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عضو االتحاد المحلي للشغل ببنقردان:
 وعود الصيد استجابت إلى الحد األدنى من 

المطالب وأزمة المشاريع التنموية تظل قائمة

إلغاء خطة المدير 
العام لألمن الوطني

هل يتعّرض
اتحاد الشغل

إلى هجمة ممنهجة

على خلفية التحركات األخيرة..

جدل حول احترام آجال إرساء المجلس األعلى للقضاء

الحكم على ياسين العياري 
بالسجن لمدة 6 أشهر

في ندوة مشتركة للبنك المركزي مع صندوق النقد الدولي 

العياري يتساءل عن سبب ارتفاع كلفة المحروقات 
في تونس رغم انخفاضها في السوق العالمية

علي لعريض لـ"الضمير": 

زيارة مورو للقرضاوي 
فخر ال مذمة



صوتكم2وطنية

 ضد التيار
محمد الحمروني

بعــد أن فتحــت لــه إحــدى جرائدنــا صفحاتهــا كــي يهددنــا ويتوعدنــا بــ"حكومة 
الشــعانبي" مقابــل "حكومــة قرطــاج"، يبدو أن حالــة الهســتيريا التي 
أصابــت "وزير" اإلعالم مبا يســمى حكومــة الثني، دخلت طــورا جديدا، 

جعلت الرجل يهددنا بقصف معبر رأس جدير..
اخلبــر أوردتــه وكالــة األناضول لألنبــاء، ومما جــاء فــي تفاصيله أن 
"وزير اإلعالم الليبي في حكومة عبد الله الثني، عمر القويري، )هدد( بأن 
حكومته ميكن أن تقصف معبر رأس جدير احلدودي بني تونس وليبيا".

جــاء ذلك في تصريح إلحدى القنوات احمللية الليبية القريبة من حتالف 
"القــوى الوطنيــة" رًدا على تصريحات وزير اخلارجيــة، الطيب بكوش، 

الذي قال إن بالدنا ستكون على نفس املسافة من احلكومتني الليبيتني.
ثــم قال في تصريح آخــر إن وزير اإلعالم عمر القويــري، "غير مقبول" 
في تونس بســبب تصريحاته التي قال فيها إنه في حال قيام دولة لتنظيم 
"داعش" في الشــعانبي )غــرب تونس( فإن حكومة طبرق ســتكون على 
نفس املســافة مــن احلكومة التي فــي قرطاج واحلكومة التي ســتكون في 

الشعانبي.
هكــذا ورد اخلبر، وال أعتقد انه يســتحق التعليق، ألنــه ال يتجاوز حالة 
الهذيــان التــي أصابــت الوزيــر ومن ورائــه كل حكومــة الثــورة املضادة 
في طبــرق ومن يقــف خلفها بعــد الضربات املوجعــة التي تلقتهــا، وبعد 
التطورات السياسية الكبيرة التي شهدتها املنطقة والتحوالت العميقة في 

املواقف والتحالفات..

ما يســمى بوزير اإلعالم في حكومة حفتر، لم يكن ســوى شخص نكرة، 
لــوال صحافتنــا املوّقرة التي فتحت لــه الباب على مصراعيــه كي يتوّعدنا 
مرتــني، األولــى بحكومة فــي الشــعانبي مبا يعنيــه ذلك من دعــم واضح 
وصريح لإلرهاب، واســتعمال العمليــات اإلرهابية التي جتري في بعض 
مناطقنــا للضغــط علينــا وابتزازنا وفــرض مواقف سياســية محددة من 
الصــراع الليبي علينــا، والثانية بقصف معبــر راس جدير، من أجل فرض 

عدم التعامل مع حكومة طرابلس.
إّن واقعــة التهديد والوعيد هذه تؤكد في اعتقادي جملة من املســائل من 

بينها :

- أّن هنــاك فعال حملة هدفها جرنا إلى مربعــات االصطفاف في املعركة 
في ليبيا، وأّن بعض األطراف الليبية قامت بالتأكيد بالعديد من احملاوالت 
جلرنا الى هذه املربعات من بينها عملية القصرين التي قتل فيها أربعة من 

احلرس الوطني والتي جاءت بعد سويعات من ذبح األقباط في ليبيا.. 

- أّن املوقف املســاند حلفتر وحلكومة الثني الــذي اتخذته بعض القوى 
والتيارات في بالدنا، بســبب عدائهــا حلكومة طرابلس وقوى الثورة التي 
تقف وراءها كان موقفا خاطئا بل أخرقا إلى أبعد احلدود، ألّنه جعل بعض 
نخبنا تدعم وتســاند أطرافا ال تتورع عن حرق األخضر واليابس من أجل 

حتقيق مطالبها، وهي أطراف غير مسؤولة وغير رشيدة وال متلك من زمام 
أمرها شيئا.

- أّن املوقف الســليم هو الذي اتخذته غالبية القوى الوطنية التونســية 
وهــو الوقوف على احليــاد، ودفع عمليــة التفاوض واحلوار بــني الفرقاء 
الليبيــني، وجعلهم يســتفيدون مــن التجربة التونســية في هذا الســياق، 
وتوفير أطر للحوار قد ترعاها تونس أو شــخصيات تونســية لعبت دورا 

مهما في احلوار الوطني ولها عالقات جيدة مع أغلب القوى الليبية.
- أّننــا فــي األخيــر وأمــام هــذا التهديد وهــذه العنتريــات التــي أطلقها 
"الوزيــر"، في حكومة طبــرق، وفي حال كنا مضطريــن إلى االختيار بني 
احلكومتــني فعلينــا أن نختــار الطرف األحــرص على عالقات ســليمة بني 

البلدين في إطار من االحترام املتبادل وحسن اجلوار.

عــدا ذلك ليس لنــا إال أن نقول لهذا الوزير إن تونــس عصية عليك وعلى 
ميليشياتك التي تتوعدنا بها، واحلال أنها تتقهقر يوما بعد يوم، وأنت الذي 
لم تســتطع أن تصل بنغازي حتى، ففــي ليبيا رجال يحمونها ويحرصون 

على أن يظل جنونك حبيس طبرق ال يغادرها..

أّما تونس فرجالها ونســاؤها، وأبناء جيشها وأمنها وحرسها الوطني، 
يعرفون كيف يحمون بالدهم، ويحفظون أمنها ويحرسون حدودها..

نحــن نكن كل االحترام ألشــقائنا الليبيني،، وألبنــاء وأحفاد عمر املختار 
العظيــم، ونعتبر أن مصاب أهلنــا في ليبيا هو مصابنــا، وفرحهم فرحنا، 
وهم جزء من أهلنا نتقاســم معهم التاريخ واجلغرافيا، ولنا صالت نســب 
عريقة، ونعتقد أن هذا موقف أهلنا في ليبيا أيضا، الذين يقاســموننا نفس 
املشــاعر، أمــا الغالة مــن كل جانب، فهم كالشــاذ الذي يجــب أن يحفظ وال 

يقاس عليه..
نحــن نفتخر أننا فتحنــا أبوابنا ألهلنا من أبناء طرابلــس الغرب، عندما 
احتمدت املعركة ضد االســتبداد عندهم، وتقاســمنا معهم الرغيف وشربة 
املــاء، وقدمنا ما اســتطعنا، وليس ذلــك مّنة بل واجب نؤديه إلى اشــقائنا 
وواجــب تفرضه علينا أحكام اجلوار والقرابة واملصاهرة، واالشــتراك في 

االنتماء لهذه املنطقة وهذه األمة..

وال يــزال الكثير من أهلنا في ليبيا يعيشــون بيننــا وهم باآلالف ومئات 
اآلالف، وبعضهــم خّيــر البقــاء عندنا وعدم العــودة إلى ليبيــا ريثما تهدأ 
األوضــاع هناك، وهــم مرحب بهم بيننــا إلى أن يعودوا إلى أهلهم ســاملني 

غامنني بإذن الله ..

نحــن وأهلنــا في ليبيا وفي املنطقــة من مصر إلى اليمن مــرورا بالعراق 
وســوريا مصيرنــا واحد، وهمنا واحــد، وخالصنا على ما يبــدو لن يكون 
إال بطريقــة واحــدة، جربناها فــي تونس فأثبتــت صحتها، وهــي احلوار 
والتوافق والبحث عما يجمعنا ويوحدنا بدل البحث عما يفرقنا وميزقنا.. 

ويشعل نار احلرب بيننا..

ردا على تهديدات "وزير" اإلعالم بحكومة الثني ..
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8 أكــدت مصــادر جــد مطلعة أنــه نظرا لعــدم وجود 
شخصية تعوض املفتي احلالي وبعد رفض أحد األساتذة  
اجلامعيني تولي املنصب رغم الوســاطات العديدة، فإنه 
ســيقع االلتجاء إلى الوزير احلالي ليعود ملنصب اإلفتاء 
ويقــع تغييــره فــي وزارة الشــؤون الدينية بشــخصية 
ثانية يؤكد البعض أنها ســتنحصر بني عبد اجلليل سالم 

وإحدى قيادات مركز دراسات األمن الشامل.  

8 أكــدت مصــادر مطلعة ان عدد املترشــحني للمكتب 
السياسي لنداء تونس املزمع انتخابه األحد القادم أربعة 
وعشــرون مترشحا من بني أعضاء كتلة النداء التي تضم 
86 نائبا بينما سيضم املكتب السياسي 30 عضوا ) 8 من 

املكتب التنفيدي و14 أعضاء الهيئة التأسيسية(. 

8 أكدت مصادر مطلعة وجود توجه نحو عدم إجراء 

أي تغييــر في ســلك الــوالة وانه ســيقع انتظــار احلركة 
الدوريــة فــي الســلك علــى انــه تأكد عــدم رضــا رئيس 

احلكومة احلالي على أداء أحد الوالة باجلنوب.
 

8 ينتظــر عقد مؤمتر هام بني املجتمع املدني في كل من تونس 
وليبيا وينتظر ان يساهم املؤمتر االهلي في دعم املصاحلة الليبية 

وينطلق املؤمتر في أشغاله انطالقا من 21 مارس احلالي.

8  نشــر الدكتــور محمــد العــادل اخلبيــر في 
العالقات العربية التركية نص إعالن اســتقالة من 
رئاسة املنتدى املغاربي للتعاون الدولي مؤكد في 
نص اســتقالته املعلنة أمس الثالثــاء 3 مارس، أّن 
ســّنة التــداول تقتضي ترك املســؤولية األولى في 
املنتــدي لغيره ، ومن املنتظــر أن يكون بديل محمد 
العادل في رئاسة املنتدى املغاربي هو عبد احلميد 
فيــاش أو عبــد الرحمــان اجلامعــي. واملعروف أن 
املنتدى مقره تونس وله أنشــطة فكرية وسياسية 

واقتصادي متعددة في البلدان املغاربية وســيعقد 
في بداية ماي املقبل في مدينة طبرقة...

8  أكــد احملامــي ســمير بــن عمــر أن النيابــة 
العموميــة أمــرت بايقــاف عبدالرحمــان ســوقير  
وإحالته على القضاء .. وكتب بن عمر على صفحته 
صباح أمس الثالثاء  أن "عبد الرحمان ســوقير لم 
يقتل شهداء الثورة و ال نهب أموال الشعب التونسي 
وال حتى قام بتزييف االنتخابات.. جرمية سوقير 

أنــه أثناء احلملة االنتخابية الرئاســية قام بكتابة 
عبارة "كفاكم نفخا فــي األموات" وتعليق صورة 

الرئيس املرزوقي على سيارته!"

8   متّكنــت اإلدارة الفرعية للقضايا اإلجرامية 
من الكشــف عن شــبكة دولية مختّصــة في إفتعال 
الطوابــع اجلبائيــة تتكــون مــن أطــراف أجنبيــة 
وتونســية، وحجــزت اإلدارة، وفق مــا أعلنت عنه 
وزارة الداخليــة فــي بالغ صــادر عنهــا أول أمس 
اإلثنــني 02 مــارس 2015، 14 ألف طابــع جبائي 
مفتعــل من فئــة 60 دينــار بقيمة 840 ألــف دينار 
موّظفة على السفر تصنع في اخلارج ثّم تهّرب إلى 
تونــس، باإلضافة إلى آلة كاشــفة يدوية متطورة 
يتــّم إعتمادهــا فــي القيــس والتثبــت فــي عالمات 
األمان التــي ال ترى بالعــني املجّردة قصــد التقليد 
وجهاز إعالمية محمول مخزن به أشــرطة تتضمن 

جميع مراحل صناعة هذه الطوابع.

8  اعتبر احمللل السياسي لصحيفة "هآرتس" 
العبرية "تسبي بارئيل" أن تغيير امللك السعودي 
ســلمان بــن عبد العزيــز لتوجهــات اململكــة، فيما 
يخــص احلــركات اإلســالمية، قــد ســحق رؤيــة 
نتنياهــو التــي رّوج لهــا طــوال الفتــرة املاضيــة. 
وادعى بارئيل: "نتنياهو كان يرى أن استراتيجية 
اململكة العربية السعودية ومصر تتوافق مع رؤية 
إسرائيل بشأن مكافحة )اإلرهاب(، املتمثل بحركة 
اإلخوان املســلمني وحركة حماس وإيران، ومن ثم 
فإن توجهات امللك ســلمان اجلديدة أحبطت خططاً 

كان نتنياهو يسعى لتطويرها".

8   من هــي النائبــة التي اتصلت 
مــن معتمدية الكــرم بالناشــط عماد 
دغيج ونبهت عليــه بضرورة التنظم 
واإلقــالع عن االحتجاج مســتقبال هو 
ورفاقــه، مع العلــم وأن دغيج أكد انه 
ملا وصل للمعتدمدية لم يجد النائبة؟

8   هل نســي الذيــن تهجموا على 
التعليــم  إضــراب  مبناســبة  املرّبــني 
الثانــوي أن  أمــة تهــني أهــل التربية 
والتعليــم وال تقدرهم حق قدرهم أمة 

تنخفض وال ترتفع؟

8   ملــاذا لــم ترســل وزارة العدل 
باملجلــس  خــاص  قانــون  مشــروع 
املراســالت  رغــم  للقضــاء  االعلــى 
العددية لرئيس مجلس النواب محمد 
الناصــر واملتكــررة مع العلــم أن آخر 
شهر أفريل )أي ستة أشهر من تاريخ 

اجراء االنتخابات( ؟

8   مــاذا يعنــي أن تعمد صحيفة 
تونســية نشــر خبر لقاء الشــيخ عبد 
الفتاح مورو بالشــيخ القرضاوي في 
الدوحــة وكأنهــا جرميــة ارتكبت في 
حق البالد..  و هــل هناك حكم يقضي 
بعــدم مقابلة الشــيخ القرضاوي كما 

تســاءل البعض و هل هناك حكم 
صــادر ضــد الشــيخ القرضــاوي في 
تونس وهــل أعلنت الدولة في تونس 
الشــيخ القرضــاوي رجــال إرهابيا ال 

يسمح مبقابلته؟
أحــد  أكــد  كمــا  األهــم  والســؤال   
اإلعالميني هــو: متى ترحمنــا الدولة 
من هــذا االبتزاز وتعطــي لهؤالء هذه 
املؤسســات اإلعالميــة ليمولــوا مــن 

جيوبهم حروبهم اخلاصة؟

8   هل سيضطر النواب إلى تشكيل 
جلنة خاصة مبراقبــة الداخلية، بعد 
إقــرار العودة إلى منظومــة املخبرين 
وتأكيــد وزارة الداخليــة أن التصدي 
لالرهــاب يتطلــب ذلــك، خاصــة وأن 
التجــارب املقارنة أثبتــت أنه البد من 
مراقبــة هــذه األجهــزة وعلــى اعتبار  
أن التجارب في العالــم الثالث أثبتت 
أن أي دولة قوية بجهاز اســتعالمات 
النتهــاك  فيهــا  األمــر  ناجع يتطــور 
املعطيات الشــخصية للناس واطالق 

العنان للبوليس والصّبابة؟ 

8    هــل فعــال مت ترشــيح كل من 
كمــال مرجان وغازي اجلريبي خلطة 
االمني العــام لالحتــاد املغاربي خلفا 

للسيد احلبيب بن يحي؟

8    مــن يقــف وراء تعيــني 
عادل اخلبثاني عضوا في ديوان 
وزيــر الداخلية مكلفــا بالعالقة 
املدنــي  واملجتمــع  األحــزاب  مــع 
فهــل هي العالقــة مع الوزيــر احلالي 
عندمــا كان قاضيــا بالقصرين وكان 
اخلبثاني كاتبا عاما لوالية القصرين 
أم هــي العالقة مع بعض قياديي نداء 
تونــس رغــم أن اخلبثانــي كان مــن 

مؤسسي حزب احلركة الدستورية؟

8   ملــاذا جابهــت حكومــة مهــدي 
للمعهــد  رســمية  مطالــب  جمعــة 

التونسي للدراسات اإلستراتيجية 
بكشــف األرقام الدقيقة للمؤسســة 
البترولية بل  التونسية لألنشــطة 
حتى الرد على مراســالت رســمية 
عديــدة بــل ويؤكد البعــض أن ذلك 
التدقيــق الــذي طرحــه آخــر مدير 
البنــك املركزي ســيمكن من إصالح 
الدعــم والتحكم في عجــز امليزانية 

الطبقــات  مصالــح  مــن  املــس  دون 
الفقيرة واملتوسطة... ؟

8    مــا ســر اإلعالن املتكــرر عبر 
تسريبات مفادها نية الشقيقني مالكي 
إذاعة الشعانبي عن بيع أصولها عبر 

قبول ديونها املُتخلدة فقط ال غير ؟

3وطنية
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- يامنة ساملي 
والّشــؤون  الشــباب  جلنــة  أطلقــت 
العلمــي  والبحــث  والتربيــة  الثقافيــة 
مبجلس نواب الشــعب مبادرة وساطة 
التعليــم  ونقابــة  التربيــة  وزارة  بــني 
الثانــوي، وأجرى رئيس املجلس محمد 
الناصر اتصــاالت بوزير التربية ناجي 
التعليــم  نقابــة  عــام  وبكاتــب  جلــول 
ودعاهمــا  اليعقوبــي  لســعد  الثانــوي 
إلى جلســة حــوار نّظمتهــا اللجنة التي 
تهــدف إلــى حل اخلــالف بــني الطرفني 
وتعبيد أرضيــة للتوافق.وحضر وزير 
التربيــة صبــاح أمــس الثالثاء جلســة 
اســتماع أشــرف عليها رئيــس املجلس 
وشــارك فيها أعضــاء اللجنة وعدد آخر 
من النواب، وتطــّرق النقاش إلى األزمة 
القائمة بني الــوزارة والنقابــة املتعلقة 
التعليــم  ألســاتذة  اإلداري  باإلضــراب 

الثانوي وسبل جتاوز هذا اإلشكال.

ال اقتطاع من األجور
وأقــّر وزيــر التربيــة أحّقيــة رجــال 
التربيــة فــي زيــادات األجــور، مبديــا 
تفّهمه للوضع املادي السيء لألساتذة. 
وأعلن جلّول عن التزام الوزارة بإصدار 
بــالغ يعلــن فيــه التخلي عن األســبوع 
املغلــق ومنح األســاتذة إمكانيــة إجراء 
االمتحانــات خــارج هذا األســبوع. كما 
فتــح حــوار  الــوزارة  اســتعداد  أبــدى 
حول املنــح اخلصوصية، وبــنّي أّنه لن 
يتم االقتطاع من أجور األســاتذة. وقال 
ناجــي جلّــول علــى هامش اجللســة إّن 
املسألة التربوية هي مسألة وطنية تهّم 
اجلميع دون اســتثناء، مؤّكدا أّن التركة 
املوروثــة ثقيلــة جــّدا والوضــع املاّدي 
لألستاذ متردي، وأنه ال ميكن النهوض 
بالتعليم دون إصالح الوضعية املاّدية 

لألستاذ.

قطاع مترّد.. 
وأضــاف ناجــي جلّــول أّن املدرســة 
مزريــا  وضعــا  تعيــش  التونســية 
ومشــاكلها ال تعّد، مشــيرا إلى أّنه وقع 

انتداب إطار التدريس بأشكال عشوائية 
وأنــه ينقصــه التكويــن واالختصاص. 
كمــا بنّي الوزيــر أّن التلميــذ اليوم ليس 
لــه زاد لغوي أو مخــزون ثقافي، فضال 
عــن تفشــي مظاهــر العنــف وانتشــار 
املمنوعــات في املــدارس. وأكد جلول أّن 
اإلرهــاب موجود فــي املــدارس وأّن من 
وصفهم بـــ "الدواعــش" ال يتخّرجون 
من املســاجد فقط بل من املدارس أيضا، 

وفق تقديره.
العــام  االحتــاد  الوزيــر  واعتبــر 
التونسي للشغل شريكا في التصورات 
املتعلقة بإصــالح القطاع التربوي لكنه 
ليس شريكا في مسائل تسيير الوزارة. 
وعّبــر عــن رغبتــه فــي جتــاوز ســوء 
التفاهم مع النقابات، داعيا إلى ضرورة 
تواصل الدراسة إلى غاية إيجاد حّل مع 
األساتذة بخصوص إجراء االمتحانات.

ال لشيطنة األساتذة
بشــيطنة  التربيــة  وزيــر  ونــّدد 

األســاتذة واالعتــداء عليهــم مــن قبــل 
التالميذ وذلك علــى خلفية تعّرض عدد 
منهم إلى الرشــق باحلجارة على خلفية 
اإلضراب األخير. وأشــار جلّــول إلى أّن 
هناك قانون جاهز لتجرمي االعتداء على 

املربي.
وشــّدد نــواب اللجنــة على شــرعية 
مطالــب األســاتذة املتعلّقــة مبراجعــة 
األجــور، واعتبــروا أّن مســألة مراجعة 
األجــور ال تهم فقــط رجــال التربية بل 
العــام  القطاعــني  تخــّص  قضيــة  هــي 
أّن  علــى  النــواب  وأجمــع  واخلــاص. 
أزمــة قطــاع التعليم تســتفحل يوميا ال 
ســيما بعــد الثــورة، مطالبني الســلطة 
بتحّمــل مســؤولياتها فــي احلفاظ على 
املؤسســات التربويــة وإيجــاد احللول 

املمكنة حللحلة األزمة احلاصلة.

رفض مقترحات الوزارة
في نفس اليوم، عقدت جلنة الشــباب 
والتربية والشــؤون الثقافيــة والبحث 

العلمي جلسة مســائية لالستماع لوفد 
عــن النقابــة العامــة للتعليــم الثانوي 
برئاســة الكاتــب العــام للنقابة لســعد 
اليعقوبي، وقّدمت اللجنة للوفد النقابي 
مــا طرحه الوزير من مقترحات حللحلة 

األزمة.
وفــي تفاعل مــع مقترحــات الوزير، 
قــال كاتــب عام نقابــة الثانوي لســعد 
اليعقوبــي إّن النقابة لــم ترفض البّتة 
احلوار، معتبرا أّن املشــكل ال يتمّثل في 
احلــوار بل فــي مضمــون املفاوضات. 
وأّكــد اليعقوبــي أّن اإلضــراب اإلداري 
لألساتذة متواصل، وانتقد تصريحات 
الوزير التي رأى فيها جتييشــا، مشيرا 
إلى أّنه مت تســجيل اعتــداءات على 20 
مؤسســة يوم الثالثاء 03 مارس وذلك 

على خلفية تصريحات الوزير.
العامــة  النقابــة  عضــو  واعتبــر 
للتعليــم الثانــوي جنيب الســالمي أّن 
املقترحــات التــي قدمها وزيــر التربية 
في جلســة االســتماع مبجلــس النواب 

ليســت جديــدة ومرفوضة، وقــال إّنها 
نفــس املقترحــات التــي قّدمهــا الوزير 
منذ آخر جلســة تفاوضية يوم السبت 
الفــارط، ومن بني املقترحــات أن متنح 
زيــادة طفيفة فــي أجور األســاتذة في 
إطــار املفاوضــات فــي قطــاع الوظيفة 
العمومية. وأّكد الســالمي أّن األساتذة 
التأليفية  جاهزون للقيــام بالفــروض 
في أي وقت عنــد املوافقة على مطالبهم 
الــوزارة  اتفــاق مــع  واإلمضــاء علــى 
وإجناز األسبوع املغلق في موعد الحق 
حتــى إن اضطر األســاتذة إلــى إجرائه 

في العطلة املقبلة.

االســتماع،  جلســة  هامــش  وعلــى 
دعــا كاتب عام النقابــة العامة للتعليم 
الثانوي مجلس النواب إلى التنصيص 
على جملة من التشريعات التي تؤسس 
لعمليــة إصــالح املنظومــة التربويــة، 
مضيفــا أّنــه ال ميكن إصــالح املنظومة 

التربوية بأيادي مرتعشة.

فشل وساطة برلمانية بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي

تونس -  
أعلــن الناطــق باســم وزارة الدفــاع، املقدم 
بلحســن الوســالتي أمــس الثالثــاء خــالل 
نــدوة صحفية حول "قــوات األمن الداخلي 
ورهانــات مجابهة اإلرهــاب والتهريب" أن 
والية القصرين تشهد عملية كبرى ملكافحة 
اإلرهاب، والقضاء على العناصر اإلرهابية 

املتحصنة باجلبال مت تعزيزها أمس.
وقال الوسالتي "هناك عمليات عسكرية 
وأمنيــة فــي املرتفعــات الغربيــة ملطــاردة 

اإلرهابيــني يوميــا، ولكن عمليــة )األمس( 
تأتي فــي إطار تركيــز املجهود العســكري، 
ملطاردة تلك اجلماعــات ومواصلة لعدد من 
العمليــات الّســابقة الّتــي تندرج فــي إطار 

مكافحة اإلرهاب".

وأضاف أنه "من املؤكد أن متّكن مثل هذه 
العمليــات من تدميــر مواقــع، تتحصن بها 
هذه املجموعات والقضاء عليها، ســواء عن 
طريق التحريــات أو باملعلومات التي تصل 

إلى وزارة الدفاع".

تونس -  
قضت صباح أمس الثالثاء محكمة االستئناف العسكرية 
بتونس بسجن املدون ياسني العياري ملدة 6 أشهر بتهمة 

"إهانة قيادات عسكرية".

 تونس-  
أعلنــت وزارة الداخليــة أمس الثالثــاء 3 مارس 
عن إجــراء حتويــرات صلــب وزارة الداخلية مت 
مبقتضاها تعيني ســامي عبد الصمــد مديرا عاما 
لألمــن العمومي وعــز الدين اخللفــي مديرا عاما 
للمصالــح الفنيــة وتوفيــق بوعون متفقــدا عاما 

لألمن الوطني.
كما تقرر إلغاء خطة املدير العام لألمن الوطني 
من وزارة الداخلية. وأفاد نفس البالغ بأّن العميد 

عماد الغضباني ُدعي إلى مهام أخرى.

