
اسف ايطالي
اعلـن رئيــس احلكــومــة االيـطــاليــة رومــانــو بــرودي ان ايـطــاليــا
"تـــأسف للـتــصعـيــد يف اسـتخـــدام القــوة" مـن قـبل اســرائـيل يف
لـبـنــان، مــشـيــرا الــى "االضـــرار الفــادحــة الـتـي حلقـت بــالـبـنــى

التحتية اللبنانية" و"ضحايا الغارات املدنيني". 
وقــال بــرودي يف مــؤمتــر صحــايف "مـع اعتـــرافنــا بـشـــرعيـــة قلق
اسـرائيـل وادانتنـا خـطف جنـود، نـأسف للتـصعيـد يف استخـدام
القوة واالضرار الفادحـة التي حلقت بالبنى التـحتية اللبنانية

والضحايا املدنيني للغارات".
واضــــاف بــــرودي "اوجه نــــداء الــــى الــطــــرفــني للــــوقـف الفــــوري
لالعمـال العـسكـريــة. واستخـدام القـوة قـد تـخطــى التـوقعـات.

وانا قلق جدا جراء دوامة العنف هذه".
واعـتبـــر "اننــا فـعال نعـــود 20 سنــة الــى الــوراء"، مــشيــرا الــى ان
احلكـومــة االيطــاليــة "تتـابـع بطـريقــة متـواصلــة وبقلق عـميق

الوضع يف الشرق االوسط".

تهديد اسرائيلي
اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي العمالي السابق ايهود باراك يف
مقـــابلــة تـنــشــرهــا الـيــوم االحـــد صحـيفــة "فـيلـت ام ســونـتــاغ"
االملـانية، انه ال يـستبعد امكـانية تـوجيه ضربـات اسرائيلـية الى

سوريا حتى ولو انه "يأمل يف ان ال يكون ذلك ضروريا".
وقـال بــاراك يف املقــابلــة التـي وزعت فقــرات منهــا "آمل يف ان ال

يكون ذلك ضروريا".
واضـاف "لكـن السـوريني يـسانـدون حمـاس يف قطـاع غزة، ومـقر

قيادة حماس ينشط من دمشق".
واوضح بـاراك ان "سـوريـا تـدعـم ايضـا حـزب اهلل علـى الـصعيـد
العـمالنـي: فجــزء مـن االسلحــة املـسـتخــدمــة الطالق صــواريخ

على اسرائيل يصل الى لبنان عبر مطار دمشق".

طائرة متفجرة
ذكـــرت صحـيفـــة "هـــآرتــس" االســـرائـيلـيـــة علـــى مــــوقعهـــا علـــى
االنترنت ان الـبارجة احلربـية االسرائيليـة التي اعلن حزب اهلل
"تـــــدمــيـــــرهـــــا" اصـــــابــتهـــــا  "طـــــائـــــرة مــن دون طــيــــــار محــملـــــة

مبتفجرات".
وقالت الـصحيفة من دون ذكر مصدرهـا او مزيد من التفاصيل
"ان طــائــرة مـن دون طيــار محـملــة مبـتفجــرات احلـقت اضــرارا

جسيمة بسفينة عسكرية اسرائيلية قبالة ساحل بيروت".

تدخل غير متكافئ
اعـتبــر رئيـس احلكـومــة اللـبنــانيـة فـؤاد الـسـنيــورة ان التــدخل
االســرائيـلي يف لـبنــان "غيــر مـتكــافــىء" وطــالـب بـ "وقف فــوري

إلطالق النار".
وقـال السنيـورة، ان "الوضع بـالغ اخلطورة ألن اسـرائيل تواصل

عدوانها على لبنان واللبنانيني".
واعتـبر السـنيورة ان التـدخل االسرائيلـي لالفراج عن جنـدييها
اخملـطــوفـني علــى يــد حـــزب اهلل منــذ االربعـــاء "غيــر مـتكـــافئ"،
مـذكـرا بـأن احلكـومـة اللبنـانيـة "انتقـدت" اقـدام حـزب اهلل علـى

خطف اجلنديني.
واضـاف الـسـنيـورة ان "لـبنـان تقـطعت اوصـاله"، مـشيـرا الـى ان
الـطيـران االسـرائـيلي دمـر حـوالـى عـشــرين جـسـرا. واشـار الـى
العـــدد "املـــرتفـع" للقـتلـــى املـــدنـيـني واخلــســـائـــر االقـتـصـــاديـــة

"الكبيرة".

