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اللجنة المستقلة تؤكد 
استعمال الرصاص 

الحي دون مبرر

أحداث الذهيبة

مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة لـ"الضمير":

ال سلطة لحكومة الحاسي على المجموعات اإلرهابية في ليبيا
المبعوث األممي الخاص أراد أن يضّحي بشرعية مجلس النواب

ص 
خا

عبوات الغاز المسيل للدموع تحمل تاريخ 1983 و1989 و1991

أعوان نقل تونس يحتجون بالقصبة 
ويطالبون بتجديد األسطول

إضراب البريد في يومه الثاني

 مطالب األعوان 
ّ

د أن
ّ

اإلدارة تؤك
من مشموالت رئاسة الحكومة

عين دراهم
األهالي بصوت واحد  لـ"الضمير":

 كل ما يهمنا إنجاز 
المشاريع المعطلة

ص العدالة أو أن يغرقها
ّ
 المجلس األعلى للقضاء.. إما أن يخل

بعد "حارة" البقالوة

فريق باب الجديد يحّول 
أنظاره نحو الكأس

النجم الساحلي 

3 تعادالت متتالية.. 
وغضب على بونجاح



صوتكم2وطنية

 ضد التيار
محمد الحمروني
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ال ت��زال بالدن��ا تؤت��ى بني الفين��ة واألخرى ف��ي بع��ض أبنائها من 
عناص��ر األم��ن واحل��رس أو اجلي��ش الوطن��ي، يس��قطون مضّرجني 

بدمائهم دفاعا عن هذا الوطن.. 
ميك��ن أن نقول الكثي��ر، وميكن للبع��ض أن يزايد كم��ا تفعل بعض 
الوج��وه الت��ي ال نراه��ا إالّ ف��ي حض��رة الطق��وس اجلنائزّي��ة، وه��م 
كالنائحات ال تراهن إال في املآمت.. وميكن أن نتحدث عن قلّة اإلمكانات 
وقلّة التجهيزات وغياب الرؤى واالستراتيجّية واخلطط التكتيكّية. 

ميك��ن أن نقول هذا وأكثر، ولكن كل ه��ذا الكالم وغيره لن يغني عّنا 
ش��يئا، ألن بالدنا باتت تفقد بشكل شبه دوري عددا من أبنائها.. وألن 

عددا من العائالت واألمهات ثكلت في فلذات أكبادها..

كل الكالم الذي سبق لن يعيد إلى األم ابنها، ولن يخفف من لوعتها، 
ول��ن يطفئ النار الت��ي حرقت كبدته��ا.. في الوقت ال��ذي تواصل فيه 
بعض القنوات اإلعالمية وبعض اإلعالمّيني والسياسّيني و"الّنخب" 
بصفة عامة، اس��تهتارها مبآس��ي ه��ذه العائالت وبأوج��اع الوطن.. 
وتواص��ل لعبة الرقص على الدماء، فتخرج علينا في كل نائبة وجوه 

لتزبد وترعد، وتّتهم وتخّون، وتعود إلى بيتها فرحة مسرورة. 

لألس��ف ال يوج��د إل��ى ح��ّد اآلن مؤش��ر على أي ق��در م��ن التعاطي 
املس��ؤول والواعي الذي ميك��ن أن يرتقي إلى مس��توى اللحظة، وإلى 

مستوى الوجع الذي أصاب كبد الوطن.
كل ما تس��معه هو مزايدة سياسّية، ومحاولة الستثمار الدماء التي 
تس��يل في مهات��رات ال تغني وال تس��من من جوع، دون أي إحس��اس 
بحجم األلم الذي تعانيه عائالت الش��هداء وال ِعظم املُصاب الذي يكاد 

يقصم خاصرة هذا الوطن.

أش��عر بكثير من األل��م واحلزن، وأن��ا أراقب املناب��ر االعالمية التي 
حتّول��ت إلى ما يش��به "الّس��وق ودالّل" واجلميع يزاي��د على أرواح 
الش��هداء.. وال��كل ال يف��ّوت فرص��ة إال ويح��اول اس��تثمارها لتوجيه 

صفعة أو طعنة إلى بعض الفرقاء.
ال أح��د يستش��عر حجم املخاط��ر، واجلميع أش��به مبجموعة أطفال 
تتص��ارع من أجل بع��ض اللُعب، وهي غي��ر مبالية بقاذف��ات القنابل 
حتوم فوق رؤوس��ها وتن��ذر بالويل والثبور.. الوط��ن يواجه أخطار 
محدق��ة، عملي��ات إرهابّية ال أح��د يعلم م��ن ميّولها وال م��ن يحركها، 
ووض��ع إقليمي على مش��ارف احلرب الش��املة، ومكر اللي��ل والنهار 
يدّبر األسوأ للمنطقة، ويريد   حتويلها إلى محرقة مثلما ما يجري في 

العراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر.
ال جند في بالدنا من يستشعر أهمية ما نعيشه من وضع استثنائي 
في منطقة حتترق على أكثر من صعيد، وترتكب فيها املذابح واملجازر 

في أكثر من موقع، وتشّردت فيها شعوب بأكملها..

عندما أتأّمل الوضع الذي يعيش��ه املش��ّردون الس��ورّيون هربا من 
برامي��ل بش��ار األس��د املتفّجرة، وه��م ف��ي املخيمات وحت��ت الثلوج، 
وعندما أرى تلك الطفولة البائس��ة، استشعر النعمة التي مّن الله بها 

علينا.. 
على نخبنا أن تستش��عر، وهي تالعب أبناءها كل مساء وقبل النوم 
أو تأخذه��م إلى امل��دارس ورياض األطفال أوعندما تتج��ول بالليل أو 
بالنه��ار دون أن يصيبه��ا خ��وف أو رعب،  هذه النعم��ة وتقّدرها حّق 

قدرها وتعمل على احملافظة عليها.

وعليها أن ال تتالعب بقضاي��ا حارقة مثل االرهاب وحتّوله إلى أداة 
للّصراع السياسي ومحاولة حشر اخلصوم في الّزاوية، هذه العملّية 
أش��به بلعبة امل��وت أو رقصة احلب��ارى، ألنها تضع كل م��ا حتّقق في 
بالدنا من انتقال س��لمي وتعايش بني مختل��ف مكّونات املجتمع، وما 
راف��ق ذلك م��ن تضحيات جس��ام ُقّدمت في س��بيل أن تتجّن��ب بالدنا 

مصائر مشابهة ملا يعيشه بعض جيراننا، موضع التهديد.
ق��د يرى البعض ف��ي هذا الكالم ش��يء من العاطف��ة، وهذا صحيح، 
وال ميك��ن أن نتج��ّرد م��ن ه��ذه العواط��ف كلّي��ا، ونحن ن��رى تونس 
اجلريح��ة واملخال��ب ُتنش��ب ف��ي جس��دها الضعي��ف املنهك ببس��بب 
األوضاع السياسّية واالقتصادّية الصعبة التي مررنا بها، ورغم ذلك 
يجد بعض أبنائها من الس��عة ما يس��مح لهم باالنشغال بالّصراعات 
السياس��ّية ب��دل االنصه��ار في وح��دة وطني��ة صّماء حلماي��ة بالدنا 

ومستقبلها ومستقبل أبنائها. 
لن أتوّجه إلى هذه النخب ألطلب منها وعيا بدقة وخطورة املرحلة.. 
ولن أتوّجه إلى أشباه االعالميني ألطلب منهم الكّف عن الرقص على 

الدماء واألشالء..
ولن أطلب من شخص أو جهة أو تّيار أّي طلب..

فقط س��أتوجه إلى الشعب التونس��ي العظيم ألعّزيه في من ُفقد من 
أبنائ��ه، وألقول له إّنك أنت احلصن احلص��ني وأنت املالذ األخيرإذا ما 
داهمتن��ا النوائب.. فقد أثبّت أّنك أوعى م��ن نخبك وأحرص منهم على 
بلدك وأّنك بفطرتك وحدس��ك املباش��ر ووعيك اجلمعي الذي ال يخطئ  
- مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم "ال ُتمع أمتي على ضالل" - 
عرفت كيف تفّوت الفرصة على كل املترّبصني بنا ملّا رفضت اإلنخراط 
ف��ي مخططات اإلنق��الب القائمة على اإلرباك والفوض��ى، وأنت اليوم 
- مبعّي��ة أجهزت��ك األمنّية ووحداتك العس��كرّية – قادر على إفش��ال 
كل املخّططات التي تس��تهدف أمننا واستقرارنا ومستقبلنا ومستقبل 

أبنائنا، وتريد جرنا إلى الفوضى التي حترق املنطقة..

نخبنا ورقصة الحبارى.. 
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المجلس الوطني لألئمة وإطارات المساجد: 
يطالب بعدم إقصاء المقاربة الشرعية في 

مكافحة اإلرهاب
تونس- 

دع��ا املجلس النقاب��ي الوطني لألئم��ة وإطارات املس��اجد املنضوي صل��ب املنظمة 
التونسية للشغل كافة القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات إلى عقد مؤمتر لوضع 
خطة ملكافحة اجلرمية املنّظمة وبيان خطورتها عن املجتمع وذلك من خالل مقاربة 

أمنية إعالمية تنموية فكرية وشرعية ال يقع إقصاء فيها أي طرف. 
وق��د أصدر مجلس األئمة بيانا أدان فيه بش��ّدة العملي��ة اإلجرامية األخيرة التي 
راح ضحيته��ا أربع��ة م��ن وحدات احل��رس الوطن��ي مبنطق��ة بولعابة م��ن والية 
القصرين. كما طالب فيه خطباء اجلمعة التنديد بش��ّدة بهذه اجلرمية البش��عة وأن 
يك��ون موضوع خطبهم حول صيان��ة الدماء البريئة وعقوب��ة االعتداء على النفس 
التي حّرم الله إال باحلق وبيان أن هذه األعمال ال متت لإلس��الم بصلة وأن اإلس��الم 

بريء من أصحابها. كما دعاهم ألداء صالة الغائب أرواح الشهداء األبرار.
وطالب املجلس النقابي لألئمة بتحس��ني ق��درات اجليش واألمن الوطني ملجابهة 
آفة اجلرمية املنّظمة والتكفل ماديا بعائالت الش��هداء. كما دعا وس��ائل اإلعالم إلى 
ب��ث خطاب يوح��د التونس��يني وال يفرقهم وأن ال يقع اس��تغالل هذا احل��دث األليم 

حلسابات سياسية ضيقة وإثارة الكراهية واألحقاد اإليديولويجة.

الطيب البكوش: يجب أن نتعامل مع 
حكومتين في ليبيا

تونس -  
قال الطي��ب البكوش وزير اخلارجية أم��س اخلميس إن تونس ملزمة 
بالتعامل مع "حكومتني شرعيتني" في ليبيا. ونقل عن البكوش قوله 
إن تونس يجب أن تتعامل مع احلكومتني في ليبيا حرصا على سالمة 

جاليتها. وأضاف "ليبيا فيها حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في 
الغرب وكل واحدة لها شرعيتها".

الغنوشي يستقبل وزيرة 
الخارجية السويدية

تونس - 
اس��تقبل الشيخ  راشد الغنوش��ي  أمس اخلميس مبكتبه 
اخلارجي��ة  وزي��رة  وولس��تروم  مارغ��وت  الس��يدة 
الس��ويدية مرفوق��ة بالس��فير  الس��ويدي ل��دى  تونس  
فريديريك فلوريان، حيث قدمت الوزيرة تهانيها للحركة 
لنج��اح  املس��ار الدميقراطي  في تون��س، ومتنياتها بأن 
يكون النموذج التونسي مثاال لبقية دول املنطقة .    وأفاد 
بالغ حلركة النهضة أن الش��يخ راش��د أثنى على الدور 
الذي تلعبه الس��ويد دعما لتونس وملوقفها املشرف من 
القضية الفلس��طينية.  وحضر اللق��اء القياديان بحركة 

النهضة رفيق عبد السالم وحسني اجلزيري.

المغرب يدين الهجوم 
اإلرهابي بوالية القصرين 

تونس - 
أدان املغ��رب بش��دة الهج��وم االرهاب��ي الذي 
أودى بحي��اة 4 ش��هداء م��ن رج��ال احل��رس 
الوطن��ي بوالي��ة القصرين، في س��اعة مبكرة 
م��ن صب��اح األربعاء. وق��ال بي��ان للخارجية 
م��ع  تضامنه��ا  ت��دد  "املغ��رب  املغربي��ة 
اجلمهوري��ة التونس��ية في مس��اعيها الرامية 
إل��ى مكافح��ة آف��ة اإلره��اب الت��ي تس��تهدف 
الدينامي��ة  يع��زز  مب��ا  واس��تقرارها،  أمنه��ا 
الت��ي تعرفه��ا ويحاف��ظ عل��ى  الدميقراطي��ة 
متاسكها الوطني". وأضاف البيان أن الرباط 
ت��دد الدعوة إلى مضاعفة وتنس��يق اجلهود 
اإلقليمي��ة والدولية ملواجه��ة ظاهرة اإلرهاب 
والتط��رف التي "بات��ت متثل تهدي��دا خطيرا 

للسلم واألمن الدوليني". مشروع تعاون في بناء القدرات ومكافحة التلوث 

تونس - 
انعق��د أمس اخلميس 19 فيف��ري 2015 مبقر الديوان الوطن��ي للحماية املدنية 
اجتم��اع الهيئة التنفيذية ملش��روع التعاون في مجال "بن��اء القدرات باحلماية 
املدني��ة ومكافحة التلوث في البحر األبيض املتوس��ط IPCAM " حيث أعطى 
املدير العام للديوان الوطني للحماية املدنية إشارة انطالقه. ويهم هذا البرنامج 
احلماية املدنية اإليطالية بإعتبارها رئيسة املشروع والديوان الوطني للحماية 
املدنية بتونس والوكالة الفدرالية األملانية TWH عضوين به، ومّت تخصيص 

مبلغ 660 ألف أورو على امتداد سنتي 2015 و2016 لهذا البرنامج.

واشنطن تعتبر تشديد العقوبات ضد 
المتهمين في أحداث السفارة ''ردا جّديا''

تونس – 
اعتب��رت الوالي��ات املتح��دة أن ق��رار محكم��ة االس��تئناف بتونس تش��ديد 
العقوبات ضد 20 متهما فى قضية أحداث الس��فارة األمريكية رّدا جديا على 
الهجوم. وعّبرت في املقابل عن أسفها لبطء احلسم فى هذه القضية، مضيفة 
أن امللف غير مكتمل في ظل وجود عدد من املشتبه بهم في حالة فرار.  وشّددت 
محكمة االس��تئناف في حكمها يوم الثالثاء العقوب��ات الصادرة ابتدائيا في 
حق املتهمني مبهاجمة الس��فارة األمريكية في سبتمبر 2012، وذلك باحلكم 
عليهم بفترات تراوحت بني سنتني وأربع سنوات نافذة.  وأصدرت احملكمة 
غيابي��ا حكما بس��جن 12 متهم��ا أربع س��نوات نافذة بتهمة "املش��اركة في 
عصيان" وعقوبتها 3 س��نوات و"املشاركة في مظاهرة عدائية" وعقوبتها 
ع��ام واحد.  كما قضت احملكمة حضوريا بس��جن 7 متهمني س��نتني نافذتني 
وبسجن متهم واحد سنتني ونصف سنة مع النفاذ. كما سلطت احملكمة  على 
ه��ذا األخير املتهم بح��رق العلم األمريك��ي خالل التظاه��رة، عقوبة إضافية 

بالسجن نصف سنة من أجل "انتهاك علم أجنبي". 

تأجيل النظر في قضية 
الشهيدين حاتم بالطاهر 

ورياض بوعون
 تونس - 

العس��كرية  االس��تئناف  محكم��ة  ق��ررت 
بتون��س تأخي��ر النظر في قضية ش��هيدي 
مدينة دوز حامت بالطاهر ورياض بوعون 
إل��ى جلس��ة 2 أفري��ل املقبل، وذل��ك بعد أن 
طعن املتهمون في احلكم االبتدائي القاضي 

بسجن كل واحد منهم ملدة 15 عاما.

تكليف وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن 
االعتداءات على الصحفيين

تونس - 
كلّ��ف رئيس احلكومة احلبي��ب الصيد وزي��ر الداخلية محمد الناجم الغرس��لّي 
بفت��ح حتقي��ق بش��أن اإلعتداءات الت��ي طالت عددا م��ن الصحفيني خ��الل األّيام 

األخيرة أثناء أدائهم ملهامهم، ومتابعة الوضعّيات حالة بحالة.
وأّك��دت رئاس��ة احلكومة في ب��الغ صحفي دعمه��ا املتواص��ل حلرّية اإلعالم 
وحرصها على توفير كّل الّضمانات الكفيلة بأداء الصحفيني واإلعالميني ملهامهم 
في أفضل الظروف وأيس��رها وف��ي مناخ من احلرّية واألريحّي��ة باعتبار حرّية 
اإلعالم مكسبا من املكتسبات الوطنّية ورهان من الّرهانات املستقبلّية في طريق 

البناء وتركيز املؤّسسات.
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- عمار عبد اهلل 
أكد املش��اركون من مختل��ف التمثيليات 
الوطني��ة  الن��دوة  خ��الل  احلزبي��ة 
اإلس��الم  دراس��ة  مرك��ز  نظمه��ا  الت��ي 
الس��لطة  "دور  ح��ول  والدميقراطي��ة 
التش��ريعية في ظل التوازنات اجلديدة 
داخ��ل مجل��س ن��واب الش��عب" ال��دور 
الس��لطة  ب��ه  تضطل��ع  ال��ذي  الب��ارز 
التشريعية في رسم املسار الدميقراطي 
الس��لطة  مراقب��ة  خ��الل  م��ن  اجلدي��د 
التنفيذي��ة وبس��ط امللف��ات االقتصادية 
واألمني��ة واالجتماعية العاجلة لضمان 
الق��درة على ت��اوز األوض��اع الراهنة 
قوام��ه  مت��ني  سياس��ي  مس��ار  وبن��اء 
الش��راكة السياسية بعيدا عن اخلالفات 
تط��ور  س��تعيق  الت��ي  األيديولوجي��ة 
املؤسس��ة البرملانية وتطور بناء النظام 

السياسي اجلديد..
وق��ال خال��د ش��وكات عض��و مجلس 
ن��واب الش��عب ع��ن حركة ن��داء تونس 
إن��ه يجب أن يك��ون لدى ن��واب املجلس 
الت��ي  املواضي��ع  لتج��اوز  االس��تعداد 
طامل��ا أنتج��ت االنقس��ام خ��الل األرب��ع 
سنوات املاضية وخالل العقود املاضية 
واملتعلق��ة مبوضوع الهوي��ة وموضوع 
الث��ورة وموض��وع الدميقراطي��ة الت��ي 
يفت��رض أنه قد مت  منحها الوقت وبذلت 
ف��ي س��بيلها التضحي��ات ومت حس��مها 
في الوثيقة الدس��تورية اجلديدة. وقال 
ش��وكات إن إصرار البع��ض على املضي 
ف��ي إث��ارة ه��ذه املواضي��ع باعتباره��ا 

مواضي��ع ذات أولوي��ة س��يعوق تطور 
املؤسسة البرملانية وسيعيق تطور بناء 

النظام السياسي اجلديد.
وأكد خالد ش��وكات ض��رورة  تديد 
بطريق��ة  للتفكي��ر  السياس��ية  الطبق��ة 
جدي��دة أكثر براغماتية وأكثر سياس��ية 
وأقل عقائدي��ة وأيديولوجي��ة، قائال إن 
القوى السياس��ية املمثل��ة داخل البرملان 
وخارج��ه مدع��وة ال��ى التناف��س عل��ى 

مستوى البرامج. 
التجرب��ة  بآف��اق  يتعل��ق  م��ا  وف��ي 
التش��ريعية أشار ش��وكات الى ضرورة 
م��ا  أن  ال��ى  البرمل��ان  داخ��ل  االنتب��اه 
ينتظرنا ه��و ثورة تش��ريعية حتتاجها 
الثورة التنموية التي ينتظرها الش��عب 
التونس��ي حت��ى تتحق��ق دول��ة الرف��اه 
ولك��ي يقتن��ع التونس��يون نهائي��ا بأن 

الدميقراطية ميكن أن تضمن فعال اخلبز 
والكرامة واحلرية معا، بحسب تعبيره. 
وتاب��ع عض��و مجلس نواب الش��عب 
عن حرك��ة نداء تونس "البرملان اجلديد 
ميكن أن يكون مخبرا حقيقيا للمشاريع 
السياسية اجلديدة ونحن بصدد أنسنة 
العالقات السياسية داخل هذه املؤسسة 
اكتش��اف  ألن  مه��م  وه��ذا  التش��ريعية 
قدرتن��ا عل��ى العم��ل املش��ترك وحتم��ل 
املس��ؤولية بش��كل مش��ترك يؤكدان أن 
احلك��م واملعارض��ة هم��ا معا مؤسس��ة 
واح��دة يجب أن تش��تغل بتناغم إلدراك 

املصالح الوطنية العليا". 
ودع��ا عم��اد اخلميري عض��و مجلس 
النهض��ة  حرك��ة  ع��ن  الش��عب  ن��واب 
إل��ى اس��تكمال املؤسس��ات الدس��تورية 
واملش��هد االنتخاب��ي للوص��ول بالب��الد 

واس��تكمال  البلدي��ة  االنتخاب��ات  ال��ى 
من��ط احلك��م احملل��ي واجله��وي ال��ذي 
عل��ى  واملصادق��ة  الدس��تور  يكرس��ه 
متث��ل  باعتباره��ا  التكميلي��ة  امليزاني��ة 
اس��تمرارا للدول��ة، وكذلك اإلس��راع في 
مناقش��ة كل القوان��ني الت��ي تعم��ل على 
مكافح��ة اإلره��اب والعن��ف واجلرمي��ة 
وحتقيق االس��تقرار السياس��ي والسلم 
األهلي والش��روع في مناقش��ة املنظومة 
القانونية وإعادة النظر فيها حتى تكون 

منسجمة مع روح الدستور اجلديد. 
كما أك��د اخلميري ض��رورة أن تلعب 
كبي��را  دورا  التش��ريعية  املؤسس��ة 
ف��ي تفكي��ك منظوم��ة االس��تبداد وخلق 
وضم��ان  للس��لط  احلقيق��ي  الت��وازن 
الت��وازن السياس��ي وحماي��ة احلق��وق 
واحلريات، عبر ال��دور الرقابي املعهود 

له��ا عل��ى الس��لطة التنفيذي��ة مبختلف 
مراتبها ) رئاسة حكومة وسلط جهوية 

ومحلية (. 
التوازن��ات  أن  اخلمي��ري  واعتب��ر 
اجلدي��دة الت��ي أفرزته��ا انتخاب��ات 26 
أكتوب��ر 2014 أعطت مش��هدا سياس��يا 
ديناميكي��ا بع��د الث��ورة وبرملان��ا أق��ل 
تش��تت وأعطت للحزب الفائ��ز األغلبية 
غي��ر املريح��ة الت��ي ال متكنه م��ن احلكم 
مبف��رده وإمنا تط��رح علي��ه بالضرورة 
الش��راكة السياس��ية، قائ��ال إن��ه بدون 
يك��ون  أن  ميك��ن  ال  سياس��ية  ش��راكة 
هناك أس��اس مت��ني للحكم ولذل��ك كلما 
مت التوس��يع ف��ي قاع��دة احلك��م كلم��ا 
استطاعت املؤسسة البرملانية والسلطة 
احلاكم��ة أن تنف��ذ إلى املش��اكل احلقيقة 
ال��ى  تتط��رق  أن  واس��تطاعت  للب��الد 
القضاي��ا الكبرى واإلصالح��ات الكبرى 

التي حتتاجها البالد.
من جانبه، قال محس��ن حسن رئيس 
احل��ر  الوطن��ي  االحت��اد  ح��زب  كتل��ة 
مبجلس نواب الش��عب إن دور الس��لطة 
التش��ريعية في ظ��ل املش��هد اجلديد في 
مجل��س ن��واب الش��عب يقتص��ر على 5 
أدوار وه��ي دعم االس��تقرار السياس��ي 
ومحارب��ة اإلره��اب وحتس��ني الوض��ع 
االجتماعي��ة  الهدن��ة  وتفعي��ل  األمن��ي 
والتش��غيل  األعم��ال  مج��ال  وتنقي��ة 
بالقط��اع  للنه��وض  واالس��تثمارات 
املالي��ة  قوان��ني  ومراقب��ة  االقتص��ادي 

ومقاومة الفساد.

- أمينة قويدر
عقد رئيس الغرفة الوطنية ملؤسس��ات التعليم العالي 
اخلاص التابعة االحتاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناع��ات التقليدي��ة عبد اللطيف اخلماس��ي، أمس 
اخلمي��س، ندوة صحفية تطرق فيه��ا، صحبة عدد من 
أعض��اء الغرف��ة ومن أصح��اب املؤسس��ات اجلامعية 
الناش��طة ف��ي القط��اع، إلى التط��ورات األخي��رة التي 
ش��هدها القط��اع وخاص��ة ق��رارات وزارات اإلش��راف 
ذات الصل��ة بحذف العدي��د من املس��الك التعليمية من 
التعليم العالي اخلاص معتبرين إياها استهداف كبير 

ملؤسساتهم.
وق��ال عبد اللطي��ف اخلماس��ي، خالل إش��رافه على 
ه��ذه الندوة، إن وضع التعلي��م العالي اخلاص أصبح 
يعاني عديد املشاكل وقد بعث احليرة وعدم االطمئنان 
في نفوس املس��تثمرين في القطاع، مشيرا إلى أن هناك 
هجم��ة واضحة عل��ى التعلي��م اجلامع��ي اخلاص من 
قبل عدة أطراف أبرزها طلبة الهندس��ة وطلبة الصحة 

وكأنهم يريدون املس من سمعة القطاع، وفق قوله.
العال��ي  التعلي��م  مؤسس��ات  أن  اخلماس��ي  وأك��د 

اخل��اص ذات كفاءة عالية ويش��رف عليها مس��ؤولون 
يحترمون القان��ون وليس هناك أي داع للتش��كيك في 
ه��ذه اجلامعات، خاص��ة وأنها بدأت تش��هد تطور في 
نس��بة اإلقب��ال وازداد عدده��ا، اذ يدرس فيه��ا حوالي 
30 أل��ف طالب، 15 ألف منها طالب أجانب، وكانت 8 
مؤسس��ات فقط س��نة 2000 وأصبحت 63 جامعة ما 

بني 2014 و2015 وفق قوله.

ودع��ا رئي��س الغرفة الوطني��ة ملؤسس��ات التعليم 
العالي اخلاص وزارة اإلشراف إلى عدم التفرد بالرأي 
وتشريك أصحاب املؤسسات في اتخاذ القرارات وإلى 
ضرورة التحاور حول كل املسائل داخل الغرفة، مشددا 
على أن أصحاب مؤسس��ات التعليم العالي اخلاص لن 
يس��محوا مبرور أي قانون أو منش��ور إذا وقع اتخاذه 

خارج الغرفة وقبل التشاور فيه مع األطراف املعنية.
وأضاف عبد اللطيف اخلماس��ي أنه إذا لم تقع إعادة 
النظر ف��ي القانون املتعل��ق بالقطاع فإن��ه ال فائدة من 
التحدث عن إصالح التعليم وأن رؤساء املؤسسات لن 

يسمحوا ألي طراف بالتدخل في شؤونهم.

م��ن جهته ق��ال عب��د الوهاب املكش��ر، رئي��س مدير 
ع��ام كلي��ة تعلي��م عالي خ��اص بصفاق��س، إنه الحظ 
وجود تشويهات تستهدف كفاءة القطاع، داعيا وزارة 
التعلي��م العال��ي والبحث العلم��ي إلى إج��راء امتحان 
وطن��ي يتنافس فيه طلبة القطاع العام وطلبة التعليم 
اخلاص حتى يكش��ف الفارق في التكوي��ن وفق قوله، 
كم��ا طال��ب بعق��د ن��دوة وطنية ت��درس فيها مش��اكل 

القطاع وآفاقه ضرورة مراجعة املنظومة التعليمية.  
  ف��ي ذات الس��ياق طال��ب جني��ب كم��ون، صاح��ب 
مؤسس��ة تعلي��م عال خاص��ة، الوزارة بإج��راء زيارة 
تفقدي��ة إل��ى هذه املؤسس��ات حت��ى تتأكد م��ن جناعة 
اخلدمات التي تقدمها، مش��ددا عل��ى أن التعليم العالي 
العموم��ي  العال��ي  للتعلي��م  لي��س منافس��ا  اخل��اص 
وإمن��ا هو مكمل له كما أن أصحاب املؤسس��ات ليس��وا 
معترض��ون عل��ى كراس الش��روط وإمن��ا يريدون من 
ال��وزارة تش��ريكم ف��ي اتخاذ الق��رارات الت��ي يجب أن 
تت��م بالتحاور مع أصحاب املؤسس��ات داخ��ل الغرفة 
الوطني��ة ملؤسس��ات التعليم العالي اخل��اص التابعة 

االحتاد التونسي للصناعة والتجارة. 

