتهم الطيبة والجبارة .
إل��ى  كلمتها  ف���ي  ح��ل��ي��م  ب���ن  ون���وه���ت  
المراكز  م��ن  الكثير  لديها  بنغازي  أن 
الثقافة  مكتب  من  التي سلبت  الثقافية 

ولم تعد ملكها .
قام  التي  لألنشطة  مرئيا  عرضا  وقدم 
بها مكتب الثقافة من دروات وأمسيات 

وتكريم وحملة انقاد الكتب .
الفالح  على  ال��ق��ان��ون  ع���ازف  وش���ارك 
الحضور  وتجول   ، متنوعة  بمعزوفات 

في أروقة المركز الذي يحوي على قاعة 
صغير  ومقهي   ، الشعرية  لالمسيات 
ومكتبة ورقية تحوي العديد من العناوين 

القابلة للزيادة .
نجم  خالد  للسيد  خ��اص  تصريح  وف��ي 
هذا  أن  إل��ى  أش���ار  فسانيا  لصحيفة 
لبناء  أول��ى  ثقافية  خطوة  يعد  المركز 
قادمة  أجيال  إعداد  في  تسهم  منارات 
أولى  المركز خطوة  افتتاح هذا  ، ويعد 
التي  الثقافية  ال��م��راك��ز  ك��ل  الس��ت��ع��ادة 
سواء  عليها  والسطو  للسلب  تعرضت 

مدنيين أو جهات .
صحيفة فسانيا التقت بالسيدة مناجي 

بن حليم مدير مكتب الثقافة 
وأهميتها  الثقافة  دور  على  تراهنين   

بافتتاح مركز ثقافي جديد .
ما الدور الذي تتطلعين ليقوم به ؟

المثقفون  يقوده  ثقافي  لزحام  أتطلع   
ليبيا  في  الثقافي  بالمشهد  والمهتمون 
كافة  محاربة  في  عليهم  نعول  والذين 
والشقاق  العنف  ولنبذ  التطرف  أشكال 
هذه  في  الشباب  دور  يبرز  أن  أتمنى 
المرحلة المركز الثقافي هو لبنة فقط 
وأرضية ننطلق منها لتفعيل الدور الذي 
مكتب  ب��ه  يضطلع  أن  ال��م��ف��روض  م��ن 
الــثــقــافــة بـــنـــغـــازي جــنــبــا إلــــى جــنــب مع 

المثقفين ؟
دور  على  برهانك  تعولين  م��اذا  على   

الثقافة
للمشهد  ال��ش��ب��اب  ت��ول��ى  ع��ل��ى  أع����ول 
األجيال  بين  توأمة  ولحدوث  الثقافي 
نأمل  التي  الثقافية  المشهدية  ليفعلوا 
المسؤولين فبالد  بعناية من  أن تحظى 
ال فنون فيها اليعول على رقيها والعلى 
في  بصمة  ذات  ت��ك��ون  ول���ن  ح��ري��ات��ه��ا 

حراك التغيير.

حنان علي كابوافتتاح المركز الثقافي وهبي البوري  

السيدة مناجي بن حليم : البالد التي ال فنون فيها اليعول على رقيها والحرياتها ، أن تهدم 
معالمها ، وتنكأ جراحها وتسيل مواجعها دفعة وراء أخرى ، أن تبني معالم أخرى وتشيد من 

جديد وتسعى جاهدة لتعليم أجيال قادمة .

ميم عوض الشاعري 
ال أدري ما الذي جعله يفكر على هذا 

النحو  ؟ 
ول��م��اذا اس��ت��درج��ت��ه ذاك��رت��ه إل��ى هذه 

الزاوية المتخمة باألسرار؟ . 
كومة من الذكريات المتناقضة.

وثالثة  تنتحب  وأخ���رى  تنتفض  قلوب 
ت��م��وء م��ث��ل ق��ط��ط ت��رت��ج��ف م��ن ال��ب��رد 
ووجوه وأقنعة وحكايات وأسرار وصور 
صنعها  وت���ذك���ارات  ال��ح��واف  مكسرة 
ف��ن��ان��ون وح��رف��ي��ون ف��ي م��دن بعيدة ، 
وأخرى  الموج   تحتضن  شواطئ  على 
القصية   الصحارى  مجاهل  في  تغفو 
لحبيبات  بصمات  تحمل  أيقونات  كلها 
قارعة  على  أحالمهن  زرع��ن  شهيات 
ذاكرته البدوية سريعة العطب و نفحنها 
ودم��وع  بالعطر  الموسومة  بمناديلهن 
 .  .  . األخير  العطر  نسمة  و  الترحال 

قبر  إل��ى  النظر  يسترجع  كطفل  وق��ف 
أمه و راح يقلب محصول بيدره العتيق 
خاطر  له  وعن  يده  تجمدت  فجأة   .  .
من  ال��ت��ذك��ارات  يقلب  ع��اد   .  . عجيب 
جديد . . يا الله . . كيف لم أنتبه لهذا 

التوافق العجيب ؟
كيف نسيت في خضم هذا العمر كل ما 
جرى ؟ كيف لم أنتبه إال هذه اللحظة ؟

ك���ان ك��م��ن ع��ث��ر ع��ل��ى ك��ن��ز أس��ط��وري 
كتبت  التي  حبيباته  أسماء  ينسخ  وهو 
بخطوطهن على رسائل الغرام و مناديل 
من جديد   الهدايا  ميداليات  و  التذكار 
قلبه  إل��ى  تتسلل  مختلطة  وأحاسيس 
ب��ق��وة وارت��ب��اك وهو  ال���ذي ب��دأ يخفق 

يتمتم :
على  أس��م��اؤه��ن  تحتوي  حبيباتي  ك��ل 

حرف الميم ؟

ل���م أن��ت��ب��ه ل��ه��ذا 
قبل  من  الرابط 
. . . هل لألقدار 
ع����الق����ة ب��ذل��ك 
مجرد  تراها  أم 
م����ص����ادف����ة ق��د 
تتكرر مع البعض 
معه  حدثت  كما 

هاهنا؟
مكمنها  ف��ي  ال���ت���ذك���ارات  ك��وم��ة  دس 
السحيق من جديد و راح يستدعي عطر 
استطاعت  التي  االستثنائية  حبيبته 
أخيرا أن تقنعه بأنها ليست ككل النساء 
. . . هم بالخروج وتذكر اسمها الذي 
يحتوي أيضا على حرف ميم فارتسمت 
وغ��ادر  سريعة  ابتسامة  محياه  على 

المكان.

هكذا أنت َ ..
طفٌل يضرُم النارَ بقلبي

يرسُم الفرآشات على ثوبي 
طفٌل يصفُق للمطرِ

ي��ن��س��ى ط���ائ���رت���ُه ال���ورق���ي���ة 
بمخيلتي

أتعلم يا حبيبي
إن وجهَك مجراٌت

 ال يبلغها إال...الشعراء 
ثغرَك أنشودة مرجان

عيناَك نذورُ حناٍء
وجنتاَك نيسان يتكرر بعيني

مرتين بالعاِم
صوتَك نوتات موسيقى 
تعزفها البالبل و اليمام 

هكذا أنَت مثل إلٍه
يقيُم برأِس حلمي

زغ��اري��ٌد أوزع��ه��ا على م��رارة 
يومي

بعينيَك تشاكس بناَت كلماتي
ت��ج��ع��ُل ال��ق��م��ر ي��ن��ع��ُس على 

ذراعي
ترمي كل إنكسارات العمرِ

بنهرِ صدري
من  ح��الوة  يستدين  فالُحسن 

وجهَك
شمس عتقها بالعسل الرب

فما أبهاَك عندي 
يا ألماً يجري بدمي.

ميثاق كريم الركابي/العراق

هكذا أنتَ

رة 
صي

ة ق
قص
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تعــــــــــزيـــــــــــة
وك��ل ش��يء عنده  ول��ه ما أعطى  أخ��ذ  لله ما 
بأجل مسمى نرفع بالغ التعازي والمواساة القلبية 
للزميل خالد القاضي  في وفاة "أخيه " وللشاعرة 
الله  تقبلهما  "أختها"  وف��اة  في  األح��ول  مبروكة 
بواسع رحمتهوألهم أهلهما  وذويهما جميل الصبر 
والسلوان  
﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ الزمالء بالصحيفة

               سالمة المجبري 

 عبدالسالم الطاهر

يوصيني  ي��زال جبريل  »ما  الله ملسو هيلع هللا ىلص:  رس��ول  قال 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه«.

االجتماعية،  الروابط  أهم  من  الجوار  فرابطة 
التكافل  ث��م��ار  م��ن  أي��ن��ع��ت  ص��ل��ح��ت،  إذا  ألن��ه��ا 
األفراد  على  يعود  ما  واإلخ��اء  والتعاون  والمودة 

والمجتمعات بالخير والنفع.
من  كثير  فيها  فرط  التي  العظيمة  الرابطة  تلك 
الناس، فحرموا أجرها وتحملوا وزرها، وضيعوا 
الفرقة  فيها  التفريط  جراء  من  وجنوا  ثمارها، 

والتدابر والجفاء والتناحر
أخي الكريم : ال ريب أن الجوار في المسكن هو 
مفهوم  ولكن  وأجالها  الجوار  صور  أوض��ح  من 
الجار والجوار ال يقتصر على الجوار في المسكن 
فحسب، بل هو أعم من ذلك. فالجار يعتبر في 
إلى  الدرس  ومقعد   ، والمزرعة  والسوق  المتجر 
غير ذلك من األماكن التي يمكن أن تجاور فيها 
في  الرفيق  الجار  مفهوم  يشمل  وكذلك  أح��دا، 
ولكل  وبدًنا،  فإنه مجاور لصاحبه مكاًنا  السفر، 

واحد منهما على اآلخر حق الجوار.
في صحيح البخاري عن أبي شريح العدوي  عن 
يؤمن،  ال  والله  يؤمن  ال  »والله  ق��ال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  
والله ال يؤمن« قيل: من يا رسول الله؟ قال: »من 
ال يأمن جاره بوائقه« وجاء في صحيح مسلم عن 
ق��ال: »ال يدخل  أن��ه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أب��ي هريرة  عن 
الحديث  وفي  بوائقه«  ج��اره  يؤمن  ال  من  الجنة 
قال  ق��ال،  هريرة   أبي  حديث  من  عليه  المتفق 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : »من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر 

فال يؤذ جاره«.
وعن أبي هريرة  قال: قيل لرسول الله  إن فالنة 
شيء  لسانها  وف��ي  النهار  وتصوم  الليل،  تصلي 
هي  فيها  خير  »ال  ق��ال:  سليطة  جيرانها  ت��ؤذى 
المكتوبة،  تصلي  فالنة  إن  له:  وقيل  النار«  في 
لها  وليس  ب��األث��وار،  وتتصدق  رم��ض��ان  وت��ص��وم 
شيء غيره وال تؤذي أحًدا. قال: »هي في الجنة« 
ولفظ اإلمام أحمد: »وال تؤذي بلسانها جيرانها« 
]رواه أحمد والبخاري[. واألثوار: جمع ثور وهي 
الجامد  اللبن  وهو  األقط،  من  العظيمة  القطعة 

