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ال جريمة!

ليبيا:
الجوع يهّدد مواطني 

دولة مصّدرة للنفط

نصف تالميذ المدارس والمعاهد تعاطوا المخدرات

حالة احتقان في صفوف أهالي بنقردان وطرد الوفد الحكومي

التصنيف الشهري لـ"الفيفا"

تونس تتراجع 4 مراكز.. الجزائر األولى 
إفريقّيا وألمانيا تقود العالم

أكثر من 200 محاولة انتحار سنة 
2014 والقيروان تتصدر القائمة

شركات التسويق الشبكي

مالذ للحالمين أم 
مصيدة للطامعين؟

صالح الدين الجورشي  لـ »الضمير«

ال توجد خطة واضحة لمعالجة 
أسباب التحركات االحتجاجية

سيدي بوزيد:

 إصابة أخرى بفيروس 
االلتهاب الكبدي   

إحصائية:



صوتكم2وطنية

 ضد التيار
محمد الحمروني
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أمام دهش��ة املتابعني والسياسّيني وكّل املشغولني مبا يجري من تطّورات في 
بعض مناطق اجلنوب، تواصل بعض الصحف، حملتها على األهالي في ذهيبة 
وب��ن قردان، لتّتهمهم مجّددا بالتواطئ مع اإلرهاب، والعمل على إفراغ املدن من 

األهالي وتوفير أغطية لتمرير اإلرهابّيني واألسلحة.

ال أدري ما الذي ميكن أن يدفع مؤسس��ة صحّيف��ة أو صحفّيا إلى ارتكاب مثل 
هذه احلماقات في حّق جزء من الشعب التونسي، ومحاولة إخراجه مّرة أخرى 

من الّسياق الوطني..؟ هل يعاقب اجلنوب ألّنه طالب بالتنمية؟
أم يعاقب ألّنه صّوت ضّد خيارات معّينة في االنتخابات األخيرة؟

أم أّن األم��ر ال يع��دو محاولة لتبرير القمع الذي س��لّط على أهلنا في اجلنوب 
ووصل حّد استعمال "الكرطوش احلي"؟

أم أّنن��ا أم��ام محاول��ة جديدة إلعادة اس��تنبات تل��ك النبتة اخلبيث��ة  "القمع 
واالس��تبداد"، بعد أن ظّن البعض أن نتائج االنتخابات ميكن أن تطوي صفحة 

الثورة؟

ف��ي اعتق��ادي أّن الرد على هذه االستفس��ارات يج��ب أن يتّم على مس��تويات 
أربعة: 

املس��توى األول .. واملتمث��ل في األج��واء العاّمة واالنطباع��ات اخلاطئة التي 
خلقته��ا نتائ��ج اإلنتخابات، والتي تص��ّور من خاللها البع��ض أن هذه النتائج 
تعن��ي نهاية للثورة وع��ودة للنظام القدمي، وبالتالي عودة القمع واملمارس��ات 
اخلارج��ة عن القانون.. هذه األجواء صّورت للبع��ض – من الذين يعتقدون أن 
األوان ق��د حان لإلنتقام من الثورة – أن زم��ن احلرّية والتعبير عن الرأي وحّق 
اإلحتجاج والتظاهر السلمي إنتهى وأن الوقت اآلن هو إلستعادة اإلستقرار عبر 

القبضة األمنّية وفرض هيبة الدولة.. 
وحتضرني هنا حادثة عاشتها منطقة األسواق العتيقة من تونس العاصمة، 
بع��د اإلع��الن عن نتائ��ج االنتخاب��ات عندم��ا توجهت إم��رأة في حال��ة هيجان 
ودخل��ت محال لبي��ع املالبس اخلاصة باحملّجبات وأخذت ف��ي تقطيعها ورميها 
في الشارع وهي تصرخ وتصيح "هانا رجعنا .. يا إرهابّيني .." وكانت تتوّعد 

البائع وتطلب منه إغالق احملّل وسط دهشة احلاضرين.. 

هذا هو اجلّو العام الذي س��اد بعد االنتخابات، وهذه التصّورات التي حكمته 
وهي نفس التصّورات التي حكمت رّدة فعلنا جتاه حتّركات أهلنا في اجلنوب.. 
املس��توى الثاني .. مرتبط أيضا بنتائج االنتخابات، وخاصة التصريح الذي 
أطلقه محس��ن م��رزوق ودعا فيه أهلنا ف��ي اجلنوب إلى العودة إلى الس��ياقات 
الوطني��ة، ف��ي رد غّي��ر موّفق عل��ى االحتجاجات الت��ي ش��هدتها منطقة احلامة 
حينه��ا.. الي��وم يبدو أن البع��ض ال زال يرى في نتائج اإلنتخاب��ات في املناطق 
اجلنوبّية، وتصويت أهلنا هناك ألحزاب أو شخصيات دون أخرى، خروجا عن 
الس��ياق الوطني. واس��تبطان هذا التصّور هو الذي يدفع اليوم بعض الصحف 
إلى محاولة التش��كيك والتش��ويه واعتبار ما يجري ف��ي ذهيبة وبن قردان وما 

وقع قبلها في احلامة خروجا عن هذا السياق.
املس��توى الثال��ث.. وه��و مرتبط مبا س��بق ينطلق في تعاطيه م��ع كل حتّرك 
أو حرك��ة احتجاجية م��ن منطلق العداء له��ا، اعتبارا لكون املط��روح اليوم كما 
ي��رى البع��ض هو إجن��اح احلكومة احلالّي��ة مهم��ا كان الثم��ن. وأّن التحّركات 
االحتجاجّي��ة تعط��ي اإلنطباع ب��أن األوضاع لم تتغّي��ر كثيرا عّم��ا كانت عليه 

زمن احلكومات الس��ابقة وهو ما ينس��ف كل التبريرات التي س��يقت الستهداف 
حكومات الثورة املتعاقبة، واتهامها بالفش��ل والرّش وغيرها.. وينس��ف أيضا 
حدي��ث البعض عن قدرته على إدارة البالد، وكأنه يتحدث عن نزهة بحرّية في 

يوم من أّيام "أوّسو".. 

املس��توى الراب��ع واألخير.. خش��ية البعض من أن تؤكد مثل ه��ذه التحّركات 
حقيق��ة حاول الكثيرون طمس��ها وتتعلق بفش��ل دولة االس��تقالل من بورقيبة 
إل��ى املخلوع، في حتقيق التنمية واحلّد م��ن البطالة، وإحداث نهضة اقتصادّية 
واجتماعّي��ة حقيقّية، وليس��ت تلك التي كانوا يخادع��ون بها الناس عبر بعض 
وس��ائل إعالمهم ومن بينها تلك التي عادت اليوم لتش��ّوه ومتس من مشروعّية 

املطالب التي يرفعها أهلنا في اجلنوب وبقّية املناطق احملرومة.
ما يجري اليوم ينسف كل األكاذيب التي حتّدثت عن إجنازات دولة االستقالل، 
وبناء الدولة، وأغلبها شعارات جوفاء، ال قيمة وال معنى لها، ألنه ال قيمة لبناء 
الدولة عندما يحطم ويدّمر اإلنس��ان... الدولة ليست جسورا وطرقات وال مبان 

وشقق وعمارات، الدولة هي قبل كل شيء اإلنسان.

الدولة ولألسف قامت في بالدنا على سحق اإلنسان لذلك انهارت هذه الدولة 
ذات 17 ديسمبر عندما ثار اإلنسان التونسّي ومتّرد على محاوالت السحق.

علين��ا اليوم أن نكون واضحني مع أنفس��نا، وصادقني مع ش��عبنا، وال ُنلِبّس 
عليه��م األم��ر، وخاص��ة عندما حت��اول بعض وس��ائل إعالمنا، تبري��ر عمليات 
القمع، بإنكار حقيقة أن شعبنا في ذهيبة وبن قردان يعاني التفقير والّتهميش، 
وأّن تل��ك اجلهات تعيش خ��ارج التاريخ، وهي محرومة حتى م��ن املوارد التي 

تنتجها.
وهنا علينا أن نس��أل الذي��ن يتحّدثون عن الّصيد في امل��اء العكر، ويحاولون 

ربط األحداث االخيرة باإلرهاب وتهريب األسلحة..

 م��ا هو نصيب ه��ذه اجلهات من التنمية؟ ما الذي يع��ود على هذه املناطق من 
عائدات النفط والفسفاط وبقية املواد األولّية التي تستخرج منها؟ كم هي نسبة 
األمّية بهذه املناطق؟ وكم تبلغ نسبة العاطلني عن العمل؟ التغطية االجتماعية 
والرعاية الصحية.. هذه هي األسئلة احلقيقّية التي يجب أن تطرح بدل محاولة 

التلبيس باحلديث عن اإلرهاب واإلرهابّيني. 

أكث��ر من ذلك فإن ما أوردته بعض الصحف ه��و دليل ضّدها، ألن حديثها عن 
اس��تغالل اإلرهابّيني ملثل هذه األح��داث دليل إضافي عل��ى أن معاجلة اإلرهاب 
يجب أن تبدأ بالتنمية ووضع حد للتهميش الذي تعيشه فئات وجهات بكاملها، 

حتى ال يستغلها االرهابيون.
اخيرا .. 

الذهيبة وبن قردان وغيرها من املناطق املهمشة، أجزاء عزيزة من هذا الوطن 
واألصل أن نعالج مش��كالتها ال أن نتهمها ونش��وّه حتّركاتها ألّننا بذلك نظلمها 

مرتني..
االحتجاجات السلمّية حّق مشروع وال مجال حملاولة اإللتفاف على هذا احلق 

بدعوى اإلرهاب وغيرها..
في تونس وقعت ثورة .. ومن يريد القفز على هذه احلقيقة س��يجد نفس��ه في 

مواجهتها مرة ثانية.. 

حتى ال  نظلم أهلنا في الجنوب مرتين



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

3  العدد 574 الجمعة 24 ربيع الثاني  1436هـ  الموافق لـ 13 فيفري 2015

ي يزوران سليم شيبوب ووزارة 
ّ
قسيلة والقط
ح

ّ
العدل توض

تونس - 
أّكدت وزارة العدل أن زيارة نائبي مجلس الش��عب خميس قسيلة وعبد العزيز 
القطي لس��ليم ش��يبوب املوقوف في الس��جن جاءت بناء على طلب منهما وبعد 
موافقة الس��جني املعن��ي. وأّكدت الوزارة، في بالغ صادر أم��س، أن هذه الزيارة 
تن��درج في إطار م��ا يجيزه القانون عدد 52 الصادر ف��ي 14 ماي 2001 املتعلق 
بنظ��ام الس��جون، من إمكانية زيارة الس��جني لغير األقارب، عل��ى أن يكون ذلك 
بناء على ترخيص من الس��لط القضائية بالنسبة إلى املوقوف حتفظّيا. وينص 
الفص��ل 35 من القانون عدد 52 على أنه "ميكن بصفة إس��تثنائية لغير األقارب 
أو لألشخاص اللذين لهم تأثير أدبي على السجني زيارته، ويكون ذلك بناء على 
ترخيص من السلط القضائية بالنسبة إلى املوقوف حتفظيا". وفي مداخلة مع 
إح��دى اإلذاعات اخلاّصة أّكد قس��يلة أن الزيارة كانت بن��اءا على طلب من عائلة 
ش��يبوب من��ذ فت��رة االنتخابات وأن��ه خّير تأجيله��ا درءا ألي س��وء فهم. وكان 
النائب��ان خميس قس��لية وعبد العزي��ز القطي )حرك��ة نداء تون��س(، زارا يوم 

األربعاء سليم شيبوب في سجن املرناقية، حسب ما تناقلته وسائل إعالمية.  

تأجيل "السيزيام" 
للسنة الدراسّية 

المقبلة

تونس - 
تأجي��ل  التربي��ة  وزارة  ق��ّررت 
إمتح��ان خت��م املرحل��ة االبتدائية 
"الس��يزيام" املبرم��ج تنظيمه في 
موّفى الس��نة الدراس��ية اجلارية، 
القادم��ة  الدراس��ية  الس��نة  إل��ى 
ب��الغ  ف��ي  وج��اء   .2015-2016
لل��وزارة أن هذا الق��رار يأتي نظرا 
تنقي��ح  مش��روع  ع��رض  لتأّخ��ر 
للتربي��ة  التوجيه��ي  القان��ون 
 80 )ع��دد  املدرس��ي  والتعلي��م 
 )2002 23 جويلي��ة  امل��ؤرخ ف��ي 
وعدم صدور النصوص القانونية 
خت��م  إمتح��ان  بإح��داث  املتعلق��ة 
الدروس االبتدائية كم��ا مّت إقراره 
من قبل مجلس الوزراء املنعقد يوم 

27 أوت 2014 .

عزل ثالثة عدول تنفيذ
تونس- 

مبقتضى ق��رار من وزير العدل وحقوق اإلنس��ان والعدالة االنتقالية 
م��ؤرخ ف��ي 21 جانف��ي 2015 ونش��ر بالرائد الرس��مي، ع��زل ثالثة 
ع��دول بدوائر قضاء احملكمة االبتدائي��ة باملهدية واحملكمة االبتدائية 

باملنستير واحملكمة االبتدائية بقرمبالية من أجل خرق قواعد املهنة.

تعيين أعضاء بمجلس التحاليل االقتصادية
تونس- 

مبقتضى قرار من رئيس احلكومة مؤرخ في 26 جانفي 2015عني أساتذة التعليم العالي 
واخلب��راء اآلت��ي ذكرهم أعضاء مبجل��س التحاليل االقتصادية وذلك ملدة ثالث س��نوات: 
زه��ور الكراي،  زهّير بوش��داخ، س��امي موالي، س��فيان الغالي، س��لمى ال��زواري، عزيز 

مبارك، كمال الرقيق، محمد العيادي، محمد صفوان بن عيسى، نبيل عبد اللطيف.

صدر 
ُ
إضراب طلبة الهندسة: وزارة التعليم العالي ت

مذكرة توضيحية وتدعو الطلبة لاللتحاق بالدراسة
تونس- 

أّك��د وزير التعليم العال��ي والبحث العلمي، في بالغ  توضيح��ي صادر عنه أّنه 
في إطار إنارة الرأي العام بش��أن موقف الوزارة بخصوص التكوين الهندس��ي 
وما أثير حوله من جدل أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ ما اّتفق عليه مبحضر اجللسة 
بتاريخ 28 جانفي 2015 . وينص االتفاق على توحيد مسالك ومعايير الدخول 
إل��ى م��دارس املهندس��ني العمومية واخلاص��ة عن طري��ق املناظ��رة أو املناظرة 
اخلصوصية حتت إش��راف الوزارة وفق��ا للقوانني املنظم��ة والتراتيب اجلاري 
بها العمل، وحتديد النس��بة املخصصة للطلبة التونس��يني اجلدد في مؤّسسات 
التكوين الهندس��ي اخلاص من مجموع الطلبة التونس��يني املرسمني بالسنوات 

األولى من الدراسات الهندسية العمومية على النحو التالي:
� 30٪ كحّد أقصى بالنسبة إلى السنة اجلامعية 2015 / 2016.
� 25٪ كحّد أقصى بالنسبة إلى السنة اجلامعية 2016 / 2017.
� 15٪ كحّد أقصى بالنسبة إلى السنة اجلامعية 2017 / 2018.

كم��ا ورد باالتف��اق إج��راء عملية تفقد واس��ع النطاق ليش��مل كّل مؤسس��ات 
التعليم العالي اخلاص للدراسات الهندسية للوقوف على مدى التزامها بكراس 
الش��روط احلالي واتخ��اذ اإلجراءات الالزمة، وتعليق إس��ناد الرخص اجلديدة 
إلى مؤسس��ات التعليم العالي اخلاص مبا في ذلك تل��ك املتعلقة بتغيير صبغة 
التكوين بالنس��بة إلى املؤسسات القائمة وذلك في انتظار صدور كراس شروط 
جديد. ودعا الوزير كافة الطلبة إلى االلتحاق الفوري مبقاعد الدراسة لتدارك ما 
فات من دروس وامتحانات وذلك في إطار احلفاظ على جودة التكوين ومستوى 
الش��هائد العلمية. وجتدر اإلش��ارة إلى أّن طلبة الهندس��ة يواصل��ون إضرابهم 

لألسبوع اخلامس على التوالي.

سيدي بوزيد: إصابة أخرى بفيروس 
االلتهاب الكبدي   
– عائشة السعفي 

ق��ال نصيب الس��اكري مدير املستش��فى اجلهوى بس��يدي بوزيد أمس 
اخلمي��س في تصري��ح ل�"الضمي��ر" إنه اكتش��ف خالل هذا األس��بوع 
إصابت��ني جديدت��ني بفي��روس االلته��اب الكب��دي صن��ف أ، مضيفا أنه  
نقل��ت إح��دى احلالتني إل��ى املستش��فى اجلامع��ي بصفاق��س في حني 
تتماثل احلالة الثانية للتعافي باعتبار أنها مازالت في بدايتها. وأش��ار 
الس��اكري إل��ى أن العينات البيولوجية التي وق��ع رفعها من 25 تلميذا 
مبنطقة الغابة الس��وداء، إثر حالة الوفاة التي سّجلت، لم تثبت وجود 
ح��االت جديدة، موضحا أن اخلطورة تكمن ف��ي جهل األهالي بأعراض 

هذا املرض إضافة إلى التجائهم إلى الطب "الرعواني".

أوضاع كارثية 
وأوضح��ت مديرة الصحة األساس��ية بوزارة الصح��ة رافلة تاج أن 
وزارة الصح��ة أرس��لت فريقا لطمأنة الس��كان وللقيام بالتش��خيص 
ال��الزم، مضيف��ة أن األوضاع االجتماعية الكارثي��ة في بعض األرياف 
بسيدي بوزيد تعّد السبب الرئيسي وراء تفشي هذا الفيروس. وبينت 
تاج أن هذا الفيروس منتش��ر في أغل��ب دول العالم، مضيفة أن تونس 

تسجّل سنويا ما بني 600 إلى 900 حالة سنويا.

نداء عاجل للحكومة 
وقال محمد رابحي مدير حفظ الصحة وحماية احمليط إنه سيجرى 
بحثا ش��امال خالل هذه الس��نة يهم املدارس االبتدائي��ة والتحضيرية 
احلضري��ة والريفي��ة ف��ي مختل��ف أنح��اء اجلمهورية للوق��وف على 
األسباب الكامنة وراء تفشي األمراض في هذه األوساط، داعيا حكومة 
احلبيب الصيد إلى اتخاذ اإلجراءات العاجلة لتحس��ني البنية التحتية 

لبعض املؤسس��ات التربوية في املناطق الداخلي��ة والنائية على غرار 
املاء الصالح للشراب واملسالك والوجبات املدرسية.

وأكد الرابح��ي أن إدارة حفظ الصحة وحماية احمليط بجهة س��يدي 
بوزي��د تق��وم بالتخطي��ط الصح��ي ملختلف م��دارس اجله��ة، قائال إنه 
رفعت تقارير لإلدارة اجلهوي��ة للتربية وإدارة التجهيز تناولت تلوث 
امل��اء وغياب قن��وات الصرف الصحي وتلّوث احمليط املدرس��ي لبعض 
املناطق إضافة إلى غياب أدنى املقومات الصحّية في املطاعم املدرسية.

الحامة: انطالق تظاهرة ''األبواب المفتوحة'' 
بمركز التكوين 

تونس- 
انطلق��ت  صب��اح أمس تظاه��رة يوم األب��واب املفتوح��ة مبركز التكوي��ن والنهوض 
بالعمل املس��تقل مبدينة احلامة من والية قابس باالشتراك مع مركز التكوين املهني 
والتشغيل، وبحضور السفير األملاني بتونس. وتأتي هذه التظاهرة ضمن البرنامج 
التونس��ي األملاني حتت عنوان "ميثاق من أجل التشغيل" الذي امتّد على 3 سنوات 
بداية من سنة 2012 وإلى غاية سنة 2015 ويهدف إلى دعم الشراكة بني املؤسسات 
التكوينية واملؤسس��ات االقتصادية والصناعية التونسية األملانية وإلى دعم مراكز 

التكوين املهني بتونس وحتديث املعّدات والفضاءات.
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- عمار عبد اهلل 
ق��ال الناش��ط باملجتم��ع املدن��ي عبد 
إن القضي��ة  الط��رودي  احلمي��د 
املرفوع��ة ض��ده يق��ف وراءه��ا أح��د 
الوطن��ي  الدي��وان  ف��رع  موظف��ي 
للتطهير بح��وض التضامن املنيهلة، 
تندرج ضمن مخطط كامل الستهداف 
رموز الثورة واملناضلني السياسيني 
وكل صوت رافض لألساليب القدمية 
ف��ي التعام��ل م��ع قضاي��ا ومش��اغل 
املماطل��ة  )التس��ويف  املواطن��ني 
التعطي��ل املمنه��ج إلجناز املش��اريع 
بالرغ��م االعتم��ادات املرص��ودة ف��ي 

الغرض(. 

واعتبر الط��رودي أنه يحاكم بتهم 
م��ن  مظلم��ة  محاكمت��ه  وأن  واهي��ة 
جمل��ة املظالم التي ترتك��ب اليوم في 
ح��ق أناس هم عناوي��ن لهذه الثورة، 
األط��راف  بع��ض  أن  إل��ى  مش��يرا 
اعتبرت دفاعه عل��ى التنمية والبنية 
التحتي��ة مبعتمدي��ة املنيهلة تعطيال 

حلرية العمل. 
م��ع  ح��وار  ف��ي  الط��رودي  وأك��د 
"الضمي��ر" أن مالحقته قضائيا كان 
نتيجة لتبنيه ملش��اغل أهالي املنطقة 
التي عانت م��ن التهميش طيلة عقود 
الدائم��ة  البطال��ة  ظ��ل  ف��ي  خاص��ة 
وت��ردي  الش��غل  مواط��ن  وانع��دام 

واالجتماعي��ة،  البيئي��ة  االوض��اع 
املس��ؤولني  بع��ض  أن  إل��ى  مش��يرا 
احمللي��ة  اإلدارات  لبع��ض  املمثل��ني 
بع��ض  ممثل��ي  وكذل��ك  واجلهوي��ة 
املصال��ح اإلداري��ة املتداخل��ة كان��وا 
يتحفظ��ون على حض��وره معهم ألن 
وج��وده كممثل ع��ن املجتم��ع املدني 
يحرجهم، خاصة عندما يتعلق األمر 
مبس��الة حجم االعتمادات املرصودة 
للمش��اريع املبرمجة وآجال انطالقها 
ونهاي��ة إجنازه��ا خوفا م��ن املتابعة 

واحملاسبة.
وقال الط��رودي إن منطقة حوض 
التضام��ن املنيهل��ة تعان��ي من نفس 

املشاكل التنموية التي أيقظت موجة 
االحتجاجات في اجلنوب التونس��ي 
وأّن احلل��ول الترقيعية ملعاجلة هذه 
القضاي��ا ليس��ت هي احلل األنس��ب، 
مطالب��ا اجلهات الرس��مية بضرورة 
وطني��ة  جلن��ة  بتش��كيل  اإلس��راع 
توكل لها مهمة كش��ف مسالك صرف 
االعتمادات التي س��بق أن مت رصدها 
إلجناز العديد من املشاريع باجلهات 
ف��ي عه��د احلكوم��ات املتعاقب��ة بعد 
الثورة، وحتميل املس��ؤولية الكاملة 
ل��كل من يثب��ت تورطه ف��ي التعطيل 
لبع��ض  خدم��ة  معين��ة  حلس��ابات 

األجندات. 

الناشط عبد الحميد الطرودي: 

ي مشاغل المواطنين
ّ
الحكم بسجني شهرين عقاب على تبن

- أمينة قويدر
لقي��ت احتجاج��ات منطق��ة الذهيبة من 
والي��ة تطاوي��ن ردود أفع��ال مختلف��ة 
أغلبه��ا أدان قم��ع املتظاهري��ن ورفض 
إخ��راج املطال��ب االجتماعي��ة التنموية 
ألهال��ي اجله��ة ع��ن س��ياقها احلقيقي 
ودع��ا احلكوم��ة إل��ى وض��ع سياس��ة 
تنموي��ة ناجع��ة حتق��ق الت��وازن ب��ني 

اجلهات.

وفي مقابل ذلك، فإن مواطنني أخرين 
دعوا احلكوم��ة إلى التعام��ل بحزم مع 
هذه االحتجاج��ات ووضع حد للتجارة 
املوازي��ة التي أض��رت باملنتوج احمللي 

واملوارد اجلبائية للبالد. 
 " كان  وذاك  ال��رأي  ه��ذا  وح��ول 
للضمير" أكثر تفاصيل في "روبرتاج" 

جمعها مع بعض املواطنني. 

شهادة أصيل الذهيبة
مبروك ب��ن عمران، موظ��ف بتونس 
وأصي��ل منطقة الذهيبة، أكد أن املواطن 
البس��يط في الذهيبة ال يطلب شيئا آخر 
سوى العيش بكرامة، معتبرا أنه ليس 
هن��اك  أي داع للتأوي��الت السياس��ية 
وتغي��ب القضي��ة الرئيس��ية لألهال��ي 
املتعلق��ة بالتنمية وخلق مواطن ش��غل 
قبل فرض اتاوة على التجارة املوازية. 
وأكد أصي��ل منطقة الذهيبة أنه ليس 
هناك أي عالقة لهؤالء التجار باإلرهاب، 
والش��اب الذهيبي كان أول عنصر دفاع 

على وطنه سنة 2011 في وجه القوات 
املوالي��ة للقذافي عندم��ا أرادت الدخول 
إل��ى تونس عبر املعب��ر احلدودي رأس 
اجلدير. وأوض��ح محدثن��ا أن التجارة 
املوازي��ة يس��يطر عليها رج��ال األعمال 
ورؤوس األم��وال وش��باب الذهيب��ة ال 
يعد س��وى وس��يط يعمل لكس��ب قوته 

في ظل غياب مواطن شغل أخرى. 

المطالب مشروعة 
من جهته اعتبر محمد جنيب احلبيب، 
إطار بنكي متقاعد وأصيل والية قابس، 
ومدن��ني  تطاوي��ن  أهال��ي  مطال��ب  أن 
مش��روعة وأن مثل ه��ذه املطالب قامت 
من أجلها ث��ورة الكرامة. وأفاد احلبيب 
ب��أن ف��رض إت��اوة بقيم��ة 30 دينار لم 
يأت في وقته املناس��ب وليس هناك أي 
مبرر الس��تعمال الرص��اص احلي ضد 
الس��ياق:  ف��ي ذات  احملتج��ني. وتاب��ع 
هن��اك أس��اليب خلن��ا أنه��ا ذهب��ت م��ع 
النظام الس��ابق وأهمها التعامل األمني 
العنيف وصد الرأي املخالف على غرار 
س��جن املدون ياس��ني العي��اري واصفا 

إياه بسجني الرأي وابن املناضل.
في ذات السياق، اعتبر نادر، موظف، 
أن السياس��يات التنموي��ة رك��زت، منذ 
م��ا يزيد ع��ن س��تني عاما عل��ى املناطق 
الس��احلية والعاصم��ة في ح��ني بقيت 
املناطق اجلنوبية وبالوس��ط والشمال 
الغرب��ي مهمش��ة حت��ى بعد ث��ورة 14 
جانفي، مش��ددا على أن احتجاج أهالي 

الذهيبة واالضراب العام بكل من والية 
تطاوي��ن ومدن��ني له مطالبه الش��رعية 
ويتوج��ب عل��ى الدولة رص��د ميزانية 

هامة إلصالح هذه املناطق.

خروج عن السياق 
وبخص��وص ال��كالم املت��داول حول 
امكاني��ة دخ��ول ارهابي��ني إل��ى تونس 
م��ع  احلدودي��ة  املعاب��ر  طري��ق  ع��ن 
امكاني��ة تهريب االس��لحة إذا تواصلت 
ن��ادر: وزارة  ق��ال  املوزاي��ة،  التج��ارة 
الداخلي��ة تتحدث عن اإلره��اب وتدلي 
بتصريح��ات كبي��رة ف��ي املوضوع في 
حني أننا لم نر دالئل على أرض الواقع. 
مول��دي  ق��ال  الس��ياق،  ذات  ف��ي  و 
ساس��ي، نقاب��ي قاع��دي، إن مواطن��ي 
الذهيبة يس��عون لكس��ب لقمة عيشهم 
القط��ر  التجاري��ة م��ع  املب��ادالت  عب��ر 
الليبي، وعندما يغلق باب رزق املواطن 
بصفة فجئية ودون فرص ش��غل بديلة 
فإن��ه يفق��د بصف��ة طبيعي��ة التصرف 

بعقالنية ويلجأ للدفاع عن حياته. 

إمهال الحكومة 
متقاع��د،  نقاب��ي  محجوب��ي،  عم��ار 
ف��ي خض��م  الب��الد مازال��ت  أن  اعتب��ر 
املش��اكل ومازالت في بداية االس��تقرار 
وال ب��د م��ن الت��روي وإعط��اء احلكومة 
فرصته��ا ووقته��ا الكافي حت��ى تدرس 
كل امللف��ات االقتصادي��ة واالجتماعية، 
حتى ال تس��تغل بع��ض األط��راف هذه 

االحتجاجات وتخرجها عن سياقها.
الدول��ة  محجوب��ي  عم��ار  وأوص��ى 
االجتماع��ي  باملل��ف  الب��دء  بض��رورة 
الثورة  بالفق��راء وجرح��ى  واالهتم��ام 
الس��وداء"  أو  الفقي��رة  "املناط��ق  ف��ي 
وف��ق وصف��ه، مؤك��دا أن��ه لي��س م��ن 
السهل إرساء أمن جمهوري قبل إحداث 
دراس��ات وتكوين علمي لألمنني كما أن 

هيبة الدولة ال تسترجع بالعنف.
ع��ادل ب��ن جمع��ة رأى ه��و اآلخر أن 
احلكوم��ة مازال��ت جدي��دة وكان يجب 
على املواطنني التحل��ي بالصبر عوض 
التسرع واحلكم على نواياها، وال ميكن 

أن يكون عبر سياسية "كن فيكون". 

الدولة الحازمة
واعتبر محم��د الصويلح��ي، موظف 
متقاع��د، أن الدول��ة التونس��ية البد أن 
تكون حازم��ة في التعامل مع املش��اكل 
تدخ��ل  الت��ي  الس��لع  ألن  احلدودي��ة 
تون��س ع��ن طري��ق التج��ارة املوازي��ة 
أضرت باالقتصاد الوطن��ي والصناعة 

الداخلية، وفق قوله.

وأكد الصويلحي أن مسألة الضريبة 
مس��ألة عادي��ة ومعم��ول به��ا ف��ي كل 
البل��دان حتى تع��زز الدول��ة مداخيلها 
الس��لع  مهرب��ي  أن  كم��ا  اجلبائي��ة، 
يحقق��ون مرابي��ح ضخم��ة يوميا ومن 
الطبيع��ي أن يحتجوا إذا وقع التضييق 

على مصاحلهم. 

مواطنون يقّيمون أحداث الذهيبة 

المواطن البسيط ال يطلب سوى العيش بكرامة
هيبة الدولة ال تسترجع بالعنف والحل في المشاريع التنموية

▲ نادر

▲ عمار

▲ مبروك
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 – أمال منصر عطوي
الع��ام  الكات��ب  موس��ى  محم��د  ق��ال 
للنقاب��ة األساس��ية لبلدية ب��ن قردان 
ف��ي تصري��ح جلري��دة "الضمير" إن 
أعوان األمن بنب قردان قاموا باالعتداء 
على عوني البلدية الطاهر عبد القوي 
ومحم��د العجيل يوم االثن��ني املاضي 
على الس��اعة اخلامس��ة مس��اء. وقال 
موس��ى إّن أعوان األم��ن قاموا بإيقاف 

عوني البلدية من أمام املستش��فى في 
طريق عودته��م من العم��ل ونقلوهما 
إلى مركز الش��رطة، وأض��اف محدثنا 
أّن عون��ي األمن مت تعذيبهم��ا، مؤكدا 
أّن الطاه��ر عب��د الق��وي بع��د معاينة 
الطبي��ب ل��ه ق��دم ل��ه ش��هادة طبيبة 
ب�20 يوما. وأف��اد محّدثنا بأّن النقابة 
األساسية لبلدية بن قردان دخلت في 
إضراب منذ يوم األربعاء يتواصل إلى 

غاي��ة اليوم اجلمعة. وأّكد موس��ى أّن 
جلسة تفاوضّية ستنعقد مساء اليوم 
اجلمع��ة على الس��اعة الثالثة مس��اًء 
حتت إشراف االحتاد احمللي والنقابة 
األساس��ية للبلدي��ة ورئي��س البلدية 
وممثلني عن أعوان األمن، مش��يرا إلى 
أّنه ف��ي صورة ع��دم التوّصل إلى حل 
س��يتواصل اإلض��راب. وعن أس��باب 
اعت��داء األمنيني عل��ى عون��ي البلدية 

قال موس��ى "لم يتع��ّرف أعوان األمن 
إل��ى صف��ة أع��وان البلدي��ة" وف��ق ما 
أف��ادوه به، رغ��م أّنهما كان��ا يرتديان 
اقلي��م  أّن  موس��ى  العمل.وب��نّي  زي 
األمن مبدنني اعت��رف باخلطأ الصادر 
عن أع��وان األم��ن وطلب االعت��ذار إال 
أّن النقابة األساس��ّية ألع��وان البلدية 
رفضت االعتذار الش��فاهي وطلبت أن 
يكون حت��ت إش��راف جلس��ة برعاية 

االحت��اد احمللي للش��غل وكل الس��لط 
املعنية. 