دعم فرنسي
اعلـن رئيـس الــوزراء الفـرنـسـي دوميـنيـك دو فيـلبــان انه اجـرى
اتصـاال هـاتفيـا مع نـظيـره الـلبنـاني فـؤاد الـسنيـورة "ليـؤكـد له

دعم فرنسا يف االزمة احلالية" التي مير فيها لبنان.
واعـرب دو فيلبـان للـسنيـورة "عن قلـقه الشـديـد حيـال مخـاطـر

التصعيد القائم بالنسبة للشعب اللبناني وكل املنطقة".
واكـد له ايضـا "استنفـار فرنـسا التـام باالشتـراك مع االوروبيني

واجملتمع الدولي للتوصل الى وقف اعمال العنف".

موقف تركي
دعـا وزيـر اخلـارجيـة التـركـي عبـداهلل غـول كل االطـراف املعـنيـة
بـاملـواجهــات يف الشـرق االوسط الـى وقف اطالق النـار من اجل

جتنب تصعيد اكثر خطورة.
وقال غـول للصحـافيني "ادعـو اجلميع الـى وقف سريع إلطالق
النـار. اذا تـأخـرنـا )...(، ارى خطـر التـصعيـد والتـدميـر الكـامل

لفرصة التعايش".
وطلـب الـــوزيـــر مــن كل االطـــراف "الــبحــث بهـــدوء عـن وســيلـــة

اليجاد مخرج" بعد وقف العمليات العسكرية.

دعوة موسى
دعا االمـني العام جلـامعة الـدول العربـية عمـرو موسـى مجلس
االمن الدولي الى االضطالع مبسؤولياته وذلك خالل لقاء مع
الـبعـثـــة الـتـي اوفـــدتهـــا االمم املـتحـــدة الـــى املـنــطقـــة لـتهـــدئـــة

الوضع.
وطـالب بـ "ضـرورة وقف االعتـداءات االسـرائـيليـة اجلـاريـة علـى
لبنـان وأن يضـطلع مجلـس االمن الـدولـي مبسـؤوليـاته يف هـذا
الـشأن، مع ضـرورة حل املشكلـة االساسيـة املتمـثلة يف االحتالل

االسرائيلي األراضي العربية احملتلة" .

جتنب السفر
اعلـن املتحـدث بــاسم وزارة اخلــارجيــة الفـرنــسيـة ان فـرنـسـا ال
تـعتـــزم اخالء سفــارتهــا يف لـبنــان وتـطلـب من رعــايــاهــا جتـنب

السفر الى لبنان واالبالغ عن اماكن وجودهم.
وقــالت الــوزارة عبـر مـوقعهـا علــى االنتـرنـت "نظـرا الـى الـوضع
السـائـد يف لـبنـان، فهي تـنصح رسـميـا رعـايـاهـا بتجـنب الـسفـر

الى هذا البلد".
واضـافت ان "الفـرنسيـني املوجـودين يف لبـنان يف الـوقت الـراهن
مــدعــوون الــى مالزمــة امــاكن اقــامتـهم بـسـبب احلـصــار املثـلث
اجلـــوي والـبحـــري والـبـــري واخملـــاطـــر الـتـي ميكـن ان تــشـكلهـــا

التنقالت".

حترك امريكي
اعلـن الـنـــاطق بـــاسـم الـبـيـت االبـيـض تـــونـي سـنـــو ان الـــرئـيــس
االمـيركـي جورج بـوش قام بـتحرك مـن اجل وقف الدعـم حلزب
اهلل اللـبنـــاني لـكنـه لم ميــارس ضغــوطــا علــى اســرائـيل لــوقف

ضرباتها على لبنان.
وقال سـنو للصحـافيني يف روسيـا ان "الرئـيس لن يتخـذ قرارات

عسكرية عن اسرائيل".

