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انفجار لغم ثالث بجبل الشعانبي وإصابة أمنیین

 

 

علمنا منذ قلیل أن لغما ثالثا  في محمیة جبل الشعانبي بالقصرین وأسفر عن إصابة عدد من أعوان

الحرس اثنین منھا حالتھما خطیرة.
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تاف تشعل النفیضة

شھدت الیوم الثالثاء 30 افریل 2013 مدینة النفیضة من والیة سوسة مواجھات بین

االمن و عدد من المواطنین وصلت حد استعمال الغاز المسیل للدموع لتفریق المحتجین

الذین قاموا بغلق منافذ شوارع المدینة باشعال العجاالت المطاطیة احتجاجا على طرد عدد

من عمال شركة TAV  التركیة 
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نابل: القبض على منحرفین قاما باغتصاب مراھقة واحتجازھا 3 أیام
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تمكن أعوان الشرطة بنابل من إلقاء القبض على شخصین قاما یوم الخمیس الماضي  بتحویل وجھة

فتاة مراھقة تبلغ من العمر 18 سنة واحتجازھا بمنزل مھجور 3 أیام قبل أن تنجح ھذه األخیرة  من

الھروب ورفع شكوى وتقدیم أوصاف المنحرفین مما سھل على أعوان الشرطة عملیة إیقافھما .
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صفاقس: إضراب قطاع الصحة

احتجاجا على رفض وزیر الصحة العمومیة اإلمضاء على محضر جلسة اتفاق بین الوزارة و الطرف

النقابي أعلن األمین العام المساعد لالتحاد الشغل حفیظ حفیظ أن النقابات األساسیة في قطاع الصحة

بصفاقس  ستدخل في اضراب عن العمل  یوم 2 ماي 2013
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كمال الجندوبي: إن الشرعیة التي تتشدق بھا حركة النھضة ھي شرعیة كاذبة فاإلنتخابات الفارطة كانت مزورة
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جاء مؤخرا في تصریح لكمال الجندوبي الرئیس السابق ما یسمى بالھیئة العلیا المستقلة
إن الشرعیة التي تتشدق بھا حركة النھضة ھي شرعیة كاذبة فاإلنتخابات الفارطة كانت“ لالنتخابات
مزورة ،،، نعم لقد كانت مزورة وقد بدأت التسریبات من أطراف كانت منتمیة لحركة النھضة تخرج
للعیان وأعني ھنا عدد من المراقبین ورؤساء المكاتب اإلنتخابیة الذي تم تجنیدھم لھذا الغرض ،،،،

كیف تم ذلك ؟؟
بكل بساطة كان رؤساء المكاتب یضیفون عالمات في البطاقات التي لم تنتخب حركة النھضة أو

حزب المؤتمر وھكذا تعتبر ھذه البطاقات ملغاة ،،، وقد تجلى ھذا التزویر في العدد الھائل للبطاقات
الملغاة الذي تجاوز ال-500,000 بطاقة ،،، وإذا أمكن الرجوع إلیھا والتدقیق الجید فیھا سنكشف أن

اإللغاء لمس حصریا البطاقات التي لم تنتخب النھضة أو المؤتمر

ھذا ونذكر انھ بتاریخ 13 نوفمبر أورد الموقع االلیكتروني “تونیزي سیكري” تصریحات مدویة
لتوفیق عكاشة صاحب قناة “الفراعین” المصریة حول انتخابات 23 اكتوبر 2011 التي حدت
بتونس وأفضت إلى انتصار عریض لحزب حركة النھضة مؤكدا على ان راشد الغنوشي سیسقط
خالل االنتخابات القادمة ولكنھ ینصح التونسیین بالمطالبة برقابة دولیة “االمم المتحدة” على
االنتخابات ال رقابة المنظمات غیر الحكومیة األمریكیة وأضاف في نفس السیاق انھ لوال رشوة

الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات وتواطؤ كمال الجندوبي ما كانت النھضة تفوز باألغلبیة مضیفا
ان الوثائق التي بحوزتھ تؤكد أن أول انتخابات شفافة ودیمقراطیة في تونس كانت مزّورة و أن
الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات لم تكن سوى واجھة «فیترینة» لتحقیق أھداف الثورة حسب

.األجندة األمریكیة
تطابق تصریحات كمال الجندوبي مع تأكیدات توفیق عكاشة إضافة إلى حرص حزب حركة

النھضة على السیطرة على كامل مفاصل الدولة من العمد إلى الوالة مرورا برؤساء المجالس
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الخصوصیة وتأخیرھا المتعمد في تحدید تاریخ نھائي لالنتخابات القادمة كلھا عوامل تحیلنا إلى
االعتقاد ان االنتخابات القادمة ستكون مزیفة مثل انتخابات 23 اكتوبر 2011 وبالتالي ستفوز

