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بعد كارثة الطائرة اإلثيوبية

بلدان العالم توقف مؤقت ًا استخدامها «بوينغ  737ماكس»
تنوي �إدارة الطريان الفيدرايل الأمريكي
�إلزام �رشكة «بوينغ» بتحديث طائراتها من
طراز «بوينغ  737ماك�س  »8و«بوينغ 737
ماك�س  »9بعد كارثة �سقوط طائرة من هذا
الطراز يف �إثيوبيا.
وج��اء يف بيان �صدر عن الإدارة ون�رش
على موقعها الإلكرتوين �أن خرباء الهيئة
اع��ت��م��ادا ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن التقارير
يعرتفون بت�شابه حادثي حتطم طائرتي
الـ «بوينغ» يف �إثيوبيا و�إندوني�سيا،
و�أ�شاروا يف الوقت ذاته �إلى �أنه ال تتوافر
لدى الإدارة معلومات كافية للتو�صل �إلى
�أي ا�ستنتاجات.
و�أف��اد البيان ب ��أن الإدارة �ستلزم �رشكة
«بوينغ» بتحديث نظام �إدارة الطائرة
« »MSACامل�ستخدم يف الطائرات من طراز
«بوينغ  737ماك�س  »8و«بوينغ  737ماك�س
 ،»9ومن املتوقع �أن ت�صبح هذه التغريات
ملزمة يف موعد ال يتجاوز �أبريل املقبل.
كما �سيتعني على �رشكة «بوينغ» �إدخال
تعديالت على فرق تدريب الطيارين.
من جهتها قالت �رشكة «بوينغ» �إنها �ستزود
كل طائرات الركاب من طراز «بوينغ 737

ماك�س» بربامج جديدة يف الأ�سابيع القريبة
املقبلة.
ه��ذا و�أعلنت دائ���رة ال��ط�يران امل��دين يف
�سنغافورة تعليق ا�ستخدام طائرات «بوينغ
 737ماك�س» ب�شكل م�ؤقت يف �أرا�ضيها،
و�أ�شارت يف بيانها �أنها �ستحاول تقليل
الإزعاج الذي قد يثريه هذا القرار.
من جهتها غريت ال�رشكة اجلوية املك�سيكية
الكبرية « »Aeromexicoموقفها بهذا
اخل�صو�ص و�أعلنت م�ساء االثنني عن قرارها
التخلي امل ��ؤق��ت ع��ن ا�ستخدام طائرات
«بوينغ  737ماك�س» ،وذلك «قبل احل�صول
على معلومات مقنعة» حول نتائج التحقيق
يف حادث حتطم الطائرة الإثيوبية.
وكانت ال�رشكة �أف��ادت يف وقت �سابق من
نف�س اليوم ب�أنها ال ت��زال تثق ب�سالمة
 6طائرات متلكها من ط��راز «بوينغ 737
ماك�س .»8
ويف الأرجنتني �أعلنت رابطة طياري البالد
�أن الطيارين الأرجنتينيني يرف�ضون ،بعد
كارثة الطائرة الإثيوبية القيام برحالت
على منت طائرة «بوينغ  737ماك�س» ،قبل
ح�صولهم على �ضمانات الأمن.

وق��ال��ت يف بيانها« :ب�سبب احلادثني
الأخريين مب�شاركة طائرات «بوينغ 737
ماك�س» طلبنا من الدائرة الوطنية للطريان
امل��دين واخل��ط��وط اجلوية الأرجنتينية
اتخاذ �إجراءات وقائية ت�ضمن �أمن �أع�ضاء
طواقم الطائرات املدنية وركابها».
من جانبه �أعلن وزير النقل الكندي ،مارك
غارنو� ،أن ال�رشكة اجلوية الكندية ال
تنوي وقف ا�ستخدام طائرات «بوينغ 737
ماك�س  ،»8معربا عن اعتقاده �أن التخلي
عن ا�ستخدام  41طائرة من ه��ذا النوع
متلكها ال�رشكات اجلوية الكندية�« ،سابق
لأوانه».
وكتب على �صفحته يف تويرت« :من املهم
جتنب اتخاذ قرارات مبكرة ،لأن كل �أ�سباب
الكارثة ممكنة ،ويجب حتديد هذه الأ�سباب
قبل اتخاذ �أي �إجراءات».
ولقي� 157شخ�صا حتفهم يوم الأحد املا�ضي
يف حتطم طائرة «بوينغ »MAX 800-737
تابعة للخطوط اجلوية الإثيوبية وذلك
بعد  6دقائق من �إقالعها من مطار العا�صمة
الإثيوبية �أدي�س �أبابا �إلى العا�صمة الكينية
نريوبي.