المستحجر.
يؤذي  من  بلعن  الخبر  ورد  لقد  المبارك:  أخي   
قال: جاء رجل  أبي جحيفة   جاره، ففي حديث 
إلى النبي  يشكو جاره فقال له: »اطرح متاعك في 
فيلعنونه،  به  يمرون  الناس  الطريق« قال: فجعل 
فجاء إلى النبي  فقال: يا رسول الله: ما لقيت من 
الناس. قال: »وما لقيت منهم« قال: يلعنوني. قال: 

»فقد لعنك الله قبل الناس« ]أخرجه البخاري[.
قال علي بن أبي طالب للعباس رضي الله عنهما 

»ما بقي من كرم إخوانك؟
 قال: اإلفضال إلى اإلخوان وترك أذى الجيران«، 
فانظر كيف عد العباس  ترك أذى الجيران من 

الكرم.
ولقد كان العرب يمتدحون بكف األذى عن الجار 

قال هدبة بن الخشرم.
يبيت عن الجيران معزب جهله ... ريح حواشي 

الحلم للخير واصف
وقال أيًضا:

وال  عليه  العصا...  نرفع  وال  المولى  نخذل  وال 
نزجي إلى الجار عقربا

فيا أخي ال تؤِذ جارك وأحسن إليه وال تكن من 
 : اللهملسو هيلع هللا ىلص  الذي قال في شأنه رسول  الجار  هذا 
»ثالثة من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر وإن 
دفنه،  خيًرا  رأى  إن  وجار سوء  يغفر،  لم  أسأت 
وإن رأى شًرا أذاعه وامرأة إذا حضرت آذتك وإن 

غبت عنها خانتك« ]رواه الطبراني[.
فإياك يا أخي ثم إياك من أذية الجار. 

وقد يبيع الرجل داره بأقل من ثمنها هربا من جار 
السوء كما قال أحدهم عند بيع داره:

يلومونني أن بعت بالرخص منزلي
    ولم يعلموا جارا هناك ينغص

فقلت لهم كفوا المالم فإنما
بجيرانها تغلو الديار وترخص.

ــا تــغــلــو الـــديـــار  ــه ــران بــجــي
وترخص!

 خديجة الجداوي

  أخ���ي ال��ك��ري��م: إن���ك ل��و ت��أم��ل��ت في 
حقيقة اإلنسان لوجدت خلقه ناقًصا.. 
ولوجدته ضعيًفا قاصًرا عن الكمال في 
عقله وجسمه ونفسه.. وهنا يتبادر إلى 
الذهن سؤال مهم يتعلق بخلق اإلنسان.. 

لماذا خلقه الله ضعيًفا قابالً للخطأ؟
عن  وع��ال  ج��ل  الله  أخبر  لقد  أخ���ي.. 
اإلن���س���ان ف��ي آي���ات ك��ث��ي��رة ف��ي كتابه 
ال��ع��زي��ز.. وظ��ه��ر م��ن ت��ل��ك اآلي����ات أن 
صفات النقص التي خلق عليها اإلنسان 
البد وأن تولد فيه من األخطاء والزالت 
م��ا ي��ن��اس��ب ت��ك��وي��ن��ه.. ق���ال ت��ع��ال��ى: ﴿

 ]28 ]النساء:  َضِعيًفا  ْن��َس��اُن  اإْلِ َوُخِلَق 
َعُجوال﴾  ْنَساُن  اإْلِ َوَكاَن  سبحانه:  وقال 

]اإلسراء: 11[ 
اأْلََماَنةَ  َعَرْضَنا  ِإنَّا  أيًضا:﴿  عنه  وقال 
َفأَبَْيَن  َواْلِجَباِل  َواأْلَرِْض  َمَواِت  السَّ َعلَى 
َوَحَملََها  ِمْنَها  َوأَْش��َف��ْق��َن  َيْحِملَْنَها  أَْن 

ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظلُوًما َجُهواًل ]األحزاب:  اإْلِ
ِإذَا   * َهلُوًعا  ُخِلَق  ْن��َس��اَن  اإْلِ ِإنَّ   ،]72
اْلَخْيُر  ُه  َمسَّ َوِإذَا  َجُزوًعا *  رُّ  الشَّ ُه  َمسَّ
َمُنوًعا ]المعارج: 19-21[ وقال تعالى: 

ْنَساَن َلكَُفورٌ ﴾]الحج: 66[. ِإنَّ اإْلِ
اإلنسان  في  وغيرها  الصفات  وه��ذه   
كلها تدل على أن اإلنسان ال كمال.. وأن 
الخطأ مميز من مميزات اإلنسان.. وما 
كان الله جل وعال ليخلق اإلنسان بهذه 
الصفة إال وله من ذلك حكًما بليغة هو 

يعلمها.
اإلنسان  خلق  من  الحكم  أجل  من  وإن 
بالتوبة  رب���ه  المسلم  يعبد  أن  خ��ط��أ 

والرجوع إليه.. 
ولطفه..  وع��ف��وه  رحمته  على  ليقف 
بتلك  اإلن��س��ان  ال��ل��ه  خلق  لما  ول��ذل��ك 
ولم  التوبة  له  شرع  قد  فإنه  الصفات، 

يغلق عنه بابها أبًدا حتى تقوم قيامته.

أخ������ي ال����ك����ري����م.. 
ذن���ب���ك  ت���ج���ع���ل  ال 
نفسك  ف���ي  ي�����زرع 
ال������ي������أس.. ف��إن��ك 
أذن���ب���ت..  ك��ن��ت  إن 
ف���أن���ك إن����س����ان.. 
حكمت  الله  ف���إرادة 
األرض  ي��ع��م��ر  ب���أن 
ثم  يخطئون..  ق��وم 
يتوبون.. فيتوب الله 

عليه..
 وه��ذا رس��ول��ه الله 
ي��ق��س��م ع��ل��ى ذل��ك 

ويقول: »والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
ل��ذه��ب ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ب��ك��م ول��ج��اء بقوم 
فيغفر  تعالى  الله  فيستغفرون  يذنبون 

لهم« ]رواه مسلم[.
واعلم أخي المسلم أن هذا ال يسوغ لك 

أن تخطئ كل وقت وحين.. بل أنت ملزم 
نفسك..  ومجاهدة  الله  بطاعة  شرًعا 
لكن في الوقت نفسه هذا يحفظك أن 
ال تستسلم لذنبك وأن تجعل التوبة هي 

مخرجك كلما أخطأت.

ال تجعل ذنبك يزرع في نفسك اليأس!

وأول  ال��ت��ق��وى  على  أس��س  مسجد  أول  ه��و   
تعالى  ال��ل��ه  ق��ال  اإلس����الم،  ف��ي  بني  مسجد 
َمْسِجًدا  َخُذوا  اتَّ ﴿"َوالَِّذيَن  التوبة:  سورة  في 
ِلَمْن  َوإرَْص��اًدا  اْلُمْؤِمِنيَن  بَْيَن  َوَتْفرِيًقا  ِضَرارًا 
َحارََب اللَه َورَُسوَلُه ِمْن َقْبُل َوَلَيْحِلُفنَّ إْن أَرَْدَنا 
الَ   * َلكَاِذبُوَن  إنَُّهْم  َيْشَهُد  َواللُه  اْلُحْسَنى  إالَّ 
ِمْن  ْقَوى  التَّ َعلَى  َس  أُسِّ َلَمْسِجٌد  أَبًَدا  ِفيِه  َتُقْم 
وَن  ُيِحبُّ ِرَجاُل  ِفيِه  ِفيِه  َتُقوَم  أَْن  أََحقُّ  َيْوٍم  أَوَِّل 
رِيَن﴾". )التوبة:  ُروا َواللُه ُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ أْن َيَتَطهَّ

.)108-107
هذه اآليات تشهد لهذا المسجد العظيم بالعظمة، 
والخير والبركات، والتفوق على غيره من المساجد. 
وأتى  بيته  في  تطهر  "من  الحديث:  في  جاء  وقد 
مسجد قباء فصلّى فيه صالة فله أجر عمرة"، وفي 
المسجد  هذا  يأتي  حتى  خرج  "من  آخ��ر:  حديث 
-يعني مسجد قباء- فصلّى فيه كان كعدل عمرة" 

وعن عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما(
 قال: كان النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( يأتي قباء يوم السبت راكًبا 

وماشًيا.
كان النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( هو أول من وضع حجرا في قبلته؛ 
فيضعه  بطنه  إلى  صهره  قد  بالحجر  يأتي  فكان 
حتى  يستطيع  ف��ال  يقله  أن  يريد  ال��رج��ل  فيأتي 
يأمره أن يدعه ويأخذ غيره، ثم جاء أبو بكر بحجر 
فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي 

بكر  يقع هذا المسجد في الجنوب الغربي للمدينة 
النبوي حوالي 3/5  المسجد  ويبعد عن  المنورة، 
رخامي،  ومنبر  ومنارة،  محراب  وله  كيلومترات، 
وفيه بئر تنسب ألبي أيوب األنصاري، وفيه ُمصلّى 

النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( وكان فيه مبرك الناقة.
المسلمون  س��م��ع  ل��م��ا  المسجد  إن��ش��اء  وت��اري��خ 
بالمدينة المنورة بخروج رسول الله )ملسو هيلع هللا ىلص( من مكة 
أول  الحرة  إلى  يوم  كل  يخرجون  كانوا  المكرمة، 
الشمس  حر  إال  يردهم  فما  فينتظرونه  النهار، 
شهر  في  قباء  قرية  )ملسو هيلع هللا ىلص(  الله  رسول  وصل  ولما 
ربيع األول نزل في بني عمرو بن عوف بقباء على 
له مربد، فأخذه منه رسول  الهدم وكان  كلثوم بن 
مسجد  أول  وهو  قباء،  مسجد  وأسس  الله )ملسو هيلع هللا ىلص( 
أسس على التقوى، وكان )ملسو هيلع هللا ىلص( ينقل بنفسه الحجر 

والصخر والتراب مع صحابته . 

    مسجد قباء ....

