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الدالالت 
والمآالت

فشل الجبهة الشعبية 
في تزعم المعارضة.. 

االتحاد العام التونسي للطلبة يعلن فوزه بأغلبية المجالس العلمية

راشد الكحالني: منظمتنا استعادت موقعها الطبيعي في الساحة الطالبية

الشمال الغربي

التسول أصبح مهنة 
من ال شغل له

اتحاد الفالحين يجّدد رفضه 
خيار توريد اللحوم الحمراء

مقاربة ثقافية في 
معالجة العنف واإلرهاب

ليبيا بين صراع الّداخل 
وتدخل الخارج

جينيانولوجيا 
الليبرالية العربية

ي 
رأ

االكتظاظ داخل 
السجون تجاوز 

% 150

أبو يعرب المرزوقي

تقرير:

هل للتشريع أثر في الوضع الميداني؟
 بعد إعطاء قانون مكافحة اإلرهاب األولوية في الُمصادقة

اتهمت الجبهة الشعبية خالل ندوة صحفية عقدتها أمس الجمعة 20 
فيفري في مقر مجلس النواب كتل األحزاب المشاركة في الحكومة 

بالهيمنة واالستيالء على هياكل مجلس النواب. واعتبر جيالني الهمامي 
أّن هناك توّجها إلقصاء الجبهة الشعبية التي تمثل، بحسب رأيه، أهم 

كتلة معارضة داخل المجلس.

النهضة تدعو إلى المشاركة في 
المسيرة الوطنية ضد اإلرهاب



صوتكم2وطنية

 ضد التيار
محمد الحمروني

 العدد 582 السبت 2 جمادى االولى 1436هـ  الموافق لـ 21 فيفري 2015

ش��يئا فش��يئا يتحول اخلطاب اإلقصائ��ي واالس��تئصالي واملتطّرف 
مهم��ا كان مص��دره إلى خطاب مرفوض ومنب��وذ ومحاصر في دوائر ال 
ت��زال تضّيق على أصحابها حتى ال يبقى فيه��ا إالّ الصوت األكثر تطّرفا 

وانعزاال..
 ه��ذا م��ا أثبتت��ه التجربة السياس��ّية في بالدن��ا التي أّك��دت أن الذين 
راهن��وا على العنف والفوضى واالنقالب وتطّرفوا إلى أبعد احلدود في 
ه��ذا االجت��اه، والذين راهنوا عل��ى اإلقصاء وعلى منع مش��اركة بعض 
األطراف السياس��ّية في احلكومة، باتوا خارج السياق السياسي العام 

في بالدنا. 

حت��ى داخل األح��زاب، باتت األص��وات التي تدفع باجت��اه اخليارات 
احَلدّية واالقصائّية والرافضة للتوافق وملنطق العمل الوطني املشترك 
الذي يجمع كل ألوان الطيف السياس��ي ف��ي بالدنا، هذه األصوات باتت 
مرفوضة داخل أحزابها ومعزولة، وباتت أقرب إلى الش��اذ الذي يحفظ 

وال يقاس عليه.

ف��ي املقاب��ل تتجه الغالبّي��ة العظمى من الش��عب التونس��ي وأحزابه 
ونخب��ه إل��ى التموقع أكث��ر فأكثر في الوس��طّية واالعت��دال مع احلفاظ 
عل��ى اخلصوصّيات احلزبّي��ة واالختالف��ات في ال��رؤى والتوجهات.. 
بع��د أن بّينت األح��داث أن الّرهان عل��ى التوافق واحل��وار والبحث عن 
القواس��م الوطنّية املش��تركة هو الذي أنقذ البالد م��ن العنف والفوضى 
واالس��تقطاب احلاّد، لذل��ك جند اليوم أن الذي��ن ينخرطون في محاولة 
إجناح عملّية االنتقال الدميقراطي واملش��اركة في حتّمل األعباء الكبيرة 
للحكم، ميثلون النسبة األكبر من األحزاب والطيف األوسع من مكونات 

شعبنا.
أّما البقّية من الذين اختاروا التطّرف ميينا أو يسارا باتوا على الهامش 
ولم يستطيعوا احلصول حتى على مقعد املعارض.. وعلى نفس املنوال 
وفي كل املجاالت نشهد تراجعا كبيرا لهؤالء وعزوفا من شرائح واسعة 

من شعبنا عن هذا الفكر وهذا اخلطاب احلاقد واملتطرف.. 

ي��وم أمس خس��ر مرش��ح اجلبهة الش��عبية رئاس��ة جلن��ة املالية في 
البرملان، أمام إياد الدهماني الذي ترش��ح عن عدد من نواب املعارضة.. 
اجلبهة خس��رت رغم عدم دخول أي من األحزاب ذات التمثيلّية الكبيرة 
في البرملان في املنافسة على رئاسة اللجنة.. مبعنى أن اجلبهة خسرت 
حت��ى في أن تكون قائ��دة للمعارضة كما كانت تريد.. وهذا في اعتقادي 
عائد إلى عّدة أس��باب من أهّمها التوّجهات احَلّدية والقصووّية للجبهة 

التي نّفرت اجلميع من حولها.. وجعلتها أقلّية حتى داخل املعارضة. 

نفس الش��يء يقال ع��ن انتخابات املجال��س العلمّي��ة باجلامعة التي 
مني��ت فيها بع��ض األط��راف النقابّية في الس��احة الطالبّية بخس��ارة 
واضحة، وهذا مّرده إلى ارتباطها ببعض األحزاب والكتل ال��"فاشلة" 
التي س��حبت فش��لها على الس��احة اجلامعّي��ة.. ال أعتقد أن املش��كل في 
اخلي��ارات االقتصادية التي ميك��ن أن تناقش وال ف��ي البديل املجتمعي 
وال من��وال التنمية ال��ذي يقترحه البع��ض بل في طريق��ة التعاطي مع 
الواقع السياس��ي هذه الطريقة التي تتس��م باإلقصاء واالستئصال حّد 

التطّرف..

ولذلك أعتقد أن هذه التيارات س��تكون مه��ّددة باالندثار إذا ما أصّرت 
عل��ى هذا النوع من اخلط��اب وهذه الطريقة في التفكير، وس��ينتهي بها 
األم��ر إلى ما انته��ت إليه بعض القوى والتّي��ارات املتطّرفة في تاريخنا 
االس��المي والتي عاودت الظهور في األزمنة األخيرة بأش��كال مختلفة، 

وأقصد بهم اخلوارج ومن يشبههم في هذا العصر.. 
فه��ؤالء تطّرف��وا بداية في اخل��روج على االئمة، وبالغ��وا في التكفير 
حت��ى خرج��وا على املجتم��ع فنبذهم، وبات��وا معزولني ف��ي مجموعات 

صغيرة ما لبثت أن لّفها النسيان..
أعتق��د أن التط��ّرف املقاب��ل س��يكون مصيره كذل��ك، إذا م��ا أصّر على 
اإلقص��اء والتطّرف في التعامل مع اآلخرين حّد اتهام بعض املعارضني 
املخالفني له بالعمالة لألغلبّية احلاكمة كما قال منجي الرحوي في إياد 

الدهماني عندما وصفه ب��"البيدق".

املس��تقبل في بالدنا س��يكون كما كان دائما ألصحاب الفكر الوس��طي 
املعت��دل - س��واء كان هذا الفكر سياس��ّيا أو دينّيا- الذي��ن يعّبرون عن 
امل��زاج العام والفطرة الس��ليمة للش��عوب واألمم، أما الذي��ن يتطّرفون 
ميينا ويس��ارا فال خيار لهم إالّ أن يعودوا إلى الصّف الوسطي اجلامع، 
أو أن يبق��وا عل��ى الهامش حتى يدخل��وا غياهب التاري��خ، ويصبحون 

مجرد ذكرى، ومثال يضرب عن مساوئ التطّرف ومصير املتطرفني..

تون��س االعتدال والوس��طّية لن تقب��ل الدواعش مهم��ا كان متوقعهم 
ميينا أو يس��ارا، وهي ترفض العنف واالغتي��االت مهما كانت طبيعتها 
مادّي��ة أو رمزّية، ألن العنف الرمزي ش��كل من أش��كال االغتيال للفكرة 
وللرموز السياس��ّية.. قد يك��ون في بعض األحيان أخط��ر من االغتيال 

املادي.. 

الدواعش .. 
التطرف والعنف الرمزي
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النهضة تدعو إلى 
المشاركة في المسيرة 

الوطنية ضد اإلرهاب
تونس - 

دع��ت حرك��ة النهضة في ب��الغ صحفي 
إل��ى  املواطن��ني  وكل  مناضليه��ا  كاف��ة 
املش��اركة بكثاف��ة في املس��يرة الوطنية 
ضد اإلرهاب وذلك صباح اليوم السبت 
21 فيفري 2015 على الساعة العاشرة 
صباحاً أمام النص��ب التذكاري للعالمة 
عب��د الرحم��ن اب��ن خل��دون في ش��ارع 

احلبيب بورقيبة بالعاصمة .

تقرير: االكتظاظ داخل السجون تجاوز 150 
في المائة

– هالة صويدي
أكد مكتب االمم املتحدة في تونس في تقرير له أن االكتظاظ في الس��جون أصبح 
ظاهرة مس��تفحلة داخل الس��جون التونس��ية حي��ث جتاوزت نس��بته 150 في 
املائة. وقد اجتمعت أمس اجلمعة 20 فيفري وزارة العدل مع كافة املتدخلني في 

هذا املجال سعيا إليجاد استراتيجية وطنية للحد من هذه الظاهرة.
وب��نّي تقري��ر مكتب األمم املتح��دة أن جميع الس��جون التونس��ية تعيش هذه 
احلال��ة من االكتظاظ مثل س��جن املس��عدين وجندوب��ة والقي��روان والقصرين 
وقفصة وصفاقس، مش��يرا إلى أن الغرفة عدد 8 من س��جن الهوارب تأوي 125 
س��جينا في حني أنها ال تس��توعب س��وى 50 في الواقع، ويضم الس��جن املدني 
بال��كاف، وه��و مركز إيق��اف، 111 محكوما و422 موقوفا رغم أنه ال يس��توعب 
سوى 414 سريرا. كما جاء في التقرير أن سجن املرناقية الذي يستوعب 5021 
س��ريرا يضم 6308 س��جينا، مؤكدا أن حالة االكتظاظ تؤدي حتميا إلى انتشار 
األم��راض اجللدي��ة وارتف��اع نس��بة العنف. ودع��ا مكتب تونس ل��ألمم املتحدة 
ف��ي هذا الغرض إلى ضرورة مراجعة التش��ريع اجلزائ��ي املتعلق مبدة اإليقاف 
التحفظ��ي واحملاكمة وتفعيل العقوبات البديلة للس��جن وإقرار إمكانية التدرج 

في تسليط العقوبة املستوجبة جلرمية استهالك للمادة املخدرة.
وكان وزير العدل محمد صالح بن عيسى أكد في تصريح صحفي أمس وجود 
خط��ة عمل على املدى القصير واملتوس��ط لتوس��عة الفضاءات الس��جنية وبناء 
فض��اءات جديدة، باإلضاف��ة إلى إيجاد حل��ول للفصل بني س��جناء احلق العام 

وسجناء املتعلّقة بهم قضايا ارهابية داخل السجون.

بالغ مروري بمناسبة المسيرة المناهضة لإلرهاب
تونس - 

ق��ّررت إدارة ش��رطة امل��رور مبناس��بة املس��يرة املناهضة لإلره��اب التي 
س��تنتظم الي��وم بش��ارع احلبي��ب بورقيب��ة بداية من الس��اعة العاش��رة 
صباحا، منع جوالن جميع أصناف العربات بالش��ارع في جزئه املمتد بني 
ساحة اإلس��تقالل ومفترق الزاد 4 بورقيبة بداية من الساعة الثامنة وإلى 
غاي��ة نهاية األنش��طة، وللوصول أو اخل��روج من وس��ط العاصمة ميكن 
إس��تعمال ش��ارع محم��د اخلامس وطريق ال��زاد 4 ونهج مخت��ار عطية أو 
نهجي تركيا وس��عد زغلول. كما دعت إدارة شرطة املرور في بالغ صحفي 
املتوافدين على املس��يرة إلى إيواء سياراتهم بنهج مدحت باشا أو باملأوى 
التحت��ي جلس��ر ش��ارع اجلمهوري��ة في حني وق��ع تخصيص نه��ج محمد 
حرش��ومي احملاذي حلديق��ة الرياضة "أ" للحافالت. وأض��اف البالغ أّنه 

يحجر الوقوف بكل من شارع محمد اخلامس وطريق الزاد 4.

إيقاف 3209 موّرطا 
في قضايا مختلفة

تونس - 
قال��ت وزارة الداخلية ف��ي بالغ صحفي 
الراجع��ة  األمني��ة  الوح��دات  كاف��ة  أن 
لألم��ن  العام��ة  اإلدارة  إل��ى  بالنظ��ر 
الوطني س��ّجلت خالل الفترة املمتّدة من 
ي��وم 13 إل��ى19 فيفي��ري 2015 إيقاف 
3209 موّرط��ا في أهم القضايا التالية: 
املفّتش عنه��م: 2343، القتل العمد: 04، 
الفرار من السجن: 03 ، السرقات: 137، 
املخدرات: 98، االعتداءات: 151، قضايا 

مختلفة: 473.
انقطاع الكهرباء في إقليمي سوسة 

والمنستير يوم األحد

تونس- 
أعلنت الش��ركة التونس��ية للكهرباء والغ��از بإقليمي سوس��ة املدينة 
واملنس��تير، أم��س اجلمع��ة وف��ق ب��الغ له��ا، أن الكهرب��اء س��ينقطع 
ي��وم األح��د 22 فيف��ري 2015 ف��ي عدد م��ن األماكن بواليتي سوس��ة 
واملنس��تير، وذلك في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع 
الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود اخلدمات. وحسب البالغ فإن 
ه��ذه املناطق تتمثل في سوس��ة املدين��ة )من الس��اعة الثامنة صباحا 
إل��ى الس��اعة الواحدة بعد ال��زوال( : حي اخلزامة الش��رقية – املنطقة 
الس��ياحية من نزل جنان إلي نزل مرحب��ا – الكرنيش – طريق تونس 
– نه��ج محمد القروي – عمارات احلبوس – واد اخلروب والعمارات 

الشمالية. أما باملنستير فسينقطع الكهرباء من الساعة الثامنة صباحا 
إلى الساعة الثالثة بعد الزوال باملنطقة السياحية الدخيلة.

قبول ملف جلول عياد لرئاسة البنك اإلفريقي 
للتنمية

تونس - 
أعلن البن��ك اإلفريقي للتنمية في بالغ صحفي أمس اجلمع��ة 20 فيفري 2015 قبول 
ملف جلول عياد مرشح تونس لرئاسة البنك اإلفريقي للتنمية ضمن القائمة الرسمية 
للمترشحني التي ضمت ثمانية أسماء.  وذكر البنك أن جلنة محافظي البنوك بالبلدان 
األعضاء في البنك صادقت على القائمة النهائية للمترشحني الثمانية خالل اجتماعها 
ي��وم 11 فيف��ري 2015 مبق��ر البن��ك بابيدج��ان، وس��تنتخب اللجنة خالل اجللس��ة 
الس��نوية املقبلة التي س��تنعقد في 28 ماي 2015 مبقر البنك بأبيدجان رئيس��ا لهذه 

املؤسسة املالية عوضا عن الرئيس احلالي للبنك دونالد كابيروكا.

الشيخ راشد الغنوشي يستقبل وزيرة الخارجية السويدية
تونس - 

اس��تقبل الشيخ راش��د الغنوشي 
اليوم اخلميس 19 فيفري 2015 
الس��ويدية  اخلاريجي��ة  وزي��رة 
وولستروم"  "مارغوت  الس��يدة 
و الس��فير الس��ويدي ف��ي تونس 

السيد "فريديريك فلوريان".
تهانيه��ا  الوزي��رة  قدم��ت  و 
حلرك��ة النهض��ة بنجاح املس��ار 
الدميقراط��ي في تون��س و عبرت 
عن متنياتها  ب��أن يكون النموذج 

التونسي مثاال لبقية دول املنطقة 
.

و اثنى الشيخ راشد الغنوشي 
عل��ى ال��دور الذي تلعبه الس��ويد 
دعم��ا لتونس و ملوقفها املش��رف 

من القضية الفلسطينية .
م��ن  كل  اللق��اء  حض��ر  وق��د 
االخوة  رفيق عبد الس��الم  املكلف 
وعض��و  اخلارجي��ة  بالعالق��ات 
املكتب التنفيذي للحركة و النائب 

حسني اجلزيري
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- فائزة الناصر
اتهمت اجلبهة الشعبية خالل ندوة 
صحفي��ة عقدتها أم��س اجلمعة 20 
فيفري في مقر مجل��س النواب كتل 
األح��زاب املش��اركة ف��ي احلكوم��ة 
بالهيمن��ة واالس��تيالء عل��ى هياكل 
مجل��س الن��واب. واعتب��ر جيالني 
الهمام��ي أّن هن��اك توّجه��ا إلقصاء 
متث��ل،  الت��ي  الش��عبية  اجلبه��ة 
بحس��ب رأي��ه، أهم كتل��ة معارضة 
داخل املجل��س. وفي الس��ياق ذاته 
اّتهم النائب منج��ي الرحوي حركة 
"االس��تبداد  مبمارس��ة  النهض��ة 
عل��ى  بالتآم��ر  بالدميقراطي��ة" 
اجلبهة في إطار صفق��ة عقدتها مع 
ممثل الكتل��ة البرملانية االجتماعية 
إياد الدهمان��ي حّتى تقصي اجلبهة 
من رئاس��ة جلنة املالية والتخطيط 
وحتى من خطة مقرر اللجنة. ممثلو 
داخ��ل مجل��س  الش��عبية  اجلبه��ة 
الن��واب اعتب��روا انهم مس��تهدفون 
وأّن جمي��ع كت��ل املجلس م��ن دون 
اس��تثناء يخش��ون ت��رأس اجلبهة 

للجنة التخطيط واملالية.
وفي املقابل نفى س��ليم بس��باس 
كل  املؤق��ت  املالي��ة  جلن��ة  رئي��س 
م��ا ج��اء عل��ى لس��ان ممثل��ي كتلة 
اجلبه��ة م��ن ته��م حلرك��ة النهضة 
ولباق��ي الكتل وملكت��ب املجلس من 
تآمر م��ن أجل إقص��اء اجلبهة ومن 
أّن  مؤّك��دا   .96 للفص��ل  حتري��ف 
الدميقراطية االجتماعية في  الكتلة 
مجلس النواب قدمت ملكتب املجلس 

عش��رة إمضاءات من خ��ارج الكتلة 
م��ن  للمعارض��ة  أيض��ا  وينتم��ون 
أح��زاب مختلفة ونواب مس��تقلون 
يس��اندون ترش��ح إي��اد الدهمان��ي 
لترش��ح جلنة املالية باإلضافة إلى 
ال��� 8 نواب الذي��ن يكون��ون الكتلة 
ُقّدم  البرملانية االجتماعي��ة، وبذلك 
الدهماني،  إمض��اء مؤيد إلي��اد   18
في حني لم تتق��دم اجلبهة إال ب���15 
نائبا فقط.  وش��ّدد بسباس على أّن 
حركة النهضة لم تدعم أي مرش��ح 
القانونية  وأنها تتبن��ى اخلي��ارات 
بعي��دا ع��ن التجاذب��ات السياس��ة 

بوصفها غير معنية باألمر.
وم��ع أّن ما حصل يؤّك��د قانونيا 
وواقعيا أن اجلبهة الشعبية ليست 
املمث��ل األول للمعارضة في مجلس 
اجلبه��ة  جماع��ة  أّن  إال  الن��واب، 
يص��ّرون عل��ى املكابرة، يش��يحون 
بأبصاره��م ويصّم��ون أذانه��م عن 

دالالت ومآالت ما حصل.
ان  الش��عبية  اجلبه��ة  تري��د  ال 
تنكس��ر أم��ام م��ا حص��ل أو حتاول 
فه��م فحوى ه��ذا ال��درس القاس��ي 
ال��ذي تعّرض��ت وال ه��ذه الصفع��ة 
التي تلقتها من غالبية احلساسيات 
والفعاليات السياس��ية. ويبدو أنه 
عُس��ر عليه��ا أن تس��توعب دالالت 
جلن��ة  رئاس��ة  م��ن  اس��تبعادها 

حساسة وهاّمة مثل جلنة املالية. 
لق��د أمس��ى م��ن املعل��وم الي��وم 
الراديكال��ي  اليس��ار  رهان��ات  أّن 
االس��تئصالي بلغت منتهاها وبات 

حلمه بقطع أوصال الوفاق الوطني 
ونه��ج املصاحلة س��رابا ول��م يعد 
االعت��راف  س��وى  الي��وم  أمامه��م 
باألخطاء الفادحة واالنكس��ار أمام 
اس��تحقاقات املرحل��ة ومتطلباته��ا 
التي ت��دور جميعها ف��ي فلك تأمني 
االس��تقرار السياسي الذي سيخلق 
بيئة مالئم��ة للتنمية واإلصالحات 
الت��ي  الضروري��ة  االقتصادي��ة 
حتتاجها البالد ف��ي الظرف الراهن 
وكذلك إلجناح املس��ار الدميقراطي 
والتداول السلمي على السلطة. لقد 
بات م��ن املؤّكد أّن املط��ب األخالقي 
والسياس��ي الس��حيق الذي تهاوت 
بس��بب  الش��عبية  اجلبه��ة  في��ه 
الفوضوي  التمشي  متّسكهم بنفس 
والتخريب��ي والتفريق��ي ول��و أدى 
ذل��ك لغ��رق الس��فينة مب��ن فيه��ا، 
س��يجعل الش��عب ينبذه��م كما نبذ 
من س��ار على نهجهم االستئصالي 

وسيعّمق عزلتهم. 
ف��ي  اجلبه��ة  فش��ل  أثب��ت  لق��د 
املجلس  املعارض��ة داخ��ل  رئاس��ة 
الفرق��ة  خط��اب  انكس��ار  النياب��ي 
والفتنة واالجتثاث والرفض وشق 
الص��ف واالس��تئصال والنف��ي لكل 
مخال��ف والفوض��ى أم��ام احلاج��ة 
امللّحة خلط��اب التجميع والتوحيد 
والوف��اق  الوطني��ة  واملصلح��ة 
الراهن��ة  املرحل��ة  تقتضي��ه  ال��ذي 
واس��تحقاقاتها. اس��تبعاد اجلبه��ة 
م��ن ت��رؤس جلن��ة املالية وم��ن ثّم 
زعام��ة املعارض��ة داخ��ل املجل��س 

خطاب��ات  رف��ض   منطقي��ا  يعن��ي 
االقص��اء والنف��ي ومع��اداة اآلخ��ر 
وتصنيف التونس��يني عل��ى قاعدة 
االنتم��اء األيديولوج��ي أو العقدي 
أو االجتماع��ي أو اجلغراف��ي. ه��و 
عل��ى  االش��تغال  ملواصل��ة  رف��ض 
اش��عال ني��ران الفرق��ة واخلالفات  
واإلمعان في تأجيج حالة االحتقان 
املجتمع��ي الت��ي خلّفته��ا  خطابات 
االقص��اء والتقس��يم الت��ي انتهجها 
رفاق اجلبهة طيلة السنوات االربع 
األخيرة، والتي تنامت بشكل مخيف 
خالل احلم��الت االنتخابي��ة، و هو 
أيضا رف��ض ملواصل��ة الرهان على 
تطعيم حالة الغليان والتوتر داخل 
الي��وم وتهديد  التونس��ي  الش��ارع 
واالس��تقرار  االجتماع��ي  الس��لم 
السياس��ي الذين حتتاجهم��ا البالد 

في هذه املرحلة. 
فشل اجلبهة في تزعم املعارضة 
النخب��ة  م��ن  إق��رار  ه��و  النيابي��ة 
السياس��ية بأن��ه أم��ام ه��ذا الواقع 
والوضعي��ة  واملعّق��د  الصع��ب 
املقلقة وس��ط مطالب  االقتصادي��ة 
ش��عبية حارقة من تشغيل وتنمية 
وعدم توازن جهوي وارتفاع مشط 
املؤش��رات  األس��عار، وتدن��ي  ف��ي 
والوض��ع  الواقعي��ة،  االقتصادي��ة 
اإلقليمي املتحّرك واملتوتر واإلرهاب 
الذي يقّض مضج��ع اجلميع ويهدد 
س��لمهم وأمنهم، ال مجال خلطابات 
الّسياس��ّية،  والّصعلك��ة  العرب��دة 
واملبايع��ة  باخل��راب،  والتبش��ير 

عل��ى الفوضى واملقامرة مبس��تقبل 
الب��الد واس��تقرارها وأحالم الناس 

وأمنهم.
أّما آن للجبهة الش��عبية أّن تدرك 
أنها طامل��ا تصر على نه��ج صناعة 
الفوضى واجت��رار الرفض لن جتد 
لها موطئ قدم حتى داخل املعارضة 
وستعّمق شيئا فشيئا عزلتها داخل 
املش��هد السياس��ي وداخل املجتمع، 
بل رمبا اقترب الوقت الذي ستتبرأ 
فيه منه��ا حتى املعارض��ة ورفاقها 

من اليسار؟ 
أم��ا آن لها أن تع��ي الصفعة التي 
تلقته��ا في املجل��س النيابي وتدرك 
أنها س��قطت بتعاطيها السياس��يي 
في هّوة سحيقة وفي مأزق أخالقي 

عميق؟ 

أم��ا آن له��ا أن تتوق��ف برهة من 
الزم��ن وتس��أل نفس��ها مل��اذا فقدت 
زعام��ة املعارض��ة وتبّخ��ر حلمه��ا 
الذي راودها طويال برئاس��ة جلنة 
املالي��ة، ال س��يما بع��د أن تركت لها 
حرك��ة النهض��ة املعارض��ة وخ��ال 
له��ا املجال فس��يحا؟  أم��ا آن لها أن 
تتس��اءل أّنى للنائب اليتيم للحزب 
اجلمه��وري ان ينت��زع م��ن الرفاق  
غالبية أص��وات املعارضة ويحظى 
املالية والتخطيط؟  برئاس��ة جلنة 
أم��ا آن له��ا أن تتس��اءل أي موط��ؤ 
قدم س��يكون لها وقد أدار لها حلفاء 
األم��س ظهوره��م ث��ّم تب��ّرأت منها 

حتى املعارضة؟ 

الدالالت 
والمآالت

فشل الجبهة الشعبية 
في تزعم المعارضة.. 
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- عائشة السعفي 
أعل��ن رئي��س مجل��س ن��واب الش��عب 
محم��د الناص��ر أّن مش��اريع القوان��ني 
ذات األولوي��ة قد حّددت وعلى رأس��ها 
اإلره��اب  مكافح��ة  قان��ون  مش��روع 
وذلك عقب أح��داث بولعابة اإلرهابية 
م��ن  عناص��ر   4 ضحيته��ا  راح  الت��ي 
احل��رس الوطني. ورافق ه��ذا اإلعالن 
بع��ض الهواجس س��يما على الش��بكة 
احلق��وق  مصي��ر  ح��ول  االفتراضي��ة 
الدس��تور  منحه��ا  الت��ي  واحلري��ات 

اجلديد.
وق��ال أس��تاذ القان��ون الدس��توري 
قيس س��عيد إنه ميكن عرض مش��روع 
قان��ون مكافح��ة اإلرهاب بع��د إقراره 
على الهيئة الوقتية ملراقبة دس��تورية 
ف��ي  طع��ن  إن  القوان��ني  مش��اريع 
دس��تورية بعض أحكام ه��ذا القانون. 
أن  إل��ى  س��عيد  أش��ار  املقاب��ل  وف��ي 
القضية ليست دس��تورية فحسب، بل 
هي قضية يفت��رض مقاربته��ا مقاربة 
مختلفة تقوم على البحث في األس��باب 
احلقيقي��ة الت��ي أدت إلى ه��ذا الوضع، 
مضيف��ا أن ه��ذه املقاربة في ح��د ذاتها 
الب��د أن تق��وم أيض��ا عل��ى مصارح��ة  
الش��عب ب��كل احلقائ��ق ألن التش��ريع 
وح��ده ل��م يك��ن كافيا ف��ي ظ��ل قانون 
2003 ولن يكون كافيا أيضا ما دامت 

نفس املقاربة قائمة. 
وتساءل سعيد عن مدى جدوى هذا 
القانون في الوقت الراهن س��يما بعد 
اس��تفحال الظاه��رة، قائ��ال: "ه��ل إن 
املتهم باإلرهاب أو الذي حمل السالح 
سيقوم بفتح الرائد الرسمي وتفحص 
فص��ول ه��ذا القان��ون أم أن القضي��ة 

أعمق م��ن هذا بكثي��ر؟"، موضحا في 
س��ياق حديث��ه أنه ل��ن يق��ع اجتثاث  
اإلره��اب إال مبعرف��ة  األس��باب التي 
أدت إلي��ه واألطراف التي  تقف وراءه 
قائال لن يجتّث إال حني يشعر املواطن 
باملواطن��ة احلقيقي��ة عبر مش��اركته 

ف��ي الق��رار وملكيته جلزء م��ن تراب 
الدولة، على حد قوله.

ال بد من إصداره في أقرب اآلجال 
من جهة أخرى قال أس��تاذ القانون 
مت��ّر  تون��س  إن  صخ��ري  مصطف��ى 
بفترة انتقالية حساسة حتّتم وجوب 
إص��دار هذا القانون  في أقرب اآلجال، 
مضيف��ا أن��ه الب��ّد م��ن تفعي��ل جميع 

ف��رض  قوان��ني  فيه��ا  مب��ا  القوان��ني 
هيب��ة الدولة وس��لطة  القض��اء التي 
م��ن ش��أنها أن تدعم ثق��ة املواطن في 
ب��الده. وب��نّي الصخ��ري أن الوض��ع 
ال يس��مح بوج��وب انتظ��ار مالءم��ة 
فص��ول ه��ذا القان��ون مع م��ا ورد في 
نصوص الدس��تور باعتب��ار أن هناك 
مخاط��ر خارجي��ة ته��دد الب��الد ب��ني 
الصخ��ري  وأك��د  واألخ��رى.  الفين��ة 
الغربي��ة  الدميقراطي��ات  أعت��ى  أن 
ضّحت مبساحة من احلريات  العامة 

وضمانات احملاكمة العادلة في سبيل 
إرس��اء هيب��ة الدول��ة وبس��ط األمن، 
داعي��ا إلى إمكانية إيج��اد معادلة بني 
أح��كام  الدس��تور ونص��وص قانون  

اإلرهاب .

البد من آليات زجرية مهما كانت 
الل��ه  عب��د  السياس��ي  احملل��ل  أم��ا 
الفرق��اء  إن  ق��ال  فق��د  العبي��دي 
السياس��يني يخوضون حاليا سلسلة  
ف��ي  "البيزنطي��ة"  احل��وارات  م��ن 
املقارب��ة بني فك��رة مقاوم��ة اإلرهاب 
أن  مضيف��ا  كجرمي��ة،  واإلره��اب 
تونس ق��ادرة على مجابه��ة اإلرهاب 
الت��ي  الزجري��ة  بالقوان��ني  حت��ى 
متلكها ض��د القت��ل والنه��ب وانتهاك 
احلرمات وه��ي اجلرائم التي ارتكبها 
اإلرهابي��ون ف��ي تونس. هذا وأش��ار 
اإلره��اب  قان��ون  أن  إل��ى  العبي��دي 
لس��نة 2003 قان��ون تونس��ي وغير 
مرتبط باملخل��وع، موضحا أنه يبقى 
س��اري املفعول وال يوجد أي تشريع 
يلغي��ه. وب��نّي العبي��دي أن احل��االت 
املتعلق��ة باألمن  االس��تثنائية س��يما 
القومي تس��توجب مترير قانون على 
حس��اب آخر ولو تعلق األمر بحريات 
األشخاص مستش��هدا في ذلك باملادة   
16 في فرنسا والقانون الذي فرضته 
أملانيا س��نة 1975 عندم��ا اجتاحتها 
موجة إرهاب من اليس��ار الراديكالي. 
وخت��م العبي��دي بالق��ول  إن الوضع 
في تونس اليوم يتطلب آليات زجرية 
عاجل��ة  ملجابه��ة  اخلط��ر اإلرهاب��ي 
س��واًء كان تفعيل قان��ون اإلرهاب أو 

غيره.

