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»الناتو« ينتقل إلى تنفيذ غارات نهارية .. وروسيا تواصل جهودها لتسوية األزمة

تواصل االنشقاقات حول القذافي.. والثوار  لن يالحقوه حال جلوئه لدولة أفريقية
عواصمـ  وكاالت: بعد تخلي أهم 
حلفاء الزعيم الليبي معمر القذافي 
عنه ومطالبة الرئيس الروســــي 
دميتــــري مدڤيديڤ الصريحة له 
بالتنحي وإرسال مبعوثني روس 
الى بنغازي، دخلت االزمة الليبية 
مرحلة أقرب الى احلســــم، فيما 
يتواصل انشقاق الضباط احمليطني 
بالعقيد. فقد أعلنت وكالة األنباء 
احلكومية في تونس امس األول 
ان مجموعة مؤلفة من 43 ليبيا من 
املدنيني والعسكريني وصلوا الى بن 
قردان على منت سفينتني، مؤكدة 
ان اغلب هذه املجموعة عسكريون 
يحملون رتبا عالية دون ان تعطي 

تفاصيل أخرى.
مبوازاة املأزق السياسي الذي 
يعيشــــه نظام القذافــــي، تتفاقم 
خسائره على األرض حيث جددت 
طائرات حلف شــــمال األطلســــي 
)الناتــــو( غاراتها على العاصمة 
الليبية طرابلس وقصفت معسكرا 

تابعا لقوات العقيد الليبي.
وفي أول هجوم نهاري يقوم 
به الناتو، هز انفجار قوي صباحا 
املنطقة التي يسكنها الزعيم الليبي 
معمر القذافي في طرابلس والتي 
تستهدفها يوميا غارات ليلية حللف 

شمال األطلسي.
 ودوى االنفجار في الســــاعة 
العاشــــرة بالتوقيــــت احمللي في 
القطاع الذي يسكنه العقيد القذافي 
والقريب من وسط العاصمة. وقد 
ارتفعت سحب الدخان فوق احلي، 
وذكر مراسل وكالة »فرانس برس« 
في طرابلس، ان الغارة استهدفت 
على ما يبدو ثكنة للحرس الشعبي 
قريبة من مقر إقامة القذافي الذي 
تستهدفه يوميا غارات ليلية للحلف 
األطلســــي منذ اربعة ايام، وكان 
احللف األطلسي اكد انه استهدف 

مستودعا لآلليات العسكرية.
 وقد انهارت أجزاء من اجلدران 
الثكنــــة جراء  الضخمة لســــور 
عشــــرات القنابل التي ألقيت في 
األيام االخيــــرة على املوقع الذي 
تكثر فيه املستودعات التي تؤكد 
السلطات انها افرغتها، من جهتها 
نقلت قنــــاة العربية ان الثوار قد 
سيطروا على مدينة ككلة في اجلبل 
الغربي بعد معارك ضارية مع قوات 

القذافي. 
 وفيما بــــات احلديث الوحيد 
الليبية ديبلوماسيا  حلل األزمة 
يتمثل في بحــــث مصير الزعيم 
الليبي، قالت مصادر في املجلس 
الوطني االنتقالي بليبيا ان املجلس 

قد يغــــض الطرف عــــن احتمال 
موافقة إحدى الدول األفريقية على 
اســــتضافة العقيد معمر القذافي 
وذلك حقنا للدماء وإنهاء لألزمة 
السياسية والعسكرية املستمرة 
منذ نحو 3 شهور. ونقلت املصادر 
لصحيفة »الشرق األوسط« أمس 
عن املستشار مصطفى عبد اجلليل 
رئيس املجلس قوله إن »املجلس 
التعهد بعدم مالحقة أي  بإمكانه 
جهة ليبية مســــتقبال للقذافي إذا 
ما قرر اخلروج مع أسرته وكبار 
مساعديه لإلقامة في إحدى الدول 
األفريقيــــة التــــي لــــم توقع بعد 
اتفاقية احملكمــــة اجلنائية  على 

