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رام الله: اجتماع يناقش خطة 
عمل المجلس الوطني للطفل

رام الل����ه - "األي����ام": ق����ال وكي����ل وزارة التنمية 
االجتماعي����ة، عاصم خميس، إن ال����وزارة تبذل كل 
الجهود لتحقيق منظومة الحقوق الخاصة باألطفال، 
التي نص عليها قانون الطفل الفلس����طيني، وبلوغ 
أه����داف التنمي����ة المس����تدامة 2030 عبر تفعيل 
عم����ل المجلس الوطن����ي للطفل، وإعم����ال وتنفيذ 
الحقوق واألهداف المرتبطة بإستراتيجية التنمية 
المس����تدامة، الت����ي ال يمكن لها أن تأت����ي إال عبر 

جهود مشتركة مع كافة الشركاء.
ج���اء ذل���ك خ���ال اجتم���اع المجل���س الوطني 
للطف���ل، الذي عق���د بمقر ال���وزارة ف���ي رام الله، 
بحض���ور الوكي���ل المس���اعد للرعاي���ة والحماية 
األس���رية صباح الشرشير، والش���ركاء األعضاء في 
المجلس، لمناقشة خطة العمل المقبلة للمجلس، 

والتحديات التي تواجه عمله، وسياس���ات حماية 
الطفولة في فلس���طين، وهيكلية المجلس وسبل 

تفعيله وبعض المشاريع والقرارات واعتمادها.
وأضاف خميس: "تحرص الوزارة على الشراكة مع 
كافة المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للفئات 
الضعيفة والمهمش���ة خاصة األطف���ال، وتعمل 
على رسم السياسات وبناء الخطط االستراتيجية 

المتعلقة بالطفولة وفق رؤيتها التنموية".
م���ن جهت���ه، اس���تعرض مستش���ار المجلس 
عدت لتشمل 

ُ
رفعت قس���يس خطة العمل التي أ

عملي���ة مراجعة وتقييم لعمل المجلس، والمرحلة 
التحضيري���ة، تليها مأسس���ة المجلس وتفعيله 
إضافة إلى التنس���يق إلعداد خطة ش���املة لعمل 

المجلس.

بحث إنجاز التقارير المتعلقة 
بحقوق األطفال وذوي اإلعاقة

رام الله - "األيام": بحث وزير التنمية االجتماعية، 
أحم���د مجدالني، مع مدير مكت���ب األمم المتحدة 
لحق���وق اإلنس���ان، المف���وض الس���امي، جيمس 
هين���ان، أمس، التعاون المش���ترك ف���ي عدد من 
القضايا التي تخص قطاعي الطفولة واألشخاص 
ذوي اإلعاقة، واالتفاقي���ات الدولية التي وقعتها 

فلسطين الخاصة بذلك.
جاء ذلك خال اللقاء الذي عقد عبر تقنية "زووم"، 
أمس، بحضور مدي���ر وحدة بناء القدرات في مكتب 
األمم المتحدة لحقوق اإلنس���ان ني���ل توبن، حيث 
استعرض مجدالني أبرز تطورات العمل على صعيد 
الخط���ة التنفيذي���ة للحكوم���ة إلنج���از التوصيات 
الختامي���ة الصادرة عن لجنة مناقش���ة تقرير دولة 
فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل 2020 - 2024.

