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قوة �أمنية خا�صة تحرر دبلوما�سي ًا �إيرانيا
مختطف ًا في اليمن

بوتين :رو�سيا و�إيطاليا تنطلقان من �ضرورة التم�سك باتفاقات مين�سك

لوكا�شيفيت�ش :نوايا وا�شنطن ت�سليح �أوكرانيا تثير قلقنا
أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أم��س أن روس��ي��ا وإيطاليا
تنطلقان من ض��رورة تمسك طرفي
ال��ن��زاع المسلح ف��ي جنوب شرقي
البالد باتفاقات مينسك.
وف��ي أع��ق��اب م��ح��ادث��ات أج��راه��ا
مع رئيس ال��وزراء اإليطالي ماتيو
رينتيسي في موسكو أعرب بوتين
عن ثقته «أن يفتح ذلك الباب أمام
تسوية سلمية شاملة وبناء جسور
ح��وار مباشر بين كييف م��ن جهة
ودونيتسك ولوغانسك م��ن جهة
أخرى».
وتابع بوتين قائالً إن «روسيا
تعول على قيام إيطاليا ،بصفتها
إح���دى أب���رز ال����دول األع��ض��اء في
االتحاد األوروب��ي ،بدفع السلطات
األوكرانية لتنفيذ اتفاقات مينسك».
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��رب��ت وزارة
الخارجية الروسية عن قلقها البالغ
إزاء نوايا الواليات المتحدة توريد
األسلحة إلى أوكرانيا.
وأوض�����ح ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي
باسم الخارجية الروسية ألكسندر
لوكاشيفيتش في مؤتمر صحافي
أمس أن الكونغرس األميركي يعمل
حاليا ً على قانون يقضي بتخصيص
مليار دوالر لتجهيز وتدريب القوات
المسلحة األوكرانية« ،كأن واشنطن
تنوي أن تأخذ على عاتقها مهمة
تمويلها بالكامل».
وأش��ار لوكاشيفيتش إلى وجود
معلومات ع��ن ال��وص��ول المتوقع
ل��ح��وال��ى  300ع��س��ك��ري أميركي
إل��ى مقاطعة لفوف غ��رب أوكرانيا
لتدريب العسكريين األوكرانيين
على استخدام المعدات الغربية.
وب��ال��ت��ال��ي سيكون ه��ن��اك حضور
ع��س��ك��ري أم��ي��رك��ي ع��ل��ى األرض
األوكرانية ،وأض��اف المتحدث أنه
«من الواضح أنهم لن يجلبوا السالم

بوتين ورنتيسي
معهم».
وق���ال لوكاشيفيتش إن���ه «م��ن
المحبذ أن تفكر س��ل��ط��ات كييف
والشعب األوكراني في العواقب ،إذ
ال يمكن إخماد حريق الحرب األهلية
بالسالح ،وال يمكن تحقيق ذلك إال
عبر الحوار السياسي بين الطرفين
المتنازعين».
وأك����د ال��م��ت��ح��دث أن خ��ط��وات
واشنطن هذه ستلحق ضررا ً كبيرا ً
ب��ال��ع�لاق��ات ال��روس��ي��ة األميركية،
مضيفا ً أن توريدات السالح ال تهدد
بتقويض الهدنة في جنوب شرقي
أوكرانيا وبالتصعيد فحسب ،بل
وتهدد أمن روسيا.
وتعليقا ً على عمل بعثة المراقبين
لمنظمة األمن والتعاون األوروبي في

شرق أوكرانيا ،قال لوكاشيفيتش
إن موسكو تتابع باهتمام تقارير
البعثة ،مشيرا ً إلى أن مهمتها األهم
تتمثل في المساعدة على تنفيذ كامل
اتفاقات مينسك حول التسوية وفي
الوقت المطلوب.
وذك����ر ال��م��ت��ح��دث أن ال��ج��ان��ب
الروسي اضطر للفت اهتمام قيادة
البعثة إل��ى أنها تتهرب في بعض
األحيان من تنفيذ المهمات المحددة
لها بحجج مفتعلة .وأوض���ح أن
البعثة طرحت مطالب غير مبررة
على ممثلي «جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين» بتقديم
ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ك��ام��ل��ة ع��ن توقيت
وم��س��ارات سحب األسلحة ونقاط
تخزينها ،األمر الذي ال تنص عليه

