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الهوس بمحاربة اإلخوان كاد أن يدّمر الخليج ..
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نش��ر الكاتب السعودى جمال خاش��قجي، الذي يعتبر حسب بعض املصادر 
مقربا من امللك س��لمان بن عبد العزي��ز، مقاال في صحيفة احلياة اللندنية حتت 
عنوان "سياس��ة ش��رق أوس��طية جديدة دون االخوان"، اكد في��ه ان املعلقني 
واحملللني السياسيني واالعالميني املتابعني لزيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الى السعودية ولقائه امللك سلمان بن عبد العزيز انقسموا الى "قائل 
إن الرياض بصدد فتح صفحة جديدة مع احلركة )االخوان املسلمون( العابرة 

للحدود، وآخر يحّذر من خطر ذلك". 

وأضاف خاش��قجي، "واحلق أن إقحام »عنصر« اإلخوان في خطط مواجهة 
التداع��ي قبل عام��ني زاد من تفاقم احلال، وأّدى إص��رار بعضهم على إخراجهم 
م��ن معادالت التغيير إلى تعطيل التعاون الس��عودي - التركي، وهو التعاون 
الوحيد القادر على وقف التداعي بحكم استقرار البلدين وقّوتهما، كما أدى إلى 
تفاقم األوضاع في ليبيا واليمن وس��وريا، وتهديد االستقرار في غيرها، بينما 
كان يج��ب النظر إلى »اإلخوان« عل��ى أنهم مجرد طرف بني أطراف، وإعطاؤهم 
حجمه��م الطبيعي دون مبالغ��ة وال تقليل، يفوزون في انتخابات ويخس��رون 
ف��ي أخ��رى، ال أكثر وال أقل. األهم منهم هي األوطان واس��تقرارها مع اس��تقرار 
التحّول الس��لمي من خالل الدميقراطية ورعايته��ا، وإن كانت عرجاء، فالبديل 
عنها هو حرب قبيحة دميمة نراها في س��وريا والعراق وليبيا، ونخش��اها في 

اليمن".

وش��دد الكات��ب على أن "التعاون الس��عودي - التركي ض��روري للمواجهة 
املقبل��ة، وه��و ف��ي مصلحة مصر الدول��ة والوطن ف��ي نهاية املطاف، وليس��ت 
اململك��ة في معرض االختيار بينها وبني تركيا"، معتبرا أن "الهوس مبوضوع 
»اإلخوان« ش��غلنا عن املهّم واأله��م، كتب ُتطبع، وكّتاب ُيس��تأجرون، وأموال 
هائلة تهدر، ومؤمت��رات تعقد، ومؤامرات حتاك، وفضائيات وصحافة تتخلى 
ك األخ في  عن كل قيم املهنية وتتحّول إلى إعالم حمالتي يقس��م املجتمع ويش��كّ
أخي��ه، محاكمة نواي��ا وحالة اس��تقطاب بغيضة امتدت حتى ش��ملت املجتمع 
الواح��د. مجل��س التع��اون ال��ذي نفخر ب��ه والبقي��ة الباقية من إجن��ازات أهل 
اخللي��ج، كاد يف��رط بس��بب هذا اله��وس، وضاعت خ��الل هذا اللج��ج أصوات 
العقالء واحلكماء الذين تس��ّلط عليهم اإلعالم احلمالتي بكارثية بغيضة تلوح 

لهم باألصابع والتقارير السرية."
وأضاف الكاتب الس��عودي ان "أنصار »داعش« اغتنموا فرصة احلرب على 
»اإلخ��وان« في ليبيا، فتم��ددوا من كهوف في اجلبل األخض��ر إلى درنة ثم إلى 
س��رت وجي��وب عدة في ليبيا الغارق��ة في الفوضى، وها ه��م اآلن يقتتلون مع 
ق��وات »فج��ر ليبيا« ف��ي منطقة الهالل النفط��ي، في وقت يزعم م��ن بدأ احلرب 
هن��اك أن��ه و»اإلخوان« نس��يج واحد. لم يس��تمع أح��د إلى خبير يع��رف جيداً 
أن »اإلخوان« مجرد فصيل وس��ط غاب��ة من القوى القبلية والسياس��ية، وأنه 
يس��تحيل أن يحكموا ليبيا وحدهم، وفي الوقت نفس��ه ال يجوز في زمن ما بعد 

القذافي أن يهّمشوا أيضاً".
الكات��ب اخت��ار عنوان��ا ملقال��ه "سياس��ة ش��رق أوس��طية جديدة م��ن دون 
االخوان"،  اال أن الس��ياق العام للمقال يؤك��د أنه ال يعني الفهم االولي الذي قد 

يتب��ادر إلى الذهن من هذا العنوان وهو إقصاء أو إزاحة االخوان املس��لمني، بل 
لعل��ه يلمح الى العكس، ولذلك ميكن أن يك��ون عنوان املقال )الهوس مبحاربة 

االخوان كاد ان يدمر اخلليج( هو األقرب إلى جوهر وروح املقال.
فالكات��ب حرص ف��ي مقالته على "ع��دم االلتفات ومحارب��ة جماعة االخوان 
املس��لمني كما حدث في عامني س��ابقني" واالنش��غال بذلك عن القضايا الكبرى 
األمنية واالس��تراتيجية للمنطقة وه��و ما جعلها مهددة اليوم ومس��تهدفة في 

وحدتها وأمنها بل وفي وجودها أصال..

فالهس��تيريا الت��ي رافق��ت احلرب الش��رق اوس��طية عل��ى االخ��وان، فتحت 
الب��اب أمام أكثر "خصوم" املنطقة وأعدائه��ا خطورة عليها، فاليمن اخلاصرة 
اجلنوبية للخليج باتت تتحكم فيه مجموعات ال تخفي والءها اليران، والعراق 
تفتت وبات مرتعا لكل أصناف امليليشيات، وسوريا دمرت وعادت إلى عصور 
م��ا قبل بزوغ فجر احلضارة االنس��انية ومصر وليبي��ا، واحلبل على اجلرار.. 

فيما تستثمر داعش هذه الفوضى العارمة لترتع من اليمن إلى ليبيا..
وض��ع جع��ل املنطقة على مش��ارف الفوض��ى العارم��ة، وتكاد تتح��ول إلى 
"صوم��ال كبي��ر" مقس��م ب��ني داع��ش واحلش��د الش��عبي، فيما تنش��غل دول 
املنطقة بعدو وهمي، هم االخوان بدل اس��تثمار مخزوناتهم البشرية والفكرية 
الهائلة وقدرتهم على التحش��يد واالمتداد داخل مختلف الشرائح االجتماعية، 
واس��تثمار ذلك كل��ه في معاركنا من أج��ل الدفاع عن املنطقة م��ن كل محاوالت 

االختراق أو التركيع.. 

اعتقد أن مقولة االس��تاذ خاش��قجي تعكس إلى حد ما بداية تشكل وعي لدى 
مختلف الفاعلني السياس��يني وأصحاب القرار واملقربني منهم في دول اخلليج، 
بهذه املخاطر، وادراك حلجم اخلس��ائر التي تكبدتها املنطقة بس��بب انغماسها 
املرضي في حربها املوهومة ضد حركة االخوان.. الن االخوان ليسوا هم العدو.
كما تؤشر هذه املقولة عن بداية تغير في السياسة اخلارجية للدول اخلليجية 
أو أبرزه��ا على األقل، باجتاه بناء حتالفات جديدة، ال يكون املوقع من االخوان  

- قربا أو بعدا - هو احملدد فيها ، بل املصالح العليا لبلدان املنطقة.. 
لذلك كان تأكيد خاش��قجي على احملور الس��عودي – الترك��ي، واألدوار التي 
ميك��ن أن يلعبه��ا هذا احملور، هام��ا جدا ومؤش��را مهما، رغ��م التعاطف املعلن 

للقيادة التركية مع االخوان في احملنة الشديدة التي تعرضوا لها.

وفي احملصلة اعتقد أن املقالة تؤكد :
1 – أن احلدي��ث ع��ن التغي��رات العميق��ة احلاصل��ة في املنطق��ة في عالقة 
باملوق��ف م��ن حركة االخ��وان ومن احل��رب املعلنة عليه��ا، بات��ت حقيقة اآلن، 

وليست مجرد تكهنات.
2 – أن االخ��وان ج��زء م��ن عوامل الق��وة للمنطقة وأن اس��تهدافهم يجعلها 

مفتوحة على كل أنواع املخاطر.
3 – أن املنطقة مقبلة على مش��هد جيو - استراتيجي جديد يكون لإلخوان، 
أو للمح��اور الت��ي تس��اندهم وتتعاط��ف معه��م، دور ب��ارز فيها وف��ي حماية 

املنطقة من كل محاوالت االختراق ومن االخطار التي تتهددها.

الهوس بمحاربة اإلخوان كاد ان يدّمر الخليج ..
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◄ أكدت مص��ادر أن بع��ض املدونني 
يتداولون أخبارا تش��ير إلى أن البعض 
يوظ��ف زم��الء له��م م��ن أج��ل تش��ويه 
جديد لقيادات النهضة عبر نش��ر أخبار 
كاذبة بش��أن امتالك مفت��رض لعقارات 
وأم��الك به��دف خدمة خطة ته��دف إلى 
قط��ع الطري��ق عل��ى انتص��ار النهض��ة 
البلدي��ات   ( احمللي��ة  االنتخاب��ات  ف��ي 
م��ن  واس��تعدادا  احمللي��ة(  واملجال��س 
س��ابقة  النتخاب��ات  األط��راف  بع��ض 

ألوانها..

◄ حديث عن حملة منتظرة ستنطلق 
م��ن إح��دى الصح��ف األس��بوعية ضد 
رئي��س احلكومة األس��بق علي لعريض 
بهدف اتهامه بالتراخي في ملف أنصار 
الش��ريعة وخاصة تصنيف ه��ذا التيار 

إرهابي��ا. احلمل��ة يقوده��ا ط��رف م��ن 
إح��دى اإلدارات غير األمني��ة في وزارة 

الداخلية.
 

◄ حديث عن  تدخل مباش��ر ومتكرر 
ألح��د مستش��اري القصر الرئاس��ي في 
ش��ؤون وزارة الش��ؤون الدينية كما أن 
وزي��را متخلى عنه موج��ود على اخلط 
ف��ي ع��دد م��ن اإلج��راءات املتخ��ذة، كما 
لوح��ظ  تراجع الوزي��ر احلالي في عدد 
من اإلجراءات بعد أن نبهه مستش��اروه 
اإلداري��ون خلط��ورة بع��ض الق��رارات 
والت��ي وصفه��ا اإلداريون باملتس��رعة، 
عل��ى أن الوزي��ر ق��رر إنهاء إحل��اق أحد 
املسؤولني احملس��وب على الدكتور نور 
الدي��ن اخلادم��ي والذي جنح ف��ي إدارة 
ملف املس��اجد عبر تواص��ل مع وزارتي 

العدل والداخلية ورئاسة احلكومة... 

◄  أك��دت مص��ادر مطلع��ة أن رئيس 
ق��د يضط��ر إلج��راء حرك��ة  احلكوم��ة 
جزئية في س��لك الوالة بعد أن مت إقرار 
تأجيل احلركة في س��لك الوالة ملوعدها 
ال��دوري، وقد مت��س احلرك��ة اجلزئية 
األرج��ح،  عل��ى  فق��ط  والي��ات  ث��الث 
وسيكون ذلك بالتوازي مع إجراء حركة 

دورية في سلك املعتمدين األول...
 

 ◄  قال��ت مصادر مطلع��ة في وزارة 
الع��ام  الكات��ب  إن  الديني��ة  الش��ؤون 
األعل��ى  اإلس��المي  للمجل��س  الس��ابق 
رفض مقترحا بالعودة للوزارة وتولي 
مس��ؤولية إداري��ة ف��ي دي��وان الوزير، 
وه��و يطمح إل��ى تعيينه في س��لك آخر 

حسب نفس املصادر.

◄  ه��ل س��تعتذر إح��دى اليومي��ات بع��د تكذيبه��ا 
لنفس��ها، ففي ي��وم 16 أكتوب��ر 2013 أخبرن��ا اإلعالم 

ا وأوله��م اليومية التونس��ية أن س��لفيني تكفيريني وهابيني  ق��و حر أ
مقام الس��يدة املنوبية. وأمس الس��بت قالت نفس اليومية، للتونس��يني 
بعد مرور عام ونصف واعتقال املجموعة ومحاكمتها إن من أحرق املقام 
س��تة أنفار من اللصوص احرقوا املكان بعد سلب النساء املوجودات في 

املقام هواتفهن اجلوالة وبعض املصوغ. 
 وماذا س��تفعل اليوم بعد أن ش��اركت في وصف اجلماعة بالس��لفيني 

والتكفيريني والوهابيني املعادين لنمط املجتمع التونسي؟

◄ ملصلح��ة م��ن تص��ّر بع��ض وس��ائل اإلع��الم عل��ى تس��مية النقل 

والتحوي��رات األخيرة بوزارة الداخلية بحمل��ة التطهير واإلقاالت، رغم 
أّن وزير الداخلية أّكد في وس��ائل اإلعالم نفس��ها أّن قراراته تصّب في ما 

اسماه "التداول على املسؤوليات"؟

◄ أعلنت حركة   النهضة أّنها قررت 
تأجيل االحتفال باليوم العاملي للمرأة 
 08 األح��د  الي��وم  تنظيم��ه  املبرم��ج 
مارس 2015 مبدينة   سوس��ة . وكان 
من املفترض أن يش��مل كلمًة للش��يخ 
  راش��د الغنوش��ي  بإحدى الس��احات 
العامة، نظرا لتواصل نزول األمطار. 

◄ أك���َد أمس الس��بت  مقدم نش��رة 
هاش��م  نس��مة  قن��اة  عل��ى  األخب��ار 
بوعزيز ف��ي "تدوينة" نش��رها على 
صفحت��ه الرس��مية مبوق��ع التواصل 
صّح��ة  "الفايس��بوك"  االجتماع��ي 
اخلبر الذي مّت ترويجه حول تعرضه 
لالعت��داء بالصفع في مق��ر القناة من 
قبل الكاتب توفيق بن بريك. وأضاف 
أنه س��يجتمع برئيس مدي��ر عام قناة 
الالزم��ة  اإلج��راءات  التخ��اذ  نس��مة 
بخص��وص ه��ذه احلادثة مؤك��دا أنه 
التقاض��ي  ف��ي  بحقوق��ه  سيتمس��ك 

وعرض األمر على نقابة الصحفيني. 

◄ أرجع وزير التجارة رضا حلول 
ام��س الزي��ادة املس��جلة ف��ي فواتي��ر 
الش��ركة الوطنية الستغالل وتوزيع 
املياه خالل ش��هر فيف��رى 2015  إلى 
ارتف��اع خدم��ة التطهي��ر املضمنة في 
هذه الفواتير.  وكانت وزارة التجارة 
ق��د اعلن��ت ع��ن الزي��ادة ف��ي اس��عار 
بعض اخلدمات على غ��رار تعريفات 
املاء  التي تطورت بنسبة 3.7 باملائة 
إل��ى جانب زي��ادة كلف��ة التأمني على 

السيارات بنسبة 10 باملائة.

◄ ألق��ت فرق��ة أمني��ة مختصة من 
م��ع  وبالتع��اون  العاصم��ة  تون��س 
وح��دات األم��ن بالقي��روان فجر أمس 
ش��خصا   11 عل��ى  القب��ض  الس��بت 
يشتبه في أنهم على عالقة باإلرهاب، 
وذل��ك مبدينة الوس��التية إث��ر عملية 
استش��ارة  بع��د  ملنازله��م  مداهم��ة 

النيابة العمومية. 

التلف��زة  مؤسس��ة  تعت��زم   ◄

عدلي��ة  قضي��ة  رف��ع  التونس��ية 
مس��اء  املعتدي��ن  ض��د  اس��تعجالية 
اجلمعة على فريقها التلفزي وستدعو 
اجلامعة التونسية لكرة القدم التخاذ 
ما يل��زم م��ن إج��راءات عاجل��ة حتى 
إل��ى  التونس��ية  التلف��زة  تضط��ر  ال 
إيقاف النقل التلف��زي لبقية املقابالت 
الرياضي��ة القادم��ة ومراجعة حقوق 

البث التلفزي وحتمل مسؤولياتها.

ع��ن  إخبارّي��ة  تقاري��ر  أوردت    ◄
مصدر مس��ؤول برئاس��ة اجلمهورية 
أّن الرئي��س الباج��ي قائ��د السبس��ي 
ش��رع مؤخرا في إجراء لقاءات دورية 
م��ع رؤس��اء حتري��ر لصح��ف ورقية 
ومقدم��ي برام��ج إذاعي��ة وتلفزية في 
مؤّسس��ات ومواق��ع ج��ّد مؤث��رة ف��ي 
املش��هد اإلعالم��ي الراه��ن، وق��د أف��اد 
نفس املصدر أّن هذه املقابالت الدورية 
ب��ني رئيس الدولة وع��دد من الفاعلني 
البارزين في الساحة اإلعالمية تندرج 
في إطار سياس��ة االنفت��اح واإلصغاء 

توضيح��ات  تق��دمي  دون 
أخ��رى. وم��ن املعل��وم أن 
ه��ذه اللقاءات غي��ر معلنة 
ب��ل ومت التكّت��م عنه��ا من 
قب��ل رئاس��ة اجلمهوري��ة 
عل��ى فحواه��ا، وهي تأتي 
في��ه  يواج��ه  س��ياق  ف��ي 
اإلعالم واإلعالميون سيال 
م��ن االنتقادات ف��ي عالقة 
بجدّي��ة  التعاط��ي  مب��دى 
م��ع  صارم��ة  ومهني��ة 
الس��لطة اجلدي��دة مقارنة 
مب��ا كان علي��ه إب��ان حكم 

الترويكا...

النقاب��ة  تنظ��م     ◄

للصحافي��ني  الوطني��ة 
باالش��تراك  التونس��يني 
 19 امل��ادة  منظم��ة  م��ع 

يوم��ا دراس��يا س��يخصص ملناقش��ة 
والس��ياق  و116   115 املرس��ومني 
الكفيلة  الع��ام إلجنازهم��ا واآللي��ات 
بتطويرهم��ا مب��ا يتماش��ى م��ع واقع 
حرية اإلعالم في تونس، وذلك يومي 
10 و11 م��ارس اجل��اري بأحد نزل 
العاصمة، وبحضور عدد من اخلبراء 
وأعض��اء  واإلعالمي��ني  القانوني��ني 

مجلس نواب الشعب.

◄  ق��ال اخلبي��ر االقتصادي فتحي 
الش��امخي )النائب ف��ي مجلس نواب 
الش��عب عن اجلبهة الش��عبية(، أول 
أمس اجلمعة، في تصريح صحفي أن 
برنامج ن��داء تونس ثب��ت أنه وهمي 
وال وجود له. وأض��اف أن "النداء لم 
يأت بجديد ف��ي برامجه حيث يتم في 
الوق��ت احلاض��ر تطبيق السياس��ات 
االقتصادي��ة املعمول به��ا في حكومة 
مه��دي جمع��ة ب��ل نف��س إصالح��ات 
السبس��ي  قائ��د  الباج��ي  حكوم��ة 

وحكومتي الترويكا".

◄  اتفق النواب عن والية جندوبة 
في مجل��س نواب الش��عب، أول أمس 

اجلمع��ة 6 م��ارس 2015 على تقدمي 
كتاب��ة  ل��دى  وإيداعه��ا  عريض��ة 
للمطالب��ة بإعفاء  الداخلي��ة،  وزير 
وال��ي جندوب��ة جنيب اخلبوش��ي 
من مهام��ه، وأوضح��ت النائب عن 
حركة نداء تونس جيهان عويش��ي 
في تصري��ح لوكالة تونس إفريقيا 
لألنب��اء، أن ه��ذا الق��رار يأتي على 
إث��ر االعتصامات املتع��ددة وحالة 
االحتقان التي عرفتها اجلهة وأمام 
عدم جدي��ة الوالي ف��ي التعامل مع 

مطالب النواب.

العربي��ة  اململك��ة  وجه��ت    ◄

الس��عودية بزعام��ة امللك س��لمان بن 
عب��د العزي��ز دع��وى رس��مية لزعيم 
املكت��ب السياس��ى حلرك��ة املقاوم��ة 
اململك��ة  لزي��ارة  حم��اس  اإلس��المية 
خالد مش��عل الذي ش��هد آخر حلظات 
رحي��ل امللك عب��د الل��ه وأول حلظات 
امللك سلمان وهو الذي كان في مقدمة 
املعزين عندما غاب السيس��ي. وتأتي 
مكت��ب  لرئي��س  الس��عودية  دع��وة 
حماس أياما بعد موقف حكم االنقالب 
املصري تصنيف احلركة "إرهابية".

نقاط استفهام

مختصرات األخبار 

كواليس
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أّك��د رئي��س حرك��ة النهض��ة راش��د 
الغنوشي خالل خطبة اجلمعة املاضية 
التي كانت بعنوان "األمانة ومناصحة 
املس��لمني  ل��دى  اجله��ل  أن  احل��كام"، 
الي��وم جع��ل اإلس��الم مرتبط��ا بالذبح 
والتوّح��ش، بينما هو مرتب��ط بالتمّدن 
في أصله وبالرحمة، داعيا إلى ضرورة 

مناصحة احلكام دون نفاق.
وافتتح الغنوش��ي خطبته باحلديث 
عن جوهر تكليف الله عز و جل لإلنسان 
باعتب��ار أّن الل��ه كلّف اإلنس��ان بأمانة 

وه��ي قيمة عظيم��ة رفض��ت أن حتملها 
وق��د  واجلب��ال،  واألرض  الس��ماوات 
عّرف كل الرسل بأنهم أمناء وكانت تلك 
صفته��م األساس��ية لذلك كان الرس��ول 
صلى الله عليه وس��لم يسمى "األمني" 
حت��ى م��ن أع��داءه فاألمان��ة أه��م صفة 
للمس��لمني. وأضاف الغنوشي أن الفرق 
بني املسلم وغير املسلم أن األول مؤمتن 
على نفسه وعلى امللك العام وعلى عقله 
وعائلت��ه وأمالك��ه وأم��الك املجموع��ة 
العام��ة، مش��يرا إل��ى أن ثقاف��ة العم��ل 

والش��عور باألمانة تده��ورت في البالد 
لذل��ك كث��رت اإلضرابات والس��لوكيات 
العش��وائية وفهم الناس أن الثورة هي 
الالمسؤولية وترك األمانة، مشّددا على 

أّن األصل في األشياء أنهم على األمانة.
بالدس��تور اجلدي��د  الش��يخ  وأش��اد 
الذي ح��رص على تثمني مثل هذه القيم، 
مؤك��دا أن تنزي��ل ذلك يحت��اج إلى وعي 
وإل��ى ث��ورة أخرى تش��عر الن��اس بأن 
الله أكرمهم بالثورة وباألمانة، فالثورة 
ف��ي ح��د ذاته��ا أمان��ة واحلري��ة أمان��ة 

سنخسرها إذا لم نحسن احلفاظ عليها، 
مستحضرا قول الرسول الكرمي "ال دين 

ملن ال أمانة له".

ام
ّ

مناصحة الحك
وق��ال الغنوش��ي "اليوم ن��رى دماء 
املسلمني ُتستباح بأيدي املسلمني بينما 
املف��روض أن تلك الدم��اء ُمصانة، مثلما 
يج��ب أن ُتصان دم��اُء غير املس��لمني". 
وأضاف أن اجلهل الفاش��ي في املسلمني 
الي��وم جع��ل اإلس��الم مرتبط��ا بالذبح 

والتوّح��ش، بينما هو مرتب��ط بالتمّدن 
في أصله وبالرحمة، داعيا إلى ضرورة 

مناصحة احلكام دون نفاق.
والة  "ندع��و  راش��د  الش��يخ  وق��ال 
أمورن��ا أن يضع��وا األمور ف��ي نصابها 
فاحلك��م أمان��ة، وأن يتصرف��وا بالعدل 
فق��د قامت ث��ورة ف��ي البالد ض��د الظلم 
أن  مؤك��دا  ه��ذا"،  جنس��د  أن  وينبغ��ي 
"الدس��تور أخ��ذ طريق��ه ليتح��ول عدال 
ورحمة وتنمي��ة" وأن "حياتنا حتتاج 

إلى أن يعود لها النظام".

بنقردان:  ممثلو اعتصام الكتف يعلنون عن 
تأسيس هيئة اإلصالح والتنمية

 - أمال منصر عطوي
أعل��ن ممثل��و اعتصام الكتف بنب قردان مس��اء أمس الس��بت عن تأس��يس هيئة 
اإلص��الح والتنمي��ة. وقال عبد الس��الم رقاد الناطق الرس��مي باس��م الهيئة في 
تصري��ح جلري��دة "الضمير" ب��أّن دوافع بعث ه��ذه الهيئة تتمّث��ل في اقتصار 
النش��اط التج��اري ف��ي بن ق��دران على معب��ر راس جدي��ر وعدم وج��ود تنمّية 

حقيقية تكفل العيش الكرمي ألبناء اجلهة. 
وأض��اف رقاد ب��أّن هيئة االصالح والتنمية بنب ق��ردان تهدف إلى العمل على 
وح��دة ص��ف مختلف مكون��ات املجتمع املدن��ي والقيام مبصاحل��ة حقيقية بني 
مختلف املكونات االجتماعية والسياسية باجلهة. كما تؤكد هذه الهيئة ضرورة 
العم��ل مع مختلف األحزاب من أجل الرقي بنب ق��ردان. وتدعو إلى تكليف جلان 
فنّي��ة مختّص��ة تنظر في جميع املش��اكل الت��ي تعاني منها اجله��ة وتقّدم حلول 
جذرّية لها. ويتمّثل شعار هيئة اإلصالح والتنمية بنب قردان في: "مصلحة بن 

قردان أوال وأخيرا"، وفق تعبير محّدثنا. 
وق��د حضرت اجتماع اإلعالن عن هيئ��ة اإلصالح والتنمية بنب قردان عدد من 
األح��زاب السياس��ّية: حركة النهضة ون��داء تونس واجلبهة الش��عبية وحزب 
املؤمتر واالحت��اد الوطني احلر وكان تفاعل مختلف احلض��ور مع هذه املبادرة 

ايجابيا جّدا، على حّد توصيف محّدثنا.

تونس- 
انطلقت أمس الس��بت 7 م��ارس الندوة التقييمية واالستش��رافية لتجربة احلكم التي نظمتها جلن��ة االعداد املضموني 
للمؤمت��ر العاش��ر حلرك��ة النهضة التي يترأس��ها عبد الرؤوف النجار، مبش��اركة ثل��ة من قيادات احلرك��ة وإطاراتها 

يتقدمهم رئيسي احلكومة السابقني السيد حمادي اجلبالي والسيد علي لعريض.

تونس - 
الب��ث  ح��ول  الس��نوي  التقري��ر  أّك��د 
الفضائ��ي العرب��ي الصادر ع��ن اللجنة 
العليا للتنس��يق بني القنوات الفضائية 
العربي��ة، الت��ي يتول��ى احت��اد إذاعات 
الدول العربي��ة أمانتها الفني��ة، أن عدد 
القنوات التلفزيونية الفضائية املوجهة 
إل��ى املنطق��ة العربية يق��ارب ال� 1300 

قناة.
ق��راءة  خ��الل  م��ن  التقري��ر  وب��نّي 
إحصائي��ة ومعلوم��ات ضافية حتصي 
نظ��ام  وتب��نّي  وتصّنفه��ا،  القن��وات 
بثه��ا وم��داه اجلغراف��ي واللغ��ات التي 
القن��وات  ع��دد  تط��ّور  أن  تس��تعملها، 
الفضائّي��ة العمومية كان خالل النصف 
األول م��ن التس��عينات، ولك��ن الطف��رة 
القط��اع  بفض��ل  جتس��دت  احلالي��ة 
اخلاص، حسب نفس التقرير. وأرجعت 

هذه الدراس��ة أس��باب هذا التط��ّور إلى 
الت��ي  الرقمي��ة  التكنولوجي��ة  الث��ورة 
غي��ر  فرص��ا  الفضائ��ي  للب��ث  أتاح��ت 
وآفاق��ا  منخفض��ة  وتكلف��ة  مح��دودة 
أوسع، إضافة إلى اندماج تكنولوجيات 
التلفزي��ون م��ع تكنولوجي��ات األقم��ار 

الصناعية واحلاسوب.
للتح��والت  أن  التقري��ر  ب��نّي  كم��ا 
العميقة التي تعيش��ها البل��دان العربية 
ش��هدها  الت��ي  للتط��ورات  ومواكبته��ا 
القطاع في العالم، أثر في كس��ر احتكار 
الدول��ة للب��ث الس��لكي والالس��لكي في 
كثي��ر م��ن دول املنطق��ة. وهو ما س��اعد 
العربي��ة  اإلعالمي��ة  امل��دن  قي��ام  عل��ى 
وعل��ى ارتف��اع حج��م اإلنت��اج وتوفير 
ف��رص لبع��ث املزيد م��ن القن��وات. فقد 
بل��غ ع��دد الهيئ��ات العربية الت��ي تبث 
هيئ��ة   758 حوال��ي  فضائي��ة  قن��وات 
منه��ا 29 هيئة عمومي��ة باعتبار هيئات 

اإلم��ارات  بدول��ة  احمللي��ة  احلكوم��ات 
العربي��ة املتح��دة أي دب��ي، الش��ارقة، 
عجم��ان، رأس اخليمة والفجيرة و729 
هيئة في القط��اع اخلاص. وتتولى هذه 
الهيئ��ات بث أو إع��ادة ب��ث 1294 قناة 
تت��وزع على 165 قناة عمومية و1129 
قن��اة خاص��ة. وبذل��ك تؤم��ن 91 هيئة 
تلفزيونية عربي��ة )بني عامة وخاصة( 
بث أكث��ر من قن��اة واح��دة و667 هيئة 

تقوم ببث قناة واحدة.
وأظه��ر التقري��ر أن القط��اع اخلاص 
سجل، إلى جانب النمو العددي، توسعا 
في املساحة اجلغرافية للبث باستعمال 
أقمار صناعّي��ة جديدة حيث يصل البث 
الفضائ��ي العرب��ي الي��وم إل��ى جمي��ع 
جه��ات العال��م مب��ا في ذل��ك اس��تراليا 

ونيوزيلندا واألمريكيتني.
كم��ا أش��ار التقري��ر إل��ى أن املنطق��ة 
العربية أصبحت تس��تقبل، خارج البث 

الفضائي العربي، قنوات دولية مّوجهة 
العربي��ة وتس��تخدم  وناطق��ة باللغ��ة 
أقم��ارا صناعّي��ة عربي��ة للوص��ول إلى 
املش��اهد العربي في املنطقة اآلس��يوية 
واالفريقي��ة واألوروبي��ة، وم��ن بينه��ا  

قن��اة BBC Arabic وقناة فرانس 24 
وقن��اة DW األملانية الناطقة بالعربية 
وقن��اة RAI الناطق��ة بالعربي��ة وقناة 
التركي��ة  والقن��وات  الي��وم  روس��يا 

والكورية والتشادية وغيرها.