وبّي����ن أن����ه تم إع����داد خط����ة إنف����اذ التوصيات 

بالتنس����يق مع كافة الش����ركاء وتحدي����د أدوار كل 
منه����م، إضافة للعمل الجاري عل����ى إعداد التقارير 
الخاص����ة بالبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق 
الطفل القاضيين بمنع إشراك األطفال في النزاعات 
المس����لحة، ومنع اس����تغال األطفال في اإلباحية، 
حيث تواج����ه اللجان العاملة صعوبات في الوصول 

إلى المعلومات الخاصة بذلك في قطاع غزة.
وق���ال: "تعمل ال���وزارة على مأسس���ة المجلس 
الوطني للطفل بدعم وتنس���يق مع مؤسسة إنقاذ 

الطفل كجزء من إنفاذ التوصيات".
من جهته، أكد هينان، االس���تعداد للتعاون مع 
الحكومة لتس���هيل العمل على إع���داد التقارير 
الخاصة باالتفاقيات، والعمل على تنظيم اللقاءات 
والتدريبات لبناء قدرات العاملين في الوزارة حول 

االتفاقيات بما يصب في مصلحة المستفيدين.

ورشة  في قلقيلية حول إنفاذ التشريعات البيئية
قلقيلي���ة - "األي���ام": افتت���ح نائ���ب محاف���ظ 
قلقيلية، العميد حس���ام أبو حمدة، أمس، ورش���ة 
تحت عنوان "رفع الق���درات الوطنية بمجال إنفاذ 
التش���ريعات البيئية"، التي تنظمها سلطة جودة 
البيئ���ة بالتع���اون م���ع المحافظة، ضم���ن برنامج 
"تعزي���ز العمل البيئي الفلس���طيني وبناء قدرات 
ذوي العاقة برفع الق���درات الوطنية بمجال إنفاذ 

التشريعات البيئية". 
وتناقش الورشة، التي تستمر ثاثة أيام، آليات 
إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية، بتمويل من 

الوكالة السويدية للتعاون الدولي.
وقّدم الورش���ة ف���ي يومها األول م���راد المدني 
المستش���ار القانوني لدى س���لطة ج���ودة البيئة، 
بمش���اركة مدير س���لطة جودة البيئة ثابت بشير، 
وطاقم من "جودة البيئة" وممثلين عن المؤسسات 

الرسمية والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع 
المدني المعنيين بقضايا البيئة.

وأك���د أبو حم���دة أهمية الورش���ة في رف���ع قدرات 
المشاركين بمجال التش���ريعات البيئية، وإكسابهم 
خب���رات جديدة تس���هم برف���ع قدراته���م المتعلقة 
بموضوع الحفاظ على البيئة، مش���يرًا إل���ى أن البيئة 
الفلس���طينية تتع���رض النته���اكات كبي���رة وف���ي 
مقدمتها انتهاكات االحتال والمتعلقة باالستيطان 

وما ينتج عنه من أضرار للبيئة. 
من جهته، بّين بش���ير أن الورش���ة تأتي ضمن 
برنامج رفع قدرات الكوادر العاملة بالمجال البيئي، 
وتهدف إلى الحف���اظ على البيئة الفلس���طينية 

وحمايتها من الملوثات. 
بدوره، اس���تعرض المدني منظومة التشريعات 

البيئية الوطنية، واالتفاقيات الدولية البيئية.

 النزاعات"
ّ

"شمس" ينظم مؤتمرًا حول "الطرق البديلة لحل
رام الله - "األيام": نظم مركز إعام حقوق اإلنسان 
والديمقراطي����ة "ش����مس"، مؤتمرًا ح����ول الطرق 
 النزاعات في فلس����طين: 

ّ
الرس����مية البديلة لحل

التحديات، والرؤى االستشرافية.
وش����ارك في المؤتمر، حسب بيان للمركز، أمس، 
ممثلون عن إدارة الش����ؤون المهنية والوس����ائل 
البديلة بوزارة العدل، وممثل����و الدوائر القانونية 
والنوع االجتماعي والشكاوى في األجهزة األمنية 
والوزارات، وممثلون عن المؤسس����ات الرس����مية، 
ونياب����ة األحداث، ومؤسس����ات المجتمع المدني، 
والنقاب����ات، والغرف التجاري����ة، والقطاع الخاص، 
مين، 

ّ
والمؤسس����ات األكاديمية، إضافة إلى محك

وباحثي����ن وأكاديميين، وناش����طين مجتمعيين، 
وإعاميين، ومواطنين.

