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أميركا وتركيا تساندان جماعات مسلحة ...والجيش السوري بالمرصاد

برنامج ملفات وآراء من تلفزيون صوت العرب يناقش تطهير األراضي السورية من اإلرهاب
• طالب زيفا :الموقف التركي مرتبك عكس قرار روسيا المعلن ضد اإلرهابيين
ناق�ش برنامج ملفات و�آراء
الذي يبث على تلفزيون �صوت
العرب وتقدمه االعالمية داليا
الغزاوي مع �ضيوف الربنامج
ع��زم احلكومة ال�سورية علي
تطهري الأرا����ض���ي ال�سورية
م��ن االره��اب��ي�ين والعابثني
املدعومني من اخلارج وعودة
�سورية قوية موحدة ،وكيف
ا���س��ت��ط��اع اجل��ي�����ش ال�سوري
الو�صول الى احلدود الإدارية
اجلنوبية بعد مواجهات حادة
مع جماعات الن�رصة الإرهابية
و�أك����د م��راق��ب��ون ان اجلي�ش
ال�����س��وري اق�ت�رب م��ن الن�رص
امل��ط��ل��ق ب��ع��دم��ا �أوق����ع قتلى
وم�صابني يف �صفوف اجلماعات
الإرهابية
بداية �أو�ضح املحلل ال�سيا�سي
طالب زيفا ان املعركة مع
االرهاب كان ميكن ان تبد�أ من
�سنتني قبل ان ت�سيطر جبهة
ال��ن����صرة ،مو�ضحا ان��ه من
يومني مت ت�شكيل جبهة من
قيادات جبهة الن�رصة ولكن
علي ار���ض الواقع مل يفعلوا
�شيئ ًا ومت حترير  10قرى من

• االعالمية داليا الغزاوي

تحقيقات دولية في استهداف أميركي للمدنيين

أفغانستان :حكومة انتقالية مؤقتة
محل الرئيس الحالي أشرف غني
دع���ا امل��ر���ش��ح��ون يف انتخابات
الرئا�سة الأفغانية ام�س الثالثاء،
�إلى تويل حكومة انتقالية م�ؤقتة
ال�سلطة ،لتحل حم��ل الرئي�س
احل��ايل �أ��ش�رف غني بعد انتهاء
فرتة رئا�سته املقرر لها  22مايو
احلايل ،وذلك بهدف �إنهاء اجلمود
ال�سيا�سي الراهن.
وت�شمل امل��ع��ار���ض��ة ال�سيا�سية
املطالبة بت�شكيل حكومة انتقالية
�إل���ى ح�ين ان��ت��ه��اء االنتخابات
الرئا�سية املقرر �إجرا�ؤها يف 28
�سبتمرب امل��ق��ب��ل ،حنيف �أمت��ار
م�ست�شار الأم��ن القومي ال�سابق
للرئي�س غني،و ال��ذي حت��دث يف
م�ؤمتر �صحايف عقد يف كابول و�أذيع
تلفزيونيا على الهواء مبا�رشة.
وطرح بيان املر�شحني والذي قر�أه
املر�شح الرئا�سي فارامارز تامانا
خيارين �أ�سا�سيني ،الأول �أن يقدم
غني ا�ستقالته ،والثاين �أن يتخلى
عن تر�شحه ملن�صب الرئي�س يف
حالة ا�ستمراره على ر�أ�س حكومة
انتقالية.
وق��ال املر�شحون يف البيان �إن
احلكومة �ستكون «غري �رشعية» يف
حالة ا�ستمرارها بعد انتهاء فرتة
حكمها.

• االقتراع في االنتخابات الرئاسية

من ناحية �أخرى �أعلنت بعثة الأمم
امل��ت��ح��دة �إل���ى �أفغان�ستان �أنها
حتقق يف معلومات ع��ن �سقوط
�ضحايا م��دن��ي�ين ،ج���راء غ��ارات
�أمريكية ا�ستهدفت من�ش�آت قيل �إنها
ت�ستخدم لت�صنيع املخدرات غرب
�أفغان�ستان.
و�أكدت بعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة
يف �أفغان�ستان «يوناما» يف بيان
لها� ،أنها «حتقق يف مزاعم �سقوط
�ضحايا مدنيني جراء عمليات جوية
نفذتها القوات الدولية».

