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يف احلدث العربي والدولي

تواصل التداعيات العربية حول احلرب على لبنان

مبارك اعترب لبنان اخلارس الوحيد والسعودية اهتمت دوال ً عربية بالتفريط باهلوية القومية
املدى  /وكاالت
معتقلون
أعلـنت وزارة الــدفــاع االمــريـكيــة (البـنتــاجــون) يــوم
ال ـسـبــت انه ــا نـقلـت خـم ـسـ ــة سجـن ــاء مــن معـتـقل
جوانتـانامـو الى افغـانستـان ليصبح عـدد املعتقلني
املـوجـوديـن يف تلك القـاعـدة البحـريـة يف كـوبـا نحـو
. 445
وق ــال الـبـنـت ــاج ــون "متـت الـت ــوصـي ــة بـنـقل ه ــؤالء
املعـتقـلني بــسبـب عمـليــات املــراجعــة املـتعــددة الـتي
جرت يف جوانتانامو".
ولم يكشف النقاب عن اسماء السجناء الذي نقلوا
الى افغانستان او اي تفصيالت اخرى.
وقال الـبيان انه قد يكـون من حق نحو  120معتقال
من بني املعتقـلني املتبقني النقل او االفراج شريطة
اجراء سلسة من املراجعات.
تظاهرات
ت ـظـ ــاه ـ ــر االف االشخـ ــاص يف بـ ــاري ــس م ـطـ ــالـبـني
بـتسويـة اوضاع املقـيمني بال اوراق قانـونية ،عـلى ما
افادت صحافية يف وكالة فرانس برس.
وانطلقت التظاهرة من كنيـسة القديس برنار التي
ط ــردت مـنه ــا ال ـش ــرط ــة قـبل ع ـش ــر سـن ــوات مـئ ــات
املقـيـمـني ب ــدون ت ـصـ ــاريح ،لـتـنــتهـي يف س ــاح ــة "ال
ريبوبليك" بوسط العاصمة الفرنسية.
ودعـا عزيـز وهو مـن اعضاء جـمعية "املقـيمني بدون
اوراق " الــى "تــوحــد كـل جمـعيــات املـقيـمني بـصفــة
غير شرعية للنضال وفرض توازن قوة".
عصابة
اعلنت اجهـزة االستخبارات الـنيجيريـة الكشف عن
عـصــابــة مــسلحــة مـتخـصـصــة يف خـطف املــوظـفني
العــاملني يف الـقطــاع النفـطي يـعتقـد انهـا ال تـزال
حتتجز مواطنا لبنانيا يف جنوب نيجيريا.
ومت اعتقـال زعـيم الـعصـابـة نـيكــوالس ديكـسـون يف
معقله يف مـدينـة بوروتـو بواليـة دلتـا النـيجر خالل
عملية نفذها عناصر االستخبارات.
وقــالت ان اخلــاطفني مـا زلـوا يـحتجـزون الـرهـينـة
اللـبـنـ ــانـي الـ ــذي اقـتـ ــادوه الـ ــى قـ ــريـ ــة انـيـكـ ــوروغـ ــا
الصغيرة القريبة من بوروتو.
وطـلبـت اجملمــوعــة فــديــة بقـيمــة  50مـليــون نــايــرا
( 390الف دوالر) لالفراج عنه.
دعم
اعلــن الـ ــسف ـيـ ـ ــر الل ـي ـبــي يف ف ـ ــال ـي ـت ـ ــا يف تـ ـصـ ـ ــريح
لـصحـيفــة مــالـطـيــة ان لـيـبـيــا تـطلـب مـن االحتــاد
االوروبي دعما مـاليا ملكافحة الهجـرة غير الشرعية
انــطالق ــا مـن سـ ــواحله ــا وت ــرفـض ت ـسـيـي ــر دوري ــات
بحرية مشتركة مع ايطاليا ومالطا.
وذكـرت صحيفـة "تـاميـز" املـالـطيـة ان الـدول الثالث
سـتـعق ــد اجـتـم ــاع ــا يف االي ــام الـقلــيلـ ــة املقــبل ــة يف
مـحاولة للتصدي لتدفق املهـاجرين غير الشرعيني
الى السواحل االيطالية واملالطية.
وافادت وكالـة انسا االيطـالية ان السلطـات املالطية
اعتــرضت الــسبـت زورقني يـنقالن  55مهـاجــرا غيـر
شرعي وقد تويف احدهم خالل الرحلة.
تأييد
أيـدت مـحكمـة الـتمـييـز االردنيـة قـرار مـحكمـة امن
ال ــدولـ ــة الق ــاضـي بـت ــوقـيـع عق ــوب ــة االعـ ــدام عل ــى
سعـودي من معـاوني ابـو مـصعب الـزرقـاوي متـورط
