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�سورية و�إيران ودانيت�سك طلبت االن�ضمام �إلى هذا االتحاد
الفروف� :سعي وا�شنطن �إلى عزل رو�سيا غير واقعي
التوقيع على اتفاقية االتحاد االقت�صادي الأورا�سي مرتزقة قاتلوا في �سورية ي�شاركون في عملية ع�سكرية �شرق �أوكرانيا
وق����ع رؤس�����اء ك���ل م���ن روس��ي��ا
وبيالروس وكازاخستان أمس على
اتفاقية تأسيس االتحاد االقتصادي
األوراسي التي ستدخل حيز التنفيذ
في األول من كانون الثاني ،2015
إذ ستساهم ه��ذه االتفاقية بحسب
الكرملين في االرتقاء بالبلدان األعضاء
إلى مستوى أرفع من التكامل ،وتلتزم
البلدان الثالثة بضمان حرية انتقال
البضائع والخدمات ورؤوس األموال
واأليدي العاملة فيما بينها ،وبتنسيق
سياستها ف��ي م��ج��االت االق��ت��ص��اد
الرئيسية ،بما فيها الطاقة والصناعة
والزراعة والمواصالت ،ليصبح هذا
االت��ح��اد ق��اب قوسين أو أدن���ى من
تشكيل السوق األكثر ضخامة على
الرحاب السوفياتية السابقة كمركز
جديد قوي للتطور االقتصادي يضم
تحت جناحيه أكثر من  170مليون
نسمة.
االت��ف��اق ال���ذي و ّق���ع عليه أمس
ب��ع��د اج��ت��م��اع ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى
االقتصادي األوراس��ي الذي عقد في
العاصمة الكازاخية استانا ،بحث
أيضا ً في النواحي العملية لنشاط
االتحاد الجمركي القائم بين روسيا
وبيالروسيا وكازاخستان إلى جانب
المنطقة االقتصادية الموحدة ،إضافة
إل��ى مسألة توسيع نطاق االتحاد
االقتصادي األوراس��ي الحقا ً بما في
ذل��ك مسألة انضمام أرمينيا إليه،
وتحضير «خريطة الطريق» المتعلقة
بتكييف ق��وان��ي��ن ق��ي��رغ��ي��زي��ا مع
القاعدة القانونية لالتحاد الجمركي
والمنطقة االقتصادية الموحدة ،فيما
أفادت المعلومات أن إيران وسورية
وجمهورية دانيتسك الشعبية طلبت

ترحيب حار بين بوتين ونزار بايف
االنضمام إلى هذا االتحاد.
وق��ال الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أثناء االجتماع إن «االتحاد
االق���ت���ص���ادي األوراس������ي سيعمل
ب��م��ب��ادئ ع��ام��ة ش��ف��اف��ة وواض��ح��ة
للجميع ،بما فيها أحكام ومبادئ
منظمة التجارة العالمية» .وأضاف
«ننشئ اليوم م��رك��زا ً قويا ً وجذابا ً
للتنمية االقتصادية وسوقا ً إقليمية
ضخمة تضم أكثر من  170مليون
نسمة .يملك ات��ح��ادن��ا احتياطات
ضخمة من الموارد الطبيعية ،بما في
ذلك مصادر الطاقة :خمس احتياطات
الغاز العالمية ونحو  15في المئة من
احتياطات النفط».
وك��ان ي��وري أوش��اك��وف مساعد
الرئيس ال��روس��ي ق��د ص�� ّرح عشية
االجتماع بأن «إب��رام هذه االتفاقية
ه��و ح��دث تاريخي م��ن وجهة نظر

الدفع بعمليات التكامل في الفضاء
األوراسي».
وت��ل��ت��زم ال���دول ال��ث�لاث بموجب
االت��ف��اق��ي��ة ض��م��ان ح��ري��ة ح��رك��ة
البضائع وال��خ��دم��ات ورأس المال
والقوة العاملة في ح��دود االتحاد،
وأي��ض��ا ً بتنسيق س��ي��اس��ات��ه��ا في
القطاعات الحيوية لالقتصاد مثل
الطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
�ص االتفاقية  28قسما ً
ويضم ن� ّ
و 118م��ادة و 32ملحقاً .وع�لاوة
على ذلك ،سيعقد بوتين في أستانا
ل��ق��اء ثنائيا ً م��ع نظيره الكازاخي
نورسلطان نزار بايف .ومن المنتظر
أن يجري التوقيع على حزمة من
ال��وث��ائ��ق ف��ي خ��ت��ام ال��م��ح��ادث��ات،
بما فيها م��ذك��رة ح��ول بناء محطة
كهروذرية في كازاخستان باستخدام
تكنولوجيا روسية.

