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موسكو/ (رويرتز) 
بوتني  فالديمري  الــرويس  الرئيس  اعلن 
أمس األول    بعد أن اختربت بالده صاروخا 
أن  روسيا  عىل  إن  للقارات  عابرا  نوويا 
تحافظ عىل الردع النووي ملواجهة ما وصفه 

بالتهديدات األمنية املتزايدة.
بني  العالقات  فيه  تصدعت  وقــت  ويف 
أوكرانيا  يف  األزمــة  بسبب  والغرب  روسيا 
سيطر بوتني بشكل أكرب عىل لجنة ترشف 
عىل الصناعات الدفاعية ودعا من جديد إىل 
أن تصبح روسيا أقل اعتمادا عىل املعدات 

املستوردة من الغرب.
وأشار بوتني إىل أن حلف شمال األطليس 
يستخدم الجدل الدائر حول أزمة أوكرانيا 
”الحياء نفسه“ وذكر أن روسيا حذرت مرارا 
من أنه سيتحتم عليها أن ترد عىل مثل تلك 

التحركات.
وقبل قليل من إدالئه بتلك الترصيحات 
أجرت روسيا تجربة ناجحة عىل صاروخها 
الجديد العابر للقارات (بوالفا) الذي يطلق 
من غواصة ويبلغ طوله 12 مرتا ويمكنه حمل 
متفجرات نووية تعادل قوتها التدمريية مئة 
مرة التفجري الذري الذي دمر هريوشيما عام 

1945م.
وقال يف اجتماع عقد يف الكرملني ملسؤويل 
الدفاع يف الحكومة: ”نحتاج إىل تقييم كامل 
لألمن  املحتملة  للتهديدات  عليه  ويعول 
العسكري الرويس. يجب أن نجد ردا كافيا 

ومالئما عىل كل من هذه التهديدات.“
خلق  عن  نتحدث  نحن  ”أوال  وأضــاف: 
الهجومية  القدرات  من  منطقية  سلسلة 
ملهمة  مضمون  حل  عىل  الحفاظ  تشمل 

الردع النووي.“
وأوضح أن عىل روسيا أن تطور أسلحة 
عالية الدقة يف السنوات القليلة املقبلة لكنه 
أضاف: رغم ذلك ”ربما يكون هناك من يريد 

أن يبدأ سباق تسلح جديدا. لن نشارك يف 
ذلك بالطبع.“

القائد  شريكوف  فيكتور  األمريال  ورصح 
بالبحرية الروسية أن تجربة بوالفا أجريت 
أصاب  الصاروخ  وأن  األبيض  البحر  من 

هدفه يف أقىص رشق روسيا.
شريكوف  عن  انرتفاكس  وكالة  ونقلت 
قوله ”يف أكتوبر ونوفمرب هذا العام سيجري 
جديدين  اختبارين  البحري  األسطول 
بصواريخ  مجهزين  صــواريــخ  بــطــرادي 

باليستية.“

ويمكن  طن   36.8 بوالفا  الصاروخ  ويزن 
ما  وحمل  كيلومرت   8000 مسافة  يقطع  أن 
بني ستة وعرشة رؤوس نووية. والهدف أن 
القوات  يف  الزاوية  حجر  الصاروخ  يصبح 
وتأجل  العقد  بنهاية  الروسية  النووية 

تطويره بسبب اختبارات كثرية فاشلة.
 20 من  أكرث  روسيا  تنفق  أن  املقرر  ومن 
مليار دوالر) عىل  تريليون روبل (536.81 
تحديث جيشها الذي ال يزال يعتمد بشكل 
كبري عىل أسلحة وتكنولوجيا سالح تعود إىل 

العهد السوفيتي.

ستجد  موسكو  إن  القول  بوتني  وكــرر 
الصناعات  لواردات  بدائل  إليجاد  وسائل 
العقوبات  بسبب  خرستها  التي  الدفاعية 
ــي  األوروب االتــحــاد  عليها  فرضها  التي 

والواليات املتحدة بعد أزمة أوكرانيا.
قصد  عن  نوقف  أن  نعتزم  ”ال  ــال:  وق
(لكن)  األجــانــب...  رشكائنا  مع  التعاون 
إنتاج  عىل  قادرة  تكون  أن  يجب  صناعتنا 
نحو  عىل  املهمة  واملواد  واملكونات  املعدات 

جوهري.