وبخص��وص مطال��ب األع��وان قال 
موس��ى بأّن النقابة األساسية ألعوان 
البلدي��ة تطالب بإرج��اع هاتف جوال 
الع��ون الطاه��ر عب��د الق��وي ومبل��غ 
مالي مقّدر ب���100 دين��ار انتزع منه، 
باإلضاف��ة إلى اعتذار كتابي وااللتزام 

بعدم تكرار العملية مرة ثانية.

– أمال منصر عطوي
أطرد ع��دد م��ن احملتّجني م��ن أهالي بن 
ق��ردان أم��س اخلميس الوف��د احلكومي 
ال��ذي ح��ّل باملنطق��ة. ورف��ع احملتّجون 
الذين احتش��دوا مبق��ر املعتمدية، حيث 
انتظم��ت جلس��ة اس��تماع إل��ى أهال��ي 

اجلهة، شعار "ديقاج".
املك��ّون  احلكوم��ي  الوف��د  وتع��ّرض 
م��ن وزي��ر املالية س��ليم ش��اكر ووزير 
االس��تثمار والتع��اون الدول��ي ياس��ني 
ابراهي��م إل��ى الرش��ق باحلج��ارة، كما 
رّدد احملتّج��ون عدي��د الش��عارات م��ن 
قبي��ل "أوفي��اء أوفياء لدماء الش��هداء" 

و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد". 
ع��ودة االحتقان في صفوف أهالي بن 
قردان سببها عدم تقدمي الوفد احلكومي 
ألّي قرارات ملموسة بخصوص الوضع 

باجلهة، وفق تعبير احملتجني.
واقتصرت جلسة االستماع على عدد 
ضئيل م��ن أهالي اجلهة مم��ن تواجدوا 
داخل مقر املعتمدي��ة. وقال والي مدنني 
مخاطب��ا أهال��ي اجله��ة إّن غل��ق املعبر 
تتحكم في��ه ظروف عاملّي��ة خارجة عن 
نط��اق تون��س. ودعا أهال��ي اجلهة إلى 
التعبير بسلمية عن مشاغلهم للوزراء. 

وش��ّدد وزي��ر االس��تثمار والتع��اون 

الدولي ياس��ني ابراهيم على االس��تماع 
إلى مطالب أهالي اجلهة التي من املنتظر 
عرضه��ا عل��ى املجل��س ال��وزاري الذي 
س��ينعقد قريبا. وقال ابراهي��م متوّجها 
إلى احلض��ور من أهالي بن ق��دران بأّن 
أهالي اجلنوب ليس��وا بإرهابيني قائال: 
"أنتم توانس��ة ككل التونس��يني ولستم 

إرهابيني". 
     

الوفد الحكومي في ذهيبة
بع��د مضي ثالث��ة أي��ام متتالية على 
أح��داث ذهيب��ة انتق��ل الوف��د احلكومي 
أم��س  أول  مس��اء  القري��ة  إل��ى  ذات��ه 
الذهيب��ي  حس��ني  وأفادن��ا  األربع��اء. 
املنس��ق بلجن��ة متابعة أح��داث ذهيبة 
ب��أّن الوفد احلكومي التقى أهالي ذهيبة 
وكان��ت الزي��ارة ته��دف لإلنص��ات إلى 

مشاغل أهالي اجلهة.
وق��ال الذهيبي إّن الوفد احلكومي أكد 
ألهال��ي اجلهة على مض��ي احلكومة في 
تسريع إجناز جملة املشاريع والبرامج 
ه��ذا  أّن  الذهيب��ي  وأض��اف  املعطل��ة. 
الوفد طل��ب من األهالي م��ّده بكل األدلة 
والوثائق املس��ّجلة عن أح��داث ذهيبة، 
أهال��ي  أّن  إل��ى  ذات��ه  اآلن  ف��ي  مش��يرا 
اجله��ة ملّ��وا الوعود وأّن الوف��د لم يأت 

بإجنازات للجهة فقط تسويف أكثر من 
الواقع.

زيارة مدنين
كما عقد الوفد احلكومي أيضا جلس��ة 
استماع إلى مش��اغل أهالي والية مدنني 
بحض��ور وال��ي اجله��ة حبيب ش��واط 
واملديري��ن اجلهويني وممثل��ي اإلدارات 
العمومّي��ة وممثل��ي منظم��ات املجتم��ع 
املدن��ي واالحتاد احمللّي للش��غل مبدنني 
واالحتاد اجلهوي للصناع��ة والتجارة 
والصناعات التقليدية واحتاد الفالحني 
إل��ى جان��ب احت��اد املعطلني ع��ن العمل 
وممثل��ي التجار بالس��وق األس��بوعّية. 
ووع��د الوفد احلكوم��ي بتبّن��ي مطالب 
األهالي واملضي قدما نحو حتقيقها على 
أرض الواق��ع. وبالتوازي مع اجللس��ة 
نظم عدد من الش��باب املعطل عن العمل 
وقف��ة احتجاجي��ة أم��ام مق��ر الوالي��ة. 
فت��م اس��تدعائهم م��ن قبل وال��ي اجلهة 
وال��وزراء املمثل��ني في الوف��د احلكومي 
جللسة االس��تماع وعبر الشباب املعطل 
عن العمل عن جملة من املطالب واملتمثلة 
في التش��غيل والتنمي��ة باجلهة والفتح 
الف��وري للمعاب��ر احلدودّي��ة، وإلغ��اء 

االتاوة املفروضة على العابرين. 

حالة احتقان في صفوف أهالي 
بنقردان وطرد الوفد الحكومي

بنقردان:

اعتداء أمني على عوني بلدية والنقابة األساسية تنّدد

 _ عمار عبد اهلل 
السياس��ي  احملل��ل  اعتب��ر 
صالح الدين اجلورشي أن 
احل��راك ال��ذي يعيش على 
التونس��ي  اجلنوب  وقع��ه 
ولدت��ه عوام��ل عدي��دة في 
مقدمتها حالة الفقر وغياب 
أي مظاه��ر تنموية في هذه 
اجلهات، قائ��ال إن املطلوب 
بعي��دة  رؤي��ة  ه��و  اآلن 
جريئ��ة  وق��رارات  امل��دى 
آلي��ة ملتابعة تنفيذ  تتبعها 
اإلجراءات التي تستخدمها 
أن  احلكوم��ة، مح��ذرا م��ن 
باحلل��ول  االكتف��اء  يق��ع 
أكثر  القضية  الظرفي��ة ألن 

تعقيدا خاصة من ناحية الوضع االجتماعي والتنموي في تلك املناطق 
وهي قابلة ألن تنفجر من جديد إذا ما توفرت عوامل جديدة من ش��أنها 

أن تدفع نحو االنفجار.
واعتبر اجلورشي في تصريح ل�"الضمير" أن مسالة إقرار اجلانب 
الليب��ي إلجراء مماثل إلتاوة على األجانب املغادرين للتراب التونس��ي 
التي أقرتها حكومة التكنوقراط املتخلية، قد وفرت فرصة لردود الفعل 

الغاضبة التي اكتسحت هذه املناطق.
وأك��د ف��ي ذات الس��ياق أن��ه إلى ح��د اآلن ل��م تتوفر خط��ة واضحة 
وبعي��دة املدى ميكنها أن تس��تجيب الحتياجات ه��ذه املناطق، معتبرا 
أن التس��ريع بفت��ح ب��اب احل��وار وانتقال املس��ؤولني على ع��ني املكان 
وتفاعله��م م��ع مش��اغل ومطال��ب واقتراح��ات أبناء اجلهات املهمش��ة 
ميك��ن أن يش��كل بداية لفهم األس��باب العميقة التي تس��ببت في موجة 
االحتجاج��ات وأح��داث العنف التي عقبت احتجاج��ات أهالي منطقتي 

الذهيبة وبن قردان. 
وأك��د صالح الدين اجلورش��ي أنه وف��ي كل احلاالت فإن اس��تعمال 
العن��ف املف��رط وخاص��ة اللج��وء إل��ى الرص��اص احلي ف��ي مواجهة 
احملتج��ني هو عم��ل م��دان وال ميك��ن إدراجه ضم��ن محاول��ة معاجلة 
التط��ورات احلاصلة بل إن العنف املفرط من ش��أنه أن يزيد من تعكير 

األجواء.
من جان��ب آخر اعتبر احمللل السياس��ي صالح الدين اجلورش��ي أن 
التعام��ل اإلعالمي مع احتجاجات اجلنوب التونس��ي ولئن اختلف من 
مؤسس��ة إعالمي��ة إلى أخرى فإنه س��اعد بش��كل كبير في إب��راز عمق 
املش��كلة وكان من األس��باب التي س��رعت بدفع احلكومة نحو التحرك 
بش��كل إيجابي حللحل��ة املش��اكل العالق��ة والبحث عن حل��ول عملية 

ملشاكل أهالي الذهيبة وبن قردان.

صالح الدين الجورشي 

ال توجد خطة واضحة لمعالجة 
أسباب التحركات االحتجاجية



صوتكم  العدد 575 الجمعة 24 ربيع الثاني 1436هـ  الموافق لـ 13 فيفري 62015وطنية

 - صابرين الخشناوي 
أعلنت الكش��افة التونس��ية خ��الل ندوة 
حمل��ة  إطالقه��ا  ع��ن  أم��س  صحفي��ة 
وطنية كبرى للتص��دي لظاهرة تعاطي 

املخدرات لدى الشباب التونسي.
وفي هذا اإلطار أش��ار وحيد العبيدي 
القائد العام للكش��افة التونس��ية إلى أن 
مش��روع "س��فراء الش��باب" يهدف إلى 
معاجل��ة ظاهرة تعاطي املخ��درات لدى 
الش��باب التونس��ي خاصة في األوساط 
املدرس��ية واجلامعية واملراكز الشبابية 
وذلك نتيجة معاناة الشباب من البطالة 
وس��وء األوضاع املادية واإلحباط الذي 
يعيشونه، وسينظم حملة وطنية حتت 
ش��عار "ال للمخدرات" نظرا تفشي هذه 
الظاهرة بالش��ارع واألوساط املدرسية 

واجلامعية. 
أن  للكش��افة  الع��ام  القائ��د  وأك��د 
اإلحصائيات كشفت أن 25 ألف شخص 
مدم��ن على املخدرات خالل س��نة 2011 
وأن 50 ف��ي املائ��ة م��ن التالمي��ذ جربوا 
مادة مخ��درة، كم��ا أن 12 تلميذا من بني 
30 يتعاطون احلش��يش يتراوح سنهم 

بني 13 و25 سنة.
نض��ال  القائ��د  أش��ار  جهت��ه  وم��ن 
"س��فراء  مش��روع  مدي��ر  العرف��اوي 

الشباب" بالكشافة التونسية إلى أن هذا 
املش��روع يندرج ضم��ن برنامج املنظمة 
الكشفية العاملية "رس��ل السالم" الذي 
يش��هد منذ انبعاثه سنة 2011 مشاركة 
أكثر من 200 جمعية كشفية عبر العالم 
ومت تق��دمي خدمات تطوعي��ة بلغت إلى 

اليوم أكثر من 600 مليون ساعة عمل.

وق��ال نض��ال العرف��اوي "ميت��د هذا 
املشروع على 9 أشهر بدأ منذ 14 جانفي 
30 س��بتمبر  2015 ليتواصل إلى غاية 
دورة  تنظي��م  خالله��ا  وس��يتم   2015
تدري��ب املرافقني م��ن أجل تكوي��ن قادة 
يكونون مدربي ومرافقي سفراء الشباب 
ودورات إقليمية في الش��مال والوس��ط 

واجلنوب لتدريب س��فراء الش��باب إلى 
ف��ي  جان��ب تنظي��م تظاه��رات محلي��ة 
الش��ارع وورش��ات دراس��ية ولق��اءات 
ش��بابية وزيارة متضررين بالس��جون 

ومراكز العالج".
ه��ذا  أن  العرف��اوي  نض��ال  وأك��د 
البرنام��ج يه��دف إل��ى معاجل��ة ظاهرة 

تعاطي املخدرات لدى الشباب التونسي 
م��ن خ��الل تكوي��ن مرافق��ني ف��ي مجال 
التكوين على مهارات وتقنيات التصدي 
لظاه��رة املخ��درات والتمك��ن م��ن آليات 
التوعي��ة مبخاط��ر ه��ذه اآلف��ة ومرافقة 
أكب��ر ع��دد ممكن م��ن الش��باب املتضرر 

للتخلي عن املخدرات.
وأش��ار مدي��ر املش��روع إل��ى أن 600 
كش��اف سيش��اركون ف��ي هذا املش��روع 
وم��ن املتوق��ع إنخ��راط حوال��ي 1000 
كشاف جديد، مضيفا أن عدد املستفيدين 
الش��باب م��ن غي��ر الكش��افني ق��د يبل��غ 
5000 ش��اب إلى جان��ب 2000 مواطن 

مساند للمشروع.
ولإلش��ارة ف��إن الكش��افة التونس��ية 
تعم��ل على هذا املش��روع بالش��راكة مع 
وزارة الصح��ة ووزارة التربية ووزارة 
التعليم العالي ووزارة الشباب ووزارة 
الش��ؤون االجتماعية ووزارة العدل إلى 
جانب عدد م��ن اجلمعيات ومؤسس��ات 

املجتمع املدني املهتمة بهذا املشروع.
املش��روع  موازن��ة  إجمال��ي  ويبل��غ 
ب��ني  موزع��ة   أمريك��ي  دوالر   41.000
واإلقلي��م  العاملي��ة  الكش��فية  املنظم��ة 
العرب��ي وصن��دوق دع��م برامج رس��ل 
وبقي��ة  التونس��ية  والكش��افة  الس��الم 

الشركاء.

إحصائية:

نصف تالميذ المدارس والمعاهد تعاطوا المخدرات

– صابرين الخشناوي 
كشف املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية في تقرير حول االنتحار ومحاوالت 
االنتح��ار في تونس خالل س��نة 2014، أنه مت رص��د 203 حالة انتح��ار ومحاولة انتحار في 
تونس خالل س��نة 2014 بنسب متفاوتة بني أشهر السنة، وقد بلغت هذه احلاالت ذروتها في 
ش��هر فيفري ب�31 حالة و27 حالة في ديس��مبر و26 حالة خالل شهر مارس و25 حالة خالل 

شهر جانفي و23 حالة خالل شهر أوت من سنة 2014 أي مبعدل 17 حالة كل شهر.
وأض��اف أن ح��االت االنتح��ار املؤدية إلى امل��وت بلغت ذروته��ا خالل أش��هر أفريل وجوان 
وجويلية 2014 بتس��جيل حالة انتحار كل 4 أيام، وفي ماي وأكتوبر حالة انتحار كل يومني، 

وفي فيفري ومارس وأوت وديسمبر حالة إنتحار كل يوم.
وبخصوص الش��رائح العمرية املعنية بهذه الظاهرة فقد اختلفت هي األخرى، حيث سجلت 
أعلى نسبة انتحار لدى الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة ب�69 حالة بينهم 60 حالة بالنسبة 
للذكور، وتليها الفئة العمرية من 16 إلى 25 س��نة ب�52 حالة منها 36 حالة بالنس��بة للذكور، 
ثم الفئة العمرية من 36 إلى 45 س��نة ب�36 حالة منها 32 حالة بالنسبة للذكور، أما الشريحة 
العمري��ة األقل من 15 س��نة فقد بلغت ع��دد حاالت االنتحار فيها 18 حال��ة بينها 6 أطفال و12 

طفلة وهي املرة األولى التي يتجاوز فيها حجم انتحار اإلناث مقارنة بالذكور.
ومن األس��باب األخرى النتح��ار األطفال هو الوضع املتردي للم��دارس وخاصة في اجلهات 
الداخلية، تطور مختلف أشكال العنف في املدارس، الفقر، غياب ثقافة احلوار والتواصل األفقي 

بني الطفل ومحيطه.

القيروان تتصدر حاالت االنتحار
وع��ن ح��االت االنتحار ومح��اوالت االنتحار املس��جلة ف��ي كل والية أك��د التقري��ر أن والية 
القيروان تصدرت عدد حاالت االنتحار ب�31 حالة وقد ارتفعت النس��بة خالل األش��هر األخيرة 

من سنة 2014 خاصة في جهتي العال وبوحجلة )أكثر حاالت االنتحار لألطفال(.

أكثر من 200 محاولة انتحار سنة 
2014 والقيروان تتصدر القائمة

– هالة صويدي
ف��ي إطار عملها عل��ى وضع خطة 
إعالمية يكون دورها تفعيل مسار 
العدالة االنتقالية بالتعاون بينها 
وبني وسائل اإلعالم، نظمت هيئة 
احلقيق��ة والكرامة أمس اخلميس 
لقاء إعالمي��ا مع وس��ائل اإلعالم 
إل��ى  خالل��ه  اس��تمعت  املكت��وب 
مقترح��ات اإلعالميني فيما يخص 
اخلط��ة اإلعالمي��ة الت��ي تعت��زم 

الهيئة وضعها.
وتتأتى هذه اجللس��ة في إطار 
األسلوب التشاركي الذي تعتمده 
الهيئ��ة م��ن أج��ل صياغ��ة خطة 
إعالمية لنش��اطها بالتش��اور مع 
الس��احة  ف��ي  الفاعل��ني  مختل��ف 
أش��غال  أن  وُيذك��ر  اإلعالمي��ة. 
جلسات العمل املشتركة تتواصل 
إل��ى الي��وم م��ع وس��ائل اإلع��الم 

املرئية واملسموعة.
الهيئة خالل اجللس��ة  وتلق��ت 
عددا من املقترح��ات من إعالميني 
وصحفيني ح��ول طريقة تعاملها 

مع وس��ائل اإلعالم وكذلك كيفية 
تسييرها ملسار العدالة االنتقالية 
بخص��وص امللف��ات املقدم��ة م��ن 
قبل املش��تكني وتبس��يط املفردات 
الت��ي تعتمده��ا الهيئ��ة اخلاصة 
بالعدال��ة االنتقالي��ة، إل��ى جانب 
التدقي��ق في القضاي��ا املعنية بها 
الهيئ��ة وح��ول انتص��اب املكاتب 
اجلهوي��ة لها وخطته��ا اإلعالمية 

في اجلهات.
م��ن جانبها أعلن��ت الهيئة أنها 
بص��دد إجناز موق��ع مهّم يتضمن 

جمي��ع املعلوم��ات حولها وحول 
جان��ب  إل��ى  االنتقالي��ة  العدال��ة 
حتي��ني صفحاتها الرس��مية على 
مواقع التواص��ل االجتماعي، كما 
أنه��ا س��تعمل في إطار الش��فافية 
ف��ي برامجه��ا. وكش��فت رئيس��ة 
أن  س��درين  ب��ن  س��هام  الهيئ��ة 
هناك قرارا سيس��تصدر قريبا من 
مجل��س الهيئة لضب��ط روزنامة 
مكاتبها اجلهوية، وحتضير دليل 
االس��تماع  اإلج��راءات جللس��ات 

بضوابط.

هيئة الحقيقة والكرامة تضع خطتها 
اإلعالمية المستقبلية



- النقابي-إيمان غالي
نّف��ذ صباح أم��س اخلمي��س 12 فيفري 
مجموعة من متفق��دي التعليم االبتدائي 
بع��دد م��ن والي��ات اجلمهوري��ة وقف��ة 
احتجاجي��ة أم��ام مق��ر وزارة التربي��ة 
للتندي��د ب� "الهرس��لة" الت��ي يتعرض 
لها بعض املتفقدي��ن مطالبني بتوضيح 
عالق��ة املتفق��د مبحيط��ه البيداغوج��ي 

وغيرها من املطالب املهنية.
وأّك��د املتفقدون احملتج��ون أّنه ليس 
لديهم مطال��ب مادية ب��ل مطالب مهنية 
ووض��ع قوانني توض��ح عالق��ة املتفقد 
البيداغوجي  باملعلم واملدي��ر واحملي��ط 
بع��د تع��رض ع��دد منه��م للط��رد م��ن 
األقسام ومنعهم من أداء واجبهم املهني 

بإيعاز من نقابة املعلمني، وفق قولهم.
مث��ل  ش��عارات  احملتج��ون  ورف��ع 
و  املتفقدي��ن"،  حق��وق  ملص��ادرة  "ال 
"مراجع��ة القانون األساس��ي حق مش 
مزية"، وكذلك "املتفقد محور اإلصالح 
الترب��وي"، و "ال وصاي��ة عل��ى قطاع 

التفقد"... وغيرها من الشعارات.
ومن املطالب، ذكر املتفقدون ضرورة 
االهتمام باإلصالح الترب��وي الذي يعّد 
ش��أنا وطنيا ال ميكن أن تنف��رد به جهة 
دون أخ��رى، ومعرف��ة أس��باب تعطيل 
نتائج مناظرة االرتقاء إلى املتفقد األول 

دورة 2013.
كم��ا طال��ب احملتج��ون بالك��ف ع��ن 
هرسلة املتفقدين وإحالتهم على مجلس 

التأديب ألس��باب واهي��ة ودون موجب 
القان��ون  مراجع��ة  وض��رورة  ح��ق، 
األساس��ي التفاقي��ة 2011، ومراجع��ة 
معايير االرتقاءات املهنية، وفق ما أّكده 

عضو في نقابة املتفقدين. 
تعرض��وا  الذي��ن  املتفقدي��ن  وم��ن 
للتضييق��ات  جنيبة بن ف��رج )منوبة( 
ولطيف��ة  )جرجي��س(  التاي��ب  وعل��ي 
نصي��ب  وماه��ر  )تون��س(  الواف��ي 
)قفصة(.. وغيرهم من املتفقدين في عدد 
م��ن الوالي��ات الذين احتش��دوا للتعبير 
عن ض��رورة الكف عن هذه املمارس��ات 

وعدم تعطيلهم عن أداء مهامهم.
وأّك��د أحد احملتجني ضرورة مراجعة 
ش��روط االرتقاء إلى متفق��د أّول وإعادة 
النظ��ر فيه��ا والنظ��ر ف��ي س��بب تأخير 
إّن  قائ��ال  أّول،  نتائ��ج مناظ��رة متفق��د 
هن��اك "لوب��ي" يضغ��ط على ال��وزارة 
واحلكومة من أجل عدم إصدار النتائج، 
وأّن هناك مؤش��رات س��يئة الس��تعادة 
رموز الفساد التي أطردتها ثورة 2014 

داخل الوزارة. 
واّكد املتفق��دون أّن اإلصالح التربوي 
التواف��ق  وج��ب  مجتمع��ي  ش��أن  ه��و 
علي��ه وليس عن طري��ق  وضع اللجان، 
مؤكدي��ن أّن املتفقد  يعيش ه��ذه الفترة  
عدي��د اإلش��كاليات خاص��ة فيما يخص 
عالقت��ه بالنقاب��ات األساس��ية من جهة 

ومديري املدارس.
ض��رورة  عل��ى  املتفق��دون  وش��دد 
بالنقاب��ات  املتفق��د  عالق��ة  توضي��ح 

"فاملعلم يستغل نقابته من أجل الضغط 
عل��ى املتفقد فقط لهرس��لته ومينعه من 
العم��ل مثل ما وقع للمتفقد ماهر نصيب 
متفق��د تعلي��م ابتدائي فرنس��ية"، وفق 

تعبير بعضهم. 
احملي��ط  املتفق��دون  ع��ّدد  كم��ا 
توضي��ح  وج��ب  ال��ذي  البيداغوج��ي 
اخلاص��ة،  امل��دارس  مث��ل  ب��ه  عالقت��ه 
حي��ث ال يوج��د مقابل م��ادي وال قانون 
يضب��ط ويحمي املتفقد أثن��اء عمله بها، 
وأيضا عالقته بالدروس اخلصوصية، 

ومديري املدارس االبتدائية 
وكل ما من شأنه أن يكون من التنظيم 
البيداغوجي باعتبار وأّن "هناك تسّيبا 
في الش��ؤون البيداغوجية دون تشريك 
املتفقد فيها وال ميكن��ه التدخل أو تقدمي 
اقتراح��ات م��ن أج��ل اإلص��الح"، وفق 

قولهم.
وقال��ت إحدى املتفقدات إّنه "ال يوجد 
متفق��د لديه إش��كال مع املعلّ��م النجيب 
النش��يط  احملب لعمله فقط هناك بعض 
اإلشكاليات مع الكسالى، وفق تقديرها، 
مش��يرة إلى ضرورة االهتمام مبصلحة 

التلميذ بسبب تدهور املنظومة.
وأّك��د أحد احملتجني أّنه "يجب وضع 
قانون يحمي املتفقد دون عرقلة وظيفته 
م��ن أي كان مينع��ه م��ن دخ��ول القس��م 
وحتديد عالقة املتفقد باملدرس في إطار 
القان��ون قائ��ال فق��ط نطال��ب بتوضيح 

املهام وسن قوانني حتمي املتفقدين".
أحي��ل  أّن��ه  إل��ى  اإلش��ارة  وجت��در 
أح��د متفق��دي  مؤخ��را  ماه��ر نصي��ب 
التعليم االبتدائي فرنس��ية بالس��ند من 
والية قفصة عل��ى مجلس التأديب دون 

أس��باب، وأّكد أحد زمالئ��ه باجلهة أّنهم 
تلق��وا باس��تغراب كبي��ر ق��رار اإلحالة 
باعتب��ار أّن للمتفقد ماه��ر نصيب قيمة 
علمية ومعرفية بارزة ولديه ماجستار 
وبص��دد إع��داد الدكت��وراه ع��الوة على 

عالقته اإليجابية مع اجلميع.

وتاب��ع محدثن��ا ب��أّن املتفق��د نصيب 
املنطق��ة  ف��ي  عدي��دة  مبب��ادرات  ق��ام 
تعن��ى  محلي��ة  تفكي��ر  جلن��ة  كبع��ث 
باللغة الفرنس��ية وُيشرف على تكوين 
املترش��حني للكاباس ويق��دم لهم الدعم 
املعرف��ي ولي��س ل��ه أخط��اء مهنية غير 
أّن��ه عّب��ر عن رأي��ه وموقفه الش��خصي 
صفحت��ه  عل��ى  اإلض��راب  بخص��وص 
الشخصية مبوقع التواصل االجتماعي، 

وفق تعليقه.

- إيمان غالي
نّف��ذ صباح أمس اخلمي��س 12 فيفري، عدد 
من املعلمني الترشيحيني )تعليم عام( وقفة 
احتجاجّية أمام مقر وزارة التربية، مطالبني 
س��لطة اإلش��راف االلتزام باتفاق 20 جوان 
وعدم التراجع عنه، ومتكينهم من الدراس��ة 
في املعهد العالي للتربية والتكوين املستمر 
بب��اردو، وتثمني اخلبرة، وف��ق ما أّكده عدد 

من احملتّجني.
وأّك��د معلم��و التعلي��م الع��ام "اجللس��ة 
األخيرة مع س��لطة اإلش��راف كانت جلس��ة 
فاش��لة ولم تتنّب نقاب��ة التعليم األساس��ي 
حتركاتن��ا مثلم��ا وعدتن��ا س��ابقا، ونح��ن 
نطالب بتثمني اخلبرة ومتكيننا من مواصلة 
الدراس��ة مبعهد التكوين املس��تمر وتطبيق 

اتفاق20 جوان السابق".
وأش��ار املعلم��ون الترش��يحيون البال��غ 

عدده��م 366 الذين ووقع حرمانهم الس��نة 
احلالي��ة م��ن الدراس��ة باملعه��د، إل��ى أّنهم 
يس��تثنون من منش��ور البعثات اخلارجية 
للتدري��س ب��دول اخللي��ج لتبق��ى البعثات 

حكرا على األساتذة فقط.
وطال��ب احملتج��ون بحقهم ف��ي التكوين 
باملعهد العالي للتربية ومواصلة دراستهم 
بغاي��ة إص��الح املنظوم��ة التربوي��ة وعدم 
التفري��ق بينهم وب��ني بقية زمالئه��م، وفق 

تعبيرهم.
وق��ال أحد املعلمني إّن األغلبية يدّرس��ون 
منذ أكثر من 15 سنة أدمج املتحصلون على 
الباكلوري��ا + ورفض��ت تس��وية وضعيات 
املعلّ��م العام الذي بقي ال ترقية وال تصنيف 
وال غيرها دون اعتماد مقياس اخلبرة. وأّكد 
املعل��م علي صال��ح الغامني وال��ذي يدّرس 
منذ م��ا يفوق عن 24 س��نة أّنه حتصل على 
مع��دل بيداغوجي 19.25 ف��ي املناظرة ولم 

ُيقبل ملواصلة التكوين باملعهد".
وطالب خّريجو دور الّترشيح  بحقهم في 
اإلدراج والتس��جيل باملعهد العالي للتربية 
والتكوي��ن املس��تمر مؤكدي��ن أنه��م خ��الل 
تقدمهم للمعهد بقصد احلصول على وثائق 
الترس��يم ومناهج الدراس��ة  رفض مطلبهم 
بس��بب أنهم متحصل��ون على ش��هادة ختم 

الدروس الثانوية الترشيحية. 
معل��م  املاج��ري  احلبي��ب  محم��د  وأك��د 
ترش��يحي أّن��ه بع��د لق��اء مدي��ر التكوي��ن 
ب��وزارة التربي��ة واملكل��ف مبل��ف النقابات 
بتق��دمي  وعده��م  االجتماعي��ة،  والش��ؤون 
رس��الة عاجلة إلى رئي��س احلكومة ووزير 
التعليم العالي ووزير الشؤون االجتماعية 
للنظر في اإلش��كال مؤكدا أّن هناك اس��تثناء 
في الترس��يم له��م كمعلمني ترش��يحيني مبا 
أن اإلش��كال قانوني، ولكن باءت اجللسات 

بالفشل.

- غالي
نفذ املعلّم��ون النواب صباح اخلميس 12 فيفري، وقفة احتجاجية 
أم��ام مق��ر ال��وزارة،  للمطالب��ة بأحقيته��م ف��ي اإلدم��اج بالوظيفة 
العمومي��ة. ورف��ع احملتجون ش��عارات مثل "ال للتش��غيل الهش" 
و"االنت��داب جلميع الن��واب " والتش��غيل اس��تحقاق وغيرها من 
الشعارات.وأش��ار املعلّم��ون إلى ضرورة تس��وية وضعية جميع 
الن��واب واملتعاقدي��ن باعتبار أّنه��م قاموا بإجناح عديد الس��نوات 

الدراسية ويبلغ عددهم 6000 معلم.
وأّك��د املعلّمون الن��واب ضرورة إيجاد احلل��ول إلدماجهم ضمن 

ميدان التعليم إما خالل السنة الدراسية القادمة أو على دفعات.
وأش��ار املعلم��ون احملتجون إلى ض��رورة اإلدماج ف��ي الوظيفة 
العمومية وحتقيق الوعود الس��ابقة والواردة ف��ي الالئحة املهنية 
لنقابة األساس��ي التي تبنت مطالبنا، وأع��رب احملتجون عن أملهم 
ف��ي احلكومة احلالي��ة باعتبار أّن احلكومة الس��ابقة لم تس��تجب 

ملطالبهم، بعد أن وّقع اتفاق مبدئي معها.
كذلك طالب املعلمون النواب باالنتداب املباش��ر وتفعيل  االتفاق 
الس��ابق والقضاء على منظومة التش��غيل الهش وسّد الشغورات، 

وفق تعليقهم.

