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فتحي العيادي 
رئيس مجلس شورى حركة النهضة لـ"الضمير":

الفصل بين المجتمعي 
والسياسي كبرى قضايا 

المؤتمر العاشر

حامد القروي  لـ "الضمير": 

استقالتي من الحركة الدستورية 
رهينة الخليفة المناسب لقيادتها

شفيق صرصار:

 يمكن إجراء االنتخابات البلدية
 في السداسي األول لسنة 2016

450 مليون دينار قيمة الرشاوى المدفوعة سنة 2014
 الفساد الصغير في تونس

وسط احتجاج نواب المعارضة: 

المصادقة على قرض من االتحاد 
األوروبي يفوق 700 مليون دينار

المؤتمر لن يكون مضمونيا فقط بل سيتضمن تجديدا للهياكل

وزير الدفاع التركي: 

أنقرة ستقدم المزيد من الدعم 

للعراق لمواجهة "داعش"
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 ضد التيار
محمد الحمروني
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أثارت التصريحات التي أطلقها الش��يخ راش��د الغنوش��ي خالل الن��دوة التي عقدتها 
جلنة اإلعداد املضموني للمؤمتر العاش��ر حلركة النهضة، تفاعالت كبيرة في األوس��اط 
اإلعالمية والسياس��ية، وخاصة عند حديثه عن قيام النهضة ببلورة املفاهيم الرئيسية 

للمؤمتر في العالقة بني املجتمعي والسياسي.
ه��ذه التصريح��ات جاءت خ��الل الندوة الت��ي كان عنوانه��ا "حركة النهض��ة: اآلفاق 
الفكرية والسياسية" ما يعني أن املشغل الكبير الذي تنكب عليه قيادات حركة النهضة 
يتعل��ق برؤيتها الفكرية للقضايا الكبرى التي تش��غلها، في عالقة باملس��قبل السياس��ي 

للحركة والبالد. 

ه��ذا املعط��ى مهم جدا، واقصد به الربط بني الفكري والسياس��ي في حركة النهضة أو 
بني اجلوانب الفكرية "العقدية" وبني املمارس��ة السياسية.. حلظة التقاطع هذه حلظة 
مهم��ة في تاريخ الش��عوب واحلركات، ألنه��ا عادة ما تدفع إلى مراجعات على مس��توى 

األفكار مدفوعة بالصراع على مستوى الواقع أو املمارسة السياسية..
لذلك كانت حركة النهضة األقدر على التطور وعلى التأقلم مع تطورات الواقع احمللية 
والدولي��ة.. وهي احلرك��ة التي عرفت أكبر قدر من املراجع��ات والتقييمات..  التي كانت 
في بعض األحيان مؤملة.. وكانت أشبه بالصدمات التي اجبرتها على املراجعة والتقييم 
س��واء على مس��توى املمارس��ة السياس��ية )طرق ومناه��ج التغيير( أو على املس��توى 

الفكري "العقدي" إن شئنا..

اعتق��د أن صدم��ات أربعة أثرت في مس��ار حركة النهض��ة وجعلتها تراج��ع أدبياتها 
ومسلماتها وتتطور من حركة مأخوذة إلى حد ما بفكر اإلخوان املسلمني إلى حركة تأخذ 
مس��افة من هذا الفكر في مرحلة اولى، وصوال إلى التأس��يس ملنهج جديد ومختلف كليا 
يرفض "الصدام" ويقوم على البحث عن املشتركات والتوافقات، والعمل على ما يجمع 

ال ما يفرق. 

الصدمة األولى كانت األحداث النقابية التي هزت البالد س��نة 1978، وهي املواجهات 
الت��ي خلفت عش��رات القتلى وعش��نا خاللها واحدة من أش��د األزمات ف��ي تاريخ البالد، 

وهذه االزمة فتحت أعني احلركة على أهمية النضال االجتماعي. 
الصدم��ة الثاني��ة كانت س��نة 1981 وهي صدمة االعت��راف القانوني عندما س��جنت 
قي��ادات احلركة بع��د تقدمهم بطلب ف��ي االعت��راف القانوني، وفتحت ه��ذه األزمة أعني 

احلركة على صعوبة وأهمية االنخراط في املنتظم القانوني.. 

الصدمة الثالثة صدمة احملنة في التسعينات والتي جعلت احلركة تكتشف آلة الدولة 
الرهيبة وقدرتها على السحق، وهذه الصدمة جعلت احلركة تراجع الكثير من مقوالتها 

ومسلماتها القدمية حول طرق ومناهج االصالح والتغيير..

الصدم��ة الرابع��ة واألخيرة كانت صدمة احلكم، والتي اكتش��فت م��ن خاللها احلركة 
الدول��ة م��ن الداخ��ل، وعاش��ت جتربة احلك��م، وحتول��ت بالتال��ي من حرك��ة "معادية 
للدولة"  - باعتبار التماهي املطلق قبل الثورة بني السلطة ممثلة في شخص الرئيس أو 
احلزب احلاكم والدولة - إلى حزب يدفع من تاريخه النضالية ومن رصيده الرمزي من 

أجل احلفاظ على مؤسسات الدولة.

وكان لكل من هذه الصدمات رجع صدى عنيف داخل احلركة سياسيا او فكريا، بعض 
االزم��ات خلفت محنا وس��جونا، ومنها محنة التس��عينات، التي جعلت احلركة حتس��م 

موقفها بصفة نهائية فيما يتعلق مبناهج وأدوات التغيير.. وبعضها اآلخر خلف صدمة 
عل��ى املس��توى الفك��ري و"العقدي" جعل احلرك��ة تخوض في كل م��رة محنة التطوير 

والتعديل في املواقف واألفكار..
ل��م تك��ن العملية في كل مرة س��هلة، ب��ل كانت أش��به بعمليات ال��والدة املؤملة ولكنها 
ضروري��ة لالس��تمرار والبق��اء.. بعض حاالت ال��والدة كانت عس��يرة وتطلبت عمليات 
قيصري��ة بع��د أن عجز اجلس��م ع��ن الوضع بطريق��ة عادية، م��ا خلف بع��ض اآلثار أو 

اخلدوش على اجلسم..

اجلدل حول بعض اخليارات السياس��ية للحركة منذ الدخول في احلوار الوطني إلى 
االن، مثال على ذلك، وبعض االستقاالت هي كذلك أمثلة على اآلثار التي خلفتها عمليات 

الوالدة الصعبة..
في كل مرة "تتراجع" بعض الوجوه، التي لم تستطع حتمل آالم الصدمة، وأوجاعها، 
ولم تس��تطع أن تواكب التطورات الس��ريعة والعميقة أحيانا، فكرا وممارسة، فتنزوي، 
فيما ميضي اجلس��م ف��ي عملية "تأهيل" حتى يقبل األف��كار اجلديدة، وتصبح جزءا من 

ركائز "العمل أو النظر".

األمثل��ة كثي��رة ولع��ل أبرزه��ا تغيير اس��م احلركة، حتى تس��تجيب لش��روط قانون 
االحزاب الذي يرفض االعتراف باحزاب مش��كلة على اس��اس دين��ي او عرقي او جهوي 
.. وتخلت بالتالي عن عن االس��م الذي بات جزءا م��ن تاريخها وعالمتها املميزة "حركة 

االجتاه االسالمي".. إلى حركة "النهضة".

 واذا كان االس��م االول مش��حون برموز االنتماء العقدي ومرتبط بالنضال والصمود 
ف��ي الس��جون وف��ي املواجهات ض��د بورقيبة في آخ��ر فترة حكم��ه، فإن االس��م اجلديد 
مش��حون بالرموز التي تش��ير الى املش��روع الذي حملته بعض القيادات الكبرى وعلى 
رأس��ها الشيخ راشد.. االس��م اجلديد حمل رسما ملش��روع جديدى يبدو انه كان متبلورا 
ل��دى ج��زء من قي��ادات احلركة ويلخ��ص الرؤية املس��تقبلية واالسش��رافية التي كانت 

حتملها هذه القيادة.

ولك��ن الس��ؤال يتعلق مبدى اس��تيعاب كل أبناء احلرك��ة للكم الهائل م��ن املراجعات 
والتقييم��ات والتطويرات السياس��ية والفكرية التي كانت في أحي��ان كثيرة عميقة إلى 

أبعد احلدود؟

هل واكبت القواعد التطور احلاصل على مستوى القيادة؟
هل بذلت القيادة ما يكفي من جهد جلعل عملية التطوير في تناغم بينها وبني القواعد؟
ملاذا جتد احلركة نفسها في كل منعرج حاسم في مواجهة مع "الغاضبني" والرافضني 

واحملتجني على املسار من أبنائها؟ 

اجلدل حول املجتمعي والسياسي، أو احلركي واحلزبي، وحول كبريات القضايا التي 
ستناقشها احلركة في مؤمترها القادم هو أحد نتاجات الصدمة األخيرة )صدمة احلكم( 
واألكيد أن هذا اجلدل سيكش��ف عن "تطبيقات" جديدة للفكر والسياس��ية، وس��يخلف 
جتاذبات بني من سيدفعون باجتاه التغيير والتطوير ومن سيطالبون باحملافظة.. وما 
بعض اخلالفات التي طفت على السطح في بعض األحيان إال رجع صدى لعملية التحول 
تلك وهي أشبه بتصادم الصفحات التكتونية التي عادة ما غيرت "وجه العالم".. وهذه 

العملّية عادة ما تكون "صعبة".. وحاسمة.

النهضة والصدمة ...
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3
ع��دة  ف��ي  املتابع��ني  بع��ض    8
قضايا الفس��اد هددوا ف��ي حديث لهم 
عن قضاياه��م بفضح ع��ودة لوبيات 
ف��ي ع��دد م��ن القطاع��ات مب��ا يعن��ي 
ش��بكة عالقات في ع��دد من القطاعات 
ف��ي  وخاص��ة  واالدارات  واملج��الت 
ميادين اخلدمات املالية واللوجستية. 

8  مرش��ح س��ابق الرئاس��ية ف��ي 
االنتخاب��ات االخيرة وجد نفس��ه في 
ورط��ة بعد متابعته من جديد من قبل 
التحقي��ق في قضاي��ا كان يتوقع غلق 
ملفاته فيها مع العلم وأنه أقام في بلد 
عربي إثر الثورة ولم يعد إال أس��بوعا 

قبل السباق الرئاسي.

ع��ن  تتح��دث  ليبي��ة  مص��ادر   8
ت��ورط إرهابي��ني تونس��يني ف��ي م��ا 

يس��مى مؤامرة تشكيل خاليا داعشية 
في س��بها )اجلنوب الليب��ي( من أجل 
نقل املعركة اليها بعد فشل نقل داعش 
الى سرت الليبية بعد تصدي الكتيبة 

166 التابعة لفجر ليبيا.

8  ج��دل ف��ي نقاب��ة البري��د وبني 
البريديني حول مطل��ب إقالة الرئيس 
املدي��ر الع��ام للدي��وان نبي��ل املدان��ي 
والبع��ض يعتب��ره مطلب��ا سياس��يا 
ال عالق��ة ل��ه بالدف��اع ع��ن مصال��ح 
العل��م وأن  م��ع   ، النقاب��ة  منظ��وري 
العباس��ي رف��ض إدراج املطل��ب إبان 
إض��راب س��بتمبر املاض��ي )ف��ي عهد 
تغيي��ره  إن  وق��ال  جمع��ة(  حكوم��ة 
م��ن مش��موالت الوزي��ر و احلكوم��ة، 
أن  مطلع��ة  مص��ادر  أك��دت  م��ا  ف��ي 

معج��ب  اجلدي��د  بأداء الوزي��ر 

املس��ؤول األول ف��ي دي��وان البري��د، 
خاص��ة أنه حق��ق للمؤسس��ة أرباحا 

غير مسبوقة مقارنة مبن سبقه.
    

8  أكدت مصادر أن تلويح محامي 
موكل��ه  بع��ودة  املخل��وع  الرئي��س 
ف��ي ج��وان الق��ادم هي من ب��اب خلط 
األوراق واختب��ار ال��رأي الع��ام م��ن 
ط��رف البعض من املقرب��ني من عائلة 
أن  واملعل��وم   ، وأصه��اره  املخل��وع 
احملامي طل��ب من وزير العدل اجلديد 
مراجع��ة ملف��ات االح��كام الص��ادرة 
أن  بالذك��ر  بح��ق موكل��ه، واجلدي��ر 
أطراف لها عالق��ة باملخلوع تعمل كل 
س��نة تقريبا لترويج خب��ر وفاته في 
أح��دى املصحات على قن��اة العربية، 
بل والغريب في األمر أن ذلك يتناسب 

مع تطورات سياسية.

ب��وزارة  باإلع��الم  املكل��ف  نف��ى   8
الش��ؤون اخلارجي��ة نوف��ل العبيدي في 
أم��س  تصري��ح لوكال��ة "بن��اء ني��وز" 
االربع��اء، صح��ة اخلب��ر ال��ذي تداولته 
وش��بكات  االلكتروني��ة  املواق��ع  بع��ض 
التواصل االجتماعي حول إعالن الس��فير 
األملان��ي في تونس أن بالده قررت دخول 
التونس��يني إليها دون تأش��يرة بداية من 

يوم 30 مارس 2015.

8 بلغ��ت ح��وادث املرور خالل ش��هر 
فيف��ري 2015 ع��دد 414 حادث��ا خلف��ت 
96 قتي��ال و623 جريح��ا. ووقعت أكبر 
حصيل��ة م��ن ح��وادث امل��رور ف��ي والية 
تونس  تليها صفاقس ثم نابل  فالقيروان 
وسوس��ة واملهدّية وبن ع��روس، أّما أقل 
نس��بة من احل��وادث فقد ش��هدتها والية 

توزر ب� 5 حوادث.

8 أعلن��ت ش��ركة النق��ل بتون��س أن 
ج��والن املترو رقم 2 س��يكون على س��كة 
واحدة بني محطتي 10 ديسمبر واحملطة 
النهائي��ة أريان��ة وذل��ك بداية م��ن اليوم 
اخلميس على الس��اعة التاس��عة ليال إلى 

غاية يوم اجلمعة 20 مارس 2015.

8 قالت وزارة النقل في بالغ صحفي 
أمس األربع��اء إن بطاقات التنقل املجاني 
اجلدي��دة لفائ��دة جرحى الث��ورة وذوي 
الش��هداء دخل��ت حي��ز االس��تغالل منذ 1 

مارس 2015 . 

8  اس��تقبلت وداد بوشماوي رئيسة 
االحت��اد التونس��ي للصناع��ة والتجارة 
والصناع��ات التقليدية أول أمس الثالثاء 
3 مارس 2015 مبقر اإلحتاد، سفير قطر 
بتون��س عب��د الل��ه ب��ن ناص��ر احلميدي 
حيث مت خ��الل ه��ذا اللقاء ال��ذي حضره 
محم��د الكعل��ي عض��و املكت��ب التنفيذي 
لالحت��اد املكل��ف بالعالق��ات م��ع البلدان 
العربية، تدارس س��بل تطوي��ر التعاون 
الثنائ��ي التونس��ي القط��ري خاصة على 

املستوى االقتصادي..

8   أص��در املكت��ب اجله��وي حلرك��ة 
 3 النهض��ة بباج��ة أول أم��س الثالث��اء  
مارس 2015 بيان��ا بخصوص تداعيات 
الفيضان��ات التي اجتاح��ت اجلهة وبعد 
معاين��ة ميداني��ة لألوضاع، وقد س��جل 
لألوض��اع  املتعّم��د  التجاه��ل    : البي��ان 
عل��ى  الفادح��ة  واخلس��ائر  الكارثي��ة 
املس��توى الفالح��ي والبني��ة األساس��ية 
واخلدم��ات، كم��ا س��جل  غي��اب الس��لط 
احمللي��ة واجلهوي��ة وجتاهله��ا ملعان��اة 
املس��ؤولني  بع��ض  اّن  ب��ل  املواطن��ني 
أوص��دوا أبوابهم وقام��وا بطرد مواطنني 
ج��اءوا يش��كون معاناته��م باس��م هيبة 

الدولة
ودعا البيان وس��ائل االع��الم املختلفة 
ال��ى االنتب��اه ال��ى خط��ورة جتاه��ل م��ا 
حصل بباجة وإلى العمل على تفادي هذا 

التقصير.
   

8  احتضنت كلي��ة احلقوق والعلوم 
السياسية بسوسة االجتماع التحضيري 
الثالث للملتقى الدولي للشباب املناهض 
واالمبريالية  والعنصري��ة  للصهيوني��ة 
املزمع تنظيمه خالل األس��بوع األخير من 
ش��هر مارس اجلاري في تونس ) من 24 

إلى 30 مارس 2015(.

8  إذاع��ة "آم آف آم" )يديره��ا رجل 
األعمال الش��اب حامت اجلالصي(، ورغم 
ع��دم تقنينها من طرف الهايكا جنحت في 
جلب انتباه املس��تمعني في جهة الساحل 
ونتاج ذلك النج��اح قررت فتح مكتب لها 
وأيضا "س��تيديو" في العاصمة إلجراء 

بعض احلوارات والبالتوات...  

8  وفق��ا للصفح��ة الرس��مية، يصدر 
العدد األول من مجلة "إفريقيا املستقبل" 
) والتي تديرها الصحفية وفاء غواري(، 
منتصف افريل املقبل بينما ينطلق املوقع 
الرس��مي للمجلة في 20 م��ارس اجلاري 
عبر نش��ر آخ��ر التطورات أخب��ار البلدان 

واملنظمات اإلفريقية... 

8  اإلرهابيان اللذين قتال في العملية 
العس��كرية في جبل الس��لوم مس��اء أّول 
أمس هم��ا: "فتحي اخلليفي" وهو أصيل 
معتمدي��ة فوس��انة من والي��ة القصرين،  
و"ح��ازم الورتان��ي" وه��و أصيل والية 
بن��زرت وق��د عث��ر لديهم��ا على أس��لحة 

كالشنكوف ومخازن ذخيرة حّية..

8  الي��وم اخلمي��س 05 م��ارس ه��و 
آخ��ر أجل الس��تخالص معالي��م اجلوالن 
للسيارات ذات األرقام املنجمية الزوجية 
بعن��وان س��نة 2015، وحس��ب مص��ادر 
أصح��اب  يتمك��ن  ل��ن  املالي��ة  ب��وزارة 
السيارات من احلصول على "الفينيات" 
التثب��ت م��ن خ��الص  إال بع��د  اجلدي��دة 
معاليم اجلوالن للس��نة املاضية باعتبار 
وأن قان��ون املالي��ة للع��ام 2014 ال يزال 
س��اري املفعول، وفي ص��ورة عدم القيام 
بالواج��ب اجلبائ��ي للس��نة املاضي��ة لن 
يتمك��ن أصحاب الس��يارات من احلصول 
على وص��ل خالص معلوم دون تس��وية 

وضعيتهم اجلبائية السابقة.

رئي��س  مستش��ار  اضط��ر    8
اجلمهوري��ة بع��د أكثر من 4 أي��ام إلى 
الق��ول أن��ه لم يص��رح بخطاب أس��ند 
إليه جت��اه أهال��ي جندوبة، ب��ل وقال 
أن��ه لي��س مضط��را لتوضي��ح مواقفه 
على صفحات الشبكة االجتماعية  كما 
كان يفعل منذ أش��هر مؤكدا أن مدونني 

أنشأوا صفحة باسمه ...
 

8  الح��ظ بع��ض االقتصاديني تعدد 
عملي��ات التوري��د م��ن مص��ر بداي��ة م��ن 
فيفري من السنة اجلديدة حيث مت أخيرا 
توري��د ث��الث آالف ط��ن م��ن البطاطا من 
االس��واق املصري��ة وذل��ك به��دف تعديل 

السوق وفقا لتبرير اجلهات الرسمية.

األيديولوج��ي  التزيي��ف  ملرتزق��ة  ع��زاء  أي    8
واغتصاب معاني وجوهر اليسار عندما يقرؤون هذه 
ف��ي التدوين��ة حملمد املثلوث��ي )أحد اليس��اريني اجلذريني 

النخبوليس��ي(:  النم��ط  أيديولوجي��ا  ال مقاوم��ة  "
أعرف ش��عبا علمانيا متطرفا مثل الش��عب التونس��ي... واالّ ما تفسير 
أّن��ه لم ينضّم لداعش وهو الذي يش��اهد كل ليل��ة مرمي بلقاضي ويقرأ 
صباح��ا...كل صباح... فاطمة الك��راي... أنا نفس��ي، امللحد املتطرف، 

أشارف على التدوعش وأنا أتلّقى خطب زياد الهاني الليلية"..

8 ما س��ر إلغ��اء خطة املدير العام لألمن الوطن��ي، مع العلم وأن هذه 
اخلطة كانت في السبعينات محل إلغاء وإعادة للخطة لها والغريب أنها 
ارتبطت في عقدي السبعينات والثمانينات بغياب بن علي )أي عمله في 

بولونيا واملغرب( من املشهد ورجوعه إلى وزارة الداخلية؟

8  مل��اذا ُت��رك الوزي��ر جل��ول وحي��دا وفي الع��راء السياس��ي، وملاذا 
تصمت الرئاس��ة وتصمت احلكومة ؟ ويتجاهل وزير املالية األمر كما لو 
كان��ت ميزانية وزارة التربية جتبى من خ��ارج تونس، ثم أين التضامن 

احلكومي؟ هل ُيراد التخلص من الوزير وحتميله مآالت األزمة؟ 
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-يامنة ساملي  تونس- 
واف��ق مجل��س نواب الش��عب ف��ي جلس��ة عاّم��ة أمس األربع��اء 04 
م��ارس 2015 عل��ى اتفاقي��ة القرض املبرم��ة في 8 س��بتمبر 2014 
بني حكومة اجلمهورية التونس��ية واالحتاد األوروبي، والتي مينح 
مبوجبه��ا اإلحتاد األوروبي لتونس قرض��ا بقيمة 300 مليون أورو 
أي ما يفوق 700 مليون دينار يتّم سداده على امتداد 15 سنة، وذلك 
وس��ط احتجاج نواب املعارضة ورفضهم الذين ح��ّذروا من مخاطر 
هذا القرض على اس��تقالل القرار الوطن��ي. وكانت نتيجة التصويت 

على هذه االتفاقية 133 مع و10 محتفظني و29 ضّد. 
وق��د أّك��د ن��واب املعارض��ة املمثل��ني للجبه��ة الش��عبية وحرك��ة 
الش��عب واملؤمتر من أج��ل اجلمهورية والتي��ار الدميقراطي والكتلة 
االجتماعية الدميقراطية، رفضهم الشديد لهذا القرض الذي اعتبروه 

كارثة على تونس.
وفي هذا اإلطار، نّبه النائب عن اجلبهة الش��عبية فتحي الشامخي 
إل��ى أن البرمل��ان األوروبي نفس��ه عن��د املصادقة على الق��رض، أثار 
عدي��د التحفظ��ات بس��بب اقتران ش��رط منحه بف��رض مجموعة من 
االصالح��ات عل��ى تون��س، ودعا الش��امخي نواب املجل��س إلى عدم 
املصادق��ة على القرض، ألّن ذلك يعني منح صّك على بياض لالحتاد 

األوروبي كي يفصل ويخيط كما يريد في تونس.
م��ن جهت��ه طال��ب النائب ع��ن املؤمتر من أج��ل اجلمهوري��ة عماد 
الداميي بالتدقيق في الديون التونس��ية مش��يرا إل��ى أن هذا القرض 
سيس��تعمل لتسديد ديون س��ابقة منحها االحتاد األوروبي لتونس. 
واعتبر الداميي أن التداين من أجل إرجاع الديون أمر خطير قد يرهن 

األجيال القادمة.
بدوره رأى النائب عن حركة الش��عب س��الم لبي��ض أن الغاية من 
القرض عند تقدمي الطلب، كانت دعم احملروقات لكن اليوم انخفضت 
أس��عار احملروقات. وطال��ب بالرقابة منبها إلى وجود فس��اد. وقال 
لبي��ض إّن هذا الق��رض نوع من االس��تعمار اجلديد ألن��ه يتدخل في 

السيادة الوطنية.
ف��ي املقاب��ل، أب��دت كتل��ة حركة النهض��ة موقف��ا مغايرا م��ن هذه 
االتفاقي��ة، وتعقيبا عل��ى اآلراء املعارض��ة لهذا القرض ق��ال النائب 
عن حركة النهضة حس��ني اجلزيري "لنسدل ستار السياسة ونضع 
ستار التنمية ومن له مقترحا للوطن غير اللجوء إلى املديونية عليه 
أن يقدمه وس��نقبله نحن معش��ر األغلبية. ال توجد س��بل إصالح إذا 
ل��م يقع مزيد من العم��ل، وإالّ فإن الدولة ذاهبة إل��ى االفالس". وأقّر 
اجلزيري أن تون��س مكرهة على  القيام  باإلصالحات الواردة بنّص 

االتفاقية.   
النائب عن حركة النهضة س��ليم بس��باس أّكد بدوره أن املديونية 
مس��ألة غير مرغوب فيها، مش��يرا إلى أّنه ال ميكن لتونس أن تعيش 
دون متوي��ل خارج��ي، واعتب��ر أن امله��م يكمن في البح��ث عن فرص 
متوي��ل جذابة وأّن ق��رض االحت��اد األوروبي من ه��ذا القبيل، ورأى 
فيه فرصة ألن��ه آلية من آليات الدعم في ظروف اس��تثنائية لتمويل 

حاجيات ضرورية.
م��ن جانبه��ا دعمت كتل��ة األغلبي��ة باملجل��س املصادق��ة على هذا 
الق��رض، حيث أّكد النائب عن حركة نداء تونس منذر بلحاج علي أّن 
الس��يادة الوطنية تتحقق عندما يكون االقتصاد سليما وماليتها غير 
منخرم��ة.  وأش��ار باحلاج علي إل��ى أّنه للدولة التونس��ية التزامات 

سابقة يجب احترامها.
وتعقيب��ا على تدّخالت النواب خالل اجللس��ة العاّمة، ش��ّدد وزير 
التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ياسني إبراهيم على أّن اتفاقية 
القرض املبرمة مع اإلحتاد األوروبي تأتي في إطار استمرارية الدولة 
حيث أقرت احلكومة س��نة 2013 هذا القرض. ودعا إبراهيم النواب 
إل��ى التصويت على االتفاقية باملوافقة دون أن يقّدم ياس��ني إبراهيم 
أي تفسيرات أو تعليق على ما جاء على لسان النواب الرافضني لهذا 
الق��رض والذين اعتب��روا هذه االتفاقي��ة متّس من اس��تقاللية القرار 

الوطني. 

- يامنة ساملي
تطّرق��ت جلنة تنظيم اإلدارة وش��ؤون القوات احلاملة للس��الح 
مبجلس نواب الشعب خالل اجتماعها أمس األربعاء إلى قانوني 
مكافحة اإلرهاب وحماية األمنيني ومقراتهم، فضال عن مناقش��ة 
رزنام��ة عملها في الفت��رة املقبلة. وتوّجه أعض��اء اللجنة بطلب 
عق��د جلس��ة اس��تماع للحكومة ورئاس��ة اجلمهوري��ة للتعرف 
على املنظومة الوطنية ملكافح��ة اإلرهاب والنصوص القانونية 
املعتمدة في هذا الشأن واالطالع على ما مت التوّصل إليه إلى حّد 

اآلن بخصوص االستراتيجية الوطنية ملكافحة اإلرهاب.
وأق��ّر رئيس اللجنة محمد جالل غديرة أّن اللجنة س��يكون 
له��ا رأي استش��اري ف��ي القان��ون املتعلّق مبكافح��ة اإلرهاب 

ومنع غس��ل األموال والذي ستنظر فيه جلنة التشريع العام. 
وبالت��وازي مع ذلك س��تضع اللجن��ة قانون حماي��ة األمنيني 
ومق��ّرات عملهم حتت الدرس، وفي هذا اإلطار، طالبت اللجنة 
احلكومة بإرسال مشروع القانون املذكور ملناقشته بالتوازي 
م��ع قان��ون مكافح��ة اإلره��اب الرتباطهم��ا بنف��س املج��ال.  
وستس��تمع جلن��ة تنظي��م اإلدارة وش��ؤون الق��وات احلاملة 
للس��الح ف��ي إط��ار قانون حماي��ة األمني��ني إل��ى كّل األطراف 
املتدخل��ة في هذا املجال مب��ا فيه��ا وزارة الداخلية والوحدات 
التابعة لها ووزارة الدفاع ووزارة الصّحة العمومية ووزارة 
التربي��ة ووس��ائل اإلع��الم وزارة الش��ؤون الديني��ة ووزارة 

الشؤون االجتماعية. 

