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موق��ف حدث خ��ال االنتخابات األخي��رة ميكن تلخيص��ه في كون إمرأة "تونس��ّية" 
كان��ت واقفة تنتظر دورها ف��ي "طابور" االقتراع الطويل، وكان��ت "عصرّية" إلى أبعد 
احل��دود، مظهرها يوحي بكونها تنتم��ي إلى طبقة مرّفهة، وكان أحد األصدقاء يقف معها 
في نفس "الطابور" وألن الوقت الطويل أراد أن يس��تفّزها ش��يئا ما بأس��ئلته .. ويعرف 

ملن ستصوت. 

الس��ؤال الع��ادي ف��ي مث��ل ه��ذه املواق��ف يدور ح��ول احل��دث واحل��دث حينه��ا كان 
االنتخابات واملس��ألة التي كانت حتّير اجلميع هي: ملن س��تصّوت؟ توّجه لها بالس��ؤال 
فقالت .. "بحثت أنا وزوجي في كل البرامج اإلنتخابّية ولم جند إالّ برنامجا واحدا ميثل 

أو يعكس مشروعا، ونحن كنا نبحث عن مشروع لنصوت له".

س��ألها صديقي مرة أخرى موحيا بعدم الفهم "ولكن ملن ستصوتني لم أفهم؟".. قالت 
"سأصّوت لهذا املشروع.." وتابعت "أنا لن أصّوت حلزب أو شخص أو فئة، مهما كانت، 
أنا سأختار التصويت ملشروع وذلك بغض النظر عن املوقف مّمن يتقّدمون اليوم باسمه، 
ألن هؤالء ذاهبون واملشروع سيبقى وسيأتي حتما من سيتحمل أمانته حتى إن افترضنا 

جدال أن القائمني عليه اآلن )جلّهم أو بعضهم( ليسوا أفضل من ميكن ان ميثله".
ال أعتقد أن كثيرا من الذين صّوتوا في االنتخابات األخيرة اعتمدوا على نفس األس��س 
ف��ي اختياراته��م، ولكن م��ا أعلنته ه��ذه املرأة يعك��س وعيا كبي��را ويعك��س احلاجيات 

احلقيقّية لشعبنا ووطننا وأّمتنا. 
األكي��د أن عوام��ل كثي��رة أّثرت عل��ى توّجه��ات الناخب��ني، وأن اللعب عل��ى العواطف 
والغرائز، والتأثيرات االعامية واملال السياسي الفاسد، كانت أهّم احملّددات في توجهات 
الناخب��ني، ولكن هذه العوام��ل ظرفية واملؤثرات محدودة في الزم��ن، وبعد اجناء غبار 
املعارك االنتخابّية س��يطرح التونسي األس��ئلة احلقيقّية وهي على أي أساس اختار من 

اختارهم؟ 

هل كنا نبحث عن ملئ للفراغ السياسي الذي خلّفه تسلم حكومة التكنوقراط؟
أم نبحث عن مخلص من الوضعية األمنّية واالقتصادية الصعبة؟

أم نبحث عن رؤية ومشروع لبادنا وأّمتنا؟
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عندما نتأّمل الساحة السياسّية اليوم ال جند الكثير من اخليارات إذا ما بحثنا عن رؤى 
ومش��اريع واضحة املعالم لبادنا.. فتونس تتقاسمها حسب نتائج االنتخابات األخيرة 

ثاث كتل رئيسية هي:
• حركة نداء تونس، وهو حزب ميثل خليطا من يس��ارينّي ودستورّيني وبقايا   
النظام الس��ابق ونقابّيني ومس��تقلنّي، وهؤالء ال جتمعهم قواس��م مش��تركة، والتقاؤهم 
كان عل��ى قاعدة براغماتي��ة.. وهذا احلزب تش��ّقه خافات كبيرة وتباينات واس��عة في 
وجهات النظر، والعنصر املجّمع الوحيد له هو رئيس��ه الس��ابق الباجي قائد السبس��ي، 
لذلك نش��اهد اآلن الصعوبات الكبيرة التي ميّر بها احلزب بعد مغادرة السبس��ي رئاسة 
احلزب إلى رئاسة اجلمهورّية.. وهذا احلزب ال ميثل رؤية ومشروعا واضح املعالم ألنه 

ال يزال في طور التشّكل ولم يعقد مؤمتره األّول بعد..

• اجلبهة الش��عبية، هي أيضا متثل التقاء ألطراف يسارّية مختلفة، وهي وإن   
كان��ت متفقة تقريب��ا على اخليارات االجتماعي��ة، إال أن االختاف��ات والتباينات بداخلها 
كبيرة للغاية.. وإذا كان السبسي هو عنصر التجميع الوحيد بالنسبة للنداء فإن اغتيال 

بلعيد هو عنصر االلتقاء الوحيد أيضا في اجلبهة، وحتى هذا العنصر بدأ تأثيره يضعف 
بع��د أن احتدم الصراع داخ��ل مكونات اجلبهة حول "التركة". وعل��ى غرار النداء أيضا 
فإن اجلبهة ال تعتبر حزبا، بل هي تشكيلة من مجموعة احزاب مختلفة ومتباينة أحيانا، 
والصراعات التي ظهرت مؤخرا تؤشر على تطورات كبيرة قد تشهدها اجلبهة وقد تؤثر 

على تركيبتها.
• العنص��ر أو املك��ّون الرئيس��ي الثان��ي ف��ي احلياة السياس��ّية هو حرك��ة النهضة، 
وه��ي ح��زب يزي��د عمره ع��ن ال�� 33 س��نة، ول��ه كل مقّومات احل��زب من حي��ث االمتداد 
الش��عبي واجلماهيرّية إضاف��ة إلى التاري��خ النضالي، والتماهي مع هوّية الش��عب مبا 
يجعل��ه متأصا في تربته، منغرس��ا في بيئته. إضافة إلى ذل��ك فإن البرنامج الذي قّدمه 
هذا احلزب في االنتخابات األخيرة يعكس رؤية وتصّورا، ويعكس مشروعا لهذا البلد.. 
لذلك فا غرابة أّنه في الوقت الذي تغرق فيه األحزاب الفائزة باالنتخابات في مش��اكلها 
الداخلي��ة وصراعات األجنحة واملكّونات، حتتفل النهضة بانضمام املئات من املنخرطني 

اجلدد.. 
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بادن��ا بحاج��ة إلى مش��روع وطني جامع يرس��م لها مح��ّددات االجت��اه ومينعها من 
الوق��وع ف��ي االرجتال والتخّبط واحللول الترقيعّية.. نحن بحاجة إلى مش��روع يرس��م 
لنا طريق املستقبل، ويضع لبادنا أهدافا تتجاوز حتسني املقدرة الشرائّية وبناء بعض 
املسالك الريفّية وإجناز املشاريع التي ال يتعّدى حجمها بقرة أو 'أرنب ولوص( أو بضع 
نعجات وشيء من العلف.. هذا كلّه مطلوب، وضروري، ولكن آمالنا في النهضة والرقّي 
لن تتحّقق إالّ برؤية أكبر وأعمق وتصّور أوضح لتونس املتس��قبل في غضون العشرين 

أو اخلمسني سنة القادمة. 
نح��ن بحاجة إلى معاجلة بعض املش��اكل اآلنية والعاجلة، وإطف��اء احلرائق امللتهبة 
عل��ى أكثر من صعي��د، ولكن البل��دان ال ُتبنى به��ذه الطريقة والنهضة ل��ن تتحقق بهكذا 

معاجلات..

نحن بحاجة إلى رؤية مس��تقبلّية، تضع تصّورا واضح��ا ودقيقا لألهداف التي نرمي 
إل��ى حتقيقها في الس��نوات القادمة.. ب��دءا من إصاح ج��ذري للتعليم وإع��ادة االعتبار 
للمثق��ف واملتعلّ��م، وإعادة بناء ُس��لّم القيم وعلى رأس��ها قيم��ة العمل، اضاف��ة إلى بناء 
اقتصاد قوي متماس��ك وليس تابعا، وصوال إلى جملة أخرى من اإلصاحات اجلوهرّية 
والهيكلية احلارقة على غرار إعادة االعتبار لدور العائلة وإياء أهمّية كبرى لبناء الفرد 

وتنشئته التنشئة السليمة منذ الصغر، ما يحّد من مخاطر االنحراف واجلرمية..
نح��ن بحاجة إلى مش��روع حضاري ش��امل يجمع ب��ني التربوي -القيم��ي والثقافي، 
واالقتصادي - التنموي، واألمني – السياس��ي، ويص��ّب ذلك كلّه باجتاه صياغة جديدة 
للف��رد تقوم على االعتزاز بانتمائه منفتحا على عصره مؤمنا بقدراته مصّرا على حريته 

واستقاله، ويتعامل مع العالم كله دون عقد أو مرّكبات..

م��ا يبحث عن��ه التونس��ي اليوم هو مش��روع ورؤية للمس��تقبل، وس��ط ه��ذه احلالة 
م��ن الفوض��ى العارم��ة التي جتت��اح املنطق��ة، ووس��ط حالة التي��ه القيم��ي واألخاقي 
والسياسي،.. وهو يبحث اليوم عّمن ميكن أن يكون احلامل لهذه الرؤية وهذا املشروع.. 
وه��ي القيادة التي يجب أن تلع��ب دور الطليعة لهذه اجلماهي��ر الطامحة اليوم للتغيير 

والنهضة. 

والس��ؤال اآلن هو من س��ينجح ف��ي أن يرث هذا املش��روع الوطني وأن يك��ون القيادة 
الطليعّية؟

البحث عن المشروع الوطني والقيادة الطليعّية
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تونس - 
الي��وم  للش��غل  التونس��ي  الع��ام  يعق��د االحت��اد 
االربع��اء تظاه��رة بعن��وان "ارفع��وا أيديك��م عن 
حقن��ا في اإلض��راب"، وذل��ك تبعا لق��رار املجلس 
الع��ام لاحتاد الدول��ي للنقابات العتب��ار يوم 18 
فيف��ري2015  يوم��ا عاملي��ا للدفاع ع��ن احلّق في 

اإلضراب.

وقرر احتاد الشغل املشاركة في حملة "ارفعوا 
أيديك��م عن حقن��ا في اإلضراب" م��ن خال تنظيم 
ن��دوة وطنية حت��ت عنوان "ح��ّق اإلضراب ورفع 
للمنظم��ة  اإلداري��ة  الهيئ��ة  مبش��اركة  القي��ود" 
وبحضور ممثلني عن وزارة الشؤون اإلجتماعية.

وتتن��اول هذه الندوة دراس��ة اإلط��ار القانوني 
تنفي��ذه،  ع��ن  املترتب��ة  لإلض��راب واإلش��كاليات 
وسيقوم بتنشيطها خبيرة بقانون الشغل وخبير 

قانوني مستش��ار ل��دى محكمة التعقي��ب واللذين 
سيناقش��ان عّدة مح��اور من أهّمه��ا، اإلضراب بني 
النص��وص التش��ريعية والتطبيق��ات القضائي��ة، 

والتضييقات على ممارسة حق اإلضراب.
وس��تكون هذه الندوة الوطنية مناس��بة مائمة 
لتأكي��د ال��دور امله��م الذي لعب��ه االحتاد لدس��ترة 
حّق اإلض��راب، وفق م��ا ورد بالصفحة الرس��مية 

للمنظمة الشغيلة.

منزل بورقيبة : إلغاء إضراب فرع الشركة 
الجهوية للنقل ببنزرت

تونس- 
أّكد االحتاد اجلهوي للش��غل ببنزرت أّنه تقّرر مس��اء االثن��ني 16 فيفري عقب اجتماع 
اللجنة اجلهوية للتصالح امللتئمة مبقر الوالية الغاء اإلضراب الذى كان يعتزم أعوان 
فرع منزل بورقيبة للش��ركة اجلهوية لنقل املس��افرين ببنزرت تنفي��ذه بداية من يوم 
الثاث��اء 17 فيف��رى على امتداد ثاث��ة أيام. ومت االتفاق خال اجللس��ة التي حضرها 
الطرفان النقابي واإلداري على كل  النقاط اخلافية،  وفق ما جاء في محضر اجللسة.

وزيرة الخارجية 
السويدية تؤدي زيارة 

عمل إلى تونس

تونس - 
قال��ت وزارة الش��ؤون اخلارجي��ة ف��ي 
بيان صحفي أم��س الثاثاء إن "وزيرة 
مارغ��و  الس��ويد  مملك��ة  خارجي��ة 
إل��ى  عم��ل  زي��ارة  ت��ؤدي  والس��تروم، 
تون��س ف��ي الفت��رة املمتدة م��ن 18 إلى 
20 فيف��ري احلالي". وأضافت الوزارة 
الوزي��رة  تلتق��ي  أن  املزم��ع  أن��ه "م��ن 
الس��ويدية بكل م��ن الرئيس التونس��ي 
الباجي قايد السبسي ورئيس احلكومة 
احلبيب الصي��د ورئي��س مجلس نواب 
الش��عب محمد الناصر ووزير الشؤون 
فض��ا  البك��وش،  الطي��ب  اخلارجي��ة 
ع��ن ممثلي الهيئ��ات العليا املس��تقلة." 
وتابع البيان أن هذه الزيارة من ش��أنها 
أن ُتس��اهم ف��ي رفع مس��توى العاقات 
تعزي��ز  وف��ي  الس��ويدية  التونس��ية 

التعاون الثنائي بني البلدين.

قرنبالية: حجز 24 ألف علبة جعة 
و480 قارورة خمر معّدة للبيع خلسة

تونس - 
قال��ت وزارة الداخلية في باغ صحفي إن��ه أمكن يوم 16 فيفري 2015 
ألعوان مركز األمن الوطني بقرمبالية أثناء القيام برقابة ترتيبية إيقاف 
ش��خص منت ش��احنة محّملة ب� 24000 علبة جعة و480 قارورة خمر 
معّدة للبيع خلس��ة. وأضاف الب��اغ أنه مّت حجز الش��احنة واحلمولة 

واإلحتفاظ باملظنون فيه إلحالته على العدالة.

سفير مصر بتونس:  يجري االعداد لجسر 
جوي إلجالء المصريين من ليبيا

تونس –  
 قال الس��فير املصري بتونس أمس الثاثاء إنه يجري اإلعداد الستقبال اجلاليات 
املصري��ة الواف��دة من ليبيا إلجائها عبر جس��ر جوي إلى مصر. وأش��ار الس��فير 
أمين مشرفة في تصريحات صحفية إلى أنه سيتم تخصيص مطار قابس جنوب 
تون��س إلج��اء املصري��ني الوافدين م��ن ليبيا عبر بواب��ة راس جدير ح��ال توفر 
األعداد املناس��بة. وأضاف الس��فير "هناك تعليمات من قبل الس��لطات التونسية 
للتع��اون في إج��اء املواطنني املصري��ني"، موضحا إنه قد يت��م اللجوء أيضا الى 
اإلج��اء البح��ري إذا اقتضت الضرورة. وكانت قوات فج��ر ليبيا أمهلت أول أمس 
املصري��ني 48 س��اعة ملغادرة ليبيا ردا على الضربات اجلوية التي ش��نها س��اح 
اجل��وي املص��ري في مدينة درن��ة ردا على إعدام 21 قبطيا على ي��د تنظيم الدولة 
االس��امية. ولم يحدد السفير األعداد املتوقعة للمصريني العائدين الى مصر عبر 
راس جدير، قائا "ليس��ت هناك اعداد دقيقة لكن ال أتوقع خروج جميع املصريني 
ألن هن��اك م��ن اندمج وتزوج ف��ي ليبيا وله أبناء وعائلة". يش��ار إل��ى ان حركة 
العب��ور تعطلت متاما أمس الثاثاء في معبر راس جدير الرئيس��ي مع ليبيا الذي 
يش��هد توترا على خلفية رس��وم مفروضة على حركة املسافرين بني البلدين. ولم 
يش��هد املعبر حتى اآلن اقباال من املصريني لكن الس��فير أكد بأن البعثة القنصلية 
ف��ي جزيرة جربة جنوب تونس ب��دأت بتلقي اتصاالت املصري��ني حول اجراءات 
الع��ودة ال��ى مصر. يذكر أن الس��لطات املصري��ة كانت قد أجلت ف��ي أوت املاضي 

قرابة 15 ألف مصري من ليبيا عبر تونس اثر تدهور األوضاع األمنية آنذاك.

مصطفى بن أحمد: ما يعيشه "النداء" سببه 
غياب المؤسسات والبحث عن المناصب

تونس - 
اعتب��ر القي��ادي ف��ي ن��داء تون��س مصطف��ى ب��ن أحم��د مطالب��ة الهيئة 
التأسيس��ية القيادّيني املجّمدة عضويتهم باالعت��ذار قرارا غريبا وطريفا 
وأمرا غير منطقي، مطالبا بعض القيادات بالكف عن البحث على الظهور 
إعاميا والتس��ويق ملش��هد الصراعات السياس��ية الداخلية. وأضاف بن 
أحم��د، ف��ي برنام��ج إذاعي، أن ما يعيش��ه ن��داء تونس يع��ود إلى غياب 
هيئ��ات سياس��ية إضافة إلى خيبة أم��ل بعض األطراف الت��ي كان لديها 
طم��وح لتولي مناص��ب في احلكومة ووجدت نفس��ها خارجه��ا مّما أدى 
إلى دخولها في صراعات عبثت مبش��روع "تاريخي وحضاري كبير"، 
مبّينا أن ما مير به احلزب أمر عادي باعتبار حالة الركود التي يعيشها. 

لون عن العمل يقتحمون وزارة المرأة 
ّ
معط

تونس - 
قال احتاد أصحاب الش��هادات املعطلني عن العمل أمس الثاثاء في باغ صحفي 
إن��ه "إثر التحرك االحتجاج��ي أمام وزارة املرأة في خص��وص رفع مظلمة على 
ع��دد من املعطلني أصحاب الش��هائد العلي��ا من إختصاص��ات التربية والطفولة 
والتنش��يط الش��بابي، دخل احملتجون في إعتصام مفتوح داخ��ل مقر الوزارة و 

توعدو بالتصعيد إن لم تتحقق مطالبهم املرفوعة".
وأض��اف الباغ أن التحرك ختم بإقتحام الوزارة وفرض جلس��ة تفاوض مع 

أعضاء ديوان الوزارة ومت التركيز على مطلبني أساسني: 
• احملافظة على نفس املقاييس الس��ابقة في االنتداب )دورة التخرج والعمر 

واملعدل(
• الترفيع في عدد االنتدابات لسنة 2015

ووقع االتفاق على احلصول على الرد النهائي يوم االثنني 23 فيفري 2015.
ودعا احتاد املعطلني جميع حاملي الش��هادات املعنيني بوزارة املرأة احلضور 
بكثافة إلفتكاك حقوقهم املشروعة يوم االثنني القادم إبتداء من الساعة العاشرة 

صباحا أمام مقر الوزارة.
إيقاف ثالثة أشخاص من أجل اإلتجار في اآلثار

تونس - 
قالت وزارة الداخلية في باغ صحفي أمس الثاثاء إنه أمكن يوم االثنني 
ألع��وان فرقة الش��رطة العدلية بقفص��ة إيقاف ثاثة أش��خاص وحجز 

لديهم قطع أثرية متمّثلة في متثالني متوسطي احلجم وملعقتني من املعدن 
األصفر وقطعة من املعدن األبيض.

 اإلضراب ورفع القيود"
ّ

في اليوم العالمي للدفاع عن حق اإلضراب: ندوة صحفية بعنوان "حق
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- أمينة قويدر
نظمت الهيئ��ة العليا املس��تقلة لاتصال 
السمعي والبصري واملؤسسة التونسية 
املج��اورة،  واحلق��وق  املؤل��ف  حلق��وق 
ح��ول"  عم��ل  ورش��ة  الثاث��اء،  أم��س 
حقوق امللكية األدبي��ة والفنية في مجال 
االتصال الس��معي والبصري "، ويهدف 
ه��ذا اللقاء إلى املس��اهمة في نش��ر ثقافة 
احت��رام حقوق امللكي��ة األدبي��ة والفنية 
والتحس��يس بأهمي��ة املب��ادئ والقواعد 

القانونية املتعلقة بهذه احلقوق.
وق��ال رئيس الهيئ��ة العليا املس��تقلة 
لاتص��ال الس��معي والبص��ري النوري 
اللجمي إن مس��ألة حقوق امللكية الفكرية 
واألدبية مشكلة مطروحة في كل البلدان 
التونس��ية  واملؤسس��ة  الهيئ��ة  أن  إال 
املج��اورة  واحلق��وق  املؤل��ف  حلق��وق 
حت��اول إدخ��ال ثقاف��ة جديدة تع��ّدل في 
املج��ال وحتفظ حق��وق جمي��ع األطراف 
ذات الصلة، مشيرا إلى أن بعض القنوات 
التلفزي��ة واالذاعي��ة تتباطأ ف��ي احترام 
حقوق امللكية وتبث املنتوجات اإلبداعية 
ب��كل حرية وهو ما يجب تأطيره وإعطاء 

لكل طرف حقه.
التزامات كراس الشروط

وق��ال عض��و الهيئ��ة العليا املس��تقلة 
لاتصال هش��ام السنوسي إن  املؤسسة 
اإلعامي��ة يتوج��ب عليها إب��رام اتفاقية 
مع املؤسس��ة التونس��ية حلماية حقوق 
املؤل��ف واحلق��وق املج��اورة، التي متثل 
جميع املبدع��ني مبختلف اختصاصاتهم، 

حتى حتمي حقوق املبدع.

وأك��د السنوس��ي أّن هناك إش��كاليات 
واضحة ف��ي األفق تتمثل ف��ي أن هيكلية 
أغل��ب املؤسس��ات اإلعامي��ة وحوكمتها 
الداخلية تعّس��ر عملية التنظي��م في هذا 
اخلص��وص. وذك��ر السنوس��ي ف��ي هذا 
املس��توى أن هناك بعض القن��وات تقوم 
بسرقة أفكار برامج أجنبية وتطبقها كما 
هي حتى أنها أصبحت موضوع سخرية، 
كم��ا توجد ظاهرة اإلع��ام املقرصن فيما 
يتعلق بالسطو على الذبذبات العمومية، 

وفق قوله.
وأف��اد عض��و الهيئة أن هن��اك اتفاقية 
االعامي��ة  املؤسس��ة  ب��ني  س��تبرم 
واملؤسس��ة التونس��ية حلق��وق املؤل��ف 

واحلق��وق املج��اورة ف��ي ه��ذا الغرض، 
وستلتزم مبقتضاها التلفزات واإلذاعات 
والش��اعر  امللح��ن  م��ن  كل  اس��م  بذك��ر 
واملوزع وكل الفريق ذي الصلة عند بثها 
ملوسيقى أو أغنية أو أي عمل فني، مشيرا 
إلى أن ه��ذه االتفاقي��ة متعلق��ة بالقطاع 

اخلاص فقط دون العمومي.
وفي إطار التشجيع على اإلنتاج الفني 
واألدب��ي التونس��ي، أك��د السنوس��ي أن 
هذه االتفاقية تنص عل��ى التزام صاحب 
املؤسسة اإلعامية ببث 60 في املائة من 
اإلنتاج التونسي في البرمجة، كما يجب 
أن ال تتجاوز نس��بة اإلعادة للبرامج 30 

في املائة.

- أمينة
أك��د رئي��س الهيئة العلي��ا املس��تقلة لاتصال الس��معي البص��ري النوري 
اللجمي أمس في تصريح ل�"الضمير" أن بعض املؤسس��ات اإلعامية التي 
لم تس��تجب امللفات األولى التي قدمتها للش��روط والتي لم تس��تجب لقرار 
الغلق التلقائي س��يقع حجز معداتها قريبا إلى حني دراس��ة امللفات الثانية 
الت��ي قدمتها، مش��يرا إلى أن تق��دمي امللف الثاني لني��ل الرخصة ال ميكن أن 
يت��دارك الق��رار األول حول الغلق، مش��ددا في هذا الس��ياق عل��ى أن الهيئة 

مطالبة بتطبيق القانون ووضع حد للبث العشوائي.

تونس- 
الس��تقال  التونس��ي  املرص��د  ق��ّدم 
القضاء، في بيان أصدره أمس الثاثاء 
17 فيفري، ماحظاته حول مش��روع 
القان��ون األساس��ي املنظ��م للمجل��س 
األعل��ى للقض��اء ال��ذي قّدمت��ه وزارة 

العدل بتاريخ 27 جانفي 2015.
واعتب��ر املرص��د أن ظ��روف إع��داد 
مش��روع القانون على مستوى وزارة 
الع��دل اتس��م بع��دم الش��فافية وعدم 
بتنظي��م  املعني��ة  الهي��اكل  إش��راك 
املجل��س واالعتم��اد عل��ى جلن��ة فنية 
مكّون��ة ف��ي أغلبه��ا م��ن ممثل��ني ع��ن 
احملاكم فضا عن محدودية التش��اور 
مع الهيئات املهنية ومكونات املجتمع 

املدني.
إرس��اء  اس��تحالة  املرص��د  وأّك��د 
املجل��س األعل��ى للقض��اء فيم��ا تبّقى 
من امل��ّدة احملّددة باألح��كام االنتقالية 
للدس��تور وقدره��ا ش��هران ونص��ف 
وع��دم إمكاني��ة االتفاق ب��ني األطراف 
املعنية -في حدود تلك املّدة القصيرة- 
عل��ى صيغة نهائية ملش��روع القانون 
وباألح��رى  للمجل��س  األساس��ي 
املصادق��ة على املش��روع ف��ي مجلس 
وزاري ومناقش��ته بلجن��ة التش��ريع 
العام مبجلس نواب الش��عب وإحالته 
عل��ى اجلس��ته العام��ة دون اعتبار ما 
يقتضيه إرس��اء املجلس من استكمال 
تركيبت��ه وانتخاب هياكله وتس��مية 

أعضائ��ه م��ن القض��اة  أو غيره��م من 
املستقلني من ذوي االختصاص.

وأش��ار مرص��د اس��تقال القض��اء 
إل��ى عدد من التحفظ��ات اجلّدية على 
املش��روع ومخالف��ة بع��ض أحكامه 
بالدس��تور  ال��واردة  للمقتضي��ات 
أو تل��ك املضّمن��ة باملعايي��ر الدولية 
فضا عن س��هو املش��روع عن مبادئ 
وآليات ضرورية الس��تقال السلطة 
القضائية م��ن قبيل معارضة الفصل 
42 من املشروع على املبدأ اجلوهري 
الس��تقال القضاء وهو ع��دم قابلية 
علي��ه  املنص��وص  للع��زل  القض��اة 
بالفص��ل 107 م��ن الدس��تور، إذ أقر 

املش��روع بعض االس��تثناءات وعدم 
التنصي��ص على الضمان��ات الكافية 
لتقيي��م القض��اة أو تفّقده��م. ودع��ا 
البي��ان احلكوم��ة إلى عدم التس��رع 
في إحالة مشروع القانون األساسي 
التش��اور  املصادقة وتوس��يع  عل��ى 

بشأنه.
ودع��ا املرص��د أيض��ا إل��ى إطاق 
احل��وار بش��أن الضمان��ات املتعلقة 
باحملاكم العس��كرية ووضعيتها في 
ض��وء ما ينص عليه الفصل 110 من 
الدس��تور من أّن "احملاكم العسكرية 
اجلرائ��م  ف��ي  متخصص��ة  محاك��م 
العس��كرية" وإمكاني��ة إحال��ة تل��ك 
احملاكم الى القضاء العدلي على غرار 

بعض احملاكم املتخصصة كاحملكمة 
العقارية وفروعها وذلك بالنظر إلى 
أّن الدس��تور ال ين��ّص صراح��ة على 
تس��مية "القض��اء العس��كري". كما 
طال��ب بتمتي��ع القضاة العس��كريني 
بنفس الضمان��ات املكفولة لزمائهم 
مبختلف األصناف القضائية وإلغاء 
مجلس القضاء العس��كري وإشراف 
وزارة الدفاع على احملاكم العسكرية 
وإحال��ة النظ��ر ف��ي املس��ار املهن��ي 
للقض��اة العس��كريني إل��ى املجل��س 
األعل��ى للقضاء بناء على ما يقتضيه 
س��لطة  القض��اء  أّن  م��ن  الدس��تور 
مستقلة )الفصل 110( واستنادا إلى 

املعايير الدولية في هذا الشأن.

النوري اللجمي: 

قريبا حجز معدات بعض 
المؤسسات اإلعالمية

مرصد استقالل القضاء يعلن تحفظاته

حول مشروع قانون المجلس األعلى للقضاء

اتفاقية مشتركة لحماية الملكية الفكرية في المجال السمعي البصري

التزام ببث 60 بالمائة إنتاجا تونسيا 
من مجموع البرمجة

 - هيثم املحضي
تواص��ل أم��س الثاثاء إغ��اق املعبر احل��دودي برأس جدي��ر لليوم 
الثالث عل��ى التوالي على خلفية االحتجاج��ات املتواصلة ُمنذ قرابة 
3 أس��ابيع واملطالبة بإلغاء الضريب��ة املفروضة على األجانب عند 
مغادرة تونس. كما واصل احملتجون اعتصامهم املفتوح الذي دخلوا 

فيه منذ يوم السبت على بعد 10 كلم من املعبر.
وقال مصدر أمني تونس��ي في معب��ر رأس جدير "يتواصل إغاق 
املعب��ر أمام الليبيني القادمني إل��ى تونس  لليوم الثالث على التوالي، 

دون تسجيل قدوم أي مواطن مصري".
وق��ال احلقوق��ي مصطف��ى عبد الكبي��ر، مس��ؤول املعه��د العربي 
حلقوق اإلنس��ان بجنوب ش��رقي تونس إن "34 سيارة ليبية أمتت 
االثن��ني اإلجراءات في اجلانب التونس��ي من معب��ر رأس جدير، ولم 
تعب��ر احلدود بعد إغ��اق املعبر من جانب احملتج��ني." وأضاف أنه 
"في اجلانب الليبي من املعبر هناك عدد  قليل من الس��يارات الليبية 

تنتظر السماح لها بعبور احلدود".