ندوة

دور السلطة التشريعية في ظل توازنات مجلس نواب الشعب

أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص 

وفاةحذف العديد من المسالك التعليمية استهداف لمؤسساتنا
تتقدم عائلة القاسمي 
وبالخصوص ابنه مختار 
بخالص الشكر لكل من 
واساهم إثر وفاة والدهم
المرحوم محمد بن 

شتوح القاسمي
الذي وافاه األجل يوم 

األربعاء 18 فيفري 2015 
بقرية النصر معتمدية 

المكناسي من والية سيدي 
بوزيد.
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 – صابرين الخشناوي 
كش��فت أمس اخلميس اللجنة املس��تقلة 
للتحقي��ق في أح��داث الذهيبة من والية 
تطاوين عن تقريرها الذي أوضحت فيه 
جملة م��ن املغالط��ات رافق��ت األحداث، 
ومّت التأكي��د م��ن خ��الل التقري��ر أنه مّت 
والذخي��رة  للق��وة  املف��رط  االس��تعمال 
احلية ض��د احملتج��ني دون مب��ّرر وهو 
م��ا أس��فر عن س��قوط قتي��ل وع��دد من 

اجلرحى بعضهم في حالة حرجة. 
رئي��س  البغ��وري  ناج��ي  وأش��ار 
النقاب��ة الوطني��ة للصحفي��ني وعض��و 
جلن��ة التحقي��ق إل��ى أنه ح��ني انطلقت 
االحتجاج��ات مبدينة الذهيب��ة تناقلت 
أغل��ب وس��ائل االع��الم نقال ع��ن جهات 
أن س��بب ه��ذه االحتجاج��ات  رس��مية 
ه��ي اإلت��اوة املتمثلة ف��ي ضريبة عبور 
احل��دود املقّدرة ب��� 30 دين��ار، وذهبت 
بع��ض وس��ائل االعالم إل��ى حد وصف 
احملتج��ني باملهربني، في ح��ني أن أهالي 
منطق��ة الذهيب��ة كان��و ق��د تقدم��وا منذ 
الث��ورة بجملة من املطال��ب االقتصادية 
واالجتماعي��ة متثل��ت خاص��ة ف��ي فتح 
وتنظي��م ب��اب االنتداب��ات بالش��ركات 
املنتصب��ة  والوطني��ة  األجنبي��ة 
بالصح��راء، وف��ي صبيح��ة 6 فيف��ري 
تنقل��ت مجموعة م��ن مكون��ات املجتمع 
اجله��ة  معتم��د  م��ع  للتح��اور  املدن��ي 
ففوجئ��وا  املطال��ب  تل��ك  بخص��وص 
بش��خص يطلب منه عبر الهاتف إيقاف 
املقابل��ة وانه��اء احل��وار مم��ا أدى إل��ى 
إس��تياء احلاضري��ن ليخرج��وا صحبة 
األهالي في مس��يرة احتجاجية س��لمية 

ملدة ساعتني.
أهال��ي  أن  البغ��وري  ناج��ي  وأك��د 
تطاوين والذهيب��ة يقاومون التهميش 
من��ذ عهد ب��ن علي وأن حال��ة التهميش 
االقتصادية واالجتماعية مثلت السبب 
الرئيس��ي في احتجاجهم. وش��دد على 
أّن املواجه��ة األمني��ة ألح��داث الذهيبة 
متيزت بنوع من الش��طط في استعمال 
العنف، وقتل صاب��ر املليان برصاصة 
ف��ي الظهر وهو ما يؤك��د مخالفة قوات 

األمن للقانون.
وحس��ب التقري��ر فإن��ه ف��ي صب��اح 
الس��بت 9 فيف��ري مت��ت مداهمة بعض 
من��ازل املنطق��ة من طرف أع��وان األمن 

مما جعل األهلي يخرجون في مس��يرة 
أخرى مت خاللها اط��الق النار وأصيب 
وتض��رر  بال��رش  احملتج��ني  بع��ض 
آخ��رون م��ن ج��راء كثاف��ة اس��تعمال 
منتهي��ة  للدم��وع  املس��يلة  القناب��ل 

الصلوحية.
 8 ي��وم  انتظم��ت  مس��يرة  وخ��الل 
فيف��ري تع��رض صاب��ر امللي��ان البالغ 
من العم��ر 20 عاما إلى طلق ناري على 
مس��توى الظهر فوافته املنية فورا وقد 
ص��رح أهال��ي املنطق��ة أن الضحي��ة لم 
يش��ارك ف��ي األح��داث وكان بعيدا عن 
مكان إطالق النار مبس��افة تتراوح بني 
400 و600 متر وأن اإلصابة كانت في 

الظهر وأحدثت ثقبا كبيرا.
وبني التقرير أن مكان س��قوط صابر 
عند إصابته كان ف��ي منطقة خالية من 
املواجه��ات وأن املنطقة التي باش��ر من 
أمامها أعوان احل��رس إطالق النار تقع 
في م��كان مرتفع ومحمية من عدد كبير 
من األعوان وهو م��ا يرجح عدم وجود 

أي خطر داهم يستوجب إطالق النار.
أك��د  امللي��ان  حس��ني  إصاب��ة  وع��ن 
التقري��ر أن اجلريح كان يح��اول إنقاذ 
حياة أحد املصابني بنقله على ش��احنة 
وعندم��ا جلس ف��ي املقع��د األمامي، مت 
إطالق النار عليه واخترقت الرصاصة 
الفق��ري  العم��ود  لتصي��ب  الس��يارة 

للضحية.وعاينت اللجنة وجود نوعني 
من األعي��رة الناري��ة متفاوت��ة احلجم 
بعضها من دخيرة رش��اش اس��تعملت 
في مواجه��ة االحتجاجات في الذهيبة، 
الغ��از  عب��وات  مالحظ��ة  جان��ب  إل��ى 
املس��يل للدموع حتم��ل تاري��خ 1983 
و1989 و1991 ومت تس��جيل ح��االت 
اختناق بس��بب اس��تعمال غ��از منتهي 
الصلوحي��ة. وأكدت اللجن��ة أنه خالفا 
مل��ا ذك��ره وزي��ر الداخلية ب��أن القنابل 
املسيلة للدموع املنتهية الصلوحية أقل 
خطرا فإّن هذه القنابل تش��تد فاعليتها 
ش��ديدة  س��امة  م��واد  إل��ى  وتتح��ول 

اخلطورة.

أحداث الذهيبة 

اللجنة المستقلة تؤكد استعمال الرصاص الحي دون مبرر
عبوات الغاز المسيل للدموع تحمل تاريخ 1983 و1989 و1991

 – أمال منصر عطوي
نف��ى صال��ح صمي��دة عضو املكت��ب التنفيذي لالحت��اد احمللّي للش��غل بنب ق��ردان اس��تئناف حركتي عبور املس��افرين 
واملبادالت التجارّية مبعبر رأس جدير. وقال صميدة  إّن ما يروج من أخبار في وسائل االعالم باستئناف حركة العبور 

بني البلدين هي مغالطات للرأي العام مؤكدا أّن احلاالت اإلنسانّية نفسها لم يسمح لها بالعبور.
وأوض��ح صمي��دة أّن موق��ف الطرف الليبي، حول عزمه اس��تئناف حركة العب��ور والغاء االتاوة على املس��افرين في 
ص��ورة الغائها من اجلانب التونس��ي، ليس بجديد باعتب��ار أّن الطرف الليبي عّبر في عّدة مناس��بات عن ذلك. وأضاف 
صمي��دة أّن الط��رف الليب��ي عّبر عن رغبته أداء زي��ارة إلى تونس وإجراء مفاوضات مباش��رة مع املجتم��ع املدني إالّ أّن 
املعتصمني رفضوا هذا املقترح ويطالبون بتمثيل رسمي تونسي للتفاوض مع اجلانب الليبي والتوصل إلى قرار رسمي 

ينهي أزمة املعبر.
وتدر اإلش��ارة إلى صدور بيان عن مصدر ليبي مسؤول مبعبر راس جدير، في ساعات متأخرة مساء األربعاء، أكد 
عزم اجلانب الليبي الس��ماح للتونس��يني باستئناف نش��اطهم التجاري مع ليبيا مع مواصلة العمل باإلجراء الضريبي 
املفروض على املسافرين التونسيني إلى حني الغائه من اجلانب التونسي، إالّ أّن هذا املقترح القى رفضا من طرف أهالي 
ب��ن قردان الذين اعتبروا البيان الصادر غير ممضى وغير رس��مي وميثل طرف دون آخ��ر، فقد أفاد ممثل املجتمع املدني 
ف��ي خلي��ة األزمة عبد الله رقاد جريدة "الضمي��ر" أّن اعتصامهم متواصل وأّن حركة العب��ور باملعبر التزال معطلة من 
اجلانبني. وأكد رقاد أّن أهالي اجلهة ال تقتصر مطالبهم على فتح املعبر بل على حتقيق جملة املطالب التنموية. مش��ددا 

على أّن االعتصام متواصل إلى غاية االستجابة إلى هذه املطالب

 –  بن قردان
اس��تنكرت خلي��ة األزمة، الط��رف املؤط��ر العتصام أهال��ي بنقردان، م��ا وصفته 
"الصم��ت املريب والتجاهل الكلّي للحكومة إزاء مطالب اجلهة التنموية"، خاصة 
ف��ي ظل التوقف الكلّي حلركة العبور واملبادالت التجارّية بني البلدين الش��قيقني. 
وأف��ادت خلية األزمة التي متثل ق��ّوة اقتراح وضغط في نص البيان الصادر عنها 
مس��اء األربع��اء أّنها ال تقدم نفس��ها طرف��ا مفاوضا للط��رف الليب��ي وإمّنا توّجه 
مطالبها للس��لطة اجلهوي��ة واحلكومية وحّتملها مس��ؤولية تطبيق بنود التمييز 
االيجابي للجهات التي نادى بها الدس��تور. وعّبرت خلية األزمة عن ترحيبها بكل 
تدخل صادر عن وجهاء املجتمع املدني أو نواب اجلهة من أجل استشراف احللول 

والوقوف على حقيقة األوضاع. 
وج��ّددت خلّية األزم��ة طلبها إلى احلكومة بالتس��ريع في إيج��اد قنوات حوار 
وتعل��ن أن محدودّية إمكانياتها في التأطير والتحاور مع املعتصمني لها ما بعدها 

محّملة احلكومة كل انحراف للحراك عن أهدافه التي انطلق من أجلها.

بنقردان 

خلّية األزمة تستنكر صمت الحكومة 
عن المطالب التنموية للجهة

نفي استئناف حركة العبور والمبادالت التجارّية بمعبر رأس جدير
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- محمد الهادي العبيدي  
وظه��رت  التشريعية والرئاس��ية  االنتخاب��ات  انته��ت 
النتائ��ج النهائية  لكن أغلب س��كان معتمدية عني دراهم ال 
يهمه��م  من فاز بأغلبية األص��وات. ولكن ما يهمهم حتقيق 
اإلجن��ازات املس��تقبلية والعمل عل��ى تنمية ه��ذه املناطق 
اجلبلية. ومن ب��ني ما يطمح إليه ه��ؤالء املواطنون العمل 
على دفع املش��اريع املعطلة والتي ظل السكان ينتظرونها 

لعدة سنوات. لكن ما يزال احلال على ما هو عليه.
  أه��م ه��ذه املش��اريع عل��ى اإلط��الق مش��روع القري��ة 
الس��ياحية النموذجي��ة بف��ج األطالل والتي كث��ر احلديث 
بش��أنها لعدة س��نوات. وما ُرصد إلي تهيئة هذا املش��روع 
الس��ياحي البيئي من اعتمادات قدرت بثالثة عش��ر مليون 
دينار كفيل بإعطاء املش��روع املذكور األهمية الالزمة. وإذا 
ما تطرقن��ا إلى النتائج والفوائد التي س��يجنيها الس��كان 
من هذا املش��روع فيكفي أن يتم تش��غيل م��ا يقارب 2000 
عامل موس��مي دون اعتبار العمل��ة القارين واإلطارات من 
أصحاب الشهائد العليا واملتخرجني من الكليات املختصة.

 أم��ا املش��روع الثان��ي وال��ذي أّرق الكثير م��ن أصحاب 
امله��ن وخاص��ة منهم أصح��اب الصناع��ات التقليدية فهو 
مش��روع املنطق��ة احلرفية الذي ظل حلم ه��ؤالء احلرفيني 
لع��دة س��نوات ومنذ عه��د النظ��ام الس��ابق. فاالعتمادات 
املخصص��ة له موجودة ويق��ع الترفيع فيها من س��نة إلى 
أخرى لك��ن انطالق األش��غال املتعلق��ة ببناء ه��ذه القرية 
احلرفي��ة لم ترى الن��ور بعد وظل االنتظار س��ائد إلى حد 
اآلن ولنأت��ي اآلن إلى ما يس��ميه بعض املثقفني من س��كان 

ه��ذه املدين��ة الس��ياحية ذات الطاب��ع اجلبل��ي املعضل��ة 
الثقافي��ة أو مدينة الثقافة دون دار ثقافة. فمنذ إزالة مبنى 
هذه املؤسس��ة الثقافية والت��ي ظلت لعدة س��نوات منارة 
م��ن حي��ث امللتقي��ات الثقافي��ة واألنش��طة املختلف��ة التي 
تس��تقطب  الش��عراء واملبدعني عل��ى غرار ملتق��ى األدباء 
الشبان للشاعر أبو القاس��م الشابي، اندثرت كل األنشطة 
واإلبداع��ات الثقافية ولم نعد نس��مع س��وى "لقد س��وي 
الوضع العقاري وس��ينطلق املش��روع عن قريب". ولكنه 

لم ينطلق ال عن قريب وال عن بعيد.
 وسكان هذه اجلهات سئموا كل الوعود ولم يعد يعنيهم 

سوى تفعيل اإلجنازات ال أكثر.  

 
نظم مركز االسالم والدميقراطية ورشة 
علمية حول "احلكم احمللي والش��باب" 
بوالي��ة ال��كاف أّمنها األس��تاذان ش��اكر 
السياس��ية  العل��وم  أس��تاذ  احلوك��ي 
وس��عاد باحل��اج علي أس��تاذة القانون 

الدستوري.
الورش��ة  ف��ي  املش��اركون  وتن��اول 
بالنقاش أهمية الدس��تور اجلديد سواء 
بالنس��بة إل��ى الدول��ة أو بالنس��بة إلى 
املواطن بوصف الدس��تور يك��رس بابا 
الب��اب  وه��و  احمللي��ة  للس��لطة  كام��ال 
الس��ابع. كما تناول��ت الورش��ة مفهوم 
الالمركزي��ة التي تتمثل في حق املواطن 
في تس��يير ش��ؤونه احمللي��ة عن طريق 
ممثلني ينتخبهم على املستوى اجلهوي 

واحمللي.
 كم��ا مت التع��ّرف خالل النق��اش إلى 
أهم شروط الالمركزية وأبرز تلياتها 
أال وهي اجلماع��ات احمللية التي تتكون 

م��ن بلديات وجه��ات وأقالي��م وذلك من 
خ��الل ع��رض حملت��وى مختل��ف ه��ذه 
احمل��اور. ومت��ت باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك 
دراسة اإلضافات التي جاء بها الدستور 
اجلدي��د ف��ي خصوص الس��لطة احمللية 
وذل��ك عب��ر القيام مبقارنة بني دس��تور 
املنظم��ة  القدمي��ة  والقوان��ني   1959
للبلدي��ات واملجال��س اجلهوي��ة وإبراز 
نق��اط ضعفه��ا وخللها وذل��ك من خالل 
مترين وقع فيه تقس��يم املش��اركني إلى 
مجموع��ات تتولى كل منه��ا القيام بهذه 

املقارنة.
 وأش��ار األس��تاذ ش��اكر احلوكي إلى 
أهمي��ة قيام املجتم��ع املدني ب��دوره في 
الضغ��ط عل��ى احلكوم��ة ليك��ون س��ن 
البلدي��ة  املنظ��م لالنتخاب��ات  القان��ون 
وللمجال��س اجلهوي��ة واالقالي��م. ومت 
تمي��ع وحوصلة ما مت تدارس��ه خالل 
الورش��ة م��ن خ��الل تق��دمي املش��اركني 
مقترحاتهم وتوصياته��م التي يرغبون 

ف��ي تضمينه��ا بالقوانني اجلدي��دة التي 
س��تنظم الس��لطة احمللي��ة س��واء كانت 
البلديات أو اجله��ات أو األقاليم على أن 
تك��ون متالئمة مع مقتضيات الدس��تور 

اجلديد.

م��ن  بجمل��ة  الورش��ة  واختتم��ت 
توصي��ات ش��باب املنطق��ة كان أبرزها 
التس��ريع  ض��رورة  إل��ى  الدع��وة 
بإص��دار النص��وص التطبيقي��ة للباب 
بالس��لطة  املتعل��ق  الدس��تور  م��ن   7
احمللي��ة وض��رورة تغطية كام��ل تراب 
اجلمهورية بالتنظيم البلدي، باإلضافة 
إلى ضرورة تفعي��ل آليات الدميقراطية 
بب��اب  عليه��ا  املنص��وص  التش��اركية 
الس��لط احمللي��ة واجلهوي��ة ال��وارد في 
الب��اب 7 م��ن الدس��تور وخاص��ة منه��ا 
أهمية تفعيل ما مت تكريس��ه بالدستور 
داخ��ل  الش��باب  متثي��ل  ض��رورة  م��ن 

املجالس التمثيلية احمللية.

 – صابرين الخشناوي 
أطلقت ش��ركة أوريدو أول أم��س األربعاء 18 فيفري 2015، مس��ابقتها 
الكب��رى الختيار أفضل مش��روع اجتماع��ي خيري تتقدم ب��ه اجلمعيات 

."Act with Ooredoo" التونسية لسنة 2015 حتت عنوان
عملي��ة االختي��ار أرادته��ا ش��ركة أوري��دو أن تتم ف��ي أكثر الوس��ائل 
االتصالي��ة احلديث��ة ش��فافية واس��تعماال حي��ث مت تخصي��ص موق��ع 
الكترون��ي للمس��ابقة حت��ت عن��وان "www.act.ooredoo.tn" يتم 
عبره تقدمي كل املش��اريع املتسابقة التي تس��تجيب للشروط، ويتضمن 
أيضا تعريفا دقيقا باملش��روع من طرف كل جمعية خالل فترة املش��اركة 

والتي متتد من 18 فيفري 2015 إلى 12 مارس 2015. 
وس��يكون التصوي��ت عل��ى صفح��ة املس��ابقة عل��ى ش��بكة التواصل 
االجتماعي "فايس بوك"، ودعت الش��ركة مستعملي الشبكة للتصويت 
لصال��ح املش��اريع املتس��ابقة الت��ي يعتبرونه��ا األكث��ر جناع��ة، وذل��ك 

للحصول على اجلائزة الكبرى التي ستقّدم يوم 24 مارس 2015. 
ويذك��ر أن ه��ذه املس��ابقة مفتوح��ة للمتطوع��ني واجله��ات املانح��ة 
واملؤسس��ات العمومي��ة واملواطن��ني.. اعتبارا أن الهدف م��ن إحداثها هو 
مس��اندة كل األط��راف واملكون��ات االجتماعي��ة لاللت��زام االجتماعي في 
ش��كله املجدد. ومُتّكن هذه املبادرة اجلمعية الفائزة من متويل مشروعها 
احلاص��ل على أكث��ر تصويت فضال ع��ن دعمها تقنيا ولوجس��تيا برؤية 
واضحة لتنفيذ املش��روع الفائز ومس��اعدتها على بلوغ األهداف املرجوة 
من��ه، كما س��يتم العمل على دعم آلياته��ا و قدراتها في مج��ال التوعية و 

التحسيس.
ويذك��ر أن مؤسس��ة أوريدو س��بق له��ا أن دعم��ت عددا م��ن املبادرات 
االجتماعية التي تعمل على إرس��اء مبدأ تكافؤ الفرص ومن بينها مبادرة 
جمعية "دارن��ا" إليواء أطفال دون منزل، ومبادرة "اس��معني" لتمكني 
األطف��ال املرضى املقيمني باملستش��فيات من حقهم في التمتع باألنش��طة 
الثقافي��ة ومبادرة "األمل" لكل طفل من خالل دعم بناء مدرس��ة ابتدائية 
بوالية سيدي بوزيد، وصندوق "انطالق" لتمويل املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة وتديد املدارس االبتدائية.
وأكد حس��ام العباس��ي مدير التسويق بش��ركة أوريدو في تصريح ل� 
"الضمير" أن هذه املسابقة هي قاعدة جديدة للعمل اجلمعياتي ستشمل 
عدي��د املج��االت على غرار املج��ال االجتماع��ي اخليري واملج��ال الثقافي 
واملجال الرياضي واملجال االقتصادي ش��ريطة أن يكون القاسم املشترك 
بينه��ا النهوض باجله��ات الداخلي��ة واحملرومة. وأضاف العباس��ي أنه 
س��يتم اختيار أفضل مش��روع عبر التصوي��ت االلكترون��ي ليتم متويله 

بقيمة 40 ألف دينار.

»أوريدو« 
تطلق مسابقة كبرى الختيار 

أفضل مشروع اجتماعي خيري

الكاف 
ورشة حول الحكم المحلي والشباب..

ضرورة صدور النصوص التطبيقية 
لباب السلطة المحلية من الدستور

عين دراهم.. 
األهالي بصوت واحد  لـ"الضمير":

 كل ما يهمنا إنجاز المشاريع المعطلة

▲ القرية الحرفية أموال مرصودة وأشغال مفقودة



- إيمان غالي
نّف��ذ أعوان قط��اع البريد البالغ عددهم 9 آالف عون يوم��ي 18 و19 فيفري اجلاري 
إضراب��ا قطاعيا بكامل ت��راب اجلمهورية. وأك��دت النقابة العام��ة للبريد أن جميع 
املقترحات املقّدمة من طرف اإلدارة العامة للبريد ال ترتقي إلى مستوى ميكن البناء 
علي��ه إلبرام اتف��اق، كما تّمع يوم أمس اخلميس 19 فيف��ري عدد من اعوان البريد 

أمام مقر الديوان بشارع الهادي نويرة.
وحمل��ت النقابة س��لطة اإلش��راف وخاص��ة إدارة البريد تده��ور الوضع املهني 
واالجتماع��ي بالبريد ونتائج اخلطوات التي س��تتخذ مس��تقبال للدفاع عن مصالح 
منظوريها املش��روعة. وأغلقت مكاتب البري��د أبوابها يومي األربعاء واخلميس 18 
و19 فيفري  وبلغت نس��بة املش��اركة في االضراب ٪95 حس��ب ما أف��اد به الكاتب 
الع��ام جلامعة البريد احلبيب امليزوري، وقد ش��هد اليوم األول لإلضراب تمعات 

أمام مقرات اإلدارات اجلهوية للبريد إضافة إلى تمع أمام مقر الديوان.
كم��ا تّم��ع عدد من أع��وان البريد والنقابي��ني القادمني من كل اجله��ات أمام املقر 
املرك��زي لديوان البريد، ليكون مطلبهم األساس��ي إقالة الرئي��س املدير العام الذي 
تعتبره النقابة جزءا من املش��كل. كما أّكدت نقابات البريد أنها س��تواصل التصعيد 
وس��تتخذ قرارات بالتح��رك وتنفيذ اعتصام��ات مفتوحة إلى حني االس��تجابة إلى 
املطالب ومنها الغاء س��قف منحة التغطية، حس��ب مداخيل الدي��وان ومراكز البريد 

وهي منحة كانت محل اتفاق مع الوزراء املتعاقبني على القطاع.

موقف إدارة البريد
وأفاد مصدر مس��ؤول من إدارة ديوان البريد التونسي في تصريح ل� "الضمير" 
بخصوص جلس��ة التفاوض لي��وم 17 فيفري 2015 ومجموع��ة النقاط املتفاوض 
في ش��أنها إّن مجموع املطالب التي تطالب بش��أنها النقابة هي ليست من مشموالت 
الدي��وان،  فبخص��وص النقطة األول��ى وهي إقالة الرئي��س املدير الع��ام ومتثيلية 
النقابة في مجلس اإلدارة، فقال إّنها ليس��ت من مش��موالت الدي��وان الوطني للبريد 

وتتجاوز إدارة الديوان إلى رئاسة احلكومة.
أما بشأن خصم يومي اإلضراب ليوم 29 و30 ماي 2013، فأّكدت اإلدارة تطبيق 
القانون من خالل اعتماد قاعدة العمل املُنجز، أما بخصوص مراجعة منحة التغطية 
بداي��ة م��ن 2014 فه��ي تدخل في إط��ار مراجعة القانون األساس��ي لدي��وان البريد 
وت��اوز الديوان ألنه يتم دراس��تها م��ع وزارة املالية ورئاس��ة احلكومة والهياكل 

املختّصة.
وع��ن مطل��ب املناظ��رات الداخلية حي��ث طلبت النقابة احتس��اب املفع��ول املالي 
للمناظ��رات بداي��ة من 31 ديس��مبر 2014، فق��د رأت إدارة البريد أنه يكون حس��ب 
القانون ويتم احتس��اب املفعول املالي للمناظ��رات الداخلية بداية من تاريخ امضاء 

الرئيس املدير العام حملضر النتائج النهائية.
وأّكدت إدارة البريد التونسي أن االضراب حق مضمون يكفله القانون والدستور 
م��ع ضرورة مراع��اة مصلحة احلرفاء واألعوان واملؤسس��ة، مؤكدة أّن باب احلوار 

مفتوح.

- إيمان غالي
نّف��ذت نقاب��ات أع��وان ش��ركة نق��ل 
الع��ام  لالحت��اد  التابع��ة  تون��س 
اخلمي��س  ي��وم  للش��غل  التونس��ي 
19 فيف��ري بس��احة القصب��ة وقفة 
التاس��عة  م��ن  بس��اعة  احتجاجي��ة 
صباحا إلى الس��اعة العاشرة، وذلك 
وملطالبة احلكومة اجلديدة بتحسني 
ظروف العمل وتديد أسطول النقل 
إلنقاذ هذه املؤسسة العمومّية، وفق 

ما جاء على لسان احملتجني.
ورف��ع احملتج��ون ش��عارات مثل 
بتجدي��د  يطالب��ون  النق��ل  "عّم��ال 
األس��طول" و"الش��عب ق��ام بثورة 
محترم��ة"  نق��ل  وس��يلة  يس��تحق 
ف��ي  احلكوم��ة  برنام��ج  و"أي��ن 
العموم��ي"  النق��ل  اس��تراتيجية 
وغيرها من الشعارات. وأّكد األعوان 
أّن الوقف��ة االحتجاجي��ة تتن��ّزل في 
إط��ار الضغ��ط م��ن أج��ل احملافظ��ة 
عل��ى املرفق العمومي بس��بب ما آلت 
إليه األوضاع في ش��ركة نقل تونس 
وت��ردي  للمع��ّدات  اس��تنزاف  م��ن 
حال��ة األس��طول والت��ي أصبحت ال 
تس��تجيب لقواعد الصحة والسالمة 
وف��ق  احلرف��اء،  وس��المة  املهني��ة 

قولهم.
وق��ال كاتب عام اجلامع��ة العامة 
إّن  رمض��ان  ب��ن  املنص��ف  للنق��ل 
نقاب��ات وأعوان ش��ركة نق��ل تونس 

نّف��ذت وقف��ة تضامني��ة مع ش��هداء 
والعس��كرية  األمني��ة  املؤسس��تني 
بالقصب��ة،  احلكوم��ة  قص��ر  أم��ام 
وتنديدا باإلرهاب وملطالبة احلكومة 
اجلدي��دة بتحس��ني ظ��روف العم��ل 
وتدي��د أس��طول النقل إلنق��اذ هذه 

املؤسسة العمومية، وفق تعبيره.
من جهته أّكد املنوبي مبارك كاتب 
ع��ام نقاب��ة أساس��ية ملس��تودع ب��ن 
عروس ل��� "الضمي��ر" أّن احملتجني 
بس��احة القصب��ة ليس��ت مطالبه��م 
مادية بل يطالبون بتجديد األسطول 
وتعزي��زه بس��بب ته��ّرم احلاف��الت 
الت��ي وجب أن ال تتجاوز 8 س��نوات 
م��ن العمل إالّ أّنها تعمل ألكثر من 20 

سنة، وفق وصفه.
وتاب��ع كات��ب ع��ام النقاب��ة قولة 
إّن احلاف��الت تش��كو نقص��ا فادح��ا 
باإلضافة إلى األعط��اب املتكررة في 
احمل��رك والعج��الت وغيرها...قائال 
إّن أسطول شركة نقل تونس يتكّون 
من 1300 حافلة سنة 2010، ليكون 
في س��نة 2011 حوال��ي900 حافلة 
ثم س��نة 2013 أصبح للشركة 600 
حافلة لتصبح سنة 2014 /2015،  
صاحل��ة  غي��ر  أغلبه��ا  فق��ط   500

لالستعمال.
وأض��اف أّن��ه م��ن 1300 حافل��ة 
أصبح��ت لدين��ا 500 غي��ر جاه��زة 
لالس��تعمال مع كثرة العطب في كل 

خ��روج للعج��الت وغيره��ا ويكون 
غالب��ا التصليح صعب، مش��يرا إلى 
"معاناة ال حتصى وال تعد بداية مع 
مش��اكل احلافالت إلى الركاب، وفق 

تعبيره. 

النقاب��ة  ع��ام  كات��ب  وأض��اف 
األساسية قوله إّن السواق يتخّوفون 
من وقوع حوادث ألن أغلبها بس��بب 
أّن  مؤّك��دا  النق��ل،  أس��طول  اهت��راء 
جامعة النقل طالبت الوزير الس��ابق 
ش��هاب بن أحم��د والذي س��بقه عبد 
الك��رمي الهارون��ي به��ذا اخلصوص 
له��ذا  اس��تجابة  أي  توج��د  ال  لك��ن 
املطلب الذي بقي مجّرد وعود وهالة 
إعالمي��ة فارغ��ة كل عودة مدرس��ية 
مضيف��ا  األس��طول،  تدي��د  بش��أن 
الت��زام س��لطة اإلش��راف باملماطل��ة 
والتكت��م عما يحدث ف��ي هذا القطاع، 
فمن��ذ 2009 ال يوج��د أّي تديد وال 

أّي صفقة في احلافالت اجلديدة.

"الوقف��ات  أّن  األع��وان  وأّك��د 
 15 بع��د  س��تتواصل  االحتجاجي��ة 
يوما أمام مقر مجلس الشعب بباردو 
أخ��رى  احتجاجي��ة  وقف��ة  وتليه��ا 
أمام القصر الرئاس��ي بقرطاج حتى 
تت��م االس��تجابة ملطلبنا غي��ر املادي 
والذي يحافظ على س��المة احلرفاء 

والسواق، وفق تعبيرهم. 

- النقابي
النه��وض  مرك��ز  نقاب��ة  ق��ررت 
بالصادرات تأجي��ل إضراب األعوان 
إل��ى يوم��ي 11 و12 م��ارس القادم. 

ويأت��ي ه��ذا التأجيل إلعط��اء فرصة 
أخيرة لوزارة االش��راف لالستجابة 
مرك��ز  ف��ي  األع��وان  مطال��ب  إل��ى 

النهوض بالصادرات. 
وق��ال رفي��ق املنص��وري الكات��ب 

الع��ام للنقاب��ة في تصري��ح صحفي 
إّن أعوان مركز النهوض بالصادرات 
يتمس��كون مبطالبه��م ويس��تعدون 

للتحّرك إذا لم تتم االستجابة لها.

تأجيل إضراب أعوان مركز النهوض بالصادرات

أعوان نقل تونس يحتجون بالقصبة 
ويطالبون بتجديد األسطول

إضراب البريد في يومه الثاني:

 مطالب األعوان 
ّ

د أن
ّ

اإلدارة تؤك
من مشموالت رئاسة الحكومة

نقابية
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سعر العمالت العربية

الدينار اجلزائري = 0.0204 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2024 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2518 دينار تونسي

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

مؤشر توناندكس =
 0.17 - في املائة = 5310.13 نقطة

حجم التداول =
 4629.496 دينار 

عدد األسهم املتداولة =
 763.345 سهما

أهّم االرتفاعات: الكيمياء  =
 3.43 في املائة 

أهم االنخفاضات: الشركة التونسية للصناعات 
الصيدلية = 2.96 - في املائة

أسعار العمالت 
الخميس 19 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية

الدوالر األمريكي = 1.9213 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1948 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9669 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0162 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.4958 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
الخميس 19 فيفري 2015

أرقام

 % 6.1
هو حجم تراجع 
نوايا االستثمارات 

في الصناعات 
المعملية في 

جانفي 2015

تونس –  االقتصادي
سجلت نوايا االستثمارات املصّرح 
بها ف��ي قطاع الصناع��ات املعملية 
إلى موفى جانف��ي املاضي تراجعا 
بنس��بة 6.1 في املائ��ة حيث بلغت 
163.6 مليون دينار مقابل 174.2 

مليون دينار في جانفي 2014.
أساس��ا  التراج��ع  ه��ذا  ويع��ود 
إل��ى التراج��ع املس��جل ف��ي أغل��ب 
قط��اع  ف��ي  وخاّص��ة  القطاع��ات 
صناعات اجلل��د واألحذية ب� 65.9 
في املائ��ة، والصناعات امليكانيكية 
والكهربائي��ة ب��� 32.2 ف��ي املائة، 
وقط��اع الصناع��ات الكيميائي��ة ب� 
84.9 ف��ي املائ��ة، وصناعات مواد 
البناء واخل��زف والبل��ور ب� 16.4 

في املائة
ف��ي املقاب��ل، س��جلت قطاع��ات 
قط��اع  ومنه��ا  تط��ّورا  أخ��رى 
الصناع��ات الغذائي��ة ب��� 73.1 في 
املائ��ة وقط��اع صناعات النس��يج 

واملالبس ب� 220.0 في املائة.

