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اعتقال � 7أ�شخا�ص وتحديد مكان الأخوين كوا�شي الم�شتبه بهما بهجوم «�شارلي �إيبدو»

الفروف و�شتاينماير ي�ؤكدان �أهمية تثبيت النهج الإيجابي في ت�سوية الأزمة

مقتل �شرطية ب�إطالق نار جنوب باري�س
والدنمارك و�إ�سبانيا ت�شددان على �إجراءات �أمنهما

رئي�س الوزراء الأوكراني يتهم رو�سيا
ب�شن الهجوم االلكتروني على الحكومة الألمانية

ش��ه��دت ف��رن��س��ا أم���س سلسلة م��ن الهجمات
والحوادث األمنية أسفرت عن مقتل شرطية وإصابة
موظف بلدية بجروح خطيرة.
وأفادت مصادر من الشرطة الفرنسية أن مسلحا ً
أطلق النار برشاش على شرطية وموظف بلدية
جنوب فرنسا قبل أن يلوذ بالفرار ،ما أسفر عن
إصابتهما بجروح خطيرة أودت الحقا ً بحياتهما.
وصرح وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف
الذي توجه إلى مونروج في الضاحية الباريسية
حيث وق��ع إط�ل�اق ال��ن��ار أن «م��دع��ي الجمهورية
سيطلق اإلج��راءات من أجل تحديد هوية المشتبه
به ف��ورا ً وتوقيفه» .وت��زام��ن ال��ح��ادث مع انفجار
في مطعم قرب مسجد في مدينة «فيلفرانش سور
سون» جنوب شرقي البالد ،وإلقاء  4قنابل يدوية
تدريبية على مسجد في مدينة «لو مان» من دون
وقوع ضحايا.
فيما ال يزال التحقيق جاريا ً حول مالبسات هذه
الحوادث ،استبعدت الشرطة الفرنسية ارتباطها
بالهجوم المسلح الذي استهدف أول من أمس مقر
جريدة «شارلي إيبدو» الساخرة وأسفر عن مقتل 12
وإصابة  20آخرين.
وق��د أس��ف��رت التحقيقات ع��ن ن��ج��اح الشرطة
الفرنسية بتحديد م��وق��ع منفذي الهجوم على
«شارلي ابدو» بإحدى مدن شمال شرقي فرنسا ،كما
أعلن اعتقال  7أشخاص بعد ساعات من تسليم أحد
المشتبه فيهم نفسه للشرطة.
وق��ال رئيس الحكومة الفرنسية مانيول فالس
إن األجهزة األمنية اعتقلت  7أشخاص على خلفية
الهجوم على الصحيفة ،الذي أوقع  12قتيالً.
وكانت النيابة العامة الفرنسية قالت في وقت
سابق إن األصغر سنا ً بين المشتبه فيهم الثالثة
الذين تالحقهم أجهزة األمن الفرنسية ،واسمه حميد
مراد ويبلغ  18سنة ،سلم نفسه لمركز للشرطة في
مدينة «شارلفيل ميزيير» في شمال شرقي البالد
بحسب وسائل إعالم محلية.
وأش��ار مصدر مطلع إل��ى أن حميد سلم نفسه
بعدما تبين له أن اسمه يتداول في شبكة التواصل
االجتماعي في ارتباط بالهجوم ،ويتهم هذا الشخص
بمساعدة الشقيقين.
ونشرت الشرطة صورة للشقيقين المطلوبين في
الهجوم ونبذة عن حياتهما ،وطلبت من الجمهور
تزويدها بأية معلومات عنهما عبر خط هاتفي
مجاني.
وم��ا ي��زال المشتبه فيهما في حالة ف��رار ،وهما
الشقيقان سعيد كواشي ( 34سنة) وشريف كواشي
( 32سنة) ،وهما من أص��ول جزائرية ويحمالن
الجنسية الفرنسية ويسكنان بمنطقة باريس.
وكان أحد الشقيقين قد حكم عليه سنة 2008
بتهمة االنتماء إلى خلية عراقية في باريس .كما
أفادت صحيفة «لو بوان» الفرنسية أن الشقيقين
كواشي عادا من سورية الصيف الماضي.
من جهة أخرى ،أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند الحداد ابتداء من يوم أمس لمدة  3أيام ،في
حين تجمع أكثر من مئة ألف شخص في باريس