تواصل إغالق معبر رأس جدير 
لليوم الثالث على التوالي
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 – عائشة السعفي 
ق��ال مخت��ار ب��ن نص��ر العميد الس��ابق 
للجي��ش الوطن��ي ورئيس مرك��ز تونس 
لدراس��ات األم��ن الش��امل ف��ي تصري��ح 
ف��ي  الوض��ع  إن  "الضمي��ر"  جلري��دة 
اجل��ارة ليبيا أصحب ج��د متأزم، مضيفا 
أن املؤشرات العامة لألحداث اجلارية في 
ليبيا س��واء على صعيد احل��رب الدائرة 
ب��ني قوات اجليش النظام��ي وقوات فجر 
احملاذي��ة  الغربي��ة  املناط��ق  ف��ي  ليبي��ا 
للحدود التونسية أو على مستوى توّغل 
مس��لّحي داعش في ش��رق الب��اد جتعل 
الوضع متفجرا. وأبدى بن نصر مخاوفه 
م��ن التدخل األجنبي في ليبيا س��يما بعد 

خطاب كل من وزيري الدفاع واخلارجية 
اإليطاليني اللذين حتدثا عن تدخل طويل 
امل��دى. واعتب��ر محدثن��ا أن ه��ذا التدخل 
إن حص��ل ف��ي ليبيا س��تكون ل��ه عواقب 
وخيم��ة عل��ى دول اجلوار، داعي��ا الدول 
العربي��ة ال��ى مس��اعدة  اجلي��ش الليبي  
ف��ي القض��اء عل��ى معاق��ل داع��ش، قائا 
"إن تت��م الس��يطرة على األمر مبس��اعدة 
مص��ر أفضل م��ن أن يتحقق ذل��ك بتدخل 
ق��وات حل��ف ش��مال األطلس��ي وه��و ما 
س��يؤدي بالباد إلى نف��س املصير الذي 
عاشته العراق بس��بب التدخل األمريكي 
فيها". وبالنس��بة إلى تأثير هذا الوضع 
في تون��س وأمنها خاص��ة بالتوازي مع 

حربها ضّد اإلرهاب ثّمن بن نصر طاقات 
عناصر اجليش واألمن الوطنيني، مؤكدا 
قدرتهم��ا على البق��اء في حالة اس��تنفار 
قص��وى حلماية احل��دود التونس��ية مع 
ليبي��ا والتص��دي ألي خط��ر ق��د يح��دق 
بالب��اد حس��ب تعبيره . وب��ني بن نصر 
أن اجليش التونسي على أهبة االستعداد 
ألي طارئ قد يح��دث باملنطقة وأن هناك 
تفرغا وتركي��زا أمنيا كبيرا على األحداث 
بالش��قيقة ليبيا، قائا إن تأزم الوضع قد 
يستوجب إستدعاء جيش االحتياط. ولم 
يخِف بن نصر ح��دوث بعض  التأثيرات 
اخلطي��رة التي قد تطال تونس س��يما إن 
وق��ع تدخ��ل عس��كري باملفه��وم احلربي 

الكبي��ر، على غرار موج��ة الهجرة ألعداد 
غفيرة م��ن الليبيني واألفارقة املوجودين 
بها نح��و تون��س الت��ي تعي��ش بدورها 
أوضاعا اقتصادية وأمنية هش��ة إضافة 
الى إمكانية تسلل عناصر مسلحة وكذلك 
تعطل احل��ركات التجارية ب��ني البلدين. 
ودعا بن نصر أهالي اجلنوب إلى تأجيل 

احتجاجاتهم 
الح��ق  وق��ت  إل��ى  واعتصاماته��م  
والعدول عن أي عمل فيه إلهاء وتشويش 
عل��ى وح��دات األم��ن واجلي��ش باعتبار 
أن التهدي��د أصب��ح حقيقي��ا  وأن املعارك 
أصبح��ت حتمي��ة ومتواصل��ة،  على حد 

تعبيره .

 _ عمار عبد اهلل 
التنفي��ذي لاحتاد  تس��اءل املكتب 
"رد  مؤمت��ر  ش��ق  لطلب��ة  الع��ام 
االعتب��ار"، عن مص��در التمويات 
الوطني��ة  للن��دوة  رص��دت  الت��ي 
التي عقدها الش��ق الطابي الثاني 
داخل االحتاد الع��ام لطلبة تونس 
مؤخرا مبدين��ة احلمامات، معتبرا 
املنظم��ة  لتوحي��د  الدع��وة  أن 
عل��ى  تك��ون  أن  يج��ب  الطابي��ة 
أرضي��ة واضح��ة وجلي��ة بعي��دة 
ع��ن احملاصص��ة احلزبي��ة، داعيا 
ال��ى ض��رورة التوح��د ف��ي مؤمتر 
منظوم��ة  م��ع  يقط��ع  جماهي��ري 
خلوصص��ة  ويتص��دى  "أم��د" 
التعلي��م العالي وينتصر ملش��اغل 
ف��ي  املش��روعة  الطلب��ة وحقوق��ه 

حتسني ظروفه داخل اجلامعة.
خ��ال  اجلدي��دي  أحم��د  وأك��د 
االحت��اد  نظمه��ا  الت��ي  الن��دوة 
"رد  ش��ق  تون��س  لطلب��ة  الع��ام 
االعتبار" أمس الثاثاء مبقر نقابة 
توجه��ات  هن��اك  أن  الصحافي��ني، 
سياس��ية لتطويع املنظمة النقابية 
ومس��اع حقيقية لضربه��ا، معتبرا 
الن��زل  ال  اجلامع��ات  س��احات  أن 
أن تك��ون منطل��ق  الفخم��ة يج��ب 
احلوار، وأن أي حديث عن التوحد 

خ��ارج إط��ار ح��وار يراع��ي اإلرث 
النضال��ي ومتح��رر م��ن أي أجندة 
سياسية خارج اجلامعة، هو إعادة 

إنتاج لنفس أخطاء املاضي.
االحت��اد  إن  اجلدي��دي  وق��ال 
يرفض التمويات احلزبية، مؤكدا 
ح��رص مؤمت��ر رد االعتب��ار عل��ى 
ض��رورة حتيي��د اجلامع��ة عن كل 
نش��اط حزب��ي، وأن تظ��ل املنظمة 
الطابية ثابت��ة على مبادئها تتخذ 
قواعده��ا  م��ن  انطاق��ا  قراراته��ا 
الطابي��ة عك��س الش��ق املعارض 
احلزبي��ة،  لألجن��دات  اخلاض��ع 
مش��يرا إن الطال��ب يج��ب أن يكون 
ه��و صاح��ب الصبغ��ة التقريري��ة 

داخل اجلامعة.

عض��و  ال��ذوادي  أحم��د  ودع��ا 
املكت��ب التنفي��ذي لاحتاد س��لطة 
اإلشراف اجلديدة إلى إيجاد حلول 
للملف��ات العالق��ة اخلاصة مبجال 
مس��ألة  وأهمه��ا  العال��ي  التعلي��م 
إض��راب طلب��ة مدارس املهندس��ني 
والوض��ع  التحضيري��ة  واملعاه��د 
التونس��ية،  للجامع��ات  املت��ردي 
األوض��اع  ت��ردي  إل��ى  مش��يرا 
التعليمي��ة وهشاش��تها التي كانت 
نتاج سياس��ات خوصصة التعليم 

والعمل مبنظومة إمد.
وطالب��ت أماني ساس��ي األمينة 
العام��ة لاحتاد كل األط��راف التي 
حتاول التدخل في ش��ؤون الطلبة 
رف��ع يدها ع��ن املنظم��ة الطابية، 

مش��يرة ال��ى أنه��ا وجهت رس��الة 
لألمني العام الحتاد الش��غل حسني 
العباس��ي نبهت��ه م��ن تدخ��ل أحد 
التنفي��ذي لاحتاد  أعضاء املكت��ب 
املس��تمر ف��ي ملف��ات االحت��اد. كما 
أك��دت أن مؤمت��ر رد االعتب��ار رفع 
دعوى قضائية ض��د وزير التعليم 
العال��ي الس��ابق توفيق اجلاصي 
عل��ى خلفي��ة م��ا اعتبرته ق��رارات 
باجلامع��ة  أض��رت  ارجتالي��ة 
تعبيره��ا.  حس��ب  التونس��ية، 
ووجه��ت ساس��ي نداء إل��ى رئيس 
اجلمهورية الباحي قائد السبس��ي 
للتعجيل ف��ي اإليفاء بتعهداته إزاء 
امللف��ات احلارقة املتعلقة مبنظومة 

التعليم العالي.

 – هالة صويدي
شدد سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة 
الفس��اد خال ن��دوة صحفي��ة أمس الثاث��اء حول 
"التدقيق الداخلي واخلارج��ي في تدعيم احلوكمة 
والتنمي��ة  التع��اون  منظم��ة  نظمته��ا  الرش��يدة" 
االقتصادي��ة عل��ى ض��رورة تب��ادل املعلومات بني 
مختل��ف أصن��اف الهي��اكل املختص��ة ف��ي مكافحة 
الفس��اد التي تعمل اليوم بشكل مستقل حتى أنه في 
بعض األحيان يكون نف��س امللف متواجد لدى أكثر 

من هيكل.
تنس��يق  هن��اك  يك��ون  أن  إل��ى  العناب��ي  ودع��ا 
ب��ني عم��ل املس��ؤولني ف��ي هي��اكل مكافحة الفس��اد 
وكذل��ك املؤسس��ات املش��رفة عليه��ا وال تك��ون كل 
واحدة مس��تقلة ف��ي عملها عن األخ��رى بل ال تكون 
االس��تقالية إال في مس��ؤوليتها حتى يك��ون هناك 

نظام يتدخل في مختلف الهياكل.
وأوض��ح س��مير العناب��ي انه هناك ص��راع على 
النف��وذ بني مختل��ف الهياكل فيما يخص أنش��طتها 
في املج��ال لذلك ال بد من نظرة ش��مولية خارج هذا 
الصراع وأن تكون هناك س��لطة عل��ى املجال تكون 
فيه��ا رقابة داخلية ورقاب��ة خارجية وفق تعبيره، 
مش��يرا إلى أن الصراع على النفوذ جعل من الرقابة 

الداخلية تستولى على اخلارجية.
وأش��ار العناب��ي إل��ى أن ما ب��ني 5 آالف و6 آالف 
ملف فس��اد الي��وم متواجدة ل��دى الهيئ��ة الوطنية 
ملكافح��ة الفس��اد وه��ي بص��دد دراس��تها متعلق��ة 
أغلبها بالفس��اد العقاري إلى جان��ب ميدان الصحة 
واجلباي��ة والديوان��ة واالنتدابات اإلداري��ة، مبينا 
أن ف��ي فترة ما بع��د الثورة حدثت بع��ض القضايا 
اجلديدة في الفس��اد لكنها تبقى قليلة مقارنة بفترة 
ما قبل الث��ورة بعد تراجع الرش��اوى في الصفقات 

الكبرى، حسب تعبيره.    

العميد المتقاعد مختار بن نصر لـ"الضمير": 

وضع ليبيا أصبح خطيرا والتدخل األجنبي يهدد المنطقة

هيئة مكافحة الفساد: 

ندرس حوالي
 6 آالف ملف

االتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر "رد االعتبار": 

ساحات الجامعة ال الفنادق أرضية لتوحيد المنظمة الطالبية 

أماني ساسي: عضو بالمكتب التنفيذي التحاد الشغل 
يتدخل في شؤون اتحاد الطلبة
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صوتكم 6وطنية

- نادية الزائر 
أفادت املكلفة باإلع��ام في وزارة املرأة 
هاجر الشريف أن حادثة وفاة رضيعني 
بجهة س��اقية الزي��ت بصفاقس وقعت 
ف��ي من��زل )دار عربي( يت��م فيه رعاية 
قراب��ة 25 طف��ا بصفة غي��ر قانونية، 
حيث أكد قاضي التحقيق املتعهد مبلف 

هذه الواقع��ة أن وضعية املنزل مزرية 
جدا وتفتقد للنظافة وللرقابة الصحية 
وحت��ى األهالي الذين يضعون أطفالهم 
ف��ي مث��ل ه��ذه  الظ��روف هم م��ن ذوي 

الوضعيات االجتماعية الصعبة جدا.
الرضيع��ني  وف��اة  ظ��روف  وح��ول 
أكدت هاجر الش��ريف أن الطفلة األولى 

وعمره��ا 6 أش��هر أكد قاض��ي التحقيق 
أنه��ا وج��دت ملق��اة على وجهه��ا الذي 
اس��تحال لونه إلى زرقة، كما هو احلال 
بالنس��بة إل��ى الرضي��ع الثان��ي ال��ذي 
توف��ي بعد س��اعة من احلادث��ة األولى 
وه��و رضي��ع بعمر 3 أش��هر مم��ا أثار 
الش��كوك حول حالة اختناق أو تسمم. 

وق��د مت إيقاف املرأة املس��ؤولة عن هذا 
املنزل على ذم��ة التحقيق وأخذ عينات 
م��ن األطعم��ة واألدوي��ة املوج��ودة في 
املنزل إلخضاعه��ا للتحاليل في انتظار 
ص��دور تقري��ر الط��ب الش��رعي ال��ذي 

سيوضح أسباب الوفاة احلقيقية. 
جدير بالذكر أّن وزيرة املرأة سميرة 
صفاق��س  إل��ى  أم��س  تنقل��ت  مرع��ي 
وطالب��ت املس��ؤولني باجله��ة بالقيام 
بتقري��ر ش��امل حول وضعي��ات جميع 

رياض األطفال واحملاضن باجلهة.

الت��ي ش��هدتها كل  األمط��ار  ت��زال  م��ا 
مناطق معتمدية ع��ني دراهم متواصلة 
إلى ح��د اليوم. ه��ذه األمط��ار الغزيرة 
تس��ببت في وقوع العدي��د من األضرار 
بالبني��ة التحتية من املس��الك  اجلبلية 
والطرقات الرئيسية األضرار املذكورة 
متثل��ت في بعض االنزالق��ات األرضية 
بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بني 
مدينة عني دراهم ومدينة جندوبة عبر 
فرنان��ة كان أكبره��ا االن��زالق القريب 
م��ن ن��زل الفرنان عل��ى بع��د حوالي 6 
كلمترات من مدين��ة عني دراهم بجانب 

النقط��ة الكلمتري��ة رقم 35 ف��ي اجتاه 
مدين��ة جندوب��ة وال��ذي أصب��ح يهدد 
بقط��ع ه��ذه الطريق في أي��ة حلظة هذا 
القدمي��ة  االنزالق��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 
األخ��رى التي ما ت��زال بعض املقاوالت 
تقوم بإصاحها وخاصة منها االنزالق 
الكبي��ر  الواق��ع عل��ى مس��توى منطقة  
البازدي��ة من عمادة عني دراهم األحواز 
والت��ي تعان��ي بدورها من وق��وع عدة  
انزالق��ات بها من��ذ س��نة 2012، حيث 
والرع��ب  اخل��وف  هاج��س  يعص��ف 
بس��كانها كل ليل��ة م��ن تفاق��م األضرار 
باملن��ازل وانزالق املنطق��ة برمتها نحو 

الوادي الواقع أس��فلها فتطمس املنازل 
بالوحل.

 ول��م تقتص��ر االنزالق��ات عل��ى هذه 
الطري��ق الوطني��ة فحس��ب ب��ل طالت 
املس��الك الريفي��ة واجلبلي��ة على غرار  
باملس��لك ال��ذي يرب��ط  ب��ني مدينة عني 
دراه��م وعديس��ة وص��وال إل��ى قري��ة 
حمام بورقيبة احلدودية  على مستوى 
منطق��ة العمايري��ة حيث جرف��ت مياه 
األمط��ار معظم  جس��ر صغي��ر وباتت 
املناط��ق  احملاذي��ة له��ذه املنطق��ة التي 
يوصل إليها هذا املسلك مهددة بالعزلة  
كما تش��هد مناطق اجلهات الشرقية من 

معتمدية عني دراهم عل��ى غرار منطقة 
احلس��اينية والعوامري��ة والبرانصية 
تنب��ئ  مس��تمرة  أرضي��ة  حت��ركات 
وتوس��ع  جدي��دة  انزالق��ات  بح��دوث 
االنزالقات القدمية وبذلك سيرتفع عدد 
العائات التي تش��ردت م��ن قبل جراء 

هذه الكوارث الطبيعية.
محمد الهادي العبيدي

 – صابرين الخشناوي 
أمض��ت وزارة الصح��ة بالتعاون مع 
معهد "روبارت ك��وخ" أمس اتفاقية 
الفتت��اح البرنامج التونس��ي األملاني 
للش��راكة املتمي��زة ف��ي مج��ال األم��ن 

البيولوجي والسامة الصحية.
ال��ذي  البرنام��ج  ه��ذا  وين��درج 
يرك��ز عل��ى املج��ال األمني في س��ياق 
"اتفاقي��ة الش��راكة لضم��ان التحول 
الدميقراط��ي" املبرم ب��ني البلدين في 

سبتمبر 2012.
إل��ى  التع��اون  ه��ذا  ويه��دف 
تعزي��ز عل��وم احلي��اة بكل م��ن أملانيا 
القط��اع  ق��درات  وتونس، ودع��م 
الصحي بالباد التونس��ية ومساعدة 
الكش��ف  عل��ى  التونس��ية  الب��اد 
السريع عن ظهور األمراض اخلطيرة 
ومكافحتها وحتديد األسباب للقضاء 
عليها، إضافة إلى الوقاية من املخاطر 
البيولوجي��ة ومكافحتها مب��ا في ذلك 

ظه��ور األمراض املعدية التي ميكن أن 
متثل خط��را على الصح��ة العمومية، 
واملعاجل��ة األمني��ة للعوامل املس��ببة 

لألمراض.
وبالتعاون مع مختلف املؤسس��ات 
املختص��ة بالب��اد التونس��ية )معهد 
باس��تور واملرص��د الوطني لألمراض 
اجلدي��دة واملس��تجدة وإدارة الرعاية 
الصحية األساسية( ومعهد "روبارت 
ك��وخ" والوكال��ة األملاني��ة للتع��اون 

الدول��ي، مت حتديد األنش��طة املزمعة 
إجنازه��ا في مجال األم��ن البيولوجي 
حي��ث س��يتم تكوي��ن إط��ارات علمية 
تونس��ية في مجال األم��ن البيولوجي 
والعوامل املس��ببة لألمراض في إطار 
برام��ج خصوصية، كما س��يتم أيضا 
تنظيم ورشات ووضع شبكات تخص 
مختل��ف املتدخلني في النظام الصحي 
التونس��ي وبعث إطار قانوني يهدف 
إل��ى تأم��ني الس��امة البيولوجية في 

الباد التونسية.
وأش��ار نبيل بن صالح املدير العام 
للصحة بوزارة الصحة إلى أن متويل 
ه��ذا املش��روع س��يكون م��ن الط��رف 
األملان��ي بقيمة 300 أل��ف أورو )أكثر 
من 600 ألف دينار( في السنة إضافة 
إلى القيام بتكوين املهنيني التونسيني 
ف��ي كل م��ن معه��د باس��تور واملرصد 
الوطن��ي لألم��راض اجلدي��دة وإدارة 

الرعاية الصحية األساسية.

- النقابي
انعقدت يوم االثنني 16 فيفري 2015 مبقر 
والية قابس جلسة صلحية ضمت الطرفني 
األساس��ي  بالتعلي��م  واإلداري  النقاب��ي 
بقابس واملتفقد اجلهوي للش��غل برئاس��ة 
معتمد مركز الوالية  بحضور عبد الباس��ط 
لاحت��اد  التنفي��ذي  املكت��ب  ع��ن  موس��ى 
اجله��وي حيث توص��ل احلض��ور لاتفاق  

وإلغاء اإلضراب اجله��وي القطاعي لنقابة 
األساسي الذي كان مبرمجا لليوم األربعاء 

18 فيفري.
تعه��دت  فق��د  االتف��اق  حملض��ر  ووفق��ا 
املندوبي��ة اجلهوي��ة بالتس��ريع في صرف 
مس��تحقات املتفقدين حتى توف��ر الظروف 
املائم��ة للقي��ام بتفقد املعلمني ف��ي الدوائر 
أق��رب اآلج��ال، ومت  الش��اغرة وذل��ك ف��ي 

تس��وية وضعي��ة الترقي��ات عل��ى النح��و 
التالي:

أ - 541 ارتقاء على رواتب ش��هر فيفري 
.2015

125 ارتق��اء عل��ى مرتب��ات ش��هر  ب - 
مارس 2015.

كذلك اتفق الطرفان على صرف الساعات 
اإلضافي��ة املتخل��دة بالذم��ة لس��نة 2012 

وأك��دت املندوبي��ة أنه��ا بص��دد التس��وية 
وسيتم صرفها في أجل أقصاه شهر مارس 
االبتدائي��ة  املدرس��ة  2015.وبخص��وص 
عل��ي بلقاس��م بش��نني مت احلص��ول عل��ى 
نتائ��ج االختب��ار الفن��ي وس��يتم التدخ��ل 
ال��ازم للتعه��د والصيانة بإش��راف وزارة 
التربية مع دعوة السلط اجلهوية للتسريع 
بعقد جلس��ة عاجلة تضم مختلف األطراف 
ذات العاق��ة للنظر ف��ي الوضعية املتردية 
كل  اجلذري��ة  احلل��ول  وإيج��اد  للمدرس��ة 
حس��ب مس��ؤولياته.و بناًء عل��ى ذلك قرر 
الطرف النقابي تعلي��ق اإلضراب ودعا إلى 
متابعة تفعيل ما وقع االتفاق بش��أنه، وفق 

محضر اجللسة.

لقاء نقابي للفرع الجامعي للمهن 
والخدمات بصفاقس

ناقش الفرع اجلامعي للمهن 
واخلدمات بصفاقس خال اجتماع 

اإلطارات النقابية مؤخرا، حتت 
إشراف محمد عباس عضو املكتب 

التنفيذي املسؤول عن القطاع 
اخلاص وبحضور الهادي بن 

جمعة الكاتب العام لاحتاد 
اجلهوي للشغل بصفاقس وحياة 

الطرابلسي عن اجلامعة العامة 
للمهن واخلدمات املفاوضات 
االجتماعية ومراجعة نسبة 

اخلصم لفائدة الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي والفصل 24 

للديون املتخلّدة لفائدة الكنام 
والغاء املناولة في كل شركات 

البترولية للحراسة والتنظيف 
وعملة حراسة STB ، كما أّكد 

اجلميع على استعدادهم للدفاع عن 
احلق النقابي والتصدي للهجمة 
املمنهجة جلهة صفاقس إلرباك 

املنضمة مثل ما حصل في شركة 
كوكاكوال و"اقروماد" و"سوبال" 

، وفق قولهم.

العمومية  الوظيفـــة  لقاء قســـم 
باألطباء البياطرة

التقى صباح الثاثاء 17 فيفري 
األمني العام املساعد املسؤول عن 
الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ 
بنقابة األطباء البياطرة من أجل 

االطاع على مشاغل ومشاكل 
القطاع.

مـــن  عـــدد  إضـــراب  صفاقـــس 
الشركات الغذائية والبترولية

تدخل عديد الشركات التابعة 
لقطاع الصناعات الغذائية 

والسياحة والتجارة بصفاقس 
وكذلك الشركات التابعة 

للصناعات البترولية وتكرير 
النفط بصفاقس في إضراب كامل 

يوم 26 فيفري 2015 مبقر العمل .

برنامج تونسي ألماني لمكافحة األمراض الخطيرة

أخبار 
نقابية...

قابس 

إلغاء اإلضراب الجهوي في التعليم األساسي

صفاقس

تحقيق قضائي في وفاة رضيعين بمحضنة عشوائية  

 عين دراهم

األمطار الطوفانية تلحق أضرارا بالبنية التحتية
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- إيمان غالي
دخ��ل أس��اتذة التعلي��م الثان��وي أم��س 
و18   17 األربع��اء  والي��وم  الثاث��اء 
فيف��ري 2015 ف��ي إض��راب ع��ام بكاف��ة 
املدارس اإلعدادّية واملعاهد الثانوية، كما 
لّوح��ت النقابة العامة للتعلي��م الثانوي 
بتنفي��ذ إض��راب إداري س��تحّدده الهيئة 
اإلدارّية في اجتماعها يوم 22 من الش��هر 
اجل��اري وميكن أن يصل إلى حّد مقاطعة 

امتحانات الثاثي الثاني، وفق تعبيره.
وأّكد كاتب عام نقابة التعليم الثانوي 
لسعد اليعقوبي في اجتماع النقابة مبقر 
االحتاد العام التونسي للشغل، أّن نسبة 
املش��اركة في إض��راب التعلي��م الثانوي 

تتراوح بني %90 و97%.
وأض��اف اليعقوب��ي أّن هن��اك إمكانّية 
إج��راء  ع��دم   ص��ورة  ف��ي  للتصعي��د 
مفاوض��ات جدّية بني النقاب��ة والوزارة، 
مضيف��ا أّن��ه آن األوان للحكوم��ة لتغيير 
استراتيجيتها ورؤيتها من ملف التعليم 
وفتح مفاوض��ات جدّية وعميقة حلّل كل 

املشاكل العالقة .
كث��رة  إّن  اليعقوب��ي  لس��عد  وق��ال 
التصريحات ليس��ت بالضرورة مؤش��را 
إيجابّي��ا، وأّن��ه ينص��ح وزي��ر التربي��ة 
ناج��ي جلّول أن يعمل عل��ى إيجاد حلول 
جدّي��ة وأن يق��ّدم مقترح��ات جدّي��ة على 
طاولة املفاوضات يكون أفضل من إطاق 
الوع��ود ألّن��ه ق��د يض��رب املصداقّية في 
املس��تقبل "وال نري��د التعام��ل مع وزارة 
فق��دت مصداقيته��ا عندما أطلق��ت وعودا 
ول��م تف به��ا". وينّظ��م الي��وم األربعاء 
أساتذة الثانوي وقفة احتجاجّية بساحة 

القصبة تزامنا مع اإلضراب.
وأّك��د اليعقوب��ي فش��ل املفاوضات مع 
الطرف الوزاري خال جلس��ة تفاوضية 
انعقدت إللغ��اء إضراب األس��اتذة املقرر 
تنفي��ذه  يومي 17 و18 فيف��ري اجلاري 
املقّرر م��ن قبل الهيئة اإلدارّي��ة القطاعية 

املنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2014.
 وق��ال اليعقوب��ي: "املفاوضات بقيت 
في مستوى حسن النوايا اّلذي لم ُيترجم 
إل��ى ق��رارات وإج��راءات وعل��ى الوزارة 
أن تس��رع ف��ي التعاط��ي اإليجاب��ي م��ع 
ولانط��اق  املدرس��ني  إلنص��اف  املل��ف 
ف��ي التعامل بجدية في مس��ألة اإلصاح 
الترب��وي". وأض��اف أن وزارة التربي��ة 
ل��م تتق��ّدم مبقترحات مالي��ة فيما يخص 

مطالب املدرسني خال جلسة العمل .
وجتدر اإلشارة إلى أّن بعض األساتذة 
لم يستجيبوا لدعوة اإلضراب الذي دعت 
الثان��وي وقام��وا  التعلي��م  نقاب��ة  إلي��ه 
مبباش��رة عمله��م بع��دد من املعاه��د كما 
عّب��ر التامي��ذ م��ن تخوفاته��م م��ن ع��دد 
ق��د  الت��ي  التعلي��م  بقط��اع  اإلضراب��ات 

تعصف بدراستهم وفق تعليقهم.
كم��ا عّب��ر التاميذ ع��ن اس��تيائهم من 
تنفي��ذ هذا اإلضراب الذي س��يؤثر س��لبا 
عل��ى  أدائه��م خ��ال االمتحان��ات الت��ي 

ستنطلق األسبوع املقبل. 
يفّك��ر  أن  التامي��ذ  م��ن  ع��دد  ورأى 
األساتذة مبستقبل تاميذهم قبل التفكير 
في تنفيذ هذا اإلض��راب بغض النظر عن 
مطالبه��م، مطالبني مبنح وزي��ر التربية 

اجلدي��د بعض��ا م��ن الوق��ت ليتمّك��ن من 
دراسة امللفات.

يوم 22 هيئة إدارّية 
احلكوم��ة  عل��ى  أّن��ه  اليعقوب��ي  أّك��د 
تاريخ��ي  حت��ّد  أم��ام  أّنه��ا  تِع��ي  أن 
واس��تراتيجي إّما االعتراف بوضع امللف 
التربوي ووضعه ف��ي أولويات مهامهما 
واالهتم��ام باألس��اتذة مس��تقبل الب��اد، 
والرصي��د الوطني  من خال االس��تثمار 
في العنصر البش��ري بدل تذبذب الثورة 
في القطاع اخلاص دون أي جدوى يذكر، 
أّن��ه  اليعقوب��ي  تعبيره.وأض��اف  وف��ق 
عل��ى احلكوم��ة أّن تتغّي��ر إل��ى مقاربات 
اجتماعّي��ة أو أن تواج��ه ثورة املدرس��ني 
في تونس، وأّن ق��رار يوم 22 فيفري هو 
اجتماع لتجسيد قرار املقاطعة اإلدارية. 

