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يف احلدث العربي والدولي

املدى / وكاالت

تعاون
اعـلن وزيـر الـدولـة الـهنــدي للـشـؤون اخلــارجيــة شيـام
ســاران ان بـالده ستـطلـب من قــادة مـجمــوعــة الـثمــاني
اجملـتمعني يف سـان بطـرسبـرغ املـوافقـة علـى مـزيـد من

التعاون يف مكافحة االرهاب يف جنوب شرق آسيا.
وقال الـوزير الذي شهدت بالده الثالثاء سبع اعتداءات
اسفــرت عـن سقــوط 181 قـتـيال ونحــو 900 جــريح "ان
الـرسـالـة التي يـنبغي ان تـنبثـق عن مجمـوعـة الثمـاني
هي ان العالم متـفق على انه ال ميكن مجابهة االرهاب

برد متشرذم".

انتقادات
انتقـدت "املـنظمـة العـربيـة حلقـوق االنسـان" يف تقـريـر
لهـا االوضـاع يف الـسجــون االردنيــة داعيـة الـى "ضـرورة

العمل على تاليف النواقص وحتسني اوضاع النزالء".
وانـتقد الـتقريـر "قدم مـبانـي مراكـز االصالح والتـاهيل
ومعـــانـــاتهـــا مـن االكـتـظـــاظ" كـمـــا انـتقـــد "االجـــراءات
املـــشـــددة الـتـي اعـتـمــــدتهـــا ادارة مـــراكــــز االصالح )..(
بــاقـتـصــار الــزيـــارة علــى االقــارب مـن الــدرجــة االولــى
والتفتـيش الـدقيق لـلزوار". واشـار مشـاركون يف مـومتر
صحايف "انـعدام التـنسيـق بني املؤسـسات الـقائمـة على
رعـاية مـراكز االصـالح منتقـدين طـول فتـرة التقـاضي

وكثرة اعداد املوقوفني خاصة اداريا".

مطالبة
طـالبـت اللجنـة الـدوليــة للنـســاء من اجل الـسالم بني
اســـرائــيل والـفلــســطـيـنـيـني بـتــــدخل "فـــوري" لـلجـنـــة
الـربــاعيـة الــدوليــة للـشـرق االوسـط بهــدف وضع حـد

للعنف يف املنطقة.
وجاء يف بيـان اصدرته اللجـنة يف اثينـا ان "االزمة التي
بـاتت خــارج السـيطـرة يف غـزة واسـرائيل ولـبنـان تـشكل
تهـديــدا للـمنـطقـة بــرمتهـا )...( اذا لـم تتخـذ تــدابيـر

فورية االن فان االوان سيفوت غدا".
واضـاف الـبيـان "نـدعــو اللجنـة الـربـاعيـة الـدوليـة الـى
التـدخل الفـوري لـوقـف العنف وارســال وسطـاء بيـنهم
نــســـاء سعـيـــا الـــى هـــدنـــة وتـبـــادل للـــسجـنـــاء واجـــراء

مفاوضات بني االفرقاء".

استالم
سلـم اخر عنـاصر مـيليشيـات حتالف زعمـاء احلرب يف
الصـومال الذي هزمته احملاكـم االسالمية يف مقديشو
اليوم السـبت اسلحتهم لتبـسط امليليشـيات االسالمية

نفوذها على كامل انحاء العاصمة الصومالية .
وسلـم مقـــاتلـــو مـــوســـى ســـودي يـــاالهـــو زعـيـم احلـــرب
والعضــو السـابق يف احلكـومـة االنتقـاليــة الصـومـاليـة
التي لم تـتمكن مـن السيـطرة عـلى بلـد جتتـاحه حرب
اهلـيــــة مـنــــذ 1991، اسـلحــتهـم الــــى ممــثلـي احملــــاكـم
االسالمـيـــة يف عـملـيـــة نــظـمـت يف حـي كـــران )شـمـــال

مقديشو( الذي كان يسيطر عليه زعيم احلرب. 

دعوة
دعا النائب البـريطاني جون اوسـنت رئيس الوزراء توني
بليـر الـى اقـالـة مـوفـده اخلـاص الـى الـشـرق االوسـط
مـايكل ليـفي املنهمك بـدعاوى قـضائيـة تتعلق بـتمويل

احلزب يف وقت تشهد املنطقة تصعيدا كثيفا.
وقـال جـون اوسنت، رئـس اجملمـوعـة البـرملـانيـة لـلشـؤون
العربـية، "يحـتاج رئيـس الوزراء اكثـر من اي وقت ملـوفد
نـــاشـط مـيـــدانـيـــا يف الــشـــرق االوسـط لـيـتحـــدث الـــى

االطراف املعنية االساسية يف املنطقة".
واضـــــاف "يــــصعــب ان نـــــرى كـــيف ميـكــن ان يـلعــب دور
مـبعـــوث رئيـس الــوزراء يف هــذا الـــوقت احلـــرج يف حني

ميضي الكثير من الوقت يف اقسام الشرطة".

