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وسط أزمة الصواريخ  ..كوريا الجنوبية ترغب في استئناف االتصاالت مع الشمال
الخارجية األلمانية تراهن على تنازل تركيا في الخالف
حول "إنجرليك"
دع��ا وزير اخلارجية الأملاين ،زيغمار غابريل ،تركيا �إىل التنازل يف اخلالف حول
حظ��ر زي��ارة نواب من الربملان الأمل��اين (بوند�ستاغ) للق��وات الأملانية يف قاعدة
"�إجنرليك" اجلوية التابعة حللف �شمال الأطل�سي (الناتو) يف تركيا.
وق��ال غابريل يف ت�رصيح��ات ل�صحيفة "نويه �أو�سنابروك��ر ت�سايتوجن" الأملانية،
"لي�س بو�سعي �سوى �أن �آمل �أن تغري احلكومة الرتكية ر�أيها خالل الأيام املقبلة،
و�إال لن ي�سمح الربملان الأملاين بالت�أكيد بتواجد اجلنود يف تركيا".
وذك��ر غابري��ل �أن��ه عندم��ا ُي�سج��ن مواطن��ون �أمل��ان ب�ص��ورة متك��ررة يف تركيا
التهام��ات ال ميك��ن تفهما ،وال ُي�سمح ملواطنني �أملان مبغ��ادرة تركيا" ،ويتم الآن
ابتزاز الربملان الأملاين ،ف�إن القدرة على التحمل تبلغ بذلك حدها الأق�صى".
يذك��ر �أن تركي��ا رف�ضت زيارة خرباء يف �ش�ؤون الدف��اع بالربملان الأملاين لقاعدة
"�إجنرليك" ،ب�سبب منح احلكومة الأملانية اللجوء جلنود �أتراك.
وي�ش��ارك اجلي���ش الأملاين يف املهم��ة الدولية ملكافحة داع�ش بطائ��رات ا�ستطالع
وطائ��رة ت��زود بالوق��ود انطالق�� ًا م��ع قاع��دة "�إجنرلي��ك" ،فيما ه��ددت احلكومة
الأملاني��ة م�ؤخ��راً لأول مرة ب�صورة �رصيحة ب�سحب طائ��رات اال�ستطالع الأملانية
(تورنادو) من القاعدة.

البكتيريا تلتهم حطام "تيتانك"
على عم��ق  3800مرت ،تلتهم البكرتيا حطام �سفينة "تيتانك" الغارقة يف املحيط
الأطل�س��ي قبل �أكرث من مئة عام .ويتوقع باحث��ون اختفاء حطام ال�سفنية بالكامل
يف غ�ضون � 15أو  20عاماً .تقول �أنتيه بوتيو�س ،عاملة الأحياء البحرية يف معهد
"�ألفريد فيجرن" الأملاين للأبحاث القطبية والبحرية يف مدينة برميرهافن �شمايل
�أملانيا" :احلطام م�شبع بتكد�س معقد للكائنات املجهرية (بيوفيلم) وال�صد�أ".
وكان باحثون اكت�شفوا قبل ب�ضعة �أعوام عرب فح�ص رقائق �صد�أ من ال�سفينة نوع ًا
من البكرتيا �أطلقوا عليها ا�سم "هالومونا�س تايتانيكاي" ،والتي تت�سبب يف ت�آكل
احلط��ام .وقالت بوتيو�س" :ه��ذه البكترييا جتعل احلطام غ�ير م�ستقر ،ما �سي�ؤدي
�إىل انهياره يف وقت ما".