تكثيف العمليات العسكرية في 
القصرين لمجابهة اإلرهاب

إلغاء خطة المدير
 العام لألمن الوطني

الحكم على ياسين العياري 
بالسجن لمدة 6 أشهر
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 - سيف الدين بن محجوب
أثارت التحــركات االحتجاجية لالحتاد 
العام التونسي للشــغل ومنظوريه في 
عدد من القطاعات خالل الفترة األخيرة 
جــدال بني مختلــف األطــراف احلكومية 
هــذا  وتطــّور  واإلعالميــة،  والنقابيــة 
األطــراف  هــذه  بــني  والتوتــر  اجلــدل 
خــالل اليومــني األخيريــن علــى خلفية 
اضراب األســاتذة الذي تزامن مع بداية 
للثالثــي  املغلــق  األســبوع  امتحانــات 

الثاني.
إلــى  املوّجهــة  االنتقــادات  وتوالــت 
احتــاد الشــغل بســبب هــذه التحركات 
األطــراف  عديــد  مــن  االحتجاجيــة 
وخاصــة من قبــل وزيــر التربية ناجي 
جلــول واملديرين بالوزارة، ولم تتوقف 
االنتقــادات عنــد هــذا احلــد بــل جاءت 
من اإلعالميــني على غــرار مدير حترير 
"الصباح" الــذي قال في مقــال له "إن 
واقــع احلــال يفرض على أعتــى منظمة 
فتكــون  تكتيكهــا  تراجــع  أن  وطنيــة 
القاطــرة التي تدفع للمصاحلة الوطنية 
وخللــق  االســتثمار  علــى  وللتشــجيع 
سياســة تشــاركية يجني فيها اجلميع 
الثمــار نزرع فنــأكل ال نأكل مــا ال نزرع 
الوحيــد الحتــاد يبــدو  املخــرج  .. ذاك 

أنــه يجعل املســاقات تقــوده للمواجهة 
مع عمــوم الناس قد دخــل مرحلة بداية 
حتطيم الــذات". وتابع حافظ الغريبي 
في نفس املقال "اليوم في غياب روابط 
حماية الثورة وفــي غياب الترويكا فإن 
أي اضــراب لن يجد الســند القوي الذي 
اعتــاد أن يجــده االحتــاد فــي ســنوات 

اجلمر.."
وقــد رّد علــى هــذا الــكالم الصحفــي 
خشــناوي  ناجــي  الشــعب  بجريــدة 
الــذي قــال إنــه يجــب علــى اإلعــالم أن 
يكــون في صــف الشــعب ال احلكومات، 
قائــال فــي تدوينة على صفحــة االحتاد 
العــام التونســي للشــغل علــى موقــع  
التواصــل االجتماعــي "الفيــس بوك" 
إن "شــارل ديغول طرد وزيــر التربية 
عندمــا علم أنــه لم يتجــاوب مع مطالب 
األســاتذة الفرنســيني وتوجه إلى أكبر 
معاهد باريس وقرأ بيــان االعتذار أمام 
"عــذرا  اعتــذاره  عنــوان  وكان  العلــن 
فرنســا"... ســأذّكر حافــظ الغريبي أن 
اإلعــالم الفرنســي ال يقــف إال فــي صف 
مطالــب الشــعب الفرنســي وال يرمتــي 
فــي حضــن احلكومــات املتعاقبــة على 
قصر اإليليزي". وأضاف أن اســتعمال 
الغريبــي ملصطلح "ســنوات اجلمر" ال 

يســتقيم ألنه يتم اســتعمالها لإلشــارة 
لفتــرة نظام بن علي وليــس لفترة حكم 
الترويــكا، وأن الدور الذي قام به احتاد 
الشــغل فــي فتــرة الترويــكا كان علــى 
قاعدة أداءها وليــس ألنها "الترويكا"، 
وأن القول بأن الدعم الذي يلقاه االحتاد 
مرتبط بفتــرة الترويكا وروابط حماية 
الثــورة فهــذا جتــن كبيــر علــى منظمة 
جانفــي   14 قبــل  ودورهــا  الشــغيلة 

وبعده.
وعلــى غــرار الســجال الســابق، قال 
األمــني العــام املســاعد الحتــاد الشــغل 
ســامي الطاهري، في مداخلة على إذاعة 
"موزاييــك آف آم" تعقيبــا على رئيس 
حتريرها ناجي الزعيري، إن هذا األخير 
أصبــح مكلفــا مبهمــة انتقــاد حتركات 
االحتاد العام التونسي للشغل. واعتبر 
أن الزعيري الذي كان يدافع عن االحتاد 
واالضرابات فــي عهد الترويــكا أصبح 
اليوم ينتقده بعد تغير املاســكني بزمام 

السلطة.
كما شــهد برنامــج "بوليتــكا" الذي 
آم"  آف  "جوهــرة  إذاعــة  علــى  يــذاع 
تدخّل الصحفي زيــاد الهاني الذي اتهم 
نقابــة التعليــم الثانــوي بالســعي إلى 
توتيــر األجــواء وابتــزاز الــوزارة مــن 

أجــل حتقيــق مصالح ضّيقــة، وأضاف 
أن اإلعــالم كان إعالما وطنيا عندما كان 
يدافــع عــن االحتــاد لكنه أصبــح اليوم 
عميال ومتمّعشا وينّفذ التعليمات عندما 
انتقــد النقابيني. هــذه االتهامات دفعت 
عضويــن مــن نقابــة التعليــم الثانوي 
بسوســة إلى االنســحاب مــن البرنامج 

بعد اتهامه بالتطبيع مع الصهيونية.
الشــغل  الحتــاد  االنتقــادات  موجــة 
التــي كانــت خصوصا من قبــل عدد من 
اإلعالميني والصحفيني مع أنها تســتند 
إلــى مبررات وحجج واقعيــة ومنطقية 
في أغلبها، ولئن صاحبتها ردود فورية 
من قبل مســؤولي االحتاد، فإنها تطرح 
بعض األســئلة حول طبيعتها وأهدافها 
النقابيــة  املنظمــة  هــذه  أّن  خاصــة 
حتديــدا أقرت ســابقا عديــد التحركات 
االحتجاجية والتــي وصل عددها خالل 
ســنة واحــدة أكثر مــن 20 ألــف حتّرك 
باإلضافــة إلى إقرار تنفيــذ إضراب عام 
فــي البــالد والــذي شــمل كل القطاعات 
حتــى احليويــة منها علــى غــرار النقل 
والصحــة العمومية والتعليــم وأعوان 
البريد، ولم تصدر آنذاك أي انتقاد لقرار 
خلّف خسارة فادحة لالقتصاد الوطني 
وكلّفنــا مئــات املاليــني مــن الدينــارات 

كانت تونس في أشد احلاجة إليها.
وإذا مــا أضفنــا إلــى ذلــك تصريــح 
ســامي الطاهري أول أمس األثنني الذي 
قــال فيــه إن هنــاك أطرافا تريــد ضرب 
احلــق النقابــي املكفــول دســتورا، فإنه 
تطرح بعض األســئلة بشكل جّدي، هل 
هناك فعــال هجمة ممنهجــة على احتاد 
الشــغل والعمــل النقابي؟ وهــل تندرج 
االنتقادات األخيــرة ضمن هذه احلملة؟ 
وهل هناك رغبة في كبح جماح االحتاد 
تغّيــر  بعــد  للشــغل  التونســي  العــام 
املشــهد السياســي؟ ومن هــي األطراف 
التي تعمل اليــوم على ترويض املنظمة 
النقابية األكبر في تونس بشــكل خاص 

وعلى العمل النقابي بشكل عام؟

على خلفية التحركات النقابية..

هل يتعّرض اتحاد الشغل إلى هجمة ممنهجة؟

تونس-  
استقبل رئيس حركة النهضة الشيخ  راشد 
الغنوشي  مســاء اإلثنني وفــدا من صندوق 
مســعود  الســيد  يتقدمــه  الدولــي  النقــد 
أحمد نائب رئيســة الصنــدوق، وبحضور 
القياديني بالنهضة رضا السعيدي ورياض 

بالطيب .
وحســب بــالغ حلركــة النهضــة تناول 
اللقاء ســبل تعزيز منو االقتصاد التونسي 
ومســاعدته على جتــاوز مختلف املصاعب 
التــي يواجهها بعد متكن تونس  من حتقيق 

انتقالها الدميقراطي بنجاح . 

تونس -  
نفــت الوكالــة الوطنيــة للتصــرف في 
النفايات ما مت تداوله في بعض وسائل 
اإلعالم إثر الوقفة االحتجاجية مبنطقة 
برج شــاكير بخصــوص اعتزامها بناء 
حــوض ثامــن للنفايات وحــوض مياه 

رشح جديد.
وأوضحت الوكالة فــي بالغ صحفي 
عــدد  تقليــص  مت  أنــه  الثالثــاء  أمــس 
أحواض مياه الرشح من 13 سنة 2004 

إلى 5 أحواض حاليا ومن املنتظر أن يتم 
إزالة البقية مع موفى شهر جوان 2015 
عــن طريق معاجلتها مبحطــة التصفية 

التي مت إنشاءها للغرض.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد أحواض 
ردم النفايــات باملصــب املراقــب لبــرج 
شــاكير ال يتجاوز 6 أحــواض مع العلم 
أن احلوض الســادس هــو حاليا بصدد 
اإلجنــاز وقد انطلقــت األشــغال به منذ 

شهرين.

وقالت وكالة التصــرف في النفايات 
إنها ســتنطلق خالل الفتــرة القادمة في 
اعتمــاد تكنولوجيــات حديثــة لتثمــني 
النفايــات والقضــاء علــى كافــة مظاهر 
اإلزعاجــات التــي قد تتســبب فــي قلق 

لألهالي املتساكنني بجوار املصبات.
وأعلنــت أنهــا بصــدد القيــام بجملة 
مــن اإلجــراءات واألشــغال الهادفة إلى 
حتســني محيط املصب مع مواصلة ردم 

احلوض اخلامس.

راشد الغنوشي يلتقي وفدا من صندوق النقد الدولي

برج شاكير:
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  تنفي بناء حوض للنفايات

الضمري- اسامة بالطاهر
أعلنت كاتبة الدولة املكلف مبلف جرحى الثورة وشهدائها ماجدولني الشارني 
خالل زيارتها لعدد من عائالت الشــهداء مبعتمدية فريانة من والية القصرين 
يــوم األحد املنقضي، عــن عدد من اإلجراءات لفائدة عائالت الشــهداء وجرحى 
الثورة، على غرار إحداث خلّية متابعة على مستوى كل إدارة جهوية للشؤون 
االجتماعيــة ملتابعة الوضعيــات االجتماعيــة والصحية والنفســية لعائالت 
الشــهداء واجلرحى إضافــة إلى دعم أهالي الشــهداء مبنح خلــق مواطن رزق 
أو بتشــغيلهم وإدماجهم في احلياة املهنية أو عبــر تكوينهم، فضال عن صرف 

جرايات شهرية إلى عائالت الشهداء غير املتزوجني.
وفــي حــني اعتبــرت ليلــى حــداد عضــو فريــق الدفاع عــن جرحــى الثورة 
وشــهدائها، أن االجراءات ليس جديدة كمــا مّت الترويج لها بدليل وجودها في 
املرســوم عدد 97 لســنة 2012 وأن اخللــل كان في عدم تنفيذها، أّكد األســتاذ 
شــكيب درويش فــي تصريح جلريــدة "الضمير" أن ال مشــكلة فــي أن تكون 
اإلجــراءات التــي أعلنــت عنها كاتبــة الدولة صــادرة عنها أو تقــدمي إجراءات 
ســابقة في شــكل جديد، مشيرا أن املشــكل في رؤية هذه اإلجراءات على أرض 

الواقع.
وأّكد درويش دعمه لكل إجراء يصدر من أي طرف لصالح عائالت الشــهداء 
واجلرحى ألن الهدف الرئيسي هو إدخال الفرحة على هذه العائالت، داعيا إلى 

احلفاظ على هذا امللف بعيدا عن التجاذبات السياسّية.
وأضــاف شــكيب أن كاتبــة الدولــة ســتكون مســؤولة أمــام التونســّيني 
بالتصريحــات التــي أدلــت بها وملزمــة بتنفيذها حســب رزنامــة مضبوطة، 

مشيرا إلى أن ذاكرة التونسي قوّية وسيحاسب كل شخص على أقواله.
وبنّي درويش أن احلكومات الســابقة قّدمــت قائمات من االجراءات نّفذ جزء 
منها في انتظار اســتكمال املســار الذي سيكون موضوع متابعة ومحاسبة من 

طرف املجتمع املدني واملعنّيني بامللف.

ملف شهداء وجرحى الثورة

التركيز على تنفيذ اإلجراءات
 أهّم من البحث عّمن قّررها
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الضمري– صابرين الخشناوي 
أثــارت زيارة الشــيخ عبــد الفتاح مــورو نائــب رئيس حركــة النهضة 
األخيــرة إلــى الدوحــة ولقائــه بالعالمة الدكتــور يوســف القرضاوي 
رئيس االحتاد العاملي لعلماء املســلمني، جدال كبيرا خاصة في الســاحة 

اإلعالمية.
وفــي حديث جلريــدة "الضمير" أشــار األمني العــام حلركة النهضة 
علــي لعريــض إلى أّن الشــيخ عبــد الفتاح مــورو هو شــخصية وطنية 
معروفــة لدى اجلميع باعتداله ووســطيته وانفتاحــه على اجلميع وقد 
متت دعوتــه من قبل قناة اجلزيرة لتســجيل حلقات في برنامج شــاهد 
علــى العصر الذي يتحدث بصفة عامة عــن جوانب تاريخية وكذلك عن 
الرؤى حول الوضع العام في الوطن اإلســالمي باخلصوص ومن بينها 

قضايا "الربيع العربي" وفي هذا اإلطار تتنزل زيارته إلى قطر. 
وقــال لعريــض إّن الشــيخ عبــد الفتــاح مــورو هــو شــخصية عامة 
ومعروفــة وحيث ما ذهب إال ورغــب الكثير في التواصل معه، وبالتالي 
فإّن لقاءه بشــخصيات محترمة ومرموقة مثل العالمة الشــيخ يوســف 
القرضاوي رئيس اإلحتــاد العاملي لعلماء املســلمني وكذلك مع اجلالية 
وأبنــاء احلركة في قطــر يعتبر أمرا عاديا جّدا، واســتغرب لعريض كّل 

اللّغط والتأويالت الغريبة التي أثيرت حول هذه الزيارة.
وفي تعليقه على بعض التأويــالت التي ذهب إليها بعض اإلعالميني 
فــي تناولهــم للقاء عبد الفتاح مــورو مع رئيس االحتــاد العاملي لعلماء 
املسلمني وما قيل عن العالمة يوسف القرضاوي أوضح لعريض أّن لقاء 
القرضاوي فخر وليس مســّبة فهو أحد كبار علماء اإلســالم واملجتهدين 

علي لعريض لـ"الضمير": زيارة مورو للقرضاوي فخر ال مسّبة
الضمري _ عمار عبد اهلل 

أوصــى املشــاركون في ورشــة عمــل نظمتهــا منظمــة املادة 
19 مــع معهــد الصحافة وعلوم االخبار أمــس الثالثاء حتت 
 :2014 النتخابــات  اإلعالميــة  التغطيــة  جتربــة  عنــوان: 
النقــاط  ملناقشــة  املعهــد  مبــدرج  املســتخلصة،  الــدروس 
املعروضــة وحتديــد اإليجابيات والســلبيات وإيجــاد حلول 
املتعلقــة بالصحافــة فــي تونــس، بالتركيز علــى أخالقيات 
املهنة الصحفيــة التي حتصن قطاع الصحافــة من االنحراف 
عــن دوره الطبيعــي الذي ينص على إنارة الــرأي العام ونقل 
املعلومــة بكل أمانة. ودعا صحافيــون وممثلون عن منظمات 
املجتمع املدني املؤسســات الصحفية إلى االنخراط في مســار 
التعديــل الذاتي واعتماد مواثيق الشــرف ومدونات الســلوك 
إلى جانب إرســاء ثقافة احترام القواعد املهنية، مبا سيساهم 
في خلق مناخ عمل خال من التجاوزات ويتماشــى مع املبادئ 

األساسية ملهنة الصحافة .
وأكــد هشــام السنوســي عضــو الهيئــة العليــا املســتقلة 
لالتصــال الســمعي والبصري ضــرورة االنتباه الى مســألة 

التعديــل الذاتــي في وســائل اإلعالم حتى تكون في مســتوى 
تنفيذ البرامج التي حتترم  األحكام العامة ســواء فيما يتعلق 
بالهيئــة العليا لالتصــال الســمعي البصري أو فيمــا يتعلق 

بالقانون االنتخابي. 
واعتبــرت خمائــل فنيــش عضــو الهيئــة العليا املســتقلة 
لالنتخابات أن رصد احلملة االنتخابية في الصحافة املكتوبة 
التــي كانت فيهــا التجــاوزات أقل بكثيــر من وســائل اإلعالم 
السمعية البصرية، بالنسبة لهيئة االنتخابات، انطلق ببعث 
وحــدة مراقبة احلملة االنتخابية التي انتدبت في فترة معينة 
اكثر مــن 1200 مراقــب على كامل تــراب اجلمهوريــة للقيام 

بعملية الرصد على امليدان ولتسجيل التجاوزات. 
وقالت سكينة بن عبد الصمد الكاتبة العامة للنقابة الوطنية 
للصحفيــني التونســيني إن مراقبة النقابــة للتغطية اإلعالمية 
للحملــة االنتخابية اقتصرت على احلملــة الصحافة املكتوبة، 
وكشــفت أن معظم التجاوزات التي يقوم بها الصحفيني، كانت 
عن غير قصد وارتكبتها في الغالب املؤسسات اإلعالمية، داعية 
الصحفيني إلى احملافظة علــى مبادئ املهنة وتقاليدها وتنظيم 

ممارستها بحرية واستقاللية عن كل مصادر الوصاية. 

الضمري- صابرين بن جمعة
أجلت احملكمة االدارية بتونس التصريح باحلكم في القضية 
التــي تقدم بهــا الهادي بن رمضان، عضو الرابطة التونســية 
للدفاع عن حقوق اإلنســان، مطالبا فيها بإلغــاء قرار تركيبة  
هيئة احلقيقــة والكرامة ومراجعة قانــون العدالة االنتقالية 
مبا يتماشــى مــع الدســتور واملواثيــق الدولية إلــى يوم 24 
مــارس. وللتذكيــر فــإّن قضية احلــال انطلقت يــوم 20 ماي 
2014 اثر اإلعالن عن تركيبة الهيئة املتفق عليها بتاريخ 19 
مــاي 2014، حيث طعن الهادي بن رمضان في قرار اجللســة 
العامــة للمجلــس الوطنــي التأسيســي املنعقدة فــي 19 ماي 
الفارط من أجل الدفع بعدم دســتورية بعض نصوص قانون 
العدالــة االنتقالية في بعــض الفصول والغاء قرار اجللســة 
العامة للمجلس التأسيســي املتعلــق باملصادقة على تركيبة 
هيئــة احلقيقــة والكرامــة. اتصلــت "الضمير" بالهــادي بن 
رمضان الذي عرض لنا املؤيــدات القانونية التي اعتمدها في 
طلباتــه التي قدمها يــوم اجلمعة املاضــي  27 فيفري 2015، 
إللغــاء قــرار تركيبة هيئــة احلقيقــة والكرامــة. وتتمثل هذه 

املؤيدات كما أوردها في ما يلي: 
احملاصصة احلزبيــة: في تركيبة جلنــة الفرز حيث ينص 
الفصــل 89 علــى أن تركيبة جلنة الفرز مــن ممثلني عن الكتل 
داخل املجلس التأسيسي أدت إلى  "محاصصة" و»مقايضة« 
فــي اختيــار أعضــاء هيئــة احلقيقــة والكرامة حيث شــملت 
أعضــاء حتّملــوا مســؤولية قياديــه بأحــزاب سياســية مثل 
خالد الكريشــي. وشــملت كذلك مــن حتمل مســؤولية نيابية 
وكذلك  السيد خميس الشماري  الذي قدم استقالته من الهيئة 

في وقت سابق.
 غياب الشــفافية: عــدم نشــر أي معطيات عن املترشــحني 
بالقائمة املتوافق عليها )السير الذاتية( وغياب أي معطى عن 

اجلمعيات التي رشحتهم مبا في ذلك اسم اجلمعية.
غيــاب موضوعيــة املعاييــر: أي اعتمــاد معاييــر مطلقــة 
وفضفاضــة كالكفاءة واالســتقاللية واحليــاد والنزاهة التي 
ينــص عليهــا الفصل80 التي  تعــد معاييــر موضوعية وهي 

غير قابلة للتقييم الكمي والترتيب التفاضلي، كما أن املعايير 
شملت أيضا تصنيف اجلمعيات )فصل 86( بشكل لم يتم فيه 
التوضيــح للمقاييس املعتمدة للتمييز بني جمعيات الضحايا 

وبني جمعيات حقوق اإلنسان.
وطالب بن رمضان  مــن قضاة احملكمة اإلدارية  إلغاء قرار 
تركيبــة هيئــة احلقيقــة والكرامــة ومراجعة قانــون العدالة 
االنتقالية  مبا يتماشــى مع الدســتور واملواثيــق الدولية، ثم 
إعــادة اختيار هيئة احلقيقة والكرامة على أســاس الشــفافية 

وفق مقاييس موضوعية.
قرار جلنة الفرز قانوني وغير قابل للطعن

من جهته، اعتبر رئيس الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية 
كمال الغربي في تصريح جلريدة الضمير أّن قرار جلنة الفرز 
فــي اختيار تركيبة هيئة احلقيقــة والكرامة ليس به أي لبس 

قانوني كما أنه غير قابل للطعن أمام احملكمة االدارية.
وبــنّي الغربي أّن عضــو رابطة حقوق االنســان الهادي بن 
رمضان كان من املترشــحني لتركيبــة هيئة احلقيقة والكرامة 
ولــم يتــم اختياره مــن طرف جلنــة الفــرز، قائــال "ليس من 
الضــروري أّن تكون الرابطة ممثلة فــي الهيئة"، وأضاف أّن 
قانــون العدالة االنتقالية ينص علــى أّن احملكمة اإلدارية غير 

مختصة في مثل هذه القضايا.

إقبال على تعلم اللغة التركية في تونس

تونس - الضمري
أوضح الســفير التركي في تونــس عمر كوجــك، أن التالميذ في املدارس 
التونســية، يقبلون علــى تعلم اللغة التركيــة، واختيارها لغة اختيارية 
في مقرراتهم، وأن 16 معلماً تركيا، يدّرسون اللغة التركية في 10 مراكز 

أقيمت لهذا الغرض.
وقــال كوجك، في حوار مع وكالــة األناضول "اإلقبال على تعلم اللغة 
التركية بني التالميذ في تونس، يشــهد تزايداً ملحوظاً، واســتجابة لهذا 
التزايــد، قررنــا زيادة عدد مدرســي اللغــة التركية في تونــس، ألن عدد 
التالميــذ الذين اختــاروا تعلم اللغة التركية كلغــة اختيارية في املناهج 

الدراسية، قد جتاوز 700 تلميذ، في العاصمة التونسية وحدها".
وأعرب الســفير التركي، عن ســعادته وترحيبه وكذلك سعادة وزارة 
التربية التونســية، باقبال التالميذ على تعلم اللغة التركية، مشــيراً إلى 
أن اللغة التركية تصدرت قائمة اللغات االختيارية في املناهج الدراسية.

واعتبــر محمد علي أيدن، مدرس للغة التركيــة في تونس منذ 2012، 
أن اللغــة التركية هي األكثر تفضيال من بني املواد االختيارية في تونس، 
وتأتــي في املرتبــة الثالثة من حيــث اإلقبال على التعلم، بعد الفرنســية 

واإلجنليزية.
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معهد الصحافة وعلوم االخبار 

ورشة عمل حول تجربة التغطية اإلعالمية لالنتخابات 
دعوة المؤسسات الصحفية لالنخراط في مسار التعديل الذاتي

المحكمة االدارية تؤّجل النظر في طلب إلغاء 
تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة

▲ السفير التركي في تونس عمر كوجك

▲ الهادي بن رمضان



الضمري- أمينة قويدر
احتــّد اجلدل فــي الفتــرة األخيرة داخل 
الساحة القضائية بني من يرى ضرورة 
إرســاء املجلــس األعلــى للقضــاء فــي 
اآلجــال القانونيــة وفــق الفصــل 148 
من الدســتور الذي ينــّص على أن "يتم 
في أجل أقصاه ســتة أشــهر مــن تاريخ 
االنتخابات التشــريعية إرساء املجلس 
يعتبــر  مــن  وبــني  للقضــاء"  األعلــى 
أن املــدة املتبقيــة وهــي شــهرين فقط، 
غير كافيــة ملناقشــة املشــروع املتعلق 
باملجلــس األعلــى للقضــاء واملصادقة 

عليه في مجلس النواب.
وقــد احتــدم هــذا اجلــدل علــى اثــر 
تصريحات وزير العــدل احلالي محمد 
فيفــري   12 بتاريــخ  عيســى،  صالــح 
2015، عنــد لقائه مبمثلني عن جمعية 
القضــاة التونســيني ونقابــة القضــاة 
التونســية وتأكيــده ضــرورة االلتزام 
باآلجــال الدســتورية احملّددة إلرســاء 

املجلس األعلى للقضاء.

مشـــروع القانـــون أهـــم مـــن احترام 
اآلجال 

من بــني االطــراف الرافضة إلرســاء 
آجالــه  فــي  للقضــاء  األعلــى  املجلــس 
الدستورية املرصد التونسي الستقالل 
أحمــد  رئيســه  أكــد  حيــث  القضــاء، 

الرحمونــي، فــي تصريــح للضمير، أن 
الفصــل 148 من الدســتور ينــّص على 
امتام إرساء املجلس األعلى للقضاء في 
أجــل أقصاه 6 أشــهر من تاريــخ إجراء 
االنتخابات التشــريعية )26 أكتوبر(، 
وبناء عليه فإن اآلجال الوارد باألحكام 
االنتقالية للدســتور يســتوجب مبدئيا 
إرســاءه في 26 أفريل القادم، وهذا غير 

ممكن متاما، حسب قوله.
وبنّي الرحموني أن مضمون اإلرساء 
ال ميكن أن يتعلق فقط مبصادقة مجلس 
نواب الشــعب على القانون األساســي 
املنظم للمجلس األعلى للقضاء باعتبار 
أن االرســاء حســب داللته فــي االحكام 
إضافــة  تشــمل  للدســتور  االنتقاليــة 
للقانــون انتخــاب أول هيئــة للمجلس 
األعلــى للقضــاء وكل الهيئات اخلاصة 
باملجالس القضائية أي مجلس القضاء 
والقضــاء  املالــي  والقضــاء  العدلــي 
اإلداري  واجللســة العامــة للمجالــس 

القضائية.
وتابــع الرحموني بالقــول إن األجل 
املتبقي إلرســاء كل هذه الهياكل يقل عن 
شــهرين وأن الظاهــر هو عــدم إمكانية 
التوصــل الســتكمال تركيبــة املجلــس 
بعــد املصادقــة علــى القانون فــي أجل 
قصيــر، إضافة إلــى أّن القانــون املنظم 
للمجلس األعلى للقضاء لم يتم إلى اآلن 
إحالته على املجلس الوزاري مع اعتبار 
ما صــرح بــه وزيــر العدل والشــؤون 
املجلــس  مصادقــة  أن  مــن  العقاريــة 
الــوزاري تســتوجب على األقل عشــرة 
أيــام دون احلديث عــن إمكانية الطعن 
لــدى الهيئة الوقتية ملراقبة دســتورية 
القانون وما يســتغرقه نقاش املشروع 
فــي جلنــة التشــريع العــام واجللســة 

العامة.

خرق فاضح للدستور
القضــاة  جمعيــة  وعارضــت 

التونسيني األصوات املنادية بالتوسع 
في مدة إرســاء املجلس األعلى للقضاء 
ودعــت إلى احتــرام االجــال القانونية 
ظــرف  فــي  املجلــس  هــذا  وإرســاء 
الشــهرين املتبقيني، حيث أكدت رئيسة 
اجلمعيــة روضة القرافــي في تصريح 
لـ"الضميــر"، أنهــا متمســكة باآلجال 
الدســتور،  خــرق  وعــدم  القانونيــة 
مؤكــدة أن هــذا األمــر مرتبــط مبــدى 
حرص اإلرادة السياســية على احترام 

الدستور. 
أن  القرافــي  روضــة  واعتبــرت 
القول باســتحالة ارســاء هــذا املجلس 
فــي ظــرف شــهرين هــو قــول مجانب 
اآلجــال  خلــرق  ويبــرر  للصــواب 
الدســتورية والدخــول فــي اجــال غير 
محددة وسيفتح النقاش حول إمكانية 
تركيزه من عدمها كما سيسهل للسلطة 
بالتدخــل  والتنفيذيــة  التشــريعية 
والتأجيل فيه. مشــيرة إلى أن التمسك 

باآلجــال الدســتورية هو أهــّم ضمانة 
لتركيز هذا املجلس.

وأوضحت القرافي أن جمعية القضاة 
قانــون  مقتــرح  أودعــت  التونســيني 
خــاص باملجلــس االعلى للقضــاء لدى 
وزارة العــدل يــوم 27 فيفــري 2015، 
بعــد أن أعدت اللجنــة الفنيــة التابعة 
للــوزارة مشــروع قانون، مشــيرة إلى 
أن التعليق علــى هذه القوانني يجب أن 
يكون حــول تعديلهــا أو اإلضافة إليها 
ثــم الوصول إلــى قانــون متفــق عليه 
مــن طرف اجلميــع، معتبــرة أن وجود 
مشاريع قوانني تســهل وتسرع عملية 
املصادقــة على القانــون النهائي داخل 

املجلس وليس العكس.
مــن جهتهــا رفضــت نقابــة القضاة 
التونســيني هــي األخــرى التأجيل في 
مدة ارساء املجلس األعلى للقضاء على 
لسان رئيســتها روضة العبيدي حيث 
أكدت أن دستور البالد التونسية مازال 
حبــره لــم يجف بعــد ومن غيــر املمكن 
خرقــه ومجلس نواب الشــعب مطالب 
الدســتورية. مشــّددة  باحترام اآلجال 
على أّن هناك قوانني ال تنتظر الـتأجيل 
أو التباطــؤ داخل املجلس ومنها قانون 
املجلــس األعلــى للقضــاء، ومــا علــى 
مجلس نــواب الشــعب ســوى احترام 

دستورية آجال ارساء هذا املجلس.  

جدل حول احترام آجال إرساء المجلس األعلى للقضاء
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▲ روضة العبيدي ▲ الرحموني أحمد ▲ روضة القرافي

في هذا العصر وشيخ االعتدال فهو أّول 
من كتب في الســبعينات مــن هذا القرن 
عــن الوســطية واالعتدال في اإلســالم 

وأدان التطّرف باســم الديــن حيث كان 
السّباق في هذا املوضوع.

وتابــع لعريض بــأّن رئيس اإلحتاد 

العاملي لعلماء املســلمني، من الطبيعي، 
وهو يعرف الشيخ عبد الفتاح مورو أن 
يــزوره وأن يتحدثوا معه عن مشــاغل 

املســلمني اإلســالم واملســلمني وهمــوم 
العرب وهموم املنطقة كلها سواء تعلق 
األمــر بزيــارة شــخصية أو توســعت 
للحديث عن كل هــذه القضايا وزيارته 
ليــس لهــا داللــة فــي التماثــل وكل له 

خصائصه. 
كمــا أكــد أن الشــيخ عبد الفتــاح هو 
رجل عام وليس فقط رجل سياسة، هو 
داعيــة وَعلَم في العالم اإلســالمي وهو 
في نفس الوقت رجل سياســي وهيأته 
أيضا جامعة، فعندما يزور ويســتدعى 
من قبل شــخصيات سياســية أو فكرية 

أو دينية فهو أمر طبيعي.
وقــال علــي لعريض "بالنســبة إلى 
الوســطي  التطــرف واإلســالم  قضيــة 
وحجــم التشــويه الــذي نــال اإلســالم 
والثــورات  اإلســالمية  واملجتمعــات 
الفهــم  أو  اإلرهابيــة  العمليــات  بفعــل 
الضيق املتخلف لإلســالم، فإن الشــيخ 
عبــد الفتاح مــورو كان من أبــرز الذين 
يقاومــون هــذا الفهــم وكذلــك العالمــة 

يوسف القرضاوي". 
وبخصــوص حتدث وســائل االعالم 

عــن مشــاركة حمــادي اجلبالــي خالل 
النــدوة الفكريــة التــي نظمتهــا حركة 
النهضة واعتبارها عــودة للحركة، أكد 
لعريــض أن الذيــن يســوؤهم أن تكون 
احلركة مجتمعة هــم الذين يريدون أن 
يجعلــوا من كل اجتماع قضية، مشــيرا 
إلــى أنــه مــن الطبيعــي فــي مثــل هــذا 
االجتمــاع، الذي يتعلــق باألطوار التي 
مرت بها حركة النهضة منذ بدايتها إلى 
اليوم فكريا وسياسيا، أن يكون كل من 
كان لــه دور فــي مرحلة مــن املراحل أن 

يكون حاضرا وشاهدا ومساهما. 

