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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  

ملحق خاص

توفيق المكشر التقى واصف جليل وحامد المغربي

هم طلبوا من املكشر سحب طلب االذن 
على عريضة و هددوه بالطعن فيها

والية الكاف:

* ال شيء تغري بعد 
سنوات الثورة!

مسلسل »حارس القدس« : 

صفعة على وجه حراس التطبيع  

أوضاع متأزمة تشهدها جامعة سوسة:

ملاذا يصرّ رئيس الجامعة على تجاوز القانون، وما هو 
املوقف امُلريب للمتفقد العام للتعليم العالي؟
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أوضاع متوترة تشهدها جامعة سوسة هذه الفرتة، 
إثر األحداث التي شهدتها وتشهدها كلية الحقوق 
الذي  االعتصام،  جرّاء  بسوسة  السياسية  والعلوم 
تُنظّمه أطراف نقابية طالبيّة يف فرتة الحجر الصّحي.

هياكل  تحركت  املسبوقة،  غري  االوضاع  هذه  أمام 
فتيل  نزع  أجل  من  بالجهة  العايل  التعليم  قطاع 

التوتر وإرجاع االمور اىل نصابها.
العايل  للتعليم  الجامعي  الفرع  كشف  جهته  ومن 
أن رئيس الجامعة رفض كل مطالب الجلسات التي 
تم توجيها إليه عرب االتحاد الجهوي، والتي قوبلت 
جلسة  عقد  طلب  اىل  اضطر  لذلك  بالتجاهل، 
اإلشكاليات  من  جملة  لفّض  الوالية  مبقّر  حوارية 
من  يعرتضها  وما  الجامعية،  بالعودة  تتعلق  التي 
عىل  املذكور  االعتصام  وتأثري  لوجستية،  عراقيل 
إمكانية عودة الطلبة إىل هذه املؤسسة يف ظروف 

عادية.
واالتحاد  الجامعي  الفرع  اصدر  الصدد  هذا  يف 
املشكل  أطوار  فيه  لّخصا  مشرتكا  بيانا  الجهوي 

ومواقف كل االطراف ومظاهر تجاوز القانون.

أطوار الحكاية

ماي   18 اإلثنني  يوم  أوىل  تفاوض  جلسة  انعقدت 
2020 مبقر الوالية بحضور املعتمد األول، ومعتمدة 
جوهرة،  سوسة  ومعتمد  االجتامعية،  الشؤون 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  وبحضور 
العايل  للتعليم  الجامعي  الفرع  وأعضاء  بسوسة 
جامعة  عن  وممثلني  بالجهة،  العلمي  والبحث 
سوسة، وهم  رئيس الجامعة ونائبه، والكاتب لعام 

للجامعة.
النظر  وجهات  عرض  وقع  الجلسة  هذه  وأثناء 
باألوضاع  املتعلقة  املسائل  بخصوص  املختلفة 
ممثّلو  ووعد  الراهنة؛  الفرتة  خالل  الجامعية 

السلطة الجهويّة بالتدخل ملساعدة املؤسسات عىل 
تجاوز الصعوبات اللوجستية، وخاصة يف ما يتعلق 
بالجانب الصحي، لتأمني العودة الجامعية املرتقبة 

يف ظروف ُمطَمئنة.
الحقوق  كليّة  يف  القائم  االعتصام  بخصوص  أما 
اعترب  إذ  املواقف،  تباينت  فقد  وتداعياته  وأسبابه 
رئيس الجامعة أّن موقف عميد الكليّة غري منصف 
يف حق الطلبة املعتصمني؛ وأفاد بأنه ميسك بالقرائن 
الثابتة، وميتلك الوثائق الدالة عىل ذلك -دون اإلدالء 
بها إىل الحضور- واتهم العميد مبخالفة القوانني، بل 
إنّه هّدد باتخاذ التدابري الالزمة ضد العامدة يف حالة 
الجامعية  السنة  إىل  بالنسبة  الطلبة  ترسيم  عدم 

الحالية 2019-2020.
-وهام  الكلية  يف  ُمدرّسان  قّدم  ثانية  جهة  ومن 
العميد  جانب  إىل  الجامعي-  الفرع  من  عضوان 
وجهة نظر مخالفة متاما ملا رّصح به رئيس الجامعة، 
إذ أوضح السيد العميد أن الطالبنينْ املعتصمنينْ ليسا 
التسجيل  يف  حّقهام  واستوفيا  قانونية،  وضعية  يف 
العادي، كاشفا أن أحدهام حصل عىل وثائق مفتعلة 
 09 بتاريخ  وذلك  للمؤسسة،  العام  الكاتب  من 
أكتوبر املايض و04 فيفري 2000 واستظهر بها لدى 
املحكمة اإلدارية لتدعيم ملف القضيّة التي رفعها 
ضّد العامدة، ثم تراجع عن الدعوى ألنه متأكد من 
فعمد  القانونية،  الناحية  من  املوقف  سالمة  عدم 
إىل أسلوب آخر وهو الضغط عن طريق االعتصام 

النتزاع حق ال ميلكه.
ويقومون  قاموا  املعتصمني  أّن  العميد  أبرز  كام 
وتهديدات  ومغالطات،  ممنهجة  تشويه  حملة 
موجهة لشخصه عىل صفحات التواصل االجتامعي، 
مشريا اىل انه أدىل مبا يفيد التشويهات والتهديدات 
ولوزارة  للجامعة  مراسالته  يف  وذلك  املذكورة، 
اإلرشاف، والتي فّند فيها بالرباهني مزاعم املعتصمني؛ 
أرصّت  الوزارة  ورائها  ومن  الجامعة  رئاسة  أّن  غري 

عىل اتهام العميد بخرق القوانني.

رئيس الجامعة يتهرّب من الحّل

الفرع  تقدم  الوضع  حلحلة  ورغبة يف  ناحيته،  من 
واألعراف  القوانني  يحرتم  حّل  مبرشوع  الجامعي 
التجاوزات  كل  عىل  ويتغاىض  العمل  بها  الجاري 
وهو  املايض،  ويف  الحارض  يف  الطالب  بها  قام  التي 
الذي تعرض إىل عقوبة من مجلس التأديب سابقا 

بسبب سوء سلوكه إزاء أساتذته.
بالطالب  الجامعة  تتصل  أن  يف  املبادرة،  وتتمثل 
ليقدم اعتذارا ملؤسسته ملا صدر عنه ويتقدم بطلب  
لتسوية وضعيته اإلدارية من خالل تقديم مطلب 
إسعاف استثنايئ باعتبار أنّه قد فقد كل حقوقه يف 
التسجيل بصفة عادية؛ ويتقدم إىل لجنة يف الرتسيم 
له  تفتح  حتى   -  2020 الجامعيّة  للسنة  االستثنايئ 

اإلمكانية مناقشة مذكرته.
عىل  كانت  األطراف  أن  الجامعي  الفرع  وكشف 
والذي  املذكور  التوافقي  الحل  إىل  الوصول  وشك 
القوانني  احرتام  نطاق  يف  االزمة  تجاوز  من  ميّكن 
ومن رأب الصدع الكبري الذي مس جامعة سوسة؛ 
غري أن مكاملة هاتفية تلقاها رئيس الجامعة جعلته 
والتعب  باإلرهاق  وتعلل  موقفه،  ويغرّي  ينفعل 
وعدم قدرته عىل مواصلة الجلسة مام اضطر السيد 
املعتمد األول إىل رفعها عىل أن تعقد يف يوم الحق 
الوضع  أّن  إالّ  2020؛  ماي   20 األربعاء  ليوم  حدد 
حضور  من  منعه  الجامعة  رئيس  للسيد  الصحي 

الجلسة الثانية.
أعضاء  حرض   2020 20ماي  األربعاء  يوم  ويف 
للشغل  الجهوي  االتحاد  وممثل  الجامعي  الفرع 
ممثالن  أيضا  وحرض  الكلية  عميد  وحرض  بسوسة 
والكاتب  الجامعة  رئيس  نائب  هام  الجامعة؛  عن 
العام للجامعة، بينام تغيب رئيس الجامعة ألسباب 

أوضاع متأزمة تشهدها جامعة سوسة:

هو  وما  القانون،  تجاوز  على  الجامعة  رئيس  يصرّ  ملاذا 
املوقف امُلريب للمتفقد العام للتعليم العالي؟
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صحية.
السيد  به  أفاد  مبا  الجميع  فُوِجَئ  الجلسة  وأثناء 
العميد بخصوص موقف الجامعة وتعمدها إرسال 
موظفة ملعاينة حضوره ونائبته يف مكتبهام بالكلية 

يف ظروف الحجر الصحي.
من  الجامعة  موقف  بتصلب  الجميع  فُوِجَئ  كام 
خالل ما عرّب عنه نائب رئيسها من إرصار عىل إجبار 
القانونية  للصيغ  خالفا  التسجيل  فتح  عىل  العميد 
الجلسة  جعل  ما  العملية،  هذه  مثل  تنظم  التي 
الجامعي  الفرع  أعضاء  وغادر  تواصلها،  يتعذر 
وممثل االتحاد الجهوي والسيد العميد مقر الوالية.

