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بعد أن دعا وزراءه إلى تعليقها

تعيينات وتسميات 
بالمئات في آخر 

أيام مهدي جمعة؟ 
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بلغت التعيينات والتسميات الجديدة بعد مراسلة رئيس 
الحكومة السابق مهدي جمعة إلى أعضاء الحكومة 

العشرات إن لم نقل المئات وعلى مختلف المستويات، 
وتواصلت التسميات ما بين 13 جانفي 2015 وموعد تسّلم 

الحكومة الجديدة لمهامها

بعد فشل جلسة التفاوض 

نقابة الثانوي تتمسك 
بإضراب 17 و18 فيفري

العملية  اإلرهابية 
في حق مسلمي كارولينا

التصريحات الخطيرة للسفير رضا بوكادي..

نقاط استفهام أمام جمعة وخلية األزمة

جراب الوفد الوزاري الخاوية لم تسكن غضب األهالي
بنقردان: 

جمعية قدماء جامع الزيتونة وأحبائه 

تساند الحركة التصحيحّية في 
صلب مشيخة الجامع األعظم

جنوب "صابر".. 
رصاص "مليان"

حمار عكاشة..
األبكم؟ ي 

رأ

الجريمة في صور
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ما كش��فه الس��فير رضا الب��وكادي، عن اعتقال ال��رأس املدّب��ر للعملّيات 
اإلرهابّية في تونس، أحمد الّرويسي واملّتهم رقم واحد في عمليات االغتيال 
التي جرت في بالدنا وخاصة اغتيال الفقيد شكري بلعيد.. وما كشفه أيضا 
عن اعتقال أبو عياض لس��اعات على األقل، وعدم حتّرك اجلهات الرس��مّية 
التونس��ّية لترحيل املتهمني إلى بالدنا ف��ي الوقت الذي وقعت فيه تدخالت 

مشبوهة، كما قال، نتج عنها االفراج عن أبو عياض.
وما كش��فه أيضا عن قيام حكومة جمعة باستدعائه بأمر، وترك الساحة 

الليبية فارغة من أي حضور أو متثيل رسمي تونسي..

وإضافة إلى هذه القضايا األمنية التي أضّرت مبصاحلنا األمنّية ومبسار 
كش��ف احلقيقة عن اغتيال بلعيد بالتهاون في طلب تسليم الرويسي، رغم 
ة في البالد على مقتل  احُلرقة الظاهرة التي تبديها أغلب األطراف السياس��يّ
الفقي��د وحرصها الذي ال نخاله مزّيفا على الكش��ف ع��ن قتلته.. كما أضّرت 
مبصاحلن��ا االقتصادية ألّنها، وبإقرار ضريبة ال��30 دينار على املغادرين، 
أفقدتن��ا مبال��غ تقدر بنحو 4 ملي��ارات يومّيا مقابل ف��رض ضريبة ال تصل 

عائداتها على البلد بثلث هذا املبلغ.. 

كل ذل��ك يش��ير في اعتق��ادي إل��ى جملة من املس��ائل املهّم��ة نلخصها في 
التالي:

1 – ح��رص بعض األطراف عل��ى إبعاد البوكادي )وما ميكن أن ميثله( 
ع��ن القضاي��ا احلارق��ة وحت��ى ال يّطل��ع على م��ا ميك��ن أن يكش��فه اعتقال 

الرويسي من خفايا بخصوص اغتيال بلعيد. 
2 – ح��رص بع��ض األطراف على عدم تس��لم الرويس��ي أص��ال، أو أبو 

عياض.
3 – حرص شديد على حرمان البوكادي من أي إمكانية لتحقيق اجنازات 
ميكن أن حتس��ب كمكاسب سياسّية لفائدة احلكومة التي عّينته أو احلركة 

التي يعتبر واحدا من أبنائها.
4 – جهل مدقع بتفاصيل وتعقيدات الوضع الليبي.

نتيج��ة لذلك وقع اس��تبعاد املمثل الرس��مي للدولة التونس��ية في ليبيا، 
م��ن موقعه عبر اس��تدعائه بأمر وطلب عودته إلى الب��الد، وإقصائه- رغم 
أّنه خبير وعارف بالش��أن الليب��ي – من خلّية األزمة الت��ي اتخذت قرارات 
كارثّية تس��ّببت في ان��دالع األزمة األخيرة في الذهيب��ة وبنقردان وأضّرت 

مبصاحلنا االقتصادية واألمنية. 
واحلصيلة اآلن واضحة وكارثّية، فالرويس��ي لم ُيسلّم إلى حّد اآلن، وال 
ن��دري هل ما يزال موقوفا أم ال، ونفس الش��يء يقال ع��ن أبو عياض، بينما 
ال زلنا جنهل مصير الصحفّيني املختطفني في ليبيا وفي حني يقول البعض 

أنهما أعدما، يصّر آخرون على أنهما على قيد احلياة. 

هذه اللخبطة سببها إصرار بعض األطراف من حكومة جمعة ومن خلفها 
على اس��تبعاد الس��فير التونس��ي وحرمانه من ممارس��ة مهام��ه، ودخول 
بعض األط��راف األخرى التي ال نعلم من ه��ي؟ وال الصفة التي تدخلت بها 

في الشأن الليبي وخاصة للتفاوض بخصوص الزميلني املختطفني..؟

اآلن الصورة واضحة، نسبّيا على األقّل ألن السّيد السفير، أصّر على عدم 
الكش��ف عن "كل ش��يء" والتزم بواجب التحفظ، ولكنه ف��ي املقابل طالب 
بفتح حتقيق على مس��توى البرملان حتى يقع حتديد املس��ؤوليات ومعرفة 
س��بب رف��ض حكومة جمع��ة أو من يق��ف وراءها ب��ذل أي جهد الس��تعادة 

الرويسي وأبو عياض، وملاذا لم تتحرك من األول الستعادة الزميلني؟
وأعتقد أّننا بحاجة أكيدة ألن نفتح حتقيقا، لنعرف ما جرى ألنه:

م��ن حقنا كدول��ة أن نعرف ونس��تمع إل��ى املعطي��ات واخلفاي��ا التي لم 
يذكرها السفير في حواراته التلفزية، بحكم واجب التحفظ، ألنها قد تكشف 
عن اجلهات التي س��عت إلى اإلض��رار ببالدنا واس��تعملت اإلرهاب والقتل 
واالغتي��االت خلدمة أجنداتها..  وألّنن��ا بحاجة أكيدة، وهذا مطلب اجلميع، 
ملعرف��ة حقيق��ة اغتيال ش��كري بلعي��د، هذه احلادث��ة الت��ي كادت تعصف 

بالثورة وباملسار الذي سلكته بالدنا بعد 14 جانفي.. 
وألن��ه من حقنا كمواطنني في املعلوم��ة، ونريد أن نعرف من أراد ببالدنا 
س��وءا، ومن ه��ي األطراف الت��ي أصّرت عل��ى عرقلة عمل الس��فير ومنعت 
تس��لّم الرويس��ي، وملاذا تصر بعض األطراف على عدم تسلم الرأس املدّبر 

لعمليات االغتيال في بالدنا؟

يجب فتح التحقيق ألن ما قاله الس��فير عن أس��باب اس��تقالته كاف بحّد 
ذات��ه لفت��ح ه��ذا التحقيق عالوة عل��ى ما أورده من مس��ائل تتعل��ق باألمن 
القومي وتعّمد عدم جلب مطلوبني للعدالة، وخاصة تعمد استبعاد السفير 
حتى ال ينجح في تخليص الزميلني من األسر في ليبيا وإعادتهما إلى أرض 

الوطن، ويحقق بذلك مكسبا مهما.. مثلما قال هو في حواره. 

هنا تصبح املس��ألة أكثر م��ن خطيرة وفتح التحقي��ق أكثر من ضروري، 
ألّنن��ا بتن��ا أم��ام اتهام��ات مباش��رة للحكومة الس��ابقة بالتالع��ب بأرواح 

تونسّيني خدمة ألجندات سياسّية فئوّية ضّيقة للغاية.
وم��ا يجعلنا نقتنع – ولو مؤقتا بكالم الس��فير ف��ي انتظار فتح التحقيق 
– هو أن س��يادته متكن في الس��ابق من تخليص الدبلوماسّيني املختطفني 
ف��ي ليبي��ا وجنح ف��ي إعادتهم��ا إلى بالدن��ا.. وحينه��ا حاول��ت جهات في 
احلكومة التونس��ّية منعه حتى من مرافقة املفرج عنه��م إلى بالدنا وأمرت 
بعض األطراف بأن مينع من ركوب الطائرة التي عاد فيها الديبلوماسّيون 

احملّررون.. 
كل ذلك حتى ال يس��جل للس��فير أو من ميثله إجنازا يذكر؟ ألهذه الدرجة 

بلغ التالعب باملصالح العليا للبالد؟

نحن نقول اليوم إن األس��ئلة التي خلّفتها تصريحات البوكادي أكثر مّما 
كشف عنه واألسئلة التي خلّفتها تلك التصريحات كثيرة من بينها..

من الذي تدّخل لعرقة استالم الرويسي وإعادته إلى بالدنا؟
ملاذا عمل البعض على منع استالمه؟

ما عالقة ذلك مبلف اغتيال بلعيد؟ 
ما مصير الصحفيني املختطفني اليوم في ليبيا؟
ومن املسؤول عن تواصل اختطافهما في ليبيا؟

ومن سيتحمل املسؤولّية لو أصابهما مكروه، ال قّدر الله ؟

بعد التصريحات الخطيرة للسفير رضا بوكادي..

نقاط استفهام أمام جمعة وخلية األزمة
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تونس - 
أكد وزي��ر التكوين املهني والتش��غيل زياد العذاري على حرصه على تش��ريك 
املجتم��ع املدني في إط��ار ش��راكة حقيقية في ملف التش��غيل باعتب��اره مقوما 
أساس��يا م��ن مقوم��ات الكرام��ة وقضي��ة وطني��ة بعي��دا ع��ن كل التجاذب��ات 

واحلسابات.
وأضاف لدى عقده جلسة عمل، أمس اجلمعة مبقر الوزارة مع املكتب املوسع 
الحت��اد أصحاب الش��هادات املعطلني عن العم��ل وإطارات ال��وزارة، أن الغاية 
الرئيس��ّية من تشريك املجتمع املدني هو إيجاد حلول جذرية وحقيقّية ملعضلة 

البطالة وليس حلوال ترقيعية ووهمية.
وب��ني أن الحتاد املعطلني عن العمل، كش��ريك املجتمع املدن��ي، دور كبير في 
التحسيس والتوعية بتنمية روح املبادرة لدى طالبي الشغل وبأن الدولة غير 
قادرة لوحدها على حل مش��كلة البطالة دون ش��راكة حقيقية مع كل املتدخلني 
وخاصة املجتمع املدني مش��ددا على حرصه على العمل على تس��هيل إجراءات 
بعث املش��اريع ومزيد بحث آليات املرافق��ة واإلحاطة بالباعثني مع العمل على 

ضمان شفافية املناظرات واالنصاف بني كل املترشحني.

كما أبدى الوزير حرصه على بحث مسألة من طالت بطالتهم وعديد املسائل 
االجتماعي��ة للعاطلني عن العمل مث��ل حقوقهم في التكوي��ن والتنقل والترفيه 

مؤكدا أن كل االقتراحات املقدمة ستدرس بكل جدية.

رئيس نقابة الديوانة 
يرّد على االتهامات

تونس - 
استغرب رئيس املكتب التنفيذي لنقابة 
أع��وان الديوان��ة محّمد غضب��ان حتّول 
أح��داث مدين��ة ذهيب��ة إل��ى حدي��ث عن 
فس��اد قطاع الديوانة، رافضا ما أسماها 
بع��ض  يقوده��ا  تش��ويه"  "حم��الت 
احملام��ون ف��ي وس��ائل اإلع��الم والت��ي 

تستهدف سلك الديوانة التونسية.
وب��نّي غضب��ان ف��ي تصري��ح إلحدى 
أح��د  عل��ى  رّدا  اخلاّص��ة،  اإلذاع��ات 
احملامني الذي أّكد وجود فساد وعمليات 
تهري��ب في مين��اء رادس يش��رف عليها 
يش��مل  ال  الفس��اد  أن  ديوان��ة،  أع��وان 
س��لك الديوانة فق��ط بل موج��ود في كل 
القطاع��ات، مؤّكدا أن هناك جتاوزات من 
قبل بع��ض أعوان الديوان��ة مّت عرضهم 
على مجالس الشرف واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة في حقهم.
وأض��اف أن عمليات مراقبة البضائع  
في ميناء رادس متّر عبر عدد من األعوان 

واملسؤولني لتجنب حدوث جتاوزات.

 معضلة البطالة
ّ

العذاري: المجتمع المدني شريك فعلي في حل

سهرة فيفري الفلكية بمدينة العلوم

 تونس – 
تنظ��م مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع اجلمعية التونس��ية لعل��م الفلك، اليوم، 
س��هرة فيف��ري الفلكي��ة انطالقا من الس��اعة السادس��ة مس��اء، وتتضمن الس��هرة 
محاض��رة ح��ول "إقت��ران الكواكب"، ومش��اهدة كوكب املش��تري وس��دمي اجلّبار 
وكوكبي الزهرة واملريخ. كما تتضمن الس��هرة ورش��ات علمّية حول استعمال آالت 

الرصد والبرمجّيات الفلكّية.

الحامدي: مشاروات بيّن 6 أحزاب لتكوين 
جبهة معارضة

تونس - 
أّك��د أمني الع��ام حل��زب التحال��ف الدميقراطي محم��د احلامدي انضم��ام حزبه 
إل��ى جبهة تض��ّم أحزابا أخ��رى أبرزها حركة الش��عب والتكتل م��ن أجل العمل 
واحلري��ات واحلزب اجلمهوري والتي��ار الدميقراطي وحزب العمل التونس��ي، 
مش��يرا إلى وجود مش��اورات جدّية في هذا الصدد. وبنّي احلامدي، في تصريح 
ملوق��ع زووم، أن م��ن أولوّي��ات هذه اجلبهة التركيز على خلق مش��هد سياس��ّي، 
مش��يرا إلى أن اجلبهة تبحث عن كيان تنظيمي قادر عل��ى التواجد بقّوة كعائلة 

اجتماعية دميقراطية ضمن املعارضة، ولعب دور الضغط.
كما ش��ّدد احلام��دي عل��ى أن املعارضة ال تقتص��ر على أعض��اء مجلس نواب 
الش��عب خاصة وأن عدد ن��واب املعارضة قليل، وأنه في فت��رة املجلس الوطني 
التأسيس��ي لعبت الكتلة الدميقراطية دورا هاما في املعارضة لكن ليس لوحدها 

بل كانت الكلمة خارج املجلس.

ياسين ابراهيم: الجنوب سيكون وجهة 
رئيس الحكومة القادمة

تونس - 
أّك��د وزير التنمية واإلس��تثمار والتع��اون الدولي  ياس��ني إبراهيم في 
تصري��ح إذاعي أن الوفد احلكومي ال��ذي زار ذهيبة ورمادة وبن قردان 
سيضع على ذّمة رئيس احلكومة تقريرا يتضمن مطالب األهالي، بهدف 
التسريع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للنهوض بوضعية املناطق التي 
زاروه��ا، مبّين��ا في هذا الص��دد أن الزي��ارات األولى لرئي��س احلكومة 
س��تكون إلى والي��ات اجلنوب .وأض��اف ابراهيم أن املوطن��ون طالبوا 
احلكوم��ة بتش��كيل جلن��ة حتقيق مس��تقلة لبحث مالبس��ات األحداث 

األخيرة التي أدت إلى احتقان األوضاع باملنطقة.

وزير التجارة: قريبا خطة وطنّية لعالج 
االنتصاب الفوضوي

تونس - 
أّك��د وزير التج��ارة أّن الوزارة س��ترّكز "جلنة حتّكم في األس��عار" في 
جمي��ع والي��ات اجلمهورية تعمل بالتنس��يق مع املنظم��ات املتدخلة في 

هذا امللف، مش��يرا إلى توّجه الوزارة نحو حتديد أس��عار بعض املنتوجات 
في ح��ال غاب التواف��ق. وأضاف الوزير ف��ي تصريحات لوس��ائل اإلعالم 
أن االنتظارات الش��عب التونس��ي كبيرة وهذه مس��ؤولية وزي��ر للتجارة 
واحلكوم��ة بصفة عاّمة، مبّين��ا أن هناك إصالحات جذرّية س��يتّم إحداثها 
على مس��الك التوزيع التي تش��هد إنخراما كلّيا وال تخضع لقاعدة العرض 
والطل��ب وذلك من خ��الل وضع خطة وطنّية س��تكون على مدى متوس��ط 
لع��الج ظاهرة االنتصاب الفوضوي املس��ؤولة تش��تت الع��رض ومخالفة 

قاعدة العرض والطلب وإنخرام مسالك التوزيع وفق قوله.
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- أمينة قويدر
املس��ار  حل��زب  الع��ام  األم��ني  أك��د 
س��مير  االجتماع��ي  الدميقراط��ي 
بالطي��ب، أمس اخلميس خ��الل ندوة 
خي��ار  أن  احل��زب  مبق��ر  صحفي��ة 
تركيب��ة احلكومة اجلدي��دة ال يتالءم 
حزب��ه  اعتم��ده  ال��ذي  التوج��ه  م��ع 
ط��وال احلوارات والنقاش��ات حولها، 
اس��تمرارا ملكاسب جبهة اإلنقاذ مقابل 
إقص��اء الترويكا وخاصة النهضة من 

احلكم وجعلها في املعارضة.
وأض��اف بالطي��ب أن احلكوم��ة 
املعل��ن عنه��ا ح��ادت ع��ن التوج��ه 
املتف��ق علي��ه ف��ي املش��اورات م��ع 

تصريح��ات  ونقض��ت  املس��ار 
وبيانات رئيس اجلمهورية احلالي 
وقيادات نداء تون��س أثناء احلملة 
االنتخابية حول استبعاد الترويكا 
م��ن احلكم، مش��يرا إل��ى أنه عرض 
عليه املش��اركة في احلكومة إال أنه 

رفض بناء على هذه األسباب. 
وب��ني أمني ع��ام حزب املس��ار، أحد 
أط��راف اعتصام باردو صيف 2013، 
أن حي��اد حكوم��ة الصي��د ع��ن توجه 
جبهة اإلنقاذ ظهر في عديد املستويات 
ف��ي  النهض��ة  حرك��ة  متثي��ل  أهمه��ا 
احلكوم��ة متثي��ال سياس��يا مكنها من 
ف��رض وزير من وزراء الس��يادة وهو 
وزي��ر الداخلي��ة وإقص��اء وزي��ر آخر 

وهو وزيرة املرأة خديجة الشريف. 
واعتب��ر س��مير بالطي��ب أن تركيبة 
حكومة الصيد أضاعت فرصة تاريخية 
كانت متاحة لتون��س في إحداث تداول 
س��لمي حقيق��ي عل��ى الس��لطة وإعطاء 
لبقي��ة  دميقراط��ي  تونس��ي  من��وذج 
البل��دان إال أن الن��داء، كح��زب فائز، لم 
يتحم��ل مس��ؤوليته ف��ي ذل��ك بع��د أن 
أشرك وزراء مش��تبه في انحيازهم إلى 
مشاريع تناقض " املشروع التونسي" 
املؤم��ن بالعدالة والتح��رر موضحا أنه 

يعني بذلك وزراء النهضة. 
وأكد الناطق الرسمي حلزب املسار 
أن حزب��ه س��يعتمد اليقظ��ة الدائم��ة 
جت��اه حكوم��ة الصي��د كما س��يعتمد 

ضغطا متواص��ال ومراقبة دائمة على 
ع��دد م��ن ال��وزراء ال ي��رى وجوده��م 
ضرورة في هذه احلكومة، وفق قوله.

 –عائشة السعفي 
نّظ��م أم��س االحت��اد الوطن��ي للمرأة 
التونسّية حلقة نقاش حول موضوع 
"انتحار األطفال في س��ّن الدراس��ة.. 
األسباب ووسائل الوقاية" بحضور 
عدد من اإلخصائيني وممثلي املجتمع 
املدني.  وفي هذا الصدد  قالت راضية 
اجلرب��ي رئيس��ة االحت��اد إن ظاهرة 
االنتحار في صفوف األطفال أصبحت 
تهدد مجتمعنا، واصفة إياها باحلالة 
الغريبة وكارثة لم تعهدها العائالت 

التونسية من قبل. 
وأرجع��ت اجلربي ظاه��رة انتحار 
مناط��ق  م��ن  العدي��د  ف��ي  أطف��ال 
والقي��روان  صفاق��س  اجلمهوري��ة 
ع��ّدة  ألس��باب  وجندوب��ة  وال��كاف 
والظ��روف  املدرس��ي  كالفش��ل 
والتف��كك  الصعب��ة  االجتماعي��ة 

األسري. 

ظروف معيشية صعبة 
من جه��ة أخ��رى فس��رت مفيدة 
العباس��ي املختصة في علم النفس 
ظاه��رة االنتحار ل��دى األطفال في 
تونس خاصة ف��ي اآلونة األخيرة 
العائلي��ة  بالظ��روف  بارتباطه��ا 
الصعبة وغياب التفاهم واإلنصات 
ب��ني  واحل��وار  الطف��ل  ملش��اغل 
الواح��دة باإلضافة  أف��راد العائلة 
ال��ى غي��اب التواصل بني األس��رة 
وأبنائها، مضيفة أن غياب اجلانب 

العاطف��ي في التعامل م��ع األطفال 
االجتماعي��ة  احليط��ة  وغي��اب 
ف��ي  يس��اهم  للطف��ل  والنفس��ية 
حالة االحب��اط الت��ي تصيبه. كما 
أش��ارت  العباسي الى أن  االنتحار 
ل��دى األطف��ال أيضا يك��ون نتيجة 
للظ��روف املادية املتده��ورة وعدم 
مصاع��ب  مجابه��ة  م��ن  متكنه��م 
احلي��اة املتمثلة خاص��ة في نقص 
األدوات املدرسية والهندام إضافة 
ال��ى اخلوف الش��ديد ال��ذي يبعثه 
الوال��دان ف��ي نفوس األطف��ال منذ 
الصغ��ر حول املس��تقبل وضرورة 
النج��اح ف��ي الدراس��ة مم��ا يجعل 
هؤالء يفك��رون دائما في التخلص 

من ه��ذه املس���ؤوليات باالنتحار. 
املس��ؤولية  العباس��ي  وحّمل��ت 
وانتش��ار ظاه��رة االنتح��ار ل��دى 
األطف��ال دون س��ن 15 س��نة ال��ى 
التربوي��ة  املنظوم��ة  عناص��ر  كل 
مدرس��ية  وحضان��ة  عائل��ة  م��ن 
ومعاهد وجمعيات وغيرها قائلة: 
"ه��ذه األطراف حتّم��ل الطفل أكثر 
اهتمام��ا  تعي��ر  وال  الطاق��ة  م��ن 
والقي��م  وكرامت��ه  لش��خصيته 
يترب��ى  أن  يج��ب  الت��ي  اجلي��دة 

عليها".

اتهامات لوسائل االعالم 
الع��ام للطفولة  املن��دوب  واعتب��ر 

مهيار حمادي أّن أهم س��بب لتفش��ي 
وخاص��ة  األطف��ال  انتح��ار  ظاه��رة 
بوالي��ة القي��روان ه��و التعاطى غير 
احلرفي لبع��ض وس��ائل االعالم مع 
املتعلقة باألطفال، مش��يرا  املواضيع 
ال��ى تلق��ي املندوبية تش��كيات تصل 
الى حد املطالبة بوقف برامج تلفزية  
التي متس م��ن حقوق الطفل وحياته 
اخلاص��ة. وأرج��ع  حمادي  انتش��ار 
ظاه��رة االنتح��ار الى عوام��ل عديدة 
منها ما هو مرتب��ط بحاالت اإلحباط 
الثق��ة  وغي��اب  اآلف��اق  وانس��داد 
باملستقبل وهو ما يجعل الفرد يتجه 
للبحث عن حل��ول غريبة ويقدم على 
انتهاج سلوكيات محفوفة باملخاطر. 

انتحار األطفال ظاهرة مفزعة.. 
ومؤاخذات على التعاطى غير الحرفي لوسائل اإلعالم 

سمير بالطيب
تركيبة الحكومة قطعت مع جبهة اإلنقاذ

سنراقب بشكل دائـم بعض الـوزراء 

القيادي بجبهة اإلصالح 
سفيان بن رمضان لـ"الضمير": 

من واجبنا الوقوف 
أمام حمالت 

تكميم األفواه 
الضمري- عمار عبد اهلل 

قال سفيان بن رمضان عضو مجلس 
ش��ورى بح��زب جبهة اإلص��الح إنه 
البد من التنمية ف��ي مناطق اجلنوب 
الك��رمي  العي��ش  ظ��روف  وتوفي��ر 
للمواطنني، مطالبا اجلهات الرسمية 
بفت������ح حتقي��ق ف��وري وج��ّدي في 
هذه األحداث املؤملة ومحاسبة كل من 

توّرط في القتل بالفعل أو باألمر.
احل��راك  إن  رمض��ان  ب��ن  وق��ال 
عف��وي باجلن��وب التونس��ي يعب��ر 
ع��ن عمق املأس��اة ف��ي ه��ذه املناطق 
للمش��اريع  املفتق��رة  احلدودي��ة 
التنموي��ة احلقيقي��ة والت��ي ال ملجأ 
ألهاليها إالّ التجارة عبر املعابر ومع 
الدول الش��قيقة، مضيف��ا أن محاولة 
تش��ويه ه��ذه التح��ركات وتهمي��ش 
مطالبه��ا ال يع��دو كون��ه ركوبا على 
وجه��ة  لتغيي��ر  ومحاول��ة  احل��دث 
املطالب التنموية، وتابع بالقول: "ال 
ينبغ��ي تهويل ما حدث ف��ي الذهيبة 
م��ن صدام��ات عل��ى حس��اب املنطقة 

املهمشة منذ االستقالل".
 وعّبر عضو مجلس شورى جبهة 
اإلصالح عن مس��اندته ألبناء اجلهة 
املش��روعة  مطالبه��م  ف��ي  وغيره��م 
واالحتجاج الس��لمي املكفول لهم في 
الدس��تور ودعوته��م للحف��اظ عل��ى 
املمتل��كات العامة واخلاص��ة، مؤكدا 
أن م��ا يح��دث ف��ي تون��س "يجعلنا 
قلقني حي��ال املس��تقبل لك��ن واجبنا 
الوق��وف أمام حم��الت تكميم األفواه 
ول��ن نتنازل ع��ن مكتس��بات الثورة 
األهم وهي حرية الفك��ر والتعبير"، 

بحسب تعبيره.
احلكوم��ة  رمض��ان  ب��ن  وحّم��ل 
س��محت  إنه��ا  ق��ال  الت��ي  اجلدي��دة 
لألس��ف باس��تعمال الق��وة املفرط��ة 
مما تس��بب في مقتل املواطن، مطالبا 
اياها بإيجاد حل��ول حقيقية للتنمية 
ف��ي تلك اجلهات لعل أهمها اإلس��راع 
في استكمال إجناز الطريق السريعة 

وإقرار املنطقة التجارية احلرة.
واعتب��ر القي��ادي بجبهة االصالح 
نوع��ان،  تون��س  ف��ي  اإلع��الم  أن 
ن��وع مصط��ف م��ع مطالب الش��عب 
املش��روعة. ون��وع ه��و نفس��ه الذي 
أطل��ق عل��ى الث��وار في تون��س إبان 
اندالع الثورة التونس��ية عبارات من 
قبي��ل ملثمني ومجرمني، مش��يرا الى 
أن مح��اوالت تهميش هذه التحركات 
ستؤجج مش��اعر الغضب لدى أهلنا 
في اجلنوب وفي كل املناطق املهمشة 
التنمي��ة  ف��ي  بحقه��ا  تطال��ب  الت��ي 

والتشغيل.
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 سيف الدين بن محجوب
أص��درت رئاس��ة احلكوم��ة بالغا 
ش��هر  م��ن   13 ال���  ف��ي  إعالمي��ا 
جانف��ي املاض��ي، أعلن��ت في��ه عن 
توجي��ه رئي��س احلكوم��ة آن��ذاك 
مه��دي جمعة مراس��لة إلى أعضاء 
احلكوم��ة دعاهم فيه��ا إلى تعليق 
التس��ميات في اخلط��ط الوظيفية 
واملدني��ة العلي��ا، وأض��اف البيان 
الفترة  أنه "باعتبار خصوصيات 
املتبقية من عمل احلكومة املؤقتة، 
املالئ��م  املن��اخ  توفي��ر  وبه��دف 
لتسليم املهام إلى احلكومة املنبثقة 
النيابي��ة اجلديدة،  ع��ن األغلبي��ة 
فاملرغوب منكم تعليق التس��ميات 
الوظيفي��ة  ف��ي مختل��ف اخلط��ط 
واملدنية العليا بالهي��اكل اإلدارّية 
واملؤسسات واملنش��آت العمومية 
العمومي��ة..  ال��ذوات  وبقي��ة 
واالمتن��اع عن أخذ أية تعهدات في 
هذا الش��أن خ��الل الفت��رة الزمنية 
املتبقية، باس��تثناء احل��االت التي 
ترخ��ص فيه��ا رئاس��ة احلكوم��ة 

بصفة مسبقة وكتابية".
رئي��س  أّن  املفاج��ئ  ولك��ن 
الس��ابق مه��دي جمعة  احلكوم��ة 
خرق ه��ذه املراس��لة، إضاف��ة إلى 
ع��دد آخر من ال��وزراء الذين قاموا 
بعدد من التعيينات والتس��ميات، 
ولع��ّل آخر الق��رارات التي اتخذها 
أعض��اء  تعي��ني  كان��ت  جمع��ة 

مجلس التحالي��ل االقتصادية ملّدة 
26 جانفي املاضي  3 س��نوات في 
أي بعد 13 يوما من مراس��لته إلى 
أعض��اء احلكومة، كم��ا مّت تكليف 
مفّوض خاص للدولة باجللس��ات 
العامة للشركة التونسية ألسواق 
اجلمل��ة يوم 23 جانفي. وش��ملت 
التس��ميات أيض��ا مناص��ب مهمة 
ش��ملت وزارات الداخلي��ة والعدل 
والطاق��ة  والصناع��ة  واملالي��ة 
واملناج��م ووزارة التعلي��م العالي 
وتكنولوجي��ا  العلم��ي  والبح��ث 
التربي��ة  ووزارة  املعلوم��ات 
ووزارة الصح��ة ووزارة الثقافة، 
ول��م تس��تثن أي وزارة تقريب��ا إال 

ومّتت فيها التعيينات.
وبلغت التعيينات والتس��ميات 
رئي��س  مراس��لة  بع��د  اجلدي��دة 
الس��ابق مه��دي جمعة  احلكوم��ة 
إل��ى أعض��اء احلكومة العش��رات 
إن ل��م نقل املئ��ات وعل��ى مختلف 
املس��تويات، وتواصلت التسميات 
ما ب��ني 13 جانف��ي 2015 وموعد 
تس��لّم احلكومة اجلدي��دة ملهامها، 
عام��ني  مديري��ن  تس��مية  ومّت��ت 
ومتفقدين عامني وقضاة ورؤساء 
محاك��م وغيرها م��ن املناصب في 

أغلب الوزارات.