وقــال لعريض "البــاب مفتوح دائما 
أمــام كل أبنــاء احلركــة ســواء الذيــن 
وأنــا  كثيــرا  أو  قليــال  عنهــا  ابتعــدوا 
مازلــت ال أرى فــي األخ حمــادي بعيدا 
عــن احلركــة، صحيــح أنــه ليــس فــي 
هياكلها لكنه موجود ألنه يحمل تاريخ 
النهضــة  حركــة  وألن  احلركــة  هــذه 
اتســعت وانفتحــت وهي تضم ســاحة 
كبيــرة وليــس فيهــا فقــط من هــو في 

مؤسساتها".   

علي لعريض لـ"الضمير": زيارة مورو للقرضاوي فخر ال مسّبة
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الضمري- النقابي
أكد الكاتب العام املســاعد لنقابة أعوان 
واجلهــوي  احلضــري  النقــل  شــركة 
 3 الثالثــاء  أمــس  شــكري الغنجــوري 
مــارس 2015 إثــر تنفيذ أعوان شــركة 
 "tus  " واجلهــوي  احلضــري  النقــل 
وقفــة احتجاجيــة أمام مجلــس النواب 
للمطالبــة بتحســني وضعيتهــم املهنية 
واإلجتماعية، أن مدير املؤسسة يستغل 
وقفاتهم اإلحتجاجيــة وجعلهم مبثابة 
"حطب محرقــة" بينه وبــني احلكومة 
حتى تدعمه في الوقود وأسعار التذاكر.
وأضــاف أن تواصل اإلضــراب يعود 
إلــى "وفــاة زميلهــم بعــد صراعــه مع 

املرض ولم يتحصل على العالج الكافي 
والسبب هو الوضعية املالية املزرية".

 وللتذكيــر فإن هذه الشــركة تشــغل 
قرابة 600 عامل وتنقل 40 ألف مســافر 

كل يوم.
وجتدر اإلشــارة إلى أّن شــركة النقل 
 "TUS" احلضري واجلهــوي بتونس
أعلنــت إغــالق الشــركة إلــى أجــل غير 
مســمى وذلك بســبب تواصل إضرابات 
أعوان الشــركة وتعمد الطــرف النقابي 
بالشــركة منــع األعــوان من اســتئناف 
العمــل، وفــق مــا أّكده محســن فــرادي 

صاحب املؤسسة.

الضمري- النقابي 
بالشــركة  البحريــة  ضبــاط  دخــل 
التونســية للمالحــة بدايــة مــن أمــس 
الثالثاء 3 مــارس في إضراب عن العمل 
ملدة ثالثة أيــام وفق ما أّكــده كاتب عام 
النقابــة األساســية للضبــاط البحريني 
التابعــة الحتــاد عمــال تونــس جمــال 

الباروني.
ضبــاط  أّن  البارونــي  وأوضــح 
املعنيــة  الســلط  مــن  البحريــة طلبــوا 
االعتــراف بنقابتهــم واالتفــاق على أن 

تكون ممثلهم، لكن مت رفض مطلبهم.
وأضــاف جمــال البارونــي أن رفض 
االعتراف بنقابتهم يعود باألســاس إلى 
أنها ال تنضوي حتت لواء االحتاد العام 

التونسي للشغل، وفق تعبيره.
وأشــار الباروني إلى أن أكثر من  95 
ربان باخرة منخرطــني في احتاد عمال 
تونس من جملة 106 ضباط بالشــركة 
التونســية للمالحــة يطالبون من خالل 
هذا اإلضــراب بإقرار النظام األساســي 
اخلاص بهم  والذي متــت املوافقة عليه 
مــن طرف مجلــس إدارة شــركة املالحة 
ولــم يتــم تفعيلــه حتــى اآلن، حســب 

تأكيده.
وقــال جمــال البارونــي إّنــه ال يوجد 

واملنــح  األجــور  علــى  مالــي  مفعــول 
للقانــون األساســي اخلــاص بضبــاط 
البحرية الذي يهدف أساســا إلى ضمان 
خصوصيــة املهنــة معنويــا وقانونيــا 
خالفــا للقانــون األساســي اجلــاري به 
العمــل حاليــا واجلامــع لــكل األعــوان 

والضباط وعمال الفندقة.

وبنّي النقابــي أّن عمل الضباط خالل 
أّيــام اإلضــراب الثالثة ســيقتصر على 
األعمال التي تخص سالمة الباخرة ولن 
يتم القيــام بأي مــن األعمــال التجارية 
املتعلقــة باملســافرين  موضحــا أنه لن 
يتم تأمني سفرات املغادرة املبرمجة في 
حني ستتم ســفرات دخول البواخر إلى 

امليناء، حسب ما جاء على لسانه.
ومن املنتظر أن يتسبب هذا اإلضراب 
في تعطــل حركة الســفر والتجارة بكل 
مــن ميناء حلق الوادي ورادس  حســب 
بالغ الحتاد عمال تونس تضمن أســماء 
اإلضــراب  سيشــملها  التــي  البواخــر 

وتوقيت رحالتها.

الضمري- النقابي
يواصــل أعــوان وعملــة بلديــة املهدية 
إضرابهــم عــن العمــل وذلــك احتجاجا 
على عدم تلبية مطالبهم املهنية ليومهم 

اخلامس على التوالي.
وقال احملتجون إّن الســبب الرئيسي 

سياســة  إلــى  يعــود  اإلضــراب  لهــذا 
النيابــة  تنتهجهــا  التــي  الالمبــاالة 
املطالــب  بعــض  جتــاه  اخلصوصيــة 
املهنيــة  بالســالمة  أساســا  املتعلّقــة 
للعملــة، مؤّكدين على أّن رئيس النيابة 
اخلصوصيــة رفض اجللوس والدخول 

فــي مشــاورات مــع االحتــاد اجلهــوي 
هــذه  بخصــوص  باملهديــة  للشــغل 
املطالــب برغم دعوات الســلط اجلهوية 
لذلــك فــي أكثــر مــن مــّرة. كمــا طالــب 
احملتجــون بالكشــف عــن عــّدة ملّفــات 
النيابة اخلصوصية  تتعلّق بتجاوزات 

بعد الثــورة- علــى حســب تعبيرهم- 
مجّدديــن رفضهــم التعامل مــع رئيس 
النيابة اخلصوصية والكاتب العام إلى 
حني تســوية وضعيتهــم املهنية والبّت 
في عديد امللفات العالقــة التي صّنفوها 

بالشائكة واخلطيرة في اآلن ذاته . 

باجة أعوان البريد ينفذون 
وقفة بساعتين

نّفذ أعوان البريد بوالية 
باجة صباح الثالثاء 3 

مارس وقفة احتجاجية 
بساعتني من الثامنة إلى 

العاشرة صباحا ومت خاللها 
إغالق كافة مراكز التوزيع 
ومكاتب البريد وذلك على 

خلفية اعتداء عون أمن على 
رئيس مكتب البريد املزارة 

مبدينة باجة وعون حراسة 
االثنني وفق ما ذكره مصدر 
نقابي، وأوضح محمد على 

الدغبوجي الكاتب العام 
للنقابة األساسية للبريد 

بباجة في تصريح حصفي 
أن أعوان البريد يطالبون من 

خالل هذه الوقفة باحلماية 
أثناء أداء مهامهم، مؤكدا أن 

أعوان البريد يتعرضون 
إلى اعتداءات وإهانات 

وضغوطات يومية وخاصة 
منهم أعوان النوافذ، داعيا 

إلى اتخاذ االجراءات الردعية 
الضرورية ضد عون األمن 

الذي اعتدى بالعنف على 
رئيس مكتب البريد وعون 

احلراسة .

بجندوبـــة  األمـــن  أعـــوان 
يطالبون بجلسة

طالب عدد من األمنيني 
مبدينة جندوبة أمس الثالثاء 
3 مارس 2015 خالل مسيرة 

احتجاجية بضرورة تزويد 
املراكز األمنية واحلدودية 

بالتجهيزات الالزمة 
وبالسيارات املصفحة 

مع تعميم منحة اخلطر، 
وشدد احملتجون على 

ضرورة حتسني اخلدمات 
والتجهيزات بالوحدة 

السجنية ببالريجيا 
وبضرورة عقد جلسة طارئة 

مع وزارة الداخلية لتسليط 
الضوء على العديد من 

املسائل األمنية.   

النقـــل  ســـيارات  أصحـــاب 
الريفي يحتجون

نّفذ أصحاب سيارات النقل 
الريفي في معتمدية اجلم من 
والية املهدية صباح الثالثاء 

وقفة احتجاجية للمطالبة 
بتعبيد الطريق الرئيسّية 
في منطقة رياض بوهالل 

حسب ما أكده أحد احملتجني 
وأضاف أن الطريق املذكورة 

قد أضّرت بجميع وسائل 
النقل، وفق تعبيره.

وقفة احتجاجية ألعوان شركة النقل الحضري والجهوي

أعوان وعملة بلدية المهدية يواصلون إضرابهم

اتحاد عّمال تونس

إضراب ضباط البحرّية بالشركة التونسية للمالحة
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سعر العمالت العربية

الدينار اجلزائري = 0.0206 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2024 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2557 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5203 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5313 دينار تونسي

مؤشر توناندكس =
 - 0.96 في املائة = 5384.43 نقطة

حجم التداول = 
8990.428 دينار 

عدد األسهم املتداولة = 
1668.999 سهما

أهّم االرتفاعات: سالكوم  =
 4.50 في املائة 

أهم االنخفاضات: شركة صنع املشروبات 
بتونس = - 4.74 في املائة

أسعار العمالت 
ليوم الثالثاء 03 مارس 2015

سعر العمالت األجنبية

الدوالر األمريكي = 1.9513 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1840 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9992 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0163 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5258 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
ليوم الثالثاء 03 مارس 2015

أرقام

146.1 مليار دوالر 
هو حجم 
ثروة أغنى 

40 شخصية 
عربية

 – عائشة يحياوي
املركــزي  البنــك  محافــظ  عّبــر 
الشــاذلي العيــاري، على هامش 
النــدوة الصحفية التــي انتظمت 
الثالثاء 03 مــارس اجلاري، عن 
اســتغرابه مــن الكلفــة املرتفعة 
للمحروقــات التي يقــع توريدها 
أســعار  انخفــاض  مــن  بالرغــم 

النفط العاملية إلى 50 في املائة.
وتســاءل العياري عن أسباب 
هــذا االرتفــاع موجها بالســؤال 
إلــى الشــركتني املعنيتــني وهما 
للكهربــاء  التونســية  الشــركة 
التونســية  والشــركة  والغــاز، 
لصناعــات التكريــر، مؤكــدا أّنه 
الكلفــة  ارتفــاع  "إذا كان ســبب 
هو ارتفاع اســتهالك احملروقات 
فذلك يعني أّننا نستهلك أكثر من 

طاقاتنا بكثير".
تداعيــات  وبخصــوص 
النفــط،  أســعار  انخفــاض 
هــذا  نتائــج  أن  العيــاري  أكــّد 
االنخفاض تونــس لم تبرز بعد، 
مشــيرا إلــى أّن املغرب اســتطاع 
إلغاء الدعم على احملروقات بعد 

هذا االنخفاض في األسعار.
الصحفية  النــدوة  وخّصصت 
البنــك  مبقــر  انعقــدت  التــي 
أبــرز  الســتعراض  املركــزي، 
نتائج الزيــارة التــي أّداها مدير 
التنمية للشــرق األوســط وآسيا 

الوسطى بصندوق النقد الدولي 
أحمد مسعود.

وأكــّد مديــر التنميــة للشــرق 
أّن  الوســطى  وآســيا  األوســط 
اســتطاع  التونســي  االقتصــاد 
الصمود رغم الظــروف الصعبة 
التي مّر بها واملتمثلة أساســا في 
عدم وضــوح الرؤى السياســية 
والظــروف  واالجتماعيــة، 
االقليميــة والدوليــة، ومّتكن من 
احملافظة علــى التوزانات املالية 
الكبرى، مشيرا إلى أّنه من اجلّيد 
احملافظــة علــى هــذه التوازنات 

ولكن يبقى ذلك غير كافي.
وشّدد مسعود على أّن املرحلة 
القادمــة تتطلّــب تظافــر اجلهود 
من أجل حتقيق نســبة منو أعلى 
ومواصلة اإلصالحــات الهيكلية 
التي مّت الشــروع فيهــا، وأبرزها 
ترشــيد نفقات الدولة واحلّد من 
العجــز فــي امليزانيــة، وإصالح 
يعتبــر  الــذي  البنكــي  القطــاع 
ركيزة أساسية لدعم االستثمار، 
وتطوير منــاخ األعمال من خالل 
بــني  الشــراكة  قانــون  تفعيــل 
القطاعني العام واخلاّص ومجلة 
االســتثمار مبا يســمح بإرســال 

رسالة ايجابية للمستثمرين. 
بالوضــع  يتعلّــق  وفيمــا 
االقتصادي التونسي، أعلن أحمد 
مسعود أّن صندوق النقد الدولي 

يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خالل 
السنة احلالية 3 في املائة و4 في 
املائة بالنســبة إلى سنة 2016، 
مؤكدا أّن هذه النســبة تبقى غير 
إلــى حاجيات  كافية الســتجابة 
تونس وهو أقل مّما مّت تســجيله 

في سنوات ما قبل الثورة.
إلــى  التنميــة  وتطــّرق مديــر 
املخاطــر التــي تهــّدد االقتصــاد 
التونســي والتــي ميكن حصرها 
فــي خطرين اثنــني وهما الوضع 
فــي ليبيا الذي يعتبر خطرا هاّما 
بالنســبة لتونس وللمستثمرين 
الراغبــني فــي االســتثمار فيهــا،  
وكذلــك الوضع االقتصــادي في 
الــذي يبقى  االحتــاد األوروبــي 
الشــريك التجاري االستراتيجي 

لتونس. 
وأشــار مدير التنمية للشــرق 
األوســط وآســيا الوســطى إلــى 
أّن صنــدوق النقــد الدولي يؤكد 
فــي  لتونــس  دعمــه  مواصلــة 
فتــرة ما بعد االنتقال السياســي 

تعــاون  برنامــج  خــالل  مــن 
جديــد يســّهل ويدعــم االنتقــال 
االقتصادي في تونس في الفترة 
برنامــج  ومواصلــة  القادمــة، 
التعــاون املوجــود حاليا )مازال 
القســط األخيــر بقيمــة حوالــي 
600 مليون دوالر من إجمالي 1 

مليار و700 مليون دوالر(. 
وأكــّد مســعود أّن الهــدف من 
مواصلــة  هــو  البرنامــج  هــذا 
اإلصالحــات الهيكلية إلى جانب 
احملافظة علــى التوازنات املالية 

الكبرى.
وأوضــح مدير التنمية أّن هذه 
الزيارة تهدف إلــى ربط عالقات 
مــع احلكومــة اجلديــدة، حيــث 
مّت خاللهــا تنظيــم لقــاءات مــع 
أعضــاء مــن احلكومــة ورئيــس 
مجلــس  ورئيــس  اجلمهوريــة 
نــواب الشــعب، واملجتمع املدني 
)منظمة األعــراف، االحتاد العام 
التونســي للشــغل( وعــدد مــن 

األحزاب.

تونس –  االقتصادي
أعلنت شــركة اســمنت بنزرت في بــالغ لها، 
عن قرارها التخفيض اختياريا في سعر بيع 
اإلســمنت باجلملة بداية من االثنني 2 مارس 
اجلاري، ليصبح بذلك سعر الطن الواحد من 
اإلسمنت في مستوى 147 دينار و900 مليم 
بالنسبة لإلســمنت املكيس صنف 1 بدال عن 

149 دينار و900 مليم.
وحــدد ســعر الطــن الواحد من االســمنت 
املكيــس صنف 2 بـــ 129 دينــار و900 مليم 
132 دينــار و900 مليــم، بينمــا  بــدال عــن 
ضبط ســعر االســمنت صبة صنــف 1 بنحو 
 130 127 دينــار و400 مليــم عوضــا عــن 
دينار و400 مليم.ويندرج قرار الشــركة في 

إطار االســتجابة للمجهــود الوطني للضغط 
على األســعار وحتســني املقــدرة الشــرائية 

للمواطن التونسي.
وأشــارت الشــركة إلى أنها قــد أبقت على 
أسعارها التي أقرت يوم 2 جوان 2014 بعد 
رفــع الدعم علــى الطاقة في القطــاع ولم تقم 

بأي زيادة منذ ذلك التاريخ.

 – وكالة األناضول
كشــفت مجلة فوربس األمريكية االثنني أن 
قائمتهــا ألثرياء العالم لعــام 2015، تضم 
40 مليارديــرا من 8 دول باملنطقة العربية 

بثروة إجمالية بقيمة 146.1 مليار دوالر.
ودائمــا مــا يشــكك الكثيــرون، خاصــة 
أولئــك الذيــن تشــملهم القائمــة، فــي هــذه 
اإلحصائيــات التي تقوم املجلــة األمريكية 
بإعدادها ســنويا وفقــا للبيانــات املتوفرة 

لديها.

وتتجــاوز ثروة أثرياء العــرب األربعني 
الناجت احمللي اإلجمالــي لثالث دول عربية 
والبالــغ  ولبنــان،  وتونــس  ليبيــا  وهــي 
وفــق   2014 لعــام  دوالر  مليــار   145.9

تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقالت فوربس في تقريرها إن السعودية 
تصــدرت دول املنطقــة العربيــة بالنســبة 
شــخصيات   10 وعددهــم  االثريــاء  لعــدد 
بقيمة 51.9 مليار دوالر، أبرزهم الوليد بن 
طالل تليها مصر بعدد 8 شخصيات بثروة 

44.2 مليار دوالر أبرزهم أسرة ساويرس.
وجتدر اإلشــارة إلى أّن فوربس كشــفت 
أن قائمــة أثريــاء العالم لعــام 2015 تضم 
1826 شــخصية، بإجمالــي ثــروة بلغــت 
7.05 تريليون دوالر، مقابل 6.4 تريليون 
دوالر فــي العام املاضي، بزيادة 650 مليار 

دوالر.
وتصدر قائمــة العام جلاري بيل جيتس 
بثروة بلغت 79.2 مليار دوالر، ومصدرها 

من شركة مايكروسوفت.

فوربس: 40 مليارديرا عربيا يملكون ثروات بقيمة 146.1 مليار دوالر

ض اختياريا في سعر االسمنت بالجملة
ّ

شركة اسمنت بنزرت تخف

في ندوة مشتركة للبنك المركزي مع صندوق النقد الدولي 

العياري يتساءل عن سبب ارتفاع كلفة المحروقات في تونس رغم 
انخفاضها السوق العالمية
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 – أمال منصر عطوي
التونســية  كســائر معاهد اجلمهورية 
عاشــت كل معاهــد واليــة مدنــني على 
وقــع تعليق امتحانــات الثالثي الثاني 
الــذي كان من املزمع انطالقها أول أمس 
االثنــني. وأكد عبــد الباســط العثماني 
كاتــب عــام النقابــة األساســية مدنني 
اجلنوبيــة جلريــدة "الضميــر" أّن كل 
األســتاذة اســتجابوا إلــى قــرار نقابة 
األســبوع  بتعليــق  الثانــوي  التعليــم 
املغلــق ريثما يتــم التوصل إلــى اتفاق 
مع وزارة التربية بخصوص مطالبهم، 
مؤكدا تواجد األســاتذة في مؤسساتهم 
التربوية واستعدادهم لتقدمي الدروس 

وفق اجلداول العادية.
وقد بلغت نســبة مشــاركة األساتذة 
في هذا التحرك بوالية مدنني الشمالية 
واجلنوبية نسبة عالية قّدرها محدثنا 
بـ 100 باملائة حيث لم يســلم األساتذة 
إدارة  تــوزع  ولــم  امتحــان  ورقــة  أي 
املعهــد على األســاتذة أي ورقة مراقبة 

في األسبوع املغلق.
وأرجــع العثمانــي النســبة العالية 
للمشــاركة في هذا التحــرك إلى حجّية 
املطالــب الــواردة فــي الالئحــة املهنّية 
ولســوء إدارة التفاوض من قبل وزارة 

اإلشراف.
اخلطابــات  العثمانــي  وانتقــد 
التحريضيــة ضّد زمالئه من األســاتذة 
معتبرا هذه اخلطابــات مردودة. وقال 
العثماني إن الفصل بني الولي واألستاذ 
أيضــا  األســتاذ  ألّن  مغلــوط  فصــل 
ولــي ولــه وأبنــاء يؤمون املؤسســات 
الهيئــة  قــرار  أّن  التربويــة، موضحــا 
االداريــة القطاعية ليــس قطاعي بحت 
بل هو تربوي طاملا أنــه يؤكد اإلصرار 
علــى العمل في ظروف دراســية أفضل 
مــع االصــرار علــى إصــالح املنظومــة 
التربوية التي لم تعد تصلح ملؤسسات 

التربوية وألبناء تونس الغد.
وصفــه  مــا  العثمانــي  انتقــد  كمــا 
التــي  اإلعالميــة  الشــحن  بأســاليب 

انتهجتهــا وزارة اإلشــراف مؤكدا أنها 
أســاليب مســتهلكة للوزارات السابقة 
أيام بــن علــي، قائــال "نقابــة التعليم 
الثانــوي لن يعجزهــا هــذا الوزير وال 
وســائل االعالم التي احترفت الشــحن 
األســبوع  هــذا  األســاتذة خــالل  ضــد 
دون التعميــم". وأضــاف محّدثنــا أّن 
خطة الشــحن اإلعالمية ضد األســاتذة 
اتضحــت مــن خــالل بــروز مؤشــرات 
عديدة ومن بينهــا ظهور وزير التربية 
ناجــي جلول ليلة تنفيــذ حترك تعليق 
امتحانــات الثالثي الثانــي في حني أنه 
يعلــم علــم اليقــني أّن االمتحانــات لــن 
تنجز وهــو ما يؤكد أّن خطــاب الوزير 

هو خطاب حتريضي ضد األساتذة.
وقــال كاتب عــام النقابة األساســية 
التعليــم  قطــاع  إّن  اجلنوبيــة  مدنــني 
الثانــوي قــادر على حمايــة حتركاته، 
مؤكــدا أّن هــذا القطــاع أجنــح الســنة 
اإلدارة  غيــاب  فــي   2011 التربويــة 

والوزارة.
النضاليــة  التراتيــب  وبخصــوص 
القادمــة فــي صــورة عــدم اســتجابة 
إلــى مطالــب األســاتذة قــال  الــوزارة 
العثمانــي إّن هيئــة ادارية ســتعقد في 
النصــف الثاني من شــهر مارس للنظر 
فــي خطة يكــون منطلقها هــذا التحرك 
وقــد يتــم املضــي قدمــا نحــو مقاطعة 
االمتحانات الوطنية مبا يعني افشــال 
الســنة التربويــة. وأضــاف العثماني 
أنــه في صورة واصلــت وزارة التربية 
تعاملهــا معهم بنفس الطريقة في اطار 
هــذا امللف فســيحّملون املجتمــع معهم 

إدارة هذه املرحلة. 
التربيــة  وزيــر  قــرار  وبخصــوص 
االقتطاع من أجور األســاتذة املشاركني 
فــي هــذا التحــرك اعتبرهــا العثمانــي 
التحــرك  وســيتم  تصعيديــة  خطــوة 
ضده ألّن مســألة اقتطاع أيام االضراب 
الزالــت تخضع للتفــاوض بني االحتاد 
واحلكومــة. مضيفا بــأّن قطاع التعليم 
الثانوي ال يهــاب االضرابات املقتطعة 

النضــال  عــن  تثنينهــم  ولــن  األجــر 
محدثنــا  ودعــا  التحــرك.  ومواصلــة 
املجتمــع املدنــي مــن ـوليــاء وتالميــذ 
مطالــب  دعــم  السياســي  واملجتمــع 

األساتذة بإصالح املنظومة التربوية.
لألســاتذة  املاديــة  املطالــب  وعــن 
التــي القــت ســيل مــن االنتقــادات قال 
العثمانــي ال خجــل في املطالــب املادية 
األســاتذة  أّن  إلــى  لألســاتذة، مشــيرا 
الذيــن لــم يطالبــوا بحقوقهــم املاديــة 
طيلــة مرحلة بناء تونــس ولم يعترف 
لهم أحد بهــذا اجلميل في حني أّن وزير 
التربيــة احلالــي كان يناضــل مرحلــة 
 800 قدرهــا  بزيــادة  ومتتــع  البنــاء 
دينــار وبالتالي ال ميكــن أن يعيب أحد 
على األســاتذة اليوم املطالبة بتحسني 

أجورهم. 
وعّبــر العثماني عن اعتقــاده أّن هذا 
املطلــب اليــوم مقنع أمام تدّنــي املقدرة 
الشــرائية لألســتاذ وللمواطن عموما، 
مضيفــا بأن صيحــة الفزع هــذه بدأها 

األساتذة وال لوم على أي قطاع يناضل 
من أجل حتسني مطالبه املادية. 

مشــاركة  نســبة  ســّجلت  ولئــن 
األســاتذة فــي تعليق األســبوع املغلق 
نســبة عاليــة وصلت حــد 100 باملائة 
وفق تقدير كاتب عام النقابة األساسية 
مدنني اجلنوبية، فإّننا المســنا استياءا 
كبيرا لدى الصف التلمذي مبعهد مدنني 
فقــد كانــت مواقــف عــدد مــن التالميذ 

كالتالي:
ســنة  بوزنيــف  محمــد  وعّبــر 
 lycee" ثالثــة تقنيــة مبعهــد مدنــني
ملطالب  مســاندته  عــن   "technique
األســاتذة ألّن مصلحة األســتاذ تصب 
في مصلحة التلميذ لكنه رفض الشــكل 
النضالي الذي انتهجوه في ذلك والذي 
لم يراع مصلحة التلميذ، وفق تقديره. 

ودعــا بوزنيف من موقعه األســاتذة 
إلــى املطالبــة بحقوقهــم وفــق أشــكال 
نضاليــة أخــرى. كمــا رفــض املتحّدث 
التصعيــد املتبــادل بني نقابــة التعليم 

الثانــوي ووزارة التربيــة داعيــا إلــى 
األخــذ بعني االعتبــار مصلحة التالميذ 

في هذه الفترة احلساسة.
وعن احلالــة التي عايشــها التالميذ 
قبيــل احلســم فــي اجنــاز امتحانــات 
الثالثــي الثاني من عدمهــا حتدث إلينا 
ربيــع كتــار، تلميذ ســنة ثالثــة تقنية 
التقيناه في ساحة معهده مع لفيف من 
التالميــذ فــي انتظار قــرار يوضح لهم 
الدراسة من عدمها بعد تعليق األسبوع 
املغلــق، أّنهــم طيلــة الفتــرة الســابقة 
عاشــوا حالة "حــرق أعصــاب" نظرا 
للمواقــف املتباينــة بني نقابــة التعليم 
الثانوي ووزارة التربيــة وإلى صباح 
يوم االمتحان، يوم االثنني، قال كتاري 
"أتينــا إلــى املعهــد ونحن فــي انتظار 
املفاجــأة التي ســتباغنا: منتحــن أو ال 
منتحن". وانتقد كتــاري التصريحات 
الصــادرة فــي االعالم لكل مــن الوزارة 
والنقابــة قائــال: "يظنــون أننــا لعبــة 

بأيديهم".

كاتب عام النقابة األساسّية مدنين الجنوبية لـ "الضمير": مشاركة األساتذة بلغت نسبة 100 % 

تالميذ معهد مدنين: استياء من تعليق األسبوع المغلق

تعليق اإلمتحانات:

▲ رؤى كسيكسي ▲ ربيع الكتاري ▲ عماد حمرون▲ عبد الباسط العثماني ▲ عمر هبهب ▲ غيث بلهوشات ▲ مريم قعام
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 – عطوي أمال 
قال مســعود األبيض املســؤول عن النظام الداخلي 
باالحتاد اجلهوي للشغل مبدنني وممثل االحتاد في 
الوفــد الــذي التقى رئيس احلكومــة احلبيب الصيد 
فــي زيارتــه إلــى الوالية يــوم األحد 1 مــارس، في 
تصريــح جلريــدة "الضمير" إّن زيــارة الصيد هي 
مبثابة جلســة اســتماع وتبــادل آراء واطــالع على 
أوضــاع اجلهة ومشــاكلها وأّن القــرارات الصادرة 
عنها ال معنى لها ألنها لم تكن في جلسة موثقة وفي 

محاضر جلسات وفق تقاليد عمل االحتاد.
وأضــاف مســعود األبيــض أّن األطــراف املمّثلــة 
في اجلهــة وهي االحتاد اجلهوي للشــغل واالحتاد 
اجلهــوي للصناعــة والتجــارة واالحتــاد اجلهوي 
للفالحــني إلــى جانب الرابطــة اجلهويــة للمحامني 
طالبــت احلكومــة بتحديــد موعــد جلســة رســمية 
في ظرف شــهرين مــن تاريخ الزيــارة ملتابعة مدى 
استجابة احلكومة إلى اســتحقاقات اجلهة وضبط 
آجال لتنفيذها مشــيرا إلى أّنهم في انتظار الرد على 

هذا املطلب.
وأشــار األبيــض إلــى تلقيهــم وعــدا مــن رئيس 
احلكومــة مبتابعة متطلبات مختلــف اجلهات وأكد 
لهم صدق نواياهم نحو حل هذه املشــاكل بالتعاون 
مــع أبناء اجلهــة، كما دعاهــم إلى التحلّــي بالصبر 
جتاه عدد من املطالب األخرى التي حتتاج إلى وقت 

لتنفيذها.
وأضاف أّن املنظمــات النقابّية في اجلهة -احتاد 
الشغل واحتاد الصناعة والتجارة واحتاد الفالحني 
والرابطــة اجلهوية للمحامني- قّدمــت تقريرا حول 
التنمية بالوالية تضمن مطالب اجلهة والتي ســبق 
أن وّثقت في محاضر جلســات مت تبليغ التقرير عن 
طريق الوالي إلى رئيــس احلكومة حتى يكون على 

بّينة من مطالب اجلهة قبل أدائه لزياراته األخيرة.
وأوضــح األبيــض أّن املنظمــات النقابية باجلهة 
والرابطــة الوطنيــة للمحامــني أّكدوا خــالل لقائهم 
رئيــس احلكومــة ضرورة الســيطرة علــى الوضع 
األمني باجلهة وخاصــة باملناطق احلدودية. ورفع 
االتاوة املســلطة على املعابر وهو مطلب من مطالب 
جهة بن قردان وذهيبة. وقال األبيض طرحنا بدائل 
حقيقية ببعث مشاريع تنموية من شأنها أن متتص 

نســبة مهمة من البطالــة ألصحاب الشــهائد العليا 
املقدر عددهم مبا يقارب 16 ألف عاطل عن العمل.

