
يشن مئات اآلالف من املوظفني في تونس 
إضرابا عاما، و هو الثاني في أقل من شهرين، 
بعدما رفضت احلكومة م��ّرة أخ��رى زي��ادة 
األجور، في خطوة قد تفاقم التوتر واالحتقان 
االج��ت��م��اع��ي ب��ال��ب��اد، ف��ي ظ��ل ت��ه��دي��دات من 
املقرضني الدوليني بوقف متويل االقتصاد 

التونسي.
وق���ال االحت���اد ال��ع��ام التونسي للشغل، 
أكبر منظمة نقابية في الباد، إنه قّرر  تنفيذ 
اإلض�����راب ال��ع��ام ، ب��ع��د ف��ش��ل ك��ل جلسات 
ال��ت��ف��اوض م��ع احل��ك��وم��ة وت��ع��ّن��ت األخ��ي��رة 
في موقفها ال��راف��ض ل��زي��ادة أج��ور العاملني 
بالوظيفة العمومية والقطاع العام ومعاجلة 
ت��ده��ور قدرتهم الشرائية، خدمة ألغ��راض 

وإماءات صندوق النقد الدولي.

وهّددت املنظمة ذات النفوذ القوّي، باتخاذ 
إج��راءات تصعيدية ستعلن عنها الحقا بعد 
تنفيذ اإلض����راب، م��ن أج��ل حتقيق »مطالب 
العمال املشروعة«، في مؤشر على القطيعة 
التي باتت حتكم العاقة بني االحت��اد العام 
التونسي للشغل واحلكومة، ودخول الطرفني 
ف��ي معركة غير محسوبة ال��ع��واق��ب، وسط 
أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية متر بها 

الباد.
وح��ّذر الرئيس الباجي قائد السبسي من 
تداعيات تنفيذ هذا اإلض��راب، وقال في كلمة 
له مبناسبة إحياء ال��ذك��رى الثامنة للثورة 
التونسية، إن ه��ذا اإلض���راب »ستنتج عنه 
مصائب ال يعرف قيمتها إال من عاش إضراب 
يناير 1978 ال��ذي أدى إل��ى تفكك الوحدة 

الوطنية«.
وأض����اف السبسي ق��ائ��ا »ه��ن��اك تهديد 
ب��اإلض��راب ال��ع��ام، اإلض���راب م��ش��روع، لكن 
إضراب عام عند أصحاب الرأي في اخلارج هو 
سبب احلرب، والدولة غير معتادة على هذا، 
لهذا يجب بكل صورة من الصور منع أو احلد 
من هذه األمور«، كما أكد أنه »يجب األخذ بعني 
االعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنني« 

بعد أن بلغت نسبة التضخم 7،5 في املئة.
وتواجه احلكومة التونسية التي يقودها 
يوسف الشاهد، ضغطا قويا من املقرضني 
الدوليني، السيما صندوق النقد الدولي الذي 
يحثها على جتميد األجور في إطار إصاحات 
للقطاع العام، حتى ال تضطر إلى زيادة دينها 

اخلارجي نتيجة ارتفاع عجز املوازنة.

ويتزامن التوتر بني احلكومة والنقابات، 
مع زيارة مرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي 
إلى تونس ملعاينة اإلصاحات االقتصادية في 
الباد، التي يتقرر على أساسها متكني تونس 
م��ن احل��ص��ول على القسط اخل��ام��س، البالغ 
قيمته 255 مليون دوالر، من القرض املتفق 
عليه في 2016، والبالغ إجماليه 2.9 مليار 

دوالر.
وتسعى احلكومة إلى خفض فاتورة أجور 
القطاع العام والعمومي إلى 12.5 في املئة 
من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2020 من 
حوالي 15.5 في املئة اآلن، لضمان احلصول 
على ال��ق��روض اخلارجية، وه��و أم��ر متعّلق 

بتسوية أزمتها مع النقابات.
واعتبر الرئيس التونسي السابق، املنصف 

املرزوقي، أن ثورة باده حققت 50 باملائة من 
أهدافها، مشيرا إلى أن تركيا وقطر ساعدتا 
تونس في كفاحها ضد اإلره��اب. جاء ذلك في 
مقابلة نشرتها، صحيفة »اخلبر« اجلزائرية 
)خاصة(. وقال املرزوقي إن »الثورة التونسية 
حققت 50 باملائة من مطالبها. حققت احلرية 
حيث تونس بلد حر، اإلعام فيها حر إلى أبعد 
درجة، والشعب التونسي حر ولديه دستور 
جديد ول��دي��ه مؤسسات هامة ج��دا تؤسس 

للدميقراطية«.
وأض���اف أن »ال�50 باملائة م��ن األه���داف 
األخرى املتعلقة باخلبز والتشغيل لم نحقق 

