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خاص من مبعوثة "الضمير" إلى ذهيبة:

والدة صابر المليان:

 ابني شهيد 
من أجل لقمة العيش

والد الفقيد: أصيب صابر بعيدا عن المركز أكثر من 500 متر

شباب الذهيبة ينفي حرق منازل األمنيين

كاتب عام النقابة األساسية ألعوان 
المالية بقصر قفصة لـ"الضمير":

هكذا كانت فعاليات المؤتمر وهذه 
مكاسب القطاع وانتظاراته

رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي: 

مشاركة النهضة في الحكومة كانت 
ضرورّية ومن اعترض على الصيد 

من الندائّيين "ال يفهمون"

جورج ليكانز في ندوة صحفية:

مختصون في الطب النفسي:

التناول اإلعالمي لظاهرة 
االنتحار قد يساهم في ارتفاعها

نحن راضون نسبيا عن مشاركتنا في 
الكان.. والترشح للمونديال  هدفنا القادم

سفير تونس بليبيا رضا بوكادي:

حكومة جمعة مسؤولة عن عدم 
استالم أبو عياض وأحمد الرويسي



صوتكم2وطنية

 ضد التيار
محمد الحمروني
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استعملت أغلب وس��ائل إعالمنا وصف "الغضب" للتعبير عّما يجري 
ف��ي بعض املناطق اجلنوبية من بالدنا، وه��و غضب عارم قد يتحّول إلى 
ثورة بأمّت معنى الكلمة إّن لم يقع التدارك ومعاجلة األوضاع مبا يقتضيه 
املوقف من س��رعة وش��جاعة في اتخاذ بع��ض التدابير االس��تثنائية في 

انتظار البحث بعمق في املشاكل الهيكلّية التي تعانيها هذه املناطق..

ولكن أغلب وسائل إعالمنا ال تعلم أن جزءا كبيرا من ثورة الغضب تلك 
س��ببها التعاطي اإلعالمي اخلاطئ م��ع تلك االحداث، ب��ل واملهني أحيانا، 
الهلن��ا باجله��ات اجلنوبي��ة.. فإعالمن��ا الذي تباك��ى على رّش س��ليانة 
عم��ى على رص��اص الذهيبة، بل ذه��ب أكثر من ذلك عندم��ا متادت بعض 
وسائل إعالمنا، في محاولتها التبرير ملا جرى، إلى حد اتهام أهالي ذهيبة 
وب��ن ق��ردان بالتواطئ مع اإلره��اب، وعندما وقع احلديث عن اس��تغالل 
التحركات لتمرير األسلحة ورمّبا اإلرهابّيني إلى داخل الوطن في محاولة 
لتبرير عمليات القمع التي وقعت في تلك املناطق، وأّدت إلى وفاة الش��اب 

صابر املليان وجرح آخرين.

األهال��ي، ومثلما حتّدث��وا إلى الفري��ق الصحفي ال��ذي أوفدته صحيفة 
"الضمير" إلى تلك املناطق وخاصة في ذهيبة، عّبروا عن غضبهم الشديد 
م��ن طريقة التعاطي اإلعالمي مع مطالبه��م واحتجاجاتهم وما يرون أنها 
مظلمة تعرضوا لها.. واعتبر األهالي - في تصريحات تطلعون عليها في 
التغطي��ة اخلاصة ملراس��لينا من قل��ب احلدث - أن وس��ائل اإلعالم عملت 
علي تش��ويه حتّركاتهم وتلفيق التهم إليهم مثل ح��رق منازل األمنّيني أو 

اإلعتداء على املعبر احلدودي، من أجل تبرير ما جرى. 
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حتركات ذهيبة وبن قردان يجب أن ُتقرأ جّيدا ويجب أن ُتفهم السياقات 
الت��ي حّفت بها .. ألن هذه األحداث – كما أرى – قد تتجاوز فورة الغضب، 
لترس��ل برس��ائل أخطر بكثير.. لذل��ك أرى أن هذه األح��داث يجب أن ُتقرأ 
بنف��س الطريقة التي حللنا بها وفهمنا من خاللها أحداث بن قردان لس��نة 

2010 .. وقبلها أحداث احلوض املنجمي سنة 2008.. 

نعم، علينا أن نقولها صراحة، هذه األحداث قد تكون إنذارا أو ناقوس��ا، 
أو تنبيه��ا مّما ه��و آت، ومثلما كانت أحداث احل��وض املنجمي ومن خلفها 
أحداث بن قردان وس��ليانة )قبل الثورة( مؤّشرا على احلراك الذي انطلق 
من تلك املناطق ليشمل البالد بكاملها، علينا أن ننتبه إلى إمكانية أن تكون 

أحداث ذهيبة وبن قردان كذلك..

فالّس��ياقات العاّم��ة في الب��الد، منذ االنتخابات إلى اآلن فيها ش��يء من 
الي��أس بعدما اعتب��رت بعض األطراف أن "النظام الق��دمي" عاد وإن كان 

بأش��كال مختلفة إلى احلكم، وأن إضفاء شيء من الّديكور السياسي على 
تلك العودة ال تغّير من جوهر األمر شيئا.. لذلك هناك من يرى أن السياق 
الذي تأتي فيه األحداث األخيرة، هو نفس السياق الذي وقعت فيه أحداث 
احلامة مع اختالف بس��يط في "الق��ادح" الذي يعتبر ف��ي النهاية مجّرد 

"شرارة" النطالق اللهب. 
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م��ا يعطي له��ذه الق��راءة مش��روعّية ومعقولّية، األوض��اع االجتماعية 
الصعبة التي تعيش��ها فئات واسعة من التونسّيني، وجهات شاسعة من 
هذا الوطن، فاألس��عار جتاوزت حّد وصفها ب��"الن��ار"، واألجور لم تعد 
تف باحلاجة ومتطلبات احلياة باتت كابوس��ا يره��ق العائالت.. ونفس 
هذه األس��باب هي التي أش��علت لهيب الثورة، وإذا ما لم تس��ارع اجلهات 
املعنية بوضع احللول العاجلة للمس��ائل االجتماعية والتنموية احلارقة 
فما الضامن أن ال تشهد بالدنا توسعا للحراك االحتجاجي؟ لذلك علينا أن 
ننتبه خاصة إلى املعاجلات األمنّية السهلة والسريعة التي قد يلجا إليها 
البعض في محاولة إلسكات احملرومني، ولو عبر اخلرطوش والرصاص، 
ألن هذه الوس��ائل لن تنجح في إخفات صوت هؤالء، بل على العكس هذا 

القمع هو الذي يذكي احلراك االحتجاجي، ولنا في الثورة خير مثال.
ل��ذا على احلكومة وعلينا جميعا أن ننصت إلى هؤالء وأن نس��تمع إلى 
أّناته��م، وأن نفت��ح لهم قلوبنا وعقولنا، وقبل ذل��ك وبعده علينا أن ندرك 

بصدق عمق املعاناة التي يعيشون.
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من حتدث ع��ن إدارة البالد وكأّنه يتحدث عن نزه��ة، يدرك اليوم حجم 
وكب��ر املس��ؤولّية امللقاة عل��ى عاتقه، والذي��ن تركوا البحث ف��ي القضايا 
الوطنية احلارقة وراحوا يشغلون الرأي العام بأوهامهم االيديولوجية، 
يدركون اليوم أن املشاكل األساسّية التي تعيشها بالدنا ليست إقصاء هذا 
الطرف أو ذاك أو تصفية احلسابات السياسّية أو االيديولوجية.. املعركة 
احلقيقية هي املعركة من أجل التنمية والنهوض االقتصادي وإنهاء حالة 
التهميش التي عاش��تها جهات واس��عة من بالدنا طيلة 60 س��نة من حكم 

دولة االستقالل..

ما يجري اليوم في ذهيبة وب��ن قردان، دليل على صحة اخليارات التي 
راهنت عل��ى التوافق وعلى مراعاة املصالح العلي��ا للبالد، وعلى الوحدة 
الوطني��ة وأن األوض��اع ف��ي الب��الد حتت��اج إل��ى أكبر ق��در م��ن التكاتف 
والتع��اون.. والواقع اليوم يؤكد صّحة هذه اخلي��ارات ويؤّكد في املقابل 
خطأ من راهن على التقس��يم واإلقصاء واالستئصال. ألن بالدنا ال حتتمل 
الي��وم مج��رد "صرخة" من أهلنا ف��ي اجلنوب، والبع��ض يريد أن يعود 
بن��ا إلى حالة االس��تقطاب واالحت��راب األهلي، ويض��ع أجنداته احلزبّية 

والفئوّية فوق مصالح البالد..

كيف علينا أن نقرأ ما يجري في الجنوب؟



وطنية
صوتكم

جريدة يومية جامعة
العنوان :عمارة عدد 5 نهج هنون الطابق األول  تونس 

الهاتف :71322209

الفاكس:71322229

dhamirjournal@ : البريد االلكتروني 

gmail.com

رئيس التحرير

محمد الحمروني

االدارة الفنية 
الهاتف :  180 151 50

االدارة التجارية
الهاتف : 181 151 50

المطبعة
»بيطا«

الهاتف :  363 686 70
i@beta.com.tn 

صوتكم
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تونس - 
اته��م الس��فير التونس��ي املس��تقيل رضا ب��وكادي 
حكومة مهدي جمعة باإلضرار باملصالح التونسية 
ف��ي ليبي��ا وباألم��ن القوم��ي التونس��ي، واعتبرها 
مسؤولة عن االحتجاجات احلاصلة جنوب البالد.

وق��ال الس��فير التونس��ي ف��ي ليبي��ا، ال��ذي قدم 
اس��تقالته مؤخ��را لرئيس اجلمهوري��ة، إن حكومة 
جمعة مس��ؤولة عن عدم استالم أبو عياض وأحمد 
الرويس��ي املورطني في اغتيال السياس��يني شكري 
بلعي��د ومحم��د البراهم��ي وف��ي التخطي��ط لعديد 
الهجم��ات اإلرهابي��ة ض��د ق��وات األم��ن واجلي��ش 
الوطني من املجموع��ات، قائال إن احلكومة لم تبذل 
أي جه��د الس��تعادتهما. وقال البوكادي إنه راس��ل 
اجلهات الرسمية التونسية لكي تطالب بتسليمهما، 
لكن مراسالته قابلتها السلطات التونسية بتجاهل 

غريب ومريب، حسب قوله.
واعتبر الس��فير رض��ا البوكادي ف��ي لقاء جمعه 
باإلعالم��ي خلي��ل الكالع��ي ويبث الي��وم اخلميس 
على الس��اعة التاس��عة مس��اء على قناة املتوس��ط 
التي نشرت ملخص احلوار على صفحتها الرسمية 
مبوقع "فايس بوك"، أن اس��تعادة كل من س��فيان 
الش��ورابي ونذير القطاري كانت ممكنة جدا، لو أن 
حكومة جمعة اس��تمعت لنصائحه وقرأت التقارير 
التي كان يرس��لها من طرابلس، وال تلقى أي اهتمام 

من احلكومة التونسية، حسب ادعائه.

م��ع  ح��واره  ف��ي  الب��وكادي  الس��فير  وحت��دث 
املتوس��ط عن دوره في إطالق سراح الدبلوماسيني 
التونسيني محمد بالش��يخ والعروسي القنطاسي. 
وقال إنه فوجئ بأن جزاءه كان التهميش واإلزدراء 

من قبل حكومة مهدي جمعة. 
وأض��اف ب��أن وزي��ر الدفاع ف��ي حكوم��ة جمعة 
أصدر أم��را مبنعه من صعود الطائرة العس��كرّية، 
الت��ي نقلت الديبلوماس��يني املفرج عنهم��ا من ليبيا 
إلى تونس. وأكد أن رئيس احلكومة السابق ووزير 
الدف��اع غازي اجلريب��ي كانا يقص��دان إقصاءه من 
الصورة، بهدف نس��بة جناح العملي��ة التفاوضّية 

حلكومتهما.
وش��دد الس��فير الب��وكادي عل��ى أن��ه أرس��ل من 
منطلق مهامه كس��فير العديد من التقارير إلى وزير 
اخلارجّي��ة حول األوضاع في ليبيا، وحول الش��كل 
األمث��ل لتعامل تونس معها، إال أنه تبنّي له بعد ذلك 
أن وزي��ر اخلارجي��ة الس��ابق املنج��ي احلامدي لم 
يكن يطلع على تلك التقارير، لُيطرح الس��ؤال حول 
سبب جتاهل هذه التقارير أو عن الطرف الذي تعّمد 

إخفائها عن الوزير.
وكش��ف الب��وكادي، أثن��اء حديث��ه ع��ن انحي��از 
احلكوم��ة التونس��ية لط��رف مع��ني ف��ي الس��احة 
الليبي��ة، ع��ن اعتق��ال األم��ن التونس��ي لليبيني من 
الق��وة احلاكم��ة ف��ي طرابل��س والتحقي��ق معه��م 
بحضور مجموعات مناوئة لهم من احملسوبني على 

اللواء املتقاعد خليفة حفتر. 

ويعتبر الس��فير البوكادي رجل املهمات الّصعبة 
ف��ي ليبيا إذ يحتف��ظ الرجل بعالق��ات قوية مع جل 
الفاعل��ني السياس��يني كم��ا يحظ��ى باحت��رام عديد 
الس��فراء والبعثات الديبلوماس��ية هناك وهو اّلذي 
ق��اد بنج��اح املفاوض��ات الت��ي أفضت إل��ى اإلفراج 
ع��ن الديبلوماس��يني التونس��يني محمد بالش��يخ و 
العروسي القنطاسي بعد أن ظالّ ألكثر من شهر قيد 

االختطاف.

سفير تونس بليبيا رضا بوكادي لقناة المتوسط:

حكومة جمعة مسؤولة عن عدم استالم أبو عياض وأحمد الرويسي
استعادة الشورابي والقطاري كانت ممكنة لو استمعت الحكومة لنصائحي

القطب القضائي يتعهد بالتحقيق في 
الحسابات السرية لتونسيين ببنك سويسري

تونس - 
تعه��د قاض��ى التحقيق األول بالقط��ب القضائي املال��ي أمس األربع��اء 11 فيفري 
2015 بالتحقيق في الوثائق املسربة بخصوص حسابات سرية ل� 256 تونسيا 
في فرع بنكي بسويسرا.  وقال املتحدث باسم النيابة العمومية باحملكمة االبتدائية 
بتونس سفيان السليطى إن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث حتقيقي ضد كل من 
سيكش��ف عنه البحث من أجل غسل األموال ممن اس��تغل التسهيالت التي خولتها 
له خصائص وظيفته أو نش��اطه املهني واالجتماع��ي طبقا ألحكام فصول القانون 

املتعلق بدعم املجهود الدولي ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال.

مسؤول ليبي: 
إذا ألغت تونس 

الضريبة على الليبيّين 
سنلغيها بدورنا

تونس - 
أّكد النائب األول لرئيس حكومة اإلنقاذ 
الوطن��ي املنبثق��ة ع��ن املؤمت��ر الوطني 
خليفة محمد الغويل في تصريح إذاعي 
أّن   2015 فيف��ري   11 األربع��اء  أم��س 
ليبيا س��ترفع الضريبة عل��ى املواطنني 
التونس��يني عل��ى احل��دود إذا تراجعت 

تونس عن ذلك بدورها.
وأَض��اف أّن اجلان��ب الليب��ي ف��رض 
التونس��يني  الضريب��ة مضاعف��ة عل��ى 
وس��يلة ضغط عل��ى الدولة التونس��ية 
وإلنهاء ه��ذا املوضوع، خاّص��ة أّن هذه 
اإلتاوة فاج��أت حكومة اإلنقاذ الوطني، 

حسب قوله. 
أّن  الغوي��ل  محم��د  خليف��ة  واعتب��ر 
الضريبة ال عالقة لها باألمور السياسية 
"ومن مصاحلن��ا أن تبق��ى املعابر آمنة 
مش��يرا  الش��قيقتني"،  الدولت��ني  ب��ني 
إل��ى أّنهم ل��ن ينكروا جميل التونس��يني 

ومساعدتهم للجرحى الليبيني. 
موق��ف  رغ��م  أّن��ه  الغوي��ل  وأّك��د 
بغل��ق  القاض��ي  التونس��ّية  احلكوم��ة 
املج��ال اجلوي إاّل أّن قن��وات احلوار مع 
اجلانب التونسي موجودة رغم اختالف 
وجه��ات النظر على ح��ّد قوله، مش��ّددا 
عل��ى أّن املعاب��ر احلدودي��ة م��ع تونس 

حتت سيطرة حكومة اإلنقاذ الوطني.

طلبة الهندسة يستنكرون مقاطعة وزير 
التعليم العالي لجلسة التفاوض معهم

تونس - 
عّبر مجموعة من طلبة الهندس��ة خالل مؤمتر صحفي عن اس��تيائهم من مقاطعة 
وزير التعليم العالي جللس��ة التف��اوض معهم أمس مبقر ال��وزارة. وجدد خليل 
البوس��ليمي عض��و جلنة التفاوض متس��كهم مبطالبه��م املتعلقة أساس��ا بإيالء 
االولوي��ة خلريجي م��دارس الهندس��ة العمومي��ة وتوحيد مس��الك الدخول إلى 

املدارس العمومية واخلاصة للهندسة عن طريق مناظرة وطنية.
وفي سياق متصل نفذ أمس عدد من طلبة مدرسة املهندسني في املنستير وقفة 

احتجاج ينددون فيها بالتعتيم اإلعالمي على إضرابهم الذي مازال متواصال.
ونددت الطالبة ش��يماء الهمامي في تصريح إذاعي بتصريحات وزير التعليم 

العالي الذي قال "األسهل لي أن أغلق املدارس العمومية ".
وأكدت الطالبة أن هذه املطالب مشروعة السيما توحيد مسالك العبور ملدارس 
الهندس��ة وإيقاف إسناد الرخص وفتح استش��ارة وطنية تضم الطلبة والنقابة 

والعمادة وكافة املتدخلني في القطاع.

بنقردان:  تجّدد المواجهات بين األمن 
والمعتصمين

تونس –  
جت��ّددت بعد ظهر أم��س األربعاء االش��تباكات بني املعتصمني وس��ط 
مدينة بنقردان وقوات األمن، وش��هدت ش��وارع وأنهج وس��ط املدينة 
حاالت كّر وفّر بني احملتجني واألمن استخدم خاللها األمن الغاز املسيل 
للدم��وع بطريق��ة مفرطة، وفق ما أفاد به الناش��ط املدني والسياس��ي 
وأح��د املش��اركني في اإلعتصام ن��زار بوعبيد. وذك��ر بوعبيد أّن جتدد 
املناوش��ات ج��اء إث��ر محاول��ة األم��ن تفري��ق املعتصم��ني، وإعتبر أن 

استعمال القوة ليس حالّ بحلحلة املشكل في جهة بنقردان. 
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 – أسامة بالطاهر
أّك��د رئيس اجلمهورية الباجي قائد السبس��ي أن م��ا حدث في مدينة 
ذهيبة وغيرها من مناطق اجلنوب يعّد مؤّشرا هاّما يدّل على ضرورة 
اإلس��راع في حّل أزمة التنمية في املناطق الداخلّية، معربا عن أس��فه 
لألحداث التي جّدت مؤخرا باملنطقة، ومنّددا باالس��تعمال املفرط في 

العنف في مجابهة االحتجاجات.
وأّك��د قائ��د السبس��ي، خ��الل حواره م��ع القن��اة الوطني��ة األولى 
أن إلغ��اء املعل��وم الضريب��ي للعبور إل��ى ليبيا مطروح ف��ي برنامج 
احلكومة، داعيا إل��ى إمهالها بعض الوقت خاّصة وأنه لم ميض على 
تسلّمها مهام  إدارة البالد إلى مّدة قصيرة جّدا. وحول اختيار رئيس 
للحكوم��ة من خ��ارج النداء وم��ا أحدثه من متلمل وغض��ب لدى عدد 
من األطراف وخاّصة قيادات النداء أّكد قايد السبس��ي أن الشق الذي 
غضب عن هذا االختيار هو الش��ق الذي "ال يفهم"، معتبرا أن اختيار 
ش��خصّية مستقلّة هو اختيار موّفق ألنه، حسب رأيه، إيفاء بالتزامه 
م��ع من انتخبه إضافة إلى أن الش��عب ل��م مينحه أغلبّي��ة مطلقة مبا 
أن النهض��ة متّثل ثقال داخل البرمل��ان، داعيا املنتقدي��ن لهذا االختيار 

الحترام رأيه ألّنه الشخص الذي أنشأ احلزب واختار مكّوناته.
وحول مش��اركة النهضة في احلكومة وما راج عن التحالف بينها 
وبني نداء تونس، أّكد الباجي قايد السبسي أن دخول حركة النهضة 
إل��ى الفري��ق احلكومي يع��ّد "خيارا صائب��ا لكنه ال يعن��ي التحالف 
معه��ا" معتب��را النهض��ة ج��زءا ال يتج��زأ من املش��هد السياس��ي في 
تونس، مش��يرا إلى أن��ه ال يتعامل معهم على كونه��م "نهضاوّيون" 
وإّن��ا على أّنهم ممثلو الش��عب الذي منحهم ثقته ليك��ون في املرتبة 

الثانّية ب� 69 نائب في البرملان.
وذّك��ر رئي��س اجلمهورّي��ة بأن��ه رفع ش��عار مصلحة الب��الد قبل 

مصلح��ة األحزاب وبأن حزبه لن يحكم وحده حتى ولو حتّصل على 
أغلبّي��ة مطلقة، مضيفا أن هناك الي��وم وضعا جديدا في تونس يجب 
عل��ى اجلمي��ع االلتزام ب��ه وهو الدس��تور الذي جاء نتيج��ة للتوافق 

السياسي بني جميع األطراف.
وشدد في السياق ذاته، على أن دخول النهضة إلى احلكومة "كان 
ضروري��ا" حتى حتظ��ى بتأييد عري��ض في مجلس نواب الش��عب، 
وحت��ى تتمكن الب��الد من حتقيق االس��تقرار وتس��ترجع مصداقيتها 
وثقة املس��تثمرين في اخلارج وتتج��اوز أزمتها، قائال في هذا الصدد 
"لقد منحنا الش��عب األغلبية النس��بية وليس األغلبية املطلقة، وهو 
م��ا يعني ض��رورة العمل مع بقي��ة األطراف السياس��ّية حتى حتظى 
احلكومة باألغلبية املريحة". وعزى قايد السبسي الترّدد الذي رافق 

تشكيل احلكومة إلى ارتباك القيادات السياسّية في تونس. 
ونف��ى قايد السبس��ي وجود إم��الءات خارجية سياس��ّية كانت أم 
مالّي��ة تفرض عل��ى الن��داء والنهضة التحال��ف في حكوم��ة واحدة، 
مؤّك��دا أن قرار تونس مس��تقل وال يخدم س��وى مصلحته��ا. كما نفى 
الباجي أن يكون هناك اتفاق بينه وبني الشيخ راشد الغّنوشي إالّ في 

ما يهّم مصلحة تونس. 
وف��ي س��ياق آخر ج��ّدد قاي��د السبس��ي تعّهد بالكش��ف ع��ن كامل 
احلقيق��ة حول االغتي��االت السياس��ية واملتورطني فيه��ا واصفا هذه 
العملّيات ب�"اإلهانة في حّق الش��عب التونس��ي"، ودعا إلى االلتزام 
بالشفافّية وعدم اتهام أي طرف بالباطل، مبّينا أن هذه القضية ال تهّم 

اجلبهة الشعبية وحدها بل تهّم كل التونسّيني.
وحول ما يعيش��ه نداء تون��س من اضطرابات أّك��د الباجي أن هذا 
الوضع طبيعّي بالنس��بة إلى حزب حديث النش��أة، مؤّكدا أن األمور 
تس��ير نحو االس��تقرار، معتبرا امتن��اع بعض نواب الن��داء عن منح 
الثقة حلكومة الصيد انشقاقا، وأّكد أن هذه احملاولة غير مبّررة داعيا 

أصحابها إلى عدم املواصلة في هذا االجتاه.
وبخص��وص احلرك��ة االحتجاجّي��ة التي ق��ام بها أهالي الش��هداء 
واجلرحى ف��ي ذكرى االحتفال بالثورة يوم 14 جانفي الفارط اعتبر 
رئي��س اجلمهوري��ة أن ما حادث كان وراءه حتريض، مش��يرا إلى أن 
ال أح��د ينكر عليه دعوة اجلميع إلى قصر قرطاج. وأضاف أنه ملتزم 
بالقانون وأن أهالي الش��هداء واجلرحى مخطؤون في مطالبهم رغم 
تفهمه لغضبهم واس��تياءهم بس��بب طويل مّدة انتظاره��م، نافيا أي 
مس��ؤولّية حلكومته في تعطيل حّل هذا امللف بسبب األولوّيات التي 

كانت مطروحة في ذلك الوقت.
وح��ول أولويات��ه ف��ي العالق��ات اخلارجّي��ة لتون��س أّك��د رئيس 
اجلمهورّية أنه س��يعمل على انفتاح تونس على اخلارج ألن مستقبل 
البالد رهني حسن العالقات مع بقّية البلدان انطالقا بالبلدان املغربي 

العربي وإفريقيا وصوال إلى أوروبا وغيرها. 

- النقابي- إيمان
نّفذ أعوان وإطارات اتصاالت تونس في عدد من اجلهات صباح أمس 
األربع��اء 11 فيفري، وقفة احتجاجّية بس��اعتني على خلفّية القرار 
"التعس��في األحادي" الذي يرمي إلى الترفيع في مساهمة األعوان 
في التعاونية دون الرج��وع إلى اجلامعة العامة لالتصاالت، وفق 
ما أّكده كاتب عام اجلامعة العامة لالتصاالت منجي بن مبارك، في 
تصري��ح ل� "الضمير". وأّك��د بن مبارك أّن االحتجاجات ش��ملت8 
واليات وهي قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد وتونس وبنزرت 
وصفاقس والقيروان، وذلك بخص��وص قرار اخلصم في تعاونية 

البريد واالتصاالت وأيضا مصير املؤسسة.
وأش��ار بن مبارك إل��ى أن الوزي��ر املتخلي ورئي��س تعاونية 
البريد واالتصاالت واعضاء اللجنة ما عدا  ممثل اجلامعة العامة 
لالتصاالت الذي لم يشارك في جلساتها طالبوا اتصاالت تونس 
أن تعتمد معلوم االنخراط اجلديد بتعاونية البريد واالتصاالت 
بداي��ة من 01 فيف��ري 2015 والذي يصل إلى خص��م 37 دينارا 
و500 مليم من املرتب الشهري بالنسبة إلى عون وزوجته و03 
أبن��اء عوضا عن 15 دينارا في الس��ابق بالرغ��م من عدم موافقة 
اجلامعة العامة لالتصاالت والبريد ورفضها ملش��روع اإلصالح 
ومطالبتها بعقد جلسات مع اتصاالت تونس قبل اتخاذ أي قرار.

وأّك��د بن مبارك أّن الوقفات االحتجاجية س��تتواصل ردا على 
الق��رار األح��ادي اجلان��ب م��ن الوزير املتخل��ي ومن ل��ّف حوله 
بخص��وص تعاونية البري��د واالتص��االت، وس��تكون الوقفات 

االحتجاجية إنذارا أوليا بداية من يوم األربعاء 11 فيفري.

رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي: 

مشاركة النهضة في الحكومة كانت ضرورّية 
من اعترض على الصيد من الندائّيين "ال يفهمون" 

كاتب عام الجامعة العامة لالتصاالت لـ"الضمير":

وقفات احتجاجية يومية ردا على قرار الوزير المتخلي
على خلفّية طرد 3 أعوان 

عملة مصنع األدوية 
بسيدي ثابت يحتجون

- غالي
أّك��د عمر القيزان��ي عضو نقاب��ة األساس��ية ملصنع األدوي��ة "ميدي 
س��اس" بس��يدي ثابت في اتص��ال ب� "الضمي��ر"  أّن العم��ال نفذوا 
صب��اح أمس وقف��ة احتجاجية على خلفية ما قام��ت به إدارة املصنع 
الت��ي عم��دت إلى طرد 3 عمال وه��م كاتب عام النقاب��ة وعضو نقابي 
ومنخرط باالحتاد العام التونس��ي للش��غل، دون أسباب تذكر، وفق 

ما جاء على لسانه.
وأض��اف أّن العم��ال س��ينظمون وقف��ات احتجاجي��ة يومي��ة أمام 
املصنع حتى يستأنف نشاطه وتتراجع اإلدارة عن قرار اإليقاف، وقد 
ق��ام املصن��ع األردني بغلقه مع العلم أّنه يش��غل أكث��ر من 90 عامال، 

حسب قوله.
وتاب��ع القيزان��ي بقوله "انعقدت ي��وم أمس األربع��اء 11 فيفري 
جلس��ة صلحية في الغرض بتفقدية الشغل بحضور احتاد الصناعة 
والتج��ارة والصناعات التقليدية واالحتاد العام التونس��ي للش��غل 

ورفض املدير إعادتنا إلى العمل دون ذكر أسباب 
فق��ط ألنن��ا طالبنا بحقوقنا ف��ي الئحة تضمنت جمل��ة من املطالب 

املشروعة"، وفق تعليقه.
وأش��ار عضو النقابة عمر القيزاني إلى أّن النقابة تقدمت إلى إدارة 
املصنع بالئحة تضمنت جملة من املطالب قد تكون سببا في طردهم.
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 _ عمار عبد هلل
نفذ اإلط��ار التربوي باملعهد الثانوي 
أم��س  بالعاصم��ة،  روس��يا  نه��ج 
االثن��ني، وقفة احتجاجية أمام وزارة 
التربي��ة ضد تفش��ي مظاه��ر العنف 
والتس��يب داخ��ل الوس��ط التربوي، 
مطالب��ني بتفعي��ل ق��رارات التحقيق 
اإلداري واملالي ومحاس��بة املسؤول 

عن هذه التجاوزات. 
وج��ّدد األس��اتذة املش��اركون ف��ي 
الفوض��ى  حلال��ة  رفضه��م  الوقف��ة 
املعه��د  يعيش��ها  الت��ي  والتس��يب 
املذك��ور، مش��يرين إلى أنه��م وجدوا 
أنفس��هم مجبري��ن على التح��رك في 
ظل غي��اب أي جتاوب م��ن قبل إدارة 
املعهد ووزارة التربية التي قالوا إنها 
ل��م تتخذ ق��رارات حتّد م��ن الفوضى 

والتسيب وتؤّمن الوسط التربوي.
ونّبهت أس��تاذة الفرنس��ية بّية بن 
دعدوش ف��ي حديث م��ع "الضمير" 
إلى خطورة استشراء ظاهرة العنف 
وغي��اب  الترب��وي  الوس��ط  داخ��ل 
االنضب��اط وارتفاع مس��توى العنف 
ب��ني التالميذ إلى جانب دخول غرباء 
إلى املعهد. وأكدت أن��ه رغم التقارير 
الت��ي مّت إرس��الها إل��ى ال��وازرة بعد 
تده��ور وضعي��ة املعه��د، ف��إن إدارة 
املعه��د ووزارة التربية ل��م تتخذا أي 

إجراء صارم.
املس��ؤولني  دع��دوش  ودع��ت 
بال��وزارة إل��ى التفاع��ل م��ع مطالب 

األس��اتذة املتعلقة بتحس��ني ظروف 
هذه املؤسس��ة التربوية التي تعاني 

مشاكل إدارية جّمة.
واعتبر أستاذ العربية باملعهد عبد 
الق��ادر بوبكر أن ه��ذه التحركات لها 
مغ��زى تربوي تعليمي باألس��اس ال 
مغ��زى ماديا، في ظل تدني مس��توى 
التعلي��م باملعه��د ألس��باب متع��ددة 

فيه��ا م��ا يتعل��ق ب��اإلدارة وفيه��ا ما 
يتعل��ق بالتلميذ وبالظ��روف العامة 

للتدريس بهذا املعهد.
وبني األستاذ أّن معهد نهج روسيا 
يعان��ي م��ن فوض��ى إداري��ة تتجلى 
أساسا من خالل غياب دفاتر التالميذ 
وع��دم إدراج العقوبات بدفتر األعداد 
اخلاص��ة  احلماي��ة  توف��ر  وع��دم 

للمؤسس��ة وللتالمي��ذ وتأمني س��ير 
الدروس، قائال إن األستاذة والتالميذ 
والقيمون يس��تغيثون بس��بب تردي 
وضعي��ة قاعات التدري��س املتداعية 
املعه��د  إدارة  وحّم��ل  للس��قوط. 
املس��ؤولية الكامل��ة عن ه��ذا الوضع 
املأس��اوي ال��ذي تس��بب ف��ي تراجع 

مستوى التعليم.

