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حكومة جديدة في تايلند يهيمن عليها اجلنراالتعربية وعالمية
بانكوك ـ وكاالت: شكل النظام العسكري احلاكم الذي وصلوا الى السلطة في تايلند على اثر انقالب، حكومة 
يهيمن علييها العسكريون، ليحكم بذلك قبضته على احلياة السياسية التي أفرغت من أي حراك احتجاجي.
ويسيطر العسكريون على نحو ثلث أعضاء هذه احلكومة املؤلفة من 32 وزيرا والتي صادق عليها امللك 
بوميبول مبرسوم، حيث يغلب على التشكلي الوزاري اجلديد العسكريني من ذوي الرتب العالية واملتحالفني 
مع رئيس الفريق العسكري احلاكم اجلنرال برايوت شان او-شا، الذي اصبح رئيسا للوزراء قبل أيام.
وفي مقدمة احلقائب الوزارية التي يشغلها جنراالت: العدل واخلارجية والتجارة، كما اصبح اجلنرال انوبونغ 
باوشيندا وزيرا للداخلية، ما يعتبر اشارة الى استمرار النهج املتشدد املتبع لقمع أي معارضة.

انسحاب اجليش األوكراني من مطار لوغانسك

توعدوا بـ »خطوات حاسمة« ما لم تستجب السلطة ملطالبهم

بوتني: على األوروبيني »التعقل« قبل فرض عقوبات جديدة 
بوروشينكو: التدخل الروسي قلب موازين القوى لصالح االنفصاليني

احلوثيون يهددون بالعصيان املدني
 وينفون نيتهم إسقاط صنعاء عسكرياً

مشددا على ضرورة التباحث 
في »وق����ف اطالق نار فوري 
وغير مشروط« في احملادثات 
املق����ررة في بي����الروس بني 
ممثلني عن كييڤ وموسكو.

وص����رح الڤ����روڤ خالل 
لقاء مع طالب روس امس»لن 
يحصل تدخل عسكري، نحن 
نؤيد فقط تس����وية سلمية 
لهذه االزم����ة اخلطيرة، لهذه 

املأساة«.
في املقاب����ل، قال الرئيس 
االوكراني بترو بوروشينكو 
في كلمه باالكادميية العسكرية 
ف����ي كييڤ أم����س ان تدخل 
روسيا املباش����ر في احلرب 
في شرق اوكرانيا ساهم في 
قلب مي����زان القوة في ارض 
املعركة وكان السبب الرئيسي 

لالنتكاسات األخيرة.
وأضاف »ع����دوان علني 

أواخر 2011 بعد اندالع ثورة 
شعبية ضد نظام حكمه(.

إنه »عندما تفرض  وقال 
العملية السياسية من اخلارج 
فإنها تخدم مصالح اخلارج 
أكثر من مصالح البلد، وهناك 
ف���ي اخلارج  أيض���ا أطراف 
يسعون لتصفية حساباتهم 
مع قوى في الداخل، وهذا يحد 

من االستقرار في البلد«. 
البخيت���ي أن  وأض���اف 
»اجليش اليمني منقسم، وفيه 
ميليشيات تابعة حلزب معني، 
وال تخضع للقرار السياسي 
من رئيس اجلمهورية )عبدربه 
منصور هادي( أو وزير الدفاع 
)محمد ناصر أحمد(«، دون أن 

يسمي هذا احلزب.
الرئيس  وحول مطالب���ة 
اليمني للجماعة باالنسحاب من 
عمران )شمال(، قال القيادي 

ومباشر يشن على أوكرانيا من 
دولة مجاورة غير الوضع في 
منطقة الصراع جذريا«، الفتا 
إلى أن القوات املسلحة ستشهد 
تغيرات في القيادات في أعقاب 

أحداث االسبوع املاضي.
ميدانيا، انسحب اجليش 
االوكران����ي امس م����ن مطار 
لوغانسك معقل االنفصاليني 
املوالني لروس����يا في ش����رق 
اوكرانيا وذلك بعد تعرضه 
لقص����ف مدفعي من اجليش 
الروسي، حسبما اعلن متحدث 
عس����كري اوكران����ي. واعلن 
اندري  العس����كري  املتحدث 
ان »العس����كريني  ليس����نكو 
االوكراني����ني تلق����وا االم����ر 
باالنسحاب من مطار لوغانسك 
وبل����دة غيورغيفكا« بالقرب 
من املطار والتي تبعد 18 كلم 

جنوب لوغانسك.