وس��جلت نواي��ا االس��تثمار في 
املوجه��ة  املعملي��ة  الصناع��ات 
للس��وق احمللية تط��ّورا بلغ 11.8 
ف��ي املائ��ة، ف��ي املقاب��ل، تراجعت 
نواي��ا االس��تثمار ف��ي الصناع��ات 

املصّدرة كليا ب� 46.7 في املائة. 
تراجع��ت  أخ��رى،  جه��ة  م��ن 
املس��اهمة  ذات  االس��تثمارات 
األجنبية ب��� 65.3 في املائة نتيجة 
املختلط��ة  االس��تثمارات  تراج��ع 
ب��� 75.3 ف��ي املائ��ة مقاب��ل تط��ّور 
االس��تثمارات األجنبي��ة )100 في 

املائة( ب� 81.8 في املائة.
وس��جلت نواي��ا االس��تثمار في 
مناط��ق التنمية اجلهوي��ة تراجعا 
ب��� 34.9 ف��ي املائ��ة حي��ث بلغ��ت 
63.1 ملي��ون دين��ار مقاب��ل 96.9 
مليون دينار في الفترة نفس��ها من 
السنة املنقضية.في املقابل، حققت 
صادرات قطاع الصناعات املعملية 
 2015 إل��ى موف��ى ش��هر جانف��ي 
تطّورا ق��ّدر ب� 8.2 ف��ي املائة حيث 

بلغت 1954.8 مليون دينار مقابل 
1806.2 ملي��ون دينار في جانفي 

.2014
ويعود ذلك التطّور إلى االرتفاع 
قط��اع  ص��ادرات  ف��ي  املس��جل 
 174.1 ب���  الغذائي��ة  الصناع��ات 
في املائ��ة، وصناعات م��واد البناء 
ف��ي   13.4 ب���  والبل��ور  واخل��زف 
املائة، وصناع��ات اجللد واألحذية 
ب��� 12.6 ف��ي املائ��ة، ف��ي املقاب��ل، 
الصناع��ات  ص��ادرات  تراجع��ت 

 1.0 ب���  امليكانيكي��ة والكهربائي��ة 
وصناع��ات  وكذل��ك  املائ��ة  ف��ي 
النسيج واملالبس ب� 3.1 في املائة، 
الكيميائية  الصناع��ات  وصادرات 

ب� 12.2 في املائة.
وحققت كذلك نوايا االستثمارات 
في اخلدمات ذات الصلة بالصناعة 
املصّرح بها تراجعا ملحوظا قّدر ب�  
46.7 ف��ي املائة حيث بلغت 57.9 
مليون دين��ار مقابل 108.6 مليون 

دينار.

تونس –  االقتصادي 
س��تخّصص الدورة 13 للصالون 
"ميديب��ات  للبن��اء  املتوس��طي 
غرف��ة  تنظم��ه  ال��ذي   "2015
لصفاق��س  والصناع��ة  التج��ارة 
حت��ت ش��عار "افريقي��ا ف��ي قلب 
ميديب��ات" م��ن 4 إل��ى 7 م��ارس 
املقبل، يوما للجزائر ويوما لليبيا.
وسيش��هد ي��وم اجلزائر عرضا 
ملجاالت التعاون واالس��تثمار من 
خ��الل مداخل��ة ملمثل ع��ن الوكالة 

لتنمي��ة  اجلزائري��ة  الوطني��ة 
االستثمارات، كما سيعرض واحد 
من أكبر املش��اريع املس��تقبلية في 
اجلزائر، وهو إنشاء مدينة جديدة 
متكامل��ة قريب��ة م��ن عناب��ة ه��ي 

مدينة "ذراع الريش".
وس��يتم، عل��ى هام��ش الي��وم، 
توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بني 
غرفة صفاقس وغرفة "س��يبوس 
عنابة" إضافة إل��ى اتفاقية ثانية 
ب��ني جامع��ة صفاق��س وجامع��ة 

وس��تكون  بوعريري��ج".  "ب��رج 
التجارية اجلزائرية  الغرف  عديد 
حاض��رة لفعاليات ه��ذا اليوم من 

مناطق جزائرية مختلفة.
وينتظر أن يشارك في يوم ليبيا 
ثلّة من رجال األعمال واملسؤولني 
ف��ي الغ��رف التجاري��ة واملناط��ق 
غرف��ة  مقدمته��ا  ف��ي  الصناعي��ة 
والزراع��ة  والصناع��ة  التج��ارة 
ببنغازي، إضافة إلى ش��خصيات 
وسيش��هد  تونس��يني.  وخب��راء 

بروتوك��ول  توقي��ع  الي��وم  ه��ذا 
إنش��اء مجلس أعمال مش��ترك بني 
غرف��ة صفاق��س وغرف��ة بنغازي 
اخلدم��ات  تق��دمي  إل��ى  يه��دف 
ورج��ال  للتج��ار  واالستش��ارات 
التونسيني  األعمال واملس��تثمرين 
تس��تقطب  أن  والليبيني.وينتظ��ر 
أكث��ر م��ن 400 ع��ارض تونس��ي 
وأجنب��ي و60 أل��ف زائ��ر ووفود 
رس��مية ومهني��ة واقتصادية من 

عّدة دول شقيقة وصديقة.

تونس –  االقتصادي
للبن��ك  إقليمي��ة  دراس��ة  أك��ّدت 
العامل��ي ح��ول النجاع��ة الطاقية 
ليبي��ا  مغاربي��ة  دول  بأرب��ع 
وتون��س واجلزائ��ر واملغرب مّت 
تقدميها خالل يوم دراس��ي حول 
النجاعة الطاقي��ة للمكيفات نحو 
أن  املغاربي��ة،  الس��وق  تغيي��ر 
إدخ��ال مكيفات ناجع��ة إلى هذه 
األس��واق س��يمكن م��ن اقتص��اد 

م��ا ب��ني 13 و18 ف��ي املائ��ة م��ن 
استهالك الكهرباء.

قراب��ة  أن  الدراس��ة  وبين��ت 
تب��اع  إضاف��ي  مكي��ف  مليون��ي 
س��نويا باملنطق��ة مما س��اهم في 
تنامى الطلب على الكهرباء خالل 

السنوات االخيرة.
اس��تهالك  ذروة  وت��اوزت 
الكهرباء خالل سنة 2012 نسبة 
8 ف��ي املائ��ة مع��دل االس��تهالك 

املس��جل في املنطقة فى السنوات 
السابقة، 11 في املائة في تونس 
و14 في املائة في اجلزائر و8 في 
املائ��ة ف��ي املغرب ولبيبا حس��ب 

الدراسة.
دول  أن  الدراس��ة  وأوضح��ت 
املنطق��ة س��عت لتغطي��ة الطل��ب 
املتزايد إل��ى دعم انتاجها من هذه 
الطاقة ما ب��ني 1.5 و2 جيغاواط 
وهو ما ميث��ل حجم اس��تثمارات 

تراوح��ت ب��ني 1.2 و1.6 ملي��ار 
دوالر.

وأوص��ت ذات الوثيق��ة برف��ع 
الطاقي��ة  النجاع��ة  امكان��ات 
للمكيف��ات م��ن خ��الل التأك��د من 
توف��ره عل��ى مواصف��ات عالي��ة، 
معتبرة أن ه��ذا اإلجراء هو أجنع 
باالس��تثمارات  مقارن��ة  مالي��ا 
تعبئته��ا  تت��م  الت��ي  اإلضافي��ة 

إلقامة محطات إلنتاج الكهرباء.

دراسة: المكيفات الناجعة ستمكن من 
اقتصاد ما بين 13 و18 % من الطاقة

الدورة 13 للصالون المتوسطي للبناء: 

تخصيص يوم للجزائر ويوم لليبيا

تراجع نوايا االستثمارات 
في الصناعات المعملية بـ 6.1 % 
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شـــارع باب بنـــات
بقلم  األستاذ مراد العبيدي

عن القانون .. وأهله

9

وأن��ت تق��رأ الدس��تور تصط��دم ف��ي 
املجل��س  مؤسس��ة  بذك��ر   106 فصل��ه 
األعل��ى للقض��اء دون س��ابق إن��ذار أو 
ش��رح أو تق��دمي، وذل��ك عندم��ا يذّك��ر 
هذا الفص��ل بتس��مية القضاة الس��امني 
بالتشاور مع رئيس احلكومة بناًء على 
ترش��يح حص��ري م��ن املجل��س األعلى 
للقضاء، ث��م ليتكرر ذكُره ف��ي الفصول 
التي تليه تباع��اً، حتى نقف أمام عنوان 
واض��ٍح وب��نّيٍ يخ��ّص الف��رع األوَل من 
القسم األول من الباب اخلامس املعنون 

بالسلطة القضائية.
 يبادرنا الفصل 112 بتركيبة املجلس 
األعلى للقضاء في تناس��ق غير مهضوم 
ب��ني الفص��ول املنظم��ة لهذه املؤسس��ة 
التي تعلق عليه��ا الكثير من االنتظارات 
فع��وض أن يب��دأ املش��رع بالفصل 114 
ال��ذي يع��رف املجل��س األعل��ى للقضاء 
ثم بع��د ذلك ينته��ي إلى م��ا ينص عليه 
الفص��الن 106 و107 من مهام موكولة 

للمجلس جند العكس متاما،
 وملعرفة هذه املؤسس��ة ينص الفصل 
112 عل��ى أنها تتكون من أربعة هياكل 
ه��ي: مجل��س القضاء العدل��ي ومجلس 
القضاء اإلداري ومجلس القضاء املالي، 
واجللس��ة العامة للمجال��س القضائية 

الثالثة.
ويترك��ب كل هي��كل من ه��ذه الهياكل 
حس��ب نفس الفصل في ثلثيه من قضاة 
منتخب��ون وبقيتهم معين��ون بالصفة، 
وف��ي الثلث املتبقي من غي��ر القضاة من 
املس��تقلني م��ن ذوي االختص��اص، على 
أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من 
املنتخبني، ويباش��ر األعضاء املنتخبون 
س��ت  مدته��ا  واح��دة  لفت��رة  مهامه��م 
سنوات، وينتخب رئيس املجلس األعلى 
للقضاء رئيس��ا له من ب��ني أعضائه من 
القضاة األعلى رتب��ة، ويضبط القانون 
اختصاص كل هيكل من الهياكل األربعة 
وتركيبته وتنظيمه واإلجراءات املتبعة 

أمامه.

مهام المجلس األعلى للقضاء
تعرض الدستور التونسي في الفصل 
إلى مهام املجل��س األعلى للقضاء   114
س��ير  حلس��ن  ضمان��ه  ف��ي  واملتمثل��ة 
القض��اء واحترام اس��تقالليته، وتقترح 
اجللس��ة العام��ة للمجال��س القضائي��ة 
الثالث��ة اإلصالح��ات وتبدي ال��رأي في 
مقترحات ومش��اريع القوان��ني املتعلقة 
بالقض��اء التي تع��رض عليه��ا وجوبا، 
ويبت كل من املجالس الثالثة في املسار 
املهن��ي للقض��اة وف��ي التأدي��ب، ويع��د 
املجلس األعل��ى للقضاء تقريرا س��نويا 
يحيل��ه إلى كل م��ن رئي��س اجلمهورية 
ورئيس مجلس نواب الش��عب، ورئيس 
احلكوم��ة في أجل أقصاه ش��هر جويلية 
ويناق��ش  نش��ره  ويت��م  س��نة  كل  م��ن 
مجل��س نواب الش��عب ه��ذا التقرير في 
مفتتح السنة القضائية مبناسبة جلسة 

احل��وار اخلاص��ة م��ع املجل��س األعلى 
للقضاء

املتقدم��ة  الفص��ول  تعرض��ت  وق��د 
ع��ن الفص��ل 114 إل��ى بعض مه��ام هذا 
و107   106 الفصل��ني  مث��ل  املجل��س 
اللذين مينحان حق الترشيح احلصري 
للمجلس ألسماء القضاة السامني الذين 
تقع تسميتهم بأمر رئاسي، وكذلك وفي 
ص��ورة تأدي��ب أح��د القض��اة فإنه على 
املجل��س األعلى للقض��اء تعليل أحكامه 

التأديبية.

األعلـــى  المجلـــس  هيـــاكل  تركيبـــة 
للقضاء

ن��ص الفص��ل 115 عل��ى أن القض��اء 
العدل��ي يتك��ون م��ن محكم��ة التعقي��ب 
ومحاك��م درج��ة ثانية ومحاك��م درجة 
النياب��ة  تك��ون  أن  تع��دو  وال  أول��ى، 
العمومي��ة ج��زء م��ن القض��اء العدل��ي، 
وتتمت��ع بنف��س الضمان��ات املكفولة له 
بالدس��تور، وه��ي مت��ارس مهامه��ا كما 
قرره��ا املش��رع وف��ي إط��ار السياس��ة 

اجلزائية للدولة حتت ضابط القانون.
بإع��داد  التعقي��ب  محكم��ة  وتتكف��ل 
رئاس��ة  إل��ى  حتيل��ه  س��نوي  تقري��ر 
اجلمهوري��ة ورئاس��ة مجل��س الن��واب 
املجل��س  ورئاس��ة احلكوم��ة ورئي��س 

األعلى للقضاء، وتقوم بنشره
وأوكل الدس��تور الحقا للقانون مهمة 
تنظي��م القضاء العدل��ي واختصاصاته 
والنظ��ام  لدي��ه  املتبع��ة  واإلج��راءات 

األساسي اخلاص بقضاته
م��ن  اإلداري  القض��اء  ويتك��ون   
محاك��م إداري��ة علي��ا ومحاك��م إداري��ة 
ابتدائية،  إداري��ة  اس��تئنافية ومحاك��م 
ويخت��ص بالنظر في ت��اوزات اإلدارة 
لس��لطتها وميارس وظيفة استش��ارية 
كم��ا يحدده��ا القان��ون، وتع��د احملكمة 
اإلداري��ة العلي��ا تقري��را س��نويا حتيله 
لنفس اجلهات التي ترس��ل إليها محكمة 
التعقي��ب تقريرها الس��نوي، والقانون 

يضب��ط كذل��ك تنظي��م القض��اء اإلداري 
واختصاصه واإلجراءات أمامه.

أما القض��اء املالي فيتكون من محكمة 
احملاس��بات مبختل��ف هيئاته��ا، والتي 
تخت��ص مبراقب��ة حس��ن التص��رف في 
امل��ال الع��ام، وفق��ا للمب��ادئ الش��رعية 
والنجاع��ة والش��فافية، وتتعه��د بزجر 
الس��لطتني  وتس��اعد  التج��اوزات 
رقاب��ة  عل��ى  والتنفيذي��ة  التش��ريعية 
تنفي��ذ قوان��ني املالي��ة وغل��ق امليزانية، 
وهي بدورها تعد تقريرا س��نويا حتيله 
بدوره��ا للجهات الرئاس��ية ف��ي البالد 
على طريقة محكم��ة التعقيب واحملكمة 
اإلداري��ة، ويضب��ط القان��ون تنظيمه��ا 

واختصاصها واإلجراءات أمامها.

فـــي تركيبـــة  المســـتقلين  تمثيليـــة 
المجلس األعلى للقضاء

ال يتنازع تونس��يان في أن االستبداد 
الذي عّم��ر في هذه البالد أكثر من نصف 
ق��رن لم يك��ن ليتأّبد به��ذه الطريقة لوال 
س��ادت  الت��ي  السياس��ية  األنظم��ة  أن 
بع��د دول��ة االس��تقالل اس��تعانت بأهم 
قطاع��ني فاعلني، وهما األم��ن والقضاء، 
وإن كنا ال زلنا نتحس��س آثار التس��لط 
األمن��ي وتاوزات��ه الت��ي طالت حقوق 
الب��الد والعب��اد وصادرته��ا وتعس��فت 
وتّب��رت، ف��إن القضاء ليس أقل ش��أنا 
ف��ي ه��ذه التج��اوزات، ب��ل لعلن��ا نكاد 
جن��زم أن��ه أكث��ر وجيع��ة للتونس��يني 
وأسوأ إيالما مبالحقته األحرار الشرفاء 
م��ن السياس��يني ورجال األعم��ال كذلك 
م��ن جه��ات  تأت��ي  تعليم��ات  مبوج��ب 
فتقص��ي  إن��ذار،  س��ابق  دون  معلوم��ة 
القانوني��ة وحتّي��د اإلجراءات  القاع��دة 
الطبيع��ي  مس��ارها  ع��ن  القانوني��ة 
واألح��كام  الغ��اب  قان��ون  ويحض��ر 
القضائي��ة اجلاه��زة مع عالم��ة البلوغ، 
وكل ذلك على مس��مع ومرأى من اإلعالم 
املكتوب واملرئي واملسموع، وإن كان هذا 
القطاع وقع اختيار املسؤولني عنه وفق 

عناية فائقة لتمجيد االستبداد وتأبيده.
ولعل تنصيص الدستور على تركيبة 
املجل��س األعل��ى للقض��اء به��ذا الش��كل 
م��أل الدني��ا صراخ��ا واعتراضا وش��غل 
أهل احل��ل والعقد ف��ي هذه الب��الد التي 
تتحفز لتنتقل إلى ضف��ة الدميقراطيات 
احلقيقي��ة وال تع��رف كيف تعب��ر وأية 

وسيلة تختار ولكنها تتقدم ببطء.
به��ذه  مؤسس��ة  ف��إن  نعاي��ن  فكم��ا 
احلساسية وبكل إرثها القدمي الذي الزال 
عالق��ا باألذهان وبذاكرة التونس��يني   - 
النخ��ب واملواطن��ني العادي��ني-، وه��ي 
ب��كل هذه املس��ؤولية املنوط��ة بعهدتها 
واملتمثلة في ضمان حس��ن سير القضاء 
واحترام اس��تقالله، يتمتع القضاة فيها 
بنصي��ب الثلثني في كاف��ة هياكلها، ولم 
الت��ي  االختصاص��ات  القان��ون  يح��دد 
يخت��ص به��ا املس��تقلون الذي��ن يتكون 

منهم الثلث املتبقي.

تركيبـــة  مـــن  المحاميـــن  تغييـــب 
المجلس ليس من مصلحة العدالة

 ملّ��ا وقع��ت صياغة مش��روع القانون 
للقض��اء  األعل��ى  للمجل��س  األساس��ي 
الحظنا أنه غيب في كل أقسامه مؤسسة 
احملام��اة باعتبارها بنص الدس��تور في 
الفص��ل 105 تش��ارك ف��ي إقام��ة العدل 

والدفاع عن احلقوق واحلريات.
وعلى طول قراءتنا ملش��روع القانون 
للقض��اء  األعل��ى  للمجل��س  األساس��ي 
نعاي��ن أن��ه ل��م يتع��رض للمحام��اة إال 
عل��ى س��بيل االس��تعانة بها م��ن طرف 
القاضي املع��رض للتأديب والذي خول 
له القانون االس��تعانة بق��اض أو محام 
وذل��ك في الفص��ل 74  دون التطرق إلى 
احملام��اة كفاع��ل رئيس��ي ف��ي تركيب��ة 
املجل��س، وحتى في التأدي��ب نعاين أن 
املش��روع قص��ر تركيبته عل��ى القضاة 
دون س��واهم وذلك ف��ي الفصل 51، ولم 
يتح��دث املش��روع ع��ن أي اختص��اص 
مغاير ف��ي تركيبة مجل��س التأديب من 

غير القضاة
هي��اكل  بإقص��اء  عقيدتن��ا  وت��زداد 
املجل��س  تركيب��ة  م��ن  احملام��اة  مهن��ة 
األعلى للقض��اء بوج��ود الفصل 32 من 
املش��روع ال��ذي أوج��ب عل��ى املترش��ح 
ذوي  م��ن  املس��تقلة  الش��خصيات  م��ن 
ف��ي  عض��وا  يك��ون  ال  أن  االختص��اص 
مكات��ب الهيئ��ات التمثلي��ة مب��ا في ذلك 
للمحام��ني  الوطني��ة  الهيئ��ة  أعض��اء 
بالتال��ي  يك��ون  وال  فروعه��ا،  وس��ائر 
كل  ع��ن  مس��تقل  بش��كل  إال  الترش��ح 
متثيلية مهني��ة، دون أن يكون هناك أي 
حق للهيئة التمثيلية الراجع لها بالنظر 
املترش��ح من احملامني من أن تبدي رأيها 
في خصوص املترشح وسيرته وحسن 

استقامته من عدمها ومدى كفاءته.
ول��م يقتص��ر حتيي��د احملام��اة ع��ن 
التواجد في تركيبة املجالس القضائية، 
بل طال حتييدها اللجن��َة الوطنية التي 
عّهدها القانون باإلش��راف على العملية 
االنتخابي��ة وتلق��ي مطال��ب الترش��يح 
للمجال��س الثالث��ة والب��ت فيه��ا، وذلك 
باعتب��ار الفص��ل 22 من املش��روع الذي 
ضبط تركيبة اللجنة ووّس��عها لتشمل 
ع��الوة ع��ن القض��اة الس��امني املعينني 
بصفته��م، الهيئة املس��تقلة لالنتخابات 
ومرك��ز  ل��إلدارة  الوطني��ة  واملدرس��ة 
والقضائي��ة  القانوني��ة  الدراس��ات 
وس��ائر عمداء كليات احلق��وق والعلوم 
القانوني��ة واملعه��د األعل��ى للتص��رف، 
ولم يفت املش��روع أن يذك��ر مدير املعهد 
ه��ذا  أن  واملالح��ظ  للمحام��اة  األعل��ى 
الهيكل ال ميثل احملاماة في ش��يء بدليل 
أن تعيينه يقع بقرار مشترك من وزيري 

العدل والتعليم العالي.
وم��ن جم��اع م��ا تق��دم، يتأكد ش��يء 
ين��ذر باخلط��ر وه��و الني��ة الواضح��ة 
ف��ي اس��تبعاد احملاماة ع��ن كل متثيلية 
داخل تركيب��ة املجلس األعل��ى للقضاء 
-وه��ي من ه��ي- والت��ي أكد الدس��تور 
ف��ي  ش��راكتها  عل��ى   105 فصل��ه  ف��ي 
إقام��ة العدل، مم��ا يعني أن��ه بغير هذا 
الش��ريك لن تكون هن��اك عدالة، كما أنه 
يحس��ن التذكير بأن األحكام القضائية 
يص��رح بها باس��م الش��عب التونس��ي، 
وأدع��ى أن تق��ع متثيلي��ة ه��ذا الش��عب 
التونس��ي داخل تركيبة املجلس األعلى 
للقض��اء ال��ذي ينتظ��ر من��ه أن يرس��ي 
مب��ادئ جدي��دة للعالق��ة القائم��ة ب��ني 
املواط��ن املتقاض��ي والقض��اء، وبه��ذه 
التركيب��ة وبه��ذا املش��روع ال نعتقد أن 
املقاصد قد تؤول حملصالت في مستوى 
انتظ��ارات اجلمهوري��ة الثاني��ة، وه��و 
ما يس��تدعي مراجعات عديدة ملش��روع 
القانون األساسي في مستوى التركيبة 
واإلدارة، والعم��ل عل��ى تواجد احملاماة 
باعتباره��ا ش��ريكا أساس��يا ف��ي إقامة 
العدالة ومرفق العدال��ة وال نطلب أكثر 
من مطابق��ة املعايي��ر الدولي��ة للقضاء 
املنصوص عليها في املعاهدات الدولية.

 المجلس األعلى 
ص 

ّ
للقضاء.. إما أن يخل

العدالة أو أن يغرقها
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أوقات الصالة ليوم اجلمعة 
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املوافق ل20 فيفري 2015 
ميالدي

يتزايد أعداد اإليطاليني الذين يعتنقون اإلسالم كل عام، وفي إقليم 
"إمييلي��ا رومانيا" ش��مال إيطاليا وصل العدد إل��ى أكثر من 2000 
مس��لم، ويتركز نص��ف العدد في عاصمة اإلقلي��م مدينة "بولونيا" 

الصناعية الشهيرة.
يق��ول "دانيل براتش��ينو" الذي أس��لم منذ 17 عاًما إن��ه عاد إلى 
اإلس��الم، مبعنى ع��اد إلى فطرته األصلي��ة، وهو ال يقب��ل أن يعاَمل 
املس��لمون اإليطالي��ون كمواطنني م��ن الدرجة الثانية، كم��ا أنه ظل 
مل��دة طويلة يعم��ل كنائب جلمعي��ة "احتاد اجلاليات اإلس��المية"، 
بجان��ب اإليطال��ي املس��لم "يحي��ى بالفيتش��يني" رئي��س اجلالية 
اإلس��المية اإليطالية. وأعداد املس��لمني اإليطاليني الذين أس��لموا أو 
املهاجري��ن احلاصل��ني على اجلنس��ية اإليطالية في تزايد مس��تمر، 
حتى إنهم في هذا اإلقليم بالتحديد يتس��اوى عدد املس��لمني مع عدد 
النص��ارى تقريًب��ا )%40،5 : %45،8( مم��ا يدف��ع الس��لطات إل��ى 
ن��وع من التخوف وحجب حقيقة األعداد احلقيقية للمس��لمني الذين 
يستقبلون اإليطاليني الذين يأتون إليهم بعد كل عمل إرهابي يلصق 
باملس��لمني، وذلك لالستفسار عن طبيعة هذا الدين واالطمئنان على 
عدم حتول اإليطاليني املس��لمني إلى َقَتل��ة، ثم يخرجون وقد اقتربوا 
من تعاليم اإلس��الم احلقيقية، وتبدأ رحلة بعضهم نحو العودة إلى 

اإلسالم.

حرص العلماء على أوقاتهم

-1 كان العالم��ة الكبي��ر أب��و املعالي 
البغ��دادي  اآللوس��ي  ش��كري  محم��ود 
احلفيد األدي��ب رحمه الل��ه تعالى ميتاز 
باجل��ّد الش��ديد واحل��رص عل��ى الوقت، 
حم��ارة  دروس��ه  ع��ن  يثني��ه  ال  ف��كان 
القي��ظ )ش��دته( وال يؤخ��ره عنها قرص 
برد الش��تاء. وكثيراً م��ا تعرض تالميذه 
بس��بب تأخره��م ع��ن موعد ال��درس إلى 
النقد والتعنيف. قال عنه تلميذه الش��يخ 
بهج��ة األث��ري: أذك��ر أنن��ي انقطعت عن 
حضور درس��ه ف��ي ي��وم ُمزعج، ش��ديد 
الريح، غزير املطر، كثير الوحل، ظّناً مني 
أنه ال يحضر إلى املدرسة، فلما شخصت 
في اليوم الثاني إلى الدرس، صار ينش��د 
بلهجة غضبان: وال خير فيمن عاقه احلّر 

والبرُد.

-2 وه��ذا اإلم��ام محم��د ب��ن احلس��ن 
الش��يباني احلرس��تاني )حرس��تا بل��دة 
قرب دمش��ق( ال ين��ام بالليل، فكان يضع 
عن��ده دفات��ر )أي كتب��اً( يقرأ فيه��ا، فإذا 
مّل من نوع نظ��َر في نوع آخر من الكتب، 
وكان يطرد الن��وم عنه باملاء، ويقول: إن 
النوم م��ن احلرارة، وامل��اء يبرد احلرارة 

ويبعدها.

-3 أما املفس��ر اآللوس��ي )أب��و الثناء 
ش��هاب الدي��ن ب��ن محم��ود بن عب��د الله 
اآللوس��ي( البغدادي، مفتي بغداد، وقيل 
املول��ود س��نة  املفس��رين،  عن��ه خامت��ة 
1217ه���، واملتوف��ى 1270ه��� )أي ه��و 
عال��م معاص��ر( رحم��ه الله تعال��ى، فقد 
كان: حريص��اً عل��ى أن يزي��د علم��ه ف��ي 
كل حلظ��ة، ال يفُتر عن اكتس��اب الفوائد، 
واقتناص الش��وارد )املس��ائل التي تذكر 
أثن��اء البح��ث في موض��وع م��ا عرضاً(، 
فلنع��رف كي��ف كان ميض��ي حياته )في 
ي��وم م��ن أيام��ه(: ف��كان نه��اُره لإلفت��اء 
والتدريس، وأوُل ليله ملنادمة مستفيد أو 

جلي��س، ويكتب بأواخر الليل ورقات من 
تفس��يره، فيعطيها صباح الي��وم التالي 
للكت��اب الذي��ن وّظفه��م ف��ي داره – إذ لم 
تكن الطباعة منتش��رة كما هي اليوم، بل 
كان هناك ُنّساخ ينسخون بأقالمهم- فال 
يكملونها تبييضاً إال في عش��ر س��اعات، 
وكان ي��دّرس في اليوم أربعة وعش��رين 
درس��اً، وكان أي��ام اش��تغاله بالتفس��ير 
واإلفت��اء ي��درس ف��ي اليوم ثالثة عش��ر 
درساً في كتب مطّولة، وكان يؤلف حتى 
في مرضه األخير كما ذكر عنه رحمه الله 
تعال��ى، وس��لك مس��لكه من بع��د حفيده 

محمود شكري اآللوسي.

–رحم��ه  املن��ذري  احلاف��ظ  وكان   4-
الل��ه- ف��ي ح��ال األكل، واليت��رك الكتاب 
فيض��ع الكتب عن��ده وهو يأكل يش��تغل 
فيها. وجاء ف��ي أخبار ابن عقيل احلنبلي 
تلميذ احلاف��ظ اخلطيب البغ��دادي الذي 
ق��ال: إني ال يحل لي أن أضيع س��اعة من 
عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة 
أو مناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت 

فكري ف��ي حال راحتي وأن��ا منطرح، فال 
أنهض إال وقد خطر لي ما أس��طره، وإني 
ألج��د م��ن حرص��ي عل��ى العل��م وأنا في 
الثمان��ني، أش��ّد مما كن��ت أج��ده وأنا ابن 

عشرين سنة.

