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NEWS & REPORTS

إدانة دولية وفلسطينية وإسرائيلية لعملية بئر السبع

عرفات يستنكر ..وقريع يدعو اىل تنفيذ خارطة الطريق وإسرائيل تتعهد مبالحقة محاس وقادتها
املدى  /وكاالت

جممل اراضي الـدولة العـربية ،كـما
اعلن متحدث من الشرطة.
وقـال جيل كالميان لوكـالة فرانس
برس (لقـد وضعت قواتنـا يف حالة
االسـتنفــار الكـبري بعــد االعتـداء
االنتحـاري املـزدوج يف بئـر الـسبع
وبــسـبـب بـــدء العـــام الـــدراسـي
اجلديد).
واضـاف ان (حواىل  1300عـنصر من
الـشــرطــة ومن حــرس احلــدود،
يساندهم االف املتطوعني ،انتشروا
يف جممل مـدن البالد ويف القطاعات
املتامخة لالراضي الفلسطينية).
كمـا افــاد متحـدث بــاسم رئـاسـة
جملـس الـوزراء االسـرائـيلي أمـس
االربعـاء ان الـدولـة العربيـة سـوف
تـســرع اعمـال الـبنـاء لـ(الـسيـاج
االمين) (اجلـدار العـازل) يف الضـفة
الغربـية بعـد العمليـة االنتحـارية
املزدوجة يف بئر السبع.
وقـال رعنـان غسـني (سوف نـسرع
عملية البنـاء يف هذا القطاع) مشريا
اىل منطقـة اخلليل اليت انطلق منها
منفذا عملييت بئر السبع.
واستنكـرت فرنسـا (باقصـى شدة)
االعـتداء املـزدوج على حـافلتني يف
بـئر الـسبع يف اسـرائيـل الذي اودى
حبياة  16اسرائيليًا واسفر عن اصابة
مثــانني اخــرين جبــروح ،ودعت
الـسلطة الـفلسطينـية (اىل مالحقة
املذنبني العماهلم املنفرة).
ونـــددت احلكــومــات الـكنــديــة

غـــزة (اف ب)  -دانـت الــسلـطـــة
الفلـسطينية اهلجـوم الذي استهدف
اليــوم الثالثـاء حــافلتـني يف بئـر
الـسـبع جنـوب اســرائيل وادى اىل
سقوط  15قتيال.
وقـال صائب عـريقات وزيـر شؤون
املفـاوضات يف السلـطة الفلسـطينية
لوكـالة فـرانس بـرس ان السلـطة
الـفلسطينيـة (تدين العملـيات التى
تسـتهدف مـدنيـني اسرائـيليني او
فلسطينيني).
ودعا الـلجنة الـرباعيـة اىل (تدخل
فـوري لتنفيذ خـارطة الطريق الن
الطريق اىل السالم واالمن الستقرار
للجـميـع لن يــاتـي عرب اجلــدران
واالقـتحـــامـــات واالسـتـيـطـــان
واالغتيـاالت بل عرب عـمليـة سالم
ذات مغزى تقـود اىل انهاء االحتالل
االسرائيلي).
ويف بـيـــان صـــادر عـن القـيـــادة
الفـلسطينيـة نشرته وكـالة وفا (ان
الـرئـيس يـاسـرعـرفـات اسـتنكـر
والقيادة الـفلسطينيـة العملية اليت
متـت الـيــــوم ضــــد املــــدنـيـني
االسرائيليني يف بئر السبع).
واوضح الـبـيـــــان ان (القـيــــادة
الفلسـطينـية مـوقفهـا واضح وهي
ضـــد اي اعتــداء علــى املــدنـيني
االسـرائـيليـني والفلـسـطـينـيني،
مـؤكــدين ان املـصلحـة الـوطـنيـة
تـتطلب وقف املـس باملـدنيني ،من
اجل عـدم اعطـاء اسرائـيل الذرائع

