
عربي ودولي Thu.7 Jun. 2018 issue no 482
3الخميس 7 حزيران 2018 العدد 482

 

انقرة:  200 ألف سوري عادوا إلى مناطق تسيطر عليها 
قوات تركية

تحضيرات لمؤتمر وطني للحوار السوري في دمشق 

 خبير: كيم جونغ أون لن يقبل "االبتزاز" 
األميركي   

 ��س��طنبول – وكاالت :  ق��ال �لرئي���س �لرتكي رجب طيب �إردوغ��ان ، �الربعاء، �إن 200 
�ألف �س��وري عادو� �إىل مناطق ت�س��يطر عليها قو�ت تركية يف �س��مال �س��وريا وذلك بعد 
�النتقاد�ت �لتي تعر�س لها من مناف�سني يف �النتخابات ب�ساأن وجود ماليني �لالجئني 
يف تركيا. ويعي�س �أكرث من 3.5 مليون الجئ �سوري يف تركيا بعد فر�رهم من �ل�رص�ع 
يف بالده��م وي��رى بع���س �الأت��ر�ك �أن وجودهم ميثل عبئ��ا �قت�س��اديا وتهديد� لفر�س 
�لعمل. و�أ�س��بح وجودهم ق�س��ية يف �النتخابات �لرئا�سية و�لربملانية �ملقررة يوم 24  
حزير�ن يف تركيا ويقول مناف�س��و �إردوغان �إنهم �س��يتخذون خطو�ت ل�س��مان �إمكانية 
عودة �ل�س��وريني �إىل بالدهم. وقال �إردوغ��ان �إن �لكثري من �لالجئني عادو� بالفعل �إىل 
منطقت��ي عفرين وجر�بل�س �للتني نفذت فيهما تركيا عمليات ع�س��كرية لطرد �ملقاتلني 
�الأكر�د �أو مقاتلي تنظيم �لدولة �الإ�س��المية. وق��ال �إردوغان”حتى �الآن عاد نحو 200 
�أل��ف من �س��كان هذه �ملناطق من تركيا.. وهم يو��س��لون �لعودة. ملاذ�؟ الأنها �أر�س��هم 
ونح��ن نفت��ح �لطري��ق لعودته��م“. وفت��ح �إردوغان �حل��دود �لرتكي��ة �أم��ام �ملهاجرين 
�ل�س��وريني عندما تفجر �ل�رص�ع يف �س��وريا عام 2011. لكن �أنقرة تر�جعت عن �سيا�سة 

