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 مبعوث االمم المتحدة لليمن يجري مباحثات لتس��لم 
ميناء الحديدة 

العاهل األردني يطلب من الحكومة الجديد 
"مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية"

أميركا تقاطع مؤتمر األمم المتحدة لنزع السالح 
بسبب دولة عربية

اجلورنال – متابعة :   قالت م�س��ادر �سيا�س��ية مينية اإن مارتن جريفيث مبعوث الأمني 
الع��ام لاأمم املتحدة املكلف بالتو�س��ط من اأجل ال�س��ام يف اليم��ن يعقد حمادثات مع 
احلوثيني من اأجل ت�س��ليم ميناء احلديدة اإىل املنظمة الدولية يف م�س��عى لتجنب هجوم 

حمتمل على املدينة من التحالف الذي تقوده ال�سعودية.
وا�س��ار م�س��وؤولون ع�س��كريون حمليون اإن جريفيث و�س��ل اإىل العا�س��مة �س��نعاء التي 
ي�سيطر عليها احلوثيون ، ال�سبت املا�سي،  تزامنا مع و�سول قوات التحالف اإىل م�سافة 
تبع��د باأقل م��ن ع�رشة كيلومرتات عن امليناء الواقع على البح��ر الأحمر والذي يعد اأحد 
اأهداف الرئي�س��ية يف احلرب.  واأ�ساف امل�س��وؤولون اأن زحف القوات توقف خال الأيام 
املا�س��ية. وقال �سيا�س��ي ميني كبري مقرب من حكومة الرئي�س عبد ربه من�سور هادي 
املع��رتف به��ا دولي��ا اإن جريفيث تقدم مبقرتح للحوثيني لو�س��ع مين��اء احلديدة حتت 
اإ�رشاف الأمم املتحدة. واأكد م�س��در مقرب من احلوثيني وم�س��در اآخر مقرب من حكومة 

هادي اأن املقرتح يخ�سع حاليا للنقا�س. 

اجلورن��ال – متابع��ة  ق��ال العاه��ل الأردين املل��ك عب��د اهلل، الثاث��اء اإن��ه يتعني على 
احلكومة اجلديدة اأن تقوم مبراجعة �ساملة للمنظومة ال�رشيبية والعبء ال�رشيبي وبدء 
حوار ب�س��اأن م���رشوع قانون �رشيبة الدخل بع��د اأكرب احتجاجات ت�س��هدها الباد منذ 
�س��نوات. واأف��اد بيان ملك��ي اأن امللك كلف عمر الرزاز بت�س��كيل حكومة جدي��دة بعد اأن 
قدم هاين امللقي ا�س��تقالته من رئا�س��ة الوزراء يف حماولة لتهدئة الغ�سب العام ب�سبب 
ارتفاع ال�س��عار. وقدم رئي�س الوزراء الأردين هاين امللقي ا�س��تقالته ، الثنني املا�سي  
بعد اأربعة اأيام من الحتجاجات ال�س��عبية، يف ح��ني كلف العاهل الأردين امللك عبداهلل 
الث��اين، وزير الرتبية عمر الرزاز بت�س��كيل احلكومة اجلديدة. وقدم امللقي ا�س��تقالته اإىل 
املل��ك عبد اهلل الث��اين الذي كان ا�س��تدعاه للقائه على وقع الحتجاج��ات التي اندلعت 
اخلمي���س املا�س��ي عقب عر�س احلكومة م���رشوع قانون �رشيبة الدخل. وكان م�س��در 
اأردين ق��ال يف وق��ت �س��ابق اإن املل��ك �س��يطلب م��ن رئي�س ال��وزراء ه��اين امللقي تقدمي 
ا�س��تقالته، م�س��يف اأن قرار الإقالة يهدف اإىل �سحب فتيل الأزمة وميهد ل�سحب م�رشوع 
ال�رشيب��ة ال��ذي اأث��ار احتجاجات يف العا�س��مة عم��ان ومناطق اأخرى داخ��ل اململكة 

مب�ساركة النقابات.