…حزب حركة النھضة مرة ثانیة بالتدلیس مثل األولى
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رغد صدام حسین تتھم مقدم البرامج في «الجزیرة» محمد كریشان بالتجسس لفائدة أمریكا
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رغد صدام حسین : كلما أجرى أحد إعالمیي قناة “الجزیرة” لقاء صحفیا مع أحد قادة

المقاومة إال ووقعت إما تصفیتھ أو أسره مباشرة أو بعد مدة

رغد صدام حسین : قناع «الجزیرة» سقط وانكشف “حین سمعنا یوسف القرضاوي

یفتى بالجھاد في سوریا
قالت رغد ابنة الرئیس العراقي الراحل صدام حسین في تصریح لصحیفة «البایس» االسبانیة تناقلتھ

مواقع إخباریة أمس ان والدھا كان یرفض الحدیث لقناة «الجزیرة» القطریة بعدما أخبره الروس حال
نشأتھا بأنھا قناة مخابراتیة مھمتھا تفتیت العرب! وكشفت رغد أن أحد العراقیین أخبرھا أن الصحفي
التونسي محمد كریشان مقدم البرامج في «الجزیرة» قدم إلى بغداد بعد سقوطھا وھناك من أكد لھا أن
مھمتھ كانت استخباراتیة بحتة ویوم إلقاء القبض على طھ یاسین رمضان مثال كان األخیر متنكرا في

أحد البیوت في مدینة الموصل وعلى موعد مع احد صحافیي «الجزیرة» یدعى یوسف الشریف، الذي
قدم بدوره ومعھ مجموعة رجال ادعى أنھم یعملون معھ في قناة «الجزیرة» واتضح أنھم من وكالة

االستخبارات األمریكیة الـ«سي آي إیھ» والقوات الخاصة جاؤوا العتقال طھ یاسین رمضان على حد
قولھا
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و تحدثت رغد عن الوضع في سوریا قائلة «إن ما یحدث ال یعدو أن یكون مؤامرة إلسقاط النظام
السوري بأسلوب مختلف عن الذي استعمل في العراق، فالقوى االستعماریة تجدد دائما أسالیب

احتاللھا وتلبسھ في كل مرة رداء جدیدا فبإسم البحث عن أسلحة الدمار الشامل، تم احتالل العراق،
..وتدمیر كل بنیتھ التحتیة وقتل اآلالف من العراقیین وبإسم حقوق اإلنسان اغتصبوا لیبیا

وھاھم یقسمونھا إلى دویالت والیوم یستھدفون سوریا، بنفس األسلوب أال وھو حقوق اإلنسان یریدون
تدمیر سوریا وتقسیمھا وضرب كل نفس قومي عربي».معتبرة أن ھمزة الوصل بین كل ھذه المآسي
واألحداث التي یشھدھا الوطن العربي ھو قناة «الجزیرة» قائلة: «ھذه الفضائیة ناطقة بالعربیة لكن

   أجندتھا   وخلفیتھا غربیة وإسرائیلیة 

و أشارت إلى أن «الجزیرة» دخلت مختلف األروقة واألنفاق للتیارات المقاومة وأجرت مقابالت
صحفیة متعددة مع قادة المقاومة، لكن ما نالحظھ ھو أنھ كلما أجرى أحد إعالمییھا لقاء صحفیا مع أحد
القادة إال ووقعت إما تصفیتھ أو أسره مباشرة أو بعد مدة واألمثلة على ذلك متعددة فعند قتل األمریكان

..«لعدى وقصي كانت «الجزیرة» حاضرة وتصور «مباشر
نفس الشيء حدث عند اعتقال وزیر الدفاع العراقي (األسبق) سلطان ھاشم.. و حاولت أیضا تعقب أثر

.عزت إبراھیم الدوري
وأضافت أن قناع «الجزیرة» سقط وانكشف “حین سمعنا یوسف القرضاوي یفتى بالجھاد في سوریا

في حین لم نسمع صوتھ والطائرات األمریكیة تنطلق لقصف العراقیین ولم یعلن الجھاد ضد األمریكان
.”وھم یغزون دولة عربیة إسالمیة دون وجھ حق
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lundi 29 avril 2013

التعلیم األساسي یدخل في اضراب عام

قررت الھیئة اإلداریة للنقابة العامة للتعلیم االساسى  الیوم اإلثنین 29 أفریل 2013 الدخول فى

اضراب عام یومى 15 و16 ماي القادم في  صورة عدم استجابة وزارة التربیة لجملة المطالب
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خطیر : انفجار لغم ثان بنفس المكان وإصابة عسكري

بعد حادثة إنفجار لغم بجبال الشعانبي بالقصرین الذي أدى إلصابة عوني حرس إنفجر منذ قلیل لغم

أرضي ثان بجبل تسبب في إصابة عسكري ویذكر أن قوات الجیش أرسلت  طائرة عمودیة إلى مكان

الحادث لنقلھ إلى للمستشفى.

