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بعد حملة فاشلة لتشويه وزير الداخلية

استهداف الحرس 
الوطني ونشر الفتنة 

بين األمنيين
والي جندوبة لـ "الضمير": 

وادي بوهرتمة يثير القلق 
وبوسالم معرضة لحدوث فيضان

راشد الغنوشي ووزير الخارجية اإليطالي 
يدعمان الحلول السلمية في ليبيا

االقتصاد االجتماعي التضامني والمنوال التنموي الجديد..

خبراء يدعون إلى مأسسة القطاع
قفصة:

لون عن العمل يغلقون الطريق واألمن يتدخل
ّ
معط

تصاعد وتيرة اإلضرابات 
األسباب الحقيقية للحراك المتواصل في الشارع وفي المؤسسات

الخارجية التونسية واألزمة الليبية

ارتباك األداء

ي
رأ

وزارة الدفاع: 

النزاع في ليبيا ال يشكل 
خطرا مباشرا على تونس

في منابر إعالمية تونسية

ر تونس 
ّ

وزير ليبي يتوعد ويبش
بــ »حكومة الشعانبي«



صوتكم2وطنية

 ضد التيار
محمد الحمروني
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بلغ��ت االتهامات املتداول��ة في املناب��ر اإلعالمية ضد آمر احل��رس الوطني العميد 
منير الكسيكس��ي حّدا مثيرا للغرابة. فبعد حس��م ملف "األدوي��ة" اتخذت الهجمات 
ُبع��دا آخر وهو االتهام باإلرهاب، مبا يعني أّن بع��ض األطراف تريد "رأس" العميد 
مهم��ا كلّف األمر، ويبذل بع��ض النقابّيني "التضحيات" بال ضابط وطني أو أخالقي 
أو مهني لتحقيق الهدف املنش��ود: إنهاء صالحّية وجود منير الكسيكس��ي على رأس 
احلرس الوطني بعد جعله عبئا ثقيال على رئيس احلكومة ووزير الداخلية وينبغي 

التخلص من "وجوده املثير للجدل" رغم ثبوت زيف جميع االدعاءات في حقه.

التواطؤ املريب بني وسائل إعالم معّينة وفرقة التسريبات النقابّية األمنّية تكشف 
مخّطط��ا أوس��ع م��ن أن يكون جتاذبا داخ��ل املؤسس��ة األمنّية فقط، بل هن��اك دوائر 
تخطيط وإخراج. وأخطر من ذلك وجود حزام حماية إداري وقانوني يضمن لبعض 
"النجوم" طالقة اللس��ان دون قيود. وهذا م��ا دفع نقابتي احلرس ووحدات التدخل 
إل��ى التنبيه إل��ى التواطئ الداخلي وإلى التس��امح املفرط من س��لطة اإلش��راف إزاء 

التجاوزات.   

الوزير املعتمد الس��ابق املكلف بالش��ؤون األمنية رضا صفر صّرح يوم 20 فيفري 
اجلاري بأّن أغراضا سياس��ّية تقف وراء االتهامات املوجهة آلمر احلرس الوطني في 
موضوع شحنة األدوية التي عبرت إلى ليبيا. وأّكد صفر أّن التسريبات في هذا امللف 
تفتح الباب على مصراعيه أمام اإلرهاب، حس��ب قوله. ومن أخطر ما أشار إليه رضا 
صف��ر، وهو أب��رز املّطلعني على امللف��ات األمنّية بالبالد، هو وج��ود "مخطط لضرب 
احل��رس الوطن��ي وإحباط��ه" في وق��ت يعتبر هذا الس��لك م��ن أكثر املس��تهدفني من 
اإلرهابّيني ألّنه قام بالعمليات الناجحة والعمليات االستباقية )الصريح، 20 فيفري 

.)2015

لقد عهدنا منذ 4 سنوات هذا األسلوب في إثارة األزمات حول الشخصّيات الوطنية 
الذي عادة ما تعقبه حمالت على التّيارات أو املؤسس��ات أو الوزارات التي ميثلونها، 
تبدأ العملية بش��يطنة الش��خص وال تتوّقف عنده بل تس��حب صفات الشيطنة على 
املجموعة التي ميثلها، في مس��عى ل�"حرقه��ا" وتقزميها ونزع الثقة منها وعزلها ثم 
اإلجه��از عليها، وهي األس��اليب التي عّوضت في الس��احة التونس��ية اإلنقالب الذي 

فشل في مناسبات نتذكرها جميعا بفضل األداء األمني اجلّدي. 

هذا الس��يناريو هو الذي نرى أّنه يطبخ آلمر احلرس والس��لك واملؤسسة األمنية. 
وهو غير منفصل عن احلملة التي اس��تهدفت )بواس��طة سياس��ّيني ومجتمع مدني( 
وزير الداخلية ناجم الغرس��لي عند اختياره للمنصب وعند فشلها انتقلت )بواسطة 
نقابّي��ني أمنّي��ني( إلى األس��عد دربز الذي رّش��ح كاتب الدولة وجنح��ت العملية ومّت 
الع��دول عنه. وجتّرب احلملة الي��وم في اجّتاه اإلدارة العام��ة للحرس الوطني. وال 

نعرف على من الدور اآلتي.
 

وق��د انتبه��ت وأنا أتابع اجل��دل النقابي األمن��ي أّن هدفا غير معلن ق��د حتّقق وهو 
إثارة الفتنة بني أسالك األمن بني "زّي" و"مدني" وصراع مديرين وتراشق تهم بني 
نقابات أمنّية وتهديدات بينها، وهو ما حّول املؤسس��ة األمنية إلى ما يشبه "دّكانا" 
سياسّيا على شاكلة ما يجري في كثير من األحزاب اليوم، يتنازع أصحابها مسلوبي 
اإلرادة لفائ��دة من خطط لذل��ك. ولم يراع أحد خصوصّية املؤسس��ة ودورها في هذا 

املرحلة.

ثالثة أطراف أساسية معنية مبعاجلة مشتركة لهذا امللف املزمن: 

إلى رئيس احلكومة،
ف��ي الوقت الذي تقول في��ه إّن التحّدي األمني هو أبرز األولوي��ات، أنت تعاين كيف 
يتّم العبث باملؤسس��ة، وكيف يس��عى البعض إلى دفعك إلى اتخاذ ق��رارات، قد تكون 

أنت أدرى باملستفيدين منها.

إلى وزير الداخلية،
بعد أن استهدفوك، اليوم يريدون خلق الفوضى في إدارتك وأن يشغلوك بالنزاعات 

الشخصّية على حساب متابعة امللفات العاجلة. 

إلى القضاء، 
إل��ى متى ه��ذا العبث بالقانون من قب��ل بعض النجوم اإلعالمية، وهل تش��مل قائمة 

احلصانة بعض األمنّيني املعزولني أو النقابّيني املتفّرغني؟

وضع مؤسستنا األمنية وما يجري فيها مقلق إلى أبعد احلدود ونقولها صراحة إنه 
ينذر باألس��وأ إن لم تبادر اجلهات الرسمّية بوضع حّد لهذا التعاطي غير اجلّدي وغير 

املسؤول مع أجهزة دقيقة وحّساسة ومع قضايا تهّم األمن والسيادة الوطنية.
م��ا يجري أزعج التونس��ّيني كثيرا، ألنه خل��ق حالة إرباك في مؤّسس��ة يفترض أن 
تتفّرغ حملاربة اإلرهاب، الذي يفتك بني الفينة واألخرى ببعض أبنائنا، بدل االنشغال 
باحل��روب الكالمّي��ة املفتعلة وتصفية احلس��ابات على حس��اب األمن وعل��ى املجهود 

الوطني في مكافحة اإلرهاب..

ما يجري أزعج التونس��ّيني، وأزعج أبناء املؤسس��ة األمنية واحلرس وطني، الذين 
بدأوا في التعبير عن امتعاضهم من االس��تهداف املتكّرر الذي تتعرض له مؤّسس��تهم، 

دون أن تتصدى أية جهة حملاولة إيقاف األذى الذي حلقهم..
األسئلة كثيرة ولعل أهمها: 

ملاذا تستهدف املؤسسة األمنّية ووحدات احلرس حتديدا؟
هل هناك عالقة بهذا االس��تهداف باملكاس��ب الهامة التي حّققتها هذه املؤسس��ة ضّد 

اإلرهاب؟
هل هناك من يريد التشويش على اجلهد الوطني الكبير الذي تقوم به هذه الوحدات 

في مقاومة اإلرهاب؟
ه��ل يعق��ل أن يظ��ل أبناء احل��رس الوطن��ي عرضة لالس��تهداف وهم ميثل��ون خّط 

التصّدي األّول لالرهاب مبعّية جيشنا الوطني وباقي الوحدات األمنية؟
أخيرا كيف تسمح دولة حتترم نفسها بأن تتحّول أسرار الدولة األمنّية والعسكرّية 

إلى مجال للمناكفات اإلعالمية على الهواء مباشرة؟ 

أعتقد أننا بحاجة إلى وقفة جاّدة من قبل املسؤولني كي يضعوا النقاط على احلروف، 
ويبّين��وا لكل طرف حدود التعاطي مع القضايا األمنّية احلارقة وضوابطها. وال يعني 
ذل��ك أبدا املّس بحرّية التعبير التي تظل مكفول��ة للجميع. ففي "أعتى" الدميقراطيات 
الغربّية توجد قضايا غير مس��موح بتناولها في وسائل اإلعالم، بل حتى داخل مجلس 
الن��واب، أو مجلس الش��عب، فبعض القضايا ت��وكل إلى جلان متخّصص��ة، وعمليات 

االستماع فيها واملناقشة لها تتّم في غرف مغلقة..

بعد حملة فاشلة لتشويه وزير الداخلية

استهداف الحرس الوطني ونشر الفتنة بين األمنيين
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الشيخ راشد يوّدع سفير دولة البرازيل 
بتونس

تونس - 
اس��تقبل  الش��يخ راش��د الغنوش��ي  أمس اخلميس س��فير  البرازي��ل بتونس لويس 
أنطونيو فاشيني غوماز والذي قام بتوديع  الشيخ  إثر انتهاء مهامه وتعيينه كبير 
املوظفني لدى رئيس احلكومة.  وعبر غوماز حس��ب بالغ حلركة النهضة عن فائق 
سعادته حيث تزامن تواجده في تونس خالل فترة االنتقال الدميقراطي، مثمنا دور 

احلركة في ذلك وآمال أن تكون  تونس  منوذجا في املنطقة.

الجمعية الوطنية للمقاومين تحتّج
تونس – 

نّظ��م عدد من أعضاء اجلمعية الوطني��ة للمقاومني واملناضلني صباح أمس اخلميس 
وقف��ة احتجاج أم��ام مجلس نواب الش��عب، وذل��ك للمطالبة بتمكينه��م من حقوقهم 
القانوني��ة وتفعي��ل القان��ون ع��دد 9 لس��نة 1974 وال��ذي يتعلق مبن��ح وجرايات 
املقاوم��ني خاص��ة وأن الفصل الثان��ي ينّص على اجراءات وش��روط حتم��ي املقاوم 
ومتن��ح ح��ق التمت��ع باجلراي��ة. وذكر احملتج��ون في تصريح��ات صحفي��ة أّن عدد 
املناضل��ني بلغ حوال��ي 1500 مقاوم تتراوح أعمارهم بني 80 و 90 س��نة وأصبحوا 
عاجزين عن توفير ضروريات احلياة ويعيش��ون معان��اة بعد أن قضوا حياتهم في 
الدف��اع عن البالد ويتعرض��ون إلى التهمي��ش واإلقصاء وطالب��وا بايالئهم العناية 
ومتكينه��م من حقوقه��م القانوني��ة، واهتمام الس��لطات املختصة والهي��اكل احمللية 

واجلهوية بهذه الفئة التي ناضلت من أجل استقالل تونس.

تونس تقتني 8 
مروحيات أمريكية

تونس - 
ستتسلم تونس ثماني مروحيات مقاتلة 
من طراز بالك هوك من الواليات املتحدة 
ف��ي العام اجل��اري لتعزي��ز قدراتها في 
مكافحة اإلرهاب. وأفاد املتحدث باس��م 
وزارة الدف��اع بلحس��ن الوس��التي ف��ي 
تصريح إذاعي أن الطائرات س��تصل في 

"النصف الثاني من العام 2015".
وق��ال الوس��التي إن الصفق��ة تتعلق 
ب�"طائ��رات هليكوبت��ر تنق��ل اجلن��ود 
وتش��ن عمليات هجومية" مضيفا "من 
ش��أنها ان حتدث نقل��ة نوعية في مجال 

مقاومة اإلرهاب".
الرئي��س  أن  إل��ى  اإلش��ارة  وجت��در 
الس��ابق املنصف املرزوق��ي اثناء زيارة 
الى واش��نطن في أوت املاضي صّرح أن 
تونس طلبت 12 مروحية بالك هوك من 
الواليات املتحدة، لصد خطر اإلرهابيني. 
وأضاف انذاك أن تونس ستنتظر عامني 
او ثالث��ة قبل تس��لم املروحيات بس��بب 

كلفتها املرتفعة.

 –عائشة السعفي
أكد والي جندوبة جنيب اخلبوش��ي أمس اخلميس 
26 فيف��ري في تصريح ل��� "الضمير" أن وضعية 
ارتف��اع منس��وب املي��اه ف��ي واد مج��ردة واألودية 
احملاذية له أصبحت حرجة ومثيرة للقلق رغم أنها 

مازالت حتت السيطرة.
وأض��اف اخلبوش��ي أن وادي بوهرمت��ة املنحدر 
من أعالي جبال فرنانة ش��هد فجر أمس ارتفاعا في 
منس��وب املياه رغم عمليات "تنفيسه " منذ عشية 
األربع��اء، باعتب��اره أح��د األودية الت��ي تصب في 

وادي مجردة، موضحا أن منطقة بوس��الم معرضة 
حل��دوث فيض��ان ف��ي أي حلظ��ة س��يما أن األمطار 
مازالت متواصلة. وأوضح أنه مت إنقاذ 4 أشخاص 

من الغرق أمس فيما تعذر انتشال سيارتيهما.
املي��اه تس��بب ف��ي  وب��ني اخلبوش��ي أن تدف��ق 
انقطاع عديد املس��الك بوالي��ة جندوبة وخاصة في 
معتمديات بوس��الم وطبرقة ووادي مليز وفرنانة 
وجندوب��ة الش��مالية ما تس��بب ف��ي تعطيل حركة 
امل��رور ومنع بع��ض التالميذ م��ن االلتحاق مبقاعد 
الدراس��ة، مضيفا أنه تعذر على السلط املعنية نقل 

امرأة كانت في حالة  مخاض من أحد أرياف فرنانة 
إلى املستشفى مما أجبرها على الوالدة في منزلها.

وأف��اد الوالي أن اجتماعا للجنة الكوارث عقد في 
مق��ر والية جندوب��ة ُوضعت خالله خط��ة للتدخل 
العاج��ل ف��ي حالة فيض��ان الوادي، مضيف��ا أنه مت 
حتضير ع��دد من مراكز االيواء لبعض املتس��اكنني 
ف��ي حالة وجود خطر على حياتهم، وأش��ار إلى أن 
وزارة الفالحة تتابع الوضع بالتنس��يق مع السلط 
اجلزائري��ة س��يما ف��ي عملي��ة "تنفيس" الس��دود 

حتسبا ألي طارئ.

أحمد المشرقي يدعو إلى تشكيل خلية أزمة
تونس- 

طالب النائب عن حركة النهضة بدائرة جندوبة مبجلس نواب الشعب أحمد املشرقي 
ف��ي ندوة صحفية أمس اخلميس رئيس احلكومة بالتحرك العاجل وعقد خلية أزمة 
للمتابعة امليدانية والتدخل الفعل��ي مع إيجاد خطة ملواجهة هذه الفياضانات وجبر 
األضرار ومتكني املنطقة من امكانيات لوجس��تية لإلنقاذ واإلغاثة. وأش��ار املشرقي 
إلى املخاطر من جراء الفياضانات في والية جندوبة والتي أدت إلى انقطاع الطرقات 
وإنقط��اع التالمي��ذ عن الدراس��ة وس��قوط بعض املنازل ج��راء األمط��ار وانزالقات 
الترب��ة، إضافة إلى تضرر املمتل��كات التجارية والفالحية. ونبه إلى أن ما يحدث في 

جندوبة خطر سيتحول إلى كارثة حقيقية إذا ما لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

تونس-  
اس��تقبل رئيس احلكومة السيد احلبيب 
الصيد اليوم بقص��ر احلكومة بالقصبة 
أعضاء جمعية القضاة. وأكدت رئيس��ة 
اجلمعي��ة روض��ة القراف��ي ف��ي تصرح 
صحفي متس��ك القضاة التونسيني بأن 
يك��رس املجلس األعلى للقض��اء الرؤية 
الدس��تورية اجلديدة باعتب��اره الهيكل 
املمث��ل للس��لطة القضائي��ة ودع��ت الى 
من��ح املجل��س الس��لطة الترتيبية على 

غرار ادارة احملاكم والتفقد القضائي.
 واكدت القرافي أن الوفد ابلغ احلبيب 
الصيد ضرورة أن تكون تركيبة املجلس 
مطابق��ة للمعايي��ر الدولية م��ن أغلبية 
منتخبة من القضاة وان يصنع املجلس 
ع��ن  واالس��تقاللية  "الت��وازن  املقب��ل 

السلطة التنفيذية "،حسب تعبيرها.
 وحس��ب رئيس��ة اجلمعية س��يعمل 
رئي��س احلكوم��ة عل��ى احت��رام اآلجال 
القانونية إلنش��اء املجل��س وهي موفي 

شهر أفريل املقبل.
القطاع��ي  املجل��س  رئي��س   وق��ال 
للجمعي��ة باحملكم��ة االداري��ة، القاضي 
حم��دي م��راد إن الوفد طلب م��ن رئيس 
القض��اة  ف��ي ع��دد  الترفي��ع  احلكوم��ة 
احملكم��ة  دوائ��ر  وتطوي��ر  االداري��ني 
للتقليص من آج��ال التقاضي أما رئيس 
املجل��س القطاع��ي بدائرة احملاس��بات، 
القاض��ي  محم��د ف��رج املان��ع فذكر من 
جهت��ه أن املكت��ب التنفي��ذي للجمعي��ة 
طل��ب م��ن احلكوم��ة توفي��ر مق��ر الئق 
ودائم للدائرة يسمح بتجميع مصاحلها 
اضافة الى حتس��ني ظ��روف عمل قضاة 
وفروعه��ا  املرك��زي  مبقره��ا  الدائ��رة 

اجلهوية.

الحكم بعدم سماع الدعوى في حق الصحفية 
هناء المدفعي

تونس - 
قررت احملكمة االبتدائية بالكاف أمس اخلميس، احلكم بعدم سماع الدعوى في حق 
الصحفية بإذاعة الكاف هناء املدفعي في قضية الثلب التي رفعت ضدها على خلفية 

تناولها موضوع التحرش في الوسط املدرسي قبل حوالي سنة.
وأعربت النقابة الوطنية للصحفيني التونس��يني ف��ي بيان لها أمس اخلميس عن 
ارتياحها لقرار احملكمة، ُمجددة رفضها ملثل هذه احملاكمات التي متثل وفق تقديرها 

تهديدا جديا حلرية اإلعالم وخطوة نحو الرقابة على املضامني اإلعالمية.
وج��ددت النقابة التذكير مبوقفه��ا الرافض حملاكمة املدون ياس��ني العياري أمام 
القضاء العسكري بتهمة املس من هيبة اجليش الوطني، مطالبة بنقل محاكمته إلى 

القضاء املدني مبا يضمن كل شروط احملاكمة العادلة واحلياد واالستقاللية.

والي جندوبة لـ "الضمير":  وادي بوهرتمة يثير القلق وبوسالم معرضة لحدوث فيضان

روضة قرافي: رئيس الحكومة سيعمل على 
احترام آجال إنشاء المجلس األعلى للقضاء
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تونس-   _ 
أعلن��ت االدارة العام��ة للحرس الوطني 
ع��ن انقطاع حركة امل��رور بعدة طرقات 
بع��د تهاطل كمي��ات هامة م��ن األمطار، 
كما دع��ت مس��تعملى الطري��ق الى أخذ 
االحتياط��ات الالزم��ة وع��دم املجازف��ة 
والتقيد باشارات املرور بعديد الطرقات 
ف��ي والي��ات كل م��ن باج��ة وجندوب��ة 

وسليانة وهى كاآلتي:
املرقم��ة  وغي��ر  املعب��دة  الطري��ق   _
املعروف��ة بطري��ق الش��وبانية جندوبة 
 17 الوطني��ة  الطري��ق  ب��ني  الرابط��ة 

واجلهوية 59 بس��بب ارتفاع منس��وب 
مي��اه وادي بج��ر وميك��ن امل��رور عب��ر 

الوطنية 17 واجلهوية 59
1305 قري��ة ب��ن  _ الطري��ق احمللي��ة 
بش��ير جندوب��ة الرابط��ة بني بن بش��ى 
وجندوبة بس��بب ارتفاع منس��وب مياه 
وادى بجر ميكن املرور عبر الوطنية 17 

واجلهوية 59
_ الطريق املعب��دة وغير مرقمة منطقة 
الدخايلي��ة جندوبة الرابط��ة بني وادي 
مليز والدخيلية بس��بب ارتفاع منسوب 
مي��اه وادي مج��ردة وميكن امل��رور عبر 

الوطنية 05 واجلهوية 59

_ الطريق اجلهوية 62 منطقة بوعوان 
الرابطة بني بوس��الم وبوعوان بس��بب 
خ��والن  وادي  مي��اه  منس��وب  ارتف��اع 
وميكن املرور عبر بلط��ة واحمللية 381 

واجلهوية 53
_ الطريق املعب��دة وغير مرقمة منطقة 
العطاطفة فرنانة الرابطة بني بوس��الم 
وفرنانة بس��بب ارتفاع منس��وب وادي 
غريب وميك��ن املرور عب��ر الوطنية 17 

واجلهوية 59
_ الطريق املعبدة وغير مرقمة مستوى 
سيدى سعيد الرابطة بني سيدي سعيد 
وفرنانة بس��بب فيضان وادي عني عبد 

اجلواد وال ميكن حتويل املرور
_ الطريق املعب��دة وغير مرقمة منطقة 
بوضنع��ة فرنانة الرابطة بني بوضلعة 
وفرنانة بسبب فيضان وادى بربرة وال 

ميكن حتويل املرور 
_ الطري��ق اجلهوي��ة 75 منطقة الفوار 
تبرس��ق الرابط��ة ب��ني تبرس��ق وتيبار 
الف��وار وميك��ن  بس��بب فيض��ان وادي 

املرور عبر الوطنية 05 مجاز الباب
_ الطريق اجلهوية 74 منطقة ريحانة 
 05 ب��ني ريحان��ة والوطني��ة  الرابط��ة 
تبرس��ق بس��بب فيضان وادى الريحان 

ويكن املرور عبر مسلك فالحى دقة

منطق��ة   18 الوطني��ة  الطري��ق   _
بورويس س��ليانة الرابط��ة بني الكريب 
والس��رس بس��بب فيض��ان وادى املالح 
ووادى تاصة ميكن املرور عبر الوطنية 

 05
_ الطريق احمللية 620 مس��توى وادى 
ب��ني تس��تور وزلن��دو  الرابط��ة  خ��الد 
بس��بب فيض��ان وادي خ��الد ال ميك��ن 
حتوي��ل امل��رور الطري��ق اجلهوي��ة 76 
مستوى قنطرة وادي باجة الرابطة بني 
باجة ومنطقة املخش��بية بسبب فيضان 
وادي باج��ة وميكن املرور عبر الوطنية 

06 املخشبية. 

تونس -   _
أم��س  أول  الغنوش��ي   راش��د  الش��يخ  التق��ى 
األربعاء، وزير الش��ؤون اخلارجية والتعاون 
الدولي اإليطال��ي باولو جنتيلون��ي الذي قدم 

في زيارة عمل إلى تونس  .    
وحس��ب بالغ حلركة النهض��ة أثنى الوزير 
اإليطالي والوفُد املرافُق له على جتربة تونس 
وعل��ى  الدميقراط��ي  االنتق��ال  ف��ي  الناجح��ة 
الت��ي انتهجته��ا  التواف��ق  واحل��وار  سياس��ة 
النخب السياسية التونسية وجنبتها املشاكل 
والصعوب��ات الت��ي عرفتها بقي��ة دول الربيع 
العرب��ي  .    ومت التط��ّرق أثن��اء اللق��اء إلى امللف 
الليب��ي حيث مت تأكي��د ضرورة دع��م احللول 
الس��لمية ف��ي ليبي��ا  وجتنب التدخ��ل األجنبي 
فيه��ا ودع��وة مختل��ف الفرقاء فيه��ا للجلوس 
إل��ى  املفاوض��ات واالس��تجابة  عل��ى طاول��ة 
اجله��ود األممية املبذولة من أجل حّل املش��اكل 
امله��ددة ألم��ن الب��الد واملنطق��ة عام��ة . وعقب 
املقابلة أجرى الش��يخ راش��د عددا من اللقاءات 

الصحفية مع وسائل اإلعالم اإليطالية.  
وحضر اللق��اء عن حركة النهض��ة  الدكتور 
رفيق عبد السالم مسؤول العالقات اخلارجية 
باحلركة، ورياض بالطيب مس��ؤول الشؤون 

االقتصادي��ة فيه��ا، وإمي��ان بن محم��د النائبة 
مبجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا  .    

كما اس��تقبل  الش��يخ راش��د  أم��س اخلميس 
جون ماكني أمني ع��ام املركز الدولي للتعددية 
الكن��دي مصحوب��ا بس��فير كن��دا ل��دى تونس 

سيباس��تيان بوليو، حيث ق��دم التهنئة لقيادة 
 حرك��ة النهض��ة  ولتون��س  على جناح مس��ار 

االنتقال الدميقراطي فيها.       
وش��غل ماكني سابقا خطة س��فير كندا لدى 

األمم املتحدة وبروكسال  و لندن  وسوريا.

تونس-   _
قال��ت منظمة البوصل��ة إّنها تلقت ببالغ االنش��غال خبر 
إمكانية اعتماد التصويت الس��ري اليوم اجلمعة للحسم 

في مسألة حتديد مفهوم املعارضة داخل املجلس.

واعتب��رت املنظم��ة ف��ي بي��ان له��ا أم��س اخلميس أن 
اس��تغالل التصوي��ت الس��ري إلخف��اء مش��كل أعمق هو 
مبثابة تالعب خطي��ر باإلجراءات، وأن علنية التصويت 
ليس��ت مجاال للتأويل إذ يتيح النص هذه الفرصة عندما 
يكون التصويت متعلقا باالنتخاب على األش��خاص، وال 
يتعل��ق التصوي��ت املبرمج خالل جلس��ة ي��وم الغد بهذا 
الن��وع من االنتخ��اب إذ يتعلق ف��ي حقيقة األم��ر بتبني 
إح��دى املفهوم��ني املطروح��ني أال وهم��ا: الكتل��ة صل��ب 
املعارض��ة الت��ي تضم أكبر ع��دد من األعض��اء أو أغلبية 

أعضاء املعارضة مهما كان انتماؤهم.

وشددت املنظمة على أّن مثل هذا التوجه يتعارض مع 
مبادئ الش��فافية واحلّق الدس��توري للمواطن في الّنفاذ 
إل��ى املعلومة، وذلك مبوج��ب الفصل 32 من الّدس��تور. 
إلى جان��ب اعتبار ذل��ك مخالفا للفص��ل 127 من النظام 

الداخلي الذي ينص مبا ال يحتمل تأويالت على أنه:

"بص��رف النظر ع��ن االنتخاب على األش��خاص، يتّم 
الّتصويت علنّيا باعتماد إحدى الّطرق الّتالية:

أوال: التصويت اإللكتروني،
ثانيا: الّتصويت برفع األيدي،

ثالثا: التصويت باملناداة.
وال ميك��ن اجلم��ع ب��ني طريقت��ني ف��ي نف��س عملي��ة 
التصوي��ت إال ف��ي ح��االت اس��تثنائية يعلنه��ا رئي��س 

اجللسة في بدايتها."

ودع��ت "البوصلة" الن��واب إلى حتمل مس��ؤوليتهم 
خاص��ة في مثل هذه الظ��روف والتمس��ك بقواعد تنظيم 
العم��ل البرملان��ي ونص النظ��ام الداخلي ال��ذي صادقوا 

عليه.

انقطاع تام لحركة المرور بعدة طرقات في الشمال الغربي

الغنوشي ووزير الخارجية 
اإليطالي يدعمان الحلول السلمية في ليبيا

منظمة البوصلة:
اعتماد التصويت السري 

للحسم في مفهوم المعارضة 
يتعارض مع مبادئ الشفافية

تونس -   _
اعتبر بلحس��ن الوس��التي املتحدث باس��م وزارة 
الدف��اع التونس��ية أم��س اخلمي��س أن الفوض��ى 
الس��ائدة ف��ي ليبيا ال تش��كل خطرا مباش��را على 

تونس، مؤكدا ان اجليش مستعد ألي مواجهة.
أن  صحف��ي  تصري��ح  ف��ي  الوس��التي  واك��د 

"الوضع على احلدود بني ليبيا وتونس مس��تقر 
الى االن" نافيا وجود أي خطر.

كم��ا ذكر ان��ه مت تعزيز اجلهاز العس��كري في 
املنطق��ة احلدودي��ة م��ع ليبي��ا من��ذ أواخر س��نة 
2014 وان اجلي��ش مس��تعد ملواجه��ة اي جه��ة 
تدخل أراضي البالد. وأض��اف "ال داعي لترهيب 

الناس خاصة وأن الوضع مستقر ولم يتغير".

وزارة الدفاع: 

النزاع في ليبيا ال يشكل 
خطرا مباشرا على تونس
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  _ عمار عبد اهلل 
أكد أم��ني عام االحت��اد العام التونس��ي 
للطلب��ة راش��د الكحالني ف��وز منظمته 
ف��ي انتخاب��ات املجال��س العلمية وفق 
الت��ي  والنهائي��ة  الرس��مية  القائم��ات 
نش��رتها وزارة التعلي��م العالي ب� 203  
مقع��دا من جملة 456 مقعدا أي بنس��بة 

%44 من جملة املقاعد.
ن��دوة  خ��الل  الكحالن��ي  وأوض��ح 
صحفي��ة عقدته��ا املنظم��ة مبقرها أمس 
اخلمي��س أن قائمات املنافس��ني خاصة 
االحت��اد الع��ام لطلب��ة تون��س بش��قيه 
حتصل��ت على 150 مقع��دا فيما حتصل 
مقع��دا   11 عل��ى  اإلس��المي  الش��باب 
التونس��ي  الطال��ب  ص��وت  وحتّص��ل 
عل��ى 11 مقعدا وحتّصل��ت قائمات نداء 
الطال��ب احملس��وبة عل��ى حرك��ة ن��داء 
تون��س عل��ى 9 مقاعد. ودع��ا الكحالني 
مختل��ف األط��راف املنافس��ة إل��ى قبول 
النتائ��ج الرس��مية التي أعلنتها س��لطة 

اإلشراف.
إن قط��ار االحت��اد  الكحالن��ي  وق��ال 
ف��وزه  بع��د  للطلب��ة  التونس��ي  الع��ام 
الكبير في االنتخابات وتزعمه للساحة 
النقابي��ة للم��رة الثاني��ة عل��ى التوالي، 
يتوج��ه اآلن نحو إجن��از املؤمتر رقم 6 
في تاريخ��ه والثاني بعد الث��ورة الذي 
سيعقد أيام 14 و15 و16 مارس بكلية 

العل��وم بصفاقس حتت عنوان "مؤمتر 
الوع��ي واإلجناز من أج��ل حياة طالبية 
دميقراطي��ة وتعليم في خدمة املجتمع" 
وال��ذي ستش��ارك فيه��ا أكثر م��ن 110 
مؤسسة جامعية وبحضور شخصيات 
وطني��ة وعربي��ة عل��ى غ��رار اإلعالمي 
محمد كريش��ان واملفك��ر العربي عزمي 

بشارة.
واعتب��ر الكحالني أن مناقش��ة الئحة 
سياسية في مؤمتر االحتاد ميثل خطوة 
جريئ��ة لتبنيه��ا رؤية سياس��ية تضع 
الطالبي��ة  للحرك��ة  واضح��ة  بوصل��ة 
وتفاعلها مع الشأن الوطني ومع املسار 
أن  وباعتب��ار  تون��س،  ف��ي  االنتقال��ي 

االحتاد العام التونس��ي للطلبة سيكون 
املنظم��ة الطالبية الوحي��دة بعد الثورة 
الت��ي س��تناقش ف��ي مؤمتره��ا الئح��ة 
سياسية فرضها املسار الثوري لتونس 

وفرضها واقع احلركة الطالبية.
وأك��د يحي بن عبد الل��ه عضو املكتب 
التنفي��ذي واملكل��ف باإلع��الم باالحتاد 
العام التونس��ي للطلبة أن فوز االحتاد 
بنس��بة 62 % م��ن جمل��ة املقاع��د التي 
أم��را اس��تثنائيا،  تناف��س عليه��ا يع��د 
مقاع��د  عل��ى  حصول��ه  بع��د  خاص��ة 
محترمة ف��ي كليات االقتص��اد ومعاهد 
التص��رف وأيض��ا معاه��د اإلنس��انيات 

والفنون.

