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املدى / وكاالت

عقوبات
بــدأت اليـابــان العـمل علــى صيـاغــة عقـوبـات مــاليـة
محـتـملـــة علــى كــوريــا الــشـمــالـيــة بــسـبـب جتـــاربهــا
الصـاروخية غيـر أنها قالـت ان قرار التنفيـذ سيتخذ
بالتـنسيق مع الـدول االخرى وسيعـتمد علـى سلوك

بيوجنياجن.
وقـال وزيـر املــاليـة سـاداكـازو تــانيجــاكي ان مـســؤولي
احلكـومـة يـدرســون سبل فــرض قيــود علـى االصـول

املالية وتدفقات االموال على كوريا الشمالية.
وقال "الـهدف هـو دفع كـوريا الـشمـاليـة الى الـتخلي
عن تطوير الصـواريخ ذاتية الدفع. نريد العمل على
الـســاحــة الـــدوليــة وأعـتقــد أن الـقيــود علــى حتــويل

االموال ستكون هامة وفعالة."

قمة
انهـت قمــة "الفقــراء" التـي انعقـدت يف غـاو بــشمـال
مالي والتي نظمتها احلركـة املالية املناهضة للعوملة

اعمالها.
وطـالـب املشـاركـون يف القمـة ب"الغـاء الـبنك الـدولي
وصنــدوق النقـد الــدولي وانـشـاء مـؤسـسـات جـديـدة

تشرف عليها دميوقراطيا الدول واملواطنون".
وشـارك يف هـذا اللقـاء الـذي نظـمته حـركـة "تنـسيق
الـبدائل ديون وتنمية" التي تـضم ستني منظمة غير
حكــومـيــة. وجــاء املــشــاركــون وعــددهـم حــوالــى 500

شخص من افريقيا واوروبا واميركيا.

محادثات
اعلن دبلوماسيون ان االزمة احلالية يف لبنان اخرت
احملــادثـــات يف مجلــس االمن الـــدولي حــول مـشــروع
قــــرار يــــرغـم ايــــران علــــى الـتـخلـي عـن بــــرنــــامـجهــــا
لتخصيب اليورانيوم ولم يعلن اليوم االثنني عن اي

موعد الجراء مشاورات بهذا اخلصوص.
وكـانت الـواليــات املتحــدة اعلنـت االسبـوع املـاضي ان
قرارا سـيرفع مطلع االسـبوع الى مجـلس االمن بعد
قـــرار الـــدول اخلـمــس الـــدائـمـــة العـضـــويـــة )الـصـني
والــواليــات املـتحــدة وفــرنــســا وبــريـطــانـيــا وروسـيــا(
باالضـافة الى املـانيا نقل امللف النـووي االيراني الى

مجلس االمن بعد اجتماع عقدته يف باريس.

خارطة
اعــــرب وزيــــر اخلــــارجـيــــة االسـبــــانـي مــيغـيـل انخــيل
موراتينوس عن تـأييده مراجعة خـارطة الطريق من
اجل الـــسالم يف الــشـــرق االوسـط الـتـي تـنــص علـــى

اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.
وقــــال "اقــــول انـه يجـب مــــراجعــتهــــا" يف اشــــارة الــــى
خـارطـة الطـريـق التي شـارك يف وضعهـا عنـدمـا كـان
موفدا خاص لالحتاد االوروبي الى الشرق االوسط.
واضـاف "لقــد كتـبت خـارطــة الطـريق يف ايـار .2003
نـحـــن يف متــــــــوز .2006 مــــــــاذا طـــبـق مـــن خــــــــارطــــــــة

الطريق".
وتــســاءل مــوراتـيـنـــوس "هل سـنـــواصل احلــديـث عـن
خــــــــارطــــــــة طــــــــريـق يف حـــني ال نـعــــــــرف اي طــــــــريـق

سنسلكه".

حتذير
حـذر رئيـس مجلـس االمـة الكـويـتي جـاسم اخلـرايف
من ان "استمـرار اسرائيل يف اعتـداءاتها" علـى لبنان

"سيجعلنا جميعا ارهابيني".
وقال "اذا كـنا نحـاول محاربـة االرهاب، فـان استـمرار
مـثل هــذه العــربــدة االســرائيـليــة سـيجعـلنــا جمـيعــا
ارهـــابـيـني" يف اشـــارة الـــى فــشل االســـرة الـــدولـيـــة يف
وقف العـمليـات العـسكـريـة بـني اجليـش االسـرائـيلي

وحزب اهلل.
واضـــاف "انـنـــا نــشعـــر بـــالــم وخجل كـــونـنـــا عـــربـــا ال
نستطيع ان نقوم بدور ايجابي باجتاه ايقاف اجملازر

االسرائيلية".