اتفاقات مينسك.
وأضاف لوكاشيفيتش أن الوضع
ال��خ��اص بعمل البعثة يتحسن،
وأعرب عن األمل بأن تبذل قيادتها
الجهود ال�لازم��ة لمواصلة مراقبة
ن��ظ��ام وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار وسحب
األسلحة ،مؤكدا ً أن روسيا ستواصل
تقديم الدعم للبعثة.
إضافة إلى ذلك أعاد لوكاشيفيتش
إل��ى األذه���ان أن��ه م��ن المتوقع أن
يعقد ممثلو وزارات خارجية دول
«رب��اع��ي��ة ال��ن��ورم��ان��دي» ل��ق��اء في
برلين الجمعة  6آذار لبحث المسائل
المتعلقة بعملية التسوية ،مشيرا ً
أن غريغوري كاراسين نائب وزير
الخارجية سيترأس الوفد الروسي.
الى ذلك ،وقع الرئيس األوكراني

بيترو بوروشينكو مرسوما ً يقضي
ب��إن��ش��اء إدارة ع��س��ك��ري��ة مدنية
مختلطة ف��ي مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك شرق البالد.
وأش����ار ب��ي��ان ن��ش��ر ع��ل��ى موقع
ال��رئ��ي��س األوك����ران����ي أم����س ،إل��ى
أن ال��م��رس��وم ي��ق��ض��ي ب���أن إدارة
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك
تكتسبان صفة إدارة عسكرية مدنية
مختلطة ،وبالتالي يصبح محافظا
المقاطعتين رئ��ي��س��ي اإلدارت��ي��ن
العسكريتين المدنيتين.
ك��م��ا أوع����ز ب��وروش��ي��ن��ك��و إل��ى
موظفيه بتحديد دائ��رة المناصب
التي سيتوالها عسكريون في إدارتي
المقاطعتين خالل  3أي��ام وتحديد
مرشحين لتولي ه��ذه المناصب
خالل  5أيام.
وفي شأن متصل ،نفى أناتولي
أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي
وج���ود ق���وات روس��ي��ة ف��ي أراض��ي
أوك��ران��ي��ا ،متهما ً حلف األطلسي
باستغالل األزمة األوكرانية من أجل
التوسع شرقا ً إلى حدود روسيا.
وق��ال أنطونوف أم��س ،إن��ه على
علم بتصريحات فيكتوريا نوالند
مساعدة وزير الخارجية األميركي
ب��ش��أن وج���ود آالف العسكريين
الروس في أراضي أوكرانيا ،وأعرب
ع��ن استغرابه متسائالً «ل��م��اذا ال
يتحدثون عن  20أو  25ألفاً؟».
وأشار المسؤول العسكري إلى أن
قائد األرك��ان العامة األوكرانية أكد
أخيرا ً عدم وجود قوات روسية في
أوكرانيا ،متسائالً« :من نصدّق؟»،
مضيفا ً أن حلف «الناتو» يستغل
الوضع في أوكرانيا من أجل التوسع
شرقا ً إلى الحدود مع روسيا ،مشيرا ً
إلى أن نشاط الحلف يفوق بأضعاف
مضاعفة نشاط القوات الروسية.

