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الصدر يعلن تحالفه مع العامري لتشكيل الكتلة االكبر في البرملان العراقي

اخبار قصيرة

العبادي :ال إعادة لإلنتخابات ..وال عودة عن تشكيل حكومة جديدة

باسيل :الرجعة عن عودة النازحني السوريني ونريدها أن
تكون آمنة وكريمة

y

من املدعي العام بتحريك دع ��اوى ضد كل
من ّ
اخل بالعملية االنتخابية بسرعة واصدار
اوامر قضائية للتحقيق يف تزوير االنتخابات..
وتشكيل جل�ن��ة لتلقي ش �ك��اوى امل��واط �ن�ين يف
اي جت ��اوزات وت�لاع��ب يف العملية االنتخابية
وخاصة من قبل مفوضية االنتخابات .وأكد
العبادي ع��دم دعمه الع ��ادة االنتخابات ودع��ا
القوى السياسية الفائزة فيها إىل االستمرار
يف ح ��وارات� �ه ��ا ل�ت�ش�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة
واالتفاق على برناجمها السياسي واالقتصادي
واخلدمي .وعن االط��راف املستفيدة من حرق
صناديق االق�ت�راع أش��ار العبادي إىل أ ّن�ه��م قد
يكونوا من اخلاسرين يف االنتخابات او ممن
ي��رف �ض��ون ال �ع��د ال �ي ��دوي ل�ل�اص ��وات وخي�ش��ون
كشف التزوير ويقلل من نتائجهم االنتخابية.
وعن العمليات العسكرية الرتكية ملالحقة
مسلحي ح ��زب ال�ع�م��ال ال �ك��ردي ال�ترك��ي يف
االراضي العراقية الشمالية فقد شدد العبادي

ً
يدويا
المحكمة العليا ترفض طلبا للمفوضية بإلغاء فرز االصوات

y

بغداد/نافع الكعيب  -رف��ض رئيس ال��وزراء
العراقي حيدر العبادي ،إعادة إجراء االنتخابات
الربملانية ،مشددا على ض��رورة املضي قدما يف
تشكيل احلكومة املقبلة .وعقب اجتماع جمللس
الوزراء برئاسته ،قال العبادي يف مؤمتر صحفي
«ال ع��ودة إىل ال��وراء واالنتخابات جرت وجيب
تشكيل حكومة جديدة».
وأض��اف أن «إل�غ��اء االنتخابات حباجة إىل
أمر قضائي».
وت��اب��ع أن ��ه «ل �ي��س م��ن ص�لاح�ي��ة احلكومة
وال�برمل��ان إل �غ��اء نتائج االن �ت �خ��اب��ات» .وك��ان
العبادي ي��رد على دع��وة رئيس ال�برمل��ان سليم
اجلبوري ،إىل إعادة إجراء االنتخابات ،يف أعقاب
حريق نشب يف أحد خمازن لتجميع صناديق
االقرتاع شرقي بغداد يوم األحد املاضي.
واكد العبادي ،أن» حريق خمازن صناديق
االق �ت�راع يف ب �غ��داد م��ؤخ��را متعمد واج��رام��ي
تقف خلفه أط��راف متعددة حممال مفوضية
االن�ت�خ��اب��ات مسؤولية وق ��وع احل��ري��ق ورفضا
الع��ادة االنتخابات ،نافيا وجود اي تنسيق مع
تركيا لدخول قواتها إىل االراضي العراقية.
وأض ��اف ال�ع�ب��ادي خ�لال م��ؤمت��ره الصحايف
االس �ب��وع��ي ع�ق��ب اج�ت�م��اع حكومته ال�ث�لاث��اء
وتابعته «وس��ائ��ل إع�ل�ام» ان مسؤولية اح��راق
خمزن صناديق االقرتاع يف بغداد االحد املاضي
تتحملها املفوضية العليا لالنتخابات النها
هي اليت متلك مفاتيح املخازن اليت ثبت عدم
حتطيم اقفاهلا للدخول اليها وحرقها ا يعين
ان اح��دا قد فتحها ..كما ان التحقيق ثبت
وج ��ود ع��دة بقع لسكب كميات م��ن البنزين
أضافة إىل تعطيل كامريات املراقبة للمخازن.
وأكد اعتقال عدد من املشتبه بهم باحلريق
ح�ي��ث يستمر التحقيق معهم ودع���ا ال�ق��وى
السياسية إىل االلتزام باالطر القانونية ملعاجلة
هذه القضية وجتنب التصعيد .وشدد على ان
السلطات ماضية مبالحقة اجملرمني املسؤولني
عن احلريق الذين يسعون لتخريب العملية
االنتخابية ثم العملية السياسية.
وح ��ذر ال�ع�ب��ادي م��ن وج ��ود خمطط منظم
الدخ� ��ال ال �ع ��راق إىل اجمل �ه��ول لكنه أك ��د أن
حكومته لن تسمح بذلك.
وأوض� ��ح أن اج�ت�م��اع احل�ك��وم��ة ق ��رر الطلب