تسونامي
اعلنـت وزارة الصحـة االنـدونيـسيـة الثالثـاء ان اكثـر
من 300 شخــص قتلـوا فـيمـا اصـيب 340 بجـروح يف
جـزيرة جـاوا االندونيـسية اثـر موجـة تسونـامي التي

سببها زلزال وقع يف عمق البحر.
وقــال روسـتــام بــاكــايــا رئـيــس خلـيــة االزمــة يف وزارة
الــصحــة االنــدونـيــسـيــة ان حــوالـــى 150 شخـصــا ال
يـــزالـــون يف عـــداد املـفقـــوديـن وان اكـثـــر مــن 52 الف
شخص نزحوا اي اكثر بعشر مرات مما كان متوقعا.

افراج
اعلن عـمار القـربي رئيـس املنظـمة الـوطنيـة حلقوق
االنسـان يف سوريا اطالق سـراح اربعة من الـناشطني
العــشــــرة املعـتـقلــني علـــى خـلفـيـــة تـــوقـيـعهــم اعالن
بيروت دمشق، بعدما سحبوا تواقيعهم عن االعالن.
واوضح القـــربـي ان "قـــاضـي الــتحقـيق الـثـــانـي قـــرر
اخالء سبيـل املوقـوفني االربعـة، وهم محـمود مـرعي
وغالب عـامر وصفـوان طيفـور ونضـال درويش وذلك
بكفــالــة قــدرهــا الـف ليــرة ســوريــة اي مــا يعــادل 20

دوالرا".
واشــار القــربي الــى ان "االربعـة سـيحــاكمــون طلقـاء
ومـن املتــوقع اسقــاط التـهم املــوجهــة الـيهـم بعــد ان

يعاد استجوابهم".

ترحيل
اعلـن مـــســـؤول يف مـــؤســـســــة القــــذايف للـتـنـمـيـــة ان
الــواليــات املـتحــدة قــررت تـــرحيـل ليـبيـني اثنـني من
اصل احـــــد عــــشـــــر لــيــبــيــــــا معــتـقلـــني يف معــــسـكـــــر

غوانتانامو االميركي يف كوبا.
وقال صالح عـبد السالم املديـر التنفيدي لـلمؤسسة
"بعـد تـوفــر معلـومـات مـؤكــدة عن وجـود احـد عـشـر
معتـقال ليـبيـا مـحتجــزين يف معـسكـر غــوانتـانـامـو،
بـــدأت املـــؤســســـة مبــــراسلــــة احلكـــومـــة االمـيـــركـيـــة
للمطالبـة باالفراج عنهم او تـوفير ضمانـات قانونية

لهم".
واضـاف ان الـواليـات املـتحـدة "قــررت اخيـرا االفـراج

على اثنني منهم".

حظر
اعلنـت وزارة الداخليـة البريـطانيـة انها تعتـزم حظر
مجمــوعتـني اسالميـتني اسـتنـادا الـى قـانـون جـديـد

يحظر متجيد االرهاب.
ويـتـعلق االمـــر بجـمعـيـتـي "الغـــربـــاء" و"ذي ســـايفـــد

سكت" )الفرقة الناجية(.
وكــان مــوقـع جمـعيــة "الغــربــاء" نـشــر مـطلع الـشهــر
اجلاري صورة اجلنـدي البريطانـي املسلم الذي قتل
يف افغــانــسـتـــان الكــابــورال جـبــرون هــاشـمـي والــذي

وصفته "باخلائن املرتد" و"االرهابي احملترف".
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القدس/ رويترز 
رفض اجليش االسرائيلي أمس
الــثالثــــاء اسـتــبعــــاد غــــزو بــــري
واسع للـبنـان يف اطــار هجمــاته
إلجبـار مقــاتلي حـزب اهلل علـى
اطــالق ســـــــــــــــراح جــــــنـــــــــــــــديــــــني
اســــــــــرائــــيـلــــيــــني ووقـف اطـالق

الصواريخ على اسرائيل.
وقـال مــوشي كـابلـينــسكي نــائب
رئـيـــس أركــــان اجلـيـــش لــــراديــــو
اســـرائـيل عـنـــدمـــا سـئل إن كـــان
اجلـيــش يــسـتـبعـــد غـــزوا بـــريـــا
واسعا "اجلـيش لديه احتماالت

كثيرة للتحرك."
"يف هذه املرحلـة فاننا ال نعتقد
أن علـينــا ان نــرسل قــوات بــريــة
كــبــيــــــرة الــــــى لــبــنــــــان لـكــن اذا
اضــطــــررنــــا لعــمل هــــذا فــــانـنــــا
سنفعل. نحن ال نستبعد هذا."