منها شيئا، ألسباب عديدة ومتعددة«.
وأع��رب عن اعتقاده ب��أن »ال��ص��راع م��ازال 
متواصا، ولدي قناعة أنه عندما يغلق قوس 

ال��ث��ورة امل��ض��ادة ال��ت��ي ه��ي ج��زء م��ن املسار 
الطبيعي ل��ل��ث��ورات، ف��ي انتخابات 2019، 
سنعيد الصراع من أجل حتقيق أهداف العدالة 

االجتماعية واخلبز والعمل للتونسيني«.
املرزوقي رأى أيضا أن »اإلع��ام الفاسد لم 
يكن فقط سبب جن��اح ال��ث��ورة امل��ض��ادة، لكن 
هناك سببني آخرين، األول يكمن في تعطل 

الدورة االقتصادية وتوقف االستهاك«.
والسبب الثاني هو »ط��ول فترة املرحلة 
االنتقالية التي بقيت ث��اث سنوات بسبب 
الدستور وغيرها، بينما كان يجب أن ننتهي 
من املرحلة االنتقالية في ظ��رف ع��ام واح��د، 
ألنه كلما طالت املراحل االنتقالية كلما تراكمت 
املشكات، وه��ذا أثقل على التونسيني بعض 

الشيء«

alwasat.com.kw

غزة: أزمة وقود تنذر بكارثة في املستشفيات
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، 
من التداعيات الكارثية لتفاقم أزمة الوقود الازمة 
لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع. 

وقالت الوزارة في بيان إن »استمرار أزمة نفاد الوقود 
في املرافق الصحية سيكون لها تداعيات كارثية على 
مرضى قطاع غ��زة، عند توقف املولدات الكهربائية 

خ��ال بضعة أي���ام، م��ا سيهدد حياة 800 مريض 
بالفشل الكلوي يرتادون 128 جهازاً لغسيل الكلى 3 

مرات أسبوعياً منهم 30 طفاً«.
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اجليش يحرر سلسلة جبلية في معقل احلوثيني

احلكومة اليمنية: شهر مر على اتفاق 
السويد دون حتقيق شيء

أعلن األردن أمس  الثاثاء موافقته على طلب األمم املتحدة 
بشأن استضافة اجتماع بني ممثلي احلكومة اليمنية وجماعة 
)أنصار الله( ملناقشة بنود اتفاق يتعلق بتبادل األس��رى 

واملعتقلني.
وقال املتحدث الرسمي باسم اخلارجية األردنية سلمان 
القضاة في تصريح صحفي إن الوزارة وافقت على طلب قدمه 
مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة الى اليمن 
مارتن غريفيث لعقد االجتماع في عمان مؤكدا حرص باده 

على وضع إمكانياته كافة إلجناح االجتماع.
وقال وزير اخلارجية اليمني، خالد اليماني، إن شيئاً لم 
يتحقق رغ��م م��رور شهر على اتفاق السويد، ول��م تنسحب 
ميليشيات احلوثي من املوانئ ومن أي مكان، ولم يتم التوافق 

على إجراءات بناء الثقة.

مسؤول فلسطيني: زيارة عباس لدمشق واردة 

دورًا  ل���ع���ب���وا  األك���������راد  اإلم������������ارات: 
محوريًا  في هزمية  داعش 

اكد املستشار األعلى للقائد العام للقوات املسلحة االيرانية اللواء حسن 
فيروز أبادي ان باده ستواصل تواجدها »االستشاري« في سوريا.

ونقلت وكالة االن��ب��اء االيرانية )ارن���ا( عن فيروز أب��ادي قوله ان 
»التواجد االستشاري االيراني سيستمر في سوريا طاملا استمر خطر 

االرهاب هناك ورغبة احلكومة السورية مبساعدتنا«.
ولفت فيروز أبادي الى ان احلكومة السورية كانت قد طلبت من ايران 
ارسال مستشاريها العسكريني الى االراضي السورية ملواجهة اجلماعات 
االرهابية. وكشف عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
واللجنة املركزية حلركة فتح، ع��زام األحمد، أن الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس قد يقوم بزيارة إلى سوريا في أي وقت.
وقال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية، أنور القرقاش، إن 

األكراد لعبوا دورا محوريا في هزمية تنظيم داعش في سوريا.
وغرد القرقاش على حسابه مبوقع التواصل االجتماعي تويتر، قائاً 
»على ضوء الدور احملوري الذي لعبه األك��راد في هزمية تنظيم داعش 
اإلرهابي فإن القلق اإلقليمي والدولي حول مصيرهم مشروع، ومن 
هذا املنطلق فإن املصلحة العربية تقتضي أن ينحصر التعامل مع دور 
وموقع املكون الكردي ضمن اإلطار السياسي، ومبا يحفظ وحدة األراضي 

السورية«.