موسكو / وكاالت
من  املتحدة  الواليات  روسيا  حذرت 
ضد  األمريكية   الجوية  الهجمات  أن 
"انتهاكا  ستكون  سوريا  يف  املسلحني 
ذلك  وجاء  الــدويل،  للقانون  جسيما" 
الخارجية  وزيــر  فيه  يحشد  وقت  يف 
األمــريكــي  جــون كــريي الدعم لخطة 
ــي  الــجــديــدة ضد  ــريك الــرئــيــس األم
يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مسلحي 

العراق وسوريا.
مثل  إن  الروسية  الخارجية  وقالت 
عىل  الحصول  دون  من  ــراء  اإلج هذا 
املتحدة، سيمثل "عدوانا"،  األمم  دعم 

حسبما ذكرت وكالة انرتفاكس.

الخارجية  باسم  املتحدث  عن  ونقل 
الروسية اليكساندر لوكاشيفيتش قوله 
"الرئيس األمريكي  باراك أوباما تحدث 
تشنها  رضبــات  إمكانية  عن  رصاحــة 
تنظيم  مواقع  عىل  األمريكية   القوات 
الدولة اإلسالمية يف سوريا دون موافقة 

الحكومة الرشعية".
وجود  دون  الخطوة،  "هذه  وأضاف 
عدوانا  ستكون  ــن،  األم ملجلس  قــرار 

وانتهاكا جسيما للقانون الدويل".
محادثات  إن  أمريكي  مسؤول  وقال 
كريي يف مدينة جدة السعودية تشمل 
الرضبات  لتسهيل  العسكري  التعاون 

الجوية األمريكية .

وقال املسؤول األمريكي  لبي بي يس 
الدولة  لتنظيم  التوسعية  األهداف  إن 

اإلسالمية كانت إنذارا لهم.
صحفي  مؤتمر  يف  قال  كريي  وكــان 
العالم  إن  بغداد  العراقية  العاصمة  يف 
"الرش"  عىل  األيدي  مكتوف  يتفرج  لن 
الدولة  جماعة  مسلحي  من  القادم 

اإلسالمية.
هاتفيا  تحدث  األمــريكــي   الرئيس 
الدعم  لحشد  السعودي  العاهل  مع 

لخطته.
ووصف كريي، الذي يواصل جولته يف 
الرشق األوسط، تنظيم الدولة اإلسالمية 
بأنه "أعظم خطر منفرد" يواجه الشعب 

العراقي اآلن.
لهزيمة  ثمة خطة عاملية  أن  وأوضح 
تنظيم الدولة اإلسالمية، بيد أن الحكومة 
العراقية يجب أن تكون "القاطرة" التي 

تقود هذا القتال.
وكانت الواليات املتحدة شنت عرشات 
تابعة  أهــداف  عىل  الجوية  الرضبات 
لتنظيم الدولة اإلسالمية خالل الشهر 
املايض، يف إطار حماية األقليات العراقية 

والدينية التي يهددها التنظيم.
ذبح  الدولة  تنظيم  مسلحو  ووصف 
صحفيني أمريكيني بأنه جاء انتقاما من 

الرضبات الجوية األمريكية .

روسيا تخترب صاروخًا عابرًا  للقارات وبوتني يؤكد على اهمية 
الحفاظ على الردع النووي

روسيا تحذر أمريكا من توجيه ضربات جوية لسوريا

بمشاركة (بمشاركة (١٠١٠) دول عربية ) دول عربية 

اجتماع جدة يتبنى اسرتاتيجية موحدة ملواجهة تهديدات الجماعات اإلرهابيةاجتماع جدة يتبنى اسرتاتيجية موحدة ملواجهة تهديدات الجماعات اإلرهابية
جدة /كونا

االجتماع  يف  املشاركة  الـــدول  اتفقت 
الرشق  بمنطقة  اإلرهاب  ملكافحة  اإلقليمي 
األوسط والتنظيمات املتطرفة عىل التوحد 
ضد التهديد الذي تمثله كافة أنواع املنظمات 
اإلرهابية بما فيها ما يسمى الدولة اإلسالمية 