وبّين أن المؤتمر في إطار برنامج تعزيز وصول 
 النزاعات، 

ّ
المواطني���ن إلى الطرق البديل���ة لحل

بدعم من برنامج "سواس���ية 2"، وبالش���راكة مع 

وزارة العدل.
وأكدت المدير التنفيذي لمركز "ش����مس"، أمل 
الفقي����ه، على أهمية المؤتمر في س����بيل االرتقاء 
بمنظوم����ة العدال����ة في فلس����طين، بم����ا يضمن 
وصول المواطنين إلى العدالة بالس����رعة والكفاءة 
واالس����تجابة المطلوبة، مبينة أن المركز يس����عى 
من خال تنفيذ برنامج "تعزيز وصول المواطنين 
 النزاعات" إلى 

ّ
إلى الطرق الرس����مية البديلة لح����ل

 
ّ

توعية المواطنين باآلليات البديلة الرسمية لحل
النزاعات، كبديل ناجع عن اس����تخدام القوة التي 
توس����ع دائرة العنف وتنتهك الحقوق والحريات 
 النزاعات بينه����م، بهدف تعزيز 

ّ
والكرامة لح����ل

السلم األهلي والتماسك االجتماعي في المجتمع.
وناقش المؤتم����ر المعوقات الت����ي تحول دون 
تحقيق وتطبيق آليات تسوية النزاعات الرسمية 
وغير الرسمية في فلس����طين، وقدم المشاركون 

توصيات عملية لتذليل هذه العقبات.

اختتام مشروع تعليم اللغة 
اإلنجليزية في الجامعات المحلية

رام الل���ه - "األيام": اختتم���ت أربع جامعات 
محلي���ة بقي���ادة "القدس المفتوح���ة"، أمس، 
مشروع "تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية 
في مؤسس���ات التعليم العالي الفلسطينية"، 

وذلك خال حفل أقيم في رام الله.
ومش���روع "تعلي���م اللغ���ة اإلنجليزية كلغة 
أجنبية في مؤسس���ات التعلي���م العالي"، هو 
القدرات  لبناء  "إيراس���موس+"  أحد مش���اريع 
بمجال التعليم العال���ي، ويهدف إلى تطوير 
الق���درات اللغوي���ة للمتعلمي���ن ومهاراتهم 
وتمّيزهم في اللغة اإلنجليزية، ويتكون اتحاد 
فريق العمل من تس���عة ش���ركاء، 5 منهم من 
االتحاد األوروبي، وجامعات: القدس المفتوحة، 
وفلس���طين األهلية الجامعية، واالس���تقال، 
وفلس���طين التقني���ة "خض���وري"، إضافة إلى 

معهد "بيتمان".
وقال وزي���ر التعليم العال���ي والبحث العلمي 
محمود أبو مويس: "يس���عدني أن أكون معكم 
اليوم لاحتفال مع جامع���ة القدس المفتوحة 

وجمي���ع الجامع���ات الفلس���طينية واألوروبية، 
ق نتائج مهمة على 

ّ
باختتام المشروع الذي حق

صعيد تعزيز تعليم اللغة اإلنجليزية، وتحسين 
تعليمه���ا من خال التعاون ونقل الخبرات بين 

الجامعات الفلسطينية واألوروبية".
وأضاف: "عمل المعلمون الخبراء والمهنيون 
م 

ّ
واألساتذة معًا لدمج التدريس النشط والتعل

الذاتي لدى الطلبة، وتزويدهم بمهارات القرن 
ال� 21، وتعزيز فرصهم للمنافس���ة في س���وق 
العمل"، مؤكدًا على اهتم���ام الوزارة بالتعاون 
الُمثمر وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف 
الدول الش���قيقة والصديق���ة، لصالح تطوير 

قطاع التعليم العالي الفلسطيني.
من جهته، قال رئي���س "القدس المفتوحة" 
س���مير النجدي: "عمل المش���روع على تطوير 
مقررات دراس���ية حديثة ومرنة بنمط التعليم 
المدم���ج، وتدري���ب أعضاء هيئ���ة التدريس 
في الجامع���ات المحلية على أحدث أس���اليب 

التدريس للغة اإلنجليزية".

