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التنازالت المتبادلة كفيلة بتقديم الحل

«ملفات وآراء» من تلفزيون «صوت العرب» يناقش األزمة الليبية
ناق�ش برنامج «ملفات و�آراء» الذي
يبث علي تلفزيون �صوت العرب مع
االعالمي حممد مال الله تداعيات
ال����صراع الليبي وت���أث�ير التطرف
والإرهاب علي دول اجلوار ،خا�صة
يف ظل حتذيرات وزارة اخلارجية
التون�سية من املخاطر التي تهدد
ليبيا وك��ل دول اجل���وار الليبي
ودع��وة �أط��راف النزاع الليبي الى
وق��ف احل��رب احل��ال��ىة واجللو�س
على طاولة احلوار وتقدمي تنازالت
متبادلة لتجنب تعري�ض البالد
ملزيد من الفو�ضى والدمار.
وق��ال الباحث ال�سيا�سي الليبي
�إبراهيم بلقا�سم ان االحتاد الأوروبي
�سعيىالى تقليل عدد الوافدين الى
ليبيا ب�شكل كبري وع��ن طريقهم
مت ع���ودة �آالف م��ن املهاجرين
ال��ى دولهم عرب رح�لات قامت بها
بع�ض املنظمات ،مبينا ان النيجر
ا�ستقبلت اعداد ًا كبرية منهم ف�سابقا
كان يدخل الف �شخ�ص تقريبا يوميا
الى ليبيا للعبور الى �أوروب��ا من
خاللها ولكن هذه الأرقام انخف�ضت
نظرا ملا تواجهه ليبيا.
و�أو���ض��ح ان ليبيا لي�ست الدولة
الوحيدة املت�رضرة من هذا ال�رصاع
حيث ظهرت اجلماعات املتطرفة

إبراهيم بلقاسم:

فاضل طباشي:

اإلرهابية تعود

لألزمة تمتد إلى

التأثيرات السلبية

التنظيمات

دول الجوار

مرة أخرى في ليبيا

• االعالمي حممد مال الله

وبعد ع��دة حم��اوالت للق�ضاء علي
هذه التنظيمات التي تعود حالى ًا
مرة اخرى بكل ا�سف.
وحول م�سالة االنفالت الأمني قال
بلقا�سم ان الو�ضع الأمني يف ليبيا
مهزوز بع�ض ال�شيء ما ادى الى

دخول بع�ض العنا�رص اليها ،مبينا
�أن مكتب النائب العام الليبي �أ�شار
الى وجود  1500عن�رص من تنظيم
اره��اب��ي خطري يحملون جن�سيات
من دول اجلوار ،ولكن م�شكلة ليبيا
الأ�سا�سية االن هي ازمة �سيا�سية،

وصفتها بالتصرف الغادر

الجارة الشمالية تنتقد مناورات
أميركية  -كورية جنوبية

• مقاتالت أميركية مشاركة في املناورات

انتقدت كوريا ال�شمالية تنفيذ اجلي�ش الأمريكي
والقوات الكورية اجلنوبية مناورات جوية م�شرتكة،
و�رضبهما بجميع جهود الت�سوية والتطبيع بني �سيول
ووا�شنطن ،وبيونغ يانغ عر�ض احلائط.
وقالت وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية« :املناورات
اجلوية الأمريكية الكورية اجلنوبية ،ت�رصف غادر»،
يتعار�ض ويتناق�ض مع املحاوالت التي بذلت العام
املا�ضي للحفاظ على ال�سالم يف �شبه اجلزيرة الكورية.
و�أ�ضافت« :يجب على �سلطات كوريا اجلنوبية �أن تكون
حذرة وتدرك �أن مثل هذه اخلطوات ميكن �أن تعر�ض
العالقات الثنائية للخطر».

واالثنني ،بد�أت �سيول ووا�شنطن و�أ�سرتاليا مناورات
م�شرتكة للقوات اجلوية ت�شارك فيها ع�رشات الطائرات
احلربية بينها مقاتالت  15K-Fو 16-KFو .16-F
وهذه املناورات ت�أتي بدال عن املناورات اجلوية
 ،Max Thunderالتي كانت جترى منذ عام ،2009
وت�شارك فيها ما ال يقل عن مئة طائرة حربية� ،أما يف
املناورات احلالية فالعدد �أقل بكثري.
وكانت وا�شنطن و�سيول قد �أعلنتا اعتبارا من عام
 2018عن وق��ف العديد من امل��ن��اورات الع�سكرية
مبا فيها  Ulchi-Freedom Guardianال�صيفية
و Vigilant ACEال�صيفية اجلوية.

