
24.2 مليار إيراد النفط في 2018
مجلس األمن يدينبزيادة 76 بالمئة مقارنة بالعام الماضي :

الهجوم اإلرهابي على وزارة الخارجية 

اختتام مهرجان ايراتــــو السينمائـــي
بحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة :

العبارات  إدانته وبأقصى  الدولي ، عن  أعرب مجلس األمن 
وعبر   . الخارجية  وزارة  له  تعرضت  الذي  اإلرهابي  للهجوم 
أعضاء المجلس في بيان لهم عن تعازيهم ألسر وأهالي الضحايا 
والشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني متمنين الشفاء العاجل 
أن  على  تأكيدهم  األمن  مجلس  أعضاء  وجدد   .. للمصابين 
اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات 
للسلم واألمن الدوليين ، مشددين على ضرورة تحميل مرتكبي 
أعمال اإلرهاب هذه ومنظميها ومموليها ومقدميها المسؤولية 
وتقديمهم للعدالة ، وحثوا جميع الدول وفقاً اللتزاماتها بموجب 
القانون الدولي وقرارات مجلس األمن ذات الصلة على التعاون 
الوفاق الوطني وجميع السلطات األخرى  وبفاعلية مع حكومة 

ذات الصلة في هذا الشأن .

ايراتو  مهرجان  فعاليات  الماضي،  الخميس  اختتمت 
بدورته  اإلنسان  حقوق  حول  القصيرة  لألفالم  السينمائي 
حسن  السيد  للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  بحضور  الثانية 
اونيس، وعميد بلدية جنزور، ورئيس المهرجان السيد أنور 
قرقوم، والعديد من الشخصيات األدبية والفنية واإلعالمية 
السيد  الهيئة  رئيس  وأكد  السينمائي..  بالشأن  والمهتمين 
الفن  أهمية  على  الحفل  خالل  له  كلمة  في  اونيس  حسن 
والثقافة في بناء الحياة، مؤكداً بأن مهرجان ايراتو السينمائي 
الهيئة  من  المعتمد  اإلنسان  حقوق  حول  القصيرة  لألفالم 
العامة للثقافة يعد نقلة في مسار الثقافة والفن ألهمية أفالم 

. الثقافي  الشأن  اإلنسان في  حقوق 
ديسمبر  إلى 27  الفترة من 24  المهرجان خالل  واقيم 
فيه عرض  وتم  بجنزور   التقنية  كلية  مسرح  على  الحالي، 
حوالي ثمانية وثالثين فيلماً سينمائي قصيراً من ست عشرة 
دولة عربية وأجنبية، وستة أفالم ليبية، تنافست علي جوائز 
المهرجان .. وفي الختام قام رئيس الهيئة بتكريم المشاركين 
في المهرجان وتقديم درع الوفاء لفقيد الفن التشكيلي خالد 
بن سلمة عن أعماله الفنيه والتشكيليه وحضوره المتميز في 

المجال التقافي والفني.

مكّب سبها قنبلة بيئية موقوتة تثيــــــر استياء األهالـــــــــــي 

هل يُصلح القـــــــرار .. ماضاع من الّدينــــــار ؟!
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لبطولة  المكرر   32 الـ  الدور  قرعة  أوقعت 
لدور  المؤهل  القدم  لكرة  الكونفدرالية  كأس 
المجموعات فريق النصر في مواجهة متزنة أمام 
جاره  سيكون  بينما  البوركينافي  ساليماتا  فريق 
األهلي بنغازي على موعد مغاربي مرتقب عندما 

الجزائري. داي  حسين  نصر  فريق  ُيالقي 
الليبية  الكرة  ممثلي  جنبت  القرعة  إن  ورغم 
الوقوع في مواجهات من الوزن الثقيل كالزمالك 
المصري والرجاء المغربي  والصفاقسي التونسي 
أمامهما  سهلة  تكون  لن  سوف  المهمة  أن  إال 
كان  البوركينافي  الدوري  متصدر  وإن  خاصة 
الدور  من  البورسعيدي  المصري  فريق  أزاح  قد 
الجزائري  الفريق  تخطى  بينما  للبطولة  السابق 

الزامبي. إيجليز  غرين  فريق  عقبة 
وهذه أبرز باقي اللقاءات بهذا الدور :

أفريكا ستارز الناميبي × الرجاء المغربي
اتحاد طنجة المغربي × الزمالك المصري
فييرس األوغندي × الصفاقسي التونسي
جيقار األثيوبي × حسنية أغادير المغربي
جراف السنغالي × نهضة بركان المغربي

الهالل السوداني × موكورا الرواندي
القطن الكاميروني × أشانتي كوتوكو الغاني

الملعب المالي × بترو أتلتيكو الكونغولي
زيسكو الزامبي × كايزرشيفس الجنوب أفريقي

من  عشر  الثاني  في  الذهاب  لقاءات  وتجرى 
يناير الجاري فيما تقام لقاءات العودة في التاسع 

عشر من نفس الشهر.

قرعة الدور الـ 32 مكرر للكونفدرالية

النصـــــر يواجه ساليماتا البوركينافــــــــي 
األهلــــي بنغازي يصطدم بنصر حسين داي الجزائـــــري

ليبيا  للقضاء في  المجلس األعلى  أدان 
سبها  محكمة  رئيس  اختطاف  عملية 
 " صالح  بكر  أبو   " القاضي  االبتدائية 
األربعاء الماضي من قبل مجموعة مسلحة 
اعتداًء  ُيعتبر  االختطاف  هذا  أنَّ  معتبرا 
ليبيا.  في  القضاء  مؤسسة  على  صارخا 
عبر  نشر  له  بيان  في  المجلس  وطالب 
موقعه الرسمي كافة الجهات ذات العالقة 
بتحمل مسؤولياتها حيال هذه الجريمة حتى 
ورجاله،  القضاء  على  االعتداء  يتكرر  ال 
داعيا الجهات المختصة باتخاذ اإلجراءات 

الجناة.... حيال  الالزمة  القانونية 

األعلى للقضاء يدين اختطاف
رئيس محكمة سبها االبتدائية

صدر عن  المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني األسبوع 
الماضي  القرار رقم 1725 لسنة 2018 بشأن اعتماد الهيكل 
.ونظم  األحكام  بعض  وتقرير  للثقافة  العامة  للهيئة  التنظيمي 
القرار  عالقة الهيئة ببعض المؤسسات الثقافية التي أصبحت 

بهذا القرار من الجهات التابعة لها .

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر نوفمبر من مبيعات الخـــــــــام ومشتقاته، 
باإلضافة إلى عائدات الضــــــرائب واإلتاوات المحصـــــــلة من عقود االمتـــــــياز، قد بلغت 
2.4 مليار دوالر أمريكي، لتكون بذلك ثالث أعلى عائدات شهرية محقــــقة منـــــذ بداية 

عام 2018.  
وقّدرت المؤسسة في بيان لها إجمالي العائدات المتوّقعة لعام 2018 بحوالي 24.2 

مليار دوالر أمريكي – أي بزيادة قدرها 76 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

اعتماد الهيكل التنظيمي
للهيئة العامة للثقافة

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db


أحالم سبتمبرية و فبرايرية !!
ولياليه  أيامه   2018 العام  لملم 
بحلوها وُمرها ورحل بأيامه وسنينه لن 
ذكرياته  يعود وستبقى  لن  نعم   ... يعود 
بشرها وخيرها حديث نتسامر به وحوار 
على موائد األطعمة واألشربة نلوكه نتلذذ 
ببعضه ونتألم بآخر ... نعم نحن من زرع 
ونحصد  الحب  وننثر حبات  األلم  بذور 
اآلن ما زرعناه ... نعم كانت هناك أياد 
خفيه محلية ودولية حركت لها دمى على 
فسادا  األرض  في  فعاثت  الوطن  أرض 
ألم وبخرت  إلى  الفرح  وحولت لحظات 
تتحول  ان  دون  وحالت  الوردية  األحالم 
إلى  األخرى  الليبية  والمدن  طرابلس 

جنات عدن .
 2018 العام  وانقضى  مضى  ولئن   
فإن ما يهم اآلن هواآلتي والقادم هوعام 
خطوات  من  فيه  سنحقق  وما   2019
الجميع  يحتوى  وطن  بناء  طريق  على 
ألي  إقصاء  وال  ازدراء  وال  حقد  ودون 
 ... اآلخر  حساب  على  سياسي  طرف 
علينا فبرايريون وسبتمبريون وكل ألوان 
الطيف ان يكون ديدننا وهاجسنا هوليبيا 
ومدنا  قبائال   ... الجميع  فوق  لتكون 
ال  وطن  ليبيا   . وغيرها  وأيديولوجيات 
المترامي  بشاطئه  األوطان  تضاهيه 
األطراف وبتروله وغازه وصحرائه وبقية 
خيراته مما يجعل منه بيئة جاذبة وليست 
بيئة  منا  َنَفر  منه  يجعل  فلماذا  طاردة 
طاردة ويفسدون علينا حياتنا ويدفعون 
المطاطية  القوارب  ركوب  إلي  أبناءه 
آمال  وراء  سعيا  الخشبية  واأللواح 

. وطنهم  في  تبخرت 
 في 2019 نحلم بوطن يضم الجميع 
حره  بإنتخابات  ونحلم  جناحه  تحت 
نزيهة ال يكسر الخاسرون فيها صناديق 
العرضات  بأحذية  واليدوسون  االقتراع 
على أصواتنا ..في 2019 نحلم بجنوبنا 
الحبيب يسوده األمن والسالم وال تعبث 
الطرق  وتقطع  التشادية  العصابات  فيه 

وتأسر الرجال وتذل النساء . 
 .. بسيطة  أحالم  أصحاب  الليبيون   
وقانون  إجتماعية  وعدالة  ورخاء  أمن 
وال  القمر  إلى  للوصول  يسعون  ال  نزيه 
دراسة أحوال المريخ وال دخول السباق 
توفر  ما  إذا  تتحقق  أحالم   ... النووي 
السياسيين  لدى  واإلرادة  النية  حسن 
الذين يتصارعون ويتقاتلون على مكاسب 
مادية تتحقق لهم وأكثر لو استقر األمن 
فوق  القوة  ال  القوة  فوق  القانون  وصار 

. القانون 

■ الهادي شليق
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3 - أنا فرج محمد أحمد سعد الله بأن 
جاء  كما  وليس  الصحيح  اسمي  هو  هذا 

بسجالت بلدية زليتن 
3 - أعلن أنا جمعة محمد قدارة الخّداش 
بأنني من مواليد سنة 1955 م وليس كما 

جاء بسجالت بلدية المعمورة .
3 - أعلن أنا بسام محمد أديب قجعة بأن 
اسم ابنتي الصحيح هو غنى وليس كما جاء 

بسجالت بلدية زليتن المدينة .
عبدالله  منصور  محمد  أنا  أعلن   -  3
التائب بأنني من مواليد 1965 م وليس كما 

جاء بسجالت بلدية الماية .
عبدالله  منصور  ماجدة  أنا  أعلن   -  3
م   4.5.1984 مواليد  من  بأنني  أدرمن 
وليس كما جاء بسجالت بلدية حي األندلس.
3 - أعلن أنا عبد الجليل محمد فرج عبد 
الجليل بأني من مواليد سنة 1959 وليس 

كما جاء بسجالت بلدية بنى وليد .
الشبو  أن عطية عمر محمد  أعلن   -  3
بأني من مواليد سنة 1959 وليس كما جاء 

بسجالت بلدية بنى وليد .
ابنتي  بأن  عباجة  ميلود  أنا  أعلن   -  3
عائشة من مواليد 1987/7/28 م وليس 

كما جاء بسجالت بلدية طرابلس .
سالم  المرغني  مفتاح  أنا  أعلن   -  3
المبروك بأن هذا هو أسمي ولقبي الصحيح 

وليس كما جاء بسجالت بلدية العزيزية .
بأن  قلعوز  الطاهر  أيمن  أنا  أعلن   -  3
اسم ابنتي الصحيح هو ماريا وليس كما جاء 

بسجالت بلدية طرابلس .
إبراهيم  محمد  إبراهيم  أنا  أعلن   -  2
الزرقاني بأن هذا هو اسمي ولقبي الصحيح 

وليس كما جاء بالسجل المدني طرابلس .
2 -أعلن أنا حسن ميلود شعبان دحيم بأن 
االسم الصحيح البنتي هو شمس حسن رحيم 

وليس كما جاء بالسجل المدني طرابلس .
2 -أعلن أنا عمرو ساسي رمضان ساسي 
بأن االسم الصحيح ألبنتي هو »آال« وليس 

كما جاء بالسجل المدني كاباو .
2 - أعلن أنا علي عبدالله أحمد الهمالي 
جاء  كما  وليس   1957 مواليد  من  بأني 

بسجالت بلدية العزيزية .
بأن  إبراهيم  المبروك  أنا أعمار  أعلن   - 1
أبنتي » إبتهال » من مواليد 1989 م وليس كما 

جاء بالسجل المدني ترهونة فرع سوق األحد 
دعباج  فرج صالح  أنا صالح  أعلن   -  1

بأنني من مواليد1956وليس كما بالسجل 
المدني قوقاس بلدية الخمس 

1 - أعلن أنا إبراهيم سليمان محمود أبو 
عائشة  بأنني من مواليد 1965 وليس كما 

بالسجل المدني طرابلس . الهضبة 
1 - أعلن أنا حسين إبراهيم علي القيزاني 
بأن األسم الصحيح البنتي هو غدير وليس 

كما جاء بالسجل المدني طرابلس 
سالم  محمد  سالم  طارق  أنا  أعلن   -  1
ولقبي  اسمي  هو  هذا  بأن  الحمروني 
الصحيحين وليس كما جاء بسجالت بلدية 

طرابلس 
1 - أعلن أنا إيهاب أحمد العسكري بأن 
األسم الصحيح  إلبني هو »مهاب« وليس كما 

جاء بالسجل المدني العجيالت
1 - أعلن أنا أم العز حاجي أبو عجيلة 
حنيش بأن هذا  هو اسمي الصحيح وليس 

كما جاء بسجالت مدينة زوارة.
1 - أعلن أنا ثريا مفتاح أحمد المطردي 
أحمد  رجب حسين  زوجي  والدة  أسم  بأن 
عبد الكريم هو » فاطمة عبدالسالم أحمد 
بلدية  بسجالت  جاء  كما  وليس   « حيدة 

طرابلس .

اعالنات اجنماعية .. اعالنات اجنماعية .. اعالنات اجنماعية .. اعالنات اجنماعية .. 

بمحكمة  المنعقدة  العلنية  بالمحكمة   .. الجنايات  دائرة 
نيابة  قضية  في   2018  .4.16 بتاريخ  طرابلس  جنايات 
 2016 _ رقم 1753  تحت  المسجلة  طرابلس  الجنايات 
جنائي والمقيدة بنيابة 3. 2016 تحريات طرابلس الكلية 

تحت رقم 2016/1002 المتهم فيها علي سعد محمد 
اتهمت نيابة الجنايات بطرابلس بأنه بدائرة مركز مكافحة 
من   237،345 /2و   277  ،210 بمقتضى  المخدرات 

قانون اإلجراءات الجنائية قام بارتكاب جريمة المخدرات 
المحكمة 

وثالثين  سبعة  لمدة  بمعاقبته  المحكمة حضورياً  حكمت 
شهراً وبتغريمه مبلغ وقدره ألف ومائة دينار وبمصادرة المادة 
المضبوطة وبنشر الحكم مرتين متتاليتين في ثالث صحف 
محلية على نفقة المحكوم عليه وذلك عما نسب إليه وبال 

مصاريف جنائية .

محكمة استئناف طرابلس
وزارة العدل

دولة ليبيا

معيتيق يلتقــــــــي رئيس المجلس
التسييري لبلدية العزيزية

الرئاســـــــــي يدين الهجوم
اإلجرامـــي على موقع عسكري بتراغن 

السيد«  الرئاسي  بالمجلس  النائب  التقى 
رئيس  الماضي  األسبوع  معيتيق«،  أحمد عمر 
العزيزية  لبلدية  التسييري  البلدي  المجلس 
المنطقة  وأعيان  اغنية«،  عياد  المكي  السيد« 
التي  والصعوبات  المشاكل  استعرضوا  الذين 
تعيق سير عمل البلدية ، وأدت لتدني مستوى 

المجاالت. جميع  في  الخدمات 
حلحلة  ضرورة  على  »المكي«،  السيد  واكد 

تضررت  الذين  المواطنين  تعويضات  ملف 
شهدتها  التي  االشتباكات  جراء  ممتلكاتهم 

الماضية. السنوات  خالل  البلدية 
بدوره أكد السيد النائب، على ضرورة تفعيل 
وإدراج  البلدية  نطاق  الواقعة في  المشروعات 
المشاريع الجديدة ضمن خطط الوزارات للعام 
للمواطنين  الضرر  لجبر  باإلضافة   ،2019

القادم. العام  بداية 

 )67( اإلستقالل  بذكرى  اإلحتفال  بمناسبة   
بهذه  إحتفالية  للثقافة  العامة  الهيئة  نظمت 
المناسبة وذلك صباح يوم األربعاء 26 ديسمبر 
الهيئة  بديوان  الطيوب  بلد  بقاعة  2018م. 
ولفيف  التسييرية  اللجنة  أعضاء  بحضور 
والفنانين  والصحفيين  واألدباء  الكّتاب  من 
اإلدارات  وموظفي  ومديري  واإلعالميين 

 . بالهيئة  والمكاتب 
مرئي  عرض  الخطابي  االحتفال  هذا  تخلل 
الذي  الحدث  مشاهد  يبرز  قصير  وثائقي 

وفرحة  ديسمبر1951   24 في  ليبيا  عاشته 
الكلمة  من خالل  إستقالله  بنيل  الليبي  الشعب 
وألقيت   .. السنوسي  إدريس  للملك  الشهيرة 
بهذه  الكلمات  من  العديد  اإلحتفالية  هذه  في 
المناسبة حيث افتتح السيد محمد الهدار كلمة 
لقراءة  الوقوف  كلمته  بداية  في  داعياً  الهيئة 
الشهداء  أرواح  على  ترحماً  الفاتحة  سورة 
الذين أصابتهم يد الغدر بمبنى وزارة الخارجية 
بالعاصمة طرابلس داعياً الله العلي القدير شفاء 

. والمصابين  الجرحى 

وتناولت كلمته اإلشادة بهذا اليوم المجيد من 
تاريخ بالدنا العظيم والعمل بعزم على دفع البالد 
والعمل  العالية  بالهمة  التقدم  من  المزيد  إلى 
دولة   ، المؤسسات  دولة  دعائم  لترسيخ  الجاد 
السلطة  على  السلمي  التداول  دولة   ، القانون 
مبيناً أن هذا اليوم يتطلب منا دعوة كل الشباب 
قدوة  االستقالل  صناع  من  يتخذ  بأن  الليبي 

. والعزم  والمثابرة  والعمل  الجد  في  وطنية 
آخر  مرئي  عرض  االحتفال  هذا  في  تم  كما 
يبرز ويوثق المناشط والفعاليات واألعمال التي 

العام  الثقافة من خالل حصاد  هيئة  بها  قامت 
والمجهودات  المساعي  ضمن  وذلك   )2018(

التي تبرز الهوية والموروث الثقافي . 
رئيس  تكريم  االحتفالية  هذه  في  تم  كما 
قدموه  لما   ، بالهيئة  التسييرية  اللجنة  وأعضاء 
من مجهودات وأعمال جليلة أبرزت حيوية وعمل 
الثقافية  والفعاليات  المناشط  تفعيل  في  الهيئة 
تكريم موظفي  إلى  باإلضافة  الليبية  الدولة  في 
لمجهوداتهم  الثقافية  والبرامج  المناشط  إدارة 

. اإلحتفالية  لهذه  وتنظيمهم  وأعمالهم 

والهيئة  للثقافة  العامة  الهيئة  برعاية 
ورعاية  الوفاق  بحكومة  للسياحة  العامة 
مساء  أقيم  الوطنية  ليبيا  لقناة  إعالمية 
الخميس الماضي ، بفندق راديسون بلو » 
فندق المهاري » مهرجان مجموعة سوابيت 
طبعتها  في  التراثية  الثقافية  الياسمين 
اللجنة  أعضاء  بحضور  وذلك   ، الخامسة 
السيد  للثقافة  العامة  بالهيئة  التسييرية 
 ، الهدار  محمد  والسيد  السقاط  محمد 
ومدير مكتب الثقافة طرابلس السيد عصام 
بالحاج ،ومدير عام الهيئة العامة للسياحة 
مديري  من  وعدداً  فارينة،  عادل  السيد 
ومنظمات  بالهيئة  والمكاتب  اإلدارات 

. المدني  المجتمع 
الخاص  الموقع  بها  خص  كلمة  وفي 
بالهيئة أكد رئيس لجنة مجموعة سوابيت 
هذا  أن  حودانه  صالح  السيد  الياسمين 
طرابلس  بمدينة  إحتفاء  هو  الحدث 
عاصمة السالم هذه المدينة العريقة التي 
أجل  من  وذلك  عام   3000 عمرها  يبلغ 
المحافظة على الموروث الثقافي والمعرفي 

وتعميق الهوية الليبية عبر األجيال وطالب 
حودانه في كلمته كل المسؤولين بضرورة 
دعم المهرجان من أجل استمراره وتحقيق 

. المرجوة  أهدافه 
ومن جهته ذكر عضو اللجنة التسييرية 
بالهيئة العامة للثقافة السيد محمد الهدار 
في  الصغيرة  الثقافية  التظاهرة  هذه  أن 

عنواناً  تعد  معناها  في  الكبيرة  عمرها 
الثقافي  تراثنا  رموز  من  ورمزاً  ألصالتنا 
واألعماق  الجذور  في  الضارب  الليبي 
ولهذا كان لزاماً علينا المحافظة على هذا 
البيضاء  المدينة  لهذة  الثقافي  الموروث 
هذا  القدماء  الرحالة  عليها  أطلق  التي 

. االسم 

المهرجان يهدف  أن هذا  الهدار  وأشار 
لنشر ثقافة الحماية والحفاظ على الموروث 

الثقافي والتاريخي لمدينة طرابلس .
مثل  إقامة  في  اإلستمرار  ودعا ألهمية 
هدة المهرجانات التي من شأنها المساهمة 

في تحقيق األمن واالستقرار للوطن .
وقد تخلل المهرجان عددا من الفقرات 

مدينة  عن  تتحدث  التي  والشعرية  الفنية 
من  وذلك  طرابلس  والسالم  الياسمين 
أبهى حلته.  الليبي في  الزي  إبراز  خالل 

من  مجموعة  تكريم  تم  الختام  وفي 
الشخصيات الفاعلة والتي ساهمت عبر مر 
العصور في إثراء الحركة الفنية والثقافية 
والرياضية والجهات الداعمة للمهرجان .

الهيئة العامة للثقافة تحتفل بذكرى اإلستقالل وتعرض حصاد العام

برعاية الهيئة العامة للثقافة

مهرجان سوابيت الياسمين في دورته الخامسة

اجتماع يبحث إعادة تفعيل مشروع متنزّه بني وليد الوطني
االيام  خالل  أنوير  علي  سالم  السيد  وليد  بني  بلدية  عميد  استقبل 
الماضية ، رئيس الهيئة العامة للسياحة السيد خيضر بشير مالك، بحضور 
مدير مكتب السياحة بني وليد السيد عبدالله عبدالرحيم الناكوع، وعدد 
من موظفي المكتب.. وناقش االجتماع آليات التنسيق بين الهيئة وبلدية 
وسبل  الوطني،  وليد  بني  متنزه  مشروع  مقترح  تفعيل  إلعادة  وليد  بني 
بالبلدية،  األولية  المقومات  وليد، واالستفادة من  ببني  السياحة  تنشيط 
ودعم متحف بني وليد األثري بمستلزمات تشغيل، كما تطرق االجتماع 
الذي عقد بقاعة اجتماعات مستشفى بني وليد إلى أهمية دعم مهرجان 

بني وليد السياحي الدولي، وتفعيل الشرطة السياحية وحماية اآلثار.

الهجوم  العبارات  بأشد  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أدان 
اإلجرامي الغادر الذي قامت به عصابات من المرتزقة واستهدف موقع عسكري 

بمنطقة تراغن جنوب البالد يوم الخميس الماضي .
الضحايا  ألهالي  التعازي  أحر  عن  له  بيان  في  الرئاسي  المجلس  وأعرب 
الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة داعيا الله العلي القدير بأن يعجل 
بشفاء المصابين .. وقال المجلس في بيانه » أن هذا االعتداء الغادر يستهدف 
أمن واستقرار بالدنا ويعتبر انتهاكا للسيادة ، وهو ما يستدعي االستجابة إلى 
القوى  وكل  والجهود  الصف  بتوحيد  باإلسراع  المطالبة  المتكررة  الدعوات 
البداية لمواجهة اإلرهابيين والمرتزقة  الليبي هو  الجنوب  ، وليكن  العسكرية 

مجتمعين وإلى أن يتم القضاء عليهم وتخليص بالدنا من شرورهم » .



متون .. وهوامش

بين الرجوعية ، والرجعية 

الرجوعية   « الحالة  مناقشة  يمكن  مختلفة  زوايا  من 
» فلكل زاوية من هذه الزوايا رؤية محددة ، ولها أيضاً 
رؤية  اعتبارها  يمكن  ال  فالرجوعية   ، مختلف  موقف 
واحدة فلكل حالة رجوع نقطة انطالق قد تكون عقالنية 
أوعاطفية .. ، حقيقية أو وهمية لكنها وفي جميع هذه 
الصور تبقى نقطة االنطالق هذه هي البداية التي منها 
تنطلق رحلة العودة أو الرجوع أو الرجوعية وفق قناعة 

قد تكون نتاج وعي أو نتاج تقليد أو تبعية .
صانع  لإلنسان  بالنسبة  الطرق  مفترق  هو  الحاضر 
التاريخ فمن هذا المفترق يمكن لإلنسان أن يتجه نحو 
الماضي ، أو نحو المستقبل فإن سار نحو الماضي برؤاه 
وعقله ، وثقافته ، وموقفه فهو رجوعي كونه هو الفاعل 
لحالة »الرجوع« هذه .. وليس رجعياً انطالقاً من وعيه ، 
وثقافته وموقفه .. ، وألن التاريخ هو حالة ما ضوية فهو 
يصنع  الذي  هو  المستقبل   ،.. بالمستقبل  إال  يتطور  ال 
الماضي ، ويبقيه حياً فلو لم يأت المستقبل بأحداثه ، 
وتطوراته ، وتفاعالته ، وعلومه » يتجمد« الماضي ولكنا 
اآلن أمام تاريخ »ميت« قد تفصلنا عنه مسافة زمنية قد 

تكون طويلة .. أو قصيرة .
إلى  الحقيقة » من خالل رجوعنا  إلى   « نعود   « نحن 
عقيدة أو فكرة  وهذه الرجوعية نابعة أصالً من موقف 
 ، عاطفية  بشحنة  مدفوعاً  يكون  قد  عقالني  حاسم 
ورغم عقالنية هذا الموقف » الرجوعي » فإننا نعود إلى 
الماضي بال أي » زاد« ال من الحاضر الذي نعيشه وال 
المستقبل الذي نفكر فيه أو حتى نتخيله .. نحن نعود 
فقط دون أن نحمل على ظهورنا أي حمل نعود » مجردين 
» إال من » الفكرة » المولودة في الماضي .. ، كما أننا ال 
نجلب من الماضي أي شيء لحاضرنا أو للمستقبل الذي 
يتغذى عليه ماضينا رغم إننا الفاعل الوحيد في تقسيم 

الزمن إلى ماٍض ، وحاضر ومستقبل ..
فما هي الحكمة من » فعلتنا » هذه ؟ .. ماذا نريد من 
» تجميد » الزمن في ماٍض ، وحاضر ومستقبل ؟ ولماذا 
ال نتركه زمناً واحداً ؟ نتحرك فيه بفاعلية أكبر وبجهد 
في  تضعنا  فعالية حضارية   ،  .. منتج  وبعقل   ، حقيقي 

موقع الفاعل القوي المدعوم بإرث الحقيقة ..