حشد اسرائيلي
ـــــــودا وحتــــــشـــــــد إســـــــرائـــيـل جـــن
ودبابات ومدفعية قرب حدودها
الشمالـية مع لبنـان. واستدعت
ــــــــود ــــــــوفــــــــا مـــن جـــن أيـــــضــــــــا ال

االحتياطي.
وقـال مصـدر بـاالمم املتحـدة إن
ثالث دبـابـات إسـرائـيليــة عبـرت
ملـئــات قلـيلــة مـن االمـتــار داخل
جـنـــوب لـبـنــــان بعــــد ظهـــر يـــوم
االثـنــني وظلـت هـنـــــاك لفـتــــرة
قــصيــرة يف اعقــاب تــوغل مــاثل
يف وقـت ســـابق قـــالـت اســـرائـيل
إنهـا دمرت خالله مـواقع حلزب

اهلل.
الصواريخ اللبنانية

هـذا واعلن نـائب رئـيس الـوزراء
االســـرائيـلي شـيمـــون بيــريــز يف
حـــديـث حملــطــــة "سكـــاي نـيـــوز"
البـريـطــانيـة أمـس الـثالثـاء ان
حـــــزب اهلل اطـلق 1500 صـــــاروخ
علـى اسـرائـيل منـذ بـدء االزمـة
يف الــــشـــــرق االوســـط االســبـــــوع

املاضي.
وقــال بـيــريـــز "لقـــد اطلقــوا مــا
ـــــــــــى 0051 صـــــــــــاروخ"، يــــــصـل ال
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حرائق احلرب تتواصل واسرائيل تستعد لتنفيذ غزو بري واسع

"1500" صـاروخ يدك املدن االرسائيلية.. وفرنسا تـدعو اىل وقف هذه الدوامة املجنونة
وحـتـــى الـــروسـيـــة علـــى تغـيـيـــر
وضع حــزب اهلل واملقصـود به يف
الـــــدرجـــــة االولــــــى سالح حـــــزب

اهلل".
وكتبت "اي محاولة اليجاد حل
دبلـومــاسي ال ميـكن ان تـتحقق

ما لم تعالج هذه املسالة".
هامش دولي

واضـــــافــت "حــتـــــى اشعـــــار اخـــــر
ـــــــدولـــي( ـــــــوافـق ال يـعــــطـــي )الـــت
اســرائـيل هــامـشـــا دوليــا كـبيــرا
للـمــضـي يف عــــدوانهـــا الـــذي ال
تـزال تـوسعه حتـت عنـوان ابعـاد
مقـاتلي حـزب اهلل عن حـدودهـا
ــــــــرســــــــانـــتـه مـــن ــــــــر ت ــــــــدمـــي وت

الصواريخ".
ورات الـــنهــــــار ان هــــــذ الــتـــــــوجه
الــــــدولــي  "نـــــــابع اســــــاســــــا مــن
الــتــــــوافـق علـــــــى القــــــرار 1559"
الـــــذي يــنـــص علـــــى نــــــزع سالح
حزب اهلل وعلـى انتشـار اجليش
اللــبــنــــــانـــي علــــــى احلـــــــدود مع

اسرائيل.
واعـتـبـــرت ان االجـمـــاع الـــدولـي
علــــى "وجــــوب تــنفـيـــــذ" القــــرار
1559  ال يغيره "اعتراض بعض
الــدول علــى درجــة العـنف الـتي
تـسـتخــدمهــا اســرائـيل او تــاثــر
ـــــــدول مبـــــــا يـعـــــــانـــيـه بـعــــض ال

اللبنانيون".
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االوروبية جـوزيه مانـويل باروزو
انه يـتوقع من "الـدول االوروبية
واملـناطـق االخرى" املـساهـمة يف

القوة.
استبعاد احلل

وكانت صحيفة النهار اللبنانية
قـــد اسـتـبعـــدت أمــس الـثالثـــاء
الـتـــوصل قـــريـبـــا لــــوقف اطالق
الـنـــار بـني اســـرائـيل وحـــزب اهلل
رغـم اجلهـــود املبــذولــة اقـليـميــا
ودولــيــــــا وربـــطـــته بــنـــــــزع سالح