يف الــتخ ـطـيــط لـتـفجـيـ ــر معـبـ ــر "الـكـ ــرامـ ــة" علـ ــى
احلدود العراقية.
وقال مـصدر قضائي ان محكمـة التمييز وهي اعلى
سلطـة قضـائيـة يف االردن "ايـدت قـرار محكمـة امن
الـدولــة الصــادر بحق املـتهم الـسعـودي فهـد نـومـان
الفهـيقي احـد معـاوني الـزرقـاوي والقـاضي بـانـزال
عقوبة االعدام به".
انتقادات
انـتق ــد وزي ــر اخل ــارجـي ــة ال ــسع ــودي االمـي ــر سع ــود
الفـي ــصل ال ـ ــدول العـ ــربـيـ ــة الـتــي تع ـطـي اولـ ــويـ ــة
لعالقاتهـا مع دول من خارج العالـم العربي ،معتبرا
ان الهوية العربية "مهددة".
وأضاف" :اننا امـام تهديد فـقداننا هـويتنا .اضحت
بعــض الـ ــدول (الع ــربـي ــة) تـن ـشــئ عالقـ ــات مع دول
اخـرى علــى حسـاب العالقـات بني الــدول االعضـاء"
يف اجلامعة العربية.
واضــاف "هــذا املــأمــول معــاجلـته مـن خالل مـقتــرح
حتسني االداء العربي".
ويــستهـدف هــذا الكالم ضـمنـا سـوريـا الـتي تـرتـبط
بعالقات وثيقة من ايران.
موقف
اعلـن املـتح ــدث ب ــاسـم احلك ــوم ــة االس ــرائـيلـي ــة آيف
بـازنـر ان اســرائيل "لـن تنخــدع" بتــاكيـدات الــرئيـس
االيـرانـي محمــود احمـدي جنـاد بـان بـرنــامج بالده
النووي ال يشكل تهديدا لها.
وقـال "ان اسـرائـيل ال تـنخــدع بتـصــريحـات هــدفهـا
الــوحيـد جتـنب عقـوبــات علـى ايـران" قــد يفــرضهـا
مجلــس االمـن ال ــذي يجـتــمع يف  31اب للـنـظ ــر يف
امللف النووي االيراني.
وقال ان "الرئيـس االيراني عبر يف احـيان كثيرة عن
نــوايــاه احلقـيقـيــة حـيــال اســرائـيل" ،يف اشــارة الــى
دعوات احـمدي جنـاد املتـكررة ل"مـحو اسـرائيل عن
اخلارطة".
واعـتبــر يف هــذا الــسيــاق ان "افـتتــاح ايــران مـصـنعــا
النتـاج امليـاه الـثقيلـة يـشـكل خطـوة مقلقـة للغـايـة
متهد المتالك طهران السالح النووي".
طرد
امـر الرئـيس التـشادي ادريـس ديبي بـرحيل شـركتي
شـيف ــرون وبتــرون ــاس ،وهمــا اثـنت ــان من الـشــركــات
االجنبيـة الثالث يف الكـونسـورسيـوم الذي يـستثـمر
الـنفـط يف ت ـشــاد ،ابـتــداء مـن الـيــوم االثـنـني لعــدم
دفـعهما الـضريبـة املفروضـة على الـشركـات ،وفق ما
ذكرت االذاعة الوطنية.
وقـال الـرئـيس "علـى ممثـلي شيفـرون وبتـرونـاس ان
يغ ـ ــادروا ت ـ ـش ـ ــاد غـ ـ ــدا ويغـلق ـ ــوا مـك ـ ــات ــبه ــم لع ـ ــدم
احتـرامهـم االلتـزامـات املـنصــوص عليهـا يف الـبنـود
املتعلقة بتسديد الضرائب على الشركات".
وتـ ــابع "سـتـت ــول ــى ت ـشـ ــاد مع اك ـس ــون ادارة الــنفــط
الـتـ ـشـ ــادي يف انـت ـظـ ــار ايجـ ــاد حـل مع الـ ـشـ ــريـكـني
االخرين".
اضراب
اعلن نحو  42سـجينا "يف قضايـا متس امن الدولة"
يف االردن اضـرابـا عـن الطعـام مطـالبني ب"الـسمـاح
للـسجناء بـاالختالط" و "فتح ابـواب املهاجع خالل
الليل" ،بحسب ما افاد مصدر امني اردني.
ولفت الـى ان "هـذه املطـالب غيـر قـانـونيـة وتخـالف
قــوانـني مــراك ــز االصالح والـتــأهـيل لـيــس يف االردن
فحسب بل على مستوى العالم".
ونفـى اي سـبب اخـر لالضـراب مـؤكـدا ان "الـرعـايـة
ال ـ ـ ـ ـص ـح ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة" ل ـلـ ـ ـ ـ ـ ـس ـج ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء.

