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العمل األمني.. من اإلشراف اإلداري إلى السياسي

هل تنجح التحويرات األخيرة  في إصالح المنظومة األمنّية؟
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العالم يحتفي بتونس ويدعم انتقالها الديمقراطي

ألبرايت تشيد بالشيخ راشد الغنوشي 
وتثمن دور النهضة في إرساء الديمقراطية

هل تعي النخبة السياسة دقة المرحلة؟
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ماعاش��ته بالدن��ا ف��ي األّي��ام األخيرة مبناس��بة انعق��اد منتدى االس��تثمار 
وريادة األعمال اس��تثنائي وتاريخي إلى أبعد احلدود خاصة مشاركة وزيرة 
اخلارجية األمريكية السابقة ورئيس مجلس إدارة املعهد الدميقراطي الوطني 
الس��يدة مادلني أولبراي��ت واحلضور الدولي الالفت خاّص��ة من قبل الواليات 
املتحدة األمريكية التي بارك رئيس��ها باراك أوباما في رسالة تاريخّية وجهها 

إلى الشعب التونسي العملية السياسية اجلارية في بالدنا.
االهتم��ام والترح��اب ال��ذي تالقيه بالدنا ف��ي احملاف��ل الدولي��ة، والتعبير 
املتواص��ل ع��ن االس��تعداد لتقدمي دع��م ال مش��روط للتجربة التونس��ية على 
املس��توى االقتص��ادي، واعتبار ما ح��دث في تونس معجزة، يج��ب أن ُتدرس 
وتفهم أس��رارها، دلي��ل إضافي على أّننا ف��ي الطريق الصحيح، وأّن التمّش��ي 
الذي س��ارت فيه بالدنا كان صائبا، بدلي��ل أّننا جتنبنا املطّبات التي وقع فيها 

غيرنا، وذلك بشهادة العالم كله.
لق��د باتت تون��س اليوم محّجا للباحث��ني عن النماذج الناجح��ة في االنتقال 
الدميقراطي السلمي الهادئ والرصني، وباتت أيقونة عصر الثورات الشعبّية 
الس��لمّية، يض��رب بها املثل في احملاف��ل الدولية وتقدم لها كل أنواع املس��اندة 

والدعم.
صحي��ح أن املناس��بة اقتصادي��ة باألس��اس ولكن عندم��ا تلتق��ي أولبرايت 
ببعض القيادات السياس��ّية املهمة، فهذا دلي��ل على أن املنجز االقتصادي الذي 
حتّق��ق أو ينتظ��ر أن يتحقق من الدعم الدولي لبالدنا، إّنا هو نتاج سياس��ات 

وخيارات وتوّجهات سياسّية.
وه��ذا يتأّك��د ف��ي ثن��اء أولبرايت، خ��الل لقائه��ا بوفد ع��ن حرك��ة النهضة 
برئاسة الش��يخ راشد الغنوش��ي على دور احلركة فيما توّصلت إليه تونس، 
وإش��ادتها بالدور الرئيسي الذي لعبه رئيسها ومبا بذله من جهود في سعيه 
للجم��ع والتأليف بني حزب ذو نفس إس��المي وبني أحزاب أخرى بهدف غرس 
وجتذير وتأصيل العملّية الدميقراطية في بالدنا، إضافة إلى اعترافها بنجاح 
التجربة التونسية في حتقيق دميقراطّية ناشئة بفضل التوافق بني مكّوناتها 

السياسّية.

هذه اللقاءات وهذه التصريحات تؤكد أن ما حتقق في هذا املؤمتر االقتصادي 
باألس��اس إّنا هو نتاج لنجاحات واختراقات سياسّية كبرى، خلقت النموذج 
التونس��ي وصنعت متيزه وفرادته، حتى بات العالم يبحث عن الس��ّر في هذه 

املعجزة التونسّية.

ولع��ّل لق��اء أولبرايت م��ع الغنوش��ي كان محاولة في البحث ع��ن أحد أبرز 
األس��رار التي صنعت هذا التمّيز وساهمت بأقساط كبيرة جدا في إحداث هذه 
املعجزة.. خاصة بعد أن قّرر الشيخ التخلّي عن احلكومة والدخول في احلوار 
الوطني، إضافة إلى التنازالت الكبيرة التي قّدمتها احلركة في سبيل الوصول 

إلى هذه املرحلة.

ما يعني أن املعونة االقتصادّية التي تتس��ابق الدول، وعلى رأسها الواليات 
املتح��دة األمريكّي��ة، لتقدميه��ا إلى بالدن��ا، مثلما فع��ل الرئيس ب��اراك أوباما 
عندم��ا أعلن ع��ن تقدمي مس��اعدة لبالدنا بقيمة ملي��ار دوالر، ه��ذا الدعم وهذا 
االس��تثمار املال��ي واالقتصادي لبالدن��ا، إّنا ه��و نتيجة لنجاحنا ف��ي عملّية 

االنتق��ال الدميقراطي وهو في احلقيقة اس��تثمار في هذا النجاح، اي اس��تثمار 
في الدميقراطية.

حتضرني في هذه اللحظات محطات فارقة كانت البالد فيها قاب قوس��ني أو 
أدنى من احلرب األهلّية ومن االنقسام، وكادت أن تدخل بسببها في املجهول.. 
محطات فارقة مثل حلظة التوقيع على الوثيقة املفاجئة التي اشترطتها بعض 

األطراف قبل الدخول في احلوار الوطني. 

يومه��ا كانت أعني العالم كل��ه منصّبة على بالدن��ا، وكان البعض يريد لهذا 
احلوار أن يفش��ل حتى ميّر إلى دينامّية االنقالب والفوضى، يومها قال الشيخ 
"كن��ت أش��عر أّني أحمل جب��ال الدني��ا كلها على كتف��ّي"، املوق��ف كان صعبا 
واللحظ��ة حرج��ة، وتتطلب ش��جاعة كبي��رة وق��درا أكبر من وض��وح الرؤية 

للمستقبل. 

بعد بدء احلوار الوطني وقبله ش��هدت البالد محّطات مهمة كلحظة التوقيع 
على الدستور عندما حتّول الشيخ ليلتها بنفسه إلى املجلس التأسيسي، وكان 

حضوره حاسما في اجتاه التوقيع بصفة نهائية على الدستور.

م��ن ب��ني اللحظ��ات الفارق��ة األخ��رى الت��ي كان للش��يخ فيه��ا ُبع��د الرؤية 
ووضوحه��ا دفع��ه باجتاه خي��ارات التوافق واحل��وار والتهدئ��ة أثناء اجلدل 
احلاصل حول قانون حتصني الثورة، والقوانني املتعلقة بتحديد سن الترشح، 
وغيرها من احملطات الفارقة، وذلك لقناعته الراس��خة أن االمتحان األساس��ي 
ال��ذي متّر به تونس هو جناحها في التحّول إلى الدميقراطية وليس جناح هذا 

أو ذاك في احلكم مهما كان الثمن.

كثير من الفاعلني السياس��ّيني وحتى من أبناء حركة النهضة كانوا ينظرون 
إل��ى ما يجري في بالدنا في إطار )الكوس��موس الصغير( وكأن بالدنا جزيرة 
تائه��ة أو واح��دة من خلج��ان احمليط اله��ادي املعزولة عن العال��م، بينما كان 
الشيخ ينظر إليها في إطار )الكوسموس الكبير( رؤية تضع وتقيس وتزن ما 

يجري في بالدنا في إطار أوسع إقليمّيا ودولّيا.. 
وهذا ما جّنب بالدنا الكثي��ر من الويالت، والهّزات، وحقن الكثير من الدماء، 
وحفظ األعراض، وجعلنا ننعم باالستقرار واألمن الذي حرمت منه العديد من 

الدول في جوارنا اإلقليمي.

هذه بعض أس��رار املعجزة التونس��ّية، التي يعتبر الش��يخ راشد أحد آبائها 
املؤّسس��ني، وه��ي الت��ي جعل��ت العال��م يقب��ل علينا ليدع��م جتربتن��ا ويدفع 
اقتصادنا ويعّبر عن مس��اندته لنا في مشوارنا الطويل من أجل التحّرر بشكل 

نهائي من االستبداد والتخلف.

م��ا وقع في بالدنا فيه رس��ائل كثي��رة وهامة للغاية، وهي ان العالم يس��ند 
جتربتنا، ويقف الى جانبنا بعد ان حققنا املهم في اطار من التعايش السياسي، 
والتواف��ق الوطن��ي، وهي رس��الة ال��ى كل املعنيني مب��ا يجري ف��ي بالدنا من 

حتوالت..

العالم يحتفي بتونس 
ويدعم انتقالها الديمقراطي
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◄إمكاني��ة تأجيل ث��ان إلج��راء انتخابات املكتب السياس��ي لن��داء تونس 
واردة جدا، نتاج خالفات عديدة في نداء تونس الى حد مس��اء اخلميس حول 
التفاهم على مرش��حي املكتب السياس��ي للن��داء املنتظر انتخاب��ه األحد. وقد 
مت تكوي��ن جلنتني للتوافق وحديث عن توس��يع للتركيبة إليجاد حل يرضي 

اجلميع واعتراض البعض من القياديني حول عضوية نبيل القروي. 

◄  مت تعي��ني ابراهي��م الرزقي قنص��ال لتونس بطرابلس ف��ي ما مت تعيني 
مخت��ار القب��ي قنص��ال لليبي��ا بتون��س في م��ا تعط��ل تعيني قنص��ل لتونس 
ف��ي بنغ��ازي بعد خ��الف مع حكوم��ة طب��رق ح��ول موقفها م��ن احلكومتني 

املتصارعتني. 

◄ مرش��حان للرئاس��ة بص��دد تأس��يس حزب��ني سياس��يني وق��د ب��دآ في 

االتصاالت بش��خصيات وأساس��ا ببعض النواب احلاليني ف��ي مجلس نواب 
الشعب على أّن أحدهما مصر على دعوة الباجي لالستقالة من منصبه.

 
◄  بع��د طل��ب م��ن وزي��ر اخلارجي��ة احلال��ي أص��درت رئاس��ة احلكومة 
تعليماتها للهي��اكل العمومية لاللتزام بالقواعد املنظمة للعالقات مع اخلارج 
وأيض��ا بض��رورة مراع��اة جمل��ة القواع��د واإلج��راءات في طرق وأس��اليب 

االتصال مبمثلي الدول واملنظمات االجنبية املعتمدة بتونس.
 

◄ عب��د الس��تار بن موس��ى الرئيس احلال��ي لرابطة حقوق االنس��ان قد ال 

يترشح لرئاستها في مؤمتر ماي القادم. 
-  مصادر من رئاس��ة احلكوم��ة أكدت أن االعالن عن خط��ة عمل احلكومة 
مبائة يوم س��يقع االعالن عنها نهاية االس��بوع القادم او بداية االسبوع الدي 
يلي��ه وكان رئيس احلكوم��ة خالل افتتاحه أش��غال املؤمتر الس��نوي الثالث 

لالستثمار عن قرب االعالن عن البرنامج. 

◄  عددا من القياديني في نداء تونس من بينهم خالد ش��وكات مستائني من 
غي��اب الدعم احلكومي واملؤازرة احلزبي��ة للوزير ناجي جلول وهو ما جتلّى 

لكل املتابعني لتطور اخلالف بني النقابة والوزير. 

◄ م��ادا يعن��ي أن يؤك��د وزي��ر إل��ى بع��ض م��ن املقربني 

منه؛  أنه مُيض��ي دون أن يدري على تفاصيل ما ميضي 
عليه. وبغض النظر عن ماهية هذا التصريح  غير املعلن 
رسميا ونس��بة صحته من عدمه،  ألّنه حتى عدم صحة 

ن التصريح وفي أروقة الوزارة هي أيضاً إشكال خطير يجب  أ
يعمل الوزراء اجلدد على جتنبه عبر تفعيل اإلعالم الداخلي؟ 

◄  ه��ل حتّفظ الفرنس��يون عن زيارة بيوم وحي��د للباجي ورفضوا 
اختص��ار الزيارة مع العلم أن الزيارة في نس��ختها املعل��ن عنها أخيرا 
برمج��ت ليوم��ي 7 و8 أفري��ل املقب��ل وستس��بق زي��ارة الرئي��س إل��ى 
الواليات املتحدة األميركية واإلمارات وإمكانية حضوره معرضا دوليا 

في روما؟

◄ ه��ل حتّفظ ن��داء تونس عن تش��كيل مجلس استش��اري لألحزاب 

الوطني��ة وال��دي اقترح��ه رئيس احلكوم��ة احلالي أم��ام مجلس نواي 
الشعب لنيل الثقة حلكومته في بداية شهر فيفري املاضي؟

◄  ما هو س��ر صمت األطراف التي صّمت أذان التونس��يني برفضها 
لقط��ع العالقة مع س��وريا وهل تراجع كل من السبس��ي وكاتب الدولة 
املكل��ف بالعالق��ة م��ع ال��دول العربي��ة واألفريقية ع��ن ع��ودة التمثيل 
الدبلوماسي في حده األدنى خاصة أّنهما بنيا حملتهما االنتخابية على 
املوضوع وانتقاد طيلة ثالث س��نوات املرزوقي بس��بب طرده للس��فير 

السوري؟

◄  كيف يس��مح إعالميون ألنفس��هم لعب دور القاضي جتاه عدد من 
املتهمني في قضية استش��هاد السياسيني بلعيد والبراهمي بل وللمضي 
ف��ي اتهام عدد من القي��ادات األمنية قد يثبت القضاء أنه ال عالقة لها مبا 
يروجه البعض خدمة ألجندات حزبية أو ما ترغب بعض اللوبيات في 

ترويجه؟

◄ أّك��د رئي��س اجلمهوري��ة الباجي 
قائد السبس��ي تعّرضه لعدة انتقادات 
بس��بب تش��ريك حرك��ة النهض��ة ف��ي 
ه��ذه  رغ��م  أن��ه  مضيف��ا  احلكوم��ة، 
االنتق��ادات فق��د تب��نّي أّن القي��ادي في 
النهض��ة زي��اد الع��ذاري الذي يش��غل 
وزراء  أفض��ل  م��ن  التش��غيل  حقيب��ة 
حكوم��ة احلبي��ب الصي��د. واعتب��ر أّن 
تون��س بحاجة ل��كل أبنائها ف��ي إطار 
حكومة هي األولى مكّونة من 4 أحزاب 

دون اقصاء أي طرف.
وأض��اف السبس��ي خ��الل اختت��ام 
مؤمتر االس��تثمار وري��ادة األعمال أّن 
بن��اء تون��س جدي��دة يف��رض إدخ��ال 
إصالحات جوهرية وهيكلية في مجال 
اجلباية ومجلة االستثمارات والبنوك 
وع��دة مجاالت أخرى، رغ��م  معارضة 
البع��ض لهذا التوج��ه، مش��يرا الى أّن 
احلكوم��ة بص��دد العمل عل��ى حتقيق 

هذه اإلصالحات، على حد  تعبيره.

◄ أّدى أمس اجلمعة وفد من مجلس 
النواب زيارة للمدون ياس��ني العياري 
ف��ي الس��جن إث��ر احلك��م الص��ادر في 
حقه والقاضي بس��جنه 6 أش��هر بتهم 

اإلساءة للمؤسسة العسكرية.
وعّب��ر الوفد املتكون م��ن النواب عن 
حرك��ة النهض��ة حبيب خض��ر ونوفل 
اجلمال��ي وميين��ة الزغالم��ي وجميلة 

الكسيكسي عن تضامنه مع العياري.

◄ قال��ت وزارة الّداخلي��ة ف��ي بالغ 

صحفي إنه في إطار الّس��عي املُتواصل 
اإلرهابّي��ة  اخلالي��ا  ع��ن  للكش��ف 
أو  ُصلبه��ا  املُنضوي��ة  والعناص��ر 
به��ا وإحب��اط ُمخططاته��ا،  املُرتبط��ة 
إلقلي��م  التابع��ة  الوح��دات  متّكن��ت 
احلرس الوطني مبدنني من الكشف عن 
مخزن أسلحة في منطقة وادي الربايع 

الشهابنية من معتمدّية بنقردان. 
وأض��اف الب��الغ أن��ه وف��ي مرحلة 
أول��ى أمكن إيقاف س��ّيارتني حتتويان 
الذخي��رة  م��ن  وكمي��ة  أس��لحة  عل��ى 
ومبزي��د التح��ّري أمك��ن الكش��ف ع��ن 

مخ��زن يحت��وي عل��ى 30 قطع��ة "آر 
ب��ي جي" و30 حش��وة قاذف��ة "آر بي 
ج��ي" و24 ُرّمان��ة بن��ادق و30 ُلغ��م 
مض��اّد للُمدّرع��ات و03 قط��ع س��الح 
نوع "ف���ال" و20 ُرّمان��ة يدوّية و20 
صاع��ق ُرّمانة يدوّي��ة و06 أمتار فتيل 
صاع��ق و24 أل��ف خرطوش��ة خاّصة 
بس��الح "كالش��ينكوف" عي��ار 7.62 
مم و16 ألف خرطوشة خاّصة بسالح 
"ف���ال" وأربع��ة هوات��ف جّوالة.،كما 
متكنت صباح أمس اجلمعة 06 مارس 
2015 وح��دات م��ن احلرس واجليش 
الوطنيني من حجز 26 ألف خرطوش��ة 

أخرى.

◄ س��لّمت مؤسس��ة راف القطري��ة 

أمس اجلمعة 6 م��ارس 2015 مفاتيح 
25 مس��كنا اجتماعيا ملس��تحقيهم، مت 
تش��ييدهم ضمن مش��روع قري��ة راف 
النموذجية باحملاسن من والية تورز. 
وأّك��د مدي��ر املؤسس��ة محم��د ص��الح 
ابراهي��م ف��ي تصري��ح إذاع��ي إجن��از 
مش��روع مماث��ل خ��الل أش��هر القليلة 

املقبلة. 
وأّكد والي توزر محمد منصوري أّن 
مؤسسة راف اخليرية القطرية تعتزم 
اجن��از قرية حرفية باجلهة بقيمة 2.5 

مليون دينار.

◄ نف��ت النقابة الوطنية للصحفيني 

التونسيني في بالغ صحفي ما جاء في 
بيان إدارة مؤسس��ة التلفزة التونسية 
وقال��ت النقاب��ة "إنه لم يت��م التوصل 
إل��ى اتف��اق خ��الل جلس��ات التفاوض 
بخص��وص ع��دة نقاط أبرزها مس��ألة 
عدم اعت��راف اإلدارة بتجمي��د عدد من 
الزم��الء ورد االعتبار لصحفيي قس��م 
األخب��ار بع��د م��ا ص��در ع��ن الرئيس 
املدير الع��ام في حقهم من إس��اءة. كما 
نفى فرع النقاب��ة التوصل الى اتفاقات 
مثلما تدعي��ه االدارة وأّكد أنها ليس��ت 
اال بن��ودا مت تعوميه��ا من قب��ل االدارة 

وتبقى قابلة للتأويل .

◄ أعلن��ت وزارة التربي��ة تأجيل الفروض 
التأليفي��ة اخلاصة بامتحانات الثالثي الثاني 
باملدارس االعدادية واملعاهد الثانوية، والتي 
تع��ذر اجنازه��ا خالل االس��بوع املغل��ق، الى 
م��ا بع��د عطلة الربي��ع التي متتد م��ن يوم 15 

مارس الى 29 مارس 2015.
واضاف��ت ال��وزارة ف��ي ب��الغ صحف��ي ان 
وطبق��ا  عادي��ة  بصف��ة  تتواص��ل  ال��دروس 
جل��داول االوق��ات املعتم��دة خ��الل االس��بوع 
املمت��د م��ن االثن��ني 9 م��ارس الى الس��بت 14 

مارس 2015 .

باحملكم��ة  التحقي��ق  قاض��ي  اس��تمع   ◄

االبتدائية بتونس على امتداد س��اعة ونصف 
إلى اقوال الوزير الس��ابق املكلف باألمن رضا 
صف��ر على خلفي��ة معطيات أدلى بها الس��فير 
الس��ابق لتون��س ف��ي ليبي��ا رضا الب��وكادي 
بخص��وص قضية اإلرهابي احمد الرويس��ي، 
مفاده��ا أن��ه مت ايق��اف الرويس��ي ف��ي ليبي��ا 
وتهريبه دون ان تتدخل الس��لطات التونسية 

لطلب تسليمه حسب تصريحات البوكادي.

نقط استفهام

مختصرات األخبار كواليس
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- يامنة ساملي  تونس-
صادق مجلس نواب الش��عب في جلس��ة عاّمة يوم اجلمع��ة 06 مارس 2015 
على مش��روع قان��ون ذو صبغة إس��تعجالية س��يتم مبقتضاه إعف��اء عدد من 
املغادرين للتراب التونس��ي بينهم األش��خاص احلاملني جلنس��يات مغاربية 
من دفع إت��اوة املغادرة البالغ قدرها 30 دينارا.وس��يعفى من معلوم املغادرة 
التونس��يون املقيم��ون باخلارج وأزواجه��م وأبناؤهم، األش��خاص احلاملون 
إلح��دى جنس��يات احتاد املغرب العرب��ي، أعضاء احلكوم��ات األجنبّية وكبار 
الشخصيات الرسمّية، حاملو جوازات السفر الديبلوماسية واخلاصة، موظفو 
املنظم��ات احلكومي��ة الدولية واإلقليمي��ة واجلهوية، الالجئون السياس��يون 
بالبالد التونسية، أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنّية، 
املسافرون عبر الرحالت البحرّية السياحّية، واملرّحلون من تونس الذين يقع 
ترحيلهم مبس��اعدة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إسانية أو أممية على 
غ��رار املنظم��ة الدولية للهج��رة أو املفوضي��ة العلي��ا لالّجئني.وكانت حكومة 
احلبيب الصيد قد استعجلت املصادقة على هذا القانون كإجراء لتخفيف وطأة 
اإلحتقان في اجلنوب التونس��ي، وذلك على خلفية االحتجاجات األخيرة التي 
ش��هدتها عّدة مناط��ق على غرار مدينة بن قردان ومعب��ر رأس جدير من والية 
مدنني ومعبر ذهيبة بوالية تطاوين، بس��بب فرض اإلتاوة على الليبيني الذين 
فرضوا بدورهم معلوم دخول على التونس��يني املسافرين بإجتاه ليبيا يقّدر ب� 
60 دينارا.وفي إطار النقاش العام، رأت مختلف الكتل البرملانية أّن املصادقة 
على إلغاء هذا املعلوم، وخاّصة إعفاء املغاربة من دفع إتاوة املغادرة، سيخّفف 

من وطأة اإلحتقان الذي يشهده اجلنوب في الفترة األخيرة.
واعتبر النواب أّن إلغاء اإلتاوة غير كاف وال يعدو أن يكون جرعة لتخفيف 
االحتقان، مطالبني احلكومة بالبحث عن حلول جذرية حلّل املش��اكل التنموية 
ف��ي تل��ك اجلهات.وفي تعقيبها عل��ى تدّخالت النّواب قالت كاتب��ة الدولة لدى 
وزير املالية بثينة بن يغالن، التي حضرت اجللس��ة بالنيابة عن وزير املالية، 
إّن احلل��ول البديل��ة لتعوي��ض االنت��كاس املالي لصن��دوق الدع��م ال يكون إالّ 
بتحقي��ق العدال��ة اجلبائية ومقاوم��ة التهرب اجلبائي واس��تخالص الديون، 
مضيف��ة أن��ه ال ميكن إلغاء معل��وم اإلتاوة على جمي��ع املغادرين لتونس دون 
إس��تثناء كما قترح بعض النّواب ألّن ذلك سيتس��ّبب في خس��ارة في امليزانية 
تق��ّدر ب�206 ملي��ون دينار. وأضافت كاتبة الدول��ة أّن احلفاظ على التوازنات 
املالية وجتاوز اإلنعكاس السلبي حلذف اإلتاوة يكون بتطبيق أحكام القوانني 
الس��ارية واملتعلّق��ة مبعالي��م اإلقام��ة على الس��ياح باملؤسس��ات الس��ياحية 

ومبعاليم جوالن السيارات لألجانب. 

 _ عمار عبد اهلل 
نّظمت جمعية أنصار فلسطني وجمعية 
فداء أم��س اجلمعة وقف��ة تضامنية مع 
حركة املقاومة الفلسطينية حماس عّبر 
من خاللها املشاركون عن تضامنهم مع 
املقاوم��ة الفلس��طينية ورفضه��م لقرار 
محكم��ة القاهرة ب��إدراج حركة حماس 

كمنظمة إرهابية.
واعتب��ر املش��اركون، أّن ق��رار قضاء 
االنق��الب ف��ي مص��ر وتصني��ف حركة 
حم��اس كمنظم��ة إرهابية هو ش��يطنة 
وافتراء عل��ى حركات املقاومة في أرض 

فلس��طني احملتل��ة ومحاول��ة للمّس من 
حق الش��عب الفلس��طيني ف��ي املقاومة 
والدفاع عن أرضه ومقدساته وكرامته.

وفي هذا الس��ياق قال بشير اخلذري 
املدير التنفيذي جلمعية أنصار فلسطني 
بتون��س ف��ي تصري��ح لل���" الضمير" 
إن حم��اس وكل فصائ��ل املقاوم��ة ف��ي 
فلس��طني ه��ي ح��ركات حت��رر وجه��اد 
ومقاوم��ة وطني��ة، واعتب��ر اخلذري أن 
الصم��ت في هذه املواقف الفاصلة إعالن 
ضمن��ي باملوافق��ة عل��ى الق��رار وخدمة 

للعدو الصهيوني.
وم��ن جهته��ا قال��ت صف��اء الدريدي 

عض��و جمعي��ة ف��داء لنص��رة القضي��ة 
التونس��ي  الش��عب  إن  الفلس��طينية 
ل��ن  احل��رة  العربي��ة  الش��عوب  وكل 
الراس��خ  دعمه��ا  إع��الن  ف��ي  تتوان��ى 
للقضي��ة الفلس��طينة ونصرة الش��عب 
الفلسطيني، وضد كل إجرام  يهدف إلى 
ضرب املقاومة الفلس��طينية، واعتبرت 
الدري��دي أّن تصني��ف القضاء في مصر 
حم��اس  اإلس��المية  املقاوم��ة  حرك��ة 
كحرك��ة إرهابي��ة ميثل انهي��اراً أخالقياً 
املص��ري  االنقالب��ي  النظ��ام  يجّس��ده 

برعايٍة صهيونية.

 – هالة صويدي
للصناع��ات  الوطن��ي  الدي��وان  ينظ��م 
اجلامع��ة  م��ع  بالتع��اون  التقليدي��ة 
الوطني��ة للصناع��ات التقليدية "ش��هر 
الزربية والنس��يج اليدوي الذي انطلق 
م��ن 1 م��ارس ويتواصل إل��ى غاية 31 
بقاعات ع��رض الدي��وان بكل م��ن نابل 
والعم��ران وبن��زرت واملهدي��ة وقابس 
مبش��اركة 25 عارضا قادمني من عش��ر 
مح��الت  خمس��ة  جان��ب  إل��ى  والي��ات 
جتارية، لع��رض تش��كيلة متنوعة من 
املنس��وجات احملاكة يدويا من الصوف 
النباتية  واحلري��ر والكت��ان واأللي��اف 

املستعلمة في املفروشات األرضية.
ويتزام��ن ش��هر الزربي��ة والنس��يج 
الي��دوي م��ع تنظي��م أي��ام الصناع��ات 
ال��ذي  الوطن��ي  واللب��اس  التقليدي��ة 
س��ينطلق م��ن 9 م��ارس إل��ى غاي��ة 16 
م��ارس اجلاري، وه��و تزامن يهدف إلى 
اثراء برنامج أيام الصناعات التقليدية، 

مع العل��م أن أيام الصناع��ات التقليدية 
تنتظم هذه السنة في ثوب جديد عوضا 
ع��ن يوم واح��د ف��ي الس��نوات املاضية 
الوطني��ة  الش��خصية  جتذي��ر  به��دف 
احلض��اري  الت��راث  عل��ى  واحلف��اظ 

العريق واملخزون الثقافي.
ضم��ن  التظاه��رات  ه��ذه  وتن��درج 
 2015 لس��نة  الترويجي��ة  العملي��ات 
احلرفي��ني  مس��اندة  ع��ن  فض��ال 
واملؤسسات احلرفية والباعثني الشبان 
عل��ى تروي��ج منتوجاته��م في الس��وق 
احمللية بعد التراجع النسبي للمبيعات 
على مس��توى الس��وق الس��ياحية، كما 
يعتبر املعرض فرصة لتقريب املستهلك 
وحثه على اقتناء املنسوجات التقليدية 
التونسية األصلية واملبتكرة التي تتسم 

باجلودة.
الصناع��ات  أي��ام  خ��الل  وس��يتم 
التقليدي��ة تكرمي حرفي على املس��توى 
رئي��س  قب��ل  م��ن  بجائ��زة  الوطن��ي 

اجلمهوري��ة تق��در ب��� 10 آالف دين��ار، 
ويت��م خالل��ه أيض��ا تنظي��م اخلمس��ة 
الذهبية وإس��ناد اجلوائز للمتفوقني في 
س��هرة ينظمها الديوان يوم الس��بت 14 
مارس 2015، وتنظم عدد من الورشات 
احلية خ��الل أيام الصناع��ات التقليدية 
بش��ارع احلبي��ب بورقيب��ة إل��ى جانب 
ع��رض متحف��ي للصناع��ات التقليدي��ة 
وعين��ات من ابت��كارات احلرفي��ني، كما 
س��تنتظم يوم األحد 15 م��ارس خرجة 

تونسية باللباس التقليد. 
وعلى الصعيد اجلهوي يقوم الديوان 
الوطن��ي للصناعات التقليدي��ة بتكرمي 
حرفي��ني وحرفي��ات لتميزهم في اجلهة 
م��ن حي��ث ج��ودة انتاجهم، إل��ى جانب 
أنشطة اقتصادية وثقافية حتت إشراف 
الوالة وبرنامج حتسيس��ي وورش��ات 
حي��ة تكويني��ة لتالميذ امل��دارس بكافة 

اجلهات.

وقفة احتجاجية ضد تصنيف مصر لحركة حماس كمنظمة إرهابية

أيام الصناعات التقليدية من 9 إلى 16 مارس:
 المستهلك على اقتنائه

ّ
تعريف بالمنتوج الثقافي وحث

بعد ضغط شعبي وإحتقان في الجنوب..

إعفاء "المغاربة" من إتاوة 
مغادرة تونس

تونس - الضمري
أثنت وزيرة اخلارجية األمريكية الس��ابقة ورئيس مجلس إدارة املعهد الدميقراطي 

الوطني السيدة مادلني ألبرايت على دور حركة النهضة فيما توصلت اليه تونس.
وقال رئيس احلكومة السابق وأمني عام حركة النهضة علي لعريض في تصريح 
صحف��ي إن مادلني أولبرايت أثنت خالل لقائها رئيس حركة النهضة الش��يخ راش��د 
الغنوش��ي ووفد من احلركة، على دور حركة النهضة ورئيس��ها في ما توصلت اليه 
تون��س، وجهود احلرك��ة املبذول في اجلم��ع والتأليف بني حزب ذو نفس إس��المي 
وبني أحزاب أخرى بهدف غرس وجتذير وتأصيل الدميقراطية في ثقافة التونس��ية 

العربية اإلسالمية.
وأف��اد لعريض أن وزيرة اخلارجية األمريكية الس��ابقة أولبريت أش��ادت بنجاح 
التجرب��ة التونس��ية ف��ي حتقيق دميقراطية ناش��ئة بفض��ل التوافق ب��ني مكوناتها 

السياسية.

