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ينج أحد
إثيوبيا :الطائرة المنكوبة  ...لم ُ
�أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية الر�سمية
بعدم وجود ناجني من كارثة طائرة
الركاب الإثيوبية التي �سقطت �صباح
ام�س الأحد �أثناء رحلتها �إلى العا�صمة
الكينية نريوبي ،وك��ان على متنها
� 157شخ�صا.
ونقلت الهيئة عن م�صدر يف �رشكة
ال��ط�يران الإثيوبية قوله �إن ركاب
الطائرة كانوا مواطنني من  33دولة.
ويف وق��ت �سابق� ،أك���دت اخلطوط
اجلوية الإثيوبية �أن الطائرة من
طراز «بوينغ  »MAX 800-737رقم
الرحلة  ET- AVJحتطمت اليوم
ق��رب مدينة دبرزيت و�سط البالد،
وكان على متنها  149وطاقم م�ؤلف
من ثمانية �أفراد.
و�أقلعت الطائرة يف ال�ساعة 08:38
بالتوقيت املحلي من العا�صمة �أدي�س
�أبابا باجتاه نريوبي ،وفقد االت�صال
بها بعد �ست دقائق.
وذك��رت ال�رشكة �أن عمليات البحث
والإنقاذ جارية ومل تتوافر حتى الآن
�أي معلومات حول ال�ضحايا �أو ما �إذا
كان هناك ناجون من هذه الكارثة.
و�أعرب مكتب رئي�س الوزراء الإثيوبي،
�آبي �أحمد علي ،تعازيه �إلى العوائل
التي فقدت ذويها يف الكارثة.
وح�سب موقع  Flightradarاملخت�ص
مب��راق��ب��ة امل�لاح��ة اجل��وي��ة ،ف���إن
الطائرة اختفت من �شا�شة الرادارات
على ارتفاع  2.4كلم ،وبلغت �رسعتها
يف ه���ذا احل�ي�ن ن��ح��و  709ك��ل��م يف
ال�ساعة.
ويعد حتطم الطائرة ثاين كارثة جوية

• منوذج للطائرة املنكوبة

خالل �أقل من �أربعة �أ�شهر لطائرات
«بوينغ  737ماك�س» احلديثة.
فقبل �أربعة �أ�شهر من ذل��ك� ،سقطت
طائرة ركاب �أخرى من طراز «بوينغ
 737ماك�س  »8تابعة ل�رشكة «ليون
�أير» يف مياه بحر جاوة �أثناء تنفيذها
رحلة داخلية يف �إندوني�سيا ،وراح
�ضحية هذه الكارثة جميع الأ�شخا�ص
الـ 188الذين كانوا على متنها.
و�أثارت هذه الكارثة الأولى للطائرة
من اجليل الرابع لل�رشكة الأمريكية
ت�سا�ؤالت جدية يف العامل ،ال�سيما

بعد �أن �أعلن رئي�س اللجنة الوطنية
الإن��دون��ي�����س��ي��ة ل�����س�لام��ة النقل،
نورت�شايو �أوت���وم���و ،يف نوفمرب
امل��ا���ض��ي� ،أن ال��ط��ائ��رة املنكوبة
تعر�ضت قبل يوم من الكارثة مل�شاكل
يف الأجهزة اخلا�صة بتحديد ارتفاع
التحليق وال�رسعة.
وكما �أكد رئي�س جلنة �سالمة النقل
�أمام الربملان الإندوني�سي �أن نظاما
�آليا يف الطائرة وجه مقدمتها �إلى
�أ�سفل لتفادي توقف املحركات عن
العمل ،بعد �أن تلقى النظام �إ�شارة

بطريق اخل��ط ��أ تفيد ب��وج��ود خطر
لتوقف املحركات.
وطالبت ال�سلطات الإندوني�سية
«ب���وي���ن���غ» ب��ت��ق��دمي تو�ضيحات
بخ�صو�ص �سبب حتطم الطائرة
التي �أنتجت يف عام  2018ودخلت
اخلدمة قبل �شهرين فقط من احلادث
امل�أ�ساوي.
وع��ل��ى ه��ذه اخللفية ،نفى املدير
التنفيذي ل��ـ»ال��ب��وي��ن��غ» ديني�س
مولينربغ ب�شدة �أنباء عن عدم ك�شف
ال�رشكة تفا�صيل عمل ما ي�سمى نظام

