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ســمعت بذلك اليوم الــذي ولدت فيه، كان جو الكويت 
في ذلك الوقت باردا جدا تخلله رذاذ البرد، في ذلك الوقت 
احتضنتك »نانا رباب« قريبا من جسمها وغطتك لتبقيك 
دافئا وآمنا.. لقد اعتادت أن تقول لك إنك ســتصبح رجال 

عظيما ومهما.
وســمعت أيضأ كيف توفي جــدي الغالي حينما كنت 
صغيرا جدا، توفي في تلك الليلة حينما كنت تعمل بعيدا 
وكان هذا شيئا لم يكن مبقدورك أبدا أن تنساه أو تتخطاه، 
بيد أنك تابعت عملك من أجل مساعدة والدتك في العناية 

بإخوتك وأخواتك.
ولقد سمعت أيضا كيف كانت منازلكم من الطني وكيف 
كانــت تتداعى بفعل املطر أحيانا، وكيف كانت كل األســر 
الرائعة تعيش فــي براحة العباس في »اجلبلة« كجيران 
وأصدقاء. وكيف كان طعامكم يتألف من اخلبز والشــاي 
فقط وأحيانا العدس. ولم تكن تنسى أبدا أصحاب احملال 
الذين كانوا يســاعدونك بالقليل مــن الطعام لتأخذه إلى 
والدتك األرملة التي كان لديها الكثير من األفواه الصغيرة 
اجلائعــة. وحينما كنت صغيرا لم يكن لديك ما يكفي من 
املال لتلعب بالديرفة )األرجوحة(، لذا كنت تدفع أرجوحة 
األطفال األغنياء الى االعلى وبنحو أسرع بحيث تستطيع 
أن تتســلق أرجوحتهم وتستمتع بكونك طفال ولو لوقت 
ضئيل. وقد مارســت الكثير من األعمال منذ أن كنت شابا 
حتــى أصبحت رجــال ناضجا وتنوعت تلــك األعمال من 
تكســير احلجارة الى جلب املاء الى قيادة السيارات. ولم 
تنس يوما أبدا فناجني الشــاي الدافئ التي اعتادت األسر 
البريطانيــة في شــركة نفــط الكويــت أن تقدمها لك بعد 

توصيلهم بالسيارة.
ولقد متكنــت من تكوين الكثير مــن عالقات الصداقة 
الرائعة التي مألت حياتك بالسعادة والفرح فالتمتع بحياة 
سعيدة كان رغم كل شيء شيئا تستطيع إيجاده بسهولة.
لقــد اعتدت القول لنا إنــه طاملا كان هناك طعام أمامنا 
وسقف فوق رؤوسنا فليس هناك سبب يدعونا للتبرم. ولم 
يكن مير يوم واحد دون أن تشكر اهلل للنعمة التي أمامك، 

كنت تشكره بطريقة مفعمة روحيا ومن داخل أعماقك.
لقد كنت حتب املوســيقى كثيرا وأردت أن تسمعها في 
كل مكان سواء في البيت أو خارجه، لقد اعتدت القول إن 
املوسيقى غذاء الروح وكانت أسماء مثل فريد، عبد الوهاب، 
أم كلثوم وعبداحلليم بني قائمة من األسماء اجلديدة األخرى 

التي كانت تضاف لها أسماء أخرى مثل أليسا..
والواقــع أن فريــد وغيــره من مبدعي املوســيقى كان 
السبب الذي دفعك لتعلم القراءة ألنك كنت دائما تريد أن 
تعرف ماذا يقولون، لذا كنت متسك بكتاب كلمات األغاني 

وتستمع، لتقارن ما تسمعه بالكلمة التي أمامك.
وحينمــا كان يتوفر لديك شــيء من املال ليســت أمك 
بحاجة إليه كنت تذهب ملشــاهدة أحد أفالم فريد األطرش 
فــي البصرة حيث كنت تعمل في ذلك الوقت، وفي إحدى 
املناســبات التي زرت فيها صديقا لك في لبنان كنت متر 
أمام دار للســينما تعــرض فيلما لفريــد، وبالرغم من أن 
الفيلم كان قد أوشــك على نهايته اشــتريت تذكرة دخول 

