رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

تنـشـر (املـدى) يف الـصفحـة  12قـائمـة
بـــاسمــاء مفـصــولـني سيــاسـيني جــرت
اعادتهم الى وزارة التجارة .
وتتـضمن القـوائم املـنشـورة تفـاصيل
بـأسمـاء الـشـركـات والـدوائـر الـتي جـرى
تنـسـيب هـؤالء املـفصــولني املعــادين
الـيهــا  ،مع االشــارة الــى عـنــاويـنهـم
الوظيفية.

فخري كرمي
العدد (  ) 746السنة الرابعة الثالثاء() 15آب 2006
()20رجب 1427
http ://www.almadapaper.com
E.Mail - almada@almadapaper.com
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صفحة

دينارا

طالباني يدعو هيئة املصاحلة الى االجتماع يف كردستان

العراقية تطرح مرشوعاً جديد ًا وهيئة علامء املسلمني تقدم مطالبها

بغداد  /نصير العوام
وجه رئـيــس اجلـمه ــوري ــة جالل
طــالبــاني دعــوة العـضــاء هـيئــة
امل ـصـ ــاحلـ ــة واحلـ ــوار الـ ــوطـنـي
لعقـد اجـتمـاع مــوسع يف اقلـيم
ك ـ ــردس ـت ـ ــان يف  17مــن ال ـ ــشه ـ ــر
اجل ــاري ملـن ــاق ـش ــة الع ــدي ــد مـن
القـضــايــا الــسي ــاسيــة ومـشــروع
املصاحلة واحلوار الوطني.
يـ ـ ــأتــي ذلـك يف الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــذي
عقـ ــدت فــيه هـيـئـ ــة امل ـصـ ــاحلـ ــة
أمـ ـ ــس االثـ ـن ــني اجـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاعـهـ ـ ـ ــا
اخل ـ ــام ــس ،ال ـ ــذي شه ـ ــد ط ـ ــرح
مشـروع من قـبل كتلـة العـراقيـة
يحمل عـنوان (خـارطة الـطريق
نحو املصاحلة).
ويـ ـضــم ت ـ ــسع ـ ـ ــة محـ ـ ــاور ،ك ـمـ ـ ــا
اتـفقــت الهـيـئـ ــة علـ ــى ان يك ــون
يــوم الـت ــاسع ع ـشــر مـن الــشهــر
اجلــاري مــوعــداً لعقــد اجـتمــاع
العشائر يف بغداد.
وقــال عضـو الهـيئـة فــاروق عبـد
اهلل ان امل ـ ـشـ ـ ــاركــني مــن ش ـيـ ـ ــوخ
الع ـش ــائ ــر يف اجـتـم ــاع الـت ــاسع
ع ـش ــر مـن ال ــشه ــر اجل ــاري ق ــد
يصل عددهم إلى  700شخصية
ميـثلون مختلف عشائر العراق،
مـ ــؤكـ ــداً ان الـ ــدعـ ــوة مفـتـ ــوحـ ــة
جلـمــيع شـي ـ ــوخ العـ ـشـ ــائـ ــر مـن
الراغبني باملشاركة يف املؤمتر.
وبني عبد اهلل ان الهيئـة ناقشت
يف اجـتـمـ ــاعه ــا امــس م ــوض ــوع
عقــد مــؤمتــر لــرجــال الــدين يف
االردن.
من جــانبه قـال حـسـن اجلنــابي
عـضــو جلنــة العـشـائـر يف هـيئـة
املصاحلة ان الوفد الذي يجري
املفـاوضــات مع شيـوخ العـشـائـر
يف عمــان عقــد ثالثـة مـؤمتـرات
هناك آخرها يوم امس.
واضــاف اجلـنــابـي لـ (املــدى) ان
اغلـب شـي ــوخ الع ـش ــائ ــر ال ــذيـن
جترى املفاوضـات معهم هم من
املنـطقــة الغــربيـة ،مـؤكـداً انـهم
ابـدوا استعـدادهم لـلمشـاركة يف
املؤمتر.
إلـى ذلك اكـد مصـدر يف الـهيئـة
رفــض الـكـ ــشف عـن اســمه نـيـ ــة
الهيئة استحـداث جلنة خامسة
لعقـد مـؤمتـر لـضبــاط اجليـش

