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سامي بن عمر المنصر انقلبت حیاتھ من النقیض إلى النقیض سنة بعد سقوط النظام

البائد وانتصار ثورة الحریة والكرامة ووصول حركة النكبة إلى الحكم فخالل شھر

واحد من سنة 2012 تعرض إلى جمیع أنواع وأشكال الظلم الممكن وغیر الممكن منھا

حجز سیارتھ المرسیدس 428 تونس 148 دون موجب قانوني كما حجب حقھ في

استرجاع قرابة 50 ألف دینار من قباضة الدیوانة بعنوان تصفیة حساب عملتي تسریح

حاویتین معبأتین بالمحركات المستعملة تم تسریحھما طبق القانون (الحاویة األولى رقم

EN 42 6584 والحاویة الثانیة رقم YG 13 9307  ) ھذا إضافة إلى تعطیل

تسریح الحاویة الثالثة رقم QKL 926 بعد أن استخلصت الدیوانة معالیمھا

المستوجبة..أما عن الھرسلة واإلیقافات بموجب أو بدونھ فحدث وال حرج فالتاجر سامي

المنصر تحول إلى مفتش عنھ وصادرة في حقھ عدید بطاقات التفتیش والجلب ولرفع

اإلشكال اضطر للمرور عبر غرف االحتفاظ ببوشوشة وجیول محاكم تونس عدید

المرات على أن ال تقل فترة الحبس عن 6 أیام ….

ولكن سامي تسلح بالشجاعة ورفض الرضوخ للضغوطات واالبتزاز والتھدید والوعید

شعاره ما ضاع حق ورائھ طالب وفي المقابل اعتمدت مصالح الدیوانة شعار “معیز ولو

طاروا” ….وضعیة شاذة ظلت معلقة منذ صائفة 2012 والى تاریخ الساعة والنتیجة

إفالس التاجر وتعطب السیارة المحجوزة نتیجة اإلھمال وانعدام الصیانة وتفكك عائلي

وغیره من التوابع المؤلمة

والسبب أن الدیوانة تثیر الدعوى العمومیة وتمارسھا طبق الفصول 317 و318

و319 من مجلة الدیوانة التي أعدھا المخلوع على مقاس نظامھ االستبدادي …. مع

التذكیر وان القضاء  أذن برفع الحجز المجاني المضروب على السیارة إال أن الدیوانة

رفضت الرضوخ إلى القانون وشقت عصا الطاعة …..
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تھاوي المداخیل الدیوانیة لتصل مستویات دنیا غیر مسبوقة

علمت الثورة نیوز أن مداخیل الدیوانة للسنة الحالیة 2013 من مستخلصات عملیات

التسریح الدیواني ومحاضر الحجز الدیواني ومبیعات المحجوزات قد تناقص إلى أكثر

من النصف وخصوصا بالمكاتب الحدودیة الرئیسیة مثل میناء رادس ومیناء حلق
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الوادي ومطار تونس قرطاج ومعبر راس جدیر والسبب حسب أھل االختصاص أن

الترفیع في المعالیم والتسعیرات الدیوانیة ساھم في تناقص التورید وتنامي التھریب

إضافة إلى الشلل االقتصادي الذي تعیشھ البالد نتیجة الوضع السیاسي المتأزم وانتشار

فرق الموت وأخبار اإلرھاب .
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الیاس الفخفاخ یبداء سیاسة التقشف بإیقاف العمل بصكوك األكل

في إطار تطبیق سیاسة التقشف الحكومیة المزعومة علمت الثورة نیوز من مصدر

مطلع بوزارة المالیة أن الیاس الفخفاخ اقترح ترشید التصرف في موارد الوزارة ومن

ضمن اقتراحاتھ الثورجیة ضرورة إیقاف العمل بصكوك األكل أو الغداء والتي تثقل

كاھل المیزانیة ربما تناسى الوزیر أن سیاسة التقشف تبدءا بالوزارة وشاغلي مكاتب

الوزارة ومستعملي وسائل اإلدارة .
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ھیكل جالل …ھل ھو الحاكم الفعلي للدیوانة كما یدعي

http://www.blogger.com/profile/15575235372273830366
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/10/blog-post_462.html
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/10/blog-post_462.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=5822877083820398030&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=5822877083820398030&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=5822877083820398030&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=5822877083820398030&target=facebook
http://www.blogger.com/profile/15575235372273830366
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/10/blog-post_1868.html
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/10/blog-post_1868.html#comment-form
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/10/blog-post_1868.html
http://4.bp.blogspot.com/-Bg3oD9ey5Qs/UnEe78er1FI/AAAAAAAAYT8/ci4TWQIy0zM/s1600/ilyess-fakhfakh.jpg
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=826144859061131481&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=826144859061131481&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=826144859061131481&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=826144859061131481&target=facebook
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/10/blog-post_228.html


15/12/13 octobre 2013 :الثورة نیوز

athawranewstunisia.blogspot.com/2013_10_01_archive.html 5/27

Publié par Athawra News à 07:58 Aucun commentaire: 