ومدن أخرى تنديدا ً باالعتداء على الصحيفة.
حيث تجمع نحو خمسة وثالثين ألف شخص
في ساحة «الريبوبليك» على مسافة قريبة من مقر
الصحيفة ،وحمل المتظاهرون شارة س��وداء كتب
عليها «أنا شارلي» ،كما رفعت الفتات كتب عليها
«شارب مات حراً» في إشارة إلى رسام الكاريكاتور
ومدير الصحيفة ال��ذي قتل في االعتداء مع ثالثة
رسامين آخرين ،كما تشهد باريس يوم األحد المقبل
تظاهرة كبيرة احتجاجا ً على االعتداء.
هوالند اعتبر أن الهجوم الملسح على صحيفة
«شارلي ابدو» ،استهدف حرية التعبير في فرنسا،
وأض��اف في مؤتمر صحافي أن «التحقيقات اآلن
جارية من قبل وزارة العدل ،وفرضت إجراءات أمنية
مشددة منذ الليلة ،وسيجلب الفاعلون إلى العدالة».
وأوض��ح أن الحكومة وضعت خطة أمنية ورفعت
اإلجراءات االحترازية إلى أعلى مستوى ،لمواجهة
هجمات إرهابية كهذه».
وق��ال الرئيس الفرنسي في رسالة وجهها إلى
شعبه «يجب علينا أن نكون متحدين ،وأن ال تفرقنا
هجمات إرهابية كهذه» ،مؤكداً« :سنتمكن من صد
كل شيء يعادي حرية التعبير في فرنسا ،ألن فرنسا
دائما ً تنتصر».
وذكرت صحيفة « لوفيغارو» الفرنسية أن قوات
األم��ن التي أحاطت بعمارة سكنية في حي «كروا
روج» بمدينة «ريمس» انسحبت من محيطها بعدما
س��اد االعتقاد بأنها تستعد القتحامها لالشتباه
بوجود المشتبه بهما فيها.
وكان المهاجمون قد فاجأوا أسرة تحرير الصحيفة
الساخرة أثناء اجتماعها وتمكنوا من القضاء على
معظمهم ،وبينهم  4من كبار رسامي الكاريكاتير،
ونقلت الشرطة عن أحد الناجين من الهجوم قوله
إن المهاجمين ظهروا في قاعة اجتماع أسرة تحرير
الصحيفة وهم يصرخون «انتقمنا للنبي محمد ()...
الله أكبر».
وأظهر شريط فيديو التقط بعد الهجوم مباشرة
على بعد عشرات األمتار من مقر الصحيفة ،رجلين
مسلحين ببنادق رشاشة يخرجان من سيارة.
يذكر أن الشرطي الذي قتله المسلحون الملثمون
من أصل عربي ،يدعى أحمد ويبلغ من العمر 42
سنة ،وك��ان يخدم في شرطة باريس المتجولة
بالدراجات ،وهو أول من وصل إلى مكان الحادث،
حيث أصابه المسلحون برصاصة قبل أن يجهزوا
عليه برصاصة في الرأس الحقاً ،ولم يدافع الشرطي
عن نفسه على رغم حمله السالح.
وأعادت صحف إيطالية ودنماركية نشر رسوم
الكاريكاتورية التي تناولت قضايا إسالمية سبق أن
نشرتها صحيفة «شارلي إبدو» الفرنسية.
ففي الدنمارك ،أع��ادت صحيفة «برلينجسكي»
نشر الرسوم وظهرت في عدد أمس بضعة رسوم
ساخرة سابقة من الصحيفة الفرنسية ،ومن بينها
رس��م يصور النبي محمد وآخ��ر بشأن الشريعة
اإلسالمية.
وفي إيطاليا ،قال مدير تحرير صحيفة «كوريير
دي�لا س��ي��را» اإليطالية ف��ي م��ق��ال افتتاحي« :إن