اجلورن��ال – متابعة  اأعلن��ت الوليات املتحدة الأمريكية اأنها �س��تقاطع، الثاثاء 
الجتماع الأ�سبوعي ملوؤمتر الأمم املتحدة لنزع ال�ساح.

ووفًقا مل�سادر �سحفية، فاإن الوليات املتحدة �ستقاطع الجتماع احتجاجا على 
تويل �س��وريا الرئا�س��ة الدوري��ة للهيئة، معتربة اأن دم�س��ق ت�س��تغل الأمر ملحاولة 

"تطبيع" نظامها.
وق��ال املن��دوب الأمريك��ي لدى الهيئ��ة — التي تتخ��ذ من جنيف مق��را  لها — 
روب��رت وود يف بيان، "بناء على حماولت �س��وريا املتكررة الأ�س��بوع املا�س��ي 

ل�ستخدام رئا�ستها ملوؤمتر نزع ال�ساح ، لن ن�سارك يف اجلل�سة ".
واأ�ساف: "�سنوا�سل الدفاع عن م�سالح الوليات املتحدة".

وتولت �س��وريا، الأ�س��بوع املا�س��ي، الرئا�س��ة الدورية للهيئة التي ت�س��تمر لأربعة 
اأ�س��ابيع، وتتبع منذ عقود الرتتيب الأبجدي لأ�س��ماء دولها الأع�ساء ال�65 باللغة 

الإجنليزية.
وكان وود حا�رشا خال اجلل�س��ة التح�س��ريية الأوىل التي عقدت يف ظل رئا�س��ة 

�سوريا قبل اأ�سبوع فاغتنم الفر�سة لاحتجاج على ما و�سفه ب�"املهزلة".

يف خطوة غري م�س��بوقة، قررت رو�سيا اأن تقيم حفل 
ا�ستقبال مبنا�س��بة يومها الوطني يف مدينة القد�س، 
وذل��ك بع��د اأ�س��ابيع م��ن نق��ل ال�س��فارة الأمريكي��ة 
�س��حيفة  اأوردت  وح�س��بما  املقد�س��ة.  املدين��ة  اإىل 
"ج��ريوزامل بو�س��ت" الإ�رشائيلي��ة، ، ف��اإن ال�س��فارة 
الرو�س��ية ل��دى اإ�رشائي��ل ق��ررت للم��رة الأوىل عق��د 
احتف��ال الي��وم الوطن��ي يف القد���س، بعدم��ا كان��ت 
تنظم��ه يف ت��ل اأبيب. وحتتفل رو�س��يا يف ال� 12 من 
يوني��و م��ن كل ع��ام بالي��وم الوطن��ي، ال��ذي يوافق 
ا�س��تقال جمهورية رو�س��يا عن الحتاد ال�س��وفيتي 
املنه��ار يف 1990. لك��ن ال�س��فارة الرو�س��ية ل��دى 

اإ�رشائيل �ستقيم حفل ال�ستقبال يوم 14 يونيو.
وكان��ت رو�س��يا اعرتف��ت الع��ام املا�س��ي بالقد���س 
الغربي��ة عا�س��مة لإ�رشائيل، م��ع تاأكيده��ا على اأن 

القد�س ال�رشقية عا�سمة لدولة فل�سطني.
وم��ن املرج��ح اأن تقاب��ل اخلط��وة الرو�س��ية برف�س 
فل�سطيني، ذلك اأن الحتفال يبدو وكاأنه يتما�سى مع 
قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�ساأن القد�س.