اسر ھیكل جالل لعدد كبیر من موظفي الدیوانة انھ لم یفقد منصبھ في الطابق السادس

ببنایة اإلدارة العامة للدیوانة بنھج صدر بعل بعد رحیل كل من محمد عبد الناصر

بلحاج ومحرز الغدیري ومحمد المدب فالقادم الجدید ال یتصرف إال بعد مشورتھ واخذ

رأیھ مؤكدا على أن مقولة “الضربة التي ال تقسم الظھر تقویھ” تنطبق علیھ فھو الذي

كان وراء عملیة االعتداء على المدیر العام السابق لدیوانة الطاھر بن حتیرة أواخر شھر

ماي 2011 وھو الذي نحاه بفضل شبكة عالقاتھ الممتدة في كامل األحزاب السیاسیة

ومختلف مكونات المجتمع المدني وما على القادم الجدید إال الرضوخ إلى سیاسة األمر

الواقع أو التنحي فمعوضوه بالمئات مضیفا انھ ھو من یقترح التعیینات والترقیات

وبصریح العبارة المقود باألمس والیوم وغدا ومن لم یعجبھ ذلك فلیشرب ماء البحر..
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الدور الحقیر للوكیل نبیل بن یفلح والدور الخفي لھیكل جالل

راج منذ فترة أن منتسبي دورات 90 و91 و92 من أعوان الدیوانة یعتزمون  تنفیذ

وقفة احتجاجیة یوم األربعاء 30 أكتوبر 2013 أمام مقر اإلدارة العامة للدیوانة

للمطالبة بضرورة تعدیل األمر الخاص بالمسار المھني لھذه الفئة وبالتثبت في

الموضوع بوسائلنا الخاصة تأكد لنا أن لدى اإلدارة مشروع جاھز لتنقیع األمر السابق

سیتم عرضھ خالل األیام القادمة أمام لجنة من وزارة اإلشراف وبعد المصادقة سیرفع

إلى رئاسة الحكومة كذلك توصلت الثورة نیوز إلى النشاط المریب الذي یقوم بھ الوكیل

نبیل بن یفلح الخادم المطیع لمحرز الغدیري المدیر العام السابق للدیوانة والذي تمت

تنحیتھ وتعویضھ بمحمد المدب بعد أن عاث فیھا فسادا وإفسادا وزرع أعوانھ وأتباعھ

في مفاصل الدیوانة لیحكمھا عن بعد بواسطة “الریموت كونترول” كما یضیف المصدر

أن الرئیس المزعوم لجمعیة الدفاع عن أعوان الدیوانة (جمعیة بعضوین ال غیر )

وسارق جوال السائحة األلمانیة والمتورط في قضیة االعتداء على موظف عمومي

المدعو ھیكل جالل یدعم من خلف الستار الوكیل بن یفلح في محاولة لبث البلبلة في

صفوف زمالئھ عبر الترویج لترھات وأباطیل
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محطة النقل البري بسوسة : حولھا الى خراب لدواع سیاسیة
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لقد نشرنا في عدد سابق من جریدتنا  الثورة نیوز مقاال بعنوان «في محطة النقل البّري
بسوسة : مخاطر داھمة … والسلطة نائمة» بّینا فیھ مدى الخراب الذي عم المحطة
المذكورة وأتى على كل شيء فیھا … ویبدو ان ھذا المقال بلغ صاحب لزمة محطة

النقل البري بسوسة وبالتحدید بسوق األحد المدعو نوفل الغماري الذي بمجرد اطالعھ
على المقال اتصل بنا وأراد توضیح بعض المسائل التي تتعلق باألساس باألسباب
الكامنة وراء الوضعیة السیئة التي باتت علیھا المحطة والتي تعود باألساس حسب

المستندات التي استظھر بھا إلى مسؤولیة الوكالة الفنیة للنقل البري وبالخصوص إلى
وزارة النقل …

انجرار اللزمة قانوني مائة بالمائة

حیث یؤكد الغماري بان اللزمة قد انجرت لھ بمقتضى عقد لزمة ممضى بتاریخ 27 
أوت 2008 بعد أن وقع طلب عروض شارك فیھ من جملة 08 أشخاص آخرین وقد
فاز نتیجة الثمن الذي قدمھ وكذلك برنامج العمل الذي یبدو انھ أعجب اللجنة المشرفة

على الصفقات حینھا …

بدا نوفل الغماري مباشرة العمل بمحطة النقل البري بسوسة سوق األحد بدایة من غرة
أكتوبر 2008 على اثر محضر تسلیم وقع إبرامھ بتاریخ 25 سبتمبر 2008 مع العلم
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حسبما ورد بالمحضر وحسبما ھو مؤكد بالصور أن الغماري بدأ یستغل المحطة وھي
في حالة مزریة  جدا وتشكو عدید النقائص التي وعدت الوكالة الفنیة للنقل البري

بالتدخل إلصالحھا وتداركھا وھو ما لم یتم أبدا رغم عدید المراسالت التي وجھت إلیھا
من قبلھ في الغرض طیلة ال6 أشھر التي تلت تاریخ محضر التسلیم  مما دفع بھ

(بصاحب اللزمة) إلى إصالح المحطة وتحسین حالتھا على نفقتھ الخاصة أمال بان یقع
خالصھ في الخسائر التي تكبدھا من جراء ذلك فیما بعد .