تغيير موقف إسبانيا حول الصحراء الغربية خطوة خطرة ودون ضمانات
مدري���د - أ ف ب: خاط���ر رئيس ال���وزراء اإلس���باني بيدرو 
سانش���يز بتغيير موقفه بش���أن الصحراء الغربية المتنازع 
عليها بهدف تطبيع عاقاته مع الرباط، ما أثار غضب الجزائر 
وردود فع���ل حادة في الداخل، وذل���ك دون الحصول على أي 

ضمانات فعلية.
م���ن خال دعمه���ا العلني للم���رة األولى مقت���رح المغرب 
القاضي بمنح حك���م ذاتي للصحراء الغربية، الجمعة، قدمت 
مدريد التي تبنت في الس���ابق موقفا محاي���دا، اللفتة التي 
كان���ت الرباط تنتظرها من أجل وضع حد ألزمة دبلوماس���ية 

كبرى.
وبلغت األزمة التي س���ببها اس���تقبال زعيم البوليس���اريو 
إبراهيم غالي في إس���بانيا في نيس���ان 2021 لتلقي العاج 
من "كوفيد-19" ذروته���ا مع وصول أكثر من 10 آالف مهاجر 
معظمه���م من المغربيين ف���ي أيار 2021 إلى جيب س���بتة 
اإلسباني على الساحل الشمالي للمغرب، وذلك بعد تخفيف 
مراقب���ة الحدود عل���ى الجانب المغربي. وبعدما اس���تدعتها 

الرباط على االثر، عادت سفيرة المغرب إلى إسبانيا، األحد.
وف���ي مقابل تغيير موقفها من قضي���ة الصحراء الغربية، 
وهي قضية وطنية في المغرب، تؤكد مدريد أنها تستطيع 
االعتماد على "التعاون الت���ام" من الرباط في "إدارة تدفقات 

الهجرة"، وهو السبب الرئيسي لهذا االتفاق.
وقال إدوارد س���ولير الخبير في ش���ؤون شمال إفريقيا في 
مركز برشلونة للش���ؤون الدولية، "إس���بانيا تعلم عن سابق 
 

ّ
تجربة أن���ه عندما تكون العاقات م���ع المغرب جيدة يخف

وصول المهاجرين بشكل كبير".
لكن "الضمانات التي ربما حصلت عليها إس���بانيا بش���أن 
الس���يطرة عل���ى تدفق المهاجري���ن ال يمك���ن اعتبارها من 

رت إيريني فرنانديز مولينا، أس���تاذة 
ّ
المس���لمات" كما ح���ذ

العاقات الدولية في جامعة إكستر البريطانية.
كذلك، تعتق���د الحكومة اإلس���بانية أن االتفاق مع الرباط 
س���يضمن "وحدة أراضيها" في إش���ارة ضمني���ة إلى جيبي 
س���بتة ومليلية اللذي���ن يطالب بهما المغ���رب وقد يصرف 

بالتالي النظر عن مطالباته.
لكن توقيت إعان الرباط الموقف اإلسباني والطريقة التي 
أعلن بها، بشكل مخالف للممارس���ات الدبلوماسية، يثيران 
تساؤالت. وأوضح إساياس بارينيادا، أستاذ العاقات الدولية 
في جامعة كومبلوتنسي في مدريد "يعطي هذا انطباعا بأن 
القصر الملكي )المغربي( ربما اس���تبق )إعانا إسبانيا( ببيانه 