وسط احتجاج نواب المعارضة: 

المصادقة على قرض من 
االتحاد األوروبي يفوق 700 

مليون دينار

جلسة استماع مرتقبة للحكومة ورئاسة 
الجمهورية حول منظومة مقاومة اإلرهاب

تونس- 
أفاد س��لمان الفضلي الكاتب العام للغرفة التونس��ية الكويتية 
لرجال األعمال خالل استقباله أمس األربعاء 04 مارس من قبل 
وزير التكوين املهني والتش��غيل زياد العذاري مبقر الوزارة أن 
عدد التونس��يني العامل��ني حاليا بدولة الكوي��ت يناهز األربعة 
آالف، معب��را عن حاجة ب��الده امللّحة الس��تيعاب املزيد من اليد 
العامل��ة التونس��ية التي تتمي��ز بالكف��اءة العالي��ة خاصة مع 
الشروع في تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في البنية التحتية 
وعدي��د املجاالت األخرى تبلغ كلفتها حوال��ي 800 مليار دوالر 
خالل اخلمس س��نوات القادمة من شأنها أن تستوعب املزيد من 
اليد العاملة التونس��ية. وأضاف الفضل��ي أن الكويت لها رغبة 
ملح��ة في االس��تفادة م��ن خبرة الكفاءات التونس��ية في ش��تى 
املجاالت ش��رط تذليل الصعوبات اإلدارية واللغوية وتس��هيل 

تلبية مختلف حاجيات الكويت من اليد العاملة.
من جهته أكد وزير التكوين املهني والتش��غيل زياد العذاري  
عم��ق العالق��ات التاريخي��ة التونس��ية الكويتي��ة، معب��را عن 
حرص��ه عل��ى العم��ل عل��ى تذلي��ل مختل��ف الصعوب��ات التي 

حت��ول دون مزيد دف��ع آفاق التعاون الثنائ��ي خاصة في مجال 
التش��غيل واالس��تفادة من خبرة الكفاءات التونسية. كما وجه 
دعوة لرجال األعمال الكويتيني لالس��تثمار في تونس للميزات 
االس��تثمارية املهمة والكفاءات التي تتمتع بها تونس في ش��تى 

املجاالت.

وزير التشغيل زياد العذاري يلتقي كاتب عام الغرفة 
التونسية الكويتية لرجال األعمال
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 – عائشة السعفي 
نفى حامد الق��روي رئيس حزب احلركة 
الدستورية في تصريح خّص به جريدة 
"الضمي��ر" خب��ر اس��تقالته من رئاس��ة 
احلرك��ة وأّك��د أّن��ه بص��دد التطلّ��ع إلى 
تش��بيب احلركة من خالل تسليم مشعل 
القيادة إلى ش��خص أصغر سّنا في أقرب 
اآلجال حلفظ األمانة وملواصلة املش��وار 
تبع��ا مل��ا الت��زم به عن��د إح��داث احلركة 
عل��ى حّد تعبيره. وقال " إّن األوان قد آن 
لتس��ليم مش��عل رئاس��ة احلزب إلى أحد 
الكفاءات الش��ابة القادرة عل��ى مواصلة 

املشوار".
وأوض��ح الق��روي أن قيادت��ه للحركة 

كان��ت بغاي��ة إرج��اع الدس��توريني إلى  
املش��هد السياس��ي، مضيف��ا أّن الكفاءات 
الدس��تورية موج��ودة اليوم ف��ي احلكم 
بأعداد محترمة بهدف مشاركة املجموعة 
الوطني��ة ف��ي مس��ارها اجلدي��د خدم��ة 
ملصلحة البالد العليا معتقدا في الس��ياق 
ذاته أن مهمته انتهت وسّنه لم تعد تسمح 
بتقدمي اإلضافة. وأش��ار القروي إلى أنه 
ال توج��د حاليا أس��ماء معين��ة مطروحة 
خلالفته. كما افادنا أن احلركة لن تضطّر 
إل��ى إج��راء انتخاب��ات  وال تصويت وال 
تزكيات بل س��يجتمع القي��ادات الختيار 
ش��خصية تكون مح��ّل تواف��ق اجلميع . 
وب��نّي أّن املس��ألة  لن تك��ون معّقدة ألنها 
س��تكون ف��ي س��ياق اس��تعداد احلرك��ة 

لالس��تحقاقات االنتخابية القادمة سيما 
االنتخابات البلدية.

احلرك��ة  أص��درت  فق��د  وللتذكي��ر   
فيم��ا مض��ى  بيانا أك��دت في��ه أن الهيئة 
توجهت برس��الة طمأن��ة إلى منخرطيها 
ف��ي م��ا يخ��ص آف��اق احل��زب، باعتبار 
التطورات احملتملة للمش��هد السياس��ي 
اجلدي��د كما ش��ددت الهيئة التأسيس��ية 
ف��ي ن��ص بيانه��ا على الس��عي إل��ى ل��ّم 
شمل العائلة الدس��تورية وحّث أفرادها 
على مواصلة مش��وار البناء ومش��اركة 
املجموع��ة الوطنية في مس��ارها اجلديد 
م��ع احملافظ��ة عل��ى املنه��ج البورقيب��ي 
الصحي��ح مراهنة في ذلك على الش��باب 

باعتباره أمل البالد. 

- صابرين الخشناوي 
الهيئ��ة  رئي��س  صرص��ار  ش��فيق  أك��د 
العلي��ا املس��تقلة لالنتخاب��ات ف��ي تصريح 
ملتق��ى ح��ول  ل�"الضمي��ر"، عل��ى هام��ش 
أن  الهيئ��ة،  نظمت��ه  الناخب��ني"  "تس��جيل 
إجناز االنتخابات البلدي��ة في أواخر 2015 
يعتبر أمرا صعبا جدا نظرا إلى غياب اإلطار 
القانون��ي ال��ذي يج��ب املصادق��ة علي��ه في 
البرملان خاصة في ظل وجود أولوية لبعض 
القوانني الذي أقّر بها الدس��تور والتي يجب 

أن تطرح للمصادقة عليها.
إج��راء  إمكاني��ة  إل��ى  صرص��ار  وأش��ار 
االنتخاب��ات البلدية في السداس��ي األول من 
س��نة 2016 بش��رط إع��داد خارط��ة طريق 

إلجناز االنتخابات في أفضل األحوال.
ض��رورة  إل��ى  صرص��ار  ش��فيق  ودع��ا 
استخالص الدروس من التجربة االنتخابية 
لس��نة 2014 والتفكير ف��ي تطوير منظومة 
جّي��دا  االس��تعداد  أج��ل  م��ن  التس��جيل 
لالنتخابات البلدية. كما دعا إلى التفكير في 
فتح عملية التس��جيل وإل��ى ضرورة ضمان 
سجّل انتخابي محنّي ودقيق وذي مصداقية. 
م��ن جانب��ه، أك��د كم��ال التوجان��ي عضو 
الناخب��ني  تس��جيل  أن  الهيئ��ة  مجل��س 
مس��ؤولية كبي��رة وهي احمل��رار الرئيس��ي 
ملقي��اس ش��رعية االنتخاب��ات، مش��ددا على 
ضرورة حتيني الس��جّل االنتخابي والتثبت 
من هوي��ة الناخ��ب. وأض��اف التوجاني أنه 
م��ن الضروري س��ّن قان��ون خاص بس��جّل 
الناخبني وتخصيصه��ا بقانون خاص حتى 
تك��ون العملية مرنة وسلس��ة بالنس��بة إلى 
الهيئ��ة. واعتبر كم��ال التوجاني أنه ال ميكن 
إجن��از االنتخاب��ات البلدي��ة طبق��ا للقانون 
االنتخابي، داعيا إلى ضرورة صياغة قانون 

انتخاب��ي ينظ��م مس��ألة القوان��ني البلدي��ة 
واجلهوية، وإجناز قانون ينظم طرق متويل 
اجلماع��ات احمللي��ة من أج��ل ضم��ان نزاهة 

وشفافية االنتخابات البلدية.

صعوبات التسجيل سنة 2014
أشار شفيق صرصار إلى أن غياب حتيني 
أب��رز  م��ن   ،2011 ف��ي  الناخب��ني  س��جالت 
الصعوب��ات واملش��اكل التي واجه��ت الهيئة 
خ��الل انتخاب��ات 2014، مضيف��ا أن  إجناز 
عملي��ة التس��جيل في م��دة زمني��ة ضيقة لم 
تس��مح بتس��جيل كل املواطنني الذين تتوفر 

فيهم شروط الناخب.
م��ن جهته، أش��ار ري��اض بوحوش عضو 
مجل��س الهيئ��ة إل��ى أن الصعوب��ات الت��ي 
واجهته��م تتمثل باألس��اس في تس��جيل 72 
أل��ف ناخب أكث��ر من م��رة، وتس��جيل 875 

ناخبا بجوازات سفر منتهية الصلوحية.

وأش��ار بوح��وش إلى غياب س��جّل عدلي 
املعلوم��ات  كل  عل��ى  يحت��وي  إلكترون��ي 
اخلاص��ة باملمنوع��ني م��ن ح��ق االنتخ��اب، 
إضافة إلى وجود 34 شخصا متوّفني حسب 
قاعدة بيان��ات احلالة املدنية وه��م على قيد 
احلياة. وأكد أن العدد اجلملي للنساء الالتي 
ال ميلك��ن بطاقات تعريف بل��غ حوالي 300 

ألف امرأة.
ودعا ش��فيق صرصار إلى ضرورة العمل 
على إص��الح املنظوم��ة االنتخابية والتمهيد 
لالنتخاب��ات  الق��ادم  االنتخاب��ي  للقان��ون 
البلدية. وعبر رئي��س الهيئة عن تخوفه من 
التالعب لتحوي��ل الناخبني ف��ي االنتخابات 
القادمة خاص��ة أن االنتخابات احمللية تقوم 
على سعي املترشحني إلى جمع أكثر ما ميكن 
من األصوات في اجلهة املترشح عنها، داعيا 
إلى ض��رورة إع��داد بعض املعايي��ر لتفادي 

ذلك.

حامد القروي  لـ "الضمير": 

استقالتي من الحركة الدستورية رهينة وجود الخليفة المناسب

شفيق صرصار:

 يمكن إجراء االنتخابات البلدية في 
السداسي األول لسنة 2016

تونس - 
أعلن��ت ش��ركة اخلطوط التونس��ية  في ب��الغ  صحفي أمس 
األربع��اء أنها س��تعمل على توفير وجب��ات الطعام على منت 
طائراتها في أقرب اآلجال  بعد أن توقفت التونسية للتموين 

عن تزويدها بهذه الوجبات.

 تونس - 
أكد مدير املكتب التنفيذي جلمعية حقوق اإلنس��ان بتطاوين 
املنص��ف اخلبي��ر أمس األربع��اء 4 م��ارس 2015 أنه مت هذا 
األس��بوع تقدمي دعوتني للقضاء حول أحداث الذهيبة، قدمت 
القضي��ة األولى ل��دى القض��اء املدني والثانية ل��دى احملكمة 
العس��كرية عل��ى خلفية أح��داث الذهيب��ة التي خلف��ت وفاة 

الشاب صابر املليان إضافة إلى جرح حوالي 30 شخصا.

تونس- 
عب��ر وزير الداخلي��ة املكلف بحكوم��ة طبرق الليبي��ة العقيد 
أحم��د بركة ع��ن أس��ف حكومته ملا ص��در عن رئي��س الهيئة 
العام��ة لإلع��الم والثقاف��ة واآلث��ار بليبيا عم��ر القويري من 
تصريح��ات واصف��ا إياه��ا بالفردي��ة وال تعبر ب��أي حال من 

األحوال عن موقف حكومة طبرق.
وقال برك��ة إنه مت تعيني ناطق رس��مي للحكوم��ة الليبية 
وهو الوحي��د املخول للتعبي��ر عن موقف الس��لطات الليبية، 
مؤك��دا تفهم حكومته للموقف التونس��ي من املس��ألة الليبية 

وحرصها على حماية جاليتها.
وكان القوي��ري ق��د ص��رح جلري��دة يومي��ة تونس��ية أّن 
حكومته قد تعترف بحكومة في الش��عانبي في إطار املعاملة 
باملثل م��ع اجلانب التونس��ي الذي يعت��رف بحكومة املؤمتر 

الوطني بقيادة عمر احلاسي في طرابلس.

الخطوط التونسية تتوقف مؤقتا 
عن تقديم وجبات لحرفائها

جمعية حقوقية بتطاوين تقدم 
شكايتين للقضاء حول أحداث الذهيبة

وزير الداخلية الليبي في حكومة 
طبرق يعتذر لتونس
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صوتكم 6وطنية

هل  حّدد موعد نهائي للمؤتمر؟
اس��تتباعا للقرار الس��ابق الذي انتهى 
إلي��ه االس��تفتاء ال��ذي قامت ب��ه احلركة 
فيما يتعلق بعقد املؤمتر االس��تثنائي من 
عدم��ه والذي أفت��ت فيه غالبي��ة احلركة 
بتأجيل��ه نظ��را إلى الظ��روف التي كانت 
مت��ر به��ا الب��الد ف��ي تل��ك الفت��رة والتي 
جتع��ل من عق��د مؤمتر وم��ا يقتضيه من 
ترتيب��ات وحتضي��ر أم��را صعب��ا ج��دا. 
ولكن اتفقنا في مجلس الش��ورى على أن 
ينعقد املؤمتر في هذه الصائفة ولكننا لم 
نحدد التاريخ بالضبط ألن ذلك س��يكون 
ره��ني ما س��تتقدم به جل��ان اإلع��داد من 
توصيات ملجلس الش��ورى الذي سيكون 
له الق��ول الفصل في التاريخ احملّدد لعقد 
املؤمت��ر خالل ه��ذه الصائفة ولك��ن أؤّكد 
لك أنه س��يكون ما بني شهر جوان وشهر 

جويلية بإذن الله. 
هناك بعض الملفات التي لم تحسم 
فـــي المؤتمر الســـابق فوقـــع ترحيلها 
إلـــى المؤتمر العاشـــر للحســـم فيها، 
فهـــل يعني هذا أّن المؤتمر ســـيكون 

مضمونيا فقط؟ 
هذا املؤمتر س��يكون مؤمت��را عاديا 
س��تتناول في��ه احلرك��ة كل القضاي��ا 
املضمونية ولكن لن يكون مضمونيا 

فقط.

هو اســـتثنائي مـــن حيـــث التوقيت 
ـــه ســـيكون فيـــه تجديد 

ّ
إذن، يعنـــي أن

للهياكل؟
صحيح هو اس��تثنائي ألن الفترة التي 
تفص��ل مؤمت��را عن آخ��ر تس��اوي أربع 
س��نوات ف��ي األص��ل ولكنن��ا اعتبرن��اه 
اس��تثنائيا ألّن املؤمتر الس��ابق أقّره قبل 
انتهاء الفترة احملدد وكان من املنتظر كما 
يعل��م اجلمي��ع أن ينعقد الس��نة املاضية 
يعن��ي بع��د س��نتني م��ن انعق��اد املؤمتر 
التاس��ع وذلك بس��بب زخم امللف��ات التي 
طرحت وتش��عبها. يعن��ي أن هذا املؤمتر 
سيكون املؤمتر العاش��ر وسيكون عاديا 
م��ن حي��ث مضامين��ه ومن حي��ث جتديد 
هي��اكل احلركة. وال ش��ك أننا س��نتطرق 
للقضاي��ا االس��تراتيجية الت��ي قّرره��ا 
املؤمتر الس��ابق مثل ما يتعلق 
أساس��ا بالنظ��رة ح��ول 
احلرك��ة  جترب��ة 
واخلالصات 

م��ا  لتجرب��ة  تقيي��م  وك��ذا  األساس��ية 
بع��د الث��ورة والتوق��ف عن��د حصائدها 
ونتائجه��ا وخاص��ة جترب��ة احلك��م ثم 
بعد ذلك بناء االس��تراتيجية املس��تقبلية 
السياس��ية  الرؤي��ة  مبعن��ى  حلركتن��ا 
املس��تقبلية ولعّل من أبرز ه��ذه القضايا 
قضي��ة تناولناه��ا ف��ي زمن س��ابق زمن 
االس��تبداد والقم��ع وهي قضي��ة الفصل 
بني الدع��وي والثقافي أو ب��ني املجتمعي 
والسياس��ي وه��ي كم��ا قل��ت تع��ود إلى 
الزم��ن الس��ابق ألن االس��تبداد ل��م يك��ن 
يفرق فيها بني  السياس��ي وب��ني الثقافي 
املج��االت  كل  تعرض��ت  ب��ل  والدع��وي 
إل��ى حرب ش��املة خ��الل فت��رة حكم بن 
علي. واليوم ال ش��ك أننا س��نتناولها في 
س��ياقات جديدة، س��ياقات قد تفتح آفاقا 
أخرى أم��ام احلركة إن ش��اء الله. ونأمل 
أن نقدم لبالدنا ولش��عبنا رؤية واضحة 
عل��ى املس��توى السياس��ي  والثقافي مبا 
يس��اهم في حتقيق وتثبي��ت هذا االنتقال 
الدميقراطي وترسيخه أكثر إن شاء الله.

دعنـــا فقط نتبّين األمـــر بأكثر وضوحا 
هـــل ستناقشـــون خـــال هـــذا المؤتمـــر 
الفصل من عدمه أم ستناقشـــون ســـبل 

الفصل وآلياته؟
نح��ن س��نناقش باألس��اس مس��تقبل 
حرك��ة النهض��ة ف��ي الس��نوات القادم��ة 
تعلم��ني أن حركة النهضة ق��د انتقلت من 
طور إلى طور وكانت في السابق تطالب 
وتناض��ل م��ن أج��ل احلرية والي��وم هي 
تناضل م��ن أجل الدميقراطية وترس��يخ 
نهجه��ا كقيمة أساس��ية في ه��ذه املرحلة 
التي متر بها بالدنا. والش��ك أننا سننظر 
إلى م��ا س��تصير إلي��ه  ه��ذه احلركة في 
ق��ادم األي��ام وكيف س��يكون مس��تقبلها 
وضم��ن املوجه��ات والقيم الكب��رى التي 
سنش��تغل عليها والتي ستحوم جميعها 
والدميقراطي��ة  احلري��ة  مب��ادئ  ح��ول 
وكرام��ة اإلنس��ان والعدال��ة االجتماعية 
فأم��ام حركتن��ا الي��وم إذن مهم��ة حتديد 
رؤية استشرافية مستقبلية تتعلق بهذه 
أرض  القضاي��ا وس��بل تكريس��ها عل��ى 
الواقع وانته��اج كل اآللي��ات الضرورية 

من أجلها.

عقدتم نهاية األســـبوع الماضي ندوة 
حول اآلفاق الفكرية والسياســـية لحركة 
النهضـــة حضرهـــا ثلـــة مـــن المفكريـــن 
والباحثين والمهتمين بالفكر اإلســـامي 
لمناقشة مسألة تصريف المشروع وسبل 
الفصل بين المجتمعي والسياســـي، هل 
خلصت هذه الندوة إلى توصيات  رّحلت 

إلى لجنة اإلعداد المضموني؟
بداي��ة ه��ذه الندوة تتن��زل في إطار 
املضمون��ي  اإلع��داد  جلن��ة   س��عي 
املنتخب��ة م��ن طرف مجلس ش��ورى 
حركة النهض��ة إلى جتدي��د الرؤية 

الفكري��ة و"املنه��ج األصول��ي" حلرك��ة 
النهضة وإثرائهم��ا وتطويرهما باعتبار 
الت��ي  أّن احلرك��ة بع��د جترب��ة احلك��م 
خاضته��ا ف��ي مرحل��ة دقيق��ة وبع��د م��ا 
يش��هده العال��م م��ن حت��ّوالت وتغيرات 
ق��د خلصت إل��ى أّنه��ا بحاجة إل��ى إعادة 
النظر ف��ي هذه الوثيقة الفكرية املرجعية 
التي ص��ادق عليها مؤمتر احلركة س��نة 
1986 باعتبارها نصا اجتهاديا مرجعيا 
يبلور أهّم معالم التصّور املعرفي حلركة 
النهض��ة مبا ينس��جم مع متطلب��ات هذه 
املرحل��ة ومقتضياته��ا ودومن��ا ارته��ان 
للمح��ّددات اإليديولوجي��ة املعزول��ة عن 
الواق��ع. وقد ناقش فيها املش��اركون عدة 
مح��اور منها مس��ألة العالقة ب��ني البعد 
والبع��د  الدع��وي  املجتمع��ي  الثقاف��ي 
السياس��ي ف��ي مش��روع حرك��ة النهضة 
م��ن حي��ث التص��ور  وم��ن حي��ث املنهج 
وم��ن حي��ث الهي��كل، لتعمي��ق النظر في 
هذه املعادلة الدقيقة ومراجعة مفاهيمها 
وتقومي متثالتها في الوعي وفي التاريخ 
عب��ر  احلرك��ة  جترب��ة  حاص��ل  ضم��ن 
التاريخية، ولتس��ديد  مختل��ف املراح��ل 
التصور املستقبلي مما من شأنه أن يعني 
على حتدي��د صيغة أوض��ح للعالقة بني 
الش��أن الديني- الثقافي والشأن احلزبي 
السياس��ي، وللحس��م أيضا في موضوع 
هوية احلركة في عالقة باملجتمع من جهة 
وبالدول��ة م��ن جه��ة أخرى. وق��د نظرت 
الندوة في هذه اإلش��كالية وما يتصل بها 
م��ن محاور بح��ث في مرحلت��ني، املرحلة 
األولى متثلت في عرض ودراسة جتارب 
لبعض احل��ركات واألحزاب اإلس��المية 
األخرى وبهذا الصدد س��تتناول التجربة 
التركية والتجربة الس��ودانية والتجربة 
اجلزائرية واملغربية بغرض االس��تفادة 
من ه��ذه التج��ارب واملقارنة فيم��ا بينها 
وب��ني التجرب��ة التونس��ية. أّم��ا املرحلة 
الثاني��ة فق��د خصصت لعرض ودراس��ة 
ونقد التجربة التونس��ية وذلك من خالل 
تول��ي عدد م��ن قي��ادات حرك��ة النهضة 

عرضا وحتليال.

طيـــب هل خلصتم إلـــى نتائج محّددة 
أو  توصيات كما ذكرت لك؟

نحن في احلقيق��ة عقدنا ندوات كثيرة 
لعّل من بينها هذه الندوة وستأتي ندوات 
أخ��رى تباع��ا ف��ي إط��ار تنضي��ج رؤية 
حركة النهضة املستقبلية ألننا نؤمن بأّن 
اإلع��داد للمؤمت��ر ليس عمال س��طحيا قد 
يقتصر على جتديد الهياكل أو في أقصى 
احل��االت مراجع��ة بع��ض املواق��ف ب��ل 
هو صناع��ة لثقافة كامل��ة داخل احلركة 
نري��د أن يتملكه��ا جمي��ع أبنائه��ا وه��و 
أيض��ا مراجع��ات عميقة جلمي��ع املراحل 
الت��ي م��ّر به��ا احل��زب وتعاطيه م��ع كّل 
احملطات في اجت��اه التطوي��ر واالرتقاء. 
وق��د قمن��ا ف��ي ه��ذه الن��دوة باس��تدعاء 

فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة لـ"الضمير": قضية الفصل بين الثقافي المجتمعي 
وبين السياسي ستكون من أّمهات القضايا 
التي ستطرح خالل المؤتمر العاشر " لحركة 
النهضة"، هذا ما أّكده رئيس مجلس شورى 

حركة النهضة فتحي العيادي الذي قال 
في حديث لـ"الضمير" إّن هذا المؤتمر  

سيكون استثنائيا من حيث توقيته، عاديا من 
حيث مضمونه ولن يقتصر على ما  رّحل من 

ملفات في المؤتمر التاسع.   

حاورته فائزة الناصر

االنفتاح على طاقات 
وكفاءات من خارج 
الحركة سيكون من 

مباحث المؤتمر

الفصل بين المجتمعي والسياسي كبرى قضايا المؤتمر العاشر
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في الوطن
بشير عبد السالم

مجردة.. 
مطمور روما وفقر تونسي؟

ف��ي اجله��ة املقابلة لوادي مجرة، احملم��ل بالعطاء واخليرات منذ آالف الس��نني كما حوله، 
حط الرومان رحالهم. 

بنوا الدور التي بقي البعض منها شاهدا على الفخر باالنتماء لهذه االرض اخلضراء. 
حت��ى إن��ك لتبقى مش��دوها من عظمة وفخامة ما ش��يدوا م��ن قصور   وفلل عل��ى هضاب بعض 
املناطق، حيث كان النشاط الرئيسي لكبرائهم وقادة نواحيهم وجيوشهم،  فالحة االرض اخلضراء 

املعطاء؟ 
لنتخي��ل قلي��ال ماه��ي الق��درات واألدوات الت��ي كان ميتلكها هؤالء، حت��ى يقيموا الق��الع واملدن 
واحلاميات، وليزرعوا القمح والش��عير، ويصدروا الكميات الهائلة ال��ى الضفة االخرى بطرق غاية 

في البدائية والبساطة؟ 
والسؤال ملاذا اختاروا هذه اجلهة بالذات؟ 

ألنه��ا كانت تضم بني جبالها وس��هولها، ع��الوة على احلق��ول املمتدة واملناخ املعت��دل واالمطار 
املتكاثرة، كانت تضم وادي مجردة   وتفرعاته ودميومة مياهه؟

حت��ى ابتلي��ت تونس اجلميلة باالس��تعمار الفرنس��ي الغاش��م الذي اس��تولى معمري��ه وفالحيه 
ومشرديه على االرض املعطاء وعلى الناس؟

يذك��ر التاري��خ فظاعات هذا االس��تعمار ف��ي اجلزائر مثال، حي��ث عبث باألرض والناس فقس��م 
االراض��ي الش��مالية الصاحلة للفالح��ة واالنتاج الى قط��ع مرقمة توزع على كل متش��رد يأتي من 

أوروبا طلبا للغنى واملتعة. 
ف��ال يتحمل االس��تعماري اآلتي من الفقر س��وى التوجه ال��ى املكتب املخت��ص بتوزيع االراضي 
الفالحية في العاصمة فيختار أرضه ومس��احتها، وتعطى له شهادة في التصرف وامللكية وينصح 
بالتوج��ه الى ش��رطة الناحي��ة التابعة لها تل��ك األرض حتى يعلم بحضوره وم��ن حقه أن يصطحب 
العس��كر االستعماري حتى يتس��لم زمام أمر )الفيرمة(؟ وكان البعض يتساءل كيف سيتصرف إن 
وجد فيها املالكني األصليني أو )األنديجان( باللفظة االستعمارية العنصرية نعتا ألصحاب االراضي 
االصليني، فيتلقى اجلواب الصاعق أنهم )ملكك واالرض ومن عليها( ولك أن تتصرف كما تشاء؟؟ 
في الش��مال الغربي، أين يس��ير وادي مجردة متس��ربا من جبال اجلزائر، والتي كانت كلها حتت 
دولة احلس��ينيني التونس��يني لقرون، ف��وادي مجردة نب��ت وترعرع وكبر في االراضي التونس��ية 
منذ القدمي، في هذا الش��مال االخضر املرتوي بالعش��ب واملراعي واحلقول، أين عش��ش االستعمار 
الفرنس��ي املقيت وفرخ الفقر والفرقة والتحارب والبغض، وافتك االراضي واملس��احات الشاسعة، 
وح��ول املزارع��ني والفالحني ومنتجي احلليب واللحوم، في بضع عش��رات من الس��نني، إلى فقراء 

وسخرة، وقّطع أوصال املنطقة وسلب األهل واألرض احلرية والغنى.
كان الشمال، منذ عهود أخضرا ومكافحا؟ حتى في عهد البايات، كان مالذا آمنا للمقاومني لتسلط 

البايات وقادتهم العسكريني. 
ولم تفعل دولة االستقالل شيئا لهؤالء، بل أغرقتهم من جديد في الفقر والتهميش، ولم تتخذ أي 
قرار نحو إعادة هذه االراضي اخلصبة الى أهلها ومالكها احلقيقيني، بل فرطت في العديد منها الى 
مالك جدد، كان والزال همهم احلرص الش��ديد على إبقاء أهالي املنطقة كلها فقراء ومهمش��ني على 
األرض اخلضراء املعطاء، متساكنني على جانبي وادي مجردة الذي يسير باكيا على أوضاع الناس 
في دولتهم املس��تقلة خدما ألس��ياد مقيم��ني بعيدا في املدن، يأت��ون في الربيع للس��ياحة والفرجة، 
وف��ي الصيف لإلش��راف على عد احملصول من القمح والش��عير الذهبي واخلي��رات الذاهبة للبنوك 

واحلسابات السرية؟ 
يغرق الناس اليوم في نفس املش��اكل التي كانوا يغرقون فيها زمن االس��تعمار الذي لم يكن يأبه 

حلالتهم الصحية واملعيشية. 
ويضح��ك كبار املالك املس��تولني عل��ى أكثر من ثمان��ني باملائة من أجود األراض��ي، على الثمانني 
باملائ��ة من األهال��ي الذين ينظرون الى مياهه��م تقتلهم، والى أرضهم اخلض��راء تغرس الفقر فيهم 

وال أحد يكترث؟ 
متى تعود الى أصلها هذه املعادلة املجحفة؟ 

بن��ى الرومان الفلل فوق هذه األرض اخلضراء، وال زالت ش��اهدة بعض آثارها على أن اإلنس��ان 
الذي يسكن تلك االرض ال بد أن يتمتع بحياة كرمية وال يفكر مبغادرتها أو الهروب منها. 