مون الترشيحيون يحتّجون أمام وزارة التربية: 
ّ

المعل

حق التكوين المستمّر وتثمين الخبرة
مون نّواب 

ّ
معل

يطالبون باإلدماج

متفقدو التعليم االبتدائي: 

ال لهرسلة المتفقد ويجب توضيح 
عالقته بمحيطه البيداغوجي

وطنية
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سعر العمالت العربية

الدينار اجلزائري = 0.0205 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2021 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2533 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5150 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5261 دينار تونسي

مؤشر توناندكس =
 0.21 - في املائة = 5322.25 نقطة

حجم التداول = 
3113.582 دينار 

عدد األسهم املتداولة =
 515.309 سهما

أهّم االرتفاعات: العصرية لإليجار املالي  = 
3.00 في املائة 

أهم االنخفاضات: اسمنت قرطاج =
 4.13 - في املائة

أسعار العمالت 
 الخميس 12 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية

الدوالر األمريكي = 1.9323 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1891 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9454 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0161 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.4806 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
 الخميس 12 فيفري 2015

أرقام

100 مليون دينار
 هو حجم القرض الذي 
منح البنك الدولي لتونس

292 مليون دينار
 هو حجم صادرات 

الصناعات الغذائية في 
جانفي 2015

تونس –  االقتصادي
أشارت إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة 
والطاقة واملناجم إلى تس��جيل ارتفاع ملحوظ 
في ص��ادرات الصناعات املعملية بنس��بة 8.2 
في املائ��ة لتصل إل��ى 1955 ملي��ون دينار في 
نهاي��ة ش��هر جانفي املاض��ي مقاب��ل 1806.1 

مليون دينار في جانفي 2014.
وتب��ني اإلحصائي��ات أّن ه��ذه الزي��ادة ف��ي 

الص��ادرات مّت تس��جيلها نتيج��ة التط��ّور 
امللح��وظ لصادرات صناعات م��واد البناء 
واخلزف والبلور بنس��بة 13.6 في املائة، 
وصناع��ات اجلل��د واألحذية ب��� 12.6 في 

املائ��ة والصناعات الغذائية التي تضاعفت 
م��ن 106.5 ملي��ون دين��ار ف��ي جانفي 

 292 إل��ى   2014
ف��ي  دين��ار  ملي��ون 

نف��ي  جا
  .2015

الزي��ادة  ه��ذه  وتع��ود 
الصناع��ات  ص��ادرات  ف��ي 

الغذائي��ة حس��ب اإلحصائيات إل��ى ارتفاع 
املبيعات اخلارجية لزي��ت الزيتون لتصل إلى 
213 مليون دينار في جانفي 2015 مقابل 37 

مليون دينار فقط في جانفي 2014.

تونس –  االقتصادي
بالدي��وان  التزوي��د  أعل��ن  مدي��ر 
الس��تار  عب��د  للحب��وب  الوطن��ي 
الفه��ري أّن تونس أبرم��ت مفتتح 
لتوري��د  صفقت��ني   2015 س��نة 
نح��و 334 أل��ف ط��ن م��ن القم��ح 
الل��ني و100 ألف طن من الش��عير 

العلفي.
وأوض��ح الفهري  ف��ي تصريح 
لوكال��ة تون��س افريقي��ا لألنب��اء 
أن الصفق��ة األولى ته��م 117 ألف 
ط��ن م��ن القم��ح الل��ني و50 أل��ف 
طن من الش��عير العلفى متت يوم 
06 جانف��ى املاضي  بس��عر ناهز 
الواحد من  للط��ن  268،75 دوالر 

دوالر  و237،47  الل��ني  القم��ح 
للطن الواحد من الش��عير. وبلغت 
األس��عار في الصفقة الثانية التي 

مّت إبرامها ي��وم 29 جانفى 2015 
للكمي��ة نفس��ها حوال��ى 236،67 
دوالر للط��ن الواح��د للقم��ح اللني 

و211،41 دوالر للطن الواحد من 
الشعير العلفي.

ويبل��غ مع��ّدل اس��تيراد تونس 
س��نويا من مادة القمح اللني الذى 
يستخدم في انتاج الطحني لصنع 
اخلب��ز املدعم 1 ملي��ون طن مقابل 
انتاج وطن��ي ال يتخطى 150 الف 
ط��ن في املوس��م الواحد م��ن املادة 
املس��ؤول. وجتدر  نفس��ها، وف��ق 
واردات  مع��دل  أّن  إل��ى  اإلش��ارة 
تونس من الش��عير العلف��ي يقّدر 
س��نويا م��ا ب��ني 40 و60 ألف طن 
وذلك بحسب انتاجية املوسم علما 
وان االنتاج الوطني من هذه املادة 
بل��غ س��نة 2014 ما يع��ادل 200 

ألف طن.

تونس –  االقتصادي
ش��هد املي��زان التج��اري الغذائ��ي 
 2015 جانف��ي  ش��هر  خ��الل 
انتعاش��ة كب��رى مقارن��ة بش��هر 
جانف��ي 2014، حيث مت تس��جيل 
فائض ب���151 مليون دينار مقابل 
عجز ب�157،7 مليون دينار خالل 
ش��هر جانف��ي 2014 مم��ا كان له 

نس��بة  عل��ى  إيجاب��ي  انع��كاس 
تغطية الواردات بالصادرات التي 
بلغت 178 في املائة مقابل 48 في 
املائ��ة س��نة 2014 و78 في املائة 

سنة 2013. 
 2015 جانف��ي  ش��هر  وع��رف 
تقل��ص نس��ق ال��واردات الغذائية 
مقاب��ل  املائ��ة  ف��ي   36،1- ب��� 

للص��ادرات  ملح��وظ  تط��ور 
املائ��ة  ف��ي   + الغذائي��ة137،1 

مقارنة بجانفي 2014. 
ف��ي  التط��ور  ه��ذا  ويع��ود 
الص��ادرات إلى التط��ور امللحوظ 
خاّصة ف��ي عائدات صادرات زيت 
الزيت��ون التي تضاعفت مبا يفوق 
 22،6 م��ن  م��ّرت  إذ  م��رات  ال����9 

مليون دين��ار خالل جانفي 2014 
إلى 213 مليون دينار خالل ش��هر 
جانفي 2015. وم��ن جهة أخرى، 
ش��هدت صادرات الّتم��ور ارتفاعا 
بنس��بة 51،4 في املائ��ة من حيث 
القيمة وبنسبة 31،6 في املائة من 
حيث الكمية مع حتسن طفيف في 

معدل السعر.

تونس –  االقتصادي
األربع��اء  الدول��ي  البن��ك  من��ح 
تون��س  اجل��اري،  فيف��ري   11
قرض��ا بقيمة 100 ملي��ون دوالر 
ملي��ون   193.2 يع��ادل  م��ا  أي 
لتنفي��ذ  س��يخّصص  دين��ار 
مش��روع حكومي يهدف إلى دعم 
املؤسس��ات املتوسطة والصغرى 

ومتناهية الصغر.
وأش��ار املتخّص��ص ف��ي قطاع 
الش��رق األوس��ط  املالي��ة ملنطقة 
وش��مال افريقي��ا بالبن��ك الدولي 

تصري��ح  ف��ى  غونيي��ه  ل��وران 
لوكالة تونس افريقيا لألنباء إلى 
أن هذا املش��روع الذي سيش��رف 
علي��ه البن��ك املرك��زي التونس��ي 
املؤسس��ات  متك��ني  إل��ى  يه��دف 
املتوس��طة والصغيرة ومتناهية 
الصغ��ر م��ن النف��اذ إل��ى مصادر 
التمويل ومتكني املؤسس��ات التي 
أظهرت قدرة على س��داد قروضها 
ه��ذه  إل��ى  النف��اذ  مواصل��ة  م��ن 
25 مليون  التمويالت.وس��يوجه 
دوالر )48.3 ملي��ون دين��ار( من 

خ��ط القرض ال��ذى تصل نس��بة 
الفائ��دة املوظف��ة عليه إل��ى 1 في 
املائ��ة عل��ى أن يت��م س��داده على 
مدى 15 سنة، لتمويل املؤسسات 
املتناهية الصغر، وسيستفيد من 
ه��ذا القرض 45 ألف مش��روع مع 
فترة س��داد تصل إلى 5 س��نوات. 
دوالر  ملي��ون   15 وس��تخصص 
لتومي��ل  دين��ار(  ملي��ون   28.9(
املؤسس��ات الصغرى واملتوسطة 
في ش��كل متوي��ل تدريج��ي ميتد 
على 12 سنة مع فترة إمهال تقدر 

بثالث سنوات.
وجتدر اإلشارة إلى أّن النسيج 
االقتصادي التونس��ي يعد حاليا 
نحو 624 ألف مؤسسة متوسطة 
وصغيرة ومتناهية الصغر أي ما 
يش��كل 99.7 في املائ��ة من العدد 
الناش��طة  للمؤسس��ات  اجلمل��ي 
في الب��الد، وتش��غل حوالى 1.2 
يع��ادل  م��ا  أي  ش��خص  ملي��ون 
44 ف��ي املائة من مواطن الش��غل 
املنظمة ضمن القطاع اخلاص في 

تونس.

البنك الدولي: 

قرض بقيمة 100 مليون دوالر لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

استيراد 334 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من الشعير العلفي

الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 151 مليون دينار في جانفي 2015

ارتفاع ملحوظ لصادرات الصناعات 
الغذائية في جانفي 2015
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طوى خبر إيقاف الفالقة أو قراصنة 
اإلع��الم  فض��اءات  كل  األنترن��ت، 
املكتوب والسمعي واملرئي، وتناقلته 
وكاالت األنب��اء، ليؤكد يقظة محمودة 
لرج��ال األم��ن، وبحثا وحتري��ا عاليا 
خ��ارج االختص��اص الع��ادي لباحث 
البداية حيث إنه يتعامل مع مستحدث 
إجرامي جديد ل��م يتعاط معه القضاء 
من قب��ل أو عل��ى األقل مازال��ت تغلب 
على مث��ل ه��ذه القضايا الن��درة وقلة 

الدربة، والبساطة في التعامل.
وق��د ب��دا اخلبر ف��ي ظاه��ره منجزا 
أمني��ا غي��ر مس��بوق غي��ر أن باطن��ه 
يوحي بخالف اخلل��ق واإلبداع، وبني 
ه��ذا وذاك، ه��ذا املنج��ز األمن��ي وذلك 
واقع��ة  فعالي��ات  دارت  االخت��الق 

الفالقة.
فف��ي إط��ار العم��ل األمني املس��تمر 
ملالحقة اجلرائم اإلرهابية املرتكبة في 
اجلب��ال أو في األزق��ة واألحياء أو عن 
طريق ش��بكة االنترنت ج��دت واقعة 
احل��ال، فبع��د تع��رض عدي��د املواقع 
لعملي��ات  احلكومي��ة  االلكتروني��ة  
قرصنة، وترويج خبر االستيالء على 
محتوياته��ا م��ن قب��ل مجموع��ة تقوم 
والناش��طة  االلكتروني��ة  بالقرصن��ة 
عل��ى االنترن��ت املس��ماة الفالق��ة ف��ي 
تاري��خ الليل��ة الفاصلة ب��ني آخر يوم 

من 2014 وأول يوم من 2015.
املصادر األمنية تؤك��د أن مجموعة 
الفالق��ة قام��ت بعملي��ة قرصنة ملوقع 
الوكال��ة التونس��ية لالنترن��ت، ومن 
خالل��ه متكن��ت م��ن الس��يطرة علي��ه 
م��ن  مجموع��ة  عل��ى  واالس��تيالء 

املعطيات االلكترونية ملواقع أخرى.

أول المتســـاقطين صاحب الموقع 
نفسه

لعل نتائج البح��ث التي أفضت إلى 
إيقاف صاح��ب موقع الفالقة قد قامت 
على أساس خاطئ في كتابة االسم وال 
نعرف إن كان من ح��ظ باحث البداية 
أنه أوقع بصاح��ب موقع الفالقة وهو 
طالب جامعي ش��اب أصي��ل والية بن 
ع��روس، تبني الحقا أنه يش��رف على 

عديد املواقع االلكترونية، ومبراجعة 
ه��ذه املواق��ع ثب��ت للش��رطة تواصل 
هذا الش��اب مع عديد الشبان اآلخرين 
تالميذ وطلبة الذين ثبت دخولهم إلى 
عديد املواق��ع احلكومية املتاحة وغير 
املتاحة لعم��وم الناس، فأين اجلرمية 
من عدمه��ا في دخوله��م للمواقع التي 
وقع��ت قرصنته��ا ليلة رأس الس��نة، 
وخاصة أن هناك تض��ارب في بعض 

احلقائق.

معنى جريمة القرصنة األلكترونية
التونس��ية  الش��ركة  تخت��ص 
لالنترن��ات بصفة حصرية بتس��جيل 
املس��احات  وفت��ح  املج��االت  أس��ماء 
لفائ��دة اإلدارات والهي��اكل احلكومية 
والتي ميكن االستدالل عليها من خالل 
عبارة tn أو باللغ��ة العربية تونس، 
وتنقس��م املواق��ع إلى قس��مني، قس��م 
يتي��ح بيانات��ه للعم��وم وميك��ن ألي 
زائر االط��الع عليه��ا واحلصول على 
تفاصيله��ا، وقس��م ثان يحت��وى على 
بيانات خاصة وس��رية، محمية بعدم 
إمكانية الدخول إليه��ا والوصول إلى 
معطياتها من ط��رف عموم الناس، إال 
من أن��اس معروف��ني باعتم��اد كلمات 

عبور خاصة بهم.
وتتكون جرمي��ة القرصنة باعتماد 

ثالث طرق:
-الطريق��ة األولى وتكون مبهاجمة 
محاول��ة  دون  اخل��ارج  م��ن  املوق��ع 
الدخ��ول إلي��ه، بتوه��م طل��ب خدمات 
وهمية عبر األجه��زة املتحكم فيها من 
طرف القراصنة، وذلك حتى يقع خلق 
وضعية عجز للموقع عن االستجابة، 
الش��يء الذي يتس��بب ف��ي توقفه عن 
العمل، وهنا ينتهز القراصنة التوقف 
ليهاجم��وه مباش��رة، وهن��ا ال ميك��ن 
احلديث عن جرمية استيالء أو تدمير 

للمعطيات.
ف��ي  وتتمث��ل  الثاني��ة:  -الطريق��ة 
اس��تغالل القائ��م بعملي��ة القرصن��ة 
لعدي��د الثغ��رات في البرمجة بس��بب 
وف��ي  للموق��ع،  املس��تغلة  اجله��ة 
القرص��ان م��ن  ه��ذه احلال��ة يتمك��ن 

الدخ��ول إل��ى املوق��ع موط��ن الثغرة 
وهي ع��ادة صفح��ة القب��ول، وميكنه 
تغيي��ر معطياتها وإدخ��ال معلومات 
جدي��دة وإح��داث التغيي��رات، وهن��ا 
تثبت عملي��ة الدخول املمن��وع قانونا 
ف��ي ح��ق القراصن��ة، ولك��ن حتى في 
ه��ذا املس��توى ال ميكن نس��بة جرمية 

االستيالء على معطيات خاصة لهم.
يك��ون  والت��ي  الثالث��ة  -الطريق��ة 
فيه��ا القرص��ان عل��ى ق��در كبي��ر من 
امله��ارة واحلرفي��ة الت��ي متكن��ه م��ن 
الس��المة  أنظم��ة  جمي��ع  اخت��راق 
العب��ور للوصول  والس��رية وكلمات 
إلى االس��تيالء على معطيات خاصة، 
الوق��وع  ن��ادرة  العملي��ات  وه��ذه 
وتس��توجب حس��ب خبراء االنترنات 
ت��ورط أش��خاص من داخ��ل املنظومة 

الشرعية املستغلة للموقع.

 رأي الخبراء في الفالقـــــــــة
يرى خب��راء االنترنت فيم��ا يتعلق 
مبا اقترفه الفالق���ة على مواقع الواب 
التونس��ية  إيواؤها بالش��ركة  الواقع 
لالنترنت خالل الليلة الفاصلة بني 31 
ديس��مبر 2014 و1 جانفي 2015، أن 
جميع املواقع الت��ي تعرضت للهجوم 
هي م��ن فئة املواق��ع التي تك��ون فيها 
جمي��ع املعطي��ات مفتوح��ة للعم��وم 
الش��ركة  يرب��ط  ال��ذي  للعق��د  طبق��ا 
واملؤسس��ات  لالنترن��ت  التونس��ية 
واإلدارات  التونس��ية  احلكومي��ة 
العمومي��ة، وعلي��ه فال ميك��ن بالتالي 
احلديث عن معطيات خاصة أو سرية 
ميك��ن إدراجه��ا به��ذه املواق��ع، إال إذا 
سعى املستغل بش��كل انفرادي ودون 
احت��رام للعق��د إل��ى إدراج معطي��ات 

سرية مبوقعه.

حقيقـــة جرائـــم القرصنـــة الواقعة 
ليلة رأس السنة

الغري��ب أن هج��وم القراصنة ليلة 
رأس الس��نة لم يدم غير خمس دقائق 
واس��تهدف إح��دى بلدي��ات العاصمة 
وبعض ال��وكاالت واملواق��ع اخلاصة 
ببعض اللج��ان الوطني��ة الفاعلة في 

مس��اعدة الب��الد على جن��اح االنتقال 
الدميقراطي وحتقيق أهداف الثورة.

وحس��ب مصادر الشركة التونسية 
لالنترن��ت فقد أمكن له��ا التصدي لهذا 
الهج��وم باس��تعمال تقني��ات إرج��اع 
الصفح��ة الواق��ع قرصنته��ا وتغيير 
محتواه��ا إل��ى الصيغة األول��ى التي 

كانت عليه.
وباملطابق��ة الفنية جلرائ��م الفالقة 
املنس��وبة إليه��م ف��ي القضي��ة يؤك��د 
اخلبراء أنها من املستوى الثاني وذلك 
ما تش��هد به تقاري��ر الوكالة الوطنية 
املكلفة مبراقبة  املعلوماتية  للس��المة 

وتدقيق مثل هاته الوضعيات.
وعلي��ه ف��إن م��ا اقترف��ه الفالقة من 
الناحي��ة التقني��ة الصرفة ه��و إيجاد 
ثغ��رة ف��ي برمجة جمل��ة م��ن املواقع 
املذك��ورة س��ابقا  الراجع��ة للجه��ات 
والت��ي اس��تهدفها الهج��وم ليلة رأس 
الس��نة، والدخول عبره��ا للصفحات 
الرس��مية أين قاموا بتغيير معطياتها 
الرس��ائل  بع��ض  إدراج  حي��ث  م��ن 

اخلاصة.
وبالتال��ي ميك��ن االس��تنتاج أن ما 
ق��ام ب��ه الفالقة ليل��ة رأس الس��نة لم 
ميّكنهم من االس��تيالء عل��ى معطيات 
أو معلومات خاص��ة، أوال ألن طبيعة 
ه��ذه املواق��ع والتي تخ��ص معطيات 
مفتوح��ة لعموم الناس يس��تطيع أي 
زائ��ر الدخ��ول إليها واإلط��الع عليها، 
وثاني��ا ع��دم وق��وع اإلش��ارة إلى أي 

جتاوز من هذا القبيل.
وإجم��اال ميك��ن القول بع��دم وقوع 
أي��ة عملي��ة اس��تيالء عل��ى معطي��ات 
القرصن��ة  خ��الل عملي��ة  إلكتروني��ة 
الواقع��ة من طرف الفالقة، إضافة إلى 
أن الش��ركة التونس��ية لالنترن��ت قد 
نصب��ت جملة م��ن األفخ��اخ كمنبهات 
ألي عملية قرصنة مفترضة تساعدها 
عل��ى التص��دي بالتنبيه املس��بق، وال 
يحت��وي موقعها املتع��رض للقرصنة 
عل��ى أية معطي��ات خاص��ة وبالتالي 
ف��إن جمي��ع البيانات ال��واردة به هي 
معطيات على ذمة العموم ومنش��ورة 
سابقا، واألمر نفسه بالنسبة للجهات 

التي تعرضت لعملي��ة القرصنة ليلة 
رأس السنة.

ولع��ّل مراجع��ة القض��اء التحقيقي 
االبتدائي��ة  احملكم��ة  مس��ت�وى  ف��ي 
مج��ال  ف��ي  اخلب��رة  أله��ل  بتون��س 
االنترنت وخاصة الوكالة التونس��ية 
لالنترن��ت تؤك�د أن بع��ض املعطيات 
أخ��ذت  املوقوف��ني  ببع��ض  اخلاص��ة 
خط��أ نتيج��ة التحرير اخلاطئ الس��م 
فالقة بالفرنس��ية، وأن��ه بالتالي فإن 
االس��م احلقيقي لصاح��ب املوقع الذي 
وق��ع إيقاف��ه ومقاضات��ه يختل��ف عن 
االسم احلقيقي لصاحب موقع الفالقة 
املسجل بالوكالة التونسية لالنترنت.

الحيطـة األمنية ال يجب أن توقعنا 
في المحظور

أّن  يحس��ن أن نذك���ر ف��ي كل م��رة 
فظاعة اإلرهاب وخطورته على البالد 
األبري��اء  يب��رر مالحق��ة  والعب��اد، ال 

ومقاضاتهم بدون جرمية.
ف��ي  التخصي��ص  وارد  ف��ي  لس��نا 
جرمية معينة ولكن ه��ذه قيم وقواعد 
عنده��ا  الوق��وف  يقتض��ي  قضائي��ة 
كثي��را، أهمها ما ينص عليه الدس��تور 
أن  م��ن   102 الفص��ل  ف��ي  التونس��ي 
القض��اء س��لطة تضم��ن إقام��ة العدل 
وأن  واحلري��ات،  احلق��وق  وحماي��ة 
األصل ف��ي اإلنس��ان البراءة وحس��ن 
والنية وقد ضمن الدستور لكل شخص 
احملاكم��ة العادلة وأهمه��ا متكينه من 
الدف��اع عن نفس��ه إزاء تهم��ة حقيقية 
وليس��ت مفترضة بعد مواجهته بأدلة 
إثبات حقيقي��ة وواقع��ة تؤكد ضلوع 
املته��م فيه��ا بأي ش��كل من األش��كال، 
وذل��ك كله ف��ي إط��ار قانون��ي يضمن 
السالمة اجلسدية للمتهمني وأصحاب 
الش��بهة واملظنون فيهم وحمايتهم من 
التع��رض ألي إكراه م��ادي أو معنوي 
يجبرهم على اإلقرار واالعتراف بغير 
احلقيق��ة كم��ا كان يق��ع ف��ي دولة بن 
علي في آالف القضاي��ا التي أدين فيها 
األبري��اء وأودعوا الس��جون س��نوات 
عدي��دة، فتحط��م مس��تقبلهم العلم��ي 
واالجتماعي واإلنساني واالقتصادي.

شـــارع باب بنـــات
بقلم  األستاذ مراد العبيدي

عن القانون .. وأهله

9

الفالقة في عهدة الشـــرطة.. 

ال جريمة!
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صوتكم8 10ملف

 – نادية الزائر
بع��د أن ذاع صي��ت ش��ركات التس��ويق 
الت��ي تق��دم فرص��ا للعم��ل أو حتس��ني 
موض��وع  وأصبح��ت  الف��ردي  الدخ��ل 
حديث الش��ارع في الفترة األخيرة، رغم 
أن نش��اطها في تونس انطلق منذ س��نة 
2008، ق��ّررت وزارة التج��ارة مؤخ��را 
عق��د اجتماع عاجل لبحث اس��تعداداتها 
التس��ويق  ش��ركات  انتش��ار  ملجابه��ة 
ش��أنها  ف��ي  وردت  أن  بع��د  الهرم��ي 
تشكّيات من اللجنة التونسية للتحاليل 

املالية وذلك بهدف حماية املستهلك.
وأوضح كمال بوحديدة املدير املكلف 
مبراقب��ة اجل��ودة ف��ي وزارة التج��ارة 
أن مي��زة الش��ركات الهرمي��ة أنها تعمل 
بش��كل مؤقت وليس لديه��ا صبغة قارة 
حي��ث تدخ��ل كل م��رة ش��ركة وجتم��ع 
أموال املستثمرين ثم تغادر البالد، وهي 
عادة ش��ركات حتث على استثمار مبالغ 
معين��ة عل��ى أم��ل الرب��ح دون أن يكون 
هناك جتارة حقيقّية أو هيكلة واضحة. 
وأش��ار بوحديدة إلى أنه عل��ى املواطن 
أن مييز بينها وبني ش��ركات التس��ويق 
الشبكي املس��موح بها قانونيا نظرا إلى 
كونه��ا ذات صبغة جتاري��ة ولها هيكلة 
واضحة بحيث يك��ون الدخل عبارة عن 
نس��بة من أرب��اح بيع املنتجات بش��كل 

فعلي.
ولكن يبقى السؤال املطروح، هل تعد 
هذه التجارة مش��روعة شرعا وقانونا؟ 
و كي��ف ميك��ن التميي��ز ب��ني الش��ركات 
الواضح��ة  التجاري��ة  األنش��طة  ذات 
والش��ركات املش��بوهة التي ته��دف إلى 

التحيل على املواطنني؟

انتشار كبير وغياب اإلطار القانوني
حس��ب إحصائي��ات أجرته��ا منظم��ة 
البيع املباش��ر في واش��نطن، هناك أكثر 
م��ن 100 مليون ش��خص ح��ول العالم 
منخرط��ون في التس��ويق الش��بكي في 
 1،5 عل��ى  إفريقي��ا  وحتت��وي  العال��م، 
مليون ش��خص يعملون في هذا املجال، 
وق��د فاق��ت مرابيح ش��ركات التس��ويق 
الشبكي في العالم ال� 178 مليار دوالر.

التس��ويق  ش��ركات  انتش��ار  وم��ع 
ع��دد  تط��ّور  تون��س  ف��ي  الش��بكي 
التونسيني الذين يعملون في هذا املجال، 
حي��ث أّكد املدير املكلف مبلف التس��ويق 
االلكترون��ي ف��ي وزارة التج��ارة لزه��ر 
بالن��ور أن هناك قرابة 20 ألف تونس��ي 
يعمل��ون في مجال التس��ويق الش��بكي 
وه��و رقم ف��ي ازدياد مس��تمر نظرا ألنه 
مبث��ل البدي��ل بالنس��بة إل��ى الكثير من 
الش��باب. واعتبر بالنور أّنه من األجدر 
أن تكون للدولة رؤي��ة واضحة لتأطير 

هذه الظاهرة واالس��تفادة من محاسنها 
ومحاص��رة مخاطرها، وهذا ما يجب أن 
يفهم��ه من يض��ع القوان��ني االقتصادية 
في بالدنا. وأكد بالنور أن هناك ش��ركة 
عاملي��ة ماليزي��ة أرادت دخ��ول الس��وق 
التونس��ية وطرقت األب��واب احلكومية 
صعوب��ات  واجه��ت  أنه��ا  إالّ  مباش��رة 

بسبب غياب اإلطار القانوني.

من الناحية الشرعية 
وم��ن الناحية الش��رعية قال الش��يخ 
محمد قويدر مخت��ص في فقه املعامالت 
في الش��ريعة وفي االقتصاد اإلس��المي 
في تصريح ل��� "الضمي��ر" إن التجارة 
االلكتروني��ة والش��بكية لم تع��د مجرد 
ظاه��رة ب��ل واقع��ا مفروضا، لك��ن على 
الشباب أن يّطلعوا على هذا املجال جيدا 
ويبحث��وا في��ه ويتثبتوا م��ن العروض 
الت��ي تقدم إليهم من الناحية الش��رعية، 
منه��ا  يس��تفيدوا  أن  للش��باب  فيمك��ن 
كف��رص للعم��ل وح��ل ملش��كلة البطالة 
وميك��ن للدولة أن تس��تفيد منه��ا أيضا 
بترويج منتجات تونسية تعود بالنفع 

على اقتصاد البالد.
وأوض��ح الش��يخ محم��د قوي��در أّنه 
تعم��ل  الش��ركات  م��ن  نوع��ان  هن��اك 
ف��ي تون��س، الن��وع األول هو ش��ركات 
التس��ويق الش��بكي التي تبيع منتجات 
فعلي��ة والت��ي حققت جناحا وانتش��ارا 
كبي��را ف��ي تون��س من��ذ س��نوات وهي 
جتارة مش��روعة، أما النوع الثاني فهو 
ش��ركات االقتص��اد الوهم��ي التي صدر 
ق��رار من مجام��ع الفقه اإلس��المي تؤكد 
حترميه��ا ألنه��ا أوال تعتم��د األس��لوب 
وحتق��ق  املش��روط  والبي��ع  الهرم��ي 
مداخي��ل من خالل اس��تثمار أموال )مال 
مقابل مال( دون أن تكون هناك منتجات 
تروج، وطاملا لي��س هناك دليل ملموس 

على وج��ود املنت��ج فعليا عند الش��ركة 
فه��ذه كله��ا ش��ركات وهمي��ة واقتصاد 

وهمي.

تحذير من شركات المساهمة
من جانبه��ا، أوضحت زينب الزواري 
)طالبة دكتوراه في التمويل اإلس��المي 
األصغ��ر(، مواط��ن اخلل��ل في ش��ركات 
التس��ويق الوهمي، حيث أبرزت أنه في 
صورة شركات املساهمة فإن املبلغ الذي 
س��يدفعه املساهم في ش��كل استثمار لن 
يذهب لالس��تثمار الفعلي ولكن لتسديد 
روات��ب املش��اركني في ش��كل ما يس��مى 
"حواف��ز االس��تثمار ف��ي األج��ر" وهي 
تعتمد البناء الهرمي، وحتاول الش��ركة 
تغطية هذا االس��تثمار بعقود املش��اركة 
اجلماعي��ة. وعادة ما يقع��ون الكثيرون 
ف��ي هذا الفخ ببس��اطة إما عن جهل وإما 
ألنه��م يبحثون ع��ن الربح الس��هل دون 
أي جه��د. ومن أهم الضوابط الش��رعية 
لش��ركات املس��اهمة أن يكون نش��اطها 
ح��الالً، وأن تلت��زم بالعق��ود الش��رعية 
الوكال��ة،  وعق��د  الش��ركة  عق��د  منه��ا 
وأن تطب��ق مب��دأ املش��اركة ف��ي الرب��ح 
واخلس��ارة )الغنم بالغرم(، وأن تطبق 
نظ��ام زكاة امل��ال، وأن ال تتعامل بالربا 
أخ��ذاً أو عط��اء، وأن تك��ون معامالته��ا 
فعلّي��ة ومدون��ة وموثقة جتنب��اً للغرر 

واجلهالة والشك والريبة.

معايير للتمييز 
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن م��ا تروجه 
بعض الش��ركات عن نفسها من انتمائها 
إل��ى منظم��ات أو بنوك دولية مس��تندة 
بذلك عل��ى وثائق رس��مية  تنش��ر على 
موقعها أو عل��ى صفحتها اخلاصة على 
"الفايس بوك" ليس أم��را كافيا لتقييم 
مصداقيته��ا،  م��ن  التأك��د  أو  الش��ركة 

فق��د اّدع��ت إح��دى الش��ركات الت��ي بدأ 
نشاطها في تونس منذ سنة تقريبا على 
صفحتها اخلاصة عل��ى موقع التواصل 
االجتماع��ي" الفاي��س ب��وك" أنه��ا لها 
ش��راكة مع منظمة التموي��ل الدولية في 
ح��ني أن��ه بالبحث ف��ي املوقع الرس��مي 
 "IFC" الدولي��ة  التموي��ل  ملنظم��ة 
وجدن��ا أنه��م ينك��رون أي عالق��ة م��ع 
هذه الش��ركة، بل عل��ى العكس أصدرت 
املنظم��ة بي��ان تبرئ��ة منه��ا أوردته في 
قس��م االحتيال والفس��اد وذل��ك بعد أن 
بلغتها استفسارات من املواطنني للتأكد 

من صحة ما تروجه هذه الشركة.
وحت��ى ال جنع��ل األم��ر أكث��ر لبس��ا 
وجب ايضاح معايير شركات التسويق 
الشبكي السليمة حسب لوائح منظمات 
البي��ع املباش��ر العاملية وه��ي: أن تكون 
الش��ركة مس��جلة ف��ي احت��ادات البي��ع 
املباش��ر العاملية وأولها املنظمة الدولية 
وأن  الش��بكي،  التس��ويق  لش��ركات 
يكون مر على إنش��ائها 5 س��نوات على 
األق��ل، وتنت��ج أكث��ر م��ن 10 منتج��ات 
حصري��ة، وأن يك��ون لها أص��ول ثابتة 
معروفة ويك��ون له��ا وج��ود عاملي في 
دول عدي��دة، ويك��ون له��ا هيئ��ات تهتم 
بالرعاي��ة والتدري��ب، هذا م��ن الناحية 
الهيكلي��ة أم��ا من حي��ث أس��لوب العمل 
أو توزي��ع األرب��اح فيج��ب أن ال تك��ون 
الهرم��ي  األس��لوب  تعتم��د  الش��ركة 
املمنوع في عدة دول منها فرنس��ا وذلك 
ألن��ه يضم��ن الرب��ح األكث��ر مل��ن هم في 
أعل��ى اله��رم خالفا ملن هم أس��فل الهرم، 
وللتثبت من ذلك ميك��ن لكل من ُتعرض 
علي��ه فرص��ة كه��ذه أن يدقق ف��ي نظام 

توزي��ع العم��والت ويوّجه التس��اؤالت 
حوله��ا ويح��اول البحث عنها مباش��رة 
م��ن خ��الل التعرف عل��ى أس��لوب عمل 
الش��ركة بنم��اذج واقعي��ة، كم��ا ميك��ن 
عرض أس��لوب عمل الش��ركة على شيخ 
مخت��ص ف��ي فق��ه املعامالت ق��ادر على 
أن يوض��ح إن كان فيه��ا لبس ش��رعي، 
أما م��ن الناحي��ة القانوني��ة فتبقى هذه 
املس��ؤولية على عاتق الدولة في تنظيم 
وتأطير صناعة التسويق الشبكي التي 
منح��ت األم��ل للكثيري��ن بع��د أن كانوا 

شهودا على عدة جتارب ناجحة.

