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تل أبيـــب ـ د.ب.أ: قرر رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو تشكيل طاقم 
خاص ملتابعة ملف املفاوضات مع اجلانب 

الفلسطيني.
ونقلت اإلذاعة اإلســـرائيلية امس عن 
مصادر في ديوان رئيـــس الوزراء قولها 
إن احملامي اإلســـرائيلي يتسحاق موخلو 

املقرب من نتنياهو سيرأس هذا الفريق كما 
سيشارك فيه ممثلون عن كل من اجليش 
ووزارة اخلارجية وجهاز األمن العام ومكتب 
منسق أعمال احلكومة في املناطق ومجلس 

األمن القومي.
وقـــرر املجلـــس املصغـــر للحكومة 
اإلسرائيلية أمس االول عدم قبول دعوة جلنة 

»الرباعية الدولية« للشروع في مفاوضات 
مباشرة مع الفلسطينيني، وأكد على ضرورة 

صدور مثل هذه الدعوة من واشنطن.
وتضغط اإلدارة األميركية على السلطة 
الفلسطينية لالنتقال إلى مفاوضات مباشرة 
مع إسرائيل سعيا لتحريك عملية السالم 
املتعثرة بني اجلانبني منذ ديسمبر 2008.

نتنياهو يشكل فريقاً خاصاً لمتابعة ملف المفاوضات

معلومات عن إحباط محاولة رابعة الغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي 
الرياض ـ وكاالت: رفض مصدر أمني سعودي أمس 
تأكيـــد أو نفي أنباء حتدثت عن فشـــل محاولة رابعة 
الغتيال األمير محمد بن نايف مســـاعد وزير الداخلية 
للشـــؤون األمنية الذي سبق أن جنا من عدة محاوالت 

اغتيال.
ونقلت صحيفة »عكاظ« السعودية في عددها الصادر 
أمس عن مصادر أمنية، لم تسمها، قولها إن األمن السعودي 
أفشل محاولة إرهابية رابعة استهدفت حياة األمير محمد 
بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية، الذي 

سبق وأن جنا من ثالث محاوالت فاشلة.

عملية انتحارية

وبحســـب الصحيفة، جاءت احملاولـــة الرابعة بعد 
أشهر من فشل محاولة عضو القاعدة املسلح بالكبسولة 
املتفجرة باســـتهدافه في رمضان املاضي، إذ خطط ما 
يســـمى »تنظيم القاعدة في جزيرة العرب« الستهداف 

األمير محمد بن نايف مجددا.
وفي التفاصيل قالت عكاظ ان »ما يســـمى بتنظيم 
القاعدة فـــي جزيرة العرب خطط للقيام بعمل إرهابي 
يستهدف مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية، وكلف 
اثنـــني من أعضاء التنظيم، وهما املطلوبان في القائمة 
يوسف الشهري ورائد احلربي، اللذان قتال في مواجهة 
في نقطة تفتيش حمراء الـــدرب في جازان 13 أكتوبر 
املاضي اثناء مهمة نقل أربعة أحزمة ناســـفة من داخل 
األراضي اليمنية إلى اململكة الستخدامها في تلك العملية. 
في الوقت الذي كان فيه التنظيم، ومبسؤولية مباشرة 
مـــن الرجل الثاني في قاعدة اليمن قد انتهى من تهيئة 
اثنني من عناصره داخل اململكة نفســـيا للقيام بتنفيذ 
عملية انتحارية تســـتهدف األمير محمـــد بن نايف«. 
واضافت الصحيفة إن »تلك العملية االنتحارية كانت 
وشيكة التنفيذ، بيد أن يقظة وحنكة أجهزة األمن أفشلت 
تلك اجلرمية قبل وقوعها بعد أشـــهر قليلة على فشل 

احملاولة الثالثة التي نفذها اإلرهابي عبداهلل عسيري 
رمضان املاضي«.