الـع ـ ـ ـ ــراق ــي .وق ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر لـ
(املـدى) ان الهيئـة ناقـشت امس
مــوضــوع تــشكـيل جلـنــة ملــؤمتــر
الضباط ،واضـاف :ان االجتماع
القــادم للهـيئــة االربعـاء املـقبلـة
سينـاقـش امكـانيـة تـشكيل هـذه
اللجـنة وكـشف املصـدر ان هيـئة
علـمــاء املــسلـمـني قــدمـت امــس
للهـيئــة مـطــالـبهــا لـلمـصــاحلــة
مــنه ـ ــا االع ـت ـ ــراف بـ ـ ــاملق ـ ــاوم ـ ــة
وايقــاف العمل بـالـدستـور وحل
املل ـي ـ ـش ـي ـ ــات وج ـ ــدول ـ ــة ل ـب ـن ـ ــاء
القوات املسلحة من اجل اخراج
الـق ـ ـ ــوات االجـ ـنـ ـبـ ـي ـ ـ ــة ونـق ـ ـ ــاط
اخرى.
الـ ـ ـ ــى ذلــك يـ ـنـعـقـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي األول امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوســع
للـمـص ــاحل ــة واحل ــوار ال ــوطـنـي
الـشهــر املقبل مبـشـاركـة ()1000
شخـصيـة رسـميــة وممثلـني عن
مؤسسات اجملتمع املدني.

وقال عادل األسدي وزير الدولة
لـش ــؤون اجملتـمع امل ــدني ،عـضــو
الـلجـنـ ــة الـعلـي ـ ــا للـم ـصـ ــاحلـ ــة
واحلــوار الــوطـنـي الـتـي تـت ــألف
مــن ( )21عـ ـض ـ ـ ــوا انه ي ـ ـ ــواصل
مفـ ــاحتـ ــة مـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع
امل ــدنـي الع ــراقـي ــة وشخـصـي ــات
اجتماعيـة ودينية لالشتراك يف
ه ــذا امل ــؤمت ــر املـ ــوسع مـتـ ــوقعـ ـاً
استجابة اجلميع منهم.
وكــان عــدد كـبيــر مـن منــظمــات
اجملـتـمع امل ــدنـي وال ـسـي ــاسـيـني
ورجـال الــدين وزعمـاء الـعشـائـر
قد أبدوا دعمهم وتضامنهم مع
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي األول
للـمـص ــاحل ــة واحل ــوار ال ــوطـنـي
ب ــوصـفه مـيـث ــاق ـ ـاً حلقـن دم ــاء
العـراقـيني والـتصـدي حملـاوالت
زرع الفـتـنـ ــة وجـ ــر العـ ــراق الـ ــى
حرب أهلية ال يسعى اليها أحد
منهم.