اللَِّه  أََنّ رَُس���وَل  عنهما  الله  َعّباٍس رضي  َعِن ابِْن 
اُس،  ْحرِ َفَقال:) َيا أَُيَّها الَنّ اَس َيْوَم الَنّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب الَنّ

أَُيّ َيْوٍم َهَذا؟ .. 
َه���َذا؟ ..  بَ��لَ��ٍد  َق���اَل: َف���أَُيّ  َح�����َراٌم ..  َقاُلوا: َيْوٌم 
َه���َذا؟ ..  َش��ْه��ٍر  َق���اَل: َف���أَُيّ  َح����َراٌم ..  َقاُلوا: بَلٌَد 
َوأَْمَواَلكُْم  ِدَم��اَءُك��ْم  َحَراٌم ..َقاَل:َفِإَنّ  َقاُلوا: َشْهٌر 
َهَذا، ِفي  َيْوِمكُْم  َكُحْرَمِة  َحَراٌم،  َعلَْيكُْم  َوأَْعَراَضكُْم 
ُثَمّ  ِم��َرارًا،  َفأََعاَدَها  َهَذا   َشْهرُِكْم  ِفي  َهَذا  بَلَِدُكْم 
رََفَع رَأَْسُه َفَقاَل: اللَُّهَمّ َهْل بَلَّْغُت اللَُّهَمّ َهْل بَلَّْغُت(  
َنْفِسي  اَلِّذي  الله عنهما  َفَو  اٍس رضي  َعَبّ َقاَل ابُْن 
اِهُد  الَشّ )َفلُْيْبِلِغ  ��ِت��ِه   أَُمّ ِإَل��ى  ُتُه  َلَوِصَيّ ِإَنّ��َه��ا  ِب��َي��ِدِه 

بَْعُضكُْم  َيْضرُِب  ارًا  ُكَفّ بَْعِدي  َتْرِجُعوا  الَ  اْلَغاِئَب، 
ِرَقاَب بَْعٍض( رواه البخاري.

هذه هي وصية رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إلى أمته على امتداد 
ربهم  يلقوا  أن  إلى  الزمان،  امتداد  وعلى  المكان، 

عند انقضاء الحياة الدنيا.
ويا لها من وصية عظيمة، ونصيحة بالغة، وكلمات 
واضحة، وِعَظة نبوية كريمة، بلَّغها ألمته، وأمرهم 
لتبقى كنًزا موروًثا لأمة  يبلغوها لمن خلفهم؛  أن 
وينجيهم  العظام،  الدواهي  من  ينقذهم  المسلمة، 
من الخطوب الجسام، ويحفظهم من الفتن التي تدع 
الحليم حيرانا .. وكيف ال تحار أيها المسلم وأنت 

المسفوكة  المسلمة  الدماء  رَوّعتك  توجهت  أينما 
بأيٍد مسلمة، وأفزعتك األرواح التي تزهق، وهاَلَك 
الخراب والدمار الذي ينزل بديارنا، واقتتال اإلخوة 

فيما بينهم.
ونظرة واحدة شاملة إلى العالم العربي واإلسالمي 
فيها،  يتخبط  التي  األليمة  المآسي  لرؤية  كافية 
الغزيرة  والدماِء  يعيشها،  التي  الرهيبة  واألحداِث 
التي تسيل، والَخراِب الكبير الذي يُعّم، والمستقبِل 
السياسي  العبثي  االنتحاِر  وهذا  المنذِر،  المظلِم 
متى  ..إل��ى  واألخالقي  واالقتصادي  واالجتماعي 

تستمر هذه الحال؟.

 ال ترجعوا بعدي كفارا ...

األكلة قبيل اإلمساك، وهو  السحور هو   
تركه؛ ألنه  إثم على من  ال  وإنه  مستحب 
على  المؤمن  يقوي  وإنما  بواجب،  ليس 
طاعة الله، قال تعالى: ﴿  َوُكلُوا َواْشَربُوا 
َن َلكُُم اْلَخْيُط اأْلَبَْيُض ِمَن اْلَخْيِط  ى َيَتَبيَّ َحتَّ

اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ﴾ ]البقرة: 187[.
الله عنه قال:  وعن أنس بن مالك رضي 
السحور  في  فإن  »تسحروا   : النبي  قال 

بركة« ]رواه البخاري[.
البركة  ه��ي  السحور  ببركة  والمقصود 
البركة  أم��ا  البدنية،  والبركة  الشرعية 
ال��رس��ول   أم��ر  امتثال  فمنها:  الشرعية 
البدنية فمنها:  البركة  وأما  به،  واالقتداء 

تغذية البدن وقوته على الصوم.
أنس عن  فعن  السحور،  تأخير  ويستحب 
زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا 
مع رسول الله  ثم قمنا إلى الصالة، قلت: 

كم كان قدر ما بينهما؟
 قال: خمسين آية.

ق��راءة  ق��در  بينهما  معناه  ال��ن��ووي:  ق��ال 
وفيه  خمسين،  يقرأ  أن  أو  آي��ة  خمسين 
قبيل  إل��ى  ال��س��ح��ور  تأخير  على  ال��ح��ث 

الفجر.

     بركة السحور...
الزكاة  مدير صندوق  األسمر  القذافي  رضا  السيد  افتتح 
مدير  القماطي  الطاهر  محمد  السيد  وبرفقته  بليبيا 
وادي  ببلدية  لجنة  يفتتحان  األخيار  قصر  الزكاة  صندوق 
عتبة تابعة لصندوق الزكاة ، جاء في وقت الذي تقيم اللجنة 
احتفاال بمناسبة تأسيس لجنة لجمع زكاة ليتم توزيعها على 
حبيب  صالح  محمد  السيد  يحضره   ، الثمانية  األصناف 
وأئمة  المنطقة  وحكماء  وأعيان  عتبة  وادي  بلدية  عميد 
العديد  ألقيت   ، المنطقة  ومشائخ وجمع غفير من أهالي 
من الكلمات التي أشاد بها الحضور حول أهمية هذا الركن 
العظيم ثم تجول السيد مدير الصندوق حول مشروع تساوة 

إلكثار البذور 

مدير صندوق الزكاة يفتتح لجنة ببلدية وادي عتبة 
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إشراف:  مبروكة فتحي 

جامعة  التمريض  بكلية  2017/5/21م  الموافق  األحد  اليوم  أقيم 
سبها حفلة موسعة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتمريض بحضوركل 
بالكلية  التدريس  هيئة  وأعضاء  الكلية  وإدارة  الجامعة  رئيس  من 
وتحليل البرامج العامة للحفل وإلقاء الكلمات بهذه المناسبة وتضمن 
الحفلة بعض الصور التي من خاللها تم إبراز مناشط كلية التمريض 

وتم افتتاح المعارض في مختلف التخصصات بالكلية .
من  لكل  تكريما  الشهادات  التوزيع  تم  االحتفالية  هذه  اختتام  وفي 
ساهم في إنجاح هذا الحفل وكذلك وفاء وتقديرا لجميع أعضاء هيئة 

التدريس بالكلية.

كلية التمريض جامعة سبها تحتفي 
باليوم العالمي للتمريض  بالجنوب  الليبي  النسائي  االتحاد  من  برعاية  الماضية   األيام  أقيمت 

وبالتنسيق مع اتحاد طلبة كلية اآلداب بجامعة سبها حملة توعوية بعنوان 
معا سننتصر على السرطان وذلك في مسرح الكلية حيث حضر لفيف 
من الطلبة والطالبات هذه الحملة وقاموا بتوزيع مطويات تعريفية عن 

مرض السرطان وملصقات توعوية ألصقت على مباني الكلية .
ألقيت  ،كما  المرض  ه��ذا  حاملين  مع  التضامن  إل��ى  الحملة  ودع��ت 
محاضرة شرح فيها األسباب الرئيسية للمرض واألعراض وطرق الوقاية 
منه ، حيث ألقت هذا الجانب من المحاضرة الدكتورة وردة الجراح وكان 
الجانب الثاني من المحاضرة يتعلق بالجانب النفسي الذي ألقاه الدكتور 
نظال شعبان ووزعت على الحضور شعارات لبسها الحاضرون تضامنا 

مع حاملين هذا المرض 
يذكر بأن الحملة مستمرة وستعرض في عدة كليات أخرى بالتعاون مع 

االتحادات الفرعية.

معا سننتصر على السرطان! 

أبي  ببلدية  الصحية  الخدمات  مكتب  عقد 
تفعيل  بخصوص  ت��ش��اوري��ا  اجتماعا  سليم 
الخدمات  مكتب  بين  والطفل  األم  برنامج 
طريق  المجمعة  والعيادة  سليم  أبي  الصحية 
الرعاية  ب���إدارة  والطفل  األم  وقسم  المطار 

باأليام  وذلك  الصحة  بوزارة  األولية  الصحية 
القليلة الماضية .

عام  منسق  بيوض  محمد  عبدالحكيم  وق��ال 
الخدمات الطبية بالمكتب حيث ضم االجتماع 
والتثقيف  والتوعية  اإلع���الم  وح���دة  منسق 
الصحي ومكتب الخدمات الصحية 
العام  وال��م��دي��ر  سليم  أب��ي  بلدية 
المطار  طريق  المجمعة  للعيادة 
الرعاية  بإدارة  والطفل  األم  وقسم 

الصحية األولية بوزارة الصحة 
طرح  االجتماع  تخلل  :و  وأض��اف 
الخاص  بالبرنامج  األفكار  وتبادل 
على  يشتمل  وال��ذي  والطفل  ب��األم 
تفعيل عيادات عديدة منها متابعة 
الحوامل وتنظيم األسرة والمباعدة 
وما  العقم  وع��ي��ادة  ال���والدات  بين 
ب��ع��د ال����والدة وأي��ض��اً ال��ك��ش��ف ما 
الوالدة  وعيادة حديثي  الزواج  قبل 

والصحة المدرسية

الكشف  على  أيضا  البرنامج  يشتمل   : ون��وه 
بأجهزة  والثدي  الرحم  عنق  لسرطان  المبكر 
يشرف  علمي  برنامج  وفق  وحديثة  متطورة 

عليه كبار االخصائيين في بالدنا 
بلدية  م��ن  البرنامج  ه��ذا  سينطلق   : وأش���ار 
أبي سليم لما فيها من جدية ونشاط ملحوظ 
مثل  لتطبيق  الصحي  لمكتبها  وع��زم  وجدية 
هذه البرامج الناجحة ولتخفيف األعباء على 

قاطني البلدية 
الصحية  الخدمات  مكتب  إن  حيث   : وأك��د 
أبي سليم مصنف من قوى المكاتب الصحية 
على مستوى بلدية طرابلس و عموم ليبيا ككل 
ولما  بالبلدية  التي  السكانية  للكثافة  وأيضاً 
الصحية  للمؤسسات  تنوع  م��ن  البلدية  ف��ي 
وم���راك���ز صحية  م��س��ت��ش��ف��ي��ات وم��ج��م��ع��ات 

ووحدات رعاية صحية 
يذكر أن : هذا البرنامج يطبق ألول مرة في 
سليم  أب��ي  بلدية  ف��ي  تنفيذه  وسيبدأ  ليبيا 

بمدينة طرابلس .