■  حارث الورفلي
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الرئاسي  المجلس  رئيس  عقد 
فائز  السيد  الوطني  الوفاق  لحكومة 
السراج اجتماعاً االسبوع الماضي، مع 
فتحي  السيد  الداخلية  وزير  من  كل 
األمنية  األجهزة  ومسؤولي  باشاغا، 
بحضور مستشار الرئيس لألمن القومي 

الرزاقي. الدين  تاج  السيد 
بمقر  عقد  الذي  االجتماع  وتناول 
مناقشة  طرابلس  بالعاصمة  المجلس 

اإلجراءات األمنية التي اتخذت لكشف 
الذي  اإلرهابي  االعتداء  مالبسات 
استهدف مقر وزارة الخارجية، وضبط 
وأن  وراءه،  الواقفين  المتورطين  كافة 
تسلم أجهزة األمن للقضاء ملفاً شامالً 
االجتماع  ناقش  كما  بذلك،  متكامالً 
لتأمين  المتخذة  التنفيذية  الترتيبات 

المواطنين. سالمة 
وقال السيد الرئيس خالل االجتماع 

ذلك  حيال  للتهاون  أبداً  مجال  ال  أنه 
األمنية على تسليم  تعمل األجهزة  وأن 
اإلعتداء  عن  شامالً  ملفاً  القضاء 
مواجهة  على ضرورة  مؤكداً  اإلرهابي، 
اإلرهابيين والخارجين عن القانون بكل 

وقوة. حزم 
فعالة  آليات  االجتماع  وأعتمد 
للتنسيق الشامل على كافة المستويات 

والعسكرية. األمنية 

الســــــــراج يترأس اجتماعا أمنياً رفيعـــــــــــاً

شركة الكهرباء تنتهي
من تركيب محطة جديدة بغريان

صيانة عاجلة لمحطة
كهرباء أبوهادي بمدينة سرت

أفادت إدارة توزيع غريان بالشركة العامة للكهرباء ، أنها 
انتهت خالل المدة القليلة الماضية من تركيب محطة جديدة 
بديلة لمحطة الحقن المتهالكة ) 30 كيلو فولت ( بمحطة 
الفرق  بأن  لها  بيان  في  الشركة  وأوضحت   . غريان   220
الفنية تمكنت من شحن المحطة والتحميل عليها وذلك ضمن 
استعداداتها لتخفيف األحمال خالل الذروة الشتوية ، وتقديم 

خدمة جيدة للمواطنين .

للمحطة  وسريعة  عاجلة  صيانة  أعمال  بسرت  بدأت 
الرئيسية للكهرباء بمحلة أبوهادى الواقعة جنوب سرت . هذه 
الصيانة تتم بدعم من الشركة العامة للكهرباء وبإشراف لجنة 

األزمة لقطاع الكهرباء ومكتب المشروعات ببلدية سرت. 
وتأتى أعمال صيانة محطات الكهرباء بسرت وضواحيها 
تنفيذا التفاق بين عميد بلدية سرت والمدير العام للشركة 

العامة للكهرباء تم بالخصوص منذ أكثر من شهر . 

عدم نقل االختصاص للبلديات كبلنا ! ولن أرشح نفسي لالنتخابات !

المجلس  أعمال  تسيير  كيف 
البلدي ؟ 

ُيسّير العمل كمجلس منتخب، يتكون 
ديوان  ووكيل  أعضاء  و8  عميد  من 
حسب  وأقسام  إدارات  من  ومجموعة 
عليه  ينص  الذي   )59( رقم  مادة 
البلدي  المجلس  انتخاب  القانون، وتم 
في شهر 8 لسنة 2014، ونحن الزلنا 
إلينا   الموكلة  أعمالنا  بكافة  قائمين 
منتهية،  واليتنا  مدة  أن  الرغم  على 

ونحن في انتظار االنتخابات المقبلة .
المال  بيت  حسن  عبدالرؤوف 
لالنتخابات  نفسه  سيرشح  هل 

المقبلة ؟ 
ال، يكفي لن أرشح نفسي لالنتخابات 

المقبلة .
بأن  انتقادات  عدة  توجد 
اعتاد  المال  بيت  عبدالرؤوف 

االنفراد بالرأي ؟ 
الشيء  هذا  ألن  رد،  أي  لدي  ليس 
القانون  بتاتاً، اعمل وفق  غير صحيح 
بالتشاور مع أعضاء المجلس البلدي، 
رأي  لديه  أي شخص  هناك  كان  وإذا 

غير ذلك فيواجهني . 
تواجه  التي  المشاكل  ماهي 

المجلس البلدي ؟ 
عدم  تواجهنا  التي  المشاكل  أغلب 
هذه  ،وبالتأكيد  االختصاص  نقل 
تواجهنا  والزالت  مشكلة  أول  تعتبر 
البلدية  المجالس  إن  هذا،  يومنا  إلى 
لديها اختصاصات محددة وصالحيات 
بلدي  كمجلس  ونحن  جداً،  واسعة 
العامة  النظافة  وهو  اختصاص  لدينا 
طرابلس،  لمدينة  بالحدائق  واالهتمام 
واإلسكان  التراخيص  إلى  باإلضافة 

والمرافق والمياه والصرف الصحي .
ذكرتها  التي  األشياء  هذه  وتعتبر 
للقانون  وفقاً  البلدية  اختصاص  من 
يقول  الواقع  ولكن  عليه،  المنصوص 

غير ذلك !! .
تتبع  مركزية  أجهزة  يوجد  الواقع 
للدولة وهي التي يجب عليها أن تقوم 
بهذه األعمال في معظمها أوجه تقصير 
نحن  الكبرى  والمصيبة  جداً،  كبير 

وقعنا في حلحلة مشاكلهم  .
أعمال  البلديات  من  متوقعة  الناس 

ونحن  بهم،  تليق  وخدمات  جداً  كبيرة 
وجدنا هذه األعمال ال تتبع البلديات، 
والزالت تتبع جهات أخرى مثل شركة 
الخدمات التي تقوم بجمع ونقل القمامة 
المركزية  الحدائق  وتنظيف  والكنس 
هذه  وكل  البيئة  حماية  إلى  باإلضافة 
ألن  اختصاصهم،  من  ليست  األعمال 
من  األعمال  هذه  بأن  ينص  القانون 
شيء  الواقع  ،وفي  البلدية  اختصاص 
آخر فأصبحنا في صراع مجرد حبر 
الكلمة،  هذه  تعني  ما  بكل  ورق  على 
قمنا  المركز  طرابلس  كبلدية  نحن 
هذه  كافة  مع  مواٍز  بشكل  بأعمالنا 
األجسام ،وقدمنا لهم الدعم ولم نخض 
معهم أي جدال ،وإلغاؤها يتم بموجب 
تشريع القانون من قبل الجهات العليا، 

اضطررنا التعامل معهم .
المجلس  قدمها  التي  الخدمات 
الحدائق  وصيانة  النظافة  البلدي 
الطبية،  والمستوصفات  والمدارس 
وهيئات  وزارات  لها  األشياء  وكل هذه 
مخصص  بذاتها  قائمة  وقطاعات 
البلدي  المجلس  ،ولكن  ميزانيتها  لها 
طرابلس تعامل معها من أجل الصالح 
المنافسة،  العام ولم نأخذها من باب 
إظهار  أجل  من  نعمل  ال  نحن  وإننا 

أنفسنا، اشتغلنا بما يرضي الله وبكل 
هذه  وكل  لنا،  المتوفرة  اإلمكانيات 
األشياء خدمات نقدمها للمواطن حتى 
ال يقف في منتصف الطريق ويدفع ثمن 
كل هذا الصراع، ونحن ابتعدنا عن كل 
هذه الصراعات، بلدية طرابلس المركز 
يشهد لها كل القاصي والداني لتحسين 
للمواطن ،  قدمناها  التي  الخدمات 
طرابلس  بلدية  تعتبر  النواحي  وجميع 
المركز من أوائل البلديات من الناحية 

الخدمية للمواطن .
في  عثر  حجرة  يوجد  هل 

طريقكم ؟
أن  دون  وتلوم  تنتقد  الناس  معظم 
كل  من  أتمنى  الحقائق،  جميع  تعرف 
معها  ويقف  البلدية  يدعم  أن  مواطن 
المدينة،  ونظافة  البيئة  ويحافظ على 
في الفترة الماضية قمنا بتوزيع سالت 
طرابلس  شوارع  كل  في  المهمالت 
على  مرمية  الفضالت  نجد  هذا  ومع 
األرصفة وفي الطريق أغلب المواطنين 
أو  البلدية  مع  بالتعاون  ملتزمين  غير 

مساعدة أنفسهم .
يجب عليهم أن يحافظوا على البيئة 
التي يعيشون فيها وال يكون السبب في 
اتساخها، وبالرغم من ذلك يقوم باللوم 

على البلدية ويقولون لماذا البلدية لم 
تقم بتنظيف المكان !!! .

هذه األمور الزلنا نعيشها إلى يومنا 
هذا وباألخص في بلدية طرابلس، ألن 
أغلب الناس أو معظمهم زوار للحدائق 
والمنتزهات والمصائف أو يعملون في 

نطاقها .
ما ذا فعل مجلسكم للقضاء على 

الظواهر السلبية ؟
مع  ترتيبات  إلى  تحتاج  حملة  كل 
الجهات المعنية، وال نستطيع أن نطرق 
باب العمل قبل أن تتوفر عدة عوامل، 
هذه  في  بدأنا  التسول  مكافحة  مثل 
الحملة بعد تجاوب الجهات المختصة 
غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  قبل  من 
الشرعية و جهاز الحرس البلدي ووزارة 
الزكاة  وصندوق  االجتماعية  الشؤون 
الذي تكفل بدفع مرتبات ثابتة شهرية 
فكان  لألجانب  أما  الليبيين،  للفقراء 
تعاملهم مع جهاز الهجرة غير الشرعية.
التسول  ظاهرة  على  القضاء  حملة 
ال  ولكن  تتوقف،  ولن  تستمر  سوف 
منتشرة  ألنها  عليها  القضاء  يمكن 
منها  نقلل  سوف  جداً،  كبيرة  بنسبة 
من  متسعاً  تحتاج  الشديد  ولألسف 

الوقت .

جنسيات  من  المتسولين  أغلب 
أجنبية عددهم يفوق اآلالف دخلوا عبر 
الحدود بطريقة غير شرعية يجب أن 
نكافح هذه الظاهرة من جميع المنافذ 
السهل  من  سيكون  ذلك  بعد  البرية، 

القضاء عليها والتخلص منها .
والتأهيل  التدريب  عن  ماذا 

لكوادركم ؟
الزلنا  والتأهيل  القدرات  بناء 
باستمرار  المنوال  هذا  في  مستمرين 
الكادر  خارج  أو  للموظفين  كان  سواء 
الوظيفي للبلدية في منظومات  وبرامج 
معينة داخل أو خارج ليبيا بالتعاون مع 

منظمات دولية .
ما هي المشاريع وأعمال الصيانة 

التي قمتم بها ؟
والحفريات  الطرق  برصف  قمنا 
الموجودة في نطاق طرابلس، وبالرغم 
تواجهنا  التي  والعوائق  االزدحام   من 
الصيانة  عملية  تكللت  العمل،  أثناء 

بنجاح .
وتطوير  صيانة  إلى  باإلضافة 
أهم  من  تعتبر  وهي  المنتزهات 
ومشروع  عليها  نعمل  التي  المشاريع 
القمامة  لتجميع  حاويات  توفير 

المعمول بها في كل دول العالم .
تم  التي  الميزانية  قيمة  كم 
الحكم  وزارة  قبل  من  لكم  رصدها 

المحلي ؟
الميزانية التسييرية التي تم صرفها 
لمدة  المحلي  الحكم  وزارة  قبل  من 
شهر واحد فقط بضع مئات اآلالف ال 
تسمن وال تغني من جوع وكانت قيمتها 
340 ألف دينار ليبي، ولكن تحصلنا 
على بعض المخصصات من المجلس 
الرئاسي وجهات أخرى لدعم المشاريع 
البلدي  المجلس  عليها  يعمل  التي 
الخدمات  لشركات  ،ودعم  طرابلس 
الموجودة والتي تتحصل على ميزانية 

في األصل لهذا العمل .
ماهي الرسالة التي تريد إيصالها 

عبر صحيفة ليبيا اإلخبارية ؟
ليبيا  لصحيفة  أتمنى  هي  رسالتي 
في  تستمر  وأن  التوفيق  اإلخبارية 
النشر وأن يكون لها دور في رصد وتتبع 
الحقائق بكل شفافية ومصداقية حتى 
لو كانت الحقيقة ُمرة ولكن في النهاية 
وسائل  كافة  وأطالب  تفيدنا،  سوف 

اإلعالم التعامل بحيادية .

لم نستلم من الحكم 
المحلي ميزانية
إالّ 340 ألف دينار !!!

حملة القضاء على 
ظاهرة التسول سوف 
تستمر ولن تتوقف

عميد بلدية طرابلس:

الشك أن االزدياد الملحوظ ألعداد السكان في بلدية طرابلس المركز ، أصبح ظاهراً ولم يعد باإلمكان 
إخفائه او تجاهله ، وهو األمر الذي يلزم البلدية القيام بحلول سريعة لتقديم خدمات بشكل أكبر وأفضل 
كون القاطنين بها هم مواطنون ليبيون، ولكن المشاكل التي تعاني منها بلدية طرابلس المركز وباقي البلديات 
تحد من هذا الطموح ، فالمشاكل الرئيسة تكمن في العجز المالي المفرط وأيضا العجز في إدارة الخدمات 

المقدمة للمجتمع وألسباب متفاوتة !! باإلضافة إلى عدم تعاون المواطن مع البلدية 
 ولمناقشة كل هذه القضايا والمواضيع كان لقاؤنا مع السيد »عبدالرؤوف حسن بيت المال » عميد 

بلدية طرابلس المركز ، حيث عرضنا عليه ملفات كل المواضيع الحالية 
والسابقة .

لم نبتعد لنبدأ بل بدأنا مباشرة في جمع ما أمكن من نقاط لوضعها على 
الحروف .

إن زخم أسئلتنا وحيرتنا والتي أجبرنا على العمل عليها ضغط المواطن 
ومحنته في الشارع الليبي ، لم نذهب بعيداً فشرعنا في قطف ما أمكن من 

أجوبة عن لسان حال عميد البلدية مباشرًة .

■  التقاه / أيوب الترهوني
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سكان  أحد  حمد  باي  حامد 
يعتبر   : قال  عبدالكافي  حي 
ومصدر  وبؤرة  ثقيالً  ارثاً  المكب 
التي  والجلدية  التنفسية  لألمراض 
سكان  بين  كبيرا  انتشارا  سجلت 
البيئي  ،التلوث  مضيفاً  المنطقة 
المنبعثة  الروائح  من  فقط  ليس 
الهواء  األخطر  وإنما  النفايات  من 
المنبثق علي عمليات حرق النفايات 
التربة  وتلوث  أليام  تستمر  والتي 
والقوارض  الحشرات  وانتشار 
الخطرة .  ونوه حامد إلى أن األهالي 
وأجهزة  األمنية  الجهات  طالبوا 
حدود  بوضع  المسؤولة  الدولة 
المتداد المكب ومنع عمليات اشعال 
الحراسة  المكب وتشديد  النار في 
األمنية حتي ال يصبح الموقع مكاناً 
ومكان  المهاجرين،  بعض  إلقامة 
حديثي  واألطفال  الجثث  لرمي 
الحسابات  لتصفية  وموقع  الوالدة، 
الشخصية . وأضاف حامد : أمام 
والمجلس  الدولة  مؤسسات  عجز 
حد  وضع  عن  سبها  المحلي 
المخاطبات  رغم  البيئية  للكارثة 
المتعددة  واالعتصامات  الرسمية 
إحراق  آخرها  عن  نتج  والتي   ،
الماضي  العام  نفايات  نقل  سيارة 
احتجاجا على الحال المزري لملف 
القمامة ومكب النفايات . و يحاول 
تقديم  الحالي  الوقت  في  األهالي 
حقوق  لمنظمات  الشكاوى  عديد 
اإلنسان بسبب الضرر الذي نعانيه 
تسببها  التي  الصحية  والمتاعب 
وأثرها  المتصاعدة  األدخنة  سحب 

. األطفال  على  خاصة   ، السيء 
قيام مهاجرين غير شرعيين 

بإحراق النفايات !!
مبارك عبدالله مولود أحمد 
العامة  الخدمات  بشركة  سائق 
حمولة  تفريغ  عملية  اثناء  قال: 
المكب  هذا  أن  بما   ... نفايات 
أن  الطبيعي  فمن  الوحيد  هو 
وزحفه  المستمر  امتداده  نالحظ 
بات  ،حتى  السكنية  األحياء  نحو 
السكنية  االحياء  معظم  من  قريباً 
في  تتلخص  مسؤوليتنا  مضيفاً   .
من  والنفايات  القمامة  تجميع 
هذه  وتفريغ  المختلفة  سبها  احياء 
النفايات في المكب عشوائياً ، فال 

من  للتخلص  معايير  وال  ضوابط 
هذه المخلفات. وقال كثيرا ما يتم 
كبيرة  النيران في مساحات  إشعال 
المهاجرين  قبل  من  المكب  من 
مخلفات  من  يسترزقون  الذين 
القمامة حيث تخفت األدخنة حيناً 
سرعة  حسب  آخر  حيناً  وتشتّد 
ويهدد  جداً  سيئ  والوضع  الرياح 
ورغم خطورة  كبرى مضيفاً  بكارثة 
إال  الهواء  تلوث  علي  االجراء  هذا 
إننا ال نستطيع منعهم من ذلك حتى 
بات هذا المكب مكانا لرمي الجثث 

. المجهولة 

 " عامل  حماد  كيني  ابراهيم 
الخدمات  بشركة   " بنغالديشي 
النفايات  حجم  قال:  سبها  العامة 
يومي  بشكل  تجميعها  يتم  التي 
الشركة  إمكانيات  ويفوق  كبير 
اعمدة  مضيفاً  ومعدات  افراد  من 
داخل  الي  تصل  التي  الدخان 
المدينة باستمرار والتي يستنشقها 
حجم  توضح  والمواطن  المسؤول 
المأساة والمتمثل في سيطرة بعض 
وعجز  المكب  علي  المهاجرين 
على  السيطرة  في  االمنية  الجهات 
اثناء  الحرائق التي تتم فيه مضيفاً 

وجود  نالحظ  التفريغ  عمليات 
المهاجرين  من  كبيرة  مجموعات 
يمارسون انشطة مجهولة ويتخذون 

لهم.  مقراً  المكب  موقع  من 
سبها أمام كارثة بيئية كبيرة 
مكتب  مدير  األسود  عواطف 
/سبها  للبيئة  العامة  الهيئة 
التلوث  مسببات  هي  كثيرة  قالت: 
البيئية  األخطار  وأهمها  سبها  في 
لألحياء  المكب  قرب  عن  الناتجة 
الهواء  حيث  من  سواء  السكانية 
المشاكل  على  ناهيك  التربة  أو 
البيئية األخرى كطفح مياه الصرف 

تنفيذ  تم  اضافت  وقد   ، الصحي 
الخمس  خالل  الدراسات  عديد 
السنوات األخيرة والتي في مجملها 
السكان  على  كارثية  نتائج  تحوي 
الجهات  مع  ونوقشت  احيلت 
المسؤولة ولكن األمور مازالت كما 
هي والمعالجات التي تتم في بعض 
ما  وأهم   . األحيان تجميلية مؤقتة 
على  السيطرة  آليات  مناقشته  تم 
المكب  في  تحدث  التي  الحرائق 
وإعادة النظر في سبل التخلص من 
مشاريع  خالل  من  سواء  النفايات 
بعض  وتحدث   ، الدفن  أو  الطمر 
المختصين حول االستعانة بشركات 
دولية متخصصة ولكن كل المشاريع 
حتى اآلن مجرد آراء واقتراحات لم 
ترتقى لمستوى التنفيذ محذرة من 
في  تتسبب  قد  بيئية  كارثة  حدوث 
المحيطة.  المناطق  سكان  تهجير 
الحكم  وزير  قنصو  بداد 
تعاني  قال:  السابق  المحلي 
مدينة سبها من العديد من المشاكل 
البيئية ومنها مشكلة المكب القريب 
أصبحت  التي  السكانية  األحياء 
نعي  نحن  مضيفا   . تتمدد  بدورها 
صحة  تواجه  التي  الكارثة  حجم 
السكان وسالمتهم سواء من خالل 
الروائح الكريهة وانتشار الحشرات 
أو من خالل تحول هذا الموقع إلي 
غير  المهاجرين  بعض  إقامة  مقر 
شركة  ممتلكات  وقال   . الشرعيين 
للنهب  تعرضت  العامة  الخدمات 
الشركة  اصبحت  حتى  والسرقة 
بالشكل  مهامها  اداء  عن  عاجزة 
مساندة  على  ونعمل   ، المطلوب 
بالسيارات  العامة  الخدمات  شركة 
دورها  أداء  من  لتتمكن  والمعدات 
من حيث تجميع القمامة من أحياء 
موقع  حماية  ولكن  سبها،  مدينة 
المكب فهو مسؤولية وزارة الداخلية 
، وقد تمت مخاطبتها فيما سبق .

خالل  من  الوزارة  تعمل  وأضاف 
الشراكة مع كافة الوزارات والجهات 
تحدي  على  للتغلب  والمؤسسات 
مشاريع  وهناك  الصلبة،  النفايات 
الى  لتحويلها  مطروحة  عديدة 
المراحل  خالل  استثمارية  فرص 
جهات  مع  حتى  بالتعاون  القادمة 

. دولية 

■ سبها - استطالع : ربيعة عمار 

تتواصل لألسبوع الثاني حملة "النظافة ثقافة 2" بشوارع 
وميادين مدينة طرابلس التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة، 
تحت شعار " شارعنا وطننا " في شقها التنفيذي ، حيث 
المختار،  عمر  شارع  الشهداء،  ميدان  الحملة  استهدفت 

ميزران، قدح، المدينة الرياضية. 
الثقافية  المؤسسات  الحملة  هذه  في  وتشارك 
والمواطنين  والكشافة  والشباب  الخيرية  والجمعيات 
القمامـة  من  الشوارع  تنظيف  في  المتعاونين  واألهالي 

الى  ُيشار  المخلفات.  من  وغيرها  األشجار  ومخلفات 
احتفالنا  مع  بالتزامن  تأتي   "2 ثقافة  "النظافة  حملة  أن 
بالذكرى السابعة والستين الستقالل ليبيا ، وتستمر لمدة 
عام، بالتعاون مع وزارة الداخلية وعمداء البلديات وجهاز 
العامة  والهيئة  العامة  الخدمات  وشركة  البلدي  الحرس 
الهجرة  مكافحة  وجهاز  طرابلس  ميناء  وأمن  لالتصاالت 
وشركة  المحمول،  للهاتف  ليبيانا  وشركة  الشرعية  غير 

للكهرباء.  العامة  والشركة   ، الجديد  المدار 

رئيس جامعة طرابلس، و عصام  النطاح،  نبيل  و  " عثمان عبدالجليل"،  التعليم  وزير  اجتماع بطرابلس ضم  عقد 
عويدان، النقيب العام لموظفي الجامعات الليبية خصص لمناقشة مطالب موظفي الجامعات بزيادة رواتبهم وتوفير 
الخدمات الصحية لهم . كما شارك في االجتماع عبدالمنعم أبو الئحة، أمين عام المنظمة الليبية للتربية والثقافة 
والعلوم، و المبروك فارس، وكيل الجامعة للشؤون العلمية ، ومحمد القبالوي، رئيس االتحاد العام لطلبة ليبيا، وهيثم 

الرتيمي، الناطق الرسمي لرئاسة الجامعة، وعدد من نقباء الجامعات والمعاهد العليا. 
وتم االتفاق على تعليق االعتصام لموظفي الجامعات، لفتح المجال للجهات التشريعية والتنفيذية للنظر في مطالب 
موظفي الجامعات. وتلى عصام عويدان، النقيب العام لموظفي الجامعات الليبية بيان تضمن تعليق اعتصام الموظفين 

كبادرة حسن نية من النقابة ، وحرصها على المصلحة العامة. 

حملة "النظافة ثقافة 2 " تتواصل بشوارع وميادين طرابلس  موظفي الجامعات الليبية يعلقون اعتصامهم

بمناسبة الحديث 
عن الدستور

■ محمد الككلي  

الذي  )الصحيفة(  الدستور  هذا  إلى  وبالرجوع 
ينطوي عمليا على 47 فقرة يقع المرء عند تحليله 
على مبادئ عامة أهمها في الرأي ظافر القاسمي، 
والواجبات  الحقوق  وبيان  وتعريفها  األمة  تكوين 
الكتاب  أهل  واعتبار   ، وعليها  لفئاتها  المترتبة 
مع  وأمة  مواطنين  المسلمين"  مع  يعيشون  الذين 
المؤمنين ما دامو قائمين بالواجبات الملقاة على 
عواتقهم " فاختالف الدين ال ينفي مبدأ المواطنة 
التي  األوروبية  الدول  في  الحال  عليه  كان  كما 

اإلسالمية. العربية  الدولة  عاصرت 
" على جملة من مبادئ  الصحيفة   " وقد نصت 
البغي   ومنع  المساواة،  منها  ومفاهيم  وقواعد 
"الظلم" وقتل القاتل ، ومنع إيواء المجرمين، ومنع 
الصلح المنفرد ، ووفاء الدين عن الغارمين وفداء 
بعض  على  اإلبقاء  مع  الجار  ورعاية   ، األسرى 
األعراف السائدة ، وتعيين تدابير األمن ، واإلسهام 
عن  الخالف  مرجع  وتحديد   ، الدفاع  نفقات  في 

تفسيرها. أو  الصحيفة  أحكام  تنفيذ 
فكرة وضع دستور-  كونها  الدستورية من حيث 
وثيقة  في  العامة  واألحكام  القواعد  تقنين  أي- 
الفارسية  من  مشتقة  كلمة  لغة  والدستور  خاصة 
نفس  ترادف  وهي  القاعدة  أو  األساس  وتعني 
أو  األساس  واإلنجليزية  الفرنسية  في  المعنى 

لتأسيس. ا
القانون  هو  الدستور  ان  القول  يمكن  وعليه 
واألحكام  المبادئ  على  يشتمل  الذي  األساسي 
العامة  الحياة  بموجبها  تنتظم  التي  األساسية 
سلطاتها  لها  تخضع  التي  والقواعد   . الدولة  في 
الدستور  أهمية  وبالنظرإلى  الفاعلة  وهيئاتها 
ومكانته ودوره الرئيس في حياة الدولة وانتظامها 
المعروف  المبدأ  الدستوري  الفقه  استنبط  فقد 

الدستور". "سمو  باسم 
واألنظمة  القوانين  جميع  على  يعلو  فالدستور 
مع  ونصها  روحها  في  هذه  تعارضت  إذا  حتى 
انه  بمعنى  عليها  سيادته  للدستور  كان  أحكامه 
أسمى منها قيمة ومكانة وأرجح قوة وفاعلية األمر 
الذي يقتضي ان تخضع لروحه ونصه وأن تتوافق 

العامة.  وقواعده  مبادئه  مع  وتتالءم  أحكامه 
والدستور بوصفه وثيقة الحياة السياسية للدولة 
ظهر في أواخر القرن الثامن عشر بصيغتي دستور 
1793م  وفرنسا  1787م  المتحدة  الواليات 
لذلك كان طبيعيا أن يكون ظهور اصطالح القانون 

الدستوري مرتبطا به وناشئا عنه.
أما في الوطن العربي فهو مصطلح حديث جدا 
العام  دستور  صدور  بمناسبة  إال  يستعمل  لم  إذا 
يستعملون  الفقهاء  وكان   ، مصر  في  1923م 
ورغم  العمومية،  السلطات  نظام  تعبير  ذلك  قبل 
االختالف في تعريفه طبقا الختالف في استخدام 
فأن  الموضوعي  أو  الشكلي  أو  اللغوي  المعيار 
الذي  الموضوعي  المعيار  تعتمد  الفقهاء  غالبية 
أساسه  على  الدستوري  القانون  تعريف  يمكن 
بنظام  المتعلقة  القانونية  القواعد  مجموعة  بأنه" 
في مجتمع سياسي معين" ويتفق الفقهاء على أن 

أربعة: الدستوري  القانون  مصادر 
المصدر المادي أو الموضوعي ويتضمن العوامل 
واالجتماعية  االقتصادية  والحياة  كالدين  العامة 
المحلية  والعوامل  الدولية،  والمؤثرات  والثقافية، 
والظروف  الداخلية  السياسية  كالصراعات 

دولة. بكل  الخاصة 
التاريخي وهو نظام الحكم في الدولة  المصدر 
المعنية من خيث هو برلماني أو رئاسي او ملكي 

..الخ.
التشريع  ويتضمن  الشكلي  او  الرسمي  المصدر 

والعرف.
المصدر التفسيري ويتضمن القضاء والفقه.