سجن
حكم على سـاعي بريـد بريطـاني بالـسجن تسعـة اشهر
مع النفـاذ بعـد ان كـدس يف منـزله 34 الف رسـالــة لكي

ال يضطر الى القيام بجوالت لتوزيعها.
وعندمـا عثرت الشرطـة على هذه املغلفـات غير املفتوح
الـتي امـتالء بهـــا منــزل ســاعـي البــريــد يف يــوركـشــايــر
)شـمال انكلترا( تطلب االمـر االستعانة بشـاحنة كبيرة

لنقلها.
وقال روجـر باركـنسـون البـالغ من العـمر 49 عـاما لـقوة
الــشــرطــة الـتـي جــاءت العـتقـــاله "يف احلقـيقـــة اشعــر

بالراحة االن النه كان علي فرز البريد".

اختطاف
تعرض امـام سابق الحـد مساجـد ميالنو )شـمال( وهو
مـصـري يـدعـى اسـامـة مـصـطفـى حــسن يعـرف ايـضـا
بـــاسـم ابـــو عـمـــر ويــشـتـبـه يف ان له نــشـــاطـــا ارهـــابـيـــا
لـلخطف بـواسطـة كـومـانـدوس تـابع لـلسـي اي ايه قبل
نـقله الــى مـصــر.   وكـــان رئيــس احلكــومــة االيـطـــاليــة
الـســابق سيـلفيـو بـرلـوسكــوني ومـسـاعــده جيــاني لـيتـا
وبوالري ومسؤولون رفيعو املستوى آخرون اكد ان البلد

لم يكن على علم بهذه العملية.
اال ان حتقيق القـضاة اظهـر ان عددا مـن كبار مـوظفي
شعبة االستخـبارات على االقـل شاركوا مبـاشرة يف هذه

العملية.

متهمون
حكـمت مـحكمـة يف صنعـاء بـالـسجـن الكثـر من ثالثـة
اعـــوام ضـــد 19 مـن اصل 23 ميـنـيـــا مـتهـمـني بـتـــزويـــر
وثــــائق للـتـــوجه الـــى العـــراق واالنـضـمـــام الـــى حـــركـــة
التـمرد وبحـيازة اسـلحة ومـساعـدة اشخاص يـشتبه يف

انهم اعضاء يف تنظيم القاعدة .
وقــضــــى احلكـم الـــذي صـــدر عـن مـحكـمـــة الـبـــدايـــات
اجلــزائيــة يف صنعــاء، بحبـس اثـنني مـن املتهـمني مـدة
ثالثـة اعـوام واربعـة اشهـر و17 اخــرين بــاحلبـس ثالثـة
اعـوام وشهـريـن يف حني بـرأت احملـكمــة متهـمني اثـنني
وافرجـت عن العضـوين االخيـرين يف اجملمـوعة بعـدما
حكمت عليهمـا بالسجن للفترة التي كـانا امضياها يف

االعتقال.

اولويات
اعلن رئـيس الـسلطـة الفلـسطـينيـة محمـود عبـاس ان
قضيـة االسرى الفلسـطينيني يف السجـون االسرائيلية
يف رأس اولــويــات الــسلـطـــة الفلـســطيـنيــة وخـصــوصــا

االفراج عن النساء واالطفال.
وقــال عبــاس خالل لقــائه وفــدا من اهــالي االســرى ان
"قـضية االسرى يف رأس اولـويات السلـطة الفلسـطينية
يف كل احملـــادثــــات مع اســـرائــيل واالطـــراف الـــدولـيـني

املعنيني بعملية السالم يف املنطقة".
واضاف "لـدينا عـشرة االف اسيـر فلسطـيني يف سجون
اســـــرائـــيل، لـكــن االولـــــويــــــة الطالق ســــــراح االطفـــــال
والـنسـاء ومن امضـوا يف السـجون االسـرائيلـية سـنوات

طويلة".
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العواصم/ وكاالت
اتهم لبنان الواليات املتحدة بتعطيل
مــشــروع قــرار جمللــس األمـن الــدولـي
يــــدعــــو إلــــى وقـف إطالق الــنــــار بــني
إســرائـيل وحــزب اهلل، قــائاًل إن عجــز
أقــــوى هــيــئــــة يف األمم املــتحــــدة عــن
اتخـــاذ قـــرار يــــرسل إشـــارة خـــاطـئـــة
للـدول الـصغيـرة والـضعيفـة والعــالم

العربي.
وقــال مـبعــوث لـبـنــان لألمم املـتحــدة
نهاد محـمود "هـذا األمر غـير مقـبول
ألن الـنـــاس مـــازالـــوا حتــت القــصف،

والدمار مستمر.. والناس متوت."