حوالى � 15ألف طلعة جوية
لقوات التحالف �ضد «داع�ش» عام 2014
أعلنت وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» أمس أن قوات التحالف الدولي ألقت نحو  5آالف
قنبلة منذ بدء الضربات الجوية على تنظيم «داعش» اإلرهابي مستهدفة أكثر من  3000هدف
مختلف ،بينها  58دبابة .وفي اإلجمال ،قامت طائرات التحالف بنحو  15ألفا ً و 465طلعة جوية.
وشن التحالف  1676غارة حتى  31كانون األول  2014بحسب حصيلة للقيادة األميركية
الوسطى ،ولم تتضمن الحصيلة معلومات عن عدد اإلرهابيين الذين قتلوا أو أصيبوا.
واستهدف التحالف أكثر من  900آلية بينها  184سيارة رباعية الدفع من طراز هامفيز و26
عربة مصفحة .ووجهت الضربات أيضا ً إلى نحو  52موقعا ً محصنا ً تحت األرض و 673موقعا ً
قتاليا ً ونحو ألف مبنى مختلف.
وبدأت ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي في الثامن من آب في العراق
وشملت سورية في  23أيلول .وأوضح «البنتاغون» أنه ال يمكنه تحديد عدد األهداف التي دمرت
فعلياً.
واكتفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل ستيفن وورن بالقول« :أعتقد أن درجة التدمير
مرتفعة ،كذلك لم يشأ الجيش األميركي تحديد عدد الدبابات التي ال يزال التنظيم يملكها على رغم
هذه الضربات.

المنقذون الرو�س ي�ؤكدون ا�ستعدادهم
الم�ساعدة في رفع ذيل الطائرة الماليزية
أكد المنقذون التابعون لوزارة الطوارئ الروسية العاملون في مكان تحطم الطائرة الماليزية
في بحر جاوا استعدادهم المساعدة في رفع ذيل الطائرة من قاع البحر حيث يوجد الصندوقان
األسودان.
في غضون ذلك ،واصلت ثالث فرق إنقاذ إندونيسية أمس محاولة تحريك ذيل الطائرة الماليزية
من القاع للسماح للغواصين العسكريين بمواصلة عملهم في رفعها.
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة اإلندونيسية مولدوكو أن الفريق األول يثبت الحبال المعدنية
على جزء الذيل بينما يثبتها الثاني برافعات السحب الهوائية والثالثة تقوم بضخ الهواء فيها.
ويأمل العسكريون بأنه إذا استطاعوا رفع ذيل الطائرة ولو قليالً عن القاع الطمي ،فسيسمح ذلك
للغواصين العسكريين بالعمل على رفعها بعد اضطرارهم صباح أمس إلى وقف العملية في القاع
بسبب انعدام الرؤية.
وتمكن الغواصون صباحا ً من الوصول إلى ذيل الطائرة المنكوبة ورفع بعض القطع الصغيرة،
وبعد ذلك أوقف العمل به النعدام الرؤية بعد أن تراوح مداها أمس بين متر ومترين.
وكانت فرق البحث اإلندونيسية قد عثرت األربعاء الماضي على ذيل الطائرة ،حيث الصناديق
السوداء ،على بعد  30كلم من النقطة التي رصدت فيها الرادارات الطائرة للمرة األخيرة.

الصحيفة ستعيد أيضا ً نشر رسوم «شارلي إبدو»»،
في حين اختلف الوضع في الواليات المتحدة ،إذ
تجنب معظم وسائل اإلعالم األميركية نشر الرسوم
الساخرة.
من جهة ثانية ،عكست الصحف الفرنسية حجم
الصدمة التي تركها الهجوم على «شارلي إبدو»
فأجمعت على التنديد بـ»الوحشية» و»الحرب ضد
الحرية» و»االبتزاز المقزز» واتشح بعضها بالسواد
حدادا ً على ضحايا االعتداء.
وكرمت الصحف الفرنسية في أطر سوداء ورسوم
كاريكاتورية القتلى الـ 12ضحايا االعتداء الذي
استهدف الصحيفة األسبوعية في باريس وبينهم 4
رسامين شهيرين.
وفي السياق ،عززت قوات األمن الدنماركية أمس،
حراستها على موقع صحيفة «لو دانوا» الدنماركية
التي كانت قد نشرت رسوما ً مسيئة للرسول في
وقت سابق.
وأبلغت «صحيفة يوالندس بوستن» موظفيها
أنه قد اتخذت إج��راءات صارمة بتشديد الرقابة
األمنية على المقر الرئيسي للصحيفة كما هو الشأن
بالنسبة للمكاتب التابعة لها.
وفي السياق ذات��ه ،ش��ددت الشرطة السويدية
إجراءات حماية الرسام «الرس فيلكس» الذي نشر
رسوما ً مسيئة عام  ،2007وقال فيلكس الذي يحمل
الجنسية السويدي« :نعم لقد شددوا إجراءات األمن
حولي ،واتخذوا تدابير مختلفة لحمايتي».
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رط��ة اإلسبانية ح��ال��ة ال��ط��وارئ
القصوى بعد الهجوم الذي جد على مقر الصحيفة
الفرنسية األسبوعية «شارلي إبدو».
على صعيد متصل ،قالت الحكومة البريطانية
أمس إنها كثفت أمن الحدود بما في ذلك الموانئ
والنقاط األمنية التي تديرها على األراضي الفرنسية
بعد الهجوم على مقر صحيفة «شارلي إب��دو» في
باريس.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إن
اإلجراءات األمنية اإلضافية ال تستند إلى معلومات
استخبارات محددة وإنه ال توجد خطط لرفع حالة
التأهب األمني وهو عند ثاني أعلى مستوى بالفعل.
وأضافت أنه «عقب الهجمات اتخذنا أمس خطوة
احترازية بتكثيف األم��ن على ال��ح��دود الفرنسية
ـ البريطانية .ض��ب��اط ق���وات ال��ح��دود والشرطة
والمنظمات األخ��رى العاملة على ال��ح��دود كثفت
عمليات تفتيش المسافرين والعربات والسلع
المقبلة من فرنسا ومناطق أخرى من أوروبا».
وذك���رت متحدثة باسم رئيس ال���وزراء ديفيد
كاميرون أنه ُشدّد األمن عند نقاط العبور البريطانية
ف��ي م��ي��ن��اء ك��ال��ي��ه ال��ف��رن��س��ي وم��ح��ط��ات ق��ط��ارات
«يوروستار» في باريس على سبيل المثال موضحة
أن بريطانيا أرس��ل��ت خبيرا ً م��ن شرطة مكافحة
اإلرهاب إلى فرنسا.

