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باكستان «محيط كبير» واملاليني حتت وطأة أسوأ فيضانات منذ عقود
ـ أ.ف.پ:  ابــاد  إســالم 
يواجه ماليني األشخاص في 
مناطق شاسعة من باكستان 
تداعيات الفيضانات الناجمة 
عن أســوأ أمطار موسمية 
خالل عقــود أســفرت عن 
سقوط ١٠٦١، وجرفت أعدادا 
ال حتصى من املنازل ودمرت 
محاصيل زراعية حيوية، 
وتهدد بفيضان نهر إندوس 

الرئيسي في البالد.
وأعلنــت وزيرة التغير 
املناخي شــيري رحمن أن 
ثلث مساحة البالد «حتت 
املــاء حاليــا» مــا ميثــل 
«أزمــة ذات أبعــاد ال ميكن 

تصورها».
وأعلــن مســؤولون أن 
١٠٦١ شــخصا لقوا حتفهم 
منذ يونيو عندما بدأ هطول 
األمطار املوســمية غير أن 
احلصيلة النهائية قد تكون 
أعلى بكثير إذ عزلت مئات 
القــرى فــي شــمال البالد 
اجلبلــي بعدمــا اجتاحت 
ميــاه األنهر التــي فاضت 
عن ضفافها طرقا وجسورا.

وطالت أضرار الفيضانات 
هذا العام أكثر من ٣٣ مليون 
شــخص، أي واحدا من كل 
سبعة باكستانيني، حسبما 
ذكرت الهيئة الوطنية إلدارة 

الكوارث.
وأضافــت الوزيــرة في 
تصريحات لوكالة فرانس 
بــرس «كل (البلــد) مجرد 
محيط كبيــر، ليس هناك 
مكان جاف يســمح بوضع 

املعدات لسحب املياه».
وتقارن فيضانات هذه 

مهابــط أو طرقــا متاحة.. 
طيارونــا يالقون صعوبة 

في الهبوط».
مروحيــات  وتواجــه 
اجليش صعوبات في نقل 
الناس إلى مناطق آمنة في 
الشمال بسبب املخاطر التي 
تطرحها اجلبال الشــاهقة 
والوديــان العميقــة علــى 

الطيران.
وقد فاضــت الكثير من 
األنهــر فــي إقليــم خيبــر 
بختونخوا، حيث يعتبر من 
أكثر املواقع جذبا للسياح، 

األساسية والسيما البصل 
والطماطم واحلمص، بينما 
يتحسر الباعة على نقص 
اإلمدادات من إقليمي السند 
والبنجاب، بعدما اجتاحتهما 

الفيضانات.
وقــال مكتــب االرصاد 
ككل  البــالد  إن  اجلويــة 
معــدل  ســجلت ضعــف 
األمطار املوســمية املعتاد، 
لكن متوسط هطول األمطار 
في بلوشستان والسند بلغ 
أربعة أضعاف معدالته في 

العقود الثالثة املاضية.

سوكور وتتكدس أمتعتهم 
على قوارب وجرارات أثناء 
بحثهم عــن مواقــع إيواء 
بانتظــار انحســار ميــاه 

الفيضانات.
وقــال عزيــز ســومرو 
املشــرف على سد سوكور 
لوكالــة فرانــس برس إنه 
من املتوقع أن تصل املياه 
إلى الســد في اخلامس من 
سبتمبر، لكنه عبر عن ثقته 
بأن بوابــات الســد البالغ 
عمرها ٩٠ عاما ســتتكيف 

مع األمر.

مدمرة عشرات املباني من 
بينها فندق يضم ١٥٠ غرفة.
وأعلنت احلكومة حالة 
طوارئ وناشــدت املجتمع 
الدولي املساعدة. ومنذ أمس 
األول، بــدأت أولى طائرات 
آتية  اإلغاثــة بالوصــول، 
من تركيــا ودولة اإلمارات 

وغيرها من الدول.
وتأتي كارثة الفيضانات 
في أسوأ األوقات بالنسبة 
التــي يشــهد  لباكســتان 

اقتصادها انهيارا حادا.
وارتفعت أسعار السلع 

وبلغ منســوب األمطار 
التــي تســاقطت على بلدة 
باديدان الصغيرة في السند 
أكثر ١٫٢ متر منذ يونيو، ما 
شكل أعلى معدل في البالد.