الخيوط األولى

واضافت »تكشفت خيوط احملاولة الرابعة ألجهزة 
األمن بعد ســـقوط املطلوبني يوســـف الشهري ورائد 
احلربي، في االشـــتباك املسلح في حمراء الدرب، حيث 
عثرت قوى األمن على حزامني ناســـفني قدما بهما من 
اليمن، إلى جانب احلزامني اللذين كانا يرتديانهما ولم 

يتمكنا من استخدامهما«.
وأكدت الصحيفة أن »عملية استهداف مساعد وزير 
الداخلية كانت ستتم باستخدام احلزامني اللذين جلبهما 
املطلوبان القتيالن لتنجلي احلقيقة كاملة ألجهزة األمن 
بعد القبض على 113 شخصامن املنتمني للفئة اجلانحة في 
عدة مناطق، وبينهم االنتحاريان اللذان جهزهما التنظيم 

للقيام مبحاولة استهداف األمير محمد بن نايف«.

وأشارت الصحيفة الى مصادفة أمس االثنني السادس 
من رمضان، مرور عام على جناة األمير محمد بن نايف 

بن عبدالعزيز من محاولة االغتيال الفاشلة الثالثة. 
ونقلـــت الصحيفة عن محللـــني أن النجاحات التي 
حققتها اململكة في التعامل مع ملف اإلرهاب، مكن قواها 
األمنية من هزمية القاعدة ميدانيا وهو ما دفعها دفعا 
إلى ترك األراضي السعودية والتوجه لليمن، مستفيدة 
من الظروف التي يعيشها ذلك البلد، مبينني أن ما يسمى 
بتنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب، لم يعد بتلك 
األهميـــة التي كان عليها في بداياته داخل اململكة لعدة 

أسباب أمنية، اجتماعية، وغيرهما«.
يذكر أن احملاولة األولى متثلت في هجوم استهدف 
مبنى وزارة الداخلية في الرياض بسيارة مفخخة في 
عام 2004، بينما فشلت احملاولة الثانية في اليمن بنجاة 
طائرة األمير محمد بن نايف من صاروخ مخطط له أن 

يضرب الطائرة.

بعد أشهر من فشل اغتياله في رمضان الماضي

مساعد وزير الداخلية األمير محمد بن نايف

إيران تحدد مكان بناء 10 مواقع 
لتخصيب اليورانيوم

منظمات مدنية في العراق تطالب 
القضاء بإنهاء األزمة السياسية

طهـــرانـ  أ.ف.پ: أجنزت إيران حتديد 10 مواقع لبناء منشـــآت 
لتخصيب اليورانيوم في خطوة جديدة مناهضة لتوصيات مجلس 
األمن الدولي. ونقل املوقع االلكتروني للتلفزيون الرسمي اإليراني 
عن رئيس الوكالة اإليرانية للطاقة الذرية علي اكبر صاحلي قوله 
»أجنزنا حتديد املواقع العشرة اجلديدة لتخصيب اليورانيوم التي 
سيتم إنشاؤها«. وأضاف ان »بناء احد هذه املواقع سيبدأ قبل نهاية 

السنة اإليرانية )20 مارس 2011( او مطلع العام املقبل«. 
وستكون هذه املنشأة ثالث موقع ايراني لتخصيب اليورانيوم 
بعد نطنز )وسط( حيث اقيم اكثر من 8500 جهاز للطرد املركزي، 
وفوردو )جنوب طهـــران(. وكان مجلس االمـــن الدولي تبنى في 
التاســـع من يونيو قرارا جديدا مرفقا بعقوبـــات اقتصادية بحق 
ايران بسبب سياستها النووية، جدد فيه مطالبته طهران بتعليق 
نشاطات تخصيب اليوارنيوم حتديدا. من جهة أخرى، أعلن وزير 
االتصاالت االيراني رضا تقي بور ان إيران أرجأت لعدة أشهر إطالق 
قمر صناعي جتريبي كان مقررا اطالقه نهاية اغســـطس، بســـبب 

مشاكل في اجناز القمر الصناعي.
 وكان تقي بور اعلن بداية يوليو عن مشروع إلطالق قمر صناعي 
اطلق عليه اسم »رصد« في االسبوع األخير من اغسطس ليصبح 

بذلك ثاني قمر صناعي تضعه إيران في مدار.
ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن الوزير قوله ان القمر الصناعي 
الذي كان مقررا ان يلتقط صورا من األرض وينقلها ألغراض الرصد 
اجلوي لن يطلق قبل »النصف الثاني من السنة اإليرانية احلالية« التي 
تنتهي في مارس 2011. وأوضح تقي بور ان كل شيء جاهز لعملية 

اإلطالق باستثناء »القمر الصناعي الذي هو في طور الصنع«.
ولم يعط مزيدا من التوضيحات حول أسباب هذا التأخير، مكتفيا 
باإلشـــارة الى ان موعد اإلطالق سيحدد »عندما تنتهي االختبارات 

التمهيدية التي تشكل عملية طويلة«.