موقف مريب للمتفقد العام

االمر االخر واملفاجئ للجميع، ويبعث عىل الريبة، 
هو إصدار برقية غريبة األطوار محّررة يوم اإلثنني 
العايل  للتعليم  العام  املتفقد  باسم   2020 18ماي 
ومقرّه تونس؛ لكنها صدرت من مقر للربيد بسوسة، 
لتصل إىل مقر العميد بعد يومني من تاريخ إصدارها 

كام هو مثبت بنّصها.
كيفية  عن  بالجهة  الجامعية  االرسة  تساءلت  وقد 
وصول الربقيات إىل املرسل إليه بعد يومني من تاريخ 

إرسالها، لتظهر أن هذه الربقية تتضمن توجيه تهم 
عمله  عن  بالتغيّب  العميد  اىل  التفقدية  ِقبَِل  من 
بداية من يوم 12 مارس 2020 إىل تاريخ إصدارها 

وهو يوم 18 ماي 2020.
من  العام  املتفّقد  بتنّصل  الوضعية  وتفاقمت 
وبدَل  الربقية،  هذه  إصدار  بخصوص  مسؤوليته 
طالب  صدر،  ما  وغرابة  خطورة  الستبيان  التحرك 
من العميد التثبت، وكتب بأنه سيُجيب عىل تنديد 
املناسب  الوقت  يف  الربقية  بهذه  الجامعي  الفرع 
املناسبة، وكأن االمر يوحي بأن املتفقد  وبالطريقة 
العام خائف من أمر جلل أو أنه معرّض لالبتزاز من 

جهات مجهولة...
من  ايضا،  واملضحكة  الغريبة  االوضاع  هذه  أمام 
الغريب  والترصف  للقانون  الجامعة  رئيس  تجاوز 
الفرع  عرّب  فقد  العايل،  للتعليم  العام   للمتفقد 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ألساتذة  الجامعي 
بجهة سوسة عن املساندة املطلقة لقرارات املجلس 
صاحبة  تعترب  التي  البيداغوجية  والهياكل  العلمي 
القرار وفق ما تضمنته النصوص القانونية املنظمة 

لها.
الرافض  أسفه من موقف جامعة سوسة  وّعرب عن 
القانون  يخالفون  من  جانب  إىل  والوقوف  للحوار 

من خالل اعتصامهم يف فرتة حجر صحي، مستغربا 
أنكر جملة  الذي  العام  املتفقد  السيد  موقف  من 
تأكيده  الربقية، مع  إصدار  وتفصيال مسؤوليته عن 
للطرف  واتهامه  ومبحتواها  مبصدرها  علمه  عىل 
نرش  إثر  التحفظ  واجب  عن  بالخروج  النقايب 

تعليقات يف شكل تساؤل واستغراب بشأنها.
داخل جامعة  الوضع  أكد خطورة  الجامعي  الفرع 
سوسة أمام استهتار اإلدارة بكل األعراف والقوانني 
جهة،  من  املدرسني  وبني  بينها  للعالقة  املنظمة 
ورضب سياسة الحوار مع الطرف النقايب من جهة 
األشكال  كل  التخاذ  استعداده  عن  معرّبا  أخرى، 

النضالية املتاحة.
يف  ُوجد  عام  متفقد  القانون،  فوق  جامعة  رئيس 
موقعه بالقضاء والقدر وقِبل أن يكون دمية يحركها 
أجل  من  الترشيعات  انتهاك  يف  مصلحة  لهم  من 

عيون املواالة الحزبية...
العايل،  التعليم  وزير  اعني  أمام  يحدث  ذلك  كل 
عىل  السهر  يف  ومهاّمه  دوره  نيس  أنه  تأكد  الذي 
إنفاذ القانون ومحاسبة املخالفني واملتجاوزين، بل 
اختار بدوره االصطفاف ليجعل وزارته مرتعا لنادي 

الالقانونيني.
* متابعة: صربي الزغيدي
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أحر التهاني إلى كل العاملين بالفكر والساعد وكافة الشعب

يرفع رئيس مجلس إدارة التعاضدية
وكافة المتعاضدين وأعوان

بمناسبة عيد الشغل العالمي 

COOSEM

دربي العاصمة يحتّل مرتبة 
أقوى  ترتيب  يف  متقدمة 

الدربيات العربية
أقوى  ترتيب  اإلماراتية  »البيان«  صحيفة  اصدرت 
دريب  احتل  و  العربية  الدوريات  يف  الدريب  مباريات 
العاصمة بني الرتجي الريايض والنادي اإلفريقي املركز 
األصوات. من  املائة  يف   20 بنسبة  الرتتيب  يف  الثاين 
صدارة  والزمالك  املرصي  األهيل  مباراة  واحتلت 
املشاركني  من  املائة  يف   36.5 اتفق  حيث  االستطالع 
عىل أنه األقوى عربيا. وجاء الدريب املغريب بني الرجاء 
والوداد يف املركز الثالث، برصيد 13.5 يف املائة. وتقاسم 
دريب الرياض بني الهالل والنرص، والدريب السوداين بني 
املائة.  يف   11.75 بنسبة  الرابع  املركز  والهالل،  املريخ 
وجاء دريب جدة بني االتحاد واألهيل، يف املركز الخامس، 

بنسبة 2.5 يف املائة.
حسني القاسمي



 1592 2020 - العدد  28 ماي  5الجمعة 
ملحق

* نزار الحميدي

إىل سيّدة  السحرية  العني  تطلعت مساعديت من 
مكشوفة الرأس يتخلل شعرها صبغ أصفر.كانت 
مرافقتها نحيفة. ملا فتحت الباب الخشبي ضاعت 
رائحة العطر يف الصالة. أمام شقة يف الطابق الثاين 
كتب عىل بابها: عادل التونيس محام لدى محكمة 
التعقيب توقّف توقيع حذايئ. لقد وصلت أخريا.  
تقهقرت مساعديت وهي تحّك شعرها األشيب لتعّد 
عصري ليمون. ارمتيت عىل الكنبة والعرق يتحلّب 
من جبيني. عطر منعش يشحن رئتّي. نظرت إىل 
الكنبة املقابلة حيث تجلس شابّة قميصها أزرق 
العلوية مفصحة عن قالدة تشبه  تفتّحت أزراره 

القفص. صدح صوت صِحبتُه أيّام طفولتي:
- عادل…؟       

تنّهدت السيدة ماضغة علكة. نهضت هاتفا: 
-خالتي شادية.

حمحمت  حضنها.  يف  أنا  القبالت.  من  طوفان 
الّشابة وهي تخلّل شعرها ملّا طال العناق. مسحت 
بعينّي قوامها، لقد بدت أقرص مني بسنتيمرتين. 
وكان صوتها  وهي تلهج باسمها كأنه تغريدة :  

-درّة ...
تشبهان  اللّتني  عينيها  أحلّق يف  وأنا  لساين  تحّجر 

عيني. صافحتها. أثر خضاب عىل كّفها الناعمة. 
أتلمس  وبأخرى  مكتبي  إىل  الخالة  أسحب  بيد 
الدقيق  متحّسسا خيط حاّملة صدرها  درّة  ظهر 
-ضيفايت يستمتعن مبداعبايت، فهي تشعرهّن بأنّهن 
االستقبال  بروتوكول  منهّن  لكّل واحدة  مبّجالت. 
إىل  خطواتها  موّسعة  درّة  جفلت  بها-  الخاّص 
وسط املكتب ممتعضة.  حّومت ذكريات مخجلة 
شادية...  تا  املنتظرة.  غري  الزيارة  هذه  مبناسبة 
الزّنقة  فقه  تلّقنت  منذ  أدعوها  كنت  هكذا 

اللغوي.
تحت رسيرها، خلعت  تسلّلت  كنت  يوم ختاين. 
الغرفة، خلعت  فستانها. رأيته يسقط عىل رخام 
صغرية  قامشة  سقطت  الزهريّة.  صدرها  حاّملة 

دم.  بقعة  تتوسطها  األطفال،  حفاظات  تشبه 
التقطتني  لكنها  فارا،  َحبَوت  الختان.  جبة  بللت 
طوقت  أن  بعد  الرسير  حافّة  عىل  وأجلستني 
انحنت  الحريري  بالسفساري  اللَّبَنّي  جسدها 
ألين  ارتعشت  شفتيها.  أحمر  خدي  عىل  لتنسخ 
خلتها ستعّضني. محت آثار البول وهي تحّممني 

بصابونها املعطّر. 
نومها  غرفة  اقتحم  حني  الوحيد  الشاهد  كنت 
حذاء عسكرّي مغرب يشبه حذاء أيب الربين، مقرتبا 
مهموسة:  نداء  جملة  إىل  تسّمعت  ساقيها.  من 
كلمتني:  من  مركّبة  دالل  ترنيمة  تلتها  »شوشو« 
»قالويل أسمر« مشفوعة مبأمأة منّغمة، ثم طقطق 

الحذاء منسحبا.   
رامية  شادية  الخالة  زغردت  تحرير حاممتي  إثر 
فقد  لها،  ممنّت  أنا  طربويش.  يف  دينارا  عرشين 
فر  يوم  املوجعة  الربين  رفسات  معي  اقتسمت 
طول  ألقيس  قفصه  من  حّررته  كنت  حّسون 

جناحيه.
يوم األحد يفيق الربين متأّخرا بعد سهرة الّسبت 
يف حانة الطّاووس، ذلك امليكانييّك املوهوب الذي 
أو  سيّارة  تحت  مستلقيا  الورشة  يف  أيامه  سفح 
فائقة.  أعطالها برسعة  ليحّدد  إىل محركها  منصتا 
ال أكاد أرى برشته الحقيقيّة إاّل حني يقتادين إىل 
بادية  السجائر  وأعقاب  الوشوم  أمارات  الحاّمم. 
عىل ذراعيه. أنا فرخه البرشي الوحيد ال أشبهه يف 
يشء. أشبه أمي تلك الخرساء املمنوعة من سامع 
يغرّد.  أن  لحسونه  يتسّنى  حتّى  اإلذاعة  برامج 
جوعه  فنداءات  لطائره.  القرابني  تقديم  مهمتي 

ستعرض قدمّي للفلقة.  
ذات صباح. حني كنت أفتش عن الديك الرومّي. 

لعلع صوته األجّش ساخطا، 
- لسان عصفور؟

ملاذا ذبحت أمي طائر الربين؟ وهل سيشبع لسانه 
كرش الربين الّضخمة؟ 

عىل  تقرفص  أمي  كانت  املطبخ.  دخلت  حني 
األرضيّة منهمكة يف سلخ بصلة. حمرة عىل خدها. 

لقد اختفى القفص. 
متّش الربين إىل سوق املنصف باي مصّفرا، وبعد 
سويعة عاد وهو يفتل شاربه، رائحة غريبة تفوح 

يف البيت.
أنا ندميه الوحيد عىل املائدة. وهو يرسل امللعقة 
تجّشأ،  العصفور  لسان  حساء  صحن  عىل  األوىل 

مطّط شفتيه صائحا ثم قلب املائدة: 
- رشبة أّمك مالحة... 

