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قتلى وجرحى في تفجير انتحاري لمجل�س عزاء �شمال بغداد

حكومة العدو تعتبر الم�شروع «�إعالن حرب» وتهدد بحل ال�سلطة

القوات العراقية ت�ستعيد ال�سيطرة على بلدة ْ
ال�ضلوعية ومحيطها

عبا�س لكيري :لن نتراجع عن قرار �إنهاء االحتالل
ه��دد وزي��ر استخبارات العدو
ي��وف��ال ش��ت��اي��ن��ت��س ،ب��ـ»إس��ق��اط
وح��ل السلطة الفلسطينية» في
ح��ال تمرير م��ش��روع ال��ق��رار ال��ذي
تعتزم فلسطين طرحه على مجلس
األمن.
وق����ال ش��ت��اي��ن��ت��س ب��أن��ه «م��ن
المتوقع إج��راء تصويت في األمم
المتحدة بشأن مشروع قرارعدائي
وعدواني وأح��ادي الجانب في ما
يتعلق بدولة فلسطينية» بحسب
ت��ع��ب��ي��ره ،م��ؤك��دا ً أن «الحكومة
اإلسرائيلية ل��ن تترك ال��ق��رار يمر
بهدوء» ،وقال« :إذا قبل القرار في
مجلس األم���ن يتعين علينا حل
السلطة الفلسطينية».
وكان وزير استخبارات العدو قد
أعلن أخيرا ً أن توجه الفلسطينيين
إل��ى مجلس األم���ن يعتبر عمليا ً
بـ»مثابة إعالن حرب».
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني
إلى إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي»
لألراضي الفلسطينية وإقامة دولة
فلسطينية ع��ل��ى ح���دود ،1967
وعاصمتها القدس الشرقية.
وأك�����د رئ���ي���س وزراء ال��ع��دو
بنيامين نتانياهو ،أول من أمس،
أن حكومته «ستواصل التمسك
بمواقفها وس��ت��رف��ض ب��ش��دة أي��ة
محاولة لفرض شروط قد تعرض
أمنها ومستقبلها للخطر» ،رغم
مشروع القرار الفلسطيني المطروح
على مجلس االم��ن ال��دول��ي إلنهاء
االحتالل.
وان���ت���ق���د رئ����ي����س ال��������وزراء
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» م��ج��ل��س ح��ق��وق
اإلنسان «ال��ذي أصدر خالل العام

الحالي عشرين قرارا ً ضد حكومته
فيما ل��م يتبن س��وى ق���رار واح��د
ض���د س���وري���ة وق�����رار واح����د ضد
إيران».
وزعم نتنياهو أن «هناك جهودا ً
إيرانية متزايدة لتكثيف العمليات
في الضفة الغربية» ،مشيرا ً في
س��ي��اق حديثه إل��ى وص��ف نائب
السفير الفلسطيني ف��ي طهران
«ال��ن��ظ��ام ال��ص��ه��ي��ون��ي ب��س��رط��ان
ع��دوان��ي يجب القضاء عليه في
الوقت الذي تدعم فيه األمم المتحدة

م��ش��روع ق���رار فلسطيني أح��ادي
يهدف إلى طرح تسوية مفروضة».
وكان رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس أكد أول من أمس ،أن
فلسطين ق��ررت التوجه بمشروع
ق��رار إن��ه��اء االح��ت�لال إل��ى مجلس
األمن الدولي (أمس االثنين).
وج���اء ت��أك��ي��د ع��ب��اس التوجه
لمجلس األمن خالل مكالمة هاتفية
مع وزير الخارجية األميركي جون
كيري.
وق����ال ع��ب��اس خ�ل�ال االت��ص��ال

مع وزي��ر الخارجية األميركي إن
ال��م��وق��ف الفلسطيني وال��ع��رب��ي
متمسك بالتوجه إلى مجلس األمن
الدولي وال تراجع فيه ،مشددا ً على
الموقف ال��واض��ح برفض أشكال
االستيطان كافة وخصوصا ً في
القدس الشرقية.
وي��ح��ت��اج م��ش��روع ال��ق��رار إل��ى
تصويت تسع دول أعضاء بمجلس
األم��ن ال��دول��ي إلنجاحه ،ويواجه
ال��م��ش��روع م��ع��ارض��ة أم��ي��رك��ي��ة
و«إسرائيلية».