التس��ميات  بع��ض  أّن  وم��ع 
بأوام��ر  ص��درت  والتعيين��ات 

وق��رارات وزاري��ة بع��د مراس��لة 
جمع��ة ألعض��اء حكومته ف��إّن ما 
ُيالحظ، عند التثبت من التسميات 
الت��ي وردت ف��ي الرائ��د الرس��مي 
للجمهوري��ة، أّن أغلبه��ا وخاص��ة 
منها الصادرة عن رئاسة احلكومة 
مّتت ي��وم 13 جانف��ي 2015.، أي 
في نفس يوم املراس��لة التي توّجه 
به��ا إلى أعض��اء احلكوم��ة، أو في 
األي��ام الت��ي تليه��ا مباش��رة، وما 
يزيد في الش��ك واحلي��رة أّن أغلب 
التعيينات حتى م��ن بقية الوزراء 
اآلخرين على غرار وزارات الثقافة 
والصح��ة والتجهي��ز واملالي��ة مّت 
إقرارها بأوامر من الوزراء بتاريخ 
ي��وم 13 جانف��ي 2015، وه��و ما 
يطرح تس��اؤالت ح��ول الهدف من 
هذه التس��ميات التي تزامنت فيما 
بينه��ا والت��ي تعّد بالعش��رات بل 

باملئات؟

احلكوم��ة  رئي��س  كان  ف��إذا 
الس��ابق مه��دي جمع��ة وجه��ازه 
اإلعالم��ي يصّرحان بأن��ه أوصى 
التعي��ني  ق��رارات  اتخ��اذ  بع��دم 
وتعليقها في تلك الفترة، فما الذي 
دفع جمعة وفريق��ه احلكومي إلى 
اتخ��اذ ه��ذه التعيين��ات الكثي��رة 
دفع��ة واح��دة وف��ي ظ��رف زمني 
وجي��ز؟ ومل��اذا ه��ذا التناقض بني 

القول والفعل وما مرّده؟

حمار عكاشة..
األبكم؟

 
نعت، توفيق عكاشة االعالمي املصري، نفسه بأنه حمار؟ 

بل مائة و خمسون حمارا، وأثنى على نفسه بأنه ثالثمائة حمار؟ 
ونعت الشعب املصري بأنه حمار، وأضاف أن الطينة من العجينة؟

وزاد، أن الشعب املصري العظيم هو كذلك، ألنه لم يستجب لدعوته السابقة الى استقبال 
الرئيس الروسي في مطار القاهرة الدولي باحلفاوة التي يجب؟ 

وك��رر مرات عدة، وهو يرغي ويزبد ويس��ب في برنامجه املباش��ر عل��ى قناة )الفراعني( 
التي ميتلكها ويؤثثها بحضور مهرج محترف، مس��تهزأ بالش��عب املصري الذي ال يستحق 

حسب رأيه اال حكم االخوان؟؟؟
يقول الفرنس��يون أمام مش��هد من ه��ذا القبيل، ولكل من يفقد صواب��ه عبثا ودون دواعي 

معقولة : أي ذبابة لسعتك؟ 
والس��يد عكاش��ة، ال ش��ك أن ذبابة تس��ي تس��ي القاتلة لس��عته، هو الذي كان، وال شك، 
يس��تحضر املش��هد الس��ريالي، والذي يحلم به أي زعيم في العالم، مش��هد ذلك االس��تقبال 
املليون��ي الش��هير والعفوي ال��ذي حّف به أتراك العاصمة إس��طنبول ذات ي��وم من جانفي 
2009، رئي��س وزراء تركي��ا ح��ني عاد من منتدى داف��وس ليال بعد أن لقن بيريز درس��ا 
على املباش��ر وأمام قادة العالم، درس��ا قاس��يا في الش��جاعة واملبدأ، حني أثار حق االطفال 
الفلس��طينيني في العيش الكرمي وكيف أن بيريز ومن مع��ه تورطوا في دماء مئات االطفال 

االبرياء حرقا وهدما وقتيال؟ 
لم يرد بيريز، وبقي اجلميع مذهوال أمام صدمة اجلهر بصوت عال باحلقائق التي تزعج، 

حني يقولها الرجال الصادقني والشجعان واألوفياء؟ 
لم يقدر عمرو موس��ى، احلاضر الشاهد مع أمني عام االمم املتحدة، على النهوض، خانته 

الشجاعة، وركبه املرتعشة، ليتبع رجال ينتصر الى احلق الفلسطيني، فبرك مكانه؟ 
في تلك اللحظة، كان آالف األتراك اإلسطنبوليني يتقاطرون على املطار حتى اكتظت بهم 
الطرقات، ألنهم يعلمون أن رئيس حكومتهم، وبعد أن نهض مغادرا قاعة املنتدى، س��يعود 

إلى بالده غاضبا وشجاعا. 
وجد آالف الناس نخوتهم وكرامتهم في ذلك املشهد الغريب. 

كم��ا وجد طيب أردوغان ش��عبا يعرف متى يغضب ومتى يعم��ل     و متى ينتخب و متى 
يعاقب ومتى يناصر؟ 

ماذا يفعل هذا الزمن السيء في شعب مصر العظيم، فيسبه توفيق عكاشة و ينعته بأنه 
حمار ال يفهم في أصول الضيافة و االنتصار الى االنقالب واالنقالبيني؟

شعب مصر املضياف والطيب والشجاع؟
ال ش��ك أن الس��يد عكاش��ة وأمثاله صدق كذبة العش��رين مليون الذين خرجوا للمطالبة 

بانقالب العسكر؟ 
وال ش��ك أن كذبة االنتصار الشعبي ألحذية العسكر أفقدته صوابه   وجعلت من التاريخ 

يعود الى الوراء؟ 
يسب عكاشة نفسه وإعالمه، الذي يجلد شعبا بأكمله ليل نهار، ألنه قام بثورة السترداد 
كرامته، ورغيف عيشه الذي لوثته أيادي االنقالبيني والتعساء من جوقة املطّبلني وسحرة 

اخلديعة والتضليل منذ ما يزيد عن نصف قرن؟ 
يحل��م الس��يد عكاش��ة وأمثال��ه، أن ينخرط الش��عب املناضل ف��ي مس��رحيات التضليل 

والتصفيق والتهليل والتهريج، مثلما يفعل هو؟ 
لم يدرك أن شعبا بأكمله قد انخرط في املقاومة االيجابية، وأول مظاهرها أنه أدار ظهره 
لالنق��الب وأهله وزبانيته، وللماضي الذي انتهى ب��دون رجعة. وأنه وأمثاله الغارقني في 
وحل العس��كر حتى النخاع، والذين كانوا يقبلون أيادي املجرمني منحنني حتى األرض، لم 

يدركوا أنهم يعيشون في األزمنة الغابرة، بالرغم من الصورة احلالية؟ 
ه��ذا ال��ذي ينعت ش��عبه بأنه حمار وس��تني حمار، لم يس��توعب درس التاري��خ الذي ال 

يخطأ، كلما قاومت الشعوب جالديها، تقدمت خطوات نحو االنعتاق واالنتصار .
وف��ي هذا العال��م املتحرك، لم يعد ممكنا ما جرى في الس��تينات والس��بعينات من القرن 
املاضي من دميومة لالنقالبات العس��كرية   وجبروتها وتس��لطها على الش��عوب، ولم يعد 
ممكن��ا، في ظل املعلومة االلكترونية الس��ريعة التداول، القدرة ألي أح��د كان على اخفاءها 

أو التعتيم عليها .
هؤالء الذين يتكلمون بلغة احلمير، س��يبقون في هذه املرتبة هم     والذين يدفعون لهم. 

ليس في مصر الثورة بل في كل مكان؟ 
أما الشعوب، فإنها مثلما كنست في حلظة غضب جارف من سبقهم الى الفساد والتسلط 

والتكّبر، ستكنس هؤالء دون قبل أن يفيقوا من حميريتهم الغبية؟ 
ولله في خلقه شؤون؟

بعد أن دعا وزراءه إلى تعليقها

تعيينات وتسميات بالمئات 
في آخر أيام مهدي جمعة؟ 



صوتكم 6وطنية

– أمال منصر عطوي
للي��وم الس��ادس عل��ى التوال��ي معظم 
مراف��ق احلي��اة معطل��ة مبعتمدي��ة بن 
ق��ردان.. وس��ط املدين��ة مح��الّت أحكم 
غلقها وإدارات عمومّية أوصدت أبوابها 
بعد أّن تعذر عليها العمل وسط األجواء 
املغ��رب  بس��احة  هن��اك  املش��حونة.. 
العرب��ي القريبة م��ن منطقة األمن حيث 
ش��باب  ب��ني  املواجه��ات  كب��رى  دارت 
املنطقة وقوات األم��ن بقايا قنابل الغاز 
املس��يل للدم��وع انتث��رت عل��ى امت��داد 
الش��ارع، حاوية فضالت حديدّية يظهر 
عليه��ا بقايا احل��رق توّس��طت الطريق 
املؤدي��ة إل��ى منطق��ة األم��ن آث��ار حرق 
العجالت املطاطية هنا وهناك وحجارة 
ملق��اة عل��ى قارع��ة الطريق وس��يارات 
األم��ن جت��اوب أنه��ج املدين��ة.. معال��م 

املكان توجز األحداث. 
طيل��ة أي��ام األس��بوع كان��ت تنش��ب 
مناوش��ات ب��ني الفين��ة واألخ��رى ب��ني 
ش��باب املنطقة واألمن. هدوء حذر خّيم 
على مدينة بن ق��ردان يوم اخلميس في 
انتظار ما سيحمله الوفد الوزاري الذي 
ح��ل باملدينة مس��اء بع��د جول��ة قادته 
إلى ذهيبة ووالية مدن��ني. جراب الوفد 
ال��وزاري اخلاوي��ة ل��م تس��كن غض��ب 
درج��ة  ضاعف��ت  ب��ل  املنطق��ة،  أهال��ي 
االحتق��ان، الذي��ن هّب��وا م��ن كل صوب 
ب��ن  عم��ادة  أم��ام  بالعش��رات  وح��دب 
قردان الستقاء اخلبر اليقني.. ضوضاء 
س��ادت امل��كان جمع م��ن احملتج��ني مع 
االس��تماع إلى الوفد الوزاري والتعبير 
عن مش��اغلهم وانتظاراتهم وجمع آخر 
يرفض ق��دوم الوف��د ال��وزاري ويعتبر 
أّن الرس��الة ق��د بلغ��ت وأن األزمة التي 
تعيش على وقعها املعتمدية تستوجب 
التنفي��ذ العاج��ل جلمل��ة املطال��ب التي 
فاس��تقبل  اجله��ة.  أهال��ي  به��ا  ن��ادى 
الوف��د الوزاري بالطرد بعد رفع ش��عار 
"ديق��اج" م��ن جمل��ة ش��عارات أخرى 
وجه��ا م��ن ضمنها ش��عار ض��د رئيس 

اجلهورية. 
علّ��ق احملتج��ون عل��ى زي��ارة الوفد 
الوزاري بأّنها لم تأت بجديد يذكر، فقط 
وعود تس��ويفية ككل مّرة، ال حاجة لهم 
في االستماع لها، حالة االحتقان احلاّدة 
الت��ي واكبها الوفد ال��وزاري املكون من 
وزيري املالية س��ليم شاكر واالستثمار 
إبراهي��م  ياس��ني  الدول��ي  والتع��اون 
بحض��ور وال��ي مدن��ني حبيب ش��واط 
كان مبرره��ا غياب موق��ف عملي فوري 
بإيق��اف االت��اوة وتس��هيل امل��رور عبر 
معبر راس جدير وايجاد كل التسهيالت 

املمكن��ة والتواصل مع اجله��ات الليبية 
حتى يتم احترام املواطنني التونس��يني 

عند مرورهم بالسلع، من وإلى ليبيا. 

إمكانّية إلغاء اإلتاوة من عدمه
الوف��د الوزاري خ��الل زيارته منطقة 
بن ق��ردان عّبر عن عدم ق��درة احلكومة 
إلغ��اء العم��ل بالطاب��ع اجلبائ��ي الذي 
وض��ع وف��ق قان��ون املالي��ة وال ميك��ن 
إلغ��اؤه إالّ بقان��ون، مؤك��دا أّن عددا من 
خب��راء القان��ون عاكف��ون على دراس��ة 
املوضوع وس��تعقد جلسة عمل وزارية 
االيجاب��ي  ايج��اد احل��ل  اله��دف منه��ا 
واالس��تجابة إل��ى طلب��ات أهال��ي ب��ن 

قردان.
الع��ام  الكات��ب  اعتب��ر  املقاب��ل  ف��ي 
لالحت��اد اجله��وي ب��ن قردان محس��ن 
لش��يهب في تصري��ح ل�"الضمي��ر" أّن 
إلغ��اء االت��اوة أمر ممك��ن خاص��ة وأّن 
الس��ند القانوني موجود وف��ق ما أفاده 
ب��ه الوف��د احلكوم��ي. وأكد لش��يهب أّن 
احلكومة قادرة على إصدار قرار تعليق 
العمل بالطاب��ع اجلبائي املفروض على 
معب��ر رأس جدي��ر ال��ذي من ش��أنه أن 
يخّف��ض درج��ة االحتق��ان ف��ي اجلهة. 
ولئن أش��اد لش��يهب بتجاوب احلكومة 
باملض��ي قدم��ا نح��و البحث ع��ن حلول 
للتح��ركات االحتجاجي��ة التي ش��هدها 
اجلنوب التونسي فإنه يؤكد أّن االحتاد 
لم ير إل��ى اليوم حلوال ملموس��ة. وقال 
محس��ن لش��يهب إّن جملة املطالب التي 
رفعه��ا أبن��اء اجله��ة ل��م ت��الق حل��وال 
ملموس��ة إل��ى الي��وم وه��و ما س��يدفع 

االحتاد إلى التصعيد النضالي.

ر الصفو العام 
ّ

تواجد أمني يعك
وأكد الكاتب الع��ام لالحتاد اجلهوي 
للش��غل ب��ن ق��ردان أّن م��ا زاد الوضع 
تعقي��دا ه��و تواجد عدد كبي��ر من قوات 
األمن خارج مراكز عملهم. وهذا يس��تفز 
الشباب ويدفعه إلى مواجهة األمن، من 
وجه��ة نظر محّدثنا. وعّبر لش��يهب عن 
أس��فه الشديد من تصرفات أعوان األمن 
التي أس��اءت كثيرا وعقدت املس��ألة في 

اجلهة. 
واس��تنكر لش��يهب اعت��داء 4 أع��وان 
رئي��س  اعت��راف  إل��ى  مش��يرا  بلدّي��ة 
اإلقلي��م باخلط��أ الذي ق��ام ب��ه أعوانه. 
وذك��ر لش��يهب أّن أعوان األم��ن اعتدوا 
على ممتل��كات بع��ض املواطنني بحرق 
دراج��ة نارية ي��وم األربع��اء في خضم 
االحت��اد  س��ّجل  كذل��ك  املواجه��ات. 
العام اجلهوي للش��غل، وفق لش��يهب، 
اعت��داء األمني��ني على بع��ض احملالت، 

واالس��تعمال املف��رط للقناب��ل املس��يلة 
للدم��وع. فق��د تق��دم ع��دد م��ن املس��ّنني 
إلى االحتاد بش��كوى مفاده��ا أن أمنيني 
يجبرونهم عل��ى غلق محالتهم، وفق ما 
أفادنا به محّدثنا. وطالب احتاد الشغل 
مدي��ر إقلي��م األم��ن مبدن��ني أن يعط��ي 
تعليم��ات لق��وات األم��ن املتواجدة بن 
قردان مبالزمة مقراتها واالقتصار على 
األمني��ني من أبن��اء معتمدية ب��ن قردان 

القادرين على تخفيف هذا االحتقان. 
باإلضافة إل��ى جملة االعتداءات التي 
عّددها كاتب عام االحتاد العام اجلهوي 
للش��غل ببنق��ردان أف��اد املواط��ن نبيل 
تيت��ي جري��دة "الضمي��ر" ب��أّن ق��وات 
األمن اعت��دت عليه بالضرب املبرح بعد 
القبض عليه في طريق عودته من عمله 
إل��ى منزله مس��اء ي��وم الثالث��اء. نبيل 
يشتغل حالقا بعد أّن أغلق متجره وهّم 
عائدا إلى بيته اعترضه عدد من األمنيني 
حذو متج��ره بس��احة املغ��رب العربي 
وألقوا القبض عليه وشرعوا في ضربه 
وركله طيلة املس��افة بني متجره ومركز 
األمن كم��ا قام��وا بتعريته أم��ام املارة، 
وفق أقوال محّدثن��ا. نبيل ينتظر تقرير 
الطب الشرعي لنقله ضمن ملف شكوى 

إلى وكيل اجلمهورّية.
اجل��ّراي  رض��ا  املواط��ن  واس��تنكر 

االستعمال املكثف للغاز املسيل للدموع 
ض��د أهالي اجله��ة مذّك��را بحادثة رمي 
أح��د  من��زل  ف��ي  "كرموج��ان"  عب��ّوة 
املساكن تسّببت في حالة إغماء لعجوز 
طاعن��ة ف��ي الس��ن. كم��ا ن��ّدد اجل��راي 
بس��لوكيات األمنيني املستفزة للشباب، 
موّضحا أّن عددا منهم يتعّمد جّرهم إلى 

رّد الفعل.

بنقردان: 

جراب الوفد الوزاري الخاوية لم تسكن غضب األهالي

▲ كاتب عام االتحاد الجهوي 
للشغل ببن قردان محسن لشيهب

▲ رضا جراي 

▲ نبيل تيتي 

▲ نزار شنيتر
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جنوب "صابر".. 
رصاص "مليان"

في حتقيق أجرته جريدة "الصباح" ُنشر بعدد اجلمعة 13 فيفري ص 
3 حول األحداث األخيرة بالذهيبة انتهت إلى ما مفاده أن :"من برج أثري 
متركز وس��ط معتمدي��ة ذهيبة من والي��ة تطاوين أُطلق��ت رصاصة على 
ُبع��د أكثر من 500 متر أصابت الش��اب صابر املليان على مس��توى الظهر 
واس��تقرت في الصدر مما تس��بب له في وفاة مباشرة...هذا البرج األثري 
ال��ذي هو في األصل مرك��ز للحرس الوطني احتل موقعا اس��تراتيجيا في 
هندسة املعتمدية حيث استقر على هضبة تشرف على كل مداخل ومخارج 
املدينة ومتكن في الوقت نفسه من معاينة األحياء والطرقات والساحات.. 
ُنِوّ منه باملرة.. فموقع البرج  مكان يبدو أن االحتجاجات ل��م تتمكن من الُدّ
واحلماية التي يوفرها لألعوان داخله ُتسقط مسألة اخلطر الداهم والذي 
يتم االستناد إليه من ِقبل األمنيني إلطالق الرصاص...كما أن املسافة التي 
تفص��ل صابر املليان وتلّقيه للرصاص ف��ي الظهر تؤكد أنه لم يكن بصدد 

التوجه أصال إلى مقر احلرس الوطني بذهيبة وتدين الفاعل بشدة". 
وف��ي ه��ذا التحقي��ق وفي غي��ره م��ن املعطيات والش��هادات ما يس��مح 
باس��تنتاجاٍت قد تتجاوز إدانة املمارس��ات األمنية إلى البحث عن الطرف 
السياس��ي أو األمن��ي الذي ق��د يك��ون وراء الدفع 
باجت��اه "إش��عال" اجلن��وب ِوف��ق مخطط معني 
نري��د  ال  مريب��ة..  وأه��داف  مدروس��ة  وخط��ة 
نبش��ا في املاض��ي ولكننا حني نس��تحضر بعض 
التصريحات لرموز سياس��ية ه��ي اآلن في احلكم 
يكون من حقن��ا التوجس واالرتي��اب.. نتذكر من 
اتهم اجلنوب بكونه "خش��ش لإلرهاب" وبكون 
من صوت��وا للدكتور املرزوقي هم من املتش��ددين 
واملتطرف��ني ونتذك��ر أح��د املتعامل��ني املتحذلق��ني 
يصم اجلنوب بس��بب ع��دم تصويته حلزبه الذي 
استوطن فيه حديثا بكونه لم ينل حظا من التمدن 
والتحض��ر ونتذك��ر أيض��ا دع��وة أحد مهندس��ي 
سياسة احلكم اليوم أهالي اجلنوب إلى "العودة إلى 
الس��ياق الوطن��ي" وقد كنُت علقُت في حينها بإح��دى القنوات  بكون هذه 
الدعوة تس��تبطن اتهاما باخلروج عن "السيطرة" وهو ما سُيشرع الحقا 

استعمال القوة، وها قد حصل.
خط��اب االس��تعالء الذي أطلق��ه بعض السياس��يني املُعقدي��ن املُقعدين 
جت��اه جنوبن��ا الصابر منذ عقود عل��ى التهميش والتفقير ه��و الذي ُينتُج 
مثل تلك الغرائزية الشرس��ة في التعامل م��ع أهله حني أعلنوا احتجاجهم 
على سياسة "التناسي" وحني دافعوا عن بعض حقوقهم في العيش وفي 

الكرامة.
جن��وب "صابر" ورص��اص "مليان" تلك معادلة حزين��ة تنتهي إليها 
الث��ورة املغ��دورة وينتهي إلى إنتاجه��ا خطاُب املتعال��نَي األوباش ممن ال 
ينظرون إلى تونس على كونها وحدة متحدة وال ينظرون للتونسيني على 
كونهم ُمفردأ جمًعا وال يساوون بينهم في مبدأ املواطنة. األوباش أولئك ال 
ُيجيدون غير إحصاء التونس��يني كأصواٍت في صناديق االقتراع ويظلون 
ُيضم��رون ع��داوة ملن ل��م ُيصوتوا له��م يتحين��ون فرصا لالنتق��ام منهم 
متام��ا كما تفع��ل العصابات املنظمة ال كما يجب أن يتصرف السياس��يون 

املتمدنون.
ال هيب��ة لدول��ة ال تتهّيُب دماء املواطنني وال تتأس��س عل��ى فكرة خدمة 
الن��اس وعلى قيم التواضع والتضحية واإليثار وال مس��تقبل لسياس��يني 
يتعامل��ون مع احملط��ات االنتخابي��ة بأس��لوب النش��الني يختطفون ثقة 
املواطن��ني ث��م ينصرف��ون عنهم إل��ى مآربه��م اخلاصة وال س��المة لوطن 
تتعامل فيه سلطة بعقدة مَرضية مع جزء واسع منه جنوبا كان أو شماال.
إن محاول��ة بع��ض الُقّصر تلبيس أهلن��ا باجلنوب لب��وس التهريب أو 
اإلرهاب إمنا هي محاوالت ال يدرك أصحابها حجم مخاطرها على س��معة 
الوطن وعلى السلم األهلي وعلى الوحدة الوطنية.. قد يكون البعض غير 
مكترث مبثل تلك املخاطر وال تعنيه إال مصاحله وما يتحقق له من مكاسب 
حني يس��ترضي أس��ياده، ولكن األحرار من التونس��يات والتونس��يني لن 
يت��رددوا في االنتص��ار للقضاي��ا العادلة حيث كانت وفي كش��ف أكاذيب 

األوباش هؤالء وأراجيفهم.

عالقة طبيعية مع الليبيين
وأك��د جّراي أّن املعلومات التي ترّوج 
الي��وم عل��ى أّن أهال��ي ب��ن ق��ردان ف��ي 
مواجهة مع الليبيني هي أخبار ال أساس 
لها من الصحة، وبتجولنا وسط املدينة 
شاهدنا تواجد عدد من السيارات حتمل 
لوح��ات منجمّي��ة ليبي��ة تتنق��ل بصفة 

عادية ولم يعترض طريقها أي شخص.

مؤامرة على بنقردان
وعّب��ر املواط��ن )محم��د( ع��ن رفضه 
أّن  معتب��را  ال��وزاري  الوف��د  ق��دوم 
األول��ى به��م زي��ارة ب��ن ق��ردان عندما 
تك��ون األوضاع مس��تقرة. وق��ال محمد 
متوّجها إلى الوف��د الوزاري "تفاوضوا 
م��ع الليبي��ني مباش��رة من يحت��اج إلى 
االنصات إلينا يأتي عندما تكون املنطقة 
هادئ��ة". ويرى محّدثن��ا أّن األزمة التي 
حلّ��ت باملنطق��ة ال حتتاج إلى اس��تماع 
بق��در ما حتتاج إلى تس��ريع في تطبيق 
وتنفي��ذ مطالب اجلهة التي دأب األهالي 

ينادون بها منذ سنوات.
وأك��د مواطن، رفض ذكر اس��مه، رأي 
محمد بأّن وضعي��ة اجلهة متعاقبة منذ 
50 عاما، بن قردان تش��كو األزمة ذاتها 
عل��ى امت��داد احلكوم��ات املتعاقب��ة من 
بورقيبة إلى بن عل��ي إلى املرزوقي إلى 
جمعة إلى الصيد، في إشارة إلى رؤساء 
احلكوم��ة الذي��ن تعاقب��وا عل��ى حك��م 
تون��س. واعتب��ر املتح��دث أّن ما يجري 
لبنقردان هو مؤام��رة حتاك ضّدها على 
املعبر من قبل لوبي��ات كبيرة من رجال 

أعمال، وفق تعبير محّدثنا.
وعّزز املتح��دث قوله بأّن س��لع ماّدة 
املوز ل��م تنقطع عن أس��واق ب��ن قردان 
س��ابقا، أّما الي��وم مت احتكار األس��واق 
وأصبح��ت جتل��ب م��ن تون��س. ونف��ى 
ف��ي  موازي��ة  جت��ارة  وج��ود  محّدثن��ا 
بنق��ردان باعتب��ار أّن الس��لع الت��ي يتم 
جلبه��ا ال تصّن��ع ف��ي تون��س. واعتب��ر 
محدثنا أّن عملية غلق معبر راس جدير 
يراد من ورائه احتكار األسواق وتغيير 

وجهة السلع إلى ميناء حلق الواد.
وتاب��ع املتح��ّدث ال��ذي حت��ّدث إلينا 

بنف��س مثق��ل ومتملم��ل أّن مدين��ة ب��ن 
ق��ردان املق��ّدر ع��دد س��كانها م��ا يقارب 
قن��وات  إل��ى  تفتق��ر  س��اكن،  أل��ف   80
ص��رف املياه وإل��ى بنية حتتّي��ة قائمة 
ووض��ع مستش��فى املدينة يحت��اج إلى 
آلة س��كانار كمنطقة حدودية السكانار 
حاج��ة ضرورّي��ة، عل��ى غ��رار احلاجة 
إل��ى املصح��ات اخلاص��ة وغيره��ا م��ن 
االحتياج��ات.. وأك��د محّدثن��ا في ختام 
حديثه ضرورة أّن يلتزم الوفد الوزاري 

باإلجناز حتت سقف زمني معني. 

مكّمل ال بديل للتنمية
ب��دوره أك��د الش��اب رم��زي ش��نيتر، 
ال��ذي التقيناه عل��ى مقربة من الس��وق 
األس��بوعية، أّن معبر رأس جدير مكّمل 
للتنمية وليس بديال لها، داعيا احلكومة 
اجلدي��دة إل��ى اإلنص��ات إل��ى مش��اغل 
اجله��ة والعم��ل عل��ى جتس��يدها عل��ى 
أرض الواقع، منتق��دا عدم الوصول إلى 
قرارات ملموس��ة إلى الي��وم بعد مضي 
أس��بوع عن موج��ة االحتجاج��ات التي 
تعيش��ها ب��ن ق��ردان. ودعا ش��نيتر إلى 
التس��ريع بإصدار ق��رار إلغاء الضريبة 
املفروضة على املعب��ر واملقدر ثمنها 30 
دين��ارا والس��ماح بدخول الس��لع  كذي 

قبل.
وع��ّدد رضوان العزل��وك ممثل احتاد 
الش��باب املعط��ل ع��ن العم��ل باجله��ة 
جملة املطالب الت��ي حتتاجها بن قردان 
واملتمثلة في إحياء املنطقة اللوجس��تية 
عل��ى احل��دود الليبي��ة وتهيئ��ة املنطقة 
الصناعية املمنهجة من��ذ 2008 وإعادة 
تهيئ��ة كاملة للبنية التحي��ة. باإلضافة 
إل��ى من��ح بنق��ردان حقه��ا ف��ي التمييز 
اإليجابي الذي أقره الدس��تور واملتعلق 

بالثروات الباطنية للجهة.