راشد الغنوشي:

الجهل الفاشي في المسلمين اليوم جعل اإلسالم مرتبطا بالذبح والتوّحش

بفضل التكنولوجيا والتغّيرات السياسّية:

1300 فضائّية موّجهة للعرب والقطاع الخاص وراء هذه الطفرة

لجنة االعداد المضموني لمؤتمر النهضة تقيم تجربتها في الحكم
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-فائزة الناصر
ب��ني  الليب��ي  الوطن��ي  انطل��ق احل��وار 
االط��راف املتنازع��ة اخلمي��س املاض��ي 
مبدين��ة الرب��اط ف��ي املغ��رب م��ن أجل 
الوصول الى وقف اطالق النار وتشكيل 
حكوم��ة وح��دة وطنية، ح��وار كان من 
املفت��رض أن حتتضن��ه تون��س األقرب 
إل��ى ليبي��ا ج��وارا ونس��با ومصاه��رة 
االس��تراتيجي  االرتب��اط  ع��ن  فض��ال 
اقتصادي��ا وأمني��ا وسياس��يا، دون أن 
ننسى مساعي بعض عقالء تونس وفي 
مقدمتهم رئيس حركة النهضة الش��يخ 
راش��د الغنوشي لفتح جسور حوار بني 
الفرقاء السياسيني في ليبيا حلقن دماء 
الليبي��ني ودعوت��ه ألن حتتضن تونس 
ه��ذا احل��وار، بع��د أن دخل��ت البالد في 
نزي��ف حرب أهلية مّزق��ت أوصال ليبيا 
وفتحت الباب عل��ى مصراعيه لألطماع 
اخلارجي��ة في ظّل وج��ود حكومتني في 

طبرق وطرابلس.
ولكن يبدو أّن تعاطي وزير اخلارجية 
ف��ي حكومة الصيد الطي��ب البكوش مع 

امللف الليبي وانسياقه وراء تصريحات 
رعناء ومتس��رعة وغير مسؤولة وّترت 
األجواء بني البلدين الش��قيقني لم يترك 
حت��ى  الليبي��ني  الفرق��اء  أم��ام  مج��اال 
يخت��اروا تونس لتك��ون قبل��ة وراعية 
حوارهم، وهو ما جعل الوس��يط االممي 

يختار املغرب لتحتضن هذا احلوار.
أل��م يعّب��ر البك��وش ع��ن موق��ف بدا 
في��ه وكأنه يب��ارك العملية العس��كرية 
املصري��ة األخيرة في درن��ة؟ ألم يكتفي 
باحلدي��ث عن ضرورة وض��ع إجراءات 
عملي��ة للتص��ّدي آلف��ة اإلره��اب- وبدا 
ف��ي  تناغم واضح مع موقفي السيس��ي 
واالم��ارات؟ أل��م يتع��ارض موقفه ذاك 
م��ع موق��ف رئاس��ة اجلمهوري��ة ممثلة 
ف��ي الباج��ي قاي��د السبس��ي ال��ذي أكد 
ف��ي أكثر م��ن مناس��بة أن تون��س تدعم 
حاّل سياس��يا في ليبي��ا و تدعم اجلهود 
األممي��ة م��ن أج��ل إرس��اء حال��ة وفاق 
وطني ب��ني مختلف الفاعل��ني الليبيني؟ 
أل��م تنت��ج عن تصريح��ه املثي��ر للجدل 
الذي اقّر فيه عزم اخلارجية التونس��ية 

تركيز قنصليتني تونس��يتني واحدة في 
طرابلس والثانية في طبرق انعكاسات 
خطيرة؟ ألم تؤدي إلى خس��ران تونس 
للطرف��ني معا؟ ولم يقف عن��د ذلك احلّد 
من التهور السياس��ي فقط بل مضى في 
تصريح أش��د رعونة قال فيه "س��نفتح 
معب��ر رأس جدير ش��ئتم أم أبيتم" وما 
تصريح��ات وزي��ر االعالم ف��ي حكومة 
طب��رق ال��ذي ه��دد فيه��ا بقص��ف راس 

جدير إال دليل على ذلك؟ 
ألم تك��د ه��ذه التصريحات��ه ذاتها أن 
تخل��ق أزم��ة دبلوماس��ية م��ع اجلزائر 
الت��ي كان��ت تؤّك��د ه��ي األخ��رى أهمية 
احلّل الداخلي لالزم��ة الليبية من خالل 
فتح ح��وار وطني بني الفرق��اء الليبيني 
في تع��ارض صارخ مع اخلطاب املضاد 
الذي يطالب منذ شهور طويلة بضرورة 
التدّخ��ل العس��كري؟ أل��م يرتكب خالل 
مشاركته في الدورة الثامنة والعشرين 
ملجل��س حق��وق االنس��ان الت��ي عق��دت 
بجنيف خطأ جس��يما عندم��ا ألغى لقاء 
مبرمجا م��ع الوزيرة املنتدبة لدى وزير 

اخلارجية والتع��اون باململكة املغربية 
مبارك��ة بوعيدة مقابل طلب��ه للقاء غير 
م��درج م��ع مس��اعد وزي��ر اخلارجي��ة 

االمارات��ي وه��و م��ا أثار اس��تهجان 
وامتعاض الوفد املغربي؟ 

إّن أخط��ر م��ا ميكن أن يس��يء 
ف��ي  دبلوماس��ية  أي  إل��ى 

العال��م ه��ي أن تكون عابس��ة 
ومتش��نجة ومتصلبة ورعناء 

ق��رارات  عل��ى  ومبني��ة 
مس��تعجلة أو واقعة حتت 
حزبي��ة  منطلق��ات  تأثي��ر 
ضيق��ة أو حبيس��ة رؤي��ة 
أو  إيديولوج��ي  ومن��زع 
انتقائ��ي  ملنط��ق  مرتهن��ة 
اس��تئصالي. ونخش��ى أن 
تك��ون كل ه��ذه الس��وءات 
موجدة في ديبلوماس��يتنا 
ونأم��ل  الي��وم  العابس��ة 

أن تتنب��ه إل��ى خط��ورة ما 
وتس��ترجع  إلي��ه  تنزل��ق 

بعض مرونتها وحكمتها.

- صابرين بن جمعة
48 باملائة من النس��اء الالتي تتراوح 
أعمارهن بني س��ن 18 س��نة و64 سنة 
تعرض��ن مرة على األقل إلى ش��كل من 
أش��كال العنف طيلة حياتهن ونس��بة 
انتش��ار العنف ترتفع مع ارتفاع س��ّن 
امل��رأة، حس��ب م��ا أعلنت عنه منس��قة 
العامل��ة  للم��رأة  الوطني��ة  اللجن��ة 
للش��غل  التونس��ي  الع��ام  باالحت��اد 
للم��رأة  العاملي��ة  باللجن��ة  والعض��و 
جن��وى مخلوف، خالل ن��دوة صحفية 
عقدت يوم أمس السبت مبناسبة اليوم 

العاملي للمرأة 8 مارس 2015. 
باملائ��ة   70 أّن  مخل��وف  وأف��ادت 
يتعرض��ن  العال��م  ف��ي  النس��اء  م��ن 
للعنف، مش��يرة إلى أّن العنف املسلط 
ض��د املرأة ينقس��م إل��ى 4 أن��واع وهو 
العنف اجلس��دي والنفسي واجلنسي 

واالقتصادي. 

أنواع العنف المسلط على المرأة
 وحس��ب نتائ��ج بعض الدراس��ات 
التي أعدتها جلنة املرأة باالحتاد يحتل 
العنف اجلنس��ي املرتبة األولى بنسبة 
النفس��ي  العن��ف  31.7 باملائ��ة يلي��ه 
بنس��بة 28.9 باملائة فالعنف اجلنسي 
بنس��بة 15.7 باملائ��ة وأخي��را العنف 

االقتصادي بنسبة 7.1 باملائة.
العن��ف  أّن  رأت  مخل��وف  جن��وى   
املس��لط ض��د املرأة ف��ي تون��س تزايد 

بصفة ملحوظة بع��د ثورة 14 جانفى 
خاصة من��ه العنف االقتصادي املتمثل 
ف��ي الط��رد التعس��في للم��رأة ومنعها 
م��ن العم��ل، داعي��ة إل��ى س��ن قان��ون 
يج��رم العنف ض��د املرأة بكل أش��كاله 
املدن��ي  املجتم��ع  وحت��رك  وحمايته��ا 
واإلع��الم م��ن خ��الل تنظي��م حم��الت 

ملناهضة هذه الظاهرة.
وف��ي مداخلتها رك��زت عضو املكتب 
التونس��ي  الع��ام  التنفي��دي لالحت��اد 
للش��غل بنب عروس وس��يلة العياشي 
عل��ى العن��ف املس��لط ض��د امل��رأة في 
العم��ل، مش��يرة إل��ى ضع��ف األج��ور 

وغياب التغطي��ة االجتماعية وتدهور 
فض��اءات العم��ل إلى جان��ب التحرش 

اجلنسي واحلرمان من الترقية.
وتشير االحصائيات إلى أّن بني 40 
و50 باملائ��ة من النس��اء العامالت في 
العالم يتعرضن إلى ش��كل من أش��كال 

العنف.

مكافحة العنف 
ذك��رت جن��وى مخل��وف أن��ه رغ��م 
وجود ك��م كبير م��ن القوانني اخلاصة 
بامل��رأة، إال أنها تبقى قوان��ني متفرقة، 
وال يوجد فصل في الدستور وال قانون 

يجرم العنف ضد املرأة. 
ودعت وسيلة العياشي، من جهتها، 
إلى ضرورة س��ن قوان��ني حتمي املرأة 
م��ن االنته��اكات وترفع عنه��ا التمييز 
الدس��تور  ب��ني  املالءم��ة  وض��رورة 

واالتفاقيات الدولية. 

وف��ي مداخلته��ا أش��ارت االس��تاذة 
اقبال بن موس��ى إلى مشروع القانون 
ال��ذي  امل��رأة  ض��د  بالعن��ف  املتعل��ق 
تقدمت ب��ه وزارة امل��رأة ملجلس نواب 
الش��عب، موضحة اجلدل ال��ذي أثاره 
هذا املش��روع وبروز عدة حتفظات من 

بع��ض أحكامه ملس��ه من قي��م املجتمع 
رأى  م��ا  حس��ب  املس��لم  التونس��ي 

منتقدوه.

ضعـــف تمثيليـــة المرأة فـــي اتحاد 
الشغل 

خالل ه��ذه الن��دوة الت��ي متحورت 
ح��ول العن��ف املس��لط ض��د النس��اء، 
ونظمتها جلنة امل��رأة التابعة لالحتاد 
بالتع��اون م��ع منظمة العم��ل الدولية 
املس��لمي  محم��د  تط��رق  بالعاصم��ة 
األم��ني الع��ام املس��اعد املس��ؤول ع��ن 
قس��م التكوين النقاب��ي والتثقيف إلى 
داخ��ل  للم��رأة  الضعيف��ة  التمثيلي��ة 
هياكل االحتاد العام التونسي للشغل.
واعتب��ر املس��لمي أّنه عل��ى االحتاد 
مراجعة خياراته املتعلقة مبكانة املرأة 
ومتكينه��ا م��ن حقه��ا ف��ي التواجد في 
النقابية، قائال  الهي��اكل والتمثيلي��ات 
"نأم��ل أّن نحتفل ف��ي 8 مارس 2016 
بعيد امل��رأة وقد أخذت امل��رأة النقابية 
مكانتها التي تليق بها داخل املنظمة".

 من جهته، أقر األمني العام املس��اعد 
لالحتاد العام التونس��ي للشغل سمير 
الش��في بأّن ضعف متثيلي��ة املرأة في 
هياكل االحت��اد نقطة ضعف وخلل في 
مس��توى الهيكلة، قائال "عازمون على 
أّن حتظى املرأة باملكانة التي تستحقها 
وس��يتم تباحث املوض��وع في املجلس 

الوطني لالحتاد".

48  بالمائة من النساء بين سن 18 و64 سنة تعرضن للعنف

دبلوماسيتنا العابسة..
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صوتكم 6وطنية
– عائشة السعفي 

 قال القيادي في حركة نداء تونس خالد 
شوكات في تصريح ل�"الضمير" أمس 
الس��بت إنه مت تأجي��ل اجتماع احلركة 
املزم��ع عق��ده الي��وم النتخ��اب أعضاء 
املكتب السياس��ي بس��بب عدم التوصل 
إلى اتف��اق بني الهي��اكل املعنية باألمر. 
يأت��ي ذلك ف��ي الوقت ال��ذي لم يوضح 
فيه مصطفى بن أحمد نبأ استقالته من 
احلرك��ة من عدمه وربط ذلك بتطورات 
األحداث داخل احلزب، كما جاء في رده 
على ما تداول من أخبار حول استقالته 
رفقة النائ��ب وليد جالل احتجاجا على 
م��ا وصف��وه بالتأخير غير املب��رر لهذا 

االجتماع. 
وق��ال ف��وزي اللوم��ي القي��ادي ف��ي 
إن  جانب��ه  م��ن  تون��س  ن��داء  حرك��ة 
احلزب لم يحدد بعد ما إذا سيقع اليوم 
انتخ��اب أعض��اء املكتب السياس��ي أو 
تأجيل��ه إل��ى وق��ت الح��ق، مضيفا في 
تصريح ل�"الضمير" أن هناك سلس��لة 
من املفاوض��ات احلثيثة ب��ني األطراف 
املعني��ة للبح��ث ف��ي أس��اليب الوف��اق 
قص��د إيج��اد احللول الكفيلة لتوس��يع 
السياس��ي.  املترش��حني للمكتب  قائمة 
وب��نّي اللوم��ي أن��ه مت حس��م وحتدي��د 
قائمة املترشحني، مشيرا إلى أنها تضم 
21 نائبا برملانيا و26 عضوا من املكتب 

التنفيذي للحركة. 

وفيم��ا يتعل��ق بإمكاني��ة انضمام��ه 
أك��د  عدمه��ا  م��ن  التأسيس��ية  للهيئ��ة 
اللومي أن انضمامه سيكون بصفة آلية 
وأن وج��وده أمر حتمي باعتبار أنه من 
مؤسسي احلزب، مضيفا أنه في الفترة 
األخي��رة وقع إضافة 3 أعض��اء للهيئة 
التأسيس��ية بطريقة مباشرة. وأوضح 
اللومي في سياق حديثه أنه ال يعارض 
انضمام نبي��ل الق��روي، قائال بصريح 
العبارة "أنا شخصيا أسانده لكن األمر 
يبقى بي��د س��لطة الق��رار وال أعرف إن 

كان هناك من يعارضه".

الوضع ال يحتمل التأخير 
م��ن جانب��ه أكد عب��د العزي��ز القطي 
أن  ل�"الضمي��ر"  باحلرك��ة  القي��ادي 
الوض��ع ال يحتم��ل املزيد م��ن التأخير. 
مضيف��ا أن ش��روط الترش��ح لعضوية 
املكتب السياس��ي تنحصر ف��ي أعضاء 
املكت��ب التنفي��ذي أو الكتل��ة البرملانية 
واملنخرط��ني ف��ي احلرك��ة من��ذ س��نة 
2012 . ونف��ى القط��ي م��ا ت��داول من 
أخب��ار ح��ول تش��كيل جلنت��ي توافق، 

مش��يرا إل��ى أن الهيئة التأسيس��ية هي 
الهي��كل الوحي��د املخول ل��ه البحث في 
سبل التوافق. القطي أّكد أيضا ترشحه 
لعضوية املكتب السياسي، موضحا أن 
مسألة مشاركة نبيل القروي لم تطرح 
أمام��ه، متس��ائال إن كان معنيا بذلك أم 

ال.

أطراف تريد السيطرة على الحزب 
أم��ا بش��رى باحل��اج حمي��دة عضو 

مجل��س نواب الش��عب ع��ن حركة نداء 
تون��س فقد قال��ت ل�"الضمي��ر" إنه مت 
للغ��رض،  املترش��حة  القائم��ة  حص��ر 
ملت��زم  ج��د  حزبه��ا  أن  موضح��ة 
مختل��ف  ف��ي  النس��ائية  بالتمثيلي��ة 
هياكل��ه، مب��رزة أن مش��اركة املرأة في 
ه��ذه االنتخاب��ات س��تكون ب� 3 نس��اء 
على كل 8 مقاعد بينها ليلى احلمروني 
وأنس حطاب. وبين��ت باحلاج حميدة 
أنه��ا غي��ر متحمس��ة إلى املش��اركة في 

املكت��ب السياس��ي للح��زب بالرغم من 
املج��ال  بت��رك  ذل��ك  معلل��ة  ترش��حها 
لبعض الوجوه اجلديدة للمساهمة في 
إدارة احل��زب. كما اس��تهجنت باحلاج 
حميدة عدم تش��ريك الوجوه الشبابية 
على غرار وليد جالد التي قالت إنه قّدم 
الكثي��ر للح��زب في قائمة املترش��حني، 
رافضة في س��ياق حديثها اخلوض في 
مس��ألة انضم��ام نبيل الق��روي للهيئة 

التأسيسية من عدمها.

غاب التوافق
 وحضرت االستقاالت 

حركة نداء تونس تؤجل 
اجتماعها للمرة الثالثة

- يامنة ساملي  تونس- 
امل��رأة بهيئ��ة احلقيق��ة  أّك��دت جلن��ة 
والكرام��ة أن نس��بة امللف��ات اخلاصة 
بامل��رأة ل��م تتج��اوز 11 % م��ن جملة 
حوال��ي 8500 ملف تلّقت��ه الهيئة إلى 

حّد اآلن.
وكانت جلنة املرأة بالهيئة قد نّظمت 
ورش��ة عم��ل أم��س الس��بت 7 مارس، 
تزامنا مع العيد العاملي للمرأة املوافق 
ل� 8 مارس من كّل س��نة، ش��اركت فيها 
ع��ّدة جمعيات تعنى بامل��رأة وبقضايا 
إنته��اك حقوق املرأة التونس��ية، بّينت 

م��ن خالله��ا الهيئ��ة أنه��ا تعم��ل على 
إيج��اد مقاربة تش��اركّية م��ع املجتمع 
املدني لتحفيز النساء املضطهدات زمن 
اإلس��تبداد بض��رورة تق��دمي ملفاتهّن 
إفادته��ّن  تق��دمي  عل��ى  وتش��جيعهّن 
للهيئة، وذلك بالنظر إلى نسبة اإلقبال 
الضعيف��ة للم��رأة عل��ى الهيئ��ة وعدد 
امللف��ات الضئيل ال��ذي ق��ّدم من طرف 

النساء. 
ودع��ت رئيس��ة الهيئ��ة س��هام ب��ن 
سدرين املرأة التونس��ية التي انتهكت 
حقوقها إلى التوّج��ه للهيئة والوثوق 

بها والتقّدم مبلفها في الغرض. وأبدت 
بن سدرين إس��تعداد الهيئة لإلنصات 
حقيق��ة  ع��ن  للكش��ف  واإلس��تجابة 
اإلنته��اكات وجب��ر ض��رر امل��رأة ورّد 

إعتبارها وكرامتها.
واعتبرت بن س��درين ف��ي تصريح 
ليس��ت  امل��رأة  أّن  لل�"الضمي��ر" 
ضحي��ة م��ن درج��ة ثاني��ة أو ضحية 
غير مباش��رة ، مش��ّددة عل��ى ضرورة 
اعت��راف املجموعة الوطني��ة مبقاومة 

املرأة ملنظومة اإلستبداد. 
في نفس الس��ياق، أش��ارت رئيس��ة 

الهيئ��ة أّنه للم��ّرة األول��ى تتوّفر آلية 
متّكن املرأة من إس��ترداد كرامتها وذلك 
في إش��ارة إل��ى الهيئة الت��ي اعتبرتها 
أه��م مكس��ب بع��د الث��ورة. وقالت بن 
س��درين إّنه عل��ى املرأة التونس��ية أن 
تعلن ع��ن االنته��اكات وتطالب بحّقها 
ف��ي جب��ر الض��رر وإس��ترداد كرامتها 
الت��ي وق��ع انتهاكه��ا وتفتيتها بإس��م 

حرية املرأة في املاضي.

إقبال ضعيف للمرأة..
م��ن جهته��ا، أّك��دت رئيس��ة جلن��ة 
امل��رأة بالهيئ��ة إبته��ال عب��د اللطي��ف 
لل�"الضمي��ر" قلّ��ة إقبال النس��اء على 
تق��دمي امللفات، واعتب��رت عبد اللطيف 
أّن ذلك يعود إلى مسّببات كثيرة أهّمها 
غياب اإلعالم بضرورة التوّجه للهيئة 
ونقص املعلومة، مشيرة إلى أن الهيئة 
تعّد حاليا استراجتية إعالمية لتدارك 

األمر وإيصال املعلومة، داعية اإلعالم 
العام واخل��اص واإلذاع��ات اجلهوية 
إلى التعاون مع الهيئة من أجل إيصال 

املعلومة. 
وأق��ّرت رئيس��ة جلنة امل��رأة أّنه لم 
يت��م فت��ح كّل امللف��ات املعروضة على 
أنظ��ار الهيئ��ة، مضيف��ة أّن 11 % من 

هيئة الحقيقة والكرامة..

11 % من الملفات تخّص النساء "المضطهدات".. 
والمرأة مدعّوة للوثوق في الهيئة
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تونس- 
مازالت مجموعة من األحزاب السياس��ية 
وعدد من الش��خصيات املس��تقلة جتتمع 
وتتناق��ش حول جتس��يم تنظيم "حراك 
الي��ه  دع��ا  ال��ذي  املواطن��ني"  ش��عب 
الرئيس الس��ابق املنصف املرزوقي ابان 
االنتخاب��ات الرئاس��ية، وم��ا ي��زال إل��ى 
ح��د اللحظة اخل��الف قائما ح��ول هوية 
وش��كل هذا التنظيم إن كان سيتخذ شكل 
االئت��الف اجلمعيات��ي أم ش��كل االئتالف 

احلزبي السياسي. 
ول��م يتوضح بعد ش��كل ه��ذا احلراك، 
ول��م يتم على أرض الواقع س��وى تركيز 
ش��عب  حل��راك  املركزي��ة  التنس��يقية 
املواطن��ني ف��ي 14 جانفي 2015 ونش��ر 
ميثاقه وتنظيم سلس��لة من االجتماعات 
اجلهوي��ة بإش��راف عدنان منص��ر، رغم 
أّن املرزوق��ي حدد تاري��خ 20 من مارس 
موعدا لتنظيم املؤمتر الوطني التأسيسي 

النطالق أنشطة احلراك.

محمـــد القومانـــي االئتـــاف ال بـــد أن 
يكون حزبيا

وفي تصريح جلريدة "الضمير"، بنّي 
رئي��س حزب اإلص��الح والتنمي��ة محمد 
القومان��ي أّن اخلالف القائم بني األحزاب 
الداعمة واملساندة للحراك يتمثل في دفع 
البع��ض نحو جعل ه��ذا احل��راك ائتالفا 
اجتماعي��ا، في ح��ني ترى أط��راف أخرى 
أّن احل��راك يجب أّن يك��ون ائتالفا حزبيا 

سياسيا.
وب��نّي القوماني أّن حزبه ي��رى أّن هذا 
احلراك هو مبادرة كان منطلقها سياسيا 

أّن  الطبيع��ي  وأهدافه��ا سياس��ية وم��ن 
يك��ون ائتالف��ا حزبي��ا سياس��يا، قائ��ال 
االئت��الف  نح��و  األغلبي��ة  اجته��ت  "إذا 
اجلمعياتي فإّن حزب اإلصالح والتنمية 
سيعتبر نفسه غير معني بهذا احلراك". 
وأضاف القوماني أّن بعض الشخصيات 
في احلراك تدفع نحو جعل حراك ش��عب 
املواطن��ني ائتالف��ا جمعياتيا م��ع تأجيل 

تنظيمه السياسي.

عمـــادي الدايمـــي: ائتـــاف جمعياتي 
وليس حزبيا

كم��ا أفاد عم��اد الدامي��ي األم��ني العام 
حل��زب املؤمتر، في تصري��ح صحفي، أن 
ه��ذا احل��راك س��يكون عبارة عن ش��بكة 
مدني��ة تلتق��ي فيه��ا منظم��ات املجتم��ع 
املدن��ي واجلمعيات وعدد من املس��تقلني 
ولن تكون لهذه الشبكة أي عالقة بالعمل 
الدامي��ي  السياس��ي وف��ق قول��ه. وأك��د 
أن االلتق��اء ح��ول الوف��اق احلراك��ي ل��ن 
تك��ون له أهداف سياس��ية وامن��ا أهداف 
اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية، 
قائ��ال "إّن ه��ذه األهداف س��تكون النواة 

األولى حلركة داخل املجتمع".
ب��نّي  ل��� "الضمي��ر"،  وف��ي تصري��ح 
القي��ادي ف��ي ح��زب املؤمت��ر س��ليم ب��ن 
حميدان أّن حراك ش��عب املواطنني يجب 
أّن يك��ون دائ��م التح��رك ويتخ��ذ ش��كل 
تنطيم��ي يتماش��ى م��ع أهداف��ه وميث��ل 

االطار النضالي الذي يحمي املجتمع.
أّن ح��زب  ب��ن حمي��دان عل��ى  وش��ّدد 
املؤمت��ر ليس لدي��ه موق��ف راديكالي من 
ش��كل تنظي��م احل��راك وهو منفت��ح على 
كل اخلي��ارات، معتب��را أّن الوق��ت مازال 

مبك��را للحدي��ث ع��ن مؤمت��ر تأسيس��ي 
حلراك شعب املواطنني. وذكر أّن منصف 
املرزوقي هو صاحب املبادرة وس��بق أّن 
ب��نّي في ع��دة مق��االت أه��داف وتوجهات 

حراك شعب املواطنني.
    

أهداف الحراك المعلن عنها
اجلمهوري��ة  رئي��س  ف��إّن  وللتذكي��ر 
محّمد منصف املرزوق��ي كان قد أعلن في 
ال��� 27 من جانفي املاض��ي، أهداف حراك 
ش��عب املواطن��ني والت��ي تتمثل أساس��ا 
في الدفاع عن اس��تقاللية القرار الوطني 
احل��راك  أّن  وأّك��د  الوطني��ة.  والوح��دة 
س��يعمل كذل��ك عل��ى التص��دي لب��وادر 
ع��ودة االس��تبداد والدف��اع ع��ن احلقوق 
واحلريات التي تضّمنها الدس��تور الذي 
كأن أكب��ر إجن��از للث��ورة، باإلضافة إلى 
العمل عل��ى ترس��يخ دميقراطي��ة فعلية 
وبن��اء دميقراطي��ة قاعدية في املس��توى 
احمللي واجلهوي إلشراك أكبر عدد ممكن 
م��ن املواطنني ف��ي تقرير مصيره��م . كما 
أعل��ن املرزوقي أيضا أّن احلراك س��يعمل 
عل��ى بل��ورة مش��روع ثقاف��ي وطني في 

مجاالت التربية والتعليم.

وه��ي أه��داف س��اندتها مجموع��ة من 
األح��زاب السياس��ية مثل ح��زب املؤمتر 
م��ن أج��ل اجلمهوري��ة وح��زب االصالح 
والتنمية وحزب البن��اء الوطني وحركة 
وف��اء والتي��ار الدميقراط��ي وع��دد م��ن 
الش��خصيات الوطني��ة، وتس��عى خالل 
األيام القادمة لتحديد ش��كل حراك شعب 
املواطن��ني واالنط��الق الفعلي في حتقيق 

هذه األهداف.

مركز راشد الغنوشي 
للتجديد الفكري والسياسي

أعتقد أن جتربة الغنوشي في جانبها الفكري أو السياسي أو الِقيمي 
ستمثل مادة استثنائية للباحثني والدارسني ليس في العالم العربي فقط 

بل وخارجه أيضا.. بقي التنبيه إلى ضرورة حتول هذا التمشي إلى منهج 
ورؤية ُتصاُغ لكوادر وقواعد النهضة يتدارسونها ويتفاعلون معها تفاعال 

واعيا حتى تكون للحركة فلسفتها ومنهجها وليس فقط زعيمها وحكيمها."
كما كنت طرحت اقتراحا بحضور األستاذ راشد الغنوشي يوم اختتام 

احلملة االنتخابية بسليانة، ببعث "مركز راشد الغنوشي للتجديد الفكري 
والسياسي".

ولقد ُسررُت أميا سرور وأنا أتابع تسريبات عن مؤمتر حركة النهضة 
القادم وما ُيعتزم اإلعداد له من رؤى فكرية ليكون املؤمتر مؤمتر بدائل 

ومشاريع فكرية ال مجرد مؤمتر تقليدي لتوزيع املهام ومعاجلة الهيكلة.
ُسررُت ال بدافع حزبي أو سياسي وال 

إيديولوجي وإمنا بدافع وطني وثقافي وحضاري 
باألساس ألن حركة سياسية وعقدية بحجم 

وبتاريخ وفاعلية حركة النهضة ال ميكن إال أن 
تكون محل متابعة من ِقبل املعنيني بالشأن الوطني 
نظرا ملا يترتب حتما عن واقعها من آثاَر إيجابية أو 
سلبية على املشهد السياسي الوطني وعلى املشهد 

اإلقليمي أيضا بعد أن أصبحت تونس بفضل بعض 
ُنخبها وسياسييها مضرب أمثال في الواقعية وفي 

االعتدال وفي ما اجترحته من منهج "التوافق" 
لتجاوز أزمتها السياسية فتنجو بفضل الله مما غرقت 

فيه شعوب عربية أخرى مرت حتت نفس الطقس الربيعي. 
احلركات واألحزاب العريقة ال ميكن أن تستمر مبجرد حضور زعمائها 
ومناضليها وإمنا حتتاج تأسيسا عقديا/ فكريا/ قيميا وحتتاج ربطا بني 

الرؤية واملنهج وحتتاج قبل ذلك قراءة وتفكيكا للواقع مبختلف دوائره من 
احمللي إلى اإلقليمي إلى الدولي.. حتتاج قواعد األحزاب وقياداتها قاموس 

مفردات خاص بها وشبكة مفاهيمية تعتمد في التحليل وفي اتخاذ املواقف 
وإطالق األحكام حتى ال يظلوا يخبطون خبط عشواء وحتى ال يكثر فيهم 

التناقض والتردد والغموض خاصة ِحيال القضايا الطارئة واحلوادث 
الصادمة.