ترحيب إسرائيلي لبناني باملشاركة األوروبية يف قوات اليونيفيل
العواصم  /وكاالت
اعتـبر الـرئيـس حسنـى مبـارك -أن أحدا
لــم يـك ـ ـســب ول ــم يخ ـ ـسـ ـ ــر -يف الع ـ ــدوان
اإلس ــرائــيلــي عل ــى لـبـن ــان م ـضــيف ــا -أن
اخلـاسـر الـوحيـد هــو لبنـان الـذي دمـرت
كل مقــومــات احلـيــاة فـيه مـن محـطــات
كهرباء ومياه وجسور وطرق وغير ذلك.
وأوضح يف حـ ـ ــوار نـ ـ ـشـ ـ ــرتـه صح ــيفـ ـ ــة -
امل ـس ــاء -ردا علــى ســؤال ح ــول إعالن كل
االطـراف  -أمريـكا واسـرائيـل وحزب اهلل
 االنـتـصــار فــى حــرب لـبـنــان أن االالفمــن أهل لـبـنـ ــان قــتلـ ــوا واصـيـبـ ــوا -دون
ذنب -معـتبـرا أن ذلك -نـتيجـة طبـيعيـة
حلرب بني جيش نظامي وميليشيات.-
وعن وقف سورية تزويد لبنان بالكهرباء
بـحجـ ـ ــة ان وضع ال ـ ـش ـبـك ـ ــة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة
اليـسـمح بــذلك قــال ال ــرئيــس مبــارك -
ارسـلـ ـنـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــدة اطـق ــم فـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة الصـالح
محـط ــات الـكه ــرب ــاء اللـبـن ــانـي ــة واع ــادة
تشغيلها مرة اخرى امـا الكهرباء نفسها
فال ميكن فنيا ان مندهم بها.-
وفـيمــا يـتعلق بــالقــضيــة الفلـســطيـنيــة
التــى شــدت حــرب لـبنــان االنـظــار عـنهــا
أكـد الرئيـس املصرى أن بالده لـم تتوقف
ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ــن االي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ــن دعـ ـ ــم
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـني ومـ ــؤازرتهـم فـ ــى كـ ــافـ ــة
احملافل االقليمية والدولية وحثهم على
ان يكـونـوا صـوتـا واحـدا يـراعــى مصـالح
الشعب .
اتهامات سعودية
م ــن ج ـ ـ ــانـ ـبـه اتـه ــم وزي ـ ـ ــر اخل ـ ـ ــارجـ ـي ـ ـ ــة
الـسعودي األمـير سعـود الفيصل الـسبت
بعــض الـ ــدول الع ــربـي ــة ب ــالــتف ــريــط يف
هــويتهــا العــربيـة مـن خالل عالقــات مع
دول غير عربية.
وقال وزير اخلارجية السعودي يف مؤمتر
صحفي -اننا أمـام تهديد فقدنـا هويتنا
وأصـبحت بـعض الــدول تنـشـىء عالقـات
مع أطـراف أخرى علـى حسـاب العالقات
بني الدول األعضاء.-
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف  -وجـه خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ــني
ـ
الـشــريفني بـأن تعـد الـدراســات املطلـوبـة
لـتغـيـي ــر الـ ــوضع امل ــأس ــاوي الـ ــذي جعل
شعــوب املنـطقــة يف حيــرة وارتبـاك حـول
مصـاحلهــا ونظـرتهـا للعجــز الظـاهـر يف
تعــاطي حكـومـاتهــا مع التحـديـات وهـذا

البكاء على االطالل
مـ ــا نقـ ــوم أالن بعـمـله وســيعـ ــرض عـنـ ــد
انتهـائه على قـادة الدول العـربية للـنظر
فيه وهذا اليعنـي أننا سنقف عـقبة أمام
عقـد أي مـؤمتـر اسـتثنـائي عـاجل يـدعـو
إليه أي طرف من األطراف. -
استعادة الثقة
وقـال  -إن املرحلة الـراهنة تستـدعي منا
العــمل اجل ــاد وال ــدؤوب الســتعـ ــادة ثق ــة
شعـ ــوبـنـ ــا العـ ــربـيـ ــة واكـتـ ـسـ ــاب احـتـ ــرام
اجملـتمع الــدولي وهـذا األمـر لـن حتققه
األمـنيــات وامنــا بــالعــودة إلــى انـتم ــائنــا
العـ ــربــي والعــمل اجل ـ ــاد علـ ــى تـ ــوضــيح
الـرؤى وتــوحيـدهـا جتــاه متـطلبـات هـذا
االهتمام .-
وحـول سـؤال عـن اكتـشــاف تيـار عـقالني
يف احلـ ــرب عل ــى لـبـن ــان وم ــا هـي ف ــرص
اسـتثمـاره  ،قـال  -امتنـى ان يكـون هنـاك
تـ ــوجه ــات عـقالنـي ــة تــظه ــر يف أي دول ــة
ع ــربـي ــة وه ــذا عـنـص ــر مهـم ونـتـمـن ــى ان

