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بع��د اجلرمية النكراء التي وقعت في ليبيا وذهب ضحيتها عدد من املواطنني 
املصريني، وبغض النظر عما قيل ويقال عن صحة هذه الفيديوهات التي عرضت 
لعملية االعدام والتقنيات العالية التي اس��تعملت فيه��ا واخلدع البصرية التي 

جعلت البعض يشكك أصال في صحتها.. 

بغ��ض النظر ع��ن ذلك، وس��واء كان��ت داعش "ه��ي التعبي��رة القصوى عن 
مرّكب - احلمق واجلهل ومرض األنفس- الذي فينا، كما قال أحد االصدقاء على 
"الفايس بوك"، أو هي وهما، أو صنيعة خارجية سواء كانت باملعنى احلقيقي 
أو املج��ازي.. أيا كانت احلقيق��ة، فإن داعش بحد ذاتها إع��الن حرب على األمة، 
ومدخ��ل لضرب وحدته��ا وأمنها واس��تقرارها ورمبا إعادتها إل��ى وضع الدول 

املستعمرة.. 

داعش اليوم ومهما كانت حقيقتها هي حرب على املنطقة بل وهي متثل أخطر 
مؤام��رة تتع��رض لها، وأكبر تهديد لها منذ االس��تقالالت العربية إلى اآلن.. ألن 
داع��ش اليوم هي األداة التي تؤتى من قبلها املنطقة فتس��تباح أراضيها وتنتهك 
س��يادتها وهي بذلك حتقق أمرين أو نبوءتني سياسييتني مبا يؤكد أن ما يجري 
يتنزل ف��ي إطار خطة ورؤية للمنطقة أُعدت منذ زم��ن.. وهما الفوضى اخلالقة 

وادارة التوحش.
وال يعن��ي ذل��ك اميانن��ا بنظري��ة املؤامرة كما ق��د يتوهم البع��ض، رغم أن ما 
كش��فته التس��ريبات األخيرة التي نش��رتها صحيفة "لوموند" الفرنس��ية عن 
احلس��ابات الس��رية فيما بات يعرف بفضيحة "SwissLeaks"، يؤكد نظرية 
املؤام��رة، خاصة بعد أن كش��فت تقارير لقن��اة )Canal+( أن الذي مول أحداث 

سبتمبر تاجر سالح مرتبط باملوساد االسرائيلي.

رغم ذلك فإن ما يجري في املنطقة ال يجب أن يقرأ انطالقا من نظرية املؤامرة، 
ب��ل انطالقا م��ن التصور للمنطق��ة الذي اعلنت عن��ه جهات غربي��ة بعد أحداث 
س��بتمبر واملتعلق بالش��رق األوس��ط اجلدي��د أو الكبي��ر، وهو نف��س التصور 

للمنطقة الذي اربتط احلديث عنه بالفوضى اخلالقة. 

ويق��رأ أيضا من خالل كتاب ادارة التوح��ش الذي ال يعرف إلى حد اآلن كاتبه 
واملرجح انه تسريب من بعض وكاالت االستخبارات.. 

ادارة التوح��ش، والفوض��ى اخلالق��ة والتصور اجلدي��د ملنطقتن��ا، والثورة 
العربية املضادة، هي األسس التي علينا اعتمادها في قراءتنا ملا يجري اآلن، إذا 

ما أردنا أن نفهم ما تقوم به داعش..

.. اخلط��ة واضحة وهي الفوض��ى التي باتت عنوانا للمنطق��ة، من اليمن إلى 
العراق وس��وريا مرورا مبصر وليبيا، واحملاوالت مس��تمرة لدفع بقية البلدان 
الى هذه احملرقة، وقد شهدنا كيف تآمرت بعض االطراف من اجل الدفع ببالدنا 
إل��ى حافة الهاوية ونفس الش��يء يقال على اجلزائر خاصة بع��د زيارة بارنار 

هونري ليفي.. 
ه��ذه الطبخة يب��دو أنها كان��ت جاهزة، ووجدت ف��ي الربيع العرب��ي وبداية 

انتش��ار الدميقراطي��ة في املنطق��ة مناس��بة "للتطبيق"، حتى تك��ون الفوضى 
وإدارة التوحش االداة املثلى لإلجهاض على هذا الربيع العربي..

ال اعتقد اننا بحاجة إلى كثير من الفلس��فة وعلم االجتماع السياسي كي نفهم 
ان ما تقوم به داعش هو أخطر مؤامرة تتعرض لها امتنا وشعوبنا العربية في 
الفت��رة األخيرة، ولس��نا بحاجة إلى الكثير من اجلدل والسفس��طة وعلم الكالم 
لنفهم أن ما تقوم به يتنزل صلب مشروع واضح املعالم ومكتمل االركان يهدف 

إلى جر املنطقة الى محرقة الفوضى اخلالقة.

فق��د كان واضحا ان الهدف من وراء العمليات االخيرة جر االردن الى التدخل 
ف��ي س��وريا ومصر الى التدخ��ل في ليبيا، وفي الس��ياق ذاته ج��اءت العمليات 
االرهابي��ة االخيرة مبا في ذل��ك التي وقعت في الغرب التي له��ا ان تكون غطاء 

يبرر اي تدخل عسكري محتمل في املنطقة.
وما يزيد االمر تعقيدا ان كل العمليات التي تنشرها داعش ال توجد ادلة مادية 
عليه��ا، وخاصة العملي��ة االرهابية االخيرة التي وقعت في ليبيا فاملس��ؤولون 
الليبي��ون يؤك��دون أن فرق التفتيش التي حتولت إل��ى املنطقة لم تعثر على اي 

دليل مادي يؤكد وقوع تلك املجزرة. 

ورغم ذلك متر مصر مباش��رة إلى العملية العس��كرية والقصف اجلوي الذي 
أوقع اعدادا من الليبيني لنب قتلى وجرحى، من بينهم اطفال ونس��اء، واملس��اعي 
جارية اآلن لتشكيل حتالف دولي للتدخل العسكري في ليبيا، والهدف الرئيسي 

على ما يبدو هو الثروات النفطية الهائلة التي تتوفر عليها بلد عمر املختار.. 
وما يؤكد الش��كوك حول مثل هذه العمليات واله��دف منها ومن يقف وراءها،  

النتائج املباشرة لها وهي :
• انقاذ جبهة حفتر التي تهاوت  

• جر مصر إلى املستنقع الليبي..  
• شرعنة التدخل اخلارجي   

• تصدير االزمة الداخلية التي يعيشها السيسي في مصر   
• ص��رف االنظار عن جملة م��ن القضايا احلارقة وم��ن بينها الصفقة   
املشبوهة التي عقدها النظام املصري لشراء طائرات الرافال مببلغ يقدر بنصف 

احتياطات مصر من النقد األجنبي. 
• حتوي��ل االنتب��اه عن عملي��ات القتل الت��ي تعرض لها نح��و 40 من   

مشجعي الزمالك في ما عرف مبجزرة الدفاع اجلوي.

ال يعني هذا ان االرهاب وهم بل هو حقيقة ماثلة وال ميكن انكارها، واجلرائم 
الت��ي يرتكبه��ا حقيقية وهي مؤسس��ة ش��رعيا وعقديا، ولكن ال��ذي يبعث على 
احليرة والتس��اؤل ان املس��تفيد الوحيد من ه��ذه العمليات هم اع��داء هذه االمة 
واملتربص��ون به��ا والذين يقف��ون صدا ض��د كل امكانية لتحوله��ا نحو احلرية 
والدميقراطي��ة واس��تكمال اس��تقالالتنا العربية واخل��روج من حال��ة التبعية 
االقتصادي��ة واالحلاق احلضاري الذي عانت منه ش��عوب املنطقة منذ اواس��ط 

القرن املاضي الى االن.. 

بعد اعدام المصريين وقصف درنة 

إدارة التوحش.. الفوضى الخالقة والثورة العربية المضادة

داعش تدفع بالمنطقة إلى المحرقة
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تونس -  
أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عقب اجتماعه برئيس احلكومة احلبيب 
الصي��د إعداد قائمة في مش��اريع القوانني ذات األولوية، التى س��يصادق عليها مجلس 
نواب الش��عب في الفترة القادمة، مش��يرا إل��ى أنها تتوّزع بني "مش��اريع كان املجلس 
الوطني التأسيس��ي ش��رع في النظر فيها ومش��اريع أخرى جديدة ت��رى احلكومة أنها 
مهّمة ومن الصالح املصادقة عليها".وأضاف أن سيتم قريبا االنطالق في البت في هذه 
املشاريع مباشرة بعد استكمال هيكلة املجلس، مبرزا أنه سيتم خالل األسبوع اجلاري 

إعالم الرأي العام بقائمة مشاريع القوانني، التى مت االتفاق عليها مع احلكومة.
من جهته، أوضح رئيس احلكومة أن مش��اريع القوانني تتمّثل في اتفاقيات مالّية مع 
دول صديقة وشقيقة ومع منظمات دولّية مختصة في التمويل مثل البنك العاملي وعّدة 
صناديق أخرى، إضافة الى مش��اريع أخ��رى مرتبطة بهذه االتفاقيات وبالعمل اليومي 

للحكومة وببرنامجها في ال� 100 يوم األولى.
وأك��د الصيد ضرورة النظ��ر في هذه االتفاقيات قبل فوات االجال القانونية، مش��يرا 
إلى وجود مش��اريع أخرى ذات أولوية، مثل قانون اإلرهاب، ومشاريع أخرى مرتبطة 

مبستوى عيش املواطن وأخرى تنموية.

تونس –  
أدان الرئيس الس��ابق محمد منصف املرزوقي في بيان نشره على 
صفحته الرسمية "فايس بوك" اجلرمية الشنيعة التي استهدفت 
21 مواطن��ا مصري��ا بليبي��ا، وتق��دم بتعازيه إل��ى أهاليهم وإلى 
الشعب املصري الش��قيق في هذا املصاب األليم وفي هذه اجلرمية 
الت��ي جاءت لتب��رز قدرة جماعات اإلرهاب عل��ى أن تخطو كل يوم 

خطوة جديدة على درب التوحش واالجرام. 
وقال املرزوقي إن مثل هذه األفعال، من اغتيال ثالثة طالب عرب 
ف��ي الواليات املتحدة وهج��وم كوبنهاجن، وما جت��ره من تصاعد 
الكراهي��ة بني الش��عوب ومعتنق��ي الديان��ات يتطلب من��ا جميعا 
أال نف��رق بينه��ا من ناحي��ة خطرها عل��ى التعايش بني الش��عوب 
والثقاف��ات املختلفة وأن نتفق جميعا عل��ى إدانتها بكل قوة ودون 

أية استطرادات قد تخفف من بشاعتها. 
وب��ني املرزوقي أن الس��لم العاملي أضحى بس��بب ه��ذه اجلرائم 
مهددا، وأضحت مناطق جديدة من العالم مرش��حة حلروب بسبب 
ه��ذه األفعال، وهي حروب س��تزيد في تفاقم عدم االس��تقرار وفي 
انتشار العنف وسيادة الكراهية، ما يستدعي موقفا دوليا وشعبيا 
حاس��ما جتاهها وعدم االنس��ياق ف��ي ردات فعل غير مدروس��ة قد 
تزي��د في تفاق��م اخلطر ال��ذي ميثله اإلره��اب عوضا ع��ن القضاء 
علي��ه. و"إنن��ا ف��ي تونس مدع��وون للتمس��ك بوحدتن��ا الوطنية 
وبتدعيم قدرات الدولة على استباق أية سيناريوهات كارثية على 
اس��تقرار وطننا وس��المة ش��عبنا، وذلك في إطار تنسيق مع دول 
اجلوار وبذل ما يكفي من اجلهود من أجل مس��اعدة مس��ار احلوار 

بني الفرقاء الليبيني مبا يحصن منطقتنا ويدعم أمنها".

تونس -  
نفت حرك��ة النهضة، في بالغ ص��ادر عنها 
أم��س، صّح��ة م��ا تناقلت��ه بع��ض املواق��ع 
اإلعالمي��ة نق��ال ع��ن موق��ع مي��دل إيس��ت 
بخصوص تقدمي الش��يخ راش��د الغنوشي 
لتعهدات للواليات املتحدة األمريكية س��نة 
أمريكي��ة  عس��كرية  قاع��دة  بإقام��ة   2012
ف��ي مدين��ة رم��ادة وتركي��ز مكت��ب إتصال 
ف��ي  الغّنوش��ي،  مكت��ب  إس��رائيلي. ونّدد 
البالغ ذاته، مبا أسماه  "األسلوب الوضيع 
في التضليل" مؤك��دا احتفاظ رئيس حركة 
النهض��ة بحق��ه ف��ي مقاضاة اجله��ات التي 

تنشر هذه األباطيل.

تونس -  
تس��لّم املدير األول لش��ركة الديار القطرّية روبرت شرافن واملدير 
املالي قي��س البقلوطي رخصة بناء منتجع ت��وزر الصحراوي من 
طرف والي اجلهة. ومن املؤمل أن تنطلق األش��غال باملش��روع في 

األيام القليلة القادمة. 

تونس -  
أدان��ت حرك��ة النهض��ة ف��ي بيان صحف��ي اجلرمي��ة التي 
ارتكبه��ا تنظي��م "داع��ش" ف��ي ليبي��ا وراح ضحيتها 21 

مصريا وفي ما يلي نص البيان: 
"أق��دم تنظيم "داع��ش" اإلرهابي يوم أم��س األحد 15 
فيفري 2015 على قتل واحد وعش��رين مصريا من العمال 
املدني��ني األبرياء ف��ي ليبيا في مش��اهد وحش��ية وفظيعة 
تصور جرمية القتل ذبحا في تعد صارخ على قيم اإلسالم 
الدولي��ة واملب��ادئ  الس��ماوية واألع��راف  الش��رائع  وكل 

اإلنسانية.  
وإن حركة النهضة : 

• تندد بقوة بهذه اجلرمية الشنيعة التي راح ضحيتها 
العمال املصريون األبري��اء وتتقدم بتعازيها ومواس��اتها 

إلى أهاليهم والى مصر الشقيقة 
• تؤكد مخالفة جرائم هذا التنظيم لإلس��الم ومنافاتها 
لتعاليم��ه وقيم��ه الت��ي بن��ت احلض��ارة وأعلت من ش��أن 

اإلنسان تشريفا وتكرميا. 
• تدع��و إلى تضاف��ر كل اجلهود من أجل إجناح احلوار 

الوطن��ي الش��امل ف��ي ليبي��ا حت��ى يتجن��ب ه��ذا البلد 
الشقيق االنهيار وذرائع التدخل اخلارجي".

النهضة تنّدد بنشر 
إشاعات تطال رئيسها 
وتهّدد باللجوء للقضاء

النهضة تدين قتل 
"داعش" 21 مصريا في ليبيا

إثر لقاء الناصر بالصيد
ضبط قائمة في مشاريع قوانين ذات األولوّية

المرزوقي يدين إستهداف 21 
مواطنا مصريا في ليبيا

م 
ّ
توزر: "الديار" القطرّية تتسل

رخصة بناء منتجع صحراوي

تونس -  
قال الش��يخ راش��د الغنوش��ي في كلمته مبناس��بة االحتف��ال بيوم اجل��دد الذي عقد 
مؤخ��را بالعاصمة "لق��د أوصلنا باخرة تونس بفضل الله عز وج��ّل إلى املرفإ آمنة 
مطمئنة واحلمد لله رب العاملني .. ونحن جنتمع اليوم لنحمد الله سبحانه أن جّنى 
بالدنا وأن اس��تعملنا كأداة في جناتها من الفنت التي تعرفها ليبيا و مصر و سوريا 

و اليمن، وفي بقاء شجرة تونس شامخة تؤتي أكلها كّل حني بإذن ربها " .

االستثناء التونسي
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تونس- الضمري
ش��هد أمس الش��ريط احلدودي الترابي 
التونس��ي الليبي بالتوازي مع البحري 
مدعوم��ا  مكثف��ا  عس��كريا  انتش��ارا 
بتعزي��زات أمنية مكثف��ة  رافقتها حالة 
تأه��ب قصوى وذل��ك على خلفي��ة تأزم 
الوضع��ي األمن��ي باجلارة ليبيا س��يما 
الت��ي ش��نها  الضرب��ات اجلوي��ة  بع��د 
الطيران العسكري املصري على معاقل 

تنظيم  داعش املرابط ببعض مدنها إثر 
إعدام 21 قبطيا  ذبحا.  

وقال الناطق الرس��مي باس��م وزارة 
الدفاع الوطني املقدم بلحسن الوسالتي 
مدعوم��ة  العس��كرية  الوح��دات  إن 
بوح��دات احل��رس الوطن��ي والديوانة 
متكامل��ة  دفاعي��ة  بتركيب��ة  منتش��رة 
عل��ى كام��ل الش��ريط احل��دودي البري 
والبحري مع ليبيا من أجل تأمينه ومنع 
أي تهديد لس��المة التراب التونس��ي أو 

أّي محاول��ة إلدخ��ال أس��لحة أو تس��لل 
عناصر إرهابية للبالد.

كم��ا أك��د  املقدم بلحس��ن الوس��التى 
متابع��ة  مح��ل  ليبي��ا  ف��ي  الوض��ع  أّن 
دقيقة من الس��لطات التونس��ية، مشيرا 
التونس��ي  اجلي��ش  وح��دات  أّن  إل��ى 
قام��ت بسلس��لة م��ن الطلع��ات اجلوية 
ملراقب��ة املجال اجل��وي واحلدود البرية 

والبحرية لتونس.

تونس-   
ش��ّدد الناطق الرس��مي لوزارة الش��ؤون اخلارجّية مختار الشواش��ي على 
اس��تنكار تونس جرمية قتل املصريني األقب��اط على يد داعش بليبيا. وقال 
الشواش��ي في تصري��ح إعالمي إن الديبلوماس��ية التونس��ية ُتعّزي مصر 
حكوم��ة وش��عبا وتتضام��ن معه��ا. وأّك��د الناطق الرس��مي باس��م وزارة 
اخلارجي��ة ض��رورة اتخاذ موق��ف حازم وإج��راءات عملي��ة للتصدي آلفة 

اإلرهاب التي أضحت مُتثل تهديدا للسلم واألمن، حسب تعبيره.

تونس-  
خص��ص مجل��س وزراي مضي��ق ظهر 
أم��س  بقصر احلكوم��ة بالقصبة للنظر 
في جملة من اإلجراءات العملية للتحكم 

في االسعار.
التج��ارة والصناعات   وأف��اد وزي��ر 
التقليدي��ة رض��ا األح��ول ف��ي تصريح 

صحفي أن املجلس قرر ما يلي:
 

أن تنعقد اللجنة الوطنية للتحكم في 
األسعار ش��هريا فضال عن إحداث جلان 
بإش��راف  أس��بوعيا  س��تنعقد  جهوي��ة 
والي اجله��ة وبحضور االدارات املعنية 

واملنظمات الوطنية.

 مراجعة قانون املنافس��ة واألس��عار 
حت��ى ميكن متري��ر محاض��ر املخالفات 
لب��طء  نظ��را  باحملاك��م  امل��رور  دون 
محاض��ر املخالف��ات وحت��ى يستش��عر 

املخالف أهمية العقوبات.

وس��ّجل املجل��س بارتياح م��ا اقدمت 
علي��ه الغرف��ة الوطنية لبي��ع الدواجن 
خ��الل  م��ن  بصفاق��س  بالتفصي��ل 
التخفي��ض اختياري��ا ف��ي س��عر حلوم 
الدواج��ن ب�300 ملي��م، معربا عن األمل 
ف��ي أن تنس��ج  جميع الغرف ف��ي كامل 

تراب اجلمهورية على هذا املنوال.

 كم��ا س��جل املجل��س ارتياح��ه إل��ى 
التراج��ع الطفي��ف ف��ي أس��عار بع��ض 
املنتوجات على غ��رار البطاطا والبصل 
والطماطم واللحوم احلمراء والدواجن.

ومن املتوق��ع أن ينعقد اليوم املجلس 
جمي��ع  بحض��ور  للمس��تهلك  الوطن��ي 
االط��راف املعني��ة واملنظم��ات حتى يتم 
التوافق على التخفيض في بعض املواد 

احلساسة.
تأكي��د  ال��وزراء  وق��د ج��دد مجل��س 
إمكانية االلتجاء إل��ى الفصل الرابع من 
قانون املنافس��ة واألس��عار ف��ي صورة 
تسجيل فارق في األسعار في املنتوجات 

احلساسة بني مختلف جهات البالد .  

تونس-  
 أمك��ن يوم 15 فيف��ري اجلاري ألع��وان األمن الوطني بجهة مكثر س��ليانة 
إيق��اف نفرين من أج��ل تعّمدهما خلع مق��ّر معتمدّية مكثر وس��رقة إعانات 
متمثلة في بعض احلشايا ومواّد غذائّية ومالبس كانت محفوظة مبستودع 

مخّصص خلزن اإلعانات.
وق مّت االحتفاظ باملظنون فيهما إلحالتهما على العدالة.

تونس -  
أكّد رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين 
البحي��ري أمس اإلثنني أن��ه مّت التوّصل 
إلى اتفاق إثر اس��تئناف اجتماع رؤساء 
الكتل للتش��اور ح��ول ترش��يح أعضاء 

مكتب مجلس نواب الشعب. 
ه��ذه  ف��ي  املس��ؤوليات  وتت��وزع 
م��ن  التال��ي:  النح��و  عل��ى  التركيب��ة 
حرك��ة ن��داء تونس حم��دى قزقز مكلف 
بالتص��رف الع��ام، ملي��اء ملي��ح مكل��ف 
واملجتم��ع  املواطن��ني  م��ع  بالعالق��ات 
املدن��ي، خالد ش��وكات مكل��ف باالعالم 
مكل��ف  الفرجان��ي  ح��امت  واالتص��ال، 
بالتونس��يني باخل��ارج. أما ع��ن حركة 
النهض��ة فت��ّم تكليف حس��ني اجلزيري 
بالعالقات اخلارجية واألستاذ نذير بن 
عمو بالتشريع واألستاذ احلبيب خضر 
بالعالقة م��ع الهيئات الدس��تورية. في 
حني س��يتوّلى  نور الدي��ن املرابطي عن 
االحت��اد الوطني احل��ر مبهّمة العالقات 
مع احلكومة ورئاسة اجلمهورية ونزار 
عمام��ي ع��ن اجلبه��ة الش��عبّية مكلّف��ا 
مبراقب��ة امليزانية ومهدي بن غربية عن 
الكتل��ة الدميقراطية االجتماعي��ة مكلّفا 

بشؤون النواب.
وأض��اف البحي��ري أّن��ه تق��ّرر عقب 

جلسة رؤس��اء الكتل مع رئيس مجلس 
نواب الشعب دعوة مكتب مجلس نّواب 
الش��عب إلجتم��اع الي��وم على الس��اعة 
10 صباح��اً. إضاف��ة إل��ى الدع��وة إلى 
جلس��ة عام��ة ي��وم اجلمع��ة 20 فيفري 
صباح��اً. كما مّت ضبط آخر آجال لتقدمي 
الترش��يحات لعضوي��ة جل��ان مجل��س 
نواب الش��عب يوم اخلميس 19 فيفري 

على الساعة الواحدة بعد الزوال.
كم��ا س��تتّم دع��وة الكتل إلى جلس��ة 

لضب��ط نصي��ب كل كتل��ة م��ن اللّج��ان 
وذل��ك يوم األربعاء 18 فيفري. في حني 
س��يدعا رؤس��اء الكت��ل لضب��ط نصيب 
كّل كتل��ة في املس��ؤوليات داخل اللّجان 

وذلك يوم اخلميس19 فيفري.
وأش��ار رئي��س كتلة حرك��ة النهضة 
إل��ى أن��ه س��يتّم التركي��ز عل��ى أعم��ال 
اللّج��ان مباش��رة بع��د اجللس��ة العامة 
مؤك��دا أّن اللّج��ان س��تنطلق ف��ي عملها 

رسمّيا األسبوع املقبل.

-النوري الجبالي   
نظ��م أع��وان الوكالة الوطني��ة للتبغ والوقيد ي��وم عمل إضاف��ي بال مقابل 
ودون انتظار ملكافآت أو  حوافز مادية يوم 15 فيفري اجلاري حتت ش��عار 

"التطوع بيوم عمل ما هوش خسارة في املؤسسة".
ومت خالل اليوم تش��غيل آالت اإلنتاج والصنع مبختلف الورشات وفتح 
املكاتب اإلدارية للقيام باألعمال اإلدارية املكتبية واملخازن في ظل تنش��يط 

موسيقي ألجواء ساحات املؤسسة. 
ويأتي هذا التحرك التلقائي دعما للمؤسسة خصوصا بعد احلريق الذي 

شب بالوكالة يوم 24 جانفي املاضي.

استنفار عسكري على الحدود التونسية الليبية

مجلس وزاري يقّر إجراءات عملية للتحكم في األسعار

حسم تركيبة مكتب مجلس نّواب الشعب

يوم عمل تطوعي في الوكالة 
الوطنية للتبغ والوقيد

مكثر

سرقة إعانات من مقر معتمدية

الخارجية التونسية تستنكر 
جريمة داعش في حق األقباط
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- أمينة قويدر  
ن��داء تون��س عب��د  ف��ي ح��زب  القي��ادي  ق��ال 
الس��تار املس��عودي، أمس االثن��ني في تصريح 
ل�"الضمي��ر"، أنه س��يقاضي، الي��وم الثالثاء، 
رفق��ة أربع��ة م��ن قيادي��ي الن��داء ق��رار الهيئة 
التأسيسية للحزب واملتعلق مبطالبة القياديني 
اخلمس��ة باالعت��ذار للتمك��ن من املش��اركة في 
انتخ��اب املكتب السياس��ي للح��زب وذلك على 
خلفي��ة تصوي��ت ه��ؤالء ض��د حكوم��ة الصيد 
وال��ذي اعتب��ره الن��داء اخل��روج ع��ن موق��ف 

احلزب.
والقيادات اخلمس��ة هي الهاش��مي احلذيري 
وتوفيق بوعشبة وعبد العزيز القطي وخميس 
قس��يلة وعب��د الس��تار املس��عودي، حي��ث قال 

ه��ذا األخير إن ق��رار جتميد عضوي��ة القيادات 
اخلمسة إلى حني تقدمي اعتذارهم يعتبر عقوبة 
س��البة للحرية ومعاملة ألش��خاص كالقطيع، 
كم��ا وصف��ه بالق��رار االعتباط��ي باعتب��ار أن 
الهيئة التأسيس��ية للحزب انته��ت صلوحيتها 
وليس لها أي سلطة في ذلك وأن اجلهة املخولة 

التخاذ إجراء تأديبي هي جلنة النظام فقط.
وش��دد املس��عودي عل��ى أن هن��اك جماع��ة 
متنف��ذة داخ��ل حزب ن��داء تونس حت��ى أنها ال 
تريد إج��راء املؤمتر التأسيس��ي للحزب، وهي 
التي تقف وراء ق��رار التجميد، موضحا أن هذه 
اجلماع��ة تتمثل ف��ي "مجموعة القص��ر" التي 
تتحك��م في تونس ومن بينها محس��ن مرزوق، 
على حد قوله، مشيرا إلى أن رئيس اجلمهورية 

ورئيس حزب نداء تونس السابق الباجي قايد 
السبسي ليس له دخل في هذا القرار.

وأكد عبد الستار املسعودي أنهم سيلتجؤون 
إلى القضاء السترجاع حقوقهم.

وللتذك��ر ف��إن القياديني اخلمس��ة من حزب 
ن��داء كانوا قد صوتوا ضد حكومة الصيد خالل 
جلس��ة منحه��ا الثقة في مجلس نواب الش��عب 
ي��وم اخلميس 5 فيف��ري 2015 وهو ما اعتبره 

احلزب خروجا عن قراره.

- أمينة قويدر  
قرر ح��زب االحت��اد الوطني احلر 
رفع قضية  برئيس مكتب "سيدي 
البش��ير" خالل حملته االنتخابية 
الوقف��ة  ف��ي  املش��اركني  وكل 
مجل��س  مق��ر  أم��ام  االحتجاجي��ة 
النواب بتاري��خ 13 فيفري 2015  
مبس��تحقاتهم  فيه��ا  املطالب��ني 
الوقف��ة  ه��ذه  واصف��ا  املالي��ة، 
باملسرحية هدفها االبتزاز والثلب 

وتشويه سمعة احلزب.
وأش��ار االحت��اد، حس��ب بي��ان 
توضيح��ي نش��ره عل��ى صفحت��ه 
الرس��مية على الفايسبوك، إلى أن 
احل��زب اتخ��ذ ه��ذا الق��رار بعد أن 
تكررت اإلس��اءات ورف��ض هؤالء 
املتك��ررة  االعت��داءات  ع��ن  الك��ف 
على احلزب والفش��ل ف��ي إثنائهم 
عن هذه املمارس��ات املسيئة، وفق 

التوضيح.
ل�"الضمي��ر"،  تصري��ح  وف��ي 
أكدت يس��رى ميلي، مديرة املكتب 
اإلعالم��ي لرئي��س ح��زب االحتاد 
الوطن��ي احلر س��ليم الرياحي، أن 
املش��اركني في احلمل��ة االنتخابية 
للحزب مبكتب "س��يدي البشير" 
طالب��وا من��ذ م��ا يزي��د ع��ن ش��هر 
مقاب��ل  املالي��ة  مبس��تحقاتهم 
نش��اطهم خ��الل احلمل��ة في حني 
أن العم��ل كان تطوعيا ولم يعدهم 

احلزب مبقابل مادي.
وأكدت يس��رى ميلي أن قيادات 
لق��اءات  ع��دة  له��ا  كان  احل��زب 
م��ع ه��ؤالء احملتج��ني آخره��ا منذ 

إقناعهم بأن  أس��بوعني وحاول��وا 
س��معة  تش��وه  التح��ركات  ه��ذه 
احلزب وأن العم��ل احلزبي يكون 
تطوعي��ا، مش��يرة إل��ى أن��ه تب��ني 
الحق��ا أن مدي��ر املكت��ب ه��و الذي 
وعد بقية العاملني معه باملال وقد 
مت رف��ع قضي��ة ضده ف��ي التحيل 
واالبتزاز يوم اجلمعة 13 فيفري.