زيارة
قـالت مصـادر دبلومـاسية يف الـعاصمـة القطـرية الـدوحة ان
وزير اخلارجية الفرنسـي ميشال بارنييه وصل امس االربعاء
اىل قطر ملبـاحثات تندرج يف اطـار مساعي فرنـسا لالفراج عن
الصحافيني الفـرنسيني احملتجزين يف العـراق .كما ان بارنييه
سيتباحث مـع وزير اخلارجية القطري الشيخ محد بن جاسم
ال ثـاني ويعقـدان مـؤمتـرا صحفيـا .كمـا اشـارت املصـادر اىل
مبـاحثـات اخـرى مـع مسـؤولني ديـنيني وزيـارة مقـر قنـاة
اجلزيرة الفضائية.
اعتقال
اعتقلت الـشرطة يف نـيويورك اكثـر من تسعمئـة شخص اثناء
تظاهرات ضد املؤمتر العام للحزب اجلمهوري املنعقد يف املدينة
وقـد انـدلعت مـواجهـات يف نهـايـة النهـار اثنـاء جتمع قـرب
مـاديسـون سكـويـر غـاردن املـوقع الـذي ينعقـد فيه املـؤمتـر
اجلمهـوري .وقــالت جيـارا ازرلـيث (ان اكثـر مـن  900شخص
اعتقلوا يف سائر احناء املديـنة ) .وقد اعتقل معظمهم السباب
الستمـرار تنفيـذ االعتـداءات على عن الشرطة ان  16شخصا فضال عن عمليـاتنا احملـددة اهلدف ضـد قادة
بسيطة واطلق سراحهم.
الـشعب الـفلسـطيين وتـصعيـداتهـا االنتحـاريني الفلسطينيني االثنني ،محاس ستستمر).
حث
العـسكـريـة اليـوميـة ضـد شـعبنـا قـتلــوا يف الـعمـليــة االنـتحــاريــة واضـاف (ان اي حـاجـز جغـرايف لن
اعلنت وزارة اخلـارجيـة االمريكيـة ان دبلـومـاسيـة امريكيـة
املزدوجـة اليت نفذت يف بئـر السبع يــــوقف مـالحقـــة املــطلـــوبـني
ومقدساتنا وارضنا).
رفيعـة املستوى تزور السودان حاليـا حثت السلطات السودانية
وقادتهم).
وجــددت القيــادة الفلـسـطيـنيـة يف جنوب اسرائيل.
علـى بـذل املـزيــد من اجلهــود من اجل حل االزمـة يف اقلـيم
دارفـور الذي يشهد ازمة انسانـية خطرية .وقال املتحدث باسم
دعـوتهـا (اىل وقف فـوري ومتبـادل وقال مصـدر حكومي اسـرائيلي ان واشـار هــذا املصـدر اىل ان العـمليـة
الوزارة ريتشـارد باوتشـر ان مساعـدة وزير اخلارجيـة لشؤون
الطالق الـنــار وتـنفـيــذ كــافــة اســرائيـل ستهــاجم قـادة حـركـة االنتحارية املزدوجة اليت اوقعت 16
افريقيا كونستانس نيومن التقت نائب الرئيس السوداني علي
املقـاومــة االسالميـة (محـاس) يف قتيـال فضال عـن منفـذيهـا حتمل
االلتزامات املتبادلة).
عثمـان طه وكـذلك وزراء اخلـارجيـة والـداخليــة والشـؤون
وجاء يف بـيان عن رئـاسة احلكـومة االراضي الفلـسطـينيـة ويف اخلارج ،بصمـات قـادة محـاس اليت يـوجـد
االنسانية باالضافة اىل مسؤولني قبليني.
الفلسـطينية مـنه ان رئيس الوزراء بـعد العملـية االنتحـارية املـزدوجة مقر قيادتها السياسية يف دمشق.
ادانة
وحكـومته يـدينـان عملـييت بئـر يف بـئر السـبع جنوب اسـرائيل اليت وقال (ان االوامر تأتي من دمشق).
دان البيت االبيض (االعتداءات االرهابية) اليت دمرت االسبوع
مـن جــانـب آخـــر وضعـت قــوات
الـسبع ،واضاف البيـان ان هذا العمل تبنتها محاس.
املـاضي طائـرتني للركـاب يف اجلو واسـفرت عن مقـتل تسعني
وقـال هذا املـصدر طـالبا عـدم ذكر الـشـرطـة االسـرائـيليـة يف حـالـة
يتعارض مع املصاحل الوطنية.
شخصا واوقعت اليـوم عشرة قتلى علـى االقل امام حمطة ملرتو
واظهـرت حصيلـة جديـدة صادرة امسه لـوكـالـة فـرانـس بـرس (ان اسـتنفــار كبري أمـس االربعـاء علـى
االنفاق .وقال املتحدث باسم الـرئاسة سكوت ماكليالن يف بيان