• طائرة من طراز «بوينغ  737ماك�س »8

«الخارجية األميركية» تستنكر دعم اإلعالم الروسي للشرعية في فنزويال
مل ت�سلم قناة  RTووك��ال��ة �سبوتنيك من
هجمات وزي���ر خ��ارج��ي��ة �أم�يرك��ا ،مايك
�وج��ه �سهام نقده نحو هاتني
بومبيو ،ف� ّ
الو�سيلتني الإعالميتني الرو�سيتني ،ب�سبب
دعمهما للنظام ال�رشعي يف فنزويال.
وزعم بومبيو يف ت�رصيحات ن�رشها موقع
اخلارجية الأمريكية ام�س الثالثاء�« :أن
رو�سيا ا�ستخدمت �أجهزتها الت�ضليلية التي
ترعاها ال��دول��ة ،مثل قناة « RTرو�سيا
اليوم» ووكالة �سبوتنيك ،لتحويل االنتباه
عن الكارثة الإن�سانية لنظام مادورو».

و�أ�ضاف« :لقد �أنفقت رو�سيا مبلغا هائ ً
ال من
املال يف فنزويال لدعم العالقات الوثيقة
مع النظام ،جمموع القرو�ض واال�ستثمارات
الرو�سية يف فنزويال �أكرث من  17مليار دوالر،
وت�ستمر ال�رشكات الرو�سية حتى يومنا هذا
يف حماولة م�ساعدة نظام مادورو يف حتويل
احتياطيات الذهب يف البالد �إل��ى نقود،
ما ي ��ؤدي �إل��ى تبديد �أ�صول الفنزويليني،
وهي �أ�صول �سيحتاجون �إليها لإع��ادة بناء
م�ستقبلهم».
وادعى وزير اخلارجية الأمريكي� ،أن «رو�سيا

�أي�ضا خلقت ه��ذه الأزم����ة ،وه��ي �أي�ض ًا،
لأ�سبابها اخلا�صة ،حتبط �آم��ال ال�شعب
الفنزويلي امل�رشوعة و�أحالمه الدميقراطية.
توا�صل مو�سكو ،مثل هافانا ،توفري الغطاء
ال�سيا�سي لنظام مادورو ،وت�ضغط على الدول
لتجاهل ال�رشعية الدميقراطية للرئي�س
امل�ؤقت «خوان» غوايدو».
واعرتف ب�أن رو�سيا هي التي �أحبطت م�رشوع
قرار �أمريكي عندما ا�ستخدمت حق النق�ض �ضد
القرار الذي رعته الواليات املتحدة ب�ش�أن
امل�ساعدات لفنزويال يف جمل�س الأمن يوم 28

فرباير.
وخل�ص للقول« :الق�صة لي�ست كاملة دون
االعرتاف بالدور املركزي الذي لعبته كوبا
ورو�سيا ،وما زالتا تلعبانه ،يف تقوي�ض
الأح�ل�ام الدميقراطية لل�شعب الفنزويلي
ورفاهيته».
وخ��ت��م بومبيو ق��ائ�لا« :ك��وب��ا ه��ي القوة
الإمربيالية احلقيقية يف فنزويال .توفر
احلكومة الكوبية التي ير�أ�سها ميغيل دياز
كانيل غطاء �سيا�سيا ملادورو واتباعه حتى
يظلوا يف ال�سلطة».