وفي مختلف أنحاء السند 
تنتشر خيم يقيم فيها آالف 
النازحني على امتداد الطرق 
السريعة وخطوط السكك 
احلديد، والتي غالبا ما تكون 
الوحيدة  املواقــع اجلافــة 

املتوافرة.
ويصل املزيد منهم يوميا 
إلى الطريق الدائري ملدينة 

ويحول سد نهر إندوس 
املياه إلى قنوات متتد على 
١٠ آالف كيلومتــر تشــكل 
واحدا من أكبر أنظمة الري 
في العالم، لكن املزارع التي 
ترويها معظمها اآلن حتت 

املاء.
واألنبــاء الوحيدة التي 
تبعث على التفاؤل جاءت 
من تقرير ملصلحة األرصاد 
اجلوية بعد أن أعلن مكتب 
األرصاد أن فرص تساقط 
أمطــار خــالل االســبوع 

ضئيلة.

(رويترز) (أ.ف.پ)باكستانيون امام منزلهم الغارق في مياه الفيضانات في صحبتبور  الفيضانات جتتاح املنازل في شاراسادا الباكستانية  

السنة مبثيالتها في ٢٠١٠، 
األسوأ في السجالت، عندما 
قضى أكثر من ألفي شخص.

وجلأ ضحايا الفيضانات 
إلى مخيمــات إيواء مؤقتة 
انتشــرت في أنحاء البالد، 

حيث ال يخفون يأسهم.
وحتول جــزء كبير من 
إقليم السند إلى بركة مياه 
شاســعة ما يعرقل عملية 
إغاثــة ضخمــة يقودهــا 

اجليش.
كبيــر  وقــال ضابــط 
لوكالــة فرانــس برس «ال 

عاهل البحرين والرئيس الفرنسي يبحثان 
العالقات الثنائية واملستجدات الدولية

ليبيا.. فتح ممرات آمنة لسكان طرابلس 
وامليليشيات تواصل التحشيد

عواصم - وكاالت: أجرى عاهل البحرين 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة مباحثات 
رســمية مع الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون في باريس أمس، في إطار زيارته 

الرسمية لفرنسا.
وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن 
املباحثات الثنائية بني امللك حمد والرئيس 
ماكــرون، تناولــت العالقــات التاريخية 
الوثيقة والراسخة التي تربط بني مملكة 
البحرين واجلمهورية الفرنسية وشعبيهما 

الصديقــني، وما تشــهده هــذه العالقات 
املتميزة من تطور وازدهار مســتمر في 
جميع املجاالت، حتقيقا لكل ما فيه اخلير 
والنماء للشعبني الصديقني، باإلضافة إلى 
آخر املستجدات والتطورات على الساحتني 

اإلقليمية والعاملية.
وحضر عاهل البحريــن مأدبة الغداء 
التي أقامها الرئيس الفرنسي، تكرميًا له 
مبناســبة زيارته لفرنســا، وذلك بقصر 

اإلليزيه في باريس.

طرابلس - وكاالت: ساد الهدوء احلذر 
العاصمــة الليبية طرابلــس لليوم الثاني 
على التوالــي امس بعد اشــتباكات دامية 
أســفرت عن ســقوط قتلــى ومصابني، إال 
أن امليليشــيات املسلحة تواصل التحشيد 
واســتدعاء احللفاء استعدادا لفصل جديد 

من املعارك على ما يبدو.
وقال طبيب من سكان العاصمة طرابلس 
رفض الكشف عن هويته لدواع أمني، إنهم 
مازالوا عالقني داخل الشوارع التي شهدت 
اشــتباكات وتعرضــت لقصــف متواصل 
الســبت الفائت، وذلك كونها نقطة متاس 
بني امليليشيات املتحاربة، وأن هناك مخاوف 

من مغادرة املنازل خوفا من االستهداف.
وأوضح الطبيب الليبي في حديث ملوقع 
«سكاي نيوز عربية» أنه كانت هناك طلقات 
حتذيرية تطلق بشكل منتظم في الشوارع 

ملنع املواطنني من النزول.
وأكد أن املنطقة تعرضت لقصف شديد 
واخلســائر ضخمة، وهناك بعض األبنية 
احترقــت بالكامل، وال يعــرف أحد مصير 
أهلها حتــى اللحظة بســبب عجز عربات 
اإلسعاف عن الدخول بسبب امليليشيات.

