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أردوغان: سنعلن تحقيقات اختفاء خاشقجي 
إلى العالم مهما كانت النتائج

دمشق: مروحيات التحالف تنقل مسلحين 
"دواعش" من دير الزور

اعالن الطوارئ في 6 محافظات ايرانية جراء 
الفيضانات

�نق��رة - وكاالت: قال �لرئي�س �لرتك��ي رجب طيب �أردوغان، �إنه يتابع ب�صفته 
رئي�ص��ا للجمهورية م�صاألة �ختفاء �ل�صحفي جمال خا�صقجي، م�صيفا �أنه �صيتم 
�إع��ان نتائج �لتحقيق��ات �إىل �لعامل مهما كانت. و�أكد رجب طيب �أردوغان يف 
ت�رصي��ح لل�صحفيني، يف �لعا�صمة �لرتكي��ة �أنقرة، �أن �ل�صلطات ت�صعى للتو�صل 
�إىل نتيج��ة ب�رصعة. و�أ�صار �لرئي�س �لرتك��ي �إىل �أن �لتحقق من عمليات �لدخول 

�إىل �لقن�صلية �ل�صعودية و�خلروج منها جار.
و�أ�ص��اف �أردوغ��ان "مازل��ت �أح�ص��ن �لنية يف توقعات��ي، باإذن �هلل ل��ن نو�جه 
حال��ة ال نرغ��ب بها. ونقلت وكالة "رويرتز"، ع��ن م�صدرين �أمنيني تركيني �أن 
�لتقدي��ر�ت �الأولي��ة لل�رصطة �لرتكية ح��ول ق�صية �ختف��اء �ل�صحفي �ل�صعودي، 
جم��ال خا�صقج��ي، تق��ول �إن��ه قت��ل يف عملي��ة مدب��رة د�خ��ل قن�صلي��ة باده 

باإ�صطنبول، وهو ما نفته �ل�صعودية.
و�أعلن��ت �ل�صلط��ات �لرتكي��ة، �أنه��ا فتح��ت حتقيق��ا ر�صمي��ا يف ق�صي��ة �ختفاء 
�ل�صحفي �ل�صعودي جمال خا�صقجي، �لذي فقد �الت�صال به �إثر دخوله قن�صلية 

باده باإ�صطنبول يوم �لثاثاء 2 �أكتوبر �ملا�صي.
و�أفادت وكالة "�الأنا�صول" �لرتكية باأن �لتحقيق فتحته �لنيابة �لعامة ملدينة 
�إ�صطنب��ول، و�أو�صحت، نق��ا عن م�صادرها، �أنه يجري من��ذ �لثاثاء 2 �أكتوبر، 

وهو �ليوم �لذي دخل فيه خا�صقجي قن�صلية باده يف �ملدينة.

بغ��د�د - متابع��ة  : قامت مروحي��ات تابعة ل� "�لتحالف �ل��دويل" �لذي تقوده 
و��صنط��ن يف �صوريا بنقل عدد من م�صلحي تنظيم "د�ع�س" من ريف دير �لزور، 
ح�صبم��ا �أف��ادت وكالة "�صانا" �لر�صمية �ل�صوري��ة، . ونقلت �لوكالة عن م�صادر 
�أهلية و�إعامية متطابقة، �أن طائر�ت تابعة ل� "�لتحالف �لدويل" نفذت، عملية 
�إنز�ل جوي نقلت خالها عدد� من �إرهابيي "د�ع�س" من جن�صيات خمتلفة قرب 
بلدة �ل�صعفة يف �جليب �لذي ينت�رص فيه م�صلحو �لتنظيم �الإرهابي يف ريف دير 
�لزور �جلنوبي �ل�رصقي. ونفذ �لتحالف �لدويل، قبل عدة �أيام، عملية �إنز�ل جوي 
عند �أطر�ف قرية �ملر��صدة يف �لريف �جلنوبي �ل�رصقي ملحافظة دير �لزور، نقل 
خاله��ا �إرهابيني من تنظيم "د�ع���س" يف �ملنطقة. و�تهمت �ل�صلطات �ل�صورية 
م��ر�ر� �لتحالف �ل��دويل �لذي متثل حماربة "د�ع���س" يف �صوريا و�لعر�ق هدفه 
�ملعل��ن، بنق��ل م�صلحي �لتنظي��م �إىل �أماكن �آمنة، من �أج��ل حمايتهم من نري�ن 
�لقو�ت �حلكومية �ل�صورية. وتنفي قيادة �لتحالف تقارير �إعامية بهذ� �ل�صاأن.