-5 وقال األصمعي رحمه الله: غدوت 
ذات ي��وم لزي��ارة صدي��ق ل��ي، فلقين��ي 
أبو عمرو ب��ن العالء رحم��ه الله تعالى، 
فق��ال ل��ي: إل��ى أي��ن ي��ا أصمع��ي؟ فقلت 
ل��ه: إلى صديق لي، فق��ال: إن كان لفائدة 
)حتصي��ل عل��م أو أية فائدة واس��تفادة( 
أو ملائ��دة )حلض��ور وليمة دعي��ت إذ من 
الُس��ّنة إجابة الدعوة(، أو لعائدة )عيادة 
مريض(، وإال ف��ال، إن كانت هذه الزيارة 
لواح��د م��ن االعتب��ارات املتقدم��ة فأنعم 
به��ا وأك��رم، وأم��ا إن كانت ألج��ل اللغو 
والثرث��رة فاتركه��ا. هك��ذا ت��دار األعمار 
لتبن��ى احلض��ارات والدي��ار، وإال فم��ن 

يبنيها؟!! 

الدكتور طارق سويدان

حديث نبوي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إَنّ العبَد إذا َمِرَض أْوَحى 
اللُه إلى مالئكِته: أنا َقَيّْدُت عبِدي ِبَقْيٍد من ُقُيوِدي، فإِْن أْقِبُضُه أْغِفْر 

له، وإْن أُعاِفيِه فِحيَنِئٍذ َيْقُعُد ال َذْنَب َلُه.

ال��راوي: أبو أمامة الباهلي. احمل��دث: األلباني. املصدر: صحيح 
اجلامع. الصفحة أو الرقم: 1673. خالصة حكم احملدث: حسن.

تنظ��م جمعي��ة إق��رأ وارت��ق بأريان��ة 
التدري��ب  أكادميي��ة  م��ع  بالتنس��يق 
"بي��وت  دورة  بتون��س  والتكنولوجي��ا 
تصنع ق��ادة" وذلك أيام الس��بت واألحد 
2015 م��ن إع��داد وتقدمي  7 و8 م��ارس 
ف��ي  دكت��وراه  فرك��ول،  أم��ني  الدكت��ور 

التدريب والتنمية البشرية.

 محتوى الدورة :
خم��س مه��ارات : من التربي��ة املجّردة 

إلى صناعة أبناء قادة.

القيادي��ة  التربي��ة  األول��ى:  امله��ارة 
لألبناء تبدأ في البيت.

إل��ى  التوبي��خ  م��ن  الثاني��ة:  امله��ارة 
تشكيل القائد.

امله��ارة الثالثة: التركي��ز على العظمة 
وليس الضعف.

امله��ارة الرابعة: صانع الق��ادة األبناء 
شخص ممتاز أوال.

املهارة اخلامسة: خلّد ابنك القائد بهبة 
االرث احلقيقي.

أمن��اط الش��خصية وصناع��ة الق��ادة 
األبناء.

مفاتيح الذكاء املالي الذي ال يدّرس في 
املدرسة للقادة األبناء.

البرنامج :
إل��ى  صباح��ا  التاس��عة  م��ن  الس��بت 
اخلامس��ة مس��اءا تتخللها راح��ة القهوة 

ووجبة الغداء.
األحد من الثامنة صباحا إلى منتصف 

النهار ونصف تتخللها راحة القهوة.

للتسجيل واإلستفسار 
)24.242.475/52.716.504(

فسحة قرآنيةدورة تدريبية لصناعة "أبناء قادة"
"أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا".. 
بداي��ة قصة أصح��اب الكهف به��ذا التس��اؤل من املولى س��بحانه 
وتعال��ى.. ملاذا؟ وكأن الله يعلم نبّيه ويعلمنا معه.. أن ما س��نراه 
م��ن معجزات في قصتهم لي��س أمرا عجيبا.. ولي��س أمرا ال يتكرر 
ولي��س له مثيل.. فنحن نرى معجزات ق��درة الله كل حلظة.. تأمل 
في الكون.. وتأمل في نفسك.. وسترى العجب العجاب، فقدرة الله 
تتجلى يوميا.. بل حلظيا.. )كل يوم هو في شأن(... ولكننا ألفناها 
فل��م تعد قلوبنا تتفاعل معه��ا.. وكأن الله أيضا يعلمنا أال نتعجب 
من تس��خيره الكون كله لهم.. )فالشمس مثال كانت تراعيهم أثناء 
حركته��ا(.. ولكن هذا ليس عجيبا فى قدرة الل��ه.. فالله مع عباده 

ما داموا معه.. ذلك هو الطبيعي.. وليس هناك ما يدعو للعجب.

إيطاليا:

 تزايد إعتناق اإلسالم

اآلن ُنغّيْر 
ِسِهْم( )الرعد، 11(

ُ
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َ
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إعالنات
11صوتكم  العدد 581 الجمعة 1 جمادى األولى 1436هـ  الموافق لـ 20 فيفري 2015

والية قبلي
إعالن طلب عروض عدد06 /2015)للمرة الثانية(

)صفقة وفقا لإلجراءات المبسطة(
ترصيف ومد جوانب طرقات في اطار البرنامج

 الجهوي للتنمية بوالية قبلي لسنة 2014

يعتزم الس��يد والي قبلي رئيس املجلس اجلهوي إجراء طلب عروض للمرة الثانية إلجناز 
أشغال 

ترصيف و مد جوانب طرقات في اطار البرنامج اجلهوي للتنمية بوالية قبلي لسنة 2014
موزعة على 03 أقساط كالتالي:

     

      فعلى املقاولني املرخص لهم من طرف وزارة التجهيز في االختصاص التالي:
- النشاط الطرقات اختصاص املقاوالت العامة ط0 الصنف 1 او أكثر.

- النش��اط الطرق��ات والش��بكات املختلفة االختص��اص املقاوالت الغامة ط��ش م 0 مقاولة 
عامة الصنف 1 أكثر.

- النشاط البناء اختصاص املقاوالت العامة ب0 مقاولة عامة الصنف 1 أو أكثر
والراغبني في املشاركة االتصال باإلدارة اجلهوية للتجهيز بقبلي)االدارة الفرعية   
للبنايات املدنية واالسكان والتهيئة الترابية والعمرانية(  لسحب امللفات  وذلك أثناء األوقات 

اإلدارية وتقدمي عروضهم حسب اإلجراءات التالية:
يتكون العرض من: العرض الفني والعرض املالي 

يج��ب تضمني العرض الفني والعرض املالي ف��ي ظرفني منفصلني و مختومني يدرجان في 
ظرف ثالث خارجي مثبت الغلق ويحمل اس��م وعنوان املرس��ل اليه وعبارة "ال يفتح" إعالن 
طل��ب ع��روض ع��دد06 /2015 ترصيف ومد جوان��ب طرقات ف��ي اطار البرنام��ج اجلهوي 

للتنمية بوالية قبلي لسنة 2014)قسط عدد.....(
يتضمن الظرف اخلارجي الى جانب العرضني الفني و املالي وثيقة الضمان الوقتي حسب 

القسط  صالح
ملدة 120 يوما من اليوم املوالي لتاريخ اخر اجل لقبول العروض والوثائق االدارية.

وثائق العرض: 
- الظ��رف أ " الع��رض الفن��ي" ويحتوي عل��ى الوثائق حس��ب الفص��ل 07.أ.2 من كراس 

شروط طلب العروض.
- الظ��رف ب" الع��رض املالي"ويحت��وي على الوثائق حس��ب الفص��ل 07.أ.ب من كراس 

شروط طلب العروض.
*ترس��ل العروض باسم الس��يد والي قبلي على العنوان"ش��ارع احلبيب بورقيبة.4200 
قبلي" عن طريق البريد في ظروف مضمونة الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى 
مكت��ب الضبط املركزي بوالية قبلي و حدد آخر أجل لوصول العروض يوم18 /03 /2015 
على الس��اعة العاش��رة صباحا و يعتمد ختم مكتب الضبط املرك��زي بالوالية احملدد لتاريخ 

الوصول 
يتم فتح الظروف في جلس��ة علنية يوم 18 /03 /2015 على الس��اعة العاشرة والنصف 
صباحا مبقر والية قبلي ويسمح للعارضني باحلضور و يعتبر هذا اإلعالن استدعاء شخصي 

لكل عارض.
طريقة فتح و تقييم العروض: 

- يقع فتح وتقييم  العروض طبقا للفصل 09 من كراس شروط طلب العروض.
مالحظة:

- يلغ��ى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لش��روط هذا االع��الن أو يصل  بعد األجل احملدد 
أعاله أو ال يحتوي على الضمان الوقتي وال ميكن لكل مشارك الفوز بأكثر من قسطني من طلب 

العروض .

والية قبلي
إعالن "استشارة" عدد10 /2015

المشروع: بناء مركز للصحة األساسية بالفوار

يعت��زم وال��ي قبلي رئيس املجلس اجلهوي اجراء طلب استشارة ألش��غال بن��اء مركز للصحة 
األساسية بالفوار

         فعلى املقاولني املرخص لهم من طرف وزارة التجهيز في االختصاصات التالية" النش��اط 
البن��اء ب0 صنف01 فما فوق وفقا لألمر 2656 لس��نة 2008" والراغبني في املش��اركة االتصال 

باإلدارة.
اجلهوي��ة للتجهي��ز بقبل��ي)اإلدارة الفرعي��ة للبناي��ات املدني��ة واإلس��كان والتهيئ��ة الترابية 
والعمرانية(  لس��حب امللف��ات وذلك أثناء االوق��ات اإلدارية وتقدمي عروضهم حس��ب اإلجراءات 

التالية:

*يتكون العرض من ظرف خارجي مثبت الغلق ويحمل اس��م وعنوان املرس��ل إليه وعبارة "ال 
يفتح" استشارة عدد 10 /2015 بناء مركز للصحة األساسية بالفوار.

ترس��ل العروض باس��م الس��يد والي قبلي عن طريق البريد في ظروف مضمون��ة الوصول أو 
البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط املركزي بوالية قبلي 

وق��د حدد آخ��ر أجل لوصول الع��روض يوم 16 /03 /2015 على الس��اعة العاش��رة صباحا 
ويعتمد ختم مكتب الضبط املركزي بالوالية احملدد لتاريخ الوصول. 

* يتم فتح الظروف في جلس��ة علنية يوم 16 /03 /2015 على الس��اعة العاش��رة والنصف 
صباحا مبقر والية قبلي ويس��مح للعارضني باحلضور ويعتبر هذا االعالن اس��تدعاء ش��خصي 

لكل عارض.

واليــة القيروان
إنجـاز أشغـال تعشيب الملعب البلدي بالشراردة

إعالن طلب عروض للمرة الثانية عدد 13 /2015 

يعت���زم الس��ي�د وال�ي القي��روان إجراء طلب عروض إلجن�از أش��غال تعش��يب امللع��ب البلدي 
بالشراردة. 

فعل��ى املقاولني املتحصلني على كراس ش��روط في وضع العش��ب االصطناع��ي والراغبني في 
املش��اركة أن يتصل��وا ب��اإلدارة اجلهوية للتجهي��ز بالقيروان وذل��ك أثناء أوق��ات العمل اإلداري 
للحصول على اإلرش��ادات وس��حب ملفات املش��اركة مقابل وصل خالص بقيمة40 دينارا لفائدة 

املصممني.

 تقديــــم العروض 
تق��دم العروض طبقا ملا ه��و منصوص عليه بالفصل الرابع من كراس ش��روط طلب العروض 
مرفقة بضمان وقتي قدره 4000 دينارا )الصكوك غير مقبولة( صاحلة ملدة 120 يوما ابتداء من 

اليوم املوالي آلخر اجل لقبول العروض.

  إرسال العروض    
 يت��م تضم��ني العرض الفن��ي و العرض املال��ي في ظرفني منفصل��ني و مختوم��ني يدرجان مع 

الوثائق اإلدارية و الضمان الوقتي في ظرف ثالث خارجي يختم و يكتب عليه عبارة:
" ال يفت��ح طل��ب ع��روض ع��دد 13/ 2015 يتعل��ق بإجن�از أش��غ�ال تعش��يب امللع��ب البلدي 

بالشراردة".
و يت��م توجيه��ه عن طري��ق البريد مضمون الوصول أو بالبريد الس��ريع باس��م الس��ي�د وال�ي 
القيروان أو يودع مباش��رة مبكتب الضب��ط املركزي مبقر الوالية طريق تون��س 3100 القيروان 

مقابل وصل إيداع يتسلمه املعني فورا.
  

يك��ون آخر أجل لقبول العروض يوم24 /03 /2015 إلى حدود الس��اعة التاس��عة والنصف 
صباحا )09:30( ختم مكتب الضبط املركزي باإلدارة هو الذي يؤخذ بعني االعتبار.

م��ع العلم أن جلس��ة فتح العروض علنية و بحضور جميع املش��اركني الراغب��ني في ذلك مبقر 
الوالي�ة يوم 24 /03 /2015 على الساعة العاشرة إال الربع ) 09:45 ( 

مالحظ��ة : يقع نش��ر إعالن طلب الع��روض مبوقع الواب اخلاص بالصفق��ات العمومية و ذلك 
بالتوازي مع نشره بالصحف .

 القسط المعتمدية المواقع نوعية االشغال مبلغ الضمان الوقتي
 10 الفوار سوق رجيم معتوق مد جوانب طرقاتترصيف و  055
 10 دوز الجنوبية سوق نويل مد جوانب طرقاتترصيف و  055
 10 دوز الجنوبية سوق زعفران مد جوانب طرقاتترصيف و  055
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العميد المتقاعد الهادي القلسي 
أحد ضحايا قضية براكة الساحل

واحت��رام  االنضب��اط  اخترن��ا 
املؤسس��ات فبقين��ا إل��ى الي��وم ننتظ��ر 

جراية التقاعد

ألم ووجع
من��ذ بداي��ة س��نة 2011 ونح��ن م��ن 

**غصرة إلى غصرة ** نعم :
ي��وم 14 أكتوب��ر 2011 وم��ن خ��الل 
حفل اس��تقبال حضره 70 عس��كريا من 
قضي��ة ما ب��ات يس��مى براكة الس��احل 
الس��يد  الدف��اع  وزي��ر  إش��راف  حت��ت 
عب��د الك��رمي الزبيدي واجلنرال رش��يد 
عم��ار اللذان كان��ا عّبرا صراح��ة أن أمر 
التس��وية جاه��ز وهي مس��الة أس��ابيع 
وتع��ود البس��مة إل��ى مظلوم��ي  قضية 

براكة الساحل .
كان��ت  لكنه��ا  األم��ل  قص��ور  بنين��ا 
الس��راب املوص��وف ولم ي��ف كل منهما 

مبا وعد 

ألم ووجع 
أنصفنا القض��اء وبحكم تعقيبي بات 
بني افتع��ال القضية وبّرأن��ا، وأدان من 

شملهم البحث فاعتقدنا أن حصلنا على 
أذن الهزبر لكنا كانت أحكام ال غير. 

ألم ووجع 
التجأن��ا إل��ى احملكمة اإلداري��ة وإلى 
اليوم لم نسمع ردة فعل تشفي الغليل. 

ألم ووجع
يوم 8 فيفري 2012 أعلن السيد سمير 
ديلو الناطق الرس��مي للحكومة ووزير 
حق��وق اإلنس��ان والعدال��ة االنتقالي��ة 
حلحلة التس��وية خالل أسابيع وسيتم 
إغ��الق امللف ورغم صفت��ه وزير حقوق 
اإلنس��ان والعدال��ة االنتقالي��ة وصفته 
الناطق الرس��مي للحكومة لم يحصل ما 

نطق ووعد به .
يوم 23 جوان 2012 كان يوم س��ماع  
وخاص��ة  التونس��يني  كل  ومش��اهدة 
حق��وق  وأصح��اب  الق��رار  أصح��اب 
اإلنسان والعدالة والقضاء والسياسيني 
هذا الي��وم قدم رئيس اجلمهورية القائد 
األعلى للقوات املس��لحة اعت��ذار الدولة 
لضحايا وعائالت قضية براكة الساحل 
وهو الذي تأكد كغيره من جسامة الظلم 

املقترف من قبل نظام مستبد. 

البقيـــة ال حـــراك من أي جهـــة فألم 
ووجع 

الي��وم   2012 ديس��مبر   10 ي��وم 
الس��نوي حلقوق اإلنس��ان ق��ام رئيس 
اجلمهورية حفل اس��تقبال على ش��رف 
بقص��ر  وعائالته��م  القضي��ة  ضحاي��ا 
الضحاي��ا  خالل��ه  م��ن  وس��م  قرط��اج 
الراب��ع  الصن��ف  اجلمهوري��ة  وس��ام 

وكان بحض��ور وزي��ر الع��دل الس��ادة 
ن��ور الدي��ن البحي��ري ووزي��ر حق��وق 
اإلنسان والعدالة االنتقالية سمير ديلو      
واجلن��رال عم��ار وش��خصيات أخ��رى 

وطنية وهذا يرمز ألهمية احلدث .
نع��م حصلن��ا عل��ى الوس��ام وانتهى 

األمر فألم ووجع 
نأت��ي اآلن إل��ى  القان��ون 28 لس��نة 
والعراقي��ل  الصعوب��ات  بع��د   2014
والقل��ق واملل��ل والتع��ب ص��در بالرائد 
الرس��مي ع��دد 50 بتاري��خ 24 ج��وان 
الذي اعتبرن��اه  األخير  2014 الفص��ل 
للحلحل��ة اإلدارية واملتمثل��ة في إدراج 
طائل��ة  حت��ت  القضي��ة  عس��كري  كل 
املرس��وم ع��دد1 لس��نة 2011 تنفس��نا 
الصع��داء وع��اد األمل من جدي��د .. طال 

انتظار التفعيل 
وهذه اإلشكاالت واعتمادا على فهمنا 
بع��د االتص��ال بالرئي��س املدي��ر العام 
للصن��دوق القوم��ي للتقاع��د واحليطة 

االجتماعية تتمثل خاصة:
اتفاقي��ة  صياغ��ة  األول:  اإلش��كال 
لضبط واحتساب املساهمات املرصودة 
عل��ى ميزاني��ة الدول��ة كم��ا ن��ص عليه 
القان��ون 28 لس��نة 2014 خاص��ة ف��ي 
فصل��ه الثان��ي وحتدي��د آلي��ة التفعيل 
عل��ى أن تك��ون ممض��اة من قب��ل وزارة 
الدفاع ووزارة املالية ووزارة الش��ؤون 
االجتماعية ممثلة في الصندوق القومي 
للتقاعد واحليطة االجتماعية ومؤشرة 

من قبل احلكومة
 أما اإلش��كال الثاني فه��و في تواريخ 
ق��رارات الترقي��ة إل��ى الرتب��ة الثالث��ة 
أن  الض��روري  م��ن  والت��ي  املس��تحقة 

تسبق  تواريخ اإلحالة على التقاعد.

ألم ووجع 
يوم 24 جويلي��ة 2014 حصلنا على 
الزى العس��كري رم��ز االنتم��اء والعزة 
والعف��ة فاعتقدن��ا خط الوص��ول وماذا 
بعد أليس ه��ذا االعتراف الكامل من قبل 

وزارة الدفاع؟ 

الم ووجع 
نعم أقولها بكل حس��رة كل منظوري 
الوزارات واملؤسسات الوطنية توصلت 
إلى تفعيل هذا املرسوم سواء في حتيني 
املس��ار املهن��ي أو اإلحالة عل��ى التقاعد 
االس��تثناء ه��و ضحاي��ا قضي��ة براك��ة 
الس��احل والذين إلى اليوم لم يفعل هذا 

املرسوم والعراقيل تصاحبهم 
الي��وم القانون املتواج��د بالصندوق 
القوم��ي للتقاعد واحليط��ة االجتماعية 
ينتظر إجراءات واليات إدارية للتفعيل 

 أل��م ووج��ع متراك��م وبقين��ا نعيش 
احلرمان واخلصاصة. 

لماذا كل هذا؟ 
نعم حتلّينا باالنضب��اط وبقينا على 
والئن��ا إل��ى تون��س رغ��م الظل��م لكننا 
اليوم نحس بالقلق واأللم والوجع لهذا 

التأخير في إنصافنا. 
اليوم وقد تس��لمت احلكومة اجلديدة 
مهامه��ا وبع��د العدي��د م��ن احلكوم��ات 
وال��وزراء ورغم اخلط��وات العديدة في 
مس��ار التس��وية اإلداري��ة واملب��ادرات 

يبقى التقاعد غير ممكن إلى اليوم 
اتصلن��ا بالصن��دوق ممثال ف��ي أعلى 

هرمه ووع��د بإيجاد  اآللي��ات املطلوبة 
لتفعي��ل إج��راءات التقاع��د ..نع��م لق��د 
اس��تعمل نظام بن علي كل ما في وسعه 
حت��ى تتش��عب قضي��ة براكة الس��احل 
..نعم 244 عس��كري و244 ملف و244 
حال��ة خاص��ة ..نع��م لك��ن ه��ل اخترنا  
نح��ن م��ا حص��ل .. كن��ا ضحاي��ا كذب��ة 
وبقينا ضحايا اخلصوصية العسكرية 
وبقينا نعاني من القوانني اجلائرة التي 
فعلت علينا س��نة 1992 وصعب اليوم 

اجتنابها .
رس��الة موجه��ة إل��ي الس��يد رئيس 
احلكومة والس��يد وزير الدفاع والسيد 
وزي��ر املالي��ة والس��يد وزير الش��ؤون 
الع��ام  املدي��ر  والس��يد  االجتماعي��ة 
للصن��دوق الوطن��ي للتقاع��د واحليطة 
االجتماعية وإلى املجتم��ع املدني: نحن 
ضحاي��ا قضي��ة براكة الس��احل 1991 
نطال��ب اجلمي��ع بالتدخ��ل لتمكيننا من 
جراي��ة التقاع��د اليوم قب��ل الغد وفض 
إجراءاته��م اإلدارية في م��ا بينهم في ما 

بعد 
ليعل��م اجلمي��ع أنن��ا عانين��ا الظل��م 
واملعان��اة أكث��ر م��ن عقدين ورغ��م ذلك 
باقون على والئن��ا لتونس وانضباطنا 
فال تضيفونا ظلما آخر خاصة والقوانني 
أنصفتنا ورئاس��ة اجلمهورية ورئاسة 
احلكومة واملجلس التأسيس��ي  ووزارة 
الدف��اع والقضاء قال كلمته في ش��أننا. 
فلماذا كل هذا لتماطل في إس��نادنا حقنا 
ف��ي كرامة العيش. لم نطلب االس��تثناء 
بل طبقا للمرس��وم عدد1 لس��نة 2011 
والقانون 28 لس��نة 2014 نحن نطالب 

التفعيل ال غير.  

يّدع��ي اإلس��الم دين��ا والش��رعية  م��ن 
الع��رب  وب��الد  خلق��ا  والس��نة  منهج��ا 
واملس��لمني حاضنة يج��ب أن ال يكون فظا 
غلي��ظ القل��ب حت��ى ال ينف��ض الن��اس من 
حول��ه وال يقت��ل النفس التي ح��رم الله إال 
باحل��ق ألن قت��ل النف��س عم��دا بغي��ر حق 
كأن��ه قتل للن��اس جميعا، لذل��ك ال أظن أن 
املجتمع��ات الت��ي تربت على تل��ك املبادئ 
طيل��ة أربعة عش��رة قرن��ا ونيف وجنحت 
في نش��رها في األيام اخلوالي في مشارق 

األرض ومغاربه��ا عل��ى اختالف األلس��ن 
واألل��وان أن تنت��ج مخرجي أف��الم احلرق 
والذب��ح ب��دم بارد، س��واء أكان��ت حقيقية 
أو مس��رحية. فهي ف��ي كل احلاالت مجلبة 
للف��ن واحلروب واملآس��ي وفي ذلك ش��ك 
كبير ف��ي مخرجيها وصانعيه��ا ومتبنيها 
سواء من حيث اختيار املكان والزمان دون 
أن ننس��ى الضحاي��ا باخت��الف الطوائ��ف 
واألدي��ان وهن��ا نقف لنتس��اءل: هل تكون 
تلك األفالم "مايد إين هوليود س��نتر" من 

إخراج "الساي آي آي "واملوساد! 
وما هو األبجكت��ف من تلك األفالم! وهل 

يقف عند حد الفتنة وتشويه اإلسالم! 
إن أول م��ا يثي��رك ه��و اللب��اس حي��ث 
يرت��دي احمل��ارب للصهاين��ة واألمري��كان 
احل��ذاء والبدلة العس��كرية الت��ي يرتديها 
الضحاي��ا  يرت��دي  ح��ني  ف��ي  املارين��ز 
البدل��ة البرتقالي��ة التي يرتديه��ا معتقلو 
قوانتنام��و وباغرام. وهنا يطرح الس��ؤال 
كي��ف يقع الت��زود بتل��ك الب��دالت وجميع 
احل��دود البري��ة والبحري��ة حت��ت رقاب��ة 
األس��اطيل والطائرات دون طيار واألقمار 
االصطناعية؟ وهل عج��ز "األف باي آي" 
و"الس��اي آي آي" واملوس��اد على حتديد 

مكان الصنع وطريق النق��ل لتلك البدالت. 
وه��ي وكاالت لطاملا حتدث��ت وتباهت بأن 
لها عمالء في كل مكان وعيون ال تنام حتى 

أثناء النوم وفي األحالم!
أم��ا ثاني ما يثيرك هو املوقع املكش��وف 
املختار لتصوير وإخ��راج تلك األفالم فإما 
أن يك��ون ف��ي الصح��اري العاري��ة أو في 
ش��واطئ البحار الصافية، حيث ال خش��ية 
م��ن هج��وم مباغ��ت أو رادارات أو أجه��زة 
التصوي��ر والتنص��ت احملمولة ج��وا عبر 
دون  الطائ��رات  أو  االصطناعي��ة  األقم��ار 

طيار.
يتباه��وا  أل��م  الس��ؤال:  يط��رح  وهن��ا   
وصواريخه��م  االلكتروني��ة  بأجهزته��م 

ذو أبجكتف أوف داعش هوليود فيلمز

علي الهّرابي
المحامي سوسة

ألم ووجع.. 
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احلراري��ة ومناظيره��م الليلية القادرة 
على كش��ف جمي��ع التح��ركات املوالية 
أو العدائي��ة! أل��م يتمكنوا بس��رعة من 
اغتي��ال ص��دام وأب��رز قادة ح��زب الله 
والقس��ام! أم أن الل��ه ق��د جع��ل من بني 
أيديهم س��دا ومن خلفهم سدا فأغشاهم 
فه��م ال يبص��رون أبط��ال أفالمهم وهو 
يذبح��ون أو يحرق��ون ضحاياهم  بدم 
بارد سواء أكان حقا أم سحرا علمه لهم 

كبيرهم! 
امل��كان  فه��و  يثي��رك  م��ا  ثال��ث  أم��ا 
وتخت��ار  األح��داث  في��ه  ت��دور  ال��ذي 
في��ه الضحاي��ا األبط��ال ألف��الم الفتنة 
كان  فاالختب��ار  والدم��ار  واحل��روب 

دوم��ا بالد صالح الدين والش��ام وعمر 
املخت��ار ق��رب مناب��ع النف��ط والدوالر 
في إطار ما يس��مونه بالشرق األوسط 
وخ��راب  اخلالق��ة  والفوض��ى  الكبي��ر 
والفرق��ة  الفتن��ة  م��ن  ومزي��دا  الدي��ار 
والدمار لتتغلغ��ل الصهيونية وإباحة 
اإلره��اب  مكافح��ة  بذريع��ة  التدخ��ل 
ننس��ى  أن  دون  االس��تعمار  وع��ودة 
الضحايا املبهوت��ني املكبلني احملروقني 
املذبوح��ني حقيقة أم متثيل مس��يحيني 
أم يزيدي��ني أم أقب��اط مصري��ني كان��وا 
يعشون بني املسلمني مبجلني محترمني 
ومحمي��ني وعلى ال��دوام أح��رار، وهذا 
مخال��ف متام��ا لش��عار النش��أة ال��ذي 

وجد حاضن��ة وصدى كبي��را في حلب 
واملوصل والرمادي واألنبار، حني كان 
الهدف هو إس��قاط النظام الصفوي في 
دمش��ق والتغلغل الفارس��ي في بغداد 
والتواجد األمريكي ف��ي جزيرة العرب 
والشام. لكن سرعان أن حتول الهجوم 
ش��ماال نحو أكراد عني الع��رب كوباني 
في س��وريا وش��رقا نحو اليزيديني في 
العراق وجنوبا نحو األقباط في ليبيا. 
وأولئك األولون وال ندري من س��يكون 

من الالحقني.
إن تلك األفالم س��واء كان��ت حقيقية 
أم أوهام ف��إن تقنياتها ال تقل إتقانا عن 
أفالم حرب النجوم واملهمة املس��تحيلة 

والرق��ص م��ع الذئ��اب وه��ي جميع��ا 
هوليودي��ة املش��نأ أم��ا آثاره��ا فهي قد 
حدث��ت فتن��ة تل��د فتن��ة وحروب��ا تلد 
أخرى ونيران شقيقة وهجمات صديقة 
وجامعة عربي��ة نائمة ومنظمة مؤمتر 
إس��المي تائهة وأمة عربية وإس��المية 
ممزق��ة ومفتت��ة وحذاري م��ن أن نترك 
الصهيون��ي  للكي��ان  مفتوح��ا  املج��ال 
ليعل��ن دولة إس��رائيل من الف��رات إلى 
الني��ل ف��ي ذك��رى مأوي��ة وع��د بلفور 
2017-1917 وهذا هو الهدف املنشود 
والقول الفص��ل واليقني وليس من باب 
التخم��ني وم��ن كان ل��ه قل��ب ل��م مي��ت 
حينم��ا متوت جميع القلوب فس��يلحظ 

أن جمي��ع الف��ن والعواص��ف واحمل��ن 
داع��ش  وح��روب  واألش��الء  والدم��اء 
وداح��س والغبراء كانت بردا وس��الما 
أباط��رة  صهي��ون  بن��ي  عل��ى  وأمان��ا 
املج��ازر ومصاص��ي الدم��اء وموق��دي 
نار احل��روب والفرق��ة والفتنة واحملن 
بني األش��قاء. ولو كانوا يخش��ون على 
أنفس��هم مما يحدث في العراق والشام 
وح��روب داح��س والغب��راء ألجهضوا 
عليه صبحا قبل املساء. ولكن ما زادهم 
ذل��ك إال عل��ّوا ف��ي األرض خاص��ة بعد 
انهي��ار دول املواجهة لتضيع فلس��طني 
إل��ى أن يأت��ي اليقني وأم��ر وميقات رب 

العاملني.