سول  -وكاالت

اعرب��ت كوري��ا اجلنوبي��ة عن رغبته��ا يف �إعادة فت��ح قنوات
االت�ص��ال م��ع كوري��ا ال�شمالي��ة يف الوق��ت ال��ذي ي�سعى فيه
الرئي���س اجلديد مون جيه�-إن النته��اج �سيا�سة ذات م�سارين
ت�شم��ل العقوب��ات واحل��وار م��ع اجل��ار ال�شمايل لكب��ح برامج
�أ�سلحتها النووية وال�صاروخية.
ومل تخ��ف كوري��ا ال�شمالي��ة ��سرا كونه��ا تعمل عل��ى تطوير
�صاروخ مزود بر�أ�س نووي قادر على �رضب الواليات املتحدة
وجتاهلت نداءات لكب��ح براجمها النووية وال�صاروخية حتى
من ال�صني حليفتها الكبري الوحيدة.
و�أج��رت كوري��ا ال�شمالية �أح��دث جتاربه��ا ال�صاروخية يوم
الأح��د يف حتد لق��رارات جمل�س الأمن التابع ل�ل�أمم املتحدة.
وقال��ت �إنها كانت جتربة الختب��ار قدرة ال�صاروخ على حمل
"ر�أ�س حربي نووي كبري احلجم وثقيل الوزن".
وق��ال يل دوك-هين��ج املتح��دث با�س��م وزارة الوح��دة يف
كوريا اجلنوبية لل�صحفي�ين "موقفنا الأ�سا�سي هو �أن قنوات
االت�صال ب�ين كوريا ال�شمالية واجلنوبية يجب فتحها .وزارة
الوح��دة بحث��ت خيارات ب�ش�أن ه��ذا الأمر داخلي��ا لكن مل يتم
اتخ��اذ قرار بعد ".وا�ضاف ان "كوريا ال�شمالية قطعت قنوات
االت�صال ب�ين اجلانبني العام املا�ض��ي يف �أعقاب العقوبات
الت��ي فر�ضت عل��ى كوري��ا ال�شمالية بع��د �أخر جترب��ة نووية
�أجرته��ا بيوجني��اجن وبع��د قراره��ا �إغ�لاق منطق��ة �صناعية
م�شرتكة تدار داخل كوريا ال�شمالية".
وال ت��زال كوري��ا ال�شمالي��ة واجلن��وب الدميقراط��ي الغني يف
حال��ة حرب من الناحية الر�سمي��ة لأن احلرب التي دارت بني
 1950و 1953انته��ت ب�إبرام هدنة ولي�س مبعاهدة �سالم.
ويدافع ال�شم��ال عن برامج �أ�سلحت��ه باعتبارها �رضورية يف
مواجهة ال�سيا�سة العدائية الأمريكية.
وف��از مون باالنتخاب��ات الأ�سبوع املا�ضي بع��د حملة تبنى
خالله��ا نهج��ا �أك�ثر اعتداال جت��اه ال�شم��ال وقال بع��د توليه
ال�سلطة �إنه يرغ��ب يف موا�صلة احلوار وكذلك ال�ضغوط لوقف
برامج �أ�سلحة ال�شمال.
وتوجه هوجن �سيوك هني مبعوث مون لدى الواليات املتحدة
وقطب الإعالم يف كوريا اجلنوبية �إىل وا�شنطن يف وقت مبكر
ي��وم الأربعاء .وقال هوجن �إنه �سيبحث امللف الكوري ال�شمال
مع كبار امل�س�ؤولني يف وا�شنطن.

ترامب يطالب أردوغان باإلفراج عن قس أميركي
متهم باالنتماء لحركة غولن
طال��ب الرئي���س الأمريك��ي ،دونالد ترامب ،نظ�يره الرتكي ،رجب طي��ب �أردوغان،
�أثناء لقائهما يف البيت الأبي�ض ،بالإفراج ب�أ�رسع وقت ممكن عن الق�س الأمريكي
�أن��درو برون�سون ،املته��م باالنتماء �إىل جمموعة �إرهابي��ة ،وفق ما نقلت �صحيفة
حريي��ت الرتكية .ويف �أول لقاء يجمع الرئي�س�ين الرتكي والأمريكي ،طالب ترامب
ح�سب بيان للبيت الأبي�ض احلكومة الرتكية بالعمل على �إطالق �رساح الق�س �أندرو
برون�سون "ليعود �إىل وطنه يف �أقرب �أجل ممكن".
ومن جهته قال نائب الرئي�س الأمريكي مايك بن�س يف تغريدة ن�رشها على تويرت،
م�س��اء الثالث��اء "�سعدت باالن�ضم��ام �إىل املحادثات حول الق�ضاي��ا املختلفة مع
حليفنا يف الناتو ،مبا يف ذلك ق�ضية مواطننا الق�س برون�سون".
واعتقل��ت ال�سلطات الرتكية الق�س الأمريكي وزوجته ،قبل الإفراج عنها الحقاً ،يف
دي�سمرب (كانون الأول) بتهمة "االنتماء �إىل منظمة فتح اهلل غولن الإرهابية".