ف���ي جماعة أنص���ار اهلل إن 
»الوضع اآلن تغير، ومت تسليم 
كل مؤسسات الدولة للجهات 
املعنية، والرئيس زار عمران، 
وقال إنها أصبحت آمنة وبيد 
الدول���ة، ومطالبته اجلماعة 
بتس���ليم عمران واالنسحاب 
منها هو تناقض مع تصريحاته 

السابقة«.
انه���م يطالبون  وأضاف 
»بإس���قاط احلكومة وليس 
إسقاط الرئيس«، معتبرا أن 
هادي محل إجماع كل القوى 

السياسية.
وطالب الس���لطة اليمنية 
بتحقي���ق مطالب احلوثيني، 
مضيفا »لو توصلنا إلى اتفاق، 
فعل���ى الث���وار أن يظلوا في 
الساحات وأن يبقوا مستعدين 
حتى يشكلوا وسيلة ضغط 

لتنفيذ مثل تلك االتفاقات«.

كما جتاوز اليورو من جهته 
عتبة ال� 49 روبل للمرة االولى 

منذ بداية مايو املاضي.
العملة  ويه����دد تراج����ع 
الروسية بزيادة التضخم الذي 
بلغ اساسا اكثر من 7% بسبب 
االزمة االوكرانية، كما ان ارتفاع 
االسعار يرتقب ان يزداد بسبب 
احلظر الذي فرضته موسكو 
على غالبية املنتجات الغذائية 
املس����توردة من دول تفرض 

عليها عقوبات.
وكان االوروبيون قد امهلوا 
روسيا اسبوعا، حتى السبت 
املقبل، لتغيير موقفها فيما 
تتكثف االتهامات لها بالتدخل 

عسكريا في شرق اوكرانيا.
من جانب����ه، اعلن وزير 
الروسي سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ ان ب����الده لن تقوم 
بتدخل عسكري في اوكرانيا، 

وأضاف البخيتي في حديث 
خاص ملراسل وكالة األناضول 
أن خياراتهم التصعيدية هي 
سلمية ومشروعة، وليس لديهم 
نية إلسقاط العاصمة عسكريا 
ألن صنعاء لها خصوصيتها 
وهي لكل اليمنيني، معتبرا أنه 
في حال »اس���تفراد أي طرف 
بالقرار السياسي، فهذا يشكل 
تهديدا ليس فقط الس���تقرار 

اليمن وإمنا للوحدة«.
الش���عب  البخيتي  ودعا 
العملية  إلى »إسقاط  اليمني 
السياسية في اليمن برمتها، 
لتكون هناك عملية سياسية 
نابعة م���ن هذا البلد وحتقق 
مصاحله وليس من اخلارج«، 
في إش���ارة على ما يبدو إلى 
املبادرة اخلليجية )التي تنحى 
مبوجبه���ا الرئي���س اليمني 
السابق علي عبداهلل صالح 

عواص����م � وكاالت: دع����ا 
الرئيس الروس����ي فالدميير 
بوتني االوروبيني الى التعقل 
بعدما هددوا موسكو بعقوبات 
جديدة، بينما هاجم الرئيس 
االوكراني بترو بوروشينكو 
روسيا، متهما اياها بالتدخل 
املباشر في احلرب في شرق 
اوكراني����ا على نحو س����بب 
العملية العسكرية  انتكاسة 

التي تنفذها كييڤ هناك.
الرئي���س  ألق���ى  فق���د 
الروس���ي فالدميير بوتني 
بالالئمة على املسؤولني في 
كييڤ لرفضهم الدخول في 
محادثات سياسية مباشرة 