الدولية«.
وأضاف عبد اجلليل ان »املجلس 
ليس مستعدا للجلوس إلى مائدة 
مفاوضــــات يكون فيهــــا القذافي 
حاضرا بأي صفــــة وإنه لو قرر 
القذافي اخلروج نهائيا من ليبيا 
والتخلي عن الســــلطة استجابة 
ملطالب الشعب الليبي فإن الثوار 
لن يســــعوا إلى استعادة القذافي 

أو مقاضاته«.
وذكرت املصادر أن عبد اجلليل 
اعتبر أنه في »حالة إصرار القذافي 
على التمســــك باحلكــــم وحتديه 
الدولي  الليبيني واملجتمع  إلرادة 
فإنه ليس هناك من خيار آخر أمام 
الثوار سوى اإلجهاز على القذافي 

وقواته العسكرية«. وقالت املصادر 
إن »املجلس مــــازال ينتظر قيام 
تركيا بنقل العــــرض الذي قدمه 
عبد اجلليل إلــــى العقيد القذافي 
بصورة غير مباشرة خالل زيارته 
األسبوع املاضي إلى أنقرة إلى كبار 
املسؤولني األتراك«، مشيرة إلى أن 

الوقت ليس في صالح القذافي.
وفي السياق ذاته اعلن ميخائيل 
مارغيلوف املبعوث اخلاص للرئس 
الروسي مع دول افريقيا ان روسيا 
قدمت مقترحاتها منذ فترة القامة 
احلوار بني طرفي النزاع في ليبيا، 
ونعتقد ان النزاع السياسي اصبح 
سببا للحرب االهلية في ليبيا ولكن 
النزاعات السياسية ال ميكن حلها 
باساليب عسكرية، وبعد القصف 
يأتي وقت املفاوضات حتميا، هذا 
هو الواقع، وكان ممثلو طرابلس 
وممثلو بنغازي قد زاروا موسكو 
مؤخرا، ما يدل على ان اتصاالتنا 
مع الطرفني مستمرة وستتطور، 
وهذا ما يلفت انتبه شركائنا في 
مجموعة الثمانــــي الكبار، فلذلك 
ميكن لروسيا ان تلعب دور اجلسر 
بني طرفي النزاع الليبي وسنبذل 

قصارى جهدنا من اجل ذلك.
وتابــــع ان االوضاع في ليبيا 
تتطور باســــوأ الســــيناريوهات 
املمكنة واحلرب االهلية تســــتمر 
وهــــذه احلروب داميــــة وتتقلب 

موازين القوى فيها مببدأ خطوة 
الى األمام وخطوتان الى الوراء، 
وهذا األمر يتعلق بكل من بنغازي 
وطرابلس وال يزال القذافي يحتفظ 
بقوة كافية للبقاء في الســــلطة، 
اما املتمردون فليست لديهم قوة 
كافية لتحقيق جناح حاسم ولذلك 
يجب على الطرفني اجللوس الى 
طاولة املفاوضــــات للتوصل الى 
حلول وسط وال اعتقد ان املتمردين 
وذوي العقل السليم في طرابلس 
سيوافقون على بقاء القذافي في 
احلكم وهو قد فقد سمعته املعنوية 
بعد ان استخدم القوة ضد املواطنني 
الليبيني العزل، طبعا من البديهي ان 
النخبة السياسية الليبية ستعمل 

على ايجاد حلول وسط.
اما في اجدابيا فقد اقام مئات 
الليبني صالة اجلمعة في الساحة 
الرئيسية وســــط مدينة اجدابيا 
املدينة التي كلفتها اســــابيع من 
احلرب دمــــارا كبيرا وبعد عودة 
اثار  اليها ظهرت  النسبي  الهدوء 
القصف الصاروخــــي على كثير 
مــــن البنايــــات واملنــــازل عالوة 
على الضحايا ممن سقطوا خالل 
املواجهات، وعلى الرغم من سيطرة 
الثوار على املدينــــة اال ان ثالثة 
ارباع سكانها مازالوا نازحني عنها 
مفضلني العودة فقط بعد رحيل 

نظام معمر القذافي. 