المعارضة السورية :لن نغادر محادثات جنيف
دمشق  -وكاالت

تعه��د وف��د الهيئ��ة العلي��ا للمفاو�ض��ات ال�سورية
بع��دم مغ��ادرة اجلول��ة ال�ساد�س��ة م��ن مباحثات
ال�س�لام غري املبا��شرة مع احلكوم��ة ال�سورية يف
جنيف ،والتي انطلقت الثالثاء املا�ضي.
وق��ال املتح��دث با�س��م الهيئ��ة �س��امل امل�سلط يف
ت�رصي��ح متلف��ز" :ل��ن نغ��ادر حمادث��ات جني��ف
طامل��ا ن��رى �أف��ق ح��ل ل�شعبن��ا" ،ولكن��ه ر�أى �أن
"جول��ة مفاو�ض��ات ق�صرية م��ن �أربع��ة �أيام لن
حتق��ق �شيئ��اً" ،مطالب�� ًا بـ"مفاو�ض��ات م�ستم��رة

دون توق��ف لتحقيق تقدم" .وبح��ث الوفد يف �أول
اجتماع عقده بعد ظهر �أم�س مع املبعوث اخلا�ص
للأمم املتحدة ل�سوريا �ستافان دي مي�ستورا ملفي
الد�ست��ور واملعتقل�ين .وت�أتي جول��ة املفاو�ضات
اجلدي��دة التي تنظ��م برعاي��ة الأمم املتح��دة� ،إثر
ا�ستعادة النظام ثالثة �أحياء مهمة يف دم�شق بعد
"اتفاقات م�صاحلة".
واعترب وف��د املعار�ض��ة ال�سورية تل��ك االتفاقات
"عملي��ة ترحيل �إجب��اري ل�سكان تل��ك الأحياء"،
الت��ي كانت تخ�ضع حتت �سيطرة املعار�ضة ،حيث
كان��ت حمادث��ات جني��ف بجولته��ا ال�ساد�س��ة قد

انطلق��ت اول ام���س الثالثاء باجتماع��ات متتالية
بني املبعوث الأممي والوفود امل�شاركة.
وكان م�س���ؤول �أمم��ي دع��ا �إىل ع��دم تعليق الكثري
من الآمال على هذه املحادثات ،التي ت�أتي �أي�ض ًا
بعد االتف��اق الذي مت التو�صل �إليه برعاية رو�سية
تركي��ة �إيراني��ة يف كازاخ�ست��ان لإن�ش��اء مناطق
لوقف الت�صعيد يف �سوريا.
ومل تنج��ح جولة املحادث��ات الأخرية التي عقدت
�أواخر مار���س (�آذار) املا�ضي يف حتقيق �أي تقدم
ملمو�س يف املو�ضوعات الرئي�سية ،وهي االنتقال
ال�سيا�سي وتبني د�ستور جديد واالنتخابات.

وفاة مراهق أميركي بسبب جرعة زائدة من الكافيين
دمشق  -وكاالت

ت��ويف مراه��ق �أمريكي بع��د �ساعتني على
تناول��ه فنج��ان قه��وة و�رشاب�� ًا يحت��وي
الكافي�ين وم��شروب طاق��ة ،م��ا �أث��ار
حتذي��رات حول خماطر اجلرع��ات الزائدة
من الكافيني.
وت��ويف ديفي�س �آلن كراي��ب يف � 26أبريل
جراء �إ�صابت��ه ب�أزمة قلبية �أدت
(ني�سان) ّ
�إىل ت�س��ارع يف نب�ض��ات القل��ب ب�سب��ب
الكافيني" ،على م��ا �أو�ضح مكتب الطبيب