لتشاهد ما تبقى منه.
لقد كنت تتمتع بالكثير من السمات املدهشة فقد كنت 
مستقيما، مخلصا، كرميا، خلوقا، تعمل بجد ومرنا. وكنت 
من أنصار املرأة حتى النخاع فقد كنت تتذكر دائما بإعجاب 
كفــاح أمك الذي ال يصدق وتضحياتها مــن أجل أطفالها. 
وكنــت في الوقــت ذاته رجال في غايــة التواضع وحتمل 

ألطف وأنقى قلب.
بيــد أن واحدة من اخلصــال العديدة التي كنت عظيما 
فيها متثلت في قدرتك على التأقلم، فقد عشــت مع أجيال 
عديدة وتكيفت مع كل واحد منها. لقد كنت محظوظة ألني 
ولدت حينما أصبحت أقل انشغاال بالعمل. لقد سألتك مرة 
حينما كنا جالسني في احلديقة فيما إذا كانت احلياة فيما 
مضــى من األيام، حينما كان النــاس ال ميلكون إال القليل 
وكانــوا راضني مبــا لديهم، أفضل من احليــاة اليوم التي 
أصبح فيها كل شيء متيسرا. قلت لي عندئذ إن علينا أال 
نقارن بني تلك األيام وأيامنا الراهنة ألن لكل وقت حسناته 
وســيئاته. واحلقيقــة أن التأقلم كان ســر عمرك الطويل 
وروحك الشابة وكنت سعيدة احلظ بسماع أغانيك حينما 
كنت أجلس بقربك ســواء كان ذلك على األريكة في املنزل 
حينما كنا نغني معا ونصفق أو حينما نكون في سيارتك 
أو على مقعد في حديقة »ريجينت«. لقد كانت هذه احلديقة 
هي املــكان الذي تعلمت فيه احليــاة باإلصغاء فقط إليك 
ومراقبتك. لقد كنت جتلس وتنظر من حولك وتتســاءل 
وتتمعن الطبيعة من حولك من أشجار وطيور باإلضافة 
الى التفاعل االنساني، وكيف يتحدث االجنليز ويشرحون 
األشياء ألطفالهم، وكنت دوما تكرر عبارة »سبحان اهلل«.
فــي حديقة »ريجينــت« وفي يوم بــارد علمتني كيف 
أبحث عن كل شــيء حينما كانت أغصان األشــجار عالية 
وكنت أتساءل ما هو الشيء الذي يلفت انتباهك. وعندما 
نظرت الى الســماء أدركت أننا كنا جنلس حتت فرع خال 
مــن كل األوراق ما عدا برعــم صغير بدا يتكون عليه. لن 
أنســى ذلك اليوم أبدا، وسوف أكرس وقتي دائما للبحث 

بحيث ال أفوت أي شيء جميل في احلياة.
لقد كنت سعيدة احلظ أيضا بتناول العديد من الوجبات 
معك، سواء في البيت أو في املطاعم، وأن أراك تتعامل مع 
كل إنسان باحترام بصرف النظر عن جنسيته، ديانته أو 

دخله املالي.
وكنت دائما في عملك راضيا مبا متلك. وإذا كان احلصول 
على املزيد من املال يعني أن تظلم شخصا ما، كنت تشعر 
أنك لســت بحاجة لذلك. لقــد كنت تعامل موظفيك بلطف 

وعدل ألنك كنت تقول لي دائما أنهم جزء من جناحك، وكنت 
تعامــل زوجاتك أيضا بحب واحتــرام كرجل »جنتلمان« 
حقيقــي أمثاله نادرون في هذه احليــاة. لقد كنت تعامل 
أوالدك وأحفادك وأحفاد أحفادك مبثل هذا احلب. كان لديك 

فيض من احلب ملنحه لآلخرين.
لقد كان من غير املعقول لشخص متيز بطول العمر أال 
يشعر بالســأم أبدا فقد كنت مليئا دائما باحلب واملشاعر 
الرائعة. لقد كنت تقدر كل وجبة وتتمتع بأغانيك كما لو 
أنك تسمعها للمرة األولى. لقد كنت حتب وحتب وتعانق 
وتقبل أطفالي الصغار كما لو أنك تفتقدهم بالرغم من أنك 
كنــت قد رأيتهم قبل يوم من ذلك. لقد كنت تزرع الزهور 
الدمشــقية في حديقتك اجلديدة في منطقة »السرة« التي 