صف من السيارات بطول مئات األمتار ينتظر احلصول على الوقود في طرابلس أمس األول  )أ.پ(

تونس: ربع السكان حتت خط الفقر 
و 700 ألف شخص عاطلون عن العمل

اخلرطوم ـ أ.ش.أ: أطلقت قبيلة املســـيرية 4 
»الءات« رفضت فيها مقترح سيمبويو الوسيط 
الكيني الرئيسي التفاقية نيفاشا بقيام دولة محايدة 
في أبيي، وقالت إنها لن تنسحب من املنطقة حتى 

لو انسحب اجليش السوداني منها.
وأوضح إســـماعيل محمد يوسف أمير امارة 
املسيرية الزرق )الدرع( عضو البرملان أنه »ال ملقترح 
سيمبويو وال لالهاي وال ألي استفتاء باملنطقة وال 
لالنسحاب من أبيي« وان أبيي للمسيرية شمالية 

كردفانية ولن نبدلها بـ »فلوريدا« األميركية.
ونقلت صحيفة »الرأي العام« السودانية امس 
عن إسماعيل ان املســـيرية لم تذق طعم السالم 
منذ أكثر من )55 عاما(، وحتى اتفاقية الســـالم 
لم يذوقوا طعمها دفاعا عن ثغر السودان، وأشار 
إلـــى أن القبيلة تكبدت 27 قتيال و86 جريحا في 
األحداث األخيرة، والقوات املسلحة فقدت 20 من 
عناصرها، وأن القبيلة فقدت أكثر من 150 شهيدا 

منذ بدء املشكلة في املنطقة.
وأوضح إســـماعيل أن قضية أبيي )شـــرك( 
من الغـــرب دبر حلزب »املؤمتر الوطني« لتنفيذ 
مخططاتـــه، وان مجلـــس األمن عـــرض عليهم 
تعويضات فـــي األرض واملـــال وعملية تطوير 
لثروتهم احليوانية لالنسحاب من املنطقة، وكان 
ردهم »لن نبدل أبيي حتى لو أعطيتمونا فلوريدا 

األميركية مقابلها«.
وأضاف أن القبيلـــة ال تقاتل من أجل احلكم، 
وأنهم يرضون بأي حل مـــع قبيلة دينكا نقوك 
بشرط أن يســـحبوا يد احلركة الشعبية عنهم، 
وحذر من أنه من 9 يوليو القادم لن يكون هناك 

حديث عن أن أبيي جنوبية.

وسعيا للوصول الى حل لألزمة وصل نائب 
رئيس حكومة جنوب السودان الى اخلرطوم للقاء 
مبسؤولني شماليني حملاولة نزع فتيل التوتر بني 
اجلانبني وذلك قبل ستة اسابيع فقط من املوعد 
املقرر النفصـــال اجلنوب. قال ماجنار امرديد ان 
وفدا عالي املستوى بقيادة رئيس احلكومة رييك 

ماشار وصل أمس إلى اخلرطوم لتلك الغاية.
وسيطر اجليش السوداني على منطقة ابيي 
املتنازع عليها االسبوع املاضي مما اطلق شرارة 
غضب دولي واثار مخاوف من عودة شمال السودان 

وجنوبه الى صراع شامل.
في غضون ذلك أعلن اجليش الشعبي التابع 
حلكومة جنوب الســـودان، حالة التعبئة العامة 
واالستنفار وسط صفوفه على خلفية التطورات 

اجلارية في منطقة «أبيي«.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اجليش الشعبي 
فليب أقوير لتلفزيون جوبا ان القيادة املركزية 
أعلنت حالة االستنفار والتعبئة، ملقابلة االوضاع 
في املنطقة التي دخلها اجليش الســـوداني بعد 
تعرض عناصره لكمني هناك قبل أسبوع مما أدى 
الى مقتل 22 منهم على االقل واصابة وفقدان عدد 

آخر على أيدي قوات احلركة الشعبية.
من جهته، انتقد الفريق املنشق بيتر قديت رئيس 
حكومة اجلنوب سلفاكير ميارديت ووصفه بالفاشل 
سياسيا وعسكريا وإداريا، على حد قوله، وقال 
قديت في حوار أجرته معه صحيفة »االنتباهة« 
السودانية إن األسباب التي ساقها سلفاكير بشأن 
متردهم غير صحيحة، وذكر أن اجليش الشعبي 
»فلت من يدي ســـلفا ولم يستطع احلفاظ على 

وحدته وأهدافه«.