 -رجاء غرسة الجالصي
يب��دو أن تصريحات وزي��ر اخلارجية 
التعام��ل  بش��أن  البك��وش،  الطي��ب 
التونس��ي م��ع القضي��ة الليبي��ة، فيما 
يخص اعتماد البعثات الدبلوماس��ية، 
املؤقت��ة  الليبي��ة  ي��رق للحكوم��ة  ل��م 
املنبثق��ة ع��ن برمل��ان طب��رق. فقدعّبر 
وزي��ر االعالم ف��ي حكوم��ة الثني عمر 
القوي��ري ف��ي مارات��ون إعالم��ي، أثث 
خالل��ه، صفح��ات ع��دد م��ن الصحف 
االلكتروني��ة  واملواق��ع  اليومي��ة 
التونسية والعربية، عن بالغ استيائه 
أس��ماه  مّم��ا  التونس��ي  املوق��ف  م��ن 
"احلي��اد اإليجاب��ي" إزاء احلكومتان 

املتصارعتان في ليبيا. 
وق��ال القويري ف��ي تصريحاته إنه 
يبشر ب�"إمارة الشعانبي" في تونس، 
وه��ّدد بأن ليبي��ا س��تكون عندها على 
"مسافة واحدة بني ما أسماه "حكومة 

قرطاج" و"حكومة الشعانبي".     
الطي��ب  اخلارجي��ة  وزي��ر  وكان 
فيف��ري،   22 األح��د  أعل��ن  البك��وش، 
أن تون��س تتجه إل��ى إرس��ال بعثتني 
دبلوماس��يتني لدى حكومتي طرابلس 

وطب��رق تأكي��دا لوقوفها عل��ى احلياد 
إزاء األطراف املتصارعة في ليبيا.

وق��ال البك��وش إن تون��س حترص 
ف��ي  احلكومت��ني  جه��ود  دع��م  عل��ى 
محارب��ة االره��اب ال��ذي يح��ول دون 

حتقيق االستقرار في ليبيا واملنطقة. 

تصريحات عشوائية
وأّك��د الوزي��ر الليب��ي، ف��ي معرض 
رّده على املوقف التونس��ي، أن "ليبيا 
ليس��ت حديقة" وكان يكفي بالنس��بة 
لتون��س الصمت، مهّددا بأنه س��يكون 
له��ذا الق��رار انعكاس��ات. وأض��اف أن 
احلكومة في طبرق ستطرح املوضوع 
الالزم��ة،  االج��راءات  في��ه  وس��ّتتخذ 
مش��يرا إلى أنه ستتم مساءلة البكوش 

عن "احلياد اإلجابي". 
وشّدد على أن كل اخليارات مفتوحة 
اإلج��راء  ه��ذا  م��ع  الليب��ي  ال��رّد  ف��ي 

التونسي. 
ودع��ا وزي��ر االعالم الليب��ي تونس 
ف��ي  واح��د  بقنص��ل  "اإلكتف��اء  إل��ى 
طرابل��س"، مش��يرا إل��ى أن "التمثيل 
الدبلوماس��ي يجب أن يك��ون واضحا 

وال ميك��ن أن يك��ون لتونس ممثل لدى 
ه��ذه اجله��ة وممثل ث��ان ل��دى اجلهة 

األخرى".
ولع��ّل القوي��ري غفل ف��ي رّده على 
أس��ئلة الصحاف��ة باخلص��وص، ع��ن 
أن الوض��ع الليب��ي وخصوصيت��ه في 
املرحلة الليبية، أجبرت أعتى الدول في 
العالم على الوق��وف في صّف احلياد، 
ول��م تتمّك��ن بالرغ��م من مرور أش��هر 
عل��ى الصراع السياس��ي والعس��كري 
الدائ��ر هن��اك وص��دور ع��ّدة تقاري��ر 
باخلصوص، من صياغة موقف نهائي 
يرج��ح كّفة ط��رف على ط��رف. ولعّل 
ما جرى في مجل��س األمن الدولي يوم 
18 فيفري املاض��ي لدليل على انعدام 
الرؤي��ة لدى املجتم��ع الدولي، ما عدى 
بع��ض ال��دول ذات التوج��ه اخلاص، 

وعلى رأسها مصر. 
و استش��هد القوي��ري ف��ي رّده مب��ا 
جنته تركيا من موقفها حيال احلكومة 
املؤقتة برئاس��ة عبد الله الثني، حيث 
مت إقصاء الش��ركات التركّية من عقود 
العمل التابعة للدولة في املناطق التي 

تسيطر عليها.

الثن��ي،  حكوم��ة  توّج��ه  ويوح��ي 
حس��ب تصريحات وزي��ر إعالمه، إلى 
فتح مج��ال تصفي��ة احلس��ابات وفق 
مقياس "عدوي الذي آخى عدوي" كما 
قال بش��ار ب��ن برد، وبالتال��ي تصدير 
العجز عن إيجاد حلول ملشاكل داخلية 

إلى اخلارج.
 

نحن قادرون ولكن...
سؤال تقليدي يراود اإلعالمّيني عند 
مح��اورة أي مس��ؤول ليبي، م��اذا عن 
نذير القطاري وس��فيان الشورابي؟"، 
وجواب تقليدي م��ن القويري "املؤكد 
أنها على قيد احلياة في مدينة درنة"، 
لك��ن اجلدي��د ه��و أن يعي��ب الوزي��ر 
الليب��ي غياب تصري��ح الدخول للعمل 
ل��دى الصحفيني التونس��يني، ويؤاخذ 
عدم اتصال مؤسس��تهم حتى يتس��نى 
ويق��وم  العم��ل  وس��ائل  جتهي��ز  ل��ه 
اختط��اف  أن  ح��ني  ف��ي  بحمايتهم��ا، 
الصحفي��ني ج��اء قبل ش��هر من تس��لّم 
الوزير مهامه في حكومة الثني التي لم 
تكن قد تشكلت بعد، وال غادرت مقرها 

من طرابلس. 

وجت��اوز، ف��ي إجابت��ه ع��ن س��ؤال 
م��ن  تونس��ّيا  ش��عبّيا  مطلب��ا  ميّث��ل 
حكومة "متمّكنة" وقادرة على تهديد 
الدول واتخاذ اإلج��راءات حيالها، إلى 
البحث في ش��رعّية حت��ّول الصحفّيني 
أن  واحل��ال  ليبي��ا،  إل��ى  التونس��ّيني 
املؤاخ��ذة عل��ى ذل��ك تعتب��ر منتهي��ة 
الصالحية، طاملا أن حياتهما في خطر، 
ومصيرهم��ا بالرغم م��ن التصريحات 

املختلفة، مجهوال. 
القوي��ري  ل��وم  الئح��ة  وتتواص��ل 
لتش��مل بعثة األمم املتح��دة للدعم في 
ليبيا وأداء رئيس��ها برناردينو ليون، 
"ول��دت  مفاوضاته��ا  إن  ق��ال  حي��ث 
ميتة"، مضيفا:" لس��نا في حاجة إلى 
جني��ف"، مؤّكدا أن املش��كل ف��ي ليبيا 

ليس سياسّيا.  
كم��ا ه��ّدد عل��ى صعي��د آخ��ر، ب��أن 
ال�"غري��ب"  البريطان��ي  املوق��ف 
س��تكون له "عواقب وخيم��ة"، معّبرا 
عن اس��تغرابه م��ن إدانت��ه "لإلنقالب 
وال اجلرائم"، رغ��م اعتراف بريطانيا 
وبش��رعّية  الن��واب  "مبجل��س 

احلكومة"، حسب قوله. 

في منابر إعالمية تونسية

ر تونس بــ »حكومة الشعانبي«
ّ

وزير ليبي يتوعد ويبش

االتحاد العام التونسي للطلبة يتزعم الساحة الطالبية ويمضي نحو مؤتمره السادس

راشد الكحالني 
مناقشة 

الئحة سياسية في 
مؤتمر االتحاد يمثل 

خطوة جريئة 

يحي بن عبد اهلل
فوز االتحاد بنسبة 

62 % من جملة 
المقاعد التي تنافس 

عليها يعد أمرا 
استثنائيا
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صوتكم 6وطنية

 – هالة صويدي
أك��د كات��ب الدول��ة ل��دى وزي��ر الفالحة 
املكلف بالصيد البحري يوس��ف الش��اهد 
خ��الل ي��وم إعالم��ي وحتسيس��ي ح��ول 
واملتابع��ة  البحري��ة  املنظوم��ة  س��المة 
باألقم��ار االصطناعية أمس اخلميس، أن 
قط��اع الصيد البح��ري يعان��ي تراكمات 

عديدة من املشاكل. 
وب��نّي الش��اهد أن وزارة الفالح��ة ف��ي 
احلكومة اجلدي��دة لديها خمس أولويات 
م��ن بينها أولويات الصي��د البحري التي 
ستش��تغل عليها ال��وزارة ف��ي 100 يوم 
األولى وس��يقع وض��ع برنام��ج تنفيذي 
ألن  البح��ري  الصي��د  منظوم��ة  لتأهي��ل 
املنظومة اليوم غير مؤهلة بكل مقاييسها، 
لذل��ك س��يكون هن��اك برنام��ج لتأهيلها 
م��ن خ��الل االعتم��ادات، وس��بق وض��ع 
خطة على مدى مائة يوم س��يتم تقدميها 
للحكوم��ة لتص��ادق عليه��ا، إل��ى جانب 
برنام��ج زي��ارات ميداني��ة ل��كل املوانئ.
وأك��د الش��اهد أن املش��اريع متواجدة في 

ج��ّل اإلدارات لكن ال بد من اس��تراتيجية 
لتنفيذ هذه املش��اريع، وأضاف أن وزارة 
الفالح��ة س��تقوم ببن��اء مقارب��ة جديدة 
م��ع البح��ارة والفالح��ني، معتب��را أنه ال 
بد من تبني املش��اريع املعطل��ة منذ عديد 
الس��نوات م��ن قب��ل األط��راف املتدخل��ة 
في املهن��ة على غ��رار االحتاد التونس��ي 

للفالحة والصيد البحري.
وق��ال كات��ب الدول��ة إنه س��يقع قريبا 

م��ع  واالجتماع��ات  العالق��ة  تكثي��ف 
املهن��ة واخل��وض ف��ي كل املواضي��ع من 
الصيد العش��وائي والراحة البيولوجية 
والتصدي��ر  االجتماعي��ة  واملش��اكل 
ومشاكل البنية التحتية واملوانئ، مشيرا 
إل��ى أنه س��يتم طرح كل هات��ه املواضيع 
واأله��م م��ن ذل��ك جن��اح االس��تراتيجية 
م��ن خالل خل��ق عالقة جديدة ب��ني املهنة 

والبحارة.

تونس –  االقتصادي
أش��ار مجلس إدارة البنك املركزي إلى أّن 
التطور اإليجابي في املسار السياسي لم 
ينعكس بعد بصفة ملموسة على الوضع 
االقتص��ادي ف��ي بداي��ة الس��نة احلالي��ة 
التي اتسمت بظهور مؤشرات اقتصادية 

سلبية في مجملها.
وأوض��ح املجل��س أّن ه��ذه املؤش��رات 
القط��اع  باخلص��وص  ش��ملت  الس��لبية 
الصناع��ي الذي س��جل تراجعا للمؤش��ر 
الع��ام لإلنت��اج في ش��هر أكتوب��ر 2014 
ب����0،9 في املائة بس��بب تراج��ع اإلنتاج 
ف��ي الصناع��ات غي��ر املعملي��ة الس��يما 
قطاع��ي املناج��م والطاق��ة، كم��ا تقلصت 
خالل ش��هر جانفي 2015 ص��ادرات أهم 
القطاع��ات املوجه��ة للتصدير والس��يما 
والكهربائي��ة  امليكانيكي��ة  الصناع��ات 
وصناعات النس��يج واملالب��س واجللود 
واألحذي��ة، إلى جانب انخف��اض واردات 

مواد التجهيز. 
وش��مل ه��ذا التط��ور الس��لبي قط��اع 
والنق��ل  الس��ياحة  خاص��ة  اخلدم��ات، 
اجلوي حيث تراجعت مؤشرات النشاط 
حت��ى باملقارنة مع املس��تويات املس��جلة 
ف��ي س��نتي 2012 و2013، الت��ي غل��ب 
عليه��ا ع��دم االس��تقرار، وهو م��ا يعكس 
وج��ود إش��كاليات وصعوب��ات هيكلي��ة 
ف��ي ع��دد م��ن القطاع��ات ومنه��ا خاصة 
القطاع السياحي، إلى جانب الصعوبات 

الظرفية. 
وفي القطاع اخلارجي، س��جل املجلس 
التحّسن الذي شهده امليزان التجاري منذ 
بداية السنة وإلى غاية 20 فيفري احلالي 

)تراجع العجز ب� 17،7 في املائة( نتيجة 
تط��ور الص��ادرات، خصوصا بالنس��بة 
للم��واد الغذائية، بنس��ق أفض��ل مقارنة 
بالواردات الش��يء الذي أّدى إلى حتّسن 

نسبة التغطية )5+ نقاط مائوية(. 
والحظ املجلس تواصل الضغوط التي 
الزمت تط��ّور املدفوع��ات اجلارية طوال 
الس��نة املنقضي��ة، حي��ث س��جل العج��ز 
اجلاري توسعا ب� 6،14 في املائة مقارنة 
مبس��تواه املس��جل خ��الل ش��هر جانف��ي 
472 مليون دينار، أي ما  2014، ليبل��غ 
ميث��ل  5،0 ف��ي املائ��ة من الن��اجت احمللي 
اإلجمالي. إال أن ذلك العجز أمكن تغطيته 
بفضل الدعم الهام لصافي دخول رؤوس 
األموال اخلارجي��ة على إثر تعبئة قرض 
رقاعي على السوق املالية الدولية بقيمة 
ملي��ار دوالر. وق��د مكن��ت ه��ذه العملية 
الهامة م��ن تعزي��ز مس��توى املوجودات 
الصافية من العملة األجنبية حيث بلغت 
14.974 مليون دينار أو 128 يوم توريد 
بتاريخ 24 فيفري 2015 مقابل 13.097 
مليون دينار أو 112 يوم في موفى س��نة 

 .2014
وفيما يتعلق بتط��ور التضخم، الحظ 
املجلس أن مؤّش��ر األس��عار قد ع��اد إلى 
االرتفاع بعد املنحى التنازلي الذي عرفه 
منذ ش��هر نوفمب��ر 2014  ليبلغ 55، في 
املائ��ة بحس��اب االن��زالق الس��نوي،  في 
شهر جانفي 2015 ، مقابل 4،8 في املائة 
ف��ي ديس��مبر2014  و5،1 ف��ي املائة في 
جانف��ي 2014، وقد ش��مل ه��ذا االرتفاع 
خاّصة نس��ق منو األس��عار احلّرة )5،7 
في املائ��ة مقابل 4،7 ف��ي املائة و5،5 في 

املائة على التوالي(.
 وبخصوص نش��اط القطاع املصرفي، 
س��جل املجلس انخفاض قائم االيداعات، 
خ��الل ش��هر جانف��ي 2015 )0،2- ف��ي 
املائ��ة مقاب��ل 1،3 في املائة في ديس��مبر 
2014(، نتيجة تراج��ع  قائم االيداعات 
حتت الطل��ب وتباطؤ تطور احلس��ابات 

ألجل.
وعلى املس��توى النقدي، أشار املجلس 
إلى تراجع حاجيات البنوك للسيولة مع 
بداي��ة س��نة 2015 حيث بلغ��ت عمليات 
السياس��ة النقدية للبنك املركزي 3.298 
مليون دينار بتاري��خ 23 فيفري احلالي 
مقاب��ل 4.196 مليون دين��ار باملعدل في 
الش��هر الس��ابق. وقد أدى هذا التحس��ن 
إل��ى  املصرفي��ة  الس��يولة  ف��ي  النس��بي 
ف��ي  الوس��طية  الفائ��دة  نس��بة  تراج��ع 
الس��وق النقدي��ة، لتبلغ 4،55 ف��ي املائة 
في اليوم نفسه مقابل 4،89 في املائة في 

شهر جانفي.
وبالنسبة إلى س��عر الصرف، سجلت 
ف��ي   0،2 ب���  انخفاض��ا  الدين��ار  قيم��ة 
املائ��ة إزاء الي��ورو و ب��� 0،3 ف��ي املائ��ة 
إزاء ال��دوالر، ي��وم 23 فيف��ري احلال��ي 
ومقارنة مبوف��ى جانف��ي 2015، لتبلغ، 
على التوال��ي، 2،1942 دينار و1،9387 
دين��ار. ومنذ بداية الس��نة، عرف س��عر 
ص��رف الدين��ار ارتفاعا ب��� 3،1 في املائة 
مقابل الي��ورو وانخفاضا ب��� 4 في املائة 

إزاء الدوالر. 
ق��رر  املؤش��رات،  ه��ذه  ض��وء  وعل��ى 
الفائ��دة  نس��بة  عل��ى  اإلبق��اء  املجل��س 

املديرية للبنك املركزي بدون تغيير. 

في التربية..وأهلها 
المناضلين؟)2/2( 

)مواصل��ة للج��زء األول حول التربي��ة والتعل��م واألوضاع التي 
يعيش��ها املرب��ني وتذكي��را بدور ه��ؤالء في مجتم��ع ينش��د الريادة 
والنج��اح، ه��ذه تتمة املقال ال��ذي انتهى للحديث عن األس��تاذ املعلم 
املرب��ي القابس��ي القيرواني الذي ع��اش في القرن العاش��ر امليالدي 
كش��اهد على أهمية التعل��م واملعرفة لتونس والتونس��يني منذ زمن 

بعيد..(
ثان��ي هؤالء، راف��ع راية تون��س وعلومها وهيبته��ا، عبد الرحمن 
اب��ن خلدون القائل ف��ي فن التعلم والتربية عند الع��رب  عموما )أنه 
مل��ا كان القرآن أصل ذلك وأّس��ه ومنبع الدي��ن والعلوم جعلوه أصال 
ف��ي التعليم، فال يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم 
للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانني العربية 
وحفظها وجتويد اخلط والكتاب��ة.. بل عنايتهم فيه باخلط أكثر من 
جميعها الى أن يخرج الولد من البلوغ الى الش��بيبة وقد شدا بعض 
الشيء في العربية والشعر والبصر بهما وبرز في اخلط والكتابة..(
وعرف اب��ن خلدون مبنهجه الداعي للتركيز على أهمية وضرورة 

تعليم اللغة العربية أوال لصقل العقول كما يقول في املقدمة.
ثال��ث ه��ؤالء املرب��ني، أس��تاذ عل��م االجتم��اع املعاص��ر الدكت��ور 
نورالدين العلوي، وهو يروي معاناة االس��تاذ ف��ي روايته املتميزة 
)ف��ي ب��الد احل��د األدن��ى( وه��و يخ��ط بإحس��اس مره��ف وحزين 
وسوداوي ش��يئا ما حياة األستاذ املعلم الذي دفعته زوجته املطلقة 
واملجتم��ع إلى )زاوي��ة مغلق��ة أكل فيها الشكش��وكة ببعض البصل 
وأبق��ى الراتب لزوم النفقة والغرامة وجبر الضرر ودفع االقس��اط، 
فالقاضي رحيم بالنس��اء في عصر املجلة... وقرر الصوم عن القول 
احتجاج��ا عن ترهات كثيرة اقتحمت علي��ه مهنته وخلوته وماضيه 
النظي��ف.. أيه��ا الرجل الق��دمي.. ال ترفض ال��دروس اخلصوصية... 
نح��ن نبن��ي بيوت��ا وعندنا أوالد ف��ال تزايد بحس��ن اخلل��ق... فكلنا 
يعرف مقوالت الضمير املهني بل كما ترى فان بعضنا اسمه إخالص 
ووف��اء.. ها أنت تراني يا ول��دي أمامك هل يبدو عل��ي اجلنون؟ يرد 
التلميذ على تس��اؤل أستاذه التي تخنقه احلياة النكد )أبدا يا سيدي 

لكن سيدي متاع العلوم قال ردوا بالكم منه فهو يهز ويسبط ؟( 
هكذا يعلق الدكتور نورالدين العلوي؟ 

ه��ل صرنا فعال نهز ونس��بط في التربية والتعلي��م؟ رغم عراقتنا 
وعلو اسم تونس ومعارفها ومربيها ومجتمعها  منذ قرون؟

ه��ل ضاع��ت البوصلة وتع��ب املجتم��ع واألس��اتذة والتالميذ من 
وضع لم يعد يحتمل غير التوقف وإصالح كل شيء؟

كفى تكبرا، كفى ش��حا ومقتا له��ؤالء الذين يكدحون ليال نهارا من 
أجل حصننا األخير أمام التطرف واالرهاب واجلهل؟ 

كف��ى تكب��را أمام طلب��ات مربينا وبقي��ة املجتمع من أج��ل أجيالنا 
القادمة؟

ان��ه مل��ن العار على مجتم��ع أن يكون املرّبي فيه ف��ي أدنى درجات 
السلم االجتماعي؟ 

عار على مجتمع يقبض فيه، سائق شاحنة وصانع معمل وسائق 
تاكس��ي وبواب ش��ركة أجنبية، مرتبا ضعف مرتب األستاذ واملعلم 

واملربي؟ 
ع��ار على مجتم��ع يهرب فيه األس��تاذ الى ال��دروس اخلصوصية 

لسد مصاريف عيشه أو أقساط  قرض مسكنه؟ 
عار على مجتمع يضرب فيه االس��تاذ ويهان ويحتقر ويضطر الى 

مد يده وال يتمتع أوالده باملنحة اجلامعية ؟
متى جند الش��جاعة الكاملة للحديث مع هذا القطاع االستراتيجي 
دون ايديولوجيا ودون خوف من املستقبل ودون حساسيات ودون 

تكمبني؟

في الوطن
بشير عبد السالم

برنامج تنفيذي لتأهيل منظومة الصيد البحري

البنك المركزي: 

مؤشرات اقتصادية سلبية بداية السنة الحالية
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- النقابي
اس��تنكرت اجلامع��ة العامة التونس��ية 
اجلدي��دة  احلكوم��ة  تعّم��د  للش��غل 
إقصاءه��ا م��ن املفاوض��ات االجتماعية 
التي أعلنت عنها يوم 23 فيفري 2015، 

وفق بيان صادر عنها. 
بيانه��ا  ف��ي  اجلامع��ة  وأش��ارت 
إل��ى أّن احلكوم��ة بتجاوزه��ا لبقي��ة 
الفص��ل  خرق��ت  النقابي��ة  املنظم��ات 

35 من الدس��تور وأحكام الفصل 38 
من قانون الش��غل التونس��ي املتعلّق 
باملفاوض��ات االجتماعي��ة واحلرّي��ة 
النقابي��ة والتعددي��ة النقابية والذي 
ين��ّص عل��ى املنظم��ات األكث��ر متثيال 
ف��ي صيغ��ة اجلمع مب��ا يعن��ي إقرارا 
وع��دم  النس��بي  بالتمثي��ل  صريح��ا 
واح��دة،  منظم��ة  عل��ى  االقتص��ار 
وف��ق بيانها.وأعرب��ت اجلامع��ة عن 

اس��تنكارها من جتاوز احلكومة غير 
بجم��ع  املتعل��ق   39 للفص��ل  املب��رر 
اللّجنة الوطنية للح��وار االجتماعي، 
وجتاه��ل احلكوم��ة املقص��ود لطل��ب 
منظمة العمل الدولية ضبط مقاييس 
كل  مبش��اركة  موضوعي��ة  متثيلي��ة 
اس��تثناء  دون  النقابي��ة  املنظم��ات 
وذل��ك على إثر الش��كوى التي قدمتها 

اجلامعة في جوان 2012.

كذل��ك أش��ارت اجلامعة إل��ى تنكر 
احلكوم��ة الصري��ح ملب��ادئ الث��ورة 
التونس��ية ومنط��ق مس��ار االنتق��ال 
الدميقراطي القائم على قيم املس��اواة 
واملواطن��ة واحت��رام األقلي��ة ورفض 
التغ��ّول ودكتاتورية األغلبية وإقرار 
مبدأ النس��بية ف��ي االنتخاب��ات وفي 

التمثيلية، وفق ما ورد بنص البيان.
ودع��ت اجلامع��ة العام��ة للش��غل 

احلكوم��ة اجلديدة والتي "هي وليدة 
تفعي��ل  إل��ى  احلزبي��ة"  التعددي��ة 
التعددية النقابية احتراما للدس��تور 
التونس��ي  الش��غل  لقانون  وتطبيق��ا 
واتفاقيات الش��غل الدولية وال س��يما 
الع��دد 87 و98، مؤّك��دة أّنه��ا ترفض 
الظل��م واالس��تبداد واالقص��اء وأّنها 
ذات  وف��ق  الط��رق،  ب��كل  س��تقاومه 

البيان.

- النقابي
تعّه��د وزير الصّحة س��عيد العاي��دي أّول أمس لدى إش��رافه على اجتماع 
املتفّقدي��ن الطّبيني على املس��توى اجله��وي واملركزي بالّتس��ريع بإصدار 
القانون األساس��ي لس��لك املتفّقدي��ن الطّبي��ني وتنظيم الّتس��ميات في هذا 
الّس��لك حسب الّسنوات، باإلضافة إلى العمل على توفير الظروف املالئمة 
لالضط��الع بواجبهم املهني في أفضل الظروف عالوة على تدعيم التكوين 
املس��تمّر لفائدتهم حسب أهداف وزارة الصّحة في مزيد االرتقاء مبستوى 

اخلدمات الصّحية املسداة.
ودعا وزير الصّحة طار التفّقد الطّبي إلى املساهمة في بلورة التصّورات 
واحلل��ول ملعاجلة النقائص ف��ي اجلهات وخاّصة منها املش��اريع املعّطلة 
وحتس��ني ظروف التعّهد باملرضى باملؤسس��ات االستش��فائّية العمومّية 

واخلاّصة والتركيز على اجلوانب الوقائّية باخلصوص.
 وأّك��د العايدي أهّمية الّدور احملوري للمتفّقد الطّبي في مراقبة وتطوير 
ج��ودة اخلدم��ات املس��داة بأقس��ام االس��تعجالي ومراك��ز تصفي��ة ال��دم 
واملصّح��ات اخلاّص��ة والوقوف على ش��فافّية املعامالت وم��دى مالءمتها 
مع الّتراتي��ب اجلاري بها العمل مبا يتماش��ى وأولويات الوزارة إلصالح 

املنظومة الصحّية الوطنّية وتطويرها خالل املرحلة القادمة.

- النقابي
يواصل أعوان ش��ركة النق��ل احلضري 
اجله��وي " tus" إضرابهم املفتوح منذ 
أكثر من أس��بوع وإلى غاية االس��تجابة 
إل��ى جمل��ة من املطال��ب تتعلّق أساس��ا 
القان��ون األساس��ي لألع��وان  بتفعي��ل 
ب��ه  ص��ّرح  م��ا  وف��ق  املن��ح،  وتفعي��ل 
الكاتب العام املساعد للنقابة األساسّية 

للشركة شكري الغنجوري.
وأّك��د الغنجوري ف��ي تصريح إذاعي 
أّن مطالبهم مش��روعة تتمثل أساسا في 
وض��ع قانون أساس��ي يهت��م باجلانب 
الترتيب��ي واملالي للش��غل والزيادة في 
األج��ور بعنوان 2013 حي��ث لم متتثل 
منح��ة  وص��رف  القان��ون  إل��ى  اإلدارة 
الت��ي   2014 س��نة  بعن��وان  االنت��اج 
تعهدت بها اإلدارة سابقا، وفق تعليقه. 
وأّك��د الكاتب العام أّن��ه يجب التضامن 
س��يتواصل  اإلض��راب  وأن  معه��م، 
رغم س��عيهم إل��ى احلوار اجل��ّدي وفك 

اإلضراب بالتوصل إلى اتفاق". 
م��ن جهت��ه أّك��د رئي��س مدي��ر ع��ام 
ش��ركة النقل احلضري بتونس محسن 
الفرادي ف��ي تصري��ح إذاع��ي أن أعوان 
بتون��س  احلض��ري  النق��ل  ش��ركة 
املفت��وح  اإلض��راب  تنفي��ذ  يواصل��ون 
عن العم��ل للي��وم الثامن عل��ى التوالي 
مم��ا أث��ر عل��ى نس��ق النقل ف��ي تونس 
الكبرى وعلى مصالح حرفاء الش��ركة، 
مش��يرا إلى أّن الشركة متر بوضع مالي 

صع��ب حال دون االس��تجابة ملطالبهم. 
وأش��ار الفرادي إل��ى أّن مطالب األعوان 
اإلدارة  اس��تعداد  مؤك��دا  مش��روعة، 
العام��ة للتح��اور معه��م، ومعتب��را أن 
حت��ّول التح��رك االحتجاج��ي لألعوان 
إل��ى إض��راب مفت��وح أمر غير ش��رعي، 
وف��ق قوله.وأوضح كات��ب عام االحتاد 

عروس محم��د  ب��ن  للش��غل  اجله��وي 
علي بوغدي��ري أن الوض��ع االجتماعي 
لألع��وان متردي فضال عن تراجع إدارة 
الش��ركة عن الزيادات ف��ي األجور التي 
 2013 القان��ون بعن��وان س��نة  أقره��ا 
داعي��ا وزارت��ي الش��ؤون االجتماعي��ة 
والنقل إلى التدخل لتنظيم هذا القطاع .

- النقابي
نف��ذ صباح أم��س البحارة ف��ي والي��ة قابس وقف��ة احتجاجية أم��ام مقر 
الوالية بس��بب مماطلة س��لطة اإلش��راف على مطالب البح��ارة في قابس 
التي مت االتفاق عليها خالل اجللسة املاضية والتي تتمثل في إيجاد حلول 
جذرية وعاجلة للضرر الناجم عن التلوث البيئي واحلد من ظاهرة الصيد 
العش��وائي وحث احلكومة على اإلس��راع في بدء املفاوضات حلل مشاكل 

البحارة.
وس��يتم تنفيذ وقفة احتجاجّية ثانية أمام املجّمع الكيميائي التونس��ي 
وف��ق ما أك��ده محرز احلمرون��ي رئيس نقاب��ة الصيد الس��احلي بقابس. 
وأضاف احلمروني أنه في صورة تعنت سلطة اإلشراف والسلط احمللية 
واجلهوي��ة وجتاهلها للمطالب املش��روعة فإن البح��ارة ينوون التصعيد 

وقد تصل حتركاتهم إلى حد إغالق املنطقة الصناعية برا وبحرا.

- النقابي
الش��رطة  نقاب��ة  ع��ام  كات��ب  أك��د 
البلدية محم��د الولهازي صب��اح أم��س 
اخلمي��س 26 فيفري، أن الوضع البيئي 
والصحي ينذر باخلطر نظرا لإلخالالت 
احلاصلة في هذا القطاع، مش��يرا إلى أّن 

أجه��زة املراقبة س��جلت أرقام��ا مفزعة 
ومخيفة خالل سنة 2014.

وبنّي الوله��ازي أن��ه مت تس��جيل 22 
ألف مخالفة صحية خالل س��نة 2014، 
وتواصل��ت النقاب��ة م��ع احلكومة وكل 
األط��راف الفاعلة واملتدخل��ة في القطاع 

إلنذارهم باخلطر البيئي والصحي دون 
االستجابة ألي من مطالبهم. ودعا كاتب 
عام النقابة في تصريح إذاعي لالهتمام 
بأعوان املراقب��ة االقتصادي��ة والبلدية 
وتوفير اآلليات واملع��دات والتجهيزات 

لهم للعمل في ظروف مالئمة.

