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الناتو :ال نعتبر ممثلي دونيت�سك ولوغان�سك �إرهابيين وندعو مو�سكو �إلى وقف دعمهم

ف�شل لقاء مجموعة االت�صال في �ش�أن �أوكرانيا في مين�سك
أخفقت مجموعة االت��ص��ال بشأن
التسوية األوكرانية (روسيا ،أوكرانيا،
منظمة األمن والتعاون في أوروبا) في
تنظيم لقاء جديد لها في العاصمة
البيالروسية مينسك أمس.
وغادر ممثال جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين مينسك بعد
التأكد من أن كييف لن ترسل ممثليها
إل���ى ال��ل��ق��اء ال���ذي ك���ان ال��م��راد منه
عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات
للمرة األولى منذ احتدام المواجهات
العسكرية جنوب شرقي أوكرانيا
مطلع الشهر الجاري.
وفي وقت سابق من الجمعة ،أشار
المفاوض عن «دونيتسك الشعبية»
دينيس بوشيلين إلى أهمية اللقاء،
مؤكدا ً استعداد دونيتسك للحديث
مع كييف حول وقف إطالق النار «لكن
ذلك مع األخذ في عين االعتبار خطوط
التماس الحالية» ،في إشارة منه إلى
تغيير الخطوط السابقة جراء الهجوم
ال��ذي شنته ق��وات ال��دف��اع الشعبي
أخيرا ً بعد سقوط الهدنة األخيرة في
المنطقة.
وق��ب��ي��ل م���غ���ادرة ممثلي منطقة
دون��ب��اس للعاصمة البيالروسية
اتهم المفاوض عن جمهورية لوغانك
الشعبية فالديسالف دينيغو كييف
الرسمية تتهرب عن الحوار في إطار
مجموعة االت��ص��ال .وأع��ل��ن دينيغو
أن المهمة الرئيسية بالنسبة إلى
دونيتسك ولوغانسك في هذا الحوار
هي حقن الدماء من طرفي النزاع.
من جهة أخ��رى ،أعلنت كييف أن
مفاوضات مجموعة االتصال يجب
أن ت��ج��رى ب��م��ش��ارك��ة رئ��ي��س��ي كل
من دونيتسك ولوغانسك الكسندر
زاخارنشينكو وإيغور بلوتنيتسكي،
على اعتبار أن ذل��ك سيعطي اللقاء
مستوى مطلوبا ً من المسؤولية.
ورد دينيغو على ذل��ك ق��ائ�لاً إن
رئيسي الجمهوريتين المعلنتين
مستعدان لحضور مينسك ليوقعا
وثيقة تسوية ،لكنه أش��ار إلى أنهما
سيصالن فقط في حال إرسال كييف
مفاوضا ً رسميا ً عنها.
وك��ان��ت الخارجية البيالروسية
قد أكدت أول من أمس أن لقاء جديدا ً
س��ي��ع��ق��د ،ف���ي ال��ع��اص��م��ة مينسك
لمجموعة االتصال الخاصة باألزمة
األوكرانية ،مشيرة إلى أن مجموعة
االت��ص��ال ه��ي م��ن طلبت إج���راء لقاء
آخر.
وأكد الرئيس البيالروسي ألكسندر
لوكاشينكو ف��ي م��ؤت��م��ر صحافي
أنه واث��ق من ق��درة محادثات «إطار
مينسك» على حل األزم��ة األوكرانية
وأنه لن تكون هناك أطر أخرى.
ف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث

دينيس بوشيلين و فالديسالف دينيغو في مينسك
باسم الرئاسة األوك��ران��ي��ة أن لقاء
جمع لوكاشينكو مع المشاركين في
محادثات تسوية النزاع األوكراني
على أساس «إطار مينسك».
وضم اللقاء إضافة إلى لوكاشينكو،
ممثلة منظمة األم��ن وال��ت��ع��اون في
أوروب��ا هايدي تاليافيني ،والسفير
ال���روس���ي ف��ي أوك��ران��ي��ا ميخائيل
زوراب������وف ،وال��رئ��ي��س األوك���ران���ي
األسبق ليونيد كوتشما ،حيث عرض
لوكاشينكو خالل االجتماع عقد لقاء
فوري لمجموعة مينسك.
وق���ال المتحدث ب��اس��م الرئيس
األوك��ران��ي إن الهدف من عقد جلسة
أخرى لمجموعة االتصال هو االتفاق
ع��ل��ى «وق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار وسحب
األسلحة الثقيلة من خطوط التماس