ال�رشعي يف منطقة ريت�شالند كاونتي يف
والية كارولينا اجلنوبية يف بيان.
وقبل �ساعتني على انهياره ،تناول كرايب
قه��وة م��ن ن��وع "كافي��ه التي��ه" و�رشاب
"داي��ت موان�تن دي��و" من احلج��م الكبري
ال عن م�رشوب طاقة.
ف�ض ً
وق��ال الطبيب ال�رشع��ي غ��اري وات�س �إن
ه��ذا "الأم��ر غ�ير اعتي��ادي .وه��و عائ��د
خ�صو�ص ًا �إىل الفرتة الق�صرية التي تناول
فيها كمية كبرية من الكافيني ما �أثر على
قلبه".

و�أ�ضاف يف ت�رصيح ل�صحيفة "ذي بو�ست
ان��د كوري��ر"� ،أن كراي��ب انه��ار بع��د 15
دقيق��ة فقط على تناول��ه م�رشوب الطاقة.
وتو�ص��ي الوكال��ة الأمريكي��ة للأغذي��ة
والأدوية ب�أال يتج��اوز ا�ستهالك البالغني
م��ن الكافيني  400ميلغ��رام يف اليوم �أي
ما يوازي �أربعة اىل خم�سة فناجني قهوة.
وقال��ت جي��ل ميكل��ز م��ن مرك��ز ال�سموم
يف بي��ان "عل��ى البالغ�ين ان يتنبه��وا
�إىل م�ست��وى ا�سته�لاك الكافي�ين وم��ن
امله��م للأه��ل ان ينتبه��وا �إىل املخاط��ر

الت��ي ي�شكله��ا الكافي�ين عل��ى االطف��ال
واملراهقني" .وم�رشوب��ات الطاقة �شعبية
جداً يف �صفوف ال�شباب.
و�أع��رب خ�براء �صح��ة ع��ن قلقه��م م��ن
حمت��وى الكافي�ين الع��ايل يف م�رشوبات
الطاق��ة ما ق��د ي�ؤدي �إىل ا�ضط��راب النظم
القلبي وارتفاع �ضغ��ط الدم لدى ال�شباب.
وق��د حت��وي م�رشوب��ات الطاق��ة ح��واىل
 240ميلغرام ًا من الكافيني وفق درا�سة
�ص��ادرة ع��ن "كون�سيوم��ر ريبورت�س" يف
.2012

أزمة جنسية في اليابان  ..واقعة لم تحدث منذ أكثر من قرن

�أعل��ن جن��ل وزي��ر هن��دي �ساب��ق ،يق�ض��ي عقوبة
بال�سج��ن ع�رش �سنوات لإدانته بالف�س��اد� ،أن والده
اجتاز امتحان الثانوية وهو يف الثانية والثمانني
من عمره .وقال �أبهاي ت�شوتاال النائب يف برملان
والي��ة هاريان��ا ب�شم��ال الهن��د واالب��ن الأ�صغ��ر
لرئي�س وزراء الوالية ال�سابق �أوم براكا�ش ت�شوتاال

�أن وال��ده اجتاز امتح��ان ال�شه��ادة الثانوية الذي
�أج��راه نظ��ام التعلي��م املفتوح مبرك��زه يف �سجن
تيهار .و�أ�ضاف":لق��د خ�ضع لالمتحان الأخري يف
� 23أبريل (ني�سان) ،وح�صل على تقدير ممتاز".
وق��ال �أبه��اي ت�شوت��اال" :لقد قرر مبك��راً ا�ستغالل
وقت��ه يف ال�سجن ب�ص��ورة هادفة .ويذه��ب يومي ًا
ملكتب��ة ال�سج��ن حي��ث يق��ر�أ ال�صح��ف والكت��ب.
و�أحيان�� ًا يطل��ب من��ا �أن نر�سل ل��ه كتب�� ًا مدر�سية