وا�شنطن بو�ست :هاكرز �إيرانيون يتج�س�سون على �سيا�سيين �أميركيين

�إيران تف ّند مزاعم ب�ش�أن برنامجها النووي
اعتبرت ممثلية إيران لدى األمم
المتحدة في مدينة نيويورك المزاعم
ال��م��ط��روح��ة ف��ي م��ق��ال افتتاحي
لصحيفة «وال ستريت جورنال»
األميركية نشر في  27أيار الجاري
بشأن البرنامج النووي اإليراني
بأال أساس لها من الصحة وتمثل
تزويرا ً للحقائق.
وج��اء ف��ي ه��ذا البيان الصادر
عن ممثلية إي��ران في منظمة األمم
المتحدة« :من المؤسف أن تنشر
صحيفة «وال ستريت جورنال»
م��زاع��م ك��اذب��ة وم��ت��ك��ررة ل��زم��رة
إره��اب��ي��ة طبيعتها الالإنسانية
م��ك��ش��وف��ة ل��ل��ج��م��ي��ع خ��ص��وص �ا ً
للرأي العام األميركي» .وأضاف:
«الجماعات المتطرفة والراديكالية
التي تشهد هدر محاوالتها المكلفة
والطويلة إلضفاء البُعد األمني على
البرنامج النووي اإليراني السلمي
وال��ع��زل��ة ال��م��ت��زاي��دة لتوجهات
التخويف من إي��ران نتيجة تقدم
المفاوضات النووية إل��ى األم��ام،
قد ب��ادرت بصورة غاضبة إلثارة
مزاعم ودع��اي��ات س��وداء مغرضة
ض��د البرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي
السلمي تماماً».
وأك���د ال��ب��ي��ان« :ك��م��ا ج���اء في
التقرير األخ��ي��ر للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ف��إن التعاون بين
إي����ران وه���ذه ال��وك��ال��ة متواصل
بمستوى جيد وإن إي��ران ملتزمة

تعهداتها ومسؤولياتها في إطار
معاهدة حظر االنتشار النووي.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ت��ت��وق��ع أن تكون
األطراف األخرى ملتزمة توافقاتها
وتعهداتها بشأن الحقوق النووية
اإليرانية ،بعيدا ً من التأثر باألجواء
المثارة من قبل الجماعات المتطرفة
والراديكالية».
وك��ش��ف��ت صحيفة «واش��ن��ط��ن
بوست» أن مجموعة من الهاكرز
اإلي��ران��ي��ي��ن ش� ّن��ت منذ  3سنوات
ح��م��ل��ة ت��ج��س��س ع��ب��ر ش��ب��ك��ات
ال��ت��واص��ل االجتماعي استهدفت
م��ئ��ات ال��م��س��ؤول��ي��ن األميركيين
رفيعي المستوى.
ونقلت الصحيفة عن تقرير أعدته
ش��رك��ة «»iSight Partners
العاملة في مجال أمن اإلنترنت أن
الهاكرز أنشأوا شبكة من الحسابات
والمواقع المزيفة كانت تضع برامج
تجسس على حواسيب زوار هذه
الصفحات.
وج��اء ف��ي التقرير أن الهاكرز
اس��ت��ه��دف��وا ب���دءا ً م��ن ع��ام 2011
مسؤولين حاليين وسابقين في
الجيش األم��ي��رك��ي بينهم جنرال
بأربعة نجوم ومسؤولون حاليون
وس��اب��ق��ون ف��ي وزارة الخارجية
يعملون في مجال ع��دم االنتشار
ال���ن���ووي ،إض��اف��ة إل���ى موظفين
م��ن ن��ح��و  10ش��رك��ات أميركية
و«إسرائيلية» متعاونة مع وزارة