وقالت البعثة� ،إن��ه «من ال�صعب
ال��و���ص��ول �إل����ى امل���واق���ع ،و�إن
�صعوبات ع��دة تعيق التحقيق»
للت�أكد من تعر�ض مدنيني لأذى.
ون����شرت البعثة ت��ق��ري��را ال�شهر
املا�ضي� ،أك��دت فيه �أن «ح�صيلة
القتلى املدنيني ج��راء عمليات
القوات الأمريكية والقوات املوالية
للحكومة الأفغانية ،تخطت للمرة
الأول���ى ح�صيلة القتلى املدنيني
جراء هجمات طالبان وغريها من
املجموعات املتمردة».

ال معلومات مؤكدة حول لقاء مرتقب بين ترامب وشي

الصين :وضع «خارطة طريق عملية»
لتسوية القضية النووية
قال ع�ضو جمل�س الدولة ووزير
اخلارجية ال�صيني وانغ يي� ،إن
النهج العملي �أ�سا�سي حلل الق�ضية
النووية يف �شبه اجلزيرة الكورية.
و�أ�ضاف وان��غ يف م�ؤمتر �صحايف
بعد حمادثات مع وزير اخلارجية
ال��رو���س��ي �سريجي الف���روف� ،أن
ت�سوية الق�ضية النووية �شهدت
رك���ود ًا منذ االجتماع ال��ذي عقد
ب�ين زعيمى ال��والي��ات املتحدة
وجمهورية كوريا الدميقراطية
ال�شعبية يف العا�صمة الفيتنامية
هانوي يف نهاية �شهر فرباير.
وا�ستطرد وانغ �أن ال�سبب الرئي�سي
جلمود الق�ضية النووية يف �شبه
اجلزيرة الكورية ،امل�ستمرة منذ
ربع قرن ،هو االفتقار �إلى خارطة
طريق عملية مقبولة من اجلانبني،
م�ؤكدا �أن حقيقة عدم تخلي كوريا
الدميقراطية والواليات املتحدة
عن فكرة حل هذه الق�ضية من خالل
احلوار ،تظهر �أن عملية الت�سوية مل
تخرج عن م�سارها.
و�أ���ش��ار وان���غ �إل���ى �أن الرئي�س
الأمريكي وزعيم كوريا الدميقراطية
�أعربا عن التزامهما الوا�ضح يف
�إع�لان �سنغافورة العام املا�ضي
ببناء نوع جديد من العالقات من
�أجل حتقيق هديف �إنهاء نزع ال�سالح
النووي يف �شبه اجلزيرة الكورية

• الزعيمان الصيني واألميركي

وتوقيع معاهدة ���س�لام ،ورحب
املجتمع الدويل بالهدفني.
وتوا�صل الواليات املتحدة وكوريا
الدميقراطية ال�سعي لإيجاد �أر�ضية
م�شرتكة ،و�ستوا�صل ال�صني � ً
أي�ضا
لعب دور ب��ن��اء يف ن��زع ال�سالح
النووي يف �شبه اجلزيرة الكورية،
م��ن �أج��ل حتقيق الأم���ن والتنمية
االقت�صادية واال�ستقرار طويل الأمد
يف �شبه اجلزيرة الكورية ،بح�سب
وانغ.من ناحية �أخرى قال م�س�ؤول
�صيني �إنه لي�س لديه «�أي معلومات»
ي��ديل بها ح��ول لقاء حمتمل بني
دونالد ترامب و�شي جنبينغ ،فيما

�أعلن الرئي�س الأم�يرك��ي االثنني
�أن��ه �سيلتقي �أواخ��ر يونيو نظريه
ال�صيني.
وفيما �شهدت احلرب التجارية بني
البلدين ت�صعي ًدا مع تبادل زيادة
الر�سوم اجلمركية ،ق��ال ترامب
�إنه �سيجتمع مع نظرييه ال�صيني
و�أي�ضا الرو�سي على هام�ش قمة
جمموعة الع�رشين �أواخر يونيو يف
اليابان.
وردا على �س�ؤال عن هذا االحتمال،
قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
ال�صينية غينغ �شوانغ« :لي�س لدي
�أي معلومات يف الوقت الراهن».