نقلتها من منزلك القدمي في منطقة »الروضة«.
كنت حتب رائحتها وتشمها كل يوم حينما تتفتح وعندما 
كانــت املاما »هدلة« تقطف تلك الزهور وحتضرها لك كي 
تشمها بل وحتى عندما اعتلت صحتك فيما بعد ظلت ماما 
»هدلة« حتضر لك هذه الزهور التي كنت تتنشق عبيرها 
بعمق كما لو أنك تشــمها ألول مرة. وفي كال املنزلني كنا 
نتمتع مبراقبة الغروب امللهم وكنت تصر على وجود حديقة 
خارجية أكبر بحيث ميكن لكل عابر بالقرب من املنزل أن 
يتمتع بشــيء جميل ينظر إليه. لقد كان مقياس تقييمك 
لكل انسان هو ما إذا كان يعمل أو ال بصرف النظر عن نوع 
عمله وكنت تتساءل عما إذا كان هذا العمل مفيدا للمجتمع. 
وأتذكر اآلن عندما حصلت على أول شهادتني بعد سنوات 
من الدراسة نظرت إلي بقلق وقلت لي بعد أسبوعني فقط 

من الراحة في البيت: ماذا ستفعلني في حياتك؟ 
لقد كنت منوذجا مدهشــا تعلم عن طريق تقدمي مثال 
ممتــاز وليس مجــرد كالم فقط. وكنــت حريصا دائما أال 
تؤذي أي إنسان بكالمك أو سلوكك وكنت تغفر لكل شخص 
أخطأ في حقك، وهذا أمر من الصعب جدا االســتمرار فيه 

ألكثر من تسعني سنة.
إني أشــكر اهلل كل يوم ألنه منحني شرف ومباركة أن 
أكون ابنتك ألربعني سنة. لقد اعتدت اصطحابي أنا ودانيا 
إلى نافورة »بالغيت ســتريت« فــي عصر كل يوم جمعة 
حينما كنــا أطفاال حيث كنا نتمتع جدا بتســلق الهضبة 
والوقوف على قمتها لنتمتع باملنظر اجلميل إذ كنت دائما 
معــي هناك تخبرني القصص وتســتمع لــي وتنصحني 

وتعانقني بحرارة عندما أكون بحاجة لذلك.
لقد علمتني أن أقدر كل شــيء فــي احلياة، كيف أحب 
املوســيقى واملبدع فريد وكيف أضحك وأمتتع بكل ثانية 
لي في هذه احلياة. كان لديك حس فكاهي عال ولن أنسى 
أبدا كيف كنا جنلس معا ونشــاهد املسرحيات الكوميدية 
املصريــة و»درب الزلق«. وقد كنت راويا رائعا للقصص 
عرف كيف يستمتع باحلياة وكنت حتبك قصصك املثيرة 
التي ال تصدق بطريقة تلفت االنتباه وتضفي عليها شيئا 

من حسك الفكاهي الرائع.
لقــد طلب منــك الكثير من الناس وأنــا منهم أن توثق 
وتكتــب قصتك وكنــت جتيبنا دوما بقولــك: »ليس لدي 
قصة ألرويها«، وهذا انعكاس ملا كنت تتميز به من تواضع. 
واحلقيقــة أن قصة حياتك بها الكثيــر من املقومات التي 
ميكن أن جتعلها فيلما جذابا جميال من بداياتها املتواضعة 
مرورا بنضالك وعملك الشاق الى جناحك الرائع الذي حققته 

بنفسك دون أي تغيير في شخصيتك الرائعة.
فحتى في األشهر األخيرة الصعبة من حياتك كنت تشعر 
بالقلق حيالنا وأردت مساعدة كل واحد فينا. صحيح أنك 
جتاوزت التسعني عاما لكنك كنت متلك قلبا وعقال وروحا 
وطاقة وحماســا للحياة مثل شــخص في العشــرين من 
عمره. كنت حتب االلتقاء بالناس الذين يتميزون بالطاقة 
واحليويــة مثلك وكل من عرفتــه كان يقول لي إنه أحبك 

