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ترامب يشير إلى محادثات على أعلى مستوى بني واشنطن وبيونغ يانغ

»سيول« تسعى إلى إبرام اتفاق سالم مع كوريا الشمالية
تسعى كوريا اجلنوبية الى اب��رام اتفاق 
سالم ينهي احلرب رسميا مع كوريا الشمالية 
خالل القمة املقررة بني البلدين في 27 نيسان 

، وفق ما أعلن مسؤولون امس األربعاء.
وقال مسؤول في مكتب الرئيس الكوري 
اجل��ن��وب��ي للصحافيني »ن����درس امكانية 
اس��ت��ب��دال ن��ظ��ام ال��ه��دن��ة ف��ي شبه اجل��زي��رة 
الكورية باتفاق سالم )...( لكنه ليس أمراً 
ميكننا إجن���ازه ل��وح��دن��ا. إن��ه يحتاج إلى 
محادثات كثيفة مع اجلهات املعنية، مبا فيها 

كوريا الشمالية«.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب انه »يبارك« مناقشة 
معاهدة سالم تنهي رسميا حالة احلرب بني 
الكوريتني خالل قمة كيم جونغ اون ومون 
ج���اي-ان.وال ي��زال البلدان نظرياً في حالة 
حرب، في حني حتيط املنطقة منزوعة السالح 
بينهما حتصينات وحقول ألغام، نظرا الن 
احلرب الكورية انتهت باتفاق هدنة في 1953 
وقعته ال��والي��ات املتحدة والصني وكوريا 

الشمالية، لكن كوريا اجلنوبية لم تفعل.
ولهذا فإن التوصل إلى اتفاق نهائي حتيط 
به تعقيدات ويتطلب اعترافاً متبادالً، في حني 
تعلن كل من الكوريتني أحقيتها السيادة على 

كامل شبه اجلزيرة الكورية.
وي��ق��ول ك��و ك���اب-وو، االس��ت��اذ احملاضر 
في جامعة الدراسات الكورية الشمالية ان 

»توقيع معاهدة سالم مسالة صعبة للغاية«.
وقد يطلب الشمال سحب القوات األميركية 
من اجلنوب، في حني تريد واشنطن وسيول 
م��ن ب��ي��ون��غ ي��ان��غ أن تتخلى ع��ن سالحها 
النووي، وفق ما قال مستشار األمن القومي 
ف��ي ك��وري��ا اجلنوبية تشونغ اوي-ي��ون��غ 

االربعاء.
وخالل اجتماعه مع مستشار األمن القومي 
االميركي جون بولتون، ناقشا سبل »اقامة 
نظام سالم« ولكن فقط في حال »اتخذ الشمال 

القرار الصحيح«، وفق تعبيره.
طلبت بيونغ يانغ في املاضي توقيع اتفاق 
سالم مع الواليات املتحدة التي تعدها طرفا 

مباشرة في النزاع.
وق���ال امل��س��ؤول ف��ي ال��رئ��اس��ة ف��ي سيول 
»كوريا اجلنوبية طرف مباشر. من ميكنه ان 

يعترض  على ذلك؟«
واقترح ان الكوريتني ميكن ان تتوصال في 
البدء إلى اتفاق يتبعه لقاء بني كيم وترامب 
ومن ثم قمة ثالثية لتوقيع االتفاق. ولكنه 
اضاف انه قد تبرز احلاجة الى لقاء رباعي، 

يضم الصني.
ولكنه حذر »لست متأكدا اننا سنستخدم 
عبارة +ان��ه��اء احل���رب+« في القمة، مؤكدا 
»ن��ري��د أن نتوصل ال��ى ات��ف��اق بشأن حظر 

األنشطة العدائية بني اجلنوب والشمال«.
وف��ي راي ال��ب��روف��س��ور ك��و، حتى ل��و مت 
التوصل الى ذل��ك، فسيكون »رمزياً إلى حد 

كبير«.
واض��اف أن��ه »ال يتم التطرق إل��ى كيفية 
االنتقال من اع��الن نهاية احل��رب الى توقيع 

معاهدة سالم«.
وبعد قمة الكوريتني وه��ي الثالثة من 
نوعها منذ نهاية احلرب، يعقد ترامب وكيم 

قمة تاريخية في بداية يونيو على األرجح.
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب أن 
محادثات »على أعلى مستوى« جرت مع زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون قبل القمة 
املقررة بينهما واملرجح أن تعقد في مطلع 

حزيران/يونيو.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مايك 
بومبيو مدير وكالة االستخبارات املركزية 
االميركية (س��ي آي اي��ه)، وزي��ر اخلارجية 
، قام خالل عطلة عيد الفصح بزيارة  املُعنَينّ
سرية الى بيونغ يانغ التقى خاللها الزعيم 
ال��ك��وري ال��ش��م��ال��ي. ول��ك��ن البيت األبيض 

مساع لعقد اتفاق سالم بني الكوريتنيووكالة االستخبارات رفضا التعليق.