كاتب عام نقابة الشرطة البلدية:

نطالب بتوفير اآلليات الالزمة 
لتسهيل ظروف العمل

وزير الصحة يتعهد بإصدار القانون 
األساسي لسلك المتفقدين الطّبيين

الجامعة العامة للشغل تستنكر إقصاءها من المفاوضات االجتماعية

بّحارة قابس يهّددون بالتصعيد في 
حال عدم االستجابة إلى مطالبهم

أعوان شركة النقل الحضري يواصلون إضرابهم المفتوح
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سعر العمالت العربية

الدينار اجلزائري = 0.0205 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2031 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2536 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5159 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5268 دينار تونسي

مؤشر توناندكس =
  1.19 في املائة = 5419.33 نقطة

حجم التداول =
 7533.282 دينار 

عدد األسهم املتداولة = 
754.060 سهما

أهّم االرتفاعات: بنك اإلسكان  =
 6.05 في املائة 

أهم االنخفاضات: سرياليس = 
- 5.84 في املائة

أسعار العمالت 
 ليوم الخميس 26 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية
الدوالر األمريكي = 1.9347 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1980 دينار تونسي

الجنيه االسترليني = 3.0046 دينار تونسي
الين الياباني = 0.0163 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5252 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
ليوم الخميس 26 فيفري 2015

أرقام

472 مليون دينار
 هو حجم العجز الجاري 

خالل شهر جانفي 2015

14.974 مليون دينار
 هو حجم الموجودات 

الصافية من العملة 
الصعبة إلى غاية يوم 24 

فيفري

 – عائشة يحياوي
اتفق أغلب املتدخلني في اليوم الدراسي حول 
"أية مكانة لالقتصاد االجتماعي والتضامني 
ف��ي املن��وال التنم��وي اجلديد؟" ال��ذي نظمه 
والبح��وث  الدراس��ات  مرك��ز  األربع��اء، 
االقتصادية واالجتماعية، على املكانة الهاّمة 
الت��ي يج��ب أن يحتلها االقتص��اد االجتماعي 

والتضامني في البديل التنموي اجلديد.
الدراس��ات  ملرك��ز  الع��ام  املدي��ر  وأش��ار 
والبح��وث االقتصادي��ة واالجتماعي��ة رض��ا 
الش��كندالي في مداخلت��ه االفتتاحي��ة إلى أّن 
قط��اع االقتص��اد االجتماع��ي والتضامن��ي ال 
ميث��ل إال 0.5 ف��ي املائ��ة م��ن الن��اجت احملل��ي 
اإلجمال��ي في ح��ني أّنه قطاع ميّك��ن من خلق 

مواطن الشغل وخلق الثروة.
وأك��د املدي��ر العام ض��رورة تغيي��ر منوال 
التنمي��ة احلال��ي بآخر يقوم عل��ى 3 قطاعات 
وه��ي القطاع العام والقط��اع اخلاص وقطاع 

االقتصاد االجتماعي والتضامني. 
االقتص��اد  أّن  عل��ى  الش��كندالي  وش��ّدد 
االجتماع��ي والتضامن��ي يعان��ي م��ن غي��اب 
هي��كل مّوحد قادر على التنس��يق بني مختلف 
مؤسس��اته مثلم��ا م��ا ه��و الش��أن بالنس��بة 
للقط��اع اخلاّص املمثل في االحتاد التونس��ي 
للصناع��ة والتج��ارة والصناع��ات التقليدية 
والقط��اع الع��ام املمث��ل ف��ي االحت��اد الع��ام 

التونسي للشغل.
م��ن جهت��ه، أك��ّد رئي��س جمعي��ة العم��ل 
والتنمي��ة املتضامنة راض��ي املؤدب ضرورة 
تفعيل منوال اقتصادي جديد ميكن لالقتصاد 
االجتماعي والتضامني من أن يلعب فيه دور 
محوري إلى جانب القطاعني العام واخلاص.
وأوض��ح املؤدب أّن هذا القطاع ال يحتل في 
تونس س��وى أق��ل من 1 في املائ��ة من الناجت 
احملل��ي اإلجمالي في حني أّن هذا القطاع ميثل 
في فرنس��ا ب��ني 9 و10 في املائ��ة ويّوفر 10 
في املائة من مواطن الش��غل احملدثة س��نويا، 
وميص��ل هذا القطاع 25 ف��ي املائة في البلدان 

االسكندنافية.
باجلامع��ة  االقتص��اد  أس��تاذ  وش��ّدد 
التونس��ية عب��د اجلليل البدوي ف��ي تصريح 
جلري��دة "الضمي��ر" عل��ى ض��رورة إع��ادة 
النظر في منوال التنمية من خالل التكامل بني 
الثالث قطاع��ات )العام، اخل��اص، االقتصاد 
االجتماع��ي التضامن��ي(، موضح��ا أّن قطاع 
ف��ي  ه��و  التضامن��ي  االجتماع��ي  االقتص��اد 
مفت��رق طرق ب��ني املنط��ق الس��لعي )القطاع 
اخلاّص( وب��ني املنطق العموم��ي القائم على 
إعادة توزيع الثروات، وهذا املفترق هاّم ومن 
ش��أنه أن يق��ود إلى إقام��ة عدي��د التنظيمات 
واملؤسسات التي من ش��أنها أن تثري املشهد 
املؤسس��اتي ألن هذا املش��هد متك��ّون إلى حّد 
اآلن باألس��اس من قطاع عام وقطاع خاّص ال 
ترب��ط بينهما أية عالق��ة تعاون،  بل ميكن أن 
تك��ون هناك عالقة منافس��ة بينهما أكثر منها 

عالقة بناء مشترك، على حّد تعبيره.

ه��ذا  مث��ل  إدخ��ال  أّن  الب��دوي  وأض��اف 
االقتص��اد االجتماعي التضامن��ي القائم على 
عدي��د املب��ادئ، الت��ي تك��ّرس التع��اون ب��ني 
األف��راد والعدال��ة والتس��يير الناج��ع ال��ذي 
يخدم املصلحة العمومية، من شأنه أن يثري 
املش��هد املؤسس��اتي، وأيض��ا م��ن ش��أنه أن 
يثري النس��يج االقتصادي الهش القائم على 
حوالي 97 في املائة من املؤسس��ات الصغرى 
واملتوس��طة التي تش��غل أقل من 6 أشخاص 
وه��ذا  لإلحص��اء،  الوطن��ي  املعه��د  حس��ب 
االقتص��اد اله��ش يكون عاج��زا ع��ن مقاومة 
حتدي��ات العوملة واملنافس��ة وبالتالي إدخال 
مثل هذا االقتصاد من ش��أنه أن ينّوع النسيج 
االقتص��ادي ويزي��ده صالب��ة أكث��ر ملقاوم��ة 

الضغوطات.
إل��ى جان��ب أّن هذا النوع م��ن االقتصاد من 
ش��أنه أن يوف��ر خدم��ات لفئة ب��رزت نتيجة 
التحّوالت الدميغرافية واالجتماعية وهي فئة 
املتقاعدي��ن التي تتطلب خدم��ات خصوصية 
وخاّصة خدم��ات القرب، وهذه الفئة هي ذات 
نس��بة مرتفع��ة جّدا، عل��ى حّد ق��ول محدثنا، 
مضيفا أّن الي��وم أصبحت هناك أهمية تعطى 
االجتماع��ي  واالقتص��اد  البيئ��ي،  للجان��ب 
التضامني من ش��أنه أن يس��اهم ف��ي احلفاظ 

على احمليط ومقاومة التلّوث خاّصة في خلق 
املش��اريع مث��ل مش��اريع الرس��كلة وتطوير 
الطاق��ات البديل��ة، مش��ّددا على أّن��ه في إطار 
البحث ع��ن بديل ف��إّن االقتص��اد االجتماعي 

التضامني من شأنه أن يثري منوال التنمية.
املجتم��ع  أّن  الب��دوي  وأك��ّد عب��د اجللي��ل 
املدن��ي مطال��ب الي��وم بتركي��ز وتدعي��م هذا 
الن��وع م��ن االقتص��اد وبع��د الث��ورة أصبح 
م��ن املمك��ن للمجتم��ع املدن��ي أن يس��اهم في 
االبت��كار وخل��ق عديد املؤسس��ات ليس فقط 
جمعيات ب��ل أيضا تعاضدي��ات وتعاونيات 
وغيرها وهو ما من ش��أنه إرساء هذا القطاع، 
مش��ّددا على أّن العنصر املنتج لهذا االقتصاد 
أصب��ح متوف��ر وكذل��ك احلاجة إل��ى مثل هذا 
االقتص��اد أصبح��ت متأكدة خاّص��ة في فترة 
االنتق��ال الدميقراط��ي الذي ال يج��ب أن يبقى 
محص��ورا في اجلانب السياس��ي بل يجب أن 
يصل إلى اجلانب االقتصادي من أجل إرس��اء 
دميقراطي��ة ف��ي طريق��ة االنت��اج والتوزي��ع 

واالستهالك وغيرها، على حّد تعبيره.
وبخص��وص اإلج��راءات الكفيلة بإرس��اء 
ه��ذا القطاع وجّدي��ة األطراف السياس��ية في 
تطبيق��ه، أك��ّد الب��دوي أّن مختل��ف البرام��ج 
االقتصادية لألح��زاب  تضّمنت محاور حول 
قطاع االقتصاد االجتماعي التضامني وكذلك 
خط��اب رئيس احلكومة احلالية أولى اهتمام 
به��ذا القط��اع، متمني��ا أن يق��ع تكري��س ه��ذا 
القطاع من خ��الل إجراءات عملية من ش��أنها 
أن تفتح مجال واس��ع لتنمية االقتصاد، ومن 
بني هذه اإلجراءات إرس��اء عق��د إطاري ينظم 
طريقة تنظيم وتفعيل واالمتيازات التي ميكن 
إعطاؤها وكيفية املراقبة، كذلك ال بّد من إطار 
ميّكن ه��ذا القط��اع من متوي��الت خصوصية 
اعتب��ارا لل��دور االجتماع��ي ال��ذي يق��وم به، 
وأيض��ا ال ّب��د م��ن تكوي��ن خ��اّص للم��وارد 
البش��رية الت��ي ستش��تغل ف��ي ه��ذا القطاع، 
مختل��ف ه��ذه اإلج��راءات ستس��مح بتنمي��ة 
قط��اع االقتصاد االجتماع��ي التضامني، على 

حّد تعبيره.
م��ن جهت��ه، أك��ّد مدي��ر مرك��ز الدراس��ات 
والبح��وث االقتصادي��ة واالجتماعي��ة رض��ا 
الش��كندالي  جلريدة "الضمير" أّن اإلش��كال 
الكبير على مس��توى هذا القطاع هو التش��تت 
وانتم��اؤه إلى ما يس��مى القطاع غي��ر املنظم 
مب��ا أّن العملي��ات االقتصادي��ة واالجتماعية 
لهذا القطاع ليس��ت محتسبة من طرف املعهد 
الوطن��ي لإلحص��اء وبالتالي، ف��إّن االنطالق 
الفعلي لهذا القطاع حس��ب الش��كندالي يكون 
ع��ن طريق مأسس��ة ه��ذا القطاع  لك��ي يحتل 
مكان��ة ف��ي االقتص��اد ش��أنه ش��أن القط��اع 

اخلاص والقطاع العام.
وأض��اف املدي��ر الع��اّم أّن��ه يج��ب القي��ام 
بانتخابات في املعتمدي��ات والواليات وعلى 
املس��توى الوطني يتم مبوجبها اختيار ممثل 
لهذا القطاع ميك��ن احلديث معه ويكون طرفا 
فاعال ف��ي القرارات السياس��ية واالقتصادية 

واالجتماعية. 

االقتصاد االجتماعي التضامني والمنوال التنموي الجديد..

خبراء يدعون إلى مأسسة القطاع
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▲ عبد الجليل البدوي

▲ رضا الشكندالي

▲ الراضي المؤدب



ل��م يكن ي��وم الثالث��اء املاض��ي يوما 
عاديا في محكمة االستئناف العسكرية، 
اجللس��ة  فعالي��ات  يومه��ا  دارت  فق��د 
االس��تئنافية لقضي��ة ياس��ني العياري 
الت��ي م��ألت الدنيا وش��غلت الناس بني 
متضامن م��ع امل��دون املتهم وب��ني مناد 

بتطبيق القانون عليه.
وب��ني تفاع��ل طبيعي ب��دأ منذ صباح 
األمط��ار  بس��قوط  الباك��ر  الثالث��اء 
وهبوب الري��اح وتفاعل اجتماعي متثل 
ف��ي حض��ور العش��رات من املس��اندين 
لياسني العياري ومتضامنني مع الثورة 
والث��وار، يقاب��ل ذل��ك حض��ور تعزي��ز 
عس��كري مكث��ف عل��ى خ��الف الع��ادة، 
وأغل��ق املمر الرئيس��ي للمحكم��ة ليقع 
االكتفاء مبم��ر جانبي ال ميك��ن الدخول 
من��ه للمحكم��ة إال بع��د اإلدالء ببطاق��ة 
بالنس��بة  مهني��ة  وبطاق��ة  التعري��ف 

للصحافيني
وأما احملامون فقد حضروا بالعشرات 
بهامات وُق��ورة ورؤوس مرفوعة، ولم 
يق��ع طل��ب هوياته��م أو أس��مائهم، فقد 
حفظ أعوان احملكمة العس��كرية الدرس 
من الط��ور االبتدائي عندما فرضوا على 
احملامني اإلدالء بأسمائهم كاملة والقيام 
بتس��جيلها عل��ى دفت��ر خ��اص مبدخل 
احملكمة، ول��م يكن مثل ه��ذا الفعل ليمر 
دون التنديد به من طرف أصحاب الزي 
األس��ود الذي��ن اعتب��روه تصرف��ا أعاد 
ذاكرته��م أليام القضاء في زمن بن علي، 
ولذل��ك تدارك أع��وان الضابطة العدلية 
الراجع��ني بالنظ��ر حملكمة االس��تئناف 
العس��كرية هذا التص��رف تفاديا لكل ما 

من شأنه أن يلحقه من تعليق وتنديد.

النيابة العسكرية تترافع وتصر على 
إدانة العياري

النياب��ة  أن  اجللس��ة  أول  م��ن  ب��دا 
العمومية العس��كرية استعّدت للجلسة 
استعدادا تاما فقد طلب ممثلها احلاضر 
باجللس��ة وهو الوكيل الع��ام باحملكمة 
العس��كرية، أن يتراف��ع. وه��و ما مكنته 
رئيس��ة احملكم��ة من��ه، ودار موض��وع 
مرافعته حول تأكيد اختصاص احملكمة 
العي��اري  ياس��ني  بقضي��ة  العس��كرية 
النطباق الفصل 91 من مجلة املرافعات 
والعقوب��ات العس��كرية عل��ى األفع��ال 

التي أتاها ياسني العياري، الذي اعترف 
مبادي��ات  العس��كرية  النياب��ة  حس��ب 

اجلرمية.
ولم تس��لم مرافعة النيابة العمومية 
م��ن التعريض به��ا من ط��رف احملامني 
الذين ترافعوا بالعش��رات، وأكدوا عدم 
الت��زام النيابة العمومي��ة مببدأ قانوني 
ال ينف��ك يت��ذّرع ب��ه الناط��ق الرس��مي 
بتون��س  االبتدائي��ة  احملكم��ة  باس��م 
العش��رات من امل��رات الت��ي يراجع فيها 
ملعرف��ة مل��اذا لم تق��ع إحال��ة العديد من 
املخالف��ني للقان��ون. فكان دائ��م التبرير 
مبب��دأ ع��دم مالءم��ة التتبع، وه��و ما لم 
يك��ن م��ن جان��ب النياب��ة العمومية في 
مل��ف قضية احل��ال، رغ��م كل املعطيات 
التي حت��ف بهذا املل��ف والت��ي تؤكد أن 
وقائع��ه ال تتعل��ق مبس��ائل ش��خصية 
تهم ياس��ني العياري، وإمن��ا لها ارتباط 
وثيق باحلال��ة الوطنية ودق��ة املرحلة 
الت��ي متر بها الب��الد، وإحال��ة العياري 
عل��ى خلفي��ة تدوين��ات تع��رض فيه��ا 
ألداء أش��خاص معينني بذاتهم يتبعون 
الس��لطة التنفيذي��ة على رأس��هم وزير 
الدفاع وقائ��د أركان جيش البر وبعض 
مس��اعديه، ف��ي ظل إص��رار العش��رات 
من املدونني والسياس��يني عل��ى تدوين 
مالحظات تهدد النظام العام، وتتعرض 
بالس��ب والش��تم للقائد األعل��ى للقوات 
املس��لحة املتمثل في رئيس اجلمهورية، 
وهناك من ق��ام بالتهدي��د بالقتل لوزير 
الداخلية على شاش��ات التلفزة، وهناك 
من قام بالدعوة لسحل فصائل سياسية 
معين��ة في الش��وارع، وهن��اك من طلب 
التدخ��ل االس��تعماري إلنق��اذ البالد من 
بعض أوالدها الذين فازوا بالصندوق، 
ورغم خط��ورة هذه األفعال على النظام 
العام فإن النياب��ة العمومية لم تتحرك 
الش��جاعة  ونف��س  احلماس��ة  بنف��س 
ونف��س املس��ؤولية وبررت ع��دم إحالة 
هؤالء مببدأ ع��دم مالءمة التتبع مبعنى 
أن إحالته��م قد ال تخ��دم العدالة والبالد 
وعوض أن نطب��ق القانون نحّمل البالد 
ما ال حتتمل بتداعيات ال تعرف مآالتها، 
ق��دم  عل��ى  املواطن��ني  معامل��ة  وع��دم 
املساواة دون متييز طبق الفصل 21 من 
الدستور يبعث الش��عور بالضيم جتاه 
ه��ذا املل��ف ومن أج��ل ذلك نالح��ظ هذه 

الهبة من الدفاع.

العبيـــدي، عندما  األســـتاذة فريـــدة 
يترافع المشرع

لم يفت األس��تاذة فري��دة العبيدي أن 
تب��ادر بالترافع في القضايا العادلة كما 
كان��ت قبل الث��ورة، وهي الت��ي عمل بن 
علي عل��ى حرمانها من حريتها ش��هورا 
طويل��ة في س��جن سوس��ة وحرمها من 

دراستها وأهلها وهي طالبة جامعية.
فقد حضرت األستاذة العبيدي كأنها 
غاب��ت عن منابر احملاكم يوما أو يومني، 
وليست أربعة سنوات بالتمام والكمال، 
قضتها في العمل السياس��ي وفي أروقة 
املجل��س الوطن��ي التأسيس��ي، وفس��ح 
لها منس��ق الدفاع املجال لتترافع، فكان 
اس��تدعاء  امل��دوي  اجله��وري  صوته��ا 
للصمت وإنصات احلض��ور، ولم يفتها 
أن تتس��لح بالدس��تور ال��ذي ش��اركت 
ف��ي كتابته وهي رئيس��ة جلنة احلقوق 

واحلريات.
اصطدم��ت أول م��ا اصطدم��ت مبمثل 
النيابة العمومية ال��ذي الحظ أن العهد 
للقض��اء  1966 يجي��ز  الدول��ي لس��نة 
الذي��ن  املدني��ني  محاكم��ة  العس��كري 
يتج��اوزون ح��دود القانون، فأش��ارت 
إلي��ه بأنه كان علي��ه املرور بالدس��تور 
التونسي أوال والذي ينص أن الدستور 
ف��ي فصل��ه 49 ين��ص عل��ى أن القانون 
ال يج��ب أن ين��ال م��ن جوه��ر احلق��وق 
واحلريات، وحرية التعبير حق مقدس 
ضمنه الدس��تور في الفص��ل 31 ويظل 
الدس��تور أعلى رتب��ة ف��ي التطبيق من 
العهد الدولي لسنة 1966 الذي اعتمده 

ممثل النيابة العمومية في مرافعته.
وأكدت األس��تاذة فري��دة العبيدي أن 
ف��ي القوان��ني التونس��ية ما يؤك��د عدم 
اختصاص القضاء العسكري في قضية 
ياس��ني العي��اري، وذك��رت أن��ه عندما 
مت إص��دار مجل��ة االتص��االت مبوج��ب 
قان��ون ع��دد 1 امل��ؤرخ ف��ي 15 جانف��ي 
2001، نص الفصل 4 من ديباجة مجلة 
االتصاالت بأن��ه " تلغى جميع األحكام 

السابقة املخالفة ألحكام هذه املجلة
وق��د ن��ص الفص��ل األول م��ن الب��اب 
كذل��ك  االتص��االت  مجل��ة  م��ن  األول 
ب��أن ه��ذه املجل��ة ته��دف إل��ى تنظي��م 

يش��مل:  وال��ذي  االتص��االت،  مج��ال 
إقام��ة وتش��غيل ش��بكات االتص��االت، 
وتوفي��ر اخلدم��ات الش��املة، وخدمات 
الثان��ي  الفص��ل  وين��ص  االتص��االت، 
م��ن الب��اب األول بأن��ه يقص��د بش��بكة 
اتص��االت مجموع التجهيزات واألنظمة 
التي تؤمن االتصاالت، وال غرو بعد ذلك 
أن نؤكد أن الفايس��بوك هو وس��يلة من 
وس��ائل االتصاالت ونظام خاص يؤمن 
التواص��ل، مب��ا يعن��ي أن��ه يخضع في 
وقائع��ه املادية املخالف��ة للقانون ملجلة 
االتص��االت، ومبا أن مجل��ة االتصاالت 
نص قانون الحق ألمر 10 جانفي 1957 
وطبق القواع��د القانونية ف��إن القانون 
الالحق يق��ّدم في تطبيقه على الس��ابق 
مبا يعن��ي أن القضاء العدل��ي للمحكمة 
االبتدائية بتونس ه��و املختص بالنظر 
في اجلرائم التي تقع على الفايس��بوك، 

وبالتالي ال تختص احملكمة العسكرية

العيـــادي:  الـــرؤوف  عبـــد  األســـتاذ 
القضاء العسكري تاريخ حافل بالتواطؤ
ألنه يع��رف التاري��خ القضائي جيدا 
نظرا لترافعه أكثر من ثالثني س��نة أمام 
احملاكم التونس��ية فقد ذّكر األستاذ عبد 
ال��رؤوف العي��ادي بالتاري��خ احلاف��ل 
للقض��اء العس��كري، وأكد أن��ه اختراع 
بورقيبي لتصفية خصومه السياسيني، 
فقد قلدت الدولة التونس��ية فرنس��ا في 
تركيز قضاء عسكري على سبيل االتباع 
األعمى لالس��تعمار، ورغم ذل��ك فعندم 
نزع��ت فرنس��ا االختص��اص املدني عن 
القض��اء العس��كري في س��تينات القرن 
املاضي لم يس��ايرها القانون التونس��ي 
بإخ��راج االختصاص املدن��ي عن مجال 

نظر القضاء العسكري.
وقد وقع استخدام القضاء العسكري 
من طرف بورقيبة ف��ي قضية ما يعرف 
وصرح��ت   1963 س��نة  باليوس��فيني 
احملكم��ة املتعه��دة آنذاك بإع��دام كل من 
ت��ورط في تل��ك الوقائع املادي��ة، ومهما 
عم��ل بورقيبة على طم��س احلقيقة فإن 
مناضل��ني مثل عل��ي بن س��الم كان لهم 
رأي مخالف وأوصلوا لألجيال الالحقة 
الت��ي  السياس��ية  التصفي��ة  تفاصي��ل 
تعمدها بورقيبة جتاه خصوم متأكدين 
على رئاس��ة البالد، وهن��اك من القضاة 

املتقاعدين من بادروا بعد الثورة بكتابة 
مذكراتهم وأكدوا مثل هذه احلقائق.

ولم تك��ن محاكمة اليوس��فيني س��نة 
1963 ه��ي الوحي��دة التي ت��ورط فيها 
القض��اء العس��كري، فقد تعه��د بقضايا 
محاكمة اليس��ار التونس��ي سنة 1966 
عندم��ا مت��ت محاكم��ة مناضل��ي حركة 
آفاق مثل محمد الش��رفي وزمالئه أحمد 
السماوي وجلبار النقاش، ولم ينج من 
القضاء العس��كري اإلس��الميون عندما 
مت��ت محاكمته��م ع��ن طري��ق القض��اء 
العسكري بعد إنشاء محكمة أمن الدولة 
مبقر احملكمة العس��كرية بنفس القضاة 

ونفس النيابة العمومية سنة 1987
وأك��د األس��تاذ العي��ادي أن القض��اء 
العس��كري وقع اس��تعماله في التاريخ 
الوطن��ي التونس��ي خ��ارج م��ا أع��د له، 
ووق��ع ال��زج به ف��ي مظالم لن ينس��اها 
كان��ت  فق��د  التونس��يون،  املواطن��ون 
أحكام��ه وف��ق تعليم��ات خارج��ة ع��ن 
الدوائر القضائية، ومتأتية من السلطة 

التنفيذية
ال��رؤوف  عب��د  األس��تاذ  وطال��ب 
العي��ادي القض��اء العس��كري ف��ي آخر 
مرافعت��ه بتحم��ل مس��ؤوليته وإع��الن 
بالتخل��ي  واحلك��م  اختصاص��ه  ع��دم 
ع��ن القضي��ة لصال��ح القض��اء العدلي 
واحتياطيا احلكم بعدم س��ماع الدعوى 

في حق ياسني العياري.

إصرار احملكمة العسكرية على إهدار 
مجهود احملامني

م��ن  العش��رات  مرافع��ات  أن  يب��دو 
احملام��ني الت��ي انتهب��ت تعّه��د احملكمة 
العس��كرية مب��ا ال يجعله��ا مختصة في 
قضية ياس��ني العياري، لم جتد مس��لكا 
طيب��ا في وج��دان الهيئ��ة املتعه��دة في 
قضي��ة ياس��ني العي��اري، ورغ��م أنه��ا 
بتدوي��ن  االجته��اد  م��ن  الكثي��ر  أب��دت 
جميع مرافعات احملامني الذين حضروا 
بالعشرات ورافع قرابة العشرين منهم 
وانتهوا من الترافع بعد الرابعة مس��اء، 
للتصري��ح   القضي��ة  حج��زت  أنه��ا  إال 
باحلك��م ي��وم 3 م��ارس 2015 وه��و ما 
تلق��اه احملام��ون إش��ارًة س��يئة لتأبيد 

معاناة عائلة العياري.

جلسة ياسين العياري االستئنافية.. 

عندنا يترافع المشّرع

شـــارع باب بنـــات
بقلم  األستاذ مراد العبيدي

عن القانون .. وأهله
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تونس – 
تواج��ه والي��ات الش��مال الغربي خطر 
منس��وب  ارتف��اع  نتيج��ة  الفيضان��ات 
املياه في وادي مجردة الرئيس��ي بسبب 
هط��ول األمط��ار. وباتت عدي��د املناطق 
الس��كانية بجه��ة باج��ة ومج��از الباب 
وتس��تور وجندوب��ة وبوس��الم مهددة 
بفيضان��ات م��ع تس��رب كمي��ات كبيرة 
من املياه ال��ى املناط��ق الفالحية. وذكر 
مس��ؤولون أن منس��وب املياه في وادي 
مجردة ارتفع الى 9 أمتار وأصبح مهددا 
بالفيضان في حال ارتفع الى 10 أمتار.

وأكد املندوب اجلهوى للفالحة بباجة 
عل��ي املاكني أن "الس��كان لن يتضرروا 
من فيضان ال��وادي وان املياه لن تغطي 
س��وى جزء م��ن األراض��ي الفالحية اذا 
ل��م يتواصل تهاط��ل األمط��ار بكثافة"، 
مش��يرا إل��ى ان��ه "مت غلق س��د س��يدي 

س��الم )اكب��ر س��د ف��ي تون��س( نتيجة 
تدف��ق كميات كبيرة م��ن األمطار واملياه 
التي بلغت 170 مترا مكعبا في الثانية.

م��ن  كبي��رة  كمي��ات  تهاط��ل  وأدى 
األمط��ار )تراوحت ب��ني 70 ملمترا أول 
أم��س االربع��اء بجن��وب والي��ة باج��ة 
و100 ملم بشمالها(، إلى فيضان أودية 
وسدود وادي خالد ووادي حلمار وسد 
كس��اب وعدد كبير م��ن األودية الفرعية 
ومج��اري املياه، مما تس��بب ف��ي إغراق 
مس��احات ل��م يت��م حتديده��ا بع��د م��ن 
املزارع واألراضي الفالحية مبعتمديات 
ومج��از  واجلنوبي��ة  الش��مالية  باج��ة 

الباب خاصة.
كما تس��ببت االمطار في قطع عدد من 
املسالك ومنها مسلك احلمرونية الرابط 
بني احلمرونية ولفارق باجة الشمالية، 
نتيج��ة فيض��ان س��د كس��اب، وانقطاع 

طري��ق ع��ني س��لطان بباجة الش��مالية 
بعد فيضان واد خالد والطريق الرابطة 
بني زلدو تس��تور ومس��لك عني الدفالي 
والدرادرية بتيب��ار، إضافة إلى انقطاع 
الطري��ق الوطني��ة رقم 5 على مس��توى 
س��يدي مدين القريبة م��ن قبالط نتيجة 

فيضان واد حلمار.
ودعا املدي��ر اجله��وي للتجهيز خالد 
لط��رش، ف��ي تصري��ح لوكال��ة تونس 
افريقي��ا لألنب��اء، الس��كان ال��ى توخي 
احلذر وعدم محاولة املرور باس��تعمال 
السيارات اخلفيفة بالطرقات املذكورة، 
عدي��د  انقط��اع  "س��جل  ان��ه  مؤك��دا 
ان��زالق  أي  تس��جيل  دون  الطرق��ات، 

أرضى بباجة
وخصصت جلن��ة مجابه��ة الكوارث 
مراك��ز إيواء في مجاز الب��اب وجندوبة 
اس��تعدادا إلج��الء متضرري��ن في حال 

ازدادت األوضاع تأزما. وتشكو املناطق 
احملاذية ل��وادي مجردة وع��دد آخر من 
األودية الفرعية في الش��مال الغربي من 
تداعي البنية التحتية ما يجعلها عرضة 

خلطر الفيضانات.

ش��هدتها  فيضان��ات  آخ��ر  وتع��ود 
املنطقة الى عام 2012 حيث خلفت ستة 
قتلى وخسائر قدرت ب� 40 مليون دينار 
كما أتلفت 22 أل��ف هكتارا من األراضي 

الزراعية.

– رمزي عمار قفصة 
انتظم��ت أم��س اخلمي��س مبدين��ة قفصة مس��يرة س��لمية لع��دد كبير من 
أصحاب الش��هائد العليا املعطلني عن العمل، وقد رفعت عديد الش��عارات 
التي تنادي بتشغيل أصحاب الشهائد خاصة الذين طالت فترة بطالتهم.

وانطلقت املسيرة من وس��ط املدينة لتجوب عديد الشوارع، ثم قام عدد 
منه��م بغلق الطريق مما عطل حرك��ة املرور. وقد تدخلت ق��وات األمن من 
أجل فتح الطريق الذي مت غلقه من قبل احملتجني الذين رفضوا أوامر األمن 
مما اضطرهم الستعمال الغاز املس��يل للدموع من أجل تفريق املتظاهرين 

وفتح الطريق.
 ويعتب��ر هذا التحرك الثالث من نوعه بالنس��بة إلى أصحاب الش��هائد 
العلي��ا املعطلني عن العمل في مدينة قفصة خالل ش��هر فيفري وقد قرروا 
أن تكون هناك مس��يرة سلمية ووقفة احتجاجية أمام مقر الوالية كل يوم 

خميس من أجل إيصال مطالبهم للحكومة اجلديدة.
وتزام��ن ه��ذا التح��رك مع حت��ركات أخرى ف��ي مدن احل��وض املنجمي 
وخاص��ة مدينة أم العرائ��س حيث عمدت مجموعة من أصحاب الش��هائد 
العليا املعطلني ع��ن العمل إلى اإلعتصام بأحد املعاه��د الثانوية ونصبت 

خيمة هناك من أجل التحسيس مبعاناتهم.
املش��هد ذاته تك��رر باملندوبية اجلهوية للتربي��ة بقفصة حيث يتواصل 
إعتص��ام ع��دد كبير من أصحاب الش��هائد منذ م��ا يقارب الس��نة مطالبني 

السلطات اجلهوية إيجاد حلول لهم وإنقاذهم من البطالة.

