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تأخير اإلصالحات الهيكلية سيزيد من مشاكل الوضع االقتصادي  
اآلفاق االقتصادية لتونس ما بعد االنتقال الديمقراطي

هل تمّس استقاللية القرار السياسي الداخلي؟

 عين دراهم: 

الخنازير البرية تلحق أضرارا 
بالمنتوجات الفالحية

في منتدى 
االستثمار

وريادة األعمال 
بالعاصمة:

باراك أوباما:

ملتزمون بدعم مسار 
تونس االقتصادي

مادلين أولبرايت:

ما حصل من تغيير 
في تونس معجزة

 العمل هو شرط نجاح االنتقال الديمقراطي
وشي:

ّ
راشد الغن

الهبات الخارجية في األزمات..

ماذا يفعل الزواري 
في بيت اللطيف؟

نقابة الثانوي تواصل إضرابها 
اإلداري وتتمّسك بمطالبها

حسين جنيح المدير التنفيذي للنجم لـ"الضمير" 

اليوم سنحسم قرارنا ولن نواصل 
في جو يسوده الظلم  والفساد
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ما ش��هدناه في بالدن��ا منذ توّلي الفري��ق احلكومي اجلدي��د لعمله، اختصر 
تقريبا كّل املش��كالت التي عاش��تها بالدنا خالل احلكوم��ات املتعاقبة منذ قيام 

الثورة إلى اآلن وخاّصة خالل فترة حكومتي الترويكا األولى والثانية..

ش��هدت تونس، الفترة األخيرة، أس��وأ فيضانات عرفتها البالد منذ س��نوات 
مصحوب��ة مبوجة ب��رد عاتية وثلوج، كانت نتيجتها ضرر كبير على املوس��م 
الفالحي مبناطق الشمال الغربي، وحتّول اجلهة بأكاملها إلى ما يشبه املنطقة 
املنكوب��ة.. وال زالت آثار هذه األحوال املناخّية الصعب��ة ماثلة للعيان إلى حّد 

اآلن..
وبالتزام��ن مع الفيضانات وما خلّفته من مآس في الش��مال الغربي عاش��ت 
البالد على وقع "داح��س والغبراء" بني نقابة الثانوي ووزارة التربية، أزمة 
بلغت درجة من التصعيد غير مس��بوقة بني الوزارة والنقابة، انتهت بتعطيل 
امتحانات األس��بوع املغلق، وسط س��يل من التصريحات التي تعلن متّسك كّل 
طرف مبوقفه، ما أدخل إرباكا كبيرا على البالد وش��حن االجواء وجال الس��نة 

الدراسية كلها مهددة.

وضع لم تعش��ه بالدن��ا خالل كامل حكوم��ات الثورة، مبا ف��ي ذلك حكومتا 
الترويكا، التي، ورغم ش��ّدة القصف الذي كانت تتعرض له، جنحت في تفادي 

الوصول باإلضرابات الى املآزق التي عايشناها مؤخرا.

ش��هدت البالد، قب��ل موج��ة الفيضان��ات، حت��ّركات احتجاجّي��ة ذات ابعاد 
اجتماعي��ة، عل��ى خلفّية ضريب��ة املغادرة الت��ي فرضتها حكوم��ة جمعة على 
املغادرين من األشقاء الليبّيني، تبعها إجراء مماثل من الطرف الليبي، وامتدت 
هذه االحتجاجات من الذهيبة إلى بنقردان وتعرضت إلى قمع شديد من قوات 
األمن، اس��تعمل خاللها "الرّش" والرصاص احلّي ما تسّبب في سقوط قتيل، 

وهو ما لم يحدث خالل ثالث حكومات متعاقبة..

وب��ني ه��ذا وذاك ش��هدت تون��س جمل��ة م��ن احل��وادث املؤمل��ة مث��ل عملّية 
االغتصاب الش��نيعة التي خلّفت هذه املّرة وفاة طفل معتدى عليه .. واالرتفاع 
الكبير في حاالت اإلصابة بالفيروس سي )وباء الكبد الفيروسي( الذي أصاب 
عددا كبي��را من أهلنا في القصرين.. وموجة غريب��ة وصادمة من االنتحار في 
صف��وف التالميذ واألحداث وصغار الس��ّن عموما.. إضاف��ة إلى بعض حاالت 
االنفولون��زا احلاّدة، التي جعلت الكثيرين يش��ّكون في طبيعة هذه اإلصابات 

وما خلّفته من شائعات انتشرت بني الناس..

كل ه��ذه احلاالت حدثت ف��ي بالدنا في الفترة األخي��رة، ورغم ذلك لم تعش 
البالد عل��ى وقع احلم��الت االعالمية )احلربّي��ة(، التي عرفناها في الس��ابق، 
والتي صّورت البالد وكأنها على حاّفة الهاوية أو هي قاب قوسني او ادنى من 

الدخول في حرب أهلية.. 
وعل��ى عكس م��ا جرى من قبل لم يق��ع توجيه االتهام إل��ى أّي طرف أو جهة 
وحتميلها املس��ؤولّية، كما لم نس��مع مطالبة بإقالة أي مس��ؤول، صغيرا كان 
أم كبيرا.. ولم ُيحّمل أّي طرف املس��ؤولية عن غياب البنية األساس��ّية أو تأّخر 

عملّيات التدّخل واإلنقاذ..

األزمات كانت أش��ّد من س��ابقاتها ورغم ذلك كانت رّدة الفع��ل غائبة متاما، 
ب��ل ذهبت بع��ض وس��ائل إعالمنا الت��ي "رقصت" عل��ى أح��داث االغتصاب، 

والفيضانات وغيرها، إلى حد  محاولة "تبرير" ما يجري..

فالثل��ج الذي كان نقمة زمن حكومة اجلبالي، حتول إلى مناس��بة لتنش��يط 
السياحة باملناطق الداخلية.. واإلضرابات التي طاملا اعُتمدت إلنهاك حكومتي 
الث��ورة، باتت اليوم مدانة ومس��تهدفة، وحتّولت النقابيون من رموز للنضال 
والبطول��ة و"انقاذ الب��الد" إلى عم��الء ومجرمني وخونة، يه��ّددون مصلحة 

البالد والعباد..
ووب��اء الكب��د الفيروس��ي ال��ذي يواص��ل فتك��ه بأهالينا في بع��ض مناطق 

القصرين، وغيرها، ال زال خبره لم يصل بعد إلى مسامع وسائل إعالمنا..
األمثل��ة كثيرة، وميكن ِذكر العش��رات منه��ا، وكل واحدة منه��ا كانت كافية 
إلس��قاط حكومتي الترويكا، مثل إضراب األس��اتذة أو تع��ّرض 25 تلميذا إلى 

االغماء بعد عمليات التلقيح املدرسي التي أجريت عليهم..

وكأن ح��ال إعالمنا بات يرفع ش��عار " ال أرى ال أس��مع ال أتكل��م " .. بعد أن 
كان��ت حالة واح��دة من اإلصابة بداء الكل��ب في بالدنا تتحول إل��ى وباء يكاد 
يذه��ب بالش��عب كله ! وبعض ح��االت االصابة بالقمل، إلى كارث��ة وطنّية.. ! 
بينم��ا جتاه��ل اجلميع ح��االت اإلصابة بهذه اآلف��ة في الفت��رة األخيرة والتي 

بلغت حّد إصابة عدد من املربني بها..
ما وقع خالل شهر من بداية احلكومة اجلديدة يعتبر اختزاال ملا جرى قبلها، 
ولكن بأشكال أكثر حّدة، ولكن "البرود" هو ما مّيز عملّية التعاطي السياسي 

واالعالمي مع هذه األحداث.

نقول ه��ذا الكالم، ال لنلوم احلكومة احلالّي��ة أو لنّتهمها بالتقصير، كما كان 
يحدث س��ابقا عندما كانت تس��تغل زخ��ات املطر والغيث الناف��ع، وحتول الى 
س��هام توجه الى الفريق احلكومي، ولكن لنسّجل أمام الرأي العام أّن القضايا 
التي اس��تعملت ف��ي محاولة البع��ض للنيل م��ن احلكومات الس��ابقة، ظواهر 
عادي��ة وميكن أن تتكّرر بأش��كال أكثر ح��ّدة، وال عالقة لهذا األم��ر مبا قيل عن 

غياب اخلبرة وسوء االداء.. 

ولنؤكد على أن احلمالت االعالمية، كانت في احلقيقة اس��تثمارا سياسّيا في 
مآسي هذا الشعب من القّمل واالغتصاب إلى الفيضانات واإلرهاب..

ولنخل��ص أخيرا إل��ى أّن املعركة الت��ي واجهتها احلكومات الس��ابقة كانت 
معركة إعالمّية باألساس وأّنها فشلت في هذه املعركة فشال ذريعا.. فحكومتا 

الترويكا لم تفشال سياسّيا بقدر ما وقع إفشالها إعالمّيا.. 

م��ن جانبنا ل��ن نقع في نف��س األخطاء التي وق��ع فيها غيرنا، فنش��ّن حملة 
هوجاء على هذا أو ذاك، مس��تغلنّي بعض املآس��ي التي تق��ع، وميكن أن يتكّرر 
حدوثه��ا في بالدنا وغيرها.. بل س��تكون بوصلتنا ه��ي الوطن واحلفاظ على 
مصاحل��ه العليا ومراعاة الظروف الصعب��ة التي منّر بها جميعا، وأن نضّحي 
ونقّدم ونتنازل من أجل أن نتجاوز منطقة األعاصير التي تعصف باملنطقة، ال 
أن نزاي��د مبعان��اة وأوجاع هذا الوطن نكاية في ش��خص أو ردا على موقف او 

اتهاما لطرف.. 

أوجاع الوطن ..
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8 رغ��م التعتيم الرس��مي واإلعالمي على 
ذل��ك، رئيس احلكومة الس��ابق املهدي جمعة 
وّقع عل��ى من��ح املقر الف��رع اجلديد ل��وزارة 
الش��ؤون الديني��ة بب��اردو ومت منح��ه ف��ي 
خط��وة أولى ل��وزارة الع��دل ويحتمل منحه 
حاليا ملجلس النواب، والغريب أن الوزيرين 
منير التليلي وعثمان بطيخ لم يحّركا س��اكنا 
جت��اه املس��ألة ورضي��ا باألم��ر الواق��ع رغم 

االحتجاجات املتكررة إلداريي الوزارة..

ط��رف  م��ن  جديدت��ان  محاولت��ان   8
لتوحي��د  قومي��ة،  وتنظيم��ات  ش��خصيات 
التنظيمات القومية العربي��ة )بعثيني– تيار 
قوم��ي دميقراطي– ناصري��ني وعصمتيني(، 
وكال احملاولت��ني بنيت��ا عل��ى قراءة للمش��هد 
السياس��ي الذي أفرزته انتخابات 26 أكتوبر 

والتط��ورات اإلقليمية في املنطق��ة، واجلدير 
بالذكر أن محاوالت توحيد القوميني انطلقت 
منذ بدايات ثماني��ات القرن املاضي من طرف 

املرحوم امليداني بن صالح. 

جمع��ة  امله��دي  أن  البع��ض  يتح��دث   8
ل��ن ُيغ��ادر احلي��اة السياس��ية وأن زياراته 
املكوكية في اجتاه عددا من العواصم وآخرها 
واش��نطن حيث حاضر في جامع��ة هارفارد، 
ه��ي لوض��ع اس��تراتيجيه املس��تقبلية وفق��ا 
)س��قوط  املتع��ددة  السياس��ية  للفرضي��ات 
مؤسس��ة  ف��ي  ف��راغ  احلالي��ة–  احلكوم��ة 
الرئاسة– انتخابات س��ابقة ألوانها( ويؤكد 
البع��ض أن مكت��ب البحي��رة ه��و م��ن أج��ل 
خدم��ة الرجل إعالمي��ا وسياس��يا،  واجلدير 

بالذك��ر أن التصري��ح امل��زدوج )الصباح 

– لوطون(، أش��ار الس��تعداد الرجل للعودة 
ألحد الرئاسات...

8 بع��ض الفاعل��ني ف��ي حرك��ة النهض��ة 
ترك��ز  أن  احلرك��ة  قي��ادة  عل��ى  اقترح��وا 
هياكله��ا القيادي��ة ف��ي إع��داد املؤمت��ر القادم 
عل��ى اجلوانب الفكرية والسياس��ية وأن يقع 
تكلي��ف مؤسس��ات مختص��ة في االس��تقبال 

والتنظيم واجلوانب اللوجستية.

8 مص��ادر إعالمي��ة تؤك��د أن بع��ض قياديني 
اليس��اري ف��ي ح��زب  محس��وبني عل��ى اجلن��اح 
ن��داء تونس بصدد إع��داد خطة إعالمي��ة متكاملة 
الستهداف حافظ قايد السبسي وبعض من قيادات 
اجلناح الدس��توري، وأن احلملة س��تبدأ مباش��رة 

على ضوء نتائج انتخابات املكتب السياسي.  

8 أعلن��ت اإلدارة اجلهوية للتجهي��ز بوالية باجة أّن قيمة 
جبر أضرار األمطار بالطرقات واملس��الك الواقعة خارج مدن 
الوالية قّدرت ب� 18 مليون دينار بعد أن مت تش��خيص أضرار 

مختلفة وانزالقات وتصدعات ب� 32 طريقا ومسلكا.

8 أعلنت رئيس��ة الغرف��ة التجارية التونس��ية األمريكية 
معروف��ة  عاملي��ة  فندقي��ة  سلس��لة  أّن  بوش��ماوي"  "أم��ال 
ستس��تثمر قريبا في القطاع الس��ياحي في تونس، وش��ّددت 
على ضرورة عدم االكتفاء باالس��تثمارات الس��ياحية والعمل 
على اس��تقطاب اس��تثمارات جديدة خاصة ف��ي التكنولوجيا 

واالتصاالت واالقتصاد الرقمي. 

8 أش��رف وزي��ر الش��ؤون الدينّي��ة عثم��ان بطي��خ أمس 
اخلمي��س 5 م��ارس مبقّر ال��وزارة بب��اب بنات عل��ى اجتماع 
اللّجن��ة الوطنّي��ة للحّج والعمرة بحضور األط��راف املتدّخلة 

في الّتنظيم ملناقشة ترتيبات موسم حج 1436 ه�/2015.

8 مت أم��س اخلميس تنظيم وقف��ة احتجاجية )مقّررة من 
طرف مجلس الف��رع اجلهوي للمحام��ني بصفاقس( والهدف 
ه��و التنديد بحادثة احتجاز األس��تاذة محبوب��ة فرح وتتالي 
مثل هذه االعتداءات، وقد أكد احملتجون اس��تعدادهم خلوض 
أش��كال نضالية تصاعدية قد تص��ل إلى حد اإلضراب املفتوح 
ع��ن العم��ل ابتداء م��ن اليوم اجلمع��ة، وكان الف��رع اجلهوي 
للمحام��ني بصفاقس قد ق��رر رفع ش��كاية جزائية ضد عوني 
أم��ن من أج��ل م��ا أتي��اه )احتج��از غي��ر القانون��ي واالعتداء 

بالعنف الشديد(...

8 ق��ال املكتب التنفي��ذي جلمعية القضاة التونس��يني في 
بالغ صحفي إن قضاة محاكم صفاقس ينفذون اليوم اجلمعة 
بداية من الس��اعة التاس��عة صباح��ا وقف��ة احتجاجية مبقر 
محكمة االس��تئناف بصفاقس احتجاجا عل��ى اعتداء عدد من 
احملام��ني على مكت��ب الوكيل الع��ام لدى محكمة االس��تئناف 
بصفاق��س وتعطيله��م س��ير اجللس��ات باحملكم��ة االبتدائية 
بصفاق��س على خلفية إذن الوكيل الع��ام بفتح بحث حتقيقي 

في وقائع اعتداء بالعنف تعلّقت مبحامية وبأعوان أمن.

8 اكتش��ف أم��س اإلط��ار الترب��وي باملدرس��ة اإلعدادي��ة 
مبنطق��ة "الزمن��ة" )معتمدية حفوز( م��رض الطفح اجللدي 
دراس��تهم بهذه  يزاول��ون  وتلمي��ذة  تلمي��ذ   130 حلوال��ي 
املؤسس��ة الش��يء الذي جعل طاقم��ا طبيا كام��ال يتحول من 
مستشفي حفوز إلى املدرسة املذكورة ويقوم بالتدخل الطبي 
الالزم، وأكد األطباء أن األمر مجرد حساس��ية من الغبار الذي 
يتس��اقط من أشجار الصنوبر املوجودة بساحة املدرسة، كما 
نفوا أن تك��ون هناك عوارض ملرض " اجل��رب " مثلما تردد، 
مضيف��ني أنه مت تقدمي ال��دواء الالزم للتالمي��ذ والوضعية ال 

تستدعي اخلوف..

8دعا ح��زب التكت��ل مجلس نواب الش��عب إلى اإلس��راع 
بتنقيح النصوص القانونية باجتاه ضبط  تخصص احملاكم 
العس��كرية في اجلرائم العسكرية املرتكبة من قبل عسكريني 
ف��ي إط��ار أداء وظائفه��م، منتقدا  احلك��م على املدون ياس��ني 
العياري بس��تة أشهر س��جنا مع النفاذ عبر اللجوء إلى مجلة 

املرافعات والعقوبات العسكرية.

8أعلنت وزارة الفالحة أمس اخلميس عن فتح حتقيق في 
حادثة سقوط طائرة املداواة مبنطقة برج العامري من والية 
منوبة. وهو احلادث الذي تس��بب في وفاة قائد الطائرة أحمد 
التومي والبالغ من العمر 30 س��نة. بعد اصطدام الطائرة من 

نوع PA 18 بخط كهرباء ضغط عالي.

8ينظ��م املرص��د التونس��ي للمحام��اة غ��دا الس��بت ندوة 
صحفية لإلعالن عن تأسيس��ه وتقدمي أهدافه وبرامجه، على 

الساعة العاشرة صباحا.

8   هل بإمكان أي كان أن ال يالحظ الفارق 
ف��ي تعاط��ي اإلع��الم م��ع اإلضراب��ات  حيث 
تس��هل املقارنة في تعاطي وسائل إعالمنا في 

أغلبها مع اإلضرابات بني اليوم واألمس. 
ومس��اندة  وتأجي��ج  تضخي��م  باألم��س 
وترويج وحتفيز، أما اليوم جتاهل و"تتفيه" 

وإدانة.. 
حتى أن سامي الطاهري استهزأ باإلعالمي 
ناجي الزعيري وقال له "باألمس كنا حلويني 

واليوم أصبح طعمنا مر"؟ 

8   مل��اذا مت أم��س اخلميس إع��ادة اعتقال 
مدير ش��ركة إنتاج تلفزيون��ي وأحد العاملني 
لدي��ه مبركز ش��رطة مقرين بع��د أن مت حجز 
س��يارته وكاميراته. اإليقاف جاء على خلفية 
20 م��ارس بب��اردو قبال��ة  م��روره بش��ارع 
ثكنة األمن بوشوش��ة واش��تبه في كونه قام 

بالتصوير؟

8  م��ا ه��ي قص��ة بي��ان املهدي��ة للميثاق 
أم��س  أول  إمض��اؤه  مت  ال��ذي  واملواطن��ة 
األربعاء 4 م��ارس 2015 بوالي��ة املهدية من 

ط��رف مكون��ات مدني��ة 
بعض  وصف��ه  ومل��اذا 
الناش��طني بأن��ه عه��د 

الش��عبية  ، "اللج��ان  "
امليث��اق مت حت��ت رعاي��ة  أن  خاص��ة 
الوالي وملاذا اعتب��ر بعض املدونني أن 
العه��د أجهض "جهود س��نوات طوال 
س��اهمت فيه��ا كل الق��وى السياس��ية 
واملدنية من أجل إرس��اء منوذج متميز 

ملجتمع السلم والتوافق والقانون"؟

8  هل يعرف الذين يسخرون من "قطر" 
بن��اء على عدي��د اخللفيات أن قط��ر فيها أكبر 
ش��بكة إخباري��ة ومراس��لني عل��ى مس��توى 
العال��م، وأن  به��ا أكب��ر ش��بكة رياضي��ة في 
العالم، كما أنها  متلك ثالث أكبر احتياطي من 
البترول في العالم، وهل يعرف هؤالء أن قطر 
من أغنى 10 دول في العالم، وأن بها ناطحات 
س��حاب وأب��راج  .وه��ل يعرف��ون أن املناهج 
القطري��ة معظمه��ا م��ن املنه��ج البريطان��ي، 
وأخيرا هل يعرف هؤالء أن التعليم والكهرباء 

والعالج باملجان للقطريني؟
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- يامنة ساملي 
واف��ق مجلس ن��واب الش��عب خ��الل جلس��ة عاّمة 
أمس اخلمي��س بأغلبية احلاضرين من النواب على 
مش��روعي قانون لتمويل س��ّد وادي م��الق العلوي 
وتهيئة وادي مجردة، علم��ا وأّن احلكومة كانت قد 
اس��تعجلت املجلس للمصادقة عليهم��ا على خلفية 
أزمة الفيضانات األخيرة التي ش��هدتها عّدة مناطق 
بالشمال الغربي وأدت إلى فيضان عدد من السدود 

واألودية خصوصا في جهتي جندوبة والكاف.
ويتعلق مش��روع القان��ون األّول باملصادقة على 
اتفاقي��ة القرض املبرم��ة بتاريخ 24 ج��وان 2014 
بني تون��س والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي للمساهمة في متويل سّد مالق العلوي 
30 ملي��ون دين��ار كويت��ي أي م��ا يع��ادل  مببل��غ 
174 ملي��ون دين��ار، أّم��ا الثاني فيتمث��ل في تبادل 
مذك��رات بني تون��س وحكومة الياب��ان بخصوص 
مج��ردة  وادي  ح��وض  حلماي��ة  مش��روع  متوي��ل 
م��ن الفيضان��ات واتفاقي��ة الق��رض ب��ني حكوم��ة 
اجلمهورية التونس��ية والوكالة اليابانية للتعاون 
الدول��ي بقيم��ة 10.398 ملي��ون ي��ان ياباني أي ما 

يعادل 157.6 مليون دينار تونسي.
ويهدف املش��روع األّول إلى حتس��ني تنظيم مياه 
وادي م��الق، أح��د رواف��د وادي مج��ردة، من خالل 
إنش��اء س��ّد مالق العلوي ف��ي والية ال��كاف، وذلك 
لتعويض انخفاض الس��عة التخزينية للسد القائم 

عل��ى وادي م��الق نتيج��ة لتراك��م الترس��بات ف��ي 
بحيرته. وسيس��هم س��د م��الق العلوي ف��ي حماية 
األراضي واملباني الواقعة أسفله في حوضي وادي 

مالق ووادي مجردة من مخاطر الفيضانات.
وتبلغ كلفة املش��روع حوال��ي 211 مليون دينار 
لإلمن��اء  العرب��ي  الصن��دوق  ويس��اهم  تونس��ي 
االقتص��ادي واالجتماعي ف��ي متويله مببلغ 30 م د 
كويت��ي ما يعادل حوالي 174 م د تونس��ي بنس��بة 
فائ��دة تبل��غ 3 باملائة س��نويا وفترة الس��داد تصل 

إلى 22 سنة منها 6 سنوات إمهال.
وقد صّرح وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد 
البحري لسعد الصّديق خالل اجللسة العاّمة أّن هذا 
القرض سيساهم في دفع التنمية الفالحية وحماية 
املنطقة من الفيضانات. وأشار أّن سد مالق العلوي 
املزم��ع إجنازه س��يأخذ املش��عل على الس��د احلالي 
بعد أن تقلّصت طاقة اخلزن فيه إلى النصف، مبّينا 
أّن سّد مالق الس��فلي فيه عديد اإلشكاالت من بينها 

الترسبات.
 وأّكد الوزير أّن هذا القرض س��يخّفف من إش��كال 
الفيضانات، كما سيوّفر املياه لتدعيم املوارد املائية 
للمناطق السقوية باجلهة وسيمّكن من التوّسع في 
املناطق الس��قوية بحوالي 4000 هكت��ار. وأضاف 
وزير الفالحة أّن املشروع سيحّل إشكاليات املناطق 
السقوية الس��فلى في س��يدي خيار التي تعاني من 
نوعية املياه الس��يئة إضافة إل��ى التخفيف من كلفة 

ضّخ املياه.

وأعلن الوزير خالل اجللس��ة أّن��ه يجري اإلعداد 
حالي��ا إلجناز عدد من الس��دود اجلدي��دة على غرار 
س��ّد مالح في قفصة وس��ّد الطني ببن��زرت في إطار 
حتقيق احلد األدنى من االكتفاء املائي وخاصة مياه 

الشرب.
م��ن جهته��ا، اعتب��رت آمال ع��زوز كاتب��ة الدولة 
ل��دى وزير التنمية واالس��تثمار والتع��اون الدولي 
ل��دى حضوره��ا اجللس��ة العاّم��ة أّن املش��روع ذو 
بع��د اجتماعي واقتصادي، مش��يرة إل��ى أّن متويل 
الصندوق العربي سبق أن مّول اجناز أغلب السدود 
ف��ي تونس، وبيّن��ت كاتبة الدولة أّن نس��بة س��عر 

القرض متداولة على مستوى السوق العاملية.
واعتب��رت عزوز أّن ش��روط الصن��دوق املتعلقة 
بفترة الس��داد )22 س��نة مع 6 س��نوات إمهال( هي 
ش��روط ميّس��رة، فضال عن عدم تأّثر نسبة الفائدة 
بالتقلبات احملتملة للس��وق املالي��ة، وذلك في رّدها 
عل��ى الن��واب الذين اعتبروا نس��بة الفائ��دة في هذا 

القرض مشّطة.
أّم��ا مش��روع القان��ون الثان��ي املتمثل ف��ي متويل 
مشروع حلماية حوض وادي مجردة من الفيضانات 
مبقتض��ى اتفاقي��ة الق��رض ب��ني تون��س والوكال��ة 
الياباني��ة للتع��اون الدولي، فيتنّزل ف��ي إطار العمل 
عل��ى حماية حوض وادي مجردة من الفيضانات من 
خالل العمل على حتس��ني البني��ة التحتية وتقليص 
األضرار التي تس��ببها الفيضانات ملس��اعدة س��كان 

تلك اجلهات على حتسني ظروفهم احلياتية.

 – أسامة بالطاهر
أّكد الشيخ راشد الغّنوشي رئيس حزب 
حركة النهضة، خ��الل حضوره ألعمال 
الن��دوة العلمّي��ة الدولّي��ة "االنتخابات 
واالنتق��ال الدميقراط��ي" الت��ي ينّظمها 
ف��رع تونس للمرك��ز العرب��ي لألبحاث 
ودراسات السياس��ات والتي متّتد على 
ثالث��ة أي��ام،  أن ه��ذه الن��دوة تأتي في 
وق��ت مناس��ب ألن الش��عب التونس��ي 
مي��ّر بض��روف خاّص��ة بس��بب مروره 
من التأس��يس الدميقراط��ي إلى مرحلة 
التنمية ومش��اكلها ومعاجل��ة البطالة، 
مش��يرا إلى أّنه الظرف املناس��ب إلثبات 
أن الش��عب التونس��ي أجنز ث��ورة بكّل 
للتنمي��ة  اآلن يؤس��س  وأن��ه  معانيه��ا 
ولالستقرار والسلم والقضاء على الفقر 
والبطال��ة والفوض��ى، مضيف��ا إل��ى أن 
الشعب أحوج ما يكون، اآلن، إلى حلظة 
والتضام��ن  الوطنّي��ة  الوح��دة  تأكي��د 

الوطني وقيمة العمل.
ودع��ا الغّنوش��ي إل��ى ض��رورة إعادة 

االعتب��ار إل��ى قيم��ة العم��ل الت��ي فقدت 
الكثي��ر، قائ��ال: "كأّن معًن��ا م��ن معان��ي 
الثورة هو التس��ّيب وجتاوز القانون في 
حني أن من أهم ممّيزات الثورة التونسّية 
أنها قانونّية وأنها حرصت على القانون 

كما بنّي األستاذ عياض بن عاشور".
وأّكد الغّنوش��ي أن تونسّيون أّسسوا 
لدس��تور عظيم وأنهم ف��ي حاجة اليوم 
إلى جتس��يد قيمة العمل لتأثيث الثورة 
ك��ي ال تبق��ى مج��ّرد ش��عارات جميل��ة 
في احلرّي��ة والدميقراطّية، مش��يرا إلى 
أن الن��اس يحتاج��ون إلى الق��وت وإلى 
الطريق املعّبد وإلى املستشفى النظيف، 

ويحتاجون إلى التضامن املجتمعي.
وحّمل الغّنوشي مسؤولّية احملافظة 
الث��ورة نقل��ت  الث��ورة قائ��ال: "  عل��ى 
الس��لطة إل��ى الش��عب وه��و مس��ؤول 
من خالل نخب��ه ومؤسس��اته وأحزابه 
عل��ى  والش��عبّية  املهنّي��ة  ومنظمات��ه 
احملافظ��ة عل��ى الث��ورة والقان��ون وأن 
يترج��م ش��عارات الث��ورة إل��ى أفع��ال 
خاّصة وقد أسس��نا جانبها القانوني". 

وش��ّبه الغّنوش��ي الوض��ع ف��ي تونس 
اليوم بالبيت ال��ذي ُرفع بنيانه وُوضع 
س��قفه والذي يحتاج إل��ى تأثيث مؤّكدا 

أن التأثيث يأت��ي بإعادة االعتبار لقيمة 
العم��ل. مش��ّددا عل��ى أن هيب��ة الدول��ة 
م��ن هيبة القان��ون واملواط��ن "وواجب 

املواط��ن في أن يعّمر ه��ذه البالد كّل من 
موقع��ه ليس خوفا من احلاكم وإمّنا من 

باب االلتزام مبفهوم املواطنة".

راشد الغّنوشي:
العمل هو شرط نجاح االنتقال الديمقراطي

مجلس نواب الشعب:

المصادقة على قرضين لتمويل مشروعي سّد مالق العلوي وحماية وادي 
مجردة من الفيضانات

فتح تحقيق عسكري 

في تنكيل جندّي 

بجثة إرهابي
تونس - 

ن��ّددت وزارة الدف��اع الوطن��ي في بالغ 
صحف��ي مس��اء األربع��اء  ب�"التصرف 
ب��در  ال��ذي  املقب��ول"  وغي��ر  املع��زول 
ع��ن أح��د العس��كريني جت��اه جث��ة أحد 
االرهابي��ني اللذي��ن لقي��ا حتفهم��ا اث��ر 
ومب��ا  االخي��رة  العس��كرية  العملي��ة 
مت تداول��ه ف��ي مقاط��ع فيدي��و وصور 
مبواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ف��ي هذا 

اخلصوص.
القض��اء  أن  الدف��اع  وزارة  وذك��رت 
ف��ي  حتقي��ق  بفت��ح  تكّف��ل  العس��كري 
الغ��رض لتحدي��د املس��ؤوليات، مؤّكدة 
أنها س��تتولى اتخاذ االجراءات الالزمة 
لضم��ان عدم تك��رار مثل ه��ذا التصرف 
ال��ذي م��ن ش��أنه أن مي��س م��ن س��معة 

اجليش الوطني.
أفراده��ا  الدف��اع  وزارة  وحّث��ت 
عل��ى مزي��د التش��بث بالقي��م واملب��ادئ 

العسكرية التي نشأوا عليها.
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الضمري- عائشة اليحياوي
أعرب الرئيس األمريكي باراك أوباما، 
الي��وم اخلمي��س، ع��ن الت��زام ب��الده 
بدع��م املس��ار االقتصادي ف��ي تونس 
كم��ا دعم��ت املس��ار السياس��ي. ج��اء 
ذل��ك في فيدي��و بثه املؤمتر الس��نوي 
الثال��ث لالس��تثمار وري��ادة األعمال، 
الذي نظمته أم��س بتونس العاصمة، 
غرف��ة التج��ارة األمريكية التونس��ية 
بالتعاون مع سفارة الواليات املتحدة 

بتونس.
الرئي��س  وثم��ن 
ح  جن��ا يو  لفيد ا في  يكي  مر أل ا
االنتخاب��ات الرئاس��ية والتش��ريعية 
بع��د أرب��ع س��نوات م��ن االنتق��ال في 
إطار من الش��فافية والنزاه��ة، معربا 
عن فخ��ر الواليات املتح��دة بأن تكون 

شريكا لتونس.
وأش��ار أوباما إل��ى أن من��و تونس 
يج��ب  الدميقراط��ي  املس��ار  عل��ى 
االقتص��ادي  املس��ار  م��ع  يت��الزم  أن 
مب��ا ميك��ن م��ن حتقي��ق نس��بة من��و 
أعلى وخلق فرص عم��ل توفر العيش 
الكرمي للشعب التونسي الذي انتفض 
ف��ي جانفي من أج��ل احلرية والكرامة 

والعمل.
عل��ى  األمريك��ي  الرئي��س  وش��دد 
الت��زام ب��الده مبس��اندة تون��س ف��ي 
مس��ارها االقتصادي كما ساندتها في 
مسارها السياس��ي، مضيفا أن تنظيم 
هذا املؤمت��ر يعكس عالق��ات التعاون 
الوالي��ات  تس��عى  الت��ي  والش��راكة 

املتحدة إلى إرساء ها مع تونس. 
وأع��رب رئي��س احلكوم��ة احلبيب 
الصي��د ع��ن تطلعه في "تدعيم س��بل 
تنش��يط املفاوضات املتعلقة بإرس��اء 
اتفاقي��ة التب��ادل احل��ّر ب��ني البلدين، 
جتاري��ة  ف��رص  م��ن  تتضمن��ه  مل��ا 
واس��تثمارية تونس��ية أمريكية قابلة 
لالمت��داد باجت��اه الس��وق األفريقية، 
الت��ي أصبح��ت متث��ل الي��وم وجه��ة 
اقتصادية عل��ى غاية من األهمية ال بد 

من استغاللها"، حسب قوله.
واعتبر رئيس احلكومة التونس��ية 
أن احلوار االس��تراتيجي الذي انطلق 
عام "ميثل تعبيراً مش��تركاً عن رغبة 
في إقامة ش��راكة جديدة ف��ي مختلف 
التنس��يق  تدعي��م  املجاالت، وف��ي 
القضاي��ا  بخص��وص  واملش��اورات 
االهتم��ام  ذات  والدولي��ة  اإلقليمي��ة 

املشترك".