مو�سكو ترف�ض محاوالت الناتو
تخويف العالم ب�سالح رو�سيا النووي

باترو�شيف :قلقون من تطور �صالت
«داع�ش» بالإرهاب في جنوب رو�سيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن محاوالت حلف «الناتو» تخويف العالم بسالح روسيا النووي
غير الئقة في الوقت ذاته الذي تنشر الواليات المتحدة أسلحتها النووية في أوروبا.
وأش��ار بيان ص��ادر ع��ن ال���وزارة أم��س ،إل��ى تصريحات ألكسندر فيرشبو نائب األم��ي��ن العام
للناتو خالل المؤتمر السنوي الحادي عشر للحلف حول الرقابة على أسلحة الدمار الشامل في
الدوحة يوم االثنين الماضي ،والتي زعم فيها أن «روسيا تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق
لتنفيذ مهمات تشمل استخدام السالح النووي ،وإضافة العنصر النووي إلى التدريبات باألسلحة
العادية».
وذكر البيان أن «محاوالت فيرشبو ترهيب المجتمع الدولي باألسلحة الروسية النووية تبدو غير
الئقة ،ال سيما على خلفية مواصلة الناتو إشراك الدول غير النووية من أعضاء الحلف في تنفيذ مهمات
نووية ،أي التخطيط والتحضير لضربات نووية ،بما في ذلك نقل قنابل ذرية إلى أغراض».
وأضافت الوزارة أنه لتحقيق هذا الهدف ،يقوم الحلف بنشر األسلحة النووية األميركية في أوروبا،
حيث يتدرب عسكريو الناتو على استخدامه.
في هذا السياق ،لفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أعضاء الناتو دول موقعة على معاهدة حظر
انتشار السالح النووي ،والتي تحظر تسليم األسلحة النووية أو مهمات المراقبة عليها إلى دول غير
نووية.
واعتبرت الوزارة أن قادة الناتو يجب أن يفكروا في هذه التناقضات في تصرفاتهم ،بدل من إلقاء
اللوم على روسيا التي ال تنشر أسلحتها النووية على أراضي دول أخرى.

أعرب سكرتير مجلس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف عن قلقه من توسيع مناطق سيطرة مسلحي
«داعش» في ليبيا وتطوير صالت التنظيم اإلرهابي مع اإلرهابيين في شمال القوقاز .وقال باتروشيف:
«تتأكد معطيات تشير إلى إقامة اتصاالت بين «داعش» وتنظيمات إرهابية في شمال القوقاز .وستؤخذ
هذه المعلومات في االعتبار لدى اتخاذ القرارات الالحقة التي ترمي إلى تعزيز أمن روسيا وحماية
مصالحها الوطنية» .وأشار المسؤول األمني الروسي إلى توسيع مسلحي «داع��ش» نطاق األراضي
التي تخضع لسيطرتهم في ليبيا وبدء إعدامات جماعية هناك ،كما لم يستبعد زيادة نشاط اإلرهابيين
في مناطق أخرى من العالم .ورأى سكرتير مجلس األمن الروسي أن الواليات المتحدة ربما ال تسارع في
القضاء على مسلحي «داعش» لعدم رغبتها في تخفيف العبء عن الرئيس السوري بشار األسد .وقال:
«اليوم يواجه المجتمع الدولي من جديد المشاكل الناشئة بسبب سياسة البيت األبيض قصيرة النظر»،
مؤكدا ً أن واشنطن لألسف تطبق معايير مزدوجة في مكافحة اإلرهاب على رغم تصريحاتها الرنانة.
وأعاد باتروشيف إلى األذهان أن مسلحي «داعش» تلقوا تدريبا ً في دول مجاورة لسورية من أجل
إسقاط الرئيس الشرعي بشار األسد ،مؤكدا ً أنه ظهر نتيجة لذلك «أخطبوط إرهابي» يسيطر على ما يقارب
 90ألف كيلومتر مربع ،بحسب بعض التقييمات .وقال المسؤول الروسي إن تطرف تنظيم «داعش» ال
يمت بصلة إلى الدين اإلسالمي ،مضيفاً« :نسمي هذا التنظيم بالتنظيم الدولي اإلرهابي «الدولة اإلسالمية
في العراق والشام» لتأكيد طابعه اإلرهابي وربطه بمنطقة محددة» .وأشار إلى أن جذور «داعش» تمتد
إلى فترة التدخل العسكري الغربي في العراق ،عندما نشأت هناك خلية لتنظيم «القاعدة» ،ثم انضمت
إليها بعض الجماعات من الطائفة السنية وبعض الضباط والمسؤولين من نظام صدام حسين.