 بعد إعطاء قانون مكافحة اإلرهاب األولوية في الُمصادقة

هل للتشريع أثر في الوضع الميداني؟ 

قيس سعيد: 
هل المتهم باإلرهاب 
أو الذي حمل السالح 
سيفتح الرائد الرسمي 
ويتفحص فصول هذا 

القانون؟ 

مصطفى صخري:
 أعتى الديمقراطيات 

الغربية ضّحت بمساحة 
من الحريات  العامة

عبد الله العبيدي: 
تونس قادرة على 

مجابهة اإلرهاب حتى 
بالقوانين الزجرية 

التي تملكها ضد القتل 
والنهب وانتهاك 

الحرمات

 عمار عبد اهلل 
أك��د يح��ي بن عب��د الله عض��و املكتب 
التنفيذي واملكل��ف باإلعالم باالحتاد 
العام التونس��ي للطلب��ة، خالل ندوة 
صحفي��ة عقدته��ا املنظم��ة الطالبي��ة 
أمس اجلمعة بكلي��ة العلوم بتونس، 
فوز االحت��اد العام التونس��ي للطلبة 
بنس��بة %42،19 من خ��الل حصوله 
على 200 مقعد في انتخابات املجالس 
العلمي��ة من جمل��ة 433 مقع��دا على 

مستوى وطني.
وأوضح بن عبد الله في تصريح ل� 
"الضمير" أن االحتاد العام التونسي 
بع��د  كاس��حا  ف��وزا  حق��ق  للطلب��ة 

حصوله على نسبة 62،5 %من جملة 
320 مقعدا ترشح فيها في انتخابات 
أن  إل��ى  مش��يرا  العلمي��ة،  املجال��س 
االحتاد الع��ام لطلب��ة تونس حتصل 
في املقابل على 137 صوتا أي بنسبة 
بقية  وتوزعت  األصوات  %من   37،6
األصوات على القائمات املستقلة على 
غرار ن��داء الطال��ب وص��وت الطالب 

والشباب اإلسالمي باجلامعة.
الع��ام  االحت��اد  ع��ام  أم��ني  وق��ال 
التونس��ي للطلبة راش��د الكحالني إّن 
االحّت��اد الع��ام التونس��ي للطلبة عاد 
بف��وزه ف��ي االنتخاب��ات إل��ى موقعه 
الطالبي��ة، ُمجّددا  الطبيعي للس��احة 

الوع��د بتبّني االحتاد ملطال��ب الّطلبة 
والدفاع عنهم كم��ا كان دائما. واعتبر 
الع��ام  االحت��اد  ف��وز  أن  الكحالن��ي 
التونس��ي للطلبة أفضل هدية لعموم 
الّطلبة ولقدمائهم مّمن ُظلِموا وعانوا 

األمّرين داخل السجون وخارجها.
وب��نّي الكحالن��ي أن االحت��اد العام 
التونس��ي للطلب��ة حتص��ل عل��ى 41 
مقع��دا بجامع��ة قاب��س و17 مقع��دا 
بجامع��ة قفصة و20 مقع��دا بجامعة 
تون��س املن��ار و20 مقع��دا بجامع��ة 
سوس��ة و7 مقاعد ف��ي صفاقس و12 
و12  القي��روان  جامع��ة  ف��ي  مقع��دا 

مقعدا في جامعة جندوبة. 

الع��ام  االحت��اد  ع��ام  أم��ني  وأك��د 
الن��دوة  خ��الل  للطلب��ة  التونس��ي 
حص��ول االحت��اد عل��ى مقاع��د أخرى 
املتبقي��ة،  اجلامع��ات  بع��ض  ف��ي 
موضح��ا وجود 91 مقعدا ش��اغرا في 
ع��دد من اجلامعات الت��ي لم جتر فيها 

االنتخابات. 
واعتب��ر الكحالني أّن ه��ذه النتائج 
األولية التي تظهر تقدم االحّتاد العام 
 ،.42،19% التونسي للطلبة بنس��بة 
تعتبر جيدة وتعكس جهود مناضليه 
في تبني مطالب الطلبة والدفاع عنها.

االس��تحقاق  أن  إل��ى  أش��ار  كم��ا 
االنتخابي الطالّب��ي جرى في ظروف 

طبيعي��ة وعادي��ة رغم وج��ود بعض 
التشويش وحالة عنف )مثل ما حدث 
في كلي��ة العلوم بصفاق��س(، معتبرا 
أنها حاالت معزولة لم تؤثر في س��ير 
العملي��ة االنتخابية الت��ي أقبل عليها 

الطلبة بشكل محترم.

االتحاد العام التونسي للطلبة يعلن فوزه بأغلبية المجالس العلمية

راشد الكحالني: منظمتنا استعادت موقعها الطبيعي في الساحة الطالبية
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- محمد الهادي العبيدي  
حتول��ت مختلف الفض��اءات العمومية بالش��مال 
الغرب��ي إل��ى أماك��ن احتكرها املتس��ولون من كل 
الفئ��ات أبدعوا في لغة االس��تعطاف لكس��ب ثقة 
امل��ارة الذي��ن ال يت��رددون ف��ي »ص��رف« بع��ض 
األم��وال عليه��م، بحيث أصبح التس��ول وس��يلة 
استثمار خاصة ولو كان ذلك على حساب األطفال 
والرضع الذين دخلوا عالم التسول من باب واسع 
متخذين ألنفس��هم أماكن دائمة ومعروفة لدى كل 
واح��د منهم. بحيث ال ميكن ملتس��ول اجللوس في 
مكان متسول آخر وهذا يتم حتديده مسبقا هدفهم 

امتهان التسول الذي ال يتطلب بذل مجهود كبير.
 ومن خالل قيامنا بهذا التحقيق الحظنا أن أكثر 
املتس��ولني قسموا كامل أيام األس��بوع على أماكن 
معين��ة تتم برمجتها م��ن قبل كاملقاب��ر واحملالت 
التجارية والبنوك واجلوامع خاصة يوم اجلمعة 
ومحط��ات النق��ل وألس��واق األس��بوعية واملقابر 
وهذه متس��ولة تدعى احلمل الس��تمالة املواطنني 
وحثهم عل��ى متكينها م��ن حق ال��دواء للمحافظة 
على اجلن��ني الراقد في بطنها وأخري تس��تعطف 
امل��ارة لتمكينه��ا من ثمن ال��دواء لطفله��ا املريض 
والت��ي تتطل��ب حالت��ه الصحي��ة إج��راء عملي��ة 
تختل��ف  ال  الغرب��ي  الش��مال  جراحية.ش��وارع 
ع��ن بعضه��ا البع��ض م��ن حي��ث الع��دد املتزايد 
للمتسولني الذين يستغلون إعاقاتهم للفت انتباه 
املواطن��ني. فت��رى أحده��م يخت��ار م��كان توق��ف 
الس��يارات ف��ي الش��ارع ل�»يصطاد« رزق��ه الذي 
يدره علي��ه  أصحاب القلوب الرحيمة نظرا حلالة 
الفق��ر التي تبدو عليه. والغريب ف��ي األمر أن هذا 
الشخص ال يكل وال ميل من التحرك بني السيارات 

ط��ول النهار، كما أنك ال ت��رى غيره في هذا املكان. 
ومن خ��الل حتقيقنا هذا أكد لن��ا أحد املواطنني أن 
هن��اك الكثير ممن يس��تغلون إعاقاتهم اجلس��دية 
وعاهاتهم املس��تدمية لغرض التس��ول ومنهم من 

يدعي ذلك عمدا.
عدد املتس��ولني بالش��مال الغربي أصبح يزداد 
يوم��ا بعد يوم، إذ صار التس��ول مهنة ملن ال مهنة 
ل��ه. وهن��ا ال بد م��ن الس��لط املس��ئولة أن تتحرك 
للح��د من هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا  كما 
أن عددا من املواطنني يؤكدون أن هؤالء املتسولني 
ليس��وا محتاجني بل أشخاص اس��تغلوا إعاقتهم 
وظروفه��م االجتماعي��ة املزري��ة ليزاول��وا مهن��ة 

مجهودها قليل وكسبها وفير. 
التس��ول مرض مع��د إذا أصيب به ش��خص ما 
تنتق��ل ع��دواه إل��ى أش��خاص آخري��ن. ولعل من 
أبرز األس��باب التي تخلق املتس��ولني في املجتمع 
التونس��ي ه��و التف��كك العائل��ي وانتش��ار الفق��ر 
والبطال��ة وغياب القوانني التي تعاقب اس��تغالل 
األطفال واملعوقني في التسول. إن ظاهرة التسول 
هي ظاه��رة غير حضارية وغير إنس��انية ويجب 
أن تتكاثف كل اجله��ود للحد منها والقضاء عليها 
نهائي��ا ومعاقبة كل م��ن ينظمه��ا فالقانون يجب 
أن يك��ون صارم��ا وخصوصا لألش��خاص الذين 
يستغلون األطفال للربح السريع وبهذه الطريقة 
غير اإلنس��انية. فاملكان الطبيعي لألطفال هو في 
منازلهم ب��ني أهلهم وذويهم وفي مدارس��هم طلبا 
للعلم وليس في الشارع  ميدون أيديهم للحصول 
على املال الذي س��يقضي على طفولتهم مس��تقبال 
وس��يكون ه��و النهاي��ة حلياته��م الكرمي��ة الحقا 
وموتا أكيدا لكل طموح أو مس��تقبل كان ينتظرهم 

في يوم من األيام.  

- محمد الهادي العبيدي
قامت اإلدارة العامة لإلصالح والسجون بتونس 
العاصم��ة بالتعاون مع الس��جن املدني بجندوبة  
بإحياء الذكرى الرابعة الستش��هاد الشهيد هشام 
احمليمدي الذي كان يعمل بالسجن املدني ببنزرت 
برتبة عريف واستش��هد في غضون أحداث ثورة 

احلرية  الكرامة  يوم 15جانفي 2011. 
واعترافا باجلميل لهذا الشهيد الشاب وتكرميا 
لعائلته التي حضرت بكافة أفرادها وقع تس��مية 
املدرس��ة االبتدائي��ة باملري��ج باس��مه. وعند رفع 
العل��م على اللوح��ة التي تعرفه��ا والتي أصبحت 
باس��م الش��هيد املذك��ور مت تردي��د أنغام النش��يد 
الوطني التونس��ي من ط��رف مجموعة من تالمذة 
هذه املدرس��ة وإطارها التربوي وفي حفل صغير 
العام��ة  اإلدارة  مصال��ح  قام��ت  مديره��ا  نظم��ه 
للس��جون  واإلصالح بتونس املمثل��ة في الناطق 
الرس��مي باس��مها رض��ا زغ��دود والعمي��د عادل 
الصندي��د ومصال��ح الس��جن املدن��ي بجندوب��ة 
املمثل��ة في مديره��ا زياد مازية  والنقيب األس��عد 

البرهوم��ي وعدد من اإلطارات واألعوان وزمالؤه 
بإهداء باقة زهور إلى والدة الشهيد عربون محبة 

وتقدير.
 وبع��د االنتهاء من مراس��م التس��مية والتكرمي 
حت��ول كل احلاضري��ن إل��ى من��زل والدي��ه ومت 
تس��ليم مبلغ مالي إلى والدته في نطاق مس��اعدة 
هذه العائلة واإلحاطة به��ا وبكافة أفرادها وعدم 

التخلي عنها بعد استشهاد ابنها.
 واختتم��ت عملي��ة إحياء هذه الذك��رى اخلالدة 
بتنظي��م مأدبة غداء أعدتها عائلة الش��هيد هش��ام 

احمليمدي على شرف احلاضرين.   

عين دراهم

إدارة السجون تكرم الشهيد هشام المحيمدي  
وإطالق اسمه على مدرسة المريج

الشمال الغربي

التسول أصبح مهنة من ال شغل له في الوطن
بشير عبد السالم

عيد الحب..
الفشل المزمن..

وعكاشة التونسي؟
عذرا لألصدقاء الذين ابتلوا باسم عكاشة. 

قالت العرب قدميا: سبقك بها عكاشة، ولذلك قصة طريفة؟ 
وكما ملصر عكاش��ه، الذي فقد صوابه حني لم يس��تجب الش��عب املصري لنداءات االنقالب واالنقالبيني، 
وع��اف احتفاالته��م وتهريجهم وقصصه��م وقواديهم، ونغمة زار الس��يد الرئيس، ودش��ن فخامته، وآوى 
املعتز بنياش��ينه الى فراش��ه، وأغرق السيد الصول في ش��خيره املعتاد، وزار في االثناء دورة املياه ملرات 

متتالية، لدينا في تونس أيضا عكاشة وأكثر من عكاشة. 
من��ذ أيام أوقفت ش��بكة تلفزيون ش��ريط االنباء املكتوب لديها عل��ى خبر واحد، يقول، أنه��ا تؤكد للرأي 
العام )هكذا؟( أن احلكم الذي صدر من محكمة ابتدائية )ملنع شخص من النظام القدمي من الظهور العلني( 

يتعارض مع حرية اإلعالم؟ ما هذا؟  
يله��ث اجلمي��ع، من إع��الم التهريج، وبارون��ات التهري��ب، ومجرمي الش��ائعات، واس��تئصاليي الزمن 

احلديث، يلهث اجلميع لوقف حركة التاريخ ووأد الثورة، حتى ال نتقدم خطوة في االجتاه الصحيح؟ 
يرتعش الكثيرون من الشفافية الكاملة ومن احلقيقة القادمة ال محالة. 

ينع��ق البع��ض ليال نه��ارا، ويكررون النعي��ق كل ي��وم، مطالبني بكش��ف االغتي��االت ؟ و احلقيقة أنهم 
يطالبون بوأد امللفات واحلقائق؟

يس��ارع البارعون، واملتمرسون في سياس��ة التخوين والتخويف، إلى إعطاء الوعود املزهرة والكاذبة، 
مهددين اجلميع بفتح امللفات، هم أنفس��هم الذين طالبوا فرنس��ا بحجب ملفات االس��تقالل عش��رات السنني 

األخرى؟ 
يرفع االستئصاليون أصواتهم ناعتني حكومات الثورة بأنها نسخة من حكومات املخلوع، )الديكتاتور، 
الس��فاح، املجرم، مصاص ثروات تونس، قاتل الش��هداء، وسبب إعاقة آالف اجلرحى، االنقالبي العسكري، 
رئيس عصابات املهربني واألغبياء ومقاولي االسمنت املغشوش، تاجر الروبافيكا، املفّرط في عقود البترول 
واملناجم وامللح، صاحب االموال املهربة، املزرطي من قيادة قوات االمن واجليش، منتحل صفات الش��هامة 
والكرام��ة، خائن أمان��ة الوحدة الوطني��ة والعلم، مقرب االس��تئصاليني وخدمهم م��ن املهربني واالرهابني 

املعتدين اليوم على كرامة الناس والوطن(، دون حرج ودون نقطة واحدة من حياء على الوجوه؟
أغارت طائرات على ليبيا، فضرب االرهاب جنودا من جنودنا غدرا       وبهتانا؟

ثم نسمع التباكي والعويل؟
لم يطلب االمنيني حماية ألنفسهم كأشخاص بل طلبوا حماية الوطن؟؟ 

واالنخراط في حماية الناس؟
ان اجلندي البطل الشهم ال يطلب حماية لنفسه، بل يطلب االذن للدفاع عن ذويه ووطنه؟

هناك شيء ما ال يسير في الطريق الصحيح في بالدنا؟ 
لم يجتمع البرملان الليبي املنتخب منذ جوان 2014 الفارط في جلسته الرسمية لتسلم السلطة من 

البرملان القدمي في طرابلس الى حد االن؟ و لم يشكك أحد في نزاهة االنتخابات التي جرت؟
ث��م يأتي ليبي��ا املنهكة بعقود الظالم، عس��كري متقاعد عاش ربع قرن في أمري��كا، ليظهر ذات يوم 
في تلفزيون عربي ليقول للناس أنه انقلب على الس��لطة املنتخبة في بالده الثورة، وأنه يقود انقالبا 

عسكريا ؟
ونعته اجلميع بأنه ارهابي ومعتوه؟ فقد انتهى عصر االنقالبات؟ 

ث��م تنقلب املوازين، فاذا باإلرهاب��ي يصبح هو اجليش الليبي، وإذا بالدع��وات تنهال على الليبيني 
باالعتراف باألمر الواقع وباحلكومتني       وبالشعبني وبالبرملانيني، والثروات تنهب؟  

صرنا نعرف اليوم أن أي شعب يسير إلى حتفه اخلراب إذا نخرته       والتقت فيه تعاسات ثالث:
أولى التعاس��ات، االنقالبيني وجوه الش��ؤم من العسكر الفاش��ل الذي ال ميلك من العسكرية سوى 

قطعة القماش التي يلبسها؟ 
وثاني التعاسات، اليسار االستئصالي الذي ال يؤمن ال باحلرية وال بالدميوقراطية وال بالوطن؟ 

وثالث التعاسات، هي شبه النخب اإلدارية واملالية التي نهلت، في غفلة من التاريخ والوطن، نهلت 
من التفاهات، وحتولت الى سماسرة في كل شيء، تخدم من يدفع لها، وال تعلم، من املعرفة والوطن، 

سوى ما يوضع في اجليوب والكؤوس؟ 
أما االرهاب فصنيعة هؤالء وأدواته العصرية و احلديثة. 

ارهاب الس��الح، وإره��اب الكلمة وإره��اب الصوت والص��ورة وإرهاب التجهي��ل والتهريج وغالء 
االسعار؟ 

ملاذا يقترن دائما عيد احلب بإجرام اإلرهاب؟ فيسقط الشهداء، ويهددنا اجلهلة بحمام الدم، وينعت 
االستئصاليون حكومات الثورة بالفشل؟ 

ويغلق، من يتصور بيده احلل والعقد، قنوات اإلعالم احلر؟
انه اخلوف من تفاصيل امللفات القادمة، ومن العدالة القاسية؟

إنهم االنقالبيون، وقطاع الطرق، والفشل املزمن، عّجة واحدة؟ 



 ع/ر
 المالحظات الحالة العدد النوع نوع الفصل

القيمة 
 التقديرية

 
 
1 

  يعطجخ يتٕسطخ photocopie MP2010 1آنخ َبسخخ 
 
د 58  

Microphone DAHUA Dynamics 1 سال االَتفبع ثّ يتٕسطخ 
téléphone Panasonic/ logicom 2 سال االَتفبع ثّ يتٕسطخ 

 تهفبس
 

 يعطجخ سيئخ 1
 يزٔحخ

 
 يعطجخ سيئخ 1

 
2 

 يتٕسطخ 1 صغيزح انحجى قبرٔرح غبس

 سال االَتفبع ثّ

 
 
 
 
د 70  
 

 سخبٌ تذفئخ غبس
 

 سيئخ 1
 يتٕسطخ 50 صغيزح انحجى قٕاريز يشزٔثبد غبسيخ

 ْيكم كزاسي
 

 سيئخ 9
 كزسي يتحزك نألسُبٌ

 
 سيئخ 1

 كزسي يتحزك نهًعبقيٍ
 

 سيئخ 1
 ثزأط أشغبل ثُبء

 
 سيئخ 9

كٓزثبئي يبء سخبٌ  
 

 سيئخ 1

 يغشل يجزٔرح 3    
 

  سال االَتفبع ثٓب يتٕسطخ 2
د 70  

 سال االَتفبع ثٓب يتٕسطخ 1 كجيز انحجى يقص نقطع انحذيذ
 
4 

 سيئخ 46 صغيزح انحجى إطبراد يطبطيخ
 يستعًهخ

 

 
د 137  

 سيئخ 13 كجيزح انحجى إطبراد يطبطيخ فالحيخ
Jante 

 
 سيئخ 7

 فٕاضم حذيذيخ ٔ خزدح 5
 

3و  5 د 150 سال االَتفبع ثٓب سيئخ   

6 
طٍ 5يجزٔرح جزار حًٕنخ   

ثذٌٔ عجالد ٔثذٌٔ 
 سال االَتفبع ثٓب سيئخ 1 ثطبقخ ريبديخ

 
د 200  

 سال االَتفبع ثٓب سيئخ Citroën 2ch 1 يحزك سيبرح 7
د 100  

8 
نتز 5000صٓزيج يبء سعخ   سال االَتفبع ثٓب يتٕسطخ 1 أحًز انهٌٕ 

 
د 150  

9 
 صٓزيج يبء دٌٔ ْيكم

نتز سرقبء  5000سعخ 
 سال االَتفبع ثٓب سيئخ 1 انهٌٕ

د 80  

10 
 سيئخ 1 ثذٌٔ ثطبقخ ريبديخ دثبكخ ثذٌٔ يحزك

االَتفبع ثٓب سال  
 

 
د 250  

11 Godet de trax 
 

 يتٕسطخ 1
 

د 300  

ْيبكم حذيذيخ نصُبعخ قٕانت  12
 إسًُتيخ

 
 سال االَتفبع ثٓب يتٕسطخ 21

د 80  

 جذٔع يٍ انحطت 13
 

3و 2  
 

 سال انُتفبع ثٓب
د 40  

َحبسيخ أسالك كٓزثبئيخ 14  
 

يتز400 د 500 سال االَتفبع ثٓب يتٕسطخ   

 
15 
 
 

 َٕافذ خشجيخ
 

 يتٕسطخ 6

ثٓب عاالَتفبسال   

 
 
 
د 150  إطبراد َٕافذ 

 
 سيئخ 6

1.5/1.5َبفذح ثإطبرْب   
 

 سيئخ 1
0.5و/  1ثبة خشجي ثإطبرِ   

 
 سيئخ 1

16 
 

و1و/3ثبة حذيذي   
 

 سال االَتفبع ثّ يتٕسط 1
 
 

 
د 70  

و 1.5و/ 1ثبة حذيذي    
 

 يتٕسط 1

و1.5و/1ثبة حذيذي   
 

 يتٕسط 1
 

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية 

بلدية منزل فارسي 
إعالن بتة عمومية 

يتشرف رئيس النيابة اخلصوصية ببلدية منزل فارسي بإعالم العموم أنه ستجرى بتة 
عمومية باإلشهار واملزاد العلني لبيع معدات زال االنتفاع بها وذلك يوم الثالثاء

 24 /03 /2015 على الس��اعة العاشرة صباحا باملستودع البلدي مبنزل فارسي الكائن 
بشارع الطاهر صفر مبنزل فارسي.  

قائمة االثاث والمعدات المعروضة

للمشاركة في البتة يجب دفع ضمان وقتي للسيد القابض البلدي باملكنني قدره 10 % من 
الس��عر االفتتاحي للفصل املراد ش��راؤه وذلك قبل يوم االثنني 23 /03 /2015، وملزيد من 

التفاصيل االتصال مبقر البلدية أو رقم الهاتف 73400087.

- محمد الهادي العبيدي
جد صباح أمس  مبعتمديه فرنانة التابعة لوالية جندوبة حادث أليم أسفر عن قتيلة . ومتثل احلادث 
حسب املعلومات املتوفرة لدينا في انقالب شاحنة كانت تقل متنها 8 عامالت بالقطاع الفالحي مبنطقة 

الرملية من نفس املعتمدية ومن بينهم القتيلة التي توفيت على عني املكان متأثرة بجراحها.
  وقد مت نقل بقية العامالت على جناح الس��رعة إلى املستش��فى اجلهوي بجندوبة لتلقي اإلسعافات 
الضرورية الالزمة ومن ألطاف الله أن حالتهم الصحية مس��تقرة حاليا حس��ب ما صرحت به مصادر 

طبية ل�"الضمير" ولم يصنب سوى بجروح بسيطة وكسور .

فرنانة

من أجل لقمة العيش حادث أليم يسفر عن قتيلة  

مقاربة ثقافية 
في معالجة العنف واإلرهاب

رمب��ا ُيتف��ق عل��ى تعريف العن��ف بكونه ممارس��ة إكراهية ضد طبيع��ة األش��ياء أو ضد إرادة 
اآلخرين ورغباتهم ،وقد يكون العنف ماديا أو معنويا مرئيا أو خفيا... والسؤال الذي ُيطرح: هل 

إن العنف ترجمة سياسية/إيديولوجية/دينية؟ أم هو انعكاٌس لبنية شخصية؟
قد يكون من التبسيط والسطحية القول بأن جرمية ما حصلت بسبب توفر آلة حادة وقد يكون 

أيضا من ِقصر النظر قولنا بأن جرمية ما حصلت بقرار واع وإرادة حرة في حلظة إجنازها.
علينا أال نفزع مما يطفح من حني آلخر على سطح مجتمعاتنا من "مشاكل" كالعنف واجلرمية 
واملخدرات وغيرها � إذ املش��اكل من طبيعة املجتمعات املتحركة � إمنا الفزع من سوء التعاطي مع 

تلك "املشاكل" فتتحول إلى أزمات  تتولد عنها أحداث وتوابع من جنسها يعسر عالجها.
وإذا كانت طبيعة العقل السياسي، غالبا، انشداده إلى الظواهر في حركتها ومراقبة اليومي من 
األح��داث في احتراس وتوجس كحامل خلية نحل، فإن من أوكد مهام العقل املبدع وعلماء النفس 
واالجتماع الغوص في أعماق الظواهر يكش��فون عن جذورها وطبيعة منابتها ومناخ توالدها أو 
سمادها وماء منوها. هل ثمة من طفل ُولد ليكون عنيفا؟ وهل أكد العلم أن اإلجرام جينة وراثية؟ 
وهل ُوِلد مولوٌد متوش��حا س��كينا متوعدا بجرمية؟ هذا الذي يصرخ فزعا حلظة هبوطه من رحم 
الغي��ب ال يدري ماذا س��يفعل ب��ه اآلخرون لم يختر اس��مه وال مكانه وال مكون��اِت حليب أمه ولن 
ُيستش��ار في لغ��ة ومفردات تواصله م��ع العالم وال في ألعاب��ه ولعبه...وال في 
عادات��ه وتقالي��ده وال في برامج��ه التعليمية أو في نظام��ه االجتماعي والثقافي 
والسياس��ي واالقتصادي... كيف ينتهي من صرخة الفزع األولى إلى مستصرخ 
عنف أو جرمية؟ ملاذا ميتدح املزارعون أرضا تؤتي أُُكلها طيبا وال يلعنون أرضا 
ال تنبت إال نكدا؟ ملاذا ُنحّيي آباء األطفال األسوياء وال نحّمل مسؤولية ملن أساءوا 
تش��كيل طينة الطفولة وأفس��دوا خمائرها اإلنس��انية؟ ملاذا تتبرأ مجتمعات من 
بع��ض أوالدها إذا ما مس��هم نزغ من عنف أو جن��وح؟ إن العاجزين واجلهلة هم 
الذي��ن يكس��رون أجهزتهم ُمعق��دة التركي��ب إذ يعجزون عن فه��م أعطابها وعن 
إصالحها... وهل اإلنس��ان غْيُر "جهاز" معقد التركي��ب ُمتعّدد األبعاد ال ُيجدي 

التعامُل معه بقائمة املمنوعات أو األساليب العقابية.
إن األطف��ال يكرهونن��ا إذ ُنكرههم على م��ا َيكرهون وإذ نْص��دم فيهم براءتهم 
ونص��ّد أس��ئلتهم البريئة وجُنبرهم عل��ى ترديد ما نح��ب وال يحبون...تلك بذور 
العنف ومنابت النوازع الثأرية واالنتقامية... تنتقم الفطرة اإلنسانية املشوهة مما حولها وممن 

حولها...ُعنف جتاه احلياة واجلمال والقانون واألفكار وجتاه كل مقدور على إيذائه.
قد يتلبس العنُف لبوس��ا سياس��يا/دينيا أو فلس��فيا...وذاك أبش��ع أن��واع العنف...عنف على 
جوهر الفلسفة مبا هي حب احلكمة في سكينة احلقيقة وهدوء األسئلة ، وعنف على طبيعة الدين 
مبا هو اجنذاٌب أرضي إلى عالم التحرر والصفاء والعدالة ،وعنف على معاني السياس��ة مبا هي 

فُنّ التدبير ولطف القيادة.
إن العنف ليس نظرية وإمنا هو حالة شائهة تنبع عن ذات مشوهة... علينا النظر في اخلدوش 
النفسية والكدمات العصبية التي يعانيها من نستسهل وصفهم بالعنيفني واملجرمني. علينا تأمل 
جتليات العنف في املقول واملعمول والالمعقول: عنف األس��ئلة/ عن��ف األجوبة/عنف اإلثارة/
عنف االس��تجابة/عنف احلقد والكراهية واحلسد والنكاية والتشفي/عنف النقد واالتهام/عنف 
التش��هي وااللتذاذ/عنف احلب واالغتصاب/عنف اإلشهار واألسعار...عنف النار في اخلشب...
تلك "حرب" س��رية تنخر كما الس��وس أعمدة العمران البش��ري في غفلة من الباحثني والساسة 
عن��ف ُيجاه��ر به املقت��درون واملس��حوقون والطبقيون واملطبوق��ون واملتطابق��ون وحتى أطفال 
املدارس وعش��اق "لعبة ركل الهواء" عنف جمراته في ُعقد الذوات النفس��ية وس��عيره في موقد 

كوني يتهدد األمن والسالم واجلمال ويتوعد بعل احلياة مستحيلة على من يحبها.
إن املجتمع��ات ال تكم��ن حقيقته��ا ف��ي النص��وص البديعة وإمن��ا تتبدى في مفاص��ل العالقات 
وتفاصي��ل التعاي��ش وقاموس التخاط��ب ومفردات التعبير ع��ن احلب والف��رح والقلق واحلزن 
والغض��ب والتقدي��ر واالختالف.. تل��ك مهمة العقالء واحلكم��اء وخبراء جوهر اإلنس��ان حتى ال 

ُتعالج األغصان الناتئُة باملطارق واحلبال.
يقول عالم النفس والفيلس��وف أريك فروم في كتابه "اإلنسان بني اجلوهر واملظهر" ص 110 
"ه��ؤالء الش��باب املندفع��ون للتضحية بال��ذات يختلفون اختالف��ا تاما عن ش��هداء احملبة الذين 
يرغبون في احلياة ألنهم ُيحبون احلياة وال يتقبلون املوت إال إذا أُجبروا على ذلك لكي ال يخونوا 
أنفس��هم. إن شباب اليوم الذين يندفعون للتضحية بأنفسهم هم موضع االتهام ولكنهم � من جهة 
أخ��رى � يضعون نظامنا االجتماعي موضع االته��ام أيضا حيث جعل هذا النظام بعضا من أفضل 
ش��بابنا ف��ي حالة من اليأس والعزلة ولم َيَدْع لهم من س��بيل للخروج من الي��أس إال االندفاع في 

طريق التعصب والتدمير...".
النظام االجتماعي هو مس��ارب حركة األفراد اليومية من الف��راش إلى املعاش وما يالقون فيها 
من أس��اليب خطاب وطرائق تعامل قد تكون مؤذي��ة تختزن في عمق الذات وفي الالوعي لتختمر 
كطاق��ة انفعالية كثيرا ما تكون عنيفة...وإن أبش��ع عنف متارس��ه املجتمعات حني تصنع األفراد 
العنيفني ثم تعاقبهم ثم تستقذرهم فتصيبهم بعقدة املنبوذية فيذهبون إلى أقصى درجات العنف 

ُيَقّرعون باب املجتمع عله يفتح إليهم أحضانه يستعيدون مكانتهم فيه.
أكاد أج��زم بأن العنف ليس إال قرع ذاكرة الطفولة املقهورة بحثا عن مس��احة نفس��ية العتدال 

الذات وحتقيق التوازن.

بحري العرفاوي

وطنية
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- النقابي
ألغت النقاب��ة العامة للدي��وان الوطني 
لإلرس��ال اإلذاع��ي والتلف��زي التابع��ة 
الحت��اد عّمال تون��س اإلض��راب املزمع 
تنفيذه يوم��ي 21 و22 فيف��ري احلالي 
وذلك بع��د إمضاء اتف��اق جمع الطرفني 

يوم األربعاء 18 فيفري احلالي.
التفقدي��ة  مبق��ر  مؤخ��را  وانعق��دت 
جلس��ة  بتون��س  للش��غل  اجلهوي��ة 

تفاوض بني ممثل��ي احتاد عمال تونس 
التنفي��ذي  املكت��ب  عض��و  وبحض��ور 
الدي��وان  وإدارة  اجلامع��ة  وأعض��اء 
الوطني لإلرس��ال اإلذاعي والتلفزي من 
جه��ة أخرى بحض��ور ممثل ع��ن وزارة 
تكنلوجي��ا االتصال، للنظ��ر في املطالب 
الت��ي قّدمها الط��رف النقاب��ي والواردة 
ضم��ن برقية اإلضراب ال��ذي كان مقّررا 

ليومي 21 و22 فيفري 2015.

