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يب��دو أن األزمة بني وزارة التربي��ة ونقابة التعليم الثانوي تتجه إلى مزيد 
م��ن التصعي��د، بع��د أن أكد األس��عد اليعقوبي الكات��ب العام لنقاب��ة التعليم 

الثاني تعليق امتحانات األسبوع املغلق التي يفترض أن تبدأ االثنني القادم.
وق��ال اليعقوب��ي خالل ندوة صحفي��ة عقدت يوم أمس الس��بت 28 فيفري 
2015  إن ق��رار تعلي��ق امتحانات األس��بوع املغلق بات رس��ميا بعد فش��ل 

املفاوضات مع وزارة التربية. 

وحّم��ل كات��ب ع��ام نقاب��ة التعلي��م الثان��وي وزي��ر التربية ناج��ي جلول 
املس��ؤولية عن أية اعت��داءات بالعنف أو غيرها على املدرس��ني ومؤسس��ات 
التربي��ة، ودعاه إل��ى إصدار بي��ان يدعو فيه إل��ى إلغاء امتحانات األس��بوع 
املغلق، وحذره من مغبة اس��تعمال "ميليش��يات" لالعتداء على األساتذة أو 

القيام مبا قال إنها عمليات تضليل ضد املدرسني.

وج��اءت هذه التطورات، بعد فش��ل جولة التفاوض اجلدي��دة التي جمعت 
صبيح��ة أم��س، كال م��ن وزارة التربية مبمثلني ع��ن نقابة الثان��وي، رغم أن 
أعض��اء النقابة – كما ق��ال اليعقوبي – حاولوا إيجاد حلول ومقاربات ممكنة 
للمش��اكل العالقة، ولكن م��ا قدمته الوزارة يعتبر إهانة للمدرس��ني، على حد 

قوله.

واعتبرت النقابة أّن ما جاء في مقترحات الوزارة إهانة للمدرسني، معتبرة 
أن املنح��ة املقترح��ة واملق��درة ب�3750 مليما ش��هريا، إضاف��ة إلى تخصيص 
جزء من ميزاني��ة املفاوضات االجتماعية القادم��ة لفائدتهم وإدماج مطالبهم 
وملفاته��م م��ع بقي��ة الش��غالني، تس��ويفا واس��تهتارا غي��ر مقب��ول مبطالب 

املدرسني..
تطور يجعل األوضاع مفتوحة على كل االحتماالت خاصة بعد أن حس��مت 
النقاب��ة أمرها بإيقاف امتحانات األس��بوع املغلق، فيما أص��رت الوزارة على 
موقفها الذي يرفض االس��تجابة ملطالب األس��اتذة بالصي��غ التي يقترحونها 

على األقل..

علم��ا وأن الوزارة قالت في ردها إنها ال تس��تطيع االس��تجابة اآلن للمطلب 
املتعل��ق باملن��ح اخلاص��ة بالترقي��ة، وأم��ا منح��ة اإلنت��اج فهي مؤجل��ة إلى 
املفاوض��ات االجتماعية العام��ة التي ميكن أن يكون فيه��ا تخصيص ملطالب 
قطاع التعليم الثان��وي. وبررت الوزارة موقفها بأن هذه الزيادات متثل عبئا 
كبيرا على ميزانية الدولة، إضافة إلى كونها تفتح الباب أمام األسالك األخرى 

لتقدمي نفس املطالب.

أّيا يكن املصيب أو الصادق، وأيا كان املخطئ، فإن اآلزمة في قطاع التربية 
تدفع بالبالد إلى أزمة حقيقية لعلها أعمق وأشد من األزمة اخلطيرة التي متر 
بها مناطق واس��عة من والية جندوبة وبوس��الم وعدد من اجلهات بالش��مال 
الغربي، أو األزمة التي وقعت في الذهيبة وخلفت األحداث الدامية كما نعلم.. 
هذه األزمة أخطر، ألنها تش��غل الرأي العام واحلكومة وباقي القوى احلية 
في الب��الد من البرملان، إلى مختلف مكونات املجتمع املدني، تش��غلهم جميعا 
عن االنكباب على معاجلة أوضاع الفيضانات وما خلفته من مآس في العديد 

من املناطق.. 
وه��ي خطيرة ألنه��ا تهدد امتحان��ات الثالث��ي الثاني بالتعط��ل، والتالميذ 

والعائالت من ورائهم حائرون اآلن، ال يدرون هل ستجري االمتحانات أم ال؟ 
وهو ما يخلق وضعا نفس��يا صعبا قد يربك بش��كل كبير استعدادات التالميذ 
والعائالت لالمتحانات، وخاصة بالنس��بة لتالميذ الس��نة السابعة ثانوي.. 

الباكالوريا..

وض��ع قد يوّس��ع من دائرة التجاذب��ات الواقعة اآلن بني ال��وزارة والنقابة 
لتش��مل أطرافا أخرى، كاألولي��اء والتالميذ، أو تدخل بعض األطراف األخرى 

التي "ال عالقة لها بالشأن التربوي" كما جاء في بيان النقابة.
وه��ذا ما نّبهت منه نقابة الثانوي عندما ح��ذرت من خطاب التحريض بعد 
التصريح��ات الت��ي أطلقه��ا وزي��ر التربية وقال فيه��ا إن له ثقة ف��ي التالميذ 

واألولياء ما اعتبرته النقابة حتريضا ضدها.

تخوفات النقابة يبدو أنها س��تتحول إل��ى واقع، بعد األخبار التي تداولتها 
بع��ض الصفح��ات اخلاص��ة باألس��اتذة عب��ر مواق��ع التواص��ل االجتماعي، 
وحتدثت فيها عن اس��تهداف تعرضت له بعض املؤسس��ات التربوية وهو ما 
يرفع منسوب اخلشية من أن تتوسع دائرة االستهدافات لتصل إلى األساتذة.. 
وه��و أم��ر مرفوض طبع��ا فال يعق��ل أن يتعرض أس��تاذ أو مدرس بس��بب 
اإلض��راب، الذي هو حق كفله الدس��تور لكل مواطن، م��ادام ملتزما بالقوانني 
والتراتي��ب اجلاري بها العمل في تنظيم االضرابات.. ولكن في املقابل، علينا 
أن نتفه��م مخاوف التالميذ واألولياء، مثلما نتفهم مطالب وحقوق األس��اتذة، 
فتوقيت اإلضراب، أثار لدى ش��رائح واس��عة من التونس��يني قلقا كبيرا ألنه 
تزامن مع موسم االمتحانات، وحلظة دقيقة وحرجة من عمر السنة الدراسية، 
وهو ما أعطى االنطباع لدى عدد ال بأس به من األولياء بأن األساتذة يتخذون 

أبناءهم "رهائن" كما يقولون من أجل حتقيق مطالبهم.

األولياء في غالبيته��م ال تعنيهم اخلالفات بني الوزارة والنقابة ومثلما هم 
غير معنيني مبعرفة شرعية املطالب التي ترفعها النقابة، هم غير معنيني في 
نف��س الوقت مبعرفة مدى وجاهة ردود ال��وزارة والوزير.. األولياء معنيون 
بحسن س��ير العملية التعليمية، وبإخراج أبنائهم من التجاذب احلاصل بني 

الوزارة والنقابة، حتى تنتهي السنة الدراسية بنجاح.

ما يش��غل األولياء هي التضحيات اجلس��ام املادي��ة وغيرها التي يقدمونها 
في سبيل تدريس أبنائهم، ومنهم من يحرم نفسه اللقمة والكسوة، في سبيل 

ذلك، وما يعنيهم في النهاية هو أن ال تذهب تضحياتهم سدى..

احلقيقة أن املتابع يجد صعوبة في أن ينتصر جلهة على أخرى.. 
فمطالب األساتذة مشروعة وحتس��ني أوضاعهم االجتماعية مطلب لم يعد 

يحتمل االنتظار..

في املقاب��ل جتد أن أعذار الوزارة مقبولة، وهي تقر بأن وضعية األس��اتذة 
تتطل��ب التحس��ني ولكنه��ا تؤك��د أن توازناته��ا املالية ال تس��مح له��ا بتقدمي 

الزيادات املطلوبة..

وب��ني ه��ذا وذاك يصرخ األولياء: م��ا ذنبنا نحن حتى ندف��ع وأبناؤنا، ثمن 
عجز الوزارة عن االستجابة للمطالب املشروعة لألساتذة..

في مخاطر التصعيد بين نقابة الثانوي والوزارة
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الغنوشي يستقبل السفير السابق 
لالتحاد األوروبي بتونس

تونس - 
اس��تقبل الشيخ راش��د الغنوش��ي  مس��اء اجلمعة مبكتبه مارك بياريني
Marc Pierini ، الس��فير السابق لالحتاد األوروبي بتونس واألستاذ 
الباح��ث مبعه��د  Carnegie  ، بحض��ور القيادي بحرك��ة النهضة رضا 
الس��عيدي  . وقد تناول اللقاء حس��ب بالغ صحفي حلركة النهضة مساَر 
االنتق��ال الدميقراطي في  تونس  وجناَحها في حتقيق تداول س��لمي على 
الس��لطة في كنف األمن واالس��تقرار والوحدة الوطنية، كم��ا مت التطّرق 

أيضا إلى األوضاع في املنطقة العربية وما حولها .

بطاقتا إيداع بالسجن 
ضّد نقابيين أمنيين

تونس – 
باحملكم��ة  التحقي��ق  قاض��ي  أص��در 
االبتدائية بتونس بطاقتا إيداع بالسجن 
ضد النقابي��ني األمنيني محمد الرويس��ي 
والناص��ر املس��اهلي بع��د تعه��د قاضي 
التحقي��ق بالبح��ث ف��ي قضي��ة متعلق��ة 
بالثل��ب والق��ذف وإذاع��ة أخب��ار زائفة. 
ويأتي هذا اإليقاف على خلفية تهم تتعلق 
بحم��ل الغير عل��ى االعتق��اد بوجود عمل 

إجرامي يستهدف النيل من األشخاص.

إعادة فتح مكاتب 
البريد أيام السبت؟

تونس - 
االتص��ال  تكنولوجي��ا  وزي��ر  أعل��ن 
واالقتصاد الرقم��ي نعمان الفهري أمس 
الس��بت ف��ي تصري��ح لوكال��ة تون��س 
افريقيا لألنب��اء عن إمكاني��ة إعادة فتح 
مكات��ب البريد أيام الس��بت وذلك بصفة 
تدريجي��ة بداي��ة م��ن 28 م��ارس القادم 
مبراك��ز الوالي��ات ث��م في مرحل��ة ثانية 
مبراك��ز املعتمديات وبالق��رى التي تقام 

فيها السوق األسبوعية أيام السبت.
وأش��ار الفه��ري إلى أنه س��يتم التعمق 
في انعكاس��ات هذه العملية والتشاور مع 
مختلف االطراف املعنية، مبينا أن التفكير 
في ه��ذا االجراء ناب��ع من قناع��ة الوزارة 
واإلدارة واألطراف االجتماعية املتمس��كة 
مكات��ب  فت��ح  ب��أن  املؤسس��ة  مبصلح��ة 
بريدية أيام الس��بت مبقايي��س مضبوطة 
من ش��أنه أن يعود بالفائدة على املؤسسة 

وعلى العاملني فيها وعلى حرفائها.

4 جلسات مقبلة من أجل تحديد 
سقف نهائي للمفاوضات االجتماعّية

 تونس - 
أّك��د االحت��اد العام التونس��ي للش��غل أّن��ه انعقدت عش��ّية اجلمعة 
27 فيف��ري، جلس��ة أول��ى بني وفد حكوم��ي ووفد لقي��ادة االحتاد 
اّتفق��ا فيه��ا بخص��وص روزنامة جلس��ات املفاوض��ات االجتماعية 
ف��ي الوظيف��ة العمومّي��ة والقطاع الع��ام ومبوجبه ح��ّددت مواعيد 
أربع جلس��ات قادمة وحّدد س��قف نهائي للتفاوض وهو آخر ش��هر 
م��ارس القادم لتنته��ي معه املفاوض��ات االجتماعي��ة . ودعا املكتب 
التنفيذي لالحتاد إلى تفعيل إجراءات الرقابة احلازمة على مس��الك 
التوزيع والتجارة املوازية واملضاربة واالحتكار وتعديل األس��عار 
مب��ا يعطي هذه الزي��ادة املرتقبة قيمتها وجدواه��ا على معدل النمو 
ومبا يق��ي اقتصاد البالد من حالة التضخم التي ت��رّدى إليها.  وأّكد 
أعض��اء املكتب التنفيذي املوّس��ع ض��رورة اإلعداد اجلّي��د للمرحلة 
القادمة واالستعداد لتناول العديد من امللّفات االستراتيجية صياغة 
واستش��رافا وتعبئة. كما ش��ّددوا على أهمية احترام قانون االحتاد 
وااللت��زام مببادئه وثوابت��ه ومقّرراته ومتتني منهج التنس��يق بني 
الهي��اكل مبا يضم��ن وحدة الهي��اكل النقابي��ة وجودة أدائه��ا وقّوة 

إشعاعها وعمق ارتباطها مبشاغل الشّغالني وعموم الشعب.

تأجيل إضراب بلدية باردو 
 تونس - 

أّكد احتاد عمال تونس في بيان له إّنه على إثر اجللسة التي انعقدت مساء اجلمعة 27 
فيفري 2015 بني والي تونس واجلامعة العامة للبلديات واملجالس اجلهوية التابعة 
الحتاد عمال تونس والنقابة األساس��ية لبلدية باردو  اّتفق املتفاوضون على تس��وية 
املطالب  و أّجل اإلضراب الذي كان مقررا ملدة أسبوع ابتداء من االثنني 2 مارس 2015 

إلى يوم االثنني 16 مارس من نفس الشهر.

انخفاض منسوب المياه في األودية
 تونس - 

أّكدت وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري في بالغ صحفي 
أمس الس��بت 28 فيفري 2015 أّن منس��وب املياه في األودية في غار 
الدماء وجندوبة يش��هد انخفاضا متواصال، فيما مت تسجيل استقرار 
في منس��وب املاء في وادي بوهرمتة مبدينة بوس��الم نظرا لتحس��ن 
العوامل املناخية مع انخفاض منس��وب املياه بس��د بوهرمتة. وأّكدت 
ال��وزارة أّن جلنة الطوارئ بوزارة الفالحة في اجتماع مفتوح وتقوم 
بالتنس��يق مع اللجان اجلهوية ملجابهة الك��وارث واملصالح التابعة 
للوزارة لتأمني حسن التصرف في السدود واألودية بشمال الغربي.

مرصد استقالل القضاء يرفض إنشاء المجلس 
األعلى للقضاء خالل شهرين

تونس – 
أعل��ن أحمد الرحموني رئيس املرصد التونس��ي الس��تقالل القضاء عن حتفظات الس��لك 
القضائي بخصوص انش��اء املجل��س االعلى للقضاء، قائال انه ال ميكن اس��تكمال تركيبة 

املجلس املتكون من 4 هياكل اساسية خالل شهرين فقط من اآلن.
واقت��رح الرحمون��ي االتف��اق على قان��ون املجلس خالل الفت��رة املذكورة عل��ى أن يتم 
متري��ره بتواف��ق مجتمعي إلى جلنة التش��ريع العام في مجلس نواب الش��عب حتى يتم 
ربح الوقت خالل اجللس��ة العامة للمصادقة عليه ثم الشروع في انشاء املجلس في فترة 
قادمة. وأشار رئيس املرصد الى حتفظات مبخالفة النص املعروض للتصور الدستوري 
وللمعايير الدولية الس��تقالل السلطة القضائية والتي تقتضي أن تكون السلطة املشرفة 

على القضاء مستقلة عن السلطتني التنفيذية والتشريعية.
وطالب بضمانات تقر باس��تقالل القضاء ونزاهته والتي نص عليها الدس��تور بإعطاء 
املجل��س االعلى للقضاء االختصاصات االساس��ية في االش��راف عل��ى القضاء املوحد في 

التكوين والتفقد وتقييم القضاة مبنأى عن تدخل السلطة التنفيذية.

 إقرار تغيير مركز العبور بالذهيبة
 تونس - 

قال أمس الس��بت رئيس احلكومة احلبيب الصيد في تصريح صحفي إنه تقرر تغيير 
مركز العبور بالذهيبة بسبب رداءة وضعه، مشددا على أن بداية أشغال املركز اجلديد 
س��تكون في موفى شهر جوان القادم. وأضاف على هامش زيارته لوالية تطاوين أنه 

سيترأس اجتماع وزاري مضيق بخصوص الوضع في هذه اجلهة.
كما أش��ار إلى أنه س��يقع تنظيم مجال��س وزارية مضيقة ف��ي كل الواليات خاصة 

والية جندوبة لدراسة الوضع بعد الفياضات التي عرفتها مؤخرا.

الطيب البكوش: وزير اإلعالم في 
حكومة طبرق لن يقبل في تونس

تونس- 
إن  الس��بت،  أم��س  البك��وش  الطي��ب  اخلارجي��ة  وزي��ر  ق��ال 
تصريحات عم��ر القويري وزير االعالم في حكوم��ة طبرق الليبية، 
التي حملت انتقادات للسياس��ة اخلارجية التونسية، "غير مقبولة 
وغير مس��ؤولة".  وتابع البكوش: "أمثال عمر القويري لن نقبلهم 
في بالدنا"، مضيفا: "س��معت منه كالما غير مسؤول حول اعتراف 
حكومت��ه بس��لطة ف��ي قرط��اج وأخ��رى ف��ي الش��عانبي". ومضى 
البكوش قائال: "تونس على نفس املس��افة من احلكومتني في ليبيا، 
وهي تتعام��ل مع احلكومتني لتس��هيل إجراءات الرعايا التونس��ية 
داخ��ل ليبي��ا". وكان وزير اإلعالم ف��ي حكومة عبد الل��ه الثني قال 
ف��ي معرض احتجاجه على موقف اخلارجية التونس��ية التي أكدت 
أنها على نفس املسافة من حكومتي طرابلس وطبرق، إنه "في حال 
إعالن )داعش( عن قيام دولة إس��المية في الش��عانبي فإن حكومته 
س��تكون على نف��س املس��افة م��ن احلكومة التونس��ية ف��ي قرطاج 

وحكومة داعش"، على هامش زيارته لتونس قبل أيام.
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  -فائزة الناصر
انطلقت صباح اليوم الس��بت 28 مارس 
2015 الن��دوة الفكرية حلركة النهضة 
..اآلف��اق  النهض��ة  "حرك��ة  بعن��وان 
تعقده��ا  الت��ي  والسياس��ية"  الفكري��ة 
للمؤمت��ر  املضمون��ي  االع��داد  جلن��ة 
الي��وم   تتواص��ل   و  للحرك��ة  العاش��ر 
األح��د 1 م��ارس 2015 مبش��اركة ثل��ة 
م��ن املفكري��ن والباحث��ني وقي��ادات من 
حركة النهضة على غرار األس��تاذ راشد 
الغنوشي وعلى العريض وعبد احلميد 
اجلالص��ي وفتحي العي��ادي والعجمي 

الورميي وعبد الكرمي الهاروني. 
ومن ب��ني املفكرين والباحث��ني الذين 
ش��اركوا في هذه الندوة األس��تاذ محمد 
يتيم النائب االّول لرئيس مجلس النواب 
املغربي متحصل على ديبلوم الدراسات 
العلي��ا لعل��وم التربية وعض��و األمانة 
العامة حل��زب العدالة والتنمية وعضو 
مكت��ب تنفي��ذي ف��ي حلرك��ة التوحي��د 
املغ��رب  وم��ن  املغربي��ة،  واإلص��الح 
أيض��ا املهن��دس عب��د الرحيم الش��يخي 
واإلص��الح  التوحي��د  حرك��ة  رئي��س 
املغربي��ة وه��و مهن��دس متحص��ل على 
ديبلوم محلّ��ل منظم في املعلومات،  كما 
حضر م��ن اجلزائر الدكت��ور عبد القادر 
الس��ماوي دكتور في الصناعات ووزير 
ف��ي الصناع��ات الصغرى واملتوس��طة 
وعض��و مجل��س الن��واب وقي��ادي ف��ي 
حرك��ة حم��س س��ابقا، وم��ن الس��ودان 
الدكت��ور عب��د الوه��اب االفن��دي وه��و 
أستاذ متخرج من كلية اخلرطوم وييلز 
كمبريدج وأستاذ باحث في مركز دراسة 

الدميقراطي��ة ف��ي جامعة وستمنس��تر 
وأحد األمن��اء للمنتدى الدول��ي للحوار 
اإلس��المي، له العديد م��ن املؤلفات منها 
"ثورة الترابي" و"اإلس��الم والس��لطة 
الكت��ب  م��ن  وغيره��ا  الس��ودان"  ف��ي 
واإلس��هامات الفكري��ة. كم��ا حض��ر من 
تون��س كل م��ن الدكتور احمي��دة النفير 
ومحم��د ضي��ف الل��ه ومه��دي مب��روك 

واألستاذ سامي براهم.
تتن��زل ه��ذه الن��دوة  في إطار س��عي 
جلن��ة  اإلع��داد املضمون��ي املنتخبة من 
ط��رف مجلس ش��ورى حرك��ة النهضة 

و"املنه��ج  الفكري��ة  الرؤي��ة  لتجدي��د 
االصول��ي" حلركة النهض��ة وإثرائهما 
وتطويرهم��ا باعتب��ار أّن احلرك��ة بعد 
جتربة احلك��م التي خاضتها في مرحلة 
دقيق��ة وبع��د م��ا يش��هده العال��م م��ن 
حت��ّوالت وتغيرات قد خلص��ت إلى انها 
بحاجة إلى إعادة النظر في هذه الوثيقة 
الفكري��ة املرجعي��ة التي ص��ادق عليها 
مؤمت��ر احلركة س��نة 1986 باعتبارها 
اه��م  يبل��ور  اجتهادي��ا مرجعي��ا  نص��ا 
معال��م التصّور املعرفي حلركة النهضة 
مبا ينس��جم م��ع متطلبات ه��ذه املرحلة 

ومقتضياتها ودومنا ارتهان للمحّددات 
اإليديولوجية املعزولة عن الواقع. 

تطرق��ت الن��دوة لعدة مح��اور ومنها 
الثقاف��ي  البع��د  ب��ني  العالق��ة  مس��ألة 
الدع��وي والبعد السياس��ي  املجتمع��ي 
ف��ي مش��روع حرك��ة النهضة م��ن حيث 
التص��ور  وم��ن حيث املنه��ج ومن حيث 
الهيكل، لتعمي��ق النظر في هذه املعادلة 
الدقيق��ة ومراجع��ة مفاهيمه��ا وتق��ومي 
متثالتها ف��ي الوعي وفي التاريخ ضمن 
حاص��ل جترب��ة احلرك��ة عب��ر مختلف 
املراح��ل التاريخية، ولتس��ديد التصور 

املس��تقبلي مم��ا من ش��انه أن يعني على 
حتدي��د صيغ��ة أوض��ح للعالق��ة ب��ني 
الشأن الديني - الثقافي والشأن احلزبي 
السياسي، وللحس��م أيضا في موضوع 
هوي��ة احلركة ف��ي عالق��ة باملجتمع من 

جهة وبالدولة من جهة أخرى. 
وقد نظرت الندوة في هذه اإلش��كالية 
وم��ا يتص��ل به��ا من مح��اور بح��ث في 
ودراس��ة  ع��رض  مرحل��ة  مرحلت��ني، 
جت��ارب لبع��ض احل��ركات واألح��زاب 
اإلس��المية األخرى وبهذا الصدد س��يتم 
والتجرب��ة  التركي��ة  التجرب��ة  تن��اول 
اجلزائري��ة  والتجرب��ة  الس��ودانية 
واملغربي��ة بغ��رض االس��تفادة من هذه 
التج��ارب واملقارن��ة فيم��ا بينه��ا وبني 
التجربة التونس��ية. اما املرحلة الثانية 
فق��د خصص��ت لع��رض ودراس��ة ونقد 
التجربة التونسية وذلك من خالل تولي 
عدد من قيادات حرك��ة النهضة عرضها 

وحتليلها.
وفي ه��ذا اإلطار أّكد القي��ادي بحركة 
النهض��ة عجمي الورمي��ي ل�"الضمير" 
أّن حرك��ة النهضة أمس��ت مدركة متاما 
ض��رورة أن تنفت��ح أفقيا عل��ى املجتمع 
بجمي��ع حساس��ياته وتنفت��ح عمودي��ا 
م��ع احلرك��ة اإلصالحي��ة منذ نش��أتها 
ق��ي الق��رن 19 عش��ر حت��ى 14 جانفي 
وتع��زز م��ن ثم��ة موقعها في الوس��ط. 
وأض��اف الورمي��ي في الس��ياق ذاته أّن 
حرك��ة النهضة من املؤمتر التاس��ع إلى 
املؤمتر العاش��ر تختزل مس��افة الرحلة 
ما ب��ني احلركة االحتجاجية إلى احلزب 

الوطني. 

تونس-  
دخل ع��دد من العاطلني ع��ن العمل بوالية قاب��س في إضراب 
ع��ن الطعام مبق��ر الفرع اجله��وي للرابطة التونس��ية للدفاع 
عن حقوق اإلنسان احتجاجا على الوضع االجتماعي الصعب 
ال��ذي يعيش��ونه وللمطالب��ة بتمكينه��م من حقهم في ش��غل 

يحقق لهم العيش الكرمي.
ويأت��ي ه��ذا التح��رك لينض��اف إل��ى حت��ركات اجتماعية 
عديدة ش��هدتها والية قابس في األي��ام األخيرة والتي تعكس 
في مجملها  حس��ب العديد من الناش��طني ف��ي املجتمع املدني 
ح��دة االحتق��ان باجلهة جّراء فش��ل املنوال التنم��وي احلالي 
ال��ذي أض��ّر باملقوم��ات التنموية للوالية وتس��بب في ضعف 

االستثمارات وتفشى البطالة.
وتش��ير املعطي��ات املتوفرة لدى مصالح التش��غيل بقابس 
إلى أن عدد العاطلني عن العمل يفوق بوالية قابس ال�20 ألف 
من بينهم حوالي 8500  من حاملي الش��هادات العليا وهو ما 

يوازى نسبة بطالة عامة في حدود 7ر23 باملائة.

 – هالة صويدي
قال فتح��ي النيفر اخلبير ف��ي مجال التخطيط والتص��رف الترابي 
أمس الس��بت خ��الل محاض��رة ح��ول إص��الح منظوم��ة احلوكمة 
الترابي��ة والتص��رف ف��ي التهيئ��ة العمراني��ة، عق��دت مبق��ر مركز 
التميم��ي للبح��ث العلم��ي واملعلوم��ات، إن ما يقع الي��وم في مجال 
التهيئ��ة الترابي��ة والعمرانية غي��ر مطابق للتراتي��ب والنصوص، 
كما أن مراجعة قوانني البلديات والتقسيم الترابي العشوائي الذي 
تتخذه السلطات للجهات وغيرها يتم تسييرها من قبل أشخاص ال 

ميلكون جتربة وال خبرة في القطاع.
وأك��د النيفر أن من أكبر الصعوبات املتواجدة في مجال احلوكمة 
الترابية في تونس عدم ترتيب األفكار واملقترحات والتنس��يق فيما 
بينها، إلى جانب املعاجلة غي��ر الكاملة ألوضاع العديد من األحياء 
على رأس��ها احمليط��ة بالعاصم��ة وتس��ييرها خارج خ��ّط التنمية 
خاصة في اجلهات الداخلية باإلضافة إلى عدم تنفيذ املشاريع التي 

يتم طرحها في هذا املجال.
وتعاني التنمية الترابية أيضا من مشكل التنمية السياحية التي 
ظلت باألساس شاطئية وذات قيمة مضافة محدودة لها انعكاسات 
س��لبية وفيها تناقض مع السياس��ات املعلنة التي توصي بالتنوع 
وتوظيف الثقافة والبيئة، كما أن برامج الوكالة العقارية الصناعية 
غير متناسقة مع سياسة احلوافز املسندة لفائدة املناطق الداخلية. 

وتش��كو املنظوم��ة البيئية الس��احلية وامل��وارد الطبيعي��ة تدهورا 
في ح��ني يتواصل عزل املناطق الداخلي��ة احملرومة في ظروف غير 
مالئم��ة إليجاد قطيع��ة اجتماعية، وهو ما يعّبر ع��ن منوذج تنمية 
غير مس��تدامة، وفق ما أكده اخلبير في مجال التخطيط والتصرف 

الترابي.
ويش��كل تس��ارع منو التجمع��ات العمرانية خط��را واختالال في 
ت��وازن الس��وق العقاري��ة املقّس��مة ب��ني برام��ج ذاتي��ة أي خاصة 
وبرام��ج عمومي��ة من قب��ل الدولة، وكث��رة هذه البرام��ج يدعو إلى 
تفاقم الهجرة من املناطق الداخلية ومن املناطق احمليطة بالعاصمة 
نحو العاصمة مما يؤدي إلى عديد املش��اكل منها البناء العش��وائي 
وبناء نس��يج عمراني مختّل ينقصه التجهيزات إلى جانب اإلضرار 
باألراضي الفالحية. وتعود مختلف املش��اكل العمرانية باألس��اس 
إل��ى ع��دم التطاب��ق ب��ني املخطط��ات والبرام��ج العمومي��ة وع��دم 
تخصيص االعتمادات للمش��اريع املهيكلة املبرمج��ة باإلضافة إلى 
عدم تناغم البرامج وتخلي الدولة وفقدان طاقتها للتعديل، بحسب 

تعبير النيفر.
ومن احللول املقترحة في هذا املجال تنظيم الش��ركات وتغييرها 
حس��ب احلاجة إلى جانب إعداد أرضية عمرانية ودراس��ة مستوى 
النق��ل والتح��ركات املرورية قبل وضع املش��اريع الس��ياحية حتى 

يكون هناك تناسق في تنمية املناطق دون الوقوع في الفوضى.