هادي يع ّين قيادي ًا حوثي ًا نائب ًا لرئي�س هيئة الأركان
عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في
خطوة غير متو ّقعة قياديا ً بارزا ً في جماعة الحوثي
نائبا ً لرئيس هيئة أركان الجيش وأمر بترقيته من
رتبة عقيد إلى لواء ،ما يع ّزز من قبضة الجماعة على
قوات الجيش بعد سيطرتها على قوات األمن بشكل
كامل ،في خطوة وصفها مراقبون بـ «الصفقة».
وبموجب قرار هادي جرى تعيين العقيد زكريا
الشامي ،وهو أحد قادة الحوثيين وأحد ممثليهم في
مؤتمر الحوار ،نائبا ً لرئيس هيئة أركان الجيش،
بعد أيام على منع الحوثيين رئيس هيئة األركان
اللواء حسين خيران من دخول مقر عمله وحصار

وزارة الدفاع.
ووفق مصادر سياسية فإنّ «صفقة أبرمت بين
ه��ادي والحوثيين لسحب اعتراضهم على قرار
تعيين رئيس األرك��ان وعُ يّن بموجبها القيادي
الحوثي الشامي نائبا ً له .ووفق مراقبين سيتيح
القرار لجماعة الحوثي تشديد قبضتها بالتعاون
مع الرئيس السابق على وح��دات الجيش التي ال
تدين لها بالوالء بعد أن تم ّكن الحلف من السيطرة
على وحدات األمن والشرطة وقوات األمن الخاص».
كما أص��در ه��ادي ق��رارا ً آخر قضى بعزل المفتش
العام للجيش اللواء محمد القاسمي الذي يقال إ ّنه

منقطع عن العمل منذ أشهر ألسباب صحية ،وعيّن
بدال ً منه اللواء عبد الباري الشميري.
في األثناء ،قالت مصادر رسمية إنّ «محافظ
الحديدة الجديد ال��ذي فرضه الحوثيون وعيّنه
هادي أمر بتوزيع المقاتلين الحوثيين على أجهزة
األمن وإلحاقهم بالخدمة بشكل رسمي» .وبحسب
المصادر ف��إنّ حسن الهيج أم��ر بتشكيل لجنة
أمنية وتوزيع ممثلين من الحوثيين على عدد من
الوحدات األمنية والعسكرية للمساهمة في ضبط
األمن في المحافظة والمشاركة في تحقيق السكينة
لجميع المواطنين.

تمكنت القوات العراقية بمساندة
«الحشد الشعبي» وأبناء العشائر
م��ن اس��ت��ع��ادة السيطرة على بلدة
ْ
الضلوعية وتحريرها من قبضة تنظيم
«داع��ش» بعد السيطرة على مطارها
الواقع شماالً.
كذلك تمكنت من تحرير مناطق عدة
أبرزها ناحية يثرب ومنطقة عزيز بلد
جنوب ْ
الضلوعية وفق مصدر عراقي.
وتعد بلدة الضلوعية المحاذية
لنهر دجلة ،صلة وصل بين محافظتي
ديالى (شرق العراق عند الحدود مع
إي��ران) وص�لاح الدين ،كما تقع إلى
الجنوب من مدينة سامراء.
وقال ضابط برتبة لواء في الجيش
إن «القوات األمنية من جيش وشرطة
ات��ح��ادي��ة وف���وج مكافحة اإلره���اب،
وبمساندة الحشد الشعبي وأبناء
العشائر وطيران الجيش ،تمكنوا منذ
ي��وم أم��س من تحرير» مناطق عدة،
أبرزها «ناحية يثرب ومناطق عزيز
بلد» جنوب الضلوعية .وأوض��ح أن
«القوات األمنية دخلت الضلوعية»
بعد السيطرة على مطار البلدة الواقع
شمالها ،وتقوم حاليا ً «بعملية تعزيز
للمواقع التي تقدمنا إليها».
وفي السياق ،أعلنت وزارة الداخلية
العراقية ،أمس ،أن قواتها استعادت
منطقة ج��دي��دة م��ن سيطرة تنظيم
«داع��ش» ،وتمكنت من إبطال مفعول
عشرات العبوات الناسفة في محافظة
صالح الدين (شمال).
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال����وزارة
العميد سعد معن في بيان ،إن قوات
الشرطة االتحادية استعادت السيطرة
على منطقة «السيفونة» ،الواقعة
على الطريق بين ناحية المعتصم
وال��ض��ل��وع��ي��ة ج��ن��وب ت��ك��ري��ت مركز
المحافظة .وأشار إلى أن تلك القوات،
تواصل التقدم لطرد مسلحي «داعش»
من محيط قضاء مدينة «بلد» بالكامل.
وفي بيان ثان ،قال معن إن «قوات