• محمد عباس :الجيش السوري يتقدم بخطوات ثابتة لتحرير كل القرى

قبل اجلي�ش ال�سوري ومت اعالن
ان�سحاب االره��اب��ي�ين منها
بالفعل نتيجة الكثافة النارية
التي ا�ستخدمها اجلي�ش.
وبني زيفا ان الرئي�س الرتكي
رجب اردوغان يقول انه يحرتم
ال�سيادة ال�سورية ولكن على
ار�ض الواقع نرى انه داعم لكل
اجلماعات الإرهابية يف �سورية
ما يدل على ارتباك يف املوقف
الرتكي على الرغم من و�ضوح
ال��ق��رار ال�����س��وري والرو�سي
ب����ضرورة حت��ري��ر ال��ق��ري من
الإرهابني.
و�أ�شار زيفا ايل ان رو�سيا تقوم
بدور ان�ساين يف �سورية وتقدم
امل�����س��اع��دات وك��ل م��ا ي�ؤهل
اجلي�ش ال�سوري ايل الق�ضاء
على االرهابيني.
ام��ا عن الوجهات املفتوحة
ام��ام الالجئني ق��ال زيفا ان
ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق امل��ح��ررة
مفتوحة امامهم.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،ق���ال اخلبري
الع�سكري اللواء حممد عبا�س
ان �شعب �سورية هو من قرر
التخل�ص من االرهابيني وهو

من دفع اجلي�ش الى الق�ضاء
عليهم من خ�لال خطى ثابتة
جيدة وم��ن خاللها ا�ستطاع
اجلي�ش ا�ستعادة بع�ض القرى
بالتن�سيق م��ع �أه���ايل ادل��ب
خا�صة مع رف�ض �أهايل �سورية
للجماعات الإرهابية.
وعن ا�ستخدام هذه العنا�رص
�أ�سلحة بيولوجية �أ�شار عبا�س
ايل �إمكانية ا�ستخدامها خا�صة
بعد اع�لان ترامب تخ�صي�ص
ميزانية لهم ،مو�ضحا رف�ضه
ان يحدث ذلك فتلك العنا�رص
ت��ري��د ع��رق��ل��ة ت��ق��دم اجلي�ش
ال�سوري من خالل خلق حدث
كبري ميكن من خالله ان ي�ؤثر
على ا�ستمرار تقدم القوات،
�أي�ضا يوجد قوات تنتمي الى
الكيان االمريكي وال�صهيوين
ملحاولة خلق �رصاعات جديدة
ومعارك يف مناطق اخرى.
و�أو�ضح عبا�س ان تركيا مت�رضرة
من ع��ودة ال�سيادة ال�سورية
لأنها كانت تريد تدمري الدولة
واال�ستيالء عليها ككل وهزمية
امل�رشوع الرتكي يعترب هزمية
للم�رشوع الأمريكي �أي�ضا لذا