موقف فرنسي
حـملت فرنسـا حزب اهلل مسـؤولية انـدالع االعمال احلـربية بني
لـبنــان واســرائـيل لكـنهــا نــددت بــالــرد "غيــر املـتنــاسـب" للــدولــة

العبرية والذي يهدد بضرب جهود املصاحلة بني اللبنانيني.
وقـال الـسـفيــر الفـرنــسي لـدى االمم املـتحـدة جـان مـارك دو ال
ســـابلـيـيـــر امــــام مجلــس االمـن الـــدولـي ان "حـــزب اهلل يـتحـمل

مسؤولية اندالع االعمال احلربية".
واضاف املـندوب الفـرنسي الـذي يتـولى رئـاسة اجمللـس يف شهر
متــوز، ان فــرنـســا "تــديـن" عمـليــة حـــزب اهلل التـي قتـل خاللهــا
ثمـــانيـــة جنــود اســرائـيلـيني وأســـر اثنــان اضــافــة الــى اسـتمــرار

اطالق الصواريخ على االراضي االسرائيلية.
وتـابع دو ال سـابلـييـر ان علــى احلكـومـة اللـبنــانيــة "ان تتـحمل
مسـؤولياتها )...( عبر العمل بطريـقة فاعلة الستعادة سلطتها

على كامل اراضيها.
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افــــاق سكـــان املـــدن القـــريـبـــة مـن
الضــاحيــة اجلنــوبيـة يف اول ايـام
احلـــــرب علــــى هــــديـــــر املقـــــاتالت
االســـرائيـليـــة التـي نفــذت غــارات
مـتتــاليـة علـى اهـداف مــدنيـة يف
محـيـــط العــــاصـمــــة اجلـنــــوبـيــــة
ومنهـا جسر طريق املطار القدمي
الـــذي ال يـبعـــد ســـوى كـيلـــومـتـــر
واحـــــــد عــن املـــــــدخـل الـــــشـــــــرقــي
لـبـيـــروت وتـــوالـت االهـــداف الـتـي
ضــــربهــــا الــطـيــــران االســــرائــيلـي
لـتـــشهـــد املـنــطقـــة عـملـيـــة نـــزوح
كــثـــيفــــــة لــــسـكــــــان الـــضــــــاحــيــــــة
اجلنـوبيـة وبعض سكـان مخـيمي
صــــبـــــــــــرا وشـــــــــــاتــــيـال لـالجــــئــــني
الـفلسـطيـنيني اضـافـة الـى مئـات
العمال السـوريني الذين يسكنون

اطراف هذه اخمليمات.
وبدأت حركة النـزوح الكبيرة منذ
ــــــــــــــــــــوم االول يف اعـــقــــــــــــــــــــاب الــــــــي
التحـذيــرات التـي تلقـاهـا اهــالي
الـــضــــــاحــيــــــة اجلــنــــــوبــيــــــة عــبــــــر
مــنــــشـــــورات رمــتهـــــا الـــطـــــائـــــرات
االســـــرائـــيلــيـــــة تـــــدعـــــوهــم الـــــى
االبــتعـــــاد عـن مـــــواقع حـــــزب اهلل
واملعــــروفــــة بـ)املـــــربع االمـنـي( يف
عـمق الضـاحيـة اجلنـوبيـة االمـر
الــــــــذي دفـع بـعــــــــدد كـــبـــيــــــــر مـــن
العـائالت الـى حـزم امتعـتهم ومـا
خف حـمله والـتـــوجه الـــى بعـض
املنـاطق يف العاصمـة بيروت التي
خلـت مـن الـنـــاس وحـــركـــة املـــرور
واقـفــــــــال مـعــــظـــم املـــتــــــــاجــــــــر يف

الشوارع التجارية املعروفة.
واسـتغل االهــالـي الهــدوء احلــذر
لــشــراء حــاجـــاتهـم الـيــومـيــة مـن
خبـز وخضر ومواد غـذائية اخرى
مـن بعـض املـتــاجــر الـتـي فـتحـت

ـ ـ

االمــــور بحجـمهـــا احلقـيقـي ولـم
يعد بامكـاننا احلديـث عن كيفية
التخلـص من الديـن العام الـبالغ
45 ملــيـــــار دوالر وكــيف ســنـــــوفـــــر
ملـيــارات اضــافـيــة ملـــرحلــة اعــادة
اعـمار جـديدة وتـساءلـوا هل كتب
علــى لـبنــان انه يـحتــاج كل عـشــر
سنوات الى اعـادة اعمار؟ ولكن ال
نعــــــرف مــن ايــن ســنــــــأتـــي بهــــــذه
االمــــوال اجلــــديــــدة واالفـــضل ان

نعلن ان لبنان )وطن منكوب(.