 – محمد الهادي العبيدي
من��ذ إقال��ة املعتمد وه��ذه املعتمدية ما ت��زال تفتقر إل��ى وجود معتمد 
ي��در ش��ؤونها اإلداري��ة  ويقض��ي حاج��ات املواطنني  ويس��تمع إلى 
مش��اغلها وتطلعاته��م  ويتم حاليا تصريف ش��ؤون ه��ذه املعتمدية 
بالنياب��ة  الوقتية. وهذا إجراء إداري ال يخ��دم مصلحة املواطنني وال 
مصلح��ة اجله��ة ككل  الش��غور احلاصل في ه��ذه املعتمدي��ة لم يكن 
اإلش��كال الوحي��د الذي يعاني من��ه املواطنني فهناك 5عم��ادات بدون 
عمد ويتولى اإلش��راف عليها عمد املناطق األخرى بالنيابة بعد إحالة 
أربعة منه��م على التقاعد وتوقيف اخلامس بصف��ة مؤقتة عن العمل 
فإلى متى سيبقى هذا الوضع على ما هم عليه واملنطقة في حاجة إلى 

من يخدمها ويدير شؤونها. 

تونس- 
طال��ب املنت��دى التونس��ي للحق��وق 
االقتصادي��ة واالجتماعية بضرورة 
النظ��ر بجدية إل��ى اإلخ��الالت التي 
واكب��ت عملي��ة البحث واالس��تقراء 
في القضية التي يحال فيها 24 شابا 
م��ن مدين��ة قصيب��ة املديون��ي أم��ام 
محكمة املنس��تير في إط��ار األحداث 
الت��ي عرفته��ا املدينة ي��وم 7 فيفري 
2013 على خليفة اغتيال السياسي 
خالله��ا  مت  والت��ي  بلعي��د  ش��كري 
ح��رق مركز األمن. وق��ال املنتدى إّن 
التح��رك كان س��لمياً وحضاري��اً في 
بدايت��ه قب��ل أن تتدخل ق��وات االمن 

بعشوائية وباستعمال مكثف  للغاز 
املس��يل للدموع مم��ا أدى إلى حتول 
مواجه��ة  إل��ى  الس��لمية  املظاه��رة 
عنيفة ب��ني عناصر األمن والش��باب 
وكان م��ن نتائ��ج تل��ك األح��داث أن 
حرق مركز األمن باملدينة. وحس��ب 
ب��الغ للمنت��دى فقد قع��ت الكثير من 
املداهم��ات واالعت��داءات ف��ي املنازل 
بع��د احلادث��ة. وق��د ق��ررت النيابة 
العمومي��ة فت��ح بح��ث حتقيقي ضد 

مجموعة من شباب املدينة.
الته��م  أّن  الب��الغ  واعتب��ر 
"اخلطيرة" املنس��وبة إل��ى املتهمني 
خطيرة تعكس اخلروقات القانونية 

والعش��وائية ف��ي معاجل��ة ملف��ات 
التحركات االحتجاجية والتس��ييس 
املمنه��ج ملثل ه��ذه القضايا، حس��ب 
تعبي��ر البيان.ودعا املنتدى إلى دعم 
ومس��اندة هذه القضي��ة باعتبار أّن 
الش��باب املتهم��ني حترك��وا بعفوية 
تندي��دا باإلره��اب في س��ياق ظرفي 
وطن��ي  بإجم��اع  متي��ز  احتجاج��ي 
تعبي��ر  وف��ق  لإلره��اب،  للتص��دي 
املنت��دى  أّن  إل��ى  البالغ.يش��ار 
االقتصادي��ة  للحق��وق  التونس��ي 
م��ن  مجموع��ة  كل��ف  واالجتماعي��ة 
احملامني ملتابع��ة القضية التي جرت 

أمس إحدى جلساتها.

تونس - 
تعي��ش املراكز األمني��ة مباطر مش��كلة قلّة 
الس��ّيارات االدارية الضرورية للعمل وهو 
مش��كل موج��ود قبل الث��ورة ول��م يحل الى 
اآلن. ويبل��غ ع��دد املراك��ز األمني��ة أربع��ة: 
مرك��ز ش��رطة امل��رور ومرك��ز ح��ّي النصر 
ومرك��ز ماطر املدين��ة ومركز امن��ي باحلّي 
الصناعي طريق من��زل بورقيبة. وكثيرا ما 
تضطّر الشرطة إلى "استعارة" السيارات 
م��ن وزارة الفالح��ة أو االضط��رار الى نقل 
املوقوفني والتنقل الى أماكن حوادث املرور 
في سيارة "االيُسوزي"  الوحيدة املتوّفرة 

للعمل .

قصيبة المديوني 

محاكمة 24 شابا على خلفية أحداث فيفري 2013

 عين دراهم 

مركز المعتدية دون معتمد 
و5 عمادات في حاجة إلى عمد

ماطر 

مراكز أمن دون وسائل

قفصة

لون عن العمل يغلقون 
ّ
معط

الطريق واألمن يتدخل

بعد تهاطل كميات كبيرة من األمطار

واليات الشمال الغربي تواجه خطر الفيضانات
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- سماح بن عبد اهلل
خل��دون"  ب��ن  متث��ال  ف��وق  "ُس��ليمة 
 Suleima above Ibn Khuldun"
باللّغ��ة  لألطف��ال  قّص��ة    "Statue
اإلجنليزّي��ة؛  اّتخذته��ا أس��تاذة اللغ��ة 
اإلجنليزّية ألفة القاسمي أسلوبا جديدا 
لتقريب اللغة اإلجنليزية لألطفال فضال 
عن تعريفه��م ببالدهم والقي��ام بجولة 
س��ياحّية وثقافّية. وُتعتبر القّصة ذات 
توّجه تربوي وتوع��وّي جتاوزت فيها 
الكاتب��ة الّنمطّي��ة املعه��ودة في قصص 
األطف��ال املُترجم��ة إل��ى العربّي��ة، ف��ي 
ُمحاول��ة لتأثي��ث مرحل��ة جدي��دة ف��ي 
الّطاب��ع  تألي��ف قص��ص األطف��ال ذات 
َسلس��ة  اجنليزي��ة  وِبلغ��ة  الّتونس��ّي، 
وبس��يطة ُتس��اعد الق��ّراء الّصغار على 
الفه��م والّتمّعن في اللغ��ة واملعالم التي 
يزورونه��ا بحب��ر قلم اجنليزّي يرس��م 
تاريخ تونس وآثارها وُيقّربها لألطفال 

بعيدا عن اسقاطات التراجم األخرى.
صفح��ة   16 م��ن  القّص��ة  وتتك��ّون 
باألل��وان، أّما الرّس��وم فقامت بها إميان 
القاس��مي ومواكبة حلدث صدور قّصة 
خل��دون"  ب��ن  متث��ال  ف��وق  "ُس��ليمة 
اّتصلت "الضمير" بصاحبة العمل ألفة 

القاسمي.
هو غ��رام بالقرط��اس والقل��م انطلق 
من��ذ 10 س��نوات خلت، دّعمته األس��رة 
أس��تاذ  كان  ال��ذي  واألب  املُوّس��عة 
لغ��ة عربّي��ة، وف��ي رصيده��ا 20 قّصة 
ُموّجه��ة لألطفال من بينها ما مّت نش��ره 
ع��ام 2006 بعنوان "رحالت س��ليمة" 
وف��ي نفس الفت��رة الزمنّية مّت��ت كتابة 
القّص��ة احل��دث والت��ي ص��درت س��نة 
2015 بعن��وان " ُس��ليمة ف��وق متثال 
بن خلدون"، هذا ما صّرحت به أستاذة 
القاس��مي  ألف��ة  والكاتب��ة  اإلجنليزي��ة 
بالّتعاون مع أختها إميان القاس��مي في 

الرسم.

االبتعاد عن الصورة النمطية
اله��دف  أّن  عل��ى  ُمحّدثتن��ا  وأّك��دت 
من ه��ذه القصص ه��و اس��تغالل اللغة 
وتقريبه��ا  أول��ى  بدرج��ة  اإلجنليزّي��ة 
م��ن األطفال الذي��ن ُيعان��ون من ُضعف 
الّتواص��ل مع اللغ��ة التي ُتعتب��ر اللغة 
األساس��ّية للتواص��ل عاملّي��ا، فضال عن 

أّنه��ا وس��يلة لتعري��ف األطف��ال 
تون��س،  ف��ي  األثرّي��ة  باملعال��م 
والتي كانت انطالقتها في جزيرة 
جربة من خ��الل الّتجربة األولى 
"رح��الت ُس��ليمة" وتواصل��ت 
برحل��ة  الش��خصّية  نف��س  م��ع 
ف��ي ش��ارع احلبي��ب بورقيب��ة 
ب��ني املعالم األثرّي��ة ُوصوال إلى 

متثال بن خلدون للّتعريف به.
أّن  إل��ى  القاس��مي  وأش��ارت 
احلمام��ة بطل��ة القّص��ة ترم��ز 
للس��الم واحلرّي��ة ع��الوة على 
تالق��ي  قضّي��ة  تط��رح  أّنه��ا 
احلض��ارات نظ��را أّن ضي��وف 
احلمام��ة م��ن ُمعظ��م البل��دان 
األجنبّي��ة والعربّية، في رحلة 
ترفيهّي��ة  وجول��ة  ُمش��ّوقة 
املُغام��رة  حتم��ل  وس��ياحّية 

وسيلة والثقافة هدفا لها.
ألف��ة  األس��تاذة  ورأت 
القاسمي ضرورة االبتعاد عن 
الّص��ورة الّنمطّي��ة املوج��ودة 
ف��ي قصص األطف��ال العاملّية، 
وكان احل��ذر حاضرا لتجاوز 
ه��ذه املُمارس��ات حت��ى عل��ى 
واالنتقال  األل��وان،  ُمس��توى 
من مرحلة اس��تقبال املعلومة 
بجمود إلى تفعيلها لتتماشى 
مع الظرف الزماني واملكاني، 
الّطف��ل  يتقّبله��ا  ك��ي  أيض��ا 
وتعم��ل عل��ى توس��يع طاقة 

التفكير اخلاّصة ب��ه وحّثه على اإلبداع 
والبحث وملا ال الكتابة باستعمال الدّقة 

في بّث املعلومة وانتقاء الكلمة.

جاح
ّ
عرقل الن

ُ
الّصعوبات التي ت

وم��ن ب��ني الّصعوبات الت��ي واجهت 
ع��دم  أّن  القاس��مي،  صّرح��ت  العم��ل 
تش��جيع ُدور الّنش��ر ملثل هذه الكتابات 
التونس��ّية والّناطقة باللغة اإلجنليزية 
والتزامه��م بترجم��ة القص��ص العاملّية 
إل��ى العربّي��ة رغم ابتعاده��ا عن النمط 
وُحّجته��م  التونس��ّية؛  للحي��اة  الع��ام 
ف��ي ذل��ك الّنق��ص ف��ي رّس��امي قصص 
األطف��ال وارتف��اع أثمان ُرس��ومهم مّما 
دف��ع بالكاتب��ة للّتعوي��ل ع��ن طاقاته��ا 
وتش��اركت في إع��داد العمل م��ع أُختها 

إمي��ان القاس��مي، ويبق��ى دائما ُمش��كل 
الّدعم أهّم عائق. 

ووّجه��ت ُمحّدثتن��ا ن��داء إل��ى كل من 
ُدور الّنش��ر ووزارة الثقاف��ة بض��رورة 
االهتمام بالّطاق��ات اجلديدة التي تعمل 
جاهدة على الّنهوض باملُستوى الفكري 

للّطفل الّتونسي.
ُس��ليمة  احلمام��ة  رحل��ت  ومازال��ت 
ُمتواصل��ة وهذه املّرة م��ع قّصة جديدة 
ناطقة باللغة العربّية بعنوان "رحالت 
س��تقوم  أي��ن  الق��دس"،  ف��ي  س��ليمة 
احلمام��ة بجولة ف��ي فلس��طني احمُلتلّة 
وفي مدين��ة الق��دس بالّتحدي��د؛ ُيحّقق 
فيها األطفال ُحلم حترير فلس��طني الذي 
سيكتش��ف الق��ّراء الّصغ��ار بقّيته عند 

صدور القّصة. 

تونس-
اجلهوي��ة  املندوبي��ة  إش��راف  حت��ت 
للثقافة بصفاقس تنظم دار الثقافة باب 
البحر ي��وم الس��بت 28 فيف��ري 2015 
عل��ى الس��اعة الرابع��ة مس��اء مبقره��ا 
حف��ل تك��رمي ثلة م��ن الش��عراء أعضاء 

نادي القصة والش��عر محمد البقلوطي 
مبناس��بة تفوقهم ف��ي امللتق��ى الوطني 

للشعراء الطلبة بقابس.
 

واألعض��اء املكرمون في ه��ذا امللتقى 
هم:

الس��يد علي العراي�ب��ي متحصل على 
اجلائزة األولى.

الس��يدة أمان��ي الزعي��ب��ي متحصله 
على اجلائزة الثانية.

الس��يد محم��د املك��ور متحص��ل على 
اجلائزة الرابعة.

مائدة مستديرة 
بالنادي الثقافي 

الطاهر الحداد
 في إطار املوعد 

الشهري للتراث 
الالمادي ينظم 
النادي الثقافي 

الطاهر احلداد مائدة 
مستديرة حول 

املوسيقى الشعبية 
احلضارية "الربوخ" 

مع األستاذ عبد 
الرزاق الفقي وذلك 

يوم اجلمعة 27 
فيفري 2015 بداية 

من الساعة الثالثة 
بعد الزوال.

يذكر أن الربوخ 
هو نوع موسيقي 
حضري أصحابه 

فقراء يعيشون في 
األحياء الفقيرة  

والقصديرية 
يلتقون في املقاهي 
الشعبية يعّبرون 
عن ذاتهم وهم في 
غالبيتهم نازحون 

من األرياف. الربوخ 
فيه حسرة و ألم و 

لكنه مرح فيه غناء 
ورقص، تستعمل 

فيه الدربوكة واملزود 
)آلة نفخ من جلد 

املعز(.

تظاهرة "سينما 
الحدود" بوالية توزر

تنظم املندوبية 
اجلهوية للثقافة 

بتوزر تظاهرة جديدة 
بعنوان "سينما 

احلدود" أيام 7،6 و8 
مارس 2015.

وقد خصصت هذه 
الدورة للفنان "علي 

عبد الوهاب خليل 
بالتعاون مع جمعية 

مهرجان أفراح 
اجلريد بتوزر.

تلفزة عمي رضوان 
في دار الثقافة 

تاكلسة
تنظم دار الثقافة 

تاكلسة عرضا 
تنشيطي متنوع 

للكبار والصغار" 
تلفزة عمي رضوان" 

وذلك يوم األحد 01 
مارس 2015 على 

الساعة العاشرة 
صباحا مبقرها

صفاقس

تكريم ثلة من الشعراء

الكاتبة ألفة القاسمي لـ" الضمير":

قّصة.. الُمغامرة وسيلتها والثقافة هدفها

ألفة القاسمي.. أستاذة لغة 
إنجليزّية منذ سنة 2006 

ُمتحّصلة على شهادة الماجستير 
في االلتقاء بين الثقافات من 

المعهد العالي للغات، تحّصلت 
وز ألدب 

ّ
على جائزة ُمصطفى عز

فل سنوات 2005 و2006 و 
ّ

الط
لها قصص منشورة على مواقع 

أمريكّية ُموّجهة  للكبار واألطفال 
 "Story Star " على غرار موقع

األمريكّي والذي حازت فيه على 
أحسن قّصة في األسبوع ، فضال 
عن ُجملة من القصص التي لم 

ور بعد باللغتين اإلنجليزية 
ّ
تر الن

والعربّية.

أجندا 
الثقافة
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صوتكم8 12   رأي

 محمد القرماسي
   

    ل��م تلب��ث حكوم��ة احلبي��ب الصيد 
تط��رق ب��اب احلك��م ويدخ��ل ال��وزراء 
مكاتبه��م حت��ى مت��ددت االحتجاج��ات 
وتوات��رت اإلضراب��ات هن��ا وهناك في 
قطاع��ات كثي��رة وحساس��ة وأش��علت 
فتائل االحتجاجات في مناطق حدودية 
حتى بدى األمر أقرب إلى رسالة مبطنة 
او معلن��ة إلى احلكوم��ة اجلديدة تخفي 

ورائها أكثر مما تظهر 
وانقس��م املالحظون فريقني في تقييم 
هذه املطلبي��ة اجلديدة إم��ا مبرر وداعم 
بال حدود أحيانا أو ساخطا معتبرا هذه 
االحتجاجات واالضطرابات فيها خفايا 
سياس��ية أو على األقل مت إمداد نيرانها 
بحس��ابات  تتعل��ق  سياس��ية  بزي��وت 
وتوازن��ات احلكم في ب��اردو والقصبة 

خاصة.
      واحلقيق��ة أن ف��ي االمر ش��يء من 
ه��ذا وم��ن ذاك وس��نبني ان التعميم في 
الفائ��دة ال يفس��ر وال  احلالت��ني ع��دمي 
يس��اهم في جتاوز اإلشكاالت احلقيقية 
للبالد والدميقراطية التونسية الناشئة

     بالرج��وع إل��ى تفاصيل الش��رارة 
األولى ألحداث ذهيب��ة روى لي من أثق 
في معرفتهم باملنطقة وأهلها ان احلدث 
مبن��ع  ب��دأ  االحتجاج��ات  فج��ر  ال��ذي 
األمن التونس��ي لش��احنة او ش��احنات 
تنق��ل مواد غذائية مدعم��ة وهي خاصة 
املقرونة إلى القط��ر الليبي ونقل بعض 
الناس هناك أن املنع جاء بس��بب رفض 
املهربني لدفع رش��وة او ايجاد تس��وية 
م��ع الدوري��ة وال دلي��ل ألحد عل��ى ذلك 
ولك��ن تصدي األمن خل��روج هذه املواد 
كان حقيق��ة وه��و م��ن صمي��م عمله��م 
فع��ل  رد  ج��اء  وال��رد  األخ��ذ  ...وبع��د 
املهرب��ني أو التج��ار لو صح تس��ميتهم 
بذل��ك بان يس��تعيدوا بضاعتهم بالقوة 
من مخازن األمن والديوانة وفعلوا ذلك 
بل وجتاوزوه حلرق املؤسسات األمنية 
هن��اك فكان م��ا كان م��ن ص��دام وعنف 
خلف ضحية من الش��باب وجرحى وما 

هو معلوم لدى اجلميع.
      الس��ؤال املضاع��ف اآلن م��ا عالقة 
هذا األمر وهذه األحداث التي قد حتصل 
دائم��ا ف��ي مناط��ق حدودية تش��هد في 
الطرف اآلخر احتياجا ظرفيا او يعتبرها 

الن��اس هناك فرص��ة لإلثراء وتس��عى 
الدولة بأجهزته��ا ملنعهم واحلفاظ على 

اقتصاد البالد وتوازناتها املالية؟ 
      وفي املقابل هل ميكن لهذه األحداث 
احتياج��ات  تخف��ي  أن  ومنطلقاته��ا 
ومعان��اة املواطن��ني ف��ي الذهيب��ة وبن 
قردان وكل املناطق احلدودية وصعوبة 
عيش��هم او فئ��ة كبي��رة منهم ؟ أليس��ت 
تنمية ه��ذه املناطق والنه��وض بها هي 
ض��رورة قصوى للدولة حت��ى لو ظلت 

األمور بها هادئة مطمئنة؟
الضريب��ة  موض��وع  وحت��ى        
املفروض��ة عل��ى العبور م��ن اجلهتني ال 
ميكن ان تختزل مشاكل املنطقة بأكملها 
ضم��ن  ملراجعته��ا  الوق��ت  ح��ان  وق��د 
منظوم��ة اإلج��راءات واملش��اريع الت��ي 

تتطلبها املنطقة بكاملها.
     احلكوم��ة الي��وم مطالب��ة برؤي��ة 
لتنمي��ة  العناص��ر  ومتكامل��ة  ش��املة 
ه��ذه املناط��ق ولتأخ��ذ م��ن الوق��ت م��ا 
فيه��ا  اجلمي��ع  تش��ريك  وليت��م  يل��زم 
باإلش��كاليات  االنفع��ال  دون  ولك��ن 
الضاغط��ة والعاجل��ة وللوص��ول إل��ى 
جمي��ع  انخ��راط  ضم��ان  يج��ب  ذل��ك 
األطراف واملؤسسات س��يما اإلدارة في 
ه��ذا املجه��ود الوطن��ي لتنمي��ة املناطق 
املهمش��ة وخاصة باإلصغ��اء والتفاعل 
مع املواطنني ومكون��ات املجتمع املدني 
وه��و أم��ر يحت��اج جل��د وصب��ر ولك��ن 

نتائجه ال شك أفضل للجميع.
     احل��د املقاب��ل ف��ي احل��راك النقابي 
واالجتماع��ي احلال��ي تزعمت��ه نقابات 
قطاعي��ة ف��ي النق��ل والتعلي��م وغيرها 
وه��ي قطاع��ات ذات ثق��ل وتأثي��ر ف��ي 
التح��ركات النقابية بل ميك��ن اعتبارها 
األكثر حيوية لعموم التونسيني ولذلك 
يفت��رض  ال��ذي  الط��رف  دائم��ا  كان��ت 
كس��ب التس��ويات مع��ه مس��بقا وحفظ 
اجلن��اح ل��ه او جلب��ه للتفاه��م لتفادي 
اإلض��راب س��يما ف��ي أوق��ات دقيقة من 
فجائي��ة  أن  غي��ر  الدراس��ي،  املوس��م 
اإلضرابات وس��رعة االنتق��ال باملطالب 
م��ن مس��تويات التفاوض إل��ى الدخول 
به��ذا  وحازم��ة  عام��ة  إضراب��ات  ف��ي 
الش��كر قد يثي��ر الكثير من التس��اؤالت 
وذلك بالرجوع إلى نقطتني أساس��يتني 

أفرزتها اإلضرابات األخيرة.
      بداي��ة ل��م تقدم النقاب��ات املختلفة 

حججا مقنعة ف��ي أولويات وضرورات 
اإلضرابات في قطاع��ات حيوية كالنقل 
والتعليم ول��م يبدو ان وضع القطاعات 
ومنظوريه��م كارث��ي او في��ه مظال��م ال 
تؤج��ل حل��ني اس��تقرار أم��ر احلكوم��ة 
والش��روع في تفاوض جدي ومؤس��س 
على مقتضي��ات املرحلة وخصوصيات 
النق��ل  إض��راب  ب��دى  ب��ل  قط��اع،  كل 
وتعط��ل  ش��لل  ف��ي  تس��بب  عش��وائيا 
حلي��اة الن��اس ولم يحصل ف��ي نتائجه 
م��ا ي��دل أن��ه كان اخلي��ار األفض��ل م��ن 
احلوار والتف��اوض، أما نقابات التعليم 
الثان��وي خاص��ة ف��إن م��ا أفرزت��ه م��ن 
جتاذب��ات وتهم وس��باب طال األس��تاذ 
والنقاب��ي واملس��ؤول احلكوم��ي كانت 
للمرب��ني  س��يتحقق  مم��ا  بكثي��ر  اكب��ر 
عملي��ا وه��ذا س��يترك أث��را عل��ى عالقة 
العائل��ة التونس��ية مع األس��تاذ املربي 
عل��ى امل��دى البعي��د، فمنط��ق الرهين��ة 
إن ص��ح التعبي��ر الذي يعتم��د في هذه 
اإلضرابات ميس من الرس��الة التربوية 
برمتها فماذا يعني ان يس��تعمل التلميذ 
وامتحان��ه وورق��ة االمتح��ان وس��يلة 
إن  ب��ل  النقابي��ة  وللمطال��ب  للضغ��ط 
مج��رد التلويح باألمر مس��بقا س��يكون 
تأثي��ره عل��ى التالميذ اكبر إذ س��يعطي 
رس��الة س��لبية للتالمي��ذ الذي��ن بالكاد 
يفل��ح آباؤهم ف��ي حثهم عل��ى املراجعة 

فتصله��م  لالمتحان��ات  واالس��تعداد 
األخب��ار م��ن التلف��زات معلن��ة إمكانية 
كبيرة لعدم إجراء ه��ذه االمتحانات.... 
إّنه انفالت مكلف جدا للبالد ومستقبلها 
بينما ستبقى وضعية األستاذ كموظف 
عموم��ي تتطلب التحس��ني الي��وم وغدا 
ولكن "املتى" و"الكيف" وعلى حساب 
من هذه أس��ئلة كان على السادة املربني 
اإلجابة عنها في حوار داخلي بني الولي 

واملربي فيهم.
     وعلين��ا جميع��ا التريث والوصول 
بكل دقة إلى بيان ما حقيقة أن األس��تاذ 
صاحب املهنة الش��اقة فعال هو اآلن في 
وضع مادي متدهور ومن يعطينا إجابة 
علمية حول مس��توى معيش��تهم ضمن 
اإلطار العام للمجتمع التونسي ولبقية 

املوظفني عموما؟
      املس��ألة الثاني��ة تب��دو أكثر إيالما 
وغرابة ملا يتح��دث النقابيون واملربون 
املضربون بتناقض غريب ويتكرر األمر 
على مس��امع اإلعالم والن��اس أجمعني. 
وميكن تلخيص هذا التناقض في جملة 
واح��دة: " نح��ن مطالبنا ليس��ت مادية 
ونطال��ب مبراجع��ة ش��املة للمنظومة 
التربوية، لكن هذه املراجعة ال تس��تقيم 
إال بتسوية الوضعية املادية لألستاذ؟" 
     فلم��اذا رفضت النقابات املش��اركة 
ف��ي ح��وارات نظمته��ا وزارة التربي��ة 

في حكومتني س��ابقتني آخره��ا حكومة 
التكنق��راط. بل قي��ل إن النقاب��ة العامة 
مقترحه��ا  وارس��لت  احل��وار  قاطع��ت 
لتطوي��ر التعلي��م لألخ��ذ ب��ه كام��ال أو 
رفض��ه كامال... وهذا م��ا يغيب املطالب 
أداة  ويجعله��ا  لألس��اتذة  احلقيقي��ة 
شريفة شرعية تستعمل في غير محلها 

ومجالها.
      هذا الس��لوك ال��ذي جاءته نقابات 
أخرى ومفاده أننا واعون بوضع البالد 
وحساس��ية املرحلة لكنن��ا نعتبر تلبية 
مطالبن��ا ه��ي احل��ل وبداي��ة اإلص��الح 
احلقيق��ي... فم��ا ه��ي حقيق��ة مطال��ب 
النقاب��ات وماه��ي خلفي��ات اإلضرابات 
املتك��ررة وعدواه��ا املتمددة ف��ي جميع 
القطاع��ات ويستنس��خها العم��ال حتى 
ف��ي املؤسس��ات اخلاص��ة ناهي��ك ع��ن 

احلضائر واملصانع وغيرهم ؟
      عندم��ا يل��ف الغم��وض مطال��ب 
النقاب��ات ويكث��ر التأويل ح��ول حقيقة 
االحتجاجات لن ميس األمر من شرعية 
اإلض��راب وال أحقية املطالب��ة بالتنمية 
والعيش الكرمي ولكنه سيحيل مباشرة 
إل��ى م��ا وراء ه��ذا األم��ر ف��ي توقيت��ه 
وطبيعته املتسرعة واالعتباطية ويحق 
وقتئذ للمحلل��ني واملراقبني واإلعالميني 
أن يس��تنتجوا م��ا يرونه أكث��ر منطقية 

وواقعية.
       وال تزال النقابات لدينا في متاس 
وتقاطع مع احلراك السياسي الدائر في 
تونس وال أحد ينكر مبا فيهم النقابيون 
السياس��ية  واألح��داث  التوازن��ات  ان 
واالتفاقات بني الفاعلني السياس��يني أو 
تناقضاته��م تلق��ي بظاللها عل��ى العمل 
النقاب��ي وال حاج��ة ف��ي ذل��ك خلط��ط 
وتعليم��ات فوقي��ة ب��ل إن املن��اخ العام 
الذي يصنعه الساس��ة واإلع��الم ينتج 
بطبعه وضعا محتقنا او متوترا يلتقطه 
بأش��كال  مبقتض��اه  للتعبي��ر  اجلمي��ع 

مختلفة.
      وم��ا عل��ى السياس��يني والنقابيني 
إال ان يحس��موا نهائي��ا الطريق��ة الت��ي 
تدار بها املفاوض��ات بعيدا عن اتهامات 
النقابات من جه��ة وحرصا على ضمان 
حقوق التونسيني باختالف وظائفهم.  

تصاعد وتيرة اإلضرابات 
األسباب الحقيقية للحراك المتواصل 

في الشارع وفي المؤسسات

ير
كات

اري
ك
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  رأي
13صوتكم

سمير حمدي
تظ��ل تون��س من أش��د ال��دول تأثرا 
مب��ا يجري في املش��هد الليب��ي بالنظر 
ال��ى الترابط الوثيق ب��ني البلدين على 
املس��تويني االجتماع��ي واالقتص��ادي 
وق��د لعب��ت تون��س دورا مركزيا بعد 
جناح ثورتها مباش��رة في دعم الثورة 
واض��ح  حض��ور  له��ا  وكان  الليبي��ة 
ف��ي دع��م الث��وار واس��تقبال الالجئني 
وق��د أصبح��ت العالق��ات أكث��ر متانة 
أثن��اء حكم الترويكا ف��ي تونس وحكم 
املؤمت��ر الوطني في ليبي��ا بالنظر الى 
أن كال الثورتني )التونس��ية والليبية( 
كان يس��تمد الق��وة واالس��تمرارية من 
الطرف األخ��ر. واملعروف أن العالقات 
عل��ى  مزده��رة  ظل��ت  البلدي��ن  ب��ني 
املس��تويات االجتماعي��ة واالقتصادية 
بالنظر الى العدد الهام من التونس��يني 
ال��ذي يس��تفيد م��ن التعام��ل التجاري 
واالقتص��ادي م��ع نظرائه��م والليبيني 
باإلضافة الى العدد الكبير من مواطني 
ليبي��ا مم��ن يجعلون تون��س وجهتهم 
احملبذة للعالج أو الس��ياحة وتكش��ف 
إحصائي��ات إدارة احل��دود واألجان��ب 
ب��وزارة الداخلية التونس��ية الصادرة 
ع��دد  أن   2014  /17/01 بتاري��خ 
الليبي��ني الذي��ن دخل��وا تون��س س��نة 
2013 بلغ 2 مليون و236 ألف و135 
زائرا وهو رقم يكشف أهمية العالقات 
ب��ني الطرف��ني اللذين جتمعهم��ا حدود 

مشتركة تفوق اخلمسمائة كيلومتر.
اخلارجي��ة  السياس��ة  كان��ت  وإذا 
لتون��س زمن حكم بن عل��ي قامت على 

االرتباط الوثيق بخيارات نظام معمر 
القذافي الى احلد الذي جعل هذا األخير 
يخ��رج ال��ى الن��اس في خطاب ش��هير 
اثر الثورة التونس��ية منددا باإلطاحة 
بزي��ن العابدين بن علي قائال باحلرف 
الواحد "ال يوجد أحس��ن من الزين أبدا 
في هذه الفترة، بل أمتناه ليس إلى عام 
2014، بل أن يبقى إلى مدى احلياة". 
وبعد س��قوط القذاف��ي وتولي املؤمتر 
الوطن��ي  حكم ليبي��ا تدعمت العالقات 
ب��ني النظام��ني اجلديدي��ن ف��ي تونس 
وليبي��ا خاص��ة أثن��اء حك��م الترويكا 
وقد جتل��ى موقف تون��س واضحا في 
تصريح��ات الرئيس األس��بق املنصف 
املرزوق��ي في إدانته لالنقالب الفاش��ل 
الذي قام به خليفة حفتر واعتبره جزء 

من الثورة املضادة.
حكوم��ة  وص��ول  ومن��ذ  أن��ه  غي��ر 
احلبيب الصيد الى السلطة بدا االرتباك 
اخلارجي��ة  وزارة  أداء  ف��ي  واضح��ا 
التونس��ية جتاه ما يج��ري في اجلارة 
ليبيا وب��دا واضحا أن وزير اخلارجية 

اجلديد املعروف مبناهضته لتوجهات 
الس��ابقة وسياسات  الترويكا  حكومة 
الرئي��س املرزوق��ي وال��ذي كان قب��ل 
وصوله للوزارة من املؤيدين لالنقالب 
املصري يتخ��ذ مواق��ف مضطربة إزاء 
م��ا يجري في ليبيا وه��و أمر جتلى في 
تصريح الناطق الرس��مي باسم وزارة 
اخلارجية التونس��ية ي��وم 17 فبراير 
2015 وال��ذي أعلن أن "تونس تتفّهم 
طل��ب مص��ر التدخ��ل العس��كري ف��ي 
ليبيا وستتعامل مع أي قرار أممي عند 
صدوره." وهو موقف ُفهم منه انحياز 
للموقف املصري قبل أن يتم تعديل هذا 
التوجه بتصري��ح من رئيس احلكومة 
احلبي��ب الصي��د اث��ر مجل��س وزاري  
ترأس��ه الرئيس الباجي قايد السبسي 
أي  ُتع��ارض  أك��د "أّن تون��س  حي��ث 
تدخل عس��كري في ليبي��ا، لكّنها تدعُم 
كّل احلل��ول السياس��ية الرامي��ة إل��ى 
حّل األزم��ة ب��ني األط��راف املّتصارعة 
ف��ي ليبي��ا". ويب��دو أن اخل��الف ب��ني 
املوقف��ني يكش��ف ع��ن االخت��الف ب��ني 

توجهات وزير اخلارجية الذي يسعى 
الى انتهاج سياسة األحالف والدخول 
ضمن قائمة ال��دول املناوئ��ة للثورات 
العربي��ة واإلطاح��ة ب��كل احلكوم��ات 
اإلس��الم  م��ن  قريب��ة  يعتبره��ا  الت��ي 
السياس��ي أو تسمح له بالنشاط وبني 
سياس��ات الباجي قايد السبس��ي الذي 
يفض��ل انتهاج سياس��ة هادئ��ة بعيدا 
عن دعم احد األطراف املتنازعة خاصة 
في ظل املوقف الواضح للجارة القوية 
اجلزائ��ر التي تؤك��د أن ال ح��ل لالزمة 
الليبية إال من خالل احلوار السياس��ي 

بني الفرقاء.
ورغ��م أن السياس��ة اخلارجية ٌتدار 
باالش��تراك ب��ني رئي��س اجلمهوري��ة 
موق��ف  أن  يب��دو  اخلارجي��ة  ووزي��ر 
قايد السبس��ي األكث��ر حكمة وعقالنية 
س��يكون هو املرج��ح لتوجهات تونس 
اخلارجي��ة ف��ي املرحل��ة املقبل��ة. غير 
أن مواق��ف وزي��ر اخلارجي��ة املتباينة 
س��تزيد من حالة االرتباك والتردد في 
موق��ف تونس من األزم��ة الليبية وفي 

ذات الس��ياق ج��اء التصري��ح األخي��ر 
ال��ذي  التونس��ي  اخلارجي��ة  لوزي��ر 
حتدث عن اعت��راف تونس بحكومتان 
وطب��رق  طرابل��س  ف��ي  ش��رعيتان 
كمحاولة ملس��ك العصا من الوسط من 
خ��الل موق��ف غائم س��تكون ل��ه أثاره 
على العالقات بني تونس وليبيا حيث 
يح��اول البع��ض ف��ي تون��س جتاهل 
أهمي��ة حكوم��ة املؤمتر الوطن��ي التي 
تس��يطر على غالبي��ة األراضي الليبية 
وخاص��ة املنطق��ة الغربي��ة املج��اورة 
لتون��س وه��ي الت��ي تراق��ب احل��دود  
املمت��دة ب��ني البلدي��ن وه��و م��ا يعني 
أن العالق��ة م��ع حكوم��ة طب��رق ليس 
له��ا أدن��ى أهمي��ة ف��ي مس��ألة اجلوار 
التونس��ي الليبي باعتبار أن الش��ريط 
اجلغراف��ي الذي تدي��ره حكومة الثني 
في أقصى الش��رق الليبي ال متثل أدنى 

أهمية بالنسبة للجوار التونسي.