الخاص عن قصد".
وكانت النتيج���ة األولى لذلك اس���تدعاء الجزائر، الداعمة 
الرئيس���ة لجبهة البوليساريو، سفيرها في مدريد، ما تسبب 

في أزمة دبلوماسية أخرى ذات عواقب غير مؤكدة.
تعتبر الجزائر أحد موردي الغاز الرئيس���يين إلس���بانيا، ما 
يض���ع مدريد في موق���ع ضعيف، في خضم ارتفاع أس���عار 

الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
لكن األس���تاذ في معهد "إيس���ادي" لاقتص���اد واألعمال 
إنري���ك بارتليت كاس���تّيا اعتبر أنه "من غي���ر المحتمل" أن 
تقوم الجزائر بخفض شحناتها أو توقيفها "نظرا إلى السعر 
الحالي" للغ���از وألن "االمتثال للعق���ود الموقعة هو ضمانة 

د. مهمة" لمصداقية المورِّ
ر من أن الجزائر يمكنها من ناحية أخرى إعادة 

ّ
إال أنه حذ

النظر في ش����راكتها مع مدريد على المدى المتوس����ط 
واالحتفاظ بفائض إنتاجها لبيعه لدول أخرى، ما يعني 
أن إس����بانيا سُتجَبر على البحث عن موردين آخرين أبعد 

وبالتالي أكثر كلفة.
م���ن جانبه���ا، قالت وزي���رة االقتص���اد اإلس���بانية نادية 
كالفيني���و، اإلثنين، "الجزائر حليف مهم جدا إلس���بانيا، لقد 
زودتنا إمدادات الغاز بشكل مستقر وستواصل القيام بذلك 

في المستقبل".
صت إسبانيا أخيرا اعتمادها على الغاز الجزائري 

ّ
مع ذلك، قل

من خال اس���تيراد الغ���از الطبيعي المس���ال بعدما أغلقت 
الجزائر خط أنابيب غاز يمر عبر المغرب، وسط أزمة مع الرباط.

وأش���ار غونزالو إس���كريبانو الباحث في معه���د إلكانو دي 
مدري���د إلى أنه "ف���ي الس���ابق، كان حوال���ي 50% من الغاز 
اإلس���باني يأتي من الجزائر. لكن في كانون الثاني، أصبحت 
واش���نطن المورد الرئيس���ي إلس���بانيا مع توفيرها 30% من 

إمداداتها، مقارنة ب�28% للجزائر".
في إسبانيا، أثار التحول في موقف بيدرو سانشيز توترات 
قوي���ة داخل االئت���اف الحاكم. وق���ال حلفاؤه من اليس���ار 
الراديكال���ي "بوديموس" المؤيدون لح���ق الصحراويين في 

تقرير المصير، إن هذا القرار "خطأ فادح".
وتأت���ي هذه التوترات مع "بوديم���وس" في أوقات صعبة، 
مع تصاعد االضطرابات االجتماعية بسبب التضخم القياسي 

واألسعار الجامحة.
وباإلضافة إلى "بوديموس" نددت كل األحزاب السياس���ية 
مثل الحزب الشعبي )يمين(، بموقف سانشيز بشأن قضية 
الصحراء الغربية مطالبة رئيس الوزراء االشتراكي بشرح قراره 
حول هذه المسألة "التي كانت موضوع إجماع منذ 47 عاما".

من جانبها، قالت الناطقة باسم الحكومة اإلسبانية، امس، 
إن رئيس الوزراء اإلس���باني بيدرو سانش���يز سيش���رح قراره 

للنواب األسبوع المقبل.

السعودية ترحب "بنقاط إيجابية" 
في بيان رئيس وزراء لبنان

القاه����رة - رويترز: قالت وزارة الخارجية الس����عودية في بيان، 

امس، إنها ترحب بما تضمنه بيان لرئيس الوزراء اللبناني نجيب 

ميقاتي من »نقاط إيجابية«، في مؤشر على انحسار التوتر بين 

بيروت ودول الخليج العربية.