مختص في 
فقه المعامالت: 
التسويق الشبكي 

الذي يقوم على بيع 
منتجات حقيقية 

تجارة مشروعة أما 
البقية فهي تجارة 
وهمية ومخالفة 

شرعية 

مدير في وزارة 
التجارة : هناك أكثر 
من 20 ألف مسّوق 
شبكي في تونس بال 
إطار قانوني واضح 

شركات التسويق الشبكي

مالذ للحالمين أم مصيدة للطامعين؟

▲ احدى مؤتمرات  التسويق 
الشبكي في تونس
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 – نادية الزائر 
 جتربت��ه أصبح��ت مصدر اله��ام لكثير 
م��ن الش��باب الذي��ن انهكته��م الظروف 
القاه��رة  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
وجعلتهم عاجزين عن حتقيق ولو جزء 
بس��يط من أحالمهم، فبعد عشر سنوات 
من العمل في مجال التس��ويق الش��بكي 
أصب��ح ع��زام الس��واملية، ال��ذي دخ��ل 
املج��ال وهو في س��ن الطفول��ة تقريبا، 
رج��ل أعم��ال ناجح وصاحب مش��اريع 
اختصاص��ات  ع��دة  ف��ي  اقتصادي��ة 
ومتعاقد م��ع املراكز التجاري��ة الكبرى 
ف��ي تونس، ولعل الس��ؤال الذي يتبادر 
إل��ى ذه��ن الكثيري��ن ه��و كي��ف متك��ن 
ع��زام من حتقيق كل ذل��ك؟ وكيف كانت 

بداياته؟

بداية المشوار 
ول��د ع��زام ف��ي عائل��ة بس��يطة ف��ي 
والية املنس��تير وحتصل على مس��توى 
تعليم��ي ع��ادي، ويعود ع��زام بذاكرته 
إلى سنوات الطفولة فيقول "كنت طفال 
طموحا منذ البداية ولكني كنت اصطدم 
كان  كي��ف  أرى  ح��ني  بالواق��ع  دائم��ا 
والداي يشقيان من أجل تعليمنا، وكنت 
دائما أبحث عن املشاريع الصغرى التي 

متكنن��ي م��ن حتس��ني وضع��ي وعملت 
كعام��ل في ع��دة مهن إل��ى أن دخلت هذا 

املشروع وكنت حينها في سّن 15.
عائلت��ه  ظ��روف  رغ��م  أن��ه  وأش��ار 
الصعب��ة فق��د س��اعده وال��ده كثي��را ما 
مّكن��ه من حضور الن��دوات والتدريبات 
اخلاصة بالتس��ويق الش��بكي، وأضاف 
أّن م��ا دفع��ه إل��ى املواصل��ة رغ��م قل��ة 
النتائ��ج ه��و أن��ه لم يك��ن ميل��ك خيارا 

آخ��ر لتحقيق أحالم��ه، وكذلك كان يرى 
أّن م��ن واصلوا تعليمه��م كانوا يعانون 
البطالة في نفس الوقت الذي جنح عدة 
أش��خاص، من خالل املشروع التسويق 

الشبكي، في حتقيق ما يصبون إليه.
ويواص��ل عزام س��واملية س��رد قصة 
جناح��ه فيقول إنه في س��نة 2009 قدم 
إل��ى تون��س العاصم��ة، وكان ال يتق��ن 
احلدي��ث باللهج��ة التونس��ية، كم��ا أن 

هيئت��ه وهندامه لم يكونا يوحيان بقوة 
املش��روع ال��ذي يعمل به وم��ع ذلك كان 
ي��رى أن��ه س��ينجح، وبعد س��نوات من 

اجلهد أصبح ذلك واقعا.
 وم��ن تل��ك القناع��ة التي انطل��ق بها 
مش��روعه  فك��رة  يع��رض  ظ��ّل  ع��زام، 
عل��ى الكثيرين، وف��ي الش��هر األول في 
تون��س دخ��ل مع��ه 26 ش��خص وب��دأ 
يجن��ي األرباح وبدأت ش��بكته اخلاصة 

في التوس��ع، وواجهته في ه��ذه الفترة 
بعض الصعوب��ات القانونية، وبعد أن 
وصل عدد املش��اركني في املش��روع إلى 
أكث��ر م��ن 17 ألف ف��ي 2009 ب��دأوا في 
التح��اور م��ع مؤسس��ات ، ومّت االلتقاء  
مبمثل��ني عن مختلف الهيئات احلكومية 
واملالي��ة ف��ي تونس به��دف تقن��ني هذا 
املشروع نظرا ألن تونس ال متلك كراس 
ش��روط خاص بالتسويق الشبكي رغم 
أن االحصائيات الرس��مية التي قدموها 
آنذاك ف��ي امللف تؤكد أن ش��ركهم كانت 
س��ببا في قدوم أكثر من 20 ألف س��ائح 

إلى تونس.

ووّجه عزام رسالة للشباب قائال "ال 
تنتظروا م��ن يقدم لك مفتاح��ا من ذهب 
لتغيي��ر حيات��ك وال تضع��وا كل الل��وم 
عل��ى الدول��ة أو الظ��روف ب��ل ك��ن انت 
الدولة وابدأ بنفس��ك في إحداث التغيير 
اإليجاب��ي ألن هن��اك رج��ال ف��ي الدولة 
مس��تعدين لدعم��ك وما عليك س��وى أن 
تثب��ت له��م أن��ك تري��د مس��اعدة البالد 
وبقناعتك مب��ا تقوم ب��ه"، وأضاف أنه 
ش��خصيا مازال يحل��م باملزيد وخاصة 
في تطوير هذا القطاع الذي مازال األفق 

رحبا أمامه في تونس.

قصة نجاح

ام سوالمية:
ّ
عز

ابن 15 سنة تحول إلى صاحب مشاريع اقتصادية في المناطق األكثر تهميشا

   الجمهورية التونسية 
         وزارة الداخلية 
          والية القيروان 

الدائرة الفرعية للشؤون القانونية 
  والنزاعات والشؤون العقارية 

واليـــــة القيـروان
إعــــــــالن للعمـــــوم 

يعل��م والي القي��روان رئيس اللجنة اجلهوي��ة لتصفية األحباس 
اخلاص��ة واملش��تركة العم��وم أن��ه تطبيق��ا للقانون عدد 24 لس��نة 
2000 امل��ؤرخ ف��ي 22 فيفري 2000 املتعل��ق بتنقيح وإمتام األمر 
امل��ؤرخ ف��ي 18 جويلي��ة 1957 املتعل��ق بإلغ��اء نظ��ام األحب��اس 
اخلاص��ة واملش��تركة، وبن���اء عل��ى املطلب املق��ّدم من ط��رف محمد 
صال��ح بن أحمد زغ��دودي واملتعلق بطلب إص��الح خطأ مادي ورد 
بق��رار تصفية حبس زغ��دود الصادر عن اللجن��ة اجلهوية لتصفية 
 76 ع���دد  حت��ت  بالقي�����روان  واملش��تركة  اخل��اص��ة  األحب�����اس 

بت����اريخ 30 نوفمبر 1961  .
 جتتمع اللجنة اجلهوية لتصفي�ة األحباس اخلاصة واملش��تركة 
بوالي��ة القي��روان ي��وم 05 م��ارس 2015  للنظ��ر في إص��الح قرار 

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

للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بإدارة الوالية.

بالغ الجامعة التونسية للتايكواندو

إعالم

إلى السادة رؤساء اجلمعيات والنوادي والقاعات الرياضية اخلاصة
لرياضة التايكواندو 

املوضوع : حول تغيير مكان اجللسة العامة التقييمية واجللسة العامة اخلارقة للعادة 
وبعد، تتشرف اجلامعة التونسية للتايكواندو بإفادة سيادتكم علما أن مكان اجللسة العامة التقييمية واجللسة العامة اخلارقة 
للعادة املزمع انعقادها يوم 15 فيفري على الس��اعة العاش��رة صباحا قد تغّير من قاعة الصيد البحري إلى قاعة االجتماعات بنزل 

عمر اخليام باحلمامات.
رئيس الجامعة
رضا بن هادف

تعت��زم اجلامع��ة التونس��ية للتايكواندو انت��داب مدير فني 
وطني. فعلى كل من يرغب في الترش��ح لهذه اخلطة ويرى في 

نفسه الكفاءة من املتحصلني على: 
شهادة األستاذية اختصاص تايكواندو 

شهادة مدرب دولي 
شهادة في اللغة األنقليزية للتواصل مع الدول 

حزام أسود درجة رابعة فما فوق 
أن يق��وم بتق��دمي ملف ترش��حه مبكت��ب الضب��ط باجلامعة 

التونس��ية للتايكوان��دو نه��ج العربية الس��عودية قاالكس��ي 
2000 الفايات عمارة "س" الطابق الثاني 1002 تونس .

و يتكون امللف من:
• مطلب ترشيح باسم رئيس اجلامعة 

•  الس��يرة الذاتي��ة مدعوم��ة بالش��هائد العلمي��ة مطابق��ة 
لألصل.

مالحظة: آخر أجل لتقدمي الترشحات بعد 10 أيام من تاريخ 
صدور هذا البالغ.
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الحبيب ستهم

الروح��ي  ال��وازع  ذل��ك  الضمي��ر.. 
واإلنس��اني  واألخالق��ي  والعقالن��ي 
الكامن في أعماقن��ا واملفترض أن يكون 
حّيا يقظا منتبها ومتفطنا لكل محاوالت 
تهميشه أو إلغائه أو استدراجه للكمائن 
املختلف��ة واملتنوع��ة من ط��رف عدميي 
الضمائر وممن ألغوا مفردة الضمير من 
قواميس ذاكرتهم. فحلت مكانها "األنا" 
املتغطرس��ة واملتضخمة مبا حتمله من 
مصلحّي��ة وانتهازي��ة ونف��ي مل��ا دونها 
ف��ال يهمها كيف ترت��زق وال كيف جتمع 
الثروة وال كيف تس��دي خدمة وال كيف 
تعاشر وتصاحب اآلخر. فعينها ال ترى 
سوى ما تريد أن تراه هي حسنا وأذنها 
ال تس��مع س��وى ما ميّجد تل��ك "األنا". 
ونفس��ها جعلت حجابا بينها وبني لفظ 
"املس��ؤولية" ومعناه��ا احلقيق��ي.. إن 
كان املل��ح قد يغي��ب عن الطع��ام إراديا 
أو اس��تجابة لوصفة الطبيب فإّن غياب 
غفل��ة  مج��رد  أو  تغييب��ه  أو  الضمي��ر 
اإلنسان عنه قد يسبب مآس وكوارث قد 
يصعب معاجلتها س��واء على مس��توى 

الفرد أو املجموعة أو األمة بأكملها. 
ذكرت بعض املعاجم أن كلمة الضمير 
تعني اس��تعداد النف��س إلدراك اخلبيث 
والطيب م��ن األعمال واألق��وال والقدرة 
عل��ى التميي��ز بينه��ا عب��ر استحس��ان 
احلس��ن واس��تقباح القبيح كم��ا يعني 
عند املهنيني االس��تقامة واحلرص على 
الدّقة عند القي��ام بالواجبات وهو أيضا 
ضمي��ر عاملي مبعن��ى حيازة البش��رية 
جمع��اء على مش��اعر ومب��ادئ أخالقية 
عفوي��ة وتلقائي��ة جتع��ل م��ن صاحبها 

سندا للمستضعفني واملظلومني.
 وف��ي املقابل جند معدوم��ي الضمير 
الذين يتصرفون دون وازع املس��ؤولية 
وه��ؤالء هم مج��ال ومح��ور ه��ذا املقال 
حي��ث دفعن��ي لكتابت��ه وحتبي��ره ذلك 
املش��هد املؤلم لطريق بالش��مال الغربي 
انه��ار وتصدع بالكام��ل نتيجة األمطار 
األخيرة وهو ال��ذي لم مير على االنتهاء 
م��ن إجن��ازه س��وى بع��ض األس��ابيع. 
الش��توي  الطق��س  نحّم��ل  ال  وحت��ى 
واألمط��ار املس��ؤولية، فق��د أك��د بعض 
املختص��ني ف��ي اجلس��ور والطرقات أن 
الدراس��ات اخلاصة مبثل هذه املشاريع 
املنطق��ة  من��اخ  احلس��بان  ف��ي  تأخ��ذ 
امل��كان  وجغرافي��ة  الطق��س  وتقلب��ات 
أيضا. وحتدد النسبة املائوية لألخطار 
التي قد حتدث والتي على أساس��ها يتم 
التأشير على إجناز املشروع أو العدول 

عن��ه. ه��ذا الطري��ق لي��س اس��تثناء بل 
هناك العديد من الطرقات األخرى لقيت 
نف��س املصير في عدي��د الواليات واملدن 
ال يتس��ع املجال لذكره��ا وحصرها كما 
أنني لست بصدد توجيه االتهام لطرف 
مع��ني ولكن املتهم هو م��ن غّيب ضميره 
ح��ني خال��ف املواصف��ات الفني��ة عن��د 
اإلجن��از، وه��و يعل��م. وم��ن أدار ظهره 
لضمي��ره عن��د قبول��ه بالتوقي��ع عل��ى 
نهاي��ة األش��غال احلاملة للخل��ل، وهو 
يعل��م. ومن أجل��م ضميره ول��م يفضح 
التالعب باملواصفات عند مش��اركته في 
تنفيذ املش��روع، وهو يعل��م. وأيضا من 
ص��ّم أذنيه من املس��ؤولني أم��ام بعض 
األص��وات التي قد تك��ون نّبهت لوجود 

تالعب باملشروع..
ه��ذا مث��ال س��قناه. ولكن��ه ال يعن��ي 
انف��راد ه��ذا القط��اع ببع��ض الضمائ��ر 
ف��ي  استش��رى  ق��د  فامل��رض  املعتل��ة. 
تعبي��رات  عب��ر  القطاع��ات  مختل��ف 
مختلف��ة ومتنوعة كأن يقيم البعض من 
سياسيني وحقوقيني وخبراء وإعالميني  
الدنيا وال يقعدوها بسبب غالء املعيشة 
أو نق��ص االس��تثمار أو هب��وط العمل��ة 
وانح��دار التصني��ف االئتمان��ي في ظل 
حكومة معينة ثم يغيب عن املشهد متاما 
عند تغير الفريق احلكومي مع استمرار 
املش��كل  أو احتداده أو أن ينزع بعضهم 
إلى ش��يطنة ش��ريحة من املجتمع وبث 
عوامل الكراهي��ة والتفرقة والعنصرية 
ب��ني املواطن��ني. كم��ا ال ميك��ن احلدي��ث 
ع��ن الضمي��ر احلي لدى م��ن يتهرب من 
املس��ؤولية الوطنية أو يفرح عند حلول 
مصيبة أو تعكر للصفو العام بأنه ليس 
ضم��ن التش��كيل احلكوم��ي. وبالتال��ي 
فه��و بعيد عن أي تبع��ات وال أيضا لدى 
من يذهب ف��ي رؤيته للعمل السياس��ي 
إل��ى الوقوف عل��ى الرب��وة ودفع اآلخر 
إل��ى ص��دارة املش��هد قص��د إيقاع��ه في 
األخطاء أو الفش��ل وم��ن ثم االنقضاض 
على الس��لطة ب��دال عنه وكأن الكرس��ي 
والس��لطة صارا هم��ا الهدف املنش��ود. 
كم��ا لن أخفي س��را إذا قلت ب��أن العديد 
م��ن التح��ركات واالحتجاج��ات طغ��ت 
عليها في عدة محطات املطلبية املجحفة 
والرؤي��ة الضيق��ة للمصلح��ة اخلاصة 
وغاب عنها الضمير اجلمعي الذي يقدم 
املصلح��ة العام��ة على اخلاص��ة وغلب 

عليها عنصر الغنيمة.

 وع��ن أي ضمير ميك��ن احلديث حني 
ف��ي تعري��ف  البع��ض  يوغ��ل ويتف��ن 
الدميقراطي��ة عل��ى أنه��ا احت��رام حل��ق 

األقلي��ة بل عل��ى األقلي��ة أن تك��ون هي 
احملدد في أخذ القرار نازعة عن األغلبية 
حقها في ممارس��ة الس��لطة التي حملها 
إياه��ا الناخ��ب، في ح��ني يخ��رج علينا 
هؤالء األش��خاص الي��وم بحديث جديد 
مضمونه أن مجرد مش��اركة طرف آخر 
ول��و كان الثان��ي م��ن حي��ث األص��وات 
لص��وت  خيان��ة  يعتب��ر  االنتخابي��ة 
الناخ��ب وس��رقة إلرادته الت��ي أعطاها 

للحزب الفائز.
 الضمي��ر مبا ه��و ذل��ك الرقيب احلي 
املصاحب لإلنس��ان حيثم��ا كان نفتقده 
أيضا عن��د املتهربني من الضرائب وعند 
أصحاب احلس��ابات املخفية في البنوك 
األجنبي��ة وعن��د بع��ض الوس��طاء بني 
املنتج واملستهلك وعند بعض املدرسني 
الذين رفعوا في وج��ه التالميذ "قريتو 
والّ ال قريت��و" وعند التجار واملصنعني 
ال��ذي اس��تمالهم املث��ل الس��يء القائ��ل 
"الكل في كروش��هم" أما عن السيارات 
اإلدارية فاس��ألوها جتيبكم عن ضمائر 
عدد غير قلي��ل من مس��تعمليها مبا أنها 

"رزق البيليك".
 أكي��د أنه م��ن الصع��ب التعرض لكل 
العل��ل واألم��راض الت��ي أصابت ضمير 
الفرد واملجموع��ة ال داخل حدود الوطن 
فقط بل حتى خ��ارج جغرافية املواطنة 
حيث كان غياب الضمير اإلنساني سببا 
في إدخال العديد من الدول والش��عوب 
ف��ي ح��روب وصراع��ات دامي��ة ذهب��ت 
مبئ��ات اآلالف م��ن القتل��ى وأضعافه��م 
من اجلرحى واملش��ردين ولك��ن الثابت 
أن جان��ب كبي��ر م��ن أس��باب كل ه��ذه 
الفوض��ى التي يعيش��ها العال��م ونحن 
جزء من��ه يرج��ع للعملي��ات التدميرية 
املمنهج��ة الت��ي تع��رض له��ا الضمي��ر 
اإلنس��اني فمتى غفل الضمي��ر أو انعدم 
أو مت تغييب��ه انعدم��ت الثق��ة وضاعت 
األمانة وتالش��ى الش��عور باملسؤولية 
وق��ل العطاء وانقلب��ت املفاهيم فتصبح 
احملس��وبية والء، واالنتهازية واقعية، 
والرش��وة  وعرف��ان،  ت��ودد  والتمل��ق 
عمول��ة، واالقص��اء حتص��ني، والثل��ب 
والس��خرية واالس��تهزاء حرية تعبير، 
وتكمي��م األف��واه هيبة القان��ون، ونهب 
اس��تثمار،  الضعيف��ة  البل��دان  ث��روات 
األف��راد  ب��ني  الع��دل  مي��زان  فيخت��ل 
واجلهات واملناطق فال تنمية مس��تدامة 
تأس��يس  وال  للهم��م  اس��تنهاض  وال 
لعدال��ة اجتماعية بل ي��أس وقتل لألمل 
وإه��دار للم��ال العام وللوق��ت واجلهد، 
قد يرى البعض في هذا احلديث مبالغة 
وحتمي��ل للضمير ما ال يحتمل مس��تندا 

إل��ى م��ن اعتب��روا الضمي��ر غي��ر ق��ادر 
عل��ى من��ع اخلطيئ��ة والوق��وع فيها بل 
فقط ه��و مينع االس��تمتاع والف��رح بها 
ولك��ن ف��ي املقابل هن��اك من ق��ال أن كل 
م��ن يضح��ي بضميره  من أج��ل أحالمه 
ونزوات��ه فكأمنا يحرق ص��ورة جميلة 
م��ن أج��ل الرم��اد  وأن أفض��ل صدي��ق 
س��وّي لإلنس��ان هو الضمير ال كما قال 
حي��ث  تنته��ي  س��يادته  "أن  نابلي��ون 
يب��دأ ضميره في العم��ل" ، نعم لقد كان 
الطغي��ان واجلب��روت والفس��اد مالزما 
لغياب الضمي��ر والعك��س صحيح كما 
عب��ر عن ذلك س��يد قطب رحم��ه الله في 
إحدى كتابات��ه حيث ق��ال "الطغيان ال 
يخشى شيئا كما يخشى يقظة الشعوب 
وصح��وة القل��وب، وال يك��ره أح��دا كما 
يك��ره الداع��ني إل��ى الوع��ي واليقظ��ة، 
وال ينق��م عل��ى أح��د كم��ا ينق��م على من 
ذهب  وق��د  يهّزون الضمائر الغافي��ة". 
األدي��ب واجل��راح املصري محم��د كامل 

حس��ني إلى أبع��د م��ن ذلك فنف��ى صفة 
اإلنس��انية ع��ن عدمي��ي الضمي��ر حيث 
ق��ال "إن اإلنس��ان ال يك��ون إنس��انا إال 
بالضميٍر أن ُيش��رق عليه فتكن فضائله 
رش��دا أو أن يظلم علي��ه فيكن كل ما فيه 
من عق��ل وعمل عليه وب��اال" ، ما أحوج 
العدي��د م��ن أبن��اء وطنن��ا وأن��ا منه��م 
وأوجه كالمي هنا إلى نخبنا من مفكرين 
وإعالمي��ني وسياس��يني ومثقف��ني إل��ى 
اس��تنهاض ضمائرنا من أجل التعايش 
املش��ترك والتع��اون والقب��ول باآلخ��ر 
وترس��يخ مناخ الثقة املتبادلة وحس��ن 
الظ��ن ببعضن��ا البع��ض واالبتعاد عن 
األحق��اد واملك��ر واخلبث واإلق��دام على 
العم��ل اجل��اد حينها نس��تطيع احلديث 
عن التنمي��ة وعن مناعة الب��الد ورقيها 
واستقرارها وسالمتها أما من ميعن في 
اإلعراض عن اإلنص��ات لضميره فمهما 
فعل يكون أشبه مبن يحاول عبثا تقومي 

ظَلّ عوٍد أعوٍج.

بين إرادة البناء وأزمة الضمير.. 
هل يستقيم الظل والعود أعوج؟

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلدية سليمان 

إعالن عن استشارة
عدد 07 /2015

تعلن بلدية س��ليمان عن إجراء استش��ارة تتعل��ق بتهيئة ملعب فرعي 
لكرة القدم وتعش��يبه بالعش��ب االصطناع��ي. فعلى املقاول��ني الراغبني 
في املش��اركة االتصال ببلدية سليمان لس��حب ملف املشاركة من اإلدارة 
الفنية وذلك خالل التوقيت اإلداري مقابل دفع مبلغ مالي قدره خمس��ون 

دينارا )50 د( واالستظهار بوصل في الغرض. 
وترس��ل الع��روض وف��ق الش��روط ال��واردة ف��ي وثائق االستش��ارة 
باس��م الس��يد رئيس النياب��ة اخلصوصية ع��ن طريق البري��د املضمون 
الوص��ول إلى العنوان التالي: ش��ارع اجلمهورية مدخ��ل املدينة من جهة 
منزل بوزلفة، أو تودع مباش��رة مبكت��ب الضبط ويجب أن ينص الظرف 
اخلارج��ي على عب��ارة "ال يفت��ح/ استش��ارة ع��دد 07 /2015 متعلقة 
بتهيئة ملعب فرعي لكرة القدم وتعش��يبه بالعشب االصطناعي". وذلك 
ف��ي أجل أقص��اه 12 /03 /2015 وال يؤخذ بع��ني االعتبار إال تاريخ 
الوصول املبنّي بختم مكتب الضبط ويلغي كل عرض يخالف ش��روط 

املشاركة أو يرد بعد اآلجال.

مالحظ��ة : ملزيد اإلرش��ادات ميكن االتص��ال باملصلحة الفني��ة لبلدية 
سليمان على الرقم 72290299.
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  رأي
13صوتكم

علي الهّرابي 
سوسة

كش��فت األحداث األخيرة في الذهبية 
السياس��ي  املش��هد  حقيق��ة  وبنق��ردان 
التونس��ي م��ا بع��د انتخاب��ات أكتوب��ر 
تعام��ل  حقيق��ة   2014 وديس��مبر 
الش��عب  ن��واب  ومجل��س  احلكوم��ة 
واملعارض��ة واإلع��الم واألم��ن مع أولى 
األزم��ات الناش��ئة ف��ي ظل ما يس��مونه 
والدس��تور  الثاني��ة–  باجلمهوري��ة   –

اجلديد.
باخت��الف  املواق��ف  اختلف��ت  ولئ��ن 
املواقع واملصالح، فإن��ه من الثابت وأن 
أهم ما نس��تنتجه هو ما سبق أن حذرنا 
منه وتخوفنا ألجله أال هو انتماء رأسي 
الس��لطة التنفيذي��ة واألغلبي��ة النياب��ة 
إلى نفس احلزب الواحد حيث س��تكون 

حتم��ا رقاب��ة البرملان للحكومة ش��كلية 
وانع��دام العتاب لرئي��س احلكومة من 
طرف رئيس اجلمهورية واس��تبعاد أي 
مس��ائلة ألح��د أعض��اء احلكوم��ة حول 
جتاوزات منظوريه احمللية واجلهوية.

لو بدأنا بتسلس��ل األحداث بالذهيبة 
وبنق��ردان حيث إث��ر احتجاج��ات على 
مطالب اجتماعية والتمس��ك باحلق في 
التنمية اجلهوية ورفع أتاوى املرور إلى 
الدولة الليبية تدخلت املنظومة األمنية. 
فالنتيج��ة  الرواي��ات  اختلف��ت  ومهم��ا 
قتيل وعش��رات اجلرح��ى تطلبت تدخل 
األم��ن  لس��بط  العس��كرية  املؤسس��ة 
واحلفاظ على السلم االجتماعية انتهت 
مبجل��س وزاري حاول حلحل��ة مظاهر 
التوت��ر واالس��تجابة لبع��ض املطال��ب 

الشعبية.
لق��د اس��تعمل إذن، ال��رش والذخيرة 
احلية، وس��قط ش��اب في مقتب��ل العمر 

ضحي��ة م��ع ما جن��م عن��ه م��ن جرحى 
وم��ن  احمللي��ة.  املستش��فيات  أوته��م 
هن��اك لك أن تتس��اءل هل متت مس��اءلة 
أن  مب��ا  احلكوم��ة  أو  الداخلي��ة  وزي��ر 
تلك األخي��رة، وبحس��ب الفصل 95 من 
الدس��تور مس��ؤولة أمام مجل��س نواب 
الش��عب؟ ه��ل مت تق��دمي أس��ئلة كتابية 
للحكوم��ة أو لوزير الداخلية مبا أن لكل 
عضو مبجلس نواب الش��عب، وبحسب 
الفص��ل 96 من الدس��تور، أن يتقدم إلى 
احلكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية؟ هل 
ميكن، بحس��ب الفصل 97 من الدستور، 
احلكوم��ة  ض��د  ل��وم  الئح��ة  تق��دم  أن 
خاصة إذا ما علمنا أن احلكومة ورئيس 
اجلمهوري��ة واألغلبي��ة البرملاني��ة له��ا 
نفس االنتماءات احلزبية؟ هل س��يقوم، 
وبحس��ب الفقرة األخيرة من الفصل 97 
من الدستور، ثلث مجلس نواب الشعب 
بطل��ب لس��حب الثق��ة م��ن أح��د أعضاء 

احلكوم��ة ولو بصفة ش��كلية إذ ما ثبت 
ت��ورط منظوري��ه ف��ي أعم��ال مخالف��ة 
للمبادئ الدس��تورية أو احلقوقية؟ ملاذا 
لم يس��تدعي رئي��س اجلمهورية رئيس 
ويعل��ن  الداخلي��ة  ووزي��ر  احلكوم��ة 
رفضه للمعاجل��ة األمنية لالحتجاجات 

املطلبية؟

ولئ��ن  الت��ي،  املعارض��ة  أي��ن  ث��م 
مازالت لم تتش��كل، فكنا عادة نس��معها 
تتحدث ف��ي املاضي ع��ن حكومة الرش 
وحكومة ال��دم وحكومة الذخيرة احلية 
واملطالب��ة باملس��ائلة اجلزائي��ة لوزير 
داخلي��ة املرحل��ة االنتقالي��ة؟ ه��ل رش 
س��ليانة رش ل��ه آثار جس��دية س��لبية 
ورش الذهيب��ة ب��ردا وس��الما وخ��ارج 
احلدود الوطنية؟ أين منظمات املجتمع 
املدن��ي واملنظم��ات احلقوقي��ة واإلعالم 
واملجالس اإلعالمية املباشرة واملسجلة 

السمعية والبصرية؟ ما موقفهم جميعا 
من ال��رش والذخي��رة احلي��ة ومالحقة 
املدون��ني وغل��ق املؤسس��ات اإلعالمية! 
ما موقفهم من التعامل األمني املفرط مع 
املطالب االجتماعي��ة واحلق في التنمية 
يغض��ون  مل��اذا  الوطني��ة؟  والكرام��ة 
الط��رف على صف��ع احملام��ي واالعتداء 
على املواطن وإيق��اف املدون ويتأثرون 
الم��رأة ل��م تأكل من��ذ ثالثة أش��هر حلما 
طازجا أو مشويا؟ ما لكم كيف حتكمون 
أف��ال تبص��رون أم ح��ق عليك��م الق��ول 
بأنه��ا ال تعم��ى األبص��ار وإمن��ا تعمى 
القل��وب الت��ي ف��ي الص��دور! أل��م تك��ن 
التنمي��ة والش��غل والكرام��ة واجلهات 
واحلقوق واحلريات واألمن اجلمهوري 
واحترام الدس��تور وبناء دولة القانون 
واملؤسس��ات إحدى أهم الشعارات إبان 
حمل��ة االنتخاب��ات لتف��وزوا مبقع��د أو 
بإحدى املسؤوليات! يلعن أبو السياسة 
والكراس��ي ي��وم نش��أت وي��وم مت��وت 
ويوم تبعث حية ويلعن البولتيك الذي 
يجعل صاحبه يتاجر مببادئه بحس��ب 
اجتاه الرياح والعواصف حتى أنك تراه 
تارة أس��دا جس��ورا في مواضع وطورا 
ش��يطان أخ��رس وصنم��ا ال يتحرك في 
مواض��ع أخرى. أهك��ذا علموك��م وهكذا 
تعلمتم أم نحن أخطأن��ا الظن فيكم! فما 
أن��ا باملصدق فيك��م قوال ولكني ش��قيت 

بحسن ظني. 

الحكومة والمعارضة والبرلمان 
وأحداث الذهيبة وبنقردان

المندوبّية الجهوّية للتنمية الفالحّية بتطاوين 
إعالن عن طلب عروض عدد06 /2015

وفقا لإلجراءات المبسطة
أشغال توسعة المتحف البيئي بالمحمية الطبيعّية بواد دكوك

يعت��زم الس��يد املندوب اجلهوي للتنمي��ة الفالحّية بتطاوي��ن اإلعالن عن طلب 
عروض  ملش��روع  :"توس��عة املتحف البيئ��ي باحملمية الطبيعّية ب��واد دكوك"، 

رمادة – تطاوين.
فعلى املقاولني املرخص لهم بكراس الش��روط ب0 صنف 1 أو أكثر و الراغبني 
في املش��اركة االتص��ال باملندوبّية اجلهوي��ة للتنمية الفالحّي��ة بتطاوين )دائرة 
الغابات( لس��حب ملفات طلب العروض مقاب��ل مبلغ مالي قدره 50 دينارا لفائدة 

املهندس املعماري وهي غير قابلة لإلرجاع.
ترس��ل العروض وجوب��ا عن طريق البري��د في ظروف مضمون��ة الوصول أو 
عن طريق البريد الس��ريع أو تس��لم مباش��رة مبكتب الضبط املرك��زي للمندوبّية 
اجلهوّي��ة للتنمي��ة الفالحّي��ة بتطاوين مقابل وصل إيداع باس��م الس��يد:املندوب 
اجلهوي للتنمية الفالحّية بتطاوين وحتمل عبارة "ال يفتح طلب عروض ملشروع 

: "توسعة املتحف البيئي باحملمية الطبيعّية بواد دكوك"، رمادة – تطاوين.
 تق��دم الع��روض في ظ��رف خارج��ي مغلق يتضم��ن العرض الفن��ي٬ العرض 
املالي و الوثائق اإلدارية واملؤيدات املصاحبة للعرض وكراس الشروط اإلدارية 
والفني��ة والضمان الوقتي ويحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض عدد 06 /2015 
وفقا لإلجراءات املبس��طة« ويحتوي على الوثائق املذكورة بالفصل عدد5 الفقرة 
)أب.ت.ث(اخلاصة بطريقة تقدمي العروض من كراس شروط اإلدارية اخلاصة .