ندوة بمؤسسة التميمي:
بمقّر فرع رابطة حقوق اإلنسان بقابسعدم التطابق بين المخططات والبرامج العمومية أّسس تنمية غير مستدامة

عاطلون عن العمل يدخلون 
في إضراب عن الطعام

ندوة لجنة اإلعداد المضموني للمؤتمر العاشر 

النهضة  من الحركة االحتجاجية إلى الحزب الوطني



في الوطن
بشير عبد السالم

وطنية
5صوتكم

الثلوج واألمطار..
والشباب؟

تغرق بالدنا في موجة من األمطار غير املسبوقة؟  
هكذا تعلق عديد الصحف واإلذاعات وتنعق وتصيح )وتهّز وتنفض(؟ 

ب��ل إن إحدى الصحف الصف��راء، التي جعلت من الندب والعوي��ل والصياح منهجا، حولت 
احلدث، كما حولت  كل شيء، الى كارثة ومجازر وخيبات وفشل؟ 

جعل��ت عنوانها حول األمط��ار )قنابل موقوتة( ع��الوة على عناوين أخ��رى مثل االحتقان 
واملواجهات، زيادة على االنتحار الذي يضرب بقوة؟ 

ملاذا يصر البعض على عدم االنخراط في اإليجابية وخدمة املجتمع والثورة ؟
ملاذا يعمد بعض جتار الصحف الصفراء واخلضراء، اس��تغالال ملس��احات احلرية الواسعة 

التي أتى بها شباب الثورة، إلغراق هؤالء في التشاؤم املضاف يوميا إلى همومهم. 
نزل الثلج خالل الس��نة االولى للثورة هدية من الس��ماء، فبس��ط هالة من البياض والثروة 
عل��ى أرضن��ا الغالية في الش��مال. وع��وض الترحيب والتهلي��ل واحلمد والش��كر، تنّكر دعاة 
التهريج واالسفاف والتطرف هذا العطاء واملنحة، فثاروا وأزبدوا وتوعدوا ونزلوا في االخير 
بسخطهم وغضبهم على حكومة الثورة وكأنها هي من كانت السبب في نزول الثلوج، وكأنها 
هي الس��بب في البني��ة التحتية املهترئة واالهمال املمنهج جله��ات كاملة ومواطنيها من طرف 

نظام التحقير واالستبداد، الذي ظلم وأهان تلك اجلهات طوال ستني سنة؟ 
نزل��ت االمطار بغزارة هذه األي��ام في أغلب جهات البالد، وهي هدية الس��ماء لهذه االرض 
العطش��ى ولهذا الش��عب املس��كني الذي ينتظر هذا الغيث في أي وقت، فكلما تهاطلت االمطار 

وسقت احلقول والغابات  واملراعي اال وانتشر الرخاء وعمت الرفاهية.
لك��ن بعض��ا من قومنا ال يعرفون ذلك، أو في احلقيقة ال يحب��ون ذلك، فتراهم في الصحف 
الصف��راء واخلضراء يولول��ون ويندبون ناعتني هذا الغيث النافع باخلط��ر الداهم على الناس 

والفيضانات الهادمة للدور واألرض؟ 
وع��وض قول ما به تنتف��ع األرض والناس، تراه��م يوغرون قلوب املواطنني على الس��ماء 
وعلى دولتهم، بإظهار الفوضى والفقر واملياه الغامرة للحقول واملراعي، وكأن مصيبة كبرى 

حلت ببالدنا؟ 
ه��ؤالء الذين ال يأملون إال القح��ط، حتى تنتعش جتارة مموليهم املهرب��ني املوازية، وحتى 

نأكل مما يزع الفالحون في أمريكا وأوروبا؟ فتمتأل حساباتهم السرية في بنوك األجانب؟ 
أم��ا طاقة آالف الش��باب، التي يزخر بها مجتمعنا وخريج��و جامعاته، وهي أيضا هدية من 
الس��ماء، فهم، أي الش��باب، وقود هذا اإلعالم الزائف الذي ومنذ بداي��ة الثورة يلصق بهم كل 

العيوب والتهم. 
هؤالء الذين فجروا الثورة وحموها بسواعدهم وعقولهم وقلوبهم؟ 
هؤالء الذين صبروا على ظلم نظام املخلوع ونظام الزيف من قبله؟ 

ه��ؤالء الذي��ن عان��وا من وي��الت نظام الش��هائد الت��ي تباع وتش��ترى للذي��ن يدفعون وال 
يدرسون؟ 

هذا الرقم الصعب والثروة احلقيقية التي حمت مشروع االنتقال السلمي الوطني في بالدنا 
فلم تنساق نحو دعوات االنتقام والعنف؟ 

ه��ؤالء االبطال من ث��روة البالد املس��تقبلية، حت��اول الي��وم الكثير من اجلهات املش��بوهة 
تش��ويههم، فال نس��مع في إعالمنا املنتحر أمام تقدم املجتمع نحو مستقبل ثورته، اال حتقيرا 

وتهميشا؟ 
وحتت��ار احلكوم��ات  الليبرالي��ة والتقني��ة واملتخلفة في كيفية االس��تفادة من ه��ذه الثروة 
الشبابية الوطنية؟ كما لن تستفد من ثروة االمطار والثلوج، فبقي الفلفل حارا يشوي األلسن 

واجليوب ؟ 
أل��م يق��ل أحد )الكب��ار( تعليقا عن هجرة ما يزيد عن العش��رين ألفا من ش��بابنا إلى أوروبا 

)صحة ليهم؟( 
ها نحن اليوم وكأننا نلعن السماء على هذه الثروات املهدورة من ثلوج وأمطار وشباب ؟

كم��ا لع��ن زباني��ة النظ��ام املافي��وزي، والتج��ارة املوازي��ة والتهري��ب واإلره��اب، الثورة 
ومساراتها؟ 

ألم تتصدر صحف الفساد عناوينا تدعوا لقطع الطريق على الثورة ورموزها وانتخاباتها؟ 
ألم يدعوا )كبارا( من املشهد السياسي الى إفشال حكومات الثورة ومجلسها التأسيسي؟ 

ألم يدعوا بعض من يقدم نفسه حاميا للوطن الى غلق ملفات املاضي قبل احملاسبة ؟ 
ال��ى أين نذه��ب إذا لم نعّد صياغة مش��روع االنتف��اع بثرواتن��ا الطبيعي��ة وحمايتها كلها، 

املخزونة في باطن االرض وتلك اآلتية من السماء؟
الى أين نذهب إذا لم نقف وقفة جادة تعيد للشباب مكانته التي يستحق اآلن وغدا؟ 

أّما احللول فإنها كثيرة وجادة وحقيقية؟ 

يكفي أن نتواضع ونستمع ؟

  – عائشة السعفي
اس��تبعد رئي��س الهيئ��ة العلي��ا املس��تقلة لالنتخابات 
ش��فيق صرصار من��ذ يومني إجراء االنتخاب��ات البلدية 
خ��الل الس��نة احلالي��ة، مرجع��ا ذل��ك إلى ب��طء العمل 
التش��ريعي إضاف��ة إلى اس��تعصاء ضب��ط صالحيات 

وميزانية املجالس اجلهوية واحمللية.
وف��ي تعليق عن إمكانية تأجي��ل االنتخابات البلدية، 
قال أس��تاذ القانون الدس��توري قيس سعيد إنه ال ميكن 
احلديث عن تأجي��ل موعد االنتخاب��ات البلدية باعتبار 
أن��ه لم يق��ع حتديد موعدها بعد. وأش��ار س��عيد إلى أن 
القضي��ة ال تتعلّ��ق باالنتخاب��ات في حد ذاته��ا بقدر ما 
تتعلق باالختصاصات التي ستخول للمجالس البلدية 
واجلهوي��ة التي نص الدس��تور على انتخ��اب أعضائها 
مباش��رة من قبل املواطنني املعنيني.وتساءل سعّيد عن 
ال��دور الذي س��تلعبه ه��ذه املجالس، وبنّي أن��ه إذا أبقي 
على طريقة االقتراع على القائمات في املستويني احمللي 
واجلهوي على غرار االقتراع على القائمات بالنسبة إلى 
انتخاب املجلس التش��ريعي فإن ه��ذه املجالس احمللية 
واجلهوية س��تكون مرة أخرى امت��دادا للمركز حتى إن 
نص الدس��تور على أنها تتمتع  بالش��خصية القانونية 
واالس��تقاللية اإلدارية واملالية على حد تعبيره، مشيرا 
إلى أن املجالس البلدية املنتخبة تهاوت في ظاهرها بعد 

الثورة ليمتد الصراع إلى النيابات اخلصوصية بسبب 
احلّدة املوجودة في املستوى املركزي.

 برلمان متوقف
موع��د  تأجي��ل  إن  عب��و  س��امية  النائب��ة  وقال��ت 
االنتخاب��ات البلدية أمر حتمي باعتبار أن مجلس نواب 
الش��عب مازال لم ينظر بعد ف��ي الهيكل القانوني املنظم 
له��ا، مضيف��ة أن البرملان يعي��ش منذ 4 أش��هر معضلة 

إيقاف التنفيذ.
وأشارت عبو إلى أن االنتخابات البلدية قد تتأجل إلى 
م��ا بع��د 2016 إذا تواصل العمل البرملاني بهذا النس��ق 
املخ��زي عل��ى ح��د تعبيره��ا، موضح��ة أن االنتخابات 
البلدية س��توضع بني خيارين أحالهما مر إّما تأخيرها 
إلى أج��ل غير مس��مى حتى يع��ّد قان��ون متكامل وعلى 
أس��س صحيح��ة أو إجراؤها في ظل تالع��ب بالفصول 
القانوني��ة ق��د يخل��ف انعكاس��ات س��لبية على املس��ار 
الدميقراط��ي برمت��ه. وأش��ارت إل��ى أن مجل��س ن��واب 
الش��عب يسير بنس��ق جد بطيء حتى أن جلانه مازالت 
حديثة التشكيل. وأضافت أن جميع القوانني معطلة مبا 
فيها النظام الداخلي للبرملان بسبب انشغال النواب في 
الش��جارات حول مكت��ب املجلس وترأس اللج��ان، آملة 
أن تك��ون احلكومة ق��د أعّدت اس��تراتيجية لالنتخابات 

البلدية حتى يقع النظر فيها قبل موفى سنة 2015.

 – صابرين الخشناوي
حتت ش��عار "آليات مراقبة التنمية 
حتقي��ق  أج��ل  م��ن  والدميقراطي��ة 
العدالة االجتماعية" نّظمت جمعية 
ال��والء للوط��ن، أم��س بالعاصم��ة 
فعالي��ات انط��الق نش��اط مجل��س 
التنمي��ة  ملراقب��ة  تون��س  أمن��اء 
الل��ه  س��يف  والدميقراطية.وأعل��ن 
ب��ن منص��ور رئيس جمعي��ة الوالء 
ملجل��س  الع��ام  واألم��ني  للوط��ن 
التنمي��ة  ملراقب��ة  تون��س  أمن��اء 
والدميقراطية عن االنطالق الرسمي 
للمجلس، مشيرا  إلى مباشرة عمله 
ف��ي والية جندوب��ة ملتابعة الوضع 

الكارثي الذي تعيشه الوالية. 
وأض��اف س��يف الل��ه أن املجلس 
يتك��ون م��ن 350 منطق��ة م��ن كامل 
منطق��ة  وكل  اجلمهوري��ة  ت��راب 
س��تضّم 10 من أصحاب الش��هادات 
العليا موزعني ب��ني أطباء ومحامني 
عل��ى  للعم��ل  وطلب��ة  ومهندس��ني 
تنمي��ة مناطقه��م والنظ��ر ف��ي أه��م 
املش��اكل واإلش��كاليات التي تعاني 
منها كل منطق��ة خاصة فيما يتعلق 
بالبنية التحتية واملدارس وغيرها.

ويتك��ون مجل��س أمن��اء تون��س 
والدميقراطي��ة  التنمي��ة  ملراقب��ة 
املنبث��ق ع��ن جمعية ال��والء للوطن 
من ثالثة مس��تويات وهي املستوى 
واحملل��ي  واجله��وي  الوطن��ي 
464 وبل��غ  ويبل��غ ع��دد أعضائ��ه 
 8 اآلن  ح��د  إل��ى  املنخرط��ني  ع��دد 
آالف منخ��رط م��ن مختل��ف واليات 

اجلمهورية.
رف��ع  إل��ى  املجل��س  ويه��دف 
م��ن  املهم��ش  الش��باب  مطال��ب 
مختل��ف والي��ات اجلمهوري��ة إل��ى 
ال��وزارات املعنية ومتابعتها وإبداء 
املالحظ��ات واحل��وار م��ع اجله��ات 
املعنية واس��تعمال وس��ائل اإلعالم 
مواقفه��ا،  لتوضي��ح  واالتص��ال 
إضافة إل��ى رعاية الش��باب املعطل 
ع��ن العمل أو ف��ي وضعيات حرجة 
تس��تلزم التدخ��ل، واملزاوج��ة ب��ني 

إنتاج اخلي��رات والث��روات والنمو 
االقتص��ادي م��ن جه��ة وب��ني خلق 
مواطن الشغل وتعميم منط العيش 
الك��رمي وما يس��تلزمانه م��ن عدالة 

اجتماعية من جهة أخرى.
عل��ى  أيض��ا  املجل��س  وس��يعمل 
الرقاب��ة ومحارب��ة  آلي��ات  تعزي��ز 
امل��ال  بينه��ا مراقب��ة  م��ن  الفس��اد، 
الع��ام وتكاف��ؤ الف��رص ومحارب��ة 
املس��ؤولية  ورب��ط  الرش��وة 
باحملاسبة، وترسيخ قيم الشفافية 
والنزاهة وتكاف��ؤ الفرص وتطوير 
حق��وق  واحت��رام  الدميقراطي��ة 
مص��ادر  وبخص��وص  اإلنس��ان. 
متوي��ل املجلس، أك��د رئيس مجلس 
أمناء تون��س أّن املجلس ليس لديه 
بالدع��م  وس��يطالب  متوي��الت  أي 
احلكومي��ة  الس��لط  م��ن  امل��ادي 

واجلمعيات واملنظمات.

افتتاح مجلس أمناء تونس 
لمراقبة التنمية والديمقراطية

سياسيون لـ "الضمير":

تأجيل االنتخابات البلدية 
إذا تواصل بطء عمل مجلس النواب
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صوتكم 6وطنية

 - إيمان غالي
انعقدت ظهر الس��بت 28 فيفري، جلسة 
عمل بني نقابة التعليم الثانوي ووزارة 
التربية انته��ت دون التوّصل إلى اتفاق 
يلغي قرار النقاب��ة بعدم إجراء امتحان 

الثالثي الثاني.
وكان وزير التربي��ة ناجى جلول قد 
صّرح في حديث صحفي أّن املفاوضات 
األس��اتذة  إض��راب  ق��رار  بخص��وص 
مستمّرة على مس��توى احلكومة وذلك 
للنظ��ر ف��ي مطال��ب أس��اتذة الثان��وي 
الذين ق��رروا مقاطعة األس��بوع املغلق 
االس��تجابة  ع��دم  عل��ى  احتجاج��ا 

ملطالبهم. 
وأش��ار الوزير إل��ى بداي��ة التوصل 
إلى تقريب وجهات النظر بني النقابات 
وال��وزارة مرجح��ا إمكاني��ة إيجاد حل 
م��ع نهاي��ة األس��بوع احلال��ي أو بداية 
ف��ي  الدخ��ول  بع��د  الق��ادم  األس��بوع 
مفاوضات جدي��دة مع النقاب��ة العامة 

للتعليم الثانوي.
 وأوض��ح وزي��ر التربي��ة أن النّي��ة 
تتج��ه إل��ى التف��اوض بالنس��بة إل��ى 
ف��ي أج��ور األس��اتذة ضم��ن  الزي��ادة 
املفاوض��ات االجتماعي��ة ف��ي القط��اع 

العام فيما ستناقش املنح اخلصوصية 
مع وزارة التربية.

وق��ال جلول" يب��دو أّن هن��اك تفّهما 
م��ن قبل املكتب التنفيذي لالحتاد العام 
التونسي للشغل إليجاد حلول توافقّية 
ب��ني الطرفني خاص��ة أن املدرس��ة تعّد 
مؤسس��ة ذات وضع خاص وحس��اس 
جدا، معربا عن تفهمه ملطالب األساتذة 
التي وصفها ب�"املشروعة"  داعيا إلى 
إعط��اء ال��وزارة بع��ض الوق��ت إلمتام 
دراسة مختلف املطالب املقدمة ومراعاة 

صعوبة الوضع االقتصادي للبالد.
م��ن جه��ة أخ��رى  أف��اد كات��ب ع��ام 
النقابة العامة للتعليم الثانوي لس��عد 
اليعقوب��ي أن النقابة لم تتلّق أي دعوة 
إل��ى التف��اوض بش��أن جمل��ة املطالب 

املهنية واملادية ألساتذة الثانوي.

رفض التحريض على المدرسين
كم��ا أّك��د االحت��اد الع��ام التونس��ي 
للشغل على صفحته الرسمية أّن موقف 
الوزي��ر ف��ي البرنام��ج التلف��زي ليل��ة 
اجلمعة كان ليجّرم اإلضراب ويحاول 
إظهار األس��اتذة في ث��وب االنتهازيني 
والرافض��ني إلصالح الوضعية املزرية 
للمعاهد وامل��دارس، ولتبرير حتريض 

األولي��اء والتالمي��ذ ضده��م، كم��ا أّك��د 
موقف النقابة العامة املمثلة في لس��عد 
اليعقوبي من مطال��ب القطاع املعنوية 
واملادي��ة ومن ق��رار اإلض��راب اإلداري 
ردا عل��ى التس��ويف املتواص��ل لوزير 
التربية ومحاوالت حتريضه لألولياء 
والتالميذ ضد األس��اتذة ورفض سلط 
اإلش��راف للتفاوض اجلدي واعتمادها 

االستهداف املمنهج لهم.
مقاطع��ة  عل��ى  اليعقوب��ي  وش��ّدد 
األسبوع املغلق ليكون األسبوع القادم 
دراس��ة عادي��ة وس��تؤجل االمتحانات 
إلى ح��ني حتقيق مطالبهم املش��روعة، 

وفق ما جاء على لسانه.

أمام بعض املمارسات غير املسؤولة 
الص��ادرة ع��ن بع��ض اجله��ات جت��اه 
املدرس��ني واملؤسس��ات التربوي��ة فإّن  
النقابة العامة للتعلي��م الثانوي تدعو 
كافة املدرس��ات واملدرس��ني إلى إجناح 
مقاطع��ة األس��بوع املغل��ق ومواصل��ة 
العمل بصورة طبيعية وعدم االجنرار 
االس��تفزاز  ممارس��ات  بع��ض  وراء 
التي ق��د يتعرض��ون لها.. وس��تجري 
االمتحان��ات مبجرد التوصل إلى اتفاق 

بني النقابة وسلطتي اإلشراف.

 - 
احلض��ري  النق��ل  ش��ركة  صاح��ب   أعل��ن 
واجله��وي بتون��س محس��ن فرادى إغ��الق 
الش��ركة ألبوابها إلى أجل غير مسّمى وذلك 
بس��بب تواص��ل إضراب��ات أعوان الش��ركة 
وتواصلها إلى جانب تعّمد اجلهات النقابية 
بالش��ركة منع األعوان من استئناف العمل، 

وفق تعليقه. 
كذلك أّكد صاحب الشركة أن الشركة التي 
متتلك أس��طوال يتكون م��ن 80 حافلة تتكّبد 
يومي��ا خس��ائر تت��راوح ب��ني 30 و35 ألف 

دينار جّراء اإلضرابات، حسب تصريحه .
ويواص��ل أعوان ش��ركة النق��ل احلضري 
tus" إضرابه��م املفت��وح من��ذ  اجله��وي " 
أكث��ر من أس��بوع مطالبني بتفعي��ل القانون 
األساس��ي لألع��وان وتفعيل املن��ح، وفق ما 
ص��ّرح ب��ه الكات��ب الع��ام املس��اعد للنقابة 

األساسّية للشركة شكري الغنجوري.
وأّك��د الغنج��وري في تصري��ح إذاعي إّن 
"مطالبنا مش��روعة تتمثل أساسا في وضع 
قان��ون أساس��ي يهت��م باجلان��ب الترتي��ب 
واملالي للشغل والزيادة في األجور بعنوان 
2013 حي��ث لم متتث��ل اإلدارة إلى القانون 
وصرف منحة اإلنتاج بعنوان س��نة 2014 
وف��ق  س��ابقا،  اإلدارة  به��ا  تعه��دت  الت��ي 

تعليقه.
وأّكد الكاتب العام أّن "مطالبنا مشروعة 
ويجب التضامن معنا واإلضراب سيتواصل 
رغ��م أّننا نس��عى إل��ى احلوار اجل��ّدي وفّك 

اإلضراب بالتوّصل إلى اتفاق". 
م��ن جهته أّكد رئي��س مدير عام الش��ركة 
أّن  إذاع��ي  تصري��ح  الفرادي ف��ي  محس��ن 
اإلض��راب املفتوح عن العمل أثر على نس��ق 
النق��ل ف��ي تون��س الكب��رى وعل��ى مصالح 
حرفاء الش��ركة مش��يرا إلى أّن الشركة متّر 
بوض��ع مالي صع��ب حال دون االس��تجابة 

ملطالبهم.
وأش��ار الفرادي إل��ى أّن مطال��ب األعوان 
املش��روعة مؤك��دا اس��تعداد اإلدارة العامة 
التح��رك  حت��ّول  معتب��را  معه��م  للتح��اور 
االحتجاجي لألعوان إلى إضراب مفتوح أمر 

غير شرعي"، وفق قوله.
وف��ي ذات الس��ياق أوض��ح كات��ب ع��ام 
االحتاد اجلهوي للش��غل بنب عروس محمد 
االجتماع��ي  الوض��ع  أن  بوغدي��ري  عل��ي 
إدارة  تراج��ع  ع��ن  فض��ال  مت��رّد  لألع��وان 
الش��ركة عن الزيادات في األجور التي أقّرها 
القانون بعنوان س��نة 2013 داعيا وزارتي 
الش��ؤون االجتماعي��ة والنق��ل إل��ى التدخل 

لتنظيم هذا القطاع .

 - 
انعق��دت منتص��ف األس��بوع املنقضي جلس��ة 

بخصوص مطالب سلك القيمني وقد
أمض��ى كل من جم��ال الهان��ي الكات��ب العام 
للنقابة العامة للقيمني والقيمني العامني وزهير 
العي��دودي املكلّف مبل��ف النقاب��ات واألطراف 
االجتماعية بوزارة التربية على محضر جلسة 
يقض��ي باالس��تجابة إل��ى عدي��د املطال��ب على 
غ��رار املنحة اخلصوصي��ة والترقي��ات املهنية 
ونظام التأجير .وقد أّكد الطرف الوزاري خالل 
جلس��ة العمل التي أش��رف عليها وزير التربية 
ناج��ي جلّول بحض��ور عضو املكت��ب التنفيذي 
لالحتاد العام التونس��ي للش��غل املكلّف بقسم 
الوظيف��ة العمومية حفيظ حفي��ظ على التزامه 
بكل التعّهدات فيما يتعلّق باملنحة اخلصوصّية 
املقدرة ب�90 دينارا وبتنفيذ ما س��تتمّخض عنه 

مفاوضات اللّجنة العليا للمفاوضات .
وبخص��وص مطلب إصدار نتائ��ج الترقيات 
املهنية ونتائج الدفعة الثالثة من إدماج القيمني 
ال��وزارة بإصداره��ا  التزم��ت  األول  والقيم��ني 
ف��ي أجل ال يتج��اوز تاريخ 15 م��ارس اجلاري 
وإص��دار نتائ��ج ترقي��ات س��نة 2012 بصف��ة 

اس��تثنائية بالتنس��يق م��ع رئاس��ة احلكوم��ة 
والتس��ريع بدراس��ة ملفات أعوان التأطير بعد 
جتميع الوثائ��ق الالزمة لتس��وية وضعياتهم 

في أجل ال يتجاوز أفريل القادم .
كما تعهدت وزارة التربية مبراس��لة رئاس��ة 
احلكومة لتس��وية تاريخ تنفيذ نظ��ام التأجير 
وسّد الش��غورات في اخلطط اإلدارية اخلاصة 
باحلياة املدرسية وشؤون التالميذ والتنشيط 
الثقاف��ي واالجتماعي وإعط��اء األولوية لقطاع 
القيمني والقيمني العامني وتعميم منحة السكن 

والنظر في ترفيع قيمتها وإرجاع املطرودين .
كم��ا أك��دت وزارة التربي��ة على اس��تعدادها 
للتفاوض ح��ول مراجعة قيمة عناصر التأجير 
)املنح��ة البيداغوجي��ة واملنح��ة الكيلومتري��ة 
ومنح��ة اإلنت��اج( والترفي��ع في القيم��ة املالية 
للترقي��ة بع��د استش��ارة رئاس��ة احلكومة مع 
املوافق��ة عل��ى بعض املن��ح األخرى عل��ى غرار 
الترفيع في منحة العمل الليلي للقيمني العاملني 
بالقسم الداخلي وتعديل منحة القاعدة العددية 
والزمن املدرس��ي والتفاوض ف��ي الترفيع فيها 
وفي منحة اإلشراف اخلاصة بالقيمني العامني 

بجميع أصنافهم.

بسبب تواصل إضراب أعوانها 
شركة النقل الحضري والجهوي بتونس تغلق أبوابها تفاصيل اتفاق نقابة القيمين ووزارة التربية

بعد فشل جلسة أمس 

نقابة الثانوي: مقاطعة االمتحانات ورفض خطاب التحريض 
وزير التربية: زيادة األجور ضمن المفاوضات االجتماعية
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سعر العمالت العربية
الدينار اجلزائري = 0.0205 دينار تونسي

الدرهم املغربي = 0.2021 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2556 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5199 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5309 دينار تونسي

أسعار العمالت 
ليوم السبت 28 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية

الدوالر األمريكي = 1.9497 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1829 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 3.0100 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0163 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5228 دينار تونسي

أرقام

   44%
هي نسبة تطّور الصادرات 
الفالحية المتوقعة للسنة 

الحالية

1300 مليون دينار
 هو حجم االستثمار الفالحي 

المتوقع في سنة 2015

تونس–  االقتصادي
الفالح��ة  وزارة  ع��ن  ص��ادرة  توقع��ات  تش��ير 
إل��ى تس��جيل تطّور ف��ي القيمة املضاف��ة للقطاع 
الفالحي بالس��عار القارة بنس��بة 8 في املائة في 

سنة 2015 مقارنة باجنازات سنة 2014. 
وف��ي ه��ذا الس��ياق، يتوق��ع أن يبل��غ إنت��اج 
احلب��وب خ��الل الس��نة احلالي��ة 18.5 ملي��ون 
قنط��ار أي بنس��بة تراج��ع ف��ي ح��دود 20 ف��ي 
املائ��ة مقارن��ة بإنتاج س��نة 2014، وفق ما جاء 
في املي��زان االقتص��ادي الفالحي لس��نة 2015، 
وتت��وّزع هذه الكمية إلى 57 ف��ي املائة منها قمح 
صل��ب )10.1 مليون قنط��ار(، و13 في املائة من 
القمح اللني )2.4 ملي��ون قنطار(، و29 في املائة 

من الشعير )5.4 مليون قنطار(.
في املقابل، فإّن تقديرات وزارة الفالحة تش��ير 
إل��ى إنتاج حوال��ي 1.350 مليون طن من زيتون 
الزي��ت مقاب��ل 350 أل��ف ط��ن مّت إنتاجه��ا خالل 
س��نة 2014 أي ما يع��ادل 270 ألف طن من زيت 
الزيت��ون مقابل 70 ألف طن في س��نة 2014، أي 

بزيادة ب� 285 في املائة.
ويس��جل انت��اج الق��وارص زيادة ب��� 1.4 في 
املائ��ة حيث من املنتظر أن يبلغ االنتاج 360 ألف 
ط��ن في موس��م 2014/2015 مقاب��ل 355 ألف 
طن في موس��م 2013/2014، وينتظر أن يشهد 
إنتاج التمور  تطّورا بنسبة 0.5 في املائة، وذلك 
نتيجة الزيادة املتوقع��ة بأكثر من 200 ألف طن 
في سنة 2015، بعد أن كانت في حدود 199 ألف 

طن في موسم 2013/2014.

وتوق��ع املي��زان االقتص��ادي الفالح��ي لس��نة 
2015 أن يس��جل إنتاج عنب الطاولة واملشمش 
واألج��اص تط��ّورا بحوالي 2 في املائ��ة، و3 في 
املائ��ة، و18 ف��ي املائ��ة عل��ى التوالي، ويس��جل 
إنت��اج الطماط��م تط��ّورا ب��� 4 في املائ��ة والدالع 
والبطيخ بنس��بة 2 في املائة، في املقابل يتراجع 

إنتاج البطاطا بنسبة 3.9 في املائة.
وبالنس��بة إل��ى قطاع تربية املاش��ية، تش��ير 
التقديرات إلى تس��جيل تطّورا للح��وم الدواجن 
والبي��ض واأللب��ان بنس��ب عل��ى التوال��ي 2 في 
املائ��ة، و5 في املائة، و3 ف��ي املائة بينما يتراجع 

إنتاج اللحوم احلمراء ب� 4.7 في املائة. 
ويس��جل كذلك إنتاج الصي��د البحري وتربية 
األحياء املائية بنس��بة 2.5 في املائة خالل س��نة 

.2015
وعلى مستوى امليزان التجاري الغذائي، تشير 
التقديرات إلى تسجيل تطّور في الصادرات ب� 44 
في املائة لتبلغ 2678 مليون دينار مقابل 1864 
مليون دينار مسجلة في سنة 2014، وينتظر أن 
تبلغ قيمة الواردات 2829 مليون دينار مسجلة 
بذلك تراجعا بنس��بة 11 في املائة مقارنة بسنة 

.2014
ومن املنتظر على ضوء هذه املؤشرات تسجيل 
حتّس��ن في نس��بة تغطية الواردات بالصادرات 
لتبلغ 95 في املائة مقابل اجنازات محتلمة ب� 58 

في املائة سنة 2014.
القط��اع  ف��ي  باالس��تثمار  يتعلّ��ق  وفيم��ا 
الفالح��ي والصيد البح��ري، ينتظر أن تبلغ قيمة 

االس��تثمارات خ��الل س��نة 2015 حوالي 1300 
ملي��ون دين��ار مقاب��ل 1296 مليون دينار س��نة 

.2014
وتشير التقديرات إلى أن يبلغ حجم االستثمار 
اخلاص حوال��ي 881 مليون دينار واالس��تثمار 
العموم��ي 419 ملي��ون دين��ار، وينتظ��ر أن يقع 
متوي��ل هذه االس��تثمارات ع��ن طري��ق امليزانية 
31 ف��ي املائة والقروض البنكية ب� 17 في املائة 

والقروض اخلارجية ب� 7 في املائة. 
وبخصوص سياس��ة التنمية الفالحية، أشار 
تقري��ر املي��زان االقتص��ادي الفالح��ي إل��ى أّن��ه 
وقص��د بلورة منوال تنموي بديل، من املنتظر أن 
يش��هد القط��اع الفالحي والصي��د البحري  خالل 
الس��نة احلالية انطالق إعداد إستراتيجية تنمية 
مس��تدمية تأخذ بعني االعتبار البعد االقتصادي 
)تلبي��ة احلاجي��ات الكمية والنوعية م��ن الغذاء 
واملس��اهمة في مجهود التصدير وحتسني نسبة 
تغطية امليزان التجاري الغذائي( والبعد البيئي 
)االس��تغالل األمث��ل للموارد الطبيعي��ة( والبعد 
االجتماع��ي )ضم��ان العي��ش الك��رمي للم��وارد 

البشرية العاملة في القطاع(. 
وتضّم��ن تقري��ر املي��زان االقتص��ادي للقطاع 
الفالح��ي والصيد البحري لس��نة 2015 مختلف 
اإلج��راءات الت��ي س��تتخذها وزارة الفالح��ة في 
س��نة 2015 لضمان حسن س��ير مواسم اإلنتاج 
في مختلف املراحل، إلى جانب مختلف اإلجراءات 

والنتائج التي مّت حتقيقها في سنة 2014.

تونس –  االقتصادي
أعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي 
ع��ن  خاّص��ة  إلذاع��ة  تصري��ح  ف��ي 
الش��روع في تفعيل برنامج مش��ترك 
سويس��رية  ومنظم��ة  ال��وزارة  ب��ني 
لتحوي��ل والي��ة تطاوين إل��ى وجهة 

سياحية.
وتبل��غ كلفة املش��روع حوالي 7.2 
ملي��ون دين��ار ويه��دف إل��ى تطوي��ر 
السياحة البديلة في اجلهة مبا يتالئم 

مع خصوصيات املنطقة.
من جهته، أعلن وزير املالية س��ليم 

ش��اكر عن مضاعفة القروض املسندة 
م��ن قب��ل البن��ك التونس��ي للتضامن 
لفائدة ش��باب والي��ة تطاوين لتصل 

إلى حدود 6 مليون دينار.
إل��ى متك��ني  الق��رار  ويه��دف ه��ذا 
ش��باب اجلهة من االنتصاب للحساب 

اخل��اص وغحداث نح��و 600 موطن 
شغل جديد.

وف��د  أّن  إل��ى  اإلش��ارة  وجت��در 
حكوم��ي برئاس��ة رئي��س احلكوم��ة 
احلبي��ب الصي��د ي��ؤدي زي��ارة إل��ى 
والي��ة تطاوين حي��ث ينتظر أن يقوم 

مش��اريع   لع��ّدة  ميداني��ة  بزي��ارات 
باجله��ة، إضاف��ة إل��ى زي��ارة املعبر 
مجل��س  وعق��د  بذهيب��ة،  احل��دودي 
وزاري خاّص بالوالية س��يتم خالله 
اإلع��الن ع��ن جمل��ة م��ن اإلج��راءات 

والقرارات اجلديدة لفائدتها.

قرارات جديدة في مجال التمويل والسياحة لفائدة والية تطاوين

وزارة الفالحة:

توقعات بتسجيل تطّور في الصادرات 
الفالحية بنسبة 44 % خالل سنة 2015

اقتصاد
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صوتكم8 8جهات

 – رمزي عمار
حال��ة  العرائ��س  أم  مدين��ة  تعي��ش 
بس��بب  أي��ام  من��ذ  الت��ام  الش��لل  م��ن 
االحتجاجات املتواصلة لعدد من شباب 
املطالبني بالتش��غيل والتسريع  املدينة 
بالوع��ود الت��ي قدمته��ا لهم الس��لطات 

اجلهوية منذ مدة.

المؤسسات التربوية
لم تكن املؤسسات التربوية في منأى 
عن االحتجاجات في مدينة أم العرائس، 
حيث نصبت اخليام وسط ساحة املعهد 
الثان��وي اب��ن منظور من قب��ل أصحاب 
الشهائد العليا املعطلني عن العمل الذين 
يطالبون بفتح ملف التشغيل ألصحاب 

الشهائد.
 يق��ول العيد مبروك��ي وهو متحصل 
على األستاذية في الفرنسية "إنهم ملوا 
من االنتظ��ار والتهميش ويريدون فعال 
ح��ال جذريا ملطالبه��م". م��ن جهته قال 
ب��الل بن عبد الله متحصل على ش��هادة 
علمي��ة ومنخرط في املجتم��ع املدني إن 
"لديه عدة تص��ورات بخصوص إيجاد 
حل��ول عملية من أجل تش��غيل أصحاب 

الشهائد العليا املعطلني عن العمل".