قــاعــات املغــادرة يف نقــاط الـعبــور
بالـسياح هـرباً من القـصف الذي
لـم يـتـــوقف وخـــوفـــاً مـن ان تـغلق
هـذه املعابر وخاصـة مركز املصنع
احلـدودي مع سـوريــا التي هـددت
اسـرائيل بقصـفه مما خلق حـالة
من الـذعـر لـدى الـسيـاح بضـرورة
املغـادرة الـســريعـة خـوفـاً ممـا قـد

يحدث بعد ذلك.
وامــــــــام هــــــــذا قــــــــال مــــــــراقـــبــــــــون
اقـتــصــــاديــــون بـــــانهـم يــــأخــــذون

نـــــــزوح مــن الـقـــــــرى احلـــــــدوديـــــــة
والقـــرى احملـــايـــدة لهـــا يف اجتـــاه
املدينة وسط ازمـة ضاغطة بدأت
تظهـر مالمحهـا عبـر مـشهـد من
الــطـــوابـيـــر عـنـــد ابـــواب االفـــران

ومحطات الوقود.
امــا املــوسـم الـسـيــاحـي يف لـبـنــان
فـقـــــــــــد انـهـــــــــــار بـفـعـل الـقــــــصـف
االسرائيلي فقد غادر لبنان آالف
العــرب واالجــانـب وسـط الـتهــاب
اسعــــــار الـــنقـل العــــــام واكــتـــظــت

وامــــنــــت فـــــــــــروع احلـــــــــــزب يف كـل
املنـاطق احلـاجــات للنـازحـني من
مـواد غـذائيـة ومتــوينيــة مختلفـة
وخـبـــز وبـطـــانـيـــات وفـــرش يف كل

البلدات.
ووجـه جـــنـــبـالط نــــــــداء الــــــــى كـل
العــائالت النـازحـة بـالقـدوم ودعـا
اهـــالـي املـنــطقـــة الـــى اســتقـبـــال
الـنــــازحــني وتقــــدمي املـــســــاعــــدات

الالزمة لهم.
صــور هي االخــرى سجـلت حـركـة

مـؤخــراً لتـأخـر وصـول شــاحنـات
اخلضـر من اسـواق اجلملـة بفعل

القصف الذي حدث فجراً.
ويف مـنـــطقـــــة صـبـــــرا الــــشعـبـيـــــة
املكـتظة بـالسكـان تهافـت االهالي
بـاكــراً للحـصــول علــى اخلبــز من
املتاجر وما هي اال دقائق معدودة
حـتـــــى نفـــــد كل مـــــا لـــــديهـم مـن
ربـطـــات اخلبــز الـتي تـبخـــرت من
جمـيع احملـال ممـا تـرك االهــالي

يف حيرة من امرهم.
ورغـم ان اهــــالـي لـبـنــــان يف هــــذه
االيـــام اسـتـــذكـــروا ايـــام احلـصـــار
االسـرائيلـي يف عام 1982 فـاخذوا
يعــــدون العـــدة حتـــسـبـــاً حلــصـــار
ممـــاثل قــد تـطــول مـــدته فــســارع
العــــــديــــــد مـــنهــم الـــــــى تخــــــزيــن
البنـزين لتأمني التيـار الكهربائي
بـــــــــواســـــطـــــــــة املـــــــــولـــــــــدات الـــتـــي
استقـدموهـا الى عـدد من املبـاني
واملـنـــازل بغـيـــة تـــأمـني ضخ املـيـــاه
مـن اآلبـــار االرتـــوازيـــة خـــوفـــاً مـن