�ستحاول تركيا نقل ال�رصاعات
ال��ى مناطق اخ��رى وتو�سيع
م�ساحات احلرب بالتن�سيق مع
الكيان الأمريكي.
من جانبه قال املحلل ال�سيا�سي
عيد دروي�ش ان العدوان على
�سورية مل يكن من دولة واحدة
وهناك كثري من الت�شابكات
التي ات�ضحت من خ�لال هذه
احلرب ولكن �سورية ب�إمكانها
الق�ضاء على ه�ؤالء االرهابيني
بكل ت�أكيد فالعملية الع�سكرية
ب���د�أت بعد و���ص��ول العملية
ال�سلمية ايل طريق م�سدود
وال ي��وج��د ح��ل��ول اخ���رى اال
خروج االرهابيني من الأرا�ضي
ال�سورية.
وا���س��ت��ط��ر دروي�����ش ق��ائ�لا ان
الب�ؤرة الإرهابية املوجودة
يف �شمال �سورية هي املعركة
الأخرية وبالتايل عندما تنتهي
�سيتال�شى احلل ال�سيا�سي ،الفت ًا
الى انه البد ان نت�ساءل عن ر�أي
املجتمع ال��دويل فيما يحدث
للمدنيني يف ادلب خا�صة مع
ا�ستمرار ال�صمت جت��اه هذه
امل�أ�ساة.
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• عيد درويش:

العدوان على

سورية لم يكن

من دولة واحدة

بورما :الجيش يحاصر قرى ويمنع عنها الماء
ُيحا�رص اجلي�ش البورمي �سكان قرية معزولني
عن العامل يف والية راخني «غرب» ،منذ غارة
�شنها جنوده قبل ا�سبوعني وقُ تل خاللها �ستة
قرويني.
وقال تون ثني « 56عاما» الذي ات�صلت به وكالة
فران�س بر�س هاتفيا« ،ما زلنا ال ن�ستطيع
اخلروج من قريتنا» كيواك تان ،لأن اجلنود
مينعون النا�س من التنقل ،و�أ�ضاف �أن «النا�س
واحليوانات يعانون من العط�ش ...ولقد نفق
بع�ض احليوانات».
وذكر �شاهد �آخر مل ي�ش�أ الك�شف عن هويته� ،أن
�سكان القرية باتوا م�ضطرين الى غلي املاء
«املوحلة» حتى يتمكنوا من ت�أمني حاجاتهم.
وتواجه املنطقة منذ �أ�شهر تزايد حدة املعارك
بني القوات امل�سلحة البورمية وجي�ش �أراكان،
وه��و ف�صيل متمرد ي�ضم �آالف��ا من املقاتلني
وي�سعى ال��ى احل�صول على مزيد من احلكم
الذاتي للبوذيني «الذين ي�سمون راخ�ين �أو
�أراكانيز».ويف � 30أبريل ،قام اجلي�ش بعملية
دهم لهذه القرية ،وحب�س يف مدر�سة  275رجال
ال�ستجوابهم لأن��ه ي�شتبه بارتباطهم بجي�ش
اراكان.

• اجليش يحاصر القرية

كوريا الشمالية تتهم أميركا بانتهاك االتفاقات

ق��ال��ت ك��وري��ا ال�شمالية ،ام�س
ال��ث�لاث��اء� ،إن احتجاز الواليات
املتحدة �سفينة �شحن تابعة لها
عمل غري قانوين ينتهك روح اتفاق
يف القمة التي جمعت بني زعيمي
البلدين دونالد ترامب وكيم جونغ
�أون يف يونيو يف �سنغافورة.
وذكرت وزارة اخلارجية يف كوريا
ال�شمالية يف بيان �أن��ه��ا ترف�ض
قرارات جمل�س الأمن الدويل �ضدها،
والتي احتجت الواليات املتحدة
بها يف احتجاز ال�سفينة ،وتعتربها
انتهاكا ل�سيادتها.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت
الأ�سبوع املا�ضي� ،إنها احتجزت
�سفينة �شحن تابعة لكوريا ال�شمالية
اتهمتها ب�شحن الفحم ب�شكل غري
ق��ان��وين يف ان��ت��ه��اك للعقوبات
املفرو�ضة على بيونغ يانغ بعد �أن
احتجزتها �إندوني�سيا يف البداية.
و�أعلنت وزارة العدل الأمريكية حينها
م�صادرة ال�سفينة «وايز �أون�ست» التي
احتجزتها �إندوني�سيا ال�شهر املا�ضي
وكان على متنها �أكرث من  20بحارا.