لطّخ حساء لسان العصفور املطبوخ بلحم الديك 
الرومي مالبيس. تناثرت عىل الحصري ألسنة عجني 

بيضاء  بحجم حبيبات القمح.  
كانت أمي ترتبع يف الحديقة، تفرك بقعة سوداء 
عىل رسوال أيب الدنقري يف قصعة الغسيل. تبخرت 
رأسها.  رفعت  لَبَِنيَّة.  بقدم  يحيط  ذهبّي  خلخال 
القصعة  قرب  القفص  تضع  شادية  الجارة  كانت 

وتغادر مقهقهة. 
ماما كان عليك متييز أنواع الطيور يف غابة البيت. 
لو كان  الزقزقة والعندلة.  أن تفهمي لغة  متنيت 

الحّسون ببغاء ملا جحد خربا.
حني كنت أتصّقر عىل أيب بني األزقّة، رأيت شادية 
آخر مرّة عائدة من سوق الربكة ثم هجرت الزنقة 
لعصفورتها  فحل  عن  تبحث  أتراها  رجعة.  دون 
لسان  أنا  رأيس:  تنقر  ظلت  عبارة  كتمت  درّة؟ 

دفاع ولست عرّافا. سألتها مرّحبا:
- تا شادية زيارة أم استشارة؟ 

رّدت:
- ولدي عادل القضيّة محرجة...

زقزق الجرس، ترسبت رائحة البخور إىل املكتب. 
أشحت بوجهي عن درة التي زّررت قفل قميصها 
الليمون  الياقة املنفرجة. ترجرج كأس عصري  ذي 
يف يدي. تابعت شادية وأصابعها املشبعة بالخواتم 

تفرقع: 
- قضيّة إثبات نسب.

حنجريت.  تبلغ  أن  قبل  العصري  جرعة  حبست 
مساعديت أغفلت إضافة ملعقتني من الّسكر.

لسان العصفور
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وطني... أيّها الصامد كوردة بني مفاصل 
بنور  املستحّم  الحصان  أيّها  صخرتني. 
الذي ال يتعب من الصهيل...  القصائد. 
الزمن.  الواقف، كشجرة يف رشيان  أيّها 
أيّها العمالق الذي يقاتل القبح والخيانة 
والقمع واملكائد... أيّها املُتخم بالياسمني 
واألكليل والزعرت... أيّها املستوطن قلبي، 
أيّها القمر الذي يحمل مفاتيح الحّرية. 
أيّها  الشهداء...  بدماء  املغسول  أيّها 
كل  انكرست  الطاهر...  الصامد،  الّنادر، 
السيوف وسيفك وحده مل ينكرس... أيّها 
املزروع  أيّها  بلساين...  الرسمي  الناطق 

يف لحمي يك أزداد اخرضارا وجامال...
أيّها  الوسادة...  أيّها  املُتَّكَأُ،  أيّها  وطني، 
الذي  املعطف  أيّها  دمي...  يف  املسافر 
أتأبّط، أيّها الصدر الذي ألوذ به يف زمن 
قهقهة  بني  القابع  أيّها  واملحن.  الذعر 
رضيع وابتسامة طفل رشيد... تسرتخي 
وتستنجد  الليلّية،  الطيور  صدرك  فوق 
بك القلوب املغرتبة املنهكة... فتخطف 
ذاكرتك من وسط تخمة الزحام وتعيدها 
اىل ساحة الوالء. ثّم تُسقط فوق رؤوس 
تبلّل  بارد  ماء  جرّة  واملتعبني،  البؤساء 

رؤوسهم املثقلة بالرزايا...
وطني، لست وحيدا تؤنسك الرصاصري، 
لست  الجرذان...  تنهشك  رشيدا  لست 
رسابا، فالّنور نائم عىل وجهك، يستلقي 
فوقه مدهشا بّراقا خالّبا جّذابا... وأنت 
هنا، مازلت تعلن اعرتاضك عن كل حزن، 
ويف دروبك تلمع رايات النرص والحب... 
وأنت تحّدق يف أحشاء البحر وتتساءل: 

كيف تنتحر األمواج بال سبب؟

التاريخ  ُركام  يف  تغوص  األمواج  إّن 
ال  التي  زمنك  من  الخارجة  كاللحظة 

تستطيع القبض عليها.
حّدثتك  الذي  الرفيق  أيّها  وطني، 
كل  يف  املزروع  تعبي  عن  حلمي،  عن 
كالزمن  تركض  أمنيات  عن  األوقات، 
تحت جلدي، عن قلبي يُفرط يف الطيبة، 

عن شغفي بالحياة مل يأفل بريقه.
أن  علّمتني  لكّنك  متزّقني،  كثرية  ظنون 
أكون العبة ماهرة، أُراقص األيّام واألقدار 
أن  علّمتني  وأنجو.  املاء...  بساط  عىل 
مكابح...  بال  الحزن  براري  يف  أركض 
بقيت  لكّنني  عمري  من  الزمن  فيلتهم 
كزهرة تُصغي اىل نبض الربيع وال تدفن 
رأسها يف الرتاب بل ترفع رأسها برشاهة 
لتتنّفس من صدر السامء فيتأّرج املكان.
علّمتني، أن ال أظّل يف منتصف الطريق 

كأجزاء سيارة مفكّكة.
وطني، أيّها الجميل الذي مهام تصّفحت 
وكل  والحديثة  القدمية  أحزانك  دفاتر 
املرسومة عىل خطوط وجهك،  جراحك 
أرحت رأيس عىل كتفيك وُرحت تطعمني 
قمحا وحّرية....أنا املرأة الخوف، املرأة 
الجرح، املرأة التي تبيك تحت جناحيك 
مواعيد  وتطرح  هزامئها  كل  وتصلب 
بلون  قلبها  وتغسل  الفرح  مع  جديدة 
األحالم. أنا التي تجلس عند آخر نقطة 
من العمر لعّل أستطيع االستحواذ عىل 

شعلة الضوء تنري قلبي.
األفراح  كل  تتفّتح  فمك  عىل  وطني، 
مدفوعة  كالسحاب  وتركض  الزهر  مثل 
األبواب  كل  والطموحات...  باآلمال 
قلبك  اال  مقفلة  الرشفات  كل  موصدة، 
أعامقه  يف  للجميع...يُنظّم  يّتسع  فهو 

حركة العبور والعودة وال يتغرّي كالبيت 
ينتظر صاحبه مهام طال غيابه...ترشقنا 
بالنظرات الجميلة، فنستأنس باهتاممك 

ويُغالبنا الغرور.
يلّفك  لنا  حّبك  يف  أنت  أنيق  فاتن، 
والضجر  أحيانا،  والسكون  الغموض 
واالنتظار أحيانا أخرى... ولكن تنعكس 
يطويها  ابتسامة  وجهك  تفاصيل  عىل 
الحزن  فيموت  والرّقة  األلق  من  فيض 
عىل  القادر  وحدك  أنت  يديك...  بني 
الضحك يف زمن املوت... وعىل اختصار 
وقادر  املآيس  وأصوات  األىس  مسافات 
عىل أن تسافر برشاقة يف دروب الضوء 

وهوامش األمل.
إنّك ترُشق من الداخل، أيّها الوطن، رغم 
فيض األىس وتغسل وجهك برذاذ الفرح 
الناجي من أزّقة املوت ورحلة الظََّمِ.... 
هاربا من مدن الذهول، من ثقب الروح 
القاحلة ترسم لوجهك مالمح جديدة... 
ومتأل ذاكرتك بامللح يك ال تصدأ. وتقبض 
تزل  مل  قدمية  حكايات  من  حفنة  عىل 
تجوب شوارع قلوبنا وتصطدم مبداخل 

أرواحنا...
الّصحافة  ثرثرة  سئمت  أنّك  أعلم 
واملحلّلني والخرباء يحّدثونك عن كورونا 
تزهق آالف األرواح... عن ليل مرشوخ 
لذلك  اليأس...  جدار  إىل  ظهره  يُسند 
أمل  تبّقى لك من  ما  تتصّيد  أن  قّررت 
اغتيال  عىل  يتجارس  الذي  الحزن  رغم 
فرحك... وها أنت تلمح ببصريتك شوارع 
اآليت من الزمن وترصخ من هذا الثقب 
الزمن  هذا  ليس  ال  روحك:  يف  القابع 

زمني.

الوطن خيمة الرّوح
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بسبب  الكريم  الشهر  خالل  لنا  اُتيح 

الصحي  الحظر  يف  باملنزل  البقاء 

الشامل ثم املوجه متابعة املحطات 

العامة  سواء  التونسية  التلفزية 

كام  الراديو  ومحطات  الخاصة  او 

كانت  وبالطبع  قبل.  من  نتعود  مل 

ما  هي  والنقدية  املركزة  املتابعة 

الفوىض  ظل  يف  وخاصة  نبتغيه 

االتصال  وسائل  صفحات  عىل 

االجتامعية.

هناك مقارنة للمحتوى العام للربمجة 

املدربتني  واالذن  العني  تخطئها  ال 

اهتاممها  كان  التلفزة  فمحطات 

االكرب يف برامج الحوارات وعادة ما 

السيايس  املجتمع  نجوم  تستضيف 

والفني الذين عادة ما يدخلون يف 

عراك غالبا ال يفهم املواطن العادي 

ما  وهو  واملعلنة  املسترتة  دوافعة 

باالضافة  الديكة  مصارعات  يشبه 

إىل االخبار والندوات الصحفية حول 

والعراك  املحدقة  الصحية  الكارثة 

والتوتر  لالعصاب  املثري  الربملاين 

واملسابقات والربح يف برامج اغلبها 

والعام.  الشخيص  بالذوق  يرقى  ال 

الجديدة  الرمضانية  املسلسالت 

ايضا  كانت  واالجنبية  املحلية 

مجاال للمنافسة الجتذاب معدالت 

اشهارات  وبالتايل  اوسع  مشاهدة 

اكرث واغىل.