المحددة في مذكرة مينسك بتاريخ
 19أيلول .»2014
وف��ي سياق متصل ،أعلن األمين
العام لحف شمال األطلسي «الناتو»
ينس ستولتنبرغ أن الحلف ال يعتبر
«دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين»
منظمتين إرهابيتين ،داعيا ً موسكو في
الوقت ذاته إلى التوقف عن دعمهما.
وقال ستولتنبرغ أمس ،إن الحلف
يدين العنف الذي تشهده مناطق شرق
أوكرانيا ويدعو موسكو إل��ى «وقف
دع��م انفصاليي ش��رق أوكرانيا وكل
األطراف إلى أن تقوم بما في وسعها
من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك».
فيما أك��د األمين العام للناتو أن
الحلف يؤيد العقوبات االقصادية
ضد روسيا ،ألنها «بديل أفضل» من

اللجوء إلى «وسائل عسكرية» .وقال:
«م��ا نحتاج إليه ه��و حلول سلمية
وت��ف��اوض��ي��ة ع��ل��ى أس���اس ات��ف��اق��ات
مينسك».
وأك����د س��ت��ول��ت��ن��ب��رغ أن ق��ن��وات
االت��ص��االت العسكرية بين الناتو
وروسيا ال ت��زال مفتوحة للحيلولة
دون ظهور عدم تفاهم بين الجانبين،
مضيفا ً إن��ه يريد عقد لقاء مع وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
خالل مؤتمر ميونيخ لألمن في مطلع
شباط المقبل.
وح��ث��ت ك��ل م��ن ف��رن��س��ا وب��ول��ن��دا
روس��ي��ا أم��س على وق��ف ك��ل أن��واع
الدعم لقوات الدفاع الشعبي وطالبتا
بوقف ف��وري إلط�لاق النار .كما حذر
البلدان من أن العقوبات على موسكو

رو�سيا :لن ن�سمح ب�أي تفوق ع�سكري علينا
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بالده
ستعزز قواتها على االتجاهات االستراتيجية ،مؤكدا ً أنه
جرى تدقيق معايير تزويد القوات باألسلحة الحديثة
والمعدات العسكرية وتعديل ج��دول بناء المعسكرات
والمنشآت العسكرية.
وأوضح شويغو خالل اجتماع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع
أمس ،أن خطة عمل الوزارة لعام  ،2015والتي أقرت في 19
كانون األول الماضي ،عدلت وفقا ً لقرارات القيادة الروسية
بشأن زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة على خلفية
الظروف السياسية العسكرية حول روسيا.
ونقل عن وزير الدفاع الروسي قوله إن روسيا لن تسمح
ألي دولة أخرى بأن تتفوق عليها عسكرياً ،و قال« :المهمة
التي حددها الرئيس  -بمنع أي تفوق عسكري على

روسيا -ستنفذ بال قيد وال شرط».
وقال رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فاليري
غيراسيموف إن ترسانة روسيا النووية ستضمن تفوقا ً
عسكريا ً على الغرب مع مضي موسكو قدما ً في خطة
تتكلف مليارات عدة من الدوالرات لتطوير قواتها بحلول
.2020
وأض��اف أنه على رغم المشاكل االقتصادية الحادة،
فإن الجيش الروسي سيتلقى أكثر من  50صاروخا ً نوويا ً
عابرا ً للقارات هذا العام .وقال« :الدعم لقواتنا النووية
االستراتيجية لضمان أن قدراتها العسكرية ...مجتمعة
مع نمو اإلمكانات العسكرية لقواتنا العامة سيضمن أن
(الواليات المتحدة وحلف شمال االطلسي) لن يكتسبا
تفوقا ً عسكريا ً على بلدنا».