بعد انقطاع دام � 4سنوات

اليابان وال�صين ت�ست�أنفان محادثاتهما الأمنية

قالت وزارة الخارجية اليابانية
أمس إن مسؤولين يابانيين وصينيين
سيستأنفون المحادثات األمنية في
طوكيو في وقت الحق من هذا الشهر
ب��ع��د ان��ق��ط��اع أرب���ع س��ن��وات ،حيث
يشكل ه��ذا االجتماع م��ؤش��را ً جديدا ً
على التحسن الذي تشهده العالقات
الثنائية التي يوترها ن��زاع حدودي
بين البلدين.
وأض��اف��ت ال����وزارة إن االجتماع
األمني في  19آذار سيضم مسؤولين
كبارا ً من البلدين من وزارات الخارجية
والدفاع ،حيث كان آخر اجتماع مماثل
بين مسؤولي البلدين قد عقد في شهر

كانون الثاني عام  2011في بكين.
وتضررت العالقات بين الدولتين
اللتين تملكان ث��ان��ي وث��ال��ث أكبر
اقتصادين في العالم جراء نزاع على
ال��س��ي��ادة على مجموعة م��ن الجزر
الصغيرة ف��ي بحر الصين الشرقي
فضالً ع��ن األث��ر ال��ذي تركه احتالل
اليابان للصين خالل الحرب العالمية
الثانية.
وتتعقب سفن الدوريات البحرية
والطائرات المقاتلة للبلدين بعضها
بعضا ً بشكل منتظم على مقربة من
الجزر غير المأهولة التي تسيطر عليها
اليابان ما أثار المخاوف بشكل مستمر

من احتمال اندالع نزاع عسكري نتيجة
أي تصادم عرضي.
والتقى رئيس ال���وزراء الياباني
شينزو آبي والرئيس الصيني تشي
جين بينغ للمرة األول��ى في تشرين
الثاني على هامش منتدى التعاون
االق��ت��ص��ادي ل���دول آس��ي��ا والمحيط
الهادي (أبك) في خطوة باتجاه ترميم
العالقات.
وف���ي ال��ش��ه��ر ع��ي��ن��ه ،ات��ف��ق وزي��ر
الخارجية الياباني فوميو كيشيدا
ون��ظ��ي��ره ال��ص��ي��ن��ي وان����غ ي��ي على
استئناف المحادثات األمنية التي
بدأت عام .1993
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عبد اللهيان والدبلوماسي المحرر
أكد مساعد وزي��ر الخارجية اإليراني حسين أمير
عبداللهيان ،أن عملية تحرير الدبلوماسي المختطف
نور أحمد نيكبخت من قبل جماعات إرهابية في اليمن،
تمت بمجهود أمني إي��ران��ي ،وعبر عملية مع ّقدة في
منطقة خاصة من البالد.
وأوضح عبداللهيان أمس ،لدى وصول الدبلوماسي
نورأحمد نيكبخت إلى أرض الوطن ،أن دبلوماسي
السفارة اإليرانية اختطف منذ نحو عام ونصف من
قبل مجموعات إرهابية في اليمن ،مضيفا ً أنه ومنذ
اختطافه ،شكلّت لجنة خاصة ب���وزارة الخارجية،
شاركت فيها جميع الجهات المعنية.
وأك��د عبداللهيان أن ك��وادر وزارة األم��ن اإليرانية
تمكنت في النهاية ،من تحرير الدبلوماسي المختطف
من براثن اإلرهابيين عبر عملية معقدة وفي منطقة
خاصة باليمن.
من جهة أخ��رى ،قال وزیر األمن اإلیراني« :إننا لم