ألبرايت تشيد بالشيخ راشد 
الغنوشي وتثمن دور النهضة 

في إرساء الديمقراطية
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- أسامة بالطاهر
اعتب��ر ع��دد م��ن املتابع��ني أن التغيي��رات 
الت��ي ج��رت صل��ب وزارة الداخلّي��ة، رغم 
أنه��ا حتوي��رات عادّية ودورّي��ة ومنتظرة 
م��ع تغّير احلكوم��ة، إعادة هيكل��ة في هذه 
مبقتضاه��ا  أُلغ��ي  أّن��ه  خاّص��ة  ال��وزارة 
منص��ب مدير عام األم��ن الوطني وتغييره 
بكتاب��ة دول��ة لألم��ن مب��ا يعني��ه ذلك من 
تغيي��ر جهة اإلش��راف على العم��ل األمني 
اليوم��ي م��ن اإلداري إل��ى السياس��ي، مبا 
أن كتاب��ة الدولة منصب سياس��ي في حني 
أن منص��ب املدي��ر العام ه��و منصب إداري 
يتمّت��ع صاحب��ه بخب��رة واس��عة وإطالع 
ش��امل يؤّهله لتولي التنسيق بني اإلدارات 

األمنّية وسلطة اإلشراف.
ودعا أم��ني عام التّيار الدميقراطي محّمد 
عّب��و، ف��ي تصري��ح جلري��دة "الضمير"، 
وزارة الداخلّي��ة إل��ى نش��ر األم��ر الصادر 
سنة 2007 املنّظم ملصالح الوزارة، والذي 

لم ينشر، ضمانا الشفافّية.
وب��نّي عّبو أّن إلغاء ّخطة مدير عام األمن 
الوطني ف��ي ظّل وجود كتاب��ة دولة لألمن 
يع��ّد مقبوال لتف��ادي تقاطع املهام، مش��يرا 
بالض��رورة  تس��توجب  املس��ألة  أّن  إل��ى 
الس��ؤال  أن  وأّك��د  املنّظ��م.  األم��ر  تنقي��ح 
املطروح اليوم ليس في تغيير خّطة إدارّية 
مبنصب سياس��ي ولك��ن مدى فائ��دة ذلك، 
مشيرا إلى أن ذلك يتوّقف على جناح كاتب 
الدول��ة، ال��ذي يعود إلدارة األم��ن الوطني 
بعد س��نوات طويل��ة، في حتقي��ق معادلة 
األمن وحق��وق اإلنس��ان.وفي إجابة حول 
م��ا إذا كان ه��ذا اإلجراء قد يك��ون املقصود 
من��ه متكني رئاس��ة اجلمهورّي��ة من وضع 
يده��ا على اجلهاز األمني م��ن خالل رئيس 
احلكوم��ة، الذي ي��رى البعض أن��ه يتلّقى 
التعليمات م��ن قصر قرطاج، أّكد األس��تاذ 
عّب��و أّن ه��ذه الق��راءة غي��ر ثابتة، مش��يرا 
إل��ى أنه ال يس��تغرب مث��ل هذه األس��اليب 

م��ن حركة نداء تونس. وأضاف أن الش��أن 
األمني هو م��ن صالحّيات رئيس احلكومة 
بع��د الع��ودة للمجلس ال��وزاري وما دون 

ذلك فهو خرق للدستور، وفق تعبيره.
وزي��ر  ل��دى  الدول��ة  كات��ب  أن  ويذك��ر 
الداخلي��ة املكل��ف بالش��ؤون األمني��ة ف��ي 
رفي��ق  الس��ّيد  الصي��د  احلبي��ب  حكوم��ة 
الش��لي ش��غل مناصب مدير أم��ن الرئيس 
األم��ن  ومدي��ر  الرس��مية  والش��خصيات 
اخلارجي ومدير الشرطة العدلية وقنصل 
ع��ام لتون��س بطرابل��س )ليبي��ا( ومتفقدا 
عام��ا لألم��ن الوطن��ي. وه��و متخ��رج من 
كلّية احلقوق ومن املدرسة الوطنية العليا 
للش��رطة )فرنس��ا( وكذلك من معهد علوم 
اإلج��رام مبدين��ة ليون الفرنس��ية. كما أنه 
متخ��رج م��ن معه��د الدف��اع الوطن��ي. كما 
ش��غل رفيق الش��لي خّطة كاتب عام املركز 
التونس��ي لدراسات األمن الشامل )مجتمع 

مدني( سنة 2013.

 – عائشة السعفي 
 أصدر أول أمس حزب التكتل بيانا إثر 
إصدار محكمة االس��تئناف العسكرية 
حكما بس��تة أش��هر س��جنا م��ع النفاذ 
عل��ى امل��دون ياس��ني العي��اري بتهمة 
امل��س من هيبة املؤسس��ة العس��كرية، 
اللج��وء  م��ن  قلق��ه  ع��ن  في��ه  أع��رب 
والعقوب��ات  املرافع��ات  مجل��ة  إل��ى 
العس��كرية ملتابع��ة أي مواط��ن أبدى 
رأيه أو انتقد مؤسس��ة من مؤسس��ات 
اجلمهوري��ة التونس��ية. بي��ان التكتل 
دعا إلى ضبط  دور احملاكم العسكرية 
والتزامها بالقضايا العسكرية ال غير. 
وف��ي هذا الص��دد ق��ال خلي��ل الزاوية 
القي��ادي ف��ي ح��زب التكت��ل إّن البيان 
كان واضح��ا  وقد انطل��ق من  محاكمة 
ياسني العياري وقضية شهداء الثورة  
الت��ي أحيلت خطأ عل��ى أنظار احملكمة 
العس��كرية، مضيف��ا أنه ح��ان الوقت 
إل��ى ض��رورة مالئم��ة  القوان��ني م��ع 
فص��ول الدس��تور. واس��تنكر الزاوية 
إحالة املدنيني على احملاكم العسكرية، 
داعيا ال��ى ضرورة العفو عن  ياس��ني 
العي��اري على اعتبار أن��ه ال مجال الى 
وضع أي مؤسس��ة فوق النقد مبا فيها 

املؤسسة العسكرية. 
وطالب الزاوية الهياكل املعنية إلى 
توضيح القوان��ني املنظمة لصالحيات  
كل من القضاء املدني والعسكري حتى 

ال يق��ع اخلل��ط  مب��ا فيه ض��رر ومس 
م��ن حق��وق اإلنس��ان س��يما املتعلق��ة 
باحملاكمة العادل��ة. كما طالب الزاوية 
بض��رورة إلغاء الفص��ل 91 من مجلّة 
املرافع��ات العس��كرّية على أن تخضع 
والنق��د  للمحاس��بة  املؤسس��ة  ه��ذه 
كغيرها من مؤّسس��ات اجلمهورية مع 
إنطب��اق أح��كام املرس��وم 115 لس��نة 
الّصحاف��ة  بحّرّي��ة  املتعلّ��ق   2011
والّطباع��ة والّنش��ر بالّنس��بة جلرائم 

الثلب.

االســـتحواذ على صالحيات القضاء 
المدني 

م��ن جه��ة اخ��رى ق��ال عبد ال��رزاق 
الهمامي القيادي بحزب العمل الوطني 
الدميقراط��ي إن الب��الد ف��ي حاجة الى 
نظام قضائي مس��تقر وعادل ومستقل 

وشفاف، مضيفا أن  القضاء العسكري  
ل��ه اختصاصات��ه  املتعلق��ة بالس��لك 
ال غي��ر. ورف��ض الهمام��ي اس��تحواذ 
القضاء العس��كري عل��ى اختصاصات 
القضاء املدني، قائال البد من محاس��بة 
املدنيني وفق القضاء املدني  باستثناء 
احلاالت احملددة واملعروفة والتي فيها 
مساس باملؤسس��ة العسكرية. وأشار 
الهمام��ي إلى أّن حزب��ه طالب في أكثر 
من مناسبة  باملضي في أقصى اآلجال 
الى تفعي��ل فصول الدس��تور، معتبرا 
أنه آن األوان ألن يكون الدستور نافذا، 
داعيا  في الس��ياق ذاته نواب الش��عب 
القوان��ني   م��ن  ترس��انة  إرس��اء  إل��ى 

الضامنة  لتطبيق بنوده.

مجلة جديدة للعقوبات العسكرية 
واعتب��ر س��مير ب��ن عم��ر القي��ادي 

ف��ي حزب املؤمت��ر أن املس��ألة متعلقة 
باألح��كام والدس��تور، داعي��ا مجلس 
ن��واب الش��عب إل��ى ض��رورة وض��ع 
وتضب��ط  احلري��ات  تضم��ن  قوان��ني 
القض��اء  ومس��ألة  احملل��ي  احلك��م 
العس��كري  وصالحيات��ه. كم��ا طالب 
بن عمر بضرورة إصدار مجلة جديدة 
العس��كرية  للمرافع��ات  والعقوب��ات 
وقوان��ني تض��ع أحكام الدس��تور حيز 
التنفي��ذ، رافض��ا ف��ي س��ياق حديث��ه  
فكرة تنقيح الفصل 110 من الدس��تور 
املتعلق بصالحيات احملاكم العسكرية 
بحج��ة أن الدس��تور حظ��ى  بتواف��ق 
وطن��ي واس��ع  والب��د من العم��ل على 

تنفيذه.

تباين النصوص القانونية والدستور 
أما مصطفى صخري أستاذ القانون 

فق��د ق��ال إن املش��كل يكم��ن ف��ي ع��دم 
مالءم��ة  كثير من النصوص القانونية  
مع الدستور الى حد الساعة، مؤكدا أن 
الفص��ل 110 مازال موج��ودا وقانون 
العقوبات العس��كرية مازال نافذا ولم 
ينق��ح .وب��ني الصخ��ري أن أول مهمة 
محمول��ة عل��ى مجلس نواب الش��عب  
النص��وص  مالئم��ة  ض��رورة  ه��ي 
القانونية مع أحكام الدس��تور، واصفا 
.ه��ذا  اله��ني  وغي��ر  بالصع��ب  األم��ر 
ودع��ا الصخري الى ض��رورة املبادرة  
للجرائ��م  املنظ��م   القان��ون   بتنقي��ح 
العس��كرية  باعتب��ار أن القانون  الذي 
حك��م مبقتض��اه العياري ال ي��زال إلى 
حد الس��اعة ناف��ذا، وهو األم��ر املؤرخ  
1957 الص��ادر ف��ي  10 جانف��ي  ف��ي 
تدوينة القانون التونس��ي للمرافعات 

والعقوبات العسكرية.    

رجاء 
املختص��ة  الوح��دات  متكن��ت 
التابع��ة إلقليم احل��رس الوطني 
التونس��ي م��ن حترير طف��ل ليبي 
فيف��ري   28 ي��وم  من��ذ  مختط��ف 

املاضي بسوسة. 
املختص��ة  الس��لطات  كان��ت  و 
ش��نت حملة إيقافات في أوس��اط 
ع��دد م��ن الليبي��ني املقيم��ني ف��ي 
اختط��اف  خلفي��ة  عل��ى  سوس��ة 
الطفل محمد ري��اض كازوز الذي 
يبلغ 5 س��نوات من عائل��ة ليبية 

تقيم باملدينة.
وأك��د مصدر أمني أن اخلاطفني 
كان��وا يرم��ون للمس��اومة مببلغ 
ع��دد  بل��غ  فيم��ا  طائ��ل،  مال��ي 
اإليقافات في القضية 8 أشخاص 
فرق��ة  ل��دى  به��م  االحتف��اظ  مت 
للح��رس  والتفتي��ش  األبح��اث 

الوطني بسوسة.

و ف��ي تصري��ح ل��� "الضمير"  
أّكد وال��د الطفل أن��ه تلقى اتصاال 
مالي��ة  فدي��ة  يطل��ب  ليبي��ا  م��ن 
مقاب��ل حترير ابن��ه، وحتفظ عن 
تق��دمي املزي��د من التفاصي��ل بناء 
عل��ى طل��ب ف��رق البح��ث األمني 
الت��ي ال ت��زال تباش��ر حتقيقاتها 

باخلصوص، وفق قوله.

سوسةالعمل األمني.. من اإلشراف اإلداري إلى السياسي

تحرير طفل ليبي مختطف 
منذ حوالي أسبوع

محاكمة المدنيين أمام القاء العسكري..

ضرورة مالءمة القوانين مع فصول الدستور

▲ مصطفى صخري▲عبد الرزاق الهمامي▲ سمير بن عمر▲ خليل الزاوية
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هل تنجح التحويرات األخيرة  
في إصالح المنظومة األمنّية؟



صوتكم 6وطنية

- صربين بن جمعة
تش��هد عدد من األحياء الشعبية بتونس العاصمة 
خ��الل هذه األيام نقص��ا في قوارير الغ��از بعد أّن 
س��جلت والي��ة قاب��س وقفص��ة منذ ش��هر فيفري 
نقص��ا ف��ي ه��ذه امل��ادة مم��ا أث��ار تذم��ر ع��دد من 
املواطن��ني، وللوق��وف عل��ى أس��باب ه��ذا النقص 

اتصلت جريدة "الضمير" بوزارة الصناعة.
وب��نّي املدي��ر املركزي املكل��ف باحملروق��ات في 
البت��رول "عجي��ل"  الش��ركة الوطني��ة لتوزي��ع 
احلبي��ب مل��وح أّن أس��باب النق��ص ف��ي قواري��ر 
الغ��از ببع��ض املناط��ق يع��ود إلى تأخ��ر وصول 
البواخر التي تقل ش��حنة من الغاز إلى الش��ركات 
بس��بب األح��وال اجلوية التي منع��ت البواخر من 
الدخ��ول للبحر األبيض املتوس��ط. وأضاف ملوح 
أّن البواخ��ر وصل��ت ي��وم الثالث��اء املاض��ي إل��ى 
قابس وإلى ميناء حلق ال��وادي وجتندت مختلف 
الشركات لتوفير قوارير الغاز بالكميات املطلوبة 
والتي تقدر ب� 140 ألف قارورة يوميا، موضحا أّن 
القوارير التي تباع اليوم متت برمجتها منذ السنة 
املاضية.وأّك��د املدير املرك��زي املكلف باحملروقات 
أّن نقص قوارير الغاز كان بنسب ضعيفة وبشكل 
طفي��ف. وطمأن مل��وح املواطنني بعمل الش��ركات 
املوزعة على تفادي هذا النقص، مشيرا إلى جتاوز 
ه��ذا االش��كال ف��ي كل م��ن والي��ة قابس وس��يدي 
والش��ركات  الصناع��ة  وزارة  أّن  وأّك��د  بوزي��د. 
اهتمت مبناطق الش��مال الغرب��ي وخاصة واليات 
القصرين وال��كاف وجندوبة وعمل��ت على توفير 
املخ��زون الكافي من قوارير الغاز. وأش��ار إلى أن 

تعبئة كميات مهمة من الغاز من الشقيقة اجلزائر، 
قائال "كانت الشقيقة اجلزائر متعاونة وضاعفت 

الكميات املطلوبة".
من جهته، أّك��د مدير التج��ارة الداخلية بوزارة 
التج��ارة خال��د ب��ن عب��د الل��ه ف��ي تصري��ح ل��� 
"الضمي��ر" أن النق��ص ال��ذي مت تس��جيله يعود 
إلى تأخر وصول الباخ��رة إلى والية قابس، وأنه 
تأث��رت الوالي��ات األخ��رى به��ذا النقص، مش��يرا 
إل��ى حدوث بعض اللهفة لدى املواطن على ش��راء 
قواري��ر الغاز. وبنّي أنه س��يتم جتاوز هذا النقص 
ف��ي األي��ام القادمة، مش��ّددا عل��ى أّن قوارير الغاز 
ليست مفقودة ومت توفير احتياطي 6 أيام من هذه 
املادة.يذك��ر أّن املنطقة الصناعية بقابس ش��هدت 
خالل ش��هر فيفري نقص��ا في مادة الغ��از وهو ما 
تس��بب في تعطل عملي��ة تزويد الس��وق بقوارير 
الغاز، وأّكد مدير مركز عجي��ل للغاز بقابس مالك 
خنيس��ي في تصريحات سابقة إلذاعة تطاوين أن 
انتاج قوارير الغاز سيش��هد بع��ض االضطرابات 
خالل األيام القادمة بس��بب تأخر وصول ش��حنة 

من الغاز للمعامل.

– صابرين الخشناوي 
أعلنت رافلة تاج مدي��رة إدارة الرعاية الصحية 
األساس��ية ب��وزارة الصح��ة أمس خ��الل ندوة 
صحفية مبقر ال��وزارة حول "احلاالت الوبائية 
ملرض��ى اإللته��اب الكب��دي والنزل��ة املوس��مية 
وانطالق احلملة الوطنية التحسيس��ية ملكافحة 
التدخ��ني بتون��س"، ع��ن ارتف��اع  ع��دد حاالت 
اإلصاب��ة بإلته��اب الكبد الفيروس��ي صنف "أ" 
ليبل��غ 91 حال��ة بداي��ة من غ��رة جانف��ي إلى 3 
مارس من س��نة 2015 مقابل 71 حالة في نفس 

الفترة لسنة 2014.
اإللته��اب  أن ح��االت  ت��اج  رافل��ة  وأضاف��ت 
الكبدي صنف "ب" بلغت 19 حالة سنة 2015 

مقابل 4 حاالت لسنة 2014.
وأش��ارت إل��ى أن أه��م الب��ؤر املس��جلة لهذه 
األن��واع الثالثة للفي��روس )أ، ب، ج( هي والية 
قاب��س حتدي��دا حام��ة قاب��س حي��ث بل��غ عدد 

اإلصابات بها 423 حالة سنة 2014.
كم��ا أش��ارت رافل��ة تاج إل��ى ارتف��اع حاالت 
الفي��روس الكبدي ف��ي بعض الوالي��ات مقارنة 
بوالي��ات أخ��رى نتيج��ة تدني ظ��روف العيش 
وانع��دام توفر امل��اء الصالح للش��راب وقنوات 
املياه املستعملة، وغياب قواعد النظافة وحماية 

احمليط وتردي خدمات اإلصالح. 
الصحي��ة  الرعاي��ة  إدارة  مدي��رة  وأش��ارت 
ال��وزارة  أن  إل��ى  الصح��ة  ب��وزارة  األساس��ية 
س��جلت إلى حدود 3 مارس 2015 حالتي وفاة 

بإلتهاب الكبد الفيروس��ي بوالية سيدي بوزيد 
مقاب��ل 4 وفي��ات س��نة 2014 بكل من سوس��ة 

وقابس.
وأك��دت رافلة ت��اج أن وزارة الصح��ة كّونت 
جلن��ة متع��ددة االأط��راف للنظ��ر ف��ي احلل��ول 
الالزم��ة للحد م��ن هذه احل��االت، واتخاذ إجراء 
يتمث��ل ف��ي القي��ام مبس��ح وطني سيش��مل 22 
ألف ش��خص من كامل ت��راب اجلمهورية، حول 
إلتهاب الكبد الفيروس��ي م��ن صنف "أ" و"ب" 
ملعرفة نس��بة إنتش��ار هذا امل��رض والعمل على 

احلد منه.

لمكافحـــة  الوطنيـــة  التحسيســـية  الحملـــة 
التدخين 

مت خ��الل ه��ذه الندوة تق��دمي ورق��ة إعالمية 
ح��ول احلمل��ة التحسيس��ية الوطني��ة ملكافحة 
التدخني حيث  قدرت الدراس��ات على املس��توى 
الوطني بأن عدد املدخنني بتونس يبلغ مليوني 
مدخن ف��ي الفترة العمرية من 10 إلى 70 س��نة 
وحوالي 10 أالف حالة وفاة ناجمة عن التدخني 
كم��ا أثبتت الدراس��ات س��نة 2011 أن النس��بة 
العام��ة للمدخن��ني تبل��غ 31.5 ف��ي املائ��ة م��ن 
الرجال و10 في املائة من النس��اء و24 في املائة 

من املراهقني.
وته��دف ه��ذه احلملة اإلع��داد لالنط��الق في 
ذات  باألماك��ن  التدخ��ني  من��ع  قان��ون  تطبي��ق 

االستعمال اجلماعي.

- صابرين بن جمعة 
ع��دة نق��اط خالفي��ة مازال��ت مطروح��ة 
اليوم على طاولة املناقشات بني مختلف 
األط��راف املتدخل��ة في الش��أن القضائي 
للقض��اء  األعل��ى  املجل��س  بخص��وص 
وطريقة إرسائه رغم أن الدستور ضبط 
آجال 6 أشهر من االنتخابات التشريعية 
إلرس��ائه ويكون بذلك شهر أفريل األجل 

الدستوري.
 جم��ع مرك��ز االس��الم والدميقراطي��ة 
خ��الل ن��دوة عقدها ي��وم أم��س اجلمعة 
2015 ح��ول "املجلس األعلى  6 مارس 
للقض��اء ضم��ان اإلص��الح واس��تقاللية 
القض��اء" مختل��ف األط��راف املتداخل��ة 
في املنظوم��ة القضائي��ة للتباحث حول 
املجل��س ومختلف اخلالف��ات املطروحة 

حول إرسائه.

مشروع القانون 
أف��اد مدير عام الدراس��ات والتش��ريع 
ب��وزارة الع��دل محم��د الطاه��ر حم��دي 
أّن مش��روع القان��ون املتعل��ق باملجلس 
األعل��ى للقض��اء اس��تقر عل��ى وضع��ه 
النهائي واملفروض أن يتخذ وجهته نحو 
املؤسس��ات املعنية به من احلكومة وثم 

مجلس نواب الشعب.

أّن  حم��دي  الطاه��ر  محم��د  واعتب��ر   
ه��ذا املش��روع سيش��هد جداال كبي��را في 
مس��توى نواب الش��عب، قائال "نأمل أّن 
ال تط��ول املس��ألة ألننا مرتبط��ون بأجل 
دس��توري حتى يكون املجل��س موجودا 

في غضون شهر أفريل".
وذك��ر حم��دي خ��الل مداخلت��ه ب��أّن 
مشروع القانون مت إعداده من قبل جلنة 
ش��رعت ف��ي إع��داده من��ذ ش��هر أكتوبر 
31 جانفي  2014 وانه��ت أعمالها ي��وم 

2015
وبنّي مدير عام الدراس��ات والتشريع 
بوزارة العدل أّن املشروع مت تعديله من 
قبل اللجن��ة إثر اجتماعه��ا بوزير العدل 
احلالي قبل احالته على اجلهات املعنية.

التونس��ي  املرص��د  رئي��س  لك��ن   
الس��تقاللية القض��اء أحم��د الرحمون��ي 
انتقد عدم نش��ر النسخة النهائية املعدلة 
بالقض��اء  املتعل��ق  القان��ون  ملش��روع 
العدلي لتمكني العم��وم واملجتمع املدني 

من االضطالع عليه. 
وف��ي نف��س الس��ياق، أفادت رئيس��ة 
روض��ة  التونس��يني  القض��اة  نقاب��ة 
العبي��دي بوج��ود ما يقارب 5 مش��اريع 
قوانني متعلقة باملجلس األعلى للقضاء، 
مش��يرة إلى عدم معرفة أي نسخة سيتم 

مناقشتها في املجلس الوزاري.

 الخالفات المطروحة 
رأى مدير عام الدراس��ات والتش��ريع 
ب��وزارة الع��دل محمد الطاه��ر حمدي أّن 
اخل��الف األساس��ي املط��روح يكم��ن في 
قراءة فصول الدستور وأحكامه وكيفية 

تصور حجم املجلس األعلى للقضاء.
 وب��نّي حم��دي أّن هن��اك أطراف��ا تق��رأ 
أح��كام الدس��تور تص��ل بهم إل��ى القول 
ب��أّن املجلس األعل��ى للقضاء سيش��رف 
باعتب��ار  احملاك��م  مختل��ف  إدارة  عل��ى 
وج��ود الفص��ل 114 من الدس��تور الذي 
نص بكون املجلس يضمن حس��ن س��ير 
القض��اء، في حني ترى أط��راف اخرى أّن 
إدارة احملاك��م خاصة في القضاء العدلي 
ستكون ثقيلة جدا واألفضل أّن تترك في 

صالحيات وزارة العدل. 
وي��دور اخل��الف كذل��ك حس��ب محمد 
الطاه��ر حم��دي ح��ول طريق��ة انتخ��اب 
املجل��س األعل��ى للقضاء وح��ول مفهوم 
املس��تقلني وم��ن ه��م املس��تقلون الذي��ن 
ف��ي  وجوده��م  عل��ى  الدس��تور  ن��ص 
تركيب��ة املجل��س االعل��ى، قائ��ال "ه��ي 
جمل��ة م��ن اخلالف��ات لك��ن بالض��رورة 
رأت  جهته��ا،  وم��ن  حس��مها".  س��يتم 

رئيسة نقابة القضاة التونسيني روضة 
القضائي��ة  الس��لطة  ب��اب  أن  العبي��دي 
في الدس��تور التونس��ي هو ب��اب يتميز 

باللخبطة وسيخلق اشكاليات كبيرة.
وبين��ت العبي��دي أن تركيب��ة املجلس 
االعل��ى للقض��اء الت��ي تض��م ثلث��ني من 
القض��اة وثلث��ا من املس��تقلني م��ن ذوي 
االختص��اص تفت��ح املج��ال للتأوي��الت 
االس��قاللية  مفه��وم  يثي��ره  مل��ا  وذل��ك 
كان  إن  تس��اؤالت  م��ن  واالختص��اص 
املس��تقلون ينتمون إلى الشأن القضائي 

أم ال.
العبي��دي تركيب��ة املجلس  وانتق��دت 
والت��ي  الدس��تور  ن��ص  ف��ي  ال��واردة 
تضمن��ت 4 هيئات وه��ي القضاء العدلي 
والقض��اء اإلداري وهيئ��ة املجال��س في 
ح��ني كان م��ن املف��روض أن تتضم��ن 3 
هيئ��ات فقط، مس��تغربة كذلك اس��تثناء 
القض��اء العس��كري من املجل��س األعلى 

للقضاء.
كاتب ع��ام الهيئة الوطني��ة للمحامني 
بوبكر بالثابت اعتبر أّن موضوع املجلس 
هو موضوع سياسي بامتياز واخليارات 
ستكون سياس��ية، مؤّكدا ضرورة تقدمي 
مش��روع قان��ون واح��د ملجل��س ن��واب 
الش��عب لع��دم اضاع��ة الوق��ت. واعتبر 

بخص��وص  األول  اخل��الف  أّن  الثاب��ت 
املجل��س يتمثل في منهجي��ة العمل حيث 
خي��رت وزارة العدل صياغة مش��روعها 
اخلاص دون تش��ريك املجتمع املدني في 
ذلك وهو ما أدى إلى تعدد املشاريع التي 

ميكن أّن تؤثر في املضمون.
ف��ي حني رأت رئيس��ة جمعية القضاة 
التونس��يني روض��ة القراف��ي أّن املجلس 
ل��ه  تك��ون  أن  يج��ب  للقض��اء  األعل��ى 
الش��أن  ف��ي تس��يير  صالحي��ات مهم��ة 
هيئ��ة  مبثاب��ة  يك��ون  وأن  القضائ��ي 
االتصال الس��معي البصري التي تشرف 

على القطاع دون وجود وزارة لإلعالم.

 المعايير الدولية 
عّدد رئيس املرصد التونس��ي للقضاء 
أحمد الرحموني، ف��ي مداخلته، املعايير 
الدولية الس��تقالل القض��اء املضمنة في 
الدولي��ة واألممية  املعاه��دات واملواثيق 
والت��ي تنص عل��ى أن تترك��ب املجالس 
القضائية من أغلبي��ة مطلقة للقضاة مع 
وج��ود غي��ر القض��اة لتجن��ب القطاعية 

واملاسونية املهنية.

وتن��ص ه��ذه املعايير عل��ى أن تتمتع 
املجالس القضائية بصالحيات واس��عة 
لضم��ان اس��تقاللية القضاء م��ن ضمنها 
إدارة احملاكم والتصرف فيها واإلشراف 
على املسار املهني للقضاة وعلى تكوينهم 
وعلى تلقى الش��كايات من املتعاملني مع 
منظومة العدالة، كما تتمتع بصالحيات 

مالية.

المجلس األعلى للقضاء

 آجال دستورية تضغط وعدة خالفات مازالت مطروحة

وزارة الصحة
أكثر من 120 حالة التهاب الكبد الفيروسي خالل شهرين

نقص التزويد بقوارير الغاز المنزلي.. لماذا وإلى متى؟
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تحديد األسعار..
البصل التونسي والثوم الصيني؟ 

القصص التالية قد تصيب البعض بالذبحة الصدرية أو باالنهيار التام. 
فهي طويلة ومحرجة في تفاصيلها ومقلقة في معانيها. 

وبالتالي وجب االختصار. 
أولى هذه القصص. 

قصة هذا املوز الذي يغزوا االس��واق والعادات واجليوب والذي ترتفع أثمانه، حدا وصل الى معدل ال 
يحلم به حتى أصحاب الشركات العاملية الكبرى في االسواق العاملية؟ 

هذا املوز املهّرب بشكل لم يعد للمراقبة أي امكانية للوقوف على مصادره وعلى كبار مهربيه؟
فاملوز له قصة عاملية مع اإلرهاب والقتل واملوت واالستعمار؟ 

في بداية القرن العش��رين كانت إحدى أكبر الش��ركات العاملية لزراعة املوز ف��ي دول امريكا الالتينية 
تشتكى من رئاسة غواتيماال اجلديدة املنتخبة دميوقراطيا أنها أرادت أن تؤمم بعض األراضي الشاسعة        
والغير مس��تعملة من أجل توزيعها على الفالحني. وكان م��ن ضمن هذه األراضي حقوال وضعتها دولة 

غواتيماال حتت تصرف شركة املوز االمريكية، غير أن هذه الشركة تركتها بورا دون استغالل؟ 
لكن شركة املوز استنكرت على حكومة ورئاسة غواتيماال، املنتخبة دميوقراطيا، محاولتها استرجاع 
االراضي اخلصبة ومتكني الفالحني من استغالل ثرواتهم الوطنية، فحرضت عليها احلكومة األمريكية، 
من خالل حملة دعائية من الطراز اخلطير للبروباغندا التي ش��يطنت احلكومة الغواتيمالية وانتهى االمر 
بانقالب عس��كري غرقت فيه غواتيماال، في خمس��ينات القرن املاضي، في الدم��اء، ومات جراء مصالح 
هذه الش��ركة ومن أجل املوز االصفر، أكثر من مائة الف مواطن مس��كني، وتبع ما تبع ذلك من انقالبات 
عل��ى مجتمعات أمري��كا الالتينية، دارت في أغلبها حول اس��تثمارات فالحية كبرى في حقول املوز وفي 

حقول البترول وفي  حقول حشيش املخدرات؟
ثاني هذه القصص. 