بغداد /املدى
اعلن الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري عن
اعداد الوزارة خطة خاصة حلماية الزوار والوافدين
الى مدينة الكاظمية مبناسبة ذكرى استشهاد االمام
موسى الكاظم (ع) والتي توافق الذكرى السنوية االولى
حلادثة جسر االئمة.
وقال العسكري يف االيجاز الصحفي االسبوعي لوزارة
الدفاع ان اخلطة املعدة قدمت الى القائد العام للقوات
املسلحة لتأمني سالمة زوار االمام موسى الكاظم (ع)
والوافدين من خارج بغداد  .واضاف  :ستطبق اخلطة
بعد غد  ،مشيرا الى ان اخلطة ستطبق بالتنسيق مع
الداخلية والدفاع ومتعددة اجلنسية  ،فضال عن التعاون
مع االحزاب الدينية " ،دون التطرق الى تفاصيل
اخلطة.
وأشاد العسكري باملرحلة الثانية من خطة أمن بغداد
وما حققته من خفض يف العمليات املسلحة وعدم اثارة
ردود أفعال سلبية من قبل رجال الدين واالحزاب
واملواطنني  ،عازيا ذلك الى "دقة املعلومات االستخبارية
واستعرض العسكري مجمل العمليات العسكرية للفترة
من 1الى 13آب ومقارنتها مع االسبوع املاضي ،حيث "مت
أعتقال  52أرهابيا  ،والقاء القبض على  594من املشتبه
بهم .
وشدد على ضرورة توخي وسائل االعالم الدقة
والشفافية يف نقل االخبار وعدم التعمد باثارة
الطائفية ،منوها الى ان احدى الصحف نشرت خبرا
كاذبا ميس وزارة الدفاع ونائب رئيس اجلمهورية طارق
الهاشمي .واكد ان هناك دعوى قضائية سترفع ضد هذه
اجلريدة.

نقاط مشروع كتلة العراقية
(خارطة الطريق نحو املصاحلة)
قدمت كتـلة العراقـية مشـروعاً اسمته (خـارطة الطـريق نحو
املصـاحلـة) وعـرض يف اجـتمـاع أمـس ،حـيث تـضمـن النقـاط
اآلتية (النقاط مذكورة بصياغة غير رسمية):
 -1اعالن العفو العام.
 -2املـصــاحلــة بـني القــوى الــسي ــاسيــة املـشــاركــة يف الـعمـليــة
الـسيـاسيـة وبني هـذه القـوى والقـوى االخـرى خـارج العـمليـة
السياسية.
 -3مع من نتصالح:
أ -اجلماعات.
ب -القوى الرافضة للعملية السياسية.
ج -البعثيون.
 -4تفعـيل دور القضـاء العـراقي وان يكـون نافـذا علـى قرارات
هيئة اجتثاث البعث وهيئة النزاهة.
 -5حل امليليشيات وفق القانون رقم  91وتطويره.
 -6بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن احملاصصة الطائفية.
 -7استيعاب العناصر اجليدة من اجليش اجلديد.
 -8انفـت ــاح ال ــدولـ ــة عل ــى م ــواد ال ــدسـت ــور املـثـي ــرة لـلج ــدل
كالفيدرالية وامكانية تأجيل قانون االقاليم.
 -9االنفتـاح على نقاط مبادرة املصـاحلة التي اطلقها رئيس
الــوزراء نــوري امل ــالكـي وتقــدمي دراســات وب ــرامج لـكل واحــدة
منها.

وزارة املهجرين  :عدد
العوائل النازحة وصل إىل
 33ألفاً و153

اثار انفجارات الزعفرانية امس االول

انفجار ثالث سيارات الصحفية االميريكية تروي جتربتها مع االختطاف
مفخخة ببغداد

بغداد  /املدى والوكاالت
اعلنت مصادر امنية أمس االثنني
مصرع اثني عشر شخصاً بينهم ثالثة
مدنيني يف انفجار ثالث سيارات
مفخخة يف بغداد ،وثالث نساء كن من
"فدائيات صدام" يف العمارة واثنان من
شيوخ العشائر يف بيجي وكركوك.
وقال مصدر يف وزارة الداخلية ان
"سيارتني مفخختني انفجرتا بعد مرور
دورية للشرطة بالقرب من مكتب بريد
زيونة يف شارع فلسطني ما اسفر عن
استشهاد اثنني من املدنيني واصابة
ثالثة آخرين".
واضاف ان "سيارة ثالثة انفجرت
بالقرب من محطة للوقود يف شارع
النضال وسط بغداد واسفرت عن
استشهاد شخص واصابة ثالثة آخرين
بجروح".
احداث امنية اخرى ص3

