
بدأ احتاد الشغل في تونس أمس  اخلميس 
إض��راب��ا ع��ام��ا يشمل امل���ط���ارات وامل��وان��ئ 
والقطارات احتجاجا على رف��ض احلكومة 
رفع اجور 670 ألف موظف في القطاع العام 
في خطوة تزيد التوتر في البلد الذي يكافح 

النعاش اقتصاده املتعثر.
ويشمل االضراب الذي يستمر يوما املدارس 
واملكاتب احلكومية وال���وزارات والشركات 
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��ض��م خ��دم��ات ال��ن��ق��ل ال��ب��ري 
والبحري واجل��وي واملستشفيات ووسائل 

اإلعالم الرسمية وغيرها من اخلدمات.
وت��ت��ع��رض ت��ون��س ل��ض��غ��وط ق��وي��ة من 
ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي لتجميد األج���ور في 
القطاع العام للمساعدة في احل��د من عجز 

امليزانية في البالد.
وق��ال��ت شركة اخل��ط��وط التونسية إنها 
تتوقع اضطرابا في حركة الطيران بسبب 
اإلض���راب املخطط ل��ه على مستوى البالد، 
وحثت العمالء على تغيير حجوزات الرحالت 

اجلوية.
وقالت إنها ستؤجل ما اليقل عن 16 رحلة.

وق��ال رئيس ال����وزراء التونسي يوسف 
الشاهد إن اإلض���راب ال��ع��ام سيكون مكلفا 
للغاية ولكن احلكومة ال تستطيع رفع األجور 
بشكل غير متناسب م��ع إمكانيات الدولة 

املالية.
لكن األم��ن العام املساعد باحتاد الشغل 
سامي الطاهري قال إن ”احلكومة خضعت 
إلم����الءات ص��ن��دوق النقد واخ��ت��ارت احلل 

الصعب وهو مواجهة الشغالن“.
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ 

اإلطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن 
علي في عام 2011، مع ارتفاع معدالت البطالة 

والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وتهدف احلكومة إلى خفض فاتورة األجور 
في القطاع العام إلى 12.5 في املئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي في ع��ام 2020 من النسبة 
احلالية البالغة 15.5 في املئة، وهي واحدة 
من أعلى املعدالت في العالم كنسبة إلى الناجت 

احمللي اإلجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتضاعفت فاتورة األجور في القطاع العام 
إلى حوالي 16 مليار دينار )5.5 مليار دوالر( 
في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 

.2010
وق��ال رئيس ال����وزراء التونسي يوسف 
الشاهد إن اإلضراب العام الذي دعا اليه احتاد 
الشغل سيكون مكلفا للغاية ولكن احلكومة ال 
تستطيع رفع األجور بشكل غير متناسب مع 

إمكانيات الدولة املالية.
وق��ال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون 
الرسمي ”اقترحنا زيادة هامة في األجور، لكن 
لألسف مت رفضها من قبل االحت��اد... سيكون 
اإلضراب الوطني مكلفاً للغاية، ولكن ال ميكننا 

تقدمي زيادات ال تتالءم مع قدرة البالد“.
أضاف أن الزيادة التي طرحها االحتاد العام 
التونسي للشغل ستزيد التضخم وتؤدي إلى 
املزيد من االقتراض أو زيادة الضرائب، وهو 

ما ال يجب أن يكون.
وق��ال��ت م��ص��ادر ل��روي��ت��رز إن احلكومة 
اقترحت حوالي 400 مليون دوالر، في حن 
طلب احت��اد الشغل م��ا ي��ق��ارب 850 مليون 

مظاهرات سابقة في تونسدوالر.   

alwasat.com.kw

6 صيادين مصريني حتطم قاربهم على شواطئ غزة إنقاذ 
قذفت الرياح القوية، أمس  اخلميس، قارب صيد 
مصري على متنه 7 صيادين إلى شواطئ احملافظة 

الوسطى لقطاع غزة.
وقال مصدر أمني فلسطيني بغزة، ملراسل وكالة 
»األن��اض��ول«، إن ط��واق��م ال��دف��اع امل��دن��ي املدعومة 

بطواقم الشرطة البحرية بالقطاع أنقذت 6 من هؤالء 
الصيادين، بينما البحث ال ي��زال ج��ار عن املفقود 

السابع.
وب��ّن املصدر أن مركب الصيادين حتّطم بشكل 

كامل جراء قوة الرياح وارتفاع موج البحر.