بغ��د�د - متابعة: تعر�صت 6 حمافظات لا���رص�ر يف �صمال �ير�ن وو�صطها 
ج��ر�ء �لفي�صانات و�المطار �لغزيرة خال �ليومني �ملا�صيني. ونقلت فار�س 
ع��ن رئي�س منظمة �الغاثة و�النق��اذ مرت�صى �صليمي قوله �ن حمافظات يزد 
ومازن��در�ن وكي��ان وكل�صتان وخر��ص��ان �ل�صمالية  و��صفه��ان قد ��رصتها  
مي��اه �لفي�صانات �الخرية. و��صاف �ن 5 ��صخا�س لقو� حتفهم يف حمافظة 
مازندر�ن كما �ن 2679 �صخ�صا تلقو� م�صاعد�ت �الغاثة كما مت �يو�ء 317 
�صخ�ص��ا يف �مل�صاج��د ومر�كز �الغاثة  و�النقاذ ب�ص��كل موؤقت. وتابع �نه  مت 
�خاء �ملياه من 410 منزال كما �خرجت 32 �صيارة من جماري �لفي�صانات.
ولف��ت �صليم��ي �ىل �ن عملي��ات �الغاث��ة مات��ز�ل  م�صتم��رة يف حمافظت��ي 
كي��ان ومازن��در�ن  حيث مت توزيع ع��دد كري من �الغطية و�مل��و�د �لغذ�ئية 

و�مل�صاعد�ت �الن�صانية على �ملت�رصرين.
وتتعر���س ع��دد من �ملحافظات  �الير�نية �ىل �مط��ار  مو�صمية قوية تت�صبب 
بفي�صان��ات و�صلل حلرك��ة �مل�صاة و�ملركبات مما  ت�صتدع��ي �عان �لطو�رئ 

فيها.

�خلارجي��ة  �أعلن��ت  وكاالت:   - جاكارت��ا 
�صخ���س  �أل��ف   150 نح��و  �أن  �الإندوني�صي��ة، 
�لزل��ز�ل  ج��ر�ء  �الأنقا���س  حت��ت  يز�ل��ون  ال 
و�لت�صونامي �لذي �رصب ج��زر� بالباد �أو�خر 

�ل�صهر �ملا�صي.
وقال �ملتح��دث با�صم �ل��وز�رة �أكم��د رم�صان 
�لي��وم �أن "ف��رق �الإنق��اذ متكن��ت حت��ى �الآن 
دفن��و�  ل�صحاي��ا  جث��ة   1558 �نت�ص��ال  م��ن 
�أحي��اء"، و�أن "ح��و�يل 152 �أل��ف �صخ���س قد 
ال يز�ل��ون عالق��ني حتت �الأنقا���س يف جزيرة 
�صوالوي�صي"، ح�صب وكالة "بريناما" �ملحلية.

ولف��ت رم�ص��ان �إىل �أن "65733 من��زال ق��د 
دمرو� نتيجة للكارثة".

