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قد يبدو مطلب النصراوي للوهلة األولى ساذجًا

تونس

إضراب راضية النصراوي:

حياد الدولة
في الميزان

◄ وفيات ►
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي
واملؤسسات العاملة في إطارها
سنابل لرعاية اليتيم
رعاية املسن
املنبر الثقافي
طموح للتنمية االجتماعية
نادي الخريجني
تنعي بمزيد من الحزن واالسى
املرحوم السيد
علي محمد صالح املوسوي
والد عضو الهيئة اإلدارية
املهندس السيد حسني املوسوي
وتـتـقــدم مــن اســرتــه الكريمة بأحر
التعازي أملني من الله
أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله
فسيح جنانه
ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ خرج ولم يعد ►

ّ
رسمي ،تواصل راضية النصراوي،
وسط تجاهل
ّ
ّ
المناضلة الحقوقية ورئيسة المنظمة التونسية
لمناهضة التعذيب ،إضرابها المفتوح عن الطعام الذي
بدأته يوم  11تموز /جويلية
تونس ــ األخبار
رغم طول فترة إضرابها ،ورغم تعكر
وض ـع ـه ــا الـ ـصـ ـح ـ ّـي ،ورغ ـ ــم مـكــانـتـهــا
ال ـ ــرم ـ ـ ّ
ـزي ـ ــة ك ـم ـن ــاض ـل ــة عـ ـتـ ـي ــدة ض ـ ّـد
ّ
دك ـتــاتــوريــة ن ـظــام زي ــن الـعــابــديــن بن
ع ـل ــي ،ل ــم ت ـح ــظ راضـ ـي ــة ال ـن ـص ــراوي
بتفاعل رسـمـ ّـي إيـجــابـ ّـي مــع مطلبها
ال ــوح ـي ــد وال ـب ـس ـي ــط :ال ـح ـص ــول على
تبريرات مقنعة لتغيير الــدولــة جهة
الـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــرهـ ــا ل ــزوج ـه ــا
ح ـ ّـم ــة ال ـه ـمــامــي ،امل ـن ــاض ــل ال ـي ـس ـ ّ
ـاري
وامل ـت ـحــدث الــرس ـمـ ّـي بــاســم «الـجـبـهــة
ال ـش ـع ـبـ ّـيــة» ،م ــن األمـ ــن ال ــرئ ــاس ـ ّـي إلــى
ّ
الداخلية.
وزارة
قـ ــد يـ ـب ــدو م ـط ـل ـب ـهــا ل ـل ــوه ـل ــة األول ـ ــى

يلقي اإلضراب
الضوء على واقع
استغالل جهاز الدولة
المحايد نظريًا
ّ
ســاذجــا ،وقــد ُيـقــال إن ذلــك أمــر يعني
أج ـه ــزة ال ــدول ــة وت ـقــديــرات ـهــا؛ تجيب
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــراوي« :أطـ ـلـ ـع ــون ــا عـ ـل ــى تـلــك
التقديرات وينتهي األمر» .هل انتهت
أو ان ـخ ـف ـضــت ال ـت ـه ــدي ــدات األم ـن ـ ّـي ــة؟
ب ـ ــدل اإلج ـ ــاب ـ ــة ،يـ ـع ـ ّـم ص ـم ــت م ـط ـبــق.
هنا قد ُيطرح ســؤال حــول الفرق بني
ّ
األمنية التي تقدمها وزارة
الحماية
ّ
الداخلية وبني تلك التي يقدمها األمن
ّ
الرئاسي ،فكالهما في النهاية جهاز
أمني ،وهنا يكمن مربط الفرس.
على مدار أربع سنوات ،ومنذ اغتيال
محمد الـبــراهـمــي ،ال ــذي عقب اغتيال
شـ ـك ــري ب ـل ـع ـيــد ،وك ــاه ـم ــا ق ـي ــادي ــان
ّ
فــي «الـجـبـهــة الـشـعـبـ ّـيــة» ،تـمــتــع حمة
ال ـه ـم ــام ــي ب ـح ـمــايــة ل ـص ـي ـقــة وف ـ ّـره ــا
لــه األم ــن الــرئــاسـ ّـي .ك ــان مــرافـقــا على
مـ ــدار ال ـي ــوم بـعـنــاصــر ال ـج ـهــاز ال ــذي
يـتـبــع م ـبــاشــرة رئ ــاس ــة الـجـمـهـ ّ
ـوريــة،
وهم عناصر مدربون أساسًا لحماية
الشخصيات ومجهزون بعتاد ّ
ّ
موجه
ّ
لخدمة تلك املهمة .أما عناصر األمن،