نستجب ألي ش��رط م��ن ش��روط اإلرهابیین لتحریر
الدبلوماسي اإلیراني المختطف في الیمن ،وعملیة
التحریر تمت بأقل التكالیف».
وأضاف وزیر األمن السيد محمود علوي في مؤتمر
صحافي« :قبل  20شهرا ً اختطف أحد الدبلوماسیین
اإلیرانیین في أحد شوارع الیمن ،وحینها بادرت األجهزة
المختلفة في الجمهوریة اإلسالمیة في إیران بمتابعة
هذا الموضوع بهدف الدفاع عن مصالح البالد».
وأكد علوي أن وزارة األمن تری من واجبها الدفاع
عن المواطنین والدبلوماسیین اإلیرانیین ،والشعور
بالمسؤولیة تجاههم ،حيث قامت قوة خاصة أمنیة
إیرانیة بتحریر الدبلوماسي المختطف في الیمن.
يذكر أن الملحق اإلداري في سفارة جمهوریة إيران
اإلسالمیة بصنعاء اختطف من قبل مجهولین مسلحین
یوم  21تموز  2013حینما كان في طریقه من منزله
إلی مقر عمله في السفارة اإلیرانیة بصنعاء.

هولندا تنفي تقارير اتهمت رو�سيا
ب�إ�سقاط الطائرة الماليزية في �أوكرانيا

�إدانة باك�ستاني بمحاولة
�شن اعتداءات في نيويورك و�أوروبا
دانت محكمة أميركية أمس باكستانيا ً ينتمي لتنظيم «القاعدة» ،بتهمة
المشاركة في التخطيط لشن اعتداءات في نيويورك ومانشستر وكوبنهاغن.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» إن عابد نصير ،الذي تسلمته
الواليات المتحدة من بريطانيا ،يواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبد ،من دون
أن يحدد موعد النطق بالحكم.
وخلصت هيئة محلفين فيدرالية في بروكلين إلى أن نصير مذنب بتهمة
االشتراك عام  2009في التخطيط لشن اعتداءات على كل من مترو نيويورك
ومركز تجاري في مانشستر (شمال بريطانيا) ومقر صحيفة في كوبنهاغن.
وقال مساعد المدعي العام إن «عابد نصير كان جزءا ً من مؤامرة إرهابية
يقودها تنظيم القاعدة ضد الغرب ،وبخاصة ضد الواليات المتحدة وبريطانيا».
وأضاف أن «إدانته تعكس تصميمنا على مالحقة كل الذين يستهدفون الواليات
المتحدة وحلفاءها».
واعتقل نصير في بريطانيا في السابع من تموز  2010وفق مذكرة توقيف
أصدرتها الواليات المتحدة التي تسلمته الحقا ً من لندن.

نفت هيئة اإلدعاء العام الهولندية
صحة تقارير أشارت إلى أن محققين
هولنديين حملوا روسيا مسؤولية
إسقاط طائرة «بوينغ» الماليزية
ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا ف��ي شهر تموز
الماضي.
وقال المتحدث باسم الهيئة فيم
دي بروين ،بشأن هذه التقارير التي
وردت ف��ي ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
األوكرانية «أستطيع تأكيد أنها غير
صحيحة .نحن لسنا مستعدين حتى
اآلن ألي استنتاج».
وأش��ار تقرير أعده المحرر بهيئة
البث العام الهولندية روبرت باز إلى

وا�شنطن تعترف بحق فنزويال في تقلي�ص
عدد العاملين في ال�سفارة الأميركية

رئي�س ت�شاد يعد بالق�ضاء على «بوكو حرام»

أعلنت ال��والي��ات المتحدة أنها تعترف بحق فنزويال ف��ي تحديد عدد
الدبلوماسيين األميركيين العاملين فيها ،منوهة بأن هذا ليس خرقا ً التفاق
فيينا حول العالقات الدبلوماسية.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية األميركية ماري هارف إلى أن
الواليات المتحدة تواصل المفاوضات حول مستقبل دبلوماسييها العاملين في
كاراكاس .وكانت فنزويال قد طالبت السفارة األميركية في كاراكاس بداية هذا
األسبوع بتخفيض عدد أفرادها من  100إلى  17خالل مدة ال تتجاوز الـ15
يوماً ،لتحقيق التكافؤ بين السفارتين من حيث عدد العاملين.
وعلى رغم أن الخارجية األميركية صرحت أول من أمس أن فنزويال بالغت
في تقليل تقديرها لحجم وجودها الدبلوماسي في واشنطن غير أنها رضخت
في نهاية األمر لطلب الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو الذي أكد أن 100
موظف يعملون بالسفارة األميركية في كاراكاس في حين أن عدد العاملين في
سفارة فنزويال في واشنطن يبلغ  17فقط.