قص��ة البص��ل الت��ي حتاول الي��وم وزارة التجارة أن حتدد س��عره؟ وم��ن وراء ذلك أس��عار اخلضر 
والغالل؟

لنتصور أوال كم ثمن دقيقة عمل مجلس الوزراء الذي ينعقد حول حتديد سعر البصل وغيره؟
هل كان يجب على التونسيني الذين ال يقدرون على إنتاج البصل أن يأكلوا البصل؟ 

ل��و أن مجل��س الوزراء انكب على البحث عن طرق وكيفية تعوي��ض أكالت البصل بأكالت أكثر صحة 
وأطيب في الفم واللسان ؟ لكان أجدى وأنفع؟ 

أما أن تفوح رائحة البصل من مطابخ الفقراء ومطابخ احلكومة فذلك سقوط  ليس بعده سقوط؟
وقد كان رد العاملني في محالت اخلضار منذ أس��ابيع أنهم غطوا البصل وبضاعتهم وأثمانها ؟ حني 
حاول��ت فرقة من متفقدي األس��عار، أمام كامي��رات التلفزيون واالعالم، أن تظهر لن��ا أنها حترص على 

مراقبة التالعب باألسعار في قلب العاصمة، وفي أعرق أسواقها؟ 
ولم تكن اال محاولة بصلية في األخير؟ وانس��حب فريق املراقبة يجر أذيال اخليبة أمام البصل وبقية 
اخلضروات وأس��عارها التي يتفنن الباعة في رسمها، يحفظونها عن ظهر قلب، ويحرصون من الشمال 
ال��ى اجلن��وب وفي كل االس��واق الصغيرة والكبيرة، على عدم كتابتها، فالس��عر، حس��ب أحدهم، يتغير 

حسب وجه احلريف، وحسب فترات النهار؟ 
وتضحك علينا وزارة التجارة أنها اجتمعت وقررت حتديد سعر البصل؟ املستورد؟

وملاذا لم يجتمع مجلس الوزراء حول حق العمال، املطحونني حتت االعراف الذين ميتنعون عن تسديد 
مستحقات الصناديق االجتماعية، والذين يواصلون استخدام آالف العمال دون )صبّان في الصناديق(؟

أما البصل فهو مثل الثوم صيني؟ 
قصة هذا الثوم الصيني الذي يغزو االسواق؟ 

ال يصد ق الكثيرون مشاهد تلك الكراتني املتراصة أمام احملالت في طول البالد وعرضها؟ 
هل عجزت فعال أرض تونس أن تنتج ثوما عربيا تونسيا قحا وفّواحا؟ 

أم أن في القصة شيء من قصة املوز املهرب؟
أال يكف��ي اخلزان��ة العامة أنها تخ��ّرب كل يوم جّراء الك��م الهائل من العملة الصعب��ة التي تدفع مقابل 
حتوي��الت الش��ركات االجنبية املقيمة ف��ي بالدنا، )وتلك قصة أخرى س��يأتي وقت س��ردها؟( ومقابل 
حتوي��الت التوريدات الضرورية للمواد االولية لصناعتنا، حتى نرهقها بالتحويالت بالدوالر ثمن الثوم 

الصيني؟
هل القرض الرقاعي األخير، التي اضطرت حكومة جمعة توقيعه )حتت احليط وقبل املغادرة( هو ثمن 

هذه املهّربات من املوز والبصل        والثوم؟
هل السبب هو أن التونسيني لم تتبّق لهم من املآكل اال الشكشوكة بالبصل والثوم؟ والتحلية )بالبنان( 

األمريكي املهّرب ؟ 
والقصص اجلارحة واحلارة والفّواحة وتفاصيلها في هذا امليدان أكثر من أن تعد وحتصى ؟

متى هو اإلضراب العام احتجاجا على البصل املصري؟ والثوم الصيني، واملوز األمريكي؟

في الوطن
بشير عبد السالم

-فائزة الناصر
املرك��زي  البن��ك  محاف��ظ  أطل��ق 
أم��س  أول  العي��اري  الش��اذلي 
مفاده��ا  ف��زع  صيح��ة  اخلمي��س 
أّن احلكوم��ة ل��ن تق��در ف��ي ق��ادم 
األي��ام على دفع األج��ور وتغطية 
العج��ز  بس��بب  مصاريفه��ا، 
عل��ى  أصب��ح  ال��ذي  االقتص��ادي 
م��ا يب��دو أصع��ب مم��ا كان علي��ه 
خالل السنوات الس��ابقة، وهو ما 
سيستتبعه عدم قدرة تونس على 
تغطي��ة مصاريف الفت��رة القادمة 
إذا م��ا تفاقم عج��ز امليزانية، عجز 
ق��د يبل��غ خ��الل الس��نة اجلارية 
حوالي 7.5 مليار دينار في الوقت 
الذي تش��هد فيه مختلف محركات 
تراجع��ا  الوطن��ي  االقتص��اد 
وتدهورا وه��و ما جعل الوضعية 

االقتصادية تأخذ منحى خطيرا. 
وفي ظل هذا العجز على االيفاء 
املس��توجبة  الق��روض  بأقس��اط 
عليه��ا، يصب��ح تخ��وف محاف��ظ 

البنك املركزي مشروعا. 
الغريب واملؤس��ف هو أّن خبرا 
به��ذه  وتصريح��ا  احلج��م  به��ذا 
اخلط��ورة م��ّر عل��ى غي��ر العادة 
مرور الكرام وكأّن أذان االعالميني 
قد ُصّمت وعدساتهم قد عميت فما 
سمعوا وال رأوا صيحة الفزع التي 
أطلقه��ا الرج��ل. وكأّن بوصلته��م 
وق��درة اس��تيعابهم وتفاعلهم مع 
مث��ل هذه التصريح��ات قد توقفت 
التروي��كا، يومها  عن��د حكومت��ي 
ل��م نكن نقرأ عل��ى أعمدة الصحف 
وال نس��مع وال نش��اهد ف��ي جميع 
املناب��ر إال دق��ا لنواقي��س اخلط��ر 
وإطالق لصيح��ات الفزع وإعالنا 
الكارثة واالنهيار االقتصادي  عن 
وتبش��يرا بق��رب إف��الس الدول��ة 
وتضخيم��ا للمؤش��رات الس��لبية 
املؤش��رات  ع��ن  الط��رف  وغ��ض 
ص��ورة  وتق��دمي  االيجابي��ة 
أس��ود من ظ��الم اللي��ل لالقتصاد 

التونسي.
يومه��ا ل��م نكن نس��مع س��وى 
حديث ع��ن "اخلزينة التونس��ية 
التي أشاع البعض أنها غير قادرة 
على تس��ديد رواتب املوظفني لهذا 
الش��هر.. وعن "البنوك التونسية 
التي تلقت تعليم��ات مبنع الروج 
بداية من الي��وم".. وعن "تونس 
الت��ي تق��ف على بع��د درجتني من 
"املديوني��ة  وع��ن  اإلف��الس".. 
الت��ي س��تؤدي إل��ى عج��ز ت��ام" 
وع��ن "إمكاني��ة إف��الس البن��وك 
واردة  بات��ت  الت��ي  التونس��ية 
النق��د  "صن��دوق  وع��ن  ج��دا".. 
الدولي ال��ذي يناقش إنقاذ تونس 
م��ن إف��الس اقتص��ادي".. عملية 
قصف يومي تع��رض لها املواطن 

ومت��ى  أصب��ح  مت��ى  التونس��ي 
أمسى وأينما قلّب وجهه، وإرهاب 
مبن��ي  علين��ا،  ُس��لّط  اقتص��ادي 
عل��ى ش��ائعات وفوض��ى األرقام 
الت��ي  االقتصادي��ة  واملعطي��ات 
نس��تمع لها يوميا والتي أصبحت 
تش��كل خطرا أش��د فتكا من قصف 

املدافع والدبابات.
واملفارق��ة العجيب��ة ه��ي أنن��ا 
مثبت��ة  معلوم��ات  أم��ام  الي��وم 
مصادره��ا  م��ن  واردة  وتقاري��ر 
األصلي��ة تفيد ب��أّن املؤش��رات لم 
تعد مبينة على شبهات وشائعات 
ومغالط��ات وأرق��ام وهمي��ة ب��ل 
أصبح��ت أكث��ر صدقي��ة وجدي��ة 
وخط��ورة ولكننا ال ن��رى تعاطيا 
إعالميا وال سياس��يا في مس��توى 

هذه احلقائق واملعطيات.
هذا التعاطي غير املس��ؤول مع 
واقع اقتصادي واجتماعي صعب 
ومعّقد يجعلنا نتس��اءل، هل متلك 
الطبقة السياس��ية الي��وم النضج 
واملس��ؤولية الكافي��ني للتعاط��ي 
م��ع ه��ذا الواق��ع أم أّنه��ا س��تظّل 
حبيسة تفاصيل خالفاتها املعّقدة 
احلزبية  ومصاحلها  واملتش��نجة 
الضّيقة وانحيازها لش��خصها أو 
فئته��ا أو حزبه��ا أو منظمته��ا أو 
موقعها؟ هل ستواصل في سياسة 
الطع��ن ف��ي ه��ذا وذاك وبتع��الّت 
مختلفة؟ هل س��تظل تتصّيد زالت 
اللس��ان والعثرات؟ هل ستواصل 
والقضاي��ا  املش��اكل  افتع��ال 
الوهمي��ة التي ال تعني التونس��ي 
ال م��ن قري��ب وال م��ن بعي��د؟ ه��ل 
ستظل تسمح لنفسها أن تفعل كل 
ش��يء املباح منه وغير املباح فقط 
لتفرض وجودها دون أي جامح؟ 
الوحي��د  هاجس��ها  س��يبقى  ه��ل 
وتصّوره��ا  رؤيته��ا  ف��رض  ه��و 
خصمه��ا  عل��ى  نق��اط  وتس��جيل 
السياس��ي وإحلاق الضربات به؟ 
هل تهم ه��ذه احلس��ابات املواطن 
ف��ي تطاوين ال��ذي أرقت��ه اإلتاوة 
وُغلّق��ت أبواب ال��رزق في وجهه؟ 
ه��ل يه��م املواطن��ني ف��ي جندوبة 
ل��وادي  املتاخم��ة  املناط��ق  وف��ي 
مجردة الذين باتوا ضحية ارتفاع 
منس��وب املياه والفيضانات التي 

أتت على الزرع وقطعت الطرقات 
يطع��م  ه��ل  املواطن��ني؟  وعزل��ت 
العائ��الت املع��وزة املترامي��ة في 
كّل رب��وع البالد؟ هل يوجد حلوال 
ل� 800 أل��ف عاطل عن العمل؟ هل 
يح��ّد م��ن مش��كلة التهري��ب التي 
أصاب��ت االقتصاد ف��ي مقتل؟ هل 
يقض��ي عل��ى اإلره��اب ويجف��ف 

منابعه؟ 
التعاط��ي  ه��ذا  أّن  األكي��د 
األخ��رق  واإلعالم��ي  السياس��ي 
وغير املس��ؤول لن يخلق ولو حال 
واح��دا ألبس��ط مش��كلة م��ن هذه 
املش��اكل الت��ي ت��ؤرق التونس��ي 
اليوم، ولن تس��اعدنا على جتاوز 
ه��ذه احملنة االقتصادي��ة الصعبة 
ونتائجها التي تعيشها بالدنا في 
ه��ذه الفترة، بل على العكس فإنها 

لن تزيدها إال تعميقا وتعقيدا.
نح��ن الي��وم بحاجة إل��ى جعل 
هاجس��نا الوحي��د ه��و الرغبة في 
إنق��اذ الب��الد وجتني��ب املجتم��ع 
وي��الت التقس��يم و التفرقة، نحن 
سياس��ية  نخب��ة  إل��ى  بحاج��ة 
تقدر بش��كل جّيد حقيق��ة األزمات 
الي��وم  تواجهن��ا  الت��ي  املتفاقم��ة 
واستحقاقات املرحلة ومتطلباتها 
الوض��ع،  حقيق��ة  وتس��توعب 
نح��ن بحاجة إلى نخبة سياس��ية 
تغّي��ر جذرّي��ا تعاملها مع الش��أن 
الع��ام، وت��درك أّن تونس ال ميكن 
أن تبنيه��ا احلكوم��ة احلالي��ة بل 
وفعالياته��ا  نخبه��ا  كل  يبنيه��ا 
احلزبي��ة  تلويناته��ا  مبختل��ف 
بحاج��ة  نح��ن  وااليديولوجي��ة، 
إل��ى نخبة سياس��ية توّج��ه كامل 
تركيزه��ا على كيفية جتاوز تدني 
املؤش��رات االقتصادي��ة مّما جعل 
البن��ك املرك��زي يراج��ع توقعاته 
بش��أن النم��و لس��نة 2014 نح��و 
االنخفاض في ح��دود 2.3 باملائة 
وبنح��و 3 باملائة س��نة 2015 في 
ح��ني توق��ع البن��ك العامل��ي نوا 
بنس��بة 2.7 باملائة لنفس الس��نة 
)2015( إلى جان��ب تفاقم العجز 
التج��اري ال��ذي جعله يح��ذر في 
أكث��ر من مرة م��ن جدي��ة املخاطر 
املالي��ة  التوازن��ات  ته��دد  الت��ي 

العامة.

بعد تحذيرات محافظ البنك المركزي:

هل تعي النخبة السياسة دقة المرحلة؟

وطنية
7صوتكم  العدد 594  السبت 16 جمادى األول 1436 هجري الموافق ل7 مارس 2015 
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- النقابي-إيمان
أمضت النقابة العامة للبريد التونس��ي 
اتف��اق م��ع س��لطة اإلش��راف  محض��ر 
مطال��ب  إل��ى  باالس��تجابة  يقض��ي 
القط��اع وعليه مت إلغ��اء اإلضراب الذي 
قررت��ه الهيئ��ة اإلداري��ة القطاعية ملدة 
ثالث��ة أيام وذل��ك ابتداء م��ن تاريخ 24 
مارس اجلاري. وأمض��ى االتفاق وزير 
تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي 
ووزي��ر الش��ؤون االجتماعية وس��امي 
الطاهري عضو املكتب التنفيذي باحتاد 
الش��غل والكاتب العام للنقاب��ة العامة 

للبريد. 
وين��ّص االتفاق على القب��ول بتمثيل 

اإلدارة  مجل��س  ف��ي  النقاب��ي  الط��رف 
واتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة إليقاف 
أنش��طة الش��ركات واملتدخلني بطريقة 
غير قانونية في النشاط البريدي إضافة 
إل��ى التطبي��ق الفعل��ي ل��كل االتفاقيات 
املبرمة وحّل جملة اإلش��كاليات العالقة 
احلراس��ة  أع��وان  وضعي��ة  كتس��وية 
وإرج��اع املطرودين ومعادلة الش��هائد 
العلمي��ة وفتح باب املناظ��رات وضبط 
املقاييس في إسناد الوظائف إلى جانب 
حركة النق��ل والتراجع ع��ن اإلجراءات 
أحادي��ة اجلان��ب التي اتخذته��ا اإلدارة 
العامة والتي تخالف االتفاقيات املبرمة 
مع الطرف النقابي عل��ى غرار التوقيت 

واملناظرات الداخلية والتعيينات.
وأّك��د حبيب تليلي عن النقابة العامة 
العام��ة  النقاب��ة  أّن��ه "يس��عد  للبري��د 
وكاف��ة أعض��اء الهيئ��ة اإلداري��ة الت��ي 
ظلّ��ت مفتوح��ة إلى ح��ّد اخلميس وإلى 
حدود الس��اعة العاش��رة لي��ال من أجل 
اتف��اق  وإمض��اء  املفاوض��ات  متابع��ة 
يلي��ق بنض��االت البريديني عل��ى قاعدة 
كل املطال��ب املطروح��ة أن تطمئ��ن كل 
االتف��اق  أن  والبريدي��ني  البريدي��ات 
املمض��ى عل��ى أعل��ى مس��توى )وزارة 
الش��ؤون االجتماعي��ة( يس��تجيب إلى 
كل تطلع��ات املضربني يوم��ي 18 و19 

فيفري ، وفق قوله.

- النقابي-غالي
ق��ّررت الهيئة اإلداري��ة القطاعية للجامعة 
العامة لالتصاالت الت��ي انعقدت أّول أمس 
برئاسة كمال س��عد عضو املكتب التنفيذي 
باالحت��اد الع��ام التونس��ي للش��غل تنفيذ 
إض��راب عام كامل ي��وم 19 مارس اجلاري 
بجمي��ع مراك��ز العم��ل التص��االت تون��س 
بكامل ت��راب اجلمهورية وذل��ك في صورة 
عدم اس��تجابة س��لطة اإلش��راف للمطالب 

املضّمنة في الئحة اإلضراب.
وج��اء ق��رار إض��راب أع��وان وإط��ارات 
اتص��االت تون��س للمطالب��ة بالتراجع عن 
مش��روع إع��ادة هيكل��ة تعاوني��ة البري��د 
واالتص��االت والتراج��ع ع��ن الترفي��ع في 
معلوم االنخراط واملطالب��ة بتطبيق اتفاق 
2002 القاض��ي بتحّم��ل اتص��االت تونس 
تغطي��ة جت��اوز الس��قف ف��ي ال��دواء وفّك 
االرتباط م��ع البريد ف��ي التعاونية إضافة 
إل��ى املطالبة بإيجاد بدي��ل يلّبي طموحات 
منحة النهوض باالتص��االت والترفيع في 
املن��ح اخلصوصي��ة والزيادة ف��ي األجور 
بعن��وان س��نة 2014 والتراجع عن خصم 
ي��وم اإلضراب اجلهوي بالنس��بة إلى أبناء 
اتص��االت تونس بتطاوين من أجل التنمية 
والذي نفذته جميع املؤسسات باجلهة ولم 

يقع اخلصم من أجورهم.

وق��د دع��ت الهيئ��ة اإلداري��ة القطاعي��ة 
الش��ؤون  وزارة  م��ن  كاّل  املجتمع��ة 
االجتماعية وسلطة اإلشراف إلى فتح باب 
التفاوض الفوري حول مش��روع االتفاقية 
لديه��ا  املودع��ة  الن��داء  ملراك��ز  القطاعي��ة 
واالحت��اد التونس��ي للصناع��ة والتج��ارة 
والصناع��ات التقليدي��ة من��ذ ع��دة أش��هر 
م��ع ض��رورة فتح ب��اب التف��اوض اجلدي 
االتصالي��ة  مل��ف  بخص��وص  واملس��ؤول 
للخدمات ) احلراس��ة والتنظي��ف( محملة 
االجتماع��ي  املن��اخ  تده��ور  مس��ؤولية 

التصاالت تونس ووزارة اإلشراف.

- النقابي – إيمان غالي
قال الش��اذلي احلّم��اص أمني عام احتاد الش��غالني 
الش��بان إّن االحت��اد س��ينظم ندوة صحفي��ة قريبا 
يش��ارك فيها وزير التكوين املهني والتش��غيل زياد 
العذاري ملناقش��ة أس��باب تعطي��ل الّتفاوض حول 
مش��روع صن��دوق البطال��ة ال��ذي كان االحت��اد قد 
عرض��ه س��ابقا في ش��هر أفري��ل 2012 عل��ى نواب 
املجل��س التأسيس��ي ف��ي انتظ��ار املصادق��ة عليه. 
وأش��ار إلى ض��رورة تفعيل مش��روع البطالة الذي 
س��يحّد من إشكال تفاقم البطالة خاصة في صفوف 

أصحاب الشهائد العليا، وفق قوله.

وأك��د عم��اد بن ش��عبان كات��ب عام نقاب��ة بلدية 
حمام األنف أّن س��لطة اإلشراف ترفض التعامل مع 
احت��اد الش��غالني وأّن معتمد حمام االن��ف  وكاتب 
بلدي��ة اجله��ة رفض��ا التح��اور م��ع ممثل��ي احتاد 
الش��غالني. وقال بن ش��عبان إّنهم رفضوا التحاور 
مع��ه باعتباره ممثال عن احتاد الش��غالني الش��بان 
وقاموا مبساومته بخصوص املكتب النقابي التابع 
له، قائال لقد "رفضوا التوقيع في وثيقة ش��خصية 
تهمني مقابل التنازل ع��ن املكتب النقابي وتهديدي 
باإلحال��ة عل��ى مجل��س التأدي��ب دون أس��باب، إن 

رفضنا تسليم املكتب".
وتابع كاتب عام نقابة احتاد الش��غالني الش��بان 

أّن س��لطة اإلش��راف تطالب بالكت��ب بتعلّة تقدميه 
للش��رطة البلدية رغم توفر مكاتب أخرى ووضعت 
تع��الت م��ن أجل غلق املكت��ب الذي  فت��ح منذ قرابة 
3 أش��هر وبعد تأس��يس نقابة أساس��ية وبه عديد 

املنخرطني.
وأش��ار كاتب ع��ام النقاب��ة إل��ى أّن ببلدية حمام 
األن��ف يوجد 3 نقاب��ات لتمثيلي��ات نقابية مختلفة 
احتاد الشغالني الش��ابان واالحتاد العام التونسي 
للش��غل واحتاد عّم��ال تون��س وأّن اإلدارة تتعامل 
فق��ط مع االحتاد العام التونس��ي للش��غل وترفض 

التفاوض معنا.

- النقابي
ق��ّرر أعوان ش��ركة أش��غال الس��كك 
احلديدي��ة  الدخول ف��ي إضراب عن 
العم��ل  ب�3 أيام بداية من 17 مارس 
احلالي، في كامل تراب اجلمهورية، 
وذل��ك بعد فش��ل اجللس��ة املنعقدة  

مبق��ر اإلدارة العام��ة للش��ركة ب��ني 
أعض��اء  وجمي��ع  العام��ة  اإلدارة 
النقاب��ة األساس��ّية بتونس وممثل 
االحت��اد اجله��وي للش��غل بتونس 
حبي��ب جرجير وفش��ل الطرفني في 
تقري��ب وجه��ات النظ��ر بخصوص 

عدة ملفات أهمها االتفاقيات املبرمة 
ف��ي  املناول��ة  وإنه��اء  والترقي��ات 

الشركة.
 وأك��د الط��رف النقاب��ي أّن إدارة 
الش��ركة غي��ر جدي��ة ف��ي احل��وار 
وتعتب��ر أن الط��رف النقاب��ي غي��ر 

ش��ريك ف��ي املؤسس��ة وال حتت��رم 
تطبي��ق االتفاقات املبرمة بني جميع 
التط��ورات  ه��ذه  وأم��ام  األط��راف 
اّتخذ ق��رار قطع احلوار م��ع اإلدارة 
والدخ��ول في إضراب أي��ام 17 و 1 

و19 مارس .

- النقابي
أّك��د احتاد عم��ال تونس ف��ي بيان له 
أّن املكت��ب التنفي��ذي املجتم��ع مؤخرا 
النقابية ملختلف  بخصوص األنشطة 
الهي��اكل وطني��ا وقطاعي��ا وجهوي��ا، 
وبعد اس��تعراض الوضع االجتماعي 
الع��ام في ظ��ل ما تعيش��ه الب��الد من 
ومعيش��ية  اقتصادي��ة  صعوب��ات 
وف��ي ظ��ل احل��اح املطالب الش��عبية 
ف��ي التش��غيل وف��ي العي��ش الكرمي 
خاصة أمام االرتفاع املش��ط لألسعار 
وتده��ور املقدرة الش��رائية، ضرورة 
تضافر اجلهود للخ��روج من الوضع 

اقص��اء  دون  الصع��ب،  االقتص��ادي 
واملصارح��ة  احل��وار  عل��ى  اعتم��ادا 

وتقاسم االعباء بني اجلميع".
وأّك��د في بيانه أّنه بالنظر إلى بقاء 
العديد م��ن املطالب االجتماعية عالقة 
دون حل��ول مطمئن��ة وبالنظ��ر ال��ى 
ال��دور الذي يس��اهم به احت��اد عمال 
تون��س دفاع��ا عن مطال��ب منخرطيه 
سواء بتأطير هذه املطالب أو بالسعي 
إل��ى احل��وار والتف��اوض م��ع أرباب 
العمل وس��لطة االش��راف في إطار ما 
يعرف��ه الواق��ع النقاب��ي م��ن تعددية 
نش��يطة وفق ما يتيحه دستور البالد 

وقوانينه��ا، فإّن��ه يرف��ض أن يتحمل 
األزم��ة  نتائ��ج  وحده��م  الش��غالون 
االقتصادي��ة وم��ا يترت��ب عنه��ا م��ن 
غالء ف��ي املعيش��ة وتده��ور للمقدرة 

الشرائية.
وطالب احتاد عمال تونس في بيانه 
احلكوم��ة بتش��ريكه ف��ي املفاوضات 
منخرطي��ه  ته��م  الت��ي  االجتماعي��ة 
العمومي��ة واملنش��آت  الوظيف��ة  ف��ي 
العمومية والذين يعّدون باآلالف في 
جمي��ع اجله��ات وذلك وف��ق ما ينص 
التش��ريعات  الدس��تور وتقره  علي��ه 
اجلاري بها العم��ل وخاصة القوانني 

االساسية للمؤسسات العمومية.
كما أّكد على التمس��ك بحق هياكله 
النقابي��ة وطني��ا وجهوي��ا وقطاعي��ا 
ف��ي أن تك��ون ممثل��ة ف��ي املفاوضات 
إل��ى  احلكوم��ة  داعي��ا  االجتماعي��ة، 
القانون  االلت��زام باحلي��اد وتطبي��ق 
املش��هد  مكون��ات  جمي��ع  وتش��ريك 
النقابي التعددي ألن أي اتفاق يتعلق 
باألوض��اع االجتماعي��ة ال يت��م في��ه 
تش��ريك احتاد عمال تونس ال يلزمنا 
ول��ن يس��اهم ف��ي املن��اخ االجتماعي 
املنشود، وفق ما جاء في نص البيان.

إلغاء إضراب البريد وإمضاء محضر اتفاق تضّمن جميع مطالب األعوان

الهيئة اإلدارية للجامعة 
العامة لالتصاالت تقّرر 
اإلضراب يوم 19 مارس

اتحاد الشغالين الشبان يطالب باحترام التعددية النقابية

أعوان شركة أشغال السكك الحديدّية يقّررون الدخول في إضراب بـ 3 أّيام

اتحاد عّمال تونس 

يطالب تشريكه في المفاوضات االجتماعية وعدم اقصائه من المشهد النقابي
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سعر العمالت العربية

الدينار اجلزائري = 0.0206 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2014 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2577 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5242 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5352 دينار تونسي

مؤشر توناندكس = 
 0.16 في املائة = 5358.36 نقطة

حجم التداول =
 5860.192 دينار 

عدد األسهم املتداولة =
 986.685 سهما

أهّم االرتفاعات: شركة االنتاج الفالحي بطبلبة  
= 5.81 في املائة 

أهم االنخفاضات: اخلطوط التونسية =
 - 5.35 في املائة

أسعار العمالت 
ليوم الجمعة 06 مارس 2015

سعر العمالت األجنبية
الدوالر األمريكي = 1.9657 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1650 دينار تونسي

الجنيه االسترليني = 2.9932 دينار تونسي
الين الياباني = 0.0164 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5318 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
ليوم الجمعة 06 مارس 2015

أرقام
 250

مؤسسة صغرى ومتوسطة 
ستتمتع بتمويل مقدم من 

طرف مؤسسة االستثمار 
الخارجي 

  % 5.7
هي نسبة التضخم 

المسجلة في شهر فيفري 
2015

تونس –  االقتصادي
تشير إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء إلى 
ارتفاع نس��بة التضخم عند االستهالك العائلي 
إل��ى 5.7 ف��ي املائة خالل ش��هر فيف��ري 2015 

مقارنة بشهر جانفي من السنة نفسها.
ويع��ود ه��ذا االرتف��اع أساس��ا إل��ى ارتف��اع 
أس��عار مجموعة التغذية واملشروبات بنسبة 
7.7 ف��ي املائ��ة نتيجة ارتفاع أس��عار اخلضر 
والغ��الل ب��� 27.1 ف��ي املائ��ة وأس��عار الغالل 
املائ��ة  ف��ي   10.0 بنس��بة  اجلاف��ة  والفواك��ه 
والزي��وت الغذائية ب� 6.1 في املائة واألس��ماك 

ب� 3.4 في املائة.
املالب��س  مجموع��ة  أس��عار  ش��هدت  كم��ا 
واألحذي��ة ارتفاع��ا ب��� 5.6 ف��ي املائ��ة مقارنة 
بش��هر فيف��ري 2014، نتيج��ة ارتفاع اس��عار 
األحذي��ة ب� 6.5 في املائ��ة، واملالبس ب� 5.5 في 
املائة، وارتفعت كذلك أس��عار مؤشر مجموعة 
السكن والطاقة املنزلية ب� 5.3 في املائة مقارنة 

بفيفري 2014.
النق��ل ارتفاع��ا  وعرف��ت أس��عار مجموع��ة 
بنس��بة 3.5 في املائة خالل شهر فيفري 2015 
نتيج��ة ارتف��اع أس��عار مصاري��ف اس��تعمال 
السيارات ب� 6.1 في املائة وأسعار السيارات ب� 
2.0 في املائة، وأسعار خدمات النقل العمومي 
واخل��اص بنس��بة 0.6 ف��ي املائ��ة، ومجموعة 

املطاعم والنزل ب� 10.6 في املائة.
مجموع��ة  أس��عار  ش��هدت  املقاب��ل،  ف��ي 

االتص��االت تراجع��ا ب��� 2.6 في املائ��ة نتيجة 
انخفاض أس��عار خدمات االتصاالت ب� 3.4 في 
املائة.وجتدر اإلش��ارة إلى أّن نس��بة التضخم 
عند االستهالك العائلي دون احتساب مجموعة 
التغذي��ة والطاق��ة بلغ��ت 4.8 ف��ي املائ��ة ف��ي 

فيفري 2015.
م��ن جهة أخرى، عرف مؤش��ر األس��عار عند 
االس��تهالك العائل��ي تراجع��ا بنس��بة 0.1 في 
املائة خالل ش��هر فيفري 2015 مقارنة بش��هر 

جانفي 2015.
ويعود هذا التراجع أساسا إلى تراجع مؤشر 
مجموع��ة املالب��س واألحذي��ة بنس��بة 4.5 في 

املائ��ة نتيجة التخفيضات املوس��مية للمالبس 
الش��توية حيث تراجع مؤشر أس��عار املالبس 
بنس��بة 4.8 ف��ي املائ��ة واألحذية بنس��بة 4.5 
ف��ي املائة، في املقابل، س��جل مؤش��ر مجموعة 
التغذية واملش��روبات ارتفاع��ا ب� 0.2 في املائة 
نتيج��ة ارتفاع أس��عار الفواكه اجلاف��ة ب� 2.1 
ف��ي املائة والزي��وت الغذائية ب��� 0.7 في املائة 

واخلضر الطازجة ب� 0.7 في املائة،  
مجموع��ة  مؤش��ر  ارتف��اع  نتيج��ة  وكذل��ك 
املالب��س واألحذي��ة ب��� 0.6 في املائة ومؤش��ر 
مجموع��ة الس��كن والطاقة املنزلية ب��� 0.4 في 
املائة، ومجموعة االتصاالت ب� 0.3 في املائة.      

تونس –  االقتصادي
في إط��ار الش��راكة ب��ني تون��س وأملاني��ا، يتّم 
األربع��اء 11 م��ارس اجلاري إطالق املش��روع 
النموذج��ي "مرك��ز التوجي��ه وإع��ادة التأهيل 

املهني".

ويه��دف ه��ذا املرك��ز إل��ى تقري��ب مؤه��الت 
الشباب طالبي الشغل من حاجيات املؤسسات 
وذلك من خالل شبكة من املستشارين واملكونني 
القادرين على تغيير املسار املهني للشباب نحو 

القطاعات املشغلة.

وين��درج هذا املش��روع ال��ذي تش��رف عليه 
الغرفة التونس��ية األملانية للصناعة والتجارة 
بالتعاون مع صندوق التش��غيل التابع للهيئة 

األملانية للتعاون الدولي.    

-حسني عباس- األناضول
كش��ف البنك الدول��ي أن تراجع أس��عار النفط 
بنح��و 50 ف��ي املائة ميكن أن ي��ؤدي إلى زيادة 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي بنسبة تتراوح 

بني 0.7 و 0.8 في املائة على املدى املتوسط.
وتراجعت أس��عار النفط نح��و 50 في املائة 

بني جوان 2014 وفيفري  2015 .
وتوق��ع البنك الدولي ن��و االقتصاد العاملي 
بواق��ع 3 في املائة في ع��ام 2015 مقارنة بنمو 

2.6 في املائة في عام 2014.
وأوضح البنك الدولي في دراسة له أن ثالثة 
عوام��ل وراء االنخفاض األخير ألس��عار النفط 
وهي الزيادة الس��ريعة في إم��دادات النفط من 
مصادر غير تقليدية، والتغير الكبير في موقف 
سياسة الدول املصدرة للنفط )أوبك(، وضعف 

الطلب العاملي.
الثالث��ة  العوام��ل  أن  الدراس��ة  وأضاف��ت 
الس��ابقة تعززت بسبب  قوة  الدوالر االمريكي 

وعدم تعطل إنتاج النفط في الش��رق األوس��ط 
بشدة بسبب الصراع الدائر في املنطقة.

ورجح��ت الدراس��ة أن تس��تمر التقلبات في 
أس��واق النف��ط وأن تظ��ل األس��عار منخفض��ة 
على م��دى الس��نوات القليلة املقبل��ة، موضحة 
أن انخف��اض أس��عار النفط  سيش��كل ضغوطا 
كبرى على أس��عار الس��لع األساس��ية األخرى، 
وخاصة الغاز الطبيعي، واألس��مدة، والس��لع 

الغذائية.
وكش��فت الدراس��ة أن رخص أس��عار الغذاء 
س��يفيد أغلبية الفقراء العالم، الذين هم صافي 
املس��تهلكني، حيث يعيش أكثر من 70 في املائة 
م��ن الفقراء ف��ي العالم ف��ي البلدان املس��توردة 
للنف��ط، كما يعمل انخفاض أس��عار النفط على 

احلد من الفقر في العالم.
وقال��ت منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة )الفاو( 
اخلميس إن أس��عار الغذاء العاملية تراجعت 1 
في املائة في الشهر املاضي إلى أدنى مستوياتها 

مع انخفاض أسعار احلبوب واللحوم والسكر 
واس��تقرار الزيوت وانتعاش أس��عار منتجات 

األلبان بقوة.
وميك��ن أن تتزايد مكاس��ب الفق��راء  أكثر إذا 
س��مح تراجع أس��عار النفط بإعادة  تخصيص 
اإلنف��اق على الدع��م نحو برام��ج الوصول إلى 

الفقراء بشكل أفضل.
وتش��ير الدراس��ة إل��ى أن انخفاض أس��عار 
النفط بالنس��بة للدول املص��درة له، هو مبثابة 
تذكي��ر بنق��اط الضع��ف الكامن��ة ف��ي االعتماد 
الش��ديد على ص��ادرات النفط وفرص��ة إلعادة 
تنش��يط جهودها الرامية إل��ى التنويع. ودعت 
الدراس��ة إلى تركيز جه��ود التنويع في البلدان 
املص��درة للنف��ط على تش��جيع األنش��طة ذات 
القيمة املضاف��ة العالية في مج��االت التصنيع 
واخلدم��ات، ودعم تنمية امله��ارات ورأس املال 

البشري.

إطالق مركز جديد للتوجيه وإعادة التأهيل المهني

البنك الدولي:

 تراجع أسعار النفط 50 % يرفع نمو االقتصاد العالمي بنحو 0.8 %

نسبة التضخم ترتفع إلى 5.7 % في فيفري 2015

 العدد 594  السبت 16 جمادى األول 1436 هجري الموافق ل7 مارس 2015 
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تونس -  
القطاعي��ة  العم��ل  جللس��ات  مواصل��ة 
الت��ي تعقده��ا بلدية صفاقس مع س��لطة 
اإلش��راف، انعقدت بقصر بلدية صفاقس 
جلس��ة عمل م��ع معتمد صفاق��س املدينة 
وعم��د املنطق��ة بحضور إط��ارات البلدية 
في مجال النظافة والطرقات والتجهيزات 
عن��د  للوق��وف  واحلدائ��ق  األساس��ية 
الوض��ع البيئ��ي وكذلك وضعي��ة البنية 
التحتي��ة ووضعي��ة اإلن��ارة العمومي��ة 
وجتمي��ل وتعه��د احلدائ��ق والس��احات 
العام��ة ومقاوم��ة التص��دي لالنتص��اب 
الفوض��وي بع��دد م��ن الدوائ��ر البلدي��ة 
التابعة ملعتمدي��ة صفاقس املدينة وهي: 
ودائ��رة  الش��مالية  البس��تان،  الرب��ض، 

صفاقس املدينة .
وتندرج هذا اجللسة في إطار التعاون 
املش��ترك بني هياكل ومؤسس��ات الدولة 
لتحس��ني جودة حياة املواط��ن والتدخل 

ميدانيا وبصفة ناجعة لتحس��ني الوضع 
البيئي مبختلف املناطق البلدية .

وبعد رفع عدد من املقترحات واالتفاق 
عل��ى وج��وب التدخ��ل في عدي��د املناطق 
بصفة اس��تثنائية، أكد املجتمعون خالل 
هذه اجللسة مزيد احلرص على التنسيق 
ب��ني مختل��ف الهي��اكل البلدية والس��ادة 
العم��د عل��ى مس��توى حتس��يس املواطن 
ورفع اإلخ��الالت البيئية باملنطقة كما مت 
اقت��راح التع��اون على حتس��يس نقابات 
العم��ارات للقي��ام بدوره��م ف��ي الردع و 
حتسيس املواطنني بأهمية احملافظة على 
نظافة العمارات واحلدائق املشتركة بها.

من جهة أخرى، مت  االتفاق على التدخل 
ف��ي مواق��ع عدي��دة وم��ن أهمه��ا: منطقة 
احلفارة، زنقة الشيش��مة، طريق املهدية، 
بورة القنوني، نهج شش��كيب أرس��الن، 
واملؤسس��ات  واملعاه��د  امل��دارس  أم��ام 
التربوي��ة عموم��ا، مس��توصف النهضة، 

منطقة املاجستيك...

كما أكد احلاضرون التزامهم بالتعاون 
مع مختلف املؤسسات العمومية والسلط 
احمللي��ة بغاي��ة حتس��ني الوض��ع البيئي 
مبدين��ة صفاقس والعمل عل��ى التواصل 
مع متس��اكني املنطق��ة البلدي��ة للحد من 
بع��ض املظاهر املخل��ة بنظافة وس��المة 
احمليط، كما اتفقوا على التدخل لتحس��ني 
البنية التحتية لطرقات املنطقة و جتميل 
الس��احات العام��ة ومزيد العناي��ة بأهم 
احلدائ��ق العمومية مبعتمدي��ة صفاقس 

املدينة.  