فقد قام بطالء كامل المحطة وتزویدھا ب05 شاشات لتوفیر المعلومة حول أوقات السفر
ووجھتھ وكذلك ب3 شاشات بالزما للترفیھ كما وقع تركیز إذاعة داخلیة ھذا باإلضافة

إلى توفیر أعوان حراسة وإصالح كل أبواب المحطة وكل ما یلزم لراحة الموظفین
والحرفاء ولكل شركات النقل المقیمة بالمحطة …

انقطاعات فجئیة للكھرباء تتسبب في خسائر بالمالیین

حیث تعرضت  معظم تجھیزات المحطة التي زودھا بھا صاحب اللزمة إلى اإلتالف
 نتیجة خلل في ربط المحطة بالشبكة الكھربائیة ذلك أن الربط الداخلي غیر مطابق

للمواصفات الفنیة الكھربائیة وشروط السالمة (مشكل على مستوى الكوابل والفواصل
والقواطع المھربائیة تسبب فیھ المقاول الذي كان مشرفا على ربط المحطة بالكھرباء في
فترة ما قبل اللزمة ) وھو ما أكدتھ الشركة التونسیة للكھرباء والغاز على اثر مراسلتھا

من قبل المتضرر صاحب اللزمة بتاریخ 19/07/2012 …

استغالل مفرط للكھرباء من قبل  شركات النقل المقیمة 

حیث عادة ما تستھلك تلك الشركات الكھرباء على حساب صاحب اللزمة وھو ما أدى
إلى تحملھ لوحده خالص معالیم ذلك االستھالك والتي فاقت فواتیره الدوریة 2000

دینار …تلك الوضعیة أدت إلى إثقال كاھلھ مالیا مما دفع بھ إلى المطالبة من الجھات
المعنیة بإدخال عدادات مستقلة لكل واحد من المتداخلین وھو ما تم فعال أواخر 2010

أي بعد أن تحمل صاحب اللزمة مصاریف قرابة السنتین لوحده …
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الثورة تعمق مشاكل صاحب اللزمة

حیث أدى االنفالت األمني منذ انطالق الثورة بتاریخ 17 دیسمبر 2010 إلى تعرض
المحطة إلى عملیات نھب وسلب وخسائر مادیة تقدر ب10 آالف دینار ھذا دون

احتساب حالة الركود التي رافقت تلك الثورة باإلضافة إلى رفض جل متسوغي المحالت
داخل المحطة دفع معینات الكراء ووصل األمر إلى حد بناء أكشاك بدون رخصة داخلھا

وھو ما أدى بدوره إلى خسارة فاقت ال20الف دینار بالنسبة لصاحب اللزمة.
 كما تسببت ظاھرة حمل الركاب بدون رخصة ھي األخرى في تعكیر األمور حیث

انتشرت تلك الظاھرة بصفة غریبة إبان الثورة أمام غیاب السلط الجھویة والمحلیة وھو
ما أدى إلى تراجع مداخیل شركات النقل والذي أدى بدوره إلى التأثیر سلبا على مداخیل

صاحب اللزمة …

الوكالة الفنیة للنقل البري توافق على جدولة دیون صاحب اللزمة

باعتبار أن صاحب اللزمة نوفل الغماري مطالب حسب العقد والقانون بدفع معالیم قارة
للوكالة المذكورة ونتیجة للظروف االستثنائیة والخسائر التي تكبدھا من جراء أعمال
االصالح والتحسین وكذلك من جراء األسباب التي كنا قد اشرنا إلیھا آنفا والتي كلفتھ

عشرات المالیین قرابة ال100 ألف دینار لم یجد من حل سوى التوجھ بمطلب إلى
الرئیس المدیر العام لجدولة دیونھ نحوھا في انتظار إیجاد حل الستخالص مستحقاتھ من
الوكالة ومن المتسوغین وھو ما وافق علیھ الرئیس المدیر العام السابق للوكالة بن زید

حیث استقبل صاحب اللزمة في مكتبھ واستمع إلى مشاغلھ ووافق على جدولة دیونھ مع
تعھده بإیجاد حلول عاجلة لتمكینھ من مستحقاتھ …

السیاسة تغمر المحطة وانقالب الوكالة على صاحب اللزمة

بالرغم من موافقة اإلدارة العامة للوكالة الفنیة للنقل البري على حلحلة المشكل وإرجاع
األمور إلى ما كانت علیھ بان یتم على األقل قسمة الخسائر بینھا وبین صاحب اللزمة
إال انھ بمجرد تعیین جمعة الھادفي رئیسا مدیرا عاما جدیدا للوكالة  قام بإلغاء جمیع
اتفاقاتھا القدیمة مع نوفل الغماري ضاربا بذلك مبدأ استمراریة المرفق العام عرض

الحائط غیر مبال بما یمكن ان ینتج عن ذلك التصرف من أضرار .
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وتصرف الرئیس المدیر العام الجدید یبدو انھ لم یأت من فراغ بل ھو راجع ألسباب
أخرى ال تمت للموضوع بصلة وھي أسباب سیاسیة بحتة ذلك انھ خالل الحملة

االنتخابیة المتعلقة بانتخابات 23 أكتوبر 2011 تحولت المحطة إلى ما یشبھ المھرجان
االنتخابي او السوق االنتخابي الذي عارضھ صاحب اللزمة العتقاده الراسخ بحیادیة

المرفق العام وھو ما جعل الھادفي المحسوب على حركة النھضة والمقرب من
الھاروني یسعى إلى دفع صاحب اللزمة إلى التنحي وترك المكان إلى آلخر محسوب

على حركة النھضة ولتتحول بذلك محطة النقل البري الى محطة النقل النھضاوي
بالجھة ..