الدفاع األميركية.
وأوض��ح التقرير أن الحسابات
ال����م����زورة ف��ت��ح��ت ف���ي شبكتي
«فيسبوك» و«تويتر» وفي شبكات
أخ����رى ل��ل��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي،
وك���ان���ت ت��ح��م��ل أس���م���اء أن���اس
ادّع����وا أن��ه��م يعملون ف��ي موقع
« »NewsOnAir.orgاإلخباري
الذي كان ينشر أخبارا ً منقولة عن
وكالتي «أ.ب ».و«روي��ت��رز» ومن
شبكة «بي بي سي» ووسائل إعالم
معروفة أخرى.
وك��ان موقع «NewsOnAir.
 »orgم��س��ج�لاً ف��ي ط��ه��ران .أم��ا
ال��ه��اك��رز ف��أن��ش��أوا أك��ث��ر م��ن 10
حسابات مزورة عملوا عبرها على
إقامة اتصاالت مع أصدقاء وأقارب
وزم�لاء المسؤولين المستهدفين،
بغاية إي��ص��ال رواب���ط ت��ؤدي إلى
الموقع ال��م��ذك��ور وم��واق��ع مزيفة
أخرى الى المستهدفين.
وأب���ل���غ���ت ش���رك���ة «iSight
 »Partnersمكتب التحقيقات
الفيدرالي األميركي بوجود شبكة
الحسابات ال��م��زورة ،م��ؤك��دة أن
جميع الحسابات ألغيت .كذلك أكد
متحدث باسم شركة «فيسبوك»
الكشف عن شبكة الحسابات التي
أنشأها هاكرز ،معلنا ً إلغاء جميع
الحسابات ال��ت��ي ك��ان��ت مرتبطة
بمنظمة «»NewsOnAir.org
المزيفة.

اتفاق على ن�شر محادثات بو�ش وبلير
قبل احتالل العراق

بلير وبوش
قالت لجنة «تشيلكوت» البريطانية التي تحقق في
ظروف ومالبسات العدوان على العراق إنه جرى التوصل
إلى اتفاق تنشر بموجبه «خالصة» المحادثات التي دارت
بين رئيس الحكومة البريطانية توني بلير والرئيس
األميركي جورج بوش قبيل الغزو االنكلوأميركي.
حصلت اللجنة على موافقة السير جيريمي هايوود
كبير السلك الحكومي البريطاني ،على المبادئ العامة
لتسليم الوثائق ذات العالقة .ولكن لن تنشر الوثائق
والتسجيالت كاملة .وقد تأخر موعد نشر التقرير النهائي
للجنة «تشيلكوت» بسبب الخالفات حول الوثائق التي
ينبغي إطالع الرأي العام عليها.
وأعلن رئيس اللجنة السير جون تشيلكوت في رسالة

إنه يجري التفكير بروية في المعلومات التي ينبغي
نشرها .وأضاف في رسالته إن اتفاقا ً قد ت ّم التوصل إليه
حول «المبادئ التي ستحكم نشر المحادثات التي جرت
بين بوش وبلير.
وجهها رئيس
وتشتمل ال��وث��ائ��ق على  25رس��ال��ة ّ
الحكومة البريطانية األسبق إلى بوش وأكثر من 130
تسجيالً ألحاديث بينهما في الفترة التي سبقت غزو
العراق عام  .2003وأوضح تشيلكوت في وقت سابق
من الشهر الجاري أن المسؤولين األميركيين «لم يتمكنوا
من العثور على رسالة واحدة تع ّد أهم من غيرها ،وهي
الرسالة التي يقال إن بلير ق��ال لبوش فيها «اعلم يا
جورج أني معك في كل ما تقرر عمله».