مشروع القرار
وكـانت قطر، الدولة العـربية الوحيدة
يف مجلس األمن الدولي، قد تقدمت
مبـشــروع القــرار، الــذي حــظي بــدعم
واسع مـن الــدول األعـضـــاء مبجلــس
األمن، بــاستـثنـاء الـواليـات املـتحـدة،
الـتـي قـــال املـنـــدوب األرجـنـتـيـنـي يف
اجملـلــــس، ســيــــــزار مــــــايــــــورال، إنـهــــــا
ــــى أي بـيــــان، وكــــذلـك اعـتــــرضــت عل
بريطانيا التي عارضت الدعوة لوقف

إطالق النار.
ويدعـو مشروع القـرار إلى وقف فوري
إلطالق الــنـــــار، وتقــيــيــــد اســتخــــدام

القوة وحماية املدنيني.
لبنان.. دولة منكوبة

وكــان رئـيــس الــوزراء اللـبـنــانـي، فــؤاد
السنـيورة، قـد جدد ، دعـوته إلى وقف
شــامل وفــوري إلطـالق النــار بــرعــايــة
األمم املتحـدة، وإتـاحـة الفـرصـة إلـى
احلـكــــومـــــة اللــبــنــــانــيــــة لـلعــمـل مع
األطـراف اخملتلفة، مـن أجل التوصل
إلـى ما وصفه "معـاجلة مسـؤولة لكل
املـــشــكالت الــتــي تـــســبــبــت يف تـــــأزمي

املوقف الراهن.
وأعلـن السنـيورة لبـنان "بلـدًا منكـوباً"
بــــــــســـبـــب مــــــــــا أســـمــــــــــاه "اخلــــــــــراب
اإلســرائيـلي"، ودعــا اجملتـمع الــدولي
ـــة إلـــى املــســـاهـمـــة يف خــطـــة شــــامل
إلصالح أثــــار الــــدمــــار الـــــذي خلـفه
القصف اإلسرائيلي، للـبنية التحتية

يف لبنان.

نكبة لبنان
وقــال يف كـلمــة بـثهــا
التلفزيـون اللبناني:
ـــدًا "أعلـن لـبـنــــان بل
منـكوبـاً، وهو يحـتاج
إلــى خــطــة عــربـيــة
ودولــيــــــة ســــــريـعــــــة،
لـإلغـــــــاثـــــــة وإعـــــــادة

اإلعمار."
ونـــاشـــد الــسـنـيــــورة "أشقـــاء لـبـنـــان
وأصــدقــاءه يف العــالم، املـســارعــة إلــى
جنـدته واغــاثته، سـواء بــالضغـط من
أجـل ايقــــــاف العـــــدوان، أو بــتقـــــدمي

املساعدة االنسانية."

وقــال الــسـنـيــورة "إن مــا نـتعــرض له
اليـوم، يتجاوز مـسألـة قضيـة األسرى
واملـعــتـقـلــني.. إنـهــــــا قـــضــيــــــة شـعــب
يــــــســتــبــــــــاح أمــنـه وأرضـه مــن قــبـل
إســرائـيل، بــذرائع واهـيــة، فهـي تـنــزل
عقـوبـة جمـاعيـة، ليـست لهـا شـرعيـة

أخالقية أو قانونية."
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حرائق احلرب تواصل التهام لبنان

موسى يشيع جنازة عملية السالم.. والسنيورة يدعو اىل وقف  إلطالق النار برعاية دولية

االسرائـيلي ان "غالبـية عمليـاتنا تتم
عبر الطيران كمـا ان بحريتنا تشارك
يف مــوازاة ذلك، لكـن بعض الـوحـدات
تقــوم ايـضــا بعـملـيــات بــريــة ارفـض
بــالـتــاكـيــد اعــطـــاء تفــاصــيل حــول

حجمها وطبيعتها".
وكـتبت صحـيفة "يـديعوت احـرونوت"
االوسع انتـشـارا امـس االحــد "دخلت
وحدات اسـرائيلـية خـاصة الـى لبـنان

لتنفيذ عمليات برية محددة".
واوضحت اذاعـة اجليـش االسـرائـيلي
ان عشرات املباني اصيبت بالصواريخ
يف الـضــاحـيــة اجلـنــوبـيــة يف بـيــروت
معقل حزب اهلل. وقالت املصادر ذاتها
ان بعـض هذه املـواقع كـانت تـستـخدم
مـــســتــــودعــــات لــتخــــزيــن االسـلحــــة

والذخائر.
وبــرر اجلـيــش االســرائـيلـي تــدمـيــره
حملــطــات الــرادار الـتـــابعــة لـلجـيــش
ــــانهـــا كـــانـت تــســتخـــدم اللـبـنـــانـي ب
لتـوجيه صـواريخ زودتها ايـران حلزب

اهلل.
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سـتلحق بـاسـرائـيل يف حـال هـاجـمت
سوريا.

واضـاف "نــأمل يف اال يــرتكـب النـظـام
الـصهيونـي خطأ مهـاجمة سـوريا الن
هــذا الـنــظــام سـيـتحـمل خــســائــر ال
ميـكن تقـديـرهـا يف حـال اتـسـع نطـاق

النزاع".

عمليات برية
هذا واعلن اجلنـرال غدي ايسنكراوت
قـــائــــد العــملـيـــات يف هـيـئـــة االركـــان
ــيـــــــــة امــــــس االحـــــــــد ان االســـــــــرائــيـل
كــومــانــدوس اســرائـيلـي خــاص يقــوم
بعـملـيــات بــريــة يف لـبـنــان يف مــوازاة
الغارات اجلوية والهجمات البحرية.