يتع��ني وجوبا تضم��ني الع��رض الفني والع��رض املالي في ظرف��ني منفصلني 
ومختوم��ني ويوضع ه��ذان الظرفان م��ع الوثائق اإلدارية وكراس��ات الش��روط 
والضمان الوقتي في الظرف اخلارجي، يقصى كل عرض تضمن ظرفه اخلارجي 
معطي��ات ع��ن اإلثمان أو عن مبلغ العرض املالي، ح��دد آخر أجل لقبول العروض 
يوم 17 /03 /2015 على الس��اعة 10 صباحا ، يتم فتح العروض يوم 17 /03 
/2015 على الساعة 11 صباحا خالل جلسة علنية باملندوبّية اجلهوّية للتنمية 

الفالحّية بتطاوين.
يق��ع اعتبار ختم مكتب الضبط املركزي للمندوبّي��ة اجلهوّية للتنمية الفالحّية 

بتطاوين املرجع الوحيد.
- يلغ��ى آلي��ا كل ع��رض ي��رد بعد األج��ل القانوني أو ل��م يقدم الضم��ان املالي 

الوقتي.

الجـمـهـوريـة التــونسيـة
وزارة الـــداخـليـــة

المجـلس الجـهوي لواليــة سـوسـة
إعالن عن طلب عروض عدد 4 /2015 

يعلن السيد والي سوسة رئيس املجلس اجلهوي عن طلب عروض يتعلق بأشغال تهيئة وتعبيد مسالك ريفية وطرقات 
بالتجمعات الريفية بوالية سوسة ضمن البرنامج اجلهوي للتنمية حسب التوزيع التالي: 

فعل��ى 
املقاول��ني املرخ��ص لهم من طرف وزارة التجهيز اختصاص ط0 صنف 2 أو ط 2 صنف 3 أو ط ش م 0 صنف 2 أو فما فوق 
والراغبني في املش��اركة أن يس��حبوا ملفات طلب العروض من اإلدارة اجلهوية للتجهيز بسوس��ة مقابل دفع مبلغ قدره 50 
دينارا لدى قابض املجلس اجلهوي وأن يوجهوا عروضهم باس��م السيد والي سوسة في ظرف مضمون الوصول أو البريد 
الس��ريع أو تسلم مباش��رة إلى مكتب الضبط التابع ملقر والية سوس��ة مقابل وصل إيداع. يحمل الظرف عبارة *ال يفتح * 
طلب عروض عدد 4 /2015 *البرنامج اجلهوي للتنمية* قس��ط عدد ....... مشروع .............................................

." ................................
مالحظة : ميكن للمقاولني املشاركة في جميع األقساط و ال ميكن إسناد أكثر من قسط واحد )1 قسط ( ألي عارض و ذلك 

حسب اختيار جلنة فرز العروض. 
تتكون العروض وجوبا من ظرف خارجي يحتوي الضمان الوقتي، وجميع الوثائق واملؤيدات املنصوص عليها بالفصل 

-8أ من كراس الشروط و على ظرفني األول يحتوي على العرض الفني والثاني على العرض املالي.
ح��دد اخ��ر أجل لقبول العروض ليوم 16 /03 /2015 على الس��اعة الثانية والنصف بعد ال��زوال ويعتمد في ذلك ختم 

مكتب الضبط مبقر والية سوسة.
تفتح العروض في جلسة علنية مبقر والية سوسة بتاريخ 16 /03/ 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال

للمزيد من اإلرشادات الرجاء االتصال باإلدارة اجلهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بسوسة- مصلحة املسالك 
الريفية – رقم الهاتف 225622)73(

 الضمان الوقـتي بالدينار المشروع عدد

 تعبيد طرقبث بمنطقت سلمىن بمعتمديت سيدي بىعليتهيئت و 1قسط عدد 
 

0555 

 0555 تعبيد مسلك مدرست فرادة بمعتمديت مسبكهتهيئت و 2قسط عدد 

 0555 فيشت تعبيد مسلك الصفحت العليب بمعتمديت بىتهيئت و 3قسط عدد 
 

 

 

 العدد 575 الجمعة 24 ربيع الثاني 1436هـ  الموافق لـ 13 فيفري 2015



صوتكم 14 إسالمية

 س 5 و43 دقيقةالصبح : 
س 7 و10 دقيقةشروق الشمس : 

 س 12 و41 دقيقةالظهر :
 س 15 و32 دقيقةالعصر :

 س 18 و00  دقيقةالمغرب :
 س19 و25 دقيقةالعشاء :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من قتَل 
نفسُه بحديدٍة فحديدُتُه في يِدِه َيَجأ بها في بطِنُه 
في ن��اِر جهنَم خال��دا ُمخلّ��دا فيها أب��دا، ومن قتَل 
نفس��ُه ِبُسّم فُسّمُه في يدِه يتحّس��اُه في ناِر جهنَم 
خال��دا ُمخلّدا فيها أبدا، ومن ت��رّدى من جبٍل فقتَل 
نفس��ُه فهو يترّدى في ناِر جهنم خالدا ُمخلدا فيها 

أبدا.

الراوي: أبو هريرة. المحدث: الترمذي. 
المصدر: سنن الترمذي. الصفحة أو الرقم: 
2044. خالصة حكم المحدث: صحيح.

لل��زكاة  التونس��ية  تنظ��م اجلمعي��ة 
حص��ة تكويني��ة موجه��ة للنظاراتيني. 
ته��دف احلصة إل��ى التمكن م��ن اإلطار 
الفقه��ي لل��زكاة بصف��ة عام��ة ول��زكاة 
وإل��ى  خاص��ة،  بصف��ة  النظارات��ي 
إحتس��اب زكاة النظارات��ي وفقا ألحكام 
الش��ريعة اإلسالمية والنظام احملاسبي 
التونس��ي. تقام احلص��ة التكونية يوم 
2015 على الس��اعة الثالثة  17 فيفري 
واحلج��ز  لإلستفس��ار  ال��زوال.  بع��د 

)74.416.782/58.351.531(

المكّونون :
السيد محمد مقديش : خبير محاسب 

ورئيس اجلمعية التونسية للزكاة.
املدي��ر  الق��الّل :  احلبي��ب  الش��يخ 
الش��رعية  الهيئ��ة  ورئي��س  التنفي��ذي 

احملاسبية.
عض��و  بوش��حيمة :  أحم��د  الش��يخ 

بالهيئة الشرعية واحملاسبية.
خبي��ر  املصم��ودي :   محم��د  الس��يد 
الش��رعية  بالهيئ��ة  وعض��و  محاس��ب 

واحملاسبية.

أوقات الصالة ليوم 
اجلمعة 24 ربيع 

الثاني 1436 هجري 
املوافق ل13 فيفري 

2015 ميالدي

حّصة تكوينية في إحتساب زكاة النظاراتيين 
)les opticiens(

حديث نبوي

ح��االت  ع��دد  أن  أتص��ور  أك��ن  ل��م 
االنتحار ف��ي العالم يصل إل��ى أكثر من 
800 أل��ف حالة وذلك كل ع��ام!! وأمام 
ه��ذا الع��دد الضخم كان ال ب��ّد من إجراء 
العديد من الدراس��ات. وف��ي هذا البحث 
نرى كي��ف عالج الق��رآن ه��ذه الظاهرة 
قب��ل أن يعاجله��ا العل��م احلدي��ث. إنها 
بحق ظاهرة تس��تدعي الوق��وف طويالً 
والتفّك��ر ف��ي أس��بابها ومنش��ئها، ب��ل 
وكيفي��ة عالجه��ا. وف��ي مقالتن��ا ه��ذه 
سوف نرى األس��باب احلقيقية الكامنة 
وراء االنتحار، هذه األسباب هي نتيجة 
أبحاث كلّفت ماليني الدوالرات، والهدف 
منها إيجاد عالج ناجع لالنتحار، وعلى 
الرغ��م م��ن األم��وال الطائل��ة الت��ي يتم 
إنفاقه��ا كل عام لعالج ه��ذه الظاهرة إال 
أن إع��داد املنتحرين كل عام ال تتغير بل 
تزداد أحياناً. وس��وف نتس��اءل أيضاً: 
هل غف��ل كتاب الله تعال��ى وهو الكتاب 
ال��ذي أنزله الله تفصيالً لكل ش��يء، هل 
غف��ل عن ذك��ر ه��ذه الظاهرة وع��ن ذكر 
ع��الج له��ا؟ ب��ل س��وف نق��ارن العالج 
العلم��ي بالعالج القرآني لنرى التطابق 
املذه��ل، بل لنرى أن الق��رآن يتفوق على 

العلماء وأبحاثهم العلمية.

حقائق حول االنتحار
املتح��دة  األمم  إحص��اءات  حس��ب   -
فإن��ه ف��ي أي��ة حلظ��ة ننظر إلى س��كان 
ملي��ون   450 هنال��ك  أن  جن��د  العال��م 
ش��خص يعانون من اضطرابات نفسية 
وعصبي��ة. إن أكثر من 90 % من حاالت 
انتحاره��م  س��بب  يرتب��ط  االنتح��ار 
باضطراب��ات نفس��ية وحتدي��داً الكآبة، 
موج��وداً  كان  ال��ذي  األم��ل  فق��دان  أي 

لديهم.
- يعّد االنتحار السبب الثامن حلاالت 

املوت في الواليات املتحدة األمريكية.
- الرج��ال أكثر عرض��ة لالنتحار من 
النس��اء بأربعة أضع��اف تقريباً. ولكن 

محاوالت االنتحار عند النساء أكثر.

-  في %60 من ح��االت االنتحار يتم 
استخدام األسلحة النارية مثل املسدس.

- تش��ير الدراس��ات إل��ى أن قابلي��ة 
االنتحار لدى الش��خص تكب��ر مع تقدم 
س��ّنه، ولذل��ك ن��رى ب��أن هنالك أع��داداً 
معتب��رة ب��ني الذين ميوت��ون منتحرين 
وأعماره��م تتج��اوز 65 عام��اً. وهؤالء 

معظمهم من الرجال.

عوامل تؤدي لالنتحار
- إن عنصر الكآبة هو األوفر حظاً في 
الس��يطرة على مش��اعر من لديه قابلية 
لالنتحار. كذلك مش��اعر اليأس لها دور 

كبير في التمهيد لالنتحار.
أو  االنتح��ار  تك��رار مح��اوالت  إن   -
التفكير ف��ي االنتحار هي أس��باب قوية 

لتنفيذ هذا االنتحار فيما بعد.
- إن اإلدمان على الكحول واملخدرات 
قد يكون أحد األسباب املؤدية لالنتحار.

- املعتق��د الدين��ي ح��ول االنتحار له 
دور أساس��ي في قبول فك��رة االنتحار، 
فعند جهل اإلنس��ان بأن االنتحار محّرم 
قد يستس��هل ه��ذه العملي��ة. وقد يعتبر 
البع��ض أن االنتح��ار ه��و ق��رار نبي��ل 
للدفاع عن أخطاء أو خس��ارات كبيرة ال 

يتحملها العقل.
- فقدان ش��يء غاٍل أو خسارة كبيرة، 
وهذا يؤدي لنوع من رد الفعل قد ينتهي 

باالنتحار.
أو  العزل��ة  مث��ل  نفس��ية  عوام��ل   -
التفكي��ر  إل��ى  ت��ؤدي  ق��د  العدواني��ة 

باالنتحار.

عوامـــل الوقايـــة حســـب معطيـــات 
العلم الحديث

الذي��ن درس��وا آالف  العلم��اء  يؤك��د 
احلاالت ألش��خاص قد مات��وا منتحرين 
لديه��م  مب��ن  العناي��ة  ض��رورة  عل��ى 
به��م  ت��ؤدي  ق��د  نفس��ية  اضطراب��ات 
إل��ى االنتح��ار وض��رورة رعايته��م من 
الناحية الطبية وتوفير احلالة النفسية 
الس��ليمة لهم. وبالطبع ه��ؤالء العلماء 

ال يعاجل��ون امل��رض إال بع��د وقوع��ه، 
فالطبيب ينتظر ظه��ور املرض ثم يقوم 
الع��الج  وإيج��اد  وحتليل��ه  بدراس��ته 
املالئ��م له. وعل��ى الرغ��م من الوس��ائل 
املتط��ورة التي تبذل في س��بيل معاجلة 
ه��ذا الداء فإن نس��بة االنتحار زادت 60 
باملئة خالل النصف القرن املاضي!. لقد 
كان االعتقاد الس��ائد قدمياً أن أشخاصاً 
نح��و  مي��ول  لديه��م  فق��ط  محددي��ن 
االنتحار، ولكن أثبتت احلقائق العلمية 
أن كل إنس��ان لدي��ه إمكانية اإلقدام على 
االنتح��ار فيم��ا ل��و توف��رت الظ��روف 
الس��ائد  املناس��بة.  كم��ا كان االعتق��اد 
أن احلدي��ث مع الش��خص ال��ذي ينوي 
االنتحار حول انتحاره سيش��جعه على 
االنتحار أكثر، ولكن الدراس��ات أظهرت 
العك��س، أي أن احلدي��ث ع��ن عواق��ب 
االنتح��ار ونتائج��ه اخلطي��رة وآالم��ه 

ميكن أن متنع عملية االنتحار. 

والسؤال: ماذا عن كتاب الله تعالى؟
ولذلك جند أن القرآن العظيم لم يهمل 
ه��ذه الظاه��رة، فقد أعط��ى أهمية كبرى 
ح��ول ه��ذا األم��ر وعالجه فتح��دث بكل 
بساطة ووضوح عن هذا األمر، بل أمرنا 
أن نحافظ على أنفس��نا وال نقتلها فقال: 
 .]29 أَْنُفَس��ُكْم( ]النس��اء:  َتْقُتلُ��وا  )َواَل 
إن��ه أمر إله��ي يج��ب أال نخالف��ه. ولكن 
هل يكفي هذا األم��ر لعالج هذه الظاهرة 
اخلطي��رة؟ ال، ألن الدراس��ات احلديث��ة 
تؤك��د عل��ى ض��رورة ب��ث األم��ل ل��دى 
أولئك اليائس��ني املقدمني على االنتحار، 
وض��رورة معاملته��م معامل��ة رحيمة. 
ولذلك ن��رى مئ��ات املواق��ع واملراكز قد 
خصصت لعالج ومواساة من لديه ميل 
نحو االنتحار أو يحاول ذلك. ولذلك فقد 
أتبع الله تعالى أمره هذا بخبر سار لكل 
مؤم��ن، يقول تعال��ى )إَِنّ اللَّ��َه َكاَن ِبُكْم 
َرِحيًما( ]النس��اء: 29[، إن��ه نداء مفعم 
بالرحم��ة والتفاؤل واألم��ل. ولكن ملاذا 
هذا النداء؟ إذا علمن��ا بأن معظم حاالت 
االنتح��ار س��ببها فق��دان األم��ل م��ن كل 

ش��يء عندها ن��درك أهمي��ة احلديث عن 
الرحم��ة في هذا املوضع بال��ذات. ولكن 
ه��ل يكفي احلديث ع��ن الرحمة واألمل؟ 
ال، ألن بعض الناس ال يستجيبون لنداء 
الرحمة، وال بّد من تخويفهم من عواقب 
االنتح��ار. ويؤكد العلماء ف��ي أبحاثهم 
عن من��ع االنتحار أنه ال ب��ّد من تعريف 
االنتحاري��ة  املي��ول  ذوي  األش��خاص 
إلى خطورة عمله��م وعواقبه وأنه عمل 
مؤلم وينتهي بعواقب مأس��اوية. وهذه 
الطريق��ة ذات فعالية كبي��رة في منعهم 
م��ن االنتح��ار. وه��ذا م��ا فعل��ه القرآن، 
يق��ول تعالى في اآلية التالية مباش��رة: 
)َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظلًْما َفَس��ْوَف 
ُنْصلِيِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك َعلَى اللَِّه َيِسيًرا( 
]النس��اء: 30[. وتأمل معي هذا العقاب 
اإلله��ي: )َفَس��ْوَف ُنْصلِي��ِه َن��اًرا( إنه��ا 
بح��ق نتيجة مرعبة لكل م��ن يحاول أن 
يقتل نفس��ه. م��ن هن��ا ن��درك أن القرآن 
العظي��م لم يغف��ل عن ه��ذه الظاهرة بل 
عاجلها الع��الج األمثل. ولذل��ك جند أن 
أخفض نس��بة لالنتحار ه��ي في العالم 
اإلسالمي!!! وذلك بسبب تعاليم القرآن 
الك��رمي. بينم��ا يعان��ي الغ��رب من عدم 
وج��ود تعاليم متنع��ه من اإلق��دام على 
االنتح��ار فتجد نس��بة االنتح��ار عالية 

لديهم.

بين األسطورة والعلم والقرآن
عندما نزل القرآن العظيم كانت هنالك 
مجموعة م��ن املعتقدات عند الش��عوب، 
ينبغ��ي  ال  أن��ه  املعتق��دات  ه��ذه  وم��ن 
احلديث عن االنتحار ألن ذلك سيش��جع 
عل��ى االنتح��ار ول��و كان الق��رآن كالم 
محمد صل��ى الل��ه عليه وس��لم وأنه قد 
جمعه من األساطير السائدة في عصره 
كم��ا يدع��ي بعضه��م، إذن كان األج��در 

ب��ه أال يتح��دث عن االنتحار! اس��تجابة 
لألس��طورة التي متنع احلديث عن هذه 
الظاهرة. ولو كان القرآن كالم بشر كما 
يّدعون إذن كيف علم بأن العالج الفعال 
لالنتح��ار هو إعطاء جرع��ة من الرحمة 
واألمل للشخص وإعطائه بنفس الوقت 
جرع��ة م��ن اخل��وف م��ن عواق��ب ه��ذه 
العملي��ة؟ كيف عل��م هذا البش��ر بعالج 
االنتحار قبل أن يكشفه العلماء بأربعة 
عش��ر قرن��اً؟؟ إن وجود ه��ذه احلقائق 
العلمي��ة دليل صادق لكل من لديه ش��ّك 
ب��أن الق��رآن كتاب ص��ادر من عن��د الله 
��َرّ ِفي  القائل: )ُق��ْل أَْنَزَلُه اَلِّذي َيْعلَُم الِسّ
َغُف��وًرا  َكاَن  ��ُه  إَِنّ َواأْلَْرِض  ��َماَواِت  الَسّ
الن��ص  لنق��رأ   .]6 ]الفرق��ان:  َرِحيًم��ا( 
اإلله��ي كامالً ونتأمل م��ا فيه من خطاب 
ملي��ئ بالرحم��ة، يق��ول تعال��ى: )ُيِريُد 
َ َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُس��َنَ اَلِّذيَن ِمْن  اللَّ��ُه ِلُيَبنِيّ
َقْبلُِكْم َوَيُتوَب َعلَْيُكْم َواللَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم * 
َواللَُّه ُيِريُد أَْن َيُتوَب َعلَْيُكْم َوُيِريُد اَلِّذيَن 
َهَواِت أَْن مَتِيلُوا َمْياًل َعِظيًما  َيَتِّبُعوَن الَشّ
* ُيِري��ُد اللَّ��ُه أَْن ُيَخِفّ��َف َعْنُك��ْم َوُخلِ��َق 
َه��ا اَلِّذيَن  اإْلِْنَس��اُن َضِعيًف��ا )28( َي��ا أَُيّ
آََمُن��وا اَل َتأُْكلُوا أَْمَواَلُك��ْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل 
��اَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َواَل  إاَِلّ أَْن َتُكوَن جِتَ
َتْقُتلُوا أَْنُفَسُكْم إَِنّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما * 
َوَم��ْن َيْفَعْل َذِل��َك ُعْدَواًنا َوُظلًْما َفَس��ْوَف 
ُنْصلِي��ِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك َعلَى اللَِّه َيِس��يًرا 
َتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكِفّْر  * إِْن جَتْ
َعْنُكْم َس��ِيَّئاِتُكْم َوُنْدِخلُْكْم ُمْدَخاًل َكِرمًيا( 
]النس��اء: 31-26[. وال منلك في نهاية 
ه��ذا البح��ث إال أن ندع��و بدع��اء النب��ي 
الك��رمي والذي كان أكث��ر دعائه: "اللهم 

قنا عذابك يوم تبعث عبادك".

عبد الدايم الكحيل، موقع الكحيل 
لإلعجاز العلمي

اآلن ُنغّيْر 
ِسِهْم(  )الرعد، 11(

ُ
نف

َ
ُروا َما ِبأ يِّ

َ
ى ُيغ

َّ
ْوٍم َحت

َ
ُر َما ِبق يِّ

َ
َه ال ُيغ

َّ
)ِإنَّ الل

ظاهرة االنتحار.. كيف عالجها القرآن ؟
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15صوتكم ثقافية

تونس-
ينظم املركب الثقافي بس��ليانة بدعم 
من املندوبي��ة اجلهوي��ة للثقافة من 
2015، ملتقى  15 فيف��ري  إل��ى   13
رضا العبيدي حتت عنوان "املسرح 

في رحاب املدرسة".
وأع��دت الهيئ��ة املنظم��ة برمج��ة 
فيف��ري   13 اجلمع��ة  ي��وم  تنطل��ق 
 9:00 الس��اعة  م��ن  بداي��ة   2015
ح��ول  مع��رض  بافتت��اح  صباح��ا 
رض��ا  الراح��ل  الفن��ان  مس��يرة 
العبي��دي، كم��ا س��يتم ف��ي الفت��رة 
الصباحية تقدمي منوعة تنش��يطية 
كب��رى بعنوان "دمي��ا نلعب" تليها 

مسرحية "أحالم ش��هد" جلمعية 
"االبتكار املس��رحي بقعف��ور، أما 
ف��ي الفت��رة املس��ائية فس��تنطلق 
أعمال اجللس��ة العلمية برئاس��ة 

األستاذ عبد احلميد الهمامي.
وفي ي��وم الس��بت 14 فيفري، 
ثاني أيام امللتقى س��يكون املوعد 
الع��روض املس��رحية، حيث  مع 
س��يتم ع��رض أربع مس��رحيات 
م��ن إنت��اج امل��دارس اإلعدادي��ة 

باجلهة.
وتختت��م التظاهرة يوم األحد 
بع��رض   2015 فيف��ري   15
"عم��ي  بعن��وان  تنش��يطي 

فرحان".

تونس-
انعقدت ي��وم األربعاء 11 فيفري 
2015 مبقر وزارة الثقافة جلسة 
عمل خصصت للنظر في وضعية 
مدير األنشطة الثقافية باملندوبية 
خلفي��ة  عل��ى  القراط��ي  وج��دي 
وزارة  وإط��ارات  أع��وان  متلم��ل 

الثقافة بصفاقس ومثقفي الوالية 
على اثر تس��ميته مديرا لألنشطة 
اجلهوي��ة  باملندوبي��ة  الثقافي��ة 
للثقاف��ة باجله��ة ورف��ض الهيئة 
صفاق��س  لتظاه��رة  التنفيذي��ة 
عاصم��ة للثقاف��ة العربي��ة س��نة 
هذه  منسق  مبهام  لتكليفه   2016

التظاهرة.
وبعد تدارس الوضع واالطالع 
على امللفات املقدمة في الغرض مت 
االتف��اق على العدول ع��ن تكليف 
وج��دي القراطي مبهام التنس��يق 
صلب الهيئ��ة التنفيذية لتظاهرة 
صفاقس عاصمة للثقافة العربية 

سنة 2016، ودعوة املعني باألمر 
ملواصلة مهامه ب��اإلدارة الفرعية 
للدراس��ات والتخطيط والبرمجة 
وتعلي��ق  الثقاف��ة،  وزارة  صل��ب 
مباش��رته خلط��ة مدير األنش��طة 
اجلهوي��ة  باملندوبي��ة  الثقافي��ة 

للثقافة.

تونس-
تنظ��م املكتبة اجلهوية بنب عروس بالتعاون مع 
جمعي��ة أحباء املكتبة والكتاب بنب عروس حتت 
إش��راف املندوبية اجلهوي��ة للثقافة بنب عروس 
تكرمي��ا جهوي��ا ألوف��ى املطالع��ني بوالي��ة ب��ن 
عروس وذل��ك اليوم اجلمع��ة 13 فيفري 2015 
باملكتب��ة اجلهوي��ة ب��نب ع��روس عل��ى الس��اعة 

الثالثة بعد الزوال.
ويهدف التكرمي إلى تشجيع األطفال والكهول 
الفائزي��ن وطني��ا ف��ي إط��ار اخلط��ة الوطني��ة 
إدارة  حت��رص  الت��ي  املطالع��ة  ف��ي  للترغي��ب 
املطالعة العمومي��ة بوزارة الثقافة على تنفيذها 
حل��ث جمي��ع الفئ��ات وخاص��ة الناش��ئة عل��ى 

املطالعة.
وس��يتم تق��دمي جوائ��ز تش��جيعية تتمثل في 

كتب لكّل من:
-لين��ا النويوي العمر 7 س��نوات م��ن املكتبة 

العمومية أطفال مبقرين
-أس��ماء الفارسي العمر 11 س��نة من املكتبة 

العمومية باملروج 5
-آمن��ة البرادع��ي العمر 14 س��نة م��ن املكتبة 

العمومية حمدة سليم حي احلبيب بالزهراء
-أس��امة الصدي��ق العمر 14 س��نة من املكتبة 

العمومية أطفال بحمام األنف
-م��الك الن��وال العم��ر 15 س��نة م��ن املكتب��ة 

العمومية حي الرياض مبرناق
العمومي��ة  املكتب��ة  م��ن  الس��معي  -محم��ود 

باحملمدية
العمومي��ة  املكتب��ة  م��ن  الذويب��ي  -محم��د 

بفوشانة
-محم��د الدري��دي العمر22 س��نة م��ن املكتبة 

العمومية باخلليدية
-آمال رويس��ة كهلة من املكتب��ة اجلهوية بنب 

عروس
-الهادي العي��ادي كهل من املكتب��ة العمومية 

ببومهل
رش��يدة العجيم��ي كهل��ة م��ن املكتبة   -

العمومية بحمام الشط
-عم��ر مس��عودي كهل م��ن املكتب��ة العمومية 

مبرناق

كما س��يتم باملناسبة تكرمي ثلة من املتقاعدات 

من االطارات واألعوان، هن:
العمومي��ة  املكتب��ة  م��ن  الس��المي  -وس��يلة 

ببومهل
زكي��ة البودالي من املكتب��ة العمومية   -

باملروج 1
-هن��اء الهمام��ي م��ن املكتب��ة اجلهوي��ة ب��نب 

عروس
-مبروك��ة احلس��ني من املكتب��ة اجلهوية بنب 

عروس
-دلندة خليف م��ن املندوبية اجلهوية للثقافة 

بنب عرس
-ميين��ة العاش��وري م��ن املكتب��ة العمومي��ة 

بالزهراء
-زه��رة العامري من املكتب��ة العمومية أطفال 

بحمام األنف
-آمن��ة البوزي��دي م��ن املكتب��ة العمومية حي 

احلبيب بالزهراء
العمومي��ة  املكتب��ة  م��ن  اجلبال��ي  -س��عاد 

باحملمدية 
-فضيل��ة الش��كندالي م��ن املكتب��ة العمومية 

برادس

قافي ببومرداس
ّ
نشيط الث

ّ
أّيام الت

أيام الّتنشيط الّثقافي هي الّتظاهرة الّتي 
تقترحها دار الّثقافة ببومرداس من والية املهدّية 

من 12 إلى 15 فيفري 2015 على رّوادها وذلك 
حسب البرنامج الّتالي: عرض فيلم سينمائي 

لألطفال يوم 12 فيفري، عرض مسرحي 
بعنوان " مقبرة األحياء" يوم 13 فيفري، 

عرض ملسرحّية " حكاية دعبل" يوم 14 فيفري 
وعرض تنشيطي لألطفال يوم 15 فيفري.

األّيام السينمائية الثقافية للطفل بزرمدين
تنظم دار الثقافة بزرمدين حتت إشراف 

املندوبية اجلهوية للثقافة باملنستير أيام 12، 
13، 14 و15 فيفري 2015، الدورة الرابعة 

لتظاهرة '' األّيام السينمائية الثقافية للطفل". 
ويتضمن البرنامج مجموعة من العروض 

السينمائية والورشات على غرار ورشة لرسم 
ثالثي األبعاد، ورشة التنكر، ورشة اإلذاعة 

لألطفال.

مسرحية المعاهدة
املعاهدة هي مسرحية من إنتاج مركز الفنون 

الدرامية والركحية بصفاقس لسنة 2014 / 
2015. وتعتمد هذه املسرحية على اخليال الذي 

ميلكه الطفل ويشارك في هذا العمل جملة من 
املمثلني: علي بن حمدة، سفيان الداهش، مقداد 
عزوز، املنصف الوكيل، منير العلوي، سعيدة 

احلامي، األزهر بوعزيزي.
املعاهدة مسرحية مدعومة من وزارة الثقافة 

وهي من إخراج االزهر بوعزيزي ونص بوكثير 
أوالد بلقاسم إدارة انصاف بن حفصية.

الموسيقى الهندية بدار الثقافة بالزهراء
تنظم دار الثقافة بالزهراء يوم السبت 14 

فيفري 2015 عرض موسيقى من الهند يقدمه 
الفنان Romain Mollard، وسيتم قبل 

انطالق العرض تقدمي محاضرة حول الثقافة 
الهندية بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد 

الزوال.

الدورة التأسيسية لمهرجان "أيام الشاعر"
ينّظم فرع احتاد الكتاب التونسيني بالقيروان 
واملندوبية اجلهوية للثقافة وبلدية القيروان من 
13 إلى 15 فيفري 2015 الدورة األولى ملهرجان 

"أيام الشاعر" باملركب الثقافي أسد بن الفرات 
باجلهة.

دعوة للمشاركة في رواق مفتوح
تدعو جمعية قنطرة للفنون واالبداع أهالي 

قابس وأحباء الفنون إلى املشاركة في تظاهرة 
هي األولى من نوعها في والية قابس سيكون 
الشارع رواقا مفتوحا ومكان لعرض مختلف 

األعمال )رسم، نحت، نسيج، فسيفساء، 
تصميم، فوتوغرافيا(. ستكون التظاهرة 

مناسبة لتبادل اآلراء حول الفنون والتقنيات 
واجلماليات وتكون فرصة للمواطن للتعرف 

أكثر على املبدعني وأعمالهم في غياب أروقة 
مختصة وسيتحول الشارع إلى فضاء للفنون 

التي تكون بدورها جسرا للمواطنة.

أجندا 
الثقافة

تغيير منسق تظاهرة صفاقس
 عاصمة للثقافة العربية

المكتبة الجهوية ببن عروس

تكريم أوفى المطالعين بالوالية

المركب الثقافي بسليانة

ملتقى رضا العبيدي تحت عنوان "المسرح في رحاب المدرسة
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صوتكمدولي 16

 - رجاء غرسة الجالصي
ألق��ت األزم��ة السياس��ية و العس��كرية 
ف��ي ليبي��ا بضالله��ا عل��ى الوضعي��ني 
ح��دا  مم��ا  االجتماع��ي،  و  االقتص��ادي 
بعدد من املؤسس��ات الى اطالق نداءات 
حين��ا  االس��تهالك  لترش��يد  اس��تغاثة، 
و اتخ��اذ االج��راءات الالزم��ة للتصدي 

للعجز و ما يترتب عنه، أحيانا أخرى. 
املرك��زي، املؤسس��ة  مص��رف ليبي��ا 
األخي��ر  األم��ان  صم��ام  و  الس��يادية 
م��ن  نصي��ب  حلق��ه  الدول��ة،  ف��ي 
حكومت��ي  ب��ني  السياس��ي  اخلص��ام 
الشرق)البيضاء( و الغرب )طرابلس(، 
تف��ّرع عنه قس��م نزح الى الش��رق  ليتم 
معال��م الدول��ة داخ��ل الدول��ة، و لذل��ك 
تأثير كبير في كيفية معاجلته للطوارئ 

املالية، و عرقلة لتسيير مهامه. 
لك��ن بغّض النظ��ر عما يج��ري داخل 
اجتماع��ات  ف��ي  و  الساس��ة  مكات��ب 
البرملاني��ني م��ن توّع��د، و تب��ادل للتهم 
بني احلكومتني و البرملانني املتنافس��ني، 
يبقى الواقع الذي يعيشه املواطن الليبي 
ذاته. و لم تنج��ح أي من احلكومتني في 
اجتماع��ي  و  إقتص��ادي  واق��ع  تغيي��ر 
يس��ير نح��و األس��وأ، حيث ق��در العجز 
في املوازن��ة  للعام املاضي بنحو  25.1  
مليار دينار ليب��ي بعد تراجع االمدادات 

النفطية و صادراتها.   
و  التمويني��ة  اخلدم��ات  قلّ��ت  لق��د 
انعدم��ت في أغلب األحي��ان و ان وجدت 
مص��ادر  ش��ّحت  و  س��عرها،  تضاع��ف 
تغيي��ر اس��طوانات الغ��از و ازدحم��ت 
محط��ات الت��زود بالوق��ود الت��ي أغل��ق 

الكثير منها. 