اتفاقية ضمان 
ومت عل��ى هام��ش املنت��دى توقي��ع 
مؤسس��ة  ب��ني  ضم��ان  اتفاقي��ة 

اخلارج��ي  اخل��اص  االس��تثمار 
التنمي��ة  )اوبي��ك(  ومؤسس��ات 
املالي��ة احلكومي��ة األمريكية من جهة 
وث��الث بن��وك تونس��ية وه��ي" أمان 
لتون��س"  العرب��ي  و"البن��ك  بن��ك" 
و"التج��اري بنك" في إط��ار دعم آلية 

ضمان االئتمان املتعلقة بتونس.
وتبل��غ قيم��ة ه��ذا الضم��ان املال��ي 
مليون دوالر أمريكي ويهدف إلى دعم 
االقتصاد التونس��ي م��ن خالل حتفيز 
ائتمان يناس��ب املؤسس��ات الصغرى 
لديه��ا  والت��ي  املؤهل��ة  واملتوس��طة 
اهتم��ام بدع��م تطوي��ر من��اذج أعمال 

متعلقة بحق االمتياز.
ومتكن هذه اآللي��ة من حتفيز النمو 
في القط��اع اخلاص مما س��يؤدي الى 
خل��ق فرص عم��ل جديدة، وسيش��مل 
هذا الضم��ان املالي مؤسس��ة صغرى 

ومتوسطة على امتداد سنوات.
العام��ة  املدي��رة  الرئيس��ة  وقال��ت 
ملؤسسة االستثمار اخلاص اخلارجي 
إليزابي��ث ليتلفيل��د إن وج��ود من��اخ 
ائتم��ان ق��وي في االس��واق الناش��ئة 
الصغ��رى  املؤسس��ات  وخاص��ة 
واملتوس��طة يس��اهم ف��ي خل��ق دائ��م 
ملواط��ن الش��غل وهو أح��د ركائز منو 

اقتصادي مستقر وشامل.
املرك��زي  البن��ك  محاف��ظ   وثم��ن 
الب��ادرة  ه��ذه  العي��اري  الش��اذلي 
واعتبر أن "هذا احلدث رمزي ويشكل 
خطوة أخرى ف��ي تطور العالقات بني 
البلدين." وأشار العياري الى "تنوع 
الوالي��ات  وضعته��ا  الت��ي  األدوات 
دف��ع  أج��ل  م��ن  األمريكي��ة  املتح��دة 
التعاون الثنائي قصد مساعدة تونس 
مس��ارها  ومواصل��ة  التماس��ك  عل��ى 

الدميقراطي."

أولبرايت: ما حصـــل من تغيير في 
تونس معجزة

وقالت رئيس��ة ُمبادرة ش��راكة من 
أجل بداية جديدة مادلني أولبرايت إن 
"تونس تعتبر جنمة س��اطعة وأن ما 
حصل فيها يعتبر معجزة." وأضافت 
تلخيصه��ا  ميك��ن  "الدميقراطي��ة  أن 
ف��ي جملة واح��دة  وهي أن "الش��عب 

يصوت ولكن يريد أن يأكل".
وجددت أولبرايت " التزام الواليات 
املتحدة مبس��اعدة تونس." كما أّكدت 
عملي��ة  مش��اريع  إرس��اء  "ض��رورة 
واستثمارات جديدة ومشاركة القطاع 

اخلاص في هذا املسار االقتصادي."
األمن��ي،  بالوض��ع  يتعل��ق  وفيم��ا 
اعتبرت اولبرايت أن "أس��باب انعدام 
األمن في بعض املناطق ناجت عن عدم 
رض��ا املواطنني ع��ن أنظمته��م مؤكدة 

أن ما يهم اليوم ه��و التصدي لظاهرة 
اإلرهاب وذلك من خالل توفير مواطن 
الشغل للشباب وضمان مستقبل واعد 

لهم."
ف��ي  يكم��ن  "احل��ل  أن  وأضاف��ت 
الصغ��رى  املؤسس��ات  مس��اعدة 
واملتوس��طة باعتباره��ا الق��ادرة على 
خلق مواطن الشغل للشباب ما يساعد 

في التصدي لظاهرة اإلرهاب."
وأش��ارت اولبرايت إلى أن "الربيع 
العرب��ي انطلق من تون��س ويجب أن 
ينطل��ق الصي��ف العرب��ي منه��ا أيضاً 
وذل��ك م��ن خ��الل فت��ح الس��بل أم��ام 
املش��اريع االقتصادي��ة الكبرى ودعم 
الشراكة والواليات املتحدة باعتبارها 

شريكا فعليا لتونس."

وزيرة التجـــارة األمريكيـــة: أهمية 
اإلصالحات

التج��ارة  وزي��رة  وأك��دت 
 Penny  برت��زكار بن��ي  األمريكي��ة 
التعجي��ل  بالقيام  Pritzker أهمي��ة 
باإلصالحات الضرورية واألساس��ية 
الت��ي متثل حت��د كبير أم��ام االقتصاد 

التونسي.
بل��د  تون��س   " الوزي��رة  وقال��ت 
محظوظ وميكن أن يكون لها مستقبل 
جي��د إذا م��ا اس��تطاعت غ��رس ثقافة 
جديدة تق��وم على التنوع ب��ني العالم 
الغرب��ي والعالم العربي وبني أفريقيا 

وأوروبا".
القليل��ة  األي��ام  أن  إل��ى   وأش��ارت 
القادمة ستش��هد اتخ��اذ تدابير تهدف 
الصغ��رى  املؤسس��ات  تدعي��م  إل��ى 
واملتوس��طة ف��ي تونس س��تتمكن من 
حص��ول عل��ى متوي��الت بقيم��ة  37 
ملي��ون دوالر مضيفة أن هذه التدابير 

س��تمكن من خلق 2500 موطن ش��غل 
جدي��د وذلك بالتعاون مع ثالثة بنوك 

تونسية.
األمريكي��ة  الوزي��رة  وأك��دت 
ضرورة توفر أربعة مس��ائل وصفتها 
العم��ل عل��ى حتفي��ز  باملهم��ة  وه��ي 
تكوين الش��باب ودفع النمو باالعتماد 
على القطاع اخلاص وإطالق رس��ائل 
جيدة للمستثمرين، إضافة إلى العمل 
على إصالح القطاع املصرفي مش��يرة 
ف��ي ه��ذا الس��ياق إل��ى  أن "منظومة 

القروض في تونس سيئة جدا".
حس��ب  الثالث��ة  املس��ألة  وتتمث��ل 
الوزيرة ف��ي املعاليم اجلمركية مبينة 
أن تونس "في حاجة اليوم إلى جباية 
أكثر عدالة وتعمل على دفع االقتصاد 
باالعتم��اد عل��ى قواع��د تس��مح بدفع 
النمو االقتصادي"، وتتعلق املس��الة 
الش��راكة  قان��ون  بتفعي��ل  الرابع��ة 
ب��ني القطاع الع��ام والقط��اع اخلاص 
م��ن اج��ل دف��ع االس��تثمار وخاص��ة 

االستثمار اخلارجي.
املتح��دة  الوالي��ات  ع��زم  وأك��دت 
مواصل��ة دع��م تون��س مس��تقبال كما 
دعمته��ا في املاض��ي على املس��تويني 

السياسي واالقتصادي.
مختل��ف  إل��ى  الوزي��رة  وتطرق��ت 
الوالي��ات  قدمته��ا  الت��ي  املس��اعدات 
أساس��ا  ومنه��ا  لتون��س  املتح��دة 
الضمانات املالية في الس��وق العاملية 
وكذل��ك تق��دمي متوي��ل بقيمة 1مليار 
دوالر إلح��داث صن��دوق املؤسس��ات 
الباعث��ني  مختل��ف  م��ع  بالش��راكة 
تق��دمي  إل��ي  إضاف��ة  واملس��تثمرين 
عديد املب��ادرات للش��راكة  مع الغرف 

التجارية إلصالح النظام اجلمركي.
 

في منتدى االستثمار وريادة األعمال بالعاصمة:

باراك أوباما: ملتزمون بدعم مسار تونس االقتصادي
مادلين أولبرايت: ما حصل من تغيير في تونس معجزة

خطاب أوباما 
للشعب التونسي

أربع س��نوات مض��ت منذ أن ق��رر بائع 
فاكهة تونس��ي الوقوف بكل ش��جاعة ضد 
انع��دام الف��رص واملهان��ة والفس��اد. ولقد 
جنح في ارساء تغييرات جذرية  في تونس 

وشمال أفريقيا والشرق األوسط. 
وال ت��زال املنطق��ة تواج��ه حتدي��ات غير 
عادية الى يومنا هذا. من الس��هل ان نصاب 
باإلحب��اط ف��ي ض��ل ه��ذا الكم م��ن العنف 
واملعان��اة، ولك��ن وضعي��ة تون��س تعطينا 
األمل. هن��ا في تونس، انت��م تتقدمون نحو 
انتق��ال دميقراط��ي تاريخي، ولق��د حققتم 
هذا االنتقال ب��روح من التواف��ق والتعاون 
اجلماع��ي. لق��د أجن��زمت دس��تورا جدي��دا 
ونظمتم انتخاب��ات حرة ونزيهة وش��كلتم 

بنجاح حكومة شاملة.
وكما قلت عندما حتدثت مع الرئيس قائد 
السبس��ي في جانفي، أنا أثن��ي على جميع 
التونسيني لتحقيقهم مكاسب صعبة املنال. 
لقد بيّنتم أن الدميقراطية ممكنة وضرورية 
في ش��مال أفريقيا والشرق األوسط. وهذا 
يتناق��ض مع اإلرهابي��ني واملتطرفني الذين 
ال يعرف��ون س��وى التدمي��ر، ف��ي ح��ني أن 
التونسيني يركزون على ما بإمكانهم بنائه.
لترس��يخ  تون��س  تس��عى  والي��وم 
دميقراطيته��ا وتفتخ��ر الوالي��ات املتح��دة 
بأن تكون ش��ريكا لكم لتحقيق هذا الهدف. 
فنحن مثلك��م، نؤمن أن الدميقراطية تتطلب 
مؤسس��ات قوي��ة ودميقراطي��ة، باإلضافة 
ال��ى النم��و االقتصادي والفرص املناس��بة 
ليش��هد املواطنون أن الدميقراطية ميكن أن 
توفر حي��اة أفض��ل. وبعبارة أخ��رى، فإن 
التق��دم الدميقراط��ي لتون��س ال يتحقق إال 
بالتق��دم االقتص��ادي.ان بل��وغ االنتع��اش 
االقتصادي ممكن فقط عندما تدعم القوانني 
والتشريعات االستثمارات اجلديدة وعندما 
تسمح سيادة القانون والشفافية للشركات 
ان تعمل بنفس القوانني. وهكذا تخلق فرص 
عمل جديدة وعندها يتسنى ألي شخص أن 
يبني ش��ركته اخلاص��ة و يك��ون لصاحب 
املش��روع اجلديد احلرية ف��ي متابعة فكرة 
جدي��دة. بهذه الطريق��ة يتم اط��اق العنان 

لازدهار وحتقيق الرخاء االجتماعي. 
إذن هن��ا ف��ي تون��س، وح��ول العال��م، 
دعمه��ا  املتح��دة  الوالي��ات  س��تواصل 
املش��اريع اجلدي��دة، وخاص��ة  ألصح��اب 
الش��باب والنس��اء. نحن نه��دف على مدى 
الس��نوات الثاث املقبلة الى تعبئة اكثر من 
ملي��ار دوالر الس��تثمارات جدي��دة للجيل 
الق��ادم م��ن رواد األعمال ف��ي جميع أنحاء 
العالم وذلك ملس��اعدتهم على انش��اء أعمال 
جديدة والتوسع في أسواق جديدة وتنوير 
احلقب��ة املقبل��ة م��ن االبت��كار والنمو.ولذا، 
فإنن��ي أش��كركم جميع��ا عل��ى حضوركم 
وعلى التزامكم بهذا العمل احلاسم. اليزال 
ف��ي انتظ��ار تون��س طريقا طوي��ا وصعبا 
لتحس��ني حي��اة ش��عبها، ولك��ن التقدم في 
تونس مينحنا األمل. وكما كنتم تعملون من 
أج��ل الدميقراطية والرخ��اء والكرامة التي 
تس��تحقونها س��وف يبق��ى لديك��م صديقا 
املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  وش��ريكا  عظيم��ا 

األمريكية. 
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▲أولبرايت 
أثناء مداخلتها 
أمس



صوتكم 6وطنية

-أمينة  
دعت أس��تاذة القانون الدستوري 
سلس��بيل القليب��ي الهيئ��ة العليا 
ومجل��س  لالنتخاب��ات  املس��تقلة 
تضم��ني  إل��ى  الش��عب  ن��واب 
والعم��ودي  األفق��ي  التناص��ف 
ب��ني الرج��ل وامل��رأة ف��ي القانون 
باالنتخابات  املتعل��ق  االنتخاب��ي 
أكب��ر  متثيلي��ة  لضم��ات  البلدي��ة 

للمرأة داخل املجالس البلدية.
كم��ا دع��ت القليبي الدول��ة إلى 
االجتماعي��ة  الظ��روف  توفي��ر 
إلعط��اء  املناس��بة  واالقتصادي��ة 
اجلنس��ني  ب��ني  احلظ��وظ  نف��س 
للمش��اركة في احلياة السياس��ية 
االنتخاب��ات  ق��رب  م��ع  خاص��ة 
البلدية، وذلك خالل ندوة صحفية 
واألس��رة  امل��رأة  وزارة  نظمته��ا 
والطفول��ة باالش��تراك م��ع املركز 
للتنمية احمللي��ة واحلكم  الدول��ي 
الرش��يد صب��اح أم��س اخلمي��س 
استعدادا لالحتفال باليوم العاملي 

للمرأة يوم 8 مارس 2015. 
كان  أن��ه  القليب��ي  وأوضح��ت 
يتوّجب أن يخطو املش��رع خطوة 
إل��ى األمام خالل صياغ��ة القانون 
االنتخاب��ي لس��نة 2014  مقارنة 

 2011 باملرسوم االنتخابي لسنة 
باعتب��اره ج��اء ف��ي ظ��ّل إص��دار 
اكتف��ى  أن��ه  إال  جدي��د،  دس��تور 
بالتناص��ف العم��ودي فق��ط على 
مس��توى الترش��ح ف��ي القائم��ات 
االنتخابي��ة وال��ذي من ش��أنه أن 
يعط��ي متثيلي��ة غي��ر متكافئة في 

التمثيل النيابي.
القان��ون  أس��تاذة  وأضاف��ت 
الف��رص  تكاف��ؤ  أن  الدس��توري 
ال يج��ب أن يك��ون عل��ى مس��توى 
التش��ريع فقط وإمنا يتوّجب على 
الدول��ة أن تضم��ن التكاف��ؤ عل��ى 
توفي��ر  عب��ر  امليدان��ي  املس��توى 
الظروف االجتماعية واالقتصادية 
املواتية للم��رأة والتي من ش��أنها 
أن تعط��ي نفس احلظ��وظ للمرأة 
احلي��اة  اقتح��ام  ف��ي  والرج��ل 

السياسية.

مـــن  انطالقـــا  المـــرأة  حضـــور 
المشاركة المحلية

وخالل حضورها ه��ذه الندوة، 
قال��ت وزيرة املرأة س��ميرة مرعي 
نش��ر  عل��ى  تعم��ل  ال��وزارة  إن 
ثقاف��ة انخ��راط املرأة ف��ي التنمية 
احمللي��ة واجلهوية عبر املش��اركة 
مش��يرة  الفّعال��ة،  السياس��ية 

ف��ي  املتراكم��ة  املش��اكل  أن  إل��ى 
اجله��ات كان��ت نتيج��ة احلوكمة 
غي��ر الرش��يدة خاص��ة ف��ي عه��د 

االستبداد.
امل��رأة  أن  مرع��ي  وأف��ادت 
التونس��ية حظي��ت بع��دة حقوق 
السياس��ية  املش��اركة  وخاص��ة 
بع��د  وتط��ّورت  االس��تقالل  من��ذ 
الث��ورة مقارن��ة بال��دول العربية 
األخ��رى خاص��ة ف��ي م��ا يتعل��ق 
بحق املش��اركة السياس��ية وحق 
االنتخ��اب والترش��ح، إضافة إلى 
صدور مجلة األحوال الش��خصية 
وضمانه��ا حلماي��ة امل��رأة م��ن كل 
والتميي��ز  العنصري��ة  أش��كال 

واالضطهاد والعنف بكل أشكاله.
وأش��ارت مرع��ي إل��ى ضرورة 
تعزي��ز مش��اركة امل��رأة بص��ورة 
فاعل��ة ف��ي احلوكم��ة احمللي��ة من 
املجال��س  ف��ي  متثيلتيه��ا  خ��الل 
البلدية واجلهوي��ة قبل انخراطها 
في الش��أن السياس��ي الع��ام عبر 
املش��اركة ف��ي احلكوم��ة ومجلس 
العلي��ا  والهيئ��ة  الش��عب  ن��واب 
واألحزاب  لالنتخاب��ات  املس��تقلة 
السياسية، مؤكدة أن التنمية على 
مس��توى اجلهات لن تكون إاّل عبر 

تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة.

 – صابرين الخشناوي 
أكد رضا كمون رئيس اجلمعية التونس��ية ملقاومة األمراض التناس��لية والسيدا 
بتونس أن هناك أقّل من 2000 مصاب مبرض السيدا معلن عنهم منذ سنة 1985 
ف��ي تونس لكن هذا العدد يش��هد في الفت��رة األخيرة ارتفاع��ا ملحوظا، وذلك في 
تصري��ح جلريدة "الضمي��ر" على هامش املنتدى الدولي ح��ول "فيروس نقص 
املناعة البش��رية ف��ي املغرب العربي" الذي نظمته مجموع��ة من اجلمعيات منها 

التونسية ومنها العاملية ملقاومة السيدا، مبناسبة اليوم العاملي للمرأة. 
وبنّي رضا كمون أّن مرض السيدا ليس له أعراض خاصة في السنوات األولى 
وتظه��ر أعراض��ه خاصة من خ��الل تعرض الش��خص املصاب إلى ن��زالت البرد 
وي��ؤدي فيروس نقص املناعة البش��رية حس��ب م��ا أوضحه إل��ى إضعاف جهاز 
املناع��ة عبر تدمير هذه اخلاليا فيصبح اجلس��م غير قادر عل��ى محاربة العدوى 

واملرض.
ودعا رضا كمون إلى االمتناع عن الس��لوكيات التي من ش��أنها أن تتس��بب في 
اإلصاب��ة بهذا املرض مث��ل االتصال اجلنس��ي دون وقاية، ومش��اركة احلقن مع 
اآلخرين، ألن الش��خص اآلخر ق��د يكون مصابا بفيروس نقص املناعة البش��رية 

فينقله إليه.
وأّكد ضرورة القي��ام بالتحاليل الالزمة من أجل عالج هذا الفيروس واحلّد من 
انتشاره، إضافة إلى أخذ األدوية الالزمة وبانتظام، مشيرا إلى أن العالج مجاني 
والدول��ة خصص��ت إحاطة مجاني��ة منذ س��نة 2000 وأن مرض الس��يدا أصبح 

مرضا مزمنا ولم يعد مرضا قاتال. 
واعتب��ر رض��ا كمون أن أه��م الفئات املعّرض��ة لإلصابة بهذا الفي��روس تتمثل 
في األش��خاص الذين يتعاطون املخدرات باحلقن أو األش��خاص اّلذين يتعاطون 

اجلنس أو من األم احلامل إلى اجلنني. 

- أمينة قويدر
تلقت تونس مؤخ��را هبات من االم��ارات العربية املتحدة 
بقيم��ة 20 مليارا ومن مصر قدرت ب���25  طنا من األغذية 
واألغطي��ة عل��ى خلفي��ة موجة الب��رد والفيضان��ات التي 

ضربت عدة مناطق وخاصة في الشمال الغربي.
وأوضح رئي��س حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي، في 
هذا اخلصوص، أن هذه ال��دول وخاصة االمارات كان لها 

دعم كبير للثورة املضادة في تونس.
وأك��د العي��ادي أن ال��دول املتحالفة مع  ق��وى الثورات 
املض��ادة لم ت��ف بالوعود الت��ي قدمتها حول االس��تثمار، 
وأّن املس��اعدات األخي��رة ال عالقة بها باالس��تثمار، مذكرا 
باحلملة التي شنتها قوى املعارضة زمن الترويكا بسبب 

املساعدات التي قدمتها قطر إلى تونس.
واعتبر رئيس حزب اإلصالح والتنمية محمد القوماني 
أن العي��ب ليس ف��ي تلقي املس��اعدات من ال��دول األخرى 
وإمن��ا العي��ب يتمثل أساس��ا في حت��ول هذه املس��اعدات 
إلى عناوين سياس��ية وأن اخلش��ية تكمن في تأثيرها في 

استقاللية القرار السياسي.
وبني القوماني أن هناك مفارقة وسياسية كيل مبكيالني 
ف��ي قبول الهبات من الدول األخرى، حيث رفضت حكومة 
السبس��ي س��نة 2011 قبول هدايا من ايران إال أنها قبلت 
تلقي مس��اعدات من االم��ارات ومصر، كما ذك��ر القوماني 
باحلملة التي ش��نتها بعض وس��ائل االع��الم واملعارضة 

على املس��اعدات الت��ي قدمتها قطر إل��ى تونس خالل حكم 
الترويكا.

وأك��د القوماني أن تلقي مس��اعدات من الدول الش��قيقة 
والصديق��ة ال عي��ب فيه ولك��ن الكل يع��رف موقف كل من 
مص��ر واالم��ارات م��ن الث��ورات العربي��ة وهو م��ا يجعل 
اخل��وف م��ن التدخ��ل ف��ي الق��رار السياس��ي التونس��ي 

مشروعا.
وق��ال محمد القومان��ي إنه يتعني على الدولة تش��جيع 
العم��ل اخليري الداخل��ي عوض تقبل هذا الك��م الهائل من 
املساعدات، مشيرا إلى أن العيب ليس في اجلمعيات ولكن 

العيب في توظيف هذه املساعدات سياسيا.

ال مانع قانوني
وعلى عكس ذلك، قالت القيادية بحزب االحتاد الوطني 
احلر أح��الم كامرجي إن الهبات غي��ر ممنوعة قانونا وأن 
تقدمي االمارات أو غيرها مس��اعدات إلى تونس أمر عادي 
طامل��ا أنها من جه��ة معلومة وليس من أطراف مش��بوهة. 
وأضاف��ت الكامرج��ي أن��ه عل��ى الدولة أن تراق��ب  مصدر 

الهبات وقدرها ومجاالت صرفها. 
واعتبر القيادي بحزب التكتل من أجل العمل واحلريات 
محم��د بنور أن��ه ال يعارض تقدمي هبة إل��ى تونس من أي 
دولة كانت طاملا أنها م��ن دولة إلى دولة وليس من طرف 

جمعيات قد تخدم أجندة مشبوهة.

الهبات الخارجية في األزمات..

هل تمّس استقاللية القرار السياسي الداخلي؟
2000 مصاب بالسيدا مسجلين 

في تونس منذ 1985

 قانونيون يدعون إلى تضمين التناصف 
العمودي واألفقي في قانون االنتخابات البلدية

خاص- 
لوح��ظ في املدة األخي��رة تواتر زيارات عبد الرحي��م الزواري وزير النقل الس��ابق في 
عه��د املخل��وع، الى منزل رج��ل االعمال كمال اللطي��ف بعد فترة جفاء وع��داء تواصلت 
س��نوات بعد تخلي الزواري ع��ن "عرابه" اللطيف في الس��نوات االولى بعد انقالب 7 
نوفمبر وحتالفه مع الطرابلس��ية. الزواري اتهم س��ابقا كمال اللطي��ف بالوقوف وراء 
س��جنه بعد الثورة، ولم يخف اس��تعداده خالل حكم الترويكا لكش��ف امللفات الس��رية 
التي تورط رجل الظل في الفساد السياسي واالمني واملالي. وتزامنت زيارات الزواري 
ملنزل اللطيف مع اتصاالت حثيثة لبعض السياسيني املقربني من األخير مع مستشاري 
رئي��س اجلمهوري��ة. ومن هذه الش��خصيات وزير الداخلية الس��ابق ف��ي عهد املخلوع 
محمد جغام، الذي رفعت في شانه عديد الشكايات للعدالة االنتقالية من أجل التعذيب 

وانتهاك حقوق اإلنسان.

ماذا يفعل الزواري في بيت اللطيف؟
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- النقابي
تواص��ل نقابة التعليم الثانوي إضرابه��ا اإلداري وتعليق االمتحانات 
التأليفية معلنة متّس��ك النقابة مبواصلة اإلض��راب اإلداري ومقاطعة 
االمتحان��ات إلى حني حتقيق مطالبها فيما تبّنى احتاد الش��غل مطالب 
األساتذة مستنكرا حمالت التحريض واالعتداءات التي يتعرضون لها 
.ف��ي هذا الصدد، اعتبر لس��عد اليعقوبي الكاتب الع��ام لنقابة التعليم 
الثان��وي أن املفاوضات التي جرت عش��ية الثالثاء  ب��ني نقابة التعليم 
الثانوي ووزارة التربية فش��لت في التوص��ل إلى حّل يرضي الطرفني 
وينهي به األس��اتذة إضرابهم اإلداري منّبها من خطورة املنشور الذي 
تنوي وزارة التربية إصداره  والذي يقضي باعتبار األس��بوع احلالي 
واألس��بوع املقبل أسبوع تدريس وأّن  املدرس��ني سيدعون إلى برمجة 

الفروض وفق رزنامة عملهم العادي.
وأعتبر اليعقوبي أّن هذا القرار  غير قانوني وال يتطابق مع القوانني 
املنظمة لالمتحانات واصفا إياه مبحاولة التفافية جديدة على نضاالت 

األساتذة حسب قوله.
وأض��اف اليعقوبي أنه يراد من ه��ذا القرار خروج الوزارة من دائرة 
الضغط احلاصل اآلن بعد فش��لها ف��ي كل محاوالت تأليب الرأي العام 
وف��رض إرادتها علي املدرس��ني على ح��ّد تعبيره  داعيا األس��اتذة إلى 
مواصل��ة االلتزام بقرار مقاطعة االمتحانات وإن غيرت الوزارة ش��كل 

هذه االمتحانات.
كم��ا طالب أعضاء اجلامع��ات العامة خالل اجتم��اع الهيئة اإلدارية 
املوس��عة بض��رورة فت��ح ح��وار ج��دي ومس��ؤول يفضي إل��ى اتفاق 
إلنصاف األس��اتذة ماديا ومعنويا وألعض��اء الهيئة عودة إلى اجتماع 

مرتقب لتقييم املفاوضات االجتماعية.

 النقابي-إيمان
أّك��د حس��ني ناج��ي كات��ب ع��ام مس��اعد 
لالحت��اد اجلهوي لعّم��ال تونس بقفصة 
في اتصال ب� "الضمير" أّن عملة حضائر 
الفالح��ة "الغاب��ات" بالرديف يطالبون 
بتس��وية وضعياته��م وترس��يمهم قائال 

"كفانا مماطلة لقد نفذ صبرنا.."
وأش��ار الكاتب العام املس��اعد إلى  أّنه 
"وق��ع التالع��ب مجددا بقائمة الترس��يم 
لعملة حضائ��ر الغابات التابعة للفالحة 
بالردي��ف املنضوي��ن  حتت احت��اد عّمال 
تون��س بطريقة مقص��ودة وأّن الس��لطة 
اجلهوي��ة متورطة وغي��ر مبالية بذلك"، 
مضيفا "تفاجئنا السلط من حني إلى آخر 
مبمارس��ات غريبة وغير منطقّية كنتائج 
شركة البيئة والغراسة التي كانت سببا 
في االحتقان واالعتصام��ات التي حدثت 

مؤخرا باحلوض املنجمي" .
أّن احت��اد عم��ال  وأش��ار ناج��ي إل��ى 
تونس س��بق أن ندد مبا تقوم به السلطة 
من تسويف ومماطلة والالمباالة خاصة 
املندوبية اجلهوية للفالحة بقفصة قائال 
"وكأّن عملة حضائ��ر الغابات بالرديف 
ه��م صنف من درجة ثانية ال ينتمون إلى 
هذا الوطن ل��ذا وجب إقصاؤهم فهذا نراه 
ونلمس��ه من تصرفات الس��لط اجلهوية 
بع��د عديد اجللس��ات ومحاض��ر االتفاق 
الت��ي ترمى فيم��ا بعد في  س��لّة املهمالت 
وهذه سياس��ة الكيل مبكيالني"، وفق ما 
جاء على لسانه.واستغرب الكاتب العام 
املس��اعد لالحت��اد م��ن حرم��ان املنتدبني 
من��ذ 1982 باحلضائ��ر املسترس��لة م��ن 
الترسيم ولدينا ما يثبت ذلك بينما يرّسم 
املنتدبون ف��ي 2008 قائال نحن نتهم كل 

م��ن ل��ه صلة به��ذا امللف ، متس��ائال "هل 
اس��تعصى عل��ى الس��لطة ه��ذا اإلش��كال 
بينم��ا حس��م األم��ر ف��ي أغل��ب مناط��ق 
اجلمهوري��ة لعملة احلضائر  وتس��تثني 

عملة حضائر الغابات بالرديف .
وتاب��ع ناج��ي قول��ه إّن ه��ذا اإلقصاء 
يعّد ظلما صارخا على ش��ريحة اشتغلت 
باحلضائر املسترسلة منذ 1982 إلى حّد 

اآلن ولم تنل نصيبها من الترسيم.
وأشار حسني ناجي إلى إّن احتاد عّمال 
تونس بقفصة يطالب س��لطة اإلش��راف 
باإلس��راع حلّل هذا اإلش��كال ال��ذي نراه 
مطلبا ش��رعيا خاصة م��ع منظورينا كما 
نطالبهم بعدم اإلقص��اء والتهميش لهذه 
الفئة مؤكدا اس��تعداده للدف��اع عنها بكل 
الطرق املتاحة والس��بل املشروعة كبقية 

املنظمات، وفق قوله. 

