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  2013 أكزٕثش 7اإلثٍُٛ 

:انغبئجٍُ األػعبء ظذ رذاثُز  

 إجشاءاد إرخبر انًجهس انىغٍُ انزأسُسٍلشس يكزت 

ٔرنك ثسجت  ٔانًعبسضٍٛ انًُشمٍٛ األعضبء ضذ عمبثٛخ

 رذسٚجٛب انزذاثٛش ْزِ رُفٛز ٔسٛزى . رغٛجٓى عٍ عًم انًجهس

 يىقغ عهٗ األسًبء َشش ٔسٛزى انذاخهٍ انُظبو دست

.انًجهس انىغٍُ انزأسُسٍ  

:انزفبصٛم عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.tunisien.tn/56170/%D8 

  2013 أكزٕثش 8انثالثبء 

:انزؼذَت  يُغ قبَىٌ يٍ فصىل أرثغ إقزار  

أرثؼخ  انزأسُسٍ ػهً انًجهس انىغٍُ يٍ أػعبء  صبدق

 نًُغ نًجهس انًُشئ  انمبٌَٕ  يٍفصم 24ال يٍ فصىل

 يششٔع عهٗ كجٛش خالف ٕٚجذ ال أَّ ٔخبصخ انزؼذَت

.ٔدزٗ ٔإٌ دصهذ رغٛٛشاد فسزكٌٕ طفٛفخ انمبٌَٕ،  

:انزفبصٛم األخشٖ عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%D 

:رىافقُخ  نهذكىيخ انثقخ نًُخ ػزَعخ  

 عهٗ  انزأسُسٍ انىغٍُ انًجهس يٍ  َبئجب113 ٔلع

فٙ دبل دصهذ عهٗ  انجذَذح نهذكىيخ انثقخ نًُخ عشٚضخ

.انزٕافك  

:يزٚذ يٍ انزفبصٛم عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.babnet.net/rttdetail-72535.asp 

  2013 أكزٕثش 9اإلسثعبء 

:انًؼبرظخ َىاة روارت اإلدارَخ رزفط وقف انًذكًخ  

سفض انذعٕٖ انزٙ سفعٓب كم يٍ  انًذكًخ اإلدارَخ لشسد

ثٕلف كم انُبئجٍُ يجزوك دزَشٌ و ػجذ انؼشَش ثٍ شؼجبٌ 

.يٍ سٔارت ٔ يُخ انُٕاة انًُسذجٍٛ  

:انزفبصٛم األخشٖ عهٗ ْزا انشاثظ  

http://webradar.me/58494846 

 

 

:انزؼذَت  نًُغ انىغُُخ انهُئخ إَشبء ثشأٌ قبَىٌ إػزًبد  

 انًجهس انىغٍُ انزأسُسٍ انقبَىٌ أػعبء   ي114ٍإعزًذ

.انزعزٚت يٍ نهٕلبٚخ انٕطُٛخ انٓٛئخ ثئَشبء 81/2012 رقى  

:انزفبصٛم األخشٖ عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%D 

  2013 أكزٕثش 10انخًٛس 

:سًُزانشفٍ   "  خبرغخ ػهً رغُُزاد أٌ رجزي نٍ

 "انطزَق

 برقّيات التأسيسي

 

2013 أكتوبر 7– الواحد و األربعون العدد    

http://www.tunisien.tn/56170/%D8
http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%25D
http://www.babnet.net/rttdetail-72535.asp
http://webradar.me/58494846
http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%25D
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 سًُز انشفٍ َبئت األيٍُ انؼبو نإلرذبد انؼبو انزىَسٍ ٔأكذ

 انطزَق خبرغخ عهٗ إدخبل رغٛٛشاد نٍ ٚزى " أَّ  نهشغم

".انشثبعٛخ انهجُخ لذيزٓب انزٙ  

:انزفبصٛم األخشٖ عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.annaharnews.net/2013/10/11/ 

انًجهس انىغٍُ  أػعبء": انؼبيخ انجهسخ رؼهُق ثؼذ

 أوايز إنً َُصبع أَه جؼفز ثٍ يصطفً َزهًىٌ انزأسُسٍ 

":خبرجُخ  

 ضذ انًجهس انىغٍُ انزأسُسٍ  َىاة يٍ كجٛش عذد ادزج

 ٚطٛع اَّ ٔلبنٕا انخًٛس نٕٛو انجهسخ ثزعهٛك جؼفز ثٍ لشاس

.ضشٔسح اسزمبنزّ عهٗ ٔشذدٔا انخبرجُخ األوايز  

:يزٚذ يٍ انزفبصٛم عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.attounissia.com.tn/details_article.p

hp?t=42&a=102576 

  2013 أكزٕثش 11انجًعخ 

 انًطبنجخ انًؼبرظخ َىاة كبٌ ػهً "ػبشىر ثٍ ػُبض

":انذكىيخ اسزقبنخ قجم خعز دجُت ثبسزقبنخ  

انُٕاة انًُسذجٍٛ كبٌ ُٚجغٙ "أٌ ػُبض ثٍ ػبشىر لبل 

 لجم انًقزر انؼبو انذجُت خذرعهٛٓى انًطبنجخ ثئسزمبنخ 

" . ثئسزقبنخ انذكىيخانًطبنجخ  

:انزفبصٛم عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.alchourouk.com/22689/151/ 