911 كيلومرت�. ”�لباب �ملفتوح“ و�سيدت جد�ر� على �حلدود �لتي متتد مل�سافة 

دم�س��ق – وكاالت  : ك�س��ف حمم��ود مرع��ي رئي���س �جلبه��ة �لدميقر�طي��ة �ل�س��ورية عن 
حت�سري�ت لعقد موؤمتر وطني للحو�ر �ل�سوري- �ل�سوري يف دم�سق. وقال مرعي "عقدنا 
لقاء مع جمل�س �س��وريا �لدميقر�طي��ة، ونتيجة للحو�ر و�ملباحثات تو�س��لنا �إىل تفاهم 
�أكدت فيه �لرئي�سة �مل�سرتكة للمجل�س �إلهام �أحمد على ��ستعد�د �ملجل�س للحو�ر �ل�سوري 
�ل�سوري و��ستعد�ده الإر�سال وفد �إىل دم�سق للتفاو�س دون �أي �رصوط م�سبقة، و�أن �حلل 
عرب �حلو�ر �ل�سوري �ل�سوري دون �أي تدخالت �أجنبية". و�أ�ساف مرعي �أن �للقاء و�حلو�ر 
مع جمل�س �س��وريا �لدميقر�طية كان بني وفد �جلبهة �لدميقر�طية �ل�س��ورية �ملوؤلف من 
رئي���س �جلبهة حمم��ود مرعي، ونائ��ب �لرئي�س عب��د �لعزيز د�وود، و�لناط��ق �الإعالمي 
للجبهة مي�س �لكريدي، وفوزي تقي �لدين، و�لدكتور هاين خوري، ع�سو� قيادة �جلبهة، 
الفتا �إىل �أن �حلو�ر �نح�رص بنقا�س �رصورة �حلو�ر �ل�س��وري- �ل�سوري بدم�سق. وحتدث 
مرع��ي عن عقد �جلبه��ة �لدميقر�طية �ل�س��ورية لقاء�ت جيدة يف ه��ذ� �الإطار مع �حلزب 
�لتقدم��ي �لكردي برئا�س��ة عبد �حلمي��د دروي���س، و�لتحالف �لوطني �لك��ردي، وجمل�س 
�لكنائ���س، وحزب �الحت��اد �ل�رصياين، و�ملنظم��ة �لثورية، وقبيلة ط��ي، و�حتاد �لكتاب، 
و�حتاد �لدميقر�طيني �لي�س��اريني �لكرد، و�مللتقى �لوطني للحو�ر بالقام�س��لي. و�أو�سح 
مرعي: "ن�س��عى لعقد موؤمتر وطني للحو�ر �ل�س��وري- �ل�سوري بدم�سق، تكون فيه �لدولة 

�ل�سورية �رصيكا �أ�سا�سيا". 

 وكاالت – متابع��ة : ��س��تبعد �أحم��د �س��امل �أب��و �ملجد، �خلبري يف �ل�س��اأن �لك��وري، �أن 
يقبل زعيم كوريا �ل�س��مالية كيم جونغ �أون، مبا �أ�س��ماه "�البتز�ز �الأمريكي"، وو�س��ع 
���رصوط مقابل �إمتام �للقاء م��ع �لرئي�س دونالد تر�مب. وقال �أب��و �ملجد، �الأربعاء، �إن 
"كوريا �ل�س��مالية عندما �أعلنت – على ل�س��ان زعيمها – رغبتها يف �إقامة عالقات 
طبيعية مع بقية دول �لعامل، كانت تق�س��د �نفتاحا �قت�ساديا و�سيا�سيا ودبلوما�سيا، 
ومل تكن تعني و�س��ع نف�س��ها حتت ت���رصف �لواليات �ملتح��دة �الأمريكية. و�أ�س��اف: 
"�لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب يتعامل مع هذه �مل�ساألة بتكرب وعجرفة �سديدتني، 
فهو يت�س��ور كما لو كان �لزعيم �لكوري �ل�س��مايل كيم جونغ �أون قام بت�س��ليم نف�س��ه 
للواليات �ملتحدة، في�سع كل يوم مزيد� من �ل�رصوط، و�أخرها على ل�سان وزير دفاعه، 

�لذي حتدث عن �مل�ساعد�ت �الأمريكية وربطها بالربنامج �لنووي �لكوري".

�أعف��ى رئي�س �لوزر�ء �لتون�س��ي يو�س��ف �ل�س��اهد، �م�س 
�الأربعاء، وزير �لد�خلية لطفي بر�هم من مهامه.

عل��ى  تدوين��ة  �لتون�س��ية  �حلكوم��ة  رئا�س��ة  ون���رصت 
�ل�سفحة �لر�سمية على "في�سبوك" قالت فيها �إن رئي�س 
�حلكومة يو�س��ف �ل�س��اهد قرر �إعفاء �ل�سيد لطفي بر�هم 
وزي��ر �لد�خلية من مهامه، وتكلي��ف وزير �لعدل غازي 
�جلريبي وزير� للد�خلية بالنيابة. و�لتقى �ل�س��اهد قبل 
قر�ره �إعفاء وزير �لد�خلية، بالرئي�س �لتون�س��ي �لباجي 
قايد �ل�سب�س��ي بق�رص قرط��اج، وتطرقا خالل �للقاء �إىل 
�لو�س��ع �لعام يف �لبالد وخا�س��ة �الأمني وم�س��تجد�ت 
�لتحقيق��ات يف حادث��ة غ��رق مرك��ب للمهاجرين غري 

