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العثور على الصندوق األسود للطائرة اإلثيوبية المنكوبة
عرثت قوات الأمن الإثيوبية على ال�صندوق
الأ���س��ود للطائرة الإثيوبية املنكوبة
و�أفادت وكالة «رويرتز» بتعليق اخلطوط
اجلوية الإثيوبية لرحالت جميع طائراتها
من طراز «بوينغ  800-737ماك�س» بعد
حادث حتطم طائرة من هذا النوع� ،أودى
ب�أرواح � 157شخ�صا.
و�أعلنت ال�سلطات الإثيوبية� ،أم�س،
احلداد العام يف البالد على �ضحايا هذه
الكارثة اجلوية.
وج��اء يف بيان �صدر عن مكتب رئي�س
الوزراء الإثيوبي� ،أبي �أحمد ،ون�رش على
تويرت�« :أعلن جمل�س النواب الـ 11مار�س
احلايل يوما للحداد الوطني على مواطني
كل الدول الذين لقوا م�رصعهم نتيجة هذه
الكارثة امل�أ�ساوية».
ويف ال��والي��ات املتحدة �أك���دت وزارة
اخلارجية م�رصع  8مواطنني �أمريكيني يف
كارثة الطائرة الإثيوبية.
وجاء يف بيان �صحايف �صدر عن الوزارة،
الأح���د« :ك���ان ب�ين �ضحايا ال��ك��ارث��ة 8
مواطنني �أمريكيني على الأقل».
و�أ�ضاف البيان �أن ال�سفارتني الأمريكيتني
يف �أدي�����س �أب��اب��ا ون�يروب��ي تن�سقان مع

جمل�س �سالمة النقل الوطني الأمريكي
وكذلك مع احلكومة الإثيوبية واخلطوط
اجلوية الإثيوبية لتقدمي كل امل�ساعدات
ال�رضورية.
من جانبه كتب وزير اخلارجية الأمريكي،
مايك بومبيو ،على �صفحته يف تويرت:
«�أعرب عن التعازي للعائالت الأمريكية
والأخ����رى التي �شملتها ه��ذه الكارثة
امل�أ�ساوية للخطوط اجلوية الإثيوبية».
�أما فرن�سا فقد ذكرت وزارة خارجيتها
�أن كارثة الطائرة الإثيوبية �أ�سفرت عن
م�رصع  8فرن�سيني ،بدال من املعلومات
ال�سابقة ح��ول وج��ود  7فرن�سيني بني
�ضحايا الكارثة.
وجاء يف بيان �صدر عن ال��وزارة« :حتى
اليوم ت�أكد �أن  8رك��اب كانوا يحملون
اجلن�سية الفرن�سية لقوا م�رصعهم يف هذه
الكارثة».
ادع��ى امل��واط��ن اليوناين �أنطونيو�س
م��اف��روب��ول��و���س� ،أن���ه غ��اب ع��ن رحلة
اخلطوط اجلوية الإثيوبية التي حتطمت
بعد فرتة وجيزة من �إقالعها من مطار
�أدي�س �أبابا.
ويف حديثه مع حمطة «�ألفا» التلفزيونية

اليونانية ،قال مافروبولو�س �إنه غاب
عن الرحلة لأنه ت�أخر دقيقتني عن موعد
الإقالع!
و�أ�ضاف« :ا�ستطعت ر�ؤية النا�س ي�صعدون.
لقد كنت غا�ضبا للغاية لأنهم مل ي�سمحوا
يل بالدخول» ،وهو ما حتول �إلى �أكرث
حلظات احلظ يف حياته.
و�أو���ض��ح مافروبولو�س �أن��ه ك��ان يحمل
�أمتعته يف يديه وهذا �سبب عدم انتظار
الطاقم له .هذه امل�س�ألة �أنقذته الحقا من
املزيد من امل�شاكل ،لأنه بعد �أن انت�رشت
الأنباء امل�أ�ساوية عن احلادث ،كان على
�أجهزة الأمن �أن حتقق معه ،لأنه ال�شخ�ص
الوحيد الذي مل يركب الطائرة.
وقال املواطن اليوناين« :مل تكن هناك �أي
�صلة منطقية بني ت�أخري وحتطم الطائرة،
حيث كانت بحوزتي �أمتعتي» ،م�ضيفا �أن:
«هذا �سبب عدم ا�ستجوابي �أكرث».
ويف وقت �سابق� ،أكدت اخلطوط اجلوية
الإثيوبية �أن طائرة من طراز «بوينغ -737
 ،»MAX 800رقم الرحلة ET- AVJ
حتطمت قرب مدينة دبرزيت و�سط البالد،
وكان على متنها  149وطاقم م�ؤلف من
ثمانية �أفراد ،مل ينج �أحد منهم.