شلل في منشآت شركة الفسفاط 
ش��ركة فس��فاط قفص��ة ه��ي احمل��ور 
األساس��ي لالحتجاج��ات ف��ي مدينة أم 
العرائ��س، حي��ث تتمحور ج��ل مطالب 
احملتج��ني في اإلدم��اج أو االنت��داب في 
ش��ركة البيئ��ة والغراس��ات أو ش��ركة 
نق��ل امل��واد املنجمية التابعتني لش��ركة 

فسفاط قفصة. 
وس��اهمت االحتجاج��ات ف��ي تعطل 
إنت��اج ونق��ل الفس��فاط حيث عم��د عدد 

من احملتجني إلى االعتصام في مغس��لة 
املائ��دة  إل��ى مقط��ع  الفس��فاط إضاف��ة 
الش��مالية. ويق��ول س��الم ع��زازة وهو 
كه��ل عاطل ع��ن العمل ومت��زوج ولديه 
طفل��ني "إن مطلبه األساس��ي والوحيد 
ه��و التش��غيل"، وس��الم معتص��م م��ع 
مجموع��ة م��ن الش��باب بوح��دة توزيع 
الكهرباء بش��ركة فس��فاط قفص��ة، وقد 
أك��دوا مواصل��ة اعتصامه��م إل��ى ح��ني 

االستجابة ملطالبهم. 
وغي��ر بعي��د ع��ن ه��ذا امل��كان توجد 
مجموع��ة أخ��رى م��ن الش��باب الذي��ن 
اعتصموا بدورهم داخل مقر إدارة إقليم 
ش��ركة فس��فاط قفص��ة ب��أم العرائ��س 
رافع��ني عدي��د الش��عارات الت��ي تنادي 
بالتش��غيل ونصيب اجله��ة من عائدات 

الفسفاط. 
ف��ي  اعتصم��وا  العرائ��س  أم  أهال��ي 
ووصل��ت  املدين��ة  أرج��اء  مختل��ف 
اعتصاماتهم حتى إلى السكة احلديدية 
أي��ن مت منع نقل الفس��فاط عب��ر القطار 
ومت نص��ب عدي��د اخليام على مس��توى 

هذه السكة.

إيقافات
نف��ورا  وّل��دت  االعتصام��ات  ه��ذه 
ل��دى األهال��ي الذين عبر ع��دد منهم عن 
استيائه من بعض االعتصامات خاصة 
املوجودة ببعض املؤسس��ات التربوية 
ومن��ع التالمي��ذ م��ن الدراس��ة خاص��ة 
في ه��ذه الفترة املتزامنة م��ع امتحانات 
الثالث��ي الثاني، وأكد ه��ؤالء أن مطالب 
احملتج��ني ه��ي مطال��ب مش��روعة لكن 
يجب أن ال تتس��بب ف��ي تعطيل مصالح 

املواطنني.
االحتجاج��ات املتواصلة ف��ي املدينة 

وصلت إل��ى حّد غلق الطريق الرئيس��ة 
الرابطة بني أم العرائس ومدينة قفصة 
وهو ما جعل قوات األمن تتدخل وتطلق 
الغاز املس��يل للدموع لتفريق احملتجني 
وفت��ح الطريق وتواصلت االش��تباكات 
طيل��ة ي��وم اجلمع��ة مت خالله��ا فت��ح 
الطريق وإيقاف مجموعة من احملتجني.

 – أمال عطوي
ق��ال مح��رز حمرون��ي رئي��س نقاب��ة ش��ط الس��الم للصيد 
الس��احلي بقاب��س ف��ي تصريح جلري��دة "الضمي��ر" إنهم 
علّق��وا اعتصامهم إلى يوم الثالثاء تاري��خ انعقاد االجتماع 
االس��تعجالي ب��وزارة الفالح��ة وال��ذي مت بالتنس��يق م��ن 
ط��رف عدد م��ن النواب من ممثل��ي اجلهة مبجل��س النواب، 
محس��ن رزيق عن حرك��ة النهضة أمني كحل��ول عن االحتاد 
الوطن��ي احلر وحس��ونة الناصف��ي عن ن��داء تونس، عقب 
املس��يرة االحتجاجية الس��لمّية الت��ي نّفذها م��ا يقارب ألف 
بح��ار أول أمس اخلميس انطالقا من مين��اء الصيد البحري 
بقابس وصوال إلى مرك��ز الوالية.وقال حمروني إّن الوقفة 
االحتجاجي��ة مت تنظيمها إثر عدم االس��تجابة إلى مطالبهم 
املتعلّقة أساس��ا بالتصدي للصيد العش��وائي وجبر الضرر 
عن األضرار الناجتة عن التلوث الصناعي ألس��طول الصيد 
البح��ري والك��ف الف��وري عن إلقاء م��ادة الفوس��فوجيبس 

ف��ي البحر.وأضاف حمروني أّن نقابة ش��ط الس��الم للصيد 
الساحلي بقابس اقترحت منحها قيمة 15 مليارا سنويا من 
ط��رف املنطقة الصناعية بقابس والديوان الوطني للتطهير 

سيخصص من املبلغ 
للتغطي��ة  ومنح��ة  البح��ري  للصي��د  ش��هرية  منح��ة 
االجتماعية ومنحة جبر أض��رار للمراكب التي تضّررت من 
التلوث. وأوضح املتحّدث أّن املجمع الكيميائي بقابس يقوم 
بإت��الف 34 ط��ن من مادة الفس��فوجيبس ف��ي البحر والتي 
تس��ببت في تلوث املنطقة بش��هادة خبراء أجانب على غرار 
ما س��ببه ديوان التطهير من تلوث بتركيز 5 مصبات تصب 

في شاطئ قابس اثنني منها في شط السالم.
ونّدد محّدثنا بسياس��ة املماطلة والتجاهل التي تعتمدها 
جتاههم احلكومة، مبينا أّن االحتاد احمللي للفالحة والصيد 
البحري بقابس راسل رئيس احلكومة منذ 15 يوما دون أن 

يتلقى أي رّد حتى اآلن. 

قفصة:

شلل تام بأم العرائس نتيجة االحتجاجات المطالبة بالتشغيل

نقابة شط السالم للصيد البحري 
ق اعتصامها

ّ
بقابس تعل

 – أمال عطوي
انطلقت أش��غال بن��اء القري��ة احلرفية 
مبدنني من��ذ ما يقارب الس��نة والنصف 
لك��ن األش��غال توقف��ت بع��د تق��ّدم ف��ي 
باملائ��ة،   90 اإلجن��از وصل��ت نس��بته 
جري��دة "الضمي��ر" اتصل��ت بعلي بن 
ابراهيم رئيس مكت��ب بالقرية احلرفية 
ملعرف��ة أس��باب تعّطل األش��غال والذي 

نفى بدوره علمه باألسباب.
وقال علي ابراهيم إّن القرية احلرفية 
مبدنني بعثت خصيصا للحرفني مبدنني 
الكب��رى نظ��را إل��ى  توّفر قري��ة حرفية 
ببني خ��داش وأخرى بحومة الس��وق. 
وتق��ع القري��ة احلرفّي��ة ح��ذو القصور 
بش��ارع 7 نوفمب��ر مم��ا يؤّهله��ا لتكون 

محط��ة س��ياحّية مس��تقبال، عل��ى ح��ّد 
تقدير محّدثنا. 

القري��ة  إدارة  أّن  عل��ي   وأض��اف 
احلرفّي��ة تلق��ت 300 مطل��ب اس��تغالل 
مح��ّل بالقري��ة احلرفّية عل��ى الرغم من 
أّنها تتكون من 6 محالّت فقط  في ش��كل 
ورش��ات س��توضع عل��ى وج��ه الكراء، 
لع��رض  للحرفي��ني  رم��زي،  مبعل��وم 

منتوجاتهم للبيع.
وع��ن عملّي��ة ف��رز ع��روض الطل��ب 
في اس��تغالل مح��الت القري��ة احلرفية 
، ق��ال ب��ن ابراهي��م إّن  هن��اك جلنة من 
إدارة الق��رى احلرفي��ة بتون��س مكلف��ة 
بهذا البرنامج وس��يكون  االختيار وفق 

مواصفات تضبطها هذه اللجنة.

ما الذي يعطل استكمال أشغال 
القرية الحرفية بمدنين؟ 
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- محمد الهادي العبيدي
س��ناء مرس��ني عض��و مجل��س ن��واب 
الش��عب وبغ��ض النظ��ر ع��ن أي انتماء 
لبس��ت  جندوب��ة..  بن��ت  ه��ي  حزب��ي 
"الب��وط" كما نق��ول بالعامي��ة وقامت 
بزي��ارة العديد م��ن األحي��اء املتضررة  
املجاورة ل��وادي مجردة وس��ط املدينة 
األهال��ي  أوض��اع  كث��ب  ع��ن  ملتابع��ة 
والتح��دث معهم للتعرف إل��ى مطالبهم 
واحتياجاته��م وانش��غاالتهم ف��ي ظ��ل 
خطر ارتفاع منسوب مياه وادي مجردة 
ووج��ود تهدي��د حقيق��ي عل��ى حياتهم 

وحياة فلذات أكبادهم.
واملطلوب اليوم من كل مسؤول غيور 
مهم��ا كان منصب��ه وموقعه أن ينس��ج 

على منوال النائبة سناء مرسني ويقوم 
باالتصال املباش��ر باجله��ات املتضررة 
م��ن الك��وارث الطبيعية ويتح��ادث مع 
س��كانها حت��ى يتع��رف ع��ن ق��رب عن 
معاناته��م خاص��ة وأن الكثيري��ن منهم 
أصبحوا بني عشية وضحاها بال مسكن 
يأويهم ليتخذوا من الس��ماء غطاًء ومن 

األرض فراشا. 
ليس املال كل ش��يء ف��ي حياة هؤالء 
بالكلم��ة  ب��ل  األرض"  ف��ي  "املعذب��ني 
الطيب��ة أيض��ا نس��تطيع أن ندخ��ل في 
قلوبهم ونواسيهم. وبالتالي ال نتركهم 
ف��ي  أنه��م يعيش��ون غرب��اء  يحس��ون 
وطنهم وأن املس��ؤول ال يس��أل عنهم إال 
وق��ت االنتخابات ألنه في أش��د احلاجة 

إلى أصواتهم.

- محمد العبيدي
اس��تفاقت منطق��ة بب��وش احلدودي��ة فجر أمس الس��بت 
عل��ى وقع تب��ادل إلطالق الن��ار بني وحدات م��ن احلرس 
الوطني ومجموعة إرهابية كانت تنوي استهداف دورية 
ق��ارة للح��رس الوطن��ي عل��ى مس��توي مفت��رق الطريق 
الرابط��ة ب��ني معتمدي��ه عني دراه��م وطبرق��ة واجلزائر. 
وحس��ب املعلومات املتوفرة فإن  ثالثة مسلحني مجهولي 

الهوي��ة يعتقد أنهم أجان��ب  وهم من قاموا به��ذه العملية 
ف��ي  محاولة لالعت��داء على نقط��ة أمنية تابع��ة للحرس 
الوطني��ني مبنطق��ة بب��وش احلدودية  احملاذي��ة للحدود 

اجلزائرية . 
الف��رار  م��ن  اإلرهابي��ة  العناص��ر  ه��ذه  وق��د متكن��ت 
والتحصن باجلبال وتقوم الوحدات األمنية والعس��كرية 
بعمليات متش��يط واس��عة النطاق للمنطق��ة املذكورة من 

اجل تعقب هذه العناصر والقضاء عليها.

 – أمال منصر عطوي
والتقيي��م  املتابع��ة  جلن��ة  اجتمع��ت 
املق��ّرر  أمل��ي"،  "تعليم��ي  ملش��روع 
م��ن  املكون��ة  مدن��ني،  والي��ة  لفائ��دة 
ممثل��ي املش��روع وممثلني ع��ن وزارة 
الثقاف��ة وهياكلهم��ا  التربي��ة ووزارة 
به��دف القيام بتقييم اخلطوات األولّية 
ف��ي  والبح��ث  املش��روع  النطالق��ة 

اخلط��وات القادمة والتحديات التي قد 
يواجهها هذا املشروع.

"تعليمي أملي" مشروع انطلق منذ 
20 جانفي املاضي س��ينفذ على امتداد 
عامني إلى حدود ش��هر ديسمبر 2017 
بدعم من مكتب تونس ملؤسسة االغاثة 
االس��المية. ويهدف هذا املشروع وفق 
ياس��ني العبيدي منسق املش��روع إلى 

احلف��اظ عل��ى مع��ّدل االس��تمرار ف��ي 
املدارس واملكتبات العمومية في والية 
مدنني.هذا املش��روع ينفذ الشراكة مع 
وزارت��ي التربي��ة والثقافة وس��تنتفع 
عمومي��ة  ومكتب��ة  مدرس��ة   14 من��ه 
مبعتمدي��ات والي��ة مدن��ني. بالنس��بة 
محدثن��ا  ق��ال  االبتدائي��ة  للم��دارس 
بأّنه س��يتم مّدها ب��أدوات تكنولوجية 

حديثة و18 حاسوب وخالص معلوم 
االنترن��ت ملّدة س��نتان به��ذه املدارس 
املعني��ة وتوفير آلة طابعة وس��كانار 
والب توب، على غرار تأثيث الوحدات 
املخبرية لكل مدرس��ة وترمي��م البنية 
التحتي��ة لها. كما س��يتم بع��ث أربعة 
والق��راءة  بالثقاف��ة  تعن��ى  ن��وادي 
والعل��وم واالعالمي��ة في كل مدرس��ة 
ابتدائي��ة م��ن جمل��ة ال��� 14 مدرس��ة، 
وف��ق ما أفاد به العبي��دي. أّما املكتبات 
العمومّية بوالية مدن��ني قال العبيدي 
س��يتم تأثيثها بالوس��ائل تكنولوجية 

هي األخرى. 
وقال محدثنا إّن مش��روع "تعليمي 
أمل��ي" يعم��ل أيضا عل��ى تكوين 360 
معلم��ا ف��ي مج��ال اكتس��اب مه��ارات 
التدري��س واملعلوم��ات وس��تقام ف��ي 

ه��ذا اط��ار 12 دورة تدريبي��ة  لتعزيز 
قدرات املعلم التي س��تنعكس على أداء 
التلميذ والعمل أيضا على تكوين أمناء 
بدوره��م  الذي��ن  العمومي��ة  املكتب��ات 
س��يقومون ب��دورات تدريبي��ة ل��رواد 
املكتب��ات مبختل��ف أجناس��هم. وتابع 
العبي��دي ب��أّن هذا املش��روع س��يوفر 
مكتبت��ني متنقلت��ني وجتهي��ز املكتب��ة 
الذكية بسلس��لة من الكت��ب إلى جانب 
إعداد أيام مفتوحة للمكتبات العمومية 
مبع��رض داخ��ل امل��دارس س��عيا إلى 
توعي��ة التلميذ بض��رورة االقبال على 
املكتب��ة. باإلضافة إلى مرافقة التالميذ 
ألداء زي��ارات إلى املكتب��ات العمومية 
املج��اورة وح��ث التلميذ عل��ى االقبال 
عل��ى الدراس��ة واملطالع��ة واحل��د من 

ظاهرة االنقطاع عن التعليم.

 – أمال منصر 
ق��ال طارق احملض��اوي رئي��س جمعية مهرج��ان القصور 
الدول��ي ببني خداش ف��ي تصريح جلري��دة "الضمير" إن 
االس��تعدادات للدورة العاش��رة للمهرجان ل��م تنطلق بعد 
وأّن الرؤية ضبابية وقد يحتجب املهرجان في هذه الدورة 
نظرا لصعوبات مادّي��ة. وأضاف احملضاوي أّن قرار إلغاء 
وزارة الثقافة للجان الثقافية، التي يلقى على عاتقها إعداد 
وتس��يير املهرجان، كان له تداعيات سلبية أبرزها تسجيل 
ركود كبير في النشاط الثقافي في اجلهة. وقال محضاوي 
مع ع��دم دعم الس��لط املعنّية ماديا للمهرج��ان وعدم توفر 
داعم��ني خواص تفض��ل جمعّية مهرجان القص��ور الدولي 

ببني خ��داش أن يحتج��ب املهرج��ان في دورته العاش��رة 
ال��ذي كان م��ن املقّرر أن ينتظ��م أي��ام 20 و21 و22 مارس 
اجلاري.ودع��ا احملضاوي وزارة الثقافة إلى تغيير طريقة 
دع��م املهرجانات، وضبط ميزانية خاصة إلجنازها. مؤكدا 
م��ا يوليه أهالي اجلهة من أهمي��ة املهرجانات التي تقام في 
اجلهة مشيرا إلى أّن احلضور اجلماهيري في االستعراض 
اخلتام��ي ملهرج��ان القص��ور الدولي ببني خ��داش جتاوز 
ال���3 آالف متفرج في الدورة الس��ابقة.وقال احملضاوي إّن 
جلنة مهرجان القصور الدولي ببني خداش راسلت السلط 
احمللية وقدمت لها مجمل الصعوبات التي تعترض اللجنة 
كم��ا دعتها إلى دع��م التظاه��رات الثقافية ف��ي اجلهة نظرا 

حلاجة اجلهة لها إال أّنهم لم يتلقو أي رد. 

– عطوي أمال 
تنظم تنس��يقّية القط��ب املدني للتنمية وحقوق اإلنس��ان 
وش��بكة املساءلة االجتماعّية "من حّقي نساءلك" احلوار 
املجتمع��ي اجلهوي ح��ول القطاع الصح��ي بوالية مدنني 
وآلي��ات تنزيل البرام��ج االنتخابية لألحزاب السياس��ية 

وذلك يوم األحد 1 مارس مبنتزه "املريا" وسط املدينة.
وقال منّس��ق ش��بكة "من حقي نس��ائلك" عبد الوهاب 
ماض��ي ف��ي تصريح جلري��دة "الضمي��ر" إّن ه��ذا اللقاء 
املجتمعي يتنزل ضمن سلس��لة من اللقاءات س��تقام ب�13 
والي��ة ف��ي اجلمهوري��ة التونس��ية، وش��بكة "م��ن حقي 

نس��ائلك" باعتباره��ا ش��ريكا م��ع القطب املدن��ي في هذا 
النش��اط أخذت على عاتقها مس��ؤولية تنظيم اللقاء األول 
من نوع��ه في والية مدنني. ويهتم ه��ذا اللقاء وفق ماضي 
بالبح��ث في مش��اكل القطاع الصح��ي بالوالية ومحاولة 

تقدمي مقترحات حلل مجمل إشكاالته.
ويؤّثث هذا اللقاء، وفق محّدثنا، املدير اجلهوي للصحة 
مبدنني فيصل الش��لوف وعدد من نواب الشعب عن والية 
مدن��ني من بينهم عم��اد الداميي، هاجر بوزّمي، بش��ير بن 
عمر أو من ميثله، نواب عن حركة النهضة، الطاهر فضيل 
عن االحت��اد الوطني احلر، وبعض اجلمعيات التي تعنى 

بالقطاع الصحي باإلضافة إلى مكونات املجتمع املدني.

مدنين:

 لجنة المتابعة والتقييم تتابع سير تنفيذ 
مشروع "تعليمي أملي"

عين دراهم : تبادل إطالق نار بين أعوان من الحرس الوطني 
ومجموعة إرهابية قرب الحدود الجزائرية

سناء مرسني تلبس " البوط" وتزور األحياء  
المتضررة المجاورة لوادي مجردة

في دورته الـ10: 

مهرجان القصور الدولي ببني خداش قد يحتجب

اليوم مارس انعقاد الحوار المجتمعي الجهوي حول القطاع الصحي بمدنين
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 س 5 و24 دقالصبح :
س6 و51 دقشروق الشمس : 

س 12 و39 دقالظهر : 
 س15 و44 دقالعصر :

 س18 و16 دقالمغرب : 
 س19 و40 دقالعشاء :

أمتنا أم��ة اإلبداع، ولو ل��م تكن كذلك 
ملا س��ادت األمم، وق��ادت الش��عوب في 
العص��ور الس��الفة، ب��ل إن العال��م كله 
يش��هد به��ذه احلقيقة، أننا أم��ة اإلبداع، 
فف��ي العالم أكث��ر م��ن )1000( إختراع 
علم��ي، م��ن االختراع��ات الت��ي يعتم��د 
الناس عليها إل��ى اليوم، ترجع أصولها 
إلى إبداعات املس��لمني وإجنازاتهم، هذا 
الرق��م فق��ط مل��ا مّت إحص��اؤه وتتبع��ه، 
وغي��ره كثير ج��داً حتى يقول األس��تاذ 
)دع��وة  الراش��د  املش��هور  والداعي��ة 
اإلسالم يطورها أذكياء الدعاة، أصحاب 
اإلبداع واالستنباط، واالستنتاج والنقد 
والتحليل، وليس أهل التقليد والنمطية 
والقناع��ة  للم��وروث،  واالستس��الم 
باليس��ير(. وقد رأينا إبداع الشباب في 
الث��ورة التي قام��ت بتونس ومن بعدها 
مصر وشاهدنا مناذج مبدعة في الطرح 

والطريقة واألسلوب والتفكير. 

ما هو اإلبداع ؟
اإلب��داع عن��دي  أن  علمتن��ي احلي��اة 
ببس��اطة هو »عملي��ة اإلتي��ان بجديد« 
اخترعت��ه  ال��ذي  التعري��ف  ه��و  وه��ذا 
لإلب��داع، وح��ول ه��ذه الكلم��ات الثالث 
ت��دور كل التعريف��ات الت��ي قرأتها. وال 
يوصف العمل باإلب��داع، إذا كان تكراراً 
لش��يء آخر، بل ال ب��ّد أن يك��ون جديداً، 
وال يش��ترط أن يك��ون جدي��داً بنس��بة 
)%100(، ب��ل يكف��ي أن أج��ري تعديالً 
على شيء موجود. لذا وضع املختصون 
نس��بة للتفري��ق ب��ني اإلب��داع والتقليد، 
االخت��راع  ب��راءات  ملن��ح  واعتمدوه��ا 
العاملي��ة، فقالوا: إذا كانت نس��بة الفرق 
)%15( فأكثر بني الشيء اجلديد، وبني 
املوجود في الواقع، أطلق وصف اإلبداع 
عل��ى العم��ل اجلدي��د وميكن تس��جيله 

كبراءة اختراع جديدة.

نسبة المبدعين في البشر
تق��ول اإلحصائي��ات الت��ي قرأتها في 
الدراس��ات املختصة باإلبداع، إن نسبة 
اإلب��داع العالي في البش��ر عل��ى النحو 

اآلتي: 
• 5 سنوات 90%  
• 7 سنوات 10%  

• 8 سنوات 2%  
• 45 سنة 2%  

نالح��ظ أن نس��بة األطف��ال املبدع��ني 
إبداعاً غير عادي، تبلغ )%90( في عمر 
)5 س��نوات(، لكنها تنزل بشكل مفاجئ 
إلى نس��بة )%10(، عندما يبلغون عمر 
)7 سنوات(، والسؤال ملاذا هذا الهبوط 

في النسبة ؟ وما الذي حدث ؟

اجلواب: لقد التحقوا باملدرسة، وهذه 
حقيقة مّرة، ال بّد أن نصارح بها أنفسنا: 
إن مناهجنا وطرق تعليمنا تقتل اإلبداع 
عن��د األطف��ال، فالطفل مث��الً قبل دخول 
املدرس��ة كان يفكر بحري��ة، ويتخيل ما 
يشاء، ويسأل ما يريد، لكن بعد دخوله 
للمدرسة، يتغير احلال، فيجب عليه أن 
يجلس ف��ي مكان مح��دد، وأن يرفع يده 
إذا أراد الس��ؤال، وممنوع أن يس��أل عن 
أمر خ��ارج املنهاج، وما يقوله املعلم هو 
الصواب، وفي النهاية الس��ؤال ممنوع، 
والنق��اش ممن��وع، فينش��أ الطف��ل على 
محدودي��ة التفكي��ر. وكأنن��ا نق��ول له: 
رّيح بال��ك، ألننا فّكرنا عن��ك، ووضعنا 
ل��ك مناه��ج تعيس��ة، واختصرن��ا ل��ك 
حتف��ظ  أن  إال  علي��ك  فم��ا  الطري��ق، 
املعلومات، وتنجح في االختبارات، وال 

تفكر وال تبدع.

لغة األرقام
وم��ن اإلحصائيات التي تثير األس��ى 
ف��ي النفس، وتش��عرك إل��ى أين وصلت 
أمتنا، تل��ك اإلحصائية التي تتحدث عن 
عدد براءات االختراع التي ُس��ّجلت عام 
)2007(، وعندم��ا نق��ارن ب��ني الع��رب 
مجتمعني، وبني دولة العدو الصهيوني 
)إس��رائيل( تصاب باخليب��ة، فبراءات 
االختراع املس��جلة للع��رب جميعاً عام 
)2007( بلغ��ت )147( اختراع��اً فقط، 
بينم��ا بلغت براءات االختراع املس��جلة 

وعندم��ا  اختراع��اً.   )1683( لعدون��ا 
نبحث في س��بب هذا الفرق الكبير، جند 
بش��كل عام، أن محف��زات اإلبداع عندهم 
كبي��رة، واملعوقات قليل��ة، على العكس 
املعوق��ات  العرب��ي، حي��ث  ف��ي عاملن��ا 
الكثي��رة القاتل��ة لإلب��داع، واحملف��زات 
املفكري��ن  هم��م  تس��تنهض  ال  قليل��ة 

واملبدعني.

اإلبداع يحتاج إلى حرية
ب��ال  إب��داع  »ال  أْن  احلي��اة  علمتن��ي 
حري��ة«، وأن من أكبر عوائق اإلبداع في 
عاملنا العربي، انعدام احلرية، أو تقلّص 
مس��احتها، ألن اإلبداع أش��به م��ا يكون 
بالنسر الذي ال تنطلق قواه إال في سماء 
احلرية. ولس��ت أعني احلرية السياسة 
فق��ط، بل احلري��ة في كل م��كان يتواجد 
في��ه اإلنس��ان، ب��دءاً بالبي��ت، وم��روراً 
باملدرس��ة واجلامعة، وانتهاًء بالشركة 
واملؤسس��ة واملنظمة، فاملدي��ر أو املعلم 
أو الدكت��ور ال��ذي ال يس��مح مل��ن حوله 
بالتفكي��ر اإلبداع��ي، يعتب��ر م��ن قاتلي 

اإلبداع، ومن معوقاته الرئيسة.

اإلبداع والقيادة
علمتن��ي احلي��اة أَْن لي��س كل مب��دع 
قيادي��ا، وكذل��ك لي��س كل قائ��د مب��دع، 
فالقي��ادة ش��يء، واإلب��داع ش��يء آخر، 
هن��اك مبدعون ق��ادة، وهن��اك مبدعون 
ليس��وا بق��ادة. »القائد هو ال��ذي يحّرك 
أم��ا  املنش��ود«،  اله��دف  نح��و  الن��اس 
»املبدع فهو ال��ذي يأتي بجديد«، وليس 
بالض��رورة أن يكون املبدع ق��ادراً على 
قيادة اآلخرين، كما أنه ليس بالضرورة 
أن يأت��ي القائ��د باجلدي��د والفري��د، بل 
إن اإلب��داع والقي��ادة يكّم��الن بعضهما 
لنج��اح  ضروري��ان  وهم��ا  البع��ض، 
أي عم��ل، لك��ن ف��ي النهاية القائ��د يدير 
املبدع��ني، وليس العكس، ف��إذا ما أردنا 
النه��وض بأمتن��ا ف��ال ب��ّد أن نرعى أهل 
املوهبة واإلب��داع، ونصنع القادة الذين 
يحسنون التعامل مع املبدعني، ثم نعلّم 
ليكتش��فوهم  املبدع��ني  صف��ات  الق��ادة 
ويعرف��وا كيفي��ة التعامل معه��م. لذا لو 
وج��د جيل كامل من املبدعني، ولم يوجد 
ق��ادة يوجهون جهوده��م، ويحركونهم 
نح��و اله��دف، فلن تنه��ض أمتن��ا، ولن 
نعي��د مج��د حضارتنا. نح��ن نتمنى أن 
يت��م اس��تغالل إب��داع ش��بابنا خاص��ة 
وأنه��م برهنوا خ��الل ثوراتهم أنهم أهل 

للثقة وأهل لإلبداع.

الدكتور طارق السويدان

َي أح��ًدا منكم  ق��ال رس��ول الل��ه صلى الل��ه عليه وس��لم: ل��ن ُينِجّ
َدني  عملُ��ه. قالوا: وال أنت يا رس��وَل الل��ِه؟ قال: وال أن��ا، إاَلّ أن يتغَمّ
اللُه برحمٍة، س��ِدّدوا وقاِربوا، واغدوا وروحوا، وش��يٌء من الُدّجلِة، 

والقصَد القصَد تبلُغوا. )صحيح البخاري(

سددوا: مشتق من السداد وهو الصواب من غير إفراط وال تفريط.
وقارب��وا: أي إن لم تس��تطيعوا األخذ باألكم��ل فاعملوا مبا يقرب 

منه.
واغ��دوا وروحوا وش��يء من الُدجلة: أي اس��تعينوا على املداومة 
في العبادة بإيقاعها في األوقات املنشطة، والغدوة سير أول النهار، 
والروحة املسير بعد الزوال، والدجلة آخر الليل. وهذه األوقات هي 
أطيب أوقات املس��افر س��فرا طويال فإذا مشى وس��افر الليل والنهار 
جميعا وواصل سيره عجز وانقطع، وإذا جّزأ مسيره وحترى أوقات 
نشاطه وصل إلى مقصده دون مشقة. وهكذا السائر إلى الله تعالى 
واملسافر إلى اآلخرة. فله في الضحى وقت واسع وبعد الزوال كذلك 
وال بد له من س��ير الليل وذلك بقيام الليل وال يتكلف ما فيه اإلشقاق 
عل��ى النفس وحتميلها ف��وق طاقته��ا. والقصد القص��د تبلغوا : أي 
تبلغ��وا املقصود والقصد هو األخذ باألوس��ط املعت��دل دون تقصير 
أو تغال��ي أوتكلف فوق الطاقة فمن س��ار بالعبادة قاص��داً مقتصداً 
بل��غ املقصود وانتهى إلى املطلوب وذل��ك باالهتداء بالهدي احملمدي 

والسير على نوره صلى الله عليه وسلم.

أعلن قصر العلوم باملنس��تير عن فتح فضاء اإلكتش��افات للعموم 
)ورش��ات علمية وتثقيفية، عل��وم البحار، الفلك، الطاق��ة، الفيزياء 
وامليكانيك، أفالم علمي��ة ثالثية األبعاد( وذلك كل يوم أحد. احلّصة 
األول��ى من الس��اعة 14 إل��ى 15:30 واحلص��ة الثانية من الس��اعة 

30:15 إلى الساعة 17. لإلستفسار )73.463.556(

ينّظ��م مكت��ب النوراني��ة بتون��س دورة تدريبي��ة ف��ي القاع��دة 
النوراني��ة وذل��ك م��ن 16 إل��ى 20 م��ارس 2015. ملزي��د املعلومات 
والتس��جيل يرج��ى االتص��ال باالرق��ام التالي��ة )27.315.111 أو 

)29.515.042

قلت لرجل تعّود ش��رب اخلمر: أال 
تتوب إلى الله؟ فنظر إلّى بانكس��ار، 
ودمعت عيناه، وق��ال: ادع الله لي.. 
تأملت في حال الرج��ل، ورَقّ قلبي.. 
إن بكاءه ش��عور مب��دى تفريطه في 
جنب الل��ه.. وحزنه عل��ى مخالفته، 
ورغبت��ه ف��ي االصط��الح مع��ه، إنه 
مؤم��ن يقين��ا، ولكن��ه مبتل��ى! وهو 

ينش��د العافي��ة ويس��تعني ب��َي على 
تقريبه��ا.. قل��ت لنفس��ي: ق��د تك��ون 
حالي مثل حال هذا الرجل أو أس��وأ.. 
صحي��ح أنني لم أذق اخلمر قط، فإن 
البيئ��ة التي عش��ت فيه��ا ال تعرفها، 
لكّني رمبا تعاطيت م��ن خمر الغفلة 
م��ا جعلن��ي أذه��ل ع��ن رب��ي كثي��راً 
وأنسى حقوقه، إنه يبكي لتقصيره، 

وأنا وأمثالي ال نبكي على تقصيرنا، 
قد نكون بأنفسنا مخدوعني. وأقبلت 
عل��ى الرجل الذي يطل��ب مني الدعاء 
ليت��رك اخلم��ر، قل��ت ل��ه تع��ال ندع 
ألنفس��نا مع��ا: "ربنا ظلمنا أنفس��نا 
وإن ل��م تغف��ر لنا وترحمن��ا لنكونن 

من اخلاسرين".
الشيخ محمد الغزالي

اآلن ُنغّيْر
ِسِهْم )الرعد، 11(
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تونس-
بع��د ص��راع م��ع امل��رض توف��ي ي��وم 
اخلميس 26فيف��ري 205  ف��ي القاهرة 
الكاتب املصري املرموق سليمان فياض 
ع��ن عمر ناهز 86 عاما، وبرحيل فياض 
أح��د  العربي��ة  الثقاف��ة  س��احة  فق��دت 
أه��م الكت��اب العرب فق��د أث��رى املكتبة 
العربي��ة بإبداعاته في القصة والرواية 
اللغوي��ة ط��وال خمس��ني  والدراس��ات 

عاما.
ول��د  س��ليمان  في��اض ف��ي الس��ابع 
م��ن فيفري 1929 في قري��ة برهمتوش 
مصر وتخ��رج من كلية اللغ��ة العربية 
وعم��ل   1956 ع��ام  األزه��ر  بجامع��ة 
)اإلذاع��ة  مج��الت  ف��ي  بالصحاف��ة 
والتلفزي��ون( و)البوليس( و)الش��هر( 
و)إبداع( فضال عن عمل��ه خبيرا لغويا 
في مش��روع تعري��ب الكمبيوتر لبعض 
برام��ج اللغة العربية لصالح ش��ركات 

مصرية وعربية.