تفعيل عيادات للنساء واألطفال ببلدية أبي سليم 

أقيم االحتفال باليوم العالمي لمرض ضغط الدم بمركز بنغازي الطبي حيث 
الجمعية  برعاية  االحتفال  وكان  عام  كل  من  17مايو  اليوم  هذا  يصادف 

الليبية لضغط الدم وذلك باأليام القليلة الماضية .
وقال زكي بالتمر منسق الجمعية الليبية الرتفاع ضغط الدم : قمنا بإحياء 

االحتفال بطريقة تختلف عن ما سبق وهي على جزئيين 
وأشار : حيث تطرقنا في الجزء األول إلى إعداد محاضرات تثقيفية باللغة 
العربية للناس العامة حتى يكون لهم علم بهذا المرض وأسباب المضاعفات 

وطريقة العالج 
وأضاف : أننا قمنا بقياس الضغط الدم لبعض المرضى وللناس عامة كما 
أن هذا المرض في الغالب ليس له أعراض وتكتشف الحاالت عند القياس 

العشوائي 
ونوه : كما تطرقنا في الجزء الثاني بإعطاء المحاضرات العلمية لألطباء 
إلى  باإلضافة  المرض  هذا  مع  تعاملهم  طريقة  وكيفية  لتوعيتهم  الجدد 

اختيار الطريقة الصحيحة لعالج هذا المرض 
علمية  محاضرة  عدة  الدم  لمرض ضغط  العالمي  االحتفال  بهذا   : وأكد 
طريقة  الشائعة  األخطاء  ح��ول  المحاضرة  في  خصصت  حيث  تثقيفية 

التعامل مع هذا المرض وفي المحاضرة شرح الطريقة التشخيصية لهذا 
المرض وطرق العالج واختيار األدوية الصحيحة لهذا المرض 

اليوم  لهذا  الرعاية  الديون  للشركة  المنتج  عرض  كذلك   : تأكيده  وجدد 
العالمي باإلضافة إلى عالج مرض الضغط مقاوم لألدوية كما أن االحتفال 

السنة كان مختلف حيث خصص لألطباء الجدد
هذا  والكلى  الباطنة  أم��راض  أخصائية  الخراز  سحر  قالت  جانبها  ومن 
االحتفال كان ألحياء اليوم العالمي للضغط حيث كان الهدف هو توجيه الناس 
حول معرفة الضغط وأسبابه وكيفية طرق تشخيصه وعالجه باإلضافة إلى 
زيادة في التوعية للعمل على الحد من المشاكل ومن مضاعفات الضغط 

والتأخر في العالج قد يسبب خلل في الدماغ وخسارة العين 
وأضافت : إن الورقة التي أعطيت باالحتفال وهي موجهة لألطباء الجدد 
الذين يعملون كمناوب حول الضغط المفاجئ الحاد وكيفية تميز بين الحالة 
الخطيرة التي تحتاج للدخول إلى العناية حتى نبدأ بعالجها حتى ال يضر 

القلب والكلى والعين 
يذكر أن : اليوم العالمي بدأ عند تأسيس الجمعية سنة 2013 كان أول 

إحياء لليوم العالمي لضغط الدم 2015 لعامة الناس

اليوم العالمي الرتفاع ضغط الدم بمركز بنغازي الطبي 

الخدمات  إدارة  بمقر  باللمس  والطباعة  النصوص  التدريبية في مجال معالج  الدورة  اختتمت 
األيام  في  وذلك  ب��اإلدارة  العاملين  من  ال��دورة عدداً  واستهدفت هذه  بنغازي  بمدينة  الصحية 

القليلة الماضية .
وقالت إيناس العبيدي مدير مكتب تنمية الموارد البشرية المكلف حضر حفل االختتام مديري 
والخدمات  والمشروعات  والمالية  اإلداري��ة  والشؤون  المكلف  البشرية  الموارد  تنمية  مكاتب 

الطبية والتفتيش والمتابعة ورئيسا قسمي العالقات العامة واألمن والسالمة 
وأضافت : كما تم تكريم مدير مكتب المشروعات بإدارة الخدمات الصحية بنغازي ومعهد تنمية 

القوي العاملة الطبية ببنغازي على تعاونهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية 
ونوهت : تم أيضا توزيع شهادات الحضور على المشاركين وهي صادرة من معهد تنمية القوى 

العاملة الطبية ببنغازي 
وأشارت : إن هذه الدورة استمرت لمدة شهر كامل، وقاما بتنفيذها كل من سلوى البرعصي 
وحازم نبوس وقدمت الشكر للمدربين ولكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة التي قدمت بشكل 

تطوعي 
يذكر أن : تضمن برنامج اختتام الدورة التدريبية تكريم المدربين الذين قاموا بتنفيذ الدورة 

بشكل تطوعي .

دورة تدريبية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي 
المالريا  مرض  لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  احتفالية  أقيمت 
بمقر المركز الوطني لمكافحة األمراض بمدينة طرابلس بمشاركة 
البرنامج الوطني لمكافحة عودة المالريا حيث ألقيت في االحتفالية 

عدد من المحاضرات التعريفية بالمرض وذلك باأليام الماضية .
ومن جهته قال بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة 
المالريا  بمرض  التعريف  عن  األولى  المحاضرة  كانت   : األمراض 
والوضع الحالي للمرض في ليبيا وقدمها األستاذ وليد السعداوي 

الباحث بإدارة مكافحة األمراض المشتركة 
بعودة  تسمح  التي  العوامل  عن  الثانية  المحاضرة  كانت   : ون��وه 
مكافحة  إدارة  مدير  الشائبي  الطاهر  وقدمها  ليبيا  إلى  المالريا 

األمراض المشتركة 
وأضاف : كما ألقيت محاضرة قدمها أسامة نصر من الهيئة الطبية 
غير  المهاجرين  أي��واء  مراكز  مع  أنشطتهم  خاللها  عرف  الدولية 

القانونيين 
وأشار : أعقب ذلك مناقشة مثمرة عن ما تم طرحه ومن ثم قدمت 
الوضع  عن  مهمة  معلومات  فيها  بين  بالخصوص  كلمة  ذلك  بعد 

الحالي للمرض ودور المركز في منع عودة مرض المالريا لليبيا 
وأكد : حيث شارك في االحتفالية جمع من المدعوين من عدد من 
الجهات منها مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني والمركز 
وإدارة  طرابلس  الصحية  والخدمات  الحيوانية  للصحة  الوطني 
البيئي  اإلصحاح  ومكتب  المحلي  الحكم  ب��وزارة  البيئي  اإلصحاح 

بلدية طرابلس المركز ومكتب اإلصحاح البيئي بلدية أبي سليم .

اليوم العالمي لمكافحة المالريا في مدينة طرابلس
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ما رأيك أن تقراء كل ما تريد 
مجاناً و في أي وقت تشاء .

.....دليل المكتبات  إليك إذاً 
العربية االلكترونية 
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اقرأ بالمجان 

بعد أب��ح��اث وم��ح��اوالت ل��م��دة ت��زي��د عن 
الليبي  المخترع  تمكن  ع��ام��ا  العشرين 
أصغر  اخ��ت��راع  من  شنيب  عدنان  األص��ل 
وأرخص جهاز سمع بالعالم. تمكن عدنان 
باختراعه هذا بحوالي  التكلفة  من خفض 
سيجعلها  مما  الحالية  تكلفتها  من   %  90

في تناول الماليين من البشر.
تكون  أن  “ي��ج��ب  السمع  تقوية  أج��ه��زة   ”
“أردن���ا  ع��دن��ان  ي��ق��ول   ” معقولة  ب��أس��ع��ار 
 ، ال��ن��اس  لكل  السمع  تكنولوجيا  تطوير 
على  القادرون  بالمئة  للواحد  فقط  وليس 

دفع تكاليفها.”
من  يعانون  أميركي  مليون   37 من  أكثر 
فقدان السمع – وتشير الدراسات إلى أن 
80 في المئة من الحاالت تبقى دون عالج، 
األس��ع��ار  التكلفة.  بسبب  أس��اس��ا  وذل���ك 
والتي  األج��ه��زة،  بسبب  ليست  الباهظة 
التكاليف  بسبب  وإنما  مكلفة.  غير  هي 
المرتبطة مثل البحث والتطوير، والنفقات 
وتكاليف  ال��ت��ج��زئ��ة  م��ت��اج��ر  م��ن  ال��ع��ام��ة 
الصيانة . النتيجة هي تعذر حصولها على 

غالبية من يحتاجوها.
نحن   ” شنيب  يقول  مهمتنا”،  هي  “ه��ذه 
م��ل��ت��زم��ون ب��إي��ج��اد أح����دث ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جدا.  معقولة  وبأسعار  السمع  مساعدات 
لقد أدركنا أنه من أجل جعلها في متناول 
الجميع كان البد من تمكين المستهلكين من 
القيام بمعظم العمل بأنفسهم. لذلك قمنا 
بتطوير برامج على اإلنترنت لتمكين الناس 
التعديالت  وإج���راء  السمع،  اختبار  م��ن 
تخفيض  والنتيجة  السمع.  لجهاز  الالزمة 
هائل في التكلفة . من خالل تطبيقات على 
الناس  نجعل  أن  من  تمكنا  لقد  االنترنت 
يقوموا بالعملية برمتها من األلف إلى الياء 

ومن منازلهم.”
في  أسماهiHEARهو  ال��ذي  شنيب  جهاز 
وتقريبا  ال��ف��اص��ول��ي��اء.  حبة  ووزن  حجم 
بوضوح  ويتميز  األذن.  داخ��ل  مرئي  غير 
الصوت ، مما يوفر للمستخدم تجربة سمع 

استثنائية.
لضعف  حزينا  كنت  طفال،  كنت  “عندما 
سمع والدي”. يقول عدنان ” لقد كافح من 

واحدة  السمع  أجهزة  على  الحصول  أجل 
 ” ويضيف  معه”  تنجح  ول��م  اآلخ���رى  تلو 
 … مبكرة  في سن  األمر فضولي  أثار  لقد 
لماذا الناس غير راضين عن أجهزة السمع 
األمر  لتصحيح  به  القيام  يمكن  الذي  وما 

والسيطرة عليه.”
وجه عدنان جهوده مبكرا من أجل الحصول 
على إجابة لتساؤالته وحال لمشاكل ضعف 
في  الكهربائية  الهندسة  ف��درس  السمع 
جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا، ثم تحصل 
في  ماجستير  على  تكساس،  جامعة  من 

الهندسة الطبية الحيوية.
من  شنيب  تمكن  العليا  ال��دراس��ات  أثناء 
)الهاتف  التنبؤية  النصية  الرسائل  اخترع 
الخلوي االختزال( الذي يسمح لمستخدمي 
النصية  ال��رس��ائ��ل  إرس���ال  م��ن  المحمول 
بسرعة مع أقل ضربات مفاتيح. تحصلت 
جامعة تكساس أكثر من 12 مليون دوالر 
وراء  من  االمتياز  ورس��وم  الترخيص  في 

اختراعه.

المخترع الليبي األصل عدنان شنيب يخترع أصغر وأرخص جهاز سمع بالعالم!