ه��ؤالء  أن  املتحدث��ة  وأف��ادت 
احملتج��ني ال يتج��اوز عدده��م 10 
أش��خاص وال يعلم م��ن يحرضهم 
عل��ى تش��ويه احل��زب إال أنه تبني 
أن هن��اك س��يارات توصله��م أمام 
مجل��س نواب الش��عب قبل الوقفة 
عملي��ة  أن  مبين��ة  االحتجاجي��ة، 
التش��ويه بدأت منذ دخول احلزب 

ف��ي املفاوض��ات ح��ول احلكوم��ة 
إال أنه��ا ل��ن تثني قي��ادات االحتاد 
الوطن��ي احل��ر ع��ن عمله��م ول��ن 
تنقص من كفاءاته، وفق تعبيرها.

ضعف كبير في التواصل 
م��ن جهته��ا أوضح��ت القيادية 
احل��ر  الوطن��ي  االحت��اد  بح��زب 
تصري��ح  ف��ي  كمرج��ي،  أح��الم 
ل�"الضمي��ر"، أن��ه ليس له��ا علم 
بالقضي��ة إال أنها أك��دت في مقابل 
ذل��ك أن ال��ذي ح��دث كان نتيج��ة 
ضعف للتواصل داخل احلزب ولو 
وقع االستماع لهؤالء احملتجني ملا 
وقع التصعيد في هذا اخلصوص.

وق��ع  "إذا  كمرج��ي:  وأضاف��ت 

خطأ خالل احلملة االنتخابية فإنه 
يتع��ني عل��ى القي��ادات توضيحها 
وحتمل مس��ؤوليتهم في ذلك حتى 
يعرف كل طرف حقه ويقع تفادي 
كل اإلش��كاليات من ه��ذا القبيل"، 
األح��زاب  كل  أن  إل��ى  مش��يرة 
التونسية تعاني من أزمة تواصل 
وتأطير للش��باب داخله��ا وهو ما 
يفس��ر عزوف الش��اب ع��ن العمل 

السياسي.
وأكدت كمرجي أنها كانت تتمنى 
أن ال حتدث كل هذه املشاكل وأن ال 
يق��ع التصعي��د فيه��ا معتب��رة أنه 
حت��ى وإن أخطأ الش��باب املس��اند 
تأطي��ره  يتوج��ب  كان  للح��زب 

واالستماع إليه وليس مقاضاته. 

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
والية الكاف

إعالن طلب عروض للمرة الثالثة
عدد 03 /2015

وفقا لالجراءات المبسطة

يعتزم الس��يد والي الكاف إجراء طلب عروض 
وفق��ا لالج��راءات املبس��طة إلجناز أش��غال ربط 
الس��جن املدن��ي بالس��رس بالش��بكة العمومي��ة 

للتطهير.
وتتمثل األشغال موضوع العروض في : 

توفير، نقل ومد 838 م خ من قنوات البالستيك 
)PVC( قطر 250 مم.

توفير، نقل ومد 412 م خ من قنوات البالستيك 
)PVC( قطر 315 مم.

توفير، نقل وم��د 1250 م خ قنوات البوليتالن 
)PEHD( قطر 125 مم ضغط 10 بار. 

إجناز 50 ثغرة مراقبة.
إجناز 70 صندوق ربط.

بن��اء وجتهي��ز محط��ة ض��خ س��عة 12 ل/ث 
وبارتفاع مضغطي 21،5م.

املش��اركة  ف��ي  الراغب��ني  املقاول��ني  فعل��ى 
واملتحصل��ني على رخص��ة مقاولة في األش��غال 
املائية ط ش م 0 صنف على األقل 1 أو ط ش م 1 
صنف 1 على األقل اإلطالع على كراس الش��روط 
ب��اإلدارة اجلهوي��ة للدي��وان الوطن��ي للتطهي��ر 
بالكاف وس��حبه مقابل وصل في دفع مبلغ مالي 
ق��دره 50 دين��ار غير قاب��ل الس��ترجاع بقباضة 

املجلس اجلهوي لوالية الكاف.
تقدم العروض طبقا للشروط األساسية لطلب 

العروض ويتكون العرض من : 
الضم��ان الوقت��ي بقيم��ة 3000 دين��ار وكذلك 
الوثائق واملؤيدات املصاحبة للعرض املنصوص 
عليه��ا بكراس ش��روط طل��ب ع��روض، العرض 

الفني والعرض املالي.
الفن��ي  الع��رض  تضم��ني  وجوب��ا  ويتع��ني 
والعرض املالي ف��ي ظرفني منفصلني ومختومني 
ويوضع ه��ذان الظرفان في ظ��رف ثالث يحتوي 
اإلداري��ة  والوثائ��ق  الوقت��ي  الضم��ان  عل��ى 
واملؤي��دات املصاحب��ة للع��رض ويت��م خت��م هذا 
الظ��رف ويكت��ب علي��ه مرج��ع طل��ب الع��روض 

املذكور أعاله وموضوعه.
كم��ا يقصى كل عرض تضم��ن ظرفه اخلارجي 
معطي��ات عن األثمان أو عن مبل��غ العرض املالي 

أو غير مطابق للشروط املذكورة أعاله.
يبقي املش��اركون ملزمني بعروضهم مدة 120 
يوم��ا ابتداء م��ن الي��وم املوالي آلخر أج��ل محّدد 

لقبول العروض.
ترس��ل الع��روض باس��م الس��ّيد وال��ي الكاف 
عن طريق البري��د ومضمون الوص��ول أو البريد 
السريع إلى مكتب الضبط أو يتم إيداعها مباشرة 

مبكتب الضبط لوالية الكاف مقابل وصل إيداع.
حدد آخ��ر أجل لقبول الع��روض يوم 19 /03 

.2015/
ويقع اعتماد خت��م مكتب الضبط لوالية الكاف 
وكل عرض يرد بعد آخر أجل القبول يقع رفضه.

يقع فتح الع��روض الفنية واملالية في جلس��ة 
علنية يوم 23 /03 /2015 على الساعة 11:00 

صباحا بقاعة اجللسات مبقر والية الكاف.

القيادي بنداء تونس عبد الستار المسعودي لـ"الضمير": 

تجميد 5 أعضاء غير قانوني 
وسنقاضي الهيئة التأسيسية

المكتب اإلعالمي لرئيس االتحاد الوطني الحر:

مقاضاة منتسبين بعد تكرارهم تشويه الحزب

▲ عبد الستار المسعودي

▲ أحالم كامرجي
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  – صابرين الخشناوي
أس��تاذة  القليب��ي  سلس��بيل  أك��دت 
قان��ون ف��ي تصري��ح ل��� "الضمير" 
ح��ول  علمي��ة  ن��دوة  هام��ش  عل��ى 
س��بل تنفيذ الدس��تور التونسي، أن 
الدس��تور غير قابل للتنفيذ مباشرة 
حي��ث أن��ه يحت��اج إلى ترس��انة من 
جتس��د  الت��ي  القانوني��ة  القواع��د 
مختلف توجهاته واملؤسس��ات التي 
أحدثها، مش��يرة إلى ض��رورة إعادة 
هيكلة وتنظيم املؤسسات املوجودة 
مالم��ح  الدس��تور  أعطاه��ا  والت��ي 
جديدة على غرار الس��لطة القضائية 
التي لها مالمح مختلفة في الدستور 
اجلديد وفي حاجة إلى إرساء آليات 
الس��لطة،  ه��ذه  إس��تقاللية  تضم��ن 
إضاف��ة إلى إح��داث املجل��س األعلى 

للقضاء قبل شهر أفريل القادم.
وبّينت القليبي أنه من الضروري 
إع��داد القوانني املتعلقة بالالمركزية 
في الثالث مستويات وهي البلديات 
وش��ّددت  واألقالي��م،  واجله��ات 
البلدي��ات  قان��ون  عل��ى  باألس��اس 
اجلديد وقان��ون االنتخابات البلدية 
للجماع��ات  امليزاني��ة  وقان��ون 

العمومية واجلباية احمللية.
وحسب ما جاء في "تقييم الطابع 
التونس��ي  للدس��تور  الدميقراط��ي 
 "2014 جانف��ي   27 ف��ي  امل��ؤرخ 

الذي تتش��ارك فيه املنظم��ة الدولية 
للتقرير ع��ن الدميقراطية واجلمعية 
الدس��توري،  للقان��ون  التونس��ية 
فإنه يجب تطبيق الدس��تور اجلديد 
م��ن خالل إص��دار القوان��ني املتعلقة 
وباملجل��س  الدس��تورية  باحملكم��ة 
القضائية  األعلى للقضاء واملجالس 
وبالهيئ��ات  منه��ا  يتك��ون  الت��ي 
الدستورية املستقلة على غرار هيئة 
االتصال الس��معي البص��ري وهيئة 
التنمي��ة  وهيئ��ة  االنس��ان  حق��وق 
املس��تدامة وحقوق األجي��ال القادمة 
وهيئة احلوكمة الرش��يدة ومكافحة 
الفس��اد، فضال ع��ن تركي��ز مختلف 

تلك الهياكل.
يتع��ني  أن��ه  التقري��ر  وأوض��ح 
العم��ل على جع��ل اإلط��ار القانوني 
اجلدي��د  للدس��تور  مطابق��ا  القائ��م 
وهو ش��أن النص��وص التش��ريعية 
بالالمركزي��ة  خاص��ة  املتعلق��ة 
وبحال��ة الط��وارئ وباالجتماع��ات 
العام��ة واملواك��ب واالس��تعراضات 
وكذل��ك  والتجمع��ات،  واملظاه��رات 
واالج��راءات  اجلزائي��ة  القوان��ني 
والقوان��ني  اجلزائي��ة  القضائي��ة 
السياس��ية  باألح��زاب  املتعلق��ة 

واجلمعيات.
وأش��ار التقيي��م إل��ى أّن الس��لطة 
التأسيس��ية ف��ي تون��س جت��اوزت 
البع��ض م��ن خالفاته��ا اجلوهري��ة 

ح��ول ع��دد م��ن  القضاي��ا إم��ا عب��ر 
التواف��ق ح��ول املفاهي��م م��ع جتنب 
تفادي��ا  مفص��ل  بش��كل  تعريفه��ا 
للوص��ول إلى حال��ة انس��داد أو من 
خ��الل اعتم��اد مرجعيات ق��د تفتقر 
أحيانا للتناس��ق العام لكنها تسمح 
جت��د  ب��أن  احلساس��يات  ملختل��ف 
املرجعي��ة املناس��بة له��ا، وكنتيجة 
لذل��ك ميك��ن تأوي��ل بع��ض أح��كام 
أو  ليبرالي��ة  بطريق��ة  الدس��تور 
بطريق��ة محافظ��ة وإعطائه��ا بع��دا 

كونيا أو بعدا خصوصيا.
احملكم��ة  دور  س��يكون  كم��ا 
الدستورية التونسية املقبلة، بحسب 
التقرير والتقييم، دورا أساسيا فهي 

تأوي��ل  مس��ؤولية  س��تتولى  الت��ي 
األحكام الدس��تورية بهدف التوفيق 
ب��ني احلق��وق واحلري��ات واملبادئ 
العام��ة للمنظومة الدس��تورية التي 
قد تكون متضارب��ة فيما بينها، علما 
أن تأويله��ا له��ذه األح��كام س��ينجر 
ّعن��ه إما تعزيز الطاب��ع الدميقراطي 

للدستور أو التقليص منه.
أن  إل��ى  التقيي��م  أش��ار  وأخي��را، 
تطبي��ق الدس��تور اجلدي��د م��ن قبل 
وكل  واحملاك��م  املؤسس��ات  جمي��ع 
إل��ى  باإلضاف��ة  القان��ون  رج��ال 
تدريس��ه ف��ي اجلامع��ات واملعاه��د 
واملدارس سيس��اهم في تنمية ثقافة 

الدميقراطية الدستورية.

  عمار عبد اهلل 
أوضح وزير الش��ؤون الدينية عثمان بطيخ، على 
هامش مش��اركته ف��ي اليوم الدراس��ي حول "فقه 
احل��ج" ال��ذي س��يكون أول ثمانية أيام دراس��ية 
برمجته��ا وزارة الش��ؤون الدينية لكاف��ة الوّعاظ 
في كل والي��ات اجلمهورية التونس��ية، أن الهدف 
من هذه الدورات التكوينية هو تكوين الوعاظ في 
موضوع احلج تكوينا كام��ال مبا ميّكن من حتديد 
اخلط��اب الدين��ي الواض��ح وتوحيده ب��ني جميع 

احلجيج وبني كافة االطار الديني املكلف باحلج.
وق��ال الوزي��ر إنه س��يعمل خالل الزي��ارة التي 
س��يؤديها الي��وم الثالث��اء إل��ى اململك��ة العربي��ة 
الس��عودية عل��ى ط��رح جمل��ة االش��كاليات التي 
تعت��رض احلجي��ج وللتنس��يق م��ع وزي��ر احلج 
السعودي بخصوص كراس شروط موسم احلج 
له��ذه الس��نة، مش��يرا إل��ى أن الوزارة س��عت الى 
إح��داث إدارات جهوي��ة في ثالثة عش��ر والية في 
انتظ��ار حلحلة اإلش��كاليات اللوجس��تية لتعميم 
االدارات بباقي الواليات لتوكل لها مهمة االتصال 
ب��كل الوع��اظ ف��ي كل والي��ة للربط بينه��م وبني 

الوزارة.
وبنّي بطّيخ أن هذه االدارات اجلهوية ستشرف 
عل��ى تأطي��ر األئم��ة والوع��اظ وتوحيده��م ف��ي 
املعلوم��ات والتوجيه��ات ع��ن طري��ق االتص��ال 
املباش��ر. وأّكد حرص السلطات على توفير أفضل 
س��بل الرعاية الصحّية واإلقامة اجليدة واإلرشاد 

الديني الالزم.
وفي س��ياق أخر، قال وزير الشؤون الدينية إن 
إش��كال جامع الزيتونة س��يحل في هذا األس��بوع 
عل��ى أقصى تقدير، مش��يرا إلى أنه س��يتم تطبيق 
القان��ون في حال رفض الش��يخ حس��ني العبيدي 
التن��ازل عن جام��ع الزيتونة واالس��تجابة ملطلب 
س��ماح  اس��تغل  العبي��دي  أن  معتب��را  ال��وزارة، 
السلطات له بالتدريس داخل اجلامع للتحكم فيه 
واس��تغالل املنبر لبث خطاب��ات غير محايدة على 

حد قوله.
وأوض��ح عبد الس��تار الهنتاتي رئيس مصلحة 
العالق��ات م��ع املواطن ب��وزارة الش��ؤون الدينية 
أن ه��ذا الي��وم الدراس��ي ح��ول فقه احل��ج يندرج 
ضمن برنامج عمل قام به املعهد االعلى للش��ريعة 

لضب��ط تكوين الوعاظ في موض��وع احلج، حيث 
س��يتم العم��ل عل��ى توحي��د اخلط��اب الديني بني 
كاف��ة مرش��دي احلج وبح��ث مجمل االش��كاليات 
التي تعترض احلجيج وبعض االش��كاليات التي 

يحصل فيها خالف.
م��ن جانبه، ق��ال اله��ادي روش��و مدي��ر املعهد 
األعل��ى للش��ريعة بتون��س، إن الهدف م��ن األيام 
الدراس��ية التي برمجته��ا الوزارة لكاف��ة الوعاظ 
ف��ي كل والي��ات اجلمهوري��ة التونس��ية التذكي��ر 
بالنقاط الفقهية املهمة ألداء مناسك احلج بطريقة 
صحيحة ساملة من كل األخطاء ومن كل النواقص.

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والتهيئة الترابية 

والتنمية المستدامة
اإلدارة الجهوية للتجهيز بقابس

إعالن طلب عروض عدد 03 / 2015

لس��بكة  الدوري��ة  الصيان��ة  إط��ار  ف��ي 
الطرقات واملس��الك تعت��زم اإلدارة اجلهوية 
بقاب��س إجراء طلب عروض إلجناز أش��غال 
معاجلة النقاط الزرقاء والس��وداء وصيانة 
الطرق��ات  ش��بكة  عل��ى  الفني��ة  املنش��آت 
واملس��الك الراجعة لها بالنظر، برنامج سنة 

.2015
فعلى املقاول��ني املتحصلني عل��ى التأهيل 
ف��ي نش��اط الطرق��ات اختص��اص مقاول��ة 
عام��ة )ط0( صن��ف 2 أو أكثر أو في نش��اط 
الطرق��ات والش��بكات املختلف��ة اختص��اص 
مقاول��ة عام��ة )ط.ش.م 0( صنف 2 أو أكثر 
والراغب��ني في املش��اركة أن يتصلو باإلدارة 
اجلهوية للتجهيز بقاب��س )اإلدارة الفرعية 
للجس��ور والطرق��ات( خالل توقي��ت العمل 
للحص��ول على ملف طلب الع��روض وملزيد 

من اإلرشادات.
ترس��ل الظروف احملتوية على العروض 
الفنية واملالية، باس��م الس��يد املدير اجلهوي 
للتجهي��ز بقابس، عن طري��ق البريد مضمونة 
الوص��ول أو ع��ن طري��ق البري��د الس��ريع أو 
تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط املركزي مبقر 
اإلدارة اجلهوية للتجهيز بقابس مقابل وصل 
إي��داع، وحتمل هذه الظ��روف عبارة "ال يفتح 
طلب عروض عدد 03 / 2015 يتعلق بإجناز 
أش��غال معاجل��ة النق��اط الزرقاء والس��وداء 
وصيانة املنش��آت الفنية على شبكة الطرقات 
واملس��الك الراجع��ة بالنظر ل��إلدارة اجلهوية 

للتجهيز بقابس، برنامج سنة 2015".
ح��ّدد آخ��ر أج��ل لوص��ول الع��روض إل��ى 
مكت��ب الضبط املركزي مبق��ر اإلدارة اجلهوية 
للتجهي��ز بقابس ليوم 19 م��ارس 2015 على 

الساعة العاشرة صباحا.
تق��دم الع��روض طبق��ا ملقتضي��ات الفص��ل 
التاس��ع م��ن ش��روط طل��ب الع��روض، حيث 
يتعني عل��ى املش��ارك تضمني الع��رض الفني 
منفصل��ني  ظرف��ني  ف��ي  املال��ى  والع��رض 
ومختوم��ني يدرجان في ظ��رف ثالث خارجي 
يكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه. 
يتضمن الظرف اخلارجي إلى جانب العرضني 
الفني واملالي ضمان وقتي مالي يساوي ألفني 
صال��ح  دين��ار)2.500،000د(  وخمس��مائة 
مل��دة تس��عون يوم��ا )90( يوم��ا ابت��داء م��ن 
الي��وم املوالي للتاريخ األقص��ى احملدد لقبول 
العروض والوثائق اإلدارية املنصوص عليها 

بالفصل املذكور آنفا.

مالحظة :
• حددت م��دة صالحية العروض   
بتس��عني )90( يوما ابتداء من اليوم املوالي 

للتريخ األقصى احملدد لقبول العروض.
• يتم فتح الظروف خالل جلس��ة   
علنية مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز بقابس 
يوم 19 مارس 2015 على الس��اعة احلادية 
عش��ر صباحا ويعتبر هذا اإلعالن اس��تدعاء 
لكل املش��اركني في طلب الع��روض الراغبني 

في حضور هذه اجللسة.

ندوة علمية: 

الدستور يحتاج ترسانة من القواعد القانونية لتنفيذ أحكامه

يوم دراسي حول فقه الحج

عثمان بطيخ: أحدثنا إدارات جهوية 
لتأطير األئمة والوعاظ

▲ وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ



  – أمال منصر عطوي
نّظ��م االحت��اد احمللي للش��غل ببنقردان 
ندوة صحفية ي��وم أمس االثنني اهتمت 
بتوضي��ح صورة التح��ّرك االحتجاجي 
ال��ذي تعيش��ه جه��ة ب��ن ق��ردان للرأي 
الع��ام، وتقيي��م زي��ارة الوف��د الوزاري 
للجه��ة وم��ا رافقها م��ن حت��ّركات على 
مستوى وزاري. وتطّرقت ندوة "خلّية 
األزمة" إلى تعاطي وس��ائل اإلعالم مع 
التحّركات االجتماعّي��ة باجلهة وتقدمي 
أبع��اد االعتص��ام املفت��وح ال��ذي ينّفذه 
ممّثل��و املجتم��ع املدن��ي عل��ى مس��توى 
إل��ى  باإلضاف��ة  جدي��ر،  رأس  طري��ق 
التذكي��ر ببع��ض املش��اريع العمومي��ة 

واخلاّصة املعّطلة ببنقردان.  
وانتق��د صالح صمي��دة عضو املكتب 
التنفي��ذي لالحتاد اجله��وي بنب قردان 
املعاجل��ة األمنّية لألحداث، مش��يرا إلى 
جملة االعتداء العنيفة التي حلقت عددا 

كبيرا من احملتجني. 

زيارة الوفد الوزاري فاشلة
وف��ي وقف��ة تقييمّي��ة لزي��ارة الوف��د 
الوزاري ال��ذي حّل بجهة بن قدران يوم 
اخلمي��س املاض��ي وص��ف لزه��ر ديبر 

رئي��س الف��رع احمللي الحت��اد الصناعة 
أّن  الزي��ارة باملفرغ��ة. كم��ا  والتج��ارة 
محتواه��ا كان فاش��ال، مش��يرا إل��ى أّن 
الوف��د ال��وزاري حت��ّول إلى ب��ن قردان 
وه��ذا  أهاليه��ا  إل��ى  اإلنص��ات  به��دف 
اله��دف ذات��ه لم يح��دث. وق��ال ديبر إّن 
خلية األزم��ة قدمت جمل��ة مطالب جهة 
ب��ن ق��ردان مبوبة ف��ي نقاط إل��ى الوفد 
ال��وزاري. وأك��د لزه��ر ديب��ر أّن الوقت 
قد حان لس��ن قان��ون يق��ّر اقتطاع جزء 
من مداخي��ل املعبر لصال��ح التنمية في 
بنق��ردان، داعي��ا مجل��س الش��عب إل��ى 
متري��ر ه��ذا القان��ون بع��د أن يضب��ط 
م��ن قب��ل خب��راء. وطال��ب ديب��ر أيضا 
بضرورة مضاعفة منحة التشجيع على 
االس��تثمار التي كانت تقّدر ب�25 باملائة 

ووقع تخفيضها إلى 15 باملائة. 
وأضاف محّدثنا ب��أّن االحتاد احمللّي 
احل��راك  يدع��م  والتج��ارة  للصناع��ة 
الس��لمي ويدع��و إل��ى االس��تجابة إل��ى 
جملة مطالبه. منّبها الدولة من خطورة 

نفاد صبر احملتجني.
حس��ني زغدود ع��ن احت��اد الفالحني 
نّدد بانحراف اإلعالم ع��ن نقل الصورة 
ال��ذي  االجتماع��ي  للح��راك  احلقيق��ة 
تعي��ش عل��ى وقع��ه جه��ة ب��ن ق��دران 

من��ذ م��ا يناه��ز الش��هر، وف��ق تقديره، 
محّذرا من توظي��ف هذا احلراك ملصالح 
سياس��ّية. وأّكد زغ��دود أّن ما يرّوج من 
أخب��ار وتصريحات حول منفذ بنقردان 
واعتباره مصدرا لإلره��اب له تداعيات 
س��لبية عل��ى أهالي اجله��ة، داعي��ا إلى 
"الرخيص��ة"  املس��اومات  ع��ن  الن��أي 

بخصوص املعبر، على حد توصيفه.

أبعاد االعتصام براس جدير
وبالنسبة إلى االعتصام املفتوح الذي 
انطلق منذ أّول أمس األحد قال املمّثل عن 
التحّرك الش��عبي املواطن عبد الله رقاد 
إّن االعتص��ام املفت��وح ف��ي طريق راس 
جدير نظ��م من أجل الضغ��ط في اجتاه 
إيج��اد حل��ول جذرّي��ة ملطال��ب اجلهة. 
ومن أبع��اد االعتصام أيضا أضاف رقاد 
"العم��ل على جتنيب ش��باب اجلهة من 
املواجه��ات مع قوات األمن وحفاظا على 

السلم االجتماعي". 
ويوّج��ه منظم��و االعتص��ام رس��الة 

عبر ه��ذا احل��راك إلى األش��قاء الليبيني 
والتنبيه إلى أّن مطالب أهالي بن قردان 
والليبي��ني ه��ي مطالب مش��تركة، وفق 
تعبي��ر املتح��دث، مؤك��دا أّن املعب��ر ل��ه 
أهمية كبرى ويعد بوابة إفريقيا كما هو 
مصدر القوت اليومي لشباب بن قردان.

ويساند هذا االعتصام أهالي بنقردان 
واالحتادات اجلهوية للشغل والصناعة 
والتج��ارة والفالحني، وفق ق��ول رقاد. 
وش��ّدد املتحّدث باس��م االعتص��ام على 
املض��ي قدم��ا ف��ي مواصل��ة االعتص��ام 
إلى ح��ني حتقيق جلم��ة مطال��ب أهالي 
بن ق��ردان وعل��ى رأس��ها رف��ع اإلتاوة 
ع��ن التجار بتونس واألش��قاء في ليبيا 

والتسريع بإجناز املشاريع التنموية.
باجله��ة  املعّطل��ة  املش��اريع  وع��ن 
ع��دد عم��ار ش��ّواط جملة من املش��اريع 
مرك��ز  الصناعي��ة،  املنطق��ة  واملتمّثل��ة 
فح��ص فّني، مش��روع رس��كلة املعابر، 
مش��روع نس��يج وغيرها من املشاريع. 
ودعا ش��واط إل��ى ايجاد حل��ول جلملة 

هذه للمش��اريع املعطل��ة واملبرمجة من 
طرف الدولة أو من طرف اخلواص.

آفاق التحّركات
وعن آفاق التحّركات املس��تقبلّية قال 
محسن لش��يهب إّن خلّية األزمة طالبت 
منظم��ات االحت��ادات اجلهوي��ة املمثل��ة 
في االحت��اد اجلهوي للش��غل واالحتاد 
اجلهوي للصناعة والتج��ارة واالحتاد 
إق��رار  بض��رورة  للفالح��ني  اجله��وي 
إض��راب جه��وي باعتب��ار أّن املعبر يهّم 

كل جهة مدنني. 

وأك��د لش��يهب أهمية مس��اندة والية 
مدن��ني لإلضراب العام، مس��تدركا بأّنه 
ف��ي ص��ورة إذا م��ا لم تت��م االس��تجابة 
إل��ى مطلب خلي��ة األزمة فإّنها س��تقوم 
بالتصعي��د لف��رض مزي��د م��ن الضغط 
على احلكوم��ة لتحقيق املطال��ب. وقال 
لش��يهب "إّن االحت��اد اجله��وي في بن 

قردان قادر على شن إضراب لوحده".

وطنية
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بنقردان

االتحاد المحلي للشغل يدعو 
إلى إقرار إضراب عام ثان

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة

اإلدارة الجهوية للتجهيز بقابس
إعالن طلب عروض عدد 04 /2015

في إطار الصيانة الدورية لشبكة الطرقات واملسالك تعتزم اإلدارة اجلهوية للتنجهيز بقابس إجراء طلب عروض إلجناز أشغال التغليف 
السطحي للمسالك الريفية ومسالك صندوق التضامن الوطني وتعبئة حواشي الطرقات، برنامج سنة 2015.

فعل��ى املقاول��ني املتحصل��ني عل��ى التأهيل في نش��اط الطرقات اختصاص مقاول��ة عامة )ط 0( صن��ف 2 أو أكثر أو في نش��اط الطرقات 
اختصاص تعبيد الطرقات )ط2( صنف 2 أو أكثر أو في نش��اط الطرقات والش��بكات املختلفة اختصاص مقاولة عامة )ط.ش.م 0( صنف 
2 أو أكثر والراغبني في املشاركة أن يتصلوا باإلدارة اجلهوية للتجهيز بقابس )اإلدارة الفرعية للجسور والطرقات( خالل توقيت العمل 

للحصول على ملف طلب العروض وملزيد من اإلرشادات.
ترسل الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية، باسم السيد املدير اجلهوي للتجهيز بقابس، عن طريق البريد مضمونة الوصول 
أو عن طريق البريد الس��ريع أو تس��لم مباشرة إلى مكتب الضبط املركزي مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز بقابس مقابل وصل إيداع، وحتمل 
هذه الظروف عبارة "ال يفتح طلب عروض عدد 04 /2015 يتعلق بإجناز أش��غال التغليف الس��طحي للمس��الك الريفية ومسالك صندوق 

التضامن الوطني وتعبئة حواشي الطرقات، برنامج سنة 2015".
ح��دد آخ��ر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط املركزي مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهي��ز بقابس ليوم الثالثاء 24 مارس 2015 على 

الساعة العاشرة صباحا.
تقدم العروض طبقا ملقتضيات الفصل التاسع من شروط طلب العروض، حيث يتعني على املشارك تضمني العرض الفني والعرض املالي 
في ظرفني منفصلني ومختومني يدرجان في ظرف ثالث خارجي يكتب عليه مرجع طلب العروض وموضعه. يتضمن الظرف اخلارجي إلى 
جانب العرضني الفني واملالي ضمان وقتي مالي يس��اوي ألفني ومائتان دينار)2.200،000د( صالح ملدة تس��عون يوما )90( يوما ابتداء 

من اليوم املوالي للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض والوثائق اإلدارية املنصوص عليها بالفصل املذكور آنفا.
مالحظة : 

• حددت مدة صالحية العروض بتسعني )90( يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض.
• يتم فتح الظروف خالل جلسة علينة مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز بقابس يوم الثالثاء 24 مارس 2015 على الساعة احلادية عشر 

صباحا ويعتبر هذا اإلعالن استدعء لكل املشاركني في طلب العروض الراغبني في حضزر هذه اجللسة.