كت��ب  اخلمس��ينيات  نهاي��ة  ومن��ذ 
فياض برامج ومتثيليات لإلذاعة وكان 
أول م��ن ش��جع السيناريس��ت املصري 
أنور عكاش��ة )1941-2010(  أس��امة 
القصي��رة  القص��ة  يكت��ب  كان  -ال��ذي 
ف��ي الس��تينيات- عل��ى كتاب��ة الدراما 
التلفزيوني��ة حي��ث أع��د قص��ة قصيرة 
لعكاش��ة كس��هرة تلفزيوني��ة وه��و ما 
أغرى عكاش��ة بخ��وض هذا الف��ن الذي 
أصب��ح م��ن أب��رز أعالم��ه ف��ي العال��م 

العربي.
ح��از عل��ى ش��هادة العالية م��ن كلية 
اللغ��ة العربي��ة )الدراس��ات العربي��ة( 
بجامعة األزه��ر 1956 ومارس الكتابة 
لإلذاع��ات والتلفزيون��ات العربي��ة منذ 

عام 1955.
 اس��تطاعت أعم��ال س��ليمان في��اض 
املتع��ددة أن تش��ّق له��ا مس��اراً ذا متيز 
في واق��ع القصة القصي��رة العربية من 
حي��ث نصاع��ة اللغ��ة، وعم��ق التناول 

التعبي��ر  وطرائ��ق  التجرب��ة  وجدي��ة 
السردي، ويظهر ذلك منذ أعماله األولى 
حيث انتهج أس��لوب التن��اول الواضح 
احل��اّد الذي ين��أى عن الترّه��ل اللغوي 

واالنفعالي.
 كما أن��ه واحد من الذين أخلصوا لفن 
القص��ة القصيرة، ومتكن من أن يش��يد 
ب��ه عاملاً فنياً وإنس��انياً متكام��الً، أثرى 
ب��ه طاقة ه��ذا الف��ن عل��ى التعبي��ر عن 
قضايا الواقع وهموم اإلنس��ان العربي، 
م��ا جعله م��ن املبرزي��ن بني كّت��اب هذا 
الف��ن من حيث تش��خيص قي��م احلداثة 
املتجلي��ة ف��ي تقنية الكتاب��ة القصصية 
وتن��وع  األص��وات  تع��دد  واس��تخدام 
اللغات، ما يعّد مس��اهمة جادة في إثراء 

هذا الفن وحتديثه.

أهم مؤلفات فياض 
عطشان يا صبايا )قصص قصيرة(.

وبعدنا الطوفان )قصص قصيرة(.

أحزان حزيران ) قصص قصيرة(.
العيون )قصص قصيرة(.

الصم��ت والضب��اب )قص��ص  زم��ن 
قصيرة(.

وفاة عامل مطبعة )قصص قصيرة(.
الذئبة )قصص قصيرة(.

)قص��ص  العس��لية  العي��ون  ذات 
قصيرة(.

القرين  وال أحد )روايتان قصيرتان(.
الص��ورة والظ��ل والف��الح الفصي��ح 

)روايتان قصيرتان(.
 ، بغ��داد   )1972( أص��وات 
باري��س   )1990(  ، القاه��رة   )1978(
ميون��خ   )1992( )بالفرنس��ية(، 
)باألملاني��ة( دار كن��اور، )1993( لندن 
)باإلجنليزي��ة(  دار ماري��ون بايورز( ، 

)1993( نيوي��ورك )باإلجنليزية( دار 
)ماريون بايورز(.

األدبي��ة  الس��يرة   ف��ي  كت��ب  كم��ا 
والتاريخية العلمية ع��ن: ابن النفيس، 
ابن الهيثم، البيروني.، جابر بن حيان.، 
اب��ن البيطار، اب��ن بطوطة، ابن س��ينا، 
اإلدريس��ي،  اخلوارزم��ي،  الفاراب��ي، 
ماج��د.،  اب��ن  رش��د،  اب��ن  الدمي��ري، 
اخل��ازن،  يون��س.،  أب��ن  القزوين��ي.، 
الزه��راوي،  خل��دون،  اب��ن  اجلاح��ظ، 

االنطاكي.، ابن العوام.
فضال ع��ن معاج��م وقضاي��ا لغوية: 
املعاص��رة،  العربي��ة  األفع��ال  معج��م 
الدليل اللغوي، أنظمة تصريف األفعال 
الش��اذة  العربي��ة  األفع��ال  العربي��ة، 

وجموع التكسير.

تونس-
تنظ��م جمعية " ثقافة وترفيه " 
باملكنني الدورة األولى ملهرجان 
اله��واة  للفكاهي��ني  الضح��ك 
خ��الل الفت��رة املمت��دة م��ا ب��ني 
19و22 مارس 2015، ويشكل 
الكتش��اف  فرص��ة  املهرج��ان 
وتنظي��م  جدي��دة  طاق��ات 
لورشات ولقاءات مع فكاهيني 
وس��تتواصل  تونس��يني، 
الفعاليات خ��الل األيام -19
2015 بعقد  21-20م��ارس 
ورش��ات تكويني��ة وتنظيم 
إل��ى  تش��كيلية  مع��ارض 
جانب ن��دوات ولقاءات مع 
فكاهيني تونسيني . ويكون 

ي��وم 22 مارس يوم التتوي��ج و توزيع اجلوائز و 
الهدايا على املتّوجني.

وق��د أعّد املنظمون حفال خاصا حلفل االختتام إلى 
جان��ب تنظيم العدي��د من الفقرات الت��ي تتوزع على 
العدي��د من الفضاءات بوالية املنس��تير. وس��تعرف 
ال��دورة األول��ى مش��اركة أس��ماء متث��ل دم��ا جديدا 
للفكاه��ة في تون��س، ويأتي هذا املهرج��ان رغبة من 
املنظم��ني في جمعية " ثقاف��ة وترفيه " باملكنني  في 
إيجاد فض��اء للتفاع��ل والتبادل الفني ب��ني الفنانني 
والفكاهي��ني ف��ي كام��ل أنح��اء اجلمهوري��ة. وأيضا 
فض��اء الكتش��اف املواه��ب وصق��ل ه��ذه التج��ارب 
م��ن اخلب��رات ولتس��هيل التق��ارب بني األجي��ال من 
الفكاهي��ني التونس��يني واجليل اجلديد من الش��باب 
الطم��وح للتأل��ق. ويحظ��ى املهرج��ان بدع��م بعض 

الشركاء.

تونس-
الوطن��ي للصناعات  الدي��وان  ينظم 
ألي��ام  األول��ى  ال��دورة  التقليدي��ة 
واللب��اس  التقليدي��ة  الصناع��ات 
الوطني من 9 ال��ى 16 مارس 2015. 
و ته��دف ه��ذه التظاه��رة إل��ى تقريب 
م��ن  التونس��ي  التقلي��دي  املنت��وج 
املستهلك التونس��ي من خالل التعريف 
ب��ه وبتنوع��ه وبثرائه املس��توحى من 

التراث الوطني.

التقليدي��ة  الصناع��ات  أي��ام  وتع��ّد 
واللب��اس الوطني فرصة للحرفيني حتى 
يعرض��وا خبراته��م و مهاراتهم على عدد 
كبي��ر م��ن التونس��يني من خ��الل تنظي��م أيام 
األبواب املفتوحة للورشات و مراكز التكوين، 
تنظي��م تظاهرات متعددة احمل��اور )معارض، 
معارض جهوية، ندوات...( و تنظيم عروض 

أزياء على النطاق احمللي  واجلهوي.
و عل��ى هام��ش هذه األي��ام ستس��لّم جائزة 
بالصناع��ات  للنه��وض  اجلمهوري��ة  رئي��س 
التقليدي��ة حلرف��ي أو حرفية. و تس��ند جائزة 
رئيس اجلمهورية إلى احلرفيني الذين متيزوا 
باملجه��ودات املبذول��ة للنه��وض بالصناعات 
التقليدي��ة )أم��ر ع��دد 400 لس��نة 2001). و 

ستسلّم اجلائزة يوم 16 مارس 2015.
التقلي��دي  باللب��اس  االحتف��اء  س��يكون  و 
ي��وم 16 مارس 2015 وذل��ك من خالل حتفيز 

موظفي الدولة و ممثلي البعثات الدبلوماسية 
اللب��اس  ارت��داء  عل��ى  باخل��ارج  التونس��ية 

التقليدي التونسي.
كما ينتظم عرض االزياء اخلاص مبس��ابقة 
املوضة التونس��ية املس��توحاة من الصناعات 
التقليدية "اخلمس��ة الذهبي��ة، اللباس املدني 
و زي احلف��الت" ي��وم 14 م��ارس الق��ادم. إذ 
برمجت  ، بهذه املناس��بة،  ع��دة عروض أزياء 
عل��ى النط��اق اجله��وي و ذل��ك عل��ى امت��داد 

الثمانية أيام.
التقليدي��ة  للصناع��ات  الوطن��ي  الدي��وان 
ه��و املنس��ق الع��ام لهذه األي��ام عل��ى الصعيد 
الوطني. ويسهر على تنفيذ برنامج التظاهرة 
ف��ي كل جه��ة املندوبني اجلهوي��ني للصناعات 
حس��ب  البرمج��ة  س��تكّيف  و  التقليدي��ة. 

خصوصيات كل جهة...

الدورة 18 
لمهرجان 

كارديناس لمسرح 
الهواة بقرنبالية.

تنظم دار الثقافة 
بقرنبالية ،حتت 

إشراف املندوبية 
اجلهوية للثقافة 

بنابل، الدورة 
الثامنة عشر 

ملهرجان كارديناس 
ملسرح الهواة، 

وذلك بداية من يوم 
24 إلى غاية 28 

مارس 2015.

وفاة الكاتب سليمان فياض

خمسون عاما من العطاء

مهرجان الضحك 
للفكاهيين الهواة

أيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني

ثمانية أيام مخصصة للتعريف 
بخصوصيات الصناعات التقليدية التونسية

أجندا
 الثقافة...
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صوتكم8 12رأي

عمر الرواني
المحامي- الكاف 

الدف��اع  محام��ي  وزمالئ��ي  تقبل��ت 
كبي��ر  بارتي��اح   26/02/2015 ي��وم 
احلك��م الصادر ع��ن الدائ��رة اجلناحية 
باحملكم��ة االبتدائي��ة بال��كاف القاضي 
بعدم س��ماع الدعوى في حق الصحفية 
باإلذاع��ة احمللية بالكاف هن��اء املدفعي 
الت��ي أحيل��ت عل��ى خلفية أح��د حلقات 
برنامجه��ا االذاع��ي "مراي��ا املجتم��ع" 
وال��ذي تناول��ت في��ه ظاه��رة التحرش 

اجلنسي باملدارس.
وكان��ت النياب��ة العمومي��ة بال��كاف 
الدائ��رة  عل��ى  املدفع��ي  هن��اء  أحال��ت 
املذك��ورة حملاكمته��ا م��ن أج��ل جرمية 
الثلب عل��ى مقتضى الفصل��ني 55 و56 
م��ن املرس��وم ع��دد 115 لس��نة 2011 
الذي عوض مجلة الصحافة التونسية، 
وذل��ك إثر ش��كوى تق��دم بها ولّي��ا أحد 
التالميذ ضد الصحفي��ة )عاضدهما في 
ذلك املندوب اجلهوى للطفولة بالكاف(  
، وذل��ك بعدما ذكر اس��م ابنهما القاصر 
في البرنامج من قبل احد املتدخلني على 
املباش��ر عبر الهاتف ناس��با له ما سماه 
حترشا جنسيا وأن الصحفية لم تتدخل 

لوقف املداخلة.

ويب��دو أن احملكم��ة بقضائه��ا بع��دم 
س��ماع الدع��وى اقتنعت أخي��را مبا كنا 
دوم��ا نثي��ره كلس��ان دف��اع مبناس��بة 
اإلح��االت الواقع��ة عل��ى مقتض��ى ه��ذا 
تت��م  الت��ي  اجلرائ��م  أن  م��ن  املرس��وم 
بواس��طة الصحاف��ة له��ا نظ��ام تتب��ع 
خ��اص وال تخض��ع ملجل��ة اإلج��راءات 
اجلزائي��ة التونس��ية وتل��ك االجراءات 
اخلاصة هي من أهم الضمانات الواردة 
باملرسوم حلماية الصحفيني من سياط 
النيابة العامة التي عانوا منها في عهود 

االستبداد.
التتب��ع  ح��ق  املرس��وم  أوكل  فق��د   
وممارسة الدعوى وحتريكها )فيما عدا 
بعض احلاالت اخلاصة واالستثنائية(  
القي��ام رأس��ا  للمتض��رر فق��ط وعلي��ه 
لدى احملكمة بواس��طة ش��كوى تتزامن 
مع اس��تدعاء املته��م قبل عش��رين يوما 
عل��ى االقل م��ن  ي��وم اجللس��ة بحجرة 
الش��ورى )ال��ذي ميكنه ال��رد في ظرف 
عش��رة ايام قبل موعد اجللسة املذكورة 
واظه��ار ما لديه م��ن اثبات ح��ول مدى 
ف��ي  وذل��ك  الثل��ب(،  موض��وع  صح��ة 
طريق��ة هي أقرب ال��ى املنازع��ة املدنية 
الت��ى تتخذ فيها احملكم��ة موقف احلياد 
ب��ني متنازع��ني ) مدع��ى الثل��ب واملتهم 
ب��ه ( بحض��ور النيابة العمومي��ة التى 
على الش��اكي اس��تدعاءها لتكون طرفا 

حاضرا ال غير.  
 وتل��ك احملكم��ة وحده��ا تق��رر م��دى 
وجاه��ة التتبع في ظرف خمس��ة عش��ر 
يوم��ا بحج��رة الش��ورى وإن رأت تل��ك 
الوجاهة حتيل امللف  جللسة عامة على 
أن تفص��ل في املوضوع في ظرف ش��هر 

على األكثر. 
ونفس اإلج��راء ينطبق عل��ى النيابة 
العمومي��ة إن كانت هي القائ��م بالتتبع 
في بعض احل��االت اخلاصة املنصوص 
ال��ى  الدع��وة  كحال��ة  حصري��ا  عليه��ا 
الكراهية والتمييز على أس��اس اجلنس 
أو الدي��ن، وإال ع��ّدت إج��راءات التتب��ع 

باطلة. 
وفع��ال كان التتب��ع ف��ي قضي��ة هناء 
مخالف��ا لإلج��راءات املذك��ورة معتم��دا 
عل��ى م��ا كان معم��وال ب��ه س��ابقا م��ن 
مجرد ش��كوى يقدمها املتض��رر للنيابة 
بإحال��ة  األخي��رة  لتق��وم  العمومي��ة 
املش��تكى به عل��ى احملكمة لتق��ع ادانته 
النياب��ة  وكان��ت   ، آلي��ة  ش��به  بصف��ة 
العمومي��ة حتيل احيان��ا بصفة تلقائية 
اذا م��ا تراءى له��ا وجود جرمي��ة الثلب 

وخاصة ضد هيئة رسمية. 
ويذك��ر أن ه��ذه املمارس��ة ق��د وق��ع 
وم��ن  الث��ورة  بع��د  أيض��ا  تكريس��ها 
ط��رف نفس احملكمة وعل��ى ضوء نفس 
املرس��وم عدد115 لسنة 2011 املذكور 

في قضية س��ابقة كان املته��م فيها إماما 
بأحد املس��اجد على خلفية خطبة جمعة 
الطع��ون  نف��س  أثرن��ا  كن��ا  إذ  ألقاه��ا، 
املتعلق��ة ببطالن إج��راءات التتبع الذي 
أذنت به النيابة دون مراعاة لإلجراءات 
الواردة بذلكم املرسوم ولم تول احملكمة 
ب��اال وقتها ملس��الة االج��راءات وقضت 

باإلدانة. 
يب��دو أن موقف احملكمة ق��د تغير في 
اجت��اه احت��رام االج��راءات املنص��وص 
املذك��ور،   115 ع��دد  باملرس��وم  عليه��ا 
يتيم��ا  احلك��م  ه��ذا  يبق��ى  أالّ  ونأم��ل 
الدائ��رة  علي��ه  تس��تقر  وأن  ومع��زوال 
عل��ى  تنس��ج  وأن  بال��كاف  اجلناحي��ة 
منوال��ه باق��ي احملاك��م التونس��ية دون 
متييز بني املواطن��ني وأن يتوحد موقف 
النيابة العمومية في كامل البالد وكذلك 
موق��ف فقه القضاء م��ن املوضوع ، وأن 
يفّعل��وا تطبيق��ا س��ليما للمرس��وم عدد 
115املنظ��م ملهن��ة الصحاف��ة  وه��و ما 

يطالب به الصحفيون.  
فاملالحظ أن ممثلي النيابة العمومية 
داخل البالد ال يتبنون موقفا متجانس��ا 
وموح��دا م��ن جرمي��ة الثل��ب الت��ي تتم 
بواس��طة الصحاف��ة ووس��ائل االع��الم 
وااللكتروني��ة،  والبصري��ة  الس��معية 
فبعضه��م م��ا زال يعتم��د على نصوص 
املجلة اجلنائية بعن��وان جرمية القذف 

طب��ق الفص��ل 245 جزائ��ي، والبعض 
مجل��ة  م��ن   91 الفص��ل  عل��ى  اآلخ��ر 
العس��كرية  واإلج��راءات  العقوب��ات 
)قضية ياس��ني العي��اري(، ف��ال يتمتع 
املتهم بالضمانات واالجراءات اخلاصة 
بحري��ة  املتعل��ق  باملرس��وم  ال��واردة 

النشر.
وقليل من ممثل��ي النياب��ة العمومية 
ومنه��م النيابة العمومي��ة بالكاف ممن 
يعتم��دون عل��ى اح��كام  املرس��وم 115 
لس��نة 2011  في جرائم الثلب بواسطة 
الوس��ائل  أو  اخلط��ب  أو  الصحاف��ة 
وااللكتروني��ة،  والبصري��ة  الس��معية 
إال أن موق��ف احملكم��ة بها ظ��ل متذبذبا 
بني تطبيق النص التجرميي باملرس��وم 
دون نصوص��ه االجرائي��ة ف��ي أح��كام 
س��ابقة، وبني الس��ابقة القضائية التي 
وردت بحكمه��ا األخي��ر مل��ا قضت بعدم 
س��ماع الدعوى لبطالن إجراءات التتبع 
إن صحت فراس��تي ف��ي تعليلها للحكم 
الحق��ا.  ونأم��ل مج��ددا أن يس��تقر فق��ه 
القض��اء عل��ى ه��ذا النه��ج الس��ليم ف��ي 
تطبي��ق القوانني ف��ي مي��دان الصحافة 
وغيرها لتؤدي السلطة الثالثة رسالتها 
الكبرى في احملافظة على احلرية عموما 
وحري��ة ال��رأي بصف��ة خاص��ة، وقطع 
الطري��ق على أس��باب ومب��ررات عودة 
االس��تبداد خاصة بعد العودة النشيطة 
حملاكم��ات الرأي في تون��س مع صعود  
رم��وز منظوم��ة التجم��ع الدميقراط��ي 
للس��لطة في البالد بعد أن كانت أطاحت 
به��م  ث��ورة 17 ديس��مبر/14 جانف��ي 

   .2011/ 2010

القضاء بعدم سماع الدعوى في حق الصحفية هناء المدفعي 
هل يكون القضاء في تونس حارسا لحرية التعبير دون تمييز ؟

الطيب الحميدي
الفلسفة االس��ترالية ليس��ت متداولة 
كم��ا هو احلال بالنس��بة إل��ى أوروبا أو 
األمريكيت��ني. ورغم  ذلك ففي هذه القارة 
هناك حراك فلس��في ليس ب��ه من بأس. 
وهن��اك طائفة – م��ن املفكرين- ظاهرة ، 
متثل ظاهرة من الثقافة، تنتحل التفلس، 
على أنحاء متباين��ة نختار منهم أربعة، 
هم صف��وة الصف��وة، ويعطوننا صورة 

مجملة عن املشهد الفلسفي، هناك.

مالـــي  دافيـــد  األول:  الفيلســـوف 
أمسترونغ 

ول��د ف��ي 8 جويلي��ة  1926 مبدين��ة 
مالب��ورن وم��ات ي��وم 13 م��اي 2014. 
وهو فيلسوف أسترالي قد تخصص في 
امليتافيزيق��ا التحليلية وفلس��فة الروح 

)الفكر(.
يالحظ أن أعمال��ه األخيرة تهدف إلى 
بن��اء ميتافيزيق��ا واقعي��ة صلب��ة، كم��ا 

يقول ذاته.
ومم��ا صرح ب��ه ف��ي مواطن ه��و أنه 

يتبنى ما يحلو له أن يسميه امليتافيزيقا 
الوقائعية وه��و التصور الذي يعتبر أن 
العالم مكون من وقائع أو حاالت أش��ياء 

كما يوقل هو.
مج��ال  ف��ي  الكلي��ات  مس��ألة  عال��ج 
 " أعم��ال  م��ن  اخلالص��ة،  الفلس��فة 
نظري��ة   " املعتب��رة:  أرس��ترونغ" 
ب��اركالري ف��ي االس��تبصار" وكذل��ك: 

ماهو قانون الطبيعة؟ 
ف��ي   theory of visionوك
االستبصار" ل " أرسترونغ" و حاالت 

أشياء كما يوقل هو.
كـــووادي  كاج  الثانـــي:  الفيلســـوف 
فيلسوف معاصر، عرف نور الحياة سنة 

.1936
يعتبر من أبرز من اش��تغلوا فلس��فيا 
في مجاله "األبستمولوجيا" والفلسفة 

السياسية. 
في��ه  تخص��ص  ال��ذي  واملج��ال 
"االبس��تمولوجيا"  م��ن  "ك��ووادي"- 
 le temoignage هو ما أسماه باإلفادة
والظاه��ر أن املقص��ود بذل��ك م��ا يقدم��ه 

الوقائ��ع  العلم��اء م��ن ش��هادات ح��ول 
والنظريات.

 " مواطن��ي  انتب��اه  جل��ب  وال��ذي 
كووادي" له هو مش��اركته التأملية في 
ما يجري على الساحة من أحداث يومية 
كان " ك��ووادي" ينظر إليها دائما نظرة 

إيتيقية وفلسفية.
من أعماله الهامة: "دراسة الفلسفة" 
ونقاش حول القي��م علما بأن آخر أعمال 
والعن��ف  "األخالقي��ة  ه��و:  ك��ووادي 

السياسي".

الفيلسوف الثالث: دافيد شالمرز 
ولد ه��ذا الفيلس��وف االس��ترالي يوم 
مرم��وق  فيلس��وف   .1966 أفري��ل   20
ف��ي بني قوم��ه، تعلق��ت همت��ه التأملية 
مب��ا أس��ماه "فلس��فة ال��روح" )الفكر( 
وه��و   ،  Philosophie de l’Esprit
ي��درس حالي��ا في توكس��ن ف��ي جامعة 
أريزون��ا. اهت��م كثي��را مبس��ألة الوع��ي 
وكت��ب فيها كتب��ا هامة. وه��ذا االهتمام 
ينخرط في ما أس��ماه: املشكل العويص 

للوعي . وفي هذا االجتاه تبنى ما أسماه 
 Le monisme "ب�" الواحدية احملايدة
neutre. وه��و م��ا يذكرن��ا مبوق��ف " 
سبينوزا" الذي عبر عنه كتابه "فلسفة 
األخ��الق". أم��ا كتاب��ه املعتب��ر ف��ي هذا 
التوجه فهو "ال��روح ) الفكر( الواعي" 
L’Esprit conscioent. و ق��د اختير 
العش��رية  طراف��ي  املؤلف��ات  أفض��ل 

األخيرة.
ف��ي  كذل��ك-   – ش��املرز  ب��رز  وق��د 
مج��ال وضع املتون الفلس��فة باللس��ان 

اإلنكليزي.
أما أعماله الكبرى فهي: 

 The consions الفك��ر"   "وع��ي 
الفك��ر"  Mind و"فلس��فة 
Philosophy of mind ثم "خاصية 
 The character of"الوع��ي

. consciousness

الفيلسوف الرابع: بيتر سنجر 
هذا الفيلس��وف- هو راب��ع أربعة من 
الفالس��فة الذي��ن آثرها احلدي��ث عنهم- 
م��ن مواليد ي��وم 6 جويلي��ة 1946، في 

مدينة " مالبورن".
الفلس��فية  س��نجر"  هم��وم"  إن 
وف��ي  "البيولوجي��ا"  عل��ى  مرك��زة 
إليتيقي��ا  مرك��زا  أس��س  التوج��ه  ه��ذا 
البيولوجيا االنس��انية. وفي سنة أربع 
وألف��ني)2004( اعترف ب��ه كأكبر مفكر 

انس��اني. وقد اش��تهر له كتاب- ش��رقا 
وغرب��ا- عنوان��ه: "حتري��ر احليوان" 
احلي��وان  احت��رام  ع��ن  في��ه  يداف��ع 
واحل��ق أن بع��ض مواقف��ه ف��ي "ايتيقا 
أث��ارت ردود أفع��ال  البيولوجي��ا" ق��د 
ف��ي أملاني��ا  والوالي��ات املتح��دة. ه��ذا، 
أص��داء،  ذات  السياس��ية  وانش��غاالته 
خاصة وق��د كت��ب كتابا ح��ول املقاومة 
بعن��وان:   1973 س��نة  والعصي��ان- 
الدميقراطي��ة والعصي��ان،  وف��ي يوم 3 
ماي 2006 نش��رت ل��ه املجلة األمريكية 
في��ه  ص��رح  ح��وارا   Mother Jones
بأنه " نباتي"، وه��ذا يتناغم مع فكرته 

الرئيسية وهي "حماية احليوان".

ماذا نستنتج من هذه النماذج؟
مما ميكن استخالصه من هذه النماذج 
الفلس��فية األربعة وهم ميثلون صغراء 

الفلسفة االسترالية:
أوال: التش��جيع عل��ى التع��دد الفكري 

والعض عليه بالتواجد.
الفلس��في  اخلط��اب  أهمي��ة  ثاني��ا: 
ف��ي التعري��ف عاملي��ا بثقاف��ات نائية أو 

معزولة.
ثالثا: انش��غال الفيلس��وف بالقضايا 
التأملي��ة لي��س ضرب��ة. فال ضي��ر على 
الفيلسوف -بل هذا من فروض األعيان- 
بأن ينش��غل بهموم اليوم��ي وأن يرتقي 

بها إلى مستوى التفكير السامق. 

من أعالم الفالسفة

ومن استراليا.. أربعة من المتفلسفين
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انتقاد تصنيف حماس حركة إرهابية والتحذير من 
الوضع في اليمن أهم التعليقات في تويتر

"تويتر" صفحة جديدة ستعكف "الضمير" على إصدارها كل يوم أحد، وسنحاول من خالل هذه الصفحة في كل مّرة جمع 
مواقف عدد من الشخصيات الوطنية والعالمية حول أحداث األسبوع سواء منها األحداث الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية.

13تويتر

قرار محكمة األمور 
المستعجلة في 

مصر بتصنيف حركة 
المقاومة اإلسالمية 

"حماس" حركة 
إرهابية كان أهم 

المحاور التي شكلت 
موضوع التعليقات 
على موقع التواصل 

االجتماعي "تويتر". 
كما كان الوضع 

السياسي واألمني في 
اليمن وأعمال تدمير 

تنظيم "داعش" 
لألثار بمتحف مدينة 

الموصل محاور 
اهتمام وتعليقات 

رواد الفضاء 
اإللكتروني.

محكم��ة  ق��رار  مث��ل 
في  املس��تعجلة  األمور 
مص��ر بتصنيف حركة 
اإلس��المية  املقاوم��ة 
حم��اس حركة إرهابية 
أحد أه��م األحداث التي 
على  التعليقات  شغلت 
"تويت��ر"،  صفح��ات 
ولقي هذا القرار تنديدا 
األطراف  مختل��ف  م��ن 
حي��ث  اإللكترون��ي،  الفض��اء  رواد  وم��ن 
أدان القي��ادي ف��ي حرك��ة حم��اس مش��ير 
املص��ري هذا الق��رار واعتبر أن��ه لن يؤثر 
على املقاومة، وكتب تغريدة على صفحته 
ق��ال فيه��ا: "تاري��خ املقاوم��ة ال ميكن أن 
يتأثر بق��رار محكم��ة حت��اول التقليل من 
عظمة املقاومة، واحلكم القضائي باعتبار 

القسام حركة إرهابية ال ميثل الشعب".
ياس��ر  اإلعالم��ي  اس��تنكر  جهت��ه  م��ن 

ل��ه  ف��ي تغري��دة  الق��رار  ه��ذا  الزعات��رة 
قائ��ال "حرك��ة حم��اس إرهابية بحس��ب 
ق��رار محكم��ة مصري��ة. دول��ة السيس��ي 
البوليسية تفقد عقلها متاما. إلى أين تأخذ 
ه��ذه القي��ادة الرعن��اء مص��ر وش��عبها؟! 
وعل��ى نف��س الش��اكلة اس��تنكر اإلعالمي 

األردن��ي ع��زام التميمي احلك��م القضائي 
املص��ري، وق��ال في تغري��دة ل��ه "أحكام 
قض��اة اإلنقالبيني في مص��ر ضد اإلخوان 
وحماس هدية ال تقدر بثمن من السيس��ي 
إلى  إسرائيل". كما قال اإلعالمي املصري 
بأم��ر  إرهابي��ة  "حم��اس  قندي��ل  وائ��ل 

 .. صب��ري  س��مير 
مص��ر قريب��ة م��ن 

إسرائيل".
عض��و  وانتق��د 
املكت��ب السياس��ي 
حم��اس  حلرك��ة 
ع��زت الرش��ق في 
قرار  ل��ه  تغريدات 
احملكم��ة املصرية، 

وق��ال ف��ي تغريدة أول��ى "املس��تغرب أن 
تعتبر دول��ة عربية بحج��م مصر حماس 
حرك��ًة إرهابي��ة، في وقت ب��دأ فيه الغرب 
مراجع��ة موقفه من احلركة؛ وإزالة اس��م 
احلركة من قوائ��م اإلرهاب". وأضاف في 
تغري��دة أخرى "ق��رار احملكم��ة املصرية 
باعتب��ار حم��اس إرهابي��ة ه��و إهانة ملن 
أصدره، ولن يهّز شعرة في رأس املقاومني 
عموما، وأبناء وأنصار حركة حماس على 

وجه اخلصوص".

