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ترامب يلتقي ميركل ويبحث »نووي« بيونغ يانغ على هامش قمة الـ»20« الخميس المقبل

بكني حتذّر واشنطن من »عوامل سلبية« تعكر عالقاتهما الثنائية
وكاالت:   - واشــنطن 
حذر الرئيس الصيني شــي 
جينبينــغ نظيــره األميركي 
دونالــد ترامــب مــن وجود 
بعــض »العوامل الســلبية« 
التــي تؤثــر علــى العالقات 
الصينية - األميركية. وجاء 
هذا التعليــق الصيني خالل 
مكاملة هاتفية بن الرئيســن 
عقب سلســلة من اإلجراءات 
األخيرة التي اتخذتها الواليات 
املتحــدة املتعلقــة بتايــوان 
الشــمالية وبحــر  وكوريــا 
الصــن اجلنوبي، ووصفتها 
بكن بـــ »القرارات اخلاطئة« 

أو »املستفزة«.
ونقلت شــبكة »سي سي 
تي في« عن الرئيس الصيني 
القــول انه يأمــل أن تتعامل 
أميركا مــع القضايا املتعلقة 
بتايــوان بصــورة مالئمــة، 
موضحــا أن الصــن تعطــي 
أهمية كبيــرة لتأكيد ترامب 
على سياسة »الصن واحدة« 
التــي حتظر على الدول التي 
تربطها عالقات ديبلوماسية 
مع بكن إقامة عالقات رسمية 

مع تايوان.
وذكرت شــبكة »ســي إن 
إن« أن سفينة حربية أميركية 
أبحرت امس االول بالقرب من 
جزيرة متنازع عليها في بحر 
الصن اجلنوبي تزعم الصن 
السيادة عليها، ما أثار رد فعل 
غاضب من بكن التي وصفت 
العمل بأنه »استفزاز خطير«.
وقــال لــو كاجن، املتحدث 
باســم اخلارجيــة الصينية: 
إن العملية »انتهكت ســيادة 
الصن وأخلت بالسالم واألمن 
والنظام في املياه ذات الصلة 
وعرضت املنشآت والعاملن 
في اجلــزر الصينية للخطر، 
وتشكل بذلك استفزازا سياسيا 

وعسكريا خطيرا«.
لــو »اجلانــب  وأضــاف 
الصيني سيواصل اتخاذ جميع 
الوســائل الالزمة للدفاع عن 

السيادة الوطنية واألمن«.
مــن جهتــه، قــال البيت 
األبيض: ان ترامب ناقش مع 
الرئيس الصيني هاتفيا قضية 
تزايــد التهديــد الــذي متثله 
البرامج النووية والصاروخية 

الكورية الشمالية.
الرئيســان  وأضاف »أكد 
التزامهما نحو نزع الســالح 

النــووي في شــبه اجلزيرة 
الكورية«.

وعلى صعيد آخر، أعلنت 
احلكومة األملانية أن املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل تعتزم 
االلتقاء بالرئيــس األميركي 
في هامبــورغ قبيل بدء قمة 
مجموعة العشرين »جي٢٠« 

املنتظــرة يومــي اجلمعــة 
والسبت املقبلن.

وقــال املتحــدث باســم 
احلكومــة األملانية شــتيفن 
امــس: ان ميــركل  زايبــرت 
بصفتها مضيفة القمة ستقوم 
بإجــراء سلســلة كاملــة من 
املباحثــات بشــكل مســبق. 

وأضــاف: »أي ان ذلك شــيء 
عادي متاما«.

الــى ذلــك، اتفــق رئيس 
اليابانــي شــينزو  الــوزراء 
آبــي والرئيــس األميركــي 
على القيام بــدور قيادي مع 
الرئيس الكوري اجلنوبي مون 
جاي-إن في تكثيف الضغط 
على كوريا الشمالية في قمة 
مجموعة العشرين املرتقبة.