بغداد ـ ا.ف.پ: رفعت مجموعة من ممثلي منظمات املجتمع املدني 
العراقية امس دعوى قضائية ضد الرئيس املؤقت ملجلس النواب، بهدف 
انهاء اجلمود السياسي في املفاوضات حول تشكيل احلكومة اجلديدة 

التي لم تر النور رغم مرور خمسة اشهر على االنتخابات.
وتعــــد الدعوى التي تقدمت بها 11 منظمــــة الى احملكمة االحتادية 
آخر عالمات تنامي السخط الشعبي ضد السياسيني الذين لم يتمكنوا 
من التوصل الى اتفاق حول تشــــكيل احلكومة، فيما البالد واقعة بني 
مطرقة اعمال العنف التي تتصاعد وتيرتها وسندان النقص احلاد في 

اخلدمات االساسية وابرزها الكهرباء.
وتقدمت املنظمات االنسانية العراقية بالدعوى ضد فؤاد معصوم 
)رئيس السن( ملجلس النواب العراقي بتهمة »اخلرق املتكرر واملتعمد 
للدســــتور، ابتداء من رفع جلسة البرملان االفتتاحية، مما تسبب في 
عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثالث، وتقويض العملية السياسية 

التي ينبغي ان تستند الى مبدأ التداول السلمي للسلطة«.
وعقد البرملان العراقي جلســــته االولى التي ترأسها معصوم بعد 
االنتخابات في يونيو، وقد اســــتمرت اجللسة عشرين دقيقة قبل ان 
ترفع لعدم التوصل الى اتفاق حول املناصب السيادية، ومذاك ابقيت 
اجللســــة مفتوحة. ومتثل املناصب الســــيادية الثالثة وهي رئاسات 
اجلمهورية والبرملان والوزراء، محور اخلالف الرئيســــي، ويتمحور 
اخلالف االبرز حول منصب رئاســــة الوزراء الــــذي تتنازعه القوائم 
الفائــــزة في االنتخابات. وعقد البرملان جلســــة اخرى، في 17 يوليو 

لكنها لم تسفر على اتفاق وابقيت بدورها مفتوحة.
وفي مطلع يونيو املاضي، صادقت احملكمة االحتادية، ارفع هيئة 
قضائية في البالد، على نتائج االنتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء 
االسبق الليبرالي اياد عالوي بـ 91 مقعدا، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس 

الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي.
واستندت دعوى املنظمات االهلية الى ان »معصوم اعتبر اجللسة 
مفتوحة من دون نص قانوني او دســــتوري، وهو ما عرقل انتخاب 
رئيس املجلس ونائبيه، وحسبما تتطلبه املادة 55 من الدستور، وادى 
ذلك الى عرقلة العملية السياسية بعدم انتخاب رئيس اجلمهورية وفق 
املادة 72، والتجاوز على املادة 76 بتكليف مرشح محدد لتشكيل مجلس 
الوزراء«. كما اشارت الى »مخالفة معصوم الحكام الدستور عندما سمح 
لبعض اعضاء مجلس النواب دون ســــواهم بأداء اليمني الدستورية، 
واستثنى اعضاء السلطة التنفيذية من الفائزين باالنتخابات، كل ذلك 
ادخل البالد في ازمة خانقة ال تعرف عواقبها، واملتضرر الرئيس فيها 
هو عموم الشعب العراقي«. وطالب املدعون احملكمة بـ »الزام املدعى 
عليه بوصفه رئيســــا مؤقتا ملجلس النواب بانهاء اجللسة املفتوحة 
املخالفة للدســــتور، بانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عمال باحكام 
الدستور، والسيما ان البلد يشهد تدهورا خطيرا في االوضاع االمنية 

راح ضحيته اآلالف من القتلى واجلرحى«.
من جانبه، اقر معصوم بان ترك اجللسة مفتوحة مخالف للدستور، 
واوضح في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان »من حق املنظمات 
واملواطنني، رفع دعوى ضد اي شخص او هيئة في العراق وهذا حق 
طبيعي يكفله الدســــتور«. واضاف »اعتقــــد ان مطالبهم )املنظمات( 
شــــرعية وان ما عملناه في اجللســــة كان مخالفا للدستور«. واعرب 
عن استعداده للمثول امام احملكمة، وقال »سأدافع عن مواقفي والتزم 

بقرارات القضاء«.