جراب الوفد الوزاري الخاوية لم تسكن غضب األهالي

بحري العرفاوي

وطنية
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- النقابي - ايمان غالي
يدخل أع��وان البريد  يوم��ي 18 و19 
فيف��ري ف��ي إضراب ع��ن العم��ل. وقد 
نّظ��م األعوان صباح أمس اجلمعة 13 
فيف��ري، وقف��ة احتجاجية بس��اعتني 
تزامن��ا م��ع عقد جلس��ة صلحية مبقر 
للنظ��ر  االجتماعي��ة  الش��ؤون  وزارة 
ف��ي مطال��ب األع��وان، وفق م��ا صّرح 
العام��ة  للنقاب��ة  الع��ام  الكات��ب  ب��ه 
للبري��د حبيب املي��زوري ف��ي اتصال 

ب�"الضمير".
وأّك��د املي��زوري أّن االض��راب جاء 
من أج��ل املطالب��ة بتحقي��ق جملة من 
املطال��ب أبرزه��ا تفعي��ل دور اللجان 
الت��ي أوكل��ت إليه��ا مهمة ف��ض عديد 
س��لطة  تراج��ع  وبس��بب  املش��اكل، 

املبرم��ة  االتفاقي��ات  عل��ى  االش��راف 
وعلى تصرفات الرئي��س املدير العام 
للبريد املتس��بب الرئيس��ي في تدهور 

القطاع، وفق تعليقه.
وزي��ر  أّن  إل��ى  املي��زوري  وأش��ار 
جلس��ة  ح��ّدد  االجتماعي��ة  الش��ؤون 
صلحية أمس اجلمعة 13 فيفري حتت 
إش��رافه وبحضور وزي��ر تكنولوجيا 
االتص��االت للنظر ف��ي مطالب النقابة 
املتمثل��ة في إقالة الرئيس املدير العام 
للبريد واس��ترجاع م��ا مت خصمه في 
اض��راب 29 و 30 ماي 2013 ومنحة 
التغطية والتمثي��ل في مجلس االدارة 
وانهاء التفاوض في خصوص الئحة 
املؤمت��ر وخاص��ة مراجع��ة القان��ون 
ل��كل  الكل��ي  والتطبي��ق  االساس��ي 

االتفاقات املبرمة.
وق��ال املي��زوري إّن النقاب��ة تنف��ذ 
إضرابا عاما يومي 18 و19 فيفري إذا 
لم يتم االتفاق على هذه املطالب خالل 

جلسة اجلمعة.
ويذك��ر أّن أعض��اء النقاب��ة العامة 
للبري��د وأعضاء النقابات األساس��ية 
لتونس الكب��رى والقيروان دخلوا في 
اعتصام مفتوح يوم 10 فيفري 2015 
ومت تعليق هذا االعتص��ام إثر حتديد 
وزي��ر الش��ؤون االجتماعي��ة جلس��ة 

صلحية.
من جهته أّكد عض��و النقابة العامة 
ع��ن  مس��ؤول  داود  رش��يد  للبري��د 
الس��المة والصح��ة املهني��ة " أنه مت 
تأجي��ل ق��د اإلض��راب في مناس��بتني 

 2014 أكتوب��ر   9 بتاري��خ  األول��ى 
19 و20 نوفمب��ر  والثاني��ة بتاري��خ 
إعط��اء فرص��ة  2014  وذل��ك قص��د 
لل��وزارة ول��إلدارة العام��ة للتعجيل 
الت��ي  العالق��ة  املش��اكل  بح��ل عدي��د 
يش��كو منه��ا قط��اع البري��د إال أنه مع 
األسف الش��ديد فإن الطرفني الوزاري 
فان  واإلداري م��ازاال مياطالن ويس��وّ
العام��ة  النقاب��ة  مم��ا جع��ل أعض��اء 
يدخل��ون في اعتص��ام مبق��ر الديوان 
التابع لوزارة التكنولوجيا واالتصال 
أول أم��س وكان من املق��رر القيام يوم 
أم��س بوقفات احتجاجي��ة لوال تدخل 
القي��ادة النقابي��ة لف��ك االعتصام ومت 
االتفاق على عقد اجتماع يوم اجلمعة 
13 فيفري 2015 قصد مزيد التحاور 

قبل تنفيذ اإلض��راب مع العلم أن قرار 
االعتصام الذي

نف��ذه أعض��اء النقابة العام��ة جاء 
عل��ى خلفية عدم جدي��ة اإلدارة وعدم 
اس��تعدادها لتلبية املطال��ب والتحلي 
بروح املس��ؤولية،  الشيء الذي ملسه 
أعضاء النقابة العامة خالل االجتماع 
ال��ذي عق��د ي��وم الثالث��اء 10 فيفري 
2015 مبقر الوزارة لذا نطالب وزارة 
االش��راف بإيج��اد حل��ول خاصة مبا 
يتعلق باملطال��ب التالية وهي: تفعيل 
جلن��ة املطرودي��ن، جلن��ة املناظرات، 
جلنة املناولة وتس��ديد أجرة إضراب 
يوم��ي 29 و30 م��اي 2014 وإس��ناد 
والتس��ميات  الوظيفي��ة  اخلط��ط 

للمعنيني باألمر".

- النقابي
ق��ّرر عّم��ال املخابز بوالي��ة صفاقس 
إث��ر اجتماعهم ب��دار االحتاد اجلهوي 
للشغل بصفاقس حتت إشراف املكتب 
ت��دارس  وبع��د  اجله��وي  التنفي��ذي 
واالجتماعي��ة،  املهني��ة  أوضاعه��م 
الدخ��ول في إض��راب ع��ن العمل يوم 
اخلميس 19 فيف��ري 2015، في حال 
عدم حتقيق مطلبه��م املعني بالزيادة 

في األجور.
وتتمث��ل املطالب القطاعية أساس��ا 
في تطبيق الزيادة في األجور جلميع 
العملة بعنوان سنة 2014 ومبفعول 
رجع��ي م��ن م��اي 2014 ، حس��ب ما 

أفاد ب��ه الكاتب الع��ام لنقابة املخابز 
بصفاقس منور احملمدي في تصريح 

صحفي.
وق��ال احملم��دي إن��ه بالرغ��م م��ن 
املساعي التي قام بها االحتاد اجلهوي 
للش��غل قصد تنقية املناخ االجتماعي 
إال أن أرب��اب املخابز واصلوا تعمدهم 
ع��دم تطبيق القانون ل��ذا املطلوب من 
األطراف االجتماعي��ة التدخل إليجاد 
احللول ملطلب العمل��ة بطرق احلوار 

حتى نتحاشى الدخول في إضراب. 
كذل��ك أّك��د ع��ادل الزرقان��ي عضو 
املكتب التنفي��ذي للصناعة والتجارة 
ونائ��ب أول لغرفة املخاب��ز أنه يجب 
ه��ذه  ص��رف  التج��ارة  وزارة  عل��ى 

تفادي��ا  اآلج��ال  أق��رب  ف��ي  الزي��ادة 
املن��اخ  ي��زداد  ال  حت��ى  لإلض��راب 
االجتماع��ي داخل املخاب��ز تعكرا كما 
أكد الس��يد ع��ادل الزرقان��ي أنه يجب 
ع��دم إس��ناد أي رخصة مخب��زة أوال 
حفاظ��ا على صن��دوق الدع��م وثانيا 
لتحاش��ي فت��ح املخاب��ز العش��وائية 
وخت��م الزرقان��ي بقول��ه إن الغرف��ة 

ه��ذا  ترف��ض  للمخاب��ز  التجاري��ة 
اإلض��راب وت��رى أن��ه من األج��در أن 
يتوصل املعني��ون باألم��ر إلى حلول 
ع��ن طري��ق احل��وار وه��ي مناس��بة 
لوزي��ر التج��ارة اجلدي��د الس��تدعاء 
كافة أعضاء الغرفة الوطنية للتجارة 

والصناعة باجلهة، وفق تعليقه.

أخبار نقابية...
إضراب في مركز النهوض بالصادرات

أعلنت نقابة أعوان وموظفي مركز 
النهوض بالصادرات الدخول في إضراب 

عام عن العمل يومي 17 و18 فيفري 
اجلاري، وقال رفيق املنصوري الكاتب 

العام للنقابة األساسّية ألعوان املركز 
إّن اإلضراب يأتي أساسا من أجل تنقيح 

النظام األساسي واملطالبة بتطبيق 
االتفاقيات السابقة مع اإلدارة، مضيفا 

أن األعوان واصلوا عملهم رغم الظروف 
الصعبة وجنحوا في تنظيم 50 معرضا 

دوليا إضافة الى تقدمي املساعدة ملئات 
الشركات التونسية للنهوض بصادراتها.

اتفاق زيادة في األجور مؤسسة 
تلبرفورمونس

مّت توقيع اتفاق مع إدارة مؤسسة 
تلبرفورمونس واملتعلق بالزيادة في 

األجور واملنح وحتقيق جملة من املكاسب 
ألكثر من 5400 عامال، وقد أشرف على هذا 
االتفاق االمني العام املساعد لالحتاد العام 

التونسي للشغل بلقاسم العياري.

إضراب بالديوان الوطني لإلرسال 
التلفزي واإلذاعي

يدخل أعوان الديوان الوطني لإلرسال 
اإلذاعي والتلفزي في إضراب حضوري 

عن العمل بكامل تراب اجلمهورية يومي 
21 و 22 فيفري 2015 مع احملافظة على 

سير احلد األدنى للمرفق العام أمام عدم 
تطبيق سلطة اإلشراف وإدارة الديوان 

الوطني لإلرسال االذاعي والتلفزي 
االتفاقات السابقة ونظرا لعدم االستجابة 

للمطالب املرفوعة بالالئحة املهنية بتاريخ 
24 ديسمبر 2014 ، وقد قررت اجلامعة 
العامة للديوان الوطني لإلرسال االذاعي 
والتلفزي التابعة الحتاد عمال اإلضراب 

بيومني.

 - النقابي
انتهت جلسة التفاوض بني النقابة 
العام��ة للتعليم الثان��وي ووزارة 
أم��س  انعق��دت  الت��ي  التربي��ة  

اجلمعة 13 فيفري، بالفشل.
وأّك��د كاتب ع��ام النقابة لس��عد 
اليعقوب��ي ف��ي تصري��ح إذاعي أن 
اإلضراب املقّرر يومي 17 و18 من 
الش��هر اجلاري في كاف��ة املدارس 
اإلعدادي��ة واملعاه��د الثانوي��ة م��ا 

يزال قائما.
أوض��ح  اخلص��وص  وبه��ذا 
املكلّ��ف مبلف النقاب��ات واألطراف 
االجتماعّية ب��وزارة التربية زهير 
العام��ة  النقاب��ة  أّن  العي��دودي 

للتعلي��م الثانوي اعتبرت جلس��ة 
العمل مع ممثلي س��لطة اإلش��راف 
دون املأم��ول، بس��بب ع��دم إحراز 
أّي تقدم في املطال��ب ذات الصبغة 
املالي��ة نظ��را الرتباطه��ا ب��وزارة 

املالية.
وأعلن العيدودي في هذا الصدد 
عقد جلس��ة م��ع رئاس��ة احلكومة 
قريبا للنظر في إمكانية االستجابة 

لهذه املطالب.
وتتمس��ك بذل��ك النقاب��ة العامة 
للتعليم الثان��وي بتنفيذ االضراب 
القطاع��ي املق��رر ليوم��ي 17 و18 
فيفري الق��ادم في مختلف املدارس 
اإلعدادية واملعاهد الثانوية بكامل 

تراب اجلمهورية .
ودع��ت النقابة العام��ة للتعليم 
الثان��وي قاعدته��ا األس��تاذية إلى 
التأه��ب اجلي��د ملواصل��ة معركتها 
م��ع س��لطة اإلش��راف م��ن خ��الل 
االجتماع��ات  مختل��ف  مواكب��ة 
هياكله��م  تنظمه��ا  الت��ي  العام��ة 
واجلهوي��ة  االساس��ية  النقابي��ة 
النضالي��ة  احملط��ة  إلجن��اح 
للتح��ركات  والتحضي��ر  القادم��ة 
االحتجاجي��ة الالحق��ة وأش��كالها 
العملي��ة متهي��دا للهيئ��ة االداري��ة 

التي ستعقد الحقا .
العام��ة  النقاب��ة  وأوضح��ت 
مج��ال  "ال  الثان��وي:  للتعلي��م 

للتراجع عن حتقي��ق كافة املطالب 
املادية واملعنوية للعاملني بالقطاع 
املضمن��ة ف��ي لوائحه��م املهنية"، 
"مواصل��ة  اعتزامه��ا  مؤك��دة 
النض��ال لتنفي��ذ مختلف اإلش��كال 
االحتجاجية املرس��ومة اس��تجابة 
إلرادة املربني وتصديا لسياس��ات 
والش��باب  التربي��ة  وزارت��ي 
حلقوقه��م  املتنك��رة  والرياض��ة 
ف��ي حتس��ني واقعه��م االقتصادي 
املتردي وحماي��ة كرامتهم وتوفير 
ظ��روف العمل املناس��بة لهم دفاعا 
ع��ن املنظومة التربوي��ة العمومية 
املجاني��ة وضمانا جل��ودة التعليم 

ومستقبل التالميذ".

ون إضرابا يومي 18 و19 فيفري
ّ
أعوان البريد ينفذ

بعد فشل جلسة التفاوض 

نقابة الثانوي تتمسك بإضراب 17 و18 فيفري

صفاقس: 

عّمال المخابز ينفذون إضرابا يوم 19 فيفري
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سعر العمالت العربية
الدينار اجلزائري = 0.0205 دينار تونسي

الدرهم املغربي = 0.2025 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2519 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5122 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5231 دينار تونسي

مؤشر توناندكس = 
 0.21 في املائة = 5333.27 نقطة

حجم التداول = 
5658.568 دينار 

عدد األسهم املتداولة =
 839.772 سهما

أهّم االرتفاعات: هيغازابيت  =
 4.43 في املائة 

أهم االنخفاضات: التجاري لإليجار املالي =
 - 2.88 في املائة

أسعار العمالت 
 الخميس 12 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية
لدوالر األمريكي = 1.9213 دينار تونسي

اليورو األوروبي = 2.1960 دينار تونسي
اجلنيه االسترليني = 2.9579 دينار تونسي

الني الياباني = 0.0162 دينار تونسي
الدوالر األسترالي = 1.4900 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
الخميس 12 فيفري 2015

أرقام

87
 هو عدد االنتدابات في إطار 

التعاون الفني في قطاع 
التربية والتعليم في جانفي 

2015

 % 10
هي نسبة الزيادة في 

االنتدابات في التعاون الفني 
في جانفي 2015

تونس –  االقتصادي
حّقق قط��اع التعاون الفني نس��بة 
منو ب� 10.0 في املائة خالل جانفي 
2015 مقارنة بس��نة 2014 حيث 
مّت انت��داب 202 متعاون��ا جدي��دا، 
س��نة  ف��ي  متعاون��ا   184 مقاب��ل 

..2014
وبلغت االنتدابات املس��جلة في 
قطاع التربية والتعليم 87 انتدابا 
أي بنسبة 43 في املائة من مجموع 

االنتداب��ات ليحت��ل بذل��ك القط��اع 
املرتبة األول��ى، وبلغت االنتدابات 
انتداب��ا   27 الصّح��ة  قط��اع  ف��ي 

وقطاع اإلدارة ب� 31 انتدابا.
العربي��ة  اململك��ة  واحتل��ت 
السعودية املرتبة األولى من حيث 
التونس��ية  الكف��اءات  اس��تقطاب 
بنسبة 42 في املائة )85 متعاونا( 
تليه��ا قطر ب��� 48 متعاونا، لتحتل 
العرب��ي  اخللي��ج  دول  بذل��ك 
ص��دارة الترتيب من حيث مجموع 

االنتداب��ات ب��� 155 منتدب��ا أي ما 
يعادل 77 في املائة من االنتدابات.

وجتدر اإلش��ارة إلى أّن الوكالة 
التونسية للتعاون الفّني استقبلت 
في ش��هر جانفي املاضي 06 جلان 
انت��داب فني��ة قص��د التعاق��د م��ع 
الكفاءات التونس��ية كم��ا ورد على  

مصالح 25 عرض انتداب.
وف��ي مج��ال التع��اون الثنائ��ي 
والثالثي، قامت الوكالة بإيفاد 02 
خبيري��ن تونس��يني، للقيام مبهمة 

في مكافحة فقدان البصر ببوركينا 
فاسو.

التونس��ية  الوكال��ة  ونظم��ت 
دورت��ان  كذل��ك  الفن��ي  للتع��اون 
تدريبيتان لفائدة 23 إطارا من 09 
دول افريقي��ة في مج��االت التعليم 

العالي والتصّرف في املشاريع.
وبلغ العدد اجلملي للمتعاونني 
واخلب��راء العامل��ني باخل��ارج في 
موفى شهر جانفي املاضي 16304 

متعاونا.  

تونس –  االقتصادي
اجل��اري  فيف��ري   13 اجلمع��ة  مّت 
إب��رام اتفاقي��ة تعاون ب��ني وزارة 
واملناج��م  والطاق��ة  الصناع��ة 
للتع��اون  الياباني��ة  والوكال��ة 
الدولي تهدف إلى حتس��ني اجلودة 

واالنتاجية في القطاع الصناعي.

وس��ينتفع بهذه االتفاقية قرابة 
100 مؤسس��ة تنشط في قطاعات 
والكهربائية  الغذائي��ة  الصناعات 
وامليكانيكي��ة والتعبئة والتغليف 
تكوي��ن  إل��ى  وترم��ي  والنس��يج، 
خبراء من تونس في مجال اجلودة 
واإلنتاجية.وته��دف هذه االتفاقية 

إلى وضع برنام��ج إقليمي لتدعيم 
التع��اون التونس��ي اإلفريقي عبر 
لتنمي��ة  تكويني��ة  دورات  تنظي��م 
مج��ال  ف��ي  االفريقي��ة  الق��درات 
حتسني اجلودة واالنتاجية يتولى 

تأمينها خبراء تونسيون.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أّن ه��ذه 

االتفاقية متتد على مدى 4 سنوات، 
وس��تعمل على نش��ر وإدراج نظم 
حتس��ني اجلودة واإلنتاجية داخل 
م��ع  العال��ي  التعلي��م  مؤسس��ات 
وضع خطة عم��ل تفصيلية لتنفيذ 
نش��ر ه��ذه النظ��م عل��ى املس��توى 

الوطني. 

تونس –  االقتصادي 
ش��اركت ثمان مؤسسات تونس��ية تنشط في قطاع النسيج 
واملالب��س، وألول مرة في فعاليات صالون التزود فى قطاع 
النس��يج بفرنسا "أبارال سورسينغ" الذي انتظم من 9 إلى 

12 فيفري اجلاري.
ومّت خ��الل الصالون تنظيم ن��دوة اقتصادي��ة بالتعاون 
بني س��فارة تونس بباري��س ومركز النه��وض بالصادرات 
واجلامعة الوطنية للنسيج تناولت موضوع قطاع النسيج 
واملالب��س فى تونس قطب امتياز، وفق بالغ ملركز النهوض 

بالصادرات.
وأوض��ح البالغ أّن هذه الندوة ته��دف إلى تقييم املهارات 
التونس��ية في قطاع النس��يج واملالبس وقدرة القطاع على 

التأقلم مع املتطلبات العاملية.
واحتض��ن الصالون وف��ق البالغ قرية تونس��ية لعرض 
منتوجات منس��وجات ال��زرد اجلاهزة و اجلين��ز واملالبس 

البحرية.

 – وكالة األناضول
كشف مكتب اإلحصاء األوروبي 
"يوروستات"، اجلمعة عن منو 
الن��اجت احمللي اإلجمال��ي ملنطقة 
18 دول��ة  م��ن  املؤلف��ة  الي��ورو 
بنس��بة 0.3 في املائ��ة في الربع 

الرابع من سنة 2014.
وق��ال املكتب ف��ي بي��ان له إن 
منطق��ة دول االحت��اد األوروب��ي 
املؤلف من 28 دولة سجلت منوا 
بنس��بة 0.4 في املائ��ة في الربع 

األخير من العام املاضي.
وأش��ار البي��ان إل��ى أن معدل 

من��و الناجت احمللي اإلجمالي بلغ 
اليورو  املائة في منطقة  0.2 في 
و0.3 ف��ي املائة ف��ي منطقة دول 
الرب��ع  ف��ي  األوروب��ي  االحت��اد 

الثالث من سنة 2014.
وخالل الربع األخير من العام 
احملل��ي  الن��اجت  املاضي، ارتف��ع 

املتح��دة  بالوالي��ات  اإلجمال��ي 
بنسبة 0.7 في املائة

من��ا   ،2014 س��نة  وخ��الل 
الن��اجت احمللي اإلجمال��ي ملنطقة 
الي��ورو بنس��بة 0.9 ف��ي املائ��ة 
وفي االحت��اد األوروبي بنس��بة 

1.4 في املائة.

نمو اقتصاد منطقة اليورو
 بنسبة 0.3 في المائة

8 مؤسسات تونسية شاركت في صالون 
التزود في قطاع النسيج بفرنسا

تطّور حصيلة التعاون الفني بـ 10.0 في المائة

إبرام اتفاقية تعاون لتحسين الجودة واإلنتاجية في القطاع الصناعي

 العدد 576 السبت 25 ربيع الثاني 1436هـ  الموافق لـ 14 فيفري 2015
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تنظ��م اجلمعية التونس��ية لل��زكاة حص��ص تكوينية مجاني��ة موجهة 
للطلب��ة بعنوان "كيف أحتس��ب زكاتي" وذلك كل يوم ثالثاء من الس��اعة 
التاس��عة صباح��ا إلى الس��اعة احلادي��ة عش��ر والنصف وف��ق البرنامج 

التالي : 

احلص��ة األولى : فقه ال��زكاة، الثالثاء 24 فيفري 2015 يقدمها الش��يخ 
أحمد بوشحيمة 

احلص��ة الثاني��ة : محاس��بة زكاة التج��ارة، الثالثاء 10 م��ارس 2015 
يقدمها اخلبير احملاسب محمد املصمودي.

احلص��ة الثالث��ة : مصارف ال��زكاة، الثالث��اء 10 م��ارس 2015 يقدمها 
الشيخ احلبيب القالل.

للتسجيل واإلستفسار )58.351.531(

س 5 و42 دقيقةالصبح :  
س 7 و09 دقيقةشروق الشمس : 

 س 12 و40 دقيقةالظهر :
س 15 و33 دقيقةالعصر : 

س 18 و01  دقيقةالمغرب : 
 س19 و26 دقيقةالعشاء :

مل��اذا تدخّن الس��يجارة ؟ مت طرح هذا 
الس��ؤال عل��ى أرب��ع فتي��ات عمره��ن ال 
يتجاوز اخلامس��ة عشرة، فقالت األولى 
: كان��ت البداي��ة عندم��ا طلّ��ق أب��ي أمي 
فتأث��رت كثيرا بهذا الط��الق، ولم أعرف 
كي��ف أتص��رف فلج��أت إلى الس��يجارة 
وكانت هي البداي��ة، وقالت الثانية : أما 
أنا فكانت بدايتي في موسم االمتحانات 
املدرس��ية، وكن��ت متوترة ج��دا فلجأت 
للتدخ��ني لعل��ه يخف��ف بع��ض همومي 
وخوف��ي وتوت��ري ، وقال��ت الثالث��ة : 
أم��ا أنا فرأيت أمي تدّخن الس��يجارة مع 
صديقاته��ا ف��أردت أن أج��ّرب التدخ��ني 
فلما جّربتها تعلّقت بها، وقالت الرابعة: 
صديقاتي دائما يطلن مّني أن أشاركهم 

التدخني فلما جّربته أدمنت عليه.

 قد ي��رى البع��ض أن تدخني ش��بابنا 
أو صحّي��ة،  وبناتن��ا قضي��ة س��لوكية 
وقد يك��ون محّقا ف��ي ذلك ولكن��ي أراها 
بالدرج��ة األول��ى ه��ي قضي��ة تربوية، 
البي��ت بال��دف ضارب��ا  )ف��إذا كان رّب 
فاملناع��ة  الرق��ص(،  أهل��ه  فش��يمة 
الت��ي نعطيه��ا  الس��لوكية  واحلصان��ة 
ألبنائن��ا في العملي��ة التربوية هي التي 
أخالقه��م  وتضب��ط  س��لوكهم  حتف��ظ 
وتوج��ه رغباته��م، وله��ذا ف��إن البنات 
األرب��ع يعرف��ن جي��دا أن التدخني مضّر 
الرئيس��ي  الس��بب  وه��و  بالصح��ة، 
بالعق��م  واإلصاب��ة  اجلل��د  لس��رطان 
والب��رود اجلنس��ي، وأن 10 أش��خاص 
في كل دقيق��ة ميوتون م��ن التدخني في 

العال��م، فالقضية بالنس��بة لهم ليس��ت 
مج��ّرد معلوم��ات حتف��ظ أو تعطى عن 
أض��رار التدخ��ني، ولك��ن األه��ّم كيفي��ة 
التفاعل مع ه��ذه املعلوم��ات وحتويلها 
لس��لوك عملي. فظاهرة تدخني الش��باب 
والفتي��ات ص��ارت منتش��رة وواضحة، 
وق��د اطلع��ت عل��ى أرق��ام وإحصائيات 
املدخن��ني  نس��بة  ازدي��اد  تفي��د  كثي��رة 
الشباب عندنا. فالتدخني قضية خطيرة 
ومدّم��رة  وخاص��ة إذا رافق��ه حش��يش 
البواب��ة  ه��و  التدخ��ني  ألن  مخ��در،  أو 
الرئيس��ية لهما، وم��ع كل ذل��ك فإننا ما 
زلن��ا نعال��ج القضي��ة بطريقة بس��يطة 
وس��طحية، ف��إذا أردنا توعية الش��باب 
والفتي��ات بأض��رار التدخ��ني أقمنا لهم 
محاض��رة أو ندوة ونكتف��ي بهذا العمل 
وكأنن��ا عاجلن��ا املش��كلة م��ن جذورها، 
فاملش��كلة حتتاج ألربع وقفات عالجية 
قانوني��ة  والثاني��ة  تربوي��ة  األول��ى   :
والثالث��ة س��لوكية والرابع��ة عاطفية، 
التربي��ة  ف��إن  التربوي��ة  الوقف��ة  فأم��ا 
البيتية أهم س��الح لعالج هذه املش��كلة 
من خ��الل )الق��دوة الوالدي��ة(، فلو كان 
أحد الوالدين مدّخن��ا فإنه يزّين ألبنائه 
التدخني من حيث ال يشعر، وأعرف أحد 
اآلب��اء املدّخن��ني ظ��ّل يخفي ع��ن أوالده 
إدمانه على الدخان ثمانية عش��رة سنة 
وقد جن��ح في ذلك. أم��ا الوقف��ة الثانية 
فهي الع��الج القانون��ي والرقابي وذلك 
من خ��الل من��ع بي��ع الدخان للش��باب، 
ولع��ل املصيب��ة األكب��ر أن س��عر علب��ة 
الدخ��ان عندن��ا أق��ل من نصف س��عرها 
ف��ي ال��دول املنتج��ة له��ا، وكأّن القضية 

مقص��ودة لتخدي��ر مش��اعرنا وأفكارنا 
وضياع أوقات شبابنا. والوقفة الثالثة 
م��ن  الوقائ��ي  الس��لوكي  الع��الج  ه��ي 
خالل حس��ن اختيار الصحب��ة النظيفة 
ألبنائن��ا، ونبدأ بتطبي��ق هذا املفهوم من 
نس��اعدهم  أن  اس��تطعنا  وإذا  الصغ��ر 
في اختي��ار أصدقائهم وه��م صغار فإن 
ذلك يس��اعدهم ف��ي حمايتهم مس��تقبال 
وكم��ا قي��ل )الصاحب س��احب(. واألمر 
الراب��ع وهو العالج العاطف��ي بأن نعلّم 
أبناءن��ا كي��ف يتعاملون مع مش��اعرهم 
وعواطفه��م ف��ي حال��ة القل��ق والتوت��ر 
واضطراب املش��اعر واحلزن واخلوف، 
وكيف يش��بعون عواطفهم ومش��اعرهم 
ويطمئنونه��ا من خالل الذك��ر والصالة 
والدعاء واستش��ارة احلكم��اء واللجوء 
لل��ه تعال��ى،  فهو ف��ارج الهم وكاش��ف 
الض��ّر ونعلمه��م ه��ذه املعان��ي عمليا ال 
نظري��ا ونزينها في عقوله��م، فال نعطي 
لعقولهم فرصة تزيني صورة السيجارة 
بأنه��ا ه��ي احل��ل للمش��اكل العاطفي��ة 
والضغوط النفس��ية. وقد أعجبني أحد 
اآلباء عندما اكتشف تعلّق ابنه بالدخان 
فأخذه وأجلس��ه م��ع مدم��ن للمخدرات 
ليحدث��ه ع��ن جتربته ب��أن الس��يجارة 
كانت هي بوابة الوص��ول للمخدر، وقد 
ق��ال له : ي��ا ابني ال تخط��ئ نفس اخلطأ 
ال��ذي وقع��ت في��ه فالس��يجارة )أولها 
دلع وآخرها ول��ع( وقد تأثر كثيرا بهذه 

اجللسة. 

