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 ٦٨ مفقودًا في حادث في محطة توليد كهرباء في روسيا زلزاالن يضربان اليابان وتايوان وال إصابات

 إسرائيل ترفض استرداد «بقرتها» لدفنها
  والكتيبة الهندية مستاءة من تعامل الجانبين مع الموضوع

 يبدو أن مصير البقرة اإلسرائيلية النافقة 
منذ أيام داخل األراضي اللبنانية اليزال غير 
واضح املعالم فقرار االمتنـــاع اللبناني عن 
دفن البقرة التي نفقت داخل احلدود اللبنانية 
وضرورة نقلها الى خلف خط االنسحاب، بقي 
صامدا لكونه قرارا عسكريا اتخذ بعد طول 
مداوالت أدت الى هذه النتيجة، وتاليا ألقيت 
املهمات على قوات الطوارئ اليونيفيل، التي لم 
تستطع القيام بأي عمل من شأنه نقل البقرة من 

حيث أتت، وبحسب صحيفة األخبار اللبنانية 
فإن القيادة الدولية في الناقورة لم تصدر أمرا 
الى قواتها بنقل البقرة لدفنها خلف الشريط، 
ما يعني عدم وجود موافقة اسرائيلية على هذه 
اخلطوة، ما يعني ان البقرة ستبقى ملقاة مكانها 
دون دفنها، لتكون عرضة للوحوش والطيور 
الكاسرة التي ستنقض عليها باعتبارها جيفة، 
وبالتالي يجـــري التخلص منها دون دفنها، 
لكن هذا املصير احملتم الذي ســـتلقاه جيفة 

البقـــرة اكثر ما يزعج على ما يبدو والى حد 
كبيـــر جنود الكتيبة الهنديـــة، نظرا الى ما 
متثله األبقار من رمزية قد تدل على شـــيء 
من القداسة وفق معتقداتهم، وال فضل لبقرة 
على اخرى إن كانت لبنانية أو اسرائيلية أو 
هندية، فكله عند الهندوس بقر مقدس، وأشارت 
اجلريدة الى انه منذ نحو ٢٠ يوما نفق أحد 
رؤوس األبقار اإلسرائيلية بالسيناريو نفسه 

للبقرة األخيرة. 

 موســـكو ـ أ.ف.پ: أعلن مســـؤول في وزارة 
احلاالت الطارئة الروســـية اندري كلوييف امس 
ان ٦٨ شخصا فقدوا اثر حادث وقع في إحدى اكبر 
محطات توليد كهرومائية وأدى الى سقوط ثمانية 

قتلى على األقل.
  وصرح كلوييف من فـــرع الوزارة في منطقة 
خاكاسيا القريبة من احلدود املنغولية حيث وقعت 
الكارثة الذاعة صدى موسكو بالقول «ال خبر عن 

٦٨ شخصا».
  وحتدث عن انهيار سقف قاعة اآلالت في احملطة 
الكهرومائية في سايانو تشوتشنسكايا مؤكدا ان 

املياه غمرت االنفاق التي تقع أسفلها.
  وأضـــاف «قد يكون بعضهم فـــي االقبية لكن 
رجال اإلغاثة لم يخرجوا أحدا» مشـــددا على ان 
العديد من املفقودين قد يكونون في إنفاق يصعب 
الوصول اليها. وأفاد بيان عن جلنة التحقيق في 
نيابة روسيا عن مقتل ثمانية وجرح عشرة وفقدان 
٥٤ شخصا. وأوضح البيان ان «ليس هناك خطر 
على السكان املقيمني اسفل السد». وتسبب توقف 
احملطة الكهربائية املفاجئ في انعكاسات على إمداد 

املنطقة بالطاقة. 

 طوكيـــوـ  وكاالت: ضرب اليابان أمس زلزاال قويا بلغت قوته ٦٫٨ 
درجات على مقياس ريختر جزيرة مياكو (جنوب غرب اليابان)، ما حدا 
بالسلطات اليابانية الى إصدار إنذار بحدوث موجات مد بحري عاتية 

(تسونامي) فيما لم ترد بالغات عن وقوع إصابات او أضرار.
  ويعتبر هذا الزلزال الرابع التي تتعرض له اليابان خالل األيام الـ 
٨ املاضية وكان األقوى الذي ضرب العاصمة طوكيو الثالثاء املاضي 
وبلغـــت قوته ٦٫٥ درجات، وأدى الى مقتل امرأة وخلف أكثر من ١٢٠ 

جريحا.
  وتزامنا مع زلزال اليابان هـــز تايوان أمس زلزال قوي بقوة ٦٫٩ 
درجـــات على مقيـــاس ريختر ولكن لم ترد أنبـــاء فورية عن وقوع 

ضحايا او أضرار.
  ومازالـــت تايوان تتعافى من آثار إعصار موراكوت الذي اجتاحها 
في ٨ اجلاري. وتوقـــع الرئيس التايواني ان تزيد احملصلة النهائية 

للقتلى من جراء اإلعصار ألكثر من ٥٠٠.
  ووقع واحد من أسوأ الزالزل املسجلة في تايوان في سبتمبر عام 
١٩٩٩ وقتل الزلزال الذي بلغت قوته ٧٫٦ درجات على مقياس ريختر 

أكثر من ٢٤٠٠ شخص كما دمر ٥٠ ألف مبنى او أحلق أضرارا بها.

 عمال إغاثة تايوانيون يبحثون عن جثث لضحايا إعصار موراكوت                     (رويترز) 

 لقطة تلفزيونية للمحطة بعد احلادث 
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