مع االنفصاليني.
ونقل����ت وكال����ة »ايتار 
ت����اس« لالنباء عن بوتني أن 
االنفصاليني يحاولون التصدي 
للقوات االوكرانية التي تطبق 
عل����ى مواقعه����م، مضيفا أن 

القوات تستهدف املدنيني.
وقال بوتني »هدف املقاتلني 
ص����د هذه القوات املس����لحة 
ومدفعيتها ملنعها من قصف 

املناطق السكنية«.
من جهة اخرى، قال بوتني 
خ���الل اجتماع ف���ي اقصى 
الشرق الروسي أمس »آمل 
في ان يس���ود التعقل، وان 
نعمل معا بشكل طبيعي واال 
نعمد نحن او شركاؤنا الى 
اذية اآلخر«. وجاءت دعوة 
بوتني بعد ان القى التهديد 
بعقوبات جديدة واستمرار 
املعارك في اوكرانيا بثقلهما 
على االسواق املالية الروسية 
الت���ي واصل���ت، بس���بب 
االتهامات املتزايدة لروسيا 
بتدخل عسكري في اوكرانيا 
وخشية اندالع حرب واسعة 

النطاق بني البلدين.
وس����جل الروبل الروسي 
في بداية التبادل امس انهيارا 
قياس����يا تاريخيا ليتجاوز 
س����عر الدوالر 37.30 روبل، 

صنع���اء � وكاالت: نظم 
انص���ار احلوثيني مس���يرة 
حاشدة في العاصمة صنعاء 
امس شلوا خاللها حركة السير 
في جميع شوارع العاصمة ملدة 
ساعة، تلبية لدعوة زعيمهم 
عبد امللك احلوثي بالبدء في 
تنفيذ مراحل التصعيد الثوري 
الثالثة واألخيرة والتي تتمثل 
بالعصيان املدني إلس���قاط 
احلكومة، وف���ي الوقت ذاته 
نفى احلوثيون اي نية لديهم 

إلسقاط صنعاء عسكريا.
وكان احلوث���ي ق���د دعا 
انصاره الى التصعيد وصوال 
الى العصيان املدني في اطار 
التحرك الذي اطلقه للمطالبة 
بإسقاط احلكومة، وذلك بالرغم 
من االتصاالت السياسية إلبعاد 
البالد من حافة احلرب االهلية، 
متوعدا ب� »خطوات حاسمة اذا 

لم يستجب الفاسدون«.
وانتقد احلوثي في كلمة لها 
مساء امس االول بيان مجلس 
االمن الذي دعا احلوثيني الى 
سحب املسلحني من صنعاء 
ومداخلها، معتبرا انه موقف 

يدعم الفساد في اليمن.
وقال ان هذا البيان يتماشى 
مع السياسية األميركية »التي 
تدعم الفساد وسياسة اإلفقار 
والتجويع«. وأعلن احلوثي 
البدء ف���ي »املرحلة الثالثة« 
من التحرك االحتجاجي، داعيا 
انصاره الى التحرك »في كل 
خطوة م���ن خطوات املرحلة 
الثالثة واألخيرة لتصعيدنا 
الثوري والت���ي لها خطوات 
متدرجة كلها تندرج وميكن 
أن ين���درج معظمها في إطار 

العصيان املدني«.
وفي غض���ون ذلك، نفى 
محم���د البخيتي القيادي في 
جماعة أنصار اهلل )احلوثيني( 
اي تفكي���ر لديهم »إلس���قاط 
صنعاء عسكريا ألن الوضع 

في البالد ال يسمح بذلك«.

