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السفارة التونسية في البالد تحتفل

بالذكرى الـ 22 لتحول السابع من نوفمبر اليوم
مبناسبة احتفال تونس 
ـ 22 لتحول السابع  بالذكرى ال
من نوفمبر أصدرت السفارة 
التونسية في البالد التصريح 
ــف النخوة  ــي: في كن اآلت
ــعب  واالعتزاز يحتفل الش
ــي بالذكرى الثانية  التونس
والعشرين لتحول السابع 
من نوفمبر 1987 الذي كان 
منطلقا لسياسة إصالحية 
شاملة ومتكاملة متثل امتدادا 
للفكر اإلصالحي والتحديثي 
املتجذر في تونس منذ القرن 

التاسع عشر.
ويكتسي االحتفال بهذه 

الذكرى العزيزة على قلوب التونسيني أهمية خاصة 
خالل هذه السنة لتزامنه مع االنتخابات الرئاسية 
ــريعية التي جرت مؤخرا بتونس وعكست  والتش
اإلرادة احلقيقية للقيادة التونسية في تطوير املشهد 
السياسي وتعميق التجربة الدميوقراطية وترسيخ 
التعددية. وقد انتهجت تونس منذ حتول السابع من 
نوفمبر استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة أولت 
التالزم بني البعدين االجتماعي واالقتصادي والتوازن 
بني األفراد والفئات واجلهات مكانة جوهرية، ومكنت 
هذه السياسة من توفير احلماية االجتماعية للفرد 
واألسرة، حيث انخفضت نسبة الفقر الى ما دون 
4% وتدعمت الطبقة الوسطى التي تعتبر عامل قوة 
وتوازن في متاسك النسيج االجتماعي. كما أولت 
تونس عناية خاصة بالتشغيل الذي يبقى من آكد 
حتديات املرحلة القادمة وهو يكتسي أولوية مطلقة 
في برنامج عمل سيادة الرئيس زين العابدين بن 
ــمه من سياسات وخطط  علي من خالل ما مت رس
تستهدف إحكام استغالل كافة اإلمكانيات لدفع نسق 
التشغيل وبعث املؤسسات والتشجيع على االستثمار 
واملبادرة اخلاصة وحتديث سياسة التكوين والتدريب 
وأقلمتها مع خصوصيات ومتطلبات سوق التشغيل 
من اجل إدماج الشباب في هذه السوق واستيعاب 
ــي اجلامعات ومراكز  ــر عدد ممكن من خريج أكب
ــجيع  التكوين. وتعددت االجراءات والتدابير لتش
املبادرات الفردية واجلماعية وتهيئة الظروف املالئمة 
ــق االستثمار وإحداث املؤسسات،  الستحثاث نس
ــي  ــيما القطاعات الواعدة واقترن هذا التمش الس
بالعمل على إدماج تونس في اخلارطة العاملية وأصبح 
االقتصاد التونسي متطورا ومنفتحا على محيطه 

ويستند الى قواعد السوق واملردودية.
ومكنت هذه اإلصالحات من استقطاب االستثمار 
اخلارجي املباشر وتدفقت على تونس خالل السنوات 
املاضية العديد من االستثمارات األجنبية وأضحت 
ــي بصفة عامة  ــتثمار األجنب وجهة مفضلة لالس

واخلليجي بصفة خاصة، كما 
تعكف تونس حاليا بكل حزم 
على بلورة وتنفيذ جيل جديد 
من املشاريع الكبرى في اطار 
سعيها الدؤوب لتصبح قطبا 
للخدمات املصرفية وساحة 