وجود رؤية عقدية/فكرية/ ِقيَِميٍّة ميثل ضمانة للحركة كي تستمر 
في توازن وانتظام وهو حصانة لها من التصدعات ومن فوضى املواقف 

وفوضى التعبيرات وفوضى السلوكات أيضا... املشاريع الرؤيوية ال 
تسلب األفراد حرياتهم اإلبداعية وفرص متايزهم وحظوظ تألقهم بل 

على العكس من ذلك ُتضفي عليهم شرف االنتماء النضالي وشرف امللمح 
العقدي/الفكري/القيمي الذي به ُيعرف صاحبُه وعلى أساسه ُيحكم له أو 

عليه.
اقتراحنا بعث مركز دراسات فكرية /سياسية باسم األستاذ راشد 

الغنوشي ليس فيه شخصنة ملشروع حركة النهضة وال فيه ُغنب لرفاقه في 
العطاء الفكري والنضال السياسي إمنا املراد "تصريُف" رمزية الرجل 

وما حظيت به مواقفه واجتهاداته من مقبولية ومن إشادة ودعم وما أكدته 
الوقائع واألحداث من صوابية تقديراته. فالرجل حتول إلى أكثر من زعيم 

حركة سياسية وأكثر من شريك أساسي في املشهد الوطني بل أصبح 
إحدى أهم عالمات الفكر والسياسة في العالم وال تعنينا كثيرا مناسبات 

التكرمي كما ال تعنينا أيضا تعاليق املنتقصني إمنا تعنينا جاذبية األفكار 
وشجاعة املواقف ومواقيت املعارك.

مثل هذا املركز لن يكون طبعا متخصصا في تفكيك وتأويل فكر الرجل 
وإمنا سيكون مؤسسة لتعميق البحث في املجالني السياسي والفكري 
ضمن رؤية منفتحة على إبداعات العقل البشري ومستفيدة من كل ما 

ينسجم مع "املقاصد الكبرى" التي تأسست على أساسها احلركة 
وسيكون رافدا من الروافد الكبرى للفكر اإلحيائي املعاصر تستفيد منه 

شعوبنا العربية اإلسالمية في حتقيق نهضتها وفي نفض غبارها وتستفيد 
منه أيضا اإلنسانية حني تكتشف نقاوة اإلسالم وروحيته اإلنسانية 

وبراءته من كل ما ُيراد إلصاقه به من قساوة وجهالة وتوحش وعماء.
املشاريع الكبرى تبدأ أفكارا وتنتهي مؤسساٍت وتاريخا وحضارًة.

بحري العرفاوي

حراك شعب المواطنين:

مؤتمر وطني على األبواب والخالف 
على هويته ال يزال قائما

وطنية
7صوتكم

امللفات تقّدمت بها نساء من بني حوالي 
8500 ملف، وأشارت أّن النسبة ليست 
ذات مصداقي��ة كب��رى إذ هن��اك ملفات 
تهّم امل��رأة تق��دم بها الرج��ال وتخّص 
ه��ذه امللف��ات زوجاته��ن أو بناته��ن أو 

قريباتهّن.
وبّين��ت عب��د اللطي��ف أّن الهدف من 

حتفي��ز امل��رأة عل��ى االتص��ال بالهيئة 
وتق��دمي ملفها هو تس��جيل إس��م املرأة 
التونس��ية ف��ي س��جّل الضحاي��ا وفي 
س��جل الذاكرة الوطنية كونها مناضلة 
وحّتى يكون للمرأة األهمية الكبرى في 

مسار العدالة اإلنتقالية. 
من جهتها قالت عال بن جنمة رئيسة 
جلن��ة البح��ث والتقّص��ي بالهيئ��ة إّن 
امللفات الت��ي وصلت ال تفي املرأة حّقها 
ألن عدد امللف��ات ضئيل جّدا، داعية إلى 
تقدمي الدعم للم��رأة وتوجيهها للتمكن 
من االتصال بالهيئ��ة واملطالبة بحقها 
ف��ي كش��ف حقيق��ة االنته��اكات الت��ي 

تعّرضت إليها.

تشريك المجتمع المدني..
في س��ياق مّتصل، نصحت مكّونات 
املجتمع املدني املش��اركة في الورش��ة 
سياس��ية  بإنته��اج  احلقيق��ة  هيئ��ة 

والقي��ام  امل��رأة  إلرش��اد  إعالمي��ة 
جه��د  وب��ذل  حتسيس��ية  بومض��ات 
أكبر لتش��ريك اإلع��الم وتقريب العمل 
للجهات وملقّرات سكن الضحايا. وحّث 
ممثلو اجلمعيات الهيئة على اإلس��راع  

بالنزول للجهات. 
وف��ي إطار تش��ريك املجتم��ع املدني 
ف��ي مس��ار عم��ل الهيئ��ة، أّك��د رئي��س 
الش��بكة املس��تقلة للعدال��ة اإلنتقالية 
محمد كمال الغربي أّن جناح الهيئة في 
إعطاء املرأة حقوقها يعني جناح مسار 
العدال��ة االنتقالي��ة، مطالب��ا بتحدي��د 
مقاربة ووس��ائل واضحة وتخصيص 
ي��وم 8 م��ارس م��ن كل س��نة كمحط��ة 

لتقييم ما أجنز في هذا املجال.
ورأى الغربي أّن الهيئة وحدها غير 
قادرة على حتقيق جميع هذه األهداف، 
داعيا إل��ى ضرورة تواج��د أعضاء من 
املجتمع املدني في جلنة املرأة بالهيئة.
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صوتكم8 نقابية

- النقابي
أّكد حسني العباسي خالل إشرافه على مؤمتر اجلامعة العامة 
للتجهي��ز املنعق��د باحلمامات يوم��ي 7 و8 م��ارس 2015 أّن 
االحتاد العام التونس��ي للشغل اتفق مع احلكومة على أن يتم 
إمضاء بالغ مش��ترك خاص باملفاوض��ات االجتماعية خاصة 
بس��نتي 2015 و2016، وذل��ك بع��د االنتهاء م��ن املفاوضات 

االجتماعية لسنة 2014، وفق ما جاء على لسانه.
وأك��د األمني العام ض��رورة إيج��اد آليات صارم��ة ملقاومة 
التالعب باألس��عار مع ض��رورة التحكم في مس��الك التوزيع 
.ودعا العباسي إلى إحداث شراكة حقيقّية بني جميع األطراف 
االجتماعي��ة والوطنية لفتح أهم امللف��ات الوطنية بخصوص 
السياس��ة التربوي��ة وإص��الح املنظومة الصحي��ة في تونس 
واإلص��الح اجلبائ��ي، مؤّكدا ض��رورة التصدي إل��ى التهرب 
الضريب��ي من قبل بعض املهن احلرة من أجل تكريس العدالة 
اجلبائي��ة احلقيقي��ة قائ��ال "كفانا س��كوتا جتاه ه��ذه الفئات 
وعل��ى اجلميع املس��اهمة في اجلباي��ة من أجل توفي��ر موارد 
للمالية العمومية". وتابع قوله "نحن نريد مجتمعا متوازنا 

من أجل مصلحة هذا الوطن فقط".
ورد حسني العباسي عن بعض االتهامات املوجهة لالحتاد 
بش��أن دفاعه ع��ن الش��يوعّية وه��ي اتهام��ات م��ردودة على 
أصحابه��ا إالّ أّن االحت��اد يدافع ع��ن املؤسس��ات االقتصادية 
التونس��ية اخلاصة التي حتترم احلقوق االجتماعية وتطّبق 

القوانني الشغلية بعيدا عن االستغالل".
كم��ا بنّي األمني العام أّن االحتاد يدافع عن تطوير اإلنتاجية 
داخل املؤسسة وهو ما يتطلب حوارا اجتماعيا داخل املؤسسة 
وتتطلب تضحية من صاحب العمل مثلما هي من العامل وهو 
م��ا يس��توجب ش��راكة داخل املؤسس��ة ف��ي إطار الدف��اع عن 

املنافسة االقتصادية ودميومة املؤسسة .
وأكد حس��ني العباس��ي أّن االحت��اد ال يخش��ى احلديث عن 
االنت��اج واإلنتاجي��ة ولكن يجب أن تك��ون واضحة باحلديث 
ع��ن كل اإلش��كاليات املطروح��ة. وبنّي أن عديد امللفات س��يتم 
فتحها قريبا على مس��توى وطني على غرار سياس��ة التأجير 
في تونس ومجلّة الشغل وملف مستقبل املؤسسات العمومية 
من أجل تطويرها وحتى تصبح مؤسسات أكثر جناحا بعيدا 
عن بيعها إلى القطاع اخلاص خاصة وأن جتربة التخصيص 

كانت جتربة فاشلة في تونس"، وفق قوله.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:

شبكة المرأة النقابّية العربية 
تدعو الحكومات مكانة المرأة

- النقابي
أّكدت ش��بكة امل��رأة النقابّية العربية ف��ي بيان لها مبناس��بة اليوم العاملي 
للم��رأة 8 مارس 2015، بأّن هذه املناس��بة تأتي هذه الس��نة اليوم العاملي 
للم��رأة وال تزال أكثر من مليوني امرأة من فلس��طني وس��وريا والعراق في 

مخّيمات اللّجوء في لبنان واألردن تواجهن أصعب ظروف احلياة.
وأّك��دت املش��اركات ف��ي الن��دوة السادس��ة لش��بكة الّنس��اء النقابي��ات 
العربي��ات املنعقدة ف��ي تونس في الفت��رة ما بني 6-2 م��ارس 2015 على 
ض��رورة تكات��ف القوى الدميقراطي��ة والتقدمية في البل��دان العربية وفي 
العالم وخاصة النقابية والنس��ائية ملزيد التضامن والدعم للمرأة العربية 
في نضاالتها الراهنة من أجل فرض احترام حقوقها ورفع املظالم واملعاناة 
التي تواجهها في الظروف القاس��ية واخلطي��رة التي متر بها حالياً املنطقة 
العربية". وأشارت الشبكة في بيانها إلى أّن املنطقة العربية شهدت ظروفاً 
أس��وأ من تلك التي تواجهها هذه األيام وهي تتمثل في تفش��ي غير مسبوق 
لإلرهاب وتعدد النزاعات املس��لحة في كل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، 
وم��ا يترتب عنها من مآٍس وتش��ّرد وانعدام األمن ال��ذي يطال مئات اآلالف 
من العائالت مؤدياً إلى س��قوط عدد كبير ومتزايد من القتلى واجلرحى من 

الرجال والنساء واألطفال والشيوخ في عديد من بلدان منطقتنا".
ودعت الشبكة احلكومات العربية "خاصة تلك التي تضمنت دساتيرها 
وقوانينه��ا الداخلي��ة اعترافاً باحلقوق األساس��ية للمرأة إل��ى التقيد بتلك 
القوان��ني اجلديدة واحترامه��ا وتفعيلها على أرض الواق��ع، وإلى مراجعة 
سياس��اتها وبرامجه��ا التربوية وفي مج��ال اإلعالم إلزال��ة كل ما حتتويه 
م��ن مضامني تدعو إل��ى الكراهية والعنف واالرهاب وف��ي نفس الوقت إلى 
احتق��ار املرأة وس��وء معاملته��ا والتحريض ضدها حتت ش��عارات دينية 

ليس لإلسالم عالقة بها.

بعد قرار تأجيل االمتحانات إلى ما بعد العطلة 
نقابة التعليم الثانوي ترفض وتؤكد 

استمرار المقاطعة إلى حين االستجابة 
للمطالب 

الضمري- النقابي
أّكدت نقابة التعليم الثانوي املنضوية باالحتاد العام التونس��ي للش��غل، 
على خلفية البالغ الصادر عن وزارة التربية عش��ية اجلمعة والذي أعلنت 
من خالله عن تأجيل امتحانات األس��بوع املغلق اخل��اص بالثالثي الثاني 
من الس��نة الدراس��ية 2014/2015 إلى ما بعد العطلة املدرسية، أنها غير 

معنية بهذا القرار.
وأش��ارت النقاب��ة إلى أّن الهياكل النقابية واملدرس��ني غي��ر معنيني بهذا 
القرار وه��ذا البالغ. كما دعت النقابة العامة جميع املدرس��ات واملدرس��ني 
إل��ى مواصلة االلتزام مبقررات الهيئة اإلداري��ة القطاعية للتعليم الثانوي 
امللتئمة في 22 فيفري 2015 والقاضية بتعليق امتحانات األسبوع املغلق 
اخلاص بالثالثي الثاني مع مواصلة التدريس بصفة عادية خالله وخالل 
األس��بوع املوالي له كم��ا تطلب منهم االلت��زام مبختلف التراتي��ب املتعلقة 
ببقية االمتحانات واملعلن عنها سابقا في تراتيب املقاطعة، مجددة تأكيدها 
لكافة املدرس��ني أن إجراء مختلف االمتحان��ات التي وقع تعليقها لن يتم إالّ 
بعد التوصل إلى اتفاق منجز مع س��لطتي اإلش��راف يضمن حتقيق جميع 

مطالبهم املشروعة، وفق نص البيان. 

- النقابي 
ق��ال رئي��س الهيئ��ة الوطني��ة للمحام��ني التونس��يني محم��د 
الفاض��ل محفوظ إن احملامني س��يدخلون في إض��راب عام في 
كاف��ة احملاكم التونس��ية غ��دا االثنني 9 مارس، وذلك بس��بب 
تك��رر االعتداءات عليهم م��ن قبل األمنيني م��ن جهة ومحاولة 
إقصاء احملاماة التونسية من املشهد القضائي من جهة أخرى.
وأوضح محمد الفاضل في تصريح صحفي أمس السبت أن 
التعاط��ي مع ملفات االعتداء على احملامني من طرف القضاء ال 
يتم بصورة جدية الس��يما إذا صدر االعت��داء عن أمنيني وهو 
ما يفس��ر تواصل وتواتر االعتداءات، مشيرا إلى أن الشكايات 
الت��ي يتق��دم به��ا احملام��ون في ه��ذا الص��دد يك��ون مصيرها 

اإلهمال والنسيان.
وبنّي أن هذا اإلضراب العام يأتي أيضا على خلفية محاولة 

إقصاء احملاماة التونسية من املشهد القضائي وعدم تشريكها 
ف��ي صياغة وبلورة مش��روع قان��ون إحداث املجل��س األعلى 
للقض��اء في ح��ني أّن املجلس يهم العائلة القضائية املوس��عة 

وحتى املواطنني املتقاضني. 
وجتدر اإلشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمحامني أعلنت في 
بالغ لها عن تنفيذ إضراب عام في كافة احملاكم التونسية يوم 
9 مارس اجلاري وعن تنظيم مس��يرة وطنية احتجاجا على 

تكرار األمنيني االعتداء على احملامني.
وكان مجلس الفرع اجله��وي للمحامني بصفاقس أعلن في 
ب��الغ  أصدره ف��ي 5 مارس احلال��ي عن الدخول ف��ي إضراب 
مفت��وح على خلفية اعت��داء أمنيني على احملامي��ة محبوبة بن 
فرح واقتيادها إلى منطقة األمن الوطني يوم الثالثاء 3 مارس 

اجلاري.

- النقابي
عّبر املكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيني في بيان له عن 
رفضه الش��ديد للممارس��ات الصادرة من قبل بعض احملامني 
الت��ي وصفه��ا ب� "الالمس��ؤولة" مل��ا متثله من خ��رق واضح 
للقانون ومساس مببدأ املساواة كما تشكل تدخال صارخا في 

سير القضاء الذي يحجره الفصل 109 من الدستور.
ودع��ا املكت��ب التنفيذي للنقاب��ة، في بيان ص��ادر عنه على 
بصفاق��س  االس��تئناف  األخيرة مبحكم��ة  األح��داث  خلفي��ة 
الت��ي متثل��ت في التهج��م على الوكي��ل العام من قب��ل عدد من 

احملامني، الهي��اكل املمثل��ة للمحام��ني إلى حتّمل مس��ؤوليتها 
بتأطي��ر منظوريها والتص��ّدي إلى االفالتات الص��ادرة عنهم 
واملسيئة إلى أخالقيات التعامل بني السلطة القضائية ومهنة 
احملام��اة. كما دع��ا املكتب التنفي��ذي لنقابة القض��اة مبحكمة 
االس��تئناف بصفاق��س إل��ى احملافظ��ة عل��ى الس��ير الع��ادي 
للجلس��ات حماية ملصلح��ة املتقاضني. وأعرب عن مس��اندته 
املطلق��ة جلمي��ع حتركاتهم دفاع��ا عن حرمة احملكم��ة وهيبة 
القضاء وعلوية القانون ومس��اواة اجلمي��ع أمامه مهما كانت 

صفاتهم، وفق نص البيان.

على خلفّية ما جّد بمحكمة االستئناف بصفاقس

نقابة القضاة تدعو المحامين إلى احترام القانون 
والسلطة القضائية

بسبب تكّرر االعتداءات بحقهم

الهيئة الوطنية للمحامين تقرر اإلضراب العام غدا اإلثنين

العّباسي: المفاوضات االجتماعية لسنتي 2015 و2016 
تنطلق مباشرة بعد المفاوضات الجارية
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9اقتصاد

سعر العمات العربية
الدينار اجلزائري = 0.0207 دينار تونسي

الدرهم املغربي = 0.2012 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2599 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5290 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5401 دينار تونسي

أسعار العمالت 
ليوم السبت 07 مارس 2015

سعر العمات األجنبية
الدوالر األمريكي = 1.9837 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1509 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9832 دينار تونسي
اليان الياباني = 0.0164 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5313 دينار تونسي

أرقام
1.6 مليار

 هو حجم المبادالت التجارية 
بين تونس وتركيا في سنة 

2013

تونس –  االقتصادي
أش��ار "املس��ح حول وضع وآفاق املؤسسات 
الصناعي��ة" بالنس��بة للثالثي��ة الرابعة من 
س��نة 2014، الص��ادر ع��ن املعه��د الوطن��ي 
لإلحص��اء إلى اس��تقرار نس��ق من��و االنتاج 
الصناع��ي خ��الل الثالثي��ة الرابعة من س��نة 
2014 مقارن��ة بالثالثي��ة الثالثة من الس��نة 
نفس��ها، وذلك وفق نتائج س��بر آراء أصحاب 

مؤسسات الصناعات املعملية.
وتوّق��ع أصح��اب املؤسس��ات الصناعي��ة 
االنت��اج  من��و  نس��ق  ف��ي  حتّس��ن  تس��جيل 
الصناعي ملؤسس��اتهم خالل الثالثية األولى 
من الس��نة احلالية مقارنة بالثالثية الرابعة 

من سنة 2014.
للم��واد  املوج��ه  بالطل��ب  يتعلّ��ق  وفيم��ا 
الصناعي��ة، أش��ارت نتائ��ج س��بر اآلراء إلى 
خ��الل  اجلمل��ي  الطل��ب  مس��توى  اس��تقرار 
الثالثي��ة الرابع��ة مقارنة بالثالثي��ة الثالثة، 
ويتوق��ع أن يس��جل اس��تقرار في نس��ق منو 
الطلب خالل الثالثية األولى من سنة 2015.

ويب��رز املؤش��ر احلال��ي أّن 12 ف��ي املائ��ة 
م��ن املس��تجوبني م��ن أصح��اب املؤسس��ات 
الصناعي��ة الحظوا اس��تقرارا في نس��ق منو 
االنت��اج الصناع��ي خ��الل الثالثي��ة الرابع��ة 
مقاب��ل 15 ف��ي املائة بالنس��بة إل��ى الثالثية 

الثالثة من سنة 2014.
وبالنسبة للثالثية األولى من سنة 2015، 
توق��ع 24 ف��ي املائة من أصحاب املؤسس��ات 
أن يس��جل حتس��ن ف��ي نس��ق من��و االنت��اج 

الصناعي.
بالنس��بة  الطل��ب  تط��ّور  وبخص��وص 
للمؤسسات الصناعية خالل الثالثية األخيرة 
من س��نة 2014، اس��تقرت آراء املس��توجبني 
)14 في املائة منهم( بالنسبة للثالثية الثالثة 
والرابعة من س��نة 2014 على تس��جيل منو 
في الطلب املوج��ه للمواد الصناعية، في حني 
توق��ع 19 ف��ي املائة من أصحاب املؤسس��ات 

استقرارا في نسق منو الطلب.
وس��جل الطل��ب اخلارج��ي املوج��ه للمواد 
الصناعية استقرارا حسب آراء 2 في املائة من 
أصحاب املؤسس��ات خالل الثالثي��ة الرابعة 

من سنة 2014 مقابل 1 في املائة متوقعة في 
الثالثية الثالثة من السنة نفسها.

أصح��اب  م��ن  املائ��ة  ف��ي   14 وتوق��ع 
املؤسس��ات الصناعية تواصل استقرار نسق 
هذا الطلب اخلارجي خالل الثالثية األولى من 

سنة 2015 .
وبخص��وص تطور الوضع الع��ام للقطاع 
م��ن  املائ��ة  ف��ي   2 آراء  عب��رات  الصناع��ي، 
أصح��اب املؤسس��ات ع��ن تواصل اس��تقرارا 
الوضع العام خ��الل الثالثي��ة الرابعة مقابل 
1 ف��ي املائة من اآلراء في الثالثية الثالثة من 

سنة 2014.
املؤسس��ات  أصح��اب  تقيي��م  ويش��ير 
الصناعي��ة لوض��ع نش��اطهم خ��الل الثالثية 
األولى من السنة احلالية إلى تسجيل حتسني 
طفيف في نسق تطور الوضع العام وذلك من 

خالل آراء 25 في املائة من املستجوبني.
وعل��ى مس��توى القطاع��ات، فق��د أب��رزت 
ف��ي  نس��بيا  اس��تقرارا  اآلراء  س��بر  نتائ��ج 
أغلب القطاعات باس��تثناء قط��اع الصناعات 
الكيميائية الذي شهد تراجعا في نسق منوه، 

في املقابل، س��جل قطاع الصناع��ات املعملية 
املختلفة حتسنا في نسق منو انتاجه.

م��ن  األول��ى  الثالثي��ة  إل��ى  وبالنس��بة 
الس��نة احلالية، يتوقع أصحاب املؤسس��ات 
انت��اج ج��ل  ف��ي نس��ق  الصناعي��ة حتس��نا 
الصناع��ات  قط��اع  باس��تثناء  القطاع��ات 
الفالحي��ة والغذائي��ة ال��ذي يتوقع أن يش��هد 
تراجع��ا في نس��ق من��وه، إل��ى جان��ب توقع 
تس��جيل اس��تقرار ف��ي نس��ق من��و قطاع��ي 
صناع��ة م��واد البن��اء والصناع��ات املعملية 

املختلفة. 
وتضمن هذا التقرير نتائج املس��ح اخلاص 
ح��ول  الصناعي��ة  املؤسس��ات  آراء  بس��بر 
وضعية نش��اط مؤسس��اتهم وآفاقه واملنجز 

خالل شهر جانفي من سنة 2015.
باعتم��اد  النتائ��ج  ه��ذه  احتس��اب  ومّت 
عل��ى أجوب��ة 574 م��ن رؤس��اء املؤسس��ات 
أصح��اب  آراء  رص��د  مّت  حي��ث  الصناعي��ة، 
املؤسس��ات بالنس��بة إلى وضع املؤسس��ات 
املاعل��ق بالثالثي��ة الرابعة من س��نة 2014، 

والتوقعات للثالثية األولى من سنة 2015.

تونس –  االقتصادي
أكد وزير التنمية واالس��تثمار والتعاون الدولي ياسني 
ابراهي��م فى تصري��ح اجلمع��ة لوكالة تون��س افريقيا 
لألنباء أن والية س��ليانة تعانى من العزلة عن محيطها 
نظرا لضعف بنيتها االساسية وهو ما يدعو الى اعتماد 
مب��دأ التميي��ز االيجاب��ي لفائدته��ا وإلى وض��ع مخطط 
واض��ح لتحفي��ز االس��تثمار به��ا، وذلك خالل إش��رافه 
على أش��غال الدورة االس��تثنائية للنيابة اخلصوصية 
للمجل��س اجله��وى الت��ي خصصت لبحث االش��كاليات 
التي تواجه التنمية باجلهة وضبط أولوياتها التنموية 

على املدى العاجل واآلجل.
وش��دد الوزي��ر عل��ى ضرورة التنس��يق ب��ني جميع 
االطراف ذات العالقة بالتنمية اجلهوية من أجل تذليل 
الصعوب��ات والعراقيل الت��ي تواجه اجناز املش��اريع 
املبرمج��ة باجله��ة حت��ى ميكن االس��راع ف��ي مواصلة 
تنفي��ذ املش��اريع املعطل��ة مب��رزا دور هي��اكل املجتمع 
املدن��ي واملواطن��ني ف��ي معاض��دة جه��ود الس��لطات 

العمومية.
وقد طالب املش��اركون في اجتم��اع املجلس اجلهوى 
بتذليل العراقيل التي تعترض مسيرة التنمية اجلهوية 
وتعوق نسق تقدم املشاريع العمومية املبرمجة للجهة 
واملتمثلة في 616 مشروعا باستثمارات جملية قدرها 

559 مليون دينار.
وش��ددوا عل��ى ض��رورة ايج��اد احلل��ول للمش��اكل 
العقارية التي تصطدم بها املشاريع وخاصة في مجال 
البنية االساس��ية للطرقات مطالب��ني بالتدخل العاجل 
من قبل الدولة ملعاجلة معضلة البطالة وتوفير الشغل 

وخاصة للشبان من حاملي الشهادات العليا.
ودعا املشركون ضرورة ربط مدينة سليانة بشبكة 
الس��كك احلديدية على مسافة 15 كلم انطالقا من قرية 
خل��وات التابعة ملعتمدي��ة قعفور ومضاعف��ة الطريق 
الوطنية رقم 4 بني س��ليانة والفحص على مس��افة 65 
كل��م واملرصود لها اعتمادات بقيم��ة 160 مليون دينار 
عن طريق البن��ك العاملي، إضافة إلى أهمية ربط والية 
س��ليانة بالغاز الطبيعي واحداث معه��د عال لتقنيات 
الط��ب ومعهد ع��ال للبيوجيولوجيا ومدرس��ة وطنية 
للمهندس��ني اضاف��ة الى توفير االختصاص��ات الطبية 
الت��ي تفتق��ر اليه��ا اجلهة م��ع تعه��د ش��بكة الطرقات 
احمللية واملسالك الفالحية واالسراع في اجناز برنامج 

السكن االجتماعي.

سليانة: 

وزير االستثمار يدعو إلى 
التنسيق لتجاوز عراقبل 

انجاز المشاريع العمومية

نتائج المسح حول وضع وآفاق المؤسسات الصناعية:

توقعات بتسجيل تحسن في نسق نمو االنتاج 
الصناعي خالل الثالثي األول 2015
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- أمال منصر عطوي
"املس��اءلة االجتماعي��ة خط��وة نح��و 
التغيير" شعار رفعته شبكة املساءلة 
نس��ائلك"  حق��ي  م��ن  االجتماعي��ة 
بالتع��اون م��ع القط��ب املدن��ي للتنمية 
وحقوق االنس��ان بوالي��ة مدنني خالل 
احلوار املجتمعي اجلهوي حول القطاع 

الصحي باجلهة. 
وق��ال عب��د الوه��اب ماضي املنس��ق 
الع��ام لش��بكة القط��ب املدن��ي للتنمية 
إّن  مدن��ني  بوالي��ة  االنس��ان  وحق��وق 
احل��وار املجتمعي ال��ذي انعقد مبدنني 
مؤخ��را ح��ول القط��اع الصح��ي عم��د 
إلى تش��خيص واق��ع القط��اع الصحي 
باجله��ة وتق��دمي جمل��ة م��ن احلل��ول 

العملية إلنهائها.
مضيف��ا أّن ه��ذا احل��وار ه��و اللبن��ة 
األول��ى ف��ي طري��ق مس��اءلة األحزاب 
السياس��ية، التي لها ممثلني في مجلس 
الن��واب عن والي��ة مدنني، ع��ن الوعود 

االنتخابية في القطاع الصحي.
وجتدر االشارة إلى أّن هناك 9 نواب 
ممثلني عن والية مدن��ني وهم كالتالي: 
النهضة 5 ن��واب ون��داء تونس بنائب 
وحرك��ة الش��عب بنائ��ب واملؤمتر من 
أج��ل اجلمهورية بنائ��ب وآفاق تونس 

بنائب. 
وع��ن اختيار االش��تغال على القطاع 
األخ��رى،  القطاع��ات  دون  الصح��ي 

أوضح ماض��ي أّن 22 جمعية ناش��طة 
ف��ي والي��ة مدن��ني قام��وا باس��تجواب 
2100 مواط��ن ح��ول أول��ى أولوي��ات 
 2014 فيف��ري  ش��هر  من��ذ  الوالي��ة، 
وتصدر القطاع الصحي مش��اغل أهالي 

اجلهة تليه التنمية والتشغيل.
وق��د ع��ّدد املش��اركون في ورش��ات 
احلوار املجتمعي جملة من الصعوبات 
الت��ي يواجهه��ا القط��اع الصحي وعلى 
الط��ب  كلي��ة  اجن��از  تعط��ل  رأس��ها 
والنقص على مس��توى األقسام الطبّية 
باملستش��فى اجله��وي وف��ق م��ا أك��ده 
لس��عد اط��ار طبي. كم��ا أك��د الصيدلي 
عب��د ال��رزاق الفقيه أّن الصّح��ة والنقل 
املرض��ى  مبعان��اة  مذّك��را  متالزم��ني 
ف��ي تنقلهم إل��ى املراكز االستش��فائية. 
مؤك��دا أّن مطلب اجله��ة في اجناز كلية 
الطب واستكمال الس��كة احلديدية هما 

مطلبني متالزمني. 
وأشار عدد من املتدخلني إلى النقص 
احلاد ف��ي التجهيزات وقدم التجهيزات 
مؤسس��ات  ف��ي  الي��وم  به��ا  املعم��ول 
اخلاص��ة  كم��ا  العمومي��ة  الصح��ة 
وتوضي��ح ما يش��كوه الطب املدرس��ي 
من نقائ��ص وطب التفق��د الغير متوفر 
باجلهة. كما متت االش��ارة إل��ى افتقار 
اخلدم��ات  ج��ودة  إل��ى  ال��والدة  قس��م 
باملستش��فيات.  الدائم��ة  والرقاب��ة 
آلل��ة  اجله��وي  املستش��فى  وحاج��ة 
التصوي��ر بالرنني املغنطيس��ي وهو ما 

يكلف املرضى مشقة السفر إلى واليات 
أخرى إلجرائه كما عّبر عدد من نشطاء 
املجتم��ع املدني ع��ن وج��ود عرقلة من 
قبل طبيب في قاب��س القتناء هذه اآللة 
من قبل أطباء خ��واص في مدنني وذلك 
لقط��ع الطريق أمام منافس��ته في اقليم 
اجلنوب الشرقي، باإلضافة إلى النقص 
باملستش��فى  اجلامعّي��ة  األقس��ام  ف��ي 

اجلهوي على غرار الصيانة.