وفــي غياب املشــاريع التنموية ومواطن الشــغل 
اقترحــت املنظمــات النقابية على رئيــس احلكومة 
توجيه االنتداب في الوظيفة العمومية لفائدة أبناء 
اجلهــة، مبينــا أّن لديهم دراســة تؤكــد أّن ما يقارب 
1200 أو1500 موطن شــغل شاغر في املؤسسات 
العموميــة وبالتالي مــن املمكن فتح بــاب االنتداب 
ويكــون خاص بأبناء اجلهة. وعلــى الرغم من ذلك، 
وأوضــح أنه لم يتم التطرق لهذا املطلب ولم تتضح 
أســباب ذلك وال يوجــد نية للقيام بانتــداب في عدد 
كبير من القطاعات التي تشــكو نقصــا، وفق تعبير 

محدثنا.
األبيــض  قــال  الصحــي  الوضــع  وبخصــوص 
وّضحنــا التأثير الســلبي لنقص عدد املستشــفيات 
فــي اجلهة حيث تعّد اجلهة الوحيدة التي توجد بها 
4 مستشــفيات فقط مؤكدا احلاجة إلى دعم إضافي 

حّتى تقّدم املستشفيات خدمات أفضل للمواطن.
وفــي هذا الســياق أكــد ألبيض أّن وزيــر الصحة 
وعدهم بعقد جلسة في غضون هذا األسبوع للبحث 
في مشاكل القطاع والعمل على دعمه عبر توفير كل 

االمكانيات املادية والبشرية. 
وبالنســبة إلــى كليــة الطب أوضــح محّدثنــا أّن 
احتــاد الشــغل أعــّد دراســات أوليــة ولــه محاضر 
جلســات مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي 
تثبت الفائدة التي ستعود بها على اجلهة. مؤكدا أّن 
وزير الصحة في احلكومة الســابقة أفضى إلى قرار 
بعث كلّية الطب. متابعا أّن 10 هكتارات من مساحة 
األرض التي ستستغل لتركيز كلية الطب هي اليوم 
على ملــك وزارة التربية ورغم ذلك لــم يتلقوا وعدا 
رســمّيا بإحداثها. وقال األبيض إن رئيس احلكومة 
هــذه املــرة كانــت لــه الشــجاعة للحديث عــن كلية 
الطب وتصنيفها من املشاريع املمكن اجنازها لكنها 

تتطلب وقت.
أما املشــاريع التــي لها طاقة تشــغيلية كالطريق 
الســيارة انطلق املشــروع بعدما كان معطال بسبب 
اعتراض أهالي بنقــردان على تركيز الطريق خارج 
املدينــة ومــن احللــول املقترحــة اآلن قــال األبيض 
وضع طريــق حزامية تدخــل إلى بن قــردان كما أّن 

املشــاكل العقاريــة في طريق احلــل. وفي ما يخص 
السكة احلديدية أبدى الوفد الوزاري قناعة بدورها 
فــي التنمية وضرورتها ووعد  بطرحها في املخطط 
اجلديــدة، نظرا ألّنها حتتاج اعتمادات مالّية كبيرة، 

على حّد تعبيره.
كما دار احلديــث بني املنظمــات النقابية ورئيس 
احلكومــة أيضا حــول املناطق الصناعيــة كرافد من 
روافد االســتثمار فــي املنطقة والبحث في املشــاكل 
التــي تعترضهــا واملتمثلــة فــي املشــاكل العقارية 
وخاّصــة فــي الطاقــة وقــد تلقــوا وعدا مــن رئيس 
احلكومة مبحاولة حلحلة اجلانب العقاري وتوفير 
الطاقة حتى تباشر املناطق الصناعية العمل في كل 

من بني خداش وبنقردان وسيدي مخلوف.
وطالبــت هــذه املنظمــات النقابيــة بتركيــز خط 
بحــري لنقــل املســافرين إلــى مينــاء جرجيس أحد 
املســافة  تقريــب  قصــد  باجلهــة  التنميــة  روافــد 
والتقليــص من تكلفة شــحن الســلع وفــق توضيح 
األبيض الذي بنّي أنهم تلقوا وعدا بتعميق البحر في 
املينــاء، والبحث فــي امكانية تزويــد املنطقة احلرة 
فــي جرجيس بحاجتهــا من الطاقــة لتصبح منطقة 
لوجســتية جتاريــة تخدم اجلهــة، كما تلقــوا أيضا 
وعودا بدراســة بعض املشــاريع التي من شأنها أن 
تنهي مشكل التلوث البيئي بصفة نهائية في جربة. 
ويرى مســعود ألبيــض أّن نســبة 20 باملائة من 
مطالــب اجلهة قد تتحقــق اذا وجــدت نوايا صادقة 
معوال علــى حرصهــم ومتابعتهم لعمــل احلكومة. 
مضيفــا بأنــه في صــورة لم تتــم االســتجابة وظل 
الوضع على ما هو عليه فإّن االحتاد ســيّتخذ أشكال 

نضالّية أخرى من أجل الدفاع عن مطالب اجلهة.

عضو االتحاد المحلي للشغل ببنقردان:
 وعود الصيد استجابت إلى الحد األدنى من 

المطالب وأزمة المشاريع التنموية تظل قائمة
 – أمال منصر 

قــال عضــو املكتــب التنفيــذي لالحتــاد احمللــي 
بــن قردان صالــح صميدة فــي تصريح جلريدة 
"الضمير" إّن زيارة الوفد احلكومي الذي ترأسه 
رئيس احلكومة احلبيب الصيد إلى والية مدنني 
مؤخــرا، أفضت إلى جملة من الوعود اســتجابت 
للحد األدنى من مطالب اجلهة، مشيرا إلى أّن هذه 
الوعــود تظــل تكتنفهــا ضبابية وليســت ثابتة. 

وأوضــح صميــدة أّن قضيــة املعبــر 
مت جتاوزها بعــد فتحه واإلتاوة في 

طريقهــا إلى تعليق العمل بها في غضــون األيام القادمة، كما أّن املوقف من العالقات بني 
تونس وليبيا الذي عّبرت عنه احلكومة مقبول، لكن فيما يتعلق باملشاريع التنموية من 
بنية حتتّية ومشــاريع معطلــة األزمة تظل قائمة. وقال صميدة لســنا راضني عن جملة 
الوعــود التي قّدمهــا رئيس احلكومة عنها متــام الرضا وتبقى مجــّرد وعود المتصاص 

غضب واحتقان األهالي ويترتب عن ذلك تكوين خلّية متابعة، وفق تقديره.

الشريفات:
انقطاع فجئي للتيار الكهربائي 

واألهالي يحتجون
تونس – 

احتــج أمس الثالثــاء أهالي حي اللــوز مبنطقة الشــريفات من 
معتمدية ســليمان بســبب انقطــاع مفاجــئ للتيــار الكهربائي 
تســبب حسب تصريح عدد منهم جلريدة "الضمير" في إتالف 

عديد األجهزة الكهربائية.
وأفاد هؤالء الســكان أنهم قاموا باحتجاز ســيارتني تابعتني 
لشــركة الكهرباء والغاز قبل أن يخلوا سبيل إحدى السيارتني 

جللب املعدات الالزمة إلصالح اخللل.
وأشــار سكان حي اللوز إلى تدخل أعوان األمن لفض اإلشكال 
حيث سّجل حضور كل من رئيس فرقة األمن بقرمبالية ورئيس 
مركز ســليمان الذين طلبوا من السكان اختيار من ميثلهم إلعداد 
عريضــة يقدمونها إلى وكيل اجلمهورية ملعاينة األضرار وطلب 
التعويضــات الالزمــة، غيــر أن الســكان رفضــوا ذلــك وطالبوا 

بإرجاع التيار الكهربائي وإحصاء األضرار قصد التعويض.  

امتحـــان  علـــى  التحـــرك  تداعيـــات 
الباكالوريا 

أّمــا أميــن بــن ســالم ســنة رابعــة 
خطــورة  إلــى  نّبــه  جتريبيــة  علــوم 
النهج الــذي انتهجته النقابــة بتعليق 
األســبوع املغلق الذي ميثل خطا أحمر 
لتالميــذ الباكالوريــا الذين يعيشــون 
في صــراع مع الوقــت وتعليــق اجراء 
امتحانــات الثالثــي الثانــي فــي وقتها 
املضبوط ســيؤثر فــي فتــرة املراجعة 
وبالتالي سيؤثر في االمتحان الوطني 
للباكالوريا الذي لــم يعد يفصلهم عنه 

سوى شهران. 
فــي حــني انتقد عمــاد حمرون ســنة 
األســاتذة  تغليــب  تقنيــة،  رابعــة 
ملصاحلهم على مصلحــة التلميذ. وأكد 
حمــرون أّن التلميذ هــو املتضرر األول 
واألخيــر مــن هــذه التحــركات. داعيــا 
إلــى الكف عن ارباك املســار الدراســي 
للتالميــذ واإلســراع بإجنــاز الفروض 
التأليفيــة. عمــر هبهــب ســنة رابعــة 
تقنيــة، اعتبــر بدوره أن الشــعار الذي 
يرفعه األساتذة اليوم بإصالح التعليم 
وحتقيــق  مصلحتهــم  لقضــاء  شــعار 
مطالبهم على حســاب التلميــذ، وحّمل 
عمر األســاتذة مســؤولية افشال العام 

الدراسي.

رسالة مظلمة إلى الوزير
قعــام  ومــرمي  كسيكســي  رؤى 
تلميذتــني ســنة أولــى رفعــوا رســالة 

مظلمة إلى وزير التربية 
بالتعــدي علــى حقوقهم فــي تأجيل 
الثانــي.  الثالثــي  امتحانــات  اجنــاز 
وأكــدت التلميذتــان أّن التلميــذ ليــس 
لعبــة بيــد األســاتذة وال بيد الــوزارة 
كــي يوظفونه فــي مشــاكل ال دخل لهم 
فيهــا، وأشــارتا إلــى أّن النقابة وظفت 
التلميذ كورقة ضغط على النقابة لتتم 
االستجابة إلى مطالبهم. كما نبهتا إلى 
خطورة املجازفة بإلغاء الثالثي الثاني 
باحليــاة  ســتّضر  العمليــة  هــذه  ألّن 
منهــم  وخاصــة  للتلميــذ  الدراســية 
احلاملني ألرصــدة ضعيفة في الثالثي 

األول.

إضراب بإضراب
وعّبرت مواهب قتات، تلميذة ســنة 
أولى، عن رفضها املســاس باألسبوع 
املغلق بعــد تعليقــه. وقالــت مواهب 
إن األســاتذة الذيــن يدعمــون تعليق 
امتحانــات الثالثي الثاني ويســعون 
إلــى إجــراء دروس عاديــة التالميــذ 
يســتجيب  ولــن  التوجــه  هــذا  ضــد 
أي تلميــذ إلــى القيــام بــدرس عــادي 
واحلال أنه أســبوع مغلــق. وفي حتد 
لقــرار األســاتذة أّكــدت مواهــب أنهم 

سيقاطعون هذه الدروس العادية. 
غيــث بلهوشــات ســنة ثانيــة علوم 
موقــف  رفــض  اآلخــر  هــو  جتريبيــة 
األســاتذة بتعليــق األســبوع املغلــق، 
وأشــار إلى أّن األســاتذة كان بإمكانهم 
دون  أخــرى  نضاليــة  ســبل  اتخــاذ 
املســاس بامتحانــات الثالثــي الثاني. 
وأكد غيــث أّن الدراســة بصفــة عادية 

غير ممكنة.

زيارة رئيس الحكومة إلى والية مدنين:

االتحاد الجهوي للشغل: الحكومة طرحت جملة من الوعود سنتابعها

▲ مسعود األبيض

▲صالح صميدة
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تونس- 
سيكون عشاق املوســيقى بتونس على 
موعــد مع  كالســيكيات النجمة الزهراء  
وذلــك بدايــة من يوم اجلمعــة 6 مارس 
احلالي بقصر النجمة الزهراء بســيدي 
بوســعيد الضاحية الشمالية للعاصمة 
حيث ســتقام ثالثة عــروض ملجموعات 

موسيقية.
وينظم هــذه الدورة مركز املوســيقى 
العربيــة واملتوســطية بالشــراكة مــع 
املعهد الفرنســي بتونس حســب ما جاء 
النجمــة  لقصــر  اإللكترونــي  باملوقــع 

الزهراء.
ويتصــدر العــرض األول الذى يحمل 
عنوان املوســيقى مبدينــة البندقية في 
نهاية القرن الســابع عشــر بني الشرق 
والغــرب قائمــة العــروض وســتقدمه 
فرقــة " وتريــات" رفقة ثالثــة عازفني 

منفردين فرنسيني"
وستقوم أوركسترا الغرفة بصفاقس 
بقيــادة اندريــا قريقوراس ومبشــاركة 
العــازف بودقــان قريقــوراس بتقــدمي 
العرض الثانــي وذلك يوم اخلميس 12 

مارس.
أمــا العــرض األخيــر املبرمــج ليــوم 
21 مارس فســيقدمه رباعــي كادونس 

لفــاروق صحابــو وهــو رباعــي يجمع 
موســيقيني شــبان ينتمون الــى الفرقة 
الوطنيــة للموســيقى بتونس، وتنطلق 
كل العروض بداية من الســاعة الثامنة 
ليال0 وميكن اقتنــاء التذاكر عبر املوقع 
اإللكترونــي ملركــز املوســيقى العربية 
مقــره  مــن  مباشــرة  أو  واملتوســطية 

بسيدي بوسعيد.

تونس- 
واملســرحيني"  باملســرح  "االحتفــاء 
عنوان للقاءات ينظمها املســرح الوطني 
بداية من يوم األربعاء القادم بفضاء بني 

الفصول بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.
 وســتكون هذه اللقــاءات دورية تقام 
كل أسبوعني ويلتقى خاللها أحباء الفن 

الرابع باملبدعني في هذا املجال.
وستتناول هذه التظاهرة التي تنتظم 
ألول مرة نصوصا مســرحية تونســية 
وأجنبية ويقع التركيز فيها على نصني 
أو أكثر في كل لقاء إلى جانب استضافة 

كتاب وتقدمي مؤلفني.
وستشرف على إدارة احلوار في هذه 

اللقــاءات كل من املســرحية جليلة بكار 
واملمثلة سنية زرق العيون.

لتقــدمي  األول  اللقــاء  وســيخصص 
لعلــي  النجــوم  راعــي  مســرحيات 
البــاب  الصفــر  واإلنســان  الدوعاجــي 
وتابــوت  املدنــي  الديــن  لعــز  الرابــع  

العروسة لعبد الوهاب اجلملي.

تونس-
أكــدت وزيــرة الثقافــة واحملافظة علــى التــراث لطيفــة األخضر حرص 
الســلطة السياســية على احملافظة على تراث الفن التشكيلي التونسي ملا 

ميثله من إرث حضاري وثقافي ثمني.
وجــددت حرص الوزارة على انقاذ األعمــال الفنية التي اقتنتها الدولة 

الســنوات  امتــداد  علــى 
التلــف  مــن  املاضيــة 

واحملافظة عليها.
إشــرافها  لدى  وأضافــت 
مبتحــف  االثنــني  اليــوم 
مدينــة تونــس  قصــر خير 
الدين على اختتام فعاليات 
املعــرض الســنوي الرابــع 
للرابطة التونســية للفنون 
التشــكيلية أن الدولة ظلت 
علــى امتــداد عقــود الراعي 

األساســي لألعمال الفنية والثقافية مشددة على أهمية تشريك اخلواص 
وتضافــر اجلهــود بــني املجتمع املدني وســلطة اإلشــراف مــن أجل دعم 

الثقافة الوطنية.
 وأفــاد خليــل قويعة رئيس الرابطــة أن هذا املعرض الــذى أقيم حتت 
عنوان  زهرة الكيمياء في استعارة للكائن الشعرى الذي نبت في أشعار 
أدونيــس جمع حوالــي 200 عمل فني لـــ150 فنانا من أجيــال ومدارس 

وتوجهات فنية مختلفة.
وأضــاف أنه على غــرار الدورات الفارطة ســتنتقل األعمال الفنية لهذا 
املعــرض  الــذى كان افتتح يــوم 6 فيفــري املاضي إلى جوهرة الســاحل 
لتعــرض بقصر الرباط مبدينة سوســة على امتداد الشــهر احلالي، ومت 
باملناســبة تكرمي عدد من الفنانني الشــبان الذين اعتبروا  اكتشــاف هذه 
الدورة منهم ســليم بالشيخ ومرمي بركة وهبة البوساملي وهالة عموص 
وليليا الركباني وسناء احملفوظي ومروى زليلة وجوليا فريخة وهيفاء 

املديوني إلى جانب الفنان العصامي الالفي اخلضراوي.
وجدير بالذكر أن الدورة الرابعة لهذا املعرض الســنوي متيزت مبنح 
جائــزة األمانة فنــون ألّول مرة وذلك ببــادرة من شــركة التأمني األمانة 
تكافــل. وقد أســندت هــذه اجلائزة في افتتــاح املعرض لكل مــن الفنانني 

ماجد زليلة ومحمد عطية.
وجتدر اإلشارة من جهة أخرى الى أن فعاليات الشهر الوطني للفنون 
التشكيلية الذى ينظمه احتاد الفنانني التشكيليني ستنطلق يوم 6 مارس 

احلالي لتتواصل إلى غاية موفى الشهر.
وتتضمــن هــذه الفعاليــات باخلصــوص تنظيم نــدوة علميــة يومي 
14و15 مارس باحلمامات إلى جانب املعرض الســنوي الحتاد الفنانني 
التشــكيليني بكل من قصر العبدلية باملرسى ومتحف مدينة تونس ودار 

الفنون وصالون الفوتوغرافيني الشبان بقاعة يحيى بالعاصمة.

تونس-
اجتمعت وزيرة الثقافة لطيفة األخضر 
صبــاح يوم االثنــني 02 مــارس 2015 
الّســيدة  تونــس،  فــي  الهنــد  بســفيرة 
الــوزارة  مبقــّر   Nagma Mallik
لتباحــث ســبل دفــع التعــاون الثقافي 

الثنائي.
واحملافظــة  الّثقافــة  وزيــرة  بينــت 
علــى الّتراث، الســيدة لطيفــة األخضر، 
باملناســبة وضع دور الّثقافة والهياكل 
الّثقافّيــة فــي تونــس وتوّجه الــوزارة 
نحو دفــع الاّلمركزّية الّثقافّية كما دعت 
اجلانب الهندي للمشــاركة في الّدورات 
القادمة ملعرض تونــس الّدولي للكتاب 
وكذلك فــي املهرجان الّدولــي للواحات 
املهرجــان  فعالّيــات  أّن  حيــث  بتــوزر 
وطابعه الفلكلوري تتشــابه مع بعض 

املهرجانات في الهند.
مــن جهتهــا، تطّرقــت ســفيرة الهند، 
الّســيدة Nagma Malik إلى إمكانّية 
مشــاركة فّنانني تونســّيني في مهرجان 

بالهنــد واقترحت  الّصوفّية  املوســيقى 
تقدمي جملة من العروض الهندّية ضمن 

املهرجانات الّتونسّية.
وتناول الّطرفان باملناســبة حيثّيات 
تفعيــل البرنامــج الّثقافــي بــني تونس 
والهند خالل السنوات القادمة كما قّدما 
مجموعــة مــن املقترحــات بخصــوص 

ّثقافّيــة  وعــروض  تظاهــرات  تنظيــم 
أن  علمــا  البلديــن  كال  فــي  متبادلــة 
و27   26 يومــي  ستســتضيف  تونــس 
أفريــل 2015 عرضــا موســيقّيا هندّيــا 
بالعاصمة.وقــد حضــر اللقــاء مديــرة 
الّتعــاون الدولي والعالقات اخلارجّية، 

الّسيدة فائقة العواني.

بقاعــة  الطابــع   صاحــب  لنوفــل  الزيــارة  فيلــم  عــرض  يتواصــل 
CinéMadart  فــي قرطاج وذلك يــوم الثالثاء 3 و4 مارس واألحد 8 

مارس في الساعة الرابعة بعد الظهر والتاسعة ليال.
أّما في قصر احلمراء باملرســى يتجّدد املوعد أّيام اجلمعة 6 مارس في 
األوقات التالية: الرابعة بعد الظهر والسادس والنصف مساء والتاسعة 

ليال.
وتتواصل العروض يوم الســبت 07 مارس في الســاعة الرابعة ظهرا 
ويوم األحد في نفــس التوقيت كما تتواصل العروض في نفس اليوم في 

الساعات السادسة والنصف والتاسعة ليال. 

جلسة عمل لتباحث سبل 
ونسي الهندي

ّ
قافي الت

ّ
عاون الث

ّ
تعزيز الت

كالسيكيات النجمة الزهراء

قراءات مسرحية بقاعة الفن الرابع بالعاصمة

الرابطة التونسية للفنون التشكيلية

اختتام فعاليات المعرض 
السنوي الرابع

أجندا
الثقافة
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الحنيفــي الفريضـــي                           
المحامي لدى التعقيب  

القصرين 

وصلتنا من الهيئــة الوطنية للمحامني 
وثيقة بعنوان مشروع القانون األساسي 
املنظــم للمجلــس األعلــى للقضــاء ومبــا 
أن هــذه الوثيقــة مازالــت مجرد مســودة 
ولــم تصل بعد إلى طور املشــروع نتولى 

نقاشها كالتالي: 
1/ فـــي االنفـــراد باإلعـــداد مـــن قبل 

بعض القضاة العدليين فقط: 
باإلطالع على املسودة الصادرة حسب 
لصياغــة  الفنيــة  اللجنــة  عــن  عنوانهــا 
للمجلــس  األساســي  القانــون  مشــروع 
األعلــى للقضــاء املعــدة تقريبــا بتاريــخ 
عمليــة  وبإجــراء   2015 جانفــي   27
استقصائية مع الهيئة الوطنية للمحامني 
وما نشــر عبر وســائل اإلعــالم مثل بيان 
املرصد التونسي الســتقالل القضاء، وما 
وقــع تناوله بأروقــة احملاكــم أو باللقاء 
الرســمي للهيئــة الوطنيــة للمحامني مع 
السيد وزير العدل وبندوة الفروع بتوزر 
بتاريخ 14/02/2015 يتضح في جالء 
تام أن هذه املســودة املنعوتة باملشــروع 
قد أعدت فــي بعض مكاتــب وزارة العدل 
مــن بعــض الســادة القضــاة دون حتــى 
إشراك القاعدة الواسعة للقضاة العدليني 
ولباقي املكونات للمجلس األعلى للقضاء 
والتي هي القضاء اإلداري والقضاء املالي 
والهيئة الوطنيــة للمحامني وكل اجلهات 
ذات الصلــة مبؤسســة املجلــس األعلــى 
للقضــاء ألن احملامــاة طرف أساســي في 
هــذه املؤسســة عمــال بأحــكام الفصــول 
105 مــن الدســتور باعتبارها مؤسســة 
دستورية تشارك في إقامة العدل والفصل 
112 النــاص علــى هياكلــه هــي القضاء 
العدلي والقضــاء اإلداري والقضاء املالي 
واجللسة العامة لهذه املجالس تكون هذه 
املســودة مصابة بعيب اختصاص شكلي 

يتحتم عدم اعتمادها.

2/ في مخالفة هذه المسودة للدستور: 
تظهر مخالفة أحكام الدســتور في هذه 

املسودة: 
ألنهــا  لهــا  العــام  الســياق  مــن  أوال: 
ال تتــالءم مــع النــص العــام الــذي أقــره 
الدســتور فــي خصــوص التفريــق بــني 
الســلط وتفاعلهــا مــع بعضهــا بــل هــي 
الســلطة  انغــالق  ســياق  فــي  تنــدرج 
القضائية على نفســها بل هل هي تؤسس 
حيــث  القضــاة  بجمهوريــة  يعــرف  ملــا 
يحّصن القاضي ضد املســائلة واملؤاخذة 

ومراقبة دوره األساســي الذي هو تطبيق 
القانــون وهــذا واضــح مثال مــن  الفصل 
60 من هذه املســودة الذي حصر الطعن 
فــي القــرار التأديبي من القاضــي املؤدب 
ورئيس املجلــس فقط ثانيا فــي التداخل 
والقضائيــة  التنفيذيــة  الســلطتني  بــني 
الوطنيــة  باللجنــة  عنــه  عبــر  مــا  عبــر 
لالنتخابات حســب أحكام الفصل 21 من 
املســودة ألنها أقحمت عديــد األطراف من 
الســلطة التنفيذية من رآســة اجلمهورية 
واحلكومــة ومــن مجلــس نواب الشــعب 
ال  ولكنهــا  األخــرى،  اإلدارات  وبعــض 
تذكر احملامــاة وهذا تصرف ينم عن قصد 
إقصائــي زيادة على عدم دســتوريته ألن 
احملاماة هــي أوال األقرب مــن كل اجلهات 
للقضــاء وللقضــاة وهــي ثانيا مؤسســة 
دستورية تشــارك في إقامة العدل حسب 
صريــح أحكام الفصل 105 من الدســتور 
"احملاماة مهنة حرة مســتقلة تشارك في 
إقامــة العدل"، حســبما ســبق توضيحه 

الحقا.

المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  إلغـــاء   /3
لالنتخابات 

تظهر غرابــة هذه املســودة زيادة على 
عدم دســتوريتها في إلغــاء الهيئة العليا 
املســتقلة لالنتخابــات املختصــة وحدها 
فــي اإلشــراف علــى انتخابات الســلطات 
الثــالث مثلما فعلت بالنســبة للســلطتني 
التشريعية والتنفيذية وتعويضها بهيئة 
أخرى من صنع املســودة ســميت "جلنة 
وطنية"، حســب صريح نص الفصل 21 
وهــذا أمــر أوال غير دســتوري وثانيا فيه 
إقصاء للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
 126 املنصــوص عليهــا حســب الفصــل 
من الدســتور وثالثا اقصــاء جل مكونات 
املجلــس األعلى للقضاء وعــدم أخذ رأيها 
ومقترحاتها في املوضوع رغم خطورته. 

4/ السمة اإلقصائية لهذه المسودة 
لعــل أبــرز ما فــي هــذه املســودة رغم 
التــام  الكثيــرة هــو االقصــاء  ســلبياتها 
والصارم لتواجــد احملاماة ضمن املجلس 
األعلــى للقضاء ألنه لم يذكــر احملاماة إالّ 
مرتني فقط األولى في خصوص التركيبة 
املنصــوص عليهــا بالفصل 22 بالنســبة 
ملديــر املعهد األعلى للمحامــاة وهذا ولئن 
كان محاميــا إال أن دوره فــي املعهــد هــو 
إداري تابــع للســلطة التنفيذيــة وثانيــا 
وعلى ســبيل االمكانية فقط صلب الفصل 
26 بالنسبة للقاضي احملال على مجلس 
التأديــب حيــث خولت لــه هذه املســودة 
إمكانية االستعانة مبحام وتأتي ثانيا في 

الترتيب بعــد القاضي " وله االســتعانة 
بقاضي أو محام" وهذه غاية في اإلقصاء 
هــي  التــي  احملامــاة  ملؤسســة  ورفــض 
العنصر الثاني في األصل لشــجرة العدل 
والقضــاء، وال يقبــل بحــال التعامــل مع 
مؤسســة احملاماة بهــذه الطريقة ألن هذا 
أوال ميثــل تعد صــارخ عليهــا وثانيا فيه 
أخطار جســيمة على العدل والقضاء ألنه 
وكما جاء بالفصل 102 من الدســتور فإن 
هنالك فرق بني القضاء الذي هو مرفق عام 
يهم كل الشعب التونسي وتصدر األحكام 
عن القضاة باســمه والقاضي الذي حماه 
الدســتور لكي يســتقل في أحكامه وليس 
لــه أن يفعــل ما يريــد " القاضي مســتقل 
ال ســلطان عليه في قضائه غيــر القانون 
" ألنــه في رأينــا هنالك بوادر ســوء فهم 
للســلطة القضائية وللتداخل بني القضاء 
والقاضي ألنه فيما زاد على حرية إصدار 
األحــكام واحلصانة اجلزائيــة أثناء أداء 
املهام فإن القاضي هو مواطن تونسي مثل 
احملامي والبرملاني والطبيب وغيرهم وال 
مجــال إذا للتوغل فــي مفهــوم جمهورية 

القضاة التي ذكرناها سابقا.          
لــم يعتــرض احملامــون علــى أحــكام 
الفصــل 112 مــن الدســتور الــذي خص 
القضــاة على اختــالف أنواعهــم بالثلثني 
مــن املجلــس األعلــى للقضــاء " تتركــب 
كل هيئــة من هــذه الهياكل مــن ثلثيــــه ) 
( من قضــاة أغلبهــم منتخبــون وبقيتهم 
معينون بالصفة " رغم أنه كان بوسعهم 
فعل ذلــك لتواجد عــدد هام مــن احملامني 
باملجلس التأسيســي بل على العكس من 
ذلــك وإلميان احملاماة العميق باســتقالل 
السلطة القضائية كان احملامون األعضاء 
باملجلــس الوطنــي التأسيســي مــن أبرز 
املتحمســني واملســاهمني مباشــرة أثنــاء 
أعمــال التصويــت علــى هــذا البــاب مــن 
الدســتور وهــذا شــهدت عليــه األعمــال 
التحضيريــة واجللســات املتعــددة ببهو 
املجلــس وأروقتــه بــل لعنــا ال جنانــب 
الصــواب إذا قلنــا أنــه لــوال دور احملامي 
ملــا حتصل القضــاة علــى نســبة )   ( في 
املجلــس األعلى للقضاء فلمــاذا إذن القفز 
على هذه احلقائــق وهذه األدوار ووقوف 
احملامــاة جلانــب القضــاة فــي كل محنة 

تعروا لها في العهدين البائدين. 