الدكتور جاسم المطّوع

فسحة قرآنية
ُه ُه��َو َوأُوِتيَنا اْلِعلَْم ِم��ْن َقْبلَِها  ��ا َجاَءْت ِقيَل أََهَكَذا َعْرُش��ِك َقاَل��ْت َكأََنّ َفلََمّ
َها َكاَنْت ِمْن َقْوٍم  َوُكَنّا ُمْس��لِِمنَي )42( َوَصَدَّها َما َكاَنْت َتْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه إَِنّ

َكاِفِريَن )43(

ملا تقرأ اآلية األولى تنبهر بهذه العقلية الرائعة وهذه اإلجابة النموذجية 
)كأّنه هو( التي تفنن املفس��رون في بيان حكمتها ودقتها واختصارها و... 
و... لك��ن تتعجب كيف ظلّت ه��ذه املرأة العاقلة احلكيم��ة القائدة احلليمة 
تعب��د غي��ر الله وتس��جد ملخلوق يأف��ل ويغي��ب )الش��مس( ؟!! كيف لهذا 
العقل أن يرتكب مثل هذه الس��خافات ويقدم القرابني دون أن يفكر أو حتى 

يتساءل؟؟ 

تأتي اآلية التي تليها مباشرة لتبني لك جواب هذا التعجب. لقد منعها من 
التفكير وصّدها عن التساؤل وحرمها من البحث )تبعية القوم( ومسايرة 
َها َكاَنْت ِمْن َقْوٍم َكاِفِريَن( لذلك ملا ابتعدت  التقالي��د والتعصب لآلباء ف )إَِنّ
عنهم ورأت اجتماع العلم مع اإلس��الم عند س��ليمان عليه السالم )َوأُوِتيَنا 
اْلِعلَْم ِمْن َقْبلَِها َوُكَنّا ُمْس��لِِمنَي(.. اس��تطاعت أن تأخذ القرار الصحيح دون 
مؤثرات خارجية ونفسية و)َقاَلْت َرِبّ إِِنّي َظلَْمُت َنْفِسي(.. بأن منعتها من 
التفكي��ر وحرمتها م��ن البحث عن احلقيقة واآلن أعت��رف بجرميتي وأعلن 
أني )أْس��لَْمُت َمَع ُس��لَْيَماَن ِللَِّه َرِبّ اْلَعامَلنَِي(. ومث��ل هذا التعّجب يحدث لي 
ب لش��يخه أو دعوته أو حزبه  عندما ترى أخ فاضل ذكّي على علم ويتعَصّ

في كل شيء دون تفكير أو بحث أو حتى تساؤل ... عندئذ هو يحتاج إلى
• أن يبتعد قليال عن املؤثرات  

2( ي��رى رؤي��ة علمي��ة قوية بديل��ة عندها يس��تطيع أن يأخ��ذ القرار، 
وبدون هذين الشرطني لن يتغير.

أوقات الصالة ليوم 
السبت 25 ربيع الثاني 

1436 هجري املوافق ل14 
فيفري 2015 ميالدي

حصص تكوينية مجانية في 
إحتساب زكاة لفائدة الطلبة

اآلن ُنغّيْر 
ِسِهْم(  )الرعد، 11(
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مصطفى بن حفيظ
ُمواصل��ة لنهج تس��ليط الض��وء على 
املجانب��ة  املدنّي��ة  التعقيبّي��ة  الق��رارات 
للصواب نتناول في هذه املُناسبة القرار 
التعقيب��ي املدني ع�68599���دد الّصادر 

بتاريخ 29 مارس 2012 .

وع نزاع قضّية القرار 
ُ

1/ في بيان موض
التعقيبي

قامت الش��ركة املّدعية في األصل على 
البنك املّدعى عليه لدى القضاء التجاري 
ناس��بة  بتون��س  اإلبتدائي��ة  باحملكم��ة 
ل�ُه جت��اوز الش��ُروط التعاقدّية والعمل 
بخالفها مّما أس��فر عل��ى اإلضرار بها في 
عّدة مناحي طلبت تكليف خبيرا لتحديد 
مختل��ف نط��اق الض��رر ف��ي ُخُصوصها 
وصوال ح��ال ثب��وت الضرر إل��ى احلكم 

برفعه .
البداي��ة  محكم��ة  إس��تجابت  وق��د 
حتضيرّي��ا لطلب تكلي��ف خبير يناط به 
تقدي��ر املض��ّرة املدع��ى فيه��ا والوقوف 
على س��ائر أس��بابها وحتديد م��دى قيام 

مسؤولّية املدعى عليه في إفرازها.
اعم��ال  املُنت��دب  اخلبي��ر  انه��ى  وق��د 
اإلختبار املسندة إليه محققا إخالل البنك 
بإلتزاماته التعاقدّية في ُمختلف مواطن 
الضرر املّدع��ى به ومتوّص��ال إلى تقدير 

قيمة الضرر.
وق��ّررت محكمة البداي��ة بعد حجزها 
املفاوض��ة  ح��ّل  للحك��م  القضّي��ة  مل��ف 
إج��راء  إلع��ادة  نش��رها  وإع��ادة  فيه��ا 
ومّت  خب��راء  ث��الث  بواس��طة  اإلختب��ار 
تنفي��ذ املامورّية وأنه��ى اخلبراء املكلفني 
تقريرا ف��ي أعمالهم لْم  يختلف كثيرا عن 
النتائج التي توّصل لها اخلبير الس��ابق 
وآل احلك��م إبتدائي��ا في الن��زاع إلى عدم 
س��ماع الدعوى مبوجب احلكم اإلبتدائي 
عد�19101���دد الصادر ف��ي 15 جويلية 

.2008

إس��تأنفت املدعي��ة ف��ي األص��ل احلكم 
اإلبتدائ��ي املذك�ُور وأن��درج نظر طعنها 
من محكم��ة اإلس��تئناف بتون��س ضمن 
فيه��ا  الص��ادر  ع�86565���دد  القضي��ة 
احلكم بتاريخ 16 جوان 2011 القاضي 
بقُبول االس��تئنافني األصل��ي والعرضي 
شكال وفي األصل بإقرار احلكم اإلبتدائي 
وتخطئة املس��تأنفة باملال املؤمن وحمل 

املصاريف القانونية عليها.
ويجدر الذك��ر أن محكمة اإلس��تئناف 
الص��ادر عنها القرار اإلس��تئنافي املُتقّدم 
ذك��ره كان ص��در عنها حكم��ا حتضيرّيا 
القضّي��ة  ف��ي  املُفاوض��ة  بح��ل  يقض��ي 
وإع��ادة نش��رها للتحرير عل��ى اخلبراء 
مكتبّي��ا لبي��ان معايير تقديرهم لس��ائر 
وج��وه املض��ّرة املدع��ى فيه��ا واحملّددة 

بتقريرهم.
وق��د وق��ع تنفي��ذ احلك��م التحضيري 
املتقّدم بيانه وأدلى اخلبراء بإفادتهم في 
اخلصوص للقاض��ي املُقرر الذي طالبهم 
ّ��ة  بدق� يفّص��ل  تكميل��ي  تقري��ر  بإع��داد 
معايير إحتس��ابهم ملقداراملض��ّرة املّدعى 

فيها.
يب��ُدو واضح��ا أن احُلكم التحضيري 
املُتقّدم ذكره يتعارُض بالكلّية مع احُلكم 
الّصادر عن محكمة اإلستئناف وسنأتي 

لبيان ذلك الحق�ا.
لم ت��رض املس��تأنفة األصلية بنتيجة 
وب��ادرت  األصل��ي  اإلس��تئنافي  الق��رار 
لذل��ك بتعقيبه وأندرج نظ��ر طعنها فيه 
بالتعقيب ضمن قضّي��ة القرار التعقيبي 

املعل�ّق عليه.

2/ فـــي المطاعـــن مثـــار التعقيب في 
القرار اإلستئنافي عـ86565ـدد

أثار نائ��ب املعقبة على الق��رار املُنتقد 
جملة من املآخذ اقتصرت على: 1/ خرق 
قواعد املس��ؤولية التعاقدّية الذي يتفّرع 

إلى عّدة نقاط �  2/ ضعف التعليل.

وق��د دارت مطاع��ن املُعقب��ة كيف ذكر 
عل��ى أن البن��ك بإحجامه إس��ناد القرض 
املطل��وب رغ��م موافقت��ه املبدئي��ة عل��ى 
صرف��ه ملُعاقدته فيه إخالال مبس��ؤولّية 
الصيرف��ي وذلك تبعا لفقه قضاء محكمة 
االس��تئناف بتونس في عدي��د القرارات 
الت��ي ذهب��ت إل��ى أّن��ه: "عل��ى البنك أن 
ميتنع بأي عمل من ش��أنه التنقيص مّما 
يتمت��ع به الط��رف املُقابل م��ن املنفعة". 
وفي ذل��ك ما يس��تدعي تبعّي��ة ُمواصلة 
عملّيات  التمويل التي يس��توجبها إمتام 
ّ��ر به موج��ب لزوم  املش��ُروع مب��ا يتوف�
البن��ك لتخويل معاقدها ص��رف القرض 
وع خاّصة  املطلوب إلمتام تش��ييد املش��رُ
وقد خولت��ه قرضا س��ابقا لتهيئة أرض 

املشُروع.
لم تأخ��ذ محكمة التعقي��ب باملطعنني 
املذكوري��ن في ُمجمل أس��بابهما وانتهت 

بذلك إلى رفض التعقيب أصال.

3/ فـــي مدى صواب محكمة التعقيب 
في رّد مطاعن الُمعقبة

املطعن��ني  التعقي��ب  محكم��ة  فن�ّ��دت 
املثارين م��ن املعقبة بق��ول واحد إنصّب 
جزئ��ه األول عل��ى تفني��د املطع��ن األول 
بالقول التالي:" وحيث أّن جلوء احملكمة 
لتفس��ير الكتب كان مندرجا ضمن صور 
أحكام الفص��ل 514 من مجلة اإللتزامات 
والعق��ود لتضمن الكتب غموضا بس��بب 
ع��دم حتدي��ده ملفه��وم عب��ارة " متوي��ل 
إنطالق برنام��ج التمويل والتس��ويق " 
ال��واردة بالفصل األول م��ن العقد املبرم 
ب��ني الطرف��ني املتعل��ق مبش��روع ب��اب 
س��عدون والت��ي إختلف الطرف��ان حول 
تأويله��ا وق��د متس��كت املعقب��ة بأن�ّه��ا 
تتعل��ق بتموي��ل حرفائه��ا الراغب��ني في 

شراء شقق".
وأنصّب قول محكم��ة التعقيب في رّد 
املطع��ن الثاني املتعل��ق بضعف التعليل 

عل��ى ما يل��ي: "وحي��ث أّن عق��د القرض 
2000 تعل��ق  23 جانف��ي  املس��جل ف��ي 
مبنح املعقبة قرضا لغاية تهيئة وتطهير 
الوضعية العقارية في خصوص العقار 
يعن��ي  ال  وه��و  زغ��وان  بع��ني  الكائ��ن 
بالض��رورة إلت��زام البنك مبن��ح املعقبة 
قرضا إضافيا لبناء مشروعها السكني". 
وزادت محكم��ة التعقي��ب إل��ى ما ذكر 
الق��ول التال��ي: "وحي��ث أّن البن��ك غير 
ملزم باملوافقة آليا على مطالب القروض 
املقدم��ة ل��ه إعتب��ارا ملب��دأ احلري��ة ف��ي 

التعاقد".
* يتب��نّي من القول املتقّدم ذكره لدائرة 
التعقي��ب مجافات��ه ملا له اص��ل ثابت في 
ملف القضّية وذلك إلنبنائه على جتاهل 
وجود املوافقة املبدئّية على منح القرض 
مّما يجعل البنك  محموال على عدم نقض 
م��ا مّت من جهته إالّ في الصّور التي يجيز 
فيه��ا القانون ذلك وهو ما ل��م يتوف�ّر في 
نكوص البنك على موافقت��ه املبدئّية مّما 
يُكون ب��ه رّد املطعن من دائ��رة التعقيب 
ف��ي غير محل�ّه وبه مت��ام مخالفة الواقع 

والقانون.
* ب��دون حاج��ة ملزي��د الوق��وف ع��ن 
األس��باب الضعيف��ة الت��ي تص��ّدت به��ا 
محكم��ة التعقي��ب ملطعن��ي املُعقب��ة فإن 
م��ا يس��تحق الذك��ر أكثر من ذل��ك كوجه 
من وجوه مخالف��ة القرارالتعقيبي محل 
ه��و جتاهل��ه آلث��ار  للقان��ون  التعلي��ق 
احلك��م التحضي��ري الصادر في س��ياق 
قضّي��ة القرار اإلس��تئنافي املنتقد والذي 
الق��ول ف��ي قي��ام أص��ل احل��ق  تضّم��ن 
املتنازع عليه وه�و قيام املضّرة املطلوب 
تعويضها كيفما يش����ّف ع��ن ذلك منحى 
احلك��م التحضيري الرامي للتحرير على 

اخلبراء في إستجالء 
معايي��ر ضبطه��م  ملق��دار املض��ّرة في 
مختل��ف وجوهه��ا على ما ف��ي مضمون 
احلك��م التحضي��ري واحل��ال ذل��ك م��ن 

فيه��ا  املدع��ى  املض��ّرة  بقي��ام  تس��ليم 
ومس��ؤولية املدعى عليها عنها ولزومها 

تعويضها.
ومن املعلوم ألهل القان�ُون والعارفني 
بأحكامه أن املشّرع وضمن أحكام الفصل 
482 التزام��ات وعق��ود جع��ل األح��كام 
التحضيرّية إذا ما إنصّبت على القول في 
أصل احلق املتن��ازع فيه مبرتبة األحكام 
النهائي��ة التي ال رجوع فيها ومعنى ذلك 
أن لي��س للمحكم��ة التي أص��درت حكما 
حتضيريا من ذل��ك القبيل أن تخرج عنه 

أو تخالف�ه في مقتضى فصل النزاع.
الريب أن ليس حملكمة التعقيب التعلل 
بأن ع��دم وقوفها على ذلك األمر وترتيب 
ما تس��تحقه املُخالفة املذكورة من نتائج 
قانونّية به��ا مدعاة نقض الق��رار املنتقد 
س��بب�ُه ع��دم ُوُروده في مطاع��ن املعقبة 
ألن ذلك العذر م��ردود قانونا العتبار أن 
املخالف��ة املذكورة من مش��موالت أحكام 
النظام العام التي تثيرها احملكمة أصالة 
منه��ا بقط��ع النظر ع��ن ع��دم إثارتها من 

اخل�ُُصوم.
الق��رار  م��آل  أن  تق��ّدم  مّم��ا  يتجل��ى 
التعقيبي املعل��ق عليه قد جانب القانون 
مجانبة غليظ��ة أفضت إلى تثبيت القرار 
املنتق��د على ما به م��ن إجحاف عظيم في 
جان��ب املعقب��ة وإخ��الل فادح��ا بأحكام 

النظام العام.

4/ في مســـؤولية المشرع عن تفشي 
أخطــاء قـــرارات التعقيب لقصور أحكام 

الفصل 192 م م م ت
تن��اول املُش��ّرع ضم��ن أح��كام الفصل 
192 مرافع��ات مدنّي��ة وجتارّي��ة صور 
اخلط��أ البنّي ال��ذي به مدع��اة الطعن في 
ق��رارات دوائر التعقي��ب بذلك وحصرها 
ف��ي ثالث ح��االت، أوله��ا: إنبن��اء رفض 
واض��ح.  غل��ط  عل��ى  ش��كال  التعقي��ب 
وق��ع  قانون��ي  ن��ّص  إعتم��اد  وثانيه��ا: 
نسخه أو إلغائه مبا صّيره غير منطبق. 
ف��ي  القض��اة   أح��د  مش��اركة  وثالثه��ا: 
إصدار القرار مّمن س��بق ل��ه نظر النزاع 
ان األس��باب الث��الث التي يتوق��ف عليها 
الطعن بالتعقيب بس��بب اخلطأ البنّي في 
الق��رارات الص��ادرة عن دوائ��ر التعقيب 
ال تكف��ي إلس��تيعاب ماهية اخلط��أ البنّي 
التي تفيض عن ُحُدود األسباب املذكورة 

بالفصل 192 م م م ت.
أن ميل املش��ّرع لتضييق نطاق اخلطأ 
البنّي بحصره في األس��باب املذكورة فيه 
تعّس��ف على احلقيقة التي ال حتتمل ذلك 
التضييق كما تشهد به احلالة التي نحن 
بصدده��ا والت��ي ال حتت��اج للج��دل ف��ي 

كونها من صميم اخلطأ البّي�ن.

أّن م��ا وق��ع ذك��ره ف��ي التعلي��ق على 
م��ن  عد�68599���دد  التعقيب��ي  الق��رار 
اس��تغراقه للخط��أ الغلي��ظ وإل��ى ذل��ك 
قص��ور أح��كام الفص��ل 192 م م م ت في 
التصّدي ألخطاء القرارات التعقيبّية وما 
س��ببه ذلك من إخت��الل املي��زان وضياع 
احلق��وق ميل��ي على أه��ل األم��ر الذين ال 
يش��عرون  بفداح��ة اخلط��ب أن يثوب��وا 
إلى رش��دهم قبل أن يس��تفحل اليأس من 

وجاهة  القانون والعدالة . 

قراءة في قرار تعقيبي
 مدني عـ68599ـدد..

إزاحة قرينة القانُون 
والُحكم بما يُخالُفها

جدل قانوني  العدد 576 السبت 25 ربيع الثاني 1436هـ  الموافق لـ 14 فيفري 2015
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النوري قريسة

م��ن  الّن��اس  م��ن  الل��ه  ف��ي  أحبت��ي 
س��يحتفل اليوم إن شاء الله بعيد احلب 
، من سيس��هر مع احلب ، ومن س��يهتف 
باس��مه ويتغن��ّى مبش��اعره ، واحل��ب 
واق��ع فط��ر الل��ه الن��اس علي��ه، ول��وال 
البش��رية،  العالق��ات  لتناث��رت  احل��ب 
ولوال احلب ملا كان هناك س��عاُة للخير، 
ول��وال احلب ما التّف ُغص��ٌن على غصن 
في الغابة النائي��ة، ولوال احلب ما بكى 
ضحك��ت  وال  األرض،  جل��دب  الغم��ام 
األرض بزه��ر الربي��ع فلل��ه دّر احل��ب! 
ولي��س امله��م أن حُت��ب ولك��ن األه��م أن 
تختار احملبوب كما إذا ُوجدت الكراهية 
عليك أن تختار املك��روه. فمن الذي ُفطر 
اإلنساُن على حبه؟ اجلواب أيها األحبة 
واحد م��ن ثالثة، إما أن يك��ون احملبوب 
جماال يس��تولي على الفؤاد، أو أن يكون 
إحس��انا يأخ��ذ مبجام��ع النف��س، أو أن 
يك��ون عظمة تبهر البصائ��ر واألبصار، 
ال ميك��ن للح��ب أن يتجاوز ه��ذه األمور 
الثالث��ة ق��ط، فم��ن ه��و صاح��ب ه��ذه 

الصفات أجمع؟ 
من ه��و اجلمي��ل ال��ذي ص��درت عنه 
لوحات اجلمال، ومن هو احملس��ن الذي 
تفرع��ت عنه لوح��ات البر واإلحس��ان؟ 
ومن ه��و العظي��م ال��ذي أذه��ل العقول 
بعظمت��ه؟ يا أحبت��ي ليس هن��اك أدنى 
ش��ّك ف��ي أن��ه الل��ه، الل��ه ه��و اجلمي��ل 
األوحد، والله هو احملسن األوحد، والله 
العظي��م األوحد، نعم يتي��ه من يفكر في 
البح��ث عن هذه الصفات ف��ي غير الله.. 
تأملوا مع��ي إلى هذه اللوح��ة البديعة، 
املوش��اة  اجلميل��ة  الباق��ة  ه��ذه  إل��ى 
باإلحس��ان: }َوُه��َو اَلّ��ِذي أَنَش��أَ َجَنّاٍت 

َوالَنّْخَل  َمْعُروَش��اٍت  َوَغْيَر  ْعُروَش��اٍت  َمّ
اَن  َمّ ْيُتوَن َوالُرّ ْرَع ُمْخَتلِفاً أُُكلُُه َوالَزّ َوالَزّ
ُمَتَشاِبهاً َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه ُكلُواْ ِمن َثَمِرِه إَِذا 
أَْثَمَر َوآُتواْ َحَقُّه َيْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسِرُفواْ 
امْلُْس��ِرِفنَي{األنعام141... ُيِح��ُبّ  ُه الَ  إَِنّ
إن��ه س��بحانه ُيلفت أنظ��ار الغافلني عن 
اإلميان ب��ه وعن حبه إلى أنه س��بحانه 
ه��و ال��ذي ص��درت عن��ه ه��ذه اللوح��ة 
الكونية من اجلم��ال والعطاء والبداعة، 
إنه اجلميل األوحد إنه احملبوب األوحد، 
أرأي��ت كيف ب��ادرك بالعطاء ب��دون أن 
تس��أله من ذلك شيء، أال يس��تحّق منك 
هذا الك��رمي األوحد حبا؟ من الذي رزقك 
مب��اء زاك وع��ذب تتطهر ب��ه وتطفئ به 
ظمأك؟ وإذا جلس��ت إلى مائدة طعامك، 
م��ن الذي آت��اك بهذه األش��كال واأللوان 
م��ن االطعم��ة اللذيذة والش��هية؟ أليس 
اجلمي��ل األوح��د الذي أنزل من الس��ماء 
م��اء فأخ��رج لك ب��ه من ثم��رات األرض 
رزقا مختلف األلوان والطعم ؟ أليس هو 
الذي سخر لك األنعام لتأكل من حلومها 
وتش��رب من ألبانها؟ ) َوَما َق��َدُروا اللََّه 
َحَقّ َق��ْدِرِه َواأْلَْرُض َجِميعاً َقْبَضُتُه َيْوَم 
اٌت ِبَيِميِنِه (  ��َماَواُت َمْطِوَيّ اْلِقَياَمِة َوالَسّ
الزم��ر: من اآلية-67 ذلك��م هو اجلميل، 
ذلك��م ه��و احملس��ن األوح��د، ذلك��م هو 
العظي��م، ال��ذي عندم��ا نري��د أن حتتفل 
احلب أيا كانت املناسبة، لن نهتف بحب 

غيره؟ 
ْمَنا َبِن��ي آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي  ) َوَلَقْد َكَرّ
ِيَّباِت  اْلَب��ِرّ َواْلَبْح��ِر َوَرَزْقَناُه��ْم ِم��َن الَطّ
َخلَْقَن��ا  ��ْن  مِمَّ َكِثي��ٍر  َعلَ��ى  لَْناُه��ْم  َوَفَضّ
70 ه��ل جت��دون  االس��راء:   ) َتْفِضي��الً 
لوحة تنط��ق بحب اخلال��ق لعبده أبلغ 
من هذه اللوحة التي جمعت بن التكرمي 
م��ن  واإلم��داد  والتفضي��ل  والتس��خير 

الطيبات؟ نعم هو املنعم الذي خلقك من 
َع��دم  وأمّدك من ُعْدٍم، وهو الذي ش��رفك 
ب��أن جعل لك روحا من روحه، هو الذي 
فّضلك عل��ى كثير من خلقك فأس��جد لك 
ْيُتُه َوَنَفْخُت  مالئكت��ه فق��ال }َف��إَِذا َس��َوّ
وِح��ي َفَقُع��واْ َلُه َس��اِجِديَن{  ِفي��ِه ِمن ُرّ
احلج��ر29، ه��و ال��ذي علم��ك األس��ماء 
كله��ا وأم��دك باملواه��ب والعل��وم حتى 
تكون س��يدا في كونه فق��ال }َوَعلََّم آَدَم 
األَْس��َماء ُكلََّها ُثَمّ َعَرَضُهْم َعلَ��ى امْلاَلَِئَكِة 
َفَق��اَل أَنِبُئوِني ِبأَْس��َماء َه���ُؤالء إِن ُكنُتْم 
َصاِدِق��نَي { البق��رة31 وس��خر ل��ك كل 
شيئ منه حتى تكون مخدوما ال خادما، 
َماَواِت َوَما  ا ِفي الَسّ َر َلُكم َمّ فقال }َوَسَخّ
ْنُه إَِنّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت  ِفي اأْلَْرِض َجِميعاً ِمّ
ُروَن {اجلاثية-13 نعم ذلكم  َلَّقْوٍم َيَتَفَكّ

احملس��ن األوح��د هو الله. ه��ل أدركت 
حب��ه لك وتودده إلي��ك وتقربه منك؟ 

إال  عظي��م  ال  رب��ي  س��بحانك 
أن��ت وال ك��رمي إال أن��ت. 

وال جمي��ل إال أن��ت وال 
أن��ت. م��ن  إال  محس��ن 

الذي س��ألك فما اعطيته؟ 
ومن الذي دع��اك فما لبيته؟ 

وم��ن ال��ذي اس��تنصرك فم��ا 
نصرته؟ 

ل��و أن أَنف��اَس الِعب��اِد 
َقصائد َحِفلت مِبدِحَك في 

جالِل ُعالكا 
ما أدركْت ما تس��تِحُقّ 
مج��ِدك  ع��ن  ��رْت  وقَصّ

األسمى وُحسن َسناكا
يا ابن آدم أال تبادل خالقك 

حباً بحب؟ يحبك أال حتبه؟ يكرمك 
أال تدي��ن بالوالء ل��ه؟ يعطيك، يرعاك، 
يربي��ك بتحن��ان وود وال حتن��ان األم 

لوليدها، أال تب��ادل هذا اإلله حباً بحب؟ 
تعرض عنه ثم جتعل من غرائزك بديالً 
عن ه��ذا اإلله الذي أحب��ك؟ تعرض عنه 
ث��م جتعل من ما قد حرم��ه الله عز وجل 
عليك، ألنه يش��قيك وال يس��عدك، جتعل 
من ذلك بديالً ع��ن االصطالح مع موالك 

وخالقك سبحانه وتعالى؟
ُس��بحاَن من لو س��جدَنا باجِلَب��اه لُه 

علَى َلَظى اجَلمر واحمَلمي مَن اإلبر 
لم تبلُغ الُعش��َر من ِمق��َدار نِعَمِتِه وال 

الُعَشير وال ُعشراً ِمَن الُعشر
الذي��ن  بلّغ��وا  الل��ه  ف��ي  أحبت��ي  ي��ا 
سيس��هرون غ��دا م��ع احل��ب ومعانيه، 

أن الل��ه يناديه��م، يت��ودد إليه��م، 
ابتدرهم بحّبه 

من��ذ 

ل��م يكون��وا إل��ى أن كان��وا، دّلوهم على 
طق��وس  وعلموه��م  األوح��د  احملب��وب 
احل��ب املق��دس حتى يحطم ف��ي قلوبهم 
آط��ام الغفل��ة ، دّلوهم على من وس��عت 
رحمت��ه كل ش��يء، دلوهم عل��ى الرحيم 
اللطي��ف الذي بي��ده االم��ر والتصريف 
، دلوه��م عل��ى أع��رف املع��ارف الذي ال 
يحتاج إل��ى تعريف، ال إل��ه إال الله، وال 
نعب��د إال إي��اه، وال نرجو س��واه، عظيم 
الّسلطان واجلاه، أفلح من دعاه، وَسِعَد 
من رج��اه، وفاز من تواله، س��بحان من 
خل��ق وه��دى، ول��م يخلق ُس��دى، عظم 
سلطانه، ارتفع ميزانه، وجمل إحسانه، 

وكثر امتنانه.. 

ليهن��أ باُلَك وِلتق��َرّ عينك مبا أقدمت 
عليه من مبادرة مش��ّرفة يا شيخ عمر 
اليحي��اوي أنت وصاحبيك الش��يخني 
ومحم��د  العوين��ي  عل��ي  اجلليل��ني 
اخلريجي وس��ائر من انضّم إليكم من 
فروع اجلامع األعظ��م املعمور، وعلى 
األخِصّ منهم الش��يخ الفاضل الطّيب 
الُغ��ّزي إمام جامع عقب��ة املعلم الّرمز 
ال��ذي انتش��ر منه اخلير فع��ّم مغربنا 

األشّم وعموم إفريقيا..
إّن جمعي��ة قدماء جام��ع الزيتونة 
وأحّبائه ال ميكنها إالّ تأييدكم والش��دّ 
عل��ى أيديكم ومؤازرتكم ب��كّل قّوة في 
هّبتك��م الش��جاعة لتصحي��ح الوضع 

مبش��يخة اجلام��ع األعظ��م وفروعه. 
وهي وإن أحّس��ت بشيء من التجاهل 
إل��ى  بالنس��بة  األه��َمّ  ف��إّن  لدوره��ا، 
كاف��ة أعضائها وفروعه��ا هو احلفاظ 
عل��ى املكانة الرفيع��ة للجامع األعظم 
ف��ي قلوبن��ا جميًعا، وإّن م��ا صدر عن 
م��ن مواق��ف تدع��م ه��ذه  س��ماحتكم 
املكان��ة وتزيده��ا علوًقا ف��ي النفوس 
وذل��ك بفضل التمّش��ي احلكي��م الذي 
توّخته مجموعتكم املباركة لتصحيح 

األوضاع باملعهد العريق.
فمن وجهة نظرنا كان هذا التمّش��ي 

قائًما على الركائز السليمة التالية:
* أوله��ا يتمّثل في احت��رام القانون 

املوض��وع للجامع األعظ��م، وفي ذلك 
دليل بارٌز على التش��ّبع بروح التمّدن 
وااللتزام احلض��اري الرفيع باملبادئ 

والقيم.
* وثانيها أخالقٌيّ جّس��مه ترّفعكم 
النبيل عن مقابلة اإلس��اءات البغيضة 
ألش��خاصكم مبثلها من األعمال، وفي 
ذلك تشريف للثقافة الزيتونّية النّيرة 

املنّزهة عن التنابز باأللقاب.
الس��خّي  اس��تعدادكم  وثالثه��ا   *
للتعاون مع السلطة الوطنّية وغيرها 
من األطراف وه��و ما يعكس احلرص 
على تنقي��ة األجواء وتكري��س املناخ 
السلمي اخلالي من كّل الشوائب، وفي 

ذلك وفاء حلقيقة اجلامع األعظم الذي 
لم يكن يوًم��ا مصدًرا لتأزمي األوضاع 
وإرباكه��ا بأّي��ة درج��ة، بل يش��هد له 
اجلميع أّن��ه كان عبر تاريخه الطويل 

عامل انفراج وأمان.
* أّم��ا العنص��ر األهّم في متّش��يكم 
م��ن وجه��ة نظ��ر جمعيتن��ا فه��و م��ا 
يلمس��ه فيكم م��ن يحاوركم من صدق 
وإخالص للمعل��م الَعلَم، وه��ذا ينبئ 
باستبس��الك في الدفاع عنه، سالحكم 
في ذل��ك احلكمة والصب��ر والرصانة 

والترّفع عن كّل طيش.
فثاب��روا أّيه��ا األفاض��ل عل��ى ه��ذا 
اجلهد، ووّس��عوا من نطاق املش��ورة 

واحلوار، واعلم��وا أّن للجامع األعظم 
أحّب��اء كث��ر، وه��و - دون مبالغ��ة - 
ميّثل أحد أبرز مصادر نخوة املسلمني 
أس��الفهم  م��ن  وميراثه��م  جميًع��ا، 
الطّيبني، فليكن تقديرنا لهؤالء األحّباء 
جميع��ا بحج��م تعلّقهم ب��ه. ولنجّنب 
أنفسنا في مطلق األحوال اإلساءة إلى 
رجل قلبه معلّق باملساجد، ولله األمر 
من قبل وم��ن بعد، ونس��أله لنا ولكم 

السداد والتوفيق.