�إ�صابة ال�سفير الأميركي لدى �سيول بجروح

تحطم طائرة ع�سكرية تركية ومقتل قائديها

أصيب السفير األميركي لدى كوريا الجنوبية مارك ليبرت أمس بجروح نتيجة تعرضه لهجوم مسلح من قبل مجهول.
وقال مصدر طبي إنه تم إجراء عملية جراحية للسفير في إحدى مستشفيات المنطقة وهو بصحة جيدة اآلن وسيتماثل
للعالج بسرعة .وبحسب وكالة األنباء الكورية «يونهاب» ،جرى االعتداء على مارك ليبرت أثناء حضوره محاضرة علمية في
العاصمة سيول ،حيث قام المعتدي الذي يبلغ من العمر  55سنة بمهاجمته من الخلف بسكين .وقد بثت قناة «واى تي أن»،
صورة تظهر السفير بعد الهجوم وقد وضع يده اليمنى على وجهه ،وبدت يده اليسرى مضرجة بالدم .وقالت الشرطة إن ليبرت
الذي كان ينزف نقل إلى مستشفى قريب في حين جرى اعتقال الجاني على الفور .وأضافت أن الجاني هتف هتافات معارضة
للمناورات العسكرية الكورية األميركية التي انطلقت بداية األسبوع ،في حين دانت الخارجية األميركية بشدة االعتداء واصفة
إياه «بالعمل العنيف» .وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس األمن القومي بالبيت األبيض إن الرئيس باراك أوباما
اتصل هاتفيا ً بالسفير لالطمئنان على حالته وتمنى له الشفاء العاجل .في حين وصفت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه
الهجوم بالمؤسف معتبرة إياه هجوما ً على التحالف بين سيول وواشنطن.

أسفر تحطم طائرة « »F-4من سالح الجو التركي في محافظة قونية التركية
عن مقتل قائديها ،حيث أفادت وكالة «األناضول» التركية أمس ،بأن الحادث
وقع أثناء التدريبات الجوية المشتركة التركية األذربيجانية «صقر تراذ
 ،»2015التي بدأت يوم الثالثاء.
وتهدف التدريبات الجوية التي يشارك فيها  106عسكريين من أذربيجان
إلى توسيع التعاون في هذا المجال بين البلدين.
وتشارك في هذه التدريبات مقاتالت من أنواع « »E-7Tو» »F-16و»F-
 »4E 2020ومروحيات « »AS-532و» »UH-1Hمن سالح الجو التركي،
وكذلك طائرات «ميغ »-29و»سو »-25ومروحية «مي »-17التابعة للقوات
الجوية األذربيجانية.

هدد رئيس تشاد إدريس ديبي أمس
جماعة «بوكو حرام» بالقضاء عليها،
وقتل زعيمها أب��و بكر شيكاو إذا لم
يستسلم.
وق���ال دي��ب��ي ف��ي مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره النيجري محمدو
يوسفو إن زعيم «بوكو ح��رام» «له
م��ص��ل��ح��ة ف���ي االس���ت���س�ل�ام ،ن��ع��رف
أي��ن ي��وج��د ...إذا رف��ض االستسالم،

أن التحقيق يواجه مشكلة اتصال
سيء بين الشرطة الهولندية واالدعاء
العام واالستخبارات الوطنية التي
تمنع الكشف عن بعض المعطيات
المتعلقة بالتحقيق.
وذكر هذا التقرير بالفعل فرضية
إسقاط الطائرة الماليزية باستخدام
ص���اروخ م��ن ن��وع «ب���وك» ،لكنه لم
يعلن أن التحقيق الهولندي يؤكدها.
من جهة أخرى ،نفت هيئة االدعاء
العام الهولندية في بيان نشر على
موقعها أن االستخبارات الهولندية
أعاقت التحقيق في تحطم الطائرة
الماليزية.

