وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي
توفيت أمس األحد شدليّة قائد السبسي ( 83عاما) أرملة
الرئيس الباجي قائد السبسي في يوم بدأ فيه التونسيون
االقتراع الختيار رئيس للبالد.
وكتب جنلها حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية
في موقع فيسبوك «انتقلت إل��ى ج��وار ربها املغفور لها
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ب��إذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل
محمد الباجي قائد السبسي» .وفي تصريح نادر لها ملجلة
«ليديرز» (اخلاصة) في  ،2014قالت شدلية ،امل��رأة التي
تصف باألنيقة والكتومة ،انها كانت «تتناقش مع الباجي
في كل شيء ،وكان يطلب رأيي» .وتوفي السبسي يوم 25

يوليو الفائت عن عمر  92عاما تزامنا مع احتفال البالد بعيد
اجلمهورية ودفعت وفاته الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
بتقدمي موعد االنتخابات الرئاسية.
وينص الدستور التونسي على ان تنظم االنتخابات
الرئاسية في حال وفاة الرئيس خالل تسعني يوما.
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بعد إصرار احلكومة على رفض مطالبهم

املعلمون يواصلون إضرابهم لألسبوع الثاني في األردن
ي��واص��ل معلمو امل�����دارس احلكومية
األردن��ي��ة أم��س األح��د إضرابهم لالسبوع
الثاني على التوالي بعد إص��رار احلكومة
على رفض مطالبهم باحلصول على عالوة
تصل الى  50باملئة على رواتبهم األساسية.
وق��ال��ت ن��ق��اب��ة امل��ع��ل��م�ين ف��ي ب��ي��ان إن
«ال��رس��ال��ة ال��ص��ادرة ع��ن رئ��اس��ة ال���وزراء
هي رسالة مخيبة لآلمال وال ترتقي ألدنى
طموح للمعلمني ،إذ أنها لم تتطرق إلى حق
املعلمني في العالوة».
واك��دت النقابة «التزامها مبطلب ال50
باملائة وعدم التنازل عنه» ،مشددة على إن
«اإلضراب قائم اليوم األحد».
وك��ان رئيس ال���وزراء عمر ال���رزاز قال
في رسالة مساء اجلمعة الى املعلمني إنه
«آن األوان أن يعود الطلبة ملقاعد الدراسة
واملعلم ألداء رسالته السامية ،لكي يطمئن
أولياء األمور على فلذات أكبادهم».
واض��اف «ال نختلف على املبدأ وال على
ال��ه��دف وإمن���ا ن��ت��ح��اور ح��ول اإلمكانيات
واخلطوات والتوقيت ،وهي مسائل ميكن
ب��احل��وار اجل���اد واحلقيقي وض��ع تصور
وط��ن��ي م��ش��ت��رك ل��ه��ا ب�ين وزارة التربية
والتعليم ونقابة املعلمني».
وبحسب ال��رزاز ف��أن احلكومة «ت��درس
املالحظات التي تتبناها النقابة حول املسار
املهني وحتسني الوضع املعيشي للمعلم،
وضمن إط��ار متكامل لتطوير أداء القطاع
العام».

وكانت نقابة املعلمني دخلت في حوار مع
احلكومة من قبل من دون التوصل الى إتفاق.
وبدأ معلمو املدارس احلكومية األردنية
ال��ذي��ن ي��ت��ج��اوز ع��دده��م امل��ئ��ة أل���ف ،األح��د
امل��اض��ي إض��راب��ه��م ع��ن العمل غ��داة رفض
احلكومة تنفيذ مطالبهم مبنحهم عالوة على
رواتبهم التي يعتبرون أنها «األدن��ى بني
موظفي الدولة».
ون��ظ��م آالالف م���ن م��ع��ل��م��ي امل����دارس
احلكومية في االردن في اخلامس من الشهر
احلالي احتجاجا وسط عمان للمطالبة بهذه
العالوة.
ورف��ض��ت وزارة ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
االستجابة ملطالب املعلمني ،مؤكدة ان كلفة
ع�لاوة ال  50%التي تطالب بها النقابة
تصل إلى  112مليون دينار (أكثر من 150
مليون دوالر) على خزينة الدولة.
وج��اء األض��راب بعد اسبوع واح��د فقط
م��ن ب��دء أكثر م��ن مليوني طالب وطالبة
عامهم الدراسي اجلديد منهم اكثر من مليون
و 400الف طالب وطالبة يدرسون في نحو
اربعة آالف مدرسة حكومية.
ويشهد االردن إرتفاعا في األسعار وأزمة
اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز
األربعني مليار دوالر.
ورفعت احلكومة األردنية مطلع العام
امل��اض��ي أس��ع��ار اخلبز وف��رض��ت ضرائب
جديدة على العديد من السلع وامل��واد التي
تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها