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن مهمة عزل
روسيا التي تضعها واشنطن نصب عينيها غير واقعية تماماً.
وفي تعليق على تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما
الذي أعلن نجاح واشنطن في عزل روسيا ،قال الفروف أمس:
«لقد قال الرئيس الروسي أخيرا ً ر ّدا ً على سؤال مماثل إنه من
المستحيل عزل بلد مثل روسيا ،إنها مهمة غير واقعية».
وأش���ار ال��وزي��ر ال��روس��ي ف��ي ه��ذا الخصوص إل��ى منتدى
بطرسبورغ االقتصادي الدولي الذي جرى األسبوع الماضي،
الذي شارك في فعالياته عدد هائل من الضيوف من مختلف
دول العالم ،وذلك في أج��واء اتسمت بروح التعاون العملي،
مشددا ً على «ضرورة تخلي سلطات كييف عن استخدام الجيش
ضد سكانها في أسرع وقت ،ووضع ح ّد ألية أعمال عنف في
أوكرانيا» ،داعيا ً إلى إطالق حوار أوكراني شامل من أجل ضمان
حقوق جميع المواطنين والتوازن في وضع األقاليم كافة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي إلياس
جاوا ،أعرب الفروف عن تقديره لموقف كاراكاس المبدئي إزاء
األزمة األوكرانية .بينما قارن وزير الخارجية الفنزويلي بين
األحداث األوكرانية ،حيث جرت اإلطاحة برئيس شرعي ،وما
وصفه بمخطط تقسيم فنزويال.
وح��ذر وزي��ر الخارجية الروسي من أن كييف تسعى إلى
تحقيق االنتصار في الحرب األهلية قبل أن تبدأ الحوار مع
األقاليم .واعتبر أن التصريحات األخيرة التي أطلقت في كييف
ت��دل على سعي السلطات الحالية الستكمال ما تطلق عليه
«عملية مكافحة اإلره��اب» ،على رغم أن النتيجة المرجوة من
هذه العملية ما زالت غير واضحة.
واعتبر الوزير أنه حان الوقت ليعطي المجتمع الدولي دفعة
جديدة لعملية التسوية في أوكرانيا ،معتبرا ً أن محاوالت إقناع
كييف لم تعد كافية ،بل بات الوضع بحاجة إلى جهود وساطة
فعالة من أجل إيقاف العنف ،وفي مقدمته العملية القمعية ،ومن
ثم بدء حوار يعتمد على االحترام المتبادل.
وأعاد الوزير إلى األذهان أن ممثلي منظمة األمن والتعاون في
أوروبا قد دعوا كييف إلى التخلي عن إطالق لفظي «اإلرهابيين»
و«االنفصاليين» على سكان جنوب شرقي البالد ،بل إشراك
الجميع من دون استثناء في الحوار واالستماع إلى مطالبهم.
وذكر الف��روف أن موسكو ال تفرض أية صيغة محددة على
المشاركة الدولية المرجوة في تسوية الوضع بأوكرانيا ،لكن
مثل ه��ذه المشاركة باتت ضرورية في ظل استحالة تنفيذ
االتفاقات السابقة بشأن التسوية وذلك بسبب موقف كييف.
وأوضح أن الحديث يدور عن اتفاقية التسوية التي وقع عليها
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش و 3من قادة المعارضة في 21
شباط ،واتفاقية جنيف الموقعة في  17نيسان وخريطة الطريق
التي أعدتها منظمة األمن والتعاون في أوروب��ا .وأردف قائالً:
«هذه الخريطة أيدها الجميع باستثناء الحكومة األوكرانية التي
أعلنت أن لديها خريطة طريق خاصة بها .وإذا قمنا بالمقارنة
بين هاتين الوثيقتين ،سنرى أن الفرق يكمن قبل كل شيء في
عدم إعطاء األوكرانيين األولوية إليقاف العنف».
يأتي ذلك في وقت أكدت األمم المتحدة أن أمينها العام بان
كي مون يشارك شخصيا ً في عملية التسوية بأوكرانيا ومستعد
دائما ً للعب دور الوساطة .وأعلن ذل��ك ستيفان ديوجاريك