أجلت محكمة استئناف طرابلس النظر في قضية
عدد من رموز النظام الليبي السابق إلى  11كانون
ثاني المقبل.
وأرج��أت المحكمة النظر في القضية الستكمال
االستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين وعددهم
 31شخصاً.
وصرح الصديق الصور ،مسؤول التحقيقات في

الفروف :رو�سيا غير معنية بالمواجهة مع الغرب

بوروشينكو يستعد لمناقشة أزمة بالده مع الرئيس الروسي
من دون إم�ل�اءات غربية .وق��ال« :يجب تجاوز
المرحلة المأسوية الحالية في تاريخ أوكرانيا
على أساس إعادة الوفاق الوطني وضمان إيجاد
حل وسط ،وموازنة المصالح وإقامة عالقات على
أساس التساوي في الحقوق فعليا ً بين مناطق
البالد كافة».
وكد الفروف ضرورة توصل جانبي النزاع في
أوكرانيا إلى اتفاق بشأن شكل الدولة األوكرانية
وكيفية حماية حقوق المواطنين واألقليات القومية
وضمان وضع اللغة الروسية وغيرها من اللغات
وتنظيم حياة كل مقاطعة من مقاطعات البالد.
وقال الوزير الروسي إن بالده ستواصل دعمها
إلط�لاق الحوار وإقامة اتصاالت مستديمة بين
كييف ولوغانسك ودونيتسك في إطار االنتخابات
ال��ت��ي أج��ري��ت ه��ن��اك وم��واص��ل��ة عمل مجموعة
االت��ص��ال ب��م��ش��ارك��ة ممثلين ع��ن جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
جاء ذلك في وقت قال الرئيس األوكراني بيترو

بوروشينكو أمس إنه سيلتقي نظيريه الفرنسي
فرانسوا هوالند والروسي فالديمير بوتين إضافة
إلى المستشارة األلمانية أنغيال ميركل في 15
كانون الثاني في استانة في كازاخستان.
ووقع بوروشينكو قانونا ً يلغي وضع أوكرانيا
الحيادي ،مؤكدا ً أن مسألة انضمام البالد إلى حلف
شمال األطلسي «الناتو» سيطرح في استفتاء عام
خالل  5أو  6سنوات.
يذكر أن البرلمان األوكراني صدّق على قانون
إلغاء الوضع الحيادي للبالد األسبوع الماضي.
وينص هذا القانون على ضرورة تعميق التعاون
مع حلف شمال األطلسي.
من جهة أخرى ،أشار بوروشينكو إلى تحقيق
تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك ،خصوصا ً في مجال
تبادل األس��رى وتحقق «نظام السكون» وكذلك
إيصال مساعدات إنسانية أوكرانية إلى مختلف
المؤسسات االجتماعية في شرق أوكرانيا.
وأكد الرئيس األوكراني أهمية اتفاقات مينسك