ونقلــت وكالــة »كيودو« 
اليابانية لألنباء عن كويشى 
هاجيودا، نائــب كبير أمناء 
مجلس الوزراء الياباني، قوله 
امس: إن آبي وترامب أكدا خالل 
محادثات جــرت بينهما عبر 
الهاتف أنهما سيعقدان اجتماعا 
ثالثيا مع مون على هامش قمة 
مجموعة الـ ٢٠ املقرر أن تبدأ 
اجلمعة املقبلة في أملانيا لبحث 
كيفية تعــاون الدول الثالث 

ملعاجلة تهديد بيونغ يانغ.
ودعا مون إلى إجراء حوار 
مــع كوريــا الشــمالية التي 
تواصل تطوير أسلحة نووية 
وصواريخ باليستية، متحدية 
بذلك العقوبات الدولية، فيما 
يدعو آبي إلى زيادة الضغط 
على الشــمال بدال مــن إقامة 

حوار مباشر.

متظاهر يرتدي قناع الرئيس االمريكي خالل مسيرة في لوس اجنيليس امس االول تطالب الكونغرس بعزله )أ.ف.پ(

أميركا ترفع حظر الـ »الب توب« في الرحالت القادمة من أبوظبي
الواليات  ألغت  واشنطن- وكاالت: 
املتحدة حظرا كانت قد فرضته على حمل 
الكمبيوتر احملمول  املسافرين أجهزة 
داخل الطائــرات وذلك على الرحالت 
القادمة من العاصمة اإلماراتية أبوظبي، 
وقالت إن شــركة »االحتاد للطيران« 
نفذت إجراءات أمنية أكثر صرامة كانت 

مطلوبة لرفع احلظر.
ورحبت »االحتاد للطيران« باخلطوة 
األميركية وأعادت الفضل في اتخاذها 
إلى إنشاء منطقة للحصول على موافقة 
مســبقة من إدارة الهجرة األميركية 
في مطار أبوظبي الدولي قبل صعود 
املسافرين على منت الطائرات املتوجهة 
للواليات املتحدة، ما سمح لها بالوفاء 

باملتطلبات األمنية األميركية.
يشــار الى ان »االحتاد للطيران« 
هي شركة الطيران الوحيدة التي تقوم 
برحالت مباشرة من أبوظبي إلى الواليات 

املتحدة.

وقالت وزارة األمن الداخلي األميركي: 
إن مســؤولي إدارة أمن النقل حتققوا 

من تنفيذ اإلجراءات بالشكل السليم.
وأكد ديڤيد البان املتحدث باســم 
الــوزارة األمن في بيــان »ان جهود 
االحتــاد للطيران لتنفيــذ اإلجراءات 
األمنية اإلضافية كانت منوذجا لشركات 

الطيران األجنبية واحمللية«.
 وأضــاف أن مطارات وشــركات 
أخرى في املنطقة، مثل طيران اإلمارات 
القطرية، التزال  واخلطوط اجلويــة 
تخضع للقيود. وقــال البان »نتطلع 
إلى العمل مع شركات الطيران األخرى 
لضمان تنفيذ هــذه اإلجراءات املهمة 

بأسرع ما ميكن«.
 وقال عبد املجيد اخلوري الرئيس 
التنفيذي باإلنابة لشركة مطارات أبوظبي 
لرويترز امس: إن مسؤولني أمريكيني 
السبت  للمطار مســاء  أجروا تقييما 

املاضي.