يـنتـشـر بـطـبيعـة احلـال وســوف نتعــامل
معه امــا االوضــاع ال ــدولي ــة فنـحن امــام
خلل يف املــنهجـي ــة الع ــربـي ــة كـن ــا نع ــرف
هــويـته ونع ــرف مكــامـن اخلـط ــر هل لــو
اجتمعنا اليوم يف العالم العربي ستكون
نـظــرتـنــا واحــدة  ..أيـن مكــامـن اخلـطــر
أين مكـامن التهديد  ..علينا كيف يجب
ان نـ ــواجهه ــا هل ل ــديـن ــا اسـت ــراتـيجـي ــة
للمواجهة مكامن اخلطر .
أهمية االتفاق
وقــال -املفــروض أن نكــون مـتفقـني وهل
نحـن مـتـفقـ ــون علـ ــى هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع او
تـ ــوجـه يف تع ـ ــريف املـنـهجـي ـ ــة العـ ــربـيـ ــة
عالقـتـن ــا والـت ــزام ــاتـن ــا اجت ــاه الــبعــض
عالقــاتنــا والتــزامــاتنــا جتــاه الـغيــر إلــى
حــد ان هـن ــاك عالقــات بـني دول عــربـيــة
ودول اجـنـبـيـ ــة علـ ــى حـ ـسـ ــاب الـعالقـ ــات
العربية العربية .
وأضاف  -هـذا شيئ لم يحـدث عن قصد

وامن ـ ــا ب ـ ــال ــتع ـ ــاط ــي مع االم ـ ــور ب ـ ـشــكل
ارجت ــالي وبــدون تخــطيـط وهــذا مــا هــو
مــأمــول معــاجلـته وهــذا م ــا عكف خــادم
احلـ ــرمـني الـ ـش ـ ــريفــني عل ـ ــى معـ ــاجلــته
بــاملقـتــرح الــذي قــدمـه للقـمــة العــربـيــة
والـ ــذي ادى إلـ ــى حتـ ـسـني االداء االن يف
العمل العـربي املـشتـرك الـذي نـراه علـى
االقل هنـاك نـوع مـن التعـامل اجلمـاعي
رأيناه يف مشكلـة لبنان ورأيناه يف احلوار
الـوطـني الـذي اجــري يف العـراق حتــسن
يف االداء بناء على وثيقة العهد وامليثاق
الـتي قـدمهـا خـادم احلــرمني الـشــريفني
ن ـ ــأمـل بعـ ــد تعـ ــريف االلـتـ ــزامـ ــات جتـ ــاه
الـبعض يف احللف الـذي اسمـه اجلامـعة
العربـية اننا إذا عرفنـا االمور بوضوح ان
تـسـتعـيــد االمــة العــربـي ــة مكــانـتهــا فـيه
ودورها يف هذا العالم املتقلب . -
توصيف االنتصار
وقـ ــال االمـيـ ــر سعـ ــود عـن وضـع تعـ ــريف

اإلفراج عن طاقم (فوكس) املختطف بغزة

طهران تواصل إنتاج الوقود النووي وواشنطن تتدارس اخلطوة املقبلة
العواصم  /وكاالت
قال رئيـس املفاوضني النوويني يف
اي ـ ــران علــي الريج ـ ــانـي ان اي ـ ــران
ستمـضي قدمـا يف أنشـطة الـوقود
النــووي علـى الـرغـم من تـصـاعـد
الـضغوط الدوليـة عليها من أجل
وقف ه ــذه العـملـي ــات الـتـي أثـي ــر
اجلدل بشأنها.
ونـ ـ ـس ـبــت االذاع ـ ـ ــة احلـك ـ ـ ــوم ـي ـ ـ ــة
لالريجاني قـوله "ان انتاج الـوقود
النووي هو هدفنا االستراتيجي".
وكـان مجلـس االمن قـد طلـب من
ايـران وقف أنــشطــة انتـاج الـوقـود
بـحـل ـ ـ ــول  31اب واال فـ ـ ـس ـت ـ ـ ــواجـه
التهـديـد بفـرض عقـوبــات .ويتهم
الغــرب ايــران بــالـسعـي للحـصــول
علـى أسلحـة نـوويــة .وتصـر ايـران
علـى ان أنشطتها النـووية يقتصر
ه ـ ــدفه ـ ــا علـ ــى تـ ــولـيـ ــد ال ـطـ ــاقـ ــة
الكهربائية.
وق ـ ـ ــال الريجـ ـ ــانــي "ان أي اجـ ـ ــراء
يهــدف حلــرمــان ايــران مـن حقهــا
لن يغير رأينا بشأن هدفنا".
وأكـ ـ ــد نـ ـ ــائــب وزيـ ـ ــر اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة
االيراني مـحمد رضـا باقـري على
ان اي ـ ـ ــران لــن ت ـ ـ ــوقـف تـخ ـ ـص ـيــب
اليورانيوم أبدا.