كارول توسلت اىل خاطفيها ان ينهوا حياهتا بالرصاص بدل السكني

بوسطن /رويترز
تـ ــوسلـت ال ـصـحفـيـ ــة االمـ ــريـكـيـ ــة جــيل
كـارول الـى خـاطـفيهـا يف احـدى املـراحل
ان ينهــوا حيـاتهـا بــاستخـدام الـرصـاص
بدال من السكني وذلك بعد ان تأكدت ان
الرجـال الذيـن خطفـوها يف أحـد شوارع
بغداد وقتلوا مترجمها سوف يقتلونها.
وت ــذك ــرت ك ــارول كــيف انهـ ــا بكـت ب ـشـكل
ه ـسـتـي ــري للعــراقـي الــذي كــان يـتــولــى
حـراسـتهـا وهـو يـضـع يف جنـبه مـسـدسـا
عـي ــار تــسع ــة ملـيـمـت ــرات وهـي تق ــول له
"عـدني ان تسـتخدم هـذا املسـدس لقتلي
بيدك .ال أريد ذلك السكني ال اريد ذلك
السكني".
والول مــرة مـنــذ ع ــودتهــا الــى الــواليــات
املتحـدة يف ابــريل نيـســان وصفت كـارول
جتربتهـا املفزعـة التي استمـرت  82يوما
كرهينة يف العراق.
ون ـش ــرت صحـيفــة كــري ـسـتـيــان ســايـنــس
مــونيتــور التي كـانت كـارول تـراسلهـا من

الدفاع  :خطة امنية حلامية
زوار ذكرى استشهاد األمام
الكاظم (ع)

بـغ ـ ـ ـ ــداد وتـعـ ـمـل اآلن مـح ـ ـ ـ ــررة لـه ـ ـ ـ ــا يف
بوسـطن اول جزء من سلسلة مؤلفة من
 11ق ــامت (امل ــدى) بت ــرجمـتهــا ونـشــرهــا
ابتداء من عدد اليوم (ص.)4
ووصفت كـارول الـتي خـطفت يف الـسـابع
من ينـايـر كـانـون الثـاني بعـد ان حـاولت
اج ــراء مق ــابل ــة مع سـيــاسـي سـنـي كـيف
حتول صـباح يـوم سبت مـشمس الـى يوم
ممـيــت بعـ ــد ان أشهـ ــرت مجـمـ ــوعـ ــة مـن
الــرجــال مـســدســاتهــا يف وجههــا وقـتلــوا
صديقها ومترجمها.
وق ــالـت ال ــرواي ــة ان ال ــرج ــال ح ــاص ــروا
املراسلـة التي يبلغ عـمرها  28عـاما وهم
يـصـيح ــون "اجله ــاد اجلهــاد" وانــطلقــوا
به ــا م ـس ــرعـني عل ــى طـ ــريق رئـي ـسـي يف
بغداد.
وقـالت كـارول انه جرى اسـتجوابهـا فيـما
بعـد بشـأن عدد الـصحفيني االمـريكيني
ال ــذيــن يعـيـ ـشـ ــون يف بغـ ــداد واتهـم ــوه ــا
بـ ـ ـ ــالـعـ ـمـل مـع عـ ـنـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر اخملـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــرات

االمريكية.
وعنـدمـا طلـبت كــارول من خــاطفيهـا ان
يقـتلــوهــا بــالــرصــاص بــدال مـن ذبحهــا
بـسـكني قــالـت انهــا احـتجــزت مل ــدة ستــة
أسابيع.
وقـالـت "أعطـوني حجـابـا واسمـا جـديـدا
(عـ ـ ــائ ـ ـشـ ـ ــة) وحـ ـ ــاولـ ـ ــوا حت ـ ـ ــويلــي الـ ـ ــى
االسالم".
ومع حتـول االيام الـى شهور قـالت كارول
الـتـي تــتحـ ــدث العـ ــربـيـ ــة وانـتـقلـت الـ ــى
العـ ــراق لـتـحقـيـق حلــمهـ ــا بـ ــأن ت ـصــبح
مـ ــراسل ــة خ ــارجـيـ ــة انه مت اسـتجـ ــوابه ــا
ولكـن احيـانـا مت اعـطـاؤهــا جهـاز حتـكم
عــن بع ـ ــد للـتـلفـ ــزيـ ــون حـيـث شـ ــاهـ ــدت
ب ـ ــرنـ ـ ــامج"اوب ـ ــرا ون ــيف ـ ــري" .وق ـ ــالــت ان
خاطـفيها سـمحوا لهـا ايضا بـاللعب مع
االطفال.
ويف احدى املراحل قـالت انهم قدموا لها
صـحنــا كـبي ــرا من الــدجــاج واالرز"يقــدم
للضيوف املهمني ".

وق ــال اخل ــاطف ــون له ــا مع اسـتع ــدادهـم
لنـشـر شـرائـط مصـورة لهــا وهي تـرتـدي
احلجــاب وتـبكـي "لـيــس لــديـنــا م ـشـكلــة
معك .مشكلتنا مع حكومتك".
وعـنـ ــدمـ ــا عـ ــادت كـ ــارول الول مـ ــرة الـ ــى
الـواليـات املـتحـدة ووصـفت أسـرهـا بــأنه
كان محنة مـرعبة يف غرفـة تشبه الكهف
معـزولة عن العـالم .وقالت ان خـاطفيها
هددوها يف مرات كثيرة ووصفتهم بأنهم
"يف احسن االحوال مجرمون".
وقـبـيل اطالق س ــراحهــا قــالـت كــارول ان
خاطفـيها اجبـروها علـى تصويـر شريط
فيـديو نـددت فيـه بالـوجود االمـريكي يف
العــراق واشــادت فـيه بــاملــسلـحني ال ــذين
يقـ ــاتلـ ــون القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة هـنـ ــاك.
وت ـب ـ ــرأت ك ـ ــارول ف ـي ـمـ ـ ــا بع ـ ــد مــن ه ـ ــذه
التصريحات .
واعلـن اجلـيــش االم ــريكـي ي ــوم االربعــاء
املـاضي انه اعتقل اربعـة عراقيـني يشتبه
بتورطهم يف خطف كارول.

بغداد  /أصوات العراق
قالت آخر إحصائية لوزارة املهجرين واملهاجرين أمس
اإلثنني إن عدد العوائل النازحة من مناطق التوتر فى
العراق إرتفع إلى  33ألفا و  153عائلة هذا األسبوع.
وتوزعت هذه العوائل ،طبقا لبيان صدر عن الوزارة أمس
على عموم احملافظات عدا اقليم كردستان.
وأوضح البيان أن توزيع هذه العائالت بلغ فى بغداد
 ، 4624واملثنى  ،1667وواسط  ،3091وميسان  ، 2532وذي
قار  ، 2470والبصرة  ،1315وكربالء  ، 4000وبابل ،900
والديوانية  ، 650والنجف  ،3653واألنبار  ، 900وديالى
 ، 3150وصالح الدين  ، 2700وكركوك  ، 281ونينوى
 1220عائلة.
وقال البيان إن أبرز مناطق النزوح كانت يف حزام بغداد
الشمالي واجلنوبي والغربي وخصوصاً مناطق ابو
غريب والدورة واحملمودية ،إضافة إلى الفلوجة
وسامراء".
وكانت آخر إحصائية قد صدرت عن الوزارة االسبوع
املاضي تشير الى أن عدد العوائل النازحة بلغ قرابة 30
الف عائلة.