�ل�رصعيني قبالة �سو�حل جزيرة قرقنة.
جدي��ر بالذكر �أن �ل�سب�س��ي �لتقى وزي��ر �لدفاع �لوطني 
عب��د �لك��رمي �لزبي��دي، وتناول �للق��اء �لو�س��ع �الأمني 
و�لع�س��كري بالبالد و�س��ري �لتحقيقات يف حادثة غرق 

�ملركب.
كما مت ��س��تعر��س �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �ملتخذة لتعزيز 
حماي��ة ومر�قبة �جل��رف �لقاري و�لت�س��دي لكل �أنو�ع 
�الأعم��ال غ��ري �ل�رصعية قرب �ل�س��و�حل �لتون�س��ية ويف 

�أعايل �لبحار.

 �س��هد �الردن �الربعاء �إ�رص�ب��ا دعت �ليه �لنقابات 
�ملهني��ة �حتجاج��ا على م���رصوع قان��ون �رصيبة 
�لدخ��ل، بعد تظاهر�ت ليلية جدي��دة على �لرغم من 
دعوة �مللك عبد �هلل �لثاين �ىل �جر�ء حو�ر ومر�جعة 
�ساملة حول �لقانون. على �سعيد �ملحال �لتجارية، 
ميث��ل �ال�رص�ب خطوة رمزية، كونها ال تفتح خالل 
ف��رتة قبل �لظهر يف �س��هر رم�س��ان، �ال �ن نقابتي 
�ملحامني و�الطباء �أعلنت��ا �لتوقف عن �لعمل ليوم 
�م�س �الربعاء.  و�أكد نقيب �الطباء علي �لعبو�س �لذي 

ير��س �أي�س��ا جمل�س �لنقباء "ب��د�أ �الطباء �إ�رص�بهم 
عن �لعمل �س��باح �ليوم �الربعاء يف �مل�ست�س��فيات 
�الردنية" وق��ال نقيب �ملحام��ني �الردنيني مازن 
�ر�س��يد�ت "توقف �ملحامون �الردنيون عن �لرت�فع 
�أمام �ملحاكم �ل�ساعة �لعا�رصة من �سباح �الربعاء 
"، م�سري� �ىل �ن ��رص�بهم ��ستمر حتى �لثالثة بعد 
�لظهر. وتابع "�ال�رص�ب ر�س��الة نوجهها للحكومة 
�جلديدة" من �أجل "�س��حب م���رصوع قانون �رصيبة 
�لدخ��ل و�ج��ر�ء ح��و�ر وطن��ي حول��ه". وتو��س��لت 
�الحتجاج��ات لي��ل �لثالث��اء �الربع��اء يف عم��ان 
وع��دد م��ن �مل��دن �الردني��ة �س��د م���رصوع قانون 

�رصيب��ة �لدخل �لذي ين�س على زيادة �القتطاعات 
�ل�رصيبية على �ملد�خيل. و�أفاد مر��س��لون  �ن نحو 
1300 �سخ�س جتمعو� م�ساء يف منطقة �ل�سمي�ساين 
يف و�س��ط عمان عل��ى بعد مئات �المت��ار من مبنى 
رئا�سة �لوزر�ء �لثالثاء وبقو� حتى �ل�ساعة 02،30 
م��ن فج��ر �الربعاء و�س��ط �ج��ر�ء�ت �منية م�س��ددة. 
وطوقت ق��و�ت �المن و�ل�رصطة �ملحتجني ومنعتهم 
من �لو�س��ول �ىل �ل��دو�ر �لر�بع حيث مبنى رئا�س��ة 
�لوزر�ء. وتنظم �لتظاهر�ت منذ �أ�س��بوع يف �مل�س��اء 
بعد �إفطار�ت رم�س��ان، ومتتد حتى �س��اعة متاأخرة 

من �لليل.