اس��تعراض  اجللس��ة  خ��الل  ومت 
املطالب النقابي��ة واالتفاق على املوافقة 
املبدئية على الترفي��ع في منحة االنتاج 
إط��ار  خ��ارج  بش��أنها  والتف��اوض 

املفاوضات االجتماعية
وبش��أن الزي��ادة ف��ي األج��ور ضمن 
متس��ك  فق��د  االجتماعي��ة  املفاوض��ات 
منظوري��ه.  بتمثي��ل  النقاب��ي  الط��رف 
واتفق الطرفان على ترس��يم املس��رحني 

م��ن ش��ركة الس��وتيتال، كم��ا تعه��دت 
اإلدارة بالنظر في إمكانية سحب النظام 
األساس��ي اخلاص على أعوان احلراسة 
باستش��ارة  القي��ام  بع��د  والتنظي��ف 
قانوني��ة ف��ي الغرض. واتف��ق الطرفان 
أيضا عل��ى ترس��يم احلراس ف��ي نفس 
خططه��م فور س��حب ذل��ك عل��ى أعوان 
سلك احلراسة والتنظيف، وفتح األفاق 

املهنية.

التزامه��ا  ع��ن  اإلدارة  أعرب��ت  كم��ا 
النقاب��ي  الط��رف  مقترح��ات  بتضم��ني 
التابع الحتاد عمال تونس في مش��روع 
تنقيح النظام األساسي، وإعادة ترتيب 
األعوان وفق مؤهالتهم العلمّية . وتبعا 
لذل��ك مت تأجي��ل اإلض��راب إل��ى يومي 
21 و22 م��ارس 2015 في صورة عدم 
ذات  لتعهداته��ا، وف��ق  اإلدارة  احت��رام 

البيان.

- النقابي 
أص��درت نقاب��ة التعليم الثانوي برقي��ة اإلضراب اإلداري الذي ستش��ّنه قريبا وقد 
أمضى قاس��م عفي��ة عضو املركزي��ة النقابي��ة برقية اإلض��راب ألس��اتذة الثانوي، 
والقاضي��ة مبقاطع��ة األس��اتذة المتحان��ات الثالث��ي الثان��ي التي س��تجرى خالل 

األسبوع املغلق في شهر مارس القادم.
وورد بالئحة اإلضراب أّنه تنفيذا لقرار الهيئة اإلدارية القطاعية للتعليم الثانوي 
املنعق��دة بتاري��خ 15 ديس��مبر 2014 والتزاما مبا ورد بالالئح��ة املهنية الصادرة 
عنها وبس��بب عدم استجابة وزارتي التربية والشباب والرياضة للمطالب الواردة 
بالالئحة املذكورة، س��ينفذ مدرس��و الثانوي ومدرس��و التربية البدني��ة العاملون 
باملعاه��د واملعاهد النموذجية واملدارس اإلعدادية وامل��دارس اإلعدادية النموذجية 
وامل��دارس اإلعدادي��ة التقني��ة، إضراب��ا إداريا ف��ي نهاي��ة الثالثية من هذه الس��نة 
الدراسية. وحتدد أشكال اإلضراب اإلداري، الهيئة اإلدارية القطاعية املقررة عقدها 

يوم األحد 22 فيفري.
وتس��تعد الهيئ��ة اإلداري��ة للتعلي��م الثان��وي لالجتم��اع ي��وم األحد وس��يكون 
اجتماعها، وفق ما أّكده األس��عد اليعقوبي كاتب عام نقابة الثانوي بقوله إّن الهيئة 
اإلدارية س��تتولى ضبط تراتيب اإلضراب ومقاطعة امتحان��ات الثالثي الثاني ردا 

على عدم االستجابة للمطالب.
وب��نّي األس��عد اليعقوبي في تصريح صحفي أن األس��اتذة واملدرس��ني يطالبون 
النقاب��ة باتخاذ ق��رارات أكثر تصعيدا القتناعهم مبش��روعية مطالبه��م ووجاهتها 

وتردي وضعهم املادي في ظل ارتفاع األسعار.
وق��ال اليعقوب��ي إن ال��وزارة ل��م تخرج م��ن دائرة حس��ن النوايا لكن األس��اتذة 
يطالب��ون بإجراءات وقرارات جدية وبتطبيق كل االتفاقيات. وأضاف الكاتب العام 
لنقابة التعليم الثانوي أن األس��اتذة يتمس��كون بكل مطالبهم ومستعدون للتحرك 
دفاعا عن حقهم. ومن املنتظر أن يعرف قطاع التعليم الثانوي تصعيدا جديدا خالل 
الش��هر الق��ادم حيث باتت امتحان��ات الثالثي الثاني مهددة بعد أن قاطع األس��اتذة 

واملدرسون في الثالثي األول مجالس األقسام.

- النقابي
اس��تأنفت عامالت النس��يج مبصانع 
منوب��ة عمله��ّن بع��د توقف ع��دد من 
باملنطق��ة  االقتصادي��ة  املؤسس��ات 
الصناعي��ة بدوار هيش��ر منذ االثنني 
الفارط عن العمل. وتوصلت املصالح 
عش��ية  منوب��ة  بوالي��ة  اجلهوي��ة 
اخلميس إلى اتفاق مع ممثلي العملة 
احملتج��ني  ورجال األعم��ال بحضور 
الهي��اكل النقابي��ة واملكت��ب اجلهوي 
والصناع��ات  والتج��ارة  للصناع��ة 

التقليدية.
ومت االتف��اق  خ��الل اللق��اء ال��ذي 
خصص للنظر في الوضع االجتماعي 
لقطاع النس��يج واخلياط��ة واجللود 
واألحذي��ة ومختل��ف االختصاصات 
باملنطق��ة الصناعي��ة  عل��ى جملة من 
احلل��ول واإلج��راءات الكفيل��ة بدفع 
اس��تمرارية املؤسس��ات االقتصادية 
من��اخ  ظ��ل  ف��ي  باجله��ة  املنتصب��ة 
اس��تثماري س��ليم وإيقاف اإلضراب 
العش��وائي الذي أت��ى احتجاجا على 

قانون املالية .
وم��ن أه��م النق��اط املتف��ق عليه��ا 
اس��تئناف العمل يوم اجلمعة بجميع 
املؤسس��ات بصف��ة عادية ف��ي مناخ 
اجتماعي س��ليم. كما تعهدت السلط  
اجلهوية  واحمللية  بتعزيز احلضور 
األمني باملنطقة ضمانا لس��ير العمل 

املؤسس��ات  أصح��اب  أب��دى  وق��د 
أي��ام  اقتط��اع  بع��دم  اس��تعدادهم 
االحتج��اج م��ن أجور العملة بس��بب 
االحتج��اج على قان��ون املالي��ة على 
أن يت��م حتّمل أيام العمل غير املنجزة 

مناصفة بينهم وبني األجراء.
عل��ى  باخلص��م  يتعل��ق  وفيم��ا 
الضريب��ة فقد مت االتف��اق على العمل 
مبضم��ون البالغ الص��ادر عن وزارة 
الش��ؤون االجتماعي��ة ي��وم الثالثاء 
الف��ارط والقاض��ي بإعف��اء األج��راء 
الذي��ن ال يتج��اوز دخله��م الس��نوي 

الصاف��ي 7000 د م��ن الضريبة على 
الّدخل في حدود ال��� 5000 د األولى  
إلى حني وصول منشور وزارة املالية 

لتوضيح طريقة وكيفية اخلصم .
وكان العمال قد احتّجوا منذ االثنني 
الفارط أمام مجلس النواب واالحتاد 
اجله��وي للش��غل باجله��ة والوالية 
مارطون��ي  نس��ق  ف��ي  وانعق��دت 
وال��ي  بإش��راف  متتالي��ة  جلس��ات 
اجلهة وممثلي احتاد الشغل ومنظمة 
األع��راف ورج��ال األعم��ال لت��دارس 

احللول لإلضراب العشوائي .

- النقابي
املرك��ب  وعمل��ة  أع��وان  يواص��ل 
اجلامعي توزر إضرابهم عن العمل 

منذ األربعاء املاضي.
وأّك��د أع��وان املطع��م اجلامع��ي 

بت��وزر أّن إضرابه��م املفت��وح جاء 
من أج��ل  املطالب��ة بحماي��ة  احلّق 
الّنقابي املشروع باملؤسسة وكذلك 
على خلفي��ة إيقاف كاتب عام نقابة 
أعوان احل��ي اجلامعي يوم االثنني 

املاض��ي. كما طالب األع��وان أيضا 
بعزل مدير احل��ي اجلامعي بتوزر 
ألنه املتسّبب الّرئيس��ي في التوّتر 
حس��ب  املؤّسس��ة  ف��ي  واملش��اكل 

رأيهم.

اتفاق بين ديوان اإلرسال اإلذاعي والتلفزي واتحاد عمال تونس على تأجيل اإلضراب

نقابة التعليم الثانوي تقّرر اإلضراب 
اإلداري المتحانات الثالثي الثاني

أعوان وعملة المركب الجامعي توزر 
يواصلون إضرابهم المفتوح

منوبة:

استئناف العمل بمصانع النسيج 
واتفاق بعدد من المؤسسات
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سعر العمالت العربية

الدينار اجلزائري = 0.0205 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2026 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2537 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5161 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5271 دينار تونسي

مؤشر توناندكس =
  0.07 في املائة = 5313.92 نقطة

حجم التداول =
 9585.296 دينار 

عدد األسهم املتداولة =
 1041.528 سهما

أهّم االرتفاعات: آيتاك  =
 3.36 في املائة 

أهم االنخفاضات: شركة أستري للتأمني وإعادة 
التأمني = 6.01 - في املائة

أسعار العمالت 
ليوم الجمعة 20 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية
الدوالر األمريكي = 1.9359 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1923 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9835 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0163 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5163 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
ليوم الجمعة 20 فيفري 2015

أرقام

% 8.2
 هي نسبة 

تطّور صادرات 
الصناعات 

المعملية في 
موفى جانفي 

2015

تونس –  االقتصادي 
التونس��ي  االحت��اد  اس��تغرب 
للفالحة والصي��د البحري في بيان 
حتصل��ت "الضمير" على نس��خة 
من��ه، م��ن األمر ع��دد 4512 لس��نة 
ديس��مبر   30 ف��ي  امل��ؤرخ   2014
2014 واملتعلّ��ق بتوقيف العمل أو 
التخفي��ض ف��ي املعالي��م الديوانية 
وف��ي األداء عل��ى القيم��ة املضاف��ة 
وفي املعلوم املستوجب على بعض 
املنتوج��ات الفالحي��ة ومنتوج��ات 
وخاّص��ة  الغذائي��ة  الصناع��ات 
و32  و31  و30   29 الفص��ول 
واملتعلّق��ة بتوري��د حل��وم الض��أن 
املجم��دة منه��ا واملب��ردة  واألبق��ار 
)حوال��ي 8000 ط��ن(، مش��يرا إلى 
املنظم��ة  استش��ارة  يق��ع  ل��م  أّن��ه 
الفالحي��ة في ش��أنه وال االس��تماع 
إل��ى موقفها من��ه رغم توف��ر انتاج 

اللحوم احلمراء.
وأوضح االحت��اد أّن هذا األمر لم 
يأخذ بعني االعتبار مصالح املربني 
مصلح��ة  وال  املنظوم��ة  واق��ع  وال 

االقتصاد الوطني.
الوثيق��ة  ف��ي  املنظم��ة  وأك��ّدت 
م��ن   36 الفص��ل  م��ن  اس��تغرابها 
ه��ذا األم��ر املتعلّق بتوقي��ف العمل 
باملعالي��م الديواني��ة واألداء عل��ى 
القيم��ة املضاف��ة لتوري��د 20 أل��ف 
رأس م��ن األغنام والتي يب��دو أّنها 
س��توجه إل��ى عيد األضحى لس��نة 
ال��ذي  الفش��ل  رغ��م  وذل��ك   2015
منيت به التجارب الس��ابقة، والتي 
كان االحت��اد قد نّبه م��رارا إلى عدم 
جدواه��ا واألضرار التي س��تخلفها 

على منظومة االنتاج احمللي.
التونس��ي  االحت��اد  وتس��اءل 
ع��ن  البح��ري  والصي��د  للفالح��ة 
الدوافع الكامنة وراء هذه البرمجة 
اجلدي��دة رغ��م أّن املنظومة مازالت 
التوري��د  وي��الت  م��ن  تعان��ي 

العش��وائي وم��ن فش��ل التج��ارب 
السابقة خاّصة أّن الهياكل اإلدارية 
املعنية على علم ب��أن املتبقيات من 
عيد األضحى املاضي تقّدر بحوالي 
انخف��اض  وم��ا  رأس،  أل��ف   150
األس��عار ف��ي ه��ذه الفت��رة إال خير 
دلي��ل عل��ى وف��رة الع��رض وعلى 
قدرة املرب��ني على تلبي��ة حاجيات 
السوق الداخلية من االنتاج احمللي 
رغ��م متاعبهم الناجتة أساس��ا عن 
تضخم الكلفة بسبب ارتفاع أسعار 

األعالف.
وش��ّدد االحتاد على أّنه وبالرغم 
م��ن نق��ص امل��وارد العلفي��ة جراء 
مناط��ق  عاش��ته  ال��ذي  اجلف��اف 
الوس��ط واجلنوب وتقلص نس��بة 
تهاط��ل األمطار في ع��ّدة جهات من 
ش��مال البالد إضاف��ة إل��ى الزيادة 
املطردة في الكلفة بس��بب االرتفاع 

الص��ارخ ألس��عار األع��الف ورفع 
الدعم عن مادة الشعير، فإّن املتابع 
لس��ير قطاع اللحوم احلمراء خالل 
ه��ذه الفت��رة يالح��ظ وج��ود وفرة 
ف��ي العرض مع تس��جيل نقص في 
األس��عار  ف��ي  وانخف��اض  الطل��ب 
مقارنة بالفترة نفس��ها من الس��نة 

املاضية.
وبّين��ت املنظمة أّن ما يؤكد وفرة 
األس��عار  مس��توى  ه��و  الع��رض 
أس��واق  ف��ي  للعج��ول  املتداول��ة 
مؤخ��را  ش��هدت  والت��ي  ال��دواب 
ف��ي   5.5 نس��بته  بلغ��ت  تراجع��ا 
املائ��ة مقارن��ة م��ع الع��ام الف��ارط 
العج��ول  اس��عار  تت��راوح  حي��ث 
احمللي��ة تقريبا ب��ني 10 و11 دينار 
س��جلت  وكذل��ك  س��قيطة،  للكل��غ 
حل��وم الض��أن وفرة ف��ي العرض، 
وش��هدتها أس��عارها أيضا تراجعا 

وبداي��ة   2014 س��نة  موف��ى  ف��ي 
س��نة 2015، وذلك نتيجة الكميات 
املتبقي��ة من عل��وش العيد واملقدرة 
بحوالي 150 ألف رأس إضافة إلى 
أن الفت��رة القليلة القادمة ستش��هد 
ارتفاع��ا في ع��رض العل��وش بعد 

انقضاء موسم الوالدات اجلديدة.
ه��ذه  كل  أن  املنظم��ة  وأك��ّدت 
املؤش��رات تبع��ث عل��ى االطمئنان 
عل��ى حس��ن س��ير تزويد الس��وق 
من االنتاج احملل��ي وعلى معقولية 
األس��عار املتداولة، مجّددة رفضها 
خليار التوريد الذي يش��كل ضربة 
موجعة توجه إلى منظومة االنتاج 
بق��درات  بالغ��ة  أض��رارا  وتلح��ق 
وبإمكانياته��م  الضعيف��ة  املرب��ني 
الهش��ة. وأضاف أن خي��ار التوريد 
ميثل اس��تنزافا لالقتص��اد الوطني 
وهدرا للموارد من العملة الصعبة.

  االقتصادي
ش��ّدد وزير التنمي��ة والتعاون 
الدول��ي ياس��ني ابراهي��م على 
اإلحصائي��ة  املعلوم��ة  أهمي��ة 
األساس��ية  احللقة  باعتباره��ا 
االس��تراتيجيات  وض��ع  ف��ي 
وذل��ك  التنموي��ة،  والبرام��ج 
خالل اجتماع بإط��ارات املعهد 
خص��ص  لإلحص��اء  الوطن��ي 

املعه��د  مه��ام  عل��ى  لالط��الع 
ونش��اطه وبرام��ج عمل��ه ف��ي 

املرحلة القادمة.
وأك��ّد الوزي��ر أهمّي��ة الدور 
احمل��وري والدقيق الذي يتعنّي 
على املعه��د الوطني لإلحصاء 
أن يلعب��ه ف��ي إجن��از الوثيقة 
التوجيهي��ة للمائ��ة ي��وم التي 
ستؤس��س لرؤية استراتيجية 

ملن��وال تنمية جدي��د، تأخذ في 
القائم��ة  التحدي��ات  االعتب��ار 
الفئ��ات  مختل��ف  وتطلع��ات 

واجلهات. 
إبراهي��م  ياس��ني  وأوص��ى 
بضرورة التركيز على شفافية 
املعلوم��ة ودقته��ا مب��ا يضفي 
عليه��ا املصداقي��ة والنجاع��ة، 
مع العمل على إحكام التنسيق 

بني مختلف اجله��ات والهياكل 
األخرى املنتجة لإلحصائيات، 
مؤك��دا دور املعه��د م��ن خ��الل 
منتوجات��ه في ترس��يخ ثقافة 
مختل��ف  ل��دى  إحصائي��ة 
والنش��طاء  واخلبراء  الفاعلني 
االقتصادي��ة  املج��االت  ف��ي 
وكذل��ك  واالجتماعي��ة 

السياسية.

وزير التنمية يؤكد أهمية المعلومة اإلحصائية 
في وضع البرامج التنموية

اتحاد الفالحين يجّدد رفضه خيار 
توريد اللحوم الحمراء

 العدد 582 السبت 2 جمادى االولى 1436هـ  الموافق لـ 21 فيفري 2015
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س 5 و34 دقيقةالصبح :  
س 7 و01 دقيقةشروق الشمس : 

 س 12 و40 دقيقةالظهر :
 س 15 و38 دقيقةالعصر :

 س 18 و08  دقيقةالمغرب :
 س19 و32 دقيقةالعشاء :

)خطبة س��ريعة، وزواج سريع، وتربية 
س��ريعة، وط��الق س��ريع( كل ش��يء ف��ي 
ه��ذا الزم��ن صار س��ريعا فالس��فر س��ريع، 
س��ريع،  والتعلي��م  س��ريعة،  والوجب��ات 
واالتصاالت سريعة، والنت سريع، فصرنا 
نعي��ش من الصباح إلى املس��اء في س��رعة 
وس��رعة وس��رعة، حتى صالتن��ا وأذكارنا 
وعبادتنا صارت س��ريعة، وق��د ذكر النبي 
عليه السالم من عالمات آخر الدنيا )تقارب 
الزمان( وكنت أفهم التقارب س��ابقا بس��بب 
التط��ور التكنولوج��ي الذي أس��هم بتقريب 
املس��افات، ولك��ن ه��ل يش��مل ه��ذا احلديث 
أيض��ا الس��رعة الت��ي نعيش��ها ف��ي املجال 
األس��ري والترب��وي حت��ى ص��ار الصاب��ر 

واحلليم اليوم عملة نادرة !!
هذه مس��ألة حتت��اج إل��ى بح��ث، والذي 
دفعن��ي للتفكي��ر ف��ي ه��ذا املوض��وع كثرة 
املش��اكل التي تعرض علي ويريد أصحابها 
حال س��ريعا على غرار الوجبات السريعة، 
وأنا أحاول جاهدا أن أش��رح لهم أن املشاكل 
التربوي��ة والزوجي��ة حتت��اج وقت��ا حت��ى 
تت��م معاجلته��ا، وقد عرض��ت عل��ي أم منذ 
يومني مش��كلة ابنه��ا املراهق فقل��ت لها: إن 
هذه املش��كلة حتتاج خلط��ة عالجية مدتها 
س��نة عل��ى األق��ل، فقالت ل��ي: ألي��س لديك 
حل س��ريع نعالج املش��كلة خالل ساعتني؟ 
فابتس��مت وقلت لها: أنا لس��ت س��احرا وال 
أملك معج��زة! فالتعامل م��ع األوالد وعالج 
مشاكلهم يحتاج لثالث قواعد ذهبية )صبر 
وتخطيط ودعاء(.. وزوج كلمني يريد حال 
س��ريعا لعالج مش��كلة زوجية فابتس��مت 
ل��ه وقل��ت: أن��ت ال تتعام��ل م��ع آل��ة بل مع 
إنس��ان مخلوق م��ن طني وليس م��ن حديد، 
وحتى تعالج مشكلتك حتتاج لثالث قواعد 
ذهبية )صبر وتخطي��ط ودعاء(، فكثير من 
املش��اكل التربوية والزوجية حتتاج لوقت 
حت��ى تعالج، ومن قطف الثم��رة قبل أوانها 
ل��م يس��تمتع بجماله��ا وال بطعمه��ا، فنحن 
نتعب��د الل��ه بالصب��ر عل��ى اإلبتالء س��واء 
كان ه��ذا االبت��الء مرضا أم مش��كلة زوجية 
أو تربوية، فأي مش��كلة تواجهنا ينبغي أن 

نراها م��ن زاويتني: األولى دنيوية والثانية 
أخروي��ة، وهذا هو منهجن��ا الذي علمنا إياه 
نبين��ا الك��رمي، فق��د ج��اءت للنب��ي الك��رمي 
جارية كانت تصرع )وس��ألته أن يدعو لها 
بالش��فاء فقال: إن أحبب��ت أن تصبري ولك 
اجلن��ة وإن أحببت دع��وت الله أن يش��فيك 
فقالت: بل أصبر، ولكني أتكش��ف فادع الله 
ل��ي أال أتكش��ف فدع��ا لها أال تتكش��ف( ففي 
هذه احلادثة قدم له��ا النبي الكرمي خيارين 
)األول الصبر ولها اجلنة( والثاني )العالج 
الس��ريع للمش��كلة(، فاخت��ارت الصبر مع 
إضافة شرط حلماية نفسها وستر جسدها. 
إن هذا احلديث يعتبر منهجا لنا في التعامل 
م��ع مش��اكلنا الت��ي تواجهن��ا، وفي��ه فوائد 
عظيم��ة منه��ا: أوال أن��ه لي��س كل مش��كلة 
يصلح معها احلل الس��ريع، ثانيا أن الصبر 
أس��اس لعالج أي مش��كلة تواجهنا، ثالثا ال 
ينبغ��ي أن نغفل الرصيد األخ��روي عن كل 
مشكلة تواجهنا في احلياة فما عند الله خير 
وأبقي، رابع��ا أن للمس��لم أن يختار الصبر 
وحتمل املش��اق واألذى طاملا أن هذا الطريق 
يوصله للجن��ة والثواب العظي��م، فالصبر 
يعتب��ر مفتاح الفرج، وم��ن األمثلة اجلميلة 
لتقريب ثواب الصبر )لو أن ملكاً قال لرجل 
فقي��ر : كلم��ا ضربتك به��ذا الع��ود اللطيف 

ضربة أعطيتك ألف دينار ألحب الفقير كثرة 
الض��رب ال ألن��ه ال يؤلم ولكن مل��ا يرجو من 
مكافأة بعد الضرب وإن آمله الضرب، فكذلك 
الصابر علي االبتالء واملشاكل عندما يطلب 

الثواب يهون عليه البالء( .
ف��ي  مس��تعجل  ل��كل  أقوله��ا  ورس��الة 
ع��الج مش��اكله األس��رية : ال تس��تعجل في 
العالج، فكم من مش��كلة أنا شخصيا دخلت 
ف��ي عالجه��ا وكن��ت أرى اليأس ف��ي وجوه 
أصحابه��ا ولك��ن الف��رج جاءه��م بعد طول 
انتظ��ار. أعرف زوجا مدمن��ا على املخدرات 
اس��تمرت زوجته تعاجله ملدة 22 س��نة ثم 
ذاق��ت حالوة التع��ب والصب��ر. وزوج آخر 
صبر على عدم إجناب زوجته ملدة 12 س��نة 
ثم رزقهما الله الولد. وزوجة ثالثة صبرت 
على خيانة زوجها ملدة 8 سنوات ثم استقام 
زوجه��ا. وزوج راب��ع صب��ر عل��ى زوجت��ه 
املهمل��ة لبيته��ا وأوالدها ملدة 5 س��نوات ثم 
ب��دأت تهتم ببيتها وأوالده��ا. وختاما فإني 
أع��رف زوجة صبرت على زوجها الذي كان 
يش��رب اخلمر ملدة 35 س��نة ثم ترك ش��رب 

اخلمر... فلنتأمل!

الدكتور جاسم المطّوع

شبكة األلوكة
من��ذ الهجم��ات الت��ي وقع��ت ف��ي باري��س في 
بداية جانف��ي املاضي، تزاي��د االهتمام بالدين 
اإلس��المي كثي��ًرا، وه��ذا أَدّى إل��ى زي��ادة ف��ي 
مبيع��ات املصاح��ف وترجم��ة معان��ي القرآن 
الك��رمي. وأوضح��ت مكتبة عام��ة متخصصة 
ف��ي الكت��ب الدينية ف��ي العاصم��ة البلجيكية 
بروكس��ل أنه منذ ش��هر جانفي هن��اك ارتفاع 
في الطلب على املصاحف، والكتب التي تترجم 
القرآن أو الكتب التي تش��رح الدين اإلسالمي، 

حي��ث تضاعف��ت مبيع��ات تل��ك 
املنتجات

 ويقول أحد املش��ترين "جون" 
ن  )26 سنة(: أريد ش��راء القرآن ألكِوّ

رأي��ي اخل��اص على ه��ذا الكت��اب املقدس، 
فإنن��ا حتدثن��ا كثي��ًرا ع��ن الدي��ن اإلس��المي 
وخاصًة منذ حدث "شارلي إيبدو"، فالقراءة 

تس��مح لي باملناقشة وعدم االعتماد على ما 
أس��مع. كما رَدّ مش��تٍر آخُر: بالنسبة لي، 

يش��غلني حتلي��ل الق��رآن الك��رمي من 
علماء املسلمني.

بذل املش��ركون كل مجهود ليندثر ه��ذا الدين ولكن وجدوا 
أتباَعه في ازدي��اد رغم التعذيب والش��دة، ووجدوا أصحاَبه 
ثابتون رغم الضيق والفقر. كل احملاوالت باءت بالفش��ل فلم 
يب��ق لهم إال حلم واحد أو إال وهم واحد.. فعلى حس��ابات أهل 
الدنيا يظل اس��م اإلنس��ان باقيا بوجود أوالد يحملون اس��مه 
ويفتخرون بأبيهم وينشرون أقواله وأفعاله. فلما رأوا أن كل 
أوالد النبي صلى الله عليه وس��لم الذكور قد ماتوا، قالوا إذن 
ه��ذا هو املَخرج مما نحن فيه.. إنه أبتر. فلقد )كان اْلَعاص بن 
وائل إذا ذكر رس��ول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وس��لَّم يقول: دعوه 
فإن��ه رجل أبتر ال عقب ل��ه فإذا هلك انقطع ذك��ره، فأنزل الله 
تعالى هذه السورة( )ابن كثير( فأنزل الله سورة الكوثر رًدا 

عليهم وتصحيًحا ملفهوم )األبتر(. 

كيف عالجت السورة هذه القضية؟
هذه الس��ورة ث��الث آيات.. كل آية تعال��ج القضية بطريقة 
ا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر )1(.. أبش��ر يا رس��ول  خاص��ة )األولى( إَِنّ
الل��ه َصلَّى اللَّ��ُه َعلَْيِه َوَس��لََّم فلق��د أعطاك الله اخلي��ر الكثير 
ف��ي الدني��ا واآلخ��رة وال��ذي ُيختم بنه��ر الكوثر ومن ش��رب 
من��ه لم يظم��أْ. عرُضه مثُل طوِله ما بني ُعم��اَن إلى أَيلَة، ماؤه 
أش��دُّ بياًضا من اللنَِّب وأحلى من العس��ِل، وآنيته أكثر من عدد 
جنوم السماء وكواكبها )وبالتالي أتباعه أكثر من عدد جنوم 
السماء( فهذه اآلية عبارة عن منظر أُخروي ُيبني مشهد احلب 
واالجتم��اع واأللفة بني النب��ي َصلَّى اللَّ��ُه َعلَْيِه َوَس��لََّم وبني 
املاليني من أتباعه في أفضل مكان. فهل هذا أبتر أيها األحمق؟
َك َواْنَحْر )2( اشكر ربك على هذه النعمة  )الثانية( َفَصِلّ ِلَرِبّ
األخروية بأاّل تنشغل بكالمهم، ولكن اجتهد في الصالة وقدم 
القرابني لله بذبح أغلى وأنفس األنعام )اإلبل(.. وهذا املشهد 
ف��ي الدنيا ال��ذي يكون في صالة العيد ي��وم األضحى ويكون 
في مناس��ك احل��ج )كما قال غي��ر واحد من الس��لف( في هذه 
املش��اهد يجتمع اآلالف في الدنيا حول النب��ي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َوَس��لََّم يصلّ��ون خلف��ه ويحج��ون مع��ه ويش��هدون ذبيحته 
الكل يكّبر ويهلّل في مش��هد مهيب عظي��م ُيخيف األعداء. هذه 
املناسك التي فعلها إبراهيم عليه السالم وجعل الله له لسان 
ص��دق في اآلخرين فكذلك افعلها ُيبق اللُه ذكَرك.. )اللهم صل 
على محمد كما صليت على إبراهيم( هل هذا أبتر أيها األعمى؟ 
اخت��ار الله ع��ز وجل، للرّد عل��ى هؤالء احلمق��ى، آيتني كٌلّ 
منهما ترس��م لنا مش��هد عظي��م، أحدهما في اآلخ��رة، واآلخر 
في الدنيا. وبعد هذين املش��هدين )في اآلخرة والدنيا( ظهرت 
احلقيق��ة احلتمي��ة وتبنّي من ه��و األبتر، فس��يبقى ذكر النبي 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم في كل وقت وكل مكان حتى في اآلخرة، 
فأتباعه يزيدون وال يرتد أحد س��خطة ع��ن دينه. ولكن الذي 
ُيبغض النبَيّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فلقد بارز الله باحملاربة، 
فحتًما س��وف يخسر.. قطًعا سوف ُيهزم.. سوف يندثر ذكره 
ومتوت قضيُته وينقرض أتباُعه.. فهل حُتُسّ منهم من أحد أو 

تسمع لهم ركًزا.. حًقا.. إَِنّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَْبَتُر )3(

أوقات الصالة ليوم السبت 2 جمادى 
األول 1436 هجري املوافق ل21 فيفري 

2015 ميالدي

ُر
َ

ْبت
َ ْ
َو األ

ُ
َك ه

َ
اِنئ

َ
 ش

َّ
ِإن

اآلن ُنغّيْر 
ِسِهْم( )الرعد، 11(

ُ
نف

َ
ُروا َما ِبأ يِّ

َ
ى ُيغ

َّ
ْوٍم َحت

َ
ُر َما ِبق يِّ

َ
َه ال ُيغ

َّ
)ِإنَّ الل

مشكلة زوجية انتهت بعد 35 سنة!

بلجيكا: 

زيادة مبيعات المصاحف بعد حادثة "شارلي إيبدو"

فسحة قرآنية
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ثقافية
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- سماح بن عبد اهلل
للقص��ور  الّدول��ي  املهرج��ان  يحتف��ي 
الصحراوي��ة بتطاوي��ن بدورت��ه ال� 36 
ورغ��م تق��ّدم املهرج��ان ف��ي العمر فضال 
عن تزايد اخلب��رات، إالّ أّنه مازال ُيعاني 
أهّمه��ا  األصع��دة  جمي��ع  عل��ى  الوه��ن 
املس��توى امل��اّدي والّتنظيم��ي فضال عن 
ضعف الهيكل��ة التي لم ُتخ��ّول له ُصنع 
هيئة دائمة ُمش��رفة ع��ن املهرجان، الذي 
س��تنتظم دورت��ه احلالّي��ة م��ن 18 إل��ى 
غاي��ة 22 م��ارس 2015، حتت إش��راف 
للثقاف��ة  اجلهوّي��ة  املندوبّي��ة  م��ن  كّل 
للح��دث  ومواكب��ة  الثقاف��ة.  ووزارة 
اتصلت "الضمي��ر" مبدير املهرجان عبد 
الله الورغمي وفيما يلي أهّم ُمس��تجّدات 

التظاهرة.