الوقوع يف ازمة مياه ايضاً.
بعـد ان انقـطع الـتيــار الكهـرابـئي
عـــنهــم عــنــــــد غــــــارة الـــطــــــائــــــرات
االسـرائيليـة على خـزانات الـوقود
التــابعــة حملـطــة تـــوليــد الـطــاقــة
الكهـربـائيـة ممـا تـسبب يف اغـراق
العاصمة بيروت يف ظالم دامس.
ويقـــول مـــراقـبـــون سـيـــاسـيـــون ان
ولـيـــد جـنـبالط قـــد بـــرز يف هـــذه
االزمة احلـرجة بـقوة عـندمـا دعا
العـــائالت الـنـــازحـــة الـــى القـــدوم
الــــى الـــشــــوف واسـتــنفــــر احلــــزب
التقـدمـي االشتـراكـي بتــوجيهـات
مـــن جـــنـــبـالط واشــــــــــراف قــــــــــادة
مـيـــدانـيـني مـن احلـــزب بـتـــوفـيـــر
االمكنة الالزمـة لهؤالء النازحني
حـيـث فـتحـت املــدارس الــرسـمـيــة

املواطنون خيزنون املواد االساسية واالقتصاديون يرون ان وطنهم اصبح منكوباً
وقع احلرب يف احلياة اللبنانية

واشنطن /اف ب
ابـلغ البـنتـاغـون الكـونغـرس بـان
اســــــرائــيـل طلــبــت شــــــراء وقــــــود
مخـصـص للـطــائــرات احلــربـيــة
من نـوع "جـي بي-8" بقـيمـة 120
مـلـــيــــــــون دوالر مـــن الــــــــواليــــــــات

املتحدة.
واكــد البـنتـاغـون ان هـذا الـوقـود
ســــيــــــــســــتـخــــــــــدمـه الــــــطــــيــــــــــران
االســــرائــيلــي يف مهـمـــــات "سالم

وامن" يف الشرق االوسط.
ويأتي اعالن البـنتاغون بعد ايام
قلـيلــة علــى مهـــاجمــة الــطيــران

االســـــــرائــيـلــي عـــــــدة اهـــــــداف يف
لــبــنـــــان بــيـــنهـــــا مـــطـــــار بــيـــــروت

الدولي.
واعـلـــن الـــبـــنـــتــــــــاغــــــــون ان هــــــــذه
الـصفقـــة ستـســـاهم يف "حتــسني
امـن دولــــة صــــديقــــة كــــانـت ومــــا
تــــــــــزال قــــــــــوة مـهـــمــــــــــة مـــن اجـل
االستقــرار والتقـدم االقـتصـادي

يف الشرق االوسط".
وامـام الكـونغـرس مهلـة 30 يـومـاً
لـــوقف هـــذه الــصفقـــة واال فـــانه
سـتـتـم املــــوافقــــة علــيهــــا بـــشـكل

تلقائي.

وقود امريكي للطائرات االرسائيلية 

CNN / القدس
أكــد جيـش الــدفــاع اإلســرائـيلـي صبــاح امـس
الـــسـبــت، فقــــدان أربعــــة مـن جـنــــوده بقــصف
استهـدف إحـدى البـارجـات احلـربيـة التـابعـة
لـــسـالحه الــبحــــري، راسـيــــة قـبــــالــــة ســــواحل
العـاصمـة اللـبنـانيـة بيـروت. وكـانت اسـرائيل
أكـدت إصـابــة البـارجـة، بعــد قليـل من إعالن،

تدميرها.
ووفق مــــا أعلـنــته مــتحـــدثـــة بـــاسـم اجلـيــش
اإلســـرائـيلـي لــشــبكـــة  CNNفـــأن وقـــوع أي
إصــابـــات لم تــرد بعــد، وأنـه يتـم العـمل علــى
سـحـــب الـــــــسـفـــيـــنـــــــــة إلـــــــــى داخـل املـــــــــرافـــئ

اإلسرائيلية.
ويف الــــــــوقـــت الــــــــذي نـقـلـــت فـــيـه صـحـــيـفــــــــة
"هـــــاأرتــــس" اإلســـــرائــيلــيـــــة عــن مــــســـــؤول يف
اجليش اإلسـرائيلي قـوله إن إصابـة السفـينة
محـــدودة، تـنـــاقلـت وكـــاالت أنـبـــاء أخـــرى عـن
عنـاصــر يف اجليـش قـوله إن إصـابــة البـارجـة

أفدح مما كان يعتقد.
وبعـــد أربع ســـاعـــات مـن اإلعالن عـن إصـــابـــة
البـارجـة، قـال مـسـؤول بــاجليـش اإلسـرائـيلي
ملـراسل CNN، إن النـار مـا زالت مـشتعلـة يف
الـسفينة، التي يـجري سحبها بهـدف إعادتها

