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عواصمـ  سي.إن.إنـ  رويترز: أعرب احلزب 
اإلســـامي الصومالي، املناوئ للحكومة، عن 
استعداده الســـتقبال زعيم تنظيم القاعدة، 
أســـامة بن الدن، في الصومـــال، فيما أمهل 
اإلذاعـــات احمللية في الباد 10 أيام لوقف بث 
األغاني واملوسيقى، بوصفها »منافية للشريعة 

اإلسامية«.

جاء ذلك في مؤمتر صحافي عقده املسؤول 
في احلزب اإلسامي بالعاصمة الصومالية، 

معلم فارح، وفقا ملوقع »الصومال اليوم«.
وقالت إذاعة شبيللي الصومالية احمللية، 
إن قيادة احلزب اإلسامي في منطقة بنادير 
ســـتوجه الدعوة ألسامة بن الدن للقدوم إلى 

الصومال، إذا أمكنه ذلك.

كذلك تناول املسؤول باحلزب مسألة األغاني 
واملوسيقى التي تقدمها إذاعة مقديشو، طالبا 
من املسؤولني التوقف التام عن بثها في غضون 

10 أيام.
وحذر فارح من ان اإلذاعة التي تبث هذه 
األغاني واملوسيقى بعد املدة احملددة ستمثل أمام 
محكمة إسامية، بحسب »الصومال اليوم«.

الحزب اإلسالمي الصومالي يؤكد استعداده الستضافة بن الدن

رغد صدام حسني

عواصم ـ د.ب.أ ـ يو.بي.آي: 
كشفت تقارير عراقية أمس أن 
الدولية »االنتربول«  الشـــرطة 
أصدرت مذكرة اعتقال ضد رغد 
ابنة الرئيس العراقي الســـابق 
صـــدام حســـني، بعـــد توجيه 
احلكومـــة العراقية اتهامات لها 

بتمويل العمليات اإلرهابية.
ووفقـــا لصحيفة »الصباح« 
فإن موقع االنتربول على شبكة 
االنترنت نشـــر مذكرة القبض 
على رغد، وتضمنت معلومات 
شخصية عنها والتهم املوجهة 

إليها.
وأشـــارت املعلومات الى ان 
مذكرة إلقـــاء القبض على رغد 
جاءت بناء على طلب من احلكومة 
العراقية بتهمة اإلرهاب وارتكاب 

جرائم تهدد حياة األبرياء.
في املقابل، نفى مسؤول أردني 
أمس ان تكون باده تبلغت أي 
طلب جديـــد من اإلنتربول فيما 

يتعلـــق باعتقـــال رغـــد صدام 
حسني.

وقال وزيـــر الدولة األردني 
لشؤون اإلعام واالتصال املتحدث 
الرسمي باسم احلكومة األردنية 
نبيل الشريف لـ »يونايتد برس 
إنترناشونال« لم يصلنا أي طلب 
من اإلنتربول الدولي بخصوص 
طلـــب إلقاء القبـــض على رغد 
وآخر ما تلقته احلكومة األردنية 
بهذا الصدد كان بتاريخ الثالث 
والعشرين من نوفمبر من عام 
2006 حيث أرسلت شعبة بغداد 
التابعة لإلنتربول طلبا لشعبة 
عمان بإلقـــاء القبض على رغد 
كونها متهمة بتمويل أنشـــطة 
إرهابية فـــي العراق، هذا كل ما 

لدى األردن عن هذه القضية.
ورفض الشريف التعليق على 
ما إذا كانت حكومته ستتعامل مع 
الطلب اجلديد في حال تسلمه.

وسبق لألردن ان رفض مطالب 

وذكر بيان للمجلس أن مكتب 
عمار احلكيم رئيس املجلس شهد 
أمـــس اجتماعا موســـعا لكتلة 
االئتاف الوطني العراقي، ومتت 
خاله مناقشة احلركات السياسية 
املختلفة، وخاصة مسألة تشكيل 

احلكومة املقبلة.
وأضاف البيان »متخض عن 
االجتماع تشكيل ثاث جلان هي 
جلنة لوضع آلية اختيار رئيس 
البرنامج  الوزراء وجلنة كتابة 
احلكومي وجلنة الســـتمرارية 
البنـــاء املؤسســـاتي لائتاف 

الوطني العراقي«.
وأكد االئتاف الوطني ـ فيما 
يخص تفسير احملكمة االحتادية 
للكتلة الفائزة االكبر التي تكلف 
بتشكيل احلكومة على »انه ملزم 
جلميع الكتل الفائزة وما دامت 
هذه الكتل متقاربة في نتائجها 
فا ميكن لكتلة ان تشكل احلكومة 

مبفردها«.