وق ـ ــال ب ـ ــاق ـ ــري ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة أن ـب ـ ــاء
اجلمهـوريــة االسالميـة االيــرانيـة
"انـه خط أحمر بـالنسبـة لنا ..لن
نفعل ذلك".
واخملـاوف الــرئيــسيـة الـتي تـسـاور
الغ ــرب سبـبهــا بــرنــامج تخـصـيب
الـيـ ــورانـيـ ــوم وهـي عــملـيـ ــة ميـكـن
استخدامها يف صنع الوقود الذي
ت ـ ـســتخ ـ ــدمـه محـ ـط ـ ــات ت ـ ــول ـي ـ ــد
الـكه ــربـ ــاء وميكـن اسـتخ ــدامه يف
صنع القنابل النووية.
ولـكـن ايـ ــران تـ ــرفــض حـتـ ــى االن
وقف العـمل ولـم تعـبــأ بــالـتل ــويح
بـالعقـوبات قـائلـة ان ذلك سيـزيد
من أسعـار الـنفط العـاليـة أسـاسـا
مما سيضر بالدول الصناعية.
وهـددت الـواليـات املتحـدة بـاتخـاذ
حتـ ـ ـ ـ ــرك سـ ـ ـ ـ ــريـع يف مـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــوع
العقوبـات .ولم تعلن بـريطـانيا أو
أملــانـيــا أو فــرن ـســا حـتــى االن عـن
تبـني مــوقف بهـذا احلــسم .ولـكن
ال ـ ـص ــني وروسـ ـيـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــري ـك ــني
الـتجاريـني اليران ال تـريدان ذلك
ورمبا تستخـدمان حق النقض يف
االعتــراض علـى قــرار محـتمل يف
مجلس االمن.
مـن ج ــانـبه عـلق الـبـيـت االبـيــض

كويزومي يطرق أبواب آسيا
الوسطى للحصول عىل الطاقة
طوكيو /رويترز
يبدأ رئيس الوزراء
الياباني جونيتشيرو
كويزومي اليوم االثنني
جولة يف اسيا الوسطى
تشمل قازاخستان
واوزبكستان يف محاولة
لتأمني موارد الطاقة
الغنية يف املنطقة
حيث تزيد الصني
وروسيا من نفوذهما.
وصرح مسؤولون
رئيس وزراء اليابان
يابانيون بأن اجلولة
التي تستمر ثالثة ايام وهي اول جولة يقوم بها
رئيس وزراء ياباني آلسيا الوسطى تعكس االهمية
االستراتيجية للمنطقة بالنسبة لليابان الفقيرة يف
املوارد الطبيعية والتي تعتمد على الشرق االوسط
يف احلصول على معظم وارداتها من النفط.
وقال مسؤول كبير يف وزارة اخلارجية اليابانية"انها
ليست اوبك وليست الشرق االوسط ولكنها منتجة
للنفط والغاز ..وهذا يعني الكثير بالنسبة لليابان".
والى جانب النفط اخلام والغاز الطبيعي متلك
قازاخستان ثاني اكبر احتياطيات يف العالم من
اليورانيوم .وهذا ايضا مهم لليابان التي حتتاج الى
الوقود النووي الن الطاقة الذرية تنتج نحو  30يف
املئة من الكهرباء املستخدمة يف اليابان.
وقال املسؤول الياباني ان من املتوقع ان يثير
كويزومي املشاركة اليابانية يف مشروعات مناجم
اليورانيوم يف محادثاته مع الرئيس نور سلطان
نزارباييف .