ونقل��ت ال�س��حيفة الإ�رشائيلي��ة ع��ن متحدث با�س��م 
ال�سفارة الرو�سية قوله اإن الحتفال �سيعقد يف من�ساأة 
تابع��ة لرو�س��يا يف القد�س. واملن�س��اأة الت��ي يتحدث 
عن الدبلوما�س��ي الرو�س��ي تع��رف ب�"امل�س��كوبية"، 
وه��ي مبنى قدمي اأن�س��اأ اأثناء احلقب��ة العثمانية، من 
اأج��ل ا�س��تقبال احلجاج الرو���س اأثن��اء توجههم اإىل 

الأرا�سي املقد�س��ة. وبرر املتحدث القرار بالقول اإن 
املبن��ى "يرمز اإىل ثقافت��ان وتقاليدنا"، موؤكدا " هو 

قطعة رو�سية حقيقية على اأر�س اإ�رشائيل".
وحر���س املتحدث على التاأكي��د باأن املبنى يقع يف 
ال�س��طر الغربي ملدين��ة القد���س، م�س��يفا: "نوؤكد اأن 
ق�س��ايا الو�سع النهائي مبا فيها القد�س يجب حلها 

من اأطراف النزاع اأثناء املحادثات املبا�رشة".
 وكان��ت الوليات املتحدة الأمريكي��ة احتفلت بنقل 
�س��فارتها يف اإ�رشائي��ل م��ن ت��ل اأبي��ب اإىل القد���س 
يف ماي��و املا�س��ي، يف ي��وم ارتك��ب في��ه اجلي���س 
الإ�رشائيل��ي جم��زرة راح �س��حيتها اأك��ر م��ن 60 
فل�س��طينيا تظاهروا احتجاجا على حدود قطاع غزة 

واإ�رشائيل.

وه��و الآن رئي���س �رشك��ة لل�س��فر والبن��اء يف مدين��ة 
بور�س��ة ال�س��ناعية وه��و اأي�س��ا م��ن اأ�س��د املعجبني 
بالرئي���س رج��ب طي��ب اإردوغ��ان ل�سيا�س��ته املتمثلة 
يف الرتحيب بال�س��وريني النازحني وهو مر�سح حلزب 

العدالة والتنمية احلاكم يف النتخابات.
عاوة على ذلك، غري ال�سيخوين ا�سمه اإىل اإردوغان.

وق��ال خ��ال مقابل��ة يف مكتب��ه قب��ل اأن ينطل��ق اإىل 
حملته النتخابية ”هو فخور به واأنا فخور به“.

وقال حمم��د اإردوغان وعم��ره الآن 34 عاما ”تركيا 
فتحت اأبوابها اأمام ال�س��وريني ورحب��ت بهم ول تزال 

تقول اإننا اأ�سقاء وهذا بلدكم“.
لك��ن ذل��ك الرتحي��ب يرتاجع اإذ ي�س��ري بع���س الأتراك 
اإىل التكلفة القت�س��ادية لتدفق ال�س��وريني والتوترات 
الطائفي��ة كما يوؤجج خ�س��وم حزب العدال��ة والتنمية 

احلاكم تلك املخاوف.
وانتقد حمرم اإجنيه، مر�س��ح حزب ال�س��عب اجلمهوري 
ال�س��هر  اإدوغ��ان  الرئا�س��ة،  لنتخاب��ات  املعار���س 
املا�س��ي ل�س��ماحه لع�رشات اآلف الاجئ��ني بالعودة 

اإىل �سوريا يف العيد ثم العودة اإىل تركيا مرة اأخرى.
وق��ال ملحطة )�س��ي.اإن.اإن ت��رك( التلفزيوني��ة ”اأنظر 
ه��ذا خطاأ... 72 األف �س��خ�س يذهبون لق�س��اء العطلة 
ومي�سون اأ�سبوعا اأو ع�رشة اأيام ثم يعودون... اإذا كان 
باإمكانه��م الذاب والعودة فعليهم البقاء هناك لاأبد... 

هذا حكم طائ�س“.
ويقلل حممد اإردوغان املر�سح لانتخابات الربملانية 
م��ن اأمر النتق��ادات والتوت��رات ويق��ول اإن الوقت قد 
حان لي�س��بح لل�س��وريني �سوت ر�س��مي على ال�ساحة 

ال�سيا�سية الرتكية.