مالية إقليمية.
وتأتي العديد من املشاريع 
الرائدة لتطوير البنية التحتية 
االقتصادية بتونس لتدعم 
املميزات االيجابية لالقتصاد 
التونسي وقدرته التنافسية 
ــام التقلبات  ــوده ام وصم
االقتصادية العاملية وهو ما 
ــر وتصنيفات  أكدته تقاري
املنظمات الدولية العاملية التي اعتبرت ان السياسة 
االقتصادية التي تنتهجها تونس ناجحة رغم األزمة 
ــدوق النقد الدولي ان  املالية احلالية، ويتوقع صن
يحقق االقتصاد التونسي نسبة منو مرتفعة خالل 
سنة 2009 مبا يؤهله ألن يكون مثاال القتصادات 
البلدان الصاعدة. واقترن املد اإلصالحي مع حرص 
تونس منذ حتول السابع من نوفمبر على تدعيم 
ــقيقة  ــور التواصل والتعاون مع البلدان الش جس
ــات اإلقليمية  ــات واملؤسس ــة واملنظم والصديق
ــيع دائرة عالقاتها اخلارجية.   والدولية وعلى توس
وفي غمرة االحتفاالت بالذكرى الثانية والعشرين 
لتحول السابع من نوفمبر تشهد العالقات األخوية 
املتميزة التونسية - الكويتية حركية إيجابية ودفعا 
ــيما للرؤى االستشرافية لقائدي  متواصال جتس
ــن العابدين بن علي وصاحب  البلدين الرئيس زي
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وحرصهما على 
االرتقاء بهذه العالقات الى أعلى املراتب. كما يتجلى 
هذا التميز في املواعيد الهامة املرتقبة ولعل أهمها 
اجتماع الدورة الثانية للجنة التونسية ـ الكويتية 
ــة وزيري اخلارجية في البلدين  املشتركة برئاس
املزمع انعقادها بتونس خالل الفترة القادمة والتي 
ــن املتوقع ان تفضي الى تعزيز عالقات التعاون  م
الثنائي وتوقيع جملة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
وبرامج العمل التنفيذية بني البلدين لتدعم االطار 

القانوني املنظم للعالقات الثنائية.
ــفارة  وفي إطار إحياء هذه الذكرى، اعدت الس

برنامجا احتفاليا يتضمن االنشطة التالية:
ـ دورة رياضية في كرة القدم مبشاركة ابناء 

اجلالية التونسية.
ـ انشطة ترفيهية ومسابقات في مجال الرسم 

لألطفال من ابناء اجلالية التونسية.
ـ حفل استقبال مبقر السفارة للجالية التونسية 
املقيمة بالكويت وذلك اليوم من الساعة السابعة الى 

الساعة التاسعة مساء.

خالل جولة قام بها على سوق الجمعة بناء على دعوة من أصحاب البسطات

صفر: تخصيص موقعين لسوق الجمعة في الجهراء 
واألحمدي بنظام الـ »B.O.T« قريبًا

 فرج ناصر
أعلن وزير االش���غال ووزير 
البلدي���ة د.فاض���ل صف���ر عن 
تخصيص موقعني لسوق اجلمعة 
في اجلهراء واالحمدي، حيث سيتم 
تسليمهما لوزارة املالية وطرحهما 

بنظام ال� B.O.T قريبا.
وطالب خ���ال جولة قام بها 
لسوق اجلمعة بناء على دعوة 
من مستثمري اصحاب البسطات 
»االنتي���ك« او »القطع االثرية« 
باحلفاظ على اسواق التراث، حيث 
أبدى موافقته املبدئية على حتويل 
صال���ة االلعاب املغلقة منذ أكثر 
من 3 س���نوات الى قرية تراثية 
التراثية حلني  البضائع  لعرض 
موافقة وزارة املالية، معتبرا ان 
هذه االس���واق هي أهم االسواق 

التراثية في الباد.
الوزي���ر د.صف���ر  والتق���ى 
بأصحاب البسطات لاستماع الى 
املشاكل التي تعترضهم من قبل 
ادارة الشركة املستثمرة، متعهدا 
بإزالة كل العراقيل واملشاكل التي 
تقف عائقا في عملهم، حيث جال 
الوزير في أروقة السوق متفقدا 
عددا من البسطات ذات االنشطة 
املختلفة، مشيدا في نفس الوقت 
بالنظام املتبع في السوق من حيث 
ترتيب البسطات والنشاط الذي 

حتتوي كل بسطة عليه.