الّدعوة لتكوين هيئة قاّرة
مدي��ر  الورغم��ي  الل��ه  عب��د  ص��ّرح 
ال��ّدورة 36 للمهرج��ان الّدولي للقصور 
الّصحراوي��ة بتطاوين أّن أه��ّم املُعّوقات 
الت��ي تق��ف أمام تط��ّور املهرج��ان مادّية 
باألس��اس، فض��ال ع��ن أّن الّتظاه��رة ال 
تنض��وي ضم��ن أّي جمعّية تس��هر على 
أّن  كم��ا  وتطوي��ره،  تفاصيل��ه  تنظي��م 
الهيئ��ة احلالّية ُمؤّقت��ة ولتصريف أمور 
املهرجان ف��ي دورته احلالي��ة فقط، وقد 

مّت إقرارها من قبل والي اجلهة. وأبرز أن 
الّدعوة ج��اّدة لتكوين هيئة قاّرة تس��هر 
على إدارة املهرج��ان ومتتني عالقاته في 
ُمحاولة ملّد جس��ور الّتواصل في الّداخل 
واخل��ارج وهذا ما دار مؤّخرا في لقاء مع 
رئيس الدي��وان ب��وزارة الثقاف��ة للنظر 
ف��ي الهيكل��ة والّدع��م، الذي ل��ن يتجاوز 
160 أل��ف دين��ار ه��ذه الس��نة في حني 
بل��غ س��نة 2014؛ 130 أل��ف دين��ار مع 
العلم أّن وزارة الس��ياحة لم توّفر الّدعم، 
واحمُلاول��ة جارية هذه الّس��نة للحصول 
على مس��اهمة مادية من وزارة السياحة 
خاّص��ة أّن املهرج��ان س��ياحّي بالّدرجة 
األولى.وق��د كش��ف مدي��ر املهرج��ان أّن 
غي��اب املؤّسس��ات االقتصادّي��ة الكبرى 
في اجلنوب التونسي والّداعمة ملثل هذه 
الّتظاه��رات جع��ل املهرجان ف��ي ارتباط 
وثي��ق بدعم الّدولة ال غير مّما منع العمل 

على تطّوره.

ظاهرة 
ّ

عناصر انجاح الت
وعل��ى صعي��د آخ��ر تن��اول الورغّمي 
الوضع األمني العاّم في البالد الّتونسّية 
وبالّتحدي��د ال��ذي يعي��ش عل��ى وقع��ه 
اجلن��وب الّتونس��ّي فض��ال ع��ن توات��ر 
األحداث في ليبيا ساهم في انخفاض عدد 
الّدول املستَضافة، حيث تأّكد حضور كّل 

من اجلزائر واملغرب واحمُلاوالت جارية 
م��ع إندونيس��يا فضال عن بع��ض الّدول 
األخ��رى التي تراجعت بس��بب األوضاع 

األمنّية غير املُستقّرة.

أهداف المهرجان
وأشار مدير املهرجان الّدولي للقصور 
أه��داف  إل��ى  بتطاوي��ن  الّصحراوي��ة 
املهرج��ان، حي��ث أن��ه يهدف باألس��اس 

للحف��اظ عل��ى امل��وروث الثقاف��ي عالوة 
على أّنه رافد من روافد التنمية السياحّية 
ويحتوي على مسالك سياحّية ومعارض 
ُتبرز العادات والّتقاليد التي أضحت منذ 
اندالع الث��ورة تعتمد ف��ي الّترويج على 
الس��ياحة الّداخلّية، كما س��تنعقد قريبا 
في شهر مارس ندوة صحفّية في تونس 
بالبرنام��ج  اإلعالمي��ني  مل��ّد  العاصم��ة 

الّنهائّي للمهرجان.

تونس-
للثقاف��ة  اجلهوي��ة  املندوبي��ة  أعلن��ت 
الترش��ح  ب��اب  فت��ح  ع��ن  باملنس��تير 
للحصول عل��ى الدع��م للبرامج اخلاصة 
بالسداس��ية األول��ى لس��نة 2015 وذلك 
تطبيق��ا لألمر ع��دد 5183 لس��نة 2013 
وإج��راءات  معايي��ر  بضب��ط  واملتعل��ق 

إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
اجلمعي��ات  كاف��ة  املندوبي��ة  ودع��ت 
الثقافي��ة املعنية إلى موافاته��ا بالوثائق 
املطلوبة قبل يوم 30 مارس 2015 حتى 
يتس��نى عرضها ف��ي االبان عل��ى اللجنة 
الفنية احملدثة للغرض، وتتمثل الوثائق 

في:
مطل��ب للحصول على متوي��ل عمومي 
نش�����اط  برن��ام��ج  مبش��روع  مرف��ق 
ثق��افي واضح وأوجه االستعماالت التي 

سيخصص لها التمويل املطلوب.
النظام األساسي للجمعية ونسخة من 
إعالن تكوين اجلمعي��ة بصورة قانونية 
وق������ائمة في مسّيريها والوثائق املثبتة 

ملؤهالتهم.
تقري��ر مراق��ب أو مراقبي احلس��ابات 
مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقدمي 

املطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز 
مواردها السنوية مائة ألف دينار

نس��خة م��ن آخ��ر تقري��ر موج��ه إل��ى 
دائرة احملاس��بات بالنسبة للجمعي����ات 
املتحصل��ة عل��ى متويل عمومي س����ابق 
تطبيق��ا ألح��كام الفصل 44 من املرس��وم 

عدد 88 لسنة 2011.
آخر تقرير أدبي ومال��ي مصادق عليه 

من قبل اجللسة العامة.
نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية 

لهياكل تسيير اجلمعية.
وضعي��ة  لس��المة  املثبت��ة  الوث��ائ��ق 
اجلب��اي��ة  إدارة  جت����اه  اجلمعي��ة 

والصن�اديق االجتماعية.
اجلمعي��ة  لتقّي��د  املثبت��ة  الوث��ائ��ق 
مبقتضي�ات الفصل 41 من املرس��وم عدد 
88 لسنة 2011 في صورة تلقيها لهبات 

أو تبرعات أو مساعدات أجنبية

وثيق��ة الت��زام تس��حب م��ن املندوبية 
ويت��م  باملنس��تي��ر  للثق��اف��ة  اجلهوي��ة 
وتتضم��ن  عليه��ا  باإلمض��اء  التعري��ف 
االلتزام بإرجاع مبل��غ التمويل العمومي 
في ص��ورة احلصول على متوي�ل موازي 
م��ن هي��كل عموم��ي آخ��ر بعن��وان نفس 

املشروع أو نفس النشاط.

مهرجان ربيع األغنية
ينظم املركب الثقافي مبدنني حتت إشراف املندوبية اجلهوية 

للثقافة باجلهة الدورة 13 ملهرجان ربيع األغنية حتت محور 
"الرومنسيات" وذلك أيام 10 و11 و12 أفريل 2015 بقاعة 

العروض باملركب الثقافي مبدنني.

الدورة األولى للملتقى األدبي بمدنين
ينظم احتاد الكتاب فرع مدنني واملركب الثقافي مدنني حتت 

إشراف املندوبية اجلهوية للثقافة باجلهة الدورة األولى للملتقى 
األدبي مبدنني وذلك يومي 21 و22 فيفري 2015 بفضاء املركب 
الثقافي مبدنني ويتضمن امللتقى أمسية شعرية، مداخالت أدبية، 

ندوة ومقاطع موسيقية.

إضافات الشعرية 
ينظم نادي إضافات بدار الثقافة علي بن عّياد بحمام األنف 

بالتعاون مع املندوبية اجلهوية للثقافة بوالية بن عروس أيام 
إضافات الشعرية دورة حمادي باحلاج يومي 20 و21 فيفري 

2015،  والبرنامج كالتالي: 
21 فيفيري 2015: يوم الشعر املكتوب باللغة الفرنسية

الساعة 16: مداخلة بعنوان "Découverte" للسيد احلبيب 
فلفول.

الساعة 16 و40د: قراءة في ديوان "Ton image" لألستاذة 
سلوى الراشدي.

الساعة 17: قراءات شعرية: جالل املخ وسلوى الراشدي 
ومحمد صالح الغريسي

مدير مهرجان القصور الصحراوية بتطاوين

الوضع األمني ساهم في انخفاض عدد الضيوف األجانب

غياب المؤّسسات 
االقتصادّية الكبرى 
في الجنوب جعل 

المهرجان في ارتباط 
وثيق بدعم الّدولة

المنستير:

 فتح باب الترشح للحصول على الدعم للجمعيات الثقافية
أجندا الثقافة
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بالي��وم،  األم��س  أش��به  م��ا 
االحت��اد  كان  ح��ني  باألم��س 
اإلفريقي يح��اول تقريب وجهات 
النظر بني األش��قاء ف��ي ليبيا في 
اجتاه إح��داث إصالح��ات تفاديا 
اخل��ط  عل��ى  دخ��ل  للمواجه��ات 
فيلس��وف  ليف��ي  هن��ري  برن��ار 
وتاج��ر  والنحاس��ة  التعاس��ة 
اخلش��ب واللّهب ف��ي بالد العرب 
ليثي��ر ن��ار الفتن��ة واحل��رب بني 
األش��قاء. ف��كان قت��اال عنيف��ا بال 
رحمة زاده تدويل األزمة الليبية 
العربي��ة  اجلامع��ة  ط��رف  م��ن 
بقيادة عمرو موس��ى الذي أهدى 
واحلل��ف  األم��ن  ملجل��س  ليبي��ا 
األطلسي حيث صدر قرار مجلس 
م��ارس  ف��ي   1970 رق��م  األم��ن 
الفصل  ليبيا حتت  2011 ليضع 
ويتدخ��ل  امليث��اق  م��ن  الس��ابع 
احللف األطلسي حلماية املدنيني 
في الشرق ويدمر البنية التحتية 
واملدني��ني ف��ي الغ��رب عقابا لهم 
على ع��دم مترده��م عل��ى العقيد 
فتدم��رت ليبيا وبنيته��ا التحتية 
إل��ى  أغلبه��م  املالي��ني  وتش��ّرد 
تون��س وأصب��ح البل��د ال��ذي له 
عش��ر االحتياطي العامل��ي للنفط 
يعيش ظروفا ال تقل قساوة عمن 
كانوا يأتونه من الشرق والغرب 
ومن كل فّج عمي��ق للعمل وجمع 
الث��روة ف��ي ح��ني فش��ل عم��رو 
موسى في مطامحه لنيل الرئاسة 

املصرية وتبدلت األوضاع.

أم��ا الي��وم وف��ي الوق��ت الذي 
للح��ل  مح��اوالت  في��ه  توج��د 
السياسي في ليبيا تقوده البعثة 
األممي��ة التابع��ة ل��ألمم املتحدة 
انفج��ر الوض��ع فج��أة عن��وة أو 
صدفة بس��بب ما قامت به داعش 
جت��اه أقباط مصر أدى إلى تدخل 
س��الح اجل��و املص��ري ودخ��ول 
مجل��س األمن الدولي في جلس��ة 
لدراس��ة  ليبي��ا  ح��ول  طارئ��ة 
إمكانية التدخل العسكري كالذي 
ح��دث ف��ي الع��راق والش��ام م��ع 
إمكاني��ة أن تكون قي��ادة القوات 
م��ن ط��رف الدول��ة املصري��ة في 
دول  في��ه  عّب��رت  ال��ذي  الوق��ت 
االستعمار سابقا عن استعدادها 
العس��كري لتبق��ى ليبيا  للتدخل 

حتت لهيب الّنار واحلرب.
املس��احات  دول��ة  ليبي��ا  إن   
عاش��ر  وصاحب��ة  الشاس��عة 
احتياطي عاملي للنفط وبسواحل 
بحري��ة متتد على نح��و ألفي كلم 
من املستحيل أن تكون بعيده عن 
واإلقليمية  الدولي��ة  التجاذب��ات 

واألجندات الظاهرة واخلفية .
كم��ا أن ليبيا صاحب��ة احلدود 
املمت��دة عل��ى آالف الكيلومت��رات 
ف��ي  الس��يطرة  ع��ن  واخلارج��ة 
أغل��ب األوق��ات مبا فيا م��ن تركة 
م��ن  الذخي��رة  م��ن  ج��ّدا  كبي��رة 
أس��لحة ثقيلة وخفيف��ة ودبابات 
وطائ��رات م��ن الصع��ب ج��دا أن 
ال تك��ون قبل��ة ومرتع��ا لتج��ارة 

الس��الح والعصاب��ات واملقاتلني 
ننس��ى  ال  كم��ا  واملليش��يات 
الداخ��ل الليب��ي الذي ظ��ّل متقلبا 
طيلة األربع س��نوات رغ��م تعّدد 
املجالس واحلكومات من حكومة 
زيدان إلى حكومة عبد الله الثني 
بطرابل��س  الوطن��ي  واملؤمت��ر 
واجلي��ش  طب��رق  ومجل��س 
النظام��ي وجي��ش ليبي��ا بقيادة 
الل��واء خليفة حفت��ر وقوات فجر 
ليبي��ا في الغ��رب وق��وات عملية 
الكرام��ة في الش��رق مع انتش��ار 
فكان��ت  م��كان  كل  ف��ي  الس��الح 
والس��لطة  حتك��م  ال  احلكوم��ات 

فاقدة ألي سلطة .
الذي  االنقس��ام احل��اد  وأم��ام 
حصل في ماي 2014 بعد هجوم 
قوات الل��واء خليف��ة حفتر بدعم 
ف��ي  اإلس��الميني  عل��ى  مص��ري 
بنغازي بتعل��ة محاربة اإلرهاب 
ال��ذي اعتبرت��ه حكومة عب��د الله 
الثني واملؤمتر الوطني واجليش 
انقالبي��ة  محاول��ة  النظام��ي 
اشتدت احلرب ضراوة والوضع 
قتام��ة إل��ى أن دخل ط��رف ثالث 
على اخلط  في بداية هاته السنة 
ليزي��د الوض��ع قتام��ة وتعقي��دا 
واملتمثل في داع��ش التي اتخذت 
من درنه مقرا لتبسيط سيطرتها 

على بعض املناطق .
حت��ت  فع��ال  الي��وم  ليبي��ا  إن 
لهيب الّنار واحلرب صراع قبائل 
وص��راع ب��ني الش��رق والغ��رب 

ليبيا
 بين صراع الّداخل وتدخل الخارج

علي الهّرابي 
المحامي سوسة
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وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
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وميليش��يات وداع��ش وتدخ��ل مص��ري واضح 
ناهيك عن طبول احلرب التي بدأ يقرعها مجلس 
األمن وبعض الدول في مناشدة لتدخل عسكري 
في ليبيا ال��ذي يبدو في ظاهرة مكافحة اإلرهاب 
وف��ي باطنه خل��ط األوراق السياس��ية من جديد 
في ليبيا وتبدو الكّفة مائلة لفائدة اللواء املتقاعد 
خليف��ة حفتر الذي يق��ود عملي��ة الكرامة والذي 
كان مهاج��را بالواليات املتحدة إّبان حكم العقيد 
بعد أن مّت أس��ره وتس��ريحه من ط��رف اجليش 
التش��ادي إب��ان احل��رب الليبية التش��ادية على 

شريط أوزو.
داخ��ل  واملتوت��ر  املتش��ابك  الوض��ع  ه��ذا  إن 
الش��قيقة ليبي��ا والذي س��وف يكون ل��ه آثار في 
اجل��وار يتطل��ب اتخاذ موقف راف��ض لكل تدخل 
أجنب��ي في الش��أن الّداخلي الليب��ي وأن الوضع 

الليبي قابل للحل عبر احلوار واالحتكام للعقالء 
م��ن الليبي��ني وإن دق طب��ول احل��رب والتعبئة 
والتروي��ج والدفع للتدخل األجنبي باتت أهدافه 
مكش��وفة ناهيك ع��ن أخطار فتح جبه��ة جديدة 
ملكافح��ة اإلره��اب ف��ي ش��مال إفريقي��ا غامضة 
األبع��اد واألهداف في امل��كان والزمان كتلك التي 
فتحت في كاب��ول وبغداد وموقديش��و وباماكو 
والع��راق والش��ام والزال��ت وس��تظل مفتوح��ة 
ومجهول��ة العواق��ب وه��ذا م��ا جع��ل الش��قيقة 
اجلزائ��ر ترفض أي تدخل في ليبي��ا حفاظا على 
وحدتها واحتراما لس��يادتها على خالف التوجه 
املص��ري وهي كله��ا دول ج��وار معنية بالوضع 
السياس��ي واألمن��ي الليب��ي ال��ذي س��تكون ل��ه 
عواقب على األوضاع في شمال إفريقيا ككل.              
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13صوتكم جدل قانوني

مصطفى بن حفيظ     

مواصل��ة لنهج تس��ليط الضوء على 
تس��تبطنه  وم��ا  القضائي��ة  األح��كام 
م��ن مخالفة للقان��ون نتوق��ف في هذه 
الق��راءة على احلك��م االبتدائ��ي املدني 
احملكم��ة  ع��ن  الص��ادر   43300 ع��دد 
 4-7-2014 االبتدائي��ة بتون��س ف��ي 
وذلك ملا يش��كله من خصوصية مرّدها 
حساس��ية موضوع نزاع��ه الرامي إلى 
إبطال قرار اس��تئنافي الكتسائه اخلطأ 

احلسي وزور األسانيد القائم عليها .
احلك��م  خصوصي��ة  تع��زو  كم��ا 
االبتدائ��ي موض��وع التعلي��ق إل��ى م��ا 
يش��كله موضوع نزاعه م��ن قوة قاهرة 
جتع��ل القض��اء املتعه��د ب��ه طرف��ا في 
اخلصومة حلرصه عل��ى تنزيه القرار 
القضائ��ي املراد ابطال��ه من زعم اخلطأ 
احلس��ي املنس��وب اليه مّما يجعل ذلك 
القضاء في امتحان عس��ير يقتضي منه 
االنتصار لتزكية النفس أو للنزول عند 

حكم القانون .
ل��م ينج��ح حك��م البداي��ة موض��وع 
التعلي��ق ف��ي الره��ان املذك��ور وذل��ك 
الختي��اره االنتصار للنف��س حتى ولو 
كان م��ؤدى ذل��ك ان��كار القان��ون وهي 
احلقيقة التي س��وف تتجلى من نتائج 

التعليق.

1 - في موضوع نزاع الحكم االبتدائي 
المعلق عليه 

حيث قام��ت املدعية ف��ي األصل على 
املدع��ى عليهم لدى محكم��ة البداية في 
طلب ابط��ال القرار االس��تئنافي املدني 
ع��دد 16214 العام��ر باخلطأ احلس��ي 
والقائم على زور األس��انيد وذلك عمال 
بأحكام الفص��ل 484 مجلة االلتزامات 

والعقود. 
وق��د متس��كت املدعية بش��أن اخلطأ 
احلسي الذي ش��اب القرار االستئنافي 
امل��راد ابطال��ه ال��ى أن الق��رار املذك��ور 
اقتضى متتيع احملكوم لها بإمتام البيع 
النهائ��ي لفائدته��ا واحلال أنه��ا ال تعد 
طرف��ا من أط��راف كتب وع��د البيع وال 
يج��وز بذلك أن يقضى لها بإمتام البيع 

النهائي.
ومتس��كت املدعي��ة في األص��ل أيضا 
ب��أن الق��رار االس��تئنافي انته��ى ال��ى 
اخلط��أ احلس��ي باس��تثنائه معارضة 
احملك��وم لها باتص��ال القضاء مبوجب 
حكم س��ابق انصب على نفس موضوع 
الن��زاع و ذل��ك بتعل��ة أنها ليس��ت من 

أطرافه .
ومتس��كت املدعي��ة ف��ي األص��ل الى 
ذل��ك بالنعي عل��ى القرار االس��تئنافي 
انبنائه على زور األسانيد املتمسك بها 
من احملك��وم لها والتي تكم��ن في داللة 
القرار االس��تئنافي عدد 72902 والذي 
لم يتوفر ف��ي أوراق نزاع��ه رغم كونه 
حسم أمر انقضاء كتب وعد البيع الذي 
قض��ى القرار االس��تئنافي املراد ابطاله 

بإمتامه .
وبعد أن اس��توفى اخلص��وم ما لهم 
م��ن مالحظ��ات وق��ع ص��رف القضي��ة 
للمرافعة ومن ثم��ة حجزها للتصريح 
باحلكم ال��ذي كان مقتضاه في تاريخه 
القض��اء بعدم س��ماع الدعوى األصلية 
عليه��ا  للمدع��ى  املدعي��ة  وتغ��رمي 
بثالثمائ��ة دين��ار ع��ن أتع��اب تقاضي 

وأجرة محاماة.

2 -في أس���انيد حكم البداية المعلق 
عليه

ن��زه حك��م البداية -اخلطأ احلس��ي 
امل��راد  االس��تئنافي  للق��رار  املنس��وب 
ابطال��ه و املتعل��ق بتمتيع��ه احملك��وم 
لها بآثار كتب وع��د البيع و احلال أنها 
ليس��ت من أطرافه وال ينبغي اعتبارها 
كذل��ك ألنه��ا ف��ي تاريخ��ه لم تك��ن في 
حي��ز الوج��ود و لي��س لها بذل��ك تتمة 
أث��اره لفائدته��ا عم��ال بأح��كام الفصل 
5 من مجل��ة االلتزامات و العقود التي 
يس��تثنيها ف��ي تاريخ الكت��ب حتى من 
مقام عدمي األهلي��ة الذي يجوز التعاقد 
له بواس��طة- بزع��م أن العبرة بوجود 
الش��ركة احملكوم لها ف��ي تاريخ البيع 
النهائ��ي وال يه��م ع��دم وجوده��ا ف��ي 

تاريخ ابرام كتب وعد البيع .
أن مق��ول حك��م البداي��ة كي��ف ذك��ر 
اق��راره بع��دم وج��ود  ال يس��تقيم ألن 
الش��ركة احملك��وم لها ف��ي تاريخ كتب 
وع��د البيع يجعله��ا بالضرورة غيرا و 

ال يحق لها بذلك أثاره.
كما نّزه حكم البداية -اخلطأ احلسي 
امل��راد  االس��تئنافي  للق��رار  املنس��وب 
ابطال��ه في عالق��ة بخلطه في ش��روط 
اتصال القض��اء مبا أفضى الس��تثنائه 
احملك��وم لها من اخلض��وع للمعارضة 
بذل��ك لك��ون احلك��م احملت��ج ب��ه عل��ى 
اتص��ال القض��اء ال يش��ملها و احل��ال 
أنه��ا خاضع��ة لذل��ك لكونها م��ن خلف 
احملك��وم عليه ضمن احلك��م احملتج به 
ع��ن اتصال القض��اء و هو م��ا تقتضيه 
أحكام الفق��رة األخيرة من الفصل 481 
م��ن مجل��ة االلتزام��ات و العقود- على 
قاعدة نفس املس��وغات التي متسك بها 
الق��رار املراد ابطاله و عل��ى ما فيها من 
خلط في شروط الفصل 481 من مجلة 
االلتزام��ات و العق��ود ال��ذي تقتض��ي 
فقرته األخيرة وج��وب األحكام خللف 
أط��راف نزاعه��ا و ه��و األمر املنس��حب 

على احملكوم لها .
كم��ا ن��ّزه حك��م البداية املعل��ق عليه 
-أم��ر انبناء الق��رار االس��تئنافي املراد 
ابطاله عل��ى زور األس��انيد كما تؤكده 
أسباب القرار االستئنافي عدد 72902 
الواق��ع االمل��اع إليه��ا- وذل��ك بالق��ول 
أن القرار االس��تئنافي ع��دد 72902 ال 
ينس��حب على احملكوم لها ألنها ليست 
م��ن أطرافه كما أن مقتضاه كان س��لبيا 
مب��ا ال يع��ده م��ن األح��كام احلاس��مة 

للنزاع .
وخالفا ملقول حكم البداية في الصدد 
فإن الق��رار االس��تئنافي ع��دد 72902 
ينس��حب عل��ى احملك��وم له��ا بوصفها 
خلف��ا ف��ي احل��ق ألح��د أط��راف نزاعه 
كما أن منطوقه وأس��انيده حسمت أمر 
انقض��اء كت��ب وعد البيع ال��ذي انصب 
غي��ر  ف��ي  االس��تئنافي  الق��رار  علي��ه 

موضوع .
الق��رار االس��تئنافي  ويكم��ن حس��م 
املذك��ور للن��زاع في كون س��ياقه تعلق 
بالنظ��ر ف��ي الطعن ف��ي األم��ر بالدفع 
الذي إذن بجب��ر ممثل الواع��دة بالبيع 
بإرجاع مبلغ البيع للموعود بذلك، وقد 
انتهت محكم��ة القرار االس��تئنافي الى 
تأكيدها طائ��ل انقضاء كتب وعد البيع 
وأحقي��ة الدائ��ن في امل��ال م��ع إحالتها 
النزاع لقضاء األصل حلسم التباين في 

شأن مقدار الدين.
إن أخ��ذ محكم��ة البداي��ة املعلق على 
حكمها لنتائج القرار االس��تئنافي عدد 
72902 عل��ى غير م��ا يحتمله مدلوله 
الظاه��ر والذي ال يختل��ف عليه قانونا 
ي��دل بص��ورة ظاه��رة ع��ن حتللها من 
ش��رط التج��رد و احلي��اد وانغماس��ها 
في الذود على القرار االس��تئنافي املراد 
إبطاله مبا أوش��ك بها إل��ى انكار احلق 
القانون��ي في طلب إبطال��ه وفق أحكام 
االلتزام��ات  مجل��ة  م��ن   484 الفص��ل 

والعقود.  
إن م��ا يس��تقر ف��ي االعتب��ار بع��د ما 
تق��دم بيانه في ش��أن احلك��م االبتدائي 
املعلق علي��ه أن القض��اء وبقطع النظر 
عن حدود ذلك ال يستنكف من التعصب 
لرأي��ه حت��ى م��ع استش��عاره خلطئه. 
وهو األمر الذي يبعث برسائل خطيرة 
للغاية تستوجب من أهل األمر أن يكفوا 
عن س��باتهم العميق ألن آث��ار التفريط 
تأت��ي على أرزاق وحق��وق الناس وهو 

ما ال ينبغي العبث به.     

في التعّصب..
قراءة في حكم ابتدائي مدني عدد 2014/43300

    الجمهورية التونسية 
        وزارة الداخلية 

        والية سوسة        
    إعالن طلب عروض عدد 05 /2015

          
          

  يعتزم السيد والي سوسة، اإلعالن عن طلب عروض إجناز أشغال تهيئة 
الطريق احمللية 822 من ن ك 4،7 إلى ن ك 6،2 من معتمدية الزاوية القصيبة 

الثريات ، فعلى املقاولني املرخص لهم صنف:
 نشاط " طرقات " اختصاص ط0 صنف 3 أو أكثر 
نشاط " طرقات " اختصاص ط2 صنف 3 أو أكثر 

نشاط " ط ش م " اختصاص ط ش م0 "مقاوالت عامة " صنف 3 أو أكثر 
     والراغبني في املش��اركة االتصال مبصلحة صيانة واستغالل الطرقات 

بسوسة لسحب ملف طلب العروض وذلك أثناء األوقات اإلدارية.
      تتك��ون الع��روض وجوب��ا من ظرف خارجي يحت��وي الضمان الوقتي 
بقيم��ة 15000 د وجمي��ع الوثائ��ق و املؤي��دات املنص��وص عليه��ا بالفصل 
الس��ابع )7( من كراس الش��روط وعلى ظرفني األول يحت��وي على العرض 

الفني والثاني على العرض املالي.
      توجه العروض عن طريق البريد السريع أو عن طريق البريد املضمون 
الوصول باسم السيد والي سوس��ة أو تودع مباشرة مبكتب الضبط بوالية 

سوسة مقابل وصل.
      ح��دد آخ��ر أجل لقب��ول العروض ليوم األربع��اء 25 مارس 2015 على 
الساعة التاس��عة والنصف صباحا ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط 

بوالية سوسة.
      يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 90 يوما .

تفت��ح العروض مبقر والية سوس��ة ي��وم 25 مارس 2015 على الس��اعة 
العاشرة صباحا.

      وللمزيد من اإلرش��ادات الرجاء االتصال مبصلحة صيانة واس��تغالل 
الطرقات بسوسة  73225766 

 العدد 582 السبت 2 جمادى االولى 1436هـ  الموافق لـ 21 فيفري 2015



14 مطارحات

أبو يعرب المرزوقي 

متهيد
ال��كالم الس��اخر م��ن كل ش��يء  كث��ر 
مي��ت إلى تقالي��د الش��عوب العربية عند 
بأس��اليب  العربي��ة  الليبرالي��ة  نخ��ب 
الطنز والتقزز اللذي��ن يعبران عن تأفف 
األغني��اء اجل��دد تأففه��م م��ن أصوله��م 
من��ذ  إال  يغادروه��ا  ل��م  الت��ي  وقراه��م 
قليل س��عيا إل��ى تصديق أنفس��هم بأنهم 
صاروا من أشراف احلواضر! ثم صاروا 
أو  التقالي��د  عل��ى  احملافظ��ني  يصف��ون 
املتعاملني معها بحذر واملدركني لشروط 
اإلصالح املس��تقل وغير املغترب بكونهم 
مدمنني عل��ى التخلف والش��عبوية. لكن 
ال أح��د منهم يفه��م أن املدافع��ني عن قيم 
األم��ة ال تهمه��م التقالي��د لذاته��ا بل ألمر 
يخف��ى عن س��خيف الفكر ومهم��ل الذكر 
من أنصاف املفكري��ن: ألنهم في احلقيقة 
يعلمون شروط الثورة الثقافية السوية 

ما هي وكيف تكون.
فهذا املوقف الساخر من التقاليد فضال 
ع��ن تفاهة ما ي��دل عليه من تنك��ر للذات 
لن يغي��ر من جلدة أصحاب��ه مهما زينوا 
ألنفس��هم انتس��ابهم الس��طحي للحداثة 
واألن��وار. إنه موقف ي��دل بال وعي منهم 
على جهلني راس��خني في العقول الكليلة 
الت��ي أدمنت على العي��ش ذليلة فلم تعد 
ق��ادرة على فهم ش��روط العزة األصيلة. 
وهم��ا جهالن لم أكن أتص��ور مثقفا يفهم 
معن��ى التقاليد ما هي ميكن أن يقع فيهما 
حتى لو اقتصر على قراءة محاوالت ابن 

خلدون في فهم مقومات الداللة منها. 
فليست التقاليد بقابلة للتفاضل بذاتها 
فيك��ون بعضه��ا أرقى من بع��ض إال عند 
الس��خفاء الذين يظنون تغيي��ر العادات 
للمعج��زات.  محقق��ا  احمل��اكاة  مبج��رد 
م��ن  أنظم��ة  ب��ني  يك��ون  ال  فالتفاض��ل 
التقاليد مبع��زل عن صلتها بح��ال أهلها 
وفاعليتهم أي��ا كانت ه��ذه التقاليد ألنها 
من حيث هي تقاليد معزولة عن محددات 
ظرفها متس��اوية القيم��ة أعني صفرتها. 
وم��ن يفهم ذلك يعلم أن ما يقبل التفاضل 
من التقالي��د له صلة بأمري��ن يثبتان أن 
العامة املتش��بثة بتقاليده��ا الذاتية أكثر 
فهم��ا للوج��ود األصيل وأق��رب ألف مرة 
ل��روح العصر من الدعاة إلى اس��تبدالها 

التق��دم  حتق��ق  ال  مس��توردة  بتقالي��د 
مبجرده��ا فضال ع��ن إفقاده��ا ملتعاطيها 
الوج��ود األصي��ل كما يبدو ل��كل مالحظ 
لس��لوكهم الذليل أمام أي أجنبي خاصة 
إذا كان من ذوي الرس��اميل. واملعلوم أن 
تنمي��ط الس��لوك احلض��اري ووحدانية 
النماذج احلياتية من أعراض اليعقوبية 
أو  اإلجنليزي��ة  والثقاف��ة  الفرنس��ية 

األملانية منهما براء.