منع التوقف �ضمن قواعد ا�ستخدام
الطائرة ،لكن هذا املوقف يتعار�ض
مع ت�رصيحات �رشكتي Southwest
 AirlinesوAmerican Airlines
واحتادات طياريهما.
ويهدف هذا النظام �إلى منع الطيار
من رفع مقدمة الطائرة بزاوية �أكرث
من الالزم �أثناء �إقالعها ،لأن ذلك قد
ي�ؤثر على �رسعتها ويت�سبب يف توقف
املحركات.
وي��ق��ل�����ص ه����ذا ال��ن��ظ��ام ب�����ص��ورة
�أوتوماتيكية زاوي��ة ارتفاع مقدمة
الطائرة يف حال تلقيها �إ�شارات ب�ش�أن
خطر توقف املحركات ،وقد ي�شتغل
حتى �أثناء التحكم اليدوي من قبل
الطيارين.
وب��ع��د ك��ارث��ة ط��ائ��رة «ل��ي��ون �أي��ر»
الإندوني�سية ،وجهت «البوينغ»
�إلى زبائنها مذكرة جديدة ت�ضمنت
تو�صيات ب�ش�أن كيفية ت�رصف طاقم
الطائرة يف حال ت�شغيل هذا النظام
بطريقة اخل��ط ��أ ،حم��ذرة م��ن خطر
هبوط الطائرة ب�شكل عمودي يف حال
عدم اتخاذ هذه الإجراءات.
و�أك���دت م�صادر مطلعة على هذه
الوثيقة لو�سائل �إعالم �أن «البوينغ»
�أ�شارت فيها �إلى �أن عدم ذكر نظام
منع التوقف يف قواعد اال�ستخدام
الأ�صلية جاء ب�سبب قناعة ال�رشكة
ب�أن «الطيارين لن يقودو الطائرة
بطريقة �ست�ؤدي �إلى ت�شغيل النظام»
ولأن ه���ذا ال��ن��ظ��ام ي��ع��م��ل ب�شكل
م�ستقل عن طاقة الطائرة وال ت�أثري
للطيارين عليه.

كوريا الشمالية :إجراء انتخابات نواب مجلس الشعب األعلى
جتري اليوم يف كوريا ال�شمالية
انتخابات ال��دورة الـ 14لأع�ضاء
جمل�س ال�شعب الأعلى وهي مبثابة
االنتخابات الربملانية يف كوريا
اجلنوبية ،فمجل�س ال�شعب الأعلى
هو ال�سلطة العليا ل�سيادة الدولة
والتي متار�س احلق الت�رشيعي وفقا
للد�ستور يف ال�شمال.
ويقوم الناخبون ال�شماليون بالإدالء
ب�أ�صواتهم ل�صالح مر�شح وحيد
لع�ضوية جمل�س ال�شعب الأعلى يف
كل دائرة انتخابية.
وجت��رى انتخابات جمل�س ال�شعب
الأع��ل��ى بعد كل � 5سنوات ،حيث
تعترب انتخابات ال��ي��وم الثانية
من نوعها بعد ت��ويل الزعيم كيم
جون�-أون ال�سلطة ،بعد �أن �أجريت
الدورة الـ  13بتاريخ  9مار�س عام
2014م.
ويف االنتخابات التي جت��ري بعد
انتهاء حم��ادث��ات القمة الكورية
ال�شمالية والأمريكية الثانية يف
هانوي يف نهاية فرباير املا�ضي
بدون التو�صل الى اتفاق ،يبدو �أن
كوريا ال�شمالية ت�سعى بق�صارى
جهودها للت�ضامن مع نظام احلكم.
و�أك��دت �صحيفة رودون��غ املتحدثة
با�سم ح��زب ال��ع��م��ال احل��اك��م يف
مقال حتليلي حتت عنوان « فلنعزز

• كوريون �إلى االنتخابات

�أر�ضية �سيادة ال�شعب مب�شاركة
اجلميع يف االنتخابات ك�شخ�ص
واحد « على �أهمية االنتخابات قائلة
�إن انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شعب
الأعلى الـ  14جتري يف �أه��م فرتة
حتمل مغزى ثورتنا».