أطفال القمر
وعّدد من جهته عبد الله عبد الرحيم 
س��عيد وهو مرّبي مختص ف��ي االدارة 
جمعي��ة  ورئي��س  للصح��ة  اجلهوي��ة 
أطف��ال القم��ر، املش��اكل الت��ي تعترض 
أكث��ر  اعتبره��ا  والت��ي  القم��ر  أطف��ال 
ش��ريحة تعاني في اجلهة. مش��يرا إلى 
أّن ه��ذه الفئة هي في عرض��ة دائما إلى 
منه��م  باملائ��ة  و90  اجلل��دة  س��رطان 
ووضعياته��م املادية متدني��ة. وأكد لنا 
عب��د الرحيم س��عيد أّن أكثر نس��بة من 
أطف��ال القمر موجودة ف��ي والية مدنني 
مقّدرا عددهم ب� 200 شخص مضيفا أّن 
اجلمعية تتعامل بصفة مباشرة مع 30 
فردا. ودع��ا محّدثنا إل��ى تقريب مراكز 
الع��الج الت��ي يحتاجها ه��ؤالء من مقر 
إقامته��م وجتنيبهم مش��قة الس��فر إلى 
واليات أخرى لتلقي العالج والتعرض 
إلى أش��عة الش��مس التي تعّد الس��بب 
الرئيس��ي في أمراضهم. ويرى محّدثنا 

أّن احل��ل يكمن ف��ي إح��داث كلية الطب 
مبدنني.

مرضى "الدياليز"
عبد الله س��عداوي طبيب متفقد في 
"الكنام" مبدنني ورئيس جمعية نداء 
اخلير ببني خداش أكد بدوره النقص 
ف��ي املراكز الصحّية ب��كل من عمادتي 
بني خداش وس��يدي مخلوف معتبرا 
باقي املعتمديات بالوالية لئن توفرت 
فيه��ا مراك��ز صحي��ة فإنه��ا تنقصها 
عدي��د االختصاصات. وب��ني الطبيب 
املتفقد في مكت��ب الضمان االجتماعي 
مبدن��ني أّن م��ن عواق��ب النق��ص ف��ي 
أّن  مبدن��ني  مبستش��فى  التجهي��زات 

ع��دد م��ن املواطن��ني املنخرطني صلب 
منظومة الضمان االجتماعي اختاروا 
املنظوم��ة العمومي��ة فتع��ذر عليه��م 
املؤسس��ات  ف��ي  فحوص��ات  إج��راء 
الصحي��ة العمومّية فوجدوا أنفس��هم 
مضطري��ن للقي��ام بالفحوص��ات في 
املصحات اخلاصة والكثير من هؤالء 
املادي��ة متدهورة خاصة  وضعياتهم 
منه��م أهال��ي بن��ي خ��داش وس��يدي 

مخلوف.
وأش��ار الس��عداوي إلى عدم وجود 
وحدة تصفية الدم ب��كل من معتمدية 
بني خداش وس��يدي مخلوف متحّدثا 
ع��ن معان��اة م��ا يق��ارب 22 مريض��ا 
عدده��م  نص��ف  الكل��وي  بالقص��ور 

مدنين: الحوار المجتمعي الجهوي حول القطاع الصحي
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- الهادي العبيدي
متكنت صب��اح أول أم��س فرقة الش��رطة العدلية بجندوب��ة من إيقاف 
عصابة مختصة في السرقات قامت بخلع محل تابع لشركة "أوريدو" 
مبنطقة الش��رفة واس��تولت على هواتف جوالة وآل��ة كاميرا وبطاقات 

شحن ومبلغ مالي مهم.
 وف��ي ظ��رف وجيز متكن��ت الفرق��ة املذكورة م��ن إلق��اء القبض على 
عنصري��ن  واألبحاث جارية معهما ملعرفة بقي��ة العناصر األخري كما 

مت حجز املسروق وإعادته إلى صاحبه.

- محمد الهادي العبيدي
حي 2 م��ارس الواقع في اجلهة اجلنوبي��ة ملدينة عني دراهم مت 
إنشاؤه في ثمانينات القرن املاضي في نطاق التوسع العمراني 
الذي ش��هدته املدينة آن��ذاك. احلي املذكور طالته في الس��نوات 
األخي��رة ولعدة مرات الكثي��ر من األضرار جراء مياه الس��يالن 
املتأتية من اجلبال احمليطة باملدينة وخاصة من جبل الفرسيق. 
هذه األضرار لم تس��لم منها املباني السكنية والبنية التحتية 
م��ن طرقات وأنهج وأرصفة وأدت إلى وفاة امرأة جراء س��قوط 
س��ياج منزله��ا ما جع��ل الس��لطات احمللية تضطر إل��ى برمجة 
مش��روع ضخم حلماي��ة هذا احلي وبعض األحي��اء األخرى من 
أض��رار مياه األمط��ار كحي الرماي��ة وحي الغاب��ات وقد بلغت 

تكلفة االجناز حوالي ثالثة مليارات من املليمات.
وإن كان لهذا املش��روع ج��دواه الكبيرة ف��ي تصريف كميات 
مهم��ة م��ن مي��اه األمط��ار إال أنه ف��ي حاج��ة أكيدة وملح��ة إلى 
التوس��عة حتى يش��مل بعض األحياء األخرى املجاورة حلي 2 
م��ارس والتي ما تزال تهدده��ا الكوارث الطبيعي��ة التي تتفاقم 

أضرارها كلما تهاطلت األمطار ونزلت الثلوج. 
وي��ؤدي جتمي��ع مي��اه الس��يالن وس��رعة املنح��درات الت��ي 

تعطيه��ا من الق��وة  ما ميكنها من تدمير كل م��ا يعترض طريقها 
وق��د اثبت صح��ة ذلك ما أحدث��ه تهاطل أمط��ار اخلريف األولى 
هذه السنة والتي نزلت بكميات كبيرة وفي وقت قياسي ما أّدى 
إلى ارتفاع مياه الس��يالن بنهج الشهداء حيث جرف سلع باعة 

اخلضر والغالل وعديد األشياء األخرى. 
هؤالء الباعة يأملون أن تبادر الس��لط املعنية على غرار املرة 
األولى وتسعى إلى توسيع هذا املشروع الذي سيحمي مدينتهم 

اجلبلية وبالتالي حماية موارد رزقهم. 

جندوبة: 

إيقاف عصابة مختصة في 
سرقة الهواتف الجوالة

عين دراهم:

 حي 2 مارس يغرق ؟

▲ فاتن ثابت ▲ عبد الله السعداوي
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كل��م   100 مس��افة  يقطع��ون  نس��اء 
كل ي��وم طيل��ة أي��ام إج��راء حص��ص 
التصفية، وم��ن مخلفات بعد املس��افة 
غي��اب هؤالء ع��ن بيوتهم طيل��ة اليوم 
وبالتالي من سيش��غلهم مبعدل أربعة 
أيام في األس��بوع، أيضا النساء يتوّلى 
أزواجهن املسؤولّية في غيابهن الذين 
يجدون أنفسهم أمام مشكلني العمل أو 

البقاء في املنزل مع أطفالهم. 
ق��ال  املصح��ات  إل��ى  وبالنس��بة 
واح��دة  وح��دة  هن��اك  إن  س��عداوي 
لتصفي��ة ال��دم مبدن��ني فاق��ت نس��بة 
استقطابها 110 باملائة، مضيفا أّنه من 
املف��روض أّن مصحة خاصة تكون بها 
أفضل خدمات لكن لألس��ف الوضعية 

متده��ورة أكثر ألّنها تق��وم بعمل أكبر 
م��ن طاقتها م��ع طبيب وحي��د في حني 
أن  يؤك��د  املصح��ات  ه��ذه  قان��ون  أّن 
يك��ون طبي��ب ل��كل 20 مريض��ا، وفق 
قول محّدثنا. كما أش��ار س��عداوي إلى 
الع��دد الضعيف للممرض��ني والذي ال 
يتج��اوز 12 ممرض��ا به��ذه املصح��ة. 
كم��ا أن��ه م��ن املف��روض أن توّف��ر هذه 
املصحة اخلاص��ة مبدنني للمرضى من 
روادها وسائل نقل خاصة بهم والذين 
يتنقل��ون على حس��ابهم اخلاص وفي 
حالة استعجالية عبر احلماية املدنية. 
لسعد بوجليدة أحد مرضى القصور 
الكل��وي حت��ّدث ع��ن معان��اة مرض��ى 
"الديالي��ز" م��ن اكتض��اض كبي��ر في 

نظ��را  باجله��ة  اجله��وي  املستش��فى 
للع��دد الكبير للمرضى والنقص احلاد 
ف��ي االمكانيات ومش��كل البطالة لعدم 
قدرته��م عل��ى االش��تغال صحّيا وعدم 
ق��درة املؤج��ر عل��ى تش��غيل مرض��ى 
الديالي��ز" ألّنه��م مرتبط��ني بحصص 
ي��روق  ال  وبالتال��ي  ال��دم  تصفي��ة 

املؤجرين تشغيلهم لفترة قصيرة
وقال��ت فات��ن ثاب��ت نائ��ب رئي��س 
جمعي��ة أم��ل ملرضى الكل��ى مبدنني إن 
عدد مرضى القصور الكلوي يقارب ال� 
500 حالة اليوم ف��ي مدنني وهو عدد 
مفزع وف��ق توصيفها. مش��يرة إلى أّن 
احلم��الت التحسيس��ية بخط��ورة هذا 
املرض غير مدعمة من الدولة وبالتالي 
ال حتّقق نس��بة توعية من املفروض أن 
حتققها. كما أكدت ثابت جملة املشاكل 
الت��ي يواجهه��ا ه��ؤالء وأبرزه��ا عدم 
توّف��ر األدوية واضط��رار املرضى إلى 
الس��فر إلى صفاقس جلل��ب حاجاتهم 
ثاب��ت  وطالب��ت  أش��هر.  ثالث��ة  كل 
بتوفي��ر ه��ذه األدوي��ة ف��ي الصيدلية 
املركزية لتوفير عناء الطريق ومش��قة 
الس��فر ملريض "الدياليز" ومراعاة ما 
يتّع��رض له املرضى م��ن متاعب خالل 
عملية تصفية الدم طيلة ثالثة أيام في 

األسبوع.
كم��ا عاب نائ��ب رئي��س جمعية أمل 
ملرض��ى الكل��ى مبدن��ني عل��ى الس��لط 
ه��ؤالء  جت��اه  تقصيره��م  اجله��وي 

املرض��ى وع��دم حتركه��م للعم��ل على 
مس��اعدتهم وتوعية املواطن بخطورة 

هذا املرض ليتفادى الوقوع فيه. 

كلية الطب
احل��وار  ف��ي  املش��اركون  وأجم��ع 
املجتمعي أّن احلل ملجمل مش��اكل القطاع 
الصحي في اجلهة يتمثل في إحداث كلية 
الطب مبدن��ني. مؤكدي��ن أّن كل متطلّبات 
بعثه��ا متوف��رة بعد وض��ع األرض على 
ذمة وزارة التعليم العالي والدعم متوفر 
من األش��قاء في ليبيا بنس��بة 40 باملائة. 
باإلضاف��ة إلى أّن مدرس��ة الصحة مهيأة 
للتدري��س إلى حني جهوزي��ة الكلية وأّن 
املستش��فى اجلامعي قد انطلقت أش��غاله 
من فت��رة وبالتالي املنطقة في حاجة إلى 
كليّة طب يتطلب إحداثها في أقرب وقت.

وقد أعدت تنس��يقية من حقي نسائلك 
تقريرا تضم��ن التقيي��م املجتمعي لواقع 
القط��اع الصح��ي باجله��ة وقد س��لم هذا 
التقرير إلى وزير الصح��ة خالل زيارته 
إل��ى والي��ة مدن��ني ضم��ن وف��د ترأس��ه 
رئيس احلكومة. كما أش��ارت التنسيقية 
أّن ه��ذه البطاق��ة التقييمي��ة الت��ي  إل��ى 
ق��ام بها املجتم��ع املدني س��يتم التباحث 
بخصوصه��ا م��ع ن��واب اجله��ة وممثلي 
وزارة الصحة خالل اللقاء الذي س��يعقد 
يوم 21 مارس اجلاري مبدنني عمال على 
دعم اجلهود املشتركة للنهوض بالقطاع 

الصحي في والية مدنني.

تعليم 
الشكّبة 

كانت لي زيارة 
خاطفة إلى معهد 
الصحافة وعلوم 

اإلخبار مبنوبة صباح 
أمس السبت وعند 

دخول مشرب املعهد 
الذي كان أقرب إلى 

مقهى شعبي منه إلى 
مقهى كلية، وجدت 

مجموعتني من الطلبة 
)إناث وذكور( حتلّقوا 

حول طاولتني للعب 
الورق "الشكّبة" 

عوض أن ينكبوا على 
الدراسة واملطالعة.

هذه الوضعية 
املزرية التي أصبحت 
عليها كلياتنا تعكس 

وجود جامعاتنا 
خارج التصنيف 

العاملي وحتى 
االفريقي، وتعكس ما 
توّصلت إليه دراسة 
صدرت مؤخرا حيث 

أن متحصلني على 
االستاذية في تونس 
هو في مستوى تلميذ 

بالثالثة ثانوي في 
اليابان.
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تونس - 
حت��ت ش��عار: "ف��ي نظافة ب��الدك... 
للبرنام��ج  صّح��ة ألوالدك" وتنفي��ذا 
تنف��ذ  امل��دن،  لنظاف��ة  الوطن��ي 
بيئي��ة  تدخ��الت  صفاق��س  بلدي��ة 
املناط��ق  بأه��م  أس��بوعية ودورية 
الس��كنية باملدين��ة وكان��ت االنطالقة 
الس��بت والي��وم األح��د  أم��س  بداي��ة 
صباح��ا بدائ��رة ح��ي احلبي��ب عل��ى 

مستوى شارع البيئة بطريق قابس.
وتن��درج ه��ذه التدخالت ف��ي إطار 
س��عي البلدية لتحس��ني ج��ودة حياة 
املواطن واحلد من املصبات العشوائية 
للفضالت مع تكثيف التدخالت البيئية 
امل��دن وبالطرقات الرئيس��ية  مبداخل 
والس��احات العامة.وس��يكون تدخ��ل 
البلدي��ة خ��الل نهاي��ة ه��ذا األس��بوع 
بشارع البيئة وحي املعلمني وبطريق 
س��يدي عبيد من خالل رف��ع الفضالت 
املنزلي��ة وتش��ذيب األش��جار وتعه��د 

البيئ��ة  بش��ارع  اخلض��راء  املناط��ق 
م��ع رفع أترب��ة و فضالت البن��اء .كما 
الصحي��ة  الوقاي��ة  س��تقوم مصلح��ة 
للعم��وم  املفتوح��ة  احمل��الت  بدع��وة 
الحت��رام إخراج الفض��الت والتراتيب 
مبي��دات  رش  م��ع  بامل��كان  الصحي��ة 
باحلاوي��ات وم��داوة بع��ض املواق��ع 
الت��ي توج��د به��ا مصب��ات الفض��الت 
وذلك بعد رفعها كما س��تقوم مصلحة 
املفت��رق  وتبيي��ض  بده��ن  امل��رور 
الدائري بحي احلبيب وبطريق سكرة 
وبش��ارع البيئة . وتعّول البلدية على 
تعاون كاف��ة مكون��ات املجتمع املدني 
للمشاركة في هذه احلملة والتحسيس 
بأهمي��ة احملافظة عل��ى نظافة احمليط 
كما تدع��و اجلميع للمس��اهمة الفاعلة 
في العمل البلدي وف��ي هذه التدخالت 
البيئي��ة  التي س��تتواصل عل��ى امتداد 
س��نة كامل��ة بعدي��د املناط��ق مبدينة 

صفاقس وبصفة أسبوعية.

- رمزي عمار
ف��ي الس��فوح املتاخم��ة جلب��ل عرباطة 
تقع منطقة أم العلق وهي منطقة ش��به 
جبلي��ة م��ن معتمدي��ة الس��ند بوالي��ة 
قفص��ة تعيش منذ عق��ود في التهميش، 
ولع��ل املدرس��ة االبتدائي��ة املوج��ودة 
به��ذه املنطق��ة خي��ر دليل عل��ى ظروف 
عي��ش أهال��ي أم العلق، فهذه املدرس��ة 
تعان��ي أساس��ا م��ن ظاه��رة االكتظاظ 
عالوة على مشكل غياب املياه الصاحلة 
للشراب واخلدمات الصحية األساسية 
للتالمي��ذ. وقد مت اختياره��ا إثر توقيع 
إتفاقي��ة تع��اون مش��تركة ب��ني إح��دى 
ش��ركات اإلتص��االت ووزارة التربي��ة 
بتاري��خ 23 أكتوب��ر 2014 حول تنفيذ 
برنامج "التربية الرقمية" في املدارس 

االبتدائية والثانوية. 
هذه التجربة القت استحسان املربني 
به��ذه املدرس��ة اإلبتدائي��ة، إضافة إلى 
التالميذ الذين عبروا عن سعادتهم بهذه 

اللوحات الرقمية التي ستس��اعدهم في 
دراستهم.

ب��در الدي��ن فورات��ي مدي��ر مدرس��ة 
أم العل��ق ق��ال كلن��ا أم��ل ف��ي حتس��ني 
م��ردود التالمي��ذ وه��و م��ا س��ينعكس 
عل��ى نتائجهم، وحتى اإلط��ار التربوي 
سيس��تفيد من ه��ذه التجرب��ة. وأضاف 
الفوراتي أن هذه املدرس��ة أنشأت سنة 
النقائ��ص  عدي��د  م��ن  وتش��كو   1961
لع��ل أهمها غياب الس��ياج ال��ذي يحمي 
املدرس��ة، امل��اء الصال��ح للش��راب غير 
موجود إلى حد اآلن، حتى على مستوى 
البنية التحتية هناك مش��اكل في بعض 
قاع��ات التدري��س، ظ��روف العمل غير 

مريحة. 
أما بخصوص البرنام��ج الذي قامت 
ب��ه ش��ركة االتص��االت) أوروجن( فهو 
يه��دف إل��ى وض��ع محتوي��ات تربوية 
رقمي��ة على ذّم��ة التالميذ ف��ي املدارس 
ش��كل  ف��ي  والثانوي��ة  االبتدائي��ة 

جه��ازا   50 تض��ّم  رقمي��ة  مجموع��ات 
لوحي��ا، ومن مميزات هذا اخلادم توفير 
احملت��وى التعليم��ي دون احلاج��ة إلى 

الربط باإلنترنات.
وق��ال املكلف باإلعالم بهذه الش��ركة 
ن��زار الدري��دي إن املش��روع سيش��مل 
م��ن  تربوي��ة  مؤسس��ة   26 قراب��ة 
وذل��ك  لتون��س،  الداخلي��ة  املناط��ق 
لتقريب التقني��ات احلديثة من التالميذ 
وتعويضه��م ع��ن غي��اب األنترنات في 

هذه املؤسسات التربوية. 

بلدية صفاقس تطلق حملة تحت شعار:
"في نظافة بالدك ... صّحة ألوالدك"

قفصة:
تزويد المدرسة االبتدائية أم العلق بمجموعة من اللوحات الرقمية

▲ لسعد بوجليدة▲ عبد الله عبد الرحيم سعيد 
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الطيب الحميدي

إن في "روس��يا" تراثا ثقافيا زاخرا، 
ه��ذا الت��راث الثقافي الرائع ل��ن جتد له 
نظيرا إال عند أش��د األمم أصالة وعراقة 
كالع��رب واإلغري��ق واألمل��ان ورغم أن 
ف��ي ه��ذا  األدب ه��و األش��هر واألظه��ر 
الت��راث فجمه��رة املثقف��ني في مش��ارق 
أس��ماء  األرض ومغاربه��ا ال يجهل��ون 
و"تولس��توي"  "تش��يخوف"  مث��ل 
و"تولس��توي"  و"دستويفس��كي" 
و"غوغ��ل" و"غوركي". ولكن للروس 
مش��اركة في الفلس��فة أيضا. وقد أثرنا 
في ه��ذه املقالة أن نس��وق ل��ك احلديث 
الفالس��فة  جهاب��ذة  م��ن  ثالث��ة  ح��ول 
ال��روس معرفني به��م وموظفني لبعض 
أفكاره��م فيم��ا ميك��ن أن يك��ون مفي��دا 
سواء في الفضاء الثقافي العربي أو في 

البراح الفكري الوطني. 

الفيلســـوف األول : ســـارغاي نيكوال 
يوفيثش بولغاكوف

 1871 جويلي��ة   16 ي��وم  ول��د 
جويلي��ة   13 ي��وم  وم��ات  ب�"ليفن��ي" 
1944 وق��د جم��ع ب��ني الفلس��فة وعلم 
توج��ه  كان  والقان��ون.  االقتص��اد 
ماركس��يا  األم��ر  أول  "بولغاك��وف" 
ولكنه بتعمق��ه في النصوص ومراقبته 
ع��ن  بجانب��ه  أع��رض  للممارس��ات 
املاركس��ية تنظيرا وش��ق لنفسه سبيال 

خاصة في التفلسف.
عندما س��طع جنمه في سماء الفكري 
الروس��ي اتصل��ت أس��بابه مبجلة ذات 

دوي اسمها "السبيل اجلديد". 
اجتاه��ه  ف��ي  "بولغاك��وف"  أف��اد 
املضاد للمادية من أفكار "سولوفياف" 
و"تولستوي". ما كان صاحبنا مجتهدا 
ف��ي املج��ال النظ��ري وإمن��ا س��عى إلى 
االس��تقالل في ب��راح العمل واملمارس��ة 
أيض��ا فانب��رى ينق��د بعض جت��اوزات 
"الث��ورة البلش��فية" خاص��ة ف��ي حق 

احلرية وحقوق اإلنسان. 
عندم��ا كش��فت احل��رب األهلي��ة ع��ن 
ساقها ميم وجهه شطر بالد القرم ثم ما 

عتم أن عاد.
عندما اس��تدار احلول العش��رون من 
الق��رن العش��رين جن��د "بولغاك��وف" 
ينش��ر كتاب��ا معتبرا في الفلس��فة جمع 
بني أفكاره التأملية وهمومه السياس��ية 
إزاء أمته أس��ماه "تراجيديا الفلس��فة" 
وعندما ش��دد الفيلس��وف من انتقاداته 
ض��د البالش��فة ضاق��ت حكوم��ة أوالء 
ب��ه وبأضراب��ه ذرعا والطغي��ان ضيق 
الص��در دائم��ا كأمنا يصعد في الس��ماء 
حش��ر وأمثال��ه م��ن أح��رار الفك��ر ف��ي 
طائفة من الس��فن عرفها التاريخ باس��م 

"سفن الفالسفة ونفوا من األرض. كان 
"بولغاك��وف" قد "خير" هو أش��باهه 
م��ن أنصار احلري��ة والكرامة اإلنس��ان 
ب��ني القت��ل والتهري��ج فاخت��اروا النأي 
عن الوطن. ولست في حاجة لكي أنبهك 
إلى أن حكومة "لينني" لم تس��مح بهذا 
االختيار إال اضطرارا نظرا إلى ما ش��اع 
من س��وء القالة في أوس��اط الغرب عن 
تقتي��ل أح��رار الفك��ر وهم كث��ر في ضل 

االحتاد السوفياتي. 

أق��ام صاحبن��ا ف��ي "براغ" يتس��قط 
أخب��ار ب��الده ويتعاطف م��ع املقهورين 
ويكت��ب الكت��ب امللتزم��ة بحري��ة الفكر 
والكرامة اإلنسانية حتى أتاه اليقني في 
1944. من أش��هر مؤلفاته  13 جويلية 
اخلال��دة كت��اب عنوانه : "ن��ور من غير 

أفول".
 

الفيلسوف الثاني "نيكوال بردييف" 
عرف ن��ور الوج��ود ي��وم 19 مارس 
1874 مبدينة "كيي��ف" وقضى نحبه 
ب�"كالم��ار"   1948 م��ارس   24 ي��وم 

بفرنسا.
أن  ه��ذا وم��ا أحس��بك ال تس��تحضر 
الوجودية على مسلكني ُنفاتى وإمياني. 
وكان "بردييف" رأسا من رؤوس هذه 

الوجودية اإلميانية.
منذ س��نة 1900 جن��د صاحبنا يبرز 
ف��ي ن��واد الفك��ر ب�"موس��كو" كمنظ��ر 

ماركسي.
ولكنه بعد س��نوات يقوم مبراجعات 
ونقود ذاتية ويقول للماركس��ية ما قال 
امرؤ القيس لصاحبته: "فس��لي ثيابي 
م��ن ثياب��ك تنس��ل" وإذا ه��و يصب��ح 
للوجودي��ة  وإمام��ا  النزع��ة  روحان��ي 

اإلميانية كما أملعت منذ حني.
ف��ي حديتنا ع��ن "بولغاك��وف" كنا 
قد أش��رنا إلى "س��فن الفالس��فة" التي 
ش��حنت بأح��رار الفك��ر الذي��ن هج��روا 
من روس��يا إلى املن��اف الغربي��ة وكان 
م��ن ه��ؤالء فح��ل  "برديي��ف" واح��دا 
بأملاني��ا ومنها انتقل إلى فرنس��ا ومكث 

فيها حتى بلغ الكتاب أجله.
"برديي��ف"  تفكي��ر  مص��ادر  م��ن 
الفيلسوف الصوفي اإلسكافي "يعقوب 
بوهمي" وقد ركز على احلرية وجعلها 
املب��دأ األساس��ي لوجود اإلنس��ان ومن 

خالل هذا املبدأ كان خلق اإلنسان.
وأن��ا ال يخالطن��ي ري��ب ف��ي أن أبرز 
كتابا ميث��ل املالمح الفكرية األساس��ية 
لنقم��ة  س��ببا  وكان  ل�"برديي��ف" 
البالش��فة علي��ه ه��و ذاك ال��ذي يحم��ل 
عنوان: "مصادر الش��يوعية الروس��ية 

ومعناها".
وعندم��ا تق��رأ ه��ذا الكت��اب الضخ��م 

قراءة بصيرة متأنية "تفهم" ملاذا كانت 
نقمة الش��يوعيني الروس على صاحبنا 
قد بلغت حد السعار حقا. فالشيوعيون 
يّدع��ون أن املاركس��ية نظري��ة علمي��ة 
الديان��ة  ع��ن  تك��ون  م��ا  أبع��د  وأنه��ا 
يفاج��ئ  ف��إذا "برديي��ف"  ومداراته��ا. 
املاركس��يني بأن الش��يوعية ليس��ت من 
العل��م في ش��يء وإمنا ه��ي نحلة دينية 
وهرطق��ة يهودي��ة لي��س إال. ث��م ذه��ب 
ي��وازن ب��ني اليهودية والش��يوعية فإذا 
له��ذه  األعظ��م  ه��و احلاخ��ام  مارك��س 
الديان��ة وإذا الص��راع الطبق��ي ترجمة 
للخطيئ��ة األول��ى واللعن��ة املصاحب��ة 
مقابل��ة  البروليتاري��ا  وإذا  للتاري��خ. 
للملخص وهو اعتق��اد يهودي معروف 
أم��ا الرأس��مالية فهي تقابل ف��ي الديانة 
اليهودي��ة رم��ز الش��ر أو "إبلي��س" أما 
املجتمع الشيوعي فهو صورة ماركسية 
للجن��ة الدينية املوعودة والنتيجة التي 
جعلت البلشفيني يشتعلون غيضا على 
"برديي��ف" لذلك كله هو أن املاركس��ية 
ليس��ت نظرية علمي��ة وإنها ه��ي ديانة 

كسائر الديانات العقدية.
من أق��وال بردييف: "احلرية ليس��ت 

حقا بل هي واجب". 
وج��ود  تتطل��ب  اإلنس��ان  "كرام��ة 

املتعالي"
الدميقراطية  وفي مطالبت��ه بتدعي��م 
بالقيم اإليتيقية يقول : "الدميقراطية ال 

مبالية إزاء اخلير والشر".

"إســـكندر  الثالـــث:  الفيلســـوف 
زينوفياف"

ول��د ب�"باختين��و" ي��وم 29 أكتوبر 
 2006 م��اي   10 ي��وم  وم��ات   1922
ومنطق��ي  فيلس��وف  وه��و  مبوس��كو 

ومصور كاريكاتور. 
الفك��ري تع��رض  بس��بب اس��تقالله 

أللوان من االضطهاد 
تعمق في دراس��ة املباحث الفلس��فية 
عندم��ا دخ��ل كلي��ة الفلس��فة بجامع��ة 

الدولة مبوسكو.
طاف "زينوفياف ببالد كثيرة وكانت 
لهذه الس��ياحة العاملية آثار عميقة على 

كتبه وتوجهاته.
ذا  صاحبن��ا  نعتب��ر  أن  ولن��ا  ه��ذا 
الفالس��فة  بقي��ة  إل��ى  بالنس��بة  متي��ز 
الكالس��يكيني وه��ذا التميي��ز يتمثل في 
اإلبداع الروائي، وف��ي هذا املنحى نذكر 
له عمل��ني روائيني عاملي��ني تعالى جده 
بهم��ا في س��ماء اإلبداع األدب��ي، وهما : 

"البيت منفاي" و"مباهج روسيا".

في الفوائد الفكرية: 
الدراس��ات  ه��ذه  ف��ي  ديدنن��ا  كان 
اختلف��ت  مهم��ا  العاملي��ني  للفالس��فة 
األعصار واألمصار أن تستخلص بعض 
النتائج والفوائد في مس��تويي التنظير 
له��ؤالء  بالنس��بة  وهن��ا  واملمارس��ة 
الفالس��فة الروس لنا أن نس��تخلص ما 

يلي: 
تتوق��ف  ال  الروس��ية  الثقاف��ة  أوال: 
عبقريته��ا في مجال األدب فحس��ب فإن 
لها في مج��ال التفكير الفلس��في نصيبا 

موفورا.
الفالس��فة  م��ن  كثي��ر  س��عى  ثاني��ا: 
الروس منهم م��ن قصصنا عليك ومنهم 

من لم نقصص 
إلى شق عصا الطاعة إزاء "الفلسفة" 
السائدة وإعطاء البدائل في سبيل ما هو 

أفضل باملقاييس اإلنسانية الرفيعة. 
ثالثا: أن يكون املثقف مبرزا في مجال 
م��ا، مج��ال الفلس��فة مثال، فلي��س هناك 
م��ا يحظر علي��ه إبداع��ات ف��ي مجاالت 
أخ��رى ومغام��رات فكرية ف��ي مناخ من 
الثقافة أخرى مباين��ة وهو ما رأيته مع 
"إسكندر رينوفياف" على سبيل املثال.