محمد بالحاج عمر
  رئيس جمعية قدماء جامع 
الزيتونة وأحبائه 

جمعية قدماء جامع الزيتونة وأحبائه 

تساند الحركة التصحيحّية في صلب مشيخة الجامع األعظم

باقة حب في عيد الحب
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النوري الجبالي 

 بعد دخول املنظومة اجلديدة للتأمني 
على املرض حيز التطبيق بداية من سنة 
2007 واملرتك��زة على تعهد  الصندوق 
الوطن��ي للتام��ني على امل��رض بالنظام 
القاع��دي االجب��اري م��ن جه��ة  وتعهد 
ش��ركات التامني  والتعاونيات بالنظام 
التكميل��ي االختي��اري م��ن جه��ة أخرى 
فق��د أضحى تطوي��ر اإلطار التش��ريعي 
خصوصا لنش��اط التعاونيات احملدثة 
طبق��ا ألح��كام األم��ر العلي امل��ؤرخ في 
1373 املوافق ل�18  14 جمادى الثانية 
فيفري 1954 وإلى ق��رار كاتبي الدولة 
للتصمي��م واملالية والصح��ة العمومية 
والش��ؤون االجتماعي��ة امل��ؤرخ في 26 
م��اي 1961 واملنق��ح بالقرار املش��ترك 
امل��ؤرخ في 17 س��بتمبر 1984 الصادر 
عن وزير املالية والش��ؤون االجتماعية 
واملتعل��ق بضب��ط األح��كام النموذجبة 
للجمعي��ات التعاوني��ات حاج��ة ملحة 
ملالءمت��ه م��ع واق��ع التغطي��ة الصحية 
اجلديد وآف��اق تفعيل الدور االقتصادي 
ه��ذا  فف��ي  للتعاوني��ات  واالجتماع��ي 
االط��ار يتنزل مش��روع القانون املتعلق 
بإصدار مجل��ة التعاونيات واملعروض 
على استشارة العموم ببوابة التشريع 
تون��س www.legislation.tn بداية 
م��ن 26 جانف��ي ال��ى غاي��ة 31 م��ارس 
ملجل��ة  االولي��ة  الق��راءة  ف��ان   2015

التعاونيات تبني ما يلي:

على مستوى الشكل 
تعتب��ر املجل��ة ب181 فص��ال مطولة 
جدا مقارنة سواء مع قانون التعاونيات 
املغرب��ي لس��نة 1984 وال��ذي يتضمن 
104 فص��ال رغ��م تأكي��د املش��رع على 
استئناسه بالتشريع املغربي في املجال 
كما ورد ذلك في شرح االسباب لتشريع 
التعاوني��ات  قان��ون  م��ع  أو  املجل��ة 
لإلم��ارات العربية املتح��دة ب62 فصل 

فقط. 

على مستوى المضمون تسجل مجلة 
التعاونيات 

خرق مبدأ ديمقراطية اإلدارة
تقوم اجلمعيات التعاونية في العالم 
على ع��دد من املب��ادئ الت��ي مت إقرارها 
منذ سنة 1930 مبنظمة احللف الدولي 
س��نة  تأسس��ت  والت��ي  للتعاوني��ات 
املبادئ  1895 بلندن وتتمث��ل أهم هذه 
ف��ي ب��اب العضوي��ة املفت��وح واالدارة 

الدميقراطي��ة واالدارة الذاتي��ة واحلياد 
الدين��ي والسياس��ي و..... فمقتضي��ات 
للتعاوني��ة  الدميقراطي��ة  االدارة 
تس��توجب التقيد بأه��م الياتها أال وهي 
الي��ة االنتخاب املباش��ر أو غير املباش��ر 
ل��كل أعضاء مجل��س اإلدارة ال منح حق 
العضوية ملجل��س ادارة التعاونية عبر 
الية التعيني من هيكل االشراف اإلداري 
أو املم��ول املالي حي��ث ينص الفصل 43 
من املجلة على 'يدير التعاونية مجلس 
منتخب��ني  أعض��اء  م��ن  يترك��ب  إدارة 
واعض��اء معين��ني'.  كم��ا وق��ع التأكيد 
عل��ى طبيع��ة مجل��س االدارة ايضا  من 
خالل الفصل 46 الذي ينص على 'ميكن 
للهيكل ممول التعاونية تعيني ممثال له 
أو أكثر كعضو مبجلس إدارة التعاونية 
اجلمل��ي  الع��دد  يتج��اوز  ال  أن  عل��ى 
لألعض��اء املعين��ني ثل��ث ع��دد أعض��اء 
وباعتب��ار  التعاوني��ة'  إدارة  مجل��س 
أن العض��و املنتخب يتحمل مس��ؤولية 
التصرف أمام ناخبيه باجللس��ة العامة 
محاسبة. ومس��اءلة فإّن العضو املعني 
باملقابل ال ميكن أن تكون مس��ؤوليته إال 
أمام السلطة التي عينته ال أمام اجللسة 

العامة.  

تقييد اإلدارة الذاتية لمجلس اإلدارة 
ألعض��اء  املنخرط��ني  تفوي��ض  إّن 
التعاوني��ة  بتس��يير  االدارة  مجل��س 
مينحه��م حق التص��رف االداري واملالي 
الداخل��ي  النظ��ام  حس��ب م��ا يضبط��ه 
والقانون األساسي بكل حرية واعتمادا 
على دليل االجراءات للتعاونية بش��كل 
الدوري��ة  االجتماع��ات  عب��ر  جماع��ي 
ملجل��س االدارة الذي ميكنه االس��تعانة  
أو اس��تدعاء أو استش��ارة كل م��ن ترى 
فيه فائ��دة وكل م��ا دعت ال��ى ذلك. هب 
ملدي��ر  التعاوني��ات  مجل��ة  متن��ح  أن 
جدي��دة  محدث��ة  كخط��ة  التعاوني��ة 
صالحي��ة حق احلضور ف��ي اجتماعات 
 40 للفص��ل  طبق��ا  االدارة  مجل��س 
'يحضر مدير التعاونية في اجتماعات 
مجل��س اإلدارة'، فإّن ذلك يعتبر تقييدا 
حلرية التسيير االداري ملجلس منتخب 
دميقراطيا حيث أن مدير التعاونية يعد 
موظف��ا إداريا ضم��ن أع��وان التعاونية 
ومنتدب��ا للعم��ل ميكن أن يك��ون بصفة 
متعاق��دا وقتي��ا 'يت��م تعي��ني املدير أو 
عزل��ه من قب��ل مجل��س اإلدارة'. أما أن 
تسند مجلة التعاونيات ملدير التعاونية 
حق االنتداب وتعيني أجراء بالتعاونية 
وفق  الفص��ل 39 ' للمدير س��لطة على 
كافة اجراء التعاونية وهو الذي يتولى 
فصله��م  وكذل��ك  وتعيينه��م  انتدابه��م 

عن العم��ل'، أال متثل الس��لطة االدارية 
تدخ��ال  التعاوني��ة  ملدي��ر  املمنوح��ة 
وتقيي��دا وقف��زا عل��ى وظائ��ف مجلس 
االدارة الضامن الستمرار السير العادي 
لنشاط التعاونية وحسن  التصرف في 

مواردها البشرية. 

وتشـــديد  الرقابـــة  هيـــاكل  تعـــدد 
العقوبات

احتل��ت االح��كام املتعلقة مبمارس��ة 
س��لطة االش��راف والرقابة والعقوبات 
حوال��ي  التعاوني��ات  له��ا  اخلاضع��ة 
20 باملائ��ة م��ن مجموع فص��ول مجلة 
التعاوني��ات للتأكي��د عل��ى اهمي��ة ب��ل 
ووجوب االلت��زام باحلوكمة الرش��يدة 
احت��رام  وض��رورة  التعاوني��ة  إلدارة 
قواع��د التص��رف املال��ي الس��ليم طبق��ا 
للتشريع اجلاري به العمل فلقد توزعت 
صالحيات ممارس��ة الرقابة على وزارة 
املالي��ة والهيئة العام��ة للتامني ووزارة 
الشؤون االجتماعية ومراقب احلسابات 
في حني أنه كان من األفضل واالجدر هو 
العم��ل على توحي��د هي��اكل الرقابة في 
مؤسس��ة رقابي��ة واحدة لضم��ان اكثر 
جناع��ة  ومردودي��ة لعملي��ات الرقابة 
عوضا ع��ن تش��تيتها وإمكانية تداخلها 
أّم��ا ع��ن تش��ديد العقوب��ات التأديبي��ة 
واجلزائي��ة املنص��وص عليه��ا باملجلة 
واملتراوح��ة ب��ني اخلطاي��ا املالي��ة م��ن 
خمس��ة آالف دين��ارا إلى عش��رون ألف 
القي��ام  ع��دم  )مث��ال(  بس��بب  دين��ارا  
بإعالم الهيئة العامة للتأمني والس��جن 
م��ن 16 يوم��ا إل��ى ع��ام بس��بب )مثال( 
عدم مس��ك س��جال للمنخرط��ني، إضافة 
االخ��رى  التأديبي��ة  العقوب��ات  ال��ى 
والت��ي  والع��زل  والتوبي��خ  كاإلن��ذار 
ميكن تس��ليطها عل��ى اعض��اء مجالس 
إدارة التعاوني��ات فإنها تبدو كعقوبات 
قاس��ية ومرعبة ومش��ددة ال��ى اقصاها 
خصوصا اذا لم تتعل��ق بثبوت ارتكاب 
سواء فسادا ماليا أو جتاوزات صارخة 
ف��ي مج��ال التص��رف اإلداري وه��و ما 
يدف��ع ال��ى الع��زوف والتنفي��ر وع��دم 
التش��جيع عل��ى االنخ��راط ف��ي العم��ل  
التعاوني وحتّمل مس��ؤولية العضوية 
الطوعي��ة ملجال��س االدارة للتعاونيات 
واستئناس��ا بالقان��ون املغربي املتعلق 
5 أكتوب��ر  بالتعاوني��ات الص��ادر ف��ي 
فان��ه طبقا  العقوب��ات  1984 بعن��وان 
للفص��ل 90 فقد حدد طبيع��ة املخالفات 
املستوجبة للعقوبات املنصوص عليها 
بالقانون اجلنائ��ي وهي العمل بطريقة 
اخلداع والتدليس واس��تخدام الس��لطة 
اس��تخداما ينافي مصلحة التعاونية أو 

قصد بلوغ اغراض شخصية أو محاباة 
أو تصرفوا في أموال التعاونية أو قاموا 
بس��وء توزي��ع الفوائ��ض املالي��ة وفي 
حالة عرقلة ممارسة مراقب احلسابات 
أو اجراء بحث لرقابة الدولة فان قانون 
التعاوني��ات ينص على تس��ليط غرامة 
مالي��ة تترواح ب��ني 250 و1000 درهم 
اضافة الى عقوبة بالس��جن من يوم إلى 

شهر.   

ف��ي  التعاون��ي  بالعم��ل  ولننه��ض 
املج��ال الصح��ي ف��إن تطوي��ر اإلط��ار 
التشريعي لنشاط التعاونيات يجب أن 

يكون ف��ي اجتاه دف��ع التعاونيات نحو 
القي��ام ب��دور فاع��ل لتحس��ني خدماتها  
لفائدة منخرطيها ومتكينها من ممارسة 
نش��اطها ف��ي كن��ف الش��فافية وبحرية 
واس��تقاللية وفي ظل منظوم��ة رقابية 
مت��ارس عمليات الرقاب��ة بصفة دورية 
وته��دف إلى وض��ع آلي��ات ومنظومات 
عملي��ة لإلدارة ودليل إج��راءات لتجنب 
إمكانية وقوع إخ��الالت وجتاوزات في 
التسيير وتأمني حسن التصرف السليم 
اداري��ا وماليا م��ع حرص املش��رع على 
من��ح التعاوني��ات امتي��ازات ضريبي��ة 

ومالية وإعفاءات مالية.  

قراءة 
في مشروع مجلة التعاونيات  

المجلس الجهوي لوالية تطاوين
إعادة إعالن طلب عروض عدد 37 /2014 

)صفقة وفق اإلجراءات المبسطة(

يعل��ن والي تطاوين رئيس النيابة اخلصوصية للمجلس اجلهوي 
عن طلب عروض ملشروع تهيئة السوق األسبوعية برمادة.

فعل��ى املقاول��ني املرخ��ص له��م ف��ي املش��اركة، االتصال ب��اإلدارة 
اجلهوي��ة للتجهي��ز بتطاوي��ن )اإلدارة الفرعي��ة للبناي��ات املدني��ة 
واإلسكان والتهيئة الترابية( لسحب ملف طلب العروض مقابل مبلغ 

مالي قدره 50 د لفائدة املصممني غير قابلة لإلرجاع.
ترس��ل الع��روض وجوبا عن طري��ق البريد في ظ��روف مضمونة 
الوص��ول أو ع��ن طري��ق البري��د الس��ريع أو تس��لم مباش��رة مبكتب 
الضب��ط املرك��زي لوالي��ة تطاوي��ن مقاب��ل وصل إي��داع باس��م والي 
تطاوي��ن وحتمل عبارة "ال يفتح إعادة طلب عروض ملش��روع تهيئة 

السوق األسبوعية برمادة".
تق��دم العروض ف��ي ظرف خارج��ي مغلق يتضمن الع��رض الفني 
والعرض املالي والوثائق اإلدارية والضمان املالي الوقتي واملؤيدات 
املصاحبة للعرض وكراس الشروط اإلدارية والفنية ويحمل عبارة: 
"اليفت��ح إع��ادة طل��ب ع��روض ع��دد 37 /2014". ويحت��وي على 
الوثائق املذكورة بالفصل عدد 07 الصفحة عدد 01 اخلاصة بطريقة 

تقدمي العروض من كراس الشروط اإلدارية اخلاصة.
يتع��ني وجوبا تضمني الع��رض الفني والع��رض املالي في ظرفني 
منفصل��ني ومختومني ويوضع ه��ذان الظرفان مع الوثائ��ق اإلدارية 
والضم��ان املال��ي الوقتي وكراس��ات الش��روط اإلداري��ة والفنية في 

الظرف اخلارجي.
يقص��ى كل عرض تضمن ظرفه اخلارجي معطي��ات عن األثمان أو 

عن مبلغ العرض املالي أو لم يقدم وثيقة الضمان املالي الوقتي.
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 16 مارس 2015 على الس��اعة 

العاشرة والنصف.
يت��م فت��ح الع��روض الفني��ة واملالية ي��وم 16 م��ارس 2015 على 
الس��اعة احلادي��ة عش��ر صباح��ا. خالل جلس��ة علنية مبرك��ز والية 

تطاوين.
يعتبر ختم مكتب الضبط املركزي لوالية تطاوين املرجع الوحيد.
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صوتكم 14 دولي

طريقة اإلبرام مصدر التمويل التاريخ التقديري آجال اإلجناز موضوع الصفقة
 لنشر نتائج بداية األشغال

 املنافسة
لفتح العروض  لإلعالن عن

 املنافسة
2015/07/15 2015/06/19 2015/05/04 2015/04/02 البلدية  طلب عروض

مفتوح
150  تعبيد طرقات وتصريف

مياه األمطار
2015/09/28 2015/08/28 2015/06/08 2015/05/05  البلدية وصندوق

 القروض ومساعدة
 اجلماعات احمللية

 طلب عروض
مفتوح

300  تعبيد الطرقات ومد
 األرصفة

2015/08/25 2015/07/30 2015/06/08 2015/05/05  البلدية وصندوق
 القروض ومساعدة
 اجلماعات احمللية

 طلب عروض
مفتوح

140  تنوير عمومي

2015/07/15 2015/06/19 2015/05/04 2015/04/02  طلب عروض البلدية
مفتوح

180  توسعة سوق اجلملة

2015/08/25 2015/07/30 2015/06/08 2015/05/05  البلدية وصندوق
 القروض ومساعدة
 اجلماعات احمللية

 طلب عروض
مفتوح

100  أشغال صيانة وتعهد
الطرقات

2015/07/15 2015/06/19 2015/05/04 2015/04/02  طلب عروض البلدية
مفتوح

60  اقتناء معدات

2015/10/05 2015/09/07 2015/08/17 2015/07/13  وزارة الشباب
 والرياضة

 طلب عروض
مفتوح

150  تهيئة دار الشباب

2015/08/07 2015/07/08 2015/05/08 2015/04/07  وزارة الشباب
 والرياضة

 طلب عروض
مفتوح

240  بناء قاعة للرياضة
 اجلماعية

الجمهورية التونسية
 وزارة الداخلية 

والية نابل بلدية سليمان
 إعالن للعموم خاص بصفقات عمومية ببلدية سليمان لسنة 2015

 الدولي
ش��هد اليمن أم��س اجلمعة أعم��ال عنف 
ع��دة، اغت��ال أثناءها مس��لحون ضابطا 
حل��ج  مبدين��ة  اليمن��ي  اجلي��ش  ف��ي 
)جن��وب(، وأصي��ب أربع��ة جن��ود في 
كم��ا  )جن��وب(،  بحضرم��وت  هج��وم 
س��يطر مس��لحون قبليون على كتيبتني 
عسكريتني مبحافظة ش��بوة )جنوب(. 
وقد ش��هدت محافظة احلدي��دة )غرب( 
عس��كري  ل��واء  ط��رد  عندم��ا  توت��را 
عنصري��ن م��ن جماعة احلوث��ي، تزامنا 
مبحافظ��ة  أخ��رى  عن��ف  أعم��ال  م��ع 

البيضاء )وسط(.
وقال شهود عيان إن الضابط بسالح 
اجل��و اليمني محمود النقي��ب تلقى عدة 
طلق��ات نارية م��ن مجهولني يس��تقلون 
دراج��ة ناري��ة أثناء ذهاب��ه ألداء صالة 
اجلمعة في احلوطة كبرى مدن محافظة 
حلج، مم��ا أدى ملصرعه ف��ي احلال، في 

حني الذ املسلحون بالفرار.
وأكدت تقارير صحفية إصابة أربعة 
جنود بانفجار عبوة ناس��فة اس��تهدفت 
دوريته��م ف��ي مدين��ة ش��بام مبحافظة 
حضرم��وت. ونقل��ت وكال��ة األناضول 

عن مصادر عسكرية أن ثالثة من جنود 
اجلي��ش أصيبوا في الهج��وم، وأضافت 
املص��ادر أن العب��وة زرع��ت ف��ي طريق 
اجلنود أثناء مرور الس��يارة التي كانت 
تقله��م م��ن ش��بام إل��ى مدينة س��يئون 

التابعتني حملافظة حضرموت.
وقال��ت مص��ادر محلية إن مس��لحي 
كتيبت��ني  عل��ى  س��يطروا  القبائ��ل 
عسكريتني تابعتني للواء 19 في منطقة 

ِعس��ْيالن مبحافظة شبوة دون مقاومة، 
وذلك خش��ية الس��يطرة عليهما من قبل 
أنص��ار  بجماع��ة  مرتبط��ني  مس��لحني 
الش��ريعة التابع��ة لتنظي��م القاعدة في 

اليمن.
وكان مس��لحون مرتبط��ون بأنصار 
الش��ريعة قد متكنوا من الس��يطرة أول 
أمس على املعس��كر الرئيسي للواء ذاته 
في منطقة بْيحان بش��بوة، وقال مصدر 

عسكري إن سبعة جنود وستة مقاتلني 
من اجلماعة لقوا حتفهم أثناء االقتحام، 
ف��ي حني قصفت طائ��رات حربية مينية 

أهدافا ملسلحني في املنطقة ذاتها.

غرب اليمن ووسطه
وف��ي محافظة احلديدة غ��رب اليمن، 
توت��ر  ع��ن  صحفي��ة  تقاري��ر  حتدث��ت 
عس��كري في اللواء العاشر على خلفية 

طرده عنصرين من جماعة احلوثي.
اعتق��ال  فش��هد  الب��الد،  وس��ط  أم��ا 
أم��ني عام حزب الرش��اد الس��لفي ناصر 
دنب��وس مبحافظ��ة البيض��اء عل��ى ي��د 
جماعة احلوثي��ني، كما اقتحم مس��لحو 

اجلماعة عددا من املنازل وفجروا آخر.
وأضافت التقارير أن مسلحني قبليني 
صدوا حملة عسكرية للحوثيني حاولت 
التق��دم مبناطق آل حميق��ان وآل منصر 
مبديري��ة الزاه��ر ف��ي البيض��اء، عل��ى 

احلدود مع محافظة حلج.

ويش��هد اليم��ن انفالتا أمني��ا وأعمال 
عنف واغتياالت متصاعدة منذ استقالة 
ه��ادي  منص��ور  رب��ه  عب��د  الرئي��س 
وحكومته يوم 22 جانفي املاضي، على 
خلفي��ة مواجه��ات عنيف��ة ب��ني احلرس 
الرئاس��ي ومس��لحي احلوث��ي، أفضت 
إلى سيطرة احلوثيني على دار الرئاسة 
ومحاص��رة من��زل الرئي��س وع��دد من 
وزراء حكومت��ه، ث��م إص��دار احلوثيني 
اجلمع��ة املاض��ي "إعالن��ا دس��توريا" 
عل��ى  االنق��الب  إج��راءات  يس��تكمل 

السلطة.

هجمات واغتياالت واقتحامات بمناطق عدة من اليمن
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مهنا الحبيل

أكم��ل احلوثي��ون اإلج��راء التنفيذي 
أص��ال  نف��ذ  ال��ذي  النقالبه��م  األخي��ر 
ملصلح��ة االحت��الل السياس��ي اإليراني 
الذي يبس��ط نفوذه اليوم في بلد عربي 
مش��رقي جديد ال ينتزعه من اس��تقالله 
فقط، ولكنه ُيفجر فيه أيضا كل عناصر 
التوت��ر والص��راع الطائفي واالنقس��ام 

االجتماعي املسلح.
يحدث ذلك رغ��م أن اليمن ومنذ مئات 
الس��نني لم يك��ن االخت��الف الطائفي أو 
املذهب��ي في��ه مص��در ح��روب وصراع 
دم��وي، قب��ل صع��ود الث��ورة اإليرانية 
وإطالق مش��روع التشيع اجلديد ومتدد 

أذرعه احلركية في املشرق.
وأح��د أكبر عناصر الفش��ل للخالص 
الوطن��ي من ه��ذه الك��وارث، هو حتول 
دورة الغ��ن اجلديدة في الوطن العربي 
إل��ى تفاع��ل نفس��ي عاطف��ي مضطرب، 
وخاص��ة احلاضنة الُس��نية التي كانت 
قاعدة األمة تاريخي��ا وراعية األقليات، 
فأصبح��ت الي��وم كأنه��ا أقلي��ة طريدة 
العرب��ي  الرس��مي  النظ��ام  ينهش��ها 
وُتنهكه��ا تقاطع��ات إس��رائيل والغرب 
ف��ي ح��ني يض��رب  وإي��ران،  وروس��يا 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية خاصرته��ا، 
وتقفز على جس��دها مجموعات طائفية 
أيدولوجي��ة صنعه��ا التش��يع اإليراني 
اجلدي��د الذي مي��زق عالق��ات الطوائف 
وعناص��ر الوحدة والتعاي��ش واملصير 

املشترك.
واملثق��ف  الع��ام  ال��رأي  فُيصب��ح 
العرب��ي على وع��ي بحقيقة نف��اق هذه 
املجموع��ات الت��ي ش��ملها ف��ي خط��اب 
احلقوق الدس��تورية ودافع عن حقوقها 
كمواطن��ني،  واإلنس��انية  السياس��ية 
حق��وق  عل��ى  تع��زف  ظل��ت  ولكنه��ا 
املظلومي��ة الطائفية له��ا، في حني ترفع 
اجلمع��ي  الدميقراط��ي  احل��ق  ش��عار 
والش��راكة الوطني��ة التي تب��ددت فور 
وصولها إلى قوة القمع والنفوذ شراكة 
أو أصالة، كما جرى في إيران ثم العراق 
وس��وريا ولبنان واليوم ُيدحرج اليمن 

إلى قبضتها.
وال فائدة م��ن إعادة ظروف وعناصر 
الدعم اإليراني الذي مكن هذه املجموعة 
من إس��قاط اليمن، فقد س��بق أن ذكرناه 
مفص��ال، ولك��ن الي��وم حتت��اج الث��ورة 
والق��وى الوطني��ة احلليف��ة ف��ي اليمن 
إلى احلذر الش��ديد والتأم��ل واملراجعة 
في املشهد بعمق، واستحضار التجربة 
الس��ورية املروعة والصفات املش��تركة 
التي ميكن أن ُتستنس��خ فتضرب اليمن 

مجددا.
ه��ذا احل��ذر اليوم يس��تدعي ضرورة 
التعبي��ر  أحادي��ث  وفص��ل  الت��روي 
الش��خصي وتغطي��ات اإلع��الم اجلديد 
امللتهبة ع��ن توجهات التفكي��ر املرحلي 
واإلس��تراتيجي للثورة، إن كانت قررت 
-كم��ا صدر ف��ي بيانه��ا األول بعد بالغ 
احلوثيني االنقالبي من القصر- مقاومة 
هذا االستبداد الداخلي وردائه اإليراني.
إن هن��اك ع��ددا م��ن اجلوان��ب املهمة 
حتت��اج قوى اليم��ن الوطني��ة الرافضة 

لالحت��الل أن تعي جيدا م��ا آلت إليه في 
س��وريا، كم��ا عليه��ا أن ُت��درك الف��روق 
املهم��ة في أرضه��ا الوطني��ة، وأول ذلك 
األمر عدم التخلي ع��ن الوحدة الوطنية 
االجتماعي��ة والراب��ط اإلس��المي املتني 
املش��ترك بني مدرس��تي اإلمام الشافعي 
الطائف��ي  التط��رف  واإلم��ام زي��د، وأن 
وجانب��ه املس��لح إمن��ا ُولد حت��ت ثقافة 
أيدولوجي��ة جدي��دة للتش��يع اإليراني 
املتشدد، وليس عبر عالقة خصومة بني 

الزيود والشوافع.
يت��م ذل��ك أخ��ذا ف��ي االعتب��ار قضية 
مهمة وخطيرة، وهي أن إيران س��تعمل 
بق��وة ومبد إعالمي وثقافي مع حتش��يد 
االحتق��ان الطائف��ي لس��نوات محدودة، 
من أج��ل صناعة بعث طائفي تقس��يمي 
عني��ف ف��ي الوج��دان اليمني عب��ر نزع 
مدرس��ة اإلم��ام زي��د م��ن ص��دور أكب��ر 
عدد ومس��احة ممكن��ة وباس��م الزيدية 
لك��ي يت��م إح��الل املعتق��دات الش��يعية 

السياس��ية املتطرف��ة املرتبط��ة بالغلو 
املس��لمني  ض��د  التكفي��ري  التاريخ��ي 
والذي بعثته الث��ورة اإليرانية وقاتلت 

شعوب املنطقة عليه.
األممي��ة  الوح��دة  براب��ط  فالتمس��ك 
اإلس��المية مهم جدا ألبناء اليمن، وعدم 
متكني مش��روع االنقس��ام الذي يس��عى 
لتحويل احلشد الطائفي إلى ذراع أمنية 
ُتنه��ك اليمن مبليش��يات قمعية تضرب 
الوحدة باس��م اجليش بعدم��ا اخترقته 

كليا، أو باسم املؤسسة األمنية.
أما ال��درس الثاني فهو ع��دم املراهنة 
العرب��ي،  اخللي��ج  دول  موق��ف  عل��ى 
املعون��ة  وانتظ��ار  ال��رأي  واس��تنزاف 
عبرهم، فهذا س��ُينهك الث��ورة واملقاومة 
الش��عبية وُيعرضها النتكاسات كبرى، 
كما جرى في س��وريا. وهن��اك فرق بني 
أن مَتد الثورة الش��عبية جس��ورها لكل 
م��ن يدعمها في اس��تقاللها مب��ا في ذلك 
دول اخللي��ج العرب��ي، خاص��ة في ظل 

املخاوف احلقيقية ملا بعد سقوط اليمن، 
وبني قياس اخلطوات أو املسارات وفقا 
لضجي��ج إعالم��ي ال ُيح��ول إل��ى واق��ع 

تنفيذي.
م��ع العلم ب��أن دعم أط��راف خليجية 
ال ي��زال قائم��ا للتحال��ف املوج��ود ب��ني 
احلوث��ي وأحم��د عل��ي صال��ح س��فير 
وجن��ل  ظب��ي  أب��و  ف��ي  حالي��ا  اليم��ن 
الرئي��س املخل��وع، وه��و م��ا أك��ده ف��ي 
قن��اة "العربية" من أس��تديوهاتها في 
اإلم��ارات عب��د الل��ه حميد الدي��ن حفيد 
احلكم اإلمام��ي املتحالف مع احلوثيني، 
وتل��ك معلومة وتصريح مه��م يجب أن 
يؤخذ ف��ي االعتب��ار، فبكم س��يمّول هذا 
احللف؟ وكم من دماء الش��عب سُتسفك 

لتمكينه؟
ف��إن تواج��د  األخ��رى  وف��ي اجله��ة 
أجنحة الس��لفية اجلهادي��ة في تنظيمي 
الدول��ة والقاع��دة ف��ي اليم��ن ودخولها 
عل��ى خ��ط املقاوم��ة الش��عبية، ُيع��زز 

قضية تفتيت امليدان الذي ضرب الثورة 
الس��ورية. كم��ا أن انتقال مش��ايخ دين 
متشددين من اخلليج العربي إلى اليمن 
لتوجيه بعض املعارك أو صناعة بعض 
اجلبهات ف��ي أرضه حلس��اب حتالفات 
عش��وائية، مهيأ ومنتظر أكثر مما عليه 

احلال في سوريا.
الث��ورة  أن  التأكي��د  يج��ب  وهن��ا 
اليمن��ي  والش��عب  الوطني��ة  والق��وى 
ليس��وا مس��ؤولني ع��ن تعزي��ز حضور 
ه��ذه التيارات املتطرفة التي اس��تدعاها 
عل��ى  وس��تترتب  اإليران��ي  االحت��الل 
حضورها مواجهات وانضمام املغبونني 
واملتضرري��ن م��ن القهر احلوث��ي إليها، 
لك��ن املش��كلة أن ه��ذا الدخول س��ُيعزز 
للحوثي��ني  الق��وي  األميرك��ي  الدع��م 
وحليفهم أحمد صالح، وينس��ج الغرب 
مفاص��ل سياس��ية يض��رب به��ا الثورة 
واملقاومة الش��عبية باعتبار أن احلوثي 
اإليراني حلي��ف املرحلة األكب��ر للنظام 

الدولي.
إن كل ه��ذه العناصر ح��ني تلتقي مع 
ضعف البناء الوطني املوحد للرافضني 
السياسي واالنقالب  اإليراني  لالحتالل 
ال��ذي يح��ّول اليم��ن إل��ى إقلي��م بائس 
حتكم��ه اخلراف��ات واملآمت، واس��تدعاء 
الص��راع الطائف��ي التاريخي، وَتس��قط 
كل التضحي��ات ليس اليوم، بل منذ عهد 
املقاوم��ة لإلجنليز واالس��تبداد اإلمامي 
وم��ا ورثه عل��ي صال��ح من��ه.. كل ذلك 
يجع��ل بن��اء املقاوم��ة هش��ا، وال يقويه 
ضجيج ف��ي تويتر، أو عمليات محدودة 
تستهدف احلوثي ومليشياته، فمعادلة 
االحت��الل ل��ن تتخل��ى ع��ن مش��روعها 
وإن  لضرب��ات  التوس��عي  وحلمه��ا 
تعددت، ولكن سيبقى الزحف والتغول 
اإلس��تراتيجي ح��ني تن��زف الدم��اء من 
الش��عب اليمن��ي م��ن أه��م عوام��ل هذه 

املعادلة.
ولذل��ك فإن صناعة نظرية سياس��ية 
واضحة للمرحلة ومن ثم وضع تصور 
إس��تراتيجي ش��امل ُينظم هذه املقاومة 
الش��عبية، ويتق��ي ما آلت إلي��ه أوضاع 
الشعب الس��وري، ويوسع دائرة الرأي 
وال يقطع أوصاله السياس��ية بناء على 
خ��الف موقف أو تصريح.. هي رس��الة 

مهمة لرافضي هذا العهد.
وَتصع��د ف��رص اإلنق��اذ م��ع تعزيز 
صناع��ة كتل��ة الرف��ض بق��وة ممانع��ة 
صلب��ة ب��ني التجم��ع اليمن��ي لإلصالح 
الث��ورة  وش��باب  الوطني��ة  والق��وى 
ع��ن  املس��تقلني  والضب��اط  والقبائ��ل 
اجليش على أساس ميني وعربي ال على 
أس��اس مذهبي، مع الوعي بأن احلوثي 
لن ُيس��لم ش��يئا في أي ح��وار وطني ما 
لم ُيضغط على األرض، وكل ما ُيس��لمه 
ورقا يس��حبه ميدانا، ه��ذه هي حصيلة 
التجرب��ة مع��ه، فض��ال ع��ن كل برام��ج 
األذرع اإليراني��ة في املنطق��ة، وطريقة 
طهران ف��ي إدارة نفوذها ال��ذي ُتغازله 
واش��نطن اليوم، وتقصف خصومه من 

القبائل بطائراتها.