• زعيم كوريا الشمالية

وقال م�س�ؤولون �أمريكيون �إن الدفع
لل�صيانة وم��ع��دات ال�سفينة مت
بالدوالر الأمريكي من خالل بنوك
�أمريكية.
و�أعلن عن ذلك يف وقت توتر بني
الدولتني.
وج��اء ذلك بعد �ساعات من �إطالق
كوريا ال�شمالية ما ي�شتبه ب�أنهما

�صاروخان ق�صريا امل��دى يف ثاين
�إطالق للأ�سلحة خالل � 5أيام.
وميكن �أن يعترب الإطالق عالمة على
�أن حمادثات نزع ال�سالح النووي مع
الواليات املتحدة يف خطر.
واتهمت ال�سلطات الكورية ال�شمالية،
اجلانب الأمريكي ،بالتجاهل التام
التفاقات البلدين ب�ش�أن بناء «عالقة

جديدة
و�أعلنت وزارة العدل الأمريكية،
احتجاز ال�سفينة ،Wise Honest
التي كانت ت�ستخدم لنقل الفحم من
كوريا ال�شمالية ،وهو �أمر حظره
جمل�س الأم���ن ال����دويل ،يف �إط��ار
عقوباته على بيونغ يانغ.
وج���اء يف ب��ي��ان ���ص��در ع��ن وزارة
اخلارجية الكورية ال�شمالية« :هذا
املوقف الأم�يرك��ي ،هو ا�ستمرار
ملحاوالت تركيعنا عن طريق زيادة
ال�ضغط �إلى �أق�صى حد ،ويتجاهل
متاما الفحوى الأ�سا�سي للبيان
امل�شرتك ب�ين الدولتني بتاريخ
 12يونيو « ،»2018والذي مت فيه
االتفاق على بناء عالقات جديدة
بني كوريا ال�شمالية والواليات
املتحدة».وطالبت بيونغ يانغ،
ب�إعادة ال�سفينة فورا ،و�شددت على
�أنها �ستتابع عن كثب «الت�رصفات
والتدابري الأمريكية الالحقة».
وهذه هي املرة الأولى ،التي حتتجز
فيها ال��والي��ات املتحدة� ،سفينة
كورية �شمالية.

باكستان :أميركا لم تفرض قيودً ا
على التأشيرة إليها
نفى وزير اخلارجية الباك�ستاين �شاه حممود قري�شي،
ام�س الثالثاء ،ما تردد حول قيام الواليات املتحدة
بفر�ض قيود على منح الت�أ�شرية للباك�ستانيني.
وق��ال قري�شي يف ت�رصيح نقلته قناة «جيو نيوز»
الباك�ستانية« :مل تفر�ض الواليات املتحدة �أي قيود،
و�أ�صدرت ال�سفارة الأمريكية بيانا �صحافيا يف هذا
ال�صدد».و�أ�ضاف�« :ستقوم الواليات املتحدة برتحيل
�أكرث من �سبعني باك�ستانيا كانوا يتواجدون يف البالد
ب�شكل غري �رشعي ،وطلبت باك�ستان من الواليات
املتحدة الوفاء باملتطلبات القانونية املتعلقة

برتحيل الباك�ستانيني».
ويف �سياق �آخر� ،أدان رئي�س الوزراء الباك�ستاين،
عمران خان ،ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي �شهدته
مدينة كويتا ،االثنني ،و�أدى �إلى مقتل  4من �ضباط
ال�رشطة و�إ�صابة � 11آخرين.
وا�ستنكر رئي�س ال���وزراء الباك�ستاين وق��وع هذا
الهجوم يف �شهر رم�ضان املبارك ،م�ؤكدا
�أن روح الأمة قوية ،و�أن باك�ستان
م�صممة على التخل�ص من خطر
الإرهاب.

• وزير اخلارجية
الباكستاني