اعتصام طالبي في جامعة العلوم السياسية
 في باريس احتجاجا على إصالحات ماكرون

أغلقت إدارة جامعة العلوم السياسية 
املؤسسة الباريسية العريقة امس  األربعاء 
بعد ان اعتصم عشرات الطالب في اجلامعة 
تضامنا مع حركة احتجاج جامعية على 
اص��الح��ات ال��رئ��ي��س امي��ان��وي��ل م��اك��رون 

التعليمية.
واكدت إدارة اجلامعة التي خَرنّجت عدداً 
من كبار السياسيني وبينهم ماكرون نفسه، 
»ال نسمح للطلبة بدخول املبنى ألسباب 
أمنية. احملاضرات املقررة ستجري في مكان 

آخر«.
وع��ل��ق ال��ط��الب ع��ل��ى م��دخ��ل اجلامعة 
الفتات كتب عليها بخط اليد »طالب العلوم 
ال��س��ي��اس��ي��ة ض��د دك��ت��ات��وري��ة م��اك��رون« 

و«ماكرون مدرستك مغلقة«.
اح��ت��ل ط��الب ع��دة جامعات ف��ي الفترة 
االخ��ي��رة احتجاجا على منح اجلامعات 
العامة القدرة على تغيير معايير القبول 

وطريقة اختيار الطلبة.
وان��ض��م أس��ات��ذة ال��ى حركة االحتجاج 

الطالبية اذ اعلن اكثر من 400 محاضر في 
رسالة في مطلع ابريل ادانتهم »لالنتقاء 
املنافق« الناجم عن تغيير معايير دخول 
اجلامعات.يدرس نحو 13 الف طالب في 
جامعة العلوم السياسية نصفهم أجانب من 

150 بلدا.
ويتزامن اعتصام طالب العلوم السياسية 
مع راب��ع جولة من اضرابات عمال السكك 
احلديد امس االربعاء وتظاهرات واضرابات 

جزئية في املؤسسات احلكومية اخلميس.

احتجاجا على اصالحات ماكرون

األج��واء  تتجنب  األميركية  ال��ط��ائ��رات 
الروسية بانتظار جتديد التصاريح

ب��دأت شركات الطيران األميركية حتويل مسار رحالتها بعيداً عن 
األج��واء الروسية قبل ساعات من انتهاء صالحية اتفاق السماح بعبور 
األجواء بانتظار توقيع اتفاق جديد، وفق ما اعلنت املتحدثة باسم وزارة 

اخلارجية  األميركية هيذر نويرت.
تعبر يوميا عشرات الطائرات األميركية سماء روسيا في أقصر مسار 
مجٍز إلى جنوب آسيا، لكن تصاريح العبور انتهت في الساعة 19،59 

)23،59 ت غ( الثالثاء.
وقالت نويرت للصحافيني مساء اول امس  الثالثاء ان السفير جون 
هنتسمان في موسكو يجري مباحثات مع املسؤولني ال��روس لتيسير 
املفاوضات مع شركات الطيران األميركية في روسيا بعد الغاء مباحثات 
كان ينبغي أن يجريها مسؤولون في هيئة الطيران املدني الروسية في 

واشنطن.
وقالت نويرت ان ال��روس لم يوضحوا مل��اذا ألغوا اللقاءات في مقر 
اخلارجية األميركية، لكن القرار جاء بعد الضربات األميركية والفرنسية 

والبريطانية على سوريا، التي أغضبت موسكو.
وأضافت ان بعض شركات الطيران تغِينّر مسار رحالتها ألنها قلقة 
بسبب انتهاء امل��دة، مؤكدة »ال نريد مثل هذه االضطرابات على حركة 
الطيران التجاري«. لكنها اشارت في الوقت نفسه الى امكانية التوصل الى 

اتفاق في اللحظة األخيرة.
واضافت انه مت تكثيف االتصاالت مبشاركة السفير االميركي في تيسير 

املفاوضات بني ممثلي شركات الطيران واملسؤولني الروس.
لكنها قالت ان »روسيا لم تعلن بعد ان كانت ستمدد التصاريح. لكن 
احلكومة الروسية قالت لسفارتنا: ال تهلعوا، لن نقوم مبا يسبب الضرر 

لقطاع الطيران األميركي«.
واضافت »نأمل أن يكون األمر كذلك. نتوقع رد روسيا في وقت الحق 

اليوم. نأمل أن يلتزموا بذلك«.