السودان: حوار بني الشمال واجلنوب حلل األزمة  
واملسيرية يرفضون قيام دولة محايدة في أبيي

)أ.پ( الجئون من منطقة أبيي ينتظرون احلصول على املساعدات في معسكر تورالي  

مجلس املؤسسات اليهودية: 
مارين لوبن خطر »على فرنسا«

مساعدات أميركية للصومال
بـ 14.5 مليون دوالر

مونتريالـ  أ.ف.پ: اعلن رئيس املجلس التمثيلي 
للمؤسسات اليهودية في فرنسا ريشار براسكييه ، ان 
ارتفاع شعبية مارين لوبن رئيسة اجلبهة الوطنية 
»ال يشـــكل خطرا على اجلالية اليهودية الفرنسية« 
بل »يشكل خطرا على فرنسا«، واستبعد براسكييه 
الذي التقى وسائل االعالم في ختام زيارة الى كيبيك، 

انتخاب لوبن رئيسة للجمهورية الفرنسية.
ورأى ان هذا االحتمال سيكون »كارثة اقتصادية« 
عبر »انســـحاب من اليورو وعودة فرنسا الى نظام 
االكتفاء الذاتي واصبحـــت قلعة مغلقة على العالم 
اخلارجي«. ويقر براسكييه بأن لوبن »تقود حملة 
بارعة حول مواضيع حتتل صدارة اهتمامات املجتمع 
االهلي« وخصوصا »اخلوف من فقدان الدور الوطني، 
اي خسارة االســـتقالل الوطني وفقدان دور اوروبا 
بسبب صعود بلدان ناشئة وخسارة مرجعيات الهوية 

والهجرة« وخصوصا هجرة املسلمني.
واضاف براســـكييه ان »اليهود ليسوا جزءا من 
خطابها السياسي وهي تتجنب الوقوع في مبالغات 
والدها واستفزازاته«، مبررا ذلك بحرصها على امكانية 
عقد حتالفات ممكنة وجتنب فرض »حجر صحي« 
على اجلبهة الوطنية، واوضح براسكييه »ستقول 
ان كثرا من اليهود قد صوتوا ملصلحتها وســـيفعل 

البعض ذلك«، مؤكدا انه لن يفعل ذلك.
وقال ان »اجلالية اليهودية يجب اال تقدم الى مارين 
لوبن رافعة حتى حتلق بعيدا )...( املاضي مثقل جدا، 

وفي كل قرار مهم تأخذ رأي والدها«.

واشنطن ـ أ.ف.پ: اعلنت الواليات املتحدة امس 
االول االفراج عن مساعدة بقيمة 14.5 مليون دوالر 
على شكل مســـاعدة غذائية لصالح الصومال التي 

تواجه جفافا وتشهد اعمال عنف.
وقال املتحدث باســـم اخلارجية االميركية مارك 
تونـــر ان »الواليات املتحدة وافقت على مســـاهمة 
بقيمة 14.5 مليـــون دوالر لبرنامج االغذية العاملي 
على ان تذهب لصالح الصوماليني الذين يحتاجون 

مساعدة غذائية«.
وأضاف »الواليات املتحدة حتضر أيضا نحو 19 
ألف طن من املساعدة الغذائية وتعد مواقع في سائر 
انحاء العالم للتمكن من توصيل مساعدة غذائية طارئة 
إضافية في األسابيع واألشهر املقبلة«، وأشار إلى ان 
الواليات املتحدة قدمت منذ العام 2010 مساعدات غذائية 
للصومال بقيمة نحو 15 مليون دوالر إضافة الى 23 
مليون دوالر من املساعدات اإلنسانية غير الغذائية 

و27 مليون دوالر من املساعدة على التنمية.
وأوضـــح ان »الواليات املتحدة هـــي اكبر مزود 
للمســـاعدة اإلنســـانية والغذائيـــة للصومال، منذ 
العام 1991، قدمت اكثر من مليار دوالر من املساعدة 

االنسانية« لهذا البلد.
 

