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 مصر تطالب إسرائيل بوقف التلويح بالحرب 
  : القاھرة ـ سالي وفائي ـ رام هللا ـ خالد ا�صمعي ـ دمشق ـ وكا�ت ا�نباء

 

رفضت مصر تصاعد النبرة اHسرائيلية للتلويح بالحرب ضد أي دولة 
وقال السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية إن تبادل التصريحات   , عربية

أمر يدعو إلي   , الحادة أخيرا بشأن احتماBت نشوب حرب في المنطقة
. ويجب أن يتوقف  , اBنزعاج

 

  

  , ليس من حيث المبدأ فقط  , وأضاف وزير الخارجية أن مصر ترفض هذه النبرة

في   , والتوتر الذي تثيره في أجواء المنطقة  , ولكن بسبب تداعياتها السلبية الكبيرة

علي استعادة   , في مقدمتها مصر  , الوقت الذي تعمل فيه قوي إقليمية ودولية عديدة

  . األمل في تحقيق سالم عادل وشامل في المنطقة

وطالب أبوالغيط إسرائيل بإبداء القدر الالزم من التعقل واالبتعاد عن التلويح 

بالمواجهة العسكرية وتحويل االهتمام والطاقات السياسية للعمل من أجل السالم 

  . واالستقرار

وفي الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن إسرائيل نقلت 

تنفي فيها   , عبر جهات دبلوماسية الليلة قبل الماضية رسائل مطمئنة إلي سوريا

أكد إيهود باراك وزير الدفاع اإلسرائيلي أن   , رغبتها في أي تصعيد بين البلدين

ووجه باراك رسالة إلي   , التوصل إلي تسوية مع سوريا هدف استراتيجي إلسرائيل

دعاه فيها إلي الجلوس إلي مائدة المفاوضات بدال من   , الرئيس السوري بشار األسد

ووجه بذلك انتقادا مبطنا ألفيجدور ليبرمان وزير الخارجية   , التراشق الكالمي

  . الذي بدأ التراشق باأللفاظ بين تل أبيب ودمشق  , اإلسرائيلية

حيث أصدر بنيامين نيتانياهو   , بدأت إسرائيل حملة لتهدئة األجواء  , وفي هذه األثناء

رئيس الوزراء اإلسرائيلي توجيهات إلي تزفي هوسير أمين مجلس الوزراء لدعوة 

  . وأمرهم باالمتناع عن إصدار أي تصريحات تتعلق بسوريا  , وزراء الحكومة

يقول إن إسرائيل تسعي إلي   , وأصدر نيتانياهو وليبرمان بيانا مشتركا في وقت الحق

  . ومع ذلك ستواصل إسرائيل الرد بعنف وصرامة علي أي تهديد محتمل  , السالم

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد ذكرت أن اإلدارة األمريكية طالبت ـ مساء 

  . أمس األول ـ بإيضاحات من إسرائيل عقب تهديدات ليبرمان ضد الرئيس السوري

 موضوعات من نفس الباب
 
يوم أبطال إفريقيا لمصلحة ضحايا   1

 السيول
 طقس سيئ في الدلتا وشمال سيناء  2
مزرعة سمكية أم    بحيرة قارون  3

  محمية طبيعية؟
في ھجومين   263 مقتل وإصابة  4

 بكرب^ء وكراتشي
أول مشروع مع القطاع الخاص   5

 Hنشاء محطة صرف
      

 الموضوعات ا�كثر قراءة
 
مصر تطالب إسرائيل بوقف   1

 التلويح بالحرب 
حسن شحاته يحلم بالتدريب في   2

  ! ولكن  .. المونديال
جدو أعاد فتح ملف التفوق   3

 السكندرى
الصحف اgلمانية تواصل اHشادة   4

 بانجاز المنتخب الوطني
 مواقف  5
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قال محمد ناجي عطري رئيس الوزراء السوري إن من يهدد سوريا   , وفي دمشق

مشيرا إلي أن دمشق تمتلك مصادر القوة والرد   , ولن يكون مسرورا  , سيلقي الرد

  . وتملك شعبا مقاتال متمسكا بثوابته الوطنية والقومية  , والمواجهة

 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

       اسمك 

     بريد اBلكترونى

     عنوان التعليق 

تعليق 

 

  

  

  
إرسل 

 

 

 02:54   06/02/2010: تاريخ  المھاجر :تعليق  
  

 كندا
يبكي كما بكوا من سينكمش الكل و ..ماذا لو فعلتھا إسرائيل و قامت بحرب أخرى ضد العرب