ثالثة من الفالسفة الروس
من أعالم الفالسفة

ير
كات

اري
ك
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تفاؤل بلقاء أردوغان والملك سلمان.. 
وانتقاد لنظام االنقالب في مصر

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

13تويتر

اعتبر بعض 
المتابعين ورواد 

موقع التواصل 
االجتماعي "تويتر" 

أّن لقاء الرئيس 
التركي رجب طيب 

أردوغان والملك 
السعودي سلمان 

بن عبد العزيز 
في العاصمة 

السعودية الرياض 
يشكل منعرجا 

في التحالف بين 
البلدين لمواجهة 

التوسع اإليراني 
في المنطقة. كما 

ُوصفت إقالة وزير 
داخلية اإلنقاب 

في مصر بأنها بداية 
ك 

ّ
انهيار وتفك

منظومة االنقاب. 
وكان هذان 

الموضوعان من 
أهم المواضيع التي 

شملتها تعليقات 
رواد الفضاء 
اإللكتروني.

وأث��ارت زي��ارة الرئي��س التركي رجب 
العربي��ة  اململك��ة  إل��ى  أردوغ��ان  طّي��ب 
الس��عودية خ��الل األي��ام املاضي��ة ولقاءه 
بامللك سلمان عبد العزيز عديد التعليقات، 
كان��ت أبرزها م��ن الرئي��س الترك��ي الذي 
شكر في تغريدة على حسابه الرسمي امللك 
الس��عودي وش��عبه، وكت��ب أردوغان في 
تغريدته: "باسمي وباسم الشعب التركي 
أش��كر خادم احلرمني الش��ريفني والشعب 
السعودي الشقيق على ما تلقيت من دعوة 

وحسن استقبال وكرم الضيافة".
أما الكاتب واملفّكر والباحث بشير نافع، 
فق��د اعتب��ر أّن اللقاء الس��عودي التركي له 
ارتدادات عديدة على املس��توى السياس��ي 
واالس��تراتيجي. وق��ال ناف��ع ف��ي تغريدة 
على صفحته في موقع التواصل "تويتر" 
إن "تفاه��م تركي- س��عودي لن يضع حداً 
للتوسع اإليراني وحسب، ولكنه سيقوض 
الت��ي  اإلس��رائيلية  املكاس��ب  م��ن  الكثي��ر 

حتققت بفضل الثورة العربية املضادة".

اإلعالم��ي  علّ��ق  الس��ياق،  نف��س  وف��ي 
املص��ري أحمد منصور عل��ى لقاء أردوغان 
"اس��تقبال  إن:  قائ��ال  الس��عودي  باملل��ك 
امللك س��لمان لنواز ش��ريف بعد اس��تقبال 

أردوغ��ان يؤك��د أن مح��ور الس��عودية – 
باكس��تان - تركيا هو احلل الحتواء إيران 

والقضاء على مطامعها في املنطقة".
وعلى نف��س املن��وال، تس��اءل اإلعالمي 
األردني الفلسطيني جمال ريان عن جدوى 
مواجهة التوس��ع اإليراني في املنطقة دون 
الق��وى الوس��طية ف��ي مص��ر، وكت��ب ف��ي 
تغري��دة: "الرياض القاهرة تركيا س��نية، 
مواجه��ة  اس��تراتيجية  س��تجمعها  كي��ف 
التوس��ع اإليراني دون االس��الم السياسي 
ف��ي  االخ��وان  وقي��ادات  املعت��دل  الس��ني 
السجون املصرية؟". وأضاف في تغريدة 
أخ��رى أن "الري��اض وأنق��رة، من س��يقدم  
تنازالت لآلخر فيما يتعلق بحركة اإلخوان 
املسلمني وهل سنشهد إعادة رسم خلارطة 
الري��اض  بتق��ارب  اإلقليمي��ة  التحالف��ات 

وأنقرة؟".

وش��ّكل حدث إقال��ة وزي��ر داخلية اإلنق��الب في مصر 
محم��د ابراهي��م أح��د املواضي��ع الكب��رى 
الت��ي ش��ملتها التعليق��ات املتّع��ددة عل��ى 
موق��ع التواص��ل "تويت��ر"، حي��ث علّ��ق 
اإلعالم��ي واملفك��ر األردني ع��زام التميمي 
على احلادثة متس��ائال ح��ول رّدة فعل من 
تباه��ى برجال اإلنق��الب يوم��ا ووصفهم 
بأنهم رسل من الله، وقال في تغريدة "أما 
وق��د أقي��ل محمد إبراهي��م، وزي��ر داخلية 
نظام االنقالب في مصر، ماذا عس��اه يقول 
فيه اآلن من كان قد رفعه من قبل إلى مقام 

النبوة". 
وعلّ��ق أس��تاذ القانون املص��ري محمد محس��وب على 
اإلقالة معتب��را أنها متثل نصرا للث��ورة والثوار وخطوة 
في طريق نهاية االنقالب، وقال "ال شك أن رحيل السفاح 
الثاني في سلطة القمع لهو نصر للثوار الصامدين في كل 
شوارع مصر.. وسيكتمل النصر برحيل السفاح األول".

وأّيد ه��ذا الرأي اإلعالم��ي أحمد منصور ال��ذي قال في 
تغريدة: "إقالة وزير الداخلية القاتل املجرم محمد إبراهيم 

ش��ريك السيسي وذراعه في كل اجلرائم يعني أن عصابة 
اإلنقالب ب��دأت في التفكك ونهش بعضها البعض". وفي 
تغري��دة أخرى قال: "كل ما يقوم به السيس��ي محاوالت 
فاشلة لتجميل وجه اخلنزير القبيح فوزير الداخلية كان 
أداة في يده ينفذ تعليماته فالش��عب ينتظر القصاص من 
السيس��ي أوال". أما اإلعالم��ي والصحفي وائل قنديل فقد 
عارض هذا الرأي قائال: "مملوك تخلص من مملوك آخر.. 

استغرب أن يعتبر بعضهم ذلك انتصارا للثوار".

وعلّق اإلعالم��ي واملفكر األردني عزام التميمي على انقالب مجموعة من القيادات 
الس��ابقة بجماع��ة اإلخوان املس��لمني ف��ي األردن عل��ى اجلماعة وتأس��يس جمعية 
جديدة مبس��مى جمعية اإلخوان املس��لمني وتقدمي طلب ترخيص واحلصول عليه، 
وق��ال في تغريدة "االنق��الب على قيادة اإلخ��وان املنتخبة في األردن واالس��تقواء 
عليه��ا بالنظ��ام ليس من املروءة وال من الدين وال من األخالق في ش��يء". وأضاف 
ف��ي تغري��دة أخرى "املنقلبون على اإلخ��وان في األردن ال يري��دون صلة باإلخوان 
ف��ي مصر وال يري��دون صلة ب�حماس في فلس��طني، فماذا بقي لهم م��ن االنتماء إلى 

اإلخوان".

لقاء أردوغان والملك سلمان

مصر: إقالة وزير الداخلية

انقالب على اإلخوان في األردن

أحمد منصور بشير نافع جمال ريان

محمد محسوب

▲ أردوغان والملك سلمان
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صوتكم 14 دولي

ق��ال رس��ول الله صل��ى الله علي��ه وس��لم : يوش��ُك أحُدكم أن 
ُيكِذَّبني وه��و متكٌئ يحدُث بحديثي فيق��وُل : بيننا وبيَنكم كتاُب 
اللِه، فما وجدنا فيه من حالٍل استحللناه وما وجدنا فيه من حراٍم 

حرمناه، أال إَنّ ما حّرم رسوُل اللِه مثُل ما حّرم اللُه.

الـــراوي : المقـــدام بن معد يكرب الكنـــدي. المحدث : ابن باز. 
المصـــدر : مجموع فتـــاوى ابن باز. الصفحـــة أو الرقم: 246/1. 

خاصة حكم المحدث : إسناده صحيح.

 س 5 و15 دقيقةالصبح : 
 س 6 و41 دقيقةشروق الشمس :

 س 12 و37 دقيقةالظهر :
س 15 و48 دقيقةالعصر : 

س 18 و22  دقيقةالمغرب : 
س19 و46 دقيقةالعشاء : 

دخ��ل يش��تكي من ش��دة ح��ّب زوجته ل��ه وقوة 
متس��كها ب��ه وقال متنه��دا لقد ب��دأت أكره نفس��ي، 
وي��ا ليتها حتبني مثل ما حت��ب زوجة أخي زوجها 
ولكنه��ا تؤذيني بحبها، فهي حتب أن تس��يطر علي 
وتتملكن��ي وكأني خامت بأصبعها، ثم س��كت فقلت 
ل��ه : أكمل حديثك، فق��ال : ال أعرف م��اذا أقول ! لقد 
كرهت احلي��اة معها فهي حتبن��ي لدرجة اجلنون، 
فقلت له : حتدث معها وبنّي لها أن ما تفعله يقودها 
لدم��ار حياته��ا الزوجي��ة، فف��ي العالق��ة الزوجية 
خم��س مدم��رات فق��ال لي : وم��ا هي ه��ذه اخلمس 
؟ فقل��ت ل��ه : أوال : الغي��رة املؤذي��ة : إن الغيرة في 
العالق��ة الزوجية مطلوبة م��ن الطرفني وهي دليل 
ح��ب وتعلق بالط��رف اآلخ��ر، بش��رط أن ال تكون 
دائم��ة وال قوي��ة أو عنيفة ففي ه��ذه احلالة تنقلب 
إلى س��لوك عدواني مؤٍذ، يجعل الزوج يبتكر طرقا 
ذكي��ة للهروب من زوجت��ه أو أن يفك��ر باالنفصال 
ليتح��رر من قيود زوجته وش��دة غيرتها وكما قيل 
)الغيرة حيرة(. ثانيا : احلساس��ية املفرطة : وهي 
أن تظّن الزوج��ة أن كل تصّرف يفعله زوجها يريد 
منه اإلس��اءة لها وهو ل��م يقصد ذلك، ومن احلاالت 
الت��ي عرض��ت عل��ي وكان��ت نهايته��ا الط��الق، أن 
زوجة كانت دائما تقارن نفس��ها ب��أم زوجها حتى 
كره��ت أمه ومن ث��م كرهها زوجه��ا. وأخرى كانت 
تق��ارن نفس��ها بأصدق��اء زوجها فتحس��ب الوقت 
ال��ذي يقضي��ه معها بالوق��ت الذي يقضي��ه معهم. 
وثالث��ة كان��ت تق��ارن الكلمة الت��ي يقوله��ا لها مع 
الكلم��ة الت��ي يقوله��ا البنت��ه، وكل ه��ذه احل��االت 
من احلساس��ية املفرط��ة أدت لتفكك األس��رة وعدم 
اس��تقرارها. ثالث��ا : حب الس��يطرة والتملك : وهو 
موض��وع صاح��ب الش��كوى وق��د رأيت كثي��را من 
النس��اء ال يفرق��ن ب��ني )احل��ب املعت��دل( و)احلب 
املتسلط(، فاملعتدل هو أن حتب الزوجة زوجها مع 
إعطائه مس��احة كافية حلرية احلركة والتصرف، 
أما احلب املتسلط فهو احلب األناني وهو أن تتدخل 
الزوج��ة ف��ي كل تفاصي��ل حي��اة زوجها وتس��عى 
للس��يطرة علي��ه والتحكم ب��ه، وأنا أع��رف زوجة 
كانت تتدخل في مكاملات زوجها وطريقة لبس��ه بل 
وحت��ى عمله التجاري، ومن غريب ما رأيت أن هذه 
الزوجة كان��ت تتواصل مع موظف��ي زوجها الذين 
يعمل��ون معه لتع��رف كل تفاصيل عمل��ه وتتدخل 
في حس��اباته البنكي��ة، وكانت نهاية ه��ذه العائلة 

أن ال��زوج تزوج بأخرى باحثا ع��ن احلب املعتدل، 
ثم طلّق صاحبة احلب املتسلط وتركها مع أوالدها 
اخلمس��ة. رابعا : التوقعات العالية : ومن مدمرات 
العالقة الزوجي��ة أن تكون توقعات الزوجة عالية 
جدا ف��ي الزوج وال��زواج، وغالبا م��ا يكون مصدر 
هذه التوقعات اخليال الواسع أو املشاهد اإلعالمية 
أو قراءة الروايات الرومانسية، فتقبل على الزواج 
بتوقع��ات عالي��ة ثم تفاجأ ب��أن زوجه��ا ليس كما 
توقعت، فتبدأ مسيرة اإلحباط في احلياة الزوجية 
ثم تطالب ال��زوج مبطالب يصعب علي��ه تنفيذها، 
فتكون سببا في هدم األسرة أو تفككها، وعالج هذه 
املش��كلة هو تقليل التوقع��ات والتعامل مع احلياة 
بواقعية. خامس��ا : كثرة الل��وم : كثرة لوم الزوجة 
زوجها وإش��عاره بالتقصير في حق بيته وزوجته 
وأوالده يك��ون س��ببا م��ن أس��باب تخلي��ه عن هذه 
األس��رة وحب العطاء له��ا، واألس��لوب البديل عن 
كثرة اللوم أن الزوجة جتمع بني اللوم والتشجيع، 
أو ب��ني الترغي��ب والترهي��ب حتى تش��عر زوجها 
بأن��ه مقصر وفي الوقت نفس��ه تعطيه أمال ودافعا 

ألن يقدم إجنازا لها وألس��رتها، وأعرف رجال صار 
يدخ��ل بيت��ه كل يوم متأخ��را هروبا م��ن كثرة لوم 
زوجت��ه ونقده��ا املتواصل له. أما املدمر الس��ادس 
للعالق��ة الزوجية فه��و )ارتكاب الذن��ب واملداومة 
عليه( وهذا يش��ترك فيه الزوج��ان، وقد مرت علي 
قصص كثيرة منها أن عائلة تفككت بسبب الرشوة 
وأخرى بس��بب اخلم��ر واملخدرات وثالثة بس��بب 
العالق��ات احملرم��ة خ��ارج إط��ار ال��زواج، وكلم��ا 
تع��اون الزوجان على الطاعة وج��دا بركة ذلك في 
زواجهم��ا ووفقا للترابط أكثر فق��د قال تعالى )من 
عمل صاحلا م��ن ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة( 
ومن احلياة الطيبة اس��تمرار الزواج وبركته، وقد 
حفظ الله املال لألحفاد ف��ي قصة اجلد الصالح في 
س��ورة الكه��ف )وكان أبوهم��ا صاحل��ا( وهذا بعد 
أجيال، فكيف لو كان الص��الح بني الزوجني ! فهذه 

هي املدمرات اخلمس.

الدكتور جاسم المطّوع

 

خطورة اللون 
الرمادي على نقاء 

اللون األبيض
 مُيثل وجود النفاق واملنافقني تغطية 

للمساحة التي بني الكفر واإلميان. قال 
الله عن املنافقني )ُهْم ِللُْكْفِر َيْوَمِئٍذ أَْقَرُب 

ِمْنُهْم ِلإْلمَِياِن..( فهم يتوّطنون هذه 
املنطقة ويتحركون فيها مينًة ويسرة 

بحسب مصاحلهم املبنية على متغيرات 
القوة عند املسلمني والكافرين. وجودهم 
في هذه املنطقة املتوسطة أشبه بوجود 
األلوان الرمادية املتدرجة بني األبيض 

)اإلميان( واألسود )الكفر( ومن خطورة 
هذا اللون الرمادي تقليل ِحّدة ظهور 

السواد )الكفر( للناس. فبقدر انتشار 
اللون الرمادي )النفاق( واقترابه من 

قتامة اللون األسود )الكفر( تتعود أنظار 
الناس على رؤية اللون األسود دون إنكار 

واضح.. أما حينما يِقّل وجود هذا اللون 
الرمادي وينتشر اللون األبيض )اإلميان 

الواضح( في املجتمع يستعظم الناس أَيّ 
نقطة سواد )كفر( يرونها أو يسمعون 

عنها. فلنعلم إذا خطورة ما تقوم به 
البرامج واجلرائد التي تطعن في ثوابت 

القرآن وُحّجية السنة والصحابة واألئمة 
األربعة وغيرهم. فحتى لو لم يقبل الناس 

كالمهم املناقض لإلسالم فإنهم يقومون 
بإسقاط هيبة اللون األبيض في النفوس 

وتقليل شناعة اللون األسود. فيسهل بعد 
ذلك انتشار هذا اللون الُكفري بني الناس 

وتخّف حدة اإلنكار املجتمعي عليه. فالبد 
من مقاومة جماعية مجتمعية النتشار 

هذه األلوان الرمادية القامتة التي تصل 
إلى حد السواد الواضح في معظمها. وذلك 

برفع هيبة ثوابت اإلميان في املجتمع 
والتحذير من املساس بها. مثال : كان 

الناس من تعظيمهم للبخاري عندما 
يخطئ فيك أحدهم يقول لك )هو أنا غلطت 
في البخاري(.. ما يقوم به أصحاب اللون 

الرمادي القامت هو إسقاط هذه الهيبة 
للبخاري فالبّد لنا من استرجاعها على 

املستوى العام وليس اخلاص.

ِكُن أْن َيْقَوى، والَقِوُيّ  عيُف مُيْ الَتّغييُر ُسَنٌّة ِمْن ُسَنِ احَلياة، فالَضّ
ِكُن أْن َيْفَتِقر،  مُيِكُن أْن َيْضُعف، والَفقيُر مُيِك��نُ أْن َيْغَنى، والَغِنُيّ مُيْ
ِك��ُن أْن ُيْغلَ��ب، واملُْنَخِفُض  ِكُن أْن َيْغلِ��ب، والغاِلُب مُيْ واملَغل��وُب مُيْ
اُم ُنَداِوُلَها  ِكُن أْن َيْنَخِفض، َوِتلْ��َك اأْلََيّ ِك��ُن أْن َيْرَتِفع، واملُْرَتِف��ُع مُيْ مُيْ
َبنْيَ الَنّ��اِس كما قال الله عَز َّوَجّل، و"الَدّه��ْر دوالْب واألّياْم َقالَّبة" 
كم��ا يقول��وَن في بالِدن��ا.. فال تيأس��وا أَبداً ِم��َن الَتّغيي��ر وإمكاِنَيِّة 
��ديد؛ َمْهما كانت  الَتّغيي��ِر َمَع اإلمي��اِن والَوْعِي والَعَم��ِل الّداِئِب الَسّ
ريق. َسْطَوُة الباِطِل والّطاغوت، وِشَدُّة الليالي واألّيام وَعَقباُت الَطّ
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15صوتكم ثقافية

تونس-
ينظ��م املعه��د اجلهوي للموس��يقى بحمام األنف حتت إش��راف 
املندوبية اجلهوية للثقاف��ة واحملافظة على التراث بنب عروس 
وبالتعاون مع املؤسس��ة التونس��ية حلق��وق املؤلف واحلقوق 
املج��اورة، اللقاء التحسيس��ي ح��ول "امللكية األدبي��ة والفنية 
وحماية املصنفات املوس��يقية لفائدة تالميذ املوس��يقى" وذلك 
يوم اجلمعة 13 مارس 2015 مبقر املعهد اجلهوي للموس��يقى 

بحمام األنف بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.
ويه��دف ه��ذا اللق��اء األّول من نوع��ه على املس��توى الوطني 
املوّج��ه للناش��ئة وحتدي��دا لتالميذ املوس��يقى م��ن ناحية إلى 
املس��اهمة في ترس��يخ ثقافة احت��رام امللكي��ة األدبي��ة والفنية 
وتبس��يط املفاهيم ليستس��يغها التالميذ والطلب��ة ومن ناحية 
أخرى التعريف بدور نقاط االتصال التي تعنى بامللكية األدبية 
والفنية في املندوبيات اجلهوية للثقافة واحملافظة على التراث.
ويتضم��ن البرنام��ج مداخلت��ني األول��ى بعن��وان "حماي��ة 
املصنف��ات املوس��يقية" تقدمها الس��يدة نادية حج��اج عكاري 
رئيس مصلح��ة التعاون الدولي واالتص��ال والعالقات العامة 
باملؤسس��ة التونس��ية حلق��وق املؤل��ف واحلق��وق املج��اورة. 
والثانية بعنوان "التص��رف اجلماعي في حق املؤلف" تقدمها 
السيدة سنية السماوي رئيس مصلحة االستخالصات وتوزيع 
املس��تحقات باملؤسس��ة التونس��ية حلق��وق املؤل��ف واحلقوق 
املجاورة. إلى جانب عرض الومضة التحسيس��ية حول حماية 

امللكية األدبية والفنية.
ث��ّم سيفس��ح املج��ال للتالميذ واألولي��اء واألس��اتذة وكذلك 
مجموع��ة من املبدعني والفنانني في مجال املوس��يقى بوالية بن 

عروس إلثراء النقاش بآرائهم وتساؤالتهم.
وباعتب��ار التمي��ز ال��ذي يع��رف ب��ه تالمي��ذ املعه��د، س��يتم 
إمت��اع احلضور مبعزوفة موس��يقية من تلح��ني التلميذ فراس 
وياس��ني  الش��يخاوي  ف��راس  التلميذي��ن  وأداء  الش��يخاوي 
الش��وكاني ومعزوفة موسيقية من تلحني األستاذ أحمد عومار 

وأداء التلميذة ياسمني بوشرارة.

تونس- 
وضم��ن  ال��دورة  ه��ذه  برمج��ة  ف��ي 
املسابقة الرس��مية مجموعة من الفرق 
البلدي  احمللي��ة واألجنبي��ة باملس��رح 
بالعاصم��ة، وهي عل��ى التوالي، عبير 
بش��ير  القليب��ي،  أني��س  النص��راوي، 
الغرب��ي، ش��يخ س��اديبو س��امب م��ن 
م��ن  س��ليمان  كوليبال��ي  الس��ينغال، 
س��احل العاج، حمزة زرمديني وعتاب 
اجلاليل��ي، مهدي ش��قرون، محمد علي 
كم��ون، س��ليم عبي��دة، طاه��ر قيزاني 

وزياد الزواري.
وس��تنتظم كذل��ك مس��ابقة خاص��ة 
ب��اآلالت وحتديدا آلة الناي س��يتبارى 
فيه��ا كل م��ن أحم��د ليتّي��م، محم��د بن 
صاحل��ة، رامي ُعرابي وطارق ش��ابير 
الرابع.وس��يكون جمهور  الف��ن  بقاعة 
حف��الت  م��ع  موع��د  عل��ى  املوس��يقى 
بش��ارع  س��واء  أخ��رى  موس��يقية 
احلبي��ب بورقيب��ة م��ع عدي��د الفنانني 
واملجموع��ات املوس��يقية كبرق��و 08، 
بلطي، ياسر جرادي واملغربية أوم...، 
وب��دار الثقافة ابن رش��يق م��ع وناس 
خليجان وعماد عليب��ي وغيرهم، فيما 
سيكون كل من أصحاب الكلمة وعلياء 
الس��المي وسعاد بن س��ليمان ومسلم 
رح��ال بقاع��ة الف��ن الراب��ع، ويلتق��ي 
زائرو قصر املؤمترات مع مجموعة من 

الف��رق املوس��يقية ك"ميتي��س"، تامر 
أبو غزالة...

االفتتاح واالختتام
حفلي االفتتاح واالختتام س��يكونان 
مائة باملائة تونسيني، مع عرض ناقوز 
سيس��تضيف  ال��ذي  الط��رودي  ملني��ر 
سفيان الزايدي وأس��ماء بن أحمد، فيما 
س��يكون االختت��ام م��ع ع��رض خ��اص 
بعن��وان وصل��ة املدين��ة للفن��ان زي��اد 

غرسة.
وس��يتم ف��ي س��هرة االفتت��اح تكرمي 
ع��دد من الفنانني بجائ��زة زرياب املعّدة 
لتتويج مس��يرة مهنية مكرسة للحفاظ 

عل��ى الت��راث املوس��يقي والبح��وث في 
األبي��ض  البح��ر  ح��وض  موس��يقات 

املتوسط.

صالون الصناعات الموسيقية
س��تضم أيام قرطاج املوسيقية أيضا 
أول معرض من نوعه في العالم العربي 
كل  جتمي��ع  عل��ى  س��يعمل  وإفريقي��ا 
املتدخلني ف��ي قطاع امله��ن والصناعات 
واخلدمات ف��ي مجال املوس��يقى، وذلك 
له��ا  والدعاي��ة  مبنتجاته��م  للّتعري��ف 
وعرضه��ا للمختص��ني والعم��وم، وق��د 
ُخّص��ص قص��ر املؤمت��رات بالعاصم��ة 
إلقامته وذلك خالل الفترة املتراوحة من 

يوم الس��بت 14 م��ارس 2015 إلى يوم 
اجلمعة 20 مارس 2015 .

ه��ذه  ف��ي  الصال��ون  س��يضم  و 
ال��دورة أكث��ر م��ن أربع��ني مش��اركا من 
م��ن  القادم��ني  واألجان��ب  التونس��يني 
مص��ر وس��وريا والع��راق والس��ينغال 
ليس��تعرضوا  وفرنس��ا،  وتركي��ا 
تش��مل  مج��االت  ع��دة  ف��ي  خبراته��م 
صناع��ة اآلالت املوس��يقية وإصالحه��ا 
والكتاب املوس��يقي واملدونات وأجهزة 
التقاط الصوت ومعدات اس��توديوهات 
الرقمي��ة  والبرمجي��ات  املوس��يقى 
إل��ى  اخلاص��ة باملوس��يقى والص��وت، 
جانب حض��ور بعض ش��ركات ترويج 

املوس��يقى وتس��ويقها، هذا عالوة على 
تواجد العديد من املؤسسات واملنظمات 
واملهرجان��ات  املوس��يقية  واملعاه��د 
املج��ال  ف��ي  الناف��ذة  واجلمعي��ات 

املوسيقي.
للمهنيني  الفرصة  الصالون  وسيوفر 
للتع��ارف وتبادل اخلب��رات فيما بينهم 
وااللتق��اء مع املوس��يقيني الستش��راف 
مشاريع مس��تقبلية، كما سيحظى زوار 
الصال��ون بتخفيض��ات هامة بالنس��بة 
ألس��عار اآلالت املوس��يقية املعروض��ة 
والكراس��ات  والكت��ب  غياره��ا  وقط��ع 

املوسيقية.

أنشطة أخرى
س��تنتظم  البرمج��ة  هام��ش  وعل��ى 
املائ��دة  غ��رار  عل��ى  أخ��رى،  أنش��طة 
املس��تديرة عن دور املهن املوس��يقّية في 
صناع��ة املوس��يقى وورش��تني، األولى 
باس��تعمال  املوس��يقي  التألي��ف  ع��ن 
البرمجي��ات احلديث��ة والثانية بعنوان 
تكوي��ن الطفل املب��دع والت��ي تقوم على 
جتميع أطفال من كل واليات اجلمهورية 
عل��ى امتداد األي��ام به��دف إنتاج عرض 
موس��يقي يضم جميع ه��ذه املواهب في 
والغن��اء  واجلماع��ي  الف��ردي  الع��زف 
الف��ردي واجلماع��ي وبع��ض األلع��اب 

املوسيقية.

تونس- 
تنظ��م دار الثقاف��ة بهبيرة حت��ت إش��راف املندوبية اجلهوي��ة للثقافة 
باملهدية الدورة السادس��ة ملهرجان ربيع الطفل بهبيرة وذلك بداية من 

يوم األحد 15 مارس إلى غاية يوم اخلميس 19 مارس 2015.
البرنامج:

األحد 15 مارس 2015: الس��اعة العاشرة صباحا: عرض مسرحي 
لألطفال بعنوان "أطفال البيئة والسفرود".

االثنني 16 مارس 2015: الساعة العاشرة صباحا: االحتفال باليوم 
الوطني للباس التقليدي.

2015: الس��اعة العاش��رة صباح��ا: منوع��ة  الثالث��اء 17 م��ارس 
تنشيطية لألطفال "عمي مرجان".

األربع��اء 18 م��ارس 2015: الس��اعة العاش��رة صباح��ا: ع��رض 
تنشيطي سينمائي لألطفال "كونغ فو باندا 2".

اخلميس 19 مارس 2015: على الس��اعة العاش��رة صباحا: عرض 
مسرحي لألطفال "املهرج اخلائن".

برمجة الّدورة الثانية ألّيام قرطاج الموسيقّية

المعهد الجهوي للموسيقى بحمام األنف

لقاء تحسيسي حول الملكية األدبية والفنية 
وحماية المصنفات الموسيقية

مهرجان ربيع الطفل 
بهبيرة بالمهدية
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- رجاء غرسة الجالصي 
رفع��ت مفاوض��ات احل��وار السياس��ي 
الليب��ي املنعقدة في مدين��ة الصخيرات 
املغربي��ة، أم��س الس��بت، أعماله��ا على 
أن تس��تأنفها منتصف األسبوع القادم، 
وفق ما أفاد ب��ه نائب رئيس بعثة األمم 

املتحدة للدعم في ليبيا سمير غطاس. 
و قال غط��اس في تصري��ح هاتفي ل� 
"الضمي��ر" إن جولة احل��وار اجلديدة 
ب��ني الفرق��اء الليبي��ني ش��هدت تقدم��ا، 
مؤكدا أنها كان��ت عبارة على اجتماعات 
عل��ى ح��دى،  م��ع كل ط��رف  منفصل��ة 
بخالف ما مت تداوله في وسائل اإلعالم. 
مش��اورات بش��أن مرش��حي حكومة 

التوافق
و ق��ال عض��و ف��ي املؤمت��ر الوطن��ي 
الليب��ي، مش��ارك ف��ي احل��وار باملغرب 
طرف��ا احل��وار يع��ودون إل��ى طرابلس 
األس��ماء  بش��أن  للتش��اور  وطب��رق 
التواف��ق  حكوم��ة  لرئاس��ة  املرش��حة 
املقب��ل  األربع��اء  للمغ��رب  والع��ودة 

ملناقش��ة ه��ذه األس��ماء بجان��ب حس��م 
اجلهة التش��ريعية التي ستصادق على 

احلكومة.
و كانت جولة املفاوضات السياس��ية 
الليبي��ة انطلق��ت مس��اء اخلمي��س ف��ي 
ضواح��ي  ف��ي  الصخي��رات  منطق��ة 
الرب��اط جولة حوار جدي��دة بني أطرف 
تض��م ممثل��ني للبرملان��ني ف��ي طرابلس 
وطبرق برعاية االمم املتحدة، وحضور 
به��دف  وذل��ك  أوروب��ي،  دبلوماس��ي 
التوصل الى اتفاق حول شخصية تقود 

حكومة وحدة وطنية.
و قال نائب املبعوث األممي الى ليبيا 
إن االجتم��اع تط��رق ال��ى "ث��الث نقاط 
أساس��ية"، موضحا أن "أولها اجلانب 
األمن��ي بغ��رض التوقف ع��ن االقتتال، 
وه��و أم��ر ان مت االتف��اق عليه س��يهيئ 
الش��خصية  ح��ول  للتواف��ق  الوض��ع 
التي س��تقود حكومة الوحدة الوطنية، 
اضافة الى نوابه وأعضاء احلكومة، ثم 
س��يهيء األجواء من أجل التشاور حول 

صياغة الدستور". 