ف حماس حركة إرهابية
ّ
مصر تصن

اليم��ن  ف��ي  الوض��ع  وبخص��وص 
بع��د انق��الب احلوثي��ني عل��ى الس��لطة 
واألوض��اع املتوترة في ه��ذا البلد، كتب 
واألكادمي��ي  اإلعالم��ي 
األردني ياسر الزعاترة 
تغريدة دعا فيها الدول 
العربي��ة إل��ى االقت��داء 
اململك��ة  فعلت��ه  مب��ا 
الس��عودية  العربي��ة 
األخرى  الدول  وبعض 
بخوص نقل س��فاراتها 
إلى مدينة ع��دن. وقال 
في تغريدة أولى "على 
جمي��ع ال��دول العربي��ة أن حت��ذو ح��ذو 
س��فاراتها  بنق��ل  والكوي��ت  الس��عودية 
إلى ع��دن مؤقتا، ريثما تتح��رر صنعاء. 
ه��ذا أبس��ط رد عل��ى احلوث��ي وس��يده 
اإليراني". وقال في تغريدة أخرى "قطر 
أيضا كانت مع الس��عودية أول من نقلت 
س��فارتها إل��ى ع��دن، وس��بقت الكويت. 
اإلمارات فعلت أيض��ا. على جميع الدول 

العربية أن تفعل ذلك".
أما الناش��طة احلقوقية ت��وكل كرمان 
فق��د علّق��ت على الوض��ع السياس��ي في 
والقم��ع  العن��ف  أعم��ال  وعل��ى  اليم��ن 
الت��ي تنتهجه��ا جماع��ة احلوث��ي جت��اه 
املتظاهري��ن الس��لميني وخاص��ة اعتقال 
اإلعالميني ومن بينهم اإلعالمي والناشط 
ناي��ف الناش��ري وإط��الق س��راحه بعد 
تعنيف��ه. وقالت في تغريدة "س��تمضي 
امليليش��يا خلف العدم وس��تبقى يا نائف 
الناش��ري ورفاقك منارات هدى تنيرون 
ضف��اف  إل��ى  اخل��الص  درب  لش��عبكم 

احلرية والكرامة ".

اغتيال 
معارض 

روسي
وتعليقا على عملية اغتيال 
املعارض الروسي السياسي 

البارز "بوريس نيمتسوف"، 
ربط اإلعالمي فيصل القاسم 

في تغريدة على صفحته 
الرسمية في "تويتر"  بني قمع 

النظام السوري وقمع نظيره 
الروسي قائال "فالدميير بوتني 
راعي وكفيل بشار األسد يغتال 

أقوى املعارضني الروس في 
وضح النار وسط موسكو. 

ويتساءلون من أين أتى طاغية 
دمشق بكل هذا اإلجرام. من 

شابه كفيله ما ظلم".

عزام التميمي

ياسر-الزعاترة

مشير المصري

وتتال��ت التعليق��ات ح��ول قي��ام 
تنظي��م داع��ش بتحطي��م األث��ار في 
متح��ف مدين��ة املوص��ل العراقي��ة، 
ابراهي��م  الدكت��ور  وص��ف  حي��ث 
حمام��ي في تغري��دة تنظي��م داعش 
بأنه��م هم��ج العص��ر. وأض��اف في 
تغريدت��ه "بع��د املغ��ول وتدميرهم 
لبغداد واحلضارة االسالمية، وبعد 
جورج بوش األب واالبن وتدميرهم 
للع��راق ونه��ب مقدراته...جاء همج 
إرث  كل  ليدم��روا  جدي��د  ن��وع  م��ن 
حض��اري... موجة همجي��ة بربرية 
واحلض��ارة  التاري��خ  ض��د  ثالث��ة 
ولتدمي��ر ما تبقى... إنه��م الدواعش 
املجرمون! من عجائب الدنيا أن جتد 
من يصفك بعابد للتماثيل واألصنام 

ألنك تعترض عل��ى همجية 
واالس��الم  الدواع��ش... 
م��ن الدواع��ش وهمجيته��م 
براء...  واجرامه��م  وجهلهم 
اللهم إنا نبرأ إليك من هؤالء 

وما يفعلون".
الس��وري  اإلعالم��ي  أم��ا 

القاس��م  فيص��ل 
أن  اعتب��ر  فق��د 
الهجم��ات  ه��ذه 
إال  تخ��دم  ال 
النظ��ام الس��وري 
ف��ي  وحلف��اءه 
والعالم،  املنطق��ة 
ف��ي  ق��ال  حي��ث 
ل��ه "ماذا  تغريدة 
األس��د  نظام  يريد 

وإي��ران  وروس��يا 
أكثر من أن ينش��غل العال��م بداعش 
وينس��ى فظائع بش��ار بحق سوريا 
والس��وريني؟ األس��د يش��تم داع��ش 

علناً ويشكرها سراً".

ابراهيم حمامي

تدمير داعش لآلثار في العراقالوضع في اليمن

 العدد 589 األحد 10 جمادى األولى  1436هـ  الموافق لـ 1 مارس 2015



صوتكمدولي    العدد 589 األحد 10 جمادى األولى  1436هـ  الموافق لـ 1 مارس 142015

- رجاء غرسة الجالصي 
وص��ل الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب 
أردوغ��ان  مس��اء الس��بت إل��ى اململك��ة 
مناس��ك  ألداء  الس��عودية  العربي��ة 
العم��رة، قب��ل أن تبدأ زيارته الرس��مية 
ينته��ي  أن  بع��د  مباش��رة  للري��اض 
السيسي من زيارته القصيرة والعاجلة 

أيضا، مساء اليوم األحد. 
الترك��ي  الرئي��س  صفح��ة  قال��ت  و 
إن  االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع  عل��ى 
أردوغان سيلتقي خالل الزيارة، العاهل 
السعودي امللك "سلمان بن عبد العزيز 
آل س��عود"، ف��ي العاصم��ة الري��اض، 
اللق��اء  يتضم��ن  أن  املق��رر  م��ن  حي��ث 
مباحثات بشأن العالقات االستراتيجية 
ب��ني  تاريخي��اً"  املتج��ذرة  "األخوي��ة 
البلدين، كما سيتبادل الزعيمان وجهات 
النظر بش��أن آخ��ر التط��ورات اإلقليمية 

والعاملية.
من جهتها، أعلنت رئاسة اجلمهورية 
في مصر اجلمعة، أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي سيقوم بزيارة اململكة العربية 
الس��عودية األحد، هي األولى من نوعها 
من��ذ تولي امللك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
س��دة احلكم، خلف��اً للعاهل الس��عودي 

الراحل، امللك عبدالله بن عبدالعزيز.
رئاس��ة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
يوس��ف،  ع��الء  الس��فير  اجلمهوري��ة، 
إن الزي��ارة ته��دف إل��ى "تعزي��ز ودعم 
ب��ني  املتمي��زة  الثنائي��ة  العالق��ات 
البلدي��ن في ش��تى املجاالت السياس��ية 

واالقتصادية، في ضوء املواقف املشرفة 
للمملك��ة، والت��ي س��اندت م��ن خالله��ا 

اإلرادة احلرة للشعب املصري."
مفاوضات تركية مصرية محتملة

و بالنظ��ر إلى القطيع��ة التي صبغت 
العالقة بني القاه��رة وأنقرة منذ أحداث 
اإلنقالب في مصر عام 2013، وتطورت 
ب��ني  املتبادل��ة  االتهام��ات  توال��ي  م��ع 
البلدي��ن، ومع تزام��ن الزيارت��ني، علّق 
البع��ض عل��ى آم��ال مصاحل��ة مصرية 
تركية تل��وح في األفق، ترعاه��ا اململكة 

السعودية. 
وأوردت وس��ائل إعالم س��عودية أن 
خادم احلرمني الش��ريفني امللك س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز، يعقد اجتماع��اً )األحد( 
مع الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 

في العاصمة الرياض.
الري��اض  العاصم��ة  أن  وأضاف��ت 
ستشهد يوم االثنني املقبل،  قمة سعودية 
- تركية، جتمع العاهل الس��عودي امللك 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز م��ع الرئي��س 
الترك��ي رجب طي��ب أردوغ��ان، يتم من 
الثنائي��ة  العالق��ات  مناقش��ة  خالله��ا 
وس��بل تعزيزها في مختل��ف املجاالت، 

وأيضاً املستجدات الدولية واإلقليمة.
وقالت إن اوردوغان "س��يتوجه إلى 
املدينة املن��ورة لزيارة املس��جد النبوي 
الش��ريف. وس��يصل إلى الري��اض يوم 
االثنني في زيارة رس��مية يلتقي خاللها 
خادم احلرمني الش��ريفني امللك س��لمان 

بن عبدالعزيز".
وتضع��ف األنب��اء ال��واردة احتمالية 

لق��اء مباش��ر يجم��ع الرئيس��ني التركي 
و املص��ري عل��ى هامش الزي��ارة. و هو 
األم��ر الذي أّكده مصدر مقرب ش��خصياً 
م��ن الرئيس التركي، وأح��د مرافقيه في 
رحلت��ه إل��ى الس��عودية، ال��ذي أكد في 
تصريح��ات إعالمية، أن لق��اء أردوغان 
بالسيسي ليس مقرراً على جدول أعمال 
الزي��ارة، كما أنه غير ممك��ن بالنظر إلى 
طبيعة العالقة املتوت��رة بني النظام في 

مصر وتركيا.
لك��ن ذلك، ق��د ال مينع الس��عودية من 
طرح موضوع "املصاحلة" بني مصر و 
تركيا بش��كل منفصل و فت��ح املجال الى 
مش��اورات ثنائي��ة باخلصوص، بغض 
النظ��ر ع��ن االخت��الف اجلوه��ري ف��ي 

السياسات بني الرئيسني. 

تأكيد مصري على أهمية الزيارة
 أكد وزير اخلارجية املصري س��امح 
شكري الس��بت، األهمية البالغة لزيارة 
إل��ى  السيس��ي  عبدالفت��اح  الرئي��س 

الس��عودية غ��داً، األحد. وقال ش��كري، 
الذي يزور الصني حالياً، حسب ما نقلت 
وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية في 
مص��ر، إن أهمية الزيارة تأتي من كونها 
األولى الت��ي جتمع بني خ��ادم احلرمني 
الش��ريفني امللك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 

والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوض��ح وزي��ر اخلارجي��ة املصري 
أن تل��ك الزي��ارة تع��د فرص��ة لتن��اول 
العالقات الثنائية بني البلدين والقضايا 
اإلقليمية العديدة، التي تش��كل حتديات 
واألم��ن  املنطق��ة  الس��تقرار  بالنس��بة 

القومي العربي.
وأش��ار املتحدث املصري، بحس��ب ما 
أورد التلفزيون الرسمي نقالً عن وكالة 
أنباء الش��رق األوس��ط، إلى أن الرئيس 
السيسي س��يلتقي امللك س��لمان، وولي 
العه��د األمي��ر مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز، 
وولي ولي العهد األمير محمد بن نايف، 
دون أي إش��ارة إلى ما إذا كان س��يلتقي 

الرئيس التركي.

وأش��ار ش��كري إل��ى وج��ود تواصل 
بني مصر واململكة العربية الس��عودية، 
 - املصري��ة  العالق��ات  أن  مضيف��اً 
الس��عودية ه��ي عالق��ات اس��تراتيجية 
ملصلح��ة  وإدراك  تكام��ل  وعالق��ة 
مش��تركة،ولكن األهمي��ة أن يك��ون ه��ذا 
اللق��اء اس��تمراراً لتدعي��م العالقات بني 
البلدين في عهد امللك س��لمان وأن يكون 
هن��اك تواص��ل مباش��ر ب��ني الزعيم��ني 
لطرح رؤيتهما املش��تركة إزاء العالقات 
الثنائية، وأيضا القضايا اإلقليمية التي 

تفرض حتدياتها على املنطقة.
و ق��ال بي��ان للرئاس��ة املصري��ة أن 
الزي��ارة ُتعد مناس��بة للتباحث بش��أن 
مستجدات األوضاع، ومختلف القضايا 
اإلقليمي��ة ف��ي املنطق��ة، والس��يما فيما 
يتعل��ق بتده��ور األوض��اع ف��ي اليمن، 
وض��رورة تداركه��ا، "تالفي��اً آلثاره��ا 
اخللي��ج  منطق��ة  أم��ن  عل��ى  الس��لبية 
العربي والبحر األحمر"، بحس��ب بيان 

رئاسة اجلمهورية.

أي معنى للزيارة المتزامنة ألردوغان والسيسي إلى السعودية؟

مصر وتركيا

 الدولي
سيطرت جبهة النصرة ألهل الشام 
في ري��ف حل��ب على مق��ار حلركة 
ح��زم املدعومة م��ن قب��ل الواليات 
بأنه��ا معارضة  املتح��دة وتصفها 
"معتدل��ة"، ف��ي حني أك��د املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان مقتل 18 
مسلحا في اشتباكات بني الطرفني. 
وقالت شبكة مسار برس إن جبهة 
النصرة س��يطرت عل��ى الفوج 46 
وريف املهندس��ني بريف حلب بعد 

هجوم شنته على حركة حزم.
م��ن جانب��ه أك��د مدي��ر املرص��د 
الس��وري حلق��وق اإلنس��ان رامي 
الرحم��ن لوكال��ة الصحاف��ة  عب��د 
الفرنس��ية اندالع اشتباكات عنيفة 

ب��ني اجلانبني مس��اء أمس اجلمعة 
في محيط الفوج 46 وبلدة األتارب 
املهندس��ني  وري��ف  املش��تل  وف��ي 
ومنطقة ميزناز في الريف الغربي 

حملافظة حلب.
وأش��ار إلى أن تلك االش��تباكات 
أس��فرت ع��ن مقت��ل 15 م��ن حركة 
ح��زم وثالثة م��ن جبه��ة النصرة، 
وف��ق مدي��ر املرصد ال��ذي رجح أن 

يرتفع عدد القتلى.
النظامي��ة  الق��وات  س��يطرت 
ح��زب  م��ن  مبقاتل��ني  مدعوم��ة 
الثوري  اللبنان��ي واحل��رس  الل��ه 
اإليران��ي، اليوم الس��بت، على عدد 
ف��ي ش��مال  الق��رى واملواق��ع  م��ن 
محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي 

س��وريا، ف��ي إطار حملة عس��كرية 
واسعة النطاق بدأتها مساء أمس .

ج��اء ذلك بع��د حمل��ة عنيفة من 
واملدفع��ي،  الصاروخ��ي  القص��ف 
نفذتها  القوات النظامية املتمركزة 
في محيط مدينتي إزرع والصنمني 
اخلاضعتني لسيطرة النظام شمال 
درع��ا، واس��تهدفت معظ��م الق��رى 
والبلدات في ريفي درعا والقنيطرة 

الشمالي. 
واضطرت فصائل املعارضة إثر 
ذلك إلى تنفيذ انس��حاب جزئي من 
بعض مواقع متركزها على خطوط 
اجلبهة الش��مالية، ما أت��اح لقوات 
النظام التقدم في املثلث الذي يربط 
ب��ني محافظ��ات درع��ا والقنيطرة 

وريف دمشق اجلنوبي.
اجلي��ش  ف��ي  النقي��ب  وق��ال   
العقل��ة  فاي��ر  احل��ر  الس��وري 
لألناض��ول أن "الق��وات النظامية 
متّكنت من اقتحام قريتي سبس��بة 
والهباري��ة إضافة إلى تل قرين في 
ش��مال درعا، بعد مع��ارك ضارية 
وأك��د  املعارض��ة"،  مقاتل��ي  م��ع 
النقي��ب العقل��ة ال��ذي أُصيب أمس 
بجروح متوس��طة خ��الل املعارك، 
أن املعارض��ة املس��لحة لن تس��مح 
باجت��اه  النظ��ام  الق��وات  بتق��دم 
املناط��ق اجلنوبي��ة، إمن��ا املعارك 
الدائ��رة ف��ي املنطق��ة ه��ي مع��ارك 
كر وف��ر وال تعتب��ر س��يطرة تامة 
للق��وات النظامية عل��ى املناطق".  

م��ن جهته نقل التلفزيون الرس��مي 
السوري عن مراس��له في اجلنوب 
الس��وري، أن "اجلي��ش النظام��ي 
س��يطَر عل��ى ق��رى وبل��دات كانت 
تخضع لس��يطرة "املسلحني" في 
شمال محافظة درعا أبرزها قريتي 
الهبارية وسبس��بة ويحاصر بلدة 
كفر ناس��ج التي يتحّصن بها مئات 

املسلحني".
النظامي��ة  الق��وات  أن  ُيذك��ر   
س��يطرت قبل أيام على مناطق عدة 
في ش��مال محافظة درع��ا وأقصى 
جنوب ريف دمش��ق، أبرزها بلدات 
دير العرس ودي��ر ماكر والدناجي 
بع��د انس��حاب فصائ��ل املعارضة 

منها .

جبهة النصرة تسيطر على مقار حركة حزم بريف حلب
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اهتمام��اً  يول��ي  "الرئي��س  أن  وأض��اف 
خاص��اً للتواص��ل والتنس��يق املش��ترك بني 
البلدين على كاف��ة األصعدة، في ظل الهجمة 
الشرس��ة التي تتع��رض لها األم��ة العربية، 
وسعي بعض األطراف واجلماعات املتطرفة 
االقتت��ال  خلف��ه  ال��ذي  الف��راغ  الس��تغالل 
الداخل��ي، وحالة الضعف ف��ي بعض الدول، 
ومس��تقبل  باس��تقرار  واإلض��رار  للتوس��ع 

شعوب املنطقة."
ولفت إلى أن القمة العربية املقبلة ستكون 
ضم��ن املوضوع��ات املطروحة عل��ى جدول 
أعم��ال الزي��ارة، خاصة أن الوض��ع احلالي 
يتطل��ب "أهمي��ة تفوي��ت كل مح��اوالت بث 
العربي��ة،  ال��دول  ب��ني  واالنقس��ام  الفرق��ة 
والتكات��ف فيم��ا بينه��ا، ملواجه��ة املخاط��ر 
املنطق��ة  له��ا  تتع��رض  الت��ي  املتس��ارعة 

العربية"، على حد تعبيره.

دور السعودية في المصالحة
ق��وة  ف��ي  التش��كيك  أح��د  يس��تطيع  ال   
العالق��ات ب��ني اململك��ة الس��عودية و مصر، 
حيث تظ��ل اململك��ة الداعم السياس��ي األكبر 
الدع��م  ال��ى  باالضاف��ة   ، السيس��ي  لنظ��ام 
االقتص��ادي و املال��ي، لع��ل أبرزه��ا إع��الن  
الس��عودية في أغس��طس 2013 أنها ستقدم 
مساعدات ملصر بقيمة أربعة مليارات دوالر.
باالضافة الى اس��تيعاب العمالة املصرية و 
ال��ذي يقدر  عددهم وفق إحصائيات رس��مية 
بحوالي 1.8 مليون مص��ري، ويرتفع العدد 
إلى ثالثة ماليني وفق تقديرات غير رسمية. 
الدولت��ان  تتش��ابه  ذل��ك،  عل��ى  زي��ادة 
ف��ي التوجه��ات ب��ني السياس��تني املصري��ة 
والس��عودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد 
م��ن املش��اكل والقضاي��ا الدولي��ة والقضايا 

العربية واإلسالمية. 
و لعّل، ط��رح موضوع املصاحلة املصرية 
التركي��ة في ه��ذا الوق��ت بالذات، يع��ود الى 
التوج��ه اجلدي��د للمملك��ة بعد اعت��الء امللك 
س��لمان بن عبد العزيز الع��رش، و ما يتبعه 
م��ن تأثيرات عن  إمكانية تغيير في سياس��ة 
الس��عودية اخلارجي��ة و  العربي��ة  اململك��ة 
جت��اه جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني، بع��د أن 

صنفته��ا اململك��ة ف��ي قوائ��م اإلره��اب لديها 
العام املاضي.

و لي��س بعيدا عن فك��رة املصاحلة، و لكن 
من حيث توفر األرضية احلاضنة و استعداد 
الطرفان املعنيان، فان ذلك يبدو ممكنا شكال، 
بالنظر الى تصريحات للسيسي في معرض 
رده حول ما اذا كان هناك موقف مصر حيال  
التصريح��ات التركية الرس��مية ضد الدولة 
املصري��ة،" نح��ن نتح��دث ع��ن عالق��ة م��ع 
شعبني سواء قطر أو تركيا، ونحن نؤمن بأن 
البقاء للعالقات بني الش��عوب. أما اإلساءات 
والتالس��ن فنحن في مصر قد جتاوزناها في 
عالقاتنا مع اآلخرين، ومن يس��يء لآلخرين 
فهو يعبر عن نفس��ه ول��ن يقلل هذا من قدرنا 

وقيمتنا".
كما أرس��ل األتراك أيضاً مؤشرات مختلفة 
اس��تعدادهم  ع��ن  املاض��ي  الش��هر  خ��الل 
للتج��اوب مع تس��وية مصرية، رغ��م غياب 
الرئي��س  م��ن  دقي��ق  و  مباش��ر  تصري��ح 

أردوغان.

تسريبات إعالمية
وكان��ت صحف مصرية مقربة من النظام، 
ق��د حتدث��ت اجلمعة، ع��ن إمكاني��ة عقد قمة 
رباعية مصرية س��عودية تركية قطرية في 
الرياض األس��بوع املقب��ل لتحقيق مصاحلة 
ب��ني ه��ذه األط��راف ودراس��ة مصاحلة بني 

النظام واإلخوان.
وربط��ت ه��ذه الصح��ف ب��ني وج��ود كل 
م��ن الرئيس الترك��ي رجب طي��ب أردوغان، 
وأمي��ر قط��ر الش��يخ متي��م ب��ن حم��د، وعبد 
الفتاح السيسي، في الرياض بدءاً من األحد، 
للق��ول إن هناك جهوداً ُتب��ذل لعقد مصاحلة 
ثالثية بني الدول الثالث، برعاية س��عودية، 
للتصدي للخطر اإليراني املتصاعد، وتسوية 

جانب من ملف "اإلخوان املسلمني".   
وقال��ت صحيف��ة التحري��ر الت��ي صدرت 
بعن��وان: "السيس��ي وأردوغ��ان ومتيم في 
الري��اض األس��بوع املقب��ل. مصادر: مس��اع 
س��عودية إلمتام مصاحلة ثالثي��ة.. وزيارة 

مفاجئة مللك األردن للقاهرة".
ونقلت "التحرير" عن مصادر س��عودية 

لم تس��مها أنها أشارت إلى وساطة سعودية 
مرتقب��ة لتصفية األجواء بني مصر وقطر من 
جه��ة، وبني مص��ر وتركيا، م��ن جهة أخرى، 
بينم��ا حتدث��ت تقاري��ر أخرى ع��ن ضغوط 
أمريكي��ة لتمري��ر تقارب مصري م��ع تركيا، 
بحس��ب الصحيف��ة. فيم��ا ص��درت صحيفة 
الوط��ن بعدة مانش��يتات  تق��ول: "حتركات 
دولي��ة إلج��راء حوار ب��ني مص��ر واإلخوان. 
الس��عودية..  ف��ي  وأردوغ��ان  السيس��ي 
ومص��ادر إخواني��ة تؤكد مس��اعي الرياض 
وأنق��رة لب��دء ح��وار. سياس��يون: س��لمان 
س��يطرح على السيس��ي فكرة املصاحلة مع 

قطر وتركيا واإلخوان".
و من حيث املضمون، فإن "املصاحلة" في 
كل حاالتها، تقتضي مراجعة مواقف من قبل 
النظ��ام التركي من جهة، و اإلذعان لش��روط 

من اجلانب املصري. 
فعلى تركيا، في حال جلوس��ها الى طاولة 
مباحثات املصاحلة، أن تراجع موقفها بشأن 
االنقالب على الرئيس مرس��ي ف��ي مصر في 
افري��ل 2013، و بالتالي مراجعة موقفها من 
النظ��ام احلالي.  و أم��ا مصر فهي مطالبة في 
هذه احلال��ة، ان تع��دل عن ممارس��اتها ازاء 
االخوان املس��لمني، وتفرج عن قياداتها و في 

مقتدمتهم الرئيس مرسي. 
 وف��ي ش��هر أوت 2013، فتبادل��ت كل من 
أنقرة والقاهرة استدعاء سفيريهما، وأعلنت 
اخلارجي��ة املصرية إلغاء من��اورات بحرية 

كانت من املقرر أن تقام بني البلدين.
 وف��ي أواخ��ر ش��هر نوفمب��ر املاضي، 
الترك��ي،  الس��فير  ط��رد  مص��ر  ق��ررت 
وخفض مستوى العالقات الدبلوماسية 
ب��ني البلدي��ن من مس��توى الس��فراء إلى 
مس��توى القائ��م باألعم��ال، قب��ل ان ترد 

تركيا بخطوة مماثلة. 
و تغ��ذت القطيعة بني مصر و تركيا بعدد 
م��ن العوام��ل و املواقف، لع��ل أبرزها موقف 
الدولت��ني من القضي��ة الليبية، حيث قاطعت 
مص��ر ف��ي 28 جانف��ي اجللس��ة االفتتاحية 
الجتماع��ات جلن��ة االتصال في أدي��س أبابا 
احتجاجا على مشاركة كل من قطر وتركيا. 

 الدولي
قضت محكمة األمور املستعجلة في القاهرة 
املقاوم��ة  حرك��ة  بتصني��ف  الس��بت  ام��س 
إرهابي��ة.  منظم��ة  )حم��اس(  اإلس��المية 
وكان��ت احملكم��ة أص��درت حكما ف��ي مارس 
من العام املاضي بحظر أنش��طة احلركة في 
مصر والتحفظ على جميع مقراتها. وس��بق 
للمحكم��ة أن أص��درت حكما الش��هر املاضي 
باعتبار كتائب القس��ام -اجلناح العس��كري 

حلركة حماس- منظمة إرهابية.
وفي أول رد فعل من حماس، قالت احلركة 
إن ق��رار احملكمة صادم وخطير ويس��تهدف 
املعارض��ة  وق��وى  الفلس��طيني  الش��عب 
الفلسطينية. وأوضح املتحدث باسم احلركة 
س��امي أب��و زه��ري أن الق��رار "ع��ار كبي��ر 
وتصعي��د خطير ضد الش��عب الفلس��طيني، 
ومحاول��ة يائس��ة لتصدي��ر أزم��ات مص��ر 
الداخلية، ومحاولة لقلب املعادالت من خالل 
جع��ل االحت��الل اإلس��رائيلي ه��و الصدي��ق 

والشعب الفلسطيني هو العدو".
ودعا أبو زهري إلى وقف مثل هذه القرارات 
القضائية التي قال إنها تعتمد على قصاصات 
م��ن بع��ض الصح��ف املصرية غير مس��تندة 
أساس��ها  عل��ى  ويج��ري  حقائ��ق،  أي  عل��ى 
جت��رمي ش��عب بأكمل��ه. وذك��ر أن احلركة لم 
تتل��ق أي اتص��ال من أي ط��رف مصري حول 
الش��أن املصري الداخلي، و"م��ع ذلك يجري 
جترمينا عبر القض��اء واإلعالم املصري بهذه 
الطريقة الس��اذجة والس��طحية". وسبق أن 
قضت محكمة القاهرة لألمور املس��تعجلة في 
املاض��ي بع��دم االختصاص في  26 جانف��ي 
نظ��ر دعوى تطالب باعتب��ار حماس "منظمة 
إرهابي��ة". وقال��ت مصادر إن ص��دور القرار 
م��ن احملكمة ذاته��ا بعد نحو ش��هر من حكمها 
بعدم االختصاص ف��ي املوضوع يدل على أن 
هذه الق��رارات حتكمه��ا اعتبارات سياس��ية. 
وأضاف��ت ان احلك��م قاب��ل لالس��تئناف أمام 

دائرة أخرى في نفس احملكمة.

مؤبد وإعدام
وفي وقت س��ابق امس الس��بت قضت 
محكم��ة للجناي��ات بالقاه��رة مبعاقب��ة 
محمد بديع مرش��د جماعة اإلخوان و13 
آخري��ن بينه��م ثالث��ة م��ن نواب��ه وعدد 
كبي��ر م��ن قي��ادات اجلماع��ة احملظ��ورة 
بالس��جن املؤبد في قضية تتصل بأعمال 
عنف وقع��ت بالقاه��رة قبل عام��ني. كما 
قض��ت احملكم��ة مبعاقبة أربع��ة متهمني 
آخرين باإلعدام ش��نقا ف��ي القضية التي 
وجه��ت فيه��ا النيابة للمتهم��ني اتهامات 
بالقت��ل والش��روع ف��ي قت��ل متظاهرين 
مناهض��ني للجماعة في اش��تباكات أمام 
مق��ر مكتب اإلرش��اد باملقطم. وس��بق أن 
ص��درت أحكام باإلعدام والس��جن املؤبد 
عل��ى بديع وغي��ره من قي��ادات ومؤيدي 
تتص��ل  أخ��رى  قضاي��ا  ف��ي  اجلماع��ة 
جميعه��ا باالحتجاج��ات واالضطرابات 

التي أعقبت عزل اجليش ملرسي.

الرئيس اليمني هادي 
يجتمع ألول مرة مع السفير 

السعودي في عدن
 الدولي

كث��ف الرئي��س اليمن��ي عب��د رب��ه منصور ه��ادي من نش��اطه 
السياس��ي والدبلوماس��ي كرئي��س للدول��ة ف��ي مدين��ة ع��دن 
اجلنوبي��ة لألس��بوع الثاني على التوالي منذ ف��راره من اإلقامة 
اجلبري��ة مبقر إقامته في صنعاء الت��ي فرضها عليه احلوثيون 

الذين يهيمنون على النصف الشمالي من البالد.
وعقد هادي يوم الس��بت اجتماعا مع الس��فير الس��عودي في 
اليم��ن محمد س��عيد آل جابر الذي اس��تأنف عمله يوم اخلميس 
من عدن -وكذلك س��فراء االمارات وقطر والكويت- في اجتماع 
نش��رته وكالة األنباء اليمنية الرس��مية فرع عدن اخلارجة عن 

سيطرة احلوثيني.
م��ن جانب��ه ج��دد الس��فير الس��عودي دع��م اململك��ة للرئيس 
هادي باعتباره ميثل الش��رعية الدستورية ووقوف السعودية 
الدائم إلى جانب الش��عب اليمني مؤكدا على "ضرورة استكمال 
التس��وية السياس��ية ف��ي اليم��ن الش��قيق ف��ي إط��ار املب��ادرة 

اخلليجية وآلياتها التنفيذية."
وأكد الس��فير الس��عودي ان السفارة الس��عودية تعمل حاليا 

بكل أقسامها من العاصمة االقتصادية والتجارية بعدن.
وه��ذا أول لقاء له��ادي مع س��فير دولة عربي��ة وأجنبية منذ 

انتقاله لعدن.
اشتباكات

من جهة أخرى أصيب تس��عة جنود مينيني الس��بت بجروح 
في اش��تباكات مع مسلحني انفصاليني محس��وبني على اجلناح 
املتش��دد م��ن احل��راك اجلنوب��ي، فيم��ا تش��هد البالد ج��دال بني 

االحزاب السياسية حول مكان استئناف احلوار الوطني.
وقال��ت مص��ادر محلي��ة لوكال��ة فران��س برس ان مس��لحني 
يحمل��ون أعالم دولة اجلنوب الس��ابقة اعترضوا ثالث مركبات 
للجيش على الطريق العام اثناء توجهها الى ثكنة عس��كرية في 

ضواحي احلبيلني في محافظة حلج.
وافاد مس��ؤول محلي ان املسلحني االنفصاليني "اطلقوا النار 
عل��ى مركب��ات اجليش قب��ل ان تندلع اش��تباكات ب��ني الطرفني 

اسفرت عن اصابة تسعة جنود بجروح".
وتش��هد البلدة توترا بني مسلحي احلراك اجلنوبي واجليش 
عل��ى خلفي��ة خط��ف ؟؟ ضابط��ا وجندي��ا م��ن قب��ل انفصاليني 
األس��بوع املاضي في مؤشر على تش��دد االنفصاليني في اعقاب 

سيطرة املسلحني احلوثيني الشيعة على شمال البالد.
ويه��دد خاطف��و اجلن��ود بإعدامه��م ما ل��م يتم تس��ليم كتيبة 
اجلي��ش ف��ي املنطق��ة للمس��لحني االنفصاليني اس��وة بتس��ليم 

معسكرات اجليش في شمال البالد للمسلحني احلوثيني.
ويرى قس��م من احل��راك اجلنوبي ان س��يطرة احلوثيني على 
الشمال يؤمن فرصة ذهبية لالنفصال واستعادة دولة اجلنوب، 
اال ان انتق��ال الرئيس املعترف به دولي��ا عبدربه منصور هادي 
الى عدن ملمارس��ة صالحياته خلطت االوراق بالنس��بة جلميع 

االطراف.
فعدن باتت بحكم االمر الواقع عاصمة سياسية ودبلوماسية 

للبالد.
ف��ي غضون ذل��ك دوى انفجار عنيف امس الس��بت امام معهد 
"يالي" لتعليم اللغة االجنليزية التابع للس��فارة االمريكية في 

العاصمة اليمنية صنعاء. 
وص��رح مص��در امني لم يذكر اس��مه، ملوق��ع " براقش نت " 
االخب��اري اليمن��ي ان االنفجار وقع ف��ي الس��احة الواقعة امام 

املعهد واملخصصة كموقف للسيارات . 
واش��ار ان االنفج��ار ل��م يخل��ف اي إصابات وانه وق��ع اثناء 

احتفال اقامه املعهد مبناسبة تخرج دفعة جديدة من طالبه.
يذك��ر ان اليمن يعصف به انفالت امني وازمة سياس��ية بعد 
اس��تيالء احلوثيني عل��ى العاصمة صنعاء منذ س��بتمبر وفرار 
الرئي��س اليمني عبدربه منصور ه��ادي الى عدن ليمارس مهام 

عمله من هناك. 