نواب جمهوريون ينتقدون دفاع أوباما عن بناء مسجد
قرب موقع هجمات سبتمبر وأنباء عن احتمال نقل المشروع

فقد علمت »األنباء« ان مدير شركة 
املقاوالت التي اسندت اليها اقامة 
املشــــروع وهو املصري االميركي 
اشــــرف اجلمال صاحب شــــركة 
»سوهو بروبرتيز« تلقى عرضا من 
عمدة املدينة ديڤيد باترسون مبنح 
املشروع قطعة ارض جديدة متلكها 
املدينة بعد تخصيصها مقابل ترك 
املوقع املختار. ويبعد املوقع اجلديد 
نحو اربعة كيلومترات عن موقع 
هجوم 11 سبتمبر. وقال اجلمال انه 
القائمني على  ابلغ باترسون بان 
املشــــروع يبحثون الفكرة وانهم 
ينتظــــرون املزيد من التفصيالت 
من مجلس املدينة حول شــــروط 

منح قطعة االرض اجلديدة.

و»اوبينيون ريســــرتش« نشــــر 
مؤخرا الى ان 68% من االميركيني 
يعارضون بناء هذا املسجد الذي ال 
يؤيده سوى 29%.في املقابل، لفت 
النائب الدميوقراطي عن نيويورك 
جيرولد نادر الى ان املسألة ليست 
سياسية. وقال انه فيما لو اراد امام 
املسجد واملشاركون اآلخرون في 
املشــــروع »بناء املسجد في مكان 
آخر، فهذا قرارهم، وعلى احلكومة 
او  اال متارس ضغوطــــا بطريقة 
بأخرى«. ومن احملتمل بعد العاصفة 
التي يسببها مشروع اقامة مركز 
اسالمي في موقع هجوم 11 سبتمبر 
2001 بجنــــوب مانهاتــــن اال يقام 
املشروع هناك في نهاية املطاف، 

وال من يستمع اليهم، وبرأيي لهذا 
السبب يشــــعر الكثير من الناس 

بالغضب ازاء واشنطن«.
بدوره، اقر النائب اجلمهوري 
عــــن نيويــــورك بيتــــر كينغ ان 
للمسلمني احلق في بناء هذا املسجد 
من الناحية القانونية، اال انه دعا 
الى »االستماع  اصحاب املشروع 
الــــى االلم واحلزن الذي يســــببه 
)بناء املسجد( لكثير من الناس«، 
والبحث في امكانية تنفيذ املشروع 

في مكان آخر.
وقال لشــــبكة »ســــي.ان.ان« 
االخباريــــة »اجلرح بالــــغ، وهم 

يضعون ملحا على هذا اجلرح«.
واشار استطالع لـ »سي.ان.ان« 

نوفمبر. وتابع »اعتقد ان هذا هو 
نوع االنقسام الذي يتصوره الناس. 
هم يشعرون انهم يتلقون املواعظ، 

يعارضــــون خطــــوة اوباما هذه 
بشــــدة، اذ قال النائب اجلمهوري 
عن تكســــاس، جون كورنني، في 
حديث لقناة »فوكس نيوز«: »االمر 
العبادة، ألننا  ال يتعلق بحريــــة 
جميعا نحترم حق كل شخص في 

الصالة مبا ميليه ضميره«.
واضاف »لكنني ارى انه ليس 
من احلكمة بناء مسجد في املكان 
الذي قتل فيه ثالثة آالف اميركي 
في اعتداء ارهابي. بالنسبة الي، هذا 
يظهر ان واشنطن، البيت االبيض، 
االدارة والرئيس نفسه بعيدون« 
عن الشعب. ورأى كورنني ان هذا 
املوضوع قد يؤثر على الناخبني 
في انتخابات الكونغرس املقررة في 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ووكاالت
اثار تأييــــد الرئيس االميركي 
باراك اوباما لبناء مسجد بالقرب 
مــــن موقع اعتداءات 11 ســــبتمبر 
النواب اجلمهوريني  2001 سخط 
الكونغرس قبيل  فــــي  اليمينيني 
3 اشــــهر من املوعد املقرر الجراء 