يناهز  والتي  االذاعية  املحطات 

من  القليل  وبها  العرشة  عددها 

العكس اكرث  االشهارات كانت عىل 

تنوع  ورغم  بالواقع  وعالقة  فائدة 

املوسيقية  واذواقهم  مستمعيها 

من  باقات  قدمت  فلقد  املختلفة 

الشعبية  التونسية  سواء  االغاين 

الكثري  تتضمن  والعاملية  والعربية 

وتراث  املوسيقي  الحارض  من 

ثقافية  برامج  إىل  باالضافة  املغنى 

والغناء  املوسيقى  حول  متنوعة 

وحول شخصيات تاريخية ساهمت 

العربية  بالثقافة  النهوض  يف 

االذاعة  بالذكر  ونخص  واالسالمية 

)العامة  الثالث  مبوجاتها  الوطنية 

قدمت  كام  والرياضية(  والثقافية 

لغات  بثالث  الدولية  تونس  اذاعة 

اوروبية باقة من التعريف التاريخي 

برتاث البالد يف لغة ميسورة ومعدة 

آخر  وكذلك  أليفة  وبأصوات  جيدا 

االخبار العاملية واملحلية مع تحليل 

مناسب لها يف االخبار كانت معظم 

االذاعات عىل صلة مبارشة بالواقع 

باالمر  باملعنيني  مبارشة  باالتصال 

واملنّشطني  املواطنني  أسئلة  وطرح 

الراديوهات  وكانت  مبارشة  عليهم 

إلرشاد  واسعا  مجاالاً  املختلفة 

عن  بأصواتهم  والتعبري  املواطنني 

شكاياتهم املختلفة دون مواربة او 

والنهار  الليل  تهييج طوال ساعات 

مام مكن من تهدئة الخواطر وتجنب 

املعلومة  عىل  والحصول  االشاعات 

العديد  وحل  وثيقة  مصادر  من 

املتعلقة  وخاصة  املشكالت  من 

الخارج  يف  املعلقني  بالتونسيني 

يف  هذا  يأيت  وعديدة  بعيدة  ببالد 

الوقت الذي وافقت فيه »الهايكا« 

للسمعي والبرصي عىل طلبات لعدد 

تابعة  االذاعي  البث  محطات  من 

هو  متنوعة  اجتامعية  ملنظامت 

املهني  االلتزام  برشط  محمود  امر 

االذاعي  الصحفي  العمل  برشوط 

التنافس  االذاعات  كسبت  املبارش 

الصحي  الحظر  التلفزات خالل  مع 

والشهر الكريم وذلك بتقديم مادة 

وعىل  الجامهري  تحتاجها  مفيدة 

التلفزات ان تحذو حذوها رغم ان 

الرهانات املالية مختلفه يف كليهام 

العامة  الوطنية  لالذاعات  فتحية 

والخاصة عىل هذا املجهود االيجايب 

والذي يصّب يف صالح البالد. 

االذاعات والتلفزات
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لست من أهل الفّن أو املرسح وال أنتمي اىل أي نشاط 

ثقايف، ولكّنني مواطنة تابعت ما ُسّمي »الدراما التاريخية 

وانتصارا  للحقيقة  وانحيازا  الذيب«،  قلب  التونسية 

لنضاالت أجدادنا يف سبيل تحرير الوطن زمن االستعامر 

واعرتافا بدور وجهود الدولة وتجربتها التحديثية بكّل ما 

فيها من فرادة ونجاح وبريق... أكتب:

إّن مسلسل »قلب الذيب« لبسام الحمراوي تغيب عنه 

رؤية ثاقبة ورؤيا عميقة من شأنها أن تدفع بالعمل اىل 

ذروة التوّهج اإلبداعي إذ تتفّوق السطحيّة عىل الفكرة، 

كيف لعمل يّدعي أنّه دراما تاريخيّة أن ال يدرج خطابا 

ألحد زعامء الوطن السياسيّني أو النقابيّني أو املفّكرين.. 

مسلسل ال يضّج بأفكار رائدة وإصالحات عميقة عرفتها 

املعارص.. مسلسل  تاريخها  تونس يف فرتات مختلفة من 

يّدعي أنّه تاريخي ال يسلّط الضوء عىل تجربة التحديث 

اصدار  مثل  وافريقيا  رائدة عربيا  تجربة  التونسية وهي 

غرّيت  التي   1956 أوت   13 الشخصية  األحوال  مجلة 

املجتمع التونيس وتعترب ثورة حقيقية يف تاريخ تونس فهي 

التي أطّرت العائلة قانونيا كذلك اصدار الدستور التونيس 

جوان 1959... سياسة التنظيم العائيل التي فرضتها الدولة 

منذ سنة 1964... إعالن الجمهورية، تونسة األمن.. كذلك 

باشا  الدين  عرش)خري  التاسع  القرن  يف  أخرى  إصالحات 

وابن أيب الضياف(... تاريخ يفوح مسكا وعنربا يقع تغييبه 

والحال أن تجربة التعليم يف تونس بعد االستقالل كانت 

مفخرة الوطن يشهد بها مفكرون ومؤرّخون أجانب قبل 

أن يشهد بها مؤرخو ومفكرو تونس.

أتساءل كيف لعمل يّدعي أنه تاريخي ال يفسح املساحة 

النقايب  تاريخية كفرحات حشاد  اىل رموز  نّصه  األكرب يف 

التونيس  العام  االتحاد  أّسس  الذي  التعريف  عن  الغنّي 

للشغل واغتيل فخرج اآلالف احتجاجا عىل اغتياله ليس 

يف تونس فقط بل يف بلدان أخرى صديقة وشقيقة نظرا 

الجامهري  به يف دفع  يقوم  الذي كان  الريادي  الدور  إىل 

للتحركات االحتجاجية واملطالبة بحقوقهم.

كيف ال يقع اإلشارة اىل دور بورقيبة وغريه من السياسيني 

الذين بنوا دولة االستقالل وراهنوا عىل التعليم والصحة 

واإلدارة لتغيري املجتمع؟ كيف ال يقع اإلشارة اىل الطاهر 

الحداد حامل هموم الثقافة وراية التجديد وتحرير املرأة 

واإلرادة  الوعي  نرش  من  ملزيد  يؤّسس  أن  أراد  الذي 

أين صالح بن  الثعالبي،  أين  املرير؟  الواقع  والتمرّد عىل 

يوسف أين الطاهر بن عاشور....؟

كان عىل صاحب السيناريو أن ميتلك مزيدا من األعني:

عني لنقد االستعامر الفرنيس وفضح مامرساته الالإنسانية 

تجاه أبناء الوطن املغتصب، وعني أخرى ملتابعة القضايا 

االجتامعية من فقر وجهل وتهميش وأّمية... وأخرى تنقل 

نضاالت الوطنيّني وترصد الشخصيات الوطنية التي كانت 

الشعب من  لتصوير كفاح عامة  ذات شأن عظيم وعني 

النساء والرجال يف كل شرب من تراب هذا الوطن العزيز 

يف  الناس  جهاد  تصّور  التي  املشاهد  ببعض  االكتفاء  أّما 

الجبال  أغوار  يف  املرابطني  املكافحني  اىل  املؤونة  إيصال 

فتلك إهانة لكل الذين دفعوا حياتهم فداء تونس ولقاء 

عزتها واستقاللها وكرامتها.

التونسيني  بني  املفاوضات  عن  الحديث  أين  أتساءل: 

وفرنسا؟ أين أبرز املعارك التحريرية الخالدة )معركة جبل 

ساعة  ربع  مبعركة  ُسّميت  التي   1954 نوفمرب   13 برقو 

سيدي  ساقية  أحداث  أين  الجالء؟  معركة  أين  األخري، 

يوسف التي امتزج فيها الدم الجزائري بالدم التونيس؟

لها  نذر  التي  الجسام  بالتضحيات  والفخر  االعتزاز  أين 

الشعب حياته؟ أين الغوص يف أعامق الحقيقة التاريخية؟

كان األجدر بهم أن يأخذوا املشاهد يف نزهة إىل حديقة 

التاريخ حيث يتعانق عبري النضاالت والكفاح مع رشاقة 

السيناريو والنّص دون أن يغيب عن بال املشاهد ما قدمه 

فترتاءى  الحّرية  وصانوا  الوطن  حفظوا  الذين  الشهداء 

رغم  التي  التاريخية  الحقائق  من  أرساب  اليوم  لجيل 

رمادية الوقائع تتألأل يف سامء وطننا املرّصعة بالشهداء.

الحياة  التافهة  األعامل  هذه  ستبّث  كيف  أتساءل: 

والدهشة يف أرواح الناشئة؟ كيف لهذه األعامل أن تيضء؟

أن  وفخر وهي  ونخوة  اعتزاز  التاريخية هي  الدراما  إن 

تقطف شعاعا من الشمس وترسله لتبّدد عتمة الطريق، 

هي أن نعرص الغيم إن استطعنا لنسقي األرض العطش... 

ولكن ما شاهدناه ال يشبه تاريخنا يف يشء... هو تشويه 

له ورمبا تزييف وتتفيه.

تُعلّق  التي  األوسمة  أحد  اعتباره  ننتظر عمال ميكننا  كّنا 

عىل صدر التاريخ لكن خاب ظّننا إذ ليس يف هذه األعامل 

عمق أو جرأة أو موضوعية أو إقناع ماّم ال يجعل املتلّقي 

تتّسم  مل  أعامل  ألنها  النهاية  حتى  متابعتها  عىل  ملزما 

بالدقّة واملوضوعية.

إن الدراما التاريخية يجب أن تكون مجموعة من املناخات 

الوجع  املتولّدة من جغرافيا  الحقيقية  النفسية والوقائع 

املستمر ومن األحداث املألى ذكريات كفاح ونضال ومن 

الحقول والجبال املتاموجة شهداء وتضحيات ورؤى أجيال 

متعاقبة مل تسمح لليأس أن يترّسب اىل دواخلها.

كان يجب أن تُوكل كتابة السيناريو اىل شخص مسكون 

بقضية الوطن ال تغيب عن مساحات حربه قضايا وطنية 

حارقة كقضية الظلم الذي يضغط عىل كاهل التونسيني... 

كاتب قادر عىل الدخول اىل يوميات تاريخ تونس بأسلوب 

معرّبا  الواقعّي  بالحيّس  الخيايّل  فيه  ميتزج  رشيق  مشّوق 

عن قلق وجودّي بنفس قصيّص محكم وبأسلوب حكايّئ 

تأريخّي ينترص للحقيقة التاريخية.

كاتب  التاريخيّني...  واملدقّقني  املؤرّخني  يستشري  كاتب 

يستمع اىل شهادات املناضلني أو يقرأ التاريخ جيدا لينقل 

أحداثه بأمانة وصدق ورشاقة.

أتساءل مرة أخرى:

ملاذا أغفل كثريا من الحقائق بإيجابياتها وسلبياتها؟

مشّعة  بجواهر  رمضان  ليايل  حلك  ينري  عمال  ننتظر  كّنا 

خالدة يساهم يف تخليد أسامء تستحق فعال الخلود.

مكثّفة  ويوميات  لوحات  هي  التاريخية  الدراما  إّن 

عىل  القبض  يف  وتجتهد  يشء  لكل  وزنا  تقيم  مقتصدة 

هي  لكنها  اهتامما  نُعريها  ال  قد  تاريخية  هوامش 

الحقيقة... هي الواقع دون إلغاء أّي يشء أو أي تفاصيل 

مثل شعارات املسريات واالحتجاجات مبا فيها من إيحاء 

بالرفض وبالهزائم وباالنكسار وبالحقائق كام هي.