5/ المحاماة هي األجدر بالحصول على 
الثلـــث )   ( المتبقي من تركيبة المجلس 

األعلى للقضاء: 
غنــي عن البيان في رأينــا أن احملاماة 
ورعايــة للمصلحــة العليــا للمواطنــني 
ولضمــان حتقيــق اتــوازن الفعلــي في 

الــذي  الســلطات  بــني  التمييــز  نظــام 
أقــره الدســتور اجلديــد أن احملاماة هي 
التــي يجــب أن يســند لهــا )   ( اخلاص 
باملســتقلني غيــر القضــاة وهــذا لعديــد 

األسباب من أهمها: 
أن احملامــي هو األقــرب للقاضي وهو 
الــذي يتعامل معه يوميــا وبالتالي فهو 
األقدر مــن اجلميع على فهــم اإلجراءات 
والقوانــني واألحكام خاصة أنه مختص 
في القانون مثل القاضي وكذلك للتفاعل 
اإليجابــي بــني عمــل احملامــي والقضاء 
الــذي يؤثــر حتمــا إيجابــا أو ســلبا في 
أحــكام القضــاء وفي التواصــل الهيكلي 
بــني اجلهتــني ألن مــآت احملامــني كانوا 
في األصــل قضــاة ومنهم صاحــب هذه 
الهيئــة  مازالــت  اليــوم  وإلــى  الورقــة 
الوطنيــة تقوم بترســيم القضاة وحتى 
من رفض ترســيمه من قبلها فإنه يرسم 
من قبل محكمة االســتئناف، وباملناسبة 
فإننا نلفــت النظر إلــى ان توحيد مدخل 
احملامــاة يجــب أن يطبــق علــى اجلميع 
عمال بأحكام الفصل 2 من املرســوم عدد 
79 املنظم ملهنــة احملاماة حتى ال يدخل 
احملامــاة إال مــن حتصــل علــى شــهادة 
الكفاءة ملهنة احملاماة مســلمة من املعهد 
األعلى للمحاماة وهــذا يتناغم متاما مع 
أحــكام املعهــد األعلــى للقضــاء حيث ال 
يدخــل القضاء إال من تســلم شــهادة من 

هذا املعهد.
شــرطي االســتقاللية واالختصــاص 
يتوفــرون أكثر فــي احملامــي. بالرجوع 
يخــص  جنــده  الدســتور  أحــكام  إلــى 
احلريــة  بشــرطي  وحــده  احملامــي 
واالســتقاللية حيــث جاء ذلــك صراحة 
صلــب الفصل 115 "احملاماة مهنة حرة 
مســتقلة" ويضاف إلى ذلك عنصر آخر 
ال يقل أهمية عن هذين الشرطني ال ميكن 
لغيــر احملامــي القيام به أال وهو شــرط 
املشــاركة في إقامة العدل "تشــارك في 
إقامة العدل" أي احملاماة حسب صريح 
أحــكام الفصــل 105 املذكــور وبالتالي 
فــإن األهم هــو اعتبار الثلــث  ) ( املتبقي 
من املجلس األعلــى للقضاء من احملامني 

وهذا يتطلب اإلمكانيات التالية: 
للموضوعيــة  القريــب  وهــو  أوال: 
إعــادة  واإلنصــاف  العــدل  وملبــادئ 
صياغة مشروع املجلس األعلى للقضاء 
تشــارك فيه عديد األطراف وعلى رأسها 
املكونــات األساســية لــه وهــي القضاء 
العدلي والقضاء اإلداري والقضاء املالي 
واحملامــاة وكل مــن لــه صلــة مباشــرة 

باملوضوع. 
ثانيــا: أن تتولــى احملامــاة صياغــة 

مشــروع يراعي كل مكونــات وتوازنات 
املجلس األعلى للقضاء حسب النصوص 
املجالــس  علــى  يعــرض  الدســتورية 
القضائيــة وعلــى اجلهــات احلكوميــة 

املختصة ملناقشته والتوافق حوله.
جــواب  وجــود  عــدم  وعنــد  ثالثــا: 
املجلــس  مكونــات  بقيــة  مــع  وتفاعــل 
األعلــى للقضــاء فــي اعتبــار احملامــاة 
مكونا أساســيا مــن مكوناتــه في حدود 
صلــب  عليــه  املنصــوص    )    ( الثلــث 
الفصل 112 من الدســتور فإنه يتوجب 
علــى هيــاكل احملاماة خاصــة وعلى كل 
احملامــني عامــة اعتمــاد كل اإلجــراءات 
واألســاليب القانونية والنقابية لضمان 
تواجــد احملامــاة كمكــون أساســي فــي 
املجلس األعلى للقضــاء مع التأكيد على 
ان احملامــاة توجــد كمكون أساســي في 
األغلبيــة الســاحقة من املجالــس العليا 
للقضاء في أغلب النظم املقارنة وال نرى 
بكل صراحة ســببا وجيها مقنعا إلزاحة 

احملاماة من املجلس األعلى للقضاء.
الــذي  املوضوعــي  غيــر  الســبب  إن   
يتداولــه بعــض القضــاة وهــو خطورة 
تأديــب القاضــي مــن قبــل احملامــي هو 
أوال غيــر جــدي ألننــا هنــا نتحــدث عن 
مؤسســة دســتورية وليس عــن قاضي 
أو محــام وثانيا فــإن احملامــي ال ميانع 
في أن يؤدب من قبل القضاء ســواء على 
املســتوى االستئنافي بالنســبة للقضاء 
العدلــي أو عــالى املســتوى التعقيبــي 
بالنســبة للقضاء اإلداري أثنــاء الطعن 
في قــرارات الهيئــة الوطنيــة للمحامني 
مــن قبــل احملامــي أو مــن قبــل القضــاء 
نفســه "الســيد الوكيــل العــام حملكمــة 
االســتئناف" وثالثــا فــإن هنالــك عديد 
اإلجراءات لتفادي ذلــك مثل القدح وهذا 
معمــول بــه فــي القضاء نفســه حســب 
أحكام الفصل 248 مــن مجلة املرافعات 
املدنية والتجارية وغيرها من الوســائل 
الكفيلة بضمان عدم تضارب املصالح أو 
ما شــابه ذلك من األعذار واألسباب التي 
ال ترقى جميعهــا ألن حتول دون تواجد 
احملاماة صلب املجلــس األعلى للقضاء، 
مــع التأكيــد علــى أن طلب االســتعجال 
بالتصويــت على قانــون املجلس األعلى 
للقضــاء ومقارنتــه بقانــون اإلرهاب ال 
قــد  أوال  اإلرهــاب  قانــون  يســتقيم ألن 
اشــبع مناقشــة من قبل املجلس الوطني 
التأسيســي ولــم يبقــى منــه إال بعــض 
الفصــول في حــني أن مشــروع املجلس 
األعلــى للقضاء املعــد بانفــراد بصورة 
مستعجلة لم يعرض على املجلس أصال 
وثانيــا فــإن قانــون مكافحــة اإلرهــاب 
األســباب  عديــد  اســتعجاله  توجــب 
واإلطاريــة  الوطنيــة  املوضوعيــة 
واألمنيــة التــي توجــب ذلــك وهــو ما ال 
يتوفر بالنسبة للمجلس األعلى للقضاء 
وال وجود لشــرط دســتوري واضح في 
وجــوب انتخــاب املجلــس فــي ظرف 6 
أشــهر من تاريخ انتخــاب مجلس نواب 
الشــعب، وهنا نضــم صوتنا إلى صوت 
السيد رئيس املرصد التونسي الستقالل 
القضاء الذي طالب بالتريث في انتخاب 
املجلــس األعلــى للقضــاء مع ضــرورة 

توسيع االستشارة حوله.   

تعليق على مسودة القانون 
األساسي للمجلس األعلى للقضاء
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صوتكم 14 إسالمية

س 5 و20 دقيقةالصبح :  
 س 6 و46 دقيقةشروق الشمس :

 س 12 و38 دقيقةالظهر :
س 15 و45 دقيقةالعصر : 

س 18 و19  دقيقةالمغرب : 
 س19 و43 دقيقةالعشاء :

ما مــن مجلس يجتمــع فيه املســلمون إال 
ويتســاءلون ما احلل؟ ماذا نفعل؟ األخطار 
محدقة بهم من كل جانب والعالم كله يتآمر 
عليهــم، مــا العمــل؟ قــال تعالــى:﴿إَِنّ اللََّه اَل 
ُيَغِيُّر َما ِبَقــْوٍم َحَتّى ُيَغِيُّروا َما ِبأَْنُفِســِهْم ٌ﴿] 

سورة الرعد: 11[
بعض املســلمني يريدون من الله أن يغير 
ســننه وقوانينــه وهــم ليســوا مســتعدين 
وكســبهم  ..حياتهــم  شــيئاً  يغيــروا  أن 
وإنفاقهــم وبيوتهــم وجتارتهــم وأتراحهم 
وترحالهــم  وحلهــم  وســفرهم  وأفراحهــم 
وإقامتهــم وعالقاتهــم ومخاصماتهــم كلها 
غيــر إســالمية. انتماؤهــم شــكلي، يأتــون 
إلى املســاجد، يصلون ويصومون. يظنون 
اإلســالم خمس فرائض مع أن اإلسالم أكثر 
من مئــة ألف بنــد فاملنهج اإلســالمي منهج 
تفصيلــي حتــى فــي العالقات الشــخصية، 
حتــى فــي العالقــات احلميمة هنــاك أحكام 
شــرعية حتــى فــي ســفرك، فــي حلــك، في 

ترحالك، اإلسالم منهج كامل.

تيسير الزواج
ومجدهــا  وقوتهــا  األمــة  مســتقبل  إن 
بشبابها وهذه الكلمة موجهة ألقوياء األمة، 
ولعلمائهــا وعقالئهــا، ومفكريهــا، وأولياء 
األمور ولآلباء واألمهــات، ما لم نرَع قضية 
الشباب فنحن في طريق الدمار. قال تعالى: 
ــنَي ِمْن  احِلِ )َوأَنِكُحــوا اأْلََياَمــى ِمنُكــْم َوالَصّ
ِعَباِدُكْم َوإَِماِئُكْم إِن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغِنِهُم اللَُّه 

ِمن َفْضلِِه َواللَُّه َواِســٌع َعلِيٌم ( ]النور: 32[ 
األمّي تعنــي أي شــخص ذكــًرا كان أو أنثى 
ال قريــن لــه وهذه اآليــة موجهة حكمــاً إلى 
أولياء أمر املجموع، وقال رســول الله صلى 
الله عليه وسلم: إذا أتاكم َمن َتْرضون ديَنه 
وخلَقــه فأَْنِكحوه، إال تفعلــوه َتُكْن فتنٌة في 
األرِض، وفســاٌد كبيٌر، قالوا: يا رسوَل اللِه، 
وإن كان فيــه؟ قال: إذا جاَءكــم َمن َتْرَضْون 
ديَنه وخلَقــه فأَْنِكحوه – ثالَث مراٍت. أي إن 
لــم تفعلوا، هل تلغى عالقــة الذكر باألنثى؟ 
اجلواب: ال، ولكنها تأخذ مســاراً آخر مساراً 

غير شرعٍي.

انطلق من عملك
َبُهــْم  ِلُيَعِذّ اللَّــُه  َكاَن  ﴿َوَمــا  تعالــى:  قــال 
َوأَْنَت ِفيِهْم .. ﴿] ســورة األنفال[ فمســتحيل 
وألف مســتحيل أن ُيعَذّب املسلمون، وفيهم 
منهج رســول الله مطبٌق فــي حياتهم. ال بد 
من تغييــر جذري ألمناط حياتنــا، ال بد من 
رفض الشــخصية الســلبية التــي ال تعمل، 

وال تقــدم، وال تهتــم، بــل تنتقــد، وتنصــب 
نفســها وصية على اآلخرين. والطرائق إلى 
اخلالــق بعــدد أنفاس اخلالئــق، وكل واحد 
منا يســتطيع أن يعمل عمــالً عظيماً خلدمة 
اإلســالم، انطالقــاً مــن إتقانــه لعملــه وأن 
يخّفف متاعب املسلمني. أنت مكلٌف أن تكون 

مؤمناً مستقيماً.

قطف ثمار الدين
قد يقــول أحدنا: أنا ماذا أفعــل؟ أنا واحد 
من مليار وخمسمئة مليون مسلم، أقول لك: 
هذا الدين العظيم دين جماعي، ودين فردي 
جماعــي: أي إذا أخــذت به األمــة انتصرت، 
واســتعادت مجدها القيــادي بني األمم. وإن 
لم تأخــذ به أصبحت كمــا ترون!أما إذا أخذ 
بــه فرد مســلم واحد فســيقطف هذا املســلم 
الواحــد كل ثمار الديــن. ومن ثمــار الدين : 

األمن واحلكمة والرضا.

الدكتور محمد راتب النابلسي

تلقــت اجلمعية التونســية للــزكاة دعوة 
من معهد علوم الزكاة بالســودان للمشاركة 
بالنقــاش والتعقيــب علــى محــاور املؤمتر 
الدولــي لتقومي مســيرة الــزكاة وتطويرها 
بالسودان املنعقد يومي 3 و4 مارس 2015 

باخلرطوم.
وسيشــارك فــي هــذا املؤمتــر العديد من 
التجربــة  وأصحــاب  واملفكريــن  العلمــاء 

واخلبــرة واملهتمني من جميــع أقطار العالم 
اإلســالمي. وســيمثل تونــس عضــو الهيئة 
الشــرعية واحملاســبية للجمعية التونسية 

للزكاة السيد أحمد بوشحيمة.
التونســية  اجلمعيــة  مداخلــة  وتتنــزل 
للــزكاة ضمــن مناقشــة أربع محــاور وهي 
وورقــة  اجلبايــة،  ورقــة  التوالــي  علــى 
املالــي  احملــور  وورقــة  الــزكاة،  مصــارف 

واإلداري، وأخيرا ورقة التشريع والفتوى. 
وتعد هذه الدعوة ذات أهمية بالغة لداللتها 
الرمزية على ما أصبحت حتظى به اجلمعية 
التونسية للزكاة من إشعاع وتقدير دوليني 
رغم حداثة نشأتها، علما وأن دولة السودان 
تعد من أبــرز النماذج الناجحــة في تطبيق 
التنميــة  فــي  وتوظيفهــا  الــزكاة  فريضــة 

االقتصادية واالجتماعية.

قال رســول الله صلى الله علبيه وســلم : ليس املؤمُن بالذي يشبُع 
وجاُره جاِئٌع إلى جنَبْيِه.

الــراوي : عبدالله بن عبــاس. احملدث : األلبانــي. املصدر : صحيح 
اجلامع. الصفحة أو الرقم: 5382. خالصة حكم احملدث : صحيح.

قبل الشــروع في أي إصالح للتعليــم، ال بد أن نحدد الغايات 
من ذلك ومنها:

•غاية تكوينية : وتتمثل في ترقية املتعلم بشــكل ميكنه من 
االنتفاع والنفع مبا اكتسبه من معرفة.

•غايــة وطنيــة : وهــي إنتــاج قــادة هــذه األمــة وكوادرها 
وأصنــاف من الناس متمرســني فــي كافة املجاالت ومتشــبعني 

بحب الوطن في سبيل إنشاء أمة مستقلة ومكتفية.
•غايــة أخالقية : تتمثل في تهذيب أخالق املتعلم وترســيخ 

العوائد النافعة والقيم الفاضلة فيه.
•غاية اجتماعية : وتتحقق في السعي إلى أن يكون الصالح 

والعدالة مطردين بني كافة أفراد الشعب.
•غايــة تربوية تعليمية : وهي تكوين املتعلم وفقا ملســتواه 
ورتبتــه ومرحلــة دراســته في االبتدائــي أو الثانوي وحســب 
قوانــني التعليــم والتوجيه، تفاديــا ملا يؤدي إلــى اٍرمتاء املعلم 
فــي مســالك قليلة اجلدوى توقــع تالمذته في اخلطأ أو الفشــل 

كتقدمي معلومات مكثفة تنوء بها قدراته وإمكانياته املعرفية.
•غاية نقديــة : تتمثل في تنمية ملكة النقد في املتعلم تؤول 
إلى تقوية البحث العلمي وتعميم االهتمام باملواضيع العلمية.

األستاذ علي غربال، إمام خطيب

8 تنّظــم جمعيــة جيــل القــرآن باملــروج 2 دورة تدريبيــة 
للنســاء بعنوان "جديد مّنة الرحمن : الدمــج بني تعليم القرآن 
والتعليم البيداغوجي" حتت إشــراف األساتذة أميرة أم محمد 
ومنيرة الهذيلي وذلك إبتداء من يوم 16 مارس 2015. شهادات 
حضور تربــص إجباري للناجحات مع إمكانية إنتداب مربيات 
ومساعدات بجمعية جيل القرآن. لإلستفسار )28.872.645(

8 تنظم اجلمعيــة القرآنية اجلهوية ببنزرت تظاهرة "إقرأ 
أكثــر لترتقي أكثر"  )مطالعة حّرة، رســم وتلوين، مســابقات، 
تنشــيط، جوائــز( وذلك يــوم اجلمعــة 20 مــارس 2015 بعد 

صالة العصر بساحة عّنابة.

8 تنظــم جمعيــة احملافظــة على القــرآن الكــرمي واألخالق 
الفاضلــة فرع صفاقــس املدينة حصة جديــدة للرجال لتحفيظ 
ســورة البقــرة بداية مــن احلزب 3 وذلــك كل يــوم خميس إثر 
صــالة املغــرب بداية مــن يــوم 5 مــارس 2015. لالستفســار 
)29.314.192( أو اإللتحــاق مبركــز الصاحلــني طريق العني 

كلم 3،5 وراء جامع الصاحلني.

8 تنّظــم أكادميية التدريــب والتكنولوجيــا دورة تدريبية 
حول تربية الشخصية اإلبداعية األخالقية وفق إستراتيجيات 
منهاج  "تفكــر مع أنوس" وذلك من 25 إلى 30 جويلية 2015 

بتونس العاصمة. للحجز واإلستفسار )52.716.504(.

8 تنّظــم جمعية األجيــال لعلوم القــرآن بالقلعة الصغرى 
ألعــاب،  تنشــيط،  )قــرآن،  الربيــع"  "مخّيــم  بعنــوان  دورة 
مســابقات...( وذلك خــالل عطلة الربيع أيــام اإلثنني والثالثاء 
واألربعــاء واخلميس من التاســعة إلى احلادية عشــر صباحا 
بجوار املكتبة العمومية لألطفال. لإلستفسار )52.692.655(

 
8 تنّظم جمعية إحياء التراث االســالمي رحلة إلى اجلنوب 
التونســي )قابــس، مطماطــة، تــوزر، قبلــي، نفطــة، قفصــة( 
وذلــك مــن 20 إلــى 30 مــارس 2015. للحجــز واإلستفســار 

)95.133.935(

لماذا يجب أن نسعى 
إلى إصالح التعليم؟

حديث 
نبوي

الجمعية التونسية للزكاة تشارك في المؤتمر 
الدولي لتقويم مسيرة الزكاة وتطوريها

اآلن ُنغّيْر
ِسِهْم( )الرعد، 11(

ُ
نف

َ
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ى ُيغ

َّ
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ومضات في التغيير

مفّكرة

أوقات الصالة ليوم األربعاء 13 جمادى األول 
1436 هجري املوافق ل4 مارس 2015 ميالدي
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دولي
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 الدولي
قرر مجلس النواب املنعقد في طبرق، رفع تعليق املشــاركة 

في احلوار الليبي برعاية األمم املتحدة .
وأعلــن املؤمتــر الوطني الليبــي العام املنعقــد بطرابلس 
ليــل اإلثنني-الثالثاء أن احلــوار الذي ترعــاه االمم املتحدة 
بــني األطــراف الليبيــني حــول املســتقبل السياســي لبلدهم 

سيستأنف اخلميس في املغرب.
إلى ذلك، أكــد عضو املؤمتر الوطني العام صالح املخزوم 
اســتئناف املفاوضات مع مجلــس النواب املنحــّل بقرار من 
احملكمــة اخلميــس املُقبل في املغرب. و قــال املخزوم ، خالل 
مؤمتر صحفي عقده في طرابلــس عقب لقاء وفد احلوار مع 
مبعــوث األمم املتحدة "برنادينو ليــون" إن تأجيل احلوار 
بطلــب من مجلــس النــواب املنعقد بطبــرق كان على خلفية 
األحداث املؤســفة التي حصلت في مدينة القبة. وأشــار إلى 
أن "املؤمتر الوطني" يؤكد على دعمه ملسار احلوار الوطني 
كحل لألزمة الليبية ويؤكد مشــاركته في اجللســة القادمة. 
وطالــب املخــزوم األطراف األخرى )في إشــارة إلــى برملان 
طبــرق املنحل بحكم احملمة العليا( بــأال جتعل من الظروف 
األمنية عائقا أمامها للمشــاركة في احلوار، فاحلوار جاء من 

أجل حل األزمة في ليبيا ومنها األمن.
مــن جهته قــال عبد الســالم نصية عضو مجلــس النواب 
املنعقــد في طبرق ان مجلس النواب قرر اســتئناف احلوار. 
و أضاف نصية ان مجلس النواب توصل في جلســته مساء 
يوم االثنني الى اســتئناف احلوار برعاية األمم املتحدة بعد 
ان صــوت أعضاء البرملان ب65 صوتا مــن اصل 75 عضوا 
حضروا اجللســة. وأكد نصية ان مجلــس النواب اتفق على 
ثوابــت ســوف تلتزم بهــا جلنة احلــوار املكلفة مــن مجلس 

النواب خالل اجللسات القادمة.
وفي ذات الســياق، قــال عضو جلنة الشــؤون اخلارجية 
بالبرملــان األوروبــي، جيل بارينيــو، إن "اســتقرار منطقة 
شمال أفريقيا والشــرق األوسط مرتبط باستقرار األوضاع 

األمنية والسياســية في ليبيا". وأكــد أن "بلوغ هذا الهدف 
ال ميكــن أن يكــون عبــر احللول العســكرية، بل عبــر حوار 
متواصل ليس فقط بني الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 
واألطــراف الليبيــة املتنازعــة، بل ال بــد من تشــريك الدول 
العربيــة وتركيــا وجامعــة الــدول العربيــة ودول اجلوار 
الليبــي مثل تونــس واجلزائــر ومصر". ودعــا "بارينيو" 
دول اجلوار الليبي للمســاهمة في إجناح احلوار مع أوروبا 
والواليــات املتحدة من أجل التشــارك في بنــاء دعائم دولة 
ليبية وإجناح االنتخابات ما من شــأنه أن يضمن اســتقرار 

املنطقة بأكملها.
ووصــل برنادرينــو ليــون، رئيــس البعثــة األمميــة في 
ليبيا، إلى طرابلس مساء يوم االثنني وعقد اجتماعا مع وفد 
احلوار عن مجلس النواب املنعقد بطبرق ثم مع جلنة احلوا 
املكلفــة من املؤمتر الوطني العــام بطرابلس الطالعهما على 
آخر مســتجدات مســاعيه من أجل إجناح احلوار السياســي 

في ليبيا.
وكان مــن املقــرر عقــد جولــة جديــدة للحــوار الليبي في 
املغرب اخلميس املاضي إال أن مســؤولة أممية قالت الثالثاء 
املاضــي إن هــذه اجلولة مت تأجيلهــا إلى أجل غير مســمى، 
موضحــة أن التأجيــل جاء بعد قرار مجلــس النواب املنعقد 

في مدينة طبرق )شرق( تعليق مشاركته في احلوار.

ليبيا

القنصل العام التونسي لدى ليبيا 
يؤدي زيارة إلى بلدية زوارة

 الدولي
وصــل القنصــل العــام التونســي إبراهيــم الرزقى، أمــس األول االثنــني، يرافقه 
"املختــار القبى" القنصــل العام الليبي لدى تونس إلى مدينــة زواره . وكان في 
إســتقبال القنصل التونســي عميد البلدية حافظ جمعة وعضوي املجلس البلدي 

باسم دهان و زيتونة معمر .
وأوضــح املكتب اإلعالمــي للمجلس البلــدي زوراه أن " االجتمــاع تطرق إلى 
مناقشــة عدة مواضيع تهم اجلانبني الليبي والتونســي، مؤكدين على أن خطوة 
افتتــاح القنصليــة التونســية بطرابلس خطوة فــي الطريق الصحيــح وهى في 
مصلحة الشــعبني الشــقيقني ". ووعد القنصل العام التونســي - بحسب املكتب 
اإلعالمــي - عميد بلدية زوارة بزيارة خاصة للمدينــة لتناول عدة ملفات مهمة ، 

منها السعي لفتح خط جوى من زوارة الى تونس .

برلمان طبرق والمؤتمر الوطني يقرران 
استئناف الحوار الخميس المقبل في المغرب

تبادل للقصف الجوي بين الكرامة 
وفجر ليبيا في عدة مواقع

 الدولي
قصفــت طائــرات مقاتلة تابعة للجيــش الليبي في طبرق )شــرق( امس الثالثاء 
مطــار معيتيقة فــي طرابلس )غرب(، دون وقــوع أضرار مادية، حســبما أفادت 
مصادر باملطار، وبيانات لقوات اجليش على مواقع التواصل االجتماعي. وقالت 
مصادر من مطار طرابلس )معيتيقة( لألناضول إن "طائرة مقاتلة تابعة للفريق 
خليفــة حفتر )القائد العام للجيش في طبرق( قصفت املطار، امس الثالثاء، دون 

أن تسبب أضرار".
كمــا أعلــن لــواء القعقــاع، اللــواء األول حلــرس احلــدود واملنشــآت احليوية 
واالســتراتيجية )تابــع للجيــش في طبرق(، علــى صفحته الرســمية على موقع 
التواصــل االجتماعي "فيســبوك" انــه "مت توجيــه ضربات جوية للمليشــيات 
املتمركزة في قاعدة معيتيقــة ومنطقة جنزور )غرب العاصمة( امس الثالثاء من 
قبل طيران الســالح اجلــوي الليبي". وأضــاف اللواء: "وتعلن القوات املســلحة 
اجلوية الليبية للشعب الليبي أن من اليوم ستبدأ العمليات العسكرية في طرابلس 
ضد املليشــيات املتمركزة في مطارات و معسكرات العاصمة." في االجتاه نفسه، 
أعلنت الصفحة الرســمية ملوقع رئاســة أركان القوات اجلويــة )التابعة للجيش 
فــي طبرق( على موقع فيســبوك قصــف املطار الــذي وصفه بأنــه "بوابة الدعم 

اللوجستي واإلمداد باألسلحة" ملن أسماهم بـ"عصابات فجر ليبيا".
من جهته أكد املتحدث الرسمي ملطار معيتيقة الدولي فوزي امليالدي، أن طائرة 
حربية استهدفت امس الثالثاء، املناطق املجاورة للمطار بقذائف صاروخية. وقال 
امليالدي ان قذائف الطيران سقطت في منطقة خضراء مجاورة ملطار معيتيقة دون 
أن تسفر عن خسائر بشــرية وال خسائر في البنية التحتية للمطار"، موضحاً أن 
القصــف اجلــوي لم يدم لفتــرة طويلة. وتوقع املتحدث باســم مطــار معيتيقة أن 

يؤثر هذا القصف اجلوي على الرحالت اجلوية املنتظمة باملطار.
يذكــر أن الطيــران اجلــوي التابع لقــوات عمليــة الكرامــة قد اســتهدف املطار 
ومحيطه عدة مرات وأســفر عن خســائر مادية في املنازل املجــاورة للمطار. وفي 
نفس الســياق قال الناطق باسم حرس املنشآت النفطية على احلاسي إَنّ طائرتي 
»ميج« تابعة لقوات "الشــروق" تابعة لرئاســة اركان اجليش بطرابلس أقلعتا 
مــن مطار ســرت امس  الثالثاء وقصفت ميناء وخزانات الســدرة. وأكد احلاســي 
أن القصف اجلوي لم يســفر عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية في امليناء أو 

اخلزانات، مشيًرا إلى أن الصواريخ أخطأت أهدافها.

ورشة عمل في تونس لدراسة مخرجات الدستور الليبي
 الدولي

أقيمت في تونس، أمس االول االثنني، وعلى مدى يومني متتاليني ورشــة عمل عن »عملية صناعة الدســتور في ليبيا دراســة 
جوانبها اإلجرائية واملوضوعية«، في إطار متابعة عملية صناعة الدستور في ليبيا وتقييم عمل اللجان النوعية ومخرجاتها.

وحضر ورشــة العمــل التي نظمها مركز البحوث والدراســات بجامعة بنغازي، ومركز دراســات القانون واملجتمع، 
بالتعاون مع جامعة »ليدن« رئيس الهيئة التأسيســية إلعداد الدســتور، علي الترهوني، وعدد كبير من أعضاء الهيئة. 
وتناولت الورشة دراســة اإلجراءات احلاكمة للعملية الدستورية كافة، كالشفافية واملشاركة والتوافق، باإلضافة إلى 
تقييم عمل اللجان النوعية، ودراســة أبواب الدســتور. ومتخضت أعمال الورشــة عن اقتراح بتعديل بعض النصوص 
الواردة في مخرجات اللجان النوعية، وكذلك توصيات بتحسني أداء الهيئة على مستوى اإلعالم واملشاركة والشفافية.