 وأضاف أن الركاب لن يتعرضوا 
إلزعاج يذكر بسبب اإلجراءات اجلديدة 
ولن يتغير الوقت الذي يحتاجه املسافر 

إلى الواليات املتحدة إلمتام إجراءاته.
وكانت الواليات املتحدة قد فرضت 
في مــارس املاضي حظرا على أجهزة 
الكمبيوتر احملمول مع املسافرين داخل 
الطائرات في الرحالت القادمة إلى البالد 
من عشر مطارات في ثماني دول هي: 
مصــر واملغــرب واألردن واإلمارات 

والسعودية والكويت وقطر وتركيا.
 واستهدف اإلجراء التصدي ملخاوف 
من احتمال إخفــاء قنابل في أجهزة 
إلكترونية داخل الطائرات. وســرعان 
ما حذت بريطانيا حذو الواليات املتحدة 
بإجراءات مماثلة. وفي األسبوع املاضي 
كشفت الواليات املتحدة عن إجراءات 
أمنية على الرحالت اجلوية القادمة إلى 
البالد بهدف منع توسيع احلظر، ما قد 

يسبب مشكالت كبيرة.

»احلشد الشعبي« تطلب من العبادي
السماح لها بدخول سورية

بغداد ـ وكاالت: مع قرب إســدال الستار على 
معركة املوصل عاودت أصوات داخل ميليشيات 
احلشد الشعبي، احلديث عن دخولها إلى سورية 

بهدف مالحقة تنظيم داعش.
وطالبت ميليشــيات تســمى »لــواء أنصار 
املرجعية« التابعة لـ»احلشــد الشعبي«، رئيس 
الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي فــي بيان، 
بالســماح لها بالتوغل ملســافة ثالثن كيلومترا 
بحجة قتال داعش فــي القرى املتاخمة للحدود 
العراقية السورية، زاعمة أنه من واجبها الدفاع 
عن األراضي العراقيــة من خطر قادم من داخل 

احلدود يهدد أمنها.
في غضون ذلك، أعلنت الشــرطة االحتادية 
العراقية ان وحداتها اخلاصة اقتحمت امس اخر 
معقل لعناصر »داعش« في املدينة القدمية باجلانب 
االمين من املوصل، وسط توقعات العالن النصر 
النهائي على التنظيم املتطرف خالل ايام قالئل.
وقال قائد الشــرطة االحتاديــة الفريق رائد 
جودت في بيان ان قوات الشرطة تستكمل عمليات 
تطهيــر املناطق احملــررة، حيث دفعت بوحدات 
خاصــة من مغاوير النخبــة القتحام آخر معقل 
للتنظيم في منطقة النجيفي ومحيطها وحتريرها 
بالكامــل، مشــيرا الى قيامها بإجــالء املئات من 

املدنين العالقن في مناطق االشتباك.
وأوضح ان قوات الشرطة حررت ١9٠ منطقة 
و١٢8 هدفا حيويا واستعادت السيطرة على ٢6٠٤ 
كيلومترات مربعة منذ انطالق معركة املوصل في 
اكتوبر العام املاضي. وفي سياق متصل، أعلنت 
وزارة الدفاع العراقية، حتقيق تقدم في عمليات 

استعادة املدينة القدمية غربي املوصل.
وذكــر بيــان خللية اإلعالم احلربــي التابعة 
لوزارة الدفاع، إنه »مت حترير جامع بالل احلبشي 
وحديقة احملافظة فــي باب جديد، ومنطقة باب 

السراي من قبل الفرقة اخلامسة، واجلامع األبيض 
من قبل الفرقة اآللية )تابعة لوزارة الدفاع( في 

منطقة باب السراي«.
وأضاف أن قوات الشرطة االحتادية تخوض 
معارك شرسة في احملور اجلنوبي للمدينة القدمية 

بعد أن »أكملت واجبها في حي الشفاء«.
وأشــار البيان إلى أن القوات العراقية قتلت 
العشرات من عناصر تنظيم »داعش« اإلرهابي، 
مــن بينهم قناصان اثنان، وعثرت على ســيارة 
مفخخة واحدة، وفككت ٢3 عبوة ناسفة، ودمرت 