مروحية حكومية تقصف مواقع في شرق أوكرتنيا
الناطق الرسمي باسم األمين العام تعليقا ً على الدعوة التي
وجهها المندوب الروسي الدائم لدى األم��م المتحدة فيتالي
تشوركين إلى بان كي مون ،إذ حثه على االنضمام ف��ورا ً إلى
الجهود الرامية إليقاف أعمال العنف شرق أوكرانيا.
وأوضح ديوجاريك أن األمم المتحدة تشارك في هذه الجهود
عبر بعثتها الخاصة بالرقابة على وض��ع حقوق اإلنسان
في أوكرانيا وممثليتها في كييف .وأض��اف« :وف��ي ما يخص
مشاركة األمين العام شخصياً ،فهو على اتصال دائم مع القادة
األوكرانيين والروس .وكما أعلن األمين العام سابقا ً هو مستعد
دائما ً للعب دور الوساطة».
ودعت مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان نافي بيالي
السلطات األوكرانية إلى ضمان عدم استخدام القوة المفرطة،
وتفادي اتخاذ خطوات تمييزية وأعمال من شأنها إلحاق أضرار
بالمدنيين .وأعربت عن قلقها البالغ من أعمال العنف التي
تشهدها أوكرانيا .وذكرت المسؤولة الدولية أن فريقا ً تابعا ً
إلدارة مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان يعمل حاليا ً في
أوكرانيا على متابعة األوضاع المتعلقة بحقوق اإلنسان هناك،
مشيرة إلى أن تقريره سيكون جاهزا ً بحلول أواسط شهر تموز
المقبل.
وقال مصدر في رئاسة أركان الجيش الروسي إن نحو 300
مرتزق أوكراني حاربوا في سورية يشاركون حاليا ً في العملية
التنكيلية بالقوات األوكرانية في جنوب شرقي البالد .وأفاد
المصدر «المعلومات المتوافرة لدينا تقول إن نحو  300مرتزق
أوكراني كانوا يحاربون سابقا ً في صفوف المعارضة السورية
المسلحة ضد نظام الرئيس بشار األسد عادوا في شهري آذار
و نيسان إلى أوكرانيا وانضموا إلى كتائب متطرفي «القطاع
األيمن» المشاركة في العملية التنكيلية في جنوب شرقي
البالد.

وأضاف المصدر أن هذه المعلومات تدل أيضا ً على أن «معظم
هؤالء المرتزقة منحدرون من األقاليم األوكرانية الغربية» ،مشيرا ً
إلى أنه «يوجد بينهم قناصة وأفراد من القوات الخاصة الذين
يتميزون بالقسوة وشاركوا في أعمال حربية في نقاط ساخنة
عدة بما فيها ضد القوات الروسية في شمال القوقاز».
وف��ي السياق ،أك��د القائم بأعمال الرئيس المعيّن من قبل
البرلمان األوك��ران��ي ألكسندر تورتشينوف مقتل  14عسكريا ً
أوكرانيا ً بينهم جنرال بعد إسقاط مروحيتهم في شرق البالد.
وقال مصدر في قوات الدفاع الشعبي أمس إن مسلحي الدفاع
الشعبي أسقطوا قرب مدينة سالفيانسك شرق البالد مروحية
تابعة للقوات األوكرانية ،مشيرا ً إلى سماع دوي إطالق نار كثيف
في هذه المنطقة.
وذكر مصدر آخر في قوات الدفاع الشعبي أن مقاتالت سالح
الجو األوك��ران��ي تحلق ف��وق مدينة كراماتورسك المجاورة
لسالفيانسك .ونظرا ً إلى ذلك تم اإليعاز للمستشفيات بإجالء
الموجودين فيها من الطوابق العلوية.
من جهة أخرى أعلن مصدر في «جمهورية لوغانسك الشعبية»
أن «جيش جنوب الشرق» سيطر بالكامل على قاعدة عسكرية
تابعة للحرس الوطني األوك��ران��ي ،مشيرا ً إلى عدم وج��ود أي
عسكري في هذه القاعدة.
وأوضح الحرس الوطني األوكراني أن مسلحي الدفاع الشعبي
استولوا على عدد من مباني القاعدة العسكرية في لوغانسك ،وتم
إجالء العسكريين من هناك إلى قسم آخر من القاعدة وذلك بعد أن
هدد المسلحون بتفجير المباني التي استولوا عليها.
وأعلن المكتب اإلعالمي لـ «جمهورية لوغانسك الشعبية»
أن ما بين  80و 100عسكري ألقوا السالح واستسلموا لقوات
الدفاع الشعبي بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى
والجرحى.