ختاما هذا ملخص موجز تأمل ان يسلط الضوء 
النقاش  دائرة  وتوسيع  والدستور  الدستورية  على 

حول الدستور الذي نريده مستقبال.  

مكب سبها قنبلة بيئية تثير استياء األهالي 

مخاطبات واعتصامات لكن ال حياة لمن تنادي
يشتكي سكان حي عبد الكافي المحيط بمكب سبها الرئيس والذي تقدر مساحته بــ ) 7 ( هكتارات من تلوث الهواء نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة من عملية حرق 
النفايات التي تتم بشكل مستمر هذا عدا انتشار الحشرات والقوارض.. " ليبيا اإلخبارية " زارت موقع مكب سبها لترصد أكوام النفايات المشتعلة التي تم تفريغها وتركها 
مكشوفة دون طمر صحي كما رصدت وجود عمالة وافدة تقوم بجمع العبوات المعدنية و البالستيكية من النفايات كانت لنا  اللقاءات التالية ... 

عديد الدراسات خالل السنوات األخيرة تشير في مجملها 
لنتائج كارثية على السكان

  حرق القمامة بات الحل المتاح أمام عجز مؤسسات الدولة 
والمجلس المحلي سبها 

احللقة 

،،

،،

2
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مجهولة  مزورة  مهربة  أدوية  وجدت 
منتهية  وبعضها   ، وأخرى مقلدة   ، المصدر 
 ،  !! تواريخ صالحيتها  تغيير  تم  الصالحية 
إضافة إلى فقدانها لفعاليتها نتيجة ظروف 
مثل  حفظها  شروط  توفر  وعدم   ، نقلها 
األنسولين، الذي يجب أن يحفظ وينقل في 

خاصة. ووسائل  ظروف 
الحملة  هذه  من  قرب  عن  وللوقوف 
صحيفة   " ل  كان  بها  المحيطة  والظروف 
يوسف  النقيب  مع  لقاء   " اإلخبارية  ليبيا 
العامة  العالقات  إدارة  مدير  القيلوشي 
واإلعالم بجهاز الحرس البلدي ، الذي أشار 
في مطلع حديثنا معه إلى أن جهاز الحرس 
في  التنفيذية  السلطة  يعتبر  والذي  البلدي 
ليبيا لحماية المستهلك يتكون من 61 فرع ، 
وفرع طرابلس المركز يتكون من 16 مركزا 
،  و7 وحدات ، و 9 نقاط  حدود عملها من 
جنزور غرباً إلى القره بولي شرقاُ ، وسيدي 
السايح جنوباً . وألن هذا الجهاز هو الركيزة 
األساسية في ليبيا لحماية المستهلك ، كان 
لتساؤالت  إجابات  عن  البحث  من  لنا  البد 
المواطن التي أملتها ظروف ونتائج الجوالت 
التفتيشية التي قام بها جهاز الحرس البلدي 
واألدوية  األغذية  على  الرقابة  مركز  رفقة 
على المحال المخالفة الشتراطات المزاولة، 
ولمعايير ومواصفات الجودة التي ال تتعارض 

مع صحة المستهلك .
إلنجاح  مطلوب  المواطن  تعاون 

: مهمتنا  
التي  الضبطيات  أن   : القيلوشي  وقال 
مئات  البلدي شملت  الحرس  بها جهاز  قام 
صنف  وكل  السلع،  أصناف  من  اآلالف 
وهذه   ، القطع  من  الماليين  منه  يوجد 
األرقام واإلحصائيات قد صدرت من مكتب 
تخطيط ودراسات جهاز الحرس البلدي منذ 

. منها  التخلص  وتم  مضى  شهر 
جهاز  جهود  بأن  القيلوشي  وأضاف 
الحرس البلدي ومركز الرقابة على األدوية 
يشوبها النقص إلى حد ما لعدم وجود تعاون 

. الصحة  وزارة  قبل  من  جاد 
منتهية  أدوية  هناك   : القيلوشي  وأردف 
تباع  كانت  وحجزها  تم ضبطها  الصالحية 
داخل الصيدليات، ويوجد ببعضها مركبات 
مسرطنة بشهادة مستشفى طرابلس الطبي 
، وهي موجودة بكل مركز و حجرة بالغات 
التعاون  نجد  ولم  البلدي،  الحرس  لجهاز 
أين نضعها  أو حتى   ، للتخلص منها  الالزم 

. !!
وأضاف القيلوشي : في أثناء خروجنا في 
جولة إلى سوق الدريبي لألدوية ، تم العثور 
على مكب عشوائي ألدوية منتهية الصالحية 
، بعضها خاصة بأمراض األعصاب معرضة 
الصيدلة  أن  يعتبر  مما   ، والطلبة  لألطفال 
ضبط  تم  كما   ، أهلها  لغير  مهنة  أصبحت 
أدوية  تحمل  شاحنة  الجولة  هذه  خالل 

تم   ، لالستهالك  صالحة  وغير  مهربة 
إحالتها لجهاز الحرس البلدي فرع طرابلس 
، وفي أثناء التحقيق اتضح أن هذه الشاحنة 

  . بطرقة غير شرعية  للبالد  دخلت 
المواطنين  السادة  من  القيلوشي  وتمنى 
في  بلدي  حرس  جهاز  أقرب  إلى  التوجه 
أو مأكوالت غير  حالة وجود أغذية فاسدة 
التحري  وحدة  لدينا   ، لالستهالك  صالحة 
والمعلومات تقوم بجمع المعلومات إن كانت 
يتم  وبالتالي   ، كيدية  أو  المعلومة صحيحة 
قبل  من  والمساندة   ، الحالة  مع  التعامل 
الجهات المسئولة والنظر إلى جهاز الحرس 
البلدي بعين االعتبار أمر ضروري وأكثر من 

ملح  . 
التفتيشية  الجوالت   : القيلوشي  وأضاف 
كشفت عن سلع غير صالحة لالستهالك ، 
ومواد محظورة ، وتقصير في كيفية التعامل 
معها ، ، وسوء خدمات ، وال مباالة بصحة 
المواطن ، األمر الذي أفضى إلى قفل بعض 
المحال بالشمع األحمر ، ونفاجأ بأن بعضها 
تم فتحها بدون إذن بعد ساعات وجيزة من 

قفلها عن طريق جهات متنفذة !!.
على اإلنسان أن ال يغامر بصحته :

من جهته قال محمد رجب الطاهر مدير 
بمركز  الخدمية  والمعلومات  اإلعالم  مكتب 
قلة  رغم   " واألدوية  األغذية  على  الرقابة 
ذات  الجهات  تعاون  وضعف  اإلمكانيات 
، المركز يقوم بأداء دوره الرئيسي  العالقة 
وهو حماية المستهلك من كل األخطار التي 
وفي   ، والدواء  الغذاء  ناحية  من  تواجهه 
إطار هذا الدور قام المركز بإطالق الحملة 
الوطنية لألمن الغذائي والدوائي تحت شعار 
وهذه   " المستهلك  وسالمة  صحة  تحت   "
ومحالت  المخابز  جميع  تستهدف  الحملة 
األغذية والصيدليات باإلضافة إلى المنافذ 
لخلق  يفضي  بما  والبحرية  والبرية  الجوية 

جو آمن في ليبيا من حيث الغذاء والدواء، 
. الفساد  مظاهر  لكل  عبرالتصدي 

المكز  بها  قام  التي  الحملة   " مضيفا 
بالتنسيق والتعاون مع جهاز الحرس البلدي 
واسهمت   ، كبيرة  إيجابية  نتائج  حققت 
األخطار  حيال  المواطن  وعي  زيادة  في 
مايراه  مع  التساهل  جراء  تترصده  التي 
أن  وبين   ، يمس غذائه  وإهمال  أخطاء  من 
و   ، قليل  بالمركز  العاملين  المفتشين  عدد 
200 مفتش وهو العدد الفعلي بالمركزغير 
 . البالد   مناطق  كافة  تغطية  على  قادرين 
واختتم محمد الطاهر حديثه قائال : أن 
بعض  إلى  تؤدى  قد  الحافظة  المواد  جميع 
منتهية  األغذية  أما  الحساسيات  أنواع 
فهي   ، وآنية  سريعة  فأضرارها  الصالحية 
تظهر فور تناولها ، وأبرزأعراضها  اإلسهال 
والتسمم  المعدة  والتهابات  والقيء  المعوي 
الجهاز  على  مباشر  تأثير  له  وبعضها   ،
حاالت  من  يعانون  من  خصوصاً  التنفسي 

المستمر  التناول  يتسبب  أن  ويمكن   ، الربو 
بأمراض  اإلصابة  في  الشوارع  ألطعمة 
قصير،  زمن  في  كلوي  وفشل  سرطانية 
البنية  لضعف  األطفال  فئة  وسط  خاصة 
، لذلك  لديهم   المناعي  والجهاز  الجسدية 
المفرط  التناول  لظاهرة  التصدي  يجب 
أن  اإلنسان  ،وعلى  البيت  خارج  لألغذية 
مضطراً  كان  ولو  حتى   ، بصحته  يغامر  ال 
إطالق  المسئولة  الجهات  على  يجب  كما   ،
كافة  واستغالل   ، التوعية  حمالت  وتكثيف 
المنابر وتبسيط لغة الخطاب إليصال هذه 

. الرسالة 
وراء  يقف  من   : الملح  السؤال  ويبقى 
غير  واألغذية  التموينية  السلع  تهريب 
 ، الليبي  السوق  إلى  للمواصفات  المطابقة 

؟!! المنافذ  جميع  ومن 
تهيئة  على  يحرص  ال  التاجر  ولماذا 
الغذائية  السلع  لتخزين  الصحية  األمكنة 

؟ المال  جمع  على  كحرصه 

■  رصد / أيوب الترهوني
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فوضى االستيراد 
تستنزف اإليراد !!

■ إدريس أبوالقاسم  

، من فئة  السلع  المتخم بكل أصناف  الليبي  السوق 
الدرجة ، األولى ، والثانية ، والثالثة ، وحتى العاشرة 
خاصة  السلع  فهذه   ، رقابية  وقفة  من  له  البد  بات   ،
بسيطة  للحظات  ولو  يعمل  ال  بعضها   ، الكهرومنزلية 
بين  كهربائيا  ينفجر مصباحا  مفاجأة حين  ، حيث ال 
يديك عند تركيبه ، وله ألف شكر لو صمد أليام أو حتى 
ساعات ، وال تستغرب عندما تفوح رائحة " الشياط " 
أو حين   ، للتو  اشتريته  الذي  الفواكه  قلب خالط  من 
تتسبب قطعة ما بمحرك سيارتك في خسارة ال طاقة 
أو هي مجرد   " نكتة   " ليست  الحاالت  ، هذه  بها  لك 
للكثير  يوميا  تحدث  واقعة  حقيقة  هي  بل   ، تخاريف 

منا .
ما يحدث اآلن بالسوق الليبي مرده لفوضى االستيراد 
، وانفتاح هذا السوق على كل األسواق العالمية بما فيها 

تلك التي الزالت في المهد .
وتريد   ، السلع  في  الوفرة  تريد  المعنية  الجهات 
تريد  مثلما   ، الطلب  من  أكبر  العرض  على  الحفاظ 
توفير المرونة في القدرة الشرائية  لكافة المستويات 

. جيد  وهذا شيء   ،
من  األدنى  الحد  على  الالزمة  الرقابة  غياب  لكن 
الجودة ، قلب الكأس وهرب بالغاية النبيلة إلى متاهة 
الخسارة المستترة ، أي تلك التي قال عنها أسالفنا " 

.  " الرخيص بخيس 
" يستنزف تراكميا من  البخيس   "    هذا الرخيص 
حجم  تفوق  طائلة  أمواال  الوقت  مدار  على  المجاميع 
اإلنفاق المماثل فيما لو كانت السلع المتداولة بالسوق 
، وضمان  البيع  بعد  ما  له خدمة  تتوفر  نوع جيد  من 
الجودة من الشركة المصنعة ، وتوفير قطع الغيار لهذه 

. والدورية  العارضة  الصيانة  بمراكز  السلع 
السلعة  لهذه  كان  متى  إال  تتوفر  لن  المقومات  هذه 
أو تلك وكيال أو موزعا معتمدا ، مع رقابة  فاعلة على 

. الواردات ومصادرها  جودة 
الجهات  له  تريد  الذي  بالقدر  الليبي  السوق  إن     
المعنية بالشأن االقتصادي أن يظل متخما بالسلع التي 
أن يستقيم حال  ، البد  نريد  التي ال  تلك  نريد وحتى 
هذا العرض بسن اشتراطات الجودة الالزمة والمصدر 
الموثوق ، وبالتشجيع الالزم للصناعة الوطنية بحزمة 
إجراءات حمائية توفر لها المناخ الالزم إلنعاشها حتى 
، مع  المحلية  الواردات والصناعة  بين  التوازن  يتحقق 
هذا  جراء  المستهلك  على  سلبية  تأثيرات  أي  تفادي 

التوجه .
   ال مبالغة في أن مئات اآلالف من الدنانير ، وربما 
الماليين تهدر كل عام على سلع متدنية الجودة ، لذا 
ليس عبثا أو تجن إذا ما منع استيراد السلع المعمرة 
العالمية  األسواق  غير  من   ، نسبيا  الثمن  المرتفعة 
المعروفة ، حتى ال نواصل رمي نقودنا في مستودعات 

الخردة و" الروبا فيكيا " .

حملة تفتيشية توعية ضبطية مازالت تجوب جل مناطق ليبيا يقوم بها جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع مركز 
الرقابة على األغذية واألدوية تحت شعار " صحة وسالمة المستهلك " .

التفتيش والضبطيات شمل  كل األنشطة التجارية والخدمية من مخابز و صيدليات و محال لبيع المواد الغذائية 
و مطاعم و معامل لتصنيع الحلويات ، ومن خالل الجوالت األولى للحملة ُضبطت العديد من المخالفات تتعلق 
بتداول سلع يدخل في تركيبها مواد ملونة محظورة ، ومنتجات بصالحية منتهية موجودة بأرفف المحال و 
المخازن ، و عدم توفر االشتراطات الصحية بمعامل الحلويات والمقاهي والمطاعم ، باإلضافة إلى انعدام النظافة 
العامة بالمكان والعاملين ، وال وجود للشهاداتالصحية  للعاملين . 

■ كتب – هشام الصيد
للصحافة  الليبية  المؤسسة  اختتمت 
االستقصائية نشاطها للعام 2018 بعقدها 
ورشة عمل حول  الماضي   السبت  صباح 
أساسيات الصحافة االستقصائية  بالتعاون 
مع صحيفة ليبيا اإلخبارية بحضور رئيس 
ورئيس   العالم"،  عماد  السيد"  التحرير 
جالل  السيد"  المؤسسة  إدارة  مجلس 
وأساتذة  الصحفيين  من  ونخبة  عثمان"، 
اإلعالم في كلية الفنون واإلعالم والطلبة.
التنفيذي  المدير  خاللها  وألقى   

محاضرة  ماضي"  معتز  السيد"  للمؤسسة 
االستقصائية  الصحافة  حول  تمحورت 
ليبيا  في  نشرها  وكيفية  وأهدافها  
تدريب  خالل  من  العالمية   بمنهجيتها 
على  والعمل  الليبيين   الصحفيين  وتأهيل 
توثيق  بهدف  استقصائية  تحقيقات  إنتاج 
الحقائق والمعلومات، والمدة الزمنية إلنتاج 
التحقيق االستقصائي بأسلوب منهجي وفق 

عليها. المتعارف  الخطوات 
لمناقشة  للحضور  المجال  وفتح  هذا   
الصحفي  التحقيق   بين  المقارنة  أوجه 

الستعراض  باإلضافة  واالستقصائي 
استقصائية  تحقيقات  إلعداد  مقترحات 

اعتمادها. ألجل  ومناقشتها 
 فيما أعلن رئيس مجلس اإلدارة السيد 
" جالل عثمان" عن  مقترح إلقامة مشروع 
الدولية  المؤسسات  إحدى  مع  مشترك 
استقصائية  تحقيقات  إنتاج  في  للمشاركة 
خالل العام2018 وتأكيده بمستقبل واعد 
لهذا النوع من الصحافة في ليبيا مستقبال.
العالم"  عماد   " السيد  أكد  جانبه  من   
رئيس تحرير صحيفة ليبيا اإلخبارية على 

أهمية هذا النوع من الصحافة وممارسته 
التي  الملفات  من  العديد  لوجود  ليبيا  في 
التحقيقات . النوع من  بحاجة إلنتاج هذا 
المؤسسة   قامت  الورشة  ختام  وفي   
النائلي"،  محمد  الصحفي"  بتكريم 
المتحصل على الترتيب الثاني  في مسابقة 
أفضل تحقيق استقصائي للعام 2018  في 
المسابقة التي أجريت في تونس بمشاركة 
ا من دول المغرب العربي  الذي  24 صحفّيً
الناتجة عن  البيئية  تمحور حول" األضرار 

الواحات. بمنطقة  النفطية  المخلفات 

 ورشة عمل بالتعاون بين ليبيا اإلخبارية والمؤسسة الليبية للصحافة االستقصائية

الحرس البلدي - مركز الرقابة .. الحملة مستمرة :

صحة وسالمة المستهلك غايتنا وتنظيف السوق الليبي من 
العبث هدفنا 

،،
 أدوية وأغذية مهربة غير مطابقة 
للمواصفات وأخـرى منتهيـة الصالحية !!

قرار بمراجعة المستفيدين برعاية 
أسر الشهداء والمفقودين 

اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القرار رقم 
لمراجعة  لجنة  بتشكيل  وذلك   2018 لسنة   1707
لسنة   1 رقم  القانون  أحكام  من  المستفيدين  حصر 
في  والمفقودين  الشهداء  أسر  رعاية  بشأن   2014
المجلس  من  بقرار  للتجديد  قابلة  أشهر   6 غضون 
 " أن  على  األولى  مادته  في  القرار  ونص    . الرئاسي 
يرأس اللجنة حسن إبراهيم الصادق ومعه سبعة أعضاء 
هم : راسم حمد المبروك دلعوب ، علي معتوق حسين 
علي ، الطيب محمد الحاج عبد النبي ، عبد الله عبد 
السالم الزغبي ، عبد المنعم عمر بن حريز ، إبراهيم 
إدارة  مندوب عن  إلى  باإلضافة   ، احمد عقيلة  أبوبكر 
المادة  نصت  فيما   .  " الوزراء  مجلس  بديوان  المتابعة 
الثانية منه على أن " تتولى اللجنة المراجعة والتدقيق 
في عملية حصر المستفيدين من القانون الخاص برعاية 
أسر الشهداء والمفقودين " . وبحسب المادة الثالثة من 
الشهداء  أسر  لرعاية  العامة  الهيئة  تلتزم  أن   " القرار 
اإلمكانيات  وتوفير  التسهيالت  كافة  بتقديم  والجرحى 

 .  " لمهامها،  اللجنة  الالزمة ألداء هذه 

نبض الشارع بإختصار 



بمكتب  التعليمية  المؤسسات  احدى  الحرية  فجر 
تعليم أبي سليم ، هذه المدرسة ليس بوسعها االستفادة 
يمكن  ال  ، حيث  مرافقها  أحد  يشكل  الذي  المسرح  من 
يمكن  وال  األباء  مجلس  اجتماعات  لعقد  منه  االستفادة 
له أن يشهد اقامة معرض لنشاطات الطلبة أو أي نشاط  
ثقافي ليس ألن المسرح  ال يمكنه ذلك ، بل ألن المسرح 
الشباب  من  عدد  قبل  من  للمالكمة  تدريب  حلبة  أصبح 
مسرح  يكون  بحيث  الرياضة  هذه  ممارسة  قرروا  الذين 

مدرسة فجر الحرية مخصص لهم ما جعلهم في أكثر من 
وأسرة  الطلبة  وسط  الرياضية  بمالبسهم  يهرولون  مرة 

ومدرسات(. )مدرسين  التدريس  
إننا لسنا ضد ممارسة هذه الرياضة مادامت تستهوي 
المؤسسات  وتوقير  احترام  مع  نحن  لكننا   ، ميولهم 
يفترض  أنشطة  في  مرافقها  استغالل  وعدم  التعليمية 
والصاالت  األندية  مثل  أخرى  أماكن  في  تمارس  أن 

لذلك.  المخصصة 
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يوم األحد الموافق 30/ ديسمبر/ 2018م على تمام الساعة 10.30 العاشرة والنصف صباحًا

بمبني وزارة المواصالت الكائن في الظهرة – طرابلس على أن تتم مناقشة بنود االجتماع التالية :-

العامة  الحالة  عن  األخير  اإلدارة  مجلس  تقرير  توصيات  مناقشة   -1

. للشركة 

2- مناقشة تقرير هيئة المراقبة .

وفق  للموظفين  الصغيرة  والسيارات  الخفيف  النقل  سيارات  تمليك   -3

.  ) دينار  صفر  السيارات  لجميع  الدفترية  )القيمة  المرفق  الكشف 

4- تخريد اآلليات المتهالكة وفق كشف لجنة التخريد .

5- النظر في تعيين مجلس إدارة ولجنة مراقبة جديدين .

6- ما يستجد من أعمال .

يدعو مجلس إدارة شركة أفريقيا للهندسة والمشروعات
لالنعقاد والمشروعات  للهندسة  أفريقيا  لشركة  العمومية  الجمعية  رئيس  وأعضاء  السيد 

شركة الخطوط الجوية األفريقية ..
لجنة العطاءات الرئيسة ..

■  تعلن شركة الخطوط الجوية األفريقية ، عن رغبتها في طرح المناقصة العامة رقم )01( )2018م(

■  وذلك لفتح الباب أمام الشركات المتخصصة في مجال التأمين ، والتي تأنس في نفسها القدرة والكفاءة لتأمين أسطول الشركة الجوي

■  مكتب مقرر لجنة العطاءات بالشركة ، والكائن بالدور األرضي بمقر الشركة الرئيس بشارع السيدي .

وذلك لشراء كراسة المواصفات مقابل مبلغ مالي وقدره )5000 د.ل( غير قابل للترجيع .

فعلى الراغبين بالمشاركة في هذه المناقصة التوجه إلى العنوان اآلتي :

علمًا بأن آخر يوم لقبول الطلبات وشراء الكراسة هو يوم : 2018/12/31 م .



7
الذي  المسؤول  بإمكان  هل 
الكهرباء  مشكلة  حل  في  فشل 
بحالها   دولة  مشكلة  يحل  أن 
فاشلة  دولة  من  بنا  وينتقل 
وينشد  بالحرية   ينعم  بلد  الى 
،ويصبح  واالستقرار  التقدم 
أمام  متساوين  المواطنون  فيها 

؟.  القانون 

هو مجرد سؤال   االسمنت بدل االسفلت

كشكول
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من طرابلس
إلى تراغن دم واحد

■ عصام فطيس

الضحايا  من  العدد  لهذا  محتاجين  نكن  لم 
اإلرهابيين  للعملين  نتيجة  سقطوا  الذين  األبرياء 
الجبانين في كل من طرابلس وتراغن ليتأكد لكل 
الليبيين دون استثناء شرقا وغربا وجنوبا ان الدم 

 . واحد  الليبي  والهم 
اإلرهابي  الهجوم  بين  فصلت  قليلة  سويعات 
الذي قامت به مفرزة من تنظيم الدولة على وزارة 
طرابلس  في  الوفاق  لحكومة  التابعة  الخارجية 
بطريق الشط واسفر عن سقوط ثالثة شهداء وعدد
به  قامت  الذي  االخر  والهجوم   ، الجرحي  من   
التي  والسودانية  التشادية  المسلحة  العصابات 
التابع  العاشر  اللواء  الجنوب على مقر  تنشط في 
تراغن  مدينة  الوطني  في  للجيش  العامة  للقيادة 
الشهداء  من  عدد  سقوط  الى  وأودي  بالجنوب 

. واألسري  والجرحى 
هذان الحادثان المنفصلين لمجموعتين ال تلتقيان 
َلْبس  ال  واضحة  إشارة  أرسلتا  ولكنهما  ايدولوجيا 
فيها الى حكومة الثني غير المعترف بها دولية والى 
واالنقسام  التشظي   استمرار  بأن  الوفاق  حكومة 
سيكون وباال على كل ليبيا ، وما لم  يتم وضع حدا 

لذلك فستكون النتائج وخيمة على الجميع .
 لن تتمكن اي حكومة من مواجهة خطر ااٍلرهاب 
المتربص ِبَنا دون لوحدها ، وهذا ما يتكشف أمامنا 
كل يوم ، البد من ان نعمل على وضع خالفاتنا وراءنا 
وان نجلس لوضع استراتيجية لمواجهة التحديات 
التى تزداد يوما عن يوم ، من اجل مستقبل األجيال 
القادمة التى لن تغفر لنا هذا التهاون في الدفاع 
ااٍلرهاب  رسالئل   . ومستقبله  حاضره  الوطن  عن 
الدموية التي وجهت إلينا عبر الجماعات االرهابية 
، تدعونا بمختلف توجهاتنا وانتماءاتنا الى الوقوف 
وقفة رجل واحد من اجل ليبيا التي ضحي اآلباء 
واألجداد بالغالي والنفيس من طرابلس الى تراغن 

يعمد الليبيين طريقهم الى بناء الدولة بالدماء .

بإختصار 

جل دول العالم تحتاج الى العمالة الوافدة ، لكن هذا 
لكن عندنا   ، وتحترم  وقوانين تسن  بنظم  ينفذ  االحتياج 
الوضح يختلف فالعمالة الوافدة هي التي تحدد التسعيرة 
يشهد  الليبي  العمالة  سوق  جعل  ما  المهن  كل  وتمارس 
فوضى عارمة حيث بإمكان العمالة الوافدة ممارسة أية 
يمارسونها  فليس هناك مهن محددة   ، وأية حرفة  مهنة 

يمارسون  فقد  يريدون  كما  المهن  على  يتوزعون  فهم 
ومحالت  المقاهي  في  يعملون  وقد   ، البناء  أو  التجارة 
الطموح  بعثت  قد  الفوضى  هذه  أن  ويبدو   ، الحالقة 
إلى  الفوضى  بهم  تصل  فقد  الوافدة  العمالة  نفوس  في 
حاالت  ففي  يدري  فمن   ، الرئاسي  المجلس  عضوية 

 . ممكن  كل شيء  يصبح  الفوضى 

ألجل  اليها  نضطر  تلفيقية  حلول 
اصالح ما يمكن إصالحه من األعطاب 
من  بكثير  المت  التي  الكثيرة  التى 
أثر  مما  والفرعية  الرئيسة  الطرق 
سلبيا على حركة سير المركبات وعلى 

. كذلك  المركبات 
للطرق  الطبيعية  غير  الحالة  هذه 
والبحث  للتنادي  المواطنين  دفعت 
خالل  من  الطرق  إصالح  كيفية  عن 

االسفلت  بدل  الحفرباإلسمنت  ملء 
النفطي  البلد  ونحن  هذا  يحدث   ،
والبلد الذي يتوفر له بحيرة غاز ، لكن 
على  ظاهرة  غير  الثروة  هذه  لألسف 
خطط  وغابت  والمواطن  الوطن  حال 
التنمية وأصبحت تحضر خطط الهدم 
نحلم  نعد  ولم  لمقدراتنا  والتدمير 
أصبحنا  ما  بقدر  السحاب  بناطحات 

. قليلة  حفر  ذات  بطرق  نحلم 

العمالة الوافدة والمجلس الرئاسي فرحة المتقاعدين 
متى تكتمل؟ 

معاناة ال حدود لها

بسرعة

المتقاعدين  انصاف  الى  تهدف  صدرت  رات  وقرا  وعود 
يفي  ال  معاش  وهو  غير  ال  ديناراً   450 يتقاضون  الذين 
جعل  ما  لألسعار  الجنوني  االرتفاع  وسط  الحياة  بمقدرات 
في  هم  الذين  المتقاعدين  مقدمتهم  وفي  الليبيين  من  كثير 
انتظار انصافهم يكابدون الكثير وبالكاد يوفرون قوت يومهم 
وكل تركيزهم منصّب على الضروريات وال يفكرون أبدا في 

. الكماليات 
على  البسمة  يرسم  أن  شانه  من  المتقاعدين  انصاف  إن 
الحديث  كثر  التي  الزيادة  سترى  فهل   ، الكثيرين  شفاه 
النور مطلع العام القادم أم أنه سيطول انتظار  عنها مؤخراً 

؟. المتقاعدين 

أصبحت  والجشع  الفساد  وانتشار  الدولة  غياب  ظل  في 
الوقود  شح  تعاني  الجنوب  في  وخاصة  المناطق  من  كثير 
 ، لها  حدود  ال  معاناة  في  األمن  وغياب  الغذائية  والمواد 
وهو ما يدعونا للقول أن الشعب الليبي شبع معاناة وانه أن 
األوان لنضع حدا لذلك  والخطوة االولى نحو التخلص من 
جميعا  لنا  ليبيا  بأن  والتعامل  القلوب  بصفاء  المعاناةتبدأ 
وتقدمها  استقرارها  مسؤولية  جميعا  عاتقنا  على  وتقع 
خاصة بعدما شيعنا مبادرات دولية وانتقلنا من عاصمة إلى 

. الفرقة  من  مزيداً  كانت  والنتيجة  أخرى 

● المؤتمر الوطني حولناه الى مجلس الدولة ، وبات 
علينا التفكير في اسم آخر لمجلس النواب .