أك���د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الف���روف ونظيره األلماني
فرانك-فالتر شتاينماير خالل مكالمة
هاتفية ضرورة تثبيت النهج اإليجابي
في تسوية األزمة األوكرانية.
وتبادل الوزيران ،خالل المكالمة
التي أج��ري��ت أم��س ،وج��ه��ات النظر
حول نتائج لقاء المدراء السياسيين
ل���وزارات خارجية روسيا وألمانيا
وفرنسا وأوكرانيا في برلين يوم 5
كانون الثاني الجاري ،إضافة إلى
الوضع جنوب شرقي أوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية على
موقعها االلكتروني إنه جرى «التنويه
إل���ى ض����رورة تثبيت االت��ج��اه��ات
اإلي��ج��اب��ي��ة ف��ي التسوية السلمية
لألزمة األوكرانية الداخلية عبر تأمين
نظام الهدنة ،واستمرار عملية تبادل
األس���رى ،وح��ل المشاكل اإلنسانية
في المنطقة ،والبدء سريعا ً باإلصالح
الدستوري الحقيقي بمشاركة األقاليم
كافة والقوى السياسية األوكرانية».
وأض��اف��ت أن��ه «ج��رى تأكيد أهمية
امتثال أطراف األزمة الصارم بتنفيذ
اتفاقات مينسك بمساهمة دولية».
واش���ت���رط ال���ط���رف���ان اس��ت��م��رار
االت����ص����االت ح����ول األوض������اع في
أوك���ران���ي���ا ف���ي إط����ار ث��ن��ائ��ي وف��ي
إط��ار «ال��ن��ورم��ان��دي» على مختلف
المستويات.
وأعلن نائب مدير المركز الوطني
للحاالت الطارئة في وزارة الطوارئ
الروسية أوليغ فورونوف أن قافلة
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة الروسية
الـ 11لشرق أوكرانيا انطلقت باتجاه
ال��ح��دود .وق��ال إن «قافلة من 120
مركبة خرجت من مركز اإلنقاذ التابع
لوزارة الطوارئ في دونسكوي وبدأت
التحرك نحو حدود الدولة».
وتقل شاحنات القافلة البيضاء

أكثر من  1400طن من المساعدات
اإلنسانية التي تتضمن هدايا لألطفال
ومواد غذائية وأولية وأدوية.
وأك���د ف��ورون��وف أن الشاحنات
جهزت بشكل كامل وحصل السائقون
على تعليمات ال��ق��ي��ادة ف��ي ظ��روف
الطقس السيئة ،وق��ال إن «جميع
السائقين ج��اه��زون لتنفيذ المهمة
الموضوعة أمامهم».
وكانت القوافل العشر السابقة قد
نقلت إلى شرق أوكرانيا مساعدات
تجاوز وزنها اإلجمالي  13ألف طن.
وفي شأن متصل ،ألقى رئيس وزراء
أوكرانيا أرسيني ياتسينيوك بالالئمة
على االستخبارات الروسية في هجوم
إلكتروني تعرضت له مواقع تابعة
للحكومة األلمانية وأعلنت جماعة
موالية لموسكو مسؤوليتها عنه.
وقال ياتسينيوك ردا ً على سؤال