لبناء الجدار مع المكسيك

ترامب يسأل «الكونغرس»
 8.6مليارات دوالر

• حاجز بني املك�سيك والواليات املتحدة

ق��ال م�س�ؤول يف البيت الأبي�ض
�إن الرئي�س الأم�يرك��ي ،دونالد
ترامب ،طلب �أم�س ،من الكونغر�س
تخ�صي�ص  8.6مليارات دوالر يف
موازنة  2020لتمويل بناء اجلدار
على احلدود مع املك�سيك.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «روي���ت��رز» عن
م�س�ؤول يف �إدارة ت��رام��ب ،طلب
عدم ن�رش ا�سمه� ،إن طلب ترامب
ب�ش�أن امليزانية «مينح الرئي�س

القدرة على القول �إنه �أوفى بوعده
بال�سيطرة على احلدود اجلنوبية
الغربية».
ويتعني مترير ت�رشيع بهذا التمويل
قبل الأول من �أكتوبر املقبل ،الذي
يبد�أ فيه العام امل��ايل االحتادي
 ،2020و�إال واج��ه��ت احلكومة
الإغ�ل�اق جم���ددا ،وم��ن ���ش��أن هذا
االق�ت�راح �إع���ادة ال��ت��وت��رات بني
البيت الأبي�ض والكونغر�س جمددا،

خا�صة و�أن ترامب متم�سك ببناء
اجلدار على احلدود مع املك�سيك.
وقال م�س�ؤولون �إنه حتى الآن مت
ت�شييد جزء من اجلدار على م�سافة
 179كيلومرتا .ويف العام املايل
 ،2017جرى تخ�صي�ص  341مليون
دوالر لت�شييد  64كيلومرتا ،كما
جرى تخ�صي�ص  1.375مليار دوالر
لتمويل بناء  132كيلومرتا �آخر يف
عام .2018

تركيا :غارات على «حزب العمال الكردستاني»

• مقاتالت تركية

�شن �سالح اجلو الرتكي ،غ��ارات جوية على �أهداف
تابعة لـ «حزب العمال الكرد�ستاين»� ،شمايل العراق.
وقال ح�ساب وزارة الدفاع الرتكية على موقع «تويرت»
�إن الغارات ا�ستهدفت مواقع لـ «بي كا كا» يف منطقتي
�أفا�شني  -با�سيان �شمايل العراق.
و�أ�ضاف �أن الغارات دمرت مواقع �سالح ،ومالجئ،
وخمازن ي�ستخدمها عنا�رص التنظيم.
ود�أب��ت قوات الأم��ن واجلي�ش الرتكي على ا�ستهداف

م��واق��ع منظمة «ب��ي ك��ا ك��ا» ومالحقة عنا�رصها،
جنوب وجنوب �رشقي البالد ،و�شمايل العراق ،ردا
على هجمات تنفّذها داخل البالد بني احلني والآخر
انطالقا من الأرا�ضي العراقية ،م�ستهدفة املدنيني
وعنا�رص الأمن .وبح�سب ما ن�رشته وكالة «الأنا�ضول»
الرتكية ،ف�إن تنظيم «بي كا كا» يتخذ من جبال قنديل
�شمايل العراق ،معقال له ،وين�شط يف العديد من
املدن والبلدات العراقية.