تونس-  
أمك��ن ي��وم 16 فيف��ري 2015 ألع��وان منطق��ة األم��ن الوطن��ي 
ببنع��روس إيق��اف نف��ر يرت��دي معطف��ا إدارّي��ا خ��اّص بس��لك 
الّس��جون واإلص��الح برتبة وكي��ل أّول مقلّد، منت س��ّيارة، تبنّي 
إثر ع��رض هوّيته على الّناظم اآللي أّنه محّل منش��وري تفتيش 
م��ن أجل الّس��رقة. وبتفتيش الّس��ّيارة مّت العث��ور بداخلها على 
مبل��غ مال��ي ق��دره 580 دين��ارا وأرب��ع أس��اور وث��الث قالدات 
وخمسة خوامت وساعتني يدوّيتني وهاتفني جّوالني، مّت حجزها 

والوسيلة.كما مّت االحتفاظ باملظنون فيه.

تونس-  
أعلنت وزارة الّداخلية أّنه إثر العثور أّول أمس األحد 15 فيفري  
على طفل عمره 16 سنة متوفى بجهة برج الوزير والية أريانة، 
أمكن في وقت قياسي ألعوان اإلدارة الفرعية للقضايا اإلجرامية 
ب��إدارة الش��رطة العدلي��ة إماط��ة اللث��ام عن اجلرمي��ة وإيقاف 

مرتكبها مبعتمدية بوعرادة والية سليانة.
وحس��ب ب��الغ ال��وزارة مّت حج��ز أداة اجلرمي��ة واالحتف��اظ 
باملظنون فيه من أجل القتل العمد مع سابقية اإلضمار واالعتداء 

بفعل الفاحشة.

إيقاف مرتكب جريمة قتل 
طفل ببرج الوزير

مفتش عنه ينتحل صفة عون سجون
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اإلدارة الجهوية للتجهيز بقابس 
إعالن طلب عروض عدد 02 /2015 

في إطار الصيانة الدورية لش��بكة الطرقات واملسالك تعتزم اإلدارة اجلهوية 
للتجهي��ز بقابس إج��راء طلب عروض القتن��اء وتركيز عالمات م��رور عمودية 
ومواد خاصة بالتش��وير األفقي واقتناء عالمات عمودية ودهن للتشوير األفقي 

بعنوان سنة 2015: 

فعل��ى املقاولني املتحصلني عل��ى التأهيل املطلوب واملصنع��ني املختصني في 
املي��دان الراغب��ني في املش��اركة أن يتصلوا ب��اإلدارة اجلهوي��ة للتجهيز بقابس 
)اإلدارة الفرعية للجسور والطرقات( خالل توقيت العمل للحصحول على ملف 

طلب العروض وملزيد من اإلرشادات.
ميكن املش��اركة في قس��ط واحد أو أكثر كما أنه ميكن إس��ناد أكثر من قس��ط 

لنفس العارض.

ترس��ل الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية، باس��م الس��يد املدير 
اجله��وي للتجهي��ز بقابس، عن طري��ق البريد مضمونة الوص��ول أو عن طريق 
البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط املركزي مبقر اإلدارة اجلهوية 
للتجهي��ز بقابس مقابل وصل إيداع. وحتمل هذه الظروف عبارة "ال يفتح طلب 
ع��روض عدد 02 /2015 يتعلق باقتن��اء وتركيز عالمات مرور عمودية ومواد 
خاصة بالتش��وير األفقي واقتناء عالمات مرور عمودية ودهن للتشوير األفقي 

بعنوان سنة 2015 )القسط عدد ...(".

ح��دد آخ��ر أجل لوصول الع��روض إلى مكت��ب الضبط املركزي مبق��ر اإلدارة 
اجلهوية للتجهيز بقابس ليوم 19 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا.
تق��دم العروض طبقا ملقتضيات الفصل التاس��ع من ش��روط طلب العروض، 
حي��ث يتعني على املش��ارك تضمني الع��رض الفني والعرض املال��ي في ظرفني 
منفصل��ني ومختومني ويدرجان في ظرف ثالث خارجي يكتب عليه مرجع طلب 

العروض وموضوعه.

 يتضم��ن الظرف اخلارجي إل��ى جانب العرضني الفن��ي واملالي ضمان وقتي 
مالي يس��اوي املبلغ املنصوص عليه باجلدول املبني أعاله صالح ملدة تس��عون 
يوم��ا )90( يوما، ابتداء من اليوم اليوم املوال��ي للتاريخ األقصى احملدد لقبول 

العروض والوثائق اإلدارية املنصوص عليها بالفصل املذكور آنفا.

مالحظة: 
• حددت مدة صالحية العروض بتسعني )90( يوما ابتداء من اليوم   

املوالي للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض.
• يت��م فت��ح الظ��روف خ��الل جلس��ة علني��ة مبق��ر اإلدارة اجلهوي��ة   
للتجهيز بقابس يوم 19 مارس 2015 على الس��اعة الثالثة بعد الزوال ويعتبر 
هذا اإلعالن استدعاء لكل املشاركني في طلب العروض الراغبني في حضور هذه 

اجللسة.

والية الكاف
إعالن طلب عروض ذات إجراءات مبسطة عدد 107 /2015

ألشغال تهيئة دار الشباب بساقية سيدي يوسف

يعتزم الس��يد والي ال��كاف رئيس املجلس اجلهوي، اإلعالن عن طلب عروض ذات إجراءات مبس��طة إلجناز أش��غال 
تهيئة دار الش��باب بس��اقية سيدي يوسف فعلى املقاولني الراغبني في املش��اركة واملرخص لهم في االختصاص التالي: 
ب 0 صنف 1 أو أكثر االتصال باإلدارة اجلهوية للتجهيز بالكاف )اإلدارة الفرعية للبناءات املدنية واإلس��كان والتهيئة 
العمراني��ة( كامل أيام األس��بوع أثناء أوقات العمل لس��حب ملف طلب العروض مقابل دف��ع مبلغ مالي لفائدة املصممني 

)65 دينارا(.
يجب على املش��اركني تقدمي الع��رض الفني واملالي في ظرفني منفصلني ومختومني يدرج��ان في ظرف ثالث خارجي 

يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه. 
يتضم��ن الظرف اخلارجي إلى جانب العرضني الفني واملالي وثيقة الضمان الوقتي مببلغ 3500.000 دينارا صالح 

ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر أجل لتقدمي العروض.
يجب أن توجه الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية باس��م الس��يد )والي الكاف 7100( عن طريق البريد 
مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع إلى إدارة الوالية بالكاف مقابل 

وصل إيداع. هذا كما حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 19/ 03 /2015. 
ويتم فتح الظروف على الساعة 30  : 10 صباحا بتاريخ يوم 23 /03 /2015 

وتكون جلسة فتح العروض علنية )ميكن جلميع املشاركني احلضور على أن ال يتعدى عددهم اإلثنني لكل مشارك(.

 الضمان الوقتي التأهيل المطلوب األشغال القسط
اقتناء وتركيز عالمات المرور العمودية عمى شبكة   1قسط عدد 

الطرقات الراجعة بالنظر لإلدارة الجهوية لمتجهيز 
 بقابس

أو مصنعي  كثرأأو  2صنف 5ط
عالمات المرور المرخص لهم من 

 الطاقةطرف وزارة الصناعة و 

 دينارا 02110111

وتركيز المواد الخاصة بالتشوير األفقي عمى  اقتناء  2 قسط عدد
شبكة الطرقات الراجعة بالنظر لإلدارة الجهوية لمتجهيز 

 بقابس

 دينارا 0110111 أو أكثر 2صنف  5ط 

عالمات مرور عمودية لمتشوير األفقي و اقتناء دهن   3 قسط عدد
ها عمى شبكة المسالك الريفية الراجعة عادية لتركيز 

 بالنظر لإلدارة الجهوية لمتجهيز بقابس

المرخص مصنعي عالمات المرور 
ة الصناعة ر لهم من طرف وزا

 الطاقةو 

 دينارا 0110111

 
 

CONSEIL REGIONAL 
DU GOUVERNORAT

DU KEF
Avis N° 01/2015

Concours National d’Architecture pour Identification des Concepteurs Pour La Construction 
d’un lycée pilote projeté au Kef ville

Le Conseil Régional du Gouvernorat de Kef lance un Concours National d’architecture en 
vue d’identifier les concepteurs du projet suivant : Construction d’un lycée pilote projeté au 
Kef ville. 

Le concours est ouvert aux Architectes régulièrement inscrits à l’ordre des Architectes 
de Tunisie, qui sont invités à se présenter en groupement avec des Ingénieurs Conseils ou 
Bureaux d’Etudes.  

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

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

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

 • Une autorisation de participation au concours délivrée par le COAT, pour chaque 
Architecte.

 • Une attestation d’inscription délivrée par le l’OIT, pour les Ingénieur Conseils ou 
les Ingénieurs des Bureaux d’Etudes, valable pour l’année en cours.

 • Une copie du cahier des charges, approuvé par l’arrêté de Monsieur Le Ministre de 
l’Equipement de l’habitat et de l’aménagement territoire du 09 Février 2009 tel qu’il a été 
modifié par l’arrêté du 24 août 2009 et l’arrête du 23 Mars 2010, signé par chaque Ingénieur 
Conseil ou Bureau d’Etudes.

Les dossiers d’inscription doivent parvenir durant les horaires administratives par voie 
postale au plus tard le : 19/03/2015 à la Direction Régionale de l’Equipement du Kef – Rue 
Salah Ayache-7100 KEF Portant mention « Concours National d’Architecture : projet de 
construction d’un lycée pilote au Kef ville ». Le cachet du Bureau d’ordre Central de la 
Direction Régionale de l’Equipement du Kef faisant foi.

 • Chaque groupement n’est autorisé à participer qu’à un seul projet.
N.B :
 • Les dossiers parvenus hors délais sont automatiquement rejetés.
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- النقابي- إيمان غالي
أعلن��ت النقاب��ة الوطنّي��ة للمهندس��ني 
خ��الل ن��دوة صحفّي��ة التأم��ت صباح 
أمس اإلثن��ني 16 فيف��ري، دخولهم في 
إضراب عام  ب� 3 أيام يش��مل املهندسني 
العاملني ف��ي القطاعني العام واخلاص 
بكامل ت��راب اجلمهوري��ة، وذلك بداية 
م��ن 23 فيفري احلالي إلى غاية 25 من 
ذات الش��هر، وذلك للمطالبة مبراجعة 
وإيج��اد  التكوي��ن  وحتس��ني  األج��ور 
حلول ملش��كل البطالة في ه��ذا القطاع، 
وف��ق م��ا ج��اء على لس��ان فخ��ر الدين 

خليفة نقيب املهندسني.
وأوض��ح  فخر الدي��ن خليفة رئيس 
نقابة املهندسني التونسيني في مداخلة 
ل��ه إّن "االض��راب يأت��ي عل��ى خلفي��ة 
الوض��ع املت��ردي الذي أصبح��ت عليه 
املهن��ة من ت��دِن ف��ي مس��توى األ�جور 
والوضع االجتماعي والقوانني املنظمة 
إل��ى إيج��اد  الهندس��ة، إضاف��ة  ملهن��ة 
حل لبطالة املهندس��ني الذي��ن فاق عدد 
العاطل��ني منه��م ال��� 10 آالف مهن��دس 
وهو ما اعتبره مؤشرا على عدم صواب 

اخليارات التنموية، وفق قوله.
وبخص��وص املطال��ب، أك��د خلفي��ة 

أّنه��ا تتلخ��ص ف��ي ث��الث نق��اط وهي 
إع��ادة النظر جّديا ف��ي منظومة تكوين 
املهندس��ني وفك إض��راب طلبة مدارس 
الهندسة في أسرع اآلجال واالستجابة 
واخلاص��ة  املش��روعة  مطالبه��م  إل��ى 
اخل��اص  العال��ي  التعلي��م  مبس��ألة 
وتعمي��م املناظرة الوطني��ة بها وكذلك 
املطالب��ة بوضع قان��ون خاص جلميع 
املهندس��ني وتعمي��م منح��ة الهندس��ة 
عل��ى اجلميع دون اس��تثناء في القطاع 
العام واخل��اص وضبط س��لّم األجور 
نقي��ب  وتاب��ع  الس��نوية.  والزي��ادات 
املهندس��ني قول��ه إّن��ه عل��ى احلكوم��ة 
احلالي��ة أن تنظ��ر ف��ي مس��ألة ارتفاع 
نس��بة البطالة في صفوف املهندس��ني 
واتب��اع اس��تراتيجية للح��د م��ن ع��دد 

املتخرجني في القطاع.
وأعلن��ت النقاب��ة مس��اندتها املطلقة 
والالمشروطة لطلبة الهندسة ودعمها 
يخوض��ه  ال��ذي  املفت��وح  لإلض��راب 
الطلب��ة منذ ش��هر و10 أّي��ام في جميع 
معاهد املهندسني واملعاهد التحضرية. 
فخ��ر  املهندس��ني  نقي��ب  طال��ب  كم��ا  
الدي��ن خليف��ة بإع��ادة النظر ف��ي ملف 
تكوين املهندس��ني في الب��الد وإصالح 

كل النقائ��ص الت��ي ته��م ه��ذا القطاع، 
داعيا أيض��ا إلى مراجعة س��لّم األجور 

للمهندسني والقوانني املنظمة للمهنة.
 ويأتي هذا اإلض��راب على خلفية ما 
اعتبرت��ه نقابة املهندس��ني عدم اكتراث 
احلكومة وتسويفها ملطالب القطاع في 
ظل ما وصفته بالوضع املتردي للمهنة 
والتدني الصارخ في مس��توى األجور 
وف��ي الوض��ع االجتماع��ي للمهن��دس 

والقوانني املنظمة للمهنة.
كم��ا أك��د فخ��ر الدي��ن خليف��ة ع��دم 
جتاوب سلطة اإلشراف أو إبداء أية نّية 
ف��ي املفاوض��ات والنظر ف��ي مطالبهم. 

وبخص��وص إض��راب طلبة الهندس��ة 
أّكد خليفة أّن هناك أزمة ثقة بني الطلبة 
وال��وزارة وأّن��ه عل��ى وزي��ر التعلي��م 
العال��ي توضي��ح بع��ض التفصي��الت 
وتق��دمي تطمين��ات للطلبة الذي��ن رأوا 
تراجع��ا ع��ن اتف��اق 28 جانف��ي. وأّكد 
أن إض��راب طلب��ة الهندس��ة وصل إلى 
منع��رج خطي��ر، وأن��ه ال ب��د م��ن ح��ل 
املشكل في أقرب وقت من قبل الطرفني. 
واقترح نقيب املهندسني عقد جلسة بها 
تفصيالت وتوضيح��ات للطلبة، داعيا 
الطلبة الستئناف الدراسة ألّن التدارك 

أصبح صعبا وفق تقديره.

- النقابي
يعتزم أعوان ديوان اإلرسال اإلذاعي 
 21 والتلف��زي تنفي��ذ إض��راب ي��وم 
محط��ات  بكام��ل  اجل��اري  فيف��ري 
اإلرس��ال اإلذاع��ي والتلف��زي بكاف��ة 
أنح��اء اجلمهورية. وم��ن املتوقع أن 
يتس��بب اإلضراب في التشويش على 
الب��ث التلفزي، حي��ث مت اإلعالن عن 

ذلك في برقية إضراب وجهت رسميا 
إل��ى وال��ي تون��س ووزارة الداخلية 
االجتماعي��ة،  الش��ؤون  ووزي��ر 
تضمنته��ا الئح��ة اإلضراب.وطال��ب 
األع��وان بتمكينه��م م��ن الزي��ادة في 
األج��ور والترفيع في منح��ة اإلنتاج 
أج��رة ش��هرين خ��ام  إل��ى مس��توى 
والترفيع في منحة املباشرة وإحداث 

منح��ة اخلطر وتعميم منح��ة العزلة 
لفائ��دة  تعادله��ا  أخ��رى  منح��ة  أو 
أعوان املقر االجتماعي والترفيع فيها 
بالنس��بة للعاملني مبحطات املناطق 
ع��ن  األع��وان  ث  الالحضرية.وحت��دّ
الظروف الصعب��ة التي يعملون فيها 
باجلب��ال والتهديدات التي تواجههم، 
كما مّتت املطالبة بس��حب مقتضيات 

النظام األساس��ي اخلاص على أعوان 
احلراسة والتنظيف وبتسوية ملفات 
الصن��دوق  وبتفعي��ل  املتعاقدي��ن 
تأكي��د  جان��ب  إل��ى  االجتماع��ي 
ضرورة  فتح اآلفاق أمام املسقفني من 
تقنيني وأعوان تقنيني وعملة وتنقيح 
النظام األساسي ومراجعة التصنيف 

املهني، وفق الئحة االضراب.

- النقابي
أعلنت النقاب��ة العامة للتعليم الثانوي 
أمس األثن��ني 16 فيفري ع��دم التوصل 
إلى اتفاق مع وزارة التربية بخصوص 
لألس��اتذة.  واملهني��ة  املادي��ة  املطال��ب 
وأّكدت متس��كها بش��ن اإلضراب املقرر 

يومي 17 و18 فيفرى اجلاري.
العام��ة  النقاب��ة  ع��ام  كات��ب  وأّك��د 
اليعقوب��ي  لس��عد  الثان��وي  للتعلي��م 
صب��اح أم��س االثن��ني أّن��ه بع��د فش��ل 
وزارة  ب��ني  الس��بت  ي��وم  مفاوض��ات 
جلس��ة  س��تعقد  والنقاب��ة،  التربي��ة 
تفاوض ف��ي محاولة إللغ��اء اإلضراب 
بيوم��ني ال��ذي س��يدخل فيه األس��اتذة 

يوم��ي 17 و18 فيف��ري اجل��اري، لكن 
ب��اءت جلس��ة االثن��ني بالفش��ل أيض��ا 
وبذلك سيدخل األساتذة اليوم الثالثاء 
وغ��دا األربع��اء ف��ي إض��راب بجمي��ع 

معاهد ومدارس الثانوي.

تلبيـــة  يمكـــن  ال  التربيـــة:  وزيـــر 
المطالب الجديدة

ورّج��ح وزي��ر التربية ناج��ي جلول 
األثن��ني  أم��س  اتف��اق  إيج��اد  إمكاني��ة 
م��ع الط��رف النقابي بخص��وص الغاء 
قط��اع  ف��ي  تنفي��ذه  املزم��ع  اإلض��راب 
التعليم الثانوي يومي 17 و18 فيفري 
اجلاري.  وقال جلول في برنامج إذاعي 

إن ال��وزارة متعه��دة بتنفي��ذ االتفاقات 
الس��ابقة لك��ن ال ميكنها تلبي��ة املطالب 
اجلديدة واحلال أنه لم مير على تسلمه 

للوزارة أكثر من أسبوع.
مس��ار  وج��ود  إل��ى  جلّ��ول  وأش��ار 
تف��اوض س��ينطلق ف��ي األي��ام القادمة 
املطال��ب  وال��ذي ميك��ن خالل��ه ط��رح 
اجلدي��دة، مضيفا أن ال��وزارة ال ميكنها 
خلط املسارين. وشّدد على ضرورة منح 
الوزارة الوقت الكافي لدراسة املطالب، 
خاصة أن أغلبها مطالب مادية، مش��ددا 
في املقابل على مشروعيتها بالنظر إلى 
الظ��روف املادية لألس��اتذة. واعتبر أن 

هذه املطالب ليست استعجالية.

املرحلةاملقبلة  أولويات  وبخصوص 
ف��ي القط��اع الترب��وي، ق��ال جل��ول إن 
اهتمام��ات  يتص��در  األمن��ي  اجلان��ب 
الوزارة، مش��يرا إل��ى تكثيف الدوريات 
األمني��ة في محي��ط املعاهد ف��ي انتظار 
ص��دور قان��ون جت��رمي االعت��داء على 

املؤسسات التربوية. 
كم��ا تعم��ل ال��وزارة عل��ى التص��دي 
األوس��اط  داخ��ل  املعدي��ة  لألم��راض 
أكث��ر  االهتم��ام  خ��الل  م��ن  املدرس��ية 
بالصحة املدرسية بالتعاون مع وزارة 
اإلش��راف، فض��ال ع��ن حتس��ني البنية 
امل��دارس،  التحتي��ة والتجهي��زات ف��ي 

حسب ما جاء على لسانه.

إمضاء اتفاق المفاوضات 
االجتماعية بالوظيفة العمومية
أّكد حسني العباسي أمني عام 
االحتاد العام التونسي للشغل 
في كلمة له خالل إشرافه على 

الندوة الصحفية املعنية ب� "آثار 
العقد االجتماعي على تشريعات 

العمل : نحو إصالح مجلة الشغل"  
وامللتئمة باحلمامات أيام 16 و17 
و18 فيفري، أنه سيتم أواخر هذا 
األسبوع أو بداية األسبوع القادم 

اإلمضاء على االتفاق اإلطاري 
لالنطالق في مفاوضات اجتماعية 

في الوظيفة العمومية والقطاع 
العام .

عّمال مصنع الورق بالشرقية في 
اعتصام

دخل عمال مصنع الورق 
بالشرقية في اعتصام مفتوح يوم 

أمس االثنني 16 فيفري، وذلك 
ملا اقترفته  إدارة املؤسسة في 

حقهم وبعد نفاد صبرهم وانقطاع 
أجرتهم منذ أربعة أشهر، وفق 

تعليقهم.

االحتفال بحق اإلضراب 
يحتفل كل من االحتاد العام 

التونسي للشغل واالحتاد الدولي 
للخدمات العامة يوم األربعاء 18 

فيفري 2015 بدار الثقافة ابن 
رشيق باليوم العاملي للدفاع عن 

حق اإلضراب وسيتم خالل هذا 
اليوم بداية من الساعة التاسعة 

صباحا تنظيم معرض صور حول 
تاريخية اإلضراب في تونس 

وسينشط ممثلون عن االحتاد 
العام التونسي للشغل واالحتاد 

الدولي للنقابات واالحتاد الدولي 
للخدمات العامة حلقة نشاط حول 

اإلضراب في تونس بني التشريع 
واملمارسة كما سيتم تقدمي عرض 

مسرحي بعنوان " جنمة " 
جلمعية عشاق املسرح .

قابس: عملة وإطارات مصنع 
ون وقفة 

ّ
البالستيك ينفذ

احتجاجية
نفذ صباح أمس األثنني 16 
فيفري، أعوان وإطارات معمل 

البالستيك بقابس وقفة احتجاجية 
للمطالبة بتفعيل اإلجراءات التي 

مّت االتفاق بشأنها في محضر 
جلسة املنعقدة بتاريخ 30 جانفي 

2015 وتنديدا بعمليات الطرد 
التعسفي لعدد من العمال وجلب 
عاملة أجنبية وحتديدا من الهند، 

وأكد احملتجون أنه سيتم تنفيذ 
عديد الوقفات االحتجاجية خالل 

املرحلة القادمة إلى حني االستجابة 
إلى مطالبهم الشرعية حسب 

قولهم.

أخبار 
نقابية...

بعد فشل جلسة التفاوض 

اليوم وغدا أساتذة الثانوي في إضراب

ون إضرابا يوم 21 فيفري
ّ
أعوان ديوان اإلرسال اإلذاعي والتلفزي ينفذ

تزامنا مع إضراب طلبة الهندسة..

ون إضرابا بـ 3 أيام
ّ
مهندسو القطاع العام والخاص ينفذ
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 س 5 و39 دقيقةالصبح : 
س 7 و06 دقيقةشروق الشمس : 

 س 12 و40 دقيقةالظهر :
 س 15 و63 دقيقةالعصر :

س 18 و04  دقيقةالمغرب : 
س19 و29 دقيقةالعشاء : 

كلّم��ا رّك��ز الوالدي��ن عل��ى تعلي��م القيم 
ألبنائه��م في س��ّن ما قبل الس��ت س��نوات، 
ونس��وا أهمية إكس��ابهم مهارات أساس��ية 
تسمى "مهارات احلياة" كلما كان األطفال 
عرض��ة للتع��رض لصعوب��ات عدي��دة في 
احلياة املدرس��ية واملجتمعية، تضفي بهم 
إل��ى العصبي��ة والعن��ف أو إل��ى اإلنطواء 
الش��كوى والب��كاء، وذل��ك لع��دم  وكث��رة 
اكتس��ابهم اآلليات وامله��ارات التي متكنهم 
م��ن مواجه��ة تل��ك الصعوب��ات. يحت��اج 
الطفل في الفترة التي تسبق 6 سنوات إلى 

إكتس��اب مهارات احلياة ولي��س القيم، ثم 
من س��ن 6 س��نوات فم��ا فوق يتعل��م القيم 
ويزيد صق��ل مهاراته لتصبح قدرات. أذكر 

لكم هنا بعض هذه املهارات:
حي��ث  الوجدان��ي:  ال��ذكاء  مه��ارات 
يت��درب الطفل م��ن خاللها على فهم نفس��ه 
والتعبي��ر عم��ا يختل��ج فيه��ا من مش��اعر 
إيجابية وس��لبية، ويكتس��ب الق��درة على 
فهم أصدقائ��ه والتواصل معهم.. هنا تكثر 
املواقف الرائعة ب��ني األطفال ما بني غضب 
ودفع يفض��ي أحيان��ا كثيرة إل��ى الضرب 
املتبادل بينهم، ه��ذه املواقف التي يتجّنبها 
في الع��ادة معظم األولياء ويصيبهم القلق 
بينم��ا ه��ي أفض��ل املواقف والف��رص التي 
ينبغي أن يستثمرها األب واألم في تدريب 
أبنائهم على اكتساب املهارات.

الذاتي:  التقدي��ر  مهارات 
إبن��ك على  حي��ث ت��درب 
طاقات��ه  إكتش��اف 
وتبرزه��ا ل��ه، فتب��ني له 
وقدرات��ه  مواهب��ه 
بها  ميتاز  التي 
ه��ا  ز تعز و
في��ه 

بذكره��ا وش��كرها له أم��ام اآلخرين، كذلك 
تبني له املهارة التي بإمكانه تعلمها ش��يئا 
فشيئاوتوضح له بأنك ممكن تساعده على 

ذلك.. 
مهارات مواجه��ة الصعوبات: هنا تفتح 
مدارك الطف��ل خطوة خط��وة وتدربه على 
كيفي��ة التركي��ز عل��ى التفكي��ر اإليجاب��ي 
وإيج��اد احلل ث��م تتقدم به نحو اكتس��اب 
احلل��ول  ابت��كار  عل��ى  والق��درة  املرون��ة 

والبدائل.
مج��ال "مهارات احلي��اة" مجال خصب 
وممت��ع، تصب��ح التربي��ة متع��ة وتدريبا 
متواص��ال ف��ي كل وق��ت وح��ني، وتصب��ح 
املواق��ف الصعبة مج��اال خصب��ا ملواصلة 
والتق��دم  اجلدي��د  واكتس��اب  التدري��ب 
املس��تمر بالطف��ل.. ويجد الولي نفس��ه مع 
تط��ور مهارات ولده ملزما مبجارات تقدمه 
بتطوي��ر مهاراته هو.. هن��ا تصبح احلياة 
األس��رية مع التطوي��ر املس��تمر للمهارات 
بيئ��ة ثري��ة وممتع��ة. بالتوفي��ق لآلب��اء 

واألمهات.

مي  رئيس ومؤسس مركز 
ّ
 مليكة الســـال

الطفـــل القائـــد، مدربـــة متخصصـــة فـــي 
القيادة واإلبتكار

حديث نبوي
ُد  قال رس��ول الله صلى الله عليه وس��لم : إن اللَّه تعالى ليؤِيّ

الِدّيَن بالَرّجِل الفاجِر.
الراوي: عمرو بن النعمان بن مقرن. المحدث: السيوطي. 
المصدر: الجامع الصغير. الصفحة أو الرقم: 1790. خالصة 
حكم المحدث: صحيح.

دار القرآن الكريم ببنزرت تطلق 

مشروع "حومتي نظيفة"
مش��روع حومتي نظيف��ة هي مبادرة ش��بابية تهدف إل��ى تعزيز 
املش��اركة املجتمعية في إظهار مدين��ة بنزرت مبظهر حضاري يليق 
بها، حيث س��يتم تنفيذ حملة نظافة أس��بوعيا، وس��يتم تكوين فرق 

عمل لكل حي بوالية بنزرت، يشرفون على التالي:
أوال: قبل احلملة:

– التنسيق مع خطباء املساجد واإلعالم عن يوم احلملة.
– نشر امللصقات.