سريالنكا :انفجار جديد ...وتحديد  139شخص ًا

يشتبه بتورطهم في الهجمات
�أعلن الرئي�س ال�رسيالنكي
م��اي�تري��ب��اال �سريي�سينا،
ام�س اخلمي�س ،حتديد 139
�شخ�صا ي�شتبه بتورطهم
ً
يف الهجمات التي وقعت
الأحد املا�ضي يف العا�صمة
ال�رسيالنكية كولومبو.
ونقلت �صحيفة «ديلي نيوز»
ال�رسيالنكية عن �سريي�سينا
ق��ول��ه� :إن��ه م��ن امل��ق��رر �أن
يتم �إن�شاء مركز للعمليات
امل�شرتكة يف وزارة الدفاع
ال����سري�لان��ك��ي��ة لتطبيق
الإجراءات الأمنية يف البالد
اعتبارا من اليوم اجلمعة.
ً
وك���ان ان��ف��ج��ار ج��دي��د قد
وق��ع يف وق��ت �سابق �أم�س
اخل��م��ي�����س ،يف منطقة
«بوجودا» �رشق العا�صمة ال�رسيالنكية كولومبو ومل
ي�سفر عن وقوع �إ�صابات.
ومن ناحية �أخرى �أفادت و�سائل �إعالم �رسيالنكية ب�أن
انفجارا جديدا وقع �صباح ام�س اخلمي�س يف �رسيالنكا
قرب مدينة بوغودا غربي البالد.
ونقلت قناة «نيوز  »1التلفزيونية عن متحدث با�سم
ال�رشطة املحلية �أن االنفجار وقع يف منطقة بوغودا
الواقعة على بعد نحو  40كيلومرتا �رشقي العا�صمة
كولومبو.
و�أ���ش��ارت �صحيفة «� »Newsfirstإل��ى ع��دم وجود
معلومات عن �سقوط �ضحايا يف التفجري ال��ذي مل
تك�شف مالب�ساته بعد.
يذكر �أن ح�صيلة التفجريات الدموية الثمانية التي

م�ؤكدا ان النظام احلالى نظام ه�ش.
ولفت بلقا�سم الى ان امل�شكلة من
الأ�سا�س ت�أتي عرب حمورين من داخل
ليبيا وخارجها وان ما يحدث داخل
ليبيا هي دوائ��ر ��صراع ونزاعات
وهناك �سعي كبري من فرن�سا و�أوروبا

حلل هذه االزم��ة م�ضيفا :وبالفعل
هناك انخفا�ض يف معدل املهاجرين
الى ليبيا طبقا للتقارير الدولية.
وحول دور العرب يف حل هذه االزمة
ا�شار بلقا�سم الى انه قبل �أيام تقدمت
اجلامعة العربية بجل�سة طارئة

كيم طلب إطالع الجانب األميركي على النتائج

القمة الروسية  -الكورية الشمالية ...محادثات بناءة
عقد ال��وف��دان ال��رو���س��ي وال��ك��وري
ال�شمايل برئا�سة الرئي�س فالدميري
بوتني والزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جونغ �أون جل�سة مباحثات مو�سعة،
�أعقبت لقاء ثنائيا بني بوتني وكيم
املكر�سة.
ا�ستغرق �ضعف املدة
ّ
وقبل ذلك عقد الزعيمان لقاء منفردا
ا�ستغرق ح��وايل ال�ساعتني� ،ضعف
املدة املقررة له بخم�سني دقيقة.
ورحب بوتني ،بجهود بيونغ يانغ
يف تطبيع العالقات مع �سيول وقال:
«بحثنا تاريخ العالقات بني الدولتني
وع��ن و�ضعها يف ال��وق��ت احل��ايل،
و�آف���اق تطويرها الحقا .وبالطبع
جرى احلديث �أي�ضا عن الو�ضع يف
�شبه اجلزيرة الكورية ،ومت تبادل
الآراء حول كيفية العمل على حت�سني
الو�ضع هناك».
كما �أك��د الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ين خ�لال لقائه زع��ي��م كوريا
ال�شمالية كيم ج��ون��غ �أون ام�س
اخلمي�س� ،أن هذا اللقاء يخدم تطوير
ع�لاق��ات البلدين ،وي�سهم يف حل
الو�ضع يف �شبه اجلزيرة الكورية.
وقال بوتني لكيم يف بداية لقائهما:
«�أنا واثق من �أن زيارتكم �إلى رو�سيا
اليوم �ستخدم تطور العالقات الثنائية
وت�ساعدنا على فهم �أف�ضل لكيفية حل
الو�ضع يف �شبه اجلزيرة الكورية،
وما ميكننا القيام به معا ،وما الذي
ميكن �أن تفعله رو�سيا لدعم تلك
العمليات الإيجابية التي حتدث».
من جهته ،عبرّ كيم عن �أمله يف �أن
ت�ساعد امل��ف��او���ض��ات م��ع الرئي�س
الرو�سي على احلل يف �شبه اجلزيرة
الكورية ،وق��ال« :الو�ضع يف �شبه
اجلزيرة الكورية له �أهمية كبرية
للمجتمع الدويل ب�أ�رسه� .آمل يف �أن
تكون حمادثاتنا حدثا مهما من �أجل
تقييم هذا الو�ضع معا وتبادل الآراء
حول املوقف وحل هذه الق�ضية».
وهن�أ بوتني كيم ب���إع��ادة انتخابه
رئي�سا ملجل�س ال��دول��ة الكوري
ال�شمايل ،و�أ�ضاف�« :سعيد بر�ؤيتكم
يف رو�سيا .لقد اتفق ممثلونا منذ
فرتة طويلة على هذا االجتماع لكن،