وأفاد املصدر أن حالة الصيادين الصحية ال�)6( 
الذين مت انقاذهم وصفتها جهات طبّية باملتوسطة.

وأش���ار إل��ى أن ال��ط��واق��م نقلت الصيادين إلى 
مستشفى شهداء األقصى )حكومية( وسط قطاع 

غزة.

رئيس الوزراء: احلكومة ال ميكنها تقدمي املزيد

»احتاد الشغل التونسي« يبدأ إضرابًا عامًا احتجاجًا على تدني األجور
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بأملانيا  السالم  مؤمتر  اليمن: 
جتاوز ال ميكن جتاهله

أعلنت حكومة الشرعية اليمنية، حتفظها على نتائج االجتماع الذي 
نظمته وزارة اخلارجية األملانية مبقرها في برلن، حتت مسمى »احلوار 
االستراتيجي رفيع املستوى حول عملية السالم وآفاق االستقرار في 

اليمن«.
وأوضحت وزارة اخلارجية اليمنية في بيان »إن هذا االجتماع جرى 
دون التنسيق أو التشاور املسبق مع احلكومة اليمنية املعترف بها دولًيا 

كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقا مليثاق األمم املتحدة«.
وقالت اخلارجية »إن مساعي إطالق وإشهار برامج وخطط لألمم 
املتحدة خارج مؤسسات ومقرات األمم املتحدة، تتصل بوضع آليات ملا 
يسمى االستقرار وجمع املوارد من الدول املانحة لصالح إنشاء آليات 
غير متفق عليها مع احلكومة اليمنية، تشكل جت��اوزاً مؤسفاً ال ميكن 
جتاهله، خاصة في الوقت الذي ينبغي على املجتمع الدولي وعلى وجه 
اخلصوص األمم املتحدة رفد ودعم جهود احلكومة اليمنية والتعاون 
معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب 

اليمني«.
وش��ددت حكومة الشرعية على أن »أي جتاوز آلليات عمل منظمة 
األمم املتحدة، السيما من دولة صديقة عضو في األمم املتحدة، ينبغي 

أن يتم تداركه«.
كما شددت على ضرورة احترام امللكية والقيادة الوطنية للدول مبا 
ينسجم مع مبادئ األمم املتحدة وكافة االتفاقيات واألطر الناظمة التي 
مت التوقيع عليها مع احلكومة اليمنية اخلاصة بتنظيم عمل وتواجد 

املنظمات الدولية املختلفة في اليمن.

م����ي����ل����ي����ش����ي����ا احل�������وث�������ي مت���ن���ع 
كاميرت من لقاء الشرعية

منعت ميليشيات احلوثي باتريك كاميرت، رئيس جلنة التنسيق 
املشتركة ملراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، من االنتقال من مقر إقامته 

لالجتماع مبمثلي احلكومة الشرعية في اللجنة.
وأوضح مصدر في اللجنة أن اجتماعا أحادي اجلانب كان مقررا أن 
يعقد بن كاميرت وممثلي احلكومة في موقع خصص لذلك، داخل مجمع 

إخوان ثابت الصناعي في إحدى مناطق التماس شرق مدينة احلديدة .
وكان مجلس األمن الدولي، أقر ، باإلجماع مشروع القرار البريطاني 
حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن مبوافقة 15 دول��ة، هم كل أعضاء 
املجلس، في حن ناشدت األمم املتحدة تسهيل دخول املراقبن الدولين 
إل��ى احل��دي��دة. وطالبت طرفي الصراع في اليمن تسهيل اإلج��راءات 

اإلدارية اخلاصة بنشر بعثتها اجلديدة في احلديدة.
وأشار املتحدث باسم األمن العام لألمم املتحدة استيفان دوجاريك 
Stéphane Dujarric خالل مؤمتر صحفي إلى أن نشر املراقبن 
الدولين في احلديدة يتطلب حصولهم أوالً على تأشيرات دخول من 
طرفي الصراع في اليمن. يذكر أنه مبوجب القرار، يتولى 75 مراقباً 

دولياً وقف إطالق النار في احلديدة ملدة 6 أشهر.