ستستمر ويمكن توسيع نطاقها ما لم
يجر التوصل إلى حل سياسي.
وق��ال الرئيس الفرنسي فرانسوا
ه��والن��د بعد م��ح��ادث��ات أج��راه��ا مع
رئيسة وزراء ب��ول��ن��دا إي���وا كوباز
«نحن منزعجون للغاية مما يحدث
في شرق أوكرانيا» .وأض��اف أن من
الضروري التوصل إلى حل سياسي،
ألن العقوبات ضد روسيا تتسبب في
أضرار للمنطقة كلها.
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع في
جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل
 12مدنيا ً على األقل في قصف مدينة
دونيتسك من جهة بلدة أوبيتنويه،
وقالت إن «أوبيتنويه منطقة حيادية
تقترب منها القوات األوكرانية وتفتح
النار على المدينة ،ثم تعود وتنسحب
إلى مواقعها».
وأض���اف���ت ال�����وزارة أن مدنيين
مسالمين قتال نتيجة قصف إحدى
م��ح��ط��ات ال��ح��اف�لات ف��ي ال��م��دي��ن��ة،
إض��اف��ة إل��ى خمسة آخ��ري��ن بقصف
مركز ثقافي ف��ي وق��ت ج��رى توزيع
مساعدات إنسانية ،في حين وردت
أنباء عن مقتل خمسة أشخاص في
حي آزوتني.
وأح��اط��ت ق��وات ال��دف��اع الشعبي
في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
ب���ص���ورة ك��ام��ل��ة ع��م��ل��ي �ا ً ب��ال��ق��وات
األوك��ران��ي��ة في مدينة ديبالتسوفو
االستراتيجية.
ودعا ألكسندر زاخارتشينكو ،رئيس
دونيتسك أفراد القوات األوكرانية إلى
تسليم أسلحتهم واالستسالم مقابل
اإلب��ق��اء على حياتهم وعودتهم إلى
منازلهم.
وتقع ديبالتسوفو ( 45ألف نسمة)
في شرق مقاطعة دونيتسك على بعد
 55كم عن مدينة دونيتسك .وكانت
القوات األوكرانية قد سيطرت عليها
في وقت سابق حيث تتركز فيها اآلن
ق��وات كبيرة بينها عناصر الحرس
الوطني الذين وصل عددهم إلى 10
آالف شخص ،بحسب معطيات أركان
قوات الدفاع.
وت��أت��ي أهمية موقع المدينة في
أنها تشرف على مواقع قوات الدفاع
وت��ه��دد م��دن غ��ارل��وف��ك��ا ويناكييفو
وشاختيورسك ،إضافة إلى مدينتي
آلتشيفسك وستاخانوف في مقاطعة
ل��وغ��ان��س��ك .وك��ان��ت ق���وات ال��دف��اع
الشعبي قد بدأت عملية لمحاصرتها
في نهاية الشهر الجاري.
وسيطرت ق��وات الدفاع الشعبي
ج��زئ��ي�ا ً على مدينة أوغليغورسك
الموجودة على مرتفع يمكن إطالق
ال��ن��ار م��ن��ه ع��ل��ى م��دي��ن��ة ايناكييفو
المجاورة ،حيث تدور معارك شرسة
في المدينة.

خطة �أوروبا لمكافحة الإرهاب ت�شمل فح�ص طلب الم�سافرين لـ»وجبات الحالل»

بلجيكا توقف �أربعة �أ�شخا�ص في ق�ضية �إر�سال �إرهابيين �إلى �سورية
ك��ش��ف��ت ص��ح��ي��ف��ة «غ���اردي���ان»
البريطانية أن خطة أوروبا الجديدة
لمكافحة اإلره��اب تتضمن تحصيل
وتخزين بيانات لمدة تصل إلى 5
سنوات لجميع الركاب المسافرين
من وإلى أوروبا.
ويقول المدافعون عن الحريات
المدنية إن ه��ذا األم��ر يخالف ُحكم
محكمة ال��ع��دل األوروب��ي��ة األخير،
الذي ينص على أن تجميع وتخزين
ال��ب��ي��ان��ات ال��ش��خ��ص��ي��ة م���ن دون
ضمانات تفصيلية هو توغل شديد
في خصوصيات المواطنين.
خ��ط��ة ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب���ي���ة
ستتطلب جمع وتخزين  42معلومة
مفصلة عن كل راكب يحلق من وإلى
أوروبا ،بما في ذلك تفاصيل بطاقات
االئتمان ،وعنوان المنزل وتفضيل
وجبات الطعام «ال��ح�لال» ،لتخزن
على قاعدة بيانات مركزية لمدة تصل
إلى  5سنوات ،يمكن ألجهزة الشرطة
واألمن الوصول إليها بسهولة.
وأصدر وزراء الداخلية األوروبيون
بيانا ً مشتركا ً قالوا فيه إن هناك
«حاجة ماسة وملحة للتحرك نحو
نظام تسجيل المسافرين من وإلى
أوروب��ا» ،وسيكون األمر على جدول
أعمال اجتماع وزراء داخلية االتحاد
األوروبي في ريغا.
وتتضمن الخطة المنقحة قواعد
صارمة وضمانات لحماية البيانات،