في تسوية األزم��ة في جنوب شرقي أوكرانيا.
وق��ال« :األه��م هو تحويل الهدنة الهشة القائمة
اليوم في الشرق إلى سالم آمن وثابت ،وذلك على
أساس خطة السالم واتفاقات مينسك» ،كما أكد
أهمية تبادل األس��رى والتزام وقف إط�لاق النار
لعملية التسوية.
وأعلن الرئيس األوكراني في مؤتمر صحافي
أن العملية العسكرية في دونباس لن تنتهي في
الخامس عشر من كانون الثاني وأن إحالل السالم
عملية ليست بالقصيرة ،وقال« :البدء في الحرب
أمر سهل والصعب هو إنهاؤها».
وبحسب قوله ،ف��إن الخطوة األول��ى باتجاه
وقف إطالق النار قد بدأت وتسير ببطء وأنه يجب
تعزيز هذه الخطوة ،وأن الخطوة الثانية باتجاه
المساعدات اإلنسانية قد بدأت ،واالتجاه الثالث
هو االقتصاد .وأض��اف بوروشينكو إنه في حال
فشل العملية السلمية ستفرض األحكام العرفية
فوراً ،مشيرا ً إلى أن هذا الموضوع نوقش بالتفصيل
في اجتماعات مجلس األمن القومي األوكراني .من
جهة أخرى أكد عدم وجود حل عسكري للنزاع في
دونباس ،وقال إن «الحل سياسي فقط».
إلى ذلك ،قالت وكالة «انترفاكس» الروسية
لألنباء إن البرلمان األوكراني أيد موازنة لعام
 2015كان قد تعرض لضغوط للموافقة عليها
ل��ض��م��ان ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��دف��ع��ة ال��ت��ال��ي��ة من
المساعدات المالية بموجب برنامج قروض قيمتها
 17مليار دوالر من صندوق النقد الدولي.
وقبل التصويت على الموازنة في الساعات
األولى من صباح أمس ،وافق النواب على سلسلة
من قوانين التقشف من بينها تعديل لفرض رسوم
إضافية على الواردات.
وح���ذر رئ��ي��س ال����وزراء األوك���ران���ي أرسيني
ياتسينيوك من أن ه��ذا التعديل قد يثبت عدم
شعبيته لدى شركاء أوكرانيا التجاريين األجانب،
وأضاف أنه مع ذلك فقد يجرى تعديل الموازنة
بعد محادثات مع جهات الدعم الغربية ألوكرانيا.
وكانت احتياطيات أوكرانيا من العملة األجنبية
قد تقلصت بما يزيد عن النصف منذ بدء العام
إلى أدن��ى مستوى لها منذ عشر سنوات بسبب
تسديد ديون الغاز لروسيا وجهود دعم العملة
األوكرانية.

تعاون ا�ستخباري بين وا�شنطن وطوكيو و�سيول ب�ش�أن ت�سلح بيونغ يانغ
وقعت ال��والي��ات المتحدة وك��وري��ا الجنوبية واليابان اتفاقا ً
لتبادل المعلومات السرية المتعلقة ببرامج كوريا الشمالية النووي
والصاروخي.
وأعلنت وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» أمس أن االتفاق الذي
جرى توقيعه يوم األحد حدد خططا ً ستطبقها الدول الثالث لـ»تبادل
المعلومات السرية» ،حيث سيقوم «البنتاغون» بتمرير المعلومات
للدول المشاركة في هذا االتفاق.
وأكدت الوزارة األميركية أن «االتفاقي الموقع ال يضع أي التزامات
جديدة ما بين هذه الدول» ،لكنه يضمن التعامل بفاعلية أكبر أمام
استفزازات كوريا الشمالية.
من جهتها ،أكدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنه في ظل

تنامي التهديدات األمنية في منطقة شمال شرقي آسيا وقعت كوريا
الجنوبية مع الواليات المتحدة واليابان اتفاقا ً عسكريا ً لتبادل
المعلومات االستخباراتية التي تتعلق بالبرنامج الصاروخي-
ال��ن��ووي لكوريا الشمالية ،وأن االت��ف��اق دخ��ل حيز التنفيذ أمس
االثنين.
وق��ام بالتوقيع على االتفاق كل من نائب وزي��ر الدفاع الكوري
الجنوبي بيك سونغ جو مع نظيريه األميركي روبرت وورك والياباني
نيسي ماسانوري.
وينص االتفاق الموقع بين األط��راف الثالثة على أن «األس��رار
العسكرية الخاصة بخطر برامج كوريا الشمالية الصاروخية
والنووية سيستبدل ما بين سيول وطوكيو من خ�لال الواليات

الشرطة االتحادية دم��رت  5عجالت
(مركبات) بناحية الضلوعية ،كما
دم���رت  7ع��ج�لات ت��ح��ت السيطرة
تحتوي عبوات ناسفة» .وأضاف أن
القوات ذاتها «تمكنت من تفكيك (إبطال
مفعول)  150عبوة ناسفة ،وفجرت
منزلين مفخخين تحت السيطرة في
محيط بلد والضلوعية ( 90كلم شمال
بغداد)».
وقبل أي��ام ب��دأت القوات العراقية
بمساندة ميليشيات الحشد الشعبي
عملية عسكرية واس��ع��ة ال��ن��ط��اق،
الستعادة مناطق جنوب تكريت من
مقاتلي «داعش».
وكانت وزارة الداخلية قالت األحد
عبر متحدثها إن «محيط مدينة بلد
بات مؤمنا ً بشكل كامل من قبل القوات
األمنية ومقاتلي الحشد الشعبي».
كما أفاد مصدر محلي في محافظة

