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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

جلسة مفاوضات اجتماعية 
خاصة باإلطارات الدينية

الربيد يدخل يف إضراب  
يوم الخميس 8 أوت 

الهيئة اإلدارية القطاعية للصحة
تقرر اإلضراب يوميْ 4 و5 أوت 

اعتصام الوجود

يوم

ملحق العددالجريدة المدنية

في ذكرى االحتفال بعيدها الثاني والستين

يريدونها جمهورية »املافيا« 
انتخابات وقوانين على المقاس وعدالة اجتماعية غائبة 

»جمهورية« بال محكمة دستورية وبال إرادة تكشف االغتياالت!

في الهيئة اإلدارية الوطنية:

االتحاد يريد انتخابات شفافة ال تتأثر باملال 
الفاسد وسوء توظيف اإلعالم واإلدارة 

يف ذكرى استشهاده العطرة...

بيان الهيئة اإلدارية الوطنية

استنكار لتهجّم أطراف سياسية على 
االتحاد واختالق ملفات وهميّة ضدّه
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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الحدث

للّشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
املجتمعيني اليوم 18 جويلية 2019 برئاسة األمني العام األخ نورالدين الطبّويب، 
االقتصادي واالجتامعي  الوضعني  لتدهور  العام ورصدنا  للوضع  تدارسنا  وبعد 

ومتابعتنا للمفاوضات االجتامعية، فإنّنا:
-نستنكر تعّمد أطراف سياسية محّددة التهّجم عىل االتحاد العام التونيس 
للّشغل واختالق امللّفات الوهمية ضّده واستهداف قياداته بدعوى حرية النقد 
مواقعهم  ذلك  يف  مستغلني  االتهامات  وكيل  األعراض  من  املّس  حّد  وصلت 
السياسية أو الربملانية من أجل تصفية الحسابات وتعليق فشلهم السيايس عىل 
شاّمعة غريهم، وتأيت هذه الحمالت خاّصة بعد إعالن املكتب التنفيذي وهيئته 
اإلدارية أّن النقابيني معنيّون باالنتخابات الترشيعية والرئاسية بجميع مراحلها، 
وإنّنا نؤكّد يف هذا الصدد أّن هذه الحمالت التي انخرط فيها بعض اإلعالميني 
لن تزيد النقابيني إالّ عزما عىل التشبّث مبنظّمتهم وإرصارا عىل لعب دورهم 

الوطني.
العملية االنتخابية بسبب  السيايس وعدم وضوح  الوضع  -نسّجل ضبابية 
تصاعد وترية التجاذبات السياسية التي تجّسمت خاصة يف التنقيحات املفتعلة 
املحّدد  املوعد  قبل  قليلة  أسابيع  اإلقصائية  الخلفية  ذي  االنتخايب  للقانون 
لهذه االنتخابات وهي تنقيحات كّنا دعونا إىل تأجيلها إىل ما بعد االنتخابات 
ملناقشتها  والسيايس  االجتامعي  الطيف  كّل  وفتح حوار وطني حولها وإرشاك 
واعتربناها تنقيحات مبثابة التأثري املسبق عىل نتائج الصندوق ومصادرة إلرادة 
الناخبني، يف الوقت الذي تتعّمد فيه املكّونات الرئيسية ملجلس النّواب إفشال 
استكامل الهيئات الدستورية وبالخصوص منها هيئات حقوق اإلنسان والتنمية 
املستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتنصيب املحكمة الدستورية، 
وتنشغل هذه األطراف وخاّصة يف مجلس النّواب يف ذات الحني يف الرصاعات 
االنتخابية، وتسارع عىل مستوى الحكومي بتوظيف بعض امللّفات االجتامعية – 

املجّمدة منذ سنوات – ورقة انتخابية دعائية قامئة عىل إجراءات زائفة.
جميع  يف  االنتخابية  العملية  ملراقبة  التجّند  إىل  النقابيني  دعوة  -نجّدد 
مراحلها درءا لكّل شبهات التدليس والتأثري غري القانوين الذي قد تحدثه جهات 
واإلدارة  لإلعالم  اليّسء  التوظيف  أو  واألجنبي  السيايس  املال  بواسطة  محّددة 

املشاركة  إىل  الشّغالني  كافّة  ندعو  كام  العبادة.  وُدور 
املكثّفة يف عملية التصويت بإرادة ووعي وحسن اختيار 
التصويت ملن خربوا  من ميثّلهم وميثّل مصالحهم ورفض 
مصالح  ضّد  وقوفهم  وجّربوا  الشعب  لعموم  تنّكرهم 
ونجّدد  البالد،  مصالح  وضّد  الشعب  وعموم  العاّمل 
التي استمرّت ملّدة تسع  الفشل  أّن عناوين  التأكيد عىل 
الزّائفة  برامجها  أو يف  الثقة يف وعودها  سنوات ال ميكن 

وأنّه قد آن األوان الختيار من ينحازون  إىل تونس وإىل شعبها وهي الخلفية 
التي تدفع االتحاد العام التونيس للّشغل إىل التأكيد عىل أنّه لن يقف موقف 
الحياد إذا تعلّق األمر مبصالح التونسيات والتونسيني خاّصة بعد االنتهاء  من 
إعداد برنامجه االقتصادي واالجتامعي الذي سيكون، إىل جانب تقييم املحطّات 
األصوات  إىل  والشّغالني  النقابيني  انحياز  لحسم  مناسبة  السابقة،  االنتخابية 
كام  املقبلة.  النيابية  املرحلة  يف  ستمثّلهم  التي  الحرّة  والدميقراطية  الوطنية 
التوظيف  عن  بها  والنأي  واألمن  واملساجد  اإلدارة  تحييد  وجوب  عىل  نشّدد 
السيايس والتوقّف عن اتّخاذ أّي قرار يخّص التسميات والتعيينات والوظائف يف 
كّل املستويات يف انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشّفافة. 
الضامنات  أهّم  أحد  يكون  أن  عىل  للّشغل  التونيس  العام  االتحاد  وسيعمل 
يف  وقوفه  ويؤكّد  ونزاهتها  شفافيتها  عىل  والحرص  االنتخابية  العملية  إلنجاح 

وجه كّل من يحاول التالعب بها والتشهري به.
-نسّجل استمرار ارتفاع األسعار وخاّصة املحروقات واألدوية وعديد املواد 
الحيوية وتواصل زيادة األعباء الجبائية واالجتامعية عىل حساب عموم الشعب 

وعدم جدية الحكومة يف مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبايئ واالجتامعي 
ووقف املضاربات غري املرشوعة ومعالجة االقتصاد غري املنظّم والتجارة املوازية 

لدى  املتخلّدة  ديونها  استخالص  عن  قصورها  واستمرار 
األشخاص واملؤّسسات األمر الذي فاقم من عجز امليزانية 
قيمة  تدهور  ومن  التجاري  امليزان  واختالل  العمومية 

الدينار وارتفاع نسب البطالة واملشاكل االجتامعية.
الوظيفة  يف  االجتامعية  املفاوضات  استئناف  -نثّمن 
واملهندسني،  والجامعيني  األطباء  قطاعات  ويفيِ  العمومية 
ونحّذر من محاولة ربح الوقت أمال يف استخدام املحطّة 
االنتخابية القادمة عامل ضغط ضّد االتحاد ونرفض تأجيل 

نتائج هذه املفاوضات أو ترحيلها إىل فرتة الحقة ونرّص عىل حسمها يف آجالها 
املحّددة، ونطالب بتفعيل االتفاقيات القطاعية املربمة مع 
ودفعا  بالتعّهدات  التزاما  للّشغل  التونيس  العام  االتحاد 
ملصداقية الحوار االجتامعي وتنقية للمناخات جميعا. كام 
نجّدد دعوتنا لالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية الستكامل املفاوضات الرتتيبية يف القطاع الخاص 
وبعضها  اآلن  حّد  إىل  املعطّلة  التعديلية  املالحق  وإمضاء 
منذ سنة 2012 مثل قطاعات الحراسة والنظافة واملقاهي 
الطرقات.  عرب  واملحروقات  البضائع  نقل  وآخرها  الخاص  والتعليم  واملطاعم 
الرشوع  إىل  البحري  والصيد  للفالحة  التونيس  االتحاد  الوقت  نفس  وندعو يف 
القطاع  للعاملني يف  املشرتكة  اإلطارية  االتفاقية  تجسيم  أجل  من  التفاوض  يف 
حول  االتفاق  بتطبيق  التمّسك  ونجّدد  قطاعية.  اتفاقيات  إطار  يف  الفالحي 
عموميّتها  عىل  والحفاظ  وإنقاذها  العمومية  املؤّسسات  إصالح  يف  الرشوع 
واإلرساع  بتعّهداتها  بااللتزام  الصحف  مديري  جمعية  نطالب  كام  ودميومتها. 
بإمضاء اتفاق الزيادة يف األجور للعاملني يف قطاع الصحافة املكتوبة. ونعرّب، يف 
هذا الصدد عن استعدادنا للّدفاع عن مصالح الشّغالني بكّل الوسائل املمكنة 

واملرشوعة.
-نلفت النظر إىل تعّقد األوضاع يف عدد من القطاعات بسبب االنتهاكات 
نُنّدد  الصدد  هذا  ويفيِ  املؤّسسات  بعض  يف  املسؤولني  من  عدد  يأتيها  التي 
البرشي  والعمران  لألرسة  الوطني  للديوان  العامة  املديرة  الرئيسة  بترّصفات 
التعيينات  اىل  بالنسبة  فرضها  البعض  يحاول  التي  الخاطئة  الخيارات  ونرفض 
نحّمل  كام  اإلسكان،  لبنك  العامة  املديرة  للرئيسة  الوالء  قاعدة  كالتعيني عىل 
تدمري  إىل  متنّفذة  لوبيات  سعي  عىل  الصمت  يف  مسؤوليتها  الحكومة  رئاسة 
مؤّسسات وطنية مثل الفوالذ وأيضا محاولة طرف سيايس الهيمنة عىل املركز 
الوطني لإلعالمية وتوظيفه ملصالحها الحزبية. كام نعرّب عن رفضنا تحويل أسالك 
مدنية بأكملها يف وزارة الداخلية إىل أسالك أمنية. كام نجّدد مساندتنا لقطاع 
الشؤون الدينية ودعمنا لنضاالت اإلطارات املسجدية يف دفاعهم عن حقوقهم 
لهذا اإلطار  الخصويص حامية  القاّر والنظام األسايس  يف األجر املجزي والعمل 
قيم  الحيوي يف نرش  بيِ دوره  ليِلَعيِ السلبية وضامنا  الخارجية  التأثريات  كّل  من 

االعتدال والتسامح والتحديث ومقاومة اإلرهاب.
-نطالب الحكومة بالترسيع بإنهاء كّل أشكال التشغيل الهّش ويف مقّدمتها 
والعمل  القار  الشغل  يضمن  مبا  الحظائر  عاّمل  وضعية 
الالئق وتأكيد الحقوق، ونجّدد رفضنا للمناولة يف الوظيفة 
العمومية والقطاع العام وندعو الهياكل النقابية والقاعدة 

العاّملية للتصّدي إليها يف كّل أشكالها.
املشاكل  مجابهة  يف  واالستهتار  االستهانة  -نستغرب 
سياسة  غياب  يف  للحبوب  االستثنائية  الصابة  عن  املرتتبة 
فالحية استرشافية ماّم يجعل القطاع الفالحي االسرتاتيجي 
يف وضع الهشاشة واالرتجال والتخبّط. وندعو إىل إجراءات 

استعجالية لتوفري النقل والخزن إلنقاذ الوضع.
-نعترب أّي محاولة ملواصلة التفاوض مع االتحاد األورويب حول ما يسّمى 
باتفاقية الرشاكة الشاملة واملعّمقة »أليكا« من دون تقييم االتفاقيات السابقة 
وتدقيقها وإرشاك املجتمع املدين يف ذلك وفرض مفاوضات نّدية تؤّمن مصالح 
السيادة  يف  التفريط  مبثابة  هو  االسرتاتيجية،  قطاعاتها  حامية  وتضمن  تونس 
الحكم بعيدا  الصعود إىل سّدة  الدوائر األجنبية لضامن  الوطنية والتقرّب من 
بعد  ما  إىل  املفاوضات  هذه  بتأجيل  ونطالب  وانتظاراته.  الشعب  إرادة  عن 

االنتخابات.
أّدت إىل سقوط شهيدين وعدد  التي  الجبانة  اإلرهابية  العمليات  -ندين 
االستباقية،  العمليات  يف  ونجاحهام  والجيش  األمن  يقظة  ونكرب  الجرحى  من 
ونجّدد الدعوة إىل مزيد اليقظة وإىل توسيع مسار مكافحة اإلرهاب عىل جميع 

األصعدة وخاصة الثقافية والتعليمية واإلعالمية.
جثامني  دفن  عن  االمتناع  املدينة  بقابس  البلدي  املجلس  تعّمد  -ندين 
مهاجرين غري نظاميني بحّجة عدم التثبّت من ديانتهم ونعترب ذلك وصمة عار 
يف تونس بلد ثورة الحرية والكرامة، ونطالب بسياسة تشاركية تجاه الهجرة غري 
النظامية قامئة عىل احرتام حقوق اإلنسان والقيم الكونية وضامن سيادة البالد 
وعدم تحويل تونس إىل رشطي خلفي لالتحاد األوريّب أو منّصة للرتحيل والتهجري 

والتجارة بالبرش.
لها  املشّكلة  السياسية  واألطراف  الحكومة  تتوّخاه  الذي  بالصمت  -نُنّدد 
يف  ومؤّسسات  جهات ورشكات  تديرها  التي  الصهيوين  الترّسب  محاوالت  عىل 
رشكتا  تأتيه  ما  بالذكر  ونخّص  وغريها،  والثقافة  والتجارة  السياحة  مجاالت 
األسفار والسياحة »تونيزيا باي توداي« و »قو-مّكة« وإرصارهام عىل مواصلة 
رحالتهام السياحية املشبوهة إىل األرايض الفلسطينية املحتلّة عرب التنسيق مع 
هذه  وقف  إىل  والقضائية  التنفيذية  السلط  وندعو  الصهيوين  االحتالل  جيش 
الرحالت غري القانونية الهادفة إىل جعل التطبيع أمراً واقعا، كام نجّدد مطالبتنا 
يف  لالنتخاب  الفرز  نقاط  أهّم  أحد  ذلك  معتربين  التطبيع  يجرّم  قانون  بسّن 

الفرتة النيابية القادمة.
* األمني العام
نورالدين الطبويب

بيان الهيئة اإلدارية الوطنية

استنكار لتهجّم أطراف سياسية على االتحاد واختالق ملفات وهميّة ضدّه

تثمين استئناف المفاوضات 
االجتماعيّة في الوظيفة 

العموميّة وفي قطاعات األطباء 
والجامعيين والمهندسين

ضبابية المشهد 
السياسي وعدم 
وضوح العمليّة 

االنتخابية

دعوة النقابيين 
إلى التجند لمراقبة 
العمليّة االنتخابيّة
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وطنية

يوسف الوسالتي

يتوّجه املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل واألرسة الّصحافية لجريدة »الشعب« إىل كافة الشغالني وإىل 
الشعب التونيس بالجملة بأحّر التهاين مبناسبة احتفال بالدنا بالذكرى الثانية والستني لعيد الجمهورية، متمّنني التطّور 
والنمّو لبالدنا والنجاح والتوفيق يف بناء االنتقال الدميقراطي وتركيز دعائم الجمهورية التي ناضلت من أجلها أجيال 

متعاقبة من الشهداء والوطنيني.
تهنئة

تحتفل تونس اليوم بالذكرى الثانية والستني إلعالن الجمهورية... ذكرى 
يجعل  مام  األخرية   املدة  يف  مظاهرها  استفحلت  كثرية  مبنغصات  متّر 
االحتفال بالجمهورية هذه السنة موسوما بالنقائص والشوائب واالنزعاج 

عىل مآل االنتقال الدميقراطي وتركيز أسس الجمهورية.
أعضاء  انتخاب  يف  الربملانية  األغلبية  فشل  هو  املنغصات  هذه  أوىل 
مجرد  الجمهورية  مفهوم  عن  الحديث  يجعل  مام  الدستورية  املحكمة 

لغو وكالم لالستهالك السيايس.

* المحكمة الدستورية ومعصار المحاصصة 
فشل الربملان ملرات متتالية يف انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية حيث مل 
تُْفض عديد الجوالت االقرتاعية اىل حصول املرتشحني للمحكمة الدستورية 
عىل عدد األصوات املطلوبة، للفوز مبقعد باملحكمة الدستورية التي تعترب 
الهيئة القضائية االعىل التي ميكن اللجوء اليها لفض النزاعات واالشكاليات 
القانونية املستعصية  ووضع حّد للتأويالت والقراءات القانونية املختلفة 

حول القضايا املصريية للتونسيني.
إن املحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل يف القرارات أو املراسيم 
أو القوانني أو األحكام القضائية بالنظر يف مدى مطابقتها للدستور الذي 

هو الترشيع األعىل يف البالد.
وميكن القول اليوم إن عدم تشكيل املحكمة الدستورية يف بالدنا وإرجاء 
انتخاب أْعضائها اىل الربملان القادم هو نقيصة قاتلة خاصة أمام ترسانة 
القوانني املطروحة اليوم والتي تم االعرتاض عليها من قبل الكثريين عىل 
يف  البالد  كانت  كثرية  أخرى  وقضايا  واملصالحة  االنتخابات  قانون  غرار 

حاجة اىل محكمة دستورية للبّت فيها.
إن احتفال بالدنا بعيد الجمهورية هذه السنة يظل منقوصا وينبئ بأن 
املسار الدميقراطي بدأ يتعّث وهو الذي راهنت كل القوى السياسية عىل 
ويحّمل  الدميقراطية  اىل  الديكتاتورية  من  بالدنا  مرور  لضامن  إنجاحه 
املحكمة  إنجاز  يف  الرتاخي  مسؤولية  الحاكم  االئتالف  املتابعني  عديد 
للسلطة  يتسنى  حتى  الفراغ  هذا  لخلق  إرادة  هناك  وكان  الدستورية 

التنفيذية وحتى الترشيعية التالعب بالقانون دون حسيب أو رقيب.