و�رصبت �صل�صلة من �لزالزل و�أمو�ج ت�صونامي 
جزي��رة �صوالوي�صي �الإندوني�صي��ة يوم 28 من 
�أيلول �ملا�صي، وبلغت قوة �لزلز�ل 6.1 درجة 
على مقيا�س ريخرت، وكان مركزه بعمق 18.1 

كيلومرت، مما �أدى �إىل مقتل �ملئات.
وتق��ع �إندوني�صيا يف منطقة "ح��ز�م �لنار" يف 
�ملحي��ط �لهادي �لتي تكرث به��ا �لزالزل، و�أدى 
زل��ز�ل و�أمو�ج مد عاتي��ة يف 2004 �إىل مقتل 
226 �ألف �صخ�س يف 13 دولة بينهم �أكرث من 

�إندوني�صيا. �ألفا يف   120

 "�أظه��رت ه�صا�ص��ة �لنظ��ام يف �ل�صعودي��ة وَعّرت��ه 
لُتظهر نقاط �صعفه".

�لكات��ب �لربيطاين ذكر يف مقال��ه باأنه "على مدى 
ن�ص��ف �لق��رن �ملا�ص��ي، كان هن��اك �لكث��ري م��ن 
�لتحلي��ات �لتي ت�صري �إىل �صعف �لنظام �ل�صعودي، 
و�أن��ه غري قادر على �ل�صمود، و�أنه �صيتجّز�أ، غري �أن 
كل تل��ك �لتحلي��ات ذهبت �أدر�ج �لري��اح، وحافظ 

هذ� �لنظام على وجوده".
باتريك كوكبرين ق��ال �إن �لنظام �ل�صعودي حر�س 
دوم��ًا عل��ى �أن يك��ون بعيد�ً ع��ن �الأخب��ار وت�صّدر 
�لعناوين يف �ل�صحف ووكاالت �الأنباء، خا�صة يف 
ظل �الأزمات �لتي مّرت بها منطقة �ل�رصق �الأو�صط.

وي�صي��ف: "لقد كان��ت نقاط �لق��وة و�ل�صعف حمّل 
نقا���س طويل، لك��ن نق��اط �ل�صع��ف يف �ل�صعودية 
ظه��رت ب�ص��كل �ص��ارخ بع��د �أن كان��ت ت��دور يف 

�خلفاء".
وب��نّي �أن ظه��ور نق��اط �ل�صع��ف "يع��ود الأ�صب��اب 
م��ن بينها ت�رصيح��ات تر�م��ب �لتي ق��ال فيها �إن 
�ل�صعودي��ة ال ميك��ن له��ا �لبق��اء الأ�صبوع��ني دون 
حماي��ة �أمريكية، و�أن عليه��ا �أن تدفع �ملال مقابل 

هذه �حلماية".
وتاب��ع: "�إ�ص��ارة تر�م��ب �ملزعجة جت��اه �ل�صعودية 
ج��اءت متز�منة مع �صبب �آخر �أظهر ه�صا�صة �لنظام 

�ل�صع��ودي؛ وذل��ك بع��د �الأنب��اء �لت��ي حتّدث��ت عن 
�ختفاء �ل�صحفي �ل�صعودي �لبارز و�ملنتقد لباده، 
جم��ال خا�صقج��ي، يف �أثن��اء مر�جعت��ه لقن�صلي��ة 

كوكب��رين  �لرتكي��ة".  �إ�صطنب��ول  مبدين��ة  ب��اده 
يوؤّك��د �أن م�ص��ري خا�صقج��ي يحم��ل ر�صال��ة مهّمة 
ع��ن �حلال��ة �لر�هن��ة لل�صعودية، و��صف��ًا �خلطو�ت 