وأك��دت األس��تاذة باملعهد عواطف 
طبرقي أن االطار اإلداري للمعهد يكاد 
يكون ش��به غائ��ب باس��تثناء بعض 
القيم��ني الذي��ن يقوم��ون مبجهودات 
للس��يطرة على التس��يب واالنفالت، 
وهي األس��باب احلقيق��ة التي دفعت 
األس��اتذة للتحرك لتحس��ني ظروف 
الدراس��ة والتدري��س بالنس��بة إل��ى 

التالميذ واألساتذة.
وقال��ت عواطف إن غي��اب التأطير 
الالزم للتالميذ وغي��اب دفتر املناداة 
وغي��اب االنضب��اط أدى إل��ى ت��ردي 
الوضعي��ة التربوية بهذا املعهد الذي 
يحت��اج إل��ى ق��رارات تنقذ مس��تقبل 
أجيال من التالميذ وتنصف األس��تاذ 
الذي بات يشعر أنه غير محمي وأنه 
غير قادر على أداء رسالته في أفضل 

صورة.
لطف��ي  باملعه��د  األس��تاذ  وق��ال 
احلم��راوي إن ممثلني ع��ن احملتجني 
كان له��م لقاء مبقر ال��وزارة مع مدير 
التعليم الثان��وي الذين حتدثوا معه 
ح��ول وضعي��ة املعه��د في ظ��ل عدم 
اإلداري  التحقي��ق  ق��رارات  تفعي��ل 
واملالي ومحاس��بة املسؤول عن هذه 
التجاوزات. وأش��ار الى أن املسؤول 
وعد بالتسريع في تفعيل االجراءات 
وح��ل هذه االش��كاليات الت��ي يعاني 
منه��ا اإلطار الترب��وي وتالميذ معهد 
نهج روس��يا، وذلك بعد التنسيق مع 

املندوب اجلهوي للتربية.

ماذا يجري في معهد نهج روسيا بالعاصمة؟

  – هالة صويدي
س��جلت ح��االت االنتح��ار ف��ي تون��س 
ف��ي الفت��رة املتراوح��ة بني نهاية س��نة 
ف��ي  ارتفاع��ا   2015 وبداي��ة   2014
صفوف الشباب دون 25 سنة وخاصة 
منهم املراهقني إلى جان��ب األطفال دون 
12 س��نة، وذلك بحس��ب م��ا صرح به 
مختص��ون ف��ي علم النفس خ��الل ندوة 
صحفي��ة نظمها املركز االفريقي لتدريب 
"ح��وال  واالتصالي��ني  الصحفي��ني 

التناول اإلعالمي لظاهرة االنتحار".
وبالرغم م��ن تزايد ح��االت االنتحار 
ومحاولة االنتح��ار لدى األطفال إال أنها 
ليس��ت نس��بة مرتفعة إذ تتراوح ما بني 
0.5 ل��دى الفتي��ات و 1.5 لدى الفتيان، 
بينما تعتب��ر مرتفعة جدا لدى املراهقني 
وبصف��ة عام��ة األق��ل م��ن 25 س��نة إذ 
تتراوح النس��بة بني 4.9ف��ي املائة لدى 
الفتيات و 14.2 لدى الفتيان، وذلك وفق 

ما أكدته فاطمة الشرفي األخصائية في 
طب النفس مبستشفى املنجي سليم.

وكش��فت فاطمة الش��رفي أن التناول 
اإلعالم��ي لظاه��رة االنتح��ار ميك��ن أن 
يس��اهم ف��ي ارتف��اع الظاه��رة كم��ا في 
انخفاضه��ا وذلك مرتبط بطريقة تناول 
واختي��ار  احلدي��ث  ونوعي��ة  احل��دث 
ع��ن  احلدي��ث  ف��ي  املناس��بة  الكلم��ات 
االنتحار، مشيرة إلى أن حاالت االنتحار 
لدى األطفال زادت منذ 2011 إلى اليوم 

بحوالي 40 في املائة. 
وأشارت إلى أن اإلعالم اهتم بظاهرة 
االنتحار من خ��الل التركيز على حاالت 
منفردة وكشف تفاصيل عملية االنتحار 
دون التط��رق ملختلف األس��باب املؤدية 
الظاه��رة  ه��ذه  أّن  مؤّك��دة  لالنتح��ار، 
معق��دة وال ميكن أّن يكون س��بب وحيد 
وراء وض��ع ش��خص حد حليات��ه وإنا 
تراك��م االس��باب واملش��اكل ي��ؤدي إلى 

ذلك.
وعبرت الش��رفي ع��ن خطورة عرض 
مثل ه��ذه احلاالت ف��ي وس��ائل االعالم 
دون االنتب��اه إل��ى املفردات املس��تعملة 
أّن  ميك��ن  والت��ي  املقدم��ة  والتفاصي��ل 
تس��اهم في انتش��ار الظاهرة وميكن أّن 
تؤدي إلى تقليد أش��خاص آخرين لفعل 

نفس التفاصيل.
وقال��ت الطبيب��ة إّن املنظم��ة العاملية 
توض��ح  توصي��ات  وضع��ت  للصح��ة 
طرق تعامل وس��ائل االعالم مع ظاهرة 
االنتحار ومن اهم ه��ذه التوصيات عدم 
ذكر لفظ االنتحار ف��ي العنوان وجتنب 
س��رد ووصف تفاصيل عملية االنتحار 
اس��تعمال  وع��دم  حدوثه��ا  وطريق��ة 
مف��ردات ايجابي��ة م��ع هذا احل��دث مثل 

"جناح عملية االنتحار".
واعتب��رت فاطم��ة ش��رفي أن��ه عل��ى 
الصحفيني التفكير في املتلقي واملش��اهد 

قب��ل التطرق لظاه��رة االنتحار واحلذر 
م��ن وق��وع اش��خاص آخرين ف��ي تقليد 
الضحي��ة والس��عي إل��ى احلد م��ن هذه 
الظاه��رة م��ن خ��الل اب��راز ن��دم بعض 

االشخاص الذين حاولوا االنتحار.
م��ن  أن  النفس��ية  ورأت االخصائي��ة 
أهم احللول لتجنب ارتف��اع الظاهرة أو 

للحد منها ال بد من أن تكون العالقة بني 
أفراد العائلة في أي وس��ط عائلي جيدة 
وم��ن االهتم��ام اجليد من قب��ل الوالدين 
باألطف��ال دون متييز واح��د على اآلخر 
واجتناب الصعوب��ة في التعامل معهم، 
إل��ى جانب محاولة تش��ريكهم في عديد 

األنشطة سواء الرياضية أو الثقافية. 

مختصون في الطب النفسي:

التناول اإلعالمي لظاهرة االنتحار قد يساهم في ارتفاعها
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 – أمال منصر عطوي
في من��زل ش��هيد أح��داث ذهيب��ة صابر 
امللي��ان. وف��ي غرف��ة ال ت��زال جدرانه��ا 
تلتحف االس��منت األس��ود كانت النسوة 
حولها يواسونها في املصاب اجللل الذي 
حّل بالعائلة.. ارتعش��ت أعماق أنفاسها 
بالغص��ات قبيل أن متضي ف��ي احلديث 
إلين��ا عن وقع خبر استش��هاد ابنها الذي 
عليه��ا..  الصاعق��ة  دوي  خب��ره  دّوى 
"اتص��ل ب��ي والده من تون��س وقال لي: 
صاب��ر ضرب��وه.. قل��ت ل��ه: من��ذ نصف 
س��اعة كان بجانبي أحت��دث معه.. فقال 
ل��ي: والل��ه ضربوه ي��ا س��املة وتاعب ال 
أخفيك علما.. بّري لولدك في السبيطار.. 
)وهي تس��ترد أنفاس��ها( لقيت��ه ميت ما 
نكذب��ش عليك ما حلقتش عليه حي حتى 
الطبي��ب قال��ي ج��اء مي��ت.. كان جنب��ه 

مثقوبا برصاصة.. ودم مكثف..".
تتس��اءل األم عن السبب الذي دفع إلى 
قتل ابنها بالرصاص هل ذنبه أنه شارك 
في مسيرة س��لمّية؟، شباب طلب احلياة 
بع��رق اجلب��ني فلم يجدها وس��أل اخلبز 
باسم احملبة ولم يسمعهم أحد اختصرت 
أم الش��هيد معان��اة ش��باب ذهيب��ة ف��ي 
هذه الكلم��ات. كما عّبرت أم الش��هيد عن 
رغبته��ا في مواجهة قات��ل ابنها ومعرفة 
م��ن أعط��ى التعليم��ات إلرس��ال الفرقة 
األمنية التي أذنبت في حق أهالي ذهيبة، 

وفق تعبيرها.
 بنبرة حزينة قالت ساملة املليان ذهيبة 
ليس��ت ارهابي��ة ملواجه��ة أهاليه��ا بتلك 
الكيفي��ة مضيف��ة أّن اجلنوب هو ش��رف 
الب��الد. وأفادتن��ا وال��دة الش��هيد بأّنهم 
ق��د عثروا عل��ى بطاق��ة عون م��ن أعوان 

س  حل��ر ا

بجانب الشهيد قائلة "إذا ما كان صاحب 
البطاقة هو القاتل فإّنه يعلم من استهدف 
ابنه��ا بالرص��اص وعلي��ه االعت��راف"، 
وف��ق تعبيره��ا. وبأعل��ى صوته��ا قالت 

والدة صابر، رحمة الله عليه. 
وقالت س��املة املليان "منطق��ة ذهيبة 
تفتق��ر إل��ى أه��م اإلمكاني��ات من��ذ حك��م 
بورقيب��ة إل��ى حك��م الزي��ن إل��ى حك��م 
املؤقت��ني إل��ى م��ن بعدهم لم نر ش��يئا". 
وأضافت والدة الشهيد بأّنه كما استشهد 
ابنه��ا ف��إّن كل أم ف��ي ذهيب��ة مس��تعّدة 
للتضحية بأبنائها في سبيل هذا الوطن.

وحتّدث��ت وال��دة صابر عن الش��عور 
ال��ذي يخال��ج كل أم ذهيبي��ة عندما ترى 
ابنها يستعد للذهاب إلى "احلد" وكيف 
الذه��اب  م��ن  ابنه��ا  أم ردع  كّل  حت��اول 
إالّ أّن اجل��وع يف��رض عليه��ن القبول 
باملعادلة. وحتّدث��ت األم امللتاعة في 
فلذة كبده��ا عن معاناة الش��باب في 
رحلة جلب قوت الي��وم أولئك الذين 
يحترق��ون وال يس��مع بحاله��م أح��د 
ومن يواجه شر املصاعب حتى يصل 
آمن��ا إلى بيته تقول س��املة: "ال أعرف 
طع��م النوم إالّ بعد أن أطمئن بأّن ابني 
بجانبي". ونّبهت والدة الشهيد أن ما 
حصل ف��ي اجلهة آخ��ر انذار فكل 
الفئات الش��عبية ملّ��ت الوعود 
ع��ن  متس��ائلة  ذهيب��ة  ف��ي 
غياب زيارات املسؤولني 
قائل��ة:  للجه��ة 

"لو كان��وا يعتبروننا ج��زًءا من تونس 
لزارونا".

"لله في نوب احلوادث حكمة".. هذه 
الكلم��ات أوج��زت الصورة الت��ي التقينا 
عليه��ا وال��د الش��هيد مس��عود امللي��ان، 
الذي يعتبر ابنه ش��هيد تونس.. ش��هيدا 
من أجل لقمة العي��ش حيث كان يتظاهر 
من أجل حقوقه املدنية املكتس��بة. صابر 
 1996 10 جانف��ي  امللي��ان م��ن موالي��د 
انقطع عن الدراس��ة بس��بب اخلصاصة، 
ومرض وال��ده وإجرائه لعملّية جراحّية 
لس��د  للعم��ل  اخل��روج  من��ه  اس��تدعت 
احتياجات عائلته فلم يجد موطن ش��غل 
غي��ر التهري��ب، وفق ما أفادن��ا به والده. 
ف��ارق صابر احلي��اة في جه��ة الرصفاة 
ف��ي واد الريصان بعيدا ع��ن املركز الذي 
حتّدثت عنه وزارة الداخلية حوالي أكثر 

من 500 متر، وفق تقدير والده. 
ووص��ف وال��د الش��هيد م��ا ق��ام ب��ه 
أعوان األمن ضّد أهال��ي ذهيبة بالعملّية 
م��ن  كل  مبحاس��بة  مطالب��ا  االجرامّي��ة 
يثبت تورطه في إطالق رصاصة واحدة 
وم��ارس العنف ضّده��م كما طالب مبنح 
أهال��ي ذهيب��ة كام��ل حقوقه��م. وبلهجة 
تصعيدّية أكد والد الش��هيد أّنه س��يرفع 
قضّية في تون��س وفي العالم أجمع ضّد 
قاتل ابنه. وقال مسعود املليان إّن حادثة 
استش��هاد ابن��ه ش��كلت صدم��ة ألهالي 
ذهيب��ة الذي��ن المس منه��م كل التضامن 
واملواس��اة. وطالب محّدثن��ا الدولة وكل 
للتص��دي  حازم��ة  بوقف��ة  املس��ؤولني 
مل��ن وصفه��م ب�"املندّس��ني ف��ي صفوف 
األمني��ني" الذي��ن أطلق��وا الرصاص في 
مس��يرة س��لمية، وفق تعبي��ره. واعتبر 
املليان قرار إلغاء األداءات الضريبية غير 
كاف وال يلب��ي مطالب املنطقة واجلنوب 
مش��اريع  "نري��د  قائ��ال  عام��ة،  بصف��ة 
تنموي��ة قائم��ة بذاتها وخاص��ة باجلهة 
وإيالء اهتمام كباقي اجلهات خاصة وأّن 

املنطقة تزخر بعديد املوارد". 
متواج��دة  كان��ت  الع��زاء  من��زل  ف��ي 
خال��ة الش��هيد ش��روى ب��ن يح��ي الت��ي 
وصف��ت األح��داث الت��ي ش��هدتها ذهيبة 
بالواقعة األملية. ووصفت شروى صوت 
الرص��اص باملزل��زل قائل��ة "إّن أع��وان 
األم��ن ي��وم احلادث��ة كأّنه��م ال يرفعون 
أصابعه��م ع��ن الزناد". وقالت ش��روى 
لوال احلاجة وضيق ذات اليد ملا اش��تغل 
ش��باب املنطق��ة ف��ي التهري��ب مؤكدة أن 
للتهريب مخاطر جمة على حياة أبنائهم 
مضيف��ة ب��أّن ابنه��ا تض��ّرر صحّي��ا من 
العمل ف��ي البنزين وال ي��زال يعالج هذه 

األعراض إلى اليوم، وفق تعبيرها.
واس��تنكرت مرمي جّدة الشهيد صابر 
املليان نف��ي وزارة الداخلّية اس��تعمالها 
الرص��اص ض��ّد أهال��ي ذهيب��ة، وكانت 
حتمل ف��ي كفها خمس رصاص��ات قالت 
إّنه��ا عث��رت عليه��ا ق��رب الش��هيد الذي 
اس��تهدف أمام منزل خاله. ودعت اجلدة 
مرمي وه��ي تكفك��ف دموعها إل��ى إعطاء 
ه��ذه املنطق��ة احلدودي��ة كام��ل حقوقها 

والكف عن املمارسات املشينة ضّدهم.

األوضاع في عمادة ذهيبة
ونح��ن نح��ط رحالن��ا وس��ط القرية 

خاص من مبعوثة "الضمير" إلى ذهيبة:

والدة صابر المليان: ابني شهيد من أجل لقمة العيش
والد الفقيد: أصيب صابر بعيدا عن المركز أكثر من 500 متر 

شباب الذهيبة ينفي حرق منازل األمنيين

▲مسعود المليان ▲مريم جدة صابر

▲سالمة المليان



في الوطن
بشير عبد السالم

الكرتوش الحي..
والشهداء؟

من سخرية األقدار أن يسّمي الناس، الرصاص القاتل، بأنه كرتوش حي؟ 
تنطلق الرصاصة بسرعة صاروخ.. صغيرة في حجمها، مدوية في صوتها، تنزل كارثة على الواقف 
أمامها فترديه، كبر حجما أو صغر، قاتلة، غادرة، وجهتها القتل حتى قبل أن تنطلق، وجهتها القتل حتى 

قبل أن تأتي إلينا؟ 
كرتوش رصاصي نس��تورده من مصانع تعمل باخلارج، ندفع ثمنه غاليا بالعملة الصعبة، ونقس��م 
بش��رفنا العس��كري أننا لن نوجهه، إال إلى عدّو يغدر بنا، أو إلى معتد علينا ال جند من وس��يلة إلى صده 

إال رصاصة محشوة في بندقية؟
يرفع العس��كري عادة س��الحه بفخر واعتزاز، بعد أن أمضى سنينا في التدرب وااللتصاق به، تصبح 

قوة سالحه من قوته، وكرامته من ملعان ثيابه وبزته ونياشينه وسالحه. 
يس��ير املواطن مطمئنا راضيا وهو يرى جنوده متبختري��ن، ترفعهم الهامات واالنضباط والفخر إلى 

أعلى.
انهم فخر الوطن وراياته املرفوعة عاليا. 

لكن حني ترتد الرصاصات الى صدور املواطنني، ماذا يجري في عقول وأذهان الناس البسطاء؟
كيف س��يرى الناس هؤالء العس��اكر واجلنود واحلرس والش��رطة املدججني باألس��لحة و الكرتوش 

احلي؟ 
تتحول الرصاصة الغالية الثمن، املتكبرة، من سالح للدفاع عن الوطن والكرامة واملجد واملواطن، الى 

كرتوش حي؟ 
وتختلط االمور في تونس كما اختلطت في كثير من األوطان و لدى كثير من الشعوب؟ 

أول ش��هيد، مهندس  ش��اب في اجلامعة التونسية، س��قط على يد املخلوع في مطاردة عجيبة وغريبة 
ووحشية ودموية ؟

صوب املخلوع س��الحه احملش��و برصاص��ات حية غ��ادرة وقاتلة الى ش��اب في مقتبل عم��ره وأرداه 
شهيدا، ووقف عند رأسه متشفيا حاقدا فرحا أن تونس خسرت في ذلك اليوم أول شهيد، اعتبره املخلوع 

وال شك بداية صعوده إلى القمة؟ 
ه��ا هو)البطل( كما في قص��ص الغرب األمريكي، مثل رعاة البقر املتغطرس��ني، يصوب ويقتل ويفرح 
بالقت��ل ثم يذه��ب إلى أول حان��ة محتفال بنصره، يش��رب حتى الثمال��ة، ويواقع أول غاني��ة أمام أنظار 

اجلميع؟ 
الكرتوش احلي هو هذا الوجه القبيح للمجرمني؟ 

كذلك يفعل بشار اليوم في سوريا الشام.
ه��ذا الذي يتباك��ى عليه كثير من املفس��دين في بالدنا، هذا الذي يتقاطر كرتوش��ه احل��ي كل يوم على 
رؤوس الفق��راء واملس��اكني واألطفال، حتى لم يعد أحد ف��ي العالم قادرا على عّد الش��هداء الذين يدفنون 

حتت األنقاض. 
فاملجرمون هناك، لم يعودوا بحاجة لقنص الش��هداء واحدا تلو اآلخر، ولم يعودوا بحاجة الستعمال 
كرتوش��ة قاتلة لكل مواطن، بل هم يرمون البراميل احلارقة اململ��وءة بتروال وغازا ومواد أخرى حارقة 

لهدم البيوت على ساكنيها. جتاوزت الوحشية كل احلدود وجتاوزت املصائب كل الذاكرة اإلنسانية.
بل أصبح من سوء طالع هذا الشعب العربي، في ليبيا واليمن والعراق وسوريا وفلسطني ومصر، في 
هذا العصر من تاريخ االنس��انية أن يقتل الناس بأيدي مواطنيهم بني جنس��هم وبني وطنهم، وال حاجة 

لألعداء لتصويب بنادقهم الينا اال استجابة لقوى االجرام واملجرمني. 
كل املجازر واإلبادة بدأت بكرتوشة واحدة قاتلة وصادمة وصغيرة      ومجرمة وحية؟

ق��د تك��ون الرصاصة، التي قتلت الش��هيد رقم 320 الش��اب صابر املليان في قري��ة الذهيبة احلدودية 
الصغي��رة الهادئة فثكل��ت أمه وعائلته، من نفس علب��ة الرصاص و أخت الرصاصة التي قتلت الش��هيد 

الطالب عثمان بن محمود ذات يوم غائم من سنة 1986؟
لم يطلب هؤالء الشهداء الشباب سوى العيش الكرمي، في بلد كرمي، ومع أهل كرماء. 

بداية النكبات كلها، رصاصة واحدة ظاملة وغاشمة وغبية وسافرة ومشوهة وحتت يد جاهلة.
بداي��ة املصائ��ب كلها، ه��ذا الغباء لدى نخب��ة لم تقرأ التاريخ ول��م تتمعن في خط��وط اجلغرافيا ولم 

تعرف أصول الناس وحقيقتهم؟ 
بداية املصائب كلها، هذا التعالي لدى نخبة سياس��ية تتحول الى مكنات حني تس��تلم السلطة، وكأنها 
تعمل حلس��اب الشركات العاملية، ال تفكر في مواطنيها وهمومهم ومشاغلهم، وتتصرف وكأن الكرتوش 

احلي هو بداية السلطة و التسلط. 
يظن البعض أن الكرتوش احلي يقتل الناس البسطاء؟

احلقيقة أن الكرتوش احلي يرفع البسطاء الى درجة الشهداء و يغرق من يستعمله في درك املجرمني 
والسفاحني والقتلة. 

هم، وزبانية دعايتهم وإعالمهم الفاسد، فهم في اجلرمية سواء. 
وال عاش في تونس من خانها. 

وطنية
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اس��توقفتنا كلمات أغنية جوليا بطرس "نحنا 
الث��ورة والغض��ب.." فب��دا لن��ا املقط��ع موجزا 
إخبارّي��ا يوج��ز أخب��ار ه��ذه القري��ة. فق��د قرر 
الش��باب الرباط وسط الساحة املركزية للقرية 
حيث نصبوا صور الش��هيد عل��ى لوحة حمراء 
الرص��اص  بقاي��ا  أك��داس  جانبه��ا  وانتث��رت 
والقناب��ل املس��يلة للدموع الت��ي مت جمعها من 

مختلف األرجاء. 
 جتّولن��ا ف��ي محي��ط القري��ة فل��م تن��ج م��ن 
الب��ؤس املبي��د دي��ار.. ياقوت��ه التوم��ي قريبة 
الش��هيد حتّدثت عن صعوبة احلياة في منطقة 
ذهيب��ة الت��ي تفتق��ر إل��ى مظاه��ر احلي��اة فقط 
مدرس��ة ابتدائي��ة ومكت��ب بريد صغي��ر كانت 
منتصبة وسط احلي السكني وعلى مقربة منه 
س��وق صغيرة. وحتّدث��ت التوم��ي عن ضعف 
اإلمكاني��ات املادية التي تق��ف حائال أمام تعليم 
أبنائه��م الذي��ن ال يجدون موطن ش��غل س��وى 
جتاوز احل��دود إلى ليبيا جللب البنزين وبيعه 
بدراه��م مع��دودة. وح��ّذرت تومية م��ن غضبة 
الشباب داعية احلكومة اجلديدة إلى إيالء لفتة 
إلى ه��ؤالء الش��باب قائل��ة: "اح��ذروا قوما إذا 

غضبوا..".

تفاصيل رواية أحداث ذهيبة 
حّدثن��ا املواط��ن ض��و الذهيب��ي ب��أّن بداي��ة 
األح��داث انطلق��ت يوم خ��روج عدد من ش��باب 
اجله��ة جلل��ب احملروقات م��ن ليبي��ا وأوقفتهم 
واحل��رس  للجي��ش  املش��تركة  الدورّي��ة 
الوطن��ي وطلبت منه��م مّدها ببطاق��ات الهوّية 
واستفس��ارهم عن الوجهة التي يقصدونها من 
ثم الس��ماح له��م بامل��رور لكن عن��د عودتهم مت 
ايقافهم مرة ثانية وحجز متاعهم من احملروقات 
ق��ّدرت قيمته��ا 60 ألف دينار، وأش��ار الذهيبي 
إل��ى أّن الش��باب حاول��وا اس��ترجاع متاعه��م 
وس��عوا إلى التفاوض مع اجله��ات األمنية لكن 
دون ج��دوى وب��دأ بعض األمني��ني بينهم عون 
يدعى )ع( باستفزازهم كما لم يستسغ الشباب 
تعليم��ات رئيس املنطقة مبداهمة بعض املنازل 
لي��ال وافتكاك بطاقات الهوّية واعتبار الش��باب 

من "لقطاء ليبيا". 
يضيف ض��و الذهيبي بأّن األح��داث تطورت 
بعد اقتح��ام وحدات األمن منزل املواطن صالح 
امللي��ان بغية إيقافه ومت االعت��داء بالعنف على 
والدته فالتحق أهالي املنطقة مبختلف أعمارهم 
باملرك��ز وهن��اك ق��ال الذهيب��ي إّن مناوش��ات 
كالمّي��ة حدث��ت ب��ني األم��ن واملواطن��ني الذي��ن 
احتج��وا عل��ى إيقاف ص��الح امللي��ان وتعنيف 
والدته فتدخل اجليش الوطني ومت االتفاق على 
أن تغادر وحدات األم��ن املنطقة في مهلة قدرها 
نص��ف الس��اعة إالّ أن��ه م��ا راعه��م إالّ ووحدات 
األمن تقذفهم بالكالم الفاحش والتهديد والقيام 
بح��ركات ال أخالقّي��ة اس��تفزت الش��باب ال��ذي 
رف��ض تل��ك الس��لوكيات أم��ام أهاليه��م ورّدوا 
عليه��م باحلج��ارة ف��رّدت ق��وات األم��ن بالغاز 
املس��يل للدم��وع وملّا تكث��ف الغاز أقدم ش��باب 
املنطق��ة على حرق مقر يتب��ع الديوانة، فما كان 
من وحدات األمن إالّ وقد اعتلت أسطح البنايات 
وأصبحت تنقص بالرص��اص مؤكدا على قوله 
بأّن الش��هيد صابر املليان مت قنصه من مس��افة 

تبعد 500 كم عن مسرح األحداث.  

 سخط على ما ترّوجه وسائل اإلعالم 
أّول مباش��رتنا لعملن��ا أب��ى الش��باب ال��ذي 
كان منتش��را وس��ط عمادة ذهيب��ة اإلدالء بأّي 
معلومة للفريق الصحف��ي جلريدة "الضمير" 

إالّ بعد الكشف عن هويتنا واملؤسسة اإلعالمّية 
الت��ي ننتمي إليه��ا وبنبرة غاضب��ة عّبر أهالي 
ذهيب��ة ع��ن رفضه��م للتن��اول اإلعالم��ي الذي 
نش��ر فبركات ورواي��ات خاطئة ع��ن األحداث 
التي ج��رت في املنطقة. فقد أّكد الش��اب مروان 
الذهيب��ي أّن نقل أخبار عن حرق منازل ألمنيني 
متواجدين في املنطقة ال أس��اس له من الصحة 
وللتأكي��د عل��ى حديث��ه انتق��ل بنا م��روان إلى 
املنازل التي أضرمت فيها النيران نافيا أن يكون 
أبن��اء املنطقة من قاموا بعملي��ة احلرق موّجها 
أصاب��ع االته��ام إلى فرق��ة األمن الت��ي صوبت 
سالحها ضدهم، املتجول في أرجاء هذه املنازل 
توحي له معاملها للوهلة األولى بأّنها غير آهلة 
بالس��كان منذ زمن بعيد فقد تكّدس��ت في عتبة 
أحد املنازل فضالت العصافير وشاهدنا أكداس 
من القوارير وسط غرف املنزل كما في الساحة 
اخلارجّي��ة ملدخل املنزل. وق��ال محّدثنا إّن عدد 
املنازل التي يقطنه��ا األمنيون ظلت على حالها 
ولم يقترب منها أي ش��خص، وفق شهادته فقد 

داهمنا الوقت دون أن نقدر على التحّول إليها.

حصيلة الشباب المستهدف بالرصاص الحي
وال��د  امللي��ان  بنب��رة حزين��ة حّدثن��ا عم��ر 
اجلري��ح حس��ني امللي��ان ع��ن حالة ابن��ه الذي 
يرقد طريح فراش��ه متأث��را بجراحه في إحدى 
املصّح��ات في مدين��ة صفاقس، حس��ني املليان 
البالغ من العمر 27 ربيعا اس��تهدفته رصاصة 
ف��ي الكت��ف صوبها رج��ال األمن نح��وه عندما 
كان يس��تقل س��يارته ف��ي طريقه إل��ى العودة 
بعائلته من الهنش��ير، وفق رواية والد حسني. 
هذه الرصاصة كادت تودي بحياة حس��ني فقد 
وصل��ت حالته درج��ة اخلطورة بع��د أن أّثرت 
هذه الرصاص��ة بطريقة غير مباش��رة في رئة 
اجلري��ح كم��ا أّث��رت في الفق��رة السادس��ة من 
عموده الفقري. الفريق الطبي الذي يسهر على 
معاين��ة حالة حس��ني أف��اد وال��ده بأّنه جتاوز 

حالة اخلطورة إلى املستقّرة. 
ومن بني اجلرحى أيضا يقبع في مستش��فى 
تطاوين أربعة آخرين هم حصيلة االس��تهداف 
بالرصاص احلي، وهم س��مير بن زايد أجريت 
ل��ه ث��الث عملي��ات لع��ّدة كس��ور ف��ي العضلة 
وال��رأس والظه��ر ولزه��ر اخلمي��ري عمره 25 
س��نة أصابته رصاصة في العضد وعبد القادر 
خراز 30 س��نة أصي��ب برصاصة ف��ي العضد 
أيض��ا ومحم��د بالطاه��ر 32 س��نة وجه��ت له 
رصاصة في اليد، وفق ما أكده لنا شاهد العيان 

حسن الذهيبي.