احلالية« املسؤولية الكاملة عن 
التفجيرات الدامية التي شهدتها 
بغـــداد امس والتي اســـتهدفت 
ســـفارتي ايران ومصر ومنزل 

سفير أملانيا.
 هـــذه التفجيـــرات وغيرها 
أفســـحت املجال لوقوعها حال 
املراوحة التي تشهدها املفاوضات 
اجلاريـــة لتشـــكيل حكومـــة 
ائتافية، في ظل فشـــل اي من 
الفائزة  الرئيسية االربع  الكتل 
التحالفات املفضية  في تشكيل 

لتشكيل احلكومة.

قواسم مشتركة

في غضون ذلك، بحث رئيس 
املجلس االعلى االسامي العراقي 
عمار احلكيم مع وفد حزب الدعوة 
االســـامية ـ تنظيـــم العراق ـ 
القواسم املشتركة بني االئتاف 
الوطني العراقي وائتاف دولة 

القانون.

داخل بعقوبة واالقضية بحسب 
معلومات اســـتخباراتية، حيث 
الشـــرطة أن  تؤكـــد معلومات 
املســـلحني يحاولـــون تنفيـــذ 
تفجيرات دامية مشابهة لتلك التي 
وقعت في اخلالص، في إشـــارة 
إلى التفجيرات التي أوقعت 52 
قتيا، وأقيل علـــى اثرها مدير 
شرطة ديالى اللواء عبد احلسني 
الشمري في حني أحيل عدد من 

الضباط الى التحقيق.
وفـــي بغداد التـــزال القوات 
االمنية العراقية في حال تأهب 
قصوى غداة موجة من الهجمات 
االنتحارية اســـتهدفت عددا من 
السفارات وأوقعت ثاثني قتيا 

واكثر من مائتي جريح.

 مسؤولية التفجيرات
بدورها، حملت هيئة علماء 
املســـلمني بالعراق من وصفته 
بـ »االحتال الغاشم واحلكومة 

للحكومة العراقية بتسليم رغد 
وعدد من مسؤولي النظام السابق 
تتهمهم السلطات العراقية بدعم 

اإلرهاب.
الداخلي  العرقي  وفي الشأن 
وبعد يومني من العمليات الدامية 
التي عززت املخاوف من تداعيات 
الفراغ السياسي احلاصل، أطلقت 
ســـلطات األمن العراقية عملية 
عسكرية يشـــارك فيها 22 ألفا 
من الشرطة و17 ألفا من عناصر 
اجليش فـــي بعقوبـــة، كبرى 
مدن محافظة ديالي، واالقضية 
املجاورة ملطاردة عناصر تنظيم 

القاعدة.
وقـــال الرائد غالـــب عطية، 
مدير إعام شـــرطة ديالى ـ في 
تصريح لراديو »ســـوا« أمس ـ 
إن »القوات انتشرت في بعقوبة 
واالقضيـــة احمليطـــة وأقامت 
نقاط تفتيش على جميع الطرق 
الرئيســـية والفرعية«، مشيرا 

إلى أن اخلطة تتضمن قطع عدد 
من الطـــرق املؤدية إلى األحياء 
واإلبقاء على منفـــذ واحد لكل 
منها، ووزعت السلطات أسماء 

مطلوبني علـــى جميع احلواجز 
الثابتة واملتحركة.