في شباط الماضي.
واس��ت��ه��دف ال��ه��ج��وم صفحات
الكترونية لميركل وللبرلمان األلماني.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم
ميركل إن إج��راءات مضادة اتخذت
لكنها فشلت في منع الهجوم الذي
جعل الدخول إلى المواقع االلكترونية
متعذرا ً أول من أمس.
و يعتبر هذا هو أول هجوم ناجح
يستمر لفترة طويلة على المواقع
االل��ك��ت��رون��ي��ة للحكومة األلمانية.
وت��ق��ول وك����االت االس��ت��خ��ب��ارات إن
الحكومة تتعرض لنحو ثالثة آالف
هجوم الكتروني يومياً .وقال أخيرا ً
رئيس وكالة االستخبارات الداخلية
األلمانية وتعرف باسم مكتب حماية
ال��دس��ت��ور إن وك���االت استخبارات
أجنبية تشن نحو خمس من بين هذه
الهجمات اليومية.

م�شروع �إن�شاء الدرع ال�صاروخية الرو�سية
ان��ت��ه��ت ف��ي ال��ج��ي��ش ال��روس��ي
المرحلة األول��ى من إع��ادة تسليح
أفواج قوات الدفاع الجوي والفضائي
بمنظومة «أس – (« 400تريؤومف)
التي بوسعها تدمير األهداف الجوية
والفضائية على مدى  400كيلومتر.
وق���د ن��ش��رت  4أف����واج م���زودة
بتلك المنظومات في منطقة الدفاع
الجوي لموسكو والمنطقة الصناعية
المركزية ،إضافة إلى فوج آخر مزود
بتلك المنظومات ب��دأ في مناوبته
القتالية بإقليم «كراسنودار» جنوب
روسيا.
وي��ت��وق��ع أن ي���زداد ع��دد أف��واج
«أس –  »400في الجيش الروسي
بحلول عام  2017إلى  12فوجاً.
كما استكملت بحلول  1كانون
األول  2014عملية تشكيل منظومة
ال��دف��اع ال��ج��وي ف��ي شبه جزيرة
القرم حيث نشرت منظومات «أس
–  »300للدفاع الجوي متوسطة
المدى ومنظومات «بانتسر – أس
 »1للصواريخ والمدافع قصيرة
المدى.
وال يغيب ع��ن ب��ال ال��خ��ب��راء أن
عملية إعادة تسليح الدفاع الجوي
وال���درع الصاروخية ف��ي الجيش
ال��روس��ي تجرى على ق��دم وس��اق،
ح��ي��ث س��ي��ب��دأ ع���ام  2015إن��ت��اج
منظومات «أس  350إي فيتياز»
الحديثة للصواريخ متوسطة المدى.

وت��ت��ف��وق تلك ال��م��ن��ظ��وم��ات ،وفقا ً
لمواصفاتها التقنية والتكتيكية،
على كل مثيالتها األجنبية .ويمكن
أن تح ّل محل منظومات «أس –
 »300في الجيش الروسي.
أما منظومة «أس –  »500للدرع
ال��ص��اروخ��ي��ة ال��ت��ي ي��ك��اد ينتهي
تصميمها اآلن فستتفوق بكثير على
سابقتها «أس –  .»400ويتوقع أن
يبدأ استخدامها القتالي بحلول عام
.2017