مصر: تصنيف حماس منظمة إرهابية واإلعدام والمؤبد لقيادات إخوانية
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ممثل بريطانيا لدى األمم المتحدة: فجر 
ليبيا وحدها تحارب داعش

 الدولي
ق��ال مايكل ليال غرانت س��فير بريطانيا ل��دى األمم املتحدة، خالل كلمة له 
أم��ام مجل��س األمن الدولي،  الس��بت: "نح��ن نريد حكومة وح��دة وطنية 
يك��ون له��ا اتفاق باس��تخدام األس��لحة املوجودة واألس��لحة التي س��وف 

حتصل عليها احلكومة في مواجهة تهديد داعش".
وأضاف: »هذه برأينا أفضل طريقة ملواجهة داعش، وعندما يكون هناك 
حتالف واسع وحكومة وحدة وطنية واسعة فعندها ميكن أن نساعد هذه 
احلكوم��ة حملاربة داع��ش، وفي الوقت الراهن من يح��ارب داعش فقط هم 

مليشيات مصراتة )فجر ليبيا(«. 
و  اس��تنكر من��دوب ليبي��ا الدائ��م ل��دى األمم املتحدة إبراهيم الدباش��ي 
تصريح��ات غرانت، و قال خالل تصريحات صحفية له، أمس، إن "مايكل 
غران��ت ال يؤي��د به��ذا التصريح مصراتة ب��ل يؤيد اإلرهاب"، مش��يراً إلى 
أن الس��فير البريطان��ي لدى مجلس األمن "يحاول مس��ح جميع املعطيات 
احلقيقي��ة واملعروف��ة للوضع داخ��ل ليبي��ا". واعتبر املن��دوب الليبي أن 
ه��ذا التصريح وموق��ف بريطانيا من تس��ليح اجليش "يض��ر مبصداقية 
موقفها من القضي��ة الليبية"، مطالبا في الوقت ذاته احلكومة البريطانية 

ب�"التوضيح ما إذا كان تصريح غرانت يعبر عن موقفها الرسمي".
كم��ا طالب حكومة بالده بأن "يك��ون لها موقف واضح باخلصوص إذا 

كانت تلك التصريحات تعبر عن موقف حكومة بريطانيا".

 الدولي
أعلن أمني عام حلف ش��مال األطلس��ي "ينس س��تولتنبرغ"، 
أن النات��و يدعم جهود األمم املتح��دة املتمثلة بإجراء حوار في 
ليبي��ا بهدف إيجاد مخ��رج من احلالة الصعبة التي تعيش��ها 
البالد. وأكد "س��تولتنبرغ" خالل مؤمتر صحفي مشترك مع 
وزي��ر اخلارجية اإليطالي "باولو جينتيلوني" في روما، أنه 
ال يوجد أي حديث عن تدخل عسكري لقوات الناتو في ليبيا.

وكان "س��تولتنبرغ" في وقت سابق من نفس اليوم وبعد 
لقاء جمع��ه مع رئيس ال��وزراء اإليطالي "ماتيو رينتس��ي" 
أك��د أن النات��و جاهز لتق��دمي الدعم للحكوم��ة الليبية لتعزيز 
ق��درات الدف��اع الوطنية الليبية. وأش��ار األمني الع��ام إلى أن 
احللف يجب أن يكون على أهبة االستعداد حلماية حلفائه من 

التهديدات التي تصدر من الشرق واجلنوب.
م��ن جهة أخرى ق��ال رئيس مجل��س األمن الدولي الس��فير 
"لي��و جيه يي "، إن أعضاء مجلس األم��ن الدولي لم يتمكنوا 

م��ن التوصل التفاق بش��أن مش��روع القرار )املص��ري( الذي 
وزعت��ه األردن الش��هر اجل��اري ح��ول مواجه��ة التنظيم��ات 

اإلرهابية في ليبيا".
وق��ال "ليو جيه ي��ي" خالل مؤمتر صحف��ي، إن "التعامل 
مع املل��ف الليبي ينبغي أن يقوم على مس��ارين، األول يتعلق 
بتش��جيع أطراف األزمة الليبية علي احلوار من أجل التوصل 
إل��ي حل سياس��ي للوض��ع، واملس��ار الثان��ي يتعل��ق ببحث 
الوس��ائل التي ميك��ن بها للمجتم��ع الدولي أن يس��اعد ليبيا، 

وبقية دول املنطقة في مواجهة التنظيمات اإلرهابية".
وأضاف : "فيما يتعلق مبش��روع الق��رار األردني، نحن لم 

نتفق بشأن بنوده، ولذلك لم يتم اعتماده من قبل املجلس".
وأك��د رئيس مجل��س األمن، أن :األمر بس��يط نحن لم نتفق 
كأعض��اء في مجلس األمن بش��أن ه��ذا القرار، ولذل��ك لم يتم 
متري��ره، وال أريد أن أحتدث ح��ول املناقش��ات الداخلية التي 

دارت بني أعضاء املجلس في هذا الصدد".

إسقاط طائرة عسكرية لقوات تابعة 
لحفتر قرب الحدود مع تونس

 الدولي
قال��ت مصادر حدودية تونس��ية وأخرى ليبي��ة أن طائ��رة حربية من نوع 
mig 23 روسية الصنع تابعة ملا يعرف بقوات "الكرامة" الليبية املوالية 
لل��واء خليفة حفتر قد س��قطت يوم اجلمعة في األراضي الليبية. وبحس��ب 
املصادر التي صرحت لالناضول فقد س��قطت الطائرة على بعد عشرة كيلو 
مترات من احلدود التونسية )معبر راس جدير(. وحتى نهاية يوم اجلمعة 
بالتوقيت الدولي، مازال غير معروف سبب سقوط الطائرة، كما أفادت ذات 
املص��ادر أن الطائرة التي س��قطت ق��د أقلعت من مهبط الطائ��رات من مدينة 

الزنتان الليبية، والتي هي معقل القوات املوالية حلفتر في الغرب الليبي.
من جهة أخرى، نف��ى آمر غرفة عمليات املنطقة الغربية التابعة لعملية 
"فج��ر ليبيا" حس��ني بودية في تصري��ح اعالمي امس الس��بت، أن تكون 
الطائرة التي س��قطت بالقرب من احلدود التونسية تابعة لهم، مضيفاً أن 

الطائرات التابعة لهم لم تقم بطلعات جوية يوم أمس.
يذك��ر أن غرف��ة العملي��ات املش��تركة التابع��ة لرئاس��ة األركان العامة 
املنبثق��ة عن املؤمتر الوطني الع��ام، أعلنت قبولها مب��دأ وقف إطالق النار 

واجللوس للحوار؛ حقناً لدماء الليبيني.

 الدولي
ق��ال الناط��ق الرس��مي باس��م ش��ركة اخللي��ج 
العرب��ي للنفط " أجوك��و " مروان ال��زوى إنه 
س��يجري اس��تئناف عملي��ات تصدي��ر النف��ط  
م��ن مين��اء احلريقة "ش��رق  الب��الد " منتصف 
األسبوع اجلاري. وأوضح الزوي أن صهاريج 
اخلزن��ات بها 600 ألف برميل جاهزة للتصدير 
وذلك بعدما ضخ حقال الس��رير ومس��لة بشكل 
طبيعي للميناء وأن برمجة السفن لشحن النفط 
من ميناء احلريقة سوف تبدأ منتصف األسبوع 
اجلاري. واس��تأنف حقال مس��لة والسرير ضخ 
النفط صب��اح اجلمعة إلي مين��اء احلريقة بعد 
توق��ف الض��خ ي��وم األربع��اء املاض��ي نتيجة 
انقط��اع التيار الكهربائ��ي. وأوضح الزوي بأن 

عملية الضخ س��وف تصل الي 180 ألف برميل 
يومي��اً في أقل من اس��بوع منه��ا 20ألف برميل 
ملصف��اة طب��رق لالس��تهالك احملل��ي. وتعتب��ر 
ش��ركة "اخلليج العرب��ي للنفط" م��ن كبريات 
الش��ركة النفطي��ة اململوك��ة بالكام��ل ملؤسس��ة 
النف��ط الليبي��ة وتدير 8 حقول نفطي��ة، وميناء 
لتصدير النف��ط اخلام )احلريق��ة(، ومصفاتني 
لتكرير النفط. وأدى حدوث انفجار في األنبوب 
الواص��ل ب��ني حق��ل الس��رير ومين��اء احلريفة 
مؤخ��را إل��ى توق��ف تدف��ق اإلم��دادات النفطية 
إل��ى امليناء. وتراجع انتاج ليبي��ا من النفط الي 
150أل��ف برميل  350أل��ف برميل يومي��اً منها 
لالس��تهالك احملل��ي و200 أل��ف برمي��ل تصدر 
للخ��ارج وتنتج ليبيا في األوق��ات العادية 1.5 

مليون برميل يومياً.

ميناء الحريقة الليبي يستأنف تصدير النفط منتصف 
األسبوع الجاري

الناتو واألمم المتحدة يستبعدان 
الحل العسكري في ليبيا 

كاريكاتير

ليبيا
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 الدولي
دع��ا عب��د الل��ه أوج��الن زعي��م املتمردي��ن األكراد 
املس��جون في تركي��ا أتباعه حلض��ور مؤمتر لنزع 
الس��الح حس��بما أفاد بيان امس السبت في حترك 
حيوي ضمن مساعي تركيا إلنهاء الصراع املستمر 

منذ 30 عاما مع املقاتلني األكراد.
وتال "سري سوريا أوندر" وهو نائب من حزب 
الش��عب الدميقراط��ي املؤيد لألك��راد بيان أوجالن 
عل��ى الهواء مباش��رة. ودع��ا البيان ح��زب العمال 
الكردستاني حلضور محادثات بشأن نزع السالح 
خالل ش��هور الربيع. ويظهر البيان جتدد مساعي 
احلكومة واألكراد اللذين تش��احنا في البرملان هذا 

الشهر بسبب مشروع قانون أمني داخلي. 
وب��دأت احملادثات مع أوج��الن في أواخر 2012 
إلنهاء الصراع الذي قتل أكثر من 40 ألف ش��خص 

معظمهم أكراد منذ عام 1984.
األساس��ية  الرؤي��ة  أن   "أون��در"  وأوض��ح 
ألوج��الن ح��ول النقطة الت��ي وصلت إليه��ا عملية 
الس��الم الداخلي ه��ي على الش��كل التالي: "ونحن 
ننتق��ل من مرحلة الصراع الت��ي دامت 30 عاما إلى 
الس��الم الدائم؛ فإن هدفنا الرئيس��ي ه��و التوصل 
إل��ى ح��ّل دميقراط��ي. أدعو "ب��ي كا كا" إل��ى عقد 
مؤمت��ر عام طارئ خالل أش��هر الربيع التخاذ قرار 

تاريخ��ي واس��تراتيجي يس��تند إل��ى التخل��ي عن 
الكفاح املس��لح في ض��وء املبادئ الت��ي مت االتفاق 
فيه��ا على احل��د األدن��ى املش��ترك. وه��ذه الدعوة 
هي إع��الن نوايا تاريخي بش��أن حلول السياس��ة 
الدميقراطية محل الكفاح املسلح". وعدد "أوندر" 
10 بنود أساس��ية "من أجل ترسيخ الدميقراطية 
احلقيقي��ة والس��الم الش��امل"، أبرزه��ا، "تعريف 
األبع��اد الوطني��ة واحمللي��ة للح��ل الدميقراطي"، 
"الضمان��ات القانوني��ة والدميقراطي��ة للمواطنة 
االقتصادي��ة   – االجتماعي��ة  "األبع��اد  احل��رة"، 
ملس��يرة الس��الم"، "تن��اول عالق��ة الدميقراطي��ة 
باألمن، بش��كل يحم��ي النظ��ام الع��ام واحلريات، 
خالل مسيرة السالم"،" تبني املفهوم الدميقراطي 
التع��ددي بخصوص مفه��وم الهوي��ة، وتعريفها، 
واالعت��راف بها"، و"صياغة دس��تور جديد يرمي 
لتكريس كافة التحوالت واحلمالت الدميقراطية".

وأردف أوندر: "ال بد من حتقيق استقرار راسخ 
ف��ي تركي��ا، لتطبي��ق ه��ذه املس��تجدات التاريخية 
اجلاري��ة عل��ى أرض الواق��ع، ونح��ن ف��ي ح��زب 
الش��عوب الدميقراط��ي، ندع��و جمي��ع األوس��اط 
الدميقراطية والش��رائح الداعمة لتحقيق الس��الم، 
إل��ى دع��م التف��اوض الدميقراطي ومس��يرة احلل، 
نحن نعلم أننا بتنا قريبني إلى الس��الم أكثر من أي 

وقت مضى". م��ن جهته ق��ال داوود أوغلو رئيس 
الوزراء التركي أمس الس��بت إن مس��يرة الس��الم، 
التي انطلقت بخطاب رئيس اجلمهورية )أردوغان 
عندما كان رئيس��ا لل��وزراء( ع��ام 2005 في ديار 
بك��ر، تخط��ت الكثير م��ن األخطار واالس��تفزازات 
واملكائ��د، وبلغ��ت أرضي��ة جديدة من خ��الل بيان 

الي��وم )دعوة أوجالن إلى إق��رار التخلي عن العمل 
املسلح(.  وأضاف انه لم يعد من املمكن اللجوء إلى 
التميي��ز بني الت��رك والكرد والس��ني والعلوي في 
هذا البلد، لزرع الفتنة بني أفراد الش��عب بعد اآلن. 
س��تنتهي لغة العنف والس��الح في تركيا، وينفتح 

الطريق أمام السياسة الدميقراطية.

أوجالن يدعو المقاتلين األكراد بتركيا للمشاركة في محادثات نزع السالح

واشنطن تؤكد أهمية دور تركيا
 في مواجهة "داعش" 

 الدولي
أكدت واش��نطن عل��ى حرصها على مواصل��ة العمل مع تركيا، كش��ريك مهم في 
مواجهة تنظيم "داعش" اإلرهابي، بحسب التصريحات التي أدلت بها "جنيفر 
بساكي" الناطقة باس��م اخلارجية األمريكية، في املوجز الصحفي، امس االول 

اجلمعة.
وتطرق��ت املس��ؤولة األمريكية إلى احلديث ع��ن هذا األمر، ف��ي رد منها على 
س��ؤال حول التصريحات التي أدلى بها مدير االستخبارات الوطنية األمريكية 
"جيمس كالبر" في وقت س��ابق أمس اخلميس، والت��ي قال فيها: "إن مواجهة 
)داع��ش( ال متث��ل أولوية لتركي��ا، وإن تركيا له��ا أولويات وأه��داف ومصالح 

أخرى". 
واس��تطردت الناطق��ة باس��م اخلارجي��ة قائل��ة: "تركيا ش��ريك مه��م، ولقد 
اخ��ذت العدي��د من اخلطوات العس��كرية وغيرها ف��ي التحال��ف الدولي املوجه 
ض��د لداعش، وال زالت تتخذ العدي��د من التدابير من أجل من��ع عبور احملاربني 
األجان��ب لس��وريا، وجتفيف مناب��ع التموي��ل املالي اخلاص به��م، وجلعل هذا 

التنظيم غير شرعي". 
وأوضح��ت "بس��اكي" أن هن��اك تنس��يق بني واش��نطن والعديد م��ن الدول 
األخرى من بينها تركيا، بخصوص اجلهود املبذولة ملواجهة التنظيم اإلرهابي، 
الفت��ة إل��ى أن اجلانب التركي منذ البداية قال؛ إن هن��اك الكثير الذي يتعني على 

املجتمع الدولي أن يقوم به في هذا الصدد. 
وج��ددت املس��ؤولة األمريكي��ة تأكيده��ا عل��ى أن تركي��ا ال ت��زال حليف مهم 
لواش��نطن، وذل��ك في رد منها على س��ؤال حول س��ر ع��دم ذهاب وزي��ر الدفاع 
األمريكي "آشتون كارتر" إلى تركيا خالل جولته الشرق أوسطية، وكذلك عدم 
وجود تركيا ضمن برنامج اجلولة املرتقبة لوزير اخلارجية "جون كيري" في 

أوروبا والشرق األوسط. 
جتدر اإلشارة إلى أن مدير االستخبارات الوطنية األمريكية "جيمس كالبر" 
قال خالل ش��هادته أمام جلنة اخلدمات العس��كرية مبجلس الشيوخ األمريكي، 
أم��س اخلميس، إنه "غير متفاءل بخصوص تقدمي تركيا مزيداً من التعاون مع 
الواليات املتحدة في مواجهة )داعش(". وأش��ار املسؤول األمريكي في شهادته 
إل��ى أن "تركيا لها أولويات ومصالح أخرى، فه��م يركزون حاليا على املقاومة 
الكردي��ة الت��ي يرونها تهديدا لهم أكث��ر من )داعش(. ولعل اس��تطالعات الرأي 
أظه��رت أن ه��ذا التنظيم ال ميثل تهديداً أولياً لتركيا التي أولت اهتمامها بش��كل 

أكبر إلى اقتصادها وأشياٍء من هذا القبيل".

مؤرخ أمريكي: لدينا آالف الوثائق تثبت ارتكاب 
األرمن إبادة جماعية وليس األتراك

 الدولي
قال أس��تاذ التاريخ في جامعة لويس فيل األميركية جس��ن ماكارثي، حول أحداث عام 1915 املتعلقة مبزاعم تعرض أرمن 
األناض��ول إلى إب��ادة وتهجير على يد الدولة العثماني��ة أثناء احلرب العاملية األولى: "لدين��ا آالف الوثائق تظهر أن األرمن 
هم من ارتكب إبادة جماعية وليس األتراك" مشيرا أن "أرشيف الدولة العثمانية متاح للجميع إال أن األرمني ليس كذلك".

ج��اء ذلك خالل كلمته في مؤمتر نظمه احتاد اجلمعيات الكندي��ة التركية في جامعة تورنتو حتت عنوان "100 عام على 
املأساة اإلنسانية في شرق األناضول" قدم فيها عرضا لألحداث التي شهدتها املنطقة عام 1915.

وشدد ماكارثي على ضرورة النظر إلى الصورة اإلجمالية ملشهد التطورات في تلك الفترة، للوقوف بدقة على ماحدث في 
تركيا حينها، مشيرا أن أحداث 1915 كانت ذات خلفيات دينية حيث "كان األرمن وبتشجيع من روسيا يرغبون باالستقالل 

بدولة خاصة بهم".
وأوضح ماكارثي أن األرمن الذين تعززت طموحاتهم في إقامة دولة بتش��جيع من الروس عرضوا التعاون على االنكليز 
الذي��ن كان��وا في صف احللفاء، حيث أبدى األرمن اس��تعدادهم لتدمير س��كة حدي��د بغداد )تربط بني اس��طنبول والبصرة( 
وبالتالي توجيه ضربة للدولة العثمانية التي كانت من دول احملور من خالل ذلك، كما أنهم عرضوا املس��اعدة على االنكليز 

خللق اضطرابات في جنوب وشرق األناضول.
وبني ماكارثي أنه في مثل هذه احلاالت يتعني على الدولة حماية الناس "وهذا ما قامت به الدولة العثمانية بالفعل؛ حيث 
نقل��ت األرم��ن املتورطني باالضطرابات إلى أماكن أخرى وحمت األرمن حتى من بعضهم ومدت لهم يد املس��اعدة حتى جمال 

باشا -القائد في اجليش العثماني )1893 - 1918( األكثر كرها من قبل األرمن- أوعز بتوزيع املواد الغذائية عليهم".

زلزال بقوة 4,1 درجات يضرب سواحل غربي تركيا
 الدولي

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس "ريختر"، بعد منتصف الليلة، سواحل غربي تركيا املطلة على بحر إيجه. 
وذكرت املعلومات التي مت احلصول عليها من رئاس��ة إدارة الكوارث والطوارئ )آفاد(، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، 
أن��ه في متام الس��اعة 00.25 بعد منتصف الليلة بالتوقيت احمللي التركي، وقع��ت هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة، وأن 

مركزها بلدة مطلة على بحر إيجه غرب تركيا.
وأوضح��ت املعلوم��ات أن ب��ؤرة الزلزال على عم��ق 6.9  كيلو مترات حتت س��طح األرض، وأن مركزه بل��دة "قارابرون" 

التابعة لوالية إزمير. 
وكان زل��زال بقوة 6.5 درجة، قد ضرب منطقة بحر إيجه، ش��مال غرب البالد، في 24 آيار/مايو املاضي، أس��فر عن جرح 

266 شخًصا، وأعقبته نحو 70 هزة ارتدادية.

تركيا
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 الدولي
ذك��ر املجلس العاملي للذهب في تقري��ره االخير ان احتياطي الذهب 
اجلزائري بقي مس��تقرا في السداسي الثاني من 2014 عند 6.173 
طن أي في نفس مس��توى الثالثي األول من الس��نة الفارطة بحسب 
ما جاء ف��ي التقرير. و احتل��ت اجلزائر بفض��ل احتياطها إلى غاية 
لالحتياطي��ات  العامل��ي  الترتي��ب  ف��ي   25 املرتب��ة   2014 نهاي��ة 
الرس��مية للذهب اململوكة م��ن طرف الدول وهذا م��ن مجموع 100 
دول��ة ف��ي العال��م. وفق��دت اجلزائ��ر بذلك مرتب��ة واح��دة مقارنة 
بترتيب السداسي األول من السنة املاضية. و بحسب التقرير شكل 
احتياط��ي اجلزائر من الذهب نهاية الس��نة الفارطة 3.5 باملائة من 

إجمالي احتياطيات البالد املودعة في اخلارج.
واحتل��ت اجلزائ��ر مكانة جي��دة في ه��ذا الترتيب ال��ذي تتواجد 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة على رأس��ه ب��� 8.133 ط��ن متبوعة 
بأملانيا ) 3.384 طن( ثم صندوق النقد الدولي )2.814 طن( الذي 

يعتبر من اكبر مالكي احتياطيات الذهب في العالم.
و ينش��ر املجل��س العامل��ي للذه��ب بصف��ة دورية ف��ي نهاية كل 
سداس��ي الترتيب العاملي لالحتياطيات الرس��مية للذهب اململوكة 

من طرف الدول على أساس معطيات صندوق النقد الدولي.

ويخص هذا الترتيب فقط الدول التي تبلغ عن حجم احتياطياتها 
من الذهب لصندوق النقد الدولي في الستة األشهر التي تسبق نشر 
التقري��ر. و بقي احتياطي الذهب اجلزائري مس��تقرا في الس��نوات 
األخي��رة حيث يفضل بنك اجلزائر في الواق��ع جمع احتياطي النقد 
)العمل��ة الصعب��ة( عل��ى احتياط��ي الذهب و ه��ذا لتعزي��ز املكانة 

اخلارجية للجزائر.
و كان محافظ  بنك اجلزائر محمد لكصاسي قد أوضح أن الذهب 
ال��ذي يعتبره املس��تثمرون كملجأ آمن هو عرضة لتقلبات الس��وق 

الدولية ما ميكنه خلق تذبذب في االحتياطيات اخلارجية.
و وحده��ا االحتياطي��ات النقدية تعتبر حالي��ا كمعيار من طرف 
بن��ك اجلزائر لقياس م��دى قدرة االقتص��اد الوطني عل��ى مواجهة 

الصدمات اخلارجية.
و كان لكصاس��ي قد صرح على هامش اجتم��اع البنوك املركزية 
اإلفريقية نهاية أوت 2012 انه "إذا مت ادماج الذهب في قياس مدى 
قدرة االقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات ميكن أن جند تذبذب 
في االحتياطيات اخلارجية بالنظر لتقلبات س��عر الذهب. واضاف 
ان��ه "ف��ي احلقيقة لس��نا بحاجة إلضاف��ة الذهب ف��ي احتياطياتنا 

الرسمية من أجل القول أن مكانتنا اخلارجية مقبولة".

الجيش الجزائري يحجز 
أكثر من طن ونصف من 

المخدرات
 الدولي

أعلن��ت وزارة الدفاع اجلزائري��ة أن وحدتني للجيش والدرك 
ضبطت��ا أكث��ر من ط��ن ونصف م��ن املخ��درات ف��ي عمليتني 

منفصلتني غرب وجنوب شرق البالد. 
وأوضحت الوزارة على موقعه��ا االلكتروني يوم اجلمعة 
أن عناص��ر م��ن ال��درك ضبطا ببل��دة زهانة بوالية معس��كر 

شاحنة على متنها 11. طن من املخدرات.
وأش��ارت إل��ى أن مف��رزة للجيش بوالية ال��وادي )جنوب 
ش��رق اجلزائ��ر(، ضبطت في نف��س اليوم ش��احنة بها 600 

كيلوجرام من املخدرات. 

الوسطاء الجزائريون 
يطرحون مسودة اتفاق 

سالم في مالي
 الدولي

طرح الوس��طاء اجلزائري��ون الذين يس��تضيفون محادثات 
الس��الم بني احلكومة املالية واملس��لحني مسودة اتفاق ينص 
عل��ى نق��ل مجموعة م��ن الس��لطات م��ن باماكو ال��ى املنطقة 
الش��مالية املضطربة من البالد.  وتس��ود االنقسامات االتنية 
في الصحراء الشمالية للبلد الواقع في غرب افريقيا. وتعتبر 
ه��ذه الصحراء مهدا حلركة الط��وارق االنفصالية التي قامت 

بالعديد من حركات التمرد منذ الستينات. 
وتق��ود اجلزائ��ر واالمم املتح��دة محادثات الوس��اطة في 
اجلزائر بني الوزراء وس��ت جماعات متمردة مس��لحة وسط 

تصاعد العنف مؤخرا والذي يهدد بعرقلة عملية السالم. 
ويدعو نص "اتفاق الس��الم واملصاحلة في مالي" املؤلف 
م��ن 30 صفح��ة وال��ذي اطلع��ت وكال��ة فرانس ب��رس على 
نس��خة منه اجلمع��ة الى "اع��ادة بناء الوح��دة الوطنية في 
البالد" بطريقة "حتترم وح��دة اراضيه وتأخذ في االعتبار 
تنوع��ه االتني والثقافي".  ويقترح االتفاق تش��كيل مجالس 
اقليمية منتخبة قوية يقودها رئيس ينتخب بش��كل مباش��ر 
اضاف��ة الى "منح متثيل اكبر لس��كان املناطق الش��مالية في 

املؤسسات الوطنية". 
وابتداء من 2018 س��تضع احلكومة "الية لنقل 30 باملئة 
من عائ��دات امليزانية من الدولة الى الس��لطات احمللية .. مع 
التركيز بش��كل خاص على الشمال"، بحس��ب نص االتفاق. 
ويقت��رح النص منطقة تنمية في الش��مال حتظى بدعم دولي 
لرفع مس��توى املعيش��ة في تلك املنطقة الى مستواه في بقية 
انح��اء الب��الد خ��الل 10 ال��ى 15 عام��ا.  ويش��ير النص الى 
منطقة ازواد املتنازع عليها والبالغة مساحتها مساحة والية 
تكس��اس االميركي��ة، الى انه��ا "حقيقة اجتماعي��ة ثقافية .. 
تتقاس��مها شعوب مختلفة من شمال مالي".  وتنص مسودة 
االتفاق على تنظيم مؤمت��ر وطني يجمع بني جميع االطراف 

خالل عامني للتوقيع على "اتفاق نهائي وشامل". 
وس��يهدف املؤمتر ال��ى "اجراء حوار مفص��ل بني مكونات 
الشعب املالي حول اسباب النزاع" من اجل حتقيق "السالم 
والوحدة واملصاحلة الوطنية".  ويجري الوزراء مفاوضات 
مع اجلماعات املس��لحة في خامس جولة من احملادثات التي 
بدأت في 16 فيفري إلحالل الس��الم الدائم في منطقة ش��مال 
مال��ي الت��ي ال ت��زال مضطرب��ة رغم تدخ��ل اجلي��ش بقيادة 
فرنس��ية ض��د املتمردي��ن االس��الميني من��ذ 2013.  ويهيمن 

الطوارق والعرب على اجلماعات املسلحة. 

 الدولي
تس��بب تراكم الثلوج املتس��اقطة عل��ى العديد م��ن مناطق والية 
باتن��ة ليل��ة اجلمعة إل��ى الس��بت في غل��ق محاور ع��دة طرقات 
م��ع صعوبة الس��ير عبر أخرى حس��ب ما أفاد به ال��درك الوطني 

اجلزائري .
وأوض��ح ذات املص��در أن حرك��ة املرور منقطع��ة على طريقني 

ب��ني واليتي باتنة وس��طيف باملكان املس��مى "تافرن��ت" ببلدية 
حيدوس��ة  و الطريق الرابطة بني باتنة وبس��كرة باملكان املسمى 

"عني الطني" ببلدية ايشمول بوالية باتنة .
ويق��وم  عناصر ال��درك بحملة حتسيس��ية تزامنا م��ع تقلبات 
الطقس التي تش��هدها ه��ذه الوالي��ة لفائدة مس��تعملي الطرقات 

وإعالمهم بتجنب إستعمال الطرقات املغلقة و التحلي باحلذر.

الجزائر في المرتبة 25 عالميا سنة 2014 
في احتياطي الذهب

تراكم الثلوج يتسبب في انقطاع الطرقات 
بوالية "باتنة" الجزائرية

الجزائر
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عيادة الرياضيين
 )Rupture( التمزق العضلي

األسباب.. االعراض.. العالج..)3(
كيف نشعر بالتمزق العضلي؟

الش��عور بالتم��زق العضل��ي يكون م��ن خالل اإلحس��اس املفاجئ بأل��م كبير في 
العضلة، وميكن تش��بيهه بإحس��اس االنفجار داخل العضل��ة. إذا كان التمزق مثال 
عند اجلري وبدون أي اتصال مع منافس آخر أو األدوات الرياضية فغالبا ما يكون 

التمزق بسيط وسطحي ويكون تلف األلياف العضلية فيه قليل.
 أما إذا كان من خالل احلمل الزائد أو من خالل رفع األثقال الكبيرة وبشكل مباشر 
فيؤدي هذا إلى متزق في النسيج العضلي أكبر وأعمق من سابقه. أما أعراضه فهي 
األع��راض التقليدي��ة ألغلب اإلصابات )ارتف��اع درجة احلرارة، الت��ورم، واأللم في 

املنطقة املصابة، وانخفاض في األداء الوظيفي للجزء املصاب(.
 لكن بالرغم من حدوث اإلصابة فباإلمكان حتريك العضلة املصابة لكن مع زيادة 
ف��ي األلم. لكن ن��رى في التم��زق الكامل للعضل��ة ال ميكن للرياض��ي أن يحرك هذه 
العضلة وتعطيل كامل في األداء الوظيفي.، وغالبا ما يرافقه تورم كبير مع ازرقاق 
املنطقة مباش��رة بعد اإلصابة. أحيانا نرى عند الرجال من كبار الس��ن ظهور عقدة 
من النس��يج التالف ف��ي العضلة وخاصة في إصابات مغرز العضلة ذات الرأس��ني 
العضدي��ة. أما في التمزقات الس��طحية فنرى أن التورم يك��ون أقل من التمزق التام 
وحتى العقدة املتكونة من النس��يج التالف والتش��وهات تكون أقل ويظهر بعد عدة 

أيام معتمدا على كمية النزيف احلاصل في منطقة اإلصابة.