عاجل: بتر ساق أحد عوني الحرس الوطني وإصابة الثاني على مستوى عینھ إثر إنفجار اللغم

في إطار الحادثة التي جدت الیوم بجبال الشعانبي أفادت وزارة الداخلیة أّن أحد األعوان قد أصیب
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إصابة خطیرة بساقیھ أّدت إلى بتر واحدة، ویحمل الثاني إصابة خطیرة على مستوى إحدى عینیھ وأن
اإلطار الطبي بالمستشفى الجھوي بالقصرین یقوم بتدخل جراحي لكل منھما

ھذا وعبرت الوزارة عن “تمّنیاتھا بالشفاء العاجل ألعوانھا البواسل الذین یتصّدون بكّل شجاعة
وإصرار للتھدیدات المحدقة بحدود البالد وأمنھا”.
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جندوبة : منحرفون یحتجون على القبض على بائع خمرخلسة

بعد نجاح اعوان الحرس الوطني في القاء القبض على بائع خمر خلسة في الیلة
الفاصلة بین 28 و 29 من الشھر الجاري قامت مجموعة من المنحرفین بغلق الطریق

الرئیسیة بمدینة جندوبة احتجاجا على ایقاف ھذا المجرم و ذلك باشعال العجاالت
المطاطیة مما دفع الحرس الوطني الى استعمال الغاز المسیل للدموع و قد نجح بعد ذلك
من القبض على 4 اشخاص من ھذه المجموعة المنحرفة و تجدر االشارة الى ان ھذه

االحداث تتكرر كلما تم القبض على احد ھؤالء المنحرفین.

عامر العریض:مسألة سن الترشح للرئاسة مازالت قید النقاش
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أكد الیوم اإلثنین 29 أفریل 2013  عضوالمكتب السیاسي لحركة النھضة عامر العریض أن موضوع

تحدید السن بالنسبة للترشح النتخابات الرئاسة مازال مطروحا للنقاش، مضیفا أن السن التي تضمنتھا

المسودة الحالیة لدستور (75 سنة) قد تم تحدیدھا قبل إعالن الباجي قاید السبسي قراره بالترشح

للرئاسة.

موقف كل من حزب التحریر وحزب الوطنیین الّدیمقراطیین الموحد من ترّشح السبسي لرئاسة الجمھوریة

في تصریح لھما یوم االثنین 29 أفریل 2013 حول إعالن الباجي قائد السبسي زعیم حركة نداء
تونس ترشیح نفسھ للرئاسة قال القیادي في حزب الوطنیین الّدیمقراطیین الموحد محمد جمور أن

السبسي كمواطن تونسي لھ الحّق في أن یترّشح لرئاسة الجمھورّیة وھو حّر في ذلك وھذا أمر یھّمھ،
وال نستطیع معارضتھ أو مساندتھ، وتبقى مسألة ترّشحھ من عدمھ مربوطة بما یضبطھ القانون

االنتخابي .
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فحین وصف رضا بلحاج الناطق الرسمي لحزب التحریر، ھذا الترشح بالمھزلة وأنھ یجب النظر
للسبسي أّوال كشخص ولیس مضمون والدة فقط، فھو موّرط في قضایا تعذیب، وفي تزییف االنتخابات

حسب قولھ مضیفا أن ھذا الّرجل جزء من أجندا ضّد الثورة وتیار ال نطمئن إلیھ مطالبا بإیقاف ھذه
المھزلة

Publié par Athawra News à 06:02 Aucun commentaire: 

جمال قمرة: نجاح موسم حج الیھود مؤشر ایجابي على نجاح الموسم السیاحي

في تصریح لھ لموزاییك أف أم یوم األحد 28 أفریل 2013 أكد وزیر السیاحة جمال قمرة أن نجاح

موسم حج الیھود بجربة مؤشر إیجابي على نجاح الموسم السیاحي القادم.
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صفاقس: انتشال جثة أحد البحارة من مركب الصید الفیكتوار

أفاد  رئیس الحرس البحري بمیناء صفاقس عادل أمین أنھ تم لیلة الجمعة انتشال جثة أحد البحارة

المفقودین من مركب الصید  “الفیكتوار” الغارق في أعماق سواحل جزیرة قرقنة وتحدیدا على

مستوى حقل النفط عشتروت منذ 28 فیفرى الماضي.