 عن الجزيرة نت

اليمن 
ومحنة المشهد السوري
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 الدولي
قتل متطرف أمريكي يدعى 
كريج ستيفن هيكس ثالثة 

مسلمني بإطالق النار عليهم 
في مبنى سكني بالقرب من 
جامعة كارولينا الشمالية 

في تشابل هيل بدوافع 
"كره اإلسالم".

وحددت الشرطة أسماء 
الضحايا وهم ضياء شادي 
بركات )23 عاماً - سوري 

أمريكي(، وزوجته يسر 
محمد أبو صاحلة )21 

عاماً فلسطينية أمريكية(، 
وشقيقتها رزان محمد أبو 

صاحلة )19 عاما(.

جريمة إرهابية في حق مسلمي كارولينا  الدولي
ص��رف الكي��ان امل��وازي- االس��م 
ال��ذي تطلق��ه احلكوم��ة التركي��ة 
على جماعة فتح الله غولن- 471 
ألف دوالر لصالح عدد من أعضاء 
الكونغ��رس االمريك��ي، املوقع��ني 
على رس��الة إلى وزي��ر اخلارجية 
االمريك��ي، جون كي��ري، تتضمن 
ادع��اءات ضد تركي��ا، وتعرب عن 
"قلقه��م  العمي��ق م��ن التوقيفات 
الت��ي طال��ت عامل��ني ف��ي اإلعالم 
تعبيره��م،  ح��د  عل��ى  الترك��ي"، 
م��ع  املوض��وع  ببح��ث  وتطالب��ه 

املسؤولني األتراك.
جلن��ة  معطي��ات  وبحس��ب 
االمريكية،  الفيدرالية  االنتخابات 
الت��ي  التبرع��ات،  بخص��وص 
اطل��ع عليه��ا مراس��ل األناض��ول، 
جلماع��ة  التابع��ة  اجله��ات  ف��إن 
فت��ح الل��ه غول��ن أو املقرب��ة منه، 
تبرع��ت مببل��غ 300 أل��ف دوالر، 
خالل عام��ي 2013 و2014 لدعم 
احلم��الت االنتخابية ل��� 22 نائباً 
من أصل 88 وقعوا على الرس��الة 

املوجهة إلى كيري، مؤخراً.
احلم��الت  دع��م  إل��ى  وإضاف��ة 
االنتخابي��ة، تكّف��ل الكيان املوازي 
بتنظيم ج��والت إلى تركيا ألربعة 
 18 و  الكونغ��رس،  ف��ي  أعض��اء 
آخرين انتدبوا مس��اعديهم لتلبية 
الدع��وة، وبلغ��ت كلف��ة اجلوالت 
نحو 171 ألف دوالر خالل العامني 

املعلوم��ات  بحس��ب  املاضي��ني، 
ال��واردة عل��ى املوق��ع االلكتروني 

الرسمي، ملجلس النواب.
وشارك كل من "هنري كويالر" 
و"داني ديفيس"  و"ميك هوندا" 
إضافة إلى "مات س��املون" بشكل 
شخصي، في اجلوالت التي نظمها 
الكي��ان امل��وازي، إلى تركي��ا، فيما 

انتدب البقية مساعديهم.
ورفض "س��املون" الذي تولى 
ع��ل  اإلجاب��ة  الرس��الة،  صياغ��ة 
أس��ئلة األناض��ول، فيم��ا أوض��ح 
بقية املوقعني من خالل مس��ؤولي 
الرس��الة  أي��دوا  أنه��م  مكاتبه��م، 
عبر التوقيع فق��ط، ُمحملني مكتب 

"س��املون" مس��ؤولية ما ورد في 
الرسالة ومدى صحتها.

يذك��ر أن 47 م��ن املوقعني على 
احل��زب  ف��ي  أعض��اء  الرس��الة 
 41 ينتم��ي  فيم��ا  الدميقراط��ي، 
للح��زب اجلمهوري، وم��ن الالفت 
منتم��ون  منه��م  أعض��اء  وج��ود 
االمريكي��ة  الصداق��ة  جلمعي��ات 
واألرميني��ة،  االس��رائيلية،   -
واليوناني��ة، والرومي��ة )الش��طر 

اجلنوبي من قبرص(.
احلكوم��ة  أن  بالذك��ر  جدي��ر 
"فت��ح  جماع��ة  تص��ف  التركي��ة 
الل��ه غول��ن"، املقيم ف��ي الواليات 
املتح��دة األمريكية منذ عام 1998 

وتتهمه��ا  امل��وازي"،  ب�"الكي��ان 
بالتغلغ��ل داخ��ل أجه��زة الدولة، 
القض��اء  س��لكي  مقدمته��ا  وف��ي 
والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة 
منصبه��ا،  باس��تغالل  للجماع��ة 
وقيامه��ا بالتنصت غير املش��روع 
عل��ى املواطن��ني، والوق��وف وراء 
حمل��ة االعتق��االت الت��ي ش��هدتها 
 ،2013 ديس��مبر   17 ف��ي  تركي��ا 
بدع��وى مكافح��ة الفس��اد، والتي 
طال��ت أبن��اء ع��دد م��ن ال��وزراء، 
ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك 
احلكومي��ة، كما تتهمه��ا بالوقوف 
وراء عمليات تنصت غير قانونية، 

وفبركة تسجيالت صوتية.

 الدولي
اس��تنكر الرئي��س الترك��ي رج��ب 
اإلدارة  صم��ت  أردوغ��ان،  طي��ب 
قت��ل  ح��ادث  حي��ال  األمريكي��ة 
ي��د  عل��ى  املس��لمني  م��ن  ثالث��ة 
مواط��ن أمريكي بوالي��ة كارولينا 
الش��مالية، لي��ل الثالث��اء املاضي، 
مشيراً إلى أن " عدم إدالء الرئيس 
األمريك��ي أوبام��ا، ونائب��ه بايدن 
ب��أي  كي��ري  خارجيت��ه  ووزي��ر 
تصريح��ات بخص��وص احلادث، 

أمر يدعو للتفكير. 
التصريح��ات  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
الت��ي أدلى به��ا الرئي��س التركي، 
ف��ي املؤمتر املش��ترك ال��ذي عقده 
م��ع نظي��ره املكس��يكي "إنريك��ي 
بيني��ا نييت��و"، عقب لق��اء ثنائي 
جم��ع بينهما في القصر الرئاس��ي 
بالعاصمة مكس��يكوالتي يزورها 

مباحث��ات  إلج��راء  حالي��ا  األول 
رس��مية في إط��ار جول��ة أمريكية 
التيني��ة، وعق��ب لق��اء مماث��ل في 
وف��دي  ب��ني  جم��ع  ذات��ه  امل��كان 

بلديهما. 
قائ��ال:  أردوغ��ان  وتاب��ع 
"أخاط��ب أوباما قائ��ال "أين أنت 
ي��ا رئي��س"، ونفس الش��ئ أقوله 
لنائب��ه باي��دن ووزي��ر خارجيته 
كي��ري أي��ن أنتم ؟ فنحن كساس��ة 

في بالدنا مس��ؤولون عن اجلرائم 
الت��ي ترتكب عندن��ا. ومضطرون 
لإلعالن عن مواقفن��ا حال ارتكاب 
مث��ل هذه اجلرائم عندن��ا. وعليكم 
أنتم أن تفعلوا مثلنا، ألن الش��عب 
ف��ي  أصوات��ه  أعطاك��م  حينم��ا 
االنتخابات، يعطيها ولسان حاله 
يقول "س��تتولون مهم��ة احلفاظ 
عل��ى أرواحنا وأموالن��ا". لكن إذا 
ظللت��م صامت��ني حي��ال مث��ل هذه 

اجلرائ��م فالعال��م س��يقف صامتا 
حيالك��م، وأقول لكم ال تنس��وا أن 
العالم أكبر م��ن مجرد خمس دول 
- ف��ي إش��ارة إلى ال��دول اخلمس 
دائم��ة العضوي��ة مبجل��س األمن 

الدولي-". 
الترك��ي  الرئي��س  واس��تطرد 
ليس��وا  القتل��ى  "ه��ؤالء  قائ��ال: 
إرهابي��ني، بل هم أُن��اس متعلمون 
األس��نان،  ط��ب  درس  م��ن  منه��م 
ومنه��م م��ن درس الهندس��ة، ليتم 
قتلهم بشكل مروع، واألكثر غرابة 
هو عدم إدالء الوزير املس��ؤول في 
تل��ك الدول��ة ب��أي تصريحات عن 

احلادث".
وأع��رب الرئي��س الترك��ي ع��ن 
إدانت��ه الكامل��ة للح��ادث، متقدما 
بتعازيه ألس��ر الضحايا وذويهم 
متمني��ا له��م الصب��ر والس��لوان، 

ولضحاياهم الرحمة واملغفرة.

"الكيان الموازي" يحّرض أعضاًء في الكونغرس األمريكي ضد تركيا

أردوغان يستنكر صمت اإلدارة األمريكية 
حيال حادث قتل ثالثة مسلمين
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جريمة إرهابية في حق مسلمي كارولينا
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 الدولي
عّب��ر عدد م��ن اإلعالميني ع��ن اعتقادهم 
بالرئي��س  اخلاص��ة  التس��ريبات  ب��أن 
املص��ري عبد الفتاح السيس��ي س��تدفع 
مواقفه��ا  تغيي��ر  إل��ى  اخللي��ج  دول 
السياس��ية من النظام املصري احلالي، 
حتم��ل  التس��ريبات  ه��ذه  أن  مؤكدي��ن 
إهانة كبي��رة للخليج قيادات وش��عوبا 
من جه��ة، وتعك��س حقيقة ه��ذا النظام 
وحرص��ه عل��ى مراكم��ة الث��روة عل��ى 
حس��اب احتياج��ات الش��عب م��ن جهة 

ثانية.
وفي ه��ذا الصدد اعتبر رئيس حترير 
صحيفة الش��رق القطرية جابر احلرمي 
بالسيس��ي  اخلاص��ة  التس��ريبات  أن 
تس��يء إل��ى نظ��ام احلكم مبص��ر وإلى 
الش��عب املص��ري أكث��ر مما تس��يء إلى 

دول اخلليج.
وق��ال "ف��ي محصل��ة األم��ر س��تؤثر 
هذه التس��ريبات في توجهات السياسة 
اخلليجي��ة إزاء النظ��ام املصري احلالي 

مدفوعة بضغوط شعبية أكبر".
وعب��ر عن قناعت��ه بأنه إذا اس��تمرت 
ه��ذه التس��ريبات ف��ي الظه��ور بش��كل 
ف��ي  تغي��را  س��تحدث  فإنه��ا  متك��رر 
التوجه��ات السياس��ية ل��دول اخللي��ج 
حيال املوقف من نظام السيسي، مشيرا 
في الوقت نفس��ه إل��ى أن كل اخلليجيني 
يجمعون على أن دعم الش��عب املصري 

واجب وليس ِمّنة.
قدم��ت  اخلليجي��ة  ال��دول  أن  وأك��د 
امللي��ارات من ال��دوالرات لدعم الش��عب 
املص��ري، بي��د أن التس��ريبات األخيرة 

كش��فت أن هذا الش��عب لم يستفد سوى 
من الفتات.

عالقة جديدة
م��ن جهت��ه، عب��ر محمد حج��ي نائب 
رئيس حتري��ر صحيفة العرب القطرية 
ع��ن اعتقاده ب��أن التس��ريبات اخلاصة 
بالسيسي سترسم مالمح عالقة جديدة 
املص��ري  والنظ��ام  اخللي��ج  دول  ب��ني 
احلالي، رغ��م محاولة بع��ض األطراف 

التقليل من أهميتها.
وق��ال إن ه��ذه التس��ريبات ستش��كل 
احلال��ي  النظ��ام  عل��ى  كبي��را  ضغط��ا 
بالنظ��ر إلى كونها حملت إس��اءة كبيرة 

لدول اخلليج قيادات وشعوبا.

وأضاف "نتوق��ع أن حتدث مراجعة 
جذري��ة ف��ي العالق��ة ب��ني دول اخلليج 
ونظام السيسي ألن منطق التعاون بني 
الدول يس��توجب الوقوف عند مضامني 
هذه التس��ريبات وبن��اء مواقف جديدة 
في ضوء رس��ائلها ومضامينها املسيئة 

واملهينة".
وب��رأي حج��ي ف��إن التط��اول عل��ى 
بع��ض دول اخللي��ج من قبل السيس��ي 
مبثاب��ة تط��اول عل��ى كل دول مجل��س 

التعاون، كما قال.
وأش��ار إلى أن دول اخلليج مجتمعة 
كان��ت وم��ا زال��ت تنظ��ر إل��ى الش��عب 
املصري على أنه ش��عب شقيق يستحق 
كل الدع��م بص��رف النظر عم��ن يحكمه، 

أنه��ا تعامل��ت م��ع كاف��ة  إل��ى  مش��يرا 
الذي��ن تعاقب��وا عل��ى حك��م  الرؤس��اء 
ه��ذا البل��د العربي مب��ا يحق��ق مصالح 
التس��ريب  أن  إل��ى  ولف��ت  املواطن��ني. 
األخي��ر اخل��اص مبصي��ر املن��ح املالية 
اخلليجي��ة يعك��س حقيق��ة ه��ذا النظام 
ورغبته ف��ي تكوين ثروة على حس��اب 
ال��ذي  الش��عب  واحتياج��ات  مصال��ح 

وجهت إليه املساعدات في األصل.

إهانة
أم��ا الكات��ب واإلعالم��ي عب��د العزيز 
األول  التس��ريب  أن  فأك��د  محم��ود  آل 
حملادثات السيس��ي حمل إهانة واضحة 
ل��دول اخللي��ج، ورغ��م ذل��ك ل��م يلمس 

املتتب��ع أي تغير في موقف ه��ذه الدول 
إزاء النظام احلالي مبصر.

ول��م يس��تبعد آل محمود أن تس��تمر 
دول اخللي��ج ف��ي مراهنتها عل��ى نظام 
السيس��ي إلدارة دفة احلكم مبصر ألنها 
ال متل��ك بدي��ال ل��ه ف��ي الوق��ت الراهن، 
بي��د أنه أك��د أن الزم��ن س��يثبت أن هذا 
الره��ان لم يك��ن في محل��ه. وأوضح أن 
"التس��ريب األخير من مكتب السيس��ي 
يظه��ر أطم��اع ه��ذا األخير وم��ن ورائه 
أقط��اب م��ن املؤسس��ة العس��كرية ف��ي 
إل��ى  تق��دم  الت��ي  املس��اعدات  حتوي��ل 

الشعب املصري نحو خزائنهم".
ورأى أن هذه التسريبات تعكس مدى 
تره��ل املؤسس��ة العس��كرية ووقوعها 
حت��ت طائل��ة الصراعات ب��ني األقطاب. 
وكان��ت قناة "مكّمل��ني" الفضائية بثت 
تس��ريبا منس��وبا للسيس��ي عندما كان 
وزيرا للدف��اع بعد انقالبه على الرئيس 
محم��د مرس��ي، قب��ل أي��ام من ترش��حه 

لرئاسة اجلمهورية.
ويكش��ف التس��ريب ح��وارا دار ب��ني 
السيس��ي ومدي��ر مكتب��ه عب��اس كامل 
محم��ود  العس��كري  املجل��س  وعض��و 
دول  احل��وار  وص��ف  وق��د  حج��ازي، 
اخلليج بأنها أنصاف دول متتلك أمواال 

ضخمة.
كما بثت القناة نفس��ها تسريبا جديدا 
أول أم��س م��ن داخ��ل مكت��ب السيس��ي 
عندم��ا كان وزيرا للدفاع، يتعلق باملنح 
أن  يكش��ف  ملص��ر،  اخلليجي��ة  املالي��ة 
مجم��وع ما حصل عليه اجليش من دول 

اخلليج جتاوز ثالثني مليار دوالر.

 العدد 576 السبت 25 ربيع الثاني  1436هـ  الموافق لـ 14 فيفري 2015

تسريب لمكتب السيسي: 

تلقينا ثالثين مليار دوالر من الخليج
 الدولي

بثت قناة "مكملني" تسريبا جديدا من داخل مكتب املشير عبد الفتاح السيسي 
عندم��ا كان وزي��را للدفاع حت��ت عنوان "السيس��ي ينهب اخللي��ج"، ويتعلق 
باملنح املالية اخلليجية ملصر. ويظهر التسريب السيسي وقادة عسكريني وهم 

يناقشون حصيلة ما قدمته لهم دول خليجية من أموال.
وتس��مع في التس��ريب أصوات الل��واء عباس كام��ل مدير مكتب السيس��ي، 
واللواء أحمد عبد احلليم مس��اعد رئيس األركان، واملتحدث العسكري السابق 

أحمد علي وهم يناقشون حصيلة ما قدمته لهم دول خليجية من أموال.
ويكشف التسريب أن عباس كامل قدر أن إجمالي ما تسلمه اجليش من دول 
خليجية جتاوز ثالثني مليار دوالر، ونصح السيسي بأال يطلب من السعودية 

إال مبالغ كبيرة حتى ال حتتسب كجمائل دون مقابل، على حد تعبيره.
ويظهر التس��ريب كذلك أن مدير مكتب السيسي اقترح طلب معونات عينية، 
لكنه رد عليه بتفضيله األموال النقدية. وقد ش��مل التسريب تساؤال من عباس 
كامل مدير مكتب السيس��ي عما إن كانت مستش��فيات تبرعت بها دول اخلليج 
مقدم��ة إلى جمهورية مص��ر العربية أم إلى القوات املس��لحة، ورد عليه اللواء 
أحمد عبد احلليم مساعد رئيس األركان للشؤون املعنوية بأن الشعب املصري 
هو القوات املسلحة. كما أكد عباس كامل للسيسي في التسريب أنه يبذل جهودا 
كبيرة مع من س��ماهم رجال األعمال حلثهم على دع��م اقتصاد البالد املتدهور. 
وقال مدير مكتب السيس��ي في التسريب إنه سيبلغ جهة خليجية ما بضرورة 
أال يتوق��ف الدعم املادي ف��ي تلك الفترة التي وصفه��ا ب�"املعمعة". وفي ختام 

احلوار قال السيسي ملدير مكتبه عبارة الفتة وهي" حالل علينا البلد". 

تغيرات متوقعة في عالقة الخليج بنظام السيسي

كاريكاتير 
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  الرياضي
اطلع وزير الشباب والرياضة ماهر بن 
ضي��اء على برنامج حتضي��رات البطلة 
األوملبية حبيبة الغريبي لبطولة العالم 
الت��ي س��تحتضنها الص��ني خالل ش��هر 
أوت 2015 ل��دى اس��تقباله له��ا مبق��ر 

الوزارة أول أمس اخلميس. 
اس��تعداد  باملناس��بة  الوزي��ر  وأك��د 
الوزارة التام لتوفير كل ظروف النجاح 
ودعم ومس��اندة حبيب��ة الغريبي حتى 
تواصل تألقه��ا وذلك بتعزيز حضورها 
املتمي��ز وتثبيت موقعه��ا كبطلة أوملبية 
ف��ي احملاف��ل الرياضي��ة العاملي��ة حاثا 
إياها على مزي��د البذل والعطاء من أجل 
تشريف الرياضة التونسية ورفع راية 

بالدنا عاليا.

مستقبل كرة اليد
كم��ا التق��ى الوزي��ر بأعض��اء املكتب 
الي��د يترأس��هم م��راد  لك��رة  اجلامع��ي 
املس��تيري رئيس اجلامعة وقد خصص 
اللقاء فرصة لبحث آخر مستجدات كرة 
الي��د عق��ب مش��اركة املنتخ��ب الوطني 
لألكابر ف��ي بطول��ة العالم الت��ي دارت 
فعالياته��ا بالعاصمة القطرية الدوحة.  

الس��تعراض  مناس��بة  اللق��اء  وش��كل 
التوجه��ات اجلديدة والتص��ورات التي 
الي��د  ك��رة  لتطوي��ر  اجلامع��ة  أعدته��ا 
وحتديد مس��ارها املس��تقبلي بالتنسيق 
اس��تعادة  يضم��ن  مب��ا  ال��وزارة  م��ع 

إشعاعها قاريا ودوليا.

تفقد الحي الرياضي
وضمن نش��اطه اليومي حتول وزير 
الش��باب والرياضة ماهر بن ضياء إلى 
احل��ي الرياضي للش��باب باملنزه بهدف 
معاين��ة وضعي��ة املنش��آت الرياضي��ة 
داخله واالطالع على ظروف حتضيرات 
املنتخب��ات الوطني��ة ف��ي اختصاصات 
واملصارع��ة  األثق��ال  ورف��ع  املالكم��ة 
واجلي��دو والكارات��ي واجلمب��از وتابع 
بطول��ة  فعالي��ات  انط��الق  باملناس��بة 
أدان��ي  للتايكوان��دو  الكب��رى  تون��س 
وصغ��ار األدان��ي الت��ي اختتم��ت أمس 

اجلمعة.
مش��اغل  إل��ى  الوزي��ر  واس��تمع 
وانتظارات رياضيي النخبة واملسيرين 
واس��تغالل  تس��يير  عل��ى  والقائم��ني 
ال��ذي يش��كو  الرياض��ي  الفض��اء  ه��ذا 
م��ن نقص ف��ي ع��دد القاع��ات املختصة 
وانعدام بع��ض التجهي��زات الرياضية 

وعدم مطابق��ة املُتوفر منها للمواصفات 
قل��ة  إل��ى  إضاف��ة  العاملي��ة  الفني��ة 
االعتمادات املالي��ة املرصودة لرياضيي 

االختصاصات الفردية .
زيارت��ه  ل��دى  الوزي��ر  تع��رف  كم��ا 
للملع��ب األوملب��ي باملن��زه عل��ى س��ير 
أش��غال إع��ادة تهيئ��ة جزء م��ن املدارج 
أرضيت��ه  صيان��ة  ومواصل��ة  املغط��اة 

داعي��ا إلى ضرورة اإلس��راع ف��ي القيام 
بالدراسات الضرورية وتنفيذها إلعادة 
تهيئ��ة امللع��ب بالكام��ل حتى يس��تعيد 

مكانته وإشعاعه في أقرب اآلجال.

في زيارة إلى والية توزر
وأدى وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
ماه��ر ب��ن ضي��اء مبعي��ة ع��دد م��ن 

إط��ارات الوزارة أمس اجلمعة زيارة 
ميداني��ة إل��ى والي��ة ت��وزر أش��رف 
خاللها على افتت��اح فعاليات امللتقى 
الوطني للرياضة النسائية كما اطلع 
باملناس��بة على واقع قطاعي الشباب 
تق��دم  وم��دى  باجله��ة  والرياض��ة 
س��ير األش��غال في عدد من املشاريع 

التنموية.

 الرياضي
التابع��ة  النزاع��ات  جلن��ة  أنصف��ت 
لالحت��اد الدولي لكرة القدم نادي حمام 
األنف بخص��وص القضية التي رفعتها 
الهيئ��ة املدي��رة ف��ي حق الالع��ب املالي 
سايكو دومبيا الذي وبعد أن أمضى مع 
نادي حمام األنف س��نة 2012 ادعى أن 
والدت��ه مريضة تص��ارع املوت وطالب 
بفسخ عقده فتم ذلك مقابل اجباره على 
دف��ع 100 ألف دين��ار إذا م��ا تعاقد مع 

فريق من خارج البطولة املالية.
الالعب ثبت في وقت الحق أنه التحق 
بفري��ق س��عودي قبل أن ينتق��ل لفريق 
كويت��ي وه��و ما جع��ل هيئ��ة الهمهاما 
تتقدم بش��كاية للفيفا ض��د الالعب قبل 
أن يصدر قرار الفيفا بإجباره على دفع 

100 ألف دينار في غضون 30 يوما.

خصم 3 نقاط من السي آ بي
كم��ا أصدرت جلن��ة النزاع��ات قرارا 
3 نق��اط م��ن رصي��د الن��ادي  بخص��م 
البنزرت��ي ف��ي الترتيب الع��ام  لبطولة 
الرابط��ة احملترفة األول��ى في حال عدم 
تس��ديده مبل��غ 51 ال��ف ي��ورو أي م��ا 
يعادل حوالي 120 الف دينار تونس��ي 
لصالح وكيل أعمال الالعبني  ألكس��ندر 

املولهي.
 كما جاء في نص القرار الذي وجهته 
"الفيف��ا" إل��ى إدارة الن��ادي البنزرتي 
أول أم��س اخلمي��س أن��ه م��ن املمكن أن 
تصب��ح عقوب��ة الن��ادي البنزرتي أكبر 
من ذل��ك وتصل إلى ح��د إنزاله لدوري 
الدرج��ة الثاني��ة في حال ع��دم امتثاله 

للقرار.
أك��دت  البنزرت��ي  الن��ادي  إدارة 
أنه��ا س��تقوم بس��داد املبلغ ف��ي اآلجال 
القانونية حتى ال يك��ون فريق عاصمة 
اجل��الء عرض��ة ألي��ة عقوب��ة. وتعود 
األموال التي سيدفعها البنزرتي لوكيل 
أعم��ال الالعب��ني الكس��ندر املولهي إلى 
مس��تحقات األخي��ر م��ن صفق��ة انتقال 
البنزرت��ي  للن��ادي  الس��ابق  الالع��ب 
إيه��اب  الرياض��ي  للترج��ي  واحلال��ي 
املبارك��ي إل��ى ايفي��ون الفرنس��ي ف��ي 

جويلية  2012.
يذك��ر أن جلن��ة النزاع��ات التابع��ة 
لالحت��اد الدول��ي لكرة الق��دم قد أعطت 
إدارة الن��ادي البنزرت��ي مهل��ة بش��هر 
لتس��وية ه��ذا املل��ف قب��ل اللج��وء الى 

العقوبات الصارمة.

 الرياضي
بعد س��قوط صفقة انتقاله الى الوحدة اإلماراتي في املاء دخل نادي س��ي 
آس كا موس��كو الروس��ي على خط التفاوض مع الع��ب الترجي الرياضي 

الغاني هاريسون أفول حيث أن باب االنتقاالت مازال 
مفتوحا في روسيا.