الدراما التاريخية تعّج بالنجاح والفشل، بالنرص والهزمية، 

بالقلق واالستقرار بالهدوء والصخب بالحياة واملوت بكل 

ينظر من خالل  الذي  املشاهد  فتأرس  وأضدادها  األشياء 

املايض اىل الحارض.

يقول جريار جينيت )ناقد ومنظّر أديب فرنيس تويف سنة 

2018(: إّن دمج املايض يف الحارض عىل هذا النحو ليُعّد 

من املهام األساسية للنقد«...

وتركه  ملشاهده  التاريخي  الدرامي  العمل  يرتك  ثّم 

يُعّجل  أو  عمره  يُطيل  يُفنيه  أو  العمل  يُحيي  للمشاهد 

موته ألنّه يتعرض للنقد وملعيار الدحض والتفنيد. ونحن 

مسألة  فقط  نتناول  ال  الدرامي  العمل  هذا  ننقد  إذ 

فهو  والكتابة  القول  احرتافية  نعني  ما  بقدر  املنهجية 

عمل مل يجب عن األسئلة املمكنة أو املستحيلة... األسئلة 

املفزعة اآلرسة اللذيذة... عمل نيس أو تناىس أن الكتابة 

عن التاريخ جسم يتّصل وينفصل قد يكون مشّوها وقد 

يكون إضافة إال أنّه يف كل الحاالت خلق آخر.

كيف ملثل هذه األعمال الدراميّة السطحيّة أن تُعّلم 
النّاشئة تاريخنا الوطنيّ؟
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الكورونا وضرورة إعادة البناء)5(

الغزو  وخطر  تونس 
الرتكي 

    *النفطي حولة    

والعابر  الناعم  اإلخواين،  والقطري  الرتيك  العثامين  الغزو  كان  إذا  نعم، 
لحدودنا الجنوبية، يف املايض القريب، أي يف مرحلة املسار الثوري الذي 
والتي  بعده،  وما   2011 جانفي   14 ديسمرب2010/   17 انتفاضة  فّجرته 
اختطفت من طرف حكام األمس واليوم، الذين مازالوا ماسكني بتالبيب 
الحكم ويف مفاصل الدولة. وإذا كان باألمس القريب تدّخال أجنبيا سافرا 
يف الشؤون الداخلية للشعب العريب الليبي الشقيق يف اختيار من يحكمه، 
ما  منذ  يتجزء  ال  واألسلمة،كجزء  األخونة  مرشوع  بناء  أجل  من  وذلك 
قبل زلزال»الربيع العريب«، من خالل نقل مثال وأمنوذج اإلسالم السيايس 
العموم  مجلس  أو  واإليليزيه،  األبيض،  البيت  يف  جينيا  املعتدل،واملعّدل 
الربيطاين، أو الكنيست الصهيوين لتجربة حزب العدالة والتنمية يف تركيا. 
القطري  الرتيك وال مساندة  النهضة وال مساندة  فلم تكن مساندة حركة 
املادية والعسكرية واللوجتسية واملعنوية لثوارالناتو يف ليبيا، التي تزّعمها 
برنار هرني ليفي، منظّروفيلسوف»ثورات الربيع العريب« ، التي مرّت من 
الجنوب التونيس، إالّ تلك البّوابة، أواملنّصة التي أعلن عن تأسيسها يف كل 
من اسطنبول والدوحة وتونس اإلخوان. وذلك ألرس ليبيا واختطافها دولة 
وثروة يف سبيل الخالفة العثامنية الجديدة. وهكذا قّدر لليبيا أن تتصومل 
ثقافة  ونرش  األهلية،  والحروب  الداخلية  الفنت  زرع  من خالل  وتتأفغن، 
وحرب اإلرهاب الدولية واإلقليمية عىل حدودنا، ومن ثم االستثامر فيها 

مغاربيا وإفريقيا.
وليبيا،  لتونس  ناعام  واقتصاديا  سياسيا  غزوا  يعترب  باألمس  كان  إذا  و 
البلدين، عن طريق هبات  بالدعم السخي لحلفائهم يف كال  وذلك سواء 
أو قروض مرشوطة، أو عرب تبادل الزيارات املكوكية بني وفودهم، أو من 
خالل املكاملات واالتصاالت الهاتفية. فهاهو اليوم الرتيك والقطري يكرشان 
عن أنيابهام للتمّكن من الجسد الليبي املجروح. فها هام بغطاء أمرييك 
يغزوان ليبيا يف العلن وأمام مرأى ومسمع من العامل. بل واألدهى واألمرأن 
الغازي الرتيك هذه املرّة يقوم بجرس جوي لنقل اإلرهابيني من سوريا إىل 
ليبيا، مستغالّ بذلك كأحسن ما يكون االستغالل جائحة الوباء الكوروين. 
بل واألخطر من ذلك كلّه أن التنظيامت املصّنفة إرهابية يف مجلس األمن، 
الرتيك جوا،  الغازي  بنقلها  يقوم  النرصة وداعش  القاعدة وجبهة  كتنظيم 
ليستخدمها يف قتاله ضد الجيش الوطني الليبي والشعب الليبي بتحالف 
تناقلت  وقد  ساكنا.  يحرّك  ال  العامل  أن  والغريب  والعجيب  القطري،  مع 
وكاالت األنباء والفضائيات العاملية يف اليومني األخريين نبأ اعتقال الجيش 
الوطني الليبي ألخطر إرهايب داعيش سوري يف األرايض الليبية، وهو املدعو 

محمد الرويضاين.
الليبي،  الوطني  الجيش  باسم  الرسمي  الناطق  »أعلن  السياق  هذا  ويف 
اللواء أحمد املسامري، اعتقال واحد من أخطر عنارص داعش بعد انتقاله 
إىل األرايض الليبية برعاية املخابرات الرتكية. وذكر املسامري عىل صفحته 
يف  الليبية  العربية  املسلحة  القوات  »وحدات  أن  فيسبوك  عىل  الرسمية 
الرويضاين  محمد  السوري  الداعيش  عىل  القبض  تلقي  طرابلس  محاور 
املكنى أبو بكر الرويضاين أحد أخطر عنارص داعش يف سوريا وانتقل إىل 

ليبيا برعاية املخابرات الرتكية كأمري لفيلق الشام.
وأضاف »قبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات الرساج التي يقودها ضباط 

أتراك أحد
وتابع: »هذا دليل آخر عىل العالقة بني أردوغان وتنظيم داعش التكفريي 

والتنظيامت املتطرفة عامة«.
أال يطرح  ذلك أكرث من سؤال عىل حكامنا الجدد وخاصة عىل الرئاسة فيام 
يخص الخطر املبارش والحقيقي الذي بات محدقا عىل تونس من الغازي 
الرتيك الذي بات يستثمر يف اإلرهاب الدويل عىل حدودنا؟ فام هو حينئذ 

موقف الرئاسة من خطر الغزو الرتيك الذي بات عىل حدودنا؟

الجمهورية التونسية
وزارة الرتبية

الكتابة العامة
اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز

إعالن طلب عروض عدد 11 / 2020

لفائدة  املوايل  بالجدول  إليها  املشار  املواد  باقتناء   2020/11 عدد  تحت  عروض  طلب  يتعلّق 

االمتحانات الوطنية واملهنية واالدارة املركزية للسنة الدراسية 2020/2019 وذلك طبقا للخاصيات 

الفنية والكميات املدرجة بكراس الرشوط:

الكميــةالبيـانــاتالحصة

أكياس من البالستيك املقوى 60*55*10 صم1
Sachet en plastique dur avec souflet transparent

60x55x10 cm
17000

15000أكياس من الكرتون 48*38*10 لون الغالف الخارجي أبيض2

15000أكياس من الكرتون 48*38*15 لون الغالف الخارجي أبيض3

9000أكياس من الكرتون 48*38*20 لون الغالف الخارجي أبيض4

وسيتّم اعتامد منظومة الرشاءات العمومّية عىل الخط TUNEPS حرصيا.
التسجيل  عرب  وذلك  مجانا  الرشوط  كرّاس  تحميل  املشاركة  يف  الرّاغبني  املرتشحني  فعىل 

.TUNEPS مبنظومة الرشاءات العمومية عىل الخط
يرسل الظرف املحتوي عىل الضامن الوقتي عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق 
الربيد الرسيع أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط بوزارة الرتبية مقابل وصل إيداع وذلك عىل 

العنوان التايل:

الجمهورية التونسية
وزارة الرتبية

اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز )شارع باب بنات 1030 تونس(
إعالن طلب عروض عدد 11 / 2020 اقتناء أكياس كرتونية وبالستيكية خاصة
باالمتحانات الوطنية واملهنية واإلدارة املركزية للسنة الدراسية 2020/2019

ويتّم إرسال العروض الفنية واملالية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط وتخول 
لهم إرفاق الوثائق االدارية املنصوص عليها باملصاحيب لعروضهم بصفة آلية باستثناء وثيقة 

الضامن الوقتي.
تتّم عمليّة فتح العروض باعتامد منظومة الرشاءات العمنومية عىل الخط Tuneps يف جلسة 
علنيّة وذلك يوم 29 جوان 2020 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا بقاعة االجتامعات بوزارة 

الرتبية الكائنة بشارع باب بنات 1030 تونس.
ميكن للمشاركني يف طلب العروض الحضور يف جلسة فتح الظروف وذلك باملكان والتوقيت 

املحّدد أعاله.
لفتح  املوايل  اليوم  من  ابتداء  يوما   )90( تسعني  ملّدة  بعروضهم  ملزمني  العارضون  يبقى 

العروض.
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* عىل عني املكان رمزي الجّباري

تونس  يف  التنمية  مراتب  اخر  الكاف  والية  تحتل 
الحدودية)!(  املنطقة  تلك  االرقام سلبية يف  اّن كل  مبا 
فالزائر إىل والية الكاف مبعتمدياتها )12( يالحظ بالعني 
املجردة ان ال يشء تغري وان السنوات التسع ملرور الثورة 
يف تونس مرت هكذا بال منجز وهو ما اثر بشكل من 
االشكال عىل االستقرار  االرسي مبا اّن اكرث من 110 ألف 
عائلة غادرت الكاف يف 20 سنة االخرية وهو رقم كبري 
وهي مغادرة دون رجعة بعد ان ظلت آمالهم واحالمهم 

يف تغري املشهد مجرد أماٍن لن تعرف التحقيق!