وفي إطار ھذه السیاسة واستكماال لمخططتھ الجھنمي قام الھادفي برفع قضیة ضد
صاحب اللزمة مطالبا إیاه بدفع 53 ألف دینار مقبل استغالل لزمة المحطة من غرة
أكتوبر 2008 الى غرة اكتوبر 2012 تلك القضیة انتھت برفض الدعوى من قبل
المحكمة على أساس أن صاحب اللزمة قام بعملیة التسویة مع الرئیس المدیر العام

السابق ولتتبین من خالل ھذا الحكم بان جمعة الھادفي ال یؤمن بالقانون وال باإلدارة
التي أراد استغاللھا بیده كوسیلة لضرب كل صوت یغرد خارج سرب النھضة …

الھادفي رغم انھ متھم ھنا باستخالص الدین مرتین إال انھ یواصل مھازلھ بان طالب
شركات النقل المقیمة بتجمید مستحقات صاحب اللزمة في سابقة خطیرة من نوعھا

تؤسس لقانون الغاب ولیس الھدف من ذلك سوى التضییق على ھذا األخیر بتجویعھ
وتفلیسھ وتشریده …

المستجیر بالھاروني كالمستجیر من الرمضاء بالنار  

بعد ان ضاق صاحب اللزمة ذرعا بتصرفات الرئیس المدیر العام الجدید للوكالة الفنیة
للنقل البري لم یجد من بد سوى التشكي لوزیر النقل عبد الكریم الھاروني فوجھ لھ

مكتوبا بتاریخ 14 مارس 2013 طالبا تدخلھ إلنصافھ وإعادة األمور إلى نصابھا لكن
جواب الوزیر والذي آتى بعد شھر ونصف جاء مساندا تماما للرئیس المدیر العام على

أساس قاعدة النھضة المعروفة في التعامل مع األشیاء “معیزا ولو طاروا “…
ونظرا النتھاء العالقة التعاقدیة بین صاحب اللزمة والوكالة قامت ھذه األخیرة بمحاولة
إخراجھ بواسطة عدل منفذ وھو موقف جابھھ بالرفض التام معلما إیاھم بان القضاء ھو
الفیصل إذ ال یعقل أن یجازى رجل أعمال حافظ على الملك العام وصانھ وطوره جزاء
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                                                        عبد الستار بلیش 

سنمار حیث قام برھن منزلھ واالقتراض من أجل تحسین تلك المحطة واالستثمار فیھا
وكل ذلك بوثائق ومستندات صحیحة لكن في المقابل تكافئھ سلطة اإلشراف بسیاسة

الھروب نحو األمام …
إذن على أساس التطبیق السلیم للقانون وضمانا لحسن سیر المرفق العام المطلوب ممن
بیده األمر اعتماد طریقة المحاصة في حل المسالة أو على األقل التمدید لصاحب اللزمة

بصفة استثنائیة حتى یتدارك خسائره …
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في مأساة عبد السالم الشیخاوي :تحقیق 24 بابتدائیة تونس یتستر على التدلیس و التزویر؟

ملف أمالك األجانب الذي كنا قد تعرضنا لھ بإطناب خالل أعداد سابقة من “الثورة
نیوز” وسلطنا الضوء على المظالم الكبیرة التي یتعرض لھا الشاغلون لتلك األمالك عن

حسن نیة ومنذ عقود إال أن الماسكین بزمام األمور في البالد یبدو أنھم ال یمتلكون ال
النیة وال اإلرادة لحلحلة ھذا الملف في الوقت الذي تشرد فیھ العائالت و تجد نفسھا بین
عشیة وضحاھا تسكن الشوارع بعد أن ان یتم اغتصاب مساكنھم وإخراجھم بالقوة من
طرف السراق والمتحیلین وبتواطؤ من السلط الجھویة وحتى القضاء وھو ما حصل
بالضبط في قضیة عبد السالم الشیخاوي تونسي وصاحب بطاقة تعریف وطنیة عدد

00270877
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ملخص المظلمة

مظلمة عبد السالم الشیخاوي بدأت منذ 2009  وھي أدھى وأمر من تلك المظالم التي
یتعرض لھا العرب المسلمون في فلسطین المحتلة من قبل المستوطنین الیھود …

فالرجل رغم إعاقتھ ورغم وضعیتھ االجتماعیة المزریة وجد نفسھ مرمیا في الشارع بعد
أن اغتصب المسكن الذي آواه منذ عقود ھو وأشقاءه من قبل أبناء مفتاح الجمیعي