أزمة الدقيق
قال مسؤول كبير في تصريح اعالمي 
إن ليبي��ا ستس��تنفد احتياطياته��ا م��ن 

القم��ح ف��ي غض��ون ش��هرين أو ثالث��ة 
م��ا لم يتس��لم صن��دوق حكوم��ي مكلف 
بتأم��ني االمدادات أم��واال معطلة نتيجة 
االضطراب��ات السياس��ية الت��ي تهيم��ن 

على البالد وانخفاض إيرادات النفط.
وجعل��ت ضرب��ات جوية عل��ى ميناء 
مصرات��ة ش��ركات الش��حن تت��ردد في 

التعامل مع ليبيا. 
ونتيجة لذل��ك اضطرت ليبيا خلفض 
إم��دادات الدقي��ق  للمخابز إل��ى النصف 
لتبلغ 65 ألف طن ش��هريا. وعلى الرغم 
م��ن هذا فان مخزون��ات القمح في البالد 
س��تنضب في غضون ثالثة أش��هر على 
أقصى تقدير إذا لم تتلق إمدادات جديدة.

وأفاد جمال الش��يباني مدير صندوق 
موازن��ة األس��عار احلكوم��ي أن الدقيق 
يكف��ي ملدة ش��هر واحد وتوق��ع أن تكفي 
احتياطي��ات القم��ح الب��الد حت��ى بداية 

أفريل. 
وف��ي إش��ارة إل��ى الصعوب��ات التي 
تواجه االس��تيراد قال جت��ار أوروبيون 
إن هيئ��ة حكومي��ة حت��اول من��ذ ثالث��ة 
أس��ابيع ش��راء 50 أل��ف ط��ن م��ن قمح 
الطح��ني و25 ال��ف ط��ن م��ن األرز لكن 
مش��كالت في الس��داد حال��ت دون إمتام 

اتفاق.
وق��ال الش��يباني إن البن��ك املرك��زي 
انخف��اض  م��ع  االنف��اق  يقي��د  -ال��ذي 
التحوي��الت  أوق��ف  النف��ط-  اي��رادات 
النقدية إل��ى صندوق موازنة األس��عار 
وه��و ما ترك عل��ى الصن��دوق التزامات 
بأكث��ر م��ن ثالثة ملي��ارات دين��ار )2.2 
لش��ركات  مس��تحقة  دوالر(  ملي��ار 

املطاحن أو مستوردي القمح. 
وأوض��ح املص��در أن دي��ون صندوق 
موزان��ة  األس��عار بلغ��ت 2.233 مليار 
دين��ار) 1.71 مليار دوالر( بعد تراكمها 
خ��الل الع��ام احلالي منها نح��و 1.325 
دوالر(  ملي��ار   1.01 ملياردين��ار) 

مس��تحقات ملصان��ع الدقي��ق، والباق��ي 
مس��تحقات جهات أخرى وفرت الس��لع  
املدعوم��ة التي  توزعه��ا 6  آالف جمعية 
اس��تهالكية ف��ي مختل��ف أنح��اء البالد 
مش��يرا إل��ي أن ع��دد مصان��ع الدقي��ق 
الت��ي ال زال��ت تعمل بل��غ 20 مصنع من 
57 مصن��ع ف��ي ليبي��ا تس��لم إنتاجه��ا 
للصندوق، والباقي أغلق أبوابه بس��بب 

مستحقاته املتراكمة لدي الصندوق.
وينتظ��ر الصندوق منذ ثالثة أش��هر 
االف��راج عن 200 ملي��ون دينار كتمويل 

قصير األجل.
و كان  مص��رف ليبي��ا املرك��زي وافق 
ف��ي وق��ت س��ابق، عل��ى ص��رف  200 
ملي��ون دين��ار ليب��ي ) 153.84 مليون 
دوالر( للصندوق لتس��ديد مس��تحقات 

مصانع الدقيق املرحلة من عام 2013.
وتدّع��م ليبي��ا س��بع س��لع رئيس��ة، 
وهي: األرز والزيت والطماطم و الس��كر 
والدقي��ق واخلمي��رة والس��ميد ) قم��ح 
نقي يس��تخدم في صناع��ة املعجنات ” 
املكرون��ة”(، ويق��وم صن��دوق موزانة  
األس��عار بش��رائها من مصان��ع الدقيق 
وجهات أخري بالس��عر احلر وتسليمها 
إلي 6  آالف جمعية استهالكية لتوزعها 
في مختلف أنحاء البالد بالسعر املدعم.

طرابل��س  مطاح��ن  ش��ركة  وقال��ت 
م��ن  القم��ح  الت��ي تش��تري  احلكومي��ة 
اخل��ارج إنه��ا تلقت ش��حنة حجمها 25 
ألف طن من القمح من املجر هذا األسبوع 
وم��ن املتوقع وصول ش��حنة أخرى في 

وقت الحق هذا الشهر.
لك��ن رئي��س الش��ركة مصطف��ى عبد 
املجيد إدريس ق��ال إن الدولة لم تضمن 
32 ملي��ون دين��ار فتح��ت بها الش��ركة 
خط��اب ائتم��ان.  وتبلغ ديون الش��ركة 
فواتي��ر  بس��بب  دين��ار  ملي��ون   173

حكومية غير مدفوعة.

التبذير والفساد
يس��تهلك كل ليبي 15 كيلوجراما من 
الدقي��ق ش��هريا، مقابل معدل إس��تهالك 
أعل��ى ف��ي العالم يبلغ خمس��ة أو س��تة 

كيلوجرامات للفرد في الشهر.
و م��ا يزي��د ف��ي تفاق��م أزم��ة الدقيق 
فاخلب��ز ف��ي ليبيا، هو اس��راف الليبيني 
في شراء اخلبز و ان لم تكن لذلك حاجة 
و عدم االحتف��اظ باخلب��ز الباقي لوقت 
احلاجة. هذا باالضافة الى غياب تقاليد 

غذائية و وصفات تعتمد بقايا اخلبز.
و لعل م��ا يزيد وضع الدقيق و اخلبز 
س��وءا، ظاه��رة التهريب ال��ى النيجر و 
التش��اد،التي يعتمده��ا جت��ار األزمات، 
مس��تغلني بذلك الوضع األمني املتدهور 

و غياب السيطرة على احلدود. 

دي��وان  رص��د  ذل��ك،  عل��ى  زي��ادة 
احملاس��بة الليب��ي ف��ي تقاري��ر س��ابقة 
جمعي��ة   100 م��ن  يق��ارب  م��ا  وج��ود 
اس��تهالكية وهمية، موج��ودة فقط على 
الورق وليس لها وجود فعلي، وحتصل 
عل��ى كمي��ات كبيرة من الس��لع املدعمة، 
باإلضافة إل��ى وجود نح��و 1.2 مليون 
مس��تفيد من اجلمعيات االستهالكية من 

غير الليبيني.

حلول تلفيقية
إزاء خطر يهدد الليبي في قوته، و مع 
غياب قرار سياس��ي سيادي موّحد قادر 
على الس��يطرة عل��ى النقص، و معاجلة 
أس��بابه، يفي��د مس��ؤولني ف��ي املج��ال 
االقتصادي أن "الدول��ة الليبية" تتجه 

ليبيا:
الجوع يهّدد مواطني دولة مصّدرة للنفط

  الدولي
قالت جماعة أنصار الش��ريعة التابعة 
لتنظي��م القاع��دة عب��ر حس��ابها عل��ى 
موقع تويتر امس اخلميس إن مقاتليها 
سيطروا على قاعدة اللواء 19 للجيش 
الب��الد ويحتجزون  اليمن��ي بجن��وب 

جنودا.
وقال مصدر قبلي إن وس��اطة قبلية 
متكن��ت م��ن تأمني خ��روج آم��ن لقائد 
القاع��دة العميد حام��د يحي الصوملي 

وأركان حرب الل��واء العميد علي قايد 
مطير.

ولم يرد تعليق رسمي من احلكومة 
وال اجلي��ش على الزعم. وذكر س��كان 
ومواق��ع إلكتروني��ة إخباري��ة محلية 
أن القاع��دة التي تقع مبحافظة ش��بوة 
اجلنوبي��ة وتضم لواء ب��ه بني 1200 
اش��تباكات  ش��هدت  جن��دي  و2000 

عنيفة دامت ساعات.
من ناحية أخرى اس��تمر احلوثيون 

حي��ث  اليم��ن  بجن��وب  التوغ��ل  ف��ي 
توع��دت قبائ��ل مبحاربته��م. وتش��ن 
واشنطن هجمات بطائرات بدون طيار 
في اجلنوب أيضا ض��د تنظيم القاعدة 

في جزيرة العرب.
وقال��ت جماع��ة أنص��ار الش��ريعة 
عبر حس��ابها عل��ى تويت��ر إن الهجوم 
عل��ى القاعدة القريبة م��ن بلدة بيحان 
ب��دأ بتفجير س��يارة ملغوم��ة يقودها 
املدخ��ل  عن��د  الي��وم  فج��ر  انتح��اري 

وإن املتش��ددين متكن��وا فيم��ا بعد من 
الس��يطرة على ثالثة أبراج للحراس��ة 

ودبابة.
وأضاف��ت أن "املجاهدي��ن" أس��روا 
معظ��م اجلن��ود داخل القاع��دة بحلول 

الساعة الثامنة صباحا تقريبا.
القاع��دة  ملقاتل��ي  معق��ل  وش��بوة 
الفك��ر.  نف��س  يتبع��ون  ومتش��ددين 
واس��تغلت جماع��ة أنصار الش��ريعة 
السياس��ية واالضطراب��ات  الفوض��ى 

ف��ي اليم��ن خ��الل الس��نواات املاضية 
للسيطرة على مناطق وبلدات بأكملها 

قبل أن يصدها اجليش.

خطر التفكك
م��ن جهت��ه ح��ذر جم��ال ب��ن عم��ر 
مبع��وث األمم املتح��دة اخل��اص إل��ى 
صنع��اء من أن اليمن أصبح على ش��فا 
احلرب األهلية واته��م جميع األطراف 
باملس��اهمة في االضطراب السياس��ي 
واالقتصادي.ويتزاي��د ان��زالق اليم��ن 
إلى الفوضى بع��د أن أحكم احلوثيون 
الش��يعة قبضته��م على الس��لطة بعد 
الس��يطرة على العاصمة في س��بتمبر 

اليمن: أنصار الشريعة تسيطر على قاعدة عسكرية في الجنوب
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دولي
17صوتكم

نحو رفع الدعم على السلع.
قب��ل  الليبي��ة  احلكوم��ة  ورفع��ت 
انقس��امها إلى أس��عار 5 س��لع مدعومة 
م��ن إجمالي 12 س��لعة، مما تس��بب في 
صع��ود قيمته��ا ف��ي الس��وق املوازي��ة 
)الس��وداء(، ف��ي إط��ار رف��ع تدريج��ي 

للدعم السلعي.
و قال مدير صندوق موازنة األسعار 
إن هن��اك خط��ة وضع��ت س��ابقا للقيام 
برفع تدريجي للدعم على بعض السلع 
األساس��ية، واإلبق��اء على  دعم 4 س��لع 
أساس��ية فق��ط ه��ي الدقي��ق وخمي��رة 
إل��ى  املخاب��ز واألرز والس��كر، مش��يرا 
أن احلكوم��ة  ف��ي طرابل��س ل��م تخط��ر 
الصن��دوق ب��أي ق��رارات تخ��ص رف��ع 

الدعم السلعي.

و في ذات السياق، قال محمد امعزب، 
رئيس جلنة التخطيط واملالية باملؤمتر 
الوطن��ي الع��ام الليبي إن ب��الده تدرس 
اتخ��اذ خط��وات لترش��يد الدع��م عل��ى 
الس��لع واحملروق��ات، ملواجه��ة األزم��ة 
املالي��ة اخلانق��ة الت��ي مت��ر بها بس��بب 
انخف��اض عائدات تصدير النفط مما أثر 

على اإليرادات احلكومية.
وأض��اف امع��زب أن ترش��يد الدع��م 
الس��لعي قد يت��م من خالل قص��ره فقط 
إل��ى  عل��ى األس��ر الفقي��رة، باإلضاف��ة 
رف��ع تدريج��ي للدعم عل��ى احملروقات، 
وتقنين��ه م��ن خ��الل اس��تهداف الفئات 

املستحقة فقط للدعم.
  وأوصت دراس��ة ص��ادرة عن البنك 
الدول��ي ف��ى الع��ام املاض��ي بض��رورة 
خفض الدعم في ليبيا وحتقيق وفورات 
مالية في امليزانية، وذلك بشكل تدريجي 

لتجنب حدوث اضطرابات اجتماعية.
الدع��م  إلغ��اء  أن  الدراس��ة،  وأك��دت 
الكامل على املواد الغذائية أو املشتاقات 
النفطي��ة، س��يرفع مع��دل الفق��ر ما بني 
%16.6 و%21.7، لكنه��ا أش��ارت إلى 
أن تق��دمي دعم نقدي مباش��ر للمواطنني 
ب��� 175 دين��ار س��نوياً، س��يكون كافي 
لتثبي��ت مع��دالت الفق��ر عن��د معدالتها 

دون ارتفاع.
ويحص��ل املواط��ن الليبي عل��ى دعم 
للم��واد الغذائي��ة، يق��در ب��� 201 دينار 
ف��ي الوقت احلالي مما يش��كل %10 من 

اإلنفاق السنوي للمواطن. 
و كان مص��رف ليبيا املرك��زي طالب 
احلكوم��ي  الدع��م  ف��ي  النظ��ر  بإع��ادة 

للغذاء. 
لكن ايجابية النتائج املترتبة عن مثل 
هذه اإلج��راءات، يبقى مش��كوك فيه في 
ظّل غياب احصائيات دقيقة تساعد على 
جدوى ه��ذا اإلجراء. كم��ا أن رفع الدعم 
عن الس��لع التموينية ال يؤم��ن الليبيني 
من ج��وع، و ال يوجد حال جذرّيا لنقص 
الغ��ذاء ف��ي دول��ة أكب��ر احتياط��ي من 

الذهب األسود في العالم. 

و يبق��ى التوص��ل ال��ى ح��ّل للصراع 
السياسي و العس��كري في البالد، احلّل 
األمث��ل لإلنش��غال بترمي��م النقص في 
اإلم��دادات األساس��ية للمواطنني و حّل 

جذري لكل املشاكل العالقة في البالد.

  الدولي
االوروبي��ون  الق��ادة  توص��ل 
والرئيس��ان الروس��ي واالوكران��ي 
ف��ي  اخلمي��س  ام��س  االتف��اق  ال��ى 
مينس��ك عل��ى ف��رض وق��ف اط��الق 
نار اعتبارا م��ن االحد واقامة منطقة 
ف��ي  موس��عة  الس��الح  منزوع��ة 
اوكرانيا غير ان املستشارة االملانية 
انغي��ال مي��ركل حذرت م��ن "عقبات 
كب��رى" ال ت��زال قائم��ة ف��ي خت��ام 

مفاوضات ماراتونية.
واالتف��اق ال��ذي اعتب��رت برل��ني 
ان��ه ال يزال بعيدا عن احالل الس��الم 
ف��ي اوكراني��ا، يس��تعيد اخلط��وط 
الس��ابقة  لالتفاق��ات  العريض��ة 
املوقع��ة ف��ي مينس��ك ف��ي س��بتمبر 
وتنص على وقف اطالق نار وسحب 

القطع املدفعية وتبادل االسرى.
غي��ر ان اب��رام االتفاق عل��ى اعلى 
الروس��ي  الرئي��س  ب��ني  مس��توى 
فالدميير بوتني والرئيس االوكراني 
بترو بوروش��نكو بدعم م��ن ميركل 
الفرنس��ي فرنس��وا  الرئي��س  وم��ن 

هوالند يعطيه وزنا اكبر.
ولك��ن الرئيس الروس��ي لم يوقع 
شيئا عمليا واقتصر االمر بينه وبني 
االوروبي��ني وكيي��ف عل��ى "اع��الن 
دعم" للنص ال��ذي وقعه املتمردون 
االنفصاليون وموفدو كييف برعاية 
روسيا ومنظمة االمن والتعاون في 

اوروبا.
وق��ال بوت��ني "متكنا م��ن االتفاق 
على االساس��يات" فيما افاد هوالند 
عن "تسوية سياسية شاملة" رغم 

"عدم اجناز كل ما ينبغي".
فيم��ا اوض��ح ان االنفصاليني في 
ش��رق اوكراني��ا يحاص��رون قرابة 
ثمانية االف جندي ويتوقعون منهم 
القاء السالح قبل وقف اطالق النار.

واض��اف اس��تنادا ال��ى معلومات 
االنفصاليني "انهم بالطبع ينطلقون 

من فرضية ان هذه املجموعة ستلقي 
السالح وتكف عن املقاومة".

املستش��ارة  اب��دت  جهته��ا،  م��ن 
االملانية حتفظا بش��ان امال التوصل 
الى س��الم ف��وري فأعلن��ت انه ليس 
لديه��ا "اي اوه��ام" مؤك��دة ان��ه ال 
يزال هناك "عقب��ات كبيرة" ينبغي 
تخطيها قبل التوصل الى حل للنزاع 

في اوكرانيا.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة االملان��ي 
فران��ك فالتر ش��تاينماير ان االتفاق 
لي��س "ح��ال ش��امال وال اختراق��ا" 
غي��ر ان��ه اثن��ى عل��ى "خط��وة الى 
االم��ام تبعدن��ا من دوام��ة التصعيد 

العسكري".
لكن��ه اش��ار الى ان ه��ذا التقدم مت 
"بدون ش��عور بالف��رح الن الوالدة 

كانت عسيرة".
واعتب��ر الق��ادة االنفصالي��ون ان 
االتفاق يبعث االمل في "حل سلمي" 
للنزاع. وقال الكسندر زاخارتشنكو 
قائد "جمهورية دونيتسك" املعلنة 
م��ن جان��ب واح��د مث��ل "جمهورية 
"وقعن��ا  للصحافي��ني  لوغانس��ك" 
اتفاقا يعطي الفرصة لتحقيق تنمية 
س��لمية ف��ي جمهوريتي دونيتس��ك 
كبي��ر  انتص��ار  ه��ذا  ولوغانس��ك. 

لهما".
"جمهوري��ة  رئي��س  وق��ال 
لوغانس��ك" ايغور بلوتنيسكي "ال 
ميكنن��ا اال ان نعط��ي ه��ذه الفرصة 

الوكرانيا".
وتن��ص خارطة الطري��ق املوقعة 
ب��ني مجموع��ة االتصال الت��ي تضم 
موفدين اوكرانيني وروس وممثلني 
ع��ن منظم��ة االم��ن والتع��اون ف��ي 
اوروبا على وقف اطالق نار اعتبارا 
م��ن االح��د وانس��حاب املقاتل��ني مع 
اس��لحتهم الثقيلة ما يس��مح باقامة 
منطقة عازلة عرضها 30 كلم بطول 
ب��ني 50 و70 كلم عل��ى جانبي خط 

اجلبهة.
وق��ال هوالن��د في اعالن مش��ترك 
ه��ذه  "كل  ان  مي��ركل  جان��ب  ال��ى 
املس��ائل مت��ت معاجلته��ا ف��ي ه��ذا 
مجموع��ة  وقعت��ه  ال��ذي  الن��ص 

االتصال واالنفصاليون".
ومت توقي��ع االتفاق بع��د ليلة من 
املفاوض��ات املتواصل��ة ب��ني هوالند 
ومي��ركل وبوتني وبوروش��نكو في 

مينسك.
ق��ال متح��دث  اخ��رى  م��ن جه��ة 
عس��كري اوكراني امس اخلميس ان 
خمسني دبابة ومعدات ثقيلة اخرى 
دخل��ت اراض��ي ب��الده انطالق��ا من 
روس��يا ليل االربعاء اخلميس خالل 
القم��ة التي بحثت خطة للس��الم في 

اوكرانيا.

واض��اف اندريي ليس��ينكو خالل 
مؤمتر صحافي ان "خمس��ني دبابة 
واربع��ني منص��ة اط��الق صواريخ 
م��ن نوع غراد واوراغان وس��ميرتك 
ومدرعات اجتازت احلدود الروسية 
االوكراني��ة عبر معب��ر ايزفاريني" 
ف��ي منطق��ة لوغانس��ك اخلاضع��ة 

لسيطرة االنفصاليني.
مدي��رة  اعلن��ت  بروكس��ل  وف��ي 
صن��دوق النق��د الدول��ي كريس��تني 
الغ��ارد امس اخلميس ان املؤسس��ة 
الدولية س��تمنح اوكرانيا التي بات 
اقتصادها على شفير االنهيار قرضا 
دوالر  ملي��ار   17،5 بقيم��ة  جدي��دا 
ارب��ع  عل��ى  ي��ورو(  ملي��ار   15،5(

سنوات مقابل تطبيق اصالحات.
مؤمت��ر  خ��الل  الغ��ارد  وقال��ت 
صحاف��ي ف��ي بروكس��ل ان االتفاق 
ال��ذي مت التوصل اليه بعد اس��ابيع 
م��ن املفاوض��ات ف��ي كييف م��ا زال 
ادارة  مجل��س  موافق��ة  ينتظ��ر 
الصندوق متوقعة ان يتم ذلك "قبل 

نهاية فيفري".

احلكوم��ة  ودفع��وا  املاض��ي  أيل��ول 
املركزية لالس��تقالة.ويتقدم املقاتلون 
ف��ي املناط��ق اجلنوبي��ة ويواجه��ون 
رجال القبائل السنة وجماعات أخرى 

وكذلك الفرع احمللي لتنظيم القاعدة.
وق��ال بن عمر في مقابل��ة مع قناتي 
العربية واحلدث مس��اء يوم األربعاء 
"نح��ن نعتبر أن الوض��ع خطير جدا. 
واليم��ن على حافة الدخ��ول في حرب 
اقتص��اد  إن  عم��ر  ب��ن  أهلية."وق��ال 
اليمن يواجه انهيارا وش��يكا ودعا إلى 
مزيد من احلوار للتوصل إلى تس��وية 
السياسية  الطبقة  سلمية.وقال "على 

أن تتحم��ل املس��ؤولية. كلهم ش��ركاء 
فيما وصل إليه الوض��ع كلهم ارتكبوا 

أخطاء وحماقات."
في غض��ون ذل��ك أصي��ب ثالثة من 
عناصر الش��رطة اليمني��ة واثنان من 
املدني��ني، ف��ي انفج��ار عبوٍة ناس��فة، 
نقط��ة  اس��تهدفت  اخلمي��س،  ام��س 
تفتيش تابعة لقوات األمن اليمني، في 
محافظة حضرموت جنوب البالد، في 
وق��ٍت هاجم فيه مس��لحون مجهولون 
موقع��اً تابع��اً للجي��ش ف��ي محافظة 
ش��بوة، جن��وب اليمن، م��ن دون أنباء 

عن وقوع إصابات.

اتفاق على وقف للنار ومنطقة عازلة
 في اوكرانيا وسط تحفظات برلين
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صوتكمدولي   18

 الدولي
أم��رت محكمة جناي��ات مصرية بإخالء 
س��بيل جميع صحافيي شبكة اجلزيرة، 
املتهم��ني ف��ي القضية املعروف��ة إعالمًيا 
ب�"خلية املاريوت"، وتضم 20 إعالمًيا 
م��ن العاملني في الش��بكة، م��ن بينهم 4 
أجان��ب، أحدهم أس��ترالي، وإجنليزيان 
وهولندي��ة، بتهم��ة ب��ث املذاب��ح الت��ي 
ترتكبها قوات األمن بح��ق املتظاهرين، 
لصال��ح قن��اة اجلزي��رة القطري��ة، مب��ا 

"يشوه سمعة البالد".
بينما مت إخالء س��بيل الكندي، محمد 
فهم��ي، بكفال��ة 250 ألف جني��ه )قرابة 
33 أل��ف دوالر(.  وأجلت احملكمة نظر 
القضية إلى جلس��ة 23 فيفري احلالي. 
ومت إلق��اء القبض عل��ى الصحافيني في 
29 ديسمبر 2013، أي أنهم في السجن 

منذ 411 يوماً.
وكان��ت محكم��ة النق��ض ق��د قبل��ت 
الطع��ن املقدم م��ن املتهمني عل��ى احلكم 
الص��ادر ض��د 18 منه��م بالس��جن م��ن 
3 إل��ى 10 س��نوات، وذلك عل��ى خلفية 
اتهامه��م من النيابة العام��ة، بارتكابهم 

جرائ��م التحري��ض ض��د الس��لطات في 
مصر، وتشويه س��معة مصر، وتغطية 
املظاه��رات املؤي��دة للرئي��س املص��ري 
املع��زول محمد مرس��ي، وبثه��ا لصالح 

قناة "اجلزيرة".
وتضمنت مذكرة الطعن 10 أس��باب، 
ج��اءت ف��ي 60 صفحة هي ع��دد أوراق 
املذكرة، وأبرزها اإلخ��الل بحق الدفاع، 
وذل��ك لعدم ذكر القاض��ي وجود مذكرة 
مقدم��ة م��ن الدف��اع، والرد عليه��ا، رغم 
أنها ثابتة في محضر اجللس��ة، ومقدمة 
ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلب 
طلبات الدفاع اجلوهرية، باإلضافة إلى 
القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان 

اجلرائم محل الدعوى.
بيت��ر  األس��ترالي،  الصحاف��ي  وكان 
غريس��ت، ق��د أف��رج عن��ه ومت ترحيله 
ف��ي األول من فيفري اجل��اري، مبوجب 
قان��ون يس��مح باإلف��راج ع��ن األجانب 
الص��ادرة ضدهم أحكام أو الذين جتري 

محاكمتهم وترحيلهم إلى بالدهم.
كم��ا تنازل الصحافي محمد فهمي عن 
جنس��يته املصرية، ليحتفظ باجلنسية 

الكندية، من أجل أن يشمله القانون.
بع��د  "اجلزي��رة"  قن��اة  واعتب��رت 
القرار أّن "إخالء سبيل الزميلني بكفالة 
خط��وة صغيرة في االجت��اه الصحيح، 
فهي تتي��ح لباه��ر ومحم��د التواجد مع 
عائالته��م بع��د 411 يوماً م��ن االعتقال 

الظال��م". وأض��اف ناط��ق باس��م قناة 
"اجلزيرة"، ُنق��ل تصريحه على موقع 
القن��اة: "ال ي��زال تركيزن��ا على توصل 
احملكمة إلى القرار الصائب خالل جلسة 
االس��تماع القادمة بإس��قاط كافة التهم 
عنهم وإغ��الق القضية برمته��ا، إضافًة 

إلى إخالء سبيلهما دون قيد أو شرط".
وفور اإلعالن عن اخلبر، نشر حساب 
باهر محم��د على "تويتر" عب��ارة "أنا 
حر" ورّد عليه الصحافي بيتر غريست، 
والذي كان يتابع احملاكمة عبر حسابه: 

"مبروك باهر.. أحتفل معك يا أخي".

 الدولي
أعلنت الش��رطة االمريكية مقتل ثالثة 
ش��بان مس��لمني برصاص مسلح بعد 
اقتح��ام منزله��م في ضاحية تش��ابل 
هيل بوالي��ة كارولينا الش��مالية، في 
جرمي��ة وصف��ت بأنه��ا "عنصرية". 
وكشفت الشرطة عن أسماء الضحايا 
الثالث��ة، وه��م ضي��اء ش��ادي بركات 
)23 عام��ا( وزوجته يس��ر محمد أبو 
صاحل��ة )21 عاما( وش��قيقتها رزان 

)19 عاما(.
كري��غ  عل��ى  القب��ض  إلق��اء  ومت 
س��تيفن هيكس، ويبلغ من العمر )46 
عاما( لالش��تباه ف��ي ارتكابه جرمية 
القتل العمد بحق الش��بان الثالثة بعد 

اقتحام منزلهم.
وتس��ود موجة من الغضب العارم 
وس��ائل التواص��ل االجتماعي، حيث 

وصف��ت اجلرمي��ة بأنها "إع��دام بدم 
بارد". كما نشرت مجموعة من صور 

الضحايا.

مطالبات باإلدانة
وشبه النش��طاء اجلرمية بالهجوم 
ال��ذي نف��ذ ض��د صحيف��ة "ش��ارلي 
إيب��دو" بفرنس��ا، وطالب��وا الرئيس 
االمريكي باراك أوباما والش��خصيات 

الدينية بإدانة اجلرمية.
وقد عمل��ت الس��لطات احمللية على 
إبع��اد اجلمه��ور من م��كان اجلرمية، 
مب��ن فيهم باقي أفراد أس��رة الضحايا 
وأقاربهم، وقالت إنها لن تكون قادرة 
على تأكيد أي تفاصيل حتى األربعاء.

ووفقا ملصادر إعالمية فإن الش��اب 
بركات كان طالبا بكلية طب األس��نان 
ف��ي جامعة والي��ة كارولينا، وتطوع 

م��ع جمعي��ة خيري��ة لتق��دمي خدمات 
ط��ب األس��نان في ح��االت الط��وارئ 
ت��درس  بينم��ا  بفلس��طني،  لألطف��ال 
ش��قيقة زوجت��ه الهندس��ة املعمارية 

والتصميم البيئي في ذات اجلامعة.
الس��لطات  زال��ت  م��ا  جهته��ا  م��ن 
"كاروالين��ا  والي��ة  ف��ي  االمريكي��ة 
مالبس��ات  ف��ي  حتق��ق  الش��مالية" 
ودوافع قي��ام كريغ هكس )46عاماً(، 
بقت��ل ثالثة من االمريكيني املس��لمني، 
مس��اء الثالث��اء، بالقرب م��ن جامعة 
نورث كاروالين��ا. حيث ترفض حتى 
اآلن احلس��م ف��ي م��ا إذا كان الداف��ع 
أم عل��ى خالف��ات متعلق��ة  عنصرّي��اً 
مبوق��ف ركن الس��يارة. م��ع العلم أن 
املش��تبه به كان ق��د جاه��ر مبعاداته 
األديان على صفحة فيسبوك اخلاصة 

به.

 الدولي
أك��د وزير اخلارجي��ة العراقي إبراهيم اجلعف��ري إن بالده لم تطلب املس��اعدة من 

قوات أجنبية برية في العمليات ضد تنظيم "داعش".
وأش��ار اجلعفري في تصريح صحفي في العاصمة األس��ترالية كانبيرا، إلى أن 
الدعم املطلوب يتعلق باملجال اجلوي واللوجستي واإلنساني فضال عن التدريب.

وأض��اف أن "الق��وات العراقي��ة حتقق تقدما ض��د تنظيم داعش وأنه��ا ال تفتقر 
إلى اجلنود"، مش��ددا على أنه "ال توجد ف��ي العراق جيوش برية من أي دولة عدا 

ألغراض التدريب وتقدمي املشورة".
وكان رئيس هيئة األركان األردنية مش��عل محمد الزين أعلن في بغداد تش��كيل 
جبهة موحدة م��ع العراق ضد تهديدات تنظيم "داع��ش"، ومحاربته في أي مكان 

في العراق وسوريا.
وج��اء اجتم��اع عس��كري للجانب��ني العراقي واألردن��ي حول متطلب��ات احلرب 
للقضاء على التنظيم، وس��ط تأكيدات وزارة الدف��اع العراقية بعدم وجود أي نية 
لتدخالت برية أجنبية في هذه احلرب، وذلك في إش��ارة نفي واضحة لتصريحات 

أمريكية حول احتمال تدخلها بريا في هذه احلرب.
يذك��ر أن الرئيس األمريكي ب��اراك أوباما طلب تفويضا جدي��دا، من الكونغرس 
الس��تخدام القوة ض��د "داعش"، مؤكدا أن هذا ال يعني ش��ن حرب بري��ة، لكنه لم 

يستبعد ذلك في حال اقتضاء الضرورة.
وأك��د الرئيس األميركي باراك أوباما أن طلب التفويض من الكونغرس ملواصلة 
العمليات العس��كرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية خارج العراق وسوريا ال يعني 
أي غ��زو عل��ى غرار م��ا حصل في العراق وأفغانس��تان، مش��ددا عل��ى أن التحالف 

الدولي الذي تقوده بالده سيهزم تنظيم الدولة.
وقال أوباما -عقب تقدميه مش��روع قرار التفويض للكونغرس- إن املش��روع ال 
يس��مح بتدخل بري جديد على نطاق واس��ع في الشرق األوس��ط، لكنه أكد أنه لن 

يتردد في نشر قوات خاصة ضد تنظيم الدولة إذا اقتضت الضرورة.
ووص��ف أوباما املهم��ة بأنها صعبة، وقد تس��تغرق بعض الوق��ت، لكنه أكد أن 
التحالف في حالة هجوم، وأن التنظيم "س��ُيهزم"، موضحا أن التحالف نفذ حتى 

اآلن أكثر من ألفي غارة جوية ضد التنظيم.