على رغم أن المدافعين عن الحريات
المدنية يرون أن تخزين التفاصيل
الشخصية لماليين الركاب ال يزال
أمرا ً غير مقبول.
وع��ل��ى رغ���م ت��أك��ي��د المفوضية
األوروب��ي��ة أن��ه��ا ال تتخذ إج���راءات
ع��ن��ص��ري��ة ض���د ال��م��س��ل��م��ي��ن ،ف��إن

المنظمات المدنية تخشى م��ن أن
أسماء المسلمين أو طلبهم وجبة
«حالل» قد تجعلهم مستهدفين في
برامج المراقبة.
في سياق متصل ،أطلقت وزارة
الداخلية الفرنسية موقعا ً جديدا ً
موجها ً بشكل خ��اص إل��ى الشباب

للتحذير من الوقوع في فخ اإلرهاب
ع��ل��ى ش��ب��ك��ة اإلن��ت��رن��ت ووس��ائ��ل
التواصل االجتماعي ،ويشير الموقع
الجديد إلى أنه يسعى إلى إيصال
مجموعة رس��ائ��ل م��ن أج��ل دحض
ادعاءات التنظيمات المتطرفة.
ال����ى ذل�����ك ،أوق���ف���ت ال��ش��رط��ة

محتجون في تك�سا�س يعتر�ضون م�سيرة للت�سامح الديني
نظم مسلمون احتفالية في برلمان تكساس األميركية
للدعوة إلى التسامح الديني لكن مجموعة صغيرة من
المحتجين قاطعتهم مرات عدة قائلة إن هذه الوالية
تخص أتباع الديانة المسيحية وأن على المسلمين أن
يعودوا للشرق األوسط.
وخالل كلمة ألقيت في بداية االحتفالية عند مبنى
ال��ك��ون��غ��رس ف��ي والي���ة ت��ك��س��اس ان��ت��زع ن��اش��ط من
ميشيجان الميكروفون من المتحدث وق��ال« :أعارض
اإلسالم» ،في حين أطلقت مجموعة تصف نفسها بأنها
من النشطاء المسيحيين صيحات االستهجان وسط
نحو  600شخص شاركوا في االحتفالية.
كما أطلق المحتجون الصيحات بينما كان المشاركون
يرددون النشيد الوطني وحاولوا مقاطعة المتحدثين
الذين كانوا يدعون إل��ى التسامح الديني .وقالوا:
«عودوا إلى دياركم .لن تكونوا سعداء هنا».
وأبلغت بعض المجموعات المسلمة في الواليات
المتحدة عن زي��ادة في المضايقات التي يتعرض لها

المسلمون بعد الهجمات على صحيفة «شارلي إيبدو»
الفرنسية الساخرة في العاصمة باريس.
وفي السياق ،قدمت صحيفة يابانية اعتذارا ً للمسلمين
لنشرها غالف عدد صحيفة «شارلي إيبدو» الصادر بعد
االعتداء الذي استهدفها مطلع كانون الثاني.
وكانت صحيفة «طوكيو شيمبون» بررت من قبل نشر
صورة الغالف على صفحتها األولى «بتقديم عناصر
تسمح للقارئ بإصدار حكمه الخاص على المشكلة التي
أثارها الرسم الكاريكاتوري للنبي محمد».
وتراجعت الصحيفة ونشرت في صفحاتها الداخلية
إعالنا ً بعنوان «اعتذار إلى المسلمين» ،مشيرة إلى أن
«صحيفتنا جرحت مسلمين بنشرها رسما ًَ كاريكاتوريا ً
للنبي محمد».
كما نشرت مقاال ً صغيرا ً بعنوان «حول إعادة نشر
الرسم الكاريكاتوري» ،مؤكدة أنه «لم يكن بنيتنا على
اإلطالق إهانة اإلسالم».