أطل��ق  الذي��ن  املوقف��ني  إلع��دد  وبالنس��بة 
س��راحهم من قب��ل اجليش الوطن��ي بعد تطور 
األح��داث ومغادرة قوات األم��ن واملقدر عددهم 
ب�15 قال مروان الذهيبي إّنه مت االعتداء عليهم 
بالعنف الش��ديد في االيقاف ومن بينهم ش��اب 
ش��هد حالته عقيد باجليش وه��و أصيب بعّدة 

كسور على مستوى كامل جسده.

ب��أّن  يح��ي  ب��ن  آمن��ة  املواطن��ة  وأفادتن��ا   
منزله��ا يبع��د 1 كم ونصف ع��ن مركز احلرس 
الوطن��ي إالّ أّن��ه مت إصابتها بال��رش وأصيبت 
في س��اقها اليسرى على مس��توى أعلى الفخذ، 
داعية الناطق الرس��مي باس��م وزارة الداخلية 
محمد علي العروي إل��ى معاينة مكان األحداث 
وتس��جيل جملة اإلصابات التي وقعت في حق 
املواطن��ني قبي��ل إع��داد أي تقري��ر حت��ى ال يتم 

هضم حقها كمصابة تعّرضت لالعتداء. 
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- إيمان غالي
أس��دل س��تار مؤمت��ر اجلامع��ة العامة 
الع��ام  باالحت��اد  املنضوي��ة  للمالي��ة 
التونسي للش��غل بفوز س��احق لقائمة 
عب��د الل��ه القم��ودي الت��ي ف��ازت ب��كل 
املقاعد، وقد ش��هد املؤمت��ر تقدم قائمتني 
متنافستني برئاسة القمودي والشاذلي 
البعزاوي. وترش��ح 23 نقابيا انسحب 
منهم 4 مترشحني قبل عملية التصويت، 
توزي��ع  مباش��رة  املؤمت��ر  بع��د  ومت 
املس��ؤوليات ومن��ح مس��ؤولية الكتابة 

العامة إلى عبد الله القمودي.
املؤمت��ر وما  وبخص��وص فعالي��ات 
يشهده القطاع من إش��كاليات واملطالب 
القطاعي��ة العالق��ة، كان ل��� "الضمير" 
ح��وار م��ع خال��د العمران��ي ُمّق��ر جلنة 
املراقبة املالي��ة للجامعة العامة للمالية 

وكاتب عام نقابة أساسية بقفصة.
أولوي��ات  م��ن  أّن  العمران��ي  أّك��د 
عم��ل املكت��ب اجلدي��د للجامع��ة العامة 
للتخطيط  واملالية طرح املطالب العالقة 
للقط��اع بع��د أن يت��م اجتم��اع النقابات 
األساسية مبختلف اجلهات من أجل عقد 

هيئة إدارية في الغرض.
وأش��ار العمران��ي إل��ى أّن التركيب��ة 
الل��ه  اجلدي��دة للجامع��ة بقي��ادة عب��د 
القّم��ودي س��تعمل على إيص��ال صوت 
األعوان في كل اجله��ات وكل القطاعات 

على حد السواء.

إضراب أعوان المالية بالقصر
أّك��د كات��ب ع��ام النقاب��ة األساس��ية 
ألع��وان املالية بالقصر خال��د العمراني 
أّن��ه منذ س��نتني طالب أع��وان القباضة 
مبعتمدي��ة القص��ر م��ن والي��ة قفص��ة 
بتوفي��ر مكتب الئ��ق للعم��ل ألن املكتب 
احلالي غير صالح لالستعمال البشري 
ويعم��ل ب��ه 9 أع��وان في ح��ني يوجد 4 
مكاتب فقط، ووقع اتفاق س��ابق بإيجاد 
مقر جديد للعمل ، وفقا جللس��ة جويلية 
2014 م��ع اإلدارة اجلهوية ثّم جلس��ة 
أخ��رى تليها لك��ن  لم يتم أي ش��يء إلى 
أق��دم  حي��ث   2015 جانف��ي   2 ح��دود 
األعوان على خوض إضراب فجئي نظرا 
ملماطلة سلطة االش��راف في االستجابة 

ملطالبهم املشروعة، وفق قوله. 
وتاب��ع العمراني قوله إّن��ه مّت تأطير 
األعوان بعد ذلك واس��تأنفوا العمل ومت 
إص��دار  برقي��ة إض��راب بع��د 10 أي��ام 
بداي��ة من يوم 26 جانفي، واتصلت بهم 
اإلدارة اجلهوية بقفصة يوم 28 جانفي 
لتعلمه��م بانط��الق األش��غال ف��ي املقر 

اجلدي��د بعد أّي��ام ليتم مبوجب��ه تعليق 
اإلض��راب مل��دة 10 أي��ام كم��ا مت توقيع 
العقد لكّن انتهت املّدة ولم تبدأ األشغال 
فت��ّم اس��تئناف اإلض��راب آلي��ا ي��وم 6 

فيفري وسيتواصل حتى إيجاد حل.
وأش��ار العمراني إلى وجود أزمة ثقة 
م��ع اإلدارة التي لم ت��ف بالوعود. ومن 
املنتظر عقد اجتماع في اإلدارة اجلهوية 
مطال��ب  أّن  باعتب��ار  اإلض��راب،  لف��ك 

األعوان مشروعة وإضرابهم قانوني.

قطاعات الجامعة العامة للمالية 
أوض��ح خال��د العمران��ي أّن جامع��ة 
املالي��ة تتك��ّون م��ن مجموع��ة قطاعات 
ووزارات متداخل��ة فيضم قط��اع املالية 
واخلزين��ة  والقباض��ات  )اآلداءات 
ومصالح احملاسبة العمومية( أّما قطاع 
التب��غ فيش��مل مصن��ع ووكال��ة التب��غ 
وقط��اع املؤسس��ات حس��ب ال��وزارات 
وذكر على س��بيل املثال )املركز الوطني 
لإلعالمية ووكال��ة النهوض بالصناعة 

ووزارة التجارة والتنمية وغيرها...(.
وأّك��د العمران��ي أّن قطاع��ات جامعة 
املالي��ة متداخل��ة وأعضاؤه��ا ممثل��ون 
التب��غ  )املالي��ة  الث��الث  للقطاع��ات 
واملؤسس��ات(، ويشمل قطاع املالية 11 
ألف منخ��رط باالحتاد العام التونس��ي 
للش��غل في حني كان��ت الكتاب��ة العامة 
الس��ابقة تابع��ة لقط��اع التب��غ باعتبار 
أن��ه قط��اع منّظم ولدي��ه تقالي��د نقابية 
وهيكلت��ه كامل��ة وجتمع عم��ال الوكالة 
ومؤسس��ة التبغ ولدي��ه إنتاجية وذلك 

قبل مؤمتر 2010، وفق تعبيره.
وأضاف العمران��ي موضحا أّن قطاع 
املالي��ة يحت��وي عل��ى بع��ض اجله��ات 
القطاع��ات  غي��اب  م��ع  فق��ط  املهيكل��ة 
األساس��ية  لذل��ك كانت متثيلي��ة قطاع 
تركيب��ة  ف��ي  واح��د  بش��خص  املالي��ة 
 2010 مؤمت��ر  قب��ل  س��ابقا  اجلامع��ة 
ألن��ه ليس لديه��ا وزن ومتثيليته أقلية، 
متابع��ا، أّن��ه ف��ي مؤمت��ر 2010 أصبح 
لقطاع املالي��ة عديد االنخراطات وزادت 

التمثيلية وأصبحت تفوق قطاع التبغ.
وقال كاتب عام النقابة األساس��ية أّن 
مؤمتر 2010 انقسم على 3 قطاعات لكن 
عادت الكتابة العامة للشاذلي البعزاوي 
)قط��اع التب��غ( ومت االتف��اق بع��د ذلك 
م��ع البع��زاوي وأعض��اء اجلامعة على 
أن تصبح الكتابة العام��ة لقطاع املالية 
باعتب��ار أن لدي��ه أكب��ر متثيلي��ة وأكثر 
وأصب��ح  تط��ورت  والت��ي  انخراط��ات 
عددها أكثر في مؤمتر 2015 باعتبار أن 

قط��اع التبغ به 1600 انخ��راط واملالية 
بها 11 ألف عون باعتباره مجاال حيويا 
انخراط��ات  ع��دد  أصب��ح   2015 وف��ي 
النيابات باجلامع��ة العامة  نصف عدد 

النيابات في قطاع املالية، وفق قوله.
اجتم��اع  ف��ي  أّن��ه  العمران��ي  وأّك��د 
س��يدي بوزي��د  لنقاب��ات املالي��ة قررت 
النقاب��ات تأس��يس قائم��ة يرأس��ها عبد 
الله القم��ودي لتحس��ني التمثيلي��ة كّما 
وكيفا ليكون لديها متثيال حقيقيا حسب 
االنخراطات، وكانت النيابات في مؤمتر 
4 في  2015 باألغلبي��ة لقط��اع املالي��ة 
حني املؤسسات 3 والتبغ 2، وشارك في 
مؤمتر اجلامع��ة 5000 منخرط للمالية 
واملؤسسات 3000 انخراط بينما التبغ 

1600 انخراط.
مذّك��را  العمران��ي  خال��د  واس��تدرك 
أّن��ه "مت االتف��اق والتف��اوض م��ع بقية 
املكونات منذ نوفمب��ر الفارط وتوصلنا 
إلى تكوين قائمة نتجه بها نحو املؤمتر 
بعد أن تنكر البعزواي لالتفاق الس��ابق 
ومتس��ك بإحداث قائم��ة وأراد مواصلة 
ش��غل منصب الكتابة العام��ة للجامعة 
رغم أن موازين القوى مختلة واألغلبية 
لقطاع املالية، وفي يوم املؤمتر 7 فيفري 
تقدم��ت قائمت��ان ول��م يحص��ل التوافق 
حتى الس��اعات األولى من فجر األحد"، 
قائ��ال دخلن��ا املؤمت��ر بقائمت��ني قائم��ة 
تابع��ة  للبع��زاوي والثاني��ة للقم��ودي 
بأغلبي��ة  الثاني��ة  القائم��ة  وح��ازت 
األص��وات وص��درت القائم��ة اجلدي��دة 

ملكتب اجلامعة.
وانتخاب أعضاء املكتب التنفيذي.

االنتظارات والمطالب العالقة
أّك��د العمران��ي أّن عبد الل��ه القمودي 
تنتظره عديد امللفات العالقة التي يجب 
خوضها وحتقيقها، مشيرا إلى املكاسب 
العدي��دة للمالية التي حتققت بني س��نة 
الترفيع في منحة  2010 و2014 مث��ل 
املراقب��ة والتحفي��ز ومراجع��ة مقاييس 
اإلخ��الالت اجلبائي��ة  مراقب��ة  ومنح��ة 
والقط��ع م��ع التش��غيل اله��ش، اضافة 
إلى الترقيات ف��ي جل األصناف وإدماج 
العملة وتعميم ودادية وزارة املالية في 

كل تراب اجلمهورية ووصوالت األكل.
وبخصوص االتفاقيات التي لم تفّعل 
بعد أش��ار العمراني إلى ضرورة تنقيح 
الفصل 2 من قانون املالية ووضع قانون 
أساس��ي يوّضح عالق��ة األجير باملؤجر 
وتثمني الش��هائد العلمية للرتب املهنية 
وإعادة تكوين املس��ار املهني والترقيات 

املالي��ة  ألع��وان  تعاوني��ة  واح��داث 
مجاالت تدخله��ا في اجلانب االجتماعي 
مث��ل  األدوي��ة  مصاري��ف  واس��ترجاع 
الديوانة وقطاع التبغ، وفق قوله. ومن 
املطال��ب املتخلّدة كذلك أش��ار العمراني 
إل��ى ض��رورة إدماج العملة واحتس��اب 

سنوات التعاقد في املناظرات . 

نتائج التصويت في المؤتمر:
� عبد الله القمودي: 62 صوتا
� مختار الوحيشي: 54 صوتا

� شاذلية الغربي: 52 صوتا
� محمد املاجري: 51 صوتا
� محمد بالطيب: 49 صوتا

� وحيدة بالشارنية: 38 صوتا
� فتحي بن صالح: 47 صوتا
� حميدة العكاري: 46 صوتا

� موهوب بوعروج: 44 صوتا
� الشاذلي البعزاوي: 42 صوتا
� محمد علي العشي: 35 صوتا

� ناجي عزابو: 37 صوتا
� فريد ذويب: 38 صوتا

� فريد البكوش: 35 صوتا
� نادية عاشور: 31 صوتا

� توفيق بن مبروك: 26 صوتا
� أحمد بن بدر: 34 صوتا
� فتحي املقدم: 32 صوتا

� هشام الوسالتي: 13 صوتا

 

الشاذلي 
البعزواي 

تمسك بإحداث 
قائمة وأراد 

مواصلة شغل 
منصب الكتابة 
العامة للجامعة

كاتب عام النقابة األساسية ألعوان المالية بقصر قفصة لـ"الضمير":

هكذا كانت فعاليات المؤتمر 
وهذه مكاسب القطاع وانتظاراته
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سعر العمالت العربية
الدينار اجلزائري = 0.0205 دينار تونسي

الدرهم املغربي = 0.2017 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2532 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5148 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5258 دينار تونسي

مؤشر توناندكس = 
0.52 في املائة = 5333.49 نقطة

حجم التداول =
 4722.121 دينار 

عدد األسهم املتداولة =
 796.065 سهما

أهّم االرتفاعات: السكنى  =
 4.36 في املائة 

أهم االنخفاضات: التوظيف التونسي= 
- 2.90 في املائة

أسعار العمالت 
األربعاء 11 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية
الدوالر األمريكي = 1.9311 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1850 دينار تونسي

الجنيه االسترليني = 2.9474 دينار تونسي
الين الياباني = 0.0161 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.4973 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
األربعاء 11 فيفري 2015

أرقام

1380.5
 مليون دينار

 هو حجم 
الميزان التجاري 

الغذائي في 
سنة 2014

تونس –  االقتصادي
فيف��ري   11 األربع��اء  انطلق��ت 
التونس��ية  املش��اركة  اجل��اري 
في الصالون الدولي للمنتجات 
والطبيعي��ة  البيولوجي��ة 
ال��ذي   "biofach’2015 "
نورنب��ارغ  مبدين��ة  ينتظ��م 
 14 إل��ى   11 م��ن  األملاني��ة 

فيفري2015. 
وكالة النه��وض  وتش��رف 
الفالحي��ة  باالس��تثمارات 
املش��اركة  ه��ذه  تأم��ني  عل��ى 
يض��م  خالل ترأس وف��د  م��ن 
خاّص��ة  لش��ركات  ممث��ال   25

ستعرض عينات من منتجاتها، 
إضاف��ة إل��ى بع��ض الزائري��ن 
ع��ن  وممثل��ني  للصال��ون 
املعني��ة  الهي��اكل واملؤسس��ات 
به��ذا القط��اع نذكر منه��ا املركز 
للفالحة البيولوجي��ة  الفن��ي 
لي��ة  و لد ا ضي  ا ر أل ا ن  ا يو د و
للفالح��ة  واالحتاد التونس��ي 
البحري، ومبش��اركة  والصي��د 
األملاني��ة  التونس��ية  الغرف��ة 
وذل��ك  والصناع��ة  للتج��ارة 
بحجز جناح مس��احته 80 متر 

مربع.
وس��يتم خالل هذه التظاهرة 
التونس��ية  املنتج��ات  ع��رض 

البيولوجية الطازجة واحملّولة 
الزيت��ون  وزي��ت  مت��ور  م��ن 
الطبي��ة  والنبات��ات  والعس��ل 
والعطري��ة والزيوت الروحية، 
وغيرها م��ن اخلض��ر والغالل، 
إضاف��ة لتنظيم حص��ص تذّوق 
م��ن  التونس��ية  للمنتج��ات 
عس��ل بيولوجي وزي��ت زيتون 
ومتور،  بيولوجي��ة  وبسيس��ة 
بالتع��اون  الوكال��ة  س��تنظمها 
مع االحت��اد التونس��ي للفالحة 

والصيد البحري.
املش��اركة  أه��داف  وتتمث��ل 
التونس��ية ف��ي ه��ذا الصال��ون 
الذي يعتب�ر من أكبر التظاهرات 

املختّص��ة في منظوم��ة الفالحة 
البيولوجي��ة بأوروب��ا والعالم 
في التعرف عن قرب على تطور 
منظومة اإلنتاج البيولوجي في 
العالم واالستفادة منها لتطوير 
القطاع ببالدنا حيث يشارك في 
هذا الصال��ون كل املتدخلني في 
القطاع م��ن منتج��ني ومحولني 
ومراقب��ة  تصدي��ق  وهي��اكل 
وبح��وث  تكوي��ن  ومؤسس��ات 
في املج��ال البيولوجي، هذا إلى 
جان��ب االط��الع عل��ى مج��االت 
الترويج والتس��ويق للمنتجات 
التونس��ية والف��رص املتوف��رة 

لتصدير منتجاتنا للخارج.

 العدد 574 الخميس  23 ربيع الثاني 1436هـ  الموافق لـ 12 فيفري 2015

تونس –  االقتصادي
تراجعت نسبة تغطية الصادرات 
 2014 س��نة  خ��الل  بال��واردات 
مقارنة بس��نة 2013 حيث بلغت 
60 ف��ي املائ��ة مقاب��ل 68.6 ف��ي 

املائة. 
وجتدر اإلش��ارة إلى أّن العجز 
في امليزان التجاري بلغ 1380.5 
ملي��ون دين��ار مقاب��ل 1113.69 
أي   2013 س��نة  دين��ار  ملي��ون 

بارتفاع ب� 24 في املائة. 
     الص��ادرات خالل هذه الفترة 
تراجع��ت بنس��بة 15.7 في املائة 
نتيج��ة تراج��ع محاصي��ل زي��ت 
الزيتون بنس��بة 40 في املائة من 
حي��ث القيم��ة )490 مليون دينار 
مقاب��ل 820 مليون دين��ار( و40 
في املائة م��ن حيث الكمية )97.5 

ألف ط��ن مقابل 151.5 ألف طن(، 
إل��ى تراج��ع محض��رات  إضاف��ة 
والعج��ني  والغ��الل  اخلض��ر 
الغذائي بنس��ب عل��ى التوالي 43 

في املائة و13 في املائة.
وف��ي املقابل، س��جلت منتجات 
غذائي��ة أخ��رى ارتفاعا ف��ي قيمة 
صادراتها خالل ه��ذه الفترة على 
غ��رار منتج��ات البح��ر الطازجة 
املائ��ة  ف��ي   3 بنس��بة  واملجم��دة 
املائ��ة،  ف��ي   15 ب���  والق��وارص 
باإلضاف��ة إلى اخلض��ر الطازجة 
بنسبة 9 في املائة من حيث القيمة 

و8 في املائة من حيث الكمية.
كما   ص��ّدر ما يزيد عن 20 ألف 
طن م��ن الطماطم املتأتي��ة أغلبها 
من املي��اه اجليوحراري��ة و14.8 
أل��ف ط��ن م��ن البطاط��ا، كم��ا مّت 

تصدي��ر 45.3 ألف طن من الغالل 
ملي��ون   74.5 بقيم��ة  الصيفي��ة 
ارتفاع��ا  بذل��ك  مس��جلة  دين��ار 
بنس��بة 30 ف��ي املائ��ة م��ن حيث 
القيم��ة و26 ف��ي املائة م��ن حيث 
الكمي��ة مقارنة مع الفترة نفس��ها 

من سنة 2013. 
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أّن قيمة 
الص��ادرات الغذائية خالل س��نة 
املائة  7.2 في  2014 مثلت نسبة 
خي��رات  ص��ادرات  إجمال��ي  م��ن 
الب��الد مقابل 8.8 ف��ي املائة خالل 

سنة 2013.
ال��واردات  س��جلت  وكذل��ك 
تراجع��ا  بنس��بة 3.3 ف��ي املائ��ة 
2013 حي��ث  مقارن��ة م��ع س��نة 
م��ا   2014 س��نة  خ��الل  بلغ��ت 
3429.3 ملي��ون دين��ار،  يع��ادل 

وذل��ك نتيجة تس��جيل تراجع في 
الغذائي��ة  امل��واد  بع��ض  واردات 
على غ��رار القم��ح الل��ني )8- في 
املائة( والشعير )48- في املائة( 
ومادة البطاط��ا )- 20 في املائة( 
ف��ي   -15( النباتي��ة  والزي��وت 

املائة(.
س��جلت  فق��د  املقاب��ل،  ف��ي   
منتجات غذائي��ة أخرى زيادة في 
قيم��ة وارداته��ا كالقم��ح الصلب 
)25+ في املائة( والذّرة الصفراء 
)4+ في املائة(  ومادة الس��كر )+ 

6 في املائة(.
 ويذك��ر أّن قيم��ة واردات املواد 
الغذائية مثلت خالل س��نة 2014 
نس��بة 8.1 في املائة م��ن إجمالي 
واردات البالد مقابل 8.9 في املائة 

خالل سنة 2013.

مشاركة تونسية في الصالون الدولي 
للمنتجات البيولوجية والطبيعية

تراجع صادرات المواد الغذائية 
بنسبة 29.1 % إلى موفى سبتمبر
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قال رس��ول الل��ه صلى الله عليه وس��لّم : قال الل��ه تعالى : إذا 
ابتليت عبدي املؤمن، فلم يش��كني إلى عواده أطلقته من إس��اري، 
ث��م أبدلته حلما خيرا من حلمه، ودما خيرا من دمه، ثم يس��تأنف 

العمل.
ال��راوي: أب��و هري��رة. احمل��دث: الس��يوطي. املص��در: اجلامع 
الصغي��ر. الصفح��ة أو الرق��م: 6061. خالص��ة حك��م احمل��دث: 

صحيح.

  س 5 و44 دقيقةالصبح :
 س 7 و11 دقيقةشروق الشمس :

 س 12 و41 دقيقةالظهر :
 س 15 و32 دقيقةالعصر :

س17 و59  دقيقةالمغرب : 
 س19 و24 دقيقةالعشاء :

عندم��ا يبل��غ الطفل س��ن املراهقة 
عالم��ات  بع��ض  علي��ه  وتظه��ر 
التمّرد والتراخي ف��ي تنفيذ األوامر 
بتغيي��ر  الوال��دان  يب��دأ  الوالدي��ة 
أسلوب تعاملهم معه من أجل تقومي 
سلوكه وجعله مطيعا مثلما كان في 
طفولت��ه، ومن األس��اليب التربوية 
اخلاطئة التي ميارسها الوالدان مع 
املراهق أس��لوب )احلب املشروط(، 
وه��و احلّب ال��ذي يعطي��ه الوالدان 
أبناءهم��ا إذا نف��ذوا طلباتهم��ا فه��و 
ش��رط بش��رط، يعني بتعبي��ر آخر 
إذا فع��ل ما نري��د منه فإنن��ا نعطيه 
حّب��ا واحتراما وتقديرا بل ونعتبره 
العائل��ة.  ف��ي  ب��ه  عض��وا معترف��ا 
إن ه��ذا األس��لوب يدم��ر ش��خصية 
املراه��ق ألنه إذا اس��تمر ف��ي مترده 
فإنه يشعر برفضه من األسرة وأنه 
غي��ر مرغوب ب��ه، فيبدأ ف��ي البحث 
ع��ن االحت��رام والتقدير ف��ي خارج 
إطار األس��رة، وهنا يب��دأ االنحراف 
إن تعرف على ش��لّة سيئة األخالق، 
والس��لبية الثانية للحب املش��روط 
أن املراهق يش��عر بأن تقديره لذاته 
ف��إذا  الن��اس،  رأي  عل��ى  متوق��ف 
كان الن��اس غي��ر مهتم��ني برأيه أو 
مقدرين جلهده فإنه يش��عر باهتزاز 

الثقة بنفس��ه.  ش��خصيته وضعف 
وقبل أن نعرض األس��لوب التربوي 
الصحيح وهو )احلب غير املشروط 
( فإنن��ا ن��ود أن نطرح س��ؤاال مهماً 
وه��و : ملاذا ال يعب��ر األهل عن حبهم 
لع��ل  ؟  م��ن غي��ر ش��رط  ألبنائه��م 
الق��ارئ يوافقن��ي الرأي ب��أن هناك 
إجابات كثيرة على هذا السؤال، من 
أبرزها أن األه��ل يعتقدون أن ابنهم 
أو ابنته��م ال يس��تحقون احلب غير 
املش��روط، أو لعله��م يظن��ون أنهم 
ل��و قدموا حب��ا غي��ر مش��روط فإن 
ابنه��م املراه��ق س��يصاب بالغرور 
والتكبر أو بالدالل والتمرد، أو رمبا 
هم ترب��وا في طفولته��م على احلب 
املش��روط، ف��ال يعرف��ون غي��ر ه��ذا 
النوع من احلب ف��ي تربية أبنائهم. 
إن معنى )احلب غير املش��روط( أن 
يحب الوال��دان ابنهما ويقبالنه بكل 
عيوب��ه وأخطائ��ه، وبكل س��لبياته 
وإيجابياته، ومثاله أني أحب ولدي 
سواء جنح في دراسته أم لم ينجح، 
ويستمر حبي له سواء كان محافظا 
على صالته أم ال، وأعبر عن حبي له 
س��واء نفذ ما أريد بسرعة أم ببطء، 
ف��ال أرب��ط ب��ني احل��ب والتقصي��ر 
ل��ه  أعب��ر  أن  أردت  وإذا  بالعم��ل، 

عندما يتراخى ع��ن العمل أو يتأخر 
بالص��الة أق��ول ل��ه )أن��ا ال أحب ما 
فعل��ت( وال أقول له )أن��ا ال أحبك(، 
فأحت��دث عن فعله ال ع��ن ذاته، ففي 
ه��ذه احلالة نحن فصلن��ا بني الذات 
والس��لوك وكذلك فصلنا بني اخلطأ 
الذي يرتكبه وحبنا له، واألس��لوب 
اآلخر أن أمدح��ه أوال ثم أحتدث عن 
خطئه فأقول : أنت منّظم واجتماعي 
وأري��دك أن تكم��ل صفاتك احلس��نة 
باحل��رص  أو  الدراس��ي  بالنج��اح 
على الص��الة، وميزة هذا األس��لوب 
أن��ي أعطي املراه��ق فرصة للرجوع 
ع��ن خطئ��ه وال أقط��ع العالق��ة به. 

ومن القصص التي عش��تها أن شابا 
تع��ّرف عل��ى صحب��ة س��يئة وب��دأ 
يدّخن معهم حتى وصل إلى تعاطي 
املخ��درات، فلم��ا بحثت عن الس��بب 
وأهل��ه  بيت��ه  م��ن  هارب��ا  وجدت��ه 
بس��بب )احلب املش��روط(، وأعرف 
آخ��ر أدم��ن األف��الم اجلنس��ية بهذا 
السبب، وأعرف فتاة مراهقة أدمنت 
الهاتف النقال والتحرش بالش��باب 
ونش��ر صورها من خالل الش��بكات 
االجتماعي��ة ألنها خس��رت والديها 
بس��بب )احلب املشروط(، وقصص 
كثيرة أعرفها لذات الس��بب. وأش��ّد 
ض��ررا من )احل��ّب املش��روط( على 

مفّكرة
تنّظم جمعّية الهداية للمحافظة على 

القرآن الكرمي بدار فضال سكرة دورة في 
القاعدة النورانية للنساء مبقر اجلمعية 

"5 نهج غمراسن دار فضال سكرة" حتت 
إشراف األخت فاتن البدوي وذلك من 

اخلميس 12 فيفري إلى األحد 15 فيفري 
.2015

تنّظم جمعّية مرضى السرطان أمسية 
تنشيطية لألطفال بعنوان "مع بعضنا 

نسحو دمعتهم قبل ما تطفى شمعتهم" 
وذلك يوم اجلمعة 13 فيفري 2015 بداية 

من الساعة 14 مبقر اجلمعية 24 نهج 
فلوريان باب سعدون. الدعوة مفتوحة 

للجميع ولتبرعاتهم باأللعاب واملالبس.

أعلنت جمعية الرجاء القرآنية بقفصة 
عن انطالق دروس حتفيظ القرآن الكرمي 

فعلى الراغبني في اإللتحاق اإلتصال 
باجلمعية "حي النهوض قفصة وراء 

جامع الكمباطا"  )53.506.619(

تنظم املدرسة القرآنية الطيب التليلي 
مبيدون محاضرة في التنمية البشرية 

بجربة بعنوان "تطوير ذاتي من 
مسؤولياتي" وذلك يوم السبت 14 فيفري 
2015 على الساعة التاسعة صباحا مبقر 

املدرسة. احلضور مجاني. لإلستفسار 
)75.730.161(

تنظم املدرسة القرآنية الطيب التليلي 
مبيدون حصة تنشيطية لألطفال يتخللها 
عرض شريط كرتوني ومسابقات ثقافية 

ودينية إضافة إلى اجلوائز وذلك يوم 
األحد 15 فيفري 2015 ابتداء من التاسعة 

والنصف صباحا.

ينتظم امللتقى الثاني ألشبال القرآن 
في دورته الثانية )مسابقات في التالوة، 

في االسئلة الثقافية، في اإلنشاد( وذلك 
يوم األحد 15 فيفري 2015 على الساعة 

التاسعة صباحا بدار الثقافة حومة 
السوق.

تنظم مؤسسة الكافي للتدريب 
واإلستشارات واخلدمات املالية اإلسالمية 

باإلشتراك مع املعهد اإلسالمي للبحوث 
والتدريب واإلعالن، دورة تدريبية 
متخصصة حول الصكوك ومتويل 

املشاريع الكبرى وذلك من يوم 9 مارس 
2015 إلى يوم 13 مارس 2015. 

لإلستفسار )71.860.445(

تنظم اجلمعية القرآنية اجلهوية بوالية 
سوسة ندوة بعنوان "التنشئة اإلسالمية 

في تونس من الطفولة إلى التعليم العالي" 
وذلك يوم السبت 28 مارس 2015 بقاعة 
الماركيز حمام سوسة ابتداء من التاسعة 

صباحا.