حريق يف خمازن الورق
بدار الشؤون الثقافية

بغداد  /املدى
علمت (املدى) ان حريقاً شب يف مخازن الورق بدار
الشؤون الثقافية التابعة لوزارة الثقافة بعد ظهر أمس
يف حي تونس نتيجة اطالقات نارية اصابت اخملزن.
وذكر مصدر يف الدائرة لـ(املدى) ان اطالق نار وقع يف
منطقة قريبة من الدار وان اطالقات نارية اصابت
اخملازن مما ادى إلى نشوب حريق واسع اتى على كميات
الورق املوجودة يف اخملازن ،واشار املصدر إلى انه مت اخماد
احلريق دون ذكر تفاصيل اخرى.
ولم يصدر من جهة رسمية أي تأكيد لهذا النبأ.

القتال استمر حتى دقائق من موعد وقف النار

واملهجرون يعودون اىل اجلنوب
ارسائيل تواصل حصارها وتسحب جزء ًا من قطعاهتا ..
ّ

بــيــــــروت -العـــــواصــم /املـــــدى
والوكاالت
قـال وزيـر الـدفـاع االسـرائـيلي عـميـر
بـيــريـتــس إنه سـيعـني ف ــريق حتقـيق
باألداء االسرائـيلي خالل احلرب مع
لبنان.
وقــال بيــريتــس إن التحـقيق سـيكـون
"واسعــا ودقيقـا" ،وذلـك وسط تـزايـد
االنـتقــادات يف ال ــداخل االســرائـيلـي
ألداء اجليش.
لكنه اعتبر أيضـا أن اسرائيل متكنت
من اضعاف "املـتطرفني اإلسالميني"
من خالل احلرب.
مـيــدانـيــا أفــادت األنـبــاء بــأن جـنــودا
اسرائيليني أطلقوا النار على مقاتل
حلـزب اهلل يف جنـوب لبـنان ،وذلك يف
أول ح ــادث قـتـ ــال بع ــد س ــاع ــات مـن
سريان مفعول وقف اطالق النار.
ونقلـت وكــالــة أســوشـيــاتــدبــرس عـن
اجلـيش االسـرائيلي قـوله إن اجلـنود
أطـلقـ ـ ــوا ال ـن ـ ـ ــار عل ـ ـ ــى "مج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
م ـ ـسـلحـ ـ ــة م ــن مق ـ ـ ــاتلــي حـ ـ ــزب اهلل

اقتربوا بطريقة مهددة".
وأضــاف اجليــش أنه ال يعــرف مــا إذا
كانت نيـرانهم قتلت أحد املقاتلني أم
أصابته بجروح.
يف غ ـ ـضـ ـ ـ ــون ذلــك يـ ـتـ ـ ـ ــوجـه مـ ـئـ ـ ـ ــات
املشـردين الـلبنــانيني إلـى بيـوتهم يف
اجلنوب .وقد شوهدت سيارات مليئة
ب ــاألمـتع ــة وال ــركـ ــاب عل ــى ال ـطـ ــريق
الرئيسي من بيروت إلى اجلنوب.
لكـن اجلـي ــش االس ــرائــيلـي ال ــذي ال
يزال مـتواجـدا يف جنـوب لبنـان حذر
مـن أن "حظــر" االنتقـال بـالـسيـارات
جنوبـي نهر الليطاني ال يزال قائما.
وكـان املـوعـد الـرسـمي لـوقـف القتـال
بـني حــزب اهلل وإســرائـيل قــد بــدأ يف
السـاعة اخلـامسـة بتـوقيـت غريـنتش
مـن صـبــاح امــس اإلثـنـني -الـثــامـنــة
بالتوقيت احمللي.
وبينما أعـلنت مصادر لبنانية لوكالة
"رويتـرز" أن أصـوات القـصف صمـتت
يف جنـوبي لبنـان ،قال مـراسل بي بي