البلجيكية أمس أربعة أشخاص في
إطار التحقيق في مسألة المسلحين
األجانب المتوجهين إلى القتال في
سورية.
وأعلنت النيابة الفيدرالية في
بلجيكا ف��ي ب��ي��ان أن���ه ،ف��ي إط��ار
تحقيقات مكافحة اإلره���اب ،أصدر
مدعي محكمة بروكسيل  22مذكرة
تفتيش في سبع بلديات ،تم على
أساسها توقيف أربعة أشخاص ،من
دون العثور على أسلحة أو متفجرات
أو قذائف.
وأك��دت النيابة أن التحقيق غير
مرتبط بعملية مكافحة اإلرهاب في
مدينة فيفيير أو العملية اإلرهابية
في باريس ،وقالت إن «هدف العملية
األساسي كان تحييد المنظمة التي
كانت تستأجر وترسل الناس إلى
الخارج».
يذكر أن أجهزة األم��ن البلجيكية
قتلت م��س��اء الخميس  15كانون
الثاني الجاري شخصين في عملية
أم��ن��ي��ة ض��د «م��ج��م��وع��ة ج��ه��ادي��ة»
خططت لهجوم إرهابي في مدينة
فيفيير شرق البالد.
وذك��ر المدعي ال��ع��ام الفيدرالي
آن��ذاك أن  3عناصر من المجموعة
الجهادية العائدة من سورية خططوا
للقيام بعمليات إره��اب��ي��ة داخ��ل
األراضي البلجيكية.

البيت الأبي�ض يرف�ض و�صف
حركة «طالبان» الأفغانية بالإرهابية
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جوش إرنست
رف��ض البيت األب��ي��ض تصنيف ح��رك��ة «ط��ال��ب��ان»
األفغانية كتنظيم إرهابي ،خالفا ً لتنظيم «القاعدة» ،األمر
الذي أغضب الجمهوريين الذين اتهموا الرئيس بفقدان
اإلحساس بالواقع.
وك��ان المتحدث باسم الرئاسة األميركية ،جوش
إرنست قد تحاشى وصف حركة «طالبان» باإلرهابية،
ردا ً على سؤال حول عملية تبادل األسرى التي أجريت
بين واشنطن والحركة ،وقال« :لديهم تكتيكات تقترب
من اإلرهاب ،إنهم يشنون هجمات إرهابية في محاولة
لفرض أفكارهم».
وأشار إرنست إلى أن واشنطن لم تتفاوض مع الحركة
األفغانية المتمردة مباشرة ،بل أجريت المفاوضات عبر
الحكومة القطرية ،وأفضت في أي��ار إلى إط�لاق سراح
الجندي األميركي بوبيرغيدال مقابل  5م��ن قيادات
الحركة كانوا معتقلين في غوانتانامو ،وأضاف« :ال بد
من التفريق بين طالبان والقاعدة» ،موضحا ً في الوقت

نفسه أن «حركة طالبان منظمة خطرة جداً».
ولم يرحب الجمهوريون بتمييز البيت األبيض بين
حركة «طالبان» األفغانية وتنظيم «القاعدة» ،وقال
الناقد األميركي تشارلز كروثامر ساخرا ً من تصريحات
البيت األب��ي��ض «إن��ه��م يقطعون ال���رؤوس ،يهاجمون
الحافالت ،يرسلون سيارات مفخخة إلى أسواق تجارية،
لكنهم ليسوا إرهابيين .صدقاً ،ال يمكننا أن نسخر من
هذه الحكومة».
من جهة أخ��رى ،اعتبر جمهوريون آخ��رون أن إعالن
البيت األبيض سياسي أكثر مما هو واقعي ،مذكرين
بعملية تبادل األسرى التي أجريت بين اإلدارة األميركية
والحركة األفغانية والتي كانت قد أثارت عاصفة سياسية
في الكونغرس.
وكانت وزارة الخزانة األميركية فرضت أخيرا ً عقوبات
على نحو  2000عنصر ومسؤول من حركة «طالبان»،
إضافة إلى عقوبات على مموليهم وداعميهم.