لماذا هللا نصر إسرائيل؟ : قبل ذات يوم عيد أضحى ثم يستمر السؤال الكبير

 

 02:18   06/02/2010: تاريخ  احمد :تعليق  
  

 ثقافة الغاب
B شيء اB اننى متغزB ** ھما بيتين شعر قالھم الشابى زمان ماذا جنيت انا فحق عقابي 

B *** اين العدالة يا رفاق شبابي*** ايعد ھذا في الحياة جريمتا*** للكائنات مغردا في غادي
B *** وسعادة الضعفاء جرم *** رئي القوي وفكرة الغ^بي *** اين فالشرع المدس ھاھنا

*** ولتشھد الدنيا التى غنيتھا حلم الشباب وروعة اBعجاب ** اله عند القوى سوى اشد عقابي
B عدل اB ان نعادلت القوى *** والعدل فلسفة اللھيب الخاوي*** ان الس^م حقيقة مكذوبة

وتصادم اBرھاب باBرھاب *** 

 

 01:51   06/02/2010: تاريخ  مواطن عربي :تعليق  
  

 المتزحلقون
ياريت ب^ش نسمع الك^م الفرغ من مضمونه من سوريا وب^ش نسمع جعجعة فارغة 

 

 01:32   06/02/2010: تاريخ  مراد ابن الجزائر :تعليق  
  

 نحن ھنا
كلنا معكي يا سوريا انتي من احتضن زعيم المقاومه اBمير عبد القادر رحمه هللا سنكون مع 

اخوتنا في سوريا من اشد المقاتلين 

 

 12:53   06/02/2010: تاريخ  محسن مھنى ولعان المحامى :تعليق  
  

الحل فى انشاء جامعة الشرق اAوسط *** انھم يعشقون الحرب والخراب والدمار 
*** 

المنظمات الصھيونيه العالميه تتحكم فى مصائر شعوب كوكب اBرض ولھا ذيول وجواسيس 
فى كل شارع من شوارع ھذا الكوكب واقترح لحل اBزمه التى اقتربت من مائة عام ھو انشاء 
جامعة الشرق اBوسط بدB من جامعة الدول العربيه وفى الكيان الجديد تكون تركيا واسرائيل 
وايران وفلسطين كلھا دول اعضاء كاملة السياده ويتقرر حق العوده ل^جئين وتعود الجوBن 

محسن *** Bصحابھا وھذا ينقذ شعوب المنطقه الشرق اوسطيه من كل الحروب والصراعات 
مھنى ولعان المحامى والمستشار القانونى بالقاھره 

 

 12:51   06/02/2010: تاريخ  زكريا شفيق احمد :تعليق  
  

 موقف اسرائيل الغاشم
يجب ان يكون الرد من الخارجيه المصريه على التھديدات اBسرائليه اشد من ھذاوتقديم طلب 

عاجل لمجلس اBمن بشان ھذه التھديدات وايضا نريد رد من الخارجيه على القناة الصھونيه 
المسماه بالجزيرةوتحاملھا على مصر شعبا وحكومه فى كل المواقف 

 

 12:48   06/02/2010: تاريخ  ظاظا :تعليق  
  

 الحكمه
ھذاھو 

 

 12:44   06/02/2010: تاريخ  محمد :تعليق  
  

 ربنا معاكم
ربنا معاكم يأھل سوريا اBبطال ودمائنا وروحنا فداء لكم 

حجوزات فنادق 
مصر

 فورية حجوزات فنادق
 بأفضل ا�سعار 
www.Fendeq.com
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 12:22   06/02/2010: تاريخ  دالسيد :تعليق  
  

 ضحك عل الذقون
B غسرائيل عايزة تحارب سوريا وB سوريا عايزة تحارب إسرائيل وB فيه أي دولة عربية 

عايزة وB بتفكر تحارب والدليل غزة وB دولة عربية لوحت بالقوة حتي مجرد تلويح وزي ما 
قال عمرو موسي العرب ماتو منظرة فقط وزي ما قال فيلسوف فرنسي العرب أصبحو ظاھرة 

صوتية وسلملي علي المترو ده لما طلع صاروخ بومب من لبنان حزب هللا حلف باBيمان 
Hسرائيل إنه بريء 

 
 

 

 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة اgھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة اgھرام
  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد اBليكترونى 
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