وأشــار إلى أن شــارع الزاوية تعرض 
ألبشــع أنواع القصف، كما أن الســكان بال 
مياه وغذاء منــذ األحد، وأنهم أطلقوا نداء 
اســتغاثة إلجالئهــم وتوفير ممــرات آمنة 

للخروج دون خسائر.

وقــال مركــز طــب الطــوارئ والدعــم 
بطرابلــس في بيــان إن فرقــه جنحت في 
توفير ممرات آمنة في بعض املناطق التي 
شهدت االشتباكات، لكنها في الوقت نفسه 
لم تســتطع توفير ذلك في بعض املناطق 
األخرى. وأوضح البيان أن وحدة اإلسعاف 
التابعــة لــه نصبــت متركزات لســيارات 
اإلســعاف بالقرب من أماكن االشــتباكات 
إلجالء العالقني، لكنها ال تســتطيع القيام 

مبهامها على أكمل وجه.
من جهته، حذر احمللل السياسي الليبي 
إبراهيم الفيتوري، من ان ما حدث في عام 
٢٠١٤ يعيد نفسه اآلن، «فالتخبط السياسي 
سيؤدي إلى مزيد من االقتتال» بني الفصائل 

املسلحة.
وأوضح الفيتوري في حديث لـ «سكاي 
نيــوز عربيــة» أن «تعنــت أحــد األطراف 
وتشبثه بالسلطة تسببا في احلرب الدائرة 
اآلن، والرصاصة األولى التي أطلقت ستأتي 
بعدها مزيــد من الطلقات التي ســتحصد 

أرواح الليبيني».
وأكد أن امليليشيات املتحاربة لن تتراجع، 
مشددا على أن «احلل اآلن سيكون في أيدي 
حكومة عبداحلميد الدبيبة منتهية الوالية، 
إذ عليها التسليم واملغادرة بشكل آمن حقنا 
لدماء الليبيني»، وتسليم السلطة حلكومة 
فتحي باشاغا املكلفة من قبل برملان طبرق 

شرقي ليبيا.

امللك حمد بن عيسى يزور باريس بدعوة من ماكرون

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون مستقبالً عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة في اإلليزيه أمس   (أ.ف.پ)

أوكرانيا تطلق هجومًا مضادًا وتقتحم اخلطوط الروسية
عواصم - وكاالت: أعلنت 
أوكرانيا أمس اطالق هجوم 
مضــاد طــال انتظــاره في 
جنــوب البالد بعــد دخول 
الغزو الروسي شهره السابع. 
ونقل تلفزيون سوسبيلن 
ناتاليــا  عــن  األوكرانــي 
هومينيوك املتحدثة باســم 
القيادة اجلنوبية األوكرانية 
قولها «بدأنا عمليات هجومية 
في اجتاهــات مختلفة، مبا 
في ذلك منطقة خيرسون».

وأكدت املتحدثة هذا النبأ 
بعد دقائق في إفادة صحافية.
وقالــــت هومينيــــوك 
إن قصــف ممــرات اإلمــداد 
والتمويــن الروســية فــي 
اجلنوب في اآلونة األخيرة 
«أضعــف العدو بال شــك»، 
مضيفة أن أكثر من عشرة 
للذخيــرة  مســتودعات 
الروسية تعرضت لضربات 

خالل األسبوع املاضي.
هومينيــوك  أن  غيــر 
امتنعت عــن اإلدالء مبزيد 
من التفاصيل حول الهجوم 

اجلديد.
وقالـــــت «أي عمليــــة 
إلــى  عســكرية حتتـــــاج 
الصمت»، مضيفة أن القوات 
الروسية في اجلنوب «أقوى 
بصورة ما» إذ جرى حشدها 

على مدى زمني طويل.
القــــــوات  واقتحمــــت 
األوكرانيــــــة اخلطــــوط 
فــــي  الروســية  األماميــة 
منطقة خيرســون، وفقا ملا 
ذكرته شــبكة هرومادسك 