كما قالت ال�صحيفة «ان االنتخابات
اجلارية تبني �أن �إرادة �أفراد ال�شعب
ال تتغري �أب��دا يف ثقتهم يف الزعيم
الأعلى «كيم جونغ�-أون» ووالءهم له
الى �أبعد حد يف ال�سماء والأر�ض».
وحر�ضت الناخبني قائلة «علينا

امل�����ش��ارك��ة يف االن��ت��خ��اب��ات على
اليقني ب�أننا �سننت�رص حتما طاملا
�أن القائد الأعلى بجانبنا وذلك حتى
ولو كنا نتعر�ض لآالف امل�صاعب،
وان ن�ضالنا اليوم لتن�شيط االقت�صاد
وحت�سني م�ستوى معي�شة ال�شعب،

يتطلب ب�صورة ملحة تعزيز الت�ضامن
ال�شعبي مع احلكم �أكرث من �أي وقت
م�ضى».
وتف�رس ت�رصيحات ال�صحيفة ب�أن
كوريا ال�شمالية ت�سعى للت�ضامن
ال�شعبي مع القائد الأعلى يف الوقت
ال��ذي حتاط فيه كوريا ال�شمالية
بظروف �صعبة تتمثل يف �إطالة �أمد
العقوبات املفرو�ضة عليها ب�سبب
انتهاء حمادثات القمة يف هانوي
بدون اتفاق يذكر.
ويتوقع �أن كوريا ال�شمالية �ست�شمر
عن �سواعدها لتعديل جمل�س ال�شعب
الأعلى نحو الفرتة الثانية لقيادة
كيم جونغ�-أون و�ست�ؤثر التغيريات
التي حدثت بعد الدورة الـ 13على
انتخابات الأع�ضاء اجلدد.
ي�شار الى �أنه يف ال��دورة الـ ،13مت
انتخاب  687ممثال ،م�سجلة ن�سبة
تغيري �أع�ضاء املجل�س بن�سبة %55
مقارنة مع الدورة الـ.12و�شارك يف
الدورة الـ %99.97 ،13من الناخبني،
و�سجلت ن�سبة الت�أييد للمر�شحني
 .%100ومت انتخاب الزعيم كيم
ج��ون��غ�-أون يف ال��دورة ال�سابقة يف
دائ��رة جبل بيكدو االنتخابية برقم
 ،111ومن املنتظر �أن تعلن كوريا
ال�شمالية عن نتيجة االنتخابات يوم
� 11أو  12كما اعتادت دائما.

الهند :ممنوع استخدام صور القوات المسلحة في الدعاية االنتخابية
�أ�صدرت مفو�ضية االنتخابات الهندية مذكرة
تطالب فيها الأحزاب ال�سيا�سية بعدم ا�ستخدام
�صور القوات امل�سلحة يف مل�صقات حمالتها
االنتخابية �أو �أي �أ�شكال دعائية �أخ��رى يف
االنتخابات املقبلة.
وج��اءت املذكرة يف �أعقاب ن�رش �صور على
مواقع التوا�صل االجتماعي يف الفرتة الأخرية
تظهر ا�ستخدام حزب بهاراتيا جاناتا احلاكم
يف حملته االنتخابية �صور طيار حربي هندي
�أ�سري �أعادته باك�ستان يف الفرتة الأخرية بعد

ا�شتباكات مع الهند ب�ش�أن ك�شمري املتنازع
عليها.
وقالت املفو�ضية يف املذكرة التي ن�رشتها
على موقعها الإلكرتوين �إن الأحزاب ال�سيا�سية
يتعني �أن متتنع عن ا�ستخدام �صور الع�سكريني
يف دعايتها االنتخابية �إذ �أن القوات امل�سلحة
جهة «حمايدة غري �سيا�سية» يف الدميقراطيات
احلديثة.
و�أ���ش��ارت املفو�ضية �إل��ى �أم��ر �صادر يف عام
 2013يفيد بعدم ا�ستخدام «الأحزاب ال�سيا�سية

واملر�شحني» ل�صور الع�سكريني «ب ��أي �شكل
يف احلمالت �أو ب ��أي �شكل �آخ��ر فيما يتعلق
باالنتخابات» .وطالبت «بالتزام �صارم»
بالأمر.
و�أ�سقطت باك�ستان طائرة �أبهيناندان فارتامان
يوم  27فرباير �أثناء ا�شتباكات بني القوتني
النوويتني بد�أت بعد هجوم ال�شهر املا�ضي يف
ك�شمري �أ�سفر عن مقتل  40من �أفراد قوات الأمن
الهندية.
و�ألقت الهند باللوم على باك�ستان يف الهجوم

أفغانستان :مقتل  60عنصراً من «طالبان»
خالل  24ساعة

• قوات �أمنية تطارد عنا�رص «طالبان»

قتل  60م�سلح ًا من «طالبان» ج��راء عمليات متفرقة
خا�ضتها القوات اخلا�صة الأفغانية وب�سبب غارات جوية
�شنت يف خملتف مناطق �أفغان�ستان خالل ال�ساعات الـ24
املا�ضية ،ح�سبما �أوردت م�صادر ع�سكرية .ونقلت وكالة
«خامة بر�س» الإخبارية الأفغانية ،عن م�صادر مطلعة
يف اجلي�ش� ،أن  29من مقاتلي «طالبان» لقوا م�رصعهم
و�أ�صيب �أح��د قادتهم بجروح ،وج��رى تدمري �سيارة