• بوتني مصافحا ً كيم

�أوال وقبل كل �شيء� ،أود �أن �أهنئكم على
انتخابكم ملن�صب رئي�س جمهورية
كوريا ال�شمالية .لقد بعثت لكم
بر�سالة بهذه املنا�سبة ،لكنني �أود �أن
�أهنئكم مرة �أخرى �شخ�صيا».
ك�شف الرئي�س ال��رو���س��ي فالدميري
ب��وت�ين ع��ن طلب ال��زع��ي��م الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون خالل القمة،
�إط�لاع اجلانب الأمريكي على نتائج
مباحثاتنا وما انتهت �إليه من نتائج
بنّاءة ومثمرة.
وانتهت اليوم �أعمال �أول قمة بني
الرئي�س الرو�سي والزعيم الكوري
ال�شمايل يف مدينة فالديفو�ستوك
يف �أق�صى �رشقي رو�سيا ،م�سجلة
حمادثات و�صفها اجلانبان بالبناءة
واملثمرة.
وقال الرئي�س بوتني� ،إن اجتماعه
الثنائي مع كيم ات�سم بطابع بناء جرى
احلديث فيه عن �آفاق تطوير العالقات
الثنائية بني البلدين.ويف كلمته خالل
حفل اال�ستقبال �أ�شار الرئي�س بوتني
�إل��ى ع��دم وج��ود �أي بديل عن احلل
ال�سلمي للم�شكلة النووية وغريها
يف �شبه اجلزيرة الكورية.و�أعرب عن

زيمبابوي :موغابي
يالحق عما ً
ال سرقوا
منه مليون دوالر

• عناصر من الشرطة السريالنكية

�رضبت عدة كنائ�س وفنادق الأحد املا�ضي يف مناطق
من العا�صمة كولومبو وحميطها بلغت يف �آخر �إعالن
ر�سمي 359 ،قتيال ومئات امل�صابني.
وقد �أعرب وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو عن
اعتقاده ب�أن مرتكبي الهجمات الإرهابية يف �رسيالنكا
ا�ستلهموا �أيديولوجية تنظيم «الدولة الإ�سالمية».
وق��ال بومبيو يف مقابلة مع �شبكة «�سي بي �أ�س»
التلفزيونية الأمريكية الليلة املا�ضية�« :أ�ستطيع �أن
�أقول �إن كل الأدلة هناك ت�شري �إلى �أن «الإرهابيني»
ا�ستوحوا على الأق��ل �أيديولوجية تنظيم الدولة
الإ�سالمية وا�ستلهموا فكره� .أعتقد �أننا �سنك�شف املزيد
من املعلومات حول ما �إذا كانت هناك روابط حقيقية
وفعلية بينهم وبني هذا التنظيم �أم ال».