إلى إسرائيل.
وذكــرت صحـيفــة "هــاأرتـس" اإلســـرائيـليــة يف
مـوقعهـا علــى شبكـة االنتـرنـت، أن الصـواريخ
أصـابت البارجـة احلربيـة يف حوالي الـسادسة
والنصف من مـساء اجلمعـة، حسب التـوقيت

الـعامـة عن مـسؤولـني عسـكريـني اسرائـيليني
قولهم امـس السبت ان الصـاروخ الذي اصاب

بارجة اسرائيلية هو من صنع ايراني.
وحتـدثت االذاعـة عن صـاروخ ارض-بحـر من
طـــــــــراز "ســـي-802" مـــن صـــنـع ايـــــــــرانـــي، مت

تطويره انطالقا من تكنولوجيا صينية.
وكـــــانــت الــبـــــارجـــــة االســـــرائـــيلــيـــــة اصــيــبــت

بالصاروخ مساء اجلمعة.

احمللي، بيـنما كانـت )البارجة( علـى بعد نحو
16 كـيلــو متــراً من ســواحـل بيــروت يف الـبحــر

املتوسط.
وقــالـت إن أحــد الـصـــواريخ أصــاب الــسفـيـنــة
حـيث اشـتعـلت الـنيــران بــالقـــرب من مـهبـط
للـمروحـيات علـى سطح البـارجة، كـما تـسبب

يف إحلاق ضرر جزئي مباكينات السفينة.
مـن جــانـب آخـــر نقلـت االذاعــة االســرائـيلـيــة

إرسائيل تؤكد فقدان 4 من جنودها يف حادث البارجة
قالت انها اصيبت بصاروخ صنع ايراني

القدس /اف ب
اكـد وزير اسـرائيلـي أمس الـسبت ان
اسـرائيل ستقـوم بـ "تصفيـة" االمني
العـام حلـزب اهلل حــسن نـصـراهلل يف

"اول فرصة" تسنح.
وقـــــال الـــــوزيـــــر زئــيف بـــــومي املـكـلف
بـشؤون الهـجرة والقـريب مـن رئيس
الوزراء االسرائيلي ايهود اوملرت "لن
يـتمـتع بــاي حـصــانــة. سنـصفـيه يف
اول فـــرصـــة تــســنح. لهـــذا نـنــصحه

بالدعاء هلل".
واضــاف "بــات )نـصــراهلل( يــدرك انه
ارتـكـب خــطـــــأ يف تقــــديـــــر رد الفـعل

االسرائيلي على خطف اجلنديني واطالق الصواريخ".
وكـرر بـومي ان العـمليـات الـتي تقـوم بهـا اســرائيل يف لـبنـان تهـدف الـى
"ضـرب حــزب اهلل وشل قــدراته ملهــاجمـة اســرائيل بـصــواريخ والقـضـاء

على قدراته العسكرية".
واشـاد الـوزيـر االسـرائـيلي بـ"الـضغــوط املتـصـاعـدة الـتي متــارس علـى
حــزب اهلل بـشـكل شجــاع جــدا داخل لـبنــان وكــذلـك من جـــانب الــدول

العربية املعتدلة مثل مصر".
وقـال "نتمـنى ان يـنتشـر اجليـش اللبـنانـي على احلـدود الدولـية مـكان

حزب اهلل".
ولم يـصب االمني العـام حلزب اهلل الـذي استـشهد ابـنه يف عمليـة ضد
االســرائـيلـيني عــام 1997، بــأذى مـســاء اجلـمعــة يف غــارات اســـرائيـليــة

استهدفت منزله ومقره يف الضاحية اجلنوبية لبيروت.