ويتجم��ع الي��وم األربع��اء 18 فيفري  
أس��اتذة الثانوي ف��ي جتم��ع احتجاجي 
لإلض��راب  االس��تعداد  م��ع  بالقصب��ة 
الهيئ��ة  تاريخ��ه  حت��ّدد  ال��ذي  اإلداري 
اإلداري��ة القطاعية التي س��تعقد يوم 22 

فيفري احلالي.

- ايمان غالي
يدخل أعوان البريد  اليوم األربعاء  وغدا 
اخلميس ف��ي إضراب عن العم��ل وفق ما 
صّرح ب��ه الكات��ب العام للنقاب��ة العامة 
اتص��ال  ف��ي  املي��زوري  حبي��ب  للبري��د 

ب�"الضمير".
وأّك��د املي��زوري أّن االض��راب جاء من 
أج��ل املطالبة بتحقيق جمل��ة من املطالب 
أبرزه��ا تفعي��ل دور اللّجان الت��ي أُوكلت 
إليها مهّمة فّض عديد املش��اكل، وبس��بب 
تراجع س��لطة اإلش��راف على االتفاقيات 

املبرم��ة وعل��ى تصّرفات الرئي��س املدير 
العام للبريد املتسّبب الرئيس في تدهور 

القطاع، وفق تعليقه.
اجللس��ة  أّن  إل��ى  اإلش��ارة  وجت��در 
التفاوضية التي انعقدت اجلمعة الفارط 
13 فيفري مع وزير الشؤون االجتماعية 
وبحضور وزي��ر تكنولوجيا االتصاالت 
املتمثل��ة  النقاب��ة  مطال��ب  ف��ي  للنظ��ر 
في إقال��ة الرئي��س املدي��ر الع��ام للبريد 
واس��ترجاع م��ا مت خصم��ه ف��ي إضراب 
29 و 30 م��اي 2013 ومنح��ة التغطية 

وإنه��اء  اإلدارة  مجل��س  ف��ي  والتمثي��ل 
التف��اوض ف��ي خصوص الئح��ة املؤمتر 
األساس��ي  القان��ون  مراجع��ة  وخاص��ة 
والتطبي��ق الكلي لكل االتفاق��ات املبرمة، 

قد باءت بالفشل.
ويذكر أّن أعضاء النقابة العامة للبريد 
وأعض��اء النقاب��ات األساس��ية لتون��س 
الكب��رى والقي��روان دخلوا ف��ي اعتصام 
مفتوح يوم 10 فيفري 2015 ومت تعليق 
هذا االعتصام إثر حتديد وزير الش��ؤون 

االجتماعية جلسة صلحية.

إضراب األساتذة.. 
 المتعففين

ُ
َبة

ْ
ض

َ
غ

ـ إضرابات األساتذة املتكررة في السنتني األخيرتني رافقتها 
تعليقات وردود أفعال مختلفة أغلبها يتهم نقابة التعليم الثانوي 

مبمارسة السياسة ويتهم األساتذة بإحلاق الضرر بالتالميذ 
وبصورتهم هم املربني.

ـ األستاذة ليسوا مجرد موظفني مستأجرين وليسوا كيانات 
مستوردة إنهم من تربة هذا الوطن ومن أعماق تاريخه ومن نسل 

أهله وعالقتهم بتالميذهم ليست عالقَة ذي ِحرفة بأدوات عمل إمنا 
هي وشائج وقيم ومعارف وُمثل ورسالة تتجاوز الشغل والوظيفة 

واملربون لهم بناتهم وأبناؤهم وله أشقاؤهم وشقيقاتهم على 
مقاعد الدراسة ولم أبناء شعبهم يشعرون جتاههم بعظيم األمانة 

وجسامة الرسالة بل إن املربني إذ يدافعون عن حقوقهم املشروعة 
إمنا يدافعون عن مستقبل القطاع وبناته وأبنائه وإمنا ُيقدمون 

لتالميذهم دروسا تطبيقية في معاني املواطنة والدفاع عن احلقوق 
بأساليب َمدنية منظمة ومنتظمة.

ـ لقد ظل املربون في مختلف املستويات يكابدون من أجل 
احملافظة على مكانتهم املعنوية كمربني ومنتجي معاني ومقدمي 

معارف وعلوم يحاولون َقْدَر اإلمكان التماهي 
مع تلك القيم واملبادئ واملثل املبثوثة في 
الكتب املدرسية في النصوص واألشعار 

والنظريات الفلسفية واألخالقية وظلوا 
يتعففون ال ُيبدون حقيقة ما هم عليه في 

وضعياتهم املادية وحاالتهم املعيشية غير 
الالئقة بأهل التربية والعلوم... رغم عظيم 

دورهم وكبير ما يتعرضون إليه من مخاطر 
قبل وبعد تقاعدهم... "مهنة التعليم مهنة 

شاقة" بالتأكيد تترتب عن هذا التوصيف عدة 
إجراءات فورية وعميقة.

ـ الثقافة االستهالكية ونوازع الكسب واالستثراء التي متكنت 
من املجتمع خاصة خالل العقدين األخيرين جعلت املربني من بني 

من هم في أسفل السلم االجتماعي بل وأصبح ُينظر إليهم من ِقبل 
أصحاب املال على أنهم فئة غير ذات شأن، بتلطيف العبارةـ.

ـ لقد أصبح الدينار فوق األفكار واألحذية فوق األدمغة ولم 
تعد املعاني والقيم وحدها كافية لتنزيل املربني منازلهم احلقيقية 

بل ولم يعد ممكنا أن يسمحوا بامتهانهم والتعالي عليهم وهم من 
ُيباشرون مهمة تخرج أجيال االختصاص واملهارات والكفاءات 

واالختصاصات وهم من يتحمل رسالة التعليم والتربية.
ـ املربون ال يستجدون أحدا وال يقبلون دروسا في التضحية 
والوطنية خاصة من السياسيني ومن الغنائميني َعبَدِة الكراسي 

وفاقدي السند الِقيَمي واملبادئ.. املربون يخوضون مقاومة 
مشروعة وشريفة بوجه االستغالل واالمتهان ويدافعون عن 

كرامتهم حني يستعيدون مكانتهم التي هم جديرون بها.
ارتفاع نسبة جناح اإلضرابات املتتالية تؤكد مدى قناعة 

املربني مبشروعية مطالبهم ومدى ارتباط تلك املطالب بحاجاتهم 
األكيدة في حتسني ُقدراتهم الشرائية وفي مواجهة غالء األسعار 

وصعوبات توفير ما أصبح يتجاوز الكماليات ليكون من أوكد 
الضروريات في عصر تغير إيقاعه وتعقدت وسائل تواصله 

واتصاله.
ال نريد مقارنة بني مستوى دخل املربني ومستويات دخول 

غيرهم بالنظر إلى فارق الشهائد العلمية فنحن نريد الرفاه لكل 
فئات شعبنا من أصحاب وظائف أو حرف أو عاطلني ومعطلني

وفي احلديث الشريف "وإنه لن َيْجَهَد الفقراُء إذا جاعوا أو عروا 
إال مبا كسب أغنياؤهم" وإمنا استثرى جُتار "األشياء" حني سكت 

ُمنتجو املعاني واألفكار واملعارف عن حقوقهم تعففا واصطبارا.
اجلهات التي ال جتد دافعية إلعالن مساندتها ملطالب األساتذة 

املشروعة هي مدعوة لعدم التورط في جرمية النيل من املربني بأي 
شكل من األشكال..

بحري العرفاوي

وطنية
7صوتكم

في اليوم األّول إلضراب أساتذة الثانوي

مشاركة كبيرة واألحد القادم 
تحديد تاريخ اإلضراب اإلداري

ون إضرابا اليوم وغدا
ّ
أعوان البريد ينفذ

▲ لسعد اليعقوبي
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صوتكم8 8اقتصاد

سعر العمالت العربية

الدينار اجلزائري = 0.0204 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2022 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2531 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5145 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5254 دينار تونسي

مؤشر توناندكس=
 0.17 - في املائة = 5337.49 نقطة

حجم التداول = 
3937.859 دينار 

عدد األسهم املتداولة = 
717.966 سهما

أهّم االرتفاعات: الكتروستار  =
 5.00 في املائة 

أهم االنخفاضات: الشركة التونسية للصناعات 
الصيدلية = 2.99 - في املائة

أسعار العمالت 
 الثالثاء 17 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية

الدوالر األمريكي = 1.9300 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1904 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9645 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0163 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5046 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
الثالثاء 17 فيفري 2015

أرقام
% 21

هي نسبة تراجع عدد 
الوافدين على تونس في 

جانفي 2015

 % 4
هي نسبة تضخم أسعار 
البيع عند االنتاج الصناعي 

في ديسمبر 2014

تونس –  االقتصادي
اجل��اري  فيف��ري   17 الثاث��اء  مّت 
التوقيع عل��ى اتفاقية ش��راكة بني 
ش��ركة أورجن تون��س ومؤسس��ة 
أورجن لألعم��ال اخلّيرية ومنظمة 
البوصلة.وته��دف ه��ذه االتفاقية، 
كّل  توقيعه��ا  عل��ى  أش��رف  الت��ي 
ألبن��ال،  كريس��تني  الس��ّيدة  م��ن 
املديرة التنفيذّية ملؤسس��ة أورجن 
لألعم��ال اخلّيرية ووزي��ر الثقافة 
السابقة والسّيدة بريجيت أوودي 
أورجن  ملؤسس��ة  العام��ة  األمين��ة 
لألعمال اخلّيرية، ورئيسة منّظمة 
إل��ى  اليحي��اوي،  أمي��رة  بوصل��ة 
إطاق تطبيق��ات مس��تحدثة تتيح 

التواصل احليني مع البلدّيات.
وتضمن اتفاقية الشراكة املبرمة 
توفي��ر جه��از لوحي عل��ى ذمة كل 
بلدي��ة يك��ون مرتبط��ا باألنترنات 
املواطن��ني  ل��كل  املج��ال  ويتي��ح 
اإللكترون��ي  املوق��ع  الس��تخدام 

marsed.baladia.tn مّجانا.
وتأت��ي ه��ذه االتفاقية ف��ي إطار 

منظم��ة  أوروجن  ش��ركة  دع��م 
حص��ول  بع��د  وذل��ك  البوصل��ة، 
رئيس��تها عل��ى جائ��زة مؤسس��ة 
ش��يراك للوقاية م��ن النزاعات من 
ط��رف مؤسس��ة ش��يراك للس��ام 
م��ع  بالش��راكة  النبيل��ة  والقي��م 

مؤسسة أورجن لألعمال اخلّيرية، 
م��ن خ��ال مرافقته��ا عل��ى تطوير 
مش��روعها عل��ى الهات��ف اجل��ّوال 

واألجهزة اللوحّية.
االتفاقي��ة  إمض��اء  وحض��ر 
املدي��ر العام للجماع��ات العمومية 

احمللي��ة ب��وزارة الداخلي��ة مختار 
إدارة  مجل��س  الهمامي ورئي��س 
م��روان  تون��س  أورجن  ش��ركة 
مب��روك ونائب��ة رئيس مؤّسس��ة 
شيراك للسام والقيم النبيلة كلود 

شيراك.

تونس –  االقتصادي 
بل��غ ع��دد الس��ياح الوافدين عل��ى تونس خال 
حوال��ي  احلالي��ة  الس��نة  م��ن  جانف��ي  ش��هر 
269.065 سائحا مسجا بذلك تراجعا ب�نسبة 

21 في املائة مقارنة بشهر جانفي 2014.
أّن  الس��ياحة  ل��وزارة  إحصائي��ات  وتش��ير 
حوال��ي ثاث��ة أرباع الزوار خال ش��هر جانفي 

هم من البلدان املغاربي��ة، واحتلت ليبيا املرتبة 
األول��ى م��ن حيث ع��دد ال��زوار ب��� 122.5 ألف 
س��ائح، وتليه��ا اجلزائ��ر ب��� 72.798 س��ائحا 

واملغرب ب� 3306 سائح.
وس��جلت اإلحصائيات التراجع املس��جل في 
ع��دد الس��ياح األوروبيني بنس��بة 39 في املائة 
مقارن��ة بجانف��ي 2010 ومحافظ��ا عل��ى العدد 

نفس��ه املس��جل في جانف��ي 2014 ب��� 60.275 
سائحا.

الوافدي��ن  ع��دد  أّن  إل��ى  اإلش��ارة  وجت��در 
الفرنس��يني على تونس تراجعوا بنس��بة 50.1 
ف��ي املائ��ة مقارن��ة بجانف��ي 2010 )20.994 
س��ائحا( وتراجع ع��دد الوافدي��ن االيطاليني ب� 

37.4 في املائة، واالنقليز ب� 24.4 في املائة.

تونس –  االقتصادي
بلغت نس��بة تضخم أس��عار البيع 
عن��د االنت��اج الصناع��ي 4.0 ف��ي 
املائة في ش��هر ديس��مبر من س��نة 
2014، مقاب��ل 4.5 ف��ي املائ��ة في 

نوفمبر 2014.
ويع��ود ه��ذا التضخ��م املس��جل 
أساس��ا إل��ى ارتف��اع أس��عار مواد 
قط��اع الصناعات املعملي��ة ب� 2.0 

ف��ي املائ��ة نتيج��ة ارتفاع اس��عار 
م��واد البن��اء واخل��زف والبلور ب� 
8.7 في املائة، وأسعار قطاع مواد 
والغذائي��ة  الفاحي��ة  الصناع��ات 
ب� 1.0 ف��ي املائ��ة، وارتفعت كذلك 
النس��يج  أس��عار قط��اع صناعات 
واملابس واجللد ب��� 3.8 في املائة 
وأس��عار الطاق��ة ب� 8.6 ف��ي املائة 
نتيجة التعديل في أسعار الكهرباء 
والغاز واس��عار امل��واد البترولية 

والغ��از مرتني خال س��نة 2014، 
وكذلك شهدت أسعار مواد املناجم 

ب� 21.3 في املائة.
وسجل املؤشر الشهري لإلنتاج 
الصناع��ي ارتفاعا بنس��بة 0.6 في 
 2014 املائ��ة ف��ي ش��هر ديس��مبر 

مقارنة بشهر نوفمبر 2014.
ويع��ود هذا التط��ّور إل��ى النمّو 
االيجاب��ي الذي س��جلته جملة من 
القطاعات ومن بينها مؤشر االنتاج 

الصناعي في قطاع املواد الفاحية 
والغذائية ب��� 0.1 في املائة وقطاع 
الصناعات الكيميائية بنس��بة 0.3 
في املائة وقطاع النسيج واملابس 
ب� 0.2 في املائة، كما شهدت أسعار 
امل��واد املنجمية ارتفاع��ا ب� 4.2 في 
املائة واسعار مواد البناء واخلزف 
والبل��ور بنس��بة 0.1 ف��ي املائ��ة، 
دون  الطاق��ة  أس��عار  واس��تقرت 

تغّير.

تراجع نسبة تضخم أسعار البيع 
عند االنتاج الصناعي

اتفاقية شراكة بين أورنج تونس ومنظمة البوصلة: 

إطالق المشروع المشترك لتطبيقة 
الهاتف الجّوال لجمعية البوصلة

تراجع عدد السياح الوافدين على 
تونس بـ 21 % في جانفي 2015
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صوتكم

9ملف

 – هالة صويدي
للصناع��ات  الوطن��ي  الدي��وان  ع��ام  مدي��ر  ق��ال 
التقليدي��ة حم��زة الفي��ل ف��ي ح��وار م��ع جري��دة 
"الضمير" إن "البعض يتحدث عن تدهور قطاع 
الصناع��ات التقليدي��ة لك��ن ذلك غي��ر صحيح بل 
هناك تقدم في القطاع، م��ع بعض الصعوبات في  
الزربي��ة والنحاس والنس��يج واأللي��اف النباتية 

واللباس التقليدي والفسيفساء واخلزف".
ويعاني قطاع الصناعات التقليدية بحس��ب ما 
أكده الفيل من مش��كل اإلحاطة بتمّش استراتيجي 
إذ يس��تقطب أكث��ر م��ن 7 آالف موط��ن ش��غل ف��ي 
الس��نة. وهذا القط��اع متواجد هو املج��ال الوحيد 
املتواج��د ف��ي مختل��ف املناط��ق م��ن اجلمهورية، 
وتق��در كلفة إحداث مش��روع صناعات تقليدية ما 
ب��ني 3 و4 آالف دين��ار وهي كلف��ة ضعيفة كما أن 
مش��اريع قط��اع الصناعات التقليدية ال تس��تحق 
بني��ة حتتي��ة ب��ل تتطل��ب م��واد أولي��ة ومهارات 

يدوية.
وهناك أكثر من 82 في املائة من احلرفيني نساء 
ويعم��ل أغلبهن ف��ي املنزل، ويقدر ع��دد احلرفيني 
ب��� 150 ألف حرفي مس��جل إلى جان��ب 200 ألف 
حرفي غير مس��جل، وتقدر نس��بة الباعثني اجلدد 
ف��ي قط��اع التقليدي��ة حوال��ي 75 ف��ي املائ��ة من 
مجموع الباعث��ني وهو ما يؤكد ق��درة هذا القطاع 
على التعايش مع مختلف الصعوبات وجتاوزها.
الصناع��ات  منت��وج  أن  الفي��ل  حم��زة  وأك��د 
التقليدية يبقى موجها إلى الس��ائح وإلى الس��لط 
املس��تهلك  إل��ى  موج��ه  وغي��ر  التصدي��ر  وإل��ى 
التونس��ي الذي يعتبر في قطيعة م��ع الصناعات 
التقليدي��ة لكن هذه القطيعة ب��دأت في االنخفاض 
في الس��نوات األخي��رة إذ هناك ع��ودة إلى التراث 
ويظه��ر ذلك ف��ي اجلمعي��ات املختصة ف��ي قطاع 
الصناع��ات التقليدي��ة وكذل��ك يظهر ف��ي اللباس 

التونسي اليومي واملناسباتي.
واعتب��ر ان الصناع��ات التقليدية بقيت مرتكزة 
عل��ى الديوان الوطني الذي ميث��ل أكثر من 95 في 
املائة من الهياكل في مقابل ذلك تتطلب الصناعات 
التقليدي��ة النه��وض باجل��ودة وتنمي��ة الكفاءات 
والبح��ث واالبت��كار والتروي��ج عب��ر املع��ارض 
وتنمي��ة االس��تثمار وبعث املش��اريع، في حني أن 
بع��ض امله��ام غي��ر موكولة للدي��وان عل��ى غرار 
التدريب والتكوين ويبقى املشكل من هذه الناحية 
في التش��ريعات املوج��ودة والتي ال تتماش��ى مه 

املنظومة.

ويعاني قط��اع الصناع��ات التقليدية أيضا من 
مش��كل الفراغ على مستوى التزود باملواد األولية 
ال��ذي كان من مه��ام الديوان الوطن��ي للصناعات 
التقليدية ثم أُوكل إلى الش��ركة التجارية ملنتجات 
الصناعات التقليدية "س��وكوبا" ولكن الش��ركة 
مت حله��ا س��نة 2007 وبق��ي احلرف��ي يعاني من 

فراغ في مستوى التزود باملواد األولية.
للصناع��ات  الوطن��ي  الدي��وان  مدي��ر  وأش��ار 
التقلي��دي إل��ى أنه ف��ي 2002 وقع وضع دراس��ة 
اس��تراتيجية للنه��وض بالصناع��ات التقليدي��ة 
ف��ي أف��ق 2016 لكنه��ا بقي��ت على الرف��وف وفي 
2010 مت تكليف مكتب دراس��ات للقيام بتطبيق 
االس��تراتيجية على أرض الواقع، إال أن البرنامج 
بق��ي ف��ي مس��توى وزارة التج��ارة ول��م تتبن��اه 
احلكومة ول��م تكن هناك إلزامية لألطراف املعنية 

بالبرنامج.
ويس��اهم قطاع الصناع��ات التقليدي��ة ب� 4 في 
املائة ف��ي الناجت احملل��ي اإلجمالي، أما بالنس��بة 
إل��ى التصدي��ر فق��د س��جلت نس��بة التصدير في 
الصناع��ات التقليدي��ة 2 ف��ي املائ��ة م��ن مجموع 

الصادرات املقننة عبر الديوان.

البرامج
يش��ارك الديوان الوطن��ي للصناعات التقليدية 
في حوالي 10 معارض دولية رسمية وهي )أملانيا 
ب� 2 معارض وفرنس��ا ب� 2 معارض وإيطاليا ب� 2 
معارض واجلزائر ودبي ...(، بحضور 70 حرفي 
من تونس، وتقدر كلفة املهني في املعرض الواحد 
ب��� 150 أل��ف دينار، كما يش��ارك الدي��وان في 80 
معرض��ا وطنيا وجهوي��ا ومحليا بحضور 3200 

حرفي.
ويشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية 
انطاقا م��ن يوم االثنني 9 م��ارس املقبل إلى غاية 
ي��وم 16 م��ارس ف��ي أي��ام الصناع��ات التقليدية 
واللباس الوطني والذي س��يتم فيه تكرمي حرفي 
عل��ى املس��توى الوطني بجائ��زة من قب��ل رئيس 
اجلمهوري��ة تقدر ب� 10 آالف دين��ار، ويتم خاله 
أيض��ا تنظيم اخلمس��ة الذهبية وإس��ناد اجلوائز 
للمتفوقني في س��هرة ينظمها الديوان يوم السبت 
14 مارس 2015، وتنظم عدد من الورشات احلية 
خال أي��ام الصناعات التقليدية بش��ارع احلبيب 
بورقيب��ة إل��ى جانب ع��رض متحف��ي للصناعات 
التقليدي��ة وعينات م��ن ابت��كارات احلرفيني، كما 
س��تنتظم يوم األح��د 15 مارس خرجة تونس��ية 

باللباس التقليدي.

وعلى الصعيد اجلهوي يق��وم الديوان الوطني 
للصناع��ات التقليدية بتك��رمي حرفيني وحرفيات 
لتميزهم في اجلهة من حي��ث جودة إنتاجهم، إلى 
جان��ب أنش��طة اقتصادية وثقافية حتت إش��راف 
حي��ة  وورش��ات  حتسيس��ي  وبرنام��ج  ال��والة 

تكوينية لتاميذ املدارس بكافة اجلهات.
وتهدف أي��ام الصناعات التقليدي��ة إلى تقريب 
كل م��ا ه��و تقلي��دي إلى حي��اة املواطن التونس��ي 
خاصة وأن املنتوج التونسي بدأ يعود إلى احلياة 
اليومية مع بعض التغيير ليكون مواكبا للعصر.

وم��ن برامج الدي��وان أيضا الصال��ون الوطني 
لابت��كار في الصناع��ات التقليدية م��ن 24 أفريل 
إل��ى 3 ماي وس��يكون الي��وم األول م��ن الصالون 
خاص��ا باملعني��ني بالقط��اع م��ن اصح��اب الن��زل 
والتّجار لتقدمي الطلبات مع اإلشارة إلى أنه هناك 
توجه اس��تراتيجي إلرس��اء صالون مهني كلفته 

400 مليون.
مس��ابقات  تنظي��م  الصال��ون  خ��ال  وس��يتم 
ف��ي أكثر م��ن 5 ابت��كارات ف��ي اخل��زف التقليدي 
والنس��يج احملف��وف واأللياف النباتي��ة والعبوة 
ومس��ابقة للطلبة وخلريجي املعاهد ومس��ابقات 
ف��ي "الس��كاجة" التقليدي��ة ومس��ابقة األوملبياد 
للنس��يج احلائط��ي، ويتخل��ل الصال��ون معرض 
جتاري خاص بالباعثني اجلدد يظم ما يقارب 50 

حرفيا.

15 قرية حرفية نهاية 2015
 يش��رف الديوان الوطني للصناعات التقليدية 
عل��ى خمس قرى حرفي��ة في مناط��ق مختلفة من 
اجلمهوري��ة وه��ي الدن��دان ومنوب��ة وتطاوي��ن 
وناب��ل والقي��روان مع العل��م أن القري��ة احلرفية 
بوالية القيروان متت إعادة تهيئتها وستنطلق من 
جديد في ش��هر مارس املقبل، إلى جانب أربع قرى 
أخرى جديد ستنطلق في نفس الشهر وهي القرية 
احلرفية بالقصرين وبني خداش من والية مدنني 
والقط��ار بوالي��ة قفصة، كما أن حوال��ي 17 قرية 
حرفي��ة أخ��رى مبرمجة لدى الدي��وان وهي حتت 
الدراس��ة من بينها 15 قرية ستكون متواجدة في 

أواخر السنة احلالية.

البعد الثقافي
التج��ارة  وزارة  ب��ني  اتفاقي��ات  توقي��ع  مت 
الوطن��ي  الدي��وان  وب��ني  الثقاف��ة  ووزارة 
للصناع��ات التقليدي��ة ووزارة الثقاف��ة ح��ول 
الت��راث الثقاف��ي الام��ادي، واله��دف من هذه 

االتفاقي��ات هو أن يكون لدى تونس تراث مصنف 
دولي��ا والصناع��ات التقليدي��ة تدخل ف��ي التراث 
ويه��دف ذل��ك إل��ى وض��ع بع��ض االختصاصات 
وتدوينه��ا باملواصف��ات الدولية وذل��ك إلمكانية 

تصنيف بعض املواقع.
الق��رى  م��ن  مح��ات  ثاث��ة  وض��ع  وس��يتم 
احلرفي��ة وه��ي الدن��دان والقي��روان والقصري��ن 
عل��ى ذمة وزارة الثقافة حت��ى تكون متواجدة في 
عدي��د األنش��طة الثقافي��ة إلبراز اجلان��ب الثقافي 

للصناعات التقليدية.

صعوبات قطاع الشاشية   
املش��اكل  بعدي��د  الشاش��ية  قط��اع  مي��ر   
والصعوب��ات نظرا إلى أن عدد كبير من احلرفيني 
ه��ّن النس��اء الات��ي يعمل��ن ف��ي منازله��ن، لكنه 
م��ع ذل��ك ال ي��زال يحافظ عل��ى نس��ق التصدير إذ 
تق��در قيمة التصدير في الشاش��ية مبليون دينار، 
بالرغم من تواجد مصنع واحد في الباد في قطاع 
الشاش��ية لكن هناك تن��وع في التصدي��ر للبلدان 

اإلفريقية واإلسامية.
وش��هدت قيمة الصادرات ملنتوجات الشاش��ية 
املقدم��ة للمراقبة ل��دى املصال��ح الفني��ة للديوان 
عل��ى  تراجع��ا  التقليدي��ة  للصناع��ات  الوطن��ي 
مس��توى ع��دد القط��ع املص��درة إذ بلغ��ت س��نة 

قطعة 2014 حوال��ي 90 أل��ف و140 
 2013 بس��نة  مقارن��ة 

حي��ث كان الع��دد في 
حدود 142 ألفا و50 
ش��هدت  كما  قطعة، 
ص��ادرات  قيم��ة 
أيض��ا  الشاش��ية 
تراجع��ا ف��ي نف��س 

الفترة إذ كانت س��نة 
2013 حوالي 1 مليار 

ملي��م و70 أل��ف دين��ار 
2014 بلغت  وف��ي س��نة 

617 ألف دينار.  

المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية لـ"الضمير":

المستهلك التونسي في قطيعة 
مع الصناعات التقليدية

هذا القطاع قادر على التعايش مع مختلف الصعوبات وتجاوزها 

350 ألف حرفي يساهمون بـ 4 % من الناتج المحلي
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صوتكم 10ملف

 – صابرين الخشناوي 
تعد الشاش��ية لباسا تقليديا تونسيا 
مييزه��ا لونه��ا األحم��ر الفاق��ع الذي 
يضف��ي عليه��ا الكثي��ر م��ن الرون��ق 
واجلم��ال ع��ن مثياته��ا ف��ي البلدان 
ارتداؤه��ا ف��ي  املغاربي��ة، وق��د كان 
املاضي ال يس��تثني الشيوخ والكهول 
والش��باب أو حتى األطفال. وتوضع 
على ل��رأس صيفا وش��تاًء بالتوازي 

مع اجلبة أو حتى البدلة العصرية.
"الضمي��ر  جلري��دة  جول��ة  وف��ي 
املدين��ة  ف��ي  الشواش��ني  "بس��وق 
الع��م  وجدن��ا  بالعاصم��ة  العتيق��ة 
فتح��ي البليش م��ن كبار الشواش��ني 
وأقدمه��م ليحدثن��ا ع��ن ه��ذا املنتوج 
التقليدي، وعن تاريخ "الشاش��ية"، 
حي��ث روى لن��ا أن��ه عندم��ا اس��تعد 
للهج��رة  املس��لمون  األندلس��يون 
النهائية إل��ى تونس عملوا على حمل 
األدوات الازم��ة التي ق��د متكنهم من 
مواصلة مهنتهم املتوارثة أبا عن جد، 
ح��ال وصولهم إل��ى األرض اجلديدة 

التي ستستقبلهم. 
س��نة  بتون��س  نزوله��م  وعن��د 
تنقيب  على  األندلس��يون  1632عمل 
ومن��اخ  ترب��ة  ع��ن  بحث��ا  األنح��اء 
مائمني ووقع اختيارهم على منطقة 
"العالي��ة" التابع��ة لوالي��ة بنزرت 
وأزه��رت  الش��وك  غ��رس  مت  حي��ث 
"شواش��ي"  مك��ن  مم��ا  الغرس��ات 
مدين��ة تون��س من حتقي��ق صنعتهم 
عل��ى أفض��ل وج��ه لتع��رف حرفتهم 

االزدهار. 
أما املراحل التي متر بها الشاش��ية 
التونس��ية، فق��د أك��د لنا الع��م فتحي 
أنه ف��ي البداي��ة، يتم اختي��ار صوف 
بجودة عالية يس��تورد من أس��تراليا 
أو من إسبانيا ليقع غسلها وجتفيفها 
ث��م مش��قها وغزله��ا حتى تص��ل إلى 
أي��ادي احلائ��كات لتق��وم بحياكته��ا 
باستعمال 5 إبر للحصول على قبعة 
واس��عة، قطرها 30ص��م وعمقها 40 

صم، تسمى "كبوس".
حي��ث يتم في ه��ذه املرحل��ة إعداد 
هي��كل الشاش��ية املس��مى بالكّبوس، 
وذل��ك ع��ن طري��ق احلياك��ة املتمثلة 
في حتويل خي��ط الصوف إلى قماش 

بتشابك أو تسلسل "غرز".
وف��ي مرحل��ة ثاني��ة تت��م عملي��ة 
التلبي��د باس��تعمال امل��اء والصابون 

بدار البّط��ان التي تق��ع على ضفة 
واد مجردة بجوار مدينة طبربة 
م��ن والي��ة منوب��ة، واملقص��ود 
قم��اش  تقوي��ة  ه��و  ذل��ك  م��ن 

قلق على حرفة قد تؤول إلى االندثار
الكّب��وس احملاك وجعله غي��ر نافذ من خال 
س��د العيون أو احللق��ات املفتوحة، حيث أن 
ألي��اف الص��وف تتاحم فيما بينه��ا، بتأثير 
امل��اء الفات��ر والصاب��ون والض��رب والدلك 
واالحت��كاك، وتتح��ول إلى قماش متماس��ك 
ومتاص��ق، ل��ه قدرة عل��ى مقاوم��ة التمّزق 

وميكن تشكيله بسهولة.
ث��م يت��م أخذه��ا إل��ى "العالي��ة" )والية 
بنزرت( ل�"تقردش" باس��تعمال الكرضون 
ال��ذي يت��م زراعت��ه ف��ي نف��س املنطق��ة، ثم 
يق��وم كل شواش��ي بخياط��ة رم��زه داخ��ل 
"الشاش��ية" بواس��طة رس��م خيطي أسود 
ليس��تدل بها.أم��ا مرحل��ة " الصباغ��ة" فقد 
أش��ار العم فتحي إلى أنه ف��ي املاضي كانوا 
بواس��طة  الصباغ��ة  ب��دار  بذل��ك  يقوم��ون 
"القرمز والكشنيليا" أما في يومنا هذا ومع 
التطور التكنولوج��ي أصبحت هذه العملية 

تتم بواسطة اآلالت املخصصة لها.  
القولب��ة  تأت��ي  أخ��رى  مرحل��ة  وف��ي 
والتجفي��ف حي��ث يت��م أخذه��ا ألش��خاص 
مختص��ني يقوم��ون بوضعه��ا ف��ي القال��ب 
ال��ذي تختل��ف أحجام��ه لتت��اءم م��ع حجم 

"الكبوس" ونوعه.
ثم مرحلة التقرديش األحمر، وفي املرحلة 
األخي��رة الت��ي تأتي قب��ل مرحلة التس��ويق 
اللّ��ف  بعملي��ة  الش��واش  يق��وم  والبي��ع، 
والتعليب من خال وضعه��ا في الصناديق 
املخصص��ة لها. وأكد لنا العم فتحي البليش 
أن مراحل صناعة "الشاش��ية" تعتبر كلها 

صعبة وتتطلب الكثير من اجلهد والصبر.
وبخصوص تراج��ع العمل في هذا املجال 
اعتبر العم فتحي أن التطور الذي نشهده قد 
س��اهمة بصفة كبيرة في هذا التراجع، ومع 
مجيء املابس املصنع��ة والعادات الغربية 
وغيره��ا،  الطرب��وش  ارت��داء  غ��رار  عل��ى 
أصبح ارتداء الشاشية يقتصر على احملافل 
الدينية وأصبح عادة ما ينسب إلى املشائخ، 
فنقص��ت عائ��دات ه��ذا القط��اع مم��ا حم��ل 
البع��ض عل��ى ترك��ه، إضاف��ة إل��ى أن أغلب 
الدكاك��ني املتواج��دة في س��وق الشواش��ني 
بدأت شيئا فشيئا تغير من نوعية جتارتها.

كم��ا ق��ال الع��م فتح��ي "رغ��م أنه��ا ل��م 
تع��د مطلوب��ة الي��وم كم��ا باملاض��ي، إال أن 
"الشاش��ية" التونس��ية ال ت��زال ت��ورد إلى 
األس��واق اخلارجي��ة مث��ل اجلزائ��ر وليبيا 
اكتس��احها  إل��ى  إضاف��ة  والنيج��ر  ومال��ي 

السوق السياحية احمللية".
عب��د ال��رزاق كاهي��ة أمني الشواش��ني أكد 
لن��ا أنه ال ميك��ن التحديد الصحي��ح لتاريخ 
الشاش��ية التونس��ية فالبع��ض يق��ول أنها 
ظهرت منذ 200 س��نة وآخ��رون يرجعونها 
إل��ى فترة ما قبل 450 س��نة، وقد 
جلبه��ا األندلس��يون عند طردهم 

من إسبانيا.

وف��ي حديثنا مع أمني الشواش��ني بنّي أنه 
دخل هذه املهنة منذ أكثر من 60 س��نة عندما 
كان ف��ي ال�13 من عمره، حيث كان يس��تغل 
وقت فراغه بعد االنتهاء من الدراسة ليتعلم 
هذه احلرف��ة م��ن املتخصصني به��ذا املجال 

وكبار الشواشني.
وتط��رق عب��د ال��رزاق الكاهي��ة إل��ى أن��ه 
للحص��ول على الشاش��ية النهائية فهي متر 
بعدة مراحل في أماكن مختلفة حيث يرتزق 
من هذه احلرف��ة عديد العائات وكل مرحلة 

لها عائلتها.
أم��ا بخص��وص اللون األصلي للشاش��ية 
التونس��ية فق��د أكد أن��ه األحمر، أم��ا األلوان 
األخرى فهي جللب الس��ائح، مضيفا أن بيع 

الشاشية يزدهر خاصة في فصل الشتاء.
وأش��ار أم��ني الشواش��ني إل��ى أن��ه يت��م 
تصدي��ر أكثر من 90 في املائة من الشاش��ية 
نيجيري��ا  إلفريقي��ا،  خاص��ة  التونس��ية 
والنيج��ر وطرابل��س، لكن بدأت الشاش��ية 
تفق��د بريقه��ا، و تراجعت بالتال��ي مداخيل 
احلرفي��ني واضط��ر أغلبه��م إل��ى ت��رك هذه 
احلرف��ة، إضافة إلى أنه لم يع��د هناك إقبال 

على تعلم هذه احلرفة. 
وفي حديثه للضمير أبدى أمني الشواشني 
تخوفه من اندثار هذه احلرفة بعد س��نوات 
بس��بب اإلهمال حي��ث أكد أنه م��ن أصل عدد 
احمل��ات املتخصصة في صناعة الشاش��ية 
التونس��ية، التي كان عدده��ا عام 1942 في 
حدود 480 مح��ّا، كان بها صبية يتعلمون 
أص��ول الصنعة، ل��م يبق منها الي��وم إال 15 
محا فقط، مش��يرا إلى أنه من يفارق احلياة 
م��ن الشواش��ني ال يعّوض ألن ه��ذه احلرفة 

تتطلب الكثير من الصبر واملعرفة.
وم��ن جانب��ه ق��ال فتح��ي العي��اري أحد 
الشواش��ني إن��ه دخ��ل إلى ه��ذا املج��ال منذ 
الثمانين��ات حي��ث ورث ه��ذه احلرف��ة ع��ن 
وال��ده، وق��ال "كل مرحلة له��ا مختصون.. 
واالتص��ال  الص��وف  بش��راء  نق��وم  نح��ن 

بالتجار لتوزيع املهام عليهم". 
وأش��ار فتح��ي العي��اري إل��ى أن��ه هناك 
العديد من الصعوبات التي تعترض التجار 
حيث أن الس��وق ف��ي تون��س مفتوحة على 
ليبي��ا ونيجيري��ا ومن��ذ تده��ور األوض��اع 
األمني��ة خاص��ة ما ش��هدته النيج��ر توقفت 

جتارتهم.
وتاب��ع محدثن��ا: "من��ذ 25 س��نة نصدر 
منتوجاتنا إلى ليبيا النيجر ونيجيريا ومن 
س��وء حظن��ا أن هذي��ن البلدي��ن يعانون من 

تدهور األوضاع األمنية".
وفي س��ياق متصل أش��ار فتحي العياري 
إل��ى أن الشاش��ية التونس��ية كانت تس��مى 
"أولى ليبي" وليس��ت منسوبة إلى تونس 
ألن التجار في ليبي��ا كانوا يحتكرون عملية 

التصدير والتعامل مع هذه األسواق.

سوق الشواشين بالعاصمة: 
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 – هالة صويدي
في ح��وار مع جري��دة "الضمي��ر" أكد رئيس 
جامع��ة الصناع��ات التقليدية صال��ح عمامو 
أن قطاع الصناعات التقليدية كان رافدا كبيرا 
للتنمي��ة لكن��ه ظل يعان��ي التهمي��ش املمنهج 
وب��دأ ه��ذا التهميش من��ذ القرار اجلائ��ر الذي 
صادق عليه رئيس اجلمهورية سابقا القاضي 
بتقسيم ديوان الصناعات التقليدية إلى ثاث 
إدارات، إدارة اخلدم��ات العمومية وش��ركتي 
اإلنتاج "س��وبارت" والترويج "س��وكوبا" 
اللت��ني وق��ع حلهم��ا ف��ي 1996 و2007 وهو 
م��ا أفقد القط��اع قاطرة اإلنت��اج والترويج في 

جميع املسالك.
الوطن��ي  الدي��وان  "إن  عمام��و  وق��ال 
للصناع��ات التقليدية قبل تقس��يمه كان قادرا 
على أن يكون أكبر مؤسسة مشغلة في تونس 
باعتباره املؤسسة الوحيدة املتواجدة في كافة 
واليات اجلمهورية وقد خلقت هذه املؤسس��ة 
ثروة وهيأت الباد وقادت عملية التنمية منذ 
االس��تقال حت��ى بداي��ة الس��بعينات، قبل أن 

تتواجد باقي القطاعات.
ومث��ل إغ��اق ش��ركة اإلنت��اج ف��ي 1996 
الصناع��ات  قط��اع  ف��ي  التروي��ج  وش��ركة 
التقليدية ف��ي 2007 "ضربة قاتلة" للقطاع، 
خاصة وأن شركة "سوكوبا" للترويج كانت 
تتكفل بالترويج وتوفير املواد األولية اجليدة 
وتقوم بتعديل اإلنتاج، وقد فتحت مجاال أمام 
التج��ار للتقليد عليه��ا في الصناع��ات، إال أنه 
م��ع إغاقها ب��دأت الصناع��ات التقليدية تفقد 
أهميته��ا وفتح الب��اب أمام التهريب والس��لع 
املوازي��ة وغ��اب التكوي��ن والتدري��ب بعد أن 
أغلق��ت مراك��ز التدري��ب ومت إلغ��اء ش��هادة 
الكف��اءة املهني��ة وإلغ��اء قرض امل��ال املتداول 
الذي كان مينحه ديوان الصناعات التقليدية.

وطالب رئيس جامعة الصناعات التقليدية 
الصناع��ات  دي��وان  صاحي��ات  بإرج��اع 
التقليدية كامل��ة وإلغاء قرار 1996 مما ميّكن 
م��ن إح��داث مؤسس��ات تع��ني عل��ى التنمي��ة 
وتس��اهم ف��ي املقارب��ة التنموي��ة االجتماعية 
واالقتصادي��ة واألمنية، إلى جانب إعادة بناء 

العاقة بني القطاعني العمومي واخلاص.
وطال��ب عمامو أيض��ا بإرج��اع صاحيات 
للش��باب  األولي��ة  امل��واد  وتوفي��ر  الدي��وان 
خريج��ي املعاه��د املتخصصة ف��ي الصناعات 
التقليدية إلى جانب إضاف��ة بوابة الكترونية 
لتشغيل خريجي التجارة االلكترونية وبعث 
مشاريع صغرى في املناطق الداخلية في إطار 

شراكة بني القطاعني العام واخلاص.
املنتوج��ات  اكتس��اح  أن  إل��ى  وأش��ار 
الصيني��ة املهرب��ة واملقل��دة خل��ق قطيع��ة 
م��ع املواطن كم��ا أن املعارض الت��ي ينظمها 
الديوان وكذل��ك القرى احلرفي��ة مجرد حل 

ظرفي في ظل غياب اإلنتاج والترويج.      

رئيس جامعة الصناعات التقليدية لـ"الضمير": 

القرارات الجائرة سنتي 1996 و2007 أفقدت 
القطاع قاطرة اإلنتاج والترويج
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فهمي هويدي 

قت��ل  عل��ى  اجل��وي  بالقص��ف  ال��رد 
املصري��ني في ليبيا مفه��وم ومبرر، ولم 
يك��ن هناك بديل عنه، وه��و ميثل إحدى 
اإلجاب��ات الصحيح��ة على الس��ؤال ما 
العم��ل؟ لك��ن م��ا يحت��اج إلى مناقش��ة 

وبحث هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ال.
)1(

قبل ال��كام في املوض��وع، ينبغي أن 
نضع في االعتبار عدة أمور هي:

- أنن��ا بصدد تنظي��م إجرامي، ال قلب 
ل��ه وال أخاق وال دين، ثم إنه ال يعترف 
بقانون أو دس��تور أو حتى عرف. ومنذ 
أعلن عن إقامة دولته في ش��هر يونيو/
حزي��ران من العام املاض��ي )٢٠١٤( لم 
يج��د أعضاؤه م��ن يوقف ش��رورهم أو 

يردعهم.
إذ بعدم��ا عم��دوا إل��ى قط��ع رؤوس 
ف��ي  وقع��وا  الذي��ن  األجان��ب  بع��ض 
أيديهم، وفعلوه��ا مع نفر من خصومهم 
في س��وريا والعراق، صدمن��ا إحراقهم 
للطيار األردن��ي معاذ الكساس��بة حيا، 
واقش��عرت أبداننا حني تابعنا ما جرى 
لإليزيدي��ني الذي��ن دفنوه��م ف��ي مقابر 
جماعي��ة بع��د س��بي نس��ائهم، إلى آخر 
قائم��ة اجلرائ��م البش��عة الت��ي لطخت 
الفق��راء  م��ن  العدي��د  بدم��اء  س��جلهم 

األبرياء.
من ثم فا جديد فيما ذاع خبره مس��اء 
أمس األول، فصدم كل املصريني وأوجع 
قلوبه��م، لكن اجلديد أنهم اجترؤوا على 
توجي��ه رس��التهم إلى الدول��ة املصرية 
بذلك األسلوب الذي ذهبت فيه الفظاظة 
إلى ح��د اجلن��ون املرض��ي. وليس ذلك 
قب��وال أو تهوين��ا م��ن ش��أن جرائمه��م 
السابقة، وإمنا هو تنبيه إلى املدى الذي 

ذهبوا إليه في التحدي واالجتراء.
ثم��ة جدي��د آخر يتمث��ل ف��ي أنهم مبا 

فعل��وه أعلنوا عن خروجه��م من محيط 
باد الشام، وانتشارهم خارج حدودها. 
ف��ي س��يناء والش��مال األفريق��ي. وق��د 
تناقلت التقارير الصحفية أخبار التحاق 
بعض األنص��ار بهم في س��يناء وأيضا 

في ليبيا وتونس واجلزائر.
- أن ه��ؤالء الذي��ن ارتكب��وا اجلرمية 
ف��ي ليبي��ا فرع ع��ن أص��ل موج��ود في 
املناطق التي س��يطروا عليها في العراق 
وس��وريا، وأطلق��وا عليه��ا اس��م دول��ة 
اخلاف��ة اإلس��امية. وقد اخت��اروا لها 
عاصمة مقرها محافظة الرقة بس��وريا، 
وه��و ما يس��وغ ل��ي أن أق��ول إن الرأس 
في الشام والذيول والفروع في املناطق 

والدول السابقة الذكر.
- إذا كان��ت داع��ش )تنظي��م الدول��ة 
اإلسامية( أو دولة اخلافة لها وجودها 
اجلغرافي في باد الش��ام، فإن جذورها 
الفكري��ة خرجت من اجلزي��رة العربية. 
ذل��ك أن عقي��دة الس��لفية اجلهادية التي 
تشكل مرجعتيهم األساسية تعتمد على 
تعالي��م واجتهادات املدرس��ة الوهابية، 
وكت��ب ش��يوخ الوهابي��ة ه��ي املعتمدة 
وإذا  اإلس��امية،  الدول��ة  م��دارس  ف��ي 
تتبعنا خط املس��ار الفكري فس��نجد أنه 
استوطن في محيط القاعدة التي راجت 
في أفغانس��تان ث��م وجدت تل��ك األفكار 
ترب��ة مواتي��ة لها في س��جون االحتال 
األميرك��ي للعراق التي تخرج منها قادة 

تنظيم الدولة وزعماؤها.
)2(

فيما يتعل��ق بالوضع ف��ي ليبيا فإنه 
أكثر تعقيدا مما تصوره وسائل اإلعام 
عندنا. وقد ذكرت التصريحات الرسمية 
أن القوات اجلوي��ة املصرية قامت بعدة 
غارات على مدينة درنة التي تعد املعقل 
األساس��ي لتنظي��م داعش. وق��د راجت 
في وس��ائل اإلع��ام املصرية ف��ي العام 
املاض��ي معلوم��ات حتدثت ع��ن وجود 
للمتطرف��ني املصريني هن��اك حيث إنهم 
يش��كلون م��ا س��مى باجلي��ش املصري 
احل��ر )عل��ى غ��رار اجلي��ش الس��وري 

احلر(.
ومبضي الوقت تبني أن تلك املعلومات 
ليس��ت أكثر من شائعات جرى الترويج 
لها ألس��باب تعبوية وسياس��ية، األهم 
من ذل��ك أن "درنة" كانت بالفعل معقا 
لعناصر التطرف واإلره��اب، إال أنها لم 
تس��تمر كذلك في ظل تطور األمور خال 

السنوات األربع املاضية، فقد انتشر فكر 
السلفية اجلهادية في بقية أنحاء ليبيا، 
خصوصا ف��ي محيط القبائ��ل احملافظة 
الش��باب  مع��دالت  فيه��ا  ترتف��ع  الت��ي 
املتدين، علما بأن املجتمع الليبي محافظ 
باألساس، وبالتالي فهو مهيأ الستقبال 

تلك األفكار. 
إضافة إل��ى ذلك فإن ضعف الس��لطة 
الليبي��ة  احل��دود  وترام��ي  املركزي��ة 
فت��ح الباب الس��تقبال أع��داد غفيرة من 
النش��طاء غير الليبيني، س��واء من دول 
اجلوار )تونس واجلزائر بوجه أخص( 
أم اليمن والس��ودان، وقد انضمت إليهم 
أع��داد من املس��لمني املقيم��ني في بعض 
ال��دول الغربي��ة وآخ��رون م��ن ال��دول 
والنيج��ر  )مال��ي  املج��اورة  األفريقي��ة 

وتشاد(.
م��ا أري��د أن أقول��ه ه��و إن الليبي��ني 
الذين أعلن��وا والءهم لداعش يش��كلون 
ج��زءا من قبائ��ل مهمة في ليبي��ا تتولى 
حمايته��م، إضافة إل��ى أن تنظيم الدولة 
اإلس��امية بات يضم أع��دادا غير قليلة 
م��ن غي��ر الليبي��ني وم��ن غي��ر الع��رب. 
وهؤالء أصبحوا منتش��رين في مختلف 

أنحاء الباد.
املدين��ة  درن��ة،  اس��تهداف  مت  لق��د 
الس��احلية القريبة من احلدود املصرية 
والتي حتي��ط بها األح��راش والغابات، 
ف��ي إصاب��ة  الغ��ارات  ورمب��ا جنح��ت 
األهداف املمثلة في املعسكرات ومخازن 
الس��اح، إال أن هن��اك عامات اس��تفهام 
بخص��وص مصي��ر ما هو موج��ود منها 

في األحراش احمليطة. 
كل  أصاب��ت  الغ��ارات  أن  ص��ح  وإذا 
أهدافه��ا في درن��ة، إال أن األس��ئلة تظل 
مث��ارة ح��ول مصير قواع��د داعش التي 
انتش��رت ف��ي أوس��اط قبائ��ل الوس��ط 
العم��ال  فيه��ا  احتج��ز  الت��ي  )س��بها 
املصري��ون قب��ل إعدامه��م في الوس��ط( 
إضاف��ة إل��ى أقرانه��م املوجودي��ن ف��ي 

بنغازي ذاتها )في الشرق(.
أن  الثاب��ت  عل��ى صعي��د آخ��ر فم��ن 
املصريني املنتشرين في أنحاء ليبيا يزيد 
عددهم عل��ى مليون نس��مة، ووجودهم 
ف��ي مختل��ف املناطق ومختلف ش��رائح 
املجتم��ع يش��كل عاما يصع��ب جتاهله 
فيما يخ��ص أي عمل عس��كري مصري، 
والب��د أن يثي��ر انتباهنا في ه��ذا الصدد 
أن بع��ض املصري��ني الذي��ن يتمس��كون 

بالبقاء في ليبيا رغم املخاطر والظروف 
الصعبة التي متر به��ا الباد، ال يزالون 
يؤثرون االستمرار هناك القتناعهم بأن 
وضعهم س��يكون أس��وأ لو أنه��م عادوا 
إلى بلده��م. على األقل فهذا م��ا نقله إلي 
أح��د الباحثني ح��ني طرح الس��ؤال على 
عدد م��ن املوجودين هناك، فس��مع منهم 

الرد الذي ذكرت.
)3(

لق��د فهم��ت أن العملي��ات العس��كرية 
داع��ش  معاق��ل  ض��د  تس��تمر  س��وف 
مب��رر  أم��ر  ب��دوره  وذل��ك  ومظانه��ا، 
ومفه��وم، ورغم وج��ود احملاذي��ر التي 
س��بقت اإلش��ارة إليه��ا، فإنن��ي أمتن��ى 
أن تأخ��ذ املعلوم��ات حظه��ا الكاف��ي من 
العناية والدراس��ة في أي عمل عسكري 
االعتب��ار  ف��ي  توض��ع  بحي��ث  ق��ادم، 
اخللفي��ات الت��ي ذكرتها، حت��ى ال تؤلب 
القبائ��ل الليبية على مص��ر واملصريني، 
وحت��ى ال ترتف��ع أع��داد الضحاي��ا ب��ني 

املصريني املنتشرين في الباد.
في ه��ذا الص��دد ال مفر م��ن االعتراف 
ب��أن ثمة ثغ��رة ف��ي املعلوم��ات أفضت 
إلى م��ا وصلت إليه األم��ور حتى انتهت 
بإعدام الواحد والعش��رين مصريا. ذلك 
أنه��م ظلوا ف��ي قبضة داع��ش ألكثر من 
أربع��ني يوم��ا، دون أن تتوفر معلومات 

عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم.
لق��د قرأنا ب��أن خلية ضم��ت عددا من 
اخلب��راء املصري��ني ش��كلت ملتابع��ة ما 
يه��دد أمن مصر وأبنائها في ليبيا، لكني 
أخش��ى أن تكون تلك اخلطوة قد اتخذت 
بعدم��ا وقع��ت الفأس في ال��رأس. ألنها 
ل��و كانت قد ش��كلت قبل ذل��ك وجرى ما 
جرى، فذلك يعني أنها فشلت في مهمتها 
ولم تنجح في إنقاذ املصريني من املصير 

الفاجع الذي لقوه.
وإذا ج��از ل��ي أن أذهب إل��ى أبعد في 
املصارح��ة، فإنن��ي أزع��م أن موض��وع 
املصري��ني ف��ي ليبي��ا ل��م يؤخ��ذ عل��ى 
محم��ل اجلد. ف��ا مت تأمينهم ف��ي أماكن 
جتمعاتهم، وال حرصت األجهزة األمنية 
عل��ى أن توجد في محيطهم. وقد قيل لي 
إن ثم��ة مجموع��ة من املصري��ني اختفت 
في شرق ليبيا الذي يفترض أنه منطقة 
خاضعة لنفوذ اللواء حفتر الذي تؤيده 
مص��ر، وه��ذه املجموعة احملتج��زة منذ 
ش��هرين ال يعرف أحد عنها شيئا، ال عن 
خاطفيه��ا وال عن أماك��ن احتجازها وال 

عن التهم املنسوبة إليها.
)4(

الس��ؤال ال��ذي يحت��اج إلى مناقش��ة 
هادئ��ة ه��و: إذا كان اإلجراء العس��كري 
احل��ازم قد أصب��ح ضروريا م��ن جانب 
الس��لطة املصرية في الرد على بش��اعة 
اجلرمية التي وقعت، فهل نحن على ثقة 
م��ن أن القص��ف اجلوي سيحس��م األمر 
ويغل��ق املل��ف؟ ردي على ذل��ك بالنفي، 
أن يش��كل ضرب��ة  القص��ف ميك��ن  ألن 
موجع��ة حقا لكن��ه لن يحس��م األمر. إذ 
طامل��ا بقي هن��اك مليون عام��ل مصري، 
وطامل��ا ظل��ت ليبي��ا ماصق��ة جغرافيا 
ملص��ر، وطامل��ا كان لداع��ش والس��لفية 
اجلهادية أنصار ومري��دون، فإن تكرار 
ما حدث للعمال املصريني سيظل واردا.

إذا ص��ح ذل��ك، فم��ا ه��ي اخلي��ارات 
األخرى؟ أعترف بأنه ليست لدى إجابة 
واضح��ة، لكنني أمتن��ى أن يفتح الباب 
ملناقش��ة تل��ك اخلي��ارات، إذ يخط��ر لي 
مثا أن نعي��د التفكير في نه��ج التعامل 
مع امللف الليبي، بعدما تبني أن املراهنة 
عل��ى املجموع��ة املتمرك��زة في الش��رق 
غير كافية، فضا عن أنها ليست بالقوة 
والتمكني الذي تصوره وس��ائل اإلعام 
املصرية، علما ب��أن كثيرين يعرفون أن 
بعض أنش��طة تلك املجموعة تنطلق من 
أحد فنادق القاهرة وليس من طبرق كما 

تذكر البيانات الصادرة عنها.
يل��وون  س��وف  البع��ض  أن  أدري 
ش��فاههم ويعتب��رون مناقش��ة الفك��رة 
محاولة إلضفاء الش��رعية على الطرف 
اآلخ��ر املس��يطر ف��ي طرابل��س، والذي 
يرف��ض اإلعام املص��ري اإلش��ارة إليه 
اخلط��اب  يتجاهل��ه  كم��ا  بالس��لب،  إال 
السياس��ي املصري بذريعة الش��رعية. 
احلال��ة  يس��قطون  ه��ؤالء  أن  وأزع��م 
املصري��ة عل��ى الليبي��ة ويتعاملون مع 
امللف الليبي انطاقا من نهج اخلصومة 
وه��ذا  مص��ر،  ف��ي  املطب��ق  واإلقص��اء 
اإلس��قاط ه��و بداي��ة اخلط��أ ف��ي النظر 
العاق��ة  ألن  للموض��وع،  السياس��ي 
ب��ني الطرفني هن��اك مختلف��ة جذريا عن 

الوضع السائد في مصر. 
ث��م إن��ه م��ن الثاب��ت أن أي��ا منهما لم 
يس��تطع أن يلغ��ي اآلخ��ر ويخرجه من 
الس��احة الليبية، إذ لكل منهما حضوره 
وقواع��ده على األرض التي ال يس��تطيع 
اآلخر جتاهلها، ولذلك فا مفر من تفاهم 
يجم��ع االثنني ويس��عى إل��ى إيجاد حل 
يعي��د األم��ن واالس��تقرار إل��ى الرب��وع 
الليبي��ة، ألن��ه م��ا ل��م يتحقق ذل��ك فإن 
اجلماع��ات اإلرهابية -داعش وغيرها- 
س��تظل ترتع في البلد، وس��تظل مصدر 
تهدي��د للس��لم األهلي في ليبي��ا ولألمن 

القومي املصري.
هذا تفكير س��ريع في املخرج املوازي 
العس��كري،  احلس��م  دور  يكم��ل  ال��ذي 
ويح��اول أن يجعل للمؤسس��ة دورا في 
ح��ل اإلش��كال، أما إذا قررن��ا أن نخاصم 
السياس��ة ف��ي داخ��ل مص��ر وخارجها 
فينبغ��ي أال نس��تغرب إذا دفعن��ا ثمن��ا 

باهظا لقاء ذلك.