احلزب.
وكـتـبـت الـــصحــيفــــة الـــــواسعــــة
االنـتــشـــار يف افـتـتـــاحـيـتهـــا "ان
االهـتـمــــام الــــدولــي مبحــــاولــــة
ايجــاد مخــرج لــوقف العـنف يف
لبنان واحلركـة الدبلوماسية يف
اجتـــاهه ال يعـنـيـــان بعــد ان

احلل سياتي قريبا".
واشـــــارت الـــــى "شـــبه
ــــــــــــــــــوافــق دولـــــــي ت
تعكـسه املـواقف
االمــيـــــركــيـــــة
واالوروبيــة
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اعــلـــــن االمـــــني الــعـــــــــــــام لــالمم
ـــــــان أمــــــس املـــتـحـــــــدة كـــــــويف ان
الـــــثـالثــــــــــــاء ان قــــــــــــوة حـفـــــــظ
االسـتقـــرار الـــدولـيـــة الـتـي قـــد
تنـشــر يف لـبنــان يجـب ان تكــون
"اكبـر بكثير" مـن قوة الطوارىء
الـــدولـيـــة احلـــالـيـــة الـتــي تعـــد

الفي عنصر.
وقــــــال انــــــان للــــصحــــــافــيــني يف
بروكسل حيث يـجري محادثات
مع مـــســــؤولـني اوروبـيـني حــــول
ازمـــة الـــشـــرق االوســط، "ال بـــد
مـــن العــمـل علـــــى الـــتفـــــاصـــيل
املــتعـلقــــة مبـفهــــوم هــــذه القــــوة
وحـجمهـا. وانـا اتـوقع قــوة اكبـر
بكـثيــر من القـوة احلـاليـة الـتي

تعد الفي عنصر".
واضــاف "اتــوقع قـــوة يكــون لهــا
مـفـهــــــــــوم مـعــــــــــدل ومـخــــتـلـف

لـلعــملـيــــات، مـع صالحـيــــات
مختلفة".

وقــــــــــال يف مــــــــــؤمتــــــــــر
صحـــايف مــشـتـــرك

ـــــــيـــــــــــــــس مـــع رئ
املفــــــوضــيـــــــة
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استئناف العملية السياسية".
وقـــال "الـظـــروف تـتــطلـب اكـثـــر
مـن اي وقت مضـى اللجـوء الـى
الدبلومـاسية. علينـا اختبار كل
اخلــــــيــــــــــــــــارات والــــــتــــكــلــــــم مــع

اجلميع".
وذكر دوست بالزي "لقد شجبنا
علــــى الفــــور اعـمــــال حــــزب اهلل
ودعونا اسرائيل الى الرد بشكل
ـــــــــى االخـــــص ـــــــــاســـب وعـل مـــتـــن
االمــتــنــــــاع عــن ضــــــرب لــبــنــــــان

برمته".
وقـــال "هنـــاك سبــاق مع الـــزمن
يف هـــذه املـنــطقـــة مــن العـــالـم.
فهـل ان القـــوى املـتــطـــرفـــة هـي
الـتـي سـتـتـغلـب وتــتحـــد فـيـمـــا
بـيــنهـــــا مبـــــا يف ذلـك يف الـــــدول
اجملـاورة، ام اجلهـات الـتي تـريـد
الـــتفــــــاوض واقــــــامــــــة عـــملــيــــــة

سياسية".
واوضح اخيــرا انه سيـتم اجالء
"اكثر من الـف شخص" يرغبون
يف مغـادرة لبـنان الـيوم الـثالثاء
ـــــــى الرنــكـــــــا يف ـــــــروت ال مـــن بـــي
قبـرص، بعـد رحلـة اولـى قــامت

ــــــــــــة بـهــــــــــــا سـفـــــيـــــن
اســـتـــــــأجـــــــرتـهــــــــــا

بـاريس واتـاحت
اجـــــــــــــــــــالء 900
شخـص بـيـنهـم

ــــــــــى 750 حــــــــــوال
فرنسيا.