منذ أن رآك أول مرة.
لقــد كانت أكثر اجلمل التــي تكرهها هي »إني متعب«، 
فقد كنت تقول لنا دوما إنك عندما كنت شــابا كنت تعمل 
أحيانا لعشرين ساعة في اليوم من أجل أن تؤمن الطعام 
لعائلتك، وكيف كنت تتحمل سنوات احلر والبرد الشديد 
واخلوض بالوحول من أجل فقط أن تؤمن الراحة ألسرتك.
كنت تكره اللون األسود، الكسل، التذمر واحلزن وكان 
لونك املفضل هو األحمر النابض باحلياة واملليء بالطاقة 
مثلك. ولذا ارتديت الوشــاح امللون من أجلك في جنازتك 
إلحيــاء ذكراك. وفي جنازتك كما فــي حياتك جاء الكثير 
من الناس املدهشــني من جنســيات وديانات مختلفة في 
إعراب عن االحترام لتلك الشخصية التي قالت لهم وداعا.
أبي، أنت بطلي، حياتي وكل شــيء... صحيح أن جزءا 
منك قد رحل لكنك تبقى دائما في قلبي وفي ذاكرتي. ففي 
كل مــرة أرى فيها مشــهدا جميال بدءا مــن األرض وحتى 
الســماء ســوف أتذكرك. وفي كل مرة أتذوق فيها الطعام 
سأتذكرك، وفي كل مرة أشم فيها عبير الورود سأتذكرك، 
وفي كل مرة أســمع فيها فريد أو أي أغنية جميلة أخرى 
أو حتى أغاني الطيور وصوت الضحكات سوف أتذكرك، 
وفي كل مرة أشعر فيها باحلب والسعادة سوف أتذكرك. 
إني أعتقد أنك في مكان أفضل اآلن وسوف أتذكر واحتفل 
بحياتك وقصصك، وأذكر أطفالي بذلك الرجل العظيم الذين 
كان لهم شــرف التعرف عليه ولو حتى لوقت قصير، إنه 

جدهم الذي منحهم أصفى وأكبر معاني احلب.
أشكر اهلل اآلن كما أشكره كل يوم لتشريفي بأب مثلك..

خذيت معاك جزء من قلبي )ومفتاحه(
 والدنيــا حلوة معاك وراح اقعد طول حياتي... بنادي 

عليك... هااهاااهااا
اهلل يرحمك يبه ويغمد روحك اجلنة 

الفاحتة على روح أبي الغالي مصطفى كرم.

بـابـا
بقلم: شيماء مصطفى كرم

معامالت إيصال التيار الكهربائي للسكن الخاص إلكترونية

»الكهرباء«: االنتهاء من إيصال الكهرباء
ملدينة صباح األحمد السكنية أوائل العام

البراك إلنصاف مجلس احتاد املزارعني

قال وكيــل وزارة الكهرباء 
واملــاء م. محمد بوشــهري ان 
الــوزارة تعمــل حاليــا علــى 
اســتكمال باقي اســتعداداتها 
لتكون معامالت إيصال التيار 
الكهربائي إلى السكن اخلاص 

إلكترونية من العام املقبل.
وأضــاف أن اخلطوة تأتي 
تنفيذا لتوجهات الدولة بشأن 
ميكنــة اخلدمــات املختلفــة 
كل  وتيســير  وتســهيلها 
اإلجــراءات على املســتهلكني، 
مشــيرا إلى أن الــوزارة لديها 
تعــاون مــع احتــاد املكاتــب 
الهندسية لتبني فكرة املوافقات 
اإللكترونية. وقال بوشهري ان 
قطاع شــبكات التوزيع يبذل 
جهدا كبيرا في سبيل تسهيل 
اإلجراءات وإجنــاز املعامالت 
فــي وقت قياســي، الفتــا إلى 
الــوزارة تســتطلع حاليا  أن 
سير العمل في قطاع شبكات 
إدارة  التوزيع وبالتحديد في 
التمديدات الكهربائية التي يقع 
عليها العبء األكبر في العمل.

ولفت إلى أن الوزارة لديها 
خطني تسير فيهما األول: إجناز 
بعــض املعامــالت بالطريقــة 
اليدوية وهي قاصرة، واآلخر: 
إجنــاز قســم مــن املعامــالت 

الكترونيا.
بدوره، قال الوكيل املساعد 
لقطاع شبكات التوزيع جاسم 
اللنقاوي ان الوزارة بدأت منذ 

عام تقريبا في إجناز معامالت 
السكن االســتثماري والقطاع 
الكترونيــا وتبقى  التجــاري 

