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  2013 أوخ 12اإلثىُه 

:عًٍش انطٍت" نٍ َزٕلف ػٍ انعغػ ػهى حشكخ انُٓعخ"  

انًزحذس ثاعى انُٕاة انًُغحجٍٍ يٍ انًجهظ انٕغًُ أعله 

أَٓى عٍٕاصهٌٕ ظغطٓى ػهى "انزأعٍغً عًٍش انطٍت 

حشكخ انُٓعخ ئنى أٌ رمٕو ثزُبصالد نهزًكٍ يٍ انٕصٕل ئنى 

انُٕاة نٍ " كما أكذ أن أن "حم نألصيخ انزً رًش ثٓب انجالد

".ٌهزحمٕا ثبنًجهظ غبنًب نى ٌمغ حم انحكٕيخ  

:الرفاصُل علً هزا الشاتظ   

http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuD

etail/Element/269 

 

يصطفى ثٍ جؼفش نّ انحك فً رجًٍذ أػًبل انًجهظ "

:ػٍبض ثٍ ػبشٕس" انٕغًُ انزأعٍغً  

 أوه خالفا لما رهة إلُه تعض األعزبر ػٍبض ثٍ ػبشٕسأكذ 

نّ انحك فً رجًٍذ ػًم "الخثشاء فإن مصطفً ته جعفش 

انًجهظ انٕغًُ انزأعٍغً ثبنشجٕع ئنى يمزعٍبد انفصم 

 يٍ انزُظٍى انًإلذ نهغهػ انؼًٕيٍخ ٔ َظشٌخ انغهػ غٍش 24

".انًؼهُخ  

:الرفاصُل األخشي علً هزا الشاتظ   

http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuD

etail/Element/26932 

 

:انًُجً انشحٕي" ال ًٌكٍ اإلعزغُبء ػٍ انحٕاس"  

 أكذ عٕعخخالل وذوج للىىاب المىسحثُه مه المجلس ب

انحٕاس ال " أن انُبئت ػٍ انججٓخ انشؼجٍخ انًُجً انشحٕي

".ًٌكٍ اإلعزغُبء ػُّ ٔ أٌ انحكٕيخ انحبنٍخ ٌجت أٌ رغمػ  

:مزَذ مه الرفاصُل علً هزا الشاتظ   

http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%D9%8 

 

انصحجً " انُٓعخ ال رُٕي عحت انثمخ يٍ ثٍ جؼفش"

:ػزٍك  

سئٍظ كزهخ حشكخ انُٓعخ ثبنًجهظ انٕغًُ صشح 

َٕاة كزهزّ ال ٌٌُٕٔ عحت "  أنانزأعٍغً انصحجً ػزٍك

انثمخ يٍ ثٍ جؼفش سغى أَّ ٌؼزجشٌٔ أٌ لشاس رؼهٍمّ ألػًبل 

".انًجهظ غٍش لبًََٕ  

:الرفاصُل هىا  

http://www.radiomfm.tn/ar/actualite/details/14

085 

  2013 أوخ 13الثالثاء 

:غخ *ثٍ جؼفش ٌهزمً ٍْئخ انٕ  

ثٍ جؼفش ػعٕي ٍْئخ انٕعبغخ ػجذ انشصاق  يصطفىإلرقً 

 للحذَث حىل الىضعُح الحالُح للثالد انكٍالًَ ٔ رٕفٍك َٔبط

انًجهظ عٍٕاصم " أن انكٍالًَ و علً إثش هزا اللقاء أعله

 برقّيات التأسيسي

 

2013  أوت12 –الثالثون و السادسة العدد    

http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuDetail/Element/269
http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuDetail/Element/269
http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuDetail/Element/26932
http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuDetail/Element/26932
http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%D9%258
http://www.radiomfm.tn/ar/actualite/details/14085
http://www.radiomfm.tn/ar/actualite/details/14085
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أػًبنّ لشٌجب ٔ اَّ ٌجت انزٕصم ئنى ٔفبق حٕل انحكٕيخ 