م��ن جهة أخرى صرح وكيل أعمال الالعب أن إدارة 
الترجي ترفض ع��ودة آفول إلي احلديقة "ب" مبا أن 
الترج��ي لن يس��تفيد منه ال مادي��ا وال كرويا في حال 
واص��ل البقاء في تونس إلى غاية ج��وان املقبل حيث 
س��يصبح العب��ا ح��را وبإمكان��ه االنتق��ال ألي فريق 
يرغب في خدماته.نف��س املصدر أكد الالعب بدوره ال 
يرغب في العودة إلى الترجي ويفضل االحتراف اآلن 
بدل انتظار الصائف��ة املقبلة. كما طالبت هيئة حمدي 
املدب الالعب بجلب عرض يس��تفيد منه النادي ماديا 
وبذلك قد تكون الوجهة القادمة للظهير األمين الغاني 

البطولة الروسية.

وزير الرياضة.. يدعم حبيبة 
الغريبي.. يتفقد الحي الرياضي 

بالمنزه ويزور والية توزر

قرارات لجنة النزاعات بـ"الفيفا"

100 مليون في خزينة الهمهاما والنادي 
البنزرتي مهدد بفقدان 3 نقاط

الترجي يرفض عودته

سي آس كا الروسي يرغب 
في انتداب أفول
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 الرياضي
انس��حب العب االرتكاز الفرجاني ساس��ي من الدور الس��ادس عش��ر 
لكأس فرنس��ا في أول ظهور له مع فريقه اجلديد نادي ماتز الفرنس��ي 
إثر هزميته أمام "براس��ت" بركالت الترجي��ح 4 مقابل 3 عقب انتهاء 

اللقاء في الوقت األصلي بالتعادل السلبي.
ساسي الذي حمل رقم 8 خاض املقابلة كاملة باعتباره كان أساسيا 
في تش��كيلة الفرنس��ي آلبار كارتيي��ه وقدم مردودا طيب��ا كما حتصل 
على انذار في دق 36 ولم يسدد الالعب السابق للنادي الصفاقسي في 
ضرب��ات اجلزاء. ف��ي املقابل يغيب املهاجم فخر الدين بن يوس��ف عن 

تشكيلة النادي الفرنسي مبا أنه لم يتعاَف بعد من اإلصابة.

 الرياضي
س��يعقد العبون من الزمالك مؤمترا صحفيا اليوم الس��بت سعيا على 
ما يبدو لتبرئة س��احتهم بعد انتقادات خلوضهم مباراة ضد إنبي في 
الدوري املصري املمتاز لكرة القدم سبقها مقتل 19 شخصا أمام استاد 

تابع للجيش على مشارف القاهرة.
وق��ال الالعب��ون في بي��ان أص��دره النادي ال��ذي يتص��در الترتيب 
ف��ي املس��ابقة املتوقفة بق��رار حكومي إنهم س��يخصصون نس��بة من 
مس��تحقاتهم املالية لصالح أهال��ي الضحايا ويدرس��ون تلقي العزاء 
بأنفس��هم. والحقت اتهامات الالعبني بعدم االكتراث مبوت مش��جعني 
قب��ل املباراة التي انته��ت بالتعادل بهدف لكل فريق في اس��تاد الدفاع 

اجلوي يوم األحد املاضي.
وينفي الالعبون علمه��م بالكارثة قبل انطالق صفارة البداية بينما 
رف��ض زميله��م عمر جاب��ر  خ��وض املباراة وانس��حب من التش��كيلة 
األساسية. ويواجه جابر حتقيقا بعدما تراجع عن قراره بفسخ عقده. 

وفي بيانهم قال الالعبون إنهم يرحبون بعودة زميلهم.
وقال البي��ان "قرر الالعبون بعد انتهاء اجتم��اع مع رئيس النادي 
واجله��از الفني: دراس��ة إقامة ع��زاء لضحايا ن��ادي الزمال��ك وتلقي 
العزاء بأنفس��هم. "خصم جزء من مس��تحقاتهم بنس��بة 5 % من عقد 
كل الع��ب و10 % م��ن املكافآت لصال��ح أهالي ضحايا ن��ادي الزمالك 
عمرة لكل والد ووالدة ش��هيد من ضحايا الزمالك." وبعد س��اعات من 
احل��ادث أعلنت احلكوم��ة املصرية قرارا بإيقاف املس��ابقة لكن رئيس 

الوزراء إبراهيم محلب قال إن الدوري سيستأنف خالل أسبوعني.
وحتق��ق النيابة العامة املصرية في احلادث الذي س��بق أول مباراة 
جماهيرية كبيرة في الدوري يس��مح للمش��جعني بدخولها منذ كارثة 
ملعب بورس��عيد التي قتل فيه��ا أكثر من 70 من مش��جعي األهلي في 
أول فيفري 2012. وقالت وزارة الداخلية بعد حادث األحد املاضي إن 

سببه تدافع املشجعني الراغبني في دخول امللعب.

 الرياضي
بع��د توق��ف دام قراب��ة الش��هرين تعود 
بطول��ة الرابط��ة احملترف��ة األول��ى لكرة 
القدم للنش��اط حيث ت��دور اليوم الدفعة 
األول��ى  اجلول��ة  لق��اءات  م��ن  األول��ى 
ملرحلة اإلي��اب على أن تس��تكمل اجلولة 
الن��ادي  ب��ني  الكالس��يكو  بإج��راء  غ��دا 
ولق��اء  اإلفريق��ي  والن��ادي  الصفاقس��ي 

النادي اإلفريقي وجنم املتلوي.
الش��تيوي  العزي��ز  عب��د  ملع��ب 
املرس��ى  مس��تقبل  مب��اراة  س��يحتضن 
 22 برصي��د  الس��ابع  املرك��ز  صاح��ب 
بضيف��ه جمعية جربة ش��ريك مس��تقبل 
قابس في املرك��ز األخير برصيد 8 نقاط. 
القناوية حتت قي��ادة املدرب منذر الكبير 
تس��عى إلى حتقيق نتائج أفضل من تلك 
التي حققتها خ��الل مرحلة الذهاب حيث 
جنح في كسب 5 انتصارات و7 تعادالت 
مقابل 3 هزائم. من جهتها حافظت الهيئة 
املدي��رة على نف��س الرصيد البش��ري مع 
تدعيم��ه باملهاجم محمد عل��ي بن حمودة 
والكامرون��ي ريجي��س باه��ا ومصطفى 
وادراغ��و حيث يطم��ح فري��ق الضاحية 
الش��مالية إلى حتس��ني مركزه في وسط 
الترتي��ب واالقتراب من كوكب��ة الطليعة 
والبداية س��تكون مبالق��اة جمعية جربة 
التي لم حتقق نتائج طيبة خالل املرحلة 
األولى من البطولة مم��ا جعلها تنهي في 
املرك��ز األخي��ر بانتصار وحي��د مقابل 5 

تعادالت و9 هزائم. 
فري��ق جزي��رة األحالم يدخ��ل مرحلة 
اإلي��اب مدعم��ا ب���10 العب��ني ج��دد وهم 

وثالث��ة  الونزرف��ي  إلي��اس  احل��ارس 
وحاف��ظ  نصي��ب  ب��ن  مه��دي  مدافع��ني 
عب��د النب��ي وحس��ام بوروي��س والعب 
االرتكاز نبيل بن سعيد و4 مهاجم مهدي 
املساكني وبليغ العشي وعالء بن سعيد 
والليب��ي محمد عياد وماتي��و بوندياكي. 
اجلمعية تسعى لتدارك النتائج السلبية 
الت��ي حققتها خ��الل مرحل��ة الذهاب لكن 
املهم��ة ل��ن تكون س��هلة في اللق��اء األول 
خاص��ة أن املنافس عادة م��ا حقق نتائج 

إيجابية على أرضية ميدانه.

سيناريو الذهاب في البال
جن��ح نادي حم��ام األنف ف��ي اإلطاحة 
ببطل املوس��م الف��ارط ف��ي أول ظهور له 
هذا املوس��م به��دف دون رد لتكون أفضل 
بداي��ة لفري��ق الضاحية اجلنوبي��ة. هذا 
السيناريو يس��عى لتكراره  أبناء بوشار 
عندما يس��تضيفون الترجي على أرضية 
ميدانه��م وهم الذين تع��ودوا على التألق 
أم��ام فريق باب س��ويقة. الهمهاما دعمت 
رصيدها البشري بالالعبني محمد سالمة 
والش��اذلي الش��عار م��ع احلف��اظ تقريبا 
على نفس األسماء باستثناء التفريط في 

زياد الزيادي.
األحم��ر  يدخ��ل  املقابل��ة  اجله��ة  ف��ي 
واألصفر مرحلة اإلياب بإطار فني جديد 
يق��وده البرازيل��ي جوزي��ه دي مورايس 
خلف��ا خلالد بن يحي��ى ومدعما بأس��ماء 
جدي��دة عل��ى غ��رار املهاج��م البرازيل��ي 
صاموي��ل  والنيجي��ري  ك��روز  ماني��و 
إي��دوك والش��اذلي غ��راب واملدافع حامت 

البجاوي في س��عيه نحو تقليص الفارق 
ع��ن املتصدر الن��ادي اإلفريق��ي ومن ثمة 
الع��ودة للمنافس��ة عل��ى البطول��ة لكنه 
س��يكون مطالب بتف��ادي س��يناريو لقاء 
الذه��اب واخل��روج بانتصار أم��ام نادي 

حمام األنف.

الجليزة لالنطالق في اإلنقاذ
يتح��ول فري��ق مس��تقبل قاب��س إل��ى 
عاصم��ة األغالبة ف��ي أول لق��اء له حتت 
إش��راف امل��درب فريد بن بلقاس��م والذي 
س��يكون احملط��ة األول��ى لرحل��ة إنق��اذ 
اجلليزة من العودة إل��ى الرابطة الثانية 

 الرياضي
تق��رر أول أم��س اخلمي��س عل��ى إث��ر 
رئي��س  حض��ره  تنس��يقي  اجتم��اع 
اجلامعة التونس��ية لك��رة القدم وديع 
اجل��ريء ورئي��س الرابط��ة الوطني��ة 
لك��رة الق��دم احملترفة ومس��ؤولني من 
وزارة الداخلي��ة زيادة ع��دد اجلماهير 
ف��ي مالعب بطول��ة الرابط��ة احملترفة 
األول��ى بداية م��ن اجلول��ة الثانية من 
مرحل��ة اإلي��اب والت��ي س��تجري يوم 
الزي��ادة  ه��ذه  فيف��ري.   18 األربع��اء 
س��تلغى آليا  في كل ملع��ب تقع داخله 

أحداث شغب. 

وكان ق��د  تق��رر إثر اجتماع أش��رف 
علي��ه وزي��ر الرياض��ة ي��وم األربعاء 
بحض��ور  العم��ل  مواصل��ة  املاض��ي 
ومل��ن  فق��ط  احملل��ي  الفري��ق  جمه��ور 

تتجاوز أعمارهم 18 س��نة مع وجوب 
إظه��ار بطاق��ة الهوي��ة والتأكي��د على 
ف��ي  التذاك��ر  بي��ع  نواف��ذ  فت��ح  ع��دم 
املالع��ب ي��وم املب��اراة واحملافظة على 
نف��س اإلج��راءات املعم��ول بها س��ابقا 
الرياضي��ة  التظاه��رات  بخص��وص 

القارية والدولية.
األخي��ر  الق��رار  ض��وء  وعل��ى 

سيستقطب كل ملعب العدد التالي
ال��ف   13 يس��تقبل  رادس  ملع��ب   

متفرج عوضا عن 7500
 ملع��ب املهي��ري بصفاق��س 5 آالف 

متفرج عوضا عن 2500 
آالف   6 األوملب��ي  سوس��ة  ملع��ب 

متفرج عوضا عن 2500 
ملعب ب��ن جنات باملنس��تير 3 االف 

عوضا عن 1500 
 2000 باملرس��ى  الش��تيوي  ملع��ب 

متفرج عوضا عن 1000
متف��رج   1500 جرجي��س  ملع��ب 

عوضا عن 1100 
ملع��ب جربة حومة الس��وق 1200 

متفرج عوضا عن 750 
ملع��ب قفص��ة 2500 متفرج عوضا 

عن 1500
ملعب املتل��وي 1200 متفرج عوضا 

عن 850 
ملع��ب حف��وز عوض��ا ع��ن العواني 

300 متفرج
ملعب شنني دون حضور اجلمهور 

ملع��ب حم��ام األن��ف 2000 متفرج 
عوضا عن 1000

فيم��ا حافظت مالع��ب املنزه )2500 
متفرج( وزوينت )1000 متفرج( و15 
أكتوبر ببن��زرت )1200 متفرج( على 

نفس طاقة االستيعاب.

في أول ظهور له مع ماتز  

فرجاني ساسي ينسحب 
من كأس فرنسا

العبو الزمالك يخصصون جزءا 
من دخلهم لصالح أهالي ضحايا 

مجزرة الدفاع الجوي

الترفيع في عدد الجماهير 
انطالقا من الجولة القادمة

الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة األولى

الهمهاما إلعادة سيناريو الذهاب.. العكارة للتأكيد وقفصة والجليزة وجربة للتدارك
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وم��ن أجل ه��ذا اله��دف ع��ززت هيئة الطاه��ر صوال 
الفري��ق بيون��س مزهود وح��امت أية لش��قر وناجح 
حم��ادي وبالل يكن ووائل صمود ووليد بن منصور 

وسفيان القصايري ووسيم نعمان. 
املس��تقبل س��يكون في مواجهة صعبة مع شبيبة 
القي��روان صاح��ب املركز احلادي عش��ر برصيد 18 
نقط��ة وال��ذي يطم��ح لالبتعاد ع��ن أس��فل الترتيب 
وضم��ان البق��اء مبك��را حي��ث اخت��ارت هيئ��ة مراد 
باألكح��ل االس��تقرار عل��ى مس��توى اإلط��ار الفن��ي 
بتجدي��د الثق��ة في ل��وك إميايي��ل وتعزي��ز الرصيد 
البش��ري بالالع��ب االيف��واري محم��د مل��ني كونت��ي 
واملهاجم عبد الفاصل س��وانون مقاب��ل التفريط في 

وجدي املاجري. 

بين التدارك والتأكيد
بطموح��ات متباين��ة يدخ��ل فريق��ي قوافل قفصة 
س��يجمعهما  ال��ذي  اللق��اء  اجلرجيس��ي  والترج��ي 
مبلع��ب قفص��ة. القوافل صاحبة املرك��ز 13 برصيد 
12 نقط��ة تس��عى لتدارك النتائ��ج املتواضعة التي 
حققتها خالل مرحلة الذهاب والتي ستجعلها مهددة 
بفق��دان مكانه��ا ف��ي الرابط��ة األول��ى ما ل��م تتدارك 
ذلك خ��الل اجلوالت األولى من مرحل��ة اإلياب حتى 
تبتع��د عن املراك��ز األخي��رة وقد ع��ززت هيئة خالد 
بالن��ور مختل��ف املراك��ز بالعب��ني ج��دد عل��ى غرار 
املهاجم موسى عيسى واجلناح االيسر جبريل كاقوا 
والظهير األيس��ر باكر أدم ومتوسط امليدان الدفاعي 

موريبا باغايوكو.
القافلة ستبدأ السير نحو حتقيق هدفها أمام فريق 
صعب املراس مث��ل املفاجأة الس��ارة ملرحلة الذهاب 
حي��ث جنح ف��ي التمركز سادس��ا برصي��د 23 نقطة 
وهو يطمح لتأكيد هذه النتيجة خاصة أنه جنح في 
الفوز على منافس��ه في لقاء الذهاب بهدفني دون رد. 
ولضمان االس��تقرار على مس��توى النتائج اختارت 
هيئة ترجي اجلنوب االستقرار على مستوى اإلطار 
الفني الذي يقوده اس��كندر القصري وأيضا احلفاظ 
عل��ى نفس الرصيد البش��ري م��ع تدعيم��ه بالالعب 

املالي المني كايتا.

بين الملعبين 
س��يحتضن ملعب ش��نني حوار امللعبني القابسي 
والتونس��ي والذي يعتبر قمة وس��ط الترتيب حيث 
يحت��ل احمللي��ون املرك��ز الثام��ن برصي��د 19 نقطة 
فيما يتواجد الضيوف في املركز الس��ابع ب�22 نقطة 
صحبة مستقبل املرسى. فريق امللعب القابسي الذي 
يش��رف عل��ى مقالي��ده الفنية امل��درب م��راد العقبي 

يعرف جيدا أن الفوز س��يجعله يلتحق مبنافسه في 
نفس املركز وأنه سيعطي دفعا معنويا هاما للفريق 
خ��الل املرحلة القادم��ة من البطولة كما أن س��يكون 
مطال��ب بالرد عل��ى الثالثية التي تلقاه��ا خالل لقاء 
الذه��اب. الس��تيدة ع��ززت صفوفها بثالث��ة عناصر 
جدي��دة ممثلة في مع��ز علولو وكوف��ي أولي وكايتا 

باال.
ضي��ف عاصم��ة احلن��اء يس��عى ب��دوره للظهور 
بوجه مش��رف خالل هذه املرحلة م��ن البطولة حتى 
يتفادى س��يناريو املوس��م الفارط والذي كان خالله 
قاب قوس��ني من النزول للقس��م الثان��ي. مهمة أبناء 
لس��عد الدريدي لن تكون س��هلة خاص��ة أن املنافس 
سيتمس��ك باخل��روج بنتيج��ة إيجابية كم��ا أنه لن 
يك��ون بإمكان اإلط��ار الفني التعوي��ل على املنتدبني 
اجلدد وهم س��يف الدي��ن اجلربي وعب��اس غضبان 
وس��يف الدي��ن العكرم��ي وفوس��يني كوليبالي إلى 
حني احلس��م في قضي��ة الفري��ق مع العبه الس��ابق 

أسامة السالمي.

 القرش في ضيافة مدينة الرباط
مس��رحا  س��يكون  جن��ات  ب��ن  مصطف��ى  ملع��ب 
ملباراة االحتاد املنس��تيري والنادي البنزرتي والتي 
س��يدخلها الفريقني بطموحات مختلفة حيث يسعى 
الضي��وف أصح��اب املرك��ز اخلام��س ب���24 نقط��ة 
لالقتراب من املتص��در والبقاء ضمن دائرة املراهنني 
على البطولة فيما س��يكون االحت��اد مطالب بتحقيق 
انتصار يخرجه من السلس��لة الس��لبية التي رافقته 

هذا املوسم حيث يحتل املركز 12 ب�14 نقطة.
خ��الل  فق��ط  بانتداب��ني  اكتف��ى  الش��مال  ق��رش 
املركات��و الش��توي متثال ف��ي انتداب احل��ارس علي 
العي��اري واملهاجم الليبي أحم��د محمود الزوي فيما 
تعاق��د مضيفه مع خالد بن ساس��ي كمدرب وانتدب 
متوس��طي املي��دان مرتض��ى بن وناس فهمي قاس��م 
واملداف��ع محم��ود اخلميري في س��عيه نحو حتقيق 
نتائ��ج إيجابي��ة تبع��ده ع��ن كوكب��ة آخ��ر الترتيب 
وجتعله يتفادى غصرة الص��راع على ضمان البقاء 
في نهاية املوسم.جميع اللقاءات تنطلق على الساعة 

الثانية بعد الظهر.

 الرياضي
عهدت جلنة التعيينات التابعة 

للجامعة التونسية لكرة القدم مهمة 
إدارة قمة لقاءات اجلولة 16 من بطولة 
الرابطة احملترفة األولى والتي ستجمع 

النادي الصفاقسي وضيفه النجم 
الساحلي يوم األحد مبلعب الطيب 

املهيري للحكم مراد بن حمزة الدولي 
منذ سنة 2012 واملنتمي لرابطة 

تونس.
أما لقاء امللعب البلدي بحمام 

األنف والذي سيجمع نادي الضاحية 
اجلنوبية بضيفه الترجي الرياضي 

اليوم انطالقا من الساعة الثانية بعد 
الظهر فسيديره احلكم أمير لوصيف 

فيما يقود الصادق الساملي لقاء رادس 
بن النادي االفريقي ونادي حمام األنف.

البرنامج والتعيينات
السبت الساعة 14.00

ملعب الشتيوي )1000 متفرج(
مستقبل املرسى - جمعية جربة  

)الوطنية 2(
حتكيم أمين كشاط 

ملعب حمام األنف )1000 متفرج(
نادي حمام األنف - الترجي 

الرياضي )وطنية 1(
حتكيم أمير لوصيف

ملعب حفوز )300 متفرج(
الشبيبة القيروانية - مستقبل قابس

حتكيم خالد القيزاني
ملعب قفصة )1500 متفرج(

قوافل قفصة - الترجي اجلرجيسي
حتكيم هيثم قيراط

ملعب شنني )دون حضور 
اجلمهور(

امللعب القابسي - امللعب التونسي
حتكيم هيثم القصعي

ملعب بن جنات )1500 متفرج(
االحتاد املنستيري - النادي 

البنزرتي )قناة حنبعل(
حتكيم ماهر احلرابي

األحد الساعة 14.00
ملعب رادس )7500 متفرج(

النادي اإلفريقي - جنم املتلوي )قناة 
حنبعل(

حتكيم صادق الساملي 
ملعب صفاقس )2500 متفرج(

النادي الصفاقسي - النجم الساحلي 
)الوطنية 1(

حتكيم مراد بن حمزة

 الرياضي
ت��دور مباري��ات اجلول��ة 16 لبطولة 
عل��ى  الثاني��ة  احملترف��ة  الرابط��ة 
ث��الث دفعات عل��ى أن تنطل��ق اليوم 
ي��وم  وتس��تكمل  غ��دا  وتتواص��ل 
الثالث��اء املقبل بلق��اء احتاد بن قردان 

والنفيضة الرياضية.
التعيين��ات  جلن��ة  عه��دت  وق��د 
التابع��ة للجامع��ة مهم��ة إدارة قم��ة 
وال��ذي  األول��ى  املجموع��ة  لق��اءات 
بضيف��ه  ال��كاف  أوملبي��ك  س��تجمع 
سكك احلديد الصفاقس��ي للحكم عبد 
احلميد احلش��في فيما س��يدير أسامة 
ب��ن إس��حاق لق��اء املتصدر مس��تقبل 

القصرين بضيفه مكارم املهدية.  

املجموعة األولى
السبت الساعة 14.00

احت��اد   - الصفاقس��ي  امللع��ب 
سبيطلة 

احلكم زياد كرير
األحد الساعة 14.00

جريدة توزر - جندوبة الرياضية 
احلكم أسامة رزق الله

أوملبي��ك  ال��كاف  - س��كك احلدي��د 
الصفاقسي 

 احلكم عبد احلميد احلشفي
النادي القربي - األوملبي الباجي

احلكم محمد أمني بالناصر
النج��م األوملب��ي بس��يدي بوزيد - 

نادي احلمامات
احلكم وسيم بن صالح

املجموعة الثانية

السبت الساعة 14.00
جمعي��ة أريان��ة - مس��تقبل وادي 

الليل
 احلكم محمد شعبان

س��بورتينغ ب��ن ع��روس - ه��الل 
مساكن

احلكم جالل السحباني
قرمبالي��ة   - سوس��ة  حم��ام  أم��ل 

الرياضية
 احلكم ياسني حروش
األحد الساعة 14.00

مستقبل القصرين - مكارم املهدية
احلكم أسامة بن إسحاق

الثالثاء 17 فيفري الساعة 14.00
النفيض��ة   - ق��ردان  ب��ن  احت��اد 

الرياضية
احلكم كرمي محجوب

 الرياضي
 االحت��اد اإلفريقي لكرة اليد يراس��ل هيئتي 
الترج��ي واإلفريق��ي إلعالمهم��ا ب��أن موعد 
الس��وبر اإلفريق��ي الذي س��يجمع الفريقني 
ق��د ح��دد ي��وم 15 م��اي املقب��ل بالعاصمة 

الغابونية لوبروفيل.
االحتاد اإلفريقي طالب مسؤولي الترجي 
واإلفريق��ي بتأمني وصول الوفدين يوم 14 
ماي على أن تلعب مباراة الس��وبر يوم 15 
م��اي ومن ثم املش��اركة في بطول��ة إفريقيا 
لألندية الفائزة بالكأس انطالقا من يوم 16 

من نفس الشهر.
كما تلقي فريق الترج��ي الرياضي دعوة 
رس��مية للمش��اركة ف��ي البطول��ة العربية 
لألندي��ة البطل��ة الت��ي س��تحتضنها مدينة 
أغادير ولم تعط إدارة األحمر واألصفر بعد 

ردها الرسمي على الدعوة.

حكام الجولة 16 من الرابطة الثانية 

بن إسحاق للقاء القصرين والمهدية 
والحشفي يقود مباراة الكاف والرالوي

السوبر اإلفريقي 
لكرة اليد يوم 15 

ماي بليبروفيل

تعيينات حكام الجولة 16

بن حمزة يقود 
الكالسيكو والوصيف 

للقاء حمام األنف

الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة األولى

الهمهاما إلعادة سيناريو الذهاب.. العكارة للتأكيد وقفصة والجليزة وجربة للتدارك
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 الرياضي
أصب��ح ب��وكا جوني��ورز مرش��حا لنيل 
لقب دوري الدرج��ة األولى األرجنتيني 
لك��رة القدم ال��ذي انطلق أم��س اجلمعة 
مهاج��م  بض��م  صفوف��ه  ع��زز  بعدم��ا 
إيطالي��ا دان��ي أوزفال��دو وصانع لعب 
أوروغواي نيك��والس لوديرو. وبعدما 
استعصى اللقب على بوكا في السنوات 
الث��الث املاضية وهي فت��رة طويلة على 
غي��ر املعت��اد س��عى امل��درب رودولف��و 
أروابارينا بنش��اط لشراء العبني واآلن 
أصب��ح بوس��ع ب��وكا إش��راك 11 العبا 
دولي��ا ف��ي تش��كيلته األساس��ية ح��ني 
يدش��ن موس��مه مبواجه��ة أوليمبو في 

معقله استاد بومبونيرا غدا األحد.
وق��ال أروابارين��ا "أمام��ي خي��ارات 
عدي��دة أمتنى أن أصبح الرجل الش��رير 
ال��ذي ال يش��رك ع��ددا منه��م وأال أضطر 
لذلك بسبب سوء املستوى." وانسحب 
خوان رومان ريكيلمي أخيرا من صورة 
بوكا العام املاضي وساعد فريق شبابه 
ارجنتين��وس جونيورز عل��ى الصعود 

للدرجة األولى قبل أن يعلن اعتزاله.
مناف��س  أول  أوليمب��و  وس��يكون 
يواجه��ه بوكا في البطولة التي س��تقام 
لتصب��ح  للج��دل  مثي��ر  جدي��د  بنظ��ام 

مكون��ة من 30 فريقا س��يواجه كل منهم 
منافس��يه م��رة واح��دة عل��ى أرض��ه أو 
خارجها حس��بما يتحدد م��ن القرعة مع 

إقامة مباريات إضافية للقاءات القمة.
ويرج��ح أن تصب��ح الفرق العش��رة 
الت��ي صعدت لتكمل املس��ابقة بش��كلها 
اجلدي��د األكث��ر ترش��يحا للهب��وط ف��ي 
نهاي��ة العام بس��بب الف��ارق الكبير في 
الق��وة واملس��توى بينه��ا وب��ني الف��رق 
أي  جتنب��ت  الت��ي  األخ��رى  العش��رين 
معان��اة للهبوط في نهاية بطولة اجلزء 

الثاني من العام املاضي.
وضمن قائمة منافس��ي بوكا ريسنغ 
املهاج��م  يض��م  ال��ذي  اللق��ب  حام��ل 
املخض��رم دييغ��و ميليتو وريف��ر بليت 
بط��ل كأس أمري��كا اجلنوبي��ة لألندي��ة 
والذي يقود هجومه الكولومبي الدولي 
تيوفيل��و غوتيري��ز أفض��ل الع��ب ف��ي 
امري��كا اجلنوبي��ة. وكان ريفر يأمل في 
االستفادة من عودة العبه السابق بابلو 
امي��ار صانع ألعاب منتخ��ب االرجنتني 
وفالنس��يا وبنفي��كا ال��ذي ع��اد للوطن 
الع��ام املاض��ي بعدم��ا لع��ب لفت��رة في 
ماليزي��ا. لك��ن إمي��ار البال��غ م��ن العمر 
35 عام��ا خض��ع جلراحة جدي��دة ولن 
يكون بوس��ع مدربه مارسيلو جاياردو 

االس��تفادة منه قبل النص��ف الثاني من 
املوسم.

في املقابل س��ينتقل ريف��ر إلى خونني 
املج��اورة لبوين��س اي��رس حي��ث يحل 
ضيفا على س��ارمينتو ي��وم األحد وهو 
فريق يش��ارك بني الكب��ار ألول مرة منذ 
32 عام��ا. وس��يتجلى الف��ارق أكثر في 
فريق كروس��يرو ديل نورت��ي وهو ناد 
ميس��يونيس  مقاطع��ة  م��ن  متواض��ع 
وتأس��س  االرجنت��ني  غ��رب  بجن��وب 
الدول��ي  املداف��ع  ويدرب��ه   1989 ف��ي 
الس��ابق غابريي��ل ش��ورر. وال ميتل��ك 
الفريق م��وارد مالية ضعيف��ة فقط لكن 
ال يس��انده أيض��ا الكثير من املش��جعني 
وق��ال إنه ق��د يس��تضيف مبارياته ضد 
منافس��يه الكبار ريفر واندبندينتي في 
مدينة ش��اكو املجاورة حيث س��يضمن 
حض��ورا جماهيريا أكبر. وقال رئيس��ه 
خوليو كوروبيس��كي "لدينا العديد من 
األشياء لكن عدد مشجعينا قليل هنا في 
ميس��يونيس ال يوجد شغف كبير بكرة 
القدم لكننا نقابل بأس��ئلة عن املباريات 
ض��د ريف��ر واندبندينت��ي. سنس��تمتع 
مبا نخوض��ه ولو أفلحنا ف��ي البقاء في 
الدرجة األولى فسيكون وضعنا مختلفا 

في املستقبل."