 .LY النطاق اسم  امتداد 
الرسمي  االخ��ت��ص��ار  ه��و 

لدولة ليبيا.
قبل  يدار من  االم��ت��داد   
للبريد  الليبية  ال��ش��رك��ة 
واالت������ص������االت وت��ق��ن��ي��ة 
ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ق��اب��ض��ة، 
ويتم إدارته تقنيا من قبل 
لالتصاالت  ليبيا  شركة 
يعتبر  ك��م��ا  وال��ت��ق��ن��ي��ة. 
المسجل الرسمي ألسماء 
موقع  ه��و   .LY ال��ن��ط��اق 

nic.ly
الرسمية  المواقع  وأغلب 
للولوج   ly نطاق  تعتمد  
لشبكة المعلومات الدولية 

.LY أسماء نطاق

إنتشر في اآلونة األخيرة في معظم دول العالم فيروس 
من  الكثير  ه��دد  و  ج��داً  الخطير   ”Wanna Cry“
في  طبية  عيادات  و  مستشفيات  عرض  و  األشخاص 
روسيا  ف��ي  ك��ذل��ك  و   ، العمل  ع��ن  للتوقف  بريطانيا 
األجهزة  إلى  الفيروس  هذا  وصول  عن  أنباء  انتشرت 
العديد من  أيضا  قام  و   ، الروسية  بالحكومة  الخاصة 
األشخاص بنشر الصور الحمراء على السوشيال ميديا 
دعنا  لذلك  أجهزتهم  أصاب  قد  الفيروس  أن  ليؤكدوا 
نتعرف على هذا الفيروس الذي قد يصل إلى جهازك 

في أي وقت ومدى خطورته و طرق الحماية منه 
و يقال أن ما تسبب في هذا الفيروس هي أداة خبيثة 
تسمى “Wanna Cry” و تقوم هذه األداة بإستغالل 
 Eternal“ تدعي  “وي��ن��دوز”  التشغيل  نظام  في  ثغرة 
علي  العثور  يتم  لم  و  البيانات  بتشفير  لتقوم   ”Blue

أي طريقة لفك هذا التشفير حتى اآلن و تم اكتشاف 
هذه الثغرة في شهر أبريل الماضي فيما عرف بتسريب 
تحمي  بأمريككيف  القومي  األمن  لهيئة  سرية  ملفات 

Wanna Cryتحمي نفسك من الفيروس
كما ذكرنا سابقاً أنه ال يوجد حتى اآلن أي طريقة لفك 
التشفير إذا أصاب الفيروس جهازك و لن يكون هناك 
هناك  ولكن   ، للمبرمج  الدفع  سوي  أمامك  خيار  أي 
التعليمات التي يجب اتباع حتى تحمي نفسك من هذا 

الفيروس و هي :
• تحميل التحديثات الخاصة بنظام الويندوز الخاصة 
بك و التي أصدرتها شركة “ميكروسوفت” بعد معرفة 
الخاص  الحماية  برنامج  لتحديث  ذل��ك  و  الفيروس 

”Woindows Defender“ بويندوز و هو برنامج
الشبكات  خ��الل  من  باالنترنت  تتصل  ال  أن  ح��اول   •
العامة هذه األيام و كذلك قم بإغالق المنافذ المفتوحة 

الخاصة باالختراق “Ports” في جهازك
• قم بعمل تحديث لبرامج الفيروسات الموجودة على 

”Firewall“ جهازك و كذلك الجدار الناري
• تأكد من الرسائل التي تأتيك علي البريد اإلليكتروني 
ألن هناك رسائل خبيثة تحتوي على الفيروس و حاول 

أن ال تفتح أي روابط مشبوهه
• حاول أن ال تقوم بتحميل أي برامج أو تطبيقات أو 

ملفات مجهولة المصدر هذه األيام
المهمة  الملفات  لكل  إحتياطية  نسخة  بعمل  ق��م   •
الموجودة على جهازك حتى لو تعرضت لالختراق يمكن 

الحصول على الملفات من خاللها.

فيروس الفدية !
4G تشير إلى الجيل الرابع من أجيال االتصاالت الالسلكية الخلوية وهي تطوير لمعايير 3G و2G.بقية 
هذا المقال تنسب 4G إلى االتصاالت المتقدمة المتنقلة الدولية )IMT Advanced(، على الرغم من 
4G هو مصطلح أوسع ويمكنه أن يشمل معايير خارج االتصاالت المتقدمة المتنقلة الدولية. يمكن لنظام 
4GG ترقية شبكات االتصاالت الحالية، وُيَتوَقّع أن يوفر حال شامال وآمنا على بروتوكول اإلنترنت حيث 
تقدم المرافق مثل الصوت والبيانات والوسائط المتعددة المتدفقة إلى المستخدمين على قاعدة "أي 

زمان ومكان"، وبمعدالت بيانات أعلى بكثير مقارنة باألجيال السابقة.

ما هي تقنية الجيل الرابعG4 ؟
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عندما تتقدم في 
التفاصيل.. حب 

ف��إن��ك ي��اع��زي��زي 
قد تقع في عشق 
ف��ن��ج��ان��ك.. أذن 

حذائك  لسان  أو 
المعتوه  ذاك  من   .. بابك  عين   ..أو 
تقتلُه  الكبير  ال��ح��ب  إن  ق���ال  ال���ذي 

التفاصيل الصغيرة؟

دد
لع

رةا
ـو

ـــ
ـــ

صـ

الدار الصغيرة التي ابتناها الشيخ أبوالمعارف الله يرحمه في البرية بالجنوب وكانت مالذه وبيته سنوات العزلة
هوامش 

ـل
خــ

ـد 
م

نجالء المسالتيرؤى

سهام الغزالي 

علياء الفيتوري

محمد الترهوني 

سوسنة 

حكاية 

1
ت������رى ل�����و ن��ج��ح 
ان������������ق������������اب 
على  الصخيرات 
ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي 
ف���ي زم���ان���ه هل 
س��ي��ت��غ��ي��ر ش���يء 

في المغرب؟ المعطيات تقول لن يتغير 
إلى  القرن  شيء فالخريطة ترسم من 
فكروا  أح��رارا  أننا  نظن  ونحن  القرن 

في هذياني جيدا فاللبرد أفعاله.
2

إل��ى محل  ترسلني  أب��ي  زوج���ة  ك��ان��ت 
الحاجة مسعودة الطرابلسية التي كانت 
القاز  دفايات  برغم وجود  الفحم  تبيع 
غير أن البخور كان له أثر ساحر في 
تدفئة األمكنة..اآلن أي بركان حجري 
ُمحيط  القلوب  صقيع  تدفئة  اليمكنه 

من الجليد على مرمى كل بصر.

3
ما قصة َمَواِعيُد ُعْرُقوٍب ؟؟

َقاَل أبو عبيد : هو رجل من الَعَماليق 
أتاه أخ له يسأله َفَقاَل له عرقوب : إذا 
فلما  َطلْعها  فلك  النخلة  هذه  أْطلََعْت 
َدْعها حتى   : َفَقاَل  للوِعَد  أتاه  أطلعت 
َدْعها   : َق��اَل  أبْلََحْت  فلما  بَلَحا  تصير 
حتى تصيَر َزْهًوا فلما َزَهت َقاَل : َدْعها 
 : َق��اَل  أرَْطَبْت  فلما  رَُطبا  تصير  حتى 
أْت��َم��َرْت  فلما  تمراً  تصير  حتى  َدْعها 
ها  فجدَّ الليل  من  عرقوٌب  إليها  عمد 
في  مثاً  فصار  شيئاً  أخ��اه  ُيْعِط  ولم 

الُخلِْف وفيه يقول األشجعي : 
 ... ةً  َسِجيَّ ِمْنك  الُخلُْف  َوك��اََن  َوَع��ْدت 

َمَواِعيَد ُعْرُقوٍب أَخاُه ِبَيْثرِب

4
بالغير  مقارنة  ليست  برمتها  المسألة 
..ال���س���ؤال ال���س���اذج غ��ي��ر  ال��م��ع��ل��ن : 
الفانية  الصحيفة  ف��ي  تكتب  ل��م��اذا 

والصحيفة العانية والتكتب عندنا؟
في  ريكام  عن  عبارة  معروضا  لست 

فترينة ..
من  ..ف��ك��ل  مدعو  غير  ضيفاً  ولست 
مني  وطلبوا  تواضعوا  عندهم  كتبت 
تبادل  ب��ل  أفضلية  ه��ن��اك  ليس  ذل��ك 

لاحترام ..
جيدة  صحف  هناك  أن  اليمنع  وه��ذا 
نتعلم  أن  ..ع��ل��ي��ن��ا  ف��ي��ه��ا  أك��ت��ب  ول���م 
األسئلة  نسأل  أن  قبل  المهنة  أص��ول 
إال  ش��يء  ك��ل  تعلمنا  ال��س��اذج��ة..ل��ق��د 

المهنية

لمن  ليبيا  هي   وه��ذه  سنه  من  أكبر  المعجزه  شبه  الطفل 
اليعرف مناخاتها ووالداتها .. حمادي رجب الجحاوي 

الروضة  في  التمهيدي  مرحله  في  متفوق  سنوات  ث��الث 
ببنغازي

طفولتنا

ال��ح��ب م���ب���ارزة ت��خ��رج ال���م���رأة منها 
منتصرة....... إذا أرادت 
)البرويير(

الغيرة ؟ 
وسوسة القلوب العاشقة !

الحب ؟
أن تغدو ابتسامتك ربيعا .!
) أية الوشيش

إن الحضارة ال يمثلها الغرب أو الشرق، 
تذوق  على  ال��ق��ادر  اإلن��س��ان  يمثلها  بل 

الجمال أينما يراه.
الصادق النيهوم 

ال  حكايات  وحكاية  حكاية  ألف  مابين 
تقال...

ريم قدوري
عندما نعشق ال نبالي للتفاصيل وعندما 

نكره نستحضر كل التفاصيل !
مها العيسى

أقوال

تراتيب البيانو
كنُت أطرق األبواب بتأن وأرتب أصابعي بدقة 
كألة "البيانو" جميعها منتظمة ومرتبة، لكن من 

المحزن أني فقدُت كَل أصابعي حين 
ي��زال  ال  ك��ان  البلد،  ه��ذا  ع��ن  كتبُت 

الحب ينمو بالطريق الصحرواي
ال��ذي  وال����ورد  المتقطعة،  ال��ط��ري��ق 
 " الطرق  "جانب  على  ينمو  ي��زال  ما 
حتى الوعود ألملمها كنوتات وأخبئها 
ت��ذب��ل ح��ت��ى يجيئ  ك���ي ال  ب��ج��ي��ب��ي 
م��ن خلف  وأك��ت��ب  م��وع��ده��ا، أجلس 
ما  الذي  الحب   " "الحاسوب  شاشة 
 " يموت  أن  قبل  بدمي  يجري  ي��زال 
به،  تذكرني  ص��ورة  لي  ويترك  أب��ي" 

تجمعني بِه من بعيد.
ام��ت��داد  ه��و  يوصلني  ال���ذي  ال���درب 
موجاتها  تبث  الاسلكية،  الخطوط 
أستمع  لتدعني   " "المحمول  عبر 

فأظهر   ، البلد  هذا  ومعاناة  ع��ذاب  لنبضات 
بخيالي بعيداً جداً، وأسرح، وأنتظر قدوم كوب 

القهوة الذي تعده لي "أمي" خالياً من الوجع!