* قانون انتخابي على المقاس
يف غياب املحكمة الدستورية، ويف إطار سعيها الدائم اىل االستيالء عىل 
اىل  واملرشوع  تونس  وتحيا  النهضة  إئتالف  عمد  الطرق  بكل  الحكم 
انزعاجها مام أفضت  انتقايئ وإقصايئ وذلك مبجرد  انتخايب  قانون  مترير 
أعطت تفوقا واضحا ألحزاب جديدة بعضها شعبوي وبعضها اآلخر تقف 
وراءه جهات مالية ودولية نافذة، لقد كانت عمليات سرب آراء الناخبني 
الحاكمة بعد ان  مع نهاية شهر ماي حاسمة بتحرك قوي من األحزاب 
الحظت حدوث زلزال سيايس منتظر بسقوط القوى السياسية التقليدية 
وبروز قوى جديدة افتكت موقع الصدارة. ان هذا الوضع الجديد دفع 

وعىل  قضائيا  واعتربا  الكثري،  حوله  قيل  انتخايب  قانون  صياغة  اتجاه  يف 
الحالية عىل حالها لضامن  القوى  إبقاء موازين  املقاس وهدفه االسايس 

فوز االئتالف الحاكم.
إن عدم إمضاء رئيس الجمهورية عىل القانون سيدفع الهيئة اىل عدم 
اعتامد القانون الجديد وهو ما يعني آليا إمكانية حصول زلزال سيايس 
حقيقي قد يعصف بالرتكيبة والخارطة السياسية القدمية، ويظل يف كل 
ذلك الجدل قامئا بني رافض للقانون االنتقايئ الجديد ولطابعه اإلقصايئ 
الحكم  اىل  الوصول  ومحاوالتها  الشعبوية  األحزاب  لطرق  رافض  وبني 
الخريي وبني رافض لالثنني معا، إن غياب املحكمة  العمل  عن طريق 
الجمهورية  الوضعية وسيجعل من عيد  الدستورية سيزيد من تعقيد 
تشوب  التي  الكثرية  املنغصات  اىل  نظرا  االحتفال  بها  يليق  ال  مناسبة 
العملية الدميقراطية اليوم ببالدنا وتشوب األلق والتوهج اللّذين اتّسم 

بهام  االنتقال الدميقراطي منذ مّدة.
* صحة الرئيس، االنقالب... ومحاوالت االستيالء عىل الحكم

التي أتينا عىل ذكرها تحّل بيننا مناسبة  اضافة اىل املعطيات السابقة 
سوءا  وتزداد  متعفنة  سياسية  مناخات  يف  الجمهورية  بعيد  االحتفال 

كل يوم.
مدى  لقياس  مناسبة  الجمهورية  لرئيس  املفاجئ  املرض  شكل  وقد 
التكالب عىل السلطة ولنئ تم يف أكث من مجال تداول وقائع الخميس 
للربملان  رئيسا  مورو  الفتاح  عبد  تنصيب  البعض  ومحاولة  األسود 
كمقدمة لتوليته منصب رئاسة الجمهورية وذلك نظرا ملا سيرتتب عن 

مرض الرئيس من فراغ دائم يف منصب رئيس الجمهورية.
األمر  حتى  االنقالبات ومل يستقر  للرئيس  شهية  الصحي  امللف  فتح 
بعد إعالن متاثل رئيس الجمهورية للشفاء، فقد استغل حزب النهضة 
وتحيا تونس الوضع للدعوة اىل اجتامع تشاوري بني األحزاب السياسية 
لتدارس عدم  إمضاء الرئيس عىل القانون االنتخايب. وبدت هذه املحاولة 
حلقة أخرى من حلقات محاولة عزل الرئيس سياسيا ورمبا فعليا سواء 
مبحاولة تطبيق القانون االنتخايب ونرشه دون إمضاء الرئيس أو كذلك 

دعوات البعض اىل اعتبار ما قام به تجاوزا للدستور.
سياسية  ساحة  اىل  أحالتنا  والجذب  والشّد  والتنافر  األصوات  هذه 
الحسم والفصل يف هذه  لها قوة  متسخة يف غياب محكمة دستورية 

الخالفات...
حتى  الحاكمة  األحزاب  تريد  ما  عني  هو  يحصل  ما  وكأن  االمر  وبدا 
تفتح املجال للتجاوزات واالقصاء وامتالك اليد الطوىل للتحكم يف مصري 

االنتخابات.
نسيت هذه األحزاب يف خضّم ذلك أن رئيس الدولة منتخب وأنه ال 
يجوز إبعاده إال مبا يقتضيه الدستور وهو أمر متوفر ألحزاب انفتحت  

شهيتها لآلخر يف حّب السلطة.

* ذكرى اغتيال البراهمي وقتل الحقيقة 
التقدمية  الحركة  تحيي  الجمهورية  بعيد  االحتفاالت  مع  بالتوازي 

والدميقراطية والقومية ذكرى اغتيال الشهيد محمد الرباهمي.
وعند حصول عملية االغتيال بدا واضحا أن اغتيال الشهيد شكري بلعيد 
اإلسالمية  املجموعات  حرضتها  التي  االغتياالت  سلسلة  يف  حلقة  كان 

االرهابية لتصفية الخصوم السياسيني للنهضة.
املسؤولية  تتحمل  الرتويكا  جعال  كبريين  سياسيني  إغتياليني  حصول 
السياسية ورمبا الجنائية أيضا )وفق ما تقول هيئة الدفاع عن الشهيدين(. 
وسقوط  الدستور  باستكامل  اإلرساع  اىل  االغتياالت  هذه  أفضت  وقد 

الرتويكا.
حقيقة  عن  بالكشف  املدين  واملجتمع  الدميقراطية  القوى  طالبت  وقد 
االغتياالت السياسية وتشكلت يف هذا السياق لجنة للدفاع عنهام، كام 
حملته  أثناء  حتى  وكذلك  فوزه  بعد  مبارشة  الجمهورية  رئيس  وعد 
مل  ذلك  من  شيئا  ولكن  الشهيدين  اغتيال  حقيقة  بكشف  االنتخابية 

يحصل.
والحقيقة ان رئيس الجمهورية تالعب سياسيا بهذا امللف ووظفه مثلام 
شاء وانتهى ضغط به حينا عىل النهضة وأرخى الحبل حينا آخر، وبعد 
اجتامع مشهود مع مجلس األمن القومي وقبول ملف كامل من هيئة 
شعارات  تبخرت  الحقيقة  تكشف  وعود  واطالق  الشهدين  عن  الدفاع 
بها  والعب  الوقت  الرئيس  منها  كسب  مناورة  مجرد  كأنه  األمر  وبدا 

خصومه السياسيني لرتويضهم.
منّغص  السياسية هو  االغتياالت  الكشف عن حقيقة  عدم  فإن  وهكذا 

آخر من منغصات االحتفال بعيد الجمهورية.

* أين جمهورية العدالة االجتماعية؟
هذا السياق السيايس العام ينضاف اليه غياب العدالة االجتامعية ومنّو 
التفاوت الطبّقي وتدمري املقدرة الرشائيية للفئات املتوسطة كلها عوامل 

تدفع اىل التساؤل عن غياب العدالة االجتامعية.
إن ترصيح مندوب االتحاد االورويب حول االقتصاد التونيس يظل صحيحا 
ريعيّا  اقتصادا  أصبح  التونيس  االقتصاد  أن  اىل  فرتة  منذ  ارشنا  كنا  وقد 
تتحكم فيه مجموعة من العائالت النافذة من خالل تركيز االدارة ل 319 
ترخيصا يف مختلف القطاعات االقتصادية مل تحذف منها حكومة الشاهد 
سوى 17 ترخيصا فقط وظل نظام الرتاخيص هذا سلوكا بريوقراطيا بحول 
دون منو االقتصاد ويجعل الثوة تتكدس يف ايدي فئة معينة يف حرمان 
من  االستثامر  مجاالت  اقتحام  من  الخاصة  وللمبادرات  للشباب  واضح 

أوسع أبوابها.
عمليات  وكثة  البطالة  معدالت  وتفاقم  االجتامعية  العدالة  غياب  ان 
التهريب وكذلك تفاقم التهرب الرضيبي كلها عوامل تجعل من الطموح 
نحو جمهورية دميقراطية مجرّد حلم افسدته األحزاب السياسية الحاكمة.

في ذكرى االحتفال بعيدها الثاني والستين

 يريدونها جمهورية »املافيا« 
انتخابات وقوانين على المقاس وعدالة اجتماعية غائبة 

»جمهورية« بال محكمة دستورية وبال إرادة تكشف االغتياالت!
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* نرص الدين سايس   

»ما حدا رشعي غري الشعب وغريوا ما يف رشعية.... حاجي خناق بيكفي 
أحالني  الرحباين  زياد  ألغنية  املطلع  هذا  هالجمهورية«  خربتوا  لعب 
بعد  جمهوريتنا  إليه  تعرضت  ما  إىل  التونسية  الجمهورية  عيد  مبناسبة 
»الثورة« من مامرسات تتقاطع مع فكرة الجمهورية مفهوميا واصطالحيا 
يراها  فالبعض  حكم  كنظام  الجمهورية  من  متباينة  مواقف  لتعكس 
طعنة يف الظهر بصدور مجلة األحوال الشخصية وإلغاء تعدد الزوجات 
ويراها البعض اآلخر رضبا لنظام ارستقراطي مليك، ومهام كانت املواقف 
والخلفيات فإن مناسبة عيد الجمهورية يجب أن تكون محطة للتقييم ملا 

وصلت إليه هذه الجمهورية بعد 63 سنة عن قيامها.
الحكم  شكل  مع  القطع  يف  الجمهورية  إعالن  نجاح  ورغم  البداية  منذ 
السابق إال أنه مل ينجح يف القطع مع طبيعة النظام الذي سبقه ورسعان ما 
تصالح مع منظومة االستبداد والحكم الفردي، فالجمهورية التي انتفضت 
أرضية مهّمة عامدها  تأسست عىل  فرنسا  تونس كام يف  امللكية يف  عىل 
الفصل بني السلط واالقرتاع العام لكن يف تونس وقع الخلط بني السلط 
وحتى بني الجمهورية والدولة ومامرسة السلطة فمن ال يحتفلون اليوم 
بعيد الجمهورية هم يف األخري من ال يؤمنون بالدولة وإما من يحتفل فهو 
من أوالئك الذين يحيون ذكرى انتصار حزب الدستور يف شّقه البورقيبي 
اليوم  البايات والبلدية. وما أشبه شقوق  الشقوق وعىل نظام  بقية  عىل 

بشقوق البارحة.

الجمهورية جمهوريات
خلقها  التي  التصدعات  عىل  التأكيد  إىل  يحيلنا  الجمهورية  عن  حديثنا 
الرصاع السيايس واملحاصصة الحزبية التي خربت الجمهورية وقسمتها إىل 
جمهوريات تحكمها بعض األحزاب وبعض األطراف املتنفذة فلكل منهم 
جمهوريته وجمهوره وجميعهم دون استثناء مل ينجحوا يف تحصني الشكل 
الجمهوري بقدر نجاحهم يف االستفادة منه ونخره من الداخل، حتى أن 

عديد مؤسسات الدولة كانت منخرطة يف هذا التوجه وفاعلة فيه. 
كّل الحكومات املتعاقبة فشلت يف تأمني مرتكزات صلبة لنظام جمهوري 
دميقراطي وتخلت عن أرضيته األوىل وأدبياته القامئة عىل تجويد الصحة 
والتعليم ودفع املساواة بني الجنسني بل جذرت تدريجيا تخيل الجمهورية 

مجمل  وعن  الدولة  عن 
الصحة  يف  خصوصا  أدوارها 

والتعليم. 
لرئيس  جمهوريته،  لكل 
جمهوريته  الجمهورية 
ولرئيس  جمهورية  وللربملان 
ولعّل  جمهورية  الحكومة 
احد  توصيف  يتذكر  الجميع 
النواب لتونس بأنها »جمهورية 
من  لسنا  أننا  ورغم  املوز«، 
البلدان املعروفة بهذه الزراعة 
اختصاصات  يف  برعنا  أننا  إالّ 
أحيانا  فكنا  أخرى  وسياقات 
أحيانا  وكنا  اإلخوان  جمهورية 
صندوق  جمهورية  أخرى 
وجمهورية  الدويل  النقد 
أو  و»الكناطرية«  املهربني 
هي  عديد  الفساد،  جمهورية 

الجمهوريات التي تشرتك كلها يف رضب السيادة الوطنية، والثابت واألكيد 
أن رضب السيادة الوطنية والجمهورية سيؤبد الوضع القائم حاليا واملتميز 
حاليا  الحزبية  أو  الذاتية  مصلحته  من  أحد  ال  إذ  الحزبية  باملحاصصة 

ومستقبال راغب يف االقرتاب من هذه املعادلة.

الجمهورية تخنق الدستور   
عمر الجمهورية يف تونس قصري فهو مل يتجاوز بعد الثّورة عمر الحمالت 
بعد  الحاكمون  يعود  ما  رسعان  إذ  الوعود  حيّز  يتجاوز  ومل  االنتخابية 
متاما  حاميتها  عن  ويستنكفون  للجمهورية  التنكر  دائرة  إىل  انتخابهم 
مثل ما يتخلون عن وعودهم االنتخابية ومسودات برامجهم الشعبوية. 
إىل  بعده  الحاكمون  يعود  ظريف  انتخايب  شعار  مجرد  الجمهورية  لتبقى 
مسار االستقواء بإضعاف الجمهورية، فرئيس الجمهورية ميتنع عن ختم 
القانون االنتخايب وال يصدر توضيحا يف ذلك ويسمح للتأويالت واإلشاعات 
لتحّل محّل الوضوح القانويّن والحسم الدستوري ويف الوقت نفسه تتعمد 

األطراف النافذة يف الربملان تأجيل بعث املحكمة الدستورية وهذا بدوره 
شكل مبطن لرضب الجمهورية عرب دفعها عنوة إىل خنق الدستور وخرقه. 
أكث  االتجاه  مقابل  السلط  مبدإ فصل  تجذير  الفشل يف  ذلك  إىل  أضف 
لط السيام أن النظام االنتخايب  نحو تقسيم السلط أو تقسيم نفوذ تلك السُّ
دوما  سيفرز  بل  حاكمة  أغلبية  يفرز  لن  تقريبا  الحاالت  كل  يف  القديم 

مجموعات حاكمة تعيش بالرضورة بقدر قتلها ملقومات الجمهورية.

الجمهورية والقطاع العام     
من مقّومات النظام الجمهوري هو تركيزه املبارش عىل الخدمات العامة 
واملؤسسات العمومية لكرس كل نوايا االستبداد أو االنفراد بالحكم مقابل 
تقوية مؤسسات الدولة وقطاعها العام، لكن املتابع لألوضاع اليوم يلحظ 
وتطويع  العمومية  املؤسسات  رضب  عىل  الحكومة  من  واضحا  إرصارا 
مؤسسات الدولة عرب املواالة واملحاصصة وما ميكن أن يتسبب فيه هذا 
الخيار من خلق أشكال جديدة من الخضوع لألشخاص وهذه املامرسات 
النظام الجمهوري، متاما مثل رضب املقدرة  تتقاطع جذريا مع مقومات 
الرشائية لألجراء ولعموم التونسيني التونسيات وارتهان مصريهم ومستقبل 
األجيال القادمة للمديونية العمومية واألرسية إضافة إىل رضب املفاوضات 
بتوخي  اليوم  واالجتامعية،  الثقافية  املقومات  وتهميش  ومصداقيتها 
الخوصصة والتفويت وعدم الرغبة يف إقرار اإلصالحات الرضورية للوظيفة 
كلها  هي  الدولة  دور  تحجيم  وتعمد  وتأهيله  العام  والقطاع  العمومية 
مامرسات ممنهجة وموجهة أوال لرضب عمق النظام الجمهوري باعتباره 
أحد الخيارات التي تبنتها عديد الدول من بينها فرنسا لقطع الطريق أمام 
وهو  املليك  النظام  بها  يسمح  قد  التي  والدكتاتورية  االستبداد  فرضيات 
أسوار  خارج  تعيش  »ميكروسكوبية«  مكونات  لخلق  أيضا  ممنهج  خيار 
الجمهورية وبعيدا عن مقتضيات هذا النظام ومسؤولية حكمه وإدارته 
ودون  الكربى  الخيارات  ضغوط  دون  العيش  املكونات  هذه  لتواصل 

محاسبة يف فضاء املمكن واملتاح.

الجمهورية والتقاعد 
وجوبيا  تتقاعد  أن  للجمهورية  ميكن  هل  الستني  عتبة  تجاوزها  بعد 
مشمولة  غري  أنها  الكيل خصوصا  أو  الجزيئ  العجز  مرحلة  تبلغ  ال  حتى 
بالقانون الجديد للتمديد يف سن التقاعد، وما دامت مقومات الجمهورية 
غري محرتمة فَليَِم ال يتّم التفكري بشكل جدي يف تأهيل النظام الجمهوري 
وإعادة االعتبار إليه عىل قاعدة برنامج اقتصادي واجتامعي جامع وعىل 
درب تجذير الدميقراطية والقطع مع املحاصصة الحزبية واملواالة وانتخاب 
الهدم  الوطنية وكف معاول  الكفاءات واحرتام املنظامت  األجدر وتعيني 

عن جدران هذا البلد... بيكفي لعب خربتوها الجمهورية....

»يكفي لعب خربتوها الجمهورية«
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* تغطية طارق السعيدي    

أكد اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل 
األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  برئاسة  يوم 18 جويلية 2019  املنعقدة 
العام لالتحاد، عىل رضورة ان يكون للنقابيني دور فاعل يف االنتخابات 
املال  عرب  شبهات  من  لحاميتها  الرقابة  خالل  من  والرئاسية  الترشيعية 
الفاسد ومن حّث املواطنني عىل االنتخاب عىل قاعدة الربامج والتصورات. 
وبني اإلخوة النقابيني يف مختلف تدخالتهم خالل أشغال الهيئة اإلدارية 
أن النقابيني معنيون باالنتخابات غري انه لن يشاركوا بشكل مبارش غري 

أنهم لن يقفوا موقف الحياد.