معامالت السكن اخلاص.
وأضــاف أنــه فــي بعض 
املشــاريع الكبيرة التي تضم 
محولني فأكثر تدخل املعامالت 
الكترونيا ولكن هذا ال يغني عن 
مراجعتها يدويا على املخططات 
نظــرا لضخامــة حجــم تلــك 
املخططات وتشعبها. وبخالف 
ذلــك فإن إجناز املعامالت يتم 
في وقت قياسي وال يستغرق 
وقتا داخل اإلدارة نفســها أما 
التأخير فينتج عن املالحظات 
الناجمــة عــن عمــل املكاتــب 
االستشارية إذ يفترض انه حني 
تدخل املعاملة إلى الوزارة أال 
تكون بهــا أي مالحظات كون 
تلك املكاتب االستشــارية هي 
مكاتب معتمدة تعرف الشروط 

املطلوبــة وبالتالي ينبغي أن 
يخلو أي مخطط من املالحظات 
وأن يكون مطابقا للمواصفات.

وأوضح اللنقاوي أن الوزارة 
لديها مشاريع اسكانية ضخمة 
مثــل مدينتــي جابــر األحمد 
وصباح األحمد ومشروع شمال 
غــرب الصليبخات، باإلضافة 
إلــى املشــاريع االســتثمارية 
التــي تســعي وزارة الكهرباء 
لتوفير احتياجاتها من الكهرباء 
أوال بــأول. مبينــا أن الوزارة 
ستشــعر باالرتيــاح بحلول 
منتصــف ســبتمبر اجلــاري 
إذ ســتتراجع األحمال معلنة 
قرب نهاية املوسم وحتى ذلك 
الوقت ستظل في حالة استنفار 
للتعامــل مع األعطال وضمان 

وصول اخلدمة بكفاءة.
وعــن منطقة جابر األحمد 
السكنية، قال اللنقاوي انه مت 
إيصال جميع احملطات الثانوية 
إليهــا وهناك برنامج تســير 
الوزارة بالتنســيق مع  عليه 
اجلهات املعنية. مشيرا الى أن 
مدينة صباح األحمد مت ايصال 
التيــار ألكثر من قطاعني فيها 
وحاليا نعمل على إيصال باقي 
املعدات إلى احملطات املوجودة 
فيها بالتنســيق مع املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وسيتم 
االنتهاء من إيصــال الكهرباء 
ملدينة صبــاح األحمد بحلول 

الربع األول من العام املقبل.

ناشــد نائب رئيس احتاد 
املزارعني فهد البــراك وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
للتنميــة  الدولــة  ووزيــر 
والتخطيــط هنــد الصبيــح 
وقوفهــا إلــى جانــب املزارع 
الكويتــي ودعمــه ووقف أي 
جتاوز يقوم بــه البعض من 
املسؤولني بالوزارة وتطبيق 
كل األحكام القضائية الصادرة 
مــن محكمة التمييــز بأحكام 

نهائيــة واجبة النفاذ بصحة 
مجلس إدارة احتاد املزارعني 
احلالي برئاسة هادي الوطري، 
الفتا إلى انه من غير املعقول 
أن يقــوم البعــض مبحاولة 
قلب احلقائق في بلد الدستور 
البراك في  والقانون. وطالب 
تصريــح صحافــي الصبيح 
بالوقوف الى جانب احلق كما 
عهدناها دائما من خالل إلزام 
بعض املســؤولني في وزارة 

الشؤون بعدم التعرض ملجلس 
اإلدارة احلالي دون وجه حق 
خاصــة أن مجلــس اإلدارة 
قدم صور مــن األحكام ملدير 
عام القــوى العاملة لتنفيذها 
ولكــن مع األســف لم يحدث. 
خاصة أن هناك طلبا رســميا 
من اإلدارة القانونية بالقوى 
العاملة بإحالة املوضوع برمته 
إلى إدارة الفتوى للفصل بتلك 

األحكام املتعارضة. 

وهنأ البراك صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبارك 
والشــعب الكويتــي واألمتني 
العربية واإلسالمية باحتفاالت 
الكويت بالذكرى الثانية لنيل 
صاحب السمو األمير لقب قائد 
الكويت  اإلنسانية وتســمية 

مركزا للعمل اإلنساني.