غير  المهاجرين  قوائم  ضمن  كذلك  الليبيون   ●
. فقط  للعلم  هذا   ، الشرعيين 

التعليمية  ● تسيب كبير تشهده كثير من المؤسسات 
من  أسوأ  المقبلة  التعليم  مخرجات  أن  يؤكد  ما  وهو 

سابقاتها. 
رعاية  لجنة  قبل  من  سينفذ   2019 حج  موسم   ●

. حمزة  أحمد  الرئاسي  المجلس  عضو  يترأسها 
البلدي وحده ال يستطيع القضاء على ما  ● الحرس 
تشهده السوق الليبي من مخالفات ال تخطر على بال . 

التهريب والمحطات الوهمية

يحدث في ليبيا فقط 
مع  نتعامل  ال  ليبيا  في 
كائن  أنها  على  الشجرة 
يقتلع  منا  كل  تجد  لذا  حي 
وحيثما  يشاء  متى  األشجار 
الحائط  بعرض  يريد ضاربين 
التي  والقوانين  النظم  كل 
الشجرة،  مع  التعامل  تحدد 
العمالة  تجد  فقط  ليبيا  وفي 
يتأبطون  وهم  الوافدة 
متأهبين  الكهربائية  المناشير 

باألشجار. لإلطاحة 
هناك  أن  نعرفه  الذي  ان 
من  الشجرة  يحمي  قانوناً 
االعتداء والعبث ، وأن اقتالع 
موافقة  يتطلب  الشجرة 
 ، البلدي  والحرس  الزراعة 
فقط،  الورق  على  ذلك  لكن 
فإن  الواقع  أرض  على  أما 
مباحا  أصبح  االشجار  اقتالع 
تحت  أو  النهار  وضح  في 

 . الكاشفة  االضواء 

 ، السودانيين   لألشقاء  ينسب  القول  هذا 
القول  تعليقا على  منهم  أستعيره  أن  بأس  وال 
المدن  بعض  شهدتها  التي  المظاهرات  أن 
الموساد  وراءها  كان  مؤخرا  السودانية 
ال  العرب  أن  يؤكد  ما  وهو   ، الصهيوني 
يبحثون  ما  ودائما  وبالخطأ  بالواقع  يعترفون 

ما  وبقدر   ، تعلق عليه اخطاؤهم  عن مشجب 
ننشد االستقرار للسودان وكافة البالد العربية 
إن  ونقول  المسؤولين  أذان  في  نهمس  فإننا 
الشعوب ليست ساذجة فهي تعرف بيت الداء 
وبين  الحكام  فشل  بين  جيدا  تفرق  وهي 

 . الخارجي  التدخل 

 )حب ( بالك

كالم جميل لكن )مش(  معقول 

الحالة  من  تخرج  لن  ليبيا 
نحبها  مالم  االن  فيها  التي 
بالعمل  نحبها    ، بصدق  جميعا 
نحبها  العلم  بطلب  نحبها 
نحبها   ، الحضاري  بالسلوك 
 ، والقوانين  النظم  باحترام 
للدفاع  باالستعداد   ، نحبها 
عنها  ، نحبها بالحرص على  لم 
ونتطلع  نحبها   ، الليبيين   شمل 
أن تكون أجمل بلد في العالم ، 
وبحرها  وانسامها  اسمها  نحب 
وقراها  مدنها   ، وصحراءها 

 . وأريافها  
هذا  اإليمان  من  الوطن  حب 
ما عرفناه منذ نعومة أظافرنا ، 
ليبيا مثل ما تحبكم  فقط حبوا 
عليكم  تبخل  لم  التي  األم  فهي 
الذي  العقوق  بالرغم من  بشيء 

حقها. في  نمارسه 

الذين يهربون الوقود والمواد الغذائية ليسوا من 
كوكب آخر ، أنهم من بيننا اختاروا الطريق الخطأ 
الحقيقة  في  هو  سلوك  ممارسة  إلى  واتجهوا 
جريمة في حق اآلخرين ، لكن الذي ساعد هؤالء 
على القيام بما يقومون به هو التالعب بالقوانين 

والتحايل ، فهل يعقل مثال أن يكون في منطقة أبي 
كماش هذا الكم الهائل من محطات الوقود بالرغم 

من أن المنطقة ليست آهلة بالسكان ؟ ، 
هذه  ان  للشك  مجاال  يدع  ال  يما  يؤكد  ما  وهو 

. التهريب  بهدف  لها  رخص  المحطات 

المكافحة تحث المسافرين عبر 
مطار بنينا اإلقرار بالعملة

أهابت وحدة التحري والقبض بقسم مكافحة التهريب 
والمخدرات في مصلحة الجمارك، السادة المسافرين 
عبر مطار بنينا الدولي بااللتزام بتعبئة نموذج إقرار 

العملة قبل المغادرة وعند الوصول .
التقييد  بضرورة  المسافرين  كافة  الوحدة  وطالبت 
العملة  من  دينار   200 وهو  قانوًنا  به  المسموح  بالمبلغ 
العمالت  من  يعادلها  ما  أو  دوالر،  و 10,000  الليبية، 
األجنبية األخرى حتى ال يقعوا في إشكاليات هم في غنى 

عنها  . 
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استعاد فريق الرجاء البيضاوي المغربي العبه الليبي 
بعد  التدريبات  بمركز  التحق  والذي  الورفلي  سند 
األخيرة  المباراة  أبعدته عن  التي  اإلصابة  تعافيه من 
أمام فريق سيركل مبيري الجابوني في مسابقة كأس 

األفريقية. الكونفدرالية 
المدافع  واستأنف 
األهلي  لفريق  السابق 
طرابلس تدريباته منتصف 
األسبوع الماضي في إطار 
تجهيزه للمباريات المقبلة 
لبرنامج  يخضع  حيث 

خاص. تدريبي 
غاب  قد  الورفلي  وكان 
الفريق  مباراة  عن  أيضاً 
أقيمت  التي  البيضاوي 
في  برشيد  يوسفية  أمام 
وانتهت  المغربي  الدوري 
محسن  رفاق  بتفوق 

. ياجور
وفي نفس السياق يواصل كل من عمر بوطيب وعبد 

الجليل جبيرة الغياب بسبب اإلصابة.
بعد  الراحة  من  أسبوعين  بعد  بوطيب  وسيعود 
إصابته بالتواء في الكاحل بينما سيغيب جبيرة لشهرين 

الساق. في  لكسر  لتعرضه 

الدوري  ببطولة  األول  فوزه  أبوسليم  فريق  حقق 
الممتاز والتي يشارك فيها هذا الموسم للمرة األولى 
الماضي  األسبوع  مطلع  تفوقه  بعد  وذلك  تاريخه  في 
مقابل ضمن  دون  بهدف  الخمس  فريق  منافسه  على 
بالمسابقة. الثانية  للمجموعة  الثالثة  لقاءات الجولة 

مدافعه  طريق  عن  الوحيد  أبوسليم  هدف  وجاء 
عاطف علي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدخل 
أيضاً المدافع عاطف التاريخ من أوسع أبوابه بإحرازه 
اللونين األزرق واألصفر بدوري  ألول هدف ألصحاب 

األضواء.
نقاط  أربعة  أبوسليم  رصيد  يصبح  النتيجة  وبهذه 

نقاط. ثالثة  عند  الخمس  رصيد  تجمد  فيما 
الرابطي  مالك  الحيوي  الوسط  العب  رفاق  وكان 
فريق  أمام  بالمسابقة  االفتتاحي  لقاءهم  خسروا  قد 
الوحدة بهدف دون مقابل بينما تعادلوا في اللقاء الثاني 

أهداف. بالزاوية دون  األولمبي  على أرض فريق 

احتفل نادي األخضر الرياضي بمدينة البيضاء بالذكرى 
الرابع  االستقالل  يوم  صادف  والذي  لتأسيسه  الستين 

الماضي. ديسمبر  من  والعشرين 
النادي  بمقر  كبيرة  احتفالية  المناسبة  بهذه  وأقيمت 

بحضور جماهير النادي ورئيس وأعضاء النادي الخضراوي 
الرياضية  الشخصيات  من  للعديد  باإلضافة  العريق 

. لمنطقة با
جمهور  بمشاركة   2018 العام  احتفالية  وتميزت 

االحتفاالت  على  اإلشراف  تولى  والذي  بالنادي  األلتراس 
بهذه المناسبة وذلك من خالل قيامه باألهازيج والشعارات 
المعبرة عن إنتمائهم واخالصهم لهذه المؤسسة الرياضية 

العريقة. االجتماعية  الثقافية 

األهلي  نادي  إدارة  مجلس  نفى 
راجت  التي  اإلشاعات  الليبي  بنغازي 
مؤخراً حول هروب محترفه اإليفواري 

داهو. نيكيز  جيوم 
وأوضح النادي في بيان له أن الالعب 
داهو تغيب عن مباراة اإلياب في دور الـ 
صن  أمام  أفريقيا  أبطال  بدوري   32
تراكم  بسبب  أفريقي  الجنوب  داونز 

الصفراء. البطاقات 
النادي األحمر  إدارة  أن  البيان  وأكد 
أن  أجل  من  كبيرة  جهوداً  بذلت  قد 
بعثة  مع  اإليفواري  النجم  يتواجد 
الفريق في جنوب أفريقيا إال أن عدم 
منحه التأشيرة من قبل سلطات جنوب 

ذلك. دون  حال  أفريقيا 

أنها  بنغازي  األهلي  إدارة  ونوهت 
منحت الالعب جيوم نيكيز داهو إجازة 
هناك  أسرته  لزيارة  للمغرب  قصيرة 
عند  الفريق  بتدريبات  سيلتحق  وبأنه 

بنغازي. لمدينة  عودته 
مواجهة  صديرة  وائل  رفاق  وتنتظر 
يتأهب  حيث  الممتاز  بالدوري  مرتقبة 
في  النصر  فريق  جاره  للقاء  األهلي 
القادم  األحد  يوم  التقليدي  الديربي 
وهي مباراة مؤجلة من األسبوع الثالث 
األهلي  بأن  بالذكر  الجدير  للمسابقة. 
األفريقية  مشاركته  سيواصل  بنغازي 
وذلك  األبطال  دوري  من  رغم خروجه 
باالستمرار في كأس االتحاد األفريقي 

النصر. غريمه  رفقة 

القدم  لكرة  الصداقة  فريق  دخل 
البيضاء  بمدينة  مغلق  معسكر  في 
تحت إشراف مدربه التونسي المحنك 
استعداداً  وذلك  العرفاوي  منصف 
الدوري  ذهاب  بمرحلة  مبارياته  لبقية 

ز. لممتا ا
صالح  بالنادي  الكرة  مدير  وقال 
)كووورة(  لموقع  تصريحات  في  بونباء 

ألسبوع سيتواصل  المعسكر  بأن 
بقية  لخوض  استعداداً  يأتي  وهو 
منافسات  في  الكروية  المواجهات 
المباريات  للعب  توقف  الذي  الدوري 

. لمؤجلة ا
وأضاف : »لدينا عدد من اإلصابات 
بالش  محمد  مثل  بارزين  لالعبين 
الحوبة  الله  وعبد  شقلوف  وعاشور 

هزاز«. ومحمد 

عاشور  للمهاجم  »بالنسبة   : وأوضح 
على  عرضهما  سيتم  والحوبة  شقلوف 
لشهر  بالش  سيغيب  فيما  الطبيب 
للعالج  سيغادر  فإنه  عزاز  محمد  أما 

بتونس«.

الثالث  المركز  الصداقة  ويحتل 
خمس  برصيد  األولى  المجموعة  في 
تفوق  حيث  مباريات  ثالث  من  نقاط 
على الهالل وتعادل مع التحدي ونجوم 

أجدابيا.

مع  التعاقد  رسمياً  األحد  بالهالل  الكرة  إدارة  أعلنت 
المدرب الوطني ناصر الحضيري لإلشراف على الفريق 

األزرق.
وجاء التعاقد مع الحضيري خلفاً للمدرب محمد الككلي 
أمام  الفريق  خسارة  عقب  مؤخراً  استقالته   قدم  الذي 

الممتاز. الدوري  التعاون في 
حيث  المحليين  المدربين  أبرز  من  الحضيري  ويعتبر 
سبق وأن أشرف على الهالل في مواسم سابقة كما درب 
فريق النصر وقاد األهلي بنغازي الموسم الماضي للمركز 
المنتخب  على  إشرافه  إلى  باإلضافة  الدوري  في  الثاني 

الليبي في عدة مناسبات.

حقق فريق األهلي طرابلس رقماً قياسياً 
في بطولة دوري الدرجة األولى لكرة السلة 
الوحدة  فريق  منافسه  على  تفوقه  بعد 
بفارق 106 نقاط وهو إنجاز يسجل ألول 
مرة في المسابقة خالل المواسم األخيرة. 
بنتيجة 130- الوحدة  على  األهلي  وفاز 

24 في المباراة التي احتضنتها صالة 17 
فبراير بالمدينة الرياضية بطرابلس ضمن 
المرحلة  من  الخامس  األسبوع  منافسات 
والتي يتصدرها  للمجموعة األولى  األولى 

رفاق الدولي محمد الساعدي بفارق مريح 
أخرى  مباراة  وفي  مالحقيه.  أقرب  عن 
حقق فريق االتحاد الفوز على فريق المدينة 
في ذات الجولة حيث سيطر االتحاد على 
اللقاء وحسمه لصالحه بنتيجة 24-72. 
الشباب  منافسه  على  اليرموك  تفوق  كما 
العربي بنتيجة 56-53 بينما حقق النصر 
حامل اللقب فوزاً جديداً على فريق الهالل 
الجولة  منافسات  بنتيجة 83-62 ضمن 

الخامسة للمرحلة األولى.

تعاقدت إدارة نادي األنوار الرياضي باألبيار 
منير  المدرب  بقيادة  تونسي  فني  طاقم  مع 
حريز ومواطنه المعد البدني حسام السوداني 
وقال  األخضر.  الفريق  قيادة  الستالم 
 : وصوله  فور  تصريحات صحفية  حريز في 
»أشكر كل من قام باستقبالي من إدارة النادي 
مسيري  التفاف  على  يدل  ومحبيه وهذا 
األنوار واهتمامهم بفريقهم«. ووعد كل محبي 
الفريق بتحقيق نتائج طيبة والبقاء في الدوري 
الممتاز إضافةً إلى تقديم أداء مشرف. وكان 

على  أشرف  قد  مسعود  ميكائيل  المدرب 
بالدوري  السابقة  المباريات  خالل  األنوار 
عبد  محمد  المصري  مع  التعاقد  فسخ  بعد 
الرؤوف بالتراضي عقب اعتذاره عن القدوم 
عاماً(   48( حريز  منير  وعمل  ليبيا.  إلى 
كمدرب  الجنسية  البلجيكي  األصل  التونسي 
وجندوبة  السعودي  أبها  أبرزها  فرق  لعدة 
بالحمامات  القدم  كرة  ونادي  جربة  وجمعية 
كما كانت له تجربة سابقة في الدوري الليبي 

بنغازي. بمدينة  النجمة  فريق  مع 

رقم قياسي لألهلي طرابلس في كرة السلة األنوار يتعاقد مع المدرب منير حريز

األخضر يحتفل بالذكرى الـ 60 لتأسيسه

األهلي بنغازي ينفي هروب داهو

الصداقة يقيم معسكراً بمدينة البيضاء

ناصر الحضيري
يعود لقيادة الهالل

الورفلي يعود لتدريبات الرجاء المغربي

عاطف يقود فريقه أبوسليم لفوز تاريخي
بعد صعوده ألول مرة للدوري الممتاز
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إلى  اإلنجليزي  ليفربول  انضم 
ثورجان  البلجيكي  مع  التعاقد  سباق 
هازارد نجم بوروسيا مونشنجالدباخ 

األلماني.
)كالشيو  موقع  ذكره  لما  ووفًقا 
ال  البلجيكي  الدولي  فإن  ميركاتو( 
ينوي تجديد عقده مع مونشنجالدباخ 

.2020 عام  يمتد حتى  والذي 
ليفربول  اهتمام  إلى  الموقع  وأشار 

بضم الالعب البالغ من العمر 25 عاماً 
والمقدر سعره بحوالي 35 مليون يورو.
ويرغب ليفربول في التوصل التفاق مع 
نظيره األلماني يقضي بتعاقده مع هازارد 

الموسم  يكمل  أن  على  المقبل  في يناير 
الحالي ضمن صفوف مونشنجالدباخ لينضم 

إلى الريدز في الصيف المقبل.
وتتشابه هذه الخطة مع ما فعله ليفربول 
أنفيلد  ملعب  إلى  كيتا  نابي  الغيني  لجلب 
اليبزيج  من  الماضي  الموسم  معه  بالتوقيع 
قبل  فريقه  صفوف  في  ليستمر  األلماني 
اإلنجليزي في صيف  النادي  إلى  االنضمام 

.2018
وجذب شقيق إيدين هازارد نجم تشيلسي 
يورجن  األلماني  المدرب  أنظار  اإلنجليزي 
كلوب في ظل تألقه مع فريقه هذا الموسم 
بتسجيل 9 أهداف وصناعة 6 أهداف خالل 

17 مباراة في البوندسليجا.
أيضاً  هازارد يتمتع  أن ثورجان  يذكر 
وأتلتيكو  اإليطالي  ناديي روما  باهتمام 

اإلسباني. مدريد 

أعلن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي تيموتي 
وياه أنه سيرحل عن صفوف فريق العاصمة في فترة 

االنتقاالت الشتوية.
رئيس  وياه  جورج  األسطوري  المهاجم  نجل  وكتب 
ليبيريا الحالي على حسابه بموقع إنستجرام إنه اتخذ 
سبيل  على  األمراء  حديقة  ملعب  عن  الرحيل  قرار 

المقبلة. وجهته  يوضح  لم  ولكنه  اإلعارة 
 18( وياه  أن  سبورت«  سي  إم  »آر  إذاعة  وذكرت 

االسكتلندي. جالسجو  سيلتيك  لنادي  عاماً( سيوقع 
الدائم  دعمي  على  األنصار  »أشكر   : وياه  وقال 
وكذلك المدربين وزمالئي لمساعدتي كي أشعر دائماً 
كانت  الشهور  هذه  ألن  األسرة  هذه  من  جزء  بأنني 

كثيراً«. فيها  ألعب  لم  لو  حتى  عظيمة 
الليبيرية  الجنسيات  يحمل  الذي  المهاجم  وأعرب 
والفرنسية واألمريكية عن امتنانه للفرصة التي حظي 
هذا  كثيرة  أبواباً  له  فتحت  ألنها  الموسم  بداية  بها 

الشتاء«.
يونيو  حتى  عقده  الماضي  الصيف  في  وياه  وجدد 
2020 بعدما خاض مباراته األولى رسمياً مع الفريق 
مارس خالل  من  الثالث  في  جيرمان  في سان  األول 
بهدفين  فريقه  بها  فاز  والتي  بالدوري  تروا  مواجهة 
دون مقابل لكنه لم يشارك كثيرا تحت قيادة المدرب 

توخيل. توماس 

خطة ليفربول الصطياد 
شقيق هازارد !

نجل جورج وياه ُيقرر الرحيل عن حديقة األمراء

رويس األفضل في ذهاب البوندسليجا

اليونايتد ُيراقب نجمي الميالن والفيوال

أنهى ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند الدور 
األول من الدوري األلماني بأفضل طريقة ممكنة ال 

سيما مع تصدر فريقه جدول الترتيب.
أرقام  لإلحصائيات  )أوبتا(  شبكة  وأبرزت 
من  األول  النصف  في  األلماني  الدولي 

جولة.  17 مرور  بعد  البوندسليجا 
حيث أطلقت الشبكة لقب أفضل العب 
األلماني  الدوري  من  األول  النصف  في 
نجح في تسجيل 11  بعدما  رويس  على 

المسابقة. في  هدًفا 
)أسود  قائد  نجاح  إلى  وأشارت 
الفيستيفال( في تحقيق أفضل أرقامه على اإلطالق في 
نصف موسم حيث لم يسبق له تسجيل 11 هدًفا قبل 

يناير. شهر 
البوندسليجا  هدافي  قائمة  في  ثانياً  رويس  ويحل 
لـ 11 وصناعة  بتسجيله  في 16 هدفاً  بعدما شارك 

أخرى.  5
فرانكفورت  إينتراخت  يوفيتش مهاجم  لوكا  أن  يذكر 
يتقاسمان  دورتموند  بوروسيا  العب  ألكاسير  وباكو 

هدفاً.  12 برصيد  البوندسليجا  هدافي  صدارة 

مع  التعاقد  في  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  يرغب 
ظهير أيمن جديد خالل الفترة المقبلة في ظل اقتراب 
اإليطالي ماتيو دارميان من الرحيل حيث سينتهي عقده 

المقبل. الصيف 
موقع  وذكر 
لشيو  كا (
أن  ميركاتو( 
نشستر  ما
أرسل  يونايتد 
فيه  كشا
سان  لملعب 
لحضور  سيرو 
الميالن  مباراة 
نتينا  ر فيو و
األسبوع  خالل 
في  الماضي 
 17 الجولة 
الدوري  من 

. لي يطا إل ا
ف  ضا أ و

كاالبريا  دافيدي  المباراة  تلك  في  راقب  اليونايتد  أن 
الظهير األيمن للميالن والذي لعب في منتصف الملعب 
العديدة في صفوف  لإلصابات  المباراة نظراً  في تلك 

. ي نير سو و لر ا
يونايتد  مانشستر  هدف  أن  إلى  الموقع  وأشار 
ظهير  ميلنكوفيتش  نيكوال  كان  المباراة  في  األساسي 

. نتينا ر فيو
وشدد الموقع على أن نيكوال يأتي على رأس المطلوبين 

في اليونايتد خالل الفترة المقبلة.

اُختير كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان كأفضل العب فرنسي للعام 
الجاري.

وأعلنت مجلة )فرانس فوتبول( الفرنسية فوز مبابي بجائزتها الثانية هذا العام بعدما نال 
النسخة األولى من جائزة »كوبا« ألفضل العب شاب في العالم.

وبات مبابي الالعب رقم 61 الذي يفوز بهذه الجائزة علماً بأنه حل رابعاً في ترتيب مسابقة 
الكرة الذهبية التي توج بها لوكا مودريتش العب وسط ريال مدريد اإلسباني.

ولفتت صحيفة )ليكيب( الفرنسية إلى أن كيليان استحوذ على الجائزة التي فاز بها نجولو 
كانتي العب وسط تشيلسي اإلنجليزي العام الماضي وقبله أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو 

مدريد اإلسباني في 2016.
وتفوق مهاجم النادي الباريسي في سباق هذه الجائزة على كل من رافائيل فاران مدافع ريال 

مدريد الذي حل ثانياً وخلفهما جريزمان.
وحقق كيليان مبابي إنجازات عديدة هذا العام حيث توج مع فريقه بثالثية الدوري والكأس 
روسيا  في  الماضي  الصيف  الديوك  منتخب  مع  العالم  بكأس  الفوز  بخالف  الرابطة  وكأس 
وتسجيله 36 هدفاً في كل المسابقات المحلية والدولية بواقع 9 أهداف مع منتخب فرنسا 

الباريسي. العمالق  بقميص  و25 

مبابي ُيتوج بجائزة أفضل العب فرنسي

برشلونة األقرب للتعاقد مع نجم السبيرز
أشارت تقارير صحفية إلى أن المهاجم الدولي اإلنجليزي هاري كين يعيش موسمه األخير في توتنهام وسط اهتمام 
من عمالقة القارة العجوز بخدماته. وبحسب صحيفة )موندو ديبورتيفو( اإلسبانية فإن وسائل اإلعالم البريطانية ترى 
أن نادي برشلونة هو األقرب للتعاقد مع نجم السبيرز في الصيف المقبل. وارتبط كين باالنتقال لعدة أندية أوروبية مثل 
مانشستر يونايتد إضافة إلى ريال مدريد الذي يسعى لتعزيز هجومه باستمرار. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن 
دانيال ليفي رئيس توتنهام لن يتخلى بسهولة عن نجمه وسيطلب 200 مليون يورو على األقل للسماح برحيله. يذكر أن 

برشلونة يبحث عن مهاجم جديد لتعزيز الفريق في ظل تقدم الالعب األوروجواياني لويس سواريز في السن.

مدريد  ريال  نادي  تصدر 
االتحاد  تصنيفات  اإلسباني 
)اليويفا(  القدم  لكرة  األوروبي 

.2018 عام  نهاية  مع 
الفائز  الملكي  النادي  وحل 
في  أوروبا  أبطال  دوري  بلقب 
صدارة  في  نسخ  ثالثة  آخر 
المستخدم  اليويفا  تصنيف 
المجموعات  رؤوس  لتحديد 
توزيع  تصنيف  في  وكذلك 

اإليرادات.
رؤوس  تحديد  تصنيف  وفي 
أساس  على  المجموعات 
خمسة سنوات حل ريال مدريد 
ميونخ  بايرن  يليه  الصدارة  في 
وأتلتيكو  برشلونة  ثم  األلماني 
وباريس  ويوفنتوس  مدريد 
سان جيرمان ومانشستر سيتي 

وأرسنال. وبورتو  وإشبيلية 
توزيع  تصنيف  في  أما 
لفترة  ُيحسب  الذي  اإليرادات 
النادي  فجاء  سنوات   10
يليه  المقدمة  في  الملكي 
ثم  برشلونة  التقليدي  غريمه 
بايرن ميونخ يليه أتلتيكو مدريد 
وتشيلسي  يونايتد  ومانشستر 
وأرسنال  وبورتو  ويوفنتوس 

. بنفيكا و

ريال مدريد يتربع على 
حارس تصنيف )اليوفا( 2018 لوبيز  أنتوني  أكد 

ليون  أولمبيك  مرمى 
قادر  فريقه  أن  الفرنسي 
من  ببرشلونة  اإلطاحة  على 
أوروبا. أبطال  دوري  بطولة 

خالل  لوبيز  وقال 
صحيفة  نقلتها  تصريحات 
)موندو ديبورتيفو( اإلسبانية 
الكثير من األشياء  »يوجد   :
 2019 عام  في  تحفزنا 
حيث سنبذل كل ما بوسعنا 
المحلية  األلقاب  لحصد 
على  يركزون  الجميع  ولكن 
بدوري  الـ 16  دور  مواجهة 

برشلونة«. ضد  األبطال 
هذه  »ستكون   : وأضاف 
سأواجه  التي  األولى  المرة 
مباراة  في  برشلونة  فيها 
ونثق  رائعة  ستكون  أعتقد 
بأننا قادرون على الفوز على 

وإقصائهم«. برشلونة 
»أتذكر   : لوبيز  وأختتم 
مرمى  في  جونينيو  هدف 
التصدي  وأيضاً  البارسا 
الحارس  من  المزدوج 
كامب  في  كوبيه  جريجوري 
 2009/2008 موسم  نو 
فرصة  ستكون  أنها  كما 
جيدة لاللتقاء مع أومتيتي«.

