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سيناريو إسرائيلي لضرب المقاومة

وفد أمني فلسطينيالتحقيق مع عقيد في الجيش بشبهة التجسس
رفيع في بيروت

بيروت: في اطار احلديث عن االهتمام االسرائيلي االستثنائي
بالقرار الظني، يجري التداول بس���يناريوهات اسرائيلية 

عدة لتفجير الوضع في لبنان.
من بني هذه السيناريوهات سيناريو فتنة سنية شيعية يكون 
طرفها السني الالجئ الفلس����طيني في لبنان في مقابل الشيعي 

املقاتل مع حزب اهلل.
ومثل هذا الس����يناريو الذي أورده تقرير صحافي في بيروت 
يريد اس����تكمال االس����اءة لصورة حزب اهلل كمقاومة، ولتعميق 
صورت����ه بأنه ليس أكثر من حركة ش����يعية تابعة إليران، وانه 
متصادم مع الوجدان العربي وليس له صلة بالدفاع عن فلسطني 

أو بالصراع مع اسرائيل.
ويلحظ هذا الس����يناريو الذي ظهرت تفاصيل عنه ألول مرة 
في خريف العام املاضي، ان املعركة بني الدميوغرافيا الش����يعية 
والفلس����طينية في لبنان يجب ان تكون ساحتها حصرا منطقة 

صيدا، وذلك لعدة أسباب:

أوله����ا: ارباك الس����احة اجلنوبية حيث تش����كل صيدا املدخل 
االستراتيجي بني املقاومة وعمقها في الداخل اللبناني.

ثانيها: اشراك مخيم عني احللوة الذي يعتبر عاصمة الشتات 
الفلس����طيني في املنفى في هذه الفتنة كي تكتمل رمزية ان حزب 

اهلل يضرب املنفى الفلسطيني الالجئ.
ثالثها: السيناريو يتحفظ على خروج الفلسطيني من مخيمات 
بيروت ليقاتل في العاصمة ضد الشيعة، وذلك خوفا من ان احتالل 
البندقية الفلسطينية لبيروت سيسمح بإعادة تكرار جتربة ياسر 

عرفات في لبنان.
رابعها: منطقة صيدا التي يتداخل فيها العامل السني الفلسطيني 
االجتماعي واالقتصادي مع العامل السني اللبناني، تعطي كامل 
االنطباع مبعاني الفتنة الش����يعية السنية األوسع من اللبنانية، 
ليصبح لها بعد عربي، وهذا أمر غير مرغوب اسرائيليا التي تريد 
تعميم منطق الفتنة الكبرى بني املس����لمني العرب لتكون احدى 

سمات ضعفهم األساسي في هذا القرن.

بيروت ـ يوسف دياب
أوقف���ت مديرية املخابرات في اجليش اللبنان���ي ضابطا برتبة عقيد في اجليش 

بشبهة التعامل مع العدو اإلسرائيلي.
وذكرت صحيفة »األخبار« ان اجليش متنع عن إعالن النبأ ألسباب عدة من بينها 
تزامن التوقيت مع االس���تعدادات لالحتفال بعيد اجليش إضافة الى ان التحقيقات 

معه جتري بعيدا عن اي ضجيج.
ويجري التحقيق مع العقيد املشار إليه استنادا الى اتصاالت هاتفية مجراة مع 

متعاملني مع املوساد.
وكانت املخابرات اعتقلت موظفا فنيا كبيرا في شركة »اوجيرو« املشغلة للهاتف 
االرضي في لبنان، يدعى ميالد عيد )66 س���نة( بتهمة التعامل حيث قال مدير عام 
اوجيرو عبداملنعم يوس���ف انه مصدوم بقوة خاصة ان املوقوف كان يقوم بأدوار 
اساس���ية منها التحكم في البث الفضائي عبر محطة املعربانية والكابل البحري مع 
قبرص، كما انه معني بأعمال الصيانة على أنواعها، مبا فيها مفاتيح املرور بعمليات 
فنية وتقنية وهو يعمل في هذا القطاع منذ 14 سنة، ولم يسبق ان اتاح لغيره احللول 
محله، وال درب احدا من العاملني معه على ادارة العمل ما سهل لإلدارة التعاقد معه 

بعد إحالته إلى التقاعد.