حديث قدسي

اآلن ُنغّيْر 
ِسِهْم(  )الرعد، 11(
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فسحة قرآنية

مراحل الطغاة
األولى: مرحلة الوهم : في هذه املرحلة يتكلم 
الطاغية بكلمات تدل على شّدة وثوقه في باطله 
وما معه من أس��باب )ما أظ��ن أن تبيد هذه أبدا( 
)فخ��رج على قوم��ه في زينت��ه( )وظن��وا أنهم 
مانعتهم حصونهم من الله( )أنا أحيي وأميت( 
ا َنَظَر ِفْرَع��ْوُن إَِلى  )أليس ل��ي ملك مص��ر( )َفلََمّ
اْلَبْح��ِر ُمْنَفلًِقا، َقاَل: أاََل َتَرْوَن اْلَبْحَر ُفِرَق ِمِنّي َقِد 

اْنَفَتَح ِلي َحَتّ��ى أُْدِرَك أَْعَداِئ��ي َفأَْقُتلَُهْم؟ - رواه 
الطبري(.

الثانية: تأخير الوع��د بالنصر للبالء. يعتقد 
كثي��ر من الن��اس أن الع��ذاب قد ينزل مباش��رة 
عليهم ولكن الله ق��د يؤخر نزول النصر ليزداد 
املؤمن��ون إميان��ا ويس��قط املنافق��ون وي��زداد 
الكف��ار كفرا )حتى إذا اس��تيأس الرس��ل( )ولو 
يش��اء الل��ه النتصر منه��م( )متى نص��ر الله؟( 
)اس��تعينوا بالله واصبروا( )فال حتس��ن الله 

مخلف وعده رسله(.
الثالثة: حتقيق الوعد وكشف الوهم وسقوط 
األقنع��ة.. الح��ظ ترتي��ب اآليات واجلم��ل. في 

املرحل��ة الثالثة رّد على كلم��ات املرحلة األولى 
)وأحيط بثمره( )فخس��فنا به وبداره األرض( 
)فأتاه��م الل��ه من حي��ث لم يحتس��بوا(. )روي 
ف��ي األثر أن النمرود الذي ق��ال أنا أحيي وأميت 
مات ببعوض��ة( )فأخذناه وجن��وده فنبذناهم 
ف��ي اليم(. قد ن��رى ه��ذه املرحلة بأعينن��ا أو ال 
ا ُتِرَيِنّي َم��ا ُيوَعُدوَن )93( َرِبّ  ن��رى )ُقْل َرِبّ إَِمّ
ا َعلَى  امِلِ��نَي )94( َوإَِنّ َعلِْني ِفي اْلَقْوِم الَظّ َف��اَل جَتْ
أَْن ُنِرَي��َك َم��ا َنِعُدُه��ْم َلَق��اِدُروَن )95(.. منا من 
ي��رى املراحل الثالث ولكن أكث��ر املؤمنني يقاتل 
ومي��وت في املرحة الثانية.. املهم )فال حتس��ن 

الله مخلف وعده رسله(.
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وزارة الداخلية
والية سوسة

إعالن طلب عروض
عدد 03 /2015

في إطار مشروع التنمية املندمجة مبعتمدية سيدي الهاني. يعلن السيد والي سوسة عن طلب عروض يتعلق بأشغال 
إحداث منطقة حرفية بكروسية من معتمدية سيدي الهاني. فعلى املقاولني املرخص لهم اختصاص ب 0 صنف 1 أو فما 
فوق والراغبني في املش��اركة أن يس��حبوا ملفات طلب العروض من اإلدارة اجلهوية للتجهيز بسوس��ة )اإلدارة الفرعية 
للبنايات املدنية واإلسكان والتهيئة العمرانية والترابية شارع ليوبولد سانقور( بعد تقدمي ما يثبت خالص مبلغ قدره 

50 دينارا باسم السيد قابض املجلس اجلهوي بسوسة. 
وأن  يوجهوا عروضهم باس��م والي سوس��ة في ظرف مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب 
الضبط التابع ملقر والية سوسة مقابل وصل إيداع. وال يكتب على خارج الظرف سوى عبارة "ال يفتح" "أشغال إحداث 

منطقة حرفية بكروسية من معتمدية سيدي الهاني".
يج��ب تضمني الع��رض الفني والعرض املالي في ظرفني منفصلني ومختومني يدرج��ان في ظرف ثالث خارجي يختم 

ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.
يتضم��ن الظ��رف اخلارج��ي إلى جانب العرض��ني الفني واملال��ي وثيقة الضم��ان الوقتي بقيم��ة 3000 دينار وجميع 

الوثائق االدارية املبّينة بالفقرة 7 من كراس الشروط.
ح��دد آخ��ر أجل لقبول الع��روض ليوم 16 مارس 2015 على الس��اعة الثانية بعد الزوال ويعتم��د في ذلك ختم مكتب 

الضبط مبقر والية سوسة.
تفت��ح العروض في جلس��ة علنية  مبقر والية سوس��ة بتاريخ 16 م��ارس 2015 على الس��اعة الثانية والنصف بعد 

الزوال.

   الجمهورية التونسية 
         وزارة الداخلية 
          والية القيروان 

الدائرة الفرعية للشؤون القانونية 
  والنزاعات والشؤون العقارية 

واليـــــة القيـروان
إعــــــــالن للعمـــــوم 

يعل��م وال��ي القيروان رئي��س اللجنة اجلهوي��ة لتصفية األحب��اس اخلاصة واملش��تركة العموم أنه تطبيق��ا للقانون 
ع��دد 24 لس��نة 2000 املؤرخ في 22 فيف��ري 2000 املتعلق بتنقيح وإمتام األمر املؤرخ ف��ي 18 جويلية 1957 املتعلق 
بإلغاء نظام األحباس اخلاصة واملش��تركة، وبن�اء على املطلب املقّدم من طرف محمد صالح بن أحمد زغدودي واملتعلق 
بطل��ب إصالح خطأ مادي ورد بقرار تصفي��ة حبس زغدود الصادر عن اللجنة اجلهوي��ة لتصفية األحب���اس اخل��اصة 

واملشتركة بالقي���روان حتت ع�دد 76 بت����اريخ 30 نوفمبر 1961  .
 جتتم��ع اللجن��ة اجلهوية لتصفي�ة األحباس اخلاصة واملش��تركة بوالية القيروان يوم 05 م��ارس 2015  للنظر في 

إصالح قرار تصفية احلبس املذكور. 
وعل�ى كل من يهمه األمر أن يتقدم في ظرف ش��هر من تاري���خ هذا االعالن مبا له من مالحظات الى كتابة اللجنة لدى 

الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بإدارة الوالية.

إعالن استشارة
عدد 06 /2015

تعتزم بلدية سليمان إجراء استشارة تتعلق باقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة التنوير العمومي. فعلى املزّودين 
الراغبني في املشاركة االتصال ببلدية سليمان لسحب ملف املشاركة من اإلدارة الفنية وذلك خالل التوقيت اإلداري.

وترس��ل العروض وفق الش��روط الواردة في وثائق االستشارة باسم الس��يد رئيس النيابة اخلصوصية عن طريق 
البري��د املضم��ون الوص��ول إلى العنوان التالي: بلدية س��ليمان ش��ارع اجلمهورية 8020 س��ليمان، أو تودع مباش��رة 
مبكتب الضبط. ويجب أو ينص الظرف اخلارجي على عبارة "ال يفتح استش��ارة عدد 06 /2015 متعلقة باقتناء مواد 
كهربائي��ة لصيانة ش��بكة التنوير العمومي". وذلك في أجل أقصاه 9 م��ارس 2015. وال يؤخذ بعني االعتبار إال تاريخ 

الوصول املبنّي بختم مكتب الضبط املركزي بالبلدية ويلغى كل عرض يخالف شروط املشاركة أو يرد بعد اآلجال .
مالحظة: ملزيد اإلرشادات ميكن االتصال باملصلحة الفنية للبلدية على الرقم التالي: 72290299  

جمعية رواد المستقبل
طريق المطار كم 4 عند اإلشارة الضوئية قرب 

المدرسة العليا للتجارة المبنى وراء صيدلية 
حي النور الطابق الثاني، 3064 صفاقس تونس

جلسة عامة خارقة للعادة

مبقتض��ى محض��ر اجللس��ة العامة اخلارق��ة للعادة بتاري��خ 17 جانفي 
2015 مت االتفاق واملصادقة على  

• تغيي��ر مق��ر اجلمعي��ة إلى العن��وان: طري��ق املطار ك��م 4 عند   
اإلش��ارة الضوئية قرب املدرس��ة العليا للتجارة، املبنى وراء صيدلية حي 

النور الطابق الثاني، 3064 صفاقس تونس.
• تعدي��ل النظ��ام األساس��ي بتاري��خ 17 جانف��ي 2015 وف��ق   
امللحوظ��ات التي جاءت بها مراس��لة الكتابة العامة للحكومة مضمنة حتت 

عدد 22 /5913.

املراهق )احلّب املش��روط مع االنتقاد(، 
فهذا النوع من احلّب يس��هم في س��رعة 
انح��راف املراهقني، فمع وج��ود )احلّب 
املشروط( مت إضافة االنتقاد كأن أصف 
والفش��ل  بالفوضوي��ة  بنت��ي  أو  ابن��ي 
والغب��اء وغيرها م��ن االنتق��ادات، ففي 
هذه احلالة أكون قد أسهمت في كراهيته 
نفسه واالنتقام منها وشعوره بالغربة 
وه��و ف��ي أس��رته، وهن��ا يب��دأ طري��ق 
الوح��دة والعزلة وتك��ون النتيجة عدم 
االس��تقرار عاطفي��ا بل ورمب��ا ينحرف 
جنسيا باملمارس��ات احملّرمة أو الشاّذة 
أو وإدمان الصور واألفالم اإلباحية. إن 
أرقى أنواع احل��ّب أن تكون العالقة بني 

الوالدين واملراهق��ني مبنية على )احلب 
في الل��ه(، وأن يك��ون تعام��ل الوالدين 
مع املراهقني على اعتبار أنهما خلفاء في 
األرض وقد خلقهم الله لعمارة األرض، 
فنعّب��ر له��م بأقوالن��ا وأفعالنا م��ا يفيد 
حّبن��ا لهم بغ��ّض النظر ع��ن تقصيرهم 
نؤدبه��م  أخط��ؤوا  وإذا  وأخطائه��م، 
بطريق��ة محترمة، وال ندخ��ل احلّب في 

اخلصام بيننا وبينهم.

الدكتور جاسم المطّوع
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 الحنيفــي الفريضـــي                                                               
 المحامي لدى التعقيب                     
         القصرين                                        

توف��ي املرح��وم األس��تاذ محمد جنيب 
بن يوسف احملامي لدى التعقيب والكائن 
مكتبه بنهج جامع الزيتونة فجأة مس��اء 
ي��وم اجلمع��ة 30 جانف��ي 2015، ولق��د 
علم��ت بوفات��ه وأن��ا ف��ي الطري��ق إل��ى 
مدينة سوس��ة حلضور الن��دوة العلمية 
الت��ي نظمه��ا الف��رع اجله��وي للمحامني 
بالقصرين مع الف��رع اجلهوي للمحامني 
العدال��ة  موض��وع  ح��ول  بسوس��ة 
االنتقالي��ة، ونظ��را للحدث اجلل��ل الذي 
صادف كذلك وفاة املرحوم األس��تاذ عبد 
ال��رؤوف بوبك��ر فق��د وقع تعلي��ق جزء 
هام من هذه الن��دوة. ولذلك ووفاًء لروح 
املرحوم األس��تاذ محمد جنيب بن يونس 

فإني أسطر هذه الكلمات. 
رّسم املرحوم االستاذ محمد جنيب بن 
يوس��ف بجدول احملاماة متمرنا بتاريخ 
باالس��تئناف  ورس��م   1983/  04/  04
بتاري��خ 11 /04 /1986 ث��م بالتعقيب 
بتاري��خ 18 /5/ 1996 أي أن��ه قض��ى 
مبهنة احملاماة التي يعش��قها ما يزيد عن 
35 س��نة. وقد باغتته املني��ة رحمه الله 
ألنه توف��ي فجأة بع��د أداء واجبه املهني 
املق��دس مبحكم��ة ناحية قرط��اج وهو ال 
تظهر عليه عالمات هذه األقدمية الطويلة 
مبهنة احملاماة التسامه دائما بالبشاشة 
واألريحي��ة وحس��ن املظه��ر واحلض��ور 
ومق��رات  احملاك��م  برح��اب  املتواص��ل 
الهي��اكل ألنه يعتبر من قضى أطول وقت 

في هياكل احملاماة كيفما يقع شرحه. 
محم��د جني��ب ب��ن يوس��ف اإلنس��ان 

االجتماعي 
لق��د تعرف��ت ش��خصيا إل��ى املرح��وم 
خالل أوائل سنوات التسعينات فوجدته 
كرمي الطبع س��خي العطاء يتقاسم عديد 
الصف��ات ف��ي الك��رم م��ع ح��امت الطائي 
وه��ذا ما تعرض له الزميل األس��تاذ مراد 
العبيدي في مقاله حول املرحوم املنشور 
بجريدة الضمير بتاريخ 17 ربيع الثاني 
 2015/  02/  06 املواف��ق  ه���   1436
صفح��ة 9 حي��ث كان من��زل املرحوم مقر 
التوجه��ات  ذوي  احملام��ني  اجتماع��ات 
اإلس��المية املختلف��ة م��ن نهضوي��ني إلى 
مس��تقلني إل��ى مهني��ني أي��ام اجلمر حني 
كانت ش��بهة االنتماء ولو على بعد أميال 
" للخواجني��ة " تكلف عش��ران الس��نني 
من الس��جن زيادة على كل أنواع التنكيل 

والتش��في الت��ي عرفته��ا تونس م��ا قبل 
الث��ورة ولألس��ف انخرط��ت فيه��ا عديد 

األطراف كل حسب دوره من املساهمة .

صديق جميع المحامين
الوج��وه  م��ن  املرح��وم  كان  لئ��ن   
اإلسالمية احملسوبة على حركة النهضة 
إال أنه ولألمانة )وه��و اآلن في دار احلق 
ونح��ن ف��ي دار الباط��ل( كان قريب��ا من 
مش��اربهم  اخت��الف  عل��ى  احملام��ني  كل 
السياس��ية وانتماءاته��م األيديولوجي��ة 
وأكب��ر دلي��ل عل��ى ذل��ك أن��ه قد أس��ّر لي 
أكث��ر م��ن مرة ب��أن أغلب احملام��ني كانوا 
يصرحون ل��ه زمن االنتخاب��ات وبعدها 
بأنه��م يأمتنون��ه على مس��تقبلهم املهني 
الذي��ن  زمالئه��م  م��ن  أكث��ر  ومصيره��م 
السياس��ية  املب��ادئ  تل��ك  يش��اركونهم 
واإليديولوجية من يس��اريني وجتمعيني 
وعروبيني ومس��تقلني ملا وجدوه فيه من 
تواضع ونزاهة وعدل بني الزمالء وغيرة 

على املهنة. 

في هياكل المهنة 
تقلد املرحوم عديد املناصب في هياكل 
مهن��ة احملام��اة م��ن عض��و ف��رع بالفرع 
اجله��وي للمحام��ني بتون��س إل��ى كاتب 
عام له إلى عضو هيئة وطنية إلى رئيس 
الف��رع اجله��وي للمحام��ني بتون��س إلى 
مترش��ح ملنص��ب عميد احملام��ني في أول 
انتخاب��ات للمحام��ني بع��د الثورة س��نة 

 .2013
كان املرح��وم ف��ي كل ه��ذه املناص��ب 
وعبر كل هذه األدوار في خدمة مؤسس��ة 
احملام��اة ومصال��ح زمالئ��ه حي��ث كان 
يقض��ي كام��ل وقته ف��ي خدمته��م، وهذا 
أشهد عليه ش��خصيا بحكم كوني عضوا 
بالف��رع اجله��وي للمحام��ني بتونس من 
س��نة 2010 إل��ى س��نة 2013 وال يدخل 

مكتبه إالّ في آخر األسبوع يوم السبت .
لقد برز بقوة الدور احملوري للمرحوم 
وغيرت��ه على احملاماة أثن��اء األزمة التي 
أن تعص��ف باحملام��اة وتقس��مها  كادت 
إلى عم��ادات، مل��ا التحق العميد األس��تاذ 
عب��د ال��رزاق الكيالن��ي باحلكوم��ة بع��د 
اجته��ادا   2011/  10/  23 انتخاب��ات 
منه بأن��ه وفى دوره ف��ي العمادة وطبق 
برنامجه وه��و رأي خالفه فيه الكثيرون 
وأن من بينهم رغم احترامي الش��ديد له. 
لقد كادت احملاماة أن تنقس��م على نفسها 
بعد أن انقس��م مجل��س الهيئة وجنح في 
منصب العمادة األس��تاذ ش��وقي الطبيب 

رغ��م فقدان��ه لش��رط األقدمي��ة تطبيق��ا 
ألح��كام الفصل 60 من املرس��وم عدد 79 

املنظم ملهنة احملاماة. 

نجيب بن يوسف يخسر العمادة 
لق��د بقي لل��دور الثان��ي ف��ي التنافس 
عل��ى منصب عميد احملامني لدورة 2013 
األس��تاذان احملترم��ان املرح��وم وعمي��د 
ثقل��ه  ل��ه  وكالهم��ا  احلال��ي،  احملام��ني 
وأسباب جناحه. فاملرحوم رئيس الفرع 
اجلهوي للمحامني بتونس الذي هو أكبر 
فرع في احملاماة ألنه يضم حوالي 5000 
محام��ي والس��يد العميد احلال��ي رئيس 
فرع صفاقس الذي ميتاز هو اآلخر بعديد 
العناصر اإليجابية وعلى رأس��ها تكاتف 
محامي صفاقس خاص��ة في االنتخابات 
ولع��ل أكب��ر دلي��ل عل��ى ذلك ه��و جناح 
العميد األستاذ : منصور الشفي لدورتني 
متتاليتني ف��ي العمادة وبقاؤه أطول مدة 

فيها .
أن املرح��وم األس��تاذ محم��د جنيب بن 
يوسف قد أس��ر لبعض مقربيه في شيء 
م��ن امل��رارة الت��ي أح��س به��ا مبناس��بة 

انتخاب��ات العم��ادة التي ل��م ينجح فيها 
خاص��ة لتحميل��ه وزر النهض��ة بكونه��ا 
في الس��لطة ومع��روف موق��ف احملامني 
س��لبياتها  وزر  حتم��ل  ألن��ه  بالس��لطة 
دون أن تعم��ل ه��ذه ول��و ف��ي املس��توى 
النقاب��ي عل��ى مس��اندة م��ا يلي��ق بدوره 
ومنزلت��ه ونضال��ه التاريخ��ي كم��ا ظلم 
املرحوم ف��ي رأينا من قبل حركة النهضة 
مل��ا وصل��ت إلى الس��لطة عام��ة وزمالئه 
الذي��ن تولوا ال��وزارة خاص��ة كما همش 
كغيره كثير حيث ش��غل احلكم أصحابه 
وأنس��اهم أصحاب أيام الش��دة مع العلم 
أن املرح��وم م��ا كان ليتقبل ف��ي رأينا أي 
باحملام��اة  لتش��بعه  سياس��ي  منص��ب 
ومتس��كه بها وتفضيلها عل��ى جميع من 
س��واها، ولكن ظل��م ذوي القربى كما قال 
الش��اعر : "وظلم ذوي القربى أش��د على 
امل��رء من وق��ع احلس��ام املهن��د" . ولعل 
هذه املعطي��ات تتأكد من مالزمة املرحوم 
ملكتب��ه ال��ذي اهم��ل م��ن اج��ل احملام��ني 
واحملاماة لس��نوات طوال وأش��عر أنه لم 
يك��ن راضيا عل��ى بعض اجله��ات وعلى 

رأسها النهضة .

حرقة في القلب 
     لق��د فكرت ي��وم االربع��اء 28 /01 
حلض��ور  املرح��وم  باس��تدعاء   2015/
الندوة العلمية التي عقدها فرعا احملامني 
بالقصرين وسوسة أيام 30 و31 جانفي 
20115 و1 فيفري 2015 بسوسة حول 
العدالة االنتقالية إال أن ضياع رقم هاتفه 
اجلوال حال دون ذل��ك حيث أني قّصرت 
ف��ي االجتهاد ملعرفة رقم��ه إال أن املفاجأة 
القاس��ية كان��ت مس��اء ي��وم اجلمعة 30 
جانفي 2015 وأن في طريقي إلى سوسة 
حلضور الن��دوة املذكورة حي��ث هاتفني 
أحد الزمالء مسترش��دا ع��ن اخلبر اجللل 
مات س��ي جنيب؟ اتصلت مباش��رة وأنا 
على الطريق بالعمي��د الكيالني الذي أكد 
اخلبر، فمعذرة يا أخي جنيب وإلى جنات 
اخللد مع األنبياء والش��هداء والصديقني 
وف��ي اخلت��ام فإني أدع��و الس��يد العميد 
للمحام��ني  الوطني��ة  الهيئ��ة  ومجل��س 
لتخصيص فضاء من دار احملامي باس��م 
املرحوم األستاذ محمد جنيب بن يوسف 

وإحياء موعد األربعينية له. 

األستاذ محمد نجيب بن يوسف..

فـــــارس ترّجـــــــل

▲ األستاذ محمد نجيب بن يوسف )دار المحامي جويلية 2010(
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  رأي
13صوتكم

مراد الشـــــــارني

السياس��ية  املمارس��ة  أن  صحي��ح 
تتناقض م��ع املبادئ أحيان��ا.. ومعلوم 
أن األيديولوجي��ا تؤث��ر ف��ي السياس��ة 
واالقتص��اد واالجتم��اع والثقافة.. لكن 
هل تبرر املصالح السياس��ية ازدواجية 
اخلطاب ل��دى البعض م��ن نخبنا جتاه 
قضاي��ا مح��ل تواف��ق وإجم��اع وطن��ي 
اإلع��الم  حري��ة  مس��ألة  مث��ل  وكون��ي 
والصحاف��ة.. وهل متن��ع االيديولوجيا 
بعض األط��راف من االنحي��از الواضح 
واملعل��ن ودون "ف��رز" لضحاي��ا القمع 
واالس��تبداد ودعم "حقهم الدستوري" 

في "احلقيقة والكرامة"؟
ف��ي احلقيق��ة م��ا يدفعن��ا ملث��ل ه��ذه 
االزدواجي��ة  حال��ة  ه��ي  التس��اؤالت، 
ف��ي اخلط��اب واملعايير واملواق��ف التي 
تتخذه��ا "نخبن��ا" ممثل��ة ف��ي بع��ض 
واألح��زاب  السياس��ية  الش��خصيات 
واملنظم��ات منهج��ا ف��ي التعاط��ي م��ع 
هيئتني دستوريتني جاءت بهما الثورة، 
وهما هيئ��ة احلقيقة والكرام��ة والهيئة 
الس��معي  لالتص��ال  املس��تقلة  العلي��ا 
األول��ى  وتعن��ى  )الهاي��كا(،  البص��ري 
مبل��ف العدال��ة االنتقالية.. وم��ا أدراك 
ما العدال��ة االنتقالية.. ف��ي حني أوكلت 
للثاني��ة مهم��ة تعدي��ل قط��اع اإلع��الم 
الس��معي والبص��ري مع ضم��ان حرية 

اإلعالم.. وما أدراك ما حرية اإلعالم..
ورغ��م االختالف في املضم��ون.. فإن 
الهيئتني متش��ابهتني من حيث الش��كل. 
فكلتاهم��ا دس��توريتان.. وأعضاؤهم��ا 
منتخب��ون م��ن قب��ل املجل��س الوطن��ي 
االس��تقاللية  الذي منحهما  التأسيس��ي 
ف��ي أداء امله��ام املوكل��ة لكليهم��ا.. لكن، 
بالرغ��م م��ن ه��ذا التش��ابه ال��ذي يصل 
حد التطابق ب��ني الهيئتني م��ن الناحية 
القانوني��ة والدس��تورية، وكذل��ك م��ن 
األجه��زة  ع��ن  االس��تقاللية  ناحي��ة 
جت��اه  واحلي��اد  للدول��ة  التنفيذي��ة 
التجاذب��ات السياس��ية، ف��إن التعاطي 
م��ع كل واح��دة منهم��ا )الهيئت��ني( م��ن 

قب��ل بعض األح��زاب واملنظمات وحتى 
م��ن قب��ل بع��ض املؤسس��ات اإلعالمية 
يختلف بش��كل واضح و جل��ي ال ينكره 

إال جاحد..

ع��ن  الي��وم  "يدافع��ون"  فالذي��ن 
و"اس��تقالليتها"..  "الهاي��كا" 
إل��ى  الداعي��ة  البيان��ات  ويص��درون 
ويهددونن��ا  القان��ون"  "احت��رام 
"بالفوض��ى" و"قانون الغ��اب" إن لم 
نقبل بق��رارات الهايكا، كم��ا هي، ودون 
نق��اش وال تفس��ير وال تبري��ر، بحج��ة 
"دس��تورية"  "علي��ا"..  هيئ��ة  أنه��ا 
و"مس��تقلة".. واللذين يحّركون اليوم 
احلم��الت اإلعالمية "إلنق��اذ" الهايكا- 
بعد أن دخلت في مواجهة "سياس��ية" 
بغطاء قانوني ومؤسس��اتي )بالوكالة 

رمبا( مع عدد من املؤسس��ات اإلعالمية 
ف��ي  حقه��ا  م��ن  أكث��ر  تطل��ب  ال  الت��ي 
ص��ورة  ف��ي  الوجود !- وتقدميه��ا 
"الضحي��ة" الت��ي "تتحمل مس��ؤولية 
قيامه��ا بواجبه��ا وتطبي��ق القانون".. 
ه��ؤالء ه��م أنفس��هم م��ن ق��ادوا حمالت 
التش��ويه ضد هيئة احلقيقة والكرامة.. 
وهم أنفس��هم من "س��لخوا" رئيس��تها 
الس��يدة احلقوقي��ة س��هام بن س��درين 
ونعتوه��ا بأبش��ع النع��وت ف��ي املنابر 
اإلعالمي��ة املرئية واملس��موعة )املُعّدلة 
أنفس��هم  وه��م  الهاي��كا(..  مبقايي��س 
داخ��ل  اجله��ات  بع��ض  حّرض��وا  م��ن 
أجه��زة الدولة عل��ى التمرد عل��ى هيئة 
احلقيق��ة والكرام��ة ومنعها م��ن القيام 
بأعماله��ا كما ينص على ذلك الدس��تور 
صراح��ة، وفي حادث��ة من��ع الهيئة من 

نق��ل أرش��يف الرئاس��ة واالعت��داء على 
رئيستها خير مثال.. وهم أنفسهم الذين 
حشدوا "خبرائهم" و"جتار القانون" 
للتش��كيك ف��ي صالحي��ات الهيئ��ة رغم 
أن الدس��تور واضح في ه��ذا املجال وال 
يحت��اج لفق��ه أو "لفلس��فة" قانونية..

وهم أنفس��هم من قالوا أن هيئة احلقيقة 
والكرام��ة ليس��ت "هيئ��ة دس��تورية" 
ن��داء  ف��ي  القيادي��ة  )تصري��ح  أص��ال 
تونس بش��رى باحلاج حمي��دة إلحدى 
املؤسس��ات اإلعالمية بخصوص "عدم 

دستورية هيئة احلقيقة والكرامة(..
هذا هو واقع جزء من نخبنا لألسف.. 
هذه ه��ي احلقيقة الت��ي ال يريد البعض 
االعتراف بها.. وهي أن كل ش��يء اليوم 
أصبح مطروح للتجاذبات واملزايدات.. 
وكل ش��يء أصبح خاضعا للبراغماتية 

ولعب��ة املصالح السياس��ية و احلزبية 
الضيق��ة ،حتى القيم واملب��ادئ التي من 
املفترض أنها مح��ل توافق وأنها  جتمع 
وال تف��رق.. وه��و م��ا يدفعن��ا للحي��رة 

والتساؤل:
هل هناك لون للحرية ؟

حلري��ة  "ايديولوجي��ا"  هن��اك  ه��ل 
الصحافة واإلعالم ؟

هل هناك استبداد مقبول وآخر ُمدان؟ 
ه��ل هن��اك "ك��راس ش��روط" عل��ى 
أساسها تقرر بعض األحزاب واملنظمات 
اإلع��الم–  حري��ة  باس��م  مس��اندة– 

مؤسسات إعالمية دون أخرى؟ 
ه��ل هن��اك "ك��راس ش��روط" عل��ى 
أساس��ها نك��رم ونجد بع��ض ضحايا 
االس��تبداد ونحتق��ر ونش��ّوه البع��ض 

اآلخر؟   

بين الهايكا وهيئة الحقيقة والكرامة..
االزدواجية في التعاطي مع الهيئات الدستورية!