المؤسسة الوطنية للنفط تنفي ما يتداول بوجود محاوالت لتهريب 
النفط الخام

 الدولي
نفــت املؤسســة الوطنية للنفط ، األخبار املتداولة عــن وجود محاوالت لتهريب النفط اخلام إلى األســواق العاملية ، مؤكدة 
ســيطرتها علــى جميع احلقــول واملوانئ على طول الســاحل الليبــي.  وأوضحت املؤسســة في بيان لها ، عدم تســجيل أي 

محاوالت تهريب خارج سلطتها عبر تأكيدات من اإلدارة العامة للتفتيش واملشرفني على شحن وتصدير النفط . 
واعتبرت املؤسســة ، أن هذه التســريبات عارية عن الصحة ، و أن الهدف منها أحداث بلبلة وزعزعة ثقة الشــعب الليبي 
فــي مؤسســاته الرســمية التــي تعمل على إدارتهــا واســتثمارها وفق القوانــني واللوائح املعمــول بها .  وأكدت املؤسســة 
الوطنية للنفط ، أنها أبلغت مكتب النائب العام ، وديوان احملاسبة ، وكل اجلهات الرسمية بالدولة ، وجود عمليات تهريب 

للمحروقات من السوق احمللي إلى خارج البالد ، والتي يتم استيرادها لسد الطلب.
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 الدولي
اختتــم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان االثنني زيارة للســعودية بحث خاللها 
مع امللك ســلمان بن عبــد العزيز األوضاع الراهنة في املنطقة، وعلى رأســها امللفات 
اإليرانية والســورية واليمنية، باإلضافة لتطورات األحداث على الســاحة الدولية. 
واتفق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، والعاهل الســعودي امللك "ســلمان 
بن عبد العزيز آل ســعود"؛ على ضرورة زيادة الدعم املقدم للمعارضة الســورية، 

بشكل يفضي إلى نتيجة ملموسة.
وأفــادت مصادر تابعة للرئاســة التركيــة؛ أن العاهل الســعودي التقى الرئيس 
أردوغان، يــوم االثنني، في القصر امللكي بالعاصمة الرياض. وركز الزعيمان خالل 
املباحثات على القضايا السياسية واالقتصادية، وقضايا األمن والدفاع، كما تناوال 

سبل تعزيز التعاون املشترك بينهما.
وتنــاول وفــدا البلديــن - عقــب مأدبة الغــداء، التــي أقيمت على شــرف الرئيس 
التركــي - مباحثات حول العالقــات الثنائية بني البلديــن، والقضايا اإلقليمية، مبا 
فيها األزمة الســورية، والعراق، واليمن، وفلسطني، ومصر، فيما استمر لقاء خاص 
بني أردوغان وامللك ســلمان، أكثر من نصف ســاعة، عقب لقاء جمع الوفدين التركي 
برئاسة أردوغان، والسعودي برئاسة امللك سلمان. وكان الرئيس التركي قد وصل 
االثنني إلى الرياض تلبية لدعوة ملك الســعودية على رأس وفد كبير يضم عددا من 
الــوزراء، وجاء ذلك بعــد أن أدى العمرة في اليومني الســابقني مبدينة مكة املكرمة، 

وبعد أن زار املدينة املنورة.

المغرب وتركيا يتفقان على تعزيز 
التعاون في مجال البحث العلمي

 الدولي
اتفق نائــب رئيس الوزراء التركي "نعمان قوتوملوش"، مــع وزير التعليم العالي 
املغربي، حلســن الداودي، امس الثالثاء، في الرباط، على تعزيز العالقات الثنائية 

بني البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
قــال  الربــاط،  املغربيــة  العاصمــة  فــي  "الــداودي"  مــع  مباحثاتــه  وخــالل 
"قوتوملــوش": "تكــون الــدول قويــة، إذا كانــت تتمتــع باقتصاد قــوي وصناعة 
وتكنولوجيا متطورة". وأبدى املســؤول التركي، اســتعداد بالده للعمل املشــترك 
فــي عدد من املجاالت، مبــا فيها التعليم العالي، والبحث العلمي، وتبادل األســاتذة 
والبعثات الطالبية بني البلدين، الفًتا إلى ضرورة تقوية التنسيق في هذه املجاالت.
ووفقــا لـ"قوتوملوش"، تتميز تركيا مبوقع اســتراتيجي بني العالم اإلســالمي، 
وأوروبــا، واملغرب بوابة للدخول إلــى أفريقيا باإلضافة الى قربه من أوروبا، الفتا 
إلى ضرورة االنفتاح على حضارات أخرى. وأشــار إلى أنه سيطالب سلطات بالده 
بإعداد دراســة حول إمكانية تأســيس جامعة مغربية تركية باملغــرب، منوها إلى 
أن 15 ألف طالب من أنحاء العالم يســتفيدون من منح تركية، وســتعمل بالده على 

استفادة الطلبة املغاربة بشكل كبير من هذه املنح.
من جهته، لفت حلســن الداودي، وزير التعليم العالــي والبحث العلمي وتكوين 
األطــر املغربي، إلى ضــرورة التعــاون في مجاالت البحــث العلمــي والثقافي، ألن 
النمــاذج الرائــدة حاليــا هي التي تعتمــد على العلم واســتثمار التاريــخ. وأوضح 
أن بــالده تطمــح إلــى االنتقال ملصــاف الــدول الكبيرة، وقــال إن "البحــث العلمي 

واجلامعات والثقافة محددات من أجل االنخراط في عالم متغير ومتقدم".
وأعــرب عن اســتعداد بالده للدخول في مشــاريع مع تركيا، وشــراكات من أجل 
االســتثمار في دول أخــرى في املجال العلمي، واســتقبال جامعة "مغربية تركية" 
باملغرب من أجل أن يتابع الشباب املغربي، وشباب الدول األفريقية الدراسة فيها.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول ســبل تقوية العالقــات الثنائية التي تربط 
تركيــا باململكــة املغربيــة في مجــال التعليم العالــي والبحث العلمي وبحث ســبل 
تشــجيع التعاون املباشــر ما بني جامعات البلدين ودعم حركية الطلبة واألساتذة، 

وذلك بهدف النهوض بالتعاون في امليادين ذات االهتمامات املشتركة.
وكان "نعمــان قوتوملــوش" نائب رئيس الوزراء التركي، يقوم بزيارة رســمية 
للمغرب للمشاركة في فعالية "األيام الثقافية التركية" التي انطلقت، أمس اإلثنني، 
وتســتمر حتى اخلامس شــهر مارس في العاصمة الرباط ومدينتي فاس )شمال(، 
ومراكش )وسط(. وسيجري "قوتوملوش" مباحثات رسمية رفيعة املستوى على 

هامش هذه الزيارة.
وتنّظــم هذه "األيــام" من طرف العديد من املؤسســات التركية مــن بينها وكالة 
التعاون والتنســيق )تيكا(، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، ومعهد "يونس أمره 

الثقافي" الذي ميثل املركز الثقافي التركي باملغرب.

وزير الدفاع القطري يبحث مع قائد القوات البرية 
التركية تعزيز التعاون

 الدولي
اجتمع اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري امس الثالثاء مع الفريق أول خلوصي اكار، 
قائــد القــوات البرية التركية والوفد املرافق له الــذي يزور البالد حاليا. وقالت وكالة األنباء القطرية الرســمية إنه جرى 
خــالل االجتماع بحث ســبل تعزيز أوجه التعــاون بني البلدين واألمور ذات االهتمام املشــترك، ولــم توضح الوكالة مدة 

الزيارة. وحضر االجتماع أحمد دميروك السفير التركي لدى قطر وعدد من كبار قادة القوات املسلحة القطرية.
وتشهد العالقات التركية القطرية تطورات في شتى األصعدة، وال سيما في اآلونة األخيرة. كما تشهد العالقات بني اجلانبني 
"جتانســاً وتناغمــاً" في رؤية القضايا االقليمية . وكان الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان وأمير قطر متيم بن حمد آل ثاني 
قد وقعا )خالل زيارة أمير قطر ألنقرة في 19 ديســمبر املاضي( اتفاقية لتأســيس جلنة للتعاون االســتراتيجي رفيع املستوى 

لتطوير العالقات بني البلدين في كافة املجاالت، ومن املقرر أن تعقد اجتماعها هذا العام برئاسة أردوغان، وأمير قطر.

 الدولي
ذكرت رئيســة الكتلة البرملانية حلزب الشــعوب الدميقراطي فــي البرملان التركي "بيرفني بولــدان" أَنّ دعوة "عبد الله 
أوجالن" لترك السالح هي الفرصة األخيرة أمام احلكومة من أجل حتقيق السالم في تركيا. ودعت "بولدان" في ال كلمة 
التي ألقتها مبناسبة يوم املرأة العاملي، املسؤولني في احلكومة لإلسراع في تأسيس الهيئة الرقابية من أجل بحث النقاط 
اخلالفية وبحثها مع أوجالن، ثم االنتقال ملرحلة املباحثات. وقالت "إن تركيا ســتتحول إلى تركيا جديدة، ســيغدو فيها 

جميع الناس أحراًرا ومتساوين، واجلميع له احلق في تلقي التعليم باللغات األم".
وكان الرئيس املشــارك حلزب الشــعوب الدميقراطي "صالح الدين دميرطاش"، أعرب عن أمله بأن تســهم دعوة عبد 
الله أوجالن )زعيم منظمة بي كا كا اإلرهابية املســجون مدى احلياة في تركيا(، إلى إقرار التخلي عن الســالح، في جلب 
اخلير لـ "شعوب تركيا"، إال أنه أكد على ضرورة عدم قراءة الدعوة على أنها محاولة لنيل رضا حزب العدالة والتنمية 
احلاكــم، وإمنا مبــادرة تتضمن مبادئ من أجــل تعزيز الدميقراطية واحلريــات في البالد، مؤكدا ضرورة التنســيق بني 
أوجالن واملنظمة للتحضير من أجل التخلي عن السالح، مشيًرا أن احلكومة عليها النظر في مشروع قانون األمن الداخلي 
اجلديــد، املعروض علــى البرملان، وأن إصرارها على مشــروع القانون مــن جهة، وقولها بأنها تتخذ خطوات في ســبيل 

الدميقراطية من جهة أخرى يعد "تناقًضا".
 جدير بالذكر أن مســيرة الســالم الداخلي في تركيا انطلقت قبل أكثر من عامني، من خالل مفاوضات غير مباشــرة بني 
احلكومــة التركيــة، و"عبد الله أوجــالن" زعيم منظمة "بي كا كا" املســجون مدى احلياة في جزيــرة "إمرالي"، ببحر 
مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوســاطة حزب الشعوب الدميقراطي )حزب السالم والدميقراطية سابقا وغالبية أعضائه 
من األكراد(، وبحضور ممثلني عن جهاز االستخبارات التركي. وشملت املرحلة األولى من املسيرة: وقف عمليات املنظمة، 
وانسحاب عناصرها خارج احلدود التركية، وقد قطعت هذه املرحلة أشواًطا ملحوظًة. وتتضمن املرحلة الثانية عدًدا من 
اخلطوات الرامية لتعزيز الدميقراطية في البالد، وصواًل إلى مرحلة مســاعدة أعضاء املنظمة الراغبني بالعودة، والذين 

لم يتورطوا في جرائم ملموسة على العودة، واالنخراط في املجتمع.

أردوغان والملك سلمان يتفقان على تعزيز دعم المعارضة السورية

معارضة كردية: دعوة "أوجالن" لترك السالح فرصة 
أخيرة أمام الحكومة
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اإلصابات الحادة 
وإصابات الحمل الزائد

اإلصابات الرياضية ميكن أن تقسم إلى نوعني 
رئيســيني هما اإلصابات احلادة وإصابات احلمل 
الزائد . فاإلصابات احلادة هي اإلصابات التي تقع 
مفاجئة دون أي أعراض ســابقة بسبب االحتكاك 
اخلارجي مع املنافس أو مع األجهزة الرياضية أو 
جتهيزات املالعب أو ســوء التجهيزات الرياضية 
وغيرها من األســباب التي تؤدي إلى التوقف عن 

ممارسة النشاط الرياضي مباشرة .
أمــا إصابــات احلمــل الزائــد فهــي اإلصابــات 
التي تنشــأ تدريجيا مــن جراء التدريب املســتمر 
وبأحمال تدريبيــة كبيرة التي تــؤدي إلى إجهاد 
اجلهــاز احلركي ومبرور الوقت حتــدث اإلصابة 
النشــاط  الرياضــي مــن مواصلــة  التــي تعيــق 
البدنــي وغالبــا تكون أقــل ضررا مــن اإلصابات 
احلــادة أو املزمنة . لكن هذا ال مينــع أن تكون في 
بعــض األحيان صعبة العــالج ، خاصة إذا كانت 
األعراض تنشــأ مباشــرة ، وهذه اإلصابات غالبا 
ما تكون نتيجة ألعراض مســتمرة لفترة طويلة ، 
فعلى سبيل املثال الكســور االجهادية التي يكون 
سببها اإلجهاد املستمر على العظم املكسور لفترة 
زمنية طويلة، وأحيانا تصنف هذه اإلصابة على 
أنهــا مــن اإلصابــات احلــادة ، لكن فــي الواقع أن 
الكســر حدث نتيجة اجلهد املستمر لفترة طويلة، 
فلذلــك يجب تصنيفهــا ضمن مجموعــة إصابات 

احلمل الزائد.
ميكننا التميز بــني اإلصابات احلادة وإصابات 
احلمــل الزائد من خالل وصف اإلصابة ميكانيكياً 
، فالتقلــص العضلي ثابتــاً كان أم متحرك يؤدي 
إلى قــوة حمل مؤثرة في داخل التراكيب احلركية 
الداخلية التي تؤدي بالتالي إلى تشــويه األلياف 
املكونة للجزء فــي اجلهاز احلركي . وكل نوع من 
األليــاف تتميــز بقدرة محدودة مــن حتمل العبء 
التدريبــي بحيــث ال ميكــن للجســم تخطيــه ألنه 
ســيقودنا لإلصابــة. وعليه فنــرى أن اإلصابات 
احلــادة تنشــأ عنــد التحميــل الزائد الــذي يفوق 
احلــد األقصــى لطبيعة اجلــزء املتدرب وبشــكل 
كبيــر مما يــؤدي إلــى انتكاســة النســيج الليفي 
املكون لهذا اجلزء وتشــويهه. أما إصابات احلمل 
الزائد فســببها التكرارات املتتالية للتحميل الذي 
ال يؤدي إلى تلف األنســجة مباشــرة لكنها تتأثر 
بشــكل ضئيــل جداً ومــن خــالل التكــرار ولفترة 
زمنية محددة يؤدي إلــى عجز اجلزء املتدرب من 

أداء وظائفه احلركية .

فــي  شــيوعا  األكثــر  هــي  احلــادة  اإلصابــة 
الفعاليــات الرياضيــة التي تعتمد على الســرعة 
العاليــة وفيها حوادث الســقوط )كركوب اخليل 
وسباق الدراجات النارية والتزحلق على اجلليد( 
أو الفعاليات الرياضية التي فيها احتكاك مباشــر 
مع اخلصم ) كالعاب الكرة بأنواعها أو الفعاليات 
القتاليــة( . أمــا إصابــات احلمــل الزائــد فتكــون 
منتشــرة بقســم الرياضــات التــي متتاز بــاألداء 
الهوائي )كســباقات اجلــري ملســافات طويلة أو 
ســباق الدراجــات أوالتجذيــف( ، كذلــك تكثر في 
الرياضــات التي تعتمد علــى األداء املتكرر لنفس 
احلركات وبشــدة عالية ) كالتنــس ورمي الرمح 
ورفع األثقال والقفز العالي( ، كل هذه النشاطات 

تكون في األغلب عرضة إلصابات احلمل الزائد .

عيادة الرياضيين

 – محمد املثلوثي
عــاد االحتــاد املنســتيري بنقطــة ثمينــة مــن 
ملعــب بن قردان بعد مواجهــة الفريق املضيف 
الترجــي اجلرجيســي عقــب تعــادل الفريقــني 
بنتيجة ســلبية 0 – 0 في إطار اجلولة الرابعة 
مــن مرحلــة اإليــاب ضمــن منافســات الرابطة 

احملترفة األولى لكرة القدم.

تشكيلة الفريقين
ترجــي اجلرجيســي: أشــرف كرير، حســني 
الربيع، محمد بوزميطة، ســليم باشــا، امانييل 
غوميــز، محمود الدريــدي )رامي بوشــنيبة(، 
نافع اجلبالي، شــاكر الرقيعي، زياد العونالي، 
مجدي املصراتي )مــروان طريطر(، محمد علي 

سالمة )جاك بيسون(.
االحتاد املنســتيري: مكــرم البديــري، أحمد 
العيــادي، حســام ســليمان )أميــن بــن عمر(، 

برهــان غنــام، أحمــد الغربــي، نــزار بوقراعــة، نوفــل اليوســفي، وجدي 
السعيداني، زياد مشموم، داب، سانغون كلود. املباراة كانت بإدارة احلكم 
مراد بن حمزة، الذي يســتعد حلمل الشــارة الدولية هذا املوسم، مبساعدة 

كل من هيكل الضاوي وأمني بركالله ومحرز املالكي كحكم رابع.
البدايــة كانت متكافئة وجتســم ذلك من خالل تعادل الفرص الســانحة 
للتســجيل بعد ركنية لالحتاد في الدقيقة 13 والتسديدة الرأسية للمدافع 
أحمــد العيادي مــرت فوق العارضــة األفقية بقليــل. وبعد دقيقــة واحدة 
من فرصة االحتاد كادت تســديدة متوســط ميدان ترجي جرجيس شــاكر 

الرقيعي قريبة من مغالطة احلارس مكرم البديري.
نســق املباراة بدأ يرتفع شيئا فشيئا مع الدقيقة العشرين حيث شاهدنا 
بداية نســج العمليات املنظمة من الفريقني والتدرج من الدفاع إلى الهجوم 
علــى غرار التبــادل الكــروي الرائع في صفــوف الترجي اجلرجيســي في 
الدقيقة 23 بني زياد العونالي وشــاكر الرقيعي والتي كادت تأتي أكلها لو 

ال تدخل مدافع االحتاد أحمد العيادي على مشارف منطقة عمليات فريقه.

إصابة سليمان
مع حتســن مردود فريق مدينة الرباط في الدقائق الـ30، حملت الدقيقة 
38 إصابة متوســط امليدان حســام ســليمان إثر تدخله مع املهاجم محمد 
علي سالمة. سوء تقدير سليمان تسبب له في إصابة على مستوى الركبة 
جعلتــه يغادر أرضية امليدان وفســح املجال لتعويضــه بأمين بن عمر في 

الدقائق األخيرة قبل نهاية الشوط األول.

غياب بارز
تنقــل االحتــاد املنســتيري إلــى ملعــب بــن قــردان ملواجهــة الترجــي 
اجلرجيســي في إطار اجلولة الرابعة إياب مــن البطولة كان في ظل غياب 
بارز في تشــكيلة خالد بن ساسي متمثل في االعب جينيور كراموكو الذي 
منعته أوجاع علي مستوى الرجل اليسرى من املشاركة في هذا اللقاء الهام 
لفريقه. غياب جينيور كان له أثر سلبي واضح على هجومات االحتاد التي 

افتقدت "الفينيش".

بداية مغايرة
على عكس مجريات الشــوط األول، حملت أولى ردهات الشــوط الثاني 

بالنســبة لترجــي جرجيس رغبة أكبــر ملباغتة أبناء خالد بن ساســي منذ 
الدقائــق األولى وهو ما جتلى في أول دقيقة من هذا الشــوط )الدقيقة 46( 
حيث شــاهدنا عمليــة ممتازة لزمالء أشــرف كرير من خالل تدرج ســريع 
مــن الدفــاع ثّم اجلهة اليســرى للعــكارة وتوزيعة من املهاجــم غوميز في 
منطقة اجلزاء لكن رأسية محمد علي سالمة مرت محاذية ألخشاب حارس 
االحتاد مكرم البديري. مثل هذه العمليات واجلمالية في نســجها تواصلت 
على امتداد الشــوط الثاني خاصة تلك الفرصة التي أتيحت جلاك بيســون 
فــي الدقيقــة 70 بعــد توزيعة دقيقة مــن محمد بوزميتة تصدى اســتعان 
احلــارس البديري برشــاقته للتصدي لها. وتبقى أبــرز فرصة في الدقيقة 
78 عن طريق شــاكر الرقيعي الذي ســدد كرة قوية وصاروخية مستغال 
عودتهــا مــن دفاع االحتــاد وســدد بحرفية ودقــة كبيرة حولهــا البديري 
بــكل براعــة إلى الركنية. وهو نفــس التصدي الذي مكــن البديري من صد 

ازدواجية مهاجم العكارة في الدقيقة 81.

إهدار  فرص
لــم يتحّل فريــق مدينة الرباط في مبــاراة يوم أمــس بالواقعية الالزمة 
وأهدر العبوه فرصة التسجيل في أكثر من مناسبة خاصة من قبل املهاجم 
نوفــل اليوســفي في الدقيقــة 44 من الشــوط األول وكذلك نــزار بوقراعة 
في الدقيقــة 64. وقد يكون ضغط النتيجة وحتميــة االنتصار عامل مكبل 
لالعبــي االحتاد في تلك الدقائق من املبــاراة في ظّل اختيارات املدرب الذي 

احتفظ بنبيل امليساوي املهاجم الصريح على دكة البدالء.

اختيار موفق
مع تراجع زمالء أحمد العيادي إلى الوراء إثر ضغط رهيب من العكارة، 
حمل اختيار املدرب اســكندر القصري دهاء فني كبير وفكر سليم ملجريات 
اللقــاء بتغييــر املهاجــم محمد علي ســالمة بزميلــه في نفــس املركز جاك 
بيســون الذي هدد فعال مرمى االحتاد في مناسبات عديدة وبطرق مختلفة 

بني رأسية وازدواجية وتسديد ومثل عبء ثقيل على دفاعات االحتاد. 
وكانــت الدقائق األخيرة من املباراة مؤشــرا على اقتــراب هدف للعكارة 
الذين كثفوا من هجوماتهم التي كانت صراحة خطيرة ورغم أنها لم تتوج 
بهــدف للفريــق إال أن أبناء اســكندر القصــري حملوا فكر مدربهــم وكانوا 

األقرب للفوز بنقاط املباراة كاملة.

الترجي الجرجسي 0 – االتحاد المنستيري 0

ون نقطة ثمينة من العكارة 
ّ

أبناء مدينة الرباط يفتك

  الرياضي  
تــدور اليــوم األربعاء دفعــة جديدة مــن مباريــات اجّلولــة الّرابعة إياب 
مــن البطولة الوطنيــة التي انطلقت منافســاتها يوم أمس مببــاراة ترجي 

جرجيس واالحتاد املنستيري.
وفي ما يلي برنامج النقل التلفزي ملباريات اليوم :

يوم األربعاء 4 مارس 2015 
س 14 : الترجي الرياضي / النادي البنزرتي حتكيم هيثم القصعي )الوطنية 1(

س 14 : النجــم الســاحلي / قوافــل قفصة حتكيم محمد ســعيد الكردي 
)الوطنية 2(

س 14 : مستقبل قابس - مستقبل املرسى حتكيم أمين كشاط
س 14 : جنم املتلوي - شبيبة القيروان حتكيم هيثم قيراط

س 14 : النادي الصفاقسي - امللعب القابسي حتكيم يوسف السرايري
س 14 : جمعية جربة - النادي اإلفريقي حتكيم سليم باخلواص

س 14 : امللعب التونسي - نادي حمام األنف حتكيم محمد شعبان

تعيينات الحكام والنقل التلفزي لمباريات الجولة 4 إياب من البطولة
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 – ناجية الغانمي
بعــد أن افتتحــت أمــس بلقــاء الترجي 
اجلرجيســي واالحتاد املنستيري تدور 
مــن مباريــات  الثانيــة  الدفعــة  اليــوم 
اجلولة الرابعة ذهــاب لبطولة الرابطة 
أبــرز  القــدم.  لكــرة  األولــى  احملترفــة 
رادس  ملعــب  ســيحتضنه  اللقــاءات 
األوملبــي وســيجمع الترجــي الرياضي 

بالنادي البنزرتي.
بعــد انتصــاره فــي اجلولــة املاضية 
وافتكاكــه  املنســتيري  االحتــاد  علــى 
املركــز الثالــث يســتضيف فريــق بــاب 
ســويقة فريق القنــال في لقاء ســيعمل 
خاللــه أبناء جوزيــه دي مورايس على 
تأكيــد النتائج اإليجابيــة التي حققوها 
فــي الثالث جوالت املاضيــة حيث جمع 
الفريــق 9 نقــاط دون أن يعــرف طعــم 
الهزميــة مع ربانــه اجلديــد البرتغالي 
دي مورايس. النادي البنزرتي صاحب 
املركز اخلامــس برصيد 29 نقطة وبعد 
أن فرط في نقطتني هامتني أمام مستقبل 
قابس ســيعمل على "فرملــة" الترجي 
والعــودة بنتيجــة إيجابيــة خاصة أنه 
لم يحقق ســوى تعادلــني وانتصار في 
الثــالث جــوالت املاضية. فريــق القنال 
لــم يعرف طعم الهزمية إال في مناســبة 
وحيــدة أمــام نفــس املنافــس الترجــي 
الرياضــي فــي لقــاء الذهــاب مقابل 11 
تعادال و6 انتصارات وبالتالي سيكون 
اللقــاء فرصة لرد االعتبار لزمالء حمزة 

املثلوثي.

النجم لمواصلة النجاحات
بعــد االنتصار املســتحق الذي حققه 
فــي كالســيكو اجلولة املاضيــة بهدفني 
من أقــدام بغــداد بوجنــاح مقابل هدف 
على حساب النادي اإلفريقي يستضيف 
القوافــل  فريــق  الســاحلي  النجــم 
الرياضية بقفصة. لقاء ســيعمل خالله 
أبناء املدرب فوزي البنزرتي على تأكيد 
الوجــه املمتاز الذي قدموه أمام املتصدر 
واســتغالل عاملــي األرض واجلمهــور 
مــن أجل حتقيــق االنتصار رقــم 12 في 
رصيدهــم وانتظــار هديــة قــد تأتي من 

ملعب جربة الفتكاك الصدارة.
ســيكون  للنجــم  البشــري  الرصيــد 
منقوصا مــن مدافعه رامي البدوي الذي 
حتصل علــى بطاقة حمــراء في اجلولة 
املاضيــة لكن املــدرب فــوزي البنزرتي 
لن يجــد صعوبات للتعويــض باعتبار 
تواجــد مدافعني فــي قيمة عمــار اجلمل 

وزياد بوغطاس وحمدي النقاز.
قوافــل  فريــق  ســيدخل  جهتــه  مــن 
قفصة اللقــاء على أمل العــودة بنتيجة 
مرضيــة بعــد أن اكتفــوا بالتعــادل في 
اجلولــة املاضية مــع امللعب التونســي 
علــى أرضيــة ميدانهــم. القافلــة وبعــد 
انتصاريــن علــى جرجيس ثــم املتلوي 
وتعــادل أمــام البقــالوة ســتعمل علــى 
تأكيد النتائــج اإليجابية التــي حققتها 
مع بداية مرحلة اإلياب لكنها ســتصدم 
بفريــق يتمتــع بــروح معنويــة عاليــة 
ومتمســك بــكل نقطة مــن أجــل افتكاك 
الصــدارة أو علــى األقــل احلفــاظ علــى 
مركــز الوصيف في ظل العــودة القوية 

ملالحقه الترجي الرياضي.

الجمعية تتحدى االفريقي
يتحول النادي اإلفريقــي إلى جزيرة 
األحــالم ملالقــاة صاحب املركــز األخير 
جمعيــة جربــة فــي مبــاراة ســيدخلها 
فريــق  االنتصــار.  بشــعار  الفريقــني 
بــاب اجلديــد يطمــح لتــدارك االخفــاق 
الــذي رافقه في مبــاراة الكالســيكو من 
خالل العــودة بثالث نقــاط يحافظ بها 
علــى مركزه فــي الطليعة. كمــا أن أبناء 
سانشــيز يعــون جيــدا أن أي عثــرة قد 
تفقدهم دورهــم الطالئعي وتدخلهم في 
دوامة احلســابات خاصة في ظل جناح 
النجــم والترجي في تقليص الفارق إلى 

نقطتني و5 نقاط على التوالي. 
املنتشــي  األحــالم  جزيــرة  فريــق 
بانتصــار ثمــني خــارج القواعــد علــى 
حســاب امللعب القابســي والــذي مكنه 
مــن اقتســام املركز قبــل األخير مع جنم 
املتلوي ســيعمل على حسن التعامل مع 
املعنويات "الهابطة" لالعبي اإلفريقي 
األرض  عاملــي  واســتغالل  جهــة  مــن 

واجلمهــور من أجــل حتقيــق االنتصار 
الثانــي علــى التوالــي والثالث لــه منذ 
بداية املوسم حتى يحافظ على آماله في 

تفادي النزول.

دربي البقالوة والهمهاما
يدخل امللعب التونســي ونادي حمام 
األنف مباراتهما بنفــس األهداف تقريبا 
حيــث يســعى كل فريق لتحقيــق الفوز 
مــن أجل االقتــراب من كوكبــة الصدارة 
واالبتعاد قدر اإلمكان عن منطقة اخلطر 
وبالتالــي إكمــال املوســم فــي وضعية 
مريحــة. فريق بــاردو الــذي يعاني من 
أزمــة ماليــة جعلــت العبــوه يضربون 
عن التمارين األســبوع الفارط جنح في 
العودة بنقطة من قفصة وهو ما يؤكد أن 
العبوه لم يتأثروا بهذه الوضعية حيث 
يتواجــد الفريــق في املركــز برصيد 26 
نقطة في املقابــل اكتفى فريق الضاحية 
اجلنوبية بالتعادل على أرضية ميدانه 
في اللقاء األخير وهو مطالب باالنتصار 
حتى ال يتراجع للمراكز األخيرة خاصة 
أنــه ينتظره تنقال صعبا إلــى بن قردان 
أين ســيواجه الترجي اجلرجيســي في 
لقــاء مؤجل من اجلولــة الثانيــة إياب. 
الهمهامــا حتتــل املركز التاســع برصيد 

20 نقطة وتنقصها مباراة.