صفقات بوكا الكبرى تضعه مرشحا بارزا قبل 
انطالق الدوري االرجنتيني

نادال وفيرير يشاركان في 
كرنفال ريو دي جانيرو

 الرياضي
يش��ارك العبا التنس اإلس��بانيان رافائيل نادال وديفيد فيرير في كرنفال 
 Unidos"  ريو دي جانيرو في غدا األحد 15 فيفري مع مدرسة السامبا
de Viradouro" التي تعد أبرز مدارس الرقص املشاركة في الكرنفال 
وفق��ا ملا أعلنه نادال. وقال ن��ادال في تصريحات صحفية "أردت دائما أن 
أتعرف على كرنفال ريو عن قرب" مش��يرا إلى أن العب التنس البرازيلي 

السابق غوستافو كويرتن سيشارك أيضا في الكرنفال.
وق��ال الع��ب التن��س اإلس��باني حام��ل لق��ب بطول��ة روالن غ��اروس 
تس��ع مرات "دائما كان يس��حرني )الكرنفال( وكانت لدي رغبة ش��ديدة 
ف��ي التعرف عليه بش��كل مباش��ر. س��يكون األم��ر رائعا" بينم��ا اعترف 
  Unidos de" أن��ه ال يع��رف رقص��ة الس��امبا الت��ي س��تقدمها مدرس��ة

Viradouro"  هذا العام حتى اآلن.
ووص��ل ن��ادال إل��ى مدين��ة ري��و دي جاني��رو ي��وم األربعاء م��ن أجل 
املش��اركة ف��ي البطول��ة املفتوح��ة ذات ال�500 نقط��ة التي تق��ام في هذه 
املدين��ة البرازيلي��ة اعتب��ارا من ي��وم 17 من الش��هر اجلاري. وس��تكون 
بطولة ريو دي جانيرو املفتوحة أول بطولة يخوضها نادال عقب بطولة 
أس��تراليا املفتوحة حيث أطاح به الالعب التش��يكي توماس برديتش في 
رب��ع النهائي. وقال الالعب اإلس��باني املصنف الثالث عل��ى العالم حاليا 
واملرش��ح األول للف��وز بالبطول��ة "أنا مس��تعد جي��دا لقد تدرب��ت يوميا 
والف��وز أمر س��نراه الحقا". يش��ار إلى أن ن��ادال لم يتع��اَف بعد من عدة 

مشكالت بدنية أثرت عليه املوسم املاضي.

 الرياضي
كشف الفرنس��ي الدولي السابق نيكوال 
أنيلكا أنه يخطط للعودة للعب املوس��م 
املقب��ل بعدم��ا عل��ق مش��واره الك��روي 
بس��بب التزام��ه مع نادي نصر حس��ني 

داي اجلزائري.
نش��رتها  مقابل��ة  ف��ي  أنيل��كا  وق��ال 
صحيف��ة "الوط��ن" اجلزائري��ة أم��س 
اجلمعة ردا على س��ؤال بش��ان اعتزاله 
م��ن  الكثي��ر  ل��دي  كان��ت  "ال  اللع��ب 
االتصاالت لكنن��ي رفضت ألنني منحت 
موافقتي للمجيء إل��ى اجلزائر بصفتي 
مستش��ارا حملفوظ ول��د زميرلي رئيس 

وس��أعود  داي  حس��ني  نص��ر  ن��ادي 
للمالعب املوسم املقبل بال شك." مضيفا 
"أقول إن مسيرتي كالعب بني قوسني".

وأش��ار أنيل��كا إل��ى أن��ه يرى نفس��ه 
خ��ارج ك��رة القدم بع��د اعتزال��ه اللعب 
لكن��ه ش��دد عل��ى أنه يح��ب ك��رة القدم 
والالعب��ني الش��بان ومده��م بالنصائح 
وأن��ه إذا أتيحت له فرص��ة العمل معهم 
س��واء في اجلزائر وفرنس��ا أو في مكان 

آخر فلن يتردد.
وأوض��ح أنيل��كا أن��ه ال يأس��ف على 
قرارات اتخذها في املاضي وأنه يتحمل 
مس��ؤولياتها كاملة موضح��ا أنه عاش 

مراح��ل صعب��ة ج��دا ف��ي حيات��ه لك��ن 
مبادئ��ه ونزاهته س��محا له ب��أن يكون 
س��عيدا في حياته. وأكد أن��ه ال يريد أن 
يك��ون جنما متهم��ا الن��اس والصحافة 
بإلص��اق ه��ذا الوص��ف ب��ه الفت��ا أن��ه 
حاول دائما أن يك��ون متواضعا يحترم 
اآلخرين وأن احلياة ليس��ت فقط سيارة 

فارهة ومنزل فخم ومالبس أنيقة.
وأش��اد أنيل��كا بتجربت��ه ف��ي الصني 
ألن��ه البلد ال��ذي لم يكن يعرف��ه وهو ما 
س��مح بالتأك��د من أن ك��رة الق��دم لعبة 
عاملي��ة. وأض��اف "أوروب��ا جميلة لكن 
آس��يا جميلة أيضا عندما وصلت الصني 

اكتشفت ثقافة مختلفة وفكر آخر. اليوم 
أتكل��م كثي��را عن الص��ني ألنه��ا جتربة 
ظلت في ذاكرتي واستمعت بها كثيرا".

واعت��رف أنيل��كا بأن��ه يش��جع نادي 
تشيلس��ي أكث��ر م��ن أندية أخ��رى لعب 
له��ا ألن��ه الفري��ق ال��ذي مكث في��ه مدة 
أطول حي��ث لعب له أربعة مواس��م كما 
أن عائلت��ه تعيش اآلن ف��ي إنقلترا ليس 
بعيدا جدا عن تشيلسي. كما رشح نادي 
باريس س��ان جيرم��ان للتتوي��ج بلقب 
ال��دوري الفرنس��ي الفت��ا إل��ى أن فريق 
العاصمة الفرنسية كان بإمكانه التقدم 

على أقرب مالحقيه بعشر نقاط.

أنيلكا يرغب في العودة إلى المالعب الموسم المقبل



رياضة
23صوتكم  العدد 576 السبت 25 ربيع الثاني  1436هـ  الموافق لـ 14 فيفري 2015

 الرياضي
كش��فت تقاري��ر صحفية أن ن��ادي ريال 
موهب��ة  م��ع  بالتوقي��ع  مهت��م  مدري��د 
نرويجي��ة أخرى بعد مارت��ن أوديغارد 
الوس��ط  األم��ر بالع��ب خ��ط  ويتعل��ق 
الش��اب إيفر فوس��وم وال��ذي يلعب في 
صفوف سترومسغوديس��ت وهو نفس 

الفريق الذي كان يلعب فيه أوديغارد .
ووفقا ملجلة "ف��ور فور تو" فإن إيفر 
فوس��وم أثار إنتباه قادة الن��ادي امللكي 
حينم��ا كان��وا يتابع��ون مقاط��ع فيديو 
أج��ل  م��ن  سترومسغوديس��ت  لن��ادي 

متابعة مارتن أوديغارد.
ويعتبر إيفر فوسوم أحد أبرز املواهب 
في كرة القدم النرويجية وهو اآلخر لعب 
مبكرا رفقة الكبار حيث خاض أول مباراة 
رس��مية م��ع ن��ادي سترومسغوديس��ت 
عندم��ا كان عم��ره 17 عاما وأش��ار نفس 
تلق��ى  الوس��ط  خ��ط  الع��ب  أن  املص��در 

عرضاً م��ن أقوى ن��اد ف��ي النرويج وهو 
روزنبورغ لكن��ه رفض العرض املقدم له 
ولعب حت��ى اآلن 25 مب��اراة في الدوري 
ومبارات��ني في ال��دور التمهي��دي لدوري 
أبط��ال أوروب��ا. وقد طل��ب ري��ال مدريد 
م��ن املدير الرياض��ي للن��ادي النرويجي 
جوستاين فلو بحث إمكانية التعاقد معه 
وقد أش��اد مدرب��ه ديفيد نيلس��ن بقدراته 
الفني��ة وق��ال: "العديد م��ن األندية التي 
جاءت لرؤية أوديغارد أخذوا معهم إسم 
فوس��وم تقريبا أغلبية األشخاص تنبهر 
من مراوغة وسرعة أوديغارد ولكن إيفر 

يتمتع أيضا مبوهبة كبيرة".

 الرياضي
انتقد أحد أبرز أساطير نادي مانشستر 
يونايتد عبر تاريخه "بول س��كولز" 
واصف��ا  احلم��ر  الش��ياطني  مهاجم��ي 
إياه��م باملقصري��ن في عملهم مش��يرا 
في الوقت ذات��ه أن زعيم أنقلترا يلعب 
ك��رة ق��دم مثي��رة للش��فقة ف��ي الوقت 
احلالي حت��ت القي��ادة الفني��ة للمدير 
الفن��ي الهولندي "لويس ف��ان غال". 
عندم��ا  مبعانات��ه  س��كولز  واعت��رف 
يشاهد الفريق احلالي لليونايتد طالبا 
م��ن العبي الفريق بذل املزيد من اجلهد 
م��ن أج��ل حتصي��ل النتائ��ج م��ع أداء 
أفض��ل عل��ى أرضية امللعب كم��ا اعتاد 
الفري��ق أثناء فترة قي��ادة املدير الفني 

املعتزل "السير أليكس فيرغسون".
وكتب س��كولز في عموده بجريدة 
اإلندبيندن��ت "أمر ال يس��عدني على 
اإلط��الق أن اعترف أنني أعاني حاليا 

م��ن أج��ل رؤي��ة فري��ق املدي��ر الفني 
لوي��س ف��ان غ��ال يلع��ب دون تقدمي 
أي متعة لق��د هزموا برنلي ولكن هذا 
يبق��ى برنلي ورغم هذا كانوا األفضل 
في الشوط األول وفي بعض األوقات 
أش��عر أن ك��رة الق��دم الت��ي يلعبه��ا 

اليونايتد مثيرة للشفقة ومزرية".
ثم تاب��ع "من أجل ه��زم اخلصوم 
عليك الهجوم بش��كل جيد املهاجمون 
يج��ب أن يأخ��ذوا املخاط��رة وهن��اك 

ع��دد مح��دود فق��ط م��ن الالعبني في 
التشكيلة القادرين على ذلك بالنسبة 
لالعبي الوس��ط فعليهم مترير الكرة 
لألمام باستمرار وهذا ال يحدث بشكل 
مس��تمر فمهمتهم وضع الفرصة على 
طب��ق من ذه��ب للمهاجم��ني وحتديد 
الف��رص املناس��بة م��ن أجل تس��جيل 
األه��داف بأنفس��هم وه��ل ه��ذا أم��را 
س��هال؟ ال بالتأكيد فاللعب لليونايتد 

ال يفترض أن يكون سهال".

 الرياضي
ادعى رئيس نادي كابوس��كورب األنغولي " أنه أنهى املفاوضات مع 
جن��م الكرة العاملي��ة البرازيلي "رونالدينيو" م��ن أجل متثيل فريقه 
خالل املوسم املقبل بعد إنهاء ارتباطه مع نادي كويرتيرو املكسيكي.
رونالديني��و كان ق��د أك��د رحيل��ه ع��ن فريق��ه احلال��ي وال��دوري 
امليكس��يكي بانتهاء عقده مع نادي كويرتيرو والذي يستمر ملوسمني 
ولكن��ه لم يكش��ف عن وجهته املقبل��ة في كرة القدم والت��ي يبدو أنها 

س��تكون في أدغ��ال أنغوال األفريقي��ة. وصرح رئيس 
كابوس��كورب "كانغامب��ا" قائ��ال "لق��د ب��ات مؤكدا 
أننا نتف��اوض من أجل التعاقد م��ع رونالدينيو ولكن 
ف��ي البداية عليه أن يفس��خ تعاقده م��ع ناديه احلالي 
حتى يوقع لنا في ش��هر ج��وان املقبل". ثم أضاف في 
حوار تلفزيوني "ملاذا اخترت رونالدينيو ألنني أريد 

إضافة اجلودة لتشكيلة الفريق"

بن زيما.. ال أقبل االنتقادات 
من أشخاص لم يسبق لهم 

لعب كرة القدم
 الرياضي

ق��ال مهاجم ريال مدريد االس��باني كرمي بن زميا 
أنه يتجاهل االس��تماع الى أي ش��خص ينتقده لم 
يس��بق له لعب ك��رة الق��دم على أعلى مس��توى. 
حيث قال بن زميا في تصريح له لوسائل اإلعالم: 
"اتقبل وأضع ف��ي اعتب��اري كل االنتقادات التي 
تأتي من ش��خص س��بق له لعب ك��رة القدم على 
أعلى مس��توى لكن إن كانت تأتي من ش��خص لم 
يسبق له لعب كرة القدم فأنا ال أعطيها أي اهتمام 
ألن هذا الشخص معرفته بكرة القدم سطحية وال 
يهمه س��وى األهداف وقد ال ميل��ك أي نظرة حول 
األدوار الت��ي أق��وم بها على أرضي��ة امللعب حتى 

وإن لم أمتكن من التسجيل".
وعن حياته في العاصمة مدريد: "أنا لس��ت من 
األش��خاص الذين يحبون أض��واء الكاميرات أحب 
أن أضح��ك أحب الناس جميعا أنا جد مس��الم حني 
التقى باملش��جعني في الشارع الكل يظهر لي املودة 

واالحترام".

 الرياضي
كش��فت دراس��ة أعدته��ا مؤسس��ة 
"مارس��يت" أن جن��وم ك��رة القدم 
ف��ي  أج��را  األعل��ى  العامل��ون  ه��م 
أن  مب��رزة  اإلس��باني  املجتم��ع 
البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو 
مهاج��م امللك��ي ه��و صاح��ب أعلى 
وحت��ذر  "الليغ��ا".  ف��ي  رات��ب 
الدراسة من أن هذه الظاهرة تشكل 
خط��را على الش��باب واملراهقني في 
كل أنح��اء إس��بانيا "فف��ي أوق��ات 
األزمات االقتصادي��ة تعد الرواتب 
اخليالية لبعض الرياضيني مثيرة 
للدهش��ة".  واستش��هدت الدراسة 
ب��أن إجمال��ي روات��ب العب��ي ريال 
مدري��د يكل��ف خزينة الن��ادي نحو 
200 مليون ي��ورو وهو رقم حطم 
من خالله رئيس النادي فلورنتينو 
بيري��ز كل األرق��ام القياس��ية م��ن 

حيث الرواتب في تاريخ امللكي.
ص��ادرة  لبيان��ات  ووفق��ا 
بيل��د"  "س��بورت  صحيف��ة  ع��ن 

الرياضية األس��بوعية األملانية فإن 
كريس��تيانو يخص��ص له س��نويا 
 17 منه��ا  ي��ورو  مالي��ني   35.3
مليون متثل صافي راتبه الس��نوي 
و18.3 مليونا تذهب لوزارة املالية 

اإلسبانية.
الصفقة األغلى

ويعد الويلزي غاريث بيل العب 
الري��ال أيضا والصفق��ة األغلى في 
تاري��خ الن��ادي 101 ملي��ون يورو 
ف��ي  رات��ب  أعل��ى  ثان��ي  صاح��ب 
امللك��ي بصاف��ي 11 ملي��ون ي��ورو 
س��نويا. وتقول الدراسة نفسها إن 
األرجنتين��ي ليونيل ميس��ي العب 
برش��لونة يخصص له س��نويا 35 
ملي��ون   20 مقاب��ل  ي��ورو  ملي��ون 
ي��ورو لزميل��ه البرازيل��ي نيمار دا 
س��يلفا. وبالرغ��م من ه��ذه األرقام 
الكبي��رة إال أن هن��اك رياضيني في 
إس��بانيا يلعبون في فرق أخرى أو 
درجات أخرى بالدوري اإلس��باني 
بخ��الف الدرجة األول��ى يتقاضون 

روات��ب متواضع��ة فف��ي فالنس��يا 
كان البرتغال��ي ري��كاردو كوس��تا 
هو صاحب أعلى أجر ب�3.7 ماليني 
ي��ورو علما بأن��ه يلع��ب حاليا في 
س��الونيك  ب��اوك  فري��ق  صف��وف 
اليوناني وهو ما يكش��ف عن الهوة 
الكبي��رة ف��ي الرواتب ب��ني األندية 

الكبرى وباقي أندية كرة القدم.
وتش��ير الدراس��ة إل��ى أن هناك 
أندية تخص��ص ميزاني��ة إجمالية 
مث��ل  العبيه��ا  لروات��ب  ضئيل��ة 
إيب��ار الذي يلعب حالي��ا في دوري 

ال��ذي  اإلس��باني  األول��ى  الدرج��ة 
يرص��د مليون��ني و757 ألف يورو 

لرواتب جميع العبيه.
"لق��د  الدراس��ة:  تضي��ف  كم��ا 
نس��مع  ونح��ن  التعاي��ش  اعتدن��ا 
األرق��ام الكبي��رة الت��ي يتقاضاه��ا 
العب��و ك��رة القدم فوس��ائل اإلعالم 
حتص��د االنتب��اه عبر ه��ذه األرقام 
التي لها وقع س��لبي عل��ى األطفال 
الذي��ن يعتق��دون أن مبقدوره��م أن 
يصبح��وا جنوما في كرة القدم لكي 

يستمتعوا بحياة الرفاهية".

بول سكولز يصرح: 
مانشستر يونايتد يلعب كرة قدم مثيرة للشفقة 

الدوري األنغولي مرحلة رونالدينيو القادمة 
مع كرة القدم!!

نجوم كرة القدم األعلى أجرا في المجتمع اإلسباني

إيفر فوسوم موهبة نرويجية أخرى تثير 
اهتمام ريال مدريد
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المياه مصادرها وانواعها )1(
املياه السطحية :

ملحي��ّة  الغي��ر  املي��اه  إل��ى  منوذجي��ا  يش��ير  مصطل��ح 
واملفتوح��ة عل��ى تقلبات املن��اّخ، و هي الن��وع األدنى وفرة 
م��ن املياه العذبة و الصاحلة للش��راب. تؤّلف هذا النوع من 
املياه  %2 من املياّه املتوّفرة لالس��تعمال اإلنسانّي و تعتبر 
األمطار هي املصدر األساس��ي للمياه السطحّية التي تشمل 

أنواع مختلفة مثل السيول ، األنهار، البحيرات و البرك.
أملي��اه الس��طحّية متوّف��رة و س��هلة املن��ال لالس��تعمال 
اإلنس��انّي وفي مس��احات واس��عة أكثر من مص��ادر أخرى 
و لكنها ليس��ت النوع املثالي لالس��تعمال نظ��را الحتوائها 
ف��ي كثير م��ن األحيان عل��ى ملوث��ات و ش��وائب جرثومية 

وكيميائية حتتاج إلى أنظمة معاجلة متكاملة و متطورة.
 ملوثات املياه الس��طحّية مبدئيا تتأتى أوال من النش��اط 
اإلنس��اني و الزراع��ي و النفاي��ات الصناعي��ة إضاف��ة إلى 
فض��الت احليوان��ات و النافق منها. وامللوث��ات اجلرثومية 
تتراف��ق غالب��ا مع مخ��زون املياه الس��طحّية حي��ث تتغذى 
و تنم��و في مس��تعمرات و بأعداد هائلة  تعمل املؤسس��ات 
احلكومي��ة املختص��ة على ح��ل هذه املس��ألة عب��ر االعتماد 
 ، Chlorination على ع��دة طرق للمعاجلة مثل الكل��ورة
 Sedimentation الترس��يب ،Coagulation التخثي��ر

 .Filtration والتصفية او الترشيح
 واملي��اه اجلوفي��ة و املي��اه الس��طحّية تتمي��زان بعاملي 
الوق��ت و امل��كان ، و تلعب عملي��ة التبادل بينه��ا دورا هاما 

في وفرة املياه العذبة.على س��بيل املثال، الس��يل السطحي 
املتدّف��ق هو احد مص��ادر تغذية املياه اجلوفي��ة ، و بالتالي 
ف��أن املي��اه اجلوفي��ة املتفجرة بش��كل ينابي��ع و عيون هي 

مصدر رئيسي ملياه األنهار و اجلداول السطحية.
املياه اجلوفية

املياه اجلوفية هي املصدر األوس��ع للمياه العذبة و الغير 
متجمدة على كوكبنا وتقدر بحوالي %21 من مخزون املياه 
و تعتمد نس��بة عالية م��ن التجمعات الس��كانية في العالم 

على املياه اجلوفية كمصدر صالح للمياه.
واملي��اه اجلوفية ه��ي املياه التي تقع حتت س��ّطح التربة 
وتخت��زن نفس��ها ف��ي مس��امات األرض و ب��ني مس��امات 
الصخ��ور ، وف��ى الرم��ل، واحلص��ى، و صخ��ور أخرى من 

مكونات اجلزء العلوى من القشرة األرضية.

جامع السلطان أحمد أو اجلامع األزرق هو أحد أشهر وأهم 
املس��اجد في مدينة إس��طنبول التركية، ومن بني أكثر االماكن 
زيارة في العالم يقع املسجد في ميدان السلطان أحمد ويقابله 
متحف آيا صوفيا. يش��تهر املسجد بعمارته املميزة حيث يعد 

من أهم وأضخم املساجد في العالم اإلسالمي.
ُبني املسجد بني عامي 1018 - 1020ه� / 1609 - 1616م 
حس��ب إحدى النقوش��ات على إحدى أبوابه. مهندس��ه محمد 
آغا أش��هر املعماريني األتراك بعد س��نان باشا وداود أغا. يقع 
املس��جد جنوبي آيا صوفيا وشرق ميدان الس��باق البيزنطي 
الق��دمي. وله س��ور مرتف��ع يحيط به م��ن ثالث جه��ات، وفي 
الس��ور خمس��ة أبواب، ثالث��ة منها تؤدي إلى صحن املس��جد 

واثنان إلى قاعة الصالة.
يتك��ون الصحن من فن��اء كبير، ويتوس��ط الصحن ميضأة 
سداس��ية محمولة على س��تة أعمدة، أكبر األبواب التي تؤدي 

إلى الصحن يظهر فيه التأثر بالفن الفارسي.
داخل املس��جد على ش��كل مس��تطيل طولي ضلعيه 64 م و 
72 م وتتوس��طه قب��ة كبيره يحفها أربع��ة أنصاف قبة، كما 
أن كل ركن من أركان املس��جد مغطى بقب��ب صغيرة ،بها عدد 
كبير من النوافذ املنفذة للضوء. يعلو املس��جد ست مآذن القت 

صعوبات في تش��ييدها، إذ كان املس��جد احلرام يحتوي على 
س��ت مآذن والقى الس��لطان أحمد نقدا كبيرا على فكرة املآذن 
الس��ت، لكنه تغل��ب على ه��ذه املش��كلة بتمويل بن��اء املئذنة 
الس��ابعة في املس��جد احلرام ليكون مس��جده املسجد الوحيد 

في تركيا الذي يحوي ست مآذن

الجامع االزرق

روى رجٌل كان يسكن بالبصرة فقال: 
قِدم أعرابي من البادية ، فأنزلته وكان عندي دجاج كثير 

، ولي زوجة وإبنان وإبنتان. 
فقل��ت لزوجت��ي : بادري وأش��وي لنا دجاج��ًة ، وقدميها 
إلين��ا نتغ��دى به��ا . فلما حض��ر الغداء جلس��نا جميع��اً أنا 
وزوجتي وابناي وابنتاي واإلعرابي .فدفعنا إليه الدجاجة 
وقلنا له أقسمها بيننا ، نريد أن نضحك منه . فقال :ال أحسن 
القس��مه ، فإن رضيتم بقسمتي قس��متها بينكم ،قلنا : فإننا 

نرضى بقسمتك.
قطع اإلعرابي رأس الدجاجة وناولني إياه وقال : الرأس 
لل��رأس وقطع اجلناحني وقال : اجلناح��ان لإلبنني ثم قطع 
الساقني وقال: الساقان للبنتني ثم قطع عجز الدجاجة وهو 
مؤخرته��ا وقال: العجز للعجوز وأعطاه لزوجتي وأخذ هو 

الصدر وقال : الزور للزائر ، وضحك علينا .
فلم��ا كان اليوم التالي ، قلت لزوجتي: أش��وي لنا خمس 
دجاج��ات . فلما حضر الغ��داء قلت لإلعرابي: أقس��م بيننا! 
قال : أقس��مها ش��فعاً أو وتراً ؟ قلنا : أقس��م وتراً . قال: أنت 
وزوجت��ك ودجاجة ثالث��ه ، ورمى إلينا بدجاج��ة . وإبناك 

ودجادة ثالثه ، ورمى إليهما بدجاجة. 
وإبنت��اك ودجاجة ثالثه ورمى إليهم��ا بدجاجة. ثم قال : 

أنا ودجاجتان ثالثة ، وأخذ دجاجتني وضحك علينا
ث��م رآن��ا اإلعرابي ونحن ننظ��ر إلى دجاجتي��ه ، فقال: ما 
تنظ��رون ؟ لعلكم كرهتم قس��مة الوتر، فهل لكم في قس��مة 
الشفع ؟ قلنا نعم . فضم إليه اخلمس دجاجات ، ثم قال: أنت 
وإبن��اك ودجاجة أربع��ة ، ورمى إلينا بدجاج��ة، والعجوز 
وبنتاها ودجاجة أربعة، ورمى إليهن بدجاجة . ثم قال : أنا 
وث��الث دجاجات أربعة ، وض��م إليه الثالث . ورفع يده إلى 

السماء وقال : اللهم لك احلمد أنت من فهمتني إياها .

قصص.. حكم... أمثال

تعَدّدت ميادين القتال التي حتَرّكت 
فيها الدولة العثمانية لبس��ط نفوذها 
في عهد سليمان؛ فشملت أوربا وآسيا 
وإفريقيا؛ فاس��تولى على بلغراد سنة 
)927ه���= 1521م(، وحاص��ر فيين��ا 
س��نة )935ه���= 1529م(؛ لكن��ه ل��م 
ة مَرّة  ُيفل��ح ف��ي فتحه��ا، وأع��اد الَك��َرّ
أخ��رى، ولم يك��ن نصيبه��ا أفضل من 
األول��ى، وضَمّ إل��ى دولته أج��زاًء من 
املج��ر مبا فيه��ا عاصمتها بودابس��ت، 

وجعلها والية عثمانية.
وفي آس��يا قام الس��لطان س��ليمان 
بث��الث حم��الت كب��رى ض��د الدول��ة 
الصفوية؛ ابتدأت من س��نة )941ه�= 
1534م(، وه��ي احلمل��ة األولى التي 
جنح��ت في ض��ِمّ العراق إلى س��يطرة 
الدولة العثمانية، وفي احلملة الثانية 
أُضي��ف  1548م(  )955ه���=  س��نة 
إل��ى أم��الك الدول��ة تبري��ز، وقلعت��ا: 
��ا احلمل��ة الثالث��ة  وان وأري��وان، وأَمّ
فق��د كانت س��نة )962ه���= 1555م( 
لح  وأجبرت الشاه طهماسب على الُصّ
وأحقي��ة العثمانيني في كّل من أريوان 

وتبريز وشرق األناضول.
كم��ا واج��ه العثماني��ون ف��ي عهده 
نف��وَذ البرتغاليني ف��ي احمليط الهندي 
واخللي��ج العرب��ي، فاس��تولى أويس 
باش��ا وال��ي اليم��ن عل��ى قلع��ة تع��ز 
ودخل��ت  1546م(،  )953ه���=  س��نة 
ُعَم��ان واألحس��اء وقط��ر  ف��ي عه��ده 
ضمن نفوذ اخلالف��ة العثمانية، وأَدّت 
ه��ذه السياس��ية إل��ى احل��ِدّ م��ن نفوذ 
البرتغاليني في مياه الشرق األوسط.

وف��ي إفريقيا دخلت ليبيا، والقس��م 
وإريتري��ا،  تون��س،  م��ن  األعظ��م 
وجيبوت��ي، والصوم��ال ضم��ن نفوذ 

اخلالفة العثمانية.

تطوير البحرية العثمانية
ة البحري��ة على نحو لم  ازدادت ق��َوّ
تشهده من قبل؛ وذلك بانضمام »خير 
الدين بربروس«، وكان يقود أسطوالً 
إس��بانيا  س��واحل  ب��ه  ُيهاج��م  ��ا  قوًيّ
والسفن الصليبية في البحر املتوسط.
بفض��ل  الدي��ن  خي��ر  ق��ام  وق��د 
م��ن  يتلَقّاه��ا  كان  الت��ي  املس��اعدات 
الس��لطان س��ليمان القانون��ي بضرب 
السواحل اإلس��بانية، وإنقاذ آالف من 
املس��لمني في إس��بانيا؛ فقام في س��نة 
)935ه�= 1529م( بسبع رحالت إلى 
الس��واحل اإلسبانية لنقل سبعني ألف 

مسلم من قبضة احلكومة اإلسبانية
وقد انضَمّ أس��طول خي��ر الدين إلى 
األس��طول الفرنس��ي ف��ي حرب��ه م��ع 
الفرنس��يني  وس��اعد  الهابس��يورج، 
ف��ي اس��تعادة مدينة ني��س )950ه�= 
1543م(؛ وه��ذا م��ا أَدّى إل��ى تن��ازل 
فرنس��ا عن مين��اء طولون الفرنس��ي 
ل  برضاه��ا لإلدارة العثماني��ة، وحتَوّ
املين��اء احلرب��ي لفرنس��ا إل��ى قاع��دة 
حربية إس��المية للدولة العثمانية في 

غرب البحر املوسط.

سليمان القانوني ج )2(

 ما هي س��ورة التي ذكر فيها قانون 
امليراث؟

 كم عدد أسنان اإلنسان العادي؟
 م��ا ه��و االس��م االخ��ر جلمهوري��ة 

احتاد ميامنار ؟
 ماهي املادة التي كتبت بها شريعة 

حمورابي ؟
 ما هو السجسج ؟