• حطام الطائرة املنكوبة

فنزويال :الجيش يحمي شبكة الكهرباء
ك�شف وزي���ر ال��دف��اع الفنزويلي،
فالدميري بادرينو لوبيز� ،أن اجلي�ش
بد�أ عملية مراقبة جوية حلماية نظام
الطاقة يف البالد ،ومنع وقوع املزيد
من حوادث تخريب �شبكة الكهرباء.
وق��ال لوبيز �إن «ال��ق��وات امل�سلحة
الوطنية الفنزويلية �أطلقت نظام
مراقبة جوية خلطوط الطاقة ،كما
و�ضعت جميع الأهداف اال�سرتاتيجية
من يوم �أم�س ...حتت احلماية املادية
على م�ستويات خمتلفة ،م��ن �أجل
تثبيت النظام ومنع �أي هجوم �آخر».
ويف وقت �سابق ذك��رت التقارير �أن
قوات الأمن يف فنزويال تعزز التدابري
الأمنية ب�شكل غري م�سبوق على خلفية
م�شاكل الكهرباء يف البالد.
وكان نظام توزيع الطاقة الكهربائية
يف ف���ن���زوي�ل�ا ق���د ت��ع��ط��ل ب�سبب
ح��ادث وق��ع يف �أك�بر حمطة للطاقة
الكهرومائية «ال��غ��وري»يف البالد.
وو�صفت امل�ؤ�س�سة الوطنية للكهرباء
«كوربوليك» احل��ادث ب�أنه تخريب
وحلقة من حرب الطاقة �ضد فنزويال.
واتهم الرئي�س الفنزويلي ال�رشعي
ن��ي��ك��وال���س م����ادورو «الإمربيالية
الأمريكية با�ستخدام �أجهزة تقنية

• الرئي�س نيكوال�س مادورو بني قادة اجلي�ش

عالية لتخريب �شبكة الطاقة».
و�أ�ضاف �أن �سبب انقطاع الكهرباء
يف بع�ض املناطق يف  HGFBجاء
بعد هجوم �إلكرتوين ا�ستهدف نظام
التحكم الآيل مبحطة توليد الطاقة
الكهرومائية ،ما ا�ستدعى �إغالقها

م�ؤقتا.
من جهته ،قال وزير الإعالم الفنزويلي
خ��ورخ��ي رودري��غ��ي��ز� ،إن احلكومة
�ستعلق عمل املدار�س وال�رشكات �أم�س
ب�سبب ا�ستمرار انقطاع الكهرباء.
وت��ع��ر���ض � 23إقليما يف فنزويال

النقطاع �إمدادات الطاقة يوم اخلمي�س
املا�ضي ،وا�ستمر االنقطاع يوم الأحد
يف �أنحاء البالد يف حادث مل ي�سبق
له مثيل مما �أثار خماوف ال�سكان من
�آثاره املحتملة على منظومات ال�صحة
واالت�صاالت والنقل.