وفد تجاري �أميركي يقوم بزيارة نادرة �إلى كوبا
في أول زيارة من نوعها منذ  15عاماً ،وصل وفد من غرفة التجارة األميركية
إلى كوبا لتقويم التغيرات االقتصادية التي حصلت في الجزيرة تحت حكم
الرئيس راؤول كاسترو ،بحسب ما صرح رئيس الوفد ورئيس غرفة التجارة
توماس دونوهيو .وأعلن أعضاء الوفد التجاري إنهم ذاهبون إلى كوبا لتقويم
الفرص التجارية التي قد تتوافر في حال رفع الحظر األميركي.
وقال دونوهيو لدى وصوله إلى هافانا «نحن سعداء جدا ً لوجودنا هنا،
ونحن نتعلم الكثير عن التغييرات الجارية في هذا البلد ،مشيرا ً إلى أن كوبا
اآلن تختلف اختالفا ً جذريا ً عن الماضي نظرا ً إلى العدد الكبير من مواطنيها
الذين يعملون في القطاع الخاص.
وكان أفراد الجالية الكوبية في الواليات المتحدة قد انتقدوا الزيارة ،ويتهم
هؤالء الحكومة الكوبية «باضطهاد المعارضين السياسيين وانتهاك حقوق
االنسان».
وتفرض الواليات المتحدة حصارا ً اقتصاديا ً على كوبا منذ أكثر من خمسين
عاماً ،بعد انتصار الثورة الكوبية.
تنحي الرئيس فيدل كاسترو عن
يذكر أن الحكومة الكوبية دأب��ت منذ
ّ
السلطة لمصلحة شقيقه راؤول ،على اتباع سياسات تهدف إلصالح االقتصاد،
إذ يسمح للكوبيين اليوم امتالك المصالح الصغيرة وبيع وشراء السيارات
والعقارات.
وكان الرئيس كاسترو قد دعا في كانون األول الماضي إلى اقامة عالقات
متحضرة مع الواليات المتحدة قائالً« :إن على كل من البلدين احترام وجهات
نظر البلد اآلخر» .وقال الرئيس الكوبي إن على «واشنطن التخلي عن سعيها
لإلطاحة بنظام حكمه ،كما أن على الجانبين العمل على تطوير العالقات
بينهما».

الوفد التجاري األميركي

مقتل جندي من
التحالف الغربي
في تحطم مروحية
في �أفغان�ستان

الجي�ش التايالندي ي�شترط توافر ظروف مالئمة
للعودة �إلى الحكم المدني

أفاد مصدر من قوات «إيساف» الدولية
العاملة في أفغانستان أن جنديا ً من قوات
التحالف الغربي قتل في تحطم مروحية
في جنوب البالد .ولم يذكر جنسية القتيل
وأسباب تحطم المروحية .وكان  8جنود
أج��ان��ب بينهم  5بريطانيين قتلوا في
حادثين مماثلين في وقت سابق من هذا
العام.
وجرح جنديان على األقل األربعاء في
هجوم استهدف سيارة تابعة للقنصلية
األميركية ف��ي ه���رات ك��ب��رى م��دن غرب
أفغانستان ،على ما أعلنت السلطات.
ووق��ع الهجوم بعد خمسة أي��ام على
اع��ت��داء استهدف السفارة الهندية في
المدينة ذات��ه��ا ،وغ���داة ط��رح الرئيس
األميركي باراك أوباما إبقاء بضعة آالف
م��ن الجنود ف��ي أفغانستان حتى عام
.2016
وأعلن أوباما األحد الماضي عزمه إبقاء
 9800جندي أميركي في أفغانستان
بعد نهاية العام الحالي لتدريب الجيش
األفغاني ومكافحة «اإلره���اب» ،على أن
يتقلص هذا العدد إلى النصف مع نهاية
العام المقبل .وأوضح أن االتفاقية األمنية
تقتضيها السلطات التي تحتاج إليها
القوات األميركية لتنفيذ مهمتها ،وكذلك
ضرورة احترام سيادة أفغانستان.
وقال مسؤول كبير في اإلدارة األميركية
إن «أوب��ام��ا اتصل بالرئيس األفغاني
ليطلعه على خطط ال��والي��ات المتحدة
باإلبقاء على  9800جندي بأفغانستان
بعد انتهاء العام ال��ج��اري إضافة إلى
إبالغه بأنه يريد أن يبرم اتفاقا ً أمنيا ً مع
الشخص ال��ذي يخلف حامد ك��رزاي في
الرئاسة.