حماية االنتخابات
حساس  بالدنا  به  متر  الذي  الوقت  ان  الطبويب  الدين  نور  األخ  وذكر 
الناخبني  إرادة  تدليس  محاوالت  من  تخوفات  هناك  إن  وقال  وصعب، 
االتحاد  قدر  أن  وبنَّيَ  الفاسد.  املال  عرب  بل  االنتخابات  تزوير  عرب  ليس 
والنقابيني ان يلعبوا دورهم الوطني كقوة تعديل وقوة اقرتاح، وقال إن 
هذا الدور اقلق العديد من القوى واألطراف التي نظمت حمالت تشويه 
ممنهجة ضد االتحاد وقياداته. وأكد األخ األمني العام ان االتحاد معني 
الرقابة وعرب  باالنتخابات ليس بشكل مبارش عرب تقديم قامئات بل عرب 
تحفيز املواطنني عىل االنتخاب واملشاركة واختيار املرشحني القادرين عىل 
خدمتهم  ورفض كل القوى التي خربوا تنكرهم لخدمة املصلحة العامة 
وعموم الشعب. وأشار األخ األمني العام إىل ان االتحاد قد ساهم يف دفع 
العملية االنتخابية منذ أشهر عندما انخرط بكل قوة يف تحفيز املواطنني 
والشغالني عىل التسجيل يف االنتخابات وقال إن االتحاد نظم مع هيئة 
االنتخابات عدة مراكز تسجيل مام ساهم يف التحفيز عىل التسجيل. وأكد 
األخ األمني العام ان االتحاد لن يخوض االنتخابات ليس تخوفا من النتائج 
كام يروج أعداؤه بل ألنه يلعب دورا وطنيا مهاّم بصفته قوة التعديل 
بأي  للفوز  الرضورية  املقومات  كل  لديه  االتحاد  وبني  البالد.  تحتاجها 
معركة مبا فيها املعارك االنتخابية غري انه ليس من طالب السلطة ويعي 
يف  البالد  إن  وقال  النقابيني  عىل  املطروحة  واملهام  العام  الوضع  جيدا 
حاجة إىل االتحاد وهي مسؤولية جسيمة اختار النقابيون أن يقوموا بها 

بعيدا عن املهاترات والسعي وراء الكرايس.

مفاوضات اجتماعية في آجالها
وتحدث األخ األمني العام عن مسار املفاوضات االجتامعية يف الوظيفة 
العمومية ويفيِ قطاعات األطباء والجامعيني واملهندسني مشريا إىل انطالق 
الجلسات واللقاءات وبني ان االتحاد لن يرىض بان تكون زيادة الوظيفة 
العمومية اقل من زيادة القطاع العام وقال ان إفراد األطباء والجامعيني 
واملهندسني مبفاوضات خصوصية نتيجة وعي االتحاد بأهمية هذه النخبة 
يف الوظيفة العمومية ومن اجل املحافظة عىل املرفق العام وعىل جودة 
الخدمات وتشجيع الكفاءات العالية عىل البقاء يف املرفق العمومي وقال 

الفئات  إىل حامية حق  األخري  يهدف يف  السليم  النقايب  الخيار  ان هذا 
االجتامعية املتوسطة والضعيفة يف تعليم عاٍل عمومي وصحة عمومية. 
العمومية  الطبويب عن ما يحصل يف املؤسسات  الدن  وتحدث األخ نور 
عىل  املحافظة  عىل  ينص  العام  القطاع  يف  الحاصل  االتفاق  إىل  مشريا 
إطار  يف  إجراءات  إىل  يرتجم  أن  يجب  االتفاق  إن  وقال  العام  القطاع 
التشاركية من اجل ضامن تجسيده عىل أرض الواقع وبني يف هذا اإلطار 
أن ما يحدث اآلن يف املؤسسات العمومية ال ينسجم مع االتفاق حيث 
تعاين الكثري من املؤسسات العمومية وخاصة البنكية من الفساد واالبتزاز 

ومحاولة اإلرباك وتعطيل اإلنتاج بهدف خدمة مصالح رجال األعامل.

وحدة ومعركة
من  مزيدا  يستوجب  البالد  العام يف  الوضع  أن  العام  األمني  األخ  وبنّي   
عىل  الهجامت  من  مزيدا  ستشهد  القادمة  املرحلة  أن  معتربا  اللحمة 
االتحاد وان بعض القوى تسعى إىل رضب االتحاد. وقال األخ األمني العام 
إن االتحاد قلعة حصينة ومنظمة عريقة ولديه سمعة دولية عالية تحسد 
عليها وبنّي أن التجربة النقابية التونسية متثل استثناء من حيث التاريخ 
والعراقة والقدرة التعبوية ومن حيث القدرة عىل االقرتاح وطرح البدائل 
واملضامني فضال عن انخراطه يف الشأن الوطني العام ويف معركة التحرر 
إن كل  الكربى. وقال  والتضحيات  الشهداء  التي قدمت خاللها  الوطني 
هذا التاريخ يجعل رصيد االتحاد كبري ويجعل االتحاد قوة خري حقيقية 
الفئات  وحامية  التوازن  وإحداث  وطني  دور  لعب  عىل  قادرة  وفعلية 
ما  أن  أجمعوا  املراقبني واألصدقاء  أن  العام  األمني  األخ  الشعبية. وفرس 
قام به االتحاد يف عالقة بالزيادة يف األجور ميثل استثناًء تاريخيا فألول 
مرة يف التاريخ ال ترضخ البالد إىل توصيات صندوق النقد الدويل بفضل  
العام عن  التعبوية. وتحدث األخ األمني  نضال االتحاد وضغطه وقدرته 
املتغريات الحاصلة يف البالد عىل صعيد سيايس وقانوين وترشيعي مربزا 
ان عىل االتحاد والنقابيني أن يواكبوا هذه التغريات داعيا إياهم إىل مزيد 

اليقظة والحذر مام يحاك ضد االتحاد وضد مصلحة العامل. وقال إن عىل 
النقابيني تحقيق معادلة صعبة وهي حامية حقوق العامل وضامن منو 

املؤسسة ودميومتها.

التصويت عل المضامين
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  قدور  بن  أنور  األخ  وتحدث 
الدراسات عن موقف االتحاد من املشهد النيايب مشريا إىل غياب االتحاد 
الذي اختار عدم الرتشح وعدم التواجد واىل غياب تصورات االتحاد وُرؤاه، 
أدى إىل مترير قوانني معادية للعامل وللفئات الضعيفة بل إنه األمر قد 
وصل حّد إحداث قوانني تقيص االتحاد ومنها قانون الجامعات املحلية 
الذي أقىص االتحاد من تركيبة املجالس الجهوية للتنمية. وفرس األخ األمني 
العام املساعد أن االتحاد قرر أن يكون أكث انخراطا يف العملية االنتخابية 
يف  واالنخراط  التصويت  إىل  والعامل  النقابيني  دفع  عرب  وذلك  املقبلة 
االنتخابات إضافة إىل العمل عىل إن يكون التصويت عىل قاعدة الربامج 
االقتصادي  الربنامج  أن  الفاسد. وبني  واملال  الوالءات  قاعدة  وليس عىل 
وبنّي  التصويت.  معايري  احد  يكون  االتحاد  سيقدمه  الذي  واالجتامعي 
األخ أنور بن قدور أن الربنامج االقتصادي واالجتامعي الذي يعده االتحاد 
العام التونيس للشغل هو برنامج كل الشعب التونيس وان االتحاد يضعه 
االتحاد ال يسعى  به وقال إن  املدين من اجل األخذ  املجتمع  عىل ذمة 
لديه مرشوع حكم  االتحاد  ان  يعني  ال  الربنامج  إعداد  وان  الحكم  إىل 
للواقع  متكاملة  قراءة  يتضمن  واالجتامعي  االقتصادي  الربنامج  إن  بل 
التونيس  العام  االتحاد  استعدادات  إىل  وأشار  واالجتامعي  االقتصادي 
للشغل لالنتخابات املقبلة مشريا إىل أن االتحاد سيلعب دورا مهاّم ليس 
عرب تقديم مرشحني بل عن طريق ضامن شفافية ونزاهة االنتخابات وقال 
إن االتحاد يسعى عرب إعداد املراقبني إىل تكون االنتخابات مقبولة من 
قيِبَليِ الجميع. ورشح األخ أنور بن قدور مراحل وتفاصيل خطة االتحاد 
لتكوين املراقبني وضامن انتشارهم يف مختلف مراكز االقرتاع مؤكدا أن 

في الهيئة اإلدارية الوطنية:

االتحاد يريد انتخابات شفافة ال تتأثر باملال الفاسد 
وسوء توظيف اإلعالم واإلدارة 
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االتحاد  بدار   2019 جويلية   16 الثالثاء  يوم  انعقدت 
الجهوي للشغل بنب عروس الهيئة اإلدارية العاديّة لالتحاد 
الجهوي للشغل بنب عروس وقد ترأسها األخ األمني العام 

املساعد محمد املسلمي.
الجهوي  العام لالتحاد  الكاتب  افتتح األخ نجيب املربويك 
وبكل  العام  األمني  باألخ  مرحبا  اإلدارية  الهيئة  فعاليات 
عارضا  بالجهة  النقايب  الوضع  ومستعرضا  الحارضين 
عروس  بنب  العامل  منها  متكن  التي  املكاسب  مختلف 
نتيجة نضالهم النقايب مثمنا نضاالت الجهة مربزا مدى تأثر 

الواقع العاميل بالوضع السيايس العام يف البالد.

الموقف من االنتخابات 
العام  االتحاد  دور  عىل  املساعد  العام  األمني  األخ  أكد 

التونيس للشغل يف مساعدة البالد عىل تجاوز واقعها العام املرتدي. وبنّي األخ 
الترشيعية،  االنتخابات  من   للشغل  التونيس  العام  االتحاد  موقف  املسلمي 
مشريا إىل أن االتحاد لن يكون معنيّا باالنتخابات إال وفقا ملجموعة من املضامني 
سيجسدها الربنامج االقتصادي واالجتامعي الذي سيصدره. وأنه لن يكون له 
النقابيني  مينع  ال  هذا  ولكّن  أفراد.  وال  قامئات  شكل  يف  ال  باسمه  مرشحون 

الراغبني يف الرتشح من أن يفعلوا ذلك.
وبنّي األخ املسلمي أن االتحاد قد انكّب عىل إعداد برنامج اقتصادي وسيايس 
الوطني ثم عىل  التنفيذي  جّند له خرباء وسيعرضه عند اكتامله عىل املكتب 
االتحادات الجهوية ومنها عىل األحزاب السياسية واملنظامت الوطنية ومكونات 
باالتحاد حتى  إلكرتونية خاصة  املجتمع املدين يك ينرش بعد ذلك عىل منّصة 
يطلع عليه العموم. وسيكون هذا الربنامج هو املحدد ملوقف االتحاد من جملة 

القامئات املرتشحة.
أما عن املفاوضات االجتامعية فقد أكد األخ محمد املسلمي استئناف املفاوضات 
مع الحكومة حول القسط الثالث من الزيادة يف أجور العاملني بقطاع الوظيفه 
واطباء  االستشفائيني  األطباء  قطاعات  املفاوضات  هذه  وستشمل  العموميه 

الصحة العمومية واألساتذة الجامعيني واملهندسني.
باملنتدى  املساعد متصلة  العام  تناولها األخ األمني  التي  النقطة األخرى  كانت 

النقايب الذي كان انجازه عىل االبواب.

الوضع كما هو
أو  كانت  قطاعية  املسائل  شتى  يف  القطاعات  مختلف  من  الحارضون  خاض 
عامة تحليال واستفسارا وتقييام ونقدا، يك تتوج مداخالتهم بالردود والتفاعل 

املطلوب.
التنفيذي  للمكتب  توصياتها  تضّمنت  داخلية  بالئحة  اإلدارية  الهيئة  وانتهت 

الجهوي
والئحة عامة.

سومترا- جات 
انعقد يوم الثالثاء 16 جويلية 2019 مبقر االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس 
بإرشاف من األخ الكاتب العام املساعد فتحي الصفصايف مؤمترا استثنائيا للنقابة 

األساسية لرشكة سومرتا- جات.
ولطفي  عاما  كاتبا  الزمزمي  أكرم  ذكرهم:  اآليت  اإلخوة  بفوز  املؤمتر  وانتهى 
الزراعي كاتبا عاما مساعدا ومحمد محفوظ مسؤوال عن االنخراطات واملاليّة 
وتوفيق الغريب مسؤوال عن االعالم وبشري الجاليص مسؤوال عن الترشيع وأمني 
الصحة  عن  مسؤوال  معيطي  ومحسن  النقايب  التكوين  عن  مسؤوال  عثامن 

والسالمة املهنية.

بينا- ترايد
انعقد اليوم االحد 21 جويلية 2019، مؤمتر النقابة االساسية لرشكة بينا ترايد 
التنفيذي  املكتب  عضوي  الرزقي  ونجيب  املارغني  محمد  االخوين  بإرشاف 
لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وقد أفرزت التشكيلة التالية: من الطاهر 
لرياين كاتبا عاما وعزوز املرغني كاتبا عاما مساعدا واالخوة عمران النوايل وفاتح 

بن نرص وفتحي عليات ومصطفى القامطي ونور الدين الدعجي أعضاًء. 

في الشركة الصناعية المخمّدات
أرشف االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس يوم السبت 20 جويلية 2019 مبقره 
عىل اجتامع عاّم لعاّمل رشكة املخّمدات مع حضور النقابة األساسية للمؤسسة.

شهد االجتامع حضورا مكثفا لعاّمل الرشكة، وقد تناولوا بالنقاش عديد املسائل 
املناخ  جانب  إىل  املتعاقدين  العامل  وضعية  أهمها  ومن  باملؤسسة  العالقة 
االجتامعي املرتّدي بالرشكة وما يشهده من توتر، وغري هذا من الشؤون الحارقة. 
وقد أعربوا عن متسكهم مبواصلة رفعهم الشارة الحمراء لألسبوع الخامس تعبريا 
منهم عن غضبهم ورفضهم للظروف املرتدية التي يعملون فيها واستعدادهم 

لتطوير سبل النضال من أجل حقوقهم.

عمال تيميالك
إثر صدور برقية ارضاب لعامل تيميالك نتيجة تعث املفاوضات وتعنت اإلدارة، 
انعقد يوم األحد 21 جويلية 2019 اجتامع عام مبقر االتحاد املحيل بفوشانة 
تراسته األخت سامية محفوظ عضو االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وحرضه 
ممثل عن االتحاد املحيل اىل جانب النقابة األساسية. وقد عرب الحارضون خالل 
والرشعية  القانونية  مبطالبهم  ومتسكهم  نقابتهم  حول  التفافهم  عن  االجتامع 

واستعدادهم للنضال من أجل تحقيقها بكل السبل املرشوعة.

NLS اتفاق بشركة
تّم يوم الجمعة 19 جويلية 2019 إلغاء االرضاب الذي شّنه عامل NLS يوم 
الخميس 18 جويلية بنجاح. وقد كان عامل NLS دخلوا هذا االرضاب نتيجة 
االرضاب  وكان  حّل،  اىل  الوصول  وتعّذر  االداري  الطرف  مع  املفاوضات  تعّث 
محددا بيومني يف البدء، لكن العودة للتفاوض بعد يومه األّول أّدت اىل الوصول 

إىل اتفاق بني األطراف املتفاوضة متثل يف ما ييل:
إحالة 181 عونا عىل رشكة إسمنت قرطاج كأعوان قاّرين يتّم ترتيبهم وتأجريهم 
طبقا التفاقيّة إسمنت قرطاج وشبكة أجورها. واالتفاق عىل ترسيح 50 عونا 
)حسب الرغبة(، مع متكني كّل واحد منهم من تعويض يقّدر بـ 50 ألف دينار 
صافية وغري قابلة ال للرتاجع وال للنقاش. وعىل هذا األساس كان إلغاء اإلرضاب.

الهيئة اإلدارية الجهوية بنب عروس

هيئة إدارية لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
تنعقد الهيئة اإلدارية الجهوية العادية لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم الثالثاء 30 جويلية 2019 عىل الساعة التاسعة 
صباحا بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس برئاسة األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية 

وذلك حسب جدول األعامل التايل:
- إعالم حول أشغال الهيئة اإلدارية الوطنية املنعقدة يف 18 جويلية 2019

- اإلعداد إلحياء معركة 05 أوت 1947
- النشاط النقايب عىل املستوى الوطني والجهوي. 

االتحاد ال يسعى فقط إىل رقابة العملية االنتخابية بل يسعى كذلك 
إىل مراقبة محيطها وكافة تفاصيل الحمالت االنتخابية.

التفكير بهدوء
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  املسلمي  محمد  األخ  وقال 
التكوين النقايب ان واقع الشغل قد تغري بشكل كبري وان طبيعة العمل 
قد تغريت وان العمل بشكله التقليدي يشهد تغريات عميقة ناتجة عن 
تفكك فضاءات العمل التقليدية وبنّي أن هذا األمر أدى  تغريات كربى 
التطورات  أن كل هذه  النقايب ويف مفهومه واعترب  العمل  يف طبيعة 
التي تستوجب التفكري والنقاش. وقال إن النقاش يجب أن يكون هادئا 
بعيدا عن ضغط النشاط اليومي وبعيدا عن املؤمترات ووقتها الضيق 
والتي متثل محطات انتخابية ولذلك تم التفكري يف املنتدى االجتامعي 
ليمثل فضاء للتفكري وصياغة املضامني. وبني األخ املسلمي أن املنتدى 
ليس هيكال جديدا بل تّم تحويل الجامعة النقابية إىل املنتدى النقايب 
وقال إن القانون األسايس ينظم هذا املنتدى ويحّدد مهاّمه. وقّدم األخ 
قراءة  خاللها  وضع  املنتدى  خاصة مبرشوع  توجيهية  ورقة  املسلمي 
التفكري  التاريخي ورضورة  السياق  البالد خالل هذا  للوضع يف  عامة 
وإعادة النظر يف الكثري من القضايا واملفاهيم. وقدم األخ األمني العام 
 26 من  وذلك  وتاريخه  املنتدى  يف  املشاركني  حول  مقرتحا  املساعد 
إىل 28 سبتمرب 2019 ما اقرتح جملة من املحاور التي ستُدار حولها 

الورشات فضال عن محاور املداخالت املشفوعة بنقاشات.