صفية القذافي تكذب احلكومة الليبية: لم أكن مع سيف العرب 
عندما قتل وأطالب احملكمة الدولية مبحاكمة الناتو

القذافي خطط الغتيال شلقم أثناء زيارته إلى تونس
القاهرة: أكد عبدالرحمن شلقم مندوب ليبيا 
السابق باألمم املتحدة ان العقيد الليبي معمر 

القذافي سعى مؤخرا الغتياله انتقاما منه 
النضمامه إلى الثوار بقيادة املجلس الوطني 

الليبي االنتقالي.  وكشف عبدالرحمن شلقم في 
تصريحات صحافية نشرت في القاهرة السبت، 

عن معلومات وصلته أثناء زيارته تونس عن 
محاوالت من جانب القذافي الغتياله. 

وطالب شلقم في هذه التصريحات، جامعة الدول 
العربية باال تكون بعيدة عن امللف الليبي وان 

يقول امينها العام للقذافي »تنح، اذهب«، وصرح 
شلقم الذي انضم الى الثوار ان روسيا اكدت ان 

النظام الليبي اصبح جزءا من املاضي. 
وقال ان اجتماعه مع وزير خارجية روسيا 

سيرجي الفروف في موسكو كان ممتازا، مضيفا 

ان الفروف أكد له أن النظام الليبي جزء من 
املاضي بينما املجلس الوطني االنتقالي جزء من 

املستقبل. 
وتابع »أنه رغم التحفظات الروسية على ما 

حدث في مجلس األمن الدولي فيما يتعلق بليبيا 
ومنطقة حظر الطيران وعمليات قصف حلف 

شمال األطلسي »ناتو«، فقد وجدت عند الفروف 
كل التفهم، وكل املعارضة للطغيان وأيضا الفهم 
لدور املجلس الوطني االنتقالي«. وأكد شلقم أنه 

في حال أراد القذافي احلل عبر التنحي والرحيل، 
فليتفاوض مع األمم املتحدة في األمر، فال يوجد 

ليبي مستعد للتفاوض مع القذافي«.
واستطرد بأن القذافي »يعرف أنه انتهى وأن 

عنده فرصة 3 أسابيع حتى صدور مذكرة احملكمة 
اجلنائية الدولية« إللقاء القبض عليه.

طرابلس ـ سي ان ان: نقلت 
محطة »سي ان ان« عن سيدة 

ـ عرفت عن نفسها بأنها قرينة 
العقيد الليبي، معمر القذافي 
- خالل مقابلة حصرية أمس 

األول، احملكمة اجلنائية الدولية 
حملاكمة حلف »الناتو« الذي 
يشن حملة جوية ضد نظام 

طرابلس مبوجب قرار دولي، 
بدعوى ارتكابه جرائم حرب.

ورغم نبرة اليأس التي تخللت 
نبرة صفية فركش القذافي، 
التي اقترنت بالعقيد الليبي 

بعد عام من توليه السلطة عام 
1970، أثناء أول مقابلة جتريها 
سيدة ليبيا األولى مع مؤسسة 
إعالمية، إال أنها حملت بعنف 

على احللف األطلسي، وحملته 
مسؤولية احملنة التي تشهدها 

ليبيا وقتل ابنها، سيف العرب، 
أثناء ضربة جوية استهدفت 

طرابلس الشهر املاضي.
وفي تصريح ينافي ما أدلت 

به السلطات الليبية عن تواجد 
القذافي وزوجته في املقر 

الذي استهدفه قصف الناتو 
وقتل فيه سيف العرب وثالثة 
من أجنال العقيد الليبي، نفت 

صفية القذافي ذلك قائلة: »لم 
أتواجد في املكان وليتني كنت 

هناك لرمبا مت مع )سيف 
العرب(«.