وق��ال ”اأنظر حولك و�س��رتى كل هوؤلء ال�س��وريني يف 
تركيا. يجب اأن يكون هناك من ميثلهم اإذا اأراد ال�سعب 

الرتكي ذلك“.
ويعي�س يف بور�س��ة 140 األ��ف لجئ اإىل جانب نحو 
ملي��وين تركي. وميثل ه��وؤلء الاجئون جزءا من اأكر 
م��ن 3.5 ملي��ون لج��ئ �س��وري ينت���رشون يف اأنحاء 
تركي��ا بع��د اأن فروا من ال���رشاع املحتدم يف بادهم 

منذ عام 2011.

ومع ارتفاع الت�س��خم وتكاليف املعي�سة يعتقد الكثري 
م��ن الأت��راك اأن العمالة ال�س��ورية الرخي�س��ة قل�س��ت 
الأجور وزادت من ح��دة التناف�س على الوظائف التي 

ل تتطلب مهارة عالية.

وقال��ت جمموع��ة الأزم��ات الدولي��ة اإن العن��ف ب��ني 

ال�س��وريني والأت��راك زاد ثاثة اأ�س��عاف يف الن�س��ف 
الثاين من عام 2017.

الأمريك��ي  التق��دم  مرك��ز  اأج��راه  ا�س��تطاع  واأظه��ر 
لاأبحاث ال�سيا�س��ية يف فرباير �سباط اأن 78 يف املئة 
من الأت��راك يعتقدون اأن بلدهم ينف��ق اأموال اأكر من 

الازم على رعاية الاجئني.
وطم��اأن الرئي�س اإردوغان اأن�س��اره يف فرباير �س��باط 
ب��اأن ال�س��وريني ل��ن يبق��وا يف تركي��ا لاأبد وو�س��ف 

العمليات الع�س��كرية يف �س��مال �سوريا يف مار�س اآذار 
باأنه��ا و�س��يلة لإعادة ال�س��تقرار حتى يت�س��نى عودة 

بع�س الاجئني.
و�س��يدت تركي��ا اأي�س��ا جدارا عل��ى احل��دود يف تاأكيد 
للر�س��الة باأن �سيا�س��ة ”الباب املفتوح“ التي اتبعتها 
اأنقرة خ��ال ال�س��نوات الأوىل لل�رشاع يف �س��وريا قد 
انته��ت واإرغ��ام ع���رشات الآلف م��ن النازح��ني على 

العي�س يف خميمات على اجلانب ال�سوري.
وح�سلت جمموعة �سغرية من ال�سوريني من اأ�سحاب 
امله��ارات العالي��ة مث��ل الأطب��اء واملدر�س��ني عل��ى 
اجلن�س��ية الرتكي��ة. وقال م�س��وؤول ترك��ي لرويرتز اإن 

العدد يزيد قليا على 50 األفا.
الأبح��اث  مبوؤ�س�س��ة  الباح��ث  كدك��وي  عم��ر  وق��ال 
ال�سيا�س��ية والقت�س��ادية الرتكي��ة اإن ال�س��عور جت��اه 
ال�سوريني يزداد �س��وءا يف تركيا واإن ال�سا�سة يبعثون 

بنف�س الر�سالة بوجه عام.
واأ�س��اف كدك��وي ”هن��اك قناع��ة ب��ني كل الأحزاب 
ال�سيا�س��ية الآن عل��ى اأن ال�س��وريني �س��يعودون. لي�س 

لأنهم بحاجه للعودة ولكنهم �سيعودون يوما ما“.
وبعد ا�س��تعادة الرئي�س ب�س��ار الأ�س��د بدعم من رو�سيا 
واإيران اأرا�س��ي واملنطقة التي كان قوات املعار�س��ة 
ت�س��يطر عليها يف ال�س��مال والتي فر منه��ا الكثري من 
الاجئني حت��ت وط��اأة الرباميل املتفجرة والأ�س��لحة 
الكيماوية واخلا�سعة جزئيا ل�سيطرة املت�سددين فاإن 

ال�سوريني لي�سوا يف عجلة من اأمرهم للعودة.