اضراب معلمي األردن

 16باملئة ،إض��اف��ة ال��ى رس��وم جمركية
وضرائب أخرى.

وتفيد األرق��ام الرسمية أن معدل الفقر
ارتفع العام املاضي الى أكثر من  15باملئة

ونسبة البطالة الى أكثر من  19باملئة في
بلد يبلغ معدل األج��ور الشهرية فيه نحو

التونسيون ميتحنون دميوقراطيتهم في انتخابات رئاسية
بدأت أمس األحد في تونس مهد الربيع
العربي ،انتخابات مبكرة دُع��ي إليها
أكثر من سبعة ماليني ناخب الختيار
رئيس ،في استحقاق يشهد منافسة غير
مسبوقة.
وفتحت مراكز االق��ت��راع في تونس
أبوابها عند الساعة الساعة الثامنة
( 07,00ت غ) لثاني انتخابات رئاسية
ودمي��وق��راط��ي��ة ف��ي ال��ب�لاد م��ن��ذ ث��ورة
.2011
واصطف العشرات من الناخبني أمام
مراكز االقتراع قبل ان تفتح أبوابها وفقا
ملراسل وكالة فرانس ب��رس ،الختيار
رئيس من بني الـ  26مرشحا.
وأب���رز امل��رش��ح�ين رئ��ي��س احلكومة
الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية
امل��وق��وف بتُهم تبييض أم���وال نبيل
القروي الذي أثار جدالً واسعا ً في البالد،
املرشح
ّ
إضاف ًة إل��ى عبد الفتّاح م��ورو
التاريخي حلزب «حركة النهضة» ذي
املرجعيّة اإلسالميّة.
«صمت
و ُق��ب��ل س��اع��ات م��ن ب��دء ي��وم ّ
مرشحان من مجموع
ّ
انتخابي»  ،أعلن
الـ 26انسحابهما وهما محسن مرزوق
وسليم الرياحي ،ملصلحة وزير الدّفاع
املستق ّل عبد ال��ك��رمي ال��زب��ي��دي ال��ذي
ظهر فجأة على الساحتني اإلعالميّة

والسياسيّة إثر وف��اة الرئيس الباجي
قائد السبسي في  25يوليو الفائت.
وتبدو االنتخابات مفتوح ًة على ك ّل
االحتماالت ،وهو ما زاد ضبابيّة املشهد
بني ناخبني لم يحسم ج��زء كبير منهم
قراره ،ومراقبني اختلفت توقّعاتهم ،علما ً
أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات
سبر اآلراء خالل الفترة االنتخابيّة.
وا ّت��س��م��ت االن��ت��خ��اب��ات ف��ي تونس
توجهات
ّ
بعد ال��ث��ورة باالختالف ف��ي
التصويت .وق��د ف��از بها اإلسالميّون
الذين حملوا شعار الدّفاع عن مكاسب
ثورة  ،2011قبل أن يتغيّر املشهد وتظهر
ثنائيّة قطبيّة بني الداعمني لإلسالميّني
واملناهضني لهم في انتخابات 2014
ال��ت��ي ف���از ب��ه��ا ح���زب «ن����داء ت��ون��س»
العلماني .وطرح الصراع االنتخابي في
 2019معادلة جديدة تقوم على معطى
مرشحني مناهضني
ّ
ج��دي��د ه��و ظ��ه��ور
للنظام احلالي ،ما أفرز وجوهاً جديدة
استفادت من التجاذبات السياسيّة ،على
غ��رار األس��ت��اذ اجلامعي احملافظ قيس
سعيّد .يقول مجدي ( 31عاما ً) بينما كان
يتجوّل في شارع احلبيب بورقيبة وسط
زح��ام االجتماعات احل��زب� ّي��ة اجلمعة
«ت��زداد األم��ور تعقيدا ً ،واخليار يُصبح
صعبا ً .ربمّ ا يستق ّر اخليار «.