- النقابي
أعربت جمعّي��ة متفقدي التعليم الثانوي 
لبيداغوجي��ا  التونس��ية  )اجلمعي��ة 

التربية(
إث��ر مقت��رح وزارة اإلش��راف القاضي 
ومواصل��ة  املغل��ق  األس��بوع  بإلغ��اء 
التدري��س م��ع إج��راء االمتحان��ات ف��ي 
أوق��ات التدري��س، عن قلقها لع��دم تنفيذ 
املنش��ور امل��ؤرخ ف��ي 20 أكتوب��ر 2014 
بخص��وص روزنام��ة املراقبة املس��تمرة 

بامل��دارس اإلعدادية وباملعاهد العمومية 
واخلاصة.

وأّكدت انش��غالها مل��ا أحدثه هذا القرار 
من اضطراب على نس��ق  وتي��رة املراقبة 
املس��تمرة  خاص��ة األس��بوع املغلق، فقد 
تس��بب ف��ي فق��دان الت��وازن والتراب��ط 
ب��ني عملي��ة التعلي��م والتقيي��م وبفقدان 
الدالل��ة اإلخباري��ة  القيم��ة التحفيزي��ة 
لالمتحانات.كم��ا أعرب��ت خش��يتها م��ن 
إحداث إرباك ميس من النس��ق الس��نوي 

االجتماع��ي  وللزم��ن  املدرس��ي  للزم��ن 
واالقتصادي ولنظام العمل ونسق حياة 
األولي��اء كما يخ��ل بالتوازن ب��ني التعلم 
والتقيي��م والعطل املدرس��ية.ودعت إلى 
تلبية مطالب األس��اتذة املشروعة ضمانا 
لهيبة املدرس��ني وكرامته��م، خاصة بعد 
تنقي��ة  االش��ترائية   مقدرته��م  تده��ور 
للمن��اخ االجتماعي  للس��لم األهلي وحّل 
اخل��الف ب��ني نقاب��ة األس��اتذة  ووزارة 

اإلشراف على قاعدة احلوار اجلدي.

- النقابي
ق��ّرر أس��اتذة املعه��د العالي للدراس��ات 
التكنولوجي��ة بصفاق��س عق��ب اجتماع 
لهم مبقر املؤسس��ة، حتت إش��راف رابح 
واردة عض��و املكت��ب التنفي��ذي لالحتاد 
اجله��وي للش��غل بصفاق��س وبحضور 
ممثل��ي الف��رع اجلامعي للتعلي��م العالي 
والبحث العلمي، تنفيذ إضراب ثان وملدة 
3 أّي��ام وذلك أيام الثالثاء 10 واألربعاء 
12 م��ارس اجلاري بعد  11 واخلمي��س 
إضرابهم ي��وم 25 فيف��ري املاضي وذلك 
لل��رّد عل��ى ما يصفون��ه بتجاهل س��لطة 

اإلشراف ملطالبهم املشروعة.
وأّك��د املجتمع��ون أّن مطالبه��م ترم��ي 
إل��ى حتس��ني ج��ودة التكوي��ن باملعه��د 
واحملافظ��ة عل��ى إش��عاعه عل��ى احمليط 
االقتص��ادي والصناع��ي، وتتمث��ل ه��ذه 
املطالب في مراجع��ة ميزانية املعهد التي 
ش��هدت تدّنيا كبيرا ونقصا مّما أّثر سلبا 

على ج��ودة التكوي��ن، واملطالبة بتوزيع 
عادل ملنح��ة الدولة بني كافة مؤسس��ات 
للدراس��ات  العلي��ا  املعاه��د  ش��بكة 
التكنولوجي��ة اعتمادا على عدد األقس��ام 
والطلب��ة إلى جانب العم��ل على احلد من 
املعاناة التي يعيشها األساتذة مع الطلبة 
والناجت��ة ع��ن تده��ور ظ��روف العم��ل 
م��ن خ��الل النق��ص الف��ادح ف��ي املعدات 
واملخابر والورش��ات والتجهي��زات، إلى 
جان��ب غياب الصيان��ة الدورية للقاعات 
واملخاب��ر والورش��ات وتدّني مؤش��رات 
السالمة واألمان داخل محيط املؤسسة.  
لألس��اتذة  األخ��رى   املطال��ب  وم��ن 
رفضهم املس��اس بطريقة تأجي��ر تأطير 
لإلج��ازات  البح��وث  خت��م  تربص��ات 
التطبيقي��ة واعتب��ار م��ا  اّتف��ق عليه بني 
اجلامعة العامة للتعليم العالي والوزارة 
بتاري��خ 20 أفري��ل 2012 ح��ّدا أدن��ى ال 
ميكن التن��ازل عنه مع املطالب��ة بإصدار 

النص��وص التطبيقي��ة لهذا االتف��اق إلى 
جان��ب املطالب��ة بإص��دار ن��ّص قانوني 
ينظم منحة التحفيز على اإلش��راف على 
مذكرات تربص نهاية دراسات املاجستير 
املهن��ي بداي��ة م��ن املذك��رة األول��ى م��ع 
رفض املقترح احلالي لس��لطة اإلشراف، 
مناظ��رات  بفت��ح  باإلس��راع  واملطالب��ة 
تكنولوج��ي  محاض��ر  لرتب��ة  الترقي��ة 
 2014 لس��نتي  تكنولوج��ي  وأس��تاذ 
الس��نوية  الدوري��ة  واحت��رام  و2015 
للمناظرات وعدد املراكز املقترحة حس��ب 
االتفاقية املمضاة بني النقابة األساس��ية 
التكنولوجية  العالي للدراس��ات  للمعهد 
بصفاقس وسلطة اإلش��راف بتاريخ 31 
ديس��مبر 2013 إلى جانب تسديد منحة 
اإلدارة ملدير الدراسات والتربصات بأثر 
رجعي وذلك منذ تكليف��ه بهذه املهمة مع 

الهياكل اإلدارية البيداغوجية املنتخبة.

نقابة الثانوي تواصل إضرابها 
اإلداري وتتمّسك بمطالبها

- النقابي
املفت��وح  اعتصامه��م  للخدم��ات  االتصالي��ة  ش��ركة  أع��وان  يواص��ل 
ألس��بوعهم الثال��ث بعد ع��دم التوصل إلى اتفاق مع س��لطة اإلش��راف 
وتغّيب ممثل إدارة اتصاالت تونس عن جلس��ات التفاوض املخصصة 

لدراسة مطالبهم . 
وق��د أثار تغي��ب الطرف اإلداري للمؤسس��ة عن جلس��ات التفاوض 
املخصصة للنظر في مطالب أعوان ش��ركة االتصالية للخدمات س��خط 
األعوان الذين اعتبروه مواصلة لتهميشهم وجتاهال ملطالبهم املشروعة 
املضّمن��ة ف��ي اتفاقيات مبرمة ب��ني املركزّية النقابي��ة واحلكومة تنّص 
عل��ى ضرورة القطع مع أش��كال العمل الهش��ة املناول��ة وأخرى مبرمة 
بينه��ا وب��ني وزارة تكنولوجي��ا املعلومات واالتص��ال واإلدارة العامة 

التصاالت تونس ولم تفّعل على أرض الواقع .
وأكد عضو النقابة األساسية أّنه ال مجال للتراجع عن مطالب األعوان 
الذين ملّوا الوعود الزائفة داعيا كافة الهياكل املعنية إلى سرعة التدخل 
وإيج��اد حّل جذري ينهي أزمة هذه الش��ريحة من العمال البالغ عددهم 

1398 عونا.

اتحاد عمال تونس بقفصة 

يطالب بمراجعة وضعيات عملة حضائر الفالحة وترسيمهم

الجمعّية التونسّية لمتفقدي التعليم الثانوي 

تدعو الوزارة إلى االستجابة لمطالب األساتذة

أساتذة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
ذون إضرابا بـ 3 أّيام

ّ
بصفاقس ينف

لألسبوع الثالث

عملة شركة االتصالّية للخدمات 
يواصلون اعتصامهم

وطنية
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 – عائشة يحياوي
االنتق��ال  بع��د  م��ا  لتون��س  االقتصادي��ة  "اآلف��اق 
الدميقراطي" هو محور اليوم الدراس��ي الذي اختاره 
مركز الدراس��ات والبحوث االقتصادية واالجتماعية 
في سلس��لة "أربعاء سيراس" الذي ينظمه املركز كل 

أربعاء.
ودع��ا اخلبراء املش��اركون في اليوم الدراس��ي إلى 
ضرورة اإلس��راع بتنفيذ اإلصالح��ات الهيكلية قصد 

اخلروج من األزمة التي مّير بها االقتصاد الوطني. 
وف��ي مداخلت��ه االفتتاحي��ة، أكد املدي��ر العام ملركز 
الدراس��ات والبحوث االقتصادية واالجتماعية رضا 
الش��كندالي أّن اإلش��كاليات االقتصادي��ة التي يعاني 
منها االقتصاد الوطني وصلت إلى حدود غير معقولة 
معتب��را أّن الوض��ع الي��وم يف��رض البحث ع��ن بديل 
تنم��وي جدي��د بعد التأك��د من ع��دم مواصل��ة العمل 

باملنوال التنموي احلالي. 
اإلش��كاليات  مختل��ف  الش��كندالي  واس��تعرض 
االقتصادية واملتمثلة في التراجع الكبير في االستثمار 
اخلاص، وتدهّور املقدرة الشرائية، وتضاعف حّصة 
الدين اخلارجي، وتدهور قيمة الدينار التونسي أمام 
الدوالر واليورو، مشيرا إلى أّن التوصيات التي سيتم 
اخلروج بها في نهاية اليوم الدراس��ي س��يتم عرضها 

على احلكومة احلالية.
وأكد وزير املالية األس��بق جلول عّياد، في تصريح 
إصالح��ات  الي��وم  هن��اك  أّن  "الضمي��ر"  جلري��دة 
ضروري��ة يج��ب القي��ام به��ا ومنه��ا خاّص��ة إصالح 
القط��اع املال��ي الذي ال بّد من الش��روع في��ه في أقرب 
وقت ممك��ن ألّنه ال وج��ود القتصاد ق��ّوي دون قطاع 
مالي قّوي، مش��ّددا عل��ى أّن الوضع االقتصادي اليوم 
يف��رض إجراء كل اإلصالح��ات الهيكلية دفعة واحدة 
وال ميك��ن االنتظار أكثر، مضيف��ا أّن هذه اإلصالحات 

ليست متتالية بل هي متزامنة مع بعضها البعض.
الدراس��ي،  الي��وم  مح��ور  اختي��ار  وبخص��وص 
اعتب��ر جل��ول عياد أّن ذل��ك يعتبر ب��ادرة جّيدة مّتكن 
م��ن الوقوف عن��د اإلش��كاليات املطروح��ة ومحاولة 

التّوصل إلى احللول املمكنة للخروج منها.
وتتمث��ل هذه احلل��ول، حس��ب محدثنا، ف��ي إعادة 
هيكل��ة بع��ض القطاع��ات االقتصادي��ة مث��ل القطاع 
املال��ي، اإلدارة، اإلدارات اجلهوي��ة، مش��يرا، ف��ي هذا 
الس��ياق، إلى أّن أغلب املتدخلني أك��دوا أهمية حتقيق 

التنمية اجلهوية.
وفيم��ا يتعلّق بتض��رر الفئات الفقيرة واملتوس��طة 
ج��راء اإلصالح��ات الهيكلية الت��ي مّت برمجته��ا، أكّد 
عي��اد أّن كل اإلصالح��ات املبرمج��ة ه��ي إصالح��ات 
ش��مولية وهي ال مت��س فئ��ة دون أخ��رى، مضيفا أّن 
هذه اإلصالحات لها أه��داف وأبرزها ضمان التوزيع 
الع��ادل للث��روات وبالتالي ال ب��د اليوم م��ن االهتمام 
أكثر بالفئ��ات الفقيرة والفئات املوج��ودة في املناطق 

الداخلية.
وأش��ار جل��ول عي��اد إل��ى أّن الوقت الي��وم قد حان 
لتنفي��ذ ه��ذه اإلصالح��ات الهيكلية مع حكوم��ة قارة 
ومنتخبة مش��ددا عل��ى أّن كل يوم تأخير س��يزيد من 
تراكم املش��اكل ويصع��ب بالتالي إيج��اد احللول لها، 
مضيف��ا أّنه "عند الش��روع ف��ي اخلط��وة األولى ألي 

إصالح فإن تلك اخلطوة س��تعطي رس��الة 
واضحة للشعب التونسي ولكل املؤسسات 
التونس��ية واألجنبية بأّنن��ا عاقدين العزم 

على تنفيذ هذه اإلصالحات". 
توفي��ق  األس��تاذ  اعتب��ر  جهت��ه،  م��ن 
الراجحي أّن اإلشكال الكبير في اإلصالحات 
االقتصادي��ة هو وجود اختالفات في بعض 
اإلصالح��ات التي يجب القي��ام بها، وكذلك 
غي��اب الطريق��ة املثل��ى التي يج��ب اتباعها 
لتنفيذ هذه اإلصالحات )الطريقة السريعة، 
الطريقة الفجئية، الطريقة التي تأخذ بعني 
الضغوط االجتماعية والسياسية  االعتبار 
والتي جتعل في بعض األحيان من الصعب 

القيام باإلصالحات(.   
احلكوم��ات  أّن  إل��ى  الراجح��ي  وأش��ار 
املتعاقبة بعد الثورة بالنس��بة إلى سنوات 
أكث��ر  م��ن  كان��ت   2013/  2012/  2011
احلكومات إصالحا على األقل على مستوى 
النصوص واملش��اريع التي مّت تقدميها، في 
حني متيزت س��نة 2014 بتوقف املش��اريع 
االنتق��ال  فت��رة  أّن  مؤك��دا  اإلصالحي��ة، 
الدميقراطي التي مّرت بها تونس جتعل من 

الصعب تنفيذ أية إصالحات. 
وش��ّدد األس��تاذ عل��ى أّن كل اإلصالحات 
االقتصادي��ة مؤمل��ة ولك��ن ال بد م��ن الذكاء 
في طريقة وضع ه��ذه اإلصالحات، مضيفا 
بالق��ول أّن��ه "كلم��ا تأخرنا ف��ي تنفيذ هذه 
اإلصالح��ات فذلك س��ينجر عن��ه املزيد من 

اخلسائر".
وبخص��وص انعكاس ه��ذه اإلصالحات 
على الفئ��ات الفقي��رة واملتوس��طة، أوضح 
أّن  االعتب��ار  اخلط��أ  م��ن  أّن��ه  الراجح��ي 
ة بالطبقات  اإلصالحات االقتصادية مض��رّ
االجتماعي��ة الضعيف��ة بل بالعك��س هناك 
الت��ي ستحّس��ن  م��ن اإلصالح��ات  الكثي��ر 
وضعية ه��ذه الطبقات، ع��ادة عندما تضع 
إصالح��ات مض��رة بطبقة معّين��ة تقوم في 
املقاب��ل مب��ا يس��مى "إج��راءات املرافق��ة" 
للتخفي��ف من وطأة ه��ذه اإلصالحات، على 

حّد قوله.
وم��ن التحدي��ات األخرى الت��ي يواجهها 
االقتص��اد الوطن��ي، تفاق��م ظاه��رة القطاع 
وف��ي  املوازي��ة،  التج��ارة  أو  املنظ��م  غي��ر 
ه��ذا الس��ياق، أك��ّد أس��تاذ االقتص��اد رضا 
قويع��ة، في تصري��ح جلري��دة "الضمير" 
أّن االقتص��اد غير املنظ��م أو املهمش أصبح 
الي��وم يحت��ل مكان��ة كبي��رة ف��ي االقتصاد 
التونس��ي، مضيفا أّن من أسباب تفاقم هذه 
الظاه��رة هو األزم��ة االقتصادي��ة العاملية، 
وكذل��ك اخلصوصي��ات الت��ي متّي��ز بعض 
البل��دان النامي��ة دون غيرها مم��ا جعل هذا 
القط��اع يحت��ل مكان��ة كبيرة في التش��غيل 

وانتاج اخليرات.
وأوضح رضا قويع��ة أّن هذا القطاع كما 

له ايجابيات )تش��غيل، انت��اج ..( له أيضا 
سلبيات وتتمثل باألساس في االنعكاسات 
الس��لبية عل��ى ميزاني��ة الدولة )ع��دم دفع 
الضرائ��ب(، كما ميك��ن أن يؤثر س��لبا على 
صّحة االنس��ان باعتباره ي��روج ملنتوجات 
ال تخض��ع للمراقب��ة الصحي��ة، وأيضا هو 
قط��اع ال يوف��ر احلماية االجتماعي��ة للذين 
يشتغلون فيه، وال يوفر لهم ظروف العيش 

الالئقة.
وأك��د أس��تاذ االقتص��اد أّن ه��ذا القط��اع 
انتشر بعد الثورة نتيجة ضعف احلكومات 
ولم يعد حكرا على املدن الكبرى بل انتش��ر 
في كل اجلهات، مش��يرا إل��ى أّن هذا القطاع 
أصبح اليوم يش��ّغل أكثر م��ن 30 في املائة 
من الي��د العامل��ة، وميثل ب��ني 50 و60 في 

املائة من االقتصاد الوطني. 
وفيما يتعلّق باحلل��ول الالزمة للحّد من 
تفاق��م ه��ذه الظاه��رة، أكد قويع��ة ضرورة 
وتس��هيل  الش��باب  بفئ��ة  أكث��ر  االهتم��ام 
والضم��ان  الق��روض  عل��ى  احلص��ول 
االجتماع��ي مب��ا ميك��ن م��ن بعث مش��اريع 
اإلداري��ة،  اإلج��راءات  وتبس��يط  جدي��دة، 
ومحاول��ة إدماج هذا القط��اع ضمن القطاع 

املنظم.
ودع��ا الدكتور املنصف ش��يخ روحه في 
تصري��ح جلري��دة "الضمي��ر" إل��ى إع��ادة 
تفعي��ل الهيئ��ة العليا للتخطي��ط واملجلس 
االقتص��ادي واالجتماع��ي باعتب��ار أّنه من 
غير املعقول أن ال يكون في تونس بعد أربع 
س��نوات م��ن الث��ورة أي مخطط مس��تقبلي 
يوّضح الرؤى ويحّدد األهداف املس��تقبلية، 
وفض��اء للتح��اور يجمع مختل��ف مكونات 
املجتمع املدني والنقابات العمالية وغيرها 
يس��اعد عل��ى بل��ورة البرام��ج واملخططات 
القادم��ة، مؤك��دا أّن احلكوم��ة الي��وم تعمل 
دون أي مخطط اقتصادي ودون أي برنامج 
وليس لديها اية دراسة جدوى اقتصادية. 

تون��س  أّن  روح��ه  ش��يخ  وأوض��ح 
اس��تطاعت جت��اوز التح��ّدي السياس��ي أال 
وه��و حتقيق الكرامة السياس��ة للتونس��ي 
ولكنها مازالت عاجزة إلى اليوم عن حتقيق 
التحدي االقتص��ادي والتحدي االجتماعي، 
مش��ّددا عل��ى "أّن تون��س في حاج��ة اليوم 
إلى خّطة واضحة وإلى برنامج واضح بني 
األح��زاب، ميّكن من وضع برامج اقتصادية 
واجتماعية تقنع التونسي، وبعد ذلك يجب 
العمل الي��د في اليد من أج��ل تكوين الثروة 
الوطنية، وحتقيق نس��بة من��و تتراوح بني 
6 و7 في املائة في اخلمس سنوات القادمة 
عوضا عن النس��بة التي ل��م تتجاوز ال� 2.5 
في املائة في سنة 2014"، على حّد تعبيره.

وق��ّدم املنص��ف ش��يخ روحه ف��ي اليوم 
الدراس��ي مداخل��ة حت��ت عنوان "سياس��ة 
مزاي��ا  أي��ة  اجلدي��دة:  األوروب��ي  اجل��وار 

تأخير اإلصالحات الهيكلية سيزيد من مشاكل الوضع االقتصادي  
اآلفاق االقتصادية لتونس ما بعد االنتقال الديمقراطي

▲ رضا قويعة

▲ دارم البصام

▲ توفيق الراجحي

▲ المنصف شيخ روحه

▲ جلول عياد
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تأخير اإلصالحات الهيكلية سيزيد من مشاكل الوضع االقتصادي  
لتونس"، مش��يرا ف��ي تصريحه إلى أّن 
أي تعام��ل مع أية دولة في��ه فرص كما 
في��ه مخاط��ر، ويج��ب عل��ى تون��س أن 
تعرف كيفية اقتن��اص الفرص وجتنب 

املخاطر. 
وأضاف شيخ روحه أّن هذه السياسة 
تون��س  إعط��اء  إل��ى  ته��دف  اجلدي��دة 
واملغرب امتيازات قص��د الترويج أكثر 
ملنتجاته��م الفالحية والغذائية وغيرها 
مبا ميّكن من االنفتاح أكثر على الس��وق 
األوروبي��ة، مؤك��دا أّن تون��س الزال��ت 
في مرحلة دراس��ة مخاط��ر ومزايا هذه 
السياس��ة اجلديدة جنبا إل��ى جنب مع 
االنفت��اح  إمكاني��ة  ودراس��ة  املغ��رب، 
عل��ى أس��واق خارجية أخرى )الس��وق 
األفريقي��ة، الصني، إيران، تركيا( وعدم 
االقتص��ار عل��ى التعام��ل م��ع الس��وق 

األوروبية. 
مستش��ار  البص��ام،  دارم  ودع��ا 
اقتص��ادي أق��دم  ب��األمم املتح��دة ف��ي 
مداخلته ح��ول "منوال التنمية املتوجه 
نحو احلّد من اإلقصاء االجتماعي" إلى 
ضرورة العمل على إرس��اء الالمركزية 
في مختلف اجله��ات الداخلية وحتقيق 
تنمية محلي��ة دون االعتماد على املركز 
وه��و م��ا س��يمكن م��ن حتقي��ق تنمي��ة 

وطنية.
أج��ل  م��ن   " ح��ول  مداخلت��ه  وف��ي 
من��وال تنم��وي جديد لتون��س" تطّرق 
عفيف ش��لبي، وزير الصناعة والطاقة 
واملؤسس��ات الصغرى واملتوس��طة في 
فت��رة نظام ب��ن علي، إلى املش��اكل التي 
يعان��ي منه��ا االقتصاد الوطن��ي والتي 
مّت حصره��ا ف��ي أربع��ة مش��اكل كبرى 
وه��ي ع��دم مالئم��ة التكوي��ن والتعليم 
م��ع متطلب��ات س��وق الش��غل، غي��اب 
البنية التحتية، نقص التمويل ومرافقة 
املش��اريع، نق��ص االمتي��ازات للجهات 
الصغ��رى  وللمؤسس��ات  الداخلي��ة 

واملتوسطة واالمتيازات التكنولوجية.
عفي��ف  حس��ب  احلل��ول  وتتمث��ل 
التنمي��ة"  "عه��د  إب��رام  ف��ي  ش��لبي 
اخل��اّص،  والقط��اع  الدول��ة  ب��ني 
وال��ذي يج��ب أن يتضّم��ن جمل��ة م��ن 
خ��الل  م��ن  واإلصالح��ات  اإلج��راءات 
اآللي��ات القطاعي��ة واألفقية للسياس��ة 
االقتصادي��ة، ميّك��ن م��ن حتقي��ق النمو 
االقتصادي عن طريق القدرة التنافسية 

إلى حتقيق النمو عن طريق االبتكار.
وأضاف ش��لبي أّن هذه احللول متّس 
قطاع التكوين املهني والتعليم والبحث 
العلمي، وإحداث األقطاب التكنولوجية 
التي ستمكن من إحداث مواطن الشغل، 
واملؤسس��ات  للجه��ات  بن��ك  وإح��داث 

الصغرى واملتوس��طة من خ��الل إعادة 
هيكلة املؤسسات املوجودة في اجلهات 
الداخلي��ة، والعمل عل��ى مراجعة مجلة 
االس��تثمار من خالل العم��ل على تدعيم 
سياسة تشجيع التنمية اجلهوية مبنح 

امتيازات خاّصة للمشاريع املبتكرة.
م��ن جهت��ه، اس��تعرض ج��ون ل��وك 
برنس��كوني، ممث��ل البن��ك العاملي، في 
مداخلت��ه ح��ول "اآلف��اق االقتصادي��ة 
الضروري��ة"  واإلصالح��ات  لتون��س 
مختلف املعوقات التي تواجه االقتصاد 
هيكل��ة  باألس��اس  ومنه��ا  التونس��ي 
مصاريف الدولة )األجور، الدعم، ش��به 
غي��اب لنفق��ات التنمي��ة(، وكذل��ك عدم 
تنّوع االس��تثمارات األجنبية املباش��رة 
)معظمه��ا ف��ي قط��اع الطاق��ة(، ومن��و 
القطاع اخلاّص يواجه غياب النفاذ إلى 
الس��واق اخلارجية )غياب املنافس��ة(، 

وغيرها.
أه��ّم  العامل��ي  البن��ك  ممث��ل  وح��ّدد 
مح��اور اإلص��الح الت��ي يج��ب التركيز 
عليه��ا للخروج من األزم��ة االقتصادية 
واملتمثل��ة ف��ي إصالح مناخ االس��تثمار 
اإلصالح��ات  اإلج��راءات،  )تبس��يط 
القطاعية ف��ي التكنولوجيات احلديثة، 
النق��ل، اللوجس��تيك..(، إصالح القطاع 
املال��ي، مراجعة دور الدول��ة )الوظيفة 
العمومي��ة..(،  الصفق��ات  العمومي��ة، 
إصالح القطاعات االجتماعية )التربية، 

احلماية االجتماعية، سوق الشغل..(.
         

           
  

         

 – هالة صويدي
استقبلت وكالة النهوض باالستثمار 
الفالح��ي مطل��ع االس��بوع اجل��اري 
أكث��ر من عش��رة رج��ل أعم��ال تركي 
فالحي��ة  تظاه��رة  ف��ي  يش��اركون 
بعن��وان ملتقى الش��راكة التونس��ية 
التركي��ة في القط��اع الفالح��ي وذلك 
في إطار مزيد دعم فرص الشراكة في 
القط��اع الفالح��ي وتطويره��ا وخلق 
نس��يج جتاري مش��ترك ب��ني تونس 

وتركيا.
وش��ارك أكثر م��ن 10 رجال أعمال 
أت��راك منخرط��ني في جمعي��ة رجال 
األعمال املستقلني التركية "موسياد" 
املقيم��ة مبدينة أنطالي��ا أربعني رجل 
أعمال تونس��ي ف��ي ملتقى الش��راكة 
التونس��ي التركي الذي نظمته وكالة 
النه��وض باالس��تثمارات الفالحي��ة، 
وه��و ملتق��ى م��ن املتوق��ع أن يت��وج 
بع��دد مهم من اتفاقيات الش��راكة بني 
الطرفني ف��ي ميدان االنت��اج الفالحي 

املكثف في البيوت احملمية.
ويه��دف امللتقى إلى دعم الش��راكة 
االس��تثمارية والتجاري��ة ف��ي عدي��د 
والغ��الل  اخلض��ر  منه��ا  األنش��طة 
واملنتج��ات اجليوحرارية والتحويل 
األول��ي، وق��د ت��ّوج اللق��اء بتوقي��ع 
عق��ود  واب��رام  ش��راكة  اتفاقي��ات 
ب��ني مختل��ف الناش��طني ف��ي القطاع 
ف��ي  وتركي��ا  تون��س  م��ن  الفالح��ي 
ميادين جتهيز البيوت املكيفة وانتاج 

اخلضر والغالل.
وتتس��م تونس بتجاربها املتعددة 
ف��ي  املكث��ف  الفالح��ي  االنت��اج  ف��ي 
البيوت احملمية في املناطق السياحية 

من الب��الد إال أن هذا القطاع بطبيعته 
يش��هد تط��ورات لذلك ه��ي في حاجة 
إلى خب��رات متعددة في التكنولوجيا 
احلديثة في هذا امليدان وهو ما ميلكه 

النشطاء األتراك في القطاع.
وفي تصريح جلري��دة "الضمير" 
عل��ى هام��ش امللتقى أّك��د املدير العام 
باالس��تثمارات  النه��وض  لوكال��ة 
الفالحي��ة عب��د الرحم��ان الش��امخي 
 be" 190 لق��اء مباش��را أّن حوال��ي 
to be" س��تنتظم بني رج��ال أعمال 
أتراك وتونسيني في هذا اإلطار وذلك 
لالس��تفادة من التج��ارب التركية من 
جهة وعقد شراكات في قطاع االنتاج 
الفالح��ي م��ن جه��ة ثاني��ة وتطوي��ر 
تقني��ات جتهي��ز البي��وت املكيفة من 
جه��ة أخ��رى . وأوض��ح أن تون��س 
ميكن أن تستفيد من مسالك الترويج 
التركية ف��ي أوروبا وم��ن املنتظر أن 
تكون االنشطة الفالحية بني الطرفني 
التونسي والتركي متنوعة مما يخلق 
مزي��دا من الف��رص للتوصل إلى ربط 

الصلة بني الطرفني لبعث املشاريع.
وأوصى الطرفان بضرورة التفتح 
للتوصل إلى أفكار يشارك فيها جميع 
النش��طاء للخ��روج مبش��اريع تكون 
ناجح��ة خاص��ة وأن تون��س ال متلك 
إلى اليوم عمليات شراكة مع األطراف 
االوروبي��ة ف��ي ميدان الفالح��ة لذلك 
ف��إن الش��راكة م��ع اجلان��ب الترك��ي 
ستكون أّول عملية تشاركية لتونس 
في أوروبا في ميدان االنتاج الفالحي 
حتى تكون مثاال ُتبنى عليه شراكات 
النه��وض  وكال��ة  أخرى.وتعت��زم 
باالس��تثمار اخلارجي فتح مكتب لها 

ف��ي تركي��ا للتش��جيع على الش��راكة 
واالس��تثمار التركيني في تونس كما 
سيتم وضع مستش��ار لتسهيل قدوم 

املستثمرين االتراك إلى تونس.
وسيتم الترفيع في عدد املؤسسات 
التركي��ة ف��ي تون��س اعتم��ادا عل��ى 
التج��ارة  اتفاقي��ة  وعل��ى  الش��راكة 
احلّرة ب��ني البلدين الت��ي دخلت حّيز 

التنفيذ منذ سنة 2005.
الش��راكة  اتفاقي��ات  وس��تخلق 
التركي��ة فرص��ا جدي��دة  التونس��ية 
لالس��تثمار ف��ي تونس ف��ي قطاعات 
والطاق��ات  االتص��ال  تكنولوجي��ا 
املتجددة والسياحة الثقافية والقطاع 
املال��ي إل��ى جان��ب مي��دان مكافح��ة 

التلوث. 
وانتظم��ت ف��ي نفس اإلط��ار أمس 
اخلمي��س زي��ارات ميداني��ة لبع��ض 
إلى  الفالحي��ة وتتواص��ل  املش��اريع 

اليوم.
حج��م  أّن  إل��ى  اإلش��ارة  وجت��در 
املبادالت التجارية في تونس في جّل 

القطاعات ال تتجاوز 1 مليار دوالر.

 – هالة صويدي
للمنت��دى  امل��رأة  ديناميكي��ة  تنظ��م 
 8 األح��د  ي��وم  العامل��ي  االجتماع��ي 
العامل��ي  الي��وم  مبناس��بة  م��ارس 
حلقوق املرأة مس��يرة نس��وية حتت 
للتهمي��ش  ال  للتميي��ز  "ال  ش��عار 
بالكرام��ة ح��رة نعي��ش" وذل��ك في 
إطار احلراك النس��وي داخل املنتدى 
االجتماعي العاملي والعمل املتواصل 
لديناميكية املرأة داخل اجلهات وفي 

تونس وخارجها.
كم��ا تنظ��م ديناميكي��ة امل��رأة يوم 
21 م��ارس اجل��اري قافلة س��تتجه 
للتندي��د باملي��ز  إل��ى مدين��ة جرب��ة 
العنصري القائم فيها ودعما للحقوق 
واالجتماعية  واالقتصادي��ة  املدني��ة 

والسياس��ية للم��رأة وح��ق احلي��اة 
بكرامة.