نـشر يف وقت يتابع فيه الرئـيس االمريكي جورج بوش محلته
االنـتخابيـة يف ايوا (وسط) ،ان (الـواليات املتحـدة تديـن بشدة
االعتداءات االخرية يف روسيا).
تنديد
ندد االمني العام لالمم املـتحدة كويف انان بـاالعتداء الذي وقع
امام حمطة ملرتو االنفـاق يف موسكو وقتل خالله ما ال يقل عن
عشرة اشخـاص .وقال املتحدث بـامسه يف بيان ان (االمني العام عـرض الرئيـس اللييب معمـر القذايف دفع وال تتـوفـر أي أرقـام حمـددة لعـدد اليهـود كبلـد حمب للـسالم يسعـى اىل التعـاون مع القاهـرة  :طالب د .محـدي حسن النـائب يف الربملان
ذهل فور تلقيه نبأ وقوع اعتداء ارهابي جديد يف روسيا وهذه تعـويضـات لليهـود الذيـن تركـوا منـازهلم الـذين غـادروا لـيبيـا أو تقـديـرات حلجم العـامل .ودعـاهم إىل الـرتحيب بـاألجـانب املـصري وزيـر اإلعالم املـصري ممـدوح البلتـاجي
املرة يف حمطة ملرتو االنفاق يف ريسكايا مبوسكو).
الراغـبني يف االستثمـار يف ليبيـا و(منحهم بتقـديم استـقالـته من منـصبه فـوراً ،متهمـًا إياه
بسـبب الصراع العـربي اإلسرائـيلي ،ليكون التعويضات اليت رمبا حيصلون عليها.
توقعات
اعلن قـائد اجهـزة املخابـرات االملانيـة اوغست هـانينغ انه من بــذلك أول زعـيم عـــربي يـتخــذ هــذه جتـدر اإلشــارة إىل أن آالف اليهـود غـادروا الـضمـانــات االجتمـاعيـة واالقـتصـاديـة بنشر مقال اعتذاري حتت ضغوط أمريكية أساء به
إىل مصـر دولـة وحكـومـة وشعبـًا  .وكــانت جلنـة
منازهلم يف بضـع دول عربية بينها ليبيا يف واملالية) يف هذا اإلطار.
املـمكن وقـوع (عـمليـة ارهــابيــة كبـرية لتـنظـيم القـاعـدة اخلطوة.
االرهابـي) الذي يتـزعمه اسـامة بن الدن يف الـواليات املـتحدة لكن القذايف اشرتط -يف كلمة له مبدينة سرت أعقـاب احلـروب اإلسـرائـيليـة العــربيـة كمـا حث الـرئـيس اللـييب واشنـطن علـى احلـريات بـنقابـة الصحـافيني املصـريني انـتقدت
قبل االنتخابات الرئاسيـة االمريكية يف تشرين الثاني .وقال يف مبـناسبة االحتفـاالت بالذكرى الـسنوية الـ املـتعاقبة منذ عام  ،1948لكن الزعماء العرب الثقة فيـه ويف مسعاه للمصاحلة مع الغرب .وزير االعالم ،وذلك العـتذاره الرمسـي الذي قدمه
كلمة امام مجعـية الصداقة االمريكيـة االوروبية يف هايدلبريغ  35لثـورة الفـاتح مـن سبـتمـرب اليت قـادهـا -رفـضوا أو جتاهلوا مطـالب لليهود للحصول وخففـت الواليـات املتحـدة مؤخـرا بعض الـوزير يف مقـاله بصحـيفة (الـلواء االسالمـي) يوم
ان مثل هـذا العمـل االرهابي قـد حيصل ايـضا يف احـدى الدول عـــدم استـيالء ذلك الـيهــودي املـطـــالب على تعويضات عن أصوهلم اليت فقدوها .عقـوبـاتهـا االقـتصـاديـة علـى طـرابـلس اخلميس املـاضي ردًا على مقال للدكتور رفعت سيد
املتحالفة مع الواليات املتحدة يف احلرب على العراق.
بالتعويـضات (أو إعادة منـزله) على منزل من نـاحية أخـرى طالب القـذايف يف كلمته واستأنفت عالقاتهـا الدبلوماسية معها لكن أمحد بـعنوان حـول (أكاذيب اهلـولوكـست :احراق
تبين
الـليبيني برتسـيخ الصورة اجلـديدة للـيبيا مل يـتم تـطبـيع العالقـات بـشكل كـامل .اليـهود يف أفـران النـازي)  .وأتهـمت اللجـنة الـوزير
االسالمبولي) االسالمية يف موقع على يعود لفلسطيين.
تبنت جمموعة (كتائب