هتديدات إرسائيلية 
بتصفية نرص اهلل 

دمشق / اف ب
اتهــمـــت صحـــيفــــــة "تــــشــــــريــن"
احلـكـــــومــيـــــة الـــســـــوريـــــة أمـــس
الـــــســبــت الــــــواليــــــات املـــتحــــــدة
االمــيـــــركــيـــــة بـ"الــتـــــواطـــــؤ" مع
اســـرائـيل كـمـــا شجـبـت "صـمـت
العـــــرب اخملـجل" ازاء الـهجـــــوم

االسرائيلي على لبنان. 
وكتـبت الـصحـيفــة ان الــرئيـس
االمـيـــركـي جـــورج بـــوش "بـــارك
القتلة واجملرمني االسرائيليني
واعلن )حق اسـرائيل( بـالـدفـاع
عـن نفــسهــا وقــام بـنفـس الــدور
الــــــصــــمــــت الـعــــــــــربــــي اخملـجـل
واملعـيـب .. وحتــول الــى تــواطــؤ
مكـشــوف لـطـعن نـهج املقــاومــة
يف الظهر بـدال من الوقوف الى
جــــــانـــب نهـج املقــــــاومــــــة الــــــذي
يـــدافع عـن الـــوجـــود والكـــرامـــة

العربية".
واكـــدت الــصحـيفــــة انهـــا "املـــرة
االولـــــى يف تــــــاريخ مــنـــطقــتــنـــــا
احلـديث واملعـاصر تـرتكب فـيها
مجــــازر بـــشعــــة بـحق املــــدنـيـني
بـشهادة ورخصـة ومباركـة دولية
وتغـطـيــة سـيــاسـيــة مـن القــوى
العـظـمــى الـتـي تــدعـي الــدفــاع
عـن حقـــوق االنــســـان وحـمـــايـــة
احلــريـــة واالمن واالسـتقــرار يف

العالم".
وكـان الـرئيـس االميـركي جـورج
بــــــــوش قــــــــد رفــــض ممــــــــارســــــــة
ضغـــوط علــى اســرائـيل لـــوقف
ضربـاتهـا علـى لبنـان كمـا اعلن
املــتحــــدث بــــاســمه تــــونـي سـنــــو
اجلــمعــــة يف ســــان بــطــــرسـبــــرغ
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حقـــوق االنــســــان يف سجـن ابـــو
غــريب ويغتـصبـون الـنسـاء امـام
افـراد عــائالتهـم وهمـا حـليفـان

يف الشر والعدوان".
واشــــــارت الــــصحـــيفــــــة الــــــى ان
"املــشـكلــة االســرائـيلـيــة لـيــسـت
اســـــر اجلــنـــــديــني وامنــــــا ابعـــــاد
حــــــــــزب اهلل عــــن اخلــــــط االزرق
ملـــســــافــــة عـــشــــريـن كــيلــــومـتــــراً
ولـتقـــوم بـتـنفـيــــذ القـــرار 1559
بـقــــــــوة الـــــــسـالح ولـــتـــــــسـهـــم يف
تــــرجـمــــة هـــــذا القـــــرار بعــــد ان
اسهمت يف صـنعه بالتـواطؤ مع

دول وقوى اقليمية ودولية".
وذكرت الصحيفة بان "اجلرمية
مــسـتـمـــرة .. فـمـتـــى يـتـضـــامـن
ــــــــوا ذلــك الـعــــــــرب اذا لـــم يـفـعـل

االن".
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بــــروسـيــــا حـيـث تـنـعقــــد قـمــــة
مجـموعـة الثـمانـي مسـاء أمس

السبت.
واشــــــارت الــــصحـــيفــــــة الــــــى ان
ـــــــــام مــــن االجـــــــــرام "ثـالثـــــــــة اي
الـوحــشي االســرائيـلي وال احـد
يـكلـف نفــــسه عـنــــاء الــتحــــرك
لــوقف آلــة القـتل االســـرائيـليــة
عـن حـصــد ارواح االبــريــاء ولـم
حتـرك مشـاهد اشـالء االطفال
املـبعثـرة فــوق التــراب اللـبنــاني
مشاعر وضمائر العالم احلر".