مفخخة ،ج��راء عمليات القوات اخلا�صة وال�رضبات
اجلوية يف مديريتني من والية لوكر «��شرق» و�إحدى
مديريات والية وردك املجاورة .و�أ�ضافت امل�صادر �أنه
�شنت عمليات م�شابهة وغارة جوية على مديريتي نوزاد
ومو�سى قلعة بوالية هلمند «جنوب» ومدينة ترينكوت
يف والية �أروزكان «و�سط» ،ما �أ�سفر عن مقتل  12م�سلحا
وتدمري برج راديو تابع للحركة وعبوة نا�سفة.

ويف �إيواء مت�شددين �أعلنوا م�س�ؤوليتهم عنه.
وتنفي باك�ستان ذلك.
وهاجمت الهند يف وق��ت الح��ق موقعا داخل
باك�ستان قالت �إنه مع�سكر لتدريب املت�شددين.
و�أثار ذلك ا�شتباكات قادت �إلى �إ�سقاط طائرة
فارتامان و�أ��سره .و�أطلقت باك�ستان �رساحه
الأ�سبوع املا�ضي يف بادرة �سالم.
ومن املقرر �أن تعلن مفو�ضية االنتخابات يف
وقت الحق يوم الأحد جدول االنتخابات العامة
املقبلة.

كوريا الجنوبية :الرئيس

إلى جولة آسيوية تشمل

بروناي وماليزيا وكمبوديا
غادر الرئي�س مون جيه�-إن �سيول
ام�س لبدء جولة �آ�سيوية ت�شمل
بروناي وماليزيا وكمبوديا .
و�رشح مكتب الرئا�سة ،ت�شونغ
وادي��ه �أن جولة الرئي�س مون
اال�سيوية التي تعترب �أول جولة
خ��ارج��ي��ة م��ن��ذ مطلع ال��ع��ام،
تهدف الى تعزيز �سيا�سة الدولة
اجل��دي��دة جت��اه اجلنوب وجمع
ت�أييد الدول ل�سيا�سة ال�سالم يف
�شبه اجلزيرة الكورية ،وو�صل
«م��ون» ال��ى بروناي  ،املحطة
الأول��ى للجولة  ،وح�رض حفل
اال�ستقبال الر�سمي الذي يقيمه
• الرئي�س مون جيه � -إن
ملك بروناي بولكيا.
وتعترب زي��ارة رئي�س ك��وري لربوناي الأول��ى منذ � 6سنوات بعد
زيارة الرئي�سة ال�سابقة بارك كون-هيه عام 2013م ،و�سيعقد مون
حمادثات القمة مع امللك برلكيا و�سيح�رض �أي�ضا مرا�سم التوقيع
على مذكرات التفاهم بني البلدين .وغدا �سيزور «مون» كواالالمبور،
ماليزيا ،و�سيعقد حمادثات مع رئي�س الوزراء مهاتري بعد �أن يح�رض
حفل اال�ستقبال الر�سمي الذي يقيمه امللك املاليزي عبدالله.
و�سيعلن الرئي�سان عن نتيجة املحادثات عرب م�ؤمتر �صحايف م�شرتك.
ومن املخطط �أن الرئي�سني �سيناق�شان خمتلف ال�سبل ملواجهة
م�شرتكة لع�رص الثورة ال�صناعية الرابعة و �إيجاد حمركات النمو
اجلديدة.
ويف يوم  15من مار�س� ،سيعقد مون حمادثات القمة مع رئي�س الوزراء
الكمبودي هون �شني ،للت�شاور حول �سبل تعزيز التعاون يف الزراعة
و�إن�شاء البنية التحتية وال�صناعة وغريها من املجاالت بني البلدين.
وبعد مرا�سم التوقيع على مذكرات التفاهم بني البلدين عقب
حم��ادث��ات القمة� ،سيلعن الرئي�سان بيانا �صحفيا م�شرتكا.
و�سيح�رض مون مع هون �سني منتدى االعمال حتت عنوان «نقل
معجزة نهر هان الى نهر ميكونغ».
و�سيختم مون جولته بح�ضور م�أدبة ع�شاء يقيمها امللك الكمبودي يف
نف�س اليوم.
وق��ال م�س�ؤول يف ق�رص الرئا�سة حول الهدف من جولة الرئي�س
اال�سيوية �أن الرئي�س مون �سيطلب التعاون من قادة الدول لعقد
م�ؤمتر القمة اخلا�ص بني كوريا اجلنوبية واال�سيان بنجاح يف كوريا
يف نهاية العام احلايل ،و�إعادة النظر يف �سيا�سة الدولة اجلديدة
نحو اجلنوب ،م�ؤكدا على �أنها �ستكون فر�صة لت�أييد دول الآ�سيان
امل�ستمر وعلى ر�أ�سها الدول الثالث ل�سيا�سات وم�ساعي احلكومة
لإجراءات ال�سالم يف �شبه اجلزيرة الكورية.