صيدا )عني احللوة(: وصل إلى بيروت 
وفد امني فلس����طيني برئاسة عضو 
اللجن����ة املركزية في حركة فتح جبريل 
الرجوب وعضوية اللواء كمال الش����يخ 
وبعض ضباط األمن الوطني للبحث مع 
املسؤولني اللبنانيني في قضايا تتصل 
بأمن املخيمات الفلسطينية، الى جانب 
األوضاع السياس����ية واألمنية احمليطة 

بلبنان واملنطقة.
وضمن مهمات الوفد وضع آليات ضبط 
لألوضاع داخل املخيمات، بالتنس����يق 
والتفاهم حال تط����ورت األمور ميدانيا 
مع االسرائيليني. وتشمل اهتمامات الوفد 
متابعة التحقيق في جرمية اغتيال اللواء 

كمال مدحت في املية ومية عام 2009.

)ا.ف.پ(اسرائيليون يسعفون احد اجلرحى بعد املواجهات مع اجليش اللبناني امس

العربدة اإلسرائيلية تقصف االستقرار جنوبًا 
وردّ مفاجئ للجيش اللبناني يفجّر مواجهات شرسة

بيروت ـ عمر حبنجر
سجل أمس دخول عسكري 
إسرائيلي لم يكن مفاجئًا على 
خط األزمات ف���ي لبنان بقدر 
املفاجأة الت���ي اطلقها اجليش 
اللبنان���ي بالدف���اع واملواجهة 

الشرسة التي خاضها.
عملية الدخول التي فاجأت 
مختلف املستويات السياسية في 
لبنان، والتي استرخت مؤخرا 
حتت مظلة القمة العربية الثالثية 
في بيروت، متت في الثامنة من 
صباح امس من خالل عملية قطع 
شجرة »سرو« تقع في اجلانب 
الشائك  اللبناني بني الشريط 
والشريط اإلسرائيلي االلكتروني 
متهيدا لتركيب كاميرا تصوير 
وكاشف ضوئي مكانها، ما أثار 

اعتراض اجليش اللبناني.
ومت اب���الغ قي���ادة القوات 
الدولية باألمر لكن اإلسرائيليني 
تابعوا س���عيهم فأرسلوا قوة 
مؤللة الى محاذاة الشريط عمدت 
الى قطع الشجرة التي سقطت 
على الشريط الشائك، فاستنفر 
اجليش اللبناني في تلة العديسة 
وس���يرت الكتيبة اإلس���بانية 
املتمركزة في املنطقة دورياتها 
واقفلت الطريق بوجه املدنيني 
الثانية بتقدم  املفاجأة  وكانت 
الى الشريط  دبابة اسرائيلية 
واطالقها قذيفة باجتاه حاجز 
العديس���ة  للجيش في مدخل 
فأصابته، وجرحت احد عناصره 
وقد رد اجليش على النار باملثل 
ودارت مواجهات باالس���لحة 
الرشاش���ة وقذائ���ف الدبابات 
استغرقت اكثر من ساعة وانتهت 
بتدخل اليونيفيل واعادة الهدوء، 
لكن الدبابات االسرائيلية عادت 
واطلقت ثالث قذائف على تلة 
العويضة في العديس���ة حيث 
توجد نقطة للجيش اللبناني، 
الدبابات  ثم تخط���ت اح���دى 
االسرائيلية اخلط االزرق من 
قبيل الغطرسة والتحدي فيما 
شرع املوقع االسرائيلي قبالة 
»بوابة فاطمة« التي زارها امير 
قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني خ���الل جولته اجلنوبية 
مؤخ���را بالقنص على الطريق 
العام داخل االراضي اللبنانية 
واس���فر كل ذلك عن س���قوط 
3 ش���هداء و5 جرحى للجيش 
اللبناني ومقتل ضابط اسرائيلي 

برتبة »مقدم«.
وفيما لوحظ ان حزب اهلل 
م���ارس اعلى درج���ات ضبط 
النف���س، أعلنت قيادة اجليش 
اللبنان���ي، ان دوري���ة تابعة 
للعدو االسرائيلي أقدمت على 
جتاوز اخلط التقني عند احلدود 
اللبنانية � الفلسطينية في خراج 
العديسة، وضمن أراض  بلدة 