سـي يف شـمــالـي إســرائـيل إن ال ــوضع
هدأ بعد املوعد املذكور.
إال أن إســرائيل أكـدت أنهــا ستـواصل
حصـارهـا البــري والبحـري املفـروض
علـى لـبنـان بـالـرغـم من وقف إطالق
النار.
وقــال مـصــدر عــسكــري إســرائيـلي إن
"احل ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـبـحـ ـ ـ ـ ـ ــري واجلـ ـ ـ ـ ـ ــوي
سـيتــواصـل حتــى وضـع آليــة ملــراقبــة
ومنع تهريب األسلحة".
وقــال وزيــر امل ــاليــة اللـبنــانـي "جهــاد
أزعـور" يف مقـابلـة مع القـناة الـثانـية
يف الــتلف ــزي ــون الف ــرن ـسـي إن اتف ــاق
وقـف إطـالق الـ ـنـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـ ـ ــرى
مفعـوله ال يـزال صـامـدا وإن فـوهـات
امل ــدافع والـبـن ــادق ق ــد صـمـتـت ،و"إن
الوضع هـادئ على طـول احلدود ويف
جميع مناطق العمليات القتالية".
كـم ــا ذك ــر شه ــود عـي ــان أن آالف ــا مـن
النـازحني بـدأوا التـوجه إلـى جنـوبي
لـبنــان بعـد بـدء سـريــان وقف إطالق
النـار وأن هناك ازدحامـا شديدا على

طــريق وحيــد ضيق يـربـط بني صـور
وبلدات اجلنوب.
حتـى الـدقــائق األخيـرة الـتي سـبقت
م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد وقـف الـق ـت ـ ـ ــال ،اس ـت ـم ـ ـ ــرت
امل ــواجه ــات الـض ــاري ــة بـني ح ــزب اهلل
والقوات اإلسرائيلية.
وأدت غــارات جــويــة اس ــرائيـليــة علــى
ق ــري ــة "ب ــريـت ــال" يف الــبق ــاع ش ــرقـي
لـبنان يف الـساعـات األولى مـن صباح
امـ ــس اإلث ـنــني إل ـ ـ ــى مق ــتل ت ـ ــسعـ ـ ــة
أشخـ ـ ــاص علـ ـ ــى األقل وإص ـ ــاب ـ ــة 33
آخرين.
ونقلـت وكــالــة "رويـت ــرز" لألنـبــاء عـن
مـ ـصـ ـ ــدر أم ـنــي ل ـب ـنـ ـ ــانــي أن س ــبعـ ـ ــة
أشخ ــاص عل ــى األقل قـتل ــوا ش ــرقـي
ل ـب ـن ـ ــان يف غ ـ ــارة إس ـ ــرائــيل ـي ـ ــة عل ـ ــى
ش ــاحنــة قـبل بـضع دقــائق فقــط من
سريان اتفاق وقف إطالق النار.
ونقال عـن املصــادر الطـبيـة واألمـنيـة
اللـبنــانيـة أن الـشــاحنـة كــانت تـسيـر
على أطـراف مدينـة بعلبك القـدمية
وأنها كانت تقل رجال شرطة وجنودا