ما هي أسباب التمزق العضلي؟
هناك أس��باب عديدة إلصابات النس��يج العضلي بالتم��زق، فالعضالت واعتمادا 
عل��ى نوع تدريباتها تكون له��ا القدرة على أداء عمل محدد ف��ي زمن معني، وبعدها 
حتتاج إلى فترة للراحة واالس��ترداد. ويكون العمل العضلي أما قصير األمد بشدة 
عالية أو طويل األمد بش��دة قليلة، فنرى أن الرياضي غير املكتمل اإلعداد وال ميتلك 
الفورم��ة الرياض��ة اخلاص��ة بحجم التدري��ب العالي ق��د يكون عرض��ة إلصابات 
التم��زق العضلي، فن��رى أن التع��ب واإلجهاد يزيدان م��ن إمكانية ح��دوث التمزق 

العضلي حتى بعد التمرين.
فن��رى ف��ي الفعالي��ات عالية الش��دة وأدائه��ا الزمن��ي قصير كما ف��ي عدائي 
املس��افات القصي��رة فغالب��ا ما ن��رى أن اإلصابة حت��دث في العضل��ة اخللفية 
للفخ��ذ)hamstring(  وه��ذا يعتمد على تكوينها الت��ي غالبا ما تكون أضعف 
من العضلة الرباعي��ة األمامية للفخذ. فمن الضروري عل��ى الرياضي التدريب 
بطريق��ة االنقب��اض الالمرك��زي )eccentric( الت��ي تعم��ل عل��ى زي��ادة قوة 
العضل��ة اخللفي��ة خاصة في عملي��ة االنقباضات املض��ادة املتك��ررة لتزيد من 
قابلية توقيف االنقباضات املعاكسة من العضلة املربعة الفخذية األمامية، فمن 
الض��روري عمل توازن قوي في العضالت املتناظرة العمل. فيجب هنا أن يكون 
تدريب القوة بنس��بة أكبر للعضلة اخللفية %60 على حساب العضلة األمامية 
%40، وإال كان خطر اإلصابة وارد جدا في التمرين أو املنافس��ات. فنرى مثال 
عند العدائي كبار الس��ن نس��بيا تك��ون إصاب��ات التمزق في العضل��ة اخللفية 

الفخذية هي األكثر شيوعا من غيرها.
الرياضي��ني  ب��ني  ش��ائع  مصطل��ح  هن��اك  أن  هن��ا  بالذك��ر  اجلدي��ر  م��ن 
وه��و)gubbvad (  واحلقيقة من الصعب الوصول إلى ترجمة لهذا املصطلح 
واس��ع االنتشار خاصة عند العدائني، وهي إصابة تصيب أسفل باطن العضلة 
التوأمية الس��اقية جراء اجلري ملسافات طويلة بسرعة أكثر من املعتاد عليها، 
وهي ش��ائعة بني العدائني في متوس��ط العمر. وأعراضها مشابهة ألعراض ما 
يس��مى بساق التنس )tennis-leg( ، لكن األطباء يشيرون إلى  أن هذه اآلالم 
ليس من جراء متزق عضلي بل هي من جراء متزق األنسجة الضامة للعضالت 

واألغمدة الوترية العضلية.
م��ن األس��باب األخرى التي تس��بب التم��زق العضلي ه��ي مباش��رة التمارين 
الرياضي��ة والفعالي��ات البدنية دون إحماء متدرج ومناس��ب ملس��توى الوحدة 
التدريبي��ة. فمث��ال الش��دة املفاجئة في العم��ل العضلي يؤدي إلى تلف النس��يج 
العضل��ي ومتزقه ، فعلى س��بيل املثال الرك��ض واالنطالقات الس��ريعة أو ركل 

الكرة بقوة قد تسبب التمزق العضلي.
وقد يحدث التمزق العضلي بس��بب عودة الرياضة للنشاط البدني بعد اإلصابة 
دون تأهي��ل جي��د وعدم التأكد م��ن إمكانيته مبزاولة النش��اط الرياضي مرة أخرى 
وبش��كل ت��ام . لذلك نؤكد هن��ا على ضرورة التأهي��ل اجليد لإلصاب��ة وأخذ الوقت 
الالزم لعالجها بش��كل كامل والتأكد بنس��بة %110 من أن اجل��زء املصاب عاد إلى 

وضعه الطبيعي قبل اإلصابة.
يتبـع

 – محمد املثلوثي
الرابط��ة  بطول��ة  منافس��ات  تتواص��ل 
األول��ى لك��رة القدم عل��ى نس��ق حثيث، 
إذ تس��تكمل اليوم األحد لق��اءات اجلولة 
الثالثة ملرحلة اإلياب. وس��يكون النادي 
اإلفريق��ي صاحب الصدارة ب����39 نقطة 
الي��وم أم��ام اختب��ار ج��دي وف��ي غاي��ة 
النج��م  األهمي��ة ض��د مالحق��ه املباش��ر 
الساحلي الذي يحتل املركز الثاني ب��34 

نقطة.
الفرنس��ي  امل��درب  أبن��اء  ويس��عى 

شانشيز إلى استغالل عامل اجلمهور باعتبار أن قرابة 15 
أل��ف متفرج س��يحضرون مبلعب رادس ملس��اندة الفريق، 
كما أن تشكيلة األبيض واألحمر ستسجل عودة اجلزائري 
هش��ام بلق��روي وياس��ني املي��كاري وحس��ني ناط��ر الذين 
اس��توفوا عقوب��ة البطاقة الصف��راء الثالثة وه��و ما يعني 
أن املدير الفني دانيال سانش��يز س��يقدم التش��كيلة املثالية 

لفريق باب جديد.

من أجل التركيز التام
خير الفني الفرنس��ي لفريق باب اجلديد دانيال سانشيز 
أن جت��رى متارين ي��وم اجلمع��ة ويوم أمس الس��بت دون 
حض��ور اجلمه��ور لتمكني العبيه م��ن التركي��ز الكلي على 
مواجهة اليوم األحد ألهمية نتيجتها النهائية التي ستحدد 
بش��كل كبير في صورة االنتص��ار هوية البط��ل ألن الفائز 

يكون قد أزاح منافس مباشر من طريقه نحو التتويج. 

اختيارات  تكتيكية
الت��زال عديد النق��اط التكتيكية والفني��ة قيد الدرس قبل 
حص��ة يوم أم��س وأهمها تل��ك املتعلق��ة مبس��ألة االعتماد 
على ثنائي محور الدفاع إذ تبدو األمور غير محس��ومة بني 
االعتماد على س��يف تقا أو هش��ام بلق��روي إلى جانب بالل 

العيفة في الدفاع.
م��ن جهة أخ��رى ينوي الفرنس��ي التعويل عل��ى الغاني 
ساليفو سايدو منذ البداية على حساب نادر الغندري وهو 
قرار كان متوّقعا إلى حّد كبير على اعتبار أن ساليفو وناطر 
خاضا مقابالت في مس��توي كبير خالل املّدة األخيرة وهو 

ثنائي ناجح ومن األفضل أن يكون الالعبني في املوعد.
واإلمكاني��ة الوحي��دة لظه��ور الغندري من��ذ البداية هي 
ترك التيجان��ي بلعيد ضمن االحتياطي��ني ولكن هذا القرار 
صع��ب فبلعيد هو ه��ّداف اإلفريقي وبالتال��ي فإن التعويل 
علي��ه أمر منطقي للغاية خاصة وأن كراته الثابتة قد متنح 

الفريق احللول الهجومّية.

من أجل التدارك
ف��ي اجلهة املقابلة س��يبحث النجم الس��احلي عن تدارك 
عثرتي اجلولتني الس��ابقتني أمام النادي الصفاقس��ي )-0

0( وامللعب القابسي )1-1(.
وس��يدخل زم��الء املثلوث��ي املب��اراة بش��عار "ممن��وع 
الهزمية" حتى ال يعقد الفريق مس��يرته في املنافس��ة على 
اللق��ب. وم��ن املنتظ��ر أن يف��رز ه��ذا الكالس��يكو التقليدي 
منعرج��ا جدي��دا للبطولة حتى أن��ه قد يح��دد هوية البطل 
بنس��بة كبيرة مب��ا أن ف��وز اإلفريقي يعني تدعي��م هروبه 
ف��ي أعلى الترتيب بفارق 8 نقاط، أما فوز النجم فس��يجعل 
الف��ارق بينه وبني اإلفريق��ي يتقلص لنقطت��ني فقط.. وكل 
هذه العوام��ل جتعل من اجلمهور التونس��ي ينتظر مباراة 
حماسية ومشوقة، كما سيكون هناك حوار داخل اللقاء بني 
مدرب��ي الفريقني دانيال سانش��يز وف��وزي البنزرتي الذي 

فضل إخف��اء أوراقه لهذه املواجهة. ويذك��ر أن لقاء الذهاب 
بني الفريقني كان قد انتهى لصالح النجم بثنائية نظيفة.

وكان��ت جماهير النجم الرياضي الس��احلي حاضرة في 
آخر تدريب��ات الفريق وحاولت حتفيز الالعبني والرفع من 

معنوياتهم قبل مواجهة الكالسيكو اليوم األحد.
جماهير فريق جوهرة الساحل دعت الالعبني إلى حتقيق 
االنتصار وإس��عادهم لدى مالقاة نادي باب اجلديد تاركة 
عدة شعارات أبرزها "3 نقاط.. حطوا ليتوال في البال"..

نقطة قوة
ش��باك النجم الس��احلي اهتزت ثماني مرات فقط في 17 
مب��اراة باملس��ابقة، وه��و ما يوضح متاس��ك دف��اع الفريق 
الذي يقوده املدرب املخضرم ف��وزي البنزرتي. لكن الدفاع 
وحده ال يكفي بعدما تعادل النجم الس��احلي في آخر ثالث 

مباريات ويدرك أن التعثر مرة أخرى قد يكلفه غاليا.
ورغم اعترافه بأهمية االنتصار أكد زياد اجلزيري مدير 
الك��رة بالنجم الس��احلي أن املباراة لن تك��ون مصيرية في 

سباق التتويج باللقب.

مدرب الخضر ضيف الكالسيكو
ذك��رت تقاري��ر إعالمي��ة جزائرّي��ة أن امل��دّرب الفرنس��ي 
غوركوف س��يحضر كالس��يكو هذا األس��بوع وقمة اجلولة. 
اله��دف م��ن ه��ذا احلضور معل��وم للجمي��ع مب��ا أّن الفريقني 
يضم��ان 3 العبني من املمكن أن يلتحق��ا، إن ناال رضا الناخب 
اجلزائري، بتربص منتخب اخلضر في قطر املقرر في املرحلة 
القادمة. ولئن كان عبد املؤمن جابو أبرز املرش��حني للتواجد 
في ه��ذا التربص واحلصول على دعوة رس��مية بعد املقابلة 
إال أن اجلزائري اآلخر في تش��كيلة فريق باب اجلديد هش��ام 
بلقروي ه��و أولى االهتمامات لغورك��وف. أّما الهدف الثاني 
فهو العب النجم بغداد بوجناح وقد يكون حضور غوركوف 
دافعا لسانش��از من أجل التعويل على هش��ام بلقروي خالل 
ه��ذه املقابلة حتى ال يضيع عنه فرص��ة االنتماء إلى منتخب 

بالده وهذا طبعا إن صدقت التقارير اإلعالمّية.

الكالسيكو باألرقام
- تقاب��ل النادي اإلفريقي والنجم الس��احلي في 115 
مقابلة سابقة: فاز النادي اإلفريقي في 43 مناسبة وفاز 
النجم في 34 مناسبة فيما حكم التعادل مباراة الفريقني 

في 38 مناسبة.
- تقاب��ل الفريق��ان ف��ي العاصم��ة ف��ي 57 م��رة ف��از 

اإلفريقي في 32 مناسبة فيما فاز النجم 15 مرة 
وحكم التعادل 10 مناسبات بني الفريقني.

- س��جل الن��ادي اإلفريق��ي 122 هدف��ا ف��ي تاري��خ 
مقابالت الناديني فيما سجل النجم 111 هدفا.

- أع��رض نتيج��ة ب��ني الفريق��ني كان��ت 0-4 للنادي 
اإلفريقي في إياب موسم 1982-1983

اليوم في ملعب رادس:

فريق باب الجديد لقطع خطوة مهمة نحو اللقب.. 
والنجم لتأكيد نتيجة الذهاب
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- محمد املثلوثي
ل��م حتمل مواجهة نادي حمام األنف وجنم املتلوي 
الكثي��ر عل��ى مس��توى الترتي��ب الع��ام للفريق��ني 
بع��د تعادلهما يوم أمس الس��بت بنتيج��ة التعادل 
االيجابي هدف من اجلانبني. وس��جل للهمهاما في 
البداية املوريتاني اس��ماعيل دياكيت��ي في الدقيقة 
29 ف��ي حني عّدل ف��ؤاد اخلرايف��ي النتيجة لنجم 

املتلوي في الدقيقة 62. 

تشكيلة الفريقين
نادي حمام األنف: العربي ااماجري، محمد أمني 
املهذبي، فهمي بن رمضان، س��يف الدين الكنزاري، 
سيف الله حس��ني، وليد املسعودي، محمد سالمة 
)فارس املس��كيني(، ديديي ليب��ري )عمر زكري(، 
س��المة  دياكيت��ي،  اس��ماعيل  العذيب��ي،  محم��ود 

القصداوي
جن��م املتل��وي: بالل السويس��ي، زي��اد البكوش 
)ماه��ر عامر(، فؤاد اخلرايفي، م��راد الزهو، مهدي 
الورتان��ي، حمزة جبن��ون، هيكل الدري��دي، محمد 
أم��ني العويش��اوي، محم��د جمع��ة خلي��ج، ربي��ع 

الورغمي، فهمي املعواني )ياسني الوكيلي(
املقابلة التي كانت حلس��اب اجلول��ة الثالثة من 
الرابط��ة احملترفة األولى لكرة الق��دم دارت بقيادة 
احلك��م خال��د القيزاني ف��ي امللعب البل��دي بحمام 
األنف بحضور ع��دد محترم من جماهي��ر الهمهاما 

في أجواء خيم عليها البرد واألمطار اخلفيفة.

خطأ وهدف
متك��ن ن��ادي حم��ام األنف م��ن تس��جيل الهدف 
األول في الدقيقة 29 عن طريق املهاجم املوريتاني  
اس��ماعيل دياكيت��ي الذي اس��تغل س��وء تقدير من 
مداف��ع جنم املتلوي ربيع الورغم��ي بإرجاع الكرة 
إل��ى ح��ارس مرم��اه لك��ن دياكيتي كان أس��رع من 
تسديدة املدافع ومتكن من اقتناص الكرة واإلمضاء 
عل��ى اله��دف األول للهمهام��ا في توقي��ت جي مكن 
زمالءه من الدخول إلى حجرات املالبس بأس��بقية 
عل��ى مس��توى النتيج��ة. الهمهام��ا وقب��ل نهاي��ة 
الش��وط األول كان بإمكانه��ا اإلمض��اء على الهدف 
الثان��ي في الدقيق��ة 32 عن طريق املهاجم س��المة 
القص��داوي لكن ح��ارس املتلوي بالل السويس��ي 

كان حاضرا بإمتياز ومنع دخول الكرة.

تحكم وسيطرة
م��ع العودة إل��ى فعالي��ات الش��وط الثاني بدت 
عزمية أبناء الهمهاما كبيرة في املواصلة على نفس 
الوتيرة واقت��الع نقاط املباراة كاملة مع تس��ديدة 
من��ذ الثوان��ي األول��ى له��ذا الش��وط من متوس��ط 
امليدان القيدوم وليد املس��عودي أصيب على إثرها 

احلارس بالل السويسي.
ف��ي اجلهة املقابلة، فإن رد أبن��اء املناجم لم تكن 
بالقوة الكافية لتحقيق التعادل في بداية الش��وط 
األول وكان��ت احمل��اوالت ج��د محتش��مة وغاب��ت 
عنها اخلط��ورة والدقة حتى أن الهجومات لم تبلغ 

منطقة عمليات فريق الهمهاما.

نقطة الرجوع
مع الدقيقة 62 نس��ج العب��و جنم املتلوي هجمة 
منظمة من اجلهة اليسرى لدفاع الهمهاما وتوزيعة 
ف��ي منطقة العملي��ات مت ترويضها عن طريق فؤاد 
اخلرايف��ي ال��ذي أودع الك��رة  بتصويب��ة عانق��ت 
اإلبداع في ش��باك العربي املاج��ري الذي عجز عن 
انق��اذ مرماه م��ن الهدف الرائع. بع��د ذلك بدا وكأن 
الهدف أثر في نفس��ية الهمهاما وأعط��ى في املقابل 
الثق��ة ألبن��اء املدرب محم��د الكوكي حي��ث أتيحت 
فرص��ة ثاني��ة للمهاجم محم��د أمني العويش��اوي 
فرص تس��جيل الهدف الثان��ي للمتلوي في الدقيقة 

65 لكن احلظ لم يكن حاضرا مع املهاجم. 
الفرنس��ي  أبن��اء  ع��اد   70 الدقيق��ة  بداي��ة  م��ع 

جي��رار بوش��ار إلى األخ��ذ بزمام األم��ور من جديد 
واستعادوا السيطرة على مجريات اللقاء من خالل 
التواجد باستمرار في مناطق املتلوي واالستحواذ 
على الكرة واحلص��ول على عدد من املخالفات أمام 
منطق��ة اجل��زاء. عملي��ات الهمهاما قاده��ا باقتدار 
كل م��ن دياكيتي والالعب الش��اب عمر زكري الذي 
أقحمه بوش��ار في الش��وط الثان��ي وكذلك محمود 
العذيب��ي لك��ن اس��تماتة أبن��اء املناجم ف��ي الدفاع 

حالت دون تغيير النتيجة. 
تعادل نادي حمام األنف وجنم املتلوي هو األول 
في تاريخ املواجهات بني الفريقني ستتحدد أهميته 
ف��ي ج��دول الترتي��ب خاص��ة ألبن��اء املناج��م مع 

استكمال جميع مباريات هذه اجلولة اليوم األحد.

نادي حمام األنف 1 - نجم المتلوي 1

أبناء المناجم يجبرون الهمهاما على اقتسام نقاط المباراة

جورج ليكينز: هدفي بلوغ المونديال مع 
تونس.. وال يوجد سبب لمغادرتها

 الرياضي
بع��د أن وصل إلى تونس مس��اء اجلمعة إث��ر انتهاء عطلته املعت��ادة بني الفينة 
واألخ��رى أك��د الفن��ي البلجيك��ي جورج ليكين��ز أنه ال ين��وي مغ��ادرة املنتخب 
الوطني التونس��ي خصوص��ا بعد أن وجد كاف��ة العوامل املس��اعدة على العمل 
وحتقي��ق النجاح��ات.. الفني البلجيك��ي أفاد بأنه انطلق في رس��م معالم الفترة 
القادمة وذلك مباش��رة بعد اخلروج من النهائيات اإلفريقية مشيرا إلى أن هدفه 
األساس��ي مع نس��ور قرطاج خ��الل املرحلة املقبلة س��يكون العم��ل على ضمان 

التأهل إلى مونديال روسيا 2018..
وق��ال جورج ليكين��ز في حدي��ث العواطف، كما أس��ماه البع��ض، إنه متعلق 
وجدانيا بتونس وإن قلبه وعقله فيها وبالتالي فإنه ال يرى س��ببا واحدا يدفعه 

للرحيل واالختيار على املنتخب املصري رغم قيمة العرض املالي..

الرابطة المحترفة الفرنسية : عقوبة قاسية على عبد النور
الضمري الرياضي

فرض��ت جلن��ة االنضب��اط للرابطة الفرنس��ّية احملترف��ة عقوبة 
قاس��ية )مباريت��ني( عل��ى جن��م املنتخ��ب التونس��ي وموناك��و 
الفرنس��ي، أمي��ن عب��د النور، وذل��ك عل��ى خلفّي��ة إقصائه خالل 
املواجهة أمام نيس حلساب األسبوع 26 من البطولة التونسية. 
وتأتي هذه العقوبة في وقت غير مناس��ب باملّرة بالنسبة لالعب 
النجم الرياضي الس��احلي األس��بق في ظّل م��روره بفترة ممّيزة 
كما يترجمه أداؤه الراقي أمام آرس��نال في مباراة رابطة األبطال 
األوروبية. جتدر اإلش��ارة إلى أّن أمين عبد النور ش��ارك في 15 
مباراة مع موناكو الفرنسي سّجل خاللها هدفا وحيدا في مسابقة 

دوري األبطال أمجد الكؤوس األوروبّية.

الكرة الطائرة: لماذا تغيب منتخب األواسط 
والوسطيات عن البطولة اإلفريقية؟

 الرياضي
تغيب املنتخب التونس��ي لألواس��ط والوس��طيات عن البطولة اإلفريقية  لألمم للكرة الطائرة التي تدور حاليا مبصر 
م��ن 27 فيفري الى 1 مارس 2015 مبش��اركة مصر واجلزائر واملغرب في حني س��جلت بطولة الوس��طيات مش��اركة  
كل م��ن مص��ر واجلزائر وكينيا. هذا الغياب مهما كانت أس��بابه س��يثير ع��دة انتقادات باعتبار أن املنتخب التونس��ي 
لألواس��ط حامل اللقب في النس��خة األخيرة  بتونس وفي رصيده 9 تتويجات من 15 مش��اركة ورشح لبطولة العالم 
أح��د عش��ر مرة ومن املفروض أن يس��جل حضوره للدف��اع عن لقبه اإلفريق��ي وهذا ليس بجدي��د إذ أن منتخب األكابر 
تغيب عن  البطولة العربية لألمم بالكويت خالل ش��هر نوفمبر الفارط رغم أنه صاحب الرقم القياس��ي في التتويجات 
ب�7 ألقاب مع العلم أن الكرة الطائرة التونس��ية انتزعت منها العديد من األلقاب منذ س��نة 2013 حيث أصبحت حكرا 
عل��ى املنتخب��ات املصرية في صنفي الفتيان والفتيات باس��تثناء صن��ف دون 23 الذي  فازت ب��ه تونس مما يعني أن 
الكرة الطائرة التونسية فقدت الريادة اإلفريقية والعربية وكان آخر إخفاق في البطولة اإلفريقية لألصاغر منذ ثالثة 
أس��ابيع بقليبية بالذات أمام مصر أما صنف الوس��طيات فهو أيضا عرف نفس املصير ومت تغييبه للمرة الثانية على 

التوالي رغم عراقته في املشاركات اإلفريقية والعاملية.
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 – ناجية الغانمي
رف��ع الترجي الرياض��ي رصيده إلى 34 
في املركز الثاني صحبة النجم الساحلي 
في انتظار اس��تكمال اجلول��ة اليوم بعد 
حتقيقه للفوز الثالث على التوالي حتت 
إش��راف دي موراي��س بفض��ل بهدف��ني 
مقاب��ل ه��دف س��جلها أحمد العكايش��ي 
ف��ي الدقيق��ة الرابع ونيانغ ف��ي الدقيقة 
90 زائد 3 فما سجل هدف االحتاد أحمد 
العيادي في الدقيقة 90 زائد 2. الهزمية 
ه��ي الس��ابعة في رصيد فري��ق عاصمة 
الرب��اط ليبق��ى بذل��ك ف��ي املرك��ز ال�13 
برصيد 15 نقطة وتتعقد بذلك وضعيته 

أكثر في أسفل ترتيب البطولة.

نيانغ يهدر الفرصة الوحيدة للترجي
رغ��م أن االحت��اد كان مطال��ب أكث��ر 
بالنتيجة فإن الترجي كان األخطر حيث 
اس��تغل العبوه جيدا الضغط النفس��ي 
الذي عاش��ه العبوه بعد تتالي الهزائم. 
فري��ق ب��اب س��ويقة ح��اول الوص��ول 
ملرمى مك��رم البديري لك��ن العبو اخلط 
األمام��ي كان��وا بعيدي��ن عن مس��تواهم 
احلقيق��ي وخاصة إدري��س احمليرصي 
ونيان��غ كما أن كروز وإي��دوك لم يقدما 
اإلضافة املطلوب��ة لننتظر حتى الدقيقة 
28  لنشاهد الفرصة الوحيدة الواضحة 

للتس��جيل بع��د أن راوغ نيانغ مدافعني 
وانفرد باحلارس البديري إال أنه أس��اء 
التعامل مع الكرة ليضيع فرصة افتتاح 
التسجيل لفريقه في الفترة األولى التي 
لم يرتق خاللها املس��توى إلى املتوسط 

وأحيانا حتت املتوسط.

فرصتان في الوقت الضائع
الفري��ق احمللي دخ��ل اللق��اء متخوفا 
م��ن النتيج��ة النهائي��ة حي��ث ب��دا ذلك 
واضحا من خ��الل اعتماد امل��درب خالد 
بن ساس��ي عل��ى 4 مدافع��ني و4 العبني 
في وس��ط امليدان وهو م��ا جعل االحتاد 
يعجز عن تهديد مرمى معز بن شريفية 
انتظرن��ا  الفت��رة األول��ى حي��ث  طيل��ة 
الوقت بدل الضائع ملشاهدة أول فرصة 
واضحة لالحتاديني ع��ن طريق جنيور 
الذي ص��وب بقوة في اجتاه املرمى رغم 
املضايق��ة من اليعقوبي لكن كرته كانت 
فوق املرمى في املرة األولى وفي الثانية 
تصدى معز بن شريفية ليبقي النتيجة 
على حالها وينتهي الشوط دون أهداف. 

كوتشينغ ناجح
قب��ل إع��الن احلكم محمد بن حس��انة 
ع��ن انط��الق الفت��رة الثانية ق��ام الفني 
بتغيي��ر  موراي��س  دي  البرتغال��ي 

البرازيل��ي مانيو ك��روز باملهاجم أحمد 
العكايش��ي وبع��د م��رور 4 دقائق فقط 
متك��ن هذا األخي��ر من الوصول لش��باك 
االحت��اد مس��تغال ك��رة عرضي��ة قادمة 
من اجله��ة اليمنى وبالتحدي��د من أقدام 
ح��امت البج��اوي ليعطي التق��دم لفريق 

باب سويقة.
بـــن عمـــر ينهـــي مسلســـل الفـــرص 

الضائعة
ه��دف العكايش��ي ل��م يحب��ط عزائم 
العب��ي االحت��اد الذين قاموا ب��رد الفعل 
س��ريعا لكن القائم حرم املهاجم جنيور 
م��ن التس��جيل ف��ي الدقيق��ة 54 قبل أن 
تع��ود الك��رة أم��ام برهان ال��ذي صوب 
في اجت��اه املرمى لكن الك��رة اصطدمت 
بش��مس الدي��ن ال��ذوادي طال��ب إثرها 
العب��و االحت��اد بضرب��ة ج��زاء لكن بن 
حس��انة كان له رأيا آخر. وبعد دقيقتني 
فهم��ي قاس��م يصوب ك��رة مؤط��رة في 
اجت��اه مرم��ى بن ش��ريفية لكنه��ا مرت 
امللميت��رات.  ببع��ض  العارض��ة  ف��وق 
وف��ي الدقيق��ة 57 حتص��ل االحتاد على 
مخالف��ة على خط ال���16.5 مت��ر نفذها 
فهمي قاسم لكن كرته ارتطمت باجلدار. 
امل��درب خالد بن ساس��ي حت��رك بدوره 
حيث أخرج فهمي قاس��م ودفع بالالعب 
حسن املس��عدي كما أقحم أمين بن عمر 

مكان زياد املشموم لكن مسلسل الفرص 
الضائع��ة تواص��ل إل��ى ح��ني الدقيق��ة 
الثانية م��ن الوقت بدل الضائ��ع بأقدام 
ب��ن عمر م��ن مخالفة مباش��رة عجز عن 

صدها معز بن شريفية.

هدف قاتل
وس��ط بهتة من العب��ي االحتاد متكن 
نيانغ من اس��تغالل كرة قادمة من رأس 
محم��د عل��ي اليعقوب��ي ليعي��د التق��دم 
للترج��ي مرة أخرى في الدقيقة 45 زائد 

 .3
أخطاء تحكيمية بالجملة

املباراة عرف��ت احتجاجات متواصلة 
م��ن قبل الفريق احمللي عل��ى أداء احلكم 
محمد بن حس��انة ال��ذي واحلق يقال لم 

يكن صائبا في أغلب قراراته.

تشكيلة الفريقين 
االحتاد املنس��تيري: مكرم البديري – 
حسام سليمان – نوفل اليوسفي –  زياد 
املش��موم )أمين بن عمر( – فهمي قاس��م 
)حسن املسعدي( – برهان غنام – أحمد 
العيادي – كلود – وجدي السعيداني – 

ماريوس)نبيل امليساوي( – جنيور. 
الترج��ي الرياضي: معز بن ش��ريفية - 
س��امح الدربال��ي - محمد عل��ي اليعقوبي 
- ش��مس الدي��ن الذوادي)العرب��ي جابر( 
- حامت البجاوي - حس��ني الراقد - غيالن 
الشعاللي - مانيو كروز )أحمد العكايشي( 
- إدري��س احمليرصي )إيه��اب املباركي( - 

صامويل إيدوك - يانيك نيانغ.

 - ناجية
 18 اجلول��ة  الي��وم  عش��ية  تس��تكمل 
لبطولة الرابطة احملترفة األولى بإجراء 
الدفع��ة الثاني��ة م��ن اللق��اءات والت��ي 
س��يكون أبرزها على اإلطالق كالسيكو 

النادي اإلفريقي والنجم الساحلي.
ببن��زرت  أكتوب��ر   15 ملع��ب  ف��ي 
البنزرتي مس��تقبل  الن��ادي  يس��تضيف 
قاب��س ف��ي لق��اء يكتس��ي أهمي��ة بالغة 
الذي��ن  للضي��وف  وخاص��ة  للفريق��ني 
أبن��اء  االس��تفاقة.  ملواصل��ة  يطمح��ون 
املدرب فريد بن بلقاس��م بع��د تعادل مع 
ش��بيبة القي��روان وانتص��ار ثم��ني على 
عل��ى  س��يعملون  املنس��تيري  االحت��اد 
حتقي��ق االنتص��ار الثاني عل��ى التوالي 
وه��و ما عج��ز عن��ه الفري��ق من��ذ بداية 
عل��ى  مدرب��ني   4 ت��داول  رغ��م  املوس��م 
مقالي��ده الفني��ة. اجللي��زة حتت��ل املركز 
الراب��ع عش��ر برصي��د 12 نقط��ة م��ن 3 
انتصارات و3 تعادالت و11 هزمية وقد 
رفع شعار االنتصار لالبتعاد عن مناطق 
اخلطر مع بداية مرحلة اإلياب وقد جنح 
الرب��ان اجلديد للس��فينة الفنية فريد بن 
بلقاس��م في جمع 4 نقاط في جولتني مع 

حتس��ن واضح ف��ي األداء والنتائج لكن 
يبقى التأكيد أمام النادي البنزرتي مهما 
ج��دا لزمالء يونس مزه��ود حتى وإن لم 
ينتص��ر الفريق تبقى الع��ودة بنقطة من 
عاصمة اجلالء إجنازا ملا سيكون لها من 
أهمية في بقية املش��وار. املهمة لن تكون 
مس��تحيلة لك��ن فري��ق عاصم��ة احلناء 
س��يواجه صعوب��ات عدي��دة خاصة أن 
النادي البنزرت��ي يطمح بدوره للتمركز 
عل��ى  وس��يعمل  الص��دارة  ثالث��ي  م��ع 
اس��تغالل عامل��ي األرض واجلمهور من 
أجل حتقي��ق االنتصار الس��ابع والثاني 
عل��ى التوالي. فهل س��تنجح اجلليزة في 
تأكي��د اس��تفاقتها أم أن لق��رش الش��مال 

رأيا آخر؟ 
احلن��اء  لعاصم��ة  الثان��ي  الفري��ق 
ونعني به امللعب القابسي سيستضيف 
اجلن��وب  درب��ي  ف��ي  جرب��ة  جمعي��ة 
تك��ون  ق��د  اللق��اء  نتيج��ة  الغرب��ي. 
مصيرية لفري��ق جزيرة األح��الم الذي 
يس��عى إليجاد طريق الفوز واالنطالق 
ف��ي رحل��ة اإلنق��اذ واالبتعاد ع��ن تذيل 
الترتي��ب حي��ث يحت��ل املرك��ز األخي��ر 
برصي��د 8 نق��اط جمعه��ا م��ن انتص��ار 

هزمي��ة.  و11  تع��ادالت  و5  وحي��د 
اجلمعية قد تخس��ر كام��ل حظوظها في 
حتقيق البقاء في الرابطة إذا فش��لت في 
اخلروج بنتيجة إيجابية من تنقلها إلى 
قاب��س خاصة في ظ��ل الع��ودة القوية 
لقواف��ل قفص��ة ومس��تقبل قاب��س ف��ي 

سباق البقاء.
م��ن جهته س��يكون امللعب القابس��ي 
مواجهت��ه  ل��دى  بجماهي��ره  مدعوم��ا 

للجمعي��ة وبالتال��ي سيتمس��ك بنق��اط 
بالنقط��ة  أحقيت��ه  الف��وز حت��ى يؤك��د 
الثمينة التي عاد بها من ملعب سوس��ة 
األوملب��ي بع��د رباعي��ة كامل��ة قبلته��ا 
ش��باكه م��ن هج��وم امللعب التونس��ي. 
فري��ق الس��تيدة يحت��ل املركز التاس��ع 
 4 حق��ق  أن  بع��د  نقط��ة   20 برصي��د 
انتصارات و8 تع��ادالت مقابل 5 هزائم 
وه��و يطمح جلمع أكبر ع��دد من النقاط 

لالبتع��اد ع��ن مناطق اخلط��ر وضمان 
البق��اء مبك��را ومن ثمة حتس��ني مركزه 

في وسط الترتيب.
للتذكير فإن الرابطة الوطنية لكرة 
القدم رفض��ت اإلحتراز الذي تقدم به 
فريق امللعب القابس��ي ضد مش��اركة 
الع��ب النج��م الس��احلي غ��ازي عبد 
ال��رزاق ف��ي املب��اراة الت��ي دارت بني 
الفريق��ني ف��ي إط��ار اجلول��ة الثانية 
من إي��اب الرابطة احملترف��ة األولى . 
وقد مت قبول االحتراز ش��كال ورفضه 
أص��ال وبالتال��ي فقد مت اإلبق��اء على 
نف��س نتيجة لق��اء الس��تيدة وفريق 
انته��ت  الت��ي  الس��احل  جوه��رة 
اللق��اءان   .  0-0 الس��لبي  بالتع��ادل 

ينطلقان على الساعة 14.00.