وكــان اجليـش االســرائيـلي اسـتهــدف
لـيل السبت االحـد مئات املـواقع ودمر
جــمــيـع محــطــــات الــــرادار الــتـــــابعــــة
للـجيــش اللـبنــاني حــسب مــا اعلـنت

اذاعة اجليش االسرائيلي.
وقـــــــال اجلــنـــــــرال الذاعـــــــة اجلــيـــــش
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فــرق الــدفــاع املــدنـي انـتــشلـت جـثـثــا
ـــــة مع اوالده مــتـفحــمــــة لــــرب عـــــائل

االربعة 

اصرار اسرائيلي
مــن جـــــانــبـه اعلــن رئــيــــس الـــــوزراء

االسـرائيلي ايهود اوملـرت امس االحد
ــــــوغ ان "ال شــيء ســيــمــنـعــنــــــا مــن بـل
اهـدافنـا" العـادة الهـدوء الـى احلـدود

الشمالية السرائيل.
ـــســــة وقــــال اوملــــرت عــنــــد بـــــدء اجلل
االسبوعيـة للحكومـة االسرائـيلية ان
"حكـومتنـا مصمـمة علـى القيـام بكل
شـيء يلزم لبلـوغ اهدافـنا. لن ميـنعنا

شيء من بلوغها".
واضاف "سـتكون هناك عـواقب بعيدة
ـــــى احلـــــدود الـــشــمـــــالــيـــــة املــــــدى عل
الســـرائــيل ولـبـنـــان
ويف كــل انــحـــــــــــــــــــــــاء

املنطقة".
وقـــــتــل تــــــــــــســعــــــــــــــــة
اشـخــــــــــــاص امـــــــــس
االحــــــد يف حــيـفــــــا،
ثـــــالــث مـــــديــنـــــة يف
اسـرائـيل، يف هجـوم صــاروخي اعـتبـر

االكثر دموية ضد البالد.

تهديد ايراني
امــا املـتحــدث بــاسم وزارة اخلــارجيــة
االيــرانـيــة حـمـيــد رضــا آصفـي فقــد
اعلن امس االحد ان ايران "تقف الى
جانـب الشعـب السـوري" وان "خسـائر
ال ميـكن تقديرها" ستلحق باسرائيل

يف حال هاجمت سوريا.
وصـرح اصـفي للـصحـافـيني ان ايـران
"تقف الــى جــانـب الــشعـب الــســوري"
وان "خــســـائـــر ال ميـكــن تقـــديـــرهـــا"
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اسـرائـيليــة يف جنـوب لـبنـان، بحـسب
مـــــا افــــــادت القـــــوة الــتــــــابعــــــة لالمم
املـتحــدة يف جـنــوب لـبـنــان ومــصــادر

طبية.
وكان الضحـايا وبينهم اطفال تتراوح
اعـمـــارهـم بـني الــســـابعـــة والـثـــانـيـــة
عـشـرة، يحـاولـون الفــرار من بلــدتهم
مـروحني الـواقعـة علـى احلـدود، بنـاء
علــى دعــوات يف هــذا االطـــار وجههــا
اجليش االسرائيلي بـواسطة مناشير

ومكبرات للصوت.
واصـــــاب صـــــاروخ الـــشـــــاحــنـــــة لـــــدى
وصولـها الـى بلـدة جنـوب شرق مـرفأ

صور، بحسب ما افادت الشرطة.
وقـال مسعف يف الـدفاع املـدني عباس
مغـربيـة لـوكـالـة فـرانس بـرس "متكنـا
اوال من اخــراج اربع جـثث مـتفـحمــة

متــامــا ونـقلـنــاهــا الــى صــور، اال ان
اجلثث االخـرى بقـيت اكثـر من ثالث
ســـاعـــات يف الــشـــاحـنـــة الـتـي كـــانـت
حتــتـــــرق الن القـــصف االســــرائــيلــي
لـلـــطــــــريـق احلــــــدودي مــنـعــنــــــا مــن

مواصلة مهمتنا".
وقـــــال ضـــــابــط يف قـــــوة الــطـــــوارىء
الـــدولـيـــة الـتــــابعــــة لالمم املــتحـــدة
املـنتـشــرة يف جنـوب لـبنـان ان "فـريقـا
لوجـستيـا انتشل 13 جـثة متـفحمة"،
مــشيــرا الــى ان "بعـضهــا كــان تـطــايــر

على اشجار من الزيتون" يف املكان.
وافـاد مراسل لـوكالـة فرانـس برس ان
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وأضـــــاف "وطــنــنـــــا يــتعـــــرض الــيـــــوم
ألعــنف عـــــــدوان تعــــــرضــت له دولــــــة
وشعب، من قبل آلة حربية غاشمة."