بريطانيا : السلوك »املتهور« لروسيا يشكل 
انتهاكا حلظر األسلحة الكيميائية

اتهمت بريطانيا روسيا امس االربعاء بانتهاك احلظر املستمر منذ 
عقدين على استخدام اسلحة كيميائية وذلك خالل محادثات طارئة امام 
منظمة حظر االسلحة الكيميائية حول تسميم عميل روس��ي سابق في 

مارس املاضي في بريطانيا.
وصرح السفير البريطاني بيتر ويلوسون خالل االجتماع »سنواصل 
التنديد بالسلوك املتهور والعشوائي لروسيا عندما تنتهك معاهدة حظر 
االسلحة الكيميائية وعندما تهدد االمن الدولي«، بحسب تغريدة نشرها 

الوفد البريطاني.

أم��ام  أس��ود  ش��اب��ًا  قتلت  الشرطة 
سوبرماركت في »كاليفورنيا«

قتل شاب اسود في السادسة والعشرين من العمر بحوالى عشرين رصاصة 
اطلقها رجال شرطة على موقف للسيارات لسوبرماركت في والية كاليفورنيا 

االميركية، كما اعلنت السلطات ومحاميه.
وكان ديانتي ياربر بدون سالح ويقود آلية اثناء ركنها في موقف متجر 

ووملارت في بارستو على بعد 185 كلم شمال شرق لوس اجنليس.
وقال لي ميريت محامي ياربر لوكالة فرانس برس ان السيارة كانت تقل 
اربعة ركاب، بينهم شابة في السادسة والعشرين تدعى ماريانا تافويا جالسة 
في املقعد اخللفي. وقد جرحت ونقلت الى املستشفى، وهي حاليا في مرحلة 
النقاهة.واضاف ان رجال الشرطة اطلقوا ثالثني رصاصة اصابت عشرون 
منها ياربر في هذا احلادث الذي وقع في اخلامس من نيسان/ابريل.وينوي 
احملامي رفع دعوى على الشرطة خالل االسبوع اجلاري باسم عائلة ياربر 
الذي كان ابا لثالث بنات تتراوح اعمارهن بني سنة وتسع نسوات.واوضحت 
الشرطة في بيان انها تدخلت بعد اتصال يتحدث عن »آلية مشبوهة في مرآب« 
السوبرماركت.واضافت ان ياربر رفض االمتثال الوامر رجال الشرطة الذين 
طلبوا منه النزول من سيارته. وقد قام بالرجوع بسرعة الى الوراء وصدم 
سيارة الشرطة قبل ان يطلق مجددا سيارته باجتاه الشرطيني ثم يعود بها الى 

الوراء مجددا ويصدم سيارة اخرى للشرطة. 
واك��د البيان ان رج��ال الشرطة لم يطلقوا النار اال بعد ذل��ك. وال��ى جانب 

تافويا، اصيبت سيدة اخرى كانت في السيارة بجروح طفيفة.
وقال مكتب مسؤول شرطة سان برناردينو الذي يشرف على بارستو في 
بيان آخر ان ياربر كان »يجري البحث عنه الستجوابه بشأن جنحة وقعت 

مؤخرا وتتعلق بسرقة سيارة«.
لكن ميريت قال ان »اكثر من ثالثني رصاصة اطلقت )من قبل الشرطة( على 

سيارة مكتظة باشخاص ال يشكلون اي خطر على احد«.

شكوى ضد الرئيس اإلسرائيلي مبوجب 
قانون محرقة اليهود في بولندا

اعلنت منظمة بولندية ميينية متطرفة اول امس الثالثاء انها تقدمت بشكوى 
الى القضاء ضد رئيس اسرائيل مبوجب القانون املثير للجدل حول محرقة 
اليهود في احلرب العاملية الثانية، النه نسب الى »الشعب البولندي مسؤولية 
اجلرائم النازية«.لدعم شكواها، اشارت منظمة »روش نارودوفي« الى بيان 
الرئاسة االسرائيلية الذي صدر بعد اللقاء بني الرئيس ريوفني ريفلني ونظيره 
البولندي اندري دودا في كراكوفا قبل مسيرة جتري سنويا الى موقع معسكر 