�ل�صعودي��ة -فيما لو كان قد �حُتج��ز ق�رص�ً- باأنها 
"فعل غب��ي". وي�صري �لكاتب �إىل �أن ق�صية �ختفاء 
خا�صقجي ُت�ص��اف �إىل �صيل �لدعاي��ة �ل�صلبية �لتي 
تتعّر���س له��ا �ل�صعودي��ة، وه��ي ُت�ص��اف �إىل �صيل 
�النتق��اد�ت �لكب��رية �لت��ي تتعّر���س له��ا �لريا�س 
ب�صبب �حلرب يف �ليمن، �مل�صتمّرة منذ �أعو�م، و�أّدت 
�إىل مقت��ل �الآالف من �ملدنيني، ف�ص��ًا عن تعّر�س 
�أك��رث من 5 مايني ميني خلطر �مل��وت جوعًا. ويل 
�لعه��د �ل�صع��ودي، حمم��د ب��ن �صلم��ان، "كان ياأمل 
ب�ص��ورة �أكرث �إيجابية يف و�صائ��ل �الإعام �لدولية، 
ولك��ن توّقعات��ه كان��ت خميب��ة لاآم��ال"، بح�ص��ب 
�لكات��ب. كوكبرين يرى �أن "�الإ�صاحات �ملزعومة 
بال�صعودي��ة، �لتي قادها حممد ب��ن �صلمان، كانت 
�أق��رب �إىل �لتمّني منه��ا �إىل �لو�ق��ع. كان �لت�صكيك 
ير�ف��ق كل حمل��ة يقوم به��ا؛ فعملية �إع��ادة توزيع 
�ل��رثو�ت فيم��ا ُعرف باحلملة �ص��د �لف�صاد ال ميكن 
لها �أن تكون و�قعية �إن مل حتمل معها �لت�صحية".

و�إذ� كان��ت �مل�ص��اكل �القت�صادي��ة يف �ل�صعودي��ة 
خط��رية، بح�صب �لكات��ب، "فاإنه��ا لي�ص��ت كارثّية، 
لكنه��ا �أي�صًا �صت��وؤّدي �إىل زعزعة ��صتق��ر�ر �ململكة 

�لتي ُتعّد و�حدة من �أهم �لبلد�ن يف �لعامل".
يف مقاله، ي�رصد �لكاتب جملة من �الإخفاقات �لتي 
ر�فقت �ل�صعودية يف عهد �مللك �صلمان و�بنه حممد؛ 
ومنه��ا: "�حل��رب �ل�صعودية على �ليم��ن، �لتي بد�أت 
ع��ام 2015، ومل توؤدِّ �إىل هزمي��ة �حلوثيني، و�إمنا 

�صنعت �أكرب كارثة وجماعة من عمل �الإن�صان".
و�أ�صاف متحّدثًا عن �إخفاقات �مللك �صلمان وولده، 
�أن من بينها "�لنظام �ل�صوري ورئي�صه ب�صار �الأ�صد، 
�لذي �صعت �ل�صعودية الإ�صقاطه )..( ها هو يقرتب من 
حتقي��ق �النت�صار، يف ح��ني �أّدى ح�صار قطر �لذي 
فر�صته �ل�صعودية و�الإمار�ت �إىل زعزعة و�إ�صعاف 
ممال��ك �خلليج كله��ا، بينم��ا يب��دو �أن �ل�رص�ع مع 
�إي��ر�ن ال ميك��ن �أن تك�صبه �ل�صعودية �أب��د�ً". ومثلما 
�كت�ص��ف ميخائي��ل غوربات�ص��وف، رئي���س �الحتاد 
�ل�صوفييتي �ل�صابق، ف��اإن �الإ�صاحات من �ملرّجح 
�أن تق�ص��ي عل��ى �أنظم��ة �حلك��م �حلالي��ة ب��داًل من 

حت�صينها، بح�صب �لكاتب.
ويف ردود غريب��ة م��ن نوعه��ا، د�ف��ع ويل �لعه��د 
�ل�صعودي، حممد بن �صلمان، عن �لرئي�س �الأمريكي 
دونال��د تر�مب، فيم��ا يتعلق بت�رصيح��ات لاأخري 
��صتمل��ت على عبار�ت حتذيري��ة للعاهل �ل�صعودي، 
كانت �أق��رب �إىل �لتهديد؛ و�بت��ز�ز �ململكة من �أجل 