كان��ت تركي��ا عل��ى ج��دول األعم��ال 
من��ذ أن أعل��ن أوباما تش��كيل ائتالف من 
أج��ل إحل��اق الهزمي��ة بأكب��ر تهديد في 
ب��الد الّش��ام املتمثل ف��ي تنظي��م الّدولة 
اإلسالمية. هذا األمر دفع كبار املسؤولني 
األمريكّيني لزيارة عدة دول في الّش��رق 
إلقناعه��م  تركي��ا  فيه��ا  مب��ا  األوس��ط 
ملواجه��ة  إليه��م  االنضم��ام  بض��رورة 
تنظي��م الّدول��ة. وكان��ت تركي��ا مترّددة 
ف��ي االنضم��ام إلى هذا التحالف بس��بب 
وجود 49 رهينة كاُن��وا محتجزين لدى 
تنظي��م الّدول��ة. ولك��ن بع��د مفاوضات 
دبلوماس��ّية مكّثف��ة، مت إط��الق س��راح 
الّرهائ��ن. حبس العالم أنفاس��ه وانتظر 
تركي��ا الّتخاذ قرارها بش��أن ما إذا كانت 
تعتزم املُش��اركة في ه��ذا الّتحالف أم ال، 
ومّت اتخاذ قرار طال انتظاره، وانضّمت 
تركي��ا أخيًرا للّتحالف. م��ا أرادته تركيا 
ه��و فات��ورة س��وريا والع��راق لتك��ون 
ق��ادرة على إرس��ال ق��وات تركّية خارج 

حدودها. 
كان الّس��بب الّرئي��س له��ذا القان��ون 
ه��و ضمان عدم وق��وع الق��وات التركّية 
املس��لحة في األس��ر في حالة الطوارئ، 
إالّ أّن تركي��ا مس��تعدة حلماي��ة املدنّيني 
على حّد س��واء بالقرب م��ن احلدود. مّت 
الّتصديق على مش��روع القانون من قبل 
الّتركّية، واحلكومة مس��تعدة  احُلكومة 
للقيام بكل ش��يء من أج��ل حماية البالد 

واملدنّيني.

ما الذي يميز قبر سليمان شاه؟
ال يعل��م أح��د من خ��ارج تركيا ش��يئا 
عن ه��ذه املنطقة اخلاّصة التي تضم قبر 
سليمان ش��اه حّتى اشتعلت نار احلرب 
في س��وريا. تاريخّيا، كانت هذه املنطقة 
حت��ت س��يطرة انكلت��را وفرنس��ا عل��ى 

الّتوال��ي بع��د احل��رب العاملي��ة األولى. 
ووفق��ا للمادة 9 من معاه��دة أنقرة التي 
وقعته��ا فرنس��ا وتركيا في ع��ام 1921 
مّت الّتن��ازل عن هذه املنطقة لتركيا. وفي 
عام 1923 أقّرت املادة 3 من املعاهدة أن 
يتّم ترس��يم احل��دود الّس��ورية التركّية 
وفق ش��روط معاهدة أنق��رة، التي أقّرت 
مّرة أخرى بأّن املنطقة التي يقع فيها قبر 
س��ليمان شاه وقلعة جابر كانت أراضي 

تركّية. 
تق��ع ه��ذه املنطقة عل��ى على س��احل 
نه��ر الف��رات، وق��د ُضّم��ت القلع��ة م��ن 
قب��ل اإلمبراطوري��ة العثماني��ة في عهد 
الّس��لطان ياف��وز س��ليم. قب��ر س��ليمان 
ش��اه، وجّد عثم��ان بك مؤس��س الّدولة 
العثمانية يقع على هذه األرض الّتركية 
اجلميلة. وه��ذا القبر هو م��ا يجعل هذه 
األرض مهّمة نظًرا إلى قيمتها الّروحية، 
وق��د أُعيد بناء القبر في زمن عبد احلميد 

الّثاني. 

األزمـــات الدبلوماســـية بيـــن ســـوريا 
وتركيا 

كان��ت األمور هادئ��ة في قلع��ة جابر 
لفت��رة طويل��ة م��ن الوق��ت، ول��م يك��ن 
هن��اك أّي توّت��ر م��ع س��وريا حت��ى عام 
1973. وف��ي ه��ذا الع��ام بدأت س��وريا 
أزم��ة مصطنع��ة،  حي��ث قّدم��ت مذكرة 
دبلوماس��ية إل��ى تركي��ا إلع��ادة حتديد 
موق��ع القبر أو إعادته إل��ى تركيا. وكان 
س��بب ه��ذه املّذك��رة ه��و أّن الّس��وريني 
يعملون على بناء س��ّد الدبك��ة على نهر 
الف��رات، وقالوا إّن القلعة س��يتّم غمرها 
تركي��ا  أرس��لت  لذل��ك.  نتيج��ة  باملي��اه 
مذّك��رة رّدا على ذلك جاء فيه��ا أّن تركيا 
سوف تغلق الّس��د، وبالتالي سوف يتم 
من��ع تدفق املياه م��ن تركيا إلى س��وريا 

عب��ر الف��رات. بع��د هذا اخل��الف توصل 
الّطرفان إلى اِّتفاق في العام نفس��ه ومت 
تغيير موقع القبر إل��ى قرية  قره كوزك 
الت��ي تقع على اجلانب الش��رقي من نهر 

الفرات. 
ولم تكن هذه هي األزمة الوحيدة التي 
تواجه تركيا وسوريا بسب قبر سليمان 
ش��اه، فقد حدثت األزم��ة الثانية في عام 
أخ��رى  م��رة  1995، وطالب��ت س��وريا 
بتغيير املكان الذي يقع فيه القبر وبدأت 
ببناء س��ّد آخر عل��ى األج��زاء العليا من 
نهر الفرات، وباملقابل تتم احملافظة على 
املنطقة من اآلثار الّس��لبية، ومّت االنتهاء 
من بناء هذا الس��ّد في عام 2001، ومرة   
أخرى مت اعتماد تغيير موقع القبر، ومع 

ذلك بقي القبر في املكان نفسه.  
وف��ي ع��ام 2003، مت التوقي��ع عل��ى 
البروتوكول، وبالتالي كان ما مساحته 
10.000 متر مربع من احلدود احملّصنة 
مبثاب��ة األرض الت��ي أعي��د عليه��ا بناء 
القب��ر، كما ُش��ّيد مبن��ى جديد للّش��رطة 

وافتتح القبر مّرة أخرى للّزيارة.

هـــل هنـــاك خطـــر حقيقي علـــى قبر 
سليمان شاه؟ 

انتش��رت ش��ائعات ح��ول ُمحاص��رة 
يق��ع  ال��ذي  "س��يجي"  ُش��رطة  مرك��ز 
إال  الّش��اه س��ليمان،  بالق��رب م��ن قب��ر 
م��ن  تكذيبه��ا  مت  الّش��ائعات  ه��ذه  أّن 
وبالّطب��ع  أردوغ��ان.  الّرئي��س  قب��ل 
توج��د تهدي��دات للّدولة اإلس��المية في 
ط��ور الّنم��و باملنطق��ة، ولكّنه��ا ال متّس 
باألراض��ي الّتركّي��ة في الوق��ت الّراهن، 
كم��ا اّدعت بعض وس��ائل اإلعالم. هناك 

أيًضا احلرب الفعلّية اجلارية بني حزب 
العم��ال الُكردس��تانّي وتنظي��م الّدول��ة 
اإلسالمية في مقاطعة  كوباني التي تقع 
على احلدود بني تركيا وس��وريا. تركيا 
تتاب��ع عن كذب هذه احلرب وتّتخذ كافة 
بالدن��ا  حلماي��ة  الالّزم��ة  االحتياط��ات 
واملدنّيني في تلك املنطقة. ومن املُؤس��ف 
ج��ّدا أن نرى مدنّي��ني يقتلون ب��دم بارد 
بينما بقي العالم متفرجا ال يحرك ساكنا 
من أج��ل إنقاذه��م. يس��تطيع الّناس في 
تركي��ا رؤي��ة الّدخان الكثي��ف املتصاعد 
من االنفجارات في كوباني بس��بب كون 
القتال قريب ج��دا من حدودنا، تعرضت 
مدينة "سروج" أيضا إلى قذائف هاون 
عدة مرات ف��ي اآلونة األخيرة. والوضع 
خطير جّدا وحّساس بالّنسبة إلى تركيا، 
ولكن ينبغي أن تكون تركيا حكيمة جّدا 

وتتحّرى الدّقة قبل اِّتخاذ أّية خطوات.

هـــو  الكردســـتاني:  العمـــال  حـــزب 
التهديد األخطر لتركيا 

حّتى اآلن لم يس��تطع أّي طرف تهديد 
تركي��ا بش��كل مباش��ر وال حّت��ى تنظيم 
الّدول��ة اإلس��المية نفس��ه. ولكن حزب 
العّم��ال الكردس��تاني ه��و ال��ذي ميث��ل 
التهدي��د التهدي��د احلقيقي، فه��و يعتبر 
ُمنّظم��ة ش��يوعّية إرهابّي��ة، كان��ت وما 
زال��ت تس��تهدف تركيا مباش��رة لعقود 
طويلة، وخلفت ما يقارب 60.000 قتيل 
من املدنّيني؛ وهدفه األساسّي هو تقسيم 
تركيا وإقامة دولة ذات سيادة خاّصة به 
من خالل تقس��يم جنوب تركيا، وأتباعه 
يس��تخدمون جمي��ع الوس��ائل إلحل��اق 
الّض��رر بالبن��اء الوح��دوّي لتركيا. في 
اآلونة األخيرة، كانوا ُيحاولون اِستفزاز 

تركي��ا لبدأ احلرب عل��ى األرض بالُقرب 
م��ن حدوده��ا. وتس��تخدم ه��ذه املنظمة 
اإلرهابي��ة العديد من االس��تفزازات غير 
التقليدي��ة في محاولة الس��تدراج تركيا 
إلى ُمستنقع حول حدودها. وعلى سبيل 
املث��ال ُيطلق حزب العّمال الُكردس��تاني 
قذائف اله��اون إلى داخل تركيا ثّم يضع 
اللّوم على تنظيم الّدولة اإلسالمّية. هذا 
ال يعن��ي أّن تنظيم الّدولة اإلس��المية ال 
يش��كل تهديًدا للمنطقة، ولك��ن علينا أن 
نفّرق بني االثنني وأن يتم اتخاذ خطوات 

حذرة للغاية. 
من الواض��ح متاًما أّن بعض األطراف 
ف��ي حزب العّمال الُكردس��تاني يدفعون 
بتركي��ا إلى احل��رب، ولك��ن تركيا متلك 
م��ن احلكمة م��ا يكفي كي ال تق��ع في هذا 
الف��ّخ. كان��ت تركي��ا م��الًذا آمًن��ا للّناس 
األبري��اء الذي��ن ف��ّروا م��ن دول اجلوار 
إلنقاذ حياتهم وس��تبقى على هذا الّنحو 

ملّدة أطول. 

م��ن األهمّي��ة مب��كان أن ُنعال��ج ه��ذه 
والّرحم��ة  واحلن��ان  باحل��ّب  املس��ائل 
واملعرف��ة والّتعلي��م. ال ميك��ن القض��اء 
عل��ى اإلره��اب إال م��ن خ��الل مواجه��ة 
األيديولوجي��ة التي حترك هذا اإلرهاب، 
فالعن��ف يتس��ّبب دائًم��ا ف��ي املزي��د من 
العنف، فإذا ب��ادر أحد األطراف بالعنف 
فحتًما س��يرد الّط��رف اآلخ��ر مبزيد من 
العن��ف قد يكون أش��د وأق��وى. علينا أن 
نضع ف��ي اِعتبارن��ا دائًما أّن البش��ر هم 
كائنات تنطوي على قدر من اإلحس��اس 
بالّنب��ل، وبالّتالي ميكنن��ا أن جند دائًما 
وس��يلًة للّتواص��ل واحلدي��ث واإلقن��اع 

بالّطرق السلمّية.

» الضمير « المفكر التركي هارون يحيى يكتب لـ

حزب الُعّمال الكردستاني 
هديد األخطر لتركيا

ّ
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صوتكم 14 دولي

- محمد الراجحي  
الس��ورية  املعارض��ة  اس��تعاد مقاتل��و 
اس��تعادوا بع��د قتال عنيف ض��د قوات 
اخلمي��س  ام��س  الس��وري  النظ��ام 
السيطرة بش��كل كامل على قرية رتيان 
ش��مالي مدين��ة حل��ب، في ح��ني عرض 
الق��وات  م��ن  فصي��ل مع��ارض أس��رى 
النظامي��ة اعتقل��وا إثر مع��ارك قتل فيها 

عشرات من الطرفني.
قال��ت  املعارض��ة  فصائ��ل  وكان��ت 
ف��ي وق��ت س��ابق إنه��ا اقتحم��ت قري��ة 
باشكوي ش��مالي حلب من محاور عدة، 
وإن اش��تباكات عنيفة دارت بينها وبني 
قوات النظام املدعومة بجماعات موالية 

لها، بينها حزب الله اللبناني.
اجلبه��ة  بينه��ا  فصائ��ل  وش��اركت 
الش��امية وجبهة النص��رة ومجموعات 
ف��ي  احل��ر  الس��وري  للجي��ش  تابع��ة 
النظامي��ة  الق��وات  لهج��وم  التص��دي 

واملسلحني املوالني لها.
النظامي��ة  الق��وات  وتس��للت 
واملجموع��ات التابعة لها فج��ر الثالثاء 
إلى قرى ريف حلب الش��مالي في هجوم 
ه��و الثاني خالل أس��بوع، ف��ي محاولة 
املناط��ق  يص��ل  ال��ذي  الطري��ق  لقط��ع 

اخلاضعة للمعارضة مبدينة حلب.

وجاء الهجوم ف��ي وقت كان املبعوث 
األممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا 
يس��عى فيه إلى إق��رار هدنة ف��ي مدينة 
حلب، وقال إن دمشق عرضت هدنة ملدة 

ستة أسابيع.

أسرى وقتلى
وعرض "فيلق الشام" -أحد فصائل 
املعارض��ة الس��ورية- ص��ورا مل��ن قال 
إنه��م عناصر م��ن الق��وات النظامية مت 
أس��رهم في املعارك الدائرة بريف حلب 

الشمالي.
عل��ى  -نش��رت  ص��ور  ف��ي  وظه��ر 
اإلنترنت- نحو 13 مم��ن وصفهم فيلق 
الش��ام باألسرى، وقال املرصد السوري 
15 م��ن عناص��ر  إن  حلق��وق اإلنس��ان 

النظام أسروا بالفعل في مزارع رتيان.
وقالت مصادر من املعارضة السورية 
إن ما قرابة سبعني جثة جلنود نظاميني 
إل��ى  له��م وصل��ت  ومس��لحني موال��ني 
املستش��فى العس��كري مبدينة حلب إثر 
الهج��وم الذي ش��نته الق��وات النظامية 
على مناطق املعارضة في قرى باشكوي 

ورتيان وحردتنني.

فضائع
وقال املرصد األورومتوسطي حلقوق 

اإلنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، 
والش��بكة الس��ورية حلقوق اإلنس��ان، 
ف��ي تقرير مش��ترك صدر عنهم��ا، اليوم 
النظ��ام الس��وري  األربع��اء، إن ق��وات 
قتل��ت 82 ش��خصا على األق��ل بحرقهم 
أحي��اء، منهم 47 مدنيا، بينهم 18 طفال، 
فيما أحرقت جثث 773 ش��خصا آخرين 

بعد قتلهم منذ عام 2011.
وأوض��ح التقري��ر أن ق��وات النظ��ام 
الس��وري، مب��ا فيه��ا اجلي��ش واألم��ن 
وامليليشيات املسلحة املؤيدة لها، قامت 
به��ذه اإلعدام��ات عل��ى هذا النح��و "إما 
انتقام��ا، أو إلخفاء معال��م الضحايا، أو 
لطم��س آثار اجلرمي��ة، أو بهدف ترويع 

املعارضة".
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن اإلحصاءات 
تظه��ر أن جل��وء ق��وات النظ��ام لطريقة 
بع��د  اجلث��ث  ح��رق  أو  حرق��ا  القت��ل 
القت��ل ه��ي "سياس��ة فيم��ا يب��دو أنه��ا 
ممنهج��ة اتبعتها الق��وات احلكومية في 
امل��دن الس��ورية املختلف��ة عل��ى امت��داد 
الس��نوات األرب��ع املاضي��ة" مضيفا أن 
هذه السياس��ة "ترافقت م��ع الكثير من 
املجازر التي اتس��مت بالطابع الطائفي، 
ونال��ت مدينة "حم��اة" النصيب األكبر 
من ع��دد املقتولني حرقا حي��ث قتل فيها 

38 شخصا".

وأورد التقري��ر بعض احل��االت التي 
حرق��ا،  أش��خاص  إع��دام  فيه��ا  ج��رى 
ومنها "إلقاء مجموع��ات تابعة للقوات 
احلكومي��ة 3 أش��خاص وه��م أحياء في 
أح��د أفران ح��ي اجل��ورة، مبدين��ة دير 
الزور شرق س��وريا، في نهاية سبتمبر 

."2012
ولف��ت التقرير إلى أن "إحراق اجلثث 
جرى بش��كل فردي في حوادث متفرقة، 
أو بش��كل جماعي لعدد كبير من اجلثث، 
وذلك بع��د االنتهاء من ارت��كاب املجازر 
اجلماعي��ة، وبخاص��ة تل��ك التي حتمل 
صبغ��ة طائفية، حيث وّثقت 44 مجزرة 
ف��ي ه��ذا الس��ياق، كم��ا حصل��ت بعض 
ح��االت احل��رق لنس��اء بع��د االعت��داء 

عليهن جنسيا".
وأكد كل من املرصد األورومتوس��طي 
حلقوق اإلنس��ان، والش��بكة الس��ورية 
حلق��وق اإلنس��ان، أن عملي��ات اإلع��دام 
ه��ذه متث��ل "جرمية ض��د اإلنس��انية" 
و"جرمية ح��رب" مبوجب ميثاق روما 
األساس��ي الناظ��م للمحكم��ة اجلنائي��ة 
الدولي��ة، ال��ذي يع��د ه��ذه املمارس��ات 
"أفعاال غير إنس��انية، تتسبب عمدا في 
معاناة ش��ديدة، أو في أذى خطير يلحق 

باجلسم".
منظم��ة  أعلن��ت  ذل��ك  غض��ون  ف��ي 
حقوقية دولية إن مخيم اليرموك جنوب 
 155 وف��اة  ش��هد  دمش��ق،  العاصم��ة 
ش��خصا ج��راء تفش��ي اجل��وع ونقص 

  الدولي
س��يطرت وح��دات كردي��ة وكتائ��ب في 
املعارضة املس��لحة على 19 قرية داخل 
محافظ��ة الرق��ة، معق��ل تنظي��م الدولة 
االس��المية، وذل��ك ف��ي اط��ار هجومه��ا 
املضاد املس��تمر من��ذ 26 جانفي، تاريخ 
استعادة الس��يطرة على عني العرب في 

شمال البالد من التنظيم اجلهادي.
وق��ال مدير املرصد الس��وري حلقوق 
االنس��ان في بري��د الكترون��ي "متكنت 
وحدات حماية الش��عب الكردية مدعمة 
بكتائب شمس الشمال ولواء ثوار الرقة 
ولواء جبهة األكراد، من الس��يطرة على 
19 قرية داخل احلدود اإلدارية حملافظة 

الرقة".
واشار الى ان هذه الوحدات سيطرت 
حت��ى اآلن عل��ى 242 قري��ة وبل��دة في 
محيط ع��ني العرب )كوبان��ي(، ضمنها 

قرى الرقة ال19.
وكان تنظيم الدولة االس��المية ش��ن 
في 16 س��بتمبر هجوما ف��ي اتاه عني 
العرب واحتل على الطريق اليها حوالى 

360 قري��ة وبلدة، ث��م دخلها في مطلع 
اكتوب��ر وس��يطر على جزء كبي��ر منها. 
ومتكن االكراد من اس��تعادة املدينة بعد 
اربعة اشهر من املعارك العنيفة، قبل ان 

يبدأوا هجومهم املضاد.
وذك��ر املرص��د ان بعض الق��رى التي 
س��يطر عليها االك��راد ليس��ت من ضمن 
املناط��ق التي احتله��ا التنظيم في حملة 
ان  الرحم��ن  عب��د  كوباني.واوض��ح 
الوالي��ات  بقي��ادة  الدول��ي  "التحال��ف 
املتح��دة االميركية يلعب دورا اساس��يا 
ف��ي تقدم مقاتلي الكتائ��ب والوحدات"، 
الت��ي  املواق��ع  كل  قص��ف  يتول��ى  "اذ 
يتحص��ن فيه��ا عناص��ر تنظي��م الدولة 
االسالمية، ما يضطرهم الى االنسحاب، 
ويفس��ح املج��ال ام��ام دخ��ول املقاتلني 

اآلخرين".
وب��ات مقاتل��و الوح��دات والكتائ��ب 
على بعد مس��افة تتراوح ب��ني 22 و25 
كيلومت��را من ت��ل ابي��ض احلدودية مع 

تركيا في محافظ الرقة.
املنف��ذ  املعب��ر  ابي��ض  ت��ل  ويعتب��ر 
الوحي��د املؤم��ن للتنظيم املتط��رف الى 

خارج سوريا.كما متكن هؤالء املقاتلون 
من قطع طريق احلس��كة-حلب الدولية 
)جنوب كوباني( وهم يس��يطرون على 

مسافة 35 كيلومترا منها تقريبا .
ونف��ذت طائ��رات التحال��ف ضربات 
عل��ى  املاضي��ة  الس��اعات  خ��الل  ع��دة 
مواق��ع للتنظي��م ف��ي منطق��ة العمليات 

العسكرية.
من جه��ة أخرى ذك��رت وزارة الدفاع 
ح��ددت  أنه��ا  بنتاج��ون  األمريكي��ة 
الس��ورية  املعارضة  1200 مقات��ال من 
"املعتدلة" تتوافر لديهم "إمكانية" أن 
يتم تدريبهم على قت��ال تنظيم "الدولة 

اإلسالمية" )داعش( في سورية. 
البنتاج��ون  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
ج��ون كيرب��ي إنه ل��م يجر بع��د تدريب 
ه��ؤالء األف��راد، والب��د م��ن خضوعه��م 
ملزي��د م��ن التدقيق والفح��ص. وأضاف 
أن��ه في نهاي��ة املطاف س��يتم تهيزهم 
"ليعودوا ويدافعوا... عن مواطنيهم". 
وأوضح كيربي أنه ل��م يتم اتخاذ أي 
قرار حول توفير دع��م جوي أمريكي أو 
دعم آخر لهؤالء املقاتلني عندما يعودون 

م��ن التدريب، "لكننا ندرك أنه س��يكون 
علينا بعض املس��ؤوليات" بعد اكتمال 

التدريب. 
وأض��اف أن تلك القوات س��تقوم فقط 
مبكافح��ة مس��لحي تنظي��م داع��ش في 
س��ورية ولي��س محارب��ة نظ��ام بش��ار 

األسد. 
يذكر أن خمس��ة أش��هر مضت منذ أن 
أعل��ن الرئي��س األمريكي ب��اراك أوباما 

املعارض��ة  ق��وات  لب��دء تدري��ب  نيت��ه 
السورية املعتدلة للتصدي إلى داعش. 

ووافق الكوجنرس في س��بتمبر على 
املال واخلطط الالزمني للتدريب. 

وينتظر البنتاجون في أن تستضيف 
التدري��ب.  الس��عودية وتركي��ا عملي��ة 
وكان كيرب��ي قد أش��ار في وقت س��ابق 
إلى أن التدريب في حد ذاته لن يستغرق 

عاما كامال. 

مقاتلو المعارضة يستعيدون 
مناطق بحلب ويأسرون جنودا

تقدم لالكراد والمعارضة في محافظة الرقة معقل تنظيم الدولة اإلسالمية
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15صوتكم دولي

  الدولي
أعلنت قبائل ف��ي محافظة ش��بوة بجنوب اليمن 
ي��وم اخلمي��س إغ��الق حدوده��ا م��ع محافظ��ة 
البيض��اء الت��ي ت��دور فيه��ا معارك شرس��ة بني 
احلوثي��ني ورج��ال قبائل حتس��با لتم��دد حوثي 
محتم��ل إل��ى اجلنوب.وقال��ت مص��ادر محلي��ة 
وقبلي��ة إن اجتماع��ا قبلي��ا عق��د ي��وم اخلمي��س 
وش��ارك فيه زعماء قبيلة العوال��ق كبرى قبائل 
ألي  نش��اط  ألي  التص��دي  عل��ى  وأك��د  ش��بوة 
جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو احلوثيني.

وذكرت املصادر أن االجتماع قرر تش��كيل قوة 
مس��لحة قبلية من ثالث��ة آالف مقاتل و200 طقم 
حلماي��ة مصالح احملافظ��ة النفطي��ة ورفض أي 

أعمال تخريب ألي مصالح خاصة أو عامة بها.
اإلع��الن  رفض��ه  القبل��ي  االجتم��اع  وأك��د 
الدستوري الذي أصدره احلوثيون قبل أسبوعني 
بالعاصم��ة صنع��اء ح��ل مبوجب��ه احلوثي��ون 
البرمل��ان اليمني ودع��وا لتش��كيل مجلس مؤقت 
بدي��ل ومجل��س رئاس��ي من خمس��ة أش��خاص 
التمس��ك بش��رعية  وحكومة.وأك��د املجتمع��ون 

الرئيس املستقيل عبد ربه منصور هادي.
وأدان االجتم��اع اس��تمرار حص��ار واحتج��از 
ه��ادي ورئي��س وزرائ��ه خال��د بح��اح وطال��ب 
بس��رعة فك احلص��ار املف��روض عليهم��ا وحمل 
احلوثي��ني املس��ؤولية ع��ن أي مس��اس بأمنهما 
وحياتهما.ومحافظة ش��بوة من محافظات اليمن 
النفطي��ة ويوج��د فيه��ا أكب��ر مش��روع صناعي 
ف��ي البالد وهو مش��روع الش��ركة اليمنية للغاز 
الطبيعي املس��ال الذي تقوده توتال من بني سبع 
ش��ركات عمالق��ة ف��ي إدارة محطة إلنت��اج الغاز 

الطبيع��ي املس��ال ف��ي اليم��ن بتكلف��ة 4.5 مليار 
دوالر على بحر العرب.

إن  سياس��يون  ومحلل��ون  مراقب��ون  ويق��ول 
احلوثيني الش��يعة يتطلعون إلى الس��يطرة على 
ش��بوة باعتباره��ا خ��ط الدفاع األول ع��ن النفط 
ف��ي اليم��ن وباإلمكان التم��دد منها إل��ى محافظة 
حضرم��وت النفطي��ة احلدودية مع الس��عودية 
وكذا التمدد إلى مدينة عدن كبرى مدن اجلنوب.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن 80 في املئة من 
حقول النفط في اليمن تقع في اجلنوب الش��رقي 

في محافظتي حضرموت وشبوة.
عل��ى  احلوثي��ني  إق��دام  إن  مراقب��ون  وي��رى 
محاولة اقتحام ش��بوة س��يلقى مقاومة شرس��ة 
لوج��ود رجال قبائل أش��داء. وتعد ش��بوة أيضا 
معقال ملقاتلي القاعدة ومتش��ددين يتبعون نفس 

الفكر.
ويواج��ه اليم��ن فراغا سياس��يا بع��د اجتياح 
احلوثيني الش��يعة املدعومني من إيران للعاصمة 
صنعاء في س��بتمبر واالس��تيالء على مقر هادي 

في جانفي مما أجبره وحكومته على االستقالة.
وح��ذر جم��ال بن عم��ر مبع��وث األمم املتحدة 
اخلاص إل��ى اليمن من أن البلد أصبح على ش��فا 
حرب أهلية. وأغلقت الواليات املتحدة وبريطانيا 
وتركي��ا  وهولن��دا  وإيطالي��ا  وأملاني��ا  وفرنس��ا 
والس��عودية واإلمارات س��فاراتها في العاصمة 
صنع��اء هذا األس��بوع لدواع أمنية بعد س��يطرة 

احلوثيني مما زاد من عزلة اليمن الدولية.
وتواجه مؤسس��ات الدولة شبح االنهيار بعد 
أس��بوعني م��ن اس��تيالء احلوثيني رس��ميا على 

السلطة في البالد وتوغلهم العسكري جنوبا.

  الدولي
أكدت اجلزائر وبريطانيا انهما تؤيدان حال سياس��يا وليس عس��كريا في 
ليبي��ا، كما اعلن امس اخلميس ف��ي العاصمة اجلزائري��ة وزيرا خارجية 
البلدين.وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة البريطان��ي فيلي��ب هاموند ف��ي مؤمتر 
صحاف��ي م��ع نظي��ره اجلزائ��ري رمط��ان لعمام��رة، "ال نعتق��د ان عمال 

عسكريا ميكن ان يؤدي الى تسوية املشكلة في ليبيا".
واوض��ح الوزير اجلزائ��ري "نح��رص، بصفتنا جيران ليبي��ا على ان 
نكون جزءا من احلل وليس من املش��كلة"، مش��يرا الى الدور الكبير الذي 

ميكن ان تضطلع به البلدان املجاورة لليبيا في تسوية االزمة.
وذكر الوزيران بأن هدف املفاوضات هو السماح لليبيا بتشكيل حكومة 

وحدة وطنية "في اقرب وقت ممكن".
واض��اف لعمام��رة "نحن نؤي��د احلل السياس��ي، واحل��وار ... وعامل 
الوق��ت بال��غ االهمي��ة، وم��ن الض��روري ان يب��ذل كل االط��راف الليبيني 
جهودهم وان يساعدهم كل ذوي االرادات احلسنة" على بلوغ هذا الهدف.
وتواج��ه ليبيا الفوض��ى منذ االطاحة بنظام العقي��د معمر القذافي بعد 

ثمانية اشهر من النزاع في 2011.
وبعدم��ا ارس��ل االثنني طائرات��ه لقصف مواق��ع الفرع الليب��ي لتنظيم 
الدولة االسالمية ردا على قطع رؤوس 21 مسيحيا قبطيا، اعتبر الرئيس 
املص��ري عب��د الفتاح السيس��ي ان "ال خيار آخر" غير طل��ب صدور قرار 
من االمم املتحدة بالتدخل العسكري في اطار حتالف دولي.لكن احلماسة 

املصرية خفتت بعد حتفظات ابدتها حكومات غربية حيال هذا التدخل.