وق��ال حممد ن��زار وهو مدر���س من حل��ب يعي�س الآن 
يف مدينة ا�س��طنبول التي ت�ست�س��يف اأكر من ن�س��ف 
ملي��ون لجئ �س��وري وفقا مل��ا تقول��ه الأمم املتحدة 

اإىل بلدنا“. اأو يومني ثم نعود  ”ل�سنا هنا ليوم 

اأعل��ن م�س��وؤولون اأمريكيون، اأن الولي��ات املتحدة، تدر�س 
اإر�س��ال �سفينة حربية عرب م�سيق تايوان، وذلك يف خطوة 
ق��د ت��وؤدي اإىل رد فع��ل حاد م��ن بكني، يف وق��ت تتعر�س 
فيه العاقات ال�س��ينية الأمريكية ل�سغوط ب�سبب نزاعات 
جتاري��ة والأزم��ة النووي��ة يف كوري��ا ال�س��مالية. وي��رى 
امل�س��وؤولون يف تايوان حال مرور �سفينة حربية اأمريكية، 
عام��ة جدي��دة عل��ى الدعم م��ن جان��ب الرئي���س، دونالد 
ترام��ب، بعد �سل�س��لة م��ن املناورات الع�س��كرية ال�س��ينية 
حول جزيرتهم، التي تتمتع باحلكم الذاتي. وتعترب ال�سني 
تايوان جزءا منها. وقال امل�سوؤولون،  اإن الوليات املتحدة 
در�ست خططا ملرور حاملة طائرات مرة واحدة هذا العام، 
لكنها مل تنفذها رمبا ب�سبب خماوف من اإغ�ساب ال�سني.

واخليار الآخر الأقل ا�س��تفزازا هو ا�س��تئناف اإر�س��ال �سفن 
حربية اأمريكية عرب امل�س��يق، وكانت اآخر مرة حدث فيها 
ذل��ك يف يوليو 2017، فيما امتنع البنتاغون عن التعقيب 
عل��ى اأي عمليات م�س��تقبلية حمتملة. ويف اإطار م�س��اعيه 
لك�س��ب دع��م ال�س��ني يف املواجه��ة النووي��ة م��ع كوري��ا 
ال�س��مالية، خف��ف ترامب م��ن ت�رشيحاته ع��ن تايوان يف 
ال�س��هور الأخرية بعد اأن خرج عن قواعد الربوتوكول، وهو 
رئي�س منتخب قبل اأن يت�س��لم من�سبه وا�ستقبل مكاملة من 

رئي�سة تايوان يف عام 2016.
كما حتاول الوليات املتحدة وال�سني احتواء نزاع جتاري 
كبري هدد فيه كل من الطرفني بفر�س ر�سوم انتقامية على 

�سلع ت�سل قيمتها اإىل 150 مليار دولر.

روسيا تحتفل بيومها الوطني في القدس

 االنتخابات التركية تضع الالجئين السوريين في دائرة الضوء 

واشنطن تسعى 
الستفزاز الصين بإجراء 
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اتهامات قطرية للسعودية بالتهور العسكري

اتهمت قطر ال�س��عودية بالتهور بعد اأن ذكرت �سحيفة 
اأن الريا���س ه��ددت بعمل ع�س��كري اإذا ن�رشت الدوحة 
نظاما رو�س��يا للدف��اع اجلوي. وقال وزي��ر اخلارجية 
القط��ري اإن��ه ل يعتق��د اأن التهدي��د ال�س��عودي، ال��ذي 
ت��ردد اأن��ه ورد يف ر�س��الة اإىل فرن�س��ا، خط��ري. لكن��ه 
اته��م الريا���س با�س��تخدام الر�س��الة ملحاول��ة اإث��ارة 
”ا�س��طراب“ يف منطقة يهزها اخلاف الذي بداأ قبل 