لبنانيني ومدنيني.
كمـا حلّق الـطيـران اإلسـرائـيلي فـوق
بيـروت راميـا مـنشـورات حتـذّر من أن
إسـرائـيل ستـردّ علـى أي هجـوم يُـشن
ضدها.
وبعـد سريان اتفاق وقف إطالق النار
بقـليل امس اإلثنني قال ناطق باسم
اجلـ ـي ـ ـ ــش اإلس ـ ـ ـ ــرائـ ـيـل ــي إن بـع ـ ــض
ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات اإلس ـ ـ ــرائ ـيـل ـي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــدأت
االنسحاب من جنوبي لبنان.
وقال النـاطق ":هناك قوات تنسحب،
لـكـن هـنـ ــاك مـ ــا يـكفـي مــن القـ ــوات
التي ستبقى".
يذكـر أن إسرائيل زجت بـأكثر من 30
ألف جـنــدي خالل هــذه احلــرب ملـنع
مقاتلـي حزب اهلل مـن إطالق قذائف
الك ــاتيــوشــا عل ــى شم ــالي إســرائـيل.
قتال حتى اللحظة األخيرة.
يف غـضــون ذلك قــالت وكـالــة رويتـرز
إن م ـســؤوال إســرائـيلـيــا كـبـي ــرا طلـب
ع ــدم ن ـش ــر اسـمه نـظ ــرا حل ـس ــاسـي ــة
املـ ــوضـ ــوع أشـ ــار ال ـ ــى إن العــملـيـ ــات

اإلسـرائيليـة قـد تـشمل غـارات جـويـة
ضـد قوافل األسلحة يف أي مكان من
األراضـي اللـبن ــاني ــة حتــى بعــد وقف
إطالق النار.
ونـقـل ــت رويـ ـت ـ ـ ـ ــرز ع ــن مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ــني
إسـ ـ ــرائ ــيل ـيــني ق ـ ـ ــولهــم إن الـ ـ ــدولـ ـ ــة
العبريـة تعتقد أنه سـيكون لها احلق
يف استخـدام القوة ملنع حزب اهلل من
إع ـ ـ ــادة ال ـتـ ـ ـسـلـح وإبـع ـ ـ ــاد مـق ـ ـ ــاتـلــي
اجلـم ــاع ــة عـن م ــواقـعهـم يف جـن ــوب
لبنـان بعـد سـريـان هـدنـة مت إعالنهـا
مبوجب قرار من األمم املتحدة.
وق ـ ـ ــال املـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون إن مـ ـثـل ه ـ ـ ــذه
العــملـيـ ــات ذات طـبــيعـ ــة "دفـ ــاعـيـ ــة"
وبــالتـالـي فهي مـسمـوح بهـا يف إطـار
قـ ــرار مـجل ــس األمـن الـ ــدولـي الـ ــذي
يـ ــدعـ ــو إسـ ــرائــيل إلـ ــى وقف "جـمــيع
العمليات العسكرية الهجومية".
وقـ ـ ــالــت روي ـت ـ ـ ــرز إن دبلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـيــني
غربـيني ومسـؤولني يف األمم املـتحدة
أعـ ــربـ ــوا عــن قلـقهـم مــن أن يف ـضـي
تعـريف إســرائيل الفـضفـاض لـكلمـة

"دف ــاعيــة" إلــى إعــادة انــدالع الـقتــال
واسـع النـطــاق األمــر الــذي سـيحــول
دون سـرعـة نـشـر قـوات دوليــة مكلفـة
مبراقبة وقف إلطالق النار.
وقــال دبلــومــاسـي غــربـي مـشــارك يف
املداوالت "ستكون هدنة هشة".
من نـاحية أخـرى عقد رئـيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا
مع وزراء وجنـراالت بـارزيـن ملنـاقـشـة
احـتمــال ارســال قــوات ت ــركيــة كجــزء
من القـوة الدولـية حلفـظ السالم يف
لبنان.
وكــانت تــركيــا قــد قــالت ســابقــا إنهــا
على استعـداد الرسال قوة إلـى لبنان
بـع ـ ـ ــد وقـف اطـالق ال ـن ـ ـ ــار وبـع ـ ـ ــد أن
تـت ــضح قـ ــوانـني عــمل ه ـ ــذه القـ ــوات
فيما يتعلق باستخدام القوة.
ويجــب عل ـ ــى ال ـب ـ ــرمل ـ ــان ال ـت ـ ــركــي أن
يـوافق عـلى أي قـرار الرسال قـوة إلى
اجلنوب اللبناني.
تفاصيل موسعة ص4