المرصد النقابي
وكان األخ عبد الكريم جراد األمني العام املساعد املسؤول عن قسم 
التغطية االجتامعية قد قّدم ملحة عن واقع وضع االتحاد مع صندوق 
سوى  قد  االتحاد  وأن  قانوين  الوضع  أن  مربزا  االجتامعي  الضامن 
وضعيته منذ سنوات وقال إن حديث البعض عن وجود ديون عاٍر من 
القانوين  التي تثبت وضعه  الوثائق  الصّحة بني أن االتحاد ميتلك كل 
الّنبش يف هذا املوضوع تعكس عدم دراية  البعض  وقال إن محاولة 
وإملام، وتبني خفايا الهجوم عىل االتحاد دون التثبت. وقال إن االتحاد 
اجتامعية  تغطية  من  املؤسسات  مختلف  تجاه  التزاماته  بكل  يقوم 
وجباية وغريها من االلتزامات يف كنف الشفايف والوضوح وقدم االخ 
محمد عيل البوغديري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم القطاع 
اإلعداد  بصدد  القسم  أن  اىل  مشريا  القطاع  واقع  عن  ملحة  الخاص 
اتفاق  عليه  نّص  ما  وفق  الدرجة  قيمة  مراجعة  حول  للمفاوضات 
وأبرز  الدرجة  قيمة  عىل  التفاوض  باستكامل  والقايض   2018 مارس 
يف هذا الصدد أنه من التوقع ان يشهد القطاع الخاص حراكا نقابيا 
وعامليا دفاعا عن هذا الحق وقال إن هناك مقرتحات عملية يف هذا 
النقايب  املرصد  تطوير  عن رضورة  البوغديري  األخ  وتحّدث  االتجاه. 
من أجل تفعيل رصد التجاوزات ضد النقابيني مشريا إىل أنها متعددة 
االنتهاكات  التجاوزات  حجم  يكشف  سوف  تقرير  يف  تجميعه  وان 
التي يتعرض لها العامل والنقابيون وقال إن نرش مثل هذه التقارير 
هو لتشكيل وثيقة مرجعية متكن من فضح املامرسات التعسفية ضد 

العامل والنقابيني.

نقاش ثريّ
الرشسة  الهجمة  الوطنية عن  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  اإلخوة  وتحّدث 
املباريك  بوعيل  األخ  وخاصة  قيادته  ضد  االتحاد  أعداء  نفذها  التي 
األمني العام املساعد املسؤول عن قسم اإلدارة واملالية وبينوا أن مثل 
هذه الهجامت الدنيئة ليست غريبة وإنها طالت يف السابق عدد آخر 
من اإلخوة األمناء العامني املساعدين وبينوا ان هذه الحمالت تهدف 
وأجمع  العام.  الرأي  لدى  االتحاد  صورة  ورضب  النقابيني  إرباك  إىل 
اإلخوة النقابيون عىل أن ال يشارك االتحاد بصفة مبارشة يف االنتخابات 
االنتخابات  نزاهة  يؤمن  مبا  الرقابة  يف  االتحاد  نجاح  إىل  مشريين 
عديد  إن  وقالوا  مهاّم.  وإنجازا  كربى  مهّمة  ذاته  حّد  يف  وشفافيتها 
القوى تريد انتخابات بال رقابة حتى يتمكنوا من تزوير إرادة الناخبني 
عرب املال الفاسد وغريها من األساليب غري القانونية وبينوا أن املرحلة 
االنتخابات.  نزاهة وشفافية  الدفاع عن  النقابيني  الحالية تقتيض من 
والقضايا  املسائل  مختلف  يف  معمقا  نقاشا  اإلدارية  الهيئة  وشهدت 
الصعب  االقتصادي  الوضع  حول  والسياسية  واالجتامعية  العاملية 

وعجز السياسات الحالية عن إيجاد الحلول.
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مل يكن يوم 25 جويلية 2013 يوما عاديا يف تاريخ تونس وشعبها. 
الناس يف يوم عطتلهم السنوية املقرتنة باالحتفال  فقد استفاق 
الحاج  صادم..اغتيال  مزلزل  حدث  هول  عىل  الجمهورية  بعيد 
الغزالة  بحي  الكائن  منزله  مبغادرة  يهّم  وهو  الرباهمي  محمد 
اغتيال  النهار..  وضح  يف  العاصمة  تخوم  عىل  أريانة  والية  من 
تبني الحقا أّن أجهزة الّدولة كانت عىل علم مسبق به.. وتلقت 
تنبيهات بحدوثه حتى من جهات أجنبية.. ومل تحرّك ساكنا، بل 

تسرّتت عىل التنبيهات..
الخروج  عىل  العظيم  الثورة  شعب  ساعدت  رمبا  صدمة  كانت 
من صدمته األوىل والتي مازال واقعا تحت مفعولها وهي صدمة 
اغتيال الشهيد شكري بلعيد ذات 6 فيفري 2013.. أي بعد اقل 

من 6 أشهر..
أن تونس ستشهدهام بعد صعود  يتوقع  أحد  جرميتان مل يكن 
حركة النهضة وتربّعها عىل رقاب 12 مليون تونيس بحصولها عىل 
انتقاما من حكم بن  املليون صوت مّمن منحوها ثقتهم  قرابة 
عيل أو تصديقا لوعد بجنة أرضية رسعان ما تحولت اىل جحيم 

ال يطاق.
من  للخروج  مناسبة  الرباهمي  محمد  الحاج  استشهاد  كان 
الصدمة االوىل وأخذ زمام املبادرة والحسم نهائيا يف حكم النهضة 

ساحة  تونس  من  اتخذوا  الذين  الجرمية  وأنصار 
القتايل  واالستعراض  العسكري  للتدريب  سائبة 
املنظم تحت أنظار حكم املرشد الذي أوحى اليهم 
بأن »األمن موش مضمون والجيش موش مضمون 
وعليهم استغالل الوضع وتحرير املبادرة بالسيطرة 
الرحيل أول بركات  عىل كل يشء«. فكان اعتصام 
الجامعة  حكم  انتهى  وبه  الرباهمي  استشهاد 

وسقط غري مأسوف عليه.
يبقى من غرابة األقدار أن يتزامن استشهاد الحاج 
الثاين  عهدها  يف  الجمهورية  عيد  مع  لرباهمي 
يف  الواضحة  مساهمته  للحاج  وكان  الثورة.  بعد 
الدكتاتورية  ضّد  السياسية  معاركه  فخاض  ذلك.. 
اإلرهاب  ضد  رشسة  معارك  خاض  كام  ورموزها.. 
ومعسكره الصاعد إقليميا ودوليا.. بل واختلف مع 

رفاق األمس من الذين رأوا لهم مواقع أخرى يف الرصاع.. فهجرهم 
هجرا جميال وأسس تيارا شعبيا بناه عىل الوضوح والحسم..

جّسد الشهيد بتأريخ شهادته ومن خالل مامرسته توجها عروبيا 
وحدويا مقاوما نارصيا خالصا يف جوهره.. كان آخره إحياء ذكرى 

ثورة 23 جويلية املجيدة..

كام جّسد عميق ارتباطه بأمته العربية وحضارتها الرائدة ودينها 
الخالد فكان تاريخ استشهاده تلخيصا أمينا لفكره وتجربته.

الشعبي  التيار  يف  ألتباعه  املشعل  اليوم  الرباهمي  الحاج  يرتك 
مطمئنا وهو يرى زرعه وقد أينع واستوى عىل سوقه. إنه أمانة 

وذكراه مقاومة.
* رفيق الغامني 

العطرة...  استشهاده  ذكرى  يف 
بني 23 جويلية و27رمضان
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دخلت تونس رسميا فرتة الزمن االنتخايب، حيث مل يعد يفصلنا 
األحزاب  كل  األسابيع.  بعض  سوى  القادمة  االنتخابات  عن 
السياسية انطلقت يف شحذ همم أنصارها لخوض هذا االستحقاق 
وللفوز بأكرب عدد من أصوات الناخبني. أيام قليلة متبقية يف عمر 
العهدة الربملانية الحالية، ومنّر إىل مرحلة جديدة بربملان جديد 
وقرب  الدميقراطي..  االنتقال  مسار  ملواصلة  جديدة  ورئاسات 
ميز  ما  أهّم  عىل  نقف  بالرضورة  جعلتنا  الربملان  اعامل  انتهاء 
هذه الفرتة النيابية من نجاحات وإخفاقات عىل كل املستويات 

سواء السيايس أو الترشيعي وغريه..   
ومن بني أهم ما تّم إنجازه خالل الفرتة النيابية الربملانية املوشكة 
التي يعتربها  القوانني  عىل االنتهاء هو املصادقة عىل عدد من 
النفاذ  حق  قانون  غرار  عىل  ايضا  وثورية  بل  مهّمة  البعض 
العنرصي  التمييز  وقانون  املرأة  ضد  العنف  وقانون  للمعلومة 

وقانون االثراء غري املرشوع والترصيح باملمتلكات وقانون مكافحة االرهاب 
الجامعات  وقانون  الدستورية  املحكمة  إحداث  وقانون  األموال  وتبييض 
األوىل يف  الخطوة  اعتربت  والتي  البلدية   االنتخابات  الذي صاحب  املحلية 
تركيز الحكم املحيل، باالضافة اىل استقرار مناخ الحريات وتطوره، الحريات 
السياسية  االحزاب  صلب  التنظم  وحرية  واالعالم  التعبري  وحرية  الفردية 

والجمعيات..
اهتزازات  شهد  بل  وناجحا،  مقبوال  مجمله  يف  يكن  مل  الربملان  عمل  ولكن 
السياسية  ورصاعاتهم  املتكررة  النواب  غيابات  يف  اساسا  متثلت  واخفاقات 
الفجوة االكرب  اما  بواجباتهم.  التزامهم  الربملان مع عدم  الحزبية داخل قبة 
واالخطر التي لّخصت اخفاق مجلس النواب فتتمثل يف عدم مناقشة عدد 
كبري من القوانني مع عدم التوصل اىل تركيز كامل الهيئات الدستورية عىل 
غرار هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي فشل الربملان يف تجديد 
هيئة  وأعضاء  اإلنسان  حقوق  هيئة  أعضاء  انتخاب  وعدم  أعضائها  ثلثي 
الفشل املتواصل يف  القادمة، إضافة إىل  التنمية املستدامة وحقوق األجيال 
انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية وتجاوز أجال تركيزها نتيجة االختالفات 
قبل  بعد من  يتّم متكينه  الذي مل  للقضاء  األعىل  املجلس  السياسية وكذلك 
الدولة من املوارد البرشية واللوجستية ألداء مهامفه. وباالضافة اىل كل هذا، 
نجد أيضا ترسانة من القوانني التي تنتظر تنقيحا او تغيريا شامال عىل غرار 
قانون حالة الطوارئ الصادر يف اطار األمر عدد 50 لسنة 1970 والذي يتطلب 
تغيريا لينسجم مع دستور 26 جانفي 2014،ثم قانون العقوبات واملحاكامت 
العسكرية. كام نجد قانون تنظيم عمل مؤسسات سرب اآلراء اىل غري ذلك من 

القوانني االخرى التي كان من املنتظر ان مل نقل من الرضوري النظر فيها.
النيابية ما جعل عددا  الربملان خالل فرتته  بالجملة طبعت عمل  إخفاقات 

من السياسيني ورجال القانون يعتربونه مخيبا آلمال التونسيني وانتظارتهم..

بشرى بالحاج حميدة: غياب لالرادة السياسية
مناقشتها  متت  التي  القوانني  عديد  هناك  إن  قالت  حميدة  بالحاج  برشى 
املجال  تهم  وقوانني  املراة  ضد  العنف  قانون  ذلك  يف  مبا  عليها  واملصادقة 
االقتصادي عىل غرار كيفية مكافحة الفساد وكذلك النفاذ اىل املعلومة وما اىل 
ذلك من قوانني مهّمة سواء عىل املستوى االقتصادي او عىل مستوى ضامن 
خدموا  النواب  ان  حميدة  بالحاج  واضافت  والشفافية.  الدميقراطي  املسار 
جهاتهم ودوائرهم. وعملوا ايضا عىل مستوى املجالس الجهوية. وبالتايل فإنه 
لكن  املنقضية.  النيابية  الفرتة  طيلة  النواب  عمل  ايجابيات  انكار  ميكن  ال 
التقصري االكرب بالنسبة إىل االستاذة برشى بالحاج حميدة يتمثل يف الهيئات 
تتشكل  ان  املفروض  من  كان  التي  الدستورية  املحكمة  ويف  الدستورية 
حسب الدستور بعد سنة من االنتخابات. واعتربت ان عدم تنصيب املحكمة 
الدستورية يعكس بالرضورة تكالب عدد من االحزاب السياسية عىل الوالء 
ومل تتعظ من تجارب العهد السابق وهي دامئة البحث والركض عن الوالء 
دون ايالء مسألة الكفاءة اهمية كربى. وقالت إن االحزاب مل تفهم اىل اليوم 
ان الكفاءة واالستقاللية هي ضامن للجميع عىل املدى الطويل. اما التقصري 
االخر الذي يحسب ضد مجلس نواب الشعب وكذلك الحكومة وكل االطراف 
الفساد  يف  حميدة  بالحاج  برشى  حسب  فيتمثّل  الفساد  مبكافحة  املعنية 
للسياسيني  او محاسبة  رقابة  اليات  أو  تتبعات  اية  توجد  ال  الذي  السيايس 
باكث  النواب  مجلس  يتعامل  ان  املفروض  من  كان  انه  وقالت  الفاسدين. 
جدية مع هذا امللف حتى يساهم النواب يف انارة الراي العام وبالتايل توجيه 

الشبهات.  عن  يكون  ما  وابعد  وانظف  أكفأ  هو  من  اختيار  يف  التونسيني 
وقالت ان الفساد املوجود يف مجلس النواب وبعض النواب الفاسدين اثروا 
كل  ان  واعتبار  التعميم  اىل  بالتونسيني  دفعوا  انهم  باعتبار  املشهد،  عىل 
الذين عملوا  النواب االخرين  النواب فاسدين ويف ذلك هضم كبري ملجهود 
بكل جد وبكل صدق.واستنكرت غياب الية ملعاقبة النواب الفاسدين الذين 
مل يقدموا اضافة ومل يعملوا خالل الفرتة النيابية املنقضية مكتفني بالـ»شو« 
الذي يقومون به كلام حرضوا اىل الجلسات. واعتربت ان اليسء يف كل هذا 
هو ان كل النواب الفاسدين والذين مل يقدموا اية اضافة اىل الصالح العام 
لهم كل االمكانات وكل االليات للعودة من جديد اىل مجلس نواب الشعب 

بعد االنتخابات املقبلة.
وفيام يتعلق بالقوانني التي كان من املفروض ان تتم املصادقة عليها ولكنها 
بالحاج حميدة اىل غياب  فيها، فأرجعتها برشى  النظر  يتّم  قربت قصدا ومل 
عدم  عن  مسؤولني  النواب  وكل  االحزاب  كل  ان  وقالت  السياسية.  االرادة 
مترير قوانني مهمة عىل غرار املساواة يف املرياث وقانون الرصف الذي ميكن 

من تحقيق فائدة كربى لتونس.
 

زهير المغزاوي: مشاريع قوانين مهمة ظلت في رفوف البرلمان
النائب عن حركة الشعب زهري املغزاوي اعترب ان الربملان فشل فشال ذريعا 
يف تنصيب الهيئات الدستورية وكذلك املحكمة الدستورية. وقال ان مجلس 
نواب الشعب كان طيلة فرتته النيابية يف وادي وانتظارات التونسيني يف واٍد 
صالحياته  يف  تفريطا  هناك  ان  لوحظ  الربملان  عمل  من  فرتات  ففي  آخر. 
لفائدة جهات خارجة عىل غرار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. مؤكدا 
العامة.وأضاف  الجلسات  بذلك خالل  قد رصحت  كانت  الشعب  ان حركة 
النهضة وحزب  ثم  تونس  ونداء  النهضة  املتشكلة من  الربملانية  االغلبية  أن 
الشاهد وغريه كان كل هّمهم ان ميرروا قوانني معادية لطموحات  يوسف 
الشعب والنتظاراته وبالتايل فإن أغلب القوانني التي تّم متريرها إما قروضا 
طموحات  ضد  اغلبها  يف  قوانني  مشاريع  باملديونية  البالد  كاهل  اثقلت 
الشعب وضد آماله وضد اهداف الثورة. أما باقي املشاريع التي تم تقدميها 
به  تقدمت  للذي  االراء  تنظيم عمل رشكات سرب  قانون  غرار مرشوع  عىل 
حركة الشعب، وقانون تجريم التطبيع ومشاريع قوانني اخرى لصالح الجهات 

الداخلية، فظلت يف الرفوف. واعترب أن ما جاء يف الدستور 
بخصوص التمييز االيجايب مل يجسم عىل ارض الواقع وكذلك 
الشان بالنسبة اىل االصالح الجبايئ الذي مل يقع البت فيه.اىل 
جانب عديد القضايا واملشاريع التي قدمت والتي كان من 
املحتمل ان تجعل وضع البالد افضل مام هو عليه لو وقع 
النظر فيها وألبت فيها. اما عن االيجابيات التي قد تحسب 
لفائدة النواب خالل هذه الفرتة النيابية، قال زهري املغزاوي 
انها تقترص عىل سعي عدد من النواب اىل حل بعض مشاكل 
عىل  اما  معهم.  والتفاعل  باملواطنني  واالحتكاك  جهاتهم 
أّي  يالحظ  مل  انه  املغزاوي  الترشيعي، يرص زهري  املستوى 

قوانني مهمة باستثناء قانون االرهاب والعنف ضد املراة.
 