▲ نوري اللجمي ▲ سهام بن سدرين

االتصال على /  الهاتف: 71322209  -  الفاكس: 71322229 
dhamirjournal@gmail.com :البريد االلكتروني

لكل الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة

لجميع إعالناتكم بجريدة »الضمير« 
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صوتكم 14 إعالنات
    الجمهورية التونسية

        وزارة التربية
    المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد

طلب عروض  وطني عدد:03 /2015

يعتزم املندوب اجلهوي للتربية بسيدي بوزيد  إجراء طل��ب ع���روض يتعل���ق بإجناز:
- أشغال  توسيعات ثانوي مقسمة إلى 04 أقساط

- أشغال  توسيعات إعدادي مقسمة إلى 03 أقساط
- أشغال  صيانة  إعدادي مقسمة إلى قسط واحد

- أشغال  صيانة  ثانوي مقسمة إلى 02 أقساط
- أشغال  احداثات ابتدائي مقسمة إلى 03 أقساط

 أشغال توسيعات: ثانوي و إعدادي  في 07 أقساط:
 

القسط 
 مدة اإلوجاز كلفة الملف الضمان الوقتي بيان المشروع المؤسسة عدد

 أشغال  توسيعات ثاووي

1 
 هركت إداري هعهذ سيذي ثىزيذ

ثسيذي  8091 أفريل 90هعهذ  يوما 002 د 02  د 0222
 قبعة هخحصة زيذثى

2 
 قبعة جرثية جقٌية جلوةثهعهذ الخىارزهي 

 يوما 002 د 02 د 0222
 قبعة جرثية جقٌية د الوسعذي ثئر الحفيىهعهذ هحو

قبعة و  إعالهيةقبعة  بلوسوًةثهعهذ اثي حسم  3
 يوما 002 د 02 د 0222 جرثية جقٌية

 يوما002 د 02 د 0222 90ثٌبء هجيث قسط  سيذي ثىزيذثوعهذ الٌوىرجي ال 4

 إعداديأشغال  توسيعات 

5 

 قبعة هخحصة  إعذادية السجبلة

 قبعة جرثية جقٌية إعذادية اثي الهيثن ثسيذي ثىزيذ يوما 002 د 02 د 0022

 قبعة جرثية جقٌية إعذادية أثى القبسن الشبثي ثئر الحفي

6 
 قبعة هراجعة إعذادية هٌسل ثىزيبى

 يوما 002 د 02 د 0022
 قبعة عبدية إعذادية هٌشير القالل

7 
 قبعة هراجعة إعذادية اثي سيٌب ثبلرقبة

 يوما 002 د 02 د 0022
 قبعحبى عبديحبى إعذادية الرهيلية

 
I)  :واحد في قسط إعداديأشغال صياوة: 

 

 
II)  قسطيه: ثاووي في صياوةأشغال: 

 

 
III) أشغال احداثات: ابتدائي في قسط واحد: 

 

 
  

الضمان  محتوى القسط المعتمدية القسط عدد
 الوقتي

كلفة 
 مدة اإلنجاز الملف

 يوما 002 د 022 د 0222 إعذادية الرقبةصيبًة  الرقبة 8

الضمان  محتوى القسط المعتمدية القسط عدد
 الوقتي

كلفة 
 مدة اإلنجاز الملف

 يوما 022  د 022 د 0222 ثئر الحفي صيبًة هعهذ   ثئر الحفي 9

11 
 يوما 072 د 022 د 0222 سيذي ثىزيذ هعهذ هجيحبت صيبًة سيذي ثىزيذ 

كلفة  الضمان الوقتي محتوى القسط المعتمدية القسط عدد
 مدة اإلنجاز الملف

عيثة ثاثحذائية  إحذاخ هذرسة سيذي ثىزيذ الشرقية 11
 يوما 082 د 022 د 0022 العىاهر

 يوما 082 د 022 د 0222    بلرقبةثاثحذائية  إحذاخ هذرسة الرقبة 12

13 
حي السهىر ثاثحذائية  إحذاخ هذرسة سيذي علي ثي عىى 

 يوما 002 د 022 د   3000  ثي عىى

مكان استالم كراس الشروط:
االختص��اص  ف���ي  له���م  املرخ���ص  املقاولي���ن  فعل���ى 
املطلوب،)حس��ب ك��راس الش��روط اخلاصة بكل قس��ط (، 
و الراغبي���ن ف�ي املش���ارك�ة ف���ي طل�ب الع���روض املذك�ور 
أع�اله س��ح��ب ملفات املش��اركة مقابل دف��ع مبلغ مالي غير 
قاب��ل لالس��ترجاع، يتم خالصه عن طري��ق قابض املجلس 
اجلهوي ابتداءا من تاريخ النش��ر،عن كل قس��ط )حسب ما 
يبينه اجلدول(، باستثناء األقساط: 08 و 09 و 10 و 11 و 
12 و 13 و ذلك عن طريق حوالة بريدية لفائدة املصممني.

الوثائق المكونة للعرض:
يج��ب تضمني العرض الفني و العرض املالي في ظرفني 
منفصلني و مختومني، و يكتب عليهما عدد القسط، يدرجان 
في ظرف ثالث خارجي مع الوثائق اإلدارية )وجوب تقدمي 
وثائق إدارية خاصة بكل قس��ط( و الضمان الوقتي)حسب 
كل قس��ط (، يخت��م و يكتب عليه عب��ارة:    " ال يفتح، طلب 
بأش��غال  متعل��ق،   03/2015 ع�������دد  وطن��ي  ع��روض 
توس��يعات: ثانوي و إعدادي و بأشغال صيانة: إعدادي و 

بأشغال صيانة: ثانوي بأشغال احداثات: ابتدائي ".
التاريخ األقصى لتقدمي العروض:

العن��وان  إل��ى  البري��د  طري��ق  ع��ن  الع��روض  ترس��ل 
التال��ي: املندوبية اجلهوية للتربية بس��يدي بوزيد ش��ارع 
اجلمهورية سيدي بوزيد 9100 )البريد مضمون الوصول 
أو البري��د الس��ريع خالل أوقات العمل( أو تس��لم مباش��رة 
إلى مكتب الضبط مقابل وصل إيداع، باس��م السيد املندوب 
اجله��وي للتربي��ة بس��يدي بوزي��د: و ال يحمل أية إش��ارة 
خاص��ة بهوية املش��ارك وق��د حدد األج��ل األقص��ى لقبول 
الع��روض ي��وم اجلمع��ة 13 /03 /2015 عل��ى الس��اعة 
التاس��عة و النص��ف صباح��ا و يراعى في ذل��ك ختم مكتب 

الضبط باملندوبية اجلهوية للتربية بسيدي بوزيد.
- تفتح العروض خالل جلس��ة علنية ي��وم اجلمعة 13 
/03 /2015 مبق��ر املندوبي��ة اجلهوي��ة  للتربية بس��يدي 

بوزيد و ذلك على الساعة العاشرة صباحا.

مالحظات هاّمة:  
- ميكن املش��اركة في جميع األقساط و الفوز بقسطني ال 

أكثر.
- وجوب تقدمي وثائق إدارية و فنية خاصة بكل قسط.

-  كل عرض يرد بعد اآلجال احملددة يلغى.
و ملزيد اإلرش����ادات ميكن االتصال باملندوبية اجلهوية 
للتربي��ة )اإلدارة الفرعية للبن��اءات و التجهيز والصيانة: 
مصلحة البناءات و الصيانة      و التصرف في املمتلكات(.

والية قبلي
إعالن طلب عروض عدد04 /2015

ربط السجن المدني ببازمة بشبكة التطهير لمدينة قبلي
)صفقة وفقا لالجراءات المبسطة(

يعتزم السيد والي قبلي رئيس املجلس اجلهوي إجراء طلب عروض ألشغا ل   
ربط السجن املدني ببازمة بشبكة التطهير ملدينة قبلي 

 فعلى املقاولني املختصني و الراغبني في املشاركة االتصال بخلية الصفقات مبركز الوالية  
لسحب امللفات املوجودة على ذمتهم و ذلك أثناء األوقات اإلدارية و تقدمي عروضهم حسب اإلجراءات التالية :

. يتكون العرض من : العرض الفني و العرض املالي 
يج��ب تضم��ني العرض الفني و الع��رض املالي في ظرفني منفصل��ني و مختومني يدرجان في ظ��رف ثالث خارجي 
مثبت الغلق ويحمل اس��م وعنوان املرس��ل اليه و عبارة "ال يفتح"طلب عروض عدد04/2015أش��غال ربط السجن 

املدني ببازمة بشبكة التطهير ملدينة قبلي
يتضمن الظرف اخلارجي الى جانب العرضني الفني و املالي وثيقة الضمان الوقتي     *

صالح ملدة 90 يوما من اليوم املوالي لتاريخ اخر اجل لقبول العروض والوثائق االدارية.
_ترسل العروض باسم السيد والي قبلي  عن طريق البريد في ظروف مضمونة الوصول أو البريد السريع أو تسلم 
مباش��رة إلى مكتب الضبط املركزي بوالية قبلي و حدد آخر أجل لوصول العروض يوم12/03/2015 على الس��اعة 

العاشرة صباحا و يعتمد ختم مكتب الضبط املركزي بالوالية احملدد لتاريخ الوصول 
يتم فتح الظروف في جلس��ة علنية يوم 12/03/2015 على الس��اعة العاشرة و النصف صباحا مبقر والية قبلي 

و يسمح للعارضني باحلضور و يعتبر هذا االعالن استدعاء شخصي لكل عارض.
مالحظة :

- يلغ��ى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لش��روط هذا االعالن أو يصل  بع��د األجل احملدد أعاله أو ال يحتوي على 
الضمان الوقتي .

Gouvernorat du kef
Conseil reginnal du kef

Avis num 05/2015

Concours national d’architecture pour identification des concepteurs pour la 
construction d’une maison de culture au kef ouest

Le conseil régional du ouvernorat du kef lance un concours national d’architecture 
en vue d’identifier les concepteurs du projet suivant :construction d’une Maison de 
culture au Kef Ouest.le concours est ouvert aux architectes réguliérement inscrits 
à l’ordre des architectes de tunisie,qui sont invités à se présenter en groupement 
avec des ingénieurs Conseils ou Bureauxd’Etudes.

Les candidats désireux de participer à ce concours sont invités à constituer un 
dossier d’inscription composé des elements suivants :

Une demande d’inscription sur papier libre signée par l’architecte mandataire 
(cachet et signature)précisant l’adresse exacte,le numéro de téléphone et le 
numéro du fax.

Une convention signée par les membres des groupements,déclarant sa 
composition, désignant l’architecte mandataire,et définissant avec exactitude les 
devoires et les droits de chacun des membres.

Une attestation de participation audit concours délivrée par COAT,pour chaque 
architecte.

Une attestation d’inscription délivrée par le l’OIT,pour les ingenieurs conseils ou 
les ingénieurs des bureaux d’etudes,valable pour l’année en cours.

Une copie du cahier des charges,approuvé par l’arret de Ministére de 
l’équipement le signée par chaque Ingénieur Conseil ou Bureau d’études.

Une copie certifiée conforme de la patente ( carte d’identification fiscale ) de 
l’architecte installé au kef.

Les dossiers d’inscription doivent parvenir durant les horaires administratifs par 
voie postale recommandée ou rapide poste au déposé directement au Bureau 
d’Ordre Centrale contre un reçu au plus tard le :13/03/2015 à la Direction Régionale 
de l’Equipement de Kef-Rue Salah Ayech-7100 KEF.portant mention « inscription 
au concours national d’architecture :pour la construction d’une maison de culture 
au kef ouest »le cachet du bureau d’ordre central de la direction regional de 
l’equipement du kef faisant foi.

N.B :
Chaque groupement est composé au maximum de trois architectes.
Le ou les architectes et les ingénieurs de Stricture et de VRD ne peuvent faire 

partie que d’un seul groupement.
Les dossiers parvenus hors délais sont automatiquement rejetés.

          
الىقتي مبلغ الضمان  عدد االقساط المىضىع 

د 00444 40قسظ عدد  أشغال تىفير ومد  القنىات و بناء محطة ضخ 000,  
د  00444 تىفير و تركيب و تجربة التجهيزات أشغال  000,

 االلكتروميكانيكية لمحطة ضخ المياه المسعتعلة
40قسظ عدد   
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15صوتكم دولي

صراع المحاور داخل منطقة الشـــرق 
األوسط

لي��س س��را أن نق��ول إن الس��عودية 
بقي��ادة امللك الراح��ل عبد الل��ه هي أول 
ال��دول العربية التي وقف��ت ضد ثورات 
الربي��ع العربي م��ع اإلم��ارات العربية 
املتح��دة وبقي��ة دول اخللي��ج العرب��ي 
باس��تثناء قط��ر التي وقفت ف��ي الضفة 
م��ع  العرب��ي  الربي��ع  ل��دول  املس��اندة 
تركيا. وقد ش��كل اخت��الف املواقف هذه 
انقس��ام العالم العربي واالس��المي بني 
مؤيد للمش��روع التح��رري الدميقراطي 
وب��ني م��ن يق��ف ض��د ه��ذا املش��روع، 
إلس��قاط  ومحاول��ة  فتن��ة  ويعتب��ره 
األنظم��ة العربية. وقد احت��دم اخلالف 
بني هاتني الكتلتني، وجتلى بش��كل أكبر 
جت��اه الثورة الليبية التي س��عت تركيا 
وقطر إلى دعم الث��وار ضد نظام العقيد 
القذاف��ي، ومدته��م باألس��لحة والعتاد. 
في املقابل عمدت االمارات والس��عودية 
ال��ى محاول��ة إنق��اذ م��ا تبقى م��ن بقايا 
النظ��ام القذافي ال��ذي كانت على خالف 
مع��ه، إال أنه��ا فش��لت، وكان��ت الغلب��ة 
للجبه��ة املقابل��ة الت��ي تقوده��ا تركي��ا 
وقط��ر، مم��ا أدى ال��ى توت��ر العالق��ات 
السياس��ية بني ه��ذه ال��دول املتناقضة 
ف��ي  واس��تراتيجياتها  مصاحله��ا  ف��ي 
ازداد  وق��د  األوس��ط.  الش��رق  منطق��ة 
الوضع أكثر تأزم��ا في اختالف املواقف 
جت��اه الث��ورة الس��ورية الت��ي وقف��ت 
بجانبه��ا تركي��ا وقطر، في ح��ني لعبت 
يهم��ش  دورا  واالم��ارات  الس��عودية 
الثورة الس��ورية، ووقفت بجانب نظام 
بش��ار ال��ذي كانت تنظ��ر الي��ه على أنه 
اجلدار احلامي ملنطق��ة اخلليج العربي 
م��ن تس��ونامي الربيع العرب��ي ووالدة 
املش��روع التحرري الدميقراطي. ورغم 
أن الس��عودية الت��ي كان��ت له��ا خالف 
م��ع نظام بش��ار قب��ل اندالع الث��ورة إال 
أنه��ا كانت تدرك جي��دا أن جناح الثورة 
دميقراط��ي  نظ��ام  وظه��ور  الس��ورية، 
ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال 
اجلزي��رة العربي��ة س��يكون ل��ه تأثي��ر 
كبير على األوضاع السياسية الداخلية 
ف��ي الس��عودية وف��ي منطق��ة اخللي��ج 
العربي. أما احل��دث األكبر الذي زاد من 
توت��ر العالقات ب��ني مح��ور تركيا قطر 
ومحور الس��عودية وبقية دول اخلليج 
العرب��ي هو االنق��الب العس��كري الذي 
حدث ف��ي مص��ر، وكان��ت دول اخلليج 
خصوصا الس��عودية واالم��ارات طرفا 
وسياس��يا  مالي��ا  ل��ه  داعم��ا  أساس��يا 
وإعالميا، وبالتعاون مع اس��رائيل التي 
أصبح��ت مه��ددة م��ن وص��ول االخوان 
املس��لمني ال��ى س��دة احلك��م ف��ي مصر. 

ف��ي املقابل رأين��ا كي��ف أن تركيا دعمت 
الث��ورة املصري��ة، وح��دث تق��ارب بني 
مص��ر وتركي��ا قبي��ل االنق��الب، واجته 
الطرفان الى تش��كيل جبه��ة اقتصادية 
وسياس��ية وجيوسياس��ية ف��ي منطقة 
الش��رق األوس��ط م��ع قطر، األم��ر الذي 
أزع��ج الغرب واس��رائيل ودول اخلليج 
العربي خصوصا السعودية واالمارات 
اللت��ني لعبت��ا دورا ب��ارزا ف��ي االنقالب 
العس��كري، ف��ي محاولة ال��ى تغيير أو 
إل��ى وأد التوازنات اجلدي��دة في منطقة 
الشرق االوس��ط. بل انتقلت هذه الدول 
ال��ى الدخ��ول ف��ي حتالف مع اس��رائيل 
والغ��رب من أج��ل القضاء عل��ى الربيع 
العربي، ووأد هذه الث��ورات في مهدها. 
فكان��وا أن تدخلوا في تون��س، ودعموا 
للنظ��ام  التاب��ع  تون��س  ن��داء  ح��زب 
الق��دمي ض��د حرك��ة النهضة الت��ي تعد 
أكب��ر حزب م��ن الناحي��ة الش��عبية في 
تونس. وجنحت الس��عودية واالمارات 
بالتحال��ف مع بع��ض الق��وى الداخلية 
اليس��ارية منه��ا والعلماني��ة املتطرف��ة 
في تون��س الى تغيير الكف��ة لصاحلها، 
وإع��ادة النظ��ام القدمي ول��و جزئيا الى 
احلك��م بقي��ادة الباجي القايد السبس��ي 
الذي لعب دورا مهم��ا في ضرب الثورة 
التونسية. وكانت االنتخابات الرئاسية 
التونس��ية مس��رحا لص��راع كبي��ر بني 
املشروع التركي القطري الداعم للربيع 
العربي وب��ني اجلبهة املعادي��ة للربيع 
العرب��ي بقي��ادة الس��عودية واالمارات 

واسرائيل وباقي الدول الغربية. 

التركيـــة في  الســـعودية  العالقـــات 
عهد الملك عبد الله

عل��ى الرغم م��ن اختالف ال��رؤى بني 
تركيا والس��عودية جتاه م��ا يجري في 
منطقة الشرق األوسط والعالم العربي، 
وانضم��ام كل واح��دة منهم��ا الى محور 
مع��اد لآلخر في املنطقة، إال أن العالقات 
الس��عودية التركي��ة ل��م تص��ل الى حد 
التص��ادم أو القطيع��ة مثلم��ا حصل مع 
النظ��ام االنقالبي في مصر أو التوتر مع 
االم��ارات. وقد يعود ع��دم التصادم بني 
تركيا والس��عودية رغم توتر العالقات 
ووجود فت��ور بينهم��ا الى ك��ون تركيا 
التي متثل احللف الداعم للربيع العربي 
م��ع قط��ر كان��ت تراهن ف��ي سياس��تها 
اخلارجية على تغير طبيعة التوازنات 
الداخلي��ة في الس��عودية، األمر الذي قد 
يؤثر فعليا على مستقبل احملور املعادي 
للربي��ع العرب��ي بقيادة االم��ارات ومن 
ورائه��ا اس��رائيل والغرب. ف��ي املقابل 
كان��ت الس��عودية ت��درك جي��دا أهمي��ة 
تركيا في املنطقة وعمقها االستراتيجي 
،ال س��يما في ظل وجود خط��ر يهدد أمن 

السعودية من الداخل واخلارج ويتمثل 
في إيران التي استطاعت تغيير املعادلة 
في اليم��ن جنوب الس��عودية من خالل 
س��يطرة احلوثي��ني، وانته��اء املب��ادرة 
اخلليجية بنج��اح اخلط��ر االيراني في 
ترس��يخ وجوده داخ��ل اليمن التي تطل 
على باب املندب أهم مضيق استراتيجي 
ف��ي العال��م يتحكم ف��ي املم��رات املائية 
العاملي��ة مث��ل قناة الس��ويس. كم��ا أنه 
يوجد خطر آخر في ش��مال الس��عودية 
الدول��ة  تنظي��م  وج��ود  ف��ي  يتمث��ل 
االس��المية الذي باتت الس��عودية هدفا 
م��ن أهداف��ه في املرحل��ة القادم��ة. لذلك 
عمل��ت الس��عودية عل��ى ع��دم التصادم 
م��ع تركيا رغم أنه��ا انخرطت في محور 
االمارات واس��رائيل ومصر إلحداث أي 
إرب��اك داخ��ل احمل��ور القط��ري التركي 
بالضغ��ط على قط��ر من خ��الل مجلس 
التعاون اخلليجي، ودعم كل احملاوالت 
الرامي��ة ال��ى توتير الوضع السياس��ي 
في تركيا الى درجة انها دعمت مرش��ح 
االنتخاب��ات  ف��ي  التركي��ة  املعارض��ة 
الرئاس��ية املاضية أكمل الدين إحس��ان 
أوغل��و للحيلولة دون ف��وز رجب طيب 
أردوغ��ان ال��ذي كان يدرك جي��دا أن أي 
تص��ادم مباش��ر م��ع الس��عودية لي��س 
في صال��ح تركيا، وأن عام��ل الزمن في 
صاحله، ال سيما إذا رأينا أن صحة امللك 
عبد الله لم تعد تس��مح له باالس��تمرار 
لقيادة اململكة، وأن هناك تغيرا سياسيا 
ما س��يقع في الس��عودية مبج��رد وفاة 
املل��ك عب��د الله ال��ذي لعب دورا س��لبيا 
جت��اه القضية الس��ورية، ودع��م باملال 
االنقالب العس��كري ف��ي مصر ضد حكم 
الرئي��س  بقي��ادة  املس��لمني  االخ��وان 
املنقل��ب علي��ه محمد مرس��ي ال��ذي كان 
يع��د أهم ش��خصية راهنت علي��ه تركيا 
لتش��كيل محور مهم كاد يغي��ر في بنية 
التوازنات االس��تراتيجية في كل منطقة 
الشرق االوسط ،اال ان الغرب واسرائيل 
الداخلي��ة  الق��وى  م��ع  وبالتحال��ف 
املصري��ة والقوى االقليمي��ة في اخلليج 
خصوص��ا الس��عودية واالم��ارات حال 
دون جناح هذا احمل��ور املصري التركي 
القط��ري. لقد ظل��ت العالق��ات التركية 
الس��عودية تتراوح بني املد واجلزر في 
عه��د املل��ك الراحل عب��د الله ال��ذي تعد 
وفات��ه مرحلة جديدة في الس��عودية و 
مؤش��را جدي��دا ف��ي حص��ول تغيير في 
طبيع��ة النظ��ام في الس��عودي، وبداية 
ظهور تصدع كبير في احملور اخلليجي 
م��ع  خصوص��ا  االس��رائيلي.  املص��ري 
املل��ك اجلدي��د س��لمان ب��ن عب��د العزيز 
الذي ش��كل وصوله ألعلى هرم السلطة 
ف��ي الس��عودية انزعاج��ا حللفائها من 
دول اخلليج باألخ��ص االمارات ومصر 

االنق��الب، في الوقت ال��ذي كان فيه هذا 
التغي��ر ف��ي املؤسس��ة امللكي��ة فرص��ة 
جديدة للمحور املقابل املتمثل في تركيا 

وقطر.

مســـتقبل المحـــور الخليجي المصري 
في عهد الملك سلمان 

تأت��ي وف��اة امللك عب��د الل��ه ومجيء 
امللك س��لمان مكانه بداية ملرحلة جديدة 
بالنسبة الى الوضع السياسي الداخلي 
ناحي��ة،  م��ن  الس��عودية  اململك��ة  ف��ي 
وبالنسبة الى مستقبل احملور اخلليجي 
املصري االسرائيلي من ناحية اخرى، ال 
سيما إذا ما وضعنا بعني االعتبار حجم 
التغيي��رات اجلذرية العاجل��ة التي قام 
به��ا امللك اجلديد فور تقلده زمام احلكم. 
فق��د عمد امللك س��لمان ال��ى القيام بعزل 
أغلب األم��راء واملس��ؤولني الذين عينوا 
ف��ي عه��د امللك عب��د الل��ه ولعب��وا دورا 
كبي��را ف��ي توجي��ه السياس��ة الداخلية 
واخلارجية للمملكة الس��عودية. وكان 
م��ن أه��م الش��خصيات الت��ي مت عزلهم 
رئي��س الديوان امللك��ي خالد التويجري 
واالمي��ر بن��در ب��ن س��لطان ومتعب بن 
عب��د الل��ه الذين لعب��وا دورا س��لبيا في 
ادارة اململك��ة داخليا وخارجيا، وتوتير 
العالق��ات مع تركي��ا التي تع��د من أهم 
دول منطقة الشرق االوسط من الناحية 
الكبي��رة  التغيي��رات  االس��تراتيجية. 
الت��ي ق��ام به��ا املل��ك س��لمان الراف��ض 
لالنقالب في مصر واملعارض للسياسة 
املرتقبة  السعودية وزيارته  اخلارجية 
ع��ده  الش��هر  ه��ذا  خ��الل  تركي��ا  ال��ى 
الكثي��ر من املراقبني منعرج��ا جديدا في 
السياسة الداخلية واخلارجية، وبداية 
املص��ري  اخلليج��ي  احمل��ور  لتص��دع 
االس��رائيلي الذي أب��دى انزعاجا كبيرا 
م��ن امللك س��لمان الذي بات��ت تنظر اليه 
تركي��ا عل��ى أن��ه الش��خصية املناس��بة 
وإع��ادة  معه��ا،  التعام��ل  ميك��ن  الت��ي 
صياغ��ة محورا اس��تراتيجيا جديدا في 
املنطق��ة مع قط��ر. جنحت تركي��ا أخيرا 
ف��ي توجيه دعوة للملك س��لمان لزيارة 
أنق��رة الت��ي س��تكون أول��ى محطات��ه. 
وس��تكون زيارته مرحل��ة جديدة نحو 
صياغ��ة مح��ور جيواس��تراتيجي ف��ي 
منطق��ة الش��رق االوس��ط، ويع��ود ذلك 
ال��ى تق��ارب وجه��ات النظ��ر ب��ني امللك 
س��لمان والرئيس أردوغ��ان الذي ينظر 
ال��ى التحالف مع الس��عودية أهم إجناز 
للسياس��ة اخلارجية التركي��ة. األتراك 
ينظرون الى الس��عودية على أنها متثل 
قلب احمل��ور االس��تراتيجي ف��ي منطقة 
اخلليج العربي، والتحالف معها سيؤثر 
سلبيا على احملور الثالثي االخر بقيادة 
االمارات ومص��ر االنقالب . كم��ا أن هذا 

التحالف التركي الس��عودي سيس��اهم 
ف��ي إيج��اد توازن��ات إقليمي��ة ودولية 
جدي��دة ق��د تخل��ق حيوي��ة وديناميكة 
فعال��ة ملش��روع الربي��ع العرب��ي الذي 
حوص��ر منذ حدوث االنق��الب في مصر 
بتآمر إماراتي سعودي اسرائيلي غربي 
وبالتعاون مع القوى الداخلية املساندة 
ننس��ى  أن  يج��ب  ال  املض��ادة.  للث��ورة 
الس��عودي  الترك��ي  التحال��ف  أن  هن��ا 
موج��ه أيض��ا ضد إي��ران الت��ي جنحت 
عب��ر احلوثيني في الهيمن��ة على الدولة 
اليمني��ة، وبس��ط نفوذه��ا عل��ى جنوب 
اململك��ة الس��عودية، وكذل��ك الس��يطرة 
عل��ى أهم منفذ بحري وه��و باب املندب، 
األم��ر الذي سيش��كل خطرا كبي��را على 
مصالح تركيا والس��عودية في املنطقة. 
املرحلة القادمة ستشهد تغيرا كبيرا في 
التوازنات االقليمي��ة والدولية، وظهور 
مح��اور اس��تراتيجية جديدة ق��د تؤثر 
بشكل أكبر على املستقبل اجليوسياسي 

للمنطقة العربية بأكملها. 

 

ستكون 
زيارة الملك 
سلمان إلى 

تركيا مرحلة 
جديدة نحو 

صياغة محور 
جيواستراتيجي 

في منطقة 
الشرق األوسط

العالقات السعودية التركية 
والتغير الجيوستراتيجي في المنطقة

د. الزبير خلف الله
مركز النهضة العربية التركية

 العدد 574 الخميس  23 ربيع الثاني 1436هـ  الموافق لـ 12 فيفري 2015



صوتكمدولي 16

الضمري 
قتل تس��عة من مس��لحي جماعة احلوثي 
وأصي��ب 15 آخ��رون في اش��تباكات مع 
مس��لحني قبليني ف��ي محافظ��ة البيضاء 
وس��ط اليم��ن بعد س��اعات من س��يطرة 
اجلماع��ة مبس��اندة م��ن ق��وات اجلي��ش 

املوالية لها على احملافظة.
املس��لحني  إن  محل��ي  مص��در  وق��ال 
القبليني أسروا س��تة من جماعة احلوثي 
ف��ي االش��تباكات الت��ي اندلع��ت عندم��ا 
حاول��ت ق��وة تابع��ة للحوثي��ني اقتحام 
قري��ة ذي كال��ب ف��ي مديري��ة القريش��ة 
بقيف��ة رداع مس��اء أم��س األول الثالثاء، 
مشيرا إلى أن سكان القرية تصدوا للقوة 

واشتبكوا معها.
وتأت��ي هذه االش��تباكات بع��د اقتراب 
احلوثيني من القرية رغ��م تعهدهم بعدم 
القي��ام بذلك مقاب��ل الت��زام القبائل مبنع 

وجود أي مسلحني من خارج املنطقة.
وقبل ذلك س��يطر مس��لحون حوثيون 
مبس��اندة ق��وات موالية له��م من اجليش 
واألمن عل��ى مدين��ة البيضاء، ونش��روا 
دوريات عس��كرية مش��تركة ف��ي مواقع 

إستراتيجية من املدينة.
خ��الل  س��يطروا  احلوثي��ون  وكان 
مديري��ات  س��ت  عل��ى  املاضي��ة  الفت��رة 
بعضه��ا بش��كل كامل والبع��ض اآلخر ال 
تزال تق��اوم، واكتفوا بامل��رور من بعض 
املديري��ات ول��م يس��يطروا عليه��ا لعدم 

أهميتها اإلستراتيجية.
وتتمت��ع محافظ��ة البيض��اء بأهمي��ة 
إس��تراتيجية حي��ث تتوس��ط محافظات 
م��أرب وش��بوة وأب��ني وحل��ج والضالع 

وإب وذمار وجزء من صنعاء.
هدف��ني  محل��ي  مص��در  وح��دد 
م��ن  احلوث��ي  جلماع��ة  إس��تراتيجيني 
الس��يطرة عل��ى البيض��اء، األول القضاء 
على تنظي��م القاعدة املوج��ود مبديريات 
عدة ف��ي احملافظة من أجل تقدمي نفس��ها 
إلى أميركا ش��ريكا ناجحا في محاربة ما 
يس��مى اإلرهاب، والثان��ي تأمني خطوط 
املس��تهدفة  احملافظ��ات  إل��ى  الوص��ول 
جنوب��ا س��واء أب��ني أو حل��ج أو ش��بوة 
وش��رقا محافظة م��أرب التي يحش��د لها 

احلوثيون منذ أشهر ويسعون للسيطرة 
عليها لثرواتها النفطية والغازية.

ويح��اول احلوثيون حاليا الس��يطرة 
ومنه��ا  اإلس��تراتيجية  املديري��ات  عل��ى 
الواقع��ة ش��رق احملافظ��ة  'مكي��راس' 
والت��ي كان��ت تابعة إداريا إل��ى محافظة 
أبني قبل توحيد ش��طري الب��الد يوم 22 

ماي 1990.
وتكم��ن أهمية مكي��راس -الت��ي تعلو 
فيه��ا دع��وات االنفص��ال- بوج��ود لواء 
املجد العسكري كما تعد قريبة من مدينة 
'ل��ودر' مبحافظ��ة أبني، وباملث��ل تكمن 
أهمية مديرية الزاهر لوجود جبل "األر" 
اإلس��تراتيجي ال��ذي كان موقع��ا لقوات 
احل��رس اجلمه��وري )س��ابقا( واملط��ل 
على مديري��ة احلد التابعة حملافظة حلج 

جنوب البالد.
وُتعرف الزاهر بوجود نشاط ملحوظ 
لتنظي��م القاع��دة، أم��ا املديري��ة الثالث��ة 
املهمة فهي مس��ورة القريبة م��ن مديرية 
'مرخة' العليا التابعة حملافظة ش��بوة 

الغنية بالنفط والغاز.
يش��ار إلى أن البيضاء م��ن احملافظات 
الدس��توري"  "اإلع��الن  رفض��ت  الت��ي 
الذي أصدرته جماعة احلوثي من القصر 
اجلمهوري بصنعاء يوم اجلمعة املاضي 
بع��د محاصرته��ا مقر الرئيس املس��تقيل 
عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته 
خالد بحاح، ويقضي بتش��كيل مجلس��ني 

رئاسي ووطني وحكومة انتقالية.