بريوت ـ وك��االتّ :
أكد وزير اخلارجية واملغرتبني اللبناني جربان باسيل أنه «ال الرئيس
سعد احلريري وال أي لبناني يريد بقاء النازحني يف لبنان ،كما أن ال أحد يريد أي إشكال مع
املفوضية العليا لالجئني ،لكن حان الوقت لنقول كفى».
وأشار إىل أ ّن «هناك من يريد ألزمة النازحني أن تطول مقابل من يريد هلا أن تقصر» ،مشرياً
إىل «استمرار اخلالف بني لبنان واجملتمع الدولي بشأن العودة الطوعية للنازحني السوريني».
باسيل أضاف «ال نقول بعودة فورية وقسرية بل مرحلية وآمنة لكن املشكلة انهم (املفوضية)
ال يسمحون لنا حتى بإمتام املرحلة األوىل» ،مشدداً «نريد مساعدة األمم املتحدة إلجناز العودة
وتقديم مساعدات للعائدين إىل ديارهم يف سوريا».
وتابع« :عظمة الشعب اللبناني أن أبناء اجلنوب نصبوا اخليم قرب منازهلم املهدمة بعد
عدوان متوز  /يوليو  2006متهيداً إلعادة البناء وميكن للشعب السوري أن يقوم بالشيء نفسه».
وإذ شدد على ضرورة عودة النازحني السوريني إىل ديارهم أكد باسيل «بالنسبة لنا ال عودة
عن العودة ونريدها أن تكون آمنة وكرمية وال نقبل بعودة النازحني إذا مل تكن آمنة أو أن حيصل
شيء ألحدهم ال مسح اهلل ،مكرراً تأكيده «سنبقى نعمل وأن��ا راسلت وزي��ر خارجية سوريا
مبوضوع حقوقكم بامللكية والتجنيد اإللزامي فأكد لي بكتابه أنهم مع العودة اآلمنة والكرمية
واملصاحلة».
كالم وزير اخلارجية اللبناني جاء بعد االجتماع الذي عقد يف بلدية بلدة عرسال يف البقاع
اللبناني مع رئيس البلدية واملخاتري وأعضاء اجمللس البلدي ،كذلك بعد لقاء باسيل مع وفد
من جلان املصاحلة وعدد من النازحني املسجلني للعودة يف حضور النائب بكر احلجريي.
أما رئيس بلدية عرسال باسل احلجريي ّ
فأكد بدوره ،أن «عودة النازحني إىل ديارهم نابع من
ً
إرادتهم وحنرتم رغبتهم وهم يشعرون أن الوضع يف سوريا أصبح آمنا».
ويذكر أنه ّ
مت تسجيل  3000نازح للعودة إىل سوريا ،وحتديداً إىل منطقة القلمون.

قوة امنية بذي قار تشتبك مع مسلحين قادمين من سوريا

إىل ع ��دم وج ��ود اي تنسيق م��ع تركيا حول
ه��ذا االم��ر معتربا اخ�تراق االراض ��ي العراقية
خط امحر وانتهاك لسيادة البالد .واعترب ان
التصعيد الرتكي احلالي حول هذا االمر يأتي
لدوافع انتخابية حيث ستشهد البالد بعد 12
يوما انتخابات رئاسية جديدة.
كما ق��رر جملس ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي خالل
جلسته االعتيادية اليت عقدها برئاسة العبادي،
تشكيل جلنة لتلقي ش�ك��اوى امل��واط�ن�ين حول
حاالت التجاوز والتزوير يف االنتخابات
وك� ��ان امل �ت �ح��دث ال ��رمس ��ي ب��اس��م جملس
القضاء االعلى عبدالستار بريقدار قد اعلن عن
اعتقال اربعة متهمني حبرق خمازن الرصافة
يف العاصمة بغداد .وأضاف ان «حمكمة حتقيق