المصدر: الجزيرة نت

يسألونك 
عما جرى في ليبيا   

 العدد 579 االربعاء 29 ربيع الثاني  1436هـ  الموافق لـ 18 فيفري 2015



  رأي
13صوتكم

 
رمضان بن رمضان

 
ل األرثوذكسية الدينّية

ّ
 I-  في تشك

 -1 األرثوذكسية وتشكل المفهوم

لألرثوذكس��ية معني��ان األول أصل��ي 
إيتيمولوج��ي ويعني اخلّط املس��تقيم أو 
الطري��ق املس��تقيم والّصحي��ح والثان��ي 
التّزم��ت  يعن��ي  حدي��ث  اصطاح��ي 
واالنغ��اق ال��ذي يرف��ض كّل ابت��كار أو 
جتديد يخرج عن إطار املسلمات البديهّية. 
وه��ذه املس��لمات تش��ّكل جوه��ر العقلية 
الدوغمائّية التي ترتبط بّشدة وبصرامة 
مبجموعة من املبادئ العقائدية وترفض 
بنفس الّش��دة والصرامة مجموعة أخرى 
وتعتبره��ا الغية ال معنى لها ولذلك فهي 
تدخ��ل في دائ��رة املمنوع التفكي��ر فيه أو 
املس��تحيل التفكي��ر في��ه وتتراكم مبرور 
الزم��ن واألجي��ال على هيئ��ة ال مفّكر فيه 
من ه��ذه املبادئ العقائدي��ة التي يختص 
به��ا العق��ل الدوغماني)1( نذك��ر ما يلي 
ف��ي البداي��ة نش��ير إل��ى أن الدوغمائّي��ة 
كم��ا تظه��ر عن��د األش��خاص مس��تويات 
وبذل��ك تك��ون تش��كيلة معرفّي��ة معّينة 
دوغمائّي��ة بقدر م��ا تضع حاج��زا كثيفا 
معّتما يفصل ب��ني نظام اإلميان والعقائد 
ونظ��ام الاإمي��ان والاعقائ��د ولتحقيق 

هذا الفصل هناك أربعة أساليب:
أهمّي��ة  عل��ى  التكتيك��ي  -1 التش��ديد 
اخلاف��ات املوج��ودة ب��ني نظ��ام اإلميان 

والعقائد ونظام الاإميان والاعقائد.
صّح��ة  ع��دم  باس��تمرار  -2 التأكي��د 

احملاّجة التي تخلط بينهما.
تظه��ر  ق��د  الت��ي  الوقائ��ع  -3 إن��كار 
واإلميان��ات  العقائ��د  ه��ذه  وتناق��ض 

واحتقارها.
تعاي��ش  قب��ول  عل��ى  -4 املق��درة 
اإلميان��ات  نظ��ام  داخ��ل  التناقض��ات 

والعقائد بدون اإلحساس مبا يثيره ذلك 
من مشاكل.

كم��ا تك��ون تش��كيلة معرفّية م��ا أكثر 
دوغمائّية بقدر ما تقّوي من حّدة اخلاف 
والش��ّقة الواس��عة ب��ني نظ��ام اإلميانات 
والاإميانات وهناك ث��اث طرق لتقوية 
اخلاف وتوسيع الشّقة هي: أوال الرفض 
املس��تّمر والّدائم لكّل محاول��ة توفيق أو 
مصاحلة بني النظام��ني املذكورين، ثانيا 
اليق��ني املوافق بخطأ نظام الاإميانات أو 
الاعقائد املذك��ور ورفضه وعدم التمييز 
بينهما بل إّن العقلي��ة الدوغمائّية ترميه 
كلّه ضمن كتلة واح��دة في دائرة اخلطأ، 
ثالثا اليقني الّدائ��م واملتزايد بأننا وحدنا 
منل��ك املعرف��ة احلقيقّي��ة. كم��ا أّن بني��ة 
معرفّية ما تك��ون دوغمائّي��ة أكثر فأكثر 
موجه��ا  الزمن��ي  منظوره��ا  كان  كلم��ا 
بش��ّدة نحو نقطة بؤرّي��ة أو محرقّية: أي 
أن احلاض��ر محتق��ر باس��تمرار لصال��ح 
املبالغ��ة بش��أن املاضي )مفه��وم العصر 
)اليوطوبي��ا:  املس��تقبل  أو  الذهب��ي( 
حلظة املس��تّقبل البعيد الذي تتحّقق فيه 
األح��ام الوردّي��ة( ناحظ هنا تس��اوي 
واألرثوذكس��ية  الدينّي��ة  األرثوذكس��ية 
املاركس��ية في هذه اخلاصّية مع اختاف 
بس��يط ف��ي توجه املنظ��ور الزمن��ي لكّل 

منهما.

-2 األرثوذكسية في المجال اإلسالمي
إّن ه��ذه املب��ادئ الت��ي حتك��م العقلية 
الدوغمائّي��ة تنطب��ق على األرثوذكس��ّية 
الدينّي��ة ف��ي املج��ال اإلس��امي كم��ا في 
اليه��ودي... ولق��د  أو  املس��يحي  املج��ال 
أّثبت التاريخ اإلسامي أّن األرثوذكسية 
ق��د س��اعدت عل��ى بل��ورة رؤي��ة خاصة 
للدي��ن حتّول��ت إل��ى نظ��ام منغل��ق م��ن 
املفاهيم أس��تغل فيم��ا بع��د إيديولوجيا 
مش��روعيّتها  وتثب��ت  الس��لطة  لتبري��ر 
اإلس��امي  املج��ال  ف��ي  واألرثوذكس��ية 

أرثوذكس��يات ث��اث كب��رى ه��ي س��نّية 
وشيعّية وخارجّية نس��بة إلى اخلوارج 
ولقد كانت كّل واحّدة منها تّدعي امتاكها 
للحقيق��ة وتته��ّم البقّية بالكف��ر فأنقطع 
حب��ل التواص��ل بينها وأصب��ح اإلقصاء 
والعنف عملت��ني متداولت��ني بينها وذلك 
رغ��م م��ا يجمعها وه��و ما يس��مّيه محّمد 
أرك��ون "بالنواة الصلبة")2( لإلس��ام 
ل��كّل  املش��ترك  املرج��ع  بذل��ك  ويقص��د 
املس��لمني أي النب��ي والقرآن ه��ذا املرجع 
املتضّم��ن في الش��هادة "أش��هد أّن ال االه 
إالّ الل��ه وأّن محّمدا رس��ول الله" يضاف 
إليه��ا الش��عائر اخلمس��ة الت��ي يخض��ع 
له��ا كّل املس��لمني. ف��إذا كان��ت "الن��واة 
الصلب��ة" له��ذه األرثوذكس��يات الثاث 
ومل��اذا  إذن؟  االخت��اف  فلم��اذا  واح��دة 
يصب��ح االحت��كام للس��يف ه��و الس��بيل 
واحلف��اظ  الوج��ود  إلثب��ات  الوحي��د 
على ال��ذات والتمّي��ز داخل مج��ال ثقافي 
اجتماعي يرف��ض املغايرة ويس��عى إلى 
االنس��جام جه��د املس��تطاع؟ إن اإلجابة 
عل��ى الس��ؤال الثان��ي تكمن ف��ي طبيعة 
العقلي��ة الدوغمائّية التي لم تكن تس��مح 
باالخت��اف وت��رى في��ه خط��را يهّدده��ا 
فكان��ت حت��اول طمس��ه وال��زّج ب��ه ف��ي 
دائ��رة املس��تحيل التفكير فيه مس��تعملة 
في ذل��ك العنف مبختلف أش��كاله مبا في 
ذل��ك العنف امل��ادي ألّنه��ا تعتب��ره –أي 
االختاف- مدخا للفتنة والفتنة أشّد من 
القتل أّما مصدر االختاف فيعود إلى تلك 
"النواة الصلبة" الت��ي كانت مترجرجة 
ذات معان��ي منفتح��ة وال��ذي يحدث هو 
أن تعم��د األرثوذكس��ية إل��ى تل��ك النواة 
فتس��تحوذ عليها وتعطيه��ا معنى واحدا 
حتتكر باس��مه اإلس��ام ومن هن��ا ندرك 
جّي��دا أن اخل��روج على األرثوذكس��ية ال 
يعن��ي اخلروج على اإلس��ام كما حتاول 
به. وهن��ا  توهمن��ا  أن  األرثوذكس��ية 
ينكش��ف الوجه احلقيقي لألرثوذكس��ية 

ق��راءات  ضم��ن  م��ن  ق��راءة  ه��ي  ف��إذا 
"للن��واة الصلبة" تظهرها الفئة املهيمنة 
اجتماعيا وسياس��يا في ش��كل اس��تماك 
إيديولوج��ي للرس��الة األولّي��ة )الق��رآن 
والس��نة( ويتضح بذلك الفرق بني الدين 

واإليديولوجيا.

اإليديولوجيـــا  بيـــن  -3 وشـــائج 
واألرثوذكسّية

التاري��خ  تخت��رق  ظاه��رة  الدي��ن  إّن 
واملجتمعات والثقافات وتتعداها بفضل 
خط��اب ألس��ني وس��يميائي مبن��ّي على 
الرمز واملجاز وأسطرة حكايات التأسيس 
وذي خصوب��ة معنوّي��ة لم تس��تنفد بعد 
عل��ى الرغم م��ن م��رور الق��رون العديدة 
من الش��روح والتفاس��ير والق��راءات في 
ح��ني أن اإليديولوجي��ا احلديثة حس��ب 
التعريف املاركس��ي الش��ائع: "مجموعة 
من األفكار والعقائد والنظريات اخلاصة 
أو  أو مبجتم��ع مع��نّي  بفت��رة تاريخي��ة 
بطبقة اجتماعية")3( هي ذات طموحات 
ومزاعم علمّية ولكّن شعاراتها ومفاهيمها 
س��رعان ما تستنفد وتنكش��ف عن فقرها 
الس��يميائي واملعن��وي إضاف��ة إل��ى م��ا 
تفضي إليه من اس��تبداد فكري وسياسي 
عند اس��تحواذها على الدولة. يقول علي 
ح��رب:" وإذا كان��ت أحادي��ة املعنى هي 
خ��داع على املس��توى املعرفي ف��إن مآلها 
االستبداد السياس��ي واالضطهاد الديني 
واإلرهاب العقائدي أو الفكري كما يشهد 
على ذلك تاريخ األديان واإليديولوجيات 
تلتق��ي  وحديثا")4( هك��ذا  قدمي��ا 
األرثوذكس��ّية باأليديولوجيا في تكثيف 
بواس��طة  وتغييبه��ا  احملّرم��ة  األس��ئلة 
أحيان��ا  اإلقص��اء  عل��ى  يق��وم  منه��ج 
واالنتق��اء أحيان��ا أخرى لبن��اء منظومة 
فكرّي��ة خاّب��ة بتماس��كها ومتانتها وقد 
تلج��أ االيديولوجي��ا للت��راث لتصّب فيه 
طموحاته��ا ومواقفها وحتاول أن جتبره 

عل��ى أن يق��ول م��ا تري��د هي قول��ه وهنا 
تكمن هشاش��ة منهجها كما تس��تنجد به 
ف��ي معاركه��ا احلاض��رة ض��ّد خصومها 
اإليديولوجيني اآلخرين الذين قد يلجأون 
إل��ى العملّي��ة نفس��ها إّن معظ��م البحوث 
والدراس��ات املتعلّقة بالتراث لم تنج من 
أثر االيديولوجيا وهذا ما يدفعنا منهجيا 
إلى اعتماد سبيل في البحوث والدراسات 
املتصلّ��ة بالتراث خاّصة يق��وم على علم 
التاري��خ وعل��وم االجتماع واللس��انيات 
وغيرها من مكتس��بات العلوم اإلنسانية 
احلديثة حتى نخلّص التراث من األدجلة 
واألسطرة ألن ما وصلنا لم يكتب ببراءة 
كم��ا نتص��ّور فتاريخن��ا مل��يء باملقموع 
واملطم��وس ولع��ّل منهج فوك��و مهّم في 
ه��ذا املج��ال فه��و ال��ذي أّك��د عل��ى أهمّية 
البح��ث ع��ن احلقيق��ة خ��ارج املدّونة أي 
خارج اخلطاب الرسمي لإليديولوجيات 
مبختل��ف أصنافها. يقول مط��اع صفدي 
متحدث��ا ع��ن فوك��و:" لقد دع��ا فوكو في 
الواقع إل��ى فكرة جع��ل الوثيقة نصبا ال 
ألّن��ه يريد لها أن تصمت ع��ن كل كام بل 
تصمت فحسب عن ذلك الكام الذي يريد 
صاحب الوثيقة أن ينطقها به. إّن إسكات 
الوثيقة عن كامها املعهود يفتح الّطريق 
أم��ام تفجير كّل ما صمت عن��ه هذا الكام 
كّل الهامش��ي واملنح��رف واملهمل واملبعد 
واملبتع��د م��ن خط��اب النص.")5( تل��ك 
هي إح��دى املهام امللقاة عل��ى عاتق الفكر 

العربي اإلسامي ولعلها أوكدها.

المراجع:
-1    فيما يتعلق بالعقلية الدوغمائيّة 
ميكن الرجوع إلى مقدمة كتاب محمد 
أركون "الفكر اإلسالمي قراءة علميّة" 
الصادر عن مركز اإلمناء القومي املقدمة 
للدكتور هاشم صالح مترجم الكتاب 
وعنوانها "بني مفهوم األرثوذكسية 
والعقليّة الدوغمائيّة" من ص5 إلى ص16.

-2    انظر الفكر العربي املعاصر عدد 
–اإلسالم إسالمات =   1985 35 سنة 
حوار بني فيلسوفني محمد أركون، إيف 
الكوست- أجرى احلوار إيف ال كوست، 
ترجمة هاشم صالح ص130.

 -1-Robert -3    انظر معجم روبار 
مادة ايديولوجيا Idiologie ص 957.

–نقد  -4    علي حرب: قراءة ما لم يقرأ 
القراءة مجلّة الفكر العربي املعاصر عدد 
61-60 ص51.

-5    مطاع صفدي: خطاب التهاني 
مجلّة الفكر العربي املعاصر عدد60-61 
ص7
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طرق مذهلة لجعل طفلك واثقًا بنفسه
11 طريقة بس��يطة ولكّنها أكثر من مهّمة جلعل الطفل واثقاً بنفسه. 

ال حترموه من الثقة بالنفس ألنها مفتاح جناحه في احلياة:
اس��أله أن يعلم��ك ش��يئاً يجيد القيام به. )ال ش��ّك أنه يعرف ش��يئا ال 

تعرفيه. اطلب منه أن يعلمك هذه املهارة فبذلك تزيد ثقته بنفسه(.
ح��اول دائما أن تبدي اهتمامك بأي إجناز يق��وم به او بأي جهد يقوم 

به.
قول لطفلك "أحب أن أراك وأنت تقوم بهذا النشاط".

احضن طفلك عدة مرات باليوم. )حضن الطفل أهم بكثير مما نتصور، 
فاإلشباع العاطفي يجعل الطفل أكثر ثقة بنفسه ألنه يشعر أنه شخص 
محب��وب وكلما ش��عر الش��خص بأن��ه ش��خص محب��وب، ازدادت ثقته 
بنفسه ألن ذلك يجعله يشعر بأنه مقبول من اآلخرين وليس مرفوضاً(.
الع��ب واضح��ك معه )ننس��ى كثي��راً ان نلع��ب معهم وف��ي كثير من 
األحيان ال يرون ابتسامتنا. ليس املطلوب قضاء النهار كله وانت تلعب 

معه. يكفي ان تخصص مدة نصف ساعة للعب.(
خصص نصف س��اعة باليوم لطفلك وح��ده. في هذه الفترة القصيرة 
ال حتاول االنشغال بأي شيء ال التليفون وال الفايس بوك وال أي شيء. 
ف��ي هذه األثناء حتدث معه. افتح قلبك ل��ه. اصغ إليه. قّص عليه قصة. 

اختار ما تريده املهم ان تخصص له وقتاً خاصا به وحده.
عندم��ا تخطئ، ال تخفي عنه أخطاءك وح��اول أمامه القيام بتصحيح 

خطئك.

حّمل طفلك املس��ؤوليات كالطلب منه غس��ل الصحون، ووضع ثيابه 
في الغسيل وتشغيل الغسالة أو الطلب منه ترتيب خزانته.

عندما يتقن ش��يئاً، ال حتاول أبداً القيام بالشيء نيابة عنه، هذه أمثلة 
بس��يطة.. مثاً عندما يصبح قادراً على االستحمام وحده، ال حتاول األم 
القي��ام بهذه املهمة نيابة عنه. وعندما يصبح ق��ادراً على تناول الطعام 
مبف��رده ال حتاول االس��تمرار بإطعام��ه. وعلى األم أال تقوم بأي ش��يء 
يتقن��ه ألنها تظّن أنه صغير. إن حرمانه من املهارات س��يؤثر في حياته 

وثقته بنفسه الحقاً.
اهت��م به وارع��اه من أجل ما هو علي��ه وليس من أجل م��ا تريدينه أن 
يكون عليه في املستقبل. أحبوا أطفالكم لذواتهم فإن لم يحقق طموحات 

معينة تريدونها، ال يعني هذا أن جتعلوه يشعر بأنه خّيب ظّنك.
علّمي طفلك أن يعّبر عن كل شعور يشعر به.
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حديث نبوي
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الراوي: جاب��ر بن عبدالله. احمل��دث: البخاري. املصدر: 
صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 5623 .خاصة حكم 

احملدث: صحيح.

فرنســـا: حزب مسلم يشارك في انتخابات 
محلية

تق��دم ح��زب الدميقراطي��ني املس��لمني ف��ي 
فرنس��ا مبرش��حني في انتخاب��ات املقاطعات 
املق��ررة ف��ي م��ارس املقب��ل، حس��بما ذكرت��ه 
"وكالة فران��س برس". وطرح احلزب، الذي 
يش��مل 900 عضو و8000 مناصر، مرشحني 
ملنطق��ة "بوبيني��ي" بضاحي��ة "باري��س"، 
حيث ُتقي��م أكثرية من املهاجري��ن، إلى جانب 
مرش��حني ف��ي 7 دوائ��ر أخرى في "فرنس��ا" 

بحسب صحيفة "لو باريزيان".
ويسعى احلزب املسلم الذي يرأسه "جنيب 
أزرغي" إلى الترويج للمالية اإلس��امية على 
أنه��ا بدي��ل للمالي��ة التقليدي��ة ووس��يلة ملنع 
األزم��ات مس��تقباً، والع��ودة ع��ن ق��رار منع 
احلج��اب في املدارس، كما يؤكد أنه يؤيد منح 
األجان��ب احلق في التصوي��ت في االنتخابات 
احمللية. ويقدر عدد مس��لمي "فرنسا" ما بني 

3.5 و5 مايني شخص.

فرنســـا: %64 مـــن الســـائحين يفضلـــون 
زيارة البلدان اإلسالمية

كشفت نتيجة االس��تبيان الذي أجراه موقع 
الس��ائحني  م��ن   64% أن   "Easyvoyage"
الذي��ن يخططون للس��فر ين��وون التوجه إلى 
الب��اد اإلس��امية، حيث أك��د %46.4 االجتاه 
إلى زيارة "املغرب"، و%29.3 ينوون زيارة 
"تون��س"، و%26.8 ينوون زيارة "تركيا"، 
"اإلم��ارات"،  زي��ارة  إل��ى   21.2% وأش��ار 

م��ن   50% إل��ى "مص��ر". وأش��ار  و15.8% 
املشاركني في االس��تبيان إلى أن سبب التوجه 
إل��ى الباد اإلس��امية ُحس��ن الضيافة وكذلك 
األسعار املناس��بة. وكذلك أش��ار %33.5 إلى 
أن حتدث املواطنني بالفرنس��ية س��بب الوفود 
إليه��ا، وه��ذا ع��اوة عل��ى توكي��د %29 على 
أهمية قرب املسافة بني شمال إفريقيا وفرنسا.

كنـــدا: المحكمـــة االتحادية تحكـــم لصالح 
مسلمة

حكم��ت احملكم��ة االحتادي��ة ف��ي "كن��دا" 
أص��ل  م��ن  إس��حاق"،  "زوني��را  لصال��ح 
باكس��تاني، التي عارضت كشف وجهها أثناء 
أداء قس��م ال��والء ل�"كندا". ففي ع��ام 2013، 
رفع��ت هذه املس��لمة املنتقبة دع��وى مبوجب 
الكن��دي للحق��وق واحلري��ات عل��ى  امليث��اق 
أس��اس أنه ينتهك معتقداته��ا الدينية. وقبلت 
"زوني��را" كش��ف وجهه��ا أم��ام املس��ؤولني، 
ولك��ن رفض��ت كش��ف وجهه��ا أثن��اء حل��ف 
اليم��ني للحص��ول عل��ى اجلنس��ية ف��ي غرفة 
بها أن��اس آخرون يس��تطيعون النظ��ر إليها. 
وبالتالي تس��مح احملكمة االحتادية السيدات 
املس��لمات باجتياز اختبار اكتساب اجلنسية 
مرتديات النقاب، ويدعو "أوتاوا" إلنهاء هذه 
السياس��ة ألنها غي��ر قانوني��ة. وأعلن رئيس 
الوزراء الكندي "ستيفن هارير" أن احلكومة 
ستس��تأنف حكًما قضائًيّا أبطل قرار احلكومة 

مبنع املسلمات من ارتداء النقاب.
ماالوي: جهود المســـلمين الدعوية تمتد 

إلى زامبيا وزيمبابوي
ق��ام املجتم��ع اإلس��امي ف��ي م��االوي ع��ن 
طري��ق مكت��ب املعرف��ة اإلس��امية بتوس��عة 
بل��دان  لتش��مل  الدعوي��ة،  أنش��طته  نط��اق 
اجلن��وب اإلفريق��ي املج��اورة، مب��ا ف��ي ذل��ك 
زامبي��ا وزميبابوي، حيث يت��م تنظيم العديد 
من الفعاليات الدعوية التي تس��اعد على نشر 

املعرفة اإلسامية.
د الشيخ "ديناال شابوليكا" مسؤول  ويؤِكّ
التنسيق مبكتب املعرفة اإلسامية أنه بالرغم 
من أن منو اإلسام في الدولتني يسير بوتيرة 
أقل من انتش��اره في م��االوي إال أن املكتب قرر 
فت��ح ف��روع لتعلي��م املس��لمني اجل��دد أحكام 
اإلس��ام، ونش��ر املعرفة اإلس��امية بني غير 

املسلمني والراغبني في اعتناق اإلسام.

اإلســـالم  عـــن  خـــاص  عـــدد  روســـيا: 
والمسلمين بالجريدة الروسية األولى

خصص��ت جريدة "أفيش��ا" الروس��ية، وهي 
ُتع��ُدّ م��ن أكب��ر اجلرائ��د ف��ي "روس��يا"، ع��دًدا 
ا عن اإلس��ام واملسلمني. وكان احلديث في  خاًصّ
اجلريدة ع��ن جتاهل الس��لطات الديان��ة الثانية 
ف��ي "روس��يا" وه��ي اإلس��ام، وحتدث��ت أيًضا 
عم��ا يح��دث ل��� 300 أل��ف مس��لم ف��ي العاصمة 
"موس��كو" يؤدون صلواتهم في 4 مساجد فقط. 
وحتدثت اجلريدة أيًضا عن بعض األس��ئلة التي 
تبحث عن إجابة لها مثل: صعوبة احلصول على 
وظيف��ة باحلجاب، وقلة أعداد املس��اجد مع كثرة 
عدد املس��لمني في روس��يا، وملاذا يتح��ول العديد 
من طاب اجلامعات في "موسكو" إلى اإلسام؟ 
وكي��ف يتح��ول الفنان��ون واملثقف��ون ورس��امي 
األس��ئلة  ه��ذه  كل  اإلس��ام؟  إل��ى  اجلرافيت��ي 

يحاولون اإلجابة عليها من خال اجلريدة.
المصدر : شبكة األلوكة

فسحة قرآنية
في س��ورة الزخرف ح��اول املش��ركون أن يفتنوا املؤمنني 
ليتركوا الوحي )القرآن( ويس��تبدلوه بتقالي��د اآلباء فقالوا 
له��م "إنا وجدن��ا آباءنا على أم��ة وإنا على آثاره��م مقتدون 
)23(" ث��م حاول��وا فتنته��م بزخ��رف امل��ال لينصرف��وا عن 
النبي صلى الله عليه وس��لم ويسيروا خلف األغنياء فقالوا 
َل ه��ذا القرآن على رجل م��ن اْلقريتني عظيم  "وقال��وا لوال ُنِزّ
)31(" وفي هذه اآلية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وس��لم 
أال يلتفت إلى بديل غير القرآن س��واء كان معنويا مثل تقاليد 
اآلباء أو كان ماديا مثل زخرف الدنيا ولكن عليك أن تتمس��ك 
مب��ا معك م��ن وح��ي ففيه الع��زة والش��رف واملجد فق��ال له 
)فاستمس��ك بالذي أوحي إليك...( انظر لم يقل له امس��ك مبا 
معك ولكن قال )استمسك( وكأن هناك من يحاول نزع القرآن 
من يدك.. فا تلتفت إلى ما معهم من باطل وال تتأثر بكامهم 
وال تت��رك ما معك ألجل اقتراحاتهم مهم��ا كثرت كما قال الله 
)فلعل��ك ت��ارٌك بعض ما يوح��ى إليك وضائٌق ب��ه صدرك أن 
يقول��وا...( ففي هذه اللحظات يحتاج الداعية إلى تثبيت من 
الله، يحتاج أن يس��مع هذه الكلمات التي تزيده ثباتا وتكون 
ل��ه ردًءا فيقول الله له "إنك على صراٍط مس��تقيم )43(" ثم 
طمأنه هو وقوَمه أن عاقبة التمس��ك بالقرآن الشرف والعزة 
فق��ال له: "وإنه لذكر لك ولقومك وس��وف تس��ألون )44(" 
)ذكٌر أي ش��رف( وسوف ُتْسأَُلوَن عّما معكم من شرف وعزة 

فا تتخلوا عنه فتفقدوا شرفكم وعزتكم.

ومضــــــــة
إذا كّن��ا نريد واقعا إس��امّيا جديدا فا ب��ّد لنا من أجيال 
إس��امية جدي��دة.. أجي��ال أتق��ى وأوعى وأق��وى على أداء 
الواجب على كل صعيد. وكل من يس��هم منا في تكوين هذه 
األجي��ال، أو التمهيد لها ومس��اعدتها فعمله ه��ذا جهاد من 
أوجب اجلهاد وأفضل اجلهاد وأنفعه لإلسام واملسلمني. 

الرابطة التونسية لإلصالح والتجديد والتنمية

اإلسالم في العالم
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تونس-
ضبط��ت هيئ��ة مهرج��ان علي ب��ن عياد 
للمسرح بحمام األنف برنامج الدورة ال� 
28 التي تنطلق يوم 27 فيفرى احلالي 

ومتتد إلى غاية 07 مارس املقبل.
ويتضم��ن برنام��ج االفتت��اح عرضا 
تنش��يطيا خارجيا وعرضا كوريغرافيا 
من��ال  للفنان��ة  "وجيع��ة"   بعن��وان  
زواي��دي وذلك بدار الثقافة أبو القاس��م 
الش��ابي بنب ع��روس، وس��يكون أحباء 
املسرح على موعد مع باقة من العروض 
املس��رحية احملترفة ثاثة منها تونسية 
واثنان عربية وواحدة موجهة لألطفال 
إلى جانب أربعة عروض كوريغرافية؛  
وهي آخر انتاج ملرك��ز الفنون الركحية 
"كع��ب  بعن��وان   مبدن��ني  والدرامي��ة 
لغزال"  واملسرحية العراقية "نزيف" 
ألنس عبد الصمد واملس��رحية املغربية  
"جس��دي"  لعثمان س��امي والعرض 
املسرحي "املقام الس��حري" لشركة يا 
مس��هرني ومس��رحية "هملت" لشركة 
"س��فر"  ومس��رحية  لإلنت��اج  س��ان 
وستنش��ط  لإلنت��اج.  درمي  لش��ركة 
الع��روض  م��ن  مجموع��ة  الرك��ح 
الكوريغرافي��ة لكل من س��هام بلخوجة 
بعنوان  "هيجان" ورش��دى بلقاس��مي 

بعن��وان "إذا عصيت��م" وجني��ب خلف 
الل��ه بعنوان "حديق��ة احلب".  وجدير 
بالذك��ر أنه س��يتم وبصفة اس��تثنائية 
في ه��ذه ال��دورة تنظيم حف��ل االفتتاح 
والع��روض احملترف��ة ب��دار الثقافة أبو 
القاس��م الش��ابي عوضا عن دار الثقافة 
علي بن عي��اد بحمام األنف ف��ي انتظار 

تهيئة قاعة العروض والكواليس.
الع��روض  مس��ابقة  وبخص��وص 
الهاوي��ة الت��ي حتتضنه��ا دار الثقاف��ة 
بحمام األن��ف س��تقدم 06 جمعيات من 
مسرح الهواة انتاجها وهي "تخريف" 
املس��رحي بفوش��انة  جلمعي��ة االحتاد 
و"حالة فرار" جلمعية مس��رح احلياة 
بصفاقس و"موت احلياة حياة املوت" 
املس��رحي  االب��داع  جس��ور  جلمعي��ة 
و"خوارج" جلمعي��ة أهل الفن لإلنتاج 
جلمعي��ة  عرب��ي"  و"حلم��ة  الثقاف��ي 
بدر للموس��يقى والف��ن و"وجه وقف" 

لشركة فن املتوسط لإلنتاج.
ف��ي  نصي��ب  املدرس��ي  وللمس��رح 
املهرج��ان من خال تنظيم يوم املس��رح 
املدرس��ي ضمن مس��ابقة ل��� 13 عرضا 
مس��رحيا س��تقام بدار الثقاف��ة باملروج 
يوم الس��بت 28 فيفرى 2015  تش��ارك 
فيه��ا املدارس االعدادية ب��كل من مقرين 

وبومهل ومرناق وفوش��انة ومصطفى 
خريف واملروج 5 وأبو القاس��م الشابي 
بنب عروس والطاهر احلداد بنب عروس 
والياس��مينات ومقرين ش��اكر واملنجي 
سليم بالزهراء وس��يدى رزيق، وقد مت 
اختي��ار "اجلس��د احل��ر" مح��ورا لهذه 
الدورة بانتقاء عروض مس��رحية تبرز 

موقع اجلسد في املمارسة املسرحية.
وستتناول الندوة الفكرية للمهرجان 
موضوع "جس��د املمثل ضرورة حتمية 
ف��ي التعبي��ر الفن��ي املعاص��ر"، وذل��ك 
يوم الس��بت 28 فيف��رى 2015 باملكتبة 
العمومية بحمام األنف يقدمها األس��تاذ 
أحمد عامر. وتتضم��ن الندوة مداخات 
لكل من األس��تاذ أنور الشعافي بعنوان 
"م��ا ال تقوله الكلمة"  واألس��تاذ حافظ 
زليط بعن��وان "االدراك اجلمالي للبعد 
ومقاربت��ني  احلرك��ة"  ف��ي  الدرام��ي 
تطبيقيتني لكل من الفنان العراقي أنس 
عب��د الصم��د والفن��ان املغرب��ي عثمان 
س��امي ويش��تمل البرنام��ج كذلك على 
ورشة تكوينية يوطرها األستاذ حمادي 
البيوميكاني��ك  تقني��ة  بعن��وان  امل��زي 
للمخرج الروس��ي هولدماي��ر وذلك من 
27 فيف��رى إلى غرة مارس 2015 بدار 

الثقافة علي بن عياد بحمام األنف.

