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يف احلدث العربي والدولي

وعود ايرانية بوقف تسليح حزب اهلل

النواب اللبنانيون يواصلون اعتصامهم حتى ترفع ارسائيل حصارها البحري واجلوي
املدى  /وكاالت
مفاوضات

ق ــالت املــستـشــارة االمل ــانيــة انـغيـال ميــركل يف ح ــديث الــى
الـتلفـزيـون االملــاني ان "بـاب املفـاوضـات ال يــزال مفتـوحـا"
امام ايران من اجل ايجاد حل لبرنامجها النووي.
واضـافت "كـان العرض (الـذي قدمـته الدول الـست الكـبرى
لطهران لـلتعاون شرط وقف بـرنامجها الـنووي) جيدا ،اال
ان اجملتـمع الــدولي سـيفكـر يف تــدابيـر اخــرى" بعـد رفـض
ايــران وقف انـشـطــة تخـصيـب اليــورانيـوم رغـم املهلـة الـتي
ح ــددهـ ــا مجلــس االمـن له ــا لـتق ــوم بـ ــذلك والـتـي انـتهـت
اخلميس.

عفو

قــرر ال ــرئيـس الـســودانـي عم ــر البــشي ــر العف ــو عن املــوفــد
اخل ــاص للــرئـيــس الــسلــوفـيـنـي يف اقلـيـم دارفــور يف غــرب
الـســودان ،بعــد ان حكـم علـيه بــالـسـجن ملــدة سنـتني يف اب
بتهمة "التجسس".
واشـاد وزيـر اخلــارجيـة الـسلــوفيـني دميـيتـري روبـيل علـى
الف ــور به ــذا العفــو الــرئــاسـي وق ــال لالذاعــة الــوطـنـيــة يف
لــوبليـانـا "اشعـر بـسعـادة كـبيـرة لقــرب انتهـاء مـأسـاة تـومـو
كريزنار".
وكــان املــوفــد تــومــو كــريــزن ــار اوقف يف نهــايــة متــوز وجــرت
مح ــاكمـته امــام احملـكم ــة اجلن ــائيــة يف الفــاشــر ،ع ــاصمــة
ش ـمـ ـ ــال دارفـ ـ ــور ،يف م ـن ـتـ ــصف آب ،ال ـتــي ادان ــته ب"ن ـ ـشـ ـ ــر
معلومات كاذبة ودخول غير شرعي الى البالد".

حصار

اعـلن وزير الدفـاع اللبناني الـياس املر يف ختـام اجتماع مع
غـير بـيدرسـون ممثل االمني العـام لالمم املتحـدة يف لبـنان
ان االخيـر اكـد له ان احلصـار الـذي تفـرضه اسـرائيل علـى
لبنان سيرفع خالل اسبوع.
وقال املر للصحافيـني "طمأنني السيد بيدرسون انه خالل
االيام املقبلة او اسبوع سيكون هذا املوضوع يف نهايته".
وتفرض اسـرائيل منـذ  12متوز حصـارا جويـا وبحريـا على
لـبنـان ،وتــشتـرط لــرفعه بحــسب مــا ينـص القـرار الــدولي
 1701انتشارا لقوة االمم املتحدة يتيح منع تهريب السالح
حلزب اهلل.

مطاليب

طــالبت احملـاكـم االسالميـة يف الصـومـال خالل مفـاوضـات
مـع احلك ــوم ــة ال ـص ــوم ــالـي ــة االنــتق ــالـي ــة يف اخل ــرط ــوم،
احلكومة ،باالحترام وتقاسم السلطة.
ولم يطالب االسالميون مبراكـز حكومية بشكل مباشر ،اال
انهم طلبـوا بوضـوح من احلـكومـة التي يـتولـون التـفاوض
مـعها ،االعـتراف بـاحملاكـم التي انتـزعت من زعمـاء احلرب
العاصـمة الـصومـاليـة مقديـشو يف حـزيران/يـونيـو قبل ان
تبسط سـيطرتهـا على منـاطق عدة يف جنـوب البالد وجزء
من الوسط.
وق ــال رئـيــس وف ــد االسالمـيـني اب ــراهـيـم ح ـسـني ع ــدو "ان
الـنصـر احملـرز يـسمح الحتـاد احملـاكـم االسالميـة بتـشـكيل
احلكــومــة الـتـي يخـتــاره ــا .ولكـنـنــا ،وانـطالقــا مـن ح ـسـن
نوايانا ،نعترف بشرعية السلطة االنتقالية".