ب ـتـحفـ ــظ علـ ـ ــى تـ ـ ــدشــني ايـ ـ ــران
مصـنع للـميــاه الثـقيلـة يف ايـران،
مـ ــوضحـ ــا ان الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
جتـ ــري مـ ـشـ ــاورات مع شـ ــركـ ــائهـ ــا
حول اخلطوة املقبلة.
وق ــالت مـســاعــدة املـتحــدث ب ــاسم
البـيت االبـيض دانــا بيــرينــو "كمـا
قـلـ ـن ـ ـ ـ ــا م ــن قـ ـبـل ،ن ـ ـ ـ ــدرس ال ـ ـ ـ ــرد
االيـراني ونـشاور شـركاءنـا (الدول

لــكل ـمـ ـ ــة االن ـتـ ـصـ ـ ــار -يف ال ـ ـ ــواقع هـ ـ ــذه
اجل ـ ــدل ـيـ ـ ــات التف ـيـ ـ ــد الع ـ ــالــم الع ـ ــربــي
واملعـ ـ ــارك مع اس ـ ــرائ ــيل لــم ت ـب ـ ــدأ ه ـ ــذا
العـ ــام ...ونحـن نـب ــارك صـم ــود ال ــشعـب
اللبنـاني يف ردة الفعل االسرائـيلية التي
ال تــواكـب احلــدث ال ــذي وقع ه ــدم بلــدا
بـ ــأكـمـله وق ـضــي علـ ــى قـ ــرى بـ ــأكـمـلهـ ــا
فـاحلــديث عن حــادث لبنـان هـو التـركيـز
على املاسـاة وكيفية مـعاجلة النـتائج هو
االهم يف نظري-.
واضـاف -االنتصـار احلقيقـي للبنـان هو
ان يعـيـ ــد بـنـ ــاء مـ ــا دم ـ ــر ويلــتف ح ـ ــوله
ويكـون هنـاك وحـدة يف املـوقف اللـبنـاني
ويـك ـت ـ ـســب ل ـب ـنـ ـ ــان شـ ـ ــرع ـي ــته وس ـيـ ـ ــادة
احلكـومـة علـى كـامل االراضـي اللبنـانيـة
واالنتصـار دائما على النفس اصعب من
االنـتصار على العدو ومـا يحتاجه لبنان
االن االنـتصـار علـى النفـس اكثـر من أي
شيء-.
ترحيب إسرائيلي لبناني
هـذا ورحـبت إســرائيل ولـبنـان بقـرار دول
االحتــاد األوروبي املـشـاركـة بــسبعـة آالف
جندي يف قـوات اليونيفيل املـوسعة التي
سيتم نشرها يف جنوب لبنان.
ووصفـت الــدولـت ــان القــرار ب ــأنه خـطــوة
مهمة.
وقـ ــال املــتحـ ــدث بـ ــاسـم األمم املــتحـ ــدة
ادوارد م ــورتـيـم ــر ان املـنـظـم ــة ال ــدولـي ــة
تقـترب مـن تنفيـذ التعهـدات من جـانب
عـ ــدد مـن الـ ــدول للـمـ ـشـ ــاركـ ــة يف قـ ــوات
الـيـ ــونــيفـيـل بحـيـث ت ــصل إلـ ــى الـ ــرقـم
املـطلـوب وهــو  15ألف جنــدي للحفـاظ
علـ ــى وقـف اطالق الـنـ ــار بـني اسـ ــرائــيل
وحزب اهلل.
وقــال مــورتـيـملــر إن عــدة دول آسـيــويــة
عبــرت عـن رغبـتهــا يف املـشــاركــة يف قــوة
اليونيفيل.
واضـاف مـورتـيمــر ان املنـظمـة الــدوليـة
ت ـ ــأمل يف مـ ـسـ ــاهـمـ ــة تـ ــركـي ـ ــا يف القـ ــوة
الــدولـيــة ،واصفــا مـثل هــذه املـســاهـمــة
ب ـ ــأنه ـ ــا "ه ـ ــام ـ ــة لـلغ ـ ــاي ـ ــة" ب ـ ــاالخ ـ ــذ يف
االع ـت ـبـ ـ ــار ت ـ ـ ــاريخ تـ ـ ــرك ـيـ ـ ــا ومـ ـ ــوقـعهـ ـ ــا
اجلغرايف.
ويـأتي هـذا بعد اعالن االحتـاد االوروبي
تعهـده باملشـاركة بسـبعة آالف جندي يف
هذه القوة ،وهو مـا ميثل نصف عددها.

اخلـمــس ال ــدائـم ــة العـض ــوي ــة يف
مـجلـ ــس االمــن وامل ـ ــان ـي ـ ــا) ح ـ ــول
الـتـ ــدابـي ـ ــر املقــبلـ ــة الـتـي يــتعـني
اتخاذها".
وتـشير بيرينـو بذلك الى رد ايران
ال ـ ــذي يـقع يف  21صـفحـ ـ ــة عل ـ ــى
عـ ـ ــرض الـ ـ ــدول الـ ـ ـســت الـك ـبـ ـ ــرى
القنـاعهـا بــالتخلـي عن تـخصـيب
اليورانيوم.