فحيث املاء واخلضرة يكون الوجه احلسن السعيد؟ 
ما بال أهلنا في هذا الشمال األخضر ال يشعرون بالسعادة ويكادون يهربون الى الضفة األخرى؟ 

عجبا، والثورة قد قامت مناديه برد احلقوق الى أصحابها؟
من هم هؤالء الذين يسيرون على طريق التوحش االستعماري وال يفهمون في احلقوق؟

كّل ما عسر حّل؟
عاشت تونس. عاشت الثورة.

الداخ��ل  م��ن  األصدق��اء  بع��ض 
االس��تئناس  بغ��رض  واخل��ارج 
بتجاربه��م واإلنصات إلى رؤيتهم 
في ه��ذا املج��ال وبداية إع��داد هذا 
املضمون، ونحن الزلن��ا في بداية 
تن��اول هذه القضية وس��تكون لنا 
ن��دوات أخ��رى ومحط��ات أخ��رى 
لتنضي��ج ه��ذا املش��روع ث��ّم بعد 
ذل��ك س��يعرض ف��ي حوار واس��ع 
عل��ى أبناء احلركة لنقدم حصيلته 
إل��ى املؤمتر الع��ام ألن��ه ليس من 
مشموالت ال الش��ورى وال احلوار 
املضمون��ي  احل��وار  جلن��ة  وال 
احلس��م في هذه القضايا والتقرير 
فيه��ا ألّن دورها يقتصر على إعداد 
إلى  مجم��ل التص��ورات وتقدميها 
املؤمترات اجلهوية واملؤمتر العام 

ليحسم فيها.

األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  ناحـــظ 
وخاصـــة بعد خـــروج النهضة من 
الحكـــم أّن هنـــاك طفـــرة قيادات 
غصـــت بهـــا هيـــاكل الحركـــة هل 
واضـــح  تصـــّور  هنـــاك  ســـيكون 
لتجاوز هذه المشـــكلة في المؤتمر 

القادم من خال إعادة الهيكلة؟
ف��ي احلقيق��ة ه��ذه مي��زة داخل 
احلركة أن يك��ون طاقمها القيادي 
متس��عا ولكن ال ب��ّد أن تعرفي أننا 
مررن��ا بتجارب ومراح��ل مختلفة 
في تاريخ احلركة من تش��تيتها ما 
بني س��جون ومناف ف��ي الداخل و 
املهج��ر مما كان يس��توجب وجود 
قي��ادات ف��ي الداخ��ل وأخ��رى في 
اخلارج ث��م جاءت جترب��ة احلكم 
وكان��ت احلركة بحاج��ة لالنفتاح 
على كل خبراتها وكفاءاتها س��واء 
بالداخ��ل أو اخل��ارج ث��م بعد ذلك 
خرجن��ا م��ن احلك��م واحتجنا إلى 
تعديل هيكلي في مؤسستنا واآلن 
نح��ن بالفع��ل بحاج��ة لتفعيل كّل 
ه��ذه الطاقات وه��ذه اخلبرات وال 
اإلط��ار  ه��ذا  يتس��ع  أن  يضيرن��ا 
القي��ادي أكث��ر فأكث��ر ب��ل ه��ذا ما 
نرجوه وما نتمناه واملهم أن نصل 

إلى هيكلة ناجعة.

هل من الـــوارد أن تطرح خال 
هـــذا المؤتمر مســـألة اســـتيعاب 
أو  لقيـــادات  مســـتقبا  الحركـــة 
بالضـــرورة  تربطهـــا  ال  كفـــاءات 

عاقة تنظيمية بالحركة؟
ال نري��د أن نس��تبق املؤمت��ر في 
قراراته ولك��ن نعم هذه حقيقة من 
ب��ني القضاي��ا التي  نناقش��ها اآلن 
فق��د ال حظن��ا أن هن��اك رغب��ة في 
االنفت��اح الحظناها ف��ي احلوارات 
واالجتماعات األخيرة لدى قيادات 

وقواعدها  ومؤسس��اتها  احلرك��ة 
بض��رورة  يؤمن��ون  وجميعه��م 
االنفت��اح عل��ى طاق��ات وكف��اءات 
م��ن خ��ارج احلرك��ة وم��ن الذي��ن 
ش��اركوها في صياغ��ة برنامجها 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
فحرك��ة النهض��ة ل��م تع��د الي��وم 
حرك��ة احتجاجية صغي��رة تدير 
الي��وم  ه��ي  م��ا  بق��در  املعارض��ة 
حركة متس��عة ومترامية األطراف 
تدير مش��روعا وطنيا يتس��ع لكل 
ه��و  اآلن  واملطل��وب  التونس��يني 
االجته��اد ف��ي البح��ث ع��ن صي��غ  
الكفاءات  لتجميع واستيعاب هذه 
داخل احلركة واالس��تعانة بها في 
تأثي��ث رؤيتن��ا املس��تقبلية. وكما 
قل��ت ه��ذه املس��ألة س��تكون م��ن 

مباحث املؤمتر القادم.

مـــن بين المســـائل التـــي عابها 
البعـــض علـــى المؤتمـــر الســـابق 
تغييـــب بعض قيـــادات الجامعة 
مـــن الجيـــل الثانـــي والتـــي كانـــت 
تتزعم المشـــهد النضالي الطابي 
اإلســـامي في أواخر التســـعينات 
ألن يقع تفـــادي هذه النقيصة في 

المؤتمر العاشر؟
ف��ي احلقيق��ة املؤمت��ر التاس��ع 
كان��ت ل��ه إيجابيات��ه وكان��ت ل��ه 
س��لبياته وه��ذا حص��اد كل عم��ل 
بش��ري فأن تعقد حرك��ة النهضة 
الت��ي خرج��ت حديثا من الس��رية 
وذل��ك  احلج��م  بذل��ك  مؤمت��را 
االتس��اع يعن��ي في ح��دود 1000 
مؤمت��ر فهذا دليل عل��ى رغبتها في 
املوج��ودة  الكف��اءات  كل  تش��ريك 
الش��ورى  توس��يع  وف��ي  لديه��ا 
والدميقراطي��ة داخله��ا. ق��د تكون 
هناك بعض اإلخ��الالت أكيد ولكن 
امله��م أن املؤمت��ر التاس��ع قد جنح 
في اس��تعادة بناء وترميم جس��م 
حركة النهضة كحزب وطني كبير  
وفاع��ل ونأم��ل أن نتج��اوز ه��ذه 
النقائص في املؤمتر القادم ويكون 
مناضل��ي  جلمي��ع  اتس��اعا  أكث��ر 
ومناض��الت احلرك��ة. ولكن يبقى 
أن نؤك��د أّن أهم ره��ان في املؤمتر 
املضموني��ة  النقل��ة  ه��و  الي��وم 
والفكري��ة وما س��يفرزه من رؤية 
مس��تقبلية واضحة للنهضة خالل 
وأن  القادم��ة  س��نوات  اخلم��س 
نضع الب��الد أمام وض��وح نظري 

مستقبلي.

هـــل ســـيقتضي هـــذا المؤتمـــر 
المحليـــة  الهيـــاكل  تجديـــد 
خـــال  حـــدث  كمـــا  والجهويـــة 
ســـتكتفون  أم  التاســـع  المؤتمـــر 

صّعد  
ُ

بإعـــداد المؤتمـــرات التـــي ت
أعضاء المؤتمر العام؟

ه��ذا األم��ر يتعلق مبا س��تفرزه 
جلن��ة التنظيم امل��ادي وهي جلنة 
تعم��ل بالتوازي م��ع جلنة اإلعداد 
تق��ّدم  أن  واملف��روض  املضمون��ي 
تصّوره��ا ملجل��س الش��ورى ف��ي 
دورت��ه القادم��ة. أما كيف س��يقع 
اإلعداد له��ذا املؤمت��ر فيفترض أن 
منخرط��ي احلرك��ة وكل أعضائها 
معني��ون به��ذا املؤمت��ر، يبق��ى أن 
نبحث عن الصيغ املناسبة إلجناز 
هذه املؤمت��رات احمللية واجلهوية 
وبعد ذلك املؤمت��ر العام. رمبا في 
املؤمت��ر الفارط دفعتن��ا الضرورة 
وب��ني  الهي��اكل  ب��ني  الدم��ج  إل��ى 
املؤمت��رات الت��ي تصّع��د أعض��اء 
املؤمتر الع��ام ولكّننا هذه الس��نة 
سنرّكز على املؤمترات التي تصّعد 
لعضوي��ة املؤمتر الع��ام فقط ولن 
يك��ون له عالق��ة بتجدي��د الهياكل 
الت��ي ميكن أن تأتي الحقا. قد يرى 
املكت��ب التنفيذي ومكت��ب التنظيم 
ض��رورة جتدي��د بع��ض الهي��اكل 
ولك��ن ه��ذا ل��ن يك��ون ف��ي عالقة 

باملؤمتر العام.   

هـــل طرحت مســـألة تشـــبيب 
الحركة من خال تجديد الهياكل 

خال المؤتمر العاشر؟
ه��ي  احل��زب  هي��اكل  تش��بيب 
م��ن أولوي��ات مؤسس��ات احلركة 
تش��بيب  عل��ى  عازم��ة  وه��ي 
هياكله��ا وإعطائه��ا دفق��ا قويا من 
ش��بابها ال��ذي أثب��ت ق��درا عالي��ا 
م��ن النضالية واملس��ؤولية خالل 
كل احملط��ات الصعب��ة  التي مّرت 
به��ا احلرك��ة وق��درة كبي��رة على 
الفع��ل واإلجن��از وق��ّوة االقت��راح 
واملب��ادرة. والي��وم هن��اك العديد 
م��ن االجتماع��ات والن��دوات م��ع 
ش��باب احلركة في إطار التحضير 
للمؤمتر وحتفيزهم على أن يكون 
له��م دور فاعل في االقتراح وطرح 

التصورات. 

المؤتمر العاشر 
لن يكون مضمونيا 
فقط بل سيتضمن 

تجديدا للهياكل

وطنية
7صوتكم
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صوتكم8 8نقابية

- النقابي
أّكد االحتاد العام التونسي للشغل  في بالغ له أمس األربعاء 4 مارس 2015 تبنيه 

ملطالب األساتذة، مستنكرا حمالت التحريض واالعتداءات على بعض املدرسني.
كم��ا عّب��ر عن  اس��تغرابه اس��تنفار البع��ض للتهجم عل��ى االحتاد والس��عي إلى 

شيطنة التحركات النقابية واالجتماعية، وفق نص البيان.
كما عّبر االحتاد العام التونس��ي للش��غل عن ارتياحه بش��أن جت��اوب احلكومة 
م��ع االحتاد في فت��ح املفاوضات االجتماعية للزيادة ف��ي األجور بعنوان 2014 في 
الوظيف��ة العمومية والقطاع العام، مش��ددا على ضرورة رب��ط الزيادات مبراجعة 
جريئة لسياس��ة األس��عار وبس��ن سياس��ة جبائّية عادلة وباإلس��راع في مقاومة 
فعال��ة للتهريب  واالحتكار، كم��ا دعا إلى ضرورة معاجلة مختل��ف امللفات الكبرى 

وفق مقاربة تشاركية.

- النقابي
قال األمني العام املساعد لالحتاد العام 
التونس��ي للش��غل س��مير الش��في في 
تصريح إذاعي أمس األربعاء 4 مارس 
2015 إّن االحت��اد ال ميكن��ه أن يبق��ى 
محاي��دا في قضّي��ة إضراب األس��اتذة 
التجييش والش��يطنة  أمام مح��اوالت 

ملمارسة احلق النقابي. 
وأوضح أّن إضراب أساتذة التعليم 
الثان��وي كان اضطرارّي��ا بس��بب عدم 
التوص��ل إل��ى اتف��اق م��ع احلكوم��ة، 
متابع��ا أّن��ه ال ميك��ن تأجي��ل مش��اكل 
ه��ذا القط��اع إلى م��ا بع��د املفاوضات 
االجتماعية ألن األساتذة هم "ضحايا 
النظ��ام التأجي��ري البائ��س" على حّد 

تعبيره. 

وأعلن الشفي أّن االحتاد كان يفضل 
أن تتعام��ل احلكومة الس��ابقة بجدية 
منذ اجللس��ة األولى مع نقابة التعليم 
الثانوي في نوفمب��ر 2014 والتوصل 
إلى اتفاق لتجاوز اإلشكال، "لكن بعد 
صم��ت مريب وجد األس��اتذة والنقابة 
أنفس��هم مضطري��ن إلى االلتج��اء إلى 
اإلضراب لفرض لق��اء جدي بن ممثلي 

الوزارة والنقابة. 
وأش��ار إل��ى أّن أم��ني ع��ام االحت��اد 
حس��ني العباس��ي ل��م يلت��زم الصمت، 
ونّبه رئيس احلكوم��ة احلبيب الصيد 
خالل لق��اء جمعهما من خط��ورة ملف 
قط��اع التعليم الثانوي واإلش��كاليات 
املتعلّق��ة ب��ه والصي��د وع��د مبتابع��ة 

امللف. 

- النقابي
نّظمت ش��ركة أورجن تون��س يوم أمس ندوة صحفية مبق��ّر أورجن تونس ب�املركز 
العمران��ي الش��مالي وذلك مبناس��بة حفل توقيع محض��ر االتفاق لفائ��دة العاملني 
بش��ركة أورجن تونس حتت إشراف بلقاس��م العياري األمني العام املساعد لالحتاد 
العام التونس��ي للشغل واملس��ؤول عن القطاع اخلاّص، و" ديديه شارفيه " املدير 
العام ألورجن تونس وسليم جعيدان مدير املوارد البشرية بأورجن تونس واملنجي 
ب��ن مبارك الكاتب الع��ام للجامعة العام��ة للبريد واالتصاالت وف��راس عبد املجيد 

الكاتب العام للنقابة األساسية لشركة أورجن تونس.
وأش��ارت االتفاقية اجلديدة لفائدة العاملني بالش��ركة بعنوان س��نة 2015  إلى 
نوعي��ة العالقة الهادفة والش��راكة امللتزمة ب��ني إدارة "أورجن " تونس واملركزية 
النقابي��ة وذل��ك بهدف تعزي��ز االس��تقرار االجتماعي مبا يحفظ دميومة املؤسس��ة 

وتطوير أدائها.
وتتضّم��ن االتفاقي��ة اجلدي��دة إدم��اج 25 من أع��وان املناولة خالل س��نة 2015 

والزيادة في األجور بني 7 و%14  لكافة العاملني في أورجن تونس.
وقد ش��رعت ش��ركة أورجن تونس ف��ي ه��ذه الديناميكية االجتماعية  منذ س��نة 

2013 من خالل  إدماج أعوان املناولة وإحداث  مواطن شغل جديدة.
ورغم أّن شركة أورجن تونس تعّد املشغل الثالث في سوق االتصاالت في تونس، 
ورغم أنها التزال في مرحلة استثمار لتعزيز تغطية شبكتها، إالّ أّنه بفضل اجلهود 
اجلماعّية لكافة العاملني فيها متّكنت الشركة من املضي  بثبات نحو حتقيق أهدافها 

وتطوير آليات العمل لديها وذلك بهدف توفير أفضل اخلدمات لفائدة حرفائها.
وقد أش��اد بلقاسم العياري األمني العام املس��اعد لالحتاد العام التونسي للشغل 
واملس��ؤول عن القطاع اخلاّص بهذه املناس��بة على التعاون اإليجابي والهادف بني 
النقابة األساسية لشركة أورجن تونس وإدارة الشركة ، مؤكدا أّن :" أورجن تونس 

منوذج يحتذى به من طرف الشركات األخرى".

- النقابي- إيمان غالي
نّظم ف��رع النقابة الوطنية للصحفيني 
التلف��زة  مبؤسس��ة  التونس��يني 
م��ع  احتجاجي��ة  وقف��ة  التونس��ية 
رف��ع الش��ارة احلم��راء كام��ل ي��وم 4 
م��ارس 2015 .وق��د جتم��ع ع��دد من 
احتجاجي��ة  وقف��ة  ف��ي  الصحافي��ني 
أم��ام مق��ر التلف��زة التونس��ية  طبق��ا 
لالئحة املهنية الصادرة عن االجتماع 
الع��ام املنعقد ف��ي 27 فيف��ري 2015 
وبعد امتن��اع اإلدارة العام��ة للتلفزة 
التونس��ية عن اإلمض��اء على محضر 
اجللس��ة التفاوضي��ة الت��ي انعق��دت 
مبق��ر رئاس��ة املؤسس��ة بتاري��خ 02 

و03 مارس 2015.
ش��عارات  الصحفي��ون  ورف��ع 
لإلقص��اء  وال  يه��ان"  ال  "الصحف��ي 
تش��ريك  لتجمي��د  وال  للتهمي��ش  ال 
النظ��ام  صياغ��ة  ف��ي  الصحفي��ني 

األساسي"... وغيرها من الشعارات.
وأّك��دت س��كينة عب��د الصمد عضو 
ل���  تصري��ح  ف��ي  الصحفي��ني  نقاب��ة 
"الضمير" أّن "الوقف��ة االحتجاجية 
جاءت بعد انسداد باب احلوار وتنكر 
الس��ابقة  املؤسس��ة لالتفاقيات  مدير 
اجللس��ات  محاض��ر  ع��ن  وتراجع��ه 
وتعمده إقصاء الكفاءات بطريقة غير 

قانونية"، وفق ما جاء على لسانها.

وكان املكتب التنفيذي وفرع النقابة 
التونس��يني  للصحفي��ني  الوطني��ة 
ق��د اجتم��ع ي��وم اجلمع��ة 27 فيفري 
2015 م��ع مجموع��ة م��ن الصحفيني 
مبؤسس��ة التلفزة التونس��ية ونّددوا 
بتنّصل اإلدارة من االتفاقات الس��ابقة 
مع ممثله��م النقابي "النقابة الوطنية 
مطالب��ني  التونس��يني"،  للصحفي��ني 
بتش��ريك النقابة الوطنية للصحفيني 

القان��ون  تنقي��ح  ف��ي  التونس��يني 
األساسي وهيكلة املؤسسة.

كما أّك��د املكت��ب التنفي��ذي للنقابة 
إقص��اء  لسياس��ة  القطع��ي  رفض��ه 
كفاءات املؤسسة وتعويضهم بزمالء 
من خ��ارج التلف��زة دون اعتماد آليات 
الف��رص،  تكاف��ؤ  لضم��ان  واضح��ة 
مؤّكدين عل��ى ضرورة رف��ع التجميد 
عن عدد من الزم��الء وتطبيق القانون 
ع��وض إه��دار امل��ال الع��ام وتهميش 
الكف��اءات الصحفية واللج��وء أحيانا 

لتعويضهم بإداريني.
كم��ا دعا املكت��ب التنفي��ذي للنقابة 
لإلع��الم  املس��تقلة  العلي��ا  الهيئ��ة 
حتّم��ل  إل��ى  والبص��ري  الس��معي 
مس��ؤوليتها ف��ي متابعة م��دى جناح 
تس��يير  ف��ي  الع��ام  املدي��ر  الرئي��س 
وإصالح املرف��ق العمومي في إطار ما 

تسمح به صالحياتها.

- النقابي
ق��ال األمني الع��ام املس��اعد لالحتاد 
املكل��ف  للش��غل  التونس��ي  الع��ام 
بالوظيف��ة العمومي��ة حفيظ حفيظ 
إّنه من املنتظر أن تنتهي املفاوضات 
االجتماعية بعن��وان 2014 للزيادة 
في أج��ور املوظفني في القطاع العام 
والوظيف��ة العمومي��ة قب��ل يوم 31  

مارس اجلاري.

وأّك��د املتح��دث، أّن��ه  مت االتفاق  
خ��الل اجتم��اع متهي��دي ب��ني وف��د 
عن االحت��اد وممثلني ع��ن احلكومة 
على التس��ريع في نسق املفاوضات 
االجتماعي��ة وتنظي��م جلس��تني في 
األس��بوع  لتك��ون أول جلس��ة يوم 
 2015 م��ارس   3 الق��ادم  الثالث��اء 
املفاوض��ات  انط��الق  متوقع��ا 
األج��ور  ف��ي  للزي��ادة  االجتماعي��ة 

بعن��وان س��نة 2015 ورمب��ا س��نة 
2016 بداي��ة م��ن غ��رة ش��هر ماي 

القادم. 
جلس��ات  تعق��د  أن  تق��ّرر  وق��د 
التف��اوض ب��ني احلكوم��ة واالحتاد 
الع��ام التونس��ي للش��غل في ش��أن 
الزيادة ف��ي األجور يوم��ي الثالثاء 

واجلمعة من كل أسبوع.
وم��ن املنتظ��ر أن يقت��رح  االحتاد 

زي��ادة ب��� 100 دين��ار ش��هريا لكل 
املوظف��ني وأعوان وإط��ارات القطاع 
الع��ام، رافض��ا إق��رار الزي��ادة ف��ي 
األج��ور بالنس��بة املائوي��ة ألن ذلك 
لن يكون في صالح صغار املوظفني 
واألج��راء الذين يتقاض��ون رواتب 
ضعيفة ومن األفضل في هذه احلالة 
إقرار زيادة موحدة تكون في صالح 
كل شرائح املوظفني وأعوان الدولة.

وأّك��د االحت��اد أّن��ه  ل��ن يرض��ى 
بزي��ادة تقل عن 100 دينار ش��هريا 
للموظف��ني باعتبار التده��ور الكبير 
املس��جل ف��ي مقدرته��م االش��ترائية 
وتواص��ل ارتف��اع األس��عار في كل 
امل��واد وعج��ز الدولة عن الس��يطرة 
عل��ى مس��الك التوزي��ع واحل��ّد من 
وتواص��ل  املال��ي  التضّخ��م  نس��بة 

تدهور قيمة الدينار.

المفاوضات االجتماعية تنتهي يوم 31 مارس

االتحاد يقترح زيادة 100 دينار ألجرة الموظف العمومي

االتحاد العام التونسي للشغل يتبنى 
مطالب أساتذة التعليم الثانوي

"الضمير" تنشر تفاصيل اتفاق شركة أورونج

زيادة في األجور وإدماج األعوان

سمير الشفّي: 

ال يمكن لالتحاد أن يبقى محايدا أمام شيطنة الحق النقابي

صحفيو التلفزة الوطنية يحتّجون 
بسبب التهميش وإقصاء الكفاءات

 العدد 592 الخميس 14 جمادى األولى  1436هـ  الموافق لـ 5 مارس 2015



صوتكم

9اقتصاد

سعر العمات العربية

الدينار اجلزائري = 0.0206 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2021 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2567 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5220 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5330 دينار تونسي

مؤشر توناندكس = - 1.02 في املائة
 = 5329.45 نقطة

حجم التداول = 4344.414 دينار 
عدد األسهم املتداولة = 507.371 سهما

أهّم االرتفاعات: شركة االنتاج الفالحي بطبلبة  
= 4.21 في املائة 

أهم االنخفاضات: شركة صنع املشروبات 
بتونس = - 6.06 في املائة 

أسعار العمالت 
ليوم األربعاء 04 مارس 2015

سعر العمات األجنبية

الدوالر األمريكي = 1.9578 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1754 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9978 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0164 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5347 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
ليوم األربعاء 04 مارس 2015 أرقام

 % 27
من التونسيين 

شاركوا في 
عمليات فساد

 االقتصادي- صابرين بن جمعة

دفع التونس��يون خالل الس��نة املاضية 
رش��اوى تقدر قيمتها حس��ب التقديرات 
دون  دين��ار  ملي��ون   450 ب���  األولي��ة 
أو  العطاي��ا  أو  الهداي��ا  احتس��اب 
االمتي��ازات العيني��ة، حس��ب الدراس��ة 
الفس��اد  إدراك  ح��ول  االستكش��افية 
الصغير في تونس التي قدمتها جمعية 
االقتصاديني العمومي��ني أمس األربعاء 

4 مارس.
رئيس جمعي��ة املراقب��ني العموميني 
شرف الدين اليعقوبي يرى  أّن الدراسة 
الفس��اد  إدراك  ح��ول  االستكش��افية 
الصغي��ر ه��ي الدراس��ة االستكش��افية 
األول��ى م��ن نوعه��ا في تون��س وتهدف 
إلى إعط��اء صورة واضحة عن الفس��اد 
الصغير من وجهة نظر املواطن وحتديد 
مفهوم��ه وطبيعت��ه وأش��كاله وتكلفته 
الف��ردي  املس��توى  عل��ى  وانعكاس��اته 
واجلماعي واقت��راح احللول التي يراها 

املواطن ناجعة حملاربته.
ويعّرف الفس��اد الصغير حسب هذه 
الدراس��ة، التي  أجريت م��ن ماي 2013 
إلى ماي 2014، بكونه الفس��اد اإلداري 
اليومي الذي يبرز خالل التعامل املباشر 
بني العون العمومي واملواطن عند طلب 
هذا األخير خلدم��ة إدارية ويتطلب دفع 
مبالغ مالية صغي��رة أو هدايا أو عطايا 

أو امتيازات للحصول على اخلدمة.