وش����دد ميقاتي في بي����ان، االثنين، على ض����رورة وقف جميع 

األنشطة اللبنانية التي تمس أمن واس����تقرار المملكة العربية 

السعودية ودول الخليج العربية األخرى.

وأضاف ميقاتي، إن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتعزيز التعاون 

مع الس����عودية، وذلك بع����د اتصال هاتفي م����ع وزير الخارجية 

الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقالت وزارة الخارجية الس����عودية، إنها ترحب ببيان ميقاتي 

وتعبر عن أملها في أن »ُيس����هم ذلك في استعادة لبنان لدوره 

ومكانته عربيا ودوليا«.

وط����ردت الس����عودية ودول خليجي����ة أخ����رى س����فراء لبنان، 

العام الماضي، في خاف دبلوماس����ي أدى إل����ى تعميق األزمة 

االقتصادية في هذا البلد، بعد تصريحات لوزير اإلعام السابق 

جورج قرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة السعودية 

في اليمن.

وتق����ول الرياض، إن جذور األزمة مع لبن����ان ترجع إلى تكوينه 

السياس����ي ال����ذي يع����زز هيمنة جماع����ة حزب الله المس����لحة 

المدعومة من إيران وال يزال يتسبب في زعزعة االستقرار.

وأنفقت الس����عودية وجيرانها األثرياء ف����ي الماضي مليارات 

ال����دوالرات في صورة مس����اعدات للبنان، وما زالت تس����تضيف 

عددا كبيرا من اللبنانيين المغتربين. لكن العاقات متوترة منذ 

سنوات بسبب النفوذ المتزايد لجماعة حزب الله.

وأدى االنهيار المالي إلى انهيار العملة اللبنانية خال األشهر 

الماضية ودفع معظم الس����كان إلى الس����قوط ف����ي براثن الفقر 

وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع في األسواق الدولية.

الحكم على المعارض الروسي 
نافالني بالسجن 9 سنوات  

بوكروف )روس���يا( - أ ف ب: حكمت قاضية روسية أمس على 

أليكس���ي نافالني بالسجن تسع س���نوات في مجمع إصاحي 

خاضع لنظام صارم، في تصعيد للحملة ضد المعارض الرئيس 

للكرملين، في خضم الحرب في أوكرانيا.

في األثناء، تعمل الحكومة الروس���ية على تعزيز ترس���انتها 

القانونية على كل األصعدة لمنع أي انتقاد للس���لطة. فقد أقّر 

الن���واب الروس أمس قانونًا ينّص على فرض عقوبات قاس���ية 

على من ينش���ر »أخبارًا مضللة« بشأن العمليات التي تجري في 

الخارج، وهو ما يش���كل أداة قمع جدي���دة للتحكم بالمعلومات 

المتصلة بالهجوم على أوكرانيا.

وتلغي العقوبة بالس���جن تسع س���نوات بحق نافالني عقوبة 

العامين ونصف العام التي كان يمضيها وتحل مكانها، وهي 

تشمل السنة التي أمضاها في السجن حتى اآلن.

وأعلن���ت القاضي���ة مارغاريت���ا كوتوفا إنه ُيض���اف إلى هذه 

العقوبة إفراج مش���روط لعام ونصف العام وغرامة مقدارها 1,2 

مليون روبل أي حوالى 10 آالف يورو وفق سعر الصرف الحالي.

وسيمضي نافالني عقوبته في »مجمع إصاحي خاضع لنظام 

ق���اٍس«، وهو مكان معزول والظروف في���ه أكثر صرامة مما هي 

في المجمعات »العامة« مثل بوكروف حيث هو محتجز حاليًا.