مسلحون ملثمون موالون لروسيا  يتجهزون بأسلحتهم ملواجهة القوات االوكرانية قرب مطار دونيتسك امس االول                                    )رويترز( 

رجال شرطة وجيش مينيون ينضمون ملظاهرات احلوثيني املطالبة باسقاط احلكومة في صنعاء امس                                                     ) رويترز( 

الروبل الروسي 
يسجل تراجعًا 

جديداً تاريخيًا أمام 
الدوالر بسبب
أزمة أوكرانيا

ستمارس عملها من خارج العاصمة حتى استتباب األمن

احلكومة الليبية تفقد السيطرة 
على معظم مؤسسات الدولة في طرابلس

أنصار املعارضة الباكستانية يقتحمون
 مقار احلكومة والتلفزيون الرسمي 

واشنطن وموسكو تطالبان إسرائيل
 بالتراجع عن مصادرة أراضٍ بالضفة

القاهرة � وكاالت: اعلنت احلكومة الليبية 
االنتقالي���ة انها فقدت الس���يطرة على اغلب 
مقار الوزارات واملؤسسات والهيئات الرسمية 
واملرافق احليوية في العاصمة طرابلس وانها 

متارس مهامها من خارج العاصمة.
واكدت احلكومة ان املجموعات املس���لحة 
وجهت تهديدات مباشرة لعدد من موظفي الدولة 

واعتدت عليهم بالضرب واحرقت منازلهم.
وأوضحت احلكومة في بيان نش���ر على 
موقعها االلكتروني في وقت متأخر مساء اول من 
امس »أن أغلب الوزارات واملؤسسات والهيئات 
بالعاصمة طرابلس باتت خارج سيطرتها«، 
مشيرة الى أن تشكيالت مسلحة منعت املوظفني 

من دخول بعض املباني احلكومية.
وتقع كل الوزارات واملؤسسة الوطنية للنفط 

والبنك املركزي في طرابلس.
وأضاف البيان احلكومي انه »حتى يتم تأمني 
الدولة ومقارها العامة فإن احلكومة ستعمل 
من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكل 
موظفي الدولة واملؤسسات العامة بالعاصمة 
طرابلس، وستقوم بتسيير األعمال وما تكلف 

به إلى حني تكليف حكومة جديدة«.
يذكر ان القوات اجلديدة التي تسيطر على 
طرابلس � وبعضها له توجهات اسالمية � ترفض 

االعتراف مبجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق 
ويحظى الليبراليون بتمثيل قوي فيه.

وأعادت القوات التي سيطرت على طرابلس 
البرملان الس���ابق الذي يعرف باس���م املؤمتر 

الوطني العام وبه متثيل قوي لالسالميني.
وتخشى القوى الغربية والدول املجاورة 
لليبيا أن تتحول البالد إلى دولة فاشلة مع افتقار 
احلكومة لدعم من اجليش أو الش���رطة حتى 

تسيطر على اجلماعات املسلحة املتناحرة.
من جهة اخرى، اقتحم���ت عناصر تابعة 
جلماعة »فجر ليبيا« املتشددة مبنى السفارة 

األميركية اخلالي في العاصمة الليبية.
وقالت وزارة اخلارجية األميركية انها اطلعت 
على التقارير الصحافية الواردة في هذا الشأن 
وانها تسعى للحصول على املزيد من التفاصيل 

بخصوص هذا الشأن.
وقال مسؤول بارز في اخلارجية األميركية 
في بيان له إنه » نعتقد أن مجمع السفارة نفسه 
اليزال آمنا إال أننا نواصل مراقبة الوضع على 

األرض والذي اليزال غامضا للغاية«.
وأشار البيان الصادر مساء اول من امس 
إلى أن موظفي السفارة مت نقلهم إلى السفارة 
األميركية في فاليت���ا مبالطا. وكانت تقارير 

سابقة قد ذكرت أنهم انتقلوا إلى تونس.