االنتخابات التشريعية.
الرئيس ذو  اوبامــــا،  ودافــــع 
االصول املسلمة، عن حق املسلمني 
في الواليات املتحدة في ممارسة 
شــــعائرهم الدينية مبا فيها بناء 
املسجد في نيويورك خالل افطار 
رمضاني اقامه في البيت االبيض 

يوم اجلمعة املاضي.
لكن نــــواب اليمني اجلمهوري 

أميركا تضغط على تركيا في مجال التسلح لتغيير سياستها تجاه إسرائيل وإيران

اوباما

وكاالت:  ـ  ــم  عواص
ــا اجلنوبية  ــدأت كوري ب
ــات املتحدة امس  والوالي
ــكرية  ــاورات عس مـــن
ــتــركــة تـسـتمر  مش
ــط  ــبوعني وس ــدة أس مل
يانغ  ــغ  بيون ــتمرار  اس
ــدات  تهدي ــان  اع ــي  ف
ــا. وذكرت وكالة  ضدهم
ــا اجلنوبية  ــاء كوري انب
ــي موقعها  ــاب( ف )يونه
االنترنت  ــبكة  ش ــى  عل
ــاورات  املن ــذه  ه ان 
حماة  »اوجلي  ــماة  املس
تدريبات  تعتبر  احلرية« 
ــطة  ــز القيادة بواس مرك
ــارك  وسيش الكمبيوتر 
ــف  ــو 400 أل ــا نح فيه
آالف   4 ــن  م ــخص  ش
للحكومة  ــع  تاب ــب  مكت
ــات  واحلكوم ــة  املركزي
ألف  بينهم 56  اإلقليمية 
ــوري جنوبي  ــدي ك جن
و30 ألف جندي أميركي. 
وأضافت الوكالة ان هذه 
املناورات ستشمل ايضا 
تدريبات مدنية وحكومية 
ــتركة  مش ــكرية  وعس
لوضع  لارهاب  مضادة 
ــة  ناجح ــة  أمني ــة  خط
مؤمتر  النعقاد  استعدادا 
ـــ 20  ــة ال ــة مجموع قم
الذي سيقام في سيئول 
في شهر نوفمبر املقبل.

ــى  ال ــدف  ته ــا  كم
ــيطرة على اي ازمة  الس
ــبه  ــدث في ش ــد حت ق
وردع  الكورية  اجلزيرة 
ــتفزازية  التهديدات االس
ــمالية  الش ــا  ــن كوري م
ــلحة  االس ــطة  بواس
ــخ  والصواري ــة  النووي
ــا.  وغيره ــات  والغواص
ــم  ووصف متحدث باس
ــتركة  هيئة األركان املش
لكوريا  الشعبي  للجيش 
ــاورات  من ــمالية  الش
احلرية«  ــاة  حم »اوجلي 
ــة  فعلي ــل  مراح ــا  بانه
ــكري  العس العدوان  من 
ــترد كوريا الشمالية  وس

بعنف على ذلك.

واشنطن وسيئول 
تبدآن مناورات 

عسكرية مشتركة
األمم المتحدة: 3.5 ماليين طفل باكستاني

معرضون لإلصابة بأمراض قاتلة بسبب الفيضانات

الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية األمير نايف بن 
عبدالعزيز بإقامة حملة شعبية 
شاملة ملؤازرة الشعب الباكستاني 
ملواجهة مــــا أصابهم من كارثة 
جــــراء الفيضانات التي تضرر 

منها الشعب الباكستاني«.
وأضافــــت أن احلملة تأتي 
»في إطار ما تقوم به السعودية 
من جهود ومــــؤازرة للوقوف 
مع الشــــعوب التــــي تتعرض 

للكوارث«.
وكانت اململكة بدأت بتسيير 
جســــر جوي إلغاثة املنكوبني 
الفيضانات  منذ بداية كارثــــة 

في باكستان.