الجليزة لمواصلة النتائج اإليجابية
حقق فريق مســتقبل قابــس انتصار 
وتعادلــني خارج القواعــد خالل مرحلة 
اإليــاب حتــت إشــراف املــدرب فريد بن 
بلقاســم وبالتالي ســيكون لقائــه أمام 
مستقبل املرسى فرصة ملواصلة النتائج 
اإليجابيــة خاصــة أنه يعــرف جيدا أن 
االنتصار ســيكون حاسما لبقية مشوار 
تفــادي النزول. املســتقبل يحتــل املركز 
14 برصيد 13 نقطة 5 منها جمعها في 

الثالث لقاءات املاضية.
وعلى عكس مستقبل قابس فإن فريق 
مســتقبل املرســى يتواجــد فــي مرتبــة 
مريحــة حيــث يحتــل املركز الســادس 
والترجــي  التونســي  امللعــب  صحبــة 
لكــن  نقطــة   26 برصيــد  اجلرجيســي 
ذلــك لن مينعه من التحــول إلى عاصمة 
احلناء من أجل حتقيق االنتصار خاصة 
أنــه يطمــح إلنهــاء املوســم فــي مركــز 

متقدم.

حوار التدارك في المهيري
بعــد أن فقد مركــزه الثالــث ملصلحة 
الترجــي الرياضــي يســتضيف النادي 
الصفاقســي امللعــب القابســي فــي لقاء 
ســيعمل خاللــه الفريقــني علــى تدارك 

البداية املتواضعة خالل املرحلة الثانية 
عاصمــة  فريــق  أن  مبــا  البطولــة  مــن 
اجلنــوب لــم يجمع ســوى 5 نقــاط في 
ثــالث جــوالت فيمــا حصــد أبنــاء مراد 

العقبي نقطة وحيدة.
مطالبــون  الغرايــري  غــازي  أبنــاء 
باالنتصار إذا أرادوا املنافســة على لقب 
البطولة ونفس الشــيء بالنسبة ألبناء 
مراد العقبــي الطامحني لضمــان البقاء 

مبكرا واالبتعاد عن مناطق اخلطر. 

نجم المتلوي الستعادة البريق
مير فريق جنــم املتلوي بفترة حرجة 
حيــث عجــز الفريق عــن االنتصــار منذ 
شــهر ديســمبر الفــارط وهو مــا جعله 
يتراجع للمركز األخير برصيد 11 نقطة 
وبالتالي سيعاني من أجل ضمان البقاء 
في قادم اجلوالت. أبنــاء محمد الكوكي 
مطالبــون باالنتصــار وال شــيء غيــره 
لالنطــالق في رحلــة االنقــاذ والفرصة 
تبــدو مواتية مبــا أنهم سيســتضيفون 
شــبيبة القيروان على أرضية ميدانهم. 
الشــبيبة تبحث عن االنتصار األول لها 
في مرحلة اإلياب مبا أنها اكتفت بتعادل 
وحيــد وهزميتــني وقد جتد نفســها في 
وضعيــة حرجة مــا لــم تتــدارك مبكرا 

البداية السلبية. 

الجولة 19 من بطولة المحترفة األولى 

اإلفريقي لتفادي االخفاق.. النجم والترجي لتشديد الخناق

 الرياضي
على إثر اجتمــاع رئيس اجلامعة وديع 
اجلريء برؤســاء أندية الرابطة الثالثة 
يوم االثنني تقرر استئناف نشاط بطولة 
الرابطة الثالثة نهاية هذا األســبوع من 
خــالل إجــراء مباريات اجلولــة الثانية 
إياب. وفي ما يلي برنامج اجلولة كامال 

في انتظار التعيينات :

مجموعة الشمال 
جمعيــة مقريــن / امللعــب اإلفريقــي 

مبنزل بورقيبة
مــوج منــزل عبــد الرحمــان / نــادي 

الشيمنو
شبيبة العمران / البرق التستوري

نــادي الدهمانــي / النــادي االوملبي 
للنقل

النجم الرادسي / احتاد بوسالم
مولدية منوبة / مستقبل احملمدية

شبيبة سكرة / ستير جرزونة

مجموعة الوسط  
القلعــة  الهاللــي / خطــاف  النــادي 

الكبرى
احتاد سليانة / األهلي احلجري

نهضة جمال / نادي مكثر
نادي منزل بوزلفة / نسر طبلبة

جناح سبيبة / النجم اخلالدي
مستقبل سليمان / كوكب منزل النور

أمل حفوز / جنم الفحص

مجموعة الجنوب  
أمل الرقبة / هالل الرديف

أمل بوشمة / احتاد تطاوين
احمليط القرقني / اوملبيك غنوش

ســبورتينغ املكنــني / تقــّدم ســاقية 
الداير

امللعب القفصي / أوملبيك مدنني
امل جربة / سهم قصر قفصة

جنم فريانة / احتاد قصور الساف

استئناف نشاط البطولة نهاية األسبوع الحالي
الرابطة الثالثة لكرة القدم..
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 الرياضي
اطلــع وزير الشــباب والرياضة ماهر بن ضياء لدى اســتقباله عشــية االثنني مبقر 
الــوزارة رئيس جلنة تنظيم البطولة االفريقية لألمم لكرة الســلة "أفروبســكات" 
حســن الزرقوني مرفوقــا بالكاتب العام للجنة التنظيم لســعد بورقيبة وبحضور 
رئيس اجلامعة التونســية لكرة الســلة علي البنزرتي على االســتعدادات اجلارية 

لتنظيم فعاليات هذه التظاهرة وسبل ضمان جناحها وإشعاعها قاريا ودوليا.
وأكد ماهر بن ضياء أن الوزارة ستعمل على دعم وتوفير كل الظروف واإلمكانات 
املاديــة والبشــرية واللوجســتية الالزمــة إلجناح هــذه التظاهــرة الرياضية التي 
ستحتضنها نابل واحلمامات خالل الفترة املمتدة من 19 إلى 30 أوت 2015 مشيرا 
إلى أن اســتضافة تونس لهــذه التظاهرة ألول مرة منذ 29 عامــا واملؤهلة لأللعاب 
األوملبية ريو دي جانيرو 2016 يعد مكسبا وجب استغالله وطنيا واالستفادة منه 

على الوجه األكمل واستثماره رياضيا وسياحيا واقتصاديا.
ومت خــالل اللقاء االتفاق على بعث جلنة فنية مشــتركة بني الــوزارة واجلامعة 
التونســية لكــرة الســلة بالتنســيق مــع النيابــات اخلصوصيــة لبلديــات نابــل 
واحلمامات وقرمبالية وبني خيار ودار شــعبان الفهري ســتوكل إليها مهمة العمل 
علــى تذليل الصعوبات وجتاوز كل النقائص التي مت رصدها في اجلوانب املتعلقة 
باملنشــآت الرياضية التي ســتحتضن فعاليات هذه البطولة املنتظر سحب قرعتها 
يوم 11 أفريل القادم بقاعة األكروبوليوم بقرطاج حتت إشــراف أعضاء االحتادين 
الدولي واإلفريقي لكرة الســلة وبحضور رؤســاء وممثلني عن االحتادات املشاركة 

وسفراء البلدان املترشحة. 
جتدر اإلشارة إلى أنه ســيتم مبناسبة احتضان بالدنا للبطولة اإلفريقية تنظيُم 
دورات تنشــيطية في كرة الســلة 3 ضد 3 على امتداد فعالياتهــا بنابل واحلمامات 
مبشــاركة عناصر من جنوم كرة الســلة األمريكية NBA إلى جانب تنظيم دورات 
تنشيطية أخرى في كرة السلة بكامل واليات اجلمهورية طيلة شهر رمضان القادم.

 الرياضي
ســيتحول املنتخب الوطنــي للتايكواندو 
للمشــاركة فــي دورة الدوحــة الدوليــة 
األســبوع املقبل حتضيــرا لبطولة العالم 
التــي ســتدور خــالل شــهر مــاي املقبــل 
شــارك  قــد  منتخبنــا  وكان  بروســيا. 
فــي دورتــي االســكندرية واألقصــر بـ6 

ميداليات 3 ذهبية وفضيتان وبرنزية.
وحتصل البطل العاملي وحيد البريكي 
فــي وزن أقل مــن 63 كــغ علــى امليدالية 
الفضيــة حيث فــاز في الدور الـــ32 على 
الالعــب اليمني عبد الله محمد -7 9 وفي 

الــدور الـ16 على الالعب الســعودي إبراهيم ســعود املولد 
5-4 و في الدور ربع النهائي على الالعب البرتغالي ماريو 
سيلفا 1-0 و في الدور نصف النهائي على الالعب الروسي 
ألبــارت ميرميكولــوف 5-9 و انهــزم فــي الــدور النهائــي 
بصعوبة أمــام الالعب البلجيكي املصنــف أول عامليا جواد 

عشاب .
كما حتصــل البطل العاملي ســيف الدين الطرابلســي في 
وزن أقــل مــن 74 كغ علــى امليداليــة الفضية حيــث فاز في 
الدور الـ16 على الالعب االيفواري كاســي انســت 11-14 
و فــي الــدور ربع نهائي علــى بطل العالــم الالعب الكوري 
كيــم هانــغ 5-4 و فــي الدور نصــف النهائي علــى الالعب 
البرتغالــي خوليو فيريرا املصنف ثاني عامليا 5-6 وانهزم 

في الــدور النهائي بصعوبــة بالغة بالنقطــة الذهبية بعد 
انتهــاء املقابلــة بالتعــادل أمــام الالعــب اإلســباني دانيال 
مارتينــاز . كما تألق البطل الواعد أســامة الوســالتي حيث 
حتصــل على جائزة أفضــل العب في الــدورة وعلى ذهبية 
وزن أقــل مــن 80 كغ حيث فــاز في الــدور التمهيــدي على 
الالعــب اليمني فؤاد لعــردي -1 14 و في الدور الـ32 على 
بطل العالم وأوروبا مرتــني واملصنف أول عامليا أران كوك 
-5 11 وفي الدور الـ16 على الالعب البريطاني توم سميث 
11-6 و فــي الــدور ربــع النهائــي على الالعــب االيطالي 
روبرتو بوتا 8-3 و في الــدور نصف النهائي على الالعب 
البريطانــي محمد ليتالو 18-13 وفي الــدور النهائي على 

البطل اإليفواري شيخ صالح سيسي 11-13 .

خضع أمس لعملية جراحية 
محواشي البقالوة يغيب عن المالعب 

لشهرين
 الرياضي

خضع حارس امللعب التونسي  
سيف احملواشــي أمس الثالثاء 
لعملية جراحية على مســتوى 
الكاحــل األميــن بعــد أن خضع 
بالرنــني  دقيقــة  لفحوصــات 
املغناطيســي والتــي اثبتت أن 
اإلصابة التي تعرض لها خالل 
مبــاراة الســبت املاضــي امــام 
قوافــل قفصة في اطــار اجلولة 

الثالثة من مرحلة اإلياب تتطلب منه االبتعاد عن امليادين والراحة التامة على 
امتداد شهرين على األقل.

وسيخســر فريق باردو خدمات حارسه احملواشي ومن املنتظر أن يعوضه 
قيــس العمدوني في حراســة العرين انطالقا مــن مباراة اليــوم والتي يواجه 

خاللها جاره نادي حمام األنف.

 الرياضي
أهدى املهاجم التونســي خالــد العياري العائــد من إصابة 
ســهرة اإلثنني نقــاط الفوز الثمينــة لفريقــه "آجني" بعد 
تســجيله هدف املقابلــة الوحيد في الدقيقــة 92 من املباراة 
التــي جمعتهــم بفريــق أوكســير علــى ملعــب "بيــار دي 
شــامب" حلســاب اجلولة 26 مــن بطولة الدرجــة الثانية 
الفرنســية. خالــد العياري بــدأ املبــاراة احتياطيــا قبل أن 
يســجل دخوله كبديل لزميله "جوناتان كودجا" مع مطلع 
الدقيقة 73.  وبهذا االنتصار قفز فريق احملترف التونســي 
خالــد العياري إلى املركز الثالث برصيد 44 نقطة على بعد 

نقطــة من صاحــب املركز الثانــي أجاكســيو و5 نقاط على 
املتصدر تروا.

وقــال خالد العياري في تصريح لقناة "أوروســبورت" 
بعد املباراة " كان من اجليد التســجيل في هذه املباراة ومن 
اجليد كذلــك أن تتالى انتصارات فريقنا.. نأمل في أن تتيح 
لنا السلســلة اإليجابية من التموقع فــي أحد املراكز األولى 
في أعلــى الترتيب. كل مباراة لها أهميتها بالنســبة لنا وما 
تبقى ســوى 12 مقابلــة. واجهنا فريق جيــد الليلة واملركز 
الذي يحتله حاليا ال يعكس مردوده بتاتا لكننا عرفنا كيف 

نقاوم ونقتنص نقاط املباراة كاملة".

التايكواندو 

منتخب األكابر في الدوحة استعدادا لبطولة العالم

الرابطة الثانية الفرنسية:
خالد العياري يهدي فوزا ثمينا لفريقه في الوقت الضائع

في لقائه برئيس لجنة التنظيم
وزير الرياضة يطلع على سير االستعدادات 

الحتضان "أفروبسكات"
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    الجمهورية التونسية -  وزارة التربية
 

 المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد
طلب عروض وطني عدد:04 /2015

صاحب املشروع: املندوبية اجلهوية للتربية بسيدي بوزيد. 
بيان املشروع : اقتناء أكسية العملة لسنة 2015 في 03 أقساط:

مكان اســتالم كراس الشروط: املندوبية اجلهوية للتربية بســيدي بوزيد- مصلحة التجهيز: على املزودين املرخص لهم في 
االختصاص و الراغبني في املشاركة في طلب العروض املطلوب أعاله سحب كراس الشروط مببلغ قدره خمسون دينار )50 د( 

غير قابل لالسترجاع يتم خالصه عن طريق قابض املندوبية اجلهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من تاريخ النشر.
- ترســل الظروف احملتوية على العروض الفنية و العروض املالية عن طريق البريد)البريد مضمون الوصول أو البريد 
الســريع خالل أوقات العمل( أو تســلم مباشــرة إلى مكتب الضبط مقابل وصل إيداع، باسم السيد املندوب اجلهوي للتربية 
بســيدي بوزيد: و ال يحمل أية إشــارة خاصة بهوية املشارك على العنوان التالي: املندوبية اجلهوية للتربية بسيدي بوزيد 
شــارع اجلمهورية ســيدي بوزيــد 9100، وقد حدد األجــل األقصى لقبول العــروض يوم اخلميــس 02 /04 /2015 على 

الساعة التاسعة و النصف صباحا و يراعى في ذلك ختم مكتب الضبط باملندوبية اجلهوية للتربية بسيدي بوزيد.
- تفتح الظروف احملتوية على العروض الفنية و العروض املالية خالل جلســة علنية يوم اخلميس 02 /04 /2015 

باملندوبية اجلهوية للتربية بسيدي بوزيد و ذلك على الساعة العاشرة صباحا.
الوثائق املكونة للعرض:

يجب تضمني العرض الفني و العرض املالي لكل قســط في ظرفني منفصلني و مختومني، و يكتب على ظرف كل من العرض 
الفني و العرض املالي عدد القسط، يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم  و يكتب  عليه عبارة:" ال يفتح، طلب عروض وطني 

عـــــدد 04 /2015 متعلق باقتناء أكسية العملة لسنة 2015 " و يضاف إليهما الوثائق اإلدارية و الضمان الوقتي. 
الوثائق اإلدارية:

أصل ضمان مالي وقتي حُتدد قيمته وفق مقتضيات الفصل السادس. 
  أصل أو نســخة مطابقة لألصل من شــهادة في الوضعية اجلبائية املنصوص عليها بالتشريع اجلاري به العمل تكون 

صاحلة أثناء عملية التزود.
أصل أو نسخة مطابقة لألصل من شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تكون صاحلة أثناء عملية التزود.                      
  أصل أو نسخة مطابقة لألصل من شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضني 

غير املقيمني و ذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم )هذه الشهادة تستخرج وجوبا من احملكمة(.
  أصل أو نســخة مطابقة لألصل من الســجل التجاري بالنســبة للمقمني أو ما يعادلها بالنســبة لغير املقمني حســب ما 

تنص عليه تشريعات بلدانهم.
أصل أو نسخة مطابقة لألصل من تصريح على الشرف يقدمه العارض يلتزم مبوجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة 

الغير بتقدمي وعود     أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل اجنازها.
أصــل أو نســخة مطابقــة لألصل من تصريح على الشــرف يقدمــه العارض بأنه لم يكــن عونا عموميا لــدى املندوبية 

اجلهوية للتربية أو أمضى على انقطاعه عن العمل بها مدة خمسة سنوات على األقل.
أصــل كراس الشــروط اإلداريــة و الفنية اخلاصة مؤشــرا على جميع صفحاتــه ويحمل إمضاء العــارض و اخلتم في 

الصفحة املخصصة لذلك.
أصل أو نسخة مطابقة لألصل من بطاقة إرشادات ممضاة من طرف العارض وحتتوي على جميع البيانات املطلوبة.

الظرف املتضمن للعرض الفني:  
أصل االستمارات الفنية اخلاصة باملندوبية مختومة و ممضاة في جميع صفحاتها من قبل املتعهد.

أصل وصل إيداع النماذج إلى مخازن املندوبية اجلهوية للتربية بسيدي بوزيد ممضى و مختوم من قبل حافظ املغازة.
أصل قائمة في وســائل النقل التي هي على ملك العارض مدعمة بنســخ مطابقة لألصل مــن البطاقات الرمادية أو التي 
ستوضع على ذمته مدعمة بعقود كراء مسجلة بالقباضة املالية تكون صاحلة طيلة املدة احملددة للصفقة و بنسخ مطابقة 

لألصل من البطاقات الرمادية )القائمة حتمل التاريخ و اإلمضاء والطابع (.
 أصل رزنامة التسليم ممضاة ومختومة )امللحق عدد 06(.

الظرف املتضمن للعرض املالي:
االلتزام: طبقا للنموذج املصاحب: يقع تعميره بكل دقة و ميضى من قبل العارض)ضرورة وضع اخلتم مع بيان التاريخ(.

جدول األسعار: يدرج فيه األثمان و تشتمل على جميع الرسوم و الضرائب و األداءات و النقل و هامش الربح بلسان القلم و باألرقام                                                     
و ال يجب كتابتها بقلم الرصاص، مع ضرورة التأشير و اإلمضاء و وضع اخلتم و بيان التاريخ.

    مالحظات هاّمة: 
     ـ يبقى املزودون ملزمني بعروضهم مبجرد تقدميها ملدة تسعون )90( يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقصى 

احملدد لقبول العروض. 
     ـ تعتبر جميع األقساط أقساطا قابلة للتجزئة.

     ـ كل عرض ال يتضمن الضمان الوقتي يلغى آليا.
ـ كل عرض يرد بعد اآلجال احملددة يلغى آليا.

  - ملزيد اإلرشــادات ميكن االتصال باملندوبية اجلهوية للتربية )مصلحة التجهيز(.

  
القسط 

 عدد
 صالحية الضمان الوقتي الضمان الوقتي محتوى القسط

يوما 01 د  1200 مالبس رجال 10  

10 
 يوما 01 د 011 مالبس نساء 

د 011 األحذية 10 يوما 01   

 
 

بعشرة العبين روما يفرض التعادل 
على جوفنتوس في كالسيكو الدوري 

اإليطالي

 الرياضي
تعادل فريق روما بعشرة العبني مع ضيفه جوفنتوس بهدف ملثله في قمة مباريات 
الــدوري اإليطالي لكرة القدم التي جمعت بينهما يوم االثنني في املرحلة اخلامســة 

والعشرين من املسابقة.
وجاء شــوط املبــاراة األول متواضع املســتوى ثم تبدل احلال كثيرا في الشــوط 
الثانــي حيث فرض جوفنتوس هيمنته منذ البداية ولكن روما رغم النقص العددي 

تفوق في أخر ربع ساعة من املباراة واستحق تسجيل هدف التعادل.
وجنــح روما في إفســاد جميع هجمــات الفريق الضيف حتى جــاءت الدقيقة 63 
لتشــهد طرد املدافــع اليوناني فاســيليوس توروســيديس لعرقلته العب الوســط 
التشــيلي آرتورو فيدال على حدود منطقة اجلزاء، ليحصل جوفنتوس على ضربة 

حرة مباشرة نفذها األرجنتيني كارلوس تيفيز بنجاح إلى داخل الشباك.
وتكفل العب الوســط املالي املخضرم ســيدو كيتا بتســجيل هدف التعادل لروما 
فــي الدقيقة 78عبر ضربة رأس قوية إثر متريرة رائعة من اليســاندرو فلورينزي 

أكملها كالوديو ماركيزيو العب يوفنتوس بطريق اخلطأ في مرمى فريقه.
وقبــل 13 جولــة من نهاية املوســم رفــع جوفنتــوس رصيده إلــى 58 نقطة في 

الصدارة بفارق تسع نقاط أمام روما صاحب املركز الثاني.
وهذه هي املباراة رقم 175 بني الفريقني حيث فاز جوفنتوس في 84 مباراة وفاز 

روما في 42 مباراة وتعادال في 49 مواجهة بينهما.
وتغلــب جوفنتــوس على روما فــي مبارياتهما الثــالث األخيرة بالــدوري بينما 
يرجع آخر فوز لروما على السيدة العجوز بالدوري اإليطالي إلى 16 فيفري 2013 

عندما فاز عليه بهدف نظيف بامللعب األوملبي بالعاصمة االيطالية.
ويرجــع آخر تعــادل بني الفريقــني إلى 12 ديســمبر 2011 عندما تعــادال 1 / 1 

بالدوري اإليطالي على امللعب األوملبي.
وانتهــت مبــاراة الذهاب بفوز يوفنتوس 3 / 2 وشــهدت املبــاراة جدال حتكيميا 
بعــد احتســاب ثــالث ركالت جزاء للفريقــني، وطرد الفــارو موراتا مــن يوفنتوس 

وكوستاس مانوالس من روما باإلضافة إلى رودي غارسيا مدرب روما.
وتدهــورت نتائج روما في الدوري اإليطالي مؤخرا حيث حقق الفوز مرة واحدة 
في أخر سبع مباريات بينما تعادل في املباريات الست األخرى بينما فاز جوفنتوس 

في خمس من أخر سبع مباريات مقابل تعادلني.
وخــاض الفريقان املبــاراة مبعنويات مرتفعــة بعد فوز جوفنتــوس 2 / 1 على 
بوروسيا دورمتوند األملاني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتأهل روما 

لدور الـ16 للدوري األوروبي على حساب فينورد الهولندي.



إعالنات
21صوتكم  العدد 591 األربعاء 13 جمادى األولى  1436هـ  الموافق لـ 4 مارس 2015

الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفوالذ"
إعالن بيع عدد 02 / 2015
3500 طن عروق فوالذية

تعتزم الشــركة التونســية لصناعة احلديد "الفوالذ" القيام ببيع ألحســن 
عارض كمية 3500 طن من العروق الفوالذية.

فعلى الراغبني في الشــراء االتصال باإلدارة الفرعية للمبيعات والتســويق 
لشركة الفوالذ للحصول على كراس الشرط اخلاصة بعملية البيع.

ترســل الظروف احملتوية على العرض عن طريق البريد املضمون الوصول 
أو بالبريد الســريع أو مباشرة إلى مكتب الضبط مبنزل بورقيبة مقابل وصل 

إيداع.
ترسل العروض إلى العنوان التالي : 

الفوالذ – اإلدارة الفرعية للمبيعات والتسويق
ص. ب 23 و 24 طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

يحمــل الظــرف اخلارجي العبــارة التاليــة "إعالن بيع عــدد 02 /2015 ال 
يفتح عروق فوالذية"

حدد التاريخ األقصى لقبول العروض إلى يوم اخلميس 19 مارس 2015 .
كل العروض الواردة بعد التاريخ احملدد )يؤخذ بعني االعتبار تاريخ مكتب 

الضبط( تعتبر ملغاة.
يتوجب على العارض املسند إليه الصفقة رفع كامل البضاعة دون االختبار 
فــي ظرف 30 يوما من تاريخ إشــعاره من شــركة الفوالذ عــن طريق الفاكس 

وتقع عملية الرفع بعد القيام بعملية اخلالص.
حتتفظ شــركة الفوالذ بحقها في إلغاء عملية البيع في صورة عدم التوّصل 

إلى السعر املطلوب.
ميكن معاينــة البضاعة كامل أيام األســبوع من اإلثنني إلى اجلمعة حســب 

.14H00 08 إلىH00 التوقيت اإلداري من
ملزيد اإلرشادات الرجاء اإلتصال بالسيد نبيل لوصيف بالهاتف على األرقام 

التالية: 72473177 – 72473205 – 72473204 – 72473155.

ELFOULADH
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE

AVIS DE VENTE N° 02/2015
3500 TM DE BILLETTES D’ACIER

La Société Tunisienne de Sidérurgie ELFOULADH se Propose de mettre à la vente, au plus 
offrant, un lot de 3500 tonnes de billettes d’acier de 1er choix.

Les intéressées par ce produit peuvent s’adresser à la Sous-Direction ventes et marketing 
d’ELFOULADH pour demander le cahier des charges relatif à cette vente.

Les offres de prix doivent être adressées par voie postale sous pli fermé recommandé ou 
par courrier rapide ou déposées directement au bureau d’ordre d’ELFOULADH à Menzel 
Bourguiba contre un accusé de réception.

L’enveloppe contenant l’offre de prix doit être libellée à l’adresse suivante :
Société Tunisienne de Sidérurgie ELFOULADH-
Sous-Direction Ventes et Marketing
Route de Tunis km3-B.P.23/24-7050 Menzel-Bourguiba
L’enveloppe doit porter la mention :
« A ne pas ouvrir - Avis de vente N° 02/2015 - Billettes d’acier»
La date limite de réception des offres est fixée au Jeudi 19 Mars 2015. le cachet du bureau 

d’ordre faisant foi.
Les offres qui parviennent après la date limite de réception des offres seront purement et 

simplement rejetées.
Le soumissionnaire retenu s’engage à enlever sans triage la totalité du produit au plus tard 

(30) jours après la date de notification du choix par «ELFOULADH ».
Le produit objet du présent Avis de vente peut être visité à l’usine d’ElFOULADH à Son 

adresse à Menzel-Bourguiba tous les jours ouvrables du  lundi au Vendredi à de 08H00 à 
14H00.

Pour d’autre informations, veuillez contacter LOUSSAIEF Nabil aux N° de téléphone 
suivants : 72473204 – 72473205 – 72473177 et 72473155.

الجمهـورية التـونسية - وزارة الـداخـلـيـة 
إعالن طلب عروض عدد 03 /2015

يعتــزم الســيد  والــــــي تــــــــوزر اإلعالن عــن طلب عروض أشــغال تهيئة وتدعيم باخلرســانة اإلســفلتية بالطريق 
الوطنية رقم 16  ن.ك 193.5 إلى ن.ك 197 مدخل مدينتي احملاسن و دقاش

رخصة املقاوالت املطلوبة:
- التأهيل في نشاط الطرقات مقاولة عامة ط0 صنف 5 أو أكثر .

    - مجمع مقاوالت على أن يكون كل مقاول مشــارك متحصل على التأهيل في نشــاط الطرقات مقاولة عامة ط0 صنف 
5 أو أكثر

فعلــى املقاولني املتحصلني على التأهيل املطلوبة أعاله والراغبني في املشــاركة أن يتصلــوا باإلدارة اجلهوية للتجهيز 
بتوزر خالل توقيت العمل للحصول على ملف طلب العروض وملزيد من اإلرشادات. 

توجه  الظروف احملتوية على العرض الفني واملالي باسم السيد  والــــي تــــــــوزر عن طريق البريد مضمونة الوصول 
أو عن طريق البريد الســريع  أو تســلم مباشــرة  إلى مكتب الضبط املركزي  مبقر والية توزر  مقابل وصل إيداع، وحتمل 
هذه الظروف عبارة " ال يفتح طلب عروض عدد 03 /2015 الجناز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 16  ن.ك 193.5 

إلى ن.ك 197 مدخل مدينتي احملاسن و دقاش
حدد آخر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط املركزي مبقر مبقر والية توزر ليوم  06 افريل 2015 على الســاعة 

التاسعة صباحا.
يجــب تضمني العرض الفني والعرض املالي في ظرفني منفصلــني ومختومني يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم و 
يكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه. يتضمن الظرف اخلارجي إلى جانب العرضني الفني واملالي وثيقة الضمان 

الوقتي مببلغ قدره:ثمانية عشرة ألف دينار ]18.000،000 د [
صالــح ملــدة مائة وعشــرين )120( يوما ابتداء مــن اليوم املوالي للتاريــخ األقصى احملدد لقبول العــروض والوثائق 

اإلدارية وذلك طبقا ملا هو مبني بالفصل الثالث من كراس شروط طلب العروض.
مالحظة:

- حددت مدة صالحية العرض بـ 120 يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض.
-يتــم فتح الظروف خالل جلســة علنية  مبقر والية توزر  يوم 06 افريل 2015 على الســاعة احلادية عشــرة صباحا 

ويعتبر هذا اإلعالن استدعاء لكل املشاركني في طلب العروض الراغبني في حضور هذه اجللسة.