االح��ت��ج��اج��ات  لتصعيد  دع����وات 
املسائية باملدن السودانية

أعلن جتّمع املهنيني السودانيني االستعداد لدخول مرحلة حاسمة 
بالتحّول إلى تنفيذ العصيان املدني الشامل في الباد. ودع��ا إلحياء 
احتجاجات ليلية مبنطقتي الكاكلة جنوب العاصمة اخلرطوم، والثورة 
بأم درم��ان. وأعلن بيان مشترك لقوى ن��داء السودان وق��وى اإلجماع 
الوطني وجتّمع املهنيني السودانيني، تصعيد االحتجاجات املسائية. 
كما أعلن التحالف عن تظاهرة حاشدة ستتجه إلى القصر الرئاسي يوم 

اخلميس بالتزامن مع مواكب مماثلة في عدد من مدن الباد.
ويهدف املوكب، بحسب البيان، إلى تسليم مذكرة تطالب بتنحي 

الرئيس عمر البشير، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
من جانبه، قال الرئيس البشير خال خطاب ألقاه أمام جتمع جماهيري 
في دارفور، إن هناك أشخاصاً ال يريدون للسودان التقدم واالستقرار، لكن 

السودان سيتصدى لهم ويبقى صامداً.
وشدد الرئيس السوداني على أن الشعب السوداني هو من له احلق في 

تغيير احلكومة من خال صناديق االنتخابات.

متظاهرون في تونس

طلبت توضيحًا حول حرق علمها بلبنان..وأبوالغيط منزعج

ليبيا: اجليش الوطني يحرر قاعدة جوية في  اجلنوب

قال الناطق باسم رئيس املجلس الرئاسي الليبي، محمد الساك، إن 
احلكومة الليبية دعت لبنان وجامعة الدولة العربية لتقدمي توضيح 

حول حرق العلم والتهديدات التي تعرض لها الوفد الليبي في لبنان.
وأضاف محمد الساك، أن التصرفات التي قامت بها بعض الفصائل 
املسلحة والسياسية في بيروت من إهانة العلم الليبي ومنع دخول 

رجال األعمال الليبيني إلى لبنان أمر غير مبرر على اإلطاق.
من جهته، أع��رب األم��ني العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط 
عن »انزعاجه الشديد« حيال نزع العلم الليبي الذي كان مرفوعا في 

بيروت متهيدا النعقاد القمة االقتصادية العربية. ومتكنت القوات 
املسلحة الليبية من السيطرة على قاعدة متنهنت اجلوية جنوب الباد، 
استعداداً لعملية عسكرية شاملة ملاحقة اجلماعات اإلرهابية خال 

الفترة املقبلة.
وقال مصدر عسكري ليبي بحسب موقع »املتوسط« اإللكتروني، إن 
قوات اجليش الوطني متكنت من دخول أحياء مدينة سبها، مؤكداً أن 
اجليش الليبي دفع بتعزيزات ضخمة إلى مدن اجلنوب لتحريرها من 

العصابات التشادية، والتنظيمات اإلرهابية.

مقاتلني في ليبيا

امل����رزوق����ي: ال���ث���ورة ال��ت��ون��س��ي��ة ح��ق��ق��ت ن��ص��ف أه���داف���ه���ا وال��ش��ع��ب حر

 طلبت ال��والي��ات املتحدة األميركية من 
العراق جتميد قائمة من املليشيات وسحب 
الساح منها، في حني طلب رئيس ال��وزراء 
ال��ع��راق��ي، ع���ادل عبد امل��ه��دي، م��ن اجلانب 

األميركي إعطاءه وقتاً للرد.
ومن بني امليليشيات التي شملتها القائمة 
اجلناح العسكري ملنظمة بدر بزعامة هادي 
العامري، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء 

أبوفضل العباس، وعصائب أهل احلق بقيادة 
قيس اخلزعلي.

وقال وزير اخلارجية الفرنسي، جان إيف 
لو دري��ان، إن باريس ملتزمة بتقدمي مليار 
يورو )1.15 مليار دوالر( إلى العراق، وذلك 
للمساعدة في إعادة إعمار الباد بعد احلرب 

التي خاضها مع تنظيم داعش اإلرهابي.
وأض���اف ل��ودري��ان، ال���ذي التقى نظيره 

العراقي، محمد احلكيم في بغداد، أن املساعدة 
ستوجه إلى إعادة بناء املناطق األكثر تضررا 
من العراق، على ما أوردت وكالة »أسوشيتد 

برس«.
وتقدر وزارة التخطيط العراقية تكلفة 
إعادة اإلعمار بحوالى 88 مليار دوالر، ومتكن 
العراق من جمع 30 مليار دوالر في مؤمتر 

للمانحني في الكويت العام املاضي.

فرنسا تتعهد مبليار يورو إلعادة إعمار العراق

السبسي يهاجم النقابات ويحذر من خطورة التداعيات

الذكرى الثامنة للثورة.. تونس في إضراب عام