الس��فير  م��وش  كريس��تيان  ق��ال  و  
األملان��ي ل��دى ليبي��ا، املقي��م حالي��ا في 
تون��س، ف��ي تصري��ح إعالم��ي "هناك 
بعث��ات دبلوماس��ية تش��ارك ف��ي ه��ذا 
احلوار لكن بصفة مراقب بينها فرنس��ا 
وايطاليا، وبريطانيا و  س��فيرة االحتاد 
األوروب��ي". كم��ا حض��ر أيض��ا س��فير 
تركيا ل��دى ليبيا، وفق م��ا نقلت تقارير 

إعالمية. 
و في تصريح سابق، قال رئيس بعثة 
االمم املتح��دة في ليبيا ليون برناردينو 
الذي يح��اول منذ اس��ابيع التقريب بني 
الطرف��ني، مؤّك��دا ان كال الطرف��ني "واع 

متاما" للطابع امللح للوضع.
وأكد الس��فير األملان��ي لفرانس برس 
أن " احل��ل ال يتمثل في تزويد احلكومة 
الليبي��ة مبزيد م��ن األس��لحة ألن هناك 
م��ا يكف��ي منه��ا عل��ى األرض ولن حتل 
املش��كلة"، مضيف��ا ان��ه "عل��ى بع��ض 
ال��دول الت��ي تدع��م طرفا على حس��اب 
اآلخر إمن��ا تعقد األم��ور وذلك ليس في 

صاحلها أو صالح الليبيني".

وف��ي الس��ياق ذات��ه أوض��ح فتح��ي 
بش��ارة، البرملان��ي الس��ابق واملش��ارك 
في احلوار ان "هن��اك قوى خارج ليبيا 
وداخله��ا تس��عى ب��كل جهدها إلفش��ال 
احل��وار القائ��م ف��ي املغرب ول��م تدخر 
جه��دا لفعل ذل��ك، لكن نح��ن مصممون 
لنعمل بكل جهودنا إلجناح املش��اورات 
وإنقاذ ليبيا واخل��روج بحكومة وحدة 

وطنية".
ب��دوره، قال مرس��ي الكوان��ي عضو 
املجلس االنتقالي السابق لفرانس برس 
"ه��ذا اللق��اء مفصلي وجمي��ع األطراف 
الت��ي لم تش��ارك ف��ي جني��ف حاضرة. 
اجلميع هذه املرة يبدون جدية للتوصل 

الى حل نهائي وجذري".
و قبل بدء املفاوض��ات، وافق أعضاء 
املؤمت��ر  ع��ن  املنبثق��ة  احل��وار  جلن��ة 
الوطني العام على دعم تش��كيل حكومة 
وح��دة وطني��ة، خالل جلس��ات احلوار 
التي س��تجمعهم مع ممثلني عن البرملان 
لليبي. ومت التوافق على "دعم تش��كيل 
حكوم��ة وحدة وطنية" م��ن أجل ايجاد 

حل لألزمة الليبية .
مالمح حكومة الوحدة الوطني

حددت بعثة األمم املتح��دة للدعم في 
ليبي��ا مقترحه��ا بش��أن ج��دول األعمال 
"الصخي��رات"،  مبباحث��ات  اخل��اص 
الت��ي قال��ت إن األط��راف وافق��ت عليه، 
فيم��ا يتعل��ق بتش��كيل حكوم��ة وح��دة 
وطني��ة، مبا ف��ي ذل��ك التباحث بش��أن 
رئيس ال��وزراء ونواب رئي��س الوزراء 
األمني��ة  والترتيب��ات  املس��تقبليني، 

لتمهي��د الطريق أم��ام وقف إط��الق نار 
ش��امل، واالنس��حاب التدريجي جلميع 
املجموعات املسلحة من البلدات واملدن، 
وآلي��ات  األس��لحة،  مراقب��ة  وتدابي��ر 
مالئم��ة للرص��د والتنفي��ذ، واس��تكمال 
عملي��ة صياغة الدس��تور ضمن جداول 

زمنية واضحة.
و حسب مس��ودة صادرة عن البعثة، 
تلق��ت "الضمير" نس��خة منه��ا، تكون 
حكوم��ة  الوطن��ي  التواف��ق  حكوم��ة 
تكنوق��راط قائمة على أس��اس الكفاءة، 
مكلفة مبهام الس��لطة التنفيذية و إدارة 
ش��ؤون الدول��ة الليبي��ة حلني تش��كيل 
و  الدائ��م.  الدس��تور  مبوج��ب  س��لطة 
تتكون من رئيس لل��وزراء و نائبني له، 

على ان متارس أعمالها من طرابلس. 
و اشترطت املس��ودة أن يكون رئيس 
احلكومة و نائبيه ليبيني و غير حاملني 
جلنس��ية أخرى، و ال أن يك��ون قد حكم 
ف��ي  للحري��ة  مقي��دة  بعقوب��ة  عليه��م 
جرمية مخلة بالش��رف و األمانة، و يتم 
اختيارهم بس��بب الكفاءة و االس��تقالل 
السياسي.و حددت املس��وّدة مدة والية 
احلكوم��ة التوافقية بعام واحد، تتحول 
بانتهائ��ه حكوم��ة تس��يير أعمال حلني 

جتديد واليتها. 
بش��أن  املش��اورات  نتائ��ج  ح��ول  و 
املقت��رح، قال غط��اس إن العم��ل جاري 
على دراس��ة عدة مقترح��ات و التوصل 

الى صياغة نهائية حيالها. 
و كان مجل��س األم��ن اعتمد اخلميس 
األمم  بعث��ة  بتمدي��د  ق��رارا  املاض��ي، 
املتح��دة للدعم في ليبيا حتى 31 مارس 

اجلاري. 
وعزا القرار، الصادر مبوجب الفصل 
الس��ابع من ميث��اق األمم املتحدة، قصر 
متدي��د فترة والي��ة البعث��ة األممية إلي 
"الظروف احلالية" التي متر بها ليبيا، 
مؤكدا في نف��س الوقت علي أن "احلالة 
في ليبي��ا ال تزال تش��كل تهديدا للس��لم 

واألمن الدوليني".
 غطاس، ق��ال عن الفت��رة املتبقية في 
فترة والي��ة البعث��ة من حي��ث تأثيرها 
إج��راء  إن��ه  احل��واء،   مجري��ات  عل��ى 
لألح��داث  متاش��يا  بح��ث،  لوجس��تي 
اجلاري��ة ف��ي الب��الد، و بالنظ��ر الى أن 
البعث��ة ال تباش��ر أعمالها م��ن ليبيا في 

الوقت احلالي. 
كما أوض��ع ان متديد عمل البعثة ملدة 
ش��هر واحد، ليست اس��تثناء في احلالة 
الليبي��ة، و إمن��ا اج��راء يتخ��ذه مجلس 

األمن في عدة حاالت مشابهة. 

 الدولي
التابع��ون  العقوب��ات  مراقب��و  أب��دى 
ل��ألمم املتحدة قلقهم م��ن أنه إذا وافقت 
جلن��ة مبجلس األمن الدولي على طلب 
احلكومة الليبية احلصول على أسلحة 
ودباب��ات وطائ��رات ف��إن بع��ض هذه 
املعدات قد يتم حتويلها إلى ميليشيات 

تدعمها.
يراقب��ون  الذي��ن  اخلب��راء  وق��ال 
انته��اكات حظر األس��لحة الذي فرض 
على ليبيا في 2011، إن هذه األس��لحة 
قد تقع في نهاية األمر في يد ميليشيات 
أخ��رى بعد املعارك أو إذا فقدت القوات 
مخزون��ات  عل��ى  الس��يطرة  الليبي��ة 

السالح.
و طلب��ت حكوم��ة عب��د الثن��ي التي 
تتخ��ذ م��ن طب��رق )ش��رق( مق��را له��ا 
الس��تيراد  املتح��دة  األمم  م��ن  اإلذن 
طائ��رة   20 م��ن  وأكث��ر  دباب��ة   150
هليكوبت��ر  طائ��رات  وس��بع  مقاتل��ة 
هجومية وعش��رات اآلالف من البنادق 

الصاروخي��ة  والقاذف��ات  الهجومي��ة 
ومالي��ني الطلق��ات م��ن الذخي��رة م��ن 
أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك، 
الس��تخدامها في التصدي للمجموعات 

االرهابية، على حد قولها.
وق��ال املراقب��ون في رس��الة للجنة 
أن  م��ن  الرغ��م  األمن"عل��ى  مجل��س 

اجلماع��ات  تش��كله  ال��ذي  التهدي��د 
اإلرهابية في ليبيا ميث��ل حتديا كبيرا 
للس��لطات، ِف��إن اللجن��ة تش��عر بقلق 
م��ن احتم��ال اس��تخدام هذه امل��واد في 
هجم��ات عل��ى مناطق ومنش��آت حتت 
س��يطرة ميليش��يات منافس��ة ليس��ت 

جماعات إرهابية."

رفع أعمال الحوار السياسي الليبي للتشاور حول مرشحي حكومة التوافق

نائب رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا لـ"الضمير": 

جولة الحوار شهدت تقدما

تحذير أممي من تحويل حكومة الثني األسلحة الى ميليشيات تدعمها
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دولي
17صوتكم

 – محمد الراجحي
ح��زب  ف��ي  البش��مركة  مس��ؤول  أك��د 
االحتاد الوطني الكردستاني "مصطفى 
مدين��ة  حتري��ر  عملي��ة  أَنّ  ج��ورش"، 
تكريت مركز محافظة صالح الدين، تتم 
حتت إش��راف مباش��ر من قائد احلرس 

الثوري اإليراني "قاسم سليماني".
وأوض��ح ج��ورش أّنهم عق��دوا عدة 
اجتماع��ات مع "س��ليماني" وأنه كان 
ل��ه دور كبير في حترير قضاء مخمور، 
قائ��اًل: "اس��تناًدا لتجربت��ي، ف��ي حال 
جن��اح قاس��م س��ليماني في اس��تعادة 
واألنب��ار،  تكري��ت  عل��ى  الس��يطرة 
ف��إّن عملي��ة حتري��ر املوصل س��تكون 
حتت قيادته، واملس��لحون س��يكونون 
حت��ت إمرته إل��ى جانب قوات احلش��د 
الشعبي )مليشيات شيعية( واجليش 
العراق��ي". وفي رده على س��ؤال حول 
مشاركة البيش��مركة في عملية حترير 
إّن  الك��ردي،  املس��ؤول  ق��ال  املوص��ل، 
"قوات البيش��مركة قدمت ألف ش��هيد، 
و5 آالف جري��ح إل��ى اآلن ف��ي حربه��ا 
ضد تنظيم داع��ش اإلرهابي، واجليش 
العراق��ي ل��م يق��دم أي مس��اعدة إلقليم 
كردس��تان أثناء هجوم داع��ش. فلماذا 
إَنّ  لآلخري��ن؟  قرباًن��ا  أبناءن��ا  نق��دم 
اجلي��ش العراقي هو من س��لم املوصل 

وعليه أن يستعيد السيطرة عليها".
أي  اتخ��اذ  أّن  إل��ى  وأش��ار ج��ورش 
قرار عسكري مبش��اركة البيشمركة في 
عملي��ة حترير املوصل يجب أن يس��بقه 

قرار سياسي.
وفي 10 جوان 2014، س��يطر تنظيم 
مرك��ز  املوص��ل  مدين��ة  عل��ى  الدول��ة 
محافظة نينوى )ش��ماال( قبل أن يوسع 
س��يطرته عل��ى مس��احات واس��عة في 
ش��مال وغرب وش��رق الع��راق، وكذلك 
ش��مال وشرق سوريا، وأعلن في الشهر 
نفسه، قيام ما أسماها "دولة اخلالفة".
العراقية ومليش��يات  القوات  وتعمل 

موالية لها وقوات البيش��مركة الكردية 
عل��ى  الع��راق(  ش��مال  إقلي��م  )جي��ش 
اس��تعادة الس��يطرة عل��ى املناطق التي 
سيطر عليها التنظيم، وذلك بدعم جوي 
من التحال��ف الدولي، بقي��ادة الواليات 
املتحدة، الذي يش��ن غ��ارات جوية على 

مواقع التنظيم منذ أكثر من 7 أشهر.
تحذير

في غضون ذلك حّذر "فريد أسسرد"، 
مدي��ر "مركز البح��وث اإلس��تراتيجية 
في كردس��تان" )إقليم ش��مال العراق(، 
اس��تعادة  اقتص��ار عملي��ة  م��ن مغب��ة 
املوصل، على مشاركة اجليش العراقي، 
وامليليش��يات اإليراني��ة، معتبًرا أن ذلك 

ينذر بوقوع كارثة كبيرة في املنطقة.
يتخ��ذ  ال��ذي  املرك��ز،  مدي��ر  وش��ّدد 
م��ن مدين��ة الس��ليمانية العراقي��ة مقًرا 
ل��ه، ف��ي تصريح��ات لألناض��ول، على 
ضرورة تشكيل قوة س��ّنية، للمشاركة 
املزمع��ة،  العس��كرية  العملي��ة  ف��ي 
الرامية لدحر تنظي��م داعش، من مدينة 
املوص��ل، محذًرا من اقتص��ار تلك القوة 
عل��ى اجلي��ش العراق��ي، وامليليش��يات 
اإليراني��ة، كونه��ا س��تحّول األزمة إلى 

صراع مذهبي بحت.
وأشار "أسس��رد" إلى تدريب قوتني 
سّنيتني عس��كرية، وأخرى شرطية في 
أربيل، حتضيًرا للمش��اركة في العملية 
العس��كرية املزمع��ة في املوص��ل، وفي 
مع��رض رده على س��ؤال عن مش��اركة 

قوات البيشمركة.
و ق��ال إن املرجعي��ة السياس��ية ف��ي 
املنطق��ة ل��م تتخ��ذ ق��راًرا به��ذا الش��أن 
بعد، مش��يًرا أن القرار العسكري يلزمه 
ق��رار سياس��ي، وأن مس��ألة مش��اركة 

البيشمركة ستتضح في وقت الحق.
وأوضح "أسسرد" أن أهالي املوصل، 
مبش��اركة  يطالب��ون  الع��راق،  وس��نة 
تركي��ا ف��ي العملي��ة، مبيًن��ا أن أطراًف��ا 
س��ّنية عراقي��ة، بينها محاف��ظ املوصل 

"أثي��ل النجيف��ي"، طالب��وا مبش��اركة 
تركيا، كبديل عن امليليش��يات اإليرانية، 
وق��وات البيش��مركة، بي��د أن احلكومة 
املركزي��ة ف��ي بغ��داد، أعلن��ت رفضه��ا 
مش��اركة أي ق��وة أجنبية ف��ي العملية. 
وفي تفس��يره للخطوة التركية، إرسال 
طائرت��ي ش��حن محملت��ني مبس��اعدات 
عس��كرية إلى بغداد، األس��بوع املاضي، 
قال "أسسرد": "إن أنقرة من خالل هذه 
احلمل��ة تثب��ت للعالم أنها ض��د داعش، 
وترد في الوقت نفس��ه عل��ى االتهامات 
الت��ي روجه��ا البعض ض��د تركي��ا منذ 
بداية عملي��ات داعش، لتظه��ر )تركيا( 
أنه��ا تس��اند اجلبه��ة التي تش��كلت في 

مواجهة التنظيم".
ويش��كو س��كان ناحيتي "جلوالء"، 
و"السعدية"، التابعتني حملافظة ديالى 
شمال شرق العراق، من عدم متكنهم من 
الع��ودة إل��ى مناطقهم رغم م��رور أكثر 
م��ن ثالثة أش��هر عل��ى حتريره��ا من يد 
تنظيم داعش، ودخول القوات العراقية 
املدعومة مبليش��يات احلش��د الش��عبي 

إلى تلك املناطق.
وق��ال س��كان املنطقت��ني، إن الق��وات 
بعملي��ات  قام��ت  ملناطقه��م،  احمل��ررة 
حرق، وسلب، ونهب للبيوت، واحملالت 
فيه��ا،  املس��اجد  وتفجي��ر  التجاري��ة، 
مؤكدي��ن أن عملي��ات النه��ب حملتويات 
البيوت جرت ومازالت متواصلة، وسط 
صمت احلكوم��ة العراقية، والس��لطات 

احمللية.
ويتس��اءل الس��كان احمللي��ون الذين 
فروا م��ن مناطقه��م في ج��وان املاضي، 
عق��ب س��يطرة داع��ش عل��ى البلدت��ني، 
والقرى املجاورة لهما، عن أس��باب عدم 
الس��ماح له��م بالع��ودة إل��ى مناطقهم، 
رغ��م مرور أش��هر عل��ى إخ��راج مقاتلي 
داعش منها، ف��ي الوقت الذي يتخوفون 
م��ن عملي��ات انتق��ام طائفية، ق��د تقوم 
به��ا املليش��يات املس��لحة التي تس��يطر 

عل��ى املنطق��ة. وناش��د س��كان ناحيتي 
احلكوم��ة  و"الس��عدية"  "جل��والء"، 
عملي��ات  لوق��ف  بالتدخ��ل  العراقي��ة، 
الس��لب، والنه��ب الت��ي تط��ال بيوتهم، 
واإلسراع بإعادتهم إلى مناطقهم بعد أن 
قضوا أش��هًرا من املعاناة في املخيمات، 
وهي��اكل البي��وت، في ظل نقص ش��ديد 
في امل��واد الغذائي��ة، والطبي��ة، وحتت 
حر الصيف، وبرد الش��تاء، مس��تغربني 
صم��ت الس��لطات احمللية ف��ي محافظة 
ديال��ى جتاه اس��تمرار معاناته��م، رغم 

حترير مناطقهم منذ فترة طويلة.
وتعرضت بعض املناطق في محافظة 
ديالى خالل الشهور املاضية إلى الكثير 
م��ن عمليات اخلط��ف، والس��لب، وهدم 
املنازل، واملس��اجد بعد س��يطرة تنظيم 
داعش عل��ى بعض مناطقها، فيما توجه 
أصاب��ع االته��ام إل��ى احلش��د الش��عبي 
العملي��ات  تل��ك  آخ��ر  وكان  )ش��يعة(. 
إع��دام نحو 70 س��ُنًيا على أي��دي قوات 
األمن، ومقاتلي احلش��د الش��عبي، أثناء 
فرارهم من بلدة بروانة ش��مالي ديالى، 
بحس��ب اتهام��ات مس��ؤولني ووجه��اء 

عشائر سنة.
وف��ي 23 من ش��هر نوفمب��ر املاضي، 
أعلن��ت اجله��ات الرس��مية العراقية أن 
قوات أمنية مدعومة باحلش��د الش��عبي 

والبيش��مركة استعادة س��يطرتها على 
ناحيت��ي جل��والء والس��عدية )70 ك��م 

شمال شرق بعقوبة(.
ويتكون احلشد الش��عبي من فصائل 
مس��لحة )ش��يعية(، انخرطت في قتال 
"داع��ش" بع��د فتوى املرجع الش��يعي 
األعل��ى في الع��راق عل��ي السيس��تاني 

لقتال التنظيم في جوان املاضي.

ومن هذه التشكيالت منظمة بدر التي 
ينتمي وزير الداخلي��ة إليها، وعصائب 
أه��ل احلق، وكتائب حزب الله العراقي، 
وسرايا السالم، اجلناح العسكري لتيار 
الص��دري، وال��ذي أعلن مقت��دى الصدر 
زعيم التي��ار عن جتميده إل��ى أجل غير 
مس��مى، وذل��ك بعد سلس��لة االنتقادات 
الالذع��ة املوجهة من قبل القادة الس��نة 
لعمل امليليش��يات في الع��راق. وتواجه 
كت��ل  م��ن  اتهام��ات  التش��كيالت  ه��ذه 
سياسية سنية بارتكابها جرائم خطف، 
وقتل، وتطهي��ر طائفي في املناطق التي 
دون  م��ا  مكون��ا  باس��تهدافها  تدخله��ا 
غي��ره )الس��نة(. غي��ر أن ممثل��ي ه��ذه 
التش��كيالت، يواجهون ه��ذه االتهامات 
عناص��ر  وج��ود  ويؤك��دون  بالنف��ي، 
مندسة ترتكب اجلرائم لتشويه صورة 

احلشد الشعبي.

مسؤول بالبشمركة: عملية تحرير تكريت بقيادة الحرس الثوري اإليراني

 الدولي
أعلن��ت حرك��ة اجلهاد اإلس��المي في فلس��طني 
ام��س الس��بت، أن مس��ؤولني مصري��ني أبلغوا 
وف��دا م��ن قيادته��ا عزمه��م تق��دمي تس��هيالت 

لصالح قطاع غزة خالل الفترة القادمة.
وقال��ت احلركة ، في بي��ان صحفي ، إن وفدا 
م��ن قيادته��ا برئاس��ة أمينه��ا الع��ام رمض��ان 
ش��لح اختتم زيارة للعاصمة املصرية القاهرة 
استمرت عدة أيام "بحث خاللها مع املسؤولني 
والعالق��ة  الفلس��طيني  الوض��ع  املصري��ني 

املصرية مع قطاع غزة".
وذكرت احلركة أنه من منطلق حرصها على 
"تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني واحلفاظ 
عل��ى مصاحل��ه، قام الوف��د بإج��راء العديد من 
االتصاالت واللقاءات أس��فرت عن تأكيد حركة 
حم��اس وحرصه��ا عل��ى ضب��ط احل��دود م��ع 
مصر، مب��ا مينع أي اختراق أو مس��اس باألمن 

املصري".

وأضاف��ت "كذل��ك أك��د األش��قاء ف��ي مص��ر 
حرصه��م عل��ى مصالح الش��عب الفلس��طيني 
وتفهمه��م حلاجات��ه ومعانات��ه، وعزمهم على 
تق��دمي التس��هيالت واإلج��راءات الالزمة لذلك 

خالل الفترة القادمة".
وكان وفد اجلهاد اإلس��المي ب��دأ زيارته إلى 
القاهرة األحد املاضي بعد 24 ساعة من إصدار 
ق��رارا  املصري��ة  املس��تعجلة  األم��ور  محكم��ة 
ب��إدراج حرك��ة حماس ف��ي الئح��ة التنظيمات 
اإلرهابية وذلك بعد ش��هر م��ن قرار مماثل ضد 

اجلناح العسكري للحركة كتائب القسام.
رئي��س  -نائ��ب  هني��ة  إس��ماعيل  وكان 
املكتب السياس��ي حلرك��ة املقاومة اإلس��المية 
)حم��اس(- قال إّن مس��ؤولني مصريني أبلغوا 
احلرك��ة أن احلك��م القضائ��ي باعتب��ار حركته 

"منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسيا.
وأوضح هني��ة -خالل خطبة صالة اجلمعة 
الت��ي ألقاها في مس��جد "الكتيبة" غرب مدينة 

غ��زة- أن حركت��ه أج��رت اتصاالت عل��ى مدار 
األي��ام املاضية مع األمني الع��ام جلامعة الدول 
العربية نبيل العربي، ومع مسؤولني مصريني 
"األج��واء"،  تنقي��ة  أج��ل  م��ن  وفلس��طينيني 

وتدارك تداعيات احلكم القضائي املصري.
وأش��ار إل��ى أن "مس��ؤولني مصري��ني )ل��م 
يحدد هويتهم( أبلغوا احلركة أن قرار احملكمة 

قضائي ولم يتم تبنيه سياسيا".
جدد هنية تأكيد حركته على عدم التدخل في 
أي ش��أن عرب��ي داخلي، خاصة مص��ر "بوابة 
قط��اع غ��زة" و"اجل��ارة والش��قيقة". وتابع 
"ليس لن��ا أي دور أمني أو عس��كري في داخل 

سيناء وال في أي بقعة من أرض مصر".
وأك��د أن حركت��ه حريص��ة على أم��ن مصر، 
مضيفا أن األجهزة األمنية في غزة تقوم بتأمني 
احلدود، على طول الشريط احلدودي، وتسهر 
على منع تسلل أي شخص من داخل القطاع إلى 

مصر.

سرت: مسلحون مجهولون 
يقتلون 11 حارسا ويخطفون 

أجانب في حقل الغاني 
النفطي

 الدولي
ق��ال مس��ؤول ف��ي ح��رس املنش��آت النفطي��ة إن 11 
عنص��را لق��وا حتفهم ي��وم اجلمعة، فيم��ا اختطف 9 
عمال أجانب، عندما هاجم مسلحون متشددون حقل 

الغاني النفطي في مدينة سرت. 
وقالت املؤسس��ة الوطنية للنفط ف��ي طرابلس إن 
مس��لحني مجهولني هاجموا حقل الغاني من الشمال 
يوم اجلمعة مم��ا أدى إلى وقوع ”أضرار جس��يمة” 

دون اإلدالء بتفاصيل أخرى.
كان��وا  املختطف��ني  إن  أمني��ة  مص��ادر  وقال��ت 
متواجدي��ن ف��ي احلقل حلظ��ة الهجوم وهم مش��رف 
احلقل وهو منس��اوي اجلنسية، ومش��رف التموين 
تش��يكي اجلنس��ية وطباخ افريقي، وأربعة فلبينني 

وعامالن من بنغالديش.

الجهاد اإلسالمي: مصر أبلغتنا عزمها تقديم تسهيالت لصالح غزة
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 الدولي
املع��ارض،  الس��وري  االئت��الف  رّح��ب 
األم��ن  بق��رار مجل��س  الس��بت،  الي��وم 
الدول��ي ال��ذي أدان في��ه اس��تخدام غاز 
الكل��ور كس��الح ف��ي س��وريا وتهدي��ده 

بفرض عقوبات على من يستخدمه.
وف��ي بيان أصدره عّب��ر االئتالف عن 
ترحيب��ه بق��رار مجلس األم��ن الصادر، 
يدي��ن  وال��ذي  اجلمع��ة،  االول  أم��س 
اس��تخدام أي منت��ج كيميائي س��ام مثل 
غاز الكلور كس��الح في سوريا وتهديده 

بفرض عقوبات على من يستخدمه.
وطال��ب االئت��الف ب�"حتوي��ل مل��ف 
اجلرائم املتعلقة باس��تخدام ه��ذا الغاز 
وأي س��الح كيميائ��ي آخ��ر في س��وريا 
الدولي��ة".  اجلنائي��ة  احملكم��ة  إل��ى 
واعتبر االئت��الف أن مطالبته تلك تأتي 
كون نظام بش��ار األس��د رئي��س النظام 
السوري واألطراف الداعمة له "ينكرون 
اس��تخدام قوات النظام الغازات السامة 
ض��د املدني��ني كم��ا ينكرون ارت��كاب أي 

جرائم ضد الشعب السوري".
وكان النظام الس��وري عّب��ر عن عدم 

رض��اه ع��ن الق��رار، وذل��ك على لس��ان 
مندوبه الدائم لدى األمم املتحدة بش��ار 
مبؤمت��ر  اجلعف��ري  وق��ال  اجلعف��ري. 
صحف��ي عق��ده ف��ي مق��ر األمم املتح��دة 
إن  الق��رار،  ص��دور  عق��ب  بنيوي��ورك 
"مداخ��الت مندوب��ي الوالي��ات املتحدة 
وبريطاني��ا وفرنس��ا في مجل��س األمن 
بعد تبني القرار تعكس النوايا الس��يئة 

ملن قدموا هذا القرار".
وأض��اف أن "مصلحة بع��ض الدول 
األعضاء ال ترتكز على ممارسة اجلهود 
الالزمة للتوصل إلى حل سلمي سياسي 
لألزمة في سوريا بل تلجأ الى استخدام 
جميع االليات املتاح��ة في األمم املتحدة 
مب��ا ف��ي ذلك ف��ي مجل��س االم��ن خللق 
الذرائ��ع الت��ي حتت��اج إليه��ا م��ن أج��ل 
االس��تمرار في الع��دوان املتواصل على 

السيادة السورية".
وتته��م املعارض��ة الس��ورية ق��وات 
النظام الس��وري باس��تخدام األس��لحة 
مث��ل  الس��امة  والغ��ازات  الكيميائي��ة 
الكلور في عشرات املناطق السورية منذ 
اندالع الصراع في البالد مارس 2011، 

في حني ينكر النظ��ام ذلك ويعتبر األمر 
محاول��ة ل�"اس��تجرار تدخل عس��كري 

خارجي ضده".
واعتمد مجل��س األم��ن الدولي، أمس 
بش��دة  يدي��ن  ق��رارا  اجلمع��ة،  االول 
اس��تخدام غاز الكلور السام في الصراع 
حملاس��بة  داعي��ا  س��وريا،  ف��ي  الدائ��ر 
للم��واد  اس��تخدام  أي  ع��ن  املس��ؤولني 
واألسلحة الكيميائية، دون أن يسّميهم.