إسالم آباد � وكاالت: دخلت األزمة السياسية 
في باكستان مرحلة جديدة حاسمة، حيث اجتمع 
قائد اجليش راحيل ش����ريف مع رئيس الوزراء 
نواز شريف لتدارس سبل تهدئة األوضاع األمنية 
واحل����د من حالة االحتقان السياس����ي، في حني 
الرس����مي،  التلفزيون  اقتحم متظاهرون مبنى 
وحاصر آخرون مقر احلكومة مطالبني باستقالة 

رئيس الوزراء.
وكان قائ����د اجليش � ال����ذي ال تربطه صلة 
قرابة برئيس الوزراء � قد حث احلكومة وزعماء 
املعارض����ة على حل األزم����ة باحلوار وحذر من 

اللجوء للقوة إلنهاء املظاهرات.
وحذر وزير الدفاع خواجة محمد آصف من أن 
احملتجني الذين اقتحموا مبنى التلفزيون الرسمي 
وقطعوا اإلرسال واحتجزوا املوظفني كرهائن، 

سيواجهون تهما جنائية بذلك.
وكان ق����ادة اجليش قد عق����دوا أمس األول، 
اجتماعا في مقر قيادة اجليش في مدينة روالبندي 
القريبة من إسالم اباد، أصدروا في ختامه بيانا 
قالوا فيه إنهم »إذ يجددون تأكيدهم على دعمهم 
للدميوقراطي����ة« فإنهم تباحثوا خالل االجتماع 
»بكثير من القلق في األزمة السياس����ية الراهنة 

واملنحى العنيف الذي اتخذته«.
وأضاف قادة اجليش في بيانهم »لقد مت التأكيد 
مجددا على أن الوضع يجب أن يحل سياسيا من 
دون هدر للوقت أو اللجوء إلى العنف«، مؤكدين 
أن »اجليش سيستمر في أداء دوره املتمثل في 
حفظ أم����ن الدولة ولن يتوان����ى أبدا عن تلبية 

التطلعات الوطنية«.
وقال مس����ؤول كبير في احلكومة إن النبرة 
التي اختتم بها البيان توحي باختالف وجهات 
النظر في القي����ادة العليا للجيش، وذلك مع أن 

البيان قد بدأ بتأييد للحكومة.
وميداني����ا، أعلن متظاهرون باكس����تانيون 
مناهضون للحكومة، إنهم س����يطروا على مقر 
رئيس الوزراء نواز ش����ريف، وذلك في أعقاب 
إخراجهم من مكاتب التلفزيون الرس����مي، كما 
اقتحم متظاهرون مبنى يضم وزارات احلكومة 

في العاصمة إسالم آباد.
واستأنف التلفزيون الرسمي البث بعد أن دخل 
جنود وقوات أمن إلى املبنى بالعاصمة إس����الم 
آباد عقب اقتحام محتج����ني له ما أدى النقطاع 

البث »مؤقتا«.
وكانت لقطات بثتها قناة »جيو« التلفزيونية 
اخلاصة، قد أظهرت أنصار طاهر القادري زعيم 
حزب احلركة الشعبية، وأحد قادة االحتجاجات 
في مبنى التلفزيون، فيما دعا القادري أنصاره إلى 
االمتثال إلى مطالب اجليش لهم بإخالء املبنى.

من جانبه، استنكر عمران خان، العب الكريكيت 
السابق الشهير وزعيم حركة العدالة الباكستانية، 
الهجوم على مكاتب التلفزيون احلكومي، وكتب في 
تغريدة على حسابه مبوقع التواصل االجتماعي 
تويتر: »حركة« العدالة الباكستانية لم تهاجم 
التلفزيون الوطن����ي ونحن نتبرأ متاما من هذا 
العمل، الذي يضر بقضيتنا، لقد كنا دائما سلميني 

وغير مسلحني«.
وكان مئات املتظاهرين املعارضني للحكومة 
قد اقتحموا مقر التلفزيون الرسمي امس وأوقفوا 
اإلرسال قبل أن يطردهم اجليش، في تطور جديد 
لألزمة السياسية التي تزداد تدهورا في البالد.

وحطم املتظاهرون منشآت املبنى وأزالوا صورا 
لرئيس الوزراء نواز شريف، وبعد نصف ساعة 
قام اجليش بإخراج املتظاهرين دون مواجهات من 

املقر حيث استؤنف البث بشكل طبيعي.