اللعبة  نفس  تلعب  أمريكا  ت��زال  وما 
نختلف  ال  اآلن  ونحن  العالم  لتبتلع 

عن الهنود الحمر....
كولومبس  كريستوفر  وص��ل  عندما 

إلى أمريكا نفذ زاده هو ورفاقه... 
بأنه  الحمر  ال��ه��ن��ود  بتهديد  ف��ق��ام 

سيسرق القمر منهم .
يمنحوه  لم  إذا   ) يعبدونه  كانوا  )إذ 
الطعام والتموين الذي يكفي طاقمه 
للبقاء على قيد الحياة... لم يصدق 
الهنود الحمر حينها أن هذا القرصان 

العظيم قادر على تنفيذ تهديده... 
وك�����ان ال��ف��ل��ك��ي��ون ال���ذي���ن راف���ق���وا 

خسوفا  أن  أعلموه  ق��د  كولومبس 
ولما  أي���ام...  بعد  سيحصل  كاما 
الهنود  ب��ال��ف��ع��ل ج���اء  ال��ق��م��ر  غ���اب 
ال��م��س��اك��ي��ن ي��ت��وس��ل��ون ك��ول��وم��ب��س 
العادته إليهم بعد أن تعهدوا بتنفيذ 

جميع أوامره حرفيا... 
في الليلة التالية عاد القمر مكتما 
باعادته  قام  كولومبس  أن  معتقدين 

إليهم... 
الحمر  الهنود  ربح  الليلة  تلك  ومن 
ط��ق��وس��ه��م ال��دي��ن��ي��ة واالح��ت��ف��ال��ي��ة 
بالقمر... لكنهم خسروا قارة كاملة 

بثرواتها العماقة.

ذاكرة التاريخ

 حين يتعّلق األمر باالهتمام
 ال تعود المسافة ذات شأن

 فثمة من يسأل عنك وهو في أقصى األرض
 وثمة قريب ال يعلم عنك شيئا ..

حقيقة !

مشاعر

 ماماس امرير شاعرة امازيغية

ذاتك،  عن  تنفصُل  قد  كثيرة،  عابرٍة  أحاديٍث  في 
يتفوه  التي  الُترهات  أماَم  الُمبتسمِة  قشرِتك  عن 
العابِس  بمضموِنك  لتقَف  تنفصل  أحدهم،  بها 
كطرٍف ثالث، ُمحِدًقا في نفسك وأنت ُتماِرُس فنَّ 

اإلدِّعاْء، والنفاق أيًضا إذا اقتضى األمر.
ُتجامل ُمحيطك عنوة، وُتراِقب نفسك في قلْق،

على رُوِحك،
على َدواِخِلك،
على َحقيقِتك.
ُتراقُب ُمترقًِّبا،

اإلدع��اَء  فيِه  ُتطيَق  لن  الذي  اليوِم  إلى  شوٍق  في 
أكثر.
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  ، االتحاد  لنادي  المؤقتة  اللجنة  طالبت 
بتطبيق  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  من 
القرار 92 لعام 2013 ، بشأن مشاركة 
األفريقية،  البطوالت  المحلية في  الفرق 
المتصدر  مشاركة  بموجبة  تقرر  وال��ذي 
في  )ب(   للمجموعة  ال��ذه��اب  لمرحلة 
بطولة دوري األبطال والمتصدر لمرحلة 
مسابقة  ف��ي   ) أ   ( للمجموعة  اإلي���اب 
خلفية  على  وذل��ك    ، األفريقي  االتحاد 

ال��ذي  ال��ع��ام  ف��ي  إق��ام��ة مسابقة  ع���دم 
سبقها. 

وأشارت اللجنة في مراسلة التحاد الكرة،  
فريق حقق  أخ��ر  ك��ان  االت��ح��اد  فريق  أن 
اللقب وكان متصدر للبطولة الليبية موسم 
بتطبيق  .وط��ال��ب��ت   2011  -  2010
موسم  على  القرار  هذا  وإنفاذ  المعايير 
العربية  للمنافسات   ،-2017  2016

واألفريقية للموسم 2017-2016 .

ع����دد م���ن األس��ئ��ل��ة 
قبل  طرحها  حاولت 
الكتابة  في  الخوض 
ع��ن ب���اد "ال��س��ام��ب��ا 
ال��ت��ي  ال���ب���رازي���ل    "
بأنه  شعبها  يصفون 
ي��ت��ن��ف��س ك���رة ال��ق��دم  

هل   .. العالم   ف��ي  شعبية  األك��ث��ر  اللعبة 
الرياضة فى البرازيل تعتبر من أهم مصادر 
ال��دخ��ل ال��ق��وم��ى؟ وت��ؤث��ر ف��ى االق��ت��ص��اد 
ضمن  تعتبر  الرياضة  وهل  ؟  واالستثمار 
وهل  ؟  المستقبلية  البرازيل  وخطط  رؤية 
الرياضة تؤثر بشكل مباشر علي السياحة 
؟ هل  واإلعام  القومي  واألمن  والصناعة 
وكذلك  اإلدم��ان  نسبة  علي  تؤثر  الرياضة 
توقعت  األسئلة  تلك   .. ؟  الجريمة  معدل 
أن أج��د لها اج��اب��ات ، ل��ذا ق��ررت دخول 
واالستثمار  االقتصاد  بوابة  من  البرازيل 
ال��ري��اض��ي ووق��ف��ت ع��ن��د ت��ق��اري��ر وأرق���ام 
بالبرازيل  ال��ري��اض��ة  ل��وزي��ر  وتصريحات 
مليون   190 عن  اتحدث  أوال  دعونى   ..
اسلوب  ويتخذها  الرياضة  يعشق  برازيلى 
القدم  ك��رة  وليست  عليها  وينفق  ح��ي��اة 
كالطائرة  اخرى  رياضات  هناك  بل  فقط 
وألعاب  وال��س��ي��ارات  الشواطىء  وري��اض��ة 
قديمة تقليدية أخرى ، غير مكلفة ، ومنذ 
ان وضع المسئولين فى البرازيل الرياضة 
ضمن الرؤية المستقبلية كانت اول مشكلة 
كانت  الرياضة حيث  حقيقية هى ميزانية 
ال��م��رت��ب��ات كما  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا   53% ت��ن��ف��ق 
 20% بتخصيص  أيضاً  المسئولين  ق��ررو 
المشروعات  %80 على  و  للمرتبات  فقط 
تصريحات  وفي  الرياضية.  واالستثمارات 
ل��وزي��ر ال��ري��اض��ة ال��ب��رازي��ل��ى ع��ن تنظيم 
البرازيل لألحداث الرياضية قال "ان 105 
مليار دوالر هى حصيلة استثمارات البطولة 
والطرق  وال��م��ط��ارات  التحتية  البنية  من 
البطولة  استثمارات  اهم  وان  والماعب 
والضرائب  سائح(  )3مليون  السياحة  هى 
االتصاالت  وتكنولوجيا  دوالر(  مليار   30(
والخدمات وان هناك فرص عمل تصل الى 
332 الف فرصة عمل دائمة و380 ألف 
مؤقتة ، وان الدولة ستتكلف 5 مليار دوالر 
لتنظيم حدث رياضي كبطولة كأس العالم 
، فحتى صناعة المنسوجات فى البرازيل 
الرياضي  ال��ح��دث  ه��ذا  بسبب  ستنتعش 
العالمي . ومن أهم أهداف تلك األحداث 
الرياضية هو اإلرث الذي سيترك للشعب 
وثقافة  ح��ض��ارة  على  للتاكيد  البرازيلى 
الشعب البرازيلى وليس ماعب وإنشاءات 
هى  الرياضية  األح���داث  تلك  ألن  فقط 
البرازيل  وان  لدولة متحضرة  مرأة  بمثابة 
ال��ق��ادم إقتصاديا  ال��ري��اض��ى  ال��س��وق  ه��ى 
وسياحياً  واجتماعياً  وثقافياً  وإستثمارياً 
ينفقه  ما  وهو  هام جدا  رقم  عند  نقف   .
والذ[ البرازيل  فى  الرياضة  على  الرعاة 
وبزيادة  سنوياً  دوالر  مليار  ال��ى  يصل  ي 
تاكيد  وه���ذا   2005 ع���ام  ع��ن   200%
لاستفادة  األق��ت��ص��ادى  االس��ت��ق��رار  على 
الرياضية  والبطوالت  األحداث  رعاية  من 
البرازيل  فى  الحكومة  وتقوم  البرازيل  فى 
الرياضة  ف��ى  االستثمار  ف��رص  بتسهيل 
الماعب  وتطوير  ببناء  باالهتمام  وذل��ك 
الرياضية  والمراكز  المغطاة  وال��ص��االت 
اإلج��راءات  وتسهيل  المفتوحة  والماعب 
ال��ف��رص  وخ��ل��ق  ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن  لتشجيع 
االستثمارية لهم . ان البرازيل تملك رؤية 
شعب  وتملك  اقتصاديا  الرياضة  لقيمة 
الرياضة وتملك  يعشق ممارسة ومشاهدة 
النتشار  الستغالها  ومساحات  شواطىء 
على  يساعد  م��ن��اخ  تملك  كما  ال��ري��اض��ة 
ممارسة الرياضة ما نريد ان نوضحه لمن 
تجاه  الحقيقية  الرياضة  قيمة  يعرف  ال 

المجتمع وتجاه شعب يريد التحضر .

شعب يتنفس الكرة 
حد

ل أ
ك

معايير   خالد القاضي بتطبيق  ي��ط��ال��ب  االت��ح��اد  ن���ادي 
المشاركة الدولية

خاص "فسانيا"
أقيم يوم الجمعة الماضية ببلدي جنزور حفل افتتاح ملعب جنزور الغربية بعد 
صيانته من أهالي المنطقة ، وبدأت مراسم الحفل الذي شهد حضور جماهيري 
كبير بالنشيد الوطني وإلقاء  الكلمات بالمناسبة ، واستعراض الفرق المشاركة 
الذين سيشاركون في المسابقة الرياضة الرمضانية ، بعد ذلك تم تكريم العديد 
من الشخصيات الرياضية ممن كان لهم دور بارز وفعال في الحركة الرياضية ، 
وعقب مراسم التكريم  أجريت قرعة دوري المرحوم حسين قريميدة "لاعبيين 
حفل  شهد  وقد   ، المبارك  رمضان  شهر  سيقام خال  وال��ذي   "35 فوق  لما 
اليرموك  نادي  قدامى  بين  القدم  كرة  في  استغراضية  مباراة  إقامة  االختتام 

وقدامى نجوم طرابلس انتهت نتيجتها لصالح نجوم طرابلس بنتيجة "2-4" .

يف حفل افتتاح ملعب جنزور الغربية ..