 �ك��د وزي��ر �خلارجي��ة �لفرن�س��ي �الربع��اء �ن وزر�ء خارجية فرن�س��ا و�ملانيا ورو�س��يا 
و�وكر�ني��ا �س��يجتمعون يف برلني الحياء عملية �ل�س��الم يف �وكر�ني��ا، موؤكد� �أن حتقيق 
تق��دم يف هذه �لعملية �رصط الي مر�جعة للعقوبات عن رو�س��يا. و�رصح وزير �خلارجية 
�لفرن�سي جان �يف لودريان الذ�عة "�وروبا1-" �ن رفع �لعقوبات �الوروبية �ملفرو�سة 
عل��ى مو�س��كو �لذي تطالب به �حلكوم��ة �اليطالية لن يتم ما مل حتقق عملية �ل�س��الم يف 
�وكر�ني��ا تقدم��ا. وق��ال �ن "مر�جعة �لعقوبات �ملفرو�س��ة على رو�س��يا مرتبطة بعملية 

�حالل �ل�س��الم يف �وكر�نيا. ه��ذ� ما تقرر من قبل كل �لدول �الوروبية ويجب مو��س��لته 
�الآن". و��س��اف "يف �للحظة �لتي نحقق تقدما فيها )ب�ساأن �وكر�نيا( ميكن طرح �ل�سوؤ�ل 
عن �لعقوبات وهذ� ما �سنقوله لاليطاليني". وكان وزير �خلارجية �الملاين هايكو ما�س 
�عل��ن �جلمع��ة عن �جتم��اع �الثنني يف برلني. ت�س��هد �وكر�ني��ا �جلمهورية �ل�س��وفياتية 
�ل�س��ابقة، منذ �ربع �س��نو�ت نز�ع��ا بني �لقو�ت �حلكومية و�النف�س��اليني �أ�س��فر عن �كرث 
من 10 �الف قتيل. وتتهم كييف و�لبلد�ن �لغربية رو�س��يا بدعم �ملتمردين ع�س��كريا، �ال 
�ن مو�س��كو تنفي ذلك. ومنذ �تفاقات مين�س��ك يف �س��باط/فرب�ير 2015، �أتاحت هدنات 

متعاقبة خف�س م�ستوى �أعمال �لعنف لكنها مل ت�سع حد� الإر�قة �لدماء. 

تجدد إالضراب في االردن ضد قانون ضريبة الدخل

فرنسا تؤكد اجتماع برلين والعقوبات ضد روسيا مرتبطة بتحقيق تقدم

رئيس الحكومة التونسية 
يعفي وزير الداخلية من 

مهامه
عمان – وكاالت 

 الجورنال – متابعة 

المغرب.. عمال سنطرال دانون يحتجون على فقد الوظائف بسبب المقاطعة

نظ��م �لعمال يف �رصكة )�س��نطر�ل د�ن��ون( �ملغربية �لتابعة 
ملجموع��ة د�نون �لفرن�س��ية �عت�س��اما يف �لرب��اط يف وقت 
متاأخ��ر من م�س��اء �لثالث��اء �حتجاج��ا على فق��د وظائفهم 
حتت وطاأة �ل�س��غوط �لت��ي تو�جهها �رصكتهم جر�ء مقاطعة 

م�ستمرة منذ �سهرين
وق��ال حمتج يدع��ى �ملهدي هبي�س ”�أتينا �ىل هنا الإ�س��ماع 
�س��وتنا ولننا�س��د �خوتن��ا و�خو�تن��ا �ملغارب��ة �ن يوقف��و� 
�ملقاطع��ة الأن ��س��تمر�رها يهدد �آالف فر�س �ل�س��غل وحمل 
نح��و �ألف��ي �س��خ�س الفت��ات حت��ث عل��ى �إنه��اء �ملقاطع��ة 
و�أنحو� بالالئمة على �حلكومة فيما و�س��فوه برت�جع �لقدرة 
�ل�رص�ئية للمغاربة. ويعمل ب�س��نطر�ل د�نون نحو �س��تة �آالف 