الليبي��ة  التونس��ية  العالق��ات  إن 
ينبغ��ي أن تخ��رج ع��ن دائ��رة اإلرباك 
التجاذب��ات  ومنط��ق  السياس��ي 
أو  التونس��ية  الداخلي��ة  واحلس��ابات 
املواقف املزاجي��ة الفردية ألنه وبغض 
النظ��ر ع��ن طبيع��ة األنظم��ة القائم��ة 
ف��ي البلدي��ن فهناك جملة م��ن الثوابت 
السياس��ية التي ينبغي احلفاظ عليها 
بناء عل��ى متانة الرواب��ط االجتماعية 
واالقتصادية وانطالقا من مبدأ حس��ن 
اجلوار دون التورط في منطق األحالف 
أو مح��اوالت االنحياز إلى أطراف دون 
أخ��رى ويظل الثابت األهم هو مصلحة 

الشعبني التونسي والليبي.

الخارجية التونسية واألزمة الليبية: 

ارتباك األداء
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في جلس��ٍة ش��بابية قلت له��م: ما هي 
آخ��ر الصرعات الش��بابية عل��ى برامج 
التواص��ل اإللكتروني��ة؟ فق��ال أحدهم: 
أن��ا أس��تطيع خ��الل خم��س دقائ��ق أن 
أحضر ل��ك فتاة من )بن��ات الهوى( إلى 
مكانن��ا ه��ذا، فنظ��رت إلي��ه مس��تغرًبا، 
فق��ال ل��ي صديق��ه: إذا كنت مس��تغرًبا 
مم��ا نقول فدعنا جنّرب ل��ك اآلن، وفعاًل 
فت��ح أحدهم النّقال عل��ى برنامج أمامي 
وخالل خمس دقائق ش��بكت فتاة معهم 
تبعد عن مكاننا 25 كيلومتًرا، والغريب 
ف��ي املوض��وع أنه��ا مس��تعدة اآلن ألن 
تلتق��ي بهم للتس��لية والترفي��ه مبقابل 
مبلغ مال��ي أو خدمة لتخلي��ص معاملة 

بالدولة.
جلست أفكر في األمر وإلى أين وصلت 
العالقات اجلنس��ية حتى صارت خارج 
إط��ار الس��يطرة واملراقب��ة ول��و كنا في 
أطهر بقعة في العالم، وجلست أتساءل: 
ما الفرق ب��ني مجتمعاتن��ا واملجتمعات 
الغربي��ة ف��ي أوروب��ا؟ علم��ا أن قوانني 
أوروبا تغيرت خالل الس��نوات العش��ر 
املاضي��ة حلماي��ة )حق��وق األقلي��ات(، 
اله��وى  بن��ات  ومنه��ا  يس��مونها  كم��ا 
واملومس��ات والشاذين جنسيا وغيرهم 
وقد نال��وا حقوقهم كاملة في أغلب دول 
أوروب��ا، فف��ي أملاني��ا على س��بيل املثال 
صدر قانون حلمايته��م في عام 2002، 
كما أص��درت وزارة التع��اون في أملانيا 
كتيبا س��مته »دليل سفر النساء« يرشد 
النس��اء القادمات إلى أملاني��ا إلى كيفية 
ممارس��ة الدع��ارة بصف��ة قانونية، بل 
إن صناع��ة اجلن��س ف��ي العال��م تعتبر 
ثال��ث أكبر جت��ارة بعد جتارة الس��الح 
واملخ��درات حت��ى إن��ه خ��الل أنش��طة 
كأس العالم قبل األخيرة قامت ش��بكات 
الدع��ارة بتوفي��ر ما ال يق��ل عن 40000 

م��ن املومس��ات م��ن بن��ات اله��وى م��ن 
أجل الترفي��ه للمش��جعني والرياضيني 
وتأس��يس متاج��ر ضخمة لبي��ع لوازم 
املمارس��ات اجلنس��ية، بل ذهبت فرنسا 
ألكثر من ذلك من خالل املطالبة بتسوية 
قانوني��ة لس��وق الدع��ارة واالعت��راف 
باملومس��ات بأنهن يس��همن في تنشيط 
املجتمعي��ة وم��ن  االقتص��اد والتنمي��ة 
حقهن املس��اهمة ف��ي صن��دوق التقاعد 
واحلص��ول على تعويض��ات اجتماعية 
والتمت��ع بالتغطي��ة الصحي��ة وتس��لم 
بطاق��ات مهنية قانوني��ة، وكذلك احلال 
بالنس��بة لألماك��ن اخلاصة بالش��اذين 
جنس��يا، ولعل م��ن غرائب األش��ياء أن 
فرنس��ا تعتب��ر هؤالء م��ن األقلي��ة التي 
ينبغي أن حتت��رم حقوقها بينما األقلية 
املس��لمة عندما تعبر ع��ن دينها وعفتها 
وسمو أخالقها باحلجاب حتارب، علما 
أن كليهم��ا م��ن األقلية حس��ب املصطلح 

األوروبي.
م��ن يتتب��ع املس��يرة االجتماعي��ة في 
الغ��رب ي��َر بوض��وح عالم��ات االنهيار 
األسري حتى صارت احلكومات عندهم 
تقدم إغراءات مالية لكل من ينجب طفال 
وذل��ك ألن الكيان��ات األس��رية تغي��رت 
فيمك��ن لرجلني أن يعيش��ا مع بعض أو 
امرأت��ني أو رجل وامرأة فه��ذه الكيانات 
اجلديدة ص��ارت تضرب مب��دأ التعمير 
ف��ي األرض، وذل��ك م��ن أج��ل حتقي��ق 
الرغبات اجلنسية ألن اجلسد ينظر إليه 
على أنه ملك لإلنسان وله مطلق احلرية 
ف��ي التص��رف فيه ب��ل حتى الش��اذون 
جنسيا اعتمدوا لهم مبدأ التبني لألطفال 
الذري��ة. فه��ذه ه��ي  تش��جيعا لزي��ادة 
الفوضى اجلنسية التي يعيشها الغرب 
والتي بدأت أرى خيوطها متتد إلينا من 
خالل ش��بكات التواصل االجتماعي مع 

ضع��ف املتابع��ة القانونية والرس��مية 
ف��ي بالدن��ا وضع��ف التربي��ة الديني��ة 
الصحيحة والوس��طية في مؤسس��اتنا 
وبيوتنا وضعف التوجيه التربوي في 
مدارسنا مبقابل ما نراه ونسمعه يوميا 

من ممارسات إباحية.
فف��ي األس��بوع املاض��ي جم��ع أح��د 
مدي��ري امل��دارس كل الهوات��ف النقال��ة 
للطلب��ة ف��ي املرحل��ة االبتدائي��ة، فماذا 
كان��ت النتيج��ة؟! يق��ول اكتش��فنا م��ن 
أص��ل 300 هات��ف أن 200 منه��ا فيه��ا 
أف��الم أو صور إباحية يعن��ي ثلثا طلبة 
املدرس��ة االبتدائي��ة! فهذه حتت��اج منا 
فه��ؤالء  وباملناس��بة  وحت��رك.  لوقف��ة 
الش��باب الذين جلس��ت معه��م حتدثوا 
مع��ي في نهاي��ة اجللس��ة ع��ن برنامج 
خاص للش��اذين جنس��يا يت��م التعرف 
إليه��م من خالل الهاتف النقال فقلت لهم 
مل��اذا ال نعمل »فريق اخلير اإللكتروني« 
للدخول إلى مث��ل هذه البرامج واحلوار 
كلم��ة  فرمب��ا  والش��باب  الفتي��ات  م��ع 
طيبة تؤث��ر بهم ونأخذ األج��ر العظيم، 
وكم��ا ق��ال رس��ولنا الكرمي صل��ى الله 
عليه وس��لم »فوالله ألن يه��دي الله بك 
رجال واح��دا خير ل��ك من حم��ر النعم« 
فابتس��موا وقالوا فكرة ذكية دعنا نفكر 
فيها. ثم قمت وش��كرتهم ومش��يت وأنا 
أفك��ر كي��ف نعال��ج ه��ذه الظاه��رة ف��ي 
مجتمعاتنا ألنها فعال بدأت تعصف بنا. 
وختاما أق��ول: البد أن نتح��رك حلماية 
ش��بابنا باإلميان والعل��م وتدريبه على 
ضبط الشهوة وتقوية اإلرادة والتذكير 
مبنه��ج )مع��اذ الل��ه إن��ه رب��ي أحس��ن 

مثواي(

الدكتور جاسم المطّوع

أش��ار القرآن إلى ش��جرة الزيتون في قوله تعالى: )َوَش��َجَرًة َتْخُرُج 
ِمْن ُطوِر َس��ْيَناَء َتْنُبُت ِبالُدّْهِن َوِصْبٍغ ِلْلَِكلِ��نَي( ]املؤمنون: 20[. وقال 
تعال��ى متحدثاً عن نعمه عل��ى خلقه: )َفأَْنَبْتَن��ا ِفيَها َحًبّ��ا )27( َوِعَنًبا 
َوَقْضًب��ا )28( َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل )29( َوَحَداِئَق ُغلًْبا( ]عبس: 27-30[.. 
دعون��ا نتأمل أس��رار الزيتون وبالتحدي��د زيت الزيت��ون وما هي آخر 

الدراسات العلمية عن فوائد هذا النبات العجيب.
ف��ي بحث جديد لكلية "هانتر نيو يورك س��يتي" ذهل العلماء عندما 
وج��دوا أن زي��ت الزيت��ون يقت��ل اخلالي��ا الس��رطانية بس��رعة كبيرة 
بح��دود 30 دقيق��ة فق��ط! والغريب في ه��ذا البحث أن امل��ادة املوجودة 
في زي��ت الزيتون وه��ي "Oleocanthal" تدمر اخللية الس��رطانية 
وحتاف��ظ عل��ى اخللي��ة الس��ليمة!! واألغ��رب م��ن ذل��ك أن ه��ذه املادة 
"Oleocanthal" تق��وم بإعط��اء معلومة للخلية الس��رطانية فتقوم 
ه��ذه اخللية من خالل إنزميات في داخله��ا باالنتحار على الفور.. وهذا 
يدّل على أن زيت الزيتون يحوي في جزيئاته معلومات أو برامج تدفع 
اخللية السرطانية لتدمير نفس��ها!!! رمبا اآلن ندرك ملاذا أّكد القرآن في 
َها  َجاَجُة َكأََنّ آيات��ه على أهمّية هذه الش��جرة املباركة.. قال تعال��ى: )الُزّ
ٌيّ ُيوَقُد ِمْن َش��َجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اَل َش��ْرِقَيٍّة َواَل َغْرِبَيٍّة َيَكاُد  َكْوَكٌب ُدِرّ
َسْسُه َناٌر ُنوٌر َعلَى ُنوٍر( ]النور: 35[. بل أقسم  َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم مَتْ
ْيُت��وِن )1( َوُطوِر  الله تعالى بهذه الش��جرة، قال تعال��ى: )َوالِتّنِي َوالَزّ
ِس��يِننَي )2( َوَهَذا اْلَبلَِد اأْلَِمنِي )3( َلَقْد َخلَْقَنا اإْلِْنَساَن ِفي أَْحَسِن َتْقِومٍي( 
]الت��ني: 4-1[. م��ن املعج��زات العظيمة للخالق عز وجل أنه س��ّخر لنا 
ه��ذه الش��جرة املباركة وذكرها ضم��ن مجموعة من النع��م مثل النخيل 
ْيُت��وَن َوالَنِّخيَل  ْرَع َوالَزّ والرم��ان والعن��ب.. فق��ال: )ُيْنِبُت َلُكْم ِب��ِه ال��َزّ
ُروَن( ]النحل:  َواأْلَْعَن��اَب َوِم��ْن ُكِلّ الَثَّمَراِت إَِنّ ِف��ي َذِلَك آَلََيًة ِلَق��ْوٍم َيَتَفَكّ
11[. وقد أثبت العلم احلديث الفوائد العظيمة لزيت الزيتون.. حتى إن 
العلماء يعتبرون هذا الزيت من أهم أنواع الزيوت على اإلطالق للعالج 
م��ن مختلف األم��راض، وبخاصة أم��راض القلب وتصلّب الش��رايني...
وف��ي دراس��ة أخ��رى تب��ني أن زي��ت الزيت��ون وبخاص��ة ه��ذه امل��ادة 
"Oleocanthal" يس��اعد عل��ى الوقاية من الزهامي��ر أو مرض تلف 
خاليا الدماغ الذي يفقد الذاكرة حس��ب جامعة "لويزيانا"، فهذه املادة 
تنش��ط خاليا الدماغ ورمبا تس��اعدها على تنظيم عملها وإطالة عمرها 

والتخفي��ف م��ن تدمير اخلاليا. ولذل��ك قال تعالى: )َوُه��َو اَلِّذي 
ْرَع  أَْنَش��أَ َجَنّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَش��اٍت َوالَنّْخَل َوالَزّ
اَن ُمَتَشاِبًها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه ُكلُوا  َمّ ْيُتوَن َوالُرّ ُمْخَتلًِفا أُُكلُُه َوالَزّ

ُه اَل ُيِحُبّ  ِمْن َثَمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوآَُتوا َحَقُّه َيْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتْسِرُفوا إَِنّ
امْلُْسِرِفنَي( ]األنعام: 141[... فاحلمد لله رب العاملني.

عبد الدايم الكحيل،
 موقع الكحيل لإلعجاز العلمي

الســـؤال : ما حكم الشرع في زواج شاب 
بفتاة رضع أخوه من أمها؟

اجلواب : يج��وز له الزواج به��ذه البنت 
ألن��ه ال يوجد لن مش��ترك بينهما. في حني 
أن األخ أصب��ح ابن��ا من الرض��اع ألم البنت 
التي ينوي السائل الزواج بها وفي احلديث 

"يحرم م��ن الرضاع ما يحرم النسب".

الســـؤال : مـــا حكم خـــروج المعتدة من 
وفـــاة زوجها إلى الحج قبل اســـتكمال مدة 

عدتها؟
اجلواب : ذهب جمه��ور العلماء الى عدم 
ج��واز ذلك لقوله تعال��ى "والذين يتوفون 
منكم وي��ذرون أزواجا َيَتَرَبّْصَن ِبأَْنُفِس��ِهَنّ 
أَْرَبَع��َة أَْش��ُهٍر َوَعْش��راً" ) البق��رة 234 (. 

وف��ي احلدي��ث "امكث��ي ف��ي بيت��ك حت��ى 
يبل��غ الكت��اب أجله" )أخرج��ه اإلمام أحمد 
والنس��ائي وأب��و داود (. ونق��ل عن بعض 
الس��لف الصالح من الصحاب��ة ومنهم علي 
ب��ن أبي طالب والس��يدة عائش��ة وعبد الله 
ب��ن مس��عود وجاب��ر ب��ن عب��د الل��ه رضي 
الل��ه عنهم ومن التابعني احلس��ن البصري 
وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح، وكذلك 
مذه��ب الظاهرية، أن املعتدة يج��وز لها أن 
تعتد حيث شاءت، وال يحرم عليها بالتالي 
أن حت��ج أو تعتم��ر. واتف��ق الفقه��اء عل��ى 
أن املعت��دة إذا خرج��ت إلى احل��ج فحجتها 

صحيحة. والله أعلم
الشيخ حمدة سعّيد مفتي الجمهورية 
التونسية
ديوان االفتاء

يجب على املسلم الواعي 
عندم��ا يس��مع ع��ن ش��يء 
غي��ر مألوف يري��د أن يقوم 
ب��ه ش��خص م��ا، علي��ه أن 
يأخ��ذ عل��ى يدي��ه ومينعه 
ألن ف��ي منعه جن��اه لهما.. 
جناة للقريب ع��ن املصيبة 
والبعيد عنه��ا ألن املصيبة 
عندم��ا تع��م س��تعم عل��ى 
َيَتَناَهْوَن  ال��كل. "َكاُن��وا الَ 
نَكٍر َفَعلُ��وُه" يقابلها  َع��ن ُمّ
قول الله تعالى "َوَتَواَصْوا 
َوَتَواَص��ْوا  ��ِقّ  ِباحْلَ

ْبِر". ِبالَصّ

الدكتور محمد هداية

  س 5 و27 دقيقةالصبح :
س 6 و35 دقيقةشروق الشمس : 

 س 12 و39 دقيقةالظهر :
 س 15 و42 دقيقةالعصر :

 س 18 و14  دقيقةالمغرب :
 س19 و38 دقيقةالعشاء :

دين
  وصّحة

زيت الزيتون يدّمر الخاليا السرطانية

اآلن ُنغّيْر 
ِسِهْم( )الرعد، 11(

ُ
نف

َ
ُروا َما ِبأ يِّ

َ
ى ُيغ

َّ
ْوٍم َحت

َ
ُر َما ِبق يِّ

َ
َه ال ُيغ

َّ
)ِإنَّ الل

ماذا وجد مدير المدرسة في هواتف التالميذ؟

ومضةفتاوى
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15صوتكم دولي

سليم الحكيمي

يبدو أن االجتم��اع الذي جمع قيادات 
م��ن برمل��ان طب��رق وهيئ��ات عس��كرية 
ليبية بقيادات عس��كرية علي��ا أمريكية 
رفيع��ي  وديبلوماس��يني  وبريطاني��ة 
املس��توى م��ن األمم املتح��دة واالحت��اد 
األوروبي في تونس، لم ينته إلى اتفاق، 
فالتسريبات الواردة عن االجتماع الذي 
حتدث��ت عنه قناة "النب��أ" الليبية حني 
اس��تضافت عبد احلكيم بلحاج، كش��ف 
ع��ن طل��ب رس��مي أمريك��ي وبريطاني 
بالتخل��ي ع��ن خليف��ة حفت��ر أو منح��ه 
م��كان آخر في اجلي��ش. واملطالبة بعدم 
وج��ود حفتر في الواجهة كانت بس��بب 
شخصيته اجلدلية املرفوضة من "فجر 
ليبي��ا" فهو يرب��ك العملية السياس��ية 
األمم  حت��اول  ال��ذي  الليب��ي  واحل��وار 
املتح��دة قيادته على األرض التونس��ية 

أو الليبية حسب الظروف.
اجتم��اع مجل��س ن��واب طب��رق م��ع 
األمم  م��ن  وممثل��ني  عس��كرية  هيئ��ات 
املتح��دة، مت  مبوافق��ة رئي��س مجل��س 
النواب الس��يد عقيل��ة، وبتكليف رئيس 
جلن��ة الدف��اع الس��يد فتح الله حس��ني، 
وبعل��م رئي��س جلنة اخلارجية الس��يد 
ادري��س عبدالل��ه. ومت خالل��ه االتف��اق 
أن ال ش��رعية إال ملجلس الن��واب الليبي 
واحلكومة املنبثقة عنه حتى بعد صدور 
حكم احملكمة العليا الليبية. وتبني لوفد 
برملان طب��رق أن ال احلكومة  األمريكية 
و ال دول االحتاد األوربي، حالياً، قادرة 
على مس��اعدة اجليش ال بالتس��ليح وال 
باخلب��راء وال بأي ش��كل من األش��كال. 
ولم تقتن��ع اجلهات الغربي��ة املفاوضة 
بأن قوات فج��ر ليبيا جماع��ة إرهابية. 
ورفض الطرف الغرب��ي تقدمي البرامج 
ف��ي  باخلب��راء  واملس��اعدة  التدريبي��ة 
املتفجرات واأللغام و مكافحة اإلرهاب،  
واُمتن��ع عن احلل العس��كري ألن تقوية 
اجلي��ش ليس في صالح احلل احلواري 

حاليا.
وأّج��ل الل��واء الليب��ي خليف��ة حفت��ر 
إل��ى  به��ا  القي��ام  ين��وي  كان  زي��ارة 
العاصمة األردنية عمان للقاء مسؤولني 
إس��رائيليني، فيم��ا ق��ام بزي��ارة مص��ر 
بش��كل س��ري األس��بوع املاضي مرتني. 
وجاءت حتركاته الس��رية بعد أن ش��ن 
املاض��ي  األس��بوع  املص��ري  اجلي��ش 
غارات على م��ا قال إنه��ا مواقع لتنظيم 
الدولة اإلس��المية في مدينة درنة شرق 
ليبي��ا، إثر إع��الن التنظيم في تس��جيل 
مصور ذبحه 21 قبطي��ا مصريا. اللواء 
حفتر اس��تلم م��ن النظ��ام املصري 400 
حاوي��ة حتتوي على أن��واع مختلفة من 
األسلحة لتوزيعها على قواته في ليبيا. 
واعتب��رت مصادر  أن قص��ف الطائرات 
املصرية لليبيا زاد من ش��عبية املقاتلني 
اإلس��الميني، فيم��ا أش��ارت  تقارير إلى 
أن املش��روع املصري األردن��ي في األمم 
املتح��دة س��يؤدي إل��ى صومل��ة ليبي��ا 

وزيادة نسبة التطرف في البالد.
احل��دث اخلطير ف��ي مجل��س النواب 
الليب��ي املنعق��د مبدين��ة طبرق، ش��رق 

الب��الد ه��و تصويت��ه لقان��ون منص��ب 
القائ��د الع��ام للجيش، وس��ط توقعات 
له��ذا  حفت��ر  خليف��ة  الل��واء  باختي��ار 
املنص��ب، بحس��ب نائ��ب برملان��ي. ف��ي 
ح��ني أن الطل��ب األمريك��ي البريطان��ي 
خ��الل اجتم��اع تون��س حتدث ع��ن أنه 
في ح��ال تعيينه في منصب عالي كقائد 
ع��ام للجي��ش، ف��إن اجله��ات املفاوضة 
لن تس��اعد برمل��ان طبرق ول��ن تقدم له 

البرامج املتطورة.
وصّوت أعضاء املجلس في جلس��تهم 
املنعق��دة منذ يوم��ني على إق��رار قانون 
منصب القائد العام للجيش الليبي بعد 
أن مت اس��تحداثه ف��ي وق��ت س��ابق من 
الش��هر اجل��اري وينّص عل��ى تفويض 
رئي��س البرمل��ان عقيل��ة صال��ح قويدر 
بصفت��ه القائد األعلى للقوات املس��لحة 

الختيار وتعيني ش��خصية عسكرية في 
املنصب اجلدي��د، الفتاً إلى أن من يتولى 
ه��ذا املنصب س��يؤدي القس��م القانوني 
أم��ام أعض��اء البرمل��ان. وهنال��ك نزوع 
يص��ل حد اإلجم��اع داخ��ل البرملان على 

أحقية حفتر بهذا املنصب.
وتش��ير مص��ادر إل��ى أن حفتر ينوي 
تكوي��ن مجل��س عس��كري أعل��ى يكون 
ه��و قائ��ده ليحك��م قبضته عل��ى ليبيا، 
عل��ى غرار ما حدث ف��ي مصر. وأضافت 
املصادر أن حفتر ينوي أيضا حل برملان 
طبرق وحكومة عبد الله الثني املواليني 
ل��ه عقب انش��اء هذا املجلس العس��كري 
وفرض األحكام العس��كرية ف��ي البالد. 
وتش��ير ذات املص��ادر إل��ى أن��ه س��يتم 
ترقي��ة الل��واء حفت��ر إل��ى رتب��ة فريق، 
وأن��ه يحظى بدعم إمارات��ي مصري في 

اخلط��وة التي ين��وي اتخاذها بإنش��اء 
املجلس العسكري الليبي األعلى.

انتق��د  السياس��ية،  الواجه��ة  عل��ى 
رئي��س احلكوم��ة الليبي��ة ف��ي طب��رق 
عبد الل��ه الثني أمس الثالث��اء الواليات 
املتحدة وبريطاني��ا واالحتاد األوروبي 
لع��دم تقدميه��م أس��لحة لقوات��ه الت��ي 
تقات��ل ق��وات حكوم��ة منافس��ة. لتأتي 
ه��ذه االنتق��ادات بع��د ي��وم م��ن تعليق 
البرمل��ان الليب��ي املنتخ��ب املتحالف مع 
حكومة الثني مش��اركته ف��ي محادثات 
ترعاها األمم املتحدة تس��عى من خاللها 
إل��ى إنه��اء الص��راع عل��ى الس��لطة بني 

حكومتني وبرملانني متنافسني.
عل��ى األرض انحص��ر نف��وذ حكومة 
الثن��ي ف��ي دويل��ة صغيرة في الش��رق 
الكف��اءات  كل  تترك��ز   بينم��ا  الليب��ي، 

ومراك��ز الثق��ل ف��ي طرابل��س وال متثل 
طب��رق ش��يئا أم��ام م��دن أخ��رى ليبية 
ذات ثق��ل س��كاني وسياس��ي. وانتق��ل 
الثن��ي إلى الش��رق من��ذ س��يطر فصيل 
"فجر ليبي��ا" على العاصم��ة طرابلس 
الصيف املاضي وأعاد البرملان الس��ابق 
املع��روف باس��م املؤمتر الوطن��ي العام 
وش��كل حكومة منافسة. ويحظى الثني 
ومجلس النواب ومقره في الشرق أيضا 
باعت��راف الق��وى العاملي��ة واخلليجية 

وخاصة االمارات.
دولي��ا يتزاي��د اخل��وف م��ن تنام��ي 
ص��رح  حي��ص  ليبي��ا،  ف��ي  الفوض��ى 
أم��ن  "أن  أوبام��ا  األمريك��ي  الرئي��س 
أمريكا من أمن ليبيا"، وطالبت فرنس��ا 
وإيطالي��ا الثالث��اء املاض��ي بض��رورة 
الفصائ��ل  ب��ني  اتف��اق  إل��ى  التوص��ل 
املتحارب��ة في ليبيا وقالت��ا إن العالم ال 
ميكن��ه جتاهل الوضع ش��به الفوضوي 
اإلقليم��ي  األم��ن  يق��وض  ال��ذي  هن��اك 
ويغ��ذي أزمة املهاجرين املتزايدة. وقال 
رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينتسي 
في مؤمتر صحافي مشترك مع الرئيس 
الفرنس��ي فرانس��وا هوالند إنهم��ا اتفقا 
عل��ى أن ليبي��ا "يجب أن تك��ون أولوية 
للمجتمع الدولي وليس مش��كلة تفّوض 
به��ا دول��ة أوروبي��ة واح��دة". وكانت 
األمم املتح��دة تعتزم عق��د جولة جديدة 
م��ن احملادثات في املغرب هذا األس��بوع 
بعد أن فش��لت عدة ج��والت داخل ليبيا 

وخارجها في إحراز تقدم يذكر.
وألن األغص��ان ال تنبت إال في جذوع 
الش��جر الس��ليم، غصن حفتر س��يكون 
من جذع إرهاب السيس��ي وس��قف دمه 
العال��ي في رابعة والنهض��ة وقبلها في 
مذبحة الس��اجدين. حفتر صار يتحدث 
بلغ��ة املنقذ  ويص��رح بأن ليبي��ا كانت 
تبح��ث ع��ن مخلّ��ص، ويع��د باقت��الع 
"اإلرهاب" وضرب طرابلس ومصراتة 
وق��وات "فجر ليبيا" ف��ي حني ال يوجد 
رض��ا ت��ام أمريكي ع��ن تصرفات��ه، وال 
أح��د حاس��به عل��ى جرأت��ه ف��ي عملية 
الكرام��ة الت��ي تصرف م��ن خاللها دون 
صف��ة عس��كرية أو سياس��ية تخول له 
ذلك حت��ى أن مفتي ليبيا الش��يخ محمد 
الغريان��ي صّرح ب��أن القت��ال مع حفتر 

حرام.
الفوضى الليبية عل��ى أعتاب أوروبا 
والقص��ف املص��ري لي��س ح��ال واألمل 
في الدبلوماس��ية الدولية س��يكون على 
حس��اب الليبي��ني طبع��ا، وه��ي الوجه 
اآلخر حللف الّناتو، بعد صمت اللس��ان 
العربي املعقود منذ عق��ود . ليبيا اليوم 
ليس ما أريد له��ا أن تكون بعد اإلطاحة 
بالقذاف��ي، فثالث��ة س��نوات ونصف من 
الفش��ل املتراك��م واملس��ؤولية يتحملها 
الغ��رب ال��ذي لم يقدم ش��يئا ف��ي إعادة 
اإلعمار، بينما تعيش مؤسسات الدولة 
الفراغ التام. وإلقاء القنابل على الطريق 
املصرية ال يؤدي إال إلى تأجيج الصراع 
املتنافس��ني ف��ي ليبي��ا. وحتت��اج  ب��ني 
األط��راف الليبية املتصارعة حتتاج إلى 

كل جهد ديبلوماسي دولي.