مبصادرة رؤيـة االنسان املـصري ،وقالـت يف بيان هلا
االنرتنت العملـية االنتحـارية اليت وقعـت عند مـدخل حمطة
ملرتو االنفـاق وسـوق يف مشـال مــوسكـو .واوضحـت (كتــائب
االسالمبـولي) يف بيـان ان (هـذه الـعمليـة البطـوليـة تـأتي يف
مـوجة مـد النصـرة والعون ملـسلمي الـشيشـان) متوعـدا بانه
سيكون بعدها موجات قادمة.
مناشدة
نـاشـدت احلكـومـة الـنيبـاليـة اجملـتمع الـدولي اختـاذ
تـدابري هـايدلبـريغ (املانيـا) (اف ب) -اعلن
واشنطن (ا ف ب) -اعلنت الواليات املتحدة انها
ملموسة حبق قـاتلي الرهائن النيباليني االثين عشر يف العراق.
وكانـت احلكومـة اصدرت عقب اجـتماع طـارىء بيانـا اشارت قـائـد اجهـزة املخـابـرات االملـانيـة
تعتزم مواصلـة جهودها الستـصدار قرار عن
فيه اىل انهـا مل تتلق معلـومات مـن مصدر حمـايد حـول اعدام اوغــست هــانيـنغ انه مـن املمـكن
جملـس االمن حيـذر سـوريـا من اي تـدخل يف
الرهائن وانها تـستند اىل معلومـات صادرة عن وسائل االعالم .وقـوع (عـمليـة ارهــابيـة كـبرية
الشؤون الـداخلية اللبـنانية رغـم احتجاجات
وطـالب البيـان باسم احلكـومة (اجملتمع الـدولي باختـاذ تدبري لتـنظيـم القاعـدة االرهابـي) الذي
بريوت الرمسية.
حـازم حبق مرتكيب هـذا العمل الفظيـع) ،مشرية اىل ان (العمل يـتزعمه اسامة بن الدن يف الواليات
وقـال املتحـدث بـاسم اخلـارجيـة االمريكيـة
الـوحشي املتمـثل بقتل مدنيـني ابرياء مـن دون طرح
شروط املتـحدة قبل االنتخـابات الرئـاسية
ريتـشارد باوتشر (يف هـذه املرحلة نبحث (مع
الطالق سراحهم يناقض املعايري الدنيا للسلوك املتحضر).
االمريكية يف تشرين الثاني املقبل.
الدول االعضاء يف اجمللس) يف العناصر اليت قد
تهم
اعلن وزيـر االستخبـارات االيراني عـلي يونـسي يف تصـرحيات وقال يف كلمة امام مجعية الصداقة تكـوين نفـسه كليـا خالل االشهـر يتضمنها قرار حمتمل).
بثتهـا وكالـة االنبـاء االيرانـية الـرمسيـة انه مت اعتقـال عدة االمريكيـة االوروبية يف هـايدلبريغ املـــاضيــة مــشريا اىل ان اخلـطــر واحتـجت بريوت على مـشروع من هـذا النوع
اشخـاص بتهمـة التجـسس علـى االنشـطة الـنوويـة االيرانـية ان مثل هـذا الـعمل االرهــابي قـد االرهـابي اصـبح اليــوم اكرب من اي (يـشكل سـابقـة خطـرية تتنـافـى والقـوانني
حلـساب اخلـارج.ونقلت الـوكالـة عن الوزيـر االيرانـي قوله
ان حيـصل ايـضــا يف احــدى الــدول يوم مضى.
واالعراف الدولية).واكد باوتشر ان ذلك ليس
عنـاصـر حـركـة جمـاهـدي خلق ،كـربى املنـظمـات املـسلحـة
املعارضـة للنـظام االسالمـي يف ايران ،هم املـسؤولـون عن هذه املتـحالـفة مـع الواليـات املتـحدة يف واعتـرب ان املنـشـآت االمـريكيـة يف باالمر اجلديد.
احلرب على العراق.
املـــانـيـــا هـي ايــضــــا مهـــددة .وقـال ان (جملـس االمن اكـد مــرارا احرتامه
النشاطات التجسسية.
واكــد ان تنـظـيم القـاعـدة اعـاد
متديد
للسيـادة اللبنانيـة ووحدة اراضيه واستقالله
قررت احلكـومة السودانيـة وحركة التمرد الـرئسية يف جنوب
السـودان متديـد العمـل باتفـاق وقف اطالق الـنار ملـدة ثالثة
اشهر اضافـية حسب مـا اعلن رئيس فـريق الوساطـة اجلنرال
الكـيين املتقـاعـد الزارو سـومبيـو ،يف حني تـواجه حمـادثـات
السالم اخلاصة بهذا النزاع الدائر منذ  21الطريق املسدود االن.