تونس-
تدخل��ت يوم االثن��ني16 فيف��ري  فرقة 
من الشرطة العدلية باملنستير وممثلة 
املعه��د الوطن��ي للت��راث حلج��ز قط��ع 
أثرية مت اكتشافها على أرض مخصصة 
لبن��اء مش��روع س��كني خل��واص ف��ي 
املكلف��ة  وأوضح��ت  املنس��تير  مدين��ة 
بالبحوث األثري��ة والتاريخية باملعهد 
أن  الكرمي��ي  هاج��ر  للت��راث  الوطن��ي 
هن��اك أربعة "مهاري��س" من النحاس 

اخلالص يتراوح وزن املهراس الواحد منها بني أربعة و7 
كيلوغرامات وهي ذات قيمة تاريخية مهمة.

وبين��ت أن املهاري��س مصبوب��ة بالقالب حس��ب تقنية 
قدمية جدا وأنه س��يتم اجراء حتاليل مخبرية ملزيد التأكد 
م��ن احلقبة الزمنية لهذه املهاري��س، وقالت إنه مت العثور 
في املوقع ال��ذي ُحجزت فيه املهاريس عل��ى ما يقارب عن 
23 قطعة من احلجارة املنقوشة وهي قطع معمارية أثرية 
برزت نتيجة هدم منزل قدمي وهي قطع زخرفية لواجهات 
أبواب وشبابيك تعود الى الفترة العثمانية أي منذ أواخر 
الق��رن 17 الى حدود الق��رن 19 باإلضافة إلى عديد القطع 
الفخارية ورأس رومانية م��ن الرخام األبيض يرجح أنها 

لشخصية مهمة.
 وأش��ارت إل��ى أن أعم��ال البحث عن قط��ع أثرية أخرى 
ق��د تك��ون حت��ت الت��راب مازالت جاري��ة وش��ملت القطع 
احملج��وزة كذل��ك مجموعة م��ن القطع الفخارية املهش��مة 

جلرار تقليدية قدمية لم يتم بعد حتديد حقبتها الزمنية.
وأش��ارت هاج��ر ال��ى أن مختلف القط��ع األثري��ة التي 
مت حجزه��ا س��تنقل الى مخ��ازن املعه��د الوطن��ي للتراث 
لاحتف��اظ به��ا ولترميمه��ا وصيانته��ا وملزيد دراس��تها 
وحتديد احلقب التاريخية املتعلقة بها، وذكرت بأن مدينة 
املنس��تير تعتبر مدينة عتيقة من الفترة االسامية وهناك 
ش��واهد تؤكد وجود بعض املواقع األثرية الرومانية فيها 

والتي تظهر بقاياها أحيانا عن طريق الصدفة.

مهرجان علي بن عياد للمسرح
ضبط برنامج الدورة 28 وتغيير مكان 

العروض المحترفة

المنستير:

حجز قطع أثرية تعود إلى العهدين 
العثماني والروماني

أجندا الثقافة
 لقاء مع الكاتب القصصي عمر السعيدي

بني أعمدة "الّنادي الّثقافي الّطاهر احلّداد" وفي قلب املدينة العتيقة يلتقي رّواد 
"ن��ادي األربعاء األدبّي" وبإش��راف الّش��اعر والّروائّي يوس��ف رزوقة مع الكاتب 
القصصّي عمر السعيدي حول مسيرته في احلقل الّسردي وذلك اليوم األربعاء 18 

فيفري 2015 على الساعة الّثالثة ظهرا.
 معرض تشكيلي

ينّظم املركب الثقافي بس��ليانة بدعم من املندوبي��ة اجلهوية للثقافة باجلهة يوم 
اجلمع��ة 20 فيف��ري 2015، افتتاح مع��رض الفنان التش��كيلي مصطفى عمي الذي 

يتواصل الى غاية يوم االحد 01 مارس 2015. 
 مهرجان أدب الطفل

اس��تعدادا للدورة 17 للمهرج��ان الوطني ألدب الطفل أي��ام 17/18/19 مارس 
2015 باملكتب��ة العمومي��ة حي الرياض مبرن��اق حتت عنوان "طف��ل يقرأ.. طفل 
يبدع" وبهذه املناس��بة تنظم املكتبة مس��ابقة لألطفال تت��راوح أعمارهم ما بني 12 
و18 س��نة ف��ي التأليف األدبي في جمي��ع األجناس األدبية: النثر، الش��عر، القصة، 
األقصوصة، الرواية، املس��رح أو اخلاط��رة. ورصد املنظمون جوائ��ز قّيمة للثاثة 

األوائل إلى جانب جوائز تشجيعية للمشاركني السبعة التاليني.
شروط االشتراك في املسابقة:

 عمل فردي شخصي لألطفال ما بني 12 و18 سنة.
 عمل كتابي مرقون أو مكتوب بخط واضح ال يتجاوز 50 صفحة.

 عدم املشاركة بنفس العمل في مسابقة أخرى.
 إرس��ال املشاركة قبل 1 مارس 2015 على العنوان التالي: املكتبة العمومية حي 

الرياض مرناق 2090.
 تظاهرة ثقافية

تنظ��م دار الثقاف��ة الهواري��ة مبناس��بة اليوم العامل��ي للباس التقلي��دي تظاهرة 
ثقافي��ة حت��ت عنوان "يوفى م��ال اجلدين وتبق��ى صنعة اليدي��ن" يومي 14 و15 

مارس 2015.
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- رجاء غرسة
يعق��د مجلس االم��ن الدولي التاب��ع طارئة الي��وم األربعاء 
لبح��ث موضوع اإلره��اب في ليبيا، إثر التط��ورات األخيرة 
التي ش��هدتها الباد، بلغ��ت ذروتها بإع��ان تنظيم الدولة 
االس��امية إعدام األقب��اط ال� 21 املختطفني ف��ي ليبيا. يأتي 
ذلك تزامن��ا مع احياء ليبيا الذكرى الرابعة الندالع ش��رارة 

ثورة فبراير التي انتهت بإنهاء حقبة القذافي. 
ففي الذك��رى الرابعة للثورة ترتبط م��رة أخرى الكلمات 
الداللية، مجلس األمن، جلس��ة طارئة، ليبيا، فيتبادر للذهن 
س��ؤال: عيد ب��أي حال عدت ي��ا عيد، مبا مض��ى أم ألمر فيك 
جتديد. فيس��ترجع مجلس األمن الدولي دوره "احلاس��م" 
ف��ي "ترجيح الكفة" ف��ي ليبيا، ووضع مخ��رج ل�"خندق" 
دولة الواجهة الساحلية 1955 كم على املتوسط، وصاحبة 

الترتيب العاشر في أكبر احياطي النفط في العالم. 
ويبدو أن املؤش��رات الدبلوماس��ية والدولية تس��ير نحو 
تبن��ي مجل��س األمن ق��رارا بتدخل عس��كري ف��ي ليبيا على 

شاكلة التحالف الدولي ضد داعش. 
ضغط ثاثي للتأثير في قرار مجلس األمن

قال س��فير ليبيا ل��دى األمم املتحدة ابراهيم الدباش��ي في 
تصريح ل�"الضمير" أمس الثاثاء، إن اجتماعا جمع نائبه 
بوزي��ر اخلارجي��ة املصري س��امح ش��كري واألم��ني العام 
جلامع��ة ال��دول العربية نبي��ل العربي، قص��د بحث موقف 
موّحد يس��ير باجتاه الضغط عل��ى مجلس األمن لرفع حظر 
الس��اح على اجلي��ش الليب��ي، باإلضاف��ة الى التحس��يس 
بخط��ورة الوضع والتهديد االرهابي ف��ي ليبيا وأهمية دعم 

اجليش الليبي في حربه ضد "اإلرهاب".  
وكان املتحدث الرس��مي باس��م وزارة اخلارجية املصرية 
ب��در عب��د العاط��ي، في بي��ان االثن��ني، أن وزي��ر اخلارجية 
املص��ري س��يجري مش��اورات متهيدي��ة مع س��فراء كل من 
السعودية واألردن والبحرين واإلمارات، في إطار التنسيق 
املشترك ولوضع استراتيجية للتحرك متهيدا لعقد اجللسة 

الطارئة ملجلس األمن حول الوضع في ليبيا.
وحول ما إذا كان مجلس األمن س��يصّوت على قيام حلف 
دول��ي حملارب��ة اإلرهاب في ليبي��ا، على غرار م��ا حصل في 
س��وريا والعراق، ولكن بقيادة عربية، لم يؤّكد الدباشي أو 
ينفي اقدام املجلس األممي على هذه اخلطوة، مش��يرا الى أن 
ليبيا طلبت من بعض الدول املس��اعدة في مكافحة اإلرهاب. 
وأض��اف أنه مج��رد االقتناع بالوجود الفعل��ي لإلرهاب في 
ليبيا، سيجعل منها جزءا من احلرب الدولية على اإلرهاب. 
وق��ال الس��فير الليب��ي إن جلس��ة مجلس األم��ن الطارئة 
حول ليبيا، ليست بديا للحل السياسي الذي تقوده البعثة 
األممي��ة ف��ي ليبي��ا، وإمن��ا الغرض منه��ا البحث ع��ن أجنع 
احلل��ول لألزمة وأس��رعها، مؤّكدا أن اإلره��اب يعوق احلل 

السياسي واحلوار الوطني.
التح��رك  لقي��ادة  نيوي��ورك  إل��ي  توج��ه  ش��كري  وكان 
الدبلوماس��ي في األمم املتحدة وحش��د الدعم الدولي الداعم 
للتح��رك في ليبيا، وعقد فور وصول��ه، اجتماعا مع مندوبة 
األردن باعتباره��ا العضو العربي الوحيد في مجلس األمن، 
وم��ع من��دوب ليبيا به��دف التنس��يق والتحضي��ر للتحرك 
املرتقب في مجلس األمن لبحث احلادث اإلرهابي وتداعياته 
وس��بل مواجهة خطر االرهاب في ليبيا باعتباره يهدد األمن 

والسلم الدوليني، وفق تعبيره.
أي معنى لرفع حظر الساح على ليبيا؟

الل��واء خليف��ة حفت��ر عملي��ة "الكرام��ة"،  إع��ان  من��ذ 
وحصوله��ا عل��ى الدع��م م��ن أطراف ف��ي الداخ��ل واخلارج 
العرب��ي والدول��ي )غي��ر املعل��ن(، أصبح رف��ع احلظر على 

الساح الليبي مطلبا ملّحا. 
وكان مجل��س األم��ن قرر في ش��هر فيف��ري 2011 إدخال 
حظر األس��لحة الليبي��ة حّيز التنفيذ اس��تنادا للفقرة 11 من 
الق��رار 1970، ف��ي ظل املمارس��ات التي كان يس��لطها نظام 

القذافي على املتظاهرين الليبيني في بداية الثورة الليبية. 
و استأنف املجلس قراره في شهر مارس 2013، بتخفيف 
احلظر عبر الس��ماح بتوريد معدات غير قاتلة مثل السترات 

الواقية من الرصاص والعربات املدرعة.
ولم يكن هذا املطلب مقتصرا على احلكومة الليبية املؤقتة 
برئاس��ة عبد الله الثني و قبلها حكومة علي زيدان فحسب، 
ب��ل إن الرئيس املص��ري عبد الفتاح السيس��ي كان طلب في 
ع��دة مناس��بات املجتم��ع الدولي بدع��م " اجلي��ش الليبي" 

والعناصر التابعة للواء خليفة حفتر بالساح. 
ويعن��ي التوج��ه في مجلس األم��ن الى رف��ع احلظر على 
الس��اح الليب��ي التي تغ��رق بطبيعته��ا في ماي��ني القطع 
من األس��لحة والذخائر� ال��ى تعميق األزم��ة الليبية، وقطع 

الطريق أمام كل احللول السياسية املمكنة في الباد. 
وهو في الوقت ذاته، إقرار صريح من األمم املتحدة بأهلية 
حفتر والقوات التي يقودها، بلقب "اجليش الليبي"، والذي 
كان ف��ي وقت قري��ب قائد "انق��اب على الش��رعية"، حيث 
نددت نددت الس��لطات الليبية في ماي 2014 باحلملة التي 
يش��نها الل��واء املتقاعد من اجليش خليف��ة حفتر على مواقع 
إس��اميني ف��ي بنغازي معتب��رة أنه��ا محاول��ة "انقاب"، 
وفق ما ورد في بيان مش��ترك للحكومة املؤقتة )الثني قائما 

بأعماليها( واملؤمتر العام واجليش النظامي.
واعتبر البيان وقتها أن احلملة التي يشنها حفتر على من 
يصفهم ب�"مجموعات إرهابية"، حترك "خارج عن شرعية 

الدولة وانقاب يقوده املدعو خليفة حفتر".

4 1 فيفري 2011:  ظهرت دعوات على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« 
للخروج مبظاهرات سلمية ضد نظام »القذافي«، وذلك بعد 3 أيام من سقوط حليفه 

»مبارك« في مصر.
16 فيفري: خرجت مظاهرة في بنغازي ش��ارك فيها نحو 200 ش��خص، وجرى 

اعتقال العديد منهم بعد مواجهات مع قوات األمن.
17 فيفـــري: كتائ��ب »القذافي« تقم��ع احتجاجات جديدة في بنغازي، وس��قوط 

مزيد من القتلى، وانتشرت على »فيس بوك« دعوات ل�»يوم غضب«.
18 فيفـــري: املواجهات تش��مل مدًنا جديدة في جميع أنحاء الباد، ومس��ؤولون 
ليبيون يس��تقيلون احتجاجا على قمع االحتجاجات الس��لمية، وس��قوط 20 قتيًا، 
و200 مصاب، كما عرض التليفزيون الليبي لقطات لرجال وهم يهتفون بش��عارات 

مؤيدة ل�»القذافي« ويلوحون باألعام اخلضراء.
19 فيفـــري: تواصل��ت املظاه��رات ض��د النظ��ام، ووقع��ت اش��تباكات دامية في 
بنغازي ُقتل خالها 84 شخًصا، واتسعت رقعة املظاهرات ووصلت إلى طرابلس.

21 فيفـــري: قص��ف ج��وي واس��تخدام الذخي��رة احلي��ة لتفري��ق املتظاهري��ن 
بطرابلس، وبداية إجاء الرعايا األجانب.

22 فيفري: وزير الداخلية اللواء الركن عبدالفتاح يونس العبيدي، يعلن استقالته 
وانضمامه للثورة وسط توالي انشقاق كتائب من اجليش وانضمامها للثوار. 

24 فيفري: أعلنت سويسرا جتميد أصول عائلة »القذافي« املودعة في املصارف 
السويسرية.

25 فيفري: الواليات املتحدة األمريكية افرض عقوبات على النظام الليبي.
26 فيفـــري: فرض مجلس األمن عقوبات ضد ليبيا، مبا في ذلك فرض حظر على 
األس��لحة وجتميد األصول، كم��ا أحال املجلس ليبيا إلى احملكم��ة اجلنائية الدولية 
للتحقيق في جرائم ضد اإلنس��انية، وأعلنت املعارضة لليبية تسمية زعيمها، وهو 

وزير العدل الليبي السابق، مصطفى عبداجلليل.
28 فيفـــري: االحتاد األوروبي يف��رض حظًرا على بيع األس��لحة لليبيا وجتميد 

أصول وأموال القذافي وخمسة من أفراد أسرته.
1 مارس: اإلعان عن تشكيل املجلس الوطني االنتقالي في بنغازي ليتولى إدارة 
ش��ؤون املناطق احمُلررة مبا في ذلك االتصال بالدول األجنبية، واإلدارة العسكرية 

للمعارك.
2 مـــارس: مجلس حق��وق اإلنس��ان التابع لألمم املتح��دة يعلق عضوي��ة ليبيا، 
والقذافي يقول إنه سيس��قط آالف القتلى في حال حدوث تدخل عس��كري غربي في 
ليبيا، ووزير العدل السابق مصطفى عبداجلليل يترأس املجلس الوطني االنتقالي.

30 مـــارس: وزي��ر اخلارجي��ة الليبي، موس��ى كوس��ا يص��ل بريطاني��ا، ويعلن 
انشقاقه عن نظام القذافي.

6 أفريل: »القذافي« يحث »أوباما« على إنهاء عمليات القصف التي تش��نها قوات 
الناتو على باده.

11 أفريـــل: املجل��س االنتقالي يرف��ض خطة االحت��اد األفريقي بح��ل األزمة في 
الباد، ويؤكد متسكه برحيل القذافي.

29 أفريـــل: كلم��ة أخ��رى ل�»القذاف��ي« حث فيه��ا النات��و على التف��اوض وإنهاء 
الضرب��ات اجلوي��ة، واته��م قوات التحال��ف بقتل املدني��ني وتدمير البني��ة التحتية 

لباده.
30 أفريل: منظمة حلف ش��مال األطلسي »الناتو« تشن هجوما بالصواريخ على 
من��زل في طرابلس، أس��فر عن مقت��ل االبن األصغر للقذافي س��يف الع��رب، وثاثة 

أحفاد.
22 مـــاي: االحتاد األوروب��ي يفتتح ممثليه له في بنغ��ازي، وأعقب ذلك اعتراف 

دول باملجلس الوطني ممثاً شرعياً لليبيني.
27 جوان: احملكمة اجلنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق القذافي وسيف 
اإلس��ام وعبدالل��ه السنوس��ي، لدورهم ف��ي ارت��كاب جرائم ضد اإلنس��انية وقمع 

الثورة.
1  جويليـــة: القذافي يهدد بنقل احلرب إلى أوروبا في رس��الة صوتية بثت على 

قناة »اجلماهيرية«.
28 جويليـــة: اغتيال قائ��د أركان اجليش الوطن��ي اللواء عبدالفت��اح يونس في 

مدينة بنغازي في ظروف غامضة.
15 أوت: القذافي يحث الشعب على مواجهة الثوار وتطهير األرض الليبية.

 20أوت: الثوار ينجحون في الس��يطرة على العاصمة طرابلس ويخلصونها من 
قبضة نظام القذافي.

21 أوت: القذافي يوجه كلمة يدعو فيها الليبيني للدفاع عن طرابلس.
1 سبتمبر: وجه القذافي رسالة صوتية في الذكرى 42 لتوليه السلطة، حث فيها 

الليبيني على مواصلة القتال.
20 أكتوبر: مقتل معمر القذافي وجنله املعتصم في مدينة س��رت، وهروب سيف 

اإلسام من مدينة بني وليد.
23 اكتوبر: املجلس الوطني االنتقالي الس��ابق يعلن م��ن مدينة بنغازي حترير 

كامل التراب الليبي من قبضة نظام القذافي.

ليبيا على طاولة مجلس األمن مجددامحطات من الثورة الليبية
سفير ليبيا لدى األمم المتحدة لـ"الضمير":

جلسة مجلس األمن ليست بديال عن الحل 
السياسي الذي تقوده البعثة األممية 
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دولي
17صوتكم

- الدولي
دعا الرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي الس��تصدار ق��رار من األمم املتحدة مينح 
تفويض��ا لتش��كيل حتالف دول��ي للتدخل في ليبيا بع��د أن قصف��ت طائراته أهدافا 
لتنظي��م الدولة اإلس��امية هناك. وقال ف��ي مقابلة بثتها إذاعة أوروبا 1 الفرنس��ية 
ام��س الثاث��اء "ال يوجد خيار آخر م��ع األخذ في االعتبار ضرورة موافقة الش��عب 
واحلكومة الليبية ودعوتهما ملصر بالتحرك من أجل استعادة األمن واالستقرار في 
الباد." وس��ئل إن كانت مصر س��تكرر نفس العمل فقال "نح��ن في حاجة أن نكرر 

ذلك ولكن معا لوقف التطرف واإلرهاب."

الجزائر تدعو إلى احترام سيادة 
ليبيا وتدين اإلرهاب

- الدولي
طالب وزير اخلارجية اجلزائري رمطان لعمامرة، باحترام سيادة ليبيا وتعزيز 
مؤسساتها، مدينا كافة أشكال اإلرهاب، بحسب ما أفادت به اإلذاعة اجلزائرية.

وق��ال لعمامرة ف��ي تصريح صحف��ي عقب اس��تقباله وزير اخلارجي��ة القطري 
لش��ؤون التعاون الدولي محم��د ابن عبد الرحمن بن جاس��م آل ثاني، إن "اجلزائر 
تدعو إلى احترام سيادة ليبيا وتعزيز املؤسسات الليبية مبصاحلة وطنية، وجتدد 
إدانتها كافة أش��كال اإلره��اب". وأوضح رئيس الدبلوماس��ية اجلزائرية أن باده 
ترفض من ناحية املبدأ أي تدخل أجنبي سياس��ي أو عس��كري في ليبيا، وتدافع عن 
هذا اخليار، وتسعى إلى إقناع املجتمع الدولي بذلك، وتعتبر أن أي تدخل عسكري 
م��ن ش��أنه أن يوجد مب��ررات للمجموعات املتطرف��ة. وقال إن "العملي��ة اإلرهابية 
الت��ي قام بها التنظيم اإلرهابي املس��مى داع��ش في حق رعايا مصري��ني أبرياء في 
ليبي��ا، تدفعن��ا إلى بذل املزيد من اجلهود لتش��جيع الليبيني عل��ى احلوار". وتأتي 
تصريحات لعمام��رة بعد يوم من إعان تنظيم الدولة فرع ليبيا، إعدام 21 مصرًيا 
قبطًيا على س��واحل مدينة طرابلس، أعقبها غارات جوية مصرية على مدينة درنة 

شرق ليبيا رّدا على مقتل املصريني، خلفت تسعة قتلى مدنيني وجرحى.

- الدولي
قالت مصادر مطلعة مبيناء احلديدة غربي اليمن إن سفينة 
تدعى "ش��ارمن" وصلت إلى ميناء املدينة -الذي تس��يطر 
عليه جماع��ة احلوثي- قادم��ة من أوكراني��ا، وهي محملة 
بش��حنة كبي��رة من األس��لحة الروس��ية النوعي��ة املتعلقة 

بالطيران والقوات اجلوية. 
وذكرت املصادر أن السفينة تأخرت في عرض البحر منذ 
اجلمع��ة املاضية ومت إف��راغ حمولتها أم��س االول االثنني، 
حيث قالت املصادر إن األس��لحة عبارة ع��ن ذخائر وقنابل 

وصواريخ مضادة للطيران وصواريخ للطائرات.
وأكد عسكريون أن هذه األسلحة نوعية ميكن استخدامها 
في املناط��ق اجلبلية الوعرة، وتفتقر إليه��ا القوات اجلوية 

اليمنية.

م��ن جه��ة ثاني��ة، قام مس��لحو احلوث��ي بإيق��اف حركة 
الطي��ران في مطار احلدي��دة، حيث أفادت مص��ادر ماحية 
بأن طائرة ش��حن إيراني��ة حطت في املطار لنقل األس��لحة 

إلى مطار صعدة معقل جماعة احلوثي.
وس��بق أن نقل موقع "الصحوة ن��ت" اإلخباري اليمني 
ع��ن مصادر عس��كرية وأمني��ة مبدينة احلديدة أن س��فينة 
إيراني��ة اقتربت من مين��اء املدينة، وهي حتم��ل على متنها 

ستني ألف طن من الوقود إليصالها إلى جماعة احلوثي.
وأوضحت املصادر -التي لم يكش��ف عنها- أن الس��فينة 
هي أول ش��حنة من نوعه��ا للحوثيني الذين س��يطروا على 

العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر املاضي.
وذكر املوقع أنه س��بق للحوثيني أن اس��تولوا على ميناء 
احلدي��دة، وعزلوا املس��ؤول في��ه القبطان محمد إس��حاق، 

وعينوا مكانه شخصا مواليا لهم يدعى جمال عايش.

قادة عسكريون من حول العالم 
يجتمعون في الرياض لبحث 

الحرب على داعش
 الدولي

اف��ادت مص��ادر دبلوماس��ية ان قادة عس��كريني من ح��ول العالم يجتمع��ون اليوم 
االربعاء في العاصمة السعودية لتقييم مسار احلرب ضد تنظيم الدولة االسامية 
املعروف بداعش. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان اللقاء الذي يستمر 
يومني ويأتي استكماال حملادثات اجريت سابقا، سيجمع "كل الدول املنخرطة" الى 
جانب الواليات املتحدة في احلرب ضد التنظيم املتطرف، مبا في ذلك دول اخلليج.

واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف عن اس��مه "اعتقد ان االجتماع س��يكون 
مبثابة تقييم عام للوضع الذي نحن فيه وملا يتعني فعله اآلن".

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي آخر ان االجتماع "سيكون اقرب الى لقاء لتبادل 
املعلومات" وفرصة للتنسيق، وليس منتدى يتم خاله اتخاذ قرارات حاسمة.

وتتزام��ن هذه احملادثات التي جترى على مس��توى قادة اجلي��وش ونوابهم، مع 
الصع��ود املثي��ر للتنظي��م املتطرف في ليبيا بعد ان س��يطر على اراض واس��عة في 
الع��راق وس��وريا. وكثفت ال��دول العربي��ة غاراتها التي تس��تهدف تنظي��م الدولة 
االس��امية منذ مطلع فيفري حني وزع التنظيم شريطا يظهر احراق الطيار االردني 

معاذ الكساسبة حيا داخل قفص حديدي.
ونفذت مصر االثنني سلس��لة غارات اس��تهدفت تنظيم الدولة االس��امية في 

ليبيا حيث قام التنظيم بقتل 21 قبطيا ذبحا.

السيسي يدعو لتفويض 
دولي لتشكيل تحالف 

للتدخل في ليبيا

الحوثيون يتلقون أسلحة روسية 
ينقلونها جوا لصعدة

كاريكاتير
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صوتكمإعالنات 18
وزارة الصحة

اإلدارة الجهوية بسوسة
إعالن عن منافسة إلبرم صفقة ذات إجراءات مبسطة

طلب عروض عدد 01 / 2015
يتعلق باقتناء تجهيزات وأدوات طبية لفائدة اإلدارة 

الجهوية للصحة

تعت��زم اإلدارة اجلهوي��ة للصح��ة بسوس��ة القي��ام بطلب ع��روض وطني 
يتعل��ق باقتن��اء جتهي��زات وأدوات طبي��ة لفائدة بعض املؤسس��ات الصحية 
التابعة له��ا فعلى املزودين الراغبني في املش��اركة االتصال باإلدارة اجلهوية 
للصحة )املكتب اخلاص مبتابعة الصفقات العمومية( خال التوقيت اإلداري 

للحصول على كراس الشروط.
يتعني على املشاركني إرسال عروضهم في ظرف خارجي يحتوي على : 

• ظرف أول يحتوي على العرض الفني ويحمل اسم املشارك 
• ظرف ثاني يحتوي على العرض املالي ويحمل اسم املشارك 

• الوثائق اإلدارية املنصوص عليها بالفصل 1 /10 من كراس الشروط 
• وثيقة الضمان الوقتي حس��ب األقس��اط املنصوص عليها بالفصل 6 من 

كراس الشروط.
ترس��ل الع��روض ف��ي أج��ل أقص��اه ي��وم 18 م��ارس 2015 على الس��اعة 
العاش��رة صباحا عن طريق البريد الس��ريع أو مضمون الوصول باسم السيد 
املدير اجلهوي للصحة بسوسة شارع يحيي ابن عمر صندوق بريد عدد 287 
ويكت��ب على الظرف عبارة "ال يفتح" طلب ع��روض عدد 01 / 2015 يتعلق 
باقتناء جتهيزات طبية لفائدة اإلدارة اجلهوية للصحة أو يقع إيداعها مباشرة 

مبكتب الضبط التابع لإلدارة مقابل وصل تسلم.
يكون فتح العروض في جلسة علنية على النحو التالي : 

• تاريخ اجللس��ة : ي��وم االربعاء 18 مارس 2015 على الس��اعة احلادية 
عشر صباحا.