لبحث الو�ضع يف ليبيا ،بالتزامن مع
بحث غ�سان �سالمة للوقت املنا�سب
للجلو�س على طاولة املفاو�ضات
عرب جهود �سيا�سية حلل االزمة بني
الأط��راف ،م�ؤكدا �أنه البد ان تعرب
ليبيا الى مرحلة اكرث ا�ستقرار ًا مع

جهود من دول اجلوار منها تون�س
والتي قدمت م��ب��ادرة ت��دار بلجنة
ثالثية من تون�س واجلزائر وم�رص
لإيجاد حل الزم��ة ليبيا بالإ�ضافة
الى دور م�رص باعتبارها دولة كبرية
ولها ت�أثري على ليبيا.
من جانبه بني الإعالمي واملحلل
ال�سيا�سي التون�سي فا�ضل طبا�شي
ان هناك دعوات من �أطراف ليبية
لوقف ال��ن��زاع ف��ورا والبحث عن
حلول اخ��رى بتقدمي تنازالت من
ال��ط��رف�ين ب��الإ���ض��اف��ة ال��ى تطلع
دول اجل���وار للو�صول ال��ى حل
بني االط��راف الليبية الن الو�ضع
�أ�صبح خطر ًا لي�س فقط على ليبيا
وامنا علي الدول املجاورة يف ظل
الت�أثريات االقت�صادية التي �سببتها
هذه االزمة.
وح��ول حماية ال�شاطئ الأوروب���ي
من الهجرة عن طريق ليبيا �أو�ضح
طبا�شي انه البد من بذل املزيد من
اجلهود للحد من الهجرة ب�رضورة
�سعي هذه الدول ل�ضبط االمن داخل
ليبيا ،م�ضيفا :وحتى تعيد الدولة
بناء نف�سها ويتمكن اجلي�ش من
ال�سيطرة على احلدود فالبد من تقدمي
الدعم ال�سيا�سي واملادي لليبيا من
الدول الأوروبية.

ذكرت و�سائل �إعالم يف زميبابوي �أن رئي�س
البالد ال�سابق روبرت موغابي ،مل يتمكن من
املثول �أمام �إحدى املحاكم للإدالء ب�شهادته
�ضد  4عمال �رسقوا من منزله الريفي نحو
مليون دوالر .وقالت �صحيفة «�أخبار اليوم»
املحلية �إن املدعي العام هريالد ماتورا،
ك�شف �أن موغابي يتلقى العالج خارج البالد،
ما دفع قا�ضي منطقة ت�شينهوي �إلى �إرجاء
الق�ضية �إلى  10يونيو املقبل.
وتتهم النيابة العامة يف زميبابوي  4عمال
كانوا ي�شتغلون لدى رئي�س البالد ال�سابق
ب�رسقة مبلغ قدره  922000دوالر �أمريكي.
كما طلب حم��ام��ي ال��دف��اع م��ن املحكمة
تخفيف �رشوط الإفراج بكفالة عن موكليه،
الأمر الذي ا�ستجاب له القا�ضي.
وروت ال�صحيفة �أن حادث ال�رسقة ح�صل يف
وقت ما من عام  ،2016حيث �سلّم رئي�س
البالد �أربع حقائب للعمال وطلب منهم حفظها
يف مكتبته.

ا�ستعداد رو�سيا ملوا�صلة التعاون يف
�سبيل خف�ض التوتر يف �شبه اجلزيرة
الكورية وتعزيز الأم��ن يف منطقة
�شمال �رشق �آ�سيا ب�شكل عام.
وق���ال ب��وت�ين �إن م�صالح رو�سيا
والواليات املتحدة مت�شابهة يف كوريا
وال نريد انت�شار النووي على كوكب
الأر�ض.و�أ�ضاف« :يجب القيام ب�أولى
خطوات تعزيز الثقة يف �إطار عملية
نزع ال�سالح ال��ذري لبيونغ يانغ».
وك��ان م�صدر يف وزارة اخلارجية
الأمريكية قد �أعلن �أن الواليات املتحدة
واملجتمع الدويل يتم�سكان بالهدف
الوحيد جتاه كوريا ال�شمالية وهو
نزع �سالحها النووي بالكامل .وذكر
�أن الواليات املتحدة ورو�سيا جتريان
حوارا حول ق�ضية كوريا ال�شمالية،
م�شريا �إلى وجود خالفات يف مواقف
اجلانبني �إزاء هذا ال�ش�أن.و�أ�ضاف:
«�سيوا�صل نائب وزي��ر اخلارجية
«�إيغور» مورغولوف واملمثل اخلا�ص
«لوزارة اخلارجية الأمريكية �ستيفن»
بيغان حوارهما بهدف التغلب على
اخلالفات يف طريقنا �إلى الأمام».من
جهته قال كيم جونغ �أون� ،إنه تبادل