قوة دولية
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مــضــيفـــــا "علـيـنــــا وقـف اطالق
الـصـــواريخ فــوق رؤوسـنــا وفــوق

قرانا ومدننا".
ـــــــة واضـــــــاف "نـحـــــــاول مـــــــراقـــب
الطرقـات )...( يف لبنان الن كل
الـصــواريخ الـتي جـمعهــا حــزب
اهلل والـبـــــالغ عــــددهـــــا 12 الفــــا

جاءت من ايران وسوريا".
ـــــــرة مـــن جـــــــانـــبـهـــــــا اكـــــــدت وزي
اخلـارجيـة االسـرائـيليـة تسـيبي
ليفني أمس الثالثاء انه ينبغي
مـنع ايــران وســوريــا من تـسلـيح

حزب اهلل.
وقـالت ليفني يف خـتام لقاء مع
وفــد االمم املـتحـــدة يف القــدس
"يـجــب مــنـع ســـــــوريـــــــا وايـــــــران،
وايــــران بــــواســطــــة ســــوريــــا مـن
تــسلـيح حــزب اهلل يف املـسـتقـبل
والعــــــودة الــــــى الـــــــوضع الــــــذي

نعرفه".
دعوة فرنسية

هــــذا وصــــرح وزيــــر اخلــــارجـيــــة
الفــرنــسي فـيلـيب دوسـت بالزي
أمــــــــــس الـــــثــالثــــــــــــــاء انــه "مـــــن
الـضـــروري وقف هـــذه الـــدوامـــة
اجلنـونيـة الـتي ال تقـود الـى اي
مكــان" يف لـبنــان، مجــددا دعــوة
فـرنسـا الى "هـدنة انـسانـية" يف
الــيــــــوم الــــســـــــابع مـــن القــــصف
االســـرائـيلـي املـــركــــز علـــى هـــذا

البلد.
وقــــال دوســت بالزي مــتحــــدثــــا
لتلفـزيون "فـرنسـا 2" ان "دوامة

العنف هذه كارثة".
واضـــــــاف بـعـــــــد ان رافـق امــــــس
االثنني رئيس الوزراء دومينيك
دو فــيلـبــــان يف زيــــارة خـــــاطفــــة
لـبيــروت تعـبيـــرا عن "تـضـــامن"
فـــــرنـــســـــا مع هـــــذا الــبلـــــد "مـن
الـضـــروري وقف هـــذه الـــدوامـــة
اجلنـونيـة الـتي ال تقـود الـى اي
مكان" مضيفا "ندعو الى هدنة
انسانية واعالن وقف اطالق نار

يف اسرع وقت ممكن".
حل سياسي

واكــــــد ان "احلل الـــــوحــيـــــد هـــــو
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القدس/ اف ب 
افـــــاد اســتـــطـالع للـــــرأي نــــشـــــرت
نتــائجه أمـس الـثالثــاء صحـيفـة
"يــديعــوت احــرونــوت" ان غــالـبيــة
االســـرائيـليـني تعـتبــر ان الهجــوم
العـــسـكـــــري علـــــى لــبــنـــــان عـــــادل
وتـتـمـنـــى تــصفـيـــة االمــني العـــام

حلزب اهلل حسن نصر اهلل.
واعـتـبــــر 86% مـن االســــرائــيلـيـني
هـــذا الـهجـــوم عــــادال مقــــابل %14

عبروا عن رأي معاكس.
ويف الـوقت نفسه يـطالب 58% من
االســرائيلـيني مبــواصلــة الهجـوم
الـى حني تـصفيـة نصــر اهلل فيمـا
يـــرغب 23% بــان يــؤدي فقـط الــى
ابـعــــــــاد حــــــــزب اهلل عـــن احلــــــــدود
اللـبنــانيـة  –االسـرائـيليــة. وعبـر
17% عــن رغــبــتهــم يف اعـالن وقف
اطالق نار واجراء مفاوضات، كما

اظهرت نتائج االستطالع.
وبحــسـب االسـتــطالع نفــسه فــان
78% من االسرائيليني راضون عن
الـطــريقــة الـتي يــديــر بهــا رئيـس

االرسائيليون يدعمون حرب حكومتهم..
ومسلمو أمريكا يطالبون بوش بادانة العدوان

الفلسطينية ب"جرائم حرب".
وتـضــاعفـت النــداءات املــستـنكــرة

بعد الهجوم على لبنان.
ودعت اللجنـة االميركـية العـربية
ملكــافحــة الـتمـييــز وهـي منــظمــة
عــــــربــيـــــــة للــــــدفــــــاع عـــن حقــــــوق
االنسان، الى التظاهر امام البيت
االبيـض احتجـاجــا علـى "الـعمل
العــسكــري االســـرائيـلي يف لـبنــان