جربة حومة السوق: إقدام شاب على إضرام النار في جسده
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أقدم یوم  األحد 28 أفریل 2013 شاب یبلغ من العمر 28 سنة على سكب البنزین على نفسھ وإضرام

النار في جسده في مدینة حومة السوق من والیة مدنین مما استوجب تدخل الحمایة المدنیة لنقلھ على

جناح السرعة للمستشفى بعد تعرضھ لحروق من الدرجة الثانیة.
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أعوان الشركــة التونسیــة للمالحــة ُیھددون باالستقالـة الجماعیة

قام الیوم االثنین 29 أفریل 2013 أعوان الشركة التونسیة للمالحة بوقفة احتجاجیة بالمقر االجتماعي

للشركة مطالبین بتسویة وضعیتھم المھنیة ومھددین بتقدیم استقالة جماعیة في صورة عدم االستجابة

لمطالبھم ومواصلة تھمیشھم.

انفجار لغم في جبل الشعانبي
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شھدت الیوم 29 افريل 2013 مدينة القصرين و تحديدا جبل الشعانبي
انفجار لغمي ارضي ادى الى اصابة عونین من الحرس الوطني 

اصابات خطیرة اثناء قیامھما بعملیة تمشیط. و تاتي حملة التمشیط
ھذه حسب وزارة الداخلیة في اطار متابعة بعض العناصر االرھابیة

المتحصنة بالفرار 

وفات شاب اثناء سرقتھ لالاسالك النحاسیة

شھدت والیة قبلي یوم السبت 27افریل 2013 حادثة فضیعة راح ضحیتھا شاب
في مقتبل العمر و ذلك بعد تعرضھ الى صعقة كھربائیة قاتلة حین كان یقوم بسرقة

االسالك . وحسب االستنتاجات االولیة ینتمي ھذا الشاب  الى العصابات
المتخصصة في سرقة االسالك النحاسیة الخاصة بالخطوط الھاتفیة و االنترنیت و
ایضا التي تستعمل في الخطوط الكھربائیة و تجدر االشارة الى ان ھذه العصابات
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شھدت انتشارا مھوال بعد الثورة
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أصحاب سیارات التاكسي یلّوحون باعتصام مفتوح وعرض سیاراتھم للبیع

لّوحت الغرفة النقابیة الوطنیة ألصحاب سیارات التاكسي الفردي یوم امس األحد 28 أفریل الجاري،
خالل اجتماع إخباري عقدتھ بقصر المؤتمرات لتوضیح مطالبھا النقابیة المھنیة، بالدخول في اعتصام

مفتوح بدایة من یوم 2 ماي المقبل وعرض سّیارات التاكسي للبیع مع إمكانیة توسیع االعتصام لمداخل
قصر الرئاسة بقرطاج والمجلس التأسیسي

وتتمّثل مطالب أصحاب سیارات التاكسي المھنیة في ضرورة التراجع عن التعدیل األخیر لسعر
المحروقات أو دعم التاكسیات على غرار ما ھو معمول بھ في قطاع الصید البحري ومراجعة سعر

التأمین واحتسابھ على أساس المقعد على غرار الحافالت إضافة إلى مراجعة أسعار السیارات
المخّصصة للتاكسي والنزول بسّن التقاعد من 60 سنة إلى 55 سنة

حكمت المحكمة ابتدائیا استھزائیا وبكل وقاحة باستحقاق المدعین للسلطة القضائیة و إلزام القضاة المدعى علیھم برفع

أیادیھم عنھا
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تنفرد “الثورة نیوز” حصریا بنشر نص الحكم الصادر مؤخرا عن إحدى الدوائر الحكمیة التابعة
لمحكمتھم االبتدائیة والقاضي ابتدائیا استھزائیا وبكل وقاحة باستحقاق المدعین للسلطة القضائیة و

إلزام القضاة المدعى علیھم برفع أیادیھم عنھا
الجمھوریة التونسیة الحمد � وحده

وزارة العــــــدل
محكمتھم االبتدائیة

القضیة عــــــــــ0ــــدد
تاریخ الحكم : كل یوم

حـــــكـــــم ابتدائي وقح
باسم الشعب التونسي ، أصدرت محكمتھم االبتدائیة عند انتصابھا للقضاء في مادة الوقاحة بجلساتھا

العمومیة المنعقدة كل یوم برئاستھم وعضویــتھم الدائمة.
الحكــــم اآلتــــي بیانــــھ بیــــن :

المدعون :
المجلس التأسیسي

وزیر العدل
المحامون .

المعمیة.
و مزال …..

مقراتھم : في كل مكان .

نائبھم : ینوبون أنفسھم .
مـــن جھــة .