املفاعل النووي االيراني

غزة CNN /
أُطلق سراح طاقم قناة "فوكس نيوز" اخملتطف يف غزة عقب أسبوعني
من االختطاف .وأكدت مصادر دبلوماسية نيوزيلندية اإلفراج عن
الصحفي األمريكي ستيف سينتاني واملصور النيوزيلندي أوالف
وييغ اللذين اختطفا حتت تهديد السالح يف  14آب اجلاري.
ويأتي إطالق سراح الطاقم عقب ساعة واحدة من بث شريط فيديو
جديد زعم فيه الصحفيان اعتناقهما اإلسالم.
وظهر وييغ يف مقطع من شريط الفيديو جالساً القرفصاء وهو
يقرأ من قصاصة ورق فيما خال وجهه من أي تعبير قائالً إنها
"مروحيات األباتشي التي تطلق صواريخ اجلحيم األمريكية الصنع
التي تقتل املدنيني يف غزة" ،نقالً عن األسوشيتد برس.
ويأتي إطالق الفيديو اجلديد كتأكيد على سالمة اخملتطفني بعد
مرور املهلة التي حددتها "كتائب اجلهاد املقدس" األربعاء بـ 72ساعة
إلطالق سراح جميع املسلمني املعتقلني يف السجون التي تديرها
الواليات املتحدة ،مقابل سالمة الطاقم.
وتزامن مع تطمينات مسؤولني فلسطينيني بقرب إطالق سراح
سينتاني ووييغ قريباً.
وقبيل حلول املوعد النهائي بساعات ،أعرب رئيس الوزراء
الفلسطيني ،إسماعيل هنية ،عن تفاؤله بقرب انتهاء محنة
اخملتطفني وقال يف بيان" نأمل أن تنتهي هذه القضية خالل
الساعات املقبلة .هناك وعود بعدم املساس بالصحفيني .وآمل أن
تنتهي وحتل بطريقة تعكس مدى احترام الفلسطينيني لضيوفهم".
وكانت الواليات املتحدة قد أدانت بشدة عمليات االختطاف مشيرة
إلى أنها لن تدرس مطالب اخلاطفني ،وفق ما ذكره املتحدث باسم
وزارة اخلارجية األمريكية ،كيرتيس كوبر.
وقال كوبر" :نحن ال نتنازل لإلرهابيني وندعو إلى إطالق سراح
هؤالء الصحفيني فوراً ومن دون شروط".

املواجهات العنيفة تفرض عىل (كويتا) الباكستانية منع التجوال
كويتا  /رويترز
فـرضت الـسلطـات يف مـدينـة كـويتـا
الـباكـستـانيـة حظـر جتول الـى أجل
غيـر مـسمـى واستـدعت القـوات يـوم
أمـ ــس األح ـ ـ ــد بعـ ـ ــد اح ــتجـ ـ ــاجـ ـ ــات
عـنــيفـ ــة انـ ــدلعــت يف أعقـ ــاب مقــتل
زعـ ـي ــم لـلـ ـمـ ـتـ ـمـ ـ ـ ـ ــردي ــن يف اقـلـ ـي ــم
بلوخستان.
وقـتل ن ــواب اكبــر خــان بــوجـتي (79
عــامــا) يف اشـتبــاك مع قــوات االمن
يــوم الـسـبت فـيمــا يبــدو أنهــا كــانت
واحدة من أكبر املعـارك منذ سنوات
يف اقلـيم بلـوخـستـان الغـني بـالغـاز
حـيـث يـط ــالـب املـتـم ــردون بـنـصـيـب

أكبر من موارد االقليم.
ومع انـت ـش ــار أنـبـ ــاء مقــتله يف وقـت
مـت ــأخ ــر مـن م ـس ــاء ال ـسـبـت خ ــرج
احمل ــتج ـ ـ ــون للـ ـ ـشـ ـ ــوارع يف كـ ـ ــوي ـتـ ـ ــا
عاصمة االقليم.
وق ــال سكــان ان الـنـي ــران أشعلـت يف
أكثـر من عشـر عربـات وثالثة بـنوك
على االقل ومحطة بنزين.
وذكـرت الـشـرطــة أنه لم تـرد تقـاريـر
بـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــوع ق ـ ـتـلـ ـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــى يف
االحـتجــاجــات ولـكن ألـقي الـقبـض
علــى نح ــو مئــة فــرد معـظـمهـم من
الطلبة.
وقـ ــال زاهـ ــد افـ ــاق املـ ـسـ ــؤول الـبـ ــارز

بـشرطة كـويتا "فـرضنا حـظر جتول
الـســاعــة الـســادس ــة صبــاحــا (0100
بـت ــوقـيـت ج ــريـنـتــش) .كل املـت ــاج ــر
أغلقـت واسـتــدعـي اجلـيـش ويــأخــذ
اجلنود مواقعهم.
"يف ال ــوقت احل ــالي حـظــر الـتجــول
مف ــروض فقـط يف كــويـت ــا ولكـن اذا
وقعـت أي أحــداث تـنـتهـك القــانــون
والنـظــام يف مكــان اخــر فـسـيفــرض
هناك ايضا".
واقـليـم بلــوخــستــان ه ــو أكبــر ولـكن
أفق ــر االق ــالـيـم يف ب ــاك ـسـت ــان كـم ــا
يـ ـ ــوج ـ ـ ــد به اح ـت ـيـ ـ ــاط ـي ـ ـ ــات الغـ ـ ــاز
الرئيسية يف باكستان.