بلجيكيتان تناشدان لعودة أطفالهما من براثن اإلرهاب إلى الوطن
قالت بلجيكيتان ان�ضمتا لتنظيم ارهابي يف �سورية
�إنهما بد�أتا تفقدان الأمل يف عودتهما �إلى الوطن
بعد �أن نق�ضت حمكمة بلجيكية حكما كان يق�ضي
ب�إعادتهما للبالد مع �أطفالهما ال�ستة.
وقالت تاتيانا فيالنت وب�رشى �أب��و ع�لال ،وكل
منهما يف ال�ساد�سة والع�رشين من عمرها� ،إنهما
على ا�ستعداد لإر�سال �أطفالهما �إلى بلجيكا من �أجل
معي�شة �أف�ضل والبقاء يف �سورية �إذا و�صلت الأمور
�إلى هذا احلد رغم ما يف ذلك من معاناة لهما.
قالت ب�رشى يف خميم عني عي�سى املرتامي الأطراف
ويحيط به �سور من الأ�سالك ال�شائكة يف �شمال �سورية
«ما الذي �أمتناه؟ �أمتنى تذكرة عودة للوطن� ...أدرك
�أن النا�س خائفون ...يظنون بنا الظنون لكنهم ال
يعرفوننا» .وتواجه الدول الأوروبية مع�ضلة تتمثل
يف كيفية التعامل مع املت�شددين و�أ�رسهم الراغبني
يف العودة بعد انهيار دولة اخلالفة التي �أعلنها
تنظيم الدولة الإ�سالمية .وقد �أثار احتمال عودتهم
نقا�شا عاما �ساخنا يف بروك�سل وعوا�صم �أوروبية
�أخرى حيث ال يوجد �أي تعاطف مع �أ�رس �أ�صحاب
الأفكار املت�شددة �إذ ال تزال ذكريات الهجمات التي
�شهدتها �أوروبا ماثلة يف الأذهان .ومل يبد عدد يذكر
من احلكومات رغبة يف ا�ستقبال مواطنيها الذين قد
يتعذر عليها تقدميهم للمحاكمة .يف العام املا�ضي
�أمر قا�ض بلجيكى ب�إعادة املر�أتني و�أطفالهما الذين
�أجنبتاهما من الزواج مبت�شددين .غري �أن الدولة
ا�ست�أنفت احلكم خ�شية �أن ميثل �سابقة وك�سبت
اال�ستئناف يف فرباير .وقالت تاتيانا لرويرتز
يف �أول مقابلة جتريها منذ �صدر حكم اال�ستئناف
«ه�ؤالء الأطفال ال ميكنهم العي�ش .فال تعليم لهم.
وال �شيء».
و�سعت احلكومة للتمييز بني امل��ر�أت�ين اللتني
تربطهما عالقة م�صاهرة و�صدر احلكم عليهما
غيابيا ب�أنهما من مت�شددي ال��دول��ة الإ�سالمية
وبني الأطفال الذين يقول امل�س�ؤولون �إنه ال ميكن
حتميلهم م�س�ؤولية �أفعال الآباء .ومثلما حدث يف
خمتلف �أنحاء �أوروبا حتاول جدة الأطفال ال�ستة
الذين ت�تراوح �أعمارهم بني ع�رشة �أ�شهر و�سبعة
�أعوام �إعادتهم �إلى البالد منذ �أكرث من عام.
وتقول بلجيكا �إنها �ستلتزم بقرار �صدر يف 2017

يق�ضي بال�سماح ب�إعادة جميع الأطفال دون العا�رشة
من العراق و�سورية .غري �أنها مل تعد حتت �ضغط
من الق�ضاء للتحرك يف ق�ضية الأطفال ال�ستة.
وتقول القوات املدعومة من الواليات املتحدة يف
�سورية والتي حتتجز �ألوف الأجانب مع زوجاتهم
و�أطفالهم �إنها ال ميكنها االحتفاظ بهم �إلى الأبد.
وقالت تاتيانا وب�رشى اللتان جمعت بينهما
ال��درا���س��ة �إنهما انقلبتا على التنظيم عندما
�شاهدتا مت�شددين يقتلون النا�س بوح�شية مبا يف
ذلك �أجانب ان�ضموا ل�صفوفهم .ومت تهريبهما من
الأرا�ضي اخلا�ضعة ل�سيطرة التنظيم وا�ست�سلمتا
للقوات الكردية يف عني عي�سى يف �أواخر 2017
بعد �أن خ�رس املت�شددون قاعدتهم يف مدينة الرقة
ال�سورية حيث كانتا تعي�شان .وقالت االثنتان
�إنهما بقيتا �شهرين يف ال�سجن قبل �إر�سالهما �إلى
خميم يف ال�شمال ال�رشقي .وتقول م�صادر �أمنية
�إن االثنتني �ضمن  17ام��ر�أة بلجيكية و 32طفال
موجودين يف �سورية.
واعتنقت تاتيانا الإ�سالم للزواج من �شقيق ب�رشى
عندما كانت االثنتان يف �سن املراهقة .و�سافرتا مع