التقاليد أفق رمزي لفهم الوجود
ال��ذي  األول  األم��ر  مبدل��ول  ولنذك��ر 
تتفاض��ل ب��ه التقالي��د. فطبيع��ة تك��ون 
عل��ى  بالض��رورة  جتعله��ا  التقالي��د 

ضربني:
•  تقالي��د ذاتي��ة تعب��ر ع��ن تكوينية 
تآن��س أهلها في س��كناهم العالم تآنس��ا 

مستقال 
ع��ن  تعب��ر  مس��توردة  وتقالي��د   •
اس��تحالل قس��ري ه��و ع��ني العبودي��ة 

الروحية.
لذلك فنسبة التقاليد إلى قيام اإلنسان 
النفس��ي والوجدان��ي كنس��بة األعض��اء 
إلى قيام��ه اجلس��ماني واحليواني: فهل 
يوج��د إنس��ان ل��ه ذرة م��ن عق��ل يفضل 
على األعضاء احلي��ة البروتاز اآللية؟ ال 
ش��ك أن البروتاز تعطيه مظهر الس��المة 
ال��ذي  العضوي��ة باملقارن��ة م��ع مثال��ه 
يستمد منه تقاليده املستوردة لكنه يبقى 
فاقدا ملقومات الوظيفة الفعلية لألعضاء 
احلية: لذلك تراه مث��ل الليبرالي الغربي 
ف��ي الظاه��ر وهو ف��ي الباطن مث��ل دمى 
العرض ف��ي واجه��ات الب��ازار الغربي. 
ويكفيك النظر إلى صور أبش��ع الرائدات 
مواقعه��م  ف��ي  مقاالته��ن  تزي��ن  منه��م 
بخي��ر  الس��خرية  زاعم��ات  وصحفه��م 
البري��ة لتعل��م مبل��غ املس��خ )التزويق( 
الذي يغطي البث��ور )إلخفائها( تصديقا 
لق��ول صاحب املقدم��ة قول��ه املأثور في 

املغلوب من نوابش القبور!
وأم��ا األم��ر الثان��ي ال��ذي تتفاضل به 
التقاليد فهو املناس��بة الدالة على وجود 
اإلنسان السوي في العالم أعني الوجود 
ذا الفاعلية الناجتة ع��ن أفق فهم ملنزلته 
في��ه أصي��ل. فالتقاليد الصادقة ليس��ت 
ف��ي تعبيره��ا عن ال��ذات ش��يئا آخر غير 
املقومات الرمزية الت��ي ميثلها أفق الفهم 
الوج��ودي والتي يفقد اإلنس��ان من دون 
طابعها الذاتي ال األجنبي ش��روط قيامه 

الس��وي والص��ادق: فه��ل يوجد إنس��ان 
عاقل يفضل الوجود الزائف على الوجود 
الصادق فيقب��ل أن يقاس وجوده مبقدار 
التماثل مع س��يده ب��دل أن يكون معياره 

سيادته على ما صنعه بيده ؟ 
ولع��ل أكب��ر عالمات ه��ذا الف��ارق هو 
م��ا انتهى إليه أمر حثالة اليس��ار بعد أن 
قالهم األفاضل والكبار منذ نهاية احلرب 
الباردة أفاضلهم الذين كانوا أكثر مثالية 
من اإلسالميني الذين يتهمهم الليبراليون 
الع��رب اليوم بالظالمي��ة واإلرهاب. فقد 
كانوا مس��تعدين للعمل حت��ى املوت من 
أج��ل قي��م س��امية يؤمنون به��ا وكل من 
بقي منهم فيه نب��ض حياة هجر احلثالة 
الليبرالي��ة وب��ات يتق��زز منه��م ألنهم ال 
يعب��دون إال هواهم وليس لهم من رب إال 
دنياه��م. فهؤالء الدع��اة للمحاكاة تراهم 
غي��ر مس��تعدين للتفريط في ش��عرة من 
صنمه��م الطيني حتى ل��و هدمت كل قيم 
العالم أم��ام ناظريه��م: يكفيه��م االلتذاذ 
بح��كاك أج��رب أفالط��ون حكاك��ه الذي 
حص��روا فيه ج��ل حقوق اإلنس��ان التي 
ال تتع��دى التص��رف ف��ي األب��دان بلهفة 
العنني والعطشان واجلوعان والعريان 
وب��روح اخل��ذالن ومنط��ق البهت��ان في 
مواق��ع آخ��ر "األوان" )موق��ع تونس��ي 
بتموي��ل عميل ليبي( الت��ي ميولها أغبي 

األغنياء من أبناء العمالء. 
ه��ؤالء ه��م م��ن يجنده��م االس��تعمار 
األمريكي لتخذيل ثورة األمة فيستعملهم 
مقوم��ات  عل��ى  النفس��ية  حرب��ه  ف��ي 
احلصانة الروحية مبزاع��م الثورة على 
التقاليد بالقيم التنويرية. لكن هذا الفهم 
الرديء للتقالي��د ومقوماتها الدالة وعلة 
هذه احلمى التي يعيشونها منذ أن بدأت 
ب��وادر النص��ر تل��وح ف��ي جل س��احات 
القتال مع الش��باب املؤمن ال تفسير له إال 
بظاهرة نطلق عليها اسم عقدة اخلواجة 
عن��د النخب املس��تلبة. وهدفن��ا أن نفهم 
جينيالوجي��ة ه��ذه العقدة ف��ي التاريخ 
الفعل��ي وفي ترس��بات وع��ي أصحابها 
املريض بع��د أن حللن��ا فينومينولوجيا 
م��ا أدت إلي��ه م��ن دنكيخوتي��ة تنويرية 
املرتزق��ة  م��ع  املتحالف��ة  النخ��ب  عن��د 

االستبدادية.

عرض "المناطق الخضراء"
)جم��ع  لدناخي��ت  ق��رأت  كلم��ا 
دنكيخوت( النخب العربي��ة التي تدعي 

خ��وض املعركة التنويري��ة والتحديثية 
من منطلق املعايي��ر األمريكية إال وأزداد 
عن��دي اليقني بغرقهم في ح��ال احليران 
البائ��س والهيمان اليائ��س: فال أجد لهم 
مثيال إال ب��ني محابيس املنطقة اخلضراء 
ف��ي بغ��داد الغراء بع��د أن ضي��ق عليهم 
احلصار أبطالنا األبرار. لذلك فس��لوكهم 
مث��ل س��لوك "كرازايات" بغ��داد مفهوم 
إذ هم يش��هدون هزمية جي��ش االحتالل 
الذي يحميهم في سجنهم. لكن الفرق هو 
أن سجن هؤالء مسور باالسمنت املسلح 
والهروب في آخر حلظة ممكن إلى معازل 
شبيهة مبعازل احلركيني من اجلزائر في 
فرنس��ا ومن فياتنام في أمريكا وس��جن 
أولئك مسور بالكالم اململح والهروب في 

آخر حلظة مستحيل. 

لذلك فمآلهم هو مآل مفكري احلركيني 
الذي��ن ه��م أس��اتذة الليبرالي��ني الع��رب 
ومس��تقبلهم الزاهر )أركون مثال(. لذلك 
فإن��ه يح��ق له��م أن ييأس��وا وأن يفقدوا 
صوابه��م ملا يتوقعونه م��ن هذا املآل بعد 
ما قبلوه م��ن إذالل لتواطئه��م في تهدمي 
مقوم��ات بلده��م تواطؤا ال يلي��ق مبن له 
أدن��ى خصال الرجال. س��يحل بدناخيت 
نخ��ب التحدي��ث التاب��ع ما حل ب��كل من 
هو في املنطقة اخلضراء قابع. فرضيتي 
في هذه اإلش��ارة هي أن هذه احلمى التي 
اعت��رت نخ��ب الليبرالي��ة العربي��ة كما 
يتبني من مواقعها ذات التمويل الس��خي 
من املستعمر الذكي أو من العميل الشقي 
ذي العق��ل الغب��ي لي��س لها من تفس��ير 
إال بنف��س الظاهرة في س��لوك محابيس 
املنطقة اخلضراء ردا على جناح املقاومة 

الظافرة.
فرضيت��ي لفك اللغز ال��ذي يحويه هذا 
الس��ر هو أنهم يعيش��ون نف��س العرض 
املرض��ي: إنهم بات��وا يرمون ف��ي عماية 
من��ذ أن تيقنوا من خس��ران معركة الفكر 
واجل��دال كم��ا خس��ر نظراؤه��م معركة 
احل��رب والن��زال بع��د أن ه��زم حاميهم 
وغلق��ت األب��واب عليه��م فقلب س��افيهم 

على عاليهم.
فه��م م��ن أوح��ي بالفرضي��ة. وعلينا 
الفكري��ة  بامللكي��ة  له��م  نعت��رف  أن 
له��ذه الفرضي��ة. فالغري��ب أن فرضي��ة 
عليه��م  مفروض��ة  ليس��ت  ه��ذه  العم��ل 
م��ن خصومه��م ب��ل هي م��ن وح��ي املبدأ 
األس��اس الذي تنطلق من��ه كل حججهم 

ض��د خصومه��م. فه��م الذي��ن يحاولون 
تعزي��ة أنفس��هم واصف��ني احل��زب الذي 
يصارعون��ه بأن��ه لي��س إال م��ن دهم��اء 
ش��عوبهم وغوغائها كطالبان أو كسكان 
األدغ��ال ف��ي كل بل��د ل��م يحتم��ل الع��ار 
فثار ض��د الصغار من بقايا االس��تعمار. 
تل��ك ه��ي حجته��م الكب��رى للتحقير من 
الش��عوب مبتدع��ني الالحق��ة الس��اخرة 
"س��تان" يذيل��ون به��ا اس��م بلدهم في 
حداثي��ة  وتعوي��ذة  س��حري  هذي��ان 
و"جنوب-س��تان"  ك"غزة-س��تان" 
قاصدين بذلك اجتماع الضالمية واألمية 
ف��ي م��ا يرمز إلي��ه عنده��م بطالب��ان في 
أفغانس��تان. ويكفي أن تس��مع املتكلمني 
بهذا الهذيان برطن البيان وحلن اللسان 
أنه��م مقتنع��ون بالعكس متام��ا لعلمهم 
ب��أن خصومهم قد فاقوه��م علما وأملعية 
منذ أن ش��رع رعاة فك��ر الصحوة وقادة 
عملها في تصحيح م��ا حرف به النهضة 
أصح��اب عقدة اخلواج��ة حتريفا جعلها 
حتقق��ه  بالوكال��ة  اس��تعمارا  تصب��ح 

احلثالة من أشباه الرجالة. 

وليس��ت الفرضي��ة وحده��ا من وحي 
املع��ني الذي تنبع من��ه حججهم بل إن ما 
يصحبها من التزام يعترفون به مصدره 
من��ه كذلك: فهم يزايدون على املس��يحية 
الصهيوني��ة في الع��داء ملرجعية الثقافة 
حربه��م  ليس��ت  اإلس��المية.  العربي��ة 
مقصورة على اإلرهاب-إذ إنهم والقاعدة 
س��واء مصدرا وموردا كم��ا بينا في مقال 
الدنكيوختي��ة العربية حتى وإن عجزوا 
عن اإلره��اب امل��ادي فمارس��وا اإلرهاب 
الرم��زي الذي هو أش��نع وأفظ��ع إرهاب 
االستفزاز الدائم لش��عوبهم مبا يسعون 
إليه من حتديث غايته روحي االستعباد 
وم��ادي االس��تبداد- ب��ل تتع��داه إلى ما 
صار بعضهم وأكثره��م جرأة وصراحة 
يعتب��ره منب��ع اإلرهاب: نصي اإلس��الم 

نفسيهما أي القرآن والسنة. 
والغريب أني لم أسمع أحدا منهم يتفوه 
إال مبا هو خير في التوراة والتلمود رغم 
أن م��ا فيهم��ا مما يعيبون عل��ى مرجعية 
املس��لمني يفوقه مباليني األضعاف وهم 
يتبع��ون أحزابا وفرقا تدع��و بدعوتهما 
بل وتؤس��س دولة عليهما ص��ارت قبلة 
أكثره��م وقاح��ة ف��ي العل��ن وه��ي قبلة 
الفصيح(  أقله��م "بقاح��ة" )باملص��ري 
الصري��ح(  )بالتونس��ي  و"قباح��ة" 
ف��ي اخلفاء: ألس��ت تراه��م يتقربون إلى 
املرجعيات التوراتية واألجنيلية إلى حد 
الذيلية ف��ي املؤسس��ات املزعومة علمية 
وه��ي ف��ي احلقيق��ة مج��رد ن��واد ليلي��ة 
وأوكار اس��تخبارية ؟ لكنه��م يتج��رأون 
على مقدس��ات األم��ة خللوهم م��ن الهمة 
والذم��ة حتى عند ممن يلبس منهم العمة 
! وليس ذلك إال من ثمرات هذه العبودية 
لله��وى. ومن عالم��ات قابليته��م للهوان 
على أدنى أنواع اإلنس��ان ما يتصورونه 
ش��نآن من قيم القرآن ف��ي ثرثرة البهتان 

بأقالم أبشع النسوان!
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15صوتكم دولي

نبيل البكيري

دخل��ت اليمن من��ذ س��قوط العاصمة 
م��ا   ،2014 س��بتمبر   21 ف��ي  صنع��اء 
يشبه املتاهة التي ال ميكن الوصول إلى 
نهايتها بدون معرفة بدايتها جيدا، وهذا 
ما يته��رب منه اجلمي��ع، خوفا رمبا من 
س��طوة سالح املليش��يات احلاكمة التي 
رمب��ا ذهب��ت هذه األط��راف السياس��ية 
في لعب��ة مقايض��ة معها، األم��ن مقابل 

االنبطاح باستثناء التنظيم الناصري.
غي��اب الدول��ة وانهي��ار مؤسس��اتها 
العسكرية واألمنية بهذا الشكل املريب، 
على ي��د مليش��يات طائفية، ل��م يكن إال 
نتاجا طبيعيا للخلل البنيوي الكبير في 
هذه املؤسسات منذ أحداث أوت 1968، 
وزاد م��ن تعزيز هذا التوج��ه في البناء 
غير الوطني أح��داث أكتوبر 1978، أي 

ما عرف باالنقالب الناصري حينها.
ع��ن  الي��وم  حدي��ث  ف��أي  وبالتال��ي 
ح��ل للم��أزق اليمني الراه��ن، بعيدا عن 
مقاربة ه��ذه اإلش��كالية البنيوية ليس 
إال عبث��ا يضاف إلى عبث س��ابق، يراكم 
األخط��اء ويؤج��ل انفجارها مس��تقبال، 
والذه��اب باليمن إلى مربعات ال وطنية 
وانقس��امات  تتمث��ل بح��روب  ضيق��ة، 

قبلية ومناطقية وطائفية.
فاالنق��الب احلوث��ي لم يك��ن لينجح 
دون ه��ذا البعد غي��ر الوطني ف��ي بنية 
اجليش، وليس هذا س��ببا وحيدا قطعا، 
ولكنه س��بب جوهري تليه أسباب عدة، 
كحالة االنش��قاق والصراع بني مختلف 
الق��وى الوطني��ة فيم��ا بع��د ث��ورة 11 

فيفري 2011. 
ع��دا ع��ن الظ��رف الدول��ي واإلقليمي 
ال��ذي غض الط��رف عن تلك املليش��يات 
واستخدامه لها كقفاز لضرب قوى ثورة 
فيفري الرئيس��ية ممثلة في اإلسالميني 
ف��ي ظل أجن��دة القوى الدولي��ة املتمثلة 
في ض��رب تيار اإلخوان املس��لمني أبرز 
قوى ث��ورة الربيع العربي وأهم حوامل 

املسار الدميقراطي عربيا أيضا.
ع��ودة للح��دث ع��ن اإلش��كال اليمني 
باالنق��الب احلوث��ي  الراه��ن واملتمث��ل 
املليشيوي على كل مكتسبات اليمنيني، 
ليس في ثورة 11 فيفري 2011 فحسب 
ب��ل ف��ي القل��ب منها ض��رب مكتس��بات 
ثورة 26 سبتمبر 1962 التي ترى هذه 
املليش��يات أنها ثورة كانت ضد فكرتها 

الكهنوتية اإلمامية.

وبالتالي فاحلديث اليوم عن الذهاب 
لتشكيل أي إطار رئاسي للحكم بدال عن 
اإلط��ار الذي مت ض��رب رمزيت��ه ممثلة 
بالرئي��س عبد ربه منص��ور هادي بعد 
إس��قاط كل مؤسس��ات الدول��ة كاألم��ن 
والدف��اع وآخره��ا رئاس��ة اجلمهورية، 
فالذه��اب إل��ى ذل��ك لي��س س��وى إنقاذ 
وش��رعنة لالنقالب املليشيوي جلماعة 

احلوثي.
كل  أس��قطت  الت��ي  اجلماع��ة  تل��ك 
ش��يء ف��ي اليمن -ط��وال ع��ام -2014 
واستمرت على ذلك النهج حتى اللحظة 
في ضربها لكل أطر العملية السياس��ية 
ومبادئه��ا،  وقيمه��ا  ومؤسس��اتها 
بإسقاطها لكل ش��يء في طريقها للحكم 
الديني��ة،  والكهنوتي��ة  الس��الح  بق��وة 
الت��ي تعن��ي إلغاءه��م حت��ى للتعددية 
االجتماعي��ة واملذهبي��ة والثقافية التي 

تعيشها اليمن.
وتكم��ن الكارث��ة هنا، في س��عي هذا 
اجلماعة إل��ى التهام الدول��ة كحق إلهي 
خاص بها، نصا دينيا مقدسا، وبالتالي 
ارتداء معطف ه��ذه الدولة، ولكن بدون 
أن تتحم��ل أي مس��ؤولية جت��اه الناس 

وأمنهم واستقرارهم واقتصادهم.
ف��كل ما تريد ه��ذه اجلماع��ة هو فقط 
أن جتن��ي املكاس��ب باعتب��ار أن الدولة 
ومؤسس��اتها مجرد أطر مل��وارد ريعيه 
للجباي��ة، وبع��د ذل��ك تت��رك اآلخري��ن 

مم��ن تبحث عنهم ليكون��وا في الواجهة 
متحمل��ني مس��ؤولياتهم وملزم��ني أمام 
أي  لديه��م  لي��س  فيم��ا  به��ا،  الش��عب 

صالحيات إلدارة هذه املؤسسات. 
وم��ن هن��ا أعتق��د أن الوض��ع ال��ذي 
املش��هد احملل��ي واإلقليم��ي  ط��رأ عل��ى 
ط��وال الثالث��ة األش��هر املاضي��ة، جتاه 
م��ا أحدثته ه��ذه اجلماعة منذ س��بتمبر 
املاض��ي وحتى اللحظ��ة، كان جديرا أن 
يدفع باجلماعة إلى مراجعة حس��اباتها 
غي��ر املنطقي��ة، لك��ن م��ا متارس��ه هذه 
اجلماع��ة يؤك��د أنه��ا ماضية ف��ي مهمة 
انتحارية لليمنيني جميعا، األكثر شبها 

اليوم بركاب طائرة مختطفة.
وبالتال��ي أعتقد، أن أي حديث عن أي 
حوارات مع ه��ذه اجلماعة املليش��يوية 
لن جتدي نفع��ا -بالنظر إل��ى تاريخها 
التفاوضي السيئ- بقدر ما تخدمها هذه 
احلوارات بإعطائها شرعية ولو شكلية 
من خ��الل االعتراف بها كقوة سياس��ية 
حاضرة على طاولة التفاوض، فيما هي 
في احلقيقة مليش��يات طائفية مس��لحة 
يجب أن تعزل سياس��يا وتترك ملواجهة 
مصيره��ا وقدرها مبفرده��ا وهي اليوم 
ق��د أصبحت طرف��ا وحيدا أمام الش��عب 

اليمني وكل قواه الوطنية. 
فم��ا تق��وم ب��ه بع��ض أح��زب اللقاء 
املش��ترك، مبعي��ة مبعوث األم��ني العام 
لإلم��ام املتحدة جم��ال بن عم��ر -بدون 

االنط��الق من أن ما مت ه��و انقالب، ومن 
أن من قامت به هي مليش��يات مسلحة- 
ليس إال عمال مريبا يضفي شرعية على 

عمل انقالبي غير شرعي. 
ومن هنا أستطيع القول إن ذهاب هذه 
األطراف إل��ى نهاية املش��هد التفاوضي 
م��ع جماع��ة مليش��وية مس��لحة وغي��ر 
سياس��ية، واخلروج معها إلى أي اتفاق 
كان، بتش��كيل مجلس رئاس��ي بوجود 
الرئي��س ه��ادي أو بغي��ره أو مبجل��س 
عس��كري أو الذهاب إلى مجلس النواب 
الس��ابق  الرئي��س  ح��زب  يط��رح  كم��ا 
صالح، أو أي صيغ��ه مهما كانت، ليس 
إال عم��ال عبثيا كارثيا، يؤج��ل االنفجار 

الكبير وال يقضي عليه.
فما ل��م تتزام��ن أي صيغ��ة للحل مع 
اش��تراط تسليم س��الح الدولة وسحب 
املليش��يات وعودتها إلى م��ا قبل أحداث 
21 س��بتمبر املاض��ي، ف��إن كل ذلك لن 
يغي��ر م��ن حقيق��ة األزمة واس��تمرارها 
بش��كل أكثر تعقي��دا، ولن يج��دي معها 
أي عمل سياس��ي ال يتناسب مع طبيعة 

الذهنية احلاكمة للمليشيات املسلحة.
وعل��ى افت��راض املض��ي ف��ي احلوار 
ال��ذي ل��م يعد طرف��ا فيه أم��ام احلوثي، 
س��وى ح��زب اإلص��الح بعد انس��حاب 
احل��راك اجلنوبي والس��لفيني واملؤمتر 
الش��عبي الع��ام والناص��ري، فال معني 
ألي ش��يء س��ينتج عن��ه ه��ذا احل��وار 

ف��ي ظل املهل��ة التي حدده��ا مؤمتر آخر 
جلماع��ة احلوثي عقد بصنع��اء مؤخرا 
وُمدد ألكثر من مرة، مطالبا املتحاورين 
بح��ل خالل ثالث��ة أيام وإال فما يس��ميه 
س��تمضي  الثوري��ة  باللج��ان  املؤمت��ر 

حلسم موضوع الفراغ الدستوري.
يدرك اجلميع اليوم مدى املأزق الذي 
وقعت في��ه جماعة احلوث��ي، كما يدرك 
اجلمي��ع أيض��ا، أن أي ح��ل ال يقتض��ي 
واألمن��ي  السياس��ي  باملس��ار  الع��ودة 
والعسكري إلى ما قبل سبتمبر املاضي، 
بجملة اشتراطات، لن يؤدي إلى مخرج 
حقيقي لألزمة الراهنة، وبالتالي ذهاب 
البالد إل��ى مربعات أخرى خ��ارج إطار 

املربع السياسي.
يدرك اجلميع أيضا أن إقدام احلوثيني 
كان،  رئاس��ي  إط��ار  أي  تش��كيل  عل��ى 
سيعني مباش��رة دفع املكونات األخرى 
في اجلنوب والشمال إلى حسم خيارات 
صعبة س��يلجئهم احلوثي إليها، وكلها 
خي��ارات مصيرية، كانفص��ال اجلنوب 
واألقالي��م كاجلن��د وس��بأ ش��ماال، ع��ن 
س��لطة املرك��ز ف��ي صنع��اء اخلاضعة 

لقبضة احلوثي. 
اخلي��ار  كل  فش��ل  افت��راض  وعل��ى 
املتصارع حولها مبا فيها خيار البرملان 
الذي يحبذه حزب الرئيس السابق علي 
عب��د الله صالح، الذي ي��روم من خالله 
العودة للس��لطة بحك��م أغلبية أعضائه 
ف��ي برملان ه��و األط��ول عم��را رمبا في 
التاري��خ من��ذ انتخاب��ه في ع��ام 2003 
وحت��ى اللحظ��ة، فأعتق��د أن اخليارات 

األخرى تضيق أمام اجلميع.
ولك��ن يبق��ى خي��ار أخير رمب��ا هناك 
ش��به إجم��اع حول��ه من ق��وى األطراف 
التي دفعتها مغامرة احلوثي االنقالبية 
للتش��بث بخي��ار األقالي��م، ويتمثل هذا 
اخليار في إعالن نقل العاصمة إلى تعز 
أوعدن، وإعالن صنعاء عاصمة محتلة، 
م��ع وقف ف��وري لكافة أش��كال التعامل 
مع س��لطتها االنقالبية بصنعاء والبدء 
بالنض��ال لتحرير العاصم��ة واألقاليم 
احملتل��ة، هذا في حال ل��م يطرأ جديد في 
موضوع التحالف ب��ني جماعة احلوثي 
والرئي��س الس��ابق، ق��د يق��ود املش��هد 

اليمني إلى سيناريوهات أخرى.

)عن الجزيرة نت(

 الدولي
أعل��ن مكت��ب املبعوث األمم��ي اخلاص 
باليم��ن جم��ال ب��ن عم��ر ع��ن توص��ل 
األط��راف السياس��ية ف��ي الب��الد إل��ى 
اتفاق مبدئي صباح اليوم اجلمعة على 
ش��كل الس��لطة التش��ريعية للمرحل��ة 
االنتقالي��ة مبا يضمن مش��اركة جميع 

املكونات السياسية األخرى. 

وق��ال املكتب إنه س��يتم اإلبقاء على 
مجلس النواب بشكله الراهن، وسيتم 
تش��كيل مجل��س آخ��ر يس��مى مجلس 
الش��عب االنتقالي. وبحسب مكتب بن 
عم��ر س��يمنح اجلنوبي��ون %50 على 
األقل، و%30 للمرأة و%20 للش��باب، 
إقرار  املجل��س  وس��تكون صالحي��ات 
التشريعات الرئيس��ة املتعلقة بإجناز 

مهام واستحقاقات املرحلة االنتقالية. 
وأك��د املكت��ب أن هذا االتف��اق ال يعد 
كافي��ا لكن��ه مه��د الطريق نح��و اتفاق 
ش��امل، كم��ا أن قضايا أخ��رى ما زالت 

مطروحة للنقاش. 
ويق��ود مبع��وث األمم املتح��دة إلى 
اليمن سلس��لة مش��اورات ب��ني القوى 
السياسية بهدف حل األزمة السياسية 

األم��ن  الب��الد، وص��وت مجل��س  ف��ي 
باإلجم��اع قب��ل أي��ام على ق��رار يدعو 
-خاص��ة  املس��لحة  املليش��يات  في��ه 
تس��ليم  إل��ى  احلوثي��ني-  جماع��ة 
أس��لحتها واالنس��حاب من امل��دن التي 
تسيطر عليها. وكانت اللجنة الثورية 
التابع��ة للحوثي��ني أعلن��ت ما س��مته 
"إعالن��ا دس��توريا" يقضي بتش��كيل 

مجلس��ني رئاس��ي ووطن��ي، وحكومة 
انتقالي��ة، وه��و م��ا رفضت��ه أح��زاب 
وقوى سياس��ية، معتب��رة ذلك انقالبا 
على الس��لطة، وذلك بعد يوم من بداية 
املفاوض��ات التي يرعاها ب��ن عمر بني 

األطراف السياسية في اليمن.
واألح��زاب التي تش��ارك في احلوار 
الس��لم  "اتف��اق  عل��ى  املوقع��ة  ه��ي 
احلوثي��ون  وأبرزه��ا  والش��راكة"، 
واملؤمت��ر  املش��ترك،  اللق��اء  وأح��زاب 
الرئي��س  بزعام��ة  الع��ام  الش��عبي 

املخلوع علي عبد الله صالح.

اليمن والخيارات الصعبة

الحوثيون يعينون موالين لهم ولصالح بمناصب مهمة بالجيش
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- رجاء غرسة الجالصي
أعل��ن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيس��ى أمس اجلمعة 20 
فيف��ري، احل��داد ملدة 7 أيام بع��د تفجيرات مزدوجة ش��هدتها منطقة القبة 
الواقعة بني مدينتي البيضاء و درنة ش��رقي ليبيا، وراح ضحيتها حوالي 

40 قتيال و70 جريحا في حصيلة أولية مرجحة لالرتفاع. 
وكان وزي��ر الصح��ة ف��ي حكومة الثني رضاء املنش��اوي س��قوط أكثر 
م��ن 35 قتي��ال و40 جريحاً  كحصيلة أولية جراء اس��تهداف ُمديرية اآلمن 
الوطن��ي القب��ة ومحطة توزيع الوق��ود املقابلة لها ومن��زل رئيس مجلس 
النواب "عقيلة صالح" صباح اجلمعة جراء تفجيرات إنتحارية مزدوجة 

ل�ثالثة سيارات مفخخة. 
وأكد مصدر أمني بالقبة إنه على متام الساعة الثامنة بالتوقيت احمللي، 
استهدفت ثالث سيارات مفخخة نوع جيب " Jeep" يقودها إنتحارييون،  
كل م��ن مديري��ة أم��ن املدينة ومحط��ة وق��ود "بوجميلة" ومن��زل رئيس 

مجلس النواب". 
وقال شهود عيان إن "االنفجارات كانت متزامنة وكان دويها عاليا جدا 
وس��مع في مختلف أرجاء املدينة" الصغيرة التي تبعد نحو 50 كلم شرق 

مدينة البيضاء حيث املقر املؤقت للحكومة الليبية املعترف بها دوليا.
وقال مس��عفون إن "عدد الضحايا األكب��ر كان في محطة توزيع الوقود 
ف��ي املدين��ة ومعظمهم م��ن املدنيني الذين قدم��وا للتزود بالوق��ود من هذه 
احملطة املزدحمة التي ش��ح عنه��ا الوقود خالل االي��ام املاضية"، مؤكدين 

جناة رئيس البرملان من احلادثة كونه لم يكن متواجدا في البيت. 
يذك��ر أن قائم��ة مس��ربة بضحاي��ا احل��ادث، تضمن��ت عدد م��ن حاملي 
اجلنس��ية املصرية. كما أفاد مصدر من مستشفى القبة احلكومي أن أربعة 

مصريني على األقل بني قتلى احلادث. 
وفي تعلي��ق له على احلادث، قال رئيس البرملان في طبرق في تصريح 
له لقن��اة العربية، إن مثل هذه العمليات لن تزي��د الليبيني إال إصرارا على 

محاربة اإلرهاب واستئصال اجلماعات اإلرهابية.
ول��م تفوت اخلارجية املصري��ة الفرصة، لتجدد دع��وة املجتمع الدولي 
إل��ى ضرورة "حتمل مس��ؤولياته إزاء الوضع اخلطير في ليبيا الذي بات 

يهّدد السلم واألمن الدوليني".
كان ذلك خالل بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية املصرية، 
بدر عب��د العاطي، عّبر فيها ع��ن ادانة بالده البالغة لسلس��لة االنفجارات 

التي هزت في وقت متزامن ثالثة مواقع في مدينة القبة. 
وجدد عبد العاطي "دعم مصر للحكومة الشرعية في ليبيا في مواجهة 
االرهاب". وتعتبر مدينة القب��ة موالية لقوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر 
وللحكوم��ة املؤقتة برئاس��ة عب��د الله الثني، وتقع على مس��افة خمس��ني 
كيلومت��را ش��رقي البيض��اء، وعلى مس��افة أربعني كيلومترا غ��رب مدينة 

درنة.

 الدولي
أكدت الس��لطات املصري��ة أن إجمالي 
ع��دد العائدي��ن م��ن ليبي��ا عب��ر منفذ 
الس��لوم حتى يوم أم��س اجلمعة 20 
فيفري بل��غ 1770 مصرياً، من ضمن 
250 الف موجودون حالياً في ليبيا، 
يأتي ذلك بعد األحداث التي ش��هدتها 
ليبي��ا مؤخ��را، و غ��داة دع��وة رئيس 
حكوم��ة االنق��اذ ف��ي طرابل��س عم��ر 
احلاس��ي املصري��ني مبغ��ادرة البالد، 

حفاظا على سالمتهم. 
ووصل، في س��اعة مبكرة من فجر 
أمس اجلمعة، إل��ى معبر راس جدير 

احل��دودي 182 مصري��ا فاري��ن م��ن 
تدهور الوضع األمني في ليبيا. 