".انزً عزمٕد انجالد ئنى اإلَزخبثبد انمبديخ  

:الرفاصُل األخشي هىا   

http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/227

95 

":ئسحم" ئغالق حًهخ  

ئغالق حًهخ " أعلىد جثهح اإلوقار الىطىٍ فٍ تالغ لها عه

" أٔد  14ئسحم ثذاٌخ يٍ اإلسثؼبء   

ٔ رزًثم ْزِ انحًهخ فً انذػٕح ئنى سحٍم كم انؼًذ ٔ "

انًؼزًذٌٍ ٔ سؤعبء انًإعغبد انؼًٕيٍخ ٔ انًغإٔنٍٍ 

انجٌٍٕٓ انزٌٍ رًذ رغًٍزٓى ػهى أعبط ٔالئٓى انحضثً 

".نهُٓعخ  

:مزَذ الرفاصُل علً هزا الشاتظ  

http://anc.webradar.me/53213411 

:انُغبء رذػٍٍ ئنى ئعمبغ انحكٕيخ: فً ثبسدٔ  

 دعا المرظاهشون ثًُبعجخ ػٍذ انًشأحو ثبسدٔخالل مسُشج 

ئعمبغ انحكٕيخ انحبنٍخ ٔ ئنزحمٕا ثبنُٕاة انًُغحجٍٍ " إلً

".يٍ انًجهظ نهزؼجٍش ػٍ رعبيُٓى  

:الرفاصُل هىا   

http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8 

َغبء انُٓعخ رزًٍٓ : فً شبسع انحجٍت ثٕسلٍجخ 

:انًؼبسظخ  

 و ثًُبعجخ ػٍذ انًشأح شبسع انحجٍت ثٕسلٍجخخالل مسُشج 

انًؼبسظخ "خالفا لمرظاهشٌ تاسدو إذهمد وساء الىهضح 

ثبنزغجت فً انٕصٕل ثبنجالد ئنى ْزِ انٕظؼٍخ ٔ أػهٍ 

".يغبَذرٍٓ نهحكٕيخ انحبنٍخ ٔ نهششػٍخ  

:الرفاصُل هىا  

http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8 

 

  2013 أوخ 14اإلستعاء 

:َٕاة انُٓعخ ٔ انًإرًش يصشٌٔ ػهى ػٕدح انًجهظ  

َٕاة انُٓعخ ٔ علً إثش إجرماع تُه وىاب المجلس وذد 

" و أكذوا علً" ثاَغحبة انُٕاة ػٍ انًؼبسظخ"انًإرًش

ظشٔسح ئعزئُبف أػًبل انًجهظ انٕغًُ انزأعٍغً فً 

".ألشة ٔلذ  

:مزَذ الرفاصُل هىا   

http://www.aljarida.com.tn/slide-

show/%D9%81 

:ثشٌب ًْبيً" ًٌكُُب انمجٕل ثحكٕيخ كفبءاد "  

ًٌكٍ أٌ ٌمجم "  أن حزتهاَبئجخ انزكزم ثشٌب ًْبيًأعلىد 

ثحكٕيخ كفبءاد نٕ كبٌ رنك فً يصهحخ انجالد يإكذح ػهى 

سغجزٓى فً اإلثمبء ػهى انًجهظ انٕغًُ انزأعٍغً ئنى أٌ 

".ٌكًم يًٓزّ  

:الرفاصُل األخشي هىا  

 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuD

etail/Element/24775- 

  2013 أوخ 15الخمُس 

:ساشذ انغُٕشً" انحكٕيخ نٍ رحم"  

انحكٕيخ  " أنسئٍظ حشكخ انُٓعخ ساشذ انغُٕشًأعله 

انحبنٍخ نٍ رحم ألٌ ْزا انطهت غٍش يُطمً سغى أَّ ٌؼزشف 

ثاسركبة اإلئزالف انحبكى ثمٍبدح انُٓعخ أخطبء كثٍشح ئال أَّ 

".سفط أي رُبصل  

:الرفاصُل األخشي هىا  

http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/22795
http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/22795
http://anc.webradar.me/53213411
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8
http://www.aljarida.com.tn/slide-show/%D9%81
http://www.aljarida.com.tn/slide-show/%D9%81
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/24775-
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/24775-
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/24775-
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http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuD

etail/Element/27061 

:رؼهٍك أػًبل انًجهظ ألعجٕع آخش  

سئٍظ انًجهظ يصطفى " أن انُبئت عؼٍذ خششٕفًأعله 

ثٍ جؼفش لذ أػهًّ أٌ رؼهٍك أػًبل انًجهظ عٍزٕاصم 

".ألعجٕع آخش ػهى األلم  

:مزَذ الرفاصُل هىا  

http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuD

etail/Elemen 

  2013 أوخ 16الجمعح 

:ثٍ جؼفش" ال ئعزئُبف ألػًبل انًجهظ"  

سئٍظ انًجهظ انٕغًُ انزأعٍغً يصطفى ثٍ سفض 

انذػٕح انزً ٔجٓزٓب ثؼط انكزم " أٔد 16جؼفشانجًؼخ 

". أٔد19ثبنًجهظ إلعزئُبف األػًبل ٌٕو اإلثٍٍُ   

:الرفاصُل األخشي هىا  

  

http://www.arrakmia.com/%D8%A8%D9%80

%D9%86-% 

عًٍش " اإلرحبد انؼبو انزَٕغً نهشغم ٌجت أٌ ٌكٌٕ يحبٌذا"

:ثٍ ػًش  

عًٍش ثٍ ػًش ػٍ انًإرًش ثبنًجهظ انٕغًُ أعله 

اإلرحبد انؼبو انزَٕغً نهشغم ٌجت أٌ ٌكٌٕ " أنانزأعٍغً

".يحبٌذا ٔ أٌ ٌحبفظ ػهى َفظ انًغبفخ ثٍٍ جًٍغ األحضاة  

:مزَذ الرفاصُل هىا  

http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%D8%B 

 

" انًجهظ انٕغًُ انزأعٍغً ٌجت أٌ ٌذافغ ػٍ انششػٍخ"

:ػهً انؼشٌط  

انًجهظ ئنى "انؼشٌط  سئٍظ انحكٕيخ انحبنٍخ ػهًدعا 

".رحًم يغإٔنٍبرّ ثاعزئُبف َشبغّ ٔ انذفبع ػٍ انششػٍخ  

:مزَذ الرفاصُل هىا  

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuD

etail/Element/24904 

 

  2013 أوخ 17السثد 

:يحضسٌخ انؼجٍذي" ٌجت انمجٕل ثششػٍخ انصُبدٌك"  

خالل َذٔح حٕل يمزشحبد انًجزًغ انًذًَ نهخشٔج يٍ 

األٔنى نهًجهظ انٕغًُ انزأعٍغً  انشئٍغخ أعلىد األصيخ

يصهحخ انجالد رمزعً انمجٕل ثششػٍخ " أن يحشصٌخ انؼجٍذي

انصُبدٌك ٔ أظبفذ أٌ انًؼبسظخ ٌجت أٌ رمجم انًشٓذ 

". انغٍبعً انجذٌذ ثزَٕظ  

:الرفاصُل األخشي هىا  

http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/230

86 

 

:ججٓخ اإلَمبر رغبَذ يطبنت انججٓخ انشؼجٍخ  

انججٓخ انشؼجٍخ عه مساوذذها لمطالة ججٓخ اإلَمبر أعلىد 

فً حم انًجهظ انٕغًُ انزأعٍغً ٔ ركٌٍٕ " المرمثلح

".حكٕيخ كفبءاد ٔغٍُخ رشأعٓب شخصٍخ يغزمهخ  

:الرفاصُل األخشي علً هزا الشاتظ  

http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuD

etail/Element/ 

http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuDetail/Element/27061
http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuDetail/Element/27061
http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuDetail/Elemen
http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuDetail/Elemen
http://www.arrakmia.com/%D8%A8%D9%80%D9%86-%25
http://www.arrakmia.com/%D8%A8%D9%80%D9%86-%25
http://www.arrakmia.com/%D8%A8%D9%80%D9%86-%25
http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%D8%25B
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/24904
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/24904
http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/23086
http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/23086