متحفظ عليها لبنانيا.
وعلى الرغم من تدخل قوات 
املؤقتة ملنعها،  املتح���دة  األمم 
اكدت قيادة اجليش ان الدورية 
تابع���ت جتاوزها فتصدت لها 

قوة اجليش اللبناني باألسلحة 
الفردية، وقذائف ال� )آر بي جي( 
فحصل اشتباك استعملت فيه 
قوات العدو األسلحة الرشاشة 
وقذائف الدبابات مستهدفة مراكز 
اجليش ومنازل املدنيني، مما أدى 
إلى سقوط عدد من العسكريني 

بني شهيد وجريح.
الى ان  القيادة  وأشار بيان 
الوضع اليزال حذرا، الفتا الى ان 
قوات األمم املتحدة املؤقتة تتولى 
الى  االتصاالت إلعادة الوضع 
طبيعته فيما تواصل مروحيات 

العدو التحليق في املنطقة.
الى ذلك ادعى وزير اخلارجية 
أفيغدور ليبرمان  اإلسرائيلي 
امس مس���ؤولية لبن���ان عن 
االشتباكات التي اندلعت في وقت 

سابق على احلدود اإلسرائيلية 
� اللبنانية وأسفرت عن مقتل 
وإصابة عدد من اجلانبني، قائال: 
إن هناك انتهاكات شديدة للقرار 
الدول���ي رق���م 1701 بعد تبادل 
إط���الق الن���ار بني اجليش���ني 
اإلس���رائيلي واللبنان���ي على 

احلدود اللبنانية.
ونقل راديو »إسرائيل« عن 
ليبرمان حتذيره من »العواقب 
الت���ي تترتب على  الوخيمة« 
اس���تمرار ذل���ك، مطالبا ممثل 
إسرائيل لدى األمم املتحدة بتقدمي 
ش���كوى لألمني العام ومجلس 
األمن، مشيرا إلى أن هناك حالة 
من الهدوء تسود اآلن احلدود 

اللبنانية � اإلسرائيلية.
الناطق باس���م  بدوره دعا 

الق���وات الدولي���ة العاملة في 
جنوب لبنان »يونيفيل« أندريا 
تينينتي إلى أقصى درجات ضبط 
النفس بني لبنان وإسرائيل بعد 
االشتباكات الدامية التي وقعت 
امس وقال تينينتي في بيان: إن 
نائب القائد العام للقوات الدولية 
العميد سنتي بوفنتي يتصل 
بقيادت���ي اجليش���ني اللبناني 
واإلسرائيلي »حلثهم على اتخاذ 
أقصى درجات ضبط النفس«.

وأض���اف تينينتي »حدث 
الني���ران بني  تبادل إلط���الق 
اجليشني اللبناني واإلسرائيلي 
عل���ى طول اخل���ط األزرق في 
منطقة العديسة، أولوية مهمة 
القوات حاليا هي إعادة الهدوء 

للمنطقة«.
وقال الناطق باس����م القوات 
الدولية إن قوة دولية توجهت 
إلى م����كان احلادث في محاولة 
للتأكد من ظروف واحتمال وقوع 
إصابات، وكانت مصادر أمنية 
لبنانية نفت أن يكون مت إطالق 
صواريخ من جنوب لبنان على 

إسرائيل.
الى ذلك برز تطور خطير امس 
متثل مبوافقة مجلس الشيوخ 
اإليطال����ي امس على مرس����وم 
متديد عمل الق����وات اإليطالية 
في البعثات الدولية لكنه قرر 
تخفيض عديد القوات اإليطالية 
ضمن قوات حفظ الس����الم في 
جن����وب لبن����ان التابعة لألمم 
املتح����دة »اليونيفيل« ورفعها 

في أفغانستان.
وأف����ادت وكالة أنباء »آكي« 
اإليطالية بأن املرسوم بات ساري 
املفعول بعد أن نال موافقة مجلس 
الشيوخ بحصوله على أصوات 
االئتالف احلاكم واملعارضة ما 

عدا حزب ايطاليا القيم.

مقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخرين في أعنف مواجهات منذ عدوان 2006

لقطات

صواريخ كاتيوشا: بعدما أعلنت االذاعة العامة االسرائيلية 
ان صاروخني أطلقا من جنوب لبنان س���قطا في شمال 
إس���رائيل، نفى ناطق باسم الش���رطة االسرائيلية هذه 

املعلومات عن اطالق الصاروخني.
وقال املتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد: »لم يطلق 

اي صاروخ من لبنان باجتاه شمال إسرائيل«.
استشهاد مراسـل »األخبار«: لقي مراسل صحيفة »األخبار« 
اللبنانية في جنوب لبنان عس��اف أبو رحال مصرعه امس 

خالل العدوان اإلسرائيلي على بلدة العديسة.
وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن املراسل كان برفقة مجموعة 
م��ن االعالميني لتغطية أخبار االعت��داء بينهم مدير جريدة 
»األخب��ار« في اجلنوب كامل جابر ال��ذي جنا بأعجوبة مع 

اعالميني آخرين.
وإصابة مندوب »املنار«: أعلن تلفزيون املنار التابع حلزب 
اهلل ان مراسله في اجلنوب علي شعيب أصيب في قدمه، 

ونقل على اثرها الى املستشفى. 

جنود اسرائيليون يستخدمون الرافعة الجتياز احلدود.. وجنود لبنانيون يصوبون اسلحتهم باجتاه اآلليات االسرائيلية
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اخلليـل زار دمشـق: علم ان معاون األمني العام حلزب 
اهلل حسني اخلليل زار دمشق يوم السبت املاضي واطلع 
من القيادة السورية »تفصيليا« على نتائج القمة الثالثية. 
وكانت وسائل اعالم اسرائيلية أشارت الى توجه السيد 
حسن نصراهلل شخصيا وفي زيارة سرية لم يعلن عنها 
الى دمش����ق للقاء الرئيس االسد واالطالع منه مباشرة 
على نتائج محادثاته مع خادم احلرمني الشريفني امللك 
عب����داهلل ب����ن عبدالعزي����ز واج����راء تقييم مش����ترك 

لألوضاع.
اسـتنفار سياسـي حلزب اهلل: إذا كان البعض قد أخذ على 
حزب اهلل في االس��تحقاقات الس��ابقة ان��ه جلأ الى حصر 
التش��اور بحلقة ضيقة من احللفاء، فهو ميارس هذه املرة 
اس��تراتيجية مختلفة، آخذا باالعتب��ار ان كل من وقف الى 
جانب املقاومة يوما ما، يجب التعاطي معه على اس��اس انه 
جزء عضوي وحيوي من اي مواجهة آتية، السيما ان املستهدف 
احلقيقي هو خيار املقاومة ككل، وليس احلزب حصرا. ولعل 
احلزب أراد ايضا ان يؤكد من خالل التنوع الطائفي واملذهبي 
ف��ي هويات ضيوف أمينه العام انه ليس معزوال وال ميكن 
اس��تفراده، بل ان له عمقا سياسيا حاضنا في كل الطوائف 

واملذاهب، مبا يكفي حلماية ظهره عند اللزوم.
لوحة مضطربة للمنطقة: محلل سياسي لبناني رسم لوحة 
مضطربة للمنطقة، مسجال جملة معطيات متراكمة عليها 

ومثيرة للقلق واالهتمام:
1� ازمة لبنانية اشعلها »حزب اهلل« بهجومه على احملكمة 

الدولية.
2� سخونة متجددة في غزة مع عودة اطالق الصواريخ 
من القطاع على اس����رائيل وقصف الطيران االسرائيلي 

مخيمات واحياء فيه مأهولة بالسكان.
3� هجوم بالصواريخ على ايالت يرجح ان تكون اطلقت 

من االراضي املصرية.
4� انفجار غامض على منت ناقلة نفط يابانية في مضيق 

هرمز يرجح ان يكون ذا ابعاد ارهابية.
5� عودة الس����خونة في اليمن بني الق����وات احلكومية 

واحلوثيني بعد خرق وقف النار األخير.
6� كالم الرئيس الس����وري بشار االسد في عيد اجليش 
الس����وري عن ان الس����الم احلقيقي يبتعد واحتماالت 