وتعّه���د المعارض أم���س بمواصلة معركته ض���د الكرملين 

وقال إن الرئي���س فاديمير بوتين »يخش���ى الحقيقة« وذلك 

في سلس���لة تغريدات نش���رت بعد الحكم عليه بالسجن تسع 

سنوات.

وكتب نافالني »بوتين يخش���ى الحقيقة، كن���ت دائما أقول 

ذلك. تبقى األولوية بالنس���بة لنا هي محاربة الرقابة وكش���ف 

الحقيقة لشعب روسيا«.

ظهر نافالني الثاثاء خال الجلس���ة مرتديًا لباس المساجين 

وبدا وجهه نحيًا، وكان يس���تمع إلى تاوة الحكم واضعًا يديه 

ف���ي جيبه وهو يضحك أحيانا ويتناقش مع محاميه في أحيان 

أخرى.

حضر حوالى مئة صحافي الجلسة التي نقلت عبر الفيديو من 

قاعة في السجن.

م طائرة الركاب الصينية
ّ
   عدم العثور على ناجين بعد تحط

ووتش���و )الصين( - أ ف ب: ل���م يتم العثور على 
ناجين بعد أكثر من 30 س���اعة على حادث تحطم 
طائرة بوينغ-737، تابعة لش���ركة طيران ش���رق 
الصي���ن، في منطق���ة جبلية جن���وب الباد، وعلى 
متنها 132 ش���خصًا، وفق ما ذكرت إدارة الطيران 

المدني، مساء أمس.
ونظرًا لعدم تحديد موقع الصندوقين األسودين 
بعد، فقد اعتبرت الس���لطات أنه من السابق ألوانه 
معرفة أس���باب الح���ادث الذي أدى إلى س���قوط 

الطائرة بشكل شبه عمودي.
وقال تش���و تاو، مدير س���امة الطيران في إدارة 
الطيران المدني للصحافيين، مس���اء أمس: "حتى 

اآلن، لم تعثر فرق اإلنقاذ على ناجين".
وقدمت الشركة، مس���اء أول من أمس، "تعازيها 
الح���ارة" إلى أهال���ي الضحايا م���ن دون أن تعلن 

حصيلة للخسائر البشرية.
وقال مس���عف قضى الليل ف���ي الموقع لوكالة 
فرانس برس: إن الجثث وأغراض الركاب الشخصية 
"احترق���ت تمامًا" على األرجح؛ جراء انفجار الطائرة 

على األرض والحريق الذي تاه.
ونشر المسعفون طائرات مسّيرة لدعم عمليات 
التفتيش، وس���ط صعوبات تواجهها فرق اإلغاثة 

بس���بب وعورة المنطقة وكثاف���ة الغابة المحيطة 
بالموقع. 

وتمك���ن صحافي م���ن "صحيفة الش���عب" من 
الوص���ول إلى الموق���ع، حيث صّور مش���اهد قطع 
معدنية متداخلة وحطام هيكل الطائرة المتفكك.
ه���وت الطائرة خ���ال دقيقة واح���دة فقط نحو 
21250 قدمًا )6477 مترًا(، بحسب موقع متخصص.

ثم بعد أن ارتفع���ت قليًا، هبطت مجددًا 4625 
قدمًا )1410 أمت���ار( وفق الموقع، لتصل إلى ارتفاع 
3225 قدم���ًا )983 مت���رًا( ع���ن األرض. وانقطعت 

بيانات الرحلة بعد ذلك.
وذكرت وسيلة اإلعام المالية الصينية "ييكاي" 
أن شركة طيران ش���رق الصين قررت وقف جميع 

طائراتها من طراز 737-800 بصورة مؤقتة.
وأبدت "بوينغ" استعدادها للتعاون في تحقيق 
الس���لطات الصينية، ف���ي وق���ت تراجعت قيمة 
أس���هم الش���ركة األميركية 3,6%، أول من أمس، 

عند إغاق وول ستريت.
ويعتبر الحادث نكسة للش���ركة العماقة التي 
كان���ت على وش���ك اس���تئناف عمليات تس���ليم 
طائراتها من طراز 737 ماكس، بعد تعليقها في 

مطلع 2019 جراء كارثتين جويتين.