ّ
املهمة ،فهم يتبعون
التي أوكلت لهم
على
ـون
ـ
ب
ـدر
ـ
م
ـم
ـ
ه
و
ـة،
وزارة الــداخ ـلـ ّـيـ
ّ
الحفاظ على األمــن الـعــام ،وال تتمثل
مهمتهم في مرافقة الهمامي مرافقة
ّ
أمنية لصيقة على غرار أسالفهم ،بل
ّ
فقط مرافقته فــي أنشطته الرسمية،
وتـ ــأمـ ــن ت ـن ـق ــات ــه تـ ـل ــك بــاس ـت ـع ـمــال
سيارة يوفرها هو وذلــك بعد تقديم
إعالم مسبق بتفاصيل النشاط.
ْ
إذن ،الهدف املبطن من وراء القرار ،وفق
ما ذهبت له النصراوي وزوجها ،هو
خلق ثغرة ّ
أمنية فــي حياة الهمامي
«عـقــابــا لــه» على سياسته املعارضة
ّ
الجمهورية والحكومة ،التي
لرئاسة
ّ
حــرمـتـهــا «الـجـبـهــة الـشـعـبــيــة» بـعــدم
م ـشــارك ـت ـهــا ف ـي ـهــا ،م ــن ل ـقــب حـكــومــة
ّ
الوطنية التي تحب.
الوحدة
وللتدليل عـلــى الـطــابــع «االنـتـقــامـ ّـي»
ل ـل ـقــرار ،أش ــار الـهـمــامــي ف ــي تصريح
ّ
صـحــافـ ّـي إلــى أن التغيير ال ـطــارئ لم
يشمل غيره من املوجودين على قوائم
ال ـت ـهــديــد ال ــرس ـم ـ ّـي ــة ،ح ـيــث تـتــواصــل
ّ ّ
الرئاسي لكل من راشد
حماية األمــن
ال ـ ـغ ـ ـنـ ــوشـ ــي ،رئ ـ ـيـ ــس ح ـ ـ ــزب «ح ــرك ــة
ال ـن ـه ـضــة» ،وح ــاف ــظ ق ــاي ــد الـسـبـســي،
ّ
التنفيذي لـ«نداء
نجل الرئيس واملدير
ً ّ
ت ــون ــس» .وواصـ ــل ق ــائ ــا إن «مـفـهــوم
غائب على املاسكني
الدولة وحيادها
ّ
بالسلطة» ،مضيفًا أنهم ال يتورعون
عــن اسـتـخــدام جـهــاز الــدولــة لتصفية
ّ
ّ
الضيقة.
السياسية
حساباتهم
ال يـ ـنـ ـحـ ـص ــر إضـ ـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــراوي
فـ ــي م ـ ـجـ ــرد رد فـ ـع ــل زوجـ ـ ـ ــة خــائ ـفــة
عـ ـل ــى س ــام ــة زوجـ ـ ـه ـ ــا ،وهـ ـ ــو خ ــوف
يـ ـب ــرره اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ،إن ـمــا
يـ ـتـ ـج ــاوز ذل ـ ــك ل ـي ـل ـقــي ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
واقــع استغالل جهاز الــدولــة ،املحايد
ن ـظــريــا ،ف ــي خ ــدم ــة أج ـن ــدة سـلـطـ ّ
ـويــة
ّ
تـهــدف إلــى فــرض الـطــاعــة السياسية
عـلــى شـخـصـ ّـيــة تـتــزعــم أه ــم مـكــونــات
املـ ـع ــارض ــة الـ ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــة وال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة.
وه ــي أج ـن ــدة ت ـت ـقــدم بـخـطــى حثيثة
عـلــى أك ـثــر م ــن م ـس ـتــوى ،لـعــل أهـ ّـمـهــا
االن ـت ـخــابــات ال ـب ـلـ ّ
ـديــة امل ــزع ــم عـقــدهــا
نـهــايــة الـسـنــة ال ـجــاريــة وال ـتــي ستتم
ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف «ه ـي ـئ ــة ان ـت ـخ ــاب ــات»
دون رئ ـيــس (اس ـت ـق ــال رئـ ّيـسـهــا بعد
تـطـعـيـمـهــا ب ـع ـضــو رأى أن ـ ــه مــوضــع
ّ
محلية
شـبـهــات) وبـقــانــون جـمــاعــات
عتيق ّ
فصله الرئيس الراحل الحبيب
ب ــورق ـي ـب ــة ،ع ـل ــى م ـق ــاس ن ـظ ــام ــه ع ــام
!1974