احلرب تزداد.
7� معلومات عن استعداد واشنطن لنصب »درع صاروخية« 
في جنوب أوروبا مبا فيها االراضي التركية في مواجهة 

الصواريخ االيرانية.
8� تأكي����د قائد أركان اجلي����وش األميركية مايكل مولن 
عبر ش����بكة »ان.بي.سي« للتلفزيون أن »خطة الهجوم 
األميركية على إيران جاهزة إذا امتلكت طهران السالح 
الذري«، معربا في الوقت نفس����ه عن »قلق ش����ديد من 

عواقبها«.
9� تقاطع معلومات اميركية متعددة املصدر تشير الى 
ان حربا ستنشب بني اسرائيل و»حزب اهلل« في غضون 

اقل من 12 شهرا.
10� معلومات اوروبية من مصادر رفيعة املستوى أبلغت 
عددا من قادة دول املنطقة ان احلرب باتت قريبة جدا.

احملكمـة الدوليـة: يقول خبراء في القان��ون الدولي إن 
احملكمة الدولية تتمتع مبدئيا باس��تقاللية كاملة، شأنها في 
ذلك ش��أن كل احملاكم سواء الوطنية أو الدولية، وال يجوز 
ان تتدخل اي سلطة في اعمال هذه احملكمة، وقانونا السلطة 
الوحيدة التي تقرر رفع القرار الظني الى احملكمة هي املدعي 
العام وقاضي ما قبل احملاكمة، وبالتالي ال يجوز ان تتدخل 
في هذه العملية اي س��لطة في االطار القانوني حتى مسألة 
احملاكمة تس��تند الى هذا القرار وهكذا يكون لكل س��لطة 
صالحياته��ا في االطار القانوني. أما في االطر السياس��ية 
فاألمر يختلف ويجوز من باب التمني ان يطلب املدعي العام 
كما القاضي ما قب��ل التحقيق رفع القرار الظني من ضمن 
االطر السياس��ية لدرء الفتن��ة، وهذا االمر يحصل من باب 

إيجاد مخرج سياسي، لكنه ال يندرج في االطار القانوني.

أخبار وأسرار لبنانية

)ا.پ(الدفاع املدني اللبناني يطفئ ناقلة جنود اصابها القصف االسرائيلي قرب بلدة الطيبة

لبنان يستنفر الديبلوماسية ويشتكي في مجلس األمن 
وسليمان يدعو للتصدي »مهما كلفت التضحيات«

بيروت ـ داود رمال
أدان رئيس اجلمهورية العماد ميش����ال سليمان 
اخلرق االسرائيلي اجلديد للقرار 1701 واجتياز اخلط 
األزرق واالعتداء على املمتلكات وقصف حاجز للجيش 
اللبناني في منطقة العديسة، معتبرا ان هذا العدوان 
اجلديد هو برس����م األمم املتح����دة واحلريصني على 

وجوب احترام القرار 1701 وتطبيقه.
واطلع الرئيس سليمان من قائد اجليش العماد جان 
قهوجي على تفاصيل هذا اخلرق ووجوب التصدي ألي 
محاولة اعتداء اسرائيلية مهما كانت التضحيات، على 
ان تتم متابعة هذا املوضوع مع  اجلهات الديبلوماسية 

والدولية املعنية.
ووجه سليمان دعوى عاجلة ملجلس األعلى للدفاع 
لعقد جلس����ة طارئة في القصر اجلمهوري في بعبدا 
ولدرس املوقف املستجد بعد االعتداء اإلسرائيلي في 
اجلنوب«، كما افادت مصادر ان حركة ديبلوماسسية 
كبيرة قام بها لبنان باجتاه مجلس االمن الذي انعقد 
ام����س ملتابعة تطورات اجلن����وب اخلطيرة، والدول 

الفاعلة لتوحيد املوقف من االعتداء الغاشم.
بدوره، اس����تنكر رئيس احلكومة سعد احلريري 
من س����ردينيا العدوان االس����رائيلي على الس����يادة 

اللبنانية.
وأجرى احلريري اتصاال بالرئيس س����ليمان ثم 
بقائد اجليش العماد جان قهوج����ي، وبقيادة قوات  
الطوارئ، مطالبا بالضغط على اس����رائيل لاللتزام 