�ضغوط الموازنة تدفع البنتاغون
�إلى خف�ض عدد قواعده في �أوروبا
أعلنت وزارة ال��دف��اع األميركية
«البنتاغون» أم��س إنهاء عملياتها
في قاعدة جوية ببريطانيا وتسليمها
هي و 14موقعا ً آخر في أوروب��ا إلى
حكومات ال��دول الموجودة فيها في
خطوة ينتظر أن توفر  500مليون
دوالر سنويا ً في ظل الحد من موازنات
الجيش األميركي.
وأضاف «البنتاغون» أنه سيغلق
قاعدة «ميلدنهول» الجوية الواقعة
شمال شرقي لندن والتي توجد فيها
ط��ائ��رات وق���ود وط��ائ��رات استطالع
وعمليات خاصة وسيسحب 3200
م���ن ال��ع��س��ك��ري��ي��ن وأس���ره���م خ�لال
السنوات المقبلة.
وسيعوض ج��زء من الخفض في
«ميلدنهول» خ�لال العقد الحالي
عندما يرسل «البنتاغون» 1200
جندي وسربين من مقاتالت «اف-
 35جوينت س��ت��راي��ك» إل��ى قاعدة
«ليكنهيث» الجوية القريبة حيث
يوجد الجناح المقاتل رقم .48
وذكر «البنتاغون» أن صافي عدد
القوات األميركية التي ستخفض في
بريطانيا يقدر بحوالى ألفي جندي.
وستغلق منشآت عدة في ألمانيا لكن
العدد اإلجمالي للقوات من المتوقع أن
يزيد بمقدار بضع مئات.
وأقر وزير الدفاع األميركي تشاك
ه��اغ��ل ب��أن ال��خ��ط��وات س��ت��ؤدي إلى
فقدان وظائف في الدول التي يشملها
القرار لكنه قال إن التغييرات ضرورية
«ل��ل��م��س��اع��دة ف��ي تعظيم ق��درات��ن��ا

عما إذا ك��ان مخترقون أوكرانيون
موالون لروسيا مسؤولين عن األمر
«أوص��ي بشدة أجهزة االستخبارات
ال��روس��ي��ة بالكف ع��ن إن��ف��اق أم��وال
دافعي الضرائب في شن الهجمات
االلكترونية على البرلمان األلماني
وعلى مكتب المستشارة ميركل».
وكان الهجوم قد وقع يوم األربعاء
ق��ب��ل ل��ق��اء م��ق��رر ب��ي��ن ياتسينيوك
والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل،
حيث طالبت الجماعة الي تطلق على
نفسها اسم «سايبر بيركوت» الموالية
لروسيا برلين بوقف دعمها للحكومة
األوكرانية.
وتشير كلمة «بيركوت» إلى فرق
إث����ارة ال��ش��غ��ب ال��ت��ي استخدمتها
حكومة الرئيس األوك��ران��ي السابق
فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا
والذي أطاحت به احتجاجات عنيفة
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العسكرية في أوروب���ا حتى يمكننا
دعم حلفائنا في حلف شمال األطلسي
وشركائنا على النحو األفضل».
كما سيسحب نحو  500مدني
وعسكري من قاعدة «الجيس» بمنطقة
األزور لينخفض بذلك العدد اإلجمالي
للجنود األميركيين ف��ي البرتغال.
وسينقل س��رب م��راق��ب��ة ج��وي��ة من
ألمانيا إلى إيطاليا ليزيد عدد القوات
األميركية هناك بمقدار نحو .300
وت��أت��ي ال��ت��ح��رك��ات ف��ي ال��ق��واع��د
األم��ي��رك��ي��ة ب���أوروب���ا ب��ع��د أن تلقى
«البنتاغون» أوام��ر بخفض إنفاقه
المتوقع بنحو تريليون دوالر خالل
عشر س��ن��وات .وف��ي محاولة للحد
من التكاليف ،حيث طلبت ال��وزارة

من «الكونغرس» مرارا ً إغالق بعض
المنشآت داخل الواليات المتحدة.
لكن األخير يرفض أي إغالق واقترح
بعض أعضائه على مسؤولي وزارة
الدفاع إغ�لاق المنشآت ال��زائ��دة عن
الحاجة في أوروب��ا أوالً ،حيث يوجد
أكثر من  64ألف جندي أميركي في
أوروب��ا معظمهم في ألمانيا وإيطاليا
وبريطانيا.
وقال اللفتنانت جنرال بن هودجيز
ق��ائ��د ق���وات ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي في
أوروبا األسبوع الماضي إن ضغوط
الموازنة تجعل خفض القوات حتميا ً
لكن سيكون من الجيد اإلب��ق��اء على
المستويات الحالية في أوروبا إلى أن
تتضح صورة الوضع األمني.