ودعــا رئـيــس الــوزراء اللـبـنــانـي األمم
املتحـدة إلـى مـسـاعـدة لـبنــان لبــسط
ـــــى كل أراضــيه، سلــطــــة الــــدولـــــة عل
والعـمـل علـــى اســتعـــادة كل األراضـي
اللـبـنــانـيــة احملـتلــة، مــؤكــدًا متــسك
بـالده بــــــــاتـفــــــــاقــيــــــــة الـهــــــــدنــــــــة مـع

اإلسرائيليني.
ولكن السنيورة قال: "إن لبنان يحّمل
املعـتــديـن اإلســرائـيلـيـني مــســؤولـيــة
الكــارثــة الـتــي حلـت ومــا زالــت حتل

بلبنان."
وأضــاف قــوله: "مــا زلـنــا نعـمل علــى
إزالـة أثـار االجـتيـاحـات اإلسـرائـيليـة
ــــى بالدنـــا يف أعـــوام الـتـي تـكــــررت عل
1982 و1993 و1996، وهــا هــو اخلــراب

اإلسرائيلي يحل علينا من جديد."

تشييع عملية السالم
وكــان األمـني العــام جلـــامعــة الــدول
العربية، عمرو موسى قد أعلن "فشل
عــملـيـــة الــسالم بــشـكـل نهـــائـي" بـني
العـــرب وإســـرائــيل، وذلـك يف أعقـــاب
االجــتــمـــــاع الــطـــــارئ الــــــذي عقـــــده
مـجلس اجلـامعـة علـى مـستـوى وزراء
اخلــارجيــة، لبـحث الــوضع يف لـبنــان

وقطاع غزة.
وقــال مــوســى يف املــؤمتــر الــصحفـي
املــشتــرك مع وزيــر الــدولــة اإلمــاراتي
للــشــؤون اخلــارجـيــة محـمــد حــسـني
الــشعــالـي، الــذي تــرأس بالده الــدورة
احلــالـيــة جمللــس اجلــامعــة، إن وزراء
اخلــارجيــة العـرب تــوصلــوا يف نهـايـة
اجتماعهم إلـى قرار باإلجمـاع بإعادة
عملية السالم مرة أخرى إلى مجلس
األمـن الدولـي، بعد أن "مـاتت" بـسبب

املمارسات اإلسرائيلية.
وأوضح أن الفـيـتــو الــذي اسـتخــدمه
منـدوب الـواليـات املتحـدة يف مجـلس
األمن ضد مشروع القرار الذي قدمه
مــنـــــدوب قــطـــــر بـــــاســم اجملــمـــــوعـــــة
ـــيـــــــــة، لـــــــــوقـف الـهـجـــمـــــــــات الـعـــــــــرب
اإلســرائيـليــة علــى قـطــاع غــزة، يعـني
أنـه مبثــابــة "ضــوء أخـضــر إلســرائـيل

لتعيث يف األرض فساداً."
وأضـاف أمني عـام اجلـامعـة العـربيـة:

"اكـتشفنـا أن كل اإلجراءات واآللـيات،
ــــالـلجــنــــة مبــــا فــيهــــا مــــا يـــســمــــى ب
الرباعية، كانـت آليات واهية، ساهمت
إمــــا يف إفـــشــــال عــملــيــــة الـــسالم، أو
دفـنهــا، أو تـسـليـم القــضيــة إلــى أحــد
أطــرافهــا، وهي إســرائيـل، لتـفعل بهــا

ما تريد."

احتراق األطفال
من جـانب آخـر قتـل 18 مدنـيا بـينهم
احــد عــشـــر طفال عـنــدمــا احـتــرقـت
شــاحـنــة صغـيــرة كــانـت تـقلهـم بعــد
اصـــــابــتهــــــا بقـــصف مــن مـــــروحــيـــــة
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سان بطرسبرغ /اف ب
اعلـن الـــرئـيـــس الفـــرنــسـي جـــاك
شــيــــــراك امــــس األحــــــد يف ســــــان
بــطــــرسـبــــرغ انـه يجـب "وقـف كل
القـوى الـتي تهـدد امـن واستقـرار

وسيادة لبنان".
من جهـة اخـرى، دعـا شيـراك الـى
"حــمــــــايــــــة الــــسـكــــــان املــــــدنــيــني،
واالعـتــــدال والـتــــوصل الــــى وقف
اطالق نـار دائـم" قبل لقـاء ثنـائي
مع الــــرئـيـــس االمـيــــركـي جــــورج
بــوش يف منــاسبــة قمــة مجمـوعـة

الثماني يف سان بطرسبرغ.
واعلـن انه "يــؤيــد متــامــا" أهــداف
وفـــد االمم املــتحـــدة يف املـنــطقـــة
لـلـــتــــــــوصـل الــــــــى اطـالق ســــــــراح
اجلـنــــود االســــرائــيلـيـني االســــرى
ووقـف اطالق الـــصــــــواريـخ علــــــى

اسرائيل.
دعوة للحوار

واكـــــــد ايــــضـــــــا انـه ال غـــنـــــــى عـــن
"اسـتـئـنــاف احلـــوار" مع الــرئـيــس