- محمد العبيدي
يقط��ن أغلب تالمذة امل��دارس االبتدائية مبدينة ع��ني دراهم في 
األحي��اء البعيدة نس��بيا عن هذه امل��دارس وتتراوح املس��افات 
الفاصلة بني إقامة هؤالء التالمي��ذ واملدارس املذكورة في أغلب 
األحي��ان ما ب��ني كيلومترين وثالث��ة كيلومت��رات ونصف على 

غرار حي الرماية وقرية فج الريح وحي عني الزانة. 
وف��ي ظل غياب املطاعم املدرس��ية يجبر ه��ؤالء التالميذ على 
العودة إلى منازلهم لتناول الغداء حتت وطأة الظروف املناخية 

القاسية على غرار تهاطل األمطار ونزول الثلوج.
أولياء التالميذ تساءلوا عن غياب املطاعم في بعض املدارس 
وانقطاع بعض املدارس عن بعض املدارس على غرار مدرستي 
شارع احلبيب بورقيبة وساحة املعتمدية ما يقلص من معاناة 
التالمي��ذ ويحد م��ن تنقالتهم في الظ��روف املناخي��ة الصعبة. 
وتوف��ر ه��ذه األكالت على األولي��اء مصاري��ف إضافية خاصة 

ضعاف احلال منهم. 

ه��ؤالء األولي��اء وجه��وا دع��وة ملحة إل��ى وزارة اإلش��راف 
واملندوبية اجلهوية للتعلي��م االبتدائي بأن يتخذا قرارا بإعادة 
فت��ح هذي��ن املطعم��ني وتوفي��ر األكالت اليومية بهما ملس��اعدة 
ه��ؤالء التالمي��ذ ومراع��اة خصوصي��ات جهة عني دراه��م  وما 
تعانيه عدة عائالت من شّح في موارد الرزق وضيق ذات اليد.

- محمد الهادي العبيدي
تش��ارك املرأة الريفية في حتقيق التنمية وتك��ون معاناتها في 
أغل��ب األحي��ان مضاعفة حي��ث تق��وم باألعم��ال املنزلية فضال 
ع��ن القي��ام بعديد األعم��ال خارجه. ومن ه��ؤالء املجاهدات 17 
امرأة من س��كان ريف مدينة عني دراهم أخذن املطارق واملعاول 
والنقاالت ودخلنا معترك احلياة لتأمني قوتهن وإعالة أبنائهن 
ومس��اعدة أزواجهن فك��ن خير نوذج للم��رأة الريفية الكادحة 
والعاملة واملكافحة أبني املكوث في بيوتهن وممارس��ة األعمال 
التقليدية التي توارثنها منذ زم��ن طويل عن أمهاتهن وجداتهن 
كالطب��خ واخلياط��ة وجل��ب امل��اء م��ن العي��ون وإع��داد اخلبز 
التقلي��دي وامته��ان بعض األعم��ال الفالحية األخ��رى وفّضلن 

ممارسة عمل كان حكرا على الرجال.

هؤالء النسوة يشاركن اليوم في اجناز وتهيئة املسلك الريفي 
الذي يربط قرية س��يدي عبد الله اجلبلية ومنطقة الس��وامرية 

القريبة منها وذلك في نطاق فك العزلة عن سكانها.

- رمزي عمار
أدى وزير الفالحة لس��عد الصديق زيارة إل��ى والية قفصة وذلك في إطار 
زي��ارات أعضاء احلكوم��ة لعدد من واليات اجلمهوري��ة لإلطالع على أهم 

املشاكل املوجودة خاصة باملناطق الداخلية. 
وزير الفالحة اس��تهل زيارته باجتماع في مق��ر الوالية مع والي قفصة 
مصطفى بن موس��ى وعدد من املديرين اجلهويني، إضافة إلى بعض نواب 
جه��ة قفص��ة في مجلس نواب الش��عب. هذا االجتم��اع مت التطرق فيه إلى 

جملة املشاريع الفالحية باجلهة. 
كما زار الوزير سد وادي الكبير واّطلع على تقدم األشغال بهذا املشروع. 
وحت��ول الصّديق والوفد املرافق ل��ه إلى منطقة "العظل��ة احلمراء" التي 
تش��كو من نقص ف��ي املياه منذ س��نوات، واطلع على مش��روع تزويد هذه 

املنطقة باملياه. 
الزيارة ش��ملت أيضا مجموعة من املش��اريع الفالحية في اجلهة والتي 
تعاني من بعض الصعوبات. هذا وقد استمع الوزير إلى مشاغل الفالحني 
في اجلهة خاصة منهم أصحاب املشاريع الصغيرة والتي حتتاج إلى دعم 

من الدولة.

- أمينة قويدر   
قال رئي��س اللجنة اجلهوي��ة للصحة والش��ؤون االجتماعي��ة بالقيروان 
وعضو مجلس نواب الش��عب سهيل العلويني، في تصريح ل�"الضمير"، 
إن��ه تقرر اتخاذ جملة من االج��راءات ملعاجلة ظاه��رة االنتحار في اجلهة 
وخاص��ة ف��ي صفوف التالمي��ذ، وذلك خالل جلس��ة جمع��ت كل من جلنة 
الصح��ة والش��ؤون االجتماعي��ة التابع��ة للمجل��س اجله��وي بالقيروان 
واملرش��دين  والتربوي��ة  االجتماعي��ة  والش��ؤون  الصح��ة  ومدي��ري 

االجتماعيني ومندوب حماية الطفولة وغيرهم.
وأوض��ح العلوين��ي أنه تق��رر بعث نقاط اس��تماع في جمي��ع املدارس 
االبتدائي��ة والثانوي��ة بالقي��روان، وسيش��رف عل��ى كل نقط��ة مدرس أو 
مم��رض أو مرش��د اجتماع��ي أو طبيب أو مخت��ص نفس��ي أو اجتماعي أو 

غيره. 
وأضاف أنه تقرر إحداث نقطة اتصال وتخصيص رقم يتصل به أولياء 
التالمي��ذ وكذل��ك املش��رفني على نقط��ة االس��تماع يعتمدون��ه لالبالغ عن 
احلاالت اخلطيرة التي تس��توجب تدخل مندوب حماية الطفولة أو أطباء 

ذوي االختصاص.
كم��ا تق��رر في ه��ذا االجتم��اع إح��داث مرصد بجه��ة القيروان لدراس��ة 
احل��االت اخلطي��رة الت��ي يواجهه��ا الش��باب من ذل��ك تعاط��ي املخدرات، 
التح��رش اجلنس��ي. وقد أوض��ح س��هيل العلويني في هذا الص��دد أن هذا 

املرصد سيشارك فيه  املجتمع املدني.
وأش��ار العلويني إلى أن هذا العمل س��يكون تطوعيا وس��يقع البدء فيه 
بصفة فعلية في أقرب وقت ممكن وسيقع التنسيق فيه مع جميع املدارس 
واملعاهد، داعيا في هذا الصدد األس��اتذة واملعلمني إلى التطوع واملشاركة 

في هذا املشروع.
وأك��د املتحدث أن االرق��ام املفزعة حلاالت االنتحار ف��ي القيروان أحلت 
عل��ى ضرورة ايجاد حلول س��ريعة تكون في عالقة مباش��رة مع التالميذ 
واألهالي، مش��يرا إل��ى أن حاالت االنتحار س��نة 2011  وصلت 28 حالة، 
ثم 44 حالة س��نة 2014، وقد بغلت 6 حاالت انتحار في الشهرين األولني 

لسنة 2015.
وأوض��ح العلوين��ي أن األس��باب األولي��ة لظاه��رة االنتحار ه��ي الفقر 
واحلالة االجتماعية الصعبة التي يعيشونها التالميذ وعائالتهم في جهة 
القي��روان، كم��ا يعتق��د الضحية أن االنتح��ار هو مبثابة احلل ملش��اكله أو 

يحاول في بعض األحيان جتربته أو اعتماده كلعبة فتنتهي به باملوت.
وأك��د أن الوضع العام االجتماعي والترب��وي في جهة القيروان يتطلب 
مراجع��ة ش��املة، واصف��ا هذا الوض��ع باملقلق وغي��ر املطمئ��ن على حياة 

التالميذ ودراستهم.

وزير الفالحة في زيارة 
عمل إلى والية قفصة

بعد تواتر حاالت االنتحار بالقيروان  
إنشاء نقاط استماع بالمدارس 

والمعاهد ومرصد للتصدي للظاهرة

صفاقس: 

متابعة الوضع البيئي بالدوائر البلدية التابعة 
لمعتمدية صفاقس المدينة

 غياب المطاعم المدرسية زاد من معاناة التالميذ   

عين دراهم:

كادحات يكابدن من أجل لقمة العيش

 العدد 594  السبت 16 جمادى األول 1436 هجري الموافق ل7 مارس 2015 جهات
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- سماح بن عبد اهلل
قريب��ا تنطل��ق فعالّي��ات أّي��ام قرط��اج 
املوس��يقّية التي ستس��عى ف��ي دورتها 
الّثانية وبعد انقطاع دام أربع س��نوات، 
إلى إشباع ذائقة املولعني باملوسيقى في 
تونس واخلارج من خالل إدراج برمجة 
ستنطلق يوم 14 مارس اجلاري لُيسدل 
س��تارها يوم 21 من نفس الّشهر لسنة 

.2015
 وأّك��د مدي��ر أّيام قرطاج املوس��يقّية، 
حم��دي مخلوف، ف��ي الّن��دوة اإلعالمّية 
الت��ي انتظمت يوم 05 مارس 2015 في 
أح��د الّن��زل بالعاصمة، عل��ى أّن العمل 
حثيث من أجل إجناح الّتظاهرة إخراجا 
ومضمون��ا واله��دف م��ن ذل��ك جعله��ا 
س��وق جن��وب ُمتوّس��طّية ذات انفت��اح 
عرب��ي أفريق��ي جتم��ع كّل املُتدّخلني في 
الّش��أن املوس��يقي في البالد من اإلبداع 

إلى الّصناعة.
"الضمي��ر"  جري��دة  مواكب��ة  وف��ي 
للحدث أج��رت لقاء مع عض��و من هيئة 
املديرة للّتظاهرة، املوسيقي عادل ُبندقة 

وفيما يلي رؤيته للحدث.

ضيوف األّيام
ال��ّدورة  إدارة  هيئ��ة  عض��و  ص��ّرح 
الثاني��ة ألّي��ام قرطاج املوس��يقّية عادل 
ُبندق��ة، أّن��ه م��ن ب��ني الضي��وف الذين 
ُمب��دع  املهرج��ان؛  إدارة  دع��وة  قبل��وا 
القدود احللبّية صب��اح فخري والفنانة 
العرف��اوي والفنان  التونس��ّية لطيف��ة 
البّن��ا  ورمي  عالم��ة  راغ��ب  اللبنان��ي 
والقائم��ة تط��ول خاّص��ة أّن مش��اغلهم 

مُيكن أن تقف عائقا أما حضورهم.
وأّك��د ُبندقة أّن الضيوف لن يتقاضوا 
أّي أج��ر ب��ل ه��م ضي��وف عل��ى ش��رف 
الت��ي  الثقاف��ات  م��ن  وه��ي  املهرج��ان، 
س��تّتبع والتي أرس��يت ف��ي تونس بعد 
الّث��ورة من أجل تعميق ُع��رى الّتواصل 

ومتت��ني الّصداق��ات الفنّي��ة واإلبداعّية 
التونسّية.

استقاللّية لجنة االختيار
وح��ول الغوغاء الت��ي حصلت خالل 
الّن��دوة األول��ى والت��ي أثاره��ا بع��ض 
املُبدعني التونس��يني، حيث رأوا في عدم 
اختيار أعماله��م املُقترحة عملّية إقصاء 
وهذا ما فّندة املوسيقي عادل ُبندقة وأّكد 
أّن جلنة االنتقاء، اختارت أجود األعمال 
والتي تلّخصت ف��ي 12 عمال لكن هذا ال 
ُيؤّك��د أّن األعمال األخ��رى ال ترتقي إلى 
ُمس��توى جودة مقبولة أو عدم جّديتها، 

بل املسألة نسبّية.
ُمس��تقلّة  االنتق��اء  هيئ��ة  أّن  كم��ا 
وتتك��ّون من األس��تاذ الّناص��ر صّمود؛ 
مهت��ّم باألغان��ي التونس��ّية والش��رقّية 
ف��ي  املُخت��ّص  خمي��ر  نبي��ل  والفن��ان 
واملوس��يقى احلديث��ة وع��ازف  اجل��از 
الن��اي نبيل عبد املولى والش��اعرة أمال 
موس��ى املقدمي، واملوس��يقار التونسي 
املقي��م ف��ي باريس أم��ني بوحاف��ة الذي 
حتّص��ل مؤّخرا على جائزة س��يزار عن 
املوريتان��ي  للفيل��م  موس��يقى  أحس��ن 

"تومبوكتو" لعبد الرحمان سيساكو.
إّن املرم��ى من ه��ذه التظاه��رة هو لّم 
والع��رب،  التونس��يني  الفنان��ني  ش��مل 
س��ُتصبح  الت��ي  التظاه��رة  وُتعتب��ر 
س��نوّية انطالقا من عام 2015، احتفاء 
سُيس��ّجل  ال��ذي  الّتونس��ي  باملُب��دع 
ل��كّل  املُس��تضيف  باعتب��اره  حض��وره 
فض��ال  األفارق��ة  و  الع��رب  الفّنان��ني 
ع��ن املُنتج��ني الذي��ن س��يّطلعون عل��ى 
اإلنتاجات التونس��ّية فضال عن الّتالقي 
به��م، فالغض��ب ال ُمب��ّرر ل��ه خاّصة أّن 
األّيام تناولت كّل األش��كال املوسيقّية " 
الراب "والْس��الم "واملوسيقى الوترّية 
والتقليدّي��ة،" وعملّي��ة االنتق��اد حرّية 
ش��خصّية، هذا م��ا صّرح به املوس��يقي 

عادل ُبندقة.

مهرجـــان األغنيـــة لـــم يعـــد ُيثيـــر 
االهتمام

األغني��ة  مهرج��ان  إلغ��اء  وع��ن 
التونس��ّية وبعي��دا عن الديبلوماس��ّية 
كم��ا ص��ّرح عض��و إدارة الهيئ��ة ع��ادل 

ُبندقة، أّن مهرجان األغنية في س��نواته 
األخي��رة  وبصيغت��ه القدمي��ة ل��م يعد 
ُيثير اهتم��ام العموم، ولم يتحّصل على 
ممّول��ني بعي��دا عن دع��م الّدولة س��عيا 
إلى الّنه��وض باملجال الفن��ّي أو تغييرا 
لتوّجه��ه كم��ا أّنه ل��م ُيق��ّدم اإلضافة أو 
نتائج ذات جدوى على ُمستوى الساحة 

الفنّي��ة، بي��د أّن أّيام قرطاج املوس��يقّية 
في دورته الثانية اس��تقطب ع��ددا هاّما 
ة مما  من املمّولني منذ دورته الّتأسيس��يّ
س��ُيمّكنه اس��تراتيجّيا من الوصول إلى 
مرحلة االس��تقاللّية وعدم االعتماد على 

املال العام.

المهرجـــان ثورة هادئـــة.. يقطع مع 
الّسائد

أم��ام  األّي��ام  صم��ود  ج��دوى  وع��ن 
ج��ّل املهرجان��ات العربّي��ة الت��ي ُتعنى 
باألغنية، أفاد ُبندقة أّن التصّور احلالي 
ضارب في الُعم��ق ألّن العروض عبارة 
عن حفالت ُمتنّوعة لم تخل من االبتكار 
وه��ي ث��ورة هادئ��ة تقط��ع مع الّس��ائد 
تقط��ع  ال  الع��روض  ف��ي  والّروتين��ي 
م��ع املاض��ي، لكّنه��ا س��ُتكافئ كاّل على 

استعداداته ومجهوداته.
وف��ي نف��س الس��ياق أّك��د ُمحّدثنا أّن 
املهرجان س��ُيغّير املش��هد املوسيقي في 
الس��احة الثقافية، حيث أّن أّيام قرطاج 
املوس��يقّية قّدم��ت مجموع��ة م��ن أجود 
األعم��ال واملُتكّونة م��ن حوالي 70 ملّفا، 
ف��ي ُمحاولة للقطع م��ع املاضي وإيقاف 
ظاه��رة التمّعش من امل��ال العام بأغاني 

الغير.

المهرجان سُيغّير 
المشهد الموسيقي في 

الساحة الثقافية

عضو الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج للموسيقى عادل ُبندقة لـ "الضمير"

اختيار المشاركات عمل نسبّي.. واالنتقاد حرّية شخصّية

تونس-
التونس��ي  ع��ام��ر  ج���معي��ة  تنظ��م 
لل��مس��رح بصف���اقس بالّتعاون مع 
املندوبي��ة اجلهوي��ة للثقافة باجلهة 
وبدعم م��ن بلدية صفاق��س واملركز 
الوطني للفن��ون الدرامية والركحية 
بامل��كان الدورة الثانية ل� "أيام عامر 
التونس��ي ملس��رح الطفل" وذلك من 
20 مارس باملس��رح البلدي  15 إلى 

بصفاقس. 
يتضّم��ن برنامج ال��دورة عروضا 
م��ارس   15 األح��د  ي��وم  تنش��يطية 
أمام املس��رح البلدي، ورشة موجهة 

للمكون��ني ح��ول "دور املس��رح ف��ي 
التربي��ة" ي��وم الثالث��اء 17 مارس 
بداي��ة م��ن العاش��رة صباح��ا ولقاء 
ح��ول نف��س املوض��وع وف��ي نف��س 
الي��وم عل��ى الس��اعة الرابع��ة بع��د 

الظه��ر مبركز الفنون 
الدرامّي��ة والركحي��ة 
ينش��ط  بصفاق��س، 
واللق��اء  الورش��ة 
الفكري الدكتور زهير 

تردايت.
يش��تمل  كم��ا 
البرنامج على عروض 

مس��رحية هاوي��ة ومحترفة موجهة 
لألطف��ال  واليافع��ني تقّدمه��ا ف��رق 
وحم��ام  صفاق��س  م��ن  مس��رحية 
سوس��ة وتون��س. ويق��ّدم عرض��ان 
يومّي��ا انطالقا من ي��وم الثالثاء 17 
م��ارس   20 إل��ى  م��ارس 
العاش��رة  ف��ي   :2015
بع��د  والثالث��ة  صباح��ا 
الظه��ر باملس��رح البلدي 
وتختت��م  بصفاق��س 
مبس��رحية  الّتظاه��رة 
"كليل��ة ودمنة"، إنتاج 

املسرح الوطني.

"ومن العنف ما قتل" إلحياء اليوم 
العالمي للمرأة

بعد إيطاليا، املكسيك، البرتغال، 
جورجيا، سويسرا، فرنسا، الواليات 
املتحدة األمريكية، املشروع املسرحي 

حول قتل النساء "ومن العنف ما قتل"، 
الذي ألفته سيرينا دانديني مبساعدة 

مورا ميسيتي، يعرض في تونس يوم 
األحد 8 مارس 2015 وذلك مبناسبة 

اليوم العاملي للنساء ومببادرة من 
الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان 

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

اإلنسان واجلمعية التونسية للنساء 
الدميقراطيات. 

تظاهرة "دفاعا عن الحّداد" 
بصفاقس

في إطار االحتفاالت باليوم العاملي 
للمرأة، تنّظم املندوبّية اجلهوّية للّثقافة 

بصفاقس بالّتعاون مع اجلمعّية 
الّتونسّية للّنساء الّدميقراطّيات، فرع 

صفاقس، منتدى تونس
للّتمكني الّشبابي، جمعّية مواطنات، 

الّرابطة الّتونسّية للّدفاع عن حقوق 
اإلنسان فرع صفاقس اجلنوبّية 

وجمعّية مجيدة بوليلة، تظاهرة " 
دفاعا عن احلّداد، دفاعا عن املرأة " 

وذلك  يوم الّسبت 07 مارس بداية من 
الّساعة الّثالثة مساء بساحة ماربورغ 

بصفاقس.

صفاقس

ثانية أليام عامر التونسي لمسرح الطفل
ّ
أجنداالّدورة ال

 الثقافة
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بسم الله الرحمان الرحيم
امل��ؤرخ محم��د  الل��ه األس��تاذ  ه��دى 

الطالبي

ابتل��ي إخوان��ي التونس��يون ببليتني 
ف��ي عصرن��ا ه��ذا، وأظ��ن أن كثي��را من 
املجتمعات اإلس��المية في أنحاء العالم، 

يشاركوننا معاناة البليتني.

البلية األولى:
 االش��تغال باحلدي��ث في السياس��ة، 
ومث��ل أكثرهم كاإلس��فنجة تتش��رب ما 
يص��ب فيه��ا، دون أن يرتق��وا ملس��توى 
ادراك مناب��ع األخبار ليتبين��وا املضللة 
منه��ا أو الصادق��ة، ودون أن يكون لهم 
أدن��ى تدري��ب عل��ى متابع��ة األح��داث، 
وحتليله��ا حتلي��ال يرتبه��ا ف��ي الزم��ن 
ويرب��ط ب��ني األس��باب واملس��ببات. ثم 
له��م  يت��راءى  مل��ا  جتده��م يتعصب��ون 
فيكون��ون حطب��ا مل��ن أعدهم لقب��ول ما 
يطوع به الرأي العام. وكثيرا ما تنش��ر 
بلغ��ت  إذا  الس��رية،  الوثائ��ق  بع��ض 
أم��د إخفائه��ا، فتكش��ف عن قص��ور في 
التص��ور، وعن مغالط��ات خطيرة حقق 
به��ا مروجوها غاي��ات خبيث��ة، وحيال 
الرق��اب  ف��ي  به��ا  حتكم��وا  ش��يطانية 
والثروات، وغطى النسيان عما اعتقدوه 
خطأ فلم يعتبروا. وما يزال األمر جاريا 

على هذا النحو، والتخدير متواصل.

البلية الثانية: 
اقتح��ام األمي��ني ف��ي الدي��ن مجاالت 
عواطفه��م  إل��ى  فيه��ا  يس��تندون 
مش��رعني  فينتصب��ون  وخياالته��م، 
لألح��كام الديني��ة، واملس��توى الثقافي 
والتعليم��ي لبعضه��م يتن��ازع مرتب��ة 
بع��ض  ومس��توى  املتجول��ني  الباع��ة 
آخ��ر قد يصل ال��ى املس��توى اجلامعي، 
ولك��ن ف��ي اختصاص��ات أخ��رى. وكل 
متخرج من اجلامعة نثق في املؤسس��ة 
الت��ي ش��هدت ل��ه بقيمت��ه العلمي��ة في 
اختصاص��ه. وه��و أمي فيما ع��دى ذلك 
فأس��تاذ األدب أو التاري��خ غي��ر مؤه��ل 
لع��الج املرض��ى، وه��و أمي ف��ي الطب، 
وم��ن يعتم��ده ف��ي تش��خيص أس��قامه 
ووصف الدواء، معرض نفس��ه للخطر، 
وإن كان الط��ب كما هو معلوم يش��ترك 
م��ع األدب ف��ي أن كليهم��ا م��ن العل��وم 
اإلنس��انية ال م��ن العل��وم الصحيح��ة. 
حصن��ت  احلكوم��ات  أن  لل��ه  واحلم��د 
مواطنيه��ا م��ن الطفيليني ف��ي التطبيب 
مبا يعرضهم للمساءلة اجلزائية. وكان 
األم��ر عل��ى ذل��ك فيم��ا مضى بالنس��بة 
للعل��وم الديني��ة، ي��ؤدب م��ن ل��م يبلغ 
املرتبة العلمية الت��ي تؤهله للفتوى إذا 
ألب��س فلب��س، آراءه الش��خصية احلق 
الديني، وليس في هذا رهبنة كما يدعيه 
الغوغائيون، ولكنه حتصني لإلنس��ان 

من املضللني ومن الضالل.
آراءه  مقدم��ا  كثي��را  نش��ط  ومم��ن 
وتصورات��ه، على أنها ه��ي الدين ولفت 
األنظ��ار مب��ا علق��ه م��ن الفت��ات عل��ى 
أس��تاذ   � دكت��ور   � الدعائي��ة  ش��ماعته 
جامع��ي � عمي��د كلي��ة اآلداب � متحصل 
عل��ى جوائز � مرج��ع ثقافي ورئيس في 
مؤسس��اتها. األس��تاذ محم��د الطالب��ي 
ال��ذي يصرح أن��ه مختص ف��ي التاريخ 
وال أنازع��ه ف��ي اختصاص��ه. ويحك��م 
أهل هذا الفن على قيم��ة اضافته، وعلى 
مستواه، ونحن ننتظر منه ومن زمالئه 
املؤرخ��ني أن يقدموا لتونس عمال علميا 
موثق��ا عن تاريخها وخاصة في القرون 
الثالث��ة املاضي��ة. وكذلك ع��ن التاريخ 
ودول  والص��ني  الهن��د  ف��ي  اإلس��المي 
الش��رق األقصى، التي أؤكد أنها ما تزال 
في أش��د احلاج��ة إلى من يبل��غ املعرفة 
الدقيق��ة عنه��ا، املعرفة التي ه��ي املقوم 
األول للتع��اون ولكن األس��تاذ الطالبي 
أبى أن يهتم باختصاصه، وتقدم للناس 
الذي��ن ينبهرون مبا علق على ش��ماعته 
من ألق��اب، تقدم أنه عال��م ديني جتاوز 
املعرف��ة باألح��كام الدينية ال��ى الرتبة 
االجتهادي��ة العلي��ا بتأصيل، م��ا يعتبر 
دليال وما ال يعتبر، وما يقدم وما يؤخر. 
وه��ي مرتبة االجته��اد املطل��ق، وأردت 
بكلمتي هذه أن أكش��ف عن حقيقته تبعا 
ملا كتبه ونش��ره ويتحدث به، وما جرى 

عليه في حياته.
يصف نفس��ه من��ذ زمن بأن��ه قرآني، 
يش��ك في صحة الس��نة، وأداه شكه هذا 
إل��ى رفضها وتتبعت بعض ما نش��رته 
صحيف��ة »الصري��ح« م��ن ردود علي��ه 
الت��ي وإن كش��فت بع��ض احلقائ��ق، إال 
أن��ي م��ا أظ��ن أن له��ا دورا ف��ي التأثي��ر 
علي��ه. إذ ه��و رج��ل متصلب في ش��كه، 
ميث��ل حلق��ة م��ن سلس��لة الش��كاك في 
تاريخ الفكر اإلنس��اني، التي سار عليها 
السفس��طائيون اليوناني��ون، فأوقف��وا 
تط��ور املعرف��ة بش��كهم العدم��ي، حتى 
أنقذ الفكر اإلنساني سقراط ثم تالمذته 
من بعده. ولم ُتش��ف اإلنس��انية من هذا 
االنحراف، بل يظهر بني الفينة واألخرى 
من يعتمد الشك العدمي الى عصرنا هذا 
رغم م��ا توصل إلي��ه ديكارت من نش��ر 
ثقته بأصل ضروري ال يقبل الشك، كان 
له أثره في التقدم العلمي، س��بقه القرآن 
ال��ى تقريره قال تعال��ى: »إنه حلق مثل 
م��ا أنك��م تنطق��ون«. فوس��ائل املعرف��ة 
اليقينية: الوحي، والعقل. ولكن الش��ك 
ينخ��ر عق��وال ق��د تس��تند إليه حب��ا في 
الظه��ور، بأن الش��اك بلغ مرتب��ة أرقى 
من بقية البش��ر، وأن الن��اس لغباوتهم 
صدقوا بأش��ياء ال حقيقة له��ا. فعل هذا 
ط��ه حس��ني، فأنك��ر الش��عر اجلاهل��ي 
ف��ي مرحل��ة م��ن تاري��خ حيات��ه. ولكن 
الفرق بني طه حس��ني والطالبي، أن طه 

حس��ني خالط الش��عر اجلاهلي وعرفه، 
فله بع��ض الع��ذر فيما وصل إلي��ه، أما 
الطالبي فهو يش��ك في السّنة ثم ينكرها 
وهو لم يخالطها. سمعت منه خلطا يدل 
عل��ى جهله الت��ام بها. ق��ال: إنه يتحدى 
م��ن يدله عل��ى حدي��ث واحد ألب��ي بكر 
الصديق رضي الله عن��ه، وهو صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر 
من خالطه. ليس هذا لفظه ولكنه ما بقي 
ف��ي حافظتي م��ن كالم��ه. إن األحاديث 
املسندة الى أبي بكر رضي الله عنه تعد 
باملئ��ات. أخرج له اإلمام أحمد بن حنبل 
في مس��نده ثمانني حديثا بإس��ناده إلى 
أبي بكر رض��ي الله عنه، وأث��را واحدا، 
واألحادي��ث املروي��ة بط��رق صحيح��ة 
تس��عة وأربعون حديثا، واحلسن منها 
حديث واحد. والضعاف ثالثون حديثا، 
انظر املس��ند حتقيق الشيخ أحمد محمد 

شاكر.
وأما اإلمام الس��يوطي فق��د أخرج في 
جام��ع األحاديث ألب��ي بكر رض��ي الله 
عن��ه اثن��ني وس��تني وتس��عمائة ما بني 
حدي��ث وأث��ر. وآخ��ر حديث رق��م 961 
عن إسماعيل بن يحيى قال: حدثنا فطر 
بن خليف��ة عن أبي الطفيل ع��ن أبي بكر 
رضي الله عنه قال: س��معت رسول الله 
صلى الله عليه وس��لم يقول: إن الله عز 
وجل وهب لكم ذنوبكم عند االستغفار، 
فمن اس��تغفر بنية صادقة غفر له، ومن 
ق��ال: ال إل��ه إال الله رج��ح ميزانه، ومن 

صلى علّي كنت شفيعه يوم القيامة.
واعتم��د الطالب��ي اإلم��ام محم��د ب��ن 
ادري��س الش��افعي في احلدي��ث »كتاب 
األم« وأنه ميلك نس��خة منه في مكتبته. 
أوال: م��ا كان كتاب األم كتابا للش��افعي 
ولكن��ه امالءات الش��افعي عل��ى تلميذه 
الربيع بن س��ليمان امل��رادي. وثانيا: ما 
ع��د من كتب الس��نة م��ن تاري��خ تأليفه 
ال��ى الي��وم إال عند القرآن��ي الذي يخلط 
ه��ذا التخليط ال��ذي ال مييز بني الس��نة 
والفقه، إال أن تكون النسخة التي ميلكها 

مزورة، أو هو ال يحسن قراءتها.
وم��ن ناحي��ة أخرى هو يص��رح بأنه 
قرآني ويرفض الس��نة، ورغ��م ذلك فقد 
واصل في السنني األخيرة االعتماد على 

حديث: اخللق كلهم عيال اللهم.
وجع��ل ه��ذا احلدي��ث عنوان��ا ألح��د 
الكتيب��ات الت��ي روجها، وه��ذا احلديث 
نص السيوطي في اجلامع الصغير رقم 
4135 أن��ه مخرج في مس��ند أبي يعلى 
والب��زار عن أن��س بن مال��ك والطبراني 
عن ابن مسعود، وأنه ضعيف. بل حقق 
ابن اجلوزي أنه ال يصح. ولعل مقياس 
التصحيح عند األستاذ الطالبي اقتباس 

أبي العتاهية له ملا قال:
اخللق كله��م عيال »الله حتت ظالله � 

فأحبه��م طرا إلي��ه« أَبُرُهم بعياله. 
من��ه  تك��ررت  فق��د  وأيض��ا 

الدعوة الى التعاون اإلسالمي املسيحي 
مص��اله  ف��ي  وض��ع  أن��ه  م��رة  فكت��ب 
الق��رآن عن ميينه والتوراة عن ش��ماله، 
واطمأنت له الكنيس��ة، معتبرة أنه أحد 
العلماء الكب��ار املعتمدين منه��ا لتمرير 
السياس��ة الت��ي توختها من��ذ الفاتيكان 
الثاني، ومن��ذ ثالث س��نوات ألف كتابا 
خص جانبا مهما منه إلى ما في التوراة 
م��ن تناقضات، وم��ا اش��تملت عليه من 
نص��وص مناقض��ة للعق��ل. وه��و أم��ر 
معروف فقد اكتشفه طلبتي منذ أربعني 
عام��ا ف��ي املقارنات التي كن��ت أقوم بها 
عن��د حتليلنا للقصص القرآني ومقارنة 
منهجه��ا وصدقه��ا بزيف م��ا عمرت به 
الت��وراة وكذلك االجنيل. ولس��ت أدري 
ه��ل بقي على وثي��ق صلته بالكنيس��ة، 
أو هو قد والها ظهره، وأبعد من مصاله 
كتابا ألصق به وصف املقدس، وما أبعد 
القصص اخليالية، واملفترات على رسل 
الله عن التقدي��س، إذ التقديس للحق ال 

للكذب والباطل.
م��ا قدمت��ه يكش��ف املس��افة الكب��رى 
التي تفصله عن الس��نة، واألوهام التي 
نش��رها بني الناس ويس��أل عنها. ولكن 
ال��ذي حملن��ي عل��ى تخصي��ص بعض 
أوقات��ي لكتابة ما كتب��ت، ليس الدعائه 
أن��ه قرآني ش��اك رافض للس��نة، ولكن 
األمر اخلطير هو الذي كرره في مقابلته 
التلفزيوني��ة، أن��ه يح��ب الل��ه، وأنه ال 
يخ��اف الل��ه، وأنه يس��خر مم��ن يقول 