وأع��رب املجل��س ع��ن قلق��ه العمي��ق 
م��ن أن امل��واد الكيميائية الس��امة قد مت 
اس��تخدامها كس��الح في س��وريا، وهو 
م��ا يش��كل انتهاكا لق��رار مجل��س األمن 
السابق رقم 2118 الصادر في سبتمبر 
ترس��انة  بتفكي��ك  واملتعل��ق   ،2013
النظام الس��وري الكيميائية، والتفاقية 

حظر األسلحة الكيميائية.
وأوضح املجلس في قراره، أنه استند 
مل��ا توصلت إلي��ه بق��در كبير م��ن الثقة 
بعثة تقص��ي احلقائق املش��كلة من قبل 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية، حول 

استخدام األسلحة الكيميائية.
ونوه قرار مجلس األمن إلى ضرورة 

أو  اس��تخدام  "بع��دم  س��وريا  الت��زام 
تطوي��ر أو إنت��اج أو حي��ازة أو تخزين 
أو االحتف��اظ باألس��لحة الكيميائية، أو 
نقله��ا، بش��كل مباش��ر أو غير مباش��ر، 
إلى دول أخ��رى أو إلى أي جهات أخرى 
م��ن غير الدول". كما ش��دد قرار مجلس 
األم��ن على ضرورة الت��زام كل األطراف 
في س��وريا بع��دم "اس��تخدام وتطوير 
وإنتاج وحيازة األس��لحة الكيمائية، أو 

تخزينها أو االحتفاظ بها، أو نقلها".
وأع��رب الق��رار ال��ذي وافق��ت علي��ه 
14 دول��ة عضو في املجل��س، وامتناع 

فنزوي��ال ع��ن التصوي��ت، ع��ن تأيي��ده 
لق��رار املجل��س التنفي��ذي ملنظمة حظر 
األسلحة الكيمائية الصادر في 4 فيفري 
م��ن العام املاضي، بش��أن مواصلة عمل 
بعث��ة تقصي احلقائ��ق، وفحص جميع 
مبزاع��م  املتعلق��ة  املتاح��ة  املعلوم��ات 
ف��ي  الكيماوي��ة  األس��لحة  اس��تخدام 
س��وريا. كم��ا نص ق��رار املجل��س على 
أن��ه في حالة ع��دم االمتث��ال للقرار رقم 
تدابي��ر  ف��رض  يت��م  "فس��وف   ،2118
مبوجب الفصل الس��ابع من ميثاق األمم 

املتحدة".

 الدولي
تدور معارك عنيفة بني تنظيم الدولة االسالمية 
ووحدات حماية الشعب الكردية في محيط بلدة 
تل متر في ش��مال شرق سوريا، اثر هجوم شنه 
التنظي��م اجله��ادي اليوم الس��بت ف��ي محاولة 
للس��يطرة على البلدة، بحسب املرصد السوري 

حلقوق االنسان ومنظمة اشورية.
م��ن جه��ة ثانية، قت��ل 26 عنصرا م��ن تنظيم 
احدهم��ا  قيادي��ان،  بينه��م  االس��المية  الدول��ة 
مس��ؤول املنطق��ة الوس��طى ف��ي التنظي��م، ف��ي 
غ��ارات لق��وات النظ��ام اجلمعة والس��بت على 
ارت��ال للجهادي��ني ف��ي ري��ف حم��اة الش��رقي 

)وسط(، بحسب املرصد.
وقال مدير املرص��د رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس "ش��ن تنظي��م الدولة االس��المية 
هجوم��ا في اجت��اه تل مت��ر، ومتكن م��ن التقدم 
ف��ي قرية ت��ل نص��ري احملاذية له��ا واقترب من 
الركب��ة، وه��ي تل��ة مج��اورة، قب��ل ان يتمك��ن 

املقاتلون االكراد من صد الهجوم".
واش��ار الى مقت��ل ثمانية عناصر م��ن تنظيم 
الدولة االسالمية في تل نصري، ومدنيني اثنني 
ف��ي تل متر بقذائ��ف اطلقها التنظي��م. وقال عبد 
الرحمن ان "املعارك العنيفة مستمرة في محيط 

تل متر".
واكد مدير الشبكة االشورية حلقوق االنسان 
اس��امة ادوارد الذي يتخذ من س��توكهولم مقرا، 
نب��أ الهج��وم، واصفا اياه ب"االعن��ف منذ وقت 

طويل".
واش��ار ادوارد ال��ى ان مقاتل��ي تنظيم الدولة 
االس��المية "يحاول��ون تطوي��ق بلدة ت��ل متر، 

وهي الهدف االساس��ي للهج��وم كونها تقع على 
مفترق ط��رق يفتح مم��را مع احل��دود العراقية 
نح��و املوص��ل )طري��ق القامش��لي( والطري��ق 
املؤدي��ة الى راس العني واحلدود التركية". كما 

ميكن الوصول منها الى منطقة حلب غربا.
وف��ي نفس الس��ياق أش��ار املرصد الس��وري 
حلقوق االنس��ان في بيان له امس الس��بت مقتل 
26 عنص��را م��ن تنظي��م الدولة االس��المية في 
غ��ارات نفذها الطيران التابع للجيش الس��وري 
في منطقة حمادى عمر في ريف حماة الش��رقي. 
وقال عبد الرحم��ن ان الطيران "نفذ غارات عدة 
ام��س واليوم عل��ى ارتال م��ن اآللي��ات التابعة 

لتنظيم الدولة االسالمية".
واش��ار ال��ى ان ب��ني القتل��ى "قيادي��ان ف��ي 
التنظيم، احدهما معروف بابو عماد اجلزراوي 
وهو والي والية البادية، والثاني معروف بابو 

احمد، وهو قيادي عسكري".
وحتدث��ت وكالة االنباء الس��ورية الرس��مية 
"س��انا" نقال عن مصدر عس��كري ع��ن "عملية 
نوعي��ة نفذها س��الح اجلو في اجلي��ش العربي 
الس��وري دم��ر نتيجته��ا رت��ال يض��م عش��رات 
العرب��ات القتالي��ة ف��ي منطقة حم��ادي عمر"، 
مش��يرة ال��ى "مقت��ل االرهاب��ي دي��ب حديجان 
العتيب��ي" امللق��ب ب"اجل��زراوي" ومس��ؤول 
عسكري.وتش��هد ق��رى وبل��دات عدة ف��ي ريف 
الدول��ة  تنظي��م  ب��ني  مع��ارك  بانتظ��ام  حم��اة 
ق��وات  النظ��ام. وتس��يطر  االس��المية وق��وات 
النظ��ام على غالبية املناط��ق في محافظة حماة، 
وتش��هد مناط��ق الري��ف بانتظام مع��ارك بينها 
وب��ني تنظي��م الدول��ة االس��المية او بينها وبني 

مجموعات من املعارضة املسلحة.

االئتالف السوري المعارض يرحب بقرار مجلس األمن بخصوص "الكلور"

هجوم عنيف لـ"تنظيم الدولة االسالمية" 
على بلدة في شمال شرق سوريا

 الدولي
نف��ذت وزارة الداخلية املصرية أول حكم باإلعدام 
عل��ى أحد رافضي االنقالب العس��كري، وقالت إنها 
أعدمت ش��نقا محمود رمضان املته��م بإلقاء أطفال 
م��ن س��طح مبن��ى مبحافظ��ة اإلس��كندرية أثن��اء 

اشتباكات بني مؤيدين ورافضني لالنقالب.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت "قام 
قطاع مصلحة الس��جون بتنفيذ حكم اإلعدام شنقا 
على املدعو محمود حسن رمضان عبد النبي املتهم 
ف��ي واقعة إلق��اء األطفال من أعلى عق��ار مبحافظة 
اإلس��كندرية خالل أحداث الشغب لتنظيم اإلخوان 
اإلرهابي".وكان��ت محكمة النق��ض -أعلى محكمة 
مدني��ة ف��ي البالد- أي��دت ي��وم 5 فيف��ري املاضي 
احلكم الصادر من محكمة جنايات اإلسكندرية يوم 
2014، بإع��دام رمضان.وأدانته احملكمة  19 ماي 
"باالش��تراك م��ع آخري��ن ف��ي إلقاء أش��خاص من 
فوق س��طح إحدى البنايات مبدينة اإلس��كندرية" 
أثن��اء اش��تباكات جرت ب��ني مؤيدي��ن ومعارضني 
لالنقالب.كما أيدت محكمة النقض أحكاما بالسجن 
تتراوح بني السجن املشدد والسجن املؤبد على 57 
متهم��ا آخر في نف��س القضية التي ج��رت وقائعها 

يوم 5 جويلية 2013، أي بعد يومني من االنقالب.
ووجه��ت احملكم��ة للمتهم��ني اتهام��ات عدي��دة من 
بينها قتل أربعة والشروع في قتل ثمانية آخرين.

انتقادات حقوقية
وكان��ت منظم��ات حقوقية عديدة ق��د حذرت من 
تنفي��ذ احلك��م ال��ذي وصفت��ه باجلائ��ر، وقالت إن 
معايير احملاكمة العادلة لم تتوافر فيه، وإن أوراق 
القضي��ة لم تتضمن أي دليل على س��قوط طفل من 
أعل��ى املبنى.م��ن جهتها اتهمت ل��ني محمد -زوجة 
رمضان- القضاء املصري بأنه "مس��ّيس ومنحاز 
إل��ى الس��لطة احلاكمة".وقال��ت ل��ني إن القض��اء 
والنيابة تعنتا كثيرا مع زوجها وباقي املتهمني في 
ه��ذه القضية الت��ي مت الترويج له��ا إعالميا، بداية 
م��ن اقتي��اد زوجها إل��ى مديرية أمن اإلس��كندرية، 
وإجب��اره على تس��جيل فيديو االعت��راف، وهو ما 
نف��اه الحقا في احملكمة.ودش��ن نش��طاء في الفترة 
األخي��رة ع��دة وس��وم )هش��تاغ( للتضام��ن م��ع 
رمضان على موقعي التواصل االجتماعي فيسبوك 
وتويت��ر حت��ت عناوي��ن "محم��ود م��ش قات��ل"، 

و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"إعدام وطن".

تنفيذ أول إعدام بحق معارض 
لالنقالب في مصر
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 - وليد السالمي
يعيش س��كك احلديد الصفاقسي مرحلة مصيرية من تاريخه 
بع��د أن حقق فريق كرة القدم نتائ��ج إيجابية مما ضاعف من 
أم��ل عودته ملص��اف النخبة حيث تتواصل مجه��ودات الهيئة 

املديرة وقدماء الالعبني للنهوض بجمعيتهم.
للرال��وي وج��دي  الس��ابق  الالع��ب  الضمي��ر اس��تضافت 
الش��عري للحدي��ث عن مس��يرة فري��ق القطارات هذا املوس��م 

وغيرها من املواضيع في احلوار التالي:

ماذا تقول عن الرالوي في بداية هذا الموسم ؟
األكيد أن هذا املوسم أفضل من املوسم الفارط مبا أن العديد 
م��ن القدماء يجتهدون ويعملون من أج��ل انقاذ جمعيتهم وقد 
حان الوقت اللتفاف اجلميع ح��ول الرالوي ودفعه إلى األمام 
ليع��ود إلى س��الف جناحاته والى مكان��ه الطبيعي مثلما كان 
يص��ول ويج��ول والبد من مس��اندة رئي��س جلنة ك��رة القدم 
محمد الطرابلس��ي واملدير الفني للشبان جمال بن يونس ألن 
أبن��اء اجلمعية هم الذين يدافعون عنه��ا ويعملون ملصلحتها 
وما يعيشه سكك احلديد الصفاقسي من مشاكل ميكن التغلب 
عليها بسهولة شرط وضع اليد في اليد والتفكير في مصلحة 
الرال��وي والعم��ل على توفير كل ممه��دات النجاح حتى يعود 
تدريجي��ا إل��ى مصاف النخب��ة فما ميلكه م��ن العبني وعزمية 

ورجال وأحباء قد ال يتوفر حتى لفرق النخبة.

الرئيـــس قام بتطعيم الهيئة المديـــرة بعدة عناصر فهل 
ساهم ذلك في تحسين النتائج ؟؟

الرالوي ف��ي هذه الفترة حتتاج الى اجلمي��ع وال أدري ملاذا 
يرف��ض الرئيس اس��تقطاب رج��ال اجلمعية ويغل��ق األبواب 
أمام الراغبني في مس��اعدتها هذا املوس��م قام منير بن مسعود 
بإضاف��ة أعضاء جدد للهيئة املدي��رة بعد محاوالت عديدة من 
طرف رجال اجلمعية وقد س��اهم ذلك في حتسني النتائج لكن 
ه��ذا ال يكف��ي ألن عملية اإلص��الح البد أن تكون ش��املة والبد 
م��ن من��ح الفرصة للش��بان خلدم��ة الرالوي وهناك مش��روع 
إصالح��ي لفائ��دة اجلمعية انطل��ق على يد  الرئيس الس��ابق 
الس��يد محمد بن جماعة ومن معه ثم واص��ل عملية اإلصالح 
الس��يد حسن املعزون ومن معه لتتمكن من مواكبة التطورات 
الت��ي عرفته��ا الرياض��ة في تون��س والعالم واعتق��د أنه البد 
م��ن مس��اهمة اجلمي��ع في بن��اء جمعي��ة عتيدة وإع��داد جيل 
جدي��د من املس��يرين القادرين على حتقيق األه��داف املطلوبة 
مس��تقبال الرالوي كانت م��ن األندية املج��ددة بفضل املرحوم 

عامر القرقوري والبد أن تعود الى س��الف إشعاعها رغم أنف 
العصاب��ة اخلفي��ة الت��ي ترفض مصلح��ة الرال��وي الوقت قد 
حان للش��روع في اجناز مركب عصري والتعاون مع ش��ركة 
تب��رورة إلجناز ه��ذا املركب عل��ى مراحل والبد من الش��روع 
م��ن اآلن ف��ي التخطيط والتنفي��ذ فمن غير املعق��ول أن ال نفكر 
في مس��تقبل اجلمعية  والبد من بعث الهيئة الش��رفية لتضم 
الرؤس��اء الس��ابقني ورجال اجلمعية مثل التيجاني ش��عبان 
وس��مير ش��قرون ورؤوف غربال ومنصف الزريبي والهادي 

عبيد وعبد املجيد عبيد.

وماذا عن فرع األكاديميات ؟
قام��ت جلنة االص��الح والبرمج��ة بإعداد برنام��ج متكامل 
للنه��وض بالرال��وي وقد انطلق��ت اإلدارة الفنية للش��بان في 
تنفيذ مشروع األكادمييات حيث يشرف املدير الفني جمال بن 
يونس مبس��اعدة مبروك احلس��ناوي على بعث 4 أكادمييات 
ف��ي مناطق مختلفة من صفاقس والبد من توجيه الش��كر لكل 
الذين س��اهموا في اجناز هذا املش��روع مثل مراد اجلمل ونزار 
ب��ن غزالن ورجل األعمال حافظ اجلراي��ة ومن املنتظر أن يتم 
بعث أكادميية جديدة في منطقة نقطة بوعكازين نظرا لوجود 
عدد كبير من املوهوبني الصغار وللتذكير فان أكادميية جمال 
بن يونس قدم��ت العديد من املواهب لفائدة الرالوي والبد من 

دعمها ألنها مدرسة رياضية تفيد اجلمعية
 

أترك لك كلمة الختام؟
املس��ؤولية التاريخي��ة تقتضي عل��ى القدم��اء والغيورين 
على اجلمعية تش��جيع ودعم فريقي كرة القدم والس��لة وفرع 
الشبان ومساعدة أبناء اجلمعية الذين يتحملون مسؤوليات 
األصن��اف والفروع مثل رش��يد ع��روس ومحمد الطرابلس��ي 
وجم��ال ب��ن يونس وكل املدرب��ني وغيرهم من أبن��اء الرالوي 
األوفي��اء الذين يقدمون التضحي��ات ملصلحة جمعيتهم والبد 
من دعمهم ماديا وأدبيا من أجل مصلحة الرالوي ألن ما يعيشه 
من مشاكل ميكن جتاوزها بس��هولة شرط وضع اليد في اليد 
والتفكير في مصلحة اجلمعية والعمل على توفير كل ممهدات 
النجاح حت��ى يعود إلى مصاف النخبة فم��ا ميلكه من العبني 
وعزمية ورج��ال وأحباء قد ال يتوفر للعدي��د من فرق النخبة 
كما أود التأكيد على ضرورة احلفاظ على املدرب املقتدر كرمي 
دلهوم والطاقم الفني ضمانا  لالستمرارية وليواصل النتائج 
اإليجابي��ة ألن��ه من الكف��اءات التي يجب دعمه��ا خاصة وأنه  

تأقلم مع أجواء اجلمعية ومختلف األطراف.

مراحل التأهيل الرياضي
تقس��م مراحل البرنامج التأهيلي اخلاص بتأهيل مفصل الركبة املصابة لدى 
الرياضي��ني إلى خم��س مراحل تبدأ بعد اجلراحة مباش��رة وتعتبر القياس��ات 
التي تتم بالنس��بة للمدى احلركي والقوى العضلية الثابتة واحلركية للمفصل 

املصاب مقارنة بالطرف السليم هي معيار االنتقال من مرحلة إلى أخرى .

1 - مرحلة ما قبل الجراحة 
تبدأ هذه املرحلة بعد إجراء اإلسعافات األولية املتمثلة في استخدام كمدات 
الثلج وتثبيت املفصل برباط مناسب ثم يتبع ذلك عملية التشخيص لتحديد 
درجة وم��كان اإلصابة وأس��لوب العالج يل��ي ذلك تصميم أس��لوب التأهيل 
املناس��ب والذي يهدف في تل��ك املرحلة إلى احملافظة عل��ى التوافق العضلي 
العصبي للمفص��ل املصاب بصفة خاصة إلى احملافظة عل��ى القوة العضلية 
للمفصل املصاب دون حدوث مضاعفات لذلك فان مجموعة التمرينات تنتقى 
بعناي��ة وتتمثل في التمرينات احلركية الثابتة للعضالت األمامية واخللفية 
للفخ��ذ وكذل��ك التمرين��ات احلركي��ة اخلاص��ة مبفص��ل الفخذ وت��ؤدى تلك 
التمرينات بحرص شديد إذ أن احلركات العنيفة والغير مدروسة قد تتسبب 
ف��ي حدوث مضاعفات للمفصل املصاب. كذل��ك تهدف تلك املرحلة إلى اإلقالل 
من التأثيرات الس��لبية التي قد تنتج عن التدخل اجلراحي خاصة مع حدوث 

ضمور عضلي للمجموعات العضلية حول املفصل املصاب .

2  - المرحلة التي تلي الجراحة مباشرة 
تبدأ هذه املرحلة بعد حوالي 24 س��اعة بع��د اجلراحة أو اإلصابة وتهدف 
ه��ذه املرحل��ة إلى منع ح��دوث ضمور عضل��ي ملجموعة العض��الت احمليطة 
بالفص��ل نتيجة اس��تخدام وس��يلة تثبيت املفصل س��واء بالرب��اط الضاغط 
أو اجلب��س مما يعوق وظيفة العضو املصاب وكذل��ك احملافظة على التوافق 
العصبي العضل��ي. وتتمثل مترينات هذه املرحلة في مترينات حركية ثابتة 
وم��دى حرك��ي س��لبي ملفص��ل الفخذ به��دف احلفاظ عل��ى الق��درة الوظيفية 
للمفص��ل املصاب مع عدم إغفال أداء مجموعة مترينات لباقي أجزاء اجلس��م 
إل��ى جانب محاولة التدرج ف��ي أداء احلركة اإليجابية باملش��ي على عكازين 

خاصة وأن ذلك يقابل باالضطراب واخلوف من جانب الفرد املصاب .

3  - المرحلة المبكرة 
تبدأ مترينات هذه املرحلة بعد إزالة وسيلة التثبيت حتت إشراف الطبيب 
املعال��ج ملتابع��ة ال��ورم واأللم الن��اجت عن اجلراح��ة. وتب��دأ التمرينات بعد 
إمكاني��ة الف��رد املصاب لثن��ي مفصل الركبة إل��ى 90 درجة وميده��ا إلى 15 
درج��ة. ويبدأ التركيز في تلك املرحلة على التمرينات القوة الثابتة لعضالت 
خلف الفخذ أكثر من العضالت األمامية وكذلك اس��تخدام التمرينات السلبية 
واإليجابية للمدى احلركي حتى الش��عور باأللم . إلى جانب اس��تخدام جهاز 

ال��� C P M ألداء مترينات املدى احلركي السلبي .

4  - المرحلة المتأخرة 
يعتبر اختفاء الورم وااللتهاب وكذلك عدم الشعور باأللم أثناء أداء املفصل 
للمدى احلرك��ي الكامل وكذلك إمكانية املصاب للس��ير بدون مس��اعده كذلك 

وصول القوة العضلية للفخذ إلى حوالي %75 مقارنة بالطرف السليم.
وتشمل مترينات هذه املرحلة على مقاومات يراعى في استخدامها التدرج 
ف��ي أوزانها وكذل��ك مجموعة مترين��ات حركية إل��ى جانب اس��تخدام جهاز 
الدراجة الثابت��ة وجهاز التدريدميل مع مراعاة التدرج في حمل التدريب إلى 

جانب استخدام التمرينات املائية .

5  - المرحلة المتقدمة 
أن وص��ول القوة العضلية لعضالت خلف وأمام الفخذ الى حوالى %90 من 
القوة الطبيعية مقارنة بالطرف الس��ليم إلى جانب أداء املفصل لتمرينات املدى 
احلركي بصورة أقرب ما يكون لطبيعة املفصل هو معيار البدء في تلك املرحلة 

مع التركيز على مترينات احلس احلركي وكذلك مترينات التحمل العضلي .

6 - مرحلة العودة للمنافسة 
ويعتبر معيار البدء في هذه املرحلة هو وصول الطرف املصاب في قدراته 
الوظيفية والبدنية لدرجة تعادل قدرات الطرف الس��ليم الوظيفية والبدنية 

إلى جانب االستعداد النفسي للمصاب .
وتهدف هذه املرحلة إلى العودة التدريجية للفرد املصاب ملمارسة النشاط 

الرياضي في صورة منافسات رياضية .

عيادة الرياضيين
وجدي الشعري الاعب السابق للرالوي

هذا موسم العودة لمصاف 
الكبار والرالوي في  حاجة 

الى الجميع
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 الرياضي
الس��اعة  م��ن  انطالق��ا  األنظ��ار  تتج��ه 
الثاني��ة بعد الظهر ال��ى امللعب األوملبي 
برادس الذي س��يحتضن قم��ة مباريات 
اجلول��ة 20 بطول��ة الرابط��ة احملترفة 
األول��ى بني الن��ادي اإلفريق��ي والنادي 
الصفاقس��ي. مواجهة س��تكون ساخنة 
بني فريق ب��اب اجلديد متصدر الترتيب 
عاصم��ة  وفري��ق  نقط��ة   42 برصي��د 
اجلن��وب صاحب املرك��ز الرابع برصيد 
37 نقطة نظرا لقيمة الفريقني فضال عن 
أهمي��ة نتيجته��ا النهائية التي س��تؤثر 
عل��ى ف��رق أعل��ى الترتي��ب وخصوصا 
الترج��ي الرياض��ي ال��ذي ينظ��ر له��ذه 
املب��اراة بعي��ون حاملة خاص��ة أن عثرة 
األفارق��ة س��تعيد توزي��ع األوراق م��ن 
جدي��د ف��ي س��باق املراهنة عل��ى اللقب.  
"الكالس��يكو" يل��وح واع��دا ال��ى أبعد 
احلدود بني املتصدر الذي س��يلعب أمام 
13 الف��ا م��ن أنص��اره  لذلك س��يحاول 
اس��تغالل عامل اجلمهور لتحقيق الفوز 
ال��ذي س��يكون مفتاح النج��اح في باقي 
مش��وار الس��باق ولو أن مهمة اإلفريقي 
س��هلة  تك��ون  ل��ن  الصفاقس��ي  أم��ام 
خصوص��ا وأن فري��ق عاصمة اجلنوب 
س��يلعب من أجل االنتص��ار حتى يبقى 
ضمن كوكبة الفرق املرش��حة للمراهنة 
على اللقب ويبقي على حظوظه كاملة .

اإلفريق��ي  س��يحاول  اس��تغالل الق��رار 
الذي اتخذته إدارة النجم الس��احلي بعدم 
خ��وض مبارات��ه ضد ن��ادي حم��ام األنف 
وهو م��ا س��يكلف النجم اخلس��ارة غيابيا 
مم��ا س��يتيح الفرص��ة أم��ام فري��ق ب��اب 
اجلدي��د ملواصل��ة توس��يع الف��ارق بين��ه 
وبني مالحقيه وخصوصا مالحقه املباشر 
النج��م الس��احلي .ومن جهته س��يخوض 

النادي الصفاقسي املباراة وهو يعلم جيدا 
أن االنتص��ار هو احلل األنس��ب للبقاء في 

دائرة املراهنة على اللقب .

الترجي ينتظر هدية
يخوض الترجي الرياضي لقائه ضد 
مستقبل قابس في ملعب قابس املعشب 
لكن األذهان س��تكون ف��ي ملعب رادس 
حيث ميني الترجي��ون النفس بهدية قد 
تأت��ي من هن��اك ونعني عث��رة املتصدر 
الن��ادي اإلفريقي لتقلي��ص الفارق الذي 
يفص��ل بينهم��ا وه��و 5 نق��اط. الترجي 
انتص��ار عل��ى  س��يعمل عل��ى حتقي��ق 
مضيف��ه اجللي��زة وال��ذي س��يمكنه من 
الصع��ود ألول مرة هذا املوس��م للمركز 
الثان��ي وبالتالي اس��تغالل ق��رار هيئة 
رضا ش��رف الدي��ن جيدا. طري��ق فريق 
باب سويقة نحو الفوز لن تكون معبدة 
بالورود بل س��يواجه صعوبات عديدة  
باعتب��اره س��يحل ضيفا على مس��تقبل 
قابس الذي حقق ف��ي اجلوالت األخيرة 
اس��تفاقة حاس��مة وحق��ق انتص��ارات 
ملفت��ة لالنتب��اه آخره��ا عل��ى حس��اب 
املرسى برباعية ولذلك سيكون حريصا 
عل��ى  مواصل��ة مس��يرة االنق��اذ الت��ي 
جعلت��ه يقفز الى املرك��ز 13 برصيد 16 

نقطة.

لقاء من فئة 6 نقاط
 االحتاد املنستيري شريك اجلليزة في 
املركز 13 سيستقبل  جنم املتلوي القابع 
في املركز األخير ب��11 نقطة في مواجهة 
س��يكون ش��عارها "ممن��وع الهزمي��ة" 
خصوص��ا وأن اللق��اء يل��وح م��ن فئة 6 
نقاط وغير مس��موح فيه بالتعثر ش��أنه 
ش��أن لق��اء قوافل قفص��ة ال��ذي يتواجد 
في املركز العاش��ر ب��20 نقطة وجمعية 

جرب��ة التي حتت��ل املركز األخي��ر ب��11 
نقط��ة. هذه املب��اراة ينتظر منه��ا الكثير 
خصوصا وأن جمعية جربة ليس أمامها 
أي خيار س��وى حتقيق الفوز أمام فريق 
صع��ب املراس ف��وق ميدان��ه ونعني به 
القواف��ل الذي ع��اد في اجلول��ة الفارطة 
بنقطة ثمينة من سوس��ة بعد تعادله مع 

النجم الساحلي سلبا. 

مواجهات متوازنة في وسط الترتيب
بقية املواجهات تب��دو متوازنة حيث 
يس��تضيف  الن��ادي البنزرت��ي صاحب 
نقط��ة   29 برصي��د  اخلام��س  املرك��ز 
الترج��ي اجلرجيس��ي الس��ابع برصيد 
27 نقط��ة واملنق��وص من مب��اراة أمام 
ن��ادي حم��ام األنف وتس��تقبل ش��بيبة 
الت��ي ضرب��ت ش��باك جن��م  القي��روان 
للمرك��ز  وارتق��ت  برباعي��ة  املتل��وي 

التاس��ع برصيد 22 نقطة فريق  امللعب 
التونس��ي س��ادس الترتيب ب�26 نقطة 
فيما يستضيف مستقبل املرسى صاحب 
املركز السابع برصيد 26 نقطة الساعي 
لرد االعتبار بعد أن ذله فريق مس��تقبل 
قابس أمام فريق امللعب القابس��ي الذي 
يتقاس��م املرك��ز العاش��ر م��ع الهمهام��ا 
والقواف��ل ب�20 نقط��ة والذي يبحث عن 
توازن��ه حي��ث لم يحق��ق نتائ��ج جيدة 
م��ع انط��الق املرحلة الثانية من س��باق 
البطول��ة. جمي��ع اللق��اءات تنطلق على 

الساعة الثانية بعد الظهر.

البرنامج
النادي اإلفريقي – النادي الصفاقسي 

حتكيم أمير لوصيف 
مستقبل املرسى – امللعب القابسي 

حتكيم نصر الله اجلوادي 

نادي حمام األنف – النجم الساحلي 
حتكيم ماهر احلرابي 

الترج��ي   – البنزرت��ي  الن��ادي 
اجلرجيسي 

حتكيم محمد بن شريفة 
االحتاد املنستيري – جنم املتلوي 

حتكيم سليم بلخواص
شبيبة القيروان – امللعب التونسي 

حتكيم عامر شوشان 
مستقبل قابس – الترجي الرياضي 

حتكيم يوسف السرايري 
قوافل قفصة – جمعية جربة 

حتكيم وسيم بن صالح

الرابطة األولى الجولة 20
كالسيكو رادس يشد األنظار والبقية إلسعاد األنصار

 - ناجية
أعلن رئيس النجم الرياضي الس��احلي 
رض��ا ش��رف الدي��ن مس��اء اجلمعة في 
مؤمت��ر صحفي أن��ه وبع��د أن أصدرت 
الرابطة التونس��ية لكرة القدم احملترفة 
عقوب��ات صارمة بحق فريق��ه فقد تقرر 
األن��ف  ن��ادي حم��ام  مب��اراة  مقاطع��ة 
املبرمج��ة لليوم األحد ف��ي إطار اجلولة 
بطول��ة  إي��اب  مرحل��ة  م��ن  اخلامس��ة 

الرابطة احملترفة األولى.
الضمي��ر اتصلت باحملام��ي املختص 

ف��ي القان��ون الرياضي فتح��ي املولدي 
لالستفس��ار ع��ن العقوب��ات الت��ي ق��د 
تفرض عل��ى النجم في صورة متكس��ه 
بقرار االنس��حاب من مباراته أمام نادي 
حمام األن��ف فأوضح قائال "حس��ب ما 
ينص عليه القانون فإن النجم إذا متسك 
باالنس��حاب وعدم مواجهة نادي حمام 
األنف سيخس��ر ثالث نقاط وستحسب 
النتيجة جزائيا هدفني لصفر باإلضافة 
إل��ى أنه في ص��ورة عدم إع��الم الرابطة 
والفريق املنافس قب��ل 4 أيام من تاريخ 

املقابلة فإنه ستسحب نقطة إضافية من 
رصيد النجم ومب��ا أن الندوة الصحفية 
وإع��الن قرار االنس��حاب مت قبل اآلجال 
القانوني��ة ف��إن النج��م سيخس��ر نقطة 
إضافي��ة." كم��ا أفادن��ا محدثن��ا " على 
النج��م أن يتحمل تبعات ق��راره وأعتقد 
أن��ه قد يتراجع عن قراره في آخر حلظة 

ألنه سيخسر من جميع اجلهات."
الت��ي  الق��رارات  ع��ن  تعليق��ه  وف��ي 
ق��ال  النج��م  جت��اه  الرابط��ة  اتخذته��ا 
األس��تاذ فتحي املول��دي "أعضاء مكتب 

الرابط��ة طبق��وا القوانني وفيم��ا يتعلق 
بعقوب��ة بغ��داد بوجن��اح ف��إن الرابطة 
خففت العقوب��ة إلى 5 لق��اءات باعتبار 
أنه��ا اعتبرت تصرف بوجناح غير الئق 
ول��و كان تصرف غي��ر رياضي لعوقب 

الالعب ب�8 مقابالت."