يف مبادرة هي األوىل من نوعها

القذايف يعد بتعويض اليهود الليبيني

.

املخابرات االملانية تتوقع عم ًال إرهابيًا كبريًا
.
للقاعدة قبل االنتخابات األمريكية

برملاني مصري يطالب وزير اإلعالم باالستقالة

اشتباكات
قـتل  11متمـردا كرديـا وجنـديان تـركيـان خالل اشتبـاكات
عنيفـة قرب هـاكاري جـنوب شـرق تركـيا ،حـسب مـا اعلن
احملافـظ اردوغان غـوربز .ونقـلت وكالـة انباء االنـاضول عن
احملافظ قوله ان املواجهات اليت بدأت منذ ايام عدة تتواصل يف
مـنطقـة فـرياسني القـريبـة من احلـدود مع ايـران .واضـاف
املسؤول ان اسلحة وذخـائر وموادا غذائيـة ضبطت يف خمابىء
(الرهابيني).واسـتؤنفت املعـارك بني قوات االمن واملـتمردين
االكراد من حزب العمال الكردستاني
امن
اعلـنت وزارة الـداخليـة الـسعـوديــة مقتل احـد املـشبـوهني
واعتقـال اربعة آخـرين بعـد جرح ثالثـة منهم اثـناء عمـلية
مــداهمـة شـنتهـا قــوات االمن يف حمــافظـة االحـسـاء شـرق
السعـودية .وقالت الوزارة يف بيان بثته وكـالة االنباء السعودية
ان (معلومات تـوفرت للجهات األمنية عـن موقعني يف حمافظة
االحساء يـأوي اليهما ارباب الفـكر املنحرف من املـنتمني للفئة
الـضالة) .وتـستخدم السلـطات السعـودية هذه العـبارة لالشارة
اىل املتطرفني االسالميني املشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.
ابتزاز
صرح وزيـر اخلارجية اللبناني جـان عبيد ان حتضري الواليات
املـتحدة وفرنـسا ملشـروع قرار يطلب مـن سوريا سحـب قواتها
مـن لبنـان وعـدم التـدخل يف االنتخـابـات الـرئـاسيـة يـشكل
(ابتزازا).وقـال عبيـد للصـحافيـني (حنن نفصل فـصال كامال
بني املعاجلة السياسية الداخلية يف شؤوننا وبني حماولة ابتزاز
دوليــة حتــاول ان تـثري نــزاعـــا بيـننــا وبـني اشقـــائنــا)
السـوريني.وكـان مصـدر امريكي كـشف ان الـواليـات املتحـدة
وفـرنسا جتريان حمـادثات حول امكانـية رفع مشروع قرار اىل
جملس االمـن الدولي حيـذر من اي تدخـل خارجي يف الـشؤون
الداخلية اللبنانية ،يف اشارة ضمنية اىل سوريا.
تاكيد
اكـد الرئيـس الروسي فالدميـري بوتني يف تـصريح يف سـوتشي
علـى البحـر االسود ان تـنظيم القـاعدة االرهـابي علـى عالقة
بـاالعتـداء املـزدوج الـذي ادى اىل كـارثـة سقـوط الطـائـرتني
الروسـيتني يف  24اب واودى حبيـاة  90شخصـا .وقال بـوتني يف
ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي جاك شرياك واملستشار االملاني
غـريهارد شـرودر (ان حصـول انفجـارات على مـنت طائـرتني
روسيـتني واعالن احــدى املنـظمـات املـرتـبطـة بـالقـاعـدة
مـسؤوليتها عنه ،يؤكد ان بعض الـقوى اليت تنشط يف الشيشان
مرتبطة باالرهاب الدولي).