بتس��جيل أخطاء اإلنس��ان. وينكشف 
مبا ذكره: أوال رفضه للقرآن كرفضه 

للس��نة. إذ أن الق��رآن كل، وال يفهم 
أنه كالم الله إال على أساس وحدته 
عن��د الل��ه، خوطب به البش��ر على 
مستوى استعداداتهم. فمن يرفض 
نصا م��ن نصوصه ه��و رافض له 
جميعا، يقول الل��ه تعالى ما يلفظ 

م��ن ق��ول إال لديه رقي��ب عتيد »أي 
حاضر« س��ورة ق آية 18.. هذا في 

الدني��ا.. ويثب��ت القرآن اس��تحضار 
ذلك في اآلخرة: ووضع الكتاب فترى 

املجرمني مشفقني مما فيه ويقولون يا 
ويلتنا م��ا لهذا الكتاب ال يغادر صغيرة 
وال كبيرة إال أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاض��را وال يظل��م رب��ك أح��دا س��ورة 
الكهف آية 49 � والطامة الكبرى التي لم 
تت��رك لي عذار في اإلغض��اء عن اإلنكار 
علي��ه: م��ا قدمه بأن��ه ملا كان يح��ب الله 

فه��و ال يخاف��ه وه��ذا من��ه رفض ملا 
ثب��ت يقين��ا بالق��رآن ثبوتا 

التأوي��ل  يحتم��ل  ال 
وروده  لكثرة 

بصي��غ 

مختلفة. فمحمد صلى الله عليه وس��لم 
مأمور بأن يخ��اف ربه وأن يعلن خوفه 
للن��اس. ق��ال تعال��ى: »ق��ل إن��ي أخاف 
إن عصي��ت رب��ي ع��ذاب ي��وم عظي��م« 
س��ورة الزم��ر آي��ة 13. واملرس��لون من 
صفاتهم املُعرفة بهم ما جاء في س��ورة 
األحزاب آية 39 الذين يبلغون رساالت 
الل��ه ويخش��ونه وال يخش��ون أح��دا إال 
الل��ه � والبش��ر جميعه��م مدع��وون الى 
استش��عار اخلوف ق��ال تعال��ى: »ذلكم 
الش��يطان يخوف أولياءه فال تخافوهم 
وخافوني إن كنتم مؤمنني«. س��ورة آل 

عمران 175.
توجه األس��تاذ الطالبي بهذا التصور 
اخلطي��ر للش��باب يدعوه��م تبع��ا ل��ه، 
إل��ى التحلل م��ن جمي��ع القي��م اخللقية 
والواجبات الدينية، ويكفيهم أن يحبوا 
الل��ه. وه��ذا مذه��ب أصوله عن��د الفرق 
الضال��ة من املرجئ��ة، الذين ي��رون أنه 
ال يض��ر م��ع اإلمي��ان معصي��ة، وهو ما 

ين��ادي ب��ه الزائف��ون م��ن 
وأظن  الصوفي��ة، 

أن��ه تش��ربه 
أيضا من 
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املس��يحيني، وبخاص��ة رجال الكنيس��ة اللذين يبن��ون وعظهم على 
احلب. أداهم حبهم هذا الى القس��وة التي تقش��عر منه��ا أبدان الذين 
يخشون ربهم، في احلروب الصليبية وأنهار الدماء في بيت املقدس، 
وفي بالد العالم اإلس��المي من بداية الغزو االستعماري الى العراق 
وأفغانستان، وغوانتنامو.. إضافة للحرب العاملية الثانية التي قتل 

فيها أكثر من خمسني مليونا.
مم��ا تأيد ب��ه املناهض��ون للكنيس��ة املس��يحية لتفجير التس��لط 
الكنيس��ي، التأكيد على أن رجال الكنيس��ة بش��ر، وأن العصمة التي 

يدعونها ال تستند الى دليل.
أس��قط األستاذ الطالبي هذا على الش��ريعة اإلسالمية، وأنها عمل 
إنس��اني غير ملزم. كون الفقه اإلس��المي غي��ر معصوم في جزئيات 
أحكام��ه م��ن املعلوم الض��روري، وما ادع��ى أي عالم مس��لم حقيقي 
أنه معصوم وال أنه يتكلم باس��م الله. ولكن اإلس��الم ميز بني العالم 
واألمي. وأنزل الله قوله: فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.. س��ورة 

التوبة 122.
فأل��زم القرآن جمي��ع املؤمنني واملؤمن��ات أن يعودوا ال��ى الفقهاء 
ملعرف��ة األحكام اإلس��المية. والفقي��ه هو من أخذ ع��ن العلماء، حتى 
أجازوه بأنه أهل لإلفتاء في دين الله، لقوله صلى الله عليه وس��لم: 
وإن��ا العلم بالتعلم. واألس��تاذ الطالبي ليس قطع��ا من هذا النوع، 
فه��و مل��زم بنص الق��رآن أن يأخذ أح��كام دينه عن العلم��اء، إن كان 

صادقا في دعواه أنه قرآني.
إن��ي أنك��ر أش��د اإلن��كار عل��ى الذي��ن يتس��ترون بالدي��ن 
ليعت��دوا عل��ى غيرهم م��ن مخالفيهم بالق��ول أو الفعل، 
فمن ش��اء فليؤم��ن ومن ش��اء فليكف��ر، والعقوبات 
بيد القضاء ال يح��ل ألحد أن يحكم ثم ينفذ حكمه 
حت��ى عل��ى من أعل��ن كف��ره أو نافق وتس��تر. 
وأنكر بنفس املس��توى على الذي��ن يرتدون 
القول��ي  رداء احلري��ة فيعت��دوا بالعن��ف 
والفكري على هوية األمة، ويش��ككوا في 
الثوابت اليقينية التي بها متيز الش��عب 
التونس��ي، من الذين يحكمون حس��بما 
يدعون عقله��م في الق��رآن فينفون ما ال 
يتفق م��ع هواهم، ويس��يرون في نفس 
املنهج الذي سار عليه الضالون من أهل 
الكتاب الذين ش��نع به��م القرآن فحذرنا 
أن نتراخ��ى مثله��م: أفتؤمن��ون ببعض 

الكتاب وتكفرون ببعض.
إن عرض مبدأ االكتف��اء باحلب وحده، 
وقل��ع اخل��وف م��ن الل��ه، زل��زال عني��ف 
مقوض لكل القيم الس��لوكية ودفع لس��يادة 
الفوضى، فرق كبير بني اخلوف من الله الذي 
هو أق��وى دافع للش��جاعة واالس��تقامة، وبني 
اخلوف من املس��تبدين، وقود النفاق. أعتبر رأيه 
في نظري أس��وأ دعوة هدامة تفت��ح أبواب التحلل، 

املفسد للعقول واألرواح.
إن��ي أذك��ره أوال أن يتواض��ع، وأن ال تأخ��ذه الع��زة 
باإلثم، وأن يعلن توبته، قمت بواجب االش��فاق عليه، فأرجو أن 

يهتدي، وإال فلكم دينكم ولي ديني.
إّن��ي ال أري��د إال االص��الح ما اس��تطعت وم��ا توفيق��ي إال بالله. 

وصدق الله إنا يخشى الله من عباده العلماء.

الحبيب ستهم 

جاحد من ينكر على األساتذة مطالبتهم 
بتحس��ني أوضاعهم  املادية واملعنوية أو 
يش��كك في وطنيتهم وقبولهم بالتضحية 
م��ن أج��ل الب��الد ويجان��ب الص��واب من 
يعتبرهم ماديني ال تهمهم س��وى الدنانير 
التي تدخل جيوبهم ولس��ت مبنساق إلى 
املقارن��ات م��ع القطاع��ات األخ��رى فلكل 
قطاع خصوصيات��ه وهياكل��ه وقوانينه 
األساس��ية كم��ا لس��ت بن��اف ع��ن بعض 
النقائ��ص أو األم��راض  الزم��الء بع��ض 
االجتماعي��ة والت��ي ليس��ت حك��را عليهم 
ب��ل جتده��ا عن��د املواط��ن بصف��ة عامة، 
كما أن��ه من املكابرة أن نحمل الس��لطة أو 
الدولة احلالية مس��ؤولية تراكم مش��اكل 
القط��اع لع��دة س��نوات إن لم نق��ل عقود 
ولك��ن ه��ذا ال يعف��ي ال��وزارة واحلكومة 
م��ن حتم��ل مس��ؤولياتها بتوفي��ر املناخ 
املالئ��م للمربي حتى يق��وم بدوره املنوط 
بعهدته علما أنه من الطبيعي أن تتعرض 
العالقة ب��ني املربي والوزارة إلى توترات 
مثل أي عالقة ب��ني األجير واملؤجر ورغم 
ترس��انة القوانني التي تنظم هذه العالقة 
فق��د تص��ل ف��ي العديد م��ن األحي��ان إلى 
أفق مس��دود يس��تدعي معاجلته جلسات 
م��ن املفاوض��ات تتخلله��ا إج��راءات م��ن 
ش��روط  لتحس��ني  ذاك  أو  الط��رف  ه��ذا 
التف��اوض م��ن أجل حتقيق أكث��ر ما أمكن 
من املكاس��ب بالنس��بة للمربي ومن أجل 
ضمان اس��تقرار القطاع وعدم إثقال كاهل 

الدول��ة بالتزام��ات تعجز ع��ن الوفاء بها 
بالنس��بة لل��وزارة، ونظ��را لدق��ة عملية 
التفاوض وحساسيتها كان لزاما على كل 
ط��رف العمل على اختي��ار أفضل ما عنده 
من عناص��ر لقيادة العملي��ة التي تتطلب 
الكثير من احلكمة وحسن اختيار األلفاظ 
البالتوه��ات والصخ��ب  واالبتع��اد ع��ن 
اإلعالمي وعدم شخصنة املسألة وتوفير 
الوقت ال��الزم للعملي��ة التفاوضية، فهل 
راع��ت العملي��ة التفاوضي��ة ب��ني وزارة 
التربية ونقابة الثان��وي هذه األبجديات 
إن صّح أن نتحدث عن مفاوضات؟ هل كان 
لزاما عل��ى الكاتب الع��ام لنقابة الثانوي 
التنق��ل من مؤسس��ة إعالمية إل��ى أخرى 
معدد ملش��اكل القطاع ومطالب��ه وطارحا 
خارط��ة طويلة عريضة م��ن التحركات؟ 
ثم أل��م تخط��ئ ال��وزارة باملس��ارعة إلى 
الرد عل��ى النقاب��ة عبر وس��ائل اإلعالم؟ 
ومدي��ر  الوزي��ر  ظه��ور  كان  فع��ال  ه��ل 
التعلي��م الثان��وي إعالميا مفي��دا لعملية 
التف��اوض وخط��وة نحو احلل أم س��اهم 
ف��ي تعقيده��ا؟ ألم ينتب��ه الطرف��ان أنهم 
بتراش��قهم بالته��م عب��ر وس��ائل اإلعالم 
قد نقلوا املش��كلة إلى الشعب وإلى الرأي 
الع��ام ف��ي ح��ني كان يج��ب أن تبق��ى في 
أروقة وقبو ال��وزارة ؟ هل قصد الطرفان 
بإقحامه��م  األحم��ر  اخل��ط  نح��و  الدف��ع 
األولي��اء والتالمي��ذ تصريح��ا وتلميح��ا 
ف��ي مش��كلة ال تب��دو عدمية احلل��ول ؟ ال 
يب��دو أن ال��وزارة والنقابة قد اس��تجمعا 
ش��روط جن��اح املفاوضات وه��و ما أدى 

إل��ى ت��أزم الوضعي��ة وتدهوره��ا وه��ذا 
ال يخ��دم املصلح��ة الوطني��ة ومصلح��ة 
املصلح��ة  ه��ذه  ومس��تقبلهم  أبنائن��ا 
الوطنية التي س��عت عدي��د األطراف إلى 
حمايتها وصيانتها عبر املسار السياسي 
الذي عاش��ته البالد منذ الث��ورة إلى اآلن 
عبر اخل��روج من الس��لطة وعبر احلوار 
الوطن��ي وعبر القبول بالتمثيل النس��بي 
وعبر العديد م��ن التوافقات التي صارت 
معلوم��ة عن��د اجلمي��ع، ل��ذا لس��ائل أن 
يتس��اءل في مثل هذه الوضعية احلرجة 
أي��ن حكم��اء الب��الد ؟ أال م��ن عقل رش��يد 
يدف��ع نح��و التخفي��ف من ح��دة التوتر؟ 
أال ترج��ع ال��وزارة بالنظ��ر إل��ى رئي��س 
حكوم��ة؟ وه��ل نقاب��ة الثان��وي مبعزل 
عن املكتب التنفيذي الحتاد الش��غل وعن 
أمينه الع��ام، ألم تصرح أط��راف احلوار 
الوطني بأنهم على ذم��ة مصلحة الوطن 
وه��ل  تدخله��م؟  األم��ر  اس��تدعى  كلم��ا 
م��ن الض��روري ت��رك بع��ض اإلعالميني 
املغامري��ن يتالعب��ون بأعص��اب أبنائنا 
ويدفع��ون بالب��الد نحو مزي��د االحتقان 
ع��ن وعي وع��ن غير وع��ي؟ أس��ئلة كان 
ال بد م��ن طرحها لعلها تصل إلى س��لطة 
اإلشراف وإلى القيادات النقابية من أجل 
جن��اح العملية التفاوضي��ة التي ال ميكن 
أن تس��تمر عبر العال��م االفتراضي وعبر 
وس��ائل اإلع��الم والتي ال ش��يء مينع أن 
تكون مباش��رة اليوم قب��ل الغد فالوضع 
ال يحتم��ل التمطيط وال الب��الد خالية من 

املشاكل.

رد مفتي تونس األسبق العالمة محمد المختار السالمي على الطالبي
إلى وزارة التربية ونقابة الثانوي.. 

هل فعال استجمعتم شروط نجاح المفاوضات؟
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هل نح��ن وحي��دون في ه��ذا الكون؟ 
وه��ل هناك عوالم أخ��رى جنهلها؟ وهل 
أش��ار القرآن إل��ى وجود ع��دد كبير من 

العوالم؟ لنقرأ..
العلم��اء  يطرحه��ا  كثي��رة  نظري��ات 
الي��وم به��دف تفس��ير وج��ود الك��ون، 
فنظري��ة الك��ون الواح��د لم تع��د كافية 
النظ��ام  به��ذا  الك��ون  نش��وء  لتفس��ير 
املذهل. فاحلس��ابات الرياضية تقول إن 
النظ��ام الدقيق في الك��ون وبخاصة في 
خلق اإلنس��ان والكائنات احلية ال ميكن 
أن يك��ون ق��د ج��اء نتيج��ة سلس��لة من 
املصادفات العش��وائية! فل��و فرضنا أن 
الكون قد جاء بنتيجة انفجار عش��وائي 
ف��إن املنطق الرياضي يف��رض أن يكون 
لدين��ا ع��دد ال نهائ��ي من األك��وان حتى 

نص��ل إلى ك��ون مثال��ي كال��ذي نعيش 
فيه، ولك��ن ملاذا؟ لق��د مت اقتراح نظرية 
األكوان املتع��ددة املتفاعل��ة مع بعضها 
 ”Many Interacting Worlds“
وهذه النظرية ضرورية لتفسير وجود 
الكون من خالل افتراض وجود أكثر من 
عالم "عوالم تفاعلي��ة". وكذلك نظرية 

.Many-Worlds Theory
إنه��ا ض��رورة فيزيائي��ة ورياضي��ة 
لفهم أفضل للك��ون، أن يفترض العلماء 
وجود عدد كبير من األكوان أو العوالم، 
هذه العوالم تتفاعل مع بعضها وتتمتع 
بش��يء م��ن التش��ابه.. امللحد يق��ول إن 
املصادف��ة ه��ي الت��ي خلقت الك��ون، من 
دون أن يخبرن��ا ما ه��ي املصادفة وأين 
توج��د ومن أين جاءت.. ونحن نقول إن 

الله تعالى هو خالق كل ش��يء وهو رّب 
هذه العوالم سبحانه وتعالى.

بحاج��ة  لس��نا  كمس��لمني  طبع��اً 
لنظريات تفس��ر لنا نش��أة الك��ون، فكل 

ش��يء لدينا واض��ح والقرآن يفس��ر لنا 
كل ش��يء من حولنا، ولك��ن وجود هذه 
النظري��ات تزيدن��ا إمياناً بأن كل ش��يء 
في الكون منظم وجاء بتقدير من العزيز 

احلكيم.
فالله هو خالق كل شيء، والقرآن فيه 
ْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب  تبيان لكل ش��يء: )َوَنَزّ
ِتْبَياًنا ِلُكِلّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى 
وج��ود  إن   .]89 ]النح��ل:  ِللُْمْس��لِِمنَي( 
أكث��ر من عالم Worlds، هذا ش��يء من 
عقيدتنا ألن الله تعالى قد أشار إلى ذلك 
ف��ي بداي��ة القرآن ف��ي س��ورة الفاحتة: 
ْمُد  ِحي��ِم * احْلَ ْحَم��ِن الَرّ )ِبْس��ِم اللَّ��ِه الَرّ
ِللَّ��ِه َرِبّ اْلَعامَلنَِي( ]الفاحتة: 2-1[. هذه 
ْمُد ِللَّ��هِ َرِبّ اْلَعامَلنَِي(  اآلية الكرمية )احْلَ
حتوي إش��ارة حلقيقة األكوان املتعددة 
 Many-Worlds أو العوالم املتعددة 
من خالل كلم��ة )اْلَعامَلنَِي(، ه��ذه الكلمة 
هي جمع كلمة )عاَل��م( وبالتالي فإن ما 
يقترح��ه العلم��اء اليوم وم��ا يحاولون 
استكش��افه، قد أنبأ عن��ه القرآن العظيم 

قبل أربعة عشر قرناً.. فسبحان الله!

عبد الدايم الكحيل، موقع الكحيل 
لإلعجاز العلمي

مقاالت كثيرة كتبت في القدمي القريب حول 
عم��ل امل��رأة وانصرافها ع��ن تربي��ة أبنائها أو 
انش��غال األب وع��دم متابع��ة أبنائ��ه، واليوم 
اإلهم��ال  وال  العم��ل  ع��ن  ال  نتكل��م  ال  صرن��ا 
الوالدي��ن  اهتم��ام  ص��ار  وإن��ا  الترب��وي، 
معلق��ا بوس��ائط التواص��ل االجتماع��ي حتى 
بأبنائهم��ا  الوال��دان ع��ن االهتم��ام  انص��رف 
توجيهه��م،  وحس��ن  بتربيته��م  واالنش��غال 
فكثي��ر من اآلباء واألمهات انش��غلوا بوس��ائل 
التواص��ل املجانية مثل )الوت��س أب، التانغو 
، الفايب��ر، الس��كايب( أو بش��بكات التواص��ل 
االجتماعية مثل )اإلنستجرام، التويتر، الكيك، 
الفيسبوك(، ولعل أكثر ما يأخذ وقت الوالدين 
الي��وم )الفيس��بوك( حت��ى ص��ار ه��ذا اجليل 
يوص��ف بجي��ل )الرقب��ة املنحنية( م��ن كثرة 
انحن��اء الرأس عل��ى الهوات��ف الذكية، وصار 
)الفيس��بوك( الي��وم يدير أوقاتن��ا حتى فقدنا 
اإلحس��اس بطعم احلي��اة والتأم��ل بالطبيعة 
والتفك��ر مبجري��ات األح��داث والتركي��ز على 
األه��داف واالس��تمرار باإلجن��از. فص��ار ه��ّم 
الواح��د منا اليوم نقل األخب��ار واألحداث التي 
من حوله أكثر م��ن أن يتفاعل مع احلدث الذي 
أمام��ه، فلو رأى حادث اصطدام بني س��يارتني 
فيك��ون أول م��ا يفك��ر به نش��ر اخلب��ر قبل أن 
يفك��ر ويب��ادر مبس��اعدة املصاب��ني، ب��ل وقد 
جتد شخصا جالس��ا في غرفة العناية املركزة 
بقرب أبيه أو أمه في حلظات حياتهما األخيرة 
ويك��ون مش��غوال بنق��ل أخب��اره م��ن خ��الل 
الوت��س أب أو اإلنس��تجرام أكثر من انش��غاله 
بالدعاء لهما أو االهتمام بهما، وقد جتد أطفاال 
يسرحون وميرحون في البيت من غير توجيه 
وتربية بينما تكون أمهم في غرفة نومها ترسل 
الص��ور أو مقاط��ع الفيدي��و ب"الوت��س آب" 
وأبوهم مش��غول بإرس��ال الطرائ��ف والنكت 
ألحباب��ه! بع��ض اآلب��اء واألمه��ات يش��تكون 
م��ن انش��غال أبنائه��م بوس��ائل التكنولوجيا 
ولو راقبوا أنفس��هم لوجدوا أنهم مش��غولون 
بالوتس أب أو التصوير والنشر باإلنستجرام 

أكثر من انش��غال أبنائهم بالتكنولوجيا، حتى 
صرن��ا في زم��ن يح��ق لن��ا أن نص��ف أبناءنا 
بأنه��م )أيت��ام التكنولوجي��ا(، فص��ار التعلق 
بالهوات��ف الذكي��ة س��مة العصر. وأذك��ر أنه 
ف��ي يوم من األيام قالت لي ام��رأة : أمنيتي في 
احلي��اة أن أك��ون هاتف��ا ذكي��ا حتى ميس��كني 
زوج��ي وأبنائ��ي طول الي��وم، فابتس��مت من 
تعبيرها هذا في وصف احلالة التي نعيش��ها، 
ورج��ل م��ن يوم��ني كان يش��تكي لي من ش��دة 
تعل��ق زوجت��ه بصديقاته��ا ب"الوت��س أب" 
وبنش��ر أخبارها عن طريق اإلنس��تجرام وكل 
ذل��ك عل��ى حس��اب االهتم��ام بالبي��ت وتربية 
األبن��اء ومتابعة دروس��هم. ومن ش��دة تعلق 
الوالدي��ن بالتكنولوجيا الس��ريعة والهواتف 
الذكية صاروا يريدون أن يعاجلوا مش��اكلهم 
التربوية بنفس إيقاع التكنولوجيا الس��ريع، 
ويحسبون أن املش��اكل التربوية مثل تسخني 
الطعام )باملايكروويف( تعالج بش��كل سريع 
وبجلسة واحدة أو توجيه واحد. إن )التربية 
امليكروويفي��ة( ه��ذه يس��تحيل حتقيقه��ا ألن 
اإلنس��ان لي��س آل��ة أو ماكين��ة وإن��ا يحتاج 
لصب��ر وتكرار توجيه ودق��ة متابعة ومرونة 
في التعامل معه من أجل تقومي سلوكه وحسن 
تربيته. لقد فقد الوالدان اليوم الس��يطرة على 
تربية أبنائهم ف��ي الطعام واللباس واألخالق 
واملهارات بس��بب كثرة انش��غالهم بأنفس��هم 
والتكنولوجيا التي بني أيديهم، وصار األبناء 
يعانون من الس��منة وس��وء التغذي��ة وفقدان 
الش��هية وكث��رة األم��راض النفس��ية والعنف 
بس��بب انص��راف الوالدي��ن عن االهتم��ام بهم 
إل��ى "الوت��س آب" ال��ذي يتداول يومي��ا ما ال 
يقل عن 27 مليار رسالة، حتى صارت املواقع 
اإلجتماعي��ة مكان��ا خصبا للفضائح وكش��ف 
األس��رار والتهديدات والطالق��ات وإخراج كل 
العواط��ف املكبوتة ورؤية املش��اهد اإلباحية. 
م��ن يوم��ني حتدث��ت للمتابع��ني وأغلبه��م من 
ش��ريحة الش��باب والفتي��ات، وقل��ت له��م: إن 
الوالدي��ن ص��ارا "أونالي��ن" م��ع أصدقائهما 

وعالقاتهم��ا أكث��ر م��ن أبنائهم��ا، ث��م قلت لهم 
ممازح��ا أم��ا م��ع أبنائهم��ا فهم��ا )أوف الي��ن 
offline(، وف��ي خ��الل س��اعات قليل��ة ح��از 
املوضوع عل��ى أكثر م��ن 4000 إعجاب وأكثر 
م��ن 100 تعلي��ق من األبن��اء والبن��ات، ولفت 
نظري بع��ض التعليق��ات على ه��ذا املوضوع 
مث��ل "أم��ي ترك��ت االهتم��ام بن��ا وببرامجها 
التلفزيوني��ة وصارت 24 عل��ى الوتس أب". 
وق��ال آخر "أبي عنده صديقات وعالقات وهو 
مدمن عل��ى "الوتس آب"، وقالت أخرى "أمي 
مش��غولة ب"الوت��س آب" وأب��ي بالس��فرات 
أردت  "إذا  أخ��رى  وقال��ت  واالس��تراحات". 
شيئا من أبي أرسل له رسالة ب"الوتس" وال 
يرد علي إال بعد س��اعة ولو كانت الرسالة من 
أصدقائه يرد عليهم بس��رعة". وكتبت إحدى 
األمهات "كلما أمس��كت هاتف��ي يتحرك ولدي 
الصغير ويغطي الشاشة بيده وينظر إلي كأنه 
يقول لي أنا أهّم"، فهذه بعض املشاركات حول 
إدمان اآلباء واألمهات )الوتس آب( ووس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي بصفة عام��ة، وواضح 
من هذه العينة العش��وائية حجم املشكلة التي 
نعيش��ها في بيوتن��ا وانص��راف الوالدين عن 
الهدف األساس��ي من الزواج وتكوين األس��رة 
وهو التربية. نحن لسنا ضد استخدام وسائل 
التواص��ل أو تكنولوجيا االتص��ال، ولكننا مع 
حتدي��د األولوي��ات ف��ي احلي��اة االجتماعية، 
مس��تقرة  أس��رة  بن��اء  ه��ي  أولوي��ة  وأكب��ر 
وس��عيدة ومترابطة وه��ذا اله��دف ال يأتي إال 
)باالهتمام التربوي واحلوار وإش��اعة احلب( 
وهذه الثالثية حتتاج وقتا حتى تتأس��س في 
األسرة، وأختم بتعليق من أحد اآلباء وهو أنه 
اقت��رح على عائلته أن يخص��ص يوما من غير 
اس��تخدام الهواتف الذكية وقد جنح كما يقول 
بتطبيق هذه التجرب��ة، ولكن املهم أن ال يكون 

)الوتس آب( أهم من أبنائنا.

الدكتور جاسم المطّوع

وهم االستقرار
 ه��ذا احلل��م الذي اس��تطاع إبليس اللعني أن ينف��ذ منه إلى 
نف��س أبين��ا آدم )ش��جرة اخللد ومل��ك ال يبل��ى(... أي وضع 
رائ��ع ومس��تقر ال يتغير. هذا احلل��م الذي يتكأ علي��ه الطغاة 
إلبق��اء األوضاع الفاس��دة كما هي وص��ّد كل أفعال املصلحني 
)إن��ي أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في األرض الفس��اد(.. 
يقول فرعون إني أخاف أن يظهر الفس��اد في األرض املستقرة 
واألوض��اع الهادئ��ة.. وبالرغم من س��وء األح��وال املوجودة 
صّدق��ه الناس وخافوا فعال على االس��تقرار. ه��ذا احللم الذي 
إذا اقتربت منه النفس البش��رية، ولو اقترابا وهميا، تفزع من 
َتغّي��ره، وبالتالي أي عمل ُيطلب منها تظن النفس أنه س��وف 
يؤثر على استقرارها، تهرب منه. لذلك كُثر الكالم عن اجلهاد 
والب��ذل للدين في الس��ور املدنية ألنها كانت وضعا مس��تقرا 
بخالف الوضع املك��ي الصعب الذي ُيحّف��ز النفس دائما على 
البذل وال تخش��ى من خس��ارة ش��يء فيه. وأيض��ا طلب منك 
ر اجلهاد دائما حتى عند غياب واقعه ولو بتحديث  الشرع َتذُكّ
النفس به. فكلما التصقت النفس باألرض وتفننت في حتقيق 
أوض��اع اس��تقرارها ورضيت بش��هواتها كلما صُع��ب عليها 
النفير لنصرة الدين. فاس��تجابة األش��عث األغبر الذي يكون 
على منت فرس��ه أسرع وأسهل بكثير من استجابة الغارق في 
الرفاهي��ة. ومن هنا تظهر خطورة بع��ض اخلطابات الدينية 
)املُخ��ّدرة( التي تصرف النفس ع��ن قضية الصراع بني احلق 
والباطل وعن أهمية االس��تعداد للبذل لنصرة الدين في وقت 
اجتمع��وا في��ه ليطفئوا ن��ور الله والل��ه متم ن��وره. وأخيرا: 
الُتغ��رق ف��ي الرفاهية و أجِم��ل في الطلب وابتع��د عن أوقات 
الف��راغ وأكثر من تلقي القرآن فهو كفي��ٌل بتجديد هذه املعاني 

في صدرك كلما َبلِيت وخُفتت )فإذا فرغت فانصب(.

س 5 و16 دقيقةالصبح :  
 س 6 و42 دقيقةشروق الشمس :

 س 12 و37 دقيقةالظهر :
س 15 و47 دقيقةالعصر : 

 س 18 و21  دقيقةالمغرب :
س19 و45 دقيقةالعشاء : 

أوقات الصالة ليوم السبت 16 
جمادى األول 1436 هجري املوافق 

ل7 مارس 2015 ميالدي

فسحة
اآلن ُنغّيْر قرآنية...

ِسِهْم(  )الرعد، 11(
ُ

نف
َ
ُروا َما ِبأ يِّ

َ
ى ُيغ

َّ
ْوٍم َحت

َ
ُر َما ِبق يِّ

َ
َه ال ُيغ

َّ
)ِإنَّ الل

هل جعلت وسائل التواصل اإلجتماعي أبناءنا أيتاما ؟

دين وعلوم

هل نحن وحيدون في هذا الكون؟
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15صوتكم دولي

-سليم الحكيمي 
2880 س��اعة تس��جيل متتلكه��ا قناة" 
مكّملني" ستعرض فيها تباعا، تخطيط   
العس��كر املنقل��ب عل��ى ث��ورة 25 يناير 
احلقيقية  ض��د نظام مب��ارك الطغياني 
. لم يعد هنالك ش��ك لناظ��ر ان" ثورة" 
30 يونيو املزعومة ضد الرئيس مرسي  
ه��ي م��ن صناع��ة اجلي��ش و التحش��يد 
اعالمي  واالمارات العربية املتحدة التي 
مول��ت حركة مترد وعصاب��ات "البالك 
البلوك" التي احرقت مصر. ليستكشف 
الن��اس ان قي��ادة اجلي��ش تتخابر ضد 
ش��عبها والهم لها س��وى السمسرة في 
آالمه وتكنز الذهب والفضة. بثت القناة  
فقط منها سبع ساعات، والباقي 2797 
س��اعة تس��ريب ف��ي انتظ��ار العس��كر 
ال��ذي ابت��ز دوال خليجي��ة واعتب��ر انها 
ْز" .  انص��اف دول ولها "فل��وس زي الُرّ
في التس��ريبات تواترت كلمة "البتاع" 
املتحاوري��ن  ب��ني  الس��ّر  كلم��ة  وه��ي 
م��ن العس��كر وحديثه��م ع��ن ض��رورة 
احلص��ول عل��ى  10  ملي��ار دوالر م��ن 
كل دول��ة خليجي��ة تص��ب ف��ي جي��وب 
العس��كر الذي يس��يطر عل��ى 40 باملائة 
م��ن اقتص��اد الدول��ة. ف��ي التس��ريبات 
تخطيط  لصفقات سالح مشبوهة  تبني 
ان مصر اس��تحالت الى  عزبة للعس��كر 
ليس اال، وحديث ع��ن اقراص مخدرة " 
الْتراماُدول"، ومش��اريع سكنية وهمية 
لرف��ع ش��عبية السيس��ي ب30 ملي��ون 
دوالر يتس��لمها منص��ور عامر صاحب 
الصفق��ة  . الق��وات املس��لحة ه��ي الت��ي 
تدي��ر االع��الم واملش��روعات الس��كنية 
الت��ي ستس��ع مليون س��اكن في س��نة ، 
والثقافة واجلس��ور الوهمية وشركات 
التامني الهالمية التي متتص دم الشعب 
املص��ري ال��ذي يعي��ش من��ه 12 مليون 
من��ه باملقابر 8 منهم ف��ي القاهرة. لينقذ 
مركب��ه الغارق،ووفاء لتقاليد  الس��لطة 
السيس��ي  ب��دا  العربي��ة،  التس��لطية 
تغيي��ره الوزراي الذي ش��مل 8 حقائب، 
وب��دا بوزي��ر الداخلي��ة محم��د ابراهيم 
شريكه  في جرمية فض اعتصام رابعة 
والنهضة والتي قتل 4000 ش��خص في 
يوم واحد ، ونس��ي السيسي ان شريكه 
وصفه اس��تاذ جامعي في حضرته، بان 
منزلته بالنس��بة الى السيس��ي كمنزلة 
ه��ارون م��ن موس��ى. و7 زراء اخ��رون 
كان��وا كبش فداء و حط��ب معركته ضد 
الش��رعية . ع��نّي ب��دال عنه مج��دي عبد 
الغف��ار، ل��واء متقاعد متخ��رج من كلية 
الش��رطةوعمل ف��ي جه��از مباح��ث امن 
الدول��ة . صفاق��ة العس��كر جتعل وزير 
الزراع��ة يفخ��ر ب��ان مصر ه��ي اول بلد 
مس��تورد للقم��ح، واعتبر ذل��ك اجنازا . 