مظاهرات
في غضون ذلك تظاه��ر آالف اليمنيني 
امس األربعاء ف��ي محافظات عدة إلحياء 
الذك��رى الرابع��ة للثورة اليمني��ة، بينما 
كثف مس��لحو جماعة احلوثي انتشارهم 
خاص��ة ف��ي صنع��اء ف��ي محاول��ة ملنع 
املظاه��رات التي تندد كذلك باس��تيالئهم 

على مفاصل الدولة.
اليمني��ني ف��ي مس��يرة  وش��ارك آالف 
حاشدة بالعاصمة صنعاء إحياء لذكرى 
"اإلع��الن  يس��مى  مل��ا  ورفض��ا  الث��ورة 
الدستوري" الذي أعلنته جماعة احلوثي 

والقى رفضا محليا وإقليميا ودوليا.

وخرجت مس��يرة من ش��ارع الزبيري 
بصنع��اء -أحد أكب��ر ش��وارع العاصمة 
اليمنية- لتجوب عددا من الشوارع، وقد 
تصدى املس��لحون احلوثيون للمس��يرة 
م��ن أجل محاول��ة تفريقه��ا واعتدوا على 
املتظاهرين وكذلك على املصورين ملنعهم 

من تصوير املسيرة.
وقد انتش��رت جماع��ة احلوثي بكثافة 
بعدد م��ن املناط��ق وخاصة في ش��وارع 
صنع��اء وق��رب امليادين واألماك��ن التي 
يتوقع أن تنطل��ق منها مظاهرات مناوئة 
لهم دعا لها ناشطون في الذكرى الرابعة 

لثورة فبراير.
يذك��ر أن جماع��ة احلوث��ي أعلنت قبل 
أي��ام ف��ي القص��ر اجلمه��وري بصنع��اء 
م��ا أس��مته "إعالن��ا دس��توريا" يقضي 
ووطن��ي  رئاس��ي  مجلس��ني  بتش��كيل 
وحكوم��ة انتقالي��ة، لك��ن اإلع��الن قوبل 
بالرف��ض من معظم األطراف السياس��ية 

في اليمن وكذلك إقليميا ودوليا.

إغالق سفارات
في غضون ذل��ك أعلنت باريس ولندن 
ام��س األربع��اء إغ��الق س��فارتيهما ف��ي 
اليم��ن، بعد س��اعات من إغالق الس��فارة 
األمريكي��ة غ��داة تهديد زعي��م احلوثيني 
الرافض��ة  ال��دول  مصال��ح  اس��تهداف 

لإلعالن الدستوري.
وأعلنت السفارة الفرنسية في صنعاء 
إغالق أبوابها، بس��بب تده��ور األوضاع 
األمني��ة ف��ي الب��الد، داعي��ة رعاياها إلى 

مغادرة اليمن في أقرب اآلجال.
وف��ي وق��ت س��ابق أغلق��ت بريطاني��ا 
س��فارتها في العاصم��ة اليمينة صنعاء 
وقالت الس��لطات إنه س��يتم إغ��الق آخر 
منشأة دبلوماسية في أفقر بلد في العالم 
العرب��ي وس��ط االضطراب��ات التي تتبع 

استيالء أنصار احلوثي على السلطة.
وكان زعي��م جماع��ة أنص��ار الل��ه في 
اليم��ن عب��د امللك احلوث��ي ه��دد الثالثاء 
الرافض��ة  ال��دول  مصال��ح  باس��تهداف 
لإلعالن الدس��توري الذي حل احلوثيون 
مبوجبه البرمل��ان وثبت��وا هيمنتهم على 

السلطة.

 الدولي
قتل 16 ش��خصا على االقل واصيب 14 آخرين خالل اشتباكات بني اجليش 
الصومالي وميليش��يا صوفي��ة، وفق ما نقل الثالثاء قيادي محلي وش��هود 
عيان.واندلع��ت االش��تباكات ف��ي مدين��ة 'غوريس��يل'، 400 كلم ش��مال 

العاصمة مقديشو، ويبدو ان السبب هو مشروع حكومي اقليمي.
واشتبك اجليش الصومالي مع ميليشيا "اهل السنة واجلماعة" الصوفية 
واملع��روف عنها حتالفها مع الق��وات احلكومية.وقال عبدالل��ه مختار، احد 
اعي��ان املنطقة، "ان اش��تباكات عنيف��ة اندلعت في املدينة"، مش��يرا الى ان 
املعارك "بدأت في الضواحي ثم امتدت. سقط الكثير من القتلى، رأيت جثث 
16 شخصا، بينهم ثالثة مدنيون".ومن جهته اكد احد السكان ظاهر حسني 
وجود جثث في الش��وارع ونقل حوالى 14 ش��خصا الى املستشفى.وشرح 
آخ��ر محم��د دهاب��اري ان "االش��تباكات انتهت حالي��ا، وتراجع��ت القوات 
احلكومي��ة الى خارج املدينة، ولكننا ما زلنا نس��مع طلق��ات نارية متقطعة 
في محيطها".وقال القيادي احمللي ف��ي اجليش الصومالي عبد الكرمي علي 
فان "عشرة اشخاص على االقل قتلوا". واكد ان القوات احلكومية اختارت 
"التراج��ع تكتيكيا".وتعي��ش الصومال في الفوض��ى واحلرب االهلية منذ 
سقوط الرئيس محمد سياد باري في العام 1991. ومنذ ذلك الوقت حرمت 
الصومال من س��لطة مركزية حقيقية لتعاني من سلطات ميليشيات احلرب 
والعصاب��ات واملجموع��ات االس��المية.وكان تنظيم أهل الس��نة، الذي يعد 
جناحا مس��لحا مقربا من الطرق الصوفية، سيطر على مدينتي دوساماريب 
وجرعي��ل عام 2008 وأجبرته القوات احلكومية على االنس��حاب منهما في 
ديس��مبر املاض��ي بعد خالف بني عناصره.ُيش��ار إلى أن تنظيم أهل الس��نة 
يعتب��ر خصما حلركة الش��باب املجاهدي��ن التي تقاتل هي األخ��رى القوات 

احلكومية، وتسيطر على بعض مناطق الصومال.

 الدولي
أفاد مس��ؤولون في االستخبارات 
مقات��ل  أل��ف   20 أَنّ  األميركي��ة 
أجنبي توجهوا للقتال في س��وريا 
والع��راق، وأَنّ تدف��ق املقاتلني ما 

زال مستمراً إلى هذين البلدين.
وكال��ة  نقلت��ه  م��ا  وبحس��ب 
ف��إن  لألنب��اء،  ب��رس  أسوش��يتد 
رئي��س املرك��ز القوم��ي ملكافح��ة 
راسموس��ن،  ني��ك  اإلره��اب 
س��يتحدث أم��ام جلن��ة األم��ن في 
مجلس الن��واب، الي��وم األربعاء، 
حي��ث م��ن املنتظ��ر أن يؤك��د عدد 
املقاتل��ني املتوجه��ني للقت��ال ف��ي 
سوريا والعراق ب� 20 ألف مقاتل، 
وأَنّ ع��دد املتوجه��ني م��ن ال��دول 
الغربية يبلغ 3 آالف و400 مقاتل.

وذكر مس��ؤولو االس��تخبارات أَنّ 
 ،150 ع��دد املقاتل��ني األميركي��ني 
بعضه��م م��ا زال يح��اول الدخول 
لس��وريا، وبعضهم ألق��ي القبض 
علي��ه وبعضه��م لق��ي حتف��ه ف��ي 
املع��ارك، والبع��ض اآلخ��ر ما زال 
التنظيم��ات  ف��ي صف��وف  يقات��ل 
أَنّ  املس��ؤولون  املتشددة.وأش��ار 
عدد املقاتلني األجانب في س��وريا 
األجان��ب  املقاتل��ني  ع��دد  تخط��ى 

م��ن  كل  إل��ى  للقت��ال  املتوجه��ني 
واليم��ن  والع��راق  أفغانس��تان 
والصومال على مدار ال� 20 س��نة 

املاضية.
وف��ي األثن��اء يس��تعد الرئيس 
األميرك��ي ب��اراك أوبام��ا لتق��دمي 
ل  مس��ودة قرار للكونغ��رس تخُوّ
اجليش األميركي اس��تخدام القوة 
لثالث��ة  داع��ش  ض��د  العس��كرية 

سنوات.
الس��ياق نفس��ه ذك��رت  ف��ي  و 
صحيفة "واش��نطن بوس��ت" في 
تقري��ر له��ا ضمن��ت في��ه خريطة 

مقتل وجرح 24 حوثيا في اشتباكات بالبيضاء
واشنطن

20 ألف أجنبي يقاتلون في سوريا والعراق

16 قتيال على االقل في مواجهات بين 
الجيش وميليشيا محلية في الصومال
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دولي
17صوتكم

 الدولي
عق��دت ام��س األربعاء اجلول��ة الثانية م��ن احلوار الوطن��ي داخل ليبيا 
برعاية األمم املتحدة، في محاولة إلنهاء االنقس��ام السياس��ي والصراع 
العسكري الذي تشهده البالد.وتعقد هذه اجللسات الرامية إلى اخلروج 
بحل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإمتام وقف إلطالق النار، 
وس��ط أجواء من انعدام وتبادل االتهامات، وعلى وقع استمرار املعارك 
ف��ي مواقع مهمة على رأس��ها مدينة بنغ��ازي ش��رقي البالد.والتقى في 
ه��ذه اجلولة للمرة األولى أعضاء من املؤمتر الوطني العام مع نظرائهم 
م��ن مجلس النواب املنحل لالتفاق على آلي��ات احلوار وجدوله الزمني.
ونقلت وكالة األناضول عن بشير ش��هاب الناطق باسم املجلس البلدي 
ملدين��ة غدامس غربي الب��الد حيث جترى اجلولة اجلدي��دة من احلوار، 
قول��ه إن فريق��ا تابعا ل��ألمم املتحدة وص��ل الثالثاء إل��ى املدينة وأنهى 
التجهي��زات األخيرة قب��ل انطالق احلوار.وأش��ارت مص��ادر أخرى في 
املجل��س البل��دي إلى أن احل��وار جم��ع ذات األطراف الت��ي اجتمعت في 
جني��ف، وهم: ممثلو مجلس النواب املنح��ل، وعدد من النواب املقاطعني 
جللس��اته، وممثلو منظمات املجتمع املدن��ي، إضافة إلى وفد عن املؤمتر 

الوطني العام الذي قاطع جلسات احلوار في جنيف.

اجتماعات تحضيرية
وكان��ت بعث��ة األمم املتح��دة ف��ي ليبي��ا أعلن��ت االثن��ني أن جلس��ة 
احلوار س��تنعقد في ليبيا هذا األسبوع، كما س��تنعقد خالله اجتماعات 
حتضيرية يش��ارك فيه��ا قادة اجلماع��ات املس��لحة.وقال مبعوث األمم 
املتح��دة اخلاص إل��ى ليبي��ا "برناردينو لي��ون" إن معظ��م اجلماعات 
السياس��ية والعس��كرية املؤثرة تدع��م العملية اآلن والتي ستش��مل في 
مرحلتها األول��ى حكومة وحدة وطنية ووقفا إلط��الق النار، إلى جانب 

انسحاب املجموعات املسلحة من املدن واملنشآت اإلستراتيجية.
وأض��اف ليون إلذاعة األمم املتحدة "اتفقنا على جدول أعمال.. أمامنا 
طريق طويل حتى لو جنحنا في املرحلة األولى".وكانت األمم املتحدة قد 
استضافت جولة محادثات في جنيف منتصف جانفي املاضي للوصول 
إل��ى ح��ل لألزم��ة الليبية، في غي��اب أي ممث��ل للمؤمتر الوطن��ي العام. 
وعقدت جولة ثانية من املفاوضات يوم 26 جانفي انتهت باالتفاق على 
نبذ العنف، وأن يتزامن تش��كيل حكومة وحدة وطنية توافقية مع اتفاق 
حول الترتيبات األمنية التي تشمل الوقف الدائم إلطالق النار وترتيبات 

انسحاب املجموعات املسلحة من املدن، وخصوصا العاصمة.
وفي مطلع فيفري اجلاري، أعلن في ليبيا عن اتفاق بني البعثة األممية 
واملؤمت��ر الوطني العام لنقل احلوار اجل��اري في جنيف إلى ليبيا، دون 

حتديد مدينة بعينها.

تش��ير ال��ى النم��و امللح��وظ ف��ي أعداد 
املنتس��بني لهذا التنظيم ال��ذي يثير قلقاً 
عاملياً.و تصدرت الق��ارة العجوز قائمة 
باملقاتل��ني  "داع��ش"  تنظي��م  راف��دي 
وس��جلت فرنس��ا الرقم األكبر ب�1200 
مس��لح خالل الفترة م��ن أكتوبر 2014 

الى جانفي 2015.
وتوض��ح اخلريط��ة أن نح��و 5000 
مقات��ل انضم��وا إل��ى تنظي��م "داعش" 
في الفترة من ش��هر أكتوب��ر 2014 إلى 
يناي��ر 2015، ليصب��ح ع��دد املنضمني 
ال��ى التنظيم م��ن ال��دول الثمانني قرابة 
كان��ت   15000 ب���  مقارن��ة   ،20000

احصائي��ة تقديري��ة ق��د س��جلتهم ف��ي 
أكتوب��ر 2014، وفق��ا للمرك��ز الدول��ي 
لدراس��ة التط��رف والعن��ف السياس��ي 
املوث��ق  التقري��ر  )ICSR(.ويكش��ف 
باألرقام املدرجة عل��ى اخلريطة املرفقة 
بالتقري��ر، أن للغرب نصيب األس��د من 
املهاجري��ن للقتال في صفوف "داعش" 
خ��الل الفت��رة م��ن أكتوب��ر 2014 حتى 
جانف��ي 2015، فيم��ا ل��م يدفع الش��رق 
األوس��ط إال أع��دادا قليل��ة، ف��ي الوق��ت 
ال��ذي تنع��دم في��ه أي زي��ادة قادمة من 
دول اخللي��ج، كم��ا كش��ف التقري��ر أن 
الزيادة انعدمت من دول ش��مال أفريقيا 
باس��تثناء ليبي��ا الت��ي تدفق منه��ا إلى 

التنظيم 44 مقاتال.
وحس��ب التقرير، زاد من فرنسا عدد 
الوافدي��ن إل��ى داع��ش ثالث��ة أضع��اف 
فس��جل التقري��ر توافد 1200 فرنس��يا 
مقارن��ة ب�412 في أكتوب��ر 2014، فيما 
احتلت أملانيا املرتبة الثانية في تصدير 
املقاتل��ني وارتف��ع ع��دد اخلارج��ني م��ن 
أراضيه��ا باجت��اه "داع��ش" إل��ى 600 
مقاتل مقارنة ب�240 في أكتوبر 2014.

ملحوظ��ة  بنس��بة  ارتف��ع  وكذل��ك 
ع��دد املهاجري��ن إل��ى "داع��ش" من كل 
م��ن بريطاني��ا وبلجي��كا ونيوزيلن��دا، 
والدن��ارك،  وفنلن��دا  والس��ويد، 
ع��دد  انخف��ض  والنرويج.باملقاب��ل 

النازح��ني إل��ى "داع��ش" م��ن الش��رق 
األوس��ط، فيم��ا ل��م تس��جل أي زي��ادة 
ملموس��ة، في ع��دده م��ن دول اخلليج، 
وذل��ك مقارن��ة بالتقري��ر الص��ادر ع��ن 
املنظم��ة جانف��ي املاضي.وارتف��ع ع��دد 
م��ن  بالتنظي��م  امللتحق��ني  املقاتل��ني 
باكس��تان من 330 الى 500 مهاجر، أما 
أفغانس��تان فق��د زاد العدد م��ن 36 إلى 
50 مقاتال مهاجراً، وفي ش��مال أفريقيا 
ل��م يرصد التقري��ر أي زي��ادة باجلزائر 
250، وتونس 3000، واملغرب 1500، 
وهي نفس األعداد املطابقة لالحصائية 

السابقة.

كما أك��دت االحصائي��ة التقديرية أن 
أحدا من دول اخلليج العربي لم يلتحق 
املاضي��ني،  الش��هرين  خ��الل  بداع��ش 
ع��دد  ازداد  الت��ي  اإلم��ارات  باس��تثناء 
املقاتل��ني منه��ا مقات��ال واح��دا فق��ط من 
)14( إل��ى )15(.ولم يرصد التقرير أي 
زي��ادة في أع��داد املقاتلني، خ��الل هذين 
والس��عودية  الكوي��ت  م��ن  الش��هرين 

والبحرين واليمن والعراق وقطر.
ووف��ق التقرير، ف��إن ع��دد املنضمني 
لداعش من الكويت 71، ومن السعودية 
15، فيما يلتحق  2500 ومن اإلم��ارات 
بالتنظي��م م��ن قط��ر 15 والبحرين 12، 

واليمن 110، والعراق 247.

 الدولي
قال مس��اعد ف��ي الكوجن��رس األمريكي 
امس األربع��اء إن الرئيس باراك أوباما 
أرس��ل للكوجنرس طلبا للحصول على 
تفوي��ض باس��تخدام القوة العس��كرية 
في احلملة ضد تنظيم الدولة االسالمية 
الطل��ب  أن  املس��اعد  املتش��دد.وأضاف 
يح��دد ث��الث س��نوات للعملي��ات ض��د 
يحظ��ر  الن��ص  أن  وذك��ر  التنظي��م. 
اس��تخدام القوات األمريكي��ة في "قتال 
بري هجومي ممت��د" ويبطل التفويض 
باس��تخدام القوة العسكرية أثناء حرب 

العراق الصادر عام 2002 .
فيما دع��ت واش��نطن رئي��س النظام 
السوري بشار األسد أال يقف في طريقها 
بش��أن بدء عملية عس��كرية ضد أهداف 
"داعش" في سوريا.كما نفت واشنطن 
تنس��يق غاراتها اجلوية ضد "داعش" 
مع النظام الس��وري بش��كل مباش��ر أو 
غير مباش��ر، وذلك بخالف ما كان رأس 
النظ��ام الس��وري ق��د أعلنه ف��ي مقابلة 
ل��ه مع قن��اة ب��ي ب��ي س��ي البريطانية 
من وجود تنس��يق س��وري امريكي في 

اس��تهداف تنظيم داعش عب��ر احلكومة 
العراقية.

وق��ال املتحدث باس��م البيت األبيض 
األمريك��ي جوش إيرنس��ت ف��ي املوجز 
الصحف��ي م��ن واش��نطن ي��وم الثالثاء 
"الوالي��ات املتحدة ال تنس��ق فعالياتها 
م��ع احلكومة الس��ورية ونحن لن نفعل 
"احلقيق��ة  إيرنس��ت  ذلك".وأض��اف 
ب��كل بس��اطة، أنن��ا اتصلن��ا قب��ل البدء 
أبلغن��ا  بس��وريا،  الهجم��ات  بتنفي��ذ 
النظام الس��وري عبر س��فيرنا إلى األمم 
املتح��دة"، مش��دداً على أن ب��الده قامت 
بإيص��ال رس��الة واضح��ة إل��ى النظام 
الس��وري مفاده��ا "نح��ن نخط��ط لبدء 
عملية عس��كرية ضد أه��داف داعش في 
س��وريا، لكن م��ا جعلن��اه واضح��اً في 
ذل��ك الب��الغ ه��و مس��ؤولية احلكوم��ة 
أقوله��ا  "دعون��ي  الس��ورية".وتابع 
بصراح��ة، أال تق��ف ف��ي طريقن��ا"، في 
إش��ارة إل��ى أن الوالي��ات املتح��دة ل��م 
النظ��ام  عل��ى  وأن  س��وريا  تس��تأذن 
الس��وري جتنب االصطدام مع الطيران 
ضرب��ات  توجيهه��م  أثن��اء  األمريك��ي 

جوي��ة ضد أهداف داع��ش الواقعة فوق 
األراضي السورية.

وكان الرئيس الس��وري بشار األسد 
ق��د قال ف��ي مقابلة له مع ش��بكة بي بي 
س��ي اإلخباري��ة البريطاني��ة إن "طرفاً 
ثالثاً" يوص��ل معلومات إلى نظامه عن 
الطلعات اجلوية التي يش��نها التحالف 
الدولي املعادي لداعش يستهدف مواقع 

للتنظيم على األراضي السورية.
من جهته أك��د املتحدث باس��م وزارة 
الدف��اع األمريكية الل��واء البحري جون 
كيربي في املوجز الصحفي من واشنطن 
عملي��ات  ننس��ق  أو  نتص��ل  ال  "نح��ن 
جيش��نا م��ع نظ��ام األس��د، مباش��رة أو 
غير مباش��رة"، إال أن كيربي أوضح أن 
تصريحه هذا يتعلق بالواليات املتحدة 
فق��ط وال عالق��ة بغيره��ا م��ن أعض��اء 
األمريك��ي  اجلي��ش  التحالف.ويق��ود 
حتالف��ا دولي��ا حملارب��ة داع��ش من��ذ 8 
اوت املاضي على أهداف ل�"داعش" في 
العراق سرعان ما وسعها لتشمل أهدافا 
أخ��رى في س��وريا بع��د انضم��ام دول 

غربية وعربية للحملة على اجلانبني.

 الدولي
ألغت محكمة النق��ض املصرية امس األربعاء حكم اإلعدام الصادر بحق 

مرشد اإلخوان املسلمني محمد بديع.
وقض��ت محكم��ة النق��ض بقبول الطع��ون املقدم��ة م��ن 36 متهما من 
عناصر جماعة اإلخوان املس��لمني احملظورة، من بينهم مرش��د اجلماعة 
محم��د بديع، على األح��كام الصادرة بحقه��م من محكم��ة جنايات املنيا 

مبعاقبتهم باإلعدام وباملؤبد.
وكانت نياب��ة النقض قد طالبت بإلغاء األح��كام، وإعادة القضية من 

جديد، أمام دائرة أخرى.
ووجه��ت النيابة اتهام��ات عديدة للمتهمني، من بينه��ا اقتحام وحرق 
ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة و8 مواطنني آخرين عقب 
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في اوت من العام قبل املاضي.
وكان عض��و هيئ��ة الدف��اع ع��ن املتهم��ني، محمد طوس��ون ق��د طالب 
ببط��الن احلكم ألنه صدر دون حضور أي م��ن احملامني ما يخالف املادة 
54 من الدستور، كما حكم على الطفل إمام محمد العدوي باإلعدام، مع 

أن القانون ال يجيز احلكم على األطفال باإلعدام وال بالسجن املؤبد.

واشنطن

20 ألف أجنبي يقاتلون في سوريا والعراق

أوباما يطلب تفويضا من الكونجرس لمحاربة 
الدولة االسالمية يحدد 3 سنوات للعمليات

انعقاد جولة جديدة للحوار 
السياسي الليبي في غدامس  

إلغاء حكم إعدام مرشد اإلخوان 
المسلمين في مصر
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 الدولي
أن  أعلن��ت الس��لطات ف��ي صنع��اء 
اليم��ن  ف��ي  البريطاني��ة  الس��فارة 
أغلقت أبوابها وأجلت العاملني فيها 
في وق��ت باكر أم��س األربع��اء، في 
خط��وة مماثلة ملا س��بق أن اتخذتها 
بي��ان  االمريكية.وف��ي  الس��فارة 
ُنش��ر على املوق��ع الرس��مي لوزارة 
اخلارجي��ة البريطاني��ة، حث وزير 
ش��ؤون الش��رق األوس��ط توبياس 
إل��وود الرعاي��ا البريطاني��ني الذين 
م��ا زال��وا في اليم��ن عل��ى "مغادرة 
ظ��ل  "ف��ي  فورا".وق��ال  الب��الد 
اس��تمرار تده��ور األوض��اع خ��الل 
األيام األخيرة، ارتأينا اآلن لألس��ف 
ف��ي  الس��فارة  ومق��ر  موظفين��ا  أن 
خطر متزاي��د، وعليه قررنا س��حب 
وتعلي��ق  الدبلوماس��يني  موظفين��ا 
الس��فارة بش��كل مؤقت".  خدم��ات 
ويرزح اليمن منذ أش��هر حتت وطأة 
أزم��ة تفاقم��ت بعد تطوي��ق جماعة 
احلوثي العاصمة واس��تيالئها على 

السلطة.
الس��فيرة  أن  إل��ى  إل��وود  ولف��ت 
البريطانية لدى اليمن جني ماريوت 
غادرت صباح أمس برفقة املوظفني 

الدبلوماسيني إلى اململكة املتحدة.
ي��وم  م��ن  متأخ��ر  وق��ت  وف��ي 
أك��دت وزارة اخلارجي��ة  الثالث��اء، 
االمريكي��ة أنها أغلقت س��فارتها في 
اليمن وأجلت موظفيها منها بس��بب 
األزمة السياسية واملخاوف األمنية 
عقب إحكام احلوثيني قبضتهم على 

معظم أنحاء البالد.
وج��اء في بي��ان صدر ع��ن مكتب 
املتحدثة باسم اخلارجية االمريكية 
جنيف��ر س��اكي أم��س األربع��اء أنه 
"نظراً للوضع األمني غير املس��تقر 
في صنعاء، قررت وزارة اخلارجية 
ونق��ل  الس��فارة  عملي��ات  تعلي��ق 
طاق��م الس��فارة إلى خ��ارج صنعاء 
س��اكي  مؤقت".وقال��ت  بش��كل 
إن ق��رار اإلغ��الق ج��اء نتيج��ة م��ا 
س��متها "األفعال األخي��رة األحادية 

اجلان��ب التي عرقلت عملية التحول 
السياس��ي ف��ي اليمن، مم��ا أدى إلى 
ع��ودة مخاط��ر جتدد أعم��ال العنف 
واملجتم��ع  اليمني��ني  ته��دد  الت��ي 

الدبلوماسي في صنعاء".
كما أصدرت اخلارجية االمريكية 
حتذي��را لرعاياها بعدم الس��فر إلى 
اليمن في الوق��ت الراهن، ونصحت 
املقيمني منهم هن��اك باملغادرة. غير 
أن مس��ؤولني امريكي��ني قالوا أمس 
الثالثاء إن إغالق الس��فارة لن يؤثر 
على عملي��ات مكافحة اإلرهاب التي 
تش��نها الواليات املتحدة ضد تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب باليمن.
وأوردت وكال��ة أسوش��يتد برس 
لألنباء نقالً عن اثنني من املسؤولني 
االمريكي��ني أن جنود البحرية الذين 
يحرسون السفارة س��يغادرون هم 
أيضا، لك��ن الق��وات االمريكية التي 
تضطل��ع مبهام مكافحة اإلرهاب في 
مناط��ق أخرى م��ن اليمن ل��ن تتأثر 

بالقرار.

 – عربي 21
أجمع��ت نخب إس��رائيلية عل��ى أن هناك توافق��ا بني دولته��م والوالي��ات املتحدة، على 

ضرورة اإلبقاء على نظام بشار األسد، على اعتبار أنه أفضل اخليارات املطروحة.
وأكدت هذه النخب أن قيام التحالف الدولي بالتنس��يق مع النظام السوري في تنفيذ 

الهجمات التي تستهدف تنظيم الدولة في سوريا يدلل على التوجه األمريكي.
وقال املعلق أوري ش��الف، إنه لم يكن من املفاجئ أن يخبر بشار األسد تلفزيون "بي 
ب��ي س��ي" أن دول التحالف تبلغه عبر العراق بالهجمات الت��ي يتم تنفيذها ضد تنظيم 

الدولة.
وفي مقال نش��ره موقع "ولال" اإلخباري صباح أمس األربعاء، ش��دد شالف على أن 
الرئيس أوباما حسم أمره وقرر تفضيل "الطاغية املسؤول عن جرائم اإلبادة اجلماعية 

على التنظيم اجلهادي"، مشدًدا على أن هذا ما تفضله إسرائيل أيًضا. 
م��ن ناحيت��ه، قال اجلن��رال دان حالوت��س، رئيس هيئ��ة أركان اجليش اإلس��رائيلي 
األس��بق، إن اإلبقاء على نظام األس��د بات ميثل مصلحة إس��رائيلية أمريكية من الطراز 
األول،  على اعتبار أنه ميثل "سّدا منيًعا أمام إمكانية حتول سوريا إلى نقطة لالنطالق 

في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل والغرب.
وف��ي مقابلة أجرته��ا معه قن��اة التلفزة اإلس��رائيلية األول��ى الليلة املاضي��ة، أعرب 
حالوت��س ع��ن ارتياح��ه ألن الوالي��ات املتح��دة والغ��رب باتا ي��دركان حج��م العوائد 
اإليجابي��ة الناجمة عن اإلبقاء على نظام األس��د مقارنة باملخاطر الناجمة عن "س��قوط 

سوريا في قبضة اجلهاديني السنة".
وأضاف حالوتس: "األمر ال يحتاج إلى كثير من الشرح، فقد حافظ نظام عائلة األسد 
على احلدود مع إس��رائيل هادئة ملدة 40 عاًما، في حني أن هذه احلدود اش��تعلت مبجرد 

أن تعرض استقرار هذا النظام للخطر".
وفي الس��ياق ذاته، قال إس��حاق مردخاي، وزير احلرب اإلسرائيلي األسبق، إنه على 
الرغم من عالقة النظام الس��وري القوية بكل من إيران وحزب الله، إال أن مخاطره تبقى 

أقل بكثير من مخاطر احلركات اجلهادية السنية.
وخالل مقابلة أجرتها معه إذاعة اجليش اإلسرائيلي بعد ظهر أمس، نوه مردخاي إلى 
أن التجربة دللت على أن إس��رائيل بإمكانها مراكمة قوة ردع مهمة أمام كل من س��وريا 
وحزب الله وإيران، في حني أنه يكاد من املستحيل مراكمة الردع أمام احلركات السنية.

واعتبر مردخاي حركة حماس مثاالً صارًخا على خطورة احلركات الس��نية، مش��يًرا 
إلى أن إسرائيل اضطرت خالل ست سنوات إلى شن ثالث حروب ضد هذه احلركة، دون 
أن تتمكن من اس��تئصال رغبتها في حتدي إس��رائيل، على الرغم م��ن أنها أضعف أعداء 

إسرائيل من حيث اإلمكانيات والتسليح.

 الدولي
قال وزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل، إنه ليس للمملكة أي مشكلة 
مع جماعة اإلخوان املسلمني بشكل عام، غير أن املشكلة هي مع من يحمل في 

عنقه "بيعة للمرشد".
وقالت الكاتبة الس��عودية س��مر املقرن، إن أول ما يلف��ت نظرك في وزير 
اخلارجية سعود الفيصل تسامحه، وذلك في رده على سؤالها حول جماعة 
اإلخوان املس��لمني، حي��ث إنه أجاب بأن ال مش��كلة للس��عودية مع اإلخوان 

املسلمني كجماعة، بل مع من "يحمل في رقبته بيعة للمرشد".
وتوقع��ت الكاتب��ة ف��ي مقالها املنش��ور في صحيف��ة اجلزي��رة، أن يكون 
الفيصل أكثر تش��نجا في التعليق على س��ؤالها، غير أنه أجاب بدبلوماسية 

حقيقية.
وأضاف��ت املقرن أن الفيصل، أثار العالم كله بعبقريته السياس��ية، وذلك 
بع��د مقابلة معه عل��ى هامش لقاء له م��ع جمعية كتاب ال��رأي، قال خالله: 
"نحن نتعامل بصدق مع أعدائنا. مثلما أننا صادقون مع أصدقائنا.. فيجب 

أن نكون صادقني مع العدو والصديق".