ال��رص��اف��ة يف ب �غ��داد ق ��ررت توقيف  4متهمني
جب��رمي��ة ح��رق خم ��ازن مفوضية االنتخابات
يف الرصافة ثالثه منهم من منتسيب الشرطة
واآلخر موظف يف مفوضية االنتخابات» كما
نقل يف بيان صحايف تابعته «وسائل إعالم».
يشار إىل أ ّن جملس القضاء كان قد حنى
االح��د امل��اض��ي جملس مفوضية االنتخابات
وتوىل مهامه وقام بتسمية تسعة قضاة لتولي
م �ه��ام اع��ض ��اء اجمل �ل��س ال�ت�س�ع��ة اث ��ر جتميد
الربملان لعملهم بشكوك ضلوعهم يف عمليات
تزوير شهدها االق�تراع العام بينما ينتظر ان
تبدأ عمليات ف��رز وع��د االص ��وات يدويا نهاية
االسبوع احلالي.
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مجزرة جديدة لطائرات التحالف األمريكي بالحسكة ..والضحايا مدنيني

محكمة جزائرية تصدر
أحكاما بالسجن ضد أتباع
الطائفة األحمدية

y

بعد يوم من إستشهاد  12مدنيا آخر في املدينة

انتصار جديد للغة األمازيغية في الجزائر

دي ميستورا يعلن عن اجتماع لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

دم�ش��ق ـ وك� ��االت :أف ��ادت وك��ال��ة سانا
السورية نقال عن مصادر أهلية باستشهاد 4
مدنيني وإصابة امرأة نتيجة قصف طائرات
التحالف ال��دول��ي لقرية احل� ��ردان بريف
احلسكة اجلنوبي الشرقي.
جاء ذلك بعد يوم من مقتل  12مدنيا
آخ��ر ج��راء قصف ط�يران التحالف ملنازل
املدنيني يف قرية تل الشاير بريف احلسكة،
حسب «سانا».
محلت
ويف وقت سابق من هذا األسبوع ّ
«سانا» طريان التحالف مسؤولية قتل 18
الجئا عراقيا جلهم من النساء واألطفال
يف ق��ري��ة خ��وي �ب�يرة ج �ن��وب ش��رق��ي مدينة
ال � �ش� ��دادي ج �ن ��وب احل �س �ك��ة ،ب�ي�ن�م��ا نفى
التحالف استهدافه املدنيني يف احلسكة
ج��راء العمليات ال�تي ينفذها ضد عناصر
«داعش» هناك.

م��ن ج��ان�ب��ه أع �ل��ن امل �ب �ع��وث األمم� ��ي إىل
سوريا ستيفان دي ميستورا أن مسؤولني
كبارا من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون
يف جنيف  18و  19يونيو اجلاري للتشاور
حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وق��ال دي ميستورا يف بيان إن��ه سيدعو
دوال أخرى إلجراء مناقشات حول املوضوع
يف الوقت املناسب.
وك ��ان امل�ب�ع��وث األمم ��ي ق��د مت تكليفه
الختيار أعضاء اللجنة ،ال�تي من املتوقع
أن تعيد ك�ت��اب��ة ال��دس �ت��ور ال��س ��وري ،مما
ميهد ال�ط��ري��ق إلج ��راء انتخابات جديدة
ك�ج��زء م��ن اإلص�ل�اح السياسي ل�ف�ترة ما
بعد احلرب.
ميدانياً تصدت اللجان الشعبية بالتعاون
م��ع األه��ال��ي الع��ت ��داءات إره��اب�ي��ي تنظيم
“جبهة النصرة” واجملموعات املرتبطة به

الشاباك يعتقل فلسطيني ًا ..و 9جرحى في مواجهات مع
االحتالل في مخيم األمعري

مواجهات بالضفة الغربية ..وجيش
العدو يصيب  3شبان فلسطينيني
y

االحتالل يصادر أراضي الفلسطينيين

في قرى جنوب نابلس ألغراض عسكرية
القدس احملتلة ـ وكاالت :صادرت قوات العدو الصهيوني ،األربعاء،
حنو  25دو ً
منا من أراضي الفلسطينيني يف قرى جنوب نابلس ،حبجة