أميركا والفيليبين تطلقان أكبر مناورات 
عسكرية مشتركة األسبوع المقبل

ماني���ا - أ ف ب: تطل���ق الوالي���ات المتحدة 
والفيليبي���ن، األس���بوع المقبل، أكب���ر مناورات 
عسكرية مش���تركة على اإلطاق في األرخبيل، 
به���دف إظهار متانة العاق���ات بين الدولتين 
في مج���االت الدف���اع، بمواجهة ق���وة الصين 
المتصاعدة، وفق ما أكد مس���ؤولون أميركيون، 

امس.
ويش���ارك حوال���ي 9000 جندي م���ن الفيليبين 
والواليات المتحدة بالتدريبات العسكرية لمدة 12 

يومًا في جزيرة لوزون ابتداًء من 28 آذار.
 مناورات مش���تركة كل عام 

ً
وينظم البلدان عادة

ولكن ت���م إلغاؤها أو الحد منها خال فترة جائحة 
"كوفيد-19".

وأعلنت السفارة األميركية في بيان أن التدريبات 
ستشمل األمن البحري، والتدريب بالذخيرة الحية، 
ومكافحة اإلرهاب، والمساعدة اإلنسانية واإلغاثة 

في حاالت الكوارث.
وأكد الجنرال جاي بارجيرون، قائد الفرقة البحرية 
األميركية الثالثة أن قوات البلدين "ستتدرب معًا 
لتطوير خططها وتقنياتها وإجراءاتها المشتركة 
ما يعزز قدرتها على االس���تجابة واستعداداتها 

في مواجهة التحديات".
ركزت المناورات األخيرة بين الحليفين القديمين 

على صراع محتمل في بحر الصين الجنوبي.

وتعتب���ر الصين أن كل ه���ذه المنطقة البحرية 
الغني���ة بالم���وارد الطبيعي���ة جزء م���ن أراضيها. 
كذلك تؤكد دول مجاورة أخرى أحقيتها بالسيادة 
عليها مثل الفيليبي���ن وماليزيا وفيتنام وبروناي. 
وتجاهلت بكين حكمًا صدر العام 2016 عن محكمة 
التحكي���م الدائمة في الهاي يؤك���د أن مطالبتها 
التاريخية ال أس���اس لها، وأنشأت جزرًا اصطناعية 
على بعض الش���عاب المرجاني���ة المتنازع عليها 

حيث نشرت أسلحة.
وتصاع����دت ح����دة التوتر بي����ن مانيا وبكين 
األس����بوع الماضي، عندما اس����تدعت الفيليبين 
السفير الصيني بشأن س����فينة بحرية صينية 

"تأخرت" بشكل غير قانوني في مياهها.
إلى ذلك، تجري المناورات األميركية الفيليبينية 
المقبلة على خلفية الغزو الروسي ألوكرانيا. وتزود 
الوالي���ات المتح���دة وحلفاؤها كييف باألس���لحة 
الدفاعية، بينما تفرض عقوبات اقتصادية خانقة 

على موسكو.
وأعرب الرئيس الفيليبين���ي رودريغو دوتيرتي 
عن قلق���ه، االثنين، من "تورط" ب���اده في الصراع 
بس���بب تحالفها األمن���ي مع الوالي���ات المتحدة، 
والذي يتضمن معاهدة للدفاع المتبادل وتفويضا 
لألميركيين بتخزين اإلمدادات العسكرية في عدة 

قواعد فيليبينية.

جنديان أميركيان يشاركان في تمرين عسكري دولي في شمال النرويج، أمس.              )أ.ف.ب(