وطال��ب عم��ر احلاس��ي ف��ي كلمة 
متلفزة له مس��اء اخلميس، املصريني 
خش��ية  ف��ورا  ب��الده  مبغ��ادرة 
اس��تهدافهم م��ن مخاب��رات أجنبي��ة 

لتبرير تدخل عسكري خارجي.
وأّك��د أن املصريني أمان��ة في حال 
وجوده��م بليبي��ا، لكن��ه ش��دد عل��ى 
لع��دم  الب��الد  مغادرته��م  ض��رورة 
الق��درة عل��ى حمايتهم م��ن مكائد قد 

ترتكبها أجهزة مخابراتية.
وكانت مص��ر قد أعلنت ع��ن إعداد 

خط��ة إلع��ادة جمي��ع مواطنيه��ا من 
ليبي��ا بواقع أربع رح��الت لنقل نحو 
2000 مص��ري يومي��اً يعب��رون من 

رأس جدير التونسية.
ع��ن   األناض��ول  وكال��ة  ونقل��ت 
مص��ادر مطلع��ة باملعب��ر إن حافل��ة 
خاصة ستنقل املصريني مباشرة إلى 
مطار جربة جريس الدولي  في إطار 

جسر جوي نحو القاهرة.  
من جهت��ه، ق��ال الناطق الرس��مي 
باس��م وزارة الدفاع التونسية املقدم 
بلحس��ن الوس��التي إن تشكيالت من 
الوحدات العسكرية هي التي تشرف 

 الدولي
قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية التركية تاجنو بيلغيتش إن بالده تدعو مسؤولي احلكومة الليبية املؤقتة 

إلى مراجعة مواقفهم "غير املسؤولة".
وأض��اف بيلغيت��ش في مؤمتر صحف��ي عقده اخلميس، ف��ي العاصمة التركي��ة أنقرة ، أن تركي��ا تنتظر من 
مس��ؤولي احلكومة الليبية املؤقتة جتنب اإلدالء بتصريحات “عدائية وال أساس لها من الصحة” بحق بالده. 
وذّك��ر بيلغيتش بتصريح��ات لرئيس وزراء احلكومة الليبية املؤقتة عبد الله الثن��ي اتهم فيها تركيا بالتدخل 

بشؤون ليبيا.
وأوض��ح أن الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان، ومبعوثه اخلاص إلى ليبيا كانا قد حذرا خالل لقاءاتهما 
باملس��ؤوليني الليبيني من اإلدالء مبثل تلك االدعاءات التي ال أس��اس لها، وتهديد مواطنينا وش��ركائنا. وش��دد 

بيلغيتش على أنه في حال عدم تغيير املوقف املذكور فإن بالده ستضطر إلى اتخاذ التدابير الالزمة.

انطالق عمليات إجالء المصريين من ليبيا

تركيا تدعو حكومة الثني الى مراجعة مواقفها "غير المسؤولة"

الحداد في ليبيا بعد سقوط  
40 قتيال في تفجير مزدوج

 العدد 582 السبت 2 جمادى االولى 1436هـ  الموافق لـ 21 فيفري 2015



دولي
17صوتكم

 الدولي
ق��ال مص��در دبلوماس��ي مصري 
املصري��ة  اخلارجي��ة  وزارة  إن 
فوجئت بالبيان اخلليجي السريع 
الذي صدر صباح اخلميس، منددا 
بتصريح��ات من��دوب القاهرة في 
اجلامع��ة العربية، التي اتهم فيها 

قطر بدعم اإلرهاب. 
وأشار إلى ان حالة من االرتباك 
كانت س��يدة املوقف ف��ي الوزارة، 
خاصة مع وجود وزير اخلارجية 
واش��نطن  ف��ي  ش��كري  س��امح 
حلض��ور قم��ة مكافح��ة اإلرهاب، 
وع��دم وج��ود تعليم��ات واضحة 
بش��أن صياغة ال��رد عل��ى البيان 
اخلليج��ي. واس��تبعد املص��در ان 

تس��عى احلكوم��ة املصري��ة إل��ى 
التصعي��د رس��ميا س��واء مع قطر 
او ال��دول اخلليجي��ة، وإن كان��ت 
س��محت بحمالت إعالمية شرسة 
ضد الدوحة خالل األيام املاضية.

وأض��اف أن اتص��االت مصرية 
خليجية جت��ري في ه��دوء حاليا 
الحت��واء  وس��يلة  ف��ي  للبح��ث 
اخلالف، في محاولة إلعادة قطار 

املصاحلة إلى مساره الصحيح.
واعتبر املصدر البيان اخلليجي 
محاولة سريعة الحتواء اخلالف 
ب��ني البلدي��ن، أكثر من��ه تصعيدا 
العالق��ات،  بتده��ور  ان��ذارا  او 
خاص��ة ان��ه ح��ذر بوض��وح م��ن 
أن  ميك��ن  الت��ي  الس��لبية  اآلث��ار 

تس��ببها مث��ل تل��ك التصريحات، 
تفادي��ا حلدوث مزيد م��ن التوتر. 
وف��ي املقابل فإنه أق��ّر بحق مصر 
في مواجه��ة اجلماعات اإلرهابية 
حفاظا على أمنها القومي، لكن في 
إطار من املش��اورات بني األش��قاء 

العرب.
وأق��ر املصدر ب��أن القاه��رة لم 
تتش��اور مب��ا يكف��ي م��ع ال��دول 
العربية بشأن امللف الليبي، وأنه 
اخلليجي��ة  ال��دول  بع��ض  حت��ى 
املؤيدة ملصر غير متحمسة لتأييد 
طلب القاهرة برفع حظر األسلحة 
عن حكومة عبدالله الثني، خشية 
مم��ا ق��د يس��فر عن��ه م��ن احتراب 

أهلي.

 الدولي
بثت قناة "ليبيا بانوراما" اخلميس 
ملدي��ر  منس��وبا  صوتي��ا  تس��ريبا 
مكت��ب الرئي��س املصري عب��د الفتاح 
السيس��ي عندم��ا كان وزي��را للدفاع، 
يكش��ف عن تعاون سري بني القاهرة 
وشخصيات سياسية ليبية لالنقالب 
على املؤمتر الوطني العام )البرملان( 

العام املاضي.
وتضمن التس��جيل الذي يعود إلى 
ما قبل فيفري 2014، محادثة هاتفية 
يكش��ف فيها اللواء عباس كامل مدير 
مكتب السيس��ي عن اتصاالت س��رية 
ليبي��ة،  وش��خصيات  القاه��رة  ب��ني 
على رأس��ها أحمد قذاف الدم املنس��ق 
الس��ابق للعالقات املصري��ة الليبية، 
ورئيس الوزراء الليبي األس��بق علي 

زيدان.
ورك��زت احملادث��ة عل��ى اس��تثمار 
احل��راك املناه��ض للتمدي��د للمؤمتر 
الوطن��ي العام الذي ب��دأ نهاية العام 
 2014 العام  2013 وتصاعد مطل��ع 
م��ن أج��ل اإلطاح��ة به��ذه املؤسس��ة 
املنتخبة، والتي كانت مركز الس��لطة 

الوحيد في ليبيا.
كام��ل  عب��اس  الل��واء  ونص��ح 
السيس��ي ب��أن يلتق��ي أحم��د ق��ذاف 
الدم باعتب��اره ملما بالش��أن الليبي، 
واصفا املسؤول الليبي السابق املقيم 
ف��ي القاهرة من��ذ أربع س��نوات بأنه 

"فرصة" بالنسبة إلى مصر.
وأضاف كام��ل أن قذاف الدم مطلع 
بش��كل جيدا عل��ى الوضع ف��ي ليبيا، 
وأنه يريد إجراء اتصال مع السيسي 
قب��ل مظاه��رات مناهض��ة للمؤمت��ر 

الوطني يوم 7 فيفري 2014.
يشار إلى أن املؤمتر الوطني واجه 
في األش��هر األخي��رة احتجاجات من 
معارضني داخل��ه وخارجه اعتراضا 
عل��ى متديد واليته في ذل��ك التاريخ. 
وبع��د أس��بوع من ه��ذا التاريخ أعلن 
ع��ن  املتقاع��د خليف��ة حفت��ر  الل��واء 
"جتمي��د" عمل املؤمت��ر الوطني، في 
حني نف��ى رئيس ال��وزراء آنذاك علي 

زيدان أن يكون هذا اإلعالن انقالبا.
وباإلضافة إل��ى الترتيب للقاء بني 
أحم��د ق��ذاف الدم والسيس��ي، أش��ار 
التس��ريب ال��ذي أذاعته قن��اة "ليبيا 

بانورام��ا" إل��ى لقاءات س��رية كانت 
مزمع��ة لزي��دان مع قي��ادات مصرية 
في القاهرة. ويتحدث التسريب أيضا 
عن دور للقي��ادي املفصول من حركة 
التحرير الوطني الفلس��طيني )فتح( 

محمد دحالن في ليبيا.
ص��الح  الليب��ي  احملل��ل  واعتب��ر 
البك��وش ف��ي تصري��ح صحف��ي هذا 
مكت��ب  ملدي��ر  املنس��وب  التس��ريب 
السيس��ي دليال إضافيا على "تآمر" 

النظام املصري احلالي على ليبيا.
أس��بوعية  وق��ال رئي��س حتري��ر 
"املش��هد" املصرية مجدي شندى إن 
من املريب ظهور تسريب كلما حدثت 
أزمة، ورأى أن من الطبيعي أن تكون 
مص��ر مهتم��ة بالوض��ع ف��ي جارتها 

ليبيا.
يشار إلى أنه مت في األشهر القليلة 
املاضية تسريب تس��جيالت صوتية 
م��ن مكت��ب مدي��ر السيس��ي تضمنت 
محادثات تتعلق باألوضاع في مصر 
عقب اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي 
ي��وم 3 جويلي��ة 2013، وبالعالقات 

بني مصر والدول اخلليجية.

على تأم��ني مغادرة الرعاي��ا املصريني 
التراب الليب��ي والقاصدين معبر رأس 
جدي��ر احلدودي باجتاه مط��ار جربة � 

جرجيس.
وأكد الوسالتي في تصريح صحفي، 
أن عملي��ة اإلج��الء تقتص��ر على تأمني 
خ��روج الرعاي��ا املصري��ني م��ن املعبر 
باجت��اه املط��ار، وذل��ك بالتنس��يق مع 

الوحدات األمنية التونسية.
وينتظ��ر أن يق��ام جس��ر ج��وي بني 
تع��اون  إط��ار  ف��ي  والقاه��رة  جرب��ة 
تونس��ي مصري لترحي��ل كل الوافدين 

املصريني. 
التونس��ية،  النق��ل  وزارة  وأعلن��ت 

ي��وم اخلمي��س، أن طائ��رات مصري��ة 
س��تبدأ م��ع منتصف الليلة فى تس��يير 
رحالت جوي��ة انطالًقا من مطار جربة 
جرجي��س الدولى فى اجت��اه املطارات 
املصرية إلجالء املصري��ني الفارين من 

الصراع فى ليبيا.

وأوضح املستشار املكلف باالتصال 
ل��دى وزير النق��ل على العب��ودى -فى 
تصري��ح أذاعته وكال��ة تونس أفريقيا 
لألنباء- أن الرحلة األولى س��تقل أكثر 
من مائة ش��خص فى انتظ��ار نقل بقية 
املصري��ني العالق��ني الذي��ن ل��م تتوفر 

معطيات حول عددهم حتى اآلن.

انطالق عمليات إجالء المصريين من ليبيا

وكان عبد الله الثن��ي، رئيس احلكومة املؤقتة في البيضاء ، هّدد أنقرة 
باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع الشركات التركية، جراء التدخل 

التركي في شؤون بالده.
وقال الثني في حوار مع »الشرق األوسط«: إن »تدخل« قطر والسودان 
ف��ي األوض��اع الداخلية لليبيا صار »ش��يئا من املاضي«، إال أنه اس��تدرك 
قائ��ال: إن التدخل التركي »يؤثر تأثيرا س��لبيا على أمن واس��تقرار ليبيا. 

وموقف رئيس اجلمهورية )رجب طيب أردوغان( واضح«.
وتابع: »س��نضطر إلى اتخاذ إجراءات جتاه ه��ذه الدولة، وفي النهاية 
تركيا هي اخلاس��رة ألن ليبيا بإمكانها التعامل مع أي دولة، والش��ركات 

التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا«.

تركيا تدعو حكومة الثني الى مراجعة مواقفها "غير المسؤولة"

تسريب جديد يكشف تدخال مصريا في الشأن الليبي

ارتباك في القاهرة إثر البيان 
الخليجي المفاجئ
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صوتكمدولي   18
أقباط السيسي وأقباط مصر

وائل قنديل

مي��دان املج��زرة )خادم احلرمني س��ابقاً( كان أس��وأ ما في مش��اهد احلزن 
عل��ى فاجع��ة مقتل 21 مصرياً في س��رت الليبية، في عملية إرهابية بش��عة، 
أن يج��ري التعامل م��ع ضحايا هذه املج��زرة باعتباره��م مواطنني يخّصون 

الكنيسة والرئاسة فقط. 
م��ن املفت��رض أن الكارثة أصاب��ت مصر كله��ا، ال االحتادي��ة والكاتدرائية 
فقط، غير أن اجلنرال والبطريرك قّررا حتويل املأس��اة من موضوع إنس��اني 
مجتمعي إلى ش��أن طائفي وحس��ب، ما ألقى ظالالً من االس��تثمار السياس��ي 
الرخي��ص في احلدث اجللل، األمر الذي دفع مراقبني ومهتمني بالش��أن العام 
إل��ى التس��اؤل بامتعاض: هل مص��ر تتحمل مزي��داً من االس��تقطاب الطائفي 

واملجتمعي، حتى تأتي السلطتان، السياسية والكنسية، إلى إضافة املزيد؟ 
يعي��د هذا املش��هد البائس إل��ى األذهان ذل��ك االتفاق الصامت بني حس��ني 
مبارك والبطريرك السابق األنبا شنودة، ومبقتضاه كانت شؤون املسيحيني 
العادية، التي يتشاركون فيها مع إخوتهم املسلمني، موكلة إلى رأس الكنيسة، 

بحيث كان سائداً في ذلك الوقت تعبير "شعب الكنيسة". 
ارتاحت س��لطة مب��ارك لهذا األمر متام��اً، إذ كانت تضمن الدعم السياس��ي 
الكامل من الكنيس��ة في كل ما يطرأ من ش��ؤون خارجي��ة وداخلية، في مقابل 
إفس��اح املجال لرأس الكنيس��ة ملمارس��ة س��لطة على املصريني املس��يحيني، 
س��لطة روحية وسياس��ية في آن مع��اً. وعلى ذل��ك، لم يكن مفاجئ��اً أن تقوم 
الكنيسة بدور بارز في محاوالت السيطرة على دعوات اخلروج للتظاهر ضد 

النظام في جانفي 2011. 
جاءت ثورة يناير وكان أروع إجنازاتها أنها أعادت األقباط إلى السياسة، 
باعتباره��م مواطنني كامل��ي احلقوق في الدولة املصرية، ال رعايا للكنيس��ة، 
يخضعون لها سياسياً، حتى جاءت جرمية االعتداء اإلرهابي على متظاهري 
ماس��بيرو عل��ى ي��د املجلس العس��كري، فوقع ما يش��به انتكاس��ة سياس��ية 

لألقباط ردتهم مجدداً إلى حضن الكنيسة سياسياً. 
فيم��ا بعد، ومع بدء االنقالب العس��كري، وجدت تلك الصفقة الس��اكتة بني 
سلطة الكنيس��ة والنظام العسكري انتعاشاً غير عادي، دعمته تلك احلوادث 
الطائفي��ة املصطنعة مبعرف��ة األجهزة األمني��ة، في إطار عملي��ات محاصرة 
الرئيس املنتخب، محمد مرس��ي، وش��اهدنا في أحداث فتنة قرية اخلصوص 
ذروة االس��تثمار األمن��ي للغض��ب القبط��ي، حيث مت تس��يير تظاه��رات من 
الكاتدرائية إل��ى وزارة الدفاع، تطلب من عبد الفتاح السيس��ي االنقالب على 

الرئيس املنتخب محمد مرسي. 
إجماالً، استخدم صانعو االنقالب الورقة املسيحية بشكل كامل ومتواصل، 
قبل 30 جوان 2013 وبعدها، في س��ياق صناعة الفزع واخلوف، ورأينا، في 
مشهد الثالث من جويلية صورة غير مسبوقة للعناق بني "السيف والعمامة 
والقلنس��وة" جتس��يداً لتحالف الس��لطتني العس��كرية والديني��ة )ممثلة في 
الكنيسة واألزهر( لالنقالب على الدميقراطية، وإعادة مصر مجدداً إلى حدود 
ما قبل ثورة "التغيير واحلرية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنس��انية". 
غي��ر أن عب��د الفتاح السيس��ي ذه��ب بتحالف الكنيس��ة واحلكم إلى مس��افة 
أبع��د، حني ق��رر أن يزاح��م الزعامة الكنس��ية عل��ى اجلمهور القبط��ي، بتلك 
احلركات الس��ينمائية التي يظهر بها في املناسبات واألعياد املسيحية، داخل 

الكاتدرائية، منافساً البطريرك على صيحات اإلعجاب والتصفيق. 
وكما لعب عبد الفتاح السيس��ي بالورق��ة القبطية في الداخل، ها هو يلعب 
بها في اخلارج، وال يترك فاجعة ليبيا متر من دون أن يس��تثمر املصيبة، في 
تدعيم أركان النسخة الليبية من انقالبه، ممثلة في شخص خليفة حفتر، حني 
ذه��ب، مرة أخرى، إلى الكاتدرائية، مكرس��اً ذلك البع��د الطائفي في الوجيعة 
القومي��ة، وقاص��داً ابتزاز املش��اعر املس��يحية امللتهبة، وتوظيفها سياس��ياً، 
ولس��ان حال��ه يق��ول "أنا نصي��ر األقباط"، مبا يعطي إش��ارات س��لبية بأن 
لس��لطة االنقالب الكارثية عالقات خاصة مع األقباط، تتأس��س على أرضية 
الطائف��ة، ال املواطن��ة، مبا يحّم��ل مصر أعب��اء وأثماناً اجتماعية وسياس��ية 
باهظة، بعد انقش��اع هذه الس��حابة السيسية الس��وداء، وهو واقع آٍت، طال 

الزمان أم قصر. 
إن األداء ف��ي مجلس األمن فضح األهداف احلقيقية للدبلوماس��ية املصرية 
م��ن وراء جرمية ذبح 21 مصرياً، إذ تتجاوز املطالب االنقالبية إعالن احلرب 
على "داعش" إلى الطلب صراحة القضاء على قوات "فجر ليبيا" التي تدافع 
عن ث��ورة 17 فيفري حت��ى اآلن، مبا ينقل املس��ألة من الث��أر ألرواح مصرية 

أزهقت إلى تنفيذ مؤامرة على ثورة ليبيا باألساس.

عن العربي الجديد

 الدولي
أعل��ن مجلس قي��ادة الثورة الس��ورية 
أن س��وريا بات��ت بل��دا محتال م��ن قبل 
إي��ران، وذل��ك بس��بب احل��روب الت��ي 
تخوضها من خالل مليشيات وعناصر 
"مرتزقة وشبيحة" في املدن والبلدات 

السورية.
وحّم��ل املجل��س ف��ي بي��ان ل��ه كال 
من مجل��س األم��ن، ومجل��س التعاون 
اخلليج��ي، وجامع��ة ال��دول العربية، 
ومنظمة املؤمتر اإلس��المي املس��ؤولية 
ع��ن اس��تمرار احل��رب والس��كوت عن 
االحت��الل اإليران��ي والنظام األس��دي، 

بحسب وصف البيان.
وأرس��لت إي��ران -حلي��ف الرئي��س 
السوري بشار األسد- خبراء عسكريني 
باألس��اس ملس��اعدته في احل��رب التي 
اندلعت عقب ثورة شعبية مضى عليها 
نحو أربع س��نوات.ومن بني اإليرانيني 
الذين قتلوا في احلرب السورية العديد 
من اجلن��راالت املتقاعدي��ن من احلرس 

الثوري اإليراني.
كم��ا دع��ا مجلس قي��ادة الث��ورة إلى 
تس��ليح املعارض��ة بأس��لحة مض��ادة 
للطي��ران والدباب��ات لوق��ف آل��ة قت��ل 

قوات النظام.
يذك��ر أن مجل��س قيادة الث��ورة كان 
قد تش��كل قبل نحو س��تة أشهر، وضم 
املقاتل��ة  العس��كرية  الفصائ��ل  أب��رز 
عل��ى األرض وع��ددا من الش��خصيات 
واملؤسسات ومنظمات املجتمع املدني.

م��ن جهته��ا أعلن��ت جبه��ة النصرة 
في بيان مص��ور عل��ى اإلنترنت، امس 
اجلمع��ة، ع��ن "حتري��ر كام��ل منطقة 
املالح ووصولها م��ع فصائل معارضة 

أخرى إلى تخوم قرية حندرات".
بحس��ب  املذك��ور،  التق��دم  ويش��كل 
نش��طاء، ضرب��ة قوية لق��وات النظام، 
التي كانت حتاول من خالل الس��يطرة 
عل��ى املالح، قطع طريق اإلمداد الوحيد 
ب��ني حل��ب وريفه��ا، كم��ا أن قواته في 
حن��درات، بات��ت حت��ت مرم��ى ني��ران 
فصائل املعارضة، التي انشأت سواتر 

ترابية على تخوم القرية.
ويأت��ي ه��ذا التط��ور بع��د أن فش��ل 
هجوم ق��وات النظام على بل��دة  رتيان 
و قريت��ي حردتن��ني وباش��كوي، ف��ي 
مس��عى منها للوصول إل��ى بلدتي نبل 
والزهراء، حيث متكنت قوات املعارضة 
م��ن اس��تعادة املناطق املذك��ورة وقتل 

العش��رات من القوات املهاجمة، وأس��ر 
أكثر من 45 عنصراً، فيما تواصل قوات 
املعارضة ملالحقة فل��ول قوات النظام، 
س��لبهم  بع��د  بعضه��م،  ه��رب  الذي��ن 
لهوي��ات عدد م��ن املواطن��ني، وتنكروا 
بزي مدني، بحس��ب ما أف��ادت مصادر 

من املعارضة.
وف��ي س��ياق متص��ل، أفاد الناش��ط 
تصري��ح  ف��ي  احللب��ي،  ف��اروق 
م��ن  مجموع��ة  هن��اك  أن  لألناض��ول، 
ف��ي  متحصن��ة  بقي��ت  النظ��ام  ق��وات 
مدرس��ة قرية حردتنني، بعد استعادة 
عليه��ا،  الس��يطرة  املعارض��ة  ق��وات 
وهي حتتج��ز عدد م��ن العائالت داخل 
ق��وات  حتاصره��ا  الت��ي  املدرس��ة، 
املعارض��ة، وته��دد بقتله��م ف��ي ح��ال 

محاولة اقتحامها.
ويح��اول النظام منذ أش��هر تطويق 
مدين��ة حل��ب، وف��ك حص��ار فصائ��ل 
املعارضة عل��ى بلدتي نب��ل والزهراء، 
املواليت��ني له، فيما أش��ارت مصادر في 
املعارض��ة أن الهجوم األخير الفاش��ل، 
ج��اء ضمن عملي��ة، كان النظام يخطط 
لها منذ ش��هرين، وأطلق عليها "ساعة 

الصفر".

 الدولي
ق��ال مص��در ف��ي رئاس��ة اجلمهوري��ة 
 25 إن  اجلمع��ة  ام��س  الصومالي��ة، 
ش��خصا عل��ى األقل لق��وا مصرعهم في 
تفجير انتحاري اس��تهدف نزال بالقرب 
م��ن القصر الرئاس��ي وس��ط العاصمة 

مقديشو.
فيم��ا ص��رح ضاب��ط ف��ي الش��رطة 
عل��ى  ش��خصا   11 ب��أن  الصومالي��ة، 
األقل قتل��وا إضافة إلى س��قوط العديد 
من اجلرحى، ف��ي هجوم على فندق في 

مقديشو. 
وكانت الشرطة الصومالية قد أفادت 
في وقت س��ابق مبقتل س��تة أشخاص 
عل��ى األقل، وإصاب��ة وزيري��ن ونائب 
برملان��ي ف��ي هج��وم انتح��اري أعلنت 
حرك��ة الش��باب املجاهدين اإلس��المية 

مسؤوليتها عنه.
بالق��رب  ن��زال  الهج��وم  واس��تهدف 
م��ن القصر الرئاس��ي وس��ط العاصمة 

الصومالية مقديشو.
وق��ال ضاب��ط  ف��ي الش��رطة "حتى 
اآلن أكدنا مقتل س��تة أش��خاص بينهم 

جنود ومدني��ون.. ومن املؤك��د أن عدد 
القتلى س��يرتفع"، مش��يرا إلى إصابة 
نائب رئيس ال��وزراء محمد عمر عرتي 
ووزي��ر النقل علي أحم��د جامع ونائب 

برملاني على األقل.
وأك��د مص��در أمن��ي صومال��ي ثان، 
وق��وع تفجيري��ن تبعهم��ا إط��الق نار 
مكث��ف. ووفق��ا للمص��در نفس��ه ف��إن 
س��يارة مفخخ��ة انفج��رت أوال، قبل أن 
يفجر انتحاري نفسه باستعمال حزام 
ناس��ف، فيم��ا س��مع دوي إط��الق ن��ار 

مكثف داخل النزل عقب االنفجار.
وأعلن مس��لحون من حركة الشباب 

املتطرف��ة  اإلس��المية  املجاهدي��ن 
مس��ؤولية احلركة ع��ن الهجوم، حيث 
أف��اد املتحدث العس��كري باس��م حركة 
الش��باب، عبد العزيز أبو مصعب، بأن 
الن��زل دون خ��وف  املس��لحني دخل��وا 
صومالي��ني  مس��ؤولني  قت��ل  به��دف 

مرتدين، حسب تعبيره.
يذكر أن هجوما انتحاريا وقع في ال�� 
22 جانفي، في فندق بالقرب من القصر 
الرئاس��ي يأوي أعضاء وف��د تركي في 
العاصم��ة الصومالي��ة، عش��ية زيارة 
الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغان، 

خلف 5 قتلى.

مجلس قيادة الثورة السورية: 

إيران تحتل سوريا

الصومال:

 مقتل 25 على األقل وجرح وزيرين في هجوم 
انتحاري قرب القصر الرئاسي
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19صوتكم
كيف يتعامل الرياضي  

مع اإلصابات

يعرف معظم الن��اس أن التمرينات الرياضية هي 
الطريق الصحيح للحياة الصحية واجلس��م السليم 
ولك��ن أحيان��ا ينت��ج عن ممارس��ة الرياض��ة بعض 
اإلصاب��ات الت��ي تتراوح ب��ني إصابات بس��يطة إلى 

اخلطير منها .
واإلصاب��ات األكثر ش��يوعا عن��د الرياضيني هي: 
الت��واء الكاح��ل وش��د العض��الت وألم كع��ب الرجل 
ن��وع  وحس��ب  األربط��ة  ومت��زق  الوت��ر  والته��اب 
الرياض��ة عادة حتدث اإلصابة فمثال عند العبي كرة 
القدم عادة يصاب الكاحل والركبة والفخذ واألكتاف 

وأحيانا يحدث للرياضي ما يسمى بالفتق األربي. 

طرق الوقاية من هذه اإلصابات 
1 - يج��ب إج��راء التحمي��ة مل��دة 10 دقائق على 
األق��ل قب��ل البدء ف��ي أي ن��وع م��ن أن��واع الرياضة 
ويج��ب عدم التوق��ف فجأة عن التمري��ن بل يجب أن 
يت��م التوقف بع��د فترة م��ن تخفيف احلركة بش��كل 
تدريج��ي قب��ل التوق��ف النهائ��ي وذلك ملن��ع حدوث 

الدوخة أو اإلغماء. 
2 - يج��ب احملافظ��ة عل��ى نس��بة الس��وائل ف��ي 
اجلس��م وذلك عن طريق ش��رب كمية وافرة من املاء 
)اش��رب كوبني من املاء على األق��ل قبل 30 دقيقة من 
بدء التمرين وكذلك عليك شرب كوب من املاء كل 15 
دقيقة خالل التمرين للحفاظ على كمية الس��وائل في 

جسمك( 

 * ماذا تفعل عند إصابتك أثناء التمرين؟ 
عند حدوث اإلصابة تذكر دوما 4 خطوات : 

1 -  الراح��ة: االمتن��اع عن أي حرك��ة على األقل 
ملدة 24 س��اعة األولى من اإلصابة للوقاية من تفاقم 

اإلصابة.
2 -  تطبي��ق الثل��ج عل��ى م��كان اإلصاب��ة وذلك 
لتخفي��ف جري��ان الدم في م��كان اإلصاب��ة وبالتالي 
تقليص األوعية الدموي��ة وتخفيف التورم في مكان 
اإلصاب��ة. وفي حال إصابة العظ��م مثال عظم الركبة 
يطب��ق الثلج مل��دة 10 دقائ��ق فقط بينما بش��كل عام 
ميك��ن تطبيق الثلج ملدة 20 دقيق��ة ولكن تذكر دوما 
وض��ع قطعة من القم��اش حول الثلج قب��ل التطبيق 

ملنع إصابة اجللد. 
3 -  استخدام الباندج املالئم لربط مكان اإلصابة 

وحمايتها. 
-4  رف��ع املنطقة املصابة إلى مس��توى أعلى من 
القلب وذلك ملس��اعدة السوائل على النزول وبالتالي 

تخفيف التورم. 
بع��د 48 س��اعة وبعد أن يكون ال��ورم قد زال 
ميكنك تطبيق كمادات حارة عوضا عن الباردة 
حي��ث أن احل��رارة توس��ع األوعي��ة الدموي��ة 
وبالتالي تزيد من جريان الدم وذلك يساعد على 
دعم املنطقة املصابة باألوكس��جني واألجس��ام 

املضادة وميكن أن تطب��ق احلرارة ملدة 20-30 
جة دقيق��ة كل 2 إل��ى 4 س��اعات حس��ب  حلا ا
ع��دم  إل��ى  االنتب��اه  يج��ب  ولك��ن 
اس��تعمال ه��ذه الطريق��ة ف��ي ح��ال 

اجل��روح املفتوحة أو ف��ي حال وجود 
مشكلة في الدوران .. 

وف��ي حال ع��دم مالحظة أي حتس��ن 
خ��الل أس��بوعني أو في ح��ال تفاق��م األلم 

يجب الذهاب إلى الطبيب إلجراء الفحوصات 
الالزمة وإعطاء األدوية املناسبة.

 الرياضي
أعلن��ت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في توقيت متأخر من يوم اخلميس أن 
اجلامعة التونس��ية لكرة القدم اس��تأنفت أمامها العقوبات الت��ي فرضها اإلحتاد 
اإلفريق��ي عليه خالل كأس إفريقيا األخيرة.وكانت اجلامعة التونس��ية قد اتهمت 
االحت��اد اإلفريق��ي بالتحّيز بعد خروج "نس��ور قرط��اج" من رب��ع نهائي كأس 
األمم اإلفريقية التي اس��تضافتها غينيا االستوائية مطلع العام احلالي باحتساب 
ركل��ة جزاء غي��ر صحيح��ة ألصح��اب األرض.ورد االحت��اد اإلفريق��ي بعقوبات 
باجلمل��ة على اجلامع��ة، فأوقف رئيس��ها وديع اجل��ريء عن أي نش��اط إفريقي 
وأمهل تونس حتى 31 مارس لتقدمي اعتذار حتت طائلة اس��تبعادها من نس��خة 
2017 ل��كأس األمم اإلفريقية، كما غرمها مببلغ 50 ألف يورو بس��بب تصرفات 
الالعبني "العدائية" بعد املباراة املذكورة، باإلضافة إلى حتميلها نفقات األضرار 
ف��ي ملعب باتا.يذك��ر أن مش��اركة منتخبنا في ال��كان األخيرة لم تتج��اوز الدور 
رب��ع نهائ��ي للبطولة بعد املهزل��ة التحكيمية الت��ي كان بطلها احلكم املوريس��ي 
سيش��ورون الذي س��اهم بش��كل كبير في خروج تونس بخس��ارتها أم��ام غينيا 

االستوائية 2-1.فقد احتسب احلكم راجيندراباسارد سيشورن من موريشيوس 
ركل��ة جزاء وهمية لغينيا االس��توائية ح��ني اعترض املدافع حم��زة املثلوثي كرة 
م��ن أمام إيفان ب��والدو الذي وقع في منطقة اجلزاء، فس��جل منه��ا خافيير بالبوا 
هدف التعادل في الوقت الضائع وفرض التمديد، ثم اضاف هو نفس��ه هدفا ثانيا 
ف��ي الدقيقة 102.وأوقف االحتاد االفريقي الحقا راجيندراباس��ارد 6 أش��هر بعد 

اجتماع استثنائي للجنة احلكام في االحتاد القاري.