موفد األمم املتحدة لسورية 
يلتقي هيئة التفاوض قريبًا

أعلن املبعوث األممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه سيلتقي قريباً 
أعضاء هيئة التفاوض السورية.

وق��ال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر : »ستتواصل 
مناقشاتنا حول مختلف جوانب عملية جنيف للسالم. اتفقنا على أن 
أزور دمشق بشكل منتظم ملناقشة نقاط االتفاق وحتقيق تقدم في تناول 
املسائل اخلالفية. سألتقي قريباً مع هيئة التفاوض السورية«، ولم 

يحدد ما إذا كان سيلتقيها في الرياض أو في مكان آخر.
وك��ان بيدرسون ال��ذي استهل قبل أي��ام مهمته خلفاً لستيفان دي 
مستورا، زار دمشق حيث التقى وزير خارجية النظام السوري وليد 

املعلم.
وقال: »عقدت اجتماعا بناًء مع وزير اخلارجية السوري وليد املعلم. 
أكدت على احلاجة حلل سياسي على أساس القرار األممي 2254 الذي 
يشدد على سيادة سورية وسالمتها اإلقليمية ويدعو حلل سياسي 

بقيادة سورية تيسره األمم املتحدة » .

5  قتلى وعشرات اجلرحى في اشتباكات  طرابلس ليبيا.. 

أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع عدد 
الضحايا نتيجة االشتباكات بن امليليشيات 

في طرابلس إلى 5 قتلى وأكثر من 25 جريحا.
واندلعت اشتباكات عنيفة، بن امليليشيات 
املسلّحة، جنوب العاصمة طرابلس، وذلك بعد 
4 أشهر من الهدنة، ما أدى حلدوث حالة من 

الفزع والرعب بن سكان طرابلس.
وتشهد منطقة قصر ب��ن غشير القريبة 
من مطار طرابلس الدولي جنوب العاصمة، 
مواجهات بن ق��وة حماية طرابلس املشكلة 
من كتيبة ثوار طرابلس والنواصي وردع أبو 
سليم وباب تاجوراء التابعة حلكومة الوفاق 
من جهة، وبن كتيبة اللواء السابع املعروفة 
باسم »الكانيات«، استخدمت فيها األسلحة 

الثقيلة واملتوسطة.
وق��ال مصدر م��ن العاصمة طرابلس في 
تصريح ، إن االشتباكات بدأت وكانت متقطعة، 
ولكنها مرشحة ألن تكون أعنف وأكثر حّدة 
خالل الساعات القادمة، مضيفا أن األسباب 
الرئيسية وراء ان��دالع ه��ذه امل��ع��ارك، تعود 
باألساس إلى إش��راك قوة اللواء السابع في 
الترتيبات األمنية، وهو أمر ترفضه قوة حماية 

طرابلس.
وت���ل���ت ه����ذه االش���ت���ب���اك���ات حت��ش��ي��دات 
عسكرية ضخمة من الكتيبتن، وتبادل للتهم 
والتهديدات، إذ وجهت كتيبة اللواء السابع ، 
اتهامات لقوة حماية طرابلس مبحاولة خرق 
الهدنة وقيامها بتحشيدات عسكرية تهدف 

لزعزعة االستقرار وج��ّر املنطقة إل��ى حرب 
جديدة، بينما توعدت ق��وة حماية طرابلس 
في بيانها، كل من يسعى وراء إث��ارة الفتنة 
واس��ت��غ��الل أم��ن العاصمة وأهلها لتحقيق 