الفلسطيني محمود عباس.
واعلـن الــــرئـيـــس االمـيــــركـي مـن
جـهـــتـه ان الـــــــواليـــــــات املـــتـحـــــــدة
"فخــورة للعـمل مع فـرنـســا" علـى
تــطبـيق القــرار 1559 الـصــادر عن
مـجلـــــس االمــن الــــــدولــي الــــــذي
ينص عـلى نـزع سالح امليلـيشـيات

اللبنانية ومن بينها حزب اهلل.
واضــاف "انــا واثـق اننـــا سنـتمـكن
مـن الـــوصـــول الـــى مـــوقف واضح

بني فرنسا والواليات املتحدة".
وتــابع "جــذور املــشكلـــة هي حــزب

اهلل وسوريا والرابط االيراني".
وقــــــــال شـــيــــــــراك مـــن جـهـــتـه انـه
"يـــشــــاطــــر متــــامــــا" رأي بــــوش يف

تطبيق القرار .1559
مـــن جـــــــــانـــبـه اعـلـــن الـــــــــرئـــيــــــس
االمــيــــــركــي جــــــورج بــــــوش امــــس
االحــــد يف ســــان بــطــــرسـبـــــرغ انه
الســــرائــيل "كـل احلق يف الــــدفــــاع
عـن نفــسهـــا" لكـن يجـب ان تكــون
"مـــدركـــة لـلعـــواقـب" وذلـك خالل

احلرب تشعل ردود األفعال الدولية
شرياك يدعو اىل وقف كل القوى التي هتدد امن وسيادة

واستقالل لبنان.. وبوش يمنح ارسائيل حق الدفاع عن النفس
يــــريــــدون وقف عــملـيــــة ميـكـن ان
تــؤدي الـــى حل يـنـص علــى قـيــام
ـــــــــــــة دولـــــتـــــني" اســـــــــــــرائـــــيــل ودول

فلسطينية جنبا الى جنب.
امــا الــرئـيــس الــروسـي فالدميـيــر
بــــــوتـــني فقــــــد قــــــال يف مــــــؤمتــــــر
صحفـي امــس االحـــد انه "يــديـن
االرهــاب، اال انه يـرى ان اســرائيل
ذهبت الـى ابعد من هـدفها املعلن
وهــو اسـتعــادة اجلـنــديـني الــذيـن

اسرهما حزب اهلل". 
واضاف بـوتني ان اسـرائيل تـسعى
لـــتـحـقـــيـق "اهـــــــــداف اوسـع" مـــن

مجرد استعادة اجلنديني. 
مــــن جـهــــتـه، قــــــــــــال بــــــــــــوتــــني ان
اسـتعـمـــال القـــوة يجــب ان يكـــون
خــاضعـــا ملبـــدأ التــوازن ويـجب ان
يــتــــــوقـف العـــنف يف اســــــرع وقــت

ممكن. 
وقـــال بـــوتـني: "تفـــاقـم العـنف لـن
يـــــأتــي بـــــاي نــتـــــائـج ايجـــــابــيـــــة"،
مضـيفا ان زعـماء الـدول الثمـاني
ســـيعـــملــــــون علــــــى اعــــــادة احالل

السالم. 
هــــذا وجتــمع اكـثــــر مـن خـمـــســــة
آالف مـــــــسـلـــم امـــــــس االحـــــــــد يف
جـاكـرتـا لالحتجـاج علـى الهجـوم
االسرائيلي يف لبنان وقطاع غزة.
وحـمل املـتـظــاهــرون ومـن بـيـنهـم
الـكثيـر من الـنسـاء احملجبـات مع
اطفــالهـن االعالم االنــدونـيـسـيــة

والفلسطينية.
وكــتـــب علــــــى يــــــافـــطـــــــة "انقــــــذوا
فلـسطني. حرروا فلسطني ولبنان
مــن الغــطــــرســــة االســــرائــيلـيــــة".
واخـــرى رسـم علـيهـــا فلــسـطـيـنـي
يـرمي حجـارة يـرمـز الـى املقـاومـة

الفلسطينية.
ومـــن جـهـــتـه اعـلـــن الــــــــــرئـــيـــــــس
االنـــدونيــسي ســوسـيلــو بـــامبــانغ
يـودويـونـو الـذي اوردت تـصــريحه
وكالـة االنباء الرسـمية )انتارا( ان
"انــــدونـيـــسـيــــا تــطــــالــب مجــــددا
اســــــــرائـــيـل بــــــــوقـف هـجــــــــومـهــــــــا

العسكري".
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ـــــــــــــوزراء لــقـــــــــــــاء مــع رئـــــيـــــــــــس ال
البريطاني توني بلير.