 الرياضي
عل��ى إثر األح��داث الت��ي تخلل��ت مقابلة ن��ادي مكثر 
والن��ادي الهاللي ق��رر مكتب الرابطة تس��ليط عقوبة 
على ن��ادي مكثر مقابلة بدون جمه��ور وخطية مالية 
ب�300 دينار بسبب اعتداء متفرج على حارس النادي 
الهاللي وبالتالي فإن مباراة الدور السادس عشر من 
الكأس ب��ني فريقي ن�����ادي مكثر والن��ادي الرياضي 
حلم��ام األنف س��تدور دون حض��ور اجلمه���ور.وفي 
اإلطار نفس��ه ق��رر فريق إحتاد بوس��الم االنس��حاب 
الرياض��ي  الترج��ي  فري��ق  منافس��ه  ف��إن  وعلي��ه 

اجلرجيسي يعتبر أول املتأهلني للدور ثمن النهائي.
البرنامج

السبت الساعة 14.00
ملعب القلعة الصغرى )200 متفرج(

القلعة الرياضية – قرمبالية الرياضية 
ملعب سكرة )150 متفرج(

شبيبة سكرة – جنم بني خالد 
ملعب زوينت )1000 متفرج(

نادي منزل بوزلفة – الترجي الرياضي 
األحد الساعة 14.00

ملعب املتلوي )850 متفرج(
جنم املتلوي – النادي االفريقي 

ملعب شنني )دون جمهور(
امللعب القابسي – االحتاد املنستيري

ملعب وادي الليل )300 متفرج(
مستقبل وادي الليل – مستقبل املرسى

ملعب مكثر املعشب )دون جمهور(
نادي مكثر – نادي حمام األنف

ملعب القمودي قفصة )150 متفرج(

سهم قصر قفصة – النجم الساحلي 
ملعب جربة حومة السوق )1000 متفرج(

احتاد بن قردان – النادي الصفاقسي 
ملعب مقرين الرياض )دون جمهور(

نادي الشيمنو – جمعية جربة
ملعب حلوار )800 متفرج(

أمل حمام سوسة – النادي البنزرتي
ملعب القلعة الكبرى )300 متفرج(

خطاف القلعة الكبرى – امللعب التونسي
ملعب الكاف )500 متفرج(

أوملبيك الكاف – الشبيبة القيروانية
ملعب قفصة )2500 متفرج(

قوافل قفصة – مستقبل القصرين
ملعب رأس اجلبل )دون جمهور(

سهم رأس اجلبل – مستقبل قابس

 الرياضي
أك��د رئيس االحت��اد املغربي لكرة الق��دم فوزي لقجع 
أن��ه جلأ إلى محكم��ة التحكيم الرياض��ي للتظلم على 
العقوب��ات الرياضي��ة واملالي��ة الت��ي فرضه��ا علي��ه 
االحتاد اإلفريقي للعبة بسبب طلبه تأجيل استضافة 
النس��خة ال���30 ل��كأس األمم األفريقي��ة الت��ي عهدت 
ف��ي األخي��ر إلى غيني��ا االس��توائية وتوجت س��احل 
الع��اج بلقبها.وعاقب االحتاد األفريقي األس��بوع قبل 
املاضي املغرب بحرمانه من املش��اركة في النسختني 
املقبلت��ني ل��كأس األمم )2017 و2019( كم��ا ف��رض 
عليه غرامة مالي��ة قدرها مليون دوالر، وطالبه بدفع 
8.05 مليون ي��ورو )9.12 مليون دوالر( لتعويض 
أضرار تسبب فيها االحتاد وش��ركائه.وقال املتحدث 
باس��م االحتاد املغرب��ي محمد مق��روف "قدمنا طعنا 
أم��ام محكمة التحكي��م الرياضي وس��نقدم طعنا آخر 
قريب��ا أم��ام غرف��ة التج��ارة الدولي��ة ف��ي باريس".

وأض��اف "نحن لس��نا في نزاع مع االحت��اد اإلفريقي 
لك��رة الق��دم. القانون يخولن��ا هذا الطعن وس��نتقبل 
قرارات احملاكم". وأكدت محكم��ة التحكيم الرياضي 
تس��جيلها االس��تئناف الذي تقدم به االحتاد املغربي 

بي��ان  حتكيمية.وأوض��ح  دع��وى  وفتحه��ا  للعب��ة 
للمحكم��ة الدولي��ة أن “في اس��تئنافه، طالب االحتاد 
املغربي بإلغاء الق��رارات املطعون فيها وطالب أيضا 
بحك��م نهائي قبل نهاية ش��هر م��ارس 2015”.وكان 
رئيس احلكومة املغربي��ة عبداإلله ابن كيران وصف 
اخلميس املاضي قرار االحتاد اإلفريقي ب�"املتعس��ف 
والظال��م"، مضيف��ا "ال ميك��ن للمغ��رب أن يقبل بأي 
ظل��م ميس مصاحله الوطنية ول��ن يتخلى عن الدفاع 
عن حقوق" وتابع خالل االجتماع األسبوعي ملجلس 
ال��وزراء أن االحتاد املغربي "س��يتخذ كاف��ة التدابير 
الضروري��ة من أجل الدف��اع عن كرة الق��دم الوطنية، 
ودون أن يك��ون ذلك قائم��ا على االس��تجداء". وعبر 
االحت��اد املغرب��ي ع��ن "رفض��ه الكام��ل" لعقوب��ات 
االحت��اد اإلفريق��ي الرياضية منه��ا واملالي��ة، واصفا 
إياه��ا ب�"الق��رارات التي ال تخ��دم تطوير ك��رة القدم 
قانوني".االحت��اد  س��ند  له��ا  و"لي��س  األفريقي��ة" 
اإلفريق��ي اعتبر أنه خالفا مل��ا يؤكده االحتاد املغربي، 
الق��وة القاه��رة ال ميك��ن أن تكون إلى جانب��ه ومبالغ 
فيهامن جهته، أع��رب الفرع األفريقي لالحتاد الدولي 
لرابطة الالعبني احملترفني عن أسفه كون الالعبني هم 

الضحية األساس��ية للعقوبات الت��ي فرضها االحتاد 
األفريق��ي على املغ��رب بحرمانه من املش��اركة في 3 
نس��خ من النهائي��ات مبا فيها النس��خة األخيرة التي 
اختتمت في غينيا االس��توائية.وكتب الفرع األفريقي 
لنقاب��ة الالعب��ني احملترفني ف��ي بيان “ال يع��ود إلى 
الف��رع األفريق��ي معرفة م��ا إذا كان املغ��رب محقا أم 
ال برفض��ه تنظي��م النس��خة األخي��رة ل��كأس األمم 
األفريقي��ة -بحج��ة الوقاي��ة في مواجه��ة اإليبوال-، 
ولك��ن يهمنا في املقابل أن نس��تغرب م��ن أن عقوبات 
االحت��اد األفريقي تس��تهدف في املقام األول وبش��كل 
مباش��ر الالعبني”.وأضاف الفرع منددا "حرمان بلد 
من إمكانية املشاركة في 3 نسخ متتالية من كأس أمم 
إفريقي��ا )2015 و2017 و2019( يعن��ي التضحية 
بجي��ل كامل من الالعب��ني، ومنعهم م��ن الظهور على 
أعلى مس��توى دول��ي، وحرمانهم من ممارس��ة جزء 
ه��ام م��ن وظيفته��م كالعب��ي ك��رة ق��دم محترفني".

وتاب��ع "كان م��ن الس��هل حرمان املغرب م��ن تنظيم 
جميع املسابقات القارية لعدد من السنوات أو فرض 
عقوب��ات مالي��ة كبيرة بدال م��ن معاقب��ة الالعبني".

وأص��ر املغ��رب على طل��ب تأجيل نهائيات النس��خة 
ال���30 الت��ي كانت مق��ررة ما ب��ني 17 جانفي املاضي 
)إيب��وال(.  في��روس  بس��بب  اجل��اري،  فيف��ري  و8 
واعتب��ر االحتاد اإلفريقي أنه خالفا ملا يؤكده االحتاد 
املغرب��ي، فالقوة القاهرة ال ميكن أن تكون إلى جانبه 

و"مبالغ فيها".

عيادة الرياضيين جامعة كرة القدم تستأنف عقوبات االتحاد اإلفريقي أمام الـ"كاس"

الدور 16 لكأس تونس

انسحاب اتحاد بوسالم ولقاء مكثر دون جمهور

االتحاد المغربي يلجأ إلى محكمة التحكيم 
الرياضي في مواجهة قرارات الـ"كاف"
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 الرياضي
أم��س  الرياض��ي  الترج��ي  أنه��ى 
الس��ادس  ال��دور  ملب��اراة  حتضيرات��ه 
عش��ر ل��كأس تون��س والتي س��تجمعه 
اليوم انطالق��ا من الس��اعة الثانية بعد 
الظهر مبضيفه نادي منزل بوزلفة على 

أرضية ملعب الشاذلي زوينت. 
فري��ق باب س��ويقة اكتف��ى بحصتني 
تدريبيتني استعدادا لهذا اللقاء باعتبار 
أنه خاض عش��ية األربعاء لقاء اجلولة 
17 من بطولة الرابطة احملترفة األولى 

والذي جمعه بشبيبة القيروان.
الترج��ي يب��دو ف��ي طري��ق مفت��وح 
ويتج��ه نح��و اقت��الع بطاق��ة العب��ور 
لل��دور ثم��ن النهائ��ي باعتب��ار الف��رق 
الكبير والواض��ح في اإلمكانيات والزاد 
البش��ري حيث س��يواجه فريق ينش��ط 
ضم��ن الرابط��ة الثالث��ة ويحت��ل املركز 

السابع من مجموعة الوسط.
لتحس��ني  يطم��ح  املنزل��ي  الن��ادي 
للرابط��ة  الصع��ود  وحتقي��ق  ترتيب��ه 
الثاني��ة وبالتالي لن يكون كأس تونس 
من بني أهدافه لكنه س��يعمل على تقدمي 
م��ردود طي��ب والظهور بوجه مش��رف 

أمام الترجي الرياضي.

بن شريفية بخير
تع��رض ح��ارس الترج��ي مع��ز ب��ن 
ش��ريفية إلصابة خ��الل مب��اراة فريقه 
ضد شبيبة القيروان غادر إثرها امليدان 
ولم يس��تطع إكمال املباراة. وقد كشفت 
ب��ن  عل��ى  أجري��ت  الت��ي  الفحوص��ات 
ش��ريفية أن اإلصابة ال تكتسي خطورة 

إال أنه لن يكون حاضرا خالل لقاء اليوم 
وس��يتولى س��امي هالل حراسة شباك 

األحمر واألصفر.

تغييرات منتظرة
وتتال��ي  الس��ريع  للنس��ق  نظ��را 
يج��ري  أن  املنتظ��ر  م��ن  املباري��ات 
بع��ض  موراي��س  دي  البرتغال��ي 
التغيي��رات على التش��كيلة األساس��ية 
وق��د يعط��ي الفرص��ة لالعبني الش��بان 
على غرار وسيم النغموشي ومعز عبود 
للوق��وف أكثر عل��ى حقيق��ة إمكانياتهم 
خاص��ة أن املهم��ة لن تك��ون صعبة في 

مباراة اليوم.

ماريغا يطالب بمليارين
رفع املهاجم الس��ابق للترجي موسى 
ماريغ��ا قضي��ة ال��ى جلن��ة النزاع��ات 
باالحت��اد الدول��ي لك��رة الق��دم يطالب 
فيه��ا الترجي بتس��ديد قراب��ة املليارين 
كتعويض عن البطالة التي عاش��ها رغم 
أنه كان يتسلم مس��تحقاته من جرايات 

شهرية ومنح. 
يب��دو أن مهاج��م ماريغ��ا ال��ذي إل��ى 
ن��ادي مارتيم��و البرتغالي ق��رر تقدمي 
القضية كرد فعل عل��ى الراحة الكروية 
التي أجبرته عليها هيئة الترجي والتي 

دامت قرابة 6أشهر..

  الرياضي
يس��عى فريقا وفاق سطيف اجلزائري 
واألهلي املص��ري إلضاف��ة لقب جديد 
إل��ى خزائنهما حينم��ا يلتقي��ان اليوم 
في دربي عربي س��اخن ببطولة كأس 
الس��وبر األفريق��ي لك��رة الق��دم عل��ى 
ملعب مصطفى تشاكر مبدينة البليدة 
اجلزائرية انطالقا من الساعة الرابعة.
وج��اء ف��وز وف��اق س��طيف بلق��ب 
دوري أبط��ال أفريقي��ا الع��ام املاض��ي 
ليعي��د  تاريخ��ه  ف��ي  الثاني��ة  للم��رة 
األندية اجلزائرية للمشاركة في كأس 
الس��وبر بع��د غي��اب دام 19 عاما. في 
املقاب��ل يش��ارك األهل��ي في املس��ابقة 
للمرة الثامنة في تاريخه بعدما أصبح 
صاح��ب الري��ادة بني الف��رق املصرية 
بتتويجه بلقب كأس االحتاد األفريقي 
ألول م��رة في تاري��خ الك��رة املصرية 

العام املاضي. 
األهل��ي  يلتق��ي  األول��ى  وللم��رة 
صاحب التاري��خ األفريقي الطويل مع 
أح��د األندية اجلزائرية ف��ي النهائيات 

األفريقية.

ثاني مواجهة مباشرة
تعد ه��ذه املواجهة تك��رارا ملواجهة 
الفريق��ني الوحي��دة ف��ي ال��دور نصف 
النهائي لبطول��ة كأس إفريقيا لألندية 
ل��دوري  القدمي��ة  "التس��مية  البطل��ة 
األبط��ال" ع��ام 1988 حينم��ا تب��ادال 
الف��وز عل��ى ملعبيهما بنتيج��ة هدفني 
لصف��ر ف��ي مباراتي الذه��اب والعودة 
ليحتكما إلى الركالت الترجيحية التي 
ابتسمت في النهاية للوفاق الذي توج 
بلقبها للمرة األولى في تاريخه آنذاك.

ملعب مصطفى تشاكر
رغ��م املس��اعي الت��ي بذله��ا الفريق 
اجلزائ��ري من أج��ل إقامة املب��اراة في 
معقله ملعب 8 ماي والذي يطلق عليه 
ملع��ب الن��ار واالنتص��ار إال أن ق��رار 
االحت��اد األفريق��ي للعبة قض��ى بنقل 
املب��اراة إل��ى ملع��ب مصطفى تش��اكر 
ال��ذي ش��هد العديد م��ن االنتص��ارات 
للك��رة اجلزائري��ة في الفت��رة املاضية 
كان آخره��ا تتوي��ج الوف��اق ب��دوري 
كل��وب  فيت��ا  حس��اب  عل��ى  األبط��ال 
الكونغول��ي ف��ي نهائ��ي املس��ابقة في 

نوفمبر املاضي.
هل تكون األولى للفرق اجلزائرية؟

يحلم وفاق س��طيف ب��أن يكون أول 
فري��ق جزائ��ري يحم��ل كأس البطولة 
التي مازال��ت غائبة عن خزائن األندية 
عل��ى  التأكي��د  وبالتال��ي  اجلزائري��ة 

تربع��ه عل��ى ع��رش الك��رة األفريقية 
حاليا عقب فوزه بدوري األبطال.

ووعد حس��ان حمار رئي��س النادي 
اجلزائ��ري العب��ي الفري��ق باحلصول 
ص��ورة  ف��ي  خيالي��ة  مكاف��آت  عل��ى 
جناحه��م ف��ي التتوي��ج باللق��ب حيث 
تعهد مبن��ح كل العب مكافأة تصل إلى 

خمسة آالف دوالر.

من أجل اللقب الثالث على التوالي
يأمل األهلي املص��ري صاحب الرقم 
القياس��ي في عدد مرات الف��وز باللقب 
برصي��د س��تة ألقاب ف��ي أن يكون أول 
فري��ق يت��وج بالبطول��ة ث��الث مرات 
متتالي��ة حي��ث ل��م يس��بق ألي فري��ق 
أن أح��رز اللق��ب ث��الث م��رات متتالية 
بينم��ا كان انيمب��ا النيجي��ري أول من 
يت��وج باللقب ف��ي نس��ختني متتاليني 

2004 و2005 ث��م ك��رر األهل��ي  ف��ي 
ومازميبي الكونغولي اإلجناز.

 كم��ا يرغب نادي الق��رن في أفريقيا 
كأكث��ر  القياس��ي  رقم��ه  تعزي��ز  ف��ي 
األندية تتويج��ا باأللق��اب القارية في 
العال��م ورفع رصي��ده م��ن البطوالت 
الدولية إلى 21 لقبا لإلبتعاد عن أقرب 
مالحقيه ريال مدريد اإلسباني وميالن 
اإليطالي وبوكا جونيورز األرجنتيني 

الذين حصل كل منهم على 18 لقبا.
وه��ذه امل��رة األول��ى التي س��يلعب 
فيه��ا األهلي كأس الس��وبر في ضيافة 
املنافس بينما س��بق له خس��ارة اللقب 
ف��ي 1994 أم��ام غرمي��ه الزمال��ك في 
جن��وب إفريقي��ا كم��ا ت��وج باللقب في 
2007 على حس��اب النجم الس��احلي 
عندما أقيمت البطولة بشكل استثنائي 

في إثيوبيا.

 الرياضي
ت��دور عش��ية الي��وم مبارات��ي إياب 
الدور نصف النهائي لبطولة تونس 
للكرة الطائرة والتي سيعمل خاللها 
النجم الس��احلي والترجي الرياضي 
عل��ى حتقيق انتص��ار يحس��مان به 
أمر النهائي خاص��ة بعد فوزهما في 

لقائي الذهاب.
مب��اراة القم��ة س��تحتضنها قاعة 
الرائد البجاوي بني النجم الس��احلي 
املنتص��ر في لق��اء الذهاب بسوس��ة 
بثالث��ة أش��واط مقابل ش��وط وحيد 
والن��ادي الصفاقس��ي ال��ذي يطم��ح 
إلحل��اق الهزمي��ة بالنج��م وإجباره 
على خوض لقاء فاصل لتحديد اس��م 
املتأهل مس��تفيدا في ذلك من تواجده 
وتش��جيع  ميدان��ه  أرضي��ة  عل��ى 

جماهيره.
اللق��اء الثاني س��يجمع س��عيدية 
صنع��ت  الت��ي  بوس��عيد  س��يدي 
املوس��م  ه��ذا  بطول��ة  ف��ي  املفاج��أة 
بتأهله��ا ملرحلة الس��وبر بالي أوف 
والترج��ي الرياض��ي بط��ل املوس��م 

الفارط.
فريق باب س��ويقة كان في طريق 
مفت��وح ف��ي لق��اء الذهاب حي��ث فاز 
أش��واط دون رد وس��يعمل  بثالث��ة 
على حتقي��ق االنتص��ار الثاني الذي 
يخول ل��ه التأه��ل للنهائ��ي وتفادي 
عن��اء خوض لق��اء ثالث. ف��ي املقابل 
بوس��عيد  س��يدي  فري��ق  س��يلعب 
دون ضغوط��ات باعتب��ار أن��ه حقق 
هدفه هذا املوس��م حيث سيعمل على 

حتقي��ق الفوز وإجب��ار الترجي على 
العبور للقاء ثالث ولو أن هذا األخير 
ق��ادر عل��ى حس��م أم��ر التأه��ل دون 

صعوبات.
ويبقى السؤال املطروح هل ينجح 
الترج��ي والنج��م في حتقي��ق الفوز 
الثاني والتأهل لل��دور النهائي أم أن 
للنادي الصفاقسي وسعيدية سيدي 

بوسعيد رأيا آخر؟

البرنامج
قاع��ة البجاوي صفاقس الس��اعة 

16.00
النج��م   - الصفاقس��ي  الن��ادي 

الساحلي 
حتكيم جراد و بواب

قاع��ة عم��ار الدخ��الوي الس��اعة 
16.00

 - بوس��عيد  س��يدي  س��عيدية 
الترجي الرياضي 

حتكيم اليوسفي وسعيدة

مجموع��ة  م��ن  الثاني��ة  اجلول��ة 
تفادي النزول

قليبي��ة  بالنص��ر  عيس��ى  قاع��ة 
الساعة 18.00

 االوملبي القليبي - نسر الهوارية 
قاعة قرطاج الساعة 18.00

 إحتاد قرطاج - نادي حمام االنف 
تون��س اجلوي��ة - احت��اد النق��ل 

بصفاقس تأجلت الى موعد الحق.

كأس السوبر اإلفريقي 

هل تكون الثالثة على التوالي لألهلي المصري أم األولى للوفاق الجزائري؟  

نصف نهائي بطولة الكرة الطائرة
هل يحسم النجم والترجي أمر النهائي؟

الترجي الرياضي

مهمة سهلة أمام النادي المنزلي وماريغا يطالب بمليارين
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رياضة
21صوتكم

 الرياضي
خّص الدولي اجلزائري ومهاجم النادي 
اإلفريق��ي إح��دى الصح��ف اجلزائرية، 
"اله��داف الدولي"، بح��وار خاص عاد 
م��ن خالله عل��ى مش��اركة اخلض��ر في 
ال���"كان" كما حتدث ع��ن اإلصابة التي 
يقال إن��ه ادع��ى تعرضه لها ف��ي غينيا 
االستوائية للغياب عن حصة تدريبية، 
موضح��ا وجه��ة نظره بخص��وص هذا 
املوض��وع، كم��ا يتكلم الالع��ب عن عدة 

أمور أخرى.
وفيم��ا يل��ي احل��وار كم��ا ج��اء ف��ي 

الصحيفة:

كيف حالك عبد المؤمن؟
أنا بخير وعلى ما يرام، أموري جيدة 
م��ا دام فريقي في أفض��ل صحة، خاصة 
بعد فوزنا املستحق على حساب امللعب 
التونس��ي ف��ي انتظ��ار التأكي��د خ��الل 

املباريات املقبلة.

كالم كثي���ر يق���ال عن���ك ف���ي األيام 
األخيرة فهل أنت على علم بذلك؟

يق��ال  م��ا  بع��ض  أعل��م  أن��ا  نع��م، 
)يضحك(، ولو أن ذلك ال يثير في نفسي 
االس��تغراب، البعض ف��ي كأس إفريقيا 
نس��ب لي أفعاال لم أقم به��ا، وبعد الكان 
ه��ا أنا أس��مع كالم��ا آخر، م��اذا تريدني 
أن أق��ول س��وى أن��ي مركز عل��ى فريقي 
وغير مهتم كثيرا مب��ا يقال ويكتب، ألن 
من يع��رف جابو جي��دا ويعرف أخالقه 
لن يصدق ه��ذه األمور، على كل حال أنا 
أعل��م أن هن��اك من انزعج ألن��ي لم أفتح 
النار على املدرب ولم أتسبب في مشاكل 

حقيقية في غينيا االستوائية.

كيف ذلك؟
البع��ض لم يعجبه كي��ف أني أحافظ 
عل��ى هدوئي وأرف��ض الدخ��ول في أي 
ج��دال كالمي، ورمبا كانوا يريدون مني 

وأنا الذي لم ألعب أي دقيقة من مباريات 
كأس إفريقيا أن "نخلطها"، لكن احلمد 
لل��ه أني لم أفعل ش��يئا واجلميع يعرف 
أني كنت هادئا ولم أعترض بأي طريقة 
على قرارات املدرب، وقد تكلمت معك في 
غينيا االس��توائية قبل مباراة السنغال 
وقل��ت إن��ي غي��ر قل��ق وأن الفرص��ة إن 
جاءت سأستغلها وإن لم تأت فلن أتكلم 
بأي طريقة كانت ألننا لس��نا في فريق، 
األم��ر يتعل��ق مبنتخ��ب وطن��ي، نح��ن 
نلع��ب ل��� اجلزائ��ر وليس لفري��ق، لهذا 

السبب لم أسقط في الفخ.

م���ن هم الذين كانوا يريدون منك أن 
تتصرف بطريقة سيئة ؟

هم أنفس��هم الذي��ن يقول��ون إنه علي 
أن "نب��ني" للم��درب وأظه��ر إمكانات��ي 
)يضحك مط��وال( ...على ذكر هذا الكالم 
م��اذا يري��دون من��ي أن أظه��ر أكث��ر مما 
فعلت، منذ 6 أو 7 س��نوات وأنا أقدم كل 
ما أس��تطيع على مالعب كرة القدم وفي 
الف��رق التي لعبت لها، ومن��ذ ذلك اليوم 
وأنا أس��معهم يقولون إن جابو عليه أن 
"يب��ني" أو أنه بنّي للم��درب بعد مباراة 
جي��دة لعبتها مع فريق��ي، صراحة ماذا 
بقي لي أن أظهر أكث��ر؟، لقد احتفلت في 
غينيا االستوائية بعيد ميالدي 28 وأنا 
أقترب من سن الثالثني، وهذا هو الوقت 
املناس��ب ف��ي اعتق��ادي ألج��ل أن أق��دم 

للمنتخب الوطني ما أستطيع تقدميه.

بمنح���ك  للم���درب  رس���الة  وكأنه���ا 
الفرصة التي حرمت منها منذ تعيينه؟

أي رس��الة؟ ال أريد أن أقول أي شيء 
فيم��ا يتعلق بهذا اإلط��ار، أنا العب وهو 
م��درب، ه��و م��ن يخت��ار وحت��ى إن ل��م 
أس��تدع فأقس��م بالله أني لن أغضب، لم 
ألع��ب أي دقيق��ة ف��ي كأس إفريقيا وأنا 
ال��ذي بقيت أكثر من ش��هر م��ع املنتخب 
وم��ع ه��ذا ل��م أحتج، لك��ن فق��ط ال أريد 

أن يتكل��م أح��د مج��ددا عن ض��رورة أن 
"أبني" ألنه ال توجد منافسة في العالم 
أكبر حجما ومس��توى م��ن كأس العالم 
ألظهر فيها إمكاناتي، وأعتقد أني قدمت 
ما علي في البرازيل ولم أكتف بذلك فقط 
بل س��جلت هدفني واس��تغللت فرصتي 

أحسن استغالل وهنا ينتهي الكالم.
هناك كالم عن إبعادك من املنتخب في 

مباراة قطر؟
)يضحك( ال يوجد أي مش��كل إن كان 

األمر رياضيا، وقلت لك إني لن أنزعج.

تش���كيك  ع���ن  ي���دور  كالم  هن���اك 
الم���درب في ادعائ���ك اإلصاب���ة ب�غينيا 
االس���توائية، خالل الحصة التدريبية ل� 
29 جانفي بملعب "ريبوال" قبل يومين 

عن مباراة كوت ديفوار؟
ش��كرا لك ألنك منحت لي الفرصة ألن 
أرد وأتكلم عن هذا األمر، بالنس��بة لي ال 
توجد أي قضية اسمها "إصابة جابو"، 
ألن احلقيقة أني عانيت قبل تلك احلصة 
من آالم على مستوى الساق وقد تكلمت 
م��ع طبي��ب املنتخ��ب الوطن��ي )يقدح( 
وقل��ت له أني أش��كو م��ن ألم، ث��م حدث 
الناخب الوطن��ي عنها وهذا األخير جاء 
وتكل��م معي، حيث طل��ب مني أال أتدرب 
حت��ى ال تتفاقم األمور عل��ى أن أعود في 

اليوم املوالي.

أين حصل هذا؟
كل ه��ذا كان ف��ي الفندق قب��ل التوجه 
إل��ى التدريبات، لق��د كنت أرت��دي بذلة 
التدريب��ات مث��ل كل زمالئ��ي ولو كانت 
لي نية ف��ي الغياب ملا لبس��ت أصال، ثم 
إن امل��درب هو م��ن طلب من��ي أن أكتفي 
بالبق��اء م��ع مدل��ك املنتخب وه��و األمر 
ال��ذي حص��ل، حي��ث تاب��ع وضعيت��ي 
وبالتال��ي ال أعتقد أنه توج��د أي قضية 

من هذا النوع.

لك���ن هذه األنباء أورده���ا مقربون من 
الطاقم الفني؟

أنا كط��رف في هذه القضي��ة أؤكد لك 
أن��ه ال يوج��د أي ش��يء، وال توج��د أي 
قضية، شعرت بآالم وفحصني الطبيب 
وأعلم املدرب ال��ذي أعفاني من التدرب، 
إن حصل شيء آخر ال أعلمه فال أدري؟، 
لك��ن ما دمنا نتحدث ع��ن هذا األمر فإني 
مس��تغرب كثيرا ملا يكتب ع��ن جابو في 
امل��دة األخي��رة، لقد حولون��ي إلى العب 
مش��اغب، صدقن��ي في بع��ض األحيان 
"راس��ي يحبس" وأنا أقرأ عن أشياء لم 
حتصل وه��ي مجرد تخيالت خاصة في 
كأس إفريقيا، عن امتناعي عن تس��خني 
غان��ا  لق��اء  ف��ي  للمش��اركة  عضالت��ي 
وافتعال��ي املش��اكل بع��د كل مب��اراة ثم 
ادعائ��ي اإلصابة وعن أم��ور أخرى، كل 
يوم يق��ول لي أصدقائي أن هناك ش��يئا 
متعلق��ا ب� جاب��و قيل أو كت��ب، صراحة 
هذا األمر ال يقلقن��ي وإن كنت ال أحب أن 

يذكر اسمي كثيرا.

ه��ل هناك فعال ش��يء ما ف��ي عالقتك 
بالناخب الوطني؟

ال يوج��د أي ش��يء، غ��ادرت غيني��ا 
االس��توائية واألم��ور بينن��ا عادية جدا 
حت��ى إن لم أش��ارك في أي مب��اراة، كما 
ل��م يجمعن��ي ب��ه أي اتص��ال بع��د ذلك 
وال أعتق��د أن العالقة به س��يئة، مع أني 
أعت��رف بكون��ي رغب��ت ف��ي املش��اركة 
ضم��ن كأس إفريقي��ا، فم��ن ه��و الالعب 
الذي يأت��ي إلى غينيا االس��توائية ثم ال 
يلع��ب ويتقب��ل األم��ر؟، لك��ن األمر بقي 

داخليا ولم أعّبر عنه بأي طريقة.

البع���ض يقول إن جاب���و كان منعزال 
عن بقي���ة زمالئ���ه وكأن ذهنك لم يكن 

حاضرا معك؟
ل��م أكن منع��زال، كن��ت مثلم��ا اعتدت 
علي��ه وتلك هي طباعي ل��م تتغير ال في 

غيني��ا وال ف��ي تونس مع فريق��ي، كنت 
سعيدا بالتأهل الذي حتقق على حساب 
الس��نغال وفرح��ت م��ع زمالئ��ي وبعد 
اإلقصاء حزنت وتأث��رت، ألنه لو لعبنا 
6 مباريات لكانت هناك فرصة بالنسبة 
لي أللعب اللقاءين اخلامس والس��ادس 
لكن ه��ذا ما لم يحصل، ف��ي كل احلاالت 
لس��ت أنا من يختلق املشاكل ولست من 
يتكلم عن��ه الن��اس، ألن اجلميع يعرف 
تربيت��ي الت��ي متنعني م��ن اختالق أي 
مش��كل ف��ي فري��ق ألع��ب ل��ه فم��ا بالك 

باملنتخب الوطني.
الن��ادي  م��ع  مس��تقبلك  بخص��وص 

اإلفريقي هل ستجدد عقدك؟
حتى ه��ذه الس��اعة التي أكلم��ك فيها 
)ظهي��رة اخلميس( لم أجدد عقدي لكني 
أسير ألوقع على متديد عقدي نزوال عند 

رغبة مسؤولي النادي.