محور الّسيسي-حفتر
الطّريق إلى الحريق
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صوتكمدولي 16

 الدولي
لل��درك  العام��ة  القي��ادة  أعلن��ت 
الوطن��ي باجلزائ��ر العاصم��ة ع��ن 
اس��تحداث خ��الل األش��هر القليل��ة 
املقبل��ة ألول م��رة لفصائ��ل األم��ن 

والتدخل لتعزيز حماية احلدود.
وأوضح املكل��ف باإلعالم بقيادة 
ال��درك الوطن��ي املقدم عب��د احلميد 
ك��رود في ن��دوة صحفية خصصت 
لعرض حصيلة نش��اطات وحدات 
ال��درك الوطن��ي أن��ه مت اس��تحداث 
51 وح��دة عملياتي��ة جدي��دة منها 
35 دخلت حيز اخلدمة خالل السنة 
اس��تكمال  يت��م  أن  عل��ى  املاضي��ة 
العملي��ة خالل السداس��ي األول من 

.2015
كم��ا أش��ار ف��ي ه��ذا الس��ياق أن 
قيادة الدرك الوطني س��طرت خطة 
مدروس��ة ضمن املخطط اخلماسي 
احل��دود  تش��مل   2015-2019
الحتواء أي وضع طارئ أو استباق 
أي حال��ة مؤكدا أن نس��بة التغطية 
األمنية س��تنتقل من 86 باملائة إلى 

90 باملائة خالل السنة اجلارية.

وأض��اف ان��ه ف��ي إط��ار تعزي��ز 
األمن في احلدود ومكافحة اإلرهاب 
س��تدخل ألول م��رة فصائ��ل األم��ن 
والتدخل لتعزي��ز األمن في احلدود 
حيز اخلدمة خالل السداس��ي األول 

من السنة اجلارية.
وأضاف ذات املس��ؤول أن الهدف 
م��ن اس��تحداث ه��ذه الفصائ��ل هو 

التحك��م اجلي��د في األم��ن عبر كافة 
احلدود مش��يرا إلى أنها )الفصائل( 
خاص��ا  وتكوين��ا  تأهي��ال  تلق��ت 

للتصدي لإلجرام واإلرهاب.
س��يما  الوح��دات  ه��ذه  وتش��مل 
أم��ن  االقيليم��ة و مصال��ح  الف��رق 
الطرق��ات و حرس احلدود حس��ب 

ذات املسؤول.

 الدولي
ج��ددت اجلزائ��ر و كيني��ا دعمهما جلهود 
األمم املتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل 
س��لمي يفض��ي إلى تقرير مصير الش��عب 
الصح��راوي حس��بما أك��د بيان مش��ترك 
ص��در ام��س اخلميس إث��ر زي��ارة الدولة 
الت��ي أجراه��ا الرئي��س الكين��ي أوهورو 
رئي��س  م��ن  بدع��وة  باجلزائ��ر  كينيات��ا 

اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و جاء في البيان أن "رئيس��ي الدولتني 
جددا خالل تطرقهما إلى مسألة الصحراء 

الغربية دعمهما جلهود األمني العام لألمم 
املتح��دة بان كي م��ون و مبعوثه اخلاص 
كريس��توفر روس الرامي��ة إل��ى التوصل 
إلى ح��ل سياس��ي يقبله الطرف��ان، جبهة 
البوليس��اريو واملغ��رب . و يفض��ي إل��ى 
تقري��ر مصير الش��عب الصح��راوي طبقا 
للوائ��ح مجلس األم��ن و اجلمعية العامة 
ل��ألمم املتح��دة ذات الصل��ة".و ف��ي ذات 
الص��دد ج��دد الرئيس��ان "تضامنهما مع 
ش��عب اجلمهورية العربي��ة الصحراوية 
الدميقراطي��ة ف��ي جه��وده الرامي��ة إل��ى 

حتقيق طموحاته الوطنية".

 الدولي
انتنظ��م ام��س االول األربع��اء لقاء بني 
رجال األعمال اجلزائريني والتونسيني 
، مت خالله بحث س��بل توسيع مجاالت 
مختل��ف  ف��ي  البلدي��ن  ب��ني  الش��راكة 
املتعامل��ون  اش��اد  وق��د   . القطاع��ات 
بالتحفيزات  التونسيون  االقتصاديون 
اجلزائ��ر  تقدمه��ا  الت��ي  اإلس��تثمارية 

للمستثمرين األجانب. 

ف��ي  املهن��ي  اللق��اء  ه��ذا  وين��درج 
س��ياق تعري��ف الش��ركات التونس��ية 
واجلزائرية بف��رص التعاون والتبادل 
عل��ى  التونس��ية  الش��ركات  وح��ث 
اإلستثمار في اجلزائر.وأوضح رياض 
التجاري��ة  املمثلي��ة  مدي��ر  زرق��ة  ب��ن 
التونس��ية باجلزائ��ر أن هيئت��ه قام��ت 
بجمع عشرين شركة تونسية مع مائة 
وعش��رين ش��ركة جزائري��ة ، لتعريف 

بإمكاني��ات  التونس��ية  الش��ركات 
الس��وق اجلزائري��ة ، لي��س للتصدي��ر 
فق��ط ، ولكن لإلس��تثمار ف��ي اجلزائر ، 
والبحث ع��ن ش��ركاء جزائريني للعمل 
جه��ة  .م��ن  اجلزائري��ة  الس��وق  ف��ي 
أخ��رى أك��د املتح��دث ذات��ه ان مب��ادرة 
املمثلي��ة التجاري��ة التونس��ية ته��دف 
أيضا إلى قي��ام املتعاملني اإلقتصاديني 
الس��وق  نح��و  بالتوج��ه  للبلدي��ن 

اإلفريقية مبش��اريع مش��تركة ، منوها 
ف��ي نف��س الوق��ت بقان��ون اإلس��تثمار 
اجلزائ��ري ال��ذي يفتح املج��ال جلميع 
املتعاملني األجانب ومنهم املستثمرون 
التونسيون لالستثمار في اجلزائر.من 
جهتهم أش��اد رجال االعمال التونسيني 
املش��اركني ف��ي ه��ذا اللق��اء بالقان��ون 
اجلزائ��ري ال��ذي خلق مناخا مش��جعا 
لالستثمار األجنبي ، مؤكدين أن السوق 

اجلزائرية سوق كبيرة ، وأن ما يهم هو 
التس��هيالت الت��ي متنح للمس��تثمرين 
، فيم��ا أك��د البع��ض اآلخر عل��ى تكامل 
الس��وقني اجلزائرية والتونس��ية.وفي 
س��ياق ه��ذه الديناميكية للتع��اون في 
مجال اإلس��تثمار بني رج��ل األعمال من 
البلدين ، برمجت خمسة لقاءات أخرى 
على مدار الس��نة اجلزائرية  2015 في 

مجاالت متعددة .

 الدولي
قتل س��تة أش��خاص و أصيب 14 آخرون امس االول االربعاء في حادث انهيار صخري 

وقع مبرتفعات نفق مدينة أوقاس الواقع بني بجاية و سطيف.
وق��د جنم عن احلادث حس��ب رش��يد أورابح عن وق��وع صخرتني كبيرت��ني من قمة 

اجلبل على الطريق لتصطدم بحافلتني صغيرتني ما تسبب في حدوث هذه املأساة.
وقد مت حتويل الضحايا إلى مستش��فى أوقاس استنادا ملسؤول املستشفى اجلامعي 

لبجاية.

بحث فرص التعاون والشراكة بين الجزائر وتونس محور لقاء لرجال األعمال من البلدين

مقتل 6 في انهيار صخري 
بمدينة "أوقاس" الجزائرية

الجزائر و كينيا تجددان دعمهما لجهود 
األمم المتحدة حول الصحراء الغربية

االمن الجزائري يستحدث 
فرقا أمنية جديدة خاصة بالحدود

 الدولي
وقع��ت اجلزائ��ر وتركي��ا ام��س اخلمي��س بأنقرة 
على مذكرة تعاون ثنائي بني املجلس الدس��توري 
واحملكمة الدس��تورية التركية، حس��ب ما أفاد به 

بيان للمجلس.
وتتعل��ق مذك��رة التع��اون الت��ي أش��رف عل��ى 
توقيعها رئيس املجلس الدستوري، مراد مدلسي، 

ونظيره التركي، زهدي أرس��الن، بتطوير وتنفيذ 
برامج مش��تركة في مج��االت البحث ف��ي القانون 

املقارن والتكوين وامللتقيات العلمية.
وتقضي املذكرة املوقعة عقب الزيارة الرس��مية 
التي قام بها مدلس��ي ال��ى تركيا أيض��ا ب"تبادل 
اخلبرات والوفود والتشاور حول مختلف املسائل 

ذات اإلهتمام  املشترك".

التوقيع بأنقرة على مذكرة تعاون ثنائي 
في المجال الدستوري بين الجزائر وتركيا
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 الدولي
ق��ال رئي��س الش��ؤون الديني��ة التركي 
اخلمي��س،  ام��س  غورم��ز”،  “محم��د 
تعليًق��ا عل��ى موافق��ة املجل��س الوطني 
النمساوي، على مشروع قانون اإلسالم 
يلي��ق  ال  القان��ون  ه��ذا  “إن  اجلدي��د: 
بالنمس��ا وال بتاريخه��ا، وإن القان��ون 
في��ه الكثي��ر من امل��واد، الت��ي حتمل في 
طياتها مش��اكل كبي��رة، وذلك من حيث 
النظر في املكتسبات األوروبية، وأعتقد 
أن محكمة حقوق اإلنس��ان س��تعيد هذا 

القانون”.
ج��اء ذلك ف��ي تصري��ح صحفي عقب 
مش��اركة “غورم��ز” في مراس��م توقيع 
بروتوكول تعاون بني رئاس��ة الشؤون 
الديني��ة، ووزارة الش��باب والرياض��ة 

التركي.
وأشار “غورمز” إلى أن “جهود الدول 
األوروبية بإنش��اء إس��الم خ��اص بها، 
كجزء من سياستها التكاملية واألمنية، 
بدل التخلص من موجة اإلسالموفوبيا، 
التي بدأت ضد املسلمني، وتعزيز ثقافة 

العيش املشترك، جهود ال طائل منها”.
النمس��ا  و دع��ا "غورم��ز" مس��لمي 
إل��ى “التعاطي مع ه��ذا القانون بنضج 
ع��اٍل، وبالصب��ر وأن يك��ون رد فعله��م 
وف��ق اإلط��ار الدميقراط��ي، واإليض��اح 

العلمي”. 

ويحت��وي القان��ون ال��ذي وافق عليه 
املجل��س الوطن��ي النمس��اوي )الغرفة 
األولى للبرمل��ان(، األربع��اء، على مواد 
تؤثر بشكل س��لبي على احلياة الدينية 

للمسلمني املقيمني في النمسا، منها:
تضمن نص القانون عبارات تنطوي 
للمس��لمني  الش��ك  بع��ني  النظ��ر  عل��ى 
م��ن قبي��ل: “عل��ى املس��لمني أن يتخذوا 
موقًف��ا إيجابًيّ��ا من الدول��ة واملجتمع”، 
و”ع��دم القي��ام بأعمال غي��ر قانونية”، 
و”االلت��زام بالقوان��ني”، وه��ي عبارات 
مخالفة ملبادئ املساواة وحظر التمييز.

املادة التي متنع التمويل من اخلارج، 
تؤثر بش��كل مباشر على 65 إماًما تركًيا 
ف��ي املس��اجد بالنمس��ا، وبع��د دخ��ول 
القان��ون حيز التنفيذ بع��ام واحد، فإنه 
يتوجب على األئم��ة القادمني من خارج 
النمس��ا مغادرته��ا، وتعت��زم احلكومة 
اس��تبدال األئم��ة القادمني م��ن اخلارج؛ 

بأولئك الذين يتم تأهيلهم في النمسا.
املس��لمون  يطال��ب  أخ��رى  م��ادة 
بإلغائها، وهي املادة التي تخول مجلس 
ال��وزراء، صالحي��ة االعت��راف وإلغ��اء 
اجلماع��ات الديني��ة، وتتي��ح حلكوم��ة 
مييني��ة متطرف��ة )ف��ي ح��ال وصوله��ا 
للحك��م( إلغاء اجلماع��ات، واجلمعيات 

اخلاصة باملسلمني.
وحسب أحكام القانون، فإن خريجي 
)ال��ذي  اإلس��المية  الش��ريعة  قس��م 

سيفتتح في اجلامعات( فقط ميكنهم أن 
يصبح��وا أئمة، ورغم أن اختيار أعضاء 
الهيئة التدريسية، التي ستؤهل األئمة، 
يخضع ملوافقة اجلماع��ة، إال أن املناهج 
يت��م  األئم��ة،  س��يؤهل  ال��ذي  وال��كادر 
تعيينه من جان��ب الدولة، وهو ما يثير 
التساؤل حول مدى أهلية أولئك األئمة.

ويتيح القانون إمكانية إلغاء أنشطة 
اجلماع��ات الديني��ة بدع��وى “األم��ن”، 
إلغ��اء  “إمكاني��ة  عل��ى  ين��ص  حي��ث 
األنش��طة التي ُيعتقد أنه��ا قد تؤدي إلى 
تقيي��د أمن املجتمع، والنظام، والصحة، 
أو األم��ن القومي، أو أم��ن، أو حقوق، أو 

حرية األفراد اآلخرين”.
جدير بالذك��ر أن عدة منظمات تركية 
إسالمية كبيرة في النمس��ا في مقدمتها 
منظم��ة “أتي��ب” أعلنت عزمه��ا اللجوء 
إل��ى احملكمة الدس��تورية العليا للطعن 
عل��ى مش��روع القانون لعدم مس��اواته 
بني املس��لمني، وأتباع الديانات األخرى 
في بع��ض بن��وده، التي تتعل��ق بحظر 
للمؤسس��ات،  اخلارج��ي  التموي��ل 
ع��ن  فض��اًل  اإلس��المية،  واجلمعي��ات 
تأكيده على األولويات األمنية في حالة 
تعارضه��ا مع حري��ة العقي��دة، ما يثير 
الش��كوك ضد املس��لمني، وإعط��اء صفة 
احل��ق الع��ام لهيئ��ات إس��المية أخرى، 
تندرج حت��ت مظل��ة الهيئة اإلس��المية 
الرس��مية، ما اعتبره املسلمون انتقاًصا 

م��ن الش��خصية القانوني��ة للهيئة التي 
متثل املسلمني في النمسا.

الهيئ��ة  ش��ورى  مجل��س  وكان 
اإلسالمية )املمثل الرسمي للمسلمني في 
النمس��ا( وافق قبل نحو أس��بوعني على 
مش��روع القانون اجلديد، رغم التحفظ 

على النقاط اخلالفية فيه.  
وأعلن��ت احلكوم��ة النمس��اوية ف��ي 
قان��ون  مش��روع  املاض��ي،  أكتوب��ر   2
كثم��رة  وذل��ك  اجلدي��د”،  “اإلس��الم 
للمباحثات اجلارية بني الدولة، والهيئة 

اإلسالمية في النمسا، منذ عام 2011.
ويؤكد مش��روع القانون اجلديد على 
بعض حقوق املسلمني، مثل األعياد، وإن 
ل��م ينص عليها صراح��ة كإجازات، كما 

نص على حق ذبح األضاحي، واخلدمة 
الرعوية في املستش��فيات، والس��جون، 
بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة 
للجدل حت��د من حرية الدين اإلس��المي 
ف��ي ممارس��ة بع��ض احلق��وق، بينه��ا 
م��واد متعلقة مبنع الهيئات اإلس��المية 
من احلص��ول على متويل م��ن اخلارج، 
والتأكي��د عل��ى األولوي��ات األمني��ة إذا 
تعارضت م��ع حرية العقي��دة، وإعطاء 
احل��ق الع��ام )الش��خصية القانوني��ة( 

لهيئات إسالمية أخرى.
يشار إلى أن عدد املسلمني في النمسا 
يزيد عن 560 ألف مسلم، من أصل 8.58 
مليون تعداد س��كان البالد حس��ب آخر 

االحصاءات في شهر جانفي املاضي.

 الدولي
وزي��ر  بوزكي��ر"  "فول��كان  أك��د 
ش��ؤون االحت��اد األوروب��ي، كبي��ر 
املفاوض��ني األت��راك، أن ب��الده ل��م 
تع��د لديه��ا ني��ة النتظ��ار خمس��ني 
عام��اً آخ��رى ف��ي املفاوض��ات م��ن 
أجل االنضمام لالحت��اد األوروبي، 
أن  إل��ى  ذات��ه  الوق��ت  ف��ي  مش��يرا 
الوص��ول إل��ى املعايي��ر األوروبية 
خ��الل فت��رة املفاوض��ات اجلاري��ة 
حالي��ا ميثل هدف��ا لتركي��ا أكثر من 
التطلعات االقتصادية.جاء ذلك في 
الكلم��ة التي ألقاه��ا الوزير التركي، 
أم��س  االول األربع��اء، ف��ي مؤمت��ر 
بعنوان "تركيا في أوروبا: الفرص 
نظمت��ه  وال��ذي  والصعوب��ات" 
 )Paasikivi Society( مؤسس��ة 
الفكرية الش��هيرة في فنلندا، والتي 
شرح خاللها اجلهود التي تقوم بها 

تركيا من أجل عضويتها في االحتاد 
األوروبي. ولفت "بوزكير" إلى أن 
تركي��ا حتل��ت بصب��ر كبي��ر خ��الل 
اجلان��ب  م��ع  املفاوض��ات  مس��يرة 
األوروبي الت��ي قال إنها بلغت نحو 
50 عام��ا، مضيفا: "ول��م تعد لدى 
تركي��ا بع��د ني��ة النتظ��ار 50 عاما 

أخرى".
وأع��رب "بوزكي��ر" عن ش��كره 
لفنلن��دا لدعمها ال��ذي قدمته لتركيا 
خال مسيرة املفاوضات، مشدداً على 
الس��الم واحلضارة  أهمية مشروع 
ال��ذي يتبن��اه االحت��اد األوروب��ي، 
وأضاف: "لق��د كان هدفن��ا من قبل 
من الدخ��ول ألوروب��ا، حتقيق منو 
اقتص��ادي، لكنن��ا وصلنا إل��ى هذا 
اله��دف، ومن ثم ف��إن هدفنا احلالي 
هو الوصول إلى دولة تركية تتبنى 
املعايير األوروبية". وجدد الوزير 

أوروب��ا  أن  عل��ى  تأكي��ده  الترك��ي 
الزال��ت متث��ل هدف��ا اس��تيراتيجيا 
لب��الده، واصفا االحت��اد األوروبي 
بالق��وة الناعم��ة بالرغ��م م��ن عدم 
امتالكه جيش��ا. وأوض��ح أن تركيا 
باعتباره��ا دولة متتل��ك فئة عمرية 
كبيرة من عنصر الشباب، تهدف ألن 
تكون دولة قوية في املستقبل، الفتاً 
إل��ى أن أع��داد مس��تخدمي ش��بكات 
التواص��ل االجتماع��ي املختلفة مثل 
"فيس ب��وك" و"تويتر" جتاوزت 
املاليني في ب��الده، "وبالتالي باتت 
متثل س��وقا جي��داً ألوروب��ا في هذا 
املج��ال". وف��ي ش��أن آخ��ر تط��رق 
"بوزكي��ر" إلى األزم��ة األوكرانية 
رف��ض ب��الده  ف��ي كلمت��ه، مؤك��داً 
لضم روس��يا إلقليم القرم، مش��يراً 
إل��ى أهمي��ة اإلقلي��م والتت��ار الذين 

يعيشون فيه بالنسبة لتركيا.

 الدولي
وقع��ت كوري��ا اجلنوبي��ة وتركي��ا امس 
اخلميس اتفاقية جتارة حرة في قطاعات 
الس��تكمال   ، واخلدم��ات  االس��تثمار 
اتفاقيتهم��ا التجارية الثنائية التي دخلت 
حي��ز التنفي��ذ قب��ل نح��و عام��ني. وقالت 
وزارة الصناع��ة والطاق��ة الكوري��ة ف��ي 
بيان صحفي، إنه مع التوقيع على فصول 
ف��ي اخلدم��ة واالس��تثمار، ف��إن اتفاقي��ة 
التج��ارة احلرة ب��ني كوري��ا وتركيا التي 
ظل��ت تقتصر على املنتج��ات فقط تصبح 
اتفاقي��ة جت��ارة ح��رة ش��املة ورفيع��ة 
املس��توى . وكان البل��دان قد نف��ذا اتفاقية 
التج��ارة احل��رة الثنائي��ة للمنتجات في 
ماي عام 2013 بعد أن فش��ال في تضييق 
اخلالف��ات بينهم��ا في قطاع��ات اخلدمات 
واالس��تثمار. وكان��ت الوزارة ق��د ذكرت 
س��ابقا أن املفاوض��ات اخلاص��ة باتفاقية 
التج��ارة احل��رة ف��ي هذي��ن القطاعني قد 
اختتمت في جويلية ع��ام 2014 وأنه في 
حال تنفيذها ، فإن االتفاقية س��تكون هي 
األول��ى على اإلطالق لتركي��ا في قطاعات 

غي��ر إنتاجية . فقد وقعت تركيا حتى اآلن 
عل��ى 17 اتفاقية جتارة حرة تتعامل فقط 

مع املنتجات. 
الكوري��ة  يونه��اب  وكال��ة  وأش��ارت 
اجلنوبي��ة لألنب��اء إلى إن ه��ذه االتفاقية 
اخلاصة بقطاعات اخلدمات واالس��تثمار 
من ش��أنها فت��ح معظم أس��واق اخلدمات 
التركية مع اس��تثناء عدد قلي��ل منها أمام 

الشركات الكورية اجلنوبية. 
وم��ن املتوق��ع أن ت��ؤدي االتفاقية عند 
تطبيقه��ا إلى زيادة إجمالي الناجت احمللي 
لكوري��ا اجلنوبية بنس��بة %0.01 خالل 

10 سنوات. 
وعن��د تنفيذها، ف��إن اتفاقي��ة التجارة 
للخدم��ة  وتركي��ا  كوري��ا  ب��ني  احل��رة 
واالس��تثمار، يتوقع أن تساعد في تعزيز 
التج��ارة الثنائي��ة ب��ني البلدي��ن في حني 
اإلجمال��ي  احملل��ي  الن��اجت  أيض��ا  ترف��ع 
لكوري��ا اجلنوبي��ة بنس��بة 0.01 % على 

مدى فترة 10 أعوام. 
وتتطل��ب االتفاقي��ة اجلدي��دة موافق��ة 
الس��لطات التش��ريعية ف��ي البلدي��ن قبل 

دخولها حيز التطبيق. 

الشؤون الدينية التركية:

 قانون “اإلسالم الجديد” ال يليق بتاريخ النمسا

توقيع اتفاقية تحرير تجارة الخدمات 
واالستثمار بين كوريا الجنوبية وتركيا

كبير المفاوضين األتراك:

 ليس لدى تركيا نية النتظار 50 عاما 
أخرى لالنضمام ألوروبا
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- محمد الراجحي
إلتقى الرئي��س اليمني عبد ربه منصور 
هادي امس اخلمي��س باملبعوث الدولي 
إلى اليمن جمال بن عمر كأول مس��ؤول 
دولي يستقبله هادي في عدن منذ فراره 
م��ن اإلقام��ة اجلبري��ة مبق��ر إقامته في 
صنع��اء الت��ي فرضها علي��ه احلوثيون 

الذين يهيمنون على شمال البالد.
واجتم��ع ه��ادي بن عم��ر ومعه عدد 
من قيادات األحزاب السياس��ية اليمنية 
باملقر الرس��مي للرئاس��ة في العاصمة 
االقتصادية ع��دن في خطوة مهمة تؤكد 
مدى الدعم الكبير الذي يحظى به هادي 
وش��رعيته من قبل األحزاب السياس��ية 

احمللية املجتمع الدولي.
وكان ه��ادي ق��دم اس��تقالته الش��هر 
املاض��ي بع��د اس��تيالء احلوثي��ني على 
القصر الرئاسي وفرض اإلقامة اجلبرية 
عليه في صنعاء في صراع على السلطة 
بعد أش��هر م��ن التوتر بس��بب خالفات 
حول مس��ودة الدس��تور. ووج��ه هادي 
الثالث��اء رس��الة إل��ى البرمل��ان اليمن��ي 

أبلغه فيها رسميا بسحب استقالته.
املبع��وث  بجه��ود  ه��ادي  وأش��اد 
الدول��ي الت��ي يبذله��ا ف��ي إط��ار تنفيذ 
عملية التس��وية السياس��ية ف��ي اليمن 
املرتكزة على املبادرة اخلليجية وآليتها 
التنفيذية وقرارات مجلس األمن الدولي 

ذات الصلة.
من جانب��ه اثنى بن عم��ر على جهود 
ه��ادي ومدى صبره وحتمله في س��بيل 
الصراع��ات  أت��ون  م��ن  اليم��ن  إخ��راج 

واألزمات التي تشهدها.
وق��ال "ه��ذا االهتمام جتس��د في عقد 
أكث��ر من اجتم��اع ملجلس األم��ن الدولي 
خالل شهر واحد ملناقشة أوضاع اليمن 
وه��و م��ا يعكس م��دى اهتم��ام املجتمع 
الدولي باليمن وجتلى في البيان األخير 
الص��ادر األربع��اء ع��ن مجل��س األم��ن 
ال��ذي أكد على ش��رعية الرئي��س هادي 
ودع��ا احلوثي��ني إل��ى اإلف��راج الفوري 
وغي��ر املش��روط ع��ن رئي��س مجل��س 
ال��وزراء خالد محفوظ بح��اح وأعضاء 

حكومته."
وم��ن املفت��رض ان يجتم��ع الرئي��س 
قي��ادات  م��ن  بس��بعة  ه��ادي  اليمن��ي 
اليمني��ة، لبح��ث  السياس��ية  األح��زاب 
قضاي��ا ع��دة، عل��ى رأس��ها املفاوضات 
التي ترعاه��ا األمم املتح��دة بني أطراف 

األزمة اليمنية.
وق��د علق��ت ثالثة أح��زاب رئيس��ية، 
هي اإلص��الح واالش��تراكي والناصري 
مشاركتها في املفاوضات احتجاجا على 
ممارس��ات جماع��ة احلوثي واس��تمرار 

سيطرتها على مؤسسات الدولة. 
بإج��راء  األح��زاب  ه��ذه  وطالب��ت 
العاصم��ة صنعاء  املفاوض��ات خ��ارج 

التي يسيطر عليها مسلحون حوثيون.
ويلق��ي الص��راع عل��ى الس��لطة ب��ني 

احلوثيني الش��يعة في صنع��اء وهادي 
ف��ي ع��دن مبزي��د م��ن الش��كوك ح��ول 
احملادث��ات الت��ي ترعاه��ا األمم املتحدة 
حل��ل أزمة اليمن س��لميا كم��ا يعمق من 
االنقس��امات الطائفي��ة واإلقليمية التي 

قد تغرق البالد في حرب أهلية.

معارك
ف��ي غضون ذلك أعلن مس��ؤول ميني 
مقتل وإصابة عدد من االش��خاص امس 
اخلمي��س في اش��تباكات عنيفة اندلعت 
بني قوات من اجليش اليمني ومسلحني 
املطال��ب  اجلنوب��ي  احل��راك  يتبع��ون 
باالنفص��ال ف��ي محافظة حل��ج جنوبي 

البالد . 
وقال املسؤول في محافظة حلج طلب 
عدم ذكر اس��مه لوكالة األنب��اء األملانية 
إن اش��تباكات عنيف��ة اندلعت بني قوات 
م��ن اجليش اليمني ومس��لحني يتبعون 
احلراك املنادي بانفص��ال جنوب اليمن 
عن ش��ماله في منطق��ة ردفان مبحافظة 
حلج ما أدى إلى س��قوط قتلى وجرحى 
من الطرف��ني، لم تعرف حصيلتهم حتى 

اللحظة. 
وأشار املصدر إلى أن هذه االشتباكات 
جت��ددت بع��د أن ش��هدت املنطقة خالل 
الفت��رة األخيرة مواجه��ات بني الطرفني 

خلفت أيضاً قتلى وجرحى. 
الف��ور األس��باب  ول��م يع��رف عل��ى 
احلقيقية لتج��دد هذه االش��تباكات كما 
ل��م يصدر ع��ن اجليش اليمن��ي أي بيان 

يوضح ذلك.

مظاهرات
من جهة أخ��رى تتواص��ل املظاهرات 
في عدد من املدن اليمنية كتعز وصنعاء 
و ذم��ار احتجاجا على اعتداءات جماعة 
احلوثي على مؤسس��ات الدولة و دعما 

للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وشهدت مدينة ذمار جنوب العاصمة 
اليمنية صنعاء مظاهرة حاشدة لرفض 
انق��الب جماع��ة احلوثي عل��ى العملية 
السياس��ية، وتأيي��دا لش��رعية الرئيس 
عبد رب��ه منصور هادي الذي اس��تأنف 
مهامه رئيس��ا للبالد من مدينة عدن في 

جنوب اليمن.
و اس��تخدمت جماع��ة احلوث��ي امس 
ض��د  الق��وة  مج��ددا  األربع��اء  االول 
محتج��ني في صنع��اء، في ح��ني تظاهر 
عش��رات اآلالف مبدين��ة تع��ز جنوب��ي 
الب��الد لدع��م الرئي��س ه��ادي ورف��ض 

انقالب احلوثي.
وقال��ت وكال��ة أنب��اء األناض��ول إن 
مس��لحني م��ن جماع��ة احلوث��ي أطلقوا 
الرص��اص احلي وقناب��ل صوتية قرب 
املتظاهري��ن  لتفري��ق  الصداق��ة  جس��ر 
ومنعهم من التقدم نحو شارع الزبيري 

وسط صنعاء.
وأضافت الوكالة أن احلوثيني اعتقلوا 
عددا من الشباب املشاركني في املظاهرة 
الت��ي نظم��ت تنديدا بس��يطرة اجلماعة 
عل��ى مؤسس��ات الدولة بقوة الس��الح. 
واضط��ر املش��اركون إل��ى التوجه نحو 
ش��ارع تعز، وقال بعضهم إن احملتجني 
كان��وا يعتزمون التجمع في منطقة باب 
اليمن إال أن االنتشار الكثيف للمسلحني 

احلوثيني حال دون ذلك.
وكان احلوثي��ون تص��دوا م��رارا في 
اآلون��ة األخي��رة ملظاهرات ش��بابية في 
صنع��اء خرج��ت للتنديد باس��تيالئهم 

على السلطة.
مطل��ع  احلوث��ي  جماع��ة  وأص��درت 
"إعالن��ا  س��مته  م��ا  احلال��ي  الش��هر 
دس��توريا" يلغ��ي العملية السياس��ية 
االنتقالية القائمة، ويكرس سلطة األمر 
الواقع التي اكتس��بها احلوثيون بالقوة 

منذ ان اجتاحوا صنعاء في 21 سبتمبر 
املاضي.

وكان مسلحون من احلراك اجلنوبي 
املطال��ب باالنفصال قد هاجم��وا مؤخراً 
عدة مواقع عس��كرية ف��ي محافظة حلج 
م��ا أدى إل��ى س��قوط قتل��ى وجرح��ى، 
وقام��وا باختط��اف ضب��اط وجنود في 

اجليش. 
يأت��ي ذلك في ظ��ل األوض��اع األمنية 
الب��الد، بع��د  الت��ي تش��هدها  املتوت��رة 
س��يطرة جماع��ة احلوثيني عل��ى معظم 
خ��الل  اليم��ن  ف��ي  الش��مالية  املناط��ق 

األشهر املاضية. 