فال��وزراء املقال��ون امتوا املهم��ة : وزير 
التعليم الذي  أرخ لنانس��ي عجرم وقدم 
رم��وز  حرك��ة" مت��رد" على انه��م قادة 
تاريخي��ني في كت��ب التاريخ املدرس��ية 
اجلدي��دة. ووزي��ر الثقافة ال��ذي صرح  
ان��ه ل��ن يح��ذف املقاط��ع اجلنس��ية من 
االف��الم التي تع��رض في دور الس��ينما  
والتلف��زة ، ووزي��ر الس��ياحة الذي نزل 
بنفس��ه ليرق��ص مع الس��ياح لتنش��يط 
الس��ياحة حت��ت عدس��ات املصوري��ن.  
لوزي��ر  خاص��ة  التعليم��ات  وص��درت 
التعلي��م والثقاف��ة لتغيي��ر العق��ول من 
التط��رف واالره��اب واالس��الم   لتغيير 
في��ه  الهوي��ة املصري��ة، وال��ذي ش��رع 
العلمان��ي  املتط��رف  عصف��ور  جاب��ر 
الوزي��ر الس��ابق ال��ذي طال��ب بتحجب 
الرج��ال ايض��ا اذا كان مطلوبا من املراة 
تتحجب ! . التسريبات تدل على مشكلة 
في البيت الداخلي لالنقالب، والسيسي 
ف��ي معرك��ة م��ع اجلمي��ع رج��ال اعمال 
وقس��م من اجلي��ش والش��رطة املُرهقة. 
العسكر يهدم مصر بال ريب، والوسائل 
االعالمي��ة الت��ي يبل��غ عدده��ا 50 قناة 
،  افس��دت كثي��را م��ن مفاهي��م الن��اس 
ف��ي ح��راك30  يوني��و احملش��د اعالميا 
، وال��ذي ل��م يتج��اوز 4 ملي��ون ولك��ن 
االع��الم حتدث ع��ن 30 ملي��ون وصور 
في الّس��احات انصار مرس��ي على انهم  
خصوم��ه. املش��كل ان��ه رغ��م كل  جبال 
احلقد على الدكتور مرس��ي لم تس��تطع 
املخاب��رات  ان جت��د لها تس��ريبا واحدا 
عن فترة حكمه ميك��ن ان يدينه او يدين 
اح��د وزرائه رغم انه عمل حتت س��لطة 
مطلق��ة للدولة العميق��ة  وادواتها  وهنا 
عظم��ة احلك��م الوطن��ي ال��ذي ات��ى الى 
خدم��ة الناس، ولي��س لنهبهم كما يفعل 

جي��اع العس��كر املتداع��ني عل��ى قصعة 
اخلليج الغش��يمة واللَّيل مغ��س . فترة 
الرئي��س مرس��ي دلي��ل  عل��ى نصاع��ة 
االس��الم الوطني ف��ي احلك��م كما حدث 
في تركي��ا ويحدث في املغ��رب االقصى 
الي��وم بقيادة عبد االله بن كيران .فش��ل 
مش��روع مليون وحدة سكنية فصاحب 
الش��ركة مفل��س وعليه اح��كام قضائية 
والبل��د عل��ى هاوي��ة االف��الس. وفش��ل 
موضوع "الّتوشكا" ملبارك وموضوع" 
فسفاط ابو طرطور" الذي صرفت عليه 
مص��ر ف��ي عهد مب��ارك ملي��ار جنيه، ثم 
تبني انه فس��فاط غي��ر قاب��ل للتصدير. 
اجليش يقرر وعلماء مصر في السجون 
لينتهي بهم االمر الى مش��روع س��يدّمر 
قن��اة الس��ويس اصال النه دون دراس��ة 
علمية بل اعالمي��ة انتخابية ولتنحصر  
البلوى العربية  بسبب اجلهلة في سدة 
احلك��م  الذي��ن ال يعرف��ون ان احلداث��ة 
ه��ي ان يصي��ر الس��لطان عامل��ا والعالم 
س��لطانا. وصار اجليش خبي��را في كل 
ش��يئ  االقتصاد واالعالم والفن والبناء 
واجلسور .. فماذا يعني ان تكون طبيب 
ضغ��ط ال��دم واملع��دة والعظام والس��ل 
واالس��نان والكلى وملج��اري البولية... 
اخلدع��ة  جتل��ت  واح��دة.  ش��هادة  ف��ي 
واستكش��ف  االخي��رة  بالتس��ريبات 
"ث��وار" 30 يونيوانه��م خدع��وا بثمن 
بخس.االماراتيون  ل��ن يغّيروا موقفهم 
من اال نقالبيني  رغم يقينهم بان العسكر 
يش��كرونهم بالنهار ويشتمونهم بالليل 
وه��م يعلمون  م��ا هو مس��تخف بالليل 
وس��ارب بالنه��ار وق��ادرون باملال على 
املعلوم��ة من قلب اجلي��ش اصال، ولكن 
لهم مشروعهم في ضرب الربيع العربي  
.تع��اون  حتم��ا  في��ه  وس��يواصلون 

املجتم��ع الدولي م��ع عصابة اللصوص 
ول��م يتع��اون م��ع رئي��س ق��ّرر التبرع 
براتبه لشعبه عبر وزارة املالية وسكن 
في شقة لإليجار! وخسرت مصر  رجاال 
مث��ل  باس��م ع��ودة وزي��ر التموي��ن في 
عه��د الرئيس مرس��ي  ال��ذي حتدث عن 
حتقي��ق االكتفاء الذات��ي وخطا خطوات 
ف��ي ح��ل مش��كلة التموي��ن.  السيس��ي 

يتآكل والغرب يستكش��ف ان كل  الهالة 
حول��ه هي هال��ة مزيفة اسُتكش��فت كما 
استكش��ف سقراط محاوره بعد ان تكلم 
. و اخليان��ة مبعناه��ا الش��امل ص��ارت 
واضح��ة،  وليس��ت كتهم��ة التخابر مع 
حماس التي الصقت بالرئيس مرس��ي، 
ب��ل خيان��ة م��ع دول��ة خليجي��ة تدف��ع 
االم��وال م��ن اج��ل االنق��الب. السيس��ي  
يس��تعد حالي��ا  للمؤمت��ر االقتص��ادي 
في ش��رم الش��يخ  الذي لن يكون سوى 
مؤمت��ر بي��ع مص��ر للش��ركات املتعددة 
االجان��ب.  وللمس��تثمرين  اجلنس��يات 
ويهيئ نفس��ه النتخابات برملانية حتت 
الرص��اص دون رؤي��ة للحك��م وس��نة 
2015 س��تكون االعس��ر على العسكر . 
. الش��رعية اليوم تكس��ب انصارا جددا 
للش��ارع الغاض��ب اله��ادر ، ومنس��وب 
الوع��ي بأن م��ن يقود مصر ه��م عصابة 
"عل��ي باب��ا و4 مليون  حرام��ي" صار 
متنامي��ا . لع��ق الناس وعود السيس��ي 
و معان��ي كلم��ة "بكرة تش��وفو مصر" 
ص��ارت  واضح��ة  الدالل��ة للمصري��ني 
الفق��راء، وإذا م��ا اختن��ق السيس��ي  من 
جديد فس��يلجأ الى عصى موس��ى، دون 
هاُرونه هذه امل��رة ، ليزرع ارهابيني في 
س��يناء ب5 ملي��ار دوالر ، ويحاربه��م 
ويطل��ب  دوالر  ملي��ار   10 ب  اعالمي��ا  
50 ملي��ار دوالر للقض��اء عليهم،وهذه 
ه��ي التجارة اجلديدة املربحة للعس��كر 
ولل��دول الرأس��مالية. ويطلب العس��كر  
قال��ت عنه��ا  ف��ي تس��ريبات  ...الِبَت��اْع 
صحيف��ة  الغاردي��ان البريطاني��ة انه��ا  

افظع من فضيحة واتر غْيت . 

بعد التسريبات الخطرة  لقناة "مكّملين" :

اع" وعْسكر الِجياع
َ

مصر "البت

▲ وزير الداخلية
 المقال مع السيسي

السيسي 
يتآكل 

والغرب 
يستكشف ان 

كل  الهالة 
حوله هي 
هالة مزيفة
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 الدولي
تدعو الس��عودية الدول الس��نية مبنطقة 
الش��رق األوس��ط الى تنحي��ة اخلالفات 
جانب��ا  السياس��ي  اإلس��الم  بش��أن 
والتركيز على م��ا تعتبرها تهديدات 
أكث��ر إحلاح��ا م��ن إي��ران وتنظي��م 

الدولة اإلسالمية.
واس��تغل العاهل السعودي 
اجلديد امللك سلمان لقاءات 
قم��ة م��ع زعم��اء الدول 
أعض��اء  اخلم��س 
التع��اون  مجل��س 
خلليج��ي  ا
ن  د ر أل ا و
مص��ر  و

كيا  تر و
م��دار  عل��ى 

األيام العشرة املاضية لتأكيد احلاجة الى 
الوحدة والبحث عن سبيل حلل اخلالفات 

بشأن جماعة االخوان املسلمني.
ويق��ول دبلوماس��يون إن انع��دام ثق��ة 
الس��عودية العمي��ق في جماع��ة االخوان 
ل��م يتغي��ر. لك��ن نه��ج املل��ك س��لمان في 
التعام��ل معه��ا أق��ل ح��دة من نهج س��لفه 
املل��ك عبد الله الذي توفي ف��ي جانفي وقد 
يشتمل على مزيد من التسامح مع احللفاء 
الذي��ن يتيحون مجاال ألعضائها ملمارس��ة 

أنشطتهم.
وف��ي الع��ام املاض��ي س��حبت الرياض 
واإلم��ارات والبحري��ن س��فراءها من قطر 

بسبب صالتها بجماعة االخوان.
وق��ال دبلوماس��ي عرب��ي ف��ي اخللي��ج 
لرويت��رز "رمبا تعتقد الس��عودية أنه اذا 
كان��ت العالق��ات ب��ني الس��نة جي��دة فإنه 
س��يكون مبقدورن��ا مواجهة هذا. س��لمان 
يح��اول توحي��د العال��م الس��ني وتنحية 
اخلالفات بشأن االخوان املسلمني جانبا."

إي��ران  ه��و  األكب��ر  الري��اض  ه��م  إن 
الش��يعية فقد زادت مخاوفه��ا من صعود 
نف��وذ عدوته��ا الرئيس��ية باملنطق��ة ف��ي 
اآلونة األخي��ر في ظل س��يطرة احلوثيني 
املتحالف��ني مع طه��ران على أج��زاء كبيرة 
م��ن اليمن وتقدمي قادة ايرانيني املس��اعدة 

لفصائل شيعية تقاتل في العراق.
كم��ا تتزايد احتم��االت إب��رام اتفاق بني 
الق��وى العاملي��ة واي��ران بش��أن برنام��ج 
يخف��ف  ق��د  م��ا  وه��و  الن��ووي  طه��ران 
الضغ��وط عل��ى اجلمهوري��ة اإلس��المية. 

وراقب��ت الس��عودية املوق��ف بقل��ق بينما 
س��عت الوالي��ات املتح��دة للتوص��ل ال��ى 

اتفاق مع طهران.
وأكد وزي��ر اخلارجي��ة األمريكي جون 
ي��وم  الس��عوديني  للمس��ؤولني  كي��ري 
اخلميس أنه ال يسعى الى "صفقة كبيرة" 
مع ايران لكن مخاوف الرياض إزاء التزام 
واش��نطن جتاه املنطقة على األمد الطويل 
ه��ي األس��اس وراء رغبته��ا ف��ي مزيد من 

الوحدة العربية.

جاذبية الدولة اإلسالمية
وميثل تنظيم الدولة اإلس��المية مصدر 
القل��ق الثان��ي للري��اض. ودع��ا التنظي��م 
هجم��ات  لتنفي��ذ  الس��عوديني  املتط��رف 
داخل اململكة وهاجم بعض من املتعاطفني 
معه قرية يغلب على س��كانها الشيعة في 

نوفمبر فقتلوا ثمانية.
وتخشى الرياض من أن ينجح التنظيم 
من خالل رسائله اإلعالمية القوية ونهجه 
املتش��دد في اس��تقطاب ش��بان سعوديني 

ساخطني.
لك��ن ف��ي مس��عى اململك��ة نح��و وحدة 
أوس��ع ف��ي العال��م العرب��ي إزاء قضي��ة 
اإلس��الم السياس��ي يتعني عليها أن ترأب 

صدعا عميقا باملنطقة.
وه��ي تب��ذل جه��ودا فتتنقل ب��ني الدول 
السنية التي تقبل بوجود جماعة االخوان 
مث��ل قط��ر وتركي��ا وتل��ك الت��ي تصنفه��ا 
جماع��ة إرهابي��ة على غ��رار الرياض مثل 

مصر واإلمارات.

وحال��ت ه��ذه اخلالف��ات دون تش��كيل 
األزم��ات  ملواجه��ة  معقول��ة  اس��تجابة 
اإلقليمي��ة فقد خرجت مح��اوالت للتعامل 
م��ع املش��كلة تل��و األخ��رى ع��ن مس��ارها 
لتتح��ول الى مش��احنات بش��أن اإلس��الم 

السياسي.
الت��ي  املكثف��ة  االجتماع��ات  وص��ورت 
أجراه��ا املل��ك س��لمان عل��ى أنه��ا فرص��ة 
للعاهل اجلديد ملناقشة األحداث مع زعماء 
املنطقة مبزيد من التفصيل عما كان متاحا 
حني ذهبوا الى الرياض لتقدمي العزاء بعد 

وفاة امللك عبد الله.
لكن ف��ي حني أن امللك س��لمان لم يس��ع 
بص��ورة مباش��رة الى تكوين كتلة س��نية 
جدي��دة او الضغط على الدول التي تتبنى 
مواقف مختلفة من جماعة االخوان لتكون 
اكث��ر مرون��ة فإنه ت��رك احتمال حتس��ني 
العالق��ات م��ن أج��ل مزي��د م��ن الوح��دة 

مفتوحا.
وقال الدبلوماس��ي العرب��ي إن العاهل 
الرئي��س  م��ع  اجتماع��ه  ف��ي  الس��عودي 
املصري عبد الفتاح السيس��ي على س��بيل 
املث��ال مل��ح ال��ى أن الري��اض ق��د تنع��ش 
عالقاتها مع دول أخرى في إش��ارة على ما 

يبدو الى تعزيز العالقات مع تركيا.
لكن��ه أك��د للسيس��ي ال��ذي كان حليف��ا 
اي  أن  الل��ه  عب��د  الراح��ل  للمل��ك  وثيق��ا 
محاوالت لتقويض أمن مصر من أي مكان 
خ��ط أحم��ر بالنس��بة للس��عودية وأن أي 
خطوات جديدة تتخذها الرياض لن تكون 

على حساب القاهرة.

 الدولي
قتل القائد العس��كري جلبهة النصرة 
املعروف باس��م ابو هم��ام او الفاروق 
الس��وري، في ظروف ل��م تتضح، في 
ش��مال غرب س��وريا، بحس��ب ما ذكر 
املرص��د الس��وري حلق��وق االنس��ان 
ووكال��ة االنب��اء الس��ورية الرس��مية 

اجلمعة.
الس��وري  املرص��د  مدي��ر  وق��ال 
حلق��وق االنس��ان رامي عب��د الرحمن 
لوكال��ة فرانس ب��رس انه حصل على 
"معلوم��ات مؤك��دة م��ن مص��ادر في 
جبه��ة النص��رة تؤك��د مقت��ل قائده��ا 
العس��كري ابو هم��ام الش��امي متأثرا 
بج��روح اصي��ب به��ا نتيج��ة قصف 

جوي".
واوض��ح عبد الرحم��ن ان ابو همام 
هو واحد من القادة اخلمسة في جبهة 
النص��رة الذي��ن كان افاد ع��ن مقتلهم 
في وقت س��ابق، لكنه ل��م يجزم ما اذا 

كان القائد العس��كري قتل مع االربعة 
اآلخرين ف��ي قصف ج��وي لم يتضح 
مصدره اخلميس على منطقة لم حتدد 
ف��ي ادل��ب، ام اذا كان اصيب في غارة 
جوية نفذه��ا التحالف الدولي في 27 
فيف��ري في ابو طلحة في ش��مال غرب 
ادل��ب وقتل فيه��ا قيادي��ان آخران في 

اجلبهة. 
ف��رع  النص��رة،  جبه��ة  وكان��ت 
تنظي��م القاع��دة ف��ي س��وريا، اعلنت 
عل��ى حس��ابها على موق��ع تويتر قبل 
اي��ام ان اثنني م��ن قيادييه��ا، هما ابو 
الب��راء  واب��و  الفلس��طيني  مصع��ب 
االنصاري، قتال ف��ي ضربة للتحالف 
ف��ي 27 فيفري على مقر له��ا في قرية 
ابو طلحة في ريف سلقني شمال غرب 

ادلب.
ول��م تؤك��د جبهة النص��رة على اي 
من حس��اباتها الرس��مية عل��ى مواقع 
التواص��ل االجتماعي مقت��ل ابو همام 
الش��امي، لكن مت تناقل اخلبر بش��كل 

واس��ع على حس��ابات مؤيدة لها على 
تويتر.

وذك��رت وكال��ة انباء "س��انا" من 
جهته��ا "ان ابو هم��ام قتل مع عدد من 
متزعمي التنظي��م خالل عملية نوعية 
للجي��ش اس��تهدفت اجتماع��ا لهم في 
الهبيط بري��ف ادلب"، من دون اعطاء 
تفاصيل اضافي��ة. بينما اكد التحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة انه لم 
ينفذ اي غارة في ادلب خالل الساعات 
املاضي��ة، بعد ان مت الت��داول بتقارير 
عن غارة للتحالف اس��تهدفت قياديي 

اجلبهة.
وتقع منطقة الهبيط على بعد نحو 
55 كلم الى اجلنوب من مدينة ادلب.

م��ن جه��ة اخ��رى، حتدث الناش��ط 
املع��ارض ابراهي��م االدلب��ي لفرانس 
ب��رس عب��ر س��كايب ع��ن معلوم��ات 
تس��ري على نطاق واسع حول وجود 
"صراع��ات داخل جبهة النصرة )...( 
تتعل��ق باحتم��ال انش��قاق اجلبه��ة" 

الس��اعية ال��ى بن��اء ام��ارة له��ا ف��ي 
سوريا على غرار امارة تنظيم الدولة 
االسالمية، عن تنظيم القاعدة برئاسة 
امين الظواهري.وذكرت وسائل اعالم 
حكومية س��ورية أن اجليش السوري 
نف��ذ عملية أس��فرت ع��ن مقت��ل القائد 
النص��رة  جلبه��ة  الع��ام  العس��كري 

التابع��ة لتنظي��م القاع��دة أمس االول 
اخلميس في شمال غرب البالد.

وقتل أبو همام الش��امي في انفجار 
جبه��ة  لق��ادة  اجتماع��ا  اس��تهدف 
النص��رة ف��ي محافظ��ة ادل��ب. وق��ال 
مص��در عس��كري س��وري إن اله��دف 

أصيب من اجلو.

العاهل السعودي يتطلع لتكوين كتلة سنية جديدة في مواجهة ايران و "داعش"

مقتل القائد العسكري لجبهة النصرة في شمال غرب سوريا
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ايديولوجية منافسة
ال يتوق��ع أح��د تغي��رات كبي��رة ف��ي 
موقف الس��عودية من جماعة االخوان. 
وميث��ل االخ��وان املس��لمون مصدر قلق 
للرياض التي ترفض مبدأ املبايعة على 
الس��مع والطاعة ال��ذي تطبقه اجلماعة 

واجتماعاتها السرية.
وصنف��ت الري��اض االخ��وان جماعة 
إرهابي��ة قب��ل ع��ام وتعاقب م��ن تثبت 
عضويته لها بالس��جن لفترات طويلة. 
ويقول دبلوماس��يون ع��رب وغربيون 
ومحلل��ون إن احتم��االت أن يتغي��ر هذا 

الوضع ال تذكر.
لكن قلق امللك سلمان من دور االخوان 
في أج��زاء أخرى من الش��رق األوس��ط 
مث��ل ح��زب اإلصالح ف��ي اليم��ن او بني 
جماعات املعارضة الس��ورية املس��لحة 
أقل من قل��ق امللك الراحل عب��د الله إزاء 

اجلماعة.
كما أن لديه اس��تعدادا اكبر للس��ماح 
لالخ��وان بلع��ب دور خ��ارج الس��احة 
السياس��ية فه��و عل��ى س��بيل املث��ال ال 
مينع رجال الدي��ن املرتبطني باجلماعة 
م��ن إلقاء خطب عن القضاي��ا الدينية او 

االجتماعية.
وظهر أحد املؤش��رات على نهج امللك 
س��لمان األكثر براجماتية خالل مؤمتر 
عقد في مكة األسبوع املاضي جمع كبار 
رجال الدي��ن الس��نة وكان بينهم مفتي 

السعودية وشيخ األزهر.

ال��ى  مطلع��ون  س��عوديون  وأش��ار 
أن رابط��ة العال��م اإلس��المي ه��ي التي 
ف��ي  أنش��ىء  اس��تضافته وه��ي كي��ان 
الري��اض ف��ي الس��تينيات لبن��اء كتل��ة 
إس��المية في مواجه��ة األيديولوجيات 
ف��ي  واس��تغلت  املتطرف��ة  العلماني��ة 
الثمانينيات لتقوية الس��نة في مواجهة 

إيران إبان الثورة اإلسالمية.
وفي عهد امللك عبد الله لم حتظ بدعم 
كبي��ر بس��بب عالقاته��ا التاريخي��ة مع 
االخوان لكن امللك سلمان يبدو مستعدا 
اآلن الستخدامها مرة أخرى كأداة لبناء 
وحدة س��نية. ومن بني املندوبني الذين 
وجه��ت الدع��وة اليه��م عض��و كبير في 
جماع��ة مقره��ا الدوح��ة تربطه صالت 

وثيقة باالخوان.
وغادر كل الزعم��اء الذين اجتمع بهم 
الري��اض وه��م واثق��ون عل��ى م��ا يبدو 
ف��ي أن عالقاتهم بامللك اجلديد س��تكون 

قوية.
ونقلت صحيف��ة حريت يوم األربعاء 
طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  ع��ن 
اردوغان قوله للصحفيني بعد اجتماعه 
بالعاه��ل الس��عودي إن العالق��ات م��ع 

اململكة تتحسن على ما يبدو.
وأضاف "زادت آمالي في أن تتحسن 

عالقاتنا الثنائية كثيرا."
لكن ه��ذا لم يحركه باجتاه املصاحلة 
م��ع مص��ر اذ ق��ال إن القم��ع السياس��ي 
ق��د يس��بب انفج��ارا وهي اللهج��ة التي 

تغضب القاهرة.

 الدولي
قالت احلكوم��ة العراقي��ة إن مقاتلي 
تنظيم الدولة اإلسالمية نهبوا مدينة 
ن��رود اآلش��ورية األثري��ة بش��مال 
الع��راق ودمروه��ا باجلراف��ات ف��ي 
أحدث هجوم لهم على واحد من أعظم 

الكنوز األثرية والثقافية في العالم.
وقال مصدر عش��ائري م��ن مدينة 
املوصل القريبة من ن��رود لرويترز 
املوق��ع  نه��ب  الدول��ة"  "تنظي��م  إن 
األث��ري ال��ذي يرجع تاريخ��ه لثالثة 
آالف ع��ام ويق��ع عل��ى ضف��اف نه��ر 
دجل��ة وكان في يوم ما عاصمة أقوى 

امبراطورية في العالم.
وجاء تدمير نرود بعد أسبوع من 
نش��ر التنظيم املتط��رف مقطع فيديو 
يظهر مس��لحيه وهم يدمرون متاثيل 
ومنحوتات من احلقبة اآلشورية في 
مدين��ة املوصل التي س��يطروا عليها 

في يونيو حزيران العام املاضي.
املتح��دة  األمم  منظم��ة  ووصف��ت 
للتربية والعلم والثقافة )يونس��كو( 
م��ا فعلت��ه الدول��ة اإلس��المية بأن��ه 
"تطهي��ر ثقاف��ي" وجرمي��ة ح��رب. 
وقالت احلكومة العراقية إن املقاتلني 
ومش��اعر  العال��م  "إرادة  يتح��دون 

اإلنسانية."
وأضافت وزارة الس��ياحة واآلثار 
العراقية "تس��تمر عصابات داعش (

الدولة اإلسالمية( االرهابية بتحدي 
اإلنس��انية  ومش��اعر  العال��م  إرادة 
بع��د اقدامها ه��ذا الي��وم على جرمية 
جدي��دة من حلقات جرائمه��ا الرعناء 

اذ قام��ت باالعتداء على مدينة نرود 
االثري��ة وجتريفها باآللي��ات الثقيلة 
مس��تبيحة بذلك املعالم االثرية التي 
تع��ود ال��ى الق��رن الثالث عش��ر قبل 

امليالد وما بعده."
وشيدت مدينة نرود الواقعة على 
بع��د نحو 30 كيلومت��را إلى اجلنوب 
م��ن املوصل ع��ام 1250 قب��ل امليالد. 
وبعد ذل��ك بأربع��ة ق��رون أصبحت 
اآلش��ورية  اإلمبراطوري��ة  عاصم��ة 
اجلدي��دة الت��ي كان��ت ف��ي وق��ت من 
العال��م  ف��ي  دول��ة  أق��وى  األوق��ات 
واس��تمرت حتى العصر احلديث في 

مصر وتركيا وإيران.
ومن��ذ س��نوات نق��ل علم��اء اآلثار 
معظم أشهر القطع املتبقية في نرود 
وم��ن بينها متاثي��ل ضخم��ة لثيران 
مجنح��ة تع��رض اآلن ف��ي املتح��ف 
البريطاني في لن��دن كما نقلوا املئات 
من األحجار الثمينة والقطع الذهبية 

إلى بغداد.
لك��ن أطالل املدين��ة األثرية ال تزال 
موجودة ف��ي املوقع بش��مال العراق 
الذي ش��هد أعم��ال تنقي��ب أثرية منذ 

القرن التاسع عشر. 
ف��ي  العش��ائري  املص��در  وق��ال 
أعض��اء  "ج��اء  لرويت��رز  املوص��ل 
الدولة اإلس��المية ال��ى مدينة نرود 
األثرية ونهبوا ما بها من أشياء قيمة 

ثم بدأوا يسوون املوقع باألرض."
متاثي��ل  هن��اك  "كان��ت  وأض��اف 
الدول��ة  دمرته��ا  وقلع��ة  وج��دران 

اإلسالمية متاما."

وش��به علم��اء آث��ار الهج��وم على 
التاري��خ الثقاف��ي العراق��ي بتدمي��ر 
طالب��ان االفغاني��ة لتماثي��ل بوذا في 
باميان ع��ام 2001. لكن الدمار الذي 
تلحق��ه الدول��ة اإلس��المية ال يط��ول 
فقط اآلثار وإنا أماكن عبادة خاصة 
مبس��لمني مختلف��ني معها وه��و دمار 
س��ريع وق��اس وعل��ى نطاق أوس��ع 

بكثير.
املدي��رة  بوكوف��ا  ايرين��ا  وقال��ت 
العامة لليونس��كو "إن ه��ذا االعتداء 
األخير ضد الش��عب العراقي يذكرنا 
الثقاف��ي الذي  مبمارس��ات التطهي��ر 
يجتاح الع��راق. "إن التدمير املتعمد 
للت��راث الثقاف��ي إنا يش��كل جرمية 
ح��رب." ووصف��ت بوكوف��ا تاري��خ 

العراق بأنه إرث اإلنسانية كلها.
والع��راق مهد حض��ارات وظهرت 
الزراع��ة والكتابة على ضفاف نهري 
دجلة والف��رات قبل أكثر من خمس��ة 
آالف س��نة. وكان العدي��د م��ن امل��دن 
واالمبراطوري��ات املذكورة في العهد 
القدمي يوجد فيما يعرف االن بشمال 

العراق.
وف��ي جويلي��ة دمر التنظي��م الذي 
يطبق تفس��يرا متش��ددا لإلسالم قبر 
النب��ي يونس ف��ي املوص��ل. وهاجم 
أيضا أماكن عبادة خاصة بالش��يعة 
وخي��ر املس��يحيني ف��ي املوص��ل بني 
اعتن��اق اإلس��الم ودف��ع اجلزي��ة أو 
قتله��م بح��د الس��يف. كما اس��تهدف 
األقلي��ة اليزيدي��ة في جبال س��نجار 

إلى الغرب من املوصل. 

باسم دباغ

خ��الف  نقط��ة  املص��ري  املل��ف  ظ��ّل 
ب��ني الس��عودية وتركيا، وفق��اً ملا أعلن 
الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان، 
للمراس��لني الذين رافقوه أثن��اء عودته 
م��ن الري��اض. وكش��ف أردوغ��ان ب��أن 
"الس��عودية تعم��ل عل��ى الضغط على 
أنق��رة م��ن أج��ل املصاحل��ة م��ع مصر، 
كون��ه امللف الوحيد ال��ذي يختلف عليه 
الَبلدان". لكنه أكد "يريد الس��عوديون 
ه��ذا منا، لك��ن ليس هن��اك أي إصرار"، 
مضيف��اً بأن��ه "عل��ى الرغم م��ن بعض 
اخلالف��ات حول الش��أن املص��ري، لكن 
هذه اخلالفات ال ترق��ى للدرجة التي قد 

تؤثر على العالقات بيننا".
لم تك��ن زي��ارة أردوغ��ان، بالطريقة 
التي مّتت فيها، سوى إعالن عن احلوار 
التركي الس��عودي، الذي بدأ منذ أشهر. 
قضى الرئي��س التركي، والوفد املرافق، 
يوم��ني م��ن الزي��ارة الت��ي اس��تغرقت 

ثالث��ة أي��ام، ف��ي أداء مناس��ك العم��رة، 
قب��ل أن يلتق��ي في الي��وم الثال��ث، امللك 
الس��عودي س��لمان بن عبد العزيز ألقّل 
م��ن س��اعة، ومن ث��م توّجه إل��ى املطار 
م��ن دون القيام ب��أي مؤمتر صحافي أو 
اإلدالء بأي تصريحات أو حتى التوقيع 
عل��ى أي اتفاقية، عائداً إل��ى أنقرة التي 
كانت تض��ّج بارتدادات دع��وة عبد الله 
أوجالن، حزب "العمال" الكردستاني، 

إلعالن وقف النضال املسلح.
وي��رى الكاتب في جري��دة "صباح" 
الدي��ن  بره��ان  للحكوم��ة،  املوالي��ة 
دوران، بأنه "من غير املتوقع أن تش��هد 
العالق��ات التركي��ة الس��عودية ع��ودة 
س��ريعة". ورّجح أن "تع��ود العالقات 
تدريجي��اً ف��ي إطار محادث��اٍت، قد تأخذ 

وقتاً، بسبب أولويات امللف املصري".
ويش��ير دوران إلى أن "أحد الطلبات 
التركي��ة في املل��ف املص��ري، يتمثل في 
إخ��الء س��بيل الرئي��س املع��زول محمد 
إل��ى  ل��ه بالع��ودة  مرس��ي، والس��ماح 
احلياة السياسية في إطار عملية توافق 

وطن��ي مص��ري، ق��د يضط��ر مبوجبها 
اإلخوان املس��لمون إلى تقدمي ضمانات 
بع��دم التدخ��ل ف��ي الش��أن السياس��ي 

الداخلي لدول اخلليج".
وكشف أن "زيارة السيسي املتزامنة 
للري��اض، تأت��ي ف��ي س��ياق محاولت��ه 
اإلبق��اء  بض��رورة  الس��عوديني  إقن��اع 
على الوضع احلالي لإلخوان"، معتبراً 
بأن "السيس��ي ع��اد بخفي حن��ني، ولم 
يحص��ل عل��ى الدع��م االقتص��ادي الذي 

كان يريده".
في غض��ون ذل��ك، أث��ارت االنفراجة 
الس��عودية  العالق��ات  ف��ي  األخي��رة 
التركي��ة الكثي��ر م��ن التكهن��ات، ح��ول 
إمكاني��ة قيام م��ا أُطلق علي��ه "حتالف 
س��ني" ملواجه��ة التم��دد اإليران��ي ف��ي 
املنطق��ة. ول��م تعل��ق اإلدارة األميركية 
ف��ي  التحال��ف،  له��ذا  التروي��ج  عل��ى 
إش��ارة لرضاها عنه، كونه سيصّب في 
مصلحته��ا، م��ن حي��ث زي��ادة الضغط 
عل��ى طه��ران، ف��ي املفاوض��ات املعقدة 
ح��ول امللف النووي اإليران��ي من جهة، 

وملواجه��ة تنظيم "الدولة اإلس��المية" 
)داعش(، من جهة أخرى.