مضافة )استراحة( للتنظيم.
وتابع أن »القوات املشتركة عثرت على 3 أحزمة 
ناسفة، وصاروخ قاذفة، وعتاد، كما عثرت على ٢٠ 
حاوية للعتاد اخلفيف، وفجرت ٧ عبوات ناسفة«. 
في غضون ذلك، عــاد التنظيم املتطرف إلى 
تصعيــد هجماته االنتحارية فــي مواجهة تقدم 
القوات العراقية التي تخوض معارك شرسة في 
آخر املســاحات التي ال تزال حتت سيطرته في 

املدينة القدمية بغرب املوصل.
وفي هذا الصدد، أكد قائد قوات مكافحة اإلرهاب، 
الفريق الركن عبدالغني األسدي لوكالة فرانس 
بــرس أن »القتال يــزداد صعوبة يوما بعد يوم 
بسبب طبيعة املدينة القدمية من أزقة وشوارع 

ضيقة والقريبة جدا من منازل املدنين«.
لكنه أشــار أيضا إلــى أن »هذه النقطة أيضا 
تخــدم جنود مكافحة اإلرهــاب حيث إن املباني 
العالية واألزقة تســاعد فــي تواريهم عن عيون 
قناصة داعش«. بدوره، لفت الفريق الركن سامي 
العارضي من قوات مكافحة اإلرهاب إلى إنه »مازال 
هنالك ما ال يقل عن ٢٠٠ مقاتل من تنظيم داعش، 
8٠% منهم من أصول أجنبية ومعظمهم يتواجدون 
مــع عائالتهم«. ورجح أن »تنتهي املعركة خالل 

خمسة أيام إلى أسبوع«.

)أ.پ( دخان كثيف يغطي سماء املوصل القدمية مع تشديد القوات العراقية اخلناق على »داعش« في اخر معاقله 

»داعش« محاصر في املوصل وإعالن النصر خالل أيام

روسيا: المسلحون عاجزون عن رصد وضرب طائراتنا المسيرة في سورية

النظام يبدأ تطهير حماة من »داعش«.. و»قسد« تدخل الرقة من اجلنوب

عواصــم - وكاالت: بدأت 
قوات النظام الســوري امس 
عملية عســكرية كبيرة حتت 
غطاء جوي روسي تهدف الى 
طرد ما يسمى تنظيم »داعش« 
من حماة وسط سورية بحسب 

تقارير اخبارية.
وقــال املرصــد الســوري 
حلقوق اإلنســان في بيان ان 
غارات عنيفة ومكثفة نفذتها 
طائرات حربية روسية وأخرى 
تابعــة للنظــام علــى مناطق 
سيطرة تنظيم »داعش« بريف 
حمــاة الشــرقي بالتزامن مع 
معــارك تشــهدها املنطقة بن 
قوات النظام واملسلحن املوالن 
لها من جهة وتنظيم »داعش« 

من جهة أخرى.
ان االشــتباكات  وأضــاف 
التــي بدأت بها قــوات النظام 
تأتي في نطاق عملية عسكرية 

واسعة إلنهاء وجود »داعش« 
في محافظة حلب، موضحا ان 
قوات النظام تسعى من خالل 
ذلك للتقــدم نحو ريف حماة 
الشرقي إلجبار التنظيم على 
االنســحاب من مساحة تقدر 

بنحو ٢5٠٠ كيلومتر مربع.
كما تســعى إلنهاء وجود 
التنظيم في محافظة حماة من 
اجــل تأمن طريق ســلمية - 
اثريا - خناصر - حلب والذي 
يعد الشريان الرئيس املغذي 
ملدينة حلب ومناطق سيطرة 
النظــام في احملافظــة وكذلك 
تأمن طريــق تدمر - حمص 

بشكل كامل
في غضــون ذلــك، دخلت 
الدميوقراطية  قوات ســوريا 
»قســد« للمرة األولــى األحد 
مدينــة الرقة، معقــل تنظيم 
داعش، من جهة اجلنوب بعد 