مساعدات عسكرية أميركية ألوكرانيا وجورجيا

• جنود يف �أوكرانيا

ورومانيا وتركيا.
الربنامج الثاين «متويل القوات الع�سكرية
الأجنبية» �أكرب من الربنامج الأول بكثري:
تطلب الإدارة �أكرث من  5.3مليارات دوالر
له� ،أي بزيادة  23.9مليار ًا عما كان عليه
قبل عام.
ففي �أوروب��ا� ،ستتلقى هذه امل�ساعدات
املالية ب�شكل �أ�سا�سي �أوكرانيا وجورجيا
و�إ�ستونيا والتفيا وليتوانيا ،وجميعها
دول �سوفيتية �سابقة .وم��ن املزمع
تخ�صي�ص  75مليون دوالر لدول �أوروبا
و�أورا�سيا ،و�أك�ثر من  5مليارات دوالر
ل��دول ال�رشق الأو���س��ط و�شمال �إفريقيا
«ملواجهة اجلماعات الإرهابية و�إيران».
جتدر الإ���ش��ارة �إل��ى �أن��ه ميكن ا�ستخدام
ج��زء من ه��ذه الأم���وال مل�ساعدة الدول
التي تقوم بتحديث جيو�شها والتخلي عن
املعدات الع�سكرية الرو�سية والأ�سلحة
ال�سوفيتية.
وذكرت وزارة اخلارجية الأمريكية �سابقا،
�أنها �ستخ�ص�ص ما جمموعه  661مليون
دوالر للربامج املعادية لرو�سيا.

ترغب �أمريكا يف زي��ادة متويل برامج
تقدمي امل�ساعدات الع�سكرية �إلى الدول
املحيطة برو�سيا ،مبا يف ذلك �أوكرانيا
وج��ورج��ي��ا ،م��ن ���ض��م��ن م�ساعداتها
الع�سكرية للبلدان الأجنبية.
ورد هذا البند يف م�رشوع ميزانية وزارة
اخلارجية الأم�يرك��ي��ة لل�سنة املالية
 ،2020التي تبد�أ يف � 1أكتوبر املقبل.
ووف��ق��ا للبيانات امل��ن�����ش��ورة ب�ش�أن
الربنامج الأول ،من املخطط تخ�صي�ص
 100مليون دوالر لربنامج تعليم وتدريب
جيو�ش الدول الأجنبية� ،أي �أكرث بـ 5
ماليني دوالر عن العام املا�ضي ،ومن
هذا املبلغ� ،سيتم �إنفاق  26.4مليون
دوالر على تدريب جيو�ش دول �أوروبا
و�أورا�سيا ،لأنه من ال�رضوري مواجهة
«ت�أثري رو�سيا وعدوانها» «هذه ال�صيغة
الثابتة ت�ستخدم يف م�رشوع امليزانية
ع��دة م��رات ع�بر جمموعة متنوعة من
الربامج».
وامل��ت��ل��ق��ون ل��ه��ذه امل�����س��اع��دات هم
�أوكرانيا وجورجيا وبلغاريا وبولندا

واشنطن تسحب جميع دبلوماسييها من كاراكاس
�أكد وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو ،ام�س الثالثاء� ،أن بالدة
�ست�سحب الأ�سبوع احل��ايل كل من
تبقى من موظفيها الدبلوما�سيني يف
فنزويال لأن وجودهم هناك يحد من
�سيا�سة الواليات املتحدة .وقالت
وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان
بالإ�شارة �إل��ى بومبيو�« :ست�سحب
ال��والي��ات املتحدة جميع موظفي
ال�سفارة الأم�يرك��ي��ة املتبقني يف
كراكا�س هذا الأ�سبوع».
و�أ�ضاف البيان« :كما كان احلال مع
قرار  24يناير ب�ش�أن �سحب جميع
الرعايا وخف�ض عدد موظفي ال�سفارة
�إل��ى احلد الأدن��ى ،ف��إن هذا القرار
يعك�س الو�ضع املتدهور يف فنزويال
بالإ�ضافة �إلى اال�ستنتاج ب�أن الوجود
الدبلوما�سي الأمريكي يف ال�سفارة
ب��ات ي�شكل �ضغطا على ال�سيا�سة
الأمريكية».
و�أعلن الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س