االتحاد الأفريقي يطالب
بت�شكيل قوة لمجابهة «بوكو حرام»
طالب االتحاد األفريقي بتشكيل
قوة عسكرية مشتركة من خمس دول
قوامها  7500جندي لقتال جماعة
«بوكو ح��رام» اإلرهابية التي تشن
هجمات على بعض دول «ح��وض
بحيرة تشاد».
وقالت رئيسة المفوضية اإلفريقية
نكوسازانا دالميني-زوما في اختتام
اجتماع مجلس السلم واألم���ن في
االتحاد األفريقي عشية قمة لقادة
االتحاد «االنتهاكات الفظيعة التي
ترتكبها ب��وك��و ح���رام ووحشيتها
التي تفوق الوصف واحتقارها التام
للحياة البشرية وتدميرها العبثي
للممتلكات أمور ال مثيل لها».

وأضافت دالميني-زوما« :بالتالي
يوصى بأن تسمح دول المنطقة برفع
تعداد القوة متعددة الجنسيات إلى
 7500جندي».
وس��ي��ط��رت «ب��وك��و ح����رام» على
مناطق بأسرها ف��ي شمال شرقي
نيجيريا وه��ي تشن أيضا ً هجمات
ع��اب��رة للحدود ف��ي الكاميرون في
المنطقة ال��م��ج��اورة لكل م��ن تشاد
والنيجر.
وك���ان االت��ح��اد األف��ري��ق��ي أص��در
األرب��ع��اء ال��م��اض��ي ب��ي��ان�ا ً دع��ا فيه
األمم المتحدة إلى إصدار قرار يمنح
القوة األفريقية صالحية التدخل في
نيجيريا للقتال ضد جماعة «بوكو

حرام» المتطرفة.
كذلك دع��ا االت��ح��اد األفريقي إلى
اس��ت��ح��داث ص��ن��دوق ل��دع��م ال��ق��وة
األفريقية ،مؤكدا ً أن «بوكو حرام»
تشكل خطرا ً ليس فقط على نيجيريا
وإنما على المنطقة برمتها.
وي��ذك��ر أن ال����دول األع��ض��اء في
ح��وض بحيرة تشاد (الكاميرون،
النيجر ،نيجيريا وتشاد) قررت في
نهاية  2014تشكيل قوة مشتركة،
تساهم فيها دولة بنين أيضاً ،وتكون
حصة كل من هذه الدول الخمس فيها
حوالى  700جندي ،إال أن هذه القوة
لم تر النور حتى اآلن بسبب خالفات
بين الغوس وجيرانها.

روحاني :ینبغي �أن ن�صل �إلى �آفاق جدیدة
في التكنولوجیا الف�ضائیة
أكد الرئیس اإلیراني حسن روحاني ضرورة أن تصل الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة في علوم التكنولوجیا الفضائیة
كتكنولوجیا المعلومات والنانو والبیوتكنولوجي إلى آفاق جدیدة.
وشدد روحاني على ضرورة تنفیذ السیاسات العامة التي أبلغها قائد الثورة اإلسالمیة ،معتبرا ً أن تطویر المؤسسات
التخصصیة في مجال التكنولوجیا الفضائیة یأتي في سیاق سیاسات الحكومة في دعم االقتصاد المبني على العلم
والمعرفة.
وأضاف روحاني« :إنه ینبغي على المنظمة الفضائیة العمل في ظل الدعم الجاد من وزارة االتصاالت وتكنولوجیا
المعلومات ،بجهد أكثر مما سبق ،لتعزیز نطاق قدراتها وإمكاناتها والرقي بمشاركة إیران العلمیة والتخصصیة في هذا
المجال عبر استثمار أفضل المواهب الموجودة في البالد».
وقال« :إنه من الضروري أن تقوم الدائرة العلمیة والتكنولوجیة والمركز الفضائي الوطني بإجراء التنسیق الالزم
لوضع السیاسات ومتابعة قرارات المجلس الفضائي األعلی» ،مؤكدا ً أنه ینبغي رفع فاعلیة المنظمات اإلداریة في
البالد بغیة تحقیق التنمیة المبنیة على االستثمار األمثل.