والمدعى علیھم: السادة القضــــــــــــــــــــــاة
مقـــــــراتھم : قصور العدالـــــــــــــــــــــة

نائبــــــــــھم : . ینوبون أنفسھم مـــن جھة أخرى

اإلجــــــــــــــــــــــــــراءات
بمقتضى عریضة الوقاحة المبلغة للمدعى علیھم بتاریخ لم یعد یذكر بواسطتھم بمقتضى رقیمھم عدد –

00000- والمتضمنة التنبیھ علیھم للحضور لدى محكمتھم بجلستھا المنعقدة كل یوم للجواب عن
وقاحتھم مع ما لدیھم من مؤیدات واآلتي بیان موضوعھا

موضــــــوع الوقاحة
یعرض المدعون و الي مزالوا انھم یملكون وفي حوزھم وتصرفھم جمیع السلطة القضائیة مثلما ھو

ثابت لدیھم وان المدعى علیھم أنكروا علیھم استحقاقھم لتلك السلطة و شاغبوھم في ملكیتھم لذلك
یطلبون القضاء باستحقاقھم للسلطة الذكورة و بإلزام المدعى علیھم برفع أیادیھم عنھا وتركھا لھم

شاغرة من الشوائب وحمل المصاریف القانونیة علیھم

* األعــمــــــــــال بالــجـلـســــــــــــــــة *
وبموجب ذلك رسمت القضیة بالدفتر المعد لنوعھا تحت عدد 0000 ونشرت بالجلسة المعینة لھا

باالستدعاء وفیھا حضر المدعون وطلبوا التأخیر و حضر المدعى علیھم وطلبوا نفس الطلب ثم تتالى
نشر القضیة بعدة جلسات اخرھا جلسة المرافعة بتارخ لم یعد یذكر و بھا حضر أطراف النزاع و
تمسكوا. وقررت محكمتھم حجز القضیة للمفاوضة والتصریح بالحكم بالجلسة المشار إلى تاریخھا

بالطالع ، وبھا وبعد المفاوضة القانونیة صرح علنا وعموما بما یلي

* المستنــــــــــــــــــــــــدات *
حیث كانت الدعوى تھدف إلى طلب الحكم طبق ما جاء بعریضتھا .
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وحیث لم یدل المدعون تأییدا لدعواه بأي شيء إال بالعبارات السخیفة التعیسة .
وحیث دافع المدعى علیھم عن حقھم بكل شراسة وال یزالون كذلك مستھزئین بتلك المھزلة.

وحیث جاء بتقریر الخبیر في التجارة وزیر العدل ان السلطة القضائیة شركة تجاریة یمكن لكل
شخص المساھمة فیھا كل قدیر و قدرو

* المحكمـــــــــــــــــــــــــــة*
حیث كانت الدعوى تھدف إلى طلب الحكم وفق ما جاء بعریضتھا .

وحیث ان السلطة القضائیة یجب ان تكون مستقلة .
وحیث ان المجلس التاسیسي سلطة أصلیة و سید نفسھ.

وحیث ان وزیر العدل ال یرید بیع الحلیب ویرید المساھمة في السلطة القضائیة باعتبارھا شركة.
وحیث ان المعمیة منبطحة .

وحیث ان الھیئة الوطنیة للمحامین انتھازیة.
وحیث ان إلي مزالوا ایحبوا المساھمة من حقھم ذلك .

وحیث والحالة ما ذكر ال یمكن للقضاة المدعى علیھم المساھمة في السلطة القضائیة باعتبارھم قضاة .
وحیث یتجھ عمال بما سبق شرحھ الحكم باستحقاق المدعین للسلطة القضائیة و إلزام القضاة المدعى

علیھم برفع أیادیھم عنھا وتركھا ألصحابھا شاغرة من كل الشوائب .
وحیث تحمل المصاریف القانونیة على القضاة المدعى علیھم لتسلط الحكم علیھم

ولھـــذه األسباب
وعمال بما تقدم شرحھ

قضت محكمتھم ابتدائیا استھزائیا وبكل وقاحة باستحقاق المدعین للسلطة القضائیة و إلزام القضاة
المدعى علیھم برفع أیادیھم عنھا وتركھا ألصحابھا شاغرة من كل الشوائب وحمل المصاریف

القانونیة علیھم .
و حرر في تاریخھ

خطیر :قانون الھیئة الوقتیة قانون االنقالب على استقالل القضاء
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لقد تمت  المصادقة على مشروع قانون الھیئة الوقتیة بعد مخاض عسیر دام قرابة السنتین ویبقى
السؤال ھل استجاب القانون لتطلعات القضاة وھل أسس لسلطة قضائیة مستقلة

ان المتأمل في الشأن القضائي التونسي یالحظ تباین المواقف بشان القانون فبحد ان وحدت المطالبة
بتركیبة قضائیة صرفة للھیئة عند نظرھا في المسار المھني للقضاة ھیاكل القضاة وخاض من اجلھا

القضاة إضرابا یوم 28 مارس 2013 دعت لھ نقابة القضاة التونسیین وساندتھ جمعیة القضاة بعد
عقدھا لمجلس وطني یبدو انھ كان حاسما في قرار مساندة اإلضراب رغم تصریح رئیسة الجمعیة