– التنسيق مع مدراء املدارس واملعاهد لتحفيز الطالب والتالميذ 
على املشاركة باحلملة.

- االستعانة باجلمعيات واملنظمات اخليرية.
- جمع التبرعات.

- التواصل مع شباب احلي وحتفيزهم على املشاركة.
أثناء احلملة:

تقسيم العمل بين الشباب على النحو التالي:
- فريق خاص بتنظيف املناطق بناءا على خطة مسبقة

- فريق يحث س��كان احلي على التنظيف واالس��تعانة مبعداتهم 
املنزلية.

- فريق خاص بتركيب القمامات.
- فريق خاص بجمع التبرعات.

- املش��اركون ف��ي احلمل��ة: يرت��دون زي العم��ل ويتبعون خطة 
التنظيف.

ندعو جميع الشبان والش��ابات للمشاركة في   •  
هذا العمل اإلنساني وتقبل الله منا ومنكم صالح األعمال.

quran.( للمش��اركة يرجى االتصال بدار القرآن الكرمي ببنزرت
)bizerte@gmail.com

-شبكة األلوكة
كانت لهجمات جانفي املاضي بالعاصمة 
الفرنس��ية باريس نتيج��ة غير متوقعة، 
ففي حني كان الهدف األساس��ي لوسائل 

اإلع��الم ه��و إث��ارة الكراهي��ة واخل��وف 
جتاه اإلس��الم واملسلمني، جند أن بعض 
��د  أَكّ اإلس��الم.وقد  اعتنق��وا  الفرنس��يني 
مس��ؤولو اجلامع الكبير ف��ي "باريس" 

أنهم س��جلوا 40 حالة اعتناق لإلس��الم 
خ��الل الش��هر املاض��ي، بعك��س الس��نة 
املاضي��ة في نفس الش��هر، حيث صدرت 
وبالتال��ي  فق��ط.  اعتن��اق  ش��هادة   22

تضاعف ع��دد معتنقي اإلس��الم في هذه 
الس��نة، وكان م��ن ب��ني هؤالء املس��لمني 
اجل��دد: رجل ش��رطة، ومدير مؤسس��ة، 
مس��ؤولو  وغيره��م.وكان  وطبي��ب، 

اجلام��ع الكبي��ر فخوري��ن به��ذا املزي��ج 
االجتماع��ي، متحدي��ن حتت دي��ن واحد. 
ولوحظ��ت ه��ذه الزي��ادة ف��ي معتنق��ي 
اإلسالم بعدة مدن، مثل "ستراسبورغ" 
التي سّجلت زيادة %30 لعدد املعتنقني، 
كم��ا زادت نس��بة املعتنق��ني ف��ي مدين��ة 

"ليون" بنسبة 20%.

من أهم أسباب اإلحباط في الواقع:
أوال - محاول��ة اجلواب على س��ؤال )ما 
هو احلل؟( بإجابة واحدة قطعية ال تتغير 
مع الزمن. وه��ذا وهم وخلل ف��ي التفكير.. 
ليس هناك حال واحدا لو قام به أحد الناس 
ننتقل بس��رعة إلى زمن اخلالفة الراشدة.. 
ولكنه��ا مجموعة م��ن التضحي��ات والبذل 
التراكم��ي م��ن جميع األش��خاص.. وهذا ال 
مين��ع م��ن وض��ع رؤى مس��تقبلية لبعض 
األش��خاص ف��ي بع��ض األماك��ن أو تغيير 

بعض االس��تراتيجيات بحس��ب الظروف. 
في��ا حب��ذا ل��و كان الس��ؤال )م��اذا أفعل؟( 

فبالتالي تختلف اإلجابة بحسب السائل.
فع��ل  رد  ع��ن  البح��ث  محاول��ة  ثاني��ا: 
تغيي��ري في الواقع لكل عم��ل تقوم به وإذا 
ل��م يحدث تظ��ن أنك فاش��ل!! وأيض��ا عدم 
اس��تحضار األجر األخروي للفعل.. فهناك 
ف��ارق ب��ني حتقي��ق العبودي��ة لل��ه وب��ني 
حتقيق إجنازات وطموحات شخصية قد ال 
تتحقق. إذن أنت جزء من منظومة إسالمية 
تن��ازع الباط��ل ف��ي العال��م وفي نفس��ك.. 

افع��ل ما تس��تطيع فعل��ه م��ن الطاعات وال 
تق��ف موقف العاج��ز املتفرج ال��ذي ينتظر 
خريط��ة تفصيلية من أول ش��بر يقّدمه إلى 
حلظة التمكني املرجوة. وُيفضل في أوقات 
االستضعاف العمل بهذه الوصايا الثالث :

•واجعلوا بيوتكم ِقبلَة ...
•وأَقيموا الصالة ...

• وبشر املؤمنني ]87 - سورة يونس[.
من معان��ي )اجعل��وا بيوتك��م قبلة( أي 
اجعلوه��ا يقاب��ل بعضه��ا بعض��اً فيس��هل 
لقاؤك��م، فبالتال��ي يك��ون اللقاء ف��ي إقامة 
الصالة )الوصية الثانية( وليس في اللغو 
ون��دب احل��ظ وكث��رة اس��ترجاع املاض��ي 
ولك��ن جتد نفس��ك بعد قيام اللي��ل بالقرآن 
في قمة األمل واالستبش��ار فتنقل هذا األمل 

وهذه البشرى للناس )وبشر املؤمنني(.

فسحة قرآنية

ال لإلحباط... ال لليأس   

فرنسا: تضاعف أعداد معتنقي اإلسالم بعد حادثة "شارلي هيبدو"

أوق��ات الص��الة لي��وم الثالث��اء 28 
ربي��ع الثان��ي 1436 هج��ري املواف��ق 

ل17 فيفري 2015 ميالدي اآلن ُنغّيْر 
ِسِهْم(  )الرعد، 11(

ُ
نف

َ
ُروا َما ِبأ يِّ

َ
ى ُيغ

َّ
ْوٍم َحت

َ
ُر َما ِبق يِّ

َ
َه ال ُيغ

َّ
)ِإنَّ الل

إجعل طفلك قائدا
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ثقافية
11صوتكم

تونس-
لطيف��ة  الّثقاف��ة  وزي��رة  اختتم��ت 
فيف��ري   15 األح��د  مس��اء  خلض��ر 
املوس��يقّية  الفّني��ة  الّتظاه��رة 
انتظم��ت  الّت��ي  "بارع��ون ش��ّبان" 
فعالّياتها مبركز املوس��يقى العربّية 
واملتوّس��طّية الّنجم��ة الّزهراء وذلك 
بحض��ور س��فير البرتغ��ال بتونس 
وس��فيرة  فارورام��وس،  لوي��س 

الّصني بتونس بيان يان هوا إضافة 
إلى ثلّة من الّدبلوماسّيني املعتمدين 

بتونس.
وس��اهم ف��ي إحي��اء هذه الّس��هرة 
 Maria" كّل من الفّنانة البرتغالّية
مقطوعات  قّدمت  الّتي   "Meireles
من املخزون املوس��يقي الكالس��يكي 
 Anna" البرتغالّي��ة  والعازف��ة 
للجمه��ور  نقل��ت  الّت��ي   "Bouda

نفحة من براعات املدرسة البولونّية 
في العزف على الكمان.

الّتاس��عة  ال��ّدورة  أّن  ويذك��ر 
لتظاهرة البارعني الّش��ّبان قد قّدمت 
انطالق��ا من احلادي عش��ر من ش��هر 
فيف��ري اجل��اري فّنان��ني ش��ّبان من 
تون��س وم��ن مختلف أنح��اء العالم 
حتّصل��وا على جوائز وطنّية تّوجت 

فرادتهم ومتّيز أعمالهم الفّنية.

تونس-
حتتف��ي مدينة سوس��ة م��ن 13 إلى 22 
مارس املقبل بالكتاب محتضنة فعاليات 
الدورة الثانية لصالون سوسة الدولي 
للكتاب الذي سيش��هد ه��ذا العام تطورا 
من حيث عدد دور النش��ر املشاركة ومن 

حيث املدة املخصصة له. 
وال تزال إدارة الصالون تتلقى طلبات 
املش��اركة في الصالون خاّصة أّن نسبة 
اهتمام املشاركني حتى اآلن بلغت 90% 
ممن ش��اركوا ف��ي ال��دورة األولى، وهو 
ما يعن��ي منطقيا أّن عدد املش��اركني في 

الدورة الثانية سيرتفع. 
سوس��ة  مع��رض  إدارة  وستس��عى 

الدولي، إميانا منها بجدوى االس��تثمار 
املش��هد  وإث��راء  الثقاف��ي  القط��اع  ف��ي 
الثقاف��ي باجله��ة، إل��ى عقد ش��راكة مع 
اجلهوي��ة  واملندوبي��ة  الثقاف��ة  وزارة 
للثقاف��ة حتى يكون الصال��ون منوذجا 
في مجال االس��تثمار الثقافي. وستكون 
التكام��ل  إط��ار  ف��ي  الع��ام  ه��ذا  دورة 
والتعامل مع املندوبية اجلهوية للثقافة 
عل��ى اعتبار أّن القائم��ني على الصالون 
جنحوا في دورته األولى في اس��تضافة 
قام��ات فكرية تونس��ية وأجنبية تركت 
انطباعا جّي��دا لدى املثقفني واجلامعيني 

باجلهة.
وتتضم��ن ال��دورة الثاني��ة برنامجا 
متكام��ال لألطف��ال وللكبار حيث س��يتم 

استضافة أس��ماء مهّمة في عالم األدب. 
وتتج��ه الني��ة إل��ى االحتف��اء باملبدع��ة 
العراقية هناء صوفي في إطار التعاون 
مع مش��روع "كلمة" فضال عن االحتفاء 
الوهايب��ي  املنص��ف  الش��اعر  بتجرب��ة 

واس��تضافة الدكتور بيار كاالم من 
فرنسا الذي س��يتحدث عن كتابه 
"بح��ث ف��ي االقتص��اد الع��ادل" 

وس��يكون هذا املبحث محور 
لق��اء علم��ي يتن��اول قضي��ة 
ف��ي ظ��ل  الع��ادل  االقتص��اد 

التح��والت االقتصادي��ة العاملية 
الكب��رى وفي ضوء املش��اكل 
النظ��ام  يطرحه��ا  الت��ي 

الرأسمالي املتغّول.

تونس-
في إطار إعداد البرنامج الفني للدورة 51 
ملهرجان قرطاج الدولي )صائفة 2015( 
الراجع بالنظر إل��ى وزارة الثقافة، تعلم 
إدارة املهرج��ان ع��ن فت��ح باب الترش��ح 
لتقدمي العروض الفنية ابتداء من صدور 

هذا البالغ وإلى غاية 27 فيفري 2015.
وجوب��ا  الترش��ح  مل��ف  ويحت��وي 

املعطيات والعناصر التالية:
املقت��رح  الفن��ي  املش��روع  تق��دمي   .1

وأس��ماء  مفص��ال  تص��ورا  ويتضم��ن 
النص��وص  إل��ى  باإلضاف��ة  املش��اركني 
األدبي��ة والش��عرية كامل��ة م��ع أس��ماء 
مؤّلفيها وملّحنيها، مع منوذج موسيقي 

مسّجل مّدته عشر دقائق.
2. الس��يرة الذاتية لصاحب املشروع 

وعنوانه بالكامل.
الع��روض  ف��ي  التجدي��د  نس��بة   .3
س��ابقة  بع��روض  )مقارن��ة  املقترح��ة 

قدمت في إطار نفس املهرجان(.

املتعلق��ة  التقني��ة  املتطلب��ات   .4
بإجناز الع��رض وتتضمن باخلصوص 
والضوئي��ة  الصوتي��ة  التجهي��زات 

والركحية الضرورية لتنفيذه.
بش��كل  للع��رض  املالّي��ة  الّتكلف��ة   .5

مفّصل.
قب��ل  م��ن  الترش��ح  ملف��ات  تق��دم 
املمارس��ني ملهن��ة الوس��اطة أو املتعه��د 
ف��ي إقامة احلف��الت الفني��ة واملعتمدين 
بصفة قانونّية مع وجوب تقدمي تكليف 

صريح م��ن الفنانني املقترحني أو وكالء 
أعمالهم.

كما ميكن للفنانني التونس��يني تقدمي 
ملفاتهم بصفة مباشرة.

وتعلم إدارة املهرجان أّنها ال تنظر في 
امللّفات غير املكتملة الوثائق.

العنوان: مكت��ب املهرجانات – فضاء 
تونس "E bloc" الطابق األول 1073 
 772 )الهات��ف:  البلفيدي��ر  مونبليزي��ر 

.)71 902

معرض فني
حتت اشراف وزارة الثقافة 

واحتاد املصورين العرب 
فرع تونس تنظم دار الفنون 

بالبلفيدير معرض فني مبشاركة 
الفنانني عبد الرحمن الَكارح 

وحسني طباطا )املغرب( 
والفنانني بشير فورار ورفيق 

كحالي )اجلزائر( والفنان عمر 
عبادة حرز الله من تونس، 

والفنانني ندى محروس 
وجورج ماهر)مصر( وعادل 

هنا )فلسطني( وصالح االستاذ 
)االمارات(، وافتتح املعرض 

يوم اخلميس 12 فيفري 2015 
ويتواصل إلى غاية 18 فيفري 

 2015

الحوكمـــة  وتقنيـــات  ثقافـــة 
الرشيدة والحكم المحلي

ينظم املرصد الوطني للعمل 
البلدي والتخطيط احلضري 

دورة تدريبية ثانية خلطة 
مندوب املرصد حتت شعار 

"ثقافة املراصد وتقنيات 
احلوكمة الرشيدة واحلكم 

احمللي" وذلك أيام 27 و28 
فيفري و1 مارس 2015 مبركز 

الشباب بنابل.
وتتطرق هذه الدورة إلى 

العديد من املواضيع من 
أهمها التعريف ومناقشة 
مفهوم املراصد احلضرية 

وأهدافها ومهامها ووسائلها 
والتحديات التي تواجه العمل 
البلدي والتخطيط احلضري، 

باإلضافة إلى تقدمي مقترح خطة 
استراتيجية مرصد االتصاالت 

وكيفية بناء العالقات املستدامة، 
وسيكون دور املجتمع املدني في 

دعم ومراقبة مؤسسات احلكم 
احمللي أيضا من محاور هذه 

الدورة. وستشارك واليات نابل 
وزغوان وسوسة واملنستير 

واملهدية في هذه الدورة.

أجندا 
الثقافة

هراء
ّ
جمة الز

ّ
اختتام تظاهرة "بارعون شّبان" بالن

فتح باب الترشح للدورة 51 لمهرجان قرطاج الدولي

الصالون الدولي للكتاب بسوسة..

حيي التظاهرة
ُ
 قامات فكرية عربية وأجنبّية ت

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

لكل الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة

لجميع إعالناتكم بجريدة »الضمير« 
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صوتكم8 12 حوار

كيف وجدت الجامعة بعد الّسجن؟
كانت مختلفة متاما من حيث وعي الطلبة 
والنشاط داخل اروقتها وساحاتها. تدهور 
وعي الّطالب وفقدت اجلامعة تقاليد عريقة 
في العمل السياسي والثقافي. حصل تدهور 
ف��ي امل��واد املقدم��ة وه��و م��ا يفس��ر تراجع 
ترتيبه��ا في العالم، فتفوقت عليها جامعات 
افريقي��ة وفلس��طينية رغم  احلص��ار. كان 
واقعا بائسا مقيتا، ما عدا بعض النشاطات 
الع��ام لطلب��ة تون��س اليس��اري  لالحت��اد 
مب��ا ان��ه املنظم��ة الوحي��دة املرخ��ص له��ا 
بالعمل. ورغم ذلك فان نشاطه باهت وعدد 
احلض��ور الجتماعاته كان قليال وهو وضع 
ع��ام باجلامعة. ل��م اعد كطالب ب��ل بوثيقة 
احلق ف��ي اجتي��از  امتحان اخر س��نة وكنا 
ُنس��مى بالطلب��ة العائدون.  ي��وم االمتحان 
ل��م يطلب مني احد وثيق��ة تثبت هويتي كما 
عرف��ت االم��ور ف��ي التس��عينات. كان حدثا 
غريبا رغم ان س��ّني كانت متقدمة بالنسبة 
ال��ى باق��ي الّطلبة، جامع��ة س��ائبة. الفرق 
جوهري بني طلبة التسعينات والثمانينات 
هو أّن الطال��ب احلالي اكث��ر معاناة حقيقة 
في ظروف��ه ولك��ن الوعي ضعيف ج��دا. ما 
تش��عر ب��ه أن اجلامعة ص��ارت مدّجنة، في 
حني كانت تؤرق األنظمة تاريخيا واحلركة 
الطالبي��ة التونس��ية ش��هيرة ف��ي املنطق��ة 

العربية.

من كان يقنعك من رموز الجامعة؟
والعجم��ي  من��ازع  ب��ال  العبدل��ي  عم��اد 
الورمي��ي. الرموز كثي��رون والنهضة كانت 
قوية والكف��اءات كثيرة ولكن عماد العبدلي 
كان عاتي��ا ال يختل��ف حوله اثنان خس��رته 

احلركة اإلسالمية خسارة فادحة.  

للّســـجين صدمـــة بعد مغادرة محبســـه 
كيف رأيتها؟

ف��ي  الّراس��خون  يعرفه��ا  أم��ور  ه��ذه 
الّس��جن. أذك��ر أّن��ي ل��م اهت��د الطري��ق إلى 
بيتن��ا ي��وم خروج��ي وظلل��ت أط��وف ب��ه. 
صدمتن��ي أوض��اع الن��اس والقي��م املادي��ة 
الت��ي ص��اروا عليه��ا، اندث��رت قي��م جميلة 
كالرجولة وتالحم اجلوار والتعاون وصار 
"التونسي ذئب ألخيه التونسي" ال يفكر إالّ 
في مخاتلته، واملال استحال مطلب اجلميع. 
حني كنا في الّسجن تصورنا تونس صارت 
جّن��ة بفعل القصف االعالم��ي وقناة 7 التي 
كان��ت القن��اة الوحي��دة املرخ��ص له��ا ف��ي 
الّسجن. تخلّفت تونس كثيرا ورأيت الناس 
ف��ي املزابل تبحث عن بقاي��ا الطعام وهذا ما 
ل��م أره الى ح��ّد س��نة 1991. انتش��ر الفقر 
مبدينت��ي وهاجمته��ا الفئران س��نة 2008 
ذات مرة. قرأت عنه عند "ألبار كامي"، فإذا 

به في بلدتي .

حّمـــل الـــوزر األكبـــر فـــي محرقـــة 
َ

مـــن ت
سعينات؟

ّ
الت

 هي األسرة التونسية اإلسالمية املناضلة 
ح��ني انف��ّض من حولن��ا اجلميع ل��م يبق إال 
األهل. ال أحد حتمل ما ناءت بها كواهلها من 
متاعب وإهانة أمام السجون ونزع احلجاب 
ش��رطا للزي��ارة وتش��ريد. ناضل��ت نضاال 
شرس��ا وكان س��جناء احل��ق الع��ام وادارة 
الس��جن ف��ي حال��ة انده��اش لصمودها. ما 
تعودته إدارة السجن أن األسرة تتخلى عن 
السجني اذا كانت املدة طويلة ولكن ما حدث 

كان العكس. 
كثي��ر م��ن أخواتن��ا ل��م يتزوجن بس��بب 
إذ  االجن��اب  حرم��ن  وأخري��ات  املط��اردة، 
غ��ادر أزواجهن الّس��جن بعد عش��رين عاما 
ليجدنه��ن في عمر 45 كانت مأس��اة صامتة 
امل��رأة  . ول��وال صم��ود  جتاهله��ا اجلمي��ع 
التونس��ية م��ا اس��تطاع الس��جني أن يصمد 
أم��ام جالدي��ه. كان صم��ودا رائع��ا لعقدين 
م��ن الزم��ن. احلركة اإلس��المية ليس��ت هي 
من حتمل وزر احملرقة واحملنة، بل األس��رة 
واألهل. املط��اردة طالت كل األهل باحلرمان 

م��ن العم��ل ألق��ارب الس��جني وحت��ى من��ع 
رخ��ص البن��اء! كان نظام��ا حقي��را حق��ا ال 
يراعي إالًّ وإالّ ذم��ة. العائلة هي التي دفعت 
ثمن��ا باهض��ا وكان األم��ر ش��بيها بالوضع 
بإس��رائيل. الف��رق أن املجتمع ف��ي غزة كله 
مجتم��ع مناض��ل بينم��ا ف��ي تون��س تف��ّرد 
الت��ي واجهت��ه.  املناضل��ة  بالفئ��ة  النظ��ام 
النهضوية املس��لمة صورة طبق األصل عن 
م��ن غّزة. حج��م الضرب األمني��ة كان كبيرا 

تشظت بعده النهضة. 

م��ن  الكثي��ر  س��قط  الس��جن  فت��رة  ف��ي 
عليائهم في عيني بعد أن انكش��فت احلقيقة 
اإلنس��انية للجمي��ع الت��ي ظه��رت حينذاك 
عل��ى مس��توى الصم��ود والوع��ي. القواعد 
في الس��جن كان الوضع صعب��ا عليها أكثر 
من القيادات نفس��ها. ونحن قمن��ا بإضراب 
ج��وع حت��ى ندخل ف��ي العزل��ة ألّن العيش 
ض��اق في بيوت ال تس��ع 30 ش��خصا ولكن 
يحش��رون فيها 250 سجينا هو جحيم حقا 

مع مساجني احلق العام. 

قدتـــم إضراب الجوع  في الّســـجن ســـنة 

1996 الذي غير األوضاع نسبيا كيف بدأت 
القّصة؟ 

كان��ت  افري��ل   9 س��جن  ف��ي  األوض��اع 
وتنكي��ل  ووس��خ  عف��ن  ج��دا.  مأس��اوية 
وبعث��رة  الرس��ائل  الكت��ب  م��ن  وحرم��ان 
للطع��ام ال��ذي يأتي ب��ه األهل وس��رقته في 
أغل��ب األحي��ان وتفتيش مهني قب��ل الزيارة 
من قب��ل "الّصادق كس��كروت" يطال حتى 
أعضاء التناسلية خشية تسريب معلومات 
ح��ول الوضع في الس��جن، ومن��ع احلديث 
ألكث��ر م��ن اثن��ني، ومن��ع ص��الة اجلماعة. 
ش��باب النهض��ة الطالّب��ي خاصة واألس��ر 
هم م��ن قام��وا بالعملية واألس��رة هي التي 
ي��وم واح��د.  ف��ي  نّس��قت وكان اإلض��راب 
بعده حتس��نت االوضاع نسبيا في سجون 
وب��رج  وحرب��وب  واملس��عدين  صفاق��س 
الروم��ي.. كان��ت هنالك قيادة س��رية قادت 
اإلض��راب. وصل النظ��ام إليها ف��ي النهاية 
بالوش��اية م��ن الّس��جناء وتف��اوض معنا. 
أم��ا نحن لم يك��ن لدين��ا ما نخس��ره، ولكن 
الس��لطة كان��ت تخس��ر س��معتها .نظام بن 
علي اراد ان يس��وق صورة انه بعد القضاء 
عل��ى االس��الميني ص��ار املجتم��ع متط��ورا 

الباحث صالح الدين الّضوايفي:  
صاحب أول بحث جامعي في تونس حول المطاردة البوليسية للمناضلين السياسيين

الوشاية باإلسالميين كانت مطية للترقّي االجتماعي وتأمين المصالح
أحد أبناء االحتاد 

العام التونسي للطلبة 
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قلب نظام احلكم 
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الوشاية باإلسالميين كانت مطية للترقّي االجتماعي وتأمين المصالح
خليل قموار 

بع��د تعي��ني ناجي جل��ول عل��ى رأس وزارة التربي��ة، ولطيفة األخضر 
عل��ى رأس وزارة الثقاف��ة يب��دو أن هناك عودة مؤكدة إل��ى التوافق القدمي 
الذي أرس��اه املخلوع مع اليسار الفرنكوفوني، بخصوص إسناد الوزارات 
اإليديولوجي��ة إل��ى العناص��ر اليس��ارية والفرنكوفوني��ة. وه��ذا لم يكن 
يقتص��ر على ش��خص الوزير وإمنا يش��مل أيضا املش��رفني عل��ى اإلدارات 
املركزية داخ��ل تلك الوزارات. وفي هذا اإلطار أح��اط وزير التعليم يومئذ 
محم��د الش��رفي نفس��ه بع��دد م��ن املستش��ارين ومدي��ري املصال��ح ممن 
يش��اركونه توجهاته اليسارية والفرنكوفونية ليس��اعدوه على بلورة ما 
عرف فيما بعد ببرنامج جتفيف املنابع. ورغم إبعاد الش��رفي سنة 1994 
فقد اس��تمر بعده التوافق بني النظام واليسار، ولقي الوزراء الذين خلفوه 
التع��اون التام من قب��ل العناص��ر الفرنكوفونية واليس��ارية. وحتى بعد 
الثورة مباشرة استمر هذا التقليد حيث أسندت وزارة التربية منذ حكومة 

الغنوشي األولى إلى الطيب البكوش. 
اليوم يجد ناجي جلول نفس��ه في نفس املس��ار، من أجل إعادة العناصر 
التي أبعدت عن مواقعها خالل السنوات الثالث املاضية، ومن تلك العناصر 
معز بوبكر، خريج كلية العلوم القانونية والسياسية سنة 1995، والذي 
أتى به إلى الوزارة الوزير س��يء الذكر الص��ادق القربي، حيث عّينه مكلفا 
مبهم��ة، ومن بني املهام التي كلفه به��ا صياغة النقاط املتعلقة بالتربية في 
برنام��ج ب��ن علي االنتخاب��ي. وقد نال معز بوبكر وس��ام االس��تحقاق في 
ميدان التربية من يدي بن علي، ثم جوزي في أفريل 2010 بتس��ميته على 
رأس دي��وان التعليم خلفا لليس��اري اآلخر املنصف عاش��ور الذي عمل مع 
محمد الش��رفي والذي كلفه املخلوع بتبييض نظامه والرد على ما تصدره 

املنظمات احلقوقية الدولية من بيانات حول حقوق اإلنسان في تونس.
بعد الثورة، مت تعيني معز بوبكر رئيسا لديوان الطيب البكوش، الوزير 
اليس��اري. ومب��ا أنه محس��وب على النظام الق��دمي فق��د مت الضغط عليه، 
فقام بإقصاء مدي��ري املدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية، مبا س��اهم في 
التس��يب واالنفالت. وفي نفس اإلطار وجه مذك��رة إلى مندوبيات التعليم 
للتمتع بالراحة يوم الس��بت، وهو ما يس��بب الكثير من التعطيل بالنسبة 
إلدارات املدارس االبتدائي��ة واإلعدادية واملعاهد الثانوية. كما مت الضغط 
علي��ه ليق��وم بخفض س��اعات العم��ل لبعض األس��الك خالف��ا ملقتضيات 
الوظيف��ة العمومية. معز بوبكر يس��تعد اليوم ليع��ود من جديد على رأس 

ديوان وزير التربية، وهو ما يذكر بالتوافق الذي وضعه املخلوع.
عنصر يس��اري آخر س��ُيعني بوزارة التربية أال وهو ع��ادل احلداد، أحد 
أب��رز العناصر القيادية للجبهة الش��عبية في نابل، حيث سيس��مى مديرا 
عاما للبرامج والتكوين املس��تمر. وقد س��بقه على رأس هذه اإلدارة العامة 
طيلة ما يزيد عن 15 س��نة يس��اري آخر هو عمران البخاري الذي كان أحد 
مساعدي محمد الش��رفي في "اإلصالح" الذي قام به، ثم قام بنفس الدور 
مع الوزير سيء الذكر الصادق القربي. ولسنا بحاجة إلى التذكير بالفشل 
الذي آل إليه ذلك اإلصالح التربوي، حيث يحتل التعليم التونس��ي املراتب 
األخي��رة ضمن ترتيب البرنامج الدولي لتقيي��م الطلبة املعروف اختصارا 
باس��م )PISA(، وال ش��ك أن تس��مية عادل احل��داد زيادة عل��ى أنها تؤكد 
التواف��ق القدمي بني النظام البائد واليس��ار، فهي س��تعود بن��ا إلى جتربة 

الفشل التي انتهى إليها التعليم التونسي. 
إن التربي��ة ش��أن وطني عام، وليس��ت ش��أن توافقات قدمي��ة جتاوزها 
الزمن، وال هي نصيب طرف إيديولوجي أو سياس��ي، وال هي غنيمة يفوز 
به��ا طرف ويس��تبعد اآلخرين. وال تدخ��ل ضمن التجاذب��ات احلزبية وال 

املعارك اإليديولوجية.

المصدر: موقع باب نات

قيادي بالجبهة الشعبية وعضو بديوان 
الصادق القربي مرشحان لالنضمام.. 

اليسار الفرنكوفوني.. 
في وزارة التربية

متقدما وأي حترك يفضحه ليصير ملف 
اإلسالميني ملفا انسانيا .جاءتنا منظمة 
الصليب األحمر الدولي في السجن وهي 
تع��رف كل صغي��رة وكبي��رة ع��ن  ملف 
اإلس��الميني. كان ممثله��ا م��ن بريطانيا  
يتكل��م بالعربية الفصح��ى أذكر أنه قال 
لي متعجب��ا: أنتم في الس��جون ولكنهم 
عل��ى درج��ة عالي��ة م��ن الثقاف��ة م��اذا 
تقرؤون هن��ا ؟ وكان س��ؤاال مخابراتيا 

بامتياز.