وقـال بــوش للـصحــافيـني تعلـيقـا
علـــــى املــــــواجهـــــات بــني اجلــيــــش
االســرائيـلي وحــزب اهلل يف لـبنــان
"بـصفتهـا دولـة تتـمتع بـالـسيـادة،
السـرائيل كل احلق يف الدفاع عن

نفسها من االنشطة االرهابية" 
واضــــــاف الــــــرئــيـــــس االمــيــــــركــي
املـــــوجـــــود يف ســـــان بـــطـــــرســبـــــرغ
للـمــشـــاركـــة يف القـمـــة الــسـنـــويـــة
جملمـوعـة الـثمــاني الـتي تـرئـسهـا
روسـيـــا "رســـالـتـنـــا الـــى اســـرائـيل
تقـــول: دافعــوا عـن انفــسكـم لكـن

مع ادراك العواقب".
ولـفــت الـــــــى ان مـــــــوجـــــــة الـعــنـف
احلــــالـيــــة "تـــســــاعــــد يف تــــوضــيح
السـبب الرئـيسي لعـدم االستقرار
يف الشــرق االوسط وعالقـة حـزب

اهلل بسوريا وايران".
معاجلة االسباب

وقـال "بــالتـالـي ومن اجل تـسـويـة
هـذه املشكلـة، من املهـم بالفعل ان
يعــالج العــالم الـسـبب الــرئيــسي"

للتوترات احلالية.
وخلـص الــرئـيـس االمـيــركـي الــى
القـــول "لقـــد حـــان وقـت تـــوضـيح

االمور".
وايــد بليـر وجهــات نظـر الــرئيـس
االمــيــــــركــي املـــتعـلقــــــة بــــــاالزمــــــة
القـــــائــمـــــة يف لــبــنـــــان لـكــنـه وجه
اصـــــــابـع االتـهـــــــام الـــــــى طـهـــــــران
ودمشق دون ان يسمي حزب اهلل.

وتـــــابع "نــــريــــد جـمــيعـــــا تهــــدئــــة
الــــوضع النـه علـيـنــــا ان نــتحــــرك
بسرعة حلماية الدميوقراطية يف
لبنان واعادة االطراف املعنية الى

عملية مفاوضات".
سبل التهدئة

وقــــــال بلــيـــــر "الــــســـــؤال االن هـــــو
كــيفـيــــة الـتـــــوصل الـــــى تهــــدئــــة.
الـسبيل الـوحيـد الى الـتهدئـة هو
معــــاجلــــة االسـبــــاب الــــرئـيـــسـيــــة
للـتـــوتـــر وهـي وجـــود مـتــطـــرفـني

ـ ـ

دمشق  /اف ب
ـــــــســـــــــوري اعـلــــن وزيـــــــــر االعـالم ال
محـــســن بالل امـــس االحــــد ان اي
هجــــوم اســــرائــيلــي علــــى ســــوريــــا
سيقـابل برد مـباشـر ال حدود له ال
بـالزمن وال باالسـاليب"، كما نقلت
وكـالــة االنبـاء الـسـوريـة الـرسـميـة

)سانا(.
وقـــــال بالل يف اول رد فـعل رســمــي
ـــــــذ شـــن يــــصـــــــدر عـــن دمـــــشـق مـــن
اسـرائيل هجـومها الـواسع النـطاق
ــــــــــى لــــبــــنــــــــــان ان "اي عــــــــــدوان عـل
اسرائيـلي على سـوريا سيقـابل برد
سوري حازم ومباشر ال حدود له ال

بالزمن وال باالساليب".
واعلنت اسـرائيل الـسبت ان سـوريا
ليـست هـدفـا للهجـوم الـذي تـشنه

على حزب اهلل يف لبنان.
وقال رئيس غرفـة عمليات اجليش
ـــــــرال غـــــــادي االســـــــرائـــيـلـــي اجلـــن
ازيـنـكــــوت خالل مــــؤمتــــر صحــــايف
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سوريا هتدد برد مبارش ال حدود له ..والقصف اللبناين
يوقع ثامنية قتىل يف حيفا

ــــة القــطــــارات داخل مـكــــان صـيــــان
وجميع الضحـايا هم مـوظفون يف

شركة سكك احلديد الوطنية".
وبـث التلفـزيون االسـرائيلـي صورا
عــن مـكــــــان سقـــــوط الـــصــــــواريخ
وظهــــرت ارصفـــة الـــسكــــة مغــطـــاة
بـبقع كـبـيــرة مـن الــدمــاء وكـــذلك
بعــض اجلـثـث ونــــوافــــذ قــطــــارات

محطمة.
من جــانب آخــر اعلن وزيـر املــاليـة
اللبنـاني جهـاد ازعـور امس االحـد
ان االضـــرار املبــاشــرة الـتي حلـقت
بـــاالقـتـصـــاد اللـبـنـــانـي مـنـــذ بـــدء
الهجـوم االسـرائـيلي تقـدر بـنصف

مليار دوالر.
وصرح الوزير ان "االضـرار املباشرة
ــــار دوالر لـكــن تقــــدر بــنـــصـف ملــي
يـجب اخـذ هـذا الـرقـم بحــذر النه
ال امكـــانيــة علــى االرض لـتقــديــر
اخلـــســــائــــر، واالضــــرار تــــزيــــد كل
حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة".
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عقـده يف وزارة الـدفــاع يف تل ابـيب
ان "ســــــــوريــــــــا لـــيــــــســـت هــــــــدفــــــــا
لعـمليـاتنـا".من جـانبه آخـر افـادت
حـصيلـة جـديــدة ملصـادر طـبيـة ان
ثـمـــانـيــــة اشخـــاص قــتلـــوا وجـــرح
العشرات، بينهم خمـسة اصاباتهم
بـالغة، يف سقوط 14 صاروخا على
االقل امـــس االحــــد علــــى حــيفــــا،