ورقابي  سياسي  إخفاق  مبارك:  بن  جوهر 
وتشريعي

مبارك،  بن  جوهر  الدستوري  القانون  يف  املختص  االستاد 
الراي  ولدى  املتابعني  لدى  شعور  هناك  اجامال  انه  اعترب 

هناك  ان  واكد  مهامه.  يف  اخفق  الربملان  ان  التونيس  العام 
االمل  خيبات  اىل  بالنظر  باالخفاق  الشعور  لهذا  مربرات 

املتعددة التي خلفها.
واستطرد انه ال ميكن انكار ما قام به الربملان من خطوات هامة 
خالل الخمس سنوات التي مرت عىل غرار املصادقة عىل بعض 
القوانني املهمة مثل قانون مكافحة االرهاب وقانون مكافحة 
متّت  الذي  الدستورية  املحكمة  وقانون  املراة  ضد  العنف 
املصادقة عليه رغم عدم التوصل اىل تنصيب املحكمة، وقوانني 
مكافحة  هيئة  غرار  عىل  الدستورية  بالهيئات  تتعلق  اخرى 
الفساد. كلها قوانني مهمة حسب جوهر بن مبارك. لكن هناك 
السياسية  املهام  مستوى  عىل  مثال  ومدوية  كربى  اخفاقات 
الهيئات  اعضاء  انتخاب  يف  واملتمثلة  للربملان  والدستورية 
دستورية  هيئة  أّي  ارساء  يف  ينجح  مل  فالربملان  الدستورية، 
الحكومة  مبساءلة  املتعلق  السيايس  املستوى  عىل  كامل.وكذلك  بشكل 
ومتابعة العمل الحكومي، فقد لوحظ أنه عىل امتداد الفرتة النيابية، مل تتّم 
إالّ مساءالت دون محتوى ودون تبعات ودون آثار مبعنى ان املواطن التونيس 
يشعر بأن دور الربملان يف مراقبة عمل الحكومة ويف مساءلتها ويف دفعها كان 
منقوصا إىل أبعد حّد ومل يكن له التأثري املطلوب عىل مستوى الواقع. وقال 
العامة  السياسة  وتنفيذ  وضع  الحكومة  منح  الدستور  ان  ينكر  أحد  ال  إنه 
للدولة لكنه كلف الربملان ايضا مبراقبتها يف هذا الدور ومحاسبتها. موضحا ان 

الربملان مل يبذل اي جهد سيايس او رقايب يف هذا الخصوص.
وعىل مستوى الترشيعات، قال استاذ القانون الدستوري انه يوجد اكث من 
80 قانونا يف رفوف مجلس نواب الشعب. وهي قوانني تم عرضها سواء من 
قيِبَليِ الحكومة او النواب ومل يقع النظر فيها أو حتى مناقشتها يف اللجان. كلها 
اجلت رغم انه يوجد بينها قوانني جد مهمة خاصة تلك املتعلقة باملسائل 
االقتصادية واالجتامعية واخرى تتعلق بالحياة السياسية مثل قوانني تنظيم 
عمليات سرب اآلراء. واكد بن مبارك ان تلك املشاريع عجز الربملان عن ايجاد 

نسق العمل الرضوري والكايف لتمريرها وهو ما يعترب اخفاقا.
ناتج عن حالة  الشعور باالخفاق  ويف سياق آخر، قال جوهر بن مبارك ان 
تسيب كاملة بالربملان وعن طريقة عمله. ففي عديد املرات كانت الجلسات 
خالية من النواب، ويف مرات اخرى تؤجل املساءالت للوزراء لغياب النواب 
عامة  جلسات  يف  النواب  بني  واملشاحنات  التطاحن  من  حاالت  وهناك 
اعتربه  هذا  كل  بااليدي.  والتشابك  البذيء  بالكالم  الرتاشق  اىل حد  وصلت 
محدثنا اخفاقا مدويا ال يرشف الدميقراطية التونسية. باالضافة اىل السياحة 
الحزبية وعدم استقرار الكتل الربملانية وترصف النواب بالنظر اىل التزاماتهم 
مختلفة  بطريقة  وانتشارها  تهيكلها  واعادت  الكتل  فتششت  االنتخابية، 
اىل  ينتمي  من  تحديد  الصعب  من  معها  صار  أخرى  اىل  كتلة  من  والقفز 
اي كتلة، خلق انطباعا عاما لدى املتابعني ولدى الراي العام ولدى املجتمع 
املدين املتابع لعمل الربملان شعور بان الربملان وان قام ببعض االنجازات، او 
حقق جزًءا من املهام فإنه اجامال هناك اخفاق ملوحظ عىل كل املستويات 

السياسية والرقابية والترشيعية وحتى عىل مستوى التسيري.
حياة الغامني

أداء مجلس النواب طيلة الفترة النيابية 2014 - 2019

 أكثر من 80 قانونا ظلت يف الرفوف، هيئات دستورية لم تُنَصّب، فشل 
يف انتخاب اعضاء املحكمة الدستورية وإخفاقات بالجملة

اهلل لطيف
الجبار  عبد  األخ  تعرض 
جريدة  يف  زميلنا  الّذهبي 
الشعب إىل حادث مرور أليم 
خضع إثره إىل عملّية جراحّية 
مبستشفى  العظام  قسم  يف 
له  متنياتنا  نيكول.  شارل 
بالشفاء العاجل والعودة إىل 

سالف نشاطه سليام معاىف.
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بمناسبة االحتفال بالّذكرى الثانية والستّين لعيد الجمهوريّة
تتقدم اإلدارة العامة لشركة البحيرة للّتطهير واالستصالح واالستثمار باسمها 

الخاص وباسم إطارات وأعوان الشركة بأحّر الّتهاني وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس 
األبّي ولكّل العاملين بالفكر والّساعد راجية للجميع المزيد من الخير والنماء ولتونس 

العزيزة كل التقّدم واالزدهار

تقسيم »درة البحيرة«
تهيئة فريدة من نوعها ألسلوب حياة مميز

ميثل تقسيم درّة البحرية القسط األول ملدينة متكاملة تسعى الرشكة من خاللها اىل االرتقاء مبدينة تونس اىل مصاف كربى العواصم العاملية

 تقسيم درّة البحرية ميسح 65 هكتارا ويشمل 120 مقسام متعددة االستعامالت و الوظائف 	

 تقسيم معامري محكم ذا صبغة عمرانية خاصة مبعايري من الطراز الرفيع 	

 موقع جغرايف مركزي	
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* الحبيب الشايب:    
برئاسة األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن 
املنشآت العمومية والقطاع العام، عقد الربيديون يوم 17 جويلية هيئتهم 
االدارية القطاعية وذلك لتدارس آخر التطورات واملستجدات االجتامعية 

واالقتصادية بقطاع الربيد.
اعضاء الهيئة االدارية القطاعية اجمعوا عىل استمرار حالة التدهور 
وترد  من سوء  الخدمات  ميز  ما  وخاصة  الربيد  قطاع  اوضاع  يف  الخطري 
نتيجة انعدام االمكانيات املادية ووسائل العمل ونقص االعوان وتغلغل 
التي  الفاشلة  والخيارات  الخاطئة  السياسات  بفعل  املوازية  الرشكات 

سعدت يف السنوات األخرية إىل رضب املؤسسة واستهداف عموميتها.
* مامرسات مشينة 

الهيئة االدارية عن رفضهم للسياسات  وعرب قطاع واسع من اعضاء 
كل  عن  ترتاجع  انفكت  ما  والتي  االرشاف  سلطة  قبل  من  املمنهجة 
الحقوق  عىل  واالعتداء  التفاوض  مصداقية  لرضب  املربمة  االتفاقيات 

التي  املشينة  املامرسات  خالل  من  وذلك  واالطارات  لالعوان  املرشوعة 
االلتزامات  تنفيذ  تعطيل  عرب  البرشية  للموارد  املركزية  االدارة  متارسها 

واالتفاقيات املربمة بني االطراف االجتامعية.
ولنئ التقى جميع اعضاء الهيئة االدارية حول رضورة التجند للتصدي 
لهذه املامرسات، فإنهم قد اعتربوا املقرتحات املقدمة من الطرف االداري 
وككل  واالطارات  االعوان  طموحات  اىل  يرتقي  ال  الرتتيبي  الجانب  يف 
العاملني يف قطاع الربيد، مطالبني مبزيد توضيح الجانب املتعلق بالرتقيات 
يف  الفرص  نفس  من  الجهات  جميع  متكني  مع  مرونة  أكث  يجعلها  مبا 

التكوين بكل مستوياته وأشكاله وتعزيزه بتحسني الخدمات االجتامعية.
* وقف نزيف التسميات العشوائية

ويف الوقت الذي متسك فيه اعضاء الهيئة االدارية برضورة االرساع يف 
انهائ التفاوض يف املنح بجميع أنواعها مبا فيها منحة رئيس مكتب اضافة 
والتوزيع   )guichet( النافذة  منحة  وخاصة  الخصوصية  املنح  بقية  اىل 
ورؤساء الهياكل، فقط طالب اعضاء الهيئة االدارية القطاعية بالتوقف عن 

تعتمد  ال  والتي  العشوائية  التسميات 
عىل  االطار  هذا  يف  مؤكدين  للكفاءة 
رضورة ترشيد اسناد السيارات واالبتعاد 
تعميق  أجل  من  والتمييز  املحاباة  عن 

الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
االدارية  الهيئة  اشغال  نهاية  ويف 
بحقوق  املتدخلني  القطاعية، متسك كل 

مطالبني  واملعنوية،  املادية  عملهم  اوضاع  تحسني  أجل  من  املنظورين 
االدارة بتنفيذ تعهداتها من خالل االلتزام بتنفيذ االتفاقيات املربمة جهويا 

ووطنيا.
ولنئ طغى منسوب الغضب واالحتجاج واالحتقان عىل املزاج العام 
العضاء الهيئة االدارية القطاعية، فإن هذه األخرية قد قررت الدخول يف 

ارضاب قطاعي بيوم واحد وذلك يوم الخميس 8 أوت 2019 .
* الكاتب العام الحبيب املزوين

الربيد يدخل يف إضراب  يوم الخميس 8 أوت 

مبروك يا دينا 
األوىل  اىل  والدخول  أسايس  التاسعة  امتحان  اجتيازها  مبناسبة 
اىل  الصيد  صالح  السيد  يتقدم   15.81 الثانوي مبعدل  التعليم  من 
إبنة ابنته دينا الرتييك بأحر التهاين وأطيب التمنيات راجيا لها مزيد 
التألق يف دراستها. كام يتقدم بالشكر اىل كل االطار الرتبوي باملدرسة 

اإلعدادية عيل البلهوان قليبية.

مبروك محمد معتز اليعقوبي
الرئيسية،  دورتها  الباكالوريا يف  امتحان  تألّقه يف  و  نجاحه  مبناسبة 
يتقدم األخ منري اليعقويب املوظف باالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس 
إلبنه »معتز« كام تتقّدم له األرسة النقابية وأرسة جريدة الشعب بأحر 

التهاين وأطيب التمنيات راجني له مزيد التألق يف دراسته.

تم عقد املؤمتر التأسييس للفرع الجامعي ألعوان وموظفي وزاريت الداخلية 
والشؤون املحلية والعمد مبقر والية صفاقس، وقد افتتح األخ مرشد اللوايت 
عن  املسؤول  بصفاقس  للشغل  الجهوي  باالتحاد  املساعد  العام  الكاتب 
تناول  ثم  بالحارضين  مرحبا  املؤمتر  رئيس  بصفته  العمومية  الوظيفة 
الكلمة كل من األخوة محمد عباس ويوسف العوادين وماهر قاسم أعضاء 
املكتب التنفيذي الجهوي الذين عربوا عن فرحتهم الكبرية بانعقاد هذا 
املؤمتر وتطرقوا اىل الوضع العام بالبالد وخيارات الحكومات املتعاقبة التي 
انتهجت سياسة التسويف واملامطلة وغضت النظر عن املواضيع املهّمة 
الكلمة كل  تناول  ثم  البالد  إقتصاد  التونيس وتنعش  املجتمع  تفيد  التي 
من األخوة محمد قميحة، العجمي النوري، محمد التونيس عن املكتب 
النقايب بالوالية والعمدة حسني بن عبدالله عن نقابة العمد الذين تقدموا 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أعضاء  لجل  املميز  للحضور  واالمتنان  بالشكر 

الجهوي للشغل.
العتيدة  للمنظمة  بانتامئهم  اعتزازهم  عن  النقايب  املكتب  أعرب  كام 

معربين عن عزمهم عىل مواصلة العمل النقايب بكل ثبات وإخالص.

بن جمعة  عبدالهادي  األخ  اختتم  ثم 
الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 
عن  عرب  الذي  كلمته  يف  بصفاقس 
املؤمتر  لهذا  لحضوره  الخاص  رسوره 
االتحاد  بأن  ورصح  الجامعي  للفرع 
الجهوي مبثابة الحصن املنيع للكادحني 
بأن  مشريا  والساعد  بالفكر  والعاملني 
من  املرجوة  باملرونة  تكن  مل  الوالية 
حيث  النقابيني  مع  التعامل  حيث 
رفض  االستقالل  منذ  دوما  هناك  ان 
النقايب  النشاط  اشكال  لكل  قطعي 
بهذا املرفق العمومي وبالتايل فقد تم 

الجامعي«  »الفرع  افرزت ميالد  التي  االنتخابات يف ظروف طيبة  إجراء 
ولألعوان  لالتحاد  مهاّم  كسبا  يعد  وهذا  سابقا  موجودا  يكن  مل  الذي 
املنضوين تحت لوائه وقد أفرزت عملية االقرتاع اىل فوز الهيئة الجديدة 

للفرع الجامعي اآليت ذكرهم: األخ محمد قميحة الكاتب العام، واإلخوة 
واألخوات الكتاب العامني املساعدين العجمي النوري معز بركات محمد 

التونيس حاتم املسدي )عمدة( سلوى الفاريس وفاطمة عبد مواله. 
* محمد قميحة

املؤتمر التأسيسي للفرع الجامعي ألعوان وموظفي وزارتي الداخلية 
والشؤون املحلية والعمد

إّن أعوان وعاّمل أسواق الجملة 
يعرّبون  النقابية  هياكلهم  وكافة 
ورفض  لتعّنت  الشديد  أسفهم  عن 

مطالبهم املرشوعة واملتمثلة يف:
 ٪6 بـ  الخصم  معاليم  توحيد  ـ 
جلسة  محرض  يف  جاء  ما  حسب 

.2018/1/5
املالية  الوضعيات  تسوية  ـ 
للضامن  الوطني  الصندوق  مع 

االجتامعي.
رصف  يف  املتواصل  التأخري  ـ 

األجور.
وعاّمل  أعوان  يتمّسك  وإذ 
فإنّهم  مبطالبهم  الجملة  أسواق 
التدخل  املعنية  السلط  من  يطلبون 
قصد إيجاد الحلول املناسبة ويف عدم 
مضطرين  أنفسهم  سيجدون  ذلك 
الدخول يف ارضاب حضوري عن  إىل 
العمل وذلك يومي 5 و6 أوت 2019 
كرامتهم  عن  دفاعا  العمل  مبقرّات 
وحقوقهم ولعدم االستجابة ملطالبهم 

املرشوعة والقانونية.

إضراب يف أسواق الجملة
نحن أعضاء املكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل املجتمعني 
للنقل  العامة  الجامعة  بتاريخ االثنني 22 جويلية 2019 مبقر  اليوم 
النقل وما جّد مؤخرا من  العام داخل قطاع  للوضع  وبعد تدارسنا 
الصندوق  قيِبَل  من  الربّي  النقل  لرشكات  البنكية  لألرصدة  تجميد 

الوطني للضامن االجتامعي، وعليه نعرّب عن:
العام  االتحاد  العتيدة  منظمتنا  إىل  باالنتامء  واعتزازنا  فخرنا  ـ 

التونيس للشغل.
سلبا  ينعكس  الذي  االجراء  لهذا  استيائنا  عميق  عن  نعرّب  ـ 
عيد  األجور ومنحة  أبواب رصف  عىل منظورينا خاصة ونحن عىل 

االضحى.
عنه  سينجّر  ما  تحّمل مسؤولية  إىل  االرشاف  ندعو سلطة  كام 

هذا االجراء من تبعات وتوتّر املناخ 
االجتامعي.

عدم  ظّل  يف  أنّه  نعلمكم  كام 
التدخل الفوري لفّض هذا االشكال 
سنجد أنفسنا مضطرين إىل الدفاع 
عن حقوق منظورينا بكافة الوسائل 
النضالية القانونية واملرشوعة مبا يف 

ذلك حق االرضاب.
عن املكتب التنفيذي
للجامعة العامة للنقل
محمـد التـركـي

بيان جامعة النقل
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جلسة مفاوضات اجتماعية خاصة 
باإلطارات الدينية

التأم يوم 23 جويلية 2019 مبقر الوزارة جلسة مفاوضات اجتامعي جمعت السيد أحمد عظوم وزير 
الّشؤون الدينية وثلّة من إطارات الوزارة من جهة، واألخ منعم عمرية األمني العام املساعد التحاد الّشغل 
املكلف بالوظيفة العمومية وأعضاء الجامعة العامة للشؤون الدينية من جهة أخرى، بحضور السيد كامل 

الحاج سايس مستشار السيد رئيس الحكومة.
وبلّغ السيد كامل الحاج سايس تقدير الّسيد رئيس الحكومة لإلطارات الدينية وإجالله لدورهم الفعال يف 
حامية بيوت الله واملساهمة يف إرساء مجتمع متوازن ومعتدل ومتسامح. ومن جهته أكد وزير الشؤون 

الّدينية حرص الحكومة عىل مواصلة الحوار إليجاد الحلول املرضية. 
الوزارة والطرف  امللتئمة بني  املفاوضات  التي سادت  التفاهم  اعتزازه بروح  وعرب ألخ منعم عمرية عن 

النقايب مشّددا عىل رضورة الخروج بحلول عملية تكمل حق اإلطار الّديني.
 وبعد مواصلة التداول والنقاش تقّرر تسجيل االتفاق عىل عديد املسائل وعقد جلسة جديدة يف أقرب 

وقت ملواصلة النظر يف بقية املطالب ووجهات الّنظر.

الهيئة اإلدارية القطاعية للصحة
تقرر اإلضراب يوميْ 4 و5 أوت 

انعقدت الهيئة اإلدارية القطاعية للصحة يوم 
24 جويلية 2019 برئاسة األخ حفيظ حفيظ 
األمني العام املساعد لتدارس األوضاع بالقطاع 
الصحي وخاصة عدم تطبيق محرض اتفاق 11 
املتعلقة  األوامر  صدور  وعدم   2019 مارس 
بالرتقيات االستثنائية وأعوان املساندة للصحة 
العمومية »العملة« قد قررت الهيئة اإلدارية 
العام  االرضاب  مداوالتها  آخر  يف  باالجتامع 
بيومني األربعاء والخميس 4 و 5 سبتمرب 2019 
بكافة املؤسسات الصحية واإلدارات الجهوية 

واملركزية الراجعة بالنظر إىل وزارة الصحة.

جلسة عمل بوزارة 
أمالك الدولة والشؤون 

العقارية
عمل  جلسة   2019 جويلية   23 الثالثاء  يوم  انعقدت 
من  وفد  بني  العقارية  والشؤون  الدولة  امالك  بوزارة 
املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  يرأسه  االتحاد 
املسؤول عن الوظيفة وأعضاء من املكتب النقايب بجهة 
الهادي  السيد  الوزارة ترأسه  تونس من جهة ووفد عن 
وقد  العقارية  والشؤون  الدولة  أمالك  وزير  املاكني 
أفضت جلسة العمل إىل جملة من االتفاقات سيتضمنها 

محرض الجلسة الذي سيتّم إمضاؤه الحقا.

منح  تحفيزية لعمال 
وعامالت ماتس

تّم الحسم يف ملف )bonification( وتّم االتفاق عىل اسناد منحة تحفيزية للعامل 
الذين تفوق إنتاجيتهم 100 %

- متنح هذه املنحة حسب املقاييس التالية
من 101 ٪ إىل 109 ٪ ===< 15 دينارا
من 110 ٪ إىل 115 ٪ ===< 25 دينارا
من 116 ٪ فام فوق ===< 30 دينارا

 )rappel( يتّم إسناد هذه املنحة بداية من أجرة شهر جويلية 2019 مع مفعول رجعي-
من شهر مارس 2019.