  الدولي
ندد مجلس التعاون اخلليج��ي اخلميس باالتهامات املصرية 
لقط��ر بدعم االرهاب اثناء جلس��ة على مس��توى املندوبني في 

اجلامعة العربية على خلفية الغارات املصرية على ليبيا.
واع��رب االم��ني الع��ام للمجلس عب��د اللطي��ف الزياني في 
بي��ان عن "رفضه لالتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم 
ل��دى جامعة ال��دول العربية ال��ى دولة قطر بدع��م االرهاب" 
ووصفه��ا بأنها "اتهام��ات باطلة تافي احلقيق��ة وتتجاهل 
اجله��ود املخلص��ة التي تبذله��ا دولة قطر مع ش��قيقاتها دول 
مجلس التعاون والدول العربي��ة ملكافحة االرهاب والتطرف 

على جميع املستويات".
واعتب��ر الزياني ان التصريحات املصرية "ال تس��اعد على 
ترس��يخ التضام��ن العرب��ي ف��ي الوقت ال��ذي تتع��رض فيه 
أوطانن��ا العربي��ة لتحديات كبيرة ته��دد أمنها واس��تقرارها 

وسيادتها".
ويض��م مجل��س التعاون اخلليج��ي الس��عودية واالمارات 

والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وكانت قطر اس��تدعت لي��ل االربعاء اخلميس س��فيرها في 
مصر "للتش��اور" اثر خالف نشب بني البلدين خالل اجتماع 
للجامع��ة العربية بس��بب الضرب��ات اجلوي��ة املصرية التي 
استهدفت تنظيم "الدولة االسالمية" في ليبيا بعد ذبحه 21 

قبطيا مصريا.
وقالت وكال��ة االنباء القطرية نقال عن مصدر مس��ؤول في 
وزارة اخلارجي��ة القطرية ان "دولة قطر اس��تدعت س��فيرها 

لدى القاهرة للتش��اور على خلفي��ة تصريح" ادلى به مندوب 
مصر ل��دى اجلامع��ة العربي��ة االربع��اء واتهم في��ه الدوحة 

ب"دعم االرهاب".
وبحس��ب وكالة انباء الشرق االوسط املصرية فان املوقف 
املص��ري ج��اء ردا عل��ى حتف��ظ الدوح��ة عل��ى بند ف��ي بيان 
اصدرت��ه اجلامعة يؤك��د "حق مصر في الدفاع الش��رعي عن 

نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات اإلرهابية".
ونقل��ت الوكال��ة ع��ن من��دوب مص��ر الدائم ل��دى اجلامعة 
العربي��ة طارق ع��ادل قوله انه "وفقا لقراءتن��ا في مصر لهذا 
التحفظ القطري، فإنه بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها 

الداعم لإلرهاب".
وردت الدوح��ة بعنف على التصريح املصري، واصفة اياه 
بانه "موتور" و"يخل��ط بني ضرورة مكافحة اإلرهاب وبني 

قتل وحرق املدنيني بطريقة همجية".
وقالت اخلارجية القطرية في بي��ان منفصل اوردته وكالة 
االنباء الرسمية ان "دولة قطر تستنكر هذا التصريح املوتور 
ال��ذي يخلط بني ض��رورة مكافحة اإلرهاب وب��ني قتل وحرق 
املدنيني بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح" الذي 
"جانبه الصواب واحلكمة ومبادئ العمل العربي املشترك".

واوض��ح البي��ان ان التحفظ القطري على الغ��ارة املصرية 
"جاء متوافقا مع أصول العمل العربي املش��ترك الذي يقضي 
بأن يكون هناك تش��اور بني ال��دول العربية قب��ل قيام إحدى 
الدول األعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى ملا 

قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب املدنيني العزل".

الغذاء والرعاية الطبي��ة، منذ محاصرته من قبل 
قوات النظام السوري في جويلية 2013، وحتى 

اليوم. 
وقالت منظمة "أصدقاء اإلنسان الدولية" من 
مقرها بفيين��ا، يوم األربعاء، ف��ي تقرير وصفته 
ب�"املأساوي" للسكان الفلسطينيني والسوريني 
احملاصرين في مخيم اليرموك، إن "املخيم ش��هد 
 2013/  7/  22 بتاري��خ  حص��اره  بداي��ة  من��ذ 
وحت��ى الي��وم ح��دوث 166حال��ة وفاة بس��بب 
تفش��ي اجل��وع ب��ني األهال��ي والنق��ص اخلطير 
في امل��واد الغذائية وش��تى مس��تلزمات الرعاية 
الطبي��ة، بس��بب احلصار الظالم م��ن قبل القوات 

النظامية السورية".
وأضاف��ت املنظم��ة أن "2651 م��ن الالجئ��ني 

الفلس��طينيني قضوا منذ بداية األزمة في سورية 
)م��ارس 2011(؛ معظمه��م عل��ى أي��دي الق��وات 

النظامية، قصفاً وقنصاً وجوعاً وتعذيباً".
وأضاف��ت: "مت اعتق��ال 818 من الفلس��طينني 
ُقت��ل منهم في الس��جون 293 ش��خصاً؛ معظمهم 
من س��كان مخي��م اليرموك قضوا ج��راء عمليات 
التعذي��ب الرهيب��ة"، منوه��اً إل��ى "مقت��ل آالف 
السوريني منذ بدء التظاهرات السلمية واألعمال 

املسلحة.
حتذير

م��ن جهة أخرى حذرت منظمة أطباء بال حدود 
من كارثة إنسانية كبيرة في مدينة حلب الواقعة 

شمال سورية.
وقال��ت تيري��زا سانكريس��توفال م��ن منظمة 
أطباء ب��ال حدود اليوم اخلمي��س في تصريحات 
لوكال��ة األنب��اء األملاني��ة )د. ب. أ.( إن��ه في حال 
حاصر النظ��ام املتمردي��ن هناك ، فل��ن يتمكن ما 
يصل إلى 200 ألف من املدنيني من احلصول على 

املواد الغذائية واألدوية الالزمة.
وأضاف��ت سانكريس��توفال قائل��ة إن مصادر 

املياه أصبحت محدودة بالفعل.
وطالب��ت املنظم��ة املقاتلني الس��وريني وقوات 
ب��ني حل��ب  الطري��ق مفتوح��ا  بت��رك  احلكوم��ة 
الس��كان  خل��روج  كطري��ق  التركي��ة  واحل��دود 
وقال��ت: "نطالب األطراف املتصارعة بالس��ماح 
للس��كان باللج��وء إل��ى مناط��ق آمن��ة و بدخول 

املساعدات اإلنسانية."
الوض��ع  ب��أن  سانكريس��توفال  وأوضح��ت 
املرعب بالنس��بة للس��كان املدنيني س��يؤدي إلى 
مزي��د م��ن تفاق��م أوض��اع الب��الد، في ح��ال عدم 

دخول الفرق الطبية إلى تلك املناطق.
وتس��يطر املعارض��ة الس��ورية عل��ى القس��م 
الشرقي من مدينة حلب، حيث يستطيعون تلقي 
اإلمدادات عبر الطريق املتجه نحو ش��مال البالد، 
إال أن اجلي��ش النظام��ي يح��اول قط��ع اتصالهم 

بالعالم اخلارجي.

قبائل شبوة باليمن تغلق حدودها 
مع البيضاء وتحذر الحوثيين

الجزائر وبريطانيا تعارضان مجلس التعاون الخليجي يندد باتهامات مصر لقطر بدعم االرهاب
تدخال عسكريا في ليبيا
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صوتكمدولي 16

- رجاء غرسة الجالصي  
 كان ل��ه دور فّع��ال ف��ي تصوي��ب أنظار 
مجل��س األمن نحو م��ا يجري ف��ي ليبيا 
من خ��الل التأثير في من��دوب ليبيا لدى 
األمم املتحدة حينها، عبد الرحمن شلقم، 
ال��ذي كان مت��رددا حي��ال ما يج��ري في 
ليبي��ا إّبان ث��ورة 17 فبراي��ر 2011،  و 
بع��د أرب��ع س��نوات، و ف��ي ظ��ل أحداث 
استدعت حضورمجلس األمن مجددا، و 
للوقوف على كواليس ما يحدث فيه فيما 
يتعلق بتط��ورات الوضع في ليبيا، كان 
ل� "الضمير" حوار مع س��فير ليبيا لدى 

األمم املتحدة ابراهيم الدباشي. 
الليب��ي موقف��ه  ول��م يخ��ف الس��فير 
ليبي��ا،  ف��ي  يح��دث  م��ا  إزاء  احلاس��م 
ومتثيل��ه حلكوم��ة طبرق برئاس��ة عبد 
الله الثني، وأّكد خالل احلوار أن تسليح 
"اجليش الليبي" هو الكفيل في القضاء 
عل��ى "اإلره��اب" ف��ي وقت وجي��ز رغم 
إق��راره بأن حكومتي الواليات املتحدة و 
بريطانيا تعارضان هذا القرار ألغراض 

سياسية ومصالح خاصة بها.   
كم��ا أف��اد ب��أن املخابرات العس��كرية 
ملواق��ع  ودقيق��ة  مح��ددة  خارط��ة  له��ا 

بصعوب��ة  مق��را  ليبي��ا،  ف��ي  اإلره��اب 
التعامل مع هذه األهداف. 

صـــدور قـــرار أممـــي حـــول ليبيـــا في 
غضون أسبوع

كيف يتم التعامل مع المشروع الذي 
تقدمت به مصـــر حول ليبيا في مجلس 

األمن؟  
يت��م  عناص��ر  مج��رد  م��ازال  الق��رار 
االتف��اق حولها، املش��روع س��يأخذ عدة 
أي��ام حتى يت��م االتف��اق عل��ى العناصر 
املقبول��ة من األعضاء الدئمني في مجلس 

األمن والعناصر غير املقبولة. 
اليوم االس��تماع الى وزيري خارجية 
ليبي��ا و ص��ر، ثم التش��اور ب��ني أعضاء 
املجل��س ف��ي املس��ألة بص��ورة عامة. و 
بش��كل موازي يتم التفاوض على النص 
املمك��ن ان يعتم��ده مجل��س  ال��ذي م��ن 
األم��ن باخلصوص خالل االي��ام القامة. 
م��ن املفت��رض  ان يق��دم صياغ��ة النص 
م��ن طرف املن��دوب  العربي لدى مجلس 
األمن وهو األردن، ومن املمكن أن تتبنى 
املجموع��ة العربي��ة الق��رار، أو انه يقدم 

بإسم بعض الدول العربية.

ماهو القرار الذي سيكون الحل لألزمة 
الليبية حسب تقديرك؟

الق��رار ال��ذي س��يحل األزم��ة الليبية 
ه��و رف��ع احلظ��ر ع��ن تس��ليح اجليش 
التجهي��زات  كل  م��ن  ومتكين��ه  الليب��ي 
التي متكنه م��ن محاربة اإلرهاب مبا في 
ذلك الطائ��رات و املروحيات ومس��اعدة 
اجليش الليبي من حيث الس��ماح للدول 
الق��ادرة عل��ى مس��اعدتها ف��ي محارب��ة 

اإلرهاب. 
ومـــا هو الجـــدول الزمنـــي المتوقع 
لصدور قرار مجلس األمن حول 

ليبيا؟

في مثل هذه احلالة يتم التش��اور بني 
األعضاء وبني الدول املعنية مباش��رة، و 
ايضا االتفاق على النصوص التي سيتم 
عرضها، و ف��ي غالب األحيان ال تتجاوز 

املدة أسبوع.  

هـــل تعتقـــد أن الحكومة فـــي طبرق 
قادرة على الســـيطرة علـــى المنافذ التي 
ســـيدخل منهـــا هذا الســـالح، فـــي حال 

الموافقة؟ 
نع��م الس��الح ف��ي الغال��ب يأت��ي إما 
ع��ن طري��ق البح��ر أو عبر اجل��و، هناك 
أن��واع  كل  تس��تقبل  دولي��ة  مط��ارات 
الطائ��رات مبافي ذلك طائرات الش��حن.   
هناك مط��ارات و هناك ايضاء موانئ في 
املنطقة الش��رقية حتت السيطرة  التامة 
س��يطر  ومؤخ��را  الش��رعية  للحكوم��ة 
اجليش الليبي مؤخرا سيطر على ميناء 

بنغازي واسترداده من اإلرهابيني.

هل هناك ضمانات على عدم تعرض 
هـــذه األســـلحة للســـطو، وتحولها إلى 

أيادي العابثين؟
املناط��ق ال يوج��د وج��ود  ه��ذه  ف��ي 
حقيقي للمجموعات املس��لحة املعارضة 

حلكومة طبرق. 

اتفقت احلكومات املتعاقبة على ليبيا 
من��ذ اعالن حتريرها على أن البالد تفتقد 
الى اجليش والشرطة الوطنني القادرين 
احل��دود،  وحماي��ة  األم��ن  حف��ظ  عل��ى 
م��ا اجلدي��د الط��ارئ لتصب��ح العناصر 
التابع��ة لعملي��ة الكرامة بقي��ادة اللواء 
خليف��ة حفت��ر جيش��ا وطني��ا تطالبون 
بتس��ليحه، وميك��ن أن يق��ود حربا على 

اإلرهاب؟
 املش��كلة هو أن املجموعات املس��لحة 
الت��ي تدع��ي أنها م��ن الث��وار، واحلقيقة 
الث��وار موجودين من الطرف��ني، وهناك 
أيض��ا الكثي��ر م��ن املجموعات املس��لحة 
م��ن  كبي��ر  وع��دد  مجرم��ون،  يقوده��ا 
أفراده��ا مجرمون وهي تعارض بش��دة 
قيام اجلي��ش وقيام الش��رطة وتريد أن 
يكونوا هم نواة اجليش والش��رطة وهذا 

غير ممكن. 
فم��ن يريد دخ��ول اجليش والش��رطة 
ال��الزم.  للتدري��ب  يخض��ع  أن  يج��ب 
ولألس��ف لدين��ا وح��دات م��ن اجلي��ش 
القدمي التحقت في حربها ضد املجوعات 
املس��لحة ف��ي بنغ��ازي، و هن��اك اخرى 
و  اخ��رى  معس��كرات  ف��ي  متواج��دة 

ترفض لألس��ف اصطدامها باملجموعات 
املسلحة. 

م��ن الصع��ب عل��ى اجلي��ش بحجمه 
احلال��ي الس��يطرة عل��ى جمي��ع املناف��ذ 
أو حت��ى يراق��ب املناف��ذ ألن ليبيا أرض 
شاسعة و حتتاج الى طيران استطالعي 
وآخر لضرب املجموعات اإلرهابية وهذا 
ال يتوف��ر اال بص��ورة مح��دودة ج��دا في 
الوقت احلالي. وهذا م��ا نطالب املجتمع 

الدولي بتمكيننا منه في الوقت احلالي.

هل تعتقد أن هذا اجليش قادرا على أن 
يكون جيش��ا وطنيا لكل أنحاء ليبيا وال 

يقتصر فقط على املنطقة الشرقية؟
في املرحلة األولى هناك أعداد معقولة 

قادرة على استرداد مؤسسات الدولة. 
في العاصمة طرابل��س بدرجة أولى، 
حت��ى في بنغ��ازي، اجلي��ش مدعوم من 
الس��كان، وهناك أعداد كبيرة من الشبان 
كان��وا يحارب��ون ال��ى جان��ب اجلي��ش، 
و لكنه��م ليس��وا منضم��ني ال��ى اجليش 
بصورة رسمية، كان كل همهم هو ابعاد 
اخلط��ر ع��ن بيوته��م، ولدين��ا خططن��ا 
اخلاص��ة إلع��ادة العس��كريني القدام��ى 
الذي��ن لم تلطخ أيديه��م بالدماء لتدريب 
أع��داد كبيرة من الش��بان اجلدد، وهدفنا 

تعزيز جيش البحر والبر. 

ماهـــي المـــدة الزمنيـــة التـــي تقدرها 
لتنهي ليبيا حربها على "اإلرهاب"؟

إذا حتصلنا عل��ى الطائرات والذخائر 
الالزم��ة، ف��إن املدة ل��ن تزيد ع��ن ثالثة 
ش��هور الس��تعادة العاصم��ة طرابل��س 
والس��يطرة على أغلب مناط��ق ليبيا مبا 

في ذلك درنة و سرت. 

هـــل تعتقـــد أن حكومة الحاســـي في 
طرابلـــس هـــي المســـؤولة عـــن دعـــم 

اإلرهاب في ليبيا؟
أي  حكوم��ة احلاس��ي ليس��ت لديه��ا 
املس��لحة،  املجموع��ات  عل��ى  س��يطرة 
له��ا،  واجه��ة  يكون��وا  أن  وحاول��وا 
بالس��الح  تزويده��ا  يت��م  ولألس��ف 
وامل��ال وحت��ى بالرج��ال. حت��ى أنه في 
اش��تباكات بنغ��ازي هناك أع��داد كبيرة 
م��ن االرهابيني يأتون م��ن مصراتة ومن 
س��رت ومن مناطق أخرى، وهذا مبعرفة 
حكوم��ة احلاس��ي املزعوم��ة ومبعرف��ة 
املؤمت��ر الوطن��ي،  احلقيق��ة بش��كل أو 
بآخ��ر، املجموعات املختلف��ة لفجر ليبيا 
حت��ى وإن كان البع��ض منه��م ال يحم��ل 

عقيدة إرهابية لكن بتحالفهم مع أنصار 
الش��ريعة ومجموع��ات متش��ددة أخرى 
أصبح��وا في نفس الس��لة، ال نس��تطيع 

التفريق بينهم وبني االرهابيني. 

القشة التي قصمت ظهر البعير
الليبـــي،  للوضـــع  متابعتـــك  حســـب 
ماهي القشـــة التي قصمت ظهر البعير، 

وفّجرت الوضع في ليبيا؟  
مليش��يات  هج��وم  ي��وم  ذل��ك  كان   
مصرات��ة على مط��ار طرابلس، ش��هدنا 
عدة حوادث أمنية فردية، لكن ألول مرة 
تتواجه مجموعتان مسلحتان. فيوم 13 
جويلي��ة، قامت مجموعات مس��لحة من 
مصرات��ة بالهجوم على كتائ��ب الزنتان 
املكلفة بحماية مط��ار طرابلس، بدعوى 
إعادته��ا إلى س��لطة الدول��ة ولكنها بعد 
اس��تيالئهم عل��ى املط��ار اس��تولوا على 
مؤسس��ات الدول��ة ف��ي طرابل��س، ث��م 
انتش��روا في املنطقة املجاورة للعاصمة 
من الغرب، وهذا لألس��ف ما أدخل البالد 
ف��ي الفوضى وفي وضعي��ة من الصعب 

حلها بالطرق السلمية. 

هل ترى أن الموقف الغربي تغير بعد 
صـــدور قـــرار المحكمة الدســـتورية في 
طرابلـــس ببطالن مجلـــس نواب طبرق 

والقرارات الصادرة عنه؟
رمب��ا قد يكون هناك بعض التأثير في 
حكومتي أمري��كا وبريطانيا باعتبارهما 
أساس��ا تؤيدان حزب اإلخوان املسلمني، 
و الزال��و حت��ى االن يعرقل��ون تس��ليح 
اجلي��ش الليب��ي. ألن قي��ادات االخ��وان 
ف��ي ليبيا يحمل��ون جنس��يات أمريكية، 
وبريطانية و كندية و من ثم يريدون ان 

يحكم ليبيا مواطن من مواطنيهم. 

هل الحســـم الدبلوماسي كاف، حسب 
رأيـــك، في ترجيـــح كفة حكومـــة الثني، 

على الصعيد العالمي؟   
حكوم��ة الثن��ي منبثق��ة ع��ن مجل��س 
الن��واب املنتخ��ب م��ن الش��عب الليب��ي، 
فه��ي ال حتت��اج إلى دع��م خ��ارج لتأكيد 
بقائها واس��تمرارها، هي متلك الشرعية 
التامة و املجتمع الدولي بكامله معترف 

بشرعيتها. 

الضربات الجوية التي شـــنتها القوات 
المســـلحة المصريـــة علـــى مواقـــع فـــي 
ليبيا، أال تعتقد أنهـــا ضرب من ضروب 
القصاص التي ال تليـــق بعصرنا الحالي، 

مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة لـ"الضمير":

ال سلطة لحكومة الحاسي على المجموعات اإلرهابية في ليبيا
المبعوث األممي الخاص أراد أن يضّحي بشرعية مجلس النواب
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17صوتكم

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية 
اإلدارة الجهوية بالكاف 

استشارة عدد 06 /2015 
اقتناء لباس الشغل لسنة 2015 

يعت��زم الس��يد املدي��ر اجله��وي للتجهي��ز واإلس��كان 
والتهيئ��ة الترابية بال��كاف إجراء استش��ارة قصد اقتناء 
لباس الش��غل لفائ��دة عملة وأع��وان االس��تقبال باإلدارة 
اجلهوية للتجهيز واإلس��كان والتهيئة الترابية بالكاف– 
برنامج س��نة 2015 – وذلك حس��ب ماهو مبني باجلدول 

التالي: 

فعل��ى املزودين املرخ��ص له��م الراغبني في املش��اركة 
االتصال ب��اإلدارة اجلهوية للتجهيز واإلس��كان والتهيئة 
الترابي��ة بال��كاف )اإلدارة الفرعي��ة للش��ؤون اإلداري��ة 
واملالية والعقارية واألرش��يف( لس��حب ملف االستشارة 
مصحوب��ني بقرار ترخيص فى تعاطي النش��اط موضوع 

االستشارة ) نسخة من الباتيندة(.
ترس��ل العروض في ظرف مغلق ومختوم باسم السيد 
املدي��ر اجله��وي للتجهي��ز واإلس��كان والتهيئ��ة الترابية 
بال��كاف عن طري��ق البريد مضم��ون الوص��ول أو البريد 
السريع أو تودع مباشرة مبكتب الضبط لإلدارة اجلهوية 
للتجهي��ز واإلس��كان والتهيئ��ة الترابي��ة بال��كاف مقاب��ل 
وص��ل إي��داع في أج��ل أقص��اه 06 م��ارس 2015 ويكتب 
عليها عب��ارة "ال يفتح استش��ارة إكس��اء العملة وأعوان 

االستقالل لسنة 2015".
 ويعتم��د خت��م مكت��ب الضب��ط كمرجع وحي��د إلثبات 

تاريخ الوصول.
تقدمي العينات: تودع العينات املطلوبة مبكتب الضبط 
ل��إلدارة اجلهوية للتجهيز واإلس��كان والتهيئ��ة الترابية 
بال��كاف مقابل وص��ل إيداع يدرج وجوب��ا ضمن العرض 
الفن��ي طبق��ا مل��ا ه��و مب��ني بالفص��ل الس��ابع م��ن كراس 

الشروط.
مالحظ��ة: يقصى وجوب��ا كل عرض يص��ل بعد اآلجال 
القانوني��ة احمل��ددة أو ال يحت��رم طريقة تق��دمي العروض 

املبينة بالفصل الرابع )1-4( من كراس الشروط.
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 قسط وحيد 

 81 بدلة صيف رجال 
 81 بدلة شتاء رجال 

 851 قميص رجال
 881 بدلة شغل زرقاء رجال

 41 ميدعة نساء
 44 قميص نساء
 88 حذاء نساء
 55 حذاء رجال

 

 

وهي اعتداء على حرمة ليبيا؟
م��ا م��ن ش��ك أن هن��اك جان��ب م��ا، ميك��ن 
أن ننظ��ر إلي��ه كقص��اص إلع��دام املصريني 
األقب��اط. لكن وج��ود تمع��ات إرهابية في 
ليبيا يهدد مصر تهديد مباشرة، فهناك الكثير 
من األعم��ال االرهابية التي يقوم بها عناصر 
القاعدة وداعش ف��ي مصر وهذه املجموعات 
ال تؤم��ن باحلدود الوطني��ة، و يعتبرون أنه 
الفرق بني مصر و ليبي��ا، ويعتقدون أنه من 
العراق الى مراكش هي س��احة من س��احات 
القت��ال. مصر لديها قلق مش��روع من تواجد 

مجموعات إرهابية قرب حدودها الغربية. 

ماهـــي الدالئل أنهـــا أصابـــت مجموعات 
إرهابية أعدمت رعاياها، وهددت أمنها؟  

الضربات املصرية لم تكن عش��وائية ولم 
تأت منفردة بل كانت بالتنس��يق مع اجلانب 
الليب��ي، وبناًء على معلومات اس��تخباراتية 
ومواق��ع  الطرف��ني،  مبعرف��ة  جمعه��ا  مت 
اإلرهابيني معروفة ل��دى الطرفني، وفي مثل 
هذه احلاالت يتم تبادل املعلومات والتنسيق 

فيما بينها على األرض. 

خارطـــة محـــددة لمواقـــع االرهابيين في 
ليبيا

هـــل يوجد لديكـــم خارطة محـــددة عن 
تواجد هذه المجموعات في ليبيا؟

املخاب��رات  جه��از  ل��دى  يتوف��ر  نع��م   
العس��كرية خارطة دقيقة ومح��ددة لتواجد 
املجموع��ات املتش��ددة، ورغ��م أن��ه يصعب 
التعام��ل م��ع الكثير منه��ا عبر اجل��و، إالّ أنه 
ميكن اس��تعمال الس��الح اجلوي م��ع الكثير 
من املواقع، حيث ميكن القضاء عليهم. ولكن 
في ح��االت كثيرة يحتمون باملواطنني و ذلك 
يتطكلب الكثير من اجلهد في التعامل معهم.   

هـــل رفعت حكومة الثني تقريرا عن ذلك 
إلى مجلس األمن؟

بحقيق��ة  األم��ن  مجل��س  أبلغن��ا  نح��ن 
األوض��اع في ليبي��ا، أكدنا لهم ب��أن اإلرهاب 
موج��ود ويح��اول أن يتمدد، لي��س في ليبيا 

فقط بل إلى الدول املجاورة. 
أكدن��ا لهم أن اإلرهاب ال يختزل في أنصار 
الش��ريعة فق��ط، و إمن��ا في املجوع��ات التي 

تؤيدها و تقدم لها السالح و الرجال. 

في تصريحات ســـابقة لـــك، تحدثت عن 
غياب التنسيق بينك وبين المبعوث الخاص 

لألمم المتحدة الى ليبيا بيرناردينو ليون؟ 
التنس��يق غير مطلوب بيننا، لكن ال يوجد 

اتص��ال مس��تمر بينن��ا، ولك��ن ف��ي بع��ض 
احل��االت يفت��رض أن يراع��ي أساس��يات و 
مبادئ األمم املتح��دة و قرارات مجلس األمن 
في التعامل مع الشأن الليبي. و لكن من حقي 
كمندوب لليبيا في األمم املتحدة، أن أنتقد اي 
ت��اوزات للممثل اخلاص لألم��ني العام في 

ليبيا.

ماهي التجـــاوزات التي رصدها في تعامله 
مع الملف الليبي؟ 

في وقت من األوق��ات، ومن أجل أن يجمع 
اجلمي��ع إل��ى طاول��ة احل��وار، كان يريد أن 
يضّحي بش��رعية مجلس الن��واب، في مقابل 
املؤمتر الوطني العام غير الشرعي أساسي. 

هل يمكن الحوار عن حوار سياسي وطني 
في ليبيـــا في ظل إقصـــاء المؤتمـــر الوطني 

العام؟  
املؤمتر الوطني الع��ام غير موجود أصال، 
وه��و ال يتحكم في س��لطة له على قوات فجر 
ليبي��ا، بل ه��و واجه��ة، بل بالعك��س هو من 

يتلقى أوامرها وليس العكس. 
فج��ر ليبيا تتك��ون من أربع��ة مجموعات 
مختلف��ة  متام��ا ف��ي العقيدة وفي الس��لوك، 
ه��ي أنص��ار الش��ريعة الت��ي تتب��ع داع��ش 
والليبي��ة املقاتل��ة التي تنتمي ال��ى القاعدة، 
ثم االخوان املس��لمني ثم مليشيات مصراتة. 
ال توجد لها قيادة سياسية موحدة وال قيادة 
عسكرية ومن ثمة ال يوجد شريك للحوار مع 
السلطة الشرعية املتمثلة في مجلس النواب 

واحلكومة املنبثقة عنه.

من يجب أن يجمع الحوار الليبي إذن؟ 
م��ن  احل��وار  تري��د  ال  املجموع��ات  ه��ذه 
عل��ى  تس��يطر  الت��ي  املجموع��ة  األس��اس، 
العاصمة ال تريد احلوار وتعتقد ان االنتصار 
مل��ن ميل��ك الس��الح واألرض. وال أعتقد انهم 
س��يجتمعون في يوم من األي��ام على احلوار 
و يقرون بقواع��د الدميقراطية.  ليون حاول 
جمع شخصيات سياسية عسى ان يكون لها 
تأثيرى على املجموعات املسلحة، ورغم عقد 
اجتماع��ات غدام��س األول والثاني وجنيف، 
وضعت قواعد من قبل السياس��ية و لكنها ال 
تد قبوال لدى املس��لحني عل��ى األرض، ذلك 
أن هدفهم األساس��ي اس��قاط مجلس النواب 

ألنهم  لم يفوزوا في االنتخابات. 

ه الطبيعي هـــو ان يقتصر 
ّ
هل تعتقـــد أن

هذا الحوار على النواب المقاطعين لمجلس 
النواب في طبرق وزمالئهم المباشرين، هل 

هذا كفيل بحل األزمة في ليبيا؟  

الن��واب  ق��د يعي��د  وج��ود ه��ذا احل��وار 
املقاطع��ني إل��ى جلس��ات مجل��س الن��واب، 
ومن ثم س��تعطي أكبر لقرارات البرملان، هذا 
سيجعل املجموعات املسلحة تشعر ان هناك 
قوة قادرة على هزميتها، وعندها س��تجلس 

إلى طاولة احلوار.

إلـــى أين وصلـــت أعمال لجنـــة العقوبات 
التي أعلنها مجلس األمن في شهر ديسمبر 
الماضـــي، مـــن أجل فـــرض عقوباتهـــا على 

مهددي األمن ويعيقون الحوار في ليبيا؟
جلن��ة العقوب��ات تم��ع ،عب��ر فريق من 
اخلب��راء، املعلوم��ات عن األش��خاص الذين 
يعيقون العمل السياس��ي ف��ي ليبيا و الذي 
وينتهك��ون  الدول��ة  مؤسس��ات  يدم��رون 
حقوق اإلنس��ان. وفي الغال��ب ال تقرر إال إذا 
اتفق كافة أعضاء مجلس األمن على أس��ماء 
معين��ة، لكن الكثير منهم يعتقدون أن فرض 
عقوبات على أش��خاص أو كيانات قد يعيق 
عملي��ة احل��وار. لكن حت��ى اآلن هناك تريث 

إلتاحة الفرصة المكانية جناح احلوار. 

هل هناك أسماء متداولة؟ 
لم تصلن��ي قوائ��م مقترحة ولك��ن أعرف 
أن هناك العديد من قادة املليش��يات والقادة 
السياس��ية الذين تمع معلوم��ات حولهم.  

وقد يكونوا هدفا للعقوبات. 

ثمة تســـريبات تفيـــد بأن اللـــواء خليفة 
حفتـــر وقائـــد عمليات فجر ليبيا ســـيكونان 

على رأس قائمة العقوبات؟  
هن��اك بع��ض ال��دول الت��ي تدفع ف��ي هذا 
االت��اه من تل��ك التي ال تريد قي��ام اجليش 
الليبي، ولكن هناك محكمة اجلنايات الدولية 
الت��ي تقوم بعم��ل م��واز وال تس��تثني أحد، 
إذا ثب��ت ت��ورط أحد ضباط اجلي��ش الليبي 
في جرائم ح��رب، أو جرائم ضد االنس��انية  

سيتم فتح حتقيقات بخصوصهم. 

هناك من يحاول تصدير األزمة الليبية أو 
إســـناد ما يحدث الى أزالم النظام الســـابق، 

فهل توافقم الرأي؟
ال، ال عالق��ة ألزالم النظ��ام الس��ابق عل��ى 
اإلط��الق، أغلب الذين كان��وا يقاتلون الثوار 
على األرض هم خارج البالد، و بعض الذين 
لم يتورطوا في دماء الليبيني موجودين مع 

الطرفني االن. 