%27 مـــن التونســـيين شـــاركوا في 
عمليات فساد

وبينت الدراس��ة أن الفس��اد الصغير 
ارتق��ى إل��ى مرتبة الوب��اء ال��ذي ينخر 
م��ا  ظاه��رة  وأن��ه  التونس��ية  اإلدارة 
 77% رأي  حس��ب  تتفاق��م  انفّك��ت 
م��ن املس��تجوبني، كم��ا أك��د %27 م��ن 
التونس��يني املس��تجوبني أنهم ش��اركوا 
ف��ي عملي��ات فس��اد متمثل��ة ف��ي دف��ع 
رش��اوى صغي��رة تتراوح ب��ني 5 و20 
دينار خالل الس��نة املاضية، وتعّد هذه 
النس��بة كافية حس��ب منظمة الشفافية 

الدولية لدق ناقوس اخلطر.
املراقب��ني  جمعي��ة  رئي��س  وأض��اف 
العمومي��ني أّن فئ��ة الرجال ه��ي األكثر 
مش��اركة في عمليات الفساد بنسبة 64 

في املائة، كما بنّي أن الفئة العمرية األقل 
من 45 س��نة تنخرط ف��ي هذه العمليات 
ف��ي   60 وأّن  املائ��ة،  ف��ي   70 بنس��بة 
املائة م��ن املواطنني في تون��س الكبرى 

تعرضوا حملاوالت ارتشاء.
وبخصوص القطاعات األكثر عرضة 
أّن  الدراس��ة  أّك��دت  الصغي��ر،  للفس��اد 
قط��اع األم��ن ه��و القط��اع األكث��ر الذي 
حتص��ل فيه عمليات الفس��اد يليه قطاع 
الديوانة ثم قطاع العدل فقطاع الصحة 
احمللي��ة  اجلماع��ات  قطاع��ات  وكذل��ك 
والبنوك والتعليم واألحزاب السياسية 

واإلعالم.

ي الفساد الصغير 
ّ

أسباب تفش
يعتب��ر 82 ف��ي املائة من التونس��يني 
املش��اركني في دراس��ة جمعية املراقبني 
العموميني أّن ضعف اإلدارة في مكافحة 
الفس��اد سبب من أس��باب انتش��ار هذه 
هي��اكل  ضع��ف  جان��ب  إل��ى  الظاه��رة 
ل��إلدارة  الداخل��ي  والتنظي��م  الرقاب��ة 
واألخالق��ي  الدين��ي  ال��وازع  وضع��ف 
والشجاعة. وتعود كذلك أسباب انتشار 

الفس��اد الصغي��ر، ال��ذي يج��د ج��ذوره 
ف��ي البيروقراطي��ة املفرط��ة، إلى غياب 
اإلرادة احلقيقية لتطبي��ق القانون على 
املخالفني ولنقص الش��فافية واملس��اءلة 

في اإلدارة.
وأق��ّر التونس��يون في هذه الدراس��ة 
ظاه��رة  النتش��ار  الس��لبية  التأثي��رات 
الفس��اد وتأثيرها على نوعية اخلدمات 
اجلرمي��ة  تنام��ي  ف��ي  ومس��اهمتها 
واإلره��اب وامل��ّس م��ن ثق��ة املواطن في 

مؤسسات الدولة.
ورأى ش��رف الدي��ن اليعقوبي، خالل 
تقدميه أس��باب تفش��ي الظاهرة، وجود 
تناقض بني الوعي التام لدى التونسيني 
باألث��ر الس��لبي له��ذه الظاه��رة إال أنهم 
يش��اركون ف��ي ه��ذه الظاه��رة لتفادي 
عقوب��ة أو احلص��ول عل��ى منفع��ة غير 

مستحقة أو السترجاع حق منتهك.

استراتجية وطنية لمكافة الفساد
اعتبرت جمعي��ة املراقبني العموميني 
أّن ه��ذه الدراس��ة الت��ي قدمته��ا ح��ول 
إدراك الفس��اد الصغير ميكن أن تس��اعد 

في صياغة اس��تراجتية وطنية ملكافحة 
الفساد في تونس. وقال عضو اجلمعية 
كرمي عيسى إّنه ال ميكن مكافحة الفساد 
دون وج��ود دراس��ات علمي��ة وأرق��ام، 
مش��يرا إلى أّن دراسة اجلمعية ستكون 
مفتوحة الس��تغاللها من قبل املختصني 

والسلط املعنية.
اجلمعي��ة  رئي��س  ب��نّي  جهت��ه،  م��ن 
أّن نتائ��ج ه��ذه الدراس��ة أوضح��ت أّن 
استش��راء الفس��اد الصغي��ر ه��و مظهر 
م��ن مظاه��ر فش��ل منظوم��ة احلوكم��ة 
في تون��س وهو م��ا يس��توجب قبل كل 
ش��يء إجراء حتويرات جذرية على هذه 
املنظومة واس��تهداف بيئة احلوكمة في 
اإلدارة التونس��ية قب��ل معاجلة مظاهر 

الفساد.
الدراس��ة حول إدراك الفساد الصغير 
تضمن��ت جملة من التوصيات من أهمها 
واخلارجي��ة  الداخلي��ة  الرقاب��ة  دع��م 
وذل��ك  اإلدارة  إص��الح  عل��ى  والعم��ل 
بتبس��يط اإلج��راءات وإع��الم املواط��ن 
بآجال وإجراءات اخلدمات اإلدارية، كما 
دع��ت إلى وجوب نش��ر ثقافة املس��اءلة 

واحملاسبة للعون العمومي.

450 مليون دينار قيمة الرشاوى المدفوعة سنة 2014

يعتبر 82 في المائة من 
التونسيين المشاركين 

في دراسة جمعية 
المراقبين العموميين 
أّن ضعف اإلدارة في 
مكافحة الفساد سبب 
من أسباب انتشار هذه 

الظاهرة

شرف الدين 
اليعقوبي

الدراسة االستكشافية 
حول إدراك الفساد الصغير 
هي الدراسة االستكشافية 

األولى من نوعها في 
تونس وتهدف إلى إعطاء 
صورة واضحة عن الفساد 
الصغير من وجهة نظر 

المواطن وتحديد مفهومه 
وطبيعته وأشكاله وتكلفته 
وانعكاساته على المستوى 

الفردي والجماعي

 الفساد الصغير في تونس:
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- محمد الهادي العبيدي
تعي��ش معتمدي��ة فرنان��ة م��ن والي��ة 
جندوب��ة حال��ة م��ن التخل��ف التنموي 
ج��راء الركود واجلمود ال��ذي طال أمده 
عل��ى مس��توى املش��اريع التنموية بها، 
حي��ث أن املنطقة حّوله��ا غياب االهتمام 
به��ا إل��ى منطق��ة نائي��ة بامتي��از حيث 
يشتكي السكان من غياب عدة متطلبات 
تعتبر م��ن الضروريات األساس��ية في 
يتذّم��رون  اليومي��ة جعلته��م  حياته��م 
مش��اكلهم  حل��ل  اجله��ات  ويناش��دون 

العالقة. 
املنطق��ة  به��ذه  القاطن��ون  وُيطال��ب 
ضرورة التدخل العاجل وإعادة االعتبار 
لهذه املنطق��ة التي ال تزال خارج اهتمام 
املسؤولني وعرضة لإلقصاء والتهميش 
ومن جملة املشاكل التي طرحها السكان 
ُيعان��ون  حي��ث  الضروري��ات  نق��ص 
ظروفا حياتية صعبة حّولت يومياتهم 
إلى جحيم حقيق��ي ال ُيطاق، وما زاد من 
معاناته��م الفق��ر والبطال��ة والتهميش، 
حيث تش��كو املنطقة جملة من املش��اكل 
الت��ي أثرت س��لبا ف��ي الس��ير الطبيعي 
الذي��ن  للس��كان  االجتماعي��ة  للحي��اة 

يفتقرون لفرص التنمية.
وتنع��دم باملنطقة املراف��ق الترفيهية 
الت��ي من ش��أنها أن متتص الك��م الهائل 
من الشباب العاطل عن العمل، فالسكان 
أنهكتهم املصاري��ف الكثيرة وال يقوون 
على تلبي��ة احتياجاتهم، وتزداد األمور 

س��وءا خاصة في أوقات الب��رد القارس 
واحل��رارة الش��ديدة، ويطالب الس��كان 
بلفتة جادة من قبل السلطات إلخراجهم 

من دائرة  الفقر والتهميش. 
ويطال��ب س��كان ه��ذه املعتمدي��ة من 
بض��رورة  املعني��ة  احمللي��ة  الس��لطات 
التكف��ل  أج��ل  م��ن  العاج��ل  التدخ��ل 
بانش��غاالتهم املتمثلة أساسا في تهيئة 
طرق��ات املنطق��ة م��ن خ��الل تعبيده��ا 
والتي تتواجد في وضعيات مزرية منذ 
س��نوات طويلة، معبرين عن معاناتهم 
املتواصل��ة الس��يما ف��ي فصل الش��تاء، 
حي��ث تكث��ر األوح��ال والب��رك املائي��ة 
قن��وات  انع��دام  ج��راء  واملس��تنقعات 
الص��رف، باإلضاف��ة إل��ى املعان��اة م��ن 

الغبار الكثيف في فصل الصيف.
وأك��د أهال��ي فرنان��ة أن الوضع  بقي 
على م��ا هو علي��ه رغم عديد الش��كاوى 
واملراس��الت التي رفعوها إلى املصالح 
املعنية، كما طالبوا من السلطات احمللية 
بض��رورة التدخ��ل العاج��ل م��ن أج��ل 
برمجة مش��اريع تهيئة الطرق��ات التي 
حتّولت إل��ى هاجس ي��ؤّرق يومياتهم، 
وقالوا إنهم في بع��ض األحيان يصعب 
املنطق��ة بس��بب  م��ن  عليه��م اخل��روج 
الطرق��ات املترّهل��ة في ظل غياب س��بل 
أخرى للتنقل خاصة مع تساقط األمطار 
الت��ي تؤدي إل��ى امت��الء احلف��ر باملياه 
واألوح��ال، األم��ر ال��ذي يصّع��ب عل��ى 
املارة الس��ير عبرها كما يشتكي السكان 

من نق��ص التغطية الصحية إضافة إلى 
أنه��م يتكّب��دون األمّرين ف��ي التنقل إلى 
العي��ادة املتعددة اخلدمات في معتمديه 

فرنانة أو والية جندوبة.
ه��ذه الوضعي��ة دفع��ت األهال��ي إلى 
مطالبة املس��ؤولني على قط��اع الصحة 
بالوالية بضرورة تركيز مس��توصفات 
ببع��ض املنطق الريفية مع توفير أطباء 
مختصني  لتفادي وقوع كوارث صحية 
إثر تعّرض السكان إلى حوادث مفاجئة، 
وأصبح بعضه��م يفضلون حتمل عذاب 
األل��م على املصاري��ف الت��ي يتكّبدونها 
وراء التنق��ل إل��ى املعتمدي��ات املجاورة 
ألخذ الع��الج، وه��ذا ما أث��ار حفيظتهم 
واس��تياءهم م��ن الوض��ع امل��زري الذي 
يعيش��ونه رغم عديد الش��كاوى املقدمة 

إلى املصالح املعنية. 
م��ن  الس��كان   بع��ض  طال��ب  كم��ا 
التدخ��ل  ض��رورة  احمللي��ة  الس��لطات 
وانتشالهم من املش��اكل التي يتخّبطون 
فيه��ا والت��ي أّث��رت س��لبا ف��ي حياتهم 

اليومية.
ينض��اف إل��ى ه��ذه املش��اكل الكثيرة 
التي يعاني منها الس��كان مشكل السكن 
ال��ذي يش��تكي من��ه الكثيرون م��ن أهل 
املنطق��ة حي��ث قال��وا إن قائم��ة طالب��ي 
حتس��ني املس��كن تزداد في كل س��نة مع 
زي��ادة نس��بة الس��كان ولكن الس��لط ال 
تلبي كل هذه املطالب، وعن هذا املش��كل 
طال��ب العدي��د منه��م إضاف��ة حص��ص 

أخرى للسكان قصد اس��تفادة عدد أكبر 
من السكان احملرومني من هذه اخلدمة. 

ويش��تكي بعض الس��كان من انعدام 
الريفي��ة  املناط��ق  ف��ي بع��ض  اإلن��ارة 
احمليط��ة مبنطقته��م األم��ر ال��ذي جعل 
هؤالء يعيشون عزلة حقيقية، وطالبوا 
م��ن الس��لط  تس��جيل مش��اريع أخ��ري 
لتوفي��ر اإلن��ارة قص��د تفادي املش��اكل 
الناجم��ة عن الظ��الم الدام��س في أغلب 

املناطق.
مش��كلة أخ��رى ُيعان��ي منها ش��باب 
معتمدية فرنانة هي غياب فرص العمل، 
بش��كل  تفّش��ت  البطال��ة  ظاه��رة  أن  إذ 
واس��ع في صفوفهم، فمعتمديتهم تفتقر 
لكل أنواع االس��تثمار، وألجل احلصول 
عل��ى لقمة العيش ميارس البعض منهم 
املهن احلرة كالعمل في ورش��ات البناء، 
الفالح��ة  ميتهن��ون  اآلخ��ر  والبع��ض 
ويستغلون فرص الشغل املوسمي، كما 
عّبر ش��باب املنطق��ة عن قلقهم الش��ديد 

جتاه مس��تقبلهم، الذي خّي��م عليه نوع 
م��ن الضبابية والغموض، نتيجة غياب 
ف��رص عمل حقيقية خاص��ة اجلامعيني 
منهم، الذين حتّصلوا على شهادات عليا 
في تخصصات مختلف��ة في  اجلامعات 
ولكن بعد االنتهاء من الدراس��ة وجدوا 
أنفس��هم يع��ودون إل��ى حي��اة الفقر في 
منطقته��م النائي��ة الت��ي ال يوج��د فيها 
أدن��ى فرص��ة للعم��ل حتى ف��ي ميادين 

أخرى غير تخصصاتهم.
هؤالء الش��باب طالبوا من الس��لطات 
املعنية توفير فرص عمل الئقة للشباب 

"املعّطل عن العمل"
وف��ي األخي��ر طال��ب س��كان منطق��ة 
فرنانة الس��لطات بض��رورة لفتة جادة 
طري��ق  ع��ن  الكبي��رة  مش��اكلهم  إل��ى 
تخصي��ص مش��اريع تنتموي��ة هادف��ة 
تنتش��لهم م��ن الوضعي��ة الصعبة التي 
يعش��ونها، والتي انعكس��ت س��لبا على 

حياتهم. 

محم��د   -

العبيدي
يعتب��ر ح��ي االزده��ار م��ن 
التي تضررت  أكثر األحياء 
مبدين��ة ع��ني دراه��م جراء 
املتأتي��ة  األمط��ار  تهاط��ل 
م��ن جب��ل الفرس��يق حيث 
األوحال  الس��يول،  جرف��ت 

واحلص��ى وتس��ببت ف��ي تض��رر عدي��د املن��ازل 
والطرق��ات، ه��ذه الوضعي��ة أدخل��ت اخل��وف في 
نفوس س��كان احل��ي الذي��ن اس��تنجدوا مبصالح 
احلماي��ة املدني��ة التي تدخلت لش��فط املي��اه التي 

تسّربت إلى بعض املنازل.
أن مش��روع حماي��ة  اعتب��روا  الس��كان  ه��ؤالء 
مدين��ة عني دراه��م من مي��اه الس��يالن املتأتية من 
اجلب��ال احمليطة بها الس��يما حماية ح��ي الرماية 
وح��ي الغابات وح��ي االزدهار ومنطقتي س��يدي 
محمد والبازدية والس��الميية ل��م يكن له اجلدوى 

املطلوب��ة رغم أنه كلف ميزانية الدولة ما يقارب 3 
مليارات. وأش��ار سكان حي االزدهار إلى أن حيهم 
تع��رض ف��ي العدي��د من امل��رات الس��ابقة إلى مثل 
ه��ذه الوضعية وكان أس��وأها س��نة 2010 عندما 
لقيت امرأة حتفها جراء انهيار س��ياج منزلها وهي 
حتاول إحداث مج��رى لتصريف املياه املتدفقة من 
ه��ذه املنح��درات. ه��ذا احل��ادث األلي��م الزال يلقى 
بظالله على أحاديث السكان ووّلد لديهم خوف من 
تك��رر احلادثة من جديد مع أش��خاص آخرين كلما 

تهاطلت األمطار بغزارة.

 – الهادي العبيدي 
يراب��ط أع��وان األم��ن واجليش الوطن��ي مبختلف 
رتبه��م وأصنافه��م في جب��ال عني دراه��م الوعرة 
وب��ني أش��جار الفرنان وال��زان، تارك��ني عائالتهم 
ول��ّذات الطع��ام ف��ي منازله��م متزودي��ن بالصبر 
والعزمي��ة واإلمي��ان ملقاوم��ة اإلره��اب وحماي��ة 
الوطن فال ترفيه يلهيهم وال مشاهدة التلفاز تعني 
لهم ش��يئا، حيث ينصب اهتمامهم على تطهير هذه 

اجلبال من اخلارقني للقانون. 
وجود هؤالء األبطال بهذه األماكن زادهم ترابطا 

مع س��كانها ومدت أواصر التحابب واإلخاء بينهم 
حتى أنهم أصبحوا يسعون إلى تقاسم الطعام مع 
هؤالء األعوان فتراه��م حلمة واحدة وكلمة واحدة 
على إعالء راي��ة احلق وحماية الوط��ن رغم ظلمة 
الليل احلالكة وما قد يتعرضون إليه من اعتداءات 
إال أنه��م صامدون هدفهم حتقيق االنتصارات التي 
تع��ودوا عليها م��ن قبل وفع��ال س��ينتصرون ألن 
ال م��كان لإلره��اب في تون��س و ال دوام لس��حابة 
عابرة ستزول رغم كل ش��يء ورغم الداء واألعداء 
س��يظلون هؤالء احلماة كالنسور التي حتلق فوق 

القمة الشماء قمة تونس العزيزة. 

فرنانة تغرق فهل من منقذ؟

نسور الجبال يرابطون من أجل دحر االرهابين  عين دراهم

األمطار الطوفانية تلحق أضرارا بالممتلكات 
واألحياء السكنية
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 _ عمار عبد اهلل
أكد مدير املستشفى  اجلهوي بالقصرين 
صالح العامري في حديثه حول احلالة 
الصحية لعدد من التالميذ مت استقبالهم 
باملستشفى بعد إجرائهم لعملية تلقيح، 
أّن التالقي��ح التي تلقاه��ا تالميذ إحدى 
القصرين  االبتدائّي��ة بوالي��ة  امل��دارس 
ليس��ت منتهية الصلوحّية على غرار ما 
مّت تداول��ه، معتب��را أن احلادث��ة مجرد 
خوف س��رى بني التالميذ من األعراض 

العادية للتالقيح املدرسية.
وأوض��ح العام��ري ف��ي تصري��ح ل��� 
اس��تقبل  املستش��فى  أن  "الضمي��ر" 
صب��اح أم��س االربع��اء  20 تلمي��ذا في 
املرحل��ة االبتدائية يدرس��ون مبدرس��ة 
الكرم��ة1 تت��راوح اعماره��م م��ن 6 الى 
11 س��نة يعانون من ح��رارة مرتفعة، 
معتبرا أن األمر عادي ألنه من الطبيعي 
أن ترتفع حرارة اجلس��م بعد أي عملية 
تلقيح ونفى تسجيل أي حاالت إغماء أو 

اختناق.
ف��ي س��ياق متص��ل بينت رافل��ة تاج 
األساس��ية  الصحي��ة  الرعاي��ة  مدي��رة 
ب��وزارة الصح��ة أن تالمي��ذ ع��دد م��ن 
امل��دارس بالقصري��ن الش��مالية تلق��وا 
التالقيح احلصبة والشلل والكزاز، أول 
أمس الثالثاء، وذل��ك في اطار البرنامج 
الوطني للتالقيح، مش��يرة ال��ى أّن هذه 
التالقي��ح تس��ّببت في عالم��ات جانبية 

بس��يطة لبعض التالميذ الذين مت نقلهم 
للمعاين��ة  وخضع��وا  املستش��فى  إل��ى 
وتب��نّي أن حالتهم ال تس��توجب بقاءهم 

ألّن األعراض بسيطة.
جلري��دة  تصري��ح  ف��ي  وأضاف��ت 
"الضمي��ر" إن الطاق��م الطب��ي متع��ّود 
عل��ى ه��ذه التالقي��ح الذي س��بق القيام 
به��ا ف��ي ع��دة م��دارس م��ن معتمديات 
الوالي��ة، وأن ال��وزارة تثبت��ت في مدى 
احت��رام قواعد حفظ الصح��ة، نافية أن 
تكون مدة صلوحية التالقيح قد انتهت، 
مش��يرة ال��ى أن ه��ذه التالقي��ح التي مت 
إرس��الها الى جميع مدارس الوالية ولم 
يت��م تس��جيل أي اصاب��ات او عوارض 
خطي��رة، تنته��ي م��دة صلوحيته��ا في 
2017 وتالقي��ح احلصبة والش��لل في 

 . 2016
وأك��دت ت��اج أن��ه مت تس��جيل بعض 
تس��مى  الت��ي  باالنفلون��زا  االصاب��ات 
الواف��دة  النزل��ة  منظوم��ة  حس��ب 
املوسمية في تونس في عدد من واليات 
اجلمهوري��ة، كش��فت خالله��ا التحاليل 
التي أجريت عل��ى 1200 من من ظهرت 
عليهم أع��راض "القريب" عن 38 حالة 
إصاب��ة باالنفلون��زا م��ن ن��وع النزل��ة 

املوسمية الوافدة. 
ام��رأة  باصاب��ة  االش��تباه  وح��ول 
م��ن والي��ة ت��وزر بفي��روس أنفلون��زا 
اخلنازير اس��تدعت حالته��ا االقامة في 

املستش��فى اجلامعي بصفاق��س للقيام 
الالزم��ة،  والفحوص��ات  بالتحالي��ل 
أك��د مدي��ر املستش��فى اجله��وي بتوزر 
رضوان صفية أنه لم تثبت اصابة املرأة 
بالفي��روس املذك��ور إلى ح��ني اإلطالع 
عل��ى نتائج الفحوص��ات والتأكد من أن 
األع��راض التي تعان��ي منها امل��رأة هي 

نفسها أعراض هذا الفيروس
وقال��ت س��هى بوقط��ف كاهي��ة مدير 
باملرص��د الوطن��ي لألم��راض اجلديدة 

واملتج��ددة إن حال��ة امل��رأة التي ظهرت 
عليه��ا أع��راض االنفلون��زا العادية مع 
ضي��ق ف��ي التنف��س اس��تدعى اقامته��ا 
بقس��م االنعاش في مستشفى صفاقس 
وذل��ك ف��ي انتظ��ار متك��ني املرص��د من 
نتيج��ة التحالي��ل. وأك��ّدت بوقطف أن 
الوقاي��ة ضرورية م��ن احتمال االصابة 
بفي��روس انفلون��زا اخلنازي��ر باتب��اع 
احتياط��ات النظاف��ة العادي��ة وخاصة 
تك��رار غس��ل اليدي��ن بصف��ة منتظم��ة 

املصاب��ني  االش��خاص  ع��ن  واالبتع��اد 
منه��م  االقت��راب  وجتن��ب  باألنفلون��زا 

بشكل كبير.

وأش��ارت مدي��رة املرصد إل��ى أنه مت 
تس��جيل 40 إصابة بأنفلونزا اخلنازير 
في تون��س خالل الفت��رة املتراوحة بني 
أكتوبر املاضي ومارس اجلاري، في كل 
من أريان��ة وتونس وزغ��وان وعدد من 

واليات اجلمهورية.

 – العبيدي محمد الهادي 
تهاطل��ت خالل األي��ام األخي��رة على 
مناطق الش��مال الغربي كميات هائلة 
م��ن األمط��ار ومن ب��ني املناط��ق التي 
تض��ررت م��ن األمط��ار معتمدية عني 
عائل��ة  التق��ت  "الضمي��ر"  دراه��م. 
الس��وداني  الل��ه  عب��د  ب��ن  الناص��ر 
القاطنة مبنطقة اإلص��الح من عمادة 
التبائني��ة وس��ط أك��وام م��ن الترب��ة 
املوحل��ة الت��ي زحف��ت نح��و منزلهم 

مهددة بتدميره كليا.
ه��ذا املنظر املخي��ف فاقمته ينابيع 

املي��اه الت��ي أصبح��ت تتدفق م��ن أس��فل املنزل 
زاده تش��قق الس��قف بع��ث الرع��ب ف��ي نفوس 
أف��راد العائلة فأطلقوا صيحة فزع مس��تنجدين 
املدني��ة  بالس��لط احمللي��ة ومصال��ح احلماي��ة 
الذين هبوا على جناح الس��رعة إلى هذه املنطقة 
الواقع��ة عل��ى ضفاف س��د بني مطي��ر وعاينوا 

وضع هذه العائلة املنكوبة.
رغم ذلك تبقى احللول ظرفية وال تفي بحاجة 
العائلة املنكوبة التي أصبحت مهددة بالتش��رد 
والضياع خاصة وأنها ترتزق من مهنة الفالحة.  

الس��وداني  الل��ه  عب��د  ب��ن  الناص��ر  الس��يد 
وزوجته رشيدة الدبوسي ناشدا السلط احمللية 
ومكون��ات  اخليري��ة  واجلمعي��ات  واجلهوي��ة 
املجتمع املدني بالتدخل إلنقاذ منزلهم وعائلتهم 
م��ن الضياع والتش��رد وق��ال الس��وداني "إن ال 
يطل��ب س��وى مس��اعدته إلقامة ج��دار واق بني 
منزله والتربة الزاحفة نحوه حتى  يس��تمر في 
البق��اء بهذه املنطق��ة وبذالك يؤم��ن قوته وقوة 
عيال��ه م��ن بي��ع ما تنتج��ه أرض��ه م��ن الفواكه 

واخلضر".

 _ الضمري 
توّق��ع وزي��ر الفالحة وامل��وارد املائية 
والصي��د البح��ري س��عد الصدي��ق أن 
يس��تكمل إع��داد مل��ف األض��رار الت��ي 
حلقت باملس��تغالت الفالحي��ة الواقعة 
في حوض مجردة العليا في حدود 15  
أو 20 يوما، متوقعا أن تكون مس��احة 
املس��تغالت الفالحي��ة املتض��ّررة م��ن 

الفيضانات في حدود 3 آالف هكتار. 
وأكد الوزير أّن هناك جلانا ستتولى 
إجن��از تقييم ميداني للمس��احات التي 
تضّررت بصفة فعلية باعتبار أّن املياه 
إذا تواصل ركوده��ا في األراضي لعدة 
أي��ام ميكن أن يض��ّر بزراعات احلبوب 

والطماطم والبطاطا وغيرها.
وأش��ار الصديق إلى أّن امللف سيعرض 
التخ��اذ  وزاري  مجل��س  عل��ى  ذل��ك  إث��ر 
إج��راءات التعوي��ض أو عدمه، مش��يرا إلى 
أّن جلان��ا جهوي��ة مدعومة بلج��ان وطنية 
انطلقت يوم الثالثاء في معاينة املس��احات 

التي كانت مغمورة باملياه أو التزال كذلك.