• مكان اجللسة : مبقر مركز الوسيط نهج صدربعل سوسة جوهرة 
• حضور اجللسة : وجوب احلضور قبل 15 دقيقة من تاريخ اجللسة مع 
وج��وب تق��دمي تفويض قانون��ي من قبل العارض للش��خص الذي س��يحضر 

اجللسة.
يلتزم العارضون بعروضهم ملدة 90 يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر اجل 

لقبول العروض.
هام  جدا :

• يقع إلغاء كل عرض يحمل اس��م العارض أو أي إش��ارة إليه على الظرف 
اخلارجي.

• يقع إلغاء كل عرض ينقصه الضمان الوقتي.
• يق��ع إلغ��اء كل عرض يرد بع��د اآلجال احملددة ويق��ع اعتماد ختم مكتب 

ضبط  اإلدارة اجلهوية للصحة كمرجع للتثبيت من تاريخ ورود الظرف.

وزارة الصحة
اإلدارة الجهوية بسوسة

إعالن عن منافسة إلبرام صفقة ذات إجراءات مبسطة

طلب عروض عدد 02 / 2015
يتعلق باقتناء معدات تدريم القدم لفائدة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة

تعتزم اإلدارة اجلهوية للصحة بسوسة القيام بطلب عروض وطني يتعلق باقتناء معدات تدرمي القدم لفائدة املدرسة 
العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة فعلى املزودين الراغبني في املشاركة االتصال باإلدارة اجلهوية للصحة )املكتب 

اخلاص مبتابعة الصفقات العمومية( خال التوقيت اإلداري للحصول على كراس الشروط.
يتعني على املشاركني إرسال عروضهم في ظرف خارجي يحتوي على : 

• ظرف أول يحتوي على العرض الفني ويحمل اسم املشارك
• ظرف ثاني يحتوي على العرض املالي ويحمل اسم املشارك
• الوثائق اإلدارية املنصوص عليها 10/1 من كراس الشروط

• وثيقة الضمان الوقتي حسب الفصل 6 كراس الشروط.
ترسل العروض في أجل أقصاه يوم اخلميس 19 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا عن طريق البريد السريع 
أو مضمون الوصول باس��م الس��يد املدير اجلهوي للصحة بسوسة شارع يحيي ابن عمر صندوق بريد عدد 287 ويكتب 
عل��ى الظرف عب��ارة "ال يفتح" طلب عروض عدد 02 / 2015 يتعلق باقتناء معدات تدرمي القدم لفائدة املدرس��ة العليا 

لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة أو يقع إيداعها مباشرة مبكتب الضبط التابع لإلدارة مقابل وصل تسلم.
يكون فتح العروض في جلسة علينة على النحو التالي :

• تاريخ اجللسة : يوم اخلميس 19 مارس 2015 على الساعة احلادية عشر صباحا
• مكان اجللسة : مبقر اإلدارة اجلهوية للصحة شارع يحيي ابن عمر سوسة 

• حض��ور اجللس��ة : وجوب احلضور قبل 15 دقيقة من تاريخ اجللس��ة مع وجوب تق��دمي تفويض قانوني من قبل 
العارض للشخص الذي سيحضر اجللسة.

يلتزم العارضون بعروضهم ملدة 90 يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر اجل لقبول العروض.
هام جدا :

•  يقع إلغاء كل عرض يحمل اسم العارض أو اي إشارة إليه على الظرف اخلارجي.
• يقع إلغاء كل عرض ينقصه الضمان الوقتي.

• يق��ع إلغ��اء كل عرض ي��رد بعد اآلجال احمل��ددة ويقع اعتماد ختم مكت��ب ضبط اإلدارة اجلهوي��ة للصحة كمرجع 
للتثبيت من تاريخ ورود الظرف.

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية - بلدية سليمان

إعالن عن استشارة
عدد 08 /2015

تعت��زم بلدية س��ليمان إجراء استش��ارة تتعلق باقتناء عج��ات مطاطية ملختلف اآللي��ات التابعة للبلدي��ة فعلى املزودين 
الراغبني في املشاركة االتصال ببلدية سليمان لسحب ملف املشاركة من االدارة الفنية وذلك خال التوقيت اإلداري.

وترس��ل العروض وفق الش��روط الواردة في وثائق االستشارة باسم الس��يد رئيس النيابة اخلصوصية عن طريق البريد 
مضمون الوصول إلى العنوان التالي : 

بلدية س��ليمان ساحة االستقال بس��ليمان أو تودع مباش��رة مبتب الضبط التابع للبلدية يجب أن ينص الظرف اخلارجي 
على عبارة "ال يفتح استشارة عدد 08 / 2015 تتعلق باقتناء عجات مطاطية ملختلف اآلليات التابعة للبلدية وذلك في أجل 
أقصاه يوم 02 مارس 2015 وال يؤخذ بعني االعتبار إال تاريخ الوصول املبني بختم الضبط ويلغى كل عرض يخالف شروط 

املشاركة إن ورد بعد اآلجال.
ماحظة : ملزيد اإلرشادات ميكن االتصال باملصلحة الفنية للبلدية على الرقم 72.290.299

حملة توفير سكن ألكثر من 100عائلة

تدعو جمعية اإلمام سحنون الخيرية أهل الخير إلى مساعدة 
في توفير سكن ألكثر من 100عائلة محتاجة للسكن في مناطق 

داخلية ريفية )نحتاج لصدقاتكم و اموال الزكاة و الهبات(
الجمعية مرّسمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

52 لسنة 2013 بالصفحة 2718 الحساب الجاري بالبريد 
17001000000212493044

رقم الهاتف 97930927/40146147

مصريون يطالبون بإطالق أقربائهم
 المحتجزين بمعسكر لحفتر

 الدولي
نظ��م عدد من أهالي بعض املصري��ني العاملني في ليبيا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيني ف��ي القاهرة، وقالوا إن أبناءهم 
مخطوفون ومحتجزون في أحد معسكرات اللواء املتقاعد خليفة حفتر منذ شهرين. وناشد احملتجون السلطات املصرية العمل 
عل��ى ع��ودة أبنائهم ه��ؤالء في أقرب وقت ممكن. واش��تكى هؤالء من مطالبتهم املس��ؤولني عدة مرات بالتدخل لدى الس��لطات 

الليبية إال أن جميع محاوالتهم لم تثمر شيئا حتى اآلن.
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رياضة
19صوتكم

 الرياضي
تدور عش��ية اليوم لق��اءات اجلولة 17 
لبطولة الرابطة احملترفة األولى والتي 
حتمل في طياتها مباراتي دربي سيجمع 
األول امللعب التونسي بالنادي اإلفريقي 
والثان��ي جنم املتل��وي بقواف��ل قفصة. 
درب��ي العاصمة الصغير ب��ني البقاوة 
واإلفريق��ي ينب��ئ باإلثارة والتش��ويق 
نظ��را ألهمي��ة نتيجت��ه للفريق��ني حيث 
س��يعمل األفارقة على حتقيق االنتصار 
للحف��اظ على ف��ارق الثاث نق��اط التي 
تفصل��ه عن أقرب ماحقيه فيما يس��عى 
امللعب التونس��ي بقيادة لسعد الدريدي 
إل��ى تأكي��د النتيج��ة اإليجابي��ة الت��ي 
عاد بها م��ن قابس في اجلول��ة املاضية 
بتحقي��ق  الس��تيدة  عل��ى  بانتص��اره 
انتصار جديد يجعله يقترب من كوكبة 
املتراهن��ني  ضم��ن  ويضع��ه  الطليع��ة 

اجلديني على اللقب.
درب��ي ث��ان ال يق��ل أهمية ع��ن دربي 
العاصمة س��يجمع جنم املتلوي بقوافل 
قفصة خاصة بع��د النتائج التي حققها 
الفريق��ان ف��ي اجلول��ة املاضي��ة. جن��م 
املتل��وي املنه��زم بثاثي��ة أم��ام النادي 
 14 للمرك��ز  اإلفريق��ي وال��ذي تراج��ع 
برصي��د 10 س��يكون أمام خي��ار وحيد 
وه��و االنتص��ار لابتع��اد بالفريق عن 
مناط��ق اخلط��ر. أم��ا الفري��ق الضي��ف 
فس��يعمل على تأكي��د بدايته اجليدة في 
مرحلة اإلياب بعد انتصاره على ترجي 
جرجيس وارتقائ��ه للمركز 12 صحبة 

االحتاد املنستيري برصيد 15 نقطة.

هل يتدارك النجم أمام الستيدة؟ 
بع��د تعادل��ه اجلول��ة املاضي��ة م��ع 
الن��ادي الصفاقس��ي وفس��حه للمج��ال 
أم��ام الن��ادي اإلفريقي لتعمي��ق الفارق 
يس��تضيف  نق��اط  ث��اث  إل��ى  بينهم��ا 
النج��م الس��احلي امللع��ب القابس��ي في 
لقاء سيعمل خاله على اخلروج بنقاط 

الف��وز وانتظ��ار عثرة املتص��در للعودة 
لصدارة الترتيب. أبناء فوزي البنزرتي 
سيعملون على استغال عاملي األرض 
واجلمه��ور حلص��د االنتص��ار احلادي 
عش��ر له��م ه��ذا املوس��م خاص��ة أنه��م 
سيواجهون فريقا جريحا انقاد للهزمية 
عل��ى أرضية ميدانه في اجلولة املاضية 

وبالتالي سيكون مطالب بالتدارك.
يس��عى  حي��ث  للفريق��ني  ه��ام  لق��اء 
النجم لاقتراب أو تقاس��م الصدارة مع 
اإلفريقي فيما يس��عى أبناء مراد العقبي 
للخ��روج بنقط��ة على األق��ل يحافظون 
بها على مسافة األمان التي تفصلهم عن 

فرق أسفل الترتيب.

الترجي لمواصلة الزحف؟ 
بع��د االنتصار الهام ال��ذي حققه أمام 
مضيفه ن��ادي حم��ام األن��ف وتقليصه 
الفرق عن الوصيف وعن صاحب املركز 
الثال��ث يس��تضيف الترج��ي الرياضي 
الش��بيبة القيروانية في مواجهة يطمح 

م��ن خاله��ا دي موراي��س وأبنائه إلى 
ونتيج��ة  أداء  طي��ب  بوج��ه  الظه��ور 
حظوظه��م  كام��ل  اس��تعادة  وبالتال��ي 
ف��ي املراهنة اجلدية على لق��ب البطولة 
خاص��ة أن املتص��در ل��ن تك��ون مهمت��ه 

سهلة في هذه اجلولة.
فري��ق ب��اب س��ويقة يعرف جي��دا أن 
االنتصار وحده يبقيه ضمن املرش��حني 
للمراهن��ة عل��ى اللقب لذلك س��يضع كل 
بالنق��اط  مظف��را  للخ��روج  إمكانيات��ه 
وبع��د  رادس  ضي��وف  أم��ا  الث��اث. 
اكتفائهم بالتعادل ف��ي اجلولة املاضية 
أم��ام اجلليزة فإنه��م مطالب��ون في هذا 
اللق��اء بع��دم التعثر واخل��روج بنقطة 
عل��ى األق��ل حت��ى ال يجد الفريق نفس��ه 

ضمن كوكبة أسفل الترتيب.

الجليزة للتأكيد
ف��ي أول لقاء له حتت إش��راف املدرب 
فري��د بن بلقاس��م ق��دم فريق مس��تقبل 
الش��بيبة  أم��ام  طيب��ا  م��ردودا  قاب��س 

القيرواني��ة وجن��ح في الع��ودة بنقطة 
قد متنح روح��ا جديدة لفري��ق عاصمة 
احلن��اء في صراعه من أجل االبتعاد عن 
املراكز األخيرة وتف��ادي اللعب من أجل 
البق��اء. اجللي��زة ستس��تضيف االحتاد 
املنس��تيري الذي يس��عى بدوره لوضع 
حد لسلس��لة التعادالت التي حققها في 
اجل��والت املاضي��ة وحتقي��ق انتص��ار 
يعطي دفع��ا جدي��دا للمجموعة. حاجة 
الفريق��ني لانتصار ينبئ بلقاء مش��وق 

بني اجلليزة وفريق عاصمة الرباط.

لقاء فك االرتباط
ف��ك االرتب��اط س��يكون عن��وان لقاء 
مس��تقبل  وضيف��ه  البنزرت��ي  الن��ادي 
املرسى حيث يشترك الفريقني في املركز 
اخلام��س ب���25 نقط��ة صحب��ة امللعب 
لتأكي��د  تطم��ح  القناوي��ة  التونس��ي.  
املس��يرة اإليجابية التي بصدد حتقيقها 
بع��د أن جنح��ت ف��ي 6 انتص��ارات و7 
تع��ادالت م��ن مجموع 16 مب��اراة إال أن 

مهمتها لن تكون س��هلة مب��ا أن املنافس 
س��يكون النادي البنزرتي الذي يس��عى 
بدوره لاقتراب م��ن ثاثي الصدارة إذا 

أراد املراهنة على اللقب.

االنتصار لتفادي االنهيار
برصيد 8 نقاط يدخل فريق اجلمعية 
الرياضي��ة بجرب��ة لقائ��ه أم��ام النادي 
االنتص��ار  ش��عار  حت��ت  الصفاقس��ي 
لتفادي االنهيار املبك��ر. العبو اجلمعية 
يعرفون جيدا أن أي نتيجة س��لبية على 
أرضي��ة ميدانه��م ق��د تعق��د وضعيتهم 
في أس��فل الترتي��ب وجتعل م��ن البقاء 
ف��ي القس��م األول حلم صع��ب التحقق. 
مهم��ة أبن��اء اجلزي��رة وبعد خماس��ية 
لق��اء الذهاب لن تكون س��هلة باملرة ألن 
املناف��س لي��س إال الن��ادي الصفاقس��ي 
صاح��ب املرك��ز الثالث والذي س��يعمل 
بدوره على اخل��روج بانتصار وانتظار 
لتحس��ني  والوصي��ف  املتص��در  عث��رة 

مركزه في أعلى الترتيب.

الجولة 17 لبطولة الرابطة األولى

دربي في زويتن والمتلوي.. النجم يترصد الصدارة وبين بنزرت والمرسى حوار اإلثارة

 الرياضي
التابع��ة  التعيين��ات  اللجن��ة  عه��دت 
للجامع��ة التونس��ية لكرة الق��دم مهمة 
إدارة درب��ي العاصم��ة الصغير والذي 
بضيف��ه  التونس��ي  امللع��ب  س��يجمع 
النادي اإلفريقي مبلعب الشاذلي زوينت 
للحكم محمد بن حسانة وسيساعده كل 
من فوزي اجلريدي وحسان عبد العال.

مب��اراة الترج��ي الرياضي وش��بيبة 
القيروان س��يديرها احلكم محمد سعيد 
احلمي��د  عب��د  س��يقود  فيم��ا  الك��ردي 
احلش��في درب��ي اجلن��وب الغرب��ي بني 

جنم املتلوي وقوافل قفصة.
جمي��ع اللقاءات تنطلق على الس��اعة 

الثانية بعد الظهر. 
بقية التعيينات 

ملعب رادس )حنبعل(
الترجي الرياضي – شبيبة القيروان 

حتكيم محمد سعيد الكردي
ملعب زوينت )الوطنية 1(

امللعب التونسي – النادي االفريقي 
حتكيم محمد بن حسانة 

15 أكتوبر ببنزرت )الوطنية 2(
النادي البنزرتي – مستقبل املرسى 

حتكيم عامر شوشان

سوسة األوملبي
النجم الساحلي – امللعب القابسي 

حتكيم مختار دبوس
حض��ور  )دون  بوش��مة  ملع��ب 

اجلمهور(
مستقبل قابس – االحتاد املنستيري 

حتكيم محمد أمني بالناصر 
ملعب املتلوي 

جنم املتلوي – قوافل قفصة 
حتكيم عبد احلميد احلشفي 

جربة حومة السوق
جمعية جربة – النادي الصفاقسي 

حتكيم محمد شعبان

تعيينات حكام الجولة 17

بن حسانة يدير دربي العاصمة الصغير
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صوتكم20رياضة

تأجيل لقاء جرجيس ضد حمام 
األنف وبنقردان ضد النفيضة

 الرياضي
ق��ررت الرابطة الوطني��ة احملترفة لكرة الق��دم تأجيل مباراة الترجي اجلرجيس��ي 
وحمام األنف حلساب اجلولة الثانية من إياب بطولة الرابطة احملترفة األولى التي 

كانت مبرمجة لليوم األربعاء في ملعب بن قردان.
األوض��اع األمنية الت��ي متر بها منطق��ة الذهيبة احملاذية ملدينة ب��ن قردان كانت 

وراء قرار التأجيل وسيتم حتديد موعد جديد للمباراة في وقت الحق.
كم��ا تقرر تأجيل لقاء احتاد بن قردان والنفيضة الرياضية حلس��اب اجلولة 17 
لبطول��ة الرابط��ة احملترفة الثانية ضمن منافس��ات املجموعة الثاني��ة والتي كانت 

مقررة لليوم األربعاء ملوعد الحق.

 الرياضي
قاطع املدرب فريد بن بلقاسم صباح أمس الثاثاء متارين 
املس��تقبل الرياضي بقابس الذي يس��تعد ملاقاة االحتاد 
املنس��تيري اليوم انطاقا من الس��اعة الثانية بعد الظهر 
بس��بب إقدام ش��قيق الاعب أس��امة بوبك��ر املعروف في 
"اجلليزة" بكنية س��والري على اقتحام ميدان التمارين 

إثر إبعاد شقيقه عن قائمة املدعوين للقاء اليوم.
ورغ��م مح��اوالت بقية أعض��اء اإلط��ار الفن��ي وهيئة 
الطاه��ر صول��ة إلثنائ��ه عن ق��راره أكد فريد بن بلقاس��م 

انس��حابه من مهامه على رأس اإلط��ار الفني للفريق بعد 
أسبوع فقط من تسلمه لها.

بسبب شقيق أسامة بوبكر 

بن بلقاسم ينسحب من تدريب الجليزة

 الرياضي
كان م��ن املنتظ��ر أن يس��افر الاع��ب أحمد العكايش��ي إلى 
سويس��را أي��ن س��يمضي عل��ى عق��د انضمام��ه إل��ى فريق 
غراسهوبر السويسري ملدة 6 أشهر غير أنه خير في األخير 
مواصل��ة التجرب��ة م��ع فريقه احلال��ي الترج��ي الرياضي 

التونسي. 
وبالفعل، فقد ش��هدت احلصة التدريبّية الصباحية ليوم 
أم��س الثاث��اء انضمام ه��ّداف كأس إفريقي��ا 2015، أحمد 

العكايشي إلى املجموعة بعد غياب طويل.
يذك��ر أن العكايش��ي كان قري��ب ج��دا م��ن التعاق��د م��ع 
فريق كونيا س��بور التركي بعد مش��اركته في الكان لينتقل 
مبوجب��ه إلى الفريق الترك��ي غير أّن اإلش��كاليات اإلدارّية 
أّجل��ت ه��ذا االنتق��ال إلى ش��هر جوان الق��ادم بع��د أن وقع 
العكايشي على عقد مبدئي يخّول له االلتحاق بفريقه نهاية 

املوسم احلالي.

الكردي في التحكيم 
بعد مش��اركته في منافس��ات الكأس اإلفريقي��ة األخيرة 
بغيني��ا االس��توائية، يع��ود احلكم س��عيد الك��ردي إلدارة 
مباري��ات البطولة الوطنية وس��تكون العودة هذه املرة من 

بوابة مباراة الترجي الرياضي وضيفه الش��بيبة القيروان 
وذلك حلساب اجلولة الثانية من مرحلة اإلياب.

ماريغا يتألق في الخارج
ش��ارك الع��ب الترج��ي الرياض��ي س��ابقا املالي موس��ى 
ماريغ��ا ألول مرة م��ع فريقه اجلدي��د في البرتغ��ال، فريق 
ماريتيم��و، وخلّ��ف أداءه انطباع��ات جيدة لدى مس��ؤولي 

الفريق البرتغالي.
ماريغا س��جل أولى أهدافه مع الفريق وس��اهم في هدف 
آخر م��ن خ��ال متريرة رائع��ة لزميل��ه ليمض��ي على فوز 

ماريتيمو بالثاثة.
يذك��ر أن ه��ذا الاع��ب انتق��ل م��ن الترج��ي إل��ى الفريق 
البرتغال��ي ماريتيم��و بعقد 3 س��نوات بع��د أن تخلى عنه 
الترجي��ون العتقاده��م بأن��ه ال ميك��ن أن يق��دم اإلضاف��ة 
املرجوة مع أن العديد قد أثنى على خصال هذا الاعب الذي 
س��جل تقريبا في معظم املباريات الودية التي ش��ارك فيها 
مع الترجي حتى أنه س��مي ب�"ملك الوديات" لكثرة أهدافه 
ف��ي املقاب��ات الودية لكن ذلك لم يش��فع له للمش��اركة في 
املباريات الرسمية لفريق باب س��وييقة لرفض املسؤولني 

تأهيله و"التضحية" بأسماء أخرى أجنبية.

تعود اليوم إلى تونس

وزير الرياضة في استقبال 
البطلة العالمية سارة بسباس

 الرياضي
حتل البطلة العاملية التونس��ية في رياضة املبارزة بالس��يف س��ارة بسباس اليوم 
مبط��ار تونس قرط��اج الدولي ومن املنتظر أن يتم تخصيص اس��تقبال رس��مي لها 
بإش��راف وزير الش��باب والرياضة ماهر بن ضياء بعد تتويجها بامليدالية الذهبية 
في دورة "بيونس آيرس" الدولية للمبارزة بالس��يف املندرجة ضمن مس��ار كأس 

العالم في اختصاص "اإليبي".

عودة  العكايشي 

  الرياضي
وافق مجلس إدارة نادي وفاق سطيف اجلزائري، 
عل��ى الوق��وف دقيقة ح��داد قبل انط��اق مباراته 
أم��ام الن��ادي األهل��ي ف��ي كأس الس��وبر، واملقرر 
ل��ه الس��بت املقب��ل عل��ى ملع��ب مصطفى تش��اكر 
بالبلي��دة. وأضافت جريدة "اخلب��ر" اجلزائرية، 
أن األهل��ي كان ق��د طل��ب أن يقف الفريق��ان دقيقة 
حداد على ضحايا واقعة ملعب الدفاع اجلوي قبل 
املباراة، األمر الذي القى ترحيب من جانب النادي 

اجلزائري.
ج��اءت تلك الافتة من جانب القلعة احلمراء ترحما على 
ضحاي��ا ملعب الدف��اع اجلوي، والذين لقوا حتفهم بس��بب 

التدافع لدخول امللعب.
هذا وقد بدأ الفريق األول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف 
اجلزائري، استعداداته للقاء األهلي املصري بكأس السوبر 
من��ذ يوم االثن��ني. وأضافت إحدى الصح��ف اجلزائرية، أن 
إدارة وف��اق س��طيف ب��دأت في تس��وية جميع مس��تحقات 

الاعب��ني املتأخ��رة، م��ن أج��ل التركي��ز الكامل ف��ي مباراة 
الس��وبر، حيث مت صرف مس��تحقات ش��هرين ل��كل العب، 

وأيضا ثاثة شهور خلضايرية وملولي وبلعميري.
وعلى جانب آخر، س��يقيم االحتاد اجلزائري لكرة القدم، 
مأدبة عش��اء لفريقي األهل��ي ووفاق س��طيف غد اخلميس 
في متام التاسعة مس��اًء، في الفندق الذي ستقيم فيه بعثة 

األهلي.

على هامش مباراة السوبر اإلفريقي... وفاق 
سطيف يوافق على طلب األهلي بدقيقة حداد 
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رياضة
21صوتكم

 الرياضي
ج��ّدد وزير الش��باب والرياض��ة اجلديد ماهر 
ب��ن ضي��اء، لدى اس��تقباله وف��دا م��ن اللّجنة 
مل��ف  ومتابع��ة  لتقيي��م  الدولي��ة  األوملبي��ة 
ترش��ح مدينة صفاقس لتنظي��م ألعاب البحر 
األبي��ض املتوّس��ط 2021، بحض��ور رئي��س 
اللجن��ة الوطني��ة األوملبي��ة التونس��ية محرز 
بوصي��ان، التزام احلكومة التونس��ية بتوفير 
كل الضمان��ات األمني��ة واملادّي��ة والبش��رّية 
الضرورية للظفر بشرف اس��تضافة وتنظيم 

هذه التظاهرة الكبرى. 
وأّكد الوزير حرص جمي��ع األطراف على العمل 
بجّدية لدعم وضمان أوف��ر حظوظ النجاح للملف 
التونس��ي الذي يعّد من ضمن أبرز األولويات لدى 
احلكومة التونسية، مشيرا إلى أّن الوزارة ستعمُل 

جاه��دة بالتنس��يق م��ع اللجنة األوملبي��ة الوطنية 
وكاف��ة األط��راف احلكومي��ة املعنية عل��ى تطوير 
التنمي��ة  كل مقوم��ات  وضم��ان  التحتي��ة  البني��ة 
واالس��تقرار وجودة احلياة بالباد لتقدمي صورة 
ناصع��ة ع��ن تون��س وجدارته��ا باحتض��ان هذه 

األلعاب. 
 وين��درج ه��ذا اللق��اء في إط��ار زي��ارة ميدانية 
يؤديه��ا وف��د اللّجن��ة األوملبي��ة الدولي��ة لتقيي��م 
ومعاينة عدد من املنش��آت الرياضية في صفاقس 
وبع��ض املؤسس��ات اخلاضعة إلش��راف الوزارة 
التنظيم��ي  باجلان��ب  املتعلّق��ة  املراف��ق  وجمي��ع 
م��ن ماع��ب وفض��اءات ومش��اريع رياضي��ة ف��ي 
ط��ور الدراس��ات أو بص��دد االجن��از ومصح��ات 
ومستش��فيات والنقل اجل��وي والب��ّري والبحري 

والتلفزي واإلذاعي.

وزير الرياضة في اجتماعه بالـلجنة األولمبية:

 ملتزمون بدعم ملف "صفاقس 2021"

الهيئة المديـرة ألمــل حفــــوز 
تعلن انسحـابها مـن البطــولــة 

بسبب "المظالم التحكيمية"

 الرياضي
ق��ررت الهيئ��ة املدي��رة لفريق أم��ل حفوز برئاس��ة الس��يد املنجي الكلبوس��ي 
االنس��حاب من بطولة الرابطة الثالثة ملجموعة الوس��ط عل��ى خلفية األخطاء 
التحكيمي��ة التي تضرر منها الفريق منذ بداية املوس��م حي��ث أكد رئيس األمل 
أن مب��اراة األحد املاضي التي احتضنها ملعب حفوز ضد فريق احتاد س��ليانة 
والتي انته��ت بفوز الضيوف كانت مبثابة النقطة الت��ي أفاضت الكأس مبا أن 
حك��م املباراة أهدى االنتصار للفريق الضيف عندما كانت النتيجة )1 ـ 1( ولم 
يعلن عن مخالفة حلارس األمل الذي وقعت مضايقته ليس��جل احتاد س��ليانة 

هدف االنتصار مسبوقا مبخالفة واضحة وذلك في الدقيقة 91 من اللقاء .. 
وأشار الكلبوسي أن األمل عانى كثيرا هذا املوسم من املظالم التحكيمية وقد حرم في 
أكث��ر من لقاء من اخلروج بنقاط إيجابية س��واء في حف��وز آو خارجه مضيفا أن الهيئة 
املديرة ولم تعد قادرة على مواصلة املش��وار وقررت االنسحاب وجتميد نشاط الفريق 

ألنها لم جتد اآلذان الصاغية من اجلهات املسؤولة في اللجنة الكنفدرالية للتحكيم.

المغرب يطعن على قرارات "الكاف" 
أمام محكمة التحكيم الرياضية

 الرياضي
 أكد مصدر مس��ؤول بوزارة الش��باب والرياضة املغربية أن باده تقدمت بالطعن في قرارات االحتاد األفريقي لكرة القدم 
والت��ي تقض��ي باس��تبعاد املغرب وحرمانه من املش��اركة ف��ي بطولتي أمم أفريقي��ا 2017 و2019 أم��ام محكمة التحكيم 

الرياضية. وقال املسؤول إن املغرب تقدم بالطعن أمس أمام محكمة التحكيم الدولية.
وأضاف أن فوزي لقجع رئيس االحتاد املغربي للعبة يوجد حاليا بسويسرا حيث يوجد مقر احملكمة رفقة وفد مغربي 

ملباشرة إجراءات الطعن في قرارات الكاف موضحا أن املغرب استعانت مبحامي دولي ملتابعة القضية.
ورفض االحتاد املغربي لكرة القدم العقوبات الصادرة عن االحتاد األفريقي لكرة القدم )كاف( والتي تقضي باستبعاد 
املغ��رب وحرمانه من املش��اركة ف��ي بطولتي أمم أفريقيا 2017 و2019 وتس��ديد مبلغ مالي يصل إل��ى 10 مايني دوالر. 
واعتبر االحتاد احمللي للعبة أن هذه القرارات ال تخدم الرياضة وتطوير الكرة األفريقية وال تعتمد على أي سند قانوني.