هـــل توافق رأي البعض القـــول بأن ثورة 
17 فبراير، في ظل الوضع الراهن في ليبيا، 

هي نقمة على الليبيين؟
ال، ليس صحيح��ا، وإمنا النقمة هم أولئك 
الذين اعتلوا السلطة بعد الثورة. فباستثناء 
احلكومة احلالية، كانوا كلهم ليس��وا ليبيني 
وإمن��ا أجانب م��ن أص��ل ليب��ي. كان هدفهم 
ه��و احلص��ول عل��ى الث��روة والع��ودة إلى 

أوطانهم. 

فـــي الختام، هل تعتقد أن الفرصة قائمة 
لقيام دولة ليبية مدنية؟

من املؤكد أننا إذا اعتمدنا النظام الرئاسي 
وإج��راء  الدس��تور  صياغ��ة  م��ن  وأنهين��ا 
انتخاب��ات، ف��إن ليبيا س��تكون دولة مدنية  
كل  لدين��ا  ألن  وجي��زة.  فت��رة  ف��ي  فاعل��ة 

اإلمكانيات البشرية واملادية.  

مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة لـ"الضمير":

ال سلطة لحكومة الحاسي على المجموعات اإلرهابية في ليبيا
المبعوث األممي الخاص أراد أن يضّحي بشرعية مجلس النواب
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سرية من كل الفئات
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19صوتكم

 تساعد ممارسة الرياضة في 
النادي الرياضي على زيادة نسبة 

العضالت في جسم اإلنسان 
وعلى تقوية العضالت والعظام 

وبالتالي الوقاية من أمراض عدة 
منها مرض ترقق العظام. كما 
يساعد هذا النوع من الرياضة 

على التمتع بالقوة الالزمة للقيام 
بالعمل اليومي كصعود الساللم، 

حمل أشياء ثقيلة الوزن... 
وتوصي اإلرشادات العاملية 

مبمارسة هذا النوع من الرياضة 
على األقل مرتني في األسبوع 

يجري في خاللهما تشغيل كل 
عضالت اجلسم. ويجب االنتباه 
من حاجة العضل إلى 48 ساعة 

ليستريح من بعد الرياضة 
لذلك يقسم جسم اإلنسان إلى 

عدة أقسام ويخصص يوما في 
األسبوع لكل قسم.

مـــن المهـــم االنتباه إلـــى النقاط 
التالية لنتيجة أفضل:

•  ابدأ وأنِه التمارين ب�5 الى 
10 دقائق من املشي.

•  ركز على الوضعية ال على 
الوزن خالل ممارسة التمارين. 

إذ تؤدي الوضعية اخلاطئة إلى 
حوادث وإصابات في العضالت.
•  انتبه إلى طريقة التنفس: 

تنشق الهواء عند العودة إلى 
الوضعية األساسية، وأفرغ 

الهواء عند القيام باحلركة.

 •  قم بتحدي عضالتك بشكل 
دائم عبر زيادة األوزان أو 

عدد اإلعادات للتمرين.

•  خذ على 
األقل يومني من 
االستراحة قبل 

إعادة تشغيل 
العضل 

نفسه. فإذا 
قمت مثال 
بحركات 
للمعدة ال 
تعد هذه 

احلركات إال بعد 
يومني.

•  املواظبة على 
الرياضة سّر 

النجاح.

عيادة 
الرياضيين

نصائح 
لممارسة 
الرياضة بشكل أفضل

 الرياضي
س��تقام النس��خة املقبلة ملس��ابقة كأس 
أمم إفريقي��ا لالعبني احملليني لكرة القدم 
ش��ان 2016 ف��ي رواندا م��ن 16 جانفي 
إلى 7 فيفرى حس��ب م��ا ذكرت اجلامعة 

الرواندية لكرة القدم.
وس��تجرى فعالي��ات ه��ذه البطول��ة 
القارية في 4 مالعب هي  امللعب الوطني 
مباهور وملع��ب كيغالي وملعب هويي 
وملعب امييغاندا.وبذلك ستنظم رواندا 

أول تظاه��رة رياضية قاري��ة كبرى في 
األلع��اب  أن احتضن��ت  تاريخه��ا بع��د 
وبطول��ة   2009 للش��باب  اإلفريقي��ة 
إفريقيا دون 17 س��نة في 2011 وكانت 
ال��دورة األول��ى ل�"الش��ان" أقيمت في 

ك��وت ديف��وار س��نة 2009 واحتضنت 
الس��ودان ال��دورة الثانية س��نة 2011 
ث��م جنوب إفريقي��ا دورة 2014 وفازت 
باللق��ب عل��ى التوال��ي كل م��ن الكنغ��و 

الدميقراطية وتونس وليبيا.

 الرياضي
مين��ي جمهور الن��ادي األهلي نفس��ه 
بالف��وز ببطول��ة الس��وبر اإلفريق��ي 
الس��بت املقب��ل أم��ام وف��اق س��طيف 
عل��ى  الترب��ع  أج��ل  م��ن  اجلزائ��ري 
ع��رش أندي��ة العال��م األكث��ر تتويجاً 

بالبطوالت القارية.
شهر فيفري هو "شهر احلظ" على 
النادي األهلي، فقد جنح املارد األحمر 
ببطول��ة  بالف��وز  س��ابق  وق��ت  ف��ي 

السوبر أربع مرات في هذا الشهر.
وخ��اض األهلي 7 مباريات س��وبر 
حقق اللقب فيها 6 مرات، وخس��ر في 
أول مش��اركة له أمام غرميه التقليدي 
الزمالك به��دف دون رد أح��رزه أمين 
منص��ور ف��ي جوهانس��برغ بجنوب 

إفريقيا.                 
اجلمع��ة 17 فيفري 2006..األهلي 
ُيت��وج بالس��وبر الق��اري الثان��ي في 
تاريخه على حس��اب اجلي��ش امللكي 
املغرب��ي بضرب��ات الترجيح مبلعب 

القاهرة الدولي.
ف��از   ..  2007 فيف��ري   18 األح��د 
األهلي بالس��وبر على حس��اب النجم 
الس��احلي في أدي��س باب��ا بأثيوبيا، 

بنتجية 5/4 بركالت الترجيح.
ف��از   ..  2009 فيف��ري   6 اجلمع��ة 
األهلي بالس��وبر على حساب النادي 
الصفاقسي في القاهرة بهدفني مقابل 
هدف حيث أح��رز لألهل��ي األجنولي 
أم��ادو فالفي��و، بينم��ا س��جل للنادي 

الصفاقسي كواسي بالز.

الس��بت 23 فيف��ري 2013.. حق��ق 
األهل��ي بطول��ة الس��وبر بع��د الفوز 
على ليوباردز الكونغولي على ملعب 
ب��رج الع��رب باإلس��كندرية بهدف��ني 
مقاب��ل ه��دف، حي��ث س��جل لألهل��ي 
رام��ي ربيعه ومحمد بركات وس��جل 

للضيوف أروني درامي.
 ..2014 فيف��ري   20 اخلمي��س 
س��وبر  بطول��ة  بآخ��ر  األهل��ي  ف��از 
ف��ي تاريخ��ه عل��ى حس��اب الن��ادي 
الصفاقس��ي، بثالث��ة أه��داف مقاب��ل 
هدف��ني بعدم��ا س��جل محم��د ناج��ي 
ج��دو ه��دف وعم��رو جم��ال هدف��ني، 
بينما س��جل للصفاقسية، كل من علي 

املعلول وفخر الدين بن يوسف.
ش��هر فيف��ري ف��ي اخلالص��ة ه��و 
متيمة احلظ لألهلي ألنه لم يخسر أي 

بطولة سوبر في هذا الشهر.

 - املثلوثي
اجلول��ة  مب��اراة  صفح��ة  ط��ي  بع��د 
الثانية م��ن الرابطة األول��ى التي أطاح 
م��ن خالله��ا الن��ادي اإلفريق��ي بامللعب 
التونسي بنتيجة عريضة مؤكدا تطور 
مستوى الفريق بشكل تصاعدي، انكب 
اإلط��ار الفن��ي لفريق ب��اب اجلديد على 
التحضي��ر من أجل مب��اراة الكأس التي 
تبقى حقيقتها غي��ر قابلة للتكهنات في 
مواجهة يتنقل م��ن خاللها األفارقة إلى 
اجلنوب التونسي ملواجهة جنم املتلوي 
الذي س��بق أن تبارى م��ع اإلفريقي في 
اجلول��ة األول��ى ملرحلة اإلياب وس��قط 

بالثالثة.
مب��اراة ال��كأس الت��ي س��تجمع جنم 
املتلوي بضيفه الن��ادي اإلفريقي ولئن 
اكتس��ت طابع اإلعادة بع��د مواجهة في 

ظرف أس��بوع واحد ب��ني الفريقني لكن 
األكيد أن اختالف الس��ياق )منافس��ات 
الكأس( س��يجعل من املباراة حماس��ية 
وذات ندي��ة عالي��ة خاصة م��ع املردود 
احملترم الذي أظهره أبناء محمد الكوكي 

في تنقله الفارط إلى العاصمة. 

الرئيس يعد الالعبين
أم��ام  العري��ض  االنتص��ار  بع��د 
نظيف��ة  برباعي��ة  التونس��ي  امللع��ب 
واالستعراض الذي قدمه العبو النادي 
اإلفريق��ي، ن��زل رئي��س النادي س��ليم 
الرياح��ي إل��ى حجرات املالب��س ووعد 
حلفزه��م  مضاعف��ة  مبنح��ة  الالعب��ني 
على مزي��د العطاء واالنتص��ار بإقناع. 
وق��د عبر الرياحي لالعبني عن ارتياحه 
الت��ي ظه��ر به��ا  الهجومي��ة  للنجاع��ة 
الفريق م��ع انطالق مرحلة اإلياب حيث 

سجل زمالء زهير الذوادي 7 أهداف في 
ظرف أربعة أي��ام منها ثالثية ضد جنم 
املتل��وي ي��وم األح��د املاض��ي ورباعية 

البقالوة. 

العيفة بخير 
أكد املدافع احملوري للنادي اإلفريقي 
ب��الل العيف��ة مباش��رة بع��د اللق��اء أن 
اإلصابة التي تعرض لها وأجبرته على 
اخلروج ف��ي الدقائ��ق األخيرة ليس��ت 
خط��رة، حي��ث ح��رص اإلط��ار الطب��ي 
على تنبي��ه حص��ول مضاعفات على 
مس��توى اإلصابة القدمية، لذلك لم ينه 
اللق��اء على أن يكون جاه��زا في املباراة 
املقبل��ة ض��د جن��م املتل��وي ي��وم األحد 
املقب��ل ضم��ن منافس��ات ال��كأس، لك��ن 
بالتوازي م��ع ذلك فإن س��يف تقا الذي 
عوض��ه كان حظه س��يئا حيث تددت 

آالمه ف��ي أول احت��كاك ما جعل��ه ينهي 
اللق��اء وه��و يعان��ي، وم��ن املنتظ��ر أن 

يركن إلى الراحة من جديد.

غياب ثالثي
تأك��د رس��ميا غي��اب ثالث��ي الن��ادي 
اإلفريقي حس��ني ناطر، ياسني امليكاري 
وهشام بلقروي عن مباراة جنم املتلوي 
نهاية األس��بوع احلالي حلس��اب الدور 
الس��ادس عش��ر ملس��ابقة كأس تونس 

لكرة القدم.
املب��اراة  ع��ن  الثالث��ي  وس��يغيب 
أن  بع��د  تأديبي��ة  ألس��باب  املذك��ورة 
حتصلوا على  اإلنذار الثالث في مباراة 
امللع��ب  أم��ام  األربع��اء  ي��وم  فريقه��م 
التونسي حلساب اجلولة الثانية إياب 
م��ن بطول��ة الّرابط��ة احملترف��ة األولى 

لكرة القدم.

كأس أمم إفريقيا لالعبين المحليين "شان" 2016 في رواندا من 16 جانفي إلى 7 فيفري

قبل مواجهة وفاق سطيف.. األهلي ال يخسر أي مباراة سوبر في فيفري!

بعد "حارة" البقالوة..

فريق باب الجديد يحّول أنظاره نحو الكأس.. وغيابات عدة تشغل بال سانشاز
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 – ناجية
واصل النجم الس��احلي مسلس��ل إهدار 
النقاط بعد أن فرط في نقطتني باكتفائه 
بالتع��ادل الس��لبي م��ع ضيف��ه امللع��ب 
القابس��ي ف��ي لق��اء اجلول��ة الثانية من 
مطالب��ا  كان  النج��م  اإلي��اب.  مرحل��ة 
باالنتص��ار لإلبق��اء على ف��ارق الثالث 
نقاط التي تفصله ع��ن النادي اإلفريقي 
إال أن��ه عجز ع��ن حتقي��ق مبتغ��اه أمام 
فريق جاء إلى جوهرة الس��احل من أجل 
تعويض خس��ارة اجلولة املاضية على 
أرضي��ة ميدانه وميكن الق��ول أنه جنح 
ف��ي ذلك مبا أن التعادل في سوس��ة يعد 

نتيجة إيجابية ألبناء مراد العقبي.
وبالع��ودة للج��والت املاضي��ة جن��د 
أن النج��م عج��ز ع��ن حتقي��ق االنتصار 
في ثالث لق��اءات متتالية فآخر انتصار 
يع��ود لي��وم 24 ديس��مبر 2014 أم��ام 
مس��تقبل املرس��ى بهدف��ني لصف��ر عجز 
بعده��ا الفري��ق عن الف��وز بتعادله أمام 
جمعية جربة دون أهداف وأمام النادي 
الصفاقس��ي بهدف من اجلانبني ثم أمام 

امللعب القابسي سلبا.
تراجع نتائج فريق جوهرة الس��احل 
ف��ي اجل��والت الث��الث املاضي��ة مقاب��ل 
جناح النادي اإلفريقي في حصد 6 نقاط 
متتالي��ة جعل هذا األخي��ر يرفع الفارق 
إل��ى 5 نق��اط كامل��ة وبالتالي س��يدخل 

الت��ي س��تجمعهما  املواجه��ة املباش��رة 
اجلول��ة القادم��ة ب��روح معنوي��ة هامة 
مطال��ب  النج��م  س��يكون  املقاب��ل  ف��ي 
باالنتص��ار ال غي��ر إذا أراد املراهنة على 
اللق��ب واحلف��اظ عل��ى مرك��ز الوصيف 
خاصة في ظل جناح النادي الصفاقسي 
والترج��ي الرياض��ي ف��ي الع��ودة على 
مس��توى الترتيب وتقلي��ص الفارق إلى 

نقطتني وثالث نقاط على التوالي.

غضب على بونجاح
أث��ار األداء الذي قدمه الفريق في لقاء 
عش��ية األربعاء غضب جماهي��ر النجم 
الت��ي كانت تنتظ��ر نتيج��ة أفضل حتى 
يبق��ى فريقه��ا ضم��ن املتراهن��ني عل��ى 
البطولة خاصة أنه سيواجه في اجلولة 

القادمة منافس مباشر على اللقب.
لألم��ال  املخي��ب  واألداء  التع��ادل 
جع��ال جماهي��ر النجم ت��رد الفعل بقوة 
وتوجه عبارات الس��خط واالس��تهجان 
تاه الالعب��ني وخاص��ة املهاجم بغداد 
التس��جيل  ع��ن  عج��ز  ال��ذي  بوجن��اح 
خلمس ج��والت متتالية كم��ا أنه أضاع 
ضربة ج��زاء كانت س��تعطي االنتصار 
للنجم أمام النادي الصفاقس��ي. املهاجم 
اجلزائ��ري أصب��ح مطالب باالس��تفاقة 
وإال فإنه سيجد نفس��ه خارج حسابات 

املدرب فوزي البنزرتي.

احتراز الستيدة
دون قائد فريق امللعب القابس��ي قبل 
انطالق مباراة النجم والس��تيدة احتراز 
ضد مشاركة املدافع غازي عبد الرزاق. 

الكاتب العام للملعب القابسي مرسي 
ب��ن رمض��ان أوض��ح أن عب��د ال��رزاق 
حتص��ل عل��ى ورقة حم��راء ف��ي مباراة 
الذه��اب أمام الن��ادي اإلفريقي املوس��م 
تس��توجب   2013-2014 الف��ارط 
العقوبة مبباراتني "PV N°12"  وفي 
 2013-2014 تون��س  كأس  نهائ��ي 
 4 تع��رض نف��س الالع��ب لعقوب��ة ب��� 

مباري��ات بعد أحداث ملع��ب رادس بني 
النجم والنادي الصفاقسي 

وبالعودة لقان��ون اجلامعة )الفصل 
47 من مجل��ة التأديب( فان الالعب في 
هذه احلالة يج��ب أن تنضاف له عقوبة 
مبب��اراة إضافي��ة. مبا أن مب��اراة نهائي 
الكأس كانت األخيرة في موسم -2013

2014 ف��إن الالع��ب كان علي��ه التغيب 
في اخلمس اجلوالت األولى من املوس��م 
احلالي لكن��ه غاب في األرب��ع مباريات 
األولى م��ن البطولة فق��ط ولعب مباراة 
اجلول��ة اخلامس��ة وه��و ال ي��زال حتت 

طائل��ة العقوبة وبالتالي مش��اركته في 
كل املباري��ات من اجلول��ة 5 الى اجلولة 
17 غي��ر قانونية.في صورة ثبوت هذا 
األم��ر فإنه على اجلامع��ة حرمان النجم 
من نقطة أم��ام امللعب القابس��ي ونقطة 
أم��ام الن��ادي الصفاقس��ي إذا م��ا رفعت 
إدارة الس��ي آس آس نفس االحتراز قبل 
م��رور 15 يوما من تاري��خ املباراة التي 
جمع��ت الفريقني يوم األح��د 15 فيفري 
2015 أي أن آخ��ر أجل للتقدم باحتراز 
مماث��ل على مش��اركة الالعب ي��وم غرة 

مارس.

 –الغانمي
بع��د 9 جوالت كاملة دون انتصار جنح 
املس��تقبل الرياض��ي بقابس ف��ي إدراك 
الف��وز الثال��ث ل��ه ه��ذا املوس��م والذي 
جاء عل��ى حس��اب االحتاد املنس��تيري 
أح��د املنافس��ني املباش��رين ف��ي أس��فل 
الترتيب بهدفني دون رد من أقدام العائد 

حلضيرة الفريق يونس مزهود.
االنتص��ار ه��و الثال��ث للجلي��زة هذا 
املوس��م بع��د انتص��ار اجلول��ة األول��ى 
م��ن مرحل��ة الذه��اب بثالثي��ة دون رد 
وانتص��ار اجلول��ة الس��ابعة أمام جنم 
املتل��وي بهدف لصفر حي��ث يعود عداد 
الفري��ق لتس��جيل ث��الث نق��اط جديدة 
جاءت بعد صعوبات عديدة وتغييرات 
متواصلة لإلط��ار الفني. االنتصار مكن 
فري��ق عاصم��ة احلناء م��ن تاوز جنم 
املتل��وي والصعود للمرك��ز 14 برصيد 
12 نقط��ة بعد أن س��جل 4 نقاط خالل 

جولتني.
بداي��ة  من��ذ  اعتم��د  اجللي��زة  فري��ق 
املوس��م عل��ى خدم��ات 5 مدرب��ني وه��م 
الكوك��ي  محم��د  ث��م  املقران��ي  اله��ادي 

فصال��ح داي ثم ش��كري اخلط��وي قبل 
أن يتول��ى فري��د ب��ن بلقاس��م املقالي��د 
الفنية لزمالء بولبابة غراب مع انطالق 
املرحل��ة الثاني��ة م��ن البطول��ة ليحصد 
نقطة خ��ارج القواعد في اجلولة األولى 
ي��درك  ث��م  القيرواني��ة  الش��بيبة  أم��ام 
طري��ق االنتصارات ف��ي اجلولة الثانية 
بثنائية في شباك فريق عاصمة الرباط 
ويحاف��ظ ب��ن بلقاس��م حت��ى اآلن على 

سجله خاليا من العثرات.

رغم الصعوبات 
فري��ق  اس��تضافة  قب��ل  س��ويعات 
االحتاد املنستيري أعلن املدرب فريد بن 
بلقاس��م انس��حابه من تدري��ب اجلليزة 
بس��بب محاولة ش��قيق الالعب أس��امة 
بوبك��ر تعنيف��ه إال أن��ه عدل ع��ن قراره 
بع��د تدخ��ل م��ن الهيئ��ة املدي��رة وبقية 
اإلط��ار الفن��ي والالعب��ني ليك��ون على 
رأس الفريق مع انطالقة املباراة. ورغم 
الصعوب��ات وعدم االس��تقرار فإن فريد 
بن بلقاسم جنح في حتقيق أول انتصار 
ل��ه مع اجلليزة وحص��د النقطة الرابعة 

لينطل��ق بق��وة نح��و الهدف ال��ذي جاء 
من أجله إلى عاصم��ة احلناء وهو إنقاذ 
مس��تقبل قابس من العودة إلى الرابطة 

الثانية.

إضافة مؤكدة
خ��الل اليوم��ني األخيري��ن م��ن فترة 
االنتقاالت الش��توية قامت هيئة الطاهر 
صولة بتعزيز الرصيد البشري للفريق 
ببعض األس��ماء في س��عيه نح��و إنقاذ 
الفري��ق وإص��الح م��ا ميك��ن إصالح��ه 
حيث اس��تعادت الالع��ب يونس مزهود 
من النادي االفريقي على س��بيل اإلعارة 
ملدة 6 أشهر كما تعاقدت مع املدافع بالل 
يكن إلى نهاية املوس��م. هاذين الالعبني 
قدما اإلضافة املرجوة منهما حيث سجل 
يكن هدف التعادل أمام الشبيبة وأهدى 
فريق��ه نقطة هام��ة فيما س��جل مزهود 
ثنائي��ة ف��ي ش��باك االحتاد املنس��تيري 
ومنح املس��تقبل ثالث نق��اط ثمينة جدا 
في انتظ��ار اإلضافة من بقي��ة املنتدبني 
في ق��ادم اجل��والت أوله��ا أم��ام النادي 

البنزرتي يوم 28 من الشهر اجلاري.

 الرياضي
اجلمهوري��ة  رئي��س  اس��تقبل 
التونسية بقصر قرطاج صباح يوم 
اخلمي��س 19 فيفري وفدا يترأس��ه 
رئي��س اللجنة األوملبية التونس��ية 
ونائب��ه مح��رز بوصي��ان وفتح��ي 
احلشيش��ة اللذي��ن كان��ا مرفوق��ني 
اخلصوصي��ة  النياب��ة  برئي��س 
للبلدية مبروك القس��مطيني وكمال 
القرقوري املس��اعد األول كما شارك 
في الزيارة كل من املنصف السالمي 
ومحم��د الفريخ��ة عض��وا املجل��س 
التأسيس��ي وقد كان الوف��د الدولي 
لأللعاب املتوس��طية رفقة هذا الوفد 
التونس��ي ف��ي لق��اء رس��مي يب��رز 
مس��اندة الدولة التونس��ية لتنظيم 
األلع��اب املتوس��طية ف��ي نس��ختها 

لسنة 2021.
إيجابي��ا  اللق��اء  ه��ذا  كان  وق��د 
دعم م��ن خالله رئي��س اجلمهورية 

مس��اندة  السبس��ي  قائ��د  الباج��ي 
تونس لتنظيم هذا احلدث الرياضي 
اله��ام كما وعد بض��رورة دعم امللف 
لتك��ون بالدنا ف��ي مس��توى تنظيم 
هذه التظاه��رة بتضافر كل اجلهود 
م��ن وزارات معني��ة ورج��ال أعمال 
بأن��ه  وع��د  كم��ا  مدن��ي  ومجتم��ع 
س��ينظر في م��دى تق��دم املش��اريع 
الرياضية التي س��تنجز باملناس��بة 
مبدينة صفاقس وذلك في حوار مع 

رئيس احلكومة.
الدول��ي  الوف��د  يك��ون  وبذل��ك 
األوملبي قد أدى آخر محطات زياراته 
امليدانية إلى مدينة صفاقس والبالد 
التونس��ية ككل بعد أن زار عددا من 
والتجهيزات  واملراف��ق  املؤسس��ات 
ووزارة الرياض��ة وكذل��ك مجل��س 
ن��واب الش��عب ف��ي إط��ار دراس��ة 
إمكانيات احتض��ان مدينة صفاقس 
لأللع��اب املتوس��طية صفاقس أفق 

سنة 2021.

النجم الساحلي 

3 تعادالت متتالية.. غضب على بونجاح وماذا عن احتراز الستيدة؟

مستقبل قابس 

رغم الصعوبات بن بلقاسم يجد طريق االنتصارات
رئيس الجمهورية يستقبل 

أعضاء اللجنة الدولية لأللعاب 
المتوسطية
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 الرياضي
حظيت املبارزة التونسية سارة بسباس 
باس��تقبال األبط��ال ل��دى وصولها إلى 
أرض الوط��ن بع��د تتويجه��ا بامليدالية 
"بيونس��آيرس"  في��دورة  الذهبي��ة 
الدولي��ة للمب��ارزة بالس��يف املندرج��ة 
ضمن مسار كأس العالم في اختصاص 

"اإليبي".
فقد اس��تقبل رئيس احلكومة احلبيب 

الصيد مساء
بس��باس  س��ارة  البطل��ة  األربع��اء 

صاحبة
امليدالي��ة الذهبي��ة ف��ي بطول��ة كأس 
العالم التي احتضنتهامؤخرا العاصمة 

األرجنتينية
 "بيونسآيرس". وإثراللقاء صرحت 

املبارزة سارة
بسباس أنها أطلعت رئيس احلكومة 

على كل
التحضي��رات الت��ي س��بقت تتويجها 

مؤكدة أنها وجدت
رئي��س  م��ن  والدع��م  التش��جيع  كل 

احلكومة وأنه تعهد
مبتابعته��ا وع��دم ادخ��ارأي جهد في 

توفير كل املستلزمات
التأل��ق  مزي��د  عل��ى  يس��اعدها  مب��ا 
والنج��اح ورف��ع الراي��ة التونس��ية في 
وخاص��ة  املرتقب��ة  الدولي��ة  احملاف��ل 

مساعدتها
على حتقيق نتائج مميزة في األلعاب 

األوملبية التي ستقام
مبدينة "ريوديجنيرو" س��نة 2016 

. ولدى وصولها مطار
ف��ي  كان  الدول��ي  قرط��اج  تون��س 
اس��تقبال بطلة العالم ف��ي مطار تونس 

قرطاج الدولي وزير الرياضة ماهر بن
األوملبي��ة  اللجن��ة  ورئي��س  ضي��اء 

التونسية محرز بوصيان
وع��دد م��ن الش��خصيات الرياضي��ة 

والسياسية التونسية.
وعبرت سارة بس��باس عن سعادتها 

الكبيرة بهذا التتويج
وصرح��ت قائل��ة: "أنا س��عيدة جدا 

بهذا االستقبال الرائع
وصراحة الق��ول انني لم أكن أتصور 

مثل هذا االستقبال
الكبي��ر وأنا س��عيدة بحض��ور وزير 

الرياضة ورئيس اللجنة
ه��ذا  أه��دي  التونس��ية.  األوملبي��ة 

اإلجناز إلى تونس العزيزة
البداي��ة وأع��د  الل��ه ه��ذه  وإن ش��اء 

بتتويج جديد في أوملبياد
ريو 2016." أما وزير الرياضة ماهر 
بن ضياء فقد أكد خالل استقباله للبطلة 
العاملي��ة س��ارة بس��باس عل��ى اعت��زاز 

تونس وفخرها مبا حققته من 
اجن��از تاريخي بتتويجه��ا بامليدالية 
"بيونس��آيرس"  دورة  ف��ي  الذهبي��ة 
الدولي��ة للمب��ارزة بالس��يف املندرج��ة 
ضمن مسار كأس العالم في اختصاص 

"اإليبي".
كما عب��ر الوزير عن تقدي��ره العميق 
ألداء الالعبة س��ارة بسباس وتشريفها 
للرياضة التونس��ية وإهدائه��ا املبارزة 
بالس��يف أول ميدالية ذهبية في تاريخ 

هذا االختصاص.

 الرياضي
أح��رز املنتخ��ب التونس��ي لق��ب بطولة 
إفريقي��ا للكرة الطائرة الش��اطئية التي 
احتضنتها تونس من 16 إلى 18 فيفري 
ألول م��رة بف��وزه عل��ى جن��وب إفريقيا 
بش��وطني متتاليني في النهائي. وفازت 
تون��س بقيادة الثنائي ش��عيب باحلاج 
صال��ح وعرف��ات الناص��ر 21 - 18 في 
تفوقه��ا  تك��رر  أن  قب��ل  األول  الش��وط 

بالنتيجة ذاتها في الشوط الثاني.
النهائي��ة  املب��اراة  منتخبن��ا  وبل��غ 
بعد أن تخط��ى ليبي��ا واجلزائر ومصر 
وس��احل الع��اج ف��ي ال��دور األول ث��م 
غان��ا في ال��دور نصف النهائ��ي دون أن 
يخس��رأي ش��وط في طريقها للتتويج. 
وضمن��ت الفرق األربع��ة األولى التأهل 
لبطول��ة العالم التي س��تقام في هولندا 
خالل ش��هر جوان املقبل.وصرح فوزي 

القلع��ي م��درب املنتخب التونس��ي بعد 
الفوز باللقب "كنت واثقا من الفوز على 
جنوب إفريقيا أحد أقوى املنتخبات على 
مس��توى هذه اللعب��ة والتتويج باللقب 
ألول م��رة ف��ي تاري��خ تونس."وفازت 
غان��ا عل��ى مص��ر بش��وطني لصف��ر في 
مب��اراة حتديد صاح��ب املرك��ز الثالث. 
كما أحرز منتخ��ب الكبريات على املركز 

السادس في نفس البطولة.

 الرياضي
يحتل املهاجم حمدي احلرباوي املركز الثاني ضمن ترتيب هدافي دوري 
جن��وم قط��ر حتى األن برصي��د 15 هدفا م��ن 17 مباراة عل��ى بعد هدف 

وحيد من هداف الدوري احلالي مهاجم النادي األهلي أالن ديوكو.
وضمن كأس روماني انهزم املدافع الدولي صيام بن يوسف مع فريقه 
أس��ترا جورجيو الروماني خارج قواعده أمام فريق س��تيوا بوخارست 
بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر حلساب ذهاب نصف نهائي كأس رومانيا.

الجبالي يسجل أول أهدافه
س��جل متوس��ط املي��دان الس��ابق للنج��م الرياضي الس��احلي عصام 
اجلبالي أولى أهدافه مع فريقه اجلديد "IFK Varnamo" الس��ويدي 
خالل مباراة ودي��ة جمعته بنادي "Mjallby AIF" وانتهت بانتصار 

زمالء اجلبالي برباعية مقابل 3.

الغاوي تتألق في روسيا
تألقت الالعبة الدولية اس��ماء الغاوي ف��ي دوري أبطال أوروبا لكرة 
الي��د حيث س��اهمت في ف��وز فريقها دينامو س��ينارا الروس��ي على أحد 
أفض��ل فرق أوروبا والعالم في الس��يدات فريق فاردار املقدوني بنتيجة 

33 مقابل 25.