(داعش) عىل املنطقة والعالم.
الختامي  البيان  يف  املــشــاركــون  ــد  وأي
الجتماعهم الذي انعقد أمس بمدينة جدة 
باململكة العربية السعودية تشكيل الحكومة 
األطياف  لكافة  الشاملة  الجديدة  العراقية 
الفورية  للخطوات  دعمهم  عن  وأعربوا 
التي تعهدت بها لتحقيق مصالح املواطنني 
العراقيني برصف النظر عن الدين أو الطائفة 
أو العرق ويف مسعاها لتوحيد كافة العراقيني 

يف محاربة (داعش).
يف  املشاركة  ــدول  ال وزراء  تباحث  كما 
عىل  للقضاء  اسرتاتيجية  حول  االجتماع 
العراق  يشمل  بما  كان  أينما  التنظيم  هذا 

وسوريا.
األمن  قرار مجلس  وأكدوا وجوب تطبيق 
رقم 2170 كما نوهوا بقرار الجامعة العربية 
سبتمرب  من  السابع  بتاريخ   7804 رقــم 
الجاري واملباحثات حول (داعش) يف قمة 
حلف شمايل األطليس (ناتو) والتي انعقدت 

يف ويلز.
القوي  التزامهم  عىل  ـــوزراء  ال ــدد  وش
باالستمرار يف جهود مكافحة اإلرهاب الدويل 
مؤكدين أن الدول املشاركة توافقت عىل القيام 

(داعش)  ضد  الشاملة  الحرب  يف  بدورها 
األجانب  املقاتلني  تدفق  إيقاف  يشمل  بما 
عرب الدول املجاورة ومكافحة التمويل الذي 
يحصل عليه التنظيم واملتطرفون اآلخرون 
الكراهية  وانهاء  الضالة  أفكارهم  عىل  والرد 

ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف.
جهود  يف  باإلسهام  التزامهم  أكــدوا  كما 

اإلغاثة اإلنسانية واملساعدة يف إعادة تعمري 
ودعم  (داعــش)  خربها  التي  املجتمعات 
الدول التي تواجه خطر التنظيم بصورة اكرب 
حسب املمكن واالنضمام للحملة العسكرية 

املنسقة ضده بجميع جوانبها.
تلعبه  الــذي  ــدور  ال أن  املشاركون  وأكــد 
املبذولة  املساعي  يف  محوري  املنطقة  دول 

ملكافحة اإلرهاب.
األمري  السعودي  الخارجية  وزير  وكان 
صحايف  مؤتمر  يف  أعلن  الفيصل  سعود 
كريي  جــون  األمــريكــي  نظريه  مع  مشرتك 
اتفقت  املشاركة  الدول  ان  االجتماع  عقب 
لإلرهاب  للتصدي  املسؤوليات  تقاسم  عىل 
املال  تدفق  ومنع  املتطرف  الفكر  ومحاربة 

والسالح للمنظمات اإلرهابية.
العربي  الدور  أن  كريي  اعترب  جهته  من 
رئييس يف مواجهة تنظيم الدول اإلسالمية 
هذا  يف  التعاون  أن  إىل  مشريا  (داعــش) 
للتعاون  يحتذى  نموذجا  يشكل  السياق 
الدويل ضد املتطرفني وتأمني الحياة الكريمة 

ألتباع الديانات واألقليات.

إسالم آباد/
الباكستانية  القوات  سارعت 
أمس اىل حماية مدينتني كبريتني 
املستمرة  الــفــيــضــانــات  ــن  م
لتحويل  املتفجرات  مستخدمة 
التي  ــة  االزم هــذه  يف  انهار  مياه 
مليون  من  باكرث  ارضارا  الحقت 
مساحات  وطــاولــت  شــخــص 

زراعية شاسعة. 
وانزالقات  الفيضانات  وأدت 
الرتبة اثر ايام من االمطار الغزيرة 
شخصا   450 من  اكرث  مقتل  اىل 
تحاول  فيما  والهند  باكستان  يف 
التعامل  بصعوبة  املستشفيات 

مع هذه الكارثة.
وال يزال هناك 300 اىل 400 الف 
حيث  كشمري  يف  عالقني  شخص 
قطعت الخطوط الهاتفية منذ ايام 
وبدأت  املواد الغذائية واملياه تنفد 
رغم ان الفيضانات بدأت تنحرس.