يواجهــون مقاومة عنيفة من 
مقاتلي التنظيم أثناء توغلهم 

إلى وسط املدينة.
من جهته، قال محمد خالد 
شــاكر، املتحدث باســم قوات 
النخبة السورية، إن »قواتنا 
تبعد حاليا مائة متر عن باب 
بغــداد فــي املدينــة القدمية، 
وتقوم بتمشيط املنطقة لردم 
األنفاق ومنع أي تسلل جديد 
التنظيم )املتطرف(  ملسلحي 

باجتاه مواقعنا«.
الســورية  النخبة  وقوات 
فصيــل يضــم مقاتلــن عربا 
تدعمه واشنطن أيضا في وجه 
املسلحن، لكنه ال يشكل جزءا 
من قوات سوريا الدميوقراطية.
إلــى ذلــك، قــال دميتري 
روجوزين نائب رئيس الوزراء 
الروسي دميتري مدڤيديڤ، إن 
املسلحن في سورية عاجزون 

وتركيا وإيران، عقدوا جلسة 
عمل امس في أســتانا عشية 
املفاوضات، التي ســتعقد في 
العاصمة الكازاخستانية اليوم 

وغدا بشأن سورية.
وووفقا لـ »تاس« فإن جدول 
العمل املنتظر جلولة »أستانا« 
اجلديدة يتضمن، سبل مكافحة 
البيانات  اإلرهاب، وتنســيق 
املتعلقة مبذكرة مناطق خفض 
التوتر املتفق عليها في ٤ مايو 
املاضي، والتي تقضي بإنشاء 
التوتــر  ٤ مناطــق خلفــض 
في ســورية، ووقف النشاط 
العسكري في تلك املناطق مبا 
فيها حتليقــات الطيران على 
أن يتم إقامة مراكز للتفتيش 
على حدود هذه املناطق ونشر 
مراكز مخصصة ملراقبة الهدنة.
كمــا ســتبحث »أســتانا« 
اللجنــة  موضــوع تشــكيل 

عبورها نهر الفرات، حســبما 
أفاد املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان.
وقــال مديــر املرصد رامي 
عبدالرحمــن »دخلــت )قوات 
سوريا الدميوقراطية( جنوب 
مدينة الرقة ألول مرة وسيطرت 

على سوق الهال«.
»الســوق  أن  وأوضــح 
حتت ســيطرة قوات ســوريا 
الدميوقراطية بشكل كامل، فيما 
يشــن تنظيم داعش هجمات 

مضادة« الستعادة السوق.
ومتكــن مقاتلــو القــوات 
املدعومة من التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن ضد التنظيم 
من دخول مدينة الرقة للمرة 

األولى في 6 يونيو الفائت.
وجنحوا منذ ذلك الوقت في 
طرد التنظيــم من مناطق في 
شــرق املدينة وغربها، لكنهم 

عن رصد الطائرات دون طيار 
»املسيرة« الروسية التي تراقب 
الوضع في ميادين القتال، وال 

ميكنهم ضربها.
وقــال روجوزيــن - فــي 
مقابلة أوردتها قناة )روســيا 
اليوم( اإلخبارية أمس - »لقد 
رأيتــم اللقطــات التــي يبثها 
عسكريونا من سماء سورية 
الرقمية، واصفا  بالكاميــرات 
إياها بأنها »دقيقة ومستقرة«، 
ويدل ذلك على جودة مواصفات 
الطائــرات املســيرة نفســها 

ومنظومة اإلدارة بها.
وأكد أنه مهما كانت حداثة 
األسلحة التي بحوزة املسلحن، 
فهم يبقون عاجزين عن رصدها 

وال يقدرون على إصابتها.
في سياق آخر، ذكرت وكالة 
أنباء »تاس« الروسية أن ممثلي 
الدول الضامنة للهدنة، روسيا 

السورية للمصاحلة الوطنية، 
ومســائل متعلقــة بإيصــال 
املســاعدات اإلنسانية وإعادة 
إعمــار البنيــة التحتيــة في 