جلسة عمل بمقر 
مؤسسة االذاعة 

التونسية
انعقدت جلسة عمل مبقر مؤسسة االذاعة التونسية جمعت ادارة املؤسسة 
االتفاق عىل  تم  والنقاش  املداولة  االساسية الذاعة صفاقس وبعد  بالنقابة 

ما ييل:
ملف التصنيف املهني يف انتظار الرد النهايئ لوزارة املالية حول هذا امللف 
آخر جويلية 2019. وملف فرتات العمل العريض الذي حدد أجله يف غرة 
بالقامئة  مرفوقة  املوضوع  بهذا  املعنية  للجنة  الجلسة  محرض  لرفع  اوت 

النهائية للسيد املدير العام للمؤسسة قصد ختمها واملصادقة عليها. 
الثاين  املالية للسدايس  الساعات اإلضافية والليلية سيتّم رصف املستحقات 

من سنة 2018 قبل عيد االضحى املبارك.
مرشوع تنقيح القانون االسايس: تحيني تركيبة اللجنة املكلفة بالنظام االسايس 

هذا االسبوع لتجتمع إثر ذلك مبارشة وتحدد روزنامة عمل واضحة. 
السناد  واضحة  مقاييس  لتحديد  لجنة  تكليف  تّم  االنتخابات  مكافآت 

مكافات االنتخابات وسيتّم اعالم جميع االطراف بها قريبا.
ملف املحافظة عىل الدرجة: بالنسبة إىل املعنيني 2016 تّم انجاز املطلوب 
يتّم  أن  اوت 2019 عىل  بداية من شهر  لالعالمية  الوطني  املركز  قبل  من 

استكامل امللحق يف فرتة ثانية.

إلى قرائنا األوفياء

مقاالتكم يف 
عدد الحق...

العدد  هذا  خالل  نتمّكن  مل 

واملواد  املقاالت  من  عدد  نرش  من 

امتداد  عىل  وصلتنا  التي  املتنوعة 

املواد  لوفرة  وذلك  األخرية  األيّام 

احتفال  مع  تزامنت  التي  االشهارية 

الجمهورية وهي  تونس بذكرى عيد 

ووجدان  قلوب  عىل  عزيزة  مناسبة 

كل التونسيني.

ونعدهم  ولألوفياء  لقرائنا  نعتذر 

بنرش ما أرسلوه إلينا يف عدد الحق.

املحــّرر
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الجمهورية التّونسيّة
وزارة الشؤون املحلية والبيئة

بلديّة منزل بوزيان

إعالن مناظرة خارجية باالختبارات املهنية النتداب عملة بعنوان سنة 2019
تعتزم بلدية منزل بوزيان إجراء مناظرة خارجية باالختبارات املهنية النتداب عدد 02 عملة حسب األصناف والرشوط التالية بعنوان سنة 2019.

عدد الخطط الخطّة
املعروضة للتناظر

تاريخ إجراء املشموالتالوثائق املطلوبة رشوط الرتشح

اال متحان

عامل بورشة
 أو حظرية صنف 03

02

ومتمتّعا  الجنسية  تونيس  يكون  أن  ـ 
بحقوقه املدنية.

ـ أن يكون متعلاّم وأن يستظهر بشهادة 
إنجاز  عن  وقادر  وخربة  كفاءة  إثبات  يف 

املهام املوكولة إليه.
العمر ال يقل عن 20 سنة وال يتجاوز  ـ 

40 سنة عند ختم باب الرتشحات

ـ مطلب ترشح وفقا ألمنوذج يتّم إعداده للغرض.
ـ نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إىل مطابقتها 

لألصل.
ـ نسخة من الشهادة املدرسية مطابقة لألصل.

ـ نسخة من شهادة يف إثبات كفاءة أو خربة مطابقة لألصل.
عنوان  تحمل  الوصول(  )مضمونة  الربيد  معلوم  04 ظروف خالصة  ـ 

اإلقامة األصلية للمرتشح.
الوثائق سالفة  إرفاق  السن يجب  تجاوز  الذي  املرتشح  إىل  بالنسبة  ـ 
الذكر بشهادة ترسيم بصفة طالب شغل مبكتب التشغيل والعمل املستقل 
مل ميض عىل تاريخ تسليمها أكث من 03 أشهر من تاريخ ختم الرتشحات 
أو تقديم شهادة عمل أو كشف حساب من احدى الصناديق االجتامعية 

تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية. 

إنجاز 

األشغال 

البسيطة 
والتحضريية 
التي يتطلبها 

العمل 
بالورشات أو 
بالحظائر عىل 
غرار امليكانيك 

ـ الكهرباء

30 سبتمرب 2019 
واأليّام املوالية

مالحظات عامة: كيفية تقديم ملف الرتشح: توّجه مطالب الرتشح للمناظرة الخارجية مرفوقة بالوثائق املطلوبة إىل بلدية منزل بوزيان عن طريق الربيد )عادي أو مضمون الوصول( أو تسّجل مبارشة مبكتب الضبط.

حّدد آخر أجل لقبول الرتشحات ليوم 30 أوت 2019. وكل مطلب يرد عىل البلدية بعد غلق باب الرتشحات أو غري مكتمل بالوثائق املذكورة أعاله أو يتضّمن معطيات خاطئة يعترب مرفوضا ويكون ختم الربيد أو تاريخ 

التضمني مبكتب الضبط بالبلدية دليل عىل ذلك.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة 
بلدية الخمايرية 

إعالن طلب عروض الستلزام السوق البلدية  بحمام بورقيبة 2019 
يترشف رئيس بلدية الخاميرية بإعالم العموم إلجراء بتة عمومية للمرة الثالثة عن طريق الظروف املغلقة بعنوان سنة 2019 لتسويغ الفصل املذكور بالجدول التايل:

مّدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان فتح العروضالضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصل

السوق األسبوعية
حامم بورقيبة

يوم االثنني 1 أوت 2019 عىل الساعة العارشة والنصف 300د3000د
)10.30( صباحا بقرص البلدية

من 01 أوت 2019 إىل موىف ديسمرب 2019

املحلية  الجامعات  أو  الدولة  لفائدة  ديون  بذمتهم  تتخلد  والذين مل  البتة  املشاركة يف هذه  الراغبني يف  فعىل 

وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس تقديم عروضهم لالدارة البلدية حسب البيانات التالية:

ـ العرض االداري: ويحتوي عىل الوثائق التالية:
ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومعرف بإمضائه.

ـ سحب مطبوعة الرتشح للمشاركة وتعمريها وإمضاؤها مرفقة  بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشارك.

ـ نسخة من العقد التأسييس للرشكة إذا كان املتعهد شخصا معنويا.

ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة عىل الدخل 

االشخاص الطبعيني والرضيبة عىل الرشكات.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح.

ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس

ـ وصل تأمني ضامن وقتي )10/1 من السعر االفتتاحي( مببلغ قدره 300 د لدى قابض املالية بعني دراهم.

العرض املايل: ويحتوي عىل الوثائق التالية:
العرض املايل يحرر عىل مطبوعة )سحب من االدارة البلدية( ممضاة من طرف املشارك.

يتعني وجوبا تضمني العرض االداري والعرض املايل يف ظرفني منفصلني ومختومني ويوضع هذان الظرفان يف ظرف 

خارجي مختوم يحمل عبارة »ال يفتح لزمة استخالص املعاليم السوق األسبوعية حامم بورقيبة«.

توجه العروض باسم السيد رئيس بلدية الخاميرية 8136 حامم بورقيبة بالربيد مضمون الوصول أو الربيد الرسيع 

أو تودع مبارشة مبكتب الضبط املركزي للبلدية مقابل وصل إثبات ويكون آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس 

1 أوت 2019 عىل الساعة العارشة صباحا.

ختم مكتب الضبط املركزي للبلدية هو الذي يؤخذ بعني االعتبار مهام كانت طريقة االيداع.

يتّم فتح العروض يف جلسة علنية واحدة ويسمح للمشاركني أو من ينوبهم بصفة قانونية )توكيل تام املوجب( 

بحضورها ويكون ذلك بقرص البلدية يوم الخميس 1 أوت 2019 العارشة والنصف )10.30( صباحا.

يُقىص كل عرض يتضمن عىل ظرفه الخارجي اشارة تدل عىل هوية املشارك، أو ال يحتوي عىل جملة الوثائق 

املبنية أعاله وكل عرض يرد بعد اخر أجل لقبول العروض.

وللمزيد من اإلرشادات ميكن االتصال بإدارة البلدية أثناء توقيت اإلداري: )الهاتف / الفاكس: 78.654.160(.
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بمناسبة الذكرى  62 إلعالن الجمهورية 
يسعد الرئيس المدير العام وكافة إطارات وأعوان

شركة فسفاط قفصة
أن يتقّدموا بأحر التهاني 

 إلى كافة العاملين بالفكر والساعد 
وإلى جميع أبناء الشعب التونسي 

متمّنين لتونس مزيدا من االستقرار والنماء.
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أحاديث جانبية رواية إىل خبايا مظلمة يف ذاتنا قد أغفلنا عنها 
املعييش اليومي فيأيت رياض خليف ويجرد شخصيات روايته 
من كل زيف ويسقط عنها األقنعة فتتكشف لنا من الداخل 
فهي  إحداها  يف  نفسه  القارئ  يجد  قد  الذي  الداخل  ذاك 
جانبية هي  أحاديث  تكون  عندما  وليدة مجتمعنا وال سيام 
إليه  الثورة وما آلت  أحاديث يف عمق مجتمعنا خالل غامر 
األحداث يف مدينة الثورة وشعلتها األوىل سيدي بوزيد خالل 
مثاين سنوات بعد اندالعها. وال اخفي حقيقة أين كلام انكشفت 
يل شخصية إال وحاولت ان ابحث عن نفيس من خاللها وان 
اجمع شتات ذايت وارتقها عباءة بقاس تلك الشخصية عفيف، 
نادية الرشقي، مدام نبيهة او حتى وفيقة تلك الشخصية التي 
ذكرتني بسعاد يف رواية )جحر الضب( لنور الدين العلوي...

ولكن تجدين أفر منها اذ رسعان ما تتعرى الشخصية وتظهر 
عاهات وتشوهات يف الذات فأحاديث رياض خليف مل تكن 
جانبية بقدر ما هي لب الحكاية وعمقها وخالصة األحدوثة، 
حتى يس عياد املريب بقدر احرتام بقدر الهالة التي أحاطه بها 

يف  اخفق  انه  يل  تبني  الكل  له  يكنه  الذي  والتقدير  الكاتب 
تربية بنته وفيقة ومل يقدر عىل الحفاظ عىل ترابط أرسته... 
الثورة  بعد  ما  التونيس  املجتمع  تظهر  شخصيات يف مجملها 
او  العيش  لقمة  اللهث وراء  الرصاع من  تتسارع قد يختلف 
أو  التملق  األخري  هذا  يقتيض  وقد  مصلحة  او  منصب  وراء 
أسايس يف  بدا  السيايس وهذا  االنتامء  او  املبادئ  تغيري  حتى 
شهادتها  )غريت  الرشقي  نادية  عن  الكاتب  يقول  إذ  الرواية 

عىل العرص( وعثامن وعفيف...
فرتة  عالجت  التي  الوحيدة  الرواية  تكن  مل  جانبية  أحاديث 
الثورة وما بعدها إذ ميكن أن أستذكر رواية )ريكامو( ليوسف 

رزوقة ولكن ألسلوب الرواية وموضوعها مختلفان.
التجيل لواقعنا بكل ما فيه  إليها ذاك  أحاديث جانبية شدين 
من تناقضات ورصاعات، زمن سادته الضبابية وحمى السياسة 
وتكاثر األحزاب واستنساخها... شخوصها التي الفتها ومل تكن 

بغيبة البتة...
الذاكرة عن  ما خزنته  ترتيب  أعيد  أحاديث جانبية جعلتني 

منحتني  إنها  كام  لها،  األوىل  الرشارة  ومنبت  الثورة  مدينة 
بإحداثه  فاملايض  القادم  بل  فات  ما  يف  ليس  التفكري  فرصة 

والحارض بواقعه يبني للمستقبل...
يف  بها  للمشاركة  رشحتها  التي  جانبية  أحاديث  رواية  هذه 
مسابقة روايات الصيف بناء عىل تطرقها إىل فرتة الثورة وما 
بل مضطربة  تونس حرجة  تاريخ  من  فرتة  يف  ونحن  بعدها 
نتوق لتحقيق ما قامت من اجله الثورة وإرساء الدميقراطية 

هذا حسب قراءيت املتواضعة للرواية.  
رواية )أحاديث جانبية(
املؤلف: رياض خليف 

دار النرش: زينب للنرش طبعة أوىل 2019 
دكتوراه يف  وباحث  استاذ  رياض خليف  بالكاتب:  تعريف   -
اللغة واألدب العريب، أصدر مجموعتني قصصيتني )هنا لندن 
ذات مساء، صالح البغدادي( ورواية )عاللة الزيري( إىل جانب 
تونسية  ومجالت  صحف  عدة  يف  ومقاالت  نقدية  دراسات 

وعربية.

روايات الصيف في بيت الرواية

سالفة املربوك تكتب عن رواية )أحاديث جانبية(

قارب مطاطي
* سمري مجيد البيايت     

يبحر بهدوء
يبحر وفيه وجوه معها كثري من األحالم الوردية

يستقبلهم املوج
يصعد.. ويصعد.. ويصعد

يعانق السامء
 وتعلو معه الرصاخ والعويل

وهم يستغيثون
يا الله.. يا الله

ويهبط برسعة الحلم

والكل يبيك
ويرى املوت بكل صوره

وبعضهم يعانقه يف غفلة
 يستقبله باألحضان

بفرح
وهكذا تتالطم األمواج

ما بني املوت وبصيص الحياة
ما بني طلوع الروح

وموت األمل
كل األجساد

تصبح
كأوراق يف مهب الفناء

والله
يرى ويسمع األمواج التي تسحقهم

ما بني املوجه واملوجة

وأخريًا
تهدأ العاصفة واألرواح

ويصل إىل الضفة
معلناً وصوله

وهو يحمل رزًما متفرقة
من بقايا جوازات السفر وصور لذكريات البؤس

وبقايا حليب مل يرشبه طفل رضيع
وبضع كتابات ألحالم كانت تبحث

عن األمل بالحياة
 ابتلعها البحر 

يا إلهى
ال حياة يف األرض

وال حياة يف البحر 
هل الكل محكوم عليه باملوت؟

* محّمد املثلويث 
)شاعر تونيس(

شجرة الخروب مل تعد هناك
ونحن مل نعد منّر يف طريقها...

األكَمة امللتّفة حول جذعها
مل تعد هناك

ونحن مل نعد نختبئ يف 
أغصانها...

جارتنا التي كّنا نتلّصص عىل 
بابها

هرمت
ومل تعد تلبس ثوبها األبيض 

الشفاف
وثديها الذي كان ينتفض 

كالقطط
صار يتدىل ككوم مالبس قدمية...

ونحن مل نعد نلتقي
إال لريى أحدنا ندوب األيام

يف قسامت اآلخر....
اليوم،

اليوم فقط
مررت من هناك

كام ميّر شاعر قديم
عىل رسم دارس

شجرة الخروب مل تكن هناك
وال األكمة امللتفة حول جذعها

لكنني ملحت يف ذلك الفراغ
صدعا أزرق

ولثانية، رأيت رغباتنا مازالت 
معلقة

كرايات الغزو
وجارتنا عىل عكازها

بدت وكأنها تالعب حلمة 
ثديها...

ثديها الذي بدا
كقطة تغزل الحنني
بهدهدات عميقة.

كل يومشيخوخة بيضاء
* حسني حبش

)شاعر كردّي سوري مقيم يف أملانيا(
 

أمّر أمام مستشفى املجانني

تطّل امرأة من نافذة الطابق الثالث 

وتنادي: أريد مساعدة.. أريد مساعدة..

أقول لها، وأنا أيضا أريدها!

تطلق ضحكة ساخرة

وتسألني: هل أنت مجنون مثيل؟

أجيبها بكل جّديّة: نعم بالتأكيد

تهّز رأسها وتقول: سننترص إذن! 

أرفع لها إشارة النرص الخارسة َسلًَفا وأميض.

لم نعد نملك أيّ شيء
* عارف حمزة

)شاعر سوري مقيم يف أملانيا(

نفرُح بشّدة ألنّنا نضُع الطائر يف القفص
والحبيبة يف البيت
واألوالد يف املدرسة
والكلامت يف الكتب
واألمل يف الغريب

واليد يف يد اآلخرين
والدموع يف املناديل
واألنفاس يف املمرّات

ثّم نجلس لنحزن
ألنّنا مل نعد منلك أّي يشء.
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* عبد الوهاب بلحاج   
)كاتب تونيّس(

مثقفني  أصبحوا  كلّهم  أصدقاء.  يل  يعد  مل  الحقيقة  يف 
ومديرين وأساتذة وفنانني والعبي شطرنج ونقابيني ونوابا 
وصيادي  والتلفزيونات  اإلذاعات  يف  ومحللني  الربملان  يف 
سمك وسائقي سيارات أجرة وعازيف مزامري وطباخني يف 
املطاعم وبنائني ومقيمني يف الخليج ومسافرين يف أوروبا 

وبعضهم حفاري قبور عميقة، واسعة ومخيفة.
مثل  العراء  يف  هنا  وتركوين  جدا  بعيدا  مضوا  أصدقايئ 
حصان الشطرنج. ليس يل قميص جديد.. ليس يل حلم.. 
ليس يل كلب نظيف باسط ذراعيه. ليس يل حظ وحظرية 
خيل. ليس يل جبل صغري أدفع عىل سفحه صخرة سيزيف 

الفلسفية.. وحيد كأنني مقطوع من شجرة.
غري أين ولقتل الوحدة والسأم، أرسم كل يوم قبالة البحر 

شباك مستطيال وبابا أزرق من دون أقفال.
نفيس  حطام  من  أصنع  هنا  وتركوين  ذهبوا  أصدقايئ 

ومشاعري وتناقيض املستمر مراكَب صغرية ورياحا رشقية 
الكبرية.  الخسارات  إسفنجة  متتصني  ال  ويك  للصيادين 
واإليديولوجيا  والشعر  والتاريخ  الفلسفة  كتب  من  أقرأ 
والسيكولوجيا  والتفكيكية  والتأويلية  والبنيوية 
والسيميائية والنظريات القدمية املحنطة والغامضة.. أقرأ 

بنهم غريب.
عن  أبحث  املوج.  ظهر  فوق  وأضعها  املراكب  أصنع 
أصابعي يف جيويب بعد أن أكلها الّندم والزور واالتهامات.