سفارات خليجية
لصحيف��ة  خليج��ي  مص��در  وأك��د 
أن  اللندني��ة  األوس��ط"  "الش��رق 
الس��فيرين الس��عودي والقط��ري ل��دى 
اليمن زاوال مهام أعمالهما أمس اخلميس 
من مدينة عدن ، حيث يقيم الرئيس عبد 
ربه منصور هادي بعد س��يطرة جماعة 
"أنصار الله" احلوثية على السلطة في 

صنعاء.
وأضاف أن بقية الس��فراء اخلليجيني 
س��يزاولون العمل الدبلوماسي من تلك 
املدينة اجلنوبي��ة أيضا بعد إعداد املقار 

اخلاصة بهم قريبا.
رب��ه  عب��د  اليمن��ي  الرئي��س  وكان 
منص��ور ه��ادي ق��د التق��ى ام��س االول 
االربع��اء عب��د اللطي��ف الزيان��ي أم��ني 
عام مجل��س التع��اون اخلليج��ي كأول 
مس��ؤول عربي وإقليمي كبير يستقبله 
ه��ادي بع��دن من��ذ ف��راره م��ن اإلقام��ة 
اجلبرية مبق��ر إقامته ف��ي صنعاء التي 
فرضها عليه احلوثيون الذين يهيمنون 

على شمال البالد.
والوف��د  بالزيان��ي  ه��ادي  واجتم��ع 
اخلليجي املرافق معه والذي ضم سفراء 

دول مجل��س التعاون الس��ت املعتمدين 
في اليمن مبنتجع رئاسي في العاصمة 
االقتصادية ع��دن في خطوة مهمة تؤكد 
مدى الدعم الكبير الذي يحظى به هادي 

وشرعيته من قبل دول اخلليج.
ونقل��ت الصحيف��ة عن املص��در الذي 
راف��ق الوف��د اخلليج��ي برئاس��ة عب��د 
اللطيف بن راش��د الزيان��ي األمني العام 
ملجل��س التع��اون ل��دول اخللي��ج ل��دى 
الق��ول إن دول اخللي��ج  زيارت��ه ع��دن 
أرادت من نقل الس��فارات من صنعاء أن 
تبعث برس��الة تأييد ومساندة للرئيس 
الراف��ض  اليمن��ي  وللش��عب  ه��ادي 

لالنقالب احلوثي.
ف��ي املقاب��ل ، أف��ادت مص��ادر ميني��ة 
للصحيفة بأن وفد دول مجلس التعاون 
تعه��د بتق��دمي "دع��م مطل��ق للرئي��س 
هادي ولليمن لتجاوز محنته الراهنة".

مجلس االمن
و في الس��ياق نفسه أكد مجلس األمن 
الش��رعي  الرئيس  الدولي، "ش��رعية" 
لليمن، عبده ربه منص��ور هادي، داعيا 
جماعة احلوث��ي وباقي أط��راف األزمة 
ع��ن  واالمتن��اع  للح��وار  اللج��وء  إل��ى 

االستفزاز.
وقال املجلس في بيان له إنه "يرحب 
بعدم وج��ود ه��ادي الرئيس الش��رعي 
لليم��ن، عبده ربه منص��ور هادي، حتت 

اإلقامة اجلبرية."
ودع��ا مجلس األم��ن الدول��ي جماعة 
احلوث��ي وجمي��ع أط��راف األزم��ة ف��ي 
اليم��ن إل��ي ح��ل خالفاته��م م��ن خ��الل 
احل��وار، وإل��ي "رف��ض أعم��ال العنف 
لتحقيق أهداف سياسية، واالمتناع عن 
االس��تفزاز وجميع اإلجراءات األحادية 

اجلانب."
جماع��ة  املجل��س  أعض��اء  وطال��ب 
احلوثي ب� "اإلفراج فورا ، ودون قيد أو 
شرط عن رئيس الوزراء )خالد بحاح(، 
وأعضاء مجلس الوزراء وجميع األفراد 
الذي��ن ال يزال��ون قي��د اإلقام��ة اجلبرية 

أوالذين مت اعتقالهم  بشكل تعسفي".
كم��ا دعا بقوة أعض��اء املجلس جميع 
األط��راف، وال س��يما جماع��ة احلوث��ي 
إل��ي االلت��زام مببادرة مجل��س التعاون 
اخلليج��ي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤمتر 
احلوار الوطني الش��امل، واتفاق السلم 
والش��راكة الوطني��ة، الت��ي تنص على 

التحول الدميقراطي بقيادة مينية.
وش��دد بيان املجلس علي دعمه لعمل 
املستش��ار اخلاص لألمني العام بش��أن 
اليم��ن، جم��ال ب��ن عم��ر، في مس��اعدة 
األط��راف عل��ي التوص��ل إل��ى اتفاق��ات 

توافقية من أجل حل األزمة السياسية.
وأكد أعضاء مجلس األمن على أهمية 
الس��ماح جلمي��ع األط��راف اليمنيني في 
التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، 

أو اإلصابة أو االعتقال أو االنتقام.

دعم دولي وخليجي للرئيس اليمني عبد ربه منصور
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التمزق العضلي األسباب.. 
األعراض.. العالج  )1(

 يعد التمزق العضلي من أكثر اإلصابات 
التي تصيب اجلهاز احلركي وتكثر بشكل 
كبير عند الرياضيني في إصابات املالعب 
وذلك الن النشاط الرياضي يعتمد بشكل 
كبير على فعالية النشاط البدني املعتمد 

أساسا على اجلهاز احلركي )عظام ، عضالت ، 
غضاريف ، أربطة، أوتار(. جتدون هنا عرض 

نظرة تشريحية سريعة للعضالت كي تكون 
املدخل لفهم ميكانيكية اإلصابة الحقا.

العضالت تتكون من حزم عضلية وكل 
حزمة بدورها تتألف من األلياف العضلية 

والتي تنشأ أساسا من خيوط اسطوانيا تدعى 
اللويفات العضلية. الوحدة البنائية األساسية 

للويفات العضلية هي اخلاليا العضلية 
والتي تتكون من خيوط بروتينية غاية في 
الصغر لها قابلية االنقباض واالنبساط من 
خالل انزالق هذه اخليوط املسمى باألكتني 

واملايوسني. هنا يجب ذكر أن خيوط األكتني 
تكون ثابتة ، أما خيوط املايوسني فهي 

املتحركة التي تعمل على االنزالق فوق األكتني 
مسببة االنقباض العضلي.

للعضالت الهيكلية وظيفتان ال ثالث 
لهما، أولهما االنقباض )التقصير( ويسمى 

  .)concentric(االنقباض العضلي املركز
وثانيهما التمديد ) اإلطالة( ويسمى االنقباض 

.)eccentric( العضلي الالمركزي

ما هو التمزق العضلي؟
التمزق العضلي هو تلف جزئي أو كلي 

في النسيج العضلي نتيجة كدمة خارجية 
من جراء االلتحام باجلسم في الفعاليات 

الفرقية التي حتدث فيها اتصاالت جسدية 
ككرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وغيرها. أو 

من خالل احلمل الزائد املسلط على العضلة 
الذي تفوق قدرتها الفسلجية كما يحدث عند 
تدريب القوة ورفع األثقال. التمزق العضلي 

غالبا ما يرافقه نزيف دموي تختلف شدته 
حسب نوع العضلة وكمية النسيج املتمزق . 
ففي العضالت الصغيرة يكون النزيف قليال 

ويتسع النزيف في العضالت الكبيرة.
التمزق العضلي غالبا يحدث في األنشطة 

الرياضية، لكن هذا ال مينع من حدوثه في أي 
عمل عضلي في احلياة اليومية جراء تسليط 

حمل أكبر من قدرة العضلة.
قد يحدث التمزق العضلي مع 

بقاء غشاء العضلة سليما فيكون 
النزيف حتت الغشاء وال يكون 

واضحا بالنظر إلى مكان اإلصابة. 
لكن استمرار النزف الدموي 

يولد ضغطا على غشاء العضلة 
مما يسبب تضرر بعد عدة أيام إذا 

، أهمل املصاب عالجه 
فتتكون كدمة زرقاء 

اللون فوق اجللد تكون 
واضحة للعيان.

يتبع

 الرياضي
عّب��ر العبن��ا الدولي أمين عبد الن��ور مدافع فريق 
موناك��و الفرنس��ي ع��ن س��عادته الكبي��رة بفوز 
فريقه على آرس��نال اإلنقليزي بنتيجة 1-3 على 
ملع��ب "اإلمارات" ضم��ن منافس��ات ذهاب ثمن 

النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأض��اف عب��د الن��ور عق��ب املب��اراة "فخ��ور 
بتحقيق االنتصار على فريق عريق مثل آرس��نال 
في ملعبه فهو من أفضل أندية العالم ركزنا جيداً 
ف��ي الدفاع وخط الوس��ط ولعبنا عل��ى الهجمات 

املرتدة وحققنا فوزاً مهماً ومستحقا".
وأك��د أمي��ن عب��د الن��ور أن طموح��ات موناكو  
كبي��رة للغاية هذا املوس��م مضيفا أن لديه رئيس 
روسي جديد يريد تش��كيل فريق قوي على غرار 
باري��س س��ان جيرمان ومانشس��تر س��يتي إلى 
جانب اإلص��رار الكبير لدى الالعب��ني على الفوز 

باأللقاب في الفترة القادمة.
وقد أرج��ع مدافع نادي موناكو س��بب التفوق 
على آرس��نال بثالثة أهداف لهدف في إطار ذهاب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لتكاتف وترابط 
عناصر نادي موناكو، موضًحا في الوقت ذاته أن 
الق��وة الدفاعي��ة التي ظهر بها الفري��ق نتاج عمل 

منذ بداية املوسم.
"ف��وز  قائ��ال  التونس��ي  النج��م  ص��رح  وق��د 
مس��تحق لنا، كن��ا جاهزي��ن بدنًيا وذهنًي��ا لهذه 
املقابلة الصعبة خارج ملعبنا، كنا حاضرين كما 
يجب وخاصة على املس��توى الدفاع��ي، التمركز 
كان رائًعا للغاية م��ن كافة الالعبني، واألداء كان 

مبهًرا".
ث��م تابع "كنا نعلم أن آرس��نال ميتلك القدرات 
الهجومي��ة واملهارات اخلطيرة أمثال أليكس��يس 
جي��رو وأوزيل وكان يجب التص��دي لهم وهو ما 

حدث".
وعندما س��ئل عن صالبة أفض��ل فرق البطولة 
دفاعًيا عل��ق عبد النور قائال "منذ بداية املوس��م 
الق��وة  الظه��ور بتل��ك  ونح��ن نعم��ل م��ن أج��ل 
والصالبة، الفريق يتحس��ن مباراة بعد األخرى، 
لم نبدأ املوس��م كم��ا يجب، ولك��ن بتكاتف جميع 
العناص��ر م��ع اجله��از الفن��ي واإلدارة واملال��ك 

اجلديد استطعنا الظهور بأفضل صورة".
وأنه��ى العب تولوز الس��ابق حديثه "موناكو 
يناف��س عل��ى أكث��ر م��ن بطول��ة لذل��ك يج��ب أن 
نتجاوز هذا االنتصار ونركز على املرحلة القادمة 
س��واء مباراة اإلي��اب أو اللقاء امله��م ضد باريس 

س��ان جيرمان، نحن س��عداء بهذا االنتصار الذي 
سيعطينا دفعة لألمام وقد جاء في وقته".

وف��ي س��ياق آخ��ر، ق��ال عب��د الن��ور أن نادي 
توتنه��ام االنقلي��زي يأم��ل ف��ي احلص��ول عل��ى 
خدماته خالل الفترة املقبلة من سوق االنتقاالت.

وقال الالعب لصحيفة ليكيب الفرنسية "نعم 
هن��اك اهتم��ام من جان��ب توتنهام، ولك��ن أنا في 

كامل التركيز مع فريقي".
وأضاف "بالفعل من املمكن أن يحدث أي شيء 
ف��ي الوقت القادم، ولك��ن ال أريد أن أضع الضغط 

على نفسي، أنا سعيد في موناكو حالياً".

  الرياضي
تق��رر رس��ميا أن ينظر مكت��ب الرابطة 
ف��ي  احملترف��ة  الق��دم  لك��رة  الوطني��ة 
اجتماع��ه املنتظ��ر الي��وم اجلمع��ة في 
االحتراز الذي تقدم به امللعب القابس��ي 
واإلث��ارة املقدمة من الن��ادي الرياضي 
الصفاقسي ضد مشاركة الظهير األيسر 
للنج��م الرياضي الس��احلي غازي عبد 

الرزاق.. 
الرابط��ة  ق��ررت  أخ��رى  جه��ة  م��ن 
إجراء املقابلة املؤجلة حلس��اب اجلولة 
للرابط��ة  اإلي��اب  ملرحل��ة  االفتتاحي��ة 
األول��ى ب��ني ترجي جرجي��س والنادي 
الرياض��ي حلم��ام األنف ي��وم األربعاء 
11 مارس مبلعب بنقردان بعد أن سبق 
تأجيله��ا في وقت س��ابق بس��بب حالة 

التوتر التي كانت متر بها اجلهة..

 الرياضي 
أنصف��ت إحصائّي��ات نس��خة 2015-2014 من 
دوري الدرج��ة األول��ى الفرنس��ي جن��م منتخب 
تونس وهبي اخلزري حيث جاء في املركز األّول 

في الترتيب اخلاّص بالعبي جيروندان بوردو.
وصّنف وهب��ي اخلزري كأكث��ر العبي بوردو 
تس��ديدا عل��ى املرم��ى )44 م��رة( متقّدم��ا عل��ى 
توم��اس ت��وري )44 م��ّرة(، دياغ��و روالن )39 
م��ّرة(، الش��يخ ديابيتي )33 م��ّرة( وغريغوري 

س��يرتيش )26 مّرة(…كم��ا تقّدم جنم "نس��ور 
قرط��اج" الترتي��ب اخل��اّص بأفض��ل املوّزع��ني 
عل��ى  متقّدم��ا  توزيع��ة   97 برصي��د  لب��وردو 
ماريونو )92 توزيعة(، غريغوري س��يرتيتش 
)54 توزيع��ة(، توم��اس ت��وري )50 توزيعة(، 
و  توزيع��ة(   46( بي��الي  موري��س  نيك��والس 
…جت��در  توزيع��ة(   41( بوندج��ي  ماكس��يم 
اإلشارة إلى أّن وهبي اخلزري مّر بجانب احلدث 
ف��ي موعد كأس إفريقيا 2015 حيث لم ينجح في 

ترك بصمة مع املنتخب الوطني.

 الرياضي
كش��فت الفحوصات بأش��عة الرنني املغناطيسي 
الت��ي خضع له��ا صانع األلع��اب الش��اب للنادي 
الرياض��ي الصفاقس��ي ح��امت األس��ود معانات��ه 
م��ن إصابة ف��ي األربطة املتقاطعة وه��و ما يعني 
ركونه إلى راحة مطولة س��تنهي موس��مه.. حامت 
األسود كان قاب قوسني أو أدنى من مغادرة السي 

أس أس حتت ضغط السماسرة غير أن مسؤولي 
الفريق أحكم��وا التعامل مع ملف��ه فقاموا بتجديد 
عقده لثالث س��نوات مع إحلاق��ه بصنف األكابر..

الع��ب الس��ي أس أس س��يخضع لع��الج تأهيلي 
ومن ثمة س��يجري العملية اجلراحية خالل شهر 
مارس ليتواصل غيابه ملدة ستة أشهر وفق تقييم 

أولي..

 الرياضي
س��ينعقد مؤمتر دولي ح��ول موض��وع "الرياضة 
ف��ي العالم العرب��ي في الق��رن ال� 21: آف��اق عاملية 
وحتدي��ات محلي��ة" م��ن 2 إل��ى 5 م��ارس بوهران 
حس��ب بي�ان م��ن خلية االتص��ال جلامع��ة العلوم 

والتكنولوجية "محمد بوضياف" لوهران.
ومن املنتظر أن يحضر أزيد من 400 مشاركا من 
اجلزائ��ر ومن البل��دان العربية، عل��ى غرار تونس، 

في هذا احلدث الرامي أساسا إلى "تقييم التطورات 
العلمية املرتبطة الرياضة في العالم وباألخص في 
البلدان العربية".وس��طر باملناس��بة برنامجا ثريا 
باحملاضرات والندوات والنقاش��ات على مس��توى 
قاع��ة احملاضرات جلامع��ة العل��وم والتكنولوجيا 
"محمد بوضي��اف" لوهران املنظم��ة لهذه الطبعة 
بالش��راكة م��ع اجلمعي��ة الدولية لعل��وم الرياضة 
في العالم العربي.وس��يتناول اللقاء س��تة محاور 
رئيس��ية وهي "علوم الرياضة في العالم احلديث: 

تقيي��م وآف��اق" و"رياضات وثقاف��ات ومجتمعات 
في العال��م العربي" و"البحث العلم��ي في البلدان 
العربية" و"تكوين اإلطارات في البلدان العربية" 
و"احلرك��ة األوملبية في البل��دان العربية" و"كرة 
القدم في البلدان العربية".وسيس��اهم هذا املؤمتر 
في فهم أفض��ل لتطور الرياضة ف��ي العالم العربي 
وفقا ملا أب��رزه منظمو هذه التظاه��رة العلمية التي 
ستش��هد مش��اركة إلى جان��ب الباحثني مس��ؤولي 

وممثلي الهيئات الرياضية الكبرى.

بعد أن تمكن من قهر الغانرز في عقر دارهم..
أيمن عبد النور فخور بانتصاره على اآلرسنال ويكشف سر صالبة دفاع فريقه

حسب اإلحصائيات.. وهبي الخزري أفضل 
العب في بوردو في الموسم الحالي

إصابة في األربطة المتقاطعة تنهي موسم حاتم األسود 

مؤتمر دولي حول "الرياضة في العالم العربي" من 2 إلى 5 مارس بوهران

الرابطة تنظر يوم الجمعة 
في قضية غازي عبد 

الرزاق.. وملعب بنقردان 
للقاء جرجيس والهمهاما

عيادة الرياضيين
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  الرياضي
يواص��ل وزير الرياض��ة ماهر بن ضياء 
سلس��لة زيارات��ه امليداني��ة لع��دد م��ن 
املنش��آت الرياضي��ة مبختل��ف والي��ات 
اجلمهوري��ة حيث ي��ؤدي الي��وم زيارة 
لوالي��ة باج��ة مبعية ع��دد م��ن إطارات 
الوزارة س��تخصص لالطالع على واقع 

قطاعي الشباب والرياضة باجلهة.
وس��يتفقد الوزي��ر القاع��ة الرياضية 

ومقر مج��ردة الرياضي��ة باإلضافة إلى 
االطالع على س��ير أشغال تنوير امللعب 
البلدي وأش��غال امللع��ب الفرعي مبجاز 

الباب.

كما س��يتفقد دار الش��باب ابن زيدون 
ومعاين��ة  بتس��تور  البل��دي  وامللع��ب 
م��كان إحداث القاع��ة املغط��اة باملدينة. 
كم��ا يؤدي زيارة ملق��ر املندوبية ملعاينة 
القس��ط الثاني مع عرض خاص بقطاع 

الشباب والرياضة. 
زيارة مرك��ز تكوين الش��بان في كرة 
الق��دم وملع��ب الرقب��ي بباج��ة وزيارة 
الكميت��ي  بوجمع��ة  الرياض��ي  املرك��ب 
لالطالع عل سير أشغال توسعة املدارج 
الفرع��ي وحج��رات  امللع��ب  وتعش��يب 
املالب��س والتنوي��ر وس��يختتم جولت��ه 
التفقدية بزيارة املركب الشبابي بباجة 
الذي يحت��وي على أش��غال تهيئة قاعة 

األكل واملطبخ.

  – ناجية
بقاب��س  الرياض��ي  املس��تقبل  يواص��ل 
حتضيرات��ه للقاء اجلول��ة الثالثة إياب 
لبطول��ة الرابطة احملترف��ة األولى لكرة 
الق��دم والت��ي س��تضعه ف��ي مواجه��ة 
صعب��ة خ��ارج القواع��د أم��ام الن��ادي 

البنزرتي مبلعب 15 أكتوبر ببنزرت.
وقد أجرى الفريق تربصا مغلقا بأحد 
نزل الزهراء اس��تعدادا لهذا اللقاء الهام 
حي��ث اخت��ار امل��درب فريد بن بلقاس��م 
االبتع��اد بالفري��ق ع��ن ضغ��ط األحباء 
وأيض��ا لضم��ان تركي��ز الالعب��ني على 
املواجه��ة الهام��ة التي قد حت��دد مصير 

الفريق في سباق ضمان البقاء.

مواصلة الصحوة
ويأم��ل فري��ق عاصم��ة احلن��اء ف��ي 
مواصل��ة الصح��وة التي حققه��ا زمالء 
أمير اليعقوب��ي والتي تزامنت مع قدوم 
املدرب فريد بن بلقاس��م لإلش��راف على 
املقاليد الفنية للفري��ق جمع 4 نقاط في 
أول جولتني م��ن مرحلة اإلياب بتعادله 
م��ع ش��بيبة القي��روان وانتص��اره على 
االحت��اد املنس��تيري كما حقق ترش��حا 

هاما للدور 16 من كأس تونس.
اجلليزة قدم مس��توى ووج��ه مغاير 
لل��ذي قدمه خالل مرحل��ة الذهاب حيث 
س��جل 7 أه��داف ف��ي الث��الث مباريات 

التي خاضها حتت إش��راف بن بلقاس��م 
هدف��ا  ش��باكه  اس��تقبلت  املقاب��ل  ف��ي 
وحي��دا وه��و م��ا يؤك��د صح��وة زمالء 
العائد حلضيرة الفريق يونس مزهود. 
استفاقة يأمل أحباء األحمر واألسود أن 
تتواص��ل عندم��ا يالقي فريقه��م النادي 
البنزرت��ي وأن يع��ود بنتيج��ة إيجابية 
متكنهم من التقدم في سلم الترتيب بعد 
أن جنحوا في مغادرة املركز قبل األخير 
وتقلي��ص ف��ارق النقاط ال��ذي يفصلهم 
عن االحت��اد املنس��تيري أق��رب منافس 
لهم على تفادي النزول إلى ثالث نقاط.

عودة الشعبوني وحمادي
بعد أن اختار املدرب فريد بن بلقاسم 

منحهم��ا قس��طا م��ن الراح��ة مبناس��بة 
تش��كيلة  ستس��تعيد  ال��كأس  لق��اء 
فري��ق مس��تقبل قابس الالعب��ني طارق 

الشعبوني وناجح حمادي.

غلق ملف إيدوك
رئي��س الفري��ق الطاهر صول��ة تكفل 
لالع��ب  املالي��ة  املس��تحقات  بتس��ديد 
بس��ت  واحمل��ددة  آوروك  النيجي��ري 
وخمسني الف دينار كان االحتاد الدولي 
لكرة القدم طال��ب الفريق بتحويلها إلى 
الالع��ب وذل��ك قب��ل املرور إلى تس��ليط 
عقوب��ات إدارية ومالية أخرى تصل حد 
سحب النقاط وإنزال الفريق إلى القسم 

األدنى وبذلك يغلق الفريق هذا امللف.

  الرياضي
كن��ا قد أش��رنا في ع��دد يوم أم��س إلى 
مس��ؤولي  ب��ني  ج��د  ال��ذي  اإلش��كال 
وجماهي��ر امللع��ب القابس��ي م��ن جهة 

ووال��ي قاب��س م��ن جهة أخرى بش��أن 
قرار هذا األخير إجراء مباراة الس��تيدة 
وجمعي��ة جرب��ة مبلع��ب قاب��س دون 
م��كان  حتوي��ل  أو  اجلمه��ور  حض��ور 

اللقاء إلى ملعب بوش��مة رغ��م موافقة 
الس��لط األمني��ة مم��ا جع��ل جماهي��ر 
بوقف��ة  تق��وم  واألخض��ر  األبي��ض 
احتجاجي��ة مطالبة برف��ع احلضر عن 

الوقف��ة  األوملبي.ه��ذه  قاب��س  ملع��ب 
االحتجاجية أعط��ت أكلها حيث تراجع 
الوال��ي ع��ن ق��راره وبالتالي س��تدور 
املب��اراة ف��ي امللع��ب األوملب��ي بقاب��س 

بحضور اجلمه��ور مع الترفيع في عدد 
احلض��ور بع��د أن مت��ت املصادقة على 
صلوحي��ة امللع��ب. كم��ا مت بعث جلنة 
متكون��ة م��ن أعض��اء ممثل��ني للبلدية 
واألم��ن واحلماية املدنية لتأمني اللقاء. 
واجلمعي��ة  الس��تيدة  لق��اء  وبالتال��ي 
س��يدور غدا على الس��اعة الثانية بعد 
الظهر بامللعب األوملبي بقابس بحضور 
جماهير الفريق احمللي وسيكون العدد 

املسموح به ثالثة آالف محب. 

  الرياضي
س��يحمل النجم الس��احلي أم��ال كرة 
اليد التونس��ية في البطول��ة العربية 
لألندية الفائزة بالكأس املقرر إقامتها 
م��ن 20 الى 30 م��ارس املقبل مبدينة 

أغادير املغربية.
ورغم أن صاحب لقب كأس تونس 
املوس��م الف��ارط ال مي��ر بفت��رة طيبة 
عل��ى املس��توى احملل��ي بع��د مغادرة 

أغلب ركائزه فإن فريق جوهرة الساحل قادر على العودة باللقب في ظل 
غي��اب أقوى األندية املصرية كاألهل��ي والزمالك ورفض االحتاد العربي 
طلب الترجي الرياضي املشاركة في البطولة على إثر ورود ترشحه بعد 

انقضاء األجل القانوني.

األندية المشاركة
وق��د أعلن االحت��اد العربي لكرة الي��د عن قائمة الفرق التي ستس��جل 
حضوره��ا ف��ي البطول��ة العربي��ة لألندية الفائ��زة بالكأس لك��رة وهي 
النجم الس��احلي من تونس واالحتاد الليبي والكوكب املراكش��ي ورجاء 
أغادير من املغرب وهليوبوليس املصري والشباب وخيطان من الكويت 

والصالح ويطا من فلسطني بار البحريني والترجي السعودي.

الخويلدي في نصف نهائي كأس المجر
متكن��ت العب��ة املنتخب التونس��ي لكرة الي��د إيناس اخلويل��دي التي 
حتت��رف ف��ي صفوف فريق بودابس��ت املج��ري من ضمان الترش��ح الى 
نصف نهائي كأس املجر بعد انتصار فريقها خارج قواعده على حس��اب 

نادي كاسكيماتي بنتيجة 28-24.

  الرياضي
تعاق��د االحتاد البوركيني لك��رة القدم مع امل��درب األملاني غرنوت روهر 

لتدريب منتخب األكابر خلفا للبلجيكي بول بيت.
روهر س��بق له أن أش��رف على املقاليد الفنية لفري��ق النجم الرياضي 
الس��احلي موس��م 2008 – 2009 في جترب��ة لم تكن ناجح��ة كما درب 
منتخب��ات الغابون والنيجر وكانت له جت��ارب عديدة مع عدد من الفرق 

الفرنسية كبوردو ونيس ونانت وأجاكسيو ويونغ بويز السويسري.
وسيشرف الفني األملاني على اخليول البوركينية خلفا لبول بيت الذي 
متت إقالته بع��د نهائيات كاس افريقيا لألمم 2015 بغينيا االس��توائية 

بعد فشله في جتاوز الدور األول.

تفقد المنشآت الرياضية بالوالية 
محور زيارة وزير الرياضة لباجة

مستقبل قابس

هل تؤكد الجليزة صحوتها؟

إثر وقفة احتجاجية

جماهير الستيدة ترفع الحضر عن ملعب قابس

روهر يدرب منتخب 
بوركينا فاسو

كرة اليد

النجم يحمل آمال تونس 
في البطولة العربية
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رياضة
21صوتكم

  الرياضي
حتصل املنتخب الوطني لذوي 
االحتياجات اخلصوية على 31 
ميدالية ضمن منافس��ات ملتقى 
دب��ي أللع��اب الق��وى 12 منها 
ذهبية و5 فضية و14 برنزية.

املع��دن  م��ن  األس��د  نصي��ب 
النفيس كان لولي��د كتيلة الذي 
4 ذهبي��ات ف��ي  حتص��ل عل��ى 
مت��ر  و200  مت��ر   100 س��باق 
عل��ى  مت��ر  و800  مت��ر  و400 

الكرسي املتحرك.
فيم��ا متكن��ت روع��ة التليلي 
م��ن الفوز ب���3 ميداليات ذهبية 
في رمي اجللة والرمح وحتقيق 

رق��م قياس��ي عامل��ي جدي��د في 
رم��ي الق��رص )F41( بتحقيق 
مس��افة 28.98 مت��را وج��اءت 
بقي��ة امليدالي��ات الذهبي��ة ع��ن 
طري��ق هنية العاي��دي في رمي 
الرم��ح وعباس الس��عيدي في 
الغربي في  800 متر وياس��ني 
في  مت��ر وف��وزي رزي��ق   400
رم��ي الرمح ومحم��د علي كريد 

في رمي القرص.
الفوزاع��ي  محم��د  واكتف��ى 
على ث��الث ميداليات فضية في 
س��باق 100 و200 و400 مت��ر 
وحتصل ف��وزي رزيق في رمي 
الق��رص وياس��ني الغرب��ي في 

س��باق 1500 مت��ر عل��ى نفس 
املعدن وهو الفضة.

أم��ا امليدالي��ات البرنزية فقد 
كانت من نصيب محمد الزمزمي 
وهني��ة  الق��رص  رم��ي  ف��ي 
العايدي في رم��ي اجللة وبالل 
الهمامي ف��ي 800 متر و1500 
مت��ر و5000 مت��ر ومحمد علي 
كري��د في رم��ي اجلل��ة والرمح 
والباهي ندا في سباق 100 متر 
ومنصور س��نية ف��ي 100 متر 
و200 متر وفتح��ي الزوينخي 
في 100 متر وعباس السعيدي 

في 400 متر.

  الرياضي
التحق النجم الرياضي الساحلي الترجي 
القس��م  بطول��ة  نهائ��ي  ف��ي  الرياض��ي 
الوطن��ي "أ" للكرة الطائرة بعد فوزه في 
اللق��اء الفاصل عل��ى النادي الصفاقس��ي 
بنتيجة ثالثة أش��واط لصف��ر. تفاصيلها 

-25 22 و25 – 18 و25 – 11.
ولم يجد النجم أية صعوبة في جتاوز 
فري��ق عاصمة اجلنوب حي��ث فرض منذ 
البداي��ة س��يطرته عل��ى مجري��ات اللقاء 
وف��از بالش��وط األول بفارق ث��الث نقاط 
قب��ل أن ينه��ي حل��م منافس��ه ف��ي بل��وغ 
النهائي بفوزه بالش��وط الثاني بفارق 7 
ثم الثالث بفارق عريض اس��تقر على 14 

نقطة كاملة.
ومبجموع مباراتني لواحدة تأهل فريق 
جوهرة الس��احل للمباراة النهائية حيث 
س��يواجه الترج��ي الرياض��ي التونس��ي 
الذي تأه��ل منذ يوم األربعاء الفارط على 
حساب سعيدية سيدي بوسعيد مبجموع 
مبارات��ني لصفر. النجم س��يواصل رحلة 
الدفاع عن اللق��ب الذي توج به في أعقاب 
املوس��م الف��ارط أم��ام نف��س املنافس في 

املقاب��ل س��يعمل فريق باب س��ويقة على 
الثأر رياضيا من منافس��ه الذي افتك منه 

اللقب في اخلطوات األخيرة من السباق.
اللق��ب  عل��ى  النج��م  س��يحافظ  فه��ل 
للموس��م الثاني عل��ى التوالي أم أن فريق 
ب��اب س��ويقة س��ينجح ه��ذه امل��رة ف��ي 

اإلطاحة مبنافسه ورفع األميرة؟

نهائي البطولة
 الترجي الرياضي - النجم الساحلي 
مباراة الذهاب يوم 28 مارس 2015

مباراة اإلياب يوم 4 أفريل 2015 
املباراة الفاصلة يوم 11 أفريل 2015

نصف نهائي الكأس 
 يوم السبت 28 فيفري 2015 

النج��م   - بصفاق��س  النق��ل  احت��اد 
الساحلي

النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي

نهائي الكأس 
 يوم 18 أفريل 2015

  الرياضي
واص��ل الن��ادي اإلفريق��ي تص��دره 
أوف  الب��الي  مجموع��ة  ترتي��ب 
لبطول��ة القس��م الوطن��ي "أ" لكرة 
السلة بعد مرور 9 جوالت حيث عاد 
بانتصار ثمني م��ن قاعة مزالي على 
حساب االحتاد املنستيري بفارق 7 
نقاط حافظ بها على فارق النقطتني 

التي تفصله عن أقرب مالحقيه.
م��ن جهته أنه��ى النجم الرادس��ي 
قم��ة اجلول��ة منتص��را عل��ى النجم 
الساحلي بفارق 9 نقاط لينفرد بذلك 
باملرك��ز الثان��ي برصي��د 16 نقط��ة 
فيما تراجع فريق جوهرة الس��احل 
للمرك��ز الثالث  منف��ردا برصيد 15 
نقط��ة بعد هزمية جمعية احلمامات 

أمام امللعب النابلي.
بع��د نتائج ه��ذه اجلول��ة يقترب 

الن��ادي اإلفريق��ي من ضم��ان املقعد 
األول فيم��ا يتواص��ل التنف��س على 
أش��ده ب��ني ف��رق النج��م الس��احلي 
جمعي��ة  و  الرادس��ي  والنج��م 
االحت��اد  أق��ل  وبنس��بة  احلمام��ات 
املنستيري وامللعب النابلي وشبيبة 
القي��روان من أجل ضم��ان مقعد في 

مرحلة السوبر بالي أوف.
قرعة الكأس 

جترى عملية سحب قرعة االدوار 
ربع نهائية لكؤوس تونس للشبان 
في ك��رة الس��لة م��دارس - أداني - 
أصاغر - أواسط فتيان وفتيات يوم 
اجلمع��ة 27 مارس 2015 بداية من 
الس��اعة 11 صباحا مبق��ر اجلامعة 

التونسية لكرة السلة.
النتائج

النجم الرادسي – النجم الساحلي 

 77 – 86
الن��ادي   – املنس��تيري  االحت��اد 

اإلفريقي 60 – 67 
ش��بيبة القي��روان – جن��م حل��ق 

الوادي 75 – 67
امللع��ب   – احلمام��ات  جمعي��ة 

النابلي 50 – 58 

الترتيب 
•النادي اإلفريقي 18
•النجم الرادسي 16
•النجم الساحلي 15

•جمعية احلمامات 14
•االحتاد املنستيري 13

•امللعب النابلي 12
•شبيبة القيروان 12
•جنم حلق الوادي 10

  الرياضي
يتواصل توقف نش��اط بطولة الرابطة الثالثة لألسبوع 
الثاني عل��ى التوالي حيث تلقت الرابط��ة الوطنية لكرة 
الق��دم الهاوية طلب تأجي��ل اجلولة الثاني��ة من مرحلة 
اإلي��اب م��ن 27 فريقا وذل��ك احتجاجا عل��ى عدم صرف 

وزارة الشباب والرياضة للمنح املرصودة لألندية.
وكان��ت وزارة اإلش��راف قد قامت خالل ش��هر أكتوبر 
2014 بص��رف القس��ط األول م��ن املس��تحقات املالي��ة 
لألندي��ة الت��ي تنش��ط ف��ي الرابط��ة الثالثة ف��ي انتظار 
صرف القسط الثاني واألخير خالل شهر فيفري اجلاري 
والبال��غ 15 أل��ف دين��ار ل��كل جمعي��ة حس��ب االتف��اق 
احلاصل بني األندية من جهة ووزارة اإلش��راف من جهة 
أخ��رى وبالرغم من أن اآلج��ال املتفق عليها بني الطرفني 
لم تنقض بعد إال أن رؤس��اء األندية اخت��اروا التصعيد 
وإيقاف نش��اط البطولة إلى حني صرف القس��ط الثاني 

من املستحقات.
وكانت ودادية رؤساء أندية الرابطة الثالثة قد قررت 
الدخ��ول ف��ي حرك��ة احتجاجي��ة للضغ��ط على س��لطة 
اإلش��راف ودفعها لصرف مس��تحقات األندية إال أن هذه 
اخلطوة التصعيدية جوبهت بالرفض من رؤساء بعض 
األندي��ة الذي��ن طالبت مبراعاة الوضعي��ة املادية للفرق 
ومبواصل��ة نش��اط البطولة إل��ى حني ص��رف ميزانية 

وزارة الرياضة والذي ال يكون إال خالل شهر مارس.  