وغزة".
وســـيـلـــتـقـــي مـــــــســـــــــؤولـــــــــون مـــن
اجملمـوعة العـربيـة االميـركيـة من
جـــمـــيـع انـحـــــــــاء الـــبـالد الـــيـــــــــوم
االربعـاء يف واشنـطن لعقـد "قمـة
طــارئــة" بــرعــايــة نــواب مـن اصل

عربي.
ومــــا يــــزيــــد الــــوضع احلــــاحــــا ان
حـــــــــــوالـــــــــــى 25 الـف امــــيـــــــــــركــــي
مـــــوجـــــودون حـــــالــيـــــا يف لــبــنـــــان
ويـعرض املعـهد العـربي االميـركي
يف مـــوقـعه علـــى االنـتـــرنـت صـــور
اطفـال وازواج تـوجهـوا الــى لبنـان
يف عـــطلـــــة وظلـــــوا محـــــاصـــــريـن

هناك.

الـوزراء االسـرائـيلـي ايهـود اوملـرت
احلكـــومـــة مقـــابل 9% عـبـــروا عـن
استيائهم و8% عن استياء شديد.
من جــانب آخــر استـنكـر مــسلمـو
الـــواليـــات املــتحـــدة عـــدم حتـــرك
حــكــــــــومـــتـهـــم حـــيــــــــال الـهـجــــــــوم
العـــسكـــري االســـرائـيلـي العـنـيف
علـى لـبنـان ويخـشـون علــى حيـاة
اقربائهم واصـدقائهم احملاصرين

وسط املواجهات يف هذا البلد.
واثــار الــرئـيــس االمـيــركـي جــورج
بوش استـنكار مـواطنيه املـسلمني
واملتحـدريـن من اصـول عــربيـة اذ
اكد علـى "حق اسرائيـل يف الدفاع
عــن نفـــسهــــا" حـني شـن اجلـيـــش
االسـرائـيلـي هجــومه علـى قـطـاع
غزة قبل ثالثة اسابيع ثم مجددا
عـند بـدء العمليـات العسكـرية يف

لبنان.
ونـشــر ائـتالف يـضـم 11 منــظمــة
اسالمية كبـرى يف مطلع االسبوع
املاضي بيانا يدعو بوش الى ادانة
الهجــوم علـى غــزة بحــزم، واصفـا
تـــدميــر الـبنــى الـتحـتيــة املـــدنيــة

العواصم/ وكاالت
اتهم رئـيس الـوزراء الـلبنـاني فـؤاد

السنيورة يتهم ارسإئيل بمامرسة األرهاب.. والسعودية حتمّل املجتمع الدويل مسؤولية
العربدة االرسائيلية

الفـعل الــــــدولــيـــــــة علــــــى احلــــــرب
الشاملـة التي تشنهـا إسرائيل بكل
ما أعطيت ومنحت من آلة وتقنية
عــــسـكـــــريـــــة يــبــني مـــــدى تـــــراخــي
اجملــتــمع الـــــدولــي وتغـــــاضــيه عــن

اجلرائم اإلسرائيلية. 
وأضـاف أن التـأييـد املطلق لـبعض
الدول للـسياسات اإلسـرائيلية أدى
حتى إلى إعـاقة مجلس األمن من

اتخاذ قرار بهذا الشأن. 
وأوضح مـدني أن اجمللس أكـد على
أن احلـــرب الـتـي تــشـنهـــا إســـرائـيل
عـلـــــــى لــبــنـــــــان الـــــشـقــيـق وشـعــبـه
واقـتـصـــاده ومكـــونـــات حـيـــاته ومـــا
تقــــــوم به إســـــرائـــيل مــن تـــــدمــيـــــر
متعمـد ومتكـرر وانتهـاك ال يعـرف
حــدا حلقـوق اإلنـســان واستهـداف
مقــصـــــود للـمـــــدنـيـني واألبـــــريـــــاء
والـتـنـكـيـل بهـم دومنــــا أي اعـتـبــــار
لـلـعـهــــــــود واملــــــــواثـــيـق الــــــــدولـــيــــــــة
واالعتبـارات اإلنسـانيـة هـو امتـداد
لـــسـيـــاســـات االحـتـالل والهـيـمـنـــة

اإلسرائيلية يف املنطقة.