إدارة  كانـــت  التنكيـــل  رغـــم  ولكـــن 
الســـجن ال تثق إال بشهادة اإلسالميين 
في الخصومات بين سجناء الحق  لعام. 

كيف تفّسر المفارقة؟
ه��ذه حقيقة يعرفها اجلميع. س��جناء 
احلق العام يسّموننا "جماعة االنتماء" 
"صبغ��ة  تس��ّمينا  الس��جن  وإدارة 
خاصة". إدارة الس��جن تعرف كل شيء 
عنا وتعرف صدقنا وسجناء احلق العام 
يطلب��ون م��ن إدارة الس��جن أن يس��ألوا 
اإلسالمني حول س��بب خصومة ما ومن 
هو الظال��م ومن املظلوم. اإلس��المي في 

العمق يع��رف الناس غوره، ولكن إدارة 
السجن كانت تطبق التعليمات بالتنكيل 
وال تنس س��يطرة اليسار املاركسي على 
وزارة الداخلية وإدارة السجون في عهد 
ب��ن عل��ي وخ��اص فصي��ل "الوطنيون 
العرب��ي  و"البع��ث  الدميقراطي��ون" 
االش��تراكي"، وف��ي احلقيق��ة ه��ؤالء لم 
يكونوا محتاجني إلى تعليمات للتنكيل. 
فقد كانوا متحفزي��ن بطبعهم لتعذيبنا. 
رغ��م كل ش��يء رأس��مالنا الرم��زي ل��م 
مُي��س. يضرب��ك، يعتقل��ك، يحترمك في 

سره.

فـــي  عشتهـــا  فظاعـــة  أكبـــر  ماهـــي 
السجن؟

الفظاع��ات كثي��رة والض��رب اليومي 
والتعذيب تواصل في السجون واألصل 
أن يقف بع��د  البحث األمن��ي والتحقيق 
مش��هد  ولك��ن  االس��تبداد.  ع��رف  ف��ي 
الس��جني م��ن احلق الع��ام ال��ذي أصابه 
اجلرب في كامل جس��ده بفعل األوس��اخ 
كان مقيت��ا. م��ّدده ع��ون الس��جن عل��ى 
األرض، ووضع مالزم من الس��جن قدمه 
على رأس��ه وس��جينان من احل��ق العام 
يغس��النه بالصابون األخضر ويحّكان 
بدنه مبكنس��ة جاؤوا بها م��ن مرحاض 
الس��جن وهو يصي��ح ثم رّش��وه باملاء. 
كان بع��ض  س��جناء احل��ق يضحكون، 
ولكنه مشهد فيه حط من كرامة اإلنسان 
والنزول به إلى س��فح احلي��وان. انواع 
التعذيب كانت كبيرة كاإلذالل والتعرية 
لضرب صم��ودك النضالي ف��ي الصميم  
كالفلق��ة  ف��ي الزنازين والث��وب االزرق 
باجل��رب والقم��ل. الكثي��ر حتدث��وا عن 
س��جون "غوانتانام��و" وم��ا وق��ع في 
تونس كان أفظع منها بكثير. اجلسد هو 
الوس��يلة احلربية الوحيدة التي خضنا 
به��ا النض��ال مجردي��ن من كل ش��يء إال 
احلق واإلمي��ان. الفظاع��ة الثانية كانت 
يوم الزيارة والتنكيل باألهل والعائالت 
الزائ��رة. يف��رح الس��جني باملقابل��ة ث��م 
يس��ود صمت كئي��ب بعدها رغ��م أنها ال 
تدوم أكثر م��ن 5 دقائق. وتلّقي نبأ وفاة 

ألحد األقارب مرير ال يوصف. 

فـــي بحثـــك تحدثـــت عـــن خطـــورة 
وظيفة الواشـــي فـــي عمليـــة المطاردة 

السياسية كيف رأيتها؟
عملي��ة املط��اردة تتك��ون م��ن املطاِرد 
واملط��اَرد وثم��ة أطراف أخ��رى تقف في  
العملي��ة. البولي��س السياس��ي يعتم��د 
عل��ى ه��ذه الفئ��ة اخلط��رة الت��ي باعت 
ذمتها وص��ارت بينها وبني األ�من عالقة 
زبوني��ة وثيق��ة من أج��ل مصالح كمنح 

رخ��ص األكش��اك وغ��ض الط��رف ع��ن 
اجلرمية والبناء الفوضوي وبيع اخلمر 
خلس��ة ... الوشاية باإلسالميني في عهد 
بن علي مطية للترقّي االجتماعي وتأمني 
املصالح. الواشي او الَصّباب في عهد بن 
علي كان من اجلميع:  س��ائق التاكس��ي 
الليل��ي  واحل��ارس  البلدي��ة  ومنظ��ف 
وعام��ل املقهى ومن األس��تاذ ف��ي املعهد 
وم��ن القّيم ومن املمرض في املستش��فى 
وم��ن عّطار احلي وجل��ان االحياء خاليا 
الوش��اة ...انت ال تعرف من هو الواشي 
"الصّب��اب" ه��ي فئ��ة تختبئ ف��ي الظل 
عادة ماكرة وخبيثة. املطاَرد ال يدرك في 
محيط��ه القري��ب من هو الواش��ي وقد ال 
ينتظر أن من أقربائه من يش��ي به ولكن 
ه��ذا وقع، وم��ن مأمنه ُيأت��ى احَلِذر. في 
الث��ورة انتث��رت أوراق م��ن مراكز االمن 
فيها اس��ماء املتعاونني مع األمن جمعت 
الوش��اة  أن  الفاجع��ة  بعضه��ا وكان��ت 
كانوا حت��ى من رجال األعم��ال وضباط 
م��ن اجلي��ش  ومواطنني عادي��ني ومدير 
معهد، فئات عمرية واجتماعية متعددة .

دمر نظام بن علي اإلنسان في تونس. 
توصلت في بحثي إلى أن مالحقة طرف 
سياس��ي في��ه ه��در ملؤسس��ات الدول��ة 
األم��ن  وظيف��ة  واملجتم��ع.  واإلنس��ان 
حماي��ة الن��اس فص��ارت املالحق��ة على 
حساب أمنهم. جهاز أمن الدولة سخرت 
له كل االمكانيات بينما املواطن ال يعيش 
األمن واس��تفحلت اجلرمي��ة  بل صارت 
منظم��ة وفقد األم��ن وظيفت��ه األصلية. 
وخس��ر الوطن كف��اءات جامعية خس��ر 
عليه��ا املال العام. حتطيم اإلنس��ان كان 
فقط بس��بب معارضته. منهجي في علم 
االجتماع كان مرتك��زا حول منهج الفهم 
ملاكس فيبر أس��تاذ العل��وم االجتماعية. 
بحث ف��ي خصائص الظاه��رة. وضعية 
خ��ارج  الس��جني  يعيش��ها  االغت��راب 
الس��جن أيضا، فالس��جن لي��س محيطه 
الطبيع��ي وخارج الس��جن يظ��ل يعاني 

من تبعات سجنه  في املجتمع. 

هيئـــة  عمـــل  إلـــى  تنظـــرون  كيـــف 
العدالـــة  وملـــف  والكرامـــة  الحقيقـــة 

االنتقالية؟
موض��وع العدال��ة االنتقالي��ة ُصف��ي 
متام��ا. والّس��جناء ل��ن ينال��وا حقوقهم  
حتما حس��ب ما رأى. إذا ربطنا املقدمات 
بالنتائ��ج ل��ن يك��ون الوضع غي��ر هذا. 
ف��وزراة العدال��ة االنتقالي��ة ق��د غي��روا 
اسمها في مقدمة واضحة للتصفية صار 
اس��مها "وزارة العدل وأم��الك الدولة". 
وعم��ل هيئ��ة احلقيق��ة والكرام��ة دون 

برنامج عمل وسلطة فعلية.
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محمد بن المختار الشنقيطي)*(

ل��م تع��رف البش��رية حروب��ا غيرت 
وجه الدنيا ومس��ار التاري��خ بأقل ثمن 
ف��ي الدماء واألموال، مث��ل حروب النبي 
صلى الله عليه وسلم. والسبب في تلك 
النتيجة املبهرة هو أنها حروب جسدت 
روح اجله��اد رس��الة وغاي��ة وأخالق��ا 

وأحكاما.
ال  اضط��رار  اإلس��الم  ف��ي  فاحل��رب 
اختيار، وأحمق من يس��عى إليها بطرا، 
وجب��ان م��ن يته��رب منه��ا إذا فرض��ت 
الس��يف  دي��ن  اإلس��الم  فلي��س  علي��ه. 
وال دي��ن اخلش��ب، ب��ل ه��و دي��ن القيام 
جن��ب  وق��د  وحرب��ا،  س��لما  بالقس��ط 
اإلس��الم املس��لمني موقفا منافقا شائعا 
يدي��ن  أخ��رى  وديان��ات  ثقاف��ات  ف��ي 
احل��رب ويخوضها، ويتب��رأ من العنف 
وميارسه، ويرفع راية احملبة ويخوض 

في دماء األبرياء.
فالس��لم مقصد م��ن مقاصد اإلس��الم 
الكب��رى، ومظل��ة ش��رعية يج��ب عل��ى 
كل املؤمن��ني الدخول فيها واالس��تظالل 
بظاللها، قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة" )سورة البقرة، 
اآلي��ة 208(. لكن ه��ذه الغاية محكومة 
بغاية أخرى أجّل وأس��مى، وهي العدل 
الذي أرس��ل الله الرس��ل وأن��زل الكتب 
لتحقيق��ه، فق��ال "لق��د أرس��لنا رس��لنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان 
ليقوم الناس بالقسط" )سورة احلديد، 
اآلية25(. فال س��لم في اإلسالم من غير 
جهاد الظالم واألخذ على يده بقوة، وما 
س��وى ذلك فأح��الم زاهي��ة وأقاصيص 
وردية تصلح مادة للتمدح الس��اذج، ال 
قاعدة عملية للحي��اة. فلو لم يكتب الله 
تعال��ى اجلهاد على العب��اد، لقرت أعني 

الظاملني بخنوع املظلومني.
وقد صدق الفيلس��وف الشاعر محمد 
إقبال ح��ني قال "إن الدين م��ن غير قوة 
مج��رد فلس��فة". فاملدافع��ة س��نة م��ن 
س��ن الله ف��ي احلي��اة البش��رية، وهي 

الت��ي تعصم من الفس��اد بنص التنزيل: 
"ولوال دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفس��دت األرض" )س��ورة البقرة، اآلية 
وتتحق��ق  الع��دل  يحص��ل  ف��ال   .)251
احلري��ة بوع��ظ الظالم أن يت��رك ظلمه، 
ب��ل بإقناع املظلوم بأن يتنزع حقه. ولم 
يخ��دم قوٌم اإلنس��انية، وال أّث��ر قوٌم في 
مس��ار احلياة البش��رية أكثر مما خَدمها 
وأّثر فيها أولئ��ك الذين راهنوا بحياتهم 

في سبيل احلق والعدل واحلرية. 
لقد حصر اإلس��الم مس��وغات القتال 

في ثالثة أمور:
أوله��ا- حق الدفاع ع��ن النفس ورفع 
الظلم عنها، وهذا واضح من أولى آيتني 
نزلت��ا في اجله��اد: "أذن للذين يقاتلون 
بأنه��م ُظلم��وا وإن الل��ه عل��ى نصره��م 
لقدير. الذين أخِرج��وا من ديارهم بغير 
ح��ق إال أن يقول��وا ربن��ا الله" )س��ورة 
احلج، اآليتان 40-39(، ثم فيما تالهما 
من حيث التنزيل مؤك��دا لهما: "وما لنا 
أال نقاتل في س��بيل الله وقد أْخِرْجنا من 
ديارن��ا وأبنائنا" )س��ورة البقرة، اآلية 

.)246
املس��تضعفني  نص��رة  ثانيه��ا- 
أنفس��هم:  ع��ن  الدف��ع  ع��ن  العاجزي��ن 
"وم��ا لك��م ال تقاتل��ون ف��ي س��بيل الله 
واملس��تضعفني م��ن الرج��ال والنس��اء 
والولدان الذي��ن يقولون ربن��ا أْخرْجنا 
من ه��ذه القري��ة الظال��م أهله��ا واجعل 
لن��ا من لدن��ك وليا واجعل لن��ا من لدنك 

نصيرا" )سورة النساء، اآلية 75(.
العب��ادة  حري��ة  ضم��ان  ثالثه��ا- 
للجميع دون قه��ر أو إكراه ليكون الدين 
لل��ه خالص��ا: "ول��وال دفع الل��ه الناس 
بعضه��م ببعض لُهدم��ت صوامع وبيع 
وصل��وات ومس��اجد ُيذك��ر فيه��ا اس��م 
الله كثيرا" )س��ورة احل��ج، اآلية 40(. 
فاإلكراه في الدين ينقل الناس من الكفر 
إل��ى النفاق، وه��و أحط م��ن الكفر: "إن 
املنافق��ني في الدرك األس��فل م��ن النار" 

)سورة النساء، اآلية 145(.
وق��د جع��ل اإلس��الم كل قت��ال لرف��ع 
الظلم جهادا، فقال صلى الله عليه وسلم 
"من ُقِتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل 
دون أهل��ه، أو دون دم��ه، أو دون دينه، 
فهو ش��هيد" )أبو داود بسند صحيح(، 
وف��ي رواي��ة "من قت��ل دون حق��ه فهو 
ش��هيد" )أبو يعلى بس��ند حسن(، وفي 
رواي��ة أخ��رى "م��ن قت��ل دون مظلمته 
فه��و ش��هيد" )أحمد والنس��ائي بس��ند 
صحيح(، وف��ي رواي��ة "دون مظلمة" 
ب��ال إضافة، وه��و ما يجع��ل املعنى أعم 
وأمت، فيش��مل مظلم��ة النف��س ومظلمة 

الغير.
فاجله��اد لي��س موقف��ا اعتقاديا ضد 
الكافري��ن، ب��ل ه��و موق��ف أخالقي ضد 
الظامل��ني. وعل��ى عك��س ما ت��راه بعض 
اجلماع��ات اإلس��المية املولعة بصياغة 
األم��ور العملي��ة صياغ��ة اعتقادية، لم 
يجعل اإلس��الم اختالف الدين مس��وغا 
ش��رعيا للقت��ال، فاجله��اد في اإلس��الم 
لي��س قتال الكاف��ر، بل هو قت��ال الظالم 
مسلما كان أو كافرا، فهو موقف أخالقي 
مع الع��دل واحلرية ض��د الظلم والقهر، 
واملجاهد يقاتل الظالم لظلمه ال لعقيدته 
أو مذهب��ه، ولذلك كان م��ن اجلهاد الذي 
أم��ر به اإلس��الم: قت��ال الباغي املس��لم، 
وص��د الصائل املس��لم، واألخ��ذ على يد 

الظالم املسلم. 
ونص��وص القرآن احملكم��ة صريحة 
ص��د  نط��اق  ف��ي  القت��ال  حص��ر  ف��ي 
الع��دوان، وف��ي اعتب��ار م��ا وراء ذل��ك 
الل��ه  س��بيل  ف��ي  "وقاتل��وا  عدوان��ا: 
الذي��ن يقاتلونكم وال تعت��دوا إن الله ال 
يحب املعتدين" )س��ورة البق��رة، اآلية 
190(. أم��ا النصوص الواردة في قتال 
"الكف��ار" أو قت��ال "الن��اس" م��ن غير 
حتدي��د، ف��إن أداة التعري��ف "ال" فيها 
عهدي��ة وليس��ت اس��تغراقية، وهي من 
الع��ام ال��ذي أري��د به اخلص��وص، وقد 
خصصه��ا س��ياق الزمان وامل��كان ألنها 
تتحدث عن "الكفار" و"الناس" الذين 
كان بينهم وبني املس��لمني يومذاك حرب 
مش��روعة له��ا مس��وغ م��ن املس��وغات 
الثالثة املذكورة أعاله، وهي مس��وغات 
مبني��ة عل��ى معادل��ة الع��دل والظلم، ال 

على معادلة اإلميان والكفر.
فالقائلون اليوم بقتال الكفار بإطالق 
الصيغت��ني  ب��ني  ميي��زون  ال  -مم��ن 
العهدي��ة واالس��تغراقية ف��ي نصوص 
اجله��اد- إم��ا أنه��م غي��ر ملمني بلس��ان 
العرب ودقائق اس��تخدامه، أو أنهم غير 
مطلعني عل��ى تفاصيل التجربة النبوية 
التي ش��ملت موادعات م��ع قبائل عربية 
وثني��ة، ومعاه��دات م��ع يه��ود املدينة، 
هج��ر،  ومج��وس  جن��ران،  ونص��ارى 
حتولت مبوجبها الطوائف الثالث جزءا 
من ش��عب الدولة اإلسالمية في العصر 
النب��وي، مع احتفاظه��ا بدينها املخالف 

لدين اإلسالم. 
ول��م يكت��ف النب��ي صل��ى الل��ه عليه 
وس��لم مبس��املة الكف��ار املس��املني، ب��ل 
اس��تعان بالعديد منهم سياس��يا وأمنيا 
ودعائيا: أفرادا مثل أبي طالب، واملطعم 
بن عدي، وعبد الله بن أريقط، وصفوان 
ب��ن أمية، ومعبد اخلزاع��ي.. ودوال مثل 

احلبش��ة.. وقبائ��ل مث��ل خزاع��ة.. قال 
ابن هش��ام "وكانت خزاعة عْيبَة ُنْصٍح 
رس��ول الل��ه صل��ى الل��ه عليه وس��لم، 
مس��لُمها ومشرُكها، ال ُيْخفون عنه شيئا 

كان مبكة" )سيرة ابن هشام 2/312(
وإمنا اغت��ر القائلون بتعمي��م القتال 
الي��وم بجوانب من الفق��ه اإلمبراطوري 
املوروث الذي نش��أ في س��ياق تاريخي 
اتس��م بح��رب الكل عل��ى ال��كل، وكانت 
اخلطوط الفاصلة ب��ني اإلمبراطوريات 
يومها خطوطا دينية في أساس��ها. ولو 
أن ه��ؤالء ردوا هذا الفق��ه اإلمبراطوري 
إلى نصوص الوحي والتجربة النبوية، 
وحاكموه بهما بعيدا ع��ن ربقة التقليد، 
الكتشفوا جوانب الضعف واخللل فيه، 
وُبعده عن روح اإلس��الم وقيمه الكلية، 

مثل العدل واحلرية. 
لك��ن  ش��كورة،  صب��ورة  أمتن��ا  إن 
االس��تبداد وظهي��ره الدول��ي أوغال في 
إذاللها بهمجيتهما، وأرغماها على حمل 
الس��الح، وقدمي��ا قالت الع��رب "احذر 
غضب��ة احللي��م". وقد برهن��ت األعوام 
ان��دالع  من��ذ  تصرم��ت  الت��ي  األربع��ة 
الربي��ع العربي املجي��د أن الثورات ضد 
املس��تبدين الفاس��دين قد تكون سلمية، 
لك��ن الثورات ض��د القتلة الس��فاحني ال 
ميكن أن تكون إال عس��كرية. كما برهنت 
هذه األع��وام على أن األم��ة مصرة على 
رف��ع الظلم مهم��ا تكن التضحي��ات. لقد 
رف��ض املس��تبدون وظهيره��م الدول��ي 
يواجه��وا  أن  فعليه��م  الربي��ع،  أنس��ام 
عواص��ف اخلري��ف وزمهرير الش��تاء، 
بع��د أن انبعث��ت روح اجله��اد في األمة 
الي��وم بش��كل ال نظي��ر له ف��ي تاريخها 

القريب.
بي��د أن ه��ذه الطاق��ة اجلبارة يس��اء 
التس��ديد،  بس��وء  أحيان��ا  اس��تخدامها 
وفق��ر  الش��رعي،  النظ��ر  وضع��ف 
احلكمة السياس��ية. فالعزمي��ة الصلبة 
واالس��تعداد للشهادة في س��بيل الله ال 
يغنيان عن العمق الشرعي، واالنضباط 
األخالق��ي، وحس��ن التقدي��ر والتدبير. 
وإذا ل��م تك��ن للمجاهدين أخ��الق وقيم 
أنبل م��ن أخالق الظاملني وقيمهم، حتّول 
القتال من حرب ب��ني ظالم ومظلوم إلى 
ح��رب ب��ني ظامل��نْي، وإذا ل��م تك��ن لدى 
املجاهدين رؤية سياسية وإستراتيجية 
ناضج��ة، حتّولت تضحياته��م انتحارا 

على أعتاب العدمية.
فنح��ن الي��وم ف��ي مس��يس احلاج��ة 
إلى إحياء س��ن اجلهاد وبيان رس��الته 
ف��ي  السياس��ية  وحكمت��ه  األخالقي��ة 
السياق املعاصر. وسنكتفي هنا من ذلك 

بإش��ارات ذات صل��ة بس��ياق الثورات 
ف��ي  التوس��ع  آمل��ني  الي��وم،  العربي��ة 

املوضوع في جهد الحق بعون الله:
أوال- ألن من��اط اجله��اد في اإلس��الم 
م��ن  فلي��س  الظل��م حص��را،  ه��و رف��ع 
املصلح��ة أن يصوغ املجاه��دون قتالهم 
بلغة اعتقادية صارخة، هي لغة احلرب 
بني الكفر واإلميان، والوالء والبراء. لقد 
جعل اإلسالم كل قتال لرفع الظلم جهادا 
كم��ا بّين��ا، فث��ورات التحري��ر الوطني، 
وثورات التحرر السياسي -مثل الربيع 
العربي- م��ن أعظم اجله��اد، ألنها قتال 
ض��د االس��تعمار واالس��تبداد، وكالهما 

ال يحق للمجاهد 
أن يفرض نفسه 

حاكما لألمة 
بسابقته الجهادية 

المجاهد تهزمه 
أخطاؤه وخطاياه 

ويحميه من 
الهزيمة أن يكون 

جهاده على بصيرة 
شرعية وحكمة 

سياسية 

الجهاد على بصيرة   
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   وزارة التربية
 المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير

إعالن طلب عروض
 عـــ04ــدد/2015 
اقتناء أكسية العملة

يعت��زم املن��دوب اجله��وي للتربي��ة باملنس��تير القيام بطل��ب ع��روض ع��دد 04 /2015  يتعلق 
باقتناء أكس��ية العملة فعلى املزودين الراغبني في املش��اركة و الذين تتوفر فيهم الشروط  االتصال 
باملندوبية اجلهوية للتربية  باملنستير)مكتب الكتابة القارة للصفقات( بالعنوان التالي: املندوبية 
اجلهوية للتربية باملنستير نهج املغرب 5000 املنستير كل يوم عمل خالل التوقيت اإلداري لسحب 
ملفات طلب العروض مقابل االس��تظهار بوصل مالي قيمته 20 دينارا يدفع لفائدة الس��يد محاسب 

املندوبية اجلهوية للتربية باملنستير على احلساب البريدي التالي:

يجب على املش��اركني تقدمي عروضه��م املالية و الفنية في ظرفني منفصل��ني و مختومني يدرجان 
في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عالوة على عنوان اإلدارة : نهج املغرب 5000 املنس��تير 
عبارة  "ال يفتح" طلب عروض عدد 04/ 2015 قصد اقتناء أكس��ية العملة" دون إعطاء معلومات 
ح��ول هوية الع��ارض، و يتضم��ن الظرف اخلارجي إل��ى جانب العرض��ني الفن����ي و املال�ي وثيقة 

الضمان الوقتي و الوثائق اإلدارية.
-1 الضمان الوقتي:

على كل مش��ارك أن يقدم ضمانا ماليا وقتيا لفائدة املندوبية اجلهوية للتربية باملنس��تير صاحلا 
مل��دة 60 يوما بداية من اليوم املوالي آلخر أجل لقب��ول العروض وال تقبل الصكوك البنكية وحددت 

قيمة الضمان كما يلي:

يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي و العينات.
-2 ظرف العرض الفني يحتوي:

- العرض الفني طبقا لنماذج جداول اإلجابات والوثائق الفنية. 
- الوثائق املذكورة بكراس الشروط الفنية.

-3 ظرف العرض املالي يحتوي:
_ وثيقة التعهد "soumission" معمرة و مختومة حسب األمنوذج املبني بالعرض املالي.

_ جدول األس��عار التفصيلي بالدينار باحتس��اب جميع األداء حس��ب النماذج املبينة بالعرض 
املالي.

يصب��ح العارض ملزما بعرضه ملدة س��تني يوم��ا )60 يوما( ابتداء من الي��وم املوالي للتاريخ 
األقصى لقبول العروض وذلك مبجرد تقدمي العرض.

ترس��ل الظروف احملتوي��ة على العروض الفنية و املالية عن طري��ق البريد املضمون الوصول 
أو ع��ن طريق البري��د الس��ري��ع على العن�����وان التال��ي " املندوبية اجلهوية للتربية باملنس��تير 
نه��ج املغرب 5000 املنس��تير". أو تودع مباش��رة مبكت��ب الضبط باملندوبي��ة اجلهوية للتربية 
باملنستير و حدد آخر أجل لقبول العروض يوم األربعاء  18 مارس 2015 على الساعة العاشرة  

.)h 10( صباحا

يتم فتح العروض املالية و الفنية في جلسة واحدة علنية يوم األربعاء  18 مارس 2015 على 
الساعة العاشرة والنصف صباحا )10:30h( مبقر املندوبية اجلهوية للتربية باملنستير.

يق��ع االعتماد على التاريخ املذكور باخلتم ال��وارد مبكتب الضبط باملندوبية اجلهوية للتربية 
باملنستير. 
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خوض في دماء الناس وأموالهم وحقوقهم بغير 
حق.

 
وم��ن أعظ��م اجله��اد أن ته��ب جماهي��ر األمة 
للقت��ال دفاعا ع��ن حريتها وكرامته��ا، وحقوقها 
وأوطانه��ا  امله��دورة،  وثروته��ا  اإلنس��انية، 
املس��تباحة. ولي��س من ال��الزم أن يرف��ع الناس 
راية دينية ليكون قتالهم جهادا، بل ميكن القتال 
أيض��ا حت��ت راي��ة الوط��ن والكرام��ة واحلرية 
واالستقالل، دون أن يخل ذلك مبعنى اجلهاد، أو 
بقبوله عند الله تعالى، فكل إعالء للحق والعدل 

هو إعالء لكلمة الله تعالى.
وتزداد املصلحة في جتنب لغة الكفر واإلميان 
حينم��ا يصطف األح��رار من أهل الوط��ن الواحد 
-مس��لمني وغير مس��لمني- ضد غاز خارجي أو 
مس��تبد داخل��ي، فالعبرة باملقاص��د واملعاني، ال 
باأللفاظ واملباني. ورمبا يك��ون أنبل املجاهدين 
ف��ي الث��ورات العربية الي��وم هم م��ن يجاهدون 
إميان��ا واحتس��ابا لتحري��ر الن��اس ال حلكمهم، 

ودون مراءاة دينية، أو جعجعة سياسية. 
ثانيا- إن اجلهاد ضد االستبداد فعل اجتماعي 
جام��ع يحت��اج إل��ى ل��م الش��مل ورص الص��ف، 
فهزمية املس��تبدين وإقامة دولة احلرية والعدل 
أصع��ب من أن تن��وء بهما طليع��ة مجاهدة. وإذا 
كان��ت االنقالب��ات الس��اعية إلى حكم الش��عوب 
أو  حزبي��ة  طليع��ة  تكفيه��ا  فيه��ا  والتحك��م 
أيدولوجي��ة منظمة، فإن الثورات الس��اعية إلى 
حترير الشعوب ال تقوم إال على أكتاف الشعوب. 
فل��ن تنج��ح منازلة غ��از خارج��ي، وال ثورة 
عل��ى مس��تبد داخل��ي، إال حت��ت راي��ة جامع��ة، 
تلملم ش��تات األمة، وتوحد أحرارها على مطلب 
احلري��ة والع��دل للجمي��ع. ول��ن تنتص��ر الهبة 
اجلهادي��ة احلالية ضد االس��تبداد إال إذا حتولت 
تي��ارا اجتماعي��ا جامع��ا، كم��ا كان��ت احلركات 
اجلهادية ضد االس��تعمار، وهذا ما يدعوه علماء 
االجتماع السياسي "الكتلة احلرجة". فاجلهاد 
جه��د أمة، ال جهد ح��زب أو طليعة أو نخبة.. وال 
مس��تقبل جلماع��ة جهادي��ة انفصلت ع��ن عامة 
الن��اس، وتعال��ت عليه��م، واتهمتهم بال��ردة أو 
البدع��ة أو االنحراف. وقد كان في وس��ع بعض 
ه��ذه اجلماعات أن تكون طليع��ة الربيع العربي 
الضاربة، لكنها حتولت عبئا عليه بس��بب ضيق 

أفقها الشرعي والسياسي.
ثالث��ا- إن قتال ح��كام اجلور ال مين��ح الثوار 
املجاهدين ش��رعية سياس��ية وحق��ا تلقائيا في 
حك��م الناس رغم��ا عنهم، فغاية الث��ورة حترير 
الن��اس ال حكمهم، وال يح��ق للمجاهد أن يفرض 
نفس��ه حاكما لألمة بس��ابقته اجلهادي��ة. فاألمر 
في اإلسالم شورى، ولألمة أن تختار املجاهدين 
حكام��ا له��ا، أو أن تختار غيرهم مم��ن هم أبصر 
بشؤون احلكم. وليست البراعة القتالية مرادفة 
للبصي��رة السياس��ية، وق��د رأين��ا ف��ي بع��ض 
وأس��وأ  املقاتل��ني  أش��جع  اجلهادي��ة  التج��ارب 
السياس��يني، فل��كل ظرف رجاله، وكل ميس��ر ملا 

خلق له. 
وم��ن اخلطيئة الش��رعية واخلطل السياس��ي 
أن تنّص��ب حركة جهادية نفس��ها حاكمة لألمة، 
مس��تبدة بتدبي��ر ش��أنها، فتفتئ��ت عل��ى عام��ة 
القرآن��ي،  الش��ورى  مب��دأ  وتتج��اوز  الن��اس، 
فتستبدل ظلما بظلم. وهل ظلم أكبر من أن ُتطلق 
جماع��ة صغي��رة أيديها في ش��ؤون أم��ة كاملة 
دون رض��ى منه��ا، أو ينّص��ب فرد نفس��ه خليفة 
على مليار ونصف مليار مس��لم دون استش��ارة 
منهم؟! وأي عبثية أسوأ من أن يكون املقاتل ضد 

االستبداد مستبدا؟! 