برفضھ
نالحظ ان إضراب 17 و18 أكتوبر 2012 الذي دعت لھ نقابة القضاة في محافظة منھا على النسق

التصعیدي والن كان من اجل نفس المطالب مراجعة المشروع بتوفیر ضمانات استقالل القضاء وعدم
تسییس الھیئة الوقتیة إال ان جمعیة القضاة قاطعتھ في بیان طالبت فیھ من القضاة عدم المشاركة ورغم

نجاحھ بنسب مرتفعة فقد أصدرت إحصائیات لإلضراب تستنقص من نجاحھ وھنا یطرح السؤال ما
سبب تبنى اإلضراب األول ومعارضة اإلضراب الثاني والتشویش علیھ ان كانت المطالب لم تتحقق

ولم یخرج نواب التأسیسي للتصریح بما یفید عزمھم تفھم مطالب القضاة
وتم  المصادقة على المشروع وتباینت اآلراء حولھ ففي حین رفضت نقابة القضاة بعض محتوى

القانون رحبت جمعیة القضاة بھ
ھل تم تبنى التركیبة القضائیة الصرفة حسب مطلب القضاة

الجواب بالنفي فقد تم اعتماد تركیبة مختلطة تتكون من 10 قضاة منتخبین و5 معینین بصفتھم سبق ان 
أصدورا بیان في مقاطعة كل تركیبة مختلطة تمس من استقالل القضاء وتسییسھ و5 من غیر القضاة
وھم أساتذة جامعیین یكون بالضرورة 2 منھم یجمعان بین التدریس والمحاماة وبالتالي فال مانع ان
یكونوا جمیعھم یجمعون بین ذلك وھو ما یرفضھ عموم القضاة لتضارب المصالح أوال بین القضاء

والمحاماة والن من سیتولى انتخاب غیر القضاة ھو المجلس التأسیسي وبأغلبیة أصواتھ مما یفتح بابا
الوالءات السیاسیة للتروكیا داخل القضاء وداخل ھیئة للقضاة تھم مسارھم المھني البحت

إذن ما سبب تنازل جمعیة القضاة عن مطلب خاضت بسببھ إضرابا مع نقابة القضاة
أیضا السؤال المطروح ھل تتوفر في الھیئة الوقتیة ضمانات استقالل القضاء

لم یرد ضمن القانون ما یفید تنقیح القانون األساسي للقضاة لسنة 1967 والذي ساھم في تدجین بعض
القضاء التونسي طیلة سنوات الفتقاده ألبسط مقومات استقالل القضاء وبالتالي فان الھیئة الوقتیة

ستعمل وفق قانون 1967
ھل تم سحب صالحیات وزیر العدل في التعیین والنقل واالعفاء ومنحھا للھیئة الوقتیة

الجواب بالنفي فقد تمسك وزیر العدل بصالحیاتھ وصرح بان دوره ال یقتصر على مراقبة المباني وتم 
إسقاط فصل تحویل اختصاصاتھ للھیئة عند التصویت بما یجعل الھیئة في توازي صالحیات فھي

تعیین وتنقل وتؤدب ووزیر العدل لھ نفس ھاتھ الصالحیات بمقتضى قانون 1967 مع بقاء ترؤسھ
للنیابة العمومیة إذن سلطة قضائیة براسیین رأس الھیئة الوقتیة مع عدم منحھا أي صالحیات عدى

إعداد الحركة القضائیة والتأدیب وسلطة تنفیذیة عبر وزیر العدل لھا نفس الصالحیات
بھذا  تكون الھیئة ال یتوفر فیھا حد أدنى من ضمانات استقالل السلطة القضائیة وھي ال تعدو ان تكون

وعاء خاویا وتغییرا ألشخاص المجلس األعلى للقضاء بتركیبة مختلطة یرفضھا عموم القضاة دون
تغییر وسائل عملھا وال سحب صالحیات السلطة التنفیذیة وھیمنتھا على السلطة القضائیة

وفي ھذا اإلطار تولت نقابة القضاة دعوة القضاة لجلسة عامة یوم السبت 4 ماي 2013 للتداول بشان  
كیفیة التصدي لمشروع لم یرتقي لتطلعاتھم

منقول
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رأي حر لقاضیة متعبة : حال البالد نحو الخراب و حال القضاء نحو اإلغتصاب

منھكة و متعبة و كل شيء حولي مقرف .. حال البالد نحو الخراب و حال القضاء نحو
اإلغتصاب..سئمت الدفاع عن مبادئ تباع و تشترى في سوق الساسة .. لم أنل من الرحلة الطویلة

سوى تعبا و بعض الیأس الذي دب في عروقي…كلما حلمت بقضاء أفضل كلما انھالت علینا المعاول
من كل من ھب و دب .. من أخي و زمیلي الذي یعادیني متناسیا أنھ یعادي عدوا من ورق .. و من