��صتح�صال �أمو�ل منها.
ونقل��ت و�صائل �إع��ام غربية، موؤخ��ر�ً، ت�رصيحات 
لرت�مب، يف �أثن��اء �إلقائه خطابًا جماهرييًا بوالية 
�أمريكي��ة، ق��ال فيه��ا: "ح��ّذرت �ملل��ك )�ل�صعودي( 
�صلم��ان بن عب��د �لعزيز، باأنه لن يبق��ى يف �ل�صلطة 
تقدم��ه  �ل��ذي  �لع�صك��ري  �لدع��م  �أ�صبوع��ني" دون 
�لوالي��ات �ملتح��دة �الأمريكي��ة، مطالبًا �إي��اه بدفع 

�ملال مقابل �حلماية.

�تفق وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو وزعيم 
كوري��ا �ل�صمالية كيم جونغ �أون، خال �جتماع يف 
بيونغيان��غ، على �إن�صاء جمموع��ة عمل لبحث خطة 
نزع �ل�صاح �لنووي من �صبه �جلزيرة �لكورية وعقد 

قمة ثانية بني �لبلدين قريبا.
يف  �لعام��ة  لل�ص��وؤون  �لرئا�ص��ي  �ل�صكرت��ري  وق��ال 
كوري��ا �جلنوبية، يوون يونغ- ت�ص��ان، "�أعلن وزير 
�خلارجي��ة بومبي��و �أن �لطرفني �تفقا عل��ى ت�صكيل 

جمموع��ة عم��ل من �أج��ل حتديد ج��دول عملية نزع 
�ل�صاح �لنووي".

و�أ�صاف �ل�صكرتري �لرئا�صي �أن بومبيو وكيم "و�فقا 
على مو��صلة �مل�صاور�ت من �أجل �تخاذ قر�ر ب�صاأن 
م��كان وتاري��خ عق��د �لقم��ة �لثانية ب��ني �لواليات 
�ملتحدة وكوريا �ل�صمالية يف �مل�صتقبل �لقريب".   

وكان وزي��ر �خلارجي��ة �الأمريك��ي، ماي��ك بومبيو، 
�أعلن �أنه �لتقى مع زعيم كوريا �ل�صمالية، كيم يونغ 
�أون��غ، يف �لعا�صمة بيونغ بان��غ، موؤكد� �أنه و��صل 
معه �لتقدم فيما يخ�س �التفاقات �لتي مت �لتو�صل 

�إليها خال قمة �صنغافورة يف �صهر يونيو/حزير�ن.
وكت��ب بومبي��و يف ح�صاب��ه عل��ى موق��ع "تويرت": 
"حظيت برحلة جيدة �إىل بيونغ يانغ للقاء �لزعيم 
كي��م، نح��ن نو��ص��ل �إح��ر�ز �لتق��دم فيم��ا يخ���س 
�إليه��ا خ��ال قم��ة  �لتو�ص��ل  �لت��ي مت  �التفاق��ات 

�صنغافورة".    
وق��ال وزير �خلارجي��ة �الأمريك��ي، ماي��ك بومبيو، 
�إن��ه �لتقى زعي��م كوريا �ل�صمالية، كي��م جونغ �أون، 
يف بيون��غ يانغ، وناق���س معه �لتط��ور�ت �خلا�صة 

باتفاق قمة �صنغافورة.

الواليات المتحدة وكوريا الشمالية تتفقان على عقد قمة جديدة قريبا

الهند تنفي اتهامات باكستان باستخدامها "الكيميائي" في كشمير

صحيفة بريطانية: تصريحات ترامب كشفت نقاط ضعف النظام السعودي

150 ألف شخص تحت 
األنقاض جراء الزلزال 

في إندونيسيا

قال الكاتب البريطاني باتريك 
كوكبيرن، في مقال له بصحيفة 

اإلندبندنت، إن تصريحات الرئيس 
األمريكي التي وصفها بأنها "فّجة 

وتفتقر للدبلوماسية واللياقة"، 
تجاه الملك سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود،