ويتزامن االحتف��ال باليوم العاملي 
املنت��دى  م��ع  الس��نة  ه��ذه  للم��رأة 
االجتماع��ي العاملي ال��ذي ينتظم في 
تونس أواخر شهر مارس وسيتأثث 
االحتفال بيوم املرأة مبسيرات عاملية 
نس��ائية تعل��ن عن حتري��ر املرأة من 
العنف وتطالب بقانون يناهض جل 

أشكال العنف ضد املرأة.
وم��ن املنتظ��ر أن يتط��رق املنتدى 
االجتماع��ي العامل��ي ه��ذا الع��ام إلى 
بامل��رأة  املتعلق��ة  املواضي��ع  عدي��د 
منه��ا مناهض��ة العن��ف واملش��اركة 
واحلق��وق  السياس��ية  احلي��اة  ف��ي 
االقتصادي��ة واالجتماعية والتمويل 

واألش��كال  التنم��وي 
الهش��ة لتش��غيل النساء 
وهي مواضيع من املنتظر 
أن ُتناق��ش ب��ني ممث��الت 

عن القارات اخلمس.
ديناميكي��ة  وتطال��ب 
النس��وي  احل��راك 
للمنتدى مبناس��بة اليوم 
العامل��ي للم��رأة باحترام 
واالتفاقي��ات  الدس��تور 
الضامن��ة  الدولي��ة 
وتكري��س  للمس��اواة 

الضامن��ة  االجتماعي��ة  العدال��ة 
للكرام��ة وصياغة قانون اطاري ضد 
العنف املس��لط على النساء وجترمي 
التمييز العنص��ري إلى جانب تكافئ 

الف��رص ف��ي العم��ل ومواق��ع القرار 
السياس��ي ووض��ع قوان��ني ش��غلية 
حتتكر احلقوق االساس��ية والكرامة 

االنسانية. 

لقاءات تونسية تركية تتّوج 
باتفاقيات شراكة في االنتاج الفالحي

مسيرة نسائية يوم االحد 8 مارس 
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة
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تونس - الضمري
مّثلت متابع��ة الوضع البيئي 
للخض��ر  اجلمل��ة  لس��وق 
عل��ى  بصفاق��س  والغ��الل 
بالنظاف��ة  التعه��د  مس��توى 
فض��الت  ورف��ع  والكن��س 
مح��ور  والغ��الل،  اخلض��ر 
زي��ارة ميدانية وجلس��ة عمل 
عقدتها جلن��ة متابعة الوضع 
البيئ��ي ببلدي��ة صفاقس أول 
أم��س األربع��اء بقص��ر بلدية 
كاف��ة  بحض��ور  صفاق��س 
النظاف��ة  بقط��اع  املعني��ني 
بالبلدي��ة وإط��ارات وأع��وان 
للخض��ر  اجلمل��ة  س��وق 

والغالل بصفاقس.
وتعتبر هذه السوق من أهم 
أسواق اجلملة في اجلمهورية 
التونس��ية، وقد شهدت تهيئة 
عام��ة وحتس��ينات بقيم��ة 4 

ف��ي  دين��ار س��اهمت  ملي��ون 
تدعي��م مكانته��ا االقتصادي��ة 
وف��ي تنظي��م حرك��ة العرض 

والطلب. 
ه��ذا  لصيان��ة  ومتابع��ة 
املرف��ق البلدي اله��ام وتدعيم 
البلدي��ة  تعم��ل  جتهيزات��ه، 
على مضاعف��ة جهودها  ملزيد 
الس��وق  بنظاف��ة  العناي��ة 
بالكن��س  الدائ��م  وتهده��ا 
واملتابع��ة اإلدارية واإلحاطة 
اإلدارة  وموظف��ي  بأعوانه��ا 
م��ع  للبلدي��ة  التابعي��ني 
املتدخل��ني  جمي��ع  حتس��يس 
في س��وق اجلمل��ة بالتعاون 
مع املصال��ح البلدي��ة في هذا 
الش��أن.وقد مت تأكي��د خ��الل 
جلس��ة العمل التي عقبت هذه 
ض��رورة  امليداني��ة  الزي��ارة 
الصح��ي  الوض��ع  حتس��ني 

بالس��وق والعمل عل��ى اقتناء 
جلم��ع  جدي��دة  حاوي��ات 
فضالت اخلض��ر والغالل مع 
تدعي��م عملي��ات الكن��س به��ا 
أس��بوعية  حم��الت  وتنفي��ذ 
لغس��ل كل مرافقها بالتنسيق 

مع مصالح النظافة.
كم��ا تابعت خلي��ة الوضع 
صفاق��س  ببلدي��ة  البيئ��ي 
أه��م التوصي��ات املترب��ة عن 
جلس��تها األخي��رة واملتعلق��ة 
الوطن��ي  البرنام��ج  بتنفي��ذ 
لنظاف��ة املدن من خ��الل إعداد 
برنامج شهري لتدخل ميدانيا 
في رفع الفض��الت واملصبات 
العش��وائية باملنطق��ة البلدي 
ببرنامج حتسيس��ي  وإرفاقه 
واتصالي م��ع املجتمع املدني 
واملواط��ن مبختل��ف املناط��ق 

السكنية.

- محمد الهادي العبيدي  
ال يزال س��كان أغلب املناطق الريفية بعني دراهم يعيشون حالة من القلق واخلوف 
بس��بب "قواف��ل" اخلنازي��ر البرية التي غ��زت منطقته��م وأحدثت فوض��ى كبيرة 
تس��ببت في تخري��ب محاصيلهم الزراعي��ة ومنتوجاتهم الفالحي��ة التي باتت قاب 

قوسني أو أدنى من اإلتالف. 
ه��ذه الوضعية دفعت س��كان ه��ذه األرياف إل��ى املطالبة بض��رورة القضاء على 
ه��ذه احليوان��ات البرية التي "فرضت حظ��ر التجوال بأراضيه��م الفالحية مخافة 

بطشها" على حّد قولهم. 
تكرر اعتداءات هذه احليوانات على املنتوجات الفالحية التي تعد املصدر الوحيد 
لرزق هذه العائالت جعلهم يطلقون نداء استغاثة إلى املسؤولني  عبر أعمدة جريدة 
"الضمير"م��ن أجل إيقاف اعتداءات هذا الضيف غير املرغوب فيه "والذي أتى على 

األخضر واليابس وأصبح يهدد قوت يومهم وحتى أرواحهم" حسب تصريحهم. 
هؤالء الس��كان طالبوا السلطات املعنية بالتدخل العاجل من اجل احتواء الوضع 

ووقف زحف اخلنازير البرية على محاصيلهم الزراعية.

 _ عمار عبد اهلل 
أح��دث غياب وزي��ر التنمية ياس��ني 
زي��اد  التش��غيل  ووزي��ر  إبراهي��م 
الع��ذاري ووال��ي منوبة ع��ن الندوة 
الوطني��ة التي نظمته��ا جمعية آفاق 
بالش��راكة مع القطب املدني للتنمية 
ش��عار  حت��ت  االنس��ان  وحق��وق 
"حظ��وظ وانتظارات والي��ة منوبة 
م��ن التش��غيل والتنمي��ة"، حالة من 
االرب��اك وخيب��ة األم��ل ف��ي صفوف 
الش��باب الذين عبروا عن اس��تيائهم 
مما اعتب��روه عدم اكتراث للمش��اكل 

التي تواجهها املنطقة. 
الن��دوة أراد منظموه��ا أن تك��ون 
فرص��ة لاللتق��اء ب��ني أهال��ي منوبة 
ومختل��ف اجلمعي��ات الناش��طة في 
احمللي��ني  املس��ؤولني  وب��ني  اجله��ة 
احلكوم��ة  ف��ي  ووزراء  ون��واب 
لع��رض انتظاراتهم والتباحث حول 
ح��ظ الوالي��ة م��ن التنمي��ة، ونح��و 
صياغ��ة رؤي��ة جدي��دة عب��ر إق��رار 
وتفعيل أسس ومبادئ الدميقراطية 
والكفيل��ة  الضامن��ة  التش��اركية 
بتأهي��ل املجتمع املدني وجعله قادرا 
عل��ى املس��اهمة والتأثي��ر والتراف��ع 

لتحقيق التنمية.
فتح��ي ب��ن معم��ر رئي��س ش��بكة 
إن��ه مت خ��الل  ق��ال  املدن��ي  القط��ب 
الن��دوة مناقش��ة املطال��ب وامللف��ات 
التنموي��ة املتنوع��ة واملتع��ددة كم��ا 
مّت ع��رض املش��اريع املتواصل��ة في 

اجلهة واملش��اريع املعّطلة وأس��باب 
تعّطله��ا واحلل��ول املقترح��ة، يكون 
فيها املجتمع املدني ش��ريك فعلي في 

التنمية.
رفيق ب��ن صميدة رئي��س جمعية 
أفاق باجلدي��دة اعتبر بدوره أن هذه 
الن��دوة حلق��ة تأسيس��ية  ملهرج��ان 
"القناري��ة" ال��ذي ستعيش��ه والية 
منوبة في دورت��ه االولى من 20 إلى 

22 مارس. 
وأوضح بن صميدة أنه مت الطرق 
الى عدة مسائل واشكاليات يواجهها 
أساس��ا  واملتعلق��ة  اجله��ة  أهال��ي 
واملش��اريع  والتنمي��ة  بالتش��غيل 

الفالحية. 

المطالبـــة بالتشـــريك فـــي إعداد 
البرامج

ممثل��و الس��لط احمللي��ة )معتم��د 
النيابة اخلصوصية  اجلهة ورئيس 
وزي��ر  وممث��ل  اجلدي��دة  ببلدي��ة 
اجله��وي  واملن��دوب  التش��غيل 
مبجل��س  ونائ��ب  املهن��ي  للتكوي��ن 

النواب عن حركة النهضة( استمعوا 
ال��ى مش��اغل األهالي وف��ي مقدمتها 
توفي��ر مواطن ش��غل للش��باب. كما 
وع��د معتم��د اجله��ة فاض��ل ع��زوز 
مبتابعة مطالب أهالي اجلهة السيما 

معضلة النقل.
وش��دد عزوز عل��ى اهمي��ة وضع 
واضح��ة  تنموي��ة  اس��تراتيجية 
احلل��ول  ع��ن  بعي��دا  ومدروس��ة، 
مج��االت  ف��ي  خاص��ة  الترقيعي��ة 
التنمية والتشغيل واالنصراف نحو 
املشاريع والبرامج اإلمنائية اجلادة 
الكب��رى  التش��غيلية  الطاق��ة  وذات 
داعيا املواطن��ني إلى التحلّي بالصبر 
واملس��اعدة عل��ى حتقي��ق األه��داف 

املرجوة. 
األهالي أشاروا بدورهم الى ترّدي 
أوضاعه��م االجتماعي��ة واملعيش��ية 
نتيجة غي��اب االس��تثمارات وتفاقم 
ظاه��رة البطال��ة وانع��دام التنمي��ة، 
وغياب فض��اءات الترفي��ه وتواصل 
)ل��م  الصناعي��ة  املنطق��ة  إغ��الق 

تستأنف عملها منذ مت انشائها(. 

منوبة:

تأكيد دور الشباب والمجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية للتنمية وحرص على ايجاد الحلول لإلشكاليات العالقة بالجهة

لجنة متابعة الوضع البيئي ببلدية صفاقس تعاين سوق الجملة للخضر والغالل

 عين دراهم: 

الخنازير البرية تلحق أضرارا 
بالمنتوجات الفالحية

▲ علي العويني ▲ رفيق بن صميدة
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- إيمان غالي
أف��اد عزي��ز طوي��ر كات��ب ع��ام الف��رع 
اجله��وي للصحة بزغ��وان في حديث 

ل�"الضمير"
ب��أّن اإلط��ار الطب��ي وش��به الطبي 
بجه��ة زغ��وان نّفذوا حت��ّركات عديدة 
طوال شهري جانفي وفيفري املاضيني 
بس��بب م��ا يعتبرون��ه "اخلروق��ات" 
للصح��ة  اجله��وي  للمدي��ر  املتتالي��ة 
مدي��ر  "س��لوكات"  عل��ى  ع��الوة 
املستشفى اجلهوي في حق األعوان ما 
عكّر املناخ االجتماعي داخل املؤسسة، 
مطالبا بضرورة التس��ريع في حتديد 
جلس��ة بني الطرف النقاب��ي واإلداري 
حتت إشراف الوالية ووزارة الصحة.

وأش��ار طوير إلى أّن الفرع اجلهوي 
للصحة قام منذ يوم 13 جانفي 2015 
بأربعة حت��ّركات احتجاجّية ميدانّية 

للمطالب��ة بالنظ��ر في تل��ك اخلروقات 
ودع��وة الس��لط املعني��ة لإلف��راج عن 
نتائ��ج التفّق��د اإلداري، وف��ق تعبيره. 
كم��ا قال الكاتب الع��ام إّنه يجب النظر 
في ش��بهة التالعب بنتائج االنتدابات 
وع��دم احت��رام اإلج��راءات اجلوهرية 
والشكلية لالنتداب بالوظيفة الشاغرة 
حيث يعتمد على الهاتف عوض إبراق 
املترش��ح أو املنتدب وإعالم��ه بنتائج 

املناظرة، حسب قوله.
وأّك��د كات��ب ع��ام الف��رع اجله��وي 
للصح��ة أّن ت��أزم املن��اخ االجتماع��ي 
باملستش��فى احملل��ي بالفح��ص يعود 
خاصة إلى تس��ريب بيانات شخصية 
لألعوان وإفشاء السّر املهني وصناعة 
ملف��ات قصد التش��في وتوريط بعض 

األعوان في إشكاليات فيما بينهم.
أّك��د  فق��د  االنتداب��ات  بش��أن  أّم��ا 

الطرف النقابي أّن النس��بة املخّصصة 
جله��ة زغوان م��ن اإلطار الش��به طبي 
لس��نة 2013 كانت ضعيف��ة وال ُتلّبي 
احلاجي��ات األساس��ّية وكان الط��رف 
اإلداري ق��د تعه��د ف��ي محضر جلس��ة 
س��ابق بتعويض العملة احملالني على 
التقاع��د في أقرب اآلج��ال لكّنه جتاهل 

هذا الشأن.
ومن اخلروقات األخرى التي عّددها 
الكاتب العام أن املدير اجلهوي يتالعب 
بترتيب املترش��حني والنق��ل الداخلّية 
باإلضاف��ة إلى ع��دم التقّي��د مبحاضر 
اجللسات السابقة كما وقع بخصوص 
محضر جلس��ة 7/11/2013. وأشار 
حص��ص  ف��ي  التفوي��ت  إل��ى  أيض��ا 
تعويض العمل��ة احملالني على التقاعد 
وعدم تسوية وضعية العاملني بصيغ 

التشغيل الهشة.

املدي��ر  أّن  طوي��ر  عزي��ز  وأض��اف 
اجله��وي للصح��ة ال يق��وم باالنتداب 
في الوظائف الش��اغرة حسب الشغور 
واخلط��ط الوظيفّية وبحس��ب الكفاءة 
حي��ث ق��ام بتعي��ني مس��اعدي صّح��ة 
ب��اإلدارة اجلهوّي��ة للصح��ة في خطة 
كتبة وتعويض ممرض أول باكالوريا 
م��ن  وغيره��ا  صح��ة  مبس��اعد   +3

التجاوزات، حسب قوله.
وأشار الكاتب العام إلى أّن ما ينسب 
إلى مدير املستشفى اجلهوي بالفحص 
يأخ��ذ صبغ��ة جزائي��ة باعتب��اره قام 
بتس��ريب الوثائ��ق وامللف��ات اإلدارية 
وإفش��اء الس��ر املهني وكتابة التقارير 
في ش��أن األعوان إلى جه��ات مجهولة 
وإحالة بعضهم عل��ى مجلس التأديب 

دون تقدمي أسباب لذلك.
وأض��اف كاتب عام الف��رع اجلهوي 

للصح��ة بزغ��وان أّن ه��ذه اخلروقات 
س��اهمت في توت��ر املن��اخ االجتماعي 
بقط��اع الصحة باجله��ة، لذلك يطالب 
زغ��وان  وال��ي  م��ن  النقاب��ي  الط��رف 
ووزارة الصح��ة حتدي��د جلس��ة م��ع 
املدير اجلهوي للصحة بزغوان بسبب 
النقاب��ي  الف��رع  رفض��ه للح��وار م��ع 
باجلدي��ة  التعاط��ي  وع��دم  باجله��ة 
الالزم��ة مع املش��اكل املذكورة بش��أن 

انتداب العملة وعدم حيادية اإلدارة.
كما أّك��د الطرف النقابي عدم احترام 
املنش��ور  للصح��ة  اجلهوي��ة  اإلدارة 
املتعل��ق باالنتداب��ات لألس��الك ش��به 
الطبي��ة حي��ث ينت��دب متخ��ّرج س��نة 

2013 عوض خّريجي سنة 2012.

األهال��ي أك��دوا أن منطق��ة اجلدي��دة 
متث��ل قطب��ا فالحي��ا ب��ارزا ف��ي ش��تى 
املج��االت اإلنتاجي��ة غي��ر أنه��ا ال تزال 
تعان��ي م��ن نق��ص واض��ح ف��ي البنية 
التحتي��ة والعناية ب��ذوي االحتياجات 

اخلصوصية والعاطلني عن العمل. 
وتضمن��ت أغل��ب املداخ��الت اقت��راح 
اجلدي��دة  ش��باب  اعتبره��ا  مش��اريع 
خاصة حاملي الش��هائد العلي��ا جديرة 
باالهتم��ام، ومن ش��أنها أن تس��اهم في 
توفير مواطن ش��غل وحتس��ن مستوى 
عيش املواطن كبعث مشاريع صناعات 
حتويلي��ة وفالحي��ة ودع��م االس��تثمار 
باجلهة وحل معضلة النقل التي جعلت 
املنطق��ة ف��ي عزل��ة، وضرورة حتس��ني 
البنية التحتية واإلن��ارة وإيالء القطاع 

الصحي العناية الالزمة. 
جالل همامي )أصي��ل املنطقة( صّرح 
أن منطق��ة اجلدي��دة تفتق��ر إلى أبس��ط 
مقومات احلياة التي تعيق االس��تثمار، 
معتبرا أن هذه اجلهة ظلت مهمشة رغم 
ما تزخ��ر به م��ن ث��روات ذات األولوية 
في التنمية، وه��ي تتطلب تدخال عاجال 

التحتي��ة  البني��ة  بتهيئ��ة  الدول��ة  م��ن 
ال��ى جان��ب ح��ل معظل��ة  الضروري��ة 

البطالة. 
منطق��ة  باجلدي��دة  "توج��د  وق��ال 
صناعي��ة كبرى بها أكثر من 29 مصنعا 
مغلقا طالبنا املسؤولني  بإعادة تهيئتها 
ومنحه��ا للمس��تثمرين لتقليص نس��بة 
البطال��ة املرتفع��ة ف��ي صف��وف حاملي 
الش��هائد العلي��ا، كم��ا طالبن��ا ببرام��ج 
حقيقي��ة للتنمية والعدال��ة بني املناطق 
يكون الشباب العاطل عن العمل شريكا 

في احداثها".
علي العويني )مواطن( تساءل بدوره 
عن سبب عدم استغالل املصانع املغلقة 
قائال "ملا لم يتم متكني املس��تثمرين من 
اس��تغاللها خللق مواطن شغل جديدة، 
اضاف��ة ال��ى التدخ��ل العاج��ل للدول��ة 
ملعاجل��ة ع��دة ملف��ات اجتماعية ألس��ر 

معوزة تشكو اخلصاصة".
وطال��ب العويني بتس��وية وضعية 
كب��ار الس��ن من عمل��ة احلضائ��ر الذين 
أحيلوا على البطالة  وتنكرت لهم وزارة 
وضعي��ات  وج��ود  رغ��م  االش��راف 

اجتماعية صعبة حتت��اج تدخال عاجال 
م��ن خالل إقرار نف��س األجر لهم كمنحة 
تضم��ن لهم أدنى مس��توى م��ن العيش 

الكرمي، حسب قوله.

النواب يتبنون مشاغل األهالي 
مبجل��س  نائ��ب  احلباش��ي  لطيف��ة 
نواب الش��عب عن حرك��ة النهضة قالت 
إن ه��ذه الن��دوة تندرج في اط��ار تفعيل 
الت��ي وردت  التش��اركية  الدميقراطي��ة 
في توطئة الدس��تور والتي تضمنت أن 
املجتم��ع املدني هو ش��ريك ف��ي التنمية 
وش��ريك ف��ي اتخ��اذ الق��رار وإكس��اب 
جمعيات املجتمع املدني ثقافة املشاركة 
ف��ي حقل التنمي��ة االجتماعية في اجتاه 
حتقي��ق التنمي��ة الش��املة وف��ي تنزيل 

واقتراح املشاريع. 
واعتب��رت احلباش��ي أن ه��ذا اللق��اء 
وّفر فرص��ة ألهالي اجلدي��دة ومختلف 
مناطق ومعتمديات والية منوبة لتبليغ 
مش��اغلهم للمس��ؤولني، كما س��اهم في 
التقاء منظمات املجتمع املدني الناشطة 
ف��ي اجله��ة م��ن أج��ل تعزي��ز دوره��ا 

وحتس��ني أدائها وتفاعلها مع املبادرات 
الرامي��ة إل��ى جعل��ه ق��ادرا عل��ى لع��ب 
أدواره األساس��ية ف��ي حتقي��ق التنمية 
ف��ي إط��ار الدميقراطية التش��اركية، في 
إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات 
املنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في 

تفعيلها وتقييمها.

بعث سوق جهوي 
نور الدي��ن الغمردي رئي��س النيابة 
اخلصوصية ببلدية اجلديدة أش��ار إلى 
أن��ه مت التط��رق إل��ى ض��رورة االعتناء 
بالبني��ة التحتي��ة وحتس��ني الطرق��ات 
وتفعي��ل بعض املش��اريع املعطلة للحد 
م��ن ظاهرة البطال��ة، معتبرا أن حضور 
حللحل��ة  كاف  غي��ر  وح��ده  ال��وزراء 
املش��اكل العالق��ة وأن الس��لطة احمللية 
باالشتراك مع املجتمع املدني تعمل على 
تقدمي التصورات والدراسات للمشاريع 
التي من ش��أنها خلق تنمية حقيقة، إذ ال 
ميك��ن احلدي��ث ع��ن التنمية ف��ي غياب 
املراف��ق االساس��ية والضرورية ودون 
حل املش��اكل الفالحية العالقة ومشاكل 

التنقل.
وأكد الغم��ردي أن املنطقة الصناعية 
باجلدي��دة س��تكون جاهزة ف��ي اكتوبر 
املقب��ل وأن الس��لط البلدي��ة تعم��ل منذ 
مدة على تهيئته��ا وأن موضوع التنمية 
ال ب��د أن ينظر اليه م��ن مختلف جوانبه 
املترابط��ة من خ��الل وعاء اس��مه ثقافة 
العم��ل، داعي��ا منظمات املجتم��ع املدني 
لدع��م مجه��ودات الس��لط احمللي��ة ف��ي 

خلق مواطن ش��غل عبر احداث مشاريع 
تنموي��ة قادرة على اس��تيعاب الطاقات 

الباحثة عن عمل.

مقترحات 
ش��ادلي الرحال��ي املن��دوب اجلهوي 
للتكوي��ن املهن��ي أك��د ب��دوره أن مهم��ة 
جل��ب االس��تثمار تضطل��ع به��ا اإلدارة 
ول��م ت��وكل للمجتم��ع املدني ال��ذي هو 
راف��د م��ن الرواف��د املعين��ة عل��ى دف��ع 
عجل��ة التنمية، مطالبا الش��باب بإعداد 
مقترحات للمش��اريع الت��ي تكون قابلة 
للتنفيذ وتراعي امكانيات الدولة وطرق 
عمل املجتم��ع املدني لتطوي��ر االقتصاد 
التضامني ليت��م ادماجها ضمن مخطط 

اخلماسية املقبلة. 
ممث��ل  الطرابلس��ي  محم��د  واعتب��ر 
ع��ن حركة النهض��ة إن بعض املش��اكل 
املطروح��ة واملتعلق��ة بالنق��ل والبني��ة 
التحتية وبعض االش��كاليات القطاعية 
مناقش��تها  خ��الل  حتت��اج  والعمالي��ة 
ممثل��ني ع��ن وزارات النق��ل والتج��ارة 
واالحت��اد التونس��ي للفالح��ة والصيد 
البح��ري واحت��اد التج��ارة والصناعة، 
وهي االطراف الغائبة التي ترك غيابها 
فج��وة ف��ي معاجل��ة بع��ض القضاي��ا، 
الطرابلس��ي  تعبيره.وق��ال  ح��د  عل��ى 
لت��دارك غي��اب الوزراء البد م��ن تبويب 
ه��ذه النقاش��ات واملقترح��ات واحللول 
املطروحة في محاض��ر مرفوقة مبلفات 
مس��توفات لتقدمه��ا لل��وزرات املعني��ة 

لإليجاد احللول.

منوبة:

تأكيد دور الشباب والمجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية للتنمية وحرص على ايجاد الحلول لإلشكاليات العالقة بالجهة

كاتب عام الفرع الجهوي للصحة بزغوان لـ "الضمير":

نطالب بجلسة تقييم جّدي ألداء المدير الجهوي للصحة

▲  جالل همامي ▲ محمد الطرابلسي ▲ فتحي بن معمر
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صوتكم8 12 رأي
بحري العرفاوي

ه��ذا املق��ال منش��ور بجري��دة املوقف 
املناضل��ة.. حتية ألس��رة املوق��ف كلهم 
وعلى رأس��هم الصدي��ق املناضل محمد 
احلمرون��ي كان يتول��ى بنفس��ه كتاب��ة 
عل��ى  جي��دا  أت��درب  أن  قب��ل  مقاالت��ي 

استعمال احلاسوب.

السياسة في الماء العكر
السياس��ة ه��ي أرق��ى فن��ون الرس��م 
ُيب��دع  ح��ني  "اجليوسوس��يولوجي" 
سياس��ي ف��ي نس��ج توازن��ات حزبي��ة 
وعقدية واقتصادية وفكرية في مجتمع 
يتس��ع ملكون��ات ش��تى ومذاه��ب ع��دة 
وأح��داث جمة، وحني يوفق في منع تلك 
املكون��ات املختلف��ة واملتناقض��ة أحيانا 
م��ن أن تكون عامل تصّدع وتآكل س��ري 
أو علني وحني ُيحس��ن قراءة اجلغرافيا 
وامتداداته��ا  بتعقيداته��ا  احمليط��ة 

وتبدالتها ومواطنها الصلبة والرخوة.
السياس��ة ف��ن مواءم��ة اإلحتم��االت 
السياس��ي  العق��ل  يتلقفه��ا  الصائب��ة 
املب��دع املجه��ز ببصيرة متش��وفة وهي 
أيضا فن التوّقي م��ن املنغصات كبيرها 

وصغيرها.

به��ذا املعن��ى ُينتظ��ر اش��تغال العقل 
والنظري��ات  باألف��كار  السياس��ي 
والثقافي��ة  اإلقتصادي��ة  والبرام��ج 
واإلجتماعي��ة يقارن وي��وازن ويفاضل 
ويع��ّدل ويؤلف ال يكف ع��ن التفكير وال 
ُيقص��ي اقتراحا وال يس��تغني عن رؤية 

وال يطمئن إال فكرة دائمة. 

ع��دة  بلوث��ات  العق��ل  أصي��ب  ح��ني 
انح��رف مفه��وم السياس��ة لُيختزل في 

معنى "احُلكم"
ولتصبح حكرا عل��ى احلكام َيتهمون 
من خالفه��م بالتآمر و"الصي��د في املاء 
العك��ر"، احلاك��م ف��ي ال��دول املتخلف��ة 
يحرص على اس��تبعاد العقالء من عالم 
السياس��ة وُيجن��د ب��دال عنه��م ضعاف 
األنف��س م��ن مح��دودي املع��ارف وم��ن 
وال  ُيش��يرون  وال  الش��جاعة  عدمي��ي 
تق��دمي  ينصح��ون وال يتورع��ون ع��ن 
ش��هادات ال��زور دائم��ا وعن املش��اركة 
ف��ي مش��اريع تصفية النخ��ب واملثقفني 
بداي��ات  تل��ك  السياس��ة...  وُمبدع��ي 
فوض��ى السياس��ة حني يتكل��م األميون 
واخلوافون  واجلش��عون  واملهووسون 
وكثي��ر م��ن احلمق��ى ف��ي أرق��ى الفنون 
وأعقده��ا على اإلط��الق... يتملكك حزن 
وضح��ك وانفع��ال وأنت تس��مع � رغما 
عن��ك � أمّيا أنيقا وغير متوازن يتوس��ط 
مجلس نفر من العامة املتعلمة يشقشق 
مف��ردات ذات إحاالت حداثي��ة ال يفقهها 
وال دلي��ل عل��ى أن��ه يقصده��ا أو ُيبش��ر 
بها ...ينظر احلاضرون إليه مدهوش��ني 
مش��دوهني ومستهوش��ني كما ل��و أنهم 
ُقبال��ة مترج��م للغ��ات الطير...يعت��ذر 
مل��ن يطلبه على اخلط األحم��ر: "إنه في 

اجتماع سياسي".

السياسة الخائفة
رقاب��ة  حت��ت  العال��م  أصب��ح  ح��ني 
أمني��ة بس��بب م��ا صنعه م��ن "خوف" 
ل��م تع��د السياس��ة تعني ف��ن تصريف 
شؤون الناس إمنا صارت تعني القدرة 
عل��ى ضب��ط املجتمعات وعل��ى إحصاء 
كم��ا  وتصفيفه��م  وتصنيفه��م  الن��اس 
املعلبات جاه��زة للتصدي��ر وللخزن...