ثالث اكبر مدينة اسرائيلية.
وكانـت حصيلـة سابـقة اشـارت الى
ــــسعــــــة اشخـــــاص. وقـــتل مقـــتل ت
االشخاص الـثمانيـة حني سقطت
الـصـــواريخ علـــى مكـــان مخـصـص
لــصـيــــانــــة القــطــــارات يف محــطــــة
مــــديـنــــة حــيفــــا الـتـي يـبـلغ عــــدد

سكانها 275 الف نسمة.
وقـــــــال شـــيـــمـــــــون رومـــــــاش احـــــــد
املــســؤولـني عـن رجـــال االطفــاء يف
املكـان لـوكـالـة فـرانـس بــرس "حني
وصـلنــا، راينــا العـديــد من اجلـثث
مطروحة ارضا ومضـرجة بالدماء
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القدس-بيروت /اف ب
افـــــادت احملــطـــــة الـثـــــانـيـــــة اخلـــــاصـــــة يف الـتـلفـــــزيـــــون
االسـرائيـلي صبــاح امس االحـد ان االمني العـام حلـزب
اهلل الـلبنـانـي حسـن نصـر اهلل اصـيب خالل غـارة جـويـة
اســرائيـليــة علــى بيـروت لـكن احلــزب نفــى الحقـا هـذه

املعلومات.
وقـال التلفـزيون ان "حـسن نصـر اهلل اصيـب خالل غارة
شنهـا الـطيـران االسـرائـيلي علـى بيـروت" بــدون اعطـاء

تفاصيل اخرى.
ويف بيــروت اعلن مـسـؤول يف حـزب اهلل لـوكـالـة فـرانـس
بـرس رافضـا الكـشف عن اسمه ان االمـني العام لـلحزب

"سالم" ولم يصب.
وقــال "نـنفـي بــشـكل قــاطـع ان يكــون الــسـيــد نـصــر اهلل
اصــيــب" مـــضـــيفـــــــا "انهــــــا لــيــــســت ســــــوى الــــــدعــــــايــــــة

االسرائيلية".
من جهـة اخـرى، قـال "مقـرب" مـن االمني العـام حلـزب
اهلل كمـا نـقل عنه مـراسـل محطـة اجلـزيـرة يف ضـاحيـة
بيــروت اجلنــوبيـة ان "حـسـن نصـر اهلل لـم يصـب ال من

بعيد وال من قريب. انه يف مكان آمن".
وقـد واصلت اســرائيل صبـاح امس االحـد قصفهـا علـى
مــواقع حـزب اهلل يف ضــاحيــة بيــروت اجلنــوبيــة بعـدمـا

إرسائيل تدعي إصابة نرص اهلل وحزب اهلل ينفي
كـثفت امـس هجـومهـا علـى لـبنـان ووسعـت نطــاقه رغم
الـدعـوات الــدوليـة لـضبـط النفـس لتجـنب تـصعيـد يف

املنطقة.
وكــانت الـوكـالـة الـوطـنيــة لالعالم الـرسـميـة اللـبنــانيـة
نقلـت عن الـشــرطــة قــولهــا ان املـبنــى املــؤلـف من تــسع
طبقـات الـذي يـضم مقـر االمـانـة العـامـة حلـزب اهلل يف
ضــاحـيــة بـيــروت اجلـنــوبـيــة دمــر بـــالكـــامل يف الغــارات

االسرائيلية.
وقــد قصف الـطيــران والبحـريـة االسـرائـيليـة هـذا املقـر
مسـاء اجلمعة ما ادى الى تدميـر املبنى الذي يقيم فيه
االمـني العــام حلــزب اهلل الــذي اعـلن "حــربــا مـفتــوحــة"

على اسرائيل.
وردا على اسئلة اذاعة اجليـش االسرائيلي قال اجلنرال
غـــدي ايــسـنكـــراوت قـــائـــد العـملـيـــات يف هـيـئـــة االركـــان

االسرائيلية ان اجليش يتحقق من هذه املعلومات.
واضاف "لكن حـسب تقديراتـنا فانه )نصـر اهلل( موجود

يف نفق على عمق عشرات االمتار حتت االرض".
مـن جهتهـا قـالت اذاعـة اجليـش االســرائيلـي ان حتليل
صـوت نصر اهلل يف الرسائل الصوتية االخيرة يشير الى
"تـوتـر شـديـد ووضع ضيق نفـسي". واضـافت االذاعـة ان
ظهوره العلني االخير او املتلفز يعود الى يوم االربعاء.

إيران تهدد إسرائيل بعواقب وخيمة ان هي هاجمت سوريا ..
وقائد إسرائيلي يؤكد ان قوات الكوماندوز تقوم بعمليات برية

يف لبنان

خزانات وقود يف بيروت حتترق  بسبب القصف االسرائيلي

القصف االسرائيلي يلحق الدمار يف االحياء السكنية  بالضاحية اجلنوبية