إىل بلدتي الفوعة وكفريا احملاصرتني يف
ريف إدلب الشمالي.
وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن اللجان
الشعبية قضت على إرهابيني من تنظيم
“جبهة النصرة” واجملموعات املرتبطة به
ح��اول��وا فجر االرب �ع��اء التسلل واالع �ت��داء
على أهالي بلدتي الفوعة وكفريا وذلك
من حمور الصواغية/الفوعة.
وأش��ارت املصادر إىل أن اللجان الشعبية
فجرت  3عبوات ناسفة مبجموعات إرهابية
أغلب أفرادها من تنظيم “جبهة النصرة”
حاولت التسلل من جهة قرية بروما باجتاه
بلدتي الفوعة وكفريا ما أسفر عن إيقاع
معظم اإلرهابيني بني قتيل ومصاب وتدمري
عتاد وأسلحة كانت حبوزتهم.
ولفتت املصادر األهلية إىل حالة الفوضى
واإلرب � ��اك ال�ت�ي ت �س��ود ص �ف��وف اجمل�م��وع��ات
اإلرهابية وذل��ك لكثرة قتالها اليت بقيت
جثثهم يف أم��اك�ن�ه��ا ب�ع��د ف ��رار م��ن تبقى
منهم باجتاه القرى اليت انطلقوا منها.
وأح �ب �ط��ت ال �ل �ج��ان الشعبية ب��ال�ت�ع��اون
م��ع األه��ال��ي األح ��د امل��اض��ي هجوما شنته
جمموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة
النصرة” من حماور قرى بنش ورام محدان
والصواغية على بلدتي الفوعة وكفريا
احملاصرتني يف ريف إدلب الشمالي.
وأس� �ف ��رت اع � �ت� ��داءات إره��اب �ي��ي تنظيم
“جبهة ال�ن�ص��رة” على املدنيني يف بلدتي
كفريا وال�ف��وع��ة أم��س ع��ن إص��اب��ة شابني
جب ��روح خ�ط�يرة أح��ده�م��ا كفيف وذل��ك
يف حم��اول��ة للتأثري على معنويات أهالي
البلدتني والنيل من صمودهم.
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استخدامها لـ»أغراض عسكرية» .ونقلت وكالة «فلسطني اليوم»
عن مسؤول ملف االستيطان يف مشال الضفة غسان دغلس قوله :إن
قوات العدو الصهيوني سلمت قراراً يقضي «بوضع اليد» على 24.5
دو ً
من��ا من جبل صبيح الواقع يف ق��رى قبالن وبيتا ويتما ألغ��راض
عسكرية.
وميهل القرار املوقع من قائد القوات الصهيونية بالضفة احملت ّلة
أصحاب األراضي املصادرة مدة  72ساعة لالعرتاض على القرار.
وكانت قوات العدو نصبت األحد املاضي عددًا من البيوت املتنقلة
«كرفانات» يف موقع األراضي املصادرة والقريب من حاجز زعرتة.
يذكر أن الكيان الصهيوني سبق وأزال بؤرة «أفيتار» االستيطانية
اليت حاول املستوطنون إقامتها يف املوقع ذاته يف فرباير املاضي ،بعد
سلسلة خطوات وفعاليات احتجاجية قام بها املواطنون ،لكنه عاد
لالستيالء على املوقع بوضع اليد عليه ألغراض عسكرية.
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اجل ��زائ ��ر ـ وك � ��االت :أص � ��درت حم�ك�م��ة ج��زائ��ري��ة
الثالثاء أحكاما بالسجن ب�ين  3و 6أشهر م��ع وقف
التنفيذ حبق  26من أتباع الطائفة األمحدية بتهمة
اإلساءة للدين اإلسالمي ،وخمالفة التشريع اخلاص
باجلمعيات.
وك ��ان ��ت ن �ي��اب��ة حم�ك�م��ة أق �ب��و ( 180ك ��م ش��رق
اجلزائر) ،طالبت خالل احملاكمة اليت جرت يف 29
مايو بالسجن  6أشهر مع وقف التنفيذ لـ  21رجال،
و 5نساء بتهم تتعلق باإلساءة لإلسالم وتسيري مجعية
ومجع األموال بدون رخصة.
وق� ��ال احمل��ام��ي إن ��ه حت ��دث م��ع ب�ع��ض م��ن ص��درت
حبقهم أحكام «وقرروا فورا الطعن فيها» ،موضحا أنه