نينوى ،ب��أن تنظيم «داع���ش» اعدم
أربعة مدنيين جنوب الموصل.
وق�������ال ال���م���ص���در ف����ي ح��دي��ث
لـ»السومرية نيوز» ،إن «تنظيم داعش
أعدم أربعة مدنيين رميا ً بالرصاص
وس��ط ناحية القيارة جنوب مدينة
الموصل ،من دون معرفة األسباب».
وك���ان م��ص��در طبي ف��ي محافظة
نينوى أف���اد ،ب��أن تنظيم «داع���ش»
أعدم طبيبين رميا ً بالرصاص وسط
الموصل.
على صعيد أمني آخر ،أفاد مصدر
في الشرطة العراقية ،أمس ،بأن 12
شخصا ً قتلوا وأص��ي��ب  27آخ��رون
بتفجير انتحاري استهدف مجلس
عزاء شمال بغداد.
وقال المصدر لـ»السومرية نيوز»
إن «انتحاريا ً يرتدي حزاما ً ناسفا ً فجر
نفسه ،داخل مجلس عزاء في منطقة

الحماميات التابعة لقضاء التاجي،
شمال بغداد ،ما أسفر عن مقتل 12
شخصا ً وإصابة  27آخرين بجروح
متفاوتة».
وأض��اف المصدر ال��ذي طلب عدم
الكشف ع��ن اس��م��ه أن «ق���وة أمنية
هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل
الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي
العالج وجثث القتلى إلى دائرة الطب
العدلي ،فيما منعت االقتراب من المكان
تحسبا ً من هجمات أخرى».
يذكر أن العاصمة ب��غ��داد تشهد
وبشكل شبه يومي سلسلة تفجيرات
بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة
ناسفة ،إضافة إلى هجمات متفرقة
تستهدف المدنيين وعناصر األجهزة
األمنية في مناطق متفرقة منها ،ما
تسفر عن سقوط المئات من القتلى
والجرحى.

ت�أجيل محاكمة رموز النظام الليبي ال�سابق

بورو�شينكو يلتقي بوتين وهوالند وميركل ال�شهر المقبل لمعالجة الأزمة الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أن موسكو ليست معنية بالمواجهة مع الغرب،
معربا ً ع��ن أم��ل��ه ف��ي إم��ك��ان ت��ج��اوز التوتر في
العالقات بين الجانبين.
وقال في حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسية،
إن بالده مستعدة للتعاون مع الجميع على أساس
المساواة واالحترام المتبادل وموازنة المصالح ،و
قال« :في التاريخ كله لم يتمكن أحد ولن يتمكن من
إخضاع روسيا لضغط خارجي لكي يحل مشاكله
على حسابنا».
ودع��ا ال��وزي��ر ال��روس��ي إل��ى إط�لاق ح��وار بين
االتحاد األوروبي واالتحاد االقتصادي األوراسي
حول التكامل وإقامة فضاء اقتصادي وإنساني
م��وح��د م��ن األطلسي إل��ى المحيط ال��ه��ادئ في
المستقبل على أساس مبدأ وحدة األمن.
وأك��د الف��روف أن إيجاد حلول أله��م تحديات
العصر ،المتمثلة في اإلره��اب الدولي وانتشار
أسلحة الدمار الشامل ،وتهريب المخدرات ،إضافة
إل��ى ال��ك��وارث الطبيعية والتكنولوجية يتطلب
تعزيز التعاون الدولي على أساس القانون الدولي
وتحت إشراف األمم المتحدة.
وقال الفروف إن الدول الغربية ترفض إقامة
نظام أم��ن موحد ف��ي المنطقة األوروأط��ل��س��ي��ة،
وتقسم ال��دول إلى حليفة وغريبة وتسعى إلى
فرض سيطرتها على مناطق في الشرق ،ما يؤدي
إلى زعزعة الوضع في الساحة الدولية.
وعلى حد قوله ،فإن دعم الواليات المتحدة
وعدد من الدول األوروبية لالنقالب في أوكرانيا
وفرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا فاقما
العالقات بين موسكو والغرب بشكل خطير.
وأك��د الف��روف أن التحالف الغربي المتكون
تاريخياً ،يسعى إلى الحفاظ على سيطرته على
الشؤون الدولية بأي ثمن ومنع إقامة نظام عالمي
متعدد المراكز .وقال الوزير الروسي إن الواليات
المتحدة أخفقت ،رغم جهودها غير المسبوقة ،في
إقامة تحالف واسع النطاق ضد روسيا ،مؤكدا ً أن
الحوار بين موسكو ومعظم الدول واصل تطوره
عام  2014على أساس المساواة واالحترام.
وبشأن أوكرانيا أك��د الف��روف أن��ه يمكن حل
األزم��ة في هذا البلد عام  2015في حال توصل
كييف وجنوب شرقي أوكرانيا إلى اتفاق بينهما