وتهدف اخلطـــة األمنية إلى 
القبض على عدد من املطلوبني 

مفاوضات تشكيل الحكومة »مكانك راوح« ونحو 40 ألف جندي يطاردون القاعدة في بعقوبة 

»األنتربول« يصدر مذكرة اعتقال ضد رغد صدام حسين.. واألردن ينفي تسلمها

عواصم ـ وكاالت: أفادت دائرة العاقات الدولية في منظمة التحرير 
الفلسطينية بأن جيش االحتال اإلسرائيلي قتل 13 فلسطينيا واعتقل 
296 آخرين، وأقر بناء 3226 وحدة استيطانية في القدس احملتلة خال 
مــــارس املاضي. وأشــــارت الدائرة في تقريرها الشــــهري حتت عنوان 
»شعب حتت االحتال« الصادر أمس إلى أن سلطات االحتال واصلت 
أعمال تهويد القدس احملتلة وإجراءاتها في املســــجد األقصى ومحيطه، 
وأنها افتتحت كنيس اخلراب »املقبب« بجوار املسجد األقصى فوق عقار 
تابع لألوقاف اإلسامية كانت استولت عليه سابقا، وفي الوقت نفسه 
منعت املسلمني ممن تقل أعمارهم عن اخلمسني عاما، من الوصول إلى 
األقصى ألداء الصاة بذريعة توفير أجواء احتفالية للمتطرفني اليهود 
بعيد الفصح. وذكر التقرير أن مجموعة يهودية متطرفة حتمل اســــم 
»أرض إسرائيل لنا«، أطلقت حملة إعامية حتت عنوان »فلينب الهيكل 
بسرعة في أيامنا«، وقامت بإلصاق صور يظهر فيها الهيكل املزعوم بدال 
من املســــجد األقصى املبارك وقبة الصخرة على احلافات اإلسرائيلية.
مشــــيرا إلى أن انهيار أرضي جديد وقع في شارع وادي حلوة في بلدة 
سلوان، وهو الرابع منذ مطلع العام احلالي، بسبب احلفريات واألنفاق 

التي يجريها االحتال أسفل بلدة سلوان.
في ســــياق آخر، قال الناشط الهندي البروفيسور راجماهان غاندي 
حفيد املهامتا غاندي إن ما تبنيه إسرائيل من مستوطنات وجدار للفصل 

في عمق األراضي الفلسطينية »يهدد حل الدولتني«.
واعتبر غاندي في مؤمتر صحافي عقــــده مع األمني العام للمبادرة 
الوطنية الفلسطينية مصطفي البرغوثي في رام اهلل أمس أن »املستوطنات 
واجلدار يلغيان أي حديث إسرائيلي عن الرغبة بإقامة دولة فلسطينية 
مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل«. وحتدث غاندي الذي بدأ أمس جولة 
في عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس احملتلة عن انطباعات »مؤملة 
وقاسية« لظروف حياة الفلسطينيني، مؤكدا أن ما شاهده من مستوطنات 

وجدران »تبدو أكبر مما اعتقده يوما«.
وقــــال إنه ال يوجد للعالم فكرة حقيقيــــة عن املعاناة التي يواجهها 
الفلسطينيون، داعيا إلى حترك دولي جاد وفاعل لتحسني حياة الشعب 

الفلسطيني والسعي الفعلي لتحقيق السام.
واعتبر غاندي أن سياســــة باده جتاه القضية الفلسطينية »تشهد 
تراجعا خطيرا على الرغم من أن الهند تدعم بثبات التحرر الفلسطيني«، 

مضيفا أن هذا الدعم »لم يعد قويا كما كان في السابق«.

بانكوك ـ وكاالت: رفــــض املتظاهرون املوالون 
لرئيس الوزراء السابق ثاكسني شيناواترا واملناهضون 
للحكومة واملطالبون بحل البرملان وإجراء انتخابات 
مبكرة امــــس مطالب الســــلطات التايلندية بإنهاء 
املظاهرات في حي للتســــوق والســــياحة في قلب 
بانكوك، ممزقني نسخ أمر الشرطة الذي أرسلته قيادة 
عمليات حفظ السام احلكومية تطالبهم فيه بإنهاء 
املظاهرة. ومتكن مئات املتظاهرين املعروفني باسم 
»ذوي القمصان احلمراء« من اقتحام مبنى مفوضية 

االنتخابات في بانكوك، حيــــث اكد تلفزيون هيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« امس أن عدة آالف 
من املتظاهرين املرابطني ملنطقة مراكز التسوق في 
قلب العاصمة بانكوك حتركوا صوب مبنى مفوضية 
االنتخابات، فيما متكن املئات منهم من اقتحام املبنى. 
وأشــــارت تقارير اعامية الى ان زعماء املتظاهرين 
طالبوا مناصريهم باخلروج من املبنى نظرا لرغبتهم 
في االحتفاظ على الطابع السلمي لاحتجاجات دون 

حدوث مواجهات مع القوات احلكومية.