مباراة ودية بين قدامى اليرموك ونجوم طرابلس

حصد اإليطالي "أنطونيو كونتي "،  المدير الفني لنادي تشيلسي جائزة أفضل مدرب في 
الدوري اإلنجليزي الممتاز عن الموسم األخير، بعدما قاد فريقه للتويج باللقب.

وحصل أنطونيو كونتي على الجائزة من جمعية المدربين في الدوري اإلنجليزي، بعدما قاد 
فريقه للتتويج باللقب السادس في تاريخ تشيلسي، وعودته بقوة من الموسم الماضي الذي 

احتل فيه الفريق المركز العاشر في المسابقة. 
وتفوق أنطونيو كونتي على كل من بول كليمنت مدرب سوانزي سيتي، وسين ديتش مدرب 
بيرنلي وإيدي هاو مدرب بورنموث وتوني بوليس مدرب وست بروميتش ألبيون وماوريسيو 

بوكيتينو مدرب توتنهام.
ورغم البداية المتذبذة لتشيلسي في البريمييرليج بالموسم الحالي، إال أن كونتي نجح في 
قيادة انتفاضة البلوز بتغيير طريقة اللعب إلى 3-4-3 ليحقق اللقب في النهاية بفارق 7 

نقاط عن توتنهام أقرب ماحقيه.
يشار إلى أن المدرب اإليطالي تولى تدريب تشيلسي في بداية الموسم الحالي، بعد أداء 

متواضع من البلوز في الموسم الماضي.

"كونتي" أفضل المدرببن 

برشلونة  لمدافع  ح��وار  ف��ي 
ج���ي���رارد ب��ي��ك��ي��ه أث��ن��ى فيه 
العجوز  السيدة  فريق  على 
حارسه  وع��ل��ى  اليوفينتوس 
ب��وف��ون ال���ذي أش���ار إل��ى أنه 
يستحق الفوز بالكرة الذهبية 
يوفنتوس    ” بيكيه  .وق����ال 
األوروبية  األندية  من  واح��د 
اداء  يقدمون  فهم   ، الكبيرة 
على  سنوات  عدة  منذ  جيدا 
الاعبين  تغيير  م��ن  ال��رغ��م 
لديه  ال��ي��وف��ي  أن  وأع��ت��ق��د   ،
ب��دوري  للفوز  كبيرة  حظوظ 
األب���ط���ال ، ف��ال��ف��ري��ق ل��دي��ه 
الع��ب��ي��ن م��ث��ل ب��وف��ون ال��ذي��ن 
م��رة  ألول  ال���ف���وز  ي���ري���دون 
الذي  السابق  زميلي  والفيس 
فاز  اذا  رائ��ع��ا  أم��را  سيكون 
وهل  بوفون  .وع��ن   ” باللقب 
يستحق الفوز بالكرة الذهبية 
لو  رائعا  أم��را  ” سيكون  قال 
فاز بوفون بالكرة الذهبية ” .

 بوفون يستحق الفوز بالكرة الذهبية
بيكيه :

بوزارة  المدرسي  النشاط  بإدارة 
التعليم عقد لقاء األيام الماضية 
ال��ن��ش��اط  إدارة  م���دي���ر  ض����م 
المدرسي األستاذ )خالد الديب( 
واألستاذ )خميس ادم( ممثل عن 
، بحضور  للشباب  العامة  الهيئة 
األس���ت���اذ )ال���ص���ادق أب��وق��ري��ن( 
البدنية  ال��ت��رب��ي��ة  ق��س��م  رئ��ي��س 

باإلدارة واألستاذ .
)علي الزمزام( من إدارة النشاط 
المدرسي ، وعن إدارة التخطيط 
)عبد  األس��ت��اذ  التعليم  ب����وزارة 
دراسة  اللقاء  تم خال  العاطي( 

النشاط  إدارة  قبل  م��ن  المعد  المقترح 
المدرسي والهيئة العامة للرياضة والمتعلق 
المدرسية  للرياضة  خاص   اتحاد  بإنشاء 
والجامعية يتولى متابعة الرياضة المدرسية 
حيث   ، تفرزها  التي  والمواهب  والجامعية 
تم خال اللقاء وضع تصور مبدئ ألهداف 
الرياضة  ات��ح��اد  وهيكلية  ورس��ال��ة  ورؤي���ة 
على  االت��ف��اق  وت��م   ، والجامعية  المدرسية 
العامة  الهيئة  يضم  موسع  اجتماع  عقد 

ال��م��درس��ي  ال��ن��ش��اط  وادارة  ل��ل��ري��اض��ة 
االت��ح��ادات  ع��ن  ومندوبين  التعليم  ب���وزارة 
ومفتشي  والخبراء  والقانونيين  الرياضية 
بالجامعات  التربية  وكليات  البدنية  التربية 
تعنى  التي  المدني  المجتمع  وم��ؤس��س��ات 
والمتابعين  المهتمين  ودع��وة   ، بالمواهب 
بلورة  ليتم  والجامعية   المدرسية  للرياضة 
 ، النهائية  صيغته  في  والتصور   المقترح 
حيث سيتم تحديد موعد االجتماع واالعان 

عنه حال األيام القادمة . 

المدرسية  الرياضة  ات��ح��اد  ألن��ش��اء  مقترح 
والجامعية
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عبد الرحمن جماعة 

العناد فن!
ومن ال ُيتقن هذا الفن قد يقع في 

مطباٍت كثيرة.
فثمة شعرة رقيقة بين االستمرار 

في العناد أو إيقافه.
العناد  بورقة  اللعب  إليقاف  مناسبة(  )لحظة  لنقل  أو 

وقبول المكاسب المتاحة.
في  األك��ل  رفضت  عندما  هذا  أدرك  لم  أنا شخصياً 
الضغط  من  نوعاً  أم��ارس  لكي  بيتنا،  حفلة شواء في 
على أهلي ليشتروا لي دراجة ، ورغم إصرار أمي على 
أغتنم  ولم  رأس��ي،  ركبُت  أنني  إال  األك��ل  أشاركهم  أن 
على  أحصل  ولم  الشواء،  ففاتني  المناسبة،  اللحظة 

الدراجة!
تلك اللحظة المناسبة 

هي ما بين اللين والشدة!
ال تكن ليناً فُتعصر.. وال تكن يابساً فُتكسر

 تلك اللحظة المناسبة 
هي ما بين إقالع العنز وهبوطها!

هبوطها  في  ُتعاند  فال  العنز  إق��الع  في  عاندت  فإن 
ألنهم سيكونون أعند منك فينتظرونها عند المدرج!

 تلك اللحظة المناسبة
البالون حتى  التي يجب أن تتوقف فيها عن نفخ  هي 
غمس  ع��ن  فيها  تتوقف  وأن  وج��ه��ك  ف��ي  ينفجر  ال 
البسكويت في الشاي حتى ال تضطر النتشاله بطريقة 

)بايخة(!
تلك اللحظة المناسبة

توقيت هجومه  المعركة  قائد  عليها  التي يضبط  هي 
توقيت  الماهر  ال��الع��ب  عليها  ويضبط  وانسحابه، 
سنارته  رم��ي  الحذق  الصياد  عليها  ويضبط  ركلته، 

وانتشالها، وأكثر من يعرفها المصور الفوتوغرافي!
 تلك اللحظة المناسبة 

أو  بلباقة،  السفيه  على  ترد  أن  فيها  تحدد  التي  هي 
تصفعه على وجهه، أو ُتدير له ظهرك!

 تلك اللحظة المناسبة 
العد  ألن  التنازلي،  العَدّ  ألجلها  اخترعوا  التي  هي 

التصاعدي ال يعترف بلحظة مناسبة!
 تلك اللحظة المناسبة

بشعرته  سفيان  أب��ي  بن  معاوية  عنها  ر  عَبّ التي  هي 
المشهورة!

 الموضوع مهم جداً، وله أبعاٌد كثيرة وخطيرة!
منها االجتماعية

عن  ناتجة  الطالق  حاالت  أغلب  المثال:  سبيل  فعلى 
عدم إدراك أحد الطرفين لتلك اللحظة المناسبة!

 ومنها االقتصادية
فالتاجر الحذق يعرف متى ُيطلق سلعته ويقبل بالسعر 

المعروض ومتى يطلب الزيادة.
 ومنها السياسية

فالصراعات السياسية تعتمد على هذه النقطة تحديداً
وهذا يتطلب:

أن تعرف ما لديك من أوراق.
أن تعرف ما لدي خصمك من أوراق.

أن تعرف قيمة وقوة كل ورقة.
أن تعرف توقيت اللعب بكل ورقة. 

أن تعرف توقيت إيقاف اللعب بالورقة.
أن ُتحدد المكاسب المرجوة من كل ورقة... إلخ! 

 دعونا نضرب مثاالً: قد ال يكون لي رأي فيه.. ولكن 
للتوضيح فقط!

ورقة  هي  الشرعية  غير  الهجرة  قضية  أن  لنفترض 
أن يستخدمها  ليبيا  األطراف في  ُيمكن ألحد  ضغط 

للحصول على مكاسب من بعض دول أوروبا
فما هي المكاسب المرجوة من اللعب بهذه الورقة؟!

مرارة  تنفقع  أن  قبل  بها  اللعب  يمكن  مدى  أي  وإل��ى 
الرجل األبيض ويمتطي أساطيله متجهاً نحونا؟!

 عندما ُتشاهد حركة السياسيين الليبيين ُيخيل إليك 
 )ace of hearts( )ي أنهم ال يفرقون بين )الص الكُِبّ
و )ُدوس السباطة - two of spades(، وال ُيدركون 

أن ثمة لحظة مناسبة لكل فعل أو رد فعل!  
هنالك  ما  كل  السياسة..  في  الحديث  أري��د  أكن  لم   
أنه خطر ببالي موقف الدراجة واللحم المشوي الذين 
خسرتهما معاً بسبب عدم خبرتي في السياسة، فكانت 

النتيجة ضربتين في )قبوعة( الرأس!