ووع���د الوزير بالقضاء على 
ظاهرة الباع���ة املتجولني الذين 
يتواج���دون أثناء العطل، وذلك 
بالتنس���يق مع اللجنة الثاثية 
واملكون���ة م���ن وزارة الداخلية 
والبلدي���ة ووزارة الش���ؤون، 
مؤكدا ان هذه اجلهات ستقضي 
على هذه الظاه���رة متاما. وردا 
على سؤال وجه اليه بخصوص 
االستجواب الذي سيقدم اليه من 
النائب مبارك الوعان، أجاب بأنه 
يرفض التحدث عن هذا املوضوع، 
مكتفيا بالقول ان االستجواب حق 

دستوري لكل نائب.

اكد رئيس مركز  من جانبه، 
السوق علي املطرود ان الوزير 
استمع ألصحاب البضائع القدمية 
والذي���ن كان لهم طلب بتحويل 
صالة االلعاب الى قرية للتراث، 

حيث وعدهم خيرا بذلك.
الوزي���ر د.فاضل  ان  وق���ال 
صفر طلب منا كمس���ؤولني في 

الس���وق تزويده بأي ماحظات 
قد تعوق عمل اصحاب البسطات 
ووضع آلي���ة لتنظيمه لتوزيع 

البسطات.
واضاف انهم كموظفني طالبوا 
اق���رار عاوة  الوزير بضرورة 
بدل اش���عاع والت���ي تخصص 
الذين يقومون  كبدل للموظفني 

املع���دات واملابس  مبص���ادرة 
التابعة للجيش االميركي والتي 
العمالة اآلسيوية  تقوم بجلبها 
وبيعها في سوق اجلمعة والتي 
م���ن احملتمل ان تك���ون حاملة 
الكيميائية  لاشعاعات الضارة 
والنووية والتي يتم جلبها من 
العراق، حيث وعد د.صفر بإقرار 
هذه العاوة في الوقت القريب.

وكشف املطرود انه مت اباغ 
الوزير عن وجود تصادم بشكل 
دائم بني ادارة الشركة املسؤولة 
البسطات في السوق  وأصحاب 
مث���ل ع���دم قبوله���م وكاالتهم 
العدل،  املس���تخرجة من وزارة 
كما ان الش���ركة تأخ���ذ عليهم 
تعهدات بعدم تأجير البسطات، 
كما انهم يقومون بإجراء القرعة 
على البسطات ويخالفون القرار 
الذي يعطي الصاحية بتوزيعها 
باالساس للبلدية، كما ان الشركة 
تقوم ببيع اكثر من 200 بسطة 
لشخص آس���يوي والذي يقوم 
بدوره ببيعها حسب مصلحته 

للكويتيني.

)محمد ماهر(سوق اجلمعة 

د.فاضل صفر

شكاوى الموظفين في سوق الجمعة
 ال يوجد صرف )بدل اشعاع( حيث يتعامل 
املوظفون مع مواد عسكرية ال يعرف مصدرها 

علما ان بعضها ملوث.
 ال يوجد قانون ملخالفة تخزين االغذية، 
والتعامل مع هذه املواد باتافها وال توجد 

مخالفة بحق املخالف.
 املواطن الكويتي محارب من قبل الشركة 

التي تشرف على سوق اجلمعة بتوزيع البسطات، 
ــطات يوزع  خصوصا ان عددا قليال من البس
داخل السوق والباقي خارجه أي في الشركة 
ــية من  ــطات على أي جنس ويتم توزيع البس

الراغبني وعدد البسطات في السوق 2872.
 قيمة البس���طة املوزعة داخل السوق 
14.250 دينارا، وفي حال مت استئجارها من 

الشركة فان قيمتها 20 دينارا.

حفيد لصفر
خال جول����ة الوزير 
د.فاض����ل صفر بس����وق 
اجلمع����ة تلق����ى اتصاال 
يبشره بقدوم حفيد له، 
األمر الذي جعله يختصر 
وقت اجلولة ويذهب واعدا 

بزيارة أخرى وبديلة.

السفير هشام بيوض