بعد نقل 20 تلميذا الى المستشفى الجهوي بالقصرين بسبب تاقيح

»الضمير«: األعراض عادية والتالقيح سليمة وليست  مدير المستشفى لـ
منتهية الصلوحية

وزير الفالحة: 3 آالف هكتار من األراضي الفالحية عائلة تستغيث فهل من مغيث؟
تضررت من الفيضانات 



صوتكم8 12 ثقافية

- سماح بن عبد اهلل
دي��دُن العل��ّو ف��ي الفك��ر والتط��ّور ف��ي 
العم��ل َمن��وط برق��ّي األمم وإبداعها في 
عّدة مجاالت وأهّمها ما ُيجّس��ده الكتاب 
ال��ذي أضحى في الق��رن احلالّي حبيس 
الّتفاع��ل م��ع الّتكنولوجّي��ات احلديثة، 
ثقاف��ة  نس��يان  لفرضّي��ات  ودحض��ا 
املُطالعة وض��رورة الّتذكير بها، ارتأت 
جمعّي��ة أحّب��اء املكتب��ة والكتب بقفصة 
ُمواصل��ة تنظيم ملتقى قفص��ة الوطني 
جلمعّيات أحّب��اء املكتبة الذي س��يلتئم 
ه��ذه الّس��نة باملكتبة اجلهوّي��ة بقفصة 
فض��ال ع��ن توّزع��ه داخ��ل معتمدّي��ات 
مكتب��ة   23 ف��ي  وبالّتحدي��د  الوالي��ة 

عمومّية.
وتتناول الّدورة الّسابعة التي تنطلق 
لتنته��ي  م��ارس   05 الي��وم  فعالّياته��ا 
07 م��ارس موض��وع "املُطالع��ة  ي��وم 
واإلع��الم" نظرّي��ا لتراب��ط الّصل��ة بني 
املوضوع��ني واهتمامهما مبجال الثقافة 

والتعريف به.
ومواكبة للح��دث اتصلت "الضمير" 
برئيس جمعّية أحّب��اء املكتبة والكتاب 
بقفص��ة واملس��ؤول ع��ن املُلتقى س��الم 

العبيدي وفيما يلي أهداف الدورة.

ســـيان 
ّ
خـــروج الكتـــاب من مـــأزق الن

َيهان
ّ

ودّوامة الت
نظرا إلى س��رعة نفاذ وسائل اإلعالم 
املرئّي��ة منها واملس��موعة واملكتوبة إلى 
البي��وت ودوره��ا املذك��ور ف��ي إيصال 
املعلوم��ة اّتخذت الّدورة احلالّية اجلمع 
ب��ني ُمس��اهمة اإلع��الم ف��ي احل��ّث على 
املُطالع��ة والّترغي��ب فيه��ا فض��ال ع��ن 
الّتعري��ف بآخ��ر اإلص��دارات احلديث��ة 
أّن  واملعل��وم  أيض��ا.  والقدمي��ة  منه��ا 
املُطالع��ة  ع��ن  الع��زوف  مس��ؤولّية 
جماعّية وال تقف عن��د توّجه ما، ويبقى 
املُثق��ف من أهّم أس��باب عرقل��ة الوضع 
العاّم ف��ي البالد نظرا إل��ى  أّن الفكر هو 

أس��اس كّل انتفاض��ة وتط��ّور، وعرقلة 
املس��ار الثقاف��ي يبق��ى رهين��ة املُثق��ف 
بعين��ه، هذا ما أّكده مدي��ر ُملتقى قفصة 
الوطني جلمعّيات أحّباء املكتبة والُكتب 

سالم العبيدي.
ب��ني  ُمقارن��ة  ف��ي  ُمحّدثن��ا  ون��ّوه 
الثمانين��ات  وجيل��ي  احلال��ّي  اجلي��ل 
حينه��ا  باعتماده��م  والتّس��عينات، 
املُطالع��ة منف��ذا روحّي��ا اقتنص��وا م��ن 
خاللها ثقافة وعلما كان سندا لهم للّنهم 
من كّل العلوم وتطوير طاقاتهم الّذهنّية 
وبالّتال��ي ترس��يخ وجه��ة ثقافّي��ة في 
البل��دان العربّية وفي تونس بالّتحديد، 
أّم��ا اجليل احلاضر فق��د تداخلت أفكاره 
ب��ني الول��ع بالّتكنولوجّي��ات احلديث��ة 
واّتخاذها وس��يلة س��هلة للُول��وج إلى 
املعلوم��ة، اضمحلّت عل��ى إثرها دوافع 
املُطالع��ة واللّج��وء إلى الكت��اب وحتى 
مبعل��وم مش��اركة رم��زي ف��ي املكتبات 
للخ��روج  حاف��زا  يُك��ن  ل��م  العمومّي��ة 

بالكت��اب م��ن م��أزق الّنس��يان ودّوامة 
الّتَيهان.

المؤّسسة الثقافية تطلب العون وال 
تجده

وصّرح س��الم العبيدي أّن احمُلاوالت 
دؤوب��ة للحف��اظ عل��ى املُلتق��ى بالّرغم 
م��ن الّصعوبات الت��ي تعيش��ها الثقافة 
واجلمعّيات التي ُتعن��ى بالّثقافة اليوم 
في تون��س، وال��ّدورة الّس��ابعة ما هي 
إالّ فخ��ر للجمعّية التي صم��دت في ظّل 
االبتعاد ع��ن الكتاب  فضال عن س��طوة 
ع��ن  السياس��ّية  الّدميقراطّي��ة  ص��وت 
الّدميقراطّي��ة الثقافّي��ة، الت��ي م��ا انف��ّك 
الّتح��ّول الدمّيقراطي يفرضها وما جعل 
املؤّسس��ة الثقافي��ة تطل��ب الع��ون وال 
جتده. وفي نفس الس��ياق أشار ُمحّدثنا 
إل��ى  أّنه كان��ت ُهناك ُمحاوالت س��ابقة 
لتدويل الّتظاه��رة لكّن اإلمكانات وقفت 
حاج��زا أم��ا ذل��ك وجنح��ت ف��ي إدراج 

ورش��تني م��ن اجلانب الفرنس��ي، الذين 
س��ّهلوا العملّية رغبة منهم في الّتعامل 
مع املُثّقفني التونسيني وتبادل الثقافات 
ومتتينها، بيد أّن بعض الّدول املُجاورة 
كاجلزائر وليبيا صّعبوا الّتعامل بكثرة 
الطلبات مّما دفع املُش��رفني على املُلتقى 
إلى جتاوز الفكرة وااللتزام بلقب املُلتقى 
الوطن��ي؛ والهدف من ذل��ك ربط الّصلة 
مع القارئ واملؤّل��ف وإبراز دور الكتاب 
في الّتعريف بأه��ّم الّتداعّي��ات الفكرّية 
في تون��س خاّصة أّن الّدورة الس��ابعة 
س��يؤّثثها قراب��ة 72 جمعّية زيادة على 
حض��ور أُمن��اء املكتب��ات اجلهوّي��ة لكّل 
والية وأصح��اب اإلص��دارات وُمفّكري 
اجلهة كم��ا س��يكّرم 27 صاح��ب كتاب 

كان صدر سنة 2013 /2014.
 وعل��ى نف��س الّصعي��د ص��ّرح مدير 
املُلتق��ى، أّن البرنامج يتضّمن مداخالت 
لبع��ض  ميداني��ة  وزي��ارات  علمي��ة 
املكتب��ات العمومي��ة إلى جان��ب تكرمي 
قفص��ة  بوالي��ة  اإلص��دارات  أصح��اب 
-2013 2014 باإلضاف��ة إل��ى كرنفال 
ثقاف��ي يج��وب ش��وارع املدين��ة حت��ت 
ش��عار " قفصة تقرأ" وس��يوّزع خالله  
قراب��ة 800 كت��اب لألطف��ال فض��ال عن 

عديد العروض األخرى.

ب لـ "الضمير"
ُ

ت
ُ

مدير ُملتقى قفصة الوطني لجمعّيات أحّباء المكتبة والك

بقة الُمثقفة سبب في عرقلة الوضع العاّم في البالد
ّ
الط

تونس-
يعل��ن احت��اد املصوري��ن الع��رب ع��ن إط��الق 
مهرج��ان احت��اد املصورين الع��رب للتصوير ، 
حيث س��يتخلل هذا املهرجان ورش��ات وندوات 
باإلضافة إلى جائزتني مهمتني هما كأس العرب 
للش��باب وكأس الع��رب للمحترفني وس��يتمثل 
كأس العرب للشباب واحملترفني بقمرة احلسن 
ب��ن الهيثم م��ع خمس عش��رة ميدالية ل��كل فئة 

للفروع الفائزة.
املبدع��ني  جمي��ع  ندع��و  املناس��بة  وبه��ذه 
املش��اركة الفاعل��ة في هات��ني املس��ابقتني وفقا 

للشروط واألحكام التالية
يلتئم املهرجان أّيام 22-21 و23 ماي 2015 
في "إكس��بو الش��ارقة" برعاية الشيخ سلطان 
ب��ن محم��د القاس��مي عض��و املجل��س األعل��ى 

و حاكم الشارقة.

فئة الشباب
- تقب��ل األعم��ال بالنس��بة إلى فئة الش��باب 

لغاية عمر 26 سنة حتديدا
- يج��ب أن تتطاب��ق معايير األعم��ال املقدمة 

وفقا للشروط واألحكام الواِردة في هذا األمر
- ال توج��د ثيم��ات ومحاور مح��ددة في هذه 
املس��ابقة وإمنا اخلي��ارات مفتوحة بش��كل عام 

أمام اجلميع 
- ترفق مع كل عمل مش��ارك صورة من جواز 
س��فر أو هوية األحوال املدنية كوثيقة مشاركة 

لتأكيد عمر املشارك.

فئة المحترفين
- تقبل األعمال بالنسبة إلى احملترفني من 25 

سنة وما فوق.
- يج��ب أن تتطاب��ق معايير األعم��ال املقدمة 

وفقا للشروط واألحكام الواردة في هذا األمر
- ال توج��د مح��اور محددة في هذه املس��ابقة 
وإمنا اخليارات مفتوحة بشكل عام أمام اجلميع

- ترفق مع كل عمل مش��ارك صورة من جواز 
س��فر أو هوية األحوال املدنية كوثيقة مشاركة 

لتأكيد عمر املشارك.

الشروط و األحكام
 1( مهرج��ان احتاد املصورين العرب مفتوح 

أمام جميع املصورين التونسيني 
2( س��يختار 15 عم��ال لفئ��ة الش��باب و 15 

عمال لفئة احملترفني
3( س��يختار الفائ��زون باجلوائ��ز من خالل 
جلن��ة حتكيم عربية م��ن ذوي الكفاءة واخلبرة 

سيعلن عن أسمائهم الحقا 
4( يح��ّق  ل��كل مش��ارك أن يتق��دم بأعمال��ه 
باألل��وان أو باألبيض واألس��ود، وتقبل الصور 

رقمية فقط، مبا ال يزيد عن ثالثة صور.
الص��ور  عل��ى  تأثي��رات  إضاف��ة  يج��وز   )5
املش��اركة طامل��ا أن جميعه��ا أصلي��ة، وليس��ت 
منس��وخة أو مقتبس��ة من أعمال فنانني آخرين، 
رقمي��ا  واملعدل��ة  املنقح��ة  الص��ور  ُتقب��ل  كم��ا 

بواسطة الكمبيوتر.
نقطة في كل بوصه dpi يجب أن تقدم جميع 

الصور بجودة ال تقل عن 300 6 
بحي��ث ال يقل الطرف األقصر من الصورة عن 

3000 بكسل.
7( ل��ن تقبل الصور الت��ي تتضمن نصوصاً 
مكتوب��ة، أو رم��زاً كتوقي��ع املص��ور أو إطار أو 
غي��ره، أو الص��ور املطبوع��ة كم��ا أنه ل��ن تقبل 

الصور املأخوذة بواسطة اجلوال.
8( يتعهد املش��ارك بأن ملكية حقوق الصور 
املقدم��ة كامل��ة تعود إلي��ه ويتحمل مس��ؤولية 

وضمان ذلك 

9( لالحت��اد احلق في اس��تخدام الصور في 
جميع معارضه أو منشوراته احمللية والعربية 

والدولية غير التجارية
10( األفضلي��ة لألعضاء املنخرطني في فرع 

تونس 
13( لالحتاد حق رفض أي مشاركة ال تلتزم 

بالقواعد والشروط املوضوعة
harzamor@ الهات��ف98315750 

)yahoo.fr 14
 للمش��اركة و ارس��ال الص��ور، عل��ى البري��د 

اإللكتروني التالي
15( آخ��ر موع��د الس��تقبال املش��اركات هو 

08/03/2015
رئيس احتاد املصورين العرب – فرع تونس 

عمر عباده حرز الله.

مهرجان اتحاد المصورين العرب للتصوير 2015

تونس-
احتفاال بأي��ام الصناعات التقليدي��ة واللباس الوطني 
من 09 إلى 16 مارس بداية من هذه الس��نة، لم يتّخلف 
رواق الزرق��ة ع��ن املوعد وأعّد برنامج��ا متنوعا وّظف 
في��ه الفن��ون التش��كيلية و ورش��ات الفن��ون اجلميلة 

للتعريف باملوروث احلضاري التونسي .
للفن��ون  جماع��ي  مع��رض  م��ع  س��تكون  البداي��ة 
التشكيلية حتت عنوان "أيام زمان " يتمثل في عرض 
لوحات تش��كيلية تقّدم عينة  م��ن الصناعات التقليدية 
واللب��اس التقلي��دي تش��ارك فيه��ا كّل م��ن الفنان��ات 
التش��كيليات "إيفات مينكا" وعيش��ة اخلياري وأمال 
الش��ابي ومفي��دة البحري وهاجر ب��ن مصباح وأحالم 
باش��ا. وس��يكون االفتتاح يوم األحد 08 مارس 2015 
بداي��ة م��ن الس��اعة الرابع��ة بع��د ال��زوال ويتواصل 

املعرض إلى غاية 16 مارس 2015.
وس��ترّكز خيمة مجهزة مبختل��ف األدوات التقليدية 
وع��رض للباس التقلي��دي لبعض اجله��ات وذلك يوم 
االثنني 09 مارس 2015 بداية من الساعة الرابعة بعد 

الزوال.
كم��ا برم��ج ال��رواق ورش��ات ف��ي الفن��ون اجلميلة 
للكه��ول م��ن 10 إل��ى 14 م��ارس 2015 س��تخصص 
والّس��الل  والفخ��ار  والفواني��س  األطب��اق  لزخرف��ة 
وورش��ة احلل��ي. كما س��يكون األطفال عل��ى موعد مع 
ورشة للرسم واألشغال اليدوية وذلك يوم السبت 14 

مارس 2015.
وحتت عنوان "اللباس التقليدي للجميع" س��يختم 
النش��اط يوم األحد 15 مارس 2015 بداية من الساعة 
الرابع��ة بع��د ال��زوال بحفل يحض��ر فيه املش��اركون 
باألزي��اء التقليدية إلى جانب عرض مظاهر من احلياة 

اليومية اليومية التقليدية لألجداد.

نشاط رواق الزرقة بمناسبة 
أيام الصناعات التقليدية 

واللباس الوطني

 العدد 592 الخميس 14 جمادى األولى  1436هـ  الموافق لـ 5 مارس 2015



جدل قانوني
13صوتكم

مصطفى بن حفيظ

مواصل��ة للق��راءة املتعلق��ة بالقرار 
 2011/95640 ع��دد  االس��تئنافي 
الصادر عن محكمة االستئناف بتونس 
بخص��وص   2011/  11/  15 ف��ي 
املنش��ور  منطوق��ه  أج��زاء  تناق��ض 
بجري��دة الضمير ف��ي عدده��ا الصادر 
نتن��اول   2015/  02/  28 بتاري��خ 
ف��ي هذه االضافة تس��ليط الضوء على 

جوانب أخرى من ذلك األمر.
بصحة  احلك��م  ج��واز  م��دى  -1في 
العقل��ة التوقيفي��ة ش��كال ورفعه��ا في 

نفس الوقت ؟
اقتضى نص احلكم االستئافي املعلق 
عليه اقرار حكم البداية في أمر قضائه 
بصحة العقلة التوقيفية ش��كال واالذن 
برفعها لسلبية تصريح املعقول حتت 
أيديهما مع االذن بإخراجهما من نطاق 

النزاع.
يب��دو مقتضى احلك��م كيفما ذكر في 
غير محله ولتأكي��د ذلك يجدر التوقف 
مرافع��ات   333 الفص��ل  أح��كام  عن��د 
مدنية وجتارية اآلت��ي نصه : "تهدف 
العقل��ة التوقيفي��ة ال��ى جع��ل املبال��غ 
العقل��ة  عليه��ا  املس��لطة  واملنق��والت 
موقوف��ة بيد املعقول حتت يده ونصب 
ه��ذا األخي��ر حارس��ا له��ا إالّ اذا فض��ل 
تس��ليمها للع��دل املنف��ذ، واذا ل��م يت��م 
ه��ذا التس��ليم فانه يتحت��م عليه حتت 
مسؤوليته الشخصية أن ال يتخلى عن 
املبالغ واملنقوالت املذكورة إال مبوجب 
اتفاق عل��ى رفع العقل��ة أو حكم قاض 

بصحتها أو بطالنها أو رفعها".
يتبني م��ن مقول النص عدم توجيهه 
احملكم��ة املتعه��دة بنظ��ر العقل��ة ال��ى 
التصري��ح بصح��ة العقل��ة التوقيفية 
ش��كال وامن��ا ينبغي أن يك��ون ذلك في 
كام��ل أمرها فض��ال عل��ى أن أثر صحة 

العقلة يتناقض مع موجب رفعها.
ويشير الفصل املذكور الى ان صحة 
العقل��ة التوقيفي��ة يتوق��ف أم��ره على 
حتقيقها لعلة تس��ليطها وهو توقيفها 
ألم��وال املدي��ن ل��دى الغي��ر وحينما ال 
يس��فر تس��ليطها عل��ى ذلك فال س��بيل 

ال��ى صحتها مما يجعل تصريح القرار 
املعل��ق علي��ه بصحته��ا ش��كال ع��دمي 
املوجب ألن أث��ره واحلال ذلك ال معنى 
له خاص��ة مع انته��اء منط��وق احلكم 
الى االذن برفعها وهو ما يجعلها لذلك 

مبقام العدم.
-2ف��ي مدى ج��واز احلك��م بإخراج 

املعقول حتت أيديهما من النزاع ؟
وزي��ادة عل��ى ما ذك��ر فان اش��تمال 
منط��وق احلكم في الق��رار املعلق عليه 
التوقيفي��ة  العقل��ة  االذن برف��ع  عل��ى 
واخ��راج املعق��ول عليهم��ا م��ن نط��اق 
النزاع ليس سديدا ألن به مكمن مخالفة 

القانون للوجيهني اآلتي ذكرهما:
املعق��ول حت��ت  أن  ف��ي  *ال خ��الف 
طل��ب  قضاي��ا  س��ياق  ضم��ن  أيديه��م 
التصري��ح بصح��ة العق��ل التوقيفي��ة 
ف��ي موض��وع  ليس��وا م��ن اخلص��وم 
الطل��ب وذل��ك كيفم��ا بينت��ه األح��كام 
اخلاصة بالعقل التوقيفية ضمن مجلة 
مرافع��ات مدني��ة وجتاري��ة ولكن مع 
ذلك ف��ال يج��در احلك��م بإخراجهم من 
الن��زاع ملا في ذلك م��ن داللة عن اخللط 
بني أحكام االدخال في النزاعات املدنية 
عل��ى معن��ى الفص��ل 224 م��ن مجل��ة 
املرافع��ات املدني��ة والتجارية وأحكام 
االدخ��ال في قضاي��ا العق��ل التوقيفية 
عل��ى معن��ى الفص��ل 336 م��ن نف��س 

املجل��ة ولئن كان يج��در للقضاء االذن 
في منط��وق أحكامه بإخ��راج الدخالء 
من النزاع النتف��اء موضعهم فيه إال أن 
ذل��ك ال يجوز بالنس��بة للمعقول حتت 
أيديهم ألن موضعهم في النزاع أساسيا 
ولئ��ن كان��وا ليس��وا باخلص��وم عمال 
باألح��كام اخلاص��ة بإج��راءات العقل 
التوقيفي��ة الت��ي اس��توجبت ادخالهم 
وأوقفت صحة العقل��ة التوقيفية على 
ذلك االجراء، وال س��بيل حينئذ الجتاه 
الق��رار االس��تئنافي  مقتض��ى منطوق 
املعل��ق عليه للقضاء بإخ��راج املعقول 

حتت أيديهما من نطاق النزاع.
*أم��ا الوج��ه الثان��ي ال��ذي ال يبرر 
املعل��ق  االس��تئنافي  الق��رار  منط��وق 
عليه فيم��ا ذكر هو أن مقتضاه بإخراج 
ات��الف  في��ه  أيديهم��ا  حت��ت  املعق��ول 
حملض��ر ادخ��ال املعق��ول عليه��م رغم 
جزءا أصيال في مكون اجراءات العقلة 
بأحكامه��ا  ج��اء  حس��بما  التوقيفي��ة 
اخلاص��ة م��ن مجل��ة مرافع��ات مدنية 

وجتارية.
ويتجلى أيضا س��وء تطبيق الفصل 
مدني��ة  مرافع��ات  مجل��ة  م��ن   333
وجتاري��ة لكون منح��ى منطوق القرار 
االس��تئنافي املعلق عليه والذي انتهى 
الى رفع العقلة بسبب سلبية تصريح 
املعقول حتت أيديهما ليس له من سند 

يس��ّوغه ألن موج��ب رف��ع العقل��ة كما 
تناول��ه الفصل 333 املذك��ور ينحصر 
باتفاق الطرف��ني الدائن العاقل واملدين 
املعقول عليه على رفعها أو في الصور 
األخ��رى مناط الفص��ل 334 و344 من 
مجلة مرافعات مدنية وجتارية وليس 
م��ن مقتضي��ات تل��ك الفص��ول الوجه 
املتخذ م��ن محكمة القرار االس��تئنافي 
املعل��ق عليه في قضائه��ا برفع العقلة 

التوقيفية.

-3فـــي مدى جـــواز الحكم فـــي أداء 
العقلـــة  برفـــع  القضـــاء  الديـــن حـــال 

التوقيفية ؟
الس��تجالء م��دى ام��كان النظ��ر في 
طل��ب أداء الدي��ن ضم��ن مس��ار طل��ب 
تصحي��ح العقل��ة التوقيفي��ة وحال ما 
قضت احملكم��ة املتعهدة برف��ع العقلة 
يج��در التوق��ف عل��ى أح��كام الفقرة 2 
م��ن الفص��ل 335 من مجل��ة املرافعات 
 : نصه��ا  اآلت��ي  والتجاري��ة  املدني��ة 
"أم��ا اذا اجريت العقلة ب��إذن القاضي 
وجب أن يك��ون اس��تدعاء املدين راميا 
أيض��ا ال��ى س��ماع احلك��م عليه ب��أداء 
دي��ن العاق��ل وفي ه��ذه الص��ورة يقع 
الب��ت بحكم واحد في طل��ب األداء وفي 
كان��ت  واذا  العقل��ة  اج��راءات  صح��ة 
العقل��ة مجراة مبقتضى حكم غير قابل 

التنفيذ فانه يقع تأجيل النظر في طلب 
تصحيح العقلة ال��ى ان يصبح احلكم 

املشار اليه قابال للتنفيذ".   
يفهم من صياغة نص الفقرة الثانية 
من الفص��ل املذكور أن نظر احملكمة في 
أداء دي��ن العاق��ل ضمن س��ياق قضية 
التوقيفي��ة  العقل��ة  تصحي��ح  طل��ب 
يتوق��ف بالض��رورة على م��آل العقلة 
املطلوب تصحيحها باعتبارها تش��مل 
في مكونات اجراءاتها عريضة الدعوى 
س��بيل احلكم ف��ي أداء الدي��ن والذي ال 
ميكن النظ��ر في أدائ��ه اذ كانت العقلة 
باطل��ة ومن آث��ار ذلك بط��الن عريضة 
الدع��وى التي ترتب��ط صحتها في هذه 

احلالة بصحة العقلة.
 واس��تنادا الى ما تقدم لم يكن يجدر 
مبحكمة الق��رار االس��تئنافي موضوع 
التعلي��ق أن تب��ت في أداء دي��ن العاقل 
مع انص��راف حكمها ب��ذات الوقت الى 
القضاء ب��اإلذن برفع العقلة التوقيفية 
على ما في ذلك م��ن زوال لكامل أثارها 
مبا فيها عريضة الدعوى التي هي جزء 
ال يتج��زأ م��ن اجراءاته��ا والتي يجري 
عليها الزوال بزوالها، مّما يجعل مناط 
احلك��م ب��أداء دي��ن العاقل قائم��ا على 
عريض��ة الدع��وى اس��تغرقت ال��زوال 
األم��ر ال��ذي يك��ون مع��ه احلك��م بأداء 

الدين كالبناء الذي ال قواعد له.

قراءة للقرار االستئنافي المدني عدد 2011/95640 
المتناقض في أجزاء منطوقه )2/2(

االتصال على /  الهاتف: 71322209  -  الفاكس: 71322229 
dhamirjournal@gmail.com :البريد االلكتروني

لكل الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة

لجميع إعالناتكم 
بجريدة »الضمير« 
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صوتكم 14 إسالمية

  س 5 و19 دقيقةالصبح :
س 6 و45 دقيقةشروق الشمس : 

س 12 و38 دقيقةالظهر : 
س 15 و46 دقيقةالعصر : 

 س 18 و19  دقيقةالمغرب :
س19 و43 دقيقةالعشاء : 

هديل مقدادي

الطفل بطبعه فضولي ومجبول على حب 
االستكشاف واملغامرة. والقراءة هي أفضل 
وسيلة إلش��باع هذا الفضول إذ إّنها متنحه 
الفرصة كي يفكر ويس��تنتج ويتخيل. فهي 
تفت��ح له األب��واب املغلق��ة، وتنطلق به في 
رحل��ة ح��ول العالم، م��ن خاللها يكتش��ف 
املجه��ول، ويحل��ق ف��ي س��ماءات املعرف��ة 
ليستش��رف عامل��ا آخ��ر غي��ر عاملن��ا.. وقد 
أستعير عبارة ديكارت املشهورة وأحّرفها 
دون ش��عور بالذنب وأقول "أنا أقرأ إًذا أنا 

موجود". 
إن تعل��م القراءة من املهارات األساس��ية 
الالزمة لنمو ش��خصية الطفل وهي كتعلم 
ال��كالم، إالّ أن تعل��م الكالم أس��هل من تعلم 
الق��راءة، فالطف��ل يتعل��م ال��كالم من خالل 
التواص��ل مع��ه يومًيا.. أم��ا تعل��م القراءة 
فيحتاج مّن��ا إلى وقت منضيه م��ع أطفالنا 
ونخصص��ه للق��راءة اجلهرية الت��ي تعود 
علينا وعليهم بالنفع والفائدة. وقد أظهرت 
الدراس��ات أن أهم مس��اهمة يق��وم بها أحد 
الوالدين في سبيل جناح الطفل في املدرسة 
وف��ي احلي��اة ه��ي أن يوف��ر للطف��ل مكتبة 
صغي��رة حتت��وي كت��ب األطف��ال الرائع��ة 
ويقوم بقراءتها ل��ه جهرًيا. ومن أهم فوائد 

القراءة اجلهرية ما يلي:
• القراءة اجلهرية تتيح لآلباء واملعلمني 
أن يكونوا قدوة لألطفال في القراءة. عندما 
ي��رى األطف��ال الكب��ار متحمس��ني للقراءة، 
س��ينتقل إليه��م ه��ذا احلم��اس بالع��دوى 

وستصبح عادة لديهم مدى احلياة.
•كلم��ا أكثر الكبار من الق��راءة اجلهرية 
لألطف��ال، كلم��ا توس��عت مفرداته��م ألنهم 

يتعلمون معنى ونطق كلمات جديدة.
•القراءة اجلهري��ة تقدم الكتب كمصادر 

لتجارب إنسانية قيمة ومثيرة وممتعة.
الفرص��ة  اجلهري��ة  الق��راءة  •تعط��ي 
ح��ول  يتحدث��وا  ك��ي  والكب��ار  لألطف��ال 
موض��وع م��ا. ه��ذا احلدي��ث يدع��م تط��ور 

مهارات القراءة والكتابة عند األطفال.
•القراءة اجلهرية تقّدُم لغة الكتاب التي 
تختل��ف عن اللغ��ة اليومية ف��ي احملادثات 
التي ُتس��مع على شاش��ة التلفزي��ون وفي 
األف��الم. لغة الكتاب هي لغ��ة  أكثروصفية 

وتستخدم التراكيب النحوية الرسمية.
اجلهرية  للقراءة  وقتا  نخصص  •عندما 
اإلث��ارة  نش��اطرهم  فنح��ن  األطف��ال  م��ع 
واألح��زان والس��عادة والدهش��ة وغيره��ا 
من املش��اعر التي تتولد أثن��اء القراءة، مما 

يقّوي الرابطة بيننا وبينهم.
•الق��راءة اجلهرية تس��اعد األطفال على 

باهتم��ام  األطف��ال  تاب��ع  كلم��ا  النض��وج، 
مناقش��اتنا ح��ول الكتاب زاد م��دى وطول 

فترة انتباههم.
•تق��دم الق��راءة اجلهرية للطف��ل املكتبة 
احلديث��ة ب��كل تنوعه��ا، فهي تقدم الش��عر 
والقصص القصي��رة، وكتب العلوم وحتى 

الكتب الهزلية.
•الق��راءة اجلهري��ة تعمل على حتس��ني 
مه��ارات االس��تماع عند األطف��ال من خالل 

ممارستهم للتلقي أثناءاالستماع.
وق��د مت اعتب��ار الس��ادس م��ن م��ارس 
إذ  اجلهري��ة"،  للق��راءة  العامل��ي  "الي��وم 
تق��وم بع��ض املنظم��ات واملعاه��د بتنظيم 
فعاليات تزيد من ش��غف األطفال بالقراءة. 
إن األطف��ال يتوقون إل��ى املعرفة حتى قبل 
دخولهم املدرس��ة، ويحتاجون إلى الكتاب 
منذ س��ن مبك��رة ج��ًدا، كما أن ق��راءة قصة 
للطفل قب��ل الن��وم توثق الرواب��ط مع األم  
واألب، وجتع��ل م��ن القراءة متع��ة ومهّمة 
محّببة.. وأخيًرا فإن الطفل الذي ينش��أ في 
أس��رة حتب الق��راءة ال بد أن يح��ب القراءة 
ه��و أيًض��ا، وس��ينعكس ذل��ك عل��ى تنمية 
شخصيته وقدراته ويزيد من ثقته بنفسه، 
ونح��ن إذ نغرس ف��ي أطفالنا ح��ب الكتاب 
والق��راءة فإننا نكون قد س��اهمنا في تأمني 

مستقبل زاهر وحياة ناجحة ألبنائنا.