عواصم وكاالت: كشف زعيم حزب األمة السوداني 
الصادق املهدي عن أن حزبه يعكف على دراسة موقفه 
بشأن املشاركة في االنتخابات الرئاسية املقررة في 

11 ابريل اجلاري وأنه سيتخذ قراره اليوم.
وأوضح زعيم أكبر األحزاب السياســــية وأحد 
مرشحي الرئاسة املنسحبني في تصريحات لصحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية نشرتها أمس أن مطالب 
احلزب تتعلق بتجميد العمل باألحكام األمنية حتى 
نهايــــة االنتخابات، وأن يتم ذلــــك بأمر جمهوري، 
ووضع اإلعام القومي حتت إشراف آلية قومية ذات 

توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها.
ونفى املهدي ما تقوله عناصر من حزب األمة ان 
حزبه ميكن أن يثير العنف إذا فاز البشــــير، وقال: 
»نحن نتصرف بحضارة حتى إذا فاز البشير، ولكن 
إذا استخدمت األساليب الفاسدة، حينها سنرى كيف 
نتصرف، سنحاول جتنب العنف ألن السودان اآلن 
برميل بارود وال يحتمل اشتعاالت أخرى، هناك اآلن 

أكثر من 50 ميليشــــيا وفصيا مسلحا، والسودان 
سيصبح كرة لهب. هناك وسائل سلمية ميكن اللجوء 

إليها كاجلهاد املدني.. بالوسائل املدنية«.
من جهته، أكد د.حســــن الترابي أن السودان في 
حال فوز عمر البشير باالنتخابات الرئاسية سيكون 
أخطر من الصومال، ألن الصومال يضم شعبا واحدا 
ودينا واحدا، بعكس السودان الذي يحوي شعوبا 

وديانات كثيرة، ما قد يفاقم صراعات وحروبا.
جاء ذلك في مقابلة خاصة بثتها قناة »العربية«، 
وحذر الترابي، األمني العام حلزب املؤمتر الشعبي من 
تزايد نزعة القبلية واحمللية اإلقليمية في السودان، 
األمر الذي يؤكد احلاجة إلى حكومة جديدة تتولى حل 

أزمة دارفور واحليلولة دون انفصال اجلنوب.
وقال الترابــــي إنه إذا قامــــت احلكومة احلالية 
بإجراءات تؤثر على سير االنتخابات، فإنه من احملتمل 
أن تنشب ثورات بالباد على غرار تلك التي ثارت 

مرارا ضد احلكومات العسكرية.

تايلند: »القمصان الحمر« يقتحمون مقر
مفوضية االنتخابات ويرفضون وقف االحتجاج

الصادق المهدي يهّدد بـ »الجهاد المدني«
والترابي: فوز البشير يحّول السودان إلى صومال آخر 

طهران تشتري أسرع زورق في العالم 
وواشنطن تخشى استخدامه ضد حامالتها بالخليج 

حفيد غاندي يعتبر المستوطنات عقبة أمام حل الدولتين

إسرائيل أقرت بناء أكثر من 3 آالف 
وحدة استيطانية في القدس

ـ وكاالت: ذكــــرت  عواصــــم 
صحيفــــة فايننشــــال تاميز أن 
الواليــــات املتحدة تخشــــى من 
ايران زورقــــا بريطانيا  شــــراء 
فائق السرعة وجتهيزه بأسرع 
الطوربيدات بهدف إغراق حامات 

طائرات في مياه اخلليج.
الزورق  إن  وقالت الصحيفة 
الســــريع من طراز »برادستون 
الذي بنته بريطانيا  تشالنجر« 
بدعم من شركة أسلحة أميركية 
»يعتقد أنه انتقل إلى مالك جديد 
خطير على الرغم من اجلهود التي 
بذلتها إدارة الرئيس باراك أوباما 
أيدي احلرس  فــــي  ملنع وقوعه 

الثوري االيراني«.
واضافــــت أن الــــزورق الذي 
يبلغ طوله 51 مترا واســــتخدمه 
املغامر البريطاني نيل ماكريغور 
لتحطيم الرقم القياسي في سرعة 
املاحة في العام 2005 اثار اهتمام 
االيرانيني بعد عرضه للبيع في 
العام التالي إال أن وزارة التجارة 
والصناعة البريطانية منعت بيعه 