وطل��ب املغرب ف��ي أكتوبر املاضي تأجيل كأس أمم أفريقيا الذي كان مقررا إقامته ف��ي الفترة بني 17 جانفي و8 فيفري 
عام2015  بس��بب فيروس اإليبوال لكن االحتاد األفريقي للعبة اعترض على التأجيل ومتسك بإقامة البطولة في موعدها 
وق��رر وقتها عدم مش��اركة املغرب في النس��خة الثاث��ني للبطولة القارية ليتم منح ش��رف اس��تضافة البطولة األفريقية 

لغينيا االستوائية.

 الرياضي
عّبر رئي��س اجلامعة امللكي��ة املغربية 
فوزي لقجع، عن ارتياحه لقرار االحتاد 
الق��دم "فيف��ا"، بع��دم  الدول��ي لك��رة 
حرم��ان املنتخ��ب املغربي م��ن خوض 

تصفي��ات كأس العال��م 2018 املق��ررة 
بروس��يا، بعدما كان املغاربة يخشون 
عليه��م  املس��لطة  العقوب��ات  متت��د  أن 
إفريقي��ا إل��ى املس��توى العامل��ي. وكان 
املكتب التنفيذي للكاف املجتمع في ال�6 

من ش��هر فيفري في غينيا االس��توائية 
قد فرض على املغرب عقوبات رياضية 
ومالية وهي حرمان "أس��ود األطلس" 
من املشاركة في النسختني املقبلتني من 
"ال��كان" س��نتي 2017 و2019، بعد 

طلب املغرب تأجيل احتضان العرس 
الك��روي اإلفريق��ي. وق��ال لقجع في 
تصريح ألحد القنوات املغربية "قرار 
"الفيف��ا" باملش��اركة ف��ي تصفي��ات 
ال��ذي  الق��رار  يزك��ي  العال��م،  كأس 

اتخ��ذه املغ��رب واخل��اص مبطالبته 
بتأجيل كأس إفريقي��ا لألمم لظروف 
وأضاف"املغرب  اجلمي��ع"،  يعرفها 
كان ملتزم��ا دائما بوعوده س��واء مع 

الفيفا أو الكاف".

بالتير يرفض حرمان "أسود األطلس" من تصفيات مونديال 2018
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صوتكم22رياضة

 الرياضي
أعادت صحيفة "ديفنسا سنترال" املدريدية اإللكترونية نشر ُمقتطفاٍت من كتاب 

الدول��ي اإليطال��ي أندريه بيرل��و العب نادي جوفينت��وس اإليطال��ي حالياً والذي 
أُصدر قبل فترة بعنوان :" أنا أفكر ، إذاً أن ألعب ".

ونقلت الصحيفة بعض االقتباس��ات عن كتاب بيرلو ُتظهر مدى عشق الاعب 
لنادي العاصمة اإلس��بانية ري���ال مدريد ورغبته الكبي��رة باللعب في ري�ال 

مدريد في 2006 متى كان العباً في صفوف إسي ميان .
ويق��ول بيرلو في كتابه :" اللعب لري�ال مدريد كان يش��غل رأس��ي ، 
قلبي وروحي ، خاصة ف��ي عام 2006 بدأت أتوقف عن التفكير بكوني 

العب في صفوف ميان، كان ري�ال مدريد يشغل قلبي وتفكيري ".
وُيكمل الدولي اإليطالي بالقول "ُكنت أتخيل حينها 

)2006( ل��و أِنّي ألعب ف��ي ري�ال مدريد، أصول وأجول في س��انتياغو 
بيرنابي��و، تل��ك القلعة التي ُتصي��ب كل اخلصوم بالّرعب ولك��َنّ األمور لم 

تس��ر على ما ُيرام ". وكشف بيرلو عن أس��باب عدم انتقاله لصفوف الفريق 
املدري��دي قائاً " رفض غالياني رئيس ميان انتقالي آنذاك، جلس معي وقال 

صديقي بيرلو أنت لن تذهب إلى مكاٍن آخر، ميان هو منزلك وهذا عقدك اجلديد 
وباملرتب الذي ُتريد وبعد مش��اورات مع وكيل أعمال��ي لم أنتقل حينها ". وتابع 

:" كان ُيزعجن��ي في تلك األثناء ما أق��رأ عبر الصحافة حول اهتمام ري�ال مدريد بي 
، كان يزعجني أكثر فأكثر أني أتظاهر بعدم الرغبة باللعب ُهناك وأكذب مع كِلّ س��ؤاٍل 

ل��ي م��ن الصحافة ، وأقول : " ال ، أنا س��عيد ُهن��ا ولن أرحل إلى أي ن��اٍد آخر".  وفي ختام 
حديث بيرلو عن النادي العاصمي املدريدي أكَدّ أَنّه وبالرغم من مرور األيام والسنوات إاَلّ أَنّه 

ال يزال يشعر باألسف لعدم حتقيقه حلمه باللعب لري�ال مدريد وقال :" مَرّت األيام والسنوات 
وال زلت آسف لعدم حتقيقي حللمي، لعدم التوقيع للنادي الذي كان ينبض قلبي ُبحِبّه ".

بيرلو يكشف عن أسباب 
ضياع حلمه في ارتداء 

قميص ريـال مدريد

 الرياضي
وبورت��و  السويس��ري  ب��ازل  اعت��اد 
املواه��ب  رحي��ل  عل��ى  البرتغال��ي، 
وحتقي��ق  الكب��رى  لألندي��ة  الصاع��دة 
انتقاله��م،  وراء  م��ن  املادي��ة  املكاس��ب 
لكن هذا ال يش��غل بالهما قب��ل املواجهة 
املتكافئ��ة بينهم��ا في ذه��اب دور ال�16 

بدوري أبطال أوروبا اليوم األربعاء.
املنافس��ة  الفريق��ان  يس��تطيع  وال 
م��ع اإلمكان��ات املادية العالي��ة لألندية 
الكب��رى ف��ي أوروب��ا، لك��ن يب��دو أنهما 
يكتفي��ان بتربية املواه��ب الصاعدة قبل 
األعل��ى.   ال��دوري  لبط��والت  انتقاله��م 
وجنح الفريقان حتى اآلن في هذه املهمة 
واستمرا في املنافسة داخل امللعب، رغم 
الس��ماح برحي��ل العب��ني موهوبني قبل 

االستفادة منهم بشكل كامل. 
وحص��ل بورت��و بطل أوروب��ا مرتني 
ي��ورو  ملي��ار  نص��ف  م��ن  أكث��ر  عل��ى 
)570.2 مليون دوالر( من بيع الاعبني 
وأغلبه��م كان س��بق أن ضمهم من أندية 
مغم��ورة ف��ي أمري��كا اجلنوبي��ة خال 
آخر 10 س��نوات. ولعب رادامل فالكاو، 

وهال��ك، وجيمس رودريغي��ز، وراؤول 
ميريلي��س، وبيب��ي، وأندرس��ون، ف��ي 
بورت��و، قبل االنتقال بعي��داً عن الفريق 

البرتغالي. 
لك��ن بورت��و حاف��ظ عل��ى مجموع��ة 
أخ��رى م��ن املواه��ب والت��ي يأت��ي م��ن 
بينها حالياً مهاجم كولومبيا جاكس��ون 
مارتينيز، والعب وسط اجلزائر ياسني 

إبراهيمي.
وفاز بورت��و بال��دوري البرتغالي 7 
مرات في آخر 10 مواس��م، وجتاوز دور 

املجموعات في دوري األبطال 5 مرات. 
إذ  مختلف��اً  أس��لوباً  ب��ازل  وينته��ج 
يعتمد عل��ى التذاكر في اإلي��رادات، لكن 
حصيل��ة بي��ع الاعبني تس��اهم بش��كل 

إضافي مع النادي. 
وساهم بازل خال السنوات األخيرة 
في انتقال ش��يردان ش��اكري، وغرانيت 
ش��اكا، ويان س��ومر لل��دوري األملاني، 
ومهاج��م مص��ر محمد ص��اح للدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
لك��ن رغ��م الرحي��ل املتك��رر لاعبني 
جن��ح ب��ازل مث��ل بورت��و ف��ي التتويج 

بألقاب على املستوى احمللي. 
ويهيم��ن ب��ازل عل��ى لق��ب ال��دوري 
السويس��ري في آخر 5 مواسم، ووصل 
لدور ال�16 بدوري األبطال 3 مرات وهو 

إجناز ضخم لفريق من دولة صغيرة. 

وبعد التأه��ل لدور ال�16 في موس��م 
مانشستر  حس��اب  على   2011-2012
يونايتد، أطاح بازل هذه املرة بليفربول 

بطل أوروبا 5 مرات. 
ويتطلع بازل في أول موسم له حتت 

قي��ادة امل��درب البرتغالي باولو س��وزا 
للوص��ول إل��ى دور رب��ع النهائي للمرة 
األولى منذ موسم 1974-1973 عندما 
خس��ر 5-6 في مجم��وع املباراتني أمام 

سلتيك االسكتلندي. 

في ذهاب دور الـ16 اليوم األربعاء
أبطال أوروبا: قاهر الكبار بازل في مواجهة متكافئة مع بورتو

10  مليون دوالر ثمن كذب آرمسترونغ
 الرياضي

أعلن��ت جلن��ة حتكيمي��ة أم��س االثن��ني أن ال��دراج األمريكي الس��ابق النس 
آرمس��ترونغ والشركة املسؤولة عن إدارة فريقه السابق ملزمان بدفع مبلغ 
عش��رة ماي��ني دوالر إلى ش��ركة دعاية رياضية بس��بب كذبه املس��تمر في 

مسألة تعاطيه منشطات حتسني األداء.
وأوضحت اللجنة أن املبلغ يتضمن عقوبات بسبب "تسابق آرمسترونغ 

غير املسبوق في احلنث باليمني الدولي والتزوير والتآمر".
وسيتم رفع هذا القرار اآلن إلى محكمة في تكساس ليتم حتويله إلى حكم 
وهو ما سيجبر آرمسترونغ وشركة تيلويند ، التي كانت متلك فريقه يو إس 

بوستال سيرفيس ومت حلها اآلن ، على دفع املبلغ.
وكانت ش��ركة "إس س��ي إيه بروموش��نز" الدعائية وعدت آرمسترونغ 
، الذي مت جتريده من ألقابه بس��باق "تور دو فرانس" بس��بب املنش��طات ، 
مبكافآت بقيمة املايني بعدما أحرز لقب الس��باق الفرنس��ي في أعوام 2002 
و2003 و2004 كج��زء م��ن اتفاقية ب��ني الطرفني بعيدا ع��ن اجلائزة املالية 

الرسمية للسباق.
وبالفعل دفعت الشركة قيمة املكافآت املالية املتفق عليها في عامي 2002 
و2003 ولكنه��ا لم تدفع في 2004 بس��بب انتش��ار اتهامات آلرمس��ترونغ 
بالت��ورط ف��ي فضيحة تعاطي املنش��طات الكبرى التي هزت عالم س��باقات 

الدراجات بأسره آنذاك.
ومت رف��ع القضية أمام جلنة حتكيمية وفقا لبنود العقد بني آرمس��ترونغ 
والش��ركة ومت إلزام "إس س��ي إيه بروموش��نز" في 2005 بس��داد سبعة 
ماي��ني دوالر إلى آرمس��ترونغ بعدما أكد الدراج األمريكي حتت القس��م أنه 

لم يتعاط أي منشطات.
وبعدم��ا اعت��رف آرمس��ترونغ الحق��ا بتعاطيه املنش��طات خ��ال مقابلة 
تليفزيوني��ة مع املذيعة الش��هيرة أوبرا وينفري في جانف��ي 2013 ، رفعت 

الشركة الدعائية قضية عليه بعد شهر واحد إللغاء اتفاقية 2005 .
وصوت��ت اللجن��ة التحكيمي��ة الت��ي تتك��ون م��ن ممث��ل للش��ركة وممثل 
آلرمسترونغ بخاف رئيس محايد للجنة بنتيجة 2 / 1 ملصلحة "إس سي 

آيه" في الرابع من فيفري اجلاري.
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رياضة
23صوتكم

إبراهيموفيتش يكشف 
السر وراء كتابة )50( اسمًا 

على جسده

 الرياضي
أك��د الاع��ب الدولي الس��ويدي زالتان إبراهيموفيتش أن األس��ماء اخلمس��ني 
املكتوبة على جس��ده والتي كش��ف عنها عقب خلعه قميصه بعد إحرازه هدفا 
لصالح فريقه باريس س��ان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم السبت املاضي 

متثل األشخاص اجلوعى في العالم.
واحتفل إبراهيموفيتش بالهدف الذي س��جله في مباراة فريقه أمام منافسه 
كان الصاعد حديثاً إلى دوري األضواء، والتي انتهت بالتعادل اإليجابي 2/2، 

بخلع قميصه ليفاجئ اجلميع بوجود 50 اسما موشومني على جسده.
وق��ام إبراهيموفيتش، 33 عاما، بالكش��ف عن الس��ر وراء قيامه بكتابة تلك 
األس��ماء على جسده عبر حس��ابه الش��خصي على موقع التواصل االجتماعي 
"فيس��بوك"، مؤك��دا أنه حاول جذب االنتباه إلى مش��كلة اجل��وع التي يعاني 

منها الكثير من دول العالم.
وق��ال إبراهيموفيت��ش  "املب��اراة أمام كان عل��ى ملعب األم��راء كانت األهم 
بالنس��بة لي حتى اآلن .. أخفيت حتت قميصي 50 اسما مكتوبني على جسدي 
.. إنه��م أش��خاصا ال أعرفهم ولكن أود أن أكون قريبا منهم .. إنهم 50 ش��خصا 
من أصل 850 مليونا آخرين يعانون من اجلوع في هذا العالم .. علينا أن نتأكد 

أن العالم يعرف هذا".
وأضاف "في كل مكان أذهب إليه يقوم الناس بالنداء علي ويهتفون باسمي 
ولك��ن هناك أس��ماء ال أحد يش��غل باله بها وه��م اجلوعى البال��غ عددهم 850 

مليونا في هذا العالم".
وعوق��ب ابراهيموفيتش في مب��اراة األحد املاضي باحلص��ول على البطاقة 

الصفراء إثر خلعه قميصه بعد الهدف الذي أحرزه.

 الرياضي
إدارة  الق��دم  لك��رة  األوروب��ي  االحت��اد  أس��ند 
مب��اراة ري���ال مدري��د وش��الكه بذه��اب ثم��ن 
دوري أبط��ال أوروبا للحك��م الدولي مارتن 
أتكينس��ون صاحب ال� 43 عاًما علي ملعب 
جيلسنكيرشن مس��اء األربعاء وأثيرت 
الش��كوك واملخ��اوف حول مش��اركة 
ه��ذا احلكم ملا قاله املدرب  آرس��ني 
فينغ��ر املدي��ر الفن��ي آلرس��نال 
الباهت  للمستوي  اإلجنليزي 
ال��ذي ظهر به أتكينس��ون في 
تل��ك املباراة بقول��ه 'لم نقدم 
مس��توى جيد أم��ام توتنه��ام، لم 
أكن سعيًدا مبا قدمه احلكم، لم يكن في أفضل أيامه، مستوي 
آرس��نال الس��يئ كان عل��ي نف��س مس��توي احلك��م. واتخذ 

أتكينس��ون واحد من أفض��ل القرارات ف��ي تاريخ تصفيات 
أمم أوروب��ا عندم��ا قرر إلغ��اء مباراة صربي��ا وألبانيا يوم 
14 أكتوب��ر 2014 عندما اندلعت أعمال عنف وش��غب بني 
اجلماهي��ر والاعبني بع��د أن حلقت طائ��رة كوادكوبتر في 

سماء امللعب حاملة علم ألبانيا الكبري.
وأدار أتكينس��ون أول مباراة أوروبية في أكتوبر 2007 
ف��ي تصفي��ات كأس األمم األوروبي��ة 2008 ب��ني مولدوفا 
وتركي��ا وانته��ت ف��ي العاصم��ة املولدوفية 'كيش��يناو' 

بالتعادل اإليجابي 1/1.
وظه��ر ألول مرة ف��ي دوري أبطال أوروبا خال موس��م 
2009/2008 وأثبت نفس��ه بسرعة بإدارة أربع مباريات 
مبا في ذلك مباراة لزيوريخ وري�ال مدريد باإلضافة ملباراة 
اإلنت��ر ودينام��و كييف، وكان أتكينس��ون حكًم��ا رابًعا في 
نهائ��ي البطولة عام 2010 الذي أقيم علي ملعب س��نتياغو 

برنابيو وانتهي بفوز اإلنتر بهدفني أمام بايرن ميونخ.

فينغر يحذر من ضعف مستوى 
حكم مباراة الريـال وشالكه

  الرياضي
كلّف االحتادان اآلسيوي والدولي لكرة القدم "فيفا" املركز 
الدول��ي لألمن الرياضي كمنظمة مس��تقلة ومتخصصة في 
مجاالت األمن الرياضي بدرس وتقومي الوضع في العراق، 
توطئ��ة لرفع احلظ��ر املفروض عل��ى هذا البلد مبن��ع إقامة 
املباريات الدولية للمنتخب العراقي منذ أكثر من عقدين من 

الزمن.
وأنه��ى فري��ق عمل مؤل��ف من خب��راء من املرك��ز الدولي 
لألم��ن الرياض��ي ومتخصصني في االحتاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم، و"فيف��ا" زي��ارة ميدانية للع��راق لتق��ومي ودرس 
الوضع خصوصاً في ماعب مدينة أربيل وإقليم كردستان، 

وكذلك املنشآت والتجهيزات األخرى.
وطلب فريق العمل زيارة مدينت��ي البصرة وبغداد ملزيد 

من اجلوالت امليدانية في املنشآت واملاعب هناك.
ودف��ع الع��راق كثيراً من جراء احلظر املف��روض عليه، إذ 
يخ��وض املنتخب الوطني جميع مبارياته الرس��مية خارج 
الب��اد، كم��ا اضطر إلى االعت��ذار عن تنظي��م كأس اخلليج، 
التي أقيمت في الس��عودية في نوفمبر املاضي، كما انسحب 

من تنظيم »خليجي 23« املقرر مطلع العام املقبل.
ويعتق��د على نطاق واس��ع أن الع��راق س��يعيد محاولة 
تنظيم بطولة كأس اخلليج املقبلة، إذا ما جاء تقرير وتقومي 
املرك��ز الدولي لألمن الرياضي في مصلحة هذا البلد في ظل 

تردد الكويت في االستضافة بدالً منه.
وسيرفع املركز الدولي لألمن الرياضي تقريره في األيام 
القليل��ة املقبل��ة إل��ى االحتادين اآلس��يوي والدول��ي قبل أن 

يتخذ األخير القرار احلاسم برفع احلظر من عدمه.
ويع��ود احلظر املفروض عل��ى العراق ألكث��ر من عقدين 
من الزمن، فبع��د حرب اخلليج األولى رف��ع "فيفا" احلظر 
بشكل مشروط، وهو موافقة الطرف اآلخر للمباراة، وظلّت 
األم��ور ت��راوح مكانه��ا طيلة الس��نوات املاضي��ة على رغم 
جهود املس��ؤولني في االحتاد العراقي، وفي وزارة الشباب 
والرياضة وحتديداً من خ��ال أطروحات بإجراء املباريات 
في أربيل اآلمنة نسبياً. وقال مصدر مقرب من الوفد لوكالة 
فران��س برس "املهم��ة األساس��ية لفريق العم��ل ال تقتصر 
على املعاينة فقط، بل املس��اعدة في إيجاد احللول املناسبة، 

واإلسهام في رفع احلظر".

الـ"فيفا" يكلف المركز الدولي لألمن الرياضي بتقويم 
األوضاع في العراق تمهيدًا لرفع الحظر

 العدد 579 االربعاء 29 ربيع الثاني  1436هـ  الموافق لـ 18 فيفري 2015



ومعلومــة
صورة

الحلـــــول

اختبر معلوماتك
احلمد، الرعد، والطور، الروم، املسد / 
أرخميدس /  الفيسيولوجيا / عبدالكرمي 

قاسم / الكرى  
عود الثقاب

 43 + 43 = 86
اختبر معلوماتك

التاريــــــخ
من ذاكرة

كيف يمكن لهذه العملية 
الحسابية أن تكون معقولة 

بتغيير مكان عود ثقاب واحد ؟

 العدد 579 االربعاء 29 ربيع الثاني  1436هـ  24
الموافق لـ 18 فيفري 2015

المياه مصادرها وانواعها ج )4(
كبفية تكون املياه حتت سطح األرض

في أي مكان في العالم تتس��رب بعض املياه التي تس��قط 
كأمطار أو جليد إلى داخل التربة والصخور حتت الس��طح. 
وتتوق��ف الكمي��ة املتس��ربة عل��ى ع��دة عوام��ل. وميكن أن 
تك��ون كمية املاء املتس��ربة، جراء األمطار التي تس��قط على 
الغط��اءات اجلليدية فإن ذلك يعني أن أي مجرى مائي ميكن 

أن يتاشى داخل املياه اجلوفية.
بع��ض املي��اه الت��ي تتس��رب تبق��ى داخ��ل طبق��ة التربة 
الضحل��ة، حي��ث ميك��ن أن تصب��ح مج��رى مائياً م��ن خال 
التسرب إلى داخل حوض املجرى. وميكن أن يتسرب بعض 
من هذه املياه إلى مس��افات أعمق لتغذية مس��تودعات املياه 
اجلوفي��ة. وإذا كان��ت ه��ذه املس��تودعات املائي��ة ضحلة أو 
مس��امية مبا في��ه الكفاية لتس��مح للماء بالتحرك بس��هولة 
من خالها فإنه ميكن للناس حفر اآلبار داخل املس��تودعات 
املائي��ة األرضية، واس��تخدام امل��اء في أغراضه��م اخلاصة. 
وميك��ن أن تنتقل املي��اه إلى مس��افات طويل��ة، أو البقاء في 
مس��تودع املياه اجلوفي��ة لفترات طويلة م��ن الزمن قبل، أن 
تع��ود إلى س��طح األرض، أو التس��رب إلى داخل األجس��ام 

املائية األخرى، مثل املجاري املائية واحمليطات.
املياه حتت السطح )حتت السطحية(

 يتس��رب جزء من مياه االتساقط التي تسقط على األرض 
إلى ج��وف األرض لتصبح مياهاً جوفية. ومبجرد وجودها 
في ج��وف األرض ينتق��ل بعضها إل��ى املناط��ق القريبة من 
س��طح األرض، ويخ��رج بس��رعة كتصري��ف إل��ى أحواض 
املجاري املائية، إال أنه نظراً للجاذبية األرضية فإن غالبيتها 

يستمر في التسرب إلى مسافات أعمق داخل جوف األرض.
ولذل��ك ف��إن اجتاه وحرك��ة املياه اجلوفية وس��رعتها 
حتددهم��ا اخلصائ��ص املختلف��ة للمس��تودعات املائي��ة 
األرضي��ة والطبق��ات الصخري��ة احلاج��زة )الصخ��ور 
الكثيف��ة الت��ي يصع��ب أن تخترقه��ا املياه( ف��ي األرض. 
وتعتم��د املي��اه الت��ي تتحرك حت��ت األرض عل��ى قابلية 
نفاذ) سهولة حترك املياه أو صعوبته( ومسامية )كمية 
الفراغات املفتوحة في املادة( الصخور حتت السطحية. 
وإذا س��محت الصخ��ور للمياه بالتحرك بحرية نس��بياً، 
فف��ي هذه احلال��ة ميك��ن للمي��اه اجلوفي��ة أن تنتقل إلى 
مس��افات طويلة خال أيام معدودة. ومع ذلك، فإن املياه 
اجلوفية ميكن أيضاً أن تتس��رب إلى مس��افات أكثر عمقاً 
داخل املس��تودعات املائية األرضية حيث تستغرق آالف 

السنني لتعود مرة أخرى إلى البيئة.

كان ش��يخ من خرس��ان يأكل في بعض املواضع إذ مر به 
رجل فس��لم عليه فرد الشيخ السام ثم قال: هلم عافاك الله. 
فتوج��ه الرجل نحوه فلما رآه الش��يخ مقباً ق��ال له : مكانك 
… ف��إن العجلة من عمل الش��يطان.  فوق��ف الرجل، فقال له 

اخلرس��اني: ماذا تري��د؟  قال الرج��ل: أري��د أن أتغذى. قال 
الش��يخ: ول��م ذاك ؟ وكي��ف طمعت ف��ي هذا ؟ وم��ن أباح لك 
مالي؟ قال الرجل: أوليس قد دعوتني ؟ قال الش��يخ: ويحك، 
ل��و ظننت أن��ك هكذا أحمق ما رددت عليك الس��ام . األمر هو 
أن أقول أنا: هلم فتجيب أنت: هنيئاً فيكون كام بكام . فأما 

كام بفعال وقول بأكل فهذا ليس من اإلنصاف

قصص.. حكم... أمثال

ف��ي ه��ذا امل��كان توج��د 
قب��ل  م��ا  براك��ني عص��ور 
البخار،  وتنف��ث  التاري��خ 
البري��ة  احلي��اة  وتزده��ر 
الكثيف��ة  الغاب��ات  ف��ي 
وهنال��ك الوديان اخلصبة 
ش��به  إنه��ا  والش��واطئ 
جزي��رة كامتش��اتكا الت��ي 
تقع في أقصى شمال شرق 
روسيا. وهي موطن ألكثر 
من 30 بركان نشط مبا في 
ذلك أكبر بركان نش��ط في 

نصف الكرة الشمالي.
ه��ي  كامتش��اتكا   
األماك��ن  م��ن  واح��دة 
وج��ه  عل��ى  القليل��ة 
األرض الت��ي ال ترتب��ط 
بأي  اخلارجي  بالعال��م 
طريق. وفي هذه املنطقة 
90 ح��رة م��ن احل��رات 
ثاني  الس��اخنة، وتع��د 
للح��رات  تركي��ز  أكب��ر 
عل��ى وج��ه األرض، وال 
ميكن الوص��ول إليها إال 

بواسطة املروحيات. والكهوف اجلليدية املنحوتة مبياه 
الينابيع التي تغذيها البراكني الس��اخنة واملنتش��رة في 
كامتشاتكا هي األكثر س��حراً. فاألضواء املشرقة املذهلة 

األرجوانية والزرقاء واخلض��راء والصفراء هي نتيجة 
ألش��عة الش��مس املتدفقة عبر جليد سقوف الكهوف إلى 

العالم املخفي أسفلها.

مملكة النار والثلج

إليزابيث األول��ى )1533م - 1603م( كانت امللكة احلاكمة إلنقلترا، وأيرلندا 
م��ن 1558م حت��ى وفاتها. ُلقب��ت بامللكة الع��ذراء، و إليزابيث العص��ر الذهبي، 
و امللك��ة املباركة الفاضلة، وه��ي احلاكم اخلامس واألخير من س��الة تيودور. 
ه��ي ابنة امللك هنري الثامن، وآن بولني، نش��أت في ظ��ل اخلافة امللكية. في عام 
1558م، خلفت إليزابيث،أختها غير الش��قيقة، ماري، التي س��جنتها ملدة تقُرب 

من عام، وذلك لاشتباه في تورطها في دعم البروتستانيني املتمردين.
تولت إليزابيث، بعد ذلك، احلكم، وأدارت الباد بالشورى، واعتمدت في كثير 
من األمور على فريق من املستش��ارين وكان أول ما قامت به امللكة إليزابيث بعد 
اعتائها العرش، إقامة الكنيس��ة البروتستانتية اإلجنليزية، وأصبحت احلاكم 
األعل��ى لها. هذا وقد أس��همت تس��وية إليزابيث الدينية في تطوير الش��كل الذي 

عليه الكنيسة اإلجنليزية حاليا.
ُعرف��ت فت��رة حكم امللك��ة إليزابي��ث بالعص��ر اإلليزابيثي، ذل��ك العصر الذي 
يش��تهر، في املق��ام األول، بازده��ار الدراما اإلجنليزي��ة بريادة عدد م��ن الُكتاب 

املسرحيني مثل شيكسبير، وكريستوفر مارلو، 
س��جنتها ماري، ملكة اس��كتلندا، عام 1568م، وأُعدمت، في نهاية املطاف عام 
1587م وق��د جنح��ت إليزابيث خال فترة حكمها الت��ي امتدت إلى 44 عاما أن 

جتلب االستقرار إلى الباد، وتساعد على تعزيز الشعور بالهوية الوطنية.

 مـــا هـــي الســـور التـــي ال يوجـــد فـــي 
أسمائها نقاط؟

األشـــعة  اســـتعمل  مـــن  أول  مـــن   
الشمسية كسالح في الحرب ؟

 ما هو علم وظائف األعضاء ؟
 من هو أول رئيس للعراق ؟ 

 ماذا يسمى النعاس الخفيف ؟

إليزابيث األولى