(محمد علي و إسماعیل و فوزي  ) القاطنین جمیعا بنھج أم كلثوم عدد 40  تونس
والذین فعلوا ما لم یفعلھ الصھاینة وأجبروا عبد السالم الشیخاوي وأشقاءه على الخروج

من محل سكناھم(بشارع الحبیب بورقیبة عدده 47 قدیما و 147 حالیا حسب الترقیم
الجدید)  باستعمال العنف الشدید  ثم استولوا على ما فیھ من أثاث ووصل األمر إلى حد
ھدمھ بعد أن اّدعوا ملكّیة المسكن على أساس عقود مزّورة وخزعبالت في حین أن ھذا

المسكن یعود في الحقیقة وبالحجج الدامغة إلى عائلة الشیخاوي التي شغلتھ منذ سنة
1952 على وجھ الكراء من أحد األجانب (السیدة جورجیو)إلى حدود سنة 1980

تاریخ وفاة ھذه األخیرة ثم إلى حدود 2009 (تاریخ االعتداء) على وجھ الكراء من قبل
“السنیت”SNIT حیث تحولت ملكیة ھذا المسكن إلى الدولة وخالصة القول فإّن المسكن

قد افتّك وفق قانون الغاب بما أن أبناء الجمیعي بتصرفھم ھذا قد حلوا محل القانون و
القضاء و البولیس فاحتكموا ألنفسھم بأنفسھم وفعلوا ما یحلو لھم على قاعدة حوت یأكل

حوت وقلیل الجھد یموت …
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استغاثة القھر

“عبد السالم الشیخاوي” یعاني اآلن من وضعیة مأسویة وكارثیة للغایة ویذرف الدموع
الغزیرة حسرة على الحالة التي أصبح علیھا ھو وأشقاؤه الذین استضعفوا وأخرجوا من

المحل الوحید الذي آواھم طیلة حیاتھم وكمدا وغیظا على حالة البالد التي باتت مثل
الغابة القوي فیھا یأكل الضعیف وحیث لم تعد تحترم أبسط الحقوق إلى حد أصبحت فیھا

األحكام القضائیة بال قیمة فبالرغم من أن المحكمة قضت لھ بحق البقاء وأذنت بتوقیف
كل عملیات الھدم إال أن أبناء “الجمیعي” واصلوا إجرامھم على مرأى ومسمع من

الجمیع یغتصبون المسكن ویھدمونھ ویعتدون بالضرب على أصحابھ …
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 ھذه المرة الثالثة التي ننشر فیھا ھذه المأساة االنسانیة ویبقى السؤال دائما أین ھي
السلطة ؟أین ھو األمن ؟أین ھم المسؤولون ؟ھل إلى ھذه الدرجة قد عمت بصیرتھم ؟؟

…

ھذه المأساة تضاعفت أكثر جراء االعوجاج القضائي و تحدیدا مكتب التحقیق 24 الذي
أتم البحث و رفض تسلیم ختم البحث رغم التدخالت و األوامر القادمة لھ من وزیر

العدل و المتفقد العام و وكیل الجمھوریة … علما و أن تدلیس العقود ثابت و متأكد ال
مناص منھ …فإلى متى سیظل التحقیق 24 محكمة تونس االبتدائیة مماطال …و

متسترا على المزّورین … و إلى متى سیظل عبد السالم یبحث عن حق قد یأتي و قد ال
یأتي في عھد حكومة تزعم أنھا تقیم العدل بالقسطاس؟؟؟؟
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رغم استظھاره بما یفید سالمة المسك مصالح الدیوانة تتمسك بالحجز الفعلي وبتخطئة التاجر
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الموضوع یخص نفس التاجر ونفس البضاعة أي علي بن عثمان قحة والبضاعة

موضوع الخالف تخص عدد 14 محركا مستعمال وجدتھا  إحدى الفرق الدیوانیة

المختصة (فصیل الحرس الدیواني بالمنستیر) والذي داھم أعوانھ محل التاجر المذكور

وطالبوه برشوة ب4 أالف دینار وإال فإنھم سیغلقون محلھ وسیرفعون بضاعتھ لكن

صاحب المحل رفض الرضوخ البتزاز اعوان الدیوانة واستظھر لھم بوصل خالص

دیواني یعود إلى اشھر قبل المداھمة (جویلیة 2011) یثبت شرعیة مسكھ لعدد 43

محركا مستعمال ھذا إضافة إلى فواتیر أخرى مقبولة ومؤكدة إال أنھم أصروا على

"طریقة معیز ولو طاروا" وأغلقوا المحل ووضعوا الكراشم وأحالوا الموضوع على

إدارة األبحاث الدیوانیة ورغم توصل ھذه األخیرة إلى صحة مسك التاجر للبضاعة إال

أن إدارة النزعات والتتبعات تمسكت كعادتھا (في ملفات كل من یرفض الرضوخ إلى

االبتزاز) بضرورة تخطئة التاجر المتضرر في قضیة الحال وبالعودة إلى وثائقھ تأكد

للثورة نیوز أن البضاعة تخص الموضوع السالف الذكر والذي تم تسویتھ نھائیا خالل

شھر جویلیة 2011 لیتصل بحجیة ما اتصل بھ القضاء واألغرب كیف تحجز الدیوانة

البضاعة وتغلق المحل وصاحب البضاعة یمسك مستندات دیوانیة ثابتة وصحیحة ربما

لفافات المال الفاسد والرشاوى التي تعود علیھا بعضھم أصح وأثبت . 
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والي صفاقس سمیر الرویھم : بینھ وبین أھالي الجھة ... ما بین السماء و األرض وما بین النافلة والفرض ؟؟