زوجيهما �إلى �سورية ومع كل منهما ر�ضيع مثل �أكرث
من  400بلجيكي توجهوا �إلى منطقة ال�رصاع.
ولقي الزوجان م�رصعهما يف غ�ضون عام .وعادت
الأرملتان وكل منهما حامل يف الطفل الثاين �إلى
بلجيكا يف .2014
و�أثناء غياب فاحتة والدة ب�رشى يف عطلة بعد ب�ضعة
�أ�شهر هربت االثنتان لتعي�ش الأم مع ح�رستها
وقالت ب�رشى �إنهما ذهبتا �إلى �سورية يف  2015بعد
�أن �شعرتا بال�ضغط عندما ا�ستجوبتهما ال�رشطة يف
بلجيكا وحملهما النا�س م�س�ؤولية هجمات الدولة
الإ�سالمية يف �أوروبا».
وتزوجت االثنتان مرة �أخرى عندما ان�ضمتا للمرة
الثانية �إلى الدولة الإ�سالمية و�أجنبتا .واقرتنت
تاتيانا مبت�شدد هولندي لقي حتفه وتزوجت ب�رشى
برجل من ترينيداد ا�ست�سلم معهما.
وقالت املر�أتان �إنهما م�ستعدتان لدخول ال�سجن.
و�أ�ضافت ب�رشى «�أن��ا ال �أعرت�ض على ذل��ك .فقد
ارتكبت خط�أ والبد من معاقبتي عليه .و�أمتنى �إذا ما
عدت يوما �إلى بلجيكا لو يعطوين حقنة �أو �أي �شيء
لكي �أن�سى هذا اجلزء من حياتنا برمته».

• البلجيكيتان وطفل �إحداهما

بريطانيا :جمود في المحادثات مع االتحاد األوروبي
قال م�صدر يف احلكومة الربيطانية �إن هناك جمودا
يف املحادثات مع االحتاد الأوروبي لإدخال تعديالت
على اتفاق االن�سحاب من التكتل و�إنه لي�س لدى رئي�سة
الوزراء ترييزا ماي خطط للتوجه لربوك�سل.
و�أ���ض��اف امل�صدر ال��ذي طلب ع��دم ذك��ر ا�سمه �إن
املحادثات ال حترز �أي تقدم ب�ش�أن رغبة ماي �إدخال
تعديالت على اتفاق االنف�صال .وتقول م��اي �إن
التعديالت مطلوبة للح�صول على موافقة الربملان

اليوم.
كما قال م�س�ؤولون �أوروبيون �إن املحادثات مل حتقق
�أي انفراجة يف مطلع الأ�سبوع وعربوا عن �شعورهم
بالإحباط من حماوالت ماي دفعهم لتقدمي تنازالت
قبل �أ�سابيع قليلة من موعد اخلروج الر�سمي.
وب�سبب هذا اجلمود من املتوقع �أن تواجه ماي موقفا
حرجا �آخر بعد �أن حذر تكتالن كبريان مناه�ضان
لالحتاد الأوروبي يف الربملان من �أنهما �سي�صوتان

بالرف�ض التفاق االن�سحاب من التكتل لإخفاقها يف
دفع االحتاد لتقدمي تنازالت.
و�إذا �صوت النواب بالرف�ض جمددا على االتفاق،
الذي رف�ضوه بالفعل من قبل يف يناير� ،سي�صوتون
غد ًا الأربعاء على اخل��روج من التكتل دون اتفاق
يف املوعد املحدد و�إذا رف�ضوا ذل��ك �سي�صوتون
يوم اخلمي�س على ت�أجيل االن�سحاب من االحتاد
الأوروبي.

وحذر نايجل دودز نائب زعيم احلزب الدميقراطي
الوحدوي ،الذي يدعم حكومة الأقلية بزعامة ماي،
و�ستيف بيكر ،وهو �شخ�صية قيادية يف تكتل كبري
مناه�ض لالحتاد الأوروبي يف حزب املحافظني الذي
تنتمي له ماي ،من �أن الت�صويت على اتفاقها مع
االحتاد الأوروبي يف الربملان �سيكون بالرف�ض.
وقال �أحد م�س�ؤويل االحتاد الأوروبي« :زادت ماي من
حدة امل�أزق الذي هي فيه ...نريد حقا �أن ننتهي

من الأمر الآن .ال تقدم يتحقق وبالتايل حتى التمديد
لن ي�شكل على الأرجح انفراجة للأزمة .لي�س لدينا
قدر كبري من ال�صرب �أو مبادرات طيبة �أخرى ممكنة
من جانبنا».
ويعرت�ض الكثري من ال��ن��واب الربيطانيني على
االتفاق ب�سبب �أنهم يعتربون �أنه �سيخ�ضع بالدهم
لقواعد االحت��اد الأوروب���ي �إل��ى �أج��ل غري م�سمى
و�سيق�صي �أيرلندا ال�شمالية عن باقي البالد.