نع��م، يح��ق للعس��كري املتم��رس أن يب��ادر 
باس��تالم القيادة دون تفويض ف��ي حالة الفراغ 
القي��ادي بس��احة احل��رب، وق��د فع��ل خالد بن 
الوليد ذلك في غزوة مؤتة بعد استشهاد األمراء 
الثالث��ة، وبّوب اإلم��ام البخاري لألم��ر بعنوان 
"باب م��ن تأّمر في احلرب من غير إمرة إذا خاف 
الع��دو". لكن ه��ذه حال��ة حربية اس��تثنائية ال 
ميك��ن تعميمها من جيش إلى أم��ة، وال نقلها من 
س��احة القت��ال إلى س��احة احلي��اة العام��ة. أما 
من تأّمر م��ن غير تأمير األمة ل��ه فيما وراء ذلك، 
فق��د جتاوز أمهات القيم السياس��ية اإلس��المية، 

وخالف الشرع من حيث أراد خدمته.
رابع��ا- إن كل م��ا س��بق ال يعن��ي أن نطال��ب 
املجاهدين باملس��تحيل، أو أن نحاكمهم مبعايير 
املالئكة، فهم بشر يصيبون ويخطئون، واحتمال 
اخلطأ في الرأي غير مانع من االجتهاد، واحتمال 
اخلط��أ في املمارس��ة غير مانع م��ن اجلهاد. لكن 
اخلطيئ��ة غير اخلط��أ، واإلص��رار عل��ى الباطل 
بع��د تبني وج��ه احلق ضالل��ة. ولي��س املجاهد 
فوق النقد، ب��ل يجب تصحيح خطئ��ه إذا أخطأ، 

والتبرؤ من فعله إذا أساء.
 

ولي��س مجاهدون��ا الي��وم بأك��رم عل��ى الل��ه 
ورس��وله م��ن خالد بن الولي��د، وقد تب��رأ النبي 
صل��ى الل��ه عليه وس��لم م��ن فع��ل خال��د، فقال 
"الله��م إن��ي أب��رأ إلي��ك مم��ا فع��ل خال��د" ثالثا 
)صحي��ح البخاري(. والرج��وع إلى احلق أولى 
من التم��ادي في الباطل، وأْولى الناس بالرجوع 
إل��ى احلق ه��م املجاه��دون، ألن املجاه��د مراهن 
بروحه، فهو أجدر الناس باحلرص على شرعية 
الغاية والوسيلة ليتقبله الله، وفي احلديث "إن 
الل��ه طيب وال يقبل إال طيبا" )الترمذي بإس��ناد 

حسن(.
عل��ى أن أخطاء املجاهدي��ن وخطاياهم -مهما 
عظمت- ليست مبسوغ شرعي لتعطيل اجلهاد. 
فقد تب��رأ النبي صل��ى الله عليه وس��لم من فعل 
خال��د، وصحح الفع��ل بدفع دي��ات القتلى، لكنه 
أبق��ى خالدا قائدا من قادة املس��لمني، ثم أبقى أبو 
بك��ر الصديق خال��دا في الص��دارة رغ��م مآخذه 
عليه، وحينما "أش��ار عليه عم��ر بعزله قال أبو 
بكر: فمن يج��زئ عني جزاء خالد؟" )ابن حجر، 
اإلصابة، 2/218(. وفي سياق آخر قال أبو بكر 
"والله ال أش��يم ]أْي ال أغمد[ سيفا سلّه الله على 

عدوه" )مصنف ابن أبي شيبة، 5/547(.
فل��م يق��ر الصديق فع��ل خالد وال ب��رره، لكنه 
نظر إلى الصورة الكلي��ة، وقرر أن ال يترك األمة 
منكش��فة أمام خط��ر وجودي م��ن أجل تصحيح 
جتاوزات جزئية من خالد.. وذلك باب من أبواب 

الفقه السياسي دقيق املسلك. 
ومهم��ا يكن م��ن أمر، فإن املجاهدين املس��لمني 
الي��وم ال ينقصه��م اإلق��دام والتضحي��ة، وإمن��ا 
ينقصه��م التب��ني الش��رعي والسياس��ي، والل��ه 
تعالى يقول "يا أيه��ا الذين آمنوا إذا ضربتم في 
س��بيل الله فتبينوا" )سورة النساء، اآلية 94(. 
فاملجاهد الباحث عن املوت في مظانه عصّي على 
الهزمي��ة أمام أعت��ى جيوش العال��م، إمنا تهزمه 
أخطاؤه وخطاياه، ويحميه من الهزمية أن يكون 

جهاده على بصيرة شرعية وحكمة سياسية.

المصدر: الجزيرة نت
)*( أستاذ األخالق السياسية بمركز 
التشريع اإلسالمي واألخالق في قطر
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-رجاء غرسة الجالصي
ش��نت الق��وات املس��لحة املصري��ة ف��ي 
س��اعة مبك��رة أم��س االثن��ني، ثماني��ة 
غ��ارات جوية على مواق��ع مبدينة درنة 
ش��رقي ليبي��ا، راح ضحيته��ا 5 مدن��ني 
بينهم أطفال و نس��اء، ودّمرت 3 منازل، 

في حصيلة غير نهائية. 
يأتي ذل��ك في إط��ار ما أس��مته مصر 
ردا عل��ى ذبح تنظيم الدولة االس��المية 
في ليبي��ا 21 مصريا قبطيا بعد أيام من 
إعالن أس��رهم. وقالت مص��ادر إعالمية 
إن ثمان��ي غارات نفذت على مدينة درنة 
أس��فرت ع��ن تدمي��ر 3 من��ازل ومقتل 3 

أطفال وامرأتني .
خم��س  أن  املص��ادر،  وأوضح��ت 
طائ��رات مجهول��ة نف��ذت ع��دة غ��ارات 
عل��ى مواقع في مدينة درن��ة يعتقد أنها 

لتنظيم الدولة اإلسالمي.
وق��ال قائ��د الق��وات اجلوي��ة الليبية 
صقر اجلروش��ى، إن الضربات اجلوية 
لس��الح الطي��ران املص��ري أس��فرت عن 
مقتل 50 من إرهابيى تنظيم داعش على 

األقل.
مداخل��ة  ف��ى  اجلورش��ي  وأض��اف 
تلفزيونية، أن التعاون مع دول املنطقة 
ض��روري، لكن مصر ه��ي القوة الكبرى 
الت��ى تتحمل األعباء. وق��ال بيان أورده 
التليفزيون املصري إن القوات املس��لحة 
قام��ت فج��ر الي��وم، بتوجي��ه ضرب��ات 
جوي��ة مركزة ضد معس��كرات ومناطق 
متركز ومخازن أس��لحة وذخائر تابعة 

للتنظيم في ليبيا.
تنظي��م الدولة االس��المية  ف��ي ليبية  

يعلن إعدام 21 قبطيا
وبث الف��رع الليبي لتنظي��م "الدولة 
االس��المية" االحد ش��ريط فيديو يظهر 
في��ه عدد م��ن عناص��ره وه��م يقطعون 
رؤوس مجموع��ة من الرج��ال قال انهم 
21 مصري��ا قبطي��ا خطف��وا مؤخرا في 

ليبيا. 
وف��ي الش��ريط ال��ذي حم��ل عن��وان 
أم��ة  إل��ى  بالدم��اء  موقع��ة  "رس��الة 
انترن��ت  مواق��ع  وبثت��ه  الصلي��ب" 
الدول��ة  تنظي��م  ع��ادة  يس��تخدمها 
االس��المية يظه��ر رجال يرت��دون ثيابا 
برتقالي��ة الل��ون، ش��بيهة بتل��ك الت��ي 
ارتداها رهائن آخ��رون اعدمهم التنظيم 
اجلهادي في سوريا في االشهر االخيرة، 
وق��د اجب��روا عل��ى اجلث��و عل��ى اح��د 
الشواطئ وقيدت اياديهم وراء ظهورهم 
قبل ان يقوم اجلالدون املقنعون برميهم 

ارضا وذبحهم بالسكني.
وق��ال التنظي��م ف��ي ش��ريطه ان ذبح 
الرهائن مت على "ساحل والية طرابلس 
على البحر االبيض املتوسط"، في حني 
قدم الرهائن عل��ى أنهم "رعايا الصليب 

من اتباع الكنيسة املصرية احملاربة".
ويظهر في الشريط رجل مقنع يحمل 
بيس��راه س��كينا وهو يخاط��ب الكاميرا 
باللغ��ة االنكليزي��ة قائال "الي��وم نحن 
في جنوب روما، في ارض االسالم ليبيا 
)…( ان هذا البحر الذي غيبتم به جسد 
الش��يخ اس��امة ب��ن الدن اقس��منا بالله 

لنخلطنه بدمائكم".
وف��ي ح��ني ارت��دى ه��ذا الرج��ل بزة 
عس��كرية مرقطة ف��ان اجلالدي��ن كانوا 
يرت��دون جميعا ب��زات موحدة س��وداء 

واقنعة س��وداء ولم ينبسوا ببنت شفة، 
اذ حم��ل كل منه��م س��كينا ووق��ف خلف 

ضحيته.
وبحس��ب الش��ريط ف��ان ذب��ح هؤالء 
حل��وادث  انتقام��ا  ايض��ا  مت  الرهائ��ن 
طائفي��ة قدمي��ة العه��د ش��هدتها مص��ر 
واته��م خالله��ا اس��الميون متش��ددون 
الكنيس��ة القبطية مبنع زوجتي كاهنني 

قبطيني من اعتناق االسالم.
وج��اء ف��ي البي��ان "قام��ت قواتك��م 
املس��لحة املصرية فجر االثنني بتوجيه 
ضرب��ة جوي��ة مرك��زة ضد معس��كرات 
وذخائ��ر  ومخ��ازن  تدري��ب  ومناط��ق 
باألراض��ي  االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م 
الليبي��ة، مضيفا،"وقد حقق��ت الضربة 
أهدافه��ا بدق��ة وع��ادت نس��ور قواتن��ا 

اجلوية إلى قواعها ساملة." 
و أف��ادت قن��اة "العربي��ة"، في خبر 
عاج��ل له��ا صب��اح االثن��ني، أن اجليش 
الليب��ي ش��ارك املقات��الت املصري��ة في 

ضرب مواقع "داعش" بليبيا.
و أك��د قائ��د الق��وات اجلوي��ة الليبية 
اللواء "صقر اجلروشى" في تصريحت 
إعالمي��ة وج��ود م��ا وصف��ه بتنس��يق 
أمن��ي وعس��كري عل��ى أعل��ى مس��توى 
م��ع األجه��زة املعني��ة املصرية، كاش��فا 
للم��رة األولى عن وج��ود غرفة عمليات 

مشتركة.

تحرك دولي
ف��ي تعليق عل��ى حادثة اإلع��دام، دعا 
الرئيس��ان الفرنس��ي فرنس��وا هوالن��د 
واملص��ري عب��د الفت��اح السيس��ي ال��ى 
اجتم��اع ملجلس االم��ن الدول��ي واتخاذ 

"تدابي��ر جدي��دة" ض��د تنظي��م الدولة 
املصري��ني  اغتيال��ه  بع��د  االس��المية 

األقباط.
الفرنس��ية  للرئاس��ة  بي��ان  واعل��ن 
االثنني، ان الرئيسني بحثا خالل اتصال 
هاتف��ي "الوض��ع ف��ي ليبي��ا وتوس��يع 
عمليات داعش )االسم املستخدم لتنظيم 
الدولة االس��المية( في ه��ذا البلد. واكدا 
على اهمية اجتماع مجلس االمن الدولي 
وان يتخذ املجتمع الدولي تدابير جديدة 

ملواجهة هذا اخلطر".
وج��دد الرئي��س الفرنس��ي االع��راب 
ع��ن “تضامنه بع��د اغتي��ال 21 مواطنا 
مصريا في ليبيا” كان التنظيم اجلهادي 

اختطفهم.
واكد املقربون من الرئيس الفرنس��ي 
بص��ورة  طل��ب  املص��ري  الرئي��س  ان 
عاجلة االتصال صب��اح االثنني بهوالند 
ال��ذي كان اول رئي��س اجنب��ي يتص��ل 
به بعد نش��ر ش��ريط فيديو ح��ول مقتل 

االقباط املصريني.
ووصل وزي��ر الدفاع الفرنس��ي ايف 
لودريان االثن��ني الى القاه��رة للتوقيع 
على اول صفقة بي��ع لطائرات رافال في 
اطار وضع سياس��ي وامن��ي متوتر في 

املنطقة.
ويلتق��ي لودريان الذي يرافقه رئيس 
مجل��س ادارة ش��ركة داس��و لصناعات 
الطي��ران اري��ك ترابيي��ه، عب��د الفت��اح 
السيس��ي قب��ل حف��ل توقيع عق��د بقيمة 
5،2 مليارات يورو. و يأتي ذلك تعبيرا 
ع��ن تضام��ن باري��س مع السيس��ي في 

اجواء من التوتر في املنطقة.
و ف��ي س��ياق متص��ل، غ��ادر محم��د 

الدايرى وزير اخلارجية الليبي القاهرة 
إل��ى  إل��ى لن��دن ف��ى طريق��ه  متوجه��ا 
الوالي��ات املتحدة للمش��اركة فى مؤمتر 
مكافحة اإلرهاب الذى يبدأ فى واشنطن 

غد األربعاء.
دبلوماس��ية  مص��ادر  وصرح��ت 
كان��ت ف��ي وداع الداي��رى ب��أن الوزي��ر 
"س��يعرض آخ��ر تط��ورات الوضع في 
ب��الده وض��رورة دع��م اجلي��ش الليبى 
ورفع حظر تصدير الس��الح له ملواجهة 

التنظيمات اإلرهابية". 
ال��وزراء  رئي��س  دع��ا  جانب��ه،  م��ن 
االيطال��ي ماتي��و رين��زي االثن��ني ال��ى 
رد م��دروس ف��ي ليبي��ا بع��د محادث��ة 
هاتفية م��ع الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيس��ي، مس��تبعدا في الوقت احلالي 

التدخل العسكري.
وقال رينزي ف��ي مقابلة مع تلفزيون 
خ��ارج  "الوض��ع  ان   "5 ج��ي  "ت��ي 
لي��س  الوق��ت  الس��يطرة متام��ا ولك��ن 

مناسبا للتدخل العسكري".
واعلن بيان رسمي ان رينزي حتادث 
مع السيس��ي لتقدمي تعازي��ه بعد اقدام 
التنظي��م املتط��رف على قط��ع رأس 21 
مصري��ا قبطي��ا ف��ي ليبي��ا ويبح��ث في 
السياسية والدبلوماسية في  "التدابير 
اطار مجلس االمن الدولي العادة السالم 

واالمن الى ليبيا".
وق��ال رين��زي لقن��اة "ت��ي ج��ي 5" 
"القضي��ة معقدة ونح��ن نتابعها بكثير 
من القلق واالنتباه لكن ال ميكن ان ننتقل 
من الالمباالة التامة الى الهستيريا والى 

رد فعل غير متعقل".
الدول��ة  "تنظي��م  ان  رين��زي  وق��ال 

 الدولي
أصدر مجلس األمن الدول��ي األحد، قرارا يدعو 
الذي��ن يس��يطرون عل��ى  الش��يعة  احلوثي��ني 
السلطة في صنعاء، إلى التخلي عنها واإلفراج 
عن الرئيس عبد ربه منص��ور هادي املوضوع 
حت��ت اإلقام��ة اجلبري��ة والتف��اوض بحس��ن 
ني��ة حول ح��ل سياس��ي للخروج م��ن األزمة. 
ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا واألردن 

أقر بإجماع أعضاء املجلس ال� 15.
ولك��ن احلوثي��ني أك��دوا األحد قبي��ل صدور 
ق��رار مجلس األمن أنهم ماض��ون في انقالبهم، 
و"ل��ن يركع��وا أم��ام أي تهدي��د"، وذل��ك رغم 
الضغ��وط التي ميارس��ها عليه��م كل من األمم 
املتحدة ومجلس التعاون اخلليجي واجلامعة 

العربية.
ويعق��د وزراء اخلارجي��ة الع��رب اجتماع��اً 
طارئ��اً األربعاء، بدعوة م��ن اجلامعة العربية 
للتباحث في األزمة اليمنية. ويطالب مش��روع 
الق��رار امليليش��يا الش��يعية باالنس��حاب فوراً 

ومن دون ش��روط م��ن املؤسس��ات احلكومية 
التي يس��يطرون عليها، واإلف��راج عن الرئيس 
عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي وأعض��اء حكومته 
املوضوعني حت��ت اإلقامة اجلبري��ة، والعودة 
بحس��ن ني��ة إل��ى املفاوض��ات الت��ي يرعاه��ا 
املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إلى اليمن جمال 

بن عمر.
وج��اء ف��ي ن��ص الق��رار أن مجل��س األم��ن 
"يطالب احلوثيني بأن يعم��دوا فوراً، بصورة 
فورية وغير مش��روطة، إلى سحب قواتهم من 
املؤسس��ات احلكومية ورفع يدهم عن األجهزة 

احلكومية واألمنية".
الش��يعية  امليليش��يا  الق��رار  يطال��ب  كم��ا 
ب��� "اإلف��راج ع��ن الرئي��س عب��د رب��ه منصور 
ه��ادي ورئيس وزرائ��ه وأعض��اء احلكومة"، 
املوضوعني جميعاً حت��ت اإلقامة اجلبرية منذ 
اس��تولى احلوثيون عل��ى الس��لطة. كذلك فإن 
القرار يدعو أطراف األزمة جميعاً، إلى تسريع 
املفاوض��ات وحتدي��د موع��د إلجراء اس��تفتاء 

دستوري وانتخابات.
ويضي��ف الق��رار أن مجل��س األم��ن "يبدي 
اس��تعداده ألخذ تدابير إضافي��ة" وهي عبارة 
تعني في قاموس األمم املتحدة فرض عقوبات، 
لك��ن من دون أن يذهب بعيداً في هذا املجال إلى 
ح��د االس��تجابة ملطل��ب دول مجل��س التعاون 
اخلليج��ي، الت��ي طالب الس��بت بإص��دار قرار 
حت��ت الفص��ل الس��ابع ال��ذي يجيز اس��تخدام 

القوة لوضع قرارات املجلس موضع التنفيذ.

قال متحدث باسم اجليش الكاميروني إن متمردي جماعة 
بوك��و ح��رام النيجيرية هاجم��وا معس��كرا للجيش قرب 
بلدة وازا في ش��مال البالد يوم االثن��ني وأصابوا عددا من 

اجلنود.
وبدأت تشاد والنيجر والكاميرون هجوما مشتركا ضد 
متش��ددي بوكو حرام الذي��ن قتلوا االالف ف��ي محاولتهم 
القامة امارة اسالمية في شمال نيجيريا ويشنون هجمات 

متصاعدة عبر احلدود.
وقال ضابط باجليش الكاميروني للصحفيني في مروا 
"يت��م إخالء اجلرحى. مت وقف املتمردين. ومت االس��تيالء 
على )حامل��ة جند مدرعة( كانت معه��م وقتل عدد منهم" 

وصرح بأن العملية مستمرة.
وفي وقت سابق من الشهر قال زعيم سياسي محلي إن 
مس��لحي بوكو حرام قتلوا أكثر من مئة ش��خص في بلدة 
فوتوكول بش��مال الكامي��رون من بينهم أن��اس كانوا في 

بيوتهم ومصلني في مسجد.

الجيش المصري يقصف درنة الليبية رّدا على إعدام األقباط

مقاتلو بوكو حرام يهاجمون 
معسكرا للجيش الكاميروني

مجلس األمن يدعو الحوثيين للتخلي عن السلطة
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االس��المية لم يقم باجتي��اح ليبيا، لكن 
بعض امليليش��يات التي تقاتل في ليبيا 
باتت تعتبر الدولة االسالمية مرجعا".
واضاف "اذا ش��ارك جميع الفاعلني، 
القبائ��ل احمللي��ة وكذل��ك دول االحت��اد 
االفريق��ي وبالطبع البل��دان االوروبية، 
فانني متأكد متاما بأن قوة االمم املتحدة 
ستكون أقوى حتما من هذه امليليشيات 

املتطرفة".
وقال ان "املجتمع الدولي تتوفر لديه 
كل االدوات اذا رغ��ب في التدخل املقترح 

هو انتظار مجلس االمن".

إدانة وطنية ودولية
أدان��ت الوالي��ات املتح��دة اجلرمي��ة 
ارتكبه��ا  الت��ي  واجلبان��ة"  "الدنيئ��ة 
الفرع الليبي لتنظيم الدولة االس��المية 
بحق 21 قبطيا مصريا اعدمهم التنظيم 
اجلهادي ذبحا وبث االحد شريط فيديو 

يصور وقائع عملية االعدام.
وق��ال املتحدث باس��م البيت االبيض 
جوش ارنس��ت في بي��ان ان “الواليات 
املتحدة تدين اجلرمية الدنيئة واجلبانة 
الت��ي ارتكبها بح��ق 21 مواطنا مصريا 
ف��ي ليبي��ا ارهابي��ون تابع��ون لتنظيم 

الدولة االسالمية”.
و في موقف مماثل، قال بيان للرئيس 
الفرنس��ي فرانس��وا هوالند إن��ه “يعبر 
ع��ن قلقه بش��أن امتداد عملي��ات داعش 
)الدولة اإلسالمية( في ليبيا وينبه إلى 
عزم فرنسا وحلفائها على محاربة هذه 

اجلماعة.”
م��ن جانب��ه، وص��ف صب��اح األحمد 
اجلاب��ر الصباح، أمي��ر دول��ة الكويت، 
الكويتي��ة  األنب��اء  وكال��ة  بحس��ب 
ف��ى برقي��ة تعزي��ة بعثه��ا  الرس��مية، 

الي��وم إلى الرئيس املص��رى عبد الفتاح 
ب�"العم��ل  املصري��ني  مقت��ل  السيس��ى 
اإلجرام��ي الش��نيع ال��ذي ال مي��ت ب��أي 
صلة لدين من األديان ويتنافى مع كافة 

األعراف والشرائع والقيم اإلنسانية".
و عّب��ر وزي��ر اخلارجي��ة البلجيك��ي 
ديدييه راين��درز إلى "صدمت��ه" جراء 
احل��ادث، مدينا في بي��ان صحفي ، هذه 

"اإلعدامات البشعة".
و ذك��ر  أن "بلجيكا س��تواصل العمل 
م��ع املجتمع الدول��ي ملكافح��ة اإلرهاب 
مبا يتفق مع حقوق اإلنس��ان والقانون 

اإلنساني الدولي".
األم��ن  مجل��س  أعض��اء  أدان  كم��ا 
الدولي، بش��دة "القتل الشنيع واجلبان 
ف��ي ليبي��ا"، و قالوا إن "ه��ذه اجلرمية 
تظهر مجدداً وحش��ية داعش، املسؤول 
ع��ن آالف اجلرائ��م واالنته��اكات ض��د 
األش��خاص من جميع األديان واألعراق 
واجلنس��يات، دون اعتب��ار ألي��ة قيم��ة 

أساسية لإلنسانية".
وقال وزير خارجية بريطانيا، فيليب 
هامون��د، إن "ه��ذه األعم��ال البربري��ة 
تقوي عزمنا على مكافحة خطر اإلرهاب 

املتنامي في ليبيا  واملنطقة". 
ولقي احلادث ادانة بعثة األمم املتحدة 
للدعم في ليبيا، التي اس��تغلت الفرصة 
لدعوة األطراف املعني��ة الليبية بالعمل 
سوية لتحقيق السالم في بالدهم بغية 
من��ع اجلماعات اإلرهابية من اس��تغالل 
الفوضى السياس��ية واألمنية للتوس��ع 
عل��ى األرض ف��ي ليبيا، مش��يرة إلى أن 
اإلرهابيني هم املس��تفيدون من استمرار 

العنف واالنقسامات.
املج��زرة  اجلزائ��ر  أدان��ت  كم��ا 
التنظي��م  اقترفه��ا  الت��ي  "الش��نيعة" 

مصري��ني  رعاي��ا  ح��ق  ف��ي  اإلرهاب��ي 
أبري��اء في ليبيا، مذكرة مبوقفها الثابت 
الرافض لإلرهاب بكل صوره وأشكاله.

وقالت وزارة اخلارجية، في بيان لها 
نشرته وكالة األنباء اجلزائرية االثنني 
" تدي��ن اجلزائ��ر أمي��ا إدان��ة املج��زرة 
الش��نيعة التي اقترفته��ا األيادي اآلثمة 
للتنظيم اإلرهابي املس��مى )داعش( في 

حق رعايا مصريني أبرياء في ليبيا".
وأضاف��ت "في هذه الظ��روف املؤملة، 
تذكر اجلزائر مبوقفها الثابت والرافض 
وص��وره  اش��كاله  ب��كل  لإلره��اب 
ومس��مياته، وجت��دد دعوته��ا للمجتمع 
مكونات��ه  ومبختل��ف  برمت��ه  الدول��ي 
الفاعلة لتنس��يق اجلهود للتصدي لهذه 
الظاهرة اخلطيرة و وضع حد لسلسلة 
عل��ى  ت��دل  الت��ي  الوحش��ية  اجلرائ��م 
تنصل وجترد مرتكبيه��ا من كل صفات 

اإلنسانية".
اجلزائ��ر  أن  عل��ى  البي��ان  وش��دد 
تؤكد"التزامه��ا على مواصلة املس��اعي 
م��ع دول اجل��وار والفاعل��ني الدولي��ني 
قصد التوصل إلى حل سياس��ي لألزمة 
األم��ن  ع��ودة  يضم��ن  مب��ا  ليبي��ا  ف��ي 
واالس��تقرار لربوع ه��ذا البلد الش��قيق 

وبن��اء دول��ة مؤسس��ات قوي��ة وقادرة 
عل��ى رف��ع كل التحدي��ات مب��ا ف��ي ذلك 
اس��تئصال اإلره��اب والقض��اء على كل 

مظاهر التطرف".
وف��ي ليبي��ا، قال��ت وزارة اخلارجية 
والتع��اون الدول��ي باحلكوم��ة املؤقتة 
برئاس��ة عب��د الل��ه الثن��ي، املنبثقة عن 
برمل��ان طب��رق "ندين العم��ل اإلجرامي 
البش��ع الذى ال ميت بأية صلة لإلسالم، 
الس��امية وال بأصال��ة وع��ري  وقيم��ه 
عالقات ش��عبنا في ليبيا مع أشقائه في 

مصر".
املؤمتر الوطني العام شدد من جهته، 
على أن جهود مكافحة اإلرهاب يجب أن 
تت��م حتت مظل��ة ليبية وحتت ش��رعية 
الدول��ة، و عّب��ر ع��ن إدانت��ه عملية قتل 

املصريني األقباط.
كان ذلك لدى اجتماع طارئ لرئاس��ة 
املؤمتر الوطني العام ورؤس��اء اللجان 
باملؤمتر، بش��أن تصريح��ات احلكومة 
املصرية حول مقتل مواطنيها في ليبيا، 
وقصف طيران اجلي��ش املصري ملدينة 

درنة.
وأّكد املؤمت��ر أن هناك أط��راف ليبية 
تسعى جللب تدخل خارجي عبر حتالف 

بني قذاف الدم الذي أشاد بتنظيم داعش 
في وقت س��ابق وحفتر وم��ن معه الذي 
يقوم منذ فترة بقص��ف مدينة بنغازي، 
مشيرا الى أنه لم يتأكد من أن هذا عملية 
اع��دام املصري��ني األقب��اط  مت��ت عل��ى 
األراض��ي الليبي��ة، مؤك��دا ان مث��ل هذه 

األعمال المتت لإلسالم بصلة .