م������ادورو ،يف ي��ن��اي��ر املا�ضي،
�إغالق �سفارة بالده وكل قن�صلياتها
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة بعدما
قطع العالقات الدبلوما�سية مع
وا�شنطن التي اعرتفت باملعار�ض
خ��وان غوايدو رئي�سا بالوكالة،
يف ح�ين �سحبت وا�شنطن بدورها
دبلوما�سييها «غري الأ�سا�سيني» يف
فنزويال .يف املقابل� ،أ�صدرت وزارة
اخلارجية الأمريكية �أمر ًا يق�ضي ب�أن
يغادر موظفوها «غري الأ�سا�سيني»
البعثات الدبلوما�سية التابعة
لها يف فنزويال ،دون حت��دد عدد
الدبلوما�سيني الذين �سيبقون هناك،
م�ؤكد ًا �أن هذه التعليمات �صدرت عن
الوزارة ل�صعوبة حتقيق الأمن الكامل
ملا يقارب � 150أمريكيا يعملون يف
البعثات الدبلوما�سية الأمريكية
بفنزويال ،م�شرية �إلى �أنه على الرغم
من ذلك �ستبقى ال�سفارة الأمريكية يف
العا�صمة كراكا�س مفتوحة.

فنزويال :اعتقال شخصين
حاوال تخريب مرافق الكهرباء
�أع��ل��ن الرئي�س الفنزويلي،
نيكوال�س مادورو ،عن اعتقال
�شخ�صني بتهمة حماولة تنظيم
عمل تخريبي يف مرافق �شبكة
الكهرباء يف البالد.
وقال مادورو يف خطاب متلفز
مت بثه على �صفحته يف تويرت:
«اع��ت��ق��ل��ن��ا �شخ�صني ح��اوال
القيام بعمل تخريبي يف نظام
االت�����ص��ال يف خ���زان «غ���وري»
املائي ،وذل��ك من �أج��ل وقف
عملية اال�ستئناف «ا�ستئناف
التزويد بالكهرباء» .ويجري
ا�ستجوابهما».
• نيكوال�س مادورو
ووق����ع يف حم��ط��ة «غ����وري»
الكهرومائية الفنزويلية التي تغطي  80%من احتياجات البالد من
الكهرباء يف  7مار�س املا�ضي حادث كبري ت�سبب يف انقطاع التيار
الكهربائي يف �أكرث من  20من �أ�صل  23والية فنزويلية .كما �أدى
احلادث �إلى وقف نظام النقل وتزويد البالد باملياه.
وال يزال املرتو يف العا�صمة كاراكا�س الذي ي�ستخدمه عادة ماليني
الأ�شخا�ص يوميا ،مغلقا حتى اليوم ،كما ت�شهد البالد �صعوبات
كبرية يف عمل االت�صال الهاتفي والإنرتنت.
وي�ؤكد ال�سكان املحليون �أن هذا االنقطاع للتيار الكهربائي �أ�صبح
الأطول يف تاريخ العا�صمة.

صورة البغدادي تثير اللغط

المخابرات األميركية تنقل
اإلرهابيين بجوازات سفر مزيفة
ق��ام��ت وك���ال���ة امل��خ��اب��رات
املركزية با�ستجواب نحو �ألفي
م�سلح من تنظيم ارهابي وقعوا
ا��سرى يف مع�سكرات،خا�ضعة
ل�����س��ي��ط��رة ح����زب ال��ع��م��ال
الكرد�ستاين ،وح�صل  140منهم
على جوازات �سفر مزيفة.
و�أف����ادت �صحيفة تركية �أن
الواليات املتحدة تنفذ خططا
�رسية جديدة لنقل الإرهابيني
من املنطقة عرب العراق ب�أ�سماء
ووثائق وجوازات �سفر مزيفة.
وذك���رت ال�صحيفة �أن وكالة
املخابرات املركزية �أعلنت عدة
مناطق من دير الزور كمناطق
ع�سكرية و�أغلقتها اال لدخول
ال�سكان املدنيني وخروجهم
منها ،وي��ق��وم البنتاغون يف
املناطق التابعة له با�ستجواب
�أف����راد خم��ت��اري��ن ،وي��ت��م بعد
ذلك نقل املقاتلني �إل��ى نقاط
جتمع يف مع�سكرات ،وبع�ضهم