سيتشاور مع البقية.
ي��ذك��ر أن اجل�م��اع��ة األمح��دي��ة وال�ت�ي أس�س�ه��ا يف
القرن التاسع عشر مريزا غالم أمحد ،أعلنها الربملان
الباكستاني يف  1974مجاعة خارجة عن اإلس�لام،
كما رفضتها منظمة املؤمتر اإلسالمي بكافة تياراتها
من سنة وشيعة.
وقد ظهرت هذه الطائفة يف اجلزائر يف  2007مع
بدء بث قناة فضائية تابعة هلذه الطائفة.
وي�ق��در ع��دد األمح��دي�ين يف اجل��زائ��ر بنحو 2000
شخص من أصل  40مليون جزائري.
من جانب آخر حدد مشروع القانون املتعلق باجملمع
اجلزائري للغة األمازيغية ،الذي سيعرض على نواب
اجمللس الشعيب الوطين بعد أن صادق عليه جملس
الوزراء ،مهام وتشكيلة هذا اجملمع.
وحسب نص مشروع القانون ،فإن اجملمع سيؤدي
مهامه بالتعاون مع مجيع الشركاء املعنيني ،السيما
اهليئات الوطنية واجلمعيات ال�تي تنشط يف جمال
ترقية اللغة األمازيغية وتطويرها ،وستضمن تشكيلة
ه ��ذه اهل �ي �ئ��ة ال�ت�ي ت�ك�ت�س��ي ص�ب�غ��ة ع�ل�م�ي��ة حم�ض��ة،
مكانتها كـ»سلطة مرجعية» يف ه��ذا اجمل ��ال ،مما
ي�ض�ف��ي ع�ل�ي�ه��ا ط��اب �ع��ا أك ��ادمي��ي ��ا ،حب �س��ب وك��ال��ة
األنباء اجلزائرية.
ويعد اجملمع اجل��زائ��ري للغة األمازيغية احمل��دث
مبوجب املادة  4من الدستور «هيئة وطنية ذات طابع
علمي» تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية
املالية توضع لدى رئيس اجلمهورية.
وحيدد مشروع القانون مهام اجملمع املكلف بـ»مجع
املدونة اللغوية الوطنية لألمازيغية مبختلف تنوعاتها
اللسانية وإع ��داد التهيئة اللغوية لألمازيغية على
ك��ل مستويات ال��وص��ف والتحليل ال�ل�غ��وي وإع ��داد
ق��وائ��م للمفردات واملعاجم املتخصصة م��ع تفضيل
توافقها والقيام بأشغال البحث يف اللغة األمازيغية
وامل �ش��ارك��ة يف إجن ��از ال�برن��ام��ج ال��وط�ني للبحث يف
جمال اختصاصه».
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الجيش الليبي يقتحم آخر معاقل الجماعات اإلرهابية
في مدينة درنة
طرابلس ـ وك ��االت :اقتحمت ق��وات اجليش اللييب ،عصر االرب�ع��اء ،آخ��ر معاقل وأوك��ار
اجلماعات اإلرهابية يف مدينة درنة شرق البالد.
ومتكنت ق��وات اجليش اللييب من حترير حر شيحا الشرقية والقلعة بالكامل من قبضة
اجلماعات اإلرهابية يف مدينة درنة.
وكان بهاء الكواش ،املتحدث باسم اهلالل األمحر اللييب ،قد أكد أن املنظمة تعمل جاهدة
على توفري احتياجات املدنيني يف درنة ،وتوعيتهم مبخاطر خملفات احلرب عرب «غرفة طوارئ»،
وذلك بالتزامن مع املعارك اليت خيوضها اجليش اللييب لتحرير املدينة من اإلرهابيني.
وأضاف الكواش ،يف تصرحيات صحفية ،أن اهلالل األمحر اللييب يعمل على توزيع املساعدات
الغذائية على أهالي درنة ،متابعا أنه مت توزيع حنو  1000حقيبة غذائية على املدنيني ،موضحا
أن املنظمة األهلية تقوم حبصر نازحي املدينة الساحلية عرب غرفة الطوارئ ،مضيفا أنه مت
رصد عدد كبري من العائالت عادت إىل درنة ،وعدد آخر مازال خارجها ينتظر انتهاء املعارك
للعودة إليها .وأشاد الكواش بعمل اهلالل األمحر سواء للمدنيني داخل درنة أو خارجها ،موضحا
أن دخوهلم درنة ،رغم املعارك الدائرة ،جاء استجابة للوضع اإلنساني ،وتلبية مطالب األهالي.