وقــالت الـصحـيفــة "الـشــريكــان
االســتــــــراتـــيجــيــــــان اســــــرائـــيل
وامــيـــــــركـــــــا ميـــــــارســـــــان الـقــتـل
والـتـــدمـيــــر واالفعــــال نفـــسهـــا،
يقـــتلــــــون االطفـــــال يف لــبــنـــــان
والعــراق وفلـسـطـني وينـتهكــون
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دمشـق تتهـم واشنطـن بالتواطـؤ 
شاجبة )الصمت العريب املخجل( 

باريس /اف ب 
اعلـن رئـيـــس الــــوزراء الفــــرنـــسـي
دومينيك دو فيلبـان أمس السبت
ان فــرنسـا قـررت اتخـاذ "اجـراءات
بحرية وجـوية، مدنيـة وعسكرية"
الجـالء الـفــــــــرنــــــســـيـــني الــــــــذيـــن

يريدون مغادرة لبنان.
وقـال دو فيلـبان اثـر اجتمـاع ازمة
يف مـــاتـيـنـيـــون تـنـــاول الـــوضع يف
لــبــنــــــان مع وزيـــــري اخلـــــارجــيـــــة

فرنسا جتيل رعاياها .. وواشنطن تدرس 
ظروف إجالء األمريكيني 

تقـوم الــوضع علـى االرض سـاعـة
بـــــســـــــاعـــــــة لـــتـكـــــــون االجـــــــراءات

متالئمة".
وبحــسب وزارة اخلــارجيـة فـان 17
الف فـــــرنــــســي مــــسـجلـــــون لـــــدى
االجهـــــزة القـنـــصلـيــــة يف لـبـنــــان
ولـكن نـظــرا الــى العـطلــة فــان 14
الفـــا مـنهـم مـــوجـــودون يف لـبـنـــان
اضـافـة الـى مـا بني خـمسـة وستـة
آالف سائح ورجل اعمال فرنسي.
ويف واشنـطـن اعلن مـسـؤولـون يف
وزارة اخلـــــــارجــيـــــــة االمــيـــــــركــيـــــــة
والبنتـاغون انهم يتـابعون بـانتباه
تـطورات الـوضع يف لبنـان حتسـبا
لالضطـرار للقيـام بـاجالء عـاجل
لالمــيـــــركــيــني املقــيــمــني يف هـــــذا

البلد.
ووجهـت اخلـــارجـيـــة االمـيـــركـيـــة
رسـالـة الــى نحــو 25 الف مــواطن
امـيركـي يقيمـون يف لبنـان للـقول
انهــا تتـابع الـوضع بـانـتبـاه وتعـد

"خططا حتسبا الي احتمال".
ـــــــــــــة واعــلـــــنـــــت وزارة اخلـــــــــــــارجـــــي
االميركيـة انها تعمـل مع السفارة
االمــيــــــركــيــــــة يف بــيـــــــروت "علــــــى
االحـتـمـــاالت القـــائـمـــة لـتــسهـيل
مغـــادرة االميــركـيني الــراغـبني يف
الـــــرحــيل" مــــــوضحـــــة يف الـــــوقــت
نفـــسـه انه لـم يـتــم وضع خــطــط

بعد الجالء االميركيني.
وطـلب مـن االميــركـيني املـقيـمني
يف لبنان جتنب املناطق اخلطرة.
وقـــــال مــــســـــؤول يف الــبــنــتـــــاغـــــون
الـلـفــتـــــــانــت-كـــــــولـــــــونــيـل مـــــــارك
بـالـستـروس لـوكـالـة فــرانس بـرس
ان وزارة الدفاع "مـستعدة لتقدمي
مــســـاعـــدة" حتــسـبـــا الي عـملـيـــة
اجالء "اذا تــــطلــب االمــــــر ذلـك".
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فـــيلــيــب دوســـت بالزي والــــــدفــــــاع
ميـشــال اليـو-مـاري "نـريـد اتخـاذ
كل التــدابيـر الـضـروريـة لـسالمـة

مواطنينا على االرض".
واضـــــاف "انــنـــــا حلـــظــنــــــا اتخـــــاذ
اجـراءات بحـريـة وجـويـة، مــدنيـة
وعـسكـريـة، للـسمــاح للفـرنـسـيني
الــــــــــراغـــبـــني مبـغــــــــــادرة االراضـــي

اللبنانية".
وتابع رئيـس الوزراء ان "احلكـومة

االسرائيليون يقصفون االحياء .. والرعايا االجانب يتزاحمون 
على مناطق العبور للخروج من لبنان.. أمس.

احدى
البوارج
احلربية
االسرائيلية
اثناء
قصفها
ملواقع
محددة
داخل
لبنان..
أمس.

اللبنانيون يتسابقون خلزن املواد الغذائية والوقود حتسباً لشحة توفرها.