مكاسب سواء كانت سياسية أو غيرها.
وتأتي هذه التطورات األمنية، في الوقت 
ال���ذي ت��واص��ل ف��ي��ه ح��ك��وم��ة ال��وف��اق تنفيذ 
الترتيبات األمنية، بهدف إرس��اء األمن داخل 
العاصمة بقوات شرطة نظامية، وإنهاء دور 
امليليشيات، وبعد 4 أشهر من اتفاق التزمت 
فيه األط���راف املتنازعة في طرابلس بوقف 
إطالق النار حتت رعاية أممية، وصفه املبعوث 
األمم��ي إل��ى ليبيا غسان سالمة الحقا، بأنه 
»هّش وبحاجة إلى إجراءات داعمة ومتنوعة«.

السودان: »احلواتة« تنضم إلى احتجاجات ومظاهرات  كسال
 العصيان املدني هذا ما أعلن قبل يومن في بيان 
مشترك صدر عن حتالف جتمع املهنين السودانين، 
وق��وى ن��داء السودان وق��وى اإلجماع الوطني ، كما 
تتنظر عدة مدن تظاهرات متفرقة للمطالبة بحكومة 

كفاءات.
وكان التحالف املعارض أعلن ، عن تظاهرة حاشدة 
إلى القصر الرئاسي بالتزامن مع مواكب مماثلة في 

عدد من مدن البالد.
ويهدف املوكب، بحسب البيان، إلى تسليم مذكرة 

تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وتشكيل حكومة 
كفاءات وطنية.

وانضمت مجموعة )احلواتة( الشبابية املعروفة 
في السودان لالحتجاجات املطالبة برحيل البشير، 
وق���ررت املشاركة ف��ي حشد ب��اخل��رط��وم، ف��ي وقت 
شهدت عدة مدن والئية مظاهرات منددة باحلكومة 

كان أكبرها في مدينة كسال شرق البالد.
حيث خرجت ع��دد من املتظاهرين، لكن أجهزة 
األم��ن تصدت لهم بالغاز املسيل للدموع، واعتقلت 

العشرات.
وفي مدينة املناقل بوالية اجلزيرة، خرج العشرات 
م��ن احملتجن م��رددي��ن هتافات تطالب بالعدالة 

والسالم وبسقوط النظام.
ويذكر أن الرئيس السوداني، عمر البشير، كان أكد 
خالل خطاب ألقاه أمام جتمع جماهيري في دارفور 
قبل أي��ام، أن هناك أشخاصاً ال ي��ري��دون للسودان 
التقدم واالس��ت��ق��رار، لكن ال��س��ودان سيتصدى لهم 

ويبقى صامداً.

وشدد على أن الشعب السوداني هو من له احلق 
في تغيير احلكومة من خالل صناديق االنتخابات.

من جانبه، قلل نائب رئيس حزب املؤمتر الوطني 
فيصل إبراهيم، من أهمية ما يجري، واعتبر أن احلزب 

احلاكم مطمئن على الوضع في البالد.
ودعا إلى ضرورة االهتمام بالقضايا االقتصادية 
وضبط األس��ع��ار واالهتمام واحل���وار مع الشباب 
السوداني واالقتراب من همومه دون توضيح طبيعة 

احلوار وآلياته.

2000 سوري إجالء 
  من آخر معاقل داعش 

خرج أكثر من 2000 شخص بينهم عشرات من مقاتلي تنظيم 
داعش من املعقل األخير للتنظيم في شرق سوريا في الساعات 

ال�24 األخيرة، وفق ما ذكره املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وتشن ق��وات سوريا الدميقراطية املدعومة أميركيا، هجوما 
أخيرا على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وقامت بتأمن حافالت 

إلجالء املدنين واملقاتلن احملاصرين في الداخل.
وكان قد أعلن مسؤول أميركي مقتل 4 جنود أميركين وجرح 3 