خطة أممية لسحب بعثة «يوناميد» من دارفور خالل عامني
اخلرطوم ـ وكاالت :اقرتح األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش ،ورئيس مفوضية
االحتاد اإلفريقي ،موسى فقي حممد ،على جملس األمن الدولي ،االربعاء ،خطة النسحاب
أفراد البعثة األممية اإلفريقية املختلطة (يوناميد) يف إقليم دارفور ،غرب السودان ،خالل عامني.
وع��رض غوترييش وحممد علي اجمللس ما أمسياه «املفهوم اجلديد لعمليات يوناميد
وتصورها للمرحلة االنتقالية مبا حيدد خروجها من اإلقليم ،بالتعاون مع فريق األمم املتحدة
القطري يف إطار زمين مدته عامان».
جاء ذلك يف تقرير مشرتك لغوترييش وحممد ،نقلته وكالة األناضول الرتكية ،ناقشه
أعضاء جملس األمن ،االربعاء .وتنتشر «يوناميد» يف دارفور منذ مطلع  ،2008وهي ثاني أكرب
بعثة حفظ سالم أممية ،ويتجاوز عدد أفرادها  20ألف جندي ،مبيزانية سنوية  1/4مليار دوالر.

وزير الدفاع الصومالي يلتقي قائد العمليات ملكتب االتحاد
األوروبي في الصومال
مقديشو ـ وكاالت :التقى وزير الدفاع يف احلكومة الفيدرالية الصومالية حسن علي حممد
االربعاء يف مكتبه بوزارة الدفاع بي جي بيرتو أديس قائد قسم التدريبات ملكتب العمليات لالحتاد
األوروبي يف الصومال  .وقدم ضابط مكتب االحتاد األوروبي يف الصومال التهانئ لوزير الدفاع
الصومال اجلديد باملنصب اجلديد ،متعهدين بالعمل معه عن كثب .وحتدث وزير الدفاع عن
تعجيل تعهداتهم ومساعداتهم للقوات املسلحة الصومالية يف جم��االت التدريب والتجهري
وتقديم املشورة هلم يف اجملاالت العسكرية .ويف جانبه أمثن بي جي بيرتو أديس على التعديالت
وإعادة ترتيب قادة اجليش الصومالية ،وتعهد للوزير بأن يقومون دورهم بالوجه املطلوب.
كان االحتاد األوروبي منذ السنوات املاضية يقدمون املساعدات للقوات املسلحة الصومالية
يف جماالت التدريب والتجهيز العسكري.

صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى تفادي أي زيادة في األجور

تونس ـ وك��االت :دعا جملس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إىل دعم
التزامها بتطبيق اإلصالحات االقتصادية واخت��اذ إج��راءات حامسة وسريعة لضمان تعايف
املوازنة العامة واحلد من التضخم وتراجع االحتياطي من العملة إىل جانب ضمان استقرار
االقتصاد الك ّلي.
وأشار الصندوق ،يف بيان ،مساء الثالثاء ،إىل استكمال جملس اإلدارة للمشاورات مع تونس
بالنسبة لعام  ،2017داعيا السلطات للبدء يف تعديل امليزانية.
وأضاف أنه من الضروري أن تعطى إجراءات التعديل األولوية للزيادة يف عائدات التحصيل
واحلد من املصروفات اجلارية وذلك بغرض دعم اإلنفاق على االستثمار والنفقات االجتماع ّية.
وأوصى أعضاء اجمللس أيضا السلطات بدعم عمل ّية حتصيل الضرائب وتنفيذ عمليات املغادرة
الطوعية للعاملني يف الوظائف العامة وتفادي أي زيادات جديدة يف األجور إذا مل يتجاوز النمو
التوقعات احملددة ،إىل جانب تطبيق زيادات يف أسعار احملروقات كل ثالثة أشهر.
ورح��ب جملس إدارة الصندوق ،بلجوء البنك املركزي التونسي إىل رفع نسبة الفائدة
ّ
الرئيسية  5/75باملائة ،معتربا أن التشديد يف السياسة النقدية سيكون ضروريا للحد من
التضخم  7/7باملائة يف مايو .2018