األوكرانية. 
وتــردد أنــه مت إجبــار 
الوحدات االنفصالية وقوات 
مشــاه البحرية الروســية 
الداعمة في دونيتسك على 
التقهقر. ولم يتم االفصاح 
عــن مواقــع محــددة أكثر 
للمكاسب على األرض، ولم 
يتسن التأكد من املعلومات 

دفاع جوي متقدمة وأنظمة 
رادار وطائرات مسيرة، فإنه 
بإمــكان أملانيــا أن تتحمل 
مسؤولية خاصة فيما يتعلق 
ببناء قدرات املدفعية والدفاع 

اجلوي األوكرانية.
مبوازاة ذلك، قالت الوكالة 
الذريــة  الدوليــة للطاقــة 
التابعــة لألمم املتحدة على 
تويتــر أمس إنها ســتقوم 
بعمليات تفتيش في محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية 
التي تسيطر عليها روسيا 

في أوكرانيا هذا األسبوع.
ويأتي هــذا اإلعالن بعد 
أشــهر من املفاوضات التي 
الوكالــة  خاللهــا  ســعت 
للوصول إلى املنشأة، التي 
يعمل موظفوها األوكرانيون 
بأوامر من القوات الروسية، 
وهو وضع قالت وكالة الطاقة 

في زابوريجيا في وقت الحق 
من األسبوع احلالي».

الطاقــة  وقالــت وزارة 
األوكرانيــة إنها لــن تعلق 
علــى رحلــة بعثــة وكالــة 
الطاقــة الذريــة «ألســباب 
أمنية». ودعت األمم املتحدة 
وأوكرانيا إلى سحب املعدات 
العسكرية واألفراد من احملطة 

لضمان عدم استهدافها.
إلى ذلك، نقلت وكالة تاس 
لألنباء عن مسؤول عينته 
روسيا في شــرق أوكرانيا 
قولــه امــس إن الســلطات 
ستضمن سالمة بعثة الوكالة 

الدولية.
ونقلت تاس عن السلطات 
املدعومــة مــن روســيا في 
املنطقة قولها اليوم االثنني 
إنه لم يتم إبالغها بتفاصيل 

الزيارة.

الذرية إنه يهدد سالمة أكبر 
محطة نووية في أوروبا.

وســتقوم البعثــة التي 
يقودها املدير العام لوكالة 
الذريــة رافائيــل  الطاقــة 
غروســي بتقييم أي ضرر 
القصــف  جــراء  حــدث 
األخير بالقــرب من احملطة 
فــي زابوريجيــا، والــذي 
يتبادل اجلانبان االتهامات 

باملسؤولية عنه.
وقال غروسي على تويتر 
أمس «علينا أن نحمي سالمة 
وأمن أكبر منشأة نووية في 
أوكرانيا وأوروبا»، ونشــر 
صــورة لــه مــع ١٣ موظفا 
آخريــن علــى ما يبــدو في 
صالة كبار الشخصيات في 

مطار ڤيينا.
ومضــى قائــال «نحــن 
فخورون بقيادة هذه املهمة 

بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية خالل أيام

صورة باالقمار الصناعية تظهر تصاعد الدخان في منطقة قريبة من محطة زابوريجيا النووية االوكرانية التي تسيطر عليها روسيا   (رويترز)

بصورة مستقلة.
وتخطــط أوكرانيا منذ 
فترة لشــن الهجوم املضاد 
في مناطقها اجلنوبية التي 
حتتلها روسيا منذ شهرين، 
وذلك بعد حتقيقها ضربات 
نوعيــة خلــف اخلطــوط 
الروســية السيما  األمامية 
فــي شــبه جزيــرة القرم، 
بفضل األســلحة املتطورة 

التي يزودها بها احللفاء.
وفــي هــذا االطــار، قال 
املستشــار األملانــي أوالف 
شولتس إن بالده ستواصل 
دعمها دفاعا عــن أوكرانيا 
ألطول فترة ممكنة وسترسل 
أحدث األســلحة إلى كييڤ 

في األسابيع املقبلة.
وأضاف شولتس خالل 
زيارته للعاصمة التشيكية 
أنــه بخالف إرســال أنظمة 