لم يعد مطلوبا معرفة مناهج الناس في 
التفكير و مراجعهم العقدية وميوالتهم 
السياس��ية إمنا أصب��ح املطلوب معرفة 
تفاصي��ل حياتهم و أس��رارهم و عقدهم 
النفس��ية و عالقاته��م و خصوماته��م و 
صداقاته��م وأزماتهم و نقاط ضعفهم و 
مداخ��ل الس��يطرة عليه��م ... و مثل تلك 
املهام يجند إليها حش��د من " املتطوعني 
"م��ن مختلف األعم��ار و املس��تويات و 
الوظائ��ف . و تل��ك سياس��ة " املعلومة 

" وأولئك سياسيون جدد .
يجند الش��قيق ملراقبة شقيقه و اجلار 
ض��د جاره و الزوجة ض��د زوجها و كذا 
شركاء الشغل و جلساء املقاهي و نزالء 

النزل و العبو الورق و اجلالسون 
عل��ى الرصي��ف يرقب��ون الذاهبني و 
ُمقّطع��ة  تل��ك األس��اليب   ... الراجع��ني 

للوشائج
االجتماعية و صالت الرحم و حس��ن 

اجلوار و معنى املدنية .
ح��ني يفقد الن��اس األم��ان ف��ي اقرب 
إليه��م تصي��ب اجلمي��ع حال��ة  العب��اد 

ارتياب دائمة 
فيغوصون ف��ي ذواتهم ُيب��دون ما ال 
يبطنون ، يبتس��مون و هم غاضبون أو 
محبط��ون و يكف��ون ع��ن التعبير و عن 
النق��د و االقتراح و النصح و ينخرطون 
ف��ي املجامالت الكاذبة و ينش��غلون عن 
السياس��ة و عن التفكير باللغو و اللغط 
و اله��رج و الالمعنى ... املجندون في " 
املاكينة السياسية " املعاصرة هم أشبه 
ما يكونون ب " القناصة " يتصيدون " 

املعلومة " في كل حني و في كل مكان .
ال تنطلي أس��ئلة ه��ؤالء عن ذي وعي 
و ذكاء ، جتمع��ك الصدف��ة أو العش��رة 

بأحدهم
تس��أله بص��دق عن أحوال��ه و أحوال 
أهل��ه و حتدث��ه ف��ي تقلب��ات الطقس و 

آفات الطبيعة
و تط��ور األوبئ��ة فيتس��لل ب��ك إل��ى 
" املس��كوت عن��ه " يخاتل��ك و يح��اول 

إيهامك بأنه
من األنص��ار الس��ريني للمعارضة و 
بأن��ه قل��ق و يري��د االرحتال م��ن البالد 
الت��ي ضاقت به – مع إنه قد ال يكون في 
قائم��ة " املوجودي��ن " أص��ال بحيث ال 
ينتبه إليه منتبه – حتاول عدم إحراجه 
ف��ال تكش��ف ل��ه ع��ن تفطن��ك حملاوالته 

السيئة فال يفهم 
و ال يتوق��ف ع��ن " تفتيش��ك " ي��كاد 
يستحلفك أن تعطيه " مادة " يقدر على 

تصريفها 
في مستودعات " املعلومات اخلاصة 
" ... يلحظ الصاحون والدة مصطلحات 

جدي��دة ف��ي تن��اول " األف��راد " م��ن 
جن��س " املل��ف " و " األس��رار " و " 

املعلومات " 
و غيره��ا مم��ا ال عالقة ل��ه باألفكار و 
االيديولوجي��ا و املواق��ف و االنتماءات 

احلزبية و اجلمعوية .
هذا التدني في األداء السياس��ي الذي 
أصيب��ت ب��ه ج��ل بل��دان العال��م قويها 
و ضعيفه��ا يكش��ف حج��م " مش��روع 
اخل��وف " ال��ذي تنتج��ه جه��ات تري��د 

السيطرة على اإلرادة
احل��رة الكامن��ة ف��ي اإلنس��ان ، تل��ك 
اإلرادة ه��ي املفش��لة لرغب��ات اختطاف 

العالم 
اس��تهالكية  س��وق  إل��ى  حتويل��ه  و 

لبضائع الرأسمالية املتوحشة .
حتش��يد  يقتض��ي  الرب��ح  تس��ريع 
دائم��ا  تثوي��را  و  اإللتذاذي��ة  الرغب��ات 

للغرائز ، و هذا
يتطلب نشاطا إشهاريا دائما و سلخا 
مس��تمرا للم��رأة كأه��م منب��ه غرائ��زي 
يلف البضاع��ة و يحجب ملك��ة التفكير 
ف��إذا باآلدميني يس��فون إل��ى احليوانية 

احلمقاء .

اإلبداع العلمي و سوء النوايا 
"العوملة " مرحلة ما بعد الرأسمالية 
و أخطر من االمبريالية لكونها ال تعتمد

فق��ط على التم��دد االقتص��ادي عامليا 
عب��ر مش��اريع اس��تثمارية و ش��ركات 

احتكارية 
و إقراض ربوي و ال حتى على بس��ط 

السيطرة على مدارات املال الدولي إمنا
تعتم��د أكث��ر م��ن ذل��ك عل��ى نس��يج 
اس��تخباراتي معق��د و كثي��ف يخت��رق 

املجتمعات 
ف��ي كام��ل مؤسس��اتها و خالياه��ا و 
تفاصي��ل عيش��ها ... جتن��د أكادميني و 

فنانني
إعالمي��ني  و  أدب��اء  و  رياضي��ني  و 
ه��ؤالء  ف��وق  جتن��د  و  سياس��يني  و 

تكنولوجيا 
حساس��ة و مصاريف س��خية . يجند 
اإلبداع العلمي في خدمة النوايا السيئة 

 .
يس��تدرجك أحد " القناصة " بأسئلة 

دقيقة نحو " الهاوية " موجها نحوك 
اخلدم��ات  متع��دد  احملم��ول  جه��ازه 
الب��دو ال تنتب��ه لفخ��اخ "  يظن��ك م��ن 

املتمدنني " .
تزدح��م لدي��ك مش��اعر متناقضة في 
ذات اللحظة الطائشة : اندهاش ببراعة 
االخت��راع و تعجب من درجة اإلس��فاف 
القيمي و سوء النوايا ، لقد وقع اإلنسان 

املعاصر 
حتت " الكوابيس " العلمية ترصده 

عن قرب و عن بعد ال تدري متى و ال من 
أي 

ناحي��ة ينال��ك أذى قن��اص مجه��ول 
مس��تتر بصداق��ة أو قراب��ة أو زمالة أو 

جوار 
أو حتى شراكة إيديولوجية قدمية .

" العومل��ة " طاحونة ترحي ما صلب 
قيم��ا  أو  روح��ا  تس��تثني  ال  الن  م��ا  و 

أخالقية . 
لقد أصبحت األخالق نس��بية تضبط 
بحس��ب املصلحة . و أصبحت املصلحة 
فردية تضبط بحسب احلاجة و احلاجة 
ف��ي صهيل الغريزة ُيتحكم فيها عن بعد 
بجه��از إش��هاري من منتجات ش��ركة " 

كلب بافلوف لالستجابة الشرطية " .
إذا م��ا  ال مفاج��أة ف��ي ظ��ل العومل��ة 

انكشف أمر جامعي أو طبيب أو شاعر
أو إعالمي أو محام أو مدرس أو عاطل 
ممن ظلوا يكتبون التقارير في زمالئهم 

في املهنة و ش��ركائهم ف��ي الهواية و 
أصدقائهم في اجلد و الهزل .

لق��د انتق��ل العال��م ب��كل تأكي��د م��ن 
إل��ى  العقدي��ة   " األممي��ة   " مش��اريع 

مشروع " العوملة "
االس��تهالكية و من زمن " السياس��ة 
" إل��ى زم��ن " املعلوم��ة " و م��ن مهمة 
تصريف الشأن العام إلى مهمة " ضبط 
النش��اط العموم��ي " و م��ن فلس��فة " 
األمان النفس��ي "إلى مؤسس��ة " األمن 

املدني " .
هذا االنتقال رمبا انتشى له صانعوه 
ملا انتهوا إليه من ارتخاء السياسة و من 
تصلب رأس املال و لكن هل سيكتشفون 
قريب��ا أنه��م ضيق��وا مس��احة "اإلرادة 
احل��رة " و إْذ أش��اعوا " اخلوف " إمنا 
ضيقوا على أنفس��هم مساحة االستلقاء 
على احلصاد املش��تهى و ضيقوا مسافة 
زم��ن الش��هوة تنغصها عليه��م خارطة 

القلق .
جريدة الموقف 5 فيفري 2010

العقل السياسي الجديد... 

من الفكرة إلى المعلومة

ير
كات

اري
ك
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  ثقافية
13صوتكم

أجندا
الثقافة

تونس-
عقدت الهيئ��ة املديرة لصالون سوس��ة 
الدولي للكتاب في تونس ندوة صحفية 
لتس��ليط الضوء على فعالي��ات الدورة 
و22   13 ب��ني  س��تلتئم  الت��ي  الثاني��ة 

مارس اجلاري.
وتنتظم الدورة الثانية حتت إشراف 
وزارة الثقافة التونسية وبالتعاون مع 
احِتاد الناش��رين التونس��يني وجمعية 
أحب��اء املكتبة والكتاب بسوس��ة، حيث 
يتواص��ل من خالله��ا التأس��يس لتقليد 
جديد في عالم الكت��اب واملطالعة بعيدا 
عن مركزية العاصم��ة، وقريبا من كافة 
والفكري��ة  العمري��ة  املجتم��ع  ش��رائح 

حسب ما أكد املنظمون.
وق��ال املنظم��ون إنهم يس��عون "في 
حت��ٍدّ كبير ل��كل العوائ��ق وخاصة منها 
املادي��ة، حيث أّن س��وق الكتاب ليس��ت 
س��وقا ربحي��ة واالِس��تثمار في��ه ليس 
محمود العواقب دائما، ومع ذلك ها أّننا 
ندخل ال��دورة الثانية ب��كل أمل وتفاؤل 
ورغب��ة ف��ي تق��دمي اإلضاف��ة، بع��د أن 
حّققت الدورة التأسيس��ية ج��زًءا كبيرا 

من أهدافها.."
وتواص��ل مؤسس��ة معرض سوس��ة 
الدول��ي االِس��تثمار ف��ي قط��اع الثقاف��ة 
ودع��م الفع��ل الثقافي من خ��الل تنظيم 
دورة ثاني��ة للصال��ون والت��ي تطم��ح 
م��ن خالله��ا لتحقيق ش��راكة مميزة مع 
وزارة الثقاف��ة رغم الصبغ��ة التجارية 
االِقتصادية،  املؤسس��ة  لهذه  والربحية 
وذلك إميانا م��ن القائمني عليها بجدوى 
يق��دم اإلضاف��ة  ال��ذي  الثقاف��ي  الفع��ل 

الثقاف��ي  للمش��هد  والكمّي��ة  النوعي��ة 
الوطني ومدى تأثيره.

ورغ��م الصعوب��ات والعوائ��ق إالّ أن 
املنظم��ني أع��ّدوا ل��دورة ثاني��ة متمّيزة 
الناش��رين  جت��اوب  ذل��ك  ف��ي  س��اهم 
ف��ي  ورغبته��م  واألجان��ب  التونس��يني 
املش��اركة، حيث ستكون دول مثل مصر 
واجلزائر وسوريا ولبنان حاضرة، هذا 
فض��ال ع��ن جتديد مش��اركة الناش��رين 
التونسيني والذين سيكونون هذا العام 
أكث��ر عددا وأثرى من حيث الكّم والكيف 
بالتظاه��رة  إميانه��م  يؤك��د  م��ا  وه��و 
وجديته��ا، وذل��ك ف��ي تع��اون مثمر مع 

احِتاد الناشرين التونسيني.
هذا الصال��ون الذي متّي��ز في دورته 
األول��ى التأسيس��ية بالث��راء والتن��وع 
وخلّف أفضل االِنطباعات باِس��تضافته 
لقام��ات فكري��ة وأدبي��ة تونس��ية له��ا 
مكانتها، يستعّد اليوم ليواصل في ذات 
التوّج��ه القيمي من حيث االِس��تضافات 
والبرنامج الثقافي ف��ي جزئيه: الفكري 
للكب��ار  املوج��ه  واملهن��ي  والثقاف��ي 

والتنشيطي الثقافي املوجه لألطفال.  
التنظي��م  هيئ��ة  طم��وح  ويبق��ى 
اإلضاف��ة  تق��دمي  نح��َو  واِندفاعه��م 
التونس��ي  الثقاف��ي  للمش��هد  واإلف��ادة 
بتتويج ال��دورة الثانية له��ذا الصالون 
ببرنامج دسم ومنّوع، باستضافة عديد 
القام��ات الفكري��ة منها التونس��ية على 
غرار الش��اعر املنص��ف الوهايبي الفائز 
بجائ��زة البابط��ني ألفض��ل دي��وان عن 
كتاب��ه "دي��وان الوهايبي" وع��دد آخر 
م��ن الش��خصيات، فضال ع��ن البرنامج 
املخص��ص لألطف��ال والذي لق��َي خالل 

ال��دورة األول��ى اقب��اال كبي��را نظ��را ملا 
ش��هده م��ن تن��ّوع وطرافة وث��راء، ولن 
حتي��د الدورة اجلديدة عن س��ابقتها في 
برمج��ة ممّيزة تق��دم املتع��ة والتثقيف 

للطفل.
دورة ه��ذا الع��ام حتم��ل ع��ددا مهم��ا 
أعماله��ا،  ج��دول  ف��ي  الفعالي��ات  م��ن 
ولع��ّل ج��زًءا وافرا س��يكون من نصيب 
األطف��ال ف��ي رغب��ة واضح��ة لتقريبهم 
من الكت��اب واملطالعة من خالل األلعاب 
يوم��ا  أّن  كم��ا  الترفيهي��ة،  واألنش��طة 
واق��ع  لت��دارس  س��يخصص  دراس��ّيا 
الش��بكة اجلهوية للترغيب في املطالعة 
بالتع��اون م��ع وزارة التربي��ة، فض��ال 
عن ورش��ة كتابة قصة الطفل من خالل 

تعليم السرد حتت شعار "من أجل 
مجتمع قارئ" مبش��اركة املكتبات 
ومندوبي��ة  بالوالي��ة  العمومي��ة 
االبتدائي واإلعدادي، كما  التعليم 
س��يتم اس��تضافة املمث��ل يون��س 
الفارح��ي ف��ي لق��اء م��ع األطفال 
بعنوان "ببوشة يقرأ لألطفال".
في��ه  ال��دورة  ه��ذه  برنام��ج 
أيضا لق��اء مع الدكت��ور الهادي 
التيموم��ي وندوة ح��ول "دور 
للبح��ث  التميم��ي  مؤسس��ة 
العلمي"، ون��دوة حول "آفاق 
وصعوباته"  العلم��ي  البحث 
األنش��طة  م��ن  ذل��ك  وغي��ر 

والفعاليات الكثيرة.
وم��ن ب��ني الفق��رات الت��ي 
ه��ذا  دورة  تطب��ع  س��وف 
الش��رعية  األمس��ية  الع��ام 
س��تحتفي  الت��ي  الكب��رى 

بالشاعر التونس��ي الكبير منصف 
الوهايب��ي ال��ذي فاز بع��دد مهم من 
اجلوائ��ز العربي��ة الكب��رى خ��الل 
الفترة املاضية وسيشاركه األمسية 
الش��اعر خالد الوغالني والش��اعرة 
آس��يا الش��ارني فيما يدير األمس��ية 
الش��اعر صالح سويس��ي، فضال عن 
ن��دوة ُتخص��ص للحدي��ث ع��ن واقع 

اإلعالم الثقافي في بالدنا.

 تونس- 
صدر العدد اجلديد من مجل��ة احلياة الثقافية )259( 
لش��هر م��ارس 2015 وه��و ع��دد حاف��ل مبوضوعات 
ابداعي��ة متعددة توزعت على أب��واب املجلة املعتادة. 
ونق��رأ ف��ي ب��اب فن��ون تش��كيلية مق��اال حملم��د ب��ن 
حم��ودة حتت عنوان "املرأة ف��ي جتربة حكيم العاقل 

التشكيلية".
ف��ي ب��اب دراس��ات وق��راءات سيش��ارك ع��دد م��ن 
الباحث��ني من خالل مواضي��ع مختلفة من بينها "نهج 
رفاعة رافع الطهطاوي: املشروع احلضاري املناقض 
لالس��تبداد" بقلم زهي��ر ال��ذوادي، و"مراجع الكتابة 
ومفاهيمها لدى جاك دريدا ملصطفى الكيالني، و"حب 
الوهايب��ي،  أم ايروتي��كا روحي��ة ؟ ملنص��ف  ع��ذري 
واملقهى فضاء شعريا حملمد صابر عبيد،  و"غابريال 
دانونزيو الش��اعر الذي حتدى موس��يليني" لصالح 

الدمس.
 وفي العدد حوار م��ع األكادميي والروائي املغربي 
أحمد املديني أجراه الكاتب الفلسطيني نضال القاسم. 
أما ش��عراء العدد فهم محمد الهادي اجلزيري، أس��ماء 

جمي��ل  درب��ال،  احلبي��ب  اجلالص��ي، 
العمامي وسوف عبيد.

وفي "ناف��ذة على الش��عر العاملي" 
يترج��م مني��ر عليمي "مخت��ارات من 
الشعر األمريكي املعاصر. وفي العدد 
نص��وص ابداعي��ة ل��كل م��ن مني��رة 
درعاوي وحنون مجيد )من العراق( 
وحياة الرايس ومحمد اشويكه )من 

املغرب(.
آخ��ر أب��واب املجل��ة تتمث��ل ف��ي 
الت��ي  الثقافي��ة"  "مكتب��ة احلي��اة 
يقدمها عبد الرحمان مجيد الربيعي 
ويعرف فيها بخمس��ة أعمال أدبية 
ل��كل  وعربي��ة  تونس��ية  جدي��دة 
من الدكتور عبد الس��الم املس��دي 
)تونس( وانط��وان رعد )لبنان( 
)الع��راق(  الس��وداني  وجاب��ر 
وفتحي النص��ري  وإميان واجه 

)تونس(.

عرض فيلم صراع بدار الثقافة دوز
حتت إشراف دار الثقافة بدوز تنظم جمعية 

زمام املبادرة عرضا لفيلم "صراع" للمخرج 
التونسي املنصف بربوش وذلك يوم األحد 8 

مارس 2015 مبقر الدار. وتباع التذاكر مبكتبة 
النور ومكتبة طارق، وحدد سعر التذكرة ب� 5 

دنانير. للحجز واالستعالم يرجى االتصال ب�: 
22875719 / 97973257 / 96976416

ونسّية أميرة كرعود في هلسنكي
ّ

معرض للت
تعرض الفّنانة الفوتوغرافّية الّتونسّية 

أميرة كرعود مجموعة من أعمالها الفّنية 
باملركز الّثقافي الّدولي بالعاصمة الفنلندّية 

هلسنكي وذلك من 02 إلى 27 مارس 2015. 
وسبق للفّنانة أن قّدمت أعمالها في تونس 

وفرنسا والواليات املّتحدة األمريكية. وينتظم 
هذا املعرض باالشتراك بني وزارة الّثقافة 

واحملافظة على الّتراث واملركز الّثقافي الّدولي 
بهلسنكي ويأتي في إطار دعم الوزارة لألنشطة 

الّثقافّية باخلارج.

إصدار جديد من مجلة "الحياة الثقافية"

الّدورة الثانية لصالون سوسة الدولي للكتاب
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صوتكم 14 إسالمية

 س 5 و17 دقيقةالصبح : 
 س 6 و44 دقيقةشروق الشمس :

س 12 و38 دقيقةالظهر :
 س 15 و47 دقيقةالعصر :

 س 18 و20  دقيقةالمغرب :
 س19 و44 دقيقةالعشاء :

"أوالدي  أن  ل��ي  اكتش��اف  أعظ��م  كان 
ضيوف ف��ي بيت��ي وأنهم راحل��ون يوما" 
بل إن األيام متضي بسرعة مذهلة وسوف 
يرحلون قريبا وقريبا جدا، وقلت لنفس��ي 
أيهما األه��م: ترتيب البيت أم أن يذكرونني 
بخي��ر؟ وأيهم��ا األه��م البي��ت أم أخالقه��م 
ونفس��ياتهم وحس��ن تربيتهم؟ اكتش��افي 
أنه��م ضي��وف عن��دي.. وتل��ك الوقف��ة مع 
نفس��ي جعلتن��ي أغير أولويات��ي، فأصبح 
أهم شيء لدي الراحة النفسية والهدوء لي 
وله��م وبدأت بتنفيذ تل��ك اخلطة، وبالفعل 
القليل��ة  القوان��ني  اخت��رت مجموع��ة م��ن 
الصارمة وألزمت نفس��ي بتنفيذها وتركت 
بقية األش��ياء بال قيود أو شروط، وخففت 
م��ن العصبي��ة والص��راخ. وم��ع التفاه��م 
اس��ترخيت أن��ا وتخلي��ت ع��ن وسوس��تي 
الفوض��ى  بع��ض  في��ه  ببي��ت  ورضي��ت 
وبعض التج��اوزات ولكني كس��بت أوالدا 
هانئني ال يشكون مني ومن ثورات غضبي 
وأصبح��ت العالقة بيني وبينهم قوية جدا 

وجميلة. فجّربي هذه الوصفة :
الزم��ي االس��تغفار دوم��ا واكث��ري م��ن 
احلم��د لل��ه، وإن��ك بذل��ك تكس��بني نفس��ك 
وتؤدي��ن  أوالدك،  وتكس��بني  وترحمينه��ا 
رس��التك األصلية في ه��ذه احلياة، ويكون 
ل��ك ول��د صالح يدع��و ل��ك ويقدم ل��ك البر 
واملرحم��ة. عندما أراد الصيني��ون القدامى 
أن يعيش��وا ف��ي أم��ان؛ بنوا س��ور الصني 
م��ن  يوج��د  ال  بأن��ه  واعتق��دوا  العظي��م.. 
يستطيع تسلقه لش��دة علوه، ولكن! خالل 
املئة سنة األولى بعد بناء السور تعّرضت 

الص��ني للغ��زو ثالث م��رات! وف��ي كل مرة 
ل��م تك��ن جحافل الع��دو البرية ف��ي حاجة 
إل��ى اختراق الس��ور أو تس��لقه! ب��ل كانوا 
في كل م��رة يدفعون للحارس الرش��وة ثم 
يدخلون عبر الباب. لقد انشغل الصينيون 
ببناء السور ونس��وا بناء احلارس.. فبناء 
اإلنس��ان يأت��ي قبل بناء كل ش��يء وهذا ما 

يحتاجه أبناؤنا اليوم.
يق��ول أح��د املفكري��ن: إذا أردت أن تهدم 

حضارة أمة فهناك وسائل ثالث هي:
• اهدم األسرة.
• اهدم التعليم.

• اسقط القدوات واملرجعيات.
لك��ي تهدم األس��رة: علي��ك بتغييب دور 
)األم( اجعله��ا تخج��ل م��ن وصفه��ا بربة 
بيت. ولكي تهدم التعليم: عليك ب� )املعلم( 
ال جتع��ل ل��ه أهمية ف��ي املجتم��ع وقلّل من 
مكانته حتى يحتقره طالبه. ولكي تس��قط 
الق��دوات: عليك ب��� )العلم��اء( اطعن فيهم، 
قلّل من ش��أنهم، ش��كك فيهم حتى ال يسمع 
له��م وال يقت��دي به��م أح��د. ف��إذا اختف��ت 
)األم الواعي��ة( واختف��ى )املعلم املخلص( 
وس��قطت )القدوة واملرجعي��ة( فمن يربي 

النشء على القيم؟

قال رس��ول الل��ه صلى الله عليه وس��لم : ال تس��ُبّوا الريَح، 
ف��إذا رأيُتم م��ا تكرهوَن فقولوا : اللهّم إنا نس��أُلَك من خير هذِه 
الري��ِح، وخيِر م��ا فيها، وخيٌر ما أُمَرْت بِه، ونعوُذ بِك من ش��ّر 

هذه الريِح، وشّر ما فيها، وشّر ما أُمَرْت بِه.

الراوي : أبي بن كعب. المحدث : الترمذي. المصدر : ســـنن 
الترمذي. الصفحة أو الرقـــم: 2252. خالصة حكم المحدث 

: حسن صحيح.

الشيخ كمال بن محمد المرزوقي

رأيت من يتحّسسون ويقيمون الّدنيا على عبارات في الكتب 
املدرس��ّية فيها فحش أو مخالفة عقدّية أو س��لوكّية، وبعضها 
فيها ما هو عادّي جّدا ال يحتاج لشوشرة، لكّن الّناس تقوم لها 
وتبدئ وتعيد. فاألّول مثل ما انتش��ر م��ن قصص رمزّية فيها 
مبّط��ٌن. والّثاني مثل الّتحّس��س اّلذي م��ا زال قائما من لفظ ال 
إشكال فيه ورد عند احلديث عن عالمات البلوغ ملن يفهم، لكن 
ال أرى أح��دا يتوّجع فعال مّما ه��و أخطر في نظري من كّل هذا، 

وهو إفساد طرائق الّتفكير نفسها عند األطفال.
انظر لهذا االختبار مثال

 صّحح الخطأ :
• العظام تساعدنا على احلركة

اجل��واب ) الّصحي��ح( املطل��وب: املفاص��ل تس��اعدنا عل��ى 
احلركة!

• األلعاب العنيفة تصيبنا بحروق
اجل��واب )الّصحي��ح( املطل��وب: األلعاب العنيف��ة تصيبنا 

بكسور!

وه��ذا يدّل عل��ى أّن واضع االختب��ار ضّيق الّتفكي��ر إلى حّد 
غير محدود، وميّرر مثل هذا لألطفال، ويلزمهم إجابة أس��خف 
من الّس��خافة ه��ي أّول ما مّر بعقله الكلي��ل العليل، لتكون هي 
دون غيرها اجلواب الّصحيح. بل قصره لألجوبة الّصحيحة 
يجع��ل أجوبت��ه نفس��ها أول��ى بالّتخطئ��ة م��ن كثي��ر غيرها. 
وه��ذا املنحى كلّه قتل للمخّيلة، ومس��خ للق��درة على الّتفكير، 
وتعطي��ل للفهم، ومع تك��ّرره ليصير منهجّي��ا، ينبئ بكارثة، 
وال عوي��ل هنا! وهذا والله أكبر وأخطر، والله املس��تعان! وما 
زل��ُت أرى إلى اآلن أّن أكبر جناي��ة جنيتها في حّق أوالدي هي 
إدخالهم املدرس��ة! ولوال ما يعلم الله من األشغال اّلتي أنا بها 

معذور ملا فعلت.. فاللهّم عفوك وسترك وحفظك! يّسر وأعن!
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متّر على االنسان فترات يشعر بالوحدة 
وبعدم وجود أي ص��ور من معاملة الله له 
ويتمنى أن يحدث أي ش��يء يطمئنه )رؤيا 
أو فتح معني في أي ش��يء أو...( فيقرأ هذه 
اآليات تنزل برداً وسالماً على صدره تؤكد 
ل��ه أن الل��ه مع��ه لم يترك��ه ولكن انش��غل 

باالستقامة وال تنتظر الكرامة.
عليه��م   - املالئك��َة  إن  القش��يري:  ق��ال 

الس��الم - أبداً َيْنِزلون ب��إِذن احلِقّ تعالى، 
فبعضه��م بإجن��اد املظلوم��ني، وبعضه��م 
بتدمي��ر  وبعضه��م  امللهوف��ني  بإِغاث��ة 
اجلاحدي��ن، وبعضه��م بنص��رة املؤمنني، 
وبعضهم إلى ما ال يحصى من أمور الناس 
أجميع��ن. واللَّ��ُه ال يترك جاح��داً وال عابداً 
من ِحْفٍظ وإنع��اٍم أو إمهاٍل ون��َكال.. قوله: 
»َفاْعُب��ْدُه« أي ق��ف حيثم��ا أم��رك، ودع م��ا 
يق��ع ل��ك. وق��ال صاح��ب الظ��الل: َفاْعُبْدُه 
َواْصَطِبْر ِلِعباَدِت��ِه«.. اعبده واصطبر على 
تكالي��ف العب��ادة، وه��ي تكالي��ف االرتقاء 
إلى أف��ق املثول بني يدي املعب��ود، والثبات 
ف��ي ه��ذا املرتق��ى العال��ي. اعبده واحش��د 
نفس��ك وعب��ىء طاقت��ك للق��اء والتلقي في 
ذل��ك األف��ق العل��وي.. إنها مش��قة. مش��قة 

التجمع واالحتشاد والتجرد من كل شاغل، 
وم��ن كل هاتف وم��ن كل التفات.. وإنها مع 
املش��قة لل��ذة ال يعرفها إال م��ن ذاق. ولكنها 
ال تن��ال إال بتلك املش��قة، وإال بالتجرد لها، 
واالستغراق فيها، والتحفز لها بكل جارحة 
وخاجل��ة. فهي ال تفش��ي س��ّرها وال متنح 
عطره��ا إال مل��ن يتجّرد له��ا، ويفت��ح منافذ 
حس��ه وقلب��ه جميع��ا. وقال ابن عاش��ور: 
��ِمُيّ هن��ا األحس��ن أن يك��ون مبعن��ى  َوالَسّ
املس��امي، أَي املماثل ِفي شؤونه كلها. فعن 
ِمُيّ هنا  رُه بالَنّظير، َفالَسّ اْبن عباس أنه فَسّ
مبعن��ى امْلَُماِث��ِل في الصف��ات بحيث تكون 
املماثلة في الصفات كامْلَُساَماِة. واالستفهام 
، أي ال مس��امَي ِللَِّه تعالى، أَي ليس  إنكاِرٌيّ

من ُيَساِميه، أي ُيضاهيِه، مْوجوًدا.

ا كلما تعّثر أحد أبنائها أخالقيا  أع��رف أًُمّ
تصدق��ت وأطعم��ت الطعام وقال��ت: "خذ 
م��ن أمواله��م صدق��ة تطهره��م وتزكيه��م 
به��ا.. اللهم هذه لتزكية أخ��الق إبني فانها 
��ا أخرى ال جتد  أش��ّد علّي من مرضه". وأًُمّ

ما تتصدق به، عيش��ها كف��اف، فإذا أرهقها 
ابنها أو زوجه��ا قامت الليل بالبقرة ودعت 
وقال��ت "اللهم ان ه��ذه صدقتي فتقبل مني 

وأصلحه لي"
تعب��دوا إل��ى الله بني��ة إص��الح األبناء 

فان غلبوا جهدكم فانهم لن يس��تطيعوا أن 
يغلبوا نّياتكم. "َوْلَيْخ��َش اَلِّذيَن َلْو َتَرُكوا 
��ة ِضَعاًف��ا َخاُف��وا َعلَْيِه��ْم  َيّ ِم��ْن َخلْفه��ْم ُذِرّ

َفلَْيَتُّقوا اللَّه َوْلَيُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا".
أصلح الله لكم ذرياتكم

أوقات الصالة ليوم 
اجلمعة 15 جمادى األول 
1436 هجري املوافق ل6 

مارس 2015 ميالدي

حديث
 نبوي

فسحة
 قرآنية

خراب 
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لكي تهدم حضارة أّمة : 

إهدم األسرة.. التعليم.. القدوة
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15صوتكم دولي

 أعلن��ت املؤسس��ة الوطني��ة الليبية للنف��ط "حالة 
الق��وة القاه��رة" ف��ي 11 حقال نفطيا جنوب ش��رق 
البالد ووس��طها اثر هجمات اس��تهدفت بعضها، ما 

ينذر بتوقف االنتاج النفطي الليبي.
وقالت املؤسسة في بيان تلقت "الضمير" نسخة 
من��ه، إن��ه  ج��راء االح��داث االمني��ة اخلطي��رة التي 
ترتفع وتيرته��ا يوما بعد يوم وتس��تهدف مقدرات 
الش��عب الليبي بس��رقة وتخري��ب وتدمير احلقول 
النفطي��ة ، فإن املؤسس��ة الوطنية للنف��ط مضطرة 
وبص��ورة عاجل��ة إلعالن حال��ة الق��وة القاهرة عن 

عدد من احلقول النفطية" . 
و تشمل احلقول النفطية التي أعلنت فيها "حالة 
الق��وة القاهرة: بحس��ب البي��ان،   حق��ول  املبروك، 
والباهي، والظهرة، واجلفرة، وتبيس��تي والغاني، 

والناقة ، والسماح،  والبيضاء، والواحة والدفة. 
وأضافت  املؤسس��ة  أن  اس��تمرار احلالة األمنية 
املتردي��ة س��يضطر املؤسس��ة الى قف��ل كل احلقول 
واملوان��يء ، وأنه��ا تطل��ب وبش��كل عاج��ل م��ن كل 
اجله��ات املس��ؤولة العام��ة واخلاص��ة ف��ي الدولة 
حتمل مس��ؤولياتها جتاه حماية املنش��آت واملرافق 

النفطية .
وتتي��ح حالة "الق��وة القاهرة" إعفاء املؤسس��ة 
الوطني��ة للنف��ط م��ن مس��ؤوليتها ف��ي ح��ال ع��دم 
االيف��اء بااللتزام��ات املترتبة عليه��ا مبوجب عقود 
تس��ليم النفط في ح��ال كان ذلك ناجم��ا عن ظروف 

استثنائية.
و يأت��ي ذلك بع��د أقل من 24 س��اعة عل��ى إعالن 
لتحال��ف  هجوم��ا  أن  عس��كريني"  "مس��ؤولني 
إسالميني متطرفني استهدف أربعة من هذه احلقول، 

بينها حقلي املبروك و الباهي. 
 و وصل انتاج ليبيا النفطي خالل الشهر املاضي 

إلى 400 ألف برميل يوميا. 

قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة 
الدس��تور في ليبي��ا، عل��ي الترهوني، 
إن  النظ��ام السياس��ي األق��رب للب��الد 
حتى اآلن هو "البرملاس��ي"، و أكد في 
تصريحات صحفي��ة، أن الهيئة تتجه 

نحو النص على الالمركزية. 
و يعني اعتماد النظام "البرملاسي" 
أو الش��به رئاس��ي، و هو نظ��ام خليط 
ب��ني النظ��ام الرئاس��ي والبرملاني، أن 
يك��ون رئي��س اجلمهوري��ة ورئي��س 
ال��وزراء ش��ريكني في تس��يير ش��ئون 
الدول��ة، فيم��ا  يختل��ف توزي��ع ه��ذه 
اجلمهوري��ة  رئي��س  ب��ني  الس��لطات 
ورئيس الوزراء تختلف بنسب من بلد 

إلى آخر،حسب اخلصوصيات. 
ويختل��ف ه��ذا النظ��ام ع��ن النظام 
البرملان��ي ف��ي أن رئي��س اجلمهورية 
يتم اختياره من قبل الش��عب مباشرة.
أن  حي��ث  البرملان��ي  النظ��ام  بخ��الف 

رئي��س اجلمهوري��ة يتم اختي��اره من 
داخ��ل البرمل��ان، ويختلف ع��ن النظام 
الرئاس��ي في أن رئيس الوزراء ميتلك 
الصالحي��ات التنفيذي��ة عوض رئيس 

اجلمهورية ولكن بصالحيات أقل.
و أفاد الترهون��ي في موضوع اخر، 
بأن "الدس��تور قطعا لن يكون مخالفا 
اإلس��المية  للشريعة...فالش��ريعة 

ستكون مصدر للتشريع".
مع��ه  أجرت��ه  ح��وار  ف��ي  وتاب��ع  
"األناض��ول"  أن "الليبي��ني ال يهمهم 
هذه املس��ألة فحس��ب ف��ي الدس��تور، 
وإمنا تهمهم كذلك مسائل أخرى، منها 
األم��ن وش��كل الدول��ة ونظ��ام احلكم 
واللغ��ة.. لدين��ا العديد م��ن القضايا، 
الكثي��ر م��ن  وبص��ورة  عام��ة هن��اك 

املقترحات".
 و أض��اف رئيس "جلنة الس��تني" 
أن "الهيئة تس��تند ف��ي عملها إلى عدد 
م��ن الثوابت، أهمها أن تكتب دس��تورا 

توجهاته��م  مبختل��ف  الليبي��ني  ل��كل 
وآرائهم، وأن يس��توعب هذا الدستور 
الب��الد،  وخ��ارج  داخ��ل  الليبي��ني  كل 
العقب��ات  رغ��م  توافقي��ا  يك��ون  وأن 
والتحديات الكبيرة التي نواجهها وأن 
يكون الدس��تور بعيدا ع��ن التجاذبات 
السياسية واالنقسامات التي تشهدها 

ليبيا".
و كان الناطق اإلعالمي باسم الهيئة 
الصديق الدرسي قال األسبوع املاضي 
إن اللجن��ة التأسيس��ية توصل��ت إلى 
موعد محدد إلنهاء عمله��ا. ومن املقرر 
أن تق��دم الهيئة التي  ب��دأت عملها يوم 
2014، أن تق��دم املس��ودة  21 أفري��ل 

األولى أواخر ديسمبر املقبل. 
و أوضح الترهوني أن دستور ليبيا 
الق��ادم س��يتضمن أبواب��ا أو فص��وال 
متعلقة باملشاكل احلالية التي تكابدها 
ليبي��ا، من قبي��ل املصاحل��ة الوطنية، 
وقانون العزل السياس��ي، قال رئيس 

إن "هن��اك  الدس��تور  هيئ��ة صياغ��ة 
التدابي��ر  اس��مه  الدس��تور  ف��ي  باب��ا 
االنتقالي��ة، ومما مت��ت املوافق��ة عليه 
أن يكون الدس��تور منطلق��ا من الواقع 
الذي نعيش��ه، وهو وثيقة للمس��تقبل 
ستتضمن عددا من القضايا املهمة، مثل 
املصاحلة الوطنية".، مش��ددا على ان 
الهيئ��ة "حريصة عل��ى أن تبقى بعيدا 
عن التجاذبات واالنقسامات، وموقفنا 
من هذه االنقس��امات هو دع��م احلوار 
)ب��ني الفرق��اء الليبيني( للخ��روج من 

هذه األزمة". 
يذك��ر أن عض��و الهيئة التأسيس��ية 
محم��د  مؤخ��را(  عضويت��ه  )عل��ق 
بالروي��ن كان اته��م أول أم��س، رئيس 
“بتس��ييس”  الهيئ��ة عل��ي الترهوني 
عمله��ا  بتضييعه كثير م��ن الوقت في 
م��داوالت خ��ارج القضية الدس��تورية 
وعدم الرد على رسالة املؤمتر الوطني 
العام )بطرابلس( التي استفسرت عن 

عمل الهيئة.
وق��ال بالروي��ن إنه عل��ق عضويته 
في الهيئة، بسبب غياب الشفافية لدى 
رئاس��ة الهيئة خصوصا في تواصلها 
مع اخلارج، وأنها استعانت بالسفارة 
الليبي��ة ف��ي االمارات جلل��ب كاميرات 
وتثبيته��ا ف��ي الهيئة وجلب��ت خبراء 
لتش��غيل الكميرات م��ن دون أن يكون 

لدى األعضاء علم بذلك، وفق قوله .
وطال��ب العض��و املقاط��ع بتغيي��ر 
هيكلية الرئاسة إلى مجلس يتكون من 
خمس��ة أعضاء، كي ال تكون ممثلة في 
ش��خص واحد، “ألن الرئاس��ة حتتاج 
إل��ى مس��اعدة وله��ذا تأخ��ر مش��روع 

الدستور”، وفق قوله.

حثت احلكومة املؤقتة املنبثقة عن 
برملان طبرق )شرقي ليبيا(  مساء  
االربعاء مجلس األمن الدولي على 
املوافقة على استثناءات على حظر 
املفروضة عليها متكنها  االس��لحة 
من عقد صفقات عس��كرية لتسليح 

"اجليش".
اإلذن  الثن��ي  حكوم��ة  طلب��ت 
م��ن األمم املتح��دة الس��تيراد 150 
دبابة وأكث��ر من 20 طائرة مقاتلة 
وسبع طائرات هليكوبتر هجومية 
البن��ادق  م��ن  اآلالف  وعش��رات 
الهجومية والقاذفات الصاروخية 
وماليني الطلقات م��ن الذخيرة من 
وجمهوري��ة  وصربي��ا  أوكراني��ا 

التشيك.
وذك��رت احلكوم��ة ي��وم أم��س 
مكت��وب  طل��ب  عب��ر  األربع��اء، 
إل��ى جلن��ة مجل��س األم��ن الدولي 
األس��لحة  حظ��ر  عل��ى  املش��رفة 
"إنه��ا حتت��اج ش��حنة كبي��رة من 
العس��كرية  واملع��دات  األس��لحة 
للتصدي ملتشددي تنظيم "الدولة 
اإلسالمية "وغيرهم من املتطرفني 
والس��يطرة عل��ى ح��دود الب��الد" 

حسب ما جاء في الطلب .
وقالت احلكوم��ة "إذا لم يصدر 
األعض��اء  م��ن  أي  م��ن  اعت��راض 
اللجن��ة  ف��ي  عش��ر  اخلمس��ة 
املوافقة  الطل��ب عل��ى  فس��يحصل 
بحلول الساعة الثالثة عصرا يوم 
االثن��ني، بتوقيت ش��رق الواليات 

املتح��دة العاش��رة مس��اء بتوقيت 
ليبيا احمللي .

وقال الس��فير الليب��ي لدى االمم 
أم��ام  دباش��ي  ابراهي��م  املتح��دة 
مجلس االم��ن ان "قي��ادة اجليش 
الليب��ي قدم��ت للجن��ة العقوب��ات 
عل��ى  للحص��ول  طلب��ات مح��ددة 
اس��تثناءات على حظر االس��لحة" 

املفروض على ليبيا.
"الطلب��ات  ه��ذه  ان  واض��اف 
س��الح  ق��درات  بتعزي��ز  تتعل��ق 
اجلو الليب��ي ملراقبة اراضي البالد 
وحدوده��ا وملن��ع االرهابي��ني من 
الوص��ول ال��ى احلقول واملنش��آت 
النفطي��ة، م��ن اجل حماي��ة ثروات 

البالد".
الوالي��ات  م��ن  كل  وتعت��رض 
املتح��دة وفرنس��ا وبريطانيا على 
رف��ع احلظ��ر معتب��رة ان ذل��ك من 
اال  اكث��ر،  العن��ف  اش��عال  ش��أنه 
ان��ه  يؤك��دون  دبلوماس��يني  ان 
م��ن املمك��ن املوافقة عل��ى صفقات 
الس��الح كل حال��ة عل��ى ح��دة عن 

طريق جلنة العقوبات.
و  اش��ار الس��فير الليبي الى ان 
طلب املوافقة على الصفقات ترافق 
مع اجراءات لتش��ديد الرقابة ومن 
بينها السماح ملراقب بالتواجد في 
م��كان التس��ليم للتأكد م��ن اال تقع 

احلموالت في االيدي اخلطأ.
وابلغت جلنة العقوبات اعضاء 
مجل��س االم��ن انها س��توافق على 
الطل��ب الليبي يوم االثنني في حال 

عدم وجود اي اعتراضات.
طلب��ا  ان  دبلوماس��يون  وق��ال 
ليبيا للحصول على اس��تثناء على 
احلظ��ر م��ن قب��ل قوب��ل بالرفض 
بسبب حجم االسلحة على الالئحة 
الت��ي تقدم��ت بها ليبي��ا وتضمنت 

اسلحة متطورة جدا.
وتابع الس��فير الليبي في كلمته 
ان��ه "س��نرى ف��ي االي��ام املقبل��ة 
م��دى جدي��ة اعض��اء ه��ذا املجلس 
وحرصه��م عل��ى ام��ن واس��تقرار 

ليبيا واملنطقة برمتها".
ل���  س��ابق  تصري��ح  ف��ي  و 
ان  الدباش��ي  ق��ال  "الضمي��ر" 
و  املتح��دة  الوالي��ات  حكومت��ي 
رف��ع  ق��رار  تع��ارض   بريطاني��ا 
ألغ��راض  الس��الح  عل��ى  احلظ��ر 
سياس��ية و مصال��ح خاص��ة بها، 

على حد تعبيره. 
يط��ال  األمم��ي  املبع��وث 

باستراتيجية واضحة
  وكان موف��د االمم املتح��دة ف��ي 
ليبيا برناردينو ليون طلب سابقا 

ام��ام املجلس عب��ر دائ��رة الفيديو 
واضح��ة  "اس��تراتيجية  املغلق��ة 
وجه��ود  الليبي��ة  الدول��ة  لدع��م 
حكومة الوح��دة الوطنية حملاربة 

التهديد االرهابي".
واش��ار الى "القلق املتنامي في 
ليبي��ا امام ما يعتبر تهديدا حقيقيا 
ووش��يكا عل��ى امن الب��الد من قبل 
املجموع��ات املتطرفة مث��ل تنظيم 

الدولة االسالمية".
وخالل اجللسة نفسها قال ممثل 
االمم املتحدة ف��ي ليبيا برناردينو 
لي��ون ان��ه "يأم��ل" ف��ي حص��ول 
اتفاق سياس��ي قريبا بني الفصائل 

الليبية.
وص��رح لي��ون ل��دى مخاطبته 
مجلس االمن الدول��ي عبر الدائرة 
ف��ي  "آم��ل  املغلق��ة  التلفزيوني��ة 
امكان التوصل الى اتفاق سياس��ي 
قريبا"، مش��يرا الى انه "ليس من 
املس��تحيل جت��اوز اخلالف��ات بني 

االطراف".

ليبيا تتجه العتماد النظام "البرلماسي"

إعالن حالة القوة القاهرة 
في 11 حقال نفطيا

مجلس األمن:

 حكومة طبرق تطلب استثناءات على حظر األسلحة المفروضة
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  الدولي
اعلن رئي��س الوزراء الترك��ي احمد داود 
اوغلو امس اخلميس ان بالده لن تشارك 
الع��راق بش��كل مباش��ر ف��ي اي هج��وم 
عس��كري الس��تعادة مدين��ة املوصل من 

تنظيم الدولة االسالمية.
ونقل��ت صحيف��ة حريي��ت ع��ن اوغلو 
قوله في تصريحات ادلى بها لصحافيني 
يرافقونه ال��ى نيويورك "نحن س��ندعم 
هجوم املوصل ولكننا لن نشارك مباشرة 
ف��ي املع��ارك"، في اش��ارة الى اس��تعداد 
تركي��ا لتق��دمي الدعم اللوجس��تي وغيره 

الى العراق ولكن ليس القوات.
وحذر داود اوغلو من ان تركيا س��ترد 
اذا تعرضت ألي تهديد على ارضها. وقال 
"اذا كان هن��اك اي تهدي��د مباش��ر عل��ى 
تركيا فس��نرد فورا. لدينا القدرة والقوة 

على فعل ذلك".
تنحس��ر  ان  "تري��د  تركي��ا  ان  واك��د 
س��وريا  م��ع  حدوده��ا  عل��ى  املخاط��ر 
والع��راق"، مش��ددا عل��ى ان��ه "ال نري��د 

تهديدا ارهابيا على حدودنا".
وكان وزي��ر الدف��اع الترك��ي عصم��ت 
يلماز اكد خالل زيارة الى بغداد االربعاء 
دعم بالده للعراق في احلرب ضد تنظيم 
الدول��ة االس��المية، وف��ي تدري��ب قواته 
وجتهيزها. وجاءت زيارة يلماظ لبغداد 
غداة ارس��ال انقرة طائرتني عس��كريتني 
محملتني باملساعدات العسكرية للعراق.

وقال مصدر عسكري في انقرة ان هذه 
املساعدات ال تشمل اسلحة.

الدول��ة  تنظي��م  معق��ل  واملوص��ل 
االس��المية ف��ي الع��راق، ولديه��ا مكان��ة 
خاص��ة اذ انه��ا املدين��ة التي اعل��ن منها 
قائد التنظيم ابو بكر البغدادي "اخلالفة 

االسالمية".
وس��يطر اجلهاديون عل��ى املوصل في 
هج��وم جوان الع��ام 2014 ال��ذي انتهى 
بس��يطرتهم عل��ى مناط��ق واس��عة م��ن 

البالد.
واث��ارت تصريحات س��ابقة ادلى بها 
مس��ؤولون اميركي��ون ح��ول اس��تعداد 
اجليش العراقي لش��ن هجوم في املوصل 

في افريل او ماي استياء بغداد. 
واك��د اجلن��رال االميرك��ي ج��ون آل��ن 
منس��ق التحال��ف الدول��ي ض��د تنظي��م 
الدول��ة االس��المية االثن��ني ان ال ج��دول 
زمني��ا للهجوم الذي تس��تعد ل��ه القوات 

العراقية.
ورفض��ت تركي��ا ان تقوم ب��دور كبير 

ف��ي التحال��ف الدول��ي بقي��ادة الواليات 
املتح��دة ض��د تنظي��م الدولة االس��المية 
في العراق وس��وريا، بل دعت الى وضع 
اس��تراتيجية اوس��ع تتضم��ن االطاح��ة 

بالنظام السوري.
واختص��ر دور تركيا ف��ي احلرب ضد 
"الدول��ة االس��المية" بالس��ماح مبرور 
الق��وات الكردية ف��ي العراق البش��مركة 
عب��ر اراضيه��ا لدعم املقاتل��ني االكراد في 
بل��دة ع��ني ع��رب )كوبان��ي( الس��ورية. 
وجن��ح االكراد ف��ي اس��تعادة املدينة في 

جانفي.
الى ذلك تدرب تركيا قوات البش��مركة 

في العراق.
وف��ي فيف��ري، عم��دت انق��رة ال��ى نقل 
رفات سليمان شاه جد مؤسس السلطنة 
العثماني��ة واج��الء 40 جندي��ا يتول��ون 
حراسة ضريحه في منطقة يسيطر عليها 

تنظيم الدولة االسالمية.

  الدولي
رف��ض وزير اخلارجي��ة الترك��ي مولود 
جاوي��ش أوغل��و مقترح جلنة الش��ؤون 
الداخلية في البرملان البريطاني، توظيف 
شرطة بريطانية في مطارات إسطنبول، 
بهدف منع عبور بريطانيني إلى س��وريا 
عبر األراض��ي التركية لاللتحاق بتنظيم 
ذل��ك  قب��ول  ميك��ن  ال   ” قائ��الً  داع��ش، 
األم��ر أب��داً، ولدينا تع��اون جي��د للغاية 
م��ع بريطاني��ا، مب��ا ف��ي ذل��ك املوضوع 

االستخباراتي وتبادل املعلومات”.
ج��اء ذلك ف��ي إجاب��ة جاوي��ش أوغلو 
عل��ى اس��ئلة الصحفيني ضم��ن فعاليات 
معرض بورصة للسياحة الدولية ال� 49 
ف��ي العاصم��ة األملانية برل��ني، حيث أكد 
أن الش��رطة وقوات األم��ن التركية تتخذ 
كافة التدابير الالزمة، وتعمل بشكل جيد 

للغاية، حال وصولهم أية معلومات.
وق��ال جاوي��ش أوغل��و إن ”األه��م هو 
اتخاذ الس��لطات املختصة ف��ي بريطانيا 
اإلج��راءات نفس��ها، قب��ل مغ��ادرة أولئك 
األشخاص، فال داعي لقدومهم إلى تركيا، 

ع��الوة عل��ى ذل��ك فالتعاون بينن��ا جيد، 
وميكنهم اتخاذ تدابي��ر إضافية، كإيقاف 
من يريد املغ��ادرة قبل خروجه، ولكن إن 
لم يقوم��وا بذلك فليخبرونن��ا في الوقت 

املناسب عن ذلك”.
وأوض��ح الوزي��ر الترك��ي أن املقاتلني 
م��ن  الط��رق  كاف��ة  جرب��وا  األجان��ب 
أج��ل الوص��ول إل��ى س��وريا أو الع��راق 
واالنضم��ام لداعش أو تنظم��ات إرهابية 
أخرى، مبيناً أن املقاتلني األجانب ليس��وا 
فق��ط في ه��ذه املنطق��ة وإمنا في ش��رقي 
مقات��ل  أل��ف   35 تض��م  الت��ي  أوكراني��ا 

أجنبي.
تركي��ا  أن  أوغل��و،  جاوي��ش  وأش��ار 
تزي��د يومي��اً م��ن تدابيره��ا األمني��ة، في 
املط��ارات،  وف��ي  احلدودي��ة،  مناطقه��ا 
فيما يتعلق مبوض��وع املقاتلني األجانب 
الذين يعب��رون تركيا، مبيناً أنهم اتخذوا 
اج��راءات أيض��اً ف��ي محط��ات القطارات 

والباصات.
ملس��نا   ” الترك��ي،  الوزي��ر  وق��ال 
فائ��دة كبي��رة لذل��ك، إذ ألقين��ا القب��ض 

عل��ى أل��ف و100 مقات��ل أجنب��ي، وقمنا 
بترحيله��م بفض��ل جناح قواتن��ا األمنية 
واس��تخباراتنا، كم��ا أن أكث��ر من نصف 
بش��أنهم  معلوم��ات  نتل��ق  ل��م  أولئ��ك 

مسبقاً”.
ع��دد  أن  أوغل��و  جاوي��ش  ولف��ت 
ال��واردة أس��ماؤهم، ضم��ن  األش��خاص 
قائم��ة املمنوعني من دخ��ول تركيا وصل 
قرابة 12 ألف شخص، بعد أن كان سبعة 
آالف قبل نحو 4 أو 5 أش��هر، معتبراً ذلك 
مؤش��راً على التع��اون بني البل��دان التي 

يأتي منها املقاتلون.
وتابع جاويش أوغلو، ” ال يكفي اتخاذ 
تركيا للتدابير، ب��ل يجب على تلك الدول 
أن تتخ��ذ تدابي��ر وأن جت��ري تعدي��الت 
ف��ي قوانينه��ا، حيث أن الش��رطة في تلك 
البلدان ال تستطيع إيقاف بعض من يريد 
املغ��ادرة حت��ى وإن كانوا يعلم��ون أنهم 
يغادرون البلد من أجل اإلنضمام لداعش 
أو أي تنظي��م إرهابي آخر، ولذلك ينبغي 

اتخاذ التدبير الالزمة حيال ذلك”.

  الدولي
أوض��ح رئيس جلنة الش��ؤون اخلارجية في البرمل��ان التركي، "برات 
جونق��ار"، أن اللجن��ة صادق��ت على ع��دد م��ن مش��اريع القوانني، من 
بينه��ا "اتفاق تعاوٍن عس��كري" بني تركيا وقطر، مش��دداً على أن تلك 
االتفاقي��ة، ال عالقة له��ا بالتفاهم املب��رم بني تركيا والوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة، ح��ول تدريب وجتهيز املعارضة الس��ورية، أو بنش��اطات 

القيادة العسكرية املركزية األميركية، والتي مقرها قطر.
ج��اء ذلك في بي��ان خطي، وأض��اف، أن اتفاقية التعاون العس��كري 
املص��ادق عليه��ا تتضمن تبادل خب��رات التدريب العمليات��ي، وتطوير 
الصناع��ات العس��كرية، م��ع إمكاني��ة تبادل نش��ر قوات مش��تركة بني 
البلدي��ن إذا اقتض��ت احلاج��ة، وإج��راء مناورات عس��كرية مش��تركة، 
مش��يراً إلى أن االتفاق يهدف إل��ى تطوير آفاق التع��اون، وفقاً للقواعد 
واألصول الناف��ذة، وتطوير العالقات الوّدية القائمة بني اجلانبني، مبا 

يتناسب مع القواعد والتفاهمات الدولية املرعّية.
ون��وه جونقار، إل��ى أن تركيا تنظ��ر إلى عالقاتها م��ع دول اخلليج، 
م��ن خالل منظور اس��تراتيجي، وقال: "إن قضية أمن واس��تقرار بلدان 
املنطق��ة، تعد العنص��ر األكث��ر أهمية في رؤيتن��ا االس��تراتيجية تلك، 
وس��يوفر ه��ذا االتف��اق لبلدنا أرضي��ة اس��تراتيجية، في ه��ذه املنطقة 

املعروفة من قبلنا منذ فجر التاريخ.
ولفت جونقار، إلى أن تركيا عقدت العديد من التفاهمات واالتفاقيات 
في مج��االت التع��اون العس��كري، والصناع��ات الدفاعي��ة، والتدريب 
والتأهي��ل العس��كري، مع معظ��م دول اخللي��ج، ومن املمكن أن تش��هد 
األي��ام املقبلة توقيع مذكرات تفاه��م واتفاقيات مماثلة مع دول اخلليج 

األخرى.
وأشار جونقار، إلى أن االتفاق يسمح لنشر قوات مسلحة تركية في 
دولة قطر، كما يس��مح لدولة قطر الشيء نفسه على األراضي التركية، 
مؤّك��داً أن مضمون ونطاق ه��ذا االتفاق قد ترك مفتوح��اً، وهو ال يخدم 
أي غ��رض آخر غي��ر ما هو معلن ضم��ن بنوده، لذا يجب عدم تفس��يره 
وإعطائ��ه أبع��اداً تتناف��ى م��ع مضامينه، كربط��ه بالتفاه��م املبرم بني 
تركي��ا والواليات املتح��دة األميركية، حول تدري��ب وجتهيز املعارضة 
السورية، أو بنش��اطات القيادة العس��كرية املركزية األميركية، والتي 
مقره��ا قطر.واضاف أن مش��روع القان��ون، س��يخضع للتصويت بكل 
ش��فافية أم��ام البرملان الترك��ي، تبعاً لألص��ول واملراح��ل املتبعة فيما 

يخص االتفاقات الدولية بني تركيا والبلدان األجنبية.  

  الدولي
س��قطت طائ��رة عس��كرية تركية ام��س اخلميس ق��رب قض��اء قاراطاي 

بوالية قونيا وسط البالد ، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنني.
ونقل��ت وكالة أنباء "األناضول" التركي��ة عن معمر أرول والي قونيا 
القول إن فرق اإلطفاء والفرق التابعة إلدارة الكوارث والطوارئ التابعة 

لرئاسة الوزراء توجهت إلى موقع احلادث.
من جانبها ، قالت رئاسة هيئة األركان التركية في بيان لها إن الطائرة 
العس��كرية أقلعت في حتليق تدريبي وهى من طراز إف - 4 ، وس��قطت 

لسبب غير معروف حتى اآلن ، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنني.

تركيا: 

مقتل طيارين اثنين في تحطم 
طائرة عسكرية وسط البالد

"اتفاق تعاون عسكري" بين تركيا وقطر 
يسمح بنشر قوات مشتركة في كال البلدين

الخارجية التركية: 

نرفض توظيف شرطة بريطانية في مطارات اسطنبول

تركيا لن تشارك العراق 
بهجوم عسكري الستعادة الموصل
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إعالنات
17صوتكم

الجمهورية التونسية
وزارة الـتجهيـز واإلسكان

والتهيئة الترابية
اإلدارة الجهوية للتجهيز بقبـلـي

           إعالن إستشارة عــدد 02 /2015
للمؤسسات الصغري

أشغال تحسين المقطع الطولي بالطريق الوطنية رقم 20 
على مستوى النقطة الكيلومترية 

-700+202 برنامج 2015

تعت���زم اإلدارة اجلهوي��ة لل�تجهي���ز بقب�ل��ي إجراء إستش��ارة  
قصد القيام بأش��غال حتس��ني املقطع الطول��ي بالطريق الوطنية 
رقم 20 على مس��توى النقطة الكيلومترية -700+202 برنامج 

.2015

فعل���ى املقاول��ني ال�مرخ��ص له��م م��ن ط��رف وزارة التج�هي�ز 
والتهيئ��ة الترابي��ة والتنمي��ة املس��تدامة ف���ي االخت�صاص��ات 

ال�تالية:
 0 - ن�ش��اط الط��رق���ات اخ�ت�ص��اص املق��اوالت الع�ام���ة ط 

الصن�ف 1 أو 2
- ن�شاط الط��رق�ات و الشبكات املختلفة اإلخ�ت�صاص ط ش م 

0 مقاولة عامة الصن�ف 1 أو 2
- ن�شاط الط��رق�ات اخ�ت�صاص تعبيد ط 2 الصن�ف 1 أو 2

وال�راغبني ف�ي املش�ارك�ة االتصال باإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز 
بقبل��ي )اإلدارة الفرعية للجس��ور و الطرقات( لس��ح�ب املل�فات 
ح�س��ب  ع�روض�ه���م  وت�قدي���م  اإلداري  التوقي��ت  أثن��اء  وذل��ك 

اإلجراءات ال�تالي�ة :
الع��رض الفني والعرض املالي يوضع��ان في ظرفني مختلفني 
ومغلقني وهذان الظرفان م��ع الضمان الوقتي مببلغ: 950 دينار 
صال��ح مل�دة 120 ي�وما بداية من اليوم املوالي لت�اريخ آخ�ر أج�ل 
لقب��ول الع��روض، والوثائق اإلدارية للعرض ت��وضع في ظرف 
ثالث مثبت الغلق ويحمل اس��م وعنوان املرسل إليه و عب��ارة "ال 
يفتح إستش��ارة عدد  01 /2015 أشغال حتسني املقطع الطولي 
بالطري��ق الوطنية رق��م 20 على مس��توى النقط��ة الكيلومترية 

700+202 برنامج 2015".

وثـــــائق العــرض :
• الظ��رف أ "الع��رض الفني" ويحتوي على الوثائق حس��ب 

الفقرة 2.7 من كراس شروط اإلستشارة.
• الظرف ب "العرض املالي" ويحتوي على الوثائق حس��ب 

الفقرة 3.7 من كراس شروط اإلستشارة.
• الوثائ��ق اإلداري��ة حس��ب الفق��رة 1.7 م��ن كراس ش��روط 

اإلستشارة.
• ترسل العروض باسم السيد املدير اجلهوي للتجهيز بقبلي 
عل��ى العن��وان " ش��ارع احلبي��ب بورقيب��ة 4200 قبل��ي " ع��ن 
طري��ق البريد في ظ��روف مضمونة الوصول أو البريد الس��ريع 
او تس��لم مباش��رة إلى مكتب الضبط املركزي ب��اإلدارة اجلهوية 
لل�تجهي���ز بقب�ل��ي. وحدد آخرأج��ل لوصول الع��روض  يوم 06 
أفريل 2015 على الس��اعة العاش��رة صباحا ويعتمد ختم مكتب 
الضب��ط املرك��زي ب��االدارة اجلهوي��ة لل�تجهي�ز بقب�ل��ي لتحديد 

تاريخ الوصول.
• يتم فتح العروض في جلس��ة علنية ي��وم 06 أفريل 2015 
على الس��اعة العاش��رة و النصف صباحا مبق��ر اإلدارة اجلهوية 
لل�تجهي���ز بقب�ل��ي ويس��مح للعارض��ني املش��اركني باحلض��ور، 

ويعتبر هذا اإلعالن استدعاء شخصيا لكل عارض.
  طريقة فتح وتقييم العروض :

  - يقع فتح  وفرز العروض طبقا للفصل 9  من كراس شروط 
اإلستشارة.

     - يلغ��ى وجوب��ا كل ع�رض ال ي�كون م�طابقا لش���روط ه�ذا 
اإلعالن أو يص���ل بع�د األج�ل احمل��دد أع�����اله أو اليحتوي عل��ى 

الضمان الوقتي.

الجمهورية التونسية
 وزارة الـتجهيـز و اإلسكان

و التهيئة الترابية
           اإلدارة الجهوية للتجهيز بقبـلـي

إعالن إستشارة عــدد 03 /2015
التشوير العمودي بالطرقات المرتبة بوالية 

قبلي– برنامج 2015

تعت�زم اإلدارة اجلهوي��ة لل�تجهي�ز بقب�لي إجراء 
إستشارة  قصد القيام بأش��غال التشوير العمودي 

بالطرقات املرتبة بوالية قبلي – برنامج 2015.

فعل���ى املقاولني ال�مرخص لهم م��ن طرف وزارة 
التج�هي�ز واإلس��كان والتهيئة الترابية ف�ي ن�ش��اط 
 5 ط  اإلش��ارات  وض��ع  اخ�ت�ص��اص  الط��رق���ات 

الصن�ف 2.
وال�راغب��ني ف���ي املش���ارك�ة االتص��ال ب��اإلدارة 
اجلهوية لل�تجهي�ز بقبلي )اإلدارة الفرعية للجسور 
و الطرقات( لس��ح�ب املل�فات وذل��ك أثناء التوقيت 
اإلداري وت�قدي���م ع�روض�ه���م ح�س��ب اإلج��راءات 

ال�تالي�ة :
الع��رض الفن��ي والع��رض املالي يوضع��ان في 
ظرف��ني مختلف��ني ومغلق��ني وه��ذان الظرف��ان م��ع 
الضم��ان الوقت��ي مببل��غ:   700دين��ار صالح مل�دة 
120 ي�وما بداية من اليوم املوالي لت�اريخ آخ�ر أج�ل 
لقب����ول الع����روض، والوثائ��ق اإلداري��ة للعرض 
ت��وضع في ظ��رف ثالث مثبت الغلق ويحمل اس��م 
وعنوان املرس��ل إليه و عب��ارة "ال يفتح إستش��ارة 
بالطرق��ات  العم��ودي  التش��وير   02/2015 ع��دد 

املرتبة بوالية قبلي– برنامج 2015

وثـــــائق العــرض :
• الظ��رف أ "الع��رض الفن��ي" ويحت��وي عل��ى 
الوثائ��ق حس��ب الفق��رة 1.3.7 من كراس ش��روط 

اإلستشارة.
• الظ��رف ب "الع��رض املال��ي" ويحتوي على 
الوثائ��ق حس��ب الفق��رة 2.3.7 من كراس ش��روط 

اإلستشارة.
• الوثائ��ق اإلداري��ة حس��ب الفق��رة  3.3.7 من 

كراس شروط اإلستشارة.
• ترس��ل العروض باسم الس��يد املدير اجلهوي 
للتجهي��ز بقبل��ي عل��ى العن��وان " ش��ارع احلبيب 
بورقيب��ة 4200 قبل��ي " ع��ن طري��ق البري��د ف��ي 
ظ��روف مضمون��ة الوص��ول أو البريد الس��ريع او 
تس��لم مباش��رة إلى مكتب الضبط املركزي باإلدارة 
اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي. وحدد آخرأجل لوصول 
الع��روض ي��وم     07 أفري��ل 2015 عل��ى الس��اعة 
العاش��رة صباح��ا ويعتم��د خت��م مكت��ب الضب��ط 
املركزي باإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي لتحديد 

تاريخ الوصول.
• يت��م فتح العروض في جلس��ة علنية يوم 07 
أفري��ل 2015. عل��ى الس��اعة العاش��رة والنص��ف 
صباح��ا مبق��ر اإلدارة اجلهوي��ة لل�تجهي���ز بقب�لي 
ويسمح للعارضني املش��اركني باحلضور، ويعتبر 

هذا اإلعالن استدعاء شخصيا لكل عارض.
  طريقة فتح وتقييم العروض :

  - يق��ع فت��ح وتقيي��م العروض طبق��ا للفصل 9 
والفصل 11 من كراس شروط اإلستشارة.