إنــا لله وإنــا إليه راجـعــون ،بقلوب
ّ
راضية ومسلمة بقضاء الله وقدره
ننعى املرحوم
السيد علي محمد صالح املوسوي
الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم
األربعاء املوافق في 2017/8/23
اخـ ــوتـ ــه :ال ـ ـسـ ــادة :حـ ـس ــن ،أح ـم ــد،
املرحوم عباس ،زينب
أوالده الـ ـس ــادة :امل ـه ـنــدس حـســن،
أح ـ ـمـ ــد ،ع ـ ـبـ ــاس ،مـ ــالـ ــك ،اب ــراهـ ـي ــم،
رضوان ،جهاد ،دالل
ووري امل ــرح ــوم ال ـثــرى فــي جبانة
بـلــدتــه الـنـبــي شـيــت ي ــوم االرب ـع ــاء
املوافق في 2017/8/23
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
ف ــي م ـن ــزل ول ـ ــده امل ـه ـن ــدس حسني
عـلــي صــالــح امل ــوس ــوي الـكــائــن في
ب ـلــدة الـنـبــي شـيــت ون ـه ــار االثـنــن
املوافق في  2017/8/28من الساعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
فـ ـ ــي مـ ــركـ ــز ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ف ــي بـ ـي ــروت،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ج ــان ــب املــديــريــة
العامة ألمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل امل ـ ــوس ـ ــوي وع ـم ــوم
أهالي النبي شيت

غادرت العاملة اإلثيوبية :
ALEMI TARIKU TOLCHA
من مكان عملها في صير الغربية,
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا,
اإلتصال على الرقم70/609478 :

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بــالــرضــى والـتـسـلـيــم ملـشـيـئــة الـلــه
تعالى
ننعى املرحوم
ّ
السيد محمد علي الحسيني
زوجته نجاة بلحسن الحسيني
والده املرحوم السيد علي
وال ــدت ــه امل ــرح ــوم ــة شــري ـفــة ه ــادي
الحسيني
ّ
عمه املرحوم السيد حسن
ّ
عـ ــمـ ــاتـ ــه امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــات س ـه ـج ـن ــان
وفاطمة وخديجة وروضة
ابنته املهندسة رجاء وعائلتها
أوالده :الدكتور حسان واملهندس
مجدي واملهندس مالك واملهندس
طارق وعائالتهم.
أشقاؤه :الرئيس حسني الحسيني
وع ـ ـبـ ــد إاللـ ـ ـ ــه وطـ ـ ـ ــال وم ـص ـط ـفــى
ومهدي والدكتور فيصل
شقيقاته :نجاة واملرحومات إلهام
وسهام واملهندسة سلمى
ُيـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة قبل الظهر من يوم
الخميس الــواقــع فيه  24آب ،2017
حيث َّ
يشيع إلــى مثواه األخير في
شمسطار.
ُ
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه فــي
شمسطار ،قبل الدفن وبعده ،وأيام
الجمعة والـسـبــت واألح ــد  25و26
و 27آب
ونـهــار األرب ـعــاء الــواقــع فيه  30آب
في بيروت من الساعة الثالثة إلى
ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي م ـقــر جمعية
التخصص والتوجيه العلمي.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ال ـح ـس ـي ـنــي وع ـم ــوم
ّ
السياد.
أهالي شمسطار ومزرعة

تتقدم أرسة رشكة البنيان للهندسة واملقاوالت ش.م.م.
وجميع املوظفني والعاملني فيها بأحر التعازي لعائلة املرحوم

السيد عيل محمد صالح املوسوي

والد املدير العام املهندس حسني عيل صالح املوسوي،
نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
من آمن يب وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :انطوانيت جربان فيعاين
ولداه :روجيه زوجته جومانا عساكر وعائلته
جورج زوجته روال شامس وعائلته
بناته :غيلدا
غريس
الدكتورة غريتا زوجة عامد الحروق وعائلتها
شقيقه :الياس صهيون وعائلته
عائلة شقيقه املرحوم عبدالله صهيون
شقيقته :ماري صهيون
عمر وعائالتهم (يف املهجر) وعموم
ميشال
أرملة
إمييل
املرحومة
أوالد شقيقته
ّ
عمر ،طبال ،جعجع،
عائالت :صهيون ،فيعاين ،حسون ،الحروق ،عساكر ،شامسّ ،
معامري ،مطر ،بال ،بالن ،وأنسبائهم يف الوطن واملهجر ينعون إليكم فقيدهم
املأسوف عليه املرحوم

غطاس جرجي صهيون

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

املنتقل اىل رحمته تعاىل يوم االربعاء الواقع فيه  23آب  2017متمامً واجباته
الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه يف متام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر
اليوم الخميس  24الجاري يف كنيسة القديس دميرتيوس للروم االرثوذكس
(مارمرت) ،األرشفية حيث يوارى الرثى يف مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الصالة يف صالون الكنيسة ابتدا ًء من الساعة الحادية عرشة
قبل الظهر ويومي الجمعة والسبت  25و 26الجاري يف صالون كنيسة القديس
دميرتيوس للروم االرثوذكس (مارمرت) ،األرشفية ابتدا ًء من الساعة الحادية عرشة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مسا ًء.
الرجاء إبدال األكاليل بالتربع للكنيسة واعتبار هذه النرشة إشعارا ً خاصاً