تشكیات ال تنتھي ...و أصوات منادیة و مستنكرة...قادمة من قلب مدینة صفاقس و

احوازھا ...تطالب من والي الجھة  سمیر رویھم النزول من عرشھ  العالي و اإلنصات

لھم و لمشاغلھم ... و تدعوه إلى التواضع  والكف عن  الغرور ...و تذكره انھ وال في

عھد الثروة  و لم یعد بالمرة ذاك المسؤول  بمركز االنترنت في عھد البائد ...

إذ یبدو أن سمیر  الرویھم لم یتخل بعد عن الجبة القدیمة و ظل  وفیا لعنتریة فارغة

متعالیة عن مشاغل الناس ...بل عشش في عرشھ  العالي ال یبرحھ إال للعودة إلى منزلھ

... و جعل  أبواب مركز الوالیة مغلقا في وجوه القادمین إلیھ من الطبقة البسیطة

الباحثین عن حل لمشاغلھم  و الحاملین لملفاتھم  ..بل إنھ خلق عمدا فجوة عمیقة بین و

بین  األھالي و استكان في مكتبھ ال یعرف للمیدان عنوانا ... و بالرغم من تعیینھ

الحدیث على رأس والیة صفاقس كان حدیث العھد فان سیمر رویھم لم یحمل معھ بوادر

االنفراج بقدرما  جعل الوالیة  نخبویة و مكتبھ ال یدخلھ  إال كبار مسؤولي الجھة و

نواب التأسیسي و المحسوبین على األحزاب السیاسیة الفاعلة في البالد و خاصة منھا

الترویكا ...

http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/10/blog-post_3001.html
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الثورة نیوز من جھتھا أبت التأكد من صحة التشكیات التي وصلتھا من عاصمة الجنوب

و بادرت باالتصال بوالي صفاقس لالستجالء المسالة و فتبین لھا الخیط األبیض من

الخیط األسود و تأكدت آن الوالي ال یقیم وزنا ال لالتصاالت المباشرة للناس و ال

لإلعالمیین و ال یعیر اھتماما بمكالمتھم الھاتفیة و الرد عن  طلبھم ...بل تفنن في

سیاسة التسویف بعد أن قام بتلقین كاتبتھ فنون السفسطة و الدھاء و اللغط و الوعود

الزائفة ...

الخالصة الوحیدة التي توصلنا إلیھا أن الرویھم ال یصلح أن یكون والیا على اكبر

والیات تونس وھي صفاقس  و ال یرتقي أن یكون والیا بل قسما أن منصب معتمد

األول  الذي شغلھ في والیة جندوبة ال یستحقھ ...و الخالصة الثانیة واألكثر أھمیة أن

الدیوانة التونسیة منعت من الوقوع في قبضة مسؤول كان قاب قوسین أن یتسلم مقالید

إدارتھا العامة بعد ان راجت أنباء عن تعیینھ خلفا لمحمد المدب  و ربما كانت قد تحصل

الكارثة على اعتبار أن العمل الدیواني یتطلب تفاعال و تحركا على المیدان و ال نخال

أن الرویھم یتقنھ ...
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 و اعتبارا لرداءة أداء الوالي الجدید و سلبیتھ و تعالیھ و اعتبارا انھ أصبح یشكل عبئا

ثقیال على الوالیة و العتبارات أخرى سنعود لھ قریبا بملف ضاف شاف ... لنعیده إلى

حجمھ و نذكّره باألیام الخوالي في العھد السابق ...و للحدیث تتمة ..

+1   Recommander ce contenu sur Google

من غّیر مذكرة التقاعد لمختار النابلي؟

سبق لوزیر الداخلیة لطفي بن جدو أن أصدر مذكرة تتعلق بإحالة مختار النابلي على

التقاعد الوجوبي ...و مختار لمن ال یعرفھ ھو سائق محرز الزواري و زوج  المشرفة

على قصر الزواري نبیھة القضقاضي حرم النابلي وھي ابنة عم كمال القضقاضي

المتورط الرئیسي في اغتیال شكري بلعید ..و النابلي  ھو من اكترى طابقا من بیتھ

بحي الحدائق بالعوینة إلى ابن عم عزالدین عبد الالوي ... ورمز األمن الموازي في

الداخلیة...قلنا بعد أن اصدر وزیر الداخلیة مذكرة إحالة مختار النابلي على التقاعد

الوجوبي تراجع عن قراره و ألغى المذكرة بل و تحولت اإلحالة إلى إحالة على التقاعد

العادي و شتان بین الوجوبي و العادي ...و قد علمنا أن أطرافا متنفذة من حركة

النھضة تدخلت لدى وزیر الداخلیة لتغییر" صبغة" المذكرة على اعتبار أن النابلي ھو

من البیادق التي تتعامل مع مونبلیزیر .
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سامي الفھري تحالف مع النھضة و باع الدجاجة التي تبیض لھ ذھبا