األغذية العالمي 80 :طنًا مساعدات
طبية إلى اليمن لمواجهة الكوليرا
طوكيو  -وكاالت

بلغت م�شكلة اخل�صوب��ة وتعقد العالقات اجلن�سية يف اليابان درجة
جدي��دة م��ن اخلطورة بعدما �أظه��رت الأرق��ام �أن  2016كان العام
الأول من��ذ ع��ام  1899ال��ذي ول��د خالل��ه �أقل من ملي��ون طفل يف
البالد.
ويتوق��ع املعهد الوطن��ي للأبحاث ال�سكاني��ة وال�ضمان االجتماعي
الياب��اين �أن ينخف�ض عدد �س��كان البالد احلايل ،البالغ  127مليون
ن�سمة ،بحوايل  40مليون ن�سمة بحلول عام .2065
وت�شري البيانات اجلديدة �إىل �أن ذلك االجتاه من تراجع عدد املواليد
لي�س قابال للتغري �رسيعا.
بينم��ا ي�ش�ير خ�براء دميغرافي��ون �إىل �أن انح�س��ار رغب��ة (وق��درة)
الأجي��ال الأ�صغر �سنا على تكوي��ن �أ�رس جديدة� ،إىل جانب انخفا�ض
معدالت الهجرة ،باعتبارها من الأ�سباب الرئي�سية لهذا االنخفا�ض.
ووج��دت درا�سة �أجريت عام � ،2016أجرتها �رشكة �أبحاث يابانية،
�أن ما يقرب من  70٪من الرجال اليابانيني غري املتزوجني و60٪

باريس  -متابعة

ا�ستبع��د من��دوب فرن�س��ا الدائ��م ل��دى الأمم املتحدة ،
ال�سف�ير فران�س��وا ديالتر � ،ص��دور قرار جدي��د بفر�ض
عقوب��ات عل��ى كوري��ا ال�شمالي��ة ب�سب��ب جتاربه��ا
ال�صاروخية والنووية.
وق��ال ال�سفري الفرن�سي يف ت�رصيح ل��ه قبل بدء جل�سة
م�ش��اورات مغلقة ملجل�س الأمن ب�ش�أن كوريا ال�شمالية
"م��ن ال�ساب��ق لأوان��ه �أن يكون ه��دف اجتماعنا يف
جمل���س الأمن هو متري��ر عقوبات جدي��دة على بيونغ
يانغ".
و�أردف قائال "�إن هدفنا من جل�سة امل�شاورات املغلقة
ملجل���س الأم��ن ه��و بح��ث الكيفي��ة الت��ي ميك��ن به��ا
لأع�ضاء املجل�س امل�ضي قدما والكلمتان الرئي�سيتان
هنا هما الوحدة والثبات".
وا�ض��اف "وا�ستنادا �إىل هات�ين الكلمتني الرئي�سيتني،
�س�نرى �أف�ض��ل ال�سب��ل التي ميكنن��ا �أن نتق��دم بها �إىل
الأم��ام� ،سواء لتح�سني تنفيذ اجلزاءات القائمة بالفعل
عل��ى كوريا ال�شمالي��ة ،و�أي�ضا من حي��ث بحث ت�شديد
اجل��زاءات" .و�أعرب جمل�س الأمن عن "لقلق البالغ �إزاء
�سل��وك كوريا ال�شمالية الذي يزع��زع ب�شدة اال�ستقرار،
وازاء حتديه��ا وا�ستفزازها ال�صارخ�ين ملجل�س الأمن
م��ن خ�لال �إط�لاق �صواري��خ بالي�ستي��ة يف انته��اك
اللتزاماتها الدولية مبوجب قرارات جمل�س الأمن ذات
ال�صلة".