�سخ�س
وقل�س��ت �ملقاطعة، �لتي جرى تد�س��ينها على في�س��بوك يف 
ني�س��ان، مبيع��ات �ل�رصك��ة �لتي قال��ت �إنها تتوقع خ�س��ائر 
قدرها 150 مليون درهم يف �ل�سهور �ل�ستة �ملنتهية يف 30 
حزير�ن، �نخفا�س��ا من �أرباح حجمها 56 مليون درهم يف 

نف�س �لفرتة قبل عام 
�إنه��ا  وكان��ت �س��نطر�ل د�ن��ون قال��ت �الأ�س��بوع �ملا�س��ي 
�س��تخف�س كمية �حلليب �لتي جتمعه��ا من 120 �ألف مز�رع 
بو�ق��ع 30 يف �ملئ��ة و�س��ت�رصح �لعم��ال �ملرتبط��ني معه��ا 
بعقود ق�س��رية �الأج��ل، و�لذين قدرهم وزي��ر حكومي باألف 
�س��خ�س.  وت�ستهدف �حلملة حمطات وقود �أفريقيا �ململوكة 
ملجموع��ة �أك��و� �لتابعة لوزي��ر �لزر�عة عزي��ز �أخنو�س، �أحد 
�أغن��ى �أغنياء �ملغ��رب، و�رصكة �الألبان �لفرن�س��ية �س��نطر�ل 
د�نون ومياه �س��يدي علي �ملعباأة وقال ح�س��ن روي�س��ق من 
نقاب��ة �لكونفيدر�لية �لدميقر�طية لل�س��غل ”تر�جعت �لطاقة 
�النتاجي��ة يف معام��ل �س��نطر�ل د�ن��ون بالن�س��ف ب�س��بب 
�ملقاطع��ة و�أ�س��اف " ه��ذ� ال يب���رص بخري بالن�س��بة لل�رصكة 
وعماله��ا و�لفالح��ني �لذي��ن يزودونها باحللي��ب ".  وتدعو 
�حلكومة �إىل �إنهاء �ملقاطعة، معربة عن قلقها من �أن توؤدي 
�إىل ه��روب �مل�س��تثمرين �الأجانب وتقو���س قطاع منتجات 
�الألبان �ملحلي  وو�س��فت �الحتجاجات على �لفقر و�لف�ساد 
هذ� �لعام و�لعام �ملا�س��ي يف مناطق �ملغرب �لفقرية باأنها 
�الأ�س��د منذ ��س��طر�بات 2011 �لتي دفعت �لعاهل �ملغربي 
�مللك حممد �ل�س��اد�س �إىل نقل بع�س �سالحياته �إىل برملان 

منتخب.

الرباط – وكاالت 

أميركا تحذر اإلمارات من الهجوم على ميناء الحديدة اليمني

ذك��ر م�س��وؤولون �أمريكي��ون �الربع��اء،  �أن �لوالي��ات �ملتح��دة حذرت 
حليفته��ا �ملقرب��ة �الإم��ار�ت م��ن �س��ن هجوم عل��ى مدين��ة �حلديدية 
�ل�س��احلية يف �ليمن، وهو ما يخ�س��ى خ��رب�ء �الأمم �ملتحدة من �أنه قد 
يت�س��بب يف �أزمة �إن�سانية جديدة. و�س��در �لتحذير بينما تقدمت قو�ت 
مينية ت�س��اندها �الإمار�ت حتى �سارت على م�سافة ع�رصة كيلومرت�ت 
من �مليناء �لو�قع على �لبحر �الأحمر و�لذي ي�س��تقبل معظم �الإمد�د�ت 
�الإن�س��انية ل�س��كان �لبل��د �ل��ذي مزقت��ه �حلرب. وح��ذر م�س��وؤولو �الأمم 