االعتقال النازي اوشفيتز بيركناو.
وقال هذا البيان ان الرئيس االسرائيلي صرح خالل هذا اللقاء انه »ال شك 
في ان عددا كبيرا من البولنديني كانوا يقاتلون النظام النازي، لكن ال ميكننا 
ان ننكر ان بولندا والبولنديني شاركوا في االبادة«.وتتهم املنظمة الرئيس 
االسرائيلي بانه »نسب الى الشعب البولندي والدولة البولندية مسؤولية 
جرائم نازية«، وهذا مخالف للقانون املتعلق مبحرقة اليهود.وكتبت في بيان 
نشر على صفحتها على االنترنت ان »العمل ال��ذي قام به مرتكبه يستحق 
مالحقات سريعة وفعالة وادانة صارمة، وهذا ايضا في اطار الوقاية العامة 
والتطلعات االجتماعية«، معتبرة ان »مرتكب العمل حترك بهدف القيام بعمل 
محظور عمدا وبكامل وعيه«.وقالت املنظمة ان الشكوى مت تقدميها الى معهد 
الذاكرة الوطنية الذي يدرس ويالحق جرائم النازيني والشيوعيني ضد الشعب 

البولندي.وتعذر احلصول من هذا املعهد على تأكيد رسمي مساء الثالثاء.
وينص القانون حول محرقة اليهود الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس 
على عقوبة السجن ملدة ميكن ان تصل الى ثالث سنوات للذين ينسبون الى 
»الدولة البولندية مسؤولية او املشاركة في مسؤولية االمة عن اجلرائم التي 
وقعت في عهد الرايخ الثالث االملاني«.وقد ادى الى توتر شديد مع اسرائيل 
وعدد من املنظمات اليهودية في العالم التي تتهم وارسو بانكار مشاركة عدد 

من البولنديني في ابادة اليهود وحتى في منع ناجني يهود من رواية جتاربهم.
وخالل احلرب العاملية الثانية، غزت املانيا النازية بولندا التي لم تعد قائمة 
كدولة. وخالل هذه الفترة قتل ستة ماليني بولندي بينهم ثالثة ماليني يهودي.

أول هجوم على مركز انتخابي في أفغانستان
هاجم مسلحون مركزا لتسجيل الناخبني متهيدا لالنتخابات 
التشريعية في اكتوبر وأحرقوه، وخطفوا خمسة اشخاص، كما ذكر 

مسؤولون محليون امس  االربعاء.
وه��ذا الهجوم ال��ذي وق��ع الثالثاء في والي��ة غ��ور )وس��ط( حيث 
ينتشر عدد كبير من املجموعات املسلحة واالجرامية، هو األول الذي 

يسجل منذ بدء عمليات التسجيل السبت.
وق��د استولى املهاجمون على املركز ال��ذي ك��ان موظفو اللجنة 
االنتخابية املستقلة ملنطقة عليار يقومون بتسجيل الناخبني، كما قال 
لوكالة فرانس برس املتحدث باسم شرطة غور محمد إقبال نظامي 

الذي يتهم عناصر طالبان.
واضاف »حوالى الساعة 13،00 من اول  امس )الثالثاء(، تسللت 
مجموعة من عناصر طالبان ال��ى مركز تسجيل في والي��ة عليار 
محافظة أليار وخطفت ثالثة من موظفي اللجنة االنتخابية املستقلة 

واثنني من عناصر الشرطة، ثم اضرموا النار في املعدات االنتخابية«.
وق��ال »ب��دأن��ا عمليات بحث وجن��ري حتقيقا«. وتبعد محافظة 

أليار حوالى 10 كلم من العاصمة االقليمية فيروز كوه، وهي منطقة 
معزولة في وسط البالد ومن الصعوبة الوصول اليها.

واعلن املتحدث باسم حاكم غور، عبد احلي خطيبي الذي اكد وقوع 
الهجوم واخلطف، ان رؤس��اء القبائل واملشايخ يجرون اتصاالت 

بعناصر طالبان احملليني للتوصل الى االفراج عن الرهائن.
وق��د ب��دأت افغانستان السبت، في كبرى امل��دن، املرحلة االول��ى 
من العملية التي يفترض ان تؤدي الى انتخاب برملان جديد في 20 

اكتوبر.
وحتى اليوم، قام اكثر من 50 الف افغاني  في املدن بهذه اخلطوة، 
كما قال مسؤول في اللجنة االنتخابية املستقلة الذي اتصلت به وكالة 

فرانس برس االربعاء، ورفض الكشف عن هويته.
ويحمل االضطراب والعداء للمتمردين على التخوف من حصول 
عدد كبير من احل��وادث خالل احلملة، كما قال لوكالة فرانس برس 
رئيس اللجنة االنتخابية املستقلة، ال��ذي يعتبر ان »انعدام األمن 

سيكون التحدي االول«.