سورية.
ويشــارك في هذه اجلولة 
اجلديدة ملفاوضات »أستانا« 
الدول الثالث الضامنة للهدنة 
في سورية، وستافان دميستورا 
املمثــل األممــي إلى ســورية، 
ونواف وصفي التل مستشار 
وزيــر اخلارجيــة األردنــي، 
وســتيوارت جونــز مســاعد 
وزيــر اخلارجيــة األميركــي 
الشــرق األوســط،  لشــؤون 
على أن يترأس بشار جعفري، 
املندوب الســوري الدائم لدى 
األمم املتحــدة، وفد احلكومة 
الســورية، فيما لم تعلن بعد 
أســماء أعضاء وفد املعارضة 

السورية املسلحة.

)أ.ف.پ( سوري بانتظار فحص األطباء أشعته السينية بعد إصابته نتيجة غارة جوية في دوما 

لقاء »أستانا«
يبحث وقف 

النشاط العسكري 
بـ 4 مناطق
في سورية

املقداد: سورية تخلصت من األسلحة الكيميائية بشكل كامل

السويد حتصي ألفي متطرف على أراضيها.. والسبب »داعش«

عواصم - وكاالت: أكد نائب وزير اخلارجية 
السوري فيصل املقداد أن سورية تخلصت 
من األسلحة الكيميائية بشكل كامل، ووجهت 
الدعــوة لألمانة العامة لألمم املتحدة ومنظمة 
حظر األسلحة الكيميائية للتحقيق في حادث 
الهجوم الكيميائي على بلدة »خان شيخون« 
بريف إدلب يوم 4 أبريل املاضي والذي راح 

ضحيته عشرات املدنيني.
وقال املقداد في تصريحات صحافية امس 
نقلتها وكالة األنباء السورية )سانا(: إننا طلبنا 
رسميا بتدمير املواد الكيميائية خارج سورية 

حتى ال يتم التشكيك بعدم تدميرها وجاءت سفن 
من الدمنارك وأميركا وبريطانيا وغيرها لهذا 
الغرض، مشيرا إلى أن منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية اعترفت بأن سورية تخلصت من 

كل ما يتعلق بامللف الكيميائي.
وأشــار الى توجيه الدعوة لألمانة العامة 
لألمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية 
للتحقيق في حادث »خان شيخون«، مؤكدا أن 
بالده ستقوم بتأمني كل الشروط املؤاتية لزيارة 
محققي منظمة حظر األسلحة الكيميائية حتى 

آخر خط لوجود اجليش السوري.

ســتوكهولم - أ.ف.پ: أعلن رئيس جهاز 
االستخبارات في السويد انديرز ثورنبرغ، امس 
ان بالده أصبحت مأوى لنحو ألفي متطرف، 
بزيادة قرابة عشرة أضعاف في أقل من عقد.

وأرجع انديــرز ثورنبرغ هذه الزيادة إلى 
حمالت الدعاية املتطورة لتنظيم داعش.

وقال ثورنبرغ إنه بالرغم من ان لدى عدد 
»قليل من املتطرفني اإلرادة والقدرة« على تنفيذ 
هجمات، إال أنــه البد من إيجادهم ومتابعتهم 

عن قرب.
وتابــع ثورنبرغ في لقائه مع وكالة األنباء 

السويدية »تي تي« »من املهم أن يتحمل اجلميع 
املسؤولية في السويد لوقف هذا التوجه... قبل 
أن نرى هجوما او عمــال عنيفا«. وأصبحت 
السويد مهددة بعد قيام شخص أوزبكستاني 
اجلنسية أظهر تعاطفا مع مسلحي تنظيم داعش 
بدهس مارة بشاحنة مسروقة كان يقودها في 
جادة جتارية مزدحمة في العاصمة السويدية 
فقتل أربعة أشخاص وأصاب 15 بجروح. وقال 
ثورنبرغ إن من بني 3000 متطرف في السويد، 
هناك 2000 لديهم دوافع إســالمية، اما البقية 
فيتبعون احلركات اليمينية واليسارية املتطرفة.