مجلس العزاء الذي تم تأجيله

المتحدة وال��ت��ي تملك اتفاقات ثنائية ح��ول ت��ب��ادل المعلومات
االستخباراتية مع كل منهما».
وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن االتفاق
ينص على شكل وكيفية المعلومات التي ستستبدل ما بين االطراف،
وأنها ستكون على أي شكل من وثائق مطبوعة ومعلومات شفوية
إضافة إلى المرئية وااللكترونية.
وأضاف المتحدث« :الدول الثالث تخطط وذلك خالل االستشارات
المشتركة في ما بينها لتقرر مستوى المعلومات التي سيكون
من المطلوب تبادلها بناء على هذه االتفاق .وسيناقش على وجه
الخصوص أكثر المعلومات المتبادلة إشكالية وال��ظ��روف التي
تستدعي ذلك إضافة إلى مستوى السرية لهذه المعلومات».

مكتب النائب العام الليبي ،أن « 31متهما ً مثلوا أمام
المحكمة فى طرابلس من بينهم البغدادي المحمودي
آخر رئيس وزراء الراحل معمرالقذافي ،وعبدالله
السنوسي مدير االستخبارات ،وبوزيد دورده مدير
جهاز األم��ن الخارجي ،إضافة إل��ى باقي الرموز
السابقة».
وق��ال مسؤول التحقيقات إن األوض��اع األمنية

المتردية وراء غياب سيف اإلس�لام القذافي عن
الجلسة الثانية وال��ت��ي تحول دون مثوله أم��ام
المحكمة.
يذكر أن سيف اإلسالم يقبع في سجن سري تابع
للثوار بالزنتان 180 ،كلم جنوب غربي طرابلس ،منذ
 19تشرين الثاني الماضي بعد اعتقاله على الحدود
الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر.

ال�سلطات الإندوني�سية تنفي العثور
على �آثار الطائرة المفقودة

ن��ف��ت س��ل��ط��ات إن��دون��ي��س��ي��ا ال��ع��ث��ور ع��ل��ى آث���ار ط��ائ��رة
« »AirAsiaالمفقودة في بحر جاوة ،مشيرة إلى أن األجسام
التي عثر عليها ال تعود إلى الطائرة المفقودة.
وكان مصدر رفيع في القوات الجوية اإلندونيسية قد أعلن
في وقت سابق أمس أن طائرة أسترالية عثرت في بحر جاوة
على جسم أو أجسام مشبوهة في المكان ،ال��ذي فقدت به
الطائرة الماليزية التابعة لشركة «.»Air Asia
وأكد المصدر ،أن طائرة «أوريون» األسترالية التي تقوم
بالبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة عثرت على «شيء ما»
وأن عسكريين إندونيسيين توجهوا إلى مكان الحادث للتأكد
من هذه المعلومات.
يذكر أن الجسم المشبوه الذي عثر عليه يقع على بعد نحو
 700ميل من الموقع الذي انقطع فيه االتصال مع الطائرة
المفقودة.
وكانت الوكالة اإلندونيسية للبحث واإلنقاذ قد أعلنت في
وقت سابق أن الطائرة الماليزية التي فقدت األحد وعلى متنها
 162راكباً ،سقطت على األرجح في بحر جاوة.
وق��ال رئيس الوكالة بامبانغ سوليستيو ف��ي مؤتمر
صحافي «استنادا ً إلى المعلومات التي في حوزتنا وتقييم
مفاده أن مكان التحطم المفترض هو البحر ،فإن الفرضية هي
أن الطائرة في قعر البحر .إنه انطباع أولي قد يتطور مع تقييم
نتائج عمليات البحث».
وأوضح سوليستيو أن إندونيسيا ال تملك األدوات المطلوبة
على غرار غواصات ضرورية لسحب الطائرة من قعر البحر،
لكنها ستطلب مساعدة دول أخرى عند الحاجة.
من جهة أخرى ،اقترحت وزارة الطوارئ الروسية تقديم
مساعدات إلى إندونيسيا في البحث عن الطائرة المفقودة.
وقال ألكسندر دروبيشيفسكي المتحدث باسم الوزارة أمس،
إن الوزير فالديمير بوتشكوف أكد في رسالته إلى الجانب
اإلندونيسي استعداد موسكو لتقديم أحدث ما تملكه روسيا
من التكنولوجيا للبحث عن الطائرة المفقودة ،بما في ذلك
طائرة برمائية من نوع «بي »-200وهي مزودة بأجهزة بحث
حديثة وكاميرات حرارية.
وأضاف أن وزارة الطوارئ الروسية مستعدة كذلك إلرسال
عدد من اختصاصييها للمشاركة في عملية البحث.
وف��ي وق��ت سابق من صباح أم��س ،استؤنفت عمليات
البحث عن الطائرة المفقودة بعد أكثر من  24ساعة من
اختفاء الرحلة التي كانت تتجه من سوربايا اإلندونيسية
إلى سنغافورة.