 الدولي
االس��رائيلية  احلكوم��ة  رئي��س  اك��د 
بنيامني نتانياهو ام��س االول الثالثاء 
وج��ود "خ��الف عميق" م��ع الرئيس 
االميرك��ي ب��اراك اوبام��ا ح��ول امللف 
الن��ووي االيران��ي، اال ان��ه س��عى الى 
التقليل من امكان تأثيره على العالقات 

مع واشنطن.
وق��ال نتانياهو في بي��ان صادر عن 

مكتب��ه "لدينا اليوم خ��الف عميق مع 
مجموع��ة  وباق��ي  االميركي��ة  االدارة 
1+5 بش��أن الع��رض ال��ذي ق��دم الى 

ايران".
وتاب��ع نتانياه��و ان "ه��ذا العرض 
يتيح اليران تهديد بقاء اسرائيل )...( 
كم��ا يتيح اليران خالل بضع س��نوات 
النت��اج  الصناعي��ة  الق��درات  امت��الك 
قناب��ل نووي��ة ع��دة متهي��دا للقض��اء 

علينا".
وقال نتانياهو ايضا "اخلالف ليس 
ش��خصيا بيني وبني الرئي��س اوباما. 
ان��ا اقدر كثيرا كل ما قام به الس��رائيل 
ف��ي العديد م��ن املجاالت. وف��ي الوقت 
ان  الرئي��س م��درك  ان  اع��رف  نفس��ه 
مس��ؤوليتي االساس��ية هي في حماية 

امن اسرائيل والدفاع عنها".
ين��وي  ال��ذي  اخلط��اب  وبش��أن 

الق��اءه ام��ام الكونغ��رس ح��ول امللف 
النووي االيراني والذي ابدى الرئيس 
متس��ك  ل��ه،  معارضت��ه  االميرك��ي 

نتانياهو مبواقفه السابقة.
الوالي��ات  ال��ى  "س��اتوجه  وق��ال 
املتحدة ليس النني اسعى الى املواجهة 
م��ع الرئي��س، ب��ل الن عل��ي ان اق��وم 
بواجبي، والتطرق الى موضوع ميس 
بق��اء ب��الدي".وكان البي��ت االبي��ض 

اع��رب ع��ن معارضت��ه له��ذه الزيارة 
التي تأتي اس��تنادا الى دع��وة وجهها 
ال��ى نتانياهو ن��واب جمهوريون، كما 
انه��ا تأتي في اوج احلمل��ة االنتخابية 
االس��رائيلية وقبل اسبوعني من موعد 

االنتخابات التشريعية.
وكان اوباما قال االثنني في واشنطن 
ان هن��اك بالفعل "خالف��ا حقيقيا" مع 

اسرائيل بشأن ايران.

الكيان الصهيوني يؤكد وجود "خالف عميق" مع اوباما حول الملف النووي االيراني

إجماع أمريكي إسرائيلي على 
اإلبقاء على نظام األسد

لندن بعد واشنطن تغلق سفارتها في اليمن

الفيصل: ال مشكلة للسعودية 
مع جماعة اإلخوان المسلمين
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 – محمد املثلوثي
عق��دت اجلامعة التونس��ية لك��رة القدم 
ن��دوة  األربع��اء  أم��س  ي��وم  مبقره��ا 
صحفية بحض��ور كل من اإلط��ار الفني 
للمنتخ��ب الوطني واملدي��ر الفني كمال 
القلص��ي من أجل تقدمي تقييم مش��اركة 
نس��ور قرطاج في كأس األمم اإلفريقية 
األخي��رة بغينيا اإلس��توائية واألهداف 

املستقبلية للمنتخب ولإلدارة الفنية.
البداية كانت بإع��الن مواصلة الفني 
البلجيك��ي ج��ورج ليكين��ز مهام��ه على 
رأس اإلطار الفني إلى غاية نهاية ش��هر 
م��ارس 2016 كم��ا عّبر ليكين��ز في هذا 
الصدد رغبته ف��ي العمل إلى ما بعد هذا 
التاري��خ مش��يرا إلى ض��رورة مواصلة 
العم��ل من أجل الوص��ول باملنتخب إلى 

كأس العالم القادمة عام 2018.
وعّب��ر ليكينز عن ارتياح��ه للظروف 
املتاح��ة له ف��ي تونس س��واء من حيث 
رغب��ة الالعبني في حتقي��ق الفوز أو من 
حيث األجواء الطيبة الس��ائدة بني كافة 
أعضاء اإلطار الفن��ي والطبي واإلداري 

للمنتخب.

 تقييم المشاركة
أعرب ج��ورج ليكينز يوم أمس خالل 
الندوة عن ارتياح��ه للعمل الذي أجنزه 
إل��ى حد اآلن م��ع "النس��ور" مؤكدا في 
ذات الوق��ت أن عم��ال كبي��را م��ا زال في 
انتظ��ار اإلط��ار الفن��ي ملزي��د االرتق��اء 
مبس��توى الفريق الوطني الس��يما على 

مستوى التنشيط الهجومي .
وأوضح كمال القلص��ي، املدير الفني 
للجامع��ة التونس��ية لك��رة الق��دم، ف��ي 
ب��أن مش��اركة  ل�"الضمي��ر"  تصري��ح 
منتخبنا في ال��كأس اإلفريقية كانت في 
مجملها مقبول��ة بدرجة كبي��رة بالنظر 
إلى الظروف التي تخللت هذه النس��خة 
ف��ي غينيا اإلس��توائية والت��ي لم تخدم 
بع��ض املنتخب��ات على غ��رار منتخبنا، 
حسب تقديره. وأضاف القلصي "لسنا 
نتيج��ة  الرض��اء ح��ول  راض��ني مت��ام 
املشاركة لكن بالنظر إلى هامش التطور 
والثقة التي عادت إلى منتخبنا وحس��ن 
التصرف ف��ي املجموعة ميكننا أن نقول 
بأنن��ا حققنا أهدافنا ببلوغ الدور الثاني 
رغ��م  الس��ابقة  باملش��اركات  مقارن��ة 
أنن��ا كن��ا قادرين عل��ى مزي��د التقدم في 

املسابقة أكثر صراحة". 
التونس��ية  للجامع��ة  الفن��ي  املدي��ر 
لك��رة الق��دم أش��ار أيض��ا أن تقييم عمل 
اإلط��ار الفن��ي ال ب��د ب��أن يأخ��ذ بع��ني 
االعتب��ار جناحه ف��ي تكوي��ن مجموعة 
م��ن الالعبني تعمل في أجواء طيبة وفي 

كنف االنضب��اط واجلدي��ة والتضامن. 
وتاب��ع رغ��م التط��ور احلاص��ل صل��ب 
الفري��ق مقارن��ة باملس��توى ال��ذي كان 
عليه ف��ي تصفي��ات موندي��ال البرازيل 
التي  السلبيات  2014 فان هناك بعض 
يتع��ني تفاديه��ا وإصالحه��ا م��ن أج��ل 
بلوغ مس��توى أفضل مبا ميكن املنتخب 
التونس��ي من بلوغ هدفه القادم أال وهو 

التأهل إلى مونديال 2018 .
كمال القلصي أضاف في هذا الس��ياق 
مس��يرة  بتحلي��ل  قمن��ا  لق��د   " أيض��ا 
الفري��ق ووقفنا عل��ى كل اجلزئيات من 
النق��اط االيجابية إلى النقاط الس��لبية 
وسنؤس��س للمس��تقبل بن��اء عل��ى هذا 
التقييم ... س��نعمل على تعزيز الرصيد 
البش��رى م��ن خ��الل معاين��ة الالعب��ني 
الناش��طني باخل��ارج إلى جانب كس��ب 
الترشح إلى األلعاب األوملبية والبطولة 

اإلفريقية لالعبني احملليني" .

 إشكالية الكنزاري
مناس��بة  الصحفي��ة  الن��دوة  كان��ت 
الش��ارع  ف��ي  القائ��م  اجل��دل  إلث��ارة 
الرياض��ي وف��ي وس��ائل اإلع��الم حول 
أخب��ار تناقله��ا العديد بوج��ود قطيعة 
داخل اإلط��ار الفن��ي للمنتخب وحتديدا 
ب��ني ج��ورج ليكين��ز ومس��اعده ماه��ر 
الكن��زاري. هذا األخير أخ��ذ الكلمة للرد 
حول املوضوع فأوضح ب��أن العالقة ال 
تش��وبها ش��ائبة وأّنه يكن كل االحترام 
نتائ��ج  ع��ن  املس��ؤول  األول  للم��درب 
املنتخب في املقام األّول. ماهر الكنزاري 
أشار أيضا أن اإلطار الفني كان يجتمع، 
خالل ه��ذه الكأس اإلفريقي��ة، يوميا من 

الفرضي��ات وإعط��اء  أج��ل دراس��ة كل 
اآلراء حول استخدام الالعبني مما يعني 
وجود تفاهم وعمل احترافي رغم وجود 
اخت��الف ف��ي آراء عدي��د األط��راف ف��ي 

اإلطار الفني.
 

تالفي النقائص
تضمن تقرير كل من الناخب الوطني 
الفن��ي كم��ال  ليكين��ز واملدي��ر  ج��ورج 
القلص��ي عدي��د النق��اط اإليجابية عقب 
املشاركة في كان غينيا اإلستوائية، لكن 
أق��ر الثنائي أيضا بوج��ود عدة نقائص 
يتعني على منتخبن��ا واملكتب اجلامعي 
تالفيه��ا ف��ي ق��ادم املناس��بات. ليكين��ز 
حتدث عن تأثر املنتخ��ب بغياب العبني 
مهم��ني في تركيبته وهم��ا صابر خليفة 

وفخر الدين بن يوسف وأن دخول حالة 
الهيس��تيريا والغض��ب من قب��ل العبي 
منتخبنا في مباراة "املهزلة" أمام البلد 
املنظم كانت من بني األمور السلبية. من 
جهت��ه، حتدث القلصي عن ضيق الوقت 
لإلعداد وعدم متكن الناخب الوطني من 
التعرف ملي��ا على اإلمكاني��ات الفردية 
واجلماعي��ة لالعبي��ه فض��ال ع��ن غياب 
الرس��م الهجوم��ي الواض��ح للمنتخ��ب 
كأبرز النقائص في مشاركة النسور في 

الكان.

األولوية لألولمبي
مّتت اإلش��ارة في ندوة يوم أمس إلى 
التقييم الشامل للمشاركة التونسية في 
كأس األمم اإلفريقي��ة ومن ه��ذا املنطلق 
قرر املكت��ب اجلامعي لك��رة القدم خالل 
اإلبق��اء عل��ى  الثالث��اء  ي��وم  اجتماع��ه 
امل��درب البلجيك��ي ج��ورج ليكينز على 
رأس املنتخب التونس��ي إلى غاية نهاية 

عقده شهر مارس 2016.
الق��رار  ه��ذا  خ��الل  وم��ن  اجلامع��ة 
س��تعطي األولوية ف��ي الفت��رة القادمة 
ال��ذي  التونس��ي  األوملب��ي  للمنتخ��ب 
يس��تعد لتصفي��ات األلع��اب االوملبي��ة 
املقبلة املق��ررة ع��ام 2016 مبدينة ريو 
ف��ي  مت  وق��د  البرازيلي��ة  جاني��رو  دي 
ه��ذا الس��ياق من��ح ليكين��ز والقلص��ي 
صالحي��ات تخول لهما مراقبة ومتابعة 

املنتخب األوملبي.
ه��ذا وس��يقوم املدرب ج��ورج ليكينز 
بالتنس��يق م��ع اإلدارة الفني��ة الوطنية 
خ��الل الفت��رة القادم��ة بجول��ة خ��ارج 
بع��ض  أداء  ملعاين��ة  الوط��ن  ح��دود 

الالعب��ني من أجل بح��ث إمكانية تطعيم 
املنتخ��ب بوج��وه جدي��دة ق��ادرة عل��ى 
تق��دمي اإلضاف��ة ف��ي إط��ار االس��تعداد 

لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وف��ي ما يتعل��ق باخل��الف القائم مع 
االحت��اد اإلفريقي لكرة الق��دم الكاف اثر 
األح��داث التي عقبت مب��اراة الدور ربع 
النهائي ل��كأس إفريقيا لألمم أمام غينيا 
االستوائية قرر املكتب اجلامعي انتظار 
رد ال��كاف بخص��وص مطل��ب اجلامعة 

التونسية املتعلق بعقد جلسة معه.

اإلهتمام بالتكوين
عل��ى هام��ش الن��دوة أش��ار الناخب 
الوطن��ي إل��ى الطاق��ات واملواه��ب التي 
تزخر بها بالدنا على مس��توى الش��بان 
مش��يرا إلى مش��اهدة املردود والنتيجة 
الرائع��ة الت��ي حققه��ا أش��بال مدرس��ة 
املنصورة بالقيروان في الدورة الدولية 
بقط��ر والت��ي أح��رزوا من خالله��ا على 

املرتبة األولى ونيل لقب البطولة.
ف��ي ه��ذا الس��ياق، ق��ال ليكين��ز بأن 
اإلدارة الفنية واجلامعة مطالبان مبزيد 
إحاط��ة وتأطير هات��ه املواه��ب املتألقة 
كم��ا ب��نّي ب��أن اإلدارة الفنية س��تنطلق 
من اآلن ف��ي العمل من أج��ل حتقيق هذا 
اله��دف واالهتم��ام باملنتخ��ب األوملب��ي 
والتأهل إل��ى أوملبياد ري��و دي جينيرو 
2016 مش��ّددا على أهمية تطوير طرق 
التدريب في أصناف الش��بان بالتعاون 
ب��ني اإلدارة الفني��ة واألندي��ة م��ن اج��ل 
إص��الح النقائ��ص التي تش��كوها الكرة 
التونسية خاصة على مستوى الهجوم 

وبناء الهجمات املركزة.

جورج ليكانينز في ندوة صحفية:

عمل كبير ما زال 
في انتظار اإلطار 

الفني لمزيد 
االرتقاء بمستوى 
الفريق الوطني 

السيما على 
مستوى التنشيط 

الهجومي

نحن راضون نسبيا عن مشاركتنا في الكان.. والترشح 
للمونديال  هدفنا القادم
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الترجي الرياضي 

برازيلي ثاني في الحديقة "ب" 
وأفول يمضي للوحدة

 – ناجية الغانمي
يواص��ل الترجي الرياض��ي حتضيراته ملباراة اجلولة األول��ى من مرحلة اإلياب 
والتي س��تجمعه يوم الس��بت بنادي حمام األنف مبلعب ه��ذا األخير. البرتغالي 
جوزيه دي مورايس أش��رف أمس على ثاني احلصص التدريبية التي دارت على 

الساعة 11 صباحا مبلعب الشاذلي زوينت قبل أن يعقد أول لقاء باإلعالمني.
وكنا قد أشرنا إلى التغييرات التي مت إحداثها على مستوى اإلطار الفني حيث 
استقدم الفني البرتغالي دي مورايس مدربني مساعدين ومعد بدني معه لتصبح 

التركيبة النهائية على النحو التالي:
مدرب أول: البرتغالي جوزي دي مورايس

مساعد أول: البرازيلي بالتيمار بريتو
مساعد ثاني: عادل األطرش

مساعد مكلف باملتابعة والتقييم: البرتغالي جيمي جوفي
معد بدني أول: البرتغالي جواو جونها

معد بدني ثاني: صبري البوعزيزي
مدرب حراس: اإليفواري جون جاك تيزي

برازيلي ثاني
ش��هدت احلصة التدريبية تواجد الالعب البرازيلي جوناتان رايس البالغ من 
العمر 25 سنة والذي يخضع الختبار فني مع األحمر واألصفر في انتظار القرار 
النهائي الذي س��يقدمه اإلطار الفني للهيئة املديرة بشأن إمكانية التعاقد معه من 

عدمها.
راي��س س��بق ل��ه أن لع��ب لفائ��دة  ب��ي أس ف��ي إيندهوف��ن وفيت��اس أرنهامي 
الهولنديني ورغم تألقه الالفت على امليدان إلى أن التجربتني لم تتواصال بس��بب 
إدمانه على الكحول واملخدرات األمر الذي جعله يعود إلى البرازيل وينش��ط مع 

فريقني محليني.

فرصة لبعض الالعبين
يدخل الالعبون املرحلة القادم��ة من البطولة بروح جديدة خاصة مع التغيير 
احلاصل على مس��توى اإلطار الفن��ي الذي من املنتظر أن مين��ح الفرصة لالعبني 
الزم��وا دكة البدالء مع املدرب الس��ابق خالد بن يحيى على غ��رار إيهاب املباركي 
وخالد الغرس��الوي وعل��ي العابدي وهيثم اجلويني والعب��ني من صنف النخبة 

اكتفوا بالتدرب مع الفريق األول دون املشاركة في املباريات.

كلوتي إلى كوتوكو نهائيا
فرط��ت الهيئ��ة املدي��رة للترجي نهائي��ا في مهاجمه��ا إميانوي��ل كلوتي لنادي 
أش��انتي كوتوكو الغاني. وكان كوتوكو قد حتو إلى نادي الظفرة اإلماراتي على 

سبيل اإلعارة قبل أن يتم بيعه للفريق الغاني.

أفول يمضي للوحدة
أمض��ى الظهي��ر األمين للترجي هاريس��ون أفول أمس رس��ميا عق��دا ميتد على 
3 مواس��م لفائ��دة نادي الوح��دة اإلماراتي مقابل 500 الف ي��ورو بعد اجتيازه 
االختب��ار الطبي بنجاح. لإلش��ارة فإن عقد هاريس��ون أفول م��ع الترجي ينتهي 
موفى ج��وان 2015 لذلك فقد قررت الهيئة التفويت فيه الس��تحالة التوصل الى 
اتف��اق معه بخصوص جتديد العقد ولكي يغنم الفريق عائدات مالية من الصفقة 

قبل أن يصبح حرا موفى جوان القادم.

 الرياضي
اختت��م النج��م الس��احلي سلس��لة 
خاضه��ا  الت��ي  الودي��ة  اللق��اءات 
استعدادا ملرحلة اإلياب من بطولة 
الرابطة احملترف��ة ألولى بانتصار 
على الن��ادي البنزرتي بهدف دون 
رد. وق��د خ��اض النج��م 4 لق��اءات 
ودي��ة حق��ق خالله��ا 4 انتصارات 
أولها أمام جمعية جربة بخماسية 
دون رد ث��م قواف��ل قفص��ة بهدفني 
لصفر ونفس النتيجة أمام االحتاد 
الليبي قب��ل أن ينهي بانتصار أمام 
األس��بوع  نهاي��ة  الش��مال  ق��رش 

الفارط.
ودخ��ل فري��ق جوهرة الس��احل بداية هذا األس��بوع في 
اإلع��داد للق��اء اجلول��ة األول��ى من مرحل��ة اإلي��اب والتي 
الن��ادي  مالحق��ه  أم��ام  صعب��ة  مواجه��ة  ف��ي  س��تضعه 

الصفاقسي والذي تفصله عنه 4 نقاط.
لق��اء هام يس��عى من خالله أبن��اء ف��وزي البنزرتي إلى 
االنطالق جيدا في املرحلة الثانية من البطولة لذلك انطلق 
الفري��ق في مرحلة تركيز كلي لإلع��داد لهذه احملطة الهامة 
عل��ى أن يدخل انطالقا غدا اجلمع��ة في تربص مغلق بأحد 
نزل القنطاوي قبل شد الرحال عشية السبت نحو عاصمة 

اجلنوب. 

الدفاع في حالة جيدة
أك��د دفاع النجم الس��احلي أن��ه في حالة جي��دة وجاهز 
خلوض مرحلة اإلياب حيث لم يقبل أي هدف خالل األربع 
مباري��ات الودية التي خاضها أثناء فت��رة توقف البطولة. 
وكان اخلط اخللفي لفريق جوهرة الساحل قد أنهى مرحلة 

الذهاب في املركز األول بقبوله ل�7 أهداف في 15 مباراة.

تتويج للبلبولي
اختارت اللجنة الفنية "للكاف" حارس النجم الساحلي 
أمين البلبولي أفضل حارس في بطولة افريقيا التي أقيمت 
بغيني��ا االس��توائية وت��وج به��ا منتخ��ب الك��وت ديفوار. 

تتوي��ج هام حل��ارس فريق جوهرة الس��احل الذي ما انفك 
يؤكد علو كعبه رغم التش��كيك في إمكانياته من قبل بعض 
من يعتبرون أنفس��هم محللني وعباقرة في عالم الس��احرة 
املس��تديرة. تتويج من ش��أنه أن يعطي دفع��ا كبيرا ألمين 
البلبولي في قادم مشواره سواء مع فريقه النجم الساحلي 

أو مع املنتخب الوطني.

أكثر من مليار في الخزينة
متك��ن النجم الس��احلي من كس��ب القضية الت��ي رفعها 
ضد موس��ى م��ازو الذي غادر الفريق في وقت س��ابق دون 
ترخيص نحو نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي ومكنته 
الفيف��ا م��ن ترخيص وقت��ي وهو م��ا اعترض علي��ه النجم 

مبلف كامل الشروط.
وق��د مت احلس��م ف��ي ه��ذا املوض��وع م��ن ط��رف جلن��ة 
النزاعات الت��ي أقرت أحقية النجم ف��ي امللف وحكمت على 
الالعب وفريقه اجلدي��د بدفع خطية قدرها 450 الف اورو 
أي م��ا يعادل مليار وثالثمائة أل��ف دينار كما فرضت على 

الالعب وفريقه تسديدها في غضون ثالثة اسابيع.

النقاز حتى 2019
جدد املداف��ع حمدي النقاز عقده م��ع فريق جوهرة 
الس��احل بس��نة إضافية ليبقى على ذمة الفريق حتى 

جوان 2019.

النجم الساحلي

 تركيز على الكالسيكو وأكثر من مليار في 
الخزينة بفضل مازو

رغم اإلغراءات المادية
رئيس أف سي زوريخ يرفض 

التفريط في الشيخاوي

 الرياضي
رف��ض رئيس ن��ادي اف س��ي زوري��خ أنس��يلو كانيبا  
التفريط في متوس��ط ميدان الفريق ياسني الشيخاوي 
ال��ى اح��د االندية القطري��ة رغم الع��رض املالي املغري 
ال��ذي قدم��ه . ونقلت اح��دى الصحف السويس��رية ان 
العرض بلغ 5 مليون فرنك سويس��ري ما يقدر ب� 10.5 

مليون دينار تونسي .
وعل��ل رئيس النادي قراره برغبته في احملافظة على 
عناصر الفريق لضمان مشاركة افضل في دوري ابطال 
اوروبا موضحا أنه س��يكون أكثر اس��تعدادا للتفاوض 

بشأن رحيل الشيخاوي خالل املركاتو القادم.
يذكر أن الشيخاوي مدد عقده مع النادي السويسري 

ب� 3 سنوات إضافية خالل شهر ماي الفارط.
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مواصلة العمل بحضور الجمهور المحلي 
فقط ولمن تتجاوز أعمارهم 18 سنة

 الرياضي
تق��رر على اث��ر االجتم��اع التنس��يقي املنعق��د الي��وم األربعاء بإش��راف 
وزير الش��باب والرياضة الس��يد ماه��ر بن ضياء وبحض��ور ممثلني عن 
وزارتي الداخلية والش��باب والرياضة واجلامعة التونس��ية لكرة القدم 
ورؤس��اء جامعات كرة الس��لة واليد والطائرة والرابط��ة الوطنية لكرة 
الق��دم احملترف��ة، مواصل��ة العمل بق��رار حض��ور اجلمه��ور احمللي فقط 
مل��ن تتجاوز أعمارهم 18 س��نة مع وجوب االس��تظهار ببطاقة التعريف 
الوطني��ة والتأكيد عل��ى عدم فتح ش��بابيك بيع التذاكر ف��ي املالعب يوم 
املقابل��ة واحملافظة على نف��س اإلجراءات املعمول بها س��ابقا بخصوص 

التظاهرات الرياضية القارية والدولية.
كما مت خالل االجتماع االتفاق على عقد جلسة مشتركة بني ممثلني عن 
وزارة الداخلية وجامعة كرة القدم خالل نهاية األس��بوع اجلاري للنظر 
في اإلج��راءات التنظيمية من ناحية البرمجة وع��دد اجلماهير وإمكانية 
الترفيع في عددها من عدمه في كل املالعب مس��تقبال وذلك وفقا لش��روط 

صلوحية امللعب وطاقة استيعابه وحاالت الشغب املسجلة به.
كم��ا تق��رر عق��د اجتماع��ات تنظيمية مش��تركة بني ممثلني ع��ن وزارة 
الداخلية وجامعات كرة السلة والطائرة واليد للنظر في إمكانية انتفاعها 

بالترفيع في عدد اجلماهير خالل مرحلة التتويج.
 الرياضي

ق��ال مس��ؤولون ان عيس��ى حيات��و ال��ذي ي��رأس االحتاد 
االفريقي لكرة القدم منذ فترة طويلة يس��عى لتغيير قواعد 
االحت��اد الت��ي تتعل��ق بالس��ن من أج��ل البقاء في رئاس��ة 

االحتاد القاري حتى العقد املقبل.
ويفرض االحتاد االفريقي على مسؤوليه الذين يبلغون 
الس��بعني من العمر التنحي إال ان اقتراحا بإلغاء حد السن 
س��يتم وضعه ام��ام املؤمتر الس��نوي لالحت��اد القاري في 

القاهرة يومي السابع والثامن من أفريل املقبل.
وقال الغاني كويس��ي نيانتاكي عضو اللجنة التنفيذية 
لالحتاد االفريق��ي للصحفيني "ال يضع االحتاد الدولي أي 
حدود على السن بالنس��بة ألعضاء اللجنة التنفيذية لديه 

لذا فان االحتاد االفريقي يسعى للتماشي مع هذا االمر."
وس��يفتح هذا الباب امام حياتو الذي يبلغ من العمر 68 
عاما والذي يخوض فترة واليته السابعة ملواصلة قيادته 

للكرة االفريقية ألكثر من 30 عاما.
 2017 ع��ام  احلالي��ة  حيات��و  والي��ة  فت��رة  وتنته��ي 

وسيسعى النتخابه ألربع سنوات اخرى حتى 2021 على 
األقل حيث سيكون قد بلغ 75 عاما وقتها.

وتن��ص لوائ��ح االحتاد االفريق��ي على ان��ه "وفي وقت 
االنتخابات فان كافة املرش��حني املتقدمني لش��غل مقعد في 
اللجنة التنفيذية لالحتاد االفريقي يجب أن يكونوا أعضاء 
"فاعلني" في احتاداته��م الوطنية كما يجب أن يكونوا أقل 

من 70 عاما."
وس��يتم الغ��اء هذا الش��رط اذا م��ا متت املوافق��ة كما هو 
متوق��ع عل��ى التعدي��ل املطل��وب خ��الل املؤمتر الس��نوي. 
وتأتي املساعي لتعديل هذا النص في الالئحة عقب النجاح 
خالل السنوات االخيرة في تبنى لوائح استهدفت احلد من 

عدد املرشحني احملتملني ملنافسة حياتو.
ويعد حياتو املولود في الكاميرون وهو مس��ؤول سابق 
عل��ى ألعاب الق��وى اكثر مس��ؤول بارز في الفيف��ا بقاء في 
منصبه حيث شغل منصب نائب رئيس االحتاد الدولي عن 
افريقيا ولم يظهر له الكثير من املنافس��ني على السلطة في 

االحتاد القاري منذ فوزه باملنصب ألول مرة عام 1988.

يسعى لتغيير القوانين

حياتو يريد رئاسة الكاف "مدى حياتو"

عبد الحق بن شيخة يصرح

عيسى حياتو "وباء حقيقي" 
إقصاء تونس والمغرب قرار جائر 

 الرياضي
أوض��ح املدرب الس��ابق للمنتخ��ب اجلزائري لك��رة الق��دم عبداحلق بن 
ش��يخة أن االحتاد األفريقي لك��رة القدم وجه ضرب��ة قاضية بغير وجه 
ح��ق جليل من الالعبني املغاربة. وب��ني أن قرار إقصاء املغرب من دورتي 
"الكان" املقبلتني يعد إجراء تعس��فيا يس��تهدف منتخبات ش��مال القارة 

السمراء.
وأضاف بن شيخة في حديث ل�"املغرب اليوم" أنه "بعملية حسابية 
بس��يطة كل العب من العبي املنتخب املغربي يت��راوح عمره، في املرحلة 
الراهن��ة ما ب��ني 26 و28 عاما س��يكون بالضرورة محكوما عليه قس��را 

بالتقاعد في دورة 2019".
وكش��ف أن "العقوبات املسلطة على األندية ميكن تفهمها وقد جند لها 
صيغة للتبرير لكن اس��تهداف ش��عوب بأكملها ش��يء ال يطاق أبدا" كما 
تس��اءل باس��تغراب "يا ت��رى أي ذنب اقترفه الش��عب املغرب��ي في هذه 

النازلة".
وأوضح بن ش��يخة "منطقة ش��مال أفريقيا مستهدفة من طرف أجهزة 
االحت��اد األفريقي لكرة القدم من��د زمن بعيد فقد وض��ع "الكاف" أجندة 
محددة األه��داف واملضامني لتطبيقها في حق االحتادات احمللية لش��مال 

أفريقيا إذ بدأ بتسليط عقوبات قاسية في حق املغرب".
وأردف "أمع��ن االحت��اد األفريق��ي ف��ي اس��تهداف االحت��ادات احمللية 
ملنطقة ش��مال أفريقيا بتسليط عقوبات على االحتاد التونسي لكرة القدم 
في ش��خص رئيس��ه وديع اجلريء بحرمان األخير من مزاولة أي نشاط 
تاب��ع ل�"ال��كاف" إلى ح��ني تقدمي اعتذار رس��مي أو تق��دمي حجج دامغة 

تثبت انحياز احلكم سيشورن".
وأب��رز عبداحلق ب��ن ش��يخة أن "املنتخب التونس��ي أقص��ي عن عمد 
وس��بق إص��رار حملاب��اة منتخ��ب البل��د املضي��ف للتظاهرة" مس��تغربا 
بش��دة العقوبة املخفف��ة التي أصدرها االحت��اد األفريقي لك��رة القدم في 
حق احلكم سيش��رون. وأشار إلى أّن "مشوار احلكم نفسه على مشارف 
النهاية الرس��مية برأيي شيء يبعث على السخرية وما يثير الضحك هو 
أن "ال��كاف" كان ملزم��ا في هذه احلال��ة بتقدمي اعتذار رس��مي لالحتاد 
التونسي لكرة القدم وليس العكس ما دام أن في معاقبة احلكم الذي أدار 

دور الثمانية اعتراف رسمي باإلساءة إلى املنتخب التونسي".
وتنب��أ عبداحلق بن ش��يخة ب��أن "الدور املقبل س��يأتي حتم��ا يوما ما 
على االحتاد اجلزائري لكرة القدم" واصفا رئيس االحتاد األفريقي لكرة 

القدم عيسى حياتو ب�"الوباء احلقيقي".