أستراليا: تعيين أول داعية مسلم ضمن قوات الدفاع
تس��عى القوات املس��لحة األس��ترالية إل��ى تعيني أول داعية مس��لم 
ضمن جلنة االستش��ارات الدينية، وذلك لتزويد املسلمني بني صفوف 
اجلي��ش، الذي��ن يبلغ عدده��م 96 ش��خًصا، بالنصائح واإلرش��ادات 
الديني��ة. وف��ي ه��ذا الصدد أعل��ن مس��اعد وزي��ر الدفاع "س��تيورت 
روب��رت" مطالبته ال��وزارة بالعمل على جتنيد املزيد م��ن األفراد من 
مختلف الثقافات واللغات، وتأكيد متثيل املس��لمني بدرجة مناس��بة، 
ُمنتق��ًدا ُب��طء التن��وع والتعددي��ة ب��ني صف��وف القوات املس��لحة في 
أس��تراليا احلديثة. واجلدير بالذكر أن %5.7 من اجليش األس��ترالي 

من غير ذوي اخللفية اإلجنليزية.

روسيا: من يأمر الطالبات بنزع الحجاب يفصل من الجامعة
ر رئي��س "أنغوش��يا" "يون��س بك يفك��وروف" فْت��ح حتقيق  ق��َرّ
عاجل في ش��كوى طالبات بكلية الطب بجامع��ة نازران؛ حيث أَمرهَنّ 
ُمعلموهَنّ بنْزع احلجاب أثن��اء احملاضرات. ويذكر أن الطالبات كَتنَب 
على صفح��ات التواصل االجتماعي "إن العديد م��ن املعلمني في كلية 
الطب أَمروا الطالبات بنزع احلجاب أثناء احملاضرة، وقالت الطالبات 
إن املعلمني قالوا لهَنّ إن اجلامعة ليست جامعًة إسالمية، وَمن ترتدي 
احلج��اب عليه��ا اجللوس ف��ي املنزل ولي��س مكانها التعلي��م. وقالت 
الطالب��ات أيض��ا إن إدارة اجلامعة أَمرت بإغالق ُغ��رف الصالة داخل 
اجلامعة. وقد اجتمع الرئيس الروس��ي مع احلكومة في "أنغوشيا" 
إليج��اد ح��ٍلّ ف��وري في حالة ُنش��وب ص��راٍع داخ��ل كلي��ة الطب بني 
الطالب��ات احملجبات واإلدارة داخل اجلامعة. وق��ال الرئيس إنه ال بد 
من ُمحاسبة كل َمن وضع هذا القانون بالفصل الفوري إذا ثبت صحة 

التعُنّت من اإلدارة.

ميانمار: أسر روهنجية تعتنق النصرانية بمخيمات بنغاديش
أوَرد مراس��ل وكال��ة أنب��اء الروهنجي��ا ف��ي مخيم��ات الالجئ��ني 
الروهنجي��ني في جنوب ش��رق بنغالدي��ش أخباًرا ش��بَه مؤكدة ُتفيد 
ر ع��دٍد من العائالت الروهنجية هناك. وذكر مراس��ل الوكالة أن  َتنُصّ
��رت واعتنقت الديانة النصراني��ة نتيجة قيام  تل��ك العائالت قد تنَصّ
بعض احلمالت التنصيرية بنشاطاتها املكَثّفة داخل تلك املخيمات في 
غضون األيام الس��ابقة ُمس��تغلة وجود فْقٍر وحاجة ش��ديدة لدى تلك 

العائالت.
ومازال��ت تل��ك احلمالت مس��تمّرة لتنصي��ر أكبر قدٍر م��ن الالجئني 
الروهنجي��ني املس��لمني. وطالب��ت وكال��ة أنب��اء الروهنجي��ا بالعالم 
اإلس��المي َتداُرك الوضع قبل اس��تفحال هذا الوب��اء، وقد َيحُصل ما ال 
حُتَم��د ُعقباه لو بقي العالم اإلس��المي مكتوَف األي��دي، وال َيلتفت إلى 
م��ا مير به الروهنجيا م��ن أزمة َخِطرة وكارثة إنس��انية ُتغِيّر مجرى 
تاريخهم. وأكد مراس��ل الوكالة أن منظمات شيعّية وتنصيرّية تقوم 
ب��أدوار َخِط��رة في أوس��اط املس��لمني في العدي��د من املناط��ق بهدف 
اس��تغالل ظروفهم املعيش��َيّة وأوضاعهم املأس��اوية وإغرائهم باملال 
وتوفير املس��كن والتعليم والعالج لَيتش��َيّعوا أو َيعتنقوا النصرانية 

بعد َتَخلِّيهم عن مذهب السنة والدين احلق ديِن اإلسالم.

ألمانيا: إجبار األئمة على التحدث باأللمانية في المساجد
لم َيِجد البرملان األملاني حتى اآلن إجابة محددة عما إذا كان اإلسالم 
ينتم��ي إل��ى أملانيا أم ال، ولم يح��دد حتى اآلن رأًيا قاطًعا بش��أن حظر 
النقاب أو الس��ماح به. وفي هذا اإلطار ص��َرّح رئيس البرملان األملاني 
"نورب��رت الميرت" عض��و احل��زب الدميقراطي املس��يحي، أنه على 
جميع األئمة في املساجد األملانية أن يتحدثوا اللغة األملانية، فهو يرى 
أن��ه على أي ش��خص يعمل داخل أملانيا أن يتح��دث بلُغتها، ويجب أن 
ينطب��ق هذا أيًض��ا على األئمة بطبيعة احلال، وذل��ك ألنهم في الغالب 
م��ن املهاجرين، ف��ي حني أن املس��تمعني إليهم جميًعا يعيش��ون داخل 
املجتم��ع األملان��ي وينتمون إليه، وهذا يس��هل من َتأِْديته��م لعملهم أن 

يتحَدّثوا األملانية.
وأض��اف "الميرت" أن اإلس��الم هو أحد األديان املنتش��رة بش��كل 
كبي��ر في أملانيا، ويتمنى أن يرى نظرة اإلس��الم املنفتحة للعالقة بني 
الدين والدولة. وعل��ى صعيد آخر انتقد "كيم أوزدمير" رئيس حزب 
اخلضر هذا التصريح، واعتبره أمًرا ال بد أن ُيترك للمجتمعات الدينية 

حتديده، وقال إن املهم في اخلطبة مضمونها وليس ُلغتها.

المصدر : شبكة األلوكة

)َم��ا َكاَن ِلَبَش��ٍر أَْن ُيْؤِتَي��ُه اللَّ��ُه اْلِكَت��اَب 
َة ُثَمّ َيُق��وَل ِللَنّ��اِس ُكوُنوا  ُب��َوّ ْك��َم َوالُنّ َواحْلُ
اِنِيّنَي  ِعَباًدا ِلي ِمْن ُدوِن اللَّ��ِه َوَلِكْن ُكوُنوا َرَبّ
ُكْنُت��ْم  ��ا  َومِبَ اْلِكَت��اَب  ُتَعلُِّم��وَن  ُكْنُت��ْم  ��ا  مِبَ

َتْدُرُسوَن( آل عمران )79( 
ال  بربه��م  الن��اس  )يرب��ط  الربان��ي 
بش��خصه(: يرب��ي الن��اس بصغ��ار العل��م 
قب��ل كب��اره. فالذي يتلق��ى كب��ار العلم قبل 

صغاره يرتبط بالش��خص ال بالنص ويفقد 
األصول التي يس��تطيع أن يقي��م بها أي فكر 
آخر فيعيش أس��يراً لش��خص أو جماعة وال 
يس��تطيع أن يفكر خارج ه��ذا اإلطار. الحظ 
أن األم��ر ب )كون��وا رباني��ني( ج��اء بع��د 
النهي عن قول )كونوا عباداً لي( فمهما فعل 
اإلنسان مع املتربي لن يستطيع أن يتخلص 
من تعبي��د الناس لفكره إال بأن يكون ربانياً 

الق��رآن  )بتعلي��م(  إال  رباني��اً  يك��ون  ول��ن 
و)مدارس��ته( م��ع آخرين. فقد يعب��د املعلم 
املتربي لفكره وهو ال يش��عر ألنه لم يسعى 
لربطه بنصوص الوحي مباشرة. فالرباني 
يس��عى لربط الناس ب��كالم ربهم حتى ولو 
لم ينتموا إليه. ومن هنا تنشأ أيضا خطورة 
ع��رض الوحي على ص��ورة ومضات مبهرة 
دون التركيز عل��ى احملكمات. فالتربية على 
البح��ث ع��ن هذه الومض��ات املبهرة ينش��ئ 
جي��الً يتعلق باملبه��رات ال بالوحي. البد من 
التعام��ل مع القرآن ككتاب هدى لو نزل على 
جبل لتصدع من خش��ية الل��ه. البد أن تأخذ 
احلقائق العظيمة الكبرى في القرآن حجمها 

العظيم في قلبك وعقلك وواقعك.

تنّظم جمعية زهرة األمل الورشة 
اإلقليمية األولى لتطوير جمعيات 

املجتمع املدني وذلك يوم السبت 14 
مارس 2015 بنزل أفريكا بالعاصمة 

بداية من الساعة الثامنة صباحا. 
لالستفسار )71.223.250(.

تنظم جمعية احملافظة على القرآن 

الكرمي واألخالق الفاضلة، فرع 
صفاقس املدينة، حوارا مع الشباب 

موضوعه: وصايا ذهبية للمقبلني على 
الزواج مع الداعية أحمد اخلراط وذلك 

يوم السبت 7 مارس 2015 بداية من 
الساعة 17:30 إلى غاية صالة العشاء. 

لالستفسار )للرجال: 29.314.192( 
)للنساء: 50.695.890(

فسحة قرآنية

إلى المصلحين.. كونوا ربانيين

أوقات الص��الة ليوم اخلميس 14 
جم��ادى األول 1436 هجري املوافق 

ل5 مارس 2015 ميالدي
مفّكرة

المسلمون حول العالم اآلن ُنغّيْر
ِسِهْم( )الرعد، 11(

ُ
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 الدولي
قال وزير الدف��اع التركي عصمت يلماز 
الذي ي��زور العاصم��ة العراقي��ة بغداد 
أم��س االول الثالث��اء إن ب��الده س��تقدم 
املزيد من الدعم للعراق في احلرب الذي 

يخوضه ضد تنظيم "داعش".
وكان يلماز قد وصل في وقت س��ابق 
إل��ى بغ��داد ف��ي زي��ارة رس��مية وعق��د 
اجتماعا مغلقا مع نظيره العراقي خالد 

العبيدي في بغداد.
وف��ي مؤمت��ر صحف��ي مش��ترك ب��ني 
احلكوم��ة  إن  يلم��از  ق��ال  الوزيري��ن، 
رئي��س  برئاس��ة  احلالي��ة  العراقي��ة 
ال��وزراء حي��در العب��ادي متث��ل جميع 

العراقيني.
املزي��د  س��تقدم  تركي��ا  أن  وأض��اف 
م��ن الدع��م للحكومة العراقي��ة ملواجهة 
تنظي��م "داع��ش" ال��ذي يس��يطر على 

مساحات واسعة من أراضي العراق.
وتابع يلماز أن بالده منعت 10 آالف 

ش��خص م��ن دخ��ول تركي��ا لاللتح��اق 
س��وريا  ف��ي  املس��لحة  باجلماع��ات 

والعراق.
وقب��ل زي��ارة الوزي��ر الترك��ي بيوم 
ش��حن  طائرت��ا  بغ��داد  إل��ى  وصل��ت 

محملتان مبساعدات عسكرية تركية.
وحط��ت طائرت��ا ش��حن عس��كريتني 
م��ن ط��راز C-130 ف��ي قاع��دة املثن��ى 
العس��كرية اجلوي��ة، الت��ي تق��ع عل��ى 
مسافة 20 كم ش��رقي بغداد، حيث سلّم 
الس��فير الترك��ي ل��دى الع��راق ف��اروق 
قاميقج��ي، املس��اعدات إل��ى مس��ؤولي 

وزارة الدفاع العراقية.
وأبدت تركيا أكثر من مرة استعداداها 
لدعم الع��راق في احلرب التي تخوضها 
ضد "داعش" الذي أثار متدده الس��ريع 
صي��ف الع��ام املاضي مخ��اوف إقليمية 

ودولية واسعة.
ومنذ أش��هر يقوم خبراء عس��كريون 
أتراك بتدريب قوات البيشمركة الكردية 

في ش��مال الع��راق لتعزي��ز قدراتها في 
احلرب ضد املسلحني.

وق��ال وزي��ر الدف��اع العراق��ي خال��د 
العبي��دي خ��الل املؤمت��ر الصحف��ي إن 
معركة حترير املوصل س��تكون عراقية 

التخطيط والتوقيت والتنفيذ.
وكان العبي��دي ي��رد عل��ى مواقي��ت 
طرحها مسؤولون أمريكيون لبدء حملة 
عس��كرية واس��عة الس��تعادة املوصل، 
وقالوا فيها إن احلملة من املمكن أن تبدأ 

في سبتمبر املقبل.
وش��دد الوزير العراقي على ان بالده 
لن تس��تعني بأي قوات أخرى خالل تلك 

املعركة.

وقبل 3 أيام، ش��ن العراق هجوما هو 
األوسع الستعادة مدينة تكريت مسقط 
رأس الرئي��س العراق��ي الراح��ل صدام 
حس��ني وامل��دن والبل��دات االخ��رى في 

محافظة صالح الدين شمال بغداد.

س��يمهد  املناط��ق  تل��ك  واس��تعادة 
الطريق للوص��ول الى تخ��وم املوصل، 

معقل "داعش" بالعراق.
ومن املؤمل أن يلتق��ي الوزير التركي 

خالل زيارت��ه غير مح��ددة املدة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرملان 

سليم اجلبوري ومسؤولني آخرين.

وزير الدفاع التركي: أنقرة ستقدم المزيد من الدعم للعراق لمواجهة "داعش"

داوود أوغلو: البرتغال "متحدث 
باسم تركيا" في اوروبا

 الدولي
اك��د رئي��س الوزراء التركي احم��د داود اوغلو امس االول الثالث��اء ان البرتغال هي 
"متح��دث باس��م تركيا" ف��ي مفاوض��ات انضمامه��ا الى االحت��اد االوروب��ي التي 
ب��دأت ف��ي 2005. واكد داود اوغلو في تصريح صحافي بع��د قمة ثنائية عقدت في 
العاصم��ة البرتغالي��ة، ان "البرتغال اصبحت متحدثا باس��م تركيا في بروكس��ل، 

ويبدو انها البلد الذي يفهم افضل من سواه" موقف اسطنبول.
واضاف "لطاملا ابدت البرتغال رغبتها في ان تنضم تركيا الى اوروبا"، مش��يرا 

الى ان لشبونة "تعرف قدرتنا على اجراء اصالحات".
واعل��ن رئي��س الوزراء البرتغالي بيدرو باس��وس كويلهو م��ن جانبه، انه يؤيد 
اج��راء مفاوض��ات انضم��ام "فعالة" حت��ى ال يتكون ل��دى تركيا انطب��اع بوجود 
"عملي��ة ال تنته��ي". وذكر باس��وس كويله��و بأن البرتغ��ال "ايدت عل��ى الدوام" 

انضمام تركيا الى االحتاد االوروبي "الذي سيكون ملصلحة الطرفني".
وكش��ف رئيس ال��وزراء البرتغالي ان املوقع اجلغراف��ي لتركيا، مع بروز تنظيم 

الدولة االسالمية، يزيدان من "اهمية املفاوضات" اجلارية مع االحتاد االوروبي.
وف��ي ماي 2013، اعلن باس��وس كويلهو خ��الل زيارة للرئي��س التركي عبدالله 

غول، انه يؤيد تسريع املفاوضات.
ترش��حت تركيا رس��ميا الى االحتاد االوروبي منذ 1999، لك��ن املفاوضات التي 
ب��دأت ف��ي 2005  تب��دو بطيئة ج��دا، وفتح الطرف��ان 14 فصال فقط م��ن اصل 35، 

واجنزا واحدا منها حتى االن.

 الدولي
أوضح رئي��س جمعية أت��راك البلقان 
للثقاف��ة والتضام��ن "باي��رام جوالق 
أوغل��و"؛ أن االعت��داءات العنصري��ة 
املتزاي��دة ف��ي بلغاريا؛ اكتس��بت بعدا 
مثي��را للقل��ق، رغ��م حتذي��ر منظم��ة 
العف��و الدولي��ة؛ الس��لطات البلغارية 
فيما يتعلق بهذا اخلصوص، ومعاداة 

األجانب.
ملراس��ل  تصري��ح  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
إيل��ي"  "قوج��ه  بوالي��ة  ألناض��ول 
التركي��ة، حيث أش��ار ج��والق أوغلو 
مدين��ة  ف��ي  مس��جد  تدني��س  إل��ى 
غرب��ي  جن��وب  "بالغويفغ��راد" 
بلغاري��ا، أم��س، من خالل إلق��اء أقدام 

خنزير ف��ي مدخل املس��جد، ولفت إلى 
كتاب��ة عب��ارة "املوت لألت��راك" على 
جدران دار االفتاء، في "بالغويفغراد" 

االسبوع املنصرم.
كم��ا أش��ار رئي��س اجلمعي��ة إل��ى 
كس��ر باب مس��جد "قاضي سيف الله 
البلغاري��ة  العاصم��ة  ف��ي  أفن��دي"، 
صوفيا، وصندوق ال��زكاة فيه، مطلع 
الش��هر اجل��اري، حي��ث يعد املس��جد 
الوحي��د ال��ذي تق��ام فيه الص��الة في 

املدينة.
الس��بب  أن  أوغل��و  ج��والق  ورأى 
االعت��داء  تصاع��د  وراء  الكام��ن 
تقاع��س  ف��ي  يتمث��ل  العنصري��ة؛ 
الس��لطات البلغارية، وعدم محاس��بة 

املتورط��ني ف��ي االعت��داءات عل��ى حد 
منظم��ة  بتقري��ر  مستش��هدا  قول��ه، 
العف��و الدولية، الذي قال��ت فيه: " إن 
املس��ؤولني البلغار فش��لوا ف��ي القيام 
بتحقيق��ات فاعلة، وتعري��ف اجلرائم 
املتعلق��ة بالكراهية ومعاداة األجانب، 
تل��ك  ملتابع��ة  قوان��ني  وج��ود  رغ��م 

اجلرائم ". 

إع��الم  وس��ائل  أن  بالذك��ر  جدي��ر 
بلغاري��ة؛ لفت��ت أم��س إل��ى مصادفة 
تدني��س املس��جد؛ االحتف��ال بالذكرى 
الس��نوية ال��� 137 الس��تقالل بلغاريا 
ووصفت��ه  العثماني��ة،  الدول��ة  ع��ن 

ب�"العمل االستفزازي".

رفع آلية التشاور بين تركيا وأذربيجان وتركمانستان 
إلى مستوى رؤساء الجمهورية

 الدولي
أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه اتفق مع نظيره التركمانستاني، قربان قولي بيردي محمدوف، على رفع 
آلية التشاور بني جمهوريات تركيا، وآذربيجان، وتركمانستان، اخلاصة بنقل الغاز التركماني إلى األسواق العاملية عبر 

تركيا، من مستوى وزراء اخلارجية إلى مستوى رؤساء اجلمهورية.
ج��اء ذلك ف��ي مؤمتر صحفي عقده أردوغ��ان، مع نظيره التركمانس��تاني، الذي يجري زيارة رس��مية إل��ى تركيا، يوم 
ّك��ن وزراء خارجية ال��دول )التركية( الثالث، من  الثالث��اء، وأض��اف فيه أن اجلمهوريات الث��الث أوجدت آلية خاصة، مُتَ
عقد اجتماعات دورية، لتبادل الرؤى ووجهات النظر اخلاصة مبشروع إنشاء خط لنقل الغاز الطبيعي، من تركمانستان 
وآذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا، وأنه اتفق مع نظيره التركمانستاني على رفع مستوى تلك اآللية، لتصبح على مستوى 
رؤساء الدول الثالث. ولفت أردوغان، أن قيمة االستثمارات التركية في تركمانستان، بلغت 46 مليار دوالر أميركي، وأن 
الفضل في حتقيق ذلك النجاح االقتصادي الكبير، يعود إلى الدعم املتميز الذي قدمته احلكومة في تركمانستان للشركات 
التركية، وإلى اجلهود التي بذلتها تلك الش��ركات، من أجل رفع نسبة النجاح، والتأكيد على استحقاقهم للثقة التي منحت 
لهم من قبل حكومة التركمانستانية. يذكر أن العالقات التركية – التركمانستانية - اآلذربيجانية، تشهد تطوراً ملحوظاً 
ف��ي املجال االقتصادي والثقافي، خاصة وأن البلدان الثالثة، يتش��اركون في اللغة والثقافة والتاريخ، كما تش��كل تركيا، 

بوابة لتصدير الغاز التركمانستاني واآلذربيجاني نحو القارة األوروبية املتعطشة للطاقة.

تركيا

رئيس جمعية تركية:

 االعتداءات العنصرية المتزايدة في بلغاريا مقلقة
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 الدولي
عب��ر وزير الداخلي��ة املكلف باحلكوم��ة الليبي��ة املؤقتة التي 
تتخذ من طبرق مقرا لها، العقيد أحمد بركة عن أسف حكومته 
مل��ا صدر ع��ن رئيس الهيئ��ة العامة لإلع��الم والثقافة واآلثار 
بليبيا عمر القويري من تصريحات واصفا إياها بالفردية وال 

تعبر بأي حال من األحوال عن موقف حكومة طبرق.
وق��ال لدى اس��تقباله أمس االول الثالث��اء 3 مارس من قبل 
كاتب الدولة لدى وزير الش��ؤون اخلارجية املكلف بالشؤون 
العربي��ة واإلفريقية التهامي العبدول��ي مبقر الوزارة بأنه مت 
تعي��ني ناطق رس��مي للحكوم��ة الليبية وه��و الوحيد املخول 
للتعبير ع��ن موقف الس��لطات الليبية، مؤك��دا تفهم حكومته 
للموقف التونس��ي من املس��ألة الليبية وحرصها على حماية 
جاليته��ا. و كان القوي��ري ه��دد ف��ي تصري��ح لقن��اة الدولية 

الليبية مساء الثالثاء، بقصف معبر راس جدير احلدودي.

وأوض��ح القويري أّن التهديد جاء عل��ى خلفية تصريحات 
لوزير اخلارجية التونسي الطيب البكوش خالل لقائه بوزير 
اخلارجي��ة اإليطال��ي والت��ي ق��ال فيه��ا إن معب��ر راس جدير 

"سيتم فتحه أحب من أحب وكره من كره".
وق��ال وزير اإلعالم ف��ي حكومة الثن��ي "إذا أغلقت حكومة 
فج��ر ليبيا معب��ر راس جدير للضغط على تون��س فبإمكاننا 
أن نقص��ف املعبر ونغلقه". و في وقت س��ابق،  قال القويري 
ف��ي تصريحات لوس��ائل إعالم تونس��ية إنه يبش��ر ب�"إمارة 
الش��عانبي" في تونس، و هّدد بأن ليبيا ستكون عندها، على 
"مس��افة واحدة بني ما أس��ماه "حكومة قرطاج" و "حكومة 
الش��عانبي"، في اطار رده على قرار تونسي باعتماد متثيلني 
دبلوماس��يني في ليبيا في طبرق و طرابل��س.  و تعيش ليبيا 
حالة من الفوضى األمنية و السياس��ية، تدعم مع انقسام بني 

برملانني، انبثق عنهما حكومتان و  جناحان عسكريان. 