عام بني الدوحة وقوى اإقليمية اأخرى.
وكانت �س��حيفة لوموند الفرن�س��ية قالت يوم ال�س��بت 
اإن العاه��ل ال�س��عودي امللك �س��لمان بعث بر�س��الة اإىل 
الرئي���س الفرن�س��ي اإميانويل ماكرون اأب��دى فيها قلقه 
من املحادثات اجلارية بني الدوحة ومو�س��كو ب�س��اأن 

نظام الدفاع اجلوي ال�ساروخي الرو�سي اإ�س400-.
واأ�س��افت ال�سحيفة اأن امللك �سلمان قال اإن ال�سعودية 
م�س��تعدة لدرا�س��ة كل التداب��ري مب��ا يف ذل��ك العم��ل 
الع�سكري.  وقال وزير اخلارجية القطري ال�سيخ حممد 
بن عبد الرحمن اآل ثاين”ن�س��عى للح�س��ول على تاأكيد 
ر�س��مي من احلكوم��ة الفرن�س��ية“ للر�س��الة. وقال ”ل 
يوجد تهديد ع�س��كري خطري يف هذا الأمر لكن الطريقة 
التي ي�ستخدم بها لتربير اأو خلق ا�سطراب يف املنطقة 
غري مقبولة“. واأ�ساف ”ل توجد �سكوى م�رشوعة وراء 
هذه الر�س��الة وتهديد قطر“ وكانت ال�س��عودية وم�رش 
والبحري��ن والإم��ارات قطعت العاقات الدبلوما�س��ية 
م��ع قطر قب��ل ع��ام واتهمت الدوح��ة بدع��م الإرهاب. 
وتنف��ي قطر ذلك التهام وتق��ول اإن املقاطعة حماولة 
للني��ل من �س��يادتها. ومل يرد مكتب الرئي�س الفرن�س��ي 
ومكت��ب الإعام ال�س��عودي على طلب��ات للتعليق على 
تقري��ر ال�س��حيفة. ويف الع��ام املا�س��ي وقع��ت قط��ر 
ورو�س��يا اتفاق��ا للتعاون الع�س��كري والتقن��ي. ونقلت 
و�س��ائل اإع��ام عن ال�س��فري القط��ري يف رو�س��يا قوله 
يف يناي��ر كان��ون الث��اين اإن ب��اده جت��ري مباحثات 
ل���رشاء نظام الدفاع اجلوي الرو�س��ي اإ�س400-.  عما 
اإذا كان��ت الدوح��ة �ستم�س��ي قدم��ا يف اإبرام ال�س��فقة 
فق��ال ”قطر تركت كل اخليارات مفتوحة مل�س��رتياتها 
الدفاعية ولذا فاإننا نح�س��ل على اأف�سل جودة للدفاع 

عن بلدنا وكل اخليارات اأمامنا مفتوحة لذلك“.
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العفو الدولية: هجمات التحالف على الرقة  تنتهك القانون

ذك��رت منظم��ة العف��و الدولي��ة اأن الهجم��ات الت��ي �س��نها التحالف 
ال��ذي تق��وده الولي��ات املتح��دة �س��د تنظي��م داع���س الرهابي يف 
مدينة الرقة ال�س��ورية العام املا�س��ي رمبا انتهك��ت القانون الدويل 
م��ن خال تعري�س حي��اة املدنيني للخطر. وقال��ت املنظمة املعنية 
بحق��وق الإن�س��ان يف تقرير لها اإنه خال حملة التحالف ل�س��تعادة 
معقل التنظيم الرهابي يف �س��وريا مل يتخذ ما يكفي من الإجراءات 
حلماي��ة املدني��ني اأو ياأخ��ذ الحتياط��ات الازم��ة لتقلي��ل ال���رشر 
الواق��ع به��م لأدنى حد. ووثق��ت املنظمة حالت اأربع اأ���رش قالت اإن 