وزير هندي سابق يجتاز امتحان الثانوية في عمر  82عامًا
دلهي  -وكاالت

من الن�ساء اليابانيات غري املتزوجات لي�س لديهن عالقات جن�سية،
رغم �أن الغالبية العظمى تدعي �أنها تريد الزواج يف نهاية املطاف.
وتقول م��اري برينتون ،وهي عاملة اجتم��اع يف جامعة هارفارد،
�إن ثقاف��ة العم��ل يف اليابان غالبا ما ت�ستويل عل��ى �ساعات طويلة
على ح�ساب حياة اجتماعية ن�شطة وذلك منذ نهاية احلرب العاملية
الثانية ،وقد تفاقمت الظاهرة مع دخول املزيد من الن�ساء �إىل �سوق
العمل ،حيث بات كال اجلن�سني يجد �صعوبة يف تكوين �أ�رسة.
وت�ش�ير البيان��ات اجلديدة �إىل �أرق��ام �أخرى قامت��ة� ،أبرزها �أن عدد
�س��كان الياب��ان ميك��ن �أن يرتاجع �إىل �أق��ل من  100ملي��ون ن�سمة
بحل��ول ع��ام  ،2053وه��ذا يح��د م��ن ه��دف احلكوم��ة االحتادي��ة
املتمث��ل يف احلفاظ على عدد �سكان ال يق��ل عن  100مليون ن�سمة
عام  ،2060وفقا ملا ذكرته �صحيفة "يابان تاميز".
ي�ش��ار �إىل �أن بلدان��ا �أخ��رى تواج��ه م�ش��كالت مماثلة ،مب��ا يف ذلك
الوالي��ات املتح��دة والدمن��ارك وال�ص�ين و�سنغافورة ،م��ع معدالت
خ�صوب��ة متدنية تبل��غ  1.87و  1.73و  1.6و  0.81على التوايل،
بيد �أن حالة اليابان �أكرث خطورة

فرنسا تستبعد فرض
عقوبات على كوريا الشمالية

واشنطن  -وكاالت

ع�برت املتحدث با�سم برنامج الأغذية العامل��ي ،رمي ندا ،عن القلق ال�شديد
م��ن انت�ش��ار وباء الكولريا يف اليم��ن ،ووفاة الع��شرات ب�سببه خالل الفرتة
الأخ�يرة ،وهو ما ي�ستدعي الوقوف بجان��ب ال�شعب اليمني لإنقاذه من هذا
الوب��اء �رسيع��اً .وقال��ت رمي ن��دا يف ت�رصيح �صحف��ي �إن برنام��ج الأغذية
العامل��ي يعمل مع كافة املنظم��ات الإن�سانية وال�رشكاء املعنيني ملواجهة
الأزم��ة يف اليم��ن ،معلن��ة و�ص��ول طائرة حتم��ل  80طن ًا م��ن امل�ساعدات
الطبي��ة العاجل��ة ملواجهة وباء الكولريا �إىل �صنعاء يوم��ي  22مايو(�أيار)
اجلاري وذلك بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية.
و�أ�ش��ارت ندا �إىل �أن خطة اال�ستجابة الإن�سانية لليمن يف م�سار امل�ساعدات
الغذائي��ة تعاين من نق���ص التمويل ،والواق��ع الفعلي �أنها ممول��ة ب�أقل من
 ،% 20بالإ�ضاف��ة �إىل وج��ود وب��اء الكول�يرا الذي يعترب عبئ�� ًا �إ�ضافي ًا
عل��ى اليمن ،ويجب على املنظمات الإن�ساني��ة �أن تواجه ذلك اخلطر .و�أعلن
ال�صلي��ب الأحم��ر م�ؤخ��راً وفاة الع�رشات م��ن اليمنيني ب�سب��ب انت�شار وباء
الكولريا وهو ما يتطلب مواجهة عاجلة للتغلب عليه وعالج املر�ضى.

ومراج��ع" .وكان ت�شوت��اال الأب ق��د �أدي��ن ع��ام
 2013مع � 53آخرين بتزوير وثائق لتعيني �أكرث
م��ن ثالثة �آالف معلم بني عامي  1999و.2000
وقال االدع��اء يف الق�ضية �إنهم ح�صلوا على ر�شى
املعينني وجتاهلوا �آخرين كانون �أجدر
من ه�ؤالء
َّ
بالعم��ل .و�أوم براكا���ش ت�شوتاال ه��و زعيم حزب
"لوك دال الوطني الهندي" الذي � ّأ�س�سه والده ديفي
الل.

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة
 00499848ب�أ�سم
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لذا يرجى ممن يعرث عليها
ت�سليمها اىل جهة اال�صدار.
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