))كوتشينة ليبية ((

ب����دار ال��ف��ن��ون ب��ط��راب��ل��س اف��ت��ت��ح م��س��اء ال��ث��الث��اء 
للمصور  غات  من  )تيميتر( صور  معرض  الماضي 
ليبيانا  شركة  برعاية  جاجي(  )أماكه  الفوتوغرافي 
بحكومة  السياحة  وزير  بحضور  المحمول  للهاتف 
بمدينة  المدني  المجتمع  مؤسسات  ومنسق  الوفاق 
والفنية  الثقافية  الشخصيات  م��ن  وع���دد  غ��ات 

واإلعالمية .
مدينة  في  الحياة  رائعة  صور  في  جسد  المعرض 
غ���ات وت��ن��وع��ه��ا وأظ���ه���رت ال��ط��م��أن��ي��ن��ة وال��س��الم 
واالستقرار فيها من خالل شخصيات الصور التي 

التقطتها عدسة )أماكه جاجي( .
ونساء  رج��ال  م��ن  التقليدي  لباسها  ت��رت��دي  وه��ي 
وأطفال ، مبينة  بعض التقاليد والعادات وممارسة 
الحياة اليومية بغات والتي تعتبر أقصى مدينة في 
جنوب غرب ليبيا وتتاخم حدودها اإلدارية الجزائر 
ساحرة  خ��الب��ة  طبيعية  بمناظر  وتمتع  والنيجر 

المعرض استمر لثالثة أيام .
 تم فيه بيع اللوحات المعروضة وكتيب يحوي جميع 
الصور ليذهب ريعها لصالح قسم الكلى بمستشفى 
هذا  إقامة  من  األساسي  الهدف  كان  وال��ذي  غات 
المعرض األول للمصور )أماكه  جاجي( إلى جانب 
لفت االنتباه لمعاناة مرضى الكلى بغات والصعوبات 
اليومية  الحياة  في  غيرهم  وتواجه  تواجههم  التي 

الموجودين  وغيرهم  ال��ق��رار  وص��ن��اع  للمسؤولين 
من  وغيرها  غ��ات  هي  ليبيا  وأن  طرابلس  بمدينة 

مناطق جنوب غرب وشرق ليبيا .
وقال الفنان )أماكه جاجي( لصحيفة فسانيا :

جاءت فكرة إقامة المعرض بعد ما لمست عن قرب 
معاناة مرضى قسم الكلي بمستشفى غات فالقسم 
أصبح لم يعد يستطيع تقديم خدماته لمرضى الكلى 
في  الحاد  النقص  بسبب  السن  وكبار  األطفال  من 
لغسيل  التشغيل  لوازم  من  وغيرها  والمعدات  مواد 
المشرفة  الطبية  الكلى والنقص طال حتى األطقم 
على القسم وأوضح )جاجي( : من خالل هوايتي في 
التصوير الفوتوغرافي بتجميع الصور التي التقطتها 
عن مدينة غات والواقع والحياة فيها والتي أبرزت 
شخصية اإلنسان في غات وطريقة لباسه وتمسكه 

بعاداته وتقاليده وبأزيائه المميزة .
الفوتوغرافية   الفنية  أن اللوحات  )جاجي(  مشيراً 
عرضت  للبيع طيلة ايام المعرض إضافة لبيع كتيب 
يحوي الصور بالمعرض ويعرف بها ويتم بيعه لمن 
ليعود  كألبوم  بها  ويحتفظ  الصور  كل  اقتناء  يريد 
ريعها    لصالح قسم الكلى بمستشفى غات الطبي .
وأضاف )أماكه جاجي( قائالً : من خالل المعرض 
واألساسي  األول  الهدف  حققنا  قد  نكون  وزواره 
أقصى  ف��ي  ه��ي  التي  غ��ات  لمدينة  االنتباه  بلفت 

جنوب غرب ليبيا والحياة فيها ،وأنها تحتاج لرعاية 
واهتمام أكبر من قبل الحكومة وخاصة لمستشفى 
معاناة  المسؤولين  يعي  حتى  الكلى  وقسم  غ��ات 
في  ت��ج��اذب��ات  م��ن  يحصل  م��ا  وأن  الكلى  م��رض��ى 
البالد  قد يؤثر سلبا على الحياة اليومية في غات 
كما كل المدن الليبية ، والهدف الثاني هو قد قدمنا 
لمحة عن الحياة في غات من خالل الصورة وكيف 
باألمن والسالم  وتنعم  بالهدوء  تتسم  أن حياة فيها 
والطمأنينة رغم ظروف عدم االستقرار في البالد .
وأصدقائي  زمالئي  من  وغيري  جعلني  ما  وه��ذا 
من ذوي المواهب في مختلف المجاالت أن يبرزوا 
مالئمة  أج��واء  في  وثقافتهم  وفنونهم  إبداعاتهم 

وطبيعية ونحاول إيصال رسالة  محبة .
من خالل الموسيقى والرسم والتصوير وغيرها من 
وسائل التعبير الفني ، وأن باالستقرار يولد اإلبداع 

ونقل ثقافتنا ألماكن أخرى .
ليبيانا  لشركة  والتقدير  بالشكر  )جاجي(  توجه  ثم 
للهاتف المحمول التي رعت هذا المعرض وبمجرد 
 ، وتشجيعها  لدعمها  استعداداً  أبدوا  الفكرة  طرح 
استضافت  التي  بطرابلس  الفنون  ل��دار  والشكر 
خاصة  وتحية   ، فسانيا  صحيفة  ولكم  المعرض 

لرئيسة التحرير األستاذة )سليمة بن نزهة( .

معرض )تيميتر( لصالح مرضى الكلى 
بغات  واألول ألماكه جاجي
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 فسانيا : حياة فرحات 

بني وليد تفتتح مهرجانها األول للتسوق

يوم  عشية  والفنون  للثقافة  أري��ت��ي  مؤسسة  أطلقت 
الشرق  قاعة  في  الماضي 2017،  مايو  الثالثاء 23 
أنثولوجيا  كتاب  القاهرة،  بمدينة  االمريكية  بالجامعة 
شبابية "شمس على نوافذ مغلقة"، والذي ضم 25 قلماً 

شاباً من بنات وأبناء ليبيا. 
بدأ الحفل بكلمات ألقاها محررو الكتاب األستاذ خالد 
أحمد  األستاذ  ثم  المغربي،  ليلى  واألستاذة  المطاوع 
قرأت  فيما  الكتاب،  عن  دراس��ة  أعد  ال��ذي  الفيتوري 
الكتاب  مقدمة  من  أج��زاء  بوشوشة  حنين  اإلعالمية 
حضور  لتعذر  المصري  فريدة  الدكتورة  أعدتها  التي 

األخيرة الحفل. 
لبعض  مرئي  بعرض  ب��دأ  الحفل  م��ن  الثاني  القسم 
جبودة  خيري  الشاعر  ليتابع  الكتاب،  في  المشاركين 
حية  بقراءات  الكتاب  في  المشاركين  زمالئه  عرض 
قرأت  فيما  االنثولوجية،  في  المضمنة  نصوصه  من 
األستاذة ليلى المغربي واألستاذة فاطمة غندور بعض 

نصوص الكاتبات المشاركات.
وعن الكتاب تقول المغربي" في هذا الكتاب نحن أمام 
منجز إبداعي شبابي له أبعاد مختلفة، منها المرتبط 
القارئ،  أو  بالمتلقي  المرتبط  ومنها  وسياقه،  بالنص 

وقدمنا صورة للشباب الليبي ال يعرفها الجميع" 
بالشأن  المهتمين  الحضور  من  بأسئلة  الحفل  اختتم 
الثقافي عن مراحل إعداد الكتاب واختيار المشاركين 

ومفهوم االنثولوجية وعنوان الكتاب أيضاً.

إط���اق ك��ت��اب "ش��م��س على 
نوافذ مغلقة" 

وليد  بني  مدينة  في  اليوم  افتتح 
في  للتسوق  وليد  بني  مهرجان 
نظمته  وال����ذي  األول����ى  نسخته 
لألعمال  دي��ن��ار  وادي  جمعيتي 
النسائية  وال��ق��واري��ر  ال��خ��ي��ري��ة 
المحلي  ال��م��ج��ل��س  م��ن  وب��دع��م 

للمدينة .
زبيدة  ال��س��الم  عبد  أف��ادن��ا  كما 
رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة اإلع���الم���ي���ة 
للمهرجان أن فكرة التسوق كانت 
للمساهمة  اُطلقت  ب��ادرة  عبارة 
في رفع ولو جزء يسير عن معاناة 

خ��الل  م��ن  الليبية  األس����ر 
واحد  سقف  تحت  التسوق 
واالش���ت���راط ع��ل��ى ال��ت��ج��ار 
السلع  سعر  في  التخفيض 
وذلك من خالل البيع بسعر 

ُجملة الجملة.
أن  زب�����ي�����دة  وأض����������اف   
قاموا  للمهرجان  المنظمين 
بدعم بعض السلع التموينية 

من خالل دفع نص القيمة لسلعة 
معينة وتوزيع مياه النبع لمرضى 

الكلى مجاناً . 

إقبال  زبيدة أن هناك  هذا وأكد 
رحبوا  والذين  األهالي  من  كبير 
من  األول���ى  تعد  وال��ت��ي  بالفكرة 

نوعها داخل المدينة.

اليدوية  واألش��غ��ال  التشكيلية  ال��ف��ن��ون  م��ع��رض  اخ��ت��ت��ام 
لمعتقلي وأسرى  تاورغاء

ال��م��اض��ي��ة معرض  اخ��ت��ت��م األي����ام 
الفنون التشكيلية واألشغال اليدوية 

لمعتقلي وأسرى  تاورغاء .
وأق���ي���م ال���م���ع���رض ل���م���دة ث��الث��ة 
الخالق  ع��ب��د  ب���دار  متتالية  أي���ام 
ال��ن��وي��ج��ي ب��ال��م��دي��ن��ة ال��ق��دي��م��ة 
المعروضات  وتنوعت  بطرابلس 
كالمجسمات  ف��ن��ي��ة  أع���م���ال  م���ن 
واألدوات  التراث  عن  عبرت  التي 
ال��ت��ي ق���د ي��س��ت��خ��دم��ه��ا اإلن��س��ان 

ف��ي م��ن��زل��ه ول��وح��ات فنية رائ��ع��ة 
معبرة واستخدم المعتقلين لإلنتاج 
هذه األعمال الفنية بما توفر لديهم 
من أدوات كعيدان الكبريت وعيدان 
األسنان وصناديق الفواكه الخشبية 
استعمال  دون  المكانس  وع��ص��ا 
تداولها  يمنع  التي  ح��ادة  آل��ة  أي 

بالسجون .
لوحات  م��ن  ال��م��ع��روض��ات  وبينت 
الرفيع  ال����ذوق  وم��ش��غ��والت  فنية 
وال����ح����س ال���م���ره���ف ل���دى 
ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن وإص����راره����م 
ع��ل��ى ت��ح��دي ال��واق��ع وم��لء 
ويفيد  يفيدهم  فيما  الفراغ 
رس��ال��ة  وإي��ص��ال  المجتمع 

ونبذ  وال��س��الم  المحبة  م��ف��اده��ا 
وكانت  والسجن  واالعتقال  العنف 
أبرز األعمال للفنانين المعتقلين : 
صالح األخضر الفيتوري ، و عبد 

الله النويجي ، و محمد رضوان
ه��ذا وت��م ع��رض األع��م��ال الفنية 
في  للبيع  السجون  داخل  المنتجة 
اختتام المعرض والذي رعاه ونظمه 
كل من : األسرة المنتجة تاورغاء ، 
وجمعية الرحمة لألعمال الخيرية 
واإلنسانية ، ورابطة أسر الشهداء 
بالتعاون   ، والمعتقلين  والمفقودين 
والمفقودين  ال��ش��ه��داء  مكتب  م��ع 

بالمجلس المحلي تاورغاء .