بالقرار 1701.
من جهت����ه أدلى رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بتصريح أكد خالله ان هذا االعتداء اإلس����رائيلي هو 
رسالة واضحة ضد اجلهد العربي الذي تقوده سورية 
واململكة العربية السعودية لضمان االستقرار في لبنان، 
وهو استهداف لكل جهد عربي إلعادة االعمار وإزالة 

آثار العدوان في جنوب لبنان، خصوصا جولة أمير 
قطر مؤخرا مع أركان الدولة لتفقد مش����اريع بلسمة 

جراح اجلنوبيني.

شكوى عاجلة

ودعا بري احلكومة للتقدم بش����كوى عاجلة الى 
مجلس األمن ألن ما أقدم عليه العدو اإلسرائيلي ينال 
م����ن القرار 1701 ومن اجلهد الدولي املبذول للتهدئة، 
ويرفع من نسبة التوتر في جنوب لبنان واملنطقة.

ولفت امس تطابق معظم آراء الفرقاء اللبنانيني 
من ضرورة التصدي للعدوان.

سياس����يا كان حترك رئيس مجلس النواب نبيه 

بري س����ّرع باجتاه ترجمة نتائ����ج القمة اللبنانية � 
الس����عودية � السورية التي انعقدت في قصر بعبدا، 
مس����تبقا االطاللة اخلطابية لألمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل مساء امس، في الذكرى الرابعة 

»للنصر اإللهي« على اسرائيل عام 2006.
وقد اكتسب لقاء بري � نصراهلل ليل األحد � االثنني 
والذي استغرق 4 ساعات، دالالت الفتة، وبدا البيان 
الصادر عنهما اشبه برسالة سياسية مشتركة رغم 
انه جتنب االشارة املباشرة الى دوافع األزمة األخيرة 
الناشئة عن موقف حزب اهلل من القرار االتهامي املرتقب 
للمدعي العام الدولي، ويبدو ان بري طمأن نصراهلل 

الى تفهم القمة الثالثية لهواجس احلزب.

وقد ظهرت الرسالة من هذا اللقاء في خطاب نصراهلل 
املسائي الذي جاء منسجما مع الدعوة للتهدئة التي 
أطلقتها قمة اجلمعة املاضي، لكنه توسع في الرد على 
التحرشات االسرائيلية باجليش اللبناني الذي فقأت 
مخابراته عيون املوساد االسرائيلي داخل املؤسسات 

اللبنانية.
على ان اخلطاب األهم هو ما سيقوله السيد نصراهلل 
في مؤمتر صحافي سيعقده عشية األول من رمضان 
املبارك، بعد مرور توصيات القمة حول موضوع القرار 

االتهامي بفترة االختبار املبدئية.

جنبالط على مائدة لحود

في هذا الوقت، لفت موقف لرئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي وليد جنبالط م����ن القمة الثالثية فقد 
متسك جنبالط بتأييده للمحكمة اخلاصة لكنه شدد 

على حتييدها عن التسييس.
وفي خطوة أخرى باجتاه حلفاء دمشق، حل جنبالط 
ضيفا على مائدة الرئيس السابق اميل حلود في مصيف 
بعب����دات، في لقاء هو األول لهما منذ أكثر من خمس 
س����نوات، اي منذ التمديد له في رئاسة اجلمهورية 

ثالث سنوات اضافية.
وشارك في اللقاء السيدة نورا جنبالط وتيمور 
جنبالط الى النائب السابق اميل اميل حلود ورالف 

اميل حلود.
وكان جنبالط جتنب مثل هذا »االستحقاق« املتصل 
بإعادة تطبيع عالقاته مع العاصمة السورية اال انه 
وج����د ان ال مناص من »مناطحة الزائد« مع الرئيس 
حلود، عشية زيارته، اي جنبالط، الى دمشق للقاء 
معاون رئيس اجلمهورية اللواء محمد ناصيف )أبو 
وائل( املتابع للملف اللبناني في السلطة السورية، 

ووزير اخلارجية وليد املعلم.