واشنطن تواصل جهودها الستصدار قرار دولي حيذر سوريا من التدخل يف لبنان

احلكومة تواصل مفاوضاتها ..واالرهابيون يهددون بنسف املدرسة

وعرضت حمطة التلفزيون لقطات
للمدرسـة اليت تطوقها قوات كبرية
تـابعـة لـوزارة الــداخليـة وآليـات
مدرعة.
وقـال النائـب ميخائيل مـاركيلوف
العضو يف خليـة االزمة اليت شكلت
ميــدانيـا ان (املـدرسـة بـاكـملهـا
مــزروعــة بــااللغــام).واوضح ان
حمـتجزي الرهـائن طالبـوا باجراء
مفـاوضــات مع رئيـس اوسيـتيـا
الـشمـاليـة الكسـندر دزاسـوخوف
ورئيــس مجهــوريــة انغـــوشيــا
اجملــاورة مـــراد ضيــازيكــوف اىل
جـانب ليـونيـد روشال الـذي كان
الوسيط يف عملية احتجاز الرهائن
يف مـسـرح يف مـوسكـو يف تـشـرين
االول . 2002
وتـابع ان اجملموعة املـسلحة مررت
هـذه الـرسـالـة عن طـريق امـرأة
متكنت من اخلروج من املبنى.
مـن جهة اخـرى ،صرح مـصدر يف

أول أمس إن الوزيـر املصري يعلن يف مقـاله بوضوح
مسـاندته للمنظمـات اليهودية األمريكيـة املتطرفة
يف هجومها غري األخالقي ضد الصحفي سيد أمحد .

برغم احتجاجات بريوت

ترقب قلق ملأساة الرهائن يف اوسيتيا

موسكو (اف ب) -اعلن الكرملني ان
الرئيـس الروسي فالدميـري بوتني
عـاد ظهـر االربعـاء علـى عجل من
سوتشي علـى ضفاف البحر االسود
اىل مـوسكـو بعـد عـمليـة احتجـاز
الرهـائن يف مـدرسة يف مجهـورية
اوسيـتيـا الـشمــاليـة يف القـوقـاز
الروسي.
وافاد املصدر نفسه ان بوتني التقى
ما ان وصـل اىل املطار كال من وزير
الداخلية رشـيد نورغالييف وقائد
االستخبـارات نيكوالي بـاروتشيف
وقـائـد حـرس احلــدود فالدميري
برونيتشيف.
ومل يـأخـذ الكــرملني بعـد قـرارا
حــول تــأجـيل زيــارة بــوتني اىل
تـركيـا اليت كـانت مـربجمة الـيوم
اخلـميـس ،وكــان من املـفرتض ان
يسافر بوتني اىل انقرة انطالقا من
سوتشي دون املرور مبوسكو.
وذكـرت وكـالـة االنبـاء الـروسيـة
(انرتفـاكس) ان جممـوعة مـسلحة
حتتجــز  240شخصـا مـنهم مـئتـا
طفل واهـالي بعضهم ومدرسني يف
مدرسة يف اوسيتيا الشمالية هددت
صباح الـيوم االربعاء بنـسف املبنى
يف حـال شنت قـوات االمن هجـوما
عليها.
وقـــد وصل املهــامجــون الــذيـن
يرتـدون مالبس سـوداء ويضعون
اقنعـة عنـد انتهـاء اجـراءات بـدء
السنة الـدراسية يف باحـة املدرسة.
وقـد جــرى تبــادل الطالق النـار
وجرح بعض املدرسني حسبما ذكر
مـراسل حمطة التلفزيون الروسية
(روسيا).