ماذا تضيف؟
ش��كرا لكل من يح��ب جاب��و ويتصل 
ل��ي  وبالنس��بة  عن��ه،  لالستفس��ار 
فاملنتخ��ب الوطن��ي لي��س فريق��ا حتى 
أتس��بب في مشاكل ضمنه، آمل أيضا أن 
ننجح هذا املوسم في إهداء لقب جلمهور 

النادي اإلفريقي.

عبد المؤمن جابو:
أنا بخير ما دام اإلفريقي في أفضل صحة.. وسأمّدد عقدي مع الفريق

 الرياضي
يشارك املنتخب التونسي للجيدو في دورة دوسلدورف 
الدولية والتي انطلقت أمس وتتواصل إلى غاية وتختتم 

فعالياتها غدا األحد.
وميثل اجليدو التونس��ي ب���11 رياضيا و رياضية 7 

ذكور و 4 اناث وهم
في صنف الذكور: 

- فيصل جاب الله وزن ما فوق 100 كغ 
- حمزة البرهومي وزن ما دون 73 كغ 

- عبد العزيز بن عمار وزن ما دون 81 كغ

- فرج الذويبي وزن ما دون 60 كغ 
- أنيس بن خالد وزن ما دون 100 كغ 

- حسام اخللفاوي وزن ما دون 66 كغ 
- أسامة السنوسي وزن ما دون 90 كغ

في صنف االناث 
- نهال شيخ روحو وزن ما فوق 78 كغ 

- سارة املزوغي وزن ما دون 78 كغ 
- هالة العياري وزن ما دون 52 كغ 

- هدى ميالد وزن ما دون 70 كغ

 الرياضي
ي��درس االحت��اد البوركينابي لك��رة القدم 
ملف��ات 3 مرش��حني لقي��ادة اإلدارة الفني��ة 

للمنتخب خلفا للبلجيكي بول بوت.
أن��ه  البوركيناب��ي  االحت��اد  وأوض��ح 
م��درب  روه��ر  غيرن��وت  األملان��ي  اخت��ار 
والصرب��ي  س��ابقا  والنيج��ر  الغاب��ون 
ميلوف��ان راييفاتش املدرب الس��ابق لغانا 
والنيجيري س��تيفن كيشي مدرب املنتخب 
النيجي��ري بط��ل كأس األمم اإلفريقية عام 

2013، بني الئحة ضمت 38 مرشحا.
وأض��اف االحت��اد أن االختي��ار النهائي 

للم��درب اجلديد الذي سيش��رف أيضا على 
املنتخ��ب األوملبي البوركينابي، س��يتم في 
مدة أقصاها 3 أسابيع وذلك بعد االستماع 

إلى املرشحني الثالثة. 
وكان االحت��اد البوركيناب��ي توصل إلى 
اتف��اق ودي م��ع املدرب الس��ابق البلجيكي 
ب��ول بوت لفس��خ العق��د ال��ذي كان يربط 
بينهما منذ ع��ام 2012، وذلك عقب خروج 
بوركين��ا فاس��و من ال��دور األول للنس��خة 
األخي��رة ل��كأس األمم اإلفريقية ف��ي غينيا 
االس��توائية بعدما خاضت نهائي النسخة 

قبل األخيرة.

المنتخب التونسي للجيدو يشارك 
في دورة دوسلدورف للجيدو

ستيفن كيشي مرشح لتدريب منتخب بوركينا فاسو
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صوتكمرياضة

الضمري الرياضي
يتح��دث مارت��ن س��كيرتل صخرة 
دف��اع ليفربول ف��ي هذا احل��وار الذي 
خ��ص ب��ه املوق��ع الرس��مي للن��ادي ع��ن 
العدي��د م��ن األم��ور املتعلق��ة ب��ه، كم��ا تطرق 
املداف��ع حلظ��وظ "الري��دز" ف��ي ال��دوري احمللي، 
فضال عن اإلقصاء املر للفريق في دوري أبطال أوروبا 

من دور املجموعات...

بداي���ة، م���ا تعليق���ك حول مس���توى ليفرب���ول في 
الدوري المحلي، خاصة أنه يتواجد في المركز السابع؟
ف��ي احلقيقة، ل��م تكن بداي��ة الدوري ف��ي صاحلنا، 

ضيعن��ا الكثير م��ن النقاط داخل وخ��ارج الديار وهذا 
ما جعلن��ا نتراجع ف��ي املراكز الترتيبي��ة، إال أن هناك 
حتس��نا كبي��را ف��ي اآلون��ة األخي��رة، وأمامن��ا فرصة 

لالرتقاء أكثر في املراكز.

الفريق لم يخس��ر منذ 5 مباريات متتالية، هل ترى 
أن ه��ذا األم��ر داف��ع معن��وي لك��م حتس��با للمباريات 

املقبلة؟
أكي��د، كن��ا ف��ي أم��س احلاج��ة له��ذه السلس��لة من 
االنتصارات، خاصة من اجلانب املعنوي، هذه النتائج 
اإليجابي��ة ج��اءت بفض��ل العم��ل الكبير ال��ذي يقدمه 
الالعبون فوق املس��تطيل األخض��ر، ومعرفتهم بحجم 
املس��ؤولية الكبيرة امللق��اة على عاتقهم جت��اه النادي 

وأنصاره.

كي���ف تقيم مردود النادي ف���ي دوري األبطال وهو 
الذي أقصي في دور المجموعات؟

رغ��م أن مس��اعينا للتأهل لل��دور الثان��ي والذهاب 
بعيدا في منافسة دوري أبطال أوروبا كانت كبيرة إال 
أننا فش��لنا ف��ي ذلك، لعبنا في مجموع��ة صعبة ولكن 
حظوظنا كانت متس��اوية، بعض املباريات حس��متها 
جزئي��ات صغيرة خاص��ة تلك التي لعبناه��ا أمام بال 
السويس��ري وري��ال مدري��د، أظ��ن أن احلظ ل��م يقف 

جلانبنا.

كيف ترى مستواك الشخصي من خالل مشاركاتك 
في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا؟

أن��ا ج��د راض ع��ن املس��توى ال��ذي أقدم��ه، أحتمل 
مسؤولية كبيرة جتاه النادي، وأسعى في كل مناسبة 
للتأل��ق وتق��دمي اإلضافة، كما أن هدفي يبقى حتس��ني 

املستوى والتألق أكثر في املباريات املقبلة. 

هل ترى أن النادي قادر على تحس���ين وضعيته في 
ال���دوري وحجز مكانة ف���ي الدوري األوروبي الموس���م 

المقبل؟
املوس��م لم ينت��ه بعد وأمامن��ا الكثير م��ن املباريات 
والتحدي��ات، لدين��ا تش��كيلة متماس��كة تضم أحس��ن 
الالعب��ني في إنقلت��را، ونحن واثقون م��ن قدرتنا على 
االرتقاء ف��ي املراكز الترتيبية رغ��م التعثرات الكثيرة 

التي وقعنا فيها سابقا.
س���يقوم الن���ادي نهاي���ة الموس���م الحال���ي بجول���ة 
تحضيري���ة ف���ي أس���تراليا م���ن خ���الل المش���اركة في 
مباري���ات ودي���ة على غرار لق���اء بريس���بان رويد الذي 
يملك شهرة كبيرة في أستراليا، ما تعليقك حول هذا 

األمر؟
ف��ي احلقيقة، تفاجأت كثيرا في املرة الس��ابقة )عام 
2013( من احلضور اجلماهيري الكبير الذي بلغ 95 
أل��ف متفرج، وهي من بني األمور التي ال تزال راس��خة 

في ذهني.

مارتن سكيرتل: "عندما سمعنا 95 ألف أسترالي 
ينشدون أغنية ليفربول تأكدنا أننا نلعب لفريق كبير"

 الرياضي
االنتخاب��ي  برنامج��ه  فيغ��و  لوي��س  أعل��ن 
لرئاس��ة االحت��اد الدولي لك��رة الق��دم )فيفا( 
ي��وم اخلمي��س الف��ارط، وتضمن زي��ادة عدد 
املنتخبات املش��اركة في نهائيات كأس العالم 

من 32 إلى 40 أو 48.
البرتغ��ال  منتخ��ب  الع��ب  فيغ��و  وق��ال 
الس��ابق، ال��ذي أطل��ق حملت��ه االنتخابية في 
إس��تاد وميبلي ف��ي لندن: "إن النس��بة األكبر 
من إي��رادات فيفا يج��ب أن تنفق عل��ى تطوير 

الناشئني".
وق��ال فيغو ف��ي مؤمت��ر صحاف��ي: "ميكن 
أن نناق��ش اقتراح��ات بزيادة ع��دد املنتخبات 
املش��اركة في كأس العالم إلى 40 أو حتى 48 

منتخباً".
وأضاف "كل هذه البدائ��ل ممكنة مع زيادة 
فت��رة إقامة البطولة مدة ثالث��ة أو أربعة أيام، 
لو حدث ه��ذا األمر فأعتقد أنه ينبغي أن تكون 

املنتخبات اإلضافية من خارج أوروبا".
وفيغ��و واح��د م��ن ثالث��ة مرش��حني أم��ام 

الرئيس احلالي ل�"فيفا" سيب بالتر.
املرش��حان اآلخران هما ميكائي��ل فان براغ 
رئيس االحتاد الهولندي لك��رة القدم، واألمير 

األردني علي بن احلس��ني وكالهما من أعضاء 
اللجنة التنفيذية ل�"فيفا".

ومن املقرر إجراء انتخابات رئاس��ة "فيفا" 
ف��ي املؤمتر الس��نوي ف��ي 29 ماي��و املقبل في 

زيورخ.

 الرياضي
لك��رة  الدول��ي  االحت��اد  أص��در 
الق��دم "الفيفا" توضيًحا بش��أن 
العقوب��ة املفروض��ة عل��ى نادي 
برش��لونة وحرمان��ه م��ن دخول 
يناي��ر  حت��ى  االنتق��االت  س��وق 

.2016
إدارة  أن  الفيف��ا  وأوض��ح 
برش��لونة بإمكانه��ا التوقيع مع 
أي الع��ب خالل فت��رة االنتقاالت 
الصيفية املقبل��ة لكنها لن تتمكن 
ف��ي  الالع��ب  ه��ذا  تس��جيل  م��ن 
البطوالت الرس��مية التي ُيشارك 
بها الفريق قب��ل األول من جانفي 
الن��ادي  مهم��ة  2016.وتب��دو 
إقن��اع  ف��ي  صعب��ة  الكاتالون��ي 
الالعبني باالنضمام للفريق دون 
املش��اركة ف��ي املباري��ات لس��تة 
أش��هر وهي املش��كلة الت��ي مُيكن 
التغلب عليها بإبقاء الالعب على 
سبيل اإلعارة مع ناديه أو إعارته 
لنادي آخر لستة أشهر قبل ضمه 
ف��ي جانف��ي 2016، لك��ن أًيا من 

ه��ؤالء الالعب��ني ل��ن يتمك��ن من 
املساهمة مع برشلونة في دوري 
أبطال أوروبا إن شارك مع ناديه 
خالل األش��هر األولى من املوس��م 
اجلدي��د للبطول��ة وهن��ا مش��كلة 

أخرى.
ديبورتيفو  املون��دو  صحيف��ة 
الن��ادي الكاتالوني  املُقرب��ة م��ن 
ب��دأت  الفري��ق  إدارة  إن  قال��ت 
بإمكانه��م  العب��ني  ع��ن  تبح��ث 
"بش��روٍط  للن��ادي  االنضم��ام 
خاص��ة" ملس��اعدتهم ف��ي دوري 

أبطال أوروبا.
وأضاف��ت الصحيف��ة أن إدارة 

النادي ستسعى قبل التوقيع مع 
أي الع��ب جدي��د لضم��ان موافقة 
النادي والالعب نفس��ه على عدم 
املشاركة في النس��خة املقبلة من 
دوري أبط��ال أوروبا وهي مهمة 
صعب��ة ألن الش��امبيونز ُتعتب��ر 
ثاني أكب��ر البط��والت عاملًيا بعد 

كأس العالم.
وأش��ار املص��در أن برش��لونة 
سيكون عليه التأمني على العبيه 
اجُلدد صحًيا ضد أي إصابات قد 
يتعرضون لها خالل األشهر التي 
س��يلعبونها على س��بيل اإلعارة 

في فرقهم.

جبر برشلونة على 
ُ
عقوبة الفيفا ت

التوقيع مع العبين "بشروط خاصة"
فيغو سيرفع عدد المنتخبات في 
"المونديال" لو فاز برئاسة "فيفا"
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رياضة
23صوتكم

ه���ل ت���رى أن التحضير في أس���تراليا 
س���اعد النادي عل���ى الدخ���ول بقوة في 

ذلك الموسم؟
أكي��د، وجدن��ا كل اإلمكان��ات املادي��ة 
واملعنوية في أستراليا، وأظن أنه املكان 
املناس��ب بالنس��بة لن��ا، حي��ث نحضر 
بش��كل جيد من جهة وتت��اح لنا فرصة 

للقاء عشاق النادي في ذلك البلد 

هل ميكن الق��ول إن حجم النادي على 
املستوى العاملي اس��تطاع أن يستقطب 

مشجعني كثرا خارج إنقلترا؟
أكي��د، وجود 95 أل��ف متفرج يغنون 
بص��وت واح��د أغني��ة ليفرب��ول يؤك��د 
حجم الن��ادي الذي نلعب له، كما أن هذا 
األمر يحملنا مس��ؤولية أكب��ر ويحفزنا 
عل��ى تق��دمي اإلضاف��ة واملس��اهمة ف��ي 
حتقيق نتيجة إيجابية، وعندما عش��ت 
تل��ك اللحظ��ة تأكدت م��رة أخ��رى أنني 

ألعب لناد كبير.
 

ما تقييم���ك للعناص���ر الجديدة التي 
ت���م انتدابه���ا للن���ادي مطلع الموس���م 

الجاري؟
أظن أن اإلدارة وفقت إلى حد كبير في 

تدعيم التشكيلة بالعبني شبان ميلكون 
إمكان��ات ال بأس بها، ال ميك��ن إخفاء أن 
بعض العناصر متر بفترة صعبة بسب 
قلة مش��اركاتها، ولكنني ج��د واثق من 
قدرتها عل��ى التألق مس��تقبال ألن لديها 
كل املؤهالت من أج��ل ذلك، عليها العمل 

أكثر فقط.

أخبار كثي���رة ربطتك ببعض األندية 
م���ا  الس���ابقة،  االنتق���االت  فت���رة  ف���ي 

تعليقك بخصوص هذا الموضوع؟
وج��ودي محل اهتم��ام بعض األندية 
األوروبية أمر يش��رفني كثي��را، ويؤكد 
إيجابية العمل الذي أقدمه مع ليفربول، 
ولك��ن هن��اك بع��ض اإلش��اعات التي ال 
أس��اس لها م��ن الصح��ة، بالنس��بة لي 
هن��اك أم��ور كثي��رة أول��ى م��ن التفكير 
بتلك الع��روض ألنني أرك��ز حاليا على 
نادي، وأس��عى جاهدا لالرتقاء ملستوى 
تطلعات الطاق��م الفني واجلماهير التي 

تقف بجانبنا في كل مرة.

كيف ترى مستقبلك في ليفربول؟
أنا راض مبا قدمته ف��ي ليفربول منذ 
وصول��ي إلى النادي ف��ي 2008، مررت 
بفت��رات جميل��ة ف��ي الن��ادي، ورفضت 
مواصل��ة  أردت  ألنن��ي  الع��روض  كل 
املش��وار مع الفريق الذي قدم لي الكثير، 
مس��تقبلي س��يكون م��ع ليفرب��ول ألني 
أم��ام اإلدارة  أحم��ل مس��ؤولية كبي��رة 
واألنصار، ويجب أن أكون في مس��توى 

ثقتهم.

مارتن سكيرتل: "عندما سمعنا 95 ألف أسترالي 
ينشدون أغنية ليفربول تأكدنا أننا نلعب لفريق كبير"

 الرياضي
ذكرت صحيفة ماركا اإلسبانية أن الالعب األرجنتيني ليونيل 

ميس��ي أكد خالل أحد البرامج التلفزيونية أنه يسعى هذا العام 
إلى العودة مجدداً إلى مستواه الفني املعهود.

وقال ميس��ي في لق��اء مع برنامج "موندو لي��و" الذي تبثه 
ش��بكة "ديبور تي ف��ي" التلفزيونية: "حاولت ه��ذا العام أن 
أق��دم أفضل ما لدي.. كنت أعرف أنني لم أكن في أفضل حاالتي 

ف��ي املوس��م املاضي ال��ذي مررت خالل��ه بالعدي��د من املش��اكل داخل 
وخارج امللعب".

وأض��اف "كان حتدي��اً كبي��راً تغيير الص��ورة التي ظهرت بها في املوس��م 
املاض��ي م��ن أجل العودة مل��ا كنت عليه.. ه��ذا كان هدفي وبه��ذه الرغبة بدأت 

املوسم".
وحتدث ميس��ي عن التطور الفني الكبير الذي ش��هده أداء برشلونة عقب 
الهزمي��ة أمام ري��ال سوس��يداد على ملعب أنويتا ف��ي مطلع العام اجلاري، 
وق��ال: "في احلقيقة نحن نؤدي بش��كل جيد جداً.. حلس��ن احلظ أن األمور 

تبدلت بش��كل كبير بعد مباراة ري�ال سوسيداد التي أخفقنا في أن نبدأ بشكل 
جيد من خاللها مع مطلع العام.. كل شيء اآلن يسير بشكل رائع".

وأوضح ميس��ي أن برش��لونة لم يحقق بعد أي هدف م��ن أهدافه املرجوة 
هذا املوسم: "الفريق يتمتع بالثقة ومتكن من تغيير أدائه ولكن ال زال أمامنا 
الكثير.. لم نفز بش��يء إلى اآلن.. ال زال أمامنا شهور عدة سواء في الدوري 

أو دوري األبطال وعلينا أيضاً أن نحسم تأهلنا لنهائي الكأس".
وأشاد ميسي بفريق مانشستر س��يتي اإلنقليزي الذي سيواجهه برشلونة 
في دور ال�16 من دوري أبطال أوروبا "سنواجه مانشستر سيتي مثلما حدث 
ف��ي العام املاضي.. إنه فريق يض��م الكثير من الالعبني الكبار.. املواجهة معهم 
س��تكون صعب��ة للغاية.. هدفهم س��يكون العبور إل��ى الدور التال��ي ألنهم لم 
يحققوا هذا الهدف منذ وقت طويل.. ستكون مباراة رائعة ألنهم أصبحوا أكثر 

قوة عن ذي قبل".

 الرياضي
تألق راس��ل ويستبروك وسيرجي إيباكا 
ليق��ودا فري��ق أوكالهوم��ا س��يتي ثاندر 
ضيف��ه  عل��ى   104/89 س��احق  لف��وز 
أم��س  ي��وم  صب��اح  مافريك��س  داالس 
اجلمعة )بتوقيت جرينت��ش( في دوري 

كرة السلة األمريكي للمحترفني.
وس��جل ويس��تبروك 34 نقطة وعشر 
متري��رات حاس��مة وأض��اف إيب��اكا 21 
نقط��ة و22 متابعة ليك��ون أعلى عدد من 
املتابع��ات لهذا الالعب في أي مباراة على 

مدار مسيرته الرياضية حتى اآلن.
وس��جل أنتوني مارو 16 نقطة وكيفن 
دوران��ت 12 نقط��ة لفري��ق ثان��در الذي 
حقق الفوز التاسع والعشرين مقابل 25 

هزمية في املوسم احلالي.
والفوز هو الراب��ع على التوالي لفريق 
ثان��در الذي صعد القتس��ام املركز الثامن 
م��ع فونيكس صنز في قائمة املتصارعني 

على مقاعد الدور الفاصل للبطولة.
وس��جل األملاني ديرك نوفوتسكي 14 
نقط��ة وأضاف زميله تايس��ون تش��اندر 
عشر نقاط و13 متابعة لفريق مافريكس 
الذي مني بالهزمية العش��رين مقابل 36 

انتصارا في املوسم احلالي.
وش��هدت املب��اراة أدن��ى نس��بة جناح 

ملافريك��س ف��ي تصويب��ات العبيه خالل 
ت��داول اللع��ب ب��أي مب��اراة في املوس��م 
احلال��ي حي��ث بلغ��ت النس��بة ف��ي هذه 

املباراة 3، 36 باملائة فقط.

وع��اد راج��ون رون��دو إل��ى صف��وف 
مافريكس في هذه املباراة بعدما غاب عن 
آخر س��ت مباريات سابقة للفريق بسبب 
إصابت��ه بكس��ر ف��ي األنف ولكن س��جله 

في هذه املب��اراة اقتصر على خمس نقاط 
وست متريرات حاسمة.

ولكن أماري س��تودماير املنضم حديثا 
لفريق مافريكس لم يش��ارك ف��ي املباراة 
وينتظر أن يبدأ مشاركاته مع الفريق غد 

األحد.
وف��ي مب��اراة أخ��رى مس��اء اخلميس، 
ف��از ل��وس اجنلي��س كليبرز على س��ان 

أنطونيو سبيرز 119/115 .

 الرياضي
اتهم س��تيفن جي��رارد قائد ليفربول زميل��ه ماريو بالوتيل��ي بالتعامل 
بعدم احترام بعد اجلدل الذي أثاره املهاجم اإليطالي وهو يس��جل هدفا 
من ركلة جزاء منحت الفريق الفوز -1 صفر على بشكتاش في الدوري 
األوروب��ي لكرة القدم يوم اخلميس.ونفذ بالوتيلي ركلة اجلزاء بنجاح 
ف��ي الدقيق��ة 85 ليمنح ليفربول الفوز على ملعب��ه آنفيلد لكنه قبل ذلك 
ركض واس��تحوذ على الكرة بينما استعد زميله املتخصص في ركالت 
اجل��زاء ج��وردان هندرس��ون.ودخل االثن��ان ف��ي جدل كالم��ي محتدم 
قبل أن يس��جل بالوتيلي الهدف ولم يس��عد هذا جي��رارد الذي غاب عن 
املب��اراة بس��بب اإلصابة.وقال جي��رارد حملطة "آي.تي.في" س��بورت 
التلفزيوني��ة "كان ينبغ��ي أن ينفذ جوردان ركلة اجل��زاء، القواعد هي 
القواعد، كان ينبغي أن ينفذها هندرسون، لم يحقق ماريو جناحا كبيرا 
فيها."وأضاف "أنا س��عيد ملاريو.. لقد س��جل هدفا.. لكن لم يكن لطيفا 
أن ن��رى اثنني من العبي كرة القدم يتج��ادالن، أعتقد أن جوردان تعامل 
م��ع املوقف بطريقة جيدة جدا."وتاب��ع "أرى بوضوح أن ماريو كانت 
لديه رغبة ش��ديدة ف��ي التس��جيل، ابتعد جوردان عل��ى الفور وحتدث 
بش��كل جيد جدا في املقابلة التي تلت املباراة، وأعتقد أن س��تة أو سبعة 
العب��ني رمب��ا أرادوا تنفي��ذ الركلة فما ال��ذي ميكن أن يح��دث لو تقدموا 
جميعا لتس��ديدها؟ لهذا الس��بب وضعت القواعد".وبعد الهدف سعى 
بالوتيل��ي للحدي��ث مع هندرس��ون في محاول��ة لتهدئة املوق��ف بينما 
حاول العب الوس��ط اإلجنلي��زي الدولي للتخفيف م��ن حدة املوقف في 
مقابلة بعد املباراة.وقال هندرس��ون "أردت تنفيذ الركلة.. شعر ماريو 
بالثقة ولقد س��بق له تنفيذ العديد م��ن ركالت اجلزاء.. الكل يريد تنفيذ 

ركالت اجلزاء، لدي ثقة في ماريو.. إنه مميز في ركالت اجلزاء."

ميسي: 
"مررت بظروف قاسية داخل الملعب وخارجه"

جيرارد يتهم بالوتيلي ثاندر يسحق مافريكس في دوري السلة األمريكي
بعدم االحترام
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تضاريس األرض ج  )3(
بدايات تكون تضاريس سطح األرض

تش��ير الدراس��ات احلديثة ل��ألرض إلى أن ه��ذا الكوكب 
ب��دأ على هيئ��ة كومة من الرم��اد الذي ليس فيه ش��يء أثقل 
من الس��يليكون ،  ثم رجم بوابل من الني��ازك احلديدية التي 
حتركت إلى قلبه بحكم كثافتها العالية فانصهرت وساعدت 
على صهر كومة الرماد تلك ،  وعلى متايزها إلى سبع أرضني :  
فتك��ون لب صل��ب داخلي أغلب��ه احلديد والني��كل ،  يليه إلى 
اخلارج لب سائل يغلب على تركيبه أيضا احلديد والنيكل ،  
ثّم أربعة أو ش��حة متمايزة تقّل كثافتها كما تتناقص نسبة 
احلديد فيها باس��تمرار من الداخل إلى اخل��ارج ،  ثّم الغالف 

الصخري لألرض . 
وم��ع تبّرد قش��رة األرض وتيّبس��ها ،  ومع بدء األنش��طة 
البركاني��ة العنيف��ة فيها تصاعدت الغ��ازات واألبخرة التي 
كون��ت غالفيه��ا الغ��ازي واملائ��ي ،  كم��ا تصاع��دت الطفوح 
واحلم��م والفتات الصخرية البركاني��ة التي جددت الغالف 
الصخري لألرض )  مرحلة دح��و األرض (،  وبتكّون الغالف 
املائ��ي ل��ألرض أحيط كوكبن��ا مبحيط غامر غطى س��طحه 
بالكام��ل ،  وحت��ت مي��اه ه��ذا احملي��ط الغامر ب��دأت عمليات 
التص��دع ف��ي متزي��ق قاعه إلى عدد م��ن األل��واح التي بدأت 
ف��ي التح��رك متباع��دة ع��ن بعضه��ا البع��ض أو متصادمة 
م��ع بعضه��ا البع��ض أو منزلقة عب��ر بعضه��ا البعض في 
حركية ) ديناميكية (  س��اعدها دوران األرض حول محورها ،  
وتدف��ق الصهارة الصخرية واحلم��م البركانية عبر صدوع 
الق��اع ،  في هذا احملي��ط الغام��ر ،  وتيارات احلم��ل في نطاق 

الضع��ف األرضي من حتته��ا ،  وبنمو تلك اجل��زر البركانية 
والتحامه��ا م��ع بعضه��ا تكون��ت الق��ارة األم الت��ي طف��ت 
بصخورها اخلفيفة نس��بيا فوق قاع احملي��ط الغامر املكّون 

أساسا من الصخور البازلتية األعلى كثافة . 
وبتك��ّرر تصادم األلواح الصخري��ة املختلفة املكونة لقاع 
احمليط الغام��ر بكتلة القارة األّم تكّونت السالس��ل اجلبلية 
الت��ي ألصقت بح��واف تل��ك الق��ارة بالتدري��ج مضيفة إلى 
مس��احتها مس��احات جديدة باس��تمرار ،  ومبطئة حلركتها 

التي بدأت سريعة وعنيفة بشكل ملحوظ . 

أثارت مجموعة من القطع األثرية الذهبية 
والتي وج��دت في كولومبيا ويع��ود تاريخا 
م��ا بني عامي 600 و 800 قب��ل امليالد إهتمام 
الكثي��ر من علم��اء اآلثار ح��ول العالم بحيث 
يعتق��د مجموع��ة م��ن العلماء أن ه��ذه القطع 
الصغيرة، والتي حللت ف��ي البداية على أنها 
مجموع��ة م��ن القط��ع ذات املعان��ي الديني��ة 
أش��كال حش��رات  لتمث��ل  )متائ��م( جس��دت 
بادع��اء أن ه��ذا الش��عب الق��دمي كان يق��دس 
احلش��رات، ق��د تكون  ف��ي الواقع مجس��مات 

متثل طائرات حقيقية.
كان أكث��ر األس��باب الت��ي دع��ت العلم��اء 
للتفكي��ر ملي��ا في أن ه��ذه التمائ��م الصغيرة 
عب��ارة ع��ن جتس��يد لطائ��رات أكب��ر كان��ت 
تس��تخدم في املاضي سببان، األول هو الدقة 
املتناهية لهذه التمائم بحيث تصف مجسمات 
 )Ayrodynamic( هوائي��ة  ديناميكي��ة 
متقن��ة بإمكانها الطي��ران بش��كلها وكما هي 
حس��ابياً إذا م��ا جس��دت ف��ي طائ��رات أكب��ر 
حجما. والس��بب الثاني ف��ي إختالف تصميم 
هذه التمائم عن أش��كال احلشرات في العديد 
من األوجه أهمها في كون األجنحة في وسط 
اجلس��م وليس��ت في األعل��ى كما احلش��رات 
وأيضا اجلن��اح اخللفي والذي يس��تعمل في 
الطائرات حلفظ التوازن والتوجيه وال يوجد 
مثله لدى احلشرات. الصور التالية ألحد تلك 

التمائم ويتضح عليها ما الحظه العلماء.
ما أثار الدهش��ة هو حني قام أحد إخصائي 
الطي��ران بإع��ادة بن��اء مجس��م بحج��م أكبر 
مطاب��ق متام��ا له��ذه التمائ��م وق��ام بإدخال 
محرك داخل هذا املجسم فإن هذا املجسم طار 
من أول جتربه بدون أية مش��اكل تذكر ما أيد 
نظرية كون هذه التمائم هي أش��كال ومناذج 

مصغرة لطائرات عرفها القدماء

القائد التاريخي الس��كتالندا أعدم وهو يصرخ بكلمة "احلرية" بداًل من طلب 
العفو.هوالسير ويليام واالس، من مواليد عام 1270  وهو ابن لنبيل في رينفرو 

يدعي مالكوم واالس.
كانت العالقة بني إسكتلندا وإجنلترا على ما يرام حتى وفاة امللك اإلسكتلندي 
ألكس��اندر الثال��ث وتصارع العش��ائر املختلف��ة على احلكم ما دف��ع امللك إدوارد 
األول امللقب بأبو السيقان الطويلة لضخامة جسده إلزاحة امللك "جون باليول" 

وسجنه وإعالن نفسه حاكًما إلسكتلندا الذي ضمت كأراضي إجنليزية.
ظهر ويليام واالس للمرة األولى عام 1297، عندما قتل في ش��هر مايو من هذا 
العام حاكم النيرك ويليام هيسيلرجن، ليهزم جيشه بعدها بستة أشهر اإلجنليز 
في معركة جس��ر "سترلينج"، أما عن دوافع ثورته على ملك إجنلترا، فهي غير 
معروفة حتى اآلن فطبًقا للملحمة الشعرية كانت الثورة دفاًعا عن زوجته التي 
قتل��ت بعد مقاومتها مبس��اعدته حملاولة االعت��داء عليها من قب��ل جنود احلاكم 
اإلجنليزي، فيما يسوق بعض اإلجنليز أن ثورته جاءت نتيجة الستيالء بعض 
اجلن��ود اإلجنليز على س��مك اصطاده من النه��ر ورفضهم اقتس��امه معه، إال أن 
الرواية األكثر ترجيًحا تقول أن س��بب "مت��رد" واالس وقعت عندما كان طالبا 
في إحدى مدارس النبالء العليا إذ تشاجر مع زميل له من طبقة النبالء اإلجنليز 
وقتل��ه فن��ال عمله هذا إعجاب واستحس��ان العش��ائر اإلس��كتلندية الس��اخطة 

فالتفت حوله وقاتلت معه.
خل��دت معرك��ة "س��تيرلينج" اس��م واالس، بع��د انتص��اره عل��ى اجلي��ش 
اإلجنليزي الذي يفوقه عدًدا بعد استدراجه إلى جسر ضيق، قام بعدها مبهاجمة 

القوات اإلنقليزية في نورث ثمبرالند وكمبرالند

 كم عدد الس��ور في القرآن الكرمي التي 
تبدأ ب "حم"

 ماذا تفعل كان وأخواتها باجلملة االسمية ؟
 من القائل

اُء, وطب نفسًا إذا حكَم القضاُء
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ش
َ

َعل َما ت
ْ
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َ
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ْع لنازلة الليالي, فما لحوادِث الدنيا بقاُء ؟ 
َ
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 أين توجد محكمة العدل الدولية ؟
 ماذا يس��مى ُزالَُل الَبْيَضِة ، أي بياض 

البيض ؟

ويليام واالس ج )1 (

هل عرف االنسان الطيران قديما