اقليم  نــحــو  ــاه  ــي امل وتــتــجــه 
الــذي  الباكستاني  البنجاب 
مهمة  زراعــيــة  منطقة  يشكل 

واملنطقة االكرث ازدهارا يف البالد.
الخميس  الــجــيــش  وزرع 
سدود  ثالثة  لنسف  متفجرات 
اجل  مــن  اسرتاتيجية  مائية 
عن  بعيدا  االمطار  مياه  تحويل 
يف  ــاره  ق ومظفر  مولتان  بلدتي 
مركزان  وهما  البنجاب  جنوب 
فيهما  وتزدهر  كبريان  زراعيان 
جدا  املهمة  القطن  صناعة  ايضا 

لالقتصاد الباكستاني.
ــــراءات اخــرى  ــذت اج ــخ وات

جانغ  مدينة  لحماية  االربــعــاء 
ـــالء عـــرشة آالف  ــم اج حــيــث ت
مسؤول  بحسب  ليال  شخص 

انقاذ يدعى رضوان نارص.
ــت عيل  ــوك ــظ ش ــاف ـــال ح وق
املسؤول البارز يف ادارة مولتان: ان 
املدارس يف املنطقة ستبقى مغلقة 

يف اليومني املقبلني.
يف  يلعب  ـــذي  ال والــجــيــش   
يف  بـــارزا  دورا  االحــيــان  معظم 
ان  قال:  والكوارث  االغاثة  جهود 
شخص  الــف   22 انقذت  قواته 
البنجاب  كانوا عالقني يف محيط 
الخاضع  القسم  يف  وكشمري 

لسيادة باكستان.
الكوارث  ادارة  هيئة  واعلنت   
قتلوا  شخصا   257 ان  الوطنية 
بما  شخص  مليون   1,1 وتــرضر 
يشمل هؤالء العالقني يف منازلهم 
حصول  بعد  ــوا  ــزح ن ــن  ــذي وال

الفيضانات.
الوزراء  رئيس  عقد  الهند  ويف 
طارئا  اجتماعا  مــودي  نــارنــدرا 
حول الكارثة يف وقت متأخر أمس 
اىل  تقارير  اشــارت  بعدما  األول 
االغاثة  عمال  لبعض  التعرض 
حيث ساد الغضب لدى السكان 

بسبب بطء جهود االنقاذ.
املــواد  نقل  ان  مـــودي:  ــال  وق
الــغــذائــيــة وامــــــدادات املــيــاه 
للمواطنني يف املناطق االكرث ترضرا 
يف محيط رسيناغار تشكل اولوية.

بجهود  "بالقيام  مودي  وامر 
وسائل  تــأمــني  لضمان  كــربى 

املناطق  اىل  االساسية  النظافة 
جاء  كما  رسيناغار"  يف  املترضرة 
يف بيان حكومي وسط مخاوف من 

انتشار اوبئة.
وامر مودي ايضا وزير الداخلية 
بارسال مسؤولني اىل هذه الوالية 
يف الهماليا التي واجهت حكومتها 
السكان  من  شديدة  انتقادات 
املحليني والجيش بسبب فشلها 

يف تنسيق جهود االغاثة.
الجنود  آالف  انتشار  ــع  وم
يف  العمليات  يف  االغاثة  وعمال 
وانحسار  الهندية  كشمري  وادي 
املياه، قال رئيس وزراء والية جامو 
لشبكة  الله  عبد  عمر  وكشمري 
كان  لقد  ان:  بي  ان-اي  ان  يس 
 .. اكرب من قدراتنا  املشكلة  حجم 
وتعرقلت قدراتنا عىل امداد الناس 
باحتياجاتهم بسبب عدم تمكننا 
املناطق.  كــل  اىل  الــوصــول  مــن 
هناك اجزاء واسعة من املدينة ال 
الوصول  القوارب  حتى  تستطيع 

اليها".
 .. غضبهم  اتفهم  واضاف:انا 

فقد مروا باوقات صعبة للغاية".
يف  املستشفيات  وتــعــانــي 
يف  كبري  نقص  ــن  م رسيــنــاغــار 

التجهيزات وانقطاع الكهرباء.
باكستان  شهدت  ان  وسبق 
الفرتة  نفس  يف  قوية  فيضانات 
2010م  منذ  تقريبا  سنة  كل  يف 
يف  فيضانات  اسوأ  سجلت  حني 

تاريخها.

الجيش الباكستاين يقوم بجهود لحماية 
مدينتني من الفيضانات