آخرين بانفجار منبج شمال سوريا.
وقالت سارة ساندرز، املتحدثة باسم البيت األبيض، في بيان ، 
إنه جرى إبالغ الرئيس األميركي، دونالد ترمب، بتطورات الوضع 
في سوريا، وذلك بعد انفجار قرب دورية للتحالف الذي تقوده 

الواليات املتحدة في سوريا.
وأض��اف��ت س��ان��درز: »ج��رى إب��الغ الرئيس بالوضع كامال، 
وسنواصل متابعة الوضع احلالي في سوريا«، قبل أن حتيل 

أسئلة الصحافين إلى وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون(.
ومن جانبه، أعلن التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد 
تنظيم داع��ش في تغريدة أن جنودا أميركين قتلوا في انفجار 

بشمال سوريا.
وقال التحالف: »ُقتل جنود أميركيون في انفجار أثناء دورية 
لهم في سوريا اليوم. ما زلنا جنمع املعلومات وسننشر تفاصيل 

إضافية الحقا«.
وقتل 15 شخصاً على األقل، جراء تفجير انتحاري نفسه داخل 
مطعم وس��ط مدينة منبج الواقعة حتت سيطرة مقاتلن عرب 
وأك��راد في شمال سوريا، وفق ما أف��اد املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان. وتبنى داع��ش التفجير االنتحاري، بحسب ما أعلنت 
وكالة »أعماق« التابعة للتنظيم اإلرهابي ، وتسبب التفجير، 
بحسب ما أكدت مصادر كردية »مبقتل جنود أميركين من قوات 

التحالف الدولي« كانوا داخل املطعم املستهدف.

بحفل  يشارك  التركي  الداخلية  وزير 
تخريج كلية الشرطة القطرية

ش���ارك وزي���ر الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس  
اخلميس، في حفل تخريج الدفعة األول��ى من مرشحي كلية 
الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية، الذي حضره أمير 

قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني.
كما شارك باحلفل رئيس مجلس ال��وزراء، وزير الداخلية 
القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير 

داخلية األردن إبراهيم املبيضن. بحسب مراسل األناضول.
ويبلغ عدد خريجي الدفعة األول��ى من كلية الشرطة 108 
طالبا من قطر إضافة إلى طالب من الكويت واألردن وفلسطن 

واليمن.
وقام طالب الكلية بعمل عرض عسكري مبقر الكلية.

ووص��ل صويلو ال��دوح��ة، وم��ن املقرر أن يقوم بعدد من 
االجتماعات الرسمية خالل فترة زيارته التي تستمر يوما 

واحدا.

اشتباكات في ليبيا

أفادت مصادر إعالمية مبقتل 
شخص وإص��اب��ة آخ��ر بجروح 
خطيرة في عملية إرهابية نفذها 
مسلحون على الطريق الرابط 
ب��ن ب��ل��دت��ي ب���رج األم��ي��ر خالد 
وط��ارق ابن زي��اد في والي��ة عن 

الدفلى غرب العاصمة اجلزائر.

ونقال عن مصادر طبية فإن 
الضحية الثانية ويدعى »خالد 
م��زي��ون« أص��ي��ب برصاصتن 
استدعت نقله إل��ى املستشفى 
على جناح السرعة بينما توفي 
شخص يدعى »محمد عسنون« 

فور إصابته.

في  إرهابية  عملية  اجل��زائ��ر: 
عني الدفلى غربي العاصمة

أف��ادت مصادر في صنعاء مبقتل قائد القوات اجلوية السابق 
املعن من قبل ميليشيات احلوثي اإليرانية، واملسؤول األول عن 
إطالق الصواريخ الباليستية والطائرات املسيرة، اللواء إبراهيم 

الشامي في ظروف غامضة .
وأكدت املصادر، أن جثة  الشامي وصلت إلى أحد مستشفيات 
صنعاء، مرجحة أن الشامي تعرض للتصفية من قبل قيادات 

حوثية أخرى.

م�����ص�����رع ق������ائ������د  ال�������ق�������وات اجل����وي����ة 
احلوثية السابق بظروف غامضة