لكن ل�"التحالف الس��ني" س��لبيات، 
وفق��اً للكاتب ف��ي صحيف��ة "حرييت" 
املعارض��ة، م��راد يتكني. ويلف��ت يتكني 
إل��ى أن "ه��ذه االس��تراتيجية واحللف 
آث��ار جانبي��ة  لهم��ا  الس��ني، س��يكون 
ستس��اهم ف��ي تعمي��ق الص��دوع عل��ى 

املستوى الداخلي للدول املعنية".
ويضيف "اقتصادياً، لن تغامر تركيا 
بس��هولة، بحجم التب��ادل التجاري مع 
ايران، وال��ذي بلغ 15 ملي��ار دوالر في 
العام املاضي، على الرغم من العقوبات 
املفروض��ة عل��ى طه��ران، بع��د أن بل��غ 
حجم التب��ادل 22 مليار دوالر في العام 
2012، ف��ي ظّل آم��اٍل بوصوله إلى 30 
مليار دوالر، مع دخول اتفاقية التجارة 
التفصيلي��ة املوقع��ة بني البلدي��ن حّيز 

التنفيذ بداية العام احلالي".
وج��ه  ف��ي  يق��ف  آخ��ر،  جان��ب  م��ن 
احتمال انضمام أنق��رة ملثل هذا احللف، 
الكثير من العقبات ف��ي الفترة احلالية، 
بغّض النظر على اخلالفات الس��عودية 
التركي��ة، الت��ي ال زال��ت ط��ور النقاش. 
ومن غي��ر املتوق��ع أن تقوم أنق��رة على 
االنتخاب��ات  وقب��ل  املنظ��ور،  امل��دى 

البرملاني��ة في جوان املقب��ل، التي بدأت 
حمالتها االنتخابية أخي��راً، بأي تغيير 
اخلارجي��ة  سياس��تها  ف��ي  جوه��ري 
عل��ى مختل��ف األصع��دة. كل األح��زاب 
تترّص��د بعضه��ا اآلن، وال يري��د حزب 
"العدال��ة والتنمي��ة" أي اتهام��ات ل��ه 
حملت��ه  علي��ه  ُتعّك��ر  ب�"الطائفي��ة"، 
االنتخابية، في ظّل التحدي الكبير الذي 
وضع��ه أردوغ��ان له، باحلص��ول على 

400 مقعد برملاني من أصل 550.
العض��و  تركي��ا،  انضم��ام  أن  كم��ا 
ف��ي حلف ش��مال األطلس��ي، ملث��ل هكذا 
حل��ف وبالطريق��ة الت��ي يت��م احلدي��ث 
عنه��ا، يعن��ي بطبيع��ة احل��ال انضمام 
"األطلس��ي" بكل ثقله معها، في وقٍت ال 
يبدو احللف اآلن، على األقّل، مهتماً بفتح 
جبهات ساخنة أخرى، سوى اجلبهة مع 
روس��يا حول أوكرانيا. بالتالي سيبقى 
"التحالف الس��ني" بعيد املنال أقلّه في 
الفترة احلالية، في انتظار تسوية شبه 
كامل��ة للخالف��ات الس��عودية التركية، 
جتريه��ا  الت��ي  املفاوض��ات  ولنتائ��ج 
اإلدارة األميركي��ة م��ع النظ��ام اإليراني 

حول امللف النووي.

)عن العربي الجديد(

ما بعد قمة سلمان أردوغان

تنظيم الدولة اإلسالمية يدمر مدينة نمرود األثرية بالعراق العاهل السعودي يتطلع لتكوين كتلة سنية جديدة في مواجهة ايران و "داعش"
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- رجاء الجالصي
الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر  اس��تقبل 
بوت��ني  اخلمي��س ف��ي الكرمل��ني رئيس 
ال��وزراء االيطال��ي ماتي��و رن��زي الذي 
يطل��ب دعم روس��يا ف��ي املل��ف الليبي، 
في زي��ارة تعتبر نادرة م��ن قبل رئيس 
حكوم��ة غربي من��ذ قيام روس��يا بضم 

القرم.
واورد موق��ع الكرمل��ني االلكترون��ي 
نقال عن رنزي قول��ه “نحن بحاجة الى 
رد دول��ي حازم… ودور روس��يا ميكن 
ان يك��ون حاس��ما… وب��دون روس��يا 
س��يكون من الصعب التوصل الى نقطة 

توازن” في امللف الليبي.

دور روسي مرتقب
وتطالب ايطالي��ا التي تعتبر الوجهة 
االولى لعشرات االف الالجئني القادمني 
بتدخ��ل  الدولي��ة  االس��رة  ليبي��ا  م��ن 
سياس��ي من اجل التوص��ل الى حل عبر 

احلوار بني مختلف الفصائل الليبية.
و في وقت س��ابق االس��بوع املاضي، 
"نيزافيس��يمايا  صحيف��ة  توقع��ت 
غازيتا" الروس��ية أن تش��ارك موسكو 
ف��ى جه��ود التهدئ��ة ف��ى ليبي��ا، مؤكدة 
عل��ى قدرته��ا عل��ى تش��كيل "حتال��ف 
دول��ي" ملكافح��ة اإلرهاب، مش��يرة إلى 
واالس��تراتيجية  األمني��ة  املصال��ح  أن 
لروس��ية مرتبطة بش��كل كبي��ر بتطور 
األوضاع في الش��رق األوس��ط وش��مال 

أفريقيا.
الروس��ية  الصحيف��ة  ورجح��ت 
مشاركة روسيا في احلرب ضد اإلرهاب 
في ليبيا كجزء من التحالف الدولي ضد 
متش��ددي تنظيم "الدولة اإلسالمية في 
العراق والشام" )داعش( املوجود على 

األراضي الليبية.
وأضافت أن ممثل روس��يا الدائم لدى 
األمم املتح��دة، فيتال��ي تش��وركني، أكد  
إمكاني��ة مش��اركة روس��يا ف��ي حتالف 

دول��ي للح��رب ف��ي ليبيا، حي��ث قال:" 
من وجهة نظر سياس��ية، أنا ال أستبعد، 
ولكن هذا ليس قراري، فروسيا شاركت 
في العمليات قبالة س��واحل الصومال، 
مل��اذا ال ميكنه��ا أن تش��ارك ف��ي البح��ر 

األبيض املتوسط."
ث��الث  هن��اك  إن  الصحيف��ة  وقال��ت 
مجموعات عل��ى األقل ، مرتبطة بتنظيم 
"داع��ش" ف��ي ليبي��ا، تق��وم بتوس��يع 
نش��اطها، باستيالئها على عدد من املدن 
الرئيس��ية ف��ي الب��الد ونش��ر الفوضى 
والعن��ف هناك، ويه��دد الوضع احلالي 
بش��كل أساسي ليبيا نفس��ها مبا يرجح 

إمكان حتولها إلى "سوريا الثانية".
املتش��ددين  إن  قوله��ا  وتابع��ت 
يخطط��ون للهجوم عل��ى أراضي الدول 
األوروبية، حي��ث أعل��ن املتطرفون عن 
نيته��م ل�"خلق حالة م��ن الفوضى" في 
البحر املتوسط   مبساعدة مئات القوارب 
التي تنق��ل املهاجرين الذي��ن يحتاجون 

إلى عبور 350 كيلومت��را للوصول إلى 
إيطاليا.

أن  الروس��ية  الصحيف��ة  وأك��دت 
التحال��ف الدول��ي املض��اد ل�"داع��ش" 
في ليبي��ا س��يضم إيطاليا الت��ي تعتزم 
مش��اركة روس��يا، حيث يس��عى رئيس 
وزراء إيطالي��ا، ماتيو رينزي، في أوائل 
ش��هر م��ارس إلى إج��راء محادث��ات مع 
الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني، في 

موسكو.
عالوة على ذلك، تشير الصحيفة إلى 
امت��الك روس��يا لقط��ع بحري��ة عمالقة 
في البحر األبيض املتوس��ط، والتي من 
املمك��ن أن حتك��م حص��ارا بحري��ا على 
ليبي��ا ملنع توريد األس��لحة للمتطرفني، 
واملشاركة في األنش��طة ذات الصلة في 
منع جت��ارة النفط غير الش��رعية، التي 

تدر دخالً  كبيرا على تنظيم "داعش".
وتثي��ر الصحيف��ة تس��اؤالت بش��أن 
اإليطالي��ة  الرؤي��ة  إمت��ام  معوق��ات 

باملش��اركة في التحالف الدولي املش��ار 
العقوب��ات  سياس��ة  ض��وء  ف��ي  إلي��ه، 
التي فرضته��ا الوالي��ات املتحدة ودول 
أوروبية على روس��يا م��ا يقرب من عام 

على خلفية األزمة األوكرانية.
و في شهر فيفري املاضي، أعلن وزير 
اخلارجي��ة والتع��اون الدولي اإليطالي 
باول��و جينتيلون��ي أن بالده مس��تعدة 
لقت��ال تنظيم “داعش” ف��ي ليبيا ضمن 

الشرعية الدولية.
وق��ال جينتيلون��ي ف��ي تصريح��ات 
إعالمي��ة إن “إيطاليا معرض��ة للتهديد  
بس��بب الوض��ع ف��ي ليبي��ا، حي��ث بات 
تنظيم ما ُيس��مى الدولة اإلس��المية في 
س��رت على بع��د  200 مي��ل بحري عن 

شواطئ إيطاليا”.
الوس��اطة  جت��د  ل��م  “إذا  وأض��اف 
األمم  م��ع  التفكي��ر  ليبي��ا، فيج��ب  ف��ي 
املتح��دة بب��ذل املزيد من اجله��د” مردفا 
أن “إيطالي��ا مس��تعدة للقت��ال في إطار 

الشرعية الدولية”.
و ذل��ك بع��د يوم م��ن دعوة الس��فارة 
طرابل��س  العاصم��ة  ف��ي  اإليطالي��ة 
مواطنيها الى اإلسراع في مغادرة ليبيا 

“مؤقتا”.
الدائم��ة  روس��يا  عضوي��ة  متن��ح  و 
في مجل��س األمن متتعه��ا بحق النقض 
"الفيت��و" ال��ذي ميكنه��ا من ابط��ال أي 

قرار و ان وافق عليه باقي األعضاء. 
كم��ا أن روس��يا تتص��در املركز األول 
في قائمة أكبر الدول املصدرة لألسلحة 
ف��ي ع��ام 2013، حي��ث وصل��ت قيم��ة 
صادراتها من األسلحة إلى مستوى 8.3 
مليار دوالر، و هو ما قد يتيح لها فرص 
للتعام��ل مع حكومة طبرق، املتعطش��ة 
لتسليح "جيشها"، بالرغم من فشل كل 
محاوالت مع مجلس األم��ن، في انتظار 
صدور نتائج اخر طلب تقدمت به برفع 
جزئ��ي على حظر الس��الح، يوم االثنني 

القادم.

اعتم��د مجل��س األم��ن باإلجم��اع، 
اليوم اخلميس، قرارا بتمديد بعثة 
األمم املتح��دة للدعم في ليبيا حتى 

31 مارس اجلاري. 
الدول��ي  األم��ن  مجل��س  كان  و 
اعتم��د ف��ي م��ارس 2014 ، ق��راراً 
بريطاني��اً يقض��ي بتمدي��د والي��ة 
بعثة األمم املتحدة ف��ي ليبيا حتى 

13 مارس اجلاري.
وع��زا الق��رار، الص��ادر مبوجب 
الفص��ل الس��ابع م��ن ميث��اق األمم 

املتحدة، قص��ر متديد فت��رة والية 
"الظ��روف  إل��ي  األممي��ة  البعث��ة 
احلالي��ة" الت��ي مت��ر به��ا ليبي��ا، 
مؤك��دا ف��ي نف��س الوقت عل��ي أن 
"احلال��ة ف��ي ليبيا ال تزال تش��كل 

تهديدا للسلم واألمن الدوليني". 
وأك��د ق��رار مجلس األم��ن، الذي 
التام  صاغت��ه بريطاني��ا، تأيي��ده 
الس��يد  األمم��ي  املبع��وث  جله��ود 
"والرامي��ة  برناردي��ون،  لي��ون 
ال��ي التوص��ل ال��ي ح��ل سياس��ي 
للتحدي��ات املتزاي��دة الت��ي تواجه 

ليبيا".
وحدد الق��رار- الصادر مبوجب 
الفصل الس��ابع من امليثاق – مهام 
والي��ة البعث��ة األممي��ة ف��ي ليبيا 
– وتش��مل دع��م جه��ود احلكومة 
الليبي��ة لتحقي��ق كفال��ة التح��ول 
س��يادة  وتعزي��ز  الدميقراط��ي، 
القان��ون، ورصد حقوق اإلنس��ان، 
واحلد من األس��لحة غي��ر املؤمنة، 
وم��ا يتصل بها من عت��اد في ليبيا، 
وبن��اء   ، النتش��ارها  والتص��دي 
القدرة على احلك��م في اطار جهود 

دولية منسقة.
ونوه القرار حسب "األناضول" 
إلى أن املس��ألة الليبية ستبقي قيد 

نظر املجلس.
وف��ي 24 فبراير املاض��ي اقترح 
األم��ني العام ل��ألمم املتح��دة، على 
الدول��ي  األم��ن  مجل��س  أعض��اء 
تخفيض حج��م بعثة األمم املتحدة 
ف��ي ليبي��ا، وتقلي��ص مهامه��ا إلى 
األمين��ة  الظ��روف  تصب��ح  أن 
والسياسية في ليبيا أكثر مالئمة.

واعتبر في بيان ل��ه أن "اخليار 

حتتف��ظ  أن  ه��و  هن��ا  األفض��ل 
األمم املتح��دة ف��ي ليبي��ا بوج��ود 
مح��دود ولكن��ه مس��تمر، وه��و ما 
يتحق��ق بنش��ر ع��دد يت��راوح بني 
15 و20 موظف��ا فني��ا م��ن ش��تى 
املتح��دة  األمم  منظوم��ة  كيان��ات 
التن��اوب،  بنظ��ام  الب��الد  ف��ي 
ووفق��ا لالحتياج��ات واألولويات 
على  والتش��غيلية،  االستراتيجية 
أن يت��م توفي��ر الدعم اللوجس��تي 
دون  له��م"،  املناس��بني  واألمن��ي 

حتديد العدد احلالي للبعثة.

تمديد عمل بعثة األمم المتحدة في ليبيا

ايطاليا تطلب دعما روسيا في الملف الليبي



رياضة
19صوتكم  العدد 594  السبت 16 جمادى األول 1436 هجري الموافق ل7 مارس 2015 

التأهيل  الريـاضي
إن ممارسة الرياضة تصاحبها دائما احتماالت مؤكدة حلدوث 
اإلصابة حيث ال يوجد أسلوب تدريبي ينعدم معه فرص حدوث 
اإلصاب��ة، فم��ن املهم البحث في األس��اليب والطرق التي تس��اعد 
عل��ى اإلق��الل من ح��دوث اإلصاب��ة في املالع��ب. يج��ب أن يكون 
اهتم��ام بالعوامل التي تقلل من حدوث اإلصابات بنفس االهتمام 
بالتدريب الرياض��ي لإلعداد للبطوالت وهنا يج��ب التأكيد على 
أن��ه ال ميك��ن تفاديه��ا نهائيا ولكن عل��ى األقل اإلق��الل من فرص 
حدوثه��ا إلى أق��ل حد ممكن، وله��ذا يجب أن يح��رص العامل في 
املج��ال الرياضي عل��ى توفير عوامل األمن والس��المة إلى أقصى 

حد للمشتركني في املنافسات ووقايتهم من خطر اإلصابة.
ورغم كل تلك اجلهود اجلبارة للمحاولة على أقل تقدير لتقليل 
اإلصابات الرياضي��ة إال أنه مع كثرة الدوافع تكثر اإلصابات لذا 
بدأ االجتاه والتف��ات النظر بكل دقة إلى التأهيل ودورة وأهميته 
ف��ي تقليل فترة اإلصابة وس��رعة عودة الالعب إل��ى املالعب كما 
كان قبل اإلصابة عليه بدنيا وذهنيا ونفس��يا ومهاريا عن طريق 
التأهيل الفيزيولوجي أو التشريح أو حتى النفسي لالعب بشتى 

الطرق اإليجابية والصحية.

التأهيل الرياضي 
تقع مسؤولية التأهيل على عاتق األخصائي الرياضي إذ عليه 
أن يق��وم بتصميم وتطبيق واإلش��راف على برنامج إعادة تأهيل 
الرياض��ي املصاب، لذا فإنه باإلضافة إلى ضرورة وجود لكيفية 
من��ع حدوث اإلصابات الرياضية ف��إن األخصائي الرياضي البد 
وأن يك��ون على مس��توى عالي م��ن الكفاءة والق��درة على إعطاء 

العناية الصحيحة واملناسبة عند حدوث اإلصابة.

تعريف التأهيل الرياضي
يعني التأهيل الرياضي إعادة تدريب الرياضي املصاب ألعلى 
مس��توى وظيفي وفي أس��رع وقت. وهو ع��الج وتدريب املصاب 
الس��تعادة القدرة الوظيفية في أقل وقت ممكن وذلك باس��تعمال 

الوسائل التي تتناسب مع نوع وشدة اإلصابة.

أهمية التأهيل الرياضي
ف��ي ع��ام 1992 قامت مجموع��ة من األطباء في مستش��فى في 
والية كاليفورنيا بأمريكا بدراس��ة أهمية التأهيل الرياضي عند 

اإلصابات الرياضية الشائعة وأوضحت الدراسة ما يلي:
• أن��ه عن��د ح��دوث إصاب��ة املفص��ل يحدث ضع��ف وضمور 
في العض��الت احمليطة به��ذا املفصل ويكون هذا العامل مس��اعد 

اس��تخدام  أن  النتائ��ج  أثبت��ت  اإلصاب��ة  لتك��رار 
التأهي��ل الرياض��ي ينت��ج عن��ه زي��ادة في 

حجم وق��وة العض��الت احمليطة مبفصل 
املصاب وكذلك زي��ادة في املدى احلركي 
وم��ن اس��تنتاجات الدراس��ة أن التأهيل 
الرياض��ي يعمل عل��ى الوقاية من تكرار 

اإلصابات في املستقبل.
وتتوقف س��رعة عودة اجلزء املصاب 
إلى اس��تعادة وظيفته وكفاءت��ه في أقل 

عل��ى  ممكن��ة  زمني��ة  سرعة فت��رة 
الب��دء ف��ي عملي��ة التأهيل 
وذل��ك عقب حتدي��د درجة 

وطبيعة اإلصابة.
الط��ب  عل��م  أن  يش��ار 

الرياضي في األعوام العشرة 
األخي��رة ل��ه إجن��ازات كبيرة 
ف��ي ح��ل املش��كالت املرتبط��ة 

بع��الج وتأهي��ل الرياضيني من 
اإلصاب��ات التي ق��د يتعرض��وا لها 

نتيجة للس��عي وراء حتطي��م األرقام 
القياسية.

 – محمد املثلوثي
أش��ارت بع��ض املص��ادر اإلعالمّية إل��ى أّن 
مع��ز  الفرنس��ي،  لني��س  املمّي��ز  احل��ارس 
حس��ان، رف��ض ع��رض االنضم��ام ملنتخ��ب 
تون��س مفّضال انتظار دع��وة قد تأتي وقد ال 

تأتي من منتخب "الديكة".
ح��ارس عري��ن فري��ق نيس، وم��ن خالل 
ه��ذا االختيار، يضاف إل��ى قائمة مطولة من 
الالعب��ني الذي��ن عج��زت جامعة ك��رة القدم 
اقتناعه��م بتقم��ص أل��وان منتخب "نس��ور 

قرطاج".  
احلدي��ث عن رفض العب جديد ممن كانوا 
حتت أعني اإلدارة الفنية لاللتحاق مبنتخبنا 
الوطن��ي يقودن��ا إلى التس��اؤل صراحة عن 
فاعلي��ة وج��دوى العم��ل الذي يق��وم به هذا 
الهي��كل ال��ذي تتواص��ل خيبات��ه ف��ي إقناع 
الالعبني ممن يحملون جنس��يات أخرى إلى 

جانب اجلنسية التونسية.
ولئ��ن أجزمن��ا بأن رغب��ة الالع��ب هي ما 
حت��دد خي��اره النهائي ف��ي تقم��ص قميص 
منتخب ب��الده، إال أن قوة اإلقناع وأس��اليب 
ووس��ائل ترغيب الالعب له��ا دورها في هذا 

الشأن. 

عجز واضح
س��معنا منذ مدة، في سياق القرارات التي 
تتخذها جامع��ة كرة الق��دم، بتكليف كل من 
راضي اجلعايدي ونبيل الطرابلس��ي مبهمة 
متابع��ة محترفينا باخلارج كما كنا نس��مع 
مبحاول��ة الناخ��ب الوطني ج��ورج ليكينز 
رأس��ا مبهمة التف��اوض مع عدد م��ن العبينا 
املغترب��ني من أجل تعزي��ز صفوف املنتخب، 
لكن احلقيق��ة والنتيجة تب��دو واضحة بعد 
رف��ض كل م��ن مّت التف��اوض معهم ف��ي هذا 
اخلصوص بداي��ة بحامت بن عرف��ة، يوهان 
بن علوان، سفير تيدر، وسام بن يدر، يوهان 

توزغ��ار وأخي��را معز حس��ان. ه��ذا العجز، 
وإن اتفقن��ا ب��أن تش��ريف الراي��ة الوطني��ة 
واجب على كل مواطن، إال أننا مطالبون أوال 
بتفه��م عقلي��ة ه��ؤالء "املغترب��ني" بكونهم 
يحملون أيض��ا راية البطول��ة التي يلعبون 
فيه��ا وثانيا، وه��ذا األهم، بأن ف��ّن اإلقناع ال 
ميك��ن أن يتقن��ه أي��ا كان. هذا يقودن��ا حتما 
إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة اجلامعة 
واألش��خاص الذين يس��هرون عل��ى عدد من 
امله��ام صلبها ضمانا لترس��يخ مبدأ "الرجل 

املناسب في املكان املناسب".

المقارنة جائزة
ع��ن  واملس��ؤولون  جامعتن��ا  كان��ت  إذا 
متابع��ة الالعب��ني احملترف��ني واس��تقدامهم 
لتعزيز صف��وف املنتخب عاج��زة اليوم عن 
إقن��اع ه��ؤالء للق��دوم إل��ى تون��س، فاألكيد 
أنن��ا مطالب��ون بالنظر في جناع��ة اجلامعة 
اجلزائرية ونظيرته��ا املغربية، ولو بدرجة 
أق��ل، في إقن��اع العبي الدوري��ات األوروبية 
البلدي��ن  هاذي��ن  جنس��ية  يحمل��ون  مم��ن 
حت��ى نتحصل على نتائج حتس��ب جلامعة 

اجلريء.

 الرياضي
أعلن املوقع الرس��مي للنادي موناكو الفرنس��ي صباح اليوم ع��ن جتديد عقد املدفع 
الدول��ي التونس��ي أمي��ن عبد النور إل��ى غاية ج��وان 2019، كما أع��رب النادي عن 

سعادته مبواصلة الالعب ملشواره مع النادي.
يذكر أن أمين عبد النور قدم مؤخرا مس��تويات محترمة جدا مع فريقه الفرنس��ي 
وق��د القى هذا املردود استحس��ان املس��ؤولني عن فري��ق اإلمارة كما أب��دت جماهير 
الفري��ق س��عادته ورضاها عن م��ردود العبنا الدول��ي رغم االنتق��ادات التي رافقت 
قدوم��ه من ناديه الس��ابق فريق تولوز بعد مش��اركات أولى م��ع فريق موناكو قبل 

أن يرسّم عبد النور نفسه أساسيا في تشكيلة "املونيغاسك" بعد أن أقنع مدربه.

عيادة
الرياضيين

موناكو الفرنسي يجدد عقد 
أيمن عبد النور إلى 2019

حارس نيس الفرنسي آخر الرافضين..

لماذا عجزت جامعة الجريء عن إقناع الالعبين 
المحترفين بتقمص زي المنتخب الوطني؟
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 الرياضي
اس��تنكر وزي��ر الش��باب والرياض��ة ماهر بن 
ضي��اء صباح أمس في تصري��ح إذاعي اعتداء 
حسني جنيح املدير التنفيذي للنجم الرياضي 
الس��احلي عل��ى احلكم املس��اعد الثان��ي كمال 
عب��د املؤمن في اعق��اب اجلول��ة الرابعة اياب 
للرابطة احملترف��ة لكرة الق��دم والتصريحات 

ف��ي ح��ق احلك��م املس��اعد والتي مس��ت كامل 
القطاع من خالل التوصيف غير املقبول وغير 

املبرر في تشبيهه للحكام بأبو عياض".
ووص��ف بن ضياء في تصريح��ه ما آل اليه 
الوض��ع ب��� "ح��رب التصريح��ات" متأس��فا 
لتح��ول مباراة رياضية إل��ى "نعرات جهوية 
غي��ر مقبولة". كما ق��ال الوزير أن "كرة القدم 
التونس��ية ليس��ت مريضة كما مت وصفها إنا 

تعان��ي من مش��اكل مث��ل باقي امليادي��ن داعيا 
التعق��ل والرصان��ة والتحل��ي بال��روح  إل��ى 

الرياضية.
وش��دد على ض��رورة أن تك��ون تصريحات 
املس��ؤولني "مس��ؤولة" مبينا في ذات الوقت 
أنه ال يوجد ميدان ف��ي تونس حاليا خاليا من 
الفس��اد وأض��اف الوزير أن "احلك��م جزء من 

اللعبة وقد يخطئ كما يخطئ الالعب".

 الرياضي
رفض��ت احملكم��ة الرياضية الدولية ش��كوى 
اجلامع��ة التونس��ية لكرة القدم ض��د االحتاد 
اإلفريقي "ال��كاف" الذي هدد بحرمان تونس 
من املشاركة في نهائيات كأس األمم األفريقية 
لس��نة 2017 ما لم يقدم اجل��ريء اعتذاره عن 
التصريحات التي بدرت منه. وجاء في البيان 
الدولي��ة للتحكي��م  ال��ذي أصدرت��ه احملكم��ة 
الرياض��ي أنه ال ميك��ن إيقاف ق��رار لم يصدر 
بصفة رسمية عن االحتاد االفريقي لكرة القدم 

"الكاف".
 وكانت اجلامعة التونس��ية قد تقدمت يوم 

19 فيف��ري املاضي باس��تئناف لدى احملكمة 
الدولي��ة للتحكي��م الرياض��ي معترض��ة على 
العقوبات التي فرضها "الكاف" على االحتاد 
التونسي ورئيسه وديع اجلريء وخصوصا 
العقوب��ة الت��ي ته��دد منتخب نس��ور قرطاج  
وه��ي حرمان��ه م��ن املش��اركة ف��ي النهائيات 

القارية عام 2017.
ومنح مسؤولو "الكاف" االحتاد التونسي 
مهلة حتى 31 مارس اجلاري لتقدمي االعتذار 
عن إتهامات مس��ؤوليه للكاف عقب اخلسارة 
أم��ام غيني��ا االس��توائية ضم��ن رب��ع نهائ��ي 
وإال  األخي��رة  األفريقي��ة  األمم  كأس  بطول��ة 

سيتم استبعاد نسور قرطاج من أمم 2017.

هل يعتذر اجلريء؟
ق��رار احملكمة الرياضي��ة الدولية قد يجعل 
رئي��س اجلامعة وديع اجل��ريء يعيد التفكير 
ف��ي ق��راره بع��دم االعت��ذار لعيس��ى حيات��و 
خاصة أن هذا األخير أكد في أكثر من مناس��بة 
أن��ه س��يمضي قدما في ف��رض العقوب��ة التي 
هدد بها تونس وذلك بحرمانها من املش��اركة 
ف��ي بطول��ة أمم افريقي��ا 2017 ما ل��م يعتذر 
املس��ؤولني ف��ي اجلامع��ة قب��ل موفى الش��هر 

اجلاري.
فهل سيعتذر وديع اجلريء لعيسى حياتو 
بعد الق��رار الذي أصدرت��ه احملكمة الرياضية 

الدولية؟ 

 - ناجية
واصل مس��تقبل قابس تأكيد املستوى 
اجليد الذي قدمه خ��الل مرحلة اإلياب 
امل��درب  إش��راف  م��ع  تزام��ن  وال��ذي 
فري��د بن بلقاس��م على املقالي��د الفنية 
للجليزة. املس��تقبل حقق الفوز الثاني 
خ��الل ه��ذه املرحل��ة عندما دك ش��باك 
ضيفه مستقبل املرسى برباعية كاملة 
دون رد ليضي��ف ث��الث نق��اط هام��ة 

لرصيده.
الفوز على فريق الضاحية الشمالية 
هو الرابع ملس��تقبل قابس هذا املوس��م 

مقاب��ل 4 تع��ادالت و11 هزمية وبذلك 
يصع��د للمرك��ز 13 برصي��د 16 نقطة 
صحب��ة االحتاد املنس��تيري لكن يبقى 
فري��ق عاصم��ة احلناء معنيا بس��باق 

تفادي النزول.

مباراة الموسم
الرياض��ي  املس��تقبل  يس��تضيف 
بقابس عش��ية الغد الترجي الرياضي 
في مباراة حلس��اب اجلولة اخلامس��ة 
من مرحل��ة اإلي��اب. املباراة ق��د تكون 
مباراة املوس��م ألبناء فريد بن بلقاسم 
الطامح��ني ملواصل��ة سلس��لة النتائج 

اإليجابية الت��ي حققوها خالل املرحلة 
الثانية من البطول��ة حيث عاد الفريق 
وحق��ق  القواع��د  خ��ارج  بتعادل��ني 

انتصارين على أرضية ميدانه.
مباراة الغد س��تكون من فئة 6 نقاط 
لزم��الء ط��ارق الش��عبوني الس��اعني 
حلص��د مزي��د م��ن النق��اط لالبتع��اد 
ع��ن املراك��ز األخي��رة لترتي��ب بطولة 
الرابطة األولى واالقتراب من أصحاب 

املراكز 10 و11 و12.

هل يفرمل "الكرالج" الترجي؟
الترجي الرياضي منافس مس��تقبل 

قابس في مباراة جولة الغد هو الفريق 
الوحيد الذي حق��ق عالمة كاملة خالل 
املرحل��ة الثاني��ة م��ن البطول��ة بفوزه 
في األربع مباري��ات املاضية وبالتالي 
س��تكون مهمة اجلليزة إيقاف سلسلة 
النتائج اإليجابية لفريق باب س��ويقة 
من جهة واحلفاظ على س��جلهم خاليا 

من الهزائم مع املدرب فريد بن بلقاسم 
ال��ذي تغي��ر معه وج��ه الفري��ق نحو 
األفض��ل. فهل ينجح األحمر واألس��ود 
في إيقاف زحف الترجي نحو الصدارة 
واخلروج بنتيج��ة إيجابية قد تعطيه 
دافع��ا معنوي��ا للمرحل��ة القادم��ة من 

سباق البقاء؟ 

 الرياضي
عين��ت جلن��ة التعيينات التابع��ة للجامعة التونس��ية لكرة 
القدم احلكم أمير لوصيف إلدارة كالس��يكو النادي اإلفريقي 
والنادي الصفاقس��ي حلساب اجلولة اخلامس��ة من مرحلة 

إياب بطولة الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم.
وس��يتم خالل هذه املباراة االعتماد عل��ى 5 حكام هم أمير 
لوصيف حكم ساحة وأنور هميلة مساعد أول ومروان سعد 
مس��اعد ثاني وخالد القيزاني حكم خط أول ووليد اجلريدي 

حكم خط ثاني.
بقية التعيينات كانت على النحو التالي

األحد 8 مارس 
ملعب رادس

 النادي اإلفريقي – النادي الصفاقسي 
حتكيم أمير لوصيف 

ملعب الشتيوي 
مستقبل املرسى – امللعب القابسي 

حتكيم نصر الله اجلوادي 
ملعب حمام األنف 

نادي حمام األنف – النجم الساحلي 
حتكيم ماهر احلرابي 

ملعب 15 أكتوبر 
النادي البنزرتي – الترجي اجلرجيسي 

حتكيم محمد بن شريفة 
ملعب بن جنات 

االحتاد املنستيري – جنم املتلوي 
حتكيم سليم بلخواص

ملعب علي الزواوي 
شبيبة القيروان – امللعب التونسي 

حتكيم عامر شوشان 
ملعب قابس املعشب

مستقبل قابس – الترجي الرياضي 
حتكيم يوسف السرايري 

ملعب قفصة 
قوافل قفصة – جمعية جربة 

حتكيم وسيم بن صالح

تعيينات حكام الجولة 20 

لوصيف يدير كالسيكو 
اإلفريقي والسي آس آس

مستقبل قابس 

لقاء من فئة 6 نقاط أمام الترجي

بعد رفض "الطاس" شكوى الجامعة 

هل يعتذر الجريء "للكاف"؟

وزير الرياضة يستنكر حرب التصريحات بين مسؤولي النجم واإلفريقي

 الرياضي
قرر مكتب الرابطة الوطنية احملترفة لكرة القدم 
خ��الل اجتماع��ه أمس إيق��اف املدي��ر التنفيذي 
للنج��م الس��احلي حس��ني جنيح عن التس��يير 
مل��دة س��نتني وخطي��ة ب���3 أالف دينار بس��بب 

التصريح��ات الت��ي أدل��ى بع��د مب��اراة فريقه 
ض��د قواف��ل قفص��ة للحس��اب اجلول��ة 19 مع 
إبع��اد جالل كريفة نائب رئي��س فريق جوهرة 
الس��احل مقابل��ة واحدة مع خطي��ة 700 دينار 
بس��بب تفوهه بألفاظ نابية جت��اه احلكم.فيما 

قرر مكت��ب الرابطة إبعاد مهاج��م النجم بغداد 
بوجن��اح بإبعاده ل�5 مقاب��الت وخطية  ب�ألف 
دين��ار. كم��ا تقرر خ��الل نفس االجتم��اع إبعاد 
يوس��ف العلم��ي املس��ؤول بالن��ادي اإلفريقي 

مباراة واحدة مع خطية مالية ب�700 دينار.