 الرياضي
غ��ادر مالك اجلزي��ري املصن��ف 71 عامليا دورة ممفي��س الدولية 
للتن��س من��ذ ال��دور األول بع��د خس��ارته أم��ام األمريك��ي ري��ان 
هاريس��ون املصن��ف 165 عاملي��ا مبجموعتني لصف��ر 7 – 6 و7 – 
6. ويب��دو أن مال��ك اجلزيري الزال يعاني م��ن مخلفات اإلصابة 
الت��ي أبعدته ع��ن بطول��ة مونبلييه الفرنس��ية األس��بوع الفارط 
مما جعله يخس��ر أمام األمريكي ريان هاريس��ون. من جهة أخرى 
أعلن��ت الرابطة العاملي��ة للتن��س اقتناعها باملب��ررات التي قدمها 
مالك اجلزيري بعد انسحابه في الدور األول من بطولة مونبلييه 
الفرنسية أمام الالعب االوزبكي دنيس ايستومني بداعي اإلصابة.

وفتحت الرابطة حتقيقا فيما إذا كان االنسحاب حدث بسبب 
اإلصابة أم بسبب تفادي اجلزيري مالقاة الالعب الذي ينتمي 
للكي��ان الصهيوني دودي س��يال في ال��دور الثاني ومت إغالق 
امللف بصفة نهائية دون تسليط أي عقوبة على اجلزيري مبا 
أنه��ا اقتنع��ت بالتقرير الطبي املقدم لها. وانس��حب اجلزيري 
من قبل في ش��هر أكتوبر 2013 بأوامر من اجلامعة التونسية 
للتنس م��ن مواجهة الالعب ال��ذي ينتمي للكي��ان الصهيوني 
أمي��ر وينت��روب ف��ي دور الثماني��ة لبطول��ة طش��قند وهو ما 
جعل االحتاد الدولي للتنس يسلط عقوبة اإلبعاد على تونس 

ملدة عام واحد من املشاركة في كأس ديفيز.

تنس : الجزيري ينسحب من دورة ممفيس



صوتكمرياضة 22

 الرياضي
يتح��دث زالت��ان إبراهيموفيتش في 
ه��ذا احلوار الذي خ��ص به صحيفة 
"ليكي��ب" الفرنس��ية ع��ن املب��اراة 
األخيرة أمام ليون، حيث كش��ف 
األسباب  الس��ويدي  الدولي 
حرمتهم  التي  الرئيسية 
بال��زاد  الع��ودة  م��ن 
عل��ى  مش��ددا  كام��ال 
ف��ي  املهم��ة  صعوب��ة 
الت��ي  املقبل��ة  املباري��ات 
تنتظر الن��ادي، كما أكد 
املهاجم األسبق لنادي 
مباراة  أن  جوفنتوس 
جولتني  بع��د  موناكو 
من اآلن قد ال تكون أكثر 
صعوب��ة م��ن املباري��ات 
الن��ادي  يخوضه��ا  الت��ي 
أم��ام الف��رق املتواج��دة في 

املراكز األخيرة.

بدايـــة، ما تعليقك علـــى المباراة 
األخيـــرة أمام ليـــون والتـــي انتهت 

بالتعادل اإليجابي؟
ف��ي  مب��اراة  قدمن��ا  بأنن��ا  أظ��ن 
لعبن��ا  األحس��ن،  وكن��ا  املس��توى 
بش��كل جيد واس��تطعنا ف��ي الكثير 
م��ن املناس��بات أن نحتف��ظ بالك��رة 
ونحرمها م��ن الفري��ق املنافس، كنا 
قادرين على الفوز ولكن كانت هناك 
الكثير م��ن العوامل التي حالت دون 

ذلك.

مـــا هـــو األمـــر الـــذي كان ينقص 
البياســـجي للعودة بالنقـــاط الثالث 

من ليون؟
الف��رص  م��ن  للكثي��ر  إضاعتن��ا 
واملس��توى الكبي��ر ال��ذي ظه��ر ب��ه 
ح��ارس املناف��س كان��ا من ب��ني أهم 
العوام��ل الت��ي حرمتن��ا م��ن النقاط 
نتيج��ة  ب��أن  أظ��ن  الث��الث، ولك��ن 
التع��ادل بالنس��بة لن��ا ه��ي نتيجة 

ليست بسلبية، واألمر املهم هو عدم 
اخلسارة وفقدان كل شيء.

التعادل يبقي الفارق بينكم وبين 
إلـــى  المركـــز األول  ليـــون صاحـــب 
نقطتين، هل ترى أنكم قادرون على 

بلوغ المركز األول؟
أكيد، ف��ارق نقطت��ني ليس صعبا 
الوص��ول إلي��ه، ولك��ن يج��ب علينا 
املباري��ات  عل��ى  والتركي��ز  العم��ل 
املقبلة التي ق��د تكون أكثر صعوبة، 
كم��ا أن املنافس��ة على املرك��ز األول 
ليست بيننا وبني ليون فقط، فهناك 
عدة أندية مرش��حة الحت��الل املركز 
األول وه��ذا م��ا يج��ب أن يك��ون في 

احلسبان.

مدرب ليون أكد أن التحكيم ظلم 
ناديـــه وكان الفـــوز أقرب لــــ "لوال" 
لوال كثرة األخطـــاء التحكيمية التي 

قام بها توربان، ما قولك؟

هناك م��ن يحاول إث��ارة االهتمام 
ب��اإلدالء ببع��ض التصريحات التي 
ت��رد املس��ؤولية عل��ى احلك��م أو أي 
عامل آخر، ولكن أريد أن أقول لهؤالء 
إن��ه م��ن الصع��ب أن توق��ف زالتان 
عندم��ا يكون في أحس��ن أحواله مع 

البياسجي.

بعـــد جولتيـــن من اآلن ســـيكون 
الموعـــد أمام موناكو وهـــي المباراة 

التي تعد بالكثير، ما قولك؟
نعلم جي��دا حجم املباري��ات التي 
تنتظرنا وقد ال تكون مباراة موناكو 
أقوى م��ن املباريات الت��ي نخوضها 
أمام الف��رق التي تتواجد في مؤخرة 
الترتيب ألن كل ش��يء وارد في كرة 
الق��دم، مهمتن��ا ف��ي الوق��ت احلالي 
املباري��ات  عل��ى  والتركي��ز  العم��ل 
نتائ��ج  املقبل��ة وض��رورة حتقي��ق 
إيجابي��ة ألن اخلطأ ممن��وع خاصة 

في الوقت احلالي.

إبراهيموفيتش 
من الصعب على أي شخص أن يوقف 

زالتان حين يكون في أحسن أحواله

 الرياضي
اقترح��ت بلدي��ة ميامي على جنم ك��رة القدم اإلجنلي��زي املعتزل 
ديفي��د بيكهام تش��ييد ملعب فريقه اجلديد ف��ي الدوري األميركي 

لكرة القدم في منطقة ليتل هافانا خارج قلب املدينة.
وق��ال الناطق باس��م فريق بيكهام تيد ش��فارتز في بيان لها إن 
"مقترح البلدية ستتم دراسته بعناية، لكن حالياً توجد خيارات 

أخرى متاحة على الطاولة".
وج��اء املقترح من قبل املف��وض برونو باري��رو الذي طلب من 
عمدة بلدية ميام��ي كارلوس خيمينيز ب��دء التفاوض مع بيكهام 
حول تش��ييد ملعب لفريقه في ليتل هافانا إلى جانب ملعب فريق 

"مارلينز" للبيسبول. 
وكان��ت بلدي��ة ميامي اقترحت األس��بوع املاضي عل��ى بيكهام 
اس��تخدام ملعب جامعة فلوريدا الدولية مؤقتاً إلى حني التوصل 

إلى اتفاق حول تشييد مقر دائم للنادي.

 الرياضي
أك��د املدي��ر الفن��ي ملانشس��تر يونايتد، 
الهولن��دي لوي��س ف��ان أنه يج��ب على 
الع��ب الوس��ط األرجنتين��ي أنخ��ل دي 
ماري��ا أن يتكي��ف م��ع أس��لوب اللع��ب 
الهولن��دي  امل��درب  إجنلترا.وق��ال  ف��ي 
"أب��رز االختالف��ات بني أس��لوب اللعب 
هن��ا وف��ي دول أخرى ه��و وتي��رة كرة 
الق��دم، دي ماري��ا ل��م يعتد بعد بش��كل 
كام��ل وينبغي أن يفعل، لكنني ال أش��ك 

ف��ي قدرت��ه على ذل��ك"، وفقاً مل��ا أورده 
أن  اإللكتروني.ويذك��ر  الن��ادي  موق��ع 
الالعب الدول��ي األرجنتيني )26 عاماً( 
خاض من��ذ بداية املوس��م اجل��اري 16 
مباراة مع "الش��ياطني احلم��ر"، أحرز 
خالله��ا 3 أه��داف فق��ط، بينم��ا تالحقه 
اإلصاب��ات.ووص دي ماري��ا وصل إلى 
النادي اإلجنليزي في موسم االنتقاالت 
الصيفي��ة املاض��ي مقاب��ل 77.1 مليون 
يورو قادماً من ري�ال مدريد اإلس��باني، 

ليصب��ح أغلى صفقة تتم في تاريخ كرة 
القدم في بريطانيا.ويستقبل مانشستر 
يونايتد غداً األربع��اء، على ملعبه أولد 
ترافورد منافس��ه بيرنل��ي، الذي خاض 
دي ماريا املواجهة أمامه في الدور األول 
قبل 6 أشهر.ويحتل املانيو املركز الرابع 
ف��ي البرمييير ليغ ب���44 نقط��ة، بعيداً 
ب�12 نقطة عن تشيلسي املتصدر، بينما 
يتواجد بيرنلي في املركز ال�17 برصيد 

21 نقطة.

فان غال: 
على دي ماريا أن يعتاد على 

أسلوب اللعب في إنجلترا

بلدية ميامي تقترح على بيكهام 
تشييد ملعبه في ليتل هافانا
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رياضة
23صوتكم

 الرياضي
كش��ف فريدي نافاس والد احلارس الكوستاريكي 
كيلور نافس أن جنله يش��عر بالس��عادة لتواجده 
في ري�ال مدريد رغم أنه ال يلعب بشكل أساسي في 
بطولتي الدوري اإلس��باني ودوري أبطال أوروبا 

نظرا لوجود املخضرم ايكر كاسياس.
وكان��ت بعض وس��ائل اإلع��الم اإللكترونية قد 
تكهن��ت قب��ل أي��ام أن الع��ب منتخب كوس��تاريكا 
الدول��ي غي��ر راض ع��ن تواج��ده بالن��ادي امللكي 

ويرغب في الرحيل عنه.
وق��ال وال��د ناف��اس ف��ي تصريح��ات لصحيفة 
"الناس��يون": "كل م��ا يتحدث��ون عنه هو محض 
ك��ذب .. كيل��ور أخبرن��ي أنه ل��ن يرحل ع��ن ري�ال 
مدري��د .. إنه س��عيد للغاي��ة .. إنه ش��خص مقاتل 

ويحب العمل".

احل��ارس  وانض��م 
صف��وف  إل��ى  الكوس��تاريكي 

ري�ال مدريد في العام املاضي بعد 
مشاركته املتميزة مع منتخب بالده 

في بطولة كأس العالم بالبرازيل.
وش��ارك نافاس في بطولة كأس 
ملك أس��بانيا بصفة أساس��ية، قبل 
أن يخ��رج ري���ال مدري��د م��ن دور 
الستة عش��ر على يد جاره أتلتيكو 
مدريد.واختتم والد الالعب قائال: 
"إنه يع��رف أن عليه أن يقاتل من 
أج��ل الفوز مب��كان في التش��كيلة 
األساس��ية وهو األمر الذي يتقبله 
وس��ائل  بع��ض   .. رح��ب  بص��در 
اإلع��الم ترغ��ب ف��ي التش��كيك في 

قدراته ولكنه يتمتع بالقوة".

 الرياضي
أعل��ن نادي ري�ال مدريد عبر موقعه الرس��مي أن احملكم��ة العليا في مدريد 
ألغ��ت مش��روع اإلص��الح الذي أق��ره مجل��س حكوم��ة مدريد وال��ذي كان 
سيستفيد مبوجبه النادي بتغيير ش��كل ملعبه سانتياغو برنابيو وجعله 

في حلة جديدة بشكل مغطى وبسعة أكبر.
وأعلن النادي امللكي في بيان رس��مي أنه س��يقوم بالتنس��يق مع مجلس 
حكومة مدريد ملعاجلة اجلوانب الناقصة في املشروع جلعله قابالً للتنفيذ 

من أجل اإلصالحات التي قررتها إدارة النادي في امللعب.
وكان الن��ادي امللك��ي ق��د وق��ع اتفاقاً مع مجل��س حكومة مدري��د في عام 
2012 يقضي بتوس��عة ملعب س��انتياغو برنابيو وتغطية السقف وبناء 
مس��احات خضراء بجانبه ومواقف للسيارات حتث األرض وعدة مشاريع 

تعطي عائدات جديدة للنادي.
وض��رب قرار احملكمة العليا مبدريد مش��روع امللعب ف��ي الصميم لكونه 
أصب��ح مجم��داً وغير قابل للتنفيذ في انتظار ق��رار جديد من احملكمة العليا 

وتغيير في خطة مجلس حكومة املدينة.
وكان من املفروض أن يحمل امللعب اس��م "أبوظبي برنابيو" بعد اتفاق 
حص��ل ب��ني النادي وإم��ارة أبوظب��ي عبر ش��ركة االس��تثمارات البترولية 
الدولية والقاضي بتقدمي مبلغ يصل ل�500 مليون يورو مقابل حمل امللعب 

السم اإلمارة.

 الرياضي
انتقد اإليطال��ي أريدو بريدا املدير الرياضي اجلديد لنادي برش��لونة فكرة 
التخلي عن النجم التش��يلي أليكسيس سانشيز لفريق آرسنال في الصيف 

املاضي واعتبره من أفضل املهاجمني في العالم.
وق��ال املدير الرياض��ي اجلديد الذي خل��ف اإلس��باني زوبيزاريتا املقال 
م��ن منصبه في أول تصريح صحفي: "كنت أريد سانش��يز لكل الفرق التي 
عمل��ت معه��ا، أعرفه جي��داً وال أعرف الس��بب الذي جعل برش��لونة يتركه 

يرحل الصيف املاضي".
وأض��اف بريدا: "حس��ناً هو حالياً العباً في آرس��نال وم��ن أفصل العبي 

الدوري اإلنكليزي املمتاز والعالم".
وذكرت تقارير إعالمية كتالونية أن إدارة فريق برش��لونة ندمت بالفعل 
على التفريط في املهاجم التش��يلي وتنوي إرجاعه في املس��تقبل بعد نهاية 
العقوب��ة املس��لطة عل��ى الفريق مبنع��ه من التعاق��دات حتى نهاية الس��نة 

احلالية.

 الرياضي
س��يغيب جنم ميامي هيت دواين وايد عن مباراة كل النجوم 
)اول س��تارز( املقررة على ملعب ماديس��ون سكوير غاردن 
ف��ي نيويورك األحد املقبل إلصابته بتمّزق عضلي أبعده عن 

مباريات فريقه الست األخيرة.
وكان واي��د )33 عام��اً( اختي��ر ضمن تش��كيلة مباراة كل 

النجوم للمرة احلادية عشرة في مسيرته.
وجتمع مباراة كل النجوم سنوياً بني تشكيلتني من أفضل 
جنوم املجموعتني الش��رقية والغربية في الدوري األميركي 

للمحترفني.

نافاس 
لن يرحل عن ريـال مدريد

كرة السلة:

وايد يغيب
 عن مباراة كل النجوم

تجميد قرار تجديد 
سانتياغو برنابيو

بريدا ال يفهم سبب تخلي 
برشلونة عن سانشيز

 الرياضي
كش��فت دراس��ة أعدتها مؤسس��ة "مارس��يت" أن الرياضيني 
ه��م العامل��ون األعلى أجرا ف��ي املجتمع اإلس��باني، مبرزة أن 
البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو مهاجم امللك��ي هو صاحب 

أعلى راتب في الليغا.
وحت��ذر الدراس��ة من أن ه��ذه الظاهرة تش��كل خط��را على 
الش��باب واملراهق��ني في كاف��ة أنحاء إس��بانيا، "فف��ي أوقات 
األزمات االقتصادية تعد الرواتب اخليالية لبعض الرياضيني 

مثيرة للدهشة".
واستشهدت الدراسة بكريستيانو الذي سيتجاوز إجمالي 
راتب��ه م��ع الري�ال ال���200 مليون ي��ورو، وهو رق��م حطم من 
خالله رئيس النادي فلورنتينو بيريز كافة األرقام القياس��ية 

من حيث الرواتب في تاريخ امللكي.
ووفق��ا لبيان��ات ص��ادرة ع��ن صحيف��ة )ش��بورت بيل��د( 
الرياضية األس��بوعية األملانية، فإن كريستيانو يخصص له 
س��نويا 35.3 ماليني يورو منها 17 مليون متثل صافي راتبه 
الس��نوي و18.3 مليون تذهب لوزارة املالية اإلسبانية.ويعد 
الويلزي جاريث بيل، العب الري�ال أيضا والصفقة األغلى في 
تاريخ الن��ادي )101 مليون يورو(، صاحب ثاني أعلى راتب 

في امللكي بصافي 11 مليون يورو سنويا.

وتقول الدراس��ة نفسها إن األرجنتيني ليونيل ميسي العب 
برش��لونة يخصص ل��ه س��نويا 35 مليون ي��ورو، مقابل 20 

مليون يورو لزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وبالرغ��م من هذه األرقام الكبيرة، إال أن هناك رياضيني في 
إس��بانيا يلعبون في ف��رق أخرى أو درجات أخ��رى بالدوري 
اإلسباني بخالف الدرجة األولى يتقاضون رواتب متواضعة.

ففي فالنس��يا، كان البرتغالي ريكاردو كوس��تا هو صاحب 
أعل��ى أجر ب���3.7 ماليني ي��ورو، علم��ا بأنه يلع��ب حاليا في 
صفوف فريق باوك س��الونيك اليوناني، وهو ما يكش��ف عن 
اله��وة الكبيرة ف��ي الرواتب بني األندية الكب��رى وباقي أندية 

كرة القدم.
وتش��ير الدراس��ة إل��ى أن هن��اك أندي��ة تخص��ص ميزانية 
إجمالي��ة ضئيلة لرواتب العبيها مث��ل إيبار الذي يلعب حاليا 
ف��ي دوري الدرجة األولى اإلس��باني، وال��ذي يرصد مليونني 

و757 ألف يورو لرواتب جميع العبيه.
كما تضيف الدراس��ة: "لقد اعتدنا التعايش ونحن نس��مع 
األرق��ام الكبي��رة الت��ي يتقاضاها العب��و كرة القدم فوس��ائل 
اإلعالم حتص��د االنتباه عبر هذه األرقام التي لها وقع س��لبي 
على األطفال الذين يعتقدون أن مبقدورهم أن يصبحوا جنوما 

في كرة القدم لكي يستمتعوا بحياة الرفاهية".

كريستيانو رونالدو األعلى أجرا في المجتمع اإلسباني
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ومعلومــة
صورة

الحلـــــول

اختبر معلوماتك

 القعقاع بن عمر / ابن النحوي / عند 

خط االستواء /  التهتان / اريتريا

عود الثقاب

29 + 29 = 58
اختبر معلوماتك

التاريــــــخ
من ذاكرة

كيف يمكن لهذه العملية 
الحسابية أن تكون معقولة 

بتغيير مكان عود ثقاب واحد ؟
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الجليد ج )3(

الجليد في النظام الشمسي
يترك��ز اجللي��د عل��ى األرض ف��ي قطبيه��ا، لكنه م��ع ذلك 
ينتش��ر في أماكن كثي��رة فيها خاصة ف��ي األماكن املرتفعة. 
وه��و ال ُيوج��د على األرض فق��ط، بل هو موج��ود أيضاً في 
أماكن كثيرة في النظام الشمسي. ففي عام 2009 اكتشف أن 
اجلليد متواجد على القمر، حيث أن هناك فوهات عميقة جداً 
على س��طح القمر بحيث ال يستطيع ضوء الشمس الوصول 
إليها أبداً. ولذلك فتكون درج��ة احلرارة منخفضة جداً فيها 
بحيث تس��مح ببقاء اجلليد في حالت��ه الصلبة )والذي أتى 
عل��ى األرجح من املذنبات والنيازك التي اصطدمت بالقمر(. 
وحتى على عطارد، أقرب الكواكب إلى الشمس والذي تصل 
درجة احلرارة فيه أحياناً إلى 800 مئوية يوجد جليد. وهو 
كما ف��ي القمر، يوجد في قعر الفوهات العميقة التي ال يصل 
إليها ضوء الش��مس. وفي بع��ض هذه الفوهات تصل درجة 
احل��رارة إلى 300 مئوي��ة حتت الصفر، مم��ا يجعل اجلليد 

ُيحفظ جيداً باحلالة الصلبة
أما على املريخ فيوجد قطبان متجمدان كما هي احلال على 
األرض، ولذل��ك فهو يحتوي على كميات ضخمة من اجلليد. 
وغي��ر القطبني، ُيعتقد أنه حتت س��طح املري��خ بأقل من متر 
توج��د طبقة كاملة من اجلليد. وقد اكتش��ف اجلليد فعالً في 
عدة أماكن على املريخ. وأيضا س��طح قمر املش��تري أوروبا 
يتك��ون م��ن اجللي��د. وُيعتقد أن طبق��ة اجلليد الت��ي تغطي 
سطحه يبلغ سمكها كيلومتراً في أرق األماكن وُيعتقد أيضا 
أن��ه يوجد بحر داف��ئ من املي��اه رمبا يحوي بعض أش��كال 

احلياة حتت هذه الطبقة.

أما ف��ي النظام الشمس��ي اخلارجي، فمعظ��م األجرام هي 
عب��ارة ع��ن جليد أساس��اً )بالرغم من أنه لي��س بالضرورة 
جلي��د م��اء(. ففي درج��ة احلرارة ش��ديدة االنخف��اض على 
أطراف النظام الشمس��ي مُيكن للجلي��د أن ُيحفظ في احلالة 
الصلبة، لكن تلك األجرام سوف تنصهر وتتبخر على الفور 
إذا م��ا اقتربت من الش��مس. وه��ذا األمر َينطب��ق على أجرام 
ح��زام كويب��ر وس��حابة أورت. ونتيجة لهذا ف��إن املذنبات 
)والتي تأتي من س��حابة أورت، مص��در املذنبات في النظام 
الشمس��ي( متلك ذي��والً خلفه��ا دائما، ألنها أج��رام جليدية، 
فعندم��ا تقترب من الش��مس وتب��دأ درجة احل��رارة حولها 
باالرتف��اع تبدأ في االنصهار ُمش��ّكلة ذي��والً خلفها وهي ما 
مييزه��ا عن الكويكبات. وُيعتق��د أن هذه املذنبات التي تاتي 
من أطراف النظام الشمس��ي ه��ي مصدر اجلليد على األرض 
وغيرها من أجرام النظام الشمس��ي. وهذه املذنبات جليدية 
ألن الق��رص الكوكبي الذي تش��كلت منه كان يتألف بش��كل 

رئيسي من اجلليد.

ولد يوغرطة املازيلي بسيرتا 
وتس��مى  نوميدي��ا  عاصم��ة 
حاليا قس��نطينة سنة 160 قبل 
امليالد، هو حفيد ماسينيسا ملك 
نوميديا وابن مستنبعل أخ امللك 

النوميدي مكيبسا .
كان يوغرط��ة ذو تأثي��ر ب��ني 
أن  املل��ك  عم��ه  فح��اول  قوم��ه 
يتخلص منه فأرسله إلى حصار 
س��نة  إس��بانيا  ف��ي  نومانتي��ا 
احل��روب  ليخ��وض  134ق.م 
هناك م��ع اجليوش الرومانية و 
برهن حينها عن ش��جاعة فائقة 
في القتال، وعن حكمة في اسداء 

املشورة .
وقد ساعد هذا يوغرطة أكثر ، 

مكونا عالقات جديدة مع شيوخ روما 
، الذين أقنعوا مكيبسا بتبني يوغرطة 
س��نة 120 ق.م ليتقاس��م احلك��م م��ع 

حفصبعل وعزربعل ولدا عمه.
ل��م يعج��ب يوغرط��ة أم��ر تقس��يم 
اململكة فأراد توحيد نوميديا من جديد 
وتخليصه��ا م��ن النف��وذ الروماني ثم 
مالبث أن غ��زا بالده وحاصر س��يرتا 
عاصمت��ه آنذاك ول��وال تدخل الرومان 
الستولى عليها ، وعندما مات مكيبسا 
ق��ام يوغرط��ة عندها بقت��ل حفصبعل 
بس��بب خالف بينهما وذلك لش��عوره 
باإلهانة م��ن طرفه ، فواجهه عزربعل 
، فتقسمت اململكة من جديد بني اإلثنني 
، و أخ��ذ يوغرط��ة اجل��زء الغربي من 

نوميديا.
اتس��ع نف��وذ يوغرط��ة  بع��د ذل��ك 
فتس��لم احلكم في العاصمة سيرتا ثم 
امر بقتل عزربعل وأتباعه في أس��وار 
العاصمة سنة 113 ق.م وقتل التجار 
الروماني��ني هناك فف��زع الرومان لهذا 

وعرف��وا ب��أن يوغرطة يريد تأس��يس 
مملكة نوميدية قوية .

أعل��ن بعده��ا يوغرطة حرب��ه على 
الروم��ان وأصبح يفت��ح املدينة تلوى 
األخ��رى مم��ا اخافه��م وعنده��ا وجه 
يوغرطة ن��داءه إلى جميع النوميديني 
ب��الد  يه��دد  ال��ذي  ليقاوم��وا اخلط��ر 
يح��رز  يوغرط��ة  فأخ��ذ  األمازي��غ 
االنتص��ار تلو اآلخ��ر عل��ى الرومان ، 
وكان بوكوس فتعززت قوته وش��كل 

بذلك خطرا داهما على روما 
اس��تمرت احل��رب وأخ��ذ يوغرط��ة 
يحق��ق االنتص��ارات ، ماجع��ل روم��ا 
باخليب��ة  وتص��اب  عس��كريا  تفش��ل 
وامل��رارة ، فاتخذت أس��لوبا آخر حيث 
ماري��وس  غاي��وس  القنص��ل  اتص��ل 
الرومان��ي ببوك��وس وأغ��راه بوعود 
س��خية على أن يتخلى ع��ن يوغرطة ، 
فقام بوكوس باستدراج يوغرطة إلى 
كم��ني وس��لمه للقائد الروماني س��وال 

سنة 104 ق.

يوغرطة

 من الذي قال عنه ابوبكر الصديق 
رضي الله عنه ال يهزم جيش فيه ....؟

 من القائل :
 اشتدي يا أزمة تنفرجي

 قد آذن ليلك بالبلج
 أين يتساوى الليل و النهار في 

طولهما طول السنة؟
 ماذا يسمى املطر الذي َيْفُتر ثم يعود بقوة؟
 ماهي الدولة التي عاصمتها أسمرة ؟

م��ن قصص أبي علقمة أيضا ما رواه احلموي يقول: دخل 
أب��و علقمة النح��وي عل��ى "أعني" الطبي��ب فقال ل��ه: أمتع 
الله بك، إني أكلت من حلوم هذه اجلوازل فطس��أُت طس��أًة، 
فأصابن��ي وجٌع ب��ني الوابلِة إلى دأية الُعُن��ق فلم يزل ينمي 
حت��ى خالط اخللْب وأمِلت له الشراس��يف فه��ل عندك دواء؟ 
فقال "أعني" الطبيب: خذ حرقفاً وس��لقفاً وش��رقفاً فزهزقه 
ورقرق��ه واغس��له مباء روث واش��ربه، فقال أب��و علقمة: لم 

أفهم عنك هذا، فقال: أفهمتك كما أفهمتني!
جلس الش��اعران العراقيان الزه��اوي والرصافي يأكالن 

ثري��داً فوق��ه دجاجه محّم��رة. وبع��د قليل مال��ت الدجاجة 
ناحي��ة الزه��اوي فق��ال: )َعَرف اخلي��ر أهله فتقدم��ا(. فقال 

الرصافي: )َكُثر النبش حتته فتهدما(.
أصر أحد املهتمني باللغ��ة العربية على أن يتحدث أوالده 
باللغ��ة العربي��ة الفصحى . ذات يوم طلب م��ن إحدى بناته 
أن حتضر له قنين��ة حبر.أحضرت ابنته القنينة، وخاطبته 
: ه��اك الَقنين��ة يا أبي ) بفتح القاف ( .فقال لها : اكس��ريها ) 
يقصد كس��ر حرف الق��اف ( . فما كان من البن��ت إال أن رمت 
القنين��ة على احلائط بق��وة ، فتناثر احلبر ملوثا اجلدار وما 

جاوره من فرش

قصص.. حكم... أمثال

يوجد أعلى جس��ر معلق ف��ي أوروبا 
ف��ي جب��ل تيتلي��س الواق��ع ف��ي منطقة 
األلب السويس��رية بالقرب م��ن منطقة 

إنغلبرغ )وسط سويسرا(، 
وق��د ش��يد ه��ذا اجلس��ر عل��ى عل��و 
يتخط��ى الثالثة آالف متر، ويبلغ طوله 
100 مت��ر وعرض��ه مترا واح��دا. وهو 
مق��ام ف��وق هاوي��ة عمقه��ا 500 مت��ر. 
على ارتف��اع أكثر م��ن 3041 متراً فوق 

مستوى سطح البحر،
وكل��ف هذا اجلس��ر ال��ذي أطلق عليه 
 1.3 وول��ك"  كلي��ف  "تيتلي��س  اس��م 
ملي��ون فرن��ك سويس��ري  )1.1 مليون 
ي��ورو(، وق��د ش��يد احتف��اء بالذك��رى 
املئوي��ة للمصع��د الهوائ��ي أو التلفريك 
ال��ذي يص��ل منطق��ة إنغلب��رغ مبنطقة 
غيرشنيالب. ويهدف هذا اجلسر املعلق 
إل��ى اس��تقطاب املزي��د م��ن ال��زوار إلى 

املنطقة  التي تعتبر سياحية بامتياز.

أعلى جسر معلق في اوربا