�إطالق نار على موقع لل�شرطة في ا�سطنبول

ذكرت وسائل إعالم تركية أن مسلحا ً مجهوال ً أطلق النار على موقع للشرطة قرب ميدان تقسيم وسط مدينة اسطنبول
شمال غربي تركيا أمس.
وأضافت وسائل اإلعالم أن المهاجم رمى سالحه وهرب ،مشيرة إلى أنه وفق المعلومات األولية ال وجود لضحايا،
فيما بدأت الشرطة بالبحث عن المهاجم.
من جانبها ذكرت قناة «أن تي في» التركية أن امرأة تحمل سالحا ً آليا ً هي من فتحت النار على الشرطة وهربت.
يذكر أن شرطيا ً تركيا ً قتل وأصيب آخر بجروح في  6كانون الثاني ،عندما فجر شخص عبوة ناسفة في مركز للشرطة
في حي السلطان أحمد التاريخي في اسطنبول .كما انفجرت قنبلة يدوية في حي فاتح باسطنبول في  18كانون الثاني
من دون سقوط قتلى أو التسبب بأضرار.

الواليات المتحدة تبد�أ زيادة قواتها في �أوروبا ابتداء من �آذار
تعتزم الواليات المتحدة زيادة تعداد قواتها في أوروبا ،حيث ستبدأ في آذار المقبل بإرسال وحدات من أحد ألوية
فرقة المشاة الثالثة في الجيش األميركي إلى إحدى القواعد في أوروبا.
وأعلن الجنرال األميركي بين خوجيس ،قائد قوات المشاة في أوروبا أن ذلك سيجرى في إطار «استبدال القوات»،
و»لموازنة تقليص القوات األميركية الذي جرى خالل سنوات عديدة في القارة األوروبية».
وسينتهي نقل القوات إلى القواعد األميركية في ألمانيا أو دولة أخرى بالكامل قبل نهاية العام  2015الجاري ،حيث
سينقل أكثر من  200دبابة « »Abrams M-1ومدرعات ومدافع إضافة إلى الجنود.
وأكد خوجيس أن زيادة القوات من أجل تهدئة الحلفاء األوروبيين في حلف شمال األطلسي «الناتو» على خلفية
السياسة الروسية إزاء أوكرانيا ،كما تجري الواليات المتحدة تدريبات عسكرية مع شركائها الشرق أوروبيين ،ونشرت
في دول البلطيق وبولندا قطعات مدرعة بشكل موقت.

اال�ستخبارات الألمانية تعتر�ض
 220مليون مكالمة ور�سالة ن�صية يومي ًا

كشفت صحيفة «تسايت» األلمانية استنادا ً إلى وثيقة استخباراتية سرية ،عن قيام االستخبارات الخارجية
االتحادية األلمانية باعتراض نحو  220مليون مكالمة هاتفية ورسالة نصية يومياً.
وذكرت «تسايت» أمس أن االستخبارات األلمانية تحصل على معلومات بشأن مكالمات ورسائل نصية عبر شبكات
الهاتف وأقمار االتصاالت حول العالم ،حيث ترسل المعلومات عن المكالمات والرسائل إلى «بنك معلومات خاص»
وتحتفظ بها مدة  10سنوات.
وبحسب الوثيقة السرية ،تقوم االستخبارات األلمانية بدراسة هذه المعلومات بدقة .ويتيح ذلك ،على سبيل المثال،
معرفة المستخدم الذي أجرى االتصال وعن الجهة التي استقبلت االتصال ،إضافة إلى معرفة مكان وجودهما.
وبحسب الصحيفة ،تمنح المعلومات التي تحصل عليها االستخبارات األلمانية إمكان تحديد طبيعة العالقة بين
األشخاص الذين جرى التنصت على مكالماتهم الهاتفية.