الكل یعلم أن خروج الفھري من السجن كان بواسطة من سلیم الریاحي الذي تربطھ

عالقات خاصة جدا بالشیخ راشد الغنوشي ... واتضحت المسالة أكثر لّما وضع الفھري

یده في ید الریاحي والتحق بركب النھضة الذي اشترى التونسیة ب500 ألف دینار فقط

عكس ما یروج لھ من ملیارات .. و تجنید الفھري لخدمة أجندا النھضة لم یرق لمعز بن

غربیة الذي التحق بركب نبیل القروي و تعاقد مع نسمة ببرنامج التاسعة مساء ... و

بناء علیھ یكون الفھري قد خسر اكبر البرامج التي كانت تدر ذھبا على القناة و یستقطب

أعلى نسبة مشاھدة  من أجل عیون الریاحي و النھضة ...و الجدیر بالذكر أن الریاحي

عرض على نبیل القروي شراء 25 بالمئة من قناة نسمة ب70 ملیار ثم تراجع عن ذلك

...و من المنتظر أن یحول بن غربیة األنظار من التونسیة إلى نسمة خاصة و أن حنكتھ

التلفزیة مشھود لھ بھا .
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حالة إھمال كبرى في قسم المراقبة باألشعة في مطار قرطاج
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رصدت الثورة نیوز حالة إھمال كبرى یشھد قسم المراقبة األشعة في مطار تونس
قرطاج سواء الخاصة بالمسافرین أو بالبضاعة ...و تأكد أن األعوان المشرفین ال یبالون

بالمرة بصفارة اإلنذار التي قد تأتي بل ظلوا ھائمین بتتبع الفتیات والتحدیق في
أجسادھن و معاكستھن من جھة و من أخرى إجراء مكالمات ھاتفیة خارجة عن إطار

العمل ...و النتیجة تسلیة كاملة ... مراقبة مفقودة ...و كأن بقسم شرطة الحدود بمطار
قرطاج الدولي یعیش على وقع قانون الغاب ... و قوام العمل فیھ أالمباالة أوال و أخیرا 

.
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بعد الكتاما: رقعة االستیالء تتوسع ...و الفساد على عرش التعاونیة العامة للتأمین یتربع؟؟
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لم ننتھ بعد من جرد عملیات االستیالء التي شھدھا الصندوق التونسي للتامین التعاوني

الفالحي و تعداد أسماء جیوب الردة  من الفاسدین الذین استثروا بطرق غیر شرعیة و

لھفوا دون ھوادة من خزینة الكتاما أمواال ال تحصى وال تعد  ...حتى برز فساد  من

حجم آخر و لكن بنفس الطریقة وعلى نفس المنھج الذي اعتمده الفالح المتحیل محمد بو

لعراس ھمامي ….الذي نھب سنویا أكثر من ملیار من أموال الصندوق التونسي للتأمین

التعاوني الفالحي.

 و لئن ذھب الظن أن الفساد ضرب األصل و لم یمس الفرع غیر أنھ ھیھات فكل

التخمینات والتوقعات سقطت في الماء على اعتبار أن الفساد ھجم على األخضر و

الیابس و لم یترك األصل و ال الفرع...

 فالتعاونیة العامة للتأمین التي بعثت في سنة 1997 وھي شركة تأمینات ولدت من

ضلع الكتاما بل ھي  ولیدتھا و فرع منھا  جاءت من أجل خدمات التأمین األخرى 

كانت شاھدة على أكبر عملیات التحیل أبطالھا  فالحون و ما ھم  بفالحین و أصحاب

مؤسسات و ما ھم  بأصحاب مؤسسات بل متحّیلین  ...
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أطوار التحّیل

في  التعاونیة العامة للتأمین اشتد عود الفساد وتعددت أوجھھ و مظاھره و تنوعت و بلغ

الفساد حد الغرابة ...و سننقل على سبیل الذكر ال الحصر أنموذجین على أن نطرق

أبواب الفساد المتبقیة في مواعید استقصائیة قادمة

األنموذج األول : مورو بن محمد الھمامي

على شاكلة الفالح المتحیل الكبیر محمد بولعراس الھمامي تالعب الفالح المتحیل

الصغیر مورو بن محمد الھمامي ( ابن محمد الھمامي)القاطن بأوالد سالمة من معتمدیة

تستور من والیة باجة بأموال التعاونیة العامة  للتامین بإیعاز من عدید األطراف المتنفذة

داخلھا التي منحت لھا عمولة مجزیة على الحساب ...

وأول مالبسات التحیل و لھف األموال انطلقت لما قام مورو الھمامي بتامین جملة من
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التالل المزروعة  والضیعات ھي كاالتي:  تلة الداموس وتلة البني و تلة حرف د  و تلة

فوار و تلة الرواقبي و فیرمة كاسي و بوقرعون و صوالج  و درة الجمل  و الفّري

الكائنین بأوالد سالمة بعد أن أمضى عقد تامین أول یعود في التعاونیة العامة للتامین

غیر معلوم على اعتبار ان العقد غیب تاریخ امضائھ  عن قصد كما ھو مبین في الوثائق

و الحجج  ...  تبعھ بعقد تامین ثان شمل نفس االخالالت المتواجدة في األول ...