وااليـطالـية والـبلجيـكة بـالعملـية
االنتحـارية املـزدوجة يف حـافلتني
للـركــاب يف بئـر الــسبـع جبنـوب
اسرائيل.
وقال وزير اخلـارجية الكـندي بيار
بــوتيغــرو يف بيــان ان (اللجـوء اىل
االرهـاب ليـس فقـط غري انـسـاني
واجرامي ولكـنه يقضي ايضـا على
امل مجـيع الفلـسطـينـيني الـذين
حيلمون يف العـيش بسالم وان تكون
هلم دولتهم) مـضيفا (اطلب باحلاح
من مجـيع الفلـسـطيـنيـني نبــذ
االرهــاب والـبحـث عـن حل هلــذا
الـصــراع مـن خالل اتفــاق يـتـم
التوصل اليه عرب التفاوض).
ودان االمني العــام لالمـم املتحـدة
كـــويف انـــان العـملـيـتـني اللـتـني
استهـدفتـا حـافليت ركـاب يف بئـر
الــسبـع جنــوب اســـرائيـل داعيــا
الـسلطة الفـلسطينـية اىل وضع حد
هلذه (اجلرائم البشعة).
واعلـن بـيــان صــادر عـن مكـتـب
االعالم الـتـــابع النــان ان (االمـني
العـام يدين بـشدة االعتـداء املزدوج
يف مدينة بئر السبع االسرائيلية).
ودعـــا االمـني العـــام (الــسلـطـــة
الـفلسـطينـية اىل بـذل ما بـوسعـها
الحـالة املـذنبني اىل العـدالة ووضع
حد هلذه اجلرائم البشعة).
مـن جهــته ،دان جملــس االمـن يف
االمم املـتحدة عـملييت بـئر الـسبع
واي عــمل ارهــــابــي يف العــــامل.

وزارة الـــداخلـيـــة يف اوسـيـتـيـــا
الــشمــاليـة ان افــراد اجملمـوعـة
اخلاطفة مزنرون باملتفجرات.
وقــال املـتحــدث بــاسـم الــوزراة
امســاعيل شـاوف ان (اخلــاطفني
رجاال ونـساء يـضعون احـزمة من
املتفجرات لعمليات استشهادية).
وافـادت معلـومات اولـية نـشرتـها
وزارة الـداخلية ان اجملمـوعة تضم
 17فـــــــردا .وقـــــــال شـــــــاوف ان
(االرهـابيـني متكنـوا من االتـصال
بالـسلطـات وسيعلنـون مطـالبهم
قـريبـا).هـذا وهـددت اجملمـوعـة
املـسلحـة اليت حتتجـز الرهـائن يف
مـدرسـة يف اوسيـتيـا الـشمـاليـة،
بـنسف املبـنى يف حـال شنـت قوات
االمن هجوما عليها.
وجتـري مفـاوضـات مع حمتجـزي
الـرهـائـن كمـا جـاء يف تـصــريح
لرئيـس حكومـة هذه اجلمهـورية
القـوقـازيـة الـروسيــة ميخــائيل

شتالوف نقلته وكالة انرتفاكس.
وقــال شتــالــوف (ان احملــادثــات
جاريـة يف الوقت احلالي) مشريا اىل
ان رئيـس مجهـوريــة اوسيـتيـا
الـشمـاليـة الكـسنـدر دزاسـوكـوف
يديـر شخصيا خلية الطوارئ اليت
شـكلت يف بيسالن -حيـث املدرسة-
ملعـاجلـة ازمـة الـرهـائن.وافـادت
وزارة الـطــوارىء يف مجهــوريــة
انغــوشيـا اجملــاورة ان حمتجـزي
الرهـائن يطـالبون بـاطالق سراح
(االرهــــابـيــني) املعـتـقلـني يف
انغـوشيا.وكـانت السلطـات احمللية
قد أعـلنت ان ثالثة اشخـاص على
االقـل قتلـوا يف عـمليــة احتجـاز
الـرهائن.ونقلـت وكالة ايـتار-تاس
عن مـسـؤول يف وزارة الــداخليـة
احملليـة انه (مت العثـور على جـثة
قـرب مدخل املبنـى واثنتني على
الطريق) على مـسافة قريبة .ومل
يوضح ما اذا كانوا من الرهائن.