الآخ���ر �إل��ى مع�سكرات �رسية
يتم حتديدها من قبل وكالة
املخابرات املركزية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن ممثلني
ع��ن امل��خ��اب��رات الإ�رسائيلية
والفرن�سية والربيطانية يزورون
تلك املع�سكرات ال�رسية ،ويتم
فيها �إع��داد وتوزيع البطاقات
ال�شخ�صية وجوازات ال�سفر من
�أجل توفري خروج الإرهابيني
عرب العراق.
و�أكدت �صحيفة «يني �شفق» �أن
زعيم التنظيم �أبو بكر البغدادي
يعمل حتت �إ��ش�راف الواليات
امل��ت��ح��دة ،ون����شرت �صورته
داخل �سيارة �أمريكية مدرعة.
كما �أكد م�سلحو التنظيم الفارين
م��ن هجمات «ال��ب��اغ��وز» هذه
ال�صور.
�إال �أن ال�صحيفة مل حت�صل على
معلومات ح��ول م��ك��ان ووقت
التقاط هذه ال�صورة.

• مظاهرات حا�شدة يف فنزويال

زعيم طالبان خدع االستخبارات األميركية واختبأ بجوار قاعدة أميركية
خالف ًا ملا اعتقدته وا�شنطن وكابل� ،أن م�ؤ�س�س
حركة «طالبان» املال عمر ،كان يعي�ش يف
باك�ستان ،تبني �أنه اختار االختباء على م�سافة
ق�صرية من قاعدة �أمريكية يف �أفغان�ستان� ،إلى
حني وفاته عام .2013
ومثلت املعلومات التي ك�شف عنها م�ؤخرا
كتاب «البحث عن العدو» ،الذي �أعده �صحايف
ه��ول��ن��دي� ،إخ��ف��اق��ا ج��دي��دا لال�ستخبارات
الأمريكية.

فقد �أم�ضى ال�صحايف الهولندي ،بيتي دام،
خم�س �سنوات من الأبحاث من �أج��ل كتابه،
وقابل احل��ار���س ال�شخ�صي مل�ؤ�س�س حركة
طالبان الراحل املال عمر ،جبار عمري ،الذي
�ساعد املال يف االختباء وقام بحرا�سته بعد
�إ�سقاط نظام طالبان.
و�أم�ضى الكاتب �سنوات يف العمل ال�صحايف
ب�أفغان�ستان و�ألف كتابا عن الرئي�س الأفغاين
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�سبتمرب ،التي �أدت �إلى �سقوط طالبان ،ر�صدت
الواليات املتحدة مكاف�أة بقيمة  10ماليني
دوالر مل��ن يعرث على امل�لا عمر ال��ذي كان
خمتبئا يف جممع �صغري يف قالت عا�صمة والية
زابل ،بح�سب ما كتب دام.
ومل تعلم العائلة التي كانت تعي�ش يف املجمع
هوية هذا ال�ضيف املجهول ،وقد �أو�شكت القوات
الأمريكية على العثور عليه مرتني،واقرتبت
دورية �أمريكية يف املرة الأولى فيما كان املال

عمر وحار�سه جبار عمري ي�سريان يف الفناء،
واختب�أ الرجالن خلف كومة من اخل�شب بعد
ر�ؤية الدورية ،لكن الع�سكريني الأمريكيني
مروا من �أمام املكان دون �أن يدخلوه.
ويف املرة الثانية ،فت�شت القوات الأمريكية
املنزل حيث كان يعي�ش املال عمر ،لكنها
�أخفقت يف اكت�شاف املدخل ال�رسي �إلى غرفته.
ولي�س وا�ضح ًا ما �إذا كان ذلك التفتي�ش روتينيا
�أو نتيجة معلومة و�صلت �إلى الأمريكيني.

• البغدادي يف مدرعة �أمريكية