مع اجلانب الرو�سي الآراء ووجهات
النظر ب�شكل �رصيح ومف�صل وبحثا
جملة من ق�ضايا املنطقة والعالقات
الثنائية ،و�أكد �أن كوريا ال�شمالية
بحاجة ل�ضمانات لأمنها و�سيادتها.
وقبل انعقاد القمة بني بوتني وكيم،
�أعلن الكرملني �أن الرئي�س الرو�سي مل
يتوا�صل هاتفيا مع نظريه الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب ،منذ زم��ن بعيد،
كما �أنهما مل يبحثا لقاء الرئي�س
الأم�يرك��ي ،املرتقب بزعيم كوريا
ال�شمالية.وكان املكتب ال�صحايف،
ليوبوف �ستيبو�شوفا ،قد كتب يف
�صحيفة «برافدا رو»مقاال مطوال حتت
عنوان �أن «الواليات املتحدة وكوريا
ال�شمالية اعرتفتا ببوتني العبا من
وراء الكوالي�س»
وهذا �أول لقاء بني الرئي�س بوتني
والزعيم ال��ك��وري ال�شمايل ،وهي
�أول زيارة يقوم بها كيم لرو�سيا منذ
و�صوله �إلى ال�سلطة يف عام ،2011
وكذلك �أول زي��ارة خارجية لرئي�س
جمل�س الدولة الكوري ال�شمايل بعد
�إعادة انتخابه لهذا املن�صب يف �أبريل
من هذا العام.

تواصل صيني  -فرنسي بعد عبور سفينة

حربية لمضيق تايوان
قال م�صدر مقرب من وزي��رة الدفاع الفرن�سية
فلوران�س باريل لـ«رويرتز» �أم�س �إن بالدها تتوا�صل
مع ال�سلطات ال�صينية بعد �أن مرت �سفينة حربية
فرن�سية عرب م�ضيق تايوان يف وقت �سابق هذا
ال�شهر .وكانت وزارة الدفاع ال�صينية قد ذكرت يف
وقت �سابق �أن بكني قدمت احتجاجا �شديد اللهجة
لفرن�سا على مرور ال�سفينة الذي جاء يف وقت
ت�ؤكد فيه الواليات املتحدة وحلفا�ؤها على حرية
املالحة يف املمرات املائية الدولية قرب ال�صني.
وق��ال امل�صدر« :متر البحرية «الفرن�سية» عرب
م�ضيق تايوان يف املتو�سط مرة يف ال�سنة من دون
�أن تقع حوادث �أو رد فعل .فرن�سا تعيد الت�أكيد
على التزامها بحرية املالحة وفقا للقانون
البحري الدويل».
من ناحية �أخ��رى �أك��د ع�ضو اللجنة املركزية
للحزب احلاكم يف ال�صني زهاو ليجي للرئي�س
القرب�صي نيكو�س �أنا�ستا�سيادي�س ،خالل زيارته
لبكني� ،أن بالده ب�صفتها ع�ضو ًا دائم ًا مبجل�س الأمن
ت�ؤيد ب�شكل ثابت حقوق و�سيادة جمهورية قرب�ص
و�سالمة �أرا�ضيها.
و�أعرب �أنا�ستا�سيادي�س  -وفقا ملا ذكرته وكالة
الأنباء القرب�صية  -عن �شكره ال�صني على مواقفها

املبدئية ب�ش�أن الق�ضية القرب�صية ،م�ؤك ًدا على
العالقة ال�سيا�سية املمتازة بني البلدين.
وقال الرئي�س القرب�صي �أن بالده تدعم �سيا�سة
�صني واح��دة ،وكذلك اح�ترام القانون الدويل
شريا �إلى
و�سيادة ال��دول و�سالمة �أرا�ضيها ،م� ً
العالقات القوية يف العديد من املجاالت ،مثل
الثقافة والتعليم والبحث واالبتكار واالتفاقيات
التي �سيتم توقيعها خالل الزيارة حول النقل
والتجارة وال�شحن.
و�أ�ضاف الرئي�س القرب�صي �أننا نتطلع �إلى تعاون
�أوثق مع ال�صني فيما يتعلق مبكافحة ظواهر مثل
الف�ساد ومتويل الإره��اب واجلرمية عرب احلدود
وغريها من الأعمال غري القانونية.
ويتواجد حاليا �أنا�ستا�سيادي�س بالعا�صمة
ال�صينية بكني للم�شاركة يف «منتدى احلزام
والطريق» ال��ذي اقرتحته ال�صني ع��ام ،2013
وي�شري �إل��ى احل��زام االقت�صادي لطريق احلرير
وطريق احلرير البحري يف القرن الـ ،21ويهدف
�إلى �إعادة �إحياء الطرق التجارية القدمية الربية
والبحرية لربط ال�صني وال��دول امل�شاركة عن
طريق تبادالت جتارية مربحة للطرفني وم�شاريع
ا�ستثمارية وبنية حتتية م�شرتكة.