طويلة  وجوهها  غبية.  هيئات  املايض  رميم  من  أعجن 
وقلوبها مثلثة من كثة اللعنات.

والكتب  واملراكب  البحر  مع  وحيدا  الليايل  أصابح  هنا 
هذا  ومن  والهاربني..  السكرانني  وضحكات  والعقائد 
البحر  قبالة  الرياح  فيه  ترضب  الذي  املفتوح  الشباك 
كانوا  كام  أصحايب  عودة  منتظرا  البعيدة  األفق  أراقب 
من  تهزأ  هي  فقط  األبعاد..  كل  تحتمل  مربعة  بقلوب 

تكتيك االنتخابات.

والساعد  بالفكر  العامل  من  عديدة  رشائح  تتمتع 
الراحة  من  بيشء  العمومية  الوظيفة  قطاع  يف  وخاصة 
بعد  الراحة  اىل  والخلود  والعطل  االجازات  يف  وبحقهم 
سنة ادارية ودراسية طويلة.. غري ان قيظ الصيف يبقى 
أجل  من  تكابد  التي  األخرى  الرشائح  لبعض  مالزما 

الرغيف ومواجهة استحقاقات الحياة وصعوباتها.
أوالها ما تعلق بعامل وعامالت قطاع النسيج حيث 
الخاصة من مختلف  الحافالت  تراهم مبكرين تجمعهم 
العمل وخاصة مصانع  اىل مواطن  لنقلهم  املدن والقرى 
وهي  والعامالت  العامل  من  اآلالف  يؤّمها  التي  النسيج 
مؤسسات تفتقر اىل كثري من مقومات العمل الالئق حيث 
حّر  بني  املؤسسات  أغلب  ويف  انفسهن  العامالت  تجد 
السامء ولفح املكينة وسط غياب التكييف أو عىل األقل 
الحرارة  تتجاوز  الذي  الحّر  أيام  خاصة  الالزمة  التهوئة 
فيها األربعينات وقد بلغت الخمسني يف بعض املؤسسات 
حسب عديد الشهادات التي طالب أصحابها وصاحباتها 
الالئق وفق  العمل  بحلول من شأنها ان تتامىش وآليات 
ما  وهو  والدولية  املحلية  القانونية  الترشيعات  متليه  ما 
نادت به نقابات القطاع وما تسعى اىل تدارسه هذه األيام 
خاصة يف ظل تعذر التمتع باإلجازات بحكم االلتزام تجاه 

الحرفاء.
* مؤمترات  

إىل غاية )الثالثاء( يتواصل عقد مؤمترات التشكيالت 
أعضاء  برئاسة  وشفافة  دميقراطية  أجواء  وسط  النقابية 
القطاعية  املركزية  القيادات  وحضور  التنفيذي  املكتب 
نقابة  مؤمتر  مع  االسبوع  هذا  بداية  املوعد  كان  حيث 
التجهيز بحضور الكاتب العام للجامعة العامة ومساعده.. 
ثم شهد االسبوع املايض انعقاد مؤمتر نقابة فندق صحراء 
بيتش الذي يضّم مئات العامل.. أما آخر مؤمترات االسبوع 
فكان لنقابة كلية العلوم وجميعها دارت - كام أسلفنا - يف 

كنف الشفافية والدميقراطية..
* الله لطيف

تحول النقابيون يتقدمهم األخ سعيد يوسف الكاتب 
الجامعي  باملنستري اىل املستشفى  الجهوي  العام لالتحاد 
العام  الكاتب  جابر  حسني  األخ  لزيارة  بورقيبة  فطومة 
املحيل  االتحاد  وعضو   comocer سوموسار  لنقابة 
بزرمدين والذي مّر بوضع صحي دقيق تجاوزه وبدأ يف 
التعايف منه والحمد لله... وبدورنا نتمنى الشفاء العاجل 
لألخ حسني والذي يعترب من القيادات الواعدة يف الجهة.

* حمدة الزبادي   

تعزية
»منرية  املرحومة  ربّها  جوار  إىل  انتقلت  والحرسة  األىس  ببالغ 

بورقيبة« رحم الله الفقيدة راجني من الله عّز وجل أن يتغمدها 

بواسع رحمته وأن يرزق اهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أصدقائي األعزاء

جيب الرئيس
*حسني عبد الرحيم      

التعديالت عىل القانون االنتخايب والتي تّم إقرارها من مجلس نواب الشعب قبل شهور من إجراء 
االنتخابات مام يخالف األعراف الدولية والحّس السليم فال يُعقل بداهة تغيري قوانني اللعب قبل 
بداية املباراة بساعات وفق رغبة إحدى الفرق التي تتنافس. التعديالت التي أقرها القانون الجديد 
أُرسلت لقرص قرطاج يك تُصدق عليها الرئاسة ثم ينرشه بعد التصديق الرائد الرسمي يك يُصبح له 

مفعول عىل مسار اإلجراءات االنتخابية.
ما حدث إن الرئاسه مل ترُصح باملوافقة وال بالرفض حتى انقضت املهلة الدستورية للتوقيع ودخلت 
البالد يف متاهة وال تعرف هل سيطبق القانون أو ال ينفذ وهو القانون الذي يحرم بعض األطراف من 

الرتشح ويفرض عتبة انتخابية 3 % عىل التمثيل بالنسبة للقوائم الحزبية واملستقلة.
هو  الجيب«  »فيتو  األمريكية  الدستورية  القواعد  يف  يسّمى  ما  هو  الرئاسة  اتخذته  الذي  اإلجراء 
إجراء من املمكن اتخاذه بفاعلية ودون حدوث اضطرابات يف بالد لديها هيئات دستورية مستقرة 
وعىل األخص محكمة دستورية تستطيع أن تحدد املوافقة أو املخالفة للدستور الذي هو أم وأب 
لكل القوانني املعمول بها يف بلد معني وهذا ليس واقع الحال يف البالد التونسية التي مازال النظام 

الدستوري الدميوقراطي الجديد هشا ويفيِ مهب الريح.
إنطلقت الفتاوي والتخمينات من كل حدب وصوب لتفسري األمر وتتابعاته التي قد تكون كارثية 
عىل استقرار البالد وخاصة مع وجود شكوك كبرية حول أهلية رئيس البالد الصحية لتقرير مثل تلك 

األمور الحيوية والتي ينتج عنها تبعات خطرية عىل مستقبل العباد والبالد.
ورمبا  الترشيعية  االنتخابات  لتأجيل  تدعو  أخرى  وأطراف  الجيش  تدخل  تستدعي  أطراف  هناك 
البالد يف ظل عهدة رئاسية وبرملانية  السؤال ليس بسيطا وهو كيف ستحكم  أيضا. لكن  الرئاسية 
انقضت ولَم تعد قابلة للتمديد دون دعوة صاحب السيادة الذي من املفرتض أن يكون الشعب 

التونيس لإلدالء برأيه فيمن يتوىل السيادة بالنيابه عنه.
واقع الحال أن التفتت السيايس الحادث يف البالد ال يعطي إمكانية لغالبية مهيمنة سواء لليمني أو 
لليسار وهذا هو مربط الفرس فالبالد ال تُحكم بتوازنات سياسية هّشة بل بأغلبية لها قاعدة شعبية 
اختلط  فالحابل قد  تونس  الحال يف  برامج معلنة ومسارات واضحة وليس هذا هو  مستقرة عىل 
بالنابل وعّم الهرج واملرج يف كل الطيف السيايس وأصبحت السياحة السياسية أقوى من أي التزامات 
مبدئية وهذا مؤرش عىل أزمة سياسة كربى قد تطيح باملايش والراكب وقد يدخل الجميع يف الحيط. 
وتبقى مسأله ينبغي حلها برسعة يك يظهر لنا الخيط األبيض من الخيط األسود وهي حالة »جيب 
الرئيس« الذي وضع فيه التعديالت القانونية ولَم تخرج. أغلب الظن أن هذا الجيب مثقوب ياولدي 
منه  تضيع  ال  حتى  وبرسعة  الرئايس  الجيب  ترتق  قانونية يك  »خياطة«  إحضار  يستدعي  ما  وهو 
القوانني وحتى تجيب املؤسسة السامية بنعم أو ال، وحتى ال ندخل يف حداد رسمي وننكس األعالم. 

مؤتمر النقابة األساسية 
للشؤون الدينية بالرقاب 

انعقد باالتحاد املحيل بالرقاب مؤمتر النقابة االساسية للشؤون الدينية تحت ارشاف عضوي املكتب 
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد األخوين عبد الستار حفظوين وبدر الدين املسعودي 
وتشكل مكتب النقابة االساسية من: أمين املسعودي كاتبا عاما ومنجي أم هاين كاتبا عاما مساعدا 
وزياد دلهومي مسؤوال عن االنخراطات وسعيدة دلهومي مسؤولة عن االعالم واملرأة وعيل جاليل 
املسعودي  والطاهر  النقايب  التكوين  عن  مسؤوال  عائدي  ومحمد  القانونية  الشؤون  عن  مسؤوال 

مسؤوال عن الحامية االجتامعية.

المنستير:

يف ظل الظروف املناخية
 اين تشريعات العمل الالئق
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بمناسبة الذكرى  62 إلعالن الجمهورية
يرفع المدير العام  وكافة اإلطارات الطبية

 وشبه الطبية وكافة العملة 

بالمعهد الوطني للتغذية
أصدق عبارات التهاني وأطيب التمنيات

لكل أبناء الشعب التونسي

بمناسبة الذكرى  62 إلعالن الجمهورية يتقدم
مجلس إدارة الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي 

واإلدارة العامة وكافة اإلطارات واألعوان
أصدق عبارات التهاني وأطيب التمنيات

لكل أبناء الشعب التونسي
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كلمة حق    

جابوها بالدم
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

كرة  فريق  استبسل  لقد  نعم، 
يقاتل  وهو  الجزائري،  القدم 
نعم  امليدان.  أرضية  عىل  بالدم 
بالدم،  انتصاره  وافتّك  قاتل،  لقد 
عىل أرض الكنانة مرص. نعم لقد 
أنه يستمع  قاتل، وكأنه شبّه له، 
الفاتح من نوفمرب  بيان ثورة  إىل 
يذاع من صوت العرب بالقاهرة. 

النارصية  اللحظة  تلك  الذاكرة،  يف  ليستعيد  له،  شبّه  وكأنه  بل 
املجيدة. وكأنه يسمع نداء نارص »ارفع رأسك يا أخي«.

مازال  شعب  وجبارا.  عنيدا،  شعبا  ميثل  أنه  بجدارة  أثبت  لقد 
مستميتا يف خط الثورة ومرّصا عليها إرصارا. نعم لقد قاتل فريق 
الدم.  وحتى  بالعرق  دقيقة  تسعني  من  ألكث  الجزائري  الكرة 
أميا  العريب  الجمهور  وأبهر  ودمه،  عرقه  من  مرص  أرض  فسقى 
إبهارا. وأبىل البالء الحسن، ليثأر ملرص أوال ولتونس ثانيا، فيكون 

للرياضيني مثاال، أمنوذجا، ومحرارا.
هكذا قاتل فريق الكرة الجزائري عىل امليدان. فاستحق النرص، 
الوطني  لفريقنا  والكأس والثناء، واملديح والبيان. وأعطى درسا 
يهمل، وال  أن  يستحق  الشجعان. درس ال  الوطنية وشجاعة  يف 
يستحق أن يظل يف طي الكتامن أو النسيان. علّمه كيف يقتنص 
الفرصة يف التسديد والتهديد والتسجيل من كل زاوية، أو ركن، 
يف  مستأسدا  أسدا  يكون  كيف  أيضا  وعلّمه  مكان.  أي  من  أو 

امليدان.
هكذا قاتلت كتيبة الثورة الجزائرية وكأنها تستدعي لحظة الذود 
عىل األوطان. وهكذا قاتلت كتيبة الثورة املتجّددة دوما، يف كل 
يوم جمعة لتعلن العصيان. فتشعل الشموع لثوار ساحة الربيد 
املركزي للحراك الجزائري، وتلهب مشاعر الغضب وتهز الوجدان. 
فتسهم بذلك من موقعها يف تأجيج ثورة النساء والرجال والشيب 
ثورة  صوت  إعالء  يف  لتزيد  وبلغتها  بأسلوبها  وتعمل  والشبّان. 
وقهر  فرنسا  جرناالت  استبداد  فتقتلع  الربكان.  وكأنه  الجامهري 

جربوت السلطة وغضب السلطان.
السجال  كان  ذلك  أجل  ومن  قتاال.  القتال  كان  ذلك  أجل  من 
سجاال. ويف سبيل نرصة  الجزائر وقضيتها كان الرجال رجاال. ومن 
أجل رد االعتبار لبعض من كرامة عربية، ولو من باب رياضة كرة 

القدم االفريقية، كان األبطال أبطاال.
وعلنا،  رّسا  بعضهم  يبيعون  وحكامها  ساستها  فيها  وىّل  زمن  يف 
املايسرتو  أنفسهم لخدمة مصالح وأهداف  وجهارا. ويستعدون 
األمرييك، وجان وجون، وبني عمومتهم من بني صهيون. ومن 
هنا يجري تجويعنا وتفقرينا وغسيل عقولنا وتبخيس القيم فينا. 

فيخلو الجو لحكامنا ملزيد التطبيع والتفريط.
الكبرية  الشاشات  نتابع  ونحن  قتالنا  هو  قتالهم  كان  لقد 
طريقنا.  و  تشبثنا  هو  بالنرص  تشبثهم  كان  لقد  بل  والصغرية. 
وكنا ال نرتك شاردة أو واردة إال وأحطنا بها يف الحني. وقد شبّه 
عىل  وكأننا  املنام،  قبل  اليقظة  يف  املتفرّجني  جمهور  نحن  إلينا 
أرجلنا  فنحرّك  السينغال.  فريق  معهم  نقاتل  امليدان.  أرضية 
للتهديف. ونشري بأيادينا لذلك الالعب الجزائري ليقذف  الكرة 
لصاحبه حتى يتمّكن من رميها يف الشباك. فقد انصهرت حركاتنا 
وأجسادنا مع الفريق الجزائري. إىل درجة أننا رصنا نشتم ذاك 
الخصم السينغايل ونعاتب العب فريقنا الجزائري الذي ضيّع أو 

يكاد فرصته يف الرمي. ونلعن ذلك ونصّفق عىل محبينا.
وهكذا، حتى انتهت املقابلة قبل أن تفلت منا أعصابنا يف لعبة 
الشّد والجذب. والحمد لله أن حافظ فريقنا عىل الهدف الذي 
سجلوه مبّكرا، بعد مقابلة ساخنة، شهدت قتاال وعنادا ونسورا 

ورجاال. أفال يصح قولنا فيهم إنهم »جابوها بالدم«.

بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ومندوبيتها الجهوية 
بوالية نابل تنظّم جمعية منارة األدب بقليبية من 24 
اىل 26 جويلية الجاري فعاليات الدورة 33 للمهرجان 
والذي يخصص هذه  الشبّان  لألدباء  السنوي  الوطني 
أهميته حسب  باعتبار  الطفل«  »أدب  ملحور  الدورة 
رئيسة الجمعية األستاذة سنية فرج الله كمبحث أديب 
مل يحظ باهتامم النّقاد بالشكل املطلوب وانطالقا من 
خطورة الكتابة األدبية للطفل كفئة ناشئة تحتاج إىل 
نص يرقى إىل مستوى تكوين الناشئة وفق الدراسات 
الطفل  شخصية  بتكوين  الصلة  ذات  السوسيوثقافية 
وذائقته وتنمية روح الخيال لديه وانطالقا من قناعة 
األدبية  الكتابات  أفضل  أن  املهرجان  تنظيم  هيئة 
قرب  باعتبار  الشابة  الفئة  من  تكون  الطفل  لفائدة 
الصلة والتواصل والفهم العمري والفكري لهذه الفئة 

من الشباب وخاصة اليافعني منهم.
استقبال  بعد  األول  يومه  يف  أمس  املهرجان  وافتتح 
املشاركني فيه من األدباء الشبّان من الهواة املشاركني 
يف مسابقته الوطنية الخاصة بكتابة النصوص الشعرية 
والفرنسية  العربية  باللغتني  والروائية  والقصصية 
بانتاجات  خاص  التشكيلية  للفنون  معرض  بتدشني 
للكتاب  ومعرض  بنابل  الجميلة  الفنون  معهد  طلبة 
ليحتضن  بقليبية  البحرية  املدرسة  بفضاء  وذلك 
معرضا  بقليبية  الثقافة  بدار  الفنون  رواق  ذلك  إثر 
لالعالمية املوجهة للطفل وبفضاء مرسح الهواء الطلق 
»الزين الصايف« تكون سهرة اليوم األول من املهرجان 
للفنان  املتوسط«  عرب  »رحلة  املوسيقي  العرض  مع 

نبيل خمري.
الورشات  أشغال  الجاري  جويلية   25 اليوم  وتنطلق 
الكتابة  وأساليب  وتقنيات  بآليات  الخاصة  التكوينية 
الوطنية  املسابقة  يف  املشاركني  لفائدة  وذلك  األدبية 
للمهرجان من مختلف الجهات ثم تنتظم بدار الثقافة 
بقليبية ندوة حول »أدب الطفل« ومن خالل مداخلة 
الفكري  »اإليقاظ  بعنوان  الجندويب  شفيق  لألستاذ 
العياري  كوثر  األستاذة  فمداخلة  األطفال«  قصص  يف 
ثم  األطفال«  قصص  يف  العلمي  »الخيال  بعنوان 
مداخلة األستاذ رضا بن يوسف بعنوان »تغيري سلوك 
السهرة مبرسح  لتكون  املطالعة«  طريق  عن  األطفال 
من  وهي  »رغوة«  مرسحية  عرض  مع  الطلق  الهواء 
املرسحي  الفنان  واخراج  الهوارية  الثقافة  دار  انتاج 
عرفات الزواري لتتّوج السهرة بقراءات شعرية خاصة 

باملشاركني يف املسابقة األدبية للمهرجان.
وغدا 26 جويلية الجاري وبعد مواصلة أشغال ورشات 

املهرجان تختتم فعالياته يف مرسح الهواء الطلق ومن 
خالل سهرة فنية يقّدم خاللها العرض الفني »والدة« 
وهو عرض يف موسيقى املالوف ومن انتاج مجموعة 
من  مجموعة  توزيع  العرض  ويتخلل  التومي  مراد 
تقارير  قراءة  ثم  فعالياته  يف  املشاركني  عىل  الشهائد 
يف  الفائزين  عىل  الجوائز  وتوزيع  التحكيم  لجان 
مختلف املسابقات االدبية مع تقديم قراءات شعرية 