م.جاسم اللنقاويم. محمد بوشهري

الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

اإلدارة العامة للسدود واألشغال المائية الكبرى
إنجاز أشغال بناء سد خزان القلعة الكبرى

تعلن وزارة الفالحة واملوارد املائية وال�شيد البحري باجلمهورية التون�شية - الإدارة العامة لل�شدود والأ�شغال املائية 

الكربى - عن طلب عرو�ض دويل لإجناز اأ�شغال بناء �شد خزان القلعة الكربى بولية �شو�شة.

وقد ح�شلت احلكومة التون�شية على قر�ض من ال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي للم�شاهمة يف 

متويل امل�شروع و�شيخ�ش�ض جانب من هذا القر�ض لت�شديد جزء من الدفوعات امل�شتحقة بعنوان ال�شفقة التي �شيتم 

اإبرامها لإجناز املهام مو�شوع طلب العرو�ض احلايل.

وتت�شمن الأ�شغال املن�شاآت التالية:

• �شّد من الردم.
• من�شاأة م�شرتكة (التفريغ، املاأخذ ومفرغ الفي�شان).

• اأجهزة ال�شّد.
• املعدات الهيدروميكانيكية.

• الطرق املوؤدية لل�شّد.
• التجهيزات الكهربائية.

ويخ�ض طلب العرو�ض املقاولت اأو جممع املقاولت ذات الخت�شا�ض واخلربة بالأ�شغال املماثلة.

وي�شرتط على املقاولت الأجنبية تكوين ائتالفات مع مقاولت تون�شية اأو عربية مرخ�ض لها.

باأحد  اأن تديل  اأو م�شارك وحيد،  التون�شية، يف �شورة م�شاركتها يف �شيغة رئي�ض جممع  املقاولة  وي�شرتط على 

املوؤهالت التالية:

VRD0 catégorie 5 (illimité) •
VRD3 catégorie 5 (illimité) •

R0 catégorie 5 (illimité) •
R1 catégorie 5 (illimité) •

العامة لل�شدود والأ�شغال  التابع لالإدارة  وميكن للمقاولت املعنية ا�شتالم ملف طلب العرو�ض من مكتب ال�شبط 

املائية الكربى والكائن بـ30 نهج اآلن �شافاري 1002 تون�ض، بعد ال�شتظهار بو�شل اإيداع مببلغ قدره 1000 دينار 

تون�شي لدى اخلزينة العامة للجمهورية التون�شية با�شم ال�شيد املدير العام للخزينة، وذلك ابتداًء من تاريخ �شدور 

هذا الإعالن.

ويتعني و�شع كل من العر�ض الفني والعر�ض املايل يف ظرفني منف�شلني مغلقني وخمتومني ويقع و�شع هذين الظرفني 

مع الوثائق الإدارية يف ظرف ثالث مغلق وخمتوم يحمل العبارة التالية: "اإجناز اأ�سغال بناء �سد خزان القلعة الكربى 

عر�ض عدد 2016/50 ف، ال يفتح قبل 17 اأكتوبر 2016"، ويتم اإر�شال العر�ض عرب الربيد م�شمون الو�شول اأو 

عن طريق الربيد ال�شريع اأو ت�شليمه مبا�شرة ملكتب ال�شبط املركزي لوزارة الفالحة واملوارد املائية وال�شيد البحري 

اإىل العنوان التايل:

وزارة الفالحة واملوارد املائية وال�سيد البحري، مكتب ال�سبط املركزي، اللجنة القارة لفتح العرو�ض 30 نهج 

اآالن �سافاري، 1002 تون�ض

ويجب اأن ت�شل العرو�ض قبل ربع �شاعة على الأقل لالأجل الأق�شى املحدد ليوم 17 اأكتوبر 2016 على ال�شاعة 

العا�سرة �سباحًا اإىل مكتب ال�شبط املركزي لوزارة الفالحة واملوارد املائية وال�شيد البحري، وميثل ختم مكتب 

ال�شبط املركزي املرجع الوحيد لتحديد تاريخ و�شول العر�ض.

لفتح  القارة  اللجنة  العا�سرة والن�سف �سباحًا مبكاتب  ال�شاعة  2016 على  اأكتوبر   17 يوم  العرو�ض  وتفتح 

العرو�ض بالإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية واملالية.

طلب عروض عدد 2016/50 ف

Tunis Empassy- اجلمهورية التون�شية - ال�شفارات

بوشهري: قطاع 
شبكات التوزيع 

يبذل جهداً كبيراً 
إلجناز املعامالت 
في وقت قياسي