* غياب البرامج وضعف البنى
غابت الربامج والحلول التي من شأنها ان تغري املشهد 
الحديد واالسمنت  أّن نضبت خريات املنطقة من  بعد 
بعيد  حلم  فهو  ورتان  برساء  الفسفاط  معمل  وحتى 
التحقيق رغم استبنْشار االهايل بعمليات تركيز وحدات 
الجزئيات! كام  امام  للمتابعة والتوقف  ادارية وعملية 
اّن املجالس الجهوية مل تتمكن إىل حد اليوم من تجاوز 
الحكم عىل جميع  تّم  وبالتايل  والعوايد  العادة  عوائق 
تواتر  رغم  بالفشل  الضبايب  املشهد  تغيري  محاوالت 
العمليات  عديد  قيادة  عىل  املسؤولني  من  كبري  عدد 
لتحسني االوضاع االّ ان غياب عنرصي الرؤية املفقودة 
واالسرتاتيجية الرضورية حكم عىل عديد املشاريع بعدم 
مشاريع  وغياب  التحتية  البنى  ضعف  نتيجة  التنفيذ 

تنموية حقيقية.

* غياب االنفتاح على االجوار 
وعدم  االنفتاح  غياب  أثر 
التعامل مع واليات الجوار عىل 
الحركة التنموية واالقتصادية يف 
حدث  ان  وحتى  الكاف  والية 
 ٪1٫9 يتجاوز  ملّ  فهو  تعامل 
وهو  السنة  أشهر  امتداد  عىل 
تعامل ال يبني عالقة عملية عىل 
تعامالت  النها  التواصل  مبدإ 
خواص  واجتهادات  ومعامالت 
تعودوا ترصيف شؤونهم اليومية 
يف  هكذا  الفالحية  ومنتوجاتهم 

التعامل مع  كان  فيام  أسواق واليتي جندوبة وسليانة 
الكاف  والية القرصين معدوما سلط االرشاف يف والية 
ان تبنى خطوط تعاون يومية ألّن القاسم املشرتك لـ 3 
واليات هو ما يتوفر من منتوجات فالحية عىل امتداد 

اشهر السنة بقطع النظر عن الزراعات الكربى.

* قطاع الزيت الزيتون!
انتصبت يف والية الكاف عىل 
عديد  االخرية  العرشية  امتداد 
معارص الزيت وهو انتصاب كان 
للحساب الخاص الغريب يف هذا 
تتجاوز  مل  املعامالت  نسبة  اّن 
التي  العامة  الحركية  من   ٪9٫12
جهات  تعرفها 

الزيت  انتاج  يف  اختصت  اخرى 
اهمية  وعىل  الزيتون  اشجار  وغرس 
والية  تعرفها  اصبحت  التي  الحركية 
املهم  من  كان  فانه  سنويا  الكاف 
مزيد تشجيع صغار الفالحني لتدعيم 
ما  احداث  نحو  والتوجهات  التوجه 
واليات  بني  املشرتك  القطب  يشبه 

الكاف وجندوبة وسليانة والقرصين.

* الحلم سوق مغاربية!
فشلت عديد املشاريع الحدودية التي تّم بعثها يف 
مشرتكة  سوق  غياب  يف  يوسف  سيدي  ساقية  منطقة 
انتظر  كام  انتاجه،  يتّم  ما  لرتويج  والجزائر  تونس  بني 
االهايل يف معتمدية قلعة سنان بعث سوق مغاربية يتم 

التونيس  الجانب  من  سواء  انتاجه  يتم  ما  ترويج  فيها 
تأخرت  العملية  الخطوات  هذه  ان  اال  الجزائري  او 
ما  وهو  اللزوم  من  اكرث 
من  للكثري  العنان  اطلق 
الحكايات والروايات التي 
فاعلة  اطرافا  ان  تؤكد 
ال  الجهوي  املشهد  يف 
مشاريع  بعث  يف  ترغب 
ان  شأنها  من  اقتصادية 
فرص عمل حقيقة  توفر 
مبا اّن مائدة جاغرتا قادرة لوحدها عىل استيعاب االف 
لتكون قلعة سنان  بيانات  قاعدة  السواح متى توفرت 

مسلكا سياحيا معتمدا لدى وزارة.

* من قادر على التغيير!؟
تحتاج والية الكاف إىل خطة واضحة لتغيري واقعها 
ان  إال  الجهويني  املسؤولني  تعيني  تواتر  ورغم  الصعب 
ال احد منهم وفر خطة عمل واضحة ترتكز عىل جهود 
االبناء يف توفري فرص استثامر حقيقة رغم أن اكرث من 50 
ألف عائلة توجد يف مختلف العواصم األوروبية وهذا 
ما يدعو لالستغراب حقا زيادة عىل كون الوالية تفتقر 
إىل الكثري من اإلدارات العمومية لتقريب الخدمات إىل 
تعيشه  تغيري مشهد شاحب  قادر عىل  فمن  املواطنني 

الكاف منذ سنوات االستقالل االوىل!

والية الكاف:

* ال شيء تغري بعد سنوات الثورة!

* غياب المبادرات، 
السوق المغاربية بالساقية 
حلم وقلعة سنان جهة 

سياحية جديدة..

* التوجهات 
نفسها، ملفات 

غامضة لكن 
إلى متى 

االنتظارات؟!
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* بقلم د. بدر الساموي 

مثّل مسلسل حارس القدس الذي عرضته 
عدة قنوات عربية خالل شهر رمضان حدثا 
فنيا وسياسيا متميزا ملا تضمنه من دروس 
وعرب وما بثه من رسائل سياسية يف عالقة 
وبقضية  عموما  الراهن  العريب  بالوضع 
املسلسل  هذا  ويروي  تحديدا.  فلسطني 
لإلنتاج  العامة  املؤسسة  أنتجته  الذي 
وأخرجه  سوريا  يف  والتلفزيوين  اإلذاعي 
الخطيب  باسل  البارز  السوري  املخرج 
قصة مطران القدس ايالريون كبوجي الذي 
ُعرف مبواقفه الوطنية ومساهمته امليدانية 

يف مقاومة االحتالل الصهيوين لفلسطني.
وقد أبدع املخرج باسل الخطيب يف تلخيص 
مسرية حياة كبوجي منذ والدته يف حلب 
سنة 1922 حتى وفاته يف روما سنة 2017 
منصب  فيها  شغل  التي   بالقدس  مرورا 
فقد  الكاثوليك.  الروم  لكنيسة  مطران 
فلسطني  اغتصاب  جرمية  كبوجي  عايش 
سنة 1948 وطرد الفلسطينيني من ديارهم 

وشهد احتالل  القدس سنة 1967 وارتكاب الصهاينة 
جثثهم  مألت  الذين  الفلسطينيني  حق  يف  مجازر 
شهيد.    400 دفن  عىل  بيديه  أرشف  إنه  بل  الشوارع 
مقاومة  يف  االنخراط  إىل  األحداث  هذه  دفعته  وقد 
االحتالل الصهيوين بعّدة أشكال منها الدعاية السياسية 
املقاومة  إىل  السالح  تهريب  ثم  املظاهرات  وتنظيم 
الفلسطينية عىل منت سيارته باستعامل صفته الدينية 
القبض  وإلقاء  إليه  التفطن  تّم  أن  إىل  والدبلوماسية 
عليه سنة 1974. وقد نال نتيجة ذلك حكام بالسجن 
بتدخل من  بعد 4 سنوات  ملدة 12 عاما وأفرج عنه 
الفاتيكان وإجباره دون موافقته عىل مغادرة فلسطني 
إىل  التوجه  من  منعه  مع  خارجها  حياته  بقية  وإمتام 
أّي دولة عربية علام أنه رفض عندما شّن إرضابا عن 
الطعام يف السجن إطالق رساحه مقابل استبداله بجثة 
عميل صهيوين كام رفض الخروج من السجن إذا ما تم 
يتنفس  له أن  أنه ال ميكن  القدس معتربا  إبعاده عن 
هواء غري هواء القدس ألن »القدس من دون أهلها، ال 

تبقى قدسا«. 
وقد واصل كبوجي النضال خارج فلسطني رغم املراقبة 

يف  فشارك  وتهديداته  الصهيوين  املوساد  من  اللصيقة 
عدة مؤمترات للدفاع عىل الحق الفلسطيني والتنديد 
بجرائم الكيان الصهيوين. كام أرّص رغم تقدمه يف السن 
عىل االنضامم إىل الرحالت التضامنية لرفع الحصار عن 
مثل  لبطل  ذاتية  سرية  اختيار  فإن  لذلك  غزة.  قطاع 
كبوجي لتكون موضوع مسلسل يف هذا الظرف الذات 
االنتامء  وتحيي  الهمم  ترفع  قدوة  أن ميثل  شأنه  من 

إىل الوطن.
الفني  املستوى  عىل  تتجىل  املسلسل  هذا   قيمة  إن 
األعامل  من  منوذج  تقديم  يف  نجاحه  خالل  من 
الدرامية القادرة عىل إقناع الرأي العام بعدالة القضية 
احتالل  تربر  درامية  أعامل  مواجهة  يف  الفلسطينية 
الصهيونية عىل غرار مسلسل  فلسطني وللتعايش مع 
القنوات  بعض  األيام  هذه  بثته  الذي  هارون«  »أم 
العربية املطبّعة. وهو ما يبنّي أن الرصاع مع الصهيونية 
ومناهضة التطبيع ال يقترص عىل الساحة السياسية بل 
له مجاالت أخرى ال تقل أهّمية مثل الفنون من مرسح 
وسينام وموسيقى ومسلسالت. كام رفع من قيمة هذا 
املسلسل كلفته الضئيلة وحصول املشاركني عىل أجور 

رمزية ضئيلة تكرميا للمطران كبوجي.