 الرياضي
أرس��ل جوزيف بالتر رئي��س االحتاد الدولي لكرة الق��دم "فيفا" خطابا 
أول أم��س جلم��ال ع��الم رئيس االحت��اد املصري لك��رة الق��دم يؤكد فيه 
مس��اندته "الفيفا" اس��تئناف نش��اط كرة القدم في مصر. وأش��ار بالتر 
ف��ي خطابه إلى أن عودة مس��ابقات كرة القدم ليس لصالح أس��رة الكرة 

املصرية فقط بل من أجل الشعب املصري بكامله.
وأوض��ح بالت��ر أن ك��رة الق��دم مت��ارس بش��كل طبيع��ي ف��ي مناطق 
مضطرب��ة في أنحاء العال��م ألنها عامل مهم جدا جلل��ب األمل للمواطنني 

وأيضا لبناء اجلسور واملساعدة في رأب االنقسامات.
وأك��د رئيس الفيفا أن الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة عضو املكتب 
التنفي��ذي لالحت��اد الدول��ي لك��رة القدم من أج��ل تقدمي منح��ة لعائالت 
ضحايا كارثة إس��تاد الدفاع اجلوي قد مت اعتماده وإرس��اله إلى اللجنة 

املالية للفيفا إلقراره في اجتماعها القادم.
وكانت احلكومة املصرية قد قررت تعليق الدوري املصري لكرة القدم 
ألجل غير مسمى بعد األحداث الدامية مبلعب الدفاع اجلوي التي شهدت 

مقتل 22 شخصا من مشجعي نادي الزمالك. 

 الرياضي
ياس��ني  اجلزائ��ري  الدول��ي  واص��ل 
براهيم��ي سلس��لة عروض��ه الضعيفة 
وحتصل على عالمة سيئة في املواجهة 
الت��ي جمعت فريق��ه البرتغال��ي بورتو 
ذه��اب  حلس��اب  السويس��ري  بب��ازل 
ال��دور ثم��ن نهائي م��ن رابط��ة األبطال 
األووربية. و منح موقع "هو سكورد" 
جن��م  اإلحصائي��ات  ف��ي  املخت��ص 

"اخلضر" عدد 6.3 من 10 وهو أس��وء 
عدد مينح لالعب في هاته املواجهة.

ياس��ني  أن  الواض��ح  م��ن  ويب��دو 
براهيم��ي مير بفترة س��يئة ناجمة على 
 2015 إفريقي��ا  كأس  ف��ي  مش��اركته 
الت��ي كان له��ا تأثير س��لبي على معظم 
الالعبني الناش��طني في أوروبا بس��بب 
الظ��روف املناخي��ة الصعب��ة املوجودة 
في غينيا االستوائية إضافة إلى النسق 

املرتفع للمسابقة.
براهيم��ي  ياس��ني  عل��ى  ويتع��ني 
اس��تعادة أفضل مس��توياته في أس��رع 
وق��ت خاص��ة وأن ع��دة أندي��ة كب��رى 
مدين��ة  عمالق��ي  غ��رار  عل��ى  تتابع��ه 
مانشس��تر يونايتد وس��يتي فضال على 

باريس سان جرمان الفرنسي.
وكان ابراهيمي ق��د حتصل على لقب 
أفضل العب إفريقي صاعد لسنة 2014.

بعد االنجاز العالمي في بطولة العالم:

سارة بسباس تحظى باستقبال األبطال

الكرة الطائرة الشاطئية 

تونس تفوز ببطولة إفريقيا وتتأهل للمونديال

واصل سلسلة عروضه الضعيفة

 براهيمي تحصل على أسوأ عدد 
في مواجهة بورتو وبازل

أخبار محترفينا

الحرباوي هداف.. بن يوسف 
ينهزم وللجبالي أولى األهداف 

مع فريقه السويدي

بالتر يساند االتحاد المصري 
في تمسكه بعودة البطولة



صوتكمرياضة 22

 الرياضي
النج��م  لي��زارازو  بياش��نتي  يتح��دث 
ل�باي��رن  الس��ابق  الفرنس��ي  الدول��ي 
ميوني��خ ف��ي هذا احل��وار ع��ن رأيه في 
دوري  ف��ي  األملاني��ة  األندي��ة  حظ��وظ 
األبط��ال، كم��ا يتوق��ع أن يك��ون نهائي 
ميوني��خ  باي��رن  ب��ني  األبط��ال  دوري 
وري���ال مدريد، حي��ث اعتبرهما األقوى 
حاليا في أوروب��ا، فيما يرى أن أتلتيكو 
مرش��ح للف��وز عل��ى باي��ر ليفرك��وزن، 
دورمتون��د  أن  املقاب��ل  ف��ي  ويعتق��د 
يس��تطيع التأه��ل أم��ام جوفنت��وس إذا 

لعب بكامل لياقته.

كيف تفســـر تواجـــد 4 أندية ألمانية 
في ثمن نهائي دوري األبطال لثاني مرة 

على التوالي؟
بالتأكي��د ه��ذا األم��ر يعك��س تط��ور 
الدوري األملاني بشكل كبير في السنوات 
"البوندس��ليغا"  برأي��ي  األخي��رة، 
وال��دوري اإلنقليزي هم��ا األقوى حاليا 
واألكث��ر تكام��ال ف��ي العالم، س��واء من 
الناحية الرياضية أو املالية أو من حيث 
نسبة املش��اهدة اجلماهيرية، لذلك أرى 
أن تواج��د 4 أندية أملانية في ثمن نهائي 
دوري األبط��ال ال يعد مفاجأة بالنس��بة 

إلي.

كم مـــن ناد ألماني تتوقـــع أن يتأهل 
لربع النهائي؟

عكس بايرن ميونيخ املرشح للمرور 
أمام ش��اختار، أرى أن أندية دورمتوند، 
ش��الك وليفرك��وزن ليس��ت ف��ي ث��وب 
املرش��ح للتأهل، فمثال مهمة ليفركوزن 
أمام أتلتيكو مدريد س��تكون صعبة جدا 
أم��ام املتأه��ل لنهائي النس��خة املاضية 
مؤخ��را  مدري��د  ري���ال  عل��ى  والفائ��ز 
برباعية، بالنسبة ل� دورمتوند وشالك، 
نف��س األم��ر أم��ام جوفنت��وس وري���ال 

مدريد.

بالحديـــث عن شـــالك، هل تـــرى أنه 
قادر على تجاوز عقبة الريـال؟

مهمة شالك أمام ري�ال مدريد ستكون 
صعبة للغاية، أعتقد أن بايرن ميونيخ 
وري�ال مدريد هما أكبر مرش��حني للفوز 
ب��دوري األبط��ال ه��ذا املوس��م، ألنهم��ا 
األفضل ف��ي أوروبا في الوق��ت الراهن، 
لكن شالك سيلعب دون أي ضغوط أمام 

الري�ال وليس لديه ما يخسره.

ألســـت متخوفـــا على بايـــرن ميونيخ 
أمام شاختار؟

بش��كل ع��ام، باي��رن ميوني��خ تطور 
بش��كل كبي��ر، لذل��ك لس��ت قلق��ا كثي��را 
بش��أنه، وأعتق��د أنه س��يفوز بس��هولة 

كبيرة، هذا الفريق أصبح يلعب بخطط 
تكتيكي��ة يصع��ب اس��تيعابها بالنظ��ر 

لتطورها الكبير.

ما رأيك فـــي حظوظ دورتموند أمام 
جوفنتوس؟

متكافئ��ة  املب��اراة  تك��ون  أن  أتوق��ع 
ألنه ال يوجد مرش��ح عل��ى الورق للفوز 
بها، بالنس��بة ل��� دورمتون��د، أعتقد أن 
كل ش��يء س��يتوقف على اللياق��ة التي 
س��يكون العبو الفريق متواجدين فيها، 
فعندم��ا يظهر الفري��ق بوجهه احلقيقي 
ال يوج��د مجال للفوز علي��ه، دورمتوند 
أكد قوته خ��الل دور املجموعات وحتى 
جوفنت��وس ل��م يع��د قويا كم��ا كان في 
الس��ابق رغ��م أن الفري��ق احلالي حقق 

نتائج رائعة.

ما هـــو نهائـــي األحالم الـــذي تتمناه 
يوم 6 جوان في برلين؟

الرائ��ع رؤي��ة باي��رن  س��يكون م��ن 
ميوني��خ أمام ري�ال مدري��د في النهائي، 
ف�الباي��رن اس��تعاد عافيت��ه بع��د بداية 
متعث��رة في مرحل��ة الع��ودة وأبان عن 
مس��تويات راقية، أما بالنس��بة ل�لري�ال 
املوس��م،  ق��وة ه��ذا  أكث��ر  فق��د أصب��ح 
وتعاق��ده مع تون��ي ك��روس أضاف له 
الكثي��ر، خاصة م��ع تواج��د العديد من 

النجوم اآلخرين في النادي.

 الرياضي
خطف فري��ق بورت��و البرتغالى تعادال 
ثمينا من أنياب فريق بازل السويسرى، 
بهدف لكل فريق في املباراة التي أقيمت 
بينهم��ا عل��ى ملع��ب "س��انت جاكوب 
ب��ارك"، معقل األخير ف��ي ذهاب دور ال� 

16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
املص��ري  مش��اركة  ش��هدت  املب��اراة 
محم��د النن��ي من��ذ بدايتها في تش��كيلة 
بازل، فيما ش��ارك مواطن��ه وزميله في 
الفري��ق أحمد حمودي بدي��ال قبل نهاية 

املباراة بدقائق. 
أهداف  افتتح ديرلي��س جونزالي��س 
املباراة لصالح بازل في الدقيقة 11 بعد 
انف��راد رائع بحارس مرم��ى الضيوف، 
قب��ل أن يع��ادل دانيلو لويس دا س��يلفا 
النتيج��ة لصالح بورت��و من ركلة جزاء 
في الدقيق��ة 79، من زمن املب��اراة، التي 
كادت تش��هد ف��وز الفري��ق البرتغال��ي، 
بهدف��ني له��دف إال أن احلك��م حرم��ه من 

هدف س��جله العب��ه كاس��يميرو بداعي 
التسلل. 

وم��ن املق��رر أن يتقاب��ل الفريقني في 
لقاء اإلي��اب بالبرتغال في العاش��ر من 
مارس املقبل، حيث س��تكون مهمة بازل 

صعبة للغاية نظرا لتعادله على أرضه 
إيجابي��ا، في ح��ني أن بورتو س��يكتفى 
بالتعادل الس��لبي أو الف��وز بأي نتيجة 
من أجل ضمان الصعود لدور الثمانية، 

من البطولة.

 الرياضي
تأه��ل اإلس��باني ديفي��د فيرر، املصن��ف ثانيا، إلى رب��ع نهائ��ي دورة ريو دي 
جاني��رو البرازيلي��ة الدولية لكرة املض��رب من دون أن يلعب، بعد انس��حاب 

اإلصابة.منافس��ه الهولن��دي ثييم��و دي باك��ر بس��بب 
وبل��غ ال��دور ذات��ه أيض��ا البرازيل��ي 

جواو س��وزا، بفوزه على الس��لوفيني 
 )9-11( و6-7   6-4 روال  ب��الز 
أندري��اس  والنمس��اوي  و6-4، 
الفنلندي  هايدر-مورر، بتغلب��ه على 

1-6 و7-6 )7-4(،  يارك��و نييمي��ن 
موناك��و  خ��وان  واألرجنتين��ي 

الفنلن��دي  حس��اب  عل��ى 
 6-1 نييمي��ن  يارك��و 

و7-6 )7-4(.
جوائ��ز  أن  يذك��ر 
جاني��رو  دي  ري  دورة 
تبل��غ  البرازيلي��ة 
ألف��ا  و548  مليون��ا 
أمريكيا  دوالرا  و755 
ألف  و250  للرج��ال، 

دوالر للسيدات.

رازو:
 البايرن والريـال أبرز المرشحين للفوز بدوري األبطال

بورتو يخطف تعادال ثمينا من 
أنياب بازل بدورى األبطال

فيرر إلى ربع نهائي الـ"ريو" 
دون لعب المباراة

 العدد 581 الجمعة 1 جمادى األولى 1436هـ  الموافق لـ 20 فيفري 2015
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 الرياضي
أعرب اإليطالي كارلو آنشيلوتي مدرب 
ري���ال مدري��د اإلس��باني عن س��عادته 
بع��ودة النج��م البرتغالي كريس��تيانو 
رونال��دو للتس��جيل اليوم أمام ش��الكه 

األملاني.
وقاد رونال��دو الري�ال للف��وز خارج 
مب��اراة  ف��ي  رد  دون  بهدف��ني  الدي��ار 
ال���16 م��ن بطول��ة دوري  ذه��اب دور 
أبط��ال أوروب��ا، حي��ث س��جل اله��دف 
األول، وصن��ع الثاني لزميله البرازيلي 

مارسيلو.
مس��توى  عل��ى  آنش��يلوتي  وعلّ��ق 
)ص��اروخ مادي��را( خ��الل تصريحات 
صحفية عقب املب��اراة، قائال "رونالدو 
عاد"، مضيفا "لقد س��جل ولعب بشكل 
حاج��ة  ف��ي  كان  هدف��ا،  وصن��ع  جي��د 
ملباراة كهذه، وأداء كهذا، األمور س��ارت 
بش��كل جيد".وعن رؤيته للقاء، أوضح 
امل��درب املخضرم "ل��م يكن عل��ى القدر 
املطل��وب من اإلث��ارة، ش��الكه دافع منذ 

البداية، ح��اول عبر املرتدات، مس��تواه 
كان مرتفع��ا، لكننا حتكمن��ا في املباراة 
بع��د اله��دف وانتظرنا تس��جيل املزيد، 
أتيح��ت لنا مس��احات بفضل مارس��يلو 

وكارباخال وتوغلنا في العمق".

به��دف  باحتفال��ه  يعل��ق  وفيم��ا 
مارسيلو بدخوله إلى أرض امللعب، قال 
آنشيلوتي ضاحكا "لس��ت معتادا على 
رؤية مارس��يلو يس��جل بقدمه اليمنى، 

كانت مفاجأة".

 الرياضي
انطل��ق دور املجموع��ات ف��ي كأس 
ف��ي  الق��دم  لك��رة  ليبرتادوري��س 
أمري��كا اجلنوبية، بإث��ارة معتادة، 
بعد 8 ح��االت طرد وإلق��اء جماهير 
يونيفرس��يداد دي تش��يلي، ألعاب��ا 
نارية قد تتس��بب ف��ي عقوبات ضد 

الفريق.
وأش��هر احلك��م راؤول أوروزكو 
ف��ي  م��رات   5 احلم��راء  البطاق��ة 
مونتيفيديو، بعد أن حول واندرارز 
م��ن أوروغ��واي تأخ��ره إل��ى الفوز 
2-3 على زام��ورا بطل فنزويال في 

املجموعة اخلامسة.
مداف��ع  فاري��ا  أنخي��ل  وخ��رج 
زام��ورا مطرودا ف��ي الدقيقة 20، ثم 

فقد وان��درارز جهود العب الوس��ط 
أدري��ان كولومبين��و حلصوله على 
اإلن��ذار الثان��ي بع��د م��رور نص��ف 

ساعة من اللعب.
العب��ني  ثالث��ة  احلك��م  وط��رد 
آخرين بداية م��ن الدقيقة 78 عندما 
حص��ل لويس أوفاي مداف��ع زامورا 
على اإلن��ذار الثان��ي. وف��ي الدقيقة 
الثالث��ة م��ن الوق��ت احملتس��ب بدل 
الضائع اشتبك خوامناسكيا مهاجم 
ليطردهم��ا  موري��و  م��ع  وان��درارز 

احلكم.
منهم��ا  كل  حص��ول  وبس��بب 
عل��ى اإلن��ذار الثان��ي، خ��رج املدافع 
غوننارفاز وفرناندو خيمنيز العب 
وس��ط باراغواي من صفوف اميليك 

في آخر تسع دقائق.

 الرياضي
انتق��د املدي��ر الفن��ي اإليطال��ي لن��ادي 
أداء  ماتي��و"  دي  "روبيرت��و  ش��الكة 
العبي األزرق امللكي ف��ي مباراتهم ضد 

ري���ال مدري��د، الفري��ق ال��ذي وصف��ه 
امل��درب الس��ابق لتشيلس��ي بالفري��ق 
األفضل ف��ي أوروبا.ورفض دي ماتيو 
التكهن باملصي��ر الذي ينتظر فريقه في 

لقاء الع��ودة في العاصمة اإلس��بانية، 
وهذا بعدما خسر مباراة الذهاب للدور 
ثم��ن النهائي بهدف��ني دون رد.وحتدث 
دي ماتي��و بع��د املباراة قائ��ال "نعم ال 

يوجد أي مشجع أو محب لنادي شالكة 
راٍض ع��ن األداء ال��ذي قدمه الفريق، لم 
نكن في أفضل أيامنا، ورغم هذا أتيحت 
لنا بعض الفرص التي لم تستغل، على 

أية حال واجهنا ري�ال مدريد أحد أفضل 
الفرق في أوروبا".ثم أضاف "القدرات 
الفردي��ة للخص��م وخاص��ة رونال��دو 
صنع��ت الفارق لصاحله��م، وليس في 
كل ي��وم نتابع مارس��يلو يس��جل هدًفا 
بعيد املدى بقدم��ه اليمنى، ال أعلم كيف 
س��يكون س��يناريو لق��اء الع��ودة، كل 
ش��يء ميكن أن يحدث، وبالتأكيد تبقى 
األمور غامضة ومجهولة بالنس��بة لنا 

قبل الرحيل إلى مدريد".

 الرياضي
أدان تشيلس��ي متص��در ال��دوري اإلنقليزي املمت��از لكرة الق��دم واقعة 
التقطه��ا مصور هاو ف��ي مترو باري��س، أظهرت دفع املش��جعني لرجل 

أسود خارج العربة وسط هتاف "نحن عنصريون".
وذك��رت تقارير إعالمية بريطانية أن ه��ذه اللقطة حدثت قبل مباراة 
تشيلسي في ضيافة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم 

الثالثاء املاضي.
وقال تشيلس��ي ف��ي بي��ان رداً على ه��ذه التقارير: "تك��ون مثل هذه 
التصرف��ات بغيض��ة، وليس له��ا أي مكان ف��ي كرة الق��دم أو املجتمع" 
وأضاف: "س��ندعم أي إجراء جنائي ضد هؤالء املشاركني في الواقعة، 
وإذا أُثبت بالدليل أنهم من حاملي التذاكر املوسمية لتشلسي أو أعضاء 

بالنادي فسنتخذ ضدهم أقوى اإلجراءات املمكنة".
وأظه��ر مقط��ع الفيديو الذي نش��ر عل��ى موقع صحيف��ة "غارديان" 
في اإلنترنت رجالً أس��ود اللون يحاول الدخول إل��ى عربة املترو بينما 

يحاول مجموعة من الرجال إبعاده بشكل متكرر.
وخ��الل الفيدي��و كان ميك��ن االس��تماع إل��ى هتاف��ات تق��ول "نح��ن 

عنصريون.. نحن عنصريون ونحب التعامل بهذه الطريقة".
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( أن الشرطة الفرنسية 

تري حتقيقات في هذه الواقعة.
وقال بول نوالن، وهو مواطن بريطاني يقيم في فرنس��ا والتقط هذه 
الواقعة، إنه بدا اتس��ام مش��جعي تشيلس��ي داخل املترو "بالعدوانية 

الشديدة"، ووصف األمر "باملشهد القبيح".

 الرياضي
كش��ف االحتاد األوروبي لك��رة القدم "يويفا"، عن الكرة التي س��ُتلعب 

بها مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم احلالي.
ووفق��اً لصحيفة "آس"، فإن الكرة اجلديدة تضمنت رس��م ل� )بوابة 

الش��هيرة ودب( وكالهم��ا يع��دان  براندنب��ورغ 
رم��زاً للعاصم��ة األملاني��ة برل��ني، املقرر أن 

تستضيف املباراة النهائية لدوري دوري 
 2014-2015 أبط��ال أوروب��ا موس��م 

بتاريخ 6 جوان املقبل.
وبحس��ب ش��ركة أديداس املصنعة 
للك��رة، فإن هذه النس��خة ستس��تخدم 

ف��ي كل املباري��ات ال��� 16 األخي��رة م��ن 
املنافسة.

آنشيلوتي: رونالدو عاد..ومارسيلو فاجأني

8  حاالت طرد في مباراة واحدة 
بكأس ليبرتادوريس

دي ماتيو مدرب شالكه: 

"المجهول ينتظرنا في البرنابيو"

تشلسي يدين 
عنصرية مشجعيه!

كشف النقاب عن كرة 
نهائي دوري أبطال أوروبا

 العدد 581 الجمعة 1 جمادى األولى 1436هـ  الموافق لـ 20 فيفري 2015
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تضاريس األرض ج  )2(

ملا كان سطح األرض في توازن تام مع تباين تضاريسه ،  
فالب��د وأن هذا التباين ف��ي التضاريس يعوض��ه تباين في 
كثافة الصخور املكونة لكل شكل من أشكال هذه التضاريس ،  
فاملرتفع��ات عل��ي اليابس��ة الب��د وأن يغل��ب عل��ي تكوينها 
صخور كثافتها أقل من كثافة الصخور املكونة للمنخفضات 
من حولها ،  ومن ثم فالبد وأن يكون لتلك املرتفعات امتدادات 
م��ن صخورها اخلفيفة نس��بيا ف��ي داخل الصخ��ور األعلى 
كثاف��ة احمليطة بها ،  ومن هنا كان االس��تنتاج الصحيح بأن 
كل مرتفع أرضي فوق مستوي سطح البحر له امتدادات في 
داخل الغالف الصخري لألرض يتناس��ب مع ارتفاعه ،  وأن 
كل جب��ل من اجلبال ل��ه جذور عميقة م��ن مكوناته اخلفيفة 
تخترق الغالف الصخري لألرض لتطفو في نطاق الضعف 
األراضي حيث حتكمها قوانني الطفو املعروفة كما حتكم أي 
جسم طاف في مياه البحار واحمليطات من مثل جبال اجلليد 

والسفن . 
م��ن 10   تت��راوح  للجب��ال  الداخلي��ة  االمت��دادات  وه��ذه 
ال��ي 15  ضع��ف االرتفاع فوق مس��توي س��طح البحر وذلك 
بن��اءا علي كثافة صخوره��ا ،  وكثافة الوس��ط الغائرة فيه ،  
ومنس��وب إرتفاعها ،  وكلما برزت عوامل التحات والتجوية 
والتعري��ة من قمم اجلبال فإنها ترتف��ع إلى أعلي للمحافظة 

علي ظاه��رة االت��زان األرضي ،  وتظ��ل عملي��ة االرتفاع إلى 
أعلى مس��تمرة حتي تخرج جذور اجلبل من نطاق الضعف 
األرض��ي بالكامل ،  وهنا يتوقف اجلبل ع��ن االرتفاع ،  وتظل 
عمليات التجوية والتحات والتعرية مس��تمرة حتى تكشف 
تل��ك اجل��ذور ،  وبها من خي��رات الله ف��ي األرض ما ال ميكن 
أن يتك��ون إال حتت مثل تل��ك الظروف العالي��ة من الضغط 

واحلرارة والتي ال تتوفر إال في جذور اجلبال . 

نيقوال الثاني نيك��والي الثاني، نيكوالي ألكس��ندروفيتش رومانوف 1868  
1918،  آخ��ر أباط��رة روس��يا، وملك بولونيا وال��دوق األكبر لفنلندا، اس��تمر 
حكمه لروس��يا. ينتس��ب إلى عائلة رومان��وف اإلمبراطوري��ة. ويكنيه الروس 
األرثوذك��س بالقديس نيقوال حام��ل العاطفة وكثيًرا ما ُيكن��ى بالقديس نيقوال 

الشهيد، ولقبه معارضوه نيقوال الدامي. 
متي��زت إدارة نيقوال الثاني بالتطور االقتصادي في روس��يا، في الوقت الذي 
زادت فيه التناقضات االجتماعية والسياس��ية مع احلركة الثورية التي أشعلت 
ث��ورة 1907-1905 وث��ورة 1917. أما في السياس��ة اخلارجي��ة، فقد متيزت 
إدارة نيق��وال الثاني بالتوس��ع في الش��رق األقص��ى، واحلرب م��ع اليابان، كما 
تعرض��ت روس��يا في عهده إل��ى هزمية منكرة ح��ني دمر اليابانيون األس��طول 
الروس��ي ، مما أثار في البالد انتفاضة قوية امتألت بالش��يوعية ، ولكن نيقوال 
اس��تنتج رغم فش��لها أن علي��ه القي��ام بإصالحات فواف��ق مباش��رة على دعوة 
املجلس التش��ريعي الدوما أو البرملان الروس��ي ، فضاًل عن مشاركة روسيا في 
الكتل العس��كرية للقوى األوروبية، وفي عام 1914م أدخل روس��يا في احلرب 
العاملي��ة األول��ى رغم أن البالد لم تك��ن مهيأة لها، فتعرض للكثي��ر من الهزائم ، 
وق��د قتل ف��ي األخيرة 3300000 روس��ٍي. قامت الطبقات الوس��طى على الفور 
غاضب��ة تدعمها مجموع��ات عديدة تدعو لإلص��الح واملطالب��ة بتغيير احلكم ، 
فتنازل نيقوال الثاني عن العرش بعد قيام ثورة فيفري 1917 وُوضع وأس��رته 
حتت اإلقامة اجلبرية في قصر تسارس��كوي س��يلو. في صيف عام 1917، نقل 
م��ع عائلت��ه إلى املنفى في توبولس��ك مبوجب ق��رار من احلكوم��ة املؤقتة. وفي 
ربيع عام 1918 نقله البالش��فة إل��ى مدينة ييكاتيرينبرغ، حي��ث أُعدموه رمًيا 

بالرصاص في 17 جويليا 1918، إلى جانب أسرته وحاشيته.
بع��د 82 عاًما، في أوت 2000، أعلنت الكنيس��ة األرثوذكس��ية الروس��ية عن 
تقديسه وأسرته بصفتهم حاملي عاطفة، وهو تصنيف للمؤمنني الذين حتملوا 
املعاناة واملوت على أيدي األعداء السياس��يني حسب التقليد املسيحي، وذلك في 
الكنيسة األرثوذكسية الروسية داخل روسيا، وفي 1981 ُمنحوا صفة الشهداء 

في الكنيسة األرثوذكسية الروسية خارج روسيا التي تقع في نيويورك.

نيكوالي الثاني

كلم��ة  ه��ي  البونس��اي 
يابانية تتكون من مقطعني، 
مبعن��ى  “ب��ون”  األول 
طب��ق أو وع��اء، و”س��اي” 
ويعني البس��تنة أو العناية 
وبالتال��ي  بالبس��اتني، 
“بونس��اي” ه��و ذل��ك الفن 
بتنس��يق  يعن��ى  ال��ذي 
إل��ى  وحتويله��ا  األش��جار 
ش��جيرات مصغ��رة وقزمة، 
عن طري��ق غرس��ها بأوعية 
اخل��زف  م��ن  صغي��رة 
املزخ��رف التي ال يكاد يخلو 

منها أي بيت ياباني..
ه��ذا  ج��ذور  ع��ن  أم��ا 
ورث��ه  فق��د  العري��ق  الف��ن 

الياباني��ون ع��ن الصينيني الذي��ن انتقلت كثير م��ن مظاهرهم 
الثقافي��ة وتبناها اليابانيون، وقد بدأ بص��ورة غير تلك التي 
نراه��ا في وقتن��ا احلالي، خصوص��ا وأن��ه كان مقتصرا على 
طبق��ة الس��اموراي املرموق��ة ورج��ال الدي��ن البوذيني، حيث 
يتم تقطيع وتش��كيل جذوع وأغصان وحتى جذور األش��جار 
على ش��كل حيوانات أس��طورية وخرافية كالتن��ني واألفاعي 
والطي��ور الضخم��ة وغريبة الش��كل، ولكن مع نق��ل هذا الفن 
إل��ى اليابان تغيرت فلس��فته ومبادئه لينتش��ر بس��رعة على 
كاف��ة الطبق��ات واملس��تويات املجتمعية، لدرج��ة أصبح فيها 
“البونس��اي” جزءاً ال يتجزأ ومعلم��ا هاما من معالم الثقافة 

اليابانية بعاداتها وتقاليدها العريقة.

يخطىء من يظن أن أش��جار البونساي هي شجيرات خاصة 
أو ب��ذور نادرة حتم��ل في جيناته��ا صفات القزمي��ة والقصر، 
وإمن��ا ه��ي أش��جار عادي��ة ف��ي ح��ال توف��رت له��ا متطلباتها 
الطبيعية م��ن املاء واله��واء والضوء والغذاء فس��تنمو وتكبر 
بش��كلها وطولها الطبيعي��ني، أما في حال لو أنن��ا أردنا جعلها 
أش��جار بونساي، فسيتوجب علينا الكثير من الصبر والعناية 
الفائقة، وبالتالي فإن أي نوع من الشتالت أو األشجار أو حتى 
النبات��ات ميك��ن تقزميه وإدخاله فن البونس��اي، ولعل أش��هر 
هذه األش��جار وأكثرها ش��عبية جند أش��جار الصنوب��ر دائمة 
اخلضرة، األناناس، أش��جار األرز اليابانية، وأش��جار الدردار 

الصينية، كونها تعّمر لفترات طويلة ولها خصائص مميزة.

البونساي فن تقزيم األشجار

***عن أبي احلس��ن عل��ى بن منصور احللب��ي قال كنت 
احضر مجلس سيف الدولة فحضرته وقد انصرف من غزو 
عدو له ظفر به فدخل الشعراء ليهنئوه فدخل رجل وأنشده 
وكانوا كفأر وس��و س��وا خل��ف حائط وكنت كس��ور عليهم 

تسلقا
 فأمر سيف الدولة باخراجه فقام على الباب يبكي فأخبر 
سيف الدولة ببكائه فأمر برده فقال مالك تبكي فقال قصدت 
موالن��ا بكل ما أقدر علي��ه فلما خاب أمل��ي وقابلني بالهوان 

ذلت نفس��ي فبكيت فقال له س��يف الدولة ويلك من يكون له 
مث��ل هذا النثر يكون له ذلك النظم فكم أملت قال خمس مائة 

درهم فأمر له بألف درهم 

****قال كان حملمد بن احلس��ن اب��ن فقال له إني قد قلت 
ش��عرا قال انش��ديه قال فان أجدت تهب لي جارية أو غالما 
قال أجمعهما لك فانش��ده ان الديار طيفا هيجن حزنا قد عفا 
أبكينني لش��قاوتي وجعلن رأسي كالقفا فقال يا بني انت ال 

جارية وال غالما ولكن أمك طالق ثالثا إذ أجنبت مثلك

قصص.. حكم... أمثال

 ماهي السور التي تبدأ ب "يا أيها الناس"
 من القائل  : والنفس كالطفل إن 

تهمله شب على ... حب الرضاع وإن 
تفطمه ينفطم ؟

 هوالسلطان الذي حكم مصر قد ألف 
فرقة من املشاة تضم فقط جنودا بعني 

واحدة ؟
 متى بنيت أول ناطحة سحاب فى أمريكا ؟
 ما هو احليوان الذي يسمى ابو مدلج ؟