وزير الداخلية في حكومة الثني:

 تصريحات "القويري" فردية

قبل ساعات من مباحثات المغرب:

خرق اتفاق وقف اطالق النار في ليبيا
رجاء غرسة الجالصي

ش��هدت ليبي��ا خالل اليوم��ني املاضيني نش��اطا على مختل��ف اجلبهات في 
الب��الد، متّيز بتبادل الغارات اجلوية بني قوات الش��رق و الغرب من جهة، 
و احت��دام املعارك في عدة أحياء من مدينة بنغازي، قبيل س��اعات من عقد 
جلس��ة جديدة من مباحثات احلوار الليبي برعاية األمم املتحدة في املغرب 
الي��وم اخلميس 4 م��ارس.  و أعلنت قوات "حفتر"  الس��يطرة على مدينة 
بنغ��ازي، بعد جت��دد االش��تباكات مع عناص��ر من "مجلس ش��ورى ثوار 
بنغ��ازي"، أدت الى مقتل عنصرين من قوات "اجليش" التابع حلفتر، في 

حصيلة أولية مرحجة لالرتفاع. 
و قال مصدر مبركز بنغازي الطبي، إن املركز استقبل قتيلني وجريحني، 

جراء سقوط قديفة عشوائية قرب مديرية أمن بنغازي مبنطقة الهواري.
و رغم بث قناة "فرانس 24" ش��ريطا مص��ّورا لعناصر من قوات حفتر 
م��ن داخ��ل املدينة، إال أن ال أنب��اء مؤكدة عن الس��يطرة الفعلية ألحد طرفي 
الن��زاع على املدين��ة.  و في املنطقة الغربي��ة، تبادلت ق��وات "فجر ليبيا" 
و  الطي��ران احلربي التابع لقوات حفتر، غارات جوية اس��تهدفت منش��ات 
حيوي��ة. اذ عاودت  طائرة حربية تابعة لل��واء خليفة حفتر، يوم الثالثاء، 
ش��ن  غارة استهدفت اجلانب الش��رقي من مهبط مطار معيتيقة دون وقوع 

أضرار بشرية أو مادية. 
و أفاد مصدر االربعاء، تنفيذ غارات جوية في منطقة الزرير التي تعتبر 
من أهم احملاور لقاعدة الوطية )غربي طرابلس(. فيما أفاد ش��هود عيان أن 
طائرات تابعة جليش طبرق الذي يقوده حفتر، حتلق فوق مدينة اجلميل) 

على مقربة من معبر راس جدير احلدودي(. 
و ف��ي ذات الس��ياق، أغارت طائرتان تابعتان لق��وات "فجر ليبيا" على 
مهبط الزنتان صباح األربعاء، وفق ما نقلت وكالة األنباء الليبية )التابعة 

حلكومة طبرق(. 
ونق��ل املكتب عن مصادر عس��كرية أن طائرتني أقلعتا من مطار مصراتة 

استهدفتا مهبط الزنتان، وتسببتا في إحلاق أضرار بإنارة املهبط.
و فيما لم يرد تعليق رسمي من حكومة طبرق على التطورات العسكرية 
ف��ي البالد، عقب توص��ل البرملانان في البالد الى اتفاق باس��تئناف احلوار 
ال��ذي ترع��اه األمم املتحدة، أكد وزي��ر النفط و الغاز ف��ي حكومة طرابلس 
ماش��اء الله ال��زوي، أن "قوات حفت��ر" تعمد الى التصعيد العس��كري من 

أجل عرقلة فرص احلوار و التوصل الى حل سياسي لألزمة في البالد. 
و ق��ال املتحدث باس��م ق��وات درع ليبيا املنطقة الوس��طى )جزء من قوات 
فجر ليبيا( في تصريح تلفزي ليل الثالثاء،  إن القصف اجلوي الذي تش��نه 
"قوات حفتر"  يهدف الى إثارة "قوات فجر ليبيا" للرّد، و بالتالي التصعيد 
في وقت حرج و هو ما يؤثر سلبا على مجريات احلوار على حد قوله. و أّكد 

أن قواتهم )فجر ليبيا( تدعم احلوار و تلتزم بوقف اطالق النار. 

ر من 
ّ
مجلس األمن الدولي يحذ

نتائج استخدام القوة في ليبيا
 الدولي

ق��ال رئيس مجل��س األمن الدول��ي " فرانس��وا ديالتر " ي��وم الثالثاء ، إن 
اس��تخدام القوة في ليبيا سيؤدي إلى فراغ سياسي يزيد من تعزيز موقف 

اجلماعات اإلرهابية. 
وأكد " ديالتر " أن ال وجود حلل عسكري لألزمة في ليبيا ، كما أكد دعم 
مجلس األمن جلهود املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إلى ليبيا " برناردينو 

ليون ".
 وحذر رئيس مجلس األمن الدولي ، من فش��ل احلوار واجلهود الساعية 
إل��ى تش��كيل حكوم��ة وح��دة وطنية تخ��رج بالبالد م��ن األزم��ة احلالية ، 
مش��يرا إلى أن تش��كيل هذه احلكومة هو احلل األنسب لالستقرار في ليبيا 

وللمجتمع الدولي ملكافحة اإلرهاب. 
يذك��ر أن بعث��ة األمم املتح��دة للدعم في ليبي��ا أعلنت اس��تئناف احلوار 
السياس��ي بني األطراف الليبية في املغرب يوم غد اخلميس ، بعد موافقتها 

على املشاركة والعودة إلى طاولة املفاوضات .
و فش��لت مص��ر و حكومة طبرق في ش��هر فبراير املاض��ي في احلصول 
على موافقة مجلس األمن الدولي في تفويض لتدخل عس��كري في ليبيا أو 

رفع حظر السالح على "اجليش الليبي". 

 الدولي
نفى مجلس ش��ورى مجاه��دي مدينة درن��ة وضواحيها خبر 
محاص��رة املدينة الواقعة ش��رقي ليبيا من قبل قوات رئاس��ة 
أركان اجلي��ش الليب��ي املنبثقة عن البرمل��ان املنعقد في مدينة 
طبرق )ش��رق( م��ن أربعة مح��اور. و قال مس��ؤول باجلناح 
اإلعالم��ي ملجل��س ش��ورى مجاه��دي درن��ة وضواحيه��ا في 
تصريح��ات لألناض��ول، إن "األخب��ار املتداول��ة في وس��ائل 
اإلع��الم الدولية أن قوات جي��ش البرملان املدعوم��ة من حفتر 
)قائ��د برتب��ة فريق أول يش��ن حملة عس��كرية ض��د الكتائب 
اإلس��المية( حتاصر درنة من أربعة محاور هي أخبار كاذبة 
وال صحة لها". و كان  العقيد أحمد املس��ماري املتحدث باسم 
رئاس��ة أركان اجليش الليبي املنبثق��ة عن البرملان في طبرق، 
قال خ��الل تصريح ل��ه يوم االثن��ني لألناض��ول إن "اجليش 
الليب��ي يقوم حالياً بوضع اللمس��ات األخيرة القتحام جنوب 
مدين��ة درنة لتخليصه��ا من تنظيم داعش لكن��ه لم يتخذ بعد 
قراره بالهج��وم انتظارا ألوام��ر القائد الع��ام للجيش الليبي 

اجلديد الفريق ركن خليفة حفتر".
وع��ن أماك��ن متركز اجلي��ش الليبي، قال املس��ماري "نحن 
متواجدون بكثافة في منطقة الغرب واجلنوب الغربي وكذلك 
الش��مال حت��ى اجلنوب الش��رقي، لكننا لم ندخ��ل بعد جنوب 
درن��ة". من جانبه، نفى املس��ؤول مبجلس ش��ورى مجاهدي 

درن��ة ال��ذي اش��ترط عدم ذكر اس��مه ذل��ك مؤك��داً أن "جيش 
البرمل��ان وقوات حفتر تتمركز فقط مبنطقة عني مارة )27 لكم 
من درنة( منذ أش��هر وهي حتاول التق��دم لكنها لم تفلح حتى 

اآلن بعد تصدي مجاهدي درنة لها"، بحسب قوله.
إل��ى ذلك، أوض��ح املس��ؤول أن "مجلس ش��وري مجاهدي 
درنة و ضواحيها أطلق الثالثاء س��راح اثنني من جنود حفتر 
"، وتاب��ع أنهم أطلق��وا "املفرج عنهم والذين كانوا قد أس��روا 
في معركة قرب منطقة وادي بوضحاك جنوب غرب درنة قبل 

اشهر كبادرة حسن نية من جانبهم" على حد قوله.
وكان��ت الكتائ��ب اإلس��المية مبدين��ة درن��ة الت��ي كون��ت 
كيان��ا مس��لحا أطلق علي��ه "مجلس ش��ورى مجاه��دي درنة 
وضواحيه��ا" قد ش��نت هجمات متكررة على الق��وات املوالية 
للبرملان الليب��ي والتي تتمركز مبنطقة عني م��ارة بالقرب من 
درنة وهو األمر الذي أسفر عن وقوع قتلى في صفوف األخير.
بينم��ا حت��اول تل��ك الق��وات القادمة م��ن الش��رق اقتح��ام درنة 
والس��يطرة عليه��ا، مؤكدة في آخ��ر تصريح لها أنها س��يطرت على 
"منطقة سيدي خالد )7 كلم من درنة( بعد معارك مع اإلسالميني". 
ومجل��س ش��ورى مجاه��دي درن��ة وضواحيه��ا أعلن عن تش��كيله 
إسالميون في مدينة درنة في 12 من ديسمبر املاضي، وذلك ملواجهة 
ق��وات الفريق رك��ن خليفة حفتر التي أعلنت في وقت س��ابق عزمها 

تدشني عملية عسكرية قالت إنها ل�"تطهير املدينة من املتطرفني".

 الدولي
أكد الوزير املنتدب للش��ؤون املغاربي��ة واإلفريقية اجلزائري 
عب��د الق��ادر مس��اهل أم��س االربع��اء 4 م��ارس أن اجلزائ��ر 
استقبلت "س��را" 200 شخصية ليبية لها دور في األزمة في 

هذا البلد. 
وذك��ر الوزير في تصري��ح لإلذاعة اجلزائري��ة أنه "خالل 
األس��ابيع املاضية واألش��هر املاضية استقبلنا 200 شخصية 
ليبية بعيدا عن األنظار من أجل اجتماعات سرية كلل بعضها 
بالتوقي��ع" دون أن يذك��ر طبيع��ة الوثائق الت��ي مت التوقيع 

عليها، كما لم يذكرأي اسم من أسماء الشخصيات الليبية.
وصرح الوزير أن "الوضع في ليبيا فرض علينا فرضا في 
2011 عندما تدخل حلف شمال األطلسي" مشيرا إلى أنه "لم 

يتم االستماع إلى موقف اجلزائر وها هي النتيجة".

واض��اف مس��اهل أن م��ا يحدث ف��ي ليبي��ا الي��وم "يتعلق 
باالمن الداخلي" للجزائر ألن "اإلرهاب ظاهرة شاملة ويجب 

معاجلتها مبقاربة شاملة".
وتدافع اجلزائر عن احلل السياس��ي ف��ي ليبيا وترفض أي 
تدخل عسكري أجنبي، وتسعى إلى قيادة وساطة للحوار بني 

األطراف املتنازعة فيها.
و في الس��ياق ذات��ه، أعلنت بعث��ة األمم املتح��دة للدعم في 
ليبي��ا عل��ى موقعها الثالثاء ع��ن عقد اجتماع بداية األس��بوع 
الق��ادم يض��م ممثل��ني عن الق��ادة والنش��طاء السياس��يني في 

العاصمة اجلزائرية.
كم��ا أكدت عقد اجتماعات في بروكس��ل مع ممثلي املجالس 
البلدية من كل أنحاء ليبيا في وقت الحق من األس��بوع القادم 

ملواصلة تدابير بناء الثقة التي مت االتفاق عليها في جنيف. 

أكثر من 200 سياسي ليبي يعقدون اجتماعات سرية في الجزائر

"مجلس شورى مجاهدي درنة"
 ينفي محاصرة المدينة

ليبيا
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-رجاء غرسة الجالصي
أف��اد مص��در م��ن العائل��ة امللكي��ة ف��ي 
الس��عودية أن وزير اخلارجية س��عود 
الفيصل الفيصل سيعقد مؤمترا صحفيا 
مش��ترك، الي��وم اخلمي��س،  م��ع نظيره 
األمريك��ي جون كي��ري. و يأتي ذلك في 
ض��وء تضارب األنباء ح��ول قبول امللك 
سلمان بن عبد العزيز استقالة الفيصل 
من مهامه ، التي عللها بأسباب صحية. 
وق��ال خال��د جن��ل وزي��ر اخلارجية 
الس��عودي ف��ي تغريدة له في حس��ابه 
مبوق��ع التواصل االجتماع��ي "تويتر" 
:" احلم��د لله نحن اآلن ف��ي طريقنا إلى 

الرياض" في إشارة إلى والده. 
مدي��ر  نقل��ي،  أحم��د  أس��امة  وأع��اد 
اإلدارة اإلعالمي��ة ف��ي وزارة اخلارجية 
ونش��ر  خال��د،  تغري��دة  الس��عودية، 
ص��ورة خلال��د ووال��ده وق��ال :"وزير 
اخلارجي��ة األمي��ر س��عود الفيص��ل في 
طريقه إل��ى الرياض بعد رحلة عالجية 
ناجح��ة يرافقه ابنه خالد"، كاش��فا عن 
عقد مؤمتر صحفي بني وزير اخلارجية 
الس��عودي ونظيره األمريك��ي ، قال إنه 

سيعقب محادثات بينهم.
و ق��ال إن  "املؤمت��ر ليس ردا على أي 
شائعات، بل هو مؤمتر صحفي مشترك 

مع الوزير كيري يعقب املباحثات".
من جهت��ه، أف��اد كيري عب��ر تغريدة 
على موقع "تويتر" أنه   سيجتمع " مع 

دول اخلليج هذا األسبوع حيث سألتقي 
باملل��ك الس��عودي س��لمان"، مضيفا أن 
" جه��وداً عدي��دة ُتب��ذل وأن��ا واثق مع 
مرور الوقت س��نضعف داعش ونقضي 
عليها". و يشكو األمير »الفيصل« الذي 
يش��غل منصب وزير اخلارجية منذ 13 
اكتوبر 1975، من مرض "باركنسون" 

أو الشلل الرعاشي. 
 ويقضي بس��ببه  فت��رة عالج طويلة 
ف��ي الواليات املتحدة س��بقت وفاة امللك 
»عبدالله ب��ن عبدالعزيز«. و أجريت له 
في شهر جانفي  املاضي، عملية جراحية 

في فقرات الظهر تكلّلت بالنجاح. 

السياســـة  علـــى  اإلســـتقالة  تاثيـــر 
الخارجية للمملكة

وكان مغردون سعوديون قد تداولوا 
االثنني، نبأ استقالة وزير اخلارجية من 

منصبهم . 
و نقل��ت "عرب��ي 21" ع��ن مص��ادر 
العاه��ل الس��عودي  إن  خاص��ة قوله��ا 
س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز  م��ن منصبه 
وزي��ًرا للخارجي��ة، دون ايض��اح حول 

أسباب االستقالة. 
اال ان نقل��ي  ق��ال إن “األنب��اء الت��ي 
س��عود  األمي��ر  اس��تقالة  ع��ن  ت��رّددت 
الفيص��ل وزي��ر اخلارجية م��ن منصبه 

مجرد إشاعة مثل ما سبقها”.
موق��ع  عل��ى  صفحت��ه  عل��ى  وكت��ب 
تويتر”منذ عشر سنوات وأنا أنفي تارة 

خبر وفاة س��عود الفيصل وأخرى خبر 
اس��تقالته. ال أصحاب اإلشاعات سئموا 
وال أن��ا يئس��ت”.  لكن مراقبون للش��أن 
السعودي يقولون ان اعفاء "الفيصل" 
م��ن مهامه تبقى مس��ألة وق��ت، خاصة 
في ض��وء التغيي��رات السياس��ية التي 
تش��هدها الس��عودية منذ اس��تالم امللك 
س��لمان ملنصب��ه مل��كا للب��الد ف��ي 23 

جانفي املاضي.
و ل��كل تغيير طارئ على رأس وزارة 
اخلارجي��ة الس��عودية تأثي��ر متب��ادل 
على السياس��ة اخلارجية للمملكة، التي 
اجته��ت من��ذ نهاية جانف��ي املاضي الى 
تغيي��ر م��ن الداخ��ل، قب��ل ان ينتقل إلى 
عالقاته��ا م��ع اخل��ارج.  و أم��ر العاهل 
الس��عودي منذ توليه العرش، بإنش��اء 
مجل��س للش��ؤون السياس��ية واألمنية 
برئاس��ة ولي العه��د األمي��ر »محمد بن 
ناي��ف«، ووزير الداخلي��ة، يضم وزراء 

من بينهم وزير اخلارجية.
 لكّن األمر امللكي مراعاة لفارق الس��ن 
- بحس��ب متابع��ني - اس��تثنى وزي��ر 
اخلارجية ووزير احل��رس الوطني من 
اإللزام بحضور اجللسات على أن ينيبا 

عنهما ممثل عن الوزارة.
الت��ي  الرس��مية  الزي��ارات  وخ��الل 
ش��هدتها العاصم��ة الري��اض مؤخ��را، 
وأخره��ا زيارتي الرئيس��ني املصري ثم 
الترك��ي، ض��م الوف��د امللكي الس��عودي 
األمي��ر »عبدالعزي��ز ب��ن عبدالل��ه ب��ن 

عبدالعزيز« نائب وزير اخلارجية. 
و أص��در املل��ك إب��ان تولي��ه العرش 
أكث��ر م��ن ثالث��ني أم��را ملكيا ف��ى اطار 
اكبر تعديل وزاري تش��هده الس��عودية 
يتضمن اعف��اء امراء بينه��م جنلي امللك 

الراحل.
و ش��ملت رياح التغيي��ر، التوجه في 
سياس��ة اململك��ة اخلارجي��ة خاصة مع 
الثنائ��ي مص��ر و  تركيا، و ال��ذي تعزز 
للرئيس��ني  متزامن��ة  زي��ارات  بتنظي��م 

رج��ب طي��ب اوردوغ��ان و عب��د الفتاح 
السيس��ي. و هي كانت مبثابة الرس��الة 
ب��أن الدعم الس��عودي ملص��ر ال تتقاطع 

مع مراجعة عالقتها بتركيا. 
و ه��ي معادل��ة تقتض��ي م��ن وزارة 
اخلارجية الس��عودية إع��ادة النظر في 
تعاملها مع قضايا اس��تراتيجية متيزت 
بالرتاب��ة و حافظت عل��ى طبيعتها منذ 
أربعة عقود، لع��ل أبرزها التحامل على 

اإلخوان.  

أنباء متضاربة حول استقالة 
وزير الخارجية السعودي من مهامه

- دولي
ق��ال الدكتور نادر فرجاني، رئيس فريق حترير تقرير التنمية 
العربي الص��ادر من برنامج األمم املتح��دة اإلمنائي، إن زيارة 
الرئي��س عبدالفت��اح السيس��ي إل��ى الس��عودية ل��م تثم��ر عن 
النتائ��ج املرج��وة، فيم��ا وصفه ب��� "احلصاد املخّي��ب". وزار 
السيس��ي، يوم األحد، الس��عودية في زيارة قصيرة استغرقت 
عدة س��اعات، ه��ي األولى ل��ه منذ تول��ي امللك س��لمان بن عبد 

العزيز احلكم أواخر يناير املاضي.
وفي تدوين��ة عبر صفحته على موق��ع التواصل االجتماعي 
"فيس ب��وك"، ع��اب فرجاني على من أس��ماهم ب��� "مجاذيب 
السيس��ي"، لكونهم "ركزوا على االستقبال االحتفالي الشكلي 
ل��ه في الري��اض وفاتهم أنه قد يك��ون أهم منه كثي��ًرا مبعايير 
الفاعلي��ة، ذل��ك االجتم��اع املغل��ق ال��ذي اقتص��ر عل��ى العاهل 
الس��عودي )املل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز( وضيف��ه التركي 
)الرئي��س رج��ب طي��ب أر دوغان( ب��دون الوفدين الرس��ميني 
واس��تغرق أكث��ر م��ن نص��ف س��اعة". إذ اعتب��ر أن "مثل هذه 
اللق��اءات املغلقة تركز عادة على تفاهمات اس��تراتيجية خطط 
مس��تقبلية، وتؤس��س لتع��اون ثنائ��ي مش��ترك ف��ي قضاي��ا 

حساس��ة مثل كيفية التصدي للصعود السياس��ي والعسكري 
اإليران��ي في املنطق��ة، واالتف��اق الن��ووي األمريك��ي اإليراني 
املنتظر، ومتدد "الدولة اإلسالمية" )داعش(، والدعم اإليراني 

جلماعة "أنصار الله" احلوثية في اليمن".
ورأى فرجان��ي أن "األه��م من كل ذلك أن مثل ه��ذه اللقاءات 
تنطوي على مصارحات وعتاب بني املشاركني فيها، والتزامات 
مبواقف تظل س��رية وبعيدة عن أعني وآذان الوفود الرس��مية 
ملنع تس��ريبها". وأضاف فرجاني إلى ذلك "املغادرة السيسي 
الس��ريعة للري��اض وعدم ص��دور موقف س��عودي قوي داعم 
ملص��ر، وملش��روع الق��وات العربي��ة املش��تركة ال��ذي اقترحه 
للتدخ��ل في الب��ؤر العربي��ة الس��اخنة وخاصة ليبي��ا، وعدم 
إدالئ��ه بأي تصريحات تؤكد التزام العاهل الس��عودي اجلديد 
بقوة بدعم مصر في حروبها الداخلية وأزمتها املالية". وأشار 
إلى أن��ه "يتعني االنتباه، ف��ي النهاية، إلى عق��د اتفاق أمريكي 
ترك��ي على تدريب املعارضة الس��ورية "املعتدل��ة" في تركيا 
يبدأ هذا األس��بوع ف��ي موازاة اتف��اق مماثل م��ع الرياض على 
تدري��ب 5000 عنص��ر س��وري مع��ارض في قواعد عس��كرية 

سعودية".

نادر فرجاني: »حصاد مخيب« لزيارة السيسي إلى السعودية
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الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة

اإلدارة الجهوية للتجهيز بقابس
إعان طلب عروض عدد 09 /2015

هذا اإلعان يلغي ويعوض إعان طلب عروض عدد 06 /2015

الصادر بجريدة الضمير بتاريخ 27 فيفري 2015

تعتزم اإلدارة اجلهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بقابس، إجراء طلب عروض إلجناز 
أشغال صيانة شبكة الطرقات املرقمة الراجعة لها بالنظر بعنوان سنة 2015 : 

فعل��ى املقاول��ني املتحصلني عل��ى التأهيل املطل��وب والراغبني في املش��اركة أن يتصل��وا باإلدارة 
اجلهوية للتجهيز بقابس )اإلدارة الفرعية للجس��ور والطرقات( خالل توقيت العمل للحصول على 

ملف طلب العروض وملزيد من اإلرشادات.
ترس��ل الظ��روف احملتوية على العروض الفنية واملالية، باس��م الس��يد املدير اجله��وي للتجهيز 
بقابس عن طريق البريد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب 
الضب��ط املركزي مبق��ر اإلدارة اجلهوية للتجهي��ز بقابس مقابل وصل إي��داع، وحتمل هذه الظروف 
عب��ارة "ال يفت��ح طلب ع��روض ع��دد...../2015 بإجناز أش��غال صيانة ش��بكة الطرق��ات املرقمة 

الراجعة لها بالنظر بعنوان سنة 2015 )القسط عدد................(".
حدد آخر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط املركزي مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز بقابس 

ليوم 03 أفريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا.
تق��دم الع��روض طبقا ملقتضيات الفصل التاس��ع من ش��روط طل��ب العروض، حي��ث يتعني على 
املش��ارك تضم��ني الع��رض الفن��ي والعرض املال��ي في ظرف��ني منفصل��ني ومختوم��ني يدرجان في 
ظ��رف ثالث خارجي يكتب علي��ه مرجع طلب العروض وموضوعه، يتضم��ن الظرف اخلارجي إلى 
جان��ب العرض��ني الفن��ي واملالي ضم��ان وقتي مال��ي طبقا ملا هو مب��نّي باجلدول أع��اله، صالح ملدة 
مائة وعش��رون يوما )120( يوما ابتداء من اليوم املوال��ي للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض 

والوثائق اإلدارية املنصوص عليها بالفصل العاشر من شروط طلب العروض.
مالحظة :

• حددت مدة صالحية العروض مبائة وعش��رون )120( يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ 
األقصى احملدد لقبول العروض.

• يت��م فت��ح الظروف خالل جلس��ة علنية مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهي��ز بقابس يوم 03 أفريل 
2015 على الس��اعة احلادية عش��ر صباحا ويعتبر هذا اإلعالن اس��تدعاء لكل املش��اركني في طلب 

العروض الراغبني في حضور هذه اجللسة.

 مبلغ الضمان الوقتي التأهيل المطلوب غشاا األبيان 

التاليف السطحي  : 1القسط عدد

 .يبطبقتين وردم الحواغش

أو  3( صنف 0في نشاط اختصاص مقاولة عامة )ط التأهيل

( 2)ط نشاط الطرقات اختصاص تعبيد الطرقاتفي أكثر أو 

ت المختلفة الشبكاأو أكثر أو في نشاط الطرقات و 3 صنف

 أو أكثر 3( صنف 0ط ش م اختصاص مقاولة عامة )

 ثالثون الف دينار

 د(30.000.000)

التاليف بالخرسانة  : 2القسط عدد

 وتاليف الحواغشي االسفلتية وردم

( 0 التأهيل في نشاط الطرقات اختصاص مقاولة عامة )ط

في نشاط الطرقات اختصاص تعبيد  أو أكثر أو 5صنف 

 أو أكثر 4( صنف 2 الطرقات )ط

 ثالثون الف دينار

 د(30.000.000)

 

وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية 
االدارة الجهوية بباجة

إنجاز اشغال تدعيم بعض المسالك بوالية باجة 
)برنامج الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية لسنة 2015( 

إعان طلب عروض رقم 04 /2015 
    يعل��ن   الس��يد املدي��ر اجله��وي للتجهيزو االس��كان و التهيئة الترابية  بباجة  ع��ن  إجراء طلب 
عروض الجناز أش��غال تدعيم بعض املسالك بوالية باجة )برنامج 2015الصيانة الدورية لشبكة 

املسالك الريفية لسنة 2015( مقسمة إلى إربعة أقساط :

فعلى املقاولني املرخص لهم  في االختصاصات املطلوبة باجلدول اعاله  و الراغبني في املش��اركة 
في االقساط عدد-01عدد 02 

و عدد03  و املقاوالت من اصحاب املؤسسات الصغرى  الراغبني في املشاركة  في القسط عدد 04 
أن يتصل��وا ب��االدارة اجلهوية للتجهيز   واالس��كان و التهيئة الترابية  بباج��ة  وذلك أثناء التوقيت 

اإلداري للحصول على اإلرشادات وسحب ملفات املشاركة دون مقابل .
تقدي����م العروض  :

تق��دم العروض طبقا ملا هو منصوص عليه بالفصل الرابع من كراس ش��روط طلب العروض مرفقة 
بالضمان الوقتي  بالنس��بة جلميع االقس��اط و بالوثائق التي تثبت حجم املؤسس��ة  )التصريح املقدم 
ال��ى ادارة اجلباية  بعنوان س��نة 2013 او 2014 بالنس��بة للمؤسس��ة الناش��طة ، ش��هادة التصريح 
باالستثمار املنصوص عليها بالفصل 45 من القانون عدد 69 لسنة 2007 املؤرخ في 27 /12 /2007 
واملتعل��ق بحف��ز املب��ادرة االقتصادية بالنس��بة للمؤسس��ات حديث��ة التكوين، تركيب��ة راس املال 

بالنسبة للشركات (بالنسبة  للقسط عدد04 .
  إرس����ال العروض   :  

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

    " ال يفت��ح طل��ب عروض عدد 04 /2015 يتعلق باجناز اش��غال تدعيم بعض املس��الك بوالية 
باجة   )برنامج الصيانة الدورية لشبكة املسالك الريفية لسنة2015(-قسط عدد... " .

  و يت��م توجيه��ه  ع��ن طريق البري��د مضمون الوصول او بالبريد الس��ريع باس��م  الس��يد املدير 
اجلهوي للتجهيز و االسكان 

و التهيئ��ة الترابية بباجة او يودع مباش��رة مبكتب الضبط باالدارة  مقابل وصل ايداع يتس��لمه 
املعني فورا  .  

يكون آخر أجل لقبول العروض يوم 08 /04 /2015  على الساعة   العاشرة و النصف صباحا- 
ختم مكتب الضبط  باالدارة  هو الذي يؤخذ بعني اإلعتبار.

 م��ع العلم ان جلس��ة فتح العروض علنية و بحضور جميع املش��اركني الراغب��ني في ذلك  ،او من 
ميثله��م مصحوب��ني بتفويض ممضى م��ن قبل املتعه��د و ببطاقة التعري��ف الوطنية، مبق��ر االدارة 
اجلهوية للتجهيز و االس��كان و التهيئة الترابية بباجة  يوم 08 /04 /2015 على الساعة احلادية 

عشرة  صباحا. 
مالحظ��ة : يق��ع نش��ر اعالن  طلب الع��روض مبوقع الواب اخل��اص بالصفق��ات العمومية و ذلك 

بالتوازي مع نشره بالصحف .
            - يلغى كل عرض ال يلتزم بشروط هذا اإلعالن.