شرعية عربية للقصف المصري
قال أمني عام جامعة العربية الدكتور 
نبي��ل العربي أن احلكوم��ة املصرية لها 
كل احلق في اس��تخدام حقها في الدفاع 
الشرعي ملواجهة هذه االعمال االجرامية 

النكراء .
جميع��ا  العربي��ة  ال��دول  وطال��ب 
مبس��اندة املوقف املصري ف��ي مواجهة 
هذه اجلماع��ات االرهابية خاصة ، وان 
مصر تستخدم حقها في الدفاع الشرعي 
ع��ن النفس، معتب��را ان العمل االرهابي 
األخي��ر ض��د املواطن��ني املصري��ني ف��ي 
ليبيا هو اعتداء على كل مصري، مشيدا 
في ه��ذا االط��ار بالتع��اون املصري مع 
احلكومة الش��رعية املعت��رف بها دوليا 
في ليبي��ا حملارب��ة االرهاب اخلس��يس 

وعدم تكراره مرة أخرى.
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ح��ذر التحال��ف الوطن��ي لدعم الش��رعية 
ورف��ض االنق��الب ف��ي مص��ر الس��لطات 
م��ن "توريط الب��الد في مغام��رات خارج 
أراضيه��ا" عق��ب إعالن اجلي��ش املصري 
جوي��ة  ضرب��ة  توجي��ه  أم��س  صب��اح 
"مرك��زة" إل��ى أه��داف ل�تنظي��م الدول��ة 

اإلسالمية في ليبيا.
وج��اء في بي��ان ص��ادر ع��ن  التحالف 
"ندي��ن ح��ادث قت��ل املصريني ف��ي ليبيا، 
ونح��ذر م��ن توري��ط مصر ف��ي مغامرات 
التحال��ف  وحّم��ل  أراضيه��ا".  خ��ارج 
الس��لطات احلالية "مس��ؤولية مشتركة 
مع القتلة" بس��بب ما أس��ماه "فش��له في 

إنق��اذ املصريني رغم مرور أي��ام على هذه 
األزمة".كم��ا اعتبر أنه "لن ينفعه تخدير 
مش��اعر املصري��ني بأيام ح��داد وال أموال 
معاش��ات )...( فاملصريون دماؤهم أغلى 

منه ومن كل شيء".

الجيش المصري يقصف درنة الليبية رّدا على إعدام األقباط

تحالف دعم الشرعية يحذر من 
"مغامرات" خارج مصر

كاريكاتير

 العدد 578 الثالثاء 28 ربيع الثاني 1436هـ  الموافق لـ 17 فيفري 2015



صوتكمدولي   18

مصر.. 
وتستمر الثورة
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الضمري – كريم املرعي
إث��ر  الصفاقس��ية  اجلماهي��ر   
نهاية مباراة فريقه��ا مع الضيف النجم 
الس��احلي والت��ي انته��ت عل��ى نتيجة 
التع��ادل اإليجابي هدف م��ن اجلانبني. 
أنص��ار الس��ي آس آس ل��م ي��رق لها ما 
ش��اهدته خ��الل ه��ذه املب��اراة بس��بب 
عدي��د الظروف املرافق��ة والتي لم تخدم 
انتصار زم��الء رامي اجلريدي في أولى 

جوالت مرحلة اإلياب.
املقابل��ة بني الطرف��ني كانت مصيرية 
ولم ترتِق إلى أعلى الدرجات واملستوى 
الفريق��ني نظ��را  ع��ن  املع��روف  الفن��ي 
العتم��اد املدّربان طريقة لعب أساس��ها 
تعبئة لوس��ط املي��دان وع��دم املجازفة 

بلعب الهجوم على حساب الدفاع.

الحكم والميدان 
الن��ادي  مب��اراة  ش��اهد  م��ن  كّل 
الصفاقس��ي ونظي��ره النجم الس��احلي 
تفاجأ س��لبيا مل��ا رآه بخصوص أرضية 
ميدان الطيب املهي��ري الكارثّية، إضافة 
إلى األخطاء الت��ي اقترفها حكم املباراة، 
م��راد ب��ن حم��زة، الذي ل��م يك��ن موّفقا 
واحتس��ب هدف��ا غي��ر ش��رعي للفري��ق 
الزائ��ر ول��م تك��ن يقظة احلكم املس��اعد 
كذل��ك حاضرة م��ن أج��ل تصويب خطأ 

احلكم الرئيسي. 

وأما بخص��وص أرضية املي��دان فقد 
كانت حالة مزرية رغم أن أشغال إعادة 
تعش��يبه وتهيئت��ه الت��ي مت��ت خ��الل 
املوس��م الرياضي الس��ابق قد جتاوزت 

كلفتها املليار دينار. 
وف��ي تصريح صحف��ي أوضح محمد 

جلي��ل رئيس جلنة الش��باب والرياضة 
ببلدية صفاقس أن أش��غال إعادة تهيئة 
امللع��ب ق��د انطلق��ت ف��ي أواخ��ر ش��هر 
أكتوب��ر املاض��ي إال أن العش��ب لم ينمو 
بع��د نظرا إل��ى أن البطول��ة الوطنية لم 

تتوقف. 
وأضاف محمد جليل أنه مت تعش��يب 
امللع��ب م��رة ثانية من��ذ 20 يوم��ا ومن 

املنتظ��ر أن ينم��و العش��ب خ��الل ال���3 
أسابيع القادمة.

منصر حاضر
كان محم��د علي منصر أب��رز الالعبني 
في مباراة الكالس��يكو أمام النجم بفضل 
حضوره البدني واخلبرة التي اكتس��بها 
فضال ع��ن الروح القتالي��ة التي ال بد من 

التنويه بها فضال عن متريراته احلاسمة 
األخي��رة  التمري��رة  صاح��ب  وكان 
احلاسمة لياسني اخلنيسي الذي أمضى 
عل��ى ه��دف الن��ادي الصفاقس��ي والذي 

عّدل من خالله النتيجة.
األخب��ار تناول��ت بعد املب��اراة غياب 
محمد عل��ي منص��ر وكذلك محم��ود بن 
صال��ح ع��ن لق��اء ي��وم األربع��اء ض��د 

جمعي��ة جرب��ة بس��بب حصول��ه عل��ى 
إن��ذار اختلف��ت التقدي��رات ح��ول رقمه 
في رصيد منص��ر. واألكيد أن منصر قد 
حتص��ل على الورق��ة الصف��راء الثانية 
ف��ي رصي��ده ومحم��ود بن صال��ح على 
الورق��ة الصف��راء األول��ى مم��ا يعن��ي 
إمكاني��ة تعويل امل��درب الغرايري على 

هذا الثنائي في املباراة القادمة. 

 – الغانمي
أصبح��ت األخطاء التحكيمية الس��مة 
احملترف��ة  الرابط��ة  لبطول��ة  األب��رز 
أن  دون  جول��ة  مت��ر  ف��ال  األول��ى 
ن��رى مش��اهد ين��دى له��ا اجلب��ني من 
احتجاج��ات و"معارك" ب��ني احلكام 
والالعب��ني حتى بس��بب اإلع��الن عن 

متاس أو مخالفة في وسط امليدان.
اجلولة األول��ى من مرحل��ة اإلياب 
اجل��والت  لس��ابق  مش��ابهة  ج��اءت 
بع��ض  ق��رارات  أث��ارت  وكالع��ادة 
احل��كام احتجاج��ات من ه��ذا اجلانب 
وذاك وأبرزه��ا كان ف��ي ملعب الطيب 
املهيري وملعب قفصة وبأقل حدة في 

ملعب املرسى ورادس.

الرياض��ي ح��ادت  مافي��وال األح��د 
ه��ذه املرة ع��ن العادة ولم تس��او بني 
جمي��ع احلكام ف��ي تطرقه��ا لألخطاء 
التحكيمي��ة حيث جامل احلكم الدولي 
الس��ابق هش��ام قيراط ابنه هيثم ولم 
يتط��رق لألخط��اء الت��ي ارتكبها لدى 
إدارت��ه للق��اء قواف��ل قفص��ة وترجي 
جرجيس. ق��رارات قيراط االبن كانت 
العب��ي  م��ن  متك��رر  احتج��اج  مح��ل 
ومس��ؤولي فريق عاصمة الزياتني إال 
أن قيراط األب م��ر عليها مرور الكرام 
مم��ا جع��ل رئي��س ترج��ي اجلن��وب 
يحت��ج خ��الل احلص��ة مس��اء األح��د 
ويعتب��ر أن األب يجام��ل ابن��ه عل��ى 

حساب فريقه.

م��ن جهت��ه ش��به ح��ارس الترجي 
أش��رف كري��ر احلك��م هيث��م قي��راط 
باحلك��م املوريس��ي سيش��ورن الذي 
أقصى املنتخب التونس��ي من "كان" 
غيني��ا االس��توائية ف��ي إش��ارة إل��ى 
األخطاء الت��ي يعتقد أن��ه ارتكبها في 
ح��ق فريقه. م��ا زاد م��ن غضب العبي 
ومس��ؤولي فري��ق عاصم��ة الزياتني 
ه��و حتام��ل قي��راط األب واالبن على 
كان  واألب  أخط��أ  فاالب��ن  فريقه��م 
حاض��را للتغاضي عن ه��ذه األخطاء 
وامل��رور عليها م��رور الك��رام حتى ال 
تتم عرقلة مس��يرة "احلكم الش��اب" 
الذي يطم��ح لدخول القائم��ة الدولية 

ولو على حساب مصلحة األندية.

النادي الصفاقسي:

كالسيكو لم يِف بوعوده .. وحقيقة غياب منصر وبن صالح عن مباراة جربة

تحكيم 

قيراط "األب" يجامل قيراط "االبن" ويتغاضى عن أخطائه
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 – ناجية الغانمي
حق��ق الن��ادي اإلفريق��ي انتصارا 
هاما أمام جن��م املتلوي في افتتاح 
مرحلة اإلياب م��ن بطولة الرابطة 
احملترف��ة األول��ى بثالثية دون رد 
رافعا بذلك رصي��ده إلى 36 نقطة 
ف��ي ص��دارة الترتي��ب. واس��تغل 
فري��ق باب اجلديد تع��ادل النادي 
الس��احلي  والنج��م  الصفاقس��ي 
في الكالس��يكو ليرف��ع الفارق عن 

مالحقه إلى 3 نقاط.
ت��داول  اإلفريق��ي  أه��داف 
ناط��ر  س��تيفان  تس��جيلها  عل��ى 
ضرب��ة  م��ن  بلعي��د  والتيجان��ي 
جزاء وحمزة العقرب��ي فيما عجز 
جنم املتل��وي عن الرد رغ��م األداء 
اجلي��د ال��ذي قدم��ه ليتلق��ى بذلك 
الهزمية العاش��رة له هذا املوس��م 
امل��درب  إش��راف  حت��ت  واألول��ى 
جن��م  وضعي��ة  الكوك��ي.  محم��د 
املناجم تعق��دت أكثر من الس��ابق 
وأصبح مطالب بالتدارك في قادم 
اجلوالت حت��ى ال يضطر ملواجهة 
غصرة اجل��والت األخيرة واللعب 

من أجل تفادي النزول.
 

تعـــادل  مـــن  مســـتفيد  ال 
الكالسيكو

انتهت قم��ة اجلول��ة 16 والتي 
الصفاقس��ي  الن��ادي  جمع��ت 

والنجم الس��احلي بالتعادل هدف 
م��ن اجلانب��ني حي��ث افتت��ح زياد 
بوغطاس التس��جيل للضيوف في 
الش��وط األول وع��دل طه ياس��ني 
اخلنيس��ي للفريق احملل��ي. وكان 
بغ��داد بوجن��اح قد أض��اع ضربة 
ج��زاء أعلنها احلكم مراد بن حمزة 

في الدقيقة 23.
نتيج��ة ل��م تخ��دم مصلح��ة أي 
ط��رف من املواجهة مب��ا أن الفارق 
ب��ني املتص��در والوصي��ف أصبح 
ث��الث نق��اط وعن صاح��ب املركز 
الثال��ث أربع نقاط. اللقاء لم يرتق 
إلى مس��توى املتوس��ط كما ش��هد 
احتجاج��ات كبي��رة عل��ى مردود 
احلكم من النادي الصفاقس��ي عند 
إعالنه عن ضربة جزاء واحتسابه 

للهدف األول للنجم.

"ترويكا" في المركز الخامس
التونس��ي  امللع��ب  التح��ق 
بالن��ادي  املرس��ى  ومس��تقبل 
اخلام��س  املرك��ز  ف��ي  البنزرت��ي 
برصي��د 25 نقطة بع��د االنتصار 
الباه��ر ال��ذي حقق��ه أبناء لس��عد 
امللع��ب  حس��اب  عل��ى  الدري��دي 
القابسي وخروج فريق الضاحية 
الشمالية بثالث نقاط أمام جمعية 
جربة مقابل اكتفاء قرش الش��مال 
بنقط��ة م��ن تنقل��ه إل��ى عاصم��ة 

الرباط.

فري��ق باردو دخل املرحلة بقوة 
حي��ث ل��م ينتظ��ر س��وى 5 دقائق 
لتس��جيل هدف التق��دم عن طريق 
مال��ك األندلس��ي من ضرب��ة جزاء 
عززه حس��ني بن يحيى بهدف في 
الدقيق��ة 31 ليعود مظف��را بثالث 
نقاط على حساب امللعب القابسي 
حت��ت  هزمي��ة  أول  تلق��ى  ال��ذي 
إش��راف م��راد العقبي ف��ي املقابل 
واصل لس��عد الدري��دي تألقه مع 
البقالوة وحقق االنتصار الس��ابع 

معه هذا املوسم.
من جهته جنح فريق الصفصاف 
ف��ي حتقي��ق االنتص��ار الس��ادس 
وال��ذي ج��اء عل��ى حس��اب فريق 
جزي��رة األحالم بهدفني س��جلهما 
بالل بن مس��عود من ضربة جزاء 
وخال��د يحيى في الوق��ت الضائع 
م��ن املب��اراة فيم��ا س��جل الهادي 
بوخريص للجمعية. ضربة جزاء 
القناوي��ة احت��ج عل��ى ش��رعيتها 
ه��ي  هزمي��ة  الضي��ف.  الفري��ق 
العاش��رة في جراب فريق جزيرة 
األح��الم جعلت��ه يقبع ف��ي املركز 

األخير بثماني نقاط.
واص��ل  املنس��تيري  االحت��اد 
سلس��لة التعادالت في أول ظهور 
للمدرب خالد بن ساسي على رأس 
إطاره الفني وهو التعادل التاسع 
له منذ بداية املوسم ليقتسم املركز 
12 م��ع القوافل فيما فس��ح قرش 

الشمال املجال للقناوية والبقالوة 
اخلام��س  املرك��ز  ف��ي  ملش��اركته 

بتعادله سلبا.

القافلـــة تســـير علـــى الطريـــق 
الصحيح

الذه��اب  مرحل��ة  عك��س  عل��ى 
مرحل��ة  قفص��ة  قواف��ل  افتتح��ت 
اإلياب بانتصار هام على حس��اب 
بثالثي��ة  اجلرجيس��ي  الترج��ي 
ف��ي  الش��يخ  اس��كندر  س��جلها 
مناسبتني األولى من ضربة جزاء 
وعالء البوس��ليمي فيم��ا ذلل زياد 

العونلي الفارق للعكارة.
رصي��د ترج��ي اجلن��وب جتمد 
عن��د النقطة 23 حي��ث تراجع إلى 
املرك��ز الثام��ن فيم��ا س��جل ع��داد 
القافل��ة االنتص��ار الثال��ث والذي 
مكنه��ا م��ن الصع��ود للمرك��ز 12 
صحبة االحتاد املنستيري برصيد 

15 نقطة.

تجمع ثالثي في المركز التاسع
القيرواني��ة  الش��بيبة  اكتف��ت 
بالتع��ادل بهدف ملثل��ه مع ضيفها 
مس��تقبل قابس حيث سجل سليم 
اجلديد للش��بيبة وع��دل بالل يكن 
فري��ق  مكن��ت  نتيج��ة  للجلي��زة. 
األغالبة من اقتسام املركز التاسع 
مع امللعب القابس��ي ونادي حمام 
األنف برصي��د 19 نقط��ة بهزمية 

 – عبد اهلل العامري
بقاب��س  اجلهوي��ة  الس��لطات  ق��ررت 
إجراء مقابلة مس��تقبل قاب��س واالحتاد 
املنس��تيري ف��ي إط��ار اجلول��ة الثاني��ة 
إي��اب املقرر له��ا أن تكون ي��وم األربعاء 
في ملعب بوشمة دون حضور اجلمهور  
لع��دم اس��تيفاء الن��ادي للعقوب��ة الت��ي 
س��لطت عليه بثالث مقابالت مند مرحلة 

الذهاب.
املداف��ع  وس��يغيب كم��ا ه��و معل��وم 
احمل��وري بالل يك��ن بعد اإلقص��اء الذي 
حتصل عليه في مقابلة اجلولة الفارطة 
في املقابل ستش��هد املب��اراة عودة محمد 
الش��يباني. هذا ويواصل أبن��اء فريد بن 
بلقاس��م متارينهم في ملعب بوشمة في 

كل يوم في الساعة 14.

منحة ملكية من صولة
وعد رئي��س النادي طاهر صولة زمالء 
يون��س مزه��ود مبنحة ملكي��ة في صورة 
حتقيق الف��وز يوم األربع��اء ضد االحتاد 
املنس��تري ق��د تص��ل أل��ف دين��ار وه��ي 
منح��ة كانت قد رصدت في مقابلة اجلولة 
للجلي��زة  االنتص��ار  ويعتب��ر  األول��ى. 
ض��روري لالبتع��اد ع��ن مرحل��ة اخلطر  
وضمان البقاء ضمن فرق الرابطة األولى. 

جلسة خارقة للعادة
قاب��س  مس��تقبل  هيئ��ة  الي��وم  تعق��د 
في الس��اعة الرابع��ة والنصف جلس��تها 
اخلارقة للعادة أين س��يتم تنقيح القانون 
األساس��ي للجمعية بعد كانت تأجلت مند 
مدة  بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني 

للمشتركني.

  الرياضي
اكد االحتاد اإلفريقي أن بطول��ة إفريقيا للكرة الطائرة 
لألندي��ة س��تجرى مبدينة سوس��ة بتنظيم م��ن النجم 
الس��احلي خ��الل الفترة املمت��دة من 6 إل��ى 17 مارس 

املقبل . 
وح��دد االحت��اد األفريق��ي للك��رة الطائ��رة األثن��ني 
القادم آخر موعد لتأكيد املش��اركات للفرق الراغبة في 
التناف��س على بطول��ة أفريقيا للك��رة الطائرة لألندية 

البطلة.
وق��ال االحت��اد األفريق��ي للعب��ة في رس��الة وجهها 
لالحتادات املنضوية حتته بأن حفل القرعة س��يجرى 

في السادس من مارس املقبل مبدينة سوسة. 
وس��تؤهل البطول��ة الفري��ق الفائ��ز للمش��اركة في 
بطول��ة العال��م لألندية والتي س��تجرى بالبرازيل في 
اخلام��س من جوان املقبل. وكان اللقب اإلفريقي قد عاد 
في نس��ختيه األخيرتني إلى األندية التونس��ية النادي 
الصفاقس��ي في 2013 والترجي الرياضي 2014 وقد 

مثال القارة السمراء في مونديال البرازيل.

عيادة الرياضيين

الطعام المناسب بعد 

ممارسة الرياضة
يش��كل احلفاظ على صحة جيدة، هاجس��اً بالنسبة 
لكثيرين، فغالباً ما يقدم النساء والرجال على ممارسة 
الرياض��ة. غي��ر أنه��م ال ينتبه��ون لألطعم��ة التي من 
املفت��رض تفاديه��ا بعد ممارس��ة الرياض��ة. إذ يعتبر 
الطع��ام الذي يتم تناوله بعد التمارين الرياضية مهم، 
ل��ذا من املفضل دم��ج الوجبات التي حتت��وي على املاء 
والكربوهيدرات مع كمي��ة معينة من البروتني، ما ميّد 
جسمك بكمية معينة من السكر التي قد حتتاجني إليها. 
وتصّن��ف وجبة ألواح رقائق الذرة اخلفيفة بالصحية 

واخلفيفة بعد حرق لكمية معينة من الدهون. 
فيمكن تناول أطعمة غنية بالبروتني كزبدة البندق، 
ل��نب قليل الدس��م م��ع الفاكه��ة، أو تن��اول قطعتني من 
أل��واح رقائق ال��ذرة الغنية بالبروت��ني إذ يحافظ على 

سالمة مستويات السكر في الدم.
ورغ��م أن اخلض��ار حتت��وي عل��ى كمي��ة عالية من 
العناصر الغذائية، إال أنها غير كافية لتنش��يط اجلسم 
بع��د التماري��ن الرياضي��ة، فه��و يحت��اج إل��ى أطعمة 
حتافظ على مس��تويات عالية من الطاقة لديك كاجلزر 
أو الفلف��ل... واح��ذروا م��ن الوق��وع في ف��خ االختيار 
اخلاط��ئ للجبن��ة. وتعتبر اجلبنة قليلة الدس��م جيدة 
ف��ي حني أن تل��ك عالية الدس��م منها كالش��يدر س��يئة 
االختي��ار. ل��ذا احرصوا على أن تخت��اري اجلبنة التي 
حتتوي على نسبة عالية من الصوديوم بهدف جتديد 

ما حرقته أثناء الرياضة.
جتنب��وا تن��اول املش��روبات الغازي��ة ألنها حتتوي 
على نس��بة عالية من الس��كر، إذ تع��ادل كل عبوة منها 
10 مربعات من الس��كر. كما تالفي مشروبات الفاكهة 
الت��ي تض��ّم بدوره��ا نس��بة عالية م��ن الس��كر. وألن 
جس��مك يتطلب السكر بعد الرياضة، ينصحك اخلبراء 
بتن��اول الش��اي املصن��وع م��ن األعش��اب فه��و مي��ّدك 
بالطاقة الضرورية. تس��ّبب الوجبة التي حتتوي على 
كمي��ة كبي��رة من امللح مش��اكل في توازن اجلس��م بعد 

الرياضة.
ل��ذا حاولوا أن تتناولوا خب��ًزا مصنوًعا من الذرة أو 
األرز وتأكدوا من خلّوه من امللح أو احتوائه على نسبة 

قليلة من امللح.
احرص��وا عل��ى جتن��ب تن��اول اخلبز األبي��ض بعد 
الرياضة مباشرة كي ال يتحول بسرعة فائقة إلى سكر 

في اجلسم.
وإذا أردمت تناوله، فاحرص��وا على أن تكون الكمية 
صغي��رة ج��ًدا مع القليل م��ن زبدة اجلوز أو ش��رحتني 
من املوز. ينبغي أن تكون احللويات خالية من الس��كر 

لتكون مفيدة للجسم بعد الرياضة. 
كما أن الش��وكوالتة الس��وداء هي أفض��ل خيار فيما 
املفاج��أة الكب��رى تكمن في أن الش��وكوالتة املصنوعة 
م��ن احللي��ب تعتبر مفي��دة أيًضا بعد الرياضة ش��رط 
أال تكث��روا منها. فيما تعتب��ر بعض أنواع رقائق الذرة 
مفيدة صحًيا، يحت��وي بعضها اآلخر على كمية عالية 

جًدا من السكر يضاهي ما حتتضنه الشوكوالتة. 
ابتع��دوا عن الكع��ك واملعجن��ات التي تضم نس��بة 
عالية من الدهون املش��بعة التي متّد اجلس��م بسعرات 
حراري��ة عالي��ة وبالتال��ي ال حتت��وي عل��ى أي فوائد 
غذائي��ة. يعتب��ر البيض مفي��ًدا للصحة بع��د الرياضة 

شرط أال يتم دمجه مع الزبدة أو الزيت املقلي. 
قد تتحول العصائر في اجلس��م إلى نسبة عالية من 
السكر بس��رعة فائقة، فاس��تبدلوها بعصير اللوز مع 

احلليب أو الشاي األخضر املبرد.

مستقبل قابس:

 االنتصار من أجل تحقيق أحسن "آفار".. 
واليوم جلسة لتنقيح قانون األساسي

الكرة الطائرة
النجم الساحلي ينظم البطولة 

اإلفريقية المؤهلة لكأس العالم

الجولة 16 من الرابطة األولى

لإلفريقي أثمن االنتصارات.. االتحاد يتعاقد مع 
التعادالت وبقالوة الدريدي تواصل النجاحات
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رياضة
21صوتكم

التونس��ي  امللع��ب  أم��ام  األول 
والثاني أم��ام الترجي الرياضي. 
فريق عاصم��ة احلناء عاد بنقطة 
هام��ة في أول لقاء ل��ه مع املدرب 
فري��د ب��ن بلقاس��م الذي يس��عى 
إلنقاذ الفريق من العودة للرابطة 

الثانية. 

بداية موفقة لدي مورايس  
بع��د الن��ادي اإلفريق��ي يكون 
الترج��ي الرياضي أبرز مس��تفيد 
من نتائج اجلولة 16 حيث خرج 
منتصرا في أول لق��اء للبرتغالي 
حس��اب  عل��ى  موراي��س  دي 
ن��ادي حمام األنف بهدف س��جله 
نتيج��ة  احمليرص��ي.  ادري��س 
جعلت الترجي يقلص الفارق عن 
صاح��ب املركز الثال��ث إلى نقطة 
والثاني إل��ى 5 نق��اط بينما بقي 
الف��ارق الذي يفصله عن املتصدر 

على حاله وهو 8 نقاط.

5 ضربات جزاء
أعل��ن ح��كام اجلول��ة 16 ع��ن 
 4 س��جلت  ج��زاء  ضرب��ات   5
منه��ا وضاع��ت واح��دة. األول��ى 
كانت ف��ي ملعب ش��نني للملعب 
التونس��ي والثاني��ة أعلنها أمين 

كش��اط ملس��تقبل املرس��ى ثم في 
ملعب قفص��ة أعلنها هيثم قيراط 

للقوافل.
واس��تفاد النجم الس��احلي من 
ضربة جزاء أعلنها مراد بن حمزة 
ول��م ينجح ف��ي تس��جيلها بغداد 
بوجن��اح فيم��ا جن��ح التيجان��ي 
بلعيد في تس��جيل ضربة اجلزاء 

التي أعلنها الصادق الساملي.

ورقة حمراء و20 صفراء
س��جلت  احلم��راء  الورق��ة 
حضوره��ا في لق��اء ملعب رادس 
الس��املي  حي��ث أقصى الص��ادق 
حس��ام  املتل��وي  جن��م  الع��ب 
احلبيبي حلصول��ه على إنذارين 
فيم��ا رفعت الورق��ة الصفراء في 
20 مناس��بة وغاب��ت عن مالعب 

قفصة والقيروان وشنني.

النتائج 
جمعي��ة   - املرس��ى  مس��تقبل 

جربة 2 – 1 
نادي حم��ام األن��ف - الترجي 

الرياضي 0 – 1 
الشبيبة القيروانية - مستقبل 

قابس 1 – 1 
الترج��ي   - قفص��ة  قواف��ل 

اجلرجيسي 3 – 1 
امللع��ب   - القابس��ي  امللع��ب 

التونسي 0 – 2 
االحت��اد املنس��تيري - النادي 

البنزرتي 0 – 0 
الن��ادي الصفاقس��ي – النج��م 

الساحلي 1 – 1 
جن��م   – االفريق��ي  الن��ادي 

املتلوي 3 – 0 

الترتيب 
لنادي اإلفريقي  36
النجم الساحلي 33

النادي الصفاقسي 29
الترجي الرياضي 28
النادي البنزرتي 25
امللعب التونسي 25
مستقبل املرسى 25

الترجي اجلرجيسي 23
امللعب القابسي 19

نادي حمام األنف 19
شبيبة القيروان 19

اإلحتاد املنستيري 15 
قوافل قفصة 15
جنم املتلوي 10 

9 مستقبل قابس 
8 جمعية جربة 

 الرياضي
  كتب��ت جري��دة "الش��روق" اجلزائري��ة من 
مص��ادر م��ن داخ��ل االحت��اد اإلفريق��ي لك��رة 
الق��دم أن قرار من��ح تنظي��م "كان 2017" قد 
حس��م بنس��بة مائوية كبيرة جدا لغير صالح 
اجلزائر )بنس��بة كبيرة س��تنظمها الغابون( 
بعد لقاء رئيس��ها علي بانغو بعيس��ى حياتو 
م��رات عديدة خ��الل "كان2015" وأن رئيس 
االحت��اد اإلفريق��ي لك��رة القدم غي��ر متحمس 
للملف اجلزائري مشيرة إلى أن تدخل الرئيس 
بوتفليقة س��يكون "مؤثرا" ف��ي ترجيح كفة 
املل��ف اجلزائ��ري "غي��ر املرغوب في��ه" لدى 
مس��ؤولي الكاف.وأضافت الصحيفة نقال عن 
مصادر مقربة أن حياتو ضد فكرة تنظيم كأس 
إفريقيا لألمم سنة 2017 باجلزائر العتبارات 
تع��ددت حوله��ا األس��باب لكنه��ا ف��ي املقابل 
أك��دت أن احل��ل األخي��ر لتغيي��ر رأي حيات��و 
ه��و تدخ��ل رئي��س اجلمهوري��ة عب��د العزيز 
بوتفليقة واصفة إي��اه بالرجل الوحيد القادر 
على ترجيح كف��ة امللف اجلزائري لدى رئيس 
االحتاد اإلفريقي لكرة القدم خاصة أن األخير 
صرح مرارا أن��ه يكن احترام��ا كبيرا للرئيس 
اجلزائري وأن عالقته به جيدة جدا. وشددت 
نف��س املصادر عل��ى ضرورة التأكي��د على أن 
املل��ف اجلزائ��ري بحاج��ة ل�"دف��ع" رس��مي 
قوي ج��دا ملواجهة حرب الكواليس املمارس��ة 
داخ��ل دواليب الكاف عل��ى اعتبار أن التجربة 
أثبتت أن الكواليس هي احملدد الرئيس لهوية 
منظمي كؤوس إفريقيا بغ��ض النظر عن قوة 

امللف أو السمعة القارية والرياضية.
وينتظر أن يكون تأثير الرئيس بوتفليقة ذا 

شأن كبير في قرار الكاميروني عيسى حياتو 
في وقت س��يقوم فيه  األخي��ر بزيارة اجلزائر 
نهاية األس��بوع من أجل حضور نهائي الكأس 
املمت��ازة بني وف��اق س��طيف واألهلي املصري 
مبلع��ب مصطف��ى تش��اكر بالبلي��دة وقال��ت 
الصحيف��ة إنه من غير املس��تبعد اإلعداد للقاء 
ب��ني بوتفليق��ة وحياتو م��ن أجل بح��ث امللف 
اجلزائ��ري ف��ي حال تأك��د الط��رف اجلزائري 
من اس��تحالة إقناع رئيس الكاف بتغيير رأيه 

جتاه ملف اجلزائر ل�"كان 2017".
م��ن جه��ة أخ��رى كتب��ت صحيف��ة "اخلبر 
الرياضي" أن رئيس االحتاد اجلزائري محمد 
روراوة يعتزم تقدمي ترشحه لرئاسة االحتاد 
اإلفريقي لكرة القدم ”الكاف ” في االنتخابات 
القادم��ة س��نة 2017  مه��ددا مباش��رة عرش 

العجوز الكاميروني.
ويبدو أن النية املس��تجدة ل��روراوة جاءت 
بعد ما نقلته العديد م��ن املصادر في كواليس 
"ال��كاف" عن ابت��زاز حياتو له بني الترش��ح 

لعضوية الفيفا أو تنظيم كان 2017 .
وينوي حياتو تغيير لوائح 

دون  للحيلول��ة  ال��كاف 
للفيفا  صعود روراوة 

اتس��اع  م��ن  خوف��ا 
حي��ث  نف��وذه 
تغيي��ر  يعت��زم 
ش��روط الترشح 
التوزي��ع  م��ن 
ال��ى  اجلغراف��ي 

م��ا  وه��و  اللغ��ة 
سيمنع روراوة من 

الترشح.