قريبة اجلاسوس الروسي السابق سكريبال 
تنفي التواصل مع املخابرات الروسية

نفت فيكتوريا سكريبال قريبة اجلاسوس الروسي السابق سيرغي 
سكريبال في مقابلة مع إذاعة روسية اول امس الثالثاء ان تكون على عالقة 

مع املخابرات الروسية.
وعثر على اجلاسوس سكريبال مع ابنته يوليا في حالة حرجة على 

مقعد في مكان عام في مدينة سالزبري االنكليزية في الرابع من مارس.
وق��ال��ت فيكتوريا الذاع���ة »اي��خ��و موسكفي« )ص��دى موسكو( »أي 

مخابرات؟ لم أكن على اتصال بأحد من املخابرات«.
واضافت »الشيء الوحيد الذي فعلته هو الذهاب الى جلنة التحقيق 

الؤكد ان يوليا قد سافرت بالطائرة )الى بريطانيا(«. 
وفي وقت سابق من هذا الشهر اذاع التلفزيون الروسي تسجيال صوتيا 
قال انه ملخابرة هاتفية بني فيكتوريا ويوليا سكريبال اثارت الشك بارتباط 

فيكتوريا بالسلطات الروسية.
وقالت فيكتوريا التي رفضت بريطانيا منحها تأشيرة دخ��ول الى 
اراضيها إنها تخطط لالتصال باألمم املتحدة اذا استمرت بريطانيا مبنعها 

من الدخول، مضيفة »سأكتب لألمم املتحدة«.
ووصفت السفارة الروسية في لندن قرار منع فيكتوريا سكريبال من 

ه سياسيا«.  دخول بريطانيا بأنه »مخينّب لآلمال« و«موجنّ
وبعد خروجها من املستشفى في 10 ابريل بعد شهر على تسميمها، 
اصدرت يوليا بيانا من خالل الشرطة البريطانية أبعدت نفسها عن ابنة 

عمها ورفضت مساعدة القنصلية الروسية.
لكن فيكتوريا أكدت الثالثاء انها ال تعتبر البيان الذي نشرته الشرطة 

البريطانية جديرا بالثقة.

تصويت رمزي في برملان فنزويال حملاكمة مادورو
سمح البرملان الفنزويلي بفتح حتقيق بشأن 
الفساد ضد الرئيس نيكوالس م���ادورو، لكن هذا 
التصويت لن يفضي على االرج��ح ال��ى نتيجة الن 
القضاء يعطل كل قرارات هذه  املؤسسة الوحيدة التي 

تسيطر عليها املعارضة.
وخالل جلسة لم يتمكن الصحافيون من حضورها 
بعدما منعتهم الشرطة العسكرية من ذل��ك، صوت 

البرملانيون على اجراء محاكمة للرئيس الفنزويلي 
املتهم بالتورط في فضيحة كبيرة مرتبطة مبجموعة 
االش��غ��ال ال��ع��ام��ة اودي��ب��ري��ش��ت ال��ت��ي تهز اميركا 

الالتينية.
وج��اءت هذه اخلطوة بينما تشهد فنزويال أزمة 
سياسة واق��ت��ص��ادي��ة ح���ادة جنمت ع��ن انخفاض 
أسعار النفط، ثروتها الوحيدة، وسؤ إدارة الثروة 

وفق محللني.تفاقمت االزمة في االشهر االخيرة بعد 
قرار تقدمي موعد االنتخابات الرئاسية إلى 20 مايو 
بدال من ديسمبر، ما اثار استياء من االسرة الدولية 
-- واشنطن واالحتاد االوروبي وعدد من دول اميركا 

الالتينية.
وكانت النائبة العامة السابقة لويزا اورتيغا اكدت 
ان احلملة االنتخابية لنيكوالس مادورو في 2013 

تلقت امواال من مجموعة اوديبريشت. وقد اقيلت منذ 
ذلك احلني واضطرت الى مغادرة البالد.

وي��ن��ص ال��ق��رار ال���ذي ص��وت عليه 105 ن��واب 
معارضني ورفضه النائبان الوحيدان في املعسكر 
الرئاسي اللذان حضرا اجللسة، على ان »هناك حججا 
كافية ملواصلة اإلج��راءات القضائية لوقائع فساد 

ضده«.
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