لوبيز يتحدى برشلونة في دوري األبطال .!
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خطوة في االجتاه الصحيح:

ديوان المحاسبة يتفقد مستشفى طرابلس الجامعي

أعراض ظهور األسنان لدى األطفال

 قافلة طبية من القرقني لمؤسسة اإلصالح والتأهيل عين زارة

 القطاع الخاص
 اليختلف اثنان على تدني مستوى الخدمات الصحية في 
بالدنا على الرغم من الجهود التي تبذل النعاشها ماجعل 
أكثر من  تاركين  الحدود  للعالج خلف  يتوجهون  المرضى 
مائة مستشفى مابين عام وقروي وتخصصي ويقابلها أكثر 
رعاية  ووحدة  مجمعة  وعيادة  صحي  مرفق   2000 من 
صحية أولية موزعة بمختلف مناطق ليبيا مهمتها تقديم 
الخدمة للمواطنين في خطوة يهدف من خاللها تخفيف 
على  المرافق  فهذه  العامة..  المستشفيات  على  العبء 
الرغم من التكدس الوظيفي فيها من عناصر طبية وطبية 
المأمول  التخصصات التقدم  مساعدة وفنيين في جميع 
أويومين  يوم  بالمناوبة  فيها  العمل  برنامج  ، ماجعل  منها 

في االسبوع . 
 فيما المستشفيات التي تضم آالف األسرة فهي التقل 
شأنا عن المرافق الصحية لم تقدم الخدمة المرجوة التي 

تنال رضى المرضى .
أريد الحديث عن األسلوب الجاف في بعض  و هنا ال 
بسبب  للمرضى  التمريض  وعناصر  األطباء  من  األحيان 
الطوارئ  وأقسام  الخارجية  العيادات  أمام  االزدحام 
طبيب  يقوم  أن  المعقول  غير  من  ألنه  بالمستشفيات 
أكثر من 50 حالة في غضون 6 ساعات  بالكشف على 
على  عادل  بشكل  األطباء  وتوزيع  التنسيق  عدم  بسبب 

المرضى.  لمعالجة  العيادات 
والننسى في هذا الجانب حالة النقص التي تعاني منها 
المستشفيات في األدوية ومواد التشغيل التي عجز جهاز 
اإلمداد الطبي عن توفيرها في بعض األحيان رغم الجهود 
من  لشرائها  المريض  مايضطر  بالخصوص،  تبذل  التي 

الصيدليات الخاصة، وبأسعار فوق الخيالية.
كل  في  والموجودة  الواهية  الحجة  ذلك  من  واألنكى   
المستشفيات والتي لم يتم التوصل لحل جذري لها طيلة 
السنوات الماضية وهي تكرار عطل الرنين المغناطيسي 
في  الدنانير  بمئات  إجراءه  يتكبدون  المرضى  مايجعل 
أكثر  الخاص  القطاع  أن  جليا  مايوضح  الخاص  القطاع 
إمكانيات من العام والذي تضخ له الميزانيات ويعجز عن 

. دائماً  للعاطل  بديال  مغناطيسي  رنين  توفير 
 فالقطاع الخاص كما عرجت سالفاً هو من يقوم بذبح 
المريض للتوجه إليه مجبراً عندما اليتحصل على الخدمة 
التي يريدها في المستشفيات، ومن هنا تبدأ معاناة صاحب 
الدخل المحدود في المصحات الخاصة في عملية لتفريغ 
النقوذ الموجودة في جيبه بمجرد وقوفه على شباك الحجز 
من دفع رسوم الكشف المرتفعة للطبيب الذي يشتغل في 
بحجة  الوصول  الصعب  ومن  العام،  بالمستشفى  الصباح 
انه استشاري ودائما مشغول.. وفي عيادته يكاد يستقبلك 
وليس  مالياً  مبلغاً  المريض  في  يشاهد  ألنه  باألحضان 

مريضا ليساهم في عالجه .
والننسى هنا فاتورة خدمات اإليواء إذا استلزمت الحالة 

البقاء في المصحة للمتابعة فهي حدث والحرج. 
وضع  على  المسؤول  من  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
تسعيرة الخدمات التي تقدم للمرضى في القطاع الخاص؟.

وهل الجهات ذات العالقة على علم بما يقوم به جزارو 
إنها خارج  أم  ارتفاع لألسعار  العيادات من  المرضى في 

. تغطيتهم؟ 
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صيدليات تتحول إلى محال تجاريةا
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انتشار  انتباهه  يلفت  طرابلس  شوارع  في  المتجول 
الصيدلية  بين  أصبحت  حتى  الصيدليات  من  كبيرة  أعداد 
والصيدلية صيدلية أخرى وكل من لديه حجرة من بيته تطل 

. صيدلية  افتتحها  العام  الطريق  على 
جامعة  من  صيدلة  بكالوريوس  على  تحصل  من  وكل 
الفتتاحها  المال  يمتلك  لمن  باستئجارها  قام  طرابلس 
جيوب  امتصاص  في  المستأجر  يبدأ  هنا  ومن  صيدلية 
منها  كبير  جانب  وتخصيص  األسعار  بارتفاع  المرضى 

لبيع مواد التجميل و الزينة ألن همهم المتاجرة في صحة 
المواطن وامتصاص مافي جيبه بسبب عدم توفير األدوية 
في صيدليات القطاع العام يضطر المريض للحصول عليها 
يضعها  التي  األسعار  وفق  الخاص  القطاع  صيدليات  من 
بالمواطن  ورأفة  المنطلق  هذا  ومن  الصيدلية  صاحب 
السيولة  في  شحا  يعاني  والذي  المحدود  الدخل  صاحب 
يجب على الجهات ذات العالقة متابعة الصيدليات وضبط 

. منها  المخالفين 

العام  القطاع  أداء  لتقييم  العامة  اإلدارة  مديرو  قام 
وتقييم أداء القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة رفقة 
قسم  بزيارة  بالديوان  الصحة  قطاع  تقييم  لجنة  عضو 
طرابلس  الجامعي"  طرابلس  بمستشفى  النووي"  "الطب 
الطبي"، خالل اليومين الماضيين للوقوف على المشاكل 
تدني  إلى  وأدت  عمله  سير  تعيق  التي  والصعوبات 
مستوى الخدمات التي يقدمها لمرضى األورام الخاصة 
األخرى  واألجهزة  اإلشعاعي  والعالج  بالتشخيص 
المتعلقة بمرضى األورام. كما وقفو ا خالل الجولة التي 

العجيلي"  نبيل   " الدكتور  المستشفى  عام  مدير  رافقهم 
منذ  بالمستشفي  النووي  المفاعل  توقف  أسباب  على 
المستخدمة  المشعة  النظائر  بإنتاج  الخاص  2013م 
تزويد  على  القدرة  له  والذي  األورام  مرضى  عالج  في 
الجديدة  والتشخيصية  العالجية  اإلشعاعية  األجهزة 
المشعة  بالنظائر  مصراتة(   ، )صبراتة  أورام  بمعهدي 
منها  الفائض  تصدير  إمكانية  و  لتشغيلها  الالزمة 
التقوا مع  الديوان  المسؤولين في  للخارج، وخالل جولة 
توقف  أسباب  استوضحوا  والذين  بالقسم  المختصين 

اغلب األجهزة والمفاعل لتوقف عقد التشغيل والصيانة 
والتدريب بسبب عدم تحويل قيمة مرتبات األطقم الفنية 
الغيار  قطع  توريد  وعدم  األجهزة  على  الوافدة  العاملة 
الخارج بسبب عرقلة اإلجراءات اإلدارية من قبل الجهات 
ذات العالقة. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعات الديوان 
في  األورام  مرضى  تواجه  التي  المختنقات  لحلحلة 
توطين  على  والعمل  األورام  لعالج  التخصصية  المراكز 
العالج بالداخل ووقف استنزاف األموال بالخارج وإعادة 

. الليبي  الطبيب  في  الثقة 

من األخير

درجة  ارتفاع  أن  برازيلية  دراسة  ذكرت   
التي  األخرى  الحادة  واألعراض  الحرارة 
تصيب الصغار يجب عدم تفسيرها كعالمات 

األسنان. ظهور  على  طبيعية 
متابعة حالة 47  الدراسة على  واعتمدت   
إلى   5 بين  أعمارهم  تتراوح  برازيليا  طفال 
15 شهرا على مدار 8 أشهر، وكان الباحثون 
يزورون منازل هؤالء األطفال كل يوم لفحص 
درجات حرارتهم ومتابعة ظهور األسنان وسؤال 

األمهات عن أي أعراض طارئة. 
األطفال  أن  الباحثون  وجد  عام  وبشكل 
يكونون سريعي االهتياج ويعانون بعض حاالت 
في  الرغبة  وعدم  النوم  ومشاكل  اإلسهال 
التالي  اليوم  أو  السن،  ظهور  يوم  في  الطعام 
له، ولكن األعراض ال تكون حادة، وال تستمر 

طويلة. لفترات 
األسنان  ظهور  بدء  أن  الدراسة  ووجدت   
اللبنية قد تتسبب فى بعض المشاكل البسيطة، 

اللعاب  وكثرة  الراحة  بعدم  الطفل  مثل شعور 
وبعض حاالت اإلسهال ليوم أو أكثر وقلة النوم، 
األخرى  الحادة  باألعراض  ترتبط  ال  أنها  إال 
مثل ارتفاع درجة الحرارة أو حاالت اإلسهال 
وطبيبة  الدراسة  كاتبة  وصرحت  الطويلة.. 
بالبرازيل  جيريس  مينس  بجامعة  األسنان 
جوانا راموس جورج قائلة: “يجب أن نبحث عن 
أسباب أخرى لمثل تلك العالمات واألعراض 
قبل أن نرجعها لبدء ظهور األسنان اللبنية”.

دة
عيا

ال

إليك بعض النصائح بالنسبة لغازات البطن:
1- إن غازات البطن تنتج من زيادة تقلصات في القولون، وللتخلص 

منها، يفضل اتباع حمية معينة؛ للتخفيف من هذه الغازات.
2- ينصح باالبتعاد عن األطعمة الحارة، كالفلفل والبهارات والشطة 

والبصل والثوم.
3- كذلك التخفيف من األطعمة الحامضة.

4- التخفيف من تناول األشربة الغازية مثل: بيبسي وسفن أب وما 

شابه ذلك.
الكمون،  القولون:  5- من األطعمة المساعدة على تخفيف غازات 
يمكن إضافته مع األطعمة أو رش المطحون منه على الطعام، وكذلك 
استعمال  يمكن   -6 والحلبة.  والزنجبيل  والنعناع  واليانسون  البابونج 
ثالث  إلى  مرتين  حبة   duspatalin  - اللزوم:  عند  التالية  األدوية 
إلى  مرتين  مضًغا  تمضغ  الطعام  بعد  حبة   disflatyl يومًيا.  مرات 

اللزوم، حتى بدون طعام. ثالث مرات يومًيا، ويمكن تناولها عند 

 أعاني من كثرة خروج الغازات وانتفاخ البطن، 
هل أنا مصاب بالقولون العصبي؟

الســـــــؤال:

 اإلجابــــــــــــة : 

الحظت  حينما  سنتين  حوالي  منذ  بدأت  مشكلتي 
البطن،  وانتفاخ  الغازات،  خروج  كثرة  نفسي:  على 
وليونة في البراز مع وجود مخاط. ليس هناك ألٌم، بل 
فقط،  اليمنى  الجهة  في  األمعاء  في  بتقلصات  شعور 
زادت،  األعراض  ولكن  أسابيع،  لعدة  الموضوع  أهملت 
باطنية،  لطبيب  ذهبت  بعدها  والمخاط،  الغازات  أي 
وجود  التحليل  في  تبين  حيث  براز،  تحليل  مني  وطلب 
طعام  والسبب  )أميبا(،  إنها  قال:  أنه  أظن  طفيليات، 
غير نظيف من المطاعم. أعطاني عالج )فالجيل( لمدة 

حيث  كبيرة،  بنسبة  وتحسنُت  أخذته،  وبالفعل  أسبوع، 
والتشنجات  الغازات  وقلّت  البراز،  من  المخاط  اختفى 
حوالي  انتظرت  تماًما،  تختِف  لم  ولكنها  والتقلصات، 
ال  بأني  وأخبرته  أخرى،  مرة  الطبيب  راجعت  ثم  شهر، 
زلت أعاني من بعض الغازات والتقلصات وليونة خفيفة 
في البراز، فقال لي: هذا قولون وليس له عالج، ذهبت 
لطبيب آخر، وأعطاني أيًضا دواء شبيًها ب) فالجيل(؛ 
بشكل  ولكن  تحسنت  أسبوع،  لمدة  الطفيليات،  لقتل 

جًدا. بسيط 

المزري  الوضع  أحد  على  اليخفى   
تعاني  التي  مستشفياتنا  تعيشه  الذي 
نقصا حاداً في األدوية ومواد التشغيل 
مناشدة  رغم  الماضية  األشهر  طيلة 
وجهاز  الصحة  وزارة  في  المسؤولين 
كل  لتوفير  يسعى  الذي  اإلمداد 
بيروقراطية  ولكن  القطاع  احتياجات 
اإلدارة تعيقه... مايضطر ذوو المرضى 
واألدوية  المستلزمات  كل  توفير  إلى 
المستشفى  في  المعالج  للطبيب 
خاصة  لمصحة  التوجه  من  أفضل 
مضعفة  أضعاف  فاتورة  له  تقدم  التي 
أطباء  أصبح  عندما   .. مريضه  لعالج 
فقط  بأيديهم  يشتغلون  المستشفيات 
.. فهذا األمر تعود عليه المواطن الذي 
أصبح كل همه الحصول على من يقدم 
المستلزمات  توفير  مقابل  الخدمة  له 
أن اليشمل حتى  ونتمنى هذا عجز   ..
مؤسسات  داخل  الموجودة  العيادات 
اإلصالح والتأهيل التي يوجد بها نزالء 
حتى   .. جيدة  صحية  لرعاية  بحاجة 
كل  المستشفيات  مثل  معهم  اليحصل 
من  مستلزماته  معه  يحضر  مريض 
فالنزيل  بنفسه..  تشغيل  ومواد  أدوية 

من  صحية  لوعكة  يتعرض  الذي 
سيحضر له كل األشياء نتمنى أن تكون 
كل األدوية والمستلزمات متوفرة داخل 
النزالء  واليعاني  المؤسسات  عيادات 
مثل معاناة المرضى في المستشفيات. 
مجمع  اتخذها  التي  الخطوة  وما 
زارة"  "عين  بمنطقة  القرقني  عيادات 
االصالح  لمؤسسة  قافلة طبية  لتسيير 
والتأهيل عين زاره في االتجاه الصحيح 
مساعدة  وطبية  طبية  عناصر  بإيفاد 
على  للكشف  التخصصات  بمختلف 
المؤسسة  إدارة  مع  بالتنسيق  النزالء 
الموجودة  الطبية  العيادة  وبالتعاون مع 

فيها إلشعار النزالء بان هناك من يهتم 
وإنما  الطبية،  الخدمة  لهم  ويقدم  بهم 
الوصول  أجبرتهم  التي  هي  الظروف 
تعمل  التي  اإلصالحية  للمؤسسة 
وحتى  لتأهيلهم  فيها  العاملة  العناصر 
في  ينخرطون  محكوميتهم  قضاء  بعد 
الحياة االجتماعية كمواطنين صالحين 
 " المجمعة  العيادة  مدير  وأكد  هذا   .
بأن  رشيد"  صالح  السيد"  القرقني"، 
تقديم  في  تستمر  سوف  القافلة  هذا 
االصالحية  للمؤسسات  خدماتها 
زارة  عين  بلدية  نطاق  في  الواقعة 

للنزالء خدمة  دوري  بشكل 

التي  العمل  ورشة  الماضيين  اليومين  خالل  اختتمت 
القطاع  مكتب   " الصحية طرابلس  الخدمات  إدارة  أقامتها 
بالتعاون مع "الشركة األفريقية الستيراد المعدات  الخاص 
العدوى"  ومكافحة  والتعقيم  التطهير  بعنوان"  الطبية 
عام  ومدير  شعوتة"،  الدكتور"رضاء  اإلدارة  مدير  "بحضور 
الشركة ومديري المكاتب والمستهدفين بالدورة متمثلة في 
منسقي الجودة بالمرافق الصحية و أعضاء مكتب التفتيش 
و المتابعة.. وتهدف الورشة التي استمرت على مدار ثالثة 
للرفع من  التي تهدف  المحاضرات  ألقيت فيها عديد  أيام 
في  لدورها  كبيرة  أهمية  من  لها  لما  المستهدفين  كفاءة 
تفادي العدوى أثناء داخل المرافق الصحية وتحقيق معايير 
السالمة لمقدمي ومتلقي الخدمة . وتمحورت المحاضرات 
 " العناية  "غرفة  "المناظير"،   ،" التعقيم   "، "التطهير"  حول 
الزرقاني"،  "عبدالحفيظ  عبدالعزيز  الدكتور  ألقاها  التي 
بجامعة  أستاذ  الدقيقة  األحياء  مجال  في  المتخصص 
الوطني لمكافحة األمراض و  بالمركز  طرابلس و مستشار 

. العالمية  الصحة  بمنظمة  مستشار 

التطهير و التعقيم ومكافحة العدوى 
في إدارة الخدمات الصحية طرابلس
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الفنان صالح األحمر لصحيفة " ليبيا اإلخبارية "

عودة جديدة سجلها الفنان 
شرح  المسرحي  المخرج 
مؤخراً  عبدالهادي  البال 
لمنصة التتويج ، فبعد حصده 
خالل  من  الجوائز  من  لعدد 
والناجحة  العديدة  مشاركاته 
المسرحية  المهرجانات  في 
هو  ها  والعربية،  المحلية 
جائزة  جديد  من   : يحصد 
المتكامل  المسرحي  العرض 
المسرحي  عرضه  تفوق  بعد 

من  شاركت  والذي  الصكر  إسالم  تأليف  "المركب" 
إحياء  في  المسرحية   البيضاء  أجيال  فرقة  خالله 
نابل  بمدينة   المغاربي  المسرح  مهرجان  فعاليات 
التي  مغاربيه  فرق مسرحية  إلى جانب عدة  التونسية 

. الماضي  نوفمبر  شهر  في  اختتمت 
المسرحي  المجال  في  الليبي  الفنان  يؤكد  وبذلك 
على علو كعبه متى أتيحت له فرصة المشاركة والظهور 
إلى جانب االهتمام والتشجيع ،  والفنان المخرج شرح 
البال الذي كان قد حصد جائزة الترتيب األول مناصفة 
الدورة  في   " وجوه   " المسرحي  عرضه  قدم  عندما 
الثانية لمهرجان أبراج المسرح العربي التي أقيمت في 
والذي  المغربية  البيضاء  الدار  بمدينة  صيف 2014 
عزالدين  الفنان  المسرحي  العرض  بطل  فيها  تحصل 
والدويلي  التمثيل األولى مناصفة  الدويلي على جائزة 

أيضاً بطل العرض المسرحي )المركب( .
األيام  يتواحد هذه  البال  الفنان شرح  أن  إلى  نشير 
بعد  االسكندرية   بمدينة  المصحات  إحدى  داخل 
بالشفاء  له  .. ندعو   بها  التي يمر  األزمة الصضحية 

التألق. رحلة  لمواصلة  العاجل 

شرح البال يحصد الجوائز 

الشــــــــارق "تي في " 

لدينا قدرات هائلة بمقدورها تقديم كل جديد ومفيد 
 من خالل اللقاءات الفنية التى تجريها صحيفة " ليبيا اإلخبارية" من  حين إلى آخر وتستضيف عبر صفحاتها نجوم المسرح والتلفزيون في بالدنا ليلتقوا من خاللها 
بقرائها في كل ربوع ليبيا ، هذه المرة اختارت الصحيفة أحد هؤالء النجوم الذي له قصة عشق دائم مع المسرح ورحلته زاخرة بعديد األعمال التى تنوع في تقديمها بعدة أدوار 
وشخصيات عبر مسيرة تجاوزت األربعين عامًا إنه الفنان المتميز صالح األحمر الذي التقته الصحيفة داخل مسرح الكشاف وعلى ركحه وأجرت معه هذا الحوار :

■ حاورته : فاطمة سالم عبيد

نتطلع إلى تقديم  
األفضل لنستطيع 
التعبير عن حبنا 
للمسرح 

   الدراما هي المسرح 
والتلفزيون والفن 
بشكل عام 

الفن رسالة سامية 
يحملها الفنان

،، ،،

،،
،،

 الفنان المسرحي يضحي من أجل إسعاد اآلخرين 
من  أنت  أين  يتساءلون  القراء   *  

؟ المسرح 
وبصحيفتكم  بكم  وسهالً  أهالً  بداية   .
تتواجد  التى   " اإلخبارية  "ليبيا  الموقرة 
بيننا داخل أروقة المسرح حيث أننا سعداء 
بعودتها  أننا سعداء  الزيارة كما  بهذه  جداً 
في  وهي  غياب  وبعد  جديد  من  للصدور 

. واألنيقة  الجميلة  الحلة  هذه 
* ماذا تقول عن المسرح وأنت تعتلي 

خشبته اآلن ؟
. المسرح كما يعرف الجميع بأنه أستاذ 
مسرحاً  أعطني  يقال  وكما   ، الشعوب 
إلى  حاجة  في  ونحن   ، شعباً  أعطيك 
الرياضي  المشهد  وإلى  الثقافي  المشهد 
نور  إلى  بالمجتمع  وننتقل  واالجتماعي 
نشأته  منذ  والمسرح   ، والمسرح  العلم 
المسرح  إلى  والرومان  اإلغريق  زمن  من 
العربي الذي من ضمنه المسرح الليبي هو 
نشر  لغرض  لإلبداع  القوى  الخندق  دائماً 
 ، المجتمع  شرائح  لكل  رسالة  توصيل  أو 
من  يضحي  المسرحي  الفنان  يبقى  حيث 
أجل إسعاد اآلخرين وهو الشمعة التى تنير 
دربه لم  ال وهو يعشق المسرح وينتمي إليه 
نستطيع  هل  حديثك  خالل  من 
القول بأن لدينا قدرات فنية قادرعلى 

المسرحية؟ األعمال  تقديم 
. نحن بستان من الزهور ولكن في غير 
القدرات  لدينا  نحن  الحقيقة   ، مناخها 
ماهو  كل  تقديم  بمقدورها  التى  الهائلة 
اإلعالمي  المجال  في  ومفيد  جديد 
اإلعداد  في  قدرات  لدينا  والثقافي 
وهناك  والتمثيل  واإلخراج  والتأليف 
قدرات وضعت بصمته في مجال المسرح 
والتلفزيون فهي طاقات هائلة شهد لها في 
والدولية فهي  العربية  المحافل  الكثير من 
أذكر  وأبدعت  قدمت  قد  ألسماء  طاقات 
الكاتب  الحصر  المثال ال  منها على سبيل 
الراحل  والمخرج  التركي  حسن  والمخرج 
عبدالله  والمخرج  والكاتب  خشيم  خالد 

بالصحة  الله  متعه  الرزق 
* هناك الكثير من الفنانين امتهنوا 

الفن كمهنة ، فما رايك في ذلك ؟
دون  فالفنان   ، اإلنسان  مع  يولد  الفن   .
اليحمل  الذي  والفنان  بفنان  ليس  موهبة 
خشبة  على  يقف  ولم  أدبية  وثقافة  فكر 
المسرح  داخل  اآلالم  يعاني  ولم  المسرح 
له  فالمسرح   ، بفنان  ليس  كواليسه  وفي 

عالقة بروحانيات هذا الجزء الذى نسميه 
، وإذا امتهن الفنان هذه المهنة ،  مسرحاً 
إطار  في  وصفتها  لو  مهنة  أنها  أقول  وال 
المهنة فأي شخص بإمكانه أن يقوم بها ، 

. نظري  وجهة  حسب  وهذا 
* إذًا ما هو دور الفن في حياتك ؟

. الفن هو غذاء الروح ، وألن الفن رسالة 
خاللها  من  ويظهر  الفنان  يحملها  سامية 
رسالة  الفن  تجارة  وليس  لعبة  ليس  الفن 
األعماق  من  نابعة  تكون  أن  البد  نبيلة 

والمجتمع  بالوطن  واالحساس 
عن  غيابه  الفنان  يسجل  لماذا   *

؟ الفنية  المحافل 
الظروف  لبعض  ولكن  بغياب  ليس  . هو 
داخل  الفنانين  من  بمجموعة  تحيط  التى 
مع  الله  بعون  نأمل  ونحن   ، الفني  الوسط 
سنستطيع  نعيشها  التى  اإلضاءات  هذه 
إلى  وتطلعنا  وامالنا  حبنا  عن  التعبير 
. الله  تقديم األفضل ودون غياب إن شاء 

* خالل مسيرتك الفنية هل سجلت 
في ذاكرتك عددًا من المواقف ؟

هناك أكثر من موقف ولكن يبقى أجملها 
فيه  كنت  الذي  الموقف  ذلك   ، وأهمها 
البوصيري  األستاذ  للمخرج  مساعداً  
العرض  لتقديم  يستعد  كان  الذي  عبدالله 
لم   " والوزير  السلطان  لعبة   " المسرحي 
تكن لي شخصية في المسرحية رغم أنني 
الذي  الدور  ذلك  خاصة  ادورها  حفظت 
فقلت   ، أدائه  يقوم  من  المخرج  يجد  لم 
للمخرج أنا سوف أقوم باداء الدور حتى ال 
للمشاركة  نستعد  ونحن  التدريبات  تتوقف 
للمهرجان   3 ال  الدورة  فعاليات  في 
م  المسرحية سنة 1982  للفنون  الوطني 
لعبة   " المسرحي  العرض  في   *
أحد  عنك  كتب   " والوزير  السلطان 

؟ ياترى  كتب  فماذا  الكتاب 
الكاتب  عني  كتب  لقد  صحيح  هذا   .
بعد  الكيب  غالب  الدين  نجم  األستاذ 
وقال   ، المسرحي  للعرض  مشاهدته 
الفنان  أن  الفرص  عن  كتابته  خالل  من 
األهتمام  نتمنى  موهبة  األحمر  صالح 

رحلتها  لتواصل  عليها  والمحافظة  بها 
عني  قاله  بما  سعدت  لقد   ، المسرح  مع 
الكاتب الراحل نجم الدين هو ما شجعني 

. والتألق  اإلبداع  رحلة  مواصلة  على 
من  أنت  أين  المسرح  عن  بعيدًا   *

؟ التلفزيونية  الدراما 
ببعيدة  ليست  التلفزيونية  الدراما   .
والتلفزيون  المسرح  فهي  المسرح  عن 
فخالل  العموم  وعلى  عام  بشكل  والفن 
األعمال  من  العديد  لدي  الفنية  مسيرتي 
الدرامية ومن خاللها شاركت في عدد من 
المهرجانات المحلية والدولية ومن خاللها 
أيضاً تم أختياري عضو لجنة تحكيم دولية 
لسينما  القاهرة  مهرجان  في  ذلك  كان 

األطفال
الفنان  نجاح  عن  تقول  ماذا   *

؟  لليبي ا
أو  نجاح الفنان الليبي سواء أكان محلياً 
الليبيين،  ، هو نجاح لكل الفنانين  خارجياً 
المحافل  في  خاصة  بنجاحه  نسعد  حيث 
العربية والدولية ونجاحه ما هو إال تأكيد 

. عن أجتهاده وتألقه 
لزمالئك  توجهها  كلمة  من  هل   *

؟ نين لفنا ا
الفن  . أوجه لهم كلمة أقول من خاللها 
ضاعت  وإذا  وفاء  الفن  عطاء  الفن  حب 
والفنان   ، فن  عندنا  يبقى  ال  األشياء  هذه 
كما أرى بأنه يقدم رسالة البد أن نحافظ 

. ونحترمها  عليها 
. كلمة أخيرة ؟

ليبيا   " لصحيفة  والتقدير  الشكر  كل 
وفقكم  استثناء  دون  وألسرتها  اإلخبارية" 

جميعاً. الله 

ذاكرة  قوية في حفظ األدوار 
العلواني : من ظالم في الظهيرة إلى الوصية .. 