املسلسل  هذا  فإن  السيايس  املستوى  عىل  أما 
يأيت للرّد عىل صفقة القرن التي من بني بنودها 
وإلغاء  الصهيوين  للكيان  عاصمة  القدس  جعل 
العودة  املخرج إىل حق  العودة. فقد رمز  حق 
من خالل مفتاح بيت »أم عطا« وعىل التمسك 
خالل  من  املسلح  بالكفاح  فلسطني  باسرتجاع 
كبوجي  بها   احتفظ  أمانة  وهي  »السكني« 
الذي  الفلسطيني  الشاب  إىل  إعادتها  أمل  عىل 
اعتقلته القوات الربيطانية إبّان انتدابها. وينبه 
بعروبة  كبوجي  متسك  خالل  من  املسلسل 
فلسطني إىل خطر تصاعد عمليات تهويد القدس 
وإعالن الحكومة الصهيونية الجديدة عىل ضّم 
مستوطنات الضفة الغربية وأرايض غور األردن 

يف خضم انشغال العامل مبواجهة وباء كورونا.
العربية  ألمته  وفائه  عىل  كبوجي  برهن  لقد 
القسام  الدين  عز  املجاهد  بالشيخ  مقتديا 
وعمل عىل  تسخري سلطته الدينية لالنخراط يف 
املقاومة الفلسطينية معتربا أن رجل الدين سواء 
الدفاع عىل  أم مسلام من واجبه  كان مسيحيا 
وطنه ومناهضة أي شكل من أشكال االحتالل 
التكفريية  العصابات  فضح  يف  بذلك  مساهام 
أوطانها  عىل  اإلسالم  باسم  تآمرت  التي  اإلرهابية 
وتحالفت مع  الصهاينة. ومتسك كبوجي مبوقفه  هذا 
بثورات  ُسّمي  ما  فرفض  حياته  من  لحظة  آخر  حتى 
الربيع العريب ووقف مع النظام الوطني يف سوريا وهو 
ما أشار إليه املخرج يف املسلسل عندما تلقى كبوجي 
مع  حلب  بتحرير  يبلغه  هاتفيا  اتصاال  روما  يف  وهو 

إظهار صور االحتفاالت يف شوارع املدينة.
وهكذا  ارتقى هذا العمل إىل قيمة األعامل الدرامية 
بأسلوب  الوطنية  القضايا  عن  تدافع  التي  العربية 
فّني متميز عىل غرار فيلم عمر املختار الذي شاهده 
كبوجي ما يقارب عرش مرات ومسلسل رأفت الهجان 
كبوجي  مسرية  مع  وتكاملت  مسريته  تزامنت  الذي 
وآخرها مسلسل » االختيار« الذي يعترب رضبة نوعية 
لإلرهاب التكفريي األداة االستعامرية األحدث لخدمة 

الصهيونية وتفتيت املجتمعات وتدمري الجيوش. 
ويف الختام فإن الدعوة موجهة إىل املسؤولني الرشفاء 
يف التلفزة الوطنية القتناء هذا املسلسل وأمثاله، وهو 
أضعف اإلميان، للمساهمة يف التصدي للتطبيع الثقايف 

وترسيخ ثقافة املقاومة والدعم الحقيقي لفلسطني.

مسلسل »حارس القدس« : 

صفعة على وجه حراس التطبيع  
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-1 -عيدكم مربوك ، هذا اوال ثم ثانيا فان عيد الفطر هذه املرة تزامن مع خروج احباء النادي 

البنزريت مللء الشارع و غلق قنطرة الحياة ، اليست الكرة حياة و مشغال بالنسبة إىل التونسيني 

االكيد ان هذا الجمع الذي وحدته الكرة و دفعته إىل إعالن الغضب كفيل لوحده باملتابعة و 

الدراسة و صياغة نصوص عديدة للمهتمني بالشأن االجتامعي يف تونس .

-2 -خروج يف بنزرت العالن الغضب لرصاع تواصل لسنوات بني جامعة السعيداين و مسؤويل 

تونس   يف   السياسية  الحياة  ان  اكد  مليارات  عليه  رصفت  الذي  امللعب  حكاية  و  البلدية 

متعفنة كام هو شأن الرياضة التونسية و خروج االحباء يف يوم االحتفال بالعيد فيه رمزية 

لعدم الرىض عىل ماهو موجود يف تونس يف كل  امليادين تقريبا.

-3 -  غضب جمهور النادي البنزريت،غضب يجتمع فيه كل التونسيني عىل اختالف مشاربهم 

و فيه تأكيد ان ماهو موجود ال يرتقي اىل صيغ ان ما قدمته الدولة يف سنوات ما بعد الثورة 

حقق االهداف التي انتظرها الكل و بالتايل فإن الغضب هو غضب عىل هياكل الدولة جاءنا 

يف شكل رسائل فيها الواضح و فيها الخفي.

-4 - ما حصل مللعب بنزرت ان الجمعية مل تستغله فيام ذهبت االموال اىل جيب  املقاول 

بأموال  ينعم  الجميع  ليظل  فيه  فإن ال يشء حصل  القضاء  امللف عىل  احالوا  و حتى حني 

املجموعة الوطنية فإىل متى سترصف االموال فيام ال يفيد املجتمع .

-5 - بعيدا عن السؤال اين وزارة الرياضة من كل هذا اليست لها لجان تقنية لتعرف املنجز 

من اعامل التعشيب وما لف لفها ام انها وزارة ترصيف الشؤون فقط و اذا رصفت الشؤون 

فاىل اي حد نجحت وهي التي فتحت رصاعا غري معلومة نتائجه عىل االيت من احداث و الحال 

ان الوزارة كان عليها ان تكون بعيدة عن املناكفات والحسابات .

-6 - فتح رصاع وديع الجرئ وتوفيق املكرش العنان للعديد من التعليقات خاصة و ان الوزير 

أحمد قعلول انحاز اىل صف وديع الجرئ و ال ندري حقيقة ما الذي يجعله يكون طرفا يف 

الوزارة ان ال  الدائر الذي خرج للعلن وقد كان عىل  حسابات ضيقة بني طريف هذا الرصاع 

تساعد يف اخراجه للعامة.

-7 -  الذي اعرفه ان مركز برج السدرية هو مركز تابع لوزارة الرياضة والدليل ان مديره هو 

صديقنا العزيز محسن مصدق فجأة وجد وديع الجرئ واضعا انفه يف املركز وحارضا ليضعه 

عىل ذمة وزارة الصحة ايام الحجر الصحي الغريب اننا عرثنا عىل احمد قعلول حارضا و كأنه 

زائر و الحال ان املركز يدخل يف خانة مركزه الوظيفي.

الرياضية  القاعات  اصحاب  عن  تدافع  مل  حني  الرياضة  وزارة  اختارته  التميش  نفس   -  8-

زمن الكورونا و مل تدفع حتى لالستامع اىل مشاغلهم و اىل املصائب التي رضبت مداخيلهم 

لتجعلهم يف خانة  املطالبني بدفع فاتورة ديون كبرية بعد ان احيل عدد كبري من املؤطرين و 

املدربني عىل البطالة القرسية ومعها غابت الحلول املنطقية.

-9 - أعرف بل أنا متأكد ان الوزارة يف زمن احمد قعلول الذي عني مكرم شوشان مديرا عاما 

للرياضة ال ينتظر منها نجاحا النهام غري ملمني بتفاصيل هذه الرياضة التي تعرف سنوات 

مأسوية ألن فاقد اليشء ال يعطيه .

-10 - هكذا تسري الرياضة زمن تصفية الحسابات وزمن الرصاعات التي ال تنتهي و بالتايل 

فإن أحمد قعلول سينهي السنة العارشة لقيام الثورة دون منجز ألنه مل يطلع اىل يوم الناس 

هذا عىل قانون 6 فيفري املتعلق بالهياكل الرياضية لذلك ظل عمله ضبابيا وفاقدا للرؤية 

واالسرتاتيجيا العملية .

-11 - يف جملة مفيدة : 5 فارقهم و لن تندم ،من ترصد اخطاءك ومن هانت عليه عرشتك 

ومن اسرتخص قيمتك و من تركك زمن شدتك ومن استكرث عليك سعادتك.

أحباء البنزرتي ، صراع متواصل و لعب على 
املكشوف 

نقطة ضوء
*يضيئها: رمزي الجباري

هل تدخل وزير الرياضة في قضية الجرئ و المكشر؟

ما حكاية التسجيالت التي يهدد املكشر 
بكشفها ؟

هل اتصل مسؤول بن قردان بالحكم الصادق الساملي قبل مباراة هالل الشابة 
و النادي االفريقي؟

نكاد نجزم ان ايام ما بعد العيد ستعرف معها الرياضة التونسية انفجارات 
الوزير  ، دفعت  تداعياتها  الخوف من  و  االنفجارات  ان هذه  يبدو  و  كبرية 
الحايل للرياضة احمد قعلول للتوسط بني اطرافها قصد اخامدها لكن يبدو انه 
فشل يف ذلك فشال ذريعا ،مصادر الشعب  الخاصة تؤكد ان احمد قعلول حني 
استقبل الوزير السابق للرياضة صابر بوعطي مل يكن همه البحث يف مصلحة 
انه طلب من صابر  او كرتها و امنا كانت غايته االساسية  التونسية  الرياضة 
بوعطي ان يعمل جاهدا عىل ان يهدئ من توجه رئيس هالل الشابة توفيق 
املكرش حتى ال يكشف ما عنده من تفاصيل و بالتايل يتنازل عن رصاعه مع 
وديع الجرئ و هو رصاع قانوين باالساس و وديع الجرئ متأكد متام التأكد انه 
هناك سوء ترصف يف الجامعة و يف الرابطات لذلك مل تكن من مصلحته ان 
تشتعل بينه و بني رئيس هالل الشابة الذي حسب ما توفر لنا من معلومات 

مقتضبة ان بحوزته تسجيالت صوتية سبقت مباراة فريقه هالل الشابة و النادي االفريقي و هي يف حدود 6 مكاملات و يبدو 
لنا ان الطرف االسايس يف هذه التسجيالت هو مسؤول بارز يف اتحاد بن قردان )نحن عندنا االسم و سنقدمه يف الوقت املناسب( 
هذه واجهة اخرى يفتحها وديع الجرئ عىل نفسه و االكيد ان تداعياتها ستكون صادمة للرأي العام الريايض الوطني والدويل .