     - يلغ��ى وجوب��ا كل ع�رض ال ي�ك��ون م�طابقا 
لش���روط ه�ذا اإلعالن أو يص�ل بع�د األج�ل احمل��دد 

أع���اله أو اليحتوي عل��ى الضمان الوقتي.

Concours national d’architecture 
pour identification des concepteurs 
pour la construction d’une maison 

de culture au kef ouest

Le conseil régional du ouvernorat du kef lance un 
concours national d’architecture en vue d’identifier 
les concepteurs du projet suivant :construction 
d’une Maison de culture au Kef Ouest.le concours 
est ouvert aux architectes réguliérement inscrits 
à l’ordre des architectes de tunisie,qui sont invités 
à se présenter en groupement avec des ingénieurs 
Conseils ou Bureauxd’Etudes.

Les candidats désireux de participer à ce concours 
sont invités à constituer un dossier d’inscription 
composé des elements suivants :

Une demande d’inscription sur papier libre signée 
par l’architecte mandataire (cachet et signature)
précisant l’adresse exacte,le numéro de téléphone et 
le numéro du fax.

Une convention signée par les membres des 
groupements,déclarant sa composition, désignant 
l’architecte mandataire,et définissant avec exactitude 
les devoires et les droits de chacun des membres.

Une attestation de participation audit concours 
délivrée par COAT,pour chaque architecte.

Une attestation d’inscription délivrée par le 
l’OIT,pour les ingenieurs conseils ou les ingénieurs 
des bureaux d’etudes,valable pour l’année en cours.

Une copie du cahier des charges,approuvé par 
l’arret de Ministére de l’équipement le signée par 
chaque Ingénieur Conseil ou Bureau d’études.

Une copie certifiée conforme de la patente ( carte 
d’identification fiscale ) de l’architecte installé au 
kef.

Les dossiers d’inscription doivent parvenir 
durant les horaires administratifs par voie postale 
recommandée ou rapide poste au déposé directement 
au Bureau d’Ordre Centrale contre un reçu au plus 
tard le :03/04/2015 à la Direction Régionale de 
l’Equipement de Kef-Rue Salah Ayech-7100 KEF.
portant mention « inscription au concours national 
d’architecture :pour la construction d’une maison 
de culture au kef ouest »le cachet du bureau d’ordre 
central de la direction regional de l’equipement du 
kef faisant foi.

N.B :
Chaque groupement est composé au maximum de 

trois architectes.
Le ou les architectes et les ingénieurs de Stricture 

et de VRD ne peuvent faire partie que d’un seul 
groupement.

Les dossiers parvenus hors délais sont 
automatiquement rejetés.

Gouvernorat du kef
Conseil reginnal du kef
Avis num 05/2015
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صوتكمإعالنات   18
وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية 

االدارة الجهوية بباجة
إنجاز اشغال تدعيم بعض المسالك بوالية باجة 

)برنامج الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية لسنة 2015( 
إعالن 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 .
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 لقبول العروض(
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مخصص للمؤسسات 

 الصغرى 

الجمهورية التونسية
 وزارة الـتجهيـز و اإلسكان

 و التهيئة الترابية
 اإلدارة الجهوية للتجهيز بقبـلـي

 إعالن طلب عروض عــدد 05 /2015
 أشغال التدعيم بالخرسانة اإلسفلتية للطرقات المرتبة الراجعة بالنظر لإلدارة الجهوية للتجهيز 

بقبلي – برنامج 2015

تعت�زم اإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي إجراء طلب عروض قصد القيام بأشغال التدعيم باخلرسانة 
اإلسفلتية للطرقات املرتبة الراجعة بالنظر لإلدارة اجلهوية للتجهيز بقبلي – برنامج 2015.

فعل���ى املقاولني ال�مرخص لهم من طرف وزارة التج�هي�ز والتهيئة الترابية والتنمية املس��تدامة ف�ي 
االخت�صاصات ال�تالية:

- ن�شاط الط��رق�ات اخ�ت�صاص املقاوالت الع�ام�ة ط 0 الصن�ف 5 أو أك�ثر
- ن�شاط الط��رق�ات اخ�ت�صاص تعبيد طرقات ط 2 الصن�ف 4 أو أك�ثر

وال�راغب��ني ف�ي املش���ارك�ة اإلتصال باإلدارة اجلهوي��ة لل�تجهي�ز بقبلي )اإلدارة الف�رعية للجس���ور 
والطرق��ات( لس��ح�ب املل�ف��ات وذلك أثن��اء التوقي��ت اإلداري وت�قدي���م ع�روض�ه�م ح�س��ب اإلجراءات 

ال�تالي�ة :
الع��رض الفني والع��رض املالي يوضعان في ظرفني مختلفني ومغلقني وه��ذان الظرفان مع الضمان 
الوقت��ي مببلغ: 27000 دينار صال��ح مل�دة 120 ي�وما بداية من اليوم املوالي لت�اريخ آخ�ر أج�ل لقب��ول 
الع����روض، والوثائ��ق اإلداري��ة للعرض ت��وض��ع في ظرف ثالث مثب��ت الغلق ويحمل اس��م وعنوان 
املرس��ل إليه و عب��ارة "ال يفتح طلب عروض عدد 05 /2015  أش��غال التدعيم باخلرس��انة اإلسفلتية 

للطرقات املرتبة الراجعة بالنظر لإلدارة اجلهوية للتجهيز بقبلي – برنامج 2015 ".

وثـــــائق العــرض :
• الظرف 1 "العرض الفني" ويحتوي على الوثائق حس��ب الفقرة 10.1 من كراس ش��روط طلب 

العروض.
• الظرف 2 "العرض املالي" ويحتوي على الوثائق حس��ب الفقرة 10.2 من كراس ش��روط طلب 

العروض.
• الظ��رف 3 "الع��رض اخلارج��ي" ويحتوي على الضرف��ني 1 و2 وعلى الوثائق اإلدارية حس��ب 

الفقرة 10.3 من كراس شروط طلب العروض.

• ترسل العروض باسم السيد املدير اجلهوي للتجهيز بقبلي على العنوان " شارع احلبيب بورقيبة 
4200 قبلي " عن طريق البريد في ظروف مضمونة الوصول أو البريد السريع او تسلم مباشرة إلى 
مكت��ب الضبط املركزي باإلدارة اجلهوية لل�تجهي���ز بقب�لي. وحدد آخرأجل لوصول العروض  يوم 13 
أفريل 2015 على الساعة احلادية عشرة صباحا ويعتمد ختم مكتب الضبط املركزي باإلدارة اجلهوية 

لل�تجهي�ز بقب�لي لتحديد تاريخ الوصول.

• يتم فتح العروض في جلس��ة علنية يوم 13 أفريل 2015 على الس��اعة احلادية عشرة والنصف 
صباحا مبقر اإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي ويس��مح للعارضني املش��اركني باحلضور، ويعتبر هذا 

اإلعالن استدعاء شخصيا لكل عارض.
  طريقة فتح وفرز العروض :

يقع فتح وتقييم العروض طبقا للفصل 11 من كراس شروط طلب العروض.
     - يلغ��ى وجوب��ا كل ع���رض ال ي�كون م�طابقا لش���روط ه�ذا اإلعالن أو يص�ل بع���د األج�ل احمل��دد 

أع���اله أو اليحتوي عل��ى الضمان الوقتي.

وزارة الفالحة  والموارد المائية والصيد البحري
االمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقبلي

إعالن طلب عروض باعتماد اإلجراءات المبسطة عدد 07 / 2015

طريقة التمويل : امليزانية .
موضوع  طلب العروض : استصالح واحة البّي�از 

مكان سحب كراس الشروط : خلية الصفقات للمندوبية أثناء التوقيت اإلداري .
ثمن كراس الشروط : ثالثون دينارا تدفع للعون احملاسب للمندوبية على احلساب اجلاري    36-626   

محتوى العرض: كل الوثائق املنصوص عليها بالفصل اخلامس  من كراس الشروط .
العبارات التي تكتب على الظرف اخلارجي : « ال يفتح  طلب عروض باعتماد االجراءات املبّسطة عدد 

07 /2015   "استصالح واحة البّي�از" ».
العن��وان الذي ترس��ل إلي��ه العروض: املندوبي��ة اجلهوية للتنمي��ة الفالحية بقبلي نه��ج صالح بن 
يوس��ف قبلي 4200 وترس��ل عن طريق البريد املضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم 

مباشرة إلى مكتب الضبط املركزي للمندوبية مقابل وصل إيداع.
تاريخ آخر أجل لقبول العروض : 06 /04 /2015 على الساعة 10:00 صباحا

م��كان وتاريخ  جلس��ة فتح العروض الفني��ة واملالية )علنية( : قاعة اجللس��ات باملندوبية  يوم 06 
/04 /2015 على الساعة  00 : 11  صباحا.

آجال اإللتزام بالعروض : 120 يوما.
ش��روط املش��اركة : احلصول على ترخيص تعاطي نش��اط املقاوالت في ميدان الطرقات والشبكات 

املختلفة )ط.ش.م0 ( صنف 2 فأكثر.
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ارتجاج الدماغ  
ميك��ن أن يح��دث االرجت��اج ف��ي اجلمجم��ة ج��راء 
الس��قوط م��ن األعلى كم��ا في الس��قوط م��ن الدراجة 
الهوائي��ة أو الناري��ة، أو م��ن خ��الل االصط��دام ب��ني 
العبني في الهواء والس��قوط في املجال الرياضي كما 
ف��ي الك��رات العالية املش��تركة ف��ي كرة الق��دم أو في 

رياضات القوة التي تكثر بها االتصاالت اجلسدية.
األعراض

غالبا ما يك��ون الصداع والالم الرأس من األعراض 
الواضح��ة الرجتاج الدماغ، وإذا لم يكن كذلك فيعتبر 
أنه م��ن األعراض األولي��ة لالرجتاج لكن��ه لم يحدث 
بش��كل واس��ع، هذا بصورة عام��ة. أما فق��دان الوعي 
لفت��رة قليلة بعد االصط��دام أو الس��قوط فهي عالمة 
واضحة جدا لالرجتاج في الدماغ، فضال عن الصداع 
والغثي��ان  الت��وازن  وع��دم  بالبص��ر  واالضط��راب 
وضعف واض��ح باجله��از العصبي. قد تك��ون هناك 
تده��ور واض��ح ف��ي اجله��از العصب��ي، لك��ن ه��ذه 
األعراض تكون أعراض س��ريرية حادة وتكون غالبا 
واضحة م��ن خالل االيع��ازات والوظائ��ف العصبية 

وليست من خالل االرجتاج.
االرجتاج البس��يط: الس��ؤال األولي للمصاب )هل 
ت��رى النج��وم(، وغالبا تك��ون الذاكرة مشوش��ة في 
12 س��اعة األولى من اإلصابة. يتم استعادة الشفاء 

الكامل بعد 10-6 أيام.
االرجت��اج الكبي��ر: فق��دان الوعي ألكثر م��ن دقيقة 
واحدة، وتش��وش واضح ف��ي الذاكرة، هذه األعراض 

تتجاوز العشرة أيام الستعادة الشفاء التام.
العالج

عند الش��ك بأعراض االرجتاج يجب زيارة الطبيب 
املختص مباش��رة، ويجب منح املصاب الراحة التامة 
للتخل��ص من أع��راض االرجت��اج، على س��بيل املثال 
جتن��ب مش��اهدة التلف��از والتح��دث بالهات��ف في آن 
واحد، أي يجب التركيز بعمل واحد بس��يط واالبتعاد 
عن إجه��اد اجلهاز العصب��ي من أجل ضم��ان العودة 
الس��ريعة للوض��ع الطبيع��ي وم��ن ثم الرج��وع إلى 

املالعب الرياضية.
هناك عدة خطوات غاية في األهمية يجب األخذ بها 
إلعادة املصاب باالرجت��اج إلى حالته الطبيعية ومن 
دون ح��دوث أي مضاعف��ات وضمان عودته س��ريعا 
إل��ى املالع��ب. يج��ب أن مير 24 س��اعة عل��ى أعراض 
االرجتاج قب��ل البدء باخلط��وة التالي��ة. أي يجب أن 
نأخذ دائما خطوة للخل��ف في العالج من أجل ضمان 
اختفاء أعراض االرجتاج في الدماغ، وبعدها ميكن أن 

نتحول للخطوة الالحقة.
عند س��ؤال املصاب عن حالته )كيف تشعر اآلن؟( 

ستكون اإلجابة محصورة بني %100-0. يجب 
أن تكون اإلجابة %100 وإال االنتظار قبل 

البدء باخلطوة الالحقة.
املش��ي  يفض��ل  اخلط��وة  ه��ذه  ف��ي 
الدراج��ة  والرك��ض اخلفي��ف ورك��وب 

الهوائية.
ف��ي ه��ذه اخلط��وة يفض��ل ممارس��ة 

ومتاري��ن  الفني��ة  وامله��ارات  اإلحم��اء 
التمرير للزميل.

التمري��ن ب��كل أجزائه لكن 
دون االحتكاك بالعب آخر.

مترين كامل م��ع اللعب خالل 
التمرين.

الرجوع إلى املباريات الرسمية.

 – محمد املثلوثي
تبرز أهمية مس��ابقة الكأس في كل 
بطولة عبر العالم في إعطاء فرصة 
لبروز عدد من الفرق التي اصطلح 
ب�"الصغ��رى"  تس��ميتها  عل��ى 
ف��ي مواجه��ة واالحت��كاك بالفرق 
تاريخه��ا  له��ا  الت��ي  "الكب��رى" 
وعراقته��ا وإمكانياتها التي جتعل 
منها متالزمة الوج��ود في احملافل 
عل��ى  التتويج��ات  وف��ي  الكب��رى 
املس��توى احمللي والق��اري وحتى 
العامل��ي كذل��ك. ف��ي هذا الس��ياق، 
تون��س  كأس  منافس��ات  كان��ت 
معاين��ة  عل��ى  للوق��ف  مناس��بة 
ب��روز عدة ف��رق والعب��ني ضمنها 
مم��ن تألق��وا وكانت له��م بصمات 

واضحة مع فرقهم.
ولع��ل ال��دور ال���16 م��ن كأس 
لش��أن  املتتبع��ني  جع��ل  تون��س 
الكرة في تونس يتوصلون س��معا 
بتواتر ع��دة أس��ماء لالعبني بدأت 
ومس��ؤولي  السماس��رة  عي��ون 
الف��رق تترقبه��م وترصدهم بكثير 
م��ن االهتم��ام مؤخ��را بع��د تأل��ق 
ع��دد منه��م. وقد  الحت ف��ي اآلونة 
وارتبط��ت  أس��ماء  ع��دة  األخي��رة 
به��م أخب��ار تتناق��ل اتص��ال عديد 
الفرق م��ن الرابطة األول��ى بهم أو 

بوكالئهم. 
املتداول��ة  األس��ماء  ب��ني  م��ن 
حالي��ا كان أكثرها العبي مس��تقبل 
اإلجن��از  صاح��ب  القصري��ن 
التاريخي هذا املوس��م في الرابطة 
ومحم��د  ال��زكار  )س��ليم  الثاني��ة 
م��ن  آخري��ن  والعب��ني  الوزان��ي( 
حمام سوس��ة )ع��الء قمش ورامي 
طاه��ي(. وم��ن الص��دف أن هؤالء 
الالعب��ني يش��رف عل��ى عقوده��م 
وكي��ل أعم��ال واح��د وهو وس��يم 
الطي��ب ال��ذي يب��دو أن مس��تقبله 

أيض��ا ف��ي إدارة أعم��ال الالعب��ني 
س��يكون له ش��أن ف��ي ق��ادم األيام 
نظرا للحرفي��ة التي يتمتع بها هذا 
الشخص وحس��ن إملامه بتفاصيل 

العبيه.

األكثر بروز
كان  لن��ا اتص��ال بوكي��ل أعمال 
الالعب��ني وس��يم الطي��ب م��ن أجل 
النظ��ر في االتصاالت التي ش��ملت 
ع��دد م��ن الالعب��ني ال��ذي يش��رف 
ش��خصيا عل��ى مناقش��ة عقودهم. 
وس��يم الطيب قال ب��أن االتصاالت 
احلال��ي  املهاج��م  طال��ت  مؤخ��را 
ملس��تقبل القصري��ن س��ليم الزكار 
الذي توقع انتقال��ه إلى أحد الفرق 
الكب��رى م��ن الرابط��ة األولى على 
غ��رار الترجي الرياض��ي والنادي 
م��ن  آخ��ر  وفري��ق  الصفاقس��ي 
الدرجة األولى.  الس��عودية ضمن 
وم��ن نفس الفري��ق أفادن��ا الطيب 
بأن محمد الوزاني تعلقت به أيضا 
عديد العروض خاصة من البطولة 
الس��عودية أهمه��ا فري��ق جن��ران 

واالتفاق.

تألق قمش
فريق حمام سوسة هو أيضا من 
الفرق التي عرف عنها تألق عدد من 
العبيه��ا ولعل رام��ي طاهي وعالء 
قمش كانا واجهة لهذا التألق. وفي 
هذا اخلصوص، أكد وكيل الالعبني 
وس��يم الطي��ب ب��أن الالع��ب عالء 
قم��ش كان مؤخرا محور "صراع" 
بع��ض الف��رق الكبرى بع��د األداء 
الالف��ت الذي ظهر م��ع فريق حمام 
سوسة منذ بداية املوسم الرياضي 
احلالي كم��ا أضاف بأن الترجي قد 
قّدم عرضا رسميا في ما يخص هذا 
الالع��ب املتألق إلى جان��ب اهتمام 
كل من الن��ادي اإلفريق��ي والنادي 

البنزرتي بقمش.
كذل��ك  اآلخري��ن  الالعب��ني  م��ن 
الذي��ن برزوا مع حمام سوس��ة في 
اآلونة األخيرة والذي��ن يتّم تداول 
اس��مه بالرحي��ل عن الفري��ق يبرز 
اس��م الالعب رام��ي الطاه��ي الذي 
يب��دو أن وجهت��ه القادمة، حس��ب 
وكي��ل أعمال��ه، س��تكون البطول��ة 
البرتغالي��ة ضم��ن الدرجة الثانية 
حي��ث عّبر اثنان م��ن األندية هناك 
ع��ن اهتمامه��ا به��ذا الالع��ب ف��ي 

اتصال بوسيم الطيب.

إحاطة مميزة 
الكبي��ر  االهتم��ام  أن  يب��دو 
والتعامل املميز بني هؤالء الالعبني 
ووكيل أعمالهم وس��يم الطيب هي 
حلقة جديدة تظهر س��ّر من أس��رار 
جناح الالعب خاصة على مستوى 
اختي��ار الفري��ق املناس��ب حس��ب 

إمكانيات��ه ثم رغبته هو ش��خصيا 
الطي��ب  الف��رق.  نح��و  وميوالت��ه 
أفادن��ا في هذا الس��ياق بأن��ه دائم 
االتص��ال بالعبي��ه وقريب جدا من 
خصوصياته��م كما يح��رص على 
أن يكون الالع��ب مرتاح مع فريقه 
اجلان��ب  عل��ى  التركي��ز  وش��ديد 
الرياض��ي. وأض��اف أيض��ا بأن��ه 
يتوقع ب��روز الالعب ع��الء قمش، 
صاحب األخالق العالية واملستوى 
الدراس��ي )أس��تاذ تربي��ة بدنية( 
وذكاءه الكبير في تلقي املعلومات 
والنصائ��ح، في املرحل��ة واحملطة 
القادمة. كما أشاد بإمكانيات سليم 
ال��زكار الذي ق��ال عن��ه بأنه العب 
مه��اري وصاحب ش��خصية قوية 
والق��ادر عل��ى أن يك��ون مس��تقبل 
الالع��ب اله��داف ف��ي فري��ق كبي��ر 
في تون��س وفي املنتخ��ب الوطني 

حسب توقعاته.

 الرياضي
مت صباح يوم أمس بقاعة اجليدو بحي الشباب باملنزه توقيع اتفاق 
إس��ناد منحة من س��فارة اليابان بتونس للجامعة التونسية للجيدو 

مببلغ 150 ألف دينار.
وتولى التوقيع على االتفاقية اس��كندر حشيش��ة رئيس اجلامعة 

التونسية للجيدو وجويشى تاكاهارا سفير اليابان بتونس.
 وحض��ر حف��ل التوقي��ع الس��ادة ماه��ر بن ضي��اء وزير الش��باب 
والرياض��ة ومح��رز بوصي��ان رئي��س اللجن��ة الوطني��ة االوملبي��ة 
التونس��ية وتاكاش��ى اوتو نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة اليابانى وعدد 
م��ن أعض��اء املكتب التنفي��ذي للجن��ة الوطنية األوملبي��ة ومصارعي 

ومصارعات نخبة اجليدو التونسي.

عيادة
الرياضيين

هبة يابانية بقيمة 150 ألف دينار للجامعة التونسية للجيدو

بعد أدائهم المميز في الكأس:

هل تكون أندية الرابطة الثانية السوق المفضلة 
للفرق الكبرى من أجل "خطف" مواهبها

▲ محمد الوزاني
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 الرياضي
أعل��ن وزي��ر الش��باب والرياضة ماهر ب��ن ضياء خالل 
زي��ارة العمل الت��ي أداها يوم أمس األربع��اء إلى والية 
زغ��وان ع��ن جمل��ة م��ن الق��رارات واإلج��راءات لدف��ع 
القطاعني الشبابي والرياضي إذ أّكد أن الوزارة ستقوم 
خالل األي��ام القليل��ة القادمة بفض أش��كال االعتمادات 
املالي��ة املقدرة ب��� 270 ألف دين��ار إلع��ادة تهيئة ما مّت 
نهب��ه وس��رقته في حج��رات مالب��س امللعب املعّش��ب 
بزغ��وان وجتهيزها مع تعّه��د اجلهة بإصالح األرضية 
وإع��ادة تعش��يب امللع��ب وتوفي��ر احلراس��ة الالزمة، 
وكذلك اإلس��راع بانطالق األش��غال لتهيئ��ة ملعب كرة 

القدم بصواف باعتمادات قدرها 400 ألف دينار..
وأفاد الوزير أن القطاع الش��بابي ستش��مله تدخالت 
ال��وزارة م��ن خالل اإلس��راع بإص��دار قرار فت��ح نادي 
الش��باب الريفي بزواغ��ة وإعادة تأهي��ل وتهيئة مركز 
اإلقام��ة باملركب الش��بابي بزغوان الذي كان مس��تغال 
إليواء عناصر من اجلي��ش الوطني منذ الثورة، وكذلك 
العم��ل عل��ى حتويل دار الش��باب بالفح��ص إلى مركب 
ش��بابي مش��يرا إل��ى أن��ه س��يقع تخصي��ص اعتمادات 
للغرض ضمن ميزانية الوزارة لس��نة 2016 والتفكير 
ف��ي إضافة مرك��ز إقام��ة باملركب والتعجيل بتعش��يب 

امللعب البلدي حي السعادة بالفحص.
وكان الوزي��ر ق��د اطلع رفقة الوف��د املرافق له ووالي 
اجلهة عل��ى عدد من الفض��اءات الش��بابية والرياضية 
باجلهة ش��ملت مالعب كرة القدم ودور الشباب بكل من 
زغوان والفحص والناظور والزريبة وصواف وأشرف 
باملناسبة في دار الشباب الناظور على تكرمي رياضيني 
متأّلقني في بطولة عاملية في اختصاص الكيوكش��نكاي 

احتضنتها مؤّخرا العاصمة اليابانية طوكيو.

 – ناجية 
خسر النجم الس��احلي نقطتني ثمينتني 
عندم��ا اكتف��ى بالتع��ادل الس��لبي م��ع 
ضيف��ه قواف��ل قفص��ة ف��ي اللق��اء الذي 
جمعهما حلس��اب اجلولة الرابعة إياب 
ليفت��ح املجال أم��ام الترج��ي الرياضي 
والن��ادي الصفاقس��ي لتقلي��ص ف��ارق 
النقاط بينهما إل��ى نقطة ونقطتني على 
التوالي فيما عم��ق اإلفريقي الفارق إلى 
4 نقاط.مب��اراة ملعب سوس��ة األوملبي 
عرفت س��يناريو مش��ابها للذي عاش��ه 
النجم في ملعب��ي بنزرت وجربة عندما 
حرمه احلك��م محمد س��عيد الكردي من 
هدف ش��رعي بإش��ارة من مراقب اخلط 
كم��ال عب��د املوم��ن بداعي وج��ود علية 

البريقي في موقع تسلل.
اللقط��ات التلفزي��ة أك��دت أن اله��دف 

صحي��ح مب��ا أن ك��رة خلي��ل بانغ��ورا 
اصطدم��ت مبدافع قواف��ل قفصة قبل أن 
تصل الك��رة لعلي��ة البريقي ال��ذي كان 
بدوره في موقع سليم لكن مراقب اخلط 
رأى غي��ر ذل��ك ليح��رم النج��م من ثالث 
نقاط هامة في هذه املرحلة من البطولة.

ردة فعل عنيفة
لئ��ن كان اخلط��أ ال��ذي ارتكب��ه كمال 
عب��د املومن في حق النج��م واضحا فإن 
ردة فعل مس��ؤولي النج��م كانت مبالغ 
فيها حيث حاول املدير التنفيذي حسني 
جني��ح في مناس��بة أولى االعت��داء على 
احلك��م املس��اعد ث��م أعلن صحب��ة زياد 
اجلزيري مرافق الفريق اس��تقالتهما من 
الهيئة املديرة للنجم وانس��حاب الفريق 
من البطولة احتجاج��ا على ما اعتبروه 
أخطاء حتكيمية متعمدة في حق فريقهم 

ووج��ود نية مبيت��ة إلقص��اء النجم من 
السباق نحو البطولة.

اتهامات للتحكيم
م��ن جهت��ه ق��ال أم��ني موق��و الناطق 
الرس��مي للنج��م أن ما حص��ل  األربعاء 
في ملعب اوملبي سوسة يعتبر فضيحة 
لكرة الق��دم التونس��ية قائ��ال أن احلكم 
املس��اعد جاء الى سوس��ة لي��س كحكم 
وإمن��ا كمكل��ف مبهمة واعتب��ر أنه جنح 
ف��ي مهمت��ه بامتي��از بع��د أن كان وراء 
الغاء هدف ش��رعي لنا فيما شبه جنيح 
االب��ن احلكم املس��اعد كمال عب��د املومن 

بأبو عياض.  

هل هو اعتراف بالخطأ؟
ف��ي أول ق��رار لها بعد األح��داث التي 
رافق��ت أح��داث مب��اراة النج��م وقوافل 

قفص��ة  قامت جلنة التعيين��ات التابعة 
الق��دم  لك��رة  التونس��ية  للجامع��ة 
بإعف��اء املس��ؤول عن تعيين��ات احلكام 
املس��اعدين توفي��ق الوس��التي بداع��ي 

تعدد أخطاء احلكام املساعدين.
إقال��ة الوس��التي م��ن مهامه ف��ي هذا 
التوقي��ت بال��ذات يقي��م الدلي��ل على أن 

اخلط��أ ال��ذي ارتكب��ه كمال عب��د املومن 
كان فادح��ا وواضحا للعي��ان إال أن أهل 
القرار جعلوا من املسؤول عن تعيينات 
احلكام املس��اعدين كبش ف��داء لألخطاء 
أصبح��ت  الت��ي  املتتالي��ة  التحكيمي��ة 
امليزة األول��ى لبطولة الرابطة احملترفة 

األولى. 

 – ناجية الغانمي 
في رد فعل عما اعتبره ظلما متعمدا 
ف��ي حق فريقه ال��ذي حرمه مراقب 
اخل��ط كم��ال عبد املوم��ن من هدف 
ش��رعي أعل��ن حس��ني جني��ح عن 
اس��تقالته من خطة مدي��ر تنفيذي 
وعن انس��حاب النجم من البطولة 
كما أعلن زياد اجلزيري اس��تقالته 
من مهامه كمدي��ر رياضي فيما أكد 
الناط��ق الرس��مي أم��ني موق��و أن 
األعضاء املنتخبني اتصلوا برئيس 
الفريق رضا ش��رف الدين املتواجد 
بأنه��م  وأعلم��وه  تون��س  خ��ارج 

قرروا تقدمي استقالة جماعية.

باملدي��ر  اتصل��ت  الضمي��ر 
التنفيذي للنجم الس��احلي حس��ني 
جني��ح لالستفس��ار ع��ن تطورات 
األحداث داخل هيئة النجم وعما إذا 
تراج��ع عن قراره باالس��تقالة بعد 
أن هدأت األم��ور إال أن جنيح االبن 
قال "مازلنا متشبثني بقرارنا وهو 
االستقالة ألننا لم نعد قادرين على 
مواصل��ة اللع��ب ف��ي جو يس��وده 
وبخص��وص  والفس��اد."  الظل��م 
انس��حاب النج��م م��ن البطولة قال 
حس��ني جنيح "لق��د اتخذنا قرارنا 
باالنس��حاب من البطولة وسنعقد 
الي��وم اجتماع��ا مع رئي��س الهيئة 

رضا ش��رف الدين للتشاور بشأن 
تأكيد القرار أو نفيه وس��نعلن عن 

ذلك خالل ندوة صحفية." 
وعم��ا إذا كان النج��م س��يتحول 
إل��ى الضاحي��ة اجلنوبي��ة ملالق��اة 
نادي حمام األنف في إطار اجلولة 
اخلامس��ة من مرحلة اإلياب أجاب 
جنيح "بالنسبة لنا كطاقم مشرف 
عل��ى ف��رع ك��رة الق��دم أعل��ن أنن��ا 
انس��حبنا من البطول��ة وأن النجم 
ل��ن يلع��ب املب��اراة حت��ى يرجعوا 
حق��وق الفريق التي س��لبت منه." 
وفي سؤال عن الطريقة التي ميكن 
أن يس��تعيد بها النجم حقوقه قال 

س��لبونا  م��ن   " التنفي��ذي  املدي��ر 
كي��ف  جي��دا  يعرف��ون  حقوقن��ا 

يعيدوها".

لم اعتد على الحكم المساعد
وفي س��ؤالنا له عم��ا مت تداوله 
بش��أن اعتدائه على احلكم املساعد 
قال حس��ني جنيح "ليس صحيحا 
لم اعتد على أي شخص فقط عاتبته 
على اخلطأ الذي ارتكبه والذي ولد 
احتقان��ا كبي��را ل��دى اجلماهير بل 
بالعك��س قم��ت بامتصاص غضب 
اجلماهي��ر وجتنب��ت ح��دوث ما ال 

يحمد عقباه." 