ونقلت وك��ال��ة أن��ب��اء الصين الجديدة «شينخوا» عن
المسؤول بالمكتب الوطني للبحث واإلنقاذ أحمد توحه ،قوله
إن «بعض الطائرات والمروحيات تحركت إلى المياه حيث
يعتقد أن الطائرة فقدت في الساعة  5:30صباح أمس األحد
بتوقيت جاكرتا».
وكانت أعمال البحث عن الطائرة قد توقفت في الخامسة
مساء األحد بتوقيت جاكرتا في المنطقة المشتبه بها قرب
جزب بانغكا بيلتونغ بسبب الظالم ،بحسب قوله.
ومن المقرر أن يقوم الجيش اإلندونيسي بعملية بحث
برية في المكان المشتبه به ،وفقا ً للقائم بأعمال المدير العام
للنقل اإلندونيسي دجوكو مورجاتمودجو.
وفقدت الطائرة التي تحمل رقم ( )QZ 8501االتصال
مع األرض بعدما وافق برج المراقبة بناء على طلب الطيار
تغيير مسار الطائرة إال أنه لم يوافق على زيادة ارتفاعها إلى
 34ألف قدم ،بحسب المسؤول ،حيث فقد االتصال مع الطائرة
ايرباص  200-320بعد إقالعها بـ 42دقيقة من سوربايا
بمقاطعة جاوة الشرقية ،وكان على متن الطائرة  155راكبا ً
و 7من أفراد طاقمها.
من جهتها نقلت وكالة «رويترز» عن المدير العام للطيران
المدني قوله إن الطائرة عند إقالعها كانت في حالة جيدة،
مرجعا ً سقوطها إلى األح��وال الجوية السيئة .وأض��اف أن
جهود البحث تتركز على منطقة واقعة بين جزيرة بيليتونغ
وإقليم كاليمانتان في الشطر اإلندونيسي من جزيرة بورنيو.
من جهتهم ،تجمع أقارب المسافرين في مطار شانغي في
سنغافورة ،بينما هرع آخ��رون إلى مطار سورابايا (شرق
جزيرة جاوا التي تحتضن العاصمة جاكرتا).
وتملك شركة «إير آسيا» منخفضة التكلفة ومقرها ماليزيا
 49في المئة من أسهم شركة «إير آسيا» اإلندونيسية ،في
حين يملك مستثمرون محليون بقية األسهم .ولمجموعة «إير
آسيا» أفرع في تايالند والفلبين والهند ،ولم يتحطم أي من
طائراتها منذ بدء رحالتها قبل  13سنة.
ويذكر أنه في شهر آذار  ،2014اختفت طائرة بوينغ 777
تابعة للخطوط الماليزية أثناء قيامها برحلة من كوااللمبور
إلى بكين وعليها  239راكباً ،ولم يعثر حتى اآلن على أي
أثر للطائرة التي يعتقد الخبراء أنها سقطت جنوب المحيط
الهندي.
وفي  17تموز  ،2014تحطمت طائرة بوينغ  777تابعة
للخطوط الماليزية وعلى متنها  298راك��ب�ا ً بالقرب من
دونيتسك (شرق أوكرانيا).