رمزي الجباري

يغادر  السليتي  نعيم 
الحجر الصحي اإلجباري

أنهى العب املنتخب التونيس، ونادي االتفاق السعودي نعيم السليتي فرتة 
الحجر الصحي املفروض عىل العائدين من الخارج. وقىض السليتي 17 يوما 
يف أحد نزل املهدية رفقة زوجته وابنيه.وتجدر اإلشارة إىل أن نعيم السليتي 
الحجر  مقر  يف  مناسبتني  يف  كورونا  فريوس  عن  الكشف  تحليل  إىل  خضع 
من  العائدين  التونسيني  الفنيني  أحد  إصابة  اكتشاف  تّم  أن  بعد  الصحي 
السعودية بالفريوس. وجاءت تحاليل السليتي وعائلته سلبية، ليتمكن من 
مغادرة مقر الحجر الصحي اليوم، ليعود ملنزله يف تونس. وكان نعيم السليتي 
قد شارك يف رحلة اإلجالء التي خّصصتها السلطات التونسية يوم 7 ماي من 
من  ريايض   100 بينهم  من  شخصا   250 نحو  شملت  التي  الرياض،  مطار 

العبني ومدربني ومعدين بدنيني.
حسني القاسمي

أمني الشرميطي يكشف سرّ احرتافه 
بالبطولة الهندية

أكّد أمني الرشميطي الالعب الدويل السابق للنجم الساحيل أنه مل يكن يتصّور نفسه يخوض تجربة احرتافية يف البطولة الهندية.
وقال الرشميطي يف ترصيح اذاعي : »بعد أن أنهيت تجربتي مع الفيحاء السعودي، أصبحت يف حّل من أي ارتباط اتصل يب 
املدرب السابق للنادي الصفاقيس خورخي كوستا واقرتح عيّل فكرة االنضامم إىل نادي مومباي الهندي.فوجئت بالعرض ألنني 
مل أكن أتصّور أن ألعب يوما ما يف البطولة الهندية، واملدرب كوستا أكّد يل أّن هناك مرشوعا رياضيا جيّدا يف هذا النادي الذي 
تّم احداثه منذ 5 سنوات وقد أقنعني لخوض هذا التجربة. هنا أشري إىل أن فريق مومباي أصبح ينتمي إىل مجموعة سيتي 
االنقليزية التي اشرتت هذا الفريق وهي تضّم فريق مانشسرت سيتي وعددا من األندية الكربى عرب العامل«. وتجدر االشارة إىل 
أّن الفريق الهندي هو املحطة التاسعة يف مسرية املهاجم أمني الرشميطي الذي بدأ مشواره الكروي يف شبيبة القريوان، قبل أن 

ينتقل إىل النجم الساحيل يف 2006 ويلعب معه 3 سنوات.
حسني القاسمي
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الجرىء ومن معه  القادمة صعبة عىل وديع  االيام  ستكون 

مبا ان رئيس هالل الشابة فتح عليهم جبهة رفض ومساءلة 

ستتلوها عمليات محاسبة وبالتايل ميكن القول ان ايام وديع 

الجرئ ستكون عسرية ان مل نقل انها ستنهيه نقول هذا ليس 

النادي  رئيس  السعيداين  السالم  عبد  به  رصح  ما  عىل  ردا 

البنزريت املقرب من وديع الجرئ حني خرج لالعالم ليقول ان 

يلحلح (والحقيقة كانت عكس  الشابة ) مش  رئيس هالل 

جليل  واصف  من  املتكونة  القانونية  اللجنة  الن  متاما  ذلك 

و حامد املغريب و من معهم هم الذين طلبوا مقابلة رئيس 

هالل الشابة لالستامع اليه اال ان املفاجأة التي حصلت ان 

املكرش اصطحب معه لهذا املوعد نائبه االول صابر بوعطي 

و محامي الهالل و بعد حديث مطول يف التفاصيل طلبت 

اللجنة القانونية التي كونها الجرئ من املكرش سحب االذن 

انهم  مبا  كثريا  اقلقهم  التوجه  ان هذا  ويبدو  العريضة  عىل 

هددوا بالطعن يف االذن ان مل يستجب املكرش لطلبهم اال ان 

املكرش وعدهم باالرصار عىل انتهاج نفس املنهج لذلك كلف 

وديع الجرئ عبد السالم السعيداين بذلك الترصيح لينال من 

تقديم  عن  التخيل  العالن  دفعا  ويدفعه  املكرش  معنويات 

العريضة اىل املحكمة.

رمزي الجباري 

توفيق المكشر التقى واصف جليل وحامد المغربي

هم طلبوا من املكشر سحب طلب االذن على عريضة و هددوه بالطعن فيها

 نقطة ضوء

الدّكتور والالعب حامد كمون
أن تكون العب كرة قدم ناجحا و متميّزا و متألّقا و مبدعا ...و تكون يف نفس الوقت طالب علم ناجح و تنال الدكتوراة يف الطّب فاألمر نادر جّدا...و ليس يف املتناول...و ال يحدث كثريا 
يف العامل ...ولكن عندما يكون هذا الالّعب اسمه حامد كّمون فاألمر وارد جّدا... ليس مستحيال...حامد كّمون سنة 1974 التحق باملنتخب الوطني مع املدرّب القدير أندري ناجي ومل 
يكن سّنه يتجاوز التّاسعة عرشة...كّل العارفني بأرسار الكرة برّشوا بفلتة كرويّة حيث ساهم يف حصول الّنجم عىل كأس تونس والكأس املغاربيّة لألندية الفائزة بالكأس يف 1975 يف نفس 
السنة و هو يف سّن العرشين...ولكن حامد كّمون انترص يف الّنهاية للعلم و املعرفة و اختار الّدراسة و نجح فيها ...و لكن عشقه للّنجم مل مينعه من التقّدم لخدمته يف مواقع أخرى حيث 
ترأّس اللجنة الطبية للّنجم و يف سّن 33 سنة ترأّس فرع كرة القدم...الدكتور حامد كّمون تحّمل مسؤوليّة طبيب املنتخب 11 سنة تقريبا كان خاللها أكرث من طبيب يف الفريق و هو أحد 
أبطال ملحمة 2004 و البطولة اإلفريقيّة...الّدكتور حامد كّمون تحّمل مسؤوليّة رئاسة الّنجم يف 2009 و مل تكن له األموال و ال املليارات و لكن كان له مرشوع و فكرة...و جيل 2015 

الذي تحّصل عىل األلقاب هو زرعه و نبتته... و أحداث 2010 قطعت أحالم هذا الرّجل ...فمعه سحق الّنجم ترّجي معلول بخامسيّة تاريخيّة يف أوملبي سوسة ...ولكن الّدنيا حظوظ...
رياض جغام

غيالن الشعاللي يفكّ 
ارتباطه مع ناديه 

الرتكي
أنهى الالعب 

الدويل التونيس 
غيالن الشعاليل 
ارتباطه بنادي 

ماالتيا سبور الرتيك 
واملمتد بعقد 
لثالث سنوات 

وذلك بسبب عدم 
تسلم مستحقات 

ثالثة أشهر من قبل 
ادارة النادي الرتيك 
كام قّرر الشعاليل 

اللجوء اىل الفيفا و 
ينتظر أن يخوض غيالن الشعاليل تجربة خليجية يف قادم 

املناسبات.
حسني

رئيس هالل الشابة سيقدم قائمة إىل رابطة 
املحرتفني ويتحصل على إذن على عريضة

علمت الشعب من مصادر مطلعة ان توفيق املكرش الرئيس الحايل لهالل الشابة سيدعم قامئة لرتشيحها ملنافسة قامئة محمد العريب الرئيس الحايل 
لرابطة املحرتفني املدعم من وديع الجرئ هذا اوال ثم ثانيا فقد بلغنا ان توفيق املكرش قدم طلب للمحكمة للحصول عىل اذن عىل العريضة و بالتايل 
طالب مبعرفة التفاصيل املوجودة يف جامعة الكرة خاصة عىل مستوى الترصف املايل مصادرنا الخاصة تؤكد ان التصعيد بني املكرش ووديع الجرئ بلغ 

اشده ويبدو ان االمور تتجه إىل كشف عديد امللفات التي فيها سوء ترصف و غياب الحوكمة تفاصيل اخرى عن املستجدات الحاصلة تابعوها عىل 
السفري التونسية فقط واالكيد اننا سنكشف عديد التفاصيل.

*رمزي الجباري

مسريات  يف  تخرج  البنزرتي  النادي  جماهري 
احتجاجية وتهدّد بتصعيد املوقف

جابت املئات من جامهري النادي البنزريت شوارع املدينة  يف مسرية لالحتجاج 
الفريق  جامهري  أكتوبر(.ونّفذت   15( الرئييس  امللعب  غلق  استمرار  ضد 
الذي يعاين من صعوبات مالية وإدارية، وقفة احتجاجية أمام مقر الوالية 
ظهر يوم أمس ثم أغلقت مدخل املدينة الوحيد عرب جرس متحرك.وتسبّبت 
الوقفة يف تعطيل حركة الدخول والخروج اىل املدينة املطلّة عىل البحر يف 
رضورة  السلطات  من  الجامهري  ساعة.وتطلب  لحوايل  البالد  شامل  أقىص 
الجامهري  أكتوبر كام رفعت  الصيانة يف ملعب 15  أعامل  امتام  اإلرساع يف 

شعارات تطالب بتنفيذ مرشوعات للتنمية وتحسني البنية التحتية.وأغلق امللعب منذ أكرث من عام ويضطر النادي لخوض مبارياته يف البطولة بضواحي 
بنزرت أو يف العاصمة التي تبعد نحو 60 كم. وبات البنزريت مهّددا بالهبوط اىل الرابطة الثانية إذ يحتل املركز قبل األخري يف البطولة بـ16 نقطة

حسني القاسمي
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كــلـمـة شــكــر
تتقدم اإلدارة العامة لبنك تونس واإلمارات لجميع املوظفني بجزيل الشكر والتقدير للجهود الكبرية التي بادروا ببذلها طيلة الفرتة األخرية لغاية تأمني استمرارية 
الخدمات البنكية بشكل شبه عادي يف ظل الظروف الصحية الصعبة التي متر بها بالدنا والعامل ككل جراء انتشار وباء كورونا املستجد COVID-19(( عاىف الله 

الجميع. وهذا ما ينم حقيقة عن حس مهني رفيع املستوى وروح عالية يف املسؤولية واالنتامء، وكذلك عن إدراك عميق لدقة األوضاع مبا يدعو ملزيد اليقظة والعطاء 
وااللتفاف حول مؤسستنا البنكية يف سبيل الحفاظ عليها وضامن دميومتها وجعلها قادرة عىل تجاوز هذه املرحلة يف أحسن الظروف. 