الــــــى شــن اســــــرائــيـل هجـــــــومهــــــا
الواسع، وانـه ال يتحمل مـسؤولـية
هـــــــــــذا الـعــــمـل. واوضـح "ســــتــــتــــم
اتصـاالت" حـول هـذا املـوضـوع مع

حزب اهلل.
وقال "نحـاول احلصـول على وقف
اطالق نـار فـوري وشــامل ملعـاجلـة
اسـبــــاب ونـتــــائج اســــر اجلـنــــديـني
االســـرائـيلـيـني ومعـــاجلـــة قـضـيـــة
اللـبنــانيـني املعتـقلني يف اســرائيل
منـذ 30 سنة"، مـوضحا انه يـسعى
ــــــــــــــة ــــــــــــــى "وقــف اجملــــــــــــــازر واآلل ال

االسرائيلية اجلهنمية".
مـن جانـبها قـالت اململكـة العربـية
الــــسعــــوديــــة أن تــــراخـي اجملـتــمع
الــدولـي والتـــأييــد املـطلق لـبعـض
الـــدول أديـــا إلـــى إعـــاقـــة مـجلــس
األمــن مــن اتـخـــــــاذ قـــــــرار يـــــــديــن
الـعمـليــات العــسكــريـــة التـي تقــوم
بهــــا إســــرائــيل ســــواء يف األراضـي

الفلسطينية احملتلة أو لبنان. 
وقــــــال وزيــــــر الـــثقــــــافـــــــة واإلعالم
الـــــسعــــــودي إيــــــاد مــــــدنــي أن ردود

ـ ـ ـ

لصحيفـة "لومـوند" الفـرنسـية يف
عـددهــا الصـادر أمــس الثالثـاء ان
"اسرائيل تتهـم اآلخرين باالرهاب
يف حـني انهــا هـي نفــسهــا متــارس

اقسى انواعه".
وقـال ان اســرائيـل "تخلق املـشــاكل
وتـــبقـــيهــــــا جــــــروحـــــــا مفــتــــــوحــــــة
السـتخـــدامهــا كــوسـيلــة ملـمــارســة
الضغوط"، مشيرا الى "اللبنانيني
الــــذيــن تعــتقـلهــم وااللغــــام الـتـي
زرعــتهــــا يف جـنــــوب لـبـنــــان والـتـي
تــــــرفــــض ان تعـــطــيــنــــــا خــــــرائـــط
مـــواقعهــا" والـتـي اوقعـت عــشــرات

الضحايا منذ سنوات.
وتــابع قــائال "ان اســـرائيـل تنـتهك
مـجـــــــالــنـــــــا اجلـــــــوي ومــيـــــــاهــنـــــــا
االقليـميـة بـشكل مـركـز، وال تـزال
حتـــتل مـــــزارع شـــبعـــــا الــتــي تــبـلغ
مسـاحتها 54 كلم مربع وهي تعلم
انها جزء من االراضي اللبنانية".
واكـد السنيورة مجددا انه لم يبلغ
مــسبقـا بعـمليـة خـطف حـزب اهلل
جلـنـــديـني اســـرائـيلـيـني الـتـي ادت

وقف "للمجـازر ولآللة االسرائيلية
اجلهنمية".

وقـــــــــال الــــــســـنـــيـــــــــورة يف حـــــــــديـــث

الـــسـنـيــــورة اســــرائــيل مبـمــــارســــة
"اقـسى انواع" االرهاب، مـشيرا الى
ان حكومـته حتاول احلصـول على

سيدني/ اف ب 
اعلـن وزيــر اخلــارجـيــة االسـتــرالـي الكــسـنــدر داونــر أمــس
الثالثـاء ان اســرائيل رفـضت دعـوة مـن استـراليـا الـى وقف
اطالق نـار ملـدة قـصيــرة يف لبنـان للـسمـاح بـاجالء رعـايـاهـا
بــامــان.وقــال داونــر ان اســرائـيل رفــضت ايـضــا ضمــان امن
الـرعـايـا االجــانب لـدى خــروجهم مـن جنـوب لـبنـان الـذي
يتعــرض لغـارات اسـرائـيليــة متــواصلــة منــذ شن اســرائيل

هجومها العسكري االربعاء.
وقـال الوزيـر للصحـافيني "سـألنـا االسرائـيليني مـا اذا كان
مـن املـمـكـن حــصـــول وقـف اطالق نـــار قــصـيــــر للــسـمـــاح
ملــواطنـينــا وغيــرهـم من الــرعــايــا االجــانب بــاخلــروج من

جنوب لبنان".
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القاهرة/ اف ب 
انتقـد الـرئيـس املصـري حسـني مبـارك
املقــاومتـني الفلـســطيـنيــة واللـبنــانيــة
معـتبــرا ان نـشــاطـهمــا ال يـحقق ســوى
"مـكـــاســب محـــدودة" وان الـــشعـب هـــو