واتهمت الناتو باستهداف 
املدنيني األبرياء قائلة: »أبنائي 

مدنيون، ورغم ذلك استهدفوا، 
ما دخلهم في كل ما يحدث؟«.

وينفذ الناتو حملة جوية لشل 
القدرات العسكرية لنظام 

القذافي مبوجب قرار دولي 
فوض التحالف الدولي التخاذ 

كافة التدابير الضرورية 
والالزمة حلماية املدنيني ممن 

أطلق العقيد الليبي خلفهم 
حملة قمع دموية إلسكات 

املطالب الداعية لرحيله.
ورأت صفية القذافي أن على 

احملكمة الدولية مالحقة احللف 
األطلسي، مضيفة: »عليهم 
محاكمة الناتو.. لقد قتلوا 

ابني والشعب الليبي«، وتابعت 
انتقادها للناتو قائلة: »انهم 

يشهرون بسمعتنا ويرتكبون 
جرائم حرب، ويتهموننا 

باالستيالء على مليارات الشعب 
الليبي... ضميري ال يسمح لي 

مبثل هذه األشياء«.

وتذمرت إزاء حتالف عشرات 
الدول ضد نظام زوجها، 

وتعهدت بأن عائلة القذافي 
»ستعيش ومتوت إلى جانب 

الشعب الليبي« وتوقعت تبرئة 
زوجها وقواته.

واختتمت قائلة بنبرة يائسة: 
»ماذا أريد من احلياة اآلن؟.. 

كل ما أطلبه هو أن تسمع 
احلقيقة.. ففي نهاية املطاف 

التاريخ سيحكم علينا«.

صفية القذافي

ثمانية أحزاب مبا فيها حزبه
من جهة اخرى كشفت إحصائيات 
رسمية جديدة أن ربع سكان تونس 
التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 
ماليني نســــمة، حسب آخر تعداد 
للسكان،  يعيشون حتت خط الفقر، 
أي يقل دخلهم عن دوالرين اثنني 
في اليوم. ونقلــــت وكالة األنباء 
التونسية امس عن وزير الشؤون 
االجتماعيــــة محمد الناصر عمار 
قوله إن الفقــــراء ميثلون %24.7 

من سكان تونس.
وتعرف منظمة األمم املتحدة 
»الفقيــــر« بأنه كل شــــخص يقل 
دخله اليومي عن دوالرين اثنني.

وتفيد أخر إحصائيات صدرت في 
عهد الرئيس التونســــي املخلوع 
زين العابدين بــــن على بأن عدد 
الفقــــراء في تونس ال يتعدى %4 
من مجموع السكان، وأن 80% من 
التونسيني ينتمون إلى »الطبقة 

املتوسطة«.
ويقول معارضــــون إن أغلب 
اإلحصائيات »اإليجابية« الصادرة 
في عهد بن علــــي »مزورة« وأن 
الغايــــة من تزويرهــــا »تبييض 
وجه النظــــام« و»التغطية« على 
تورطه في الفساد وانتهاكات حقوق 
اإلنسان طيلة 23 عاما من احلكم 

»الديكتاتوري«.

مــــن جهة أخــــرى دعا رئيس 
الى »مزيد من  التونسي  الوزراء 
التضامن الدولي« في مواجهة تدفق 
الالجئني من ليبيا على حدودها.