السياسي).
وانتقـد باوتشـر بشدة جهـود سوريا للـتمديد
لـوالية الـرئيـس املنتهـية واليـة اميـل حلود
مبـوجب تعـديل للـدستـور اللبنـاني الـذي ال
جييز جتديد الوالية.
واضـاف (نعتقد ان الضغوط الـسورية لتعديل
الـدستـور اللبنـاني ليـبقى الـرئيـس حلود يف
منـصبه ثالث سنـوات اضافيـة حتد للـسيادة
واالستقاللية السياسية يف لبنان).
وكـانت احلكـومـة الـلبنـانيـة تـبنت الـسبت
مـشروعـا لتعـديل الدسـتور جيـيز مـثل هذا
التـمديد رغم االنتقـادات االمريكية ومن دول
اوروبيـة عــدة مثل فـرنـســا اليت تعـمل مع
واشنطن يف جملـس االمن الدولي الصدار قرار
يف هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــصـــــــــــــــــــدد.

إدانة شديدة لألعمال اإلرهابية يف موسكو..
وتعهد مبواصلة احلرب ضد اإلرهاب

نيـويـورك (االمـم املتحـدة) (اف ب)-
نـدد االمني العـام لالمم املتحـدة كويف
انـان باالعتـداء الذي وقع الثالثـاء امام
حمطـة ملرتو االنفـاق يف موسكـو وقتل
خالله ما ال يقل عن عشرة اشخاص.
وقــال املـتحــدث بــامسـه يف بيــان ان
(االمـني العام ذهل فور تلقيه نبأ وقوع
اعتـداء ارهابي جـديد يف روسيـا وهذه
املرة يف حمطة ملرتو االنفـاق يف ريسكايا
مبوسكو).
واضاف البيان ان انان (يندد بشدة بهذا
الـعمل االجــرامي الــذي قتل وجـرح
عددا من الضحايا االبرياء).
وقـد قـتل عشـرة اشخـاص علـى االقل
واصـيب حنــو ثالثني بـينـهم اطفـال
جبـروح يف انفجـار عنيـف امام حمـطة
مرتو مشال موسكـو قالت االستخبارات
الـــروسيــة انه نـــاجم عـن عمـليــة
انتحارية نفذتها امرأة.
ووقع االنفجــار بني مــدخل حمـطـة
ريسكايا ومتجـر على جادة بروسبكت
مريا مشال موسكو يف ساعة ازدحام.
وتـبـنـت جمـمــــوعــــة (كـتــــائـب
االسالمبـولي) االسالمـية عـلى مـوقع
اسالمـي علـــى االنـرتنـت العـملـيـــة
االنتحـاريـة اليت وقـعت عنـد مـدخل

حمطـة ملرتو االنفـاق وسـوق يف مشـال
موسكو.
واوضحـت (كتـائـب االسالمبــولي) يف
بيان انها شـنت (هذه العملية البطولية
دعما ملسلمي الشيشان).
وكانـت هذه اجملـموعـة تبـنت عملـية
تفجـري الطـائــرتني الــروسيـتني (90
قـتيال) إضـافــة اىل هجمــات وقعت يف
باكستان يف اب.
كمـا دان الـبيـت االبيـض (االعتـداءات
االرهابية) الـيت دمرت االسبوع املاضي
طائرتني للـركاب يف اجلو واسفرت عن
مقتـل تسعـني شخصـا واوقـعت اليـوم
عشـرة قتلـى علـى االقل امـام حمطـة
ملرتو االنفاق.
وقال املـتحدث بـاسم الـرئاسـة سكوت
مـاكليالن يف بيـان نشـر يف وقت يـتابع
فيه الـرئيـس االمريكي جـورج بـوش
محلـته االنـتخـــابيــة ،ان (الــواليــات
املـتحــدة تــدين بـشــدة االعتــداءات
االخرية يف روسيا).
واضـاف ان (الــشعب االمـريكي حبـالـة
حـزن شـديـد علــى الضحـايـا الـذين
سقـطوا يف هـذه االعتـداءات االرهابـية
ويقـدم تعازيه لعـائالتهم) مـوضحا ان
(اية قضية ال ميكن ان تربر االرهاب).