جانب من التصويت

قوات «الوفاق» تعلن عن استهداف مواقعها بسرت

ليبيا :قصف صاروخي يستهدف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني
الليبية ،أن قوات اللواء املتقاعد خليفة
حفتر ،استهدفت صباح أمس األحد ،مطار
معيتيقة الدولي ،بالعاصمة طرابلس،
عبر قصفه بصواريخ غراد.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان ن��ش��ره امل��رك��ز
اإلعالمي لعملية بركان الغضب ،التي
أطلقتها قوات حكومة الوفاق ،املعترف
بها دوليا.
وأضافت قوات الوفاق ،أن «القصف
استمرار للسجل اإلجرامي لقوات حفتر
في استهداف البنى التحتية واملطارات،
ف��ي م��ح��اول��ة ي��ائ��س��ة منها لتعويض
خسائرها».
وفي  2سبتمبر اجلاري ،أعلنت وزارة
امل��واص�لات بحكومة ال��وف��اق ،تعليق
حركة املالحة اجلوية مبطار معيتيقة
ال��دول��ي ،حتى «إش��ع��ار آخ��ر لظروف
أمنية».
فيما أعلنت شركات الطيران الليبية
احلكومية واخلاصة ،استئناف رحالتها
م��ن م��ط��ار م��ص��رات��ة ( 200كلم شرق
طرابلس) نتيجة إغالق «معيتيقة».
وأدان املجلس ال��رئ��اس��ي حلكومة
ال��وف��اق الوطني حينها ،قصف ق��وات
حفتر ،مطار معيتيقة الدولي ،بالتزامن
مع وصول طائرة للحجاج ،مخلفا عدة
إصابات بينهم أطفال.
ومعيتيقة ،املطار املدني الوحيد الذي
يعمل في العاصمة الليبية حاليا ،وعند
توقفه يتم إحالة كل الرحالت إلى مطار
مصراتة.
ومنذ  ،2011تعاني ليبيا الغنية
ب��ال��ن��ف��ط ،م��ن ص����راع ع��ل��ى الشرعية

قصف مطار معيتيقة

والسلطة ،يتركز حاليا ب�ين حكومة
ال��وف��اق املعترف بها دول��يً��ا ،وال��ل��واء
املتقاعد خليفة حفتر ،قائد القوات في
الشرق.
وأعلنت ق��وات حكومة ال��وف��اق ،أن
قصفا جويا استهدف مواقعها في مدينة
س��رت ،بالطيران املسير ال��ذي تسيره
غرفة عمليات أجنبية على األراض��ي

الليبية.
جاء ذلك في بيان لقوة حماية وتأمني
«س����رت» ،ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة ال��وف��اق
الوطني ،املعترف بها دوليا ،صدر في
ساعة متأخرة من مساء السبت ،عقب
الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة على
سرت ( 450كلم شرق طرابلس).،
وكشف البيان ،أن القصف أدى إلى

وق��وع ضحايا (دون حتديد العدد) في
ص��ف��وف ال��ق��وة املكلفة مبلف متابعة
م��ح��ارب��ة تنظيم «داع����ش» اإلره��اب��ي
ف��ي س���رت ،عقب تطهير املدينة منهم
بتضحيات عظيمة في «ملحمة البنيان
املرصوص».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ح��ك��وم��ة ال��وف��اق
أطلقت في مايو « ،2016عملية البنيان

امل��رص��وص» ،لتحرير س��رت واملناطق
احمليطة بها على امتداد نحو  250كلم من
خليج سرت ،بدعم جوي أمريكي وقوة
خاصة بريطانية ومستشفى ميداني
إيطالي ،ول��م تتمكن م��ن القضاء على
التنظيم في املنطقة إال بعد سبعة أشهر
من القتال الضاري ،خسرت خالله مئات
القتلى واجلرحى.