لهم.
وكشــــفت الصحيفة نقا عن 
مصــــادر دفاعيــــة أن إيــــران لم 
تستسلم وقامت بتعقب الزورق 
وعلمــــت الواليــــات املتحدة في 
يناير 2009 بأنه سينقل من ميناء 
أفريقيا عبر  دوربان في جنوب 
سفينة جتارية إيرانية ترفع علم 

هونغ كونغ إلى مياه اخلليج.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة 

األميركيــــة طلبت من ســــلطات 
جنوب أفريقيا منع نقل الزورق 
السريع بعدما أعربت عن قلقها 
من أن احلرس الثوري االيراني 
يعتزم استخدامه كقارب للهجمات 
الســــريعة بعد قيامــــه من قبل 
بتسليح سفن مماثلة بطوربيدات 
وقاذفات صواريــــخ وصواريخ 

مضادة للسفن.
ونقلت الصحيفة البريطانية 
عن مصادرها ان القارب املسمى 
»بليد رانر - 51« سلم الى الشركة 
االيرانيــــة، مضيفة ان »الفاكس 
القارب  انتقــــال  الذي يحذر من 
ارسل خال عطلة نهاية االسبوع 
واهمــــل«، وأن »القوات اخلاصة 
األميركية« حاولت اعتراض القارب 

اال ان العملية الغيت.
وذكــــرت الصحيفــــة انه في 
الوقت نفسه اعلنت ايران مؤخرا 
تطويرها للصواريخ الروســــية 
البحرية »سكوال« وهي االسرع 
في العالم، وكان نائب قائد احلرس 
الثوري االيراني قد اعلن عام 2006 
انه »ال ميكن الي سفينة حربية 

االفات من هذه الطوربيدات«.
غيــــر أن الصحيفــــة نقلــــت 
عن كريغ هوبــــر وهو احد كبار 
احملللني االستراتيجيني في مجال 
املاحة احلربية أن إيران تسعى 
وراء القوارب السريعة لتزودها 
بالصواريخ، ورغم ذلك حسبما 
ترى الصحيفة فإن هناك شكوكا 
حول امكانية جناح هذه القوارب 

املــــزودة بصاروخ او صاروخني 
بحريني في تشــــكيل خطر على 
الطائــــرات االميركية  حامــــات 

املوجودة في مياه اخلليج.
غير ان الصحيفة تذكر ايضا ان 
هناك مخاوف أميركية جدية على 
الرغم من عدم وجود سابقة في 
هذا املجال، اال ان امكانية حدوث 
ذلك تظل قائمة وتثير مشــــاعر 
القلق لدي املسؤولني في وزارة 
الدفاع األميركيــــة »الپنتاغون« 

وكبار القيادات في اجليش.
من جهة اخرى، أفادت وكالة 
أنباء اإليرانية )إســــنا( اول من 
امس بأن حفيد الرئيس اإليراني 
األسبق أكبر هاشمي رافسنجاني 
رمبا يواجه احملاكمة أمام محكمة 
ثورية إيرانية. وقال مسؤول في 
محكمة طهــــران الثورية، يتولى 
مسؤولية توجيه االتهامات ذات 
الدوافع السياســــية واالمنية إن 
تقرير التحقيق مع حسن الهوتي 
قد أحيل إلــــى احملكمة. واعتقل 
الهوتي الشهر املاضي في مطار 
طهران لدى عودته إلى الباد من 
رحلة خارجية. ووجهت إليه تهمة 
املشاركة في مظاهرات احتجاجية 
ضد نتائج االنتخابات الرئاسية 
التي جــــرت في يونيــــو 2009. 
ابنة رافسنجاني  والهوتي جنل 
»فايزة« وهي من أبرز معارضي 
الرئيــــس االيراني أحمدي جناد 
واعتقلت مرات عديدة ملشاركتها 

في مظاهرات ضد الرئيس.