الجمهوريــــة التونسيـــــة
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابيــــة

اإلدارة الجهوية بالكــــــاف

استشارة عدد  07/ 2015
    يعتزم السيد املدير اجلهوي للتجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية بالكاف 
اإلعالن عن استشــارة القتناء دراجات ناريــة لفائدة اإلدارة اجلهوية للتجهيز 
و اإلسكان و التهيئة الترابية بالكاف حسب الكميات املبينة باجلدول التالي : 

فعلــى املزودين املرخص لهم في بيع املواد موضوع االستشــارة و الراغبني 
في املشاركة االتصال باإلدارة اجلهوية للتجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 
بالــكاف لســحب ملف االستشــــارة و ذلك كامل أيام األســبوع أثنــاء التوقيت 

اإلداري .

ترســل العروض في ظرف مغلق يحمل عبارة " استشارة عدد 07 / 2015  
اقتنــاء دراجات ناريــة " و ذلك عن طريق البريد مضمــون الوصول أو البريد 
الســريع  أو تودع مباشــرة لدى مكتــب الضبط باإلدارة اجلهويــة للتجهيز و 
اإلســكان و التهيئــة الترابية بالــكاف و ذلك في أجل أقصــاه 18 مارس 2015 

)يعتبر ختم مكتب الضبط املرجع الوحيد إلثبات تاريخ الوصول(.
مالحظـــــــة: يقصى أليا كل عرض يرد على اإلدارة بعد اآلجال احملددة.
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الجمهـورية التـونسية
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 

اإلدارة الجهوية بتوزر
إعالن طلب عروض عدد 02 /2015

   يعتزم الســيد  املدير اجلهوي للتجهيز بتوزر  اإلعالن عن طلب عروض الجناز أشــغال تدعيم باخلرســانة اإلسفلتية 
0/14 مسالك ريفية بوالية توزر: 

- املسلك الرابط بني الطريق الوطنية رقم 3 ن.ك 500+454، الكيرة، سيدي بوعلي والطريق الوطنية رقم 3 ن.ك 455 
مبعتمدية نفطة        

- مسلك الواحة دقاش إنطالقا من الطريق الوطنية رقم 106 )مدخل مدينة دقاش من
جهة توزر( إ لى الواحة )عبر سوق دقاش( 

رخصة املقاوالت املطلوبة:
- التأهيل في نشاط الطرقات مقاولة عامة ط0 صنف 5 أو أكثر

- مجمع مقاوالت على أن يكون كل مقاول مشــارك متحصل على التأهيل في نشــاط الطرقات مقاولة عامة ط0 صنف 5 
أو أكثر 

فعلــى املقاولني املتحصلني على التأهيل املطلوبة أعاله والراغبني في املشــاركة أن يتصلــوا باإلدارة اجلهوية للتجهيز 
بتوزر خالل توقيت العمل للحصول على ملف طلب العروض وملزيد من اإلرشادات. 

        توجه  الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية، باســم الســيد  املدير اجلهوي للتجهيز بتوزر ، عن طريق 
البريــد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد الســريع  أو تســلم مباشــرة  إلى مكتب الظبط املركــزي  باإلدارة اجلهوية 
للتجهيــز بتوزر  مقابل وصــل إيداع، وحتمل هذه الظروف عبارة " ال يفتح طلب عروض عدد .../ الجناز أشــغال تدعيم 

مسالك ريفية باخلرسانة اإلسفلتية 0/14  بوالية توزر:
 - املسلك الرابط بني الطريق الوطنية رقم 3 ن.ك 500+454، الكيرة، سيدي بوعلي والطريق الوطنية رقم 3 ن.ك 455 

مبعتمدية نفطة 
- مســلك الواحــة دقاش إنطالقا من الطريق الوطنيــة رقم 106 )مدخل مدينة دقاش من جهة تــوزر(إ لى الواحة )عبر 

سوق دقاش(  
 حــدد آخــر أجل لوصول العروض إلــى مكتب الضبط املركزي مبقــر اإلدارة اجلهوية للتجهيز  بتــوزر ليوم  06 افريل 

2015 على الساعة التاسعة صباحا.
يجــب تضمني العرض الفني والعرض املالي في ظرفني منفصلــني ومختومني يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم و 
يكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه. يتضمن الظرف اخلارجي إلى جانب العرضني الفني واملالي وثيقة الضمان 

الوقتي مببلغ قدره: ستة أالف وخمسة مائة دينار ]6500.000 د [
صالــح ملــدة مائة وعشــرين )120( يوما ابتداء مــن اليوم املوالي للتاريــخ األقصى احملدد لقبول العــروض والوثائق 

اإلدارية وذلك طبقا ملا هو مبني بالفصل الثالث من كراس شروط طلب العروض.
مالحظة:

- حددت مدة صالحية العرض بـ 120 يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض.
-يتم فتح الظروف خالل جلسة علنية مبقر  اإلدارة اجلهوية للتجهيز بتوزر يوم 06  افريل  2015على الساعة الثانية 

بعد الزوال ويعتبر هذا اإلعالن استدعاء لكل املشاركني في طلب العروض الراغبني في حضور هذه اجللسة.

يعتزم السيد  املدير اجلهوي للتجهيز بتوزر  اإلعالن عن طلب عروض أشغال تدعيم املسلك الرابط 
بني الطريق الوطنية رقم 3  ن.ك 428 و  طريق احلجيج بوالية توزر

رخصة املقاوالت املطلوبة:
- التأهيل في نشاط الطرقات مقاولة عامة ط0 صنف 5 أو أكثر .

    - مجمع مقاوالت على أن يكون كل مقاول مشارك متحصل على التأهيل في نشاط الطرقات مقاولة 
عامة ط0 صنف 5 أو أكثر

فعلــى املقاولني املتحصلني على التأهيل املطلوبة أعاله والراغبني في املشــاركة أن يتصلوا باإلدارة 
اجلهوية للتجهيز بتوزر خالل توقيت العمل للحصول على ملف طلب العروض وملزيد من اإلرشادات. 
توجه  الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية، باسم السيد  املدير اجلهوي للتجهيز بتوزر 
، عن طريق البريد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع  أو تسلم مباشرة  إلى مكتب الظبط 
املركــزي  باإلدارة اجلهوية للتجهيــز بتوزر  مقابل وصل إيداع، وحتمل هذه الظروف عبارة " ال يفتح 
طلب عروض عدد 04 /2015 الجناز أشــغال تدعيم املســلك الرابط بني الطريق الوطنية رقم 3  ن.ك 

428 و  طريق احلجيج بوالية توزر
حــدد آخر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط املركــزي مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز  بتوزر 

ليوم  06 افريل 2015 على الساعة التاسعة صباحا.
يجــب تضمــني العرض الفني والعــرض املالي في ظرفــني منفصلني ومختومــني يدرجان في ظرف 
ثالــث خارجــي يختم و يكتب عليه مرجــع طلب العروض وموضوعه. يتضمــن الظرف اخلارجي إلى 
جانــب العرضني الفنــي واملالي وثيقة الضمــان الوقتي مببلــغ قدره:ثالثة آالف وخمســة مائة دينار 

]3500.000 د [
صالــح ملــدة مائة وعشــرين )120( يومــا ابتداء مــن اليوم املوالــي للتاريخ األقصى احملــدد لقبول 
العروض والوثائق اإلدارية وذلك طبقا ملا هو مبني بالفصل الثالث من كراس شروط طلب العروض.

مالحظة:
- حــددت مدة صالحية العرض بـــ 120 يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقصى احملدد لقبول 

العروض.
-يتم فتح الظروف خالل جلســة علنية مبقر  اإلدارة اجلهوية للتجهيز بتوزر يوم 06 افريل 2015 
على الساعة العاشرة صباحا ويعتبر هذا اإلعالن استدعاء لكل املشاركني في طلب العروض الراغبني 

في حضور هذه اجللسة.

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية - والية قبلــي

المجلس الجهوي بقبلي
إعالن بيع بالظروف المغلقة

لمنقوالت زال اإلنتفاع بها للمرة الثامنة

    يعتــزم والــي قبلي رئيس املجلس اجلهوي بها القيــام ببيع منقوالت زال 
اإلنتفــاع بهــا عن طريق الظروف املغلقة يوم اإلربعــاء  12 مارس 2015 على 

الساعة العاشرة صباحا مبركز الوالية و املبينة كاآلتي :

- يشــترط على املشــاركني أن يقدموا عروضهم باســم السيد والي قبلي في 
ظرف مغلق يســلم مباشــرة مبكتب الضبط املركزي لوالية قبلي يحتوي على 
عبارة "بيع بواسطة الظروف املغلقة ملنقوالت املجلس اجلهوي للمرة الثامنة 
" يحتــوي على العرض مع الضمان %10 من الســعر االفتتاحي و يكون آخر 

أجل يوم الثالثاء 11 مارس   2015.
-ميكن للمشاركني معاينة املنقوالت في احلصة الصباحية من كل يوم عمل 

إداري مبستودع الوالية.
- ميكن بيع املنقوالت املذكورة أعاله حسب إختيار املشارك كقسط وحيد غير 

قابل للتجزئة أو الفصل بني السيارة كقسط أول و بقية املنقوالت كقسط ثان .
- يحتفــظ املجلس اجلهوي بقبلي بحق عدم إمتام عملية البيع عندما تكون 

األثمان غير مثمرة . 
- أن يقــوم صاحــب أفضــل عــرض بتســديد ثمــن البيــع مع زيــادة 10% 
مصاريــف البتــة و يكون الدفــع و الرفع حــاال مواليا ملوافقة والــي قبلي على 

إمتام عملية البيع .
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وزارة التجهيز و االسكان و التهيئة الترابية
االدارة الجهوية بباجة

انجاز اشغال صيانة شبكة الطرقات المرتبة بوالية باجة 
)برنامج الصيانة الدورية لسنة 2015(
إعالن طلب عروض رقم 02 /2015 

    يعلن   الســيد املدير اجلهوي للتجهيز و االســكان و التهيئة الترابية بباجة  عن  إجراء طلب عروض الجناز اشــغال 
صيانة شبكة الطرقات املرتبة بوالية باجة  )برنامج الصيانة  الدورية لسنة 2015( مقسمة الى  ثالثة اقساط : 

    فعلى املقاوالت املرخص لها في االختصاصات املطلوبة باجلدول اعاله  والراغبني في املشــاركة في القســط عدد 01 
و املقاوالت من اصحاب املؤسســات الصغرى  الراغبني في املشــاركة في القســطني عدد 02 و عدد 03 أن يتصلوا باالدارة 
اجلهوية للتجهيز و االســكان و التهيئة الترابية  بباجة  وذلك أثناء التوقيت اإلداري للحصول على اإلرشــادات وســحب 

ملفات املشاركة دون مقابل.
تقديــــم العروض  :

  تقــدم العــروض طبقــا ملا هو منصوص عليه بالفصلني التاســع و العاشــر من كراس شــروط طلــب العروض مرفقة 
بالضمان الوقتي  بالنســبة جلميع االقســاط و بالوثائق التي تثبت حجم املؤسســة  )التصريح املقدم الى ادارة اجلباية  
بعنوان ســنة 2013 او 2014 بالنسبة للمؤسسة الناشطة ، شــهادة التصريح باالستثمار املنصوص عليها بالفصل 45 
من القانون عدد 69 لســنة 2007 املؤرخ في 27 /12 /2007 واملتعلق بحفز املبادرة االقتصادية بالنســبة للمؤسســات 

حديثة التكوين، تركيبة راس املال بالنسبة للشركات (بالنسبة  للقسطني عدد 02 و عدد 03 .
  ارســــال العروض   :  

يتــم  تضمني العــرض الفني و العرض املالي في ظرفني منفصلني و مختومني يدرجــان مع الوثائق اإلدارية و الضمان 
الوقتي في ظرف ثالث خارجي يختم و يكتب عليه  عبارة:

" ال يفتــح طلــب عروض عدد 02 /2015 يتعلق باجناز اشــغال صيانة شــبكة الطرقات املرتبــة التابعة لوالية باجة   
)برنامج الصيانة  الدورية لسنة 2015 ( –قسط عدد.....  " .

  و يتم توجيهه  عن طريق البريد مضمون الوصول او بالبريد السريع باسم  السيد املدير اجلهوي للتجهيز و االسكان 
و التهيئة الترابية بباجة او يودع مباشرة مبكتب الضبط باالدارة  مقابل وصل ايداع يتسلمه املعني فورا  .  

يكون آخر أجل لقبول العروض يوم 06 /04 /2015  على الســاعة   العاشــرة صباحا- ختم مكتب الضبط  باالدارة  
هو الذي يؤخذ بعني اإلعتبار.

 مــع العلم ان جلســة فتح العروض علنية و بحضــور العارضني الراغبني في ذلك   او من ميثلهم  مصحوبني  بتفويض 
ممضــى مــن قبل املتعهد و بطاقة التعريــف الوطنية  مبقر االدارة اجلهوية للتجهيز و االســكان و التهيئة الترابية بباجة  

يوم 06 /04 /2015 على الساعة العاشرة و النصف صباحا. 
مالحظة : يقع نشر اعالن  طلب العروض مبوقع الواب اخلاص بالصفقات العمومية و ذلك بالتوازي مع نشره بالصحف .

- يلغى كل عرض ال يلتزم بشروط هذا اإلعالن.
- يبقى العارض ملتزما بعرضه ملدة 120 يوما بداية من اليوم املوالي الخر اجل لقبول العروض و ذلك مبجرد تقدمي العرض .

ملزيــد من التوضيح ميكن اإلتصال باإلدارة اجلهوية للتجهيز و االســكان و التهيئة الترابيــة  بباجة – اإلدارة الفرعية 
للجسور و الطرقات– الهاتف )300 456 78 أو 583 456 78

يتعني االستظهار بختم الشركة ، نسخة من رخصة التاهيل و بطاقة التعريف الوطنية  عند سحب ملف طلب العروض 
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والية قبلي
إعالن طلب عروض عدد07 /2015 )للمرة الثالثة(

)صفقة وفقا لالجراءات المبسطة(
مواصلة تأهيل مركز التخييم و االصطياف بدوز الشمالية

يعتزم الســيد والي قبلي رئيــس املجلس اجلهوي إجراء طلب طلب عروض 
للمرة الثالثة ألشغا ل 

مواصلة تأهيل مركز التخييم و االصطياف بدوز الشمالية
           فعلى املقاولني املرخص لهم من طرف وزارة التجهيز في االختصاص 

التالي:
"النشاط البناء ب0 صنف 01 فما فوق وفقا لألمر 2656 لسنة 2008"

والراغبــني فــي املشــاركة االتصال بــاالدارة اجلهويــة للتجهيز   
بقبلــي) االدارة الفرعيــة للبنايات املدنية و االســكان و التهيئــة الترابية و 
العمرانيــة(   لســحب امللفات مقابل دفع حواالت بريدية باســم املهندســني 
املصممــني مببلــغ 80د  و ذلــك أثنــاء األوقــات اإلدارية و تقــدمي عروضهم 

حسب اإلجراءات التالية :
. يتكون العرض من : العرض الفني و العرض املالي 

يجــب تضمــني العــرض الفنــي و العــرض املالــي فــي ظرفــني منفصلني و 
مختومــني يدرجان في ظرف ثالث خارجي مثبت الغلق ويحمل اســم وعنوان 
املرســل اليه و عبارة "ال يفتح" إعالن طلب عروض عدد07 /2015 مواصلة 

تأهيل مركز التخييم و االصطياف بدوز الشمالية
يتضمن الظرف اخلارجي الى جانب العرضني الفني و املالي وثيقة الضمان 

الوقتي)3500 (  صالح
ملدة 120 يوما من اليوم املوالي لتاريخ اخر اجل لقبول العروض والوثائق 

االدارية.
وثائق العرض: 

- الظرف أ " العرض الفني" و يحتوي على الوثائق حســب الفصل 07.أ.2 
من كراس شروط طلب العروض.

- الظرف ب" العرض املالي"ويحتوي على الوثائق حسب الفصل 07.أ.ب 
من كراس شروط طلب العروض.

*ترســل العروض باســم الســيد والي قبلي على العنوان"شــارع احلبيب 
بورقيبــة.4200 قبلــي" عــن طريــق البريــد في ظــروف مضمونــة الوصول 
أو البريد الســريع أو تســلم مباشــرة إلى مكتب الضبط املركــزي بوالية قبلي 
وحدد آخر أجل لوصول العروض يوم01 /04 /2015 على الساعة العاشرة 
صباحا و يعتمد ختم مكتب الضبط املركزي بالوالية احملدد لتاريخ الوصول 
يتــم فتح الظــروف في جلســة علنية يــوم 01 /04 /2015 على الســاعة 
العاشــرة والنصف صباحــا مبقر والية قبلي و يســمح للعارضني باحلضور 

ويعتبر هذا األعالن استدعاء شخصي لكل عارض.
طريقة فتح و تقييم العروض : 

- يقــع فتــح وتقييــم  العروض طبقــا للفصــل 09من كراس شــروط طلب 
العروض.

مالحظة :
- يلغى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لشروط هذا االعالن أو يصل  بعد 

األجل احملدد أعاله أو ال يحتوي على الضمان الوقتي .

إعالنات
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يعتزم السيد والي قبلي رئيس املجلس اجلهوي إجراء طلب عروض ألشغا ل 
اعادة بناء مركز الصحة األساسية بزعفران

  فعلــى املقاولني املرخص لهم من طرف وزارة التجهيز في االختصاص التالي"النشــاط البناء ب0 
صنف 01 فما فوق وفقا لألمر 2656 لســنة 2008 و الراغبني في املشــاركة االتصال باالدارة اجلهوية 
للتجهيــز بقبلي)االدارة الفرعية للبناءات املدنية و االســكان و التهيئة الترابية و العمرانية( لســحب 

امللفات مقابل دفع حوالة بريدية باسم املهندسني املصممني مببلغ 50د وذلك
ثناء األوقات اإلدارية و تقدمي عروضهم حسب اإلجراءات التالية :

. يتكون العرض من : العرض الفني و العرض املالي 
يجــب تضمني العــرض الفني و العرض املالي فــي ظرفني منفصلني و مختومــني يدرجان في ظرف 
ثالث خارجي مثبت الغلق ويحمل اســم وعنوان املرســل اليه و عبارة "ال يفتح"طلب عروض عدد08 

/2015 أشغال اعادة بناء مركز الصحة األساسية بزعفران
* يتضمن الظرف اخلارجي الى جانب العرضني الفني و املالي وثيقة الضمان الوقتي)2000(   

صالح ملدة 120 يوما من اليوم املوالي لتاريخ اخر اجل لقبول العروض والوثائق االدارية.
_ترســل العروض باسم الســيد والي قبلي  عن طريق البريد في ظروف مضمونة الوصول أو البريد 
الســريع أو تســلم مباشــرة إلى مكتب الضبط املركزي بوالية قبلي و حدد آخر أجل لوصول العروض 
يــوم01 /04 /2015 على الســاعة العاشــرة و النصف صباحا و يعتمد ختــم مكتب الضبط املركزي 

بالوالية احملدد لتاريخ الوصول 
يتــم فتــح الظــروف في جلســة علنيــة يــوم 01 /04 /2015 على الســاعة احلادية عشــر صباحا 
مبقر والية قبلي و يســمح للعارضني باحلضور و يعتبر هذا االعالن اســتدعاء شــخصي لكل عارض.    

*طريقة فتح و تقييم العروض : 
-يقع فتح و تقييم العروض طبقا للفصل 09 من كراس شروط طلب العروض.

مالحظة :
- يلغى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لشروط هذا االعالن أو يصل  بعد األجل احملدد أعاله أو ال 

يحتوي على الضمان الوقتي .

والية قبلي
إعالن طلب عروض عدد08 /2015

اعادة بناء مركز الصحة األساسية بزعفران
)صفقة وفقا لالجراءات المبسطة(



ومعلومــة
صورة

الحلـــــول

اختبر معلوماتك
ابو ذر الغفاري / الصحاح الست / 

مجلس العموم البريطاني / جنوب خط 
االستواء / الذباب االزرق  

عود الثقاب
 32 + 30 = 62

اختبر معلوماتك

التاريــــــخ
من ذاكرة

كيف يمكن لهذه العملية 
الحسابية أن تكون معقولة 

بتغيير مكان عود ثقاب واحد ؟

 العدد 591 األربعاء 13 جمادى األولى  1436هـ  24
الموافق لـ 4 مارس 2015

الصخور ج )2(

قصص.. حكم... أمثال

الصخـــور الرســـوبية تنقســـم الـــى ثالث أقســـام حســـب 
طريقة نشأتها 

أ – صخــور ذات نشــأة ميكانيكية األصل مثل البريشــيا 
والكوجنلوميرات والصخور الرملية والصخور الطينية.

ب ـ صخور ذات نشأة كيميائية األصل نتيجة تبخر مياه 
البحيــرات املعزوله وترســيب أمالحها مثل احلجر اجليرى 

ورواسب املتبخرات مثل اجلبس والهاليت .
ج – صخــور ذات نشــأة عضوية األصل مثل الفوســفات 
والفحــم واحلجر اجليرى . ولقد مت بناء أهرمات اجليزة من 

هذه النوعية من الصخور ذات النشأة العضوية .
وبجانــب هذيــن النوعني مــن الصخور يوجــد نوع ثالث 

وهو الصخور املتحولة .
والصخــور املتحولــة هى صخور قد تكونــت من صخور 
ســابقة التكويــن ، قــد تكــون صخــوراً ناريــة أو صخــوراً 
رســوبية ، حيث يحــدث التحول إما باحلــرارة أو بالضغط 
أو باحلــرارة والضغــط معــاً . ويحــدث التحــول باحلرارة 
عندما تؤثر حرارة األجســام الناريــة املتداخلة فيما حولها 
مــن الصخور . فالرخام على ســبيل املثال هو صخر متحول 
باحلرارة عن احلجــر اجليرى . وكذلك صخور الكوارتزيت 

Quartzite متحولة باحلرارة عن احلجر الرملى . 
أما التحول بالضغط ويعرف أحيانا بالتحول الديناميكى 
، فينتج من تعرض الصخور لقوى الضغط العالية الواقعة 
عليهــا . وأحســن مثــال لهــذا النوع مــن التحــول هو صخر 
اإلردواز ، وهو صخــر متحول بالضغط عن احلجر الطينى 

. وتشــكل انواع الصخور املتحولة بالضغط واحلرارة معاً 
اجلــزء األكبر من مجمــوع الصخــور املتحولــة ، والتى من 

أهمها النيس Gneiss والشيست . 
1 - احملتوى املعدنى للصخر

 2 - كيفية النشأة للصخر 
3 - كيفية التواجد 

وتعد الصخور النارية هى األصل الذى اشــتقت منه باقى 
أنواع الصخور ) رســوبية ـ متحولة ( لذا يطلق عليها أحيانا 
الصخور األوليــة Primary rocks إذ أنها أول ما نشــأ من 
صخور نتيجة لتصلد املادة الصخرية املنصهرة القابعة على 
عمق غير معــروف بالضبط فى باطــن األرض والتى تعرف 
باســم الصهيــر أو املاجمــا Magma وذلــك بســبب التبريد 
التدريجى واملستمر وقد يحدث أحيانا أن يرتفع هذا الصهير 
فــى مناطــق ضعف فى القشــرة األرضية فيخــرج على هيئة 
حمــم كما يرى ذلــك فى البراكــني فتصلد احلمــم لالنخفاض 

السريع فى درجة احلرارة مكونة صخورا نارية بركانية.

عجيبــة  نبتــة  Victoria amazonicaإنهــا  وتســمى  
ومذهلة تنمو في املياه الضحلة لنهر األمازون واملســتنقعات 

احمليطة به. وهذا هو موطنها األصلي.
وأوراق هــذا النبــات مدهشــة بحــق فهي حتمــل ثاني أكبر 
ورقة نبتــٍة في العالم، حيث إن طول قطرها قد يصل )حوالي 
3 أمتار( وطول ســاقها يصل إلى )حوالي 7 : 8 أمتار( وهي 
تنمــو بســرعٍة مذهلة تصل إلى 25 ســم كل يــوم، وقوية مبا 

يكفي لتحمل وزًنا يصُل إلى 60 كيلو غراًما.
إن أوراق هذه الزهرة تشبه الصواني الكبيرة ولها ما يشبه 
األخــدود وفتحتني من اجلوانب لتصريــف مياه األمطار حتى 
ال تتجمــع فــوق الورقة. لكن ليــس فقط حجم هــذه النبتة ما 

يجعلها مميًزا ، بل كيف تتكاثر؟
إنهــا تتكاثــر عــن طريــق الزهــور. والعجيب فــي األمر أن 
الزهرة ال تتفتح إال مع غروب الشــمس وحلول املســاء ثم إنها 

تعود لتغلق مع اقتراب الصباح.
فمع هبوط الظالم ترتفع حــرارة الزهرة الداخلية فتصبح 
أدفأ بعشــر درجات من اجلو احمليط بها وهذا يشــجع الزهرة 
علــى أن تتفتح ألول مرة فيكون لونها أبيض ناصع، وقطرها 
يكــون حوالي 40 ســم. وهــذه الزهــرة البيضاء  هــي األنثى 
ولكنهــا ال تســتطيع أ ن تنتــج حبــوب اللقاح، ولكنهــا تنتج  

رائحة قوية  تشبه رائحة األناناس الزكية.
وتلــك الرائحــة جتذب اخلنافــس الســوداء الصغيرة التي 
ال يتعــدى  طولها ســنتيمتران فقط وهي واحــدة من ملقحات 
الزنبق الرئيســية فتتســلق لتصــل إلى داخل الزهــرة األنثى 

حاملة غبار لقاح من أزهار زنبق ذكور.
ومع اقتــراب بزوغ الفجر تبرد الزهــرة وتبدأ في االنغالق 
وأي خنافــس ال تــزال فيها تصبح محاصــرة بداخلها تتغذى 
على الرحيق، وتطرح حمولتها من حبوب اللقاح على أعضاء 

الزهرة التناســلية ليبــدأ بذلك حتوٌل ســحري اذ يصبح لون 
الزهــرة البيضاء زهرًيــا وتتحول من أنثى إلــى ذكر ويصبح 
بإمكانها أن تنتج لقاًحا وعندما يهبط الظالم من جديد تتفتح 
الزهرة وتخرج اخلنفســاء التي حتمل اآلن لقاح الزهرة الذكر 

اجلديد للبحث عن زنبقة بيضاء أنثى أخرى زكية الرائحة.
وبعد انتهاء عملية التلقيح متوت الزهرة الزهرية الذكر وتصبح 
بذرة تسقط في أسفل البركة،، وهذه البذرة املخصبة ستنبت وتكبر 

لتكرر عملية حتول زنبقة املاء السحرية في السنة القادمة.

 من هو جندب بن جنادة ؟
 كتــب البخاري ومســلم وأبي داود 
والترمذي والنســائي وابــن ماجة ماذا 

تسمى؟
 ماهــو املــكان الوحيــد فــي انقلترا 

الذي ال يسمح للملكة بدخوله؟
 اين يقع مدار اجلدي ؟

 ماذا يعني اسم عنترة في اللغه؟

غياث الدين ُخّرم بن جهانكير، واشــتهر بشــهاب الدين محمد شــاه جهان أي: 
ملــك الدنيــا )1592/1000هـــ - 1666/1067هـــ( أحد حكام الهنــد في القرن 

احلادي عشر الهجري. أشهر ما ترك تاج محل، ضريح زوجته ممتاز محل.
ولد »شــاه جهان« ســنة )1000هـــ( ألف من الهجــرة، مــن أم هندوكية، وهو 
ثالــث أبناء »جهانكيــر« وأقدرهم جمعًيا، واتصف شــاه جهــان برجاحة العقل، 
والــذكاء، وقوة العزمية حتى كان جّده »أكبر« شــديد االعتــزاز به، وقد عهد إليه 
أبــوه بحكومة »الدكن« حينما علم منــه مقدرته على احُلكم، وما أظهره من كفاءة 
في حرب املخالفني، وما أبداه من حنكة ودراية حني أرغم املَلِك عنبر احلبشي على 

قبول شروطه بعدما أنزل الهزائم به.
- يشتهر شــاه جيهان بحبه الكبير لزوجته ممتاز محل التي قضت في ريعان 
الشــباب. ولكي يخلد ذكراها شــيد الضريح الفخم في اغرا ، املعروف تاج محل ، 
وهو من أروع النصب التذكارية في العالم وأحد عجائب الدنيا الســبع  . وشــيد 

كذلك العرش الطاووسي ، وأسس مدينة نيودلهي ، وبنى فيها مسجداً رائعاً .
وكان حكمه مليئاً باألحداث ، وقد وســع احلــدود املغولية باحتالله أجزاء من 

مرتفعات الديكان ، في شبة القارة الهندية .
وتعــرض »شــاه جهــان« فــي بدايــة حكمــه لبعــض الثــورات فــي »الدكن«، 
ولكنــه تغلــب عليها، كمــا واجه التجــار البرتغاليــني الذين كانوا يفســدون في 
البــالد، وقضى عليهم. وواصل »شــاه جهان« فتوحاته فــي »الدكن«، وأقام ابنه 
»أورنكزيب« نائًبا له ســنة )1045هـ(، كما استطاع استرداد إقليم »قندهار« من 

أيدى الفرس.

شاه جيهان

حصلــت ألبــي علقمة النحوي علــة، فدخل عليه أعني الطبيب يعــوده. فقال: ما جتد؟ قال: أكلت مــن حلوم هذه اجلوازل، 
فطســئت طســأة، فأصابني وجع ما بني الوابلة إلى دأية العنــق، فما زال يزيد وينمى حتى خالط اخللب والشراســف، فما 
ترى؟ قال: خذ خربقاً وســلفقاً وشــبرقاً فزهزقه وزقزقه واغســله مباء روث واشــربه فقال: ما تقول؟ فقال: وصفت لي من 

الداء ما ال أعرف، فوصفت لك من الدواء ما ال تعرف قال: ويحك فما أفهمتني قال: لعن الله اقلنا إفهاماً لصاحبه

زنـبـقـــة الـــمــاء السـحـريـــة