وذهبت  صادف  إذا 
مسرحي  عرض  لحضور 
ملصق  على  وقرأت 
الفنان  اسم  العرض 
 ، الجارد  عبدالباسط 
محظوظاً  ستكون  فحتما 
العرض  لذلك  بحضورك 
يملكه  مما  المسرحي 
ملحوظ  فني  حس  من 
يعتلي  وهو  قوي  وحضور 

؟  ال  ،ولم  الركح 
خاصة  حالة  وهو  بجنون  المسرح  يعشق  فهو 
مخزونة  هائلة  قدرات  له  حيث  التمثيل  في  جداً 
الجارد  إال  إخراجها  أحد  يستطيع  ال  أعماقه  في 
نفسه الذي انتهى منذ أيام من تصوير مشاركته في 
وهو   " في  تي  الشارق   " الجديد  التلفزيوني  العمل 
البطولة  يشاركه  بادي  مفتاح  وإخراج  تأليفه  من 
العمروني والفنانة سلوى المقصبي ،  الفنان ميلود 
حيث من المتوقع أن يكون أحد األعمال التلفزيونية 
إطار  في  القادم  رمضان  شهر  خالل  ستقدم  التي 

  . والهادفة  الناقذة  الفكاهيه  األعمال 

التحق الفنان الراحل علي العلوني 
وفي   1957 سنة  الفنية  بالحركة 
األمل  لفرقة  انتسب   1959 سنة 
من  الفني  نشاطه  وواصل  للتمثيل 
المجد  بفرقتي  المسرح  خالل 
أنتقل  أن  إلي   ، للتمثيل  والقوميه 
المسرح  بفرقة  والتحق رسمياً  منها 
العام  في  ذلك  كان   ، الجديد 

.1967
المجال  في  الفنية  رحلته 
بالعديد  حافلة  كانت  المسرحي 
 " من األعمال كان أبرزها مسرحية 
قدمتها  والتي   " الظهيرة  في  ظالم 

الفرقة سنة 1965 وأخرجها الفنان 
أما  المجراب  عبدالحميد  األستاذ 
من  فكانت  مسرحية  محطة  أخر 
تأليف  الوصية  مسرحية  خالل 
وإخراج  دعاب   محمد  األستاذ 
الفنان نوري عبدالدائم انتاج وتنفيذ 
. بطرابلس  الوطني  المسرح  فرقة 
واألخيرة  األولي  المحطة  وبين 
تجاوزت  محطات  عدة  له  كانت 
من  الكثير  اختاره   ، العشرين 
بينهم  من  كان  المخرجين 
عبدالله   ، المجراب  عبدالحميد 
 ، أبوسبولة  عبدالحفيظ   ، الزروق 

 ، كحلول  فتحي   ، القمودي  محمد 
األزهر  والراحل  الدائم  عبد  نوري 
أبوبكر حميد والراحل الهادي راشد 

. العالقي  محمد  والراحل 
المهرجانات  خالل  ومن 
في  شارك  المحلية  المسرحية 
في  مشاركته  جانب  إلي  منها  عدد 
كان  العربية  المهرجانات  من  عدد 
للفنون  دمشق  مهرجان  أخرها  
أقيم سنة 1988  الذي  المسرحية 
بفرقة  عندما شارك صحبة زمالئه 
في  بطرابلس  الوطني  المسرح 
 " الفتوح  باب   " المسرحي  العرض 

العربي محمود دياب  الكاتب  تأليف 
. كحلول  فتحي  وأخراج 

فبدأت  التلفزيون  مع  رحلته  أما 
خالله  من  وقدم   1467 سنة 
من  الفنية  األعمال  من  العديد 
 – للبيع  منزل   " عناوينها  أبرز 
صور   – الغضب   – بارزة  حروف 
المنيع-  الحصن   – اجتماعية 
علي  الراحل  الفنان  ويعد   " هوينا 
الذين  األوائل  الممثلين  من  العلوني 
إنشاء  بعد  اإلذاعي  بالمجال  عملوا 
مجال  وفي   1968 سنة  التلفزيون 
عندما  واحدة  مساهمة  له  السينما 

شارك في فيلم " يوم في حياة بئر " 
. الرقيعي  فرج  للمخرج 

اليجيد  كان  أنه  من  وبالرغم 
ذاكرة  له  أن  إال  الكتابة  وال  القراءة 
تسند  التي  األدوار  حفظ  في  قوية 
فقد  التلفزيون  خالل  ومن  إليه 
دورة  في  المشاركة  له  أتيحت 
تدريبية في مجال األخراج بإيطاليا 
الفنانين  زمالئه  من  عدد  صحبة 
الفنان  رحلة  عن  باختصار  هذا 
في  ولد  الذي  العلوني  علي  الراحل 
 .4  .25 في  ورحل   1935 سنة 

  .  2002

الفنان القدير محمد شرف 
المجاهدين  أحد  كان  الدين 
حرب  في  الليبيين  العرب 
حيث   1948 عام  فلسطين 
حوالي  وعمره  متطوعاً  ذهب 
سبعة عشر عاماً  وال يزال في 
ذلك الوقت يدرس في الصف 
بمدرسة  اإلبتدائي  الخامس 

طرابلس. الظهرة 

المسرحي  والمخرج  الكاتب 
عمل  أول  شاهد  األمير  مصطفى 
عندما   1937 سنة  مسرحي 
عبدالله  الراحل  عّمه  اصطحبه 
الوقت  ذلك  في  عمره  وكان  ياسين 
بطل  وكان   ، عاماً  عشر  ثالثة 
الفنان  شاهدها  التي  المسرحية 
محمد حمدي نجم الفكاهة في تلك 

.. الفترة 

الفنان الهادي راشد بدأ حياته الفنية مع بداية 
الخمسينيات من خالل المسرح ، شجعه كثيراً كّل 
والفّنان مصطفى  الدين  محمد شرف  الفنان  من 
العم عتيق » ومن   « الفنية  ، أشهر أعماله  األمير 
للفرقه  أخرجها  التي  المسرحية  أعماله  أهم 
القومية حملت » كيخ كيخ » ومسلسل » ربوع الّريف 

« جّنتي  والصحراء 

أول عمل مسرحي . الفّنان المجاهد   العم عتيق 

  ثالثــــــة
وجـــــــوه 

مسرحيــــــة 



بعض  على  اإلطاللة  أواصل 
بين  الفكري  الصراع  جوانب صورة 
األصولية  بين  أو  والجديد،  القديم 
العربية  الساحات  في  والمعاصرة 
الثابت   ( بين  أو  واإلسالمية، 
المفكر  رأي  على   ) والمتحّول 
والشاعر السوري المعاصر ادونيس، 
مركزا اليوم على المنازالت الثقافية 
الداخلية داخل الذات العربية، وكما 
مشاهد  تعتبر  أوضحت  وأن  سبق 
رحم  من  خرجت  مكررة  نمطية 
الصدامات السياسية وااليديولوجية 
على  بارزة  وعناوين  واالجتماعية، 
العربي  والواقع  التاريخ  صفحات 
التصقت بهما، وأدنو من القول بأنه 
صفحات  مغادرتها  بقرب  سبيل  ال 

. الواقع 
االشتباكات  أن  يتردد  أحيانا 
مع  تتماهي  ال  وتمّوجاتها  الفكرية 
حيوية  دليل  بل  والجمود،  التشظي 
وضمن  للعقل،  وخصوبة  وتوهج 
وأن  سبق  التفاؤلي،  التوجه  هذا 
المرحوم  المصري  المفكر  أشار 
الدكتور عبد الرحمن بدوي 1917 
بين  الصراع  أن   ( إلى   ،-2002
المختلفة  والثقافة  الفكر  مدارس 
يكون  عندما  إالّ  ويشتد،  اليحدث 
ويضعف  تألقه،  أوج  في  العقل 
عندما ُتبتلى األمة بإطالق األحكام 
جدل  أي  دون  والمطلقة،  النهائية 

. خالق(  ورمزي  حّي 
دأب  الجذور،  عن  البحث  وعند 
الحقيقة،  عن  البحث  رحلة  ورفيق 
نالمس بذور هذا السجال والصدام 
تربة  في  الجديد،  القديم  الفكري 
العرب  اختالط  أثر  األموي  العصر 
الجزيرة  من  القادمين  الفاتحين 
والحضارات  باألمم  العربية 

والرؤي  والفلسفات  والثقافات 
السائدة  واإلشراقية  الباطنية 
وفارس  الرافدين  ببالد  آنذاك 
اليونانية  الفلسفة  خاصة  والشام، 
التي أصطلح على تسميتها بـ )علوم 
علوم  سلبيا  وصنفت   ) األوائل 

دخيلة. ومعارف 
عربية  بقاع  عدة  زالت  وال 
التجاذب  رياح  تكابد  وإسالمية 
فواتيرها  وتدفع  واالنقسام 
نظرية  أعراض  تعاني  أو  الباهظة، 
فكر  صاغها  كما   ) التاريخ  مكر   (

الفيلسوف المثالي المادي األلماني 
فريدريك هيجل 1770   ( األشهر 
التاريخ  أن  بمعنى   ،)  1831  –
والدمويات  الصراعات  خالل  من 
قبل   - جدليا  يفرغ  واالنتكاسات 
مخلفاته  من  شحنات   - التعافي 

.. وتراكماته 
مع  التجاذبات  مسار  وتمظهر 
باالختيار  المنادية  االعتزال  حركة 
والعراق  بالشام  اإلنسان،  وحرية 
العباسي،  و  األموي  العصرين  في 
عطاء،  بن  واصل  في  متجسدة 

والجبائيان،  عبيد،  بن  وعمرو 
وغيرهم  والزمخشري،  والجاحظ، 
ممن رفعوا شعارات والفتات الحرية 
اإلنسانية والنظر العقلي والتحسين 
الجماعة  داخل  من  والتقبيح 
اإلسالمية والثوابت الراسخة للدين 
عنه  دفاعا  الحنيف،  اإلسالمي 
هجمات  أمام  حياضه  عن  وذودا 

. اليونانية  الفلسفة 
وكانت مواجهات استئصالية ذاتية 
بين التيارين االعتزالي والمحافظ، 
القرن  بعد  األخير  بانتصار  انتهت 

أن  إلى  الميالدي  عشر  الـحادي 
عصر  بداية  مع  معاركها  استؤنفت 
التاسع  القرن  في  العربية  النهضة 
محمد  حكم  إبان  الميالدي  عشر 
شخصيات  وبروز  لمصر،  علي 
رفاعة  بينهم،  من  نهضوية 
الشدياق،  وفارس  الطهطاوي، 
وخير الدين باشا التونسي، وشكيب 
عام  طرح  الذي  اللبناني  أرسالن 
1939، سؤاال استراتيجيا ضخما 
بحجم أزمة العرب وصراعاتهم، ذاع 
وانتشر عن أسباب تأخر المسلمين 
تتم اإلجابة عنه  وتقدم غيرهم، لم 

... اآلن  إلى 
ونعود إلى الخلف زمنيا، ونرصد 
أول  سجل  العربي  الفكر  تاريخ  أن 
محاورة فكرية فلسفية بين قامتين 
اإلسالمي،  الفكر  جهابذة  من 
التباين  شديدة  توجهات  تحمالن 
مواجهة  في  االختالف،  عظيمة 
على  مؤشرا  أراها  الكتب،  عبر 
طرفاها  اإلسالمي،  الفكر  تطّور 
أقصى  ومن  العربي  المشرق  من 
المحافظة  بين  جدال  المغرب، 
لقوانين  الرافض  بين  والتجديد، 
السببية، وبين القائل بوجود نوعين 

الحقيقة..  معرفة  من 
أعني المحاورة بين حجة اإلسالم 
 1058( الغزالي  حامد  أبي 
تهافت   ( كتابه  في   ) م.   -1111
األندلسي  والفيلسوف   ،) الفلسفة 
إبن رشد ) 1126 - 1198 م .( 

 ...  ) التهافت  تهافت   ( بكتابه 
عن  الكتابان  عنوانا  يفصح 
الموقف  في  الجذري  االختالف 
المحاورة  كانت  وإن  الفلسفة،  من 
الغزالي  وفاة  بعد  وجرت  متأخرة، 

 .. السنين  بعشرات 

واجهات  يتصدر  كتاب  اآلن  ايدبنا  بين 
المكتبات العالمية كأ فضل كتاب نقدى في 
عالمى  صدى  اخذ  حيث  العشرين،  القرن 
كبير،ترجم لعدة لغات، تناوله البحات والنقاد 
والمفكرون، بالبحث والنقد والتحليل، تصدى 
شائكة  لقضية  سعيد،  أدوارد  كاتبه  فيه 
قضية  وهى  الحديث،  الغربى  الفكر  في 
االستشراق . فما هو االستشراق؟ ومن هم 
المستشرقون ؟ ومن هو أدوارد سعيد؟ يعد 
جنوب شرق اسيا والشرق االوسط من اقدم 
وان  العالم،  في  الحضارات  ظهور  اماكن 
اليهودية  متل  العالم،  في  االديان  الكثير من 
ومن  هناك،  نشأت  واالسالم،  والمسيحية 
هنا كان اغلب انتاج البشر العقلى في جميع 
في  القوانين  اغلب  كتبت  كما  المجاالت، 
البقعة من االرض، وكانت  العالم، على هدة 
اوروبا تفتقد لمثل هذا المجد والعظمة في 
والفنون  العلوم  فيها  ازدهرت  التي  العصور 
األسباب  هذه  كل  االوسط،  الشرق  في 
واالغراءات، قد تسببت في رحلة األوروبيين 
الى بلدان المشرق االقصى، بحثا عن إجابات 
لتساؤالتهم، ومن بعد هذا اصطلح على مثل 
هذه الحركة ) باألستشراق(، وعلى الباحتين 
االروبيين  عرف  وقد   . بالمستشرقين  فيها 
اللغات  الذى يبحث في  انه هو  المستشرق، 
 . ودقيق  معمق  بشكل  الشرقية  والتقاليد 
وعن المعنى االصطالحى لألستشراق، فهو 
وحضارة  وتراث  لغات  يدرس  الذى  العلم 
. وماضيها  حاضرها  الشرقية  المجتمعات 

يطلق  ما  غالبا  عام،  بشكل  والمستشرق 
له  ممن  المشرق،  في  يبحث  من  على 
ان  اال  امريكية،  او  غربية  اوروبية  جنسية 
هذا االصطالح توسع اخيرا ليشمل كل من 
من  كان  وان  حتى  الشرق  حضارة  يدرس 
هو  االستشراق  عام  .وبشكل  نفسه  الشرق 
العلمية  الغربيين  الباحثين  جهود  مجموع 
المشرقية،  الدول  بتلك  والتعريف  للتعرف 

ثروانها  ومصادر  الجغرافية،  واواضاعها 
فنونهم،  لغاتهم،  شعوبها،  تاريخ   ،، المعدنية 
اديانهم  ثقافاتهم  وتقاليدهم،  عاداتهم 
وخصوصياتهم  حضارتهم  ومعتقداتهم، 
النفسية واحاسيسهم الروحية، نقاط قوتهم 
ونقاط ضعفهم، للكشف عن ثرواتها المادية 
. الغرب  مصالح  تأمين  لغرض  والمعنوية 

وفي هذا السياق كتب أدوارد سعيد كتابه 
السلطة’؛؛  ؛؛المعرفة؛؛  )االستشراق  الشهير 
أدبى  وناقد  مفكر  سعيد  أدوارد  اإلنشاء؛؛( 
بالقدس  ولد  عربى  اصل  من  امريكي 
سنة  امريكا  في  وتوفي  1935م  سنة 
بالمدارس  حياته  بداية  في  2003التحق 
والقاهرة  بالقدس  واالعدادية  االبتدائيه 
تخصص باالدب االنجليزى بجامعة برستون 
على  وتحصل   1957 سنة  االمريكية 
الماجستير من جامعة هارفرد سنة 1960م 
عن  الدكتوراه  اطروحة  عام1964م  قدم 
الروائى  بولونى  اصل  من  انجليزى  كاتب 
الظالم  قلب  رواية  مؤلف  كونراد  جوزيف 
الشهيرة، فاز بجائزة افضل ناقد . بدأ حياته 
الكبرى،  االمريكية  الجامعات  بين  متنقال 
لألدب  ،استادا  كولمبيا  بجامعة  استقر  تم 
بين  1967م  حرب   . االنجليزى  المقارن 
كان  تلتها  التي  والنكسة  واسرائيل  العرب 
يهتم  فبدأ  شخصيته،  على  كبير  تأثير  لها 
أكثر بكل ما يتعلق بالشرق االوسط والبالد 
فأهتم  عامة،  بصفة  واالسالم  العربية 
بتحسين لغتة العربية بأخد الدروس الخاصة 
فيها ألتقانها كى يتعرف على االدب العربى 
االفكار  يتابع  كان  وبدايته  بأسراره،  ويحيط 
الجديدة التي اتت من اوروبا متأثرا بالمفكر 
انطونيو  وااليطالى  فوكو  ميشال  الفرنسى 
المعروفة،  السجن  دفاتر  صاحب  قرامشى 
من  يعتبر  الذى  ويلمز  ديرك  والهولندى 
بتلك  بريطانيا  في  االدبى  النقد  اساطين 
التأثير  فيكو  االيطالى  للمفكر  وكان  الفترة، 

االكبر في فكر أدوارد . في تلك الفترة بدأ 
غرب  ودول  امريكا  في  كبيراً  تحوالً  يحدث 
انتقاد الحداثة، وفي نظريات ما  اوروبا في 
كبيرة  نقدية  مواقف  واتخاذ  بعدالحداثة، 
االتساؤالت  من  العديد  تظهر  فبدأت  منها، 
حول هذا الموضوع، وهذا هو السياق الذى 
كتب فيه أدوارد سعيد كتاب )) االستشراق((، 
االستشراق  موضوع  تناول  فيه؟  قال  فماذا 
وخلفياته من جوانب متعدده، شرح من خالله 
كيف استطاعت الثقافة الغربية االحاطة بكل 
وعسكريا  سياسيا  المشرق،  في  يحدث  ما 
الضؤ  ،مسلطا  وعلميا  وعقائديا  واجتماعيا 
على  قيوده  فرض  الذى  االستشراق  على 
الفكر الشرقى، وعلى من يكتبون عن الشرق، 
لوضع  القوة  من  المزيد  ذلك  اكسبهم  حيت 
انفسهم موضع التضاد مع الشرق . من خالل 
تسليط الضؤ على بعض المقوالت االساسية 
فهماً  فهمه  الى  سنهتدى  كتابه  في  الفكرية 

. محددة  نقاط  في  بتلخيصه  عميقاً 
حول  خطاب  وكل  هوية،  كل  تشكل  ان   ●
آخر  بتشكيل  بالضرورة  ينشيك  الهوية  هذه 
متالزمان  واالثنان  له،  مواز  وبشكل  معه، 
)االستولوجى(  الخطابى   ، المستويين  على 
الهوية  مستوى  وعلى  المعرفي، 

. )االنطولوجى(
● العالقة المتشكلة من هذة العمليات هى 
سيطرة  عالقة  وانما  مساوة،  عالقة  ليست 
الدائمة للسيطرة ،فكما تسيطر  اوالمحاولة 
على  خطاب  يسيطر  اخرى،  على  هوية 

. آخر  خطاب 
● في المرحلة التي يحددها أدوارد سعيد 
مند نهاية القرن الثامن عشر اى منذ الثورة 
الفرنسى لمصر وحتى  الفرنسية واالحتالل 
القرن العشرين ،كان تشكل الهويات األوروبية 
وانجلترا  فرنسا  في  خاصة  االستعمارية 

متالزما مع تشكل اآلخر في الشرق .
نمطا  يكون  ان  إذا لالستشراق  ● اليمكن 
من المعرفة، ذو موضوعية او استقاللية عن 
ضروف تشكله، وهذا ال يعنى ان االستشراق 
بالعكس  بل  ينتج معرفة  ان  بأمكانه  يكن  لم 
كخطاب  تشكل  بها  احاط  وما  معرفة،  انتج 
خاضع لعملية تشكل الخطاب المسيطر اى 
لخطاب  تابعا  الشرق  خطاب  فكان  الغرب، 
) البدايات   ( كتابه  في  وأدوارد  الغرب، 
الذي كتبه قبل االستشراق استند الى فكرة 
والوعى  الوعى   ( أسموها  االلمان  قالها 
نقطة  ان  الى  فيها  انطلق  المغصوب(، 
البدء قد تكون محايدة او موضوعية، ولكن 
االستمرار او التطور قد يخضع احيانا دون 
 . اآلخر  الوعى  غصب  نظرية  الى  وعي 
فأنت ايها المستشرق تتكلم عن الشرق وقد 
افترضت  لكالمك  ،اخضعته  وعيه  غصبت 
قمت  الذى  التمثيل  وذلك  له،  الممثل  انك 
عالما  بانك  تدعى  بأن  عنه  بالنيابة  انت 
ما  الى  الغربين  المفكرين  دفع  اسراره  بكل 
يسمونه ) االخطاء الكبرى ( التي تحدث في 
التعبير البشرى، بمعنى ان تعيد انت تقديم 
في  شخصا  فيها  تلخص  بأيقونة  االشياء 
عبارة، لتشكل عنه الفكرة الحسنة أو الفكرة 
السيئة، فتصمه بها وتصبح صفة مالزمة له 

. عنه  تتحدث  عندما 
وهذا ما صنعه الغرب بصفة عامة بالشرق، 
يلخصون االمر في عبارة اوعبارتين، تصور 
الشرق  عن  يقولونه  ان  يريدون  ما  فحوى 
المستشرقون  قام  وباختصار   . والشرقيين 
واللغة  االسالم  عن  متعددة  بدراسات 
ووضفوا  المسلمة  والمجتمعات  العربية 
خلفياتهم الثقافية وتدريبهم البحثى لدراسة 
خباياها  على  والتعرف  االسالمية  الحضارة 
لتحقيق اغراض الغرب االستعمارية . كتاب 
في  يقع  سعيد  بديع  ألدوارد  االستشراق 

. تقرأه  ان  يفوتك  ال  562 صفحة 

إنجاز كافة المناهج المعّدة لمركز تطوير اإلعالم الجديد معرض للكتاب بمصراتة إحياءً لليوم العالمي للغة العربية

في  للصحافة  العامة  المؤسسة  أنشئت  عندما 
بداية السبعينات كانت هناك الصحف الخاصة التي 
تتنافس فيما بينها على استقطاب القراء الذين غالباً 
مايجدون فيها مايفتقدونه في الصحف الحكومية 
السائدة  األوضاع  على  لسان(  و)سالطة  نقد  من 
آنذاك كالمطالبة بإجالء القواعد العسكرَية ووقف 
وغير  الدخل  لمصادر  األجنبَية  الشركات  احتكار 
ذلك من القضايا الوطنَية التي كانت تلهب حماس 
مطالبه  مع  التفاقها  انتباهه  وتلفت  الشارع  رجل 
الطالبية  المظاهرات  في  شعاراتها  يرفع  التي 
الفينة  بين  النقابات  لها  تدعو  التي  والعمالية 
واألخرى . كانت هناك )الحقيقة( آلل الهوني في 
»رشاد  الشهير  الصحفي  الساطع  ونجمهم  بنغازي 
أنا صحفي   ( المشهورة  المقولة  الهوني« صاحب 
عالمي ( التي أطلقها في محكمة الشعب وهو في 
لصاحبها  )الشعب(  هناك  وكانت   ! االتهام  قفص 
مصطفى  »علي  األريب  األديب  تحريرها  ورئيس 
المصراتي« ، وهناك )الميدان( ألشهر المعارضين 
»فاضل المسعودي« المتهم بشيوعيته ، و)الحرَية( 
عمر  »محمد  الناشر  تحريرها  ورئيس  لصاحبها 
القدير  الصحفي  لصديقنا  يحلو  الذي  الطشاني« 
له  احتراماً  ب)األستاذ(  نعته  كاجيجي«  »المهدي 
وهي  بينهما  نشأت  التي  الوثيقة  للعالقة  وتقديراً 
بالمناسبةالصفة التي تطلق على الصحفي الكبير 
في  الصحفي  الوسط  في  هيكل«  »محمد حسنين 
لصاحبها  )الرائد(  هناك  وكانت   ، الشقيقة مصر 
أبوهروس«  »عبدالقادر  القاص  تحريرها  ورئيس 
تحريرها  ويدير  و«يوسف«  »إبراهيم«  وشقيقيه 
الذي  بوكر«  »عبداللطيف خليفة  القدير  الصحفي 
الصديق  ونعم  األخ  نعم  وكان  مبكراً  بفقده  رزئنا 
الصديق  فكَر  )الرائد(  صحيفة  أغلقت  عندما   .
لها  »عبداللطيف بوكر« في إصدار صحيفة بديلة 
إصدار  رخصة  على  الحصول  من  بالفعل  وتمكن 
مقر  من  اتخذت  )الرأي(  سماها  جديدة  صحيفة 
)طاطاناكي(  عمارة  في  يقع  كان  الذي  )الرائد( 
بدأت  قد  وقتها  كنت  لها  مكاناً  االستقالل  بجادة 
العمل في المؤسسة العامة للصحافة كما أسلفت ، 
فاقترح علَي الزميل »بوكر« ترك العمل في صحافة 
)الحكومة( على حد تعبيره واالنضمام إلى الصحافة 
المواطن  لقضايا  تنتصر  التي  الُحَرة  الوطنَية 
وتدافع عن حقوقه وتسعى من أجل مصالحه ، ولم 
أكذب خبراً بل ذهبت من فوري إلى مكتب أستاذنا 
الرجعة  التي  استقالتي  مقدماً  الحامدي«  »عمر 
فيها ! كان األستاذ الفاضل »عمر خليفة الحامدي« 
يشغل وقتها منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
ورئيس تحرير صحيفة )الفجر الجديد( وقد حاول 
–لألمانة- أن يثنيني عن ذلك لمصلحتي كما قال 
من  تتركنا  التي  الصحيفة  )ألن  بقوله  ذلك  وعلَل 
بما  اعبأ  لم  أنني  ، غير  تستمر طويالً(  لن  أجلها 
عليها  وافق  التي  االستقالة  على  وأصريُت  قاله 
أسفاً وهو يعيد على مسامعي تحذيره ويؤكد عليه 
وصديقي  القادم  رئيسي  أخبر  مسرعاً  انطلقت   !
بالمؤسسة  الوظيفَية  عالقتي  بانتهاء  الدائم 
واستعدادي للبدء في التحضير إلصدار المطبوعة 
عن  التبويب  حيث  من  تختلف  لم  التي  الجديدة 
المغفور لها )الرائد( خاصة في صفحتيها األولى 
واألخيرة إذ كانت بنفس الترويسات القديمة على 
نحو )سمعت( و)في سرك( و )ال تقرأ هذا( و )هات 
وذنك( وكلها اخبار أو معلومات طازجة لم تنشر من 
قبل ، كما قمنا باستقطاب بعض الكَتاب المعروفين 
رُقي  على  كان  الذي  الشاوش«  »محمد  كاألستاذ 
قرأته  ذو خط رديء يصعب  معانيها  ودقة  كتاباته 
وقد  المطبعة  في  الجميعَين  من  محدود  لعدد  إاَل 
تخصصت بعد ألي في فك طالسمه غفر الله له . 
لم يدم الفرح طويالً وصدقت نبوءة األستاذ »عمر 
الحامدي« إذ كان ماتوقعه وحذرني منه غير قابل 
للخطأ والصواب بل كان – فيما أعتقد اآلن – عن 
السلطة  وقربه من  بما سيكون بحكم منصبه  علم 
الحاكمة آنذاك وما تخطط له لمستقبل الصحافة 
وانتهى  الخاصة  المطبوعات  بإغالق  وصدر األمر 
األمر بنا إلى الشارع الذي لم نستمر فيه طويالً !
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األسبوع  بمصراتة  االساسي  للتعليم  مرباط  شهداء  بمدرسة  اقيمت 
العديد  بحضور  العربية  للغة  العالمي  لليوم  إحياًء  احتفالية  الماضي 
الفكرية  الجوانب  مختلف  في  والمهتمين  المختصين  األساتذة  من 
واللغوية والثقافية. وتضمنت االحتفالية العديد من الكلمات والفقرات 
الفنية باإلضافة الى اقامة معرض للكتاب والوسائل التعليمية الخاصة 
باللغة العربية . فعاليات هذا المعرض ستستمر لمدة اسبوع بالفترتين 
للعائالت  والثالثاء  السبت  يومي  تخصيص  مع  والمسائية  الصباحية 
لالطالع على طرق التدريس الحديثة والوسائل التعليمية في مجال تعليم 

العربية.  اللغة 

بإعداد  المكلفة  العلمية  اللجنة  أنهت 
تطوير  لمركز  التدريبية  المناهج  وتقييم 
المعدة  التدريبية  المناهج  كافة  اإلعالم 
الثامن  الدوري  اجتماعها  في  للمركز 
والختامي الثالثاء الماضي . واستعرضت 
اللجنة ما أنجزته من مناهج ومواد تدريبية 
إلى  مايو  شهر  من  الممتدة  الفترة  خالل 
مراجعتها  وتمت   ، الجاري  ديسمبر  شهر 
شكلها  في  لتكون  اللجنة  رئيس  قبل  من 

النهائي ، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع 
التدريبية  المركز  خطط  مع  يتماشى  بما 
الزمنية  األوعية  تحديد  إلى  إضافة   ،
قبل  من  العمل  وورش  التدريبية  للدورات 
أعضاء اللجنة المكلفين وتحديد مستويات 
المستهدفة  الفئات  مع  لتتماشى  الدورات 
حسب المستويات واالحتياجات. يذكر أن 
من  الصادر  القرار  بموجب  مكلفة  اللجنة 
الجديد  اإلعالم  تطوير  مركز  رئيس  قبل 

مايو  شهر  في  انديش«  »محمد  السيد 
وهي  التدريبية  المناهج  ،إلعداد  الماضي 
برئاسة األستاذ الدكتور »عابدين الشريف« 
وعضوية كل من األساتذة وموظفي المركز 
علي   ، عضواً  الرويمض  طارق   ، وهم 
الهاللي عضواً ، عمار ميالد نصر عضواً 
، اخالد الهنشيري  ، ناجي اطبيقة عضواً 
منال   ، عضواً  النفاثي  جهاد   ، عضواً 
العرضاوي مقرراً ، هناء الرقيعي مقرراً .