 600دوالر واحل��د األدن��ى لألجور 300
دوالر.

احلريري عن استهداف اململكة« :تصعيد خطير»

العراق ينفي استخدام
أراضيه ملهاجمة السعودية
نفى ال��ع��راق أم��س األح��د استخدام أراضيه
في تنفيذ هجمات استهدفت منشآتي نفط في
السعودية مشيرا إلى واقعة أوقفت أكثر من نصف
إنتاج اململكة.
وق��ال��ت احلكومة العراقية ف��ي بيان ”ينفي
ال���ع���راق م��ا ت��داول��ت��ه ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
وال��ت��واص��ل االجتماعي ع��ن استخدام أراضيه
ملهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات
امل ُسيرة“.
وأض���اف البيان أن ال��ع��راق ”يؤكد التزامه
الدستوري مبنع استخدام أراضيه للعدوان على
جواره وأشقائه وأصدقائه وأن احلكومة العراقية
ستتعامل ب��ح��زم ض��د ك��ل م��ن ي��ح��اول انتهاك
الدستور ،وقد شكلت جلنة من األطراف العراقية
ذات العالقة ملتابعة املعلومات واملستجدات“.
وأدان رئيس مجلس ال��وزراء اللبناني ،سعد
احلريري ،االعتداء الذي استهدف منشأتي نفط
لشركة أرامكو في اململكة العربية السعودية،
ورأى فيه «تصعيدا ً خطيرا ً ينذر بتوسيع رقعة
الصراعات في املنطقة».
وقال احلريري في تصريح« :إن هذا العدوان
يرتب مسؤوليات كبيرة على املجتمع الدولي
لوضع حد لكل أدوات العدوان واإلره��اب التي
جتتاح ال��ب��ل��دان العربية وت��ع��رض االستقرار
اإلقليمي ملزيد من التخبط في صراعات متنقلة»،
وفق الوكالة الوطنية لإلعالم.
وأض��اف« :إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع
اململكة العربية السعودية ،ونعتبر العدوان عليها
حلقة من مسلسل يستهدف اخلليج العربي واألمن
اإلقليمي وال��دول��ي ،ونهيب بكل األشقاء العرب
التضامن لدرء املخاطر التي تتهدد بلداننا وتنذر
بأوخم العواقب على أكثر من صعيد».

الرياض :إجراءات الكيان
الصهيوني باطلة ومرفوضة
أكد وزير اخلارجية السعودي ،ابراهيم العساف،
أمس األحد أن اإلجراءات اإلسرائيلية باطلة وكل ما
ينتج عنها باطل ومرفوض.
وق���ال خ�لال كلمة أل��ق��اه��ا ف��ي اج��ت��م��اع وزراء
خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي ،الذي عقد
في جدة »:ندين التصعيد اخلطير من جانب رئيس
الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو» ،الذي أعرب
األسبوع املاضي عن نيته – إذا فاز باالنتخابات
أراض م��ن الضفة
ٍ
اإلسرائيلية ال��ق��ادم��ة  -ض��م
الغربية احملتلة عام 1967م ،وغور األردن.
كما شدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى
القضية املركزية للعرب رغ��م التحديات .ودعا
املجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام االنتهاكات
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت السعودية دعت إلى عقد اجتماع طارئ
ملنظمة التعاون اإلس�لام��ي على مستوى وزراء
اخلارجية لبحث تصريحات نتنياهو ،ووضع خطة
حت��رك عاجلة وم��ا تقتضيه من مراجعة املواقف
جتاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا اإلعالن والتصدي
له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأك���دت أن ه��ذا اإلع�ل�ان يعتبر تصعيدًا بالغ
اخلطورة بحق الشعب الفلسطيني ،وميثل انتهاكا ً
ص��ارخ �اً مليثاق األمم املتحدة وم��ب��ادئ القانون
ال��دول��ي واألع���راف ال��دول��ة ،معتبرة أن من شأن
تلك التصريحات تقويض جهود تسعى إلحالل
سالم عادل ودائم ،إذ ال سالم بدون عودة األراضي
الفلسطينية احملتلة ،ومتتع الشعب الفلسطيني
بحقوقه غير منقوصة