إعادة مباراة قرقنة والملعب القفصي
ق��رر مكتب الرابطة الوطنية لكرة الق��دم الهواة إعادة 
مباراة ن��ادي محيط قرقنة وامللع��ب الرياضي القفصي 
والتي تندرج ضمن منافسات اجلولة اخلامسة. املباراة 
كان��ت ق��د دارت مبلعب قرقن��ة وانتهت بف��وز الضيوف 

بهدف لصفر.

كرة السلة 

رادس نفرد بالوصافة واإلفريقي يواصل دور الريادة

إيقاف بطولة الرابطة الثالثة لألسبوع الثاني على التوالي

ملتقى دبي أللعاب القوى 

31 ميدالية للمنتخب الوطني لذوي االحتياجات الخصوصية

الكرة الطائرة 

النجم يلتحق بالترجي في نهائي البطولة
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الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والتهيئة الترابية

والتنمية المستدامة
اإلدارة الجهوية للتجهيز بقابس

إعالن طلب عروض عدد 6 /2015
يعتزم الس��يد املدير اجله��وي للتجهيز بقابس إج��راء طلب عروض إلجناز 
أش��غال التغليف باخلرس��الة اإلس��فلتية وردم وتغليف احلواش��ي للطرقات 
املرتب��ة التابع��ة لإلدارة اجلهوي��ة للتجهيز بقاب��س الطري��ق الوطنية رقم 1 

والطريق الوطنية رقم 15 برنامج سنة 2015.
فعل��ى املقاول��ني املتحصلني عل��ى التأهيل في نش��اط الطرق��ات اختصاص 
مقاول��ة عامة )ط0( صنف 5 أو أكثر أو في نش��اط الطرقات اختصاص تعبيد 
الطرق��ات )ط2 ( صنف 4 أو أكثر و الراغبني في املش��اركة أن يتصلو باإلدارة 
اجلهوية للتجهيز بقابس )اإلدارة الفرعية للجسور والطرقات( خالل توقيت 

العمل للحصول على ملف طلب العروض وملزيد من اإلرشادات.
ترس��ل الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية، باسم السيد املدير 
اجله��وي للتجهيز بقابس، عن طريق البريد مضمون��ة الوصول أو عن طريق 
البريد الس��ريع أو تس��لم مباش��رة إل��ى مكتب الضب��ط املركزي مبق��ر اإلدارة 
اجلهوي��ة للتجهي��ز بقابس مقابل وصل إي��داع،  وحتمل ه��ذه الظروف عبارة 
"ال يفت��ح طل��ب ع��روض ع��دد 06/2015 يتعل��ق بإجن��از أش��غال التغليف 
باخلرس��انة اإلس��فلتية وردم وتغلي��ف احلواش��ي للطرقات املرتب��ة التابعة 
ل��إلدارة اجلهوية للتجهيز بقابس الطريق الوطني��ة رقم 1 والطريق الوطنية 

رقم 15، برنامج سنة 2015".
حدد آخ��ر أجل لوصول الع��روض إلى مكتب الضبط املرك��زي مبقر اإلدارة 
اجلهوي��ة للتجهي��ز بقاب��س لي��وم 31 م��ارس 2015 على الس��اعة العاش��رة 

صباحا.
تقدم العروض طبقا ملقتضيات الفصل التالس��ع من شروط طلب العروض، 
حيث يتعني على املش��ارك تضم��ني العرض الفني والع��رض املالي في ظرفني 
منفصل��ني ومختومني يدرجان في ظرف ثالث خارجي يكتب عليه مرجع طلب 
الع��روض وموضوعه يتضم��ن الظرف اخلارجي إلى جان��ب العرضني الفني 
واملالي ضمان وقتي مالي يساوي واحد وثالثون ألف دينار )،00031.000( 
صال��ح ملدة مائ��ة وعش��رون يوم��ا )120( ابتداء م��ن اليوم املوال��ي للتاريخ 
األقصى احملدد لقبول العروض والوثائ��ق اإلدارية املنصوص عليها بالفصل 

العاشر من شروط طلب العروض.
مالحظة: 

• حددت صالحية العروض مبائة وعشرون )120 ( يوما ابتداء من اليوم 
املوالي للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض.

• يت��م فتح الظروف خالل جلس��ة علني��ة مبق��ر اإلدارة اجلهوية للتجهيز 
بقاب��س ي��وم 31 مارس 2015 على الس��اعة احلادية عش��ر صباح��ا ويعتبر 
هذا اإلعالن اس��تدعاء لكل املش��اركني في طلب الع��روض الراغبني في حضور 

هذه اجللسة.

 الرياضي
أدل��ى غاريث بايل جن��م ري�ال مدري��د بتصريحات صحفية 
نقلته��ا الصحف اإلس��بانية أول أم��س، حيث أك��د "النفاثة 
الويلزي��ة" أن��ه غير مهت��م باالنتق��ادات وال يعتبرها جيدة 
ف��ي ظل الثن��اء الذي يلق��اه من مدرب��ه أنش��يلوتي، معتبرا 
غيابه عن التس��جيل أمرا عادي��ا ال يقلقه متاما رغم تعرضه 

لصافرات االستهجان من مدرجات "بيرنابيو".

الفريق اســـتعاد توازنه مؤخرا لكن مستواك يثير الكثير 
من الجدل ؟

أنا س��عيد جدا ألن الفريق عاد للس��كة الصحيحة وأعتقد 
أن كل ناد معرض للخس��ارة أو املرور بفترة فراغ وحلس��ن 
احل��ظ أنن��ا جتاوزنا األمر بس��رعة، أم��ا عن مس��تواي فأنا 
راض عل��ى م��ا أقدمه ألني أجتهد كثيرا ف��وق أرضية امليدان 

وأقدم كل ما أملك من أجل مساعدة الفريق على الفوز.

ال تسجل منذ فترة طويلة وتضيع كرات جعلت البعض 
يطالب بتفسيرات ؟

لس��ت ملزما على تقدمي تفس��يرات ألي أحد، الوحيد الذي 
ميكنه االستفسار عن مستواي هو املدرب وسبق أن حتدثت 
مع��ه في اآلونة األخيرة وهو س��عيد مبا أقدمه وثقته في أن 
جتعلن��ي أواصل العم��ل بنف��س الوتيرة من أجل مس��اعدة 
الفريق، ال يهمني التس��جيل بقدر ما يهمني فوز ريال مدريد 

وتقدمه في كل املنافسات.

هـــل صحيـــح أن آنشـــيلوتي وبخـــك بعد داربـــي مدريد 
األخير ؟

هن��اك أم��ور ال يج��ب أن تخ��رج للصحاف��ة، م��ا يج��ري 
ف��ي غرف تغيي��ر املالبس هي أم��ور خصوصي��ة ال يعرفها 
س��وى الالعبني واملدرب، وكل ما ف��ي األمر أن األجواء كانت 
مشحونة واخلسارة برباعية في داربي بذلك احلجم جتعل 
ال��كل يتكل��م ويح��اول البحث عن تفس��يرات، وف��ي النهاية 

عالقتي مع آنشيلوتي أكثر من رائعة.

هل أنت مرتاح مع رونالدو في أرضية الميدان ؟
رونال��دو العب كبير واألفضل ف��ي العالم وأي العب آخر 
يلع��ب بجانبه س��يكون مرتاح��ا، نحن عل��ى توافق وميكن 
للجميع أن يتأكد من األمر بس��هولة م��ن خالل طريقة لعبنا 
خالل املباريات، ما حدث في مباراة فالنس��يا )يقصد توبيخ 
رونال��دو له بعد أن رف��ض مترير الكرة ل��ه( أمر عادي جدا 
وبع��د نهاي��ة املب��اراة حتدثنا ع��ن األمر وخرجن��ا دون أي 

مشاكل.

يبدو أنك تعاني من الضغط في الريـال ؟
ه��ذا صحي��ح، من��ذ وصول��ي ل�ري���ال مدري��د أعان��ي من 
الضغ��ط وهذا ليس مقتصرا على غاريث بايل، كل من يلعب 
هن��ا يعاني من الضغط ألن املطلوب في كل مباراة هو الفوز 
واملطل��وب في كل موس��م هي األلقاب، عانيت كثيرا املوس��م 
املاض��ي لكن األمور حتس��نت كثي��را هذا الع��ام ألن اجلميع 
نسي الصفقة التي جئت بها للفريق، والتي كانت تسبب لي 

الكثير من االستياء.

هل صحيح أنك ال تطالع الصحف ؟
نع��م ه��ذا صحي��ح، ال أطال��ع الصح��ف إال ح��ني أدل��ي 

بتصريحات فأبحث عنها حتى أتأكد أنها لم حترف.

إذن لم تســـمع عـــن التقاريـــر التي تتحـــدث بخصوص 
عروض جدية لك من اليونايتد ؟

ال ميكنن��ي أن أناقش هذا األمر حت��ى لو وصلني العرض 
إلى منزلي، فكيف أناقش��ه وهو م��ن اختراع الصحافة ؟ لقد 
جئت ل�ري�ال مدريد من أجل البقاء هنا والفوز باأللقاب على 
مدار س��نوات طويل��ة، ال أفكر في املغ��ادرة وأركز فقط على 

هذه األخبار.مسيرتي هنا، ال أريد حقا سماع 

مـــا هي حظـــوظ الريــــال في 
رابطة أبطال أوروبا و"الليغا" ؟

عل��ى  فق��ط  نرك��ز  نح��ن 
اللقب��ني،  بهذي��ن  التتوي��ج 

منل��ك حظوظ��ا كبي��رة واألمور 
تختلف من مس��ابقة إلى أخرى، 

في رابط��ة أبط��ال أوروبا األمور 
س��تكون صعبة في املرحلة املقبلة 

ألن كل الف��رق قوي��ة والتعث��ر مرة 
واحدة ق��د يكلفك اإلقص��اء، لذلك 

جاهزي��ن  نك��ون  أن  يج��ب 
دائم��ا، أم��ا ف��ي ال��دوري 

تس��يير  فعلينا  احمللي 
الفارق وتعميقه في 

كل جولة ألن شهر 
س��يكون  أفري��ل 
ج��دا  مصيري��ا 
ف��ي ظ��ل التنافس 

الثالثي.

 الرياضي
 بات موناكو الفرنسي قاب قوسني 
أو أدن��ى من التأهل ل��دور الثمانية 
لبطول��ة دوري أبطال أوروبا لكرة 
الق��دم للم��رة األولى من��ذ 11 عاما 
عقب فوزه الثمني واملس��تحق 3-1 
على مضيفه آرسنال االنقليزي في 
ذهاب دور الس��تة عش��ر للمسابقة 
اليوم األربعاء على ملعب اإلمارات 

بالعاصمة لندن.

وج��اءت املب��اراة قوي��ة ومثيرة 
عل��ى م��دار ش��وطيها خاص��ة م��ن 
جان��ب موناكو ال��ذي فاجأ اجلميع 
بأدائ��ه الق��وي أم��ام فري��ق مدربه 
وأه��در  فينج��ر.  أرس��ني  الق��دمي 
العبوه العديد م��ن الفرص املؤكدة 
إلضافة املزيد م��ن األهداف خاصة 

في الشوط الثاني.
كوندوغيب��ا  جيف��ري  وافتت��ح 
التس��جيل ملصلح��ة موناك��و عب��ر 

امل��دى  قذيف��ة صاروخي��ة بعي��دة 
اصطدمت باألملاني بير ميرتيساكر 
قبل أن تهز الشباك في الدقيقة 38، 
قب��ل أن يضي��ف النج��م البلغ��اري 
املخضرم دميتار بيرباتوف الهدف 
الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 

53 من هجمة مرتدة.
وفي الدقيق��ة األولى من الوقت 
احملتس��ب ب��دل الضائع للش��وط 
اليك��س  البدي��ل  س��جل  الثان��ي، 

اوكس��الند تش��مبرلن هدف حفظ 
ماء الوجه آلرسنال، قبل أن يعيد 
ياني��ك فيري��را كوراس��كو ف��ارق 
س��جل  بعدم��ا  مج��ددا،  الهدف��ني 
الهدف الثالث ملوناكو في الدقيقة 
الرابعة من الوقت احملتس��ب بدل 

الضائع.
ووض��ع موناك��و بتل��ك النتيجة 
قدما ف��ي دور الثمانية حيث يكفيه 
الفوز أو التعادل أو حتى اخلسارة 

بهدف��ني نظيف��ني ف��ي لق��اء اإلياب 
الذي س��يقام مبلعب لويس الثاني 
يوم 17 مارس املقبل من أجل بلوغ 

الدور املقبل.
ف��ي املقاب��ل، أصبح يتع��ني على 
أرس��نال الفوز بثالثية بيضاء على 
األقل إذا أراد االستمرار في املسابقة 
وف��ك عقدته مع دور الس��تة عش��ر 
الت��ي فش��ل الفري��ق ف��ي اجتيازها 

خالل األعوام األربعة املاضية.

غاريث بايل: أنشيلوتي الوحيد القادر على انتقادي 
وعالقتي به رائعة

موناكو يصعق آرسنال بثالثية في لندن
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وزارة الفالحة  والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقبلي

إعالن طلب عروض عدد 01 /2015
)باعتماد اإلجراءات المبسطة(

طريقة التمويل: امليزانية.
موضوع طلب العروض: تعهد شبكات الري 

األقساط :      قسط وحيد   
الضمان الوقتي: 3000 د

مكان س��حب ك��راس الش��روط: خلية الصفق��ات للمندوبية أثن��اء التوقيت 
اإلداري.

36-626 ثم��ن ك��راس الش��روط : ثالث��ون دينارا تدفع للعون احملاس��ب 
للمندوبية على احلساب اجلاري       

بالفص��ل  عليه��ا  املنص��وص  الوثائ��ق  كل  الفن��ي:  الع��رض  محت��وى 
اخلامس-05- من الباب األول من كراس الشروط.

العب��ارات الت��ي تكتب عل��ى الظرف اخلارج��ي: ال يفتح طل��ب عروض عدد 
01/2015   "تعهد شبكات الري"

العنوان الذي ترس��ل إليه العروض ) الفنية و املالية( : املندوبية اجلهوية 
للتنمية الفالحية بقبلي نهج صالح بن يوسف قبلي 4200 و ترسل عن طريق 
البريد املضمون الوصول أو عن طريق البريد الس��ريع أو تس��لم مباش��رة إلى 

مكتب الضبط املركزي للمندوبية مقابل وصل إيداع.
تاري��خ آخ��ر أجل لقبول الع��روض : 30 /03 /2015 ) على الس��اعة  00: 

 ) 10
م��كان جلس��ة فت��ح الع��روض الفني��ة و املالي��ة ) علنية(:قاعة اجللس��ات 

باملندوبية 30 /03 /2015 على الساعة 30: 10
آجال االلتزام بالعروض: 120 يوما.

شروط املشاركة : مقاولة حاصلة على كراس الشروط اختصاص املنشآت 
املائي��ة أو املقاول��ة العامة أو رخصة تعاطي النش��اط  ط ش م 3 صنف 1  فما  

فوق أو ط ش م 0 صنف 1 فما فوق. 

الجمهورية التونسية
وزارة التربية

المندوبية الجهوية للتربية تونس 2
إعالن طلب عروض عدد 02 / 2015

تعت��زم املندوبية اجلهوي��ة للتربية تونس 2 إجراء إعلن طلب عروض القتناء أزياء الش��غل لفائ��دة األعوان الراجعني 
إليها بالنظر وبعنوان سنة 2015 .

فعلى املزودين الراغبني في املش��اركة ف��ي طلب العروض االتصال باملندوبية اجلهوي��ة للتربية تونس 2 الكائنة نهج 
الصادقية خزندار 2017 تونس قرب املدرس��ة اإلعدادية خير الدين باردو) مصلحة التجهيز والصيانة ( خالل التوقيت 
اإلداري لس��حب كراس الش��روط ولتقدمي العروض وفقا للتمش��ي املذكور بكراس الشروط في ظرف خارجي مغلق خال 

من أية عالمة أو طابع أو اسم يشير إلى صفة العارض ويحمل وجوبا عبارة:
" ال يفتح طلب عروض وطني عدد 02 / 2015 اقتناء أزياء الشغل لسنة 2015." 

ترسل العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع على العنوان التالي.
املندوبية اجلهوية للتربية تونس 2

نهج الصادقية خزندار 2017
)قرب املدرسة اإلعدادية خير الدين باردو(

أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط باملندوبية مقابل وصل إيداع.
وقد حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الثالثاء 31 مارس 2015 على الس��اعة العاش��رة صباحا)ختم مكتب الضبط 

يثبت تاريخ القبول( كل عرض يصل بعد التاريخ والتوقيت املذكور أعاله يقع إلغاؤه مباشرة.
حددت اجللس��ة العلنية لفتح الظروف ليوم الثالثاء 31 مارس 2015 على الس��اعة العاشرة صباحا و15 دقيقة مبقر 

املندوبية.

الجمهورية التونسية 
وزارة الداخلية - والية سوسة

إعالن طلب عروض بإجراءات مبسطة عدد 02 /2015
  يعلن الس��يد والي سوس��ة عن طل��ب عروض بإجراءات مبس��طة يتعلق بأش��غال مواصلة جناز دار الش��باب بكندار 
فعلى املقاولني املختصني في التعش��يب االصطناعي والراغبني في املش��اركة أن يسحبوا ملفات طلب العروض من اإلدارة 
اجلهوية للتجهيز واإلس��كان والتهيئة الترابية بسوس��ة، اإلدارة الفرعية للبنايات املدنية واإلسكان والتهيئة العمرانية 
والترابية شارع ليوبولد سانغور وأن يوجهوا عروضهم باسم السيد والي سوسة في ظرف مضمون الوصول أو البريد 
الس��ريع أو تسلم مباش��رة إلى مكتب الضبط التابع لوالية سوسة مقابل وصل إيداع و ال يكتب على خارج الظرف سوى 

عبارة "ال يفتح" " أشغال مواصلة اجناز دار شباب بكندار" 
     يج��ب تضم��ني العرض الفني و العرض املالي في ظرفني منفصلني ومختومني يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم 

ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه .
      يتضم��ن الظ��رف اخلارج��ي إلى جانب العرضني الفني واملال��ي وثيقة الضمان الوقتي بقيم��ة 1500 دينارا وجميع 

الوثائق اإلدارية املبينة من كراس الشروط.
      حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 18 مارس 2015 على الساعة التاسعة    والنصف صباحا .
      تكون جلسة فتح العروض علنية وحددت ليوم 18 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا.

إعالن طلب تسويغ مشرب 
بمقر والية مدنين

تعت��زم والي��ة مدن��ني القيام بع��روض قصد تس��ويغ املش��رب الكائن مبقر 
الوالية ألحس��ن عارض فيه تصرفا مباشرا طبقا للتراتيب اجلاري بها العمل، 
فعلى الراغبني في املش��اركة االتصال بإدارة الوالية لس��حب كراس الش��روط 
وارسال عروضهم بإسم السيد والي مدنني عن طريق البريد على أن ال يتجاوز 
موع��د وصول الع��روض إل��ى االدارة يوم 16 م��ارس 2015 خ��الل التوقيت 

اإلداري وذلك بالرجوع إلى ختم مكتب الضبط بالوالية.
ترس��ل العروض عن طريق البريدفي ظرفني مغلقني : ظرف داخلي وظرف 

خارجي طبقا حملتوى كراس الشروط املذكورة.
مالحظة : ال تقبل العروض التي ترد مخالفة بكراس الشروط.

انعقـــدت جلســـة خارقـــة للعـــادة لجمعيـــة النور 
الخيرية. وتم انتخاب هيئة جديدة للجمعية 

• رئيس جمعية: المنجي العرفاوي
• أمين مال: محمد الظاهر

• كاتب عام: بدر الدين الشابي

معهد صالح عزيز
INSTITUT SALAH AZAIZ

AVIS DE CONSULTATION N°17 / 2015 
ACQUISITION DES ACCESSOIRES DE RADIOTHERAPIE 
L’Institut SALAH AZAIEZ propose de  lancer une consultation pour l’acquisition des 

accessoires de radiothérapie pour l’année 2015.
Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges y afférents auprès du 

service des achats de l’établissement tous les jours ouvrables aux horaires administratifs 
)contre le paiement de somme de 30 DT(.

La date limite de la réception des offres est fixée au 10/03 /2015، le cachet du bureau 
d’ordre en fait foi.

Les enveloppes seront envoyées par lettres recommandées ou par rapide poste ou par 
porteur  sous plis fermés au nom du directeur général de l’Institut Salah AZAIEZ - 
boulevard 9 avril – Bâb SAADOUN  1006 Tunis – portant la mention : 

)A NE PAS OUVRIR CONSULTAION N°17/2015 I.S.A.
ACCESSOIRES DE RADIOTHERAPIE(
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التربة )1(

ج��ان دارك ول��دت ع��ام 1412 م مبدينة "دومرميي" ش��مال ش��رق فرنس��ا، 
وتوفيت عام 1431م في التاس��عة عش��رة من عمرها مبدينة "روون" في إقليم 
نورمان��دي ش��مال البالد بإعدامها حرق��ا من قبل قوات االحت��الل والتي اتهمتها 
باإلحلاد. تعتبر جان دارك أبرز وجوه مقاومة االحتالل اإلنقليزي لقطاعات من 

بريطانيا أثناء حرب املائة عام، بني بريطانيا وفرنسا )1337-1453(
ترجع شهرة جان دارك إلى جناحها في رفع حصار قوات االحتالل اإلجنليزية 
ع��ن مدينة "أورليانز" الفرنس��ية عام 1429؛ حيث اس��تطاعت جان دارك لقاء 
امللك الفرنسي "شارل الس��ابع" مبدينة "شينون" وأقنعته باملهمة العسكرية 

التي نذرت نفسها لها وهي تخليص أورليانز من براثن اإلنقليز.
وتقدمت جان التي كانت تبلغ حينها 13 عاما على رأس جيش صغير ومتكنت 

من االنتصار في معركة مبدينة "باتاي" وطرد جيش االحتالل من أورليانز.
 La Pucelle( "وعرفت جان دارك منذ ذلك احلني باسم "البوسيل دورليانز

d’Orleans( أي عذراء أورليانز.
قاوم��ت جان دارك املس��تعمر اإلنقلي��زي لكنه��ا أخفقت في كوبيين��ي قبل أن 
تصل إلى باريس، وس��قطت في م��اي 1430 في أيدي "البورجينيني" )نس��بة 
إلى جنود دوق بورجوني املعارض ملقاطعة آرمانياك(، ومت بيعها إلى اإلجنليز 
بعد أن ألصقوا بها تهمة السحر، وقدمت جان إلى محكمة كنسية ترأسها أسقف 
"بيير كوش��ون"، واعُتبرت مبوجب قرار احملكمة ملحدة ومرتدة وهو ما ترتب 

عليه حرقها حية في  ماي 1431 م.
أقيم��ت محكم��ة خاصة لتكرمي ج��ان دارك ع��ام 1450م أي بع��د 19 عام من 
إحراق جس��دها حي��ة، ثم في عام 1909 طوبت كمبارك��ة اي بعد 450 عام علي 
موتها، وهي اخلطوة املؤهلة للقب القديس. في عام 1920 مت تلقيبها بالقديسة 

جان دارك اي بعد 461 عام بعد موتها. مت تناول سيرتها 

قال احد الشعراء للمأمون:"موالي،لقد قلت فيك شعرا"
فقال املأمون:"اسمعنا".فقال:

 بجمال الوجه رقاكا.
ْ
حياك رب الناس حياك........إذ

بغداد من نورك قد أشرقت......وأورق العود ِبَجْدواكا.

فقال املأمون:
 اخطاكا

َ
ت

ْ
حياك رب الناس حياكــــــا......إن الذي أمل

أتيت شخصا قد خال كيسه.....ولو حوى شيئا ألعطاكا.
أمي��ر  ي��ا  ح��رام  بالش��عر  الشاعر:"الش��عر  فق��ال 

املؤمنني،فافصل بينهما بصلة"
فضحك املأمون وأمر له بجائزة

 ه��ى من النبات��ات املعمرة ومن الفاكهة ش��بة االس��توائية  
وتعرف بانها قريبة الش��بة بثمار الطماطم وكما هو معروف 
تع��د اش��جار الطماط��م م��ن الناحي��ة التقس��يم النبات��ى م��ن 
الفاكه��ة وهى معلوم��ة معروفة ل��كل الزراعيني واملش��تغلني 
باملجال  لذا هذه الثمار ش��بيه الطماطم فاكهه ايضا من ناحية 
التقس��يم النبات��ي وتعتبر م��ن اخلضر للمس��تهلك العادى  و 
ثم��ار التماريللو موطنها األصلي البرازي��ل و بيرو  كذلك هي 

منتش��رة بشكل ش��عبي فى 
نيوزيالند واستراليا  

 وتعتبر مصدر غنى م��ن فيتامينات 
A ، B6، C and E  كذل��ك ه��ى غني��ة 
باحلدي��د والبوتاس��يوم حتت��وى عل��ى 
نس��بة بس��يطة من الكال��وري وبه��ا الياف 
بنس��بة عالي��ة ج��دا  قش��رتها خش��نة وه��ى اساس��ا ال تؤكل 
مباش��رة لكن يجب س��لقها ف��ى البداية حتى تبيض القش��رة 
وذل��ك مل��دة عدة دقائق ث��م تنزع القش��رة  وهي فاكه��ة تتميز 
ببذوره��ا القابلة ل��ألكل. تتميز بطعمها احلل��و ميكن زراعتها 
بواسطة البذور وذلك بشراء ثمرة جيدة من املاركت ثم نخرج 
بذوره��ا ونزرعها بالنثر فى الربيع....يخرج منها ش��جيرات 
قصي��رة صغي��رة بعد فت��رة قصيرة م��ن البذر )فت��رة منوها 
س��ريعة( جدير بالذكر ان هذه الفاكهة تنم��و عندما تنخفض 
درجة احلرارة اى تعتبر م��ن ثمار املناطق الباردة.  وذلك في 
الوق��ت الذى ممك��ن ان تغيب في��ه الطماطم بس��بب انخفاض 
احل��رارة فه��ى بديل ممت��از للطماط��م فهى تتحم��ل انخفاض 

درجات احلرارة حتى 5درجات واقل من ذلك

الترب��ة ه��ي مورد فع��ال ي��زود النباتات باحلي��اة، وهي 
مكونة م��ن خليط ذو أحجام مختلفة من جس��يمات معدنية 
)رم��ل، غري��ن، وطني( وم��واد عضوية وأن��واع متعددة من 
الكائنات احلية. وبالتالي فان للتربة خصائص بيولوجية 
وكيميائي��ة وفيزيائي��ة بعضه��ا ديناميك��ي ميكن��ه التغير 

حسب طرق التعامل مع التربة. 
وإذا قمنا بجمع بعض التربة من احلديقة ميكننا مالحظة 
بس��هولة أنها ليس��ت مادة خاملة كقطع��ة اجلرانيت )التي 
جنده��ا عند حافة الرصيف(، على أحس��ن األح��وال ميكننا 
بواس��طة عدس��ة مكب��رة مالحظة أنه��ا حتتوي عل��ى بقايا 
نبات��ات وكائن��ات ميكروس��كوبية، وباالس��تعانة باملجهر 
يتكش��ف لن��ا مجموعة غني��ة ج��دا ومتنوعة م��ن الكائنات 
احلي��ة الدقيق��ة املتناهي��ة ف��ي الصغ��ر التي ميك��ن رؤيتها 
بالعدس��ة املكبرة )كالقرادي��ات( وحتى البكتيري��ا التي قد 
تصل أعدادها إلى املاليني في محتوى ملعقة ش��اي صغيرة 
م��ن التربة. ففي احلقيقة تلك األرض التي نطلق عليها اس��م 
تربة حتتوي على عدد كبير من الكائنات احلية واحليوانات 
والنبات��ات وبقاي��ا كائنات ميت��ة، وأخيرا م��ادة خاملة إلى 
ح��د م��ا ذات طبيع��ة معدنية وه��ي مكونة م��ن حصى ناعم 
)جتمعات صخرية ذات قط��ر يتراوح بني 2-1مم( وحبات 
من الرمل يس��هل رؤيته��ا ولكن املكون األساس��ي يكون من 
الغضار )الطني: صخر رس��وبي يتكون من فتات دقيقة جدا 

يقل قطر حبيباته عن 0.50 من امللليمتر وتركيبه األساسي 
س��يليكات األلوميني��وم املائي��ة ال��ذي يضف��ي عل��ى التربة 

الطابع الطيني أو الصلصالي 
ملحوظة: هناك تن��وع كبير في ألوان التربة وذلك يرجع 
لطبيع��ة الغض��ار )الط��ني( ون��وع البقايا العضوي��ة التي 
حتتويه��ا.. وفي تصني��ف أن��واع التربة )في العل��وم التي 
نطلق عليها اس��م علم التربة( يعد ل��ون التربة من الثوابت 

املهمة لتصنيفها. 

 ما هي  اآلية التي تسمى آية املباهلة ؟
 من هو القائد الذي قاد الثورة الليبية 

ضد االحتالل االيطالي ؟
"قال��و"  ج��زر  تق��ع  دول��ة  أي  ف��ي   

و"القالينا" و"لوبالسترو" ؟
والهب��وب  ��وت  الَصّ ش��ديدة  الري��ٌح   

والبرد  ماذا تسمى ؟
 ما اسم جهاز قياس املطر ؟

قصص.. حكم... أمثال

 ثمرة تاماريللو الحمراء   

جان دارك