استهدفت القنصلية األميركية واجتماعاً لحزب عوامي اليساري

باكستان: هجمات انتحارية بتوقيع طالبان في بيشاور وملكند.. والضحايا بالعشرات
إسام آبادـ  وكاالت: يوم من 
اعنف أكثر األيام دموية شهدتها 
باكستان أمس، بوقوع سلسلة من 
االنفجارات بالقرب من القنصلية 
األميركية أمس في مدينة بيشاور 
الشمالية سبقها تفجير انتحاري 
استهدف اجتماعا حلزب عوامي 
في ملكند أوقــــع أكثر من 140 
قتيا وجريحا. وقد تبنت حركة 
طالبان العمليتني بحسب قناة 

اجلزيرة الفضائية. 
وذكرت قنــــاة »ايه ار واي« 
الباكســــتانية أن انفجارا وقع 
في شارع جامرود بالقرب من 
القنصلية األميركية في مدينة 
بيشــــاور تبعتــــه 3 انفجارات 
متتالية في املنطقة ما أدى إلى 
مقتل ستة اشخاص بينهم اربعة 

مهاجمني وشرطي.
وقال املسؤول في الشرطة 
غام حســــني ان الهجوم شنه 
10 الى 15 »متمردا اساميا« في 
اشارة الى مقاتلي طالبان، أتوا 
على منت شــــاحنتني، مؤكدا ان 
هدفهم كان القنصلية االميركية 

في بيشاور.
وأضاف غام حســــني »احد 
املهاجمني فجر شحنته الناسفة 
عند حاجز املدخل، وفتح رجال 
الشرطة النار على املهاجمني«، 
وأوضح ان »عدة تفجيرات وقعت 

الطلــــق نظمه حــــزب عوامي 
السياســــي  الوطنــــي، احلزب 
الذي يســــيطر على  العلماني 
الوالية  احلكومة والبرملان في 

الشمالية الغربية احلدودية.
وفي هذه األثناء، أحرق عناصر 
من طالبان في غرب باكســــتان 
ثماني شاحنات صهاريج فارغة 
عائــــدة من أفغانســــتان حيث 
تســــلم الوقود إلى قوات حلف 
األطلســــي في منطقة حدودية 
يشنون فيها بانتظام هجمات 
على هذه القوافل، على ما أفادت 

السلطات احمللية.
وقال شريف اهلل وزير رئيس 
االدارة احمللية في اتصال هاتفي 
بوكالة فرانس برس ان عشرات 
املسلحني هاجموا ليا مستودعا 
للوقود في زخا خيل في منطقة 

خيبر القبلية.
وأضاف ان الشاحنات تابعة 
لشــــركات خاصة باكســــتانية 
وكانت عائدة للتو من افغانستان 
حيث سلمت الوقود الى قوات 
ايساف الدولية التابعة للحلف 

االطلسي.
وقال وزير ان املسلحني »القوا 
زجاجات حارقة على الشاحنات 
وأطلقــــوا صواريخ ما أدى الى 

تدمير ثماني آليات«.

التي مت جمعها تشير الى انها 
عملية انتحارية«.

ووقع االعتداء في تيمارقاره 
أكبر مدن دير السفلى احد اقاليم 
ملكند خــــال جتمع في الهواء 

القاعدة، وفق حصيلة جديدة 
من مصدر طبي.

وقال قائد الشرطة في منطقة 
ملكند قاضي جميل لوكالة االنباء 
الفرنسية ان »العناصر االولية 

وقع خــــال جتمع نظمه حزب 
عوامي اليساري في شمال غرب 
باكستان على مقربة من املناطق 
التي يخوض فيها اجليش معارك 
مع عناصر طالبان املتحالفني مع 

بينهم اربعــــة مهاجمني ورجل 
شرطة«.

وفي مكان آخــــر، قتل ما ال 
يقل عن 38 شــــخصا واصيب 
اكثر من 100 بجروح في اعتداء 

شــــاحنتني وكانــــوا مدججني 
باالسلحة«.

وأضــــاف »حاولــــوا دخول 
القنصليــــة لكنهم لم ينجحوا، 
ســــتة أشــــخاص قتلــــوا، من 

بعد ذلك«.
وقال الوزير احمللي بشــــير 
احمد بيلور في حديث لشبكات 
ان  الباكســــتانية  التلفزيــــون 
املهاجمني »وصلــــوا على منت 

)رويترز( باكستاني يبكي أحد اقاربه بني جثث هجوم ملكند االنتحاري 