وقال رئيس الوزراء االنتقالي 
في مقابلة مكتوبة مع وكالة »فرانس 
برس« ان »تونس استقبلت منذ 
بداية األحداث فــــي ليبيا في 23 
فبراير حوالي 415 ألف الجئ من 
أكثر من أربعني جنســــية وأمنت 
لهم احتياجاتهم بانتظار إعادتهم 

الى بلدانهم«.
وأوضح قائد السبســــي الذي 
شــــارك في قمة مجموعة الثماني 
في دوفيل ان »احلكومة واملواطنني 
التونسيني وخصوصا في اجلنوب 
بذلوا جهودا هائلة )...( واحلكومة 
امنت مــــدارس للتالميذ الليبيني 
الصغــــار«، وأضــــاف ان حوالي 
خمســــني ألف ليبي جلــــأوا إلى 

اجلنوب التونسي.
في ســــياق آخر أعلنت وزارة 
الداخلية التونسية ان عدد األحزاب 
املعترف بها في تونس حتى أمل 
األول بلغ 81 حزبــــا وذلك بعدما 
مت االعتراف بعشــــرات األحزاب 
اجلديدة، وكانت مصادر متطابقة 
في تونس أشــــارت الــــى ان عدد 
طلبات األحزاب التي مت تقدميها بعد 
اإلطاحة بنظام زين العابدين بن 
علي في 14 يناير املاضي، فاق مائة 
طلب، وكان عدد األحزاب املعترف 
بها في تونس قبل اإلطاحة بنب علي 

ـ يو.بي.آي:  أعلن  واشــــنطن 
رئيــــس احلكومــــة االنتقاليــــة 
الباجي قائد السبسي  التونسية 
امس إن أزمــــة البطالة في البالد 
كبيرة مع وجود أكثر من 700 ألف 
عاطل عن العمل ولكنه أكد وجود 
خطط ملعاجلة الوضع من ضمنها 

توفير 60 ألف وظيفة.
وقال السبسي في مقابلة مع 
برامج »أسواق الشرق األوسط« 
علــــى شــــبكة »ســــي ان ان« إن 
»التحديــــات كبيرة ونحن بصدد 
السيطرة عليها تدريجيا وما من 
شك أن هناك أزمة بطالة فتونس 
دولة صغيرة ولكن نسبة البطالة 

فيها مرتفعة للغاية«.
وأضــــاف »لدينا أكثر من 700 
ألف عاطــــل عن العمل ولكن هذه 
الشــــريحة متتاز عن سواها من 
الشرائح املماثلة في العالم بأنها 
مكونة فــــي معظمها مــــن حملة 
الشهادات العليا وهذا ما يتطلب 
معاجلــــة حقيقية وســــريعة«. 
وحول تأثير التظاهرات املستمرة 
واالعتصامات في البالد على سير 
األعمال أعرب السبسي عن تفهمه 
للوضع قائال: »ال ميكن أن تكون 
هناك ثورة هادئــــة بالكامل وقد 
تقبلنا الوضــــع على أنه طبيعي 

وبدأنا نعاجله«.
للمصاعــــب  وبالنســــبة 
البــــالد والعجز  االقتصادية في 
املتوقع في املوازنة قال »بالتأكيد 
هناك صعوبــــات ولكن احلكومة 
التونســــية املؤقتة أعدت خططا 
قصيــــرة وطويلة األجل ملعاجلة 

الوضع«.
القصير  وأضاف »على املدى 
ســــنوفر أكثر من 60 ألف فرصة 
عمل وسنعطي األلوية في برامجنا 
ملســــاعدة املناطق الداخلية التي 
كانت تعاني من إهمال اقتصادي 
على يد النظام السابق الذي ركز 

التنمية في مناطق الساحل«.
ولدى سؤاله عن كيفية سير 
حكومتــــه قدما لتجــــاوز »إرث« 
العابدين  الســــابق زين  الرئيس 
بن علي الذي أطاحت به انتفاضة 
شــــعبية عارمة أكد السبسي أن 
األمور بحاجة لوقــــت وأنه »من 
الصعب أن ينتقل املرء من األسود 
إلى األبيض بحركة واحدة بل البد 

الباجي قائد السبسيأن مير األمر مبراحل متعددة«.

جيش جنوب السودان يعلن حالة االستنفار على خلفية التطورات

أجدابيا تنفض عنها 
غبار احلرب