:ػًبد انذاًٍَ   " انطزَق خبرغخ ػهً انزىقُغ َزفط َذٍ " 

األيٍُ انؼبو نهًؤرًز يٍ أجم انجًهىرَخ ػًبد انذاًٍَ أعهٍ 

 انزٙ لذيٓب خبرغخ انطزَقدزثّ ٚشفض انزٕلٛع عهٗ " أٌ

". انًشبركخ فٍ انذىارانشثبعٙ لجم  

 

:يزٚذ يٍ انزفبصٛم عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.turess.com/assabahnews/28493 

  2013 أكزٕثش 12انسجذ 

اقززاح رافغ  ثٍُ قذيُب يخزجب قبَىَُب َجًغ " يُب انجزَجٍ

":ثٍ ػبشىر و انُهعخ    

 أٌ األيٍُ انؼبو نهذشة انجًهىرٌ يُب انجزَجٍصشدذ 

 انُٕاة انًُسذجٍٛ لذيٕا يخشجب لبََٕٛب ٚجًع ثٍٛ كم يٍ"

 انًذكًخ انزٍٚ ٚمضٙ ثئدزشاو لشاسيقززح رافغ ثٍ ػبشىر 

 23 انفصم انز٘ ٚذعٕ إنٗ رغٛٛش انُهعخ  ٔ يمزشحاإلدارَخ

." 

:يزٚذ يٍ انزفبصٛم عهٗ ْزا انشاثظ  

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

5 

نههُئخ انؼهُب  يشززكخ نجبٌ 9إَشبء أدًذ صىاة َقززح

:انًسزقهخ نإلَزخبثبد  

 نجبٌ 9  إَشبء أدًذ صىاة انقبظٍ ثبنًذكًخ اإلدارَخإلزشح

يزكَٕخ يٍ عٍَٕٛ إداسٍٚٛ ٔ َبئجٍٛ ٔادذ يٍ يشززكخ 

.األغهجٛخ ٔ اٜخش يٍ انًعبسضخ   

:يزٚذ يٍ انزفبصٛم عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.aljarida.com.tn/%D8%A7%D9 

  2013 أكزٕثش 13األدذ 

:" انذكىيخ ػهً نهعغػ أخزي يزح سُُشل   كسُهخخًُس  

انُبئت انًُسذت يٍ انًجهس انىغٍُ انزأسُسٍ و ركش 

 انُٕاة "أٌ خًُس كسُهخ َذاء رىَس انًُزًٍ نذشة

 انشبسع نذشذ أخشٖ رذاثٛش إنٗ سٛهجؤٌٔ انًُسذجٍٛ

".انذكىيخ عهٗ انضغظ ٔيًبسسخ  

:انزفبصٛم األخشٖ ُْب  

http://www.annaharnews.net/2013/10/11/
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=102576
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=102576
http://www.alchourouk.com/22689/151/
http://www.turess.com/assabahnews/28493
http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%D9%85
http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%D9%85
http://www.aljarida.com.tn/%D8%A7%D9
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http://www.radioexpressfm.com/ar/lire/%D8 

  2013 أكزٕثش 14اإلثٍُٛ 

 خجزاء سزقغ إسزشبررهى دىل انهُئخ انؼهُب انًسزقهخ 6

:نإلَزخبثبد  

 االَزخبثُخ انؼًهُخ يجهس وػعى انُبئت ثىسَذ جالل لبل

 يع انزشبٔس سٛزى " أَّانىغٍُ انذىار فٍ رشكهذ انزٍ

 انؼهُب انهُئخ نًشكهخ لبََٕٙ دم إٚجبد إيكبَٛخ دٕل انخجشاء

".نالَزخبثبد انًسزقهخ   

 صبنخ ثٍ يذًذ غبسٌ انغزاَزٌ و هى انخجشاء ْٔؤالء

 قبسًٍ و ويذًذ يىسً ثٍ انًؼشدسُىٌ وإقجبل ػُسً،

.انجزَكٍ دبفظ  

 

:يزٚذ يٍ انزفبصٛم عهٗ ْزا انشاثظ  

http://www.turess.com/hakaek/41282 
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