ويكافح عمــــال اإلغاثة بكل 
جهدهم لتوصيل املســــاعدات 
ملاليــــني الالجئني في املخيمات 
واملباني احلكومية. وســــارت 
عمليات اإلغاثة ببطء بســــبب 
الطقس السيئ والطرق واجلسور 

املدمرة.
 في غضون ذلك، أمر خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيــــز بإطالق حملة 
اململكــــة ملؤازرة  شــــعبية في 
الشعب الباكستاني على مواجهة 

كارثة الفيضانات.
وذكــــرت وكالــــة األنبــــاء 
السعودية الرسمية )واس( أن 
النائب  »خادم احلرمــــني وجه 

القرى يوميا.
ودعــــت األمم املتحــــدة إلى 
جمع 460 مليون دوالر لتقدمي 
مســــاعدات الطوارئ حلوالي 
6 ماليني شــــخص متضرر من 

الفيضانات في باكستان.
وقال أمني عام األمم املتحدة 
بان كيمــــون للصحافيني عقب 
تفقــــده للمناطق املتضررة من 
الفيضانــــات »إنــــه يوم ميزق 

قلبي«.
وأضاف »لقــــد قمت بزيارة 
العديد مــــن املناطق املتضررة 
أنحاء  الطبيعية في  بالكوارث 
العالم فــــي املاضي ولكن لم أر 

شيئا مثل ذلك«.

اإلقليم »نعمل بجد لتحويل مياه 
الفيضان عن يعقوب أباد«.

ونزح حوالي ربع ســــكان 
املدينــــة البالــــغ تعدادهم 300 
ألف نســــمة، كما تواجه قاعدة 
جوية عسكرية خطر الفيضانات. 
وأحاطت امليــــاه بيعقوب أباد، 
كما دمرت منشــــآت االتصاالت 

أو أحلقت بها أضرار.
واجتاحت الفيضانات العارمة 
الناجمة عن األمطار املوسمية 
حوالــــي 20% مــــن باكســــتان 
وتســــببت في نزوح أكثر من 
20 مليون شــــخص. ويستمر 
الدمار مع حتــــرك الفيضانات 
نحو اجلنوب، لتغمر عشرات 

ـ وكاالت: حــــذر  عواصــــم 
متحدث باسم األمم املتحدة امس 
ان ما يصل الى 3.5 ماليني طفل 
في باكســــتان يواجهون خطر 
اإلصابة بأمراض قاتلة تنقلها 
املياه نتيجة الفيضانات املدمرة 

التي جتتاح البالد.
وقال املتحدث باسم مكتب 
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية موريزيو غاليانو ان 
منظمة الصحة العاملية تستعد 
ملساعدة عشرات اآلالف في حال 

إصابتهم بالكوليرا. 
وأضاف ان نحو »3.5 ماليني 
طفل معرضون خلطر شــــديد 
لإلصابة بأمراض قاتلة تنقلها 
املياه ومن بينها األمراض التي 
تســــبب اإلســــهال مثل مرض 
»الزحار«، مقــــدرا إجمالي عدد 
األطفــــال املعرضــــني ملثل هذه 

األمراض بستة ماليني.
وقال ان من بني األمراض التي 
يخشــــى ان يصاب بها األطفال 
كذلك التيفوئيد والتهاب الكبد 

»هاء«.
هذا وحذرت الســــلطات من 
وقوع مزيد من الفيضانات، فيما 
تســــتمر اجلهود إلنقاذ مدينة 

رئيسية بجنوب باكستان.
وذكر رئيس هيئة األرصاد 
الزمان شودري أن موجة  قمر 
ثانية مــــن الفيضانات من نهر 
إندوس وصلت إلى إقليم السند 
جنوب باكستان وتهدد باجتياح 

مناطق أخرى.
وقال »هــــذه املوجة الثانية 
)من الفيضانات( تتدفق مبعدل 
يتراوح بني 28320 و31152 مترا 

مكعبا في الثانية«.
وغمــــرت فيضانــــات نهر 
إندوس آالف القرى في السند، 
كمــــا تهدد الفيضانــــات مدينة 

يعقوب أباد.
وقال وزير احتادي قام بزيارة 
املنطقة املنكوبة التي تبعد 400 
كيلومتر عن كاراتشي عاصمة 

السعودية تطلق حملة شعبية لدعم الشعب الباكستاني

)أ.پ( جندي باكستاني ينقذ طفا من منطقة الفيضانات  

أرجأت اطالق القمر الصناعي »رصد« لعدة أشهر