أعلن الحكام العسكريون في تايالند أمس
ض����رورة ت��واف��ر ال��ظ��روف ال��م�لائ��م��ة وان��ت��ه��اء
االنقسامات قبل إج��راء االنتخابات والعودة
إلى الحكم المدني .وقال الجنرال تشاتشالرم
ت��ش��ال��رم��س��وخ ن��ائ��ب رئ��ي��س أرك����ان الجيش
للصحافيين :إن «نية المجلس العسكري هي
توفير الظروف المالئمة لوضع تايالند على
مسار إجراء انتخابات حرة ونزيهة».
ول��م يوضح تشاتشالرم ال��ظ��روف الالزمة

إلجراء االنتخابات ،وأضاف إن «الجيش يريد
رؤي��ة المصالحة وانتهاء الخالف السياسي،
تفجر منذ ف��وز تاكسين ف��ي انتخابات
ال��ذي
ّ
.»2001
من جهة أخ��رى ،أف��رج الجيش التايالندي
أول من أمس عن قادة حركة «القمصان الحمر»
التي كانت تقدّم دعما ً قويا ً للحكومة التي أطاح
بها الجيش .وكان الجيش يحتجزهم في أماكن
سرية .وقد اعتقل بعضهم الخميس الماضي

خ�ل�ال م��ف��اوض��ات أج��راه��ا ال��ع��س��ك��ري��ون مع
معارضين سياسيين ،قبل اإلعالن عن االنقالب.
ويطلب الجيش الذي استدعى أكثر من 250
شخصا ً من المفرج عنهم توقيع وثيقة تلزمهم
التوقف عن القيام بأي نشاط سياسي .وكان
قائد القوات البرية الجنرال برايوت تشان أوتشا
قد أعلن في  22أي��ار االستيالء على السلطة
وأش���ار إل��ى سعي الجيش الستعادة النظام
وإجراء إصالحات سياسية.

انتهاء البحث عن الطائرة الماليزية من دون نتائج
قال مسؤولون أستراليون إن الفريق الدولي
المعني بالبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة
قد يتخلى عن منطقة البحث التي حصرها سابقا ً
«كالمثوى األخير للرحلة إم إتش  .»370وأوضحوا
أن الغواصة اآللية «بلوفين »-21انتهت من تفتيش
القاع في المنطقة التي تم تحديدها الشهر الماضي
بعد رصد إشارات اعتبر الخبراء أنها قد تعود ألحد
الصندوقين األسودين .لكن تقريرا ً لقناة «سي إن
إن» األميركية نقل عن مايكل دين نائب مدير هندسة
المحيطات بالبحرية األميركية قوله« :إن السلطات
تعتقد اآلن أن اإلش���ارات الصوتية التي رصدت
الشهر الماضي ال عالقة لها بالطائرة المفقودة».
وقال دين لـ«سي إن إن»« :أفضل نظرياتنا حاليا ً
أن اإلش��ارات على األرجح أصدرتها إحدى السفن
المشاركة في عملية البحث أو جهاز الكتروني ما
على متنها» .لكن متحدثا ً باسم البحرية األميركية
أعلن «أن تصريحات دين «تكهنات سابقة ألوانها».
وكانت الطائرة الماليزية من طراز «بوينغ »777
قد اختفت من على شاشات ال��رادار وعلى متنها
 239راكبا ً وأفراد الطاقم يوم  8آذار الماضي بعد
إقالعها من كوااللمبور متجهة إلى بكين .ويبدو أن

الطائرة بعد إغالق أجهزة االتصاالت التي كانت
على متنها ،غيّرت مسارها تماما ً وحلقت لمدة
ساعات بعد فقدان االتصال بها ،وفق بيانات األقمار
االصطناعية.
وتشير تلك البيانات إلى أن الطائرة واصلت
رحلتها حتى اختفت ك��ل آث��اره��ا ف��ي المحيط

الهندي قبالة السواحل الغربية ألستراليا .ورجح
المسؤولون األستراليون أن تتركز الجهود الدولية
في المرحلة الالحقة في مراجعة البيانات المتوافرة
حول تحركات الطائرة والتفتيش العام لقاع البحر
في المناطق المحيطة وإحضار مزيد من األجهزة
الخاصة لدعم جهود البحث.