محام یلعب دور حامي الحمى و الثورة و یأبى إال أن یكمل عملیة اغتصاب القضاء مع البقیة …نواب
المجلس انتھكوا كل قواعد الشرعیة و المشروعیة و بقوا رغم أنف الجمیع و أكلوا من لحمنا و دمنا و
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مالنا ثم أثثوا لنا ھیئة مخضرمة مقرفة وسعت ھوة التدخل في القضاء ..كنا نعاني من تدخل السلطة
التنفیذیة فصار أمرنا بین أیدي السلطتین التنفیذیة و التشریعیة و عددا من الجامعیین و المحامین و
كأننا قصر ال قدرة لنا على إدارة شأننا .. القضاء صار أمرا مقرفا في بالدي …تلعب بھ الساسة و

… تدعي الذود عنھ .. كم أنتم بائسون و كم سیذكر لكم التاریخ ما صنعتھ أیدیكم بوطني
كلمات حرة منقولة

قناة نسمة تتعرض لتشویش غیر مسبوق على القمر الصناعي النایل سات زمن بث الحوار المباشر مع البجبوج

أعلنت الصفحة الرسمیة لحركة نداء تونس مساء أمس األحد 28 افریل الجاري أن بث قناة نسمة
یتقطع في كامل أنحاء الجمھوریة أثناء الحوار مع رئیس الحركة الباجي قاید السبسي

وجاء في ذات الصفحة أن التشویش الذي رافق الحوار ھو تشویش متعمد
وُیذكر أن قناة نسمة بثت مساء أمس بدایة من الساعة 20.30 حوارا تلفزیا مع الباجي قائد السبسي

اشرف على تنشیطھ كل من حمزة البلومي وسفیان بن فرحات وسفیان بن حمیدة لكنھ تعذر على
غالبیة المشاھدین متابعة كامل الحوار نتیجة رداءة البث واالنقطاعات المسجلة مما اجبر القناة على

التعھد بإعادة بثھ من جدید
ھذا ویؤكد خبراء في البث التلفزي ان أسباب التشویش على بث قناة نسمة یعود إلى إحدى الفرضیتین

أما محلیا على مستوى محطة اإلرسال التلفزي بالدخیلة (انتال سات – عربسات) او على مستوى
قاري (القمر الصناعي نایل سات) ولو ان الفرضیة األولى ھي األقرب
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راشد الغنوشي : النھضة متمّسكة بالنظام البرلماني المعّدل

جاء في تصریح لراشد الغنوشي على أمواج اذاعة موزاییك یوم أمس األحد 28 افریل الجاري  تأكیده
على تمسك حركة النھضة بنظام برلماني معدل  والتوافق في الصالحیات بین رئیس الحكومة و رئیس
وأوضح الغنوشي أن القطع مع االستبداد یقتضي القطع مع النظام الرئاسي وإرساء النظام الجمھوریة

البرلماني الذي یكّرس الدیمقراطیة ویضمن تمثیال متنوعا حسب زعمھ
ھذا وشدد الغنوشي على أن الترویكا الحاكمة ارتأت اختیار النظام البرلماني  سعیا منھا للتوافق

خصوصا في ظّل اتفاق أغلب األحزاب السیاسیة في تونس على اختیار النظام الرئاسي مع تأكید
التوافق بخصوص التوزیع العادل للسلطة بین الحكومة ورئاسة الجمھوریة

الباجي قائد السبسي یعلن ترّشحھ لالنتخابات الرئاسیة المقبلة

أعلن رئیس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي لیلة أمس األحد 28 أفریل الجاري في برنامج
حواري على قناة نسمة اتخاذه قرار ترشیح نفسھ لرئاسة الجمھوریة إیمانا منھ بقدرتھ على تحمل ھذه

المسؤولیة حسب تعبیره
وأوضح قائد السبسي أنھ ھذا القرار لم یتم تدارسھ إلى حد اآلن داخل االتحاد من أجل تونس الذي یضم

كل من حزب نداء تونس والحزب الجمھوري وحزب المسار الدیمقراطي االجتماعي التخاذ موقف
نھائي بشأن ھذا االستحقاق
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وُیذكر أن السبسي یبلغ من العمر 86 عاما وھناك مساعي في المجلس الوطني الـتأسیسي لتحدید السن
األقصى للترشح لرئاسة الجمھوریة ب75 سنة فضال عن وجود مساعي لتمریر قانون تحصین الثورة

الذي من الممكن أن یحرمھ من ھذا االستحقاق
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محتجان یھددان باالنتحار حرقا أمام منزل وزیر الداخلیة بن جدو بالقصرین