�ملتحدة من �أن �لهجوم على �حلديدة، �لتي يقارب عدد �س��كانها 600 
�ألف، �سي�س��بب كارثة �إن�س��انية. وتق��وم خطة ط��و�رئ �أعدتها �ملنظمة 
�لدولية على �أن ع�رص�ت �الآالف قد ميوتون يف �أ�س��و�أ �الحتماالت، وهو 
ح�س��ار طويل �الأمد. و�أفاد م�سدر�ن مطلعان باأن م�سوؤولني �أمريكيني 
�لتق��و� يف �لبي��ت �الأبي���س لبحث �الأزمة. ومل يت�س��ح م��ا �إذ� كانو� قد 
تو�سلو� الأي قر�ر�ت. وذكر متحدث با�سم جمل�س �الأمن �لقومي �لتابع 
للبي��ت �الأبي�س �أن و��س��نطن تعار���س �أي جهود من جان��ب �الإمار�ت 
و�لقو�ت �ليمنية �لتي ت�س��اندها لل�سيطرة على �ملدنية. وقال �ملتحدث 
�لذي طلب عدم �لك�س��ف عن ��س��مه الأنه لي�س خموال باحلديث عن �الأمر 

”�لواليات �ملتحدة و��سحة وثابتة على مبد�أ �أننا لن ندعم �أي �أعمال 
من �س��اأنها �أن تدمر �لبنية �الأ�سا�س��ية �لرئي�س��ية �أو يحتمل �أن تزيد من 
تدهور �لو�س��ع �الإن�س��اين �لرهيب �لذي �ت�س��ع نطاق��ه يف هذ� �ل�رص�ع 
�ملتاأزم“. و�أ�ساف ”نتوقع �أن تلتزم جميع �الأطر�ف بقانون �لنز�عات 

�مل�سلحة وجتنب ��ستهد�ف �ملدنيني �أو �لبنية �الأ�سا�سية �لتجارية“.
و�س��يمثل �أي دع��م �أمريك��ي مبا�رص لهجوم بري ت�س��نه �الإم��ار�ت على 
�حلدي��دة ع��دوال ع��ن �ل�سيا�س��ة �الأمريكية جت��اه �ليمن، و�لتي ت�س��عى 
�إىل �لرتكيز على �لن�س��اط �لع�س��كري �الأمريكي �س��د مت�سددين منتمني 
للقاع��دة. وكذل��ك حث��ت �لوالي��ات �ملتح��دة �لتحال��ف �ل��ذي تق��وده 

�ل�س��عودية مر�ر�، �س��و�ء يف عهد �لرئي�س دونال��د تر�مب �أو خالل حكم 
�سلفه بار�ك �أوباما، على جتنب �إيقاع �سحايا مدنيني بيد �أن منتقدين 
لو��س��نطن يقول��ون �إن تزويدها �لطائ��ر�ت �ملقاتل��ة �لتابعة للتحالف 
�لذي تقوده �ل�س��عودية بالوقود ومبيعات �الأ�سلحة و�لدعم �ملخابر�ت 
�ملح��دود يجعلها متو�طئة يف �س��قوط �س��حايا مدنيني جر�ء هجمات 
�لتحالف. وذكرت م�سادر �سيا�سية مينية �أن مبعوث �الأمم �ملتحدة �إىل 
�ليمن مارتن جريفيث موجود يف �لعا�سمة �سنعاء للتو�سط يف �تفاق 
للحيلول��ة دون هجوم حمتم��ل على �حلديدة، و�لذي �س��تتوىل مبوجبه 

�ملنظمة �لدولية �ل�سيطرة على �مليناء. 

واشنطن - وكاالت 