لندن - وكاالت

القاهرة - وكاالت

�الأح��د،  �لي��وم  �لهندي��ة،  �خلارجي��ة  وز�رة  نف��ت 
�تهام��ات وجهته��ا باك�صت��ان �إىل نيودله��ي ب��اأن 
�جلي�س �لهندي ��صتخدم �ل�صاح �لكيميائي يف �إقليم 
ك�صم��ري. ويف ت�رصيح �صحفي قال �لناطق �لر�صمي 
با�صم �لوز�رة، ر�في�س كومار: "نرف�س قطعا مز�عم 
�جلان��ب �لباك�صتاين ح��ول ��صتخد�م �أجه��زة �الأمن 
�لهندي��ة �أ�صلحة كيميائية �ص��د مو�طنني هنود. �إن 
ه��ذه �التهامات لي�صت جدي��دة وال �أ�صا�س لها على 
�الإطاق". وجاء حديث كومار رد� على ت�رصيحات 
�أدىل به��ا �صابقا نظ��ريه �لباك�صتاين، حممد في�صل، 
�ل��ذي رج��ح �أن تك��ون �لق��و�ت �حلكومي��ة �لهندية 
��صتخدم��ت �أ�صلحة كيميائية يف عملية �أمنية قامت 
بها موؤخر� مبديرية بانديبور� بوالية جمو وك�صمري 
�لهندية. و�تهم في�ص��ل �لع�صكريني �لهنود، ��صتناد� 
مو�ق��ع  تناقلته��ا  فيدي��و  وت�صجي��ات  �ص��ور  �إىل 
�لتو��ص��ل �الجتماع��ي، بارتكاب "�أعم��ال وح�صية 
�حلدودي��ة  ك�صم��ري  مناط��ق  �إن�صاني��ة" يف  وغ��ري 
ب��ني �لهند وباك�صت��ان. و�أكد كوم��ار، يف رده على 
ه��ذه �التهام��ات، مت�ص��ك �لهن��د مبوقفه��ا �لر�ف�س 
ال�صتخ��د�م م��و�د �صامة من �أي ط��رف كان ويف �أي 
بقعة م��ن �لعامل. وتاب��ع قائ��ا �إن نيودلهي ت�صعر 
بقل��ق �صدي��د �إز�ء حم��اوالت باك�صت��ان �ملتك��ررة 
باتهامه��ا با�صتخ��د�م �أ�صلحة كيميائي��ة. و�أ�صاف 
�أن ت�رصف��ات �إ�ص��ام �آب��اد "غ��ري م�صوؤول��ة للغاية، 
و�ل�صب��ب �لوحي��د له��ذه �التهامات ه��و �أمل وهمي 
يف �أن ي�ص��دق �ملجتم��ع �ل��دويل ه��ذه �الأكذوب��ة". 
وخت��م �لناطق با�ص��م �ل��وز�رة �لهندي��ة بالقول �إن 
"�ملح��اوالت �خلبيث��ة ل���رصف �أنظ��ار �ل��دول عن 
�الإره��اب �الآتي من �الأر��ص��ي �لباك�صتانية حمكوم 
عليه��ا بالف�صل". وتتن��ازع �لهن��د وباك�صتان حول 
منطق��ة ك�صمري �حلدودية حيث ال يوجد تر�صيم بني 
�لبلدين معرتف به دولي��ا . ومع �أن �لو�صع �الأمني 
يف هذه �ملنطقة عاد �إىل ��صتقر�ر ن�صبي، بعد توقيع 
�لطرف��ني وقف��ا الإطاق �لن��ار ع��ام 2003، �إال �أن 
ح��و�دث �ل�ص��د�م �مل�صل��ح �صه��دت من��و� ملحوظ��ا 
�لع�صكري��ني  تب��ادل  م��ع  �جل��اري،  �لع��ام  مطل��ع 
�لهن��ود و�لباك�صتاني��ني �التهامات بخ��رق �لهدنة. 
كما تته��م نيودله��ي �ل�صلط��ات �لباك�صتانية بدعم 
م�صلح��ني �نف�صالي��ني ين�صط��ون يف ك�صم��ري؛ م��ن 
جهته��ا، تنفي �إ�ص��ام �آباد ه��ذه �التهامات، معلنة 
�أن �أه��ايل ك�صم��ري ينا�صل��ون م��ن �أج��ل حقوقهم، 

معتمدين على �أنف�صهم.