            - يبق��ى الع��ارض ملتزم��ا بعرض��ه ملدة 90 يوم��ا بداية من اليوم املوال��ي الخر اجل لقبول 
العروض و ذلك

                 مبجرد تقدمي العرض .
ملزيد م��ن التوضيح ميكن اإلتصال باإلدارة اجلهوية للتجهيز بباجة – مصلحة املس��الك   

الريفية – الهاتف )300 456 78 أو 583 456 78(.
            - يتعني االس��تظهار بختم الش��ركة ، نسخة من رخصة التاهيل و بطاقة التعريف الوطنية  

عند سحب ملف طلب العروض .

 
القسط  

 الطول المسلك عدد
  هيلالتأ الموقع )بالكلم(

 المطلوب

 الضمان الوقتي
 يوما ابتداء   09صالح لمدة )

جل أمن اليوم الموالي آلخر 
 لقبول العروض(

 المالحظات

 مسلك المجالس 10
 

 عمدون كلم61
 نفزة

 2صنف  9ط 
 و،أكثر، أو أ

صنف  9ط ش م 
 ، كثرأو أ 2

 وأ
 2صنف   2ط  

 كثرأو أ
 

 لف دينارأعشرة  ثالثة
 د( 00111)

قساط األالمشاركة في  يمكن
   الثالثة 

اكثر  سناد إ يمكن لكن الو
للمقاولة الواحدة   قسطينمن 

مع مراعاة التركيبة المالية 
 .االدارة المثلى لصالح

 

مسلك عرقوب  10
 الخرشف 

 د( 0111) الف دينارآستة  تبرسق  كلم  90

10 
 مسلك بوسعادة 

مسلك اوالد سالم 
 منتزه دجبة 

 كلم 5.5
 لشماليةا باجة كلم  2.5

 د( 0111)  الف دينارآستة  تيبار

 مسلك بير العش  10
 

 كلم 90
 قبالط 

و أ 6صنف  9ط
 و،أكثر، أ

صنف  9ط ش م 
 ، كثرأو أ 6

 و أ
 6صنف   2ط 

 كثرأو أ

 د( 0111) لفي دينارأ

 
مخصص للمؤسسات 

 الصغرى 
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تكلس الكتف 
م��ع تق��دم عم��ر الرياض��ي ق��د يؤدي 
النش��اط البدن��ي املس��تمر ف��ي مفص��ل 
الكت��ف إلى التهاب مزم��ن في غمد الوتر 
الش��وكية  الف��وق  للعضل��ة  العضل��ي 
ال��ذي   )supraspinatus tendon(
يسبب تكلس في الكتف وحتدد احلركة.
عن��د  عموم��ا  التكل��س  يح��دث   
35-30 س��نة.  ب��ني عم��ر  الرياضي��ني 
ميكن تش��خيص تكلس الكتف من خالل 
التصوير الش��عاعي ، حيث ميكن رؤية 
الكلس عل��ى وتر العضلة الذي يس��بب 
تضخمه��ا ويقل��ل م��ن مرون��ة حركت��ه 
فينتج حتدد حركة املفصل وترافقه آالم 
شديدة وش��عور بقرض الوتر العضلي 
بس��بب انحش��ار الوت��ر العضل��ي ب��ني 
الهي��كل العظم��ي للمفص��ل ) رأس عظم 
العض��د م��ن األس��فل والعظ��م الغرابي 

ولوح الكتف من األعلى(

األعراض
حت��دث اآلالم الش��ديدة ف��ي مفص��ل 
الكتف ف��ي املنطقة األمامي��ة العليا منه 
فج��أة، ق��د يك��ون األلم ش��ديد ج��دا إلى 
درج��ة من��ع املص��اب م��ن الن��وم وه��و 
مرت��دي املالبس ف��ي منطق��ة اإلصابة، 
لك��ن ميك��ن تخفي��ف األل��م عند س��حب 

الذراع وتثبيتها إلى جانب اجلسم.

العاج
يجب على املصاب عدم تثبيت الكتف 
ومنع��ه م��ن احلرك��ة بل العك��س يجب 
االس��تمرار بتحريك��ه إل��ى ح��دود األلم 
وذلك لتجنب ح��دوث التصلب للمفصل 
من ع��دم احلرك��ة، ومن أج��ل التخلص 
من بعض اآلالم يفضل اس��تخدام بعض 
العقاقي��ر الطبي��ة املس��كنة. ق��د يختفي 
التكلس بعد 3-2 أس��ابيع من التمارين 
العالجي��ة التأهيلي��ة الت��ي تس��اهم في 
إزال��ة الكل��س واأللم من الغم��د الوتري 
ف��ي  لكن��ه  الش��وكية،  ف��وق  للعضل��ة 
احلقيق��ة يتبق��ى ج��زء قلي��ل ف��ي الوتر 
واملفصل لكن دون أي أعراض تنبه له. 

غالب��ا يختف��ي األلم أو يكون بنس��بة 
خفيف��ة ج��دا. أم��ا ف��ي حال��ة اس��تمرار 
للطبي��ب  فيمك��ن  واآلالم  األع��راض 
االختصاص��ي أن يجري عملية س��حب 

الكلس بواس��طة الناظ��ور، أما في 
حال��ة األل��م املزم��ن فيمك��ن 

فتح مفص��ل الكتف وإزالة 
املنطق��ة  م��ن  التكلس��ات 
احملص��ورة ب��ني املفصل. 
املعال��ج  دور  يأت��ي 
الفيزيائ��ي بع��د اجلراحة 

برنامج��ا  ليوف��ر 
مناس��با  حركيا 
ف��ظ  ليحا
احل��دود  عل��ى 

املطلوبة للحركة 
في مفصل الكتف.

 – محمد املثلوثي
متكن الترجي الرياضي التونسي يوم 
أمس م��ن إضاف��ة 3 نقاط جدي��دة إلى 
رصي��ده بع��د االنتص��ار عل��ى أرضية 
الن��ادي  عل��ى  رادس  ملع��ب  مي��دان 
البنزرت��ي بنتيج��ة ه��دف دون حم��ل 
توقي��ع املهاج��م أحم��د العكايش��ي في 
الدقيق��ة 29 م��ن الش��وط األول. ف��وز 

الترجي 

تشكيلة الفريقين
الترجي الرياضي: معز بن شريفية، 
العربي جابر، س��امح الدربالي، حامت 
اليعقوب��ي،  عل��ي  محم��د  البج��اوي، 
هاريس��ون أفول، حسني الراقد، غيالن 
اي��دوك )محمد  الش��عاللي، صاموي��ل 
علي بن منص��ور(، ادريس احمليرصي 
العكايش��ي  أحم��د  جنان��غ(،  )ياني��ك 

)أسامة الدراجي( 
الن��ادي البنزرت��ي: وس��يم ن��وارة، 
املش��اني،  عل��ي  املثلوث��ي،  حم��زة 
س��ليمان الكش��ك، خالد الهماني، هتان 
الطرابلس��ي(،  )يوس��ف  البراطل��ي 
الدراج��ي  زبي��ر  الس��عيداني،  ب��الل 
)مبتغ��ى الورغ��ي(، يوس��وفا مبيغي 
)ن��ور حضرية(، مصعب ساس��ي، آدم 

الرجايبي
قم��ة مباري��ات اجلول��ة الرابعة من 
مرحلة اإلياب للرابطة احملترفة األولى 
كان��ت مبلعب رادس حتت إدارة احلكم 
هيث��م القصعي مبس��اعدة كل من أنور 

هميلة وحسان شعبان.
املب��اراة لم تش��هد فت��رة جس نبض 
م��ن اجلانب��ني وب��دت مطام��ع مدربي 
الفريق��ني واضحة في حس��م اللقاء من 
اللحظ��ات األولى واقتناص هدف ثمني 
حي��ث اعتمد الس��ي آ بي عل��ى الضغط 
العال��ي ف��ي مناط��ق الترج��ي الفتكاك 
الكرة ومنع نسج العمليات الهجومية 
للمناف��س وإبقائ��ه ف��ي مناطق��ه ف��ي 
عل��ى  م��وراس  دي  أبن��اء  عم��د  ح��ني 
تب��ادل كروي في منطقة وس��ط امليدان 

والتسديد من خارج مناطق اجلزاء.
ع��ودة  ش��هدت  الفريق��ني  تش��كيلة 
هاريس��ون أفول بعد غي��اب طويل اثر 

املشاركة مع منتخب "البالك ستارز" 
غان��ا ف��ي كأس إفريقي��ا في ح��ني عاد 
مصع��ب  املهاج��م  البنزرت��ي  للن��ادي 
ساس��ي بعد اس��تيفاء عقوب��ة الورقة 
احلم��راء ف��ي املقابل ش��هدت تش��كيلة 
فري��ق عاصمة اجلالء غياب بارز أحمد 
الزوي بس��بب عقوب��ة الورقة احلمراء 

في املباراة الفارطة.

العكايشي من جديد
ب��دا واضحا من الدقائ��ق ال�20 قرب 
وصول العب��ي الترج��ي للتهديف بعد 
عدة مح��اوالت كان أوله��ا توزيعة من 
س��امح الدربالي نحو العكايشي الذي 
ل��م يحس��ن تصوي��ب الكرة ف��ي اجتاه 
املرم��ى وم��رت جانبي��ة. لك��ن الدقيقة 
29 حملت اجلديد لفريق باب س��ويقة 
حي��ث متكن اله��داف أحمد العكايش��ي 
م��ن تس��جيل اله��دف األول بع��د عم��ل 
كبير م��ن صامويل اي��دوك على اجلهة 
اليمنى لدفاع ال�"س��ي آ بي" ومراوغة 
جتاوز بها كل من حمزة املثلوثي وعلي 
املش��اني والتوزي��ع نح��و العكايش��ي 
الذي لم يف��ّوت فرصة التس��جيل وهز 

شباك وسم نوارة.

ضغط وتراجع 

قب��ول اله��دف األول م��ن قب��ل أبناء 
جعله��م  دوس��تانيتش  الصرب��ي 
يقبلون اللعب والضغ��ط في مناطقهم 
ف��ي الدقائ��ق التالي��ة لله��دف في حني 
اعتم��د ف��ي بع��ض اللقط��ات للوصول 
إل��ى مناط��ق الترج��ي عل��ى املخالفات 
املباش��رة والتس��ديد من خارج مناطق 
اجل��زاء خاص��ة ع��ن طريق يوس��وفا 
مبيغي الذي س��ّدد بق��وة لكن احلارس 
مع��ز بن ش��ريفية كان حاضرا إلرجاع 
رجلي��ه  مس��تخدما  بصعوب��ة  الك��رة 

إلنقاذ مرماه. 
ضغط زمالء حس��ني الراق��د كان أن 
يأتي باجلديد عن طريق تسديدة قوية 
من غيالن الش��عاللي تصدى لها نوارة 
بصعوبة ثّم أنانية حرمت العكايش��ي 

من مترير الكرة لزميله أفول.

دخول بقوة
ش��هدت الدقائق األولى من الش��وط 
الثان��ي دخول بق��وة من أبن��اء النادي 
الوص��ول  حاول��وا  الذي��ن  البنزرت��ي 
بسرعة إلى مناطق الترجي الرياضي. 
وفي الدقيقة 49 جتلت رغبة السي آبي 
ف��ي تعدي��ل النتيجة من خ��الل افتكاك 
آدم الرجايب��ي للكرة من حس��ني الراقد 
خارج مناطق 18 متر وسدد بقوة لكن 

حضور بن شريفية في املكان املناسب 
حال دون تسجيل الهدف.

بعد ذل��ك ع��ادت املباراة إل��ى تواتر 
م��ن  للتس��جيل  الس��انحة  الف��رص 
اجلانب��ني كان أبرزه��ا إم��داد ذكي من 
إدريس احمليرصي إليدوك في الدقيقة 
52 في هجمة معاكس��ة قبل أن يتدخل 
نوارة بكل براعة خارج مناطق اجلزاء 

ومينع فرصة محققة  للترجي.

عودة الدراجي
ش��هدت الدقيق��ة 78 دخول أس��امة 
الدراجي الذي يع��ود بعد فترة طويلة 
م��ن الغياب بس��بب اإلصاب��ة ومرحلة 
التأهي��ل منذ ش��هر أكتوبر من الس��نة 
املاضية. عودة الدراجي رافقتها حركة 
نبيل��ة من احل��ارس معز بن ش��ريفية 
الذي س��لّم بنفسه ش��ارة القيادة التي 
كان يحملها إلى زميله متمنيا له عودة 
موفق��ة. لك��ن في أح��د اللقط��ات عودة 
الدراج��ي كادت أن حتم��ل أخب��ار غير 
س��ارة لزمالئ��ه بع��د أن أس��اء تقدي��ر 
ارج��اع الك��رة ف��ي إح��دى املخالف��ات 
املنفذة من نور حضرية وكادت رأسية 

الدراجي أن تغالط بن شريفية.

مرور بجانب التعديل
في إحدى العمليات املنس��قة للنادي 
البنزرتي كان توغل آدم الرجايبي على 
اجلهة اليمنى لدفاع الترجي وتوزيعة 
س��ددها   86 الدقيق��ة  ف��ي  الرجايب��ي 
بال��رأس ن��ور حضري��ة وتص��دى لها 
بن ش��ريفية في مناس��بة أولى قبل أن 
يقف العربي جابر أمام تسدس��د الكرة 
م��ن قبل مصع��ب ساس��ي ال��ذي فّوت 
فرصة تعديل النتيجة. احتجاج العبي 
البنزرت��ي كلّف مصعب ساس��ي ورقة 
صفراء رفعها احلكم هيثم القصعي في 

وجهه في الدقيقة 87.
مح��اوالت الع��ودة ف��ي النتيج��ة 
من قب��ل أبن��اء دوس��تانيتش كادت 
تأتي أكلها بعد أخطر فرصة للس��ي 
آب��ي ف��ي الدقيق��ة 90 2+ م��ن خالل 
تصويب��ة رائعة المس��ت العارضة 
األفقية ألخش��اب بن شريفية قبل أن 

يعلن احلكم نهاية املباراة.

الترجي الرياضي 1 – النادي البنزرتي 0

فريق باب سويقة يحقق المفيد بانتصار جديد على "قرش الشمال"

 الرياضي
تع��رض م��درب احل��د ش��كري البج��اوي وحس��ني 
ال��زواوي م��درب نادي��ة املالكي��ة ولطف��ي الس��ليمي 
م��درب فريق احلال��ة البحريني��ني إل��ى اإلقالة حيث 

قامت أنديتهم بفسخ التعاقد معهم..
إدارة ن��ادي املالكي��ة أعف��ت حس��ني ال��زواوي من 
قي��ادة اإلط��ار الفن��ي واس��تعانت بالبحرين��ي أحمد 
صال��ح فيما يقب��ع الفريق حالي��ا في املركز التاس��ع 
برصي��د 7 نقاط وهو مهدد بالن��زول لدوري الدرجة 

الثانية املوسم املقبل.
أم��ا إدارة فريق احلد فقد اختارت أن تنهي مس��يرة 
ش��كري البج��اوي وتعاقدت م��ع امل��درب البحريني 

سلمان شريدة لقيادة الفريق.
وخت��م فري��ق احلال��ة مسلس��ل إق��االت املدرب��ني 
التونس��يني حي��ث تخلى ع��ن لطفي الس��ليمي وعني 
مجل��س اإلدارة املدرب البحريني محم��د زويد وجاء 
القرار على خلفية خس��ارة الفري��ق الكبيرة من فريق 

البحرين بنتيجة 5 أهداف مقابل صفر..

ول��م ينج إلى حد اآلن س��وى س��مير ش��مام مدرب 
فري��ق املنامة ليصي��ر بذلك املمثل الوحيد للمدرس��ة 
التدريبية التونسية في الدوري البحريني بعد إقالة 

ثالثة من زمالئه..
ومتث��ل الس��وق التونس��ية وجهة مطلوب��ة لعدة 
دوري��ات عربي��ة حي��ث يحص��د العم��ل ال��ذي تقوم 
ب��ه اإلط��ارات الفني��ة التونس��ية الثن��اء فض��ال ع��ن 
عدم ارتف��اع أجورهم قياس��ا بعدة جنس��يات أخرى 

وخاصة األوروبية..

عيادة 
الرياضيين

اإلقالة مصير ثالثة مدربين تونسيين في الدوري البحريني



صوتكم20رياضة

 العدد 592 الخميس 14 جمادى األولى  1436هـ  الموافق لـ 5 مارس 2015

جولة االحتجاجات واالجتياح 
وإيقاف اللقاءات

 الرياضي
اّتس��مت مواجهات اجلول��ة الرابعة إيابا م��ن البطولة الوطنية لك��رة القدم بأجواء 
مش��حونة للغاي��ة انطلقت في جربة حي��ث انطلق لقاء اجلمعي��ة والنادي اإلفريقي 
بتأخي��ر كبير س��ببه الش��غب اجلماهيري وه��و ما تك��ّرر عبر اجتياح في الش��وط 
الثاني..فيم��ا توقف اللقاء في سوس��ة بني "ليتوال" وقوافل قفصة لنفس الس��بب 

قبل أن يقرر احلكم محمد سعيد الكردي إمتامه.
واضط��ر هيثم قي��راط بدوره إلى إيقاف مواجهة جنم املتلوي وش��بيبة القيروان 

في وقت سابق بسبب رمي احلجارة واملقذوفات من قبل جمهور احملليني.

 - الغانمي
اس��تعاد النادي اإلفريق��ي نغمة االنتص��ارات بعد هزميته 
في الكالس��يكو اجلول��ة الفارطة حيث ع��اد بانتصار ثمني 
من جربة على حس��اب اجلمعية بهدفني مقابل هدف. ورفع 
الن��ادي اإلفريقي رصيده إلى 42 نقطة بعد مرور 19 جولة 
ليصب��ح الف��ارق ال��ذي يفصله ع��ن الوصيف 4 نق��اط. في 

املقابل تبقى اجلمعية في املركز األخير برصيد 11 نقطة.
الترج��ي حقق االنتص��ار الراب��ع على التوال��ي له خالل 
مرحل��ة اإلي��اب بفض��ل ه��دف أحمد العكايش��ي ف��ي مرمى 
الن��ادي البنزرتي ليكون أبرز مس��تفيد ضم��ن كوكبة أعلى 
الترتي��ب حيث قلص الفارق ع��ن الوصيف إلى نقطة وحيد 
وبذل��ك يواصل فري��ق باب س��ويقة زحفه نح��و الصدارة. 
الن��ادي البنزرتي تكبد الهزمية الثانية له هذا املوس��م أمام 
نف��س املنافس ليضطر إلى اقتس��ام املركز اخلامس برصيد 
29 نقط��ة مع امللعب التونس��ي املنتصر عل��ى نادي حمام 

األنف بهدف دون رد سجله هيثم بن سالم.

الشبيبة واجلليزة يضربان برباعية
أب��رز النتائج املس��جلة خ��الل اجلولة كانت ف��ي ملعبي 
قابس واملتلوي حيث دكت اجلليزة ش��باك مستقبل املرسى 
برباعي��ة دون رد. نتيج��ة مكنت أبناء فريد بن بلقاس��م من 
اقتسام املركز 13 مع االحتاد املنستيري املتعادل مع ترجي 
جرجي��س دون أه��داف. نفس الع��دد من األهداف س��جلته 
الش��بيبة في ش��باك جن��م املتلوي ال��ذي رد به��دف وحيد. 
الش��بيبة ارتقت للمركز التاس��ع برصيد 22 نقطة مستغلة 
هزمية امللعب القابس��ي أم��ام النادي الصفاقس��ي وهزمية 

نادي حمام األنف في زوينت.

النجم يتعثر 
لم يتمكن النجم من تأكيد انتصاره في الكالس��يكو حيث 
عجز عن التس��جيل أم��ام القواف��ل الرياضي��ة بقفصة رغم 
الس��يطرة التي فرضها ليكتفي باقتس��ام نق��اط املباراة مع 

ضيفه بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي. 
النتائج

الترجي اجلرجيسي - االحتاد املنستيري 0 - 0
النجم الساحلي - قوافل قفصة 0 - 0

مستقبل قابس - مستقبل املرسى 4 - 0
جنم املتلوي - شبيبة القيروان 1 - 4 

النادي الصفاقسي - امللعب القابسي 1 - 0
جمعية جربة - النادي اإلفريقي 1 - 2

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي 1 - 0 
امللعب التونسي - نادي حمام االنف 1 - 0

الترتيب
•النادي اإلفريقي  42
•النجم الساحلي 38 

•الترجي الرياضي 37
•النادي الصفاقسي 36

•النادي البنزرتي 29
•امللعب التونسي 29

•الترجي اجلرجيسي 27 )1-(
•مستقبل املرسى 26
•شبيبة القيروان 22
•امللعب القابسي 20

•نادي حمام األنف 20 )1-(
•قوافل قفصة 20 

•اإلحتاد املنستيري 16
16 •مستقبل قابس 

•جنم املتلوي 11
11 •جمعية جربة 

برنامج الجولة 20
األحد 8 مارس 

النادي اإلفريقي - النادي الرياضي الصفاقسي  
- امللعب القابسي  مستقبل املرسى 

االحتاد املنستيري - جنم املتلوي  
نادي حمام االنف  - النجم الرياضي الساحلي  

- الترجي اجلرجيسي  النادي البنزرتي 
  

قوافل قفصة - جمعية جربة  
- امللعب التونسي   شبيبة القيروان 

- الترجي الرياضي  مستقبل قابس 

الجولة 19 

اإلفريقي ينتفض.. الترجي يواصل االنتصارات.. 
للنجم عثرة جديدة واالمتياز للجليزة والشبيبة

النجم الساحلي – قوافل قفصة
غابت األهداف وحضرت األوراق الحمراء

 – ناجية الغانمي
انته��ى لقاء النجم الس��احلي والقواف��ل الرياضية بقفصة حلس��اب اجلولة 19 من 
بطول��ة الرابطة احملترف��ة األولى بالتعادل دون أهداف رغم الس��يطرة املطلقة التي 
فرضه��ا هج��وم فريق جوهرة الس��احل عل��ى الفريق الضي��ف. املب��اراة غابت عنها 
األهداف لكنها شهدت حضور الورقة احلمراء في مناسبتني األولى في وجه مهاجم 

النجم بغداد بوجناح والثانية في وجه أيوب التليلي العب القوافل.
النج��م حافظ على مركزه الثاني برصيد 38 نقطة لكن الفارق عن املتصدر ارتفع 
إل��ى 4 نقاط وعن صاحب املركز الثالث تقلص إل��ى نقطة وحيدة. في املقابل أصبح 

رصيد القوافل 20 نقطة.
سيطرة عقيمة

الفترة األولى ش��هدت سيطرة عقيمة لهجوم النجم الساحلي الذي جنح في خلق 
عدة فرص س��انحة للتس��جيل عن طريق سفيان موس��ى وخاصة عن طريق هدافه 
بغداد بوجناح الذي كان األبرز واألخطر لكن النجاعة كانت غائبة عن هجوم النجم 
ووق��ف احلارس خميس الثام��ري صدا منيعا أم��ام ولوج الكرة لش��باكه. الفرصة 
األب��رز كانت ف��ي الدقيقة 34 عندما راوغ بوجناح الدف��اع وصوب في اجتاه املرمى 

لكن الثامري كان جاهز للتصدي.
ف��ي اجلهة املقابل��ة اعتمد امل��درب نبي��ل الكوكي عل��ى الكثافة الدفاعي��ة من أجل 
إغ��الق املنافذ املؤدي��ة ملرماه واحلد من خطورة هجوم النجم مع محاولة اس��تغالل 
الهجومات املعاكسة والكرات الثابتة ملباغتة الفريق احمللي مستفيدا من سرعة عبد 
الق��ادر ضو ومحمد كاي ورش��دي اجلربوعي لكن دفاع النج��م كان حاضرا لينتهي 

الشوط األول بالتعادل دون أهداف.
هدف ملغى وورقة  حمراء 

الفت��رة الثاني��ة كانت مش��ابهة لألولى حي��ث واص��ل النجم محاوالت��ه من أجل 
الوصول ملرمى القوافل حيث أجرى املدرب فوزي البنزرتي تغييرات من أجل تدعيم 
اجلانب الهجومي للفريق من خالل إقحام غازي عبد الرزاق مكان معز اجلمالي لكن 

محاوالت فريق جوهرة الساحل باءت بالفشل.
م��ع مطلع الدقيقة 72 متكن علية البريقي من تس��جيل هدف لكن احلكم املس��اعد 
رفع الراية معلنا عن تس��لل. قرار احتج عليه مهاج��م النجم بغداد بوجناح وهو ما 
جع��ل احلكم يرفع ف��ي وجهه الورقة احلمراء ليكمل النج��م اللقاء منقوصا من أبرز 

العبيه رغم ذلك واصل النجم سيطرته املطلقة على اللقاء.
الحمراء الثانية في المباراة

القوافل لم تلعب سوى 5 دقائق بزيادة عددية حيث حتصل الالعب أيوب التليلي 
على اإلنذار الثاني والذي ساوى الورقة احلمراء.

غياب الحلول 
الفري��ق احمللي واص��ل بحثه عن إيجاد املنافذ املؤدية ملرم��ى القوافل لكن احللول 
غاب��ت ع��ن النجم خاص��ة بعد إقص��اء بوجناح ومغادرة س��فيان موس��ى بس��بب 
اإلصابة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي اخلامس في رصيد النجم والثامن للقوافل.

تشكيلة الفريقين 
النجم الساحلي 

أمي��ن املثلوثي – علي��ة البريقي – معز اجلمالي – عمار اجلم��ل – حمدي النقاز – 
فرانك كوم – مروان تاج – يوس��ف املويهبي – خليل بانغورا – س��فيان موس��ى – 

بغداد بوجناح.
قوافل قفصة 

خمي��س الثام��ري - أيوب التليل��ي - عبد القادر ضو - عالء الدين البوس��ليمي - 
أم��ني عباس - محمد كي - هيثم احملمدي - أش��رف الزيتوني - إس��كندر الش��يخ - 

أشانتي أورياه - رشدي اجلربوعي.

فريق مغربي يستنجد بالكاف خوفا من "بوكوحرام" 
اإلرهابية
 الرياضي

قام��ت إدارة فريق املغرب التطواني مبراس��لة 
االحت��اد اإلفريقي لك��رة القدم م��ن أجل حماية 
بعثته م��ن جماع��ة "بوكو ح��رام" اإلرهابية 
بنيجيريا. ويواجه الفريق املغربي هذا الشهر 
فريق كانو بيالرز برسم منافسات إياب الدور 

األول لدوري عصبة األبطال اإلفريقية.
وزارة  أيض��ا  امل��اط   مس��ؤولو  وراس��ل 
بنجيري��ا  املغربي��ة  والس��فارة  اخلارجي��ة 
م��ن أج��ل وض��ع الترتيب��ات الالزم��ة حلماية 
املس��ابقة  ه��ذه  ف��ي  املغربي��ة  الك��رة  ممث��ل 
وس��يقوم  البيض��اوي.   الرج��اء  رفق��ة 
عن��ه  مبعوث��ني  بإرس��ال  التطوان��ي  الن��ادي 
رحل��ة  ف��ي  الش��أن  كان  كم��ا  نيجيري��ا  إل��ى 
مالي، م��ن أجل الوق��وف على ظ��روف اإلقامة 

وتنقل الالعبني والطاقم التقني واإلداري.
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ومعلومــة
صورة

الحلـــــول

اختبر معلوماتك
240 مرة /   / واحذر صديقك الف مرة  

/ فيتامني د / دون كيشوت / فلسطني / 
بريطانيا

عود الثقاب

 53 = 18+35
اختبر معلوماتك

التاريــــــخ
من ذاكرة

كيف يمكن لهذه العملية 
الحسابية أن تكون معقولة 

بتغيير مكان عود ثقاب واحد ؟

 العدد 554 الثالثاء 29 ربيع األول 1436هـ  24
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