سيتعرض للمصير ذات��ه ال��ذي لقيه
زمالؤه».
وأض��اف أن شيكاو «فر من ديكوا
(نيجيريا) أثناء المعارك األخيرة»
بين جيش تشاد والمتمردين.
وأكد ديبي« :سننتصر في الحرب
وسنقضي على بوكو حرام خالفا ً لما
تراه بعض وسائل اإلعالم .وستواصل
القوات التشادية والنيجرية مهمتها

تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى
أن هولندا نشرت في أيلول الماضي
تقريرا ً أوليا ً حول الكارثة الجوية،
أوض��ح أن الطائرة تحطمت نتيجة
إصابتها بعدد كبير م��ن األجسام
الخارجية .ومن المتوقع أن يصدر
تقرير مفصل بهذا الشأن في تشرين
األول العام الحالي.
يذكر أن طائرة «بوينغ»-777
التابعة للخطوط الجوية الماليزية
تحطمت في أجواء مقاطعة دونيتسك
بشرق أوكرانيا في  17تموز ،وقتل
جميع ركابها الـ  ،298وكانت تقوم
برحلة من أمستردام إلى كوااللمبور.

لوضع حد نهائي لهذه اآلفة».
وك��ان التشاديون ط���ردوا «بوكو
حرام» من ديكوا في نيجيريا منتصف
ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي .وق��ت��ل ج��ن��دي��ان
تشاديان و 117متطرفا ً في ذلك اليوم
في معارك عنيفة ،بحسب هيئة األركان
في تشاد التي دخل جيشها المنتشر
حتى اآلن في الكاميرون ،للمرة األولى
في عمق األراضي النيجيرية.

نيوزيلندا تتج�س�س على جيرانها
في المحيط الهادي و�إندوني�سيا
أظ��ه��رت وث��ائ��ق ن��ش��رت أم���س أن
نيوزيلندا تتجسس الكترونيا على
جيرانها ف��ي ج��زر المحيط ال��ه��ادي
وإندونيسيا وتتبادل المعلومات مع
حلفائها الدوليين.
وج���اء ف��ي ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي سربها
المتعاقد ال��س��اب��ق م��ع وك��ال��ة األم��ن
ال��ق��وم��ي األم��ي��رك��ي��ة إدوارد سنودن
وي��رج��ع ت��اري��خ��ه��ا إل���ى ع���ام 2009
أن وك��ال��ة ال��م��خ��اب��رات االلكترونية

ف���ي ن��ي��وزي��ل��ن��دا اع��ت��رض��ت رس��ائ��ل
بريد إلكتروني وات��ص��االت بالهاتف
المحمول واألرضي ورسائل على مواقع
التواصل االجتماعي وأشكاال ً أخرى من
االت��ص��االت في دول صغيرة بمنطقة
المحيط الهادي منها فيجي وساموا
وجزر سولومون وبولينزيا الفرنسية.
وت���ب���ادل م��ك��ت��ب أم���ن االت��ص��االت
الحكومية المواد التي جمعها مع وكالة
األم��ن القومي األميركية وتمثل إلى

جانب وكاالت في أستراليا وبريطانيا
وك��ن��دا «ال��ع��ي��ون ال��خ��م��س» لشبكة
مراقبة.
وذك��رت الوثائق أيضا ً أن ضابطا ً
بمكتب أمن االتصاالت الحكومية تعاون
مع مديرية اإلش��ارات االسترالية في
التجسس على شركة الهاتف المحمول
اإلندونيسية تيلكومسيل ،في حين
رفض رئيس الوزراء جون كي التعليق
على ما تم تسريبه من وثائق.