■  سالم الوخي

■  عبدالله مونى

■  محمود السوكني

صورة وتعليق
رموز وجنوم

يف سجل العمر 
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انطالق فعاليات مهرجان غات السياحي في دورته الـ 24 مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت يفتتح مكتبة ثقافية 

تأمين  مهام  أكمل  قد  سامح  كان 
منذ  وحيدا  يسكنها  التي  شقته 
إمحمد   ( االستقالل  بشارع  عامين 

.) سابًقا  المقريف 
والحيوي  الرئيسي  الشارع  هذا 
الشهداء  ميدان  من  أوله  المتفرع 
آخره  ويفتح   ) المدينة   ( بطرابلس 
في ميدان الجزائر، والمعروف سابقا 
إلي  نسبة   ) الكاتدرائية  ميدان   ( ب 
والتي  به،  الكاثوليكية  الكاتدرائية 
أنشئت في عشرينيات القرن الماضي 
الفاتيكان،  لدولة  مباشرة  بتبعية 
والحقا تم تحويلها إلى مسجد عرف 
عبدالناصر،  جمال  جامع  بإسم 
كانت  بأنها  مؤخرا  القول  وتداول 
. األوسط  الشرق  منطقة  في  األكبر 

ألقي سامح بنظرته األخيرة قبيل 
محتويات  على  طرابلس  مغادرته 
وترتيبها  بتنسيقها  المعتني  شقته 
علي نحو أنثوي مغري وخالب، تابع 
الصور  لكل  بانورامي  بشكل  الرؤية 
واللوحات التي علقتها حبيبته »عزة 
الفسيحة،  الصالة  جدران  »على 
عبدالناصر  وجمال  المختار  عمر 
لومومباونكروما  وباتريس  بيال  وبن 
أحد  سيالسي  وهيال  ومانديال 
حكماء إفريقيا العظماء، كلهم بجوار 
الشابي وصورة  القاسم  ألبي  صورة 
أخري لصديقه زياد وقد كانت هي 
ماحملته  كل  بين  سطوعا  األكثر 

. البهيجة  الصالة  تلك  جدران 
»سامح  قضاهما  كامالن  عامان 
معا  يعمالن  اليمنية  بعدن  وزياد« 
ومتحف  باذيب  عبدالله  بمعهد 
رامبو..  أرثور  الفرنسي  الشاعر 
المدفون فيها، ولم يكن لهما حديث 
الفتنة  الرائعة  طرابلس  سوى 

. والدهشة 
يكن  لم  »زياد«  لسامح  بالنسبة 
المفتاح  هو  كان  اعتياديا،  صديقا 
الحب،  طرابلس  البهية،  لطرابلس 
طرابلس النبض والقلب المتيم بها، 
يراها،  أن  قبل  من  بعشقها  والموله 
طرابلس عروس المتوسط، ) وأحلى 

.  ) طرابلس  مدينة 
طرابلس الغزالة والحسناء العارية 

، وفيالدلفيا 1803 و1986
باشا،  أحمد  جامع  طرابلس 
والشعاب، وموالي محمد، والقدس، 
الناقة،  وجامع  وبوحميرة،  وميزران 
وذات   ،) )الفاتح  طرابلس  وبرج 
الفلكية،  والقبة  وبوليلي،  العماد، 
وسوق  والسرايا،  والكورنيش، 
وقوس  الساعة،  وبرج  الذهب، 
والنصب  الشعب،  وقصر  ماركوس، 
التذكار، وفندق الودان، وباب البحر، 
والكبير،  وريكسوس،  والمدينة، 
طرابلس،  وجامعة  والمهاري، 
والدار  والصنائع،  الفنون  ومدرسة 
جمال  ومعهد  للكتاب،  العربية 
جهاد  ومركز  للموسيقي،  الدين 
والمدينة،  الترسانة،  ونادي  الليبين، 
والوحدة،  واالتحاد،  واألهلي، 
وسوق  والشط،  والعلمين،  والمحلة 
الجمعة، والظهرة، وزاوية الدهماني، 
وبوسليم،  والهضبة،  وقرقارش، 
الحريري،  وأحمد  والنوفليين، 
التليسي،  خليفة  و  عريبي،  وحسن 
وكامل  عبدالقادر،  صدقي  وعلي 

. ر لمقهو ا
******

صديقهما«على«  سامح  هاتف 
التويوتا  بسيارته  قدم مسرعا  الذى 
إلى  بهما  انطلقت  والتى  الجديدة، 
طرابلس ) المدينة القديمة (، حيث 
سوق الربع، والترك، والمشير، وسوق 
 .. الحرية  وباب  والحرير،  الفرامل 

البتياع بعض الهدايا والتذكارات من 
التقليدية  والمالبس  المجوهرات 
والفلكلورية، لفتيات وسيدات عائلته 
األعشاب  بعض  وكذلك  بمصر، 
والتي  العطارة،  سوق  من  والتوابل 
كان قد استبقي شرائها لليوم األخير 

. قبل سفره 
السوق  داخل  جولتهما  أكمال 
الذي يعج بالحركة وبأصوات الباعة 
المتجولين وبأصداء الدق النحاسي 
في سوق القزدارة، وإنطلقا عائدين 
 .. طرابلس  ميادين  أوسط  بإتجاه 

الغزالة«.. »ميدان 
بمحاذاة  عليه  دورانا«  ثم 
البلدية،  لحديقة  المقابل  الكورنيش 
بالسيارة  يسارا«  »علي«  انعطف  ثم 
فيه  تصطف  الذي  الباركنج  حيث 
الكبير،  الفندق  بمحاذاة  السيارات 
أو »الجراند هوتيل« كما يحلو ألبي 

. تسميته 
أن  لهما  المفاجيء  من  يكن  لم 
»الباهى  المشترك  صديقهما  يجدا 
الجلدية  وحقيبته  هو  الكريم«  عبد 
ان  وما  بانتظارهما،  الصغيرة 
»الباهي  رمي  حتى  السيارة  توقفت 
» بها على الكرسي الخلفي للسيارة، 

. بجوارها  جالسا  واندفع 
وبعد أن هموا باإلنطالق للمغادرة 
عند  قابلتهم  بنغازى،  مدينة  نحو 
من  تلوح  فارهة  سيارة  الموقف 

.. شابة  أنثى  يد  نافذتها 
أوقف علي محرك سيارته، وهبط 
عزة  كانت  نحوها،  مهروال  »سامح« 
حبيبته .. لم تكتف بوداع أخير لهما 
براحتيه  كتفيها  طوق  ساعات،  قبل 
كفاه  تسللت  أن  لبث  وما  القويتين، 
إلى ساعديها بضغطات قوية تهبط 
هم  أن  وما  الرقيقتين،  كفيها  حتى 
برفعهما نحو وجهه حتى ارتمت هى 
سكنت  وقد  المنتفض،  صدره  فوق 
قبل  للحظات،  بقوة  فطوقها   .. به 
وهو  عاليا  سعاال  الباهى  يفتعل  أن 
مطل برأسه خارج نافذة السيارة من 

. الخلف 
فك«سامح« اشتباكه بها ،وابتسامة 
المتغضن  وجهه  تمأل  مباغتة 
لحالة  وكسرا   . شفيف  بحزن 
الرقيقة  بيدها  هي  لوحت  مربكة 
وانفضت  بالسيارة،  لألصدقاء 

»سامح«  ألقى  حين  حملقتهما 
بجسده بجوار صديقه »على« الذي 
أمامه،  الستريو  زر  على  ضغط 
فاندفع صوت المطرب محمد حسن 
 ،)) عيني  معلق  وأنا  بطئ  غالي   ((
تغادرمن  والسيارة  ثالثتهم  وضحك 
..  . بطرابلس  الكبير  الفندق  أمام 
غير  على  لحظتها  المتوسط  كان 
األفق  فى  جوفه  ساكن   .. عادته 
سيرتقون  القريب  وشاطئه  البعيد، 
الساحلي  الطريق  وعبر  بمحاذاته 
لهوى  تبعا   .. بنغازي  مدينة  الى 
يصر  والذي  المصري،  صديقهما 
على السفر عبر هذا الطريق، معلال 
يتفكهون  كانوا  مرة  كل  إثر  ذلك 
ليس  اتهمهو  مسامر  فى  عليه  فيها 
لحقيقة  الجغرافيا  انتماء  بل  خوف 

التاريخ(.
ويردف بعدها باللهجة المصرية : 
) إنتوا ليه موش قادرين تفهموا إن 
الطريق ذا ليه رمزية تاريخية تشير 
المساحات  رغم  الواحد  لإلنتماء 
كمان  وهوا  البلد،  لهذا  الشاسعة 
؟  ومصر  ليبيا  بين  تاريخى  شريان 

ليه ؟! ( .
كان عليهم أن يكملوا المسير بال 
مرورا  سرت،  مدينة  حتى  توقف 
وهذه  ومصراتة،  الخمس  بمدينتى 
الكريم«  عبد  »الباهى  رغبة  كانت 
لكن   .. المدينة  هذه  ابن  صديقهم، 
على  الحظ  الخمس  من  باقترابهم 
واضحة  خطوطه  تلمع  انكسارا« 
فانتهز  بوجه صديقه سامح،  وجلية 
استراحة  من  اقترابهم  فرصة 
النقيزة الرائعة وعرض عليهما تناول 
غذاء خفيف وبعض من القهوة، في 
صديقه  الستخرج  منه  محاولة 
األسيان،  شروده  حالة  من  »سامح« 
والتى  تفاصيلها،  بكل  يعلم  والتى 

. لعزة  وداعه  بعد  عليه  هيمنت 

وكان لحظتها مائال«برأسه نحوه، 
يالطفه ويحاول التخفيف من وطأة 
التى  طرابلس  يغادر  وهو  أساه، 
والتى  عشقه،  قصة  كما   .. يهواها 
يتداولها الكل بشىء من غيرة وحسد 
بينه وبين عزة، والتى تسمرت جامدة 
نحو  شاخصة  سيارتها  باب  عند 
المتوسط الساحر، والذى تراءت لها 
أمواجه وكأنها تفيض وتمتد بمكنون 
عميق يهطل من روحها خلف حبيب 
غادرها إلى حياة غامضة تفاصيلها 

عليها.
تشعر  كانت  ما  كثيرا  لكنها 
بوخزات عميقة، حين تحاول كشف 
فى  حتى  عنه  لها  هو  يكشف  مالم 
لحظاتهما الحميمة، التى كانا كثيرا 
العمل  زحام  يقتنصاهابعيداعن  ما 
فى الصحيفة وعن مهامه التدريبية 

 . بها  التحريرية  أو 
من  هى  فقط  المصادفة  وألن 
أمام  األول  بالصف  مجلسها  رتبت 
فوقها  من  هو  يلقى  كان  منصة 
لمتدربين  التدريبية  محاضرته 
قدرا  يحوزون  وشابات  شبانا  جدد 
المهنى،  والطموح  التوثب  من  كبيرا 
وألنها كانت أكثرهم بريقا بمالمحها 
وبأنوثتها  مصريته  من  القريبة 
المشتعلة وأناقتها البسيطة القريبة 
فقد  األوروبية،  الفتاة  مظهر  من 
عجلت بتوافق واضح بينهما بعد أول 
. الصحيفة  بهو  فى  تعارف  محطة 

******
ارتمت  اإلعياء  أنهكه  كمحارب 
أن  بعد  بالسيارة  عزة على مقعدها 
عاتية  شوق  رجفة  سامح،  ودعت 
تخضها وكأنه بعيد عنها منذ قرون، 
تأملت لو طال بقاؤه أكثر، لم تشبعها 
عيون  من  المسروقة  اللحظات  تلك 
حنينها  وهج  تطفيء  لم  العابرين، 
لوجوده  الملح  احتياجها  وال  إليه، 

. بجانبها 
سوى  شرودها  من  يوقظها  ولم 
في  اصطفت  التي  السيارات  أبواق 
طابور طويل خلف سيارتها، وحينها 
على  بتكاسل  حذائها  طرف  تهاوى 
ترتمي  وأسرعت  البنزين،  دواسة 
معا،  جمعتهما  ذاكرة  تالفيف  فى 
شوقهما  تحضن  كانت  ولقاءات 
كانت  التي  بالجريدة  مكتبها  في 
مشرفة الصفحة األدبية بها . أوفي 
حيث  امحمدالمقريف  بشارع  شقته 
لهما  وأصدقاء  هما  يجتمعان  كانا 
ويتبادولون  ويضحكون  يتسامرون 
أحاديث السياسة والمساء والعشق .

ووالديها  شقتها  باب  عزة  فتحت 
.. لم يكن هنالك من أحد بداخلها، 
بمصر  جدتها  لزيارة  سافرت  أمها 
والتى صارت وحيدة إال من حفيدتها 
سالح  فى  الضابط  ..لخالها 
اكتوبر  بحرب  والشهيد  المدفعية 

1973 عام 
اليغادره  بمكتبه،  يزل  ال  والدها 
إال بعد الثامنة مساء حين يكون قد 
أنهى مراجعة كل القضايا التي قرب 
موعد الجلسات األخيرة لها، وكثيرا 
ما كان يترك أمر إغالقه لسكرتيرته 

المرافقة له معظم أوقاته .
كان والدها منتميا« فكريا« للتيار 

أمها  وكانت  الناصري،  القومي 
كالهما   .. ألبيها  بالتبعية  كذلك 
بجامعة  الحقوق  كلية  من  تخرج 
الفصل  أثناء  تعارفا  وقد  القاهرة، 
 .. تزوجا  الدراسىاألخيرلهما.. 
العام  في  ليبيا  إلى  واصطحبها 

1974
»ياسمين«  الوحيدة  أختها  أما 
والتي تكبرها بسنتين، فهي خريجة 
 .. طرابلس  جامعة  الزراعة  كلية 
تزوجت وأنجبت طفلين تعتكف على 
ارشادات  وفق  وتنشئتهما  تربيتهما 
أمها  عليها  تمليهم  صارمة  تربوية 

بكر. كإبنة  وأبيها 
باالشتياق  مثقلة   « عادت«عزة 
ومسكونة  بالتفاصيل  ومكتظة 
بالذكريات، فارتمت هذه المرة علي 
الذكي  هاتفها  في  تقلب  سريرها 
باحثة عن حنين األوقات المزحومة 
بهم .. تارة تعاود نسخ اللحظات في 
مالمح  ترسم  وأخرى  الملفات،  كل 

. ذاكرة  من  أكثر  في  الصور 
المطبخ  ناحية  متجهة  نهضت 
أو  مهديء  نعناع  شراب  إلعداد 
فوران  من  به  تهدئ  دافيء  يانسون 
الفقدان  تستشعر  التي  مشاعرها 
المفاجيء  »سامح«  سفر  نتيجة 
لها،  بالنسبة  ضروري  والغير 
خصوصا وأنها تحتاجه إلنهاء بعض 
بعناية  اختارتها  كتب  في  العروض 
بكتابة  أن وعدها  بعد  لكي يطالعها 
على  لتنشرها  عنها  نقدية  تقارير 

. الثقافي  الملف  صفحات 
استحضرت  األثناء  هذه  وفي 
»بسامح«  مايتعلق  كل  ذاكرتها 
استضافته  الذي  الصحفي  والفريق 
المؤسسة اإلعالمية التي تتبعها من 
الصحفيين  لتدريب  ولبنان  مصر 
الجدد كل حسب اهتمامه ومسارات 

.. المهنى  انتاجه 
ولم  جميعهم  غادروا  قد  وكانوا 
الذي  »سامح«  سوي  منهم  يتبق 
بها  روحية  مصاهرة  عالقة  ربطته 
لكونه طرابلسي الهوى أوال، ومصريا 
وروح  روحها  تصاهر  روحا  يحمل 

. أمها 
بعض  وغلبها  فنجانها،  اكملت 
بعيدا  بها  حلق  الذي  النعاس 
معا، حيث  يقضيانها  كانا  ألمسيات 
اطالعه  ماتورطسعة  كثيرا  كانت 
عالمات  في  الخصبة  وثقافته 

. ومحفزة  كبيرة  استفهام 
يثير  مما  الكثير  هنالك  كان 
اعجابها في الرجل خالف جاذبيته 

. وأصله  وحنيته 

مطلقا،  معها  نتآلف  ال  بها  ايماننا  رغم  امور  هناك 
مهمها حاولنا اقناع ادمغتنا بأنها آتية ال محالة، ومنها 
الموت. نعم الموت، ال تقضب جبينك وانت تقرأ فتلك 
انني على صواب.  نقب في جوفك وستدرك  حقيقة!! 
يوميا  االجتماعي  التواصل  صفحات  بين  نحوم  ونحن 
نجد العشرات من اخبار الوفيات، ونقرأ عبارات ملؤها 
األسى، لشخوص مختلفي االشكال، االلوان، االنتماءات، 
ونستشعر  يكتبون  ما  مع  نتعايش  الثبوتية،  والهوية 
هي  وتلك  رحلوا،  بمن  معرفتنا  عدم  رغم  احساسهم 
ندرك  اننا  الفرس،  مربط  هو  ذلك  ان  او  المفارقة، 
عاش  وان  حتى  الرحيل،  استعجل  غادر  من  ان  تماما 
لم  التي  االحاديث  من  الكثير  فهناك  اكثره،  العمر  من 
تنتهي بعد، وهناك تفاصيل كان يجب ان يشهدوا على 
»الموت  السمان  غادة  نص  قرأت  كلما  كنت  حدوثها. 
النص،  كلمات  عني  وتغيب  العنوان  عند  اقف  الشهي« 
كيف يكون الموت شهيا؟؟ كيف نتلذذ به؟؟ وهو القادم 
كقطار يقتطف في طريقه زهور الحياة، دون شفقة على 
القلوب ودون رحمة، ولكن ابداع غادة والذي كما وصفه 
كان  والموت،  الوالدة  بين  صوفي  تمرين  بانه  البعض 
متأملة  فأصمت  التفكير،  متاهة  من  استغرابي  ينتشل 
ان  يرى  البعض  نقطة معينة.  الفضاء دون تحديد  في 
الخريف العربي قد صالحنا مع فكرة الفقد، ولكن ذلك 
على  دليل  خير  الرجال  نحيب  في  ولعل  غير صحيح، 
عدم تقبل االنسان لفراق اخر، فحتى عدوك عند علمك 
برحيله تتألم، وما ان يغيب ذاك االحساس فاعلم انك 
ففي  عودة،  دون  الحياة  غادرت  قد  وانك  الميت  انت 
وخزات األلم حياة. الفقد هو نهش للروح، وتفريغ لها، 
كاشباح،  هائمين  يسيرون  اناس  حولنا  من  نجد  لذلك 
ال يدركون على أي ارض يضعون اقدامهم، فقد سلبت 
ارواحهم قطعا، بفقد عزيز، وماعاد للحياة طعم. لذلك 
العاطفي،  البخل  جلباب  في  نعيش  ال  ان  علينا  يجب 
فلنتفاعل مع كل ما حولنا ولنجاهر بالحب، ونتفنن في 
طرق التعبير عنه، ولنطبطب على بعضنا قبل ان يدركنا 
او يدركهم الموت، فالتكلس الذي نعيشه هو شكل اخر 
من اشكال الالحياة، كما ان الندم الذي يلحق بنا اشد 
التي  العبارات  ذاته، فكم من  الفراق في حد  فتكا من 
بقيت مغروسة في الحلق ولم تخرج، وكانت في لحظة 
المركون في  العتاب  سبب لسعادة من مضى، وكم من 
وطرده  لتحريكه  بحاجة  كان  الجوف،  زوايا  من  زاوية 
وتنظيف المكان من اثاره قبل انقضاء الوقت، فنحن في 
سباق دائم مع عقارب الساعة وال ندري في أي وقت 

الى خط مستقيم؟ النبض  تعرجات  ستتحول 
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والفكر  الثقافة  وتطوير  الثقافة  أنشطة  دعم  اطار  في 
بالمدينة مكتبة ثقافية باسم  افتتحت   ، في مدينة سرت 
المرحوم »مصطفى الطروق« وذلك خالل احتفالية نّظمها 
الذكرى  بمناسبة  بسرت  للثقافة  العامة  الهيئة  مكتب 
السابعة والستين الستقالل ليبيا . وحضر االحتفالية مدير 
من  ومدراء عدد   « فكرون  » عالء  بسرت  الثقافة  مكتب 
القطاعات والهئيات والشركات الخدمية بسرت ، ونخبة 
وموظفى  والشعراء  واألدباء  واإلعالميين  المثقفين  من 
 5000 قرابة  المكتبة  وضّمت   . بسرت  الثقافة  قطاع 

كتاب ومطبوعة من الكتب الثقافية والتاريخية والفلسفية 
والعلمية والفكرية واألدبية والقصص . كما ضّمت المكتبة 
أيضاً لوحات للرسم الحر ألكثر من عشرين لوحة للفنانة 
مخطوطات  وأيضا  الصغير(  وعد   ( الحر  الرسم  في 
أمام  أبوابها  المكتبة  وستفتح  سليمان«  »موسى  للخطاط 
من  والثقافية  األدبية  والمواهب  والشباب  الطلبة  جميع 
تقديم  اإلفتتاح  وتم خالل حفل  والمطالعة.  القراءة  أجل 
باعتباره   ، الطروق  مصطفى  المرحوم  عن  مرئي  عرض 

مؤسس أول مركز ثقافى بسرت عام 1966 . 

انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات مهرجان غات السياحي 
تناولت  بندوة  المهرجان  واسُتهل   . والعشرين  الرابعة  دورته  في 
، بحضور  التاريخ بمنظور جديد  ليبيا في عصور ما قبل  تاريخ 
رئيس الهيئة العامة للسياحة » خيضر مالك »، ورئيس وأعضاء 
  . المدينة  وأهالي  المهتمين  من  وعدد  غات  البلدي  المجلس 
المهرجان يشتمل كالعادة على عروض لسباق المهاري وعروض 
للمقتنيات التاريخية والتقليدية بالمدينة القديمة بالبركت . كما 
سيشهد المهرجان افتتاح القرية التراثية بالبركت ، والعديد من 

 . والندوات  الشعرية  واألُمسيات  المصاحبة  المناشط 

مساؤك فرح يا سيد الغيابات الرائعة!
أنا أعرف و أنت أيضاً تعرف ، أنه ال َجلَد لّي على مدك جثة تستفز جذور العطب ، 

كثير علّي الضوء و محاججة الله .
لكن اذا كان البد من هذا ، قد أبكيك ! فقط ُقل لي ماذا أفعل بالقاهرة وهي تندب 
معي صدفة اللقاء و القدر الذي ساقك و أخبر فيروز عنك؟ ماذا سأفعل بأرقامك ؟ و 
كل األماكن التي رسمنا بحذوها مسارات الضوء ؟ هل ستعينني االسكندرية و شواطئها 
على أن أغفر لله؟ هل ستطبطب علّي سرت و أنا أُقبل ترابها تائهة سائلة عنك؟ و ماذا 
زيارتك  على  الياسمين  كيف سيشهد   ، مدينتي  الشرخ حيث  أقصى  إلى  المسافة  عن 
الوحيدة، وأنا ما كففُت السعي بين المدينتين؟ ها؟ كيف سأودعك بما يليق بك ، وبما 
من  سأتخلص  كيف  و  ؟  حبك  القبيلة  عيون  لي  ستغفر  كيف  الرائعة؟  بمعصيتنا  يليق 
حضورك الساحر و غيابك الباهر ، و وجهك الذي يتنفسه الكون كل صباح ، ويلبسه 
الليل قبل أن يغمر األحبة بحجاب الوجع األنيق ؟ أتمنى أن تسامحني قبل أن تنام هناك 

و ال تبالي ، هكذا تحسباً لمقادير األيام .
أنَت تعلم أنني ال أحب الحساب ، لكن دعني أُقل لك هذا ، بين الرقم صفر و واحد 
الكثير من  و واحدها  الَعشرية  األرقام  بين صفر هذه  و   ، الَعشرية  األرقام  الكثير من 
األرقام األخرى ، ما ) بيننا ( مهما كان اسمه ال يمكن جمعه بواسطة هذا الكم الالنهائي 
من األرقام . قد يكون هذا آخر الوحي و ال عزاء إال للشهادات المنثورة التي اعدك بأن 

أُدسها مع بعض الُقبل تحت شاهد قبرك ال لشئ إال لتؤنسك!
القاهرة / سبتمبر / 2015

■  ياسمين عبد الناصر

■ فيحاء العاقب

تآكل للروح رواية الضوء العائد
مدخل ..

الجزء الثاني

 صدى المنفى  ...
 نافذة ألصوات جديدة برسم التذوق والنقد

رواية قيد االنجـــــاز تنشـــــر على حلقات بالملف
الثقافي لصحيفة ليبيا االخبارية  للكاتبين : 

■  ابراهيم جادالله       ■  سوزان نصر
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 : العشــاء 

إشراف : عامر جمعةمحطات

ديمقراطية العنف ! 
حركة  إليها  تؤول  التي  الكيفية  عن  النظر  بغض 
االحتجاجات التي قام بها أصحاب السترات الصفراء 
في فرنسا سواء بانتصار القائمين بها وفرض مطالبهم 
على الرئيس قبل الحكومة أو بفرض إرادة الدولة وفقاً 
لرؤيتها السياسية والتزاماتها مع االتحاد األوروبي إالّ 
أن ما حدث يعكس حقيقة أوضاع المجتمعات الغربية 
سائر  عن  وتحرراً  ديمقراطية  أكثر  أنها  تدعي  التى 

دول العالم .
أصحاب السترات الصفراء الذين شغلوا الرأي العام 
الفرنسي ولفتوا أنظار العالم أجمع هم يمثلون طبقة 
لها مطالب اجتماعية مشروعة  مسحوقة من فرنسا 
تتمثل في تحسين أوضاعهم المعيشية وإعفائهم من 
وزر الضرائب المتالحقة التى تفرض عليهم لكن يبدو 
أن المطالب قد تتحول إلى سياسية ولو كانت إسقاط 

الرئيس .
ما حدث في عاصمة األنوار أكد أن هذه األنوار قد 
المستقبلية  السلبية  انعكاساته  له  ظالم  إلى  تتحول 
لها دور مهم في  يكون  أن  على فرنسا كدولة تحاول 
لها  الغالب  في  كانت  سياساتها  وأن  خاصة  العالم 
األخرى   الغرب  دول  وبعض  أمريكا  عن  استقالليتها 
في  وحتى  اليمن  في  أو  األوسط  الشرق  في  سواء 

طريقة التعامل مع روسيا وإيران !
أمواالً  تنفق  التي  فرنسا  فإن  األحوال  كل  في  لكن 
طائلة على االتحاد األوروبي هي في حاجة إلى ترتيب 
وإالّ  بذلك  أولى  مواطنيها  وأن  الداخل  من  البيت 
السترات  الذي ظهر في حركة أصحاب  اإلنذار  فإن 
الصفراء قد يتوسع ليشمل كل الفئات المسحوقة في 
به  تعاملت  الذي  العنف  أسلوب  أن  أظن  وال  فرنسا 
إلى وضع تصعب  يقود  وربما  المشكلة  معهم سينهي 
دائماً  ظلت  التي  الدولة  كيان  وسيهّز  السيطرة  معه 

تدعي الديمقراطية وحرصها على حقوق اإلنسان !!

■ عامر جمعة 

7 دنانير و90 "قرًشا" !!!بصمة

■  عبدالله الخوجة 
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بصريح العبارة

من  خالية  يرونها  وهم  يبكون  وربما   ويحزنون  يتأسفون  ليبيا  أحباب 
اإلنتاج المسرحي والسينمائي والموسيقي والغنائي والفن التشكيلي.