من اختيار لجان تحكيم هذه املسابقات.
يذكر ان هذه الدورة ستسّجل مشاركة 85 أديبا شابا 
الجهات ومن خالل 14 نصا يف مسابقة  من مختلف 
أما  شبّان  ملبدعني  االنقليزية  باللغة  االدبية  الكتابة 
املسابقة الخاصة بالكتابة النثية فيشارك فيها 37 شابا 

من مختلف الجهات.
لهذا  املنظّمة  بقليبية  ويذكر أن جمعيّة منارة األدب 
منذ  تأسست  فنية  ثقافية  جمعية  هي  املهرجان 
فرص  أكث  توفري  يف  املساهمة  بهدف   1999 سنة 
التعريف  يف  واملساهمة  الشبان  األدباء  بني  للتعارف 
والتدرج  األدبية  مواهبهم  صقل  ويف  الشبان  باألدباء 
ثقايف شبايب واحتفايل وتنظّم  األفضل يف جو  بها نحو 
األمسيات  الفرنسية وعدد من  اإلمالء  سنويا مسابقة 
والندوات اىل جانب تأسيسها لنادي »براعم األدب« اىل 
املدرسية حيث  الكتب  تنظيمها لحملة لجمع  جانب 
تّم متكني 163 تلميذا من 461 كتابا مدرسيّا وجمعها 
لعدد  املدين  املجتمع  مكونات  مع  وباالشرتاك  سابقا 
ببوسامل  الفيضانات  من  للمترضرين  املساعدات  من 
االبداع  يف  الحق  اطار  يف  املراهقني  لفئة  واستهدافا 
اإلنسان  لحقوق  العريب  املعهد  مع  وبالتعاون  الحر 
قامت الجمعية بحلقة تكوينية ضمن برنامجها الخاص 
الشبّان  من  لعدد  تكوينها  جانب  اىل  االدب  برباعم 
تكوين يف »التواصل البيني وفن القيادة« كام نظّمت 
من  سبيطلة«  »ربيع  بعنوان  وصور  لوحات  معرض 
االديب  مبائوية  واحتفت  الهاليل  عدنان  الفنان  إنجاز 
»الثورة  بعنوان  مداخلة  من خالل  املسعدي  محمود 
يف أدب املسعدي« قدمها األستاذ شكري السلطاين اىل 
من  مقتبسة  وهي   zangra ملرسحية  عرضها  جانب 
أداء  من   وهي   Jacques Brel لـ  نصوص  مجموعة 
مساهمتها  جانب  اىل  الهاليل  عدنان  األستاذ  وإخراج 
بعنوان  بقليبية  الثّقافة  بدار  فكريّة  ندوة  تنظيم  يف 
خاللها  قّدمت  والتحّديات«  الواقع  التّونسيّة:  »املرأة 
»ملحة  بعنوان  مداخلة  مسعود  بن  سندة  األستاذة 
تاريخية عن اليوم العاملي للمرأة« اىل جانب مداخلة 
العاملة«  املرأة  بعنوان »حقوق  ناجي  إلهام  االستاذة 

ومداخلة االستاذة جنان اإلمام بعنوان »دور املرأة يف 
»أدب  حول  ندوة  نظّمت  كام  الّدميقراطي«  االنتقال 
األستاذ محمد جابيل  تنشيطها  السجون« أرشف عىل 
رئيس رابطة الكتاب األحرار وقّدمت خاللها مجموعة 
الذين  املبدعني  من  لعدد  والقصائد  الشهادات  من 
الكلمة  سبيل  يف  كتبهم  صودرت  أو  حريتهم  سلبت 
طعم  سمري  املدوري،  الجبار  عبد  غرار  عىل  املناضلة 
تكريم  لحفل  تنظيمها  جانب  اىل  عزونة  وجلول  الله 
املرحوم عبد القادر الدردوري بصفته مناضال حقوقيا 
وسياسيا وذلك ممن خالل مداخلة قّدمها سالمة كيلة 
مداخلة  جانب  اىل  السوري  التقدمي  واملنظر  املفكر 
قّدمها خميس قسيلة ممثل الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق اإلنسان وبصفته كاتبا مبدعا تعرض إنتاجه 
جلول  األستاذان  قّدمه  ما  حسب  واملصادرة  للمنع 
ندوة  الجمعية  هذه  نظّمت  كام  بركايت  ورضا  عزونة 
االستاذ  مداخالت  خالل  من  الطليعة«  »أدب  حول 
النارص الردييس بعنوان »األدب التجريبي« أو »حركة 
من  الشعرية  التجربة  تونس  ىف  األدبية  الطليعة 
الهاممي اىل اللغامين 1968/1973« ومداخلة مصطفى 
شعر  يف  والسيايّس  الشعرّي  »جدل  بعنوان  القلعي 
الطاهر الهاّممي« ومداخلة حسني العوري بعنوان »يف 

غري العمودي والحّر: الطاهر الهاممي أحد رواده«.
* منصف كرميي

* أبو جرير:   
يقول الشاعر العريب األسود األويس 
ال يصلح الناس فوىض ال رساة لهم...

وعىل هذا األساس ال ميكن ألي مدينة أن 
يستقيم حالها من دون ثقافة وفكر وموسيقى 
الفعل  عن  مجردة  لحياة  معنى  وال  وفنون، 
ينفصالن،  ال  توأمان  والثقافة  فالحياة  الثقايف، 
تعريف  حسب  اآلخر  عىل  يتوكأ  كالهام 
)ميخائيلنعيمة ورغم ما تشهده والية سليانة 
من تطور عىل مختلف األصعدة إالّ أنها بقيت 
تحافظ  مل  إنها  بل  »زاما«  آثار  جمود  جامدة 
عىل ما أسسه السابقون واذ نذكر عىل سبيل 
الذكر موت مجلة االتحاف اثر موت مؤسسها 
اندثار  وكذلك  الهاين«  القادر  »عبد  األستاذ 

امللتقى الوطني ابن أيب الضياف.
قعفور   - بوعرادة  والية،  مقر  سليانة 
 - برقو   - الروحية  الكريب-   - العروسة   -
بال  فكر،  بال  مشاعر،  بال  كيانات  بورويس، 
فنون، بال مهرجانات وحتى وإن وجدت فهي 

السيد  بها  يتكرم  اعراس  حفالت  عن  عبارة 
»فنانون«  الثقافية  للشؤون  الجهوي  املندوب 
مكافأة  الوزارة  دعمتهم  العارشة  الدرجة  من 

لفقرهم وجوعهم الثقايف.
التاريخ  سليانة  سليانة...  بحجم  والية 
وال  والركحية  الدرامية  للفنون  مركز  لها  ليس 
قاعة سينام وال مهرجان وطني يليق بحجمها 

ويحرتم أهلها... نساء، رجاال، شبابا..
رغم  املقيت  الثقايف  الوهن  والية  إنها 
أهل  من  والهامات  القامات  لعديد  اكتنازها 
الثقافة وهي قادرة عىل أن تكون من األقطاب 
عن  بعيدا  الفنون  دروب  شتى  يف  املُشمسة 
التجميد واإلطراء والية تعّج بعديد األسامء... 
مرسحيون،  قصاصون،   .. روائيون  شعراء... 
سنامئيون، صحافيون مرابطون هناك أو اشعوا 

عىل أماكن اخرى.
الحزن والخيبة والحرية  والية تبعث فيك 
جغرافيا  من  معتمدية  كل  يف  ترحالك  عرب 
بؤرة  ورمبا  الشمس  غروب  وبعد  قبل  الوالية 

بعض  بفضل  التي  مكث  هي  الوحيدة  الضوء 
ملدينتهم،  واملنترصين  واملقاومني  املرابطني 
وآمنوا  وتفاعلوا مع محيطهم  واجروا  انطلقوا 
الوطني  املهرجان  اىل  وترجموها  بالثقافة 
الثانية  دورته  يف  الجديد  واملولود  مكرتيس 
األول  الفنون«،  لتضافر  مكرتيس  »ملتقى 
يديره  والثاين  املرشقي  الطاهر  السيد  يديره 
ابن مكث الفنان عادل بوعالق، وألجل سليانة 
مكامن االبداع اسألوا ابناءها عودا اىل ضفافها 
اين  مهرجاناتها  وأثثوا  ارضها  مع  وتواصلوا 
مدينة  اصيل  الجويني  الهادي  محمد  السيد 

برقو املدير العام الحايل لتنمية املهرجانات؟
اين السيد كاتب الدولة السابق للرياضة 
الدريدي،  الهاين، حبيب  زياد  التارزي،  شوقي 
خليفة الخياري، زياد الهاممي، عمر مراد، عمر 
العرفاوي،  سفيان  الطاهري  سامي  العبيدي، 
والقامئة طويلة... بكم ترفل واليتكم يف كساء 

حرير.  

90 أديبا شابا يف الدورة 33 للمهرجان الوطني لألدباء الشبان بقليبية

والية سليانة والتصحّر الثقايف ونقطة الضوء الوحيدة مكثر؟
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ثقافة

شـركة الـنـقـل بتـونس 
تـتـوجه بالـتهـاني لعموم

الشعب التونسي و لـكافـة الشغالين
بـمـناسبة الذكرى 62 إلعالن الجمهورية

أينما كنتم، نقل تونس ترافقكم
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ــ 1 ــ
أّن اآليت  الثورة يف تونس مل نر عمال جميال يف رياضتنا أي نعم، حصل هذا واألكيد  منذ قيام 
سيكون أحلك وأصعب، أقول هذا بعد تخيّل سلط االرشاف أي وزارة الرياضة عن دورها الريادي 
يف الرقابة وكذلك يف تقييم املشاركات الخارجية وبالتايل أصبح كل يشء رهني االجتهادات الخاّصة.

ّــ 2 ــ
وأحالنا  والقاعات  املالعب  مختلف  الحاصلة يف  الفوىض  أحالنا عىل  الرقابة  عن  الوزارة  تخيّل 
كذلك للبحث عن بارقة أمل وسط الظالم وهو ظالم أرادوه لالنحياز إىل طرف عىل حساب أطراف 
للكنفدرالية  العامة  الجلسة  مقاطعة  الجريء  وديع  قرار  بعد  حرية  كيّل  وأنا  هذا  أقول  أخرى، 

االفريقية وهي مقاطعة مل يكن لها أن تحصل!
ــ 3 ــ

وديع الجريء ال ميثّل نفسه حني ذهب لحضور بعض امللتقيات الدولية وكذلك ليس لوحده 
صاحب القرار النهايئ يف مقاطعة أو حضور الجلسة العامة ألكرب هيكل ريايض افريقي، وقد كان 
الفارغة وبالتايل ظّل  املقاطعة  فإنّه اختار  الرياضة يف ذلك وألنّه مل يفعل  عليه أن يراجع وزارة 

الكريس التمثييل لتونس بال ممثل!
ــ 4 ــ

هم يتحّدثون مبناسبة أو هكذا عن متثيلية ديبوماسية رياضية أو اقتصادية أو سياسية ووديع 
الجريء يرفض هذه التمثيلية )!(.

أسأل بأي حق؟! وملاذا غاب؟ قد يقول بعضهم إنّه قاطع تعبريًا عن غضبه لكل الذي حصل يف 
.Var مباراة السينغال يف عالقة بالفار

أجيب أليست الكرة انتصارات وتعادالت وهزائم وعلينا أن نقبل النتائج عىل ظلمها يف أحيان 
كثرية!!

ــ 5 ــ
تونس  يف  النوادي  عديد  جهود  الجريء  وديع  يرسق  أمل  الكرة!!  ظلم  عن  نتحّدث  ونحن   ...
وآخرهم وليس أخريا إنزال امللعب القابيس إىل الرابطة الثانية والفريق يف أوج عطائه ـ من ظلم 

القدر أن يختبيء وديع وراء سبب واه وهو أكرب ظامل يف تاريخ الكرة التونسية.
 ــ 6 ــ

هذا التضارب يف املواقف، ال ينفي االساءة إىل تونس وهو الذي طلب يف وقت سابق أي وديع 
من وزير الخارجية التونسية خميس الجيهناوي أن يتدخل ليتصل بوزراء خارجية القارة االفريقية 
حتّى يسهل ويدعم الحظوظ للدفاع عن ملّف الرتجي الريايض أمام الوداد املغريب ـ إالّ أّن الذي 
نسيه وديع أّن الديبلوماسية ال تعمل »باألنية« وإمّنا هي مصلحة متواصلة بناء عىل عديد املباديء 

ال نخالها متوفرة يف وديع وجامعته وفلسفتهم التي ال تفيد!!
ــ 7 ــ

اختـار وديع املقاطعة ومن تداعيات هذه املقاطعة أّن فقد تونيس مسؤوليته القيادية )طارق 
بوشاموي(، وكذلك من خالل هذه املقاطعة تغرّيت الخارطة املسؤولياتية يف اتجاه ما خطّط له 
أحمد أحمد وفوزي لڤجع الذي منذ شهر تقريبا صدر يف شأنه قرار تأديبي بعد اعتدائه بالعنف 
عىل الحكم األثيويب تيسيام! وهذا يعني أّن لڤجع يجد دعام ال متناهيا من أحمد أحمد لذلك 

سيكون يف طريق مفتوح ليحكم الكرة االفريقية.
  ــ 8 ــ

قاطع وديع الجريء الجلسة العامة للكاف بقرار فردي فيه تأكيد أنّنا نعيش زمن الالّ دولة وإالّ 
ما الذي يجعل وديع يقّرر لوحده دون العودة إىل موقف الدولة من هذه املقاطعة وأي موقف 
للوزيرة أو لكاتب الدولة يف عالقة طبعا مبا رسمناه من خطط اسرتاتيجية للتعاون الخارجي مع 

دول القارة...
أردت أن أفهم حتى ال يرتّسخ مفهوم الال دولة عند عامة الناس ألّن الكل يقّرر ما يريده؟!

 ــ 9 ــ
ليس من حق وديع أن يقّرر مكان الدولة ليقاطع جلسة عامة قارية ـ وليس من العادي أن 
يتواصل صمت ما يسّمى بهياكل الدولة ألّن ذلك يهّم مصالح كل التونسيني بال استثناء وال أعتقد 
أّن التوانسة يدعمون من ال يدافع عن مصلحتهم ومصلحتهم تكمن يف من بيده حّل وربط الكرة 

التونسية أن قّرر لوحده املقاطعة.
 ــ 10 ــ

غضب وديع وترك الجلسة العامة للكاف وغادر دون أن ميثل الدولة وبالتايل ظلت تونس بال 
صوت هم هكذا يقّررون ويقاطعون ثّم يف لحظة ما يعودون ليستجدوا دعام ملصلحتهم الخاصة!!

ــ 11 ــ
يف جملة مفيدة: من خذلته أرسته لن تأيت من األباعد نرصته.

)أحمد شوقي(

سياسة الكراسي الفارغة!

قبل البدء
يكتبه رمزي الجباري

رياضة

نادي الكويت يفسخ عقد
مع حمزة لحمر 

أعلن نادي الكويت رسميا فسخ تعاقده مع الالعب حمزة لحمر، وذلك 
بعد موسم واحد من إبرام التعاقد بينهام، والذي كان مقررا أن يستمر 

حتى نهاية املوسم الجاري.
وذكر نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة، أن الكويت فسخ تعاقد الالعب 
حمزة لحمر، مشيدا مبا قدمه مع الكويت، ومساعدته للفريق يف تحقيق 

الثالثية. ومتنى عقله التوفيق للحمر يف مشواره، مقدما له الشكر عىل الفرتة التي قضاها مع الفريق جدير بالذكر أن لحمر 
خرج من قامئة الفريق اآلسيوية يف املوسم املايض، إال أنه نجح يف إثبات جدارته يف املرات التي شارك فيها محليا مع الكويت.

*لحمر مع مسؤول نادي الكويت الكويتي

سامي القفصي يدرب 
مستقبل قابس 

القفيص  سامي  املدرب  مع  رسميا  قابس  مستقبل  تعاقد  
ليكون عىل رأس االطار الفني للفريق خالل املوسم القادم 
الجمعة  التحضريات غدا  تنطلق  ان  الثانية عىل  الرابطة  يف 
عىل  الفارط  املوسم  يف  ارشف  قد  القفيص  ان  اىل  ايشار 

امللعب االفريقي مبنزل بورقيبة.

رامي بوشنيبة  
يتعاقد مع 

مستقبل سليمان
تعاقد مستقبل سليامن مع الظهري 

األمين لشبيبة القريوان الالعب رامي 
بوشنيبة ملدة موسمني ويذكر أن مدافع 
الشبيبة إختار الذهاب يف حال سبيله يف 

ظل صعوبات مالية تعيشها الشبيبة.

 بن فرج 
يمضي للهالل 

السوداني
وقّع املدافع  السابق للنجم الساحيل  
شهاب بن فرج عقدا مدته سنة مع  

الهالل السوداين.
يذكر أن الهالل السوداين يدربه 

التونيس نبيل الكويك.

الشماخي يرفض مجددا استئناف 
التدريبات مع االفريقي

رفض ياسني الشامخي  مجددا استئناف التدريبات مع املجموعة  و اشرتط عىل الهيئة الحصول 
عىل كامل مستحقاته املالية قبل العودة للتدريبات ،و كان من املنتظر ان يلتحق الشامخي 

بالثاليث وجدي الساحيل و بالل العيفة و مختار التلييل  الستئناف التدريبات بعد االتفاق مع 
رئيس النادي  االفريقي لكنه تراجع عن االتفاق يف اخر لحظة .

تربص النادي االفريقي يف طربقة 
تحول  يوم 22جويلية 2019  النادي اإلفريقي إىل مدينة طربقة أين سيقيم تربصه املغلق األّول 
وتضم املجموعة الالعبني صابر خليفة وصديق املاجري. األّول أمىض عقدا مبوسمني مع النادي 
االفريقي ولكن لن تحق له املشاركة إىل انطالقا من يوم 19 ديسمرب القادم بسبب منع فريق 

باب الجديد من االنتداب من طرف االتحاد الدويل والثاين دخل يف مفاوضات مع هيئة اإلفريقي 
إنتهت بإمضاء عقد ينتهي سنة 2021.

*صابر خليفة
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اعالنات

بمناسبة االحتفال بالّذكرى الثانية والستّين لعيد الجمهوريّة
تتقدم اإلدارة العامة للرشكة الوطنية العقارية للبالد التونسية باسمها الخاص

وباسم إطارات وأعوان الرشكة بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب 
ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجية للجميع املزيد من الخري والنامء ولتونس العزيزة كل التقّدم واالزدهار