الواليات المتحدة تسحب
قواتها من أفريقيا

ق���ال ق��ائ��د ق��ي��ادة ال��والي��ات
املتحدة يف �إفريقيا «�أفريكوم»،
توما�س وال��ده��اوزر �إن خطة
وزارة ال���دف���اع الأم�يرك��ي��ة
تهدف �إلى خف�ض عدد القوات
الأمريكية يف �إفريقيا ،لكن
م��ع ذل���ك ،ل��ن ي��ك��ون لها �أي
ت�أثري على الغارات اجلوية يف
ليبيا.
ويف �إح��اط��ة �إع�لام��ي��ة �أم��ام
الكونغر�س الأم�يرك��ي ،قال
والدهاوزر �إن املرحلة الأولى
من خطة اخلف�ض تتطلب �سحب
حوايل  300جندي �أمريكي من
• توما�س والدهاوزر
القارة الأفريقية بحلول يونيو
 ،2020وهو ما ميثل  ٪10من القوات الأمريكية يف �إفريقيا .قبل
�أ�سابيع ،قرر الرئي�س ترامب �سحب القوات الأمريكية من �سورية.
وو�صف بع�ض املحللني ال�سيا�سيني االن�سحاب ب�أنه ف�شل كبري
ٍ
حتد للقوى
للقوات الأمريكية يف حتقيق م�صاحلها الإقليمية يف
الدولية الأخرى.
و�أفريكوم هي واحدة من ع�رش قيادات ع�سكرية موحدة للقوات
امل�سلحة الأمريكية ،ومقرها يف كيلي باراك�س� ،شتوتغارت،
�أملانيا .وهي م�س�ؤولة عن العمليات الع�سكرية الأمريكية ،مبا يف
ذلك مكافحة ال�رصاعات الإقليمية واحلفاظ على العالقات الع�سكرية
مع  53دولة �أفريقية.
يغطي جمال م�س�ؤوليتها جميع �أفريقيا با�ستثناء م�رص.

ميانمار :مقتل  9من الشرطة في والية يسكنها الروهينغا
�أعلنت �رشطة ميامنار �أن  9من عنا�رصها
قتلوا يف هجوم �شنه م�سلحون بوالية راخني
غرب البالد ،و�سط تفاقم التوتر يف هناك
على خلفية نزاعات عرقية ودينية متيز هذه
املنطقة ذات الغالبية امل�سلمة.
ووق��ع الهجوم يف قرية يوتايوكي على
م�سافة �ساعة فقط من �شمال �سيتوي عا�صمة
الوالية.
ونقلت وكالة «�أ ف ب» عن م�س�ؤول كبري يف
ال�رشطة طاب عدم الك�شف عن هويته« :قتل 9
عنا�رص �رشطة و�أ�صيب �رشطي بجروح ،وفقد
�آخر».
وجاء يف تقرير م�رسب لل�رشطة �أن املهاجمني
�أخذوا �أ�سلحة من مركز ال�رشطة ،ومل تعلن
�أي جهة بعد م�س�ؤوليتها عن الهجوم ،فيما
�أكد م�س�ؤول حملي بدء حتقيقات فيه.
و�أج�برت حملة ع�سكرية يف  2017حوايل
� 740ألفا من امل�سلمني الروهينغا الذين
كانوا يقطنون هذه الوالية ،على النزوح
عرب احلدود �إلى بنغالد�ش املجاورة� ،إثر
�أعمال عنف قال حمققو الأمم املتحدة �إنها
ترقى �إل��ى «�إب���ادة جماعية وج��رائ��م �ضد
الإن�سانية».
ويف الأ�شهر القليلة املا�ضية �شن متمردو
«ج��ي�����ش �أراك�����ان» امل��ت��ك��ون م��ن م�سلمي
الروهينغا الذين يطالبون مبزيد من احلكم
الذاتي ،العديد من الهجمات على قوات
الأمن وامل�س�ؤولني املحليني.

• مقاتلون يف ميامنار