إخالء سبيل صحافيي الجزيرة وتأجيل محاكمتهم إلى 23 فيفري

وزير الخارجية العراقي: 

لم نطلب مساعدة قوات أجنبية 
برية في الحرب ضد "داعش"

إدانات واسعة لمقتل ثالثة مسلمين بوالية كارولينا

 العدد 575 الجمعة 24 ربيع الثاني 1436هـ  الموافق لـ 13 فيفري 2015



رياضة
19صوتكم

 الرياضي
تراج��ع املنتخب الوطن��ي 4 مراكز ضمن 
ال��ذي  للمنتخب��ات  الش��هري  التصني��ف 
الق��دم  لك��رة  الدول��ي  االحت��اد  يص��دره 
"الفيف��ا" ليصب��ح ف��ي املركز الس��ادس 
افريقي��ا. والراب��ع  عاملي��ا  والعش��رون 
ويب��دو أن نتائ��ج منتخبن��ا ف��ي بطول��ة 
أمم افريقي��ا قد أثرت بش��كل واضح على 
مركزه ضم��ن تصنيف "الفيف��ا" بعد أن 
حق��ق قف��زة كبي��رة خ��الل ش��هر نوفمبر 
جناح��ه  بع��د   22 املرك��ز  احت��ل  عندم��ا 
ف��ي التأهل ل�"ال��كان" دون أي��ة هزمية.

ف��ي  مركزه��ا  عل��ى  اجلزائ��ر  وحافظ��ت 

طليعة ترتيب املنتخبات االفريقية وعلى 
املركز 18 عامليا رغ��م خروجها من الدور 
رب��ع النهائي لبطول��ة أمم افريقيا بغينيا 
االس��توائية فيم��ا ارتقى منتخ��ب الكوت 
ديف��وار بط��ل افريقي��ا للمرك��ز 22 عامليا 
والثاني افريقيا وحلت غانا في املركز 25 

عامليا والثالث قاريا.  
عاملي��ا مازال��ت أملاني��ا بطل��ة مونديال 
الترتي��ب  أعل��ى  ف��ي   2014 البرازي��ل 
يليه��ا األرجنتني ث��م كولومبي��ا وبلجيكا 
وهولن��دا. وتراج��ع املنتخ��ب الفرنس��ي 
للمركز الثامن برصيد 1168 نقطة بعدما 
كان ش��ريكا م��ع املنتخ��ب البرتغالي في 
املركز السابع في تصنيف الشهر املاضي.

ترتيب الـ5 منتخبات األولى افريقيا 
• اجلزائر 981 نقطة  

• الكوت ديفوار 932 نقطة  
• غانا 864 نقطة   

• تونس 860 نقطة  
• الرأس األخضر 756 نقطة  

ترتيب الـ5 منتخبات األولى عالميا
• أملانيا 1729 نقطة  

• األرجنتني 1534 نقطة  
• كولومبيا 1456 نقطة  

• بلجيكيا 1430  
• هولندا 1385  

التصنيف الشهري لـ"الفيفا"

تونس تتراجع 4 مراكز.. الجزائر األولى 
إفريقّيا وألمانيا تقود العالم

 الرياضي
أعلن االحت��اد االفريقي لكرة القدم بصفة 
رس��مية عن قائمة الفريق املثالي لبطولة 

أمم افريقيا غينيا االستوائية 2015.
اس��تثنى  التوقع��ات  ل��كل  وخالف��ا 
"الكاف" ح��ارس املنتخب الوطني أمين 
اجلزائ��ري  املنتخ��ب  ومداف��ع  املثلوث��ي 
عيس��ى مان��دي م��ن قائم��ة ال���11 العبا 
التي خلت من أي العب ينش��ط في منطقة 
ش��مال إفريقي��ا باس��تثناء الظهير األمين 
للمنتخب الغاني هاريسون أفول املنتمي 

للترجي الرياضي.
املخت��ارة  العناص��ر  أغل��ب  تنش��ط  و 
في أوروبا باس��تثناء احلارس��ني والعب 

الترجي هاريسون أفول.
وقد ضمت القائمة األسماء التالية: 

غبوه��و  س��يلفان  املرم��ى:  حراس��ة 
كيدياب��ا  روب��ار   - ديف��وار(   )الك��وت 

)جمهورية الكونغو الدميقراطية(.
الدف��اع : هاريس��ون أف��ول )غان��ا( - 
حبي��ب كولو ت��وري )الك��وت ديفوار( - 

سيرج أوريي )الكوت ديفوار(.
)غان��ا(  آي��و  أن��دري  املي��دان:  وس��ط 
 - ديف��وار(  )الك��وت  ت��وري  يحي��ى   -
ديف��وار(  )الك��وت  غ��رادال  أالن  ماك��س 
- ياني��ك ب��والزي  )جمهوري��ة الكونغو 
)الك��وت  جيرفينه��و   - الدميقراطي��ة(  

ديفوار(.
الهج��وم: كريس��تيان أتس��و )غانا( - 

ويلفيرد بوني )الكوت ديفوار(.

االحتياطيون
فلي��ب أوفون��و )غيني��ا االس��توائية – 

شانس��ال   – )اجلزائ��ر(  غ��والم  ف��وزي 
تيف��ي   – الكونغ��و(  )جمهوري��ة  مبمب��ا 
بيفوم��ا )الكونغو( – ابراهيم��ا تراوري 
مبوكان��ي  ديومرس��ي   – )غيني��ا( 
)جمهورية الكونغو( – ياسني ابراهيمي 
)اجلزائ��ر( – أحمد العكايش��ي )تونس( 
– ياس��ني الش��يخاوي )تونس( خافيير 
بالب��وا )غينيا االس��توائية( – س��يدريك 

مونغونغو )جمهورية الكونغو(.

الجوائز النهائية
البطل: كوت ديفوار

أفضل العب: كريستيان أتسو )غانا(
اله��داف: أندري��ه أيو )غان��ا( 3 أهداف 

ومتريرتني حاسمتني
أفضل حارس مرمى: س��يلفان غبوهو 

)الكوت ديفوار(
أجمل هدف: كريس��تيان أتس��و )غانا( 
اله��دف الثال��ث لغان��ا ف��ي مرم��ى غينيا 

االستوائية
منتخ��ب  الرياضي��ة:  ال��روح  كأس 

جمهورية الكونغو 
العب الروح الرياضية: كواس��ي أبياه 

)غانا(

 الرياضي
قررت اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم اللجوء إلى احملكمة الدولية 
الرياضي��ة للطعن في العقوبات التي فرضها االحت��اد االفريقي للعبة 
"ال��كاف" من خالل تق��دمي وثائق تبرز فيها أن املغ��رب لم يتنصل من 

مسؤولياته في طلب تأجيل احتضان كأس إفريقيا لألمم 2015.
اجلامعة املغربية قررت وبش��كل رس��مي رفع اعتراض إلى احملكمة 
الرياضية الدولية املعروفة ب�"TAS" للطعن في القرارات الرياضية 
واملالية الصادرة عن "الكاف" الذي يرأسه الكاميروني عيسى حياتو 
والتي قررت ف��ي أعقاب اجتماع عقدته اجلمعة املاضي مباالبو بغينيا 
االس��توائية اس��تبعاد املنتخ��ب الوطن��ي املغرب��ي من نس��ختي كأس 

إفريقيا لألمم 2017 و2019.
كما قررت اللجنة التنفيذي��ة اإلفريقية خالل هذا االجتماع الذي عقد 
على هامش النهائيات القاري��ة فرض غرامة مالية قدرها مليون دوالر 
عل��ى اجلامعة امللكي��ة املغربية لك��رة القدم وأداء مبل��غ ثمانية ماليني 
وخمس��ني أل��ف أورو كتعوي��ض عن مجموع اخلس��ائر الت��ي تكبدتها 

الكنفدرالية اإلفريقية جراء طلب التأجيل.
وس��تعتمد اجلامعة في االعتراض املوج��ه للمحكمة الرياضية على 
التقاري��ر الدولية التي حذرت من التجمع��ات داخل املالعب واملطارات 
خصوصا بدول إفريقيا خوفا من تفشي وباء اإليبوال القاتل إضافة إلى 
أن املغرب لم يتنصل من مس��ؤولياته اجت��اه تنظيم الكأس القارية بل 

طلب تأجيل البطولة.
وكان رئي��س اجلامع��ة امللكي��ة املغربي��ة لك��رة الق��دم ق��د أعلن في 
أعق��اب اجتم��اع عقده مس��اء الثالثاء املاض��ي بالرباط رفض��ه الكامل 
لق��رارات اللجنة التنفيذية للكنفدرالية اإلفريقية بخصوص العقوبات 
الرياضية واملالية التي فرضتها على املغرب واعتبرها قرارات ال تخدم 
الرياض��ة وتطوير كرة الق��دم اإلفريقية والتي لم تعتمد على أي س��ند 

قانوني.
وأضاف املصدر ذاته أن رئيس اجلامعة عبر خالل هذا االجتماع عن 
استغرابه الكبير جتاه هذه القرارات التي جاءت متناقضة مع خالصة 
االجتماع الذي عقد في القاهرة مع رئيس الكنفدرالية اإلفريقية مبعية 
بع��ض أعض��اء املكتب التنفيذي مؤك��دا أن جامعة الكرة "س��تتخذ كل 
اإلج��راءات والتدابي��ر الالزمة للدف��اع عن مصالح وحق��وق كرة القدم 

املغربية". 

الجامعة الملكية المغربية 
تلجأ إلى "الطاس"

 للطعن في عقوبات حياتو

جوائز النهائية "للكاف" بعد "الكان"

سيطرة غانية إيفوارية وتونس 
والجزائر خارج الحسابات
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 الرياضي
تكثفت ف��ي اآلونة األخي��رة حتضيرات 
واس��تعدادات فريق املستقبل الرياضي 
باملرس��ى من أجل عودة نشاط البطولة 
حي��ث يس��تقبل زم��الء احل��ارس زي��اد 
اجلبال��ي يوم غد الس��بت جمعية جربة 
ف��ي افتت��اح مرحل��ة اإلي��اب، وش��هدت 
احلص��ة التدريبي��ة األولى غي��اب قائد 
والظهي��ر  مس��عود  ب��ن  ب��الل  الفري��ق 
األيس��ر مروان اخللفي ألسباب صحية 
حي��ث تع��رض ه��ذا الثنائ��ي إلصاب��ة 
عضلي��ة في مواجهة ن��ادي حمام األنف 
الودي��ة ي��وم الس��بت الف��ارط لكنه��ا ال 
تش��كل خطورة مم��ا يعني أن مش��اركة 
الالعبان في املب��اراة االفتتاحية ملرحلة 

اإلياب  ستكون واردة بقوة.
في سياق متصل، غاب املهاجم محمد 
عل��ي ب��ن حم��ودة، الق��ادم م��ن الترجي 
الرياضي في فترة االنتقاالت الشتوية، 
ع��ن احلص��ص األول��ى له��ذا األس��بوع 
بس��بب عدم اس��تعادته كام��ل مؤهالته 
البدني��ة والفني��ة بع��د اإلصاب��ة الت��ي 
تعرض له��ا منذ انضمامه إل��ى الفريق، 
لكن انضمامه إلى املجموعة وارد بشدة 

قبل لقاء جمعية جربة.

عودة طومبادو 
يع��ّد الالع��ب املالي بوبك��ر طومبادو 
م��ن ب��ني أب��رز الالعبني في خط وس��ط 
املي��دان الوافدي��ن عل��ى بطولتن��ا من��ذ 
سنوات. استعادة القناوية لهذا الالعب 
مؤخرا بعد جترب��ة قصيرة في اخلليج 
س��تكون خطوة مهم��ة وناجحة بالنظر 
إل��ى اإلضافة التي يقدمه��ا هذا العب في 
خط وس��ط ميدان الفريق وفي املساندة 

الهجومية.
طومبادو شارك كأساس��ي في اللقاء 
الثان��ي ضد ن��ادي حمام األن��ف، ورغم 

أنه لم يق��دم مردود العادة بس��بب عدم 
جاهزيته البدنية ج��راء عودته متأخرا 
من بالده، ف��إن نية اإلط��ار الفني تتجه 
نح��و الدف��ع ب��ه من��ذ البداية ف��ي اللقاء 
الق��ادم صحب��ة طاال وبالل بن مس��عود 
الذي تبقى مشاركته رهينة شفائه التام 

من اإلصابة.

تحفيز الالعبين
اجتماع رئيس النادي ماهر بن عيسى 
مس��تهل األس��بوع احلالي م��ع الالعبني 
كان ل��ه أث��ر ايجاب��ي س��عيا لتحفيزهم 
قب��ل انط��الق مرحلة اإلياب حيث ش��ّدد 
املس��ؤول األول على األمور اإلدارية في 
فريق الضاحية الش��مالية على ضرورة 
حتقي��ق نتائج أفضل من مرحلة الذهاب 
واالقتراب من الرباعي األول مع حتمية 
الذه��اب بعي��دا في س��باق ال��كأس التي 

تعتبر أحد أهداف "القناوية". 

حالة صعبة للشتيوي
لئ��ن ل��م تختل��ف ظ��روف مس��تقبل 
املرس��ى بش��كل كبي��ر ع��ن نظرائها من 
الف��رق التونس��ية الت��ي تعان��ي خ��الل 
التدريب��ات واملباري��ات بس��بب ت��ردي 
حالة العش��ب ف��ي املالع��ب خاصة بعد 
األمط��ار األخيرة وما خلفته��ا من تأثير 
على صح��ة العش��ب. وهذا ه��و العامل 
األساسي الذي لم يخدم ارتقاء مستوى 
املستقبل خالل اللقاء الودي األخير ضد 
نادي حمام األنف إلى املستوى املطلوب 
حي��ث تأثر الالعب��ون باحلالة الس��يئة 
للغاي��ة مليدان الش��تيوي. غي��اب ميدان 
آخ��ر للتماري��ن زادت م��ن س��وء حال��ة 
املعش��ب ب��ل وأث��رت على لياق��ة بعض 
الالعبني املطالبني بتقدمي مس��توى جيد 
واقت��الع نق��اط املب��اراة كاملة ف��ي لقاء 

اجلولة االفتتاحية ملرحلة اإلياب.

 الرياضي
التونس��ي  امللع��ب  فري��ق  واص��ل 
تدريبات��ه بنس��ق ع��ادي خاصة مع 
األج��واء التي ش��هدها مرك��ب باردو 
في الفت��رة األخيرة على وقع قرارات 
اجلامع��ة  صل��ب  النزاع��ات  جلن��ة 
التونس��ية لك��رة الق��دم. وفق��ا لذلك 
عمل اإلط��ار الفني عل��ى التعامل مع 
الرصي��د البش��ري احمل��دود املوجود 
حاليا على ذمت��ه، ففضال عن الغياب 
املؤك��د للرباعي املنت��دب )بلعكرمي 
والغضباني(،  وكوليبالي  واجلربي 
ف��إن الفري��ق س��يكون محروم��ا من 
خدم��ات كل من بن عل��ي والبغدادي 
واجلالص��ي للعقوبة وكذلك هاش��م 
عب��اس ال��ذي ل��م يتخل��ص بع��د من 
مخلفات اإلصابة الت��ي يعاني منها، 
لذل��ك يتوج��ب عل��ى املم��رن لس��عد 
الدريدي إيجاد احلل��ول للتعامل مع 
هذه املباراة الت��ي قد تعرف التعويل 
على خدمات هيثم بن س��الم كمهاجم 
الكاميرون��ي  وأن  خاص��ة  وحي��د 
تي��ري أرنيس��ت خرج من حس��ابات 
اإلط��ار الفن��ي، فض��ال عن ذل��ك فإن 
محدودي��ة ه��ذا الرصيد البش��ري قد 
جتبر الدريدي عل��ى التعويل مجددا 
على العب لم يقنع سابقا وهو شرف 
الدين الكشطي في خطة ظهير أيسر.

وفي هذا السياق أكد املدرب لسعد 
الوض��ع  خصوصي��ة  أن  الدري��دي 
الذي يعيش��ه امللعب التونسي يحتم 
ضرورة التعامل بحكمة مع الرصيد 
البش��ري املتوف��ر حالي��ا، مب��رزا أن 
هدفه األول من مباراة قابس هو عدم 
اخلسارة والعمل على حتقيق نتيجة 

إيجابي��ة، مش��يرا إل��ى أن الالعب��ني 
الذين سيش��اركون في اللق��اء لديهم 
الق��درة عل��ى حتقي��ق الفوز ف��ي هذا 

االختبار الصعب.

قرارا التأجيل
ق��ررت جلن��ة النزاع��ات التابع��ة 
جلامع��ة كرة القدم قد أجلت البت في 
قضية الالعب الس��ابق ل�"البقالوة" 
أس��امة الس��المي إل��ى ي��وم الثالثاء 
القادم 17 فيف��ري 2015، وهي املرة 
الثانية التي يقع فيها تأجيل البت في 

هذا امللف.
وفي س��ياق متص��ل، أف��اد الكاتب 
الع��ام للفري��ق آي��ة الل��ه حلي��م بأن 
وضعية املهاجم سيف الدين اجلربي 
قانوني��ة مبا أنه حتصل على إجازته 
وبالتالي فهو ال يدخل في خانة املنع 
الذي س��لطته جلن��ة النزاع��ات على 

الفريق.
وأضاف أن تأهي��ل باقي املنتدبني 
مرتبط بقرار جلنة االس��تئناف الذي 

سيصدر الثالثاء القادم.
أم��ا رئي��س فرع ك��رة الق��دم مالك 
التأجي��ل  ق��رار  اعتب��ر  فق��د  احل��داد 
الصادر عن جلن��ة النزاعات، موجها 
وذل��ك نتيجة بع��ض الضغوط التي 
سلطت على اللجنة حتى يجد الفريق 
نفس��ه محروما من العبيه اجلدد في 
مبارات��ي امللع��ب القابس��ي والنادي 

اإلفريقي.
احل��داد الصغي��ر اس��تغرب ق��رار 
التأجي��ل رغم توف��ر جمي��ع القرائن 
واإلثبات��ات التي تؤي��د موقف فريقه 
واعتبر ذل��ك خدمة ملصلح��ة النادي 

اإلفريق��ي ال��ذي س��يتبارى مع��ه في 
اجلول��ة الثانية م��ن مرحل��ة اإلياب 

األربعاء القادم.

ال خوف على عباس 
ع��اد املداف��ع هاش��م عب��اس إل��ى 
التمارين رفقة زمالئ��ه بعد اإلصابة 
مس��توى  عل��ى  له��ا  تع��رض  الت��ي 
عضلة الس��اق، لكن تبقى مش��اركته 
م��ن عدمه��ا ف��ي لق��اء الس��بت أم��ام 
امللعب القابس��ي رهينة القرار الفني 
الدري��دي وحس��ب  للم��درب لس��عد 
التدريبي��ة األخي��رة فإن  احلص��ص 
امل��درب قد يع��ول على حم��دي رويد 
وأمير الدريدي ف��ي محور الدفاع في 
ظل غياب اجلاهزي��ة عن عباس رغم 

متاثله للشفاء.

الدريدي متفائل 
الت��ي  العدي��دة  الغياب��ات  رغ��م 
ستشهدها تشكيلة الفريق في املباراة 
املنتظرة، فإن املدرب لسعد الدريدي 
أبدى استعداده للتعامل مع الرصيد 
البشري املتوفر مشيرا إلى أنه تعود 
على مثل هذه الظروف وبالتالي فهو 

سيعتمد على الالعبني املتوفرين.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن الظهي��ر 
وهيث��م  عل��ي  ب��ن  محم��د  األمي��ن 
مب��اراة  ع��ن  س��يغيبان  البغ��دادي 
قابس بسبب حصولهما على الورقة 

احلمراء.
م��ن  كل  س��يعوضهما  وبالتال��ي 
اليس��رى  اجله��ة  عل��ى  الكش��طي 

وشهاب العوني على اجلهة اليمنى.

 الرياضي
أص��در مكت��ب الرابط��ة الوطني��ة 
لكرة القدم احملترفة قراراته بشأن 
األحداث الت��ي رافقت مباراة احتاد 
س��بيطلة وأوملبيك الكاف حلساب 
اجلول��ة 15 م��ن بطول��ة الرابط��ة 
الثاني��ة حيث تق��رر ه��زم أوملبيك 
هدف��ني  بنتيج��ة  جزائي��ا  ال��كاف 
لصف��ر طبق��ا ألح��كام الفص��ل 49 
م��ع مقابل��ة دون حض��ور جمهور 
وتعي��ني املقابلة ف��ي ملعب محايد 

على بعد 30 كلم.
أم��ا فري��ق احت��اد س��بيطلة فقد 
متت معاقبته مبقابلة دون حضور 
جمهور وخطية بألف دينار بسبب 
الع��ود ف��ي رم��ي املقذوف��ات على 
امليدان باإلضافة إلى جتميد نشاط 
من��دوب الرابط��ة ناظ��م بوترع��ة 

بسبب تصريحاته االعالمية.
وف��ي إطار نف��س املقابل��ة تقرر 
الع��ام ألوملبي��ك  الكات��ب  معاقب��ة 
الكاف ياس��ني الرحال��ي 6 لقاءات 
مالي��ة  خطي��ة  دين��ار  و1500 

حملاولة االعتداء على احلكم مقابل 
تبرئة املدافع ص��ادق التواتي بعد 
التلفزية.كما تقرر فرض  املش��اهد 
خطي��ة مالي��ة بخمس��مائة دين��ار 
عل��ى الن��ادي القربي بس��بب رمي 
جماهي��ره للقوارير ف��ي لقائه أمام 

امللعب الصفاقسي.
باإلضاف��ة إل��ى معاقب��ة مرافق 
احت��اد ب��ن ق��ردان يزي��د الفياللي 
5 مقاب��الت و 750د خطي��ة بع��د 
التهج��م على حكم مباراة قرمبالية 

الرياضية والحتاد.

مستقبل المرسى:

اإلصابات تقلق بال الكبير.. وفرصة 
مواتية لنيل أولى نقاط اإلياب

الملعب التونسي:

قرار التأجيل يثير االستياء .. 
والدريدي مظطر لخيارات بديلة

قرارات مكتب الرابطة 

هزم الكاف جزائيا بعد أحداث لقاء سبيطلة
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رياضة
21صوتكم

 الرياضي
الرياض��ي  الترج��ي  يواص��ل 
اجلول��ة  ملب��اراة  اس��تعداداته 
االفتتاحي��ة من مرحلة إي��اب بطولة 
الرابطة احملترف��ة األولى لكرة القدم 
والتي س��تجمعه عش��ية الغد بنادي 
حم��ام األن��ف حت��ت إش��راف اإلطار 
الفن��ي اجلديد ال��ذي يق��وده جوزيه 

دي مورايس.
وق��د أج��رى الفري��ق أم��س حصة 
متريني��ة مس��ائية عل��ى أن يختت��م 
الي��وم حتضيرات��ه لهذا اللق��اء الهام 
الذي يس��عى خالله لتحقيق انتصار 

يقلص به الفارق عن املتصدر.

صفقة أفول تفشل
من جهة أخ��رى كان مصير صفقة 
هاريس��ون  األمي��ن  الظهي��ر  انتق��ال 
أفول إلى البطولة اإلماراتية مشابها 
ملصير حتول أحمد العكايشي لنادي 
قوني��ا س��بور الترك��ي حي��ث وبعد 

اإلع��الن عن توقي��ع الالع��ب الغاني 
اإلمارات��ي  الوح��دة  ن��ادي  لفائ��دة 
مل��دة ثالث س��نوات حدث م��ا لم يكن 
موافق��ة  تص��ل  ل��م  حي��ث  متوقع��ا 
فريقه احلال��ي الترجي الرياضي في 
املوعد القانوني احملدد قبل غلق باب 
االنتق��االت ف��ي اإلم��ارات وه��و يوم 
11 فيف��ري مع منتص��ف الليل وهو 
م��ا جع��ل الصفقة تس��قط ف��ي املاء. 
أفول م��ن املنتظ��ر أن يع��ود حلديقة 
الرياضة "ب" وسيواصل اللعب مع 
األحمر واألصفر مب��ا أن عقده ينتهي 

يوم 30 جوان املقبل.

إعجاب بعبود والنغموشي
لألحم��ر  اجلدي��د  امل��درب  أب��دى 
بإمكاني��ات  إعجاب��ه  واألصف��ر 
الالعبني الش��ابني وسيم النغموشي 
ومع��ز عبود. تصري��ح دي مورايس 
س��يعطي دفعا معنويا له��ذا الثنائي 
ال��ذي يعم��ل منذ فت��رة عل��ى افتكاك 

م��كان له ضم��ن تش��كيلة فريق باب 
س��ويقة إال أن��ه ل��م يجد ص��دى لدى 

املدرب السابق خالد بن يحيى.

العودة في سباق البطولة
الترج��ي  ب��ني  الف��ارق  أن  رغ��م 
واملتص��در الن��ادي االفريق��ي ثماني 
دي  البرتغال��ي  ف��إن  كامل��ة  نق��اط 
موراي��س أك��د أن��ه بإم��كان الترجي 
العودة في سباق البطولة واملنافسة 
عل��ى اللق��ب مع��وال ف��ي ذل��ك عل��ى 

العملوتضافراجلهودومساندة
ف��ي  أثب��ت  اجلماهير.الترج��ي 
مواسم س��ابقة أنه قادر على العودة 
م��ن بعي��د خاص��ة أن البداي��ة كانت 
س��يئة بس��بب ع��دم االس��تقرار على 
املستوى اإلداري والفني وقد جنحت 
هيئ��ة حم��دي امل��دب في جت��اوز هذا 
األم��ر وقد ينجح الترجي في تقليص 
الفارق ومن ثمة املراهنة بجدية على 

اللقب.

 الرياضي
الدولي��ة  الرياضي��ة  محكم��ة  أص��درت 
ف��ي قضي��ة  النهائ��ي  "ت��اس" قراره��ا 
ش��بيبة القبائل واالحت��اد االفريقي لكرة 
القدم "الكاف" بع��د معاقبة "الكناري" 
م��ن ط��رف هيئ��ة عيس��ى حيات��و بعدم 
اث��ر  املذك��ورة  املنافس��ة  ف��ي  املش��اركة 
حادث��ة وف��اة املهاج��م الكاميروني ألبير 

ايبوسي.
وكانت جلنة العقوبات واالس��تئناف 
التابع��ة لالحت��اد االفريق��ي لك��رة القدم  
قد ق��ررت يوم 8 أكتوب��ر املاضي حرمان 
الش��بيبة م��ن املش��اركة ف��ي املس��ابقات 

التي تنطوي حتت ل��واء "الكاف" خالل 
املوسمني القادمني.

وق��د أك��دت "الت��اس" أن اإلج��راءات 
التأديبي��ة الت��ي أقرها االحت��اد االفريقي 
للعبة ل��م متتثل للقواع��د الرياضية وقد 
اتخذ القرار دون علم ممثلي نادي شبيبة 

القبائل.
الغ��اء  رس��ميا  تق��رر  فق��د  وبالتال��ي 
العقوب��ات على الش��بيبة والس��ماح لها 
االفريقي��ة  املنافس��ات  ف��ي  باملش��اركة 
اعتبارا من نس��خة هذا املوس��م وبالتالي 
مولودي��ة  القبائ��ل  ش��بيبة  س��يعوض 

العلمة في رابطة االبطال االفريقية.

و اعتبرت احملكم��ة الرياضية الدولية 
أن الق��رار الص��ادر ع��ن "ال��كاف" غي��ر 
قانوني حيث ال يستند ألي فصل صريح 
فض��ال على حرمان الفريق اجلزائري من 

حق الدفاع على نفسه .

صفعة للـ"كاف"
الدولي��ة  الرياضي��ة  احملكم��ة  ق��رار 
مث��ل صفع��ة قوي��ة لالحت��اد اإلفريق��ي 
ورئيس��ه عيس��ى حياتو ق��د تعي��د إليه 
رش��ده ال��ذي فق��ده ف��ي الفت��رة األخيرة 
كما أنه من ش��أنه أن يش��جع اجلامعتني 
التونس��ية واملغربي��ة على اللج��وء إلى 

احملكم��ة الرياضية الدولية في قضيتهما 
املطروح��ة مع ال��كاف حي��ث أن املنتخب 
التونس��ي مه��دد باإلبع��اد ع��ن نس��خة 
2017 م��ن كأس إفريقي��ا بس��بب تظل��م 
مس��ئوليه م��ن التحكيم الظال��م في حني 
أن منتخب "أس��ود األطلس" لن يشارك 
ف��ي نس��ختي 2017 و 2019 م��ن نفس 
املس��ابقة بس��بب تراجع��ه ف��ي تنظي��م 

نسخة 2015.

 الرياضي
حدد اإلحت��اد املصري لك��رة القدم ثالثة 
أس��ماء جديد مرش��حة لتدريب املنتخب 
املص��ري بع��د خ��روج البلجيكي جورج 
ليكنز الذي يش��رف على املقالي��د الفنية 
للمنتخ��ب التونس��ي والبلجيك��ي األخر 
أالن غيرت��س املدرب الس��ابق للمنتخب 

السنيغالي.
عل��ى  املطروح��ة  األس��ماء  ب��ني  م��ن 
القائم��ة الفني الفرنس��ي هيرف��ي رينار 

املتوج األحد الفارط ببطولة أمم افريقيا 
مع منتخب الكوت ديف��وار ليكون اللقب 
الثاني له بعد أن قاد زامبيا للفوز بنفس 

البطولة 2012.
 وكان عصام عبد الفتاح عضو مجلس 
إدارة االحت��اد املص��ري لك��رة الق��دم قد 
أعل��ن أن رينار ضم��ن القائم��ة النهائية 
للمدربني املرش��حني لتولي مهمة تدريب 

الفراعنة.
رينار يعد أحد أبرز املرش��حني لتولي 
مهم��ة تدري��ب املنتخ��ب املص��ري خلف��ا 

أن  إال  غري��ب  لش��وقي 
س��تكون  املنافس��ة 
حادة مع نادي سانت 
الفرنس��ي  إيتي��ان 

ف��ي  دخ��ل  ال��ذي 
من  ج��ادة  مفاوضات 

الفرنس��ي  إقن��اع  أجل 
الفن��ي  املدي��ر  رين��ار  هيرف��ي 

ملنتخب ساحل العاج بتدريب 
الفريق خالل الفترة املقبلة في 

الدوري الفرنسي.

 5  أشياء مضرة 
جدا أثناء تقوية 

العضالت

1 - تناول الطعام
تناول الطعام أثناء العملية 
التدريبية أو قبلها بوقت قليل 

يعرض اجلسم لالضطراب، 
فعلينا اإلمتناع عن تناول 

األطعمة بجميع أنواعها قبل 
العملية التدريبية بوقت كاف 

يصل إلى ساعتني على األقل.

2 - العصائر والسكريات
العصائر واملواد السكرية 

الكثير منا يرى أن ليس لها 
تأثير، ولكن هذه املواد تأخذ 
كمية كبيرة من الدم الذي من 
املفترض أن يصل للعضالت 
لهضمها، مما يضر بالعملية 

التدريبية ضررا كبيرا وال 
نصل بها للمستوى املطلوب.

3 - االمتناع عن شرب الماء
املياه هي خير صديق 

للمتدرب خالل وقبل وبعد 
العملية التدريبية، فهي لها 

الكثير من الفوائد وخاصة عند 
فقدان الكثير من العرق، فهي 
تعوض املاء املفقود من الدم 
وجتعله أكثر سيولة ليصل 
بكفاءة للعضالت وتقل من 

لزوجته.

4 - فترات الراحة الطويلة
هي عامل مهم جدا أثناء 

العملية التدريبية، ففترات 
الراحة هي عنصر أساسي 

ولكن بتوقيت محدد فزيادتها 
تقل من اإلستفادة بالتدريبات 

والتي يغفل الكثير منا عنها، 
فيجب أن تكون فترات الراحة 

مناسبة جدا واإللتزام بها 
حرفيا.

5 - المشروبات التعويضية 
والطاقة

هي أنواع من املشروبات 
التي يتناولها الكثير من 

الرياضيني أثناء التدريبات، 
ولكن ليس كل من يتدرب 

في إحتياج لها، فمعظمها 
لتعويض األمالح التي 

يفقدها اجلسم الرياضي 
الذي يتدرب في أجواء حارة 
جدا، فليس الكل في إحتياج 
لها والتي تؤثر بالسلب في 

الكثير من األحيان، فيجب 
إستشارة املدرب قبل تناولها.