 الرياضي
بات ماتز الفرنس��ي على أعتاب 
دوري الدرجة الثانية الفرنسي 
بع��د اخلس��ارة اجلدي��دة الت��ي 
تكبده��ا أم��ام غانغ��ون بهدفني 
لصفر في مباراة حلساب اجلولة 
الفرنس��ية.  البطول��ة  م��ن   25
ماتز وصيف بطل فرنس��ا س��نة 
األخيرة  للمرتبة  تقهق��ر   1998
عل��ى بعد س��بعة نق��اط من أول 
مركز آم��ن والذي يحتله تولوز. 
ويب��دو من الواض��ح أن الثنائي 
التونس��ي املنتق��ل حديث��ا إل��ى 
مات��ز الفرجان��ي ساس��ي وفخر 
الدين بن يوس��ف أس��اء التقدير 
محفوف��ة  لوجه��ة  باختياره��م 
باملخاطر أصبح��ت مهددة جديا 
بالس��قوط إل��ى دوري الدرج��ة 

وساس��ي  يوس��ف  الثانية.ب��ن 
مثال أفضل اكتش��اف في املوسم 
املاض��ي وبداية املوس��م احلالي 
كم��ا أنهم��ا م��ن أفض��ل الالعبني 
لك��ن يب��دو  التونس��يني حالي��ا 
أنهم��ا ارتكبا خط��أ فادحا عندما 
اختي��ارا االحت��راف ف��ي ن��ادي 

ماتز الذي أصبح على مش��ارف 
الهبوط للقس��م الثان��ي وهو ما 
س��يكون له انعكاسا سلبيا على 
مستواهما الفني خاصة في ظل 
التواج��د اإلعالمي الالزم  غياب 
الذي سيس��مح لهما بأن يطمحا 

لالنتقال إلى فرق أفضل.

 الرياضي
ف��از الن��ادي اإلفريقي عل��ى النجم الس��احلي 
الت��ي  املب��اراة  ف��ي   25 مقاب��ل   28 بنتيج��ة 
جمعتهما ي��وم األحد بقص��ر الرياضة باملنزه 
في إطار اجلولة الثانية من مجموعة التتويج. 
وقد أنه��ى اإلفريق��ي الش��وط األول متقدما 
بخمس��ة أهداف )13_8(. وس��جل ج��ل أهداف 
النادي اإلفريقي كل م��ن بالنور )7( واملهذبي 
)6( وعياد )5(. أما جل أهداف النجم الساحلي 
فسجلها كل من رزيق )5( وياسني )4( وجاب 
الله )3(. فبعد أن ف��از في اجلولة األولى ضد 
مكارم املهدي��ة وانتصر في اجلولة ضد النجم 
الس��احلي كيف س��يكون أداء النادي اإلفريقي 

ضد الترجي الرياضي يوم السبت القادم.

نتائج الجولة الثانية لمجموعة التتويج
النادي اإلفريقي _النجم الساحلي 28 _25

نسر طبلبة _الترجي الرياضي 17 _21
جمعية احلمامات _مكارم املهدية 24_26

الترتيب
1 الترجي الرياضي 18ن

النادي اإلفريقي 18 ن
3 النجم الساحلي 11 ن

4 مكارم املهدية 9 ن
5 جمعية احلمامات 8ن

نسر طبلبة 8ن
برنامج الجولة القادمة

الترجي الرياضي _النادي اإلفريقي
النجم الساحلي _جمعية احلمامات

مكارم املهدية _نسر طبلبة

ماتز على أعتاب الدرجة الثانية

هل ارتكب بن يوسف وساسي "غلطة العمر"؟
كرة اليد:

النادي اإلفريقي يفوز على النجم 
قبل مالقاة الترجي

حياتو يهدد بمنحه للغابون

هل يتدخل بوتفليقة إلعادة تنظيم 
"كان" 2017 للجزائر؟
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صوتكمرياضة 22

 الرياضي
   خاض ليونيل ميسي مساء األحد مباراته رقم 300 مع فريقه 

برش��لونة في الدوري اإلسباني ضد ليفانتي، واحتفل ميسي 
به��ذا الرق��م بأفض��ل طريق��ة ممكن��ه بتس��جيله هاتريك آخر 

يضاف ملس��يرته املبهرة في املب��اراة التي انتهت بفوز فريقه 
0-5. ورفع ميس��ي رصي��ده من األهداف ف��ي الليغا إلى 

269، أي مبعدل 0.89 هدف لكل مباراة.
لليغ��ا يترب��ع البرغ��وث األرجنتين��ي عل��ى ع��رش هداف��ي  ا
، التاريخي��ني بعد أن حطم الرقم القياس��ي الس��ابق 252  ف��اً هد
ف��ي ال��ذي كان مس��جالً باس��م تيلم��و زارا، وق��د ح��دث ذلك 
مللف��ت نوفمبر املاضي عندما س��جل ميسي في مرمى إشبيلية.  ا و

ف��ي كل مباراة خاضها ف��ي األمر أن ميس��ي منذ تلك املباراة لم يتوق��ف عن التهديف 
ف��ي الكامب ن��و، محرزاً 17 هدفاً في 10 مباريات. وباس��تطاعة ميس��ي إطالة عمر هذه 

السلس��لة عبر التس��جيل في مباراة فريقه القادمة في الكامب نو حيث يستضيف فريق 
ملقا األسبوع املقبل.

وانضم ميس��ي إلى ن��ادي ال�300 ليصبح من القالئل الذي خاضوا 300 مباراة رس��مية 
فما فوق بقميص برشلونة. ولم يسبق ميسي إلى ذلك سوى تشافي هرنانديز ب�491 مباراة، 

وأندريس انيستا ب�351 مباراة.

 الرياضي
فان غ��ال املدير اعت��رف الهولندي لويس 

الفني لنادي مانشس��تر يونايت��د اإلجنليزي بأن واين 
رون��ي هو أفضل مهاج��م في فريقه، ولكن��ه يصر على 

إشراكه في مركز خط الوسط.
وس��جل روني ثمان��ي أهداف خ��الل 23 مباراة على 
مس��توى جميع املس��ابقات مع مانشس��تر في املوس��م 
احلالي، رغم أنه يلعب خلف املهاجمني الهولندي روبن 

فان بيرسي والكولومبي راداميل فالكاو غارسيا.
ورغ��م اإلمكاني��ات الهجومية الهائل��ة التي ميتلكها 
رون��ي ش��دد فان ج��ال على أنه يحت��اج إلي��ه أكثر في 

وسط امللعب.
وق��ال فان غال في تصريحات صحفية "روني رمبا 
ه��و أفض��ل مهاجم لدين��ا، ولكنني أش��ركه في وس��ط 
امللع��ب ألن لدي رؤية خاصة فيما يتعلق باملركز الذي 

يناسب الالعبني ويظهر إمكانياتهم احلقيقية". 
وأض��اف "اتف��ق متاما م��ع حقيقة أن رون��ي أفضل 
مهاجم لدينا، ولكن إذا أش��ركته في خط الهجوم فإنني 

سأعاني في خط الوسط".
واعت��رف ف��ان غال ب��أن روني يك��ون أكث��ر فاعلية 
عندم��ا يلعب في مركز املهاجم مع املنتخب اإلجنليزي، 
مش��يرا "إذا كنت أتولى منص��ب املدير الفني للمنتخب 
اإلجنليزي كنت سأشركه أيضا كمهاجم ولكن مصلحة 

الفريق أهم النواحي الفردية".

الضمري الرياضي
ستكون هناك أجواء من األلفة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما 
تس��تأنف املسابقة هذا األسبوع في وجود 11 نادياً من الذين بلغوا دور ال�16 

قبل عام.
ومن أجل زيادة حملة األلفة س��تكون 3 مواجهات إعادة ملباريات في أدوار خروج 
املهزوم املوس��م املاضي، إذ س��يلتقي ري���ال مدريد حامل اللقب مع ش��الكه، ويلعب 

مانشستر سيتي ضد برشلونة، وباريس سان جيرمان أمام تشيلسي.

سان جيرمان وتشيلسي
وف��ي ظل إقام��ة مباراتني فقط في كل ليلة لن يكتم��ل دور ال�16 حتى يوم 
18 م��ارس، لكن باريس س��ان جيرمان س��يكون له ركل��ة البداية عندما 
يس��تضيف تشيلس��ي اليوم الثالثاء في إعادة لدور ربع النهائي املوس��م 
املاض��ي، حني انتصر فريق املدرب جوزيه مورينيو بقاعدة الهدف خارج 

األرض.
وس��تضع املواجهة ديفيد لويز الذي يلعب اآلن في النادي الفرنس��ي 

في مواجهة فريقه السابق.
ولدى بطل فرنس��ا الس��اعي لبلوغ ربع النهائي للموس��م الثالث على 
التوال��ي 32 مب��اراة ب��ال هزمية على أرض��ه في أوروبا، رغ��م أنه يحتل 
حالياً املركز الثالث في دوري الدرجة األولى الفرنسي وهو أمر مخيب 

لآلمال بالنظر ملوارد النادي املالية.

شالكه وريـال مدريد
وس��تعيد مب��اراة ش��الكه على أرضه ض��د ري�ال مدري��د بعد غد 
األربع��اء ذكريات حزينة للفريق األملاني ال��ذي مني بهزمية ثقيلة 
6-1 أمام منافسه اإلسباني على امللعب نفسه في اجلولة ذاتها من 

البطولة قبل عام.
كما خسر شالكه 0-5 مبلعبه أمام تشيلسي في دور املجموعات، 
وتأه��ل فق��ط بفضل انتص��اره املثي��ر للجدل 3-4 على س��بورتنغ 

لشبونة.
وعل��ى اجلانب اآلخ��ر فاز ري���ال مببارياته الس��ت ليتصدر 

مجموعته بفارق 11 نقطة عن بازل.

بازل وبورتو
ويستضيف بازل الذي تأهل على حساب ليفربول في املفاجأة احلقيقية الوحيدة 

بدور املجموعات بورتو في املباراة الثانية األربعاء املقبل.
وبورت��و الذي لم يخس��ر ف��ي دور املجموعات وف��ي الدور التمهي��دي األخير هو 
املرش��ح لالنتص��ار، خاص��ة بعد تخل��ي بازل ع��ن العبي الوس��ط مارس��يلو دياز 

وسيري دييه في فترة االنتقاالت الشتوية.

مان سيتي وبرشلونة
وسيش��هد األس��بوع التال��ي أه��م مواجه��ات دور ال���16 بني مانشس��تر س��يتي 
وبرش��لونة 24 فيفري في إعادة للقائهما في الدور نفس��ه املوس��م املاضي حني فاز 

الفريق الكاتالوني 1-4 في النتيجة اإلجمالية.

جوفنتوس ودورتموند
وف��ي اليوم نفس��ه س��يلتقي بط��ل إيطالي��ا جوفنت��وس، واملتص��در احلالي على 
أرضه مع بروس��يا دورمتوند الذي يتناقض مس��تواه األوروبي بشدة مع عروضه 

الضعيفة في الدوري.

موناكو وآرسنال
وس��يواجه املدير الفني لنادي آرس��نال آرسني فينغر ناديه الس��ابق موناكو في 

مباراة رسمية ألول مرة.

ليفركوزن وأتلتيكو
ويس��تضيف باير ليفركوزن أتلتيكو مدريد وصيف البطل املوسم املاضي في 25 

فيفري.

سان جيرمان يصطدم بتشيلسي وبرشلونة يواجه سيتي

أبطال أوروبا: مواجهات نارية 
مكررة مع استئناف دور الـ16

ميسي 
بعد 300 مباراة في 

الليغا بقميص البرسا

فان غال:
 روني أفضل مهاجم في مانشستر ولكني 

مضطر إلشراكه في خط الوسط
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رياضة
23صوتكم

 الرياضي
يث��ق باي��رن ميوني��خ أن��ه ع��اد لقم��ة 
قب��ل  املناس��ب،  الوق��ت  ف��ي  مس��تواه 
مب��اراة الذه��اب في دور ال���16 لدوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ش��اختار 
دونيتس��ك اليوم الثالث��اء، بعدما حقق 
أكب��ر انتص��ار ل��ه ف��ي دوري الدرج��ة 
األول��ى األملان��ي من��ذ 31 عاماً الس��بت 

املاضي.
وش��هدت آخ��ر مباريات بط��ل أملانيا 
إل��ى أوكراني��ا انتص��اراً  قب��ل رحلت��ه 
مدوي��اً، إذ س��حق هامب��ورغ 0-8 بعد 
أداء مثال��ي ش��هد مواصل��ة الهولن��دي 
آرين روبن ملس��تواه الرائع بتس��جيله 
هدفني.وأس��عد انتصار بايرن الذي فاز 
م��رة واحدة فق��ط في مباريات��ه الثالث 
الس��ابقة للق��اء هامبورغ امل��درب بيب 
غوارديوال بعد العودة املتعثرة لفريقه 

من العطلة الشتوية.
"اآلن  اإلس��باني:  امل��درب  وق��ال 
نس��تطيع التركيز عل��ى أول مباراة لنا 
في دوري األبطال هذا العام، أنا س��عيد 

بعودة أس��لوب لعبن��ا، بالتأكيد املزاج 
العام في الفريق اآلن أفضل كثيراً".

تش��ابي  الوس��ط  الع��ب  وس��يعيد 
ف��ي  لتش��كيلته  غواردي��وال  ألونس��و 
املب��اراة الت��ي س��تقام ف��ي لفي��ف، بعد 
أن أراح��ه الس��بت املاض��ي، كما أصبح 
اجلناح فرانك ريب��ري واملدافع رافينيا 
متاح��ني عقب تعافيهما من اإلصابة في 
الوقت املناسب ليشاركا ضد هامبورغ.

وسيسافر املدافع جيروم بواتنغ مع 
باي��رن ألوكراني��ا عقب غياب��ه عن آخر 

مباراتني بسبب اإليقاف في أملانيا.
الذي سيس��تضيف  وكان ش��اختار، 
بايرن في لفيف بسبب وجود دونيتسك 
ش��رقي  عس��كري  ص��راع  قل��ب  ف��ي 
أوكراني��ا، يأمل ف��ي اختبار أس��هل في 
أول��ى مبارياته الرس��مية عقب العطلة 

الشتوية التي استمرت شهرين.
لكن شاختار، الذي سيبحث عن أول 
انتص��ار عل��ى أرضه ضد فري��ق أملاني 
من��ذ ما يزي��د على 35 عام��اً، مأل الفراغ 
احمللي باملران في البرازيل خالل ش��هر 

جانفي.

 الرياضي
عبر إيسكو العب ري�ال مدريد اإلسباني 
ع��ن س��عادته بالعالق��ة اجلي��دة الت��ي 

جتمعه بجماهير سانتياغو برنابيو.
إيسكو صرح لوس��ائل اإلعالم قائالً: 
"اجلماهي��ر تغني بإس��مي، أن��ا أحاول 
ال��رد عل��ى ذلك من خ��الل العم��ل اجلاد 
بامللع��ب والقتال من أجل إس��عادهم، أنا 

ممنت للغاية، لقد ساعدوني كثيراً."
وأضاف: "اآلن نح��ن ذاهبون إلى 

أملانيا ملواجهة ش��الكه، ولكن نحن 
ري�ال مدريد وقادرين على تخطي 
تل��ك العقب��ة، ذلك األس��بوع هام 

بالنسبة إلينا."
الدول��ي  ش��ارك  وق��د 

 23 ال���  صاح��ب  اإلس��باني 
عاماً، ف��ي 34 مباراة وأحرز 

ري���ال  ن��ادي  م��ع  أه��داف   5
مدريد، خالل منافس��ات املوسم 

احلالي.
يذك��ر أن نادي ري�ال مدريد يحتل 

املرك��ز األول برصي��د 57 نقط��ة، ضمن 
ال��دوري اإلس��باني  منافس��ات بطول��ة 

لكرة القدم.

 الرياضي
شهدت مباراة كل النجوم مبسابقة 
األمريك��ي  الس��لة  ك��رة  دوري 
للمحترف��ني حلظة تاريخية مس��اء 
األح��د ف��ي نس��ختها ال���64 الت��ي 
جرت مبلعب "ماديس��ون س��كوير 
ج��اردن" بنيوي��ورك عندم��ا لعب 
جاس��ول  اإلس��بانيان  األخ��وان 

ضربة البداية.
ووق��ف األس��باني باو غاس��ول 
م��ن  بول��ز  ش��يكاغو  فري��ق  جن��م 
مواجه��ة  ف��ي  الش��رقي  االحت��اد 
شقيقه األصغر مارك غاسول العب 
فريق ممفيس غريزليز من االحتاد 
البداي��ة  ضرب��ة  للع��ب  الغرب��ي 
مبباراة األحد حيث جنح باو في 

االستحواذ على الكرة.
وكان��ت املب��اراة انتهت بفوز 
فريق االحت��اد الغربي -163

الش��رقي  نظي��ره  عل��ى   158
جن��م  األول  الع��ب  واختي��ر 
أوكالهوم��ا س��يتي ثاندر راس��يل 
ف��ي  الع��ب  كأفض��ل  ويس��تبروك 

املباراة بعدما سجل 41 نقطة.
وهذه هي املرة األول��ى التي يتم 

فيها اختي��ار العبني أوروبيني لبدء 
مب��اراة كل النجوم بدوري الس��لة 
األمريك��ي مبا يعكس زي��ادة حجم 
الت��ي  باملس��ابقة  الدول��ي  النف��وذ 
أصبح��ت تضم 101 الع��ب أجنبي 

في سابقة أولى من نوعها.

يذك��ر أن ه��ذه املب��اراة مت نقلها 
ح��ول  دول��ة   200 م��ن  أكث��ر  ف��ي 
العال��م ب�47 لغ��ة مختلف��ة. بينما 
ق��ام بتغطيته��ا رق��م قياس��ي م��ن 
اإلعالميني بلغ 534 إعالميا من 52 

دولة.

أبطال أوروبا:

 بايرن يستعيد مستواه قبل 
االصطدام بشاختار اليوم الثالثاء

األخوان غاسول يجذبان األضواء في 
مباراة كل النجوم بدوري السلة

إيسكو يتحدث عن عالقته 
بجماهير ريـال مدريد
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ومعلومــة
صورة

الحلـــــول

اختبر معلوماتك

ص_ ق_ ن /  المحيط الهادي / خط 

جرينتش / االلماني غوتـنبرغ / الضفدعة / 

عود الثقاب

81=39+42
اختبر معلوماتك

التاريــــــخ
من ذاكرة

كيف يمكن لهذه العملية 
الحسابية أن تكون معقولة 

بتغيير مكان عود ثقاب واحد ؟
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  م��ا هي الس��ور ال��ذي تتكون 
اسمائها من حرف واحد فقط؟

  ما هواحمليط الذي يوجد فيه 
اكبر عدد من البراكني ؟

  ماهو خط الطول صفر ؟

  من مخترع حروف الطباعة ؟

ال  ال��ذي  احلي��وان  ه��و  م��ا    
يتنفس وفمه مفتوح ؟

طرائف
أعد احلجاج مائدة في يوم عيد فكان من بني اجلالسني اعرابي فاراد 

احلجاج ان يتالطف معه فانتظر حتى شمر الناس لألكل و قال :من أكل من هذا ضربت 
عنقه. فظل االعرابي ينظر للحجاج مرة وللطعام مرة اخرى ثم قال : اوصيك بأوالدي خيرا ...

وظل يأكل فضحك احلجاج و امر بان يكافأ
كان لرجل اربع نساء وكن يعنفنه دائما وفي احد االيام غضنب عليه وضربنه ضربا مؤملا ثم حملنه 

خارج الدار اثنتان برجليه واثنتان بيديه امام مرأى احد اصدقائه وبعد يومني رآه يشتري جارية 
فقال له : ماهذا اما يكفيك ما جرى لك من نسائك االربع فقال له الم تر كيف كن يحملنني وراسي 

يرتطم باالرض لقد اشتريت اخلامسة لتمسك راسي لكي ال يتهشم

اإلعص��ار الناري:  يتكون من 
ااالعص��ار  الذي ه��و عبارة عن 
عاصف��ة هوائي��ة عنيف��ة تتميز 
بغيم��ة مخروطي��ة دوارة تدور 
الضغ��ط  م��ن  مس��احة  ح��ول 
س��رعتها  املنخف��ض  اجل��وي 
التق��ل ع��ن 74 ميل في الس��اعة 
حتدث ه��ذه العواصف العنيفة 
بش��كل خاص في مناطق أمريكا 
الوسطى واجلنوبية إضافة إلى 
بعض مناطق الواليات املتحدة 
األمريكي��ة  بالضاف��ة الىعامل 
أخ��ر ال يقل قوة وهو عامل النار 
ويسمى بالعامية نار الشيطان 
ظاه��رة  وه��و   )fire devil(
ن��ادرة حت��دث  في ظ��ل ظروف 
معين��ة )اعتم��ادا عل��ى درج��ة 
حرارة الهواء والتيارات(، وهو 

إعص��ار يتكون م��ن عامود 
م��ن اله��واء والن��ار له 

دوراني��ة  حرك��ة 
معظ��م  وتتول��د 

صي��ر  عا أل ا
ي��ة  ر لنا ا
حرائ��ق  م��ن 

الغاب��ات وق��د ال 
يتج��اوز مدة  هذه 

عش��رات  األعاصي��ر 
الثواني أو الدقائق ولكن 

حت��دث دم��ارا هائ��ال ل��كل م��ا 
تالقيه في طريقها.

اآلبار
الطبق��ة احلامل��ة للم��اء اجلوفى هى 
طبقة التربة التى يتواجد املاء اجلوفى  
فى مس��امها التى بني حبيبات التربة و 
يحدها من أس��فل طبقة كتيمة من تربة 
غي��ر منفذة للماء و ق��د يتواجد املاء في 

عدة طبقات يعلو بعضها األخر. 
مستوى سطح ماء اخلزان اجلوفي و 
يكون على عمق يقدر مبس��افة ابتعاده 

عن سطح األرض. 
س��مك الطبقة احلاملة للماء اجلوفي 
ه��و املس��افة م��ا ب��ني مس��توى س��طح 
مي��اه اخلزان اجلوفي و س��طح الطبقة 
الكتيم��ة غير املنف��ذة للم��اء اجلوفي و 
يحف��ر البئر باس��تخدام حف��ار دقاق أو 
حف��ار رح��وي لآلب��ار األعم��ق و األقل 
قط��را، و يك��ون البئ��ر كام��ل االختراق 
عندم��ا يصل احلف��ر الى نهاي��ة الطبقة 

احلاملة السفلى.
تس��مى املياه التحتية التي تنس��اب 
ف��ي اآلب��ار املي��اه اجلوفي��ة. يأت��ي هذا 
امل��اء من األمط��ار الت��ي تخللت األرض 
وحترك��ت ببطء ألس��فل حت��ى وصلت 
إلى خزان املي��اه اجلوفية، وهي منطقة 

م��ن الترب��ة والصخور مش��بعة باملاء. 
ويسمى أعلى هذا النطاق مستوى املاء، 
وهو املستوى الذي تصل إليه املياه في 

بئر لم تضخ بعد.
وق��د يقع مس��توى املاء ف��ي املناطق 
وميك��ن  الس��طح  م��ن  قريًب��ا  الرطب��ة 
الوص��ول إليه باحلفر. وعادة ما حتاط 
البئ��ر احملف��ورة بالط��وب أو األحجار، 
أو اخلرسانة االس��منتية لُيحاَفظ على 

جوانبها من االنهيار.
يك��ون  ق��د  اجلاف��ة  األماك��ن  وف��ي 
مس��توى املاء على عمق مئ��ات األمتار، 
وهن��ا يصبح م��ن الض��روري حفر بئر 
وإن��زال أنابي��ب. وع��ادة ما تس��تعمل 
مضخ��ات ت��دار مبحركات الس��تخراج 

املاء من اآلبار العميقة.
وفي بع��ض املناط��ق تنس��اب املياه 
اجلوفية ألس��فل على منحدرات التالل 
واجلب��ال حتت طبقة صم��اء من الطني 
ْفل. يخرج املاء املضغوط تلقائًيًا  أو الَطّ
م��ن اآلبار احملف��ورة في ه��ذه الطبقات 
ف��ي الوديان. ويك��ون الضغط قوًيا في 
هذه اآلب��ار املس��ماة اآلب��ار االرتوازية 
االنس��يابية حل��د يجع��ل املاء ينس��اب 

دون ضخ.

وم��ا زال العديد من الناس يعتمدون 
على اآلبار في إمدادهم باملاء خاصة في 
املناط��ق الريفية كما حتصل العديد من 
املدن على مياهها من اآلبار، حيث يكون 
املاء اجلوفي عادة نقًيا ألن التربة تعمل 
حت��وي  اجليد.وغالب��اً  ��ح  املرِشّ عم��ل 
معادن مذاب��ة، والبئر التي يخرج منها 
ماء به نس��بة عالية من املعادن تس��مى 

البئر املعدنية.
ويج��ب أن ُتختار آبار املياه بحيث ال 
جتمع س��موًما أو ميكروب��ات مرضية. 
كما يجب أن تبعد البئر على األقل 30م 
عن البالوعة ويجب أن ال تقع أبًدا جتاه 
مجرى مي��اه الص��رف. وامل��اء املأخوذ 
من بئر حفرت ف��ي طبقات حجر اجلير 
ق��د يكون خط��ًرا ألن امل��اء يجري خالل 
ش��قوق ومغارات في احلج��ر اجليري 
ب��دون أن يرش��ح. م��ن امله��م أيًض��ا أال 

ُيَصَرّف املاء السطحي في البئر.

االعصار الناري

المياه مصادرها وانواعها )3(

ج��ورج واش��نطن اول رئيس للوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة )22 فبراير 
املتح��دة )-1789 أول رئي��س للوالي��ات   ،)1799 14 ديس��مبر   - 1732
1797(، و القائ��د الع��ام للق��وات املس��لحة للجي��ش القاري أثن��اء احلرب 
األمريكي��ة الثورية، وأحد اآلباء املؤسس��ني للواليات املتح��دة ، كان خصًما 
لالنفصاليني وقاد التمرد الذي انته��ى بإعالن انفصال الواليات املتحدة عن 
بريطانيا في 4 يوليو 1776، كما أنه ترأس االتفاقية التي صاغت الدستور، 

الذي حل محل مواد االحتاد الكونفدرالي، وأنشأ منصب الرئيس.
انتخ��ب واش��نطن رئيس��ا باإلجم��اع من الناخب��ني ف��ي 1788، وقد خدم 
واليتني رئاس��يتني ،كما أنه أشرف على إنش��اء حكومة وطنية قوية ممولة 
جي��دا ،و ق��د حافظ��ت حكومته احلي��اد في حروب املس��تعرة ف��ي أوروبا،و 
قمع��ت التمرد، كما أنه فاز بالقب��ول بني األمريكيني من جميع فئات املجتمع. 
أنشأ جورج واش��طن أثناء قيادته العديد من األشكال والطقوس احلكومية 
الت��ي اس��تخدمت منذ ذل��ك احلني، مثل اس��تخدام نظ��ام مجلس ال��وزراء و 
يوم القس��م الرئاسي. وعالوة على ذلك، أنش��أ االنتقال السلمي من رئاسته 
لرئاسة جون آدامز والتقاليد التي ال تزال في القرن الواحد و العشرين. وقد 

أشادت واشنطن بأنه "أب لبالده" حتى خالل حياته. 

جورج واشنطن