فتح ملف كرة القدم
وف��ي نف��س اإلط��ار أضاف األس��تاذ 
فتح��ي املول��دي "النجم تع��رض للظلم 
مب��ا أن اله��دف ملغى بصف��ة غير عادلة 

وبالتالي فإن ردة فعل النجم تس��تدعي 
الق��دم  ك��رة  مل��ف  فت��ح  اجلمي��ع  م��ن 
التونس��ية فاألخط��اء التحكيمية ميكن 
أن  تتس��بب ف��ي كوارث وأعتق��د أن ردة 
فع��ل اجلامعة جت��اه احلكم ال��كاف في 
بطول��ة إفريقي��ا األخي��رة فتح��ت ب��اب 
االحتجاجات في الداخل وعلى ما أعتقد 
ف��إن النج��م اتخ��ذ نف��س املوق��ف الذي 
اتخ��ذه ودي��ع اجل��ريء جت��اه عيس��ى 
حيات��و وال ندري م��ن س��يعتذر ملن في 

هذه احلالة؟"

فتحي المولدي

هزيمة وسحب نقطة في انتظار النجم لو تمسك باالنسحاب من مواجهة الهمهاما
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 – ناجية الغانمي
يتواصل اجلدل بش��أن الهدف الذي ألغاه احلكم املس��اعد كم��ال عبد املومن في 
مباراة النجم الس��احلي وقوافل قفصة بداعي وجود تسلل حيث قرر مسؤولو 
النجم االنس��حاب م��ن البطول��ة احتجاجا على م��ا اعتبروه س��رقة ملجهودات 
فريقه��م فيم��ا أقال��ت اإلدارة الوطني��ة للتحكي��م املس��ؤول عن تعي��ني احلكام 

املساعدين توفيق الوسالتي.
الضمير حتدثت إلى احلكم املس��اعد السابق واملسؤول عن تعيينات احلكام 
املساعدين املقال توفيق الوسالتي بشأن قرار إقالته فرد قائال " أعتقد أن اإلدارة 
الوطنية للتحكيم حملتني مسؤولية خطأ لم ارتكبه وال دخل لي فيه ألني قمت 
بواجب��ي وضميري مرتاح فكمال عبد املومن احلكم املس��اعد الذي ألغى الهدف 
من أفضل احلكام املس��اعدين على الس��احة وهو دولي منذ سنة 2005 وقد كنا 
ننش��ط معا وهو ما يدل على أن��ه لديه من اخلبرة واملعرفة م��ا يجعلني أعينه 
ملب��اراة النجم وقفصة." وأضاف توفيق الوس��التي " ول��و قمت بتعيني حكم 
صغير الس��ن وتنقصه التجربة لالموا علي لكن��ي عينت حكما صاحب جتربة 
طويل��ة لتجنب الدخ��ول في مثل هذه التأويالت لكن عب��د املومن أخطأ واخلطأ 

إنساني والكمال لله فقط."
وع��ن ردود الفع��ل التي صاحب��ت إلغاء هدف ش��رعي للنج��م وخاصة تلك 
الت��ي صدرت عن حس��ني جنيح قال توفيق الوس��التي "ل��ن أرد على مثل هذه 
التصرف��ات والتصريحات م��ا يعنني هو التحكيم فقط وكما قلت "لبس��وني" 

اخلطأ وأنا احترم قرار اإلدارة الوطنية للتحكيم." 

المقال توفيق الوساتي المسؤول عن تعيين 
الحكام المساعدين 

حملوني مسؤولية خطأ لم ارتكبه 
وعبد المومن من أفضل المساعدين

 الرياضي
تتواصل عش��ية اليوم منافس��ات اجلول��ة 17 لبطولة 
الرابط��ة احملترف��ة الثاني��ة بإجراء لق��اءات املجموعة 
األول��ى حي��ث يتواص��ل التنافس بني 5 ف��رق من أجل 
ث��الث مقاع��د ف��ي مجموع��ة التتوي��ج. س��كك احلديد 
الصفاقس��ي وأوملبيك س��يدي بوزيد يدخالن بحظوظ 
وافرة م��ن أجل ضمان التأهل ملرحل��ة البالي أوف مبا 
أنهم��ا يتص��دران الترتيب برصيد 28 نقطة وبنس��بة 
أق��ل الن��ادي القربي وأوملبي��ك الكاف صاحب��ي املركز 
الثاني برصي��د 25 نقطة فيما يك��ون األوملبي الباجي 
مطالب بالفوز وانتظار عثرة منافسيه خالل اجلولتني 

املتبقيتني الفتكاك املركز الثالث.
يس��تقبل الرالوي ن��ادي كرة الق��دم باحلمامات صاحب 
املرك��ز قب��ل األخير والذي م��ا يزال معني��ا باللعب من أجل 
تف��ادي الن��زول مب��ا أن الف��رق بين��ه وبني صاح��ب املركز 
األخي��ر 4 نق��اط والهزمي��ة ف��ي اجلولت��ني املتبقيت��ني مع 
انتص��ار جريدة ت��وزر تعني الن��زول للرابط��ة الثالثة أما 
الف��وز في لقاء اليوم فيعني ضمان البقاء مؤقتا في انتظار 
ما س��تحمله اجلول��ة األخيرة م��ن نتائج وتغيي��رات على 
مستوى أس��فل الترتيب. لقاء ثان سيجمع فريق يلعب من 
أجل التأهل للبالي أوف وهو النادي القربي صاحب املركز 
الثان��ي برصي��د 25 نقط��ة مبضيف��ه جندوب��ة الرياضية 
الذي يس��عى لضم��ان البقاء من جهة واالبتع��اد عن املركز 
قب��ل األخير الذي يعني ضرورة لع��ب املباراة الفاصلة مع 

صاحب نفس املركز في املجموعة الثانية. 
لقاء أوملبيك الكاف وامللعب الصفاقس��ي تتش��ابه خالله 
األه��داف م��ع مب��اراة ملعب بوس��الم حيث يطم��ح الفريق 

احمللي لتحقيق انتصار يحافظ به على حظوظه في اللعب 
م��ن أجل الصع��ود إلى مرحل��ة التتوي��ج في املقاب��ل يأمل 
امللعب الصفاقس��ي ف��ي حتقيق نتيجة متكن��ه من االبتعاد 
عن مناطق اخلطر. فريق احتاد سبيطلة الذي ضمن البقاء 
حس��ابيا سيس��تضيف األوملب��ي الباجي املطال��ب بتحقيق 
انتصارين ف��ي اجلولتني املتبقيتني وانتظ��ار عثرة النادي 
القربي وأوملبيك ال��كاف الفتكاك املركز الثالث الذي يضمن 

له مواصلة املنافسة على الصعود.
اللق��اء األخي��ر في اجلول��ة س��يكون مصيريا بالنس��بة 
لفري��ق جري��دة ت��وزر صاحب املرك��ز األخي��ر برصيد 13 
نقط��ة حي��ث س��يكون فري��ق اجلري��د أم��ام حتمي��ة الفوز 
للحفاظ على آماله في البقاء عندما يس��تضيف جنم سيدي 
بوزي��د صاحب املركز الثاني الذي لن يفرط في نقاط الفوز 
بس��هولة ألنه يس��عى للتواجد ضمن مرحل��ة البالي أوف 

ملواصلة اللعب من أجل الصعود.   

برنامج اليوم
جندوبة الرياضية – النادي القربي 

حتكيم محمد شعبان
أوملبيك الكاف – امللعب الصفاقسي 

حتكيم رشدي قزقز
سكك احلديد الصفاقسي – نادي احلمامات 

حتكيم كرمي اخلميري 
احتاد سبيطلة – األوملبي الباجي 

حتكيم مختار دبوس
جريدة توزر – جنم سيدي بوزيد 

حتكيم صادق الساملي 
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صراع خماسي من أجل ثالثة مقاعد في البالي أوف

 الرياضي
اعتب��ر العاج��ي الس��انا بالنف��و رئيس 
املجلس األوملبي اإلفريقي أن اس��تضافة 
إحدى ال��دول اإلفريقية ل��دورة األلعاب 

األوملبية أمر شبه مستحيل.
االحت��اد  مؤمت��ر  ف��ي  بالنف��و  وق��ال 
الدولي للصحافة الرياضية في باريس 
"ش��خصيا، أن��ا م��ع اس��تضافة إحدى 
االوملبي��ة،  اإلفريقي��ة لأللع��اب  ال��دول 
س��يكون أمرا رائعا، لكن إذا رأينا الدول 
األح��داث  اس��تضافت  أن  س��بق  الت��ي 
الكبيرة واملنشآت التي مت بناؤها ميكننا 
مالحظة الكلفة العالية وعدم اس��تعمال 

هذه املالعب في الوقت احلالي".

وبعد استضافة جنوب إفريقيا لكأس 
العالم لك��رة القدم ع��ام 2010، اجتهت 
األنظ��ار إل��ى إفريقيا الس��تضافة دورة 

األلعاب األوملبية الصيفية.
لك��ن بالنف��و يعتب��ر أن كلف��ة إقام��ة 
الع��اب أوملبي��ة تض��م قراب��ة 30 لعبة 
ويش��ارك فيه��ا نح��و 10 آالف رياضي 
ورياضي��ة فض��ال ع��ن حض��ور األل��ف 
الرسميني واإلداريني واإلعالميني أمر ال 

ميكن لدورة إفريقية أن تتحمله.
وتاب��ع بالنفو "انظروا إلى أثينا مثال 
الت��ي اس��تضافت أوملبي��اد 2004، فان 
ميزانية ضخمة استعملت لبناء املالعب 
اس��تعماله  يج��ري  ال  معظمه��ا  ولك��ن 

حاليا، أنها خس��ارة للدول��ة، األمر ذاته 
إفريقي��ا،  جن��وب  ف��ي  حالي��ا  يحص��ل 
فبعض املالعب التي مت إنش��اؤها لكأس 
العالم ال تستعمل". وأضاف "بالنسبة 
إل��ى دولة افريقية، فان كلفة اس��تضافة 
نح��و 30 نوع��ا من الرياضة مبش��اركة 
قراب��ة 10 أالف رياض��ي، وع��دد كبي��ر 
من اإلعالمي��ني واجلماهير، يجعل األمر 
ش��به مس��تحيل، فاملواطن��ون ميكن ان 
يس��ألوا حكوماتهم ع��ن األولويات، فال 
ميكنك رؤية أش��خاص ميوت��ون جوعا 

وأنت تستضيف األلعاب االوملبية".
وع��ن اس��تضافة افريقي��ة مش��تركة 
ب��ني أكثر من مدينة قال "س��يكون األمر 

صعبا ج��دا ألنه يجب إيجاد دول قريبة 
م��ن بعضها البع��ض، وبرغ��م ذلك فان 
الوض��ع س��يكون كارثي��ا م��ن الناحية 

اللوجستية".
أن  افريقي��ة  ول��م يس��بق ألي دول��ة 
األوملبي��ة  األلع��اب  دورة  اس��تضافت 
الصيفية التي تتنقل بني آس��يا وأوروبا 

وأميركا.
وتق��ام دورة األلعاب األوملبية املقبلة 
ف��ي ري��و دي جاني��رو البرازيلي��ة عام 
2016، وتستضيف العاصمة اليابانية 
طوكيو النس��خة التي تليها عام 2020، 
بع��د أن كانت لن��دن احتضن��ت الدورة 

املاضية عام 2012.

رئيس المجلس األولمبي اإلفريقي يستبعد استضافة القارة أللعاب أولمبية
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روراوة يدعو إلى احترام قرارات 
"الكاف" وحياتو

 الرياضي
دع��ا محم��د روراوة رئيس االحتاد اجلزائ��ري لكرة القدم يوم اجلمع��ة إلى احترام 
قرارات عيس��ى حياتو رئيس االحتاد اإلفريقي "الكاف" وأعضاء مكتبه التنفيذي. 
وبش��أن إمكانية اس��تضافة اجلزائر لكأس أمم أفريقيا 2017 قال روراوة لوس��ائل 
اإلع��الم "إن ب��الده تقدمت مبلف ممت��از ولديها كل اإلمكاني��ات لتنظيم بطولة على 

مستوى تطلعات اجلميع".
وأض��اف قائال "على كل ط��رف أن يتكفل باملهمة املنوطة بعهدت��ه امللف اآلن بيد 
املكت��ب التنفيذي للكاف وهو هيئة محترمة ويج��ب أن نتركه يعمل في هدوء مثلما 
يتع��ني على اجلميع احترام رئيس��ه وكامل األعضاء" مؤكدا أن املكتب س��يعلن في 
أفريل املقبل إس��م البلد الفائز بحق استضافة البطولة التي تشهد منافسة حادة بني 

اجلزائر وغانا والغابون على تنظيمها.
وشدد روراوة على ضرورة توقف الضجة اإلعالمية بشأن قضية الالعب "نبيل 
فقي��ر" الذي أصبح محل اهتم��ام املنتخبني اجلزائري والفرنس��ي موضحا أن لديه 
الرغب��ة والروح الوطنية للعب للجزائر مبديا ترحيبه به في منتخب بالده واختتم 

روراوة تصريحاته قائال "من أراد اللعب ملنتخب آخر فحظ موفق له".

13 جريحا إثر أعمال شغب في مباراة المدية 
وشباب الخروب الجزائريين

 الرياضي
جتددت أعمال العنف والشغب في املالعب اجلزائرية حيث أصيب أول أمس اجلمعة 
13 شخصا في أعمال شغب إثر مباراة كرة القدم في الدوري احملترف اجلزائري. 
وم��ن بني اجلرحى 10 أعوان ش��رطة أصيبوا خالل أحداث ش��غب مبلعب املدية في 
الضاحية اجلنوبي��ة للعاصمة اجلزائرية. واندلعت األحداث احتجاجا على هزمية 

الفريق احمللي أوملبي املدية أمام فريق شباب اخلروب.
وتش��هد مالعب كرة القدم في اجلزائر في الفترة األخيرة أعمال عنف وشغب كان 
أكثرها دموية مقتل الالعب الكاميروني ايبوس��ي في س��بتمبر املاضي خالل مقابلة 

بني فريق شبيبة القبائل ونادي احتاد اجلزائر.

5 جرحى في هجوم مسلح على حافلة كانو 
بيالرز النيجيري  

 الرياضي
أس��فر هجوم مس��لح ش��نه مجهولون على حافل��ة تقل العبي الفري��ق الوطني لكرة 
القدم في نيجيريا عن جرح 5 أش��خاص حسبما أعلنت الرابطة الوطنية النيجيرية 

لكرة القدم اجلمعة 6 مارس.
واعت��رض احلافل��ة املتجه��ة ملدينة أويري ف��ي منطقة بورت هارك��ورت عدد من 
املسلحني املجهولني أطلقوا النيران على احلافلة ليتعرض الزجاج للكسر باإلضافة 

إلصابة 5 العبني بطلقات نارية.
وحس��ب املدافع إيزاك توت��ي الذي كان متواجدا أثناء الهجوم فقد قام املس��لحون 
بإطالق متواصل لألعيرة النارية على احلافلة األمر الذي أجبر السائق على التوقف 
حيث قام اللصوص بس��رقة نقود الالعب��ني وهواتفهم اخللوية. وأضاف" بعد ذلك 

قاموا بإطالق النار على العديد من العبينا نحمد الله أنه لم يقتل أحد منا".
وج��اء على لس��ان ادري��س ماليكاو املتحدث الرس��مي باس��م الن��ادي "تعرضنا 
لهج��وم من قبل لصوص مس��لحني في الوقت الذي أحتدث في��ه معكم اآلن هنالك 5 

العبني من الفريق في املستشفى لتعرضهم لإلصابة بسبب الهجوم."

 الرياضي
راس��لت إدارة فري��ق املغ��رب التطوان��ي الكتاب��ة العام��ة 
للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم تعبر فيها عن مخاوفها 
عل��ى إثر البي��ان الرس��مي لفريق كان��و بي��الرز النيجيري 
الص��ادر اخلميس حول الهجوم املس��لح ال��ذي تعرضت له 
حافة الفريق وإصابة خمس العبني بطلقات نارية وس��رقة 
مجموع��ة من أمتعتهم ملتمس��ة منها اللج��وء إلى نصوص 
ومقتضي��ات القانون املنظ��م للمنافس��ات اإلفريقية خاصة 
امل��ادة 13 الت��ي تقتضي أنه ف��ي حالة وجود ح��رب أو فنت 
ببلد ما خالل األدوار التمهيدي��ة األولى تتدخل الكنفدرالية 
اإلفريقي��ة إم��ا من خالل نق��ل املقابل��ة إلى بلد آخ��ر مجاور 
للفريق املضيف أو إجراء مقابلة واحدة فاصلة ببلد الفريق 
اخلصم. ويذكر أن إدارة الفريق التطواني كانت قد راس��لت 
اجلامع��ة امللكية املغربي��ة لكرة القدم في خطوة اس��تباقية 
م��ن أجل التدخ��ل ل��دى مصال��ح وزارة اخلارجي��ة لتوفير 

احلماية الكاملة لوفد الفري��ق وكذلك التدخل لدى اجلامعة 
النيجيرية إلجراء مقابلة إياب الدور السادس عشر لدوري 
أبطال افريقيا في العاصمة الغوس أو أبوجا كون أن منطقة 
كانو الواقعة شمال نيجيريا هي منطقة معارك ومواجهات 
مس��لحة مس��تمرة بني اجليش النيجيري ومجموعة بوكو 
حرام. وعل��ى منوال الفريق املغربي نس��ج نادي س��موحة 
املص��ري حي��ث أرس��ل املهن��دس محمد ف��رج عام��ر رئيس 
النادي طلبا الى االحتاد االفريقي لكرة القدم "الكاف" لنقل 
مباراته أمام فريق انيمبا النيجيرى ضمن ذهاب دور ال�32 
لدوري أبطال إفريقيا يوم 15 من الشهر اجلاري على إستاد 

أنيمبا الى خارج األراضي النيجيرية.
وتضمن طلب س��موحه لنقل اللقاء وجود حالة من القلق 
االمني فى نيجيريا عبر جماعة بوكو حرام وحدوث هجوم 
مس��لح تع��رض له مؤخ��را فريق كان��و بي��الرز النيجيرى 

وأسفر عن إصابة خمسة من العبيه.

 الرياضي
لم يكن أشد املتشائمني من جماهير اجليش امللكي ينتظر أن 
يدخ��ل فريقهم نفق��ا مظلما إذ عجز عن اخلروج منه بس��بب 
النتائج السلبية التي سجلها  في اجلوالت األخيرة بالدوري 
املغرب��ي للمحترفني لكرة القدم وأصبح ف��ارق النقاط بينه 
وبني متذيلي الترتيب ش��باب احلسيمة واحتاد اخلميسات 
س��ت نقاط في إش��ارة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها 
الفريق العس��كري رغ��م اإلمكانيات املالية والبش��رية التي 
ميتلكه��ا. واألكيد أن وضعية اجلي��ش وراءها مجموعة من 
األس��باب الت��ي جعلت زعيم الك��رة املغربي��ة  يخوض أحد 
أس��وأ مواسمه وبات شبح الهبوط للدرجة الثانية يتربص 

به من كل جانب.
صفقات  فاشلة

ل��م تك��ن صفق��ات اجلي��ش ناجحة ه��ذا املوس��م، ذلك أن 
أغل��ب الالعبني اجل��دد لم يقدموا اإلضافة املرجوة كحس��ام 
الدين الصهاجي وتوفي��ق  إجروتن ونبيل الوجلي علما أن 
قوة اجليش في الس��ابق كانت تكم��ن في اعتماده على أبناء 
النادي خاصة أن اجليش يتوفر على واحد من أفضل مراكز 

التكوين باملغرب.
غياب الملعب

اضطر اجليش الس��تقبال منافس��يه منذ املوس��م املاضي 

خ��ارج ميدانه بع��د إغالق ملع��ب موالي عبدالل��ه بالرباط 
فبع��د أن لعب في املوس��م املاضي بف��اس واجلديدة اضطر 
هذا الستقبال مبارياته بالرباط وبعده باخلميسات ثم سال 
وقد أربكت هذه التغييرات الفريق العسكري الذي حرم من 

جمهوره في العديد من املباريات.
تغيير المدربين

يعتب��ر اجليش م��ن األندية الت��ي كانت قوته��ا تكمن في 
االستقرار الفني غير أن الفريق العسكري وعلى غير العادة 
تعاقب عليه هذا املوسم  ثالثة مدربني فبدأ مع املدرب رشيد 
الطاوس��ي وبعد إقالته ع��ني مجل��س اإلدارة خليل بودراع 
ليت��م تغييره ه��ذا األس��بوع بامل��درب حم��ادي حميدوش. 
وتأث��ر الالعب��ون كثيرا  بهذا التغيير خاص��ة أن لكل مدرب 

أسلوبه في العمل وطريقة اشتغاله.
إخفاقات اإلدارة

أك��دت الس��نوات األخيرة فش��ل إدارة اجليش ف��ي إعادة 
التوازن للفريق الذي يعتب��ر زعيم األندية املغربية بألقابه 
احمللية والقارية وس��اهم س��وء التدبير في تراجع نتائجه 
وابتعاده عن املنافس��ة على األلق��اب، لذلك حتمل اجلماهير 
العس��كرية ه��ذا التراج��ع والنتائ��ج الس��لبية  للمس��يرين 
خاص��ة أن تغيير املدري��ن والالعبني لم يغي��ر من وضعية 

الفريق منذ سنوات.

 4 أسباب أدخلت الجيش الملكي حسابات الهبوط 
للدرجة الثانية

بسبب بوكو حرام 

المغرب التطواني وسموحة المصري يطالبان بنقل 
مباراتيهما خارج نيجيريا
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 الرياضي
توصل��ت أندي��ة دوري الدرج��ة األولى 
اإليطالي لك��رة القدم إلى اتفاق يس��مح 
لفري��ق بارم��ا صاح��ب املرك��ز األخي��ر 
املوس��م  باس��تكمال  مادي��ا  املتعث��ر 
اجلاري. ولم يحص��ل العبو بارما على 
رواتبهم طيلة املوس��م كم��ا تأجلت آخر 
مبارات��ني للفري��ق ف��ي ال��دوري األولى 
بس��بب عدم امتالك الن��ادي املال الالزم 
لتأم��ني  واملراقب��ني  للش��رطة  إنفاق��ه 
املباراة والثانية بس��بب رفض الالعبني 

خوض اللقاء.
رئي��س  بيريت��ا  ماوريتس��يو  وق��ال 
رابط��ة الدوري اإليطالي ف��ي بيان يوم 

اجلمع��ة "توصلنا إلى اتف��اق بالتأكيد 
عل��ى رغبة الرابطة في اس��تكمال بارما 
ملنافس��ات الدوري." وأضاف أن كارلو 
تافيكي��و رئيس االحت��اد اإليطالي لكرة 
القدم سيسافر إلى بارما لعرض اخلطة 

املقترحة على الالعبني.
وقال بارما عبر موقعه على اإلنترنت 
إن��ه حصل عل��ى الض��وء األخض��ر من 
أفراد األمن باس��تضافة مواجهة أتالنتا 
يوم األح��د املقبل. ويواج��ه بارما خطر 
إعالن إفالس��ه ف��ي 19 م��ارس اجلاري 
وهن��اك مخاوف من أن يتس��بب ذلك في 
اعتبار الفريق خاس��را بنتيجة -3صفر 
ف��ي مباريات��ه املتبقية وهو ما س��يؤثر 

على شكل املنافسة في املسابقة.

الرابط��ة س��تمنح  إن  بيريت��ا  وق��ال 
بارما خمسة ماليني يورو 5.43 مليون 
دوالر من املبالغ املالية التي جمعتها من 
الغرام��ات والعقوبات املالية املفروضة 
على األندي��ة. وذكرت تقارير أن 16 من 
أص��ل 20 ناديا في الدرجة األولى أيدت 
الق��رار بينم��ا امتنعت ثالث��ة أندية عن 

التصويت ورفض تشيزينا.
وميلك بارما في رصيده عش��ر نقاط 

فقط وتغيرت ملكيته مرتني هذا العام.
ولم يس��بق لبارم��ا الف��وز بالدوري 
اإليطال��ي لكن��ه ت��وج ب��كأس االحت��اد 
األوروب��ي ف��ي 1995 و1999 كم��ا فاز 
بكأس أوروبا لألندي��ة أبطال الكؤوس 
ف��ي 1993 وأح��رز لق��ب كأس إيطالي��ا 

 1992 ب��ني  الفت��رة  ف��ي  م��رات  ث��الث 
و2002. واحتل بارما املركز الثاني في 
ال��دوري اإليطال��ي س��نة 1997 بقيادة 
كارل��و أنش��يلوتي م��درب ري��ال مدريد 

احلال��ي وبفض��ل مجموع��ة هائل��ة من 
الالعب��ني البارزي��ن مثل جي��ان فرانكو 
وهرن��ان  أس��بريا  وفوس��تينو  زوال 

كريسبو.

بالتر يدعو إيران للسماح بحضور 
النساء مباريات كرة القدم

 الرياضي
دع��ا رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم "فيفا" س��يب بالتر الس��لطات في إيران إلى 

رفع احلظر املفروض على حضور النساء مباريات الرجال في املالعب.
وج��اء في مق��ال لبالتر في مجلة الفيفا األس��بوعية "عندما ذهب��ت إلى إيران في 
نوفمب��ر 2013 ل��م يقابلني ش��عبية جارفة لكرة القدم فحس��ب وإمن��ا كذلك قانون 
مينع النساء من حضور مباريات كرة القدم." وقال بالتر "لقد أثرت املوضوع أثناء 
اجتماعي مع الرئيس اإليراني حسن روحاني وخرجت بانطباع أن هذا الوضع غير 

احملتمل ميكن أن يتغير على املدى املتوسط."
وأضاف "غير أن شيئا لم يحدث فمازال هناك "حظر مالعب" جماعي على النساء 
في إيران بالرغم من وجود منظمة ناجحة لكرة القدم النسائية." ومضى إلى القول 
"ه��ذا الوضع ال ميكن أن يس��تمر ومن هنا فإن مناش��دتي للس��لطات اإليرانية هي: 
افتحوا مالعبكم أمام النساء." وفرض احلظر على حضور النساء مباريات الرجال 
في أعقاب الثورة اإلسالمية في عام 1979 ولم يسمح للنساء بحضور املباريات إال 

في مناسبات محدودة.
في عام 2006 طلب الرئيس الس��ابق محمود أحمدي جناد من احتاد الكرة متهيد 
الطريق لوجود النس��اء في املالعب لكن عددا م��ن رجال الدين احملافظني أعربوا عن 

معارضتهم لهذا األمر.
وتسعى إيران الس��تضافة بطولة كأس آسيا في عام 2019 لكن القواعد الدولية 
لك��رة القدم تنص على املس��اواة بني املش��جعني م��ن الذكور واإلناث لكن من ش��أن 
احلظ��ر املفروض على حضور النس��اء مباري��ات كرة القدم أن يقل��ل من فرص فوز 

إيران بتنظيم البطولة بحسب مراقبني.

األندية اإليطالية تدعم بارما إلكمال الموسم

 الرياضي
ح��ذر االحت��اد األملان��ي لكرة الق��دم من 
أن ارت��داء األقنع��ة احتف��اال بتس��جيل 
األه��داف مش��يرا إل��ى أن ذلك س��ينتج 
عن��ه إش��هار البطاق��ة الصف��راء. وكان 
الغابون��ي أوباميان��غ واألملاني رويس 
احتف��ال  دورمتون��د  بوروس��يا  العب��ا 
بارتداء قن��اع بامتان وروبن بعد هدف 
األول ف��ي مرم��ى ش��الكه خ��الل دربي 
إقلي��م ال��رور الس��بت املاض��ي. ورف��ع 

احلك��م بطاقة صف��راء في وج��ه أوباميانغ ول��م ينجح في 
رؤية قناع رويس.

وأرس��لت جلنة التحكيم التابعة لالحت��اد مذكرة ألندية 
الدرجت��ني األول��ى والثاني��ة تنبها ينص عل��ى أن املادة 12 

م��ن النظام توجب توجي��ه إنذار عندما تت��م تغطية الرأس 
أو الوجه بقن��اع أو ما يعادله". وقال هربرت فاندل رئيس 
جلنة التحكيم إن "املش��اعر هي جزء م��ن اللعبة خصوصا 
للتعبير عن الفرحة بعد الهدف لسنا جامدين لكن ال ينبغي 

تخطي احلدود".

روني يحلم بكأس 
االتحاد االنقليزي 

 الرياضي
لم يس��بق لوين روني الفوز بلقب كأس االحتاد االنقليزي 
لكرة الق��دم ويحلم قائد مانشس��تر يونايت��د بتحقيق ذلك 
بعد مشاهدته لفريقه يخس��ر النهائي قبل 20 عاما. وعلى 
م��دار مس��يرة رائع��ة دام��ت 13 عام��ا باتت أقدم مس��ابقة 
للكأس في العالم اللقب احمللي الوحيد الذي يراوغ الالعب 

الدولي االنقليزي.
وجت��رع روني الهزمي��ة مرتني في النهائ��ي مع يونايتد 
األولى بركالت الترجيح أمام أرس��نال في 2005 والثانية 

بهدف دون رد أمام تشيلسي في 2007.
ومع اقتراب مواجهة ف��ي الدور ثمن النهائي غدا االثنني 
أم��ام ارس��نال على ملع��ب اول��د ترافورد اس��ترجع روني 
الذكريات السعيدة حينما فاز فريقه السابق ايفرتون على 

يونايتد بهدف صفر في النهائي عام 1995.
وق��ال روني ملوق��ع املان يونايتد "لم نبل��غ النهائي منذ 
عدة سنوات يتعني علينا السعي للفوز باملباراة املقبلة من 

أجل حتقيق الهدف".

قناع باتمان يدفع االتحاد األلماني إلى إشهار البطاقة 
الصفراء