أقدم أحد أعوان األمن المعزولین محمد بوعزي على محاولة حرق نفسھ صحبة أبناءه أمس األحد 28
أفریل 2013 أمام منزل وزیر الداخلیة لطفي بن جدو بحي الزھور بالقصرین، بسبب عدم إرجاعھ

لعملھ
وفي نفس الوقت قام حمزة سایحي المقعد على كرسیھ المتحرك باالحتجاج أمام منزل لطفي بن جدو

للمطالبة بالتعویض على الضرر الذي لحق بھ عندما أصیب على وجھ الخطأ خالل حملة التمشیط التي
شھدتھا الجھة فترة ما یعرف بأحداث جبل بوشبكة أین إختفت عناصر مسلحة

ھذا و تدخل أعوان األمن بمنطقة الشرطة و تمكنوا من ثني ھذان المحتجان عن تنفیذ تھدیدھما على أن
تنظر السلطات الجھویة ممثلة في والي الجھة محمد سیدھم في مطلبیھما
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قرمبالیة : اإلطاحة بشبكة الستدراج الفتیات وتسفیرھن إلى لبنان للدعارة

أطاحت مصالح األمن الوطني وتحدیدا على مستوى فرقة الشرطة العدلیة بقرمبالیة (مقرھا بسلیمان)
واإلدارة الفرعیة للوقایة االجتماعیة بالقرجاني في اآلونة األخیرة بشبكة للتغریر بالقاصرات

واستدراج الفتیات قصد تسفیرھن إلى لبنان
لالنضمام على األرجح إلى شبكات عربیة ودولیة لممارسة البغاء السري والتمعش منھ، حیث ألقت

القبض إلى حد كتابة ھذه األسطر على أربعة أشخاص بینھم فتاة
وحسب ما توفر من معطیات حصریة فإن شابا تقدم ببالغ إلى أعوان فرقة الشرطة العدلیة بقرمبالیة

أفاد فیھا بأن خطیبتھ القاطنة بسلیمان رافقت فتاة لبنانیة أوھمتھا بقدرتھا على تسفیرھا إلى لبنان
للعمل، وأكد أنھ استراب من األمر

وبناء على ذلك أولى األعوان الموضوع ما یستحق من عنایة ونصبوا كمینا للفتاة اللبنانیة ألقوا إثره
القبض علیھا، وباقتیادھا إلى المقر األمني ظلت تتحدث بلھجة لبنانیة، ولكن بمطالبتھا بوثیقة ھویتھا

تبین أنھا تونسیة أصیلة والیة القصرین تعمل بشركة خدمات خاصة بالعاصمة
ونظرا لتشعب الموضوع فقد أذنت السلط القضائیة ألعوان اإلدارة الفرعیة للوقایة االجتماعیة

بمواصلة األبحاث لكشف خیوط ھذه الشبكة فتمكنوا من القبض على ثالثة أشخاص آخرین یرجح
انتماؤھم للشبكة فیما تتواصل المجھودات لإلیقاع بأشخاص آخرین یعتقد مشاركتھم في التغریر

بالفتیات
وكانت السلطات اللبنانیة بالتنسیق مع « األنتربول » رّحلت قبل أشھر 80 فتاة تونسیة في مقتبل العمر

وكھل إلى تونس لالشتباه في تعاطیھم البغاء السري وعرض النفس على الخناء والتوسط في تعاطي
البغاء

وقد ذكرت بعض الفتیات أثناء التحري معھن أنھ وقع التغریر بھن وسافرن إلى لبنان للعمل كنادالت
بالمطاعم وراقصات في المالھي اللیلیة غیر أنھ تم استغاللھن ھناك وأجبرن على ممارسة الخناء

dimanche 28 avril 2013
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نصر الدین بن سعیدة مطالب بدفع ملیار ومائتي الف دینار الى مؤسسة التلفزة الوطنیة

نصر الدین بن سعیدة الذي سطع نجمھ على اثر قضیة نشر الصدر العاري لزوجة الالعب
األلماني من أصل تونسي سامي خضیرة في الصفحة األولى لجریدتھ “التونسیة” وقد قضت

المحكمة آنذاك باإلدانة والخطیة وإعدام المحجوز بعد أن قضى أسبوعا بسجن المرناقیة موقوفا
على ذمة القضیة والیوم ثبت لنا صدور حكم مدني أصبح نھائیا و باتا یقضي بأن ترجع شركة

داما لإلشھار في شخص ممثلھا القانوني نصر الدین بن سعیدة مبلغا ھاما قیمتھ ملیارا و مائتي
ملیون الى مؤسسة التلفزة التونسیة كان استخلصھا من المستشھرین لفائدة حصة األحد
الریاضي بعنوان سنة 2010 و ذلك  بمقتضى تفویض لشركة بن سعیدة من شركة عماد

الطرابلسي- ب ب لإلنتاج
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