واشنطن � وكاالت: طالبت الواليات املتحدة 
األميركية إسرائيل بالتراجع عن قرارها األخير 
مبصادرة أراض بالضفة الغربية، معتبرة ذلك 

أنه يؤثر بالسلب على جهود السالم.
وقال مسؤول بوزارة اخلارجية األميركية � 
في تصريح نقلته صحيفة »جيروزاليم بوست« 

اإلسرائيلية 
على موقعها اإللكتروني أمس � إن الواليات 
املتحدة ترى أن إعالن إسرائيل مصادرة أراض 
الحتمال بناء مس���توطنة عليه���ا في الضفة 
الغربية احملتلة أمر يؤثر »سلبيا« على جهود 
السالم، ودعا احلكومة اإلسرائيلية إلى إلغاء 

هذا القرار.
وأضاف املسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة 
عن اسمه، بقوله: »أوضحنا منذ فترة طويلة 
اعتراضنا على استمرار النشاط االستيطاني. 
هذا اإلعالن مث���ل كل اإلعالنات األخرى التي 
تصدرها إسرائيل بشأن االستيطان، وخطوة 
التخطيط التي يوافقون عليها أمر سلبي يؤثر 
على هدف إسرائيل املعلن بالتوصل حلل يقوم 
على أس���اس دولتني من خالل التفاوض مع 
الفلسطينيني«، مش���يرا بقوله إلى أن »نحث 
احلكومة اإلسرائيلية على إلغاء هذا القرار«.

وفي السياق ذاته، أعربت روسيا عن قلقها 
إزاء خطط إسرائيل ملصادرة نحو 400 هكتار 
من األراضي في الضفة الغربية داعية تل أبيب 

إلى إعادة النظر فيها.
وأكدت وزارة اخلارجية الروسية في بيان 
له���ا أن »مثل هذه األعم���ال األحادية اجلانب 
في حال تنفيذها ستلحق ضررا كبيرا بآفاق 
التسوية الفلس���طينية � اإلسرائيلية القائمة 

على مبدأ ترس���يم حدود الدولة الفلسطينية 
املقبلة ف���ي إطار حدود عام 1967 مبا فيه من 

تبادل لألراضي متفق عليه«.
وأضاف البيان »تثير قلقا أنباء مفادها بأن 
هذه اخلطوة اإلسرائيلية تتخذ كانتقام على 
خطف ومقتل 3 مراهقني إسرائيليني في منطقة 

مدينة اخلليل في يونيو عام 2014«.
ودعت موسكو السلطات اإلسرائيلية إلى 
إعادة النظر في هذه اخلطط، مشيرة إلى ضرورة 
اتخاذ مبادرات حس���ن النية من كال اجلانبني 
تكون قادرة على احلد من التوتر وخلق ظروف 
الستئناف مفاوضات السالم حول جميع نواحي 
الوضع النهائي لألراضي الفلس���طينية على 

األساس القانوني القائم.
من جهة أخرى، شدد وزير املالية اإلسرائيلي 
يائير البيد على ضرورة نزع س���الح حركة 
املقاومة اإلسالمية »حماس«، داعيا احلكومة 
اإلسرائيلية إلى دعم السلطة الفلسطينية، وأن 

تعمل على عقد قمة دولية حول غزة.
وقال البيد � ف���ي تصريح نقلته صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية على موقعها 
اإللكتروني أمس »حققنا إجنازات عس���كرية 
كبيرة في غزة ونعمل حاليا على االنتقال إلى 
الصعيد الديبلوماسي«، مضيفا أن »وقف إطالق 
الن���ار يعد فقط بداية ملرحلة قادمة، حيث إن 
جتريد قطاع غزة من السالح هو املعيار الوحيد 
الذي سيتحقق مبوجبه هدوءا طويل املدى«.
وطالب الوزير اإلسرائيلي مبنح السلطة 
الفلس���طينية مزيدا من الصالحيات بغية أن 
يساهم ذلك في تسهيل استئناف محادثات السالم 

بني اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيني.

اجليش: لن نتوانى عن دورنا في »حفظ أمن الدولة«