الضمري الرياضي
يعق��د مس��اء الي��وم مكت��ب الرابط��ة الوطني��ة 
احملترفة لك��رة القدم اجتماعا طارئ��ا للنظر في 

تقارير حكام 
الرابط��ة  بطول��ة  م��ن   19 اجلول��ة  ومراقب��ي 
امللف��ات  القدم.أه��م  لك��رة  األول��ى  احملترف��ة 

املطروحة على مكتب الرابطة س��تكون بالتأكيد 
ملف مب��اراة النج��م الس��احلي وقواف��ل قفصة 
والت��ي ش��هدت إقص��اء مهاج��م ليت��وال بغ��داد 
بوجناح بعد دفعه للحكم محمد س��عيد الكردي 
واالعتداء على احلكم املساعد بعد الغائه لهدف 
النجم الس��احلي.كما من املنتظر أن يتم تسليط 

عقوبات على مسؤولي النجم بعد التصريحات 
الناري��ة الت��ي أعقب��ت املب��اراة وخاص��ة إعالن 
املدير التنفيذي حسني جنيح عن انسحاب فريق 
جوهرة الس��احل من س��باق البطولة باإلضافة 
لتصرف��ات بعض أحب��اء جمعي��ة جربة وجنم 

املتلوي التي قامت برمي القوارير واحلجارة.

النجم الساحلي 

التحكيم يجني على النجم مجددا.. 
والمسؤولين يردون بعنف

وزير الرياضة يتعهد بدفع 
670 ألف دينار لتهيئة 

ملعبي زغوان وصّواف

اليوم اجتماع مكتب الرابطة 

أية عقوبة تنتظر بونجاح ومسؤولي النجم

حسين جنيح المدير التنفيذي للنجم لـ"الضمير" 

اليوم سنحسم قرارنا ولن نواصل 
في جو يسوده الظلم  والفساد
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 الرياضي
ط��وت بطولة الرابط��ة احملترفة األولى 
لك��رة الق��دم جولته��ا التاس��عة عش��رة 
وقد س��جلنا خالله��ا أول هزمية للنادي 
البنزرت��ي خ��ارج قواع��ده هذا املوس��م 
والتي ج��اءت أم��ام الترج��ي الرياضي 
به��دف دون رد. فريق القن��ال انهزم في 
مناس��بتني خالل هذا املوس��م أمام نفس 
املنافس بثالثة أه��داف لهدف في ملعب 
بنزرت وهدف لصفر في رادس. النادي 
البنزرت��ي صاح��ب الرقم القياس��ي من 
التع��ادالت برصي��د 11 م��رة مقاب��ل 6 

انتصارات وهزميتني.
بحص��ول بغداد بوجن��اح على ورقة 
حم��راء ف��ي مب��اراة فريق��ه ض��د قوافل 
قفصة يكون رصيد النجم من البطاقات 
احلم��راء ق��د ارتفع إل��ى 5 بع��د إقصاء 
املاضي��ة  اجلول��ة  ف��ي  الب��دوي  رام��ي 
وغ��ازي عبد ال��رزاق وزي��اد بوغطاس 

وأمين البلبولي.
 النجم الس��احلي هو أكثر فريق حقق 
انتصارات خارج ميدانه ب�5 انتصارات 
وقد حق��ق تعادله اخلامس هذا املوس��م 

مقابل 11 انتصارا.
الترجي الرياضي حقق 4 انتصارات 
متتالية ألول مرة هذا املوسم ثالث مرات 

بنتيج��ة هدف لصفر ف��ي مبارياته ضد 
نادي حم��ام األن��ف وش��بيبة القيروان 
والن��ادي البنزرتي وهدفني مقابل هدف 
أم��ام االحتاد املنس��تيري وبذل��ك يرفع 
رصي��ده من االنتص��ارات إلى 10 مقابل 

7 تعادالت وهزميتني.  
االحت��اد املنس��تيري لم ينتص��ر منذ 
انتص��اره  تاري��خ   2014 س��بتمبر   20
على البق��الوة بثالثية مقابل صفر حقق 

بعدها 7 تعادالت و6 هزائم.
جن��م املتلوي ل��م ينتصر من��ذ يوم 1 
نوفمب��ر 2014 تاري��خ انتص��اره عل��ى 
الترجي اجلرجيس��ي بهدف لصفر حقق 

بعدها 3 تعادالت و7 هزائم. 
الن��ادي اإلفريق��ي أكث��ر الف��رق فوزا 
حت��ى اآلن ب���13 انتصارا كم��ا أنه ميلك 

أفضل خط هجوم حتى اآلن برصيد 35 
هدفا. 

جنم املتلوي أضع��ف خط دفاع حتى 
األن بقبول��ه ل�32 ه��دف آخرها رباعية 

من هجوم الشبيبة القيروانية.
ث��الث فرق لم تعرف طع��م االنتصار 
خارج القواعد حتى اآلن وهي مس��تقبل 
املرس��ى املنهزم برباعية أم��ام اجلليزة 
واالحتاد املنس��تيري املتعادل مع نادي 
حم��ام األنف وجنم املتل��وي الذي انهزم 

على أرضية ميدانه أمام الشبيبة.
الن��ادي  ف��رق  ف��إن  املقاب��ل  ف��ي 
الصفاقسي ومستقبل املرسى والترجي 
اجلرجيس��ي لم تع��رف الهزمي��ة حتى 

اآلن على ملعبها. 

 الرياضي
أص��در الكات��ب العام لفري��ق جمعية 
جرب��ة ح��ازم ب��ن عيس��ى بيان��ا عبر 
في��ه ع��ن غض��ب واحتج��اج الهيئ��ة 
املديرة للفريق على تصريحات املدير 
الرياض��ي للن��ادي اإلفريق��ي منتصر 
الوحيش��ي عقب لق��اء فري��ق جزيرة 

األحالم بفريق باب اجلديد.

وكان الوحيش��ي ق��د ش��به جزيرة 
جرب��ة بأدغ��ال إفريقي��ا وهو م��ا أثار 
اجلمعي��ة  ع��ن  املس��ؤولني  حفيظ��ة 
الذي��ن اعتبروا أن ف��ي تصريح املدير 
قل��ة  اإلفريق��ي  للن��ادي  الرياض��ي 
احترام "للجرابة" واس��تخفافا بهم. 
كم��ا اعتب��روا أن م��ا قاله الوحيش��ي 
العب��ي  وأن  للحقائ��ق  قلب��ا  تضم��ن 
فري��ق ب��اب اجلديد تعمدوا اس��تفزاز 

أهازي��ج  بإنش��اد  اجلمعي��ة  العب��ي 
وعراق��ة  مبس��توى  تلي��ق  ال  بذيئ��ة 
الن��ادي اإلفريقي. وأكد البيان على أن 
تصريح الوحيش��ي ال يلزم إال أش��باه 
املس��ؤولني ألن الرياض��ة أخالق أو ال 

تكون.
وكان الن��ادي اإلفريقي قد فاز على 
مضيف��ه جمعية جرب��ة بهدفني مقابل 

هدف.

 الرياضي
أنه��ت إدارة احل��ي الوطن��ي الرياض��ي 
باملنزه أش��غال اإلصالح والترميم على 
امللع��ب األوملب��ي باملنزه والتي ش��ملت 
املدرجات مع تركيز 10 كاميرات مراقبة 
في كام��ل أرجاء امللعب وهو إجراء أمني 

وقائي. 
وق��د قامت جلن��ة صلوحي��ة املالعب 
خالل الس��اعات املاضية بجولة تفقدية 
للمن��زه للتثب��ت م��ن تنفي��ذ اإلج��راءات 
املطلوب��ة وتش��ير آخ��ر األخب��ار إلى أن 
ملع��ب املن��زه س��يحصل عل��ى ش��هادة 
التأهي��ل كتابيا بع��د أن كان قرار فتحه 

ش��فويا فحس��ب. ومن املنتظ��ر أن يفتح 
ملعب املنزه أبواب��ه قريبا لتعود الروح 
إلى مدارجه بعد أن أغلق لفترة طويلة.. 
لإلشارة فان الس��لطات األمنية سمحت 
بحض��ور 2500 متفرج أثن��اء اللقاءات 

التي ستقام على أرضية ملعب املنزه.

 الرياضي
ف��ي رده على التصريح العنيف حملترف النادي اإلفريقي عبد املؤمن جابو 
جتنب التقني الفرنسي كريستيان غوركوف تصعيد اخلالف أكثر قائال " 
ال اس��تطيع أن أرد على جابو، طبيعيا أنه يش��عر باإلحباط مشكلته أنه ال 

يجيد التواصل " .
وأض��اف أثن��اء الن��دوة الصحفي��ة الت��ي عقدها ي��وم األربع��اء املاضي 
مبناس��بة انطالق تربص احملليني بسيدي موسى "أكرر أنه ليس لدي أي 

مشكل مع أي شخص " .
يذك��ر أن جاب��و كان قد عّبر ع��ن انزعاجه بكالم كبير وت��ر العالقة بينه 
وبني الناخب اجلزائري قائال "إن كنت أنا العب ليس له املس��توى العالي 
فحت��ى أنت جئ��ت للجزائر من ن��ادي متواضع في فرنس��ا واملنتخب ليس 

ملكك بل هو ملك لكل اجلزائريني".
وكانت عالقة جابو بغوكوف قد مرت بأسوأ أيامها في كان 2015 بغينيا 

االستوائية بعد أن جتنب التعويل عليه ولوح بإبعاده في املستقبل.

 الرياضي
انهزم املتصدر النادي اإلفريقي مجددا وكان ذلك مساء األربعاء ضد ضيفه 
امللع��ب النابلي العائ��د بقوة بنتيح��ة )60_61( في إط��ار اجلولة احلادية 
عش��رة ملجموع��ة التتويج. وقد اس��تغل النجم الرادس��ي ذل��ك ليلتحق به 
ف��ي الطليعة بعد انتص��اره على ضيفه جاره جنم حل��ق الوادي)73_60(. 
وميكن اعتبار النجم الس��احلي واالحتاد املنس��تيري من أبرز املس��تفيدين 
حيث عادا من احلمامات والقيروان س��املني. فالنجم فاز على مضيفه فريق 
احلمام��ات بنتيج��ة 82_63 واالحتاد انتص��ر على مضيفه فريق الش��بيبة 

بنتيجة 76_63 . 

النتائج
النجم الرادسي _جنم حلق الوادي 73 _60

النادي اإلفريقي _امللعب النابلي 60_61
الشبيبة القيروانية _االحتاد املنستيري 63_76

جمعية احلمامات _النجم الساحلي 63_82

الترتيب
1 النادي اإلفريقي 20 ن

النجم الرادسي 20 ن
3 النجم الساحلي 19 ن

4 االحتاد املنستيري 17 ن
5 جمعية احلمامات 16 ن

6 امللعب النابلي 15 ن
7 الشبيبة القيروانية 14 ن

8 جنم حلق الوادي 13 ن

ما تبقى من الجولة 19

رابع انتصار على التوالي للترجي .. هجوم 
اإلفريقي األفضل والحمراء الخامسة للنجم

هيئة جمعية جربة تحتج على 
تصريحات منتصر الوحيشي

ملعب المنزه يفتح أبوابه قريبا

كرة السلة:

 النجم الرادسي يلتحق بالنادي 
اإلفريقي في الطليعة

مدرب المنتخب الجزائري يتجنب 
تصعيد المشاحنات مع جابو
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صوتكمإعالنات 22
الجمهورية التونسية

   وزارة الـتجهيـز و اإلسكان
   و التهيئة الترابية

           اإلدارة الجهوية للتجهيز بقبـلـي
إعالن طلب عروض عــدد 03 /2015

 أشغال اصالح أضرار الفيضانات ألجزاء من الطريق و 
المنشآت المائية بالطريق الوطنية رقم 16  

من النقطة الكيلومترية 900+89 إلى النقطة 
الكيلومترية 99+300 

تعت���زم اإلدارة اجلهوي��ة لل�تجهي���ز بقب�ل��ي إج��راء طلب 
ع��روض  قص��د القيام بأش��غال اص��الح أض��رار الفيضانات 
ألج��زاء م��ن الطري��ق و املنش��آت املائي��ة بالطري��ق الوطنية 
رق��م 16  م��ن النقط��ة الكيلومتري��ة 900+89 إل��ى النقط��ة 

الكيلومترية 99+300.
فعل�ى املقاول��ني ال�مرخص لهم من ط��رف وزارة التج�هي�ز 

واإلسكان والتهيئة الترابية ف�ي:
• الطرقات  ط 0 صنف 5 أو دون سقف 

•  الطرقات وشبكات املختلفة ط ش م 0 صنف 5 أو دون 
سقف

• املنشآت الفنية ط 3 صنف 5 أو دون سقف
وال�راغب��ني ف���ي املش���ارك�ة االتص��ال ب��اإلدارة اجلهوي��ة 
لل�تجهي���ز بقبل��ي )اإلدارة الفرعي��ة للجس��ور و الطرق��ات( 
أثن��اء التوقي��ت اإلداري وت�قدي���م  املل�ف��ات وذل��ك  لس��ح�ب 

ع�روض�ه�م ح�سب اإلجراءات ال�تالي�ة :
الع��رض الفن��ي والع��رض املال��ي يوضع��ان ف��ي ظرف��ني 
مختلفني ومغلقني وهذان الظرفان مع الضمان الوقتي مببلغ:  
أربع��ون ألف دينار)40.000 د( صالح مل�دة 120 ي�وما بداية 
م��ن الي��وم املوال��ي لت�اريخ آخ���ر أج���ل لقب����ول الع��روض، 
والوثائ��ق اإلداري��ة للع��رض ت��وضع في ظ��رف ثالث مثبت 
الغلق ويحمل اس��م وعنوان املرس��ل إلي��ه و عب��ارة "ال يفتح 
طل��ب ع��روض ع��دد 03 /2015 اصالح أض��رار الفيضانات 
ألج��زاء م��ن الطري��ق و املنش��آت املائي��ة بالطري��ق الوطنية 
رق��م 16  م��ن النقط��ة الكيلومتري��ة 900+89 إل��ى النقط��ة 

الكيلومترية 99+300.

وثـــــائق العــرض :
• الظرف أ "العرض الفني" ويحتوي على الوثائق حسب 

الفقرة 1.3.8 من كراس شروط طلب العروض.
• الظ��رف ب "الع��رض املال��ي" ويحت��وي عل��ى الوثائق 

حسب الفقرة 2.3.8 من كراس شروط طلب العروض
• الوثائق اإلدارية حسب الفقرة  1.3.8 من كراس شروط 

طلب العروض.
• ترس��ل العروض باس��م الس��يد املدير اجلهوي للتجهيز 
بقبل��ي على العنوان " ش��ارع احلبيب بورقيب��ة 4200 قبلي 
" عن طري��ق البريد في ظروف مضمون��ة الوصول أو البريد 
الس��ريع او تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط املركزي باإلدارة 
اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي. وحدد آخرأجل لوصول العروض 
يوم  10أفريل 2015 على الس��اعة العاش��رة صباحا ويعتمد 
خت��م مكتب الضب��ط املرك��زي ب��اإلدارة اجلهوي��ة لل�تجهي�ز 

بقب�لي لتحديد تاريخ الوصول.
• يت��م فت��ح الع��روض في جلس��ة علني��ة ي��وم10  أفريل 
2015. على الساعة العاشرة والنصف صباحا مبقر اإلدارة 
اجلهوي��ة لل�تجهي���ز بقب�لي ويس��مح للعارضني املش��اركني 
باحلض��ور، ويعتب��ر ه��ذا اإلع��الن اس��تدعاء ش��خصيا لكل 

عارض.

  طريقة فتح وتقييم العروض :
  - يق��ع فتح وتقييم العروض طبق��ا للفصل 11 من كراس 

شروط طلب العروض.
     - يلغ��ى وجوب��ا كل ع���رض ال ي�كون م�طابقا لش���روط 
ه�ذا اإلعالن أو يص�ل بع�د األج�ل احمل��دد أع���اله أو اليحتوي 

عل��ى الضمان الوقتي.

الجمهورية التونسية
             وزارة الـتجهيـز و اإلسكان

               و التهيئة الترابية
           اإلدارة الجهوية للتجهيز بقبـلـي
إعالن طلب عروض عــدد 02/ 2015

 أشغال تدعيم المسلك الفالحي 2003)فج الريح-سوق األحد( 

تعت�زم اإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي إجراء طلب عروض قصد القيام بأشغال تدعيم املسلك الفالحي 2003 )فج الريح – سوق األحد(.

فعل�ى املقاولني ال�مرخص لهم من طرف وزارة التج�هي�ز والتهيئة الترابية والتنمية املستدامة ف�ي االخت�صاصات ال�تالية:
- ن�شاط الط��رق�ات اخ�ت�صاص املقاوالت الع�ام�ة ط 0 الصن�ف 2 أو أك�ثر

- ن�شاط الط��رق�ات و الشبكات املختلفة اإلخ�ت�صاص ط ش م 0 مقاولة عامة الصن�ف 2 أو أك�ثر
- ن�شاط الط��رق�ات اخ�ت�صاص تعبيد طرقات ط 2 الصن�ف 2 أو أك�ثر

وال�راغبني ف�ي املش���ارك�ة اإلتصال باإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقبلي )اإلدارة الف�رعية للجس���ور والطرقات( لس��ح�ب املل�فات وذلك أثناء 
التوقيت اإلداري وت�قدي�م ع�روض�ه�م ح�سب اإلجراءات ال�تالي�ة :

العرض الفني والعرض املالي يوضعان في ظرفني مختلفني ومغلقني وهذان الظرفان مع الضمان الوقتي مببلغ: 9000 دينار صالح مل�دة 
120 ي�وم��ا بداي��ة من اليوم املوالي لت�اريخ آخ�ر أج�ل لقب����ول الع��روض، والوثائق اإلدارية للعرض ت��وضع في ظرف ثالث مثبت الغلق 
ويحمل اسم وعنوان املرسل إليه و عب��ارة "ال يفتح طلب عروض عدد 02 /2015  أشغال تدعيم املسلك الفالحي 2003 )فج الريح – سوق 

األحد(.

وثـــــائق العــرض :
1 "العرض الفني" ويحتوي على الوثائق حسب الفقرة 2.7 من كراس شروط طلب العروض. • الظرف 
2 "العرض املالي" ويحتوي على الوثائق حسب الفقرة 3.7 من كراس شروط طلب العروض. • الظرف 

• الظ��رف 3 "الع��رض اخلارج��ي" ويحت��وي عل��ى الضرفني 1 و2 وعل��ى الوثائق اإلدارية حس��ب الفقرة 1.7 من كراس ش��روط طلب 
العروض.

• ترسل العروض باسم السيد املدير اجلهوي للتجهيز بقبلي على العنوان " شارع احلبيب بورقيبة 4200 قبلي " عن طريق البريد في 
ظروف مضمونة الوصول أو البريد الس��ريع او تس��لم مباشرة إلى مكتب الضبط املركزي باإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي. وحدد آخرأجل 
لوصول العروض يوم 08 أفريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا ويعتمد ختم مكتب الضبط املركزي باإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي 

لتحديد تاريخ الوصول.

• يت��م فتح العروض في جلس��ة علنية يوم 08 أفريل 2015  على الس��اعة العاش��رة والنصف صباحا مبق��ر اإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز 
بقب�لي ويسمح للعارضني املشاركني باحلضور، ويعتبر هذا اإلعالن استدعاء شخصيا لكل عارض.

  طريقة فتح وفرز العروض :
  - يقع فتح  وفرز العروض طبقا للفصل 9 من كراس شروط طلب العروض.

     - يلغى وجوبا كل ع�رض ال ي�كون م�طابقا لش�روط ه�ذا اإلعالن أو يص�ل بع�د األج�ل احمل��دد أع���اله أو اليحتوي عل��ى الضمان الوقتي.

وزراة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري 
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقبلي 

اعلن طلب عروض باعتماد اإلجراءات المبسطة عدد 07 / 2015 

طريقة التمويل : امليزانية.
موضوع طلب عروض الشروط : استصالح البياز

مكان سحب كراس الشروط : خلية الصفقات للمندوبية أثناء التوقيت اإلداري.
ثمن كراس الشروط : ثالثون دينارا تدفع للعون احملاسب للمندوبية على احلساب اجلاري 626-36 

محتوى العرض : كل الوثائق املنصوص عليها بالفصل اخلامس من كراس الشروط .
العبارات التي تكتب على الظرف اخلارجي :  "ال يفتح طلب عروض باعتماد االجراءات املبسطة عدد 07 / 2015 " استصالح البياز".

العن��وان الذي ترس��ل إليه العروض : املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بقبلي نهج صالح بن يوس��ف قبلي 4200 و ترس��ل عن طريق 
البريد املضمون الووصل أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط املركزي للمندوبية مقابل وصل إيداع .

تاريخ آخر أجل لقبول العروض : 06 / 04 / 2015 على الساعة 10 :00 صباحا

مكان و تاريخ جلس��ة فتح العروض الفنية و املالية ) علنية ( :  قاعة اجللس��ات باملندوبية يوم 06 / 04 / 2015 على الس��اعة 11 :00 
صباحا.

آجال اإللتزام بالعروض :  120 يوما.

شروط املشاركة : احلصول على ترخيص تعاطي نشاط املقاوالت في ميدان الطرقات و الشبكات املختلفة )ط.ش.م 0( صنف 2 فأكثر .
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إعالنات
23صوتكم

وزارة التجهيز و االسكان و التهيئة الترابية
االدارة الجهوية بباجة

انجاز اشغال تعهد وصيانة  شبكة الطرقات و المسالك  بوالية باجة
 )برنامج الصيانة لسنة 2015(

إعالن طلب عروض رقم 03 / 2015 
   

 يعلن   الس��يد املدير اجلهوي للتجهيز و االس��كان و التهيئة الترابية بباجة  عن  إجراء طلب عروض الجناز اش��غال تعهد و صيانة شبكة الطرقات 
و املسالك  بوالية باجة )برنامج الصيانة لسنة 2015( .

فعل��ى املقاول��ني املرخ��ص لهم  ف��ي اختصاص ط 0 صنف 1 او اكث��ر، او، ط ش م 0 صنف 1 او اكث��ر  ، والراغبني في املش��اركة أن يتصلوا باالدارة 
اجلهوية للتجهيزو االسكان و التهيئة الترابية  بباجة  وذلك أثناء التوقيت اإلداري للحصول على اإلرشادات وسحب ملفات املشاركة دون مقابل.

تقدي����م العروض  :
  تقدم العروض طبقا ملا هو منصوص عليه بالفصل الرابع من كراس ش��روط طلب العروض مرفقة بضمان وقتي بقيمة:خمس��ة االف دينارا )05 

االف د()الصكوك غير مقبولة ( صاحلة ملدة 90 يوما ابتداءا من اليوم املوالي آلخر اجل لقبول العروض .
  ارس����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 يفتح طلب عروض عدد 03 /2015 يتعلق باجناز اش��غال تعهد و صيانة ش��بكة الطرقات و املس��الك بوالية باجة  )برنامج الصيانة لس��نة 
. "   ) 2015

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

يكون آخر أجل لقبول العروض يوم 08/ 04 /2015  على الساعة   العاشرة صباحا- ختم مكتب الضبط  باالدارة  هو الذي يؤخذ بعني اإلعتبار.
 م��ع العلم ان جلس��ة فت��ح العروض علنية و بحضور جميع املش��اركني الراغبني في ذلك  او من ميثلهم مصحوب��ني بتفويض ممضى من قبل 
املتعه��د و ببطاق��ة التعريف الوطنية مبق��ر االدارة اجلهوية للتجهيز و االس��كان و التهيئة الترابية بباجة  يوم 08 /04 /2015 على الس��اعة 

العاشرة و النصف صباحا. 
مالحظة : يقع نشر اعالن  طلب العروض مبوقع الواب اخلاص بالصفقات العمومية و ذلك بالتوازي مع نشره بالصحف .

            - يلغى كل عرض ال يلتزم بشروط هذا اإلعالن.
            - يبقى العارض ملتزما بعرضه ملدة 90 يوما بداية من اليوم املوالي الخر اجل لقبول العروض و ذلك

                 مبجرد تقدمي العرض .
 ملزيد من التوضيح ميكن اإلتصال باإلدارة اجلهوية للتجهيز و االسكان و التهيئة الترابية  بباجة – مصلحة صيانة  و استغالل الطرقات– الهاتف 

)300 456 78 أو 583 456 78(.
            - يتعني االستظهار بختم الشركة ، نسخة من رخصة التاهيل و بطاقة التعريف الوطنية  عند سحب ملف طلب العروض .

الجمهورية التونسية
  وزارة الـتجهيـز و اإلسكان

  و التهيئة الترابية
 اإلدارة الجهوية للتجهيز بقبـلـي

 إعالن طلب عروض عــدد 04 /2015
 أشغال التغليف السطحي للطرقات المرتبة الراجعة 
بالنظر لإلدارة الجهوية للتجهيز بقبلي – برنامج 2015

تعت�زم اإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي إجراء طلب عروض 
قص��د القي��ام بأش��غال التغلي��ف الس��طحي للطرق��ات املرتب��ة 
الراجع��ة بالنظر ل��إلدارة اجلهوي��ة للتجهيز بقبل��ي – برنامج 

.2015

فعل���ى املقاول��ني ال�مرخ��ص لهم م��ن ط��رف وزارة التج�هي�ز 
والتهيئ��ة الترابي��ة والتنمي��ة املس��تدامة ف���ي االخت�صاص��ات 

ال�تالية:
- ن�ش��اط الط��رق���ات اخ�ت�ص��اص املق��اوالت الع�ام���ة ط 0 

الصن�ف 3 أو أك�ثر
- ن�ش��اط الط��رق�ات اخ�ت�صاص تعبيد طرقات ط 2 الصن�ف 

3 أو أك�ثر
- ن�شاط الط��رق�ات و الشبكات املختلفة اإلخ�ت�صاص ط ش 

م 0 مقاولة عامة الصن�ف 3 أو أك�ثر
اجلهوي��ة  ب��اإلدارة  اإلتص��ال  املش���ارك�ة  ف���ي  وال�راغب��ني 
لل�تجهي�ز بقبلي )اإلدارة الف�رعية للجس�ور والطرقات( لسح�ب 
املل�فات وذلك أثناء التوقيت اإلداري وت�قدي�م ع�روض�ه�م ح�سب 

اإلجراءات ال�تالي�ة :
الع��رض الفني والعرض املالي يوضعان في ظرفني مختلفني 
ومغلق��ني وهذان الظرف��ان مع الضمان الوقت��ي مببلغ: 16500 
دين��ار صال��ح مل�دة 120 ي�وم��ا بداية من الي��وم املوالي لت�اريخ 
آخ���ر أج���ل لقب����ول الع����روض، والوثائ��ق اإلداري��ة للعرض 
ت��وض��ع ف��ي ظرف ثال��ث مثب��ت الغل��ق ويحمل اس��م وعنوان 
املرس��ل إليه و عب��ارة "ال يفتح طل��ب عروض عدد 04 /2015  
أش��غال التغليف الس��طحي للطرق��ات املرتبة الراجع��ة بالنظر 

لإلدارة اجلهوية للتجهيز بقبلي – برنامج 2015 ".

وثـــــائق العــرض :
• الظرف 1 "العرض الفني" ويحتوي على الوثائق حس��ب 

الفقرة 10.1 من كراس شروط طلب العروض.
• الظرف 2 "العرض املالي" ويحتوي على الوثائق حس��ب 

الفقرة 10.2 من كراس شروط طلب العروض.
• الظ��رف 3 "الع��رض اخلارجي" ويحت��وي على الضرفني 
1 و2 وعل��ى الوثائق اإلدارية حس��ب الفق��رة 10.3 من كراس 

شروط طلب العروض.
• ترس��ل العروض باس��م الس��يد املدي��ر اجله��وي للتجهيز 
بقبل��ي عل��ى العنوان " ش��ارع احلبي��ب بورقيب��ة 4200 قبلي 
" ع��ن طري��ق البريد ف��ي ظروف مضمون��ة الوص��ول أو البريد 
الس��ريع او تس��لم مباش��رة إلى مكتب الضبط املركزي باإلدارة 
اجلهوية لل�تجهي���ز بقب�لي. وحدد آخرأج��ل لوصول العروض  
ي��وم 13 أفريل 2015 على الس��اعة العاش��رة صباح��ا ويعتمد 
ختم مكتب الضبط املركزي ب��اإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي 

لتحديد تاريخ الوصول.
• يتم فتح العروض في جلس��ة علنية يوم 13 أفريل 2015  
على الس��اعة العاش��رة والنصف صباحا مبقر اإلدارة اجلهوية 
لل�تجهي���ز بقب�لي ويس��مح للعارض��ني املش��اركني باحلضور، 

ويعتبر هذا اإلعالن استدعاء شخصيا لكل عارض.

  طريقة فتح وفرز العروض :
يقع فتح وتقييم العروض طبقا للفصل 11 من كراس شروط 

طلب العروض.
     - يلغ��ى وجوبا كل ع�رض ال ي�كون م�طابقا لش���روط ه�ذا 
اإلعالن أو يص�ل بع�د األج���ل احمل��دد أع���اله أو اليحتوي عل��ى 

الضمان الوقتي.

الجمهورية التونسية
  وزارة الـتجهيـز و اإلسكان

   و التهيئة الترابية
 اإلدارة الجهوية للتجهيز بقبـلـي

إعالن إستشارة عــدد 06 /2015
أشغال التشوير األفقي على الطرقات المرتبة بوالية قبلي– برنامج 2015

تعت���زم اإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي إجراء إستش��ارة  قصد القيام بأش��غال التش��وير األفقي على الطرقات املرتب��ة بوالية قبلي – برنامج 
.2015

فعل�ى املقاولني ال�مرخص لهم من طرف وزارة التج�هي�ز والتهيئة الترابية والتنمية املستدامة ف�ي ن�شاط الط��رق�ات اخ�ت�صاص وضع اإلشارات 
ط 5 الصن�ف 2 أو أك�ثر.

وال�راغبني ف�ي املش�ارك�ة االتصال باإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقبلي )مصلحة صيانة و إستغالل الطرقات( لسح�ب املل�فات وذلك أثناء التوقيت 
اإلداري وت�قدي�م ع�روض�ه�م ح�سب اإلجراءات ال�تالي�ة :

الع��رض الفن��ي والعرض املالي يوضعان في ظرفني مختلفني ومغلقني وه��ذان الظرفان مع الضمان الوقتي مببلغ:   600 دينار صالح مل�دة 120 
ي�وم��ا بداية م��ن اليوم املوالي لت�اريخ آخ�ر أج�ل لقب����ول الع��روض، والوثائق اإلدارية للعرض ت��وضع في ظرف ثالث مثبت الغلق ويحمل اس��م 

وعنوان املرسل إليه و عب��ارة "ال يفتح إستشارة عدد 06 /2015 أشغال التشوير األفقي على الطرقات املرتبة بوالية قبلي – برنامج 2015".

وثـــــائق العــرض :
1 "العرض الفني" ويحتوي على الوثائق حسب الفقرة 1.3.7 من كراس شروط اإلستشارة. • الظرف 
2 "العرض املالي" ويحتوي على الوثائق حسب الفقرة 2.3.7 من كراس شروط اإلستشارة. • الظرف 

• الوثائق اإلدارية حسب الفقرة  3.3.7 من كراس شروط اإلستشارة.
• ترس��ل العروض باس��م الس��يد املدير اجلهوي للتجهي��ز بقبلي على العنوان " ش��ارع احلبيب بورقيبة 4200 قبلي" ع��ن طريق البريد في 
ظ��روف مضمون��ة الوصول أو البريد الس��ريع او تس��لم مباش��رة إلى مكتب الضبط املرك��زي باإلدارة اجلهوي��ة لل�تجهي�ز بقب�ل��ي. وحدد آخرأجل 

لوصول العروض يوم 14 أفريل 2015
على الساعة العاشرة صباحا ويعتمد ختم مكتب الضبط املركزي باإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي لتحديد تاريخ الوصول.

• يتم فتح العروض في جلس��ة علنية يوم 14 أفريل 2015 على الس��اعة العاش��رة والنصف صباحا مبقر اإلدارة اجلهوية لل�تجهي�ز بقب�لي 
ويسمح للعارضني املشاركني باحلضور، ويعتبر هذا اإلعالن استدعاء شخصيا لكل عارض.

  طريقة فتح وفرز العروض :
  - يقع فتح وفرز العروض طبقا للفصل 9 والفصل 11 من كراس شروط اإلستشارة.

     - يلغى وجوبا كل ع�رض ال ي�كون م�طابقا لش�روط ه�ذا اإلعالن أو يص�ل بع�د األج�ل احمل��دد أع���اله أو اليحتوي عل��ى الضمان الوقتي.
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