عيادة 
الرياضيين

الترجي الرياضي

صفقة تحول أفول للوحدة تفشل.. ودي مورايس 
يتحدى فارق الثماني نقاط عن المتصدر

"التاس" تطعن في قرار "الكاف" وتسمح لشبيبة القبائل بالمشاركة في دوري األبطال 

بعد أن أخرج ليكنز من حساباته 

االتحاد المصري ينافس سانت إيتيان على رينار
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صوتكمرياضة 22

الضمري الرياضي
يعتبر أنخي��ل دي ماريا 
واحدا م��ن أفضل ما أجنبت 
األرجنتيني��ة،  الق��دم  ك��رة 
مدين��ة  ف��ي  ترع��رع 
كرة  وم��ارس  "روزاريو" 
القدم من��د نعومة أظافره 
وإل��ى غاي��ة انضمام��ه 
املفض��ل  لفريق��ه 
س��نترال  روزاري��و 
مع��ه  لع��ب  ال��ذي 
كامل��ة،  6 مواس��م 
مم��ا أدى إل��ى لفت 
كش��افي  انتب��اه 
نادي بنفي��كا الذين 
عق��دا  ل��ه  أبرم��وا 
تردد،  دون  احترافي��ا 
"إل  جترب��ة  ولك��ن 
لم تدم طويال  أجنليتو" 
ف��ي ال��دوري البرتغال��ي، 
عندما انضم 3 سنوات بعدها 
إل��ى ن��ادي ري��ال مدري��د ال��ذي 

حق��ق مع��ه الكثير م��ن األلق��اب احمللية 
واألوروبي��ة، قب��ل أن ينتقل الصيف 
املاضي للعب في الدوري اإلجنليزي 
املمت��از وبالتحدي��د مع مانشس��تر 
يونايتد، دي ماريا فتح قلبه في هذا 
احلوار الش��يق ملوق��ع االحتاد الدولي 
لكرة القدم "فيفا"، حتدث فيه عن مشواره مع 
املنتخب األرجنتيني في كأس العالم األخيرة، 
فوزه ب� "العاش��رة" مع ري���ال مدريد، عالقته 
م��ع النجم��ني كريس��تيانو رونال��دو وليونيل 
ميس��ي، باإلضاف��ة إل��ى جتربت��ه احلالية مع 
ناديه مانشس��تر يونايتد وأهدافه املس��تقبلية 

مع منتخب بالده.

بدايـــة دي ماريا، فـــزت مع ريــــال مدريد بـ 
"العاشـــرة" الموســـم الماضـــي، ووصلـــت مع 
منتخـــب األرجنتيـــن إلـــى نهائـــي كأس العالم 
ولكنك لم تلعب المباراتين األخيرتين بسبب 
اإلصابـــة، هل تظـــن بأن مشـــوارك كان غريبا 

ومتقلبا بعض الشيء؟
املش��وار  ع��ن  وراض  ج��دا  س��عيد  أن��ا  ال، 
ال��ذي قدمت��ه الع��ام املاضي، نع��م لقد ضيعت 
بس��بب  العال��م  كأس  نهائ��ي  لع��ب  فرص��ة 
اإلصاب��ة، ولكنني جنح��ت باملقابل ف��ي الفوز 
ب��� "العاش��رة" م��ع ري���ال مدريد، لق��د مضى 
وقت طوي��ل لم تصل فيه األرجنتني إلى نهائي 

املوندي��ال، وأن��ا مرت��اح بع��د حتقيق��ي له��ذا 
اإلجن��از مع مجموعة رائعة من الالعبني الذين 
كانوا مينون النفس بالتتويج باللقب.                

لو طلب منك أن تتذكر حدثا هاما في ســـنة 
2014، ما هو ولماذا؟

أعتقد ب��أن أهم حلظة عش��تها العام املاضي 
هي وص��ول منتخ��ب بل��دي إلى نهائ��ي كأس 
العالم، إنه ش��يء ال ميكن تخيله على اإلطالق، 
حت��ى عندما كنت طفال ل��م أتوقع الوصول إلى 
ه��ذه اللحظة التي اعتبره��ا األجمل في حياتي 

املهنية.

هل شـــعرت بخطـــورة إصابتك فـــي مباراة 
بلجيكا، ولماذا واصلت اللعب؟

نعم، شعرت باآلالم وبخطورة اإلصابة في 
قدم��ي، ولكنن��ي حتاملت على نفس��ي وقررت 
مواصل��ة اللعب حت��ى قرر املدرب اس��تبدالي، 
ف��ي احلقيقة كنت آمل في العودة للعب املباراة 
النهائية مع املنتخب ولكن هذا األمر لم يحدث، 
هذه هي كرة القدم وأمتنى أن تتاح لي الفرصة 

مرة أخرى حتى أساعد بالدي.

هـــل تعتقـــد بأنك كنـــت قادرا علـــى تغيير 
بعض األمور لو شاركت في النهائي؟

أنا إنس��ان يؤمن بالقضاء والق��در، والله لم 

 الرياضي
 يعتقد مروان فياليني العب مانشستر يونايتد بأنه 
تع��رض النتقادات غي��ر عادلة من مش��جعي الفريق 

خالل منافسات املوسم املاضي. 
م��روان فيالين��ي حت��دث لوس��ائل اإلع��الم قائالً: 
"املوس��م املاضي كان س��يئاً لنا جميعاً، لقد كان أمر 

مخيب لآلمال."
وأضاف: "لقد كان أكثر س��وءاً بالنسبة لي، ألنني 
كنت من أولى صفقات ديفي��د مويس، لذا كنت أتلقى 
كل االنتق��ادات، لم أمتلك الفرصة الكافية، كل ش��يء 
كان عل��ى عاتق��ي، لق��د كان��ت فت��رة س��يئة، ولكنها 

بخبرات جيدة، اآلن أعرف ما يراه الصحفيني."
وتابع: "لقد شعرت بالس��وء، ألنني أعرف ديفيد 

مويس منذ وقت طويل، وأعرف بأنه رجل رائع."
وأنه��ى حديث��ه قائ��الً: "هك��ذا ه��ي ك��رة الق��دم، 
مانشستر يونايتد ناٍد كبير، إنهم يريدون الفوز بكل 

مباراة، واملوسم املاضي كان سيء بالنسبة لي."
يذك��ر أن ن��ادي مانشس��تر يونايتد يحت��ل املركز 
الثال��ث برصي��د 47 نقط��ة، ضمن منافس��ات بطولة 

الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.

 الرياضي
أك��د جيرارد بيكيه قلب دفاع فريق برش��لونة اإلس��باني، أن 
فريق��ه ل��م يضمن بعد التأه��ل إلى نهائي كأس ملك إس��بانيا 
لكرة القدم رغم فوزه س��هرة األربعاء على فياري�ال 1-3 في 
ذهاب نصف نهائ��ي البطولة.وفي تصريحات صحفية عقب 
اللقاء حملطة )بلوس( ق��ال بيكيه: "النتيجة جيدة وكان من 
املمك��ن أن تكون أفضل من ذلك بكثير"، مبرزا أهمية أن يبذل 
البرس��ا قصارى جه��ده في مب��اراة اإلياب التي س��تقام على 
ملع��ب الفريق املنافس.وأضاف الالعب أن الفريق الكتالوني 
خ��اض لقاء وهو في حالة م��ن اليقظة في خط الدفاع كما أنه 
كان ف��ي حالة جي��دة، مبينا أن املباراة الت��ي كانت قد جمعت 
بني الفريقني في الليغا )وفاز بها برشلونة 2-3( كانت أكثر 

صعوبة على البرسا.
وحول تس��جيله لهدف في املب��اراة وهو اخلامس له خالل 
املوس��م احلالي، أبرز بيكيه أنه يتفاهم بشكل رائع مع زميله 
املهاج��م األرجنتين��ي ليوني��ل ميس��ي حيث ج��اء هدفه بعد 

ضربة ركنية نفذها ميسي )ق64(.
وستقام مباراة إياب نصف نهائي كأس امللك بني الفريقني 
يوم األربعاء املقبل على ملعب املادريغال معقل "الغواصات 

الصفراء".

 الرياضي
ه��ّدد البرتغالي جوزي��ه مورينيو املدير 
اإلجنلي��زي  تشيلس��ي  لفري��ق  الفن��ي 
مبغ��ادرة املؤمت��ر الصحف��ي ال��ذي تلي 
مب��اراة فريقه أمام إيفرت��ون في اجلولة 
ال��دوري  م��ن  والعش��رين  اخلامس��ة 
اإلجنلي��زي املمتاز، وذلك بع��د ادعاءات 
برانيس��الف  ب��أن  الصحفي��ني  م��ن 
وج��ه  الفري��ق  مداف��ع  إيفانوفيت��ش 
ضربة بالرأس لالع��ب إيفرتون جيمس 
ماكارثي.ومتكن تشيلس��ي من اخلروج 
بالف��وز به��دف دون رد، وذل��ك بفض��ل 
تس��ديدة قوي��ة م��ن ويليان ف��ي الدقيقة 
األخير م��ن املب��اراة، ليتمك��ن البلوز من 
احلف��اظ عل��ى ف��ارق الس��بع نق��اط في 
صدراة ج��دول البرمييرليغ.وفقد العبو 
إيفرت��ون أعصابه��م بعدم��ا ق��ام غاريث 
بعرقل��ة  التوفي��ز  وس��ط  الع��ب  ب��اري 
ويلي��ان ليحصل على البطاق��ة الصفراء 
الثانية، بينما ظهر أن إيفانوفيتش حرك 

رأسه في اجتاه ماكارثي خالل الواقعة.
ولم يق��م احلكم جوناثان موس مبعاقبة 
إيفانوفيتش، على الرغ��م من أن االحتاد 
اإلجنليزي قد يش��اهد الواقعة ليحدد إذا 
م��ا كان س��يعاقبه أم ال.إال أن موريني��و 
لم يكن مس��تعدا ملناقش��ة أمر املش��اجرة 
خالل املؤمتر الصحفي وقال للمراسلني: 
"أن��ا قلق م��ن رد فعلي، ألنه بعد س��ؤال 
واحد آخر وس��أغادر، بعده��ا لن تكونوا 
س��عداء، الس��ؤال م��رة أخ��رى ع��ن هذه 
القصة س��أرحل."وأضاف: "لقد سئمت 
م��ن القص��ص، لكنني ل��م أتع��ب أبدا من 
كرة القدم، كرة القدم أحاس��يس وهذا ما 
كان أمامنا اليوم، مناقش��ة بسبب بطاقة 
أن  يج��ب  كان  حم��راء  بطاق��ة  حم��راء، 
تخرج من الش��وط األول، ألن باري كان 
يج��ب أن يطرد في الش��وط األول."وأمّت 
تصريحاته بقوله "هل قام إيفانوفيتش 
بتوجيه رأس��ه ؟ ال جتعلوني أضحك، ال 

جتعلوني أضحك."

دي ماريا 
"مانشستر يونايتد فريق عريق وحققت 

حلمي باللعب في إنجلترا"

فياليني: تعرضت 
النتقادات غير عادلة

بيكيه يتحلى بالواقعية 
بعد الفوز على فياريـال

مورينيو هدد بترك المؤتمر الصحفي 
الخاص بمباراة إيفرتون
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رياضة
23صوتكم

 الرياضي
أكد الصحفي االس��باني باكو غونزاليس وصول العب عظيم إلى 

صفوف ري�ال مدريد في فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة .
و قال عن بول بوغبا " مع انفجار ايسكو أصبح ري�ال مدريد ال 
يفكر في التعاقد مع بوغبا، ال ليس هو الالعب الذي س��وف يصل 

إلى صفوف الفريق في الصيف".
و تاب��ع باك��و غونزالي��س" هن��اك الع��ب عظيم س��وف يأتي 

للفريق الصيف املقبل لكنه ليس بول بوغبا".
وق��ال ع��ن ماركو ري��وس" لقد أح��ب ري�ال مدريد لك��ن ال أحد 
يعرف وضعه في الوقت احلالي عقب متديد التعاقد مع ناديه ".

يذك��ر أن ري�ال مدريد يرتبط بقوة بضم الثنائي ماركو ريوس 
وبول بوغبا في فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة  .

يكن يري��د أن ألعب النهائ��ي الذي لعبه 
زمالئ��ي بش��كل جي��د وصنع��وا الكثير 
من الفرص الس��انحة للتس��جيل، ولكن 
احل��ظ والفعالي��ة غابت عنه��م، خاصة 
في الش��وط األول أين ضيعوا فرصتني 
تغي��را  أن  ش��أنهما  م��ن  كان  حقيقت��ني 
مجرى اللقاء ومتنحنا لقب كأس العالم.

أمـــر هام حدث في مشـــوارك الكروي 
سنة 2014 بعد اتخاذك لقرار مغادرة 
ريــــال مدريـــد، ما هـــي أســـباب قيامك 

بهذه الخطوة؟
مدري��د  ري���ال  ع��ن  نتح��دث  عندم��ا 
بالعدي��د  ف��زت  إنن��ي  الق��ول  ميكنن��ي 
م��ن األلق��اب م��ع الن��ادي أبرزه��ا كأس 
األبط��ال  دوري  املل��ك،  كأس  الس��وبر، 
والدوري اإلسباني، مبعنى أنه لم يتبق 
لي س��وى الف��وز بكأس العال��م لألندية 
م��ع ه��ذا الفري��ق، لعبت أربعة مواس��م 
رائع��ة م��ع ري���ال مدري��د، ولكنني عند 
نقطة ما كن��ت بحاجة إلى التغيير وإلى 
خ��وض جترب��ة احترافي��ة جدي��دة في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، الذي أعشقه 
من��د صغ��ري وبالتحديد ملا كن��ت أتابع 
مبارياته كل يوم الس��بت قب��ل أن ألعب 
م��ع روزاري��و س��نترال، لق��د كان حلما 
بالنس��بة ل��ي اللعب ف��ي إجنلت��را وفي 

أجوائها الرائعة.  

أين أنت من اللغـــة اإلنجليزية، وهل 
أصبحت تتقنها بعض الشيء؟

لي��س كثي��را، ولكنن��ي أفه��م بع��ض 
الكلمات والعبارات وأحاول استيعابها 
شيئا فشيئا، أنا أشارك حاليا في بعض 
الدروس، وأمتن��ى أن أتعلم اإلجنليزية 

سريعا.

كنـــت واحـــدا مـــن الالعبيـــن القالئل 
الذيـــن لعبوا جنبا إلى جنب مع ميســـي 
فـــي المنتخب األرجنتيني وكريســـتيانو 
رونالدو مع ريـال مدريد، هل يمكنك أن 

تجري لنا مقارنة بين هذين الالعبين؟
س��أجيب بنف��س الطريق��ة عل��ى هذا 
السؤال، هذان الالعبني ميتلكان أسلوبا 
مختلفا متام��ا وال ميكنني إجراء مقارنة 
بينهما، ألن ميس��ي يلعب بطريقة سهلة 
تعتم��د عل��ى الفني��ات واملراوغ��ات بني 
واحد، اثنني إل��ى ثالثة العبني، في حني 
أن رونال��دو ع��ادة م��ا يوظ��ف طاقت��ه 
البدنية وقدرته على التسديد من خارج 
منطقة اجلزاء في صاحله، إنهما العبان 

مختلفان متاما.

لعبـــت مـــع ريــــال مدريـــد وتخوض 
حاليا تجربة مع مانشســـتر يونايتد، ما 
هو الفريق الذي تســـعى لالنضمام إليه 

مستقبال؟
بع��د بداي��ة جتربت��ي م��ع روزاري��و 
س��نترال، انتقلت للعب مع أكبر األندية 
في أوروبا وشاركت في نسختني لكأس 
العال��م، كم��ا أنن��ي ف��زت بلق��ب دوري 
مس��يرتي  ب��دأت  لق��د  أوروب��ا،  أبط��ال 
الكروية في أوروبا مع ناد صغير نوعا 
مثل بنفيكا، ثم رحل��ت بعدها إلى ري�ال 
مدريد الذي عش��ت معه أياما وذكريات 
س��عيدة لن أنس��اها، وه��ا أن��ا متواجد 
حاليا مع مانشس��تر يونايتد كواحد من 
أعرق األندية في إجنلترا، وبعد كل هذه 
املس��يرة أريد أن أنهي مشواري الكروي 

في األرجنتني، وأمتنى حدوث ذلك.

 الرياضي
إدارة  أن  صحفي��ة،  تقاري��ر  أف��ادت 
ري���ال مدريد تس��عى الس��تعادة العبها 
اإلسباني الشاب ألفارو موراتا من نادي 

جوفنتوس اإليطالي.
وحسبما ذكرت صحيفة "آس"، فإن 
النادي امللكي سيقبل شراء موارتا الذي 
باعه إلى الروسونيري، خالل امليركاتو 
الصيف��ي املاضي، عل��ى الرقم من وجود 

شرط إعادة الالعب في عقد البيع.
وفق��ا لالتف��اق املب��رم ب��ني الطرفني، 

م��ع  التوقي��ع  مدري��د  لري���ال  ميك��ن 

الالع��ب م��رة أخ��رى مقاب��ل 30 مليون 
يورو ه��ذا الصي��ف أو 35 مليون يورو 
نهاية املوس��م املقبل، مع أحقية اجلانب 
اإليطالي االحتفاظ بحق الرفض لري�ال 
مدريد واملوافقة على عرض من ناٍد آخر.
يذك��ر أن االس��باني البالغ م��ن العمر 
22 عاما، سجل سبعة أهداف في 1002 
دقيق��ة م��ع جوفنت��وس أي بواقع هدف 
واح��د كل 143 دقيق��ة، في حني س��جل 
خمس��ة أهداف في 1746 دقيق��ة لعبها 
م��ع الري���ال أي بواق��ع ه��دف واحد كل 

349 دقيقة.

 الرياضي
أعلن نادي بروسيا دورمتوند رسمياً 
متدي��د عق��د جنم��ه مارك��وس رويس 
ارتباط��ه  بع��د   2019 الع��ام  حت��ى 
بالعدي��د م��ن األندية الكب��رى أبرزها 
س��يتي  ومانشس��تر  ميون��خ  باي��رن 
ومانشس��تر يونايت��د  وري���ال مدريد 
وبرشلونة دون الكشف عن التفاصيل 
املادية….وقد يتس��ائل الكثيرون عن 
الس��بب الذي يجعل ماركوس رويس 
يبقى في الفري��ق األصفر الذي يعاني 
الق��ادر عل��ى  وبش��دة وه��و الالع��ب 
اخل��روج ألي ن��اد ف��ي العال��م، وف��ي 
التقرير التالي سنناقش أبرز األسباب 
الت��ي ميكن الق��ول أنه��ا أبق��ت النجم 

الصاعد في فريقه لفترة أخرى .
نادي��ه  وضعي��ة  الالع��ب  يع��رف 
احلالية واملستقبلية وحاجته الكبيرة 

للم��ال خاصة في ظل ع��دم التأهل إلى 
املقب��ل،  املوس��م  ف��ي  األبط��ال  دوري 
وبيع��ه دون العقد اجلدي��د  لن يجلب 
لهم س��وى 25 مليون يورو في أفضل 
احل��االت. وبالتجدي��د ض��رب رويس 
ع��دة عصافير بحجر واح��د، منها أنه 
لن يباع بأقل من 40 أو خمسني مليون 
ي��ورو خاصة أن الش��رط اجلزائي قد 
ألغي ولن يك��ون بإم��كان أي ناد دفع 
مبلغ معني وأخذه…وبالنسبة لقيمة 
الالع��ب نفس��ه ف��أن ترحل بخمس��ني 
مليون أمر مختلف متام��اً عن الرحيل 
ب�20 أو 25 مليون، عدا عن أنها ملس��ة 
وفاء م��ن الالعب جتاه  الن��ادي بعدم 
ت��رك الس��فينة وهي تغ��رق، الصورة 

األخالقية مهمة في عالم كرة القدم .

الالعب يعرف نفسه جيدًا
يعرف روي��س إمكانياته، ويعرف 

متام��اً أنه ليس في أفض��ل حال بدنية 
أو ذهني��ة بع��د الع��ودة م��ن اإلصابة 
القاس��ية الت��ي أمل��ت ب��ه وأبعدته عن 
م��ن  يتب��دى  م��ا  وه��و  العال��م  كأس 
مس��تواه حالياً م��ع دورمتون��د، وأي 
انتقال حالياً قد يكلفه االحتراق بكل ما 
للكلمة من معنى إن لم يقدم املس��توى 
املأمول…لذل��ك آث��ر روي��س التروي 
قليالً ليستعيد مستواه املعهود عندها 
ميكن��ه التف��اوض م��ن موق��ف ق��وي 
والتأقلم بسهولة أكثر مع أي خارجي 
خاصة  حسم خياراته باللعب خارج 
أملانيا مما يعني جتربة مختلفة متاماً 
بكل املقاييس .في النهاية رويس جدد 
عقده ونال تقريباً وبحس��ب التقارير 
راتب��اً مضاعف��اً مما يعن��ي أن املال قد 
لعب دوراً كبيراً في قراره هذا، فدخله 
تضاعف وب��ات قريباً من العبي القمة 
في أملانيا وأي انتقال من اآلن فصاعداً 

ل��ن يك��ون بأقل 
خمس��ني  م��ن 

يورو  مليون 
ف��ي محاكاة 
ي��د  لتجد

ي��ث  ر جا
بي��ل 

ه  لعق��د
قب��ل 

االنتقال للري�ال وقبله جتديد كاكا 
لعق��ده م��ع مي��الن قب��ل االنتقال 
وأيضاً زيدان مع جوفنتوس، أي 
أن حرك��ة التجدي��د باملجمل هي 
عملية لزيادة الس��عر أكثر منها 

للبق��اء ، وإن بق��ي فهو ميتلك 
عقداً ممتازاً بالنسبة ألملانيا 
التوقع��ات  أغل��ب  أن  …إال 

تؤكد بأنه لن يبقى .

لماذا اختار رويس البقاء مع بروسيا دورتموند 
بداًل من الرحيل إلى برشلونة أو الريـال

حسب رأس الصحفي االسباني..
 بوغبا ليس العب عظيم

ريـال مدريد يخطط الستعادة موراتا في الصيف
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الَبَرد ج )1(

م��ن طرائف أب��ي علقم��ة النح��وي، وكان لغوي��ا معروفاً 
بالتقّع��ر ف��ي احلديث واس��تخدام املفردات الغريب��ة التي ال 
ي��كاد يفهمها أحد، وقد حكى اب��ن جّني: أّن أبا علقمة مّر يوماً 
على عبدين حبشي وصقلبي )من صقلية(، فإذا احلبشي قد 
ضرب بالصقلبي األرض، فأدخل ركبتيه في بطنه وأصابعه 
في عينيه وعّض أذنيه وضربه بعصا فش��ّجه وأس��ال دمه، 

فقال الصقلبي ألبي علقمة:
اش��هد لي، فمضوا إل��ى األمير، فقال له األمير، مَب تش��هد؟ 
فق��ال أب��و علقم��ة: أصلح الل��ه األمي��ر، بينما أنا أس��ير على 

كودني، إذ مررت بهذين العبدين، فرأيت هذا األسحم قد مال 
عل��ى هذا األبقع، فمط��أُه عل فدفٍد، ثم ضغط��ه برضفتيه في 
أحشائه، حتى ظننُت أّنه تدّعج جوفه، وجعل يلج بشناترِه 
في حجمتيه يكاد يفقؤهم��ا، وقبض على صنارتيه مببرمِه، 
وكاد يجّذهم��ا جّذاً، ثم عاله مبنس��أٍة كانت معه فعفجه بها، 

وهذا أثر اجلريال عليه بّيناً.
 فق��ال األمي��ر: والل��ه ما فهم��ت مّما قلت ش��يئاً، فق��ال أبو 
علقمة: قد فّهمناك إن فهمت، وأعلمناك إن علمت، وأّديت إليك 
م��ا علمت، وم��ا أقدر أن أتكلم بالفارس��ية. فح��اول األمير أن 
يفهم كالمه حتى ضاق صدره، ثم كش��ف األمير رأسه، وقال 
للصقلبي: شجنى )اضربني( خمساً واعفني من شهادة هذا!

قصص.. حكم... أمثال

القصر اإلمبراطوري أو املدينة احملّرمة  
من املعال��م التاريخية ملدين��ة بكني. يقع 
القصر ف��ي قل��ب املدينة، وعلى الش��مال 
م��ن مي��دان "تيانامن��ن. صنفت��ه منظمة 
اليونيسكو ضمن التراث الثقافي العاملي. 
يعتب��ر من أه��م األماك��ن الس��ياحية في 
الصني. يقع القصر اإلمبراطوري وس��ط 
مدينة بكني. وكان مقر إقامة األباطرة من 
أس��رتي "مينغ" ثم "تشينغ". ويشتهر 
ب�"املدينة احملرمة". اس��تغرق تش��ييده 
ويعتب��ر  م(.   1406-1420( س��نة   14
القدمي��ة  القص��ور  م��ن  مجموع��ة  أكب��ر 

احملفوظة في الصني.
يوجد في القصر اإلمبراطوري حوالي 
مليون قطعة من التح��ف الفنية النادرة. 

وأصب��ح الي��وم متحف��ا ش��امال يجمع ب��ني الفن��ون املعمارية 
القدمية واآلثار اإلمبراطورية والفنون القدمية املختلفة.

حتتل املدينة احملرمة مس��احة تقارب 720،000 م². ويبلغ 
طوله��ا من اجلنوب إلى الش��مال 960 م وعرضها من الش��رق 
إل��ى الغرب 750 م. ويصل إجمالي مس��احة مبانيها إلى أكثر 
م��ن 150،000 م²، يضم املجمع أكثر م��ن 800 مبني وحوالي 

8700 غرفة.
م��ن بوابة كبيرة يتدفق عش��رات آالف الس��ياح من مختلف 
أنحاء العالم يوميا على هذه للوقوف على حقبة من أكثر حقب 
التاريخ إبداعا وازدهار تكش��ف عن��ه املباني املصممة من كتل 
حجرية نحتت يدويا وس��احات رصف��ت أيضا بقطع حجرية 

كثي��رة النق��وش. ويطغ��ى عل��ى القص��ور واملبان��ي األخرى 
امللحقة به��ا اللونان األصفر واألحمر اللذان يحتالن مس��احة 
كبي��رة في الثقافة الصينية ألن األول ارتبط باألس��ر احلاكمة 
التي احتكرته لنفسها وغير مسموح للعامة باستخدامه بينما 

ميثل األحمر لونا حلسن الطالع والتبريك.
وتفص��ل ب��ني القص��ور املتراصة في ش��كل سلس��لة وكلها 
تفت��ح ف��ي اجتاه اجلنوب كما هو س��ائد في الثقاف��ة الصينية 
منذ القدم، س��احات تتس��ع لآلالف تس��تخدم عادة للعروض 
العسكرية واملهرجانات اإلمبراطورية. كما شيدت منازل على 
أطراف س��ور املدينة ال��ذي يبلغ ارتفاعه عش��رة أمتار ويقال 
إنها كانت مخصصة للصف الثاني من أمراء األسرة احلاكمة.

قصر المدينة المحرمة

هو س��ليمان القانوني ابن س��ليم، وُيعرف في الغرب بسليمان العظيم، وهو 
أحد أش��هر الس��الطني العثمانيني، حكم م��َدّة 48 عاًما؛ منذ ع��ام 926ه�، وبذلك 

يكون صاحب أطول فترة ُحْكم بني السالطني العثمانيني.
ة الس��لطة في  قضى الس��لطان س��ليمان القانوني س��تة وأربعني عاًما على قَمّ
ة والسلطان؛  ة درجات القَوّ دولة اخلالفة العثمانية، وبلغت في أثنائها الدولة قَمّ
حيث اتسعت أرجاؤها على نحٍو لم تشهده من قبُل، وبسطت سلطانها على كثير 
م��ن دول العالم في قاراته الثالث، وامتَدّت هيبُتها فش��ملت العالم كلَّه، وصارت 
َها الدول واملمالك، وارتق��ت فيها النظم والقوانني التي  س��يدة العالم؛ تخطُب وَدّ
ُتَس��ِيُّر احلياة في دَقّة ونظام، دون أن ُتخالف الش��ريعة اإلس��المية التي حرص 
آل عثمان على احترامها وااللتزام بها في كل أرجاء دولتهم، وارتقت فيها الفنون 

واآلداب، وازدهرت العمارة والبناء.
نشأة سليمان القانوني

والده السلطان سليم األول، ووالدته حفصة سلطان ابنة منكولي كراني خان 
القرم، ُوِلَد س��ليمان القانوني في مدين��ة طرابزون عام )900ه�= 1495م(، وقد 
كان وال��ده آنذاك والًيا عليها، واهتَمّ به والده اهتماًما عظيًما؛ فنش��أ محًبّا للعلم 

واألدب والعلماء واألدباء والفقهاء، واشتهر منذ شبابه باجلدية والوقار.
ففي الفترة األولى من حكمه جنح في بسط هيبة الدولة، والضرب على أيدي 
اخلارج��ني عليها من ال��والة الطامحني إلى االس��تقالل، معتقدين أن صغر س��ِنّ 
السلطان -الذي كان في السادسة والعشرين من عمره- فرصة سانحة لتحقيق 
د  أحالمه��م، لكن فاجأتهم عزمية الس��لطان القوَيّة التي ال تل��ني، فقضى على متُرّ
جان بردي الغزالي في الش��ام، وأحمد باشا في مصر، وقلندر جلبي في منطقتي 
قونية ومرعش؛ الذي كان ش��يعًيّا، وقد جمع حوله نح��و ثالثني ألًفا من األتباع 

للثورة على الدولة.

سليمان القانوني ج )1(

ف��ي البداية تبدأ التي��ارات الهوائية بدفع وس��وق الغيوم 
املتفّرق��ة باجت��اه األعل��ى، فحبات الب��َرد الصغي��رة يتطلب 
تش��كيلها تي��اراً هوائي��اً س��رعته وس��طياً 45 كيلومتراً في 
الس��اعة، أما حب��ات البَرد املتوس��طة فتتطلب تي��اراً هوائياً 
بس��رعة 88 كيلومت��راً ف��ي الس��اعة تقريب��اً، حب��ات الب��َرد 
الكبي��رة تتطل��ب تي��اراً هوائي��اً س��رعته 160 كيلومتراً في 

الساعة تقريباً.
ثم تبدأ هذه الغيوم بالتجمع والتآلف، ثم بعد ذلك تتراكم 
لة ما يشبه األبراج العالية  الغيوم فوق بعضها بعضا مش��ِكّ
الت��ي متتد لع��دة كيلومترات ف��ي الغالف اجل��وي!. في هذه 
الغيوم سوف تبدأ قطرات املطر بالتشكل، وكل مليون قطرة 
ماء باردة، س��وف تتجمع لتش��كل قطرة مطر واحدة! ويبدأ 
تش��كل الب��َرد عندما تك��ون درجة احل��رارة منخفض��ة جداً، 
دون الصفر، حيث تتجمع قطرات املاء الصغيرة والش��ديدة 
البرودة لتتجمد وتشكل حبة البَرد. ويقول العلماء: إن حبة 
البرد الواحدة والصغيرة، يس��تغرق تش��كلها زمن��اً 5 � 10 
دقائ��ق، وحتتاج ملئات املاليني من قط��رات املاء التي تتجمع 
لتش��كيل حَبّ��ة ب��رد واحدة!، وق��د يص��ل أحياناً قط��ر حبة 
الب��َرد إلى 15 س��نتيمترا، وتصطدم باألرض بس��رعة 180 
كيلومتراً. يتش��كل البَرد عل��ى ارتفاعات عالية تصل إلى 18 

كيلومتراً.

عندم��ا نقط��ع حَبّة الَب��َرد إلى نصف��ني، نالحظ ع��دداً من 
احللقات على ش��كل طبقات متع��ددة متاماً كحلقات البصلة، 
وهذا يعني أن حبة البرد تتشكل على مراحل كل مرحلة تنمو 
فيها حلقة. وق��د الحظ العلماء أن املطر ينزل من كل الغيمة، 
بينما البرد يسقط فقط من ممرات محددة من الغيمة وتدعى 
صف��وف البرد.وعل��ى كل حال، إما أن تذوب حب��ة البَرد قبل 
وصولها إلى األرض، أو تكون صغيرة احلجم فتذوب داخل 
التيار الهوائي في الغيمة. وقد تبني أن معظم البَرد املتش��كل 
في الغيمة يذوب قبل وصوله إلى األرض فهل هنالك أضرار 

يسببها تساقط البرد؟ وكيف ميكن تالفي هذه األضرار؟ 

 ما هي الس��ور التى انتهت بكلمة تدل 
على اسمها ؟

 ما هما االصغران ؟
 ماه��و احلجر الكرمي الذي يطلق عليه 

السافير ؟
 من مؤسس الدولة احلسينية بتونس ؟

 في أي قارة تقع دولة الوس ؟