هذه ليست ليبيا التي عرفناها !
كيف صارت هكذا .. وماذا فعلنا ببالدنا ؟

نعم غّيب الموت مبدعين كثيرين في مجاالت فنية وثقافية شتى لكننا لم 

نعّوضهم من األجيال الجديدة .
تستطيع ليبيا الحصول على شهادة العودة إلى األمية البشرية .. وهي 

غير األمية  اإلنسانية !!
القياسية كأول دولة نفطية في  وليبيا دخلت موسوعة جينس لألرقام 

العالم  تخصص لآلداب والفنون 7 دنانير و 90 قرًشا !!.

هي فقرة مكررة مسجلة نسمعها خالل 
األسبوع الواحد عدة مرات من خالل ليبيا 

الرياضية .
تقول الفقرة التى تقدمها فتاة أن فريق 
ولعب  طرابلس  زار  البرازيلي  "فالمنجو" 
طويلة  سنوات  منذ  الوطني  منتخبنا  مع 

ماضية وخسر بهدفين لصفر .
المكررة  المعلومة  هذه  فإن  ذلك  إلى 
المهتمون  الرياضة  محبّو  كل  يعرفها 
بالنتائج أماَ الذي اليعرفه المتتبعون كما 
كان  أن فالمنجو  الفقرة  في هذه  نسمع 

حينذاك يدربه المدرب "زاقلو" .
مع أن اسمه هو " زاجالو " وهو أشهر 
عالمياً  باعتباره مدرباً  نار على علم  من 
بكأس  معها  وفاز  للبرازيل  لعب  معروفاً 
بعض  أن  يبدو  لكن  ومدرباً  العباً  العالم 
للمتابعة  تخضع  ال  والفقرات  البرامج 
من  كثيراً  نسمع  أن  علينا  فرض  ولذلك 
الخاطئة في  القراءات  المعلومات وحتى 

زمن التطور !!

على الهواء !
ظاهرة متى تختفي ؟ 

بيـــــدي ال بيــد عمرو

عفـــــــواً

قال وقلت 

االزدحـــــــام إهـــــــــدار للوقـــــــت والمــــــــال العــــــــام 
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العنوان : الهضبة اخلضراء بجوار مقبرة سيدي حسنييومية تصدر أسبوعيًا مؤقتًا عن الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني

القسم الفني بالصحيفة

طبعت مبطابع
اإلخراج والتنفيذ

جناح محمد مصدق
مدير التحريــــــــر

إدريس بلقاسم عاشور
سكرتير التحريــــــــر

صبري الهادي املهيدوي
الهيئة االستشاريةاملدير الفني

عامر جمعة
لطفي شليبك

األراء املنشورة التعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

دعم  هيئة  مقر  داخل  علقت  الملصقات  بعض 
يتعلق  جيد  كالم  عن  عبارة  هي  الصحافة  وتشجيع 
منه  يتحقق  لم  لألسف  لكنه  وطموحاتها  بأهدافها 
شيء في السابق وظل مجرد كالم مكتوب معلق على 
نرى  أن  نأمل  اإلدارة  تغيرت  وقد  اآلن   ، الجدران 

! مسمى  على  اسماً  لتكون  ملموساً  عمالً 

داخل  المركبات  حركة  أصبحت 
رئيسياً  مأزقاً  تشكل  طرابلس  مدينة 
العامة  الحياة  في  سلبيا  تأثير  يؤثر 
الدولة  اقتصاد  على  عبئا  ويشكل 
بالتأخير  تتعلق  أسباب  لعدة  عموماً 
عن األعمال وضياع ساعات طويلة في 
الموظفين  من  الطرقات  داخل  التحرك 
سواء  العاملين  وكل  والطلبة  والمعلمين 
في القطاعات العامة أو الخاصة عالوة 
المحروقات  من  استهالكه  يتم  ما  على 

! العام  وللمال  للوقت  إهدار  إنه 
األرقام  وفق  المركبات  عدد  زاد  لقد 
التى  المعدنية  اللوحات  على  المدونة 

نشاهدها تتحرك عالوة على المركبات 
إلى  يأويها  مكاناً  تجد  تكاد  ال  التى 
جانب المساحات الشاسعة المخصصة 
. الحوادث  بسبب  المتهالكة  للمركبات 

بل  معقدة  أصبحت  المرور  حركة  إن 
رجال  عجز  العنكبوت  شبكة  مثل  هي 
في  جهد  من  يبذلونه  ما  رغم  المرور 
ظروف صعبة عن إيجاد حلول لها رغم 
أمنية  جهات  من  كبيرة  أعداد  تعاون 
الحركة  تنظيم  في  للمساهمة  أخرى 
وإيجاد عالج للمختنقات التي نراها كل 
أظن  فال  العالج  أماّ  سوءاً   تزداد  يوم 
وجود  ظل  في  وليلة  يوم  بين  سيتم  أنه 

تعد  لم  وأخرى ضيقة  متهالكة  طرقات 
تتناسب مع تنامي عدد السكان ونشاط 
تتوفر  وحتى  لكن   ، التجارية  الحركة 
وقد  المشكلة  لعالج  المناسبة  الظروف 
يتطلب ذلك سنوات طويلة فإن المواطن 
يمكن أن يساهم في جزء من الحل ذلك 
تتحرك  المركبات  من  كبيرة  أعداداً  أن 
من أجل الفسحة وقضاء أوقات الفراغ 
الدراجات  استغالل  باإلمكان  أنه  كما 
والمركوب  العادية  والدراجات  النارية 
من  العديد  في  اتبع  إجراء  وهو  العام 
أهمية  تدرك  التى  المتقدمة  الدول 

!! الوقت 

منتخبنا  مباراة  تنتهي  أن  المعقول  من  هل  قال: 
للكرة الشاطئية مع نظيره السنغالي بعشرة أهداف 
أظن  وال   ، السنغاليين  لصالح  واحد  هدف  مقابل 

اللعبة ؟ لهذا  أكثر منا تجربة وخبرة  أنهم 
هي  أسس  على  تبنى  ال  التي  المشاركات   : قلت 
االتحادات  جل  هم  أصبح  وقد   .. سياحة  مجرد 
والصراع  للنتائج  النظر  دون  الخارجية  المشاركة 
. ذلك  أجل  من  يتم  االتحادات  في  التواجد  على 

 توفر األمن في مختلف مؤسسات الدولة 
يرتبط  وال  الظروف  كل  في  شيء ضروري 

بظرف معين أو بتوقيت محدد.
يخضع  أن  ينبغي  األمن  هذا  لكن 
للضوابط في مقدمتها وجود المسؤول عن 

أي مجموعة من األفراد داخل كل مؤسسة 
على  المصارف  داخل  نالحظه  ما  ألن 
سبيل المثال هو تحرك أفراد األمن داخل 
المكاتب كما يشاءون من مكتب المدير إلى 
وفي  الموظفين  وصغار  الصرافين  مكاتب 

بعض  إتمام  في  يتحكمون  األحيان  بعض 
هذا  باألمر  المعنيين  من  أكثر  المعامالت 
يلتزمون  بآخرين  اإلشادة  دون  يحول  ال 
بواجباتهم ليس إالّ ، لكن مع ذلك فالظاهرة 

!! والمعالجة  االنتباه  تستحق 

الفلسطينيين  على  شديدة  عقوبات  اإلسرائيليون  يفرض  أن  غريباً  ليس   
فالدولة  وجواً  وبحراً  براً  والقطاع  بالضفة  يسمى  ما  داخل  وهم محاصرون 
العبرية سعت دائماً وأبداً إلى إنهاء الوجود الفلسطيني باالغتياالت والتشريد 

إنهاء القضية برمتها . وكل الوسائل، والهدف يظل دائماً 
لكن الغريب أن يعاقب الفلسطينيون أنفسهم من خالل الصراعات الدائرة 
بينهم والتي شهدت مراحل متفاوتة وصلت أحياناً عدة إلى المواجهة بالسالح.
لن  الهدف  لكن  الرأى  في  االختالف  يكون  فقد  واحدة  القضية  ومادامت 
يكون إال مشتركاً هذا إذا خلصت النوايا ، أما إذا استمر الواقع المزري فإن 
جنت   نفسها  وعلى   .. أهدافها  لتحقيق  األعداء"  "األخوة  ستستغل  إسرائيل 

!! براقش 



الفن لم يكن يوماً طريقه مفروشاً بالحرير والورود ، وإنما كان في 
كثير من األحيان أشواكاً وأسالك شائكة ، ومفارقات عجيبة وغير 
متوقعة ، كما كان مع ليلة ظهور الفنانة القديرة حميدة الخوجة، التى 
توافق فى التاريخ ليلة 24 من عام 1960ديسمبر الموافقة لليلة 
ذكرى إستقالل ليبيا  .. تلك الليلة التي شهدت ظهور هذه الممثلة 
كأول ممثلة تظهر على مسرح في طرابلس . ولهذا الظهور قصة 
غريبة ، كانت الصدفة القدرية هي محورها وعقدتها ففي ذكرى 
استقالل ليبيا يوم 24 / 12 / 1960 قررت فرقة نادي النجم 
للتمثيل التي أعيد تأسيسها في يوم 1960/09/02 ، والتي كانت 
تمارس نشاطها بمستودع للسيارات بعمارة االتحاد العام لنقابات 
العمال ، قررت أن تعرض بالمناسبة رواية ) طريق الشيطان ( التي 
ألفها واخرجها الفنان محمد حمدي . ولكن المفاجئات غير السارة 
كانت للفرقة بالمرصاد ، حين رفض في أخر لحظة مدير مسرح ) 
الحمراء ( بميدان الشهداء بطرابلس تأجير المسرح بحجة قدوم 
فرقة إيطاليةالحياء حفلة موسيقية على هذا المسرح بمناسبة عيد 
ميالد المسيح عليه السالم . ولكن وبعد تدخالت كثيرة ، وبفضل 
تدخل رئيس الوزراء آنذاك الذي أمر اليهودي رئيس شركة الحمراء 
نفسه بإعطاء المسرح للفرقة إلقامة المسرحية ، وفوق ذلك أمره 
بتخفيض قيمة إيجار المسرح في تلك الليلة من ) 100 ( دينار 
إلى )50( دينار فقط ، ليعلق في تلك اللحظة أحد أعضاء الفرقة 
قائالً : آه لو كان كل حفلة تتدخل فيها الحكومة .. !! لتتوالى في 

تلك الليلة المفاجآت غير المتوقعة .
 إذ وفي أخر لحظة وفي الساعة الثامنة مساًء قبل موعد رفع 
الستارة بساعة ، بالممثلة التي أنتظر الجمهور الطرابلسي ظهورها 
ألول مرة على المسرح للقيام بدور األم تعتذر عن الحضور ، فنزل 

ذلك نزول الصاعقة على أعضاء الفرقة ، واسقط في أيديهم .. 
وفي األثناء يقوم ) رمضان بن موسى( أحد المساعدين بالفرقة 
الزمن  المشكلة، وخرج وبعد نصف ساعة من  أنا سأحل   : قائالً 
رجع ومعه فتاة في مقتبل العمر نحيفة القوام هي الفنانة ) حميدة 
الخوجة ( ، والتي ما أن أتي دورها في الفصل الثاني من المسرحية 
بتصفيق  الجمهور  فتلقاها   ، عجيبة  بطريقة  دورها  اتقنت  حتى 
حار ليكون ذلك أول ظهور لها ، ولتفتح هذه المرأة الشابة المجال 
للعنصر النسائي الرتياد عالم المسرح ، إذ وما ان عرضت مسرحية 
) ياندايمي ( على مسرح الغزالة في يوم 1961/10/26م التي 
أشترك في تمثيلها 21 ممثالً ، حتى كانت ) 4( ممثالت من ضمن 
ممثلي تلك المسرحية ، وهكذا تكون ليلة عرض مسرحية طريق 
الشيطان ، ليلة ظهور هذه الفنانة الرائدة الليبية ، الفنانة حميدة 
مفارقات  قراءة  بعد  نتذكرها  فهل   ، منسية  ظلت  التي  الخوجة 

ومفاجآت تلك الليلة التاريخية ؟!! .
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يكتبها: محمد دخّيلة

قليلي  من  الكثيرون  يتعكز 
،على  والكرم  والنجدة  المروءة 
أنها  اعتقدوا  الذين   ) )ال  كلمة 

ببالء..!! التأتي 
بعض  في  ذلك  يكون  وقد 
المواضع والمواقف ، ولكن ) ال( 
بنية  أتصلت  إذا  مذمومة  تكون 
الرجوع عن وعد ،أو نقضا لعهد 
، أو التنصل من موقف يستلزم 

وقفة ونجدة وكلمة ) نعم ( . وقد 
ذم أعرابي هذه السلبية بقوله : 
ال تتبعن نعم ) ال ( طائفا أبدا 

فإن  
بعدها  من  أفسدت   ) ال   (

 ) نعم (
إن قلت يوما نعم  فتم بها 

من  صنف  إمضاءها  فإن 
. الكرم 

هل نقول لقد مضى زمن كان فيه األخ لألخ رحمة ..؟
صارت  أن  بعد   ، له  المعنى  متحفياً  تعبيراً  األخوة  كلمة  أصبحت  وهل 

؟  االسرية  والقرابة  العالقات  تحكم  ما  هي   ، واألنانية  المصالح 
التي تقصم ظهر  المواقف  الكثير من  بعدما سمعنا وشاهدنا  نقول هذا 

. العائلية  االساسيات 
وأخرها ما سمعته عن أمراه حرمت من قطعة أرض من أراضي والدها 

الشاسعة لتبني عليها مسكن لبنتئها .. 
مكتفية   ، القهرة  هذه  على   ، والحسرة  بالصمت  الذت  التي  المرأة  هذه 

: سبقها  من  لسان  على  والقول  بالتنهد 
الخوت ما همش عز 

             وهم عز لنساهم 
ويا تعس من هو تقزن 

                   والتهجل قداهم 

عنب الدوالى ..
 وصقع الليالى ..!

 شعوذة..!

 البارحة من عام 60 

شابلن الفن الليبى
صالح االبيض ، ومن اليعرف االبيض أو شابلن 
الفن والتمثيل الليبى ،الذى عاد من رحلة عالجية 
مطولة فى مصر نتمى له بعدها الشاء الكامل ، 
والعودة لسابق نشاطه وتألقه الفنى  .. هذا الفنان 
وقدراته  إمكانياته  أن  لحظة  أحد  يشك  ال  الذى 
واحدا من  تؤهله الن يصبح  والتعبيرية  التمثيلية 
تحس  وانت   ، ال  لم   .. العرب  الكوميديين  ابرز 

بالضحكة تخرج منك مختارة المكرهة ، إستجابة 
لحركة او كلمة أو حتى إيماءة من   . ولعل الكثيرين 
دم  لخفة  اللطيف  االستسالم  هذا  لهم  حصل 
)شابلن ليبيا( ، وهم ينتظرون خبز السيد )عجونة 
( عوض السمين ، فى مسرحية ) كوشى ياكوشة ( 
، التى دخلت تاريخ الفن الليبي من اوسع ابوابه ، 
لتكون واحدة من مسرحيات االجيال الشهيرة ، مثل 

مسرحية ) حلم الجيعانين ( ومسرحية )المارشال 
( ومسرحية ) جاكم عنتر ( للفنان الكبير المرحوم 
على العريبى .. نتفق جميعا إنه ظهر فى بالدنا 
النوع من  ، ولكن بمثل هذا  ممثلوا كوميديا كبار 
التمثيل السهل الممتنع ، وبهذا االضحاك الشعبى 
الراقى المقنع ، حقيقة اقول علينا أن ننتظر أكثر ، 

حتى يخرج علينا شابلن آخر ..!!        

هل يصلح القرار .. ماضاع من الدينار ؟!
عصفت ببالدنا فى السنوات الثالث الماضية أزمة سيولة 
اقول   .. مبرر  أى  بال  قيامها  فى  الجميع  أشترك   ، نقدية 
 ، ومضاربين  أقتصاديين  وفاعلين  وتجار  مواطنين  الجميع 
فى   ، بأخرى  أو  بصورة  ظهروا  الذين  المرابين  وحتى  بل 
بلد إسالمى يحرم الربا تحريما قطعيا ..!! حالة إقتصادية 
الحس  وإنعدام   ، سلبيتنا  بسبب   ، انفسنا   إليها  أوصلنا 
دولة،  بمصير  االمر  يتعلق  عندما  والوطنى  االقتصادى 
بقينا  عميق  لنوم  وإستسلمنا   . ظهورنا  لها  أدرنا  ان  بعد 
 ، بأعمالنا  نلتحق خاللها   لم   ، نغط فيه منذ فترة طويلة 
بيوتنا  كهرباء  والفواتير   ، دخولنا  فيها ضرائب  نسدد  ولم 
المضاءة بالكامل ليل ونهار ، والحتى حافظنا على الوقود 
المكتظة  يحرق سبهلال فى زحمة طرقاتنا  الذى  المدعوم 
تعمل   وال  تتفسح  جموع  تقوده  الذى   ، المتحرك  بالحديد 
..!!  وهو ماسبب مع غيره  تنتج  وال   ) تتكيف  و)  وتاكل   ،
الجامح  المالى  بالتضخم  نلخصه  ان  مايمكن  العوامل  من 
الذى أصبحت ترزح تحته دولتنا . فكان ماهو كائن اليوم من 
إرتفاع لالسعار فى كل شئ ، فعظم ثقل مناسباتنا ومواسمنا 
 ، رمضان  وشربة   ، العيد  كباش  علينا  أستأسدت   ،حتى  
والعودة المدرسية ، وكل حاجيات حياتنا اليومية   .  ..!! 
وحتى نضع القارئ الكريم فى إطار هذا الوضع االقتصادى 
الصعب الذى عشناه وال زلنا  نعيش آثاره حتى االن ،  رغم 
الرسم  قيمة  تحديد  بشأن  لسنة 2018   )  1( القراررقم 
فى  نص  والذى   ، االجنبى  النقد  مبيعات  على  المفروض 
مادته االولى على فرض رسم على بيعه بما نسبته 183% 
. وبيعه للمواطنين والتجار بطريقة غير مباشرة .. ومع ما 
سبق ذلك والزال  يصاحبه من  تضخم مالى ، البأس من 

معرفة بعض أنواع هذا التضخم ، ولم ال بعض من حكاياته 
المؤلمة .. فمن أشهر وأسوأ ظواهر التضخم المالي الجامع 
المعروفة، تلك التي ضربت ألمانيا خالل عقد العشرينات 
عام  من  يناير  شهر  وفي  إنه  ،حيث  الماضي  القرن  من 
واحداً  1923 كان يلزم ) 4200 ( مارك  لشراء دوالراً 
أن  إذ  الحقيقة  هي  تلك  ولكن   ، طبعاً  يصدق  ال  ..!! شئ 
فترات التضخم تكون مأساوية بالنسبة للسكان الذين يرون 
المقدرة الشرائية لمدخراتهن ولعملهم تنتقص يوماً بعد يوم 
، بل وأحياناً حتى خالل بعض الساعات كما يحدث للعملة 
الليبية فى هذه االيام من غرائب ولعب وتحايل ، حيث ترتفع 

وترتفع   ، ساكنة  مكانها  فى  وهى  دقيقة  كل  السلع  اسعار 
لحظة  فى  المحلية  العملة  وتهبط  االجنبية  العملة  اسعار 

!!.. هاتفية  مكالمة  وبمجرد  واحدة 
أن الحديث عن التضخم المالي والغالء ، خصوصاً أبان 
األزمات ذو شجون ، وهو ما يستجوب العودة بكم إلى الوراء 
قرون لنستحضر مآسي واقع اقتصادي مر ، وغالء جامح ، 
وقع  أيام عهد الملك المستنصر الفاطمي ، واستمر أمده 
أحوال  واختالل   ، السلطنة  ضعف  بسبب   ، سنين  لسبع 
الفتن  واتصال   ، الدولة  على  األمراء  وإستيالء   ، المملكة 
بيع  حتى  القوت  لعدم  الجوع  أستولى  فقد   .. الناس  بين 
القليل من القمح بثمانين ديناراً ، وأكلت الكالب القطط ، 
وبيع الكلب ليؤكل بخمسة دنانير ، بل أن ثمن رغيف الخبز 
ولكنها  قصيرة  حكاية  هذا  وفي   ، دينار  ألف  بلغ  الواحد 
مؤلمة وغريبة ، انها حكاية أمرأة من أرباب البيوتات أخذت 
عقداً لها قيمته ألف دينار ، وعرضته على جماعة في أن 
يعطوها به دقيقاً  ، ولم تجد من يقايضها به ، إلى أن رحمها 
بعض الناس ، وباعها كيس دقيق . فلما أخذته أعطت بعضه 
. فلما وصلت  النهابة في الطريق  لمن يحمله ويحميه من 
فتكاثر   . قليالً  ومشت  تسلمته   ، بالقاهرة  زويلة  باب  إلى 
الناس عليها وانتهبوه منها . فأخذت هي أيضاً مع الناس من 
الدقيق ملء يديها ،  ثم عجنته قرص خبز وذهبت إلى أحد 
أبواب القصر ، ووقفت على مكان مرتفع ، ورفعت القرصة 
على يدها بحيث يراها الناس ، ونادت بأعلى صوتها : يأهل 

القاهرة..
 ادعوا لموالنا المستنصر الذي اسعد الله الناس بايامه 

حتى تقّومت على هذه القرصة بألف دينار ..!!

باملناسبة 

ذاكرة 

البهو الثقافى 

مركب جربة .. ومركب السلفة ..!!
ومراكب   ، والرومان  واالغريق  الفنيقيين  مراكب  منها   ، كثيرة  مراكب  الليبيون  عرف 
جزيرة جربة التى كانت تمخر عباب البحر  ، فى إتجاه مدينة طرابلس  محملة بالفخار 
والقالل التى أشتهرت به ، حتى ضرب المثل فى ليبيا  بهدؤ وتؤدة  سيرها فى البحر ، 
خوفا على الفخار والقالل المحملة بها  من مدينة قالّلة التونسية من التكسر ، تحسبا 
لما جاء فى القول الدارج : ) فّخار يكسر بعضه ( .. كما عرفوا مراكب أخرى مثل مركب 
) الضراير( و ) الساليف ( ..وهنا نؤكد انه ليس صحيحا دائما أن ) الضرة مضرة (، 

فقد شاهدت ضرائر هن ) سمن على عسل ( .. 
 , حدها  تتجاوز  لم  إذا  المنزلية  الحياة  طبع  من  البسيطة  الخصومات  أن  ورغم 
خصوصا اذا كانت بين الضراير  إال أن الشجارات والخالفات تكون أشد إذا كانت بين 
) الساليف ( أو زوجات اإلخوة . ويصور المثل الشعبي ضراوة الخالف بين )الساليف (

بأنه اشد من العواصف العاتية ، التي يمكن أن تّسير مركب الضراير ، ولكنها قد تغرق 
مركب الساليف بالقول : ) مركب الضراير سارت .. ومركب الساليف حارت ( ..!

الشاهد 

)ال ( ماتجيب بالء .. !

أجواء 

 اللهم إجعل  
شبابنا حجاجي !!

■ نوال عمليق

اثناء  غربا  وأتجه  طرابلس  من  أسبوع  كل  أتنقل 
بنزينة  اقتني وقودي من اخر محطة  ان  رحلتي  أتذكر 
 17 بوابة  بعد  تقع  محطة  وهي  الوقود  عندها  متوفر 
نهاية جنزور غربا بحكم ان هذه المحطة الوحيدة التي 
اجد فيها بنزينة متوفرة دائما وطابور خاص بالعائالت 
ثالث  منذ  حالي  عبيت..هذا  ونكون  10دقائق  يعني 
سنوات .. طبعا كلما تقدمت غربا ينقطع البنزين نهائيا 
نهائياً..  المحطات  فيها  تفتح  ال  لمناطق  تصل  ان  الى 
تفترش  التي  والبانقات  البراميل  منظر  على  ناهيك 
تشعر  لوهلة  البنزينة  تبيع  العجيالت  في  الرصيف 
زلطن  الى  قليال  التونسية..تقدم  قردان  بن  في  بأنك 
األيام  من  يوم  في  كانت  الى محالت  االرصفة  لتتحول 
تبيع المواد الغذائية واليوم تتحول الى تجارة اربح وهي 
حافة  على  الطريق  تفترش  وبوطيات  براميل  البنزينة 
بينهم  المنظر وانت تمر  ..يقتلك  ويسارا  محالت يميناً 
وتتوقف لتشتري بنزينة وتتساءل يا هل تره جديدة وال 

كحالنا.. تتوقف  وال  ستسير  سيارتي  وهل  مضروبة 
قتلني الفضول وأثناء وقوفي في محطة غرب جنزور 
سألت احد الشباب )عالش ديما عندكم بنزينة(أجابني 
وهو يشير ألحد الشباب الذي اجده دائما ينظم حركة 
السير في المحطة وقال لي هذا صاحب الشيل ممكن 
المحطة  على  يغيب  ال  العمر  مقتبل  في  تسأليه..شاب 
أبدا وينظم السير بترتيب ونظام .. اشرت الى صاحب 
وال  عبيتي  ابله  يا  تفضلي  سرور  بكل  جاني   .. الشيل 
مازال ..شكًرا عبيت بس حابة نعرف ليش دائما عندك 
الحجاجي  أنا  المحطات..قالي  تعقم  بعدك  بنزين ومن 
البنزين  من  اليومية  حصتي  وهذي  المحطة  صاحب 
الي  وعلى  منطقتي  أهل  يوم على  كل  ونوزعها  نأخذها 
يجول  سألي  ..وضل  مشكلة  ومفيش  محطتنا  يقصدو 
وجود  تستحيل  او  تنقطع  للغرب  مشيت  ما  كل  ..ليش 
بنزينة ..ضحك الحجاجي وقال أنا واقف كل يوم باش 
نخدم بالدي وطول ما أنا موجود سيكون الشيل مفتوحاً 
بعت  عمري  ال  عليا  واسألي  الحجاجي  ..وانا  للناس 
الحديث  وانتهى  اهلي..  قوت  في  تاجرت  وال  حصتي 
عندنا  كان  لو  خاطري  ماذا  تجوب  التسائالت  وبقت 
واكتشفت  قوته  ويحلل  كأهله  فينا  100حجاجي،يفكر 
بعدها ان البنزين متوفر بس الضمير هو إللي مات وأنا 
َكلَهم يجو في  البالد بس مش  ناس تحب  مازال عندنا 
طريقنا .. اكملت طريقي وانا ادعي ،يالله اجعل لنا في 
كل  وأجعل  شارع حجاجي  كل  وفي  طريق حجاجي  كل 

حجاجي. شبابنا 

بداية من الليلة أنتم على موعد قرائنا 
لمدة  تمتد  شتوية  مناخية  مرحلة  مع 
التى  البيض  الليالى  هى   ، يوما    20
تمتد من 25 ديسمبر إلى 13 يناير .. 
الغيوم  لقلة  نظرا  بالبيض  سميت  وقد 
والسحب أثنائها . وهى وإن كانت بيضاء 
فى  باردة جدا  فهى   ، النهار  فى  ودافئة 
المعروف ب)  الصقيع  فيها  وينزل  الليل 
الندوة (  ، ولذلك يضرب المثل ببرودتها 
، التى يستحيل معها وجود  ثمار وأوراق 
 ، العنب  مثل  االشجار   بعض  االشجار 
ولذلك يقال : ) العنب فى الليالى ( ..! 
وإذا كان العنب غير موجود فإن الصقع 

. موجود  الله  بإذن  والمطر  والريح 
على  الفترة  هذه  مثل  فى  تهب  حيث 
 25 يوم  من  وإعتبارا  ليبيا  سواحل 
نوة  تسمى  نوة   ، يومين  ولمدة  ديسمبر 
من   7.6 ب  تقدر  بسرعة  الميالد  عيد 
انها  بحكم  باردة  وهى   ، بوفورم  سلم 
والليالى   .. الغربى  الشمال  من  قادمة 

. عموما   البيض 

تنهيدة

يحدث   ، والعلم  بالله  والثقة   ، الدينى  الوازع  غياب  فى 
وتفشى  وامراض  جهل  من  العربية  بلداننا  فى  مايحدث 
للخرافات والدجل والشعوذة .. الشعوذة التى يصرف عليها 
العرب كل عام 5 مليارات دوالر ،وذلك تهربا من االعتراف 
باالمراض الجسمية والنفسية وعوامل الفشل الذاتية . ففى 
ماليين  عشرة  ساكنتها  يناهز  التى  العربية  االقطار  أحد 
ساكن، يوجد بها أكثر من 145 ألف مشعوذ ، مقابل 80 ألف 

!!.. ويالطيف   ، طبيب 
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