و تضمن العقد األول معطیات شملت اسم الحریف المشترك وھو مورو الھمامي

رقمھ 2122050و رقم عقده التأمیني1686896 الذي نص على أن المؤمن ھو شاحنة

او سیارة دون أن یتم ذكر نوعھا أو أي تفاصیل عنھا مما یوحي أن األمر غیر ذلك و

قدر مبلغ التامین 6433.497 دینار (دین  او كریدي )و زعم أن المؤمن  في العقد 

الشاحنة تعرضت الى حادث بتاریخ 20-01-2009  لینغم بین عشیة ضحاھا من

التعاونیة العامة للتامین ما یزید عن 623561.503د ذھبت ھباء منثورا ..

و أما العقد الثاني و الذي شمل نفس االخالالت جاء مطابقا للعقد األول و لكن الغنیمة

tel:20-01-2009
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كانت ألطف و أیسر  حیث تضمن اسم الحریف أو المشترك وھو 4029226 و رقم

عقده 1906914 و نص كالعادة أن المؤمن ھو شاحنة تم حجب المعطیات المتعلقة بھا 

و ضمن الحریف مبلغ 1062دینار (كریدي او دین) لیغنم 328938دینار ...

مبلغ التعویضات مبلغ التامین رقم الحادث تاریخ الحادث رقم عقد

الحریف

رقم الحریف اسم

المشترك

شركة

التامین

328938 د 1062 د 016558 12/07/2010 1906914 4029226 مورو

الھمامي

التعاونیة

العامة

للتامین

MGA

623561.503

د

6438.497

ذ

015526 20/01/2009 1686896 2122050

وعلى شاكلة المتحیلین عمد مورو الھمامي إلى تأمین  مجموعة من صابة من الحبوب

للموسم الفالحي 2006/2007و زعم  أن البرد واألمطار و الریاح نزلت على

المزروعات و أتلفت المحصول و ألحقت بھ أضرارا جسیمة و كعادتھ سارع باستصدار

إذن من المحكمة االبتدائیة بباجة بتاریخ 1-8-2007  و تكلیف خبیر لتقدیر قیمة

األضرار  المزعومة و توصل بعد الخزعبالت الخفیة إلى لھف أموال في شكل لفافات

من الكتاما ...

و من فصول الفساد التي یأتیھا محمد بولعراس الھمامي و ابنھ مورو الھمامي أن العملة

الذین یقتاتون الفتات من ضیعاتھم لم یسلموا من بطشھما ...فقصص تلفیق التھم إلیھم ال

تنتھي و ما یزال الجمع یتذكر عملیة إیقاف ذاك العامل البسیط لمدة 3 أشھر بتھمة

سرقة قطیع غنم و الغریب أن عملیتھ إیقافھ في احد مراكز األمنیة زورا و بھتانا ... كما

لھم فصول أخرى تتجلى من خالل استغالل العملة و تعامل معھم و كأنھم عبید أو

رقیق.   

tel:2006%2F2007
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 النموذج الثاني: نزل دلفین بالمنستیر

لھذا النزل التابع لمجمع النزل الحبیب و الرباط بالمنستیر حكایة غربیة و أطوار عجیبة

وقع تأمینھ عند التعاونیة العامة للتامین في سنة 2008 بمبلغ 1000 دینار فقط ...نعم

بمبلغ قیمتھ ألف دینار وھو مبلغ ال یضاھي معلوم تامین متجر بسیط أو سیارة خفیفة

...و الغریب في عقد التامین عدد 62224الذي شمل كل أنواع الحوادث التي قد تقع في

النزل و محیطھ  انھ نص على مبالغ تعویض خیالیة فیما یلي تفاصیلھا :

- قیمة  تعویض خزینة النزل في صورة وقوع حادث أو / و حدث أو / و سنة

تامین 20 ملیون ( فإلى جانب مبلغ التعویض المنتفخ تم تنصیص على عبارة

أو/و وھي من البدع الجدیدة في عقود التامین)

- قیمة التعویض المرصودة لصاحب النزل في صورة  تعرض خارج الخزینة

ألي حادث ب 25 ألف دینار.

-  قیمة التعویض لحوادث أخرى خارج النزل ب 10 أالف دینار

http://1.bp.blogspot.com/-DppajjOo_jw/Um-ZzQpnYlI/AAAAAAAAYP0/kX2SeGLB-is/s1600/fi3.jpg
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-  قیمة التعویض لضرر یقع للسیارات الرابضة  في مأوى النول ب 20 ألف

دینار لكل سیارة

-  سرقة بیوت الراحة ب 15 ألف دینار

-  تسمم الحرفاء ب250 ألف دینار لكل حریف

-  تفجیر كھربائي أو مائي ب 200 ألف دینار

فكل ھذه األموال المرصودة للتعویضات قابلھا ضخ مبلغ تعویض من قبل صاحب النزل

في التعاونیة العامة للتأمین مبلغ ال یتجاوز 1000 دینار ...و لكم التعلیق..؟؟

عبد الحق العادلي
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