البرنامج 
ملعب 15 أكتوبر 

النادي البنزرتي - مستقبل قابس
حتكيم أمير  لوصيف
ملعب قابس األوملبي

امللعب القابسي - جمعية جربة
حتكيم محمد بن شريفة

الدفعة 2 من الجولة 18

الجليزة لمواصلة الصحوة وال خيار لجربة سوى االنتصار

االتحاد المنستيري – الترجي الرياضي 

الترجي يواصل االنتصارات واالتحاد يتعاقد مع الهزات
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راموس: جاهزون لـرفع التحدي والفوز بالكأس الحادية عشر
 الرياضي

حتدث س��يرجيو رام��وس مدافع ري�ال 
مدريد إل��ى موقع "الفيفا" ع��ن الكثير 
م��ن األمور الت��ي تخص فريق��ه، فضال 
ع��ن قضايا كرة القدم وآرائه في بعض 
األحداث الس��ابقة واحلالية كما أش��اد 
رام��وس باملدرب��ني الذي��ن عم��ل معهم 
اعتب��ارات  لع��دة  موريني��و  مس��تثنيا 
أهمه��ا عالقة "امل��و" املتوترة مع أغلب 

جنوم "امليرنغي".

بعد 10 ســـنوات في ريــــال مدريد، 
يبـــدو أنك تشـــعر بـــروح القيـــادة في 

الفريق؟
أنا أعتبر نفسي جزءا من ري�ال مدريد 
لك��ن القائ��د احلقيق��ي ه��و كاس��ياس، 
صحيح أنني لعبت كثيرا مع النادي إال 
أن كاسياس يبقى األقدم وال يزال رمزا 
لألنص��ار والن��ادي ككل، أحاول تقدمي 
كل ما أملك من أجل األنصار ألننا نلعب 

في فريق تاريخي ال يؤمن إال باأللقاب.

ما هي أحلى اللحظات التي عشـــتها 
خالل كل هذه المدة؟

ال شك في أن حتقيق الكأس العاشرة 
كانت أبرز حلظة في مشواري مع ري�ال 
مدريد، من��ذ أن تعاقدت م��ع الفريق لم 
أكن أسمع سوى "العاشرة" وكان هذا 
هاجسا حقيقيا لنا كالعبني وللجماهير 
أيضا، لقد حققنا اللقب بجدارة املوس��م 
املاض��ي ويبقى أفضل ما في مش��واري 
مع الري�ال رغم أنن��ي فزت بكأس امللك 

والدوري عدة مرات.

هل هذا اللقب كان أفضل من كأس 
العالم؟

ال ميك��ن املقارن��ة متاما، ف��ي جنوب 
إفريقي��ا أدخلنا إس��بانيا التاريخ وهذا 
ش��رف كبي��ر ألنن��ا رفعن��ا عل��م بلدنا 
هن��اك وذلك ينطب��ق أيض��ا على كأس 

أمم أوروب��ا 2008 و2012، ف��ي ري�ال 
مدريد األمور مختلف��ة متاما وكما قلت 

لك هذا الفريق أكبر من مجرد ناد.

هـــل كان 2014 أفضل موســـم في 
مشوارك؟

في 2014 كان املونديال نقطة سلبية 
ف��ي مش��واري لك��ن ال��كأس العاش��رة 
جعل��ت األم��ور مضيئة جدا بالنس��بة 
لي، أنا أتطلع للمس��تقبل وأريد حتقيق 
مزيد من األلقاب م��ع ري�ال مدريد ألننا 

ملك فريقا متكامال.

هـــل يعـــود الفضل ألنشـــيلوتي في 
الكأس العاشرة؟

نع��م لق��د كان طرفا مهما ف��ي التألق 
والتتويج بالكأس العاشرة، إنه مدرب 
ه��ادئ ويعرف جي��دا عقلي��ة الالعبني 
رمبا ألنه كان العبا سابقا، يدرس جيدا 
املنافسني ويضعنا دائما في راحة وهو 

مدرب مثالي ل�ري�ال مدريد.

هل هو أفضل من عملت معه؟
نعم بالطبع، في مسيرتي الرياضية 
م��ن  العدي��د  إش��راف  حت��ت  تدرب��ت 
املدربني الكبار، لكني أعتبر آنشيلوتي 
وكاب��اروس  أراغوني��س  والراح��ل 
األفض��ل على اإلط��الق، إنه��م مدربون 
من العيار الثقيل ويعرفون متاما كيف 
يتعامل��ون م��ع الالعب��ني وخاصة في 

الظروف الصعبة.

أنتـــم مرشـــحون للفـــوز بــــ "الليغا" 
ورابطـــة األبطال هذا الموســـم، كيف 

ترى حظوظكم؟
أعتقد بأن األمور ستكون صعبة في 
كل املنافس��ات التي نشارك فيها، لكننا 
تعودن��ا عل��ى املنافس��ة في املس��توى 
العال��ي وأرى أن حظوظنا مرتفعة هذا 
العام أيضا، صحيح أنه لم يس��بق وأن 

فاز فريق 
بطة  ا بر
ل  بط��ا أ

ب��ا  و ر و أ
لكنن��ا  التوال��ي،  عل��ى  مرت��ني 

جاهزون لهذا التحدي.

هـــل أثـــرت اإلصابـــة فـــي 
مستواك مؤخرا؟

م��ن  ج��زء  اإلصاب��ة 
حي��اة الالع��ب ويج��ب 
التأقلم معها مهما كانت 

الظروف، س��أعود قريبا 
ف��ي  فريق��ي  ملس��اعدة 

املواجهات املقبلة.

ارتفاع أرباح آرسنال رغم إنفاقه 
القياسي على التعاقدات

 الرياضي
زادت األرباح اإلجمالية لنادي آرس��نال املنافس في دوري انقلترا املمتاز لكرة 
الق��دم في 2014 لتص��ل إل��ى 11.1 مليون جني��ه إس��ترليني )17.16 مليون 
دوالر( قب��ل حس��اب الضرائ��ب رغ��م إنفاقه القياس��ي على التعاق��دات والذي 

جتاوز 90 مليون جنيه إسترليني.
وأنفق النادي اللندني بش��كل غير مسبوق على التعاقد مع عدد من الالعبني 
خ��الل أخر 12 ش��هرا وتضمنت ه��ذه الصفق��ات التعاقد مع املهاجم التش��يلي 

الدولي الشهير اليكسيس سانشيز.
إال أن النتائ��ج املالية للنادي خالل األش��هر الس��تة املنتهية ف��ي 30 نوفمبر 
تش��رين الثاني املاضي والتي نشرت اجلمعة كش��فت عن ارتفاع في العائدات 
اخلاصة بكرة القدم والتي وصلت إلى 148.5 مليون جنيه إس��ترليني ارتفاعا 
م��ن 135.9 ملي��ون جني��ه إس��ترليني في 2013 ف��ي حني قف��زت االحتياطات 
النقدية للنادي بواقع 18.2 مليون جنيه إس��ترليني لتصل إلى 138.8 مليون 

جنيه إسترليني.
وق��ال تش��يبس كيس��ويك رئي��س النادي ف��ي بي��ان "التزامنا باالس��تثمار 
ف��ي الفري��ق جتلى من خالل املس��توى القياس��ي لإلنف��اق عل��ى التعاقدات مع 

الالعبني."
ويتناقض األداء املالي آلرس��نال م��ع أداء الكثير من أندية الدوري االنقليزي 

املمتاز األخرى التي تئن حتت وطأة الديون.
وبعد مرور 26 جولة من املوسم يحتل آرسنال الذي يدربه الفرنسي أرسني 
فينغ��ر املركز الثالث بني فرق الدوري االنقليزي املمتاز العش��رين برصيد 48 

نقطة متخلفا بفارق 12 نقطة عن جاره اللندني تشيلسي املنفرد بالصدارة.

 الرياضي
أفاد بيتر ش��مايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد األسبق، بأن 
األندية اإلنقليزية ستندم على عدم التوقيع مع النرويجي الشاب 
مارت��ن اوديغ��ارد الع��ب ري���ال مدري��د ب. بيتر ش��مايكل صرح 
لصحيفة الديلي س��تار البريطانية قائ��الً: "اعتقد بأن اجلميع قد 
خس��ر فرصة التعاقد مع مارتن اوديغ��ارد." وأضاف: "إنه فتى 
مميز، لذا ميكنك القول بأن اجلميع قد خس��ر فرصة التعاقد معه، 
لقد أخذ قراره وهذا كل ش��يء." وتابع: "ال اعتقد بأن أي ناٍد قال 
بأنه الصائب التعاقد معه، كوالد لشاب في سن ال� 16 عاماً، علّي 
ب��أن أخ��ذ ابني إلى امل��كان الصحي��ح." وأنهى حديث��ه قائالً: "ال 
امتلك أي فكرة عن القصة س��ابقاً، ولكن��ي اعتقد بأن ري�ال مدريد 

أفضل خياراته، سيكون مثيراً للمشاهدة باملستقبل القريب."

 الرياضي
ذك��رت تقارير صحفي��ة أن األرجنتيني أنخ��ل دي ماريا محبط في 
مانشس��تر يونايتد اإلنقليزي وأنه قد يفكر في ترك الفريق بنهاية 

املوسم.
وانتقل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد الصيف املاضي بصفقة 
ق��درت قيمته��ا بحوالي 60 ملي��ون جنيه اس��ترليني، إال أنه ورغم 
بدايت��ه القوية، فش��ل في االرتقاء ملس��توى اآلمال املعق��ودة عليه، 

وسجل 4 أهداف فقط في كافة املسابقات.
صحيف��ة "مت��رو" البريطاني��ة نقل��ت تصريحات ع��ن صحفي 
اس��باني يدعى مانويل اس��تيبان ال��ذي يعمل ف��ي صحيفة "أس" 
خالل مقابلة له مع برنامج تلفزيوني اس��باني اسمه "ال غوليدا"، 
ق��ال فيها: "دي ماريا اعترف ألحد في ري���ال مدريد بأنه نادم على 

االنتقال إلى مانشستر يونايتد".
وقد تلعب هذه التصريحات دورا في إمكانية قيام باريس س��ان 
جيرمان الفرنس��ي بتجهيز عرض لضم جن��م املنتخب األرجنتيني 

الصيف املقبل بعدما باءت مساعيه السابقة بالفشل.

بعد فوز الريـال بخدمات الالعب..

 بيتر شمايكل يتوقع ندم اإلنقليز على الموهبة 
النرويجية

دي ماريا نادم على االنتقال إلى مانشستر يونايتد
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 الرياضي
 أس��فرت قرع��ة دور ثم��ن النهائ��ي من 
مس��ابقة ال��دوري األوروب��ي "يوروبا 
ليغ"، التي س��حبت أمس )اجلمعة( في 
نيون السويس��رية، عن مواجهة صعبة 
ألش��بيلية حام��ل اللق��ب ض��د مواطن��ه 
فياري���ال، فيما وقع روم��ا اإليطالي في 

مواجهة مواطنه فيورنتينا.
ول��م تكن هناك أي موان��ع في القرعة 
التي سحبت، ولم يتم تصنيف أي فريق 
واخلطوة الوحيدة التي اتخذها االحتاد 
األوروب��ي كان��ت جتن��ب املواجه��ة بني 
ممّثلي روسيا زينيت سان بطرسبورغ 
ودينام��و موس��كو مع ممثل��ي أوكرانيا 
دينامو كييف ودنبروبتروفسك بسبب 
توتر العالقة بني البلدين، نتيجة األزمة 
الدموية في ش��رق أوكراني��ا، إذ يطالب 

املوالون لروسيا باالنفصال عن البالد.
وفي ظل وجود خمسة أندية إيطالية 
النهائ��ي، كان هن��اك  ال��دور ثم��ن  ف��ي 
احتم��ال كبي��ر ب��أن تس��فر القرع��ة عن 

مواجهة إيطالية بحت��ة واحدة على أقل 
تقدير، وهذا ما حصل بعد أن وقع روما 
مع فيورنتينا الذي يشرف عليه مهاجم 
فينش��ينزو  الس��ابق  "غالوروس��ي" 

مونتيال.
وإذ كان وق��وع روم��ا ف��ي مواجه��ة 
فيورنتينا، الذي أطاح بفريق العاصمة 
من ال��دور ربع النهائي ملس��ابقة الكأس 
احمللي��ة بالفوز عليه في امللعب األوملبي 
)-2صف��ر( ف��ي أوائل الش��هر اجلاري، 
لم يكن مس��تبعداً في ظل وجود خمس��ة 
أندي��ة إيطالية في الدور ثم��ن النهائي، 
فإن احلظ الس��يء لعب دوره بالنس��بة 
ممثالهم��ا  وق��ع  أن  بع��د  لإلس��بان 

الوحيدان في مواجهة بعضهما.
مب��اراة  فياري���ال  وسيس��تضيف 
الذه��اب ف��ي 12 م��ن الش��هر املقبل على 
ملعب��ه "املادريغال"، قب��ل أن يحتضن 

أشبيلية لقاء اإلياب في ال�19 منه.
وبل��غ أش��بيلية ال��دور ثم��ن النهائي 
أم��س )اخلمي��س( بفوزه عل��ى مضيفه 

بوروس��يا مونش��غالدباخ األملاني )-3
2( في إياب الدور الثاني، وذلك بعد أن 

فاز ذهاباً أيضاً على ملعبه )-1صفر(.
وميني أش��بيلية النفس ب��أن يصبح 
أول فري��ق يحتف��ظ باللقب من��ذ تغيير 
مس��ّمى املس��ابقة ع��ام 2010، علماً بأن 
فري��ق  ثان��ي  كان  اإلس��باني  الفري��ق 
يحتف��ظ بلقبها مبس��ماها القدمي "كأس 
االحت��اد األوروب��ي"، عندم��ا ت��ّوج بها 
مواطن��ه  بع��د  و2007،   2006 عام��ي 

ري�ال مدريد عامي 1985 و1986.
كم��ا أن أش��بيلية يأم��ل ف��ي التتوي��ج 
بلقب املس��ابقة للمرة الرابعة، على غرار 
إنتر مي��الن اإليطال��ي املتّوج به��ا أعوام 
ال��ذي يصطدم  1991 و1994 و1998، 
ف��ي ثمن النهائ��ي بفولفس��بورغ األملاني 
ف��ي مواجهة صعب��ة للغاي��ة، خصوصاً 
في ظل العروض التي يقدمها األخير في 
ال��دوري احملل��ي، إذ يحتل املرك��ز الثاني 
خلف بايرن ميونيخ. أما بالنس��بة ملمثل 
إيطاليا اآلخر نابولي، بطل 1989 بقيادة 

أرمان��دو  دييغ��و  األرجنت��ني  أس��طورة 
دينام��و  مبواجه��ة  فوق��ع  مارادون��ا، 
موس��كو الروس��ي في اللق��اء اإليطالي- 
الروس��ي الثاني في ثم��ن النهائي، وذلك 
ألن تورينو وصيف بطل 1992 سيلتقي 

زينيت سان بطرسبورغ بطل 2008.
وم��ن جهت��ه، يرف��ع إيفرت��ون ل��واء 
كيي��ف  دينام��و  مبواجه��ة  إنكلت��را 
األوكراني، فيما يلعب أياكس أمستردام 

اخلمس��ة  األبط��ال  أح��د  الهولن��دي، 
املوجودين في ثمن النهائي )فاز باللقب 
دنبروبتروفس��ك،  ض��د   ،)1992 ع��ام 
أط��اح  ال��ذي  الترك��ي  وبش��يكتاش 
بليفرب��ول اإلنقليزي من ال��دور الثاني، 

مع كلوب بروج البلجيكي.
يذك��ر أن مباري��ات الذهاب ف��ي ال�12 
م��ن مارس املقبل، عل��ى أن يكونا اإلياب 

في ال�19 من الشهر ذاته.

طموحات أشبيلية في اللقب الرابع تصطدم 
بفياريـال

  الرياضي
أشادت اجلماهير ووسائل اإلعالم الصينية باملدرب اإليطالي 
مارتش��يلو ليب��ي الذي ق��ّرر ي��وم اخلميس املاض��ي أن ينهي 
ارتباط��ه بن��ادي غوانغج��و ايفرغران��د، الذي ق��اده إلى لقب 
الدوري احمللي ثالث مرات، والكأس ودوري أبطال آس��يا مرة 

واحدة خالل األعوام الثالثة التي قضاها معه.
وس��بق لليبي، ال��ذي قاد إيطالي��ا إلى لقب موندي��ال أملانيا 
2006، أن تخلّ��ى ف��ي نوفمب��ر عن تدريب الفري��ق الصيني، 
الذي وص��ل إليه عام 2013، تاركاً مكانه لالعبه الس��ابق في 

"األزوري" فابيو كانافارو، لكنه بقي معه كمدير فني.
لكن مدرب نابولي وإنتر ميالن وجوفنتوس املاضي طالب 
بإنه��اء عقده قبل األوان ل�"أس��باب عائلي��ة وصحية"، وقرر 

النادي املوافقة على طلبه.
وأش��اد غوانغج��و ايفرغران��د بليب��ي ال�"تكتيك��ي الرائع، 
الرج��ل اللبق واملس��اهم الكبير في الك��رة الصينية"، مضيفاً: 
"إنه رجل لبق يتمتع بش��خصية رائعة، كما أن ليبي رس��ول 
كروي وصديق يحبه آالف املاليني من املشجعني الصينيني".
وكش��ف ليبي )66 عاماً( بأن غوانغجو ايفرغراند سيكون 
آخ��ر وظيفة له على صعيد األندية وأض��اف: "إنني عائد إلى 
بالدي ألجل الراحة"، لكنه أكد أنه ال يزال يستمتع بالتدريب، 
وإذا م��ا عرض��ت علي��ه مهم��ة اإلش��راف على منتخ��ب وطني 

فسيفكر باألمر.
وذكرت وكالة "تشينخوا" الصينية نقالً عن مصادر مقّربة 
من امل��درب اإليطالي بأن األخير ينتظر فرصة اإلش��راف على 
منتخب بإمكانه التأهل إلى نهائيات مونديال روس��يا 2018، 
معتب��رة بأنه ترك "إرثاً مس��تداماً في كرة الق��دم الصينية"، 
وبأن��ه جع��ل اللعبة التي طامل��ا عانت في الص��ني من فضائح 
الرش��اوى وتواضع نتائ��ج املنتخب الوطن��ي، وأضافت بأنه 
"عل��ى اتصال مع اخلطط التكتيكية والتمارين املتقدمة، وهي 
الطريق��ة الفعال��ة لتغذية املواهب الش��ابة، وحتقي��ق التقدم 

اإلداري التصاعدي على صعيد النادي".
واحتكم املش��جعون الصيني��ون إلى موقع "س��ينا ويبو" 
للتواصل االجتماعي ألجل ش��كر ليبي، أغلى مدرب في العالم 
ملوس��م 2012 - 2013 )11 ملي��ون ي��ورو بحس��ب ليكي��ب 
الفرنس��ية(، على ما قّدمه لك��رة القدم الصينية وكتب أحدهم: 
"تركن��ا الثعلب الفضي )لقب ليبي(، لكنه خلّف وراءه الكثير 
م��ن الذكريات اجلميلة للجمهور الصيني. غراتزييه )ش��كراً( 

مارسيلو".
وكتب مشجع آخر: "شكراً على األمل الذي منحته لصناعة 

كرة القدم في الصني".
ويعتب��ر ليبي م��ن أب��رز املدربني ف��ي العالم وت��وج خالل 
مس��يرته التدريبي��ة بخمس��ة ألق��اب ف��ي ال��دوري اإليطالي 
ومبس��ابقة دوري أبط��ال أوروب��ا، وذل��ك إلى جان��ب قيادته 

إيطاليا إلى لقبها العاملي الرابع عام 2006.
وت��رك ليب��ي إيفرغراند بعه��دة قائده في موندي��ال 2006 
كانافارو، ال��ذي يخوض جتربته التدريبي��ة األولى، واختبر 
قدرات��ه ف��ي مبارات��ني حت��ى اآلن، خس��ر األولى في مس��ابقة 
كأس الس��وبر الصينية، وفاز في الثانية على إف سي سيؤل 

الكوري اجلنوبي في مسابقة دوري أبطال آسيا.

رسميا.. مودريتش أصبح جاهزًا 
للعب

 الرياضي
أصبح��ت إصابة الدولي الكرواتي لوكا مودريتش من املاضي رس��مياً بعد 
أن اجت��از زيارت��ه األخيرة لعيادة "س��انيتاس" بنج��اح، وأصبح جاهزاً 
للعب بش��كل رسمي. ونشرت صحيفة آس اإلسبانية خبراً تؤكد من خالله 
جاهزية "مايس��ترو" خط وسط نادي ري�ال مدريد اإلسباني، حيث اجتاز 
الفحوصات الطبية األخيرة، وش��في متاماً م��ن اإلصابة بنجاح وأصبحت 
م��ن املاض��ي. وتوقعت الصحيف��ة ذات املي��ول للنادي امللكي ب��أن ال يدخل 
مودريتش ضمن قائمة الالعبني املستدعون ملباراة فياري�ال ضمن األسبوع 
اخلامس والعش��رون، حيث ذكرت ب��أن فكرة املدرب كارلو آنش��يلوتي أن 
مينح��ه بعض الدقائق في مب��اراة الفريق أمام أتلتيك بلباو في الدوري، ثم 
مضاعف��ة عدد الدقائق أمام كالً من ش��الكة األملاني في دوري أبطال أوروبا 

وليفانتي في الدوري.
ويأمل ري�ال مدريد بأن ال يس��تدعى مودريت��ش ملباريات منتخب بالده، 

كي يتم وضع اللمسات التحضيرية األخيرة ملباراة الكالسيكو.

الصينيون يحّيون مارتشيلو  ليبي بعد قراره 

التخلي عن مهمته في غوانغجو
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الصخور ج )1(
الصخ��ور تش��كيالت حتتوي عل��ى مجموعة م��ن املعادن 
تتواج��د ف��ي الطبيع��ة، وتك��ون جزءا أساس��يا ف��ي تركيب 
القش��رة األرضية. وعلى هذا يكون الصخ��ر خاصية مميزة 
تفرقه عن صخر آخر وجتعل��ه وحدة قائمة بذاتها. ويعتبر 
الصخ��ر الوح��دة األساس��ية ف��ي بن��اء األرض، أم��ا املعدن 
فه��و وحدة الصخر نفس��ه. وتختلف الصخ��ور عن بعضها 
البع��ض م��ن حيث أن��واع املع��ادن املكونة له��ا وعالقة هذه 
املع��ادن ببعضها البعض في الصخ��ر الواحد. الصخور هي 
عبارة عن رمال ترسبت وتطابقت مع بعضها البعض وبعد 
عدة س��نوات كونت هذه التش��كيلة صخور فلكل صخر نوع 
فهناك الصخور الطينية التي ترسبت بفعل مياه األمطار أما 

الرسوبية فبفعل األمواج وأخيرا النارية من البراكني.
بدأ قصة الصخور ع��ادة بالصخور النارية ، ألنها أول ما 
ينش��أ من أنواع الصخور باإلضافة إلى أن الصخور النارية 

تعتبر هى األصل الذى اشتقت منه باقي أنواع الصخور .
الصه��ارة   لتصل��ب  نتيج��ة  الناري��ة  الصخ��ور  وتنش��أ 
Magma الكائ��ن ف��ى أعم��اق القش��رة األرضي��ة ، مكونه 
أش��كاال عديدة من أهمها الباثوليث ، وهى كتل من األجس��ام 
النارية الضخمة الغائرة فى جوف األرض ، وكذلك السدود 
والقواط��ع . كم��ا أن البراكني فى حد ذاتها من أش��كال تواجد 

الصخور النارية .
وتنقسم الصخور النارية الى ثالث أنواع : �

أ – صخ��ور ناري��ة تكونت عل��ى أعماق كبيرة من س��طح 
القش��رة األرضية فهي صخور نارية جوفية مثل اجلرانيت 

، واجلابرو .
ب – صخ��ور ناري��ة حتت س��طحيه وهى صخ��ور نارية 

تكون��ت على أعماق قريبه من س��طح القش��رة األرضية مثل 
صخر الدوليريت 

ج – صخور نارية سطحية ) أو بركانية ( وهى الصخور 
الت��ي تكون��ت على الس��طح مباش��رة مثل صخ��ور البازلت 

والريواليت 
والذى يح��دث بعد تكون الصخ��ور النارية أنها تتعرض 
عب��ر العصور اجليولوجي��ة املختلفة � والت��ي تقدر مباليني 
الس��نني � لتأثير العوام��ل اجلوية ، فيما يع��رف بالتجوية. 
ومن ش��أن التجوية أن جتعل كتل الصخ��ور الضخمة فتاتاً 
وحطام��اً صخريا. وهذا الفتات الصخري ما يلبث أن حتمله 
عوام��ل النق��ل املختلف��ة من رياح وس��يول ومج��ارى مائية 
، حي��ث يتم ترس��يبه في أماك��ن أخرى طبقات ف��وق طبقات 
مكون��ة صخوراً رس��وبية. والصخ��ور الرس��وبية عادة ما 
تكون على هيئة طبقات متوازنة قد تختلف في السمك ، وقد 
تختل��ف أيض��ا فى نوعي��ة الصخور . واألصل ف��ي الطبقات 
الرس��وبية أن تكون أفقية إال أنها قد تتعرض لقوى الضغط 
الذى ينتج عنها الطيات ، مما يغير من وضعها األفقي فتميل 

بدرجات مختلفة

واصل بوليف��ار ثورته وأقام اتصاالت مع ثوار الس��هول الذين انضموا اليه، 
وف��ي ربي��ع 1819 قاد حملة لض��رب القوات اإلس��بانية في غرناط��ة اجلديدة. 
ويعتب��ر هذا الهجوم م��ن أكثر احلمالت جرأة في تاريخ احلمالت العس��كرية إذ 
قام به جيش صغير )2500 رجل( سلكوا طريقاً صغيراً في جو ممطر، وقطعوا 

بحيرات وجباالً، كان اإلسبان يعتبرون املرور فيها متعذراً وحتى مستحيالً.
انتخابه رئيساً دميوقراطيا"

بعد استس��الم القوات امللكية لبوليفار، مت اعالن جمهورية كولومبيا الكبرى 
وانتخابه رئيس��اً ودكتاتوراً عس��كرياً. لكن ه��ذه الدولة الفدرالي��ة التي ضمت 
فنزوي��ال وكيت��و )االك��وادور( وغرناطة اجلدي��دة، كانت حبراً عل��ى ورق، ألن 
فنزويال وكيتو كانتا ال تزاالن حتت س��يطرة إسبانيا. وشعر بوليفار ان الثورة 
ف��ي امي��ركا اجلنوبي��ة أصبح��ت حتمية، فع��اد ملجابه��ة القوات امللكي��ة وحرر 
كاراكاس ف��ي حزي��ران 1821، واالك��وادور ف��ي ايار 1822. وبذل��ك مت حترير 
جمهورية كولومبيا بأس��رها. ولم يبق بأيدي املس��تعمرين س��وى البيرو التي 
متكن بوليفار من حتريرها في كانون األول 1824 باستثناء القسم األعلى منها 
ال��ذي حرره مس��اعده بعد ع��ام فقط. واتخذت ه��ذه املنطقة اس��م بوليفيا تيمناً 
ببوليفار. في العام 1826 اقام القائد املنتصر حلفاً يضم دول اميركا األسبانية. 
وُوقع��ت اثر ذلك معاهدات بني كولومبيا والبيرو واميركا الوس��طى واملكس��يك 
التي اتخذت قراراً في ما بينها بإنش��اء جيش واسطول مشتركني، وتعهدت بأن 

حتل جميع مشاكلها بالتحكيم.
ف��ي مطلع الع��ام 1827، دّب اخلالف ب��ني غرناطة اجلديدة الت��ي ما لبثت ان 

انفصلت عن كولومبيا في شتاء 1829، االمر الذي أصاب بوليفار بخيبة أمل
ومن املفارقات العجيبة أن ينهي حياته في بيت أسباني في عام 1830. يعتبر 
بوليفار من أش��هر رجاالت أميركا اجلنوبية السياس��يني والثوريني العسكريني 

في القرن التاسع عشر، إن لم يكن اشهرهم على اإلطالق

سيمون بوليفار ج )2( 

تقول إح��دى الروايات أن رجال قدم للمعتصم ناقال له حادثة 
ش��اهدها قائال: يا أمير املؤمنني، كنت بعمورية فرأيت بس��وقها 
ام��رأة عربية مهيبة جليلة تس��اوم روميا في س��لعة وحاول أن 
يتغفله��ا ففوتت عليه غرضه، فأغلظ له��ا، فردت عدوانه مبثله، 
فلطمه��ا على وجهها لطمة فصاحت ف��ي لهفة: وامعتصماه فقال 
الروم��ي : وماذا يقدر عليه املعتصم وأنى له بي ؟ فأمر املعتصم 
ب��أن يس��تعد اجلي��ش حملاص��رة عموري��ة فمض��ى إليه��ا فلم��ا 

استعصت عليه قال : اجعلو النار في املجانيق وارموا احلصون 
رميا متتابعا ففعلوا فاستسلمت ودخل املعتصم عمورية فبحث 
ع��ن املرأة فلما حضرت قال لها : ه��ل أجابك املعتصم قالت نعم. 
فلما اس��تقدم الرج��ل قالت له: هذا هو املعتص��م قد جاء وأخزاك 
قال : قولي فيه قولك. قالت : أعز الله ملك أمير املؤمنني بحسبي 
م��ن املجد أنك ثأرت لي. بحس��بي م��ن الفخر أن��ك انتصرت فهل 
ي��أذن لي أمير املؤمن��ني في أن أعفو عن��ه وأدع مالي له. فأعجب 
املعتص��م مبقالها وقال لها : ألنت جديرة حقا بأن حاربت الروم 

ثأر لك. ولتعلم الروم أننا نعفو حينما نقدر

قصص.. حكم... أمثال

س��االر دو أويوني  
ه��و أكبر مجم��ع ملح 
ف��ي العال��م يق��ع في 
مرتفع��ات ألتيبالن��و 
جنوب غرب بوليفيا. 
حتتلها  الت��ي  املنطقة 
املل��ح  صح��راء  اآلن 
بقاي��ا  م��ن  ناجت��ة 
بح��ر  مي��اه  بحي��رة 
باجيفي��ان التي زالت 
40.000 س��نة،  من��د 
املل��ح  مجم��ع  يق��ع 
مت��را   3700 عل��ى 
سطح  مس��توى  فوق 
ومس��احته  البح��ر، 
كيلومت��را   10582
أكب��ر  وه��ي  مربع��ا، 

صح��راء ملح ف��ي العالم ومتثل ثل��ث احتياطي��ات العالم من 
الليثيوم.

يس��تخدم امللح، وينتج سنوياً حوالي 25.000 طن، 10 
ملي��ار طن مخ��زون امللح التي من غير املرجح ان تس��تنفد. 
خالل موس��م األمطار، تتحول صحراء امللح هذة والواقعة 
جن��وب دول��ة بوليفيا ، إلى أكبر مرآة في العالم. و تس��مى 
محلي��ا بأس��م "احل��دود ب��ني الس��ماء واألرض" لتصبح 

بذل��ك من اش��هر املعالم الس��ياحية ف��ي امري��كا اجلنوبية 
هناك نش��اط س��ياحي ملش��اهدة القمر واملناظ��ر الطبيعية 
كغروب الش��مس من هذا املوقع، أحد الفن��ادق الواقعة في 
البحيرة بني كليا من امللح. كما توجد جزيرة مرجان إس��ال 
دي بيس��كادو املعزولة في وس��ط هذه الصحراء، معروفة 
باحتوائها لنبات الصبار العم��الق، الذي يتجاوز ارتفاعه 

في بعض األحيان 10 امتار.

ساالر دو أيوني أكبر صحراء ملح في العالم    

 ثالثة أيام من كل ش��هر يسّن صيامها 
15م��ن كل ش��هر   ،14  ،13 وه��ي ي��وم 

هجري فماذا تسّمى ؟
 أي��ن تق��ع مدين��ة  "نهاوند " الت��ي كانت 
مسرحا ملعركة شهيرة بني العرب والفرس ؟
 ماذا تس��مى منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة؟
 ما هو لون الزمّرد ؟

 ما هو املهند؟