إيران: ال عودة لالتفاق النووي قبل إنهاء حتقيقات «الوكالة»
طهــران - وكاالت: قال الرئيس 
اإليرانــي إبراهيــم رئيســي إن أي 
خارطة طريق الستعادة اتفاق طهران 
النووي مع القوى العاملية املبرم عام 
٢٠١٥ يجب أن تشمل إنهاء املفتشني 
الدوليــني التابعني للوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة حتقيقاتهــم حول 
جزيئــات اليورانيوم االصطناعية 
التي عثر عليها فــي مواقع لم يتم 

اإلعالن عنها في ايران.
وشد رئيسي خالل مؤمتر صحافي 
امــس علــى أهمية رفــع العقوبات 
الغربية املفروضة على بالده، وحل 
كافة قضايا الضمانات التي طلبتها 
إيران خالل املفاوضات النووية من 
أجل العــودة إلى االتفــاق النووي 

املوقع عام ٢٠١٥.
وقال الرئيــس اإليراني ان «في 
قضية املفاوضات، مسألة الضمانات 
(فــي إشــارة لقضية املواقــع غير 

املعلنة) هي إحدى املسائل اجلوهرية. 
كل قضايــا الضمانات يجب أن يتم 

حلها».
وأضــاف «من دون حــل قضايا 
الضمانات، احلديث عن االتفاق هو 

بال جدوى».
واعتبــر الرئيــس االيرانــي أن 
التقنيــة النوويــة «حق مســلم به 
لطهــران»، مؤكدا أنه ال ميكن ألحد 
منعها مــن ذلك، متوعدا إســرائيل 
بالدمار، قائال «قد ال يبقى من إسرائيل 
شيء إذا قامت بأي خطوة متهورة 
ضــد بالدنا». كمــا رأى أن تل أبيب 
ال تريد حصول بالده على التقنية 
النوويــة، لكنــه أردف أن «طهران 

حصلت عليها».
جاء ذلك بعد أن دخلت املفاوضات 
النووية التي انطلقت بڤيينا في أبريل 
العام املاضي (٢٠٢١) آخر مراحلها، 
بعد أن قدم االحتاد األوروبي الذي 

ينسق تلك احملادثات غير املباشرة 
مع واشنطن، مطلع أغسطس اجلاري 
نصا نهائيــا إلعادة العمل باالتفاق 

النووي املوقع عام ٢٠١٥.
وســلمت إيران ردهــا على هذا 
النــص مع بعــض املالحظات التي 
لم يكشف عنها األسبوع املاضي، ثم 
قدمت أميركا بدورها ردها للمنسق 
األوروبي قبــل أيام، لتصبح الكرة 
حاليا في امللعب اإليراني، حيث من 
املفترض أن تــرد طهران على الرد 
األميركي أيضا خالل األيام املقبلة.

إال أن تصريحــات عــدد مــن 
املســؤولني من البلديــن أوضحت 
مؤخرا انهما اقتربا من إعادة إحياء 

هذا االتفاق.
وكررت طهران على مدى األشهر 
املاضية، طلبها إنهاء قضية املواقع 
اخلاصة بتخصيب اليورانيوم. وفي 
يونيو ٢٠٢٢، أصدر مجلس محافظي 

الوكالة الدولية قــرارا يدين إيران 
لعدم تعاونها مع املدير العام للوكالة 

رافايل غروسي في القضية.
وأثارت اخلطوة انتقادات الذعة 
مــن طهران التــي تعتبرهــا إجراء 
«سياســيا»، وقامــت ردا على ذلك 
بوقــف العمــل بعدد مــن كاميرات 
املراقبــة العائدة للوكالــة الدولية 

في بعض منشآتها.
وأتاح االتفاق املبرم بني طهران 
وســت قوى دولية كبرى، واســمه 
الرســمي «خطــة العمــل الشــاملة 
املشتركة»، رفع عقوبات عن ايران 
لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان 
ســلمية برنامجهــا. إال أن الواليات 
املتحدة انسحبت أحاديا منه خالل 
عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، 
معيــدة فرض عقوبــات على إيران 
التي ردت ببــدء التراجع تدريجيا 

عن معظم التزاماتها.

حتذيرات من جتدد االقتتال