وهناك بعض مواصفاتها التقنية
والتكتيكية تفيد بأن منظومة «أس
–  »500تستطيع تدمير أه��داف
معادية على بعد  600كيلومتر.
وب��وس��ع��ه��ا ك��ش��ف وت��دم��ي��ر 10
صواريخ باليستية ف��وق صوتية
تتحرك بسرعة  7كيلومترات في
الثانية في آون��ة واح��دة .كما أنها
تستطيع مكافحة الرؤوس القتالية
للصواريخ المجنحة فرط الصوتية
(أسرع من فوق الصوتية).

وي��دل ك��ل ذل��ك على أن القوات
المسلحة ال��روس��ي��ة تشهد اآلن
تشكيل منظومة الدرع الصاروخية
والدفاع الجوي المتعددة األنساق،
بما فيها وسائل كشف األهداف في
الفضاء ووسائل تدميرها في الجو
على شتى المسافات ،ما يدفعنا
ل��ل��ق��ول إن ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��روس��ي��ة
للدرع الصاروخية والدفاع الجوي
ستكون في القريب العاجل أفضل
المنظومات في العالم.

الك�شف عن عملية تن�صت �شاملة
على �سفارات �أجنبية في �أو�سلو
قال صحافيون وخبراء في مجال أمن االتصاالت
بالنروج إن سفارات ع��دد من ال��دول في أوسلو
تنصت من قبل مجهولين.
تعرضت لعمليات ّ
وأشار هؤالء إلى أن سفارات روسيا والواليات
المتحدة وفرنسا وغيرها في أوسلو تعرضت
للتنصت .وأضافوا أن تحقيقا ً صحافيا ً أجري حول
وجود أجهزة تنصت في العاصمة النروجية أظهر
أن هناك احتمال نجاح «مجهولين» في معرفة
مضمون أح��ادي��ث مكالمات موظفي السفارات،
فضالً عن متابعة تحركاتهم.
وذك��رت صحيفة  Aftenpostenالنروجية،
التي قام صحافيوها بالتحقيق ،أن المنطقة التي
تعرضت للتنصت تضم أيضا ً مباني البعثات
الدبلوماسية لبريطانيا وفنزويال وفنلندا.
وقالت الصحفية إنه بمساعدة أجهزة خاصة،
جرة الكشف عن اعتراض مكالمات قرب برلمان
البالد ،ومكتب ومنزل رئيس الوزراء ،والسفارتين

األم��ي��رك��ي��ة و»اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ومبنى المصرف
ال��م��رك��زي ،ع���دا ع��ن ش��رك��ات ق��ان��ون��ي��ة كبيرة
ومؤسسات مالية.
وتقوم االستخبارات النروجية بالتحقيق بشأن
الموضوع ،بينما أعلن جهاز أمن الشرطة أنه كان
على علم عن هذه المشكلة قبل كتابة الصحيفة
عنها.
وأعلن وزير العدل النرويجي أنديرس أنوندسين
في وقت سابق أن أجهزة أمن البالد غير متورطة
في برنامج تنصت بهذه الضخامة ،مشيرا ً في
الوقت نفسه إلى أنها تملك أجهزة قادرة على كشف
اعتراض المكالمات ولكنها تستخدمها في حاالت
خاصة وبعد الحصول على موافقة المحكمة.
وأب����دى ال��دب��ل��وم��اس��ي��ون ال����روس اه��ت��م��ام�ا ً
بالمعلومات المنشورة في الصحيفة ،الفتين إلى
أن تأمين أمن بنية االتصاالت في أوسلو يعتبر
الواجب األساسي للسلطات النروجية.

كوريا ال�شمالية تتوعد
�أميركا «بحرب مدمرة»
قالت وكالة األنباء المركزية الكورية الشمالية
أمس إن كوريا الشمالية توعدت الواليات المتحدة
«بوابل من الرصاص والقذائف على أراضيها» إذا
لم تعدل عن العقوبات التي فرضتها على بيونغ
يانغ.
ونقلت وكالة األنباء عن لجنة الدفاع الوطني
التي يترأسها الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ
أون قولها« :يجب على ال��والي��ات المتحدة أن

تتراجع عن سياستها العدوانية ضد جمهورية
كوريا الديمقراطية الشعبية من تلقاء نفسها وإذا لم
تفعل فستتعرض إلى حرب مدمرة».
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما قد أصدر
األسبوع الماضي أم��را ً تنفيذيا ً يفوض بتوسيع
العقوبات على ك��وري��ا الشمالية بعد هجوم
إلكتروني على شركة «سوني بيكتشرز» ألقت
واشنطن بالالئمة فيه على بيونغ يانغ.