الذي "يدفع الثمن".
وقال مبـارك يف حديث نشـرته صحيفة
"الوطني اليوم" الناطقة بلسان احلزب
احلـاكم أمـس الثالثـاء "ال احـد يـشكك
يف حق الــــشعـــــوب يف مقــــاومــــة قــــوات
االحتالل ولكن هـذه املقاومـة يتعني ان

تلتزم بحسابات الربح واخلسارة".
ـــــابـع "ان اشعـــــال املـــــوقـف حتقــيقـــــا وت
ملـكــــاســب محــــدودة يــتجــــاهـل الهــــدف
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انتقـادات عربـية لـترصف املقـاومتـني اللبنـانيـة والفلسـطينـية
مــشــــددا علـــى ان "الـــشعــب اللـبـنـــانـي

كالشعب الفلسطيني يدفع الثمن".
وكــان مبــارك والعــاهل االردنـي عبـداهلل
الــثـــــانــي نــــــددا خالل قــمـــــة اجلــمعـــــة
ب"مـغــــــــامــــــــرات ال تـخــــــــدم املــــصــــــــالـح
العــربـيــة"، تــاكـيــدا علــى املــوقف الــذي
اعلـنـته الــسعــوديــة يف الـيــوم الــســـابق

بشأن عمليات حزب اهلل وحماس.
وانــتقــــدت الــــريــــاض مجــــددا االثـنـني
"القـــرارات املــنفـــردة" الـتــي اتخــــذتهـــا
"بعــض الـتـيـــارات" والـتـي "اسـتـغلــتهـــا
اســرائــيل ابــشع اسـتـغالل لــشـن حــرب

مسعورة ضد لبنان".
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االســاسـي لـلفلــسـطـيـنـيـني وهــو اقــامــة
دولـتهم املـسـتقلـة"، مــشيـرا الـى ان "مـا
ذكــــرته عــن املقـــاومـــة الـفلــســطـيـنـيـــة
ينطبق بدوره على املقاومة اللبنانية".

ــــة عــن ــــى اســئل وكــــان مــبــــارك يـــــرد عل
التـصعيـد الـكبيـر الـذي يشهـده الشـرق
االوسـط حـيـث تــشـن اســرائـيل حـملــة
عـسكرية عنـيفة على قطـاع غزة ولبنان
اثـر خـطف حـركــة املقـاومــة االسالميـة
حـمــاس جـنــديــا اســرائـيلـيــا يف نهــايــة
حــزيــران وخـطف حــزب اهلل عــسكــريني

اخرين يف 12 متوز.
وقـــال "ان الـتــصعـيـــد االســـرائــيلـي يف
لـبـنــان يجــر املـنــطقــة ملـنــزلق خـطــر"،
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ارسائيل تـرفـض دعـوة اسـرتاليـة لـوقـف اطالق النـار
واضـاف "ابـلغنــاهم ايـضـا بــانه مـن املفيـد اقـامـة مـا يــشبه

ممرا آمنا ميكن هؤالء االشخاص من مغادرة" املنطقة.
واوضح "يقول االسـرائيلـيون حـتى االن انهـا منطقـة حرب

وانهم لن يوافقوا على طلباتنا".
واجلت كـانـبيــرا حتــى االن 86 من رعـايـاهـا يف حـافلـة الـى
ســوريــا.وقــال داونـــر ان اربع حـــافالت اخــرى حتــمل مـئــة
اسـتــرالـي غــادرت بـيــروت أمــس الـثالثــاء الــى دمــشق، وان
املــســؤولـني يعـملــون علــى اسـتـئجــار سفـيـنــة الجالء 600

مواطن اليوم االربعاء.
واعلـنـت كـــانـبـيـــرا ان حـــوالـــى 25 الف مـــواطـن اسـتـــرالـي
يقـيمــون يف لـبنــان، معـظـمهـم يحـملــون اجلنـسـيتـني ولم
يكونـوا يخططـون ملغادرة البالد، يف حـني ان 4500 استرالي

فقط مسجلون لدى السفارة يف بيروت.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

لبنــان يسـتبعـد وقفـاً الطالق النـار وانـان يتحـدث عن قـوة دوليــة كبيـرة لالنـتشـار يف اجلنـوب الـلبنـاني

طفل لبناني يحمل علم بالده

جانب من الدمار الذي تتعرض له لبنان .. أمس