جتاربها كانت مثال لنماذج اأو�سع ”ودليا وا�سحا على اأن هجمات 
التحال��ف العدي��دة الت��ي اأوقع��ت قتلى وم�س��ابني مدني��ني انتهكت 
القان��ون ال��دويل الإن�س��اين“. ورد التحال��ف عل��ى اتهامات �س��ابقة 
بوقوف��ه وراء �س��قوط قتل��ى مدنيني بالق��ول اإنه كان حري�س��ا على 
جتنبه��م واإنه حق��ق يف كل التقارير التي تفيد بحدوث ذلك. و�س��نت 
قوات �س��وريا الدميقراطية، وهي حتالف من ف�س��ائل كردية وعربية 
م�س��لحة، حملة ا�س��تعادة الرقة من يونيو حزيران اإىل اأكتوبر ت�رشين 
الأول من العام املا�سي بدعم من طائرات التحالف احلربية وقواته 
اخلا�س��ة. واأفاد مرا�س��لو رويرتز يف الرقة خال احلملة وبعدها باأن 
القتال وال�رشبات اجلوية ت�س��ببت يف دمار وا�سع يف اأنحاء املدينة، 

اإذ �س��وت بالأر�س اأحياء باأكملها.  وقال��ت العفو الدولية اإن مقاتلي 
تنظي��م داع�س الرهابي عمل��وا بني املدنيني وا�س��تخدموهم دروعا 
ب�رشي��ة خ��ال معرك��ة الرقة مم��ا جعل من ال�س��عب عل��ى التحالف 
جتنب اإ�سقاط قتلى منهم. واأ�سافت املنظمة اأنها اأجرت مقابات مع 
112 من ال�سكان املدنيني يف الرقة خال بحث ميداين اأجرته هناك 
يف فرباير �س��باط وزارت خال��ه مواقع 42 �رشب��ة جوية ومدفعية 
وبقذائ��ف املورت��ر. واأ�س��افت  باأن��ه يف احل��الت الأرب��ع ال��واردة 
بالتف�سيل يف تقريرها، اأ�سابت ال�رشبات اجلوية با�ستخدام ذخائر 
قوي��ة مباين مليئة باملدنيني الذي��ن كانوا يقيمون هناك منذ فرتات 
طويلة. وركزت على اأ�رشة الأ�س��ود، التي قالت اإنها فقدت ثمانية من 

اأع�سائها يف �رشبة جوية واحدة، واأ�رشة ح�سي�س، التي اأفادت باأنها 
فقدت 18 من اأفرادها، واأ�رشة بدران، التي ذكرت اأنها فقدت 39 من 
املنتمني اإليها، واأ�رشت فيا�س، التي اأ�س��ارت اإىل فقدها 16 ع�س��وا. 
وق��ال تقرير الوكالة عن احلالت الأربع ”ال�س��هود ذكروا اأنه مل يكن 
هن��اك مقاتلون يف املنطقة املجاورة يف وقت وقوع الهجمات. مثل 
هذه الهجمات اإما اأن تكون هجمات مبا�رشة على املدنيني اأو اأهداف 
مدنية اأو هجمات ع�سوائية“، م�سيفة اأن هذه الهجمات ت�سل اإىل حد 
جرائ��م احلرب. ودعت العف��و الدولية التحال��ف اإىل العرتاف بحجم 
الدم��ار ال��ذي ت�س��بب في��ه واإىل توف��ري املعلومات الازم��ة لتحقيق 

م�ستقل ف�سا عن تقدمي التعوي�سات لل�سحايا.
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ال يملك ماليين الالجئين 

السوريين في تركيا حق التصويت 

في االنتخابات التي تجرى يوم 

24 يونيو حزيران لكن إذا فاز رجل 

أعمال شاب سوري المولد بمقعد 

في البرلمان فسيكون صوتهم على 

األقل. انتقل محمد الشيخوني من 

مدينة حماة السورية إلى تركيا منذ 

عشر سنوات قبل أن يؤدي الصراع 

واالنهيار في بالده إلى موجات 

تدفق من مواطنيه للجوء إلى 

جارتهم الشمالية.