إجماع سياسي وشعبي على توحيد الصف لمواجهة العدوان اإلسرائيلي

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع لبنان

حماس: إسرائيل تمارس الزعرنة

فرنسا قلقة من التوترات الحدودية

بي����روت: توالت ردود الفعل العربية الدولية املس����تنكرة للعدوان
االسرائيلي. ووزير اخلارجية املصري احمد ابو الغيط اكد تضامن 
مصر الكامل مع احلكومة اللبنانية في مواجهة اخلروقات االسرائيلية 
للسيادة اللبنانية. جاء ذلك خالل اتصال هاتفي اجراه ابو الغيط امس 
برئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري لالطالع على تطورات املوقف في 
أعقاب االشتباكات التي جرت في بلدة »العديسة« بني اجليش اللبناني 
واجليش االس����رائيلي والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع احلكومة 

اللبنانية في مواجهة اخلروقات االسرائيلية اللبنانية.

غ����زة � وكاالت: نددت حركة ماس امس مبا وصفته »االعتداء اآلثم« 
الذي نفذه اجليش االسرائيلي وتسبب مبثل 3 جنود وصحافي جنوب 
لبنان. ووصف املتحدث باس����م حماس س����امي ابو زهري في تصريح 
ليونايتد برس انترناشونال دخول اجليش االسرائيلي احلدود اللبنانية 
بأنه »شكل من اشكال الزعرنة والعربدة« مضيفا ان »االعتداء على لبنان 
الشقيق يأتي استكماال جلرائم االحتالل ضد شعبنا الفلسطيني وابناء 
االمة العربية واإلس����المية«. ورأى ان ما جرى »يدلل على أن إسرائيل 
باتت متثل خطرا على السلم االمني العاملي«. وعبر عن تقديره ملا وصفه 
ب� »املوقف البطولي« للجيش اللبناني في التصدي للقوة االسرائيلية 

ومنعها من اجتياز احلدود.

باريس � وكاالت: أعربت فرنسا عن قلقها إزاء االنباء التي تشير الى 
تبادل اطالق النار على احلدود بني لبنان واسرائيل.

وقالت مساعدة املتحدث باسم وزارة اخلارجية الفرنسية كريستني 
فاج، في تصريح له امس، ان بالدها تشعر بالقلق ازاء االنباء التي تشير 
الى تبادل الطالق النار على جانبي احلدود بني اسرائيل ولبنان، وتقوم 

حاليا باالستعالم عن الوضع في املنطقة.

دمشق: اعتداء على االستقرار بعد القمة الثالثية 
دمشق ـ هدى العبود

أكد الرئيس الس��وري د.بشار األسد على 
»وقوف سورية إلى جانب لبنان الشقيق ضد 
االعتداء الس��افر الذي شنته إس��رائيل على 

األراضي اللبنانية«.
ودانت سورية امس »العدوان االسرائيلي« 
على االراضي اللبنانية معتبرة انه يعكس قلق 
الدولة العبرية من »بوادر االستقرار« في لبنان 

بعد القمة اللبنانية � السعودية � السورية.
ونقلت وكالة األنباء السورية )سانا( أن األسد 
رأى في اتصال هاتفي أمس مع نظيره اللبناني 
ميشال س��ليمان أن »هذا االعتداء يبرهن من 
جديد على أن إس��رائيل تسعى دائما لزعزعة 

األمن واالستقرار في لبنان واملنطقة«.
بدوره اكد مصدر رسمي مسؤول ان سورية 
»تدين بقوة العدوان االسرائيلي السافر على 
االراضي اللبنانية«. واضاف ان »هذا العدوان 
يعكس قلق اسرائيل من بوادر االستقرار الذي 
يشهده لبنان بعد القمة الثالثية التاريخية« بني 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان وخادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 
السوري بشار االسد. واكد ان سورية »تؤكد 
وقوفها الى جانب لبنان الشقيق في التصدي 
لهذا العدوان الغاشم وتطلب من االمم املتحدة 
واملجتمع الدولي التدخ��ل الدانة ووقف هذا 

العدوان«.

v

أحد جرحى اجليش اللبناني ينتظر االسعاف وفي االطار جندي من اليونيفيل يطالب االسرائيليني بالتراجع عن احلدود.. ومدنيون لبنانيون يسعفون جنديا آخر