ويـشكو االنفصـاليون يف بلـوخستان
منـذ فتـرة طـويلـة مـن أن االقليم ال
يحصل علـى نصيب عـادل من أرباح
م ــوارده كمــا يـط ــالب ــون بحكـم ذاتي
منذ أعوام.
وقال مـسؤولـون حكـوميـون معنـيون
ب ــاالمـن ان أكـث ــر مـن  20مـن أف ــراد
قـ ــوات االمــن ونحـ ــو  40مـن الـثـ ــوار
قــتل ـ ــوا يف القـتـ ــال الـ ــذي قــتل فــيه
بوجتي.
وأكد اجليـش فقط مقتل أربـعة من
ضـب ــاطه وجـن ــدي يف القـتــال الــذي
وقع يـوم الـسبـت يف منـطقـة كـوهلـو
باالقليم.

العنف واجلريمة يفتكان بجنوب أفريقيا
جوهانسبيرغCNN /
مع ارتفاع اجلـرمية إلى معـدالت مخيفة ،تقول
الـ ـشـ ــرطـ ــة يف جـنـ ــوب أفـ ــريقـيـ ــا إنهـ ــا اجلـ ــانـب
اخلاسـر يف احلرب على عـالم اجلرميـة املتنامي
هناك.
وتـشيــر اإلحصــائيـات إلـى أن فـرص املــواطن يف
جنوب أفـريقيا لـلتعرض إلـى القتل تـرتفع إلى
 12م ــرة عن فــرص نــظيــره األمــريـكي و 50مــرة
عن األوروبي ،نقالً عن األسوشيتد برس.
ومن املشاهـد املألوفـة اندالع مواجهـات مسلحة
يف الـشـوارع أو مـراكـز التـسـوق وال ميلك املـارون
س ـ ــوى الـلج ـ ــوء إل ـ ــى أسـلحــتهــم ال ـ ــشخـ ـص ـي ـ ــة
واالنضمـام للقتال إلـى جانـب عناصـر الشـرطة

أو حراس األمن يف مواجهة اجملرمني.
وتـركـز االهـتمـام الـدولـي علــى تنـامـي معـدالت
اجلـرميـة إثــر طلـب جنـوب أفــريقيــا استـضـافـة
كأس العـالم  ،2010حتتم عليهـا كدولة مـضيفة
أن ال تقــدم أجــوبــة ش ــافيــة فقـط بـشــأن وجــود
مالعب مـناسـبة وفـنادق كـافيـة الستضـافة 350
ألف زائ ــر خالل املـنــاف ـس ــة ،بل يف تــأمـني األمـن
لهذا الكم الهائل من الزوار.
ويف ه ــذا ال ـسـي ــاق ق ــال بـيـت ــر غ ــاسـتـ ــرو ،احمللل
اجلـن ــائــي مبعه ــد ال ــدراس ــات األمـنـي ــة يف كـيـب
ت ــاون ،إنه "مجـتمـع عنـيف بـص ــورة استـثن ــائيــة
فاق استيعاب اجلميع".
وتعلـل الكـثـي ــر مـن الـنـظ ــري ــات تـن ــامـي العـنف

هناك ألسباب متفاوتة وربطه البعض بالتاريخ
وصــراع جنــوب أفــريـقيــا الفــريــد ضــد الـتمـييــز
العنصري الذي خلق ثقافة االنفالت األمني.
وأظهـرت آخـر اإلحـصــائيــات أن  18793شخـصـاً
قــتل ــوا يف جـن ــوب أفـ ــريقـيـ ــا يف الفـت ــرة م ــا بـني
نيسان عام  2004وآذار عام  ،2005أي مبعدل 51
ج ـ ــرمي ـ ــة ق ــتل يف ال ـي ـ ــوم يف ال ـ ــدول ـ ــة ذات الـ47
مليون نسمة.
وشه ـ ــدت نفـ ــس الفـت ـ ــرة  24516محـ ــاولـ ــة قــتل
و 55114حـالـة اغـتصــاب معلنـة و 249369حـالـة
اعتداء تسببت بأذى جسيم.
ولــم تك ـشـف احلك ــوم ــة مـن ــذ تلـك الفـت ــرة عـن
أرقام جديدة إال أنها زعمت أن هناك حتسناً.