قرارات الرابطة 

إيقاف جنيح عامين وبونجاح 5 مقابالت
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 - الغانمي
تدور عش��ية الي��وم الدفع��ة األولى من 
م��ن  األخي��رة  قب��ل  اجلول��ة  مباري��ات 
إياب بطول��ة الرابطة احملترف��ة الثانية 
لك��رة الق��دم ضمن منافس��ات املجموعة 
الثانية والتي س��يعمل خاللها مستقبل 
القصري��ن وأم��ل حم��ام سوس��ة عل��ى 
حتقي��ق نتيجة تضم��ن لهم��ا مقعدا في 

مرحلة البالي أوف.
متص��در الترتيب مس��تقبل القصرين 
إل��ى  س��يتحول  نقط��ة   33 برصي��د 
أي��ن  للعاصم��ة  اجلنوبي��ة  الضاحي��ة 
سيالقي سبورتينغ بن عروس صاحب 
املركز اخلامس برصي��د 22 نقطة الذي 
سيلعب لقاء شكليا مبا أنه ضمن البقاء 
نهائي��ا وحت��ى الهزمي��ة ف��ي اجلولتني 
املتبقيتني لن تؤثر عل��ى مصيره. فريق 
احللف��اء ضم��ن حس��ابيا مكان��ه ضمن 
مجموعة البالي أوف وبالتالي سيلعب 
من أجل حتقيق انتصار يحافظ به على 

مركزه في الطليعة.
 قمة لق��اءات اجلولة س��تجمع احتاد 
ب��ن ق��ردان بضيفه أم��ل حمام سوس��ة 
حي��ث س��يعمل طرف��ي املواجه��ة عل��ى 
للفائ��ز  تضم��ن  نق��اط  ث��الث  حتقي��ق 
وجوده ضمن املرحلة الثانية من سباق 
األول��ى.  احملترف��ة  للرابط��ة  الصع��ود 
األم��ل صاح��ب املرك��ز الثاني س��يدخل 
اللقاء بأس��بقية معنوية مب��ا أنه يتقدم 
على منافس��ه بثالث نقاط وهو ما يعني 
أن نتيج��ة التع��ادل قد تك��ون كافية في 
املقاب��ل ف��إن االحت��اد س��يكون مطال��ب 
بالفوز لتفادي مفاجآت اجلولة األخيرة 
ف��ي ظ��ل املنافس��ة الت��ي فرضه��ا فريق 
املرك��ز  صاح��ب  الرياضي��ة  قرمبالي��ة 
الرابع والس��اعي بدوره للتأهل ملرحلة 
التتوي��ج لكنه س��يكون مطال��ب بالفوز 
في لقائه ضد مس��تقبل وادي الليل وفي 
لق��اء اجلولة األخيرة م��ع انتظار نتائج 
س��يكون  ب��دوره  املس��تقبل  منافس��يه. 
مطال��ب بالف��وز لتف��ادي لع��ب مب��اراة 

"الباراج" وقد انحصر الس��باق تقريبا 
بينه وبني هالل مساكن وجمعية أريانة 
بع��د أن تأكد فري��ق النفيضة الرياضية 
م��ن الن��زول للقس��م الثال��ث وبالتال��ي 
س��يكون م��كارم املهدية معني��ا بنتيجة 
املباراة التي س��تجمعهما مبا أنه مطالب 

بنقطة للتأكد نهائيا من ضمان البقاء.
مباراة هالل مس��اكن وجمعية أريانة 
س��تكون نتيجتها هام��ة للفريقني الذين 

انتص��ار يضمن��ان  يس��عيان لتحقي��ق 
به البق��اء نهائيا وبالتال��ي تفادي لعب 
مب��اراة "الب��اراج" مع صاح��ب املركز 
قبل األخير م��ن املجموعة األولى والتي 
ستحدد اسم الفريق الثالث الذي سينزل 

للرابطة الثالثة. 
جمي��ع اللقاءات تنطلق على الس��اعة 

الثانية بعد الظهر

برنامج الجولة
س��بورينغ ب��ن ع��روس – مس��تقبل 

القصرين
قرمبالية الرياضية – مستقبل وادي 

الليل 
النفيضة الرياضية – مكارم املهدية 

هالل مساكن – جمعية أريانة
احتاد بن قردان – أمل حمام سوسة 

 الرياضي
عهدت جلن��ة التعيينات التابعة 
للجامعة التونس��ية لك��رة القدم 
مهمة إدارة قمة مباريات اجلولة 
17 لبطول��ة الرابط��ة احملترف��ة 
الثانية بني احتاد بن قردان وأمل 
حم��ام سوس��ة ضمن منافس��ات 
املجموع��ة الثانية للحكم وجدي 

بلحاج علي.
بقي��ة التعيين��ات كان��ت على 

النحو التالي
 8 األح��د  األول��ى  املجموع��ة 

مارس
ملعب بوسالم 

جندوبة الرياضي��ة – النادي 
القربي 

حتكيم محمد شعبان
ملعب الكاف 

امللع��ب   – ال��كاف  أوملبي��ك 
الصفاقسي 

حتكيم رشدي قزقز
ملعب 2 مارس صفاقس

س��كك احلدي��د الصفاقس��ي – 
نادي احلمامات 

حتكيم كرمي اخلميري 
ملعب س��بيطلة )دون حضور 

اجلمهور(
األوملب��ي   – س��بيطلة  احت��اد 

الباجي 

حتكيم مختار دبوس
ملعب توزر 

جري��دة ت��وزر – جنم س��يدي 
بوزيد 

حتكيم صادق الساملي 

املجموع��ة الثاني��ة الس��بت 7 
مارس

ملعب بن عروس املعشب 
 – ع��روس  ب��ن  س��بورينغ 

مستقبل القصرين
حتكيم يسري بوعلي

ملعب قرمبالية البلدي 
قرمبالية الرياضية – مستقبل 

وادي الليل 
حتكيم هيثم قيراط

ملعب النفيضة 
– مكارم  النفيضة الرياضي��ة 

املهدية 
حتكيم خالد قويدر

ملعب مساكن البلدي 
هالل مساكن – جمعية أريانة

حتكيم أسامة رزق الله
ملعب بن قردان 

احت��اد بن ق��ردان – أمل حمام 
سوسة 

حتكيم وجدي بلحاج علي

 الرياضي
واف��ق االحت��اد العرب��ي لك��رة الي��د عل��ى 
مش��اركة الترج��ي الرياضي ف��ي البطولة 
العربي��ة لألندي��ة الفائ��زة بال��كأس املقرر 
إقامته��ا في مدينة أغادي��ر املغربية من 20 
إلى 30 مارس اجلاري وذلك خالل اجتماع 

املكتب التنفيذي لالحتاد.

وج��اء هذا الق��رار على خلفية انس��حاب 
بعض الفرق التي أكدت مش��اركتها س��ابقا 
وسيراسل االحتاد العربي رسميا اجلامعة 
التونس��ية لك��رة الي��د يعلمها به��ذا القرار 
ويطلب من الترجي إرس��ال ملف مشاركته 
قبل يوم السبت مبا أن القرعة ستجرى يوم 
األحد املقبل. وكان االحتاد العربي قد رفض 

س��ابقا مل��ف مش��اركة فريق باب س��ويقة 
نظ��را ل��وروده خ��ارج اآلج��ال القانوني��ة 
إال أن ق��رار التمديد في فترة املش��اركة الى 
اليوم الس��بت نظرا العت��ذار عدد من الفرق 
عن املشاركة س��يمكن الترجي من تسجيل 
حضوره وبذلك سيمثل كرة اليد التونسية 

صحبة النجم الساحلي.

 الرياضي
قل��د االحتاد اجلزائري لكرة القدم مجيد بوقرة قلب الدفاع املعتزل حملاربي 
الصحراء وس��ام االستحقاق تكرميا له بعد عقد كامل قدم خالله "املاجيك" 

الكثير لعشاق محاربي الصحراء.
ش��هدت اجللس��ة العام��ة لالحت��اد اجلزائ��ري لك��رة الق��دم منح وس��ام 
االس��تحقاق األوملب��ي ل�"املاجيك" الذي كان غائبا وتولى ش��قيقه اس��تالم 
الوس��ام من "محمد روراوة" رئيس االحتاد مصطفى بيراف رئيس اللجنة 
األوملبية اجلزائرية والفريق "مقداد بن زيان" مدير الرياضة على مستوى 

اجليش الوطني الشعبي. 
وكان لق��اء اجلزائ��ر ضد كوت ديفوار ضمن رب��ع كأس أمم إفريقيا ال�30 
ف��ي غينيا االس��توائية هو األخير ضمن مس��يرة بوقرة ال��ذي أعلن اعتزاله 

لعب كرة القدم بعد خروج منتخب اخلضر من "الكان".
وش��هدت املناس��بة أيضا منح وس��ام االس��تحقاق األوملبي خلي��ر الدين 
ماض��وي م��درب نادي وفاق س��طيف بعد إجن��ازه مع النس��ر وجناحه في 
تس��يد القارة الس��مراء بف��وزه ب��كأس رابطة أبط��ال إفريقي��ا وكذلك كأس 

السوبر اإلفريقي.

الرابطة الثانية: الدفعة األولى من الجولة 17 

بين بنقردان وحمام سوسة من سيلتحق بالقصرين في البالي أوف؟ 

تعيينات حكام الرابطة الثانية

بلحاج علي لقّمة بنقردان 
وحمام سوسة

الجزائر تقلد مجيد بوقرة وسام االستحقاق

بعد انسحاب عدد من األندية 

االتحاد العربي يوافق على مشاركة الترجي 
في البطولة العربية لكرة اليد
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 الرياضي
النج��م  أج��رى 
ن��ي  يا غو و ر و أل ا
س��واريز  لوي��س 
حوار قصيرا مع قناة 
الرسمية بعد  النادي 
نهاية مباراة فياري�ال 
نهائي  حلس��اب نصف 
كأس املل��ك، حي��ث أبدى 
سعادته بالفوز وبتسجيله 
أح��د أه��داف اللقاء، كم��ا وعد 
األنص��ار بالس��عي لتحقيق لقب 
الكأس أمام بيلباو والذي قد يكون 

األول له مع البارصا.

وأنـــت  شـــعورك  هـــو  كيـــف 
مـــع  لـــك  نهائـــي  أول  ســـتخوض 

برشلونة وفي أول موسم لك؟
ف��ي احلقيق��ة إنه ش��يء خاص 
إل��ى  فالوص��ول  ل��ي،  بالنس��بة 
نهائ��ي ال��كأس وف��ي أول موس��م 
ش��يء رائ��ع، فمث��ل هذه األش��ياء 
ال جتده��ا ف��ي كل األندي��ة، وهذه 
هي مي��زة البارص��ا، فهنا اجلميع 
مل��زم دائم��ا بتحقيق الف��وز وفي 
كل املباري��ات، ونحن كالعبني في 
برش��لونة نع��رف جيدا م��ا الذي 
يعنيه وصولنا إلى نهائي الكأس.

هـــل تتوقع تتويجك بـــأول لقب 
شخصي مع برشلونة في 30 ماي؟

ميك��ن  ال  النهائي��ة  املب��اراة  ف��ي 
التنبؤ مبن س��يفوز، ألنها مجرد 90 
دقيق��ة وال يوج��د فري��ق مفضل عن 
اآلخ��ر فيها، نحن من جهتنا س��نقدم 
أفض��ل م��ا لدين��ا للتتوي��ج باللقب، 
خاص��ة م��ن أج��ل أنصارن��ا الذي��ن 
ل��م يتذوق��وا طع��م التتويج��ات في 
املوس��م املاضي، وبالتالي س��نرفع 

التحدي من أجلهم.

وما هو شـــعوروأنت تســـاهم في 
الفوز أمام فياريـال بتسجيلك ألحد 

أهداف اللقاء؟
جامح��ة  رغب��ة  ل��دي  دائم��ا  أن��ا 
ملس��اعدة الفريق، س��واء بالتسجيل 
اآلخري��ن  لزمالئ��ي  بالتمري��ر  أو 
للتس��جيل، ألن هدفنا مش��ترك وهو 

حتقيق الفوز.

ما هو الســـر في تطور مســـتواك 
خالل المباريات األخيرة؟ هل يمكن 

القول بأنك وجدت ضالتك؟
األخي��رة  األس��ابيع  ف��ي  نع��م 
أصبح��ت أش��عر براح��ة أكب��ر على 
أرضي��ة امليدان، وهو م��ا قد نعتبره 
اندماج��ا إضافيا، فهدف��ي األول منذ 

قدومي إلى برش��لونة هو مس��اعدة 
الفريق بأي طريقة كانت.

على ذكـــر التمرير زميلـــك نايمار 
اعتـــذر منك بســـبب عـــدم تمريره 
الكـــرة إليـــك فـــي إحـــدى اللقطات، 
إياهـــا  ســـيعوضك  أنـــه  ووعـــد 

مستقبال؟
)يضح��ك( ل��م يك��ن يج��در به 
االعتذار مني، ال يوجد فرق بيني 
وبين��ه، امله��م أن نن��ح فريقن��ا 
الف��وز، نامي��ار واحد م��ن أفضل 
الالعبني الذين ينه��ون الهجمات 

بأهداف.

سواريز: ال يهم من يسجل في برشلونة 
فاألهم أن نفوز

 الرياضي
يقترب املوسم األوروبي من نهايته، فمسافة شهرين تقريباً تفصل اجلميع عن 
املباراة األخيرة، وبعدها سيتم إعالن األبطال واملودعني للدرجات العليا أيضاً، 
ومب��ا أن األبط��ال حتت التركي��ز اإلعالمي دوم��اً، فإن من يخس��رون مقاعدهم 
يخرج��ون ع��ادة بنوع من الصم��ت، إال لو كان��وا كباراً وأصح��اب عراقة تثير 
ضجة. أش��هر املهددين بالهبوط بالتأكيد هو أس��تون فيال، حامل لقب الدوري 
اإلنقلي��زي 7 م��رات والفائز ب��دوري أبطال أوروب��ا ع��ام 1982، يحتل املركز 

السابع عشر وبفارق 3 نقاط فقط عن املركز قبل األخير حيث يقبع بيرنلي.
مهمة أس��تون فيال في البقاء ليس��ت س��هلة، فمن أص��ل 10 مباريات متبقية 
ل��ه هذا املوس��م، هو مطالب مبواجهة مانشس��تر س��يتي ومانشس��تر يونايتد 
وتوتنهام وس��اوثامبتون وإيفرتون، األمر الذي يجعل إهداره للنقاط مس��ألة 

ممكنة جداً، إال لو انتفض مع مدربه اجلديد تيم شيروود.
في أملانيا، يترقب اجلميع هبوط حامل لقب 2007، شتوتغارت، حيث يحتل 
املرك��ز األخير ومينع أي أحد من التفاؤل به بس��بب أدائه ونتائجه، في حني ال 
يب��دو هامبورج الوحي��د لم يهبط أبداً في تاريخ الك��رة األملانية في مأمن، ألنه 

يحتل املركز الثالث عشر وبفارق نقطتني فقط عن املركز 15 قبل األخير.
وقد يرى جمهور الدوري اإليطال��ي بارما يهبط من جديد، الفريق الذي كان 
يوم��اً من أق��وى الفرق في إيطاليا، وس��اهم بثورة وصول الكالش��يو في فترة 
إل��ى قمة البطوالت في أوروبا، بات اآلن مهدداً باإلفالس وليس فقط بالهبوط، 
ويحت��ل بارما املركز األخير برصيد 10 نقاط فقط، ووداعه يبدو مس��ألة وقت 
ال أكثر. في البرتغال، هناك 5 فرق فقط فازت بلقب الدوري عبر التاريخ، ومن 
هذه الفرق بوافيستا، ورغم أنه ليس في مراكز الهبوط لكنه ليس بعيداً عنها، 
حيث يحت��ل املركز 13 برصيد 22 نقطة، في حني ميلك صاحب مركز 17 الذي 

يتسبب بالهبوط )قبل األخير( 18 نقطة.

قائمة الفرق الكبيرة والعريقة 
المهددة بالهبوط هذا الموسم

 الرياضي
ض��م م��درب البرازي��ل دونغا 
املدافع مارس��يلو ال��ذي يلعب 
لري���ال مدري��د اإلس��باني إلى 
ملنتخ��ب  اجلدي��دة  التش��كيلة 
ب��ني  جتم��ع  والت��ي  ب��الده 
العناصر الش��بابية وأصحاب 
خل��وض  اس��تعدادا  اخلب��رة 
مبارات��ني وديتني أمام فرنس��ا 
وتش��يلي ف��ي وق��ت الحق من 
خض��م  ف��ي  اجل��اري  م��ارس 
االس��تعداد لكأس كوبا أمريكا 
التي ستقام في وقت الحق من 

العام اجلاري.
ول��م تتضمن التش��كيلة اجلدي��دة للبرازي��ل أي مفاجآت 
وه��ي تتك��ون م��ن 23 العب��ا س��بق ل��كل منهم اللع��ب على 
املستوى الدولي مبا في ذلك فابيانو )21 عاما( املنتمي إلى 

موناكو الفرنسي.
وق��ال دونغا "مارس��يلو عاد إلى تش��كيلة ري���ال مدريد 
الدائم��ة من جدي��د وهو صاح��ب خبرة ف��ي نهائيات كأس 
العال��م م��ع البرازي��ل.. ونحن نس��عى للمزج ب��ني عناصر 

اخلبرة والشباب."
وأضاف دونغا قوله "س��بق واس��تدعينا فابيانو ونأمل 
أن يتمك��ن من اللع��ب كثيرا مع موناكو. إن��ه مدافع أمين إال 

أنه لعب في خط الوسط في موناكو."
وس��تلتقي البرازي��ل مع منتخب فرنس��ا ف��ي باريس في 
26 مارس اجلاري ثم تواجه تش��يلي ف��ي ملعب اإلمارات 

اللندني بعدها بثالثة أيام.
كم��ا اس��تدعي دونغ��ا كال م��ن س��وزا العب س��او باولو 

وروبينيو مهاجم سانتوس.
وكان دونغ��ا تول��ى تدري��ب البرازيل للم��رة الثانية في 
جويلي��ة املاضي مباش��رة بع��د كأس العالم وف��از بجميع 
املباريات الست التي خاضها مع الفريق ودخل مرماه هدف 

واحد فقط خاللها.

وس��تكون املواجهة مع فرنس��ا وتش��يلي آخ��ر مباريات 
للمنتخب البرازيلي قبل أن يعلن دونغا تش��كيلته النهائية 
خلوض كأس كوبا أمريكا التي ستقام في تشيلي في يونيو 

حزيران املقبل.

وجاءت تشكيلة البرازيل على النحو التالي:
* ح��راس املرم��ى: جيفرس��ون )بوتافوجو( ومارس��يل 

جروهي )جرمييو( ودييجو الفيس )فالنسيا(.
* املدافع��ون: ديفي��د لوي��ز )باري��س س��ان جيرم��ان( 
وماركيني��وز )باري��س س��ان جيرم��ان( وتياغ��و س��يلفا 
)باري��س س��ان جيرم��ان( وميران��دا )اتليتيك��و مدري��د( 
وفيليب��ي لويس )تشيلس��ي( ودانيلو )بورت��و( وفابينيو 

)موناكو( ومارسيلو )ري�ال مدريد(.
))فولفس��بورج(  غوس��تافو  لوي��ز  الوس��ط:  العب��و   *
والياس )كورنثيانز( وس��وزا )س��او باولو( وفرناندينيو 
)مانشستر سيتي( وفيليبي كوتينيو )ليفربول( وويليان 
)تشيلس��ي( وفيرمينو )هوفنهامي( واوس��كار )تشيلسي( 

ودوغالس كوستا )شاختار(.
نيم��ار )برش��لونة( ودييغ��و تارديل��ي  املهاجم��ون:   *

)شاندونغ( وروبينيو )سانتوس(.

مدرب البرازيل يعلن قائمته الجديدة 
ويستدعي مارسيلو
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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 الداخلية
والية سوسة

إعالن عن طلب عروض عدد 03 / 2015
للتزود بالمواد المكتبية لفائدة مركز الوالية والمصالح األمنية التابعة لها خالل سنة 2015

تعتزم والية سوس��ة إجراء طلب ع��روض للتزود باملواد املكتبية لفائدة مركز الوالية واملصالح األمنية التابعة لها خالل س��نة 2015 
حسب األقساط التالية : 

*القسط عدد1 : حبر املواد اإلعالمية 
*القسط عدد 2 : الورق 

*القسط عدد3 : املواد املكتبية 
*القسط عدد 4 : حبر آالت التصوير.

فعلى الراغبني في املش��اركة اإلتصال مبركز الوالية )دائرة الش��ؤون االدارية العامة( لسحب كراس الشروط مقابل دفع مبلغ خمسون 
دينارا )50 د( للكراس الواحد.

يت��م تقدمي الع��روض في ظرفني منفصلني ومختوم��ني يتضمن األول العرض املال��ي والثاني العرض الفني ويدرج��ان في ظرف ثالث 
خارجي يرس��ل عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد الس��ريع أو تس��لم مباشرة إلى مكتب الضبط  التابع ملركز الوالية 
بإس��م الس��يد والي سوسة *مركز والية سوسة* ويحمل عبارة "ال يفتح عرض عدد 03 /2015 خاص بإقتناء املواد املكتبية خالل سنة 

.2015
ويتضم��ن الظ��رف اخلارجي إل��ى جانب العرضني الفني واملال��ي وثيقة الضمان الوقت��ي والوثائق اإلدارية املبين��ة بالفصل الثاني من 

كراس الشروط اإلدارية.
وقد حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الثالثاء 24 مارس 2015 على الس��اعة العاش��رة صباحا )طابع مكتب الضبط املركزي مبركز 
الوالية يشهد على ذلك( وتكون جلسة فتح العروض علنية وفي نفس اليوم على الساعة العاشرة والنصف صباحا مبقر والية سوسة.

المدرب "المفاجأة" ينتظر ريـال 
مدريد عند رحيل آنشيلوتي

 الرياضي
كث��ر احلديث ف��ي الفترة املاضي��ة عن إمكاني��ة مغادرة 
اإليطالي كارلو آنش��يلوتي املدير الفن��ي في قلعة ري�ال 
مدري��د، بطل أوروب��ا ومتصدر الدوري اإلس��باني لكرة 
الق��دم، خالل الفترة املقبل، ونش��رت تقاري��ر كثيرة عن 
بع��ض األس��ماء الت��ي ميكن أن تك��ون اخليار املناس��ب 

خلالفة املدرب االيطالي.
ونش��رت ش��بكة س��بورت ميدياس��يت االيطالية عن 
أنب��اء تفي��ذ إمكانية تعاق��د النادي امللكي اإلس��باني مع 
امل��درب رافائي��ل بينيتي��ز املدي��ر الفني لن��ادي نابولي 
االيطال��ي. املدرب بينيتيز لم يجدد مع نابولي اإليطالي 
حت��ى هذه اللحظة، ومن املتوقع أنه سيحس��م موضوع 
جتدي��د عقده مع أبن��اء اجلنوب االيطالي مطلع الش��هر 
املقبل. وبالرغم من أن اإليطالي آنش��يلوتي قدم موسما 
أكث��ر من رائع م��ع نادي ري�ال مدري��د، وقادهم لتحقيق 
اللقب العاش��ر في دوري األبط��ال وكأس امللك أيضا، إال 

أن احلال تغير.
وم��ع بداي��ة ع��م 2015 ش��اهد اجلميع تراج��ع كبير 
آلنش��يلوتي م��ع الكتيبة البيضاء، وس��وء ف��ي النتائج 
أيض��ا، وه��ذه األس��باب ق��د تعجل ف��ي رحي��ل املدرب، 
لتض��ع إدارة امللكي عدد من أس��ماء املدربني على طاولة 
النقاش خلالفة آنش��يلوتي ومن بينه��م مدرب ليفربول 

االجنليزي السابق ونابولي احلالي بينيتيز.
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كيف يمكن لهذه العملية 
الحسابية أن تكون معقولة 

بتغيير مكان عود ثقاب واحد ؟
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ق��د يصادفنا أحيانا صخر ذو نس��يج متفاوت التحبب أي 
أن حبيباته غير متجانسة في احلجم حيث يبدو في الصخر 
حبيب��ات كبي��رة احلجم ف��ى أرضية دقيق��ة التحبب ويطلق 
عل��ى مثل هذا النس��يج ، النس��يج البو فيرى وألن النس��يج 
يعكس إلى حد كبير نش��أة الصخر فإن هذا النس��يج يتكون 

بع��دة طرق مختلف��ة وأهم هذه 
الط��رق ه��و التغي��ر احل��ادث 
الفيزيائي��ة  الظ��روف  ف��ي 
والكيميائي��ة الت��ي تتحكم في 

، فالبلورات  البل��ورات  ن��و 
الظاهرة تنش��أ ف��ي األعماق 
العال��ي  الضغ��ط  حي��ث 
البط��ىء  التبري��د  ومع��دل 
ينتق��ل  وعندم��ا  واملنتظ��م 
م��ن  يحمل��ه  مب��ا  الصهي��ر 

بلورات ظاهرة إلى مس��توى 
أعل��ى داخل القش��رة األرضي��ة أو حتى يخرج إلى الس��طح 
فإنه يح��دث اختالل في مع��دل التبريد حيث يصبح أس��رع 
فتنشأ في هذه احلالة البلورات الدقيقة احلجم وبهذا يتكون 

النسيج البو فيرى .
وصف أهم الصخور النارية : - 

1 � اجلرانيت:
يعّد اجلرانيت من أكثر الصخور شهرة وانتشارا ويتكون 

من الكوارتز بنس��بة تتراوح من 20 � 40 ٪ والفلسبار حيث 
يكون الفلسبار البوتاس��ى أكبر من 2 / 3 مجموع الفلسبار 
ككل وأيض��ا املي��كا . وهو م��ن الصخور الناري��ة احلامضية 
اجلوفية خشنة التحبب وقد يكون أحيانا متوسطا أو دقيق 
التحب��ب . والرايوالي��ت ه��و املكاف��ىء البركان��ي للجرانيت 
ويوج��د عل��ى هيئة حم��م ذات نس��يج زجاجي أو مس��تترة 
التبل��ور وهناك ثالثة أس��ماء أخرى هى أن��واع من مكافئات 
اجلراني��ت تختل��ف فيم��ا بينها ف��ى النس��يج وهي 
االوبسيديان والبتشستون والبيومس  حجر 

اخلفاف .
زج��اج  ع��ن  عب��ارة  فاالوبس��يديان 
طبيع��ى غالب��ا م��ا يك��ون أس��ود اللون 
ويتميز مبكس��ره احمل��ارى الواضح أما 
البتشستون فيحتوى على نسبة أقل من 
الزج��اج وقد يوجد فيه بل��ورات ظاهرة 
بينم��ا يتميز البيوم��س ) حجر اخلفاف ( 

بخفة وزنه الناجت عن كثرة املسام .
2 � اجلرانوديوري��ت صخ��ر ن��ارى جوف��ي 
حامض��ي خش��ن التحب��ب وه��و أيض��ا م��ن أكث��ر الصخور 
انتش��ارا وميثل هذا الصخر احلالة الوسطية بني اجلرانيت 
والديوري��ت وفي��ه تق��ل نس��بة الكوارت��ز ع��ن نس��بته ف��ى 
اجلرانيت بينما تزداد نسبة البالجيوكليز إلى أكثر من ثلثي 
مجموع الفلس��بار وال تتعدى نسبة الفلسبار البوتاسى عن 
ثلث مجموع الفلس��بار والهورنبلند وميثل املكافئ البركاني 

للجرانوديوريت صخر الداسيت 

لم يحدث أن دخل إنسان داخل بركان 
خامد من قبل؟ ه��ذا ما فعله أخيراً فريق 
م��ن العلم��اء ف��ي آيس��لندا ح��ني نزل��وا 
مس��افة 200 متر داخ��ل جتويف احلمم 

امللتهبة ليلتقطوا صورا املدهشة:
لب��ركان تريغنيوكاجيجور  الصورة 
اخلام��د في آيس��لندا الذي يع��رف أيضاً 
باس��م البركان النائم، وهو الس��بب في 
تكوين اجلزيرة التي تعرف اليوم باسم 
آيس��لندا ح��ني ثار من��ذ 3،000 س��نة!! 
وه��ي املرة األول��ى في تاريخ البش��رية 
التي يدخل فيها اإلنس��ان داخل جتويف 
ي��وم  ذات  ممتلئ��اً  كان  ال��ذي  املاجم��ا 

باحلمم امللتهبة!
ويتحدث د. فرينس��تني سيجميندس��ون عن انطباعه األول 
عند دخوله هذا املكان فيقول أنه شعر بضآلة شديدة أمام قوة 

الطبيعة املذهلة!
تك��ون الفري��ق الذي نزل ألس��فل م��ن عاملني و15 ش��خص 
لدعمه��م، ويض��م فريق الدعم خب��راء في تس��لق اجلبال وفي 

التصوير لتوثيق هذا احلدث التاريخي.
 ويقوم العلماء اآلن بدراسة مشاهداتهم في البركان اخلامد 
لفه��م آلي��ة تكوين وعم��ل منظوم��ة األنابيب الطبيعي��ة التي 
تتحرك فيها احلمم البركانية، في محاولة منا لفهم أحد أعنف 

قوى الطبيعة وأكثر أهمية للحياة على األرض!

ملك��ة اجنلت��را امللقب��ة Bloody Mary" -1558 1516" ابن��ة امللك هنري 
الثام��ن، وكاترين أُف آراغ��ون "Aragon"لقبت مب��اري الدموية ألنها أحرقت 
300 م��ن ش��عبها بتهم��ة الهرطق��ة ، وأخم��دت كل الفنت بطريقة وحش��ية ولم 
ين��ج أحد من مقصلتها ، وبعد أن اس��تقّر حكمها طاردت معتنق��ي الطوائف غير 
الكاثولي��ك وقامت بتعذيبهم ث��م قتلهم ، ويروي التاريخ أنه��ا كانت جتمع بعد 
كل ح��ني ثلة من الفالحني وتقوم بش��نقهم ش��خصياً وكل ماكانوا بريئني من أي 
تهم��ة فه��ذا يجعلها أكثر س��عادة ألن صراخه��م حينها ومالمح تعاس��تهم تبدو 
جليه واضحة ، يقال إنها كانت تقتل " العذارى " لتس��تحّم بدمائهن بني الفينة 
واألخ��رى ، وحتى مرور كل ه��ذه القرون مازالت أوروبا خاص��ة والعالم أجمع 
يروي جرائمها وينش��ر األساطير حولها ، عندما توفي والدها هنري الثامن عام 
1547، أراد في وصيته أن تتوّلى العرش بعد أخيها أدوارد السادس وأوالده.
وألس��باب دينية في عهد ُملك أخيها ادوارد السادس توّلت العرش عام 1553 
وكانت مدعومة من الشعب الذي أحّبها، ولكنها عندما اعترفت بسلطة بابا روما 
انخف��ض حب الش��عب لها، خاصة بع��د زواجها من فيليب الثاني ملك اس��بانيا. 
وقام��ت ث��ورة ضّدها بقي��ادة س��ير توماس واي��ات، بطش��ت أثناءه��ا باألقلية 

البروتستانتية.
وفي عام 1557، قامت انچلترا بحرب ضّد فرنس��ا ملس��اعدة اس��بانيا مما زاد 
من كره الشعب البريطاني لها. شّكت بأختها اليزابيث بأنها تدبر مؤامرة ضّدها 
وس��جنتها، وبع��د وفاة امللك��ة ماري األولى بخمس س��نوات م��ن حكمها جاءت 

شقيقتها امللكة اليزابيث األولى.

الملكة ماري تيودور

كان عل��ي ب��ن اجلهم ش��اعراً فصيحاً .. لكن��ه كان أعرابياً 
جلفاً ال يعرف من احلياة إال ما يراه في الصحراء .. 

وكان املت��وكل خليف��ة متمكن��اً .. ُيغ��دى علي��ه ويراح مبا 
يش��تهي .. دخ��ل علي بن اجلهم بغداد يوم��اً فقيل له : إن من 

مدح اخلليفة حظي عنده 
فاستبش��ر عل��ي ودخ��ل عل��ى املت��وكل .. فرأى الش��عراء 
ينش��دون ويربح��ون ..فانطل��ق مادح��اً اخلليف��ة بقصي��دة 

مطلعها : 
أن��ت كالكل��ب ف��ي حفاظ��ك لل��وّد .. وكالتي��س ف��ي قراع 

اخلطوب
أنت كالدلو ال عدمتك دلواً .. من كبار الدالء كثير الذنوب

ومضى يض��رب للخليفة األمثلة بالتي��س والعنز والبئر 
والتراب .. 

فثار احلاضرون .. وانتفض احلراس .. واس��تّل الس��ياف 
س��يفه .. ف��أدرك اخلليفة أن علي ب��ن اجلهم ق��د غلبت عليه 

طبيعته .. فأراد أن يغيرها ..
فأم��ر ب��ه فأس��كنوه في قصر مني��ف  ذاق عل��ي بن اجلهم 
النعمة .. واتكأ على األرائك  وجالس أرق الشعراء .. وأغزل 

األدباء ..
ومكث على هذا احلال س��بعة أش��هر ..ثم جل��س اخلليفة 
مجلس سمر ليلة  فتذكر علي بن اجلهم .. فسأل عنه ، فدعوه 

له .. فلما مثل بني يديه .. قال : أنشدني يا علي بن اجلهم ..
فانطلق منشداً قصيدة مطلعها :

عيون المها بين الرصافة والجسر
جلبن الهوى من حيث أدري وال أدري

أعدن لي الشوق القديم ولم أكن
سلوت ولكن زدن جمرًا على جمر

قصص.. حكم... أمثال

ألول مرة العلماء ينزلون داخل بركان خامد

 من هو الصحابي الذي أمره الرسول عليه 
السالم بتعلم لغة اليهود فتعلمها في 15 يوما ؟

 ما هي عاصمة الدولة احلفصية ؟
 من القائل :
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 ما هي املادة األساسية في النقود 
الورقية ؟

 من هو مؤسس االمبراطورية املغولية ؟
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