دلهي - وكاالت

روسيا تنتظر توضيحا من بريطانيا حول تقارير عن هجوم إلكتروني محتمل

���رصح �ملتح��دث با�ص��م �ل�صف��ارة �لرو�صية يف لن��دن، �ليوم 
�الأحد، باأن عدم وجود رد فعل من �ل�صلطات �لربيطانية جتاه 
تقارير �إعامية عن تخطي��ط بريطانيا لهجوم �إلكرتوين �صد 

رو�صيا، قد يعني �صحة هذه �لتقارير.
وق��ال �ملتحدث با�ص��م �ل�صف��ارة لوكال��ة "�صبوتنيك" يف رد 
عل��ى طلب �لوكالة �لتعليق على ما ن�رصته �صحيفة "�صند�ي 

تامي��ز" عن خط��ط بريطانيا لتنفي��ذ هجوم �إلك��رتوين و��صع 
�لنط��اق عل��ى رو�صيا به��ف �رصب بنيته��ا �لتحتي��ة: "وفقا 
لل�صف��ارة، فاإن��ه يج��ب على حكوم��ة �ملحافظ��ني �أن تو�صح 
ب�صكل عاجل موقفها من خطط بريطانيا �لعنيفة يف �لف�صاء 
�الإلكرتوين �لت��ي ذكرتها �صحيفة "�صند�ي تاميز". قد يكون 
ع��دم وجود رد فع��ل و��صح مبثاب��ة �أ�صا���س مل�صد�قية هذه 

�ملعلومات".
يف وق��ت �صابق، ذك��رت �صحيفة "�صن��د�ي تاميز"، نقا عن 

م�ص��ادر بني كب��ار �مل�صوؤول��ني �الأمني��ني، �أن وز�رة �لدفاع 
�لربيطاني��ة تدر���س خيار �ص��ن هجم��ات �إلكرتوني��ة و��صعة 
�لنط��اق من �أجل قطع �إمد�د�ت �لكهرباء يف رو�صيا يف حالة 
"ع��دو�ن" مو�صك��و. وي�صار �إىل �أن��ه �إذ� مل ناأخذ يف �العتبار 
��صتخد�م �صو�ريخ بروؤو�س نووي��ة، فاإن لي�س لدى بريطانيا 

تر�صانة كافية من �الأ�صلحة ملو�جهة رو�صيا.
يف ه��ذ� �ل�صدد، خل�صت �حلكوم��ة �إىل �أن �لهجوم �الإلكرتوين 
و��صع �لنطاق ه��و �لبديل �لوحيد ال�صتخد�م �الأ�صلحة �لنووية 

رد� عل��ى "�لع��دو�ن �لرو�صي". �الآن، وكما ذك��رت �ل�صحيفة، 
ف��اإن �حلكومة �لربيطانية ترغ��ب يف تطوير قدر�ت �الإنرتنت 
�لهجومي��ة يف �لباد من �أجل "�إطفاء �لنور يف �لكرملني، �إذ� 

لزم �الأمر".    
وكان مدير مكتب رئي�صة وزر�ء بريطانيا، ديفيد ليدينغتون، 
ق��د قال يف وق��ت �صابق، �إنه ينبغ��ي على �ل��دول �لغربية �أن 
تك��ون متيقظة بخ�صو���س رو�صيا، وتعزز �الأم��ن �ل�صيرب�ين، 

ولكن يف �لوقت نف�صه يجب �إجر�ء حو�ر مع مو�صكو.

لندن - وكاالت