رئيس

اعلنـت جلان الـدفاع عـن احلريـات الدميـوقراطـية وحـقوق
االنسـان يف سوريا انها انتخبت دانيـال سعود رئيسا جديدا
لهـا خلفـا الكـثم نعـيسـة ،وذلك خالل جـمعيـة عمـوميـة يف
االردن شهدت ايضا انتخاب اعضاء مجلس االمناء.
وقالت الـلجان يف بيـان لها انهـا "عقدت اجـتماعـا يف عمان
بـني  24و 26اب ح ـضـ ــره  43ع ـضـ ــوا وانــتخـبــت لع ـضـ ــويـ ــة
مجلس االمناء  13شخصا منهم عضوان من خارج سوريا،
ثم انتخبت دانيال سعود رئيسا".

اتهامات

وجهـت تهـمـتـ ــا "مح ــاولـ ــة القـتل" و"اض ــرام الـن ــار ب ـص ــورة
متـعمــدة" ال ــى خمـســة مــوق ــوفني يــشتـبه مبـش ــاركتـهم يف
محاولة تفجير قطارين يف املانيا اواخر متوز املاضي.
واوقف يف لبنـان ثالثة مـن املشتبه بـهم ،كلهم لبنـانيون ،يف
حني اعـتقل لـبنــاني وسـوري يف املــانيـا .وقـد يحـكم علـيهم
بالسجن  25سنة.
وقـالـت الشـرطـة الفـدراليـة االملـانيـة ان نشـر رسـوم مـسيئـة
للـنبي محمـد يف الصحـافة الـغربيـة شكل "العـامل احملفز"
الذي دفع ارهـابيني لبـنانيـني اثنني مفتـرضني الى تـنظيم
محاولة تفجير قطارين يف املانيا.

اجراءات

اقفل مـسلحـون صـومــاليـون صــالتـي سيـنمـا يف مقـديـشـو
اتهـم م ــالك ــوه ــا بع ــرض افالم محـظ ــورة ،واوقف ــوا ثالثـني
متفرجا واستولوا على ماكينات لعرض االفالم.
وه ــاجـم م ــسلح ــون م ــدجج ــون ب ــال ــسالح يــطلق ــون عل ــى
انفسهم اسم "جند اهلل" صالتي سينما يف حي ورديهيجلي
(جـنوب مـقديـشو) كـانتـا تعـرضان افـالما هـنديـة يعتبـرها
االسالميون "خالعية" ،بحسب مسؤولي امليليشيا وشهود.
وفرق املسلحـون نحو  300شخص كانـوا حاضرين وصادروا
معـ ــدات كه ــرب ــائـي ــة واخ ــرى ت ـســتعــمل يف عـ ــرض االفالم،
بحسب هذه املصادر.

استعجال

رات جـامعـة الـدول العـربيـة ان هنـاك "بعـض االستعجـال"
يف القرار الـذي صدر عـن مجلس االمن الـدولي حول نـشر
قوة دولية حلفظ السالم يف دارفور يف غرب السودان.
وقـال رئيس مكتـب االمني العام للجـامعة العـربية الـسفير
هـشـام يـوسف للـصحـافـيني "اجلـامعـة تـرى انه كــان هنـاك
بعض االستعجال الدولي يف صدور قرار مجلس االمن
رقم  1706اخلاص بدارفور".
واضـاف ان اجلـامعـة العــربيـة "تـرى ان املـوضـوع الـســوداني
يـزداد تعقيـدا" ،مـشيـرا الـى انه "نظـرا لهـذا الـتعقيـد تقـرر
عقد اجـتماع لـوزراء اخلارجيـة العرب االعـضاء يف اللـجنة
ال ــوزاري ــة اخل ــاص ــة ب ــال ـس ــودان يف مق ــر االم ــان ــة الع ــام ــة
للجامعة" االربعاء املقبل للتشاور حول هذا املوضوع.

مساعدات

اعلن وزيـر االقـتصـاد اللـبنــاني جهـاد ازعـور ان املـسـاعـدات
الطارئة للبنان بلغت نـحو ملياري دوالر ،يف حال احتسبت
هبــات املـملكــة العــربيــة الـسعــوديــة والكــويت ( 800مـليــون
دوالر) الـى مبلغ 1.2مـليار دوالر الـذي مت جمعه يف مـؤمتر
ستوكهولم.
ومع احـتـ ـس ــاب ه ــذه املـبـ ــالغ ،يــبلـغ مجـم ــوع املـ ـس ــاع ــدات
ال ـط ــارئـ ــة للـبـنـ ــان نحـ ــو ملـي ــاري دوالر ،يف حـني ان كـلف ــة
االض ــرار املبــاشــرة (بـني بنــى حتـتيــة ومـســاكـن) من جــراء
القصف االسرائيلي تقدر بنحو 3.6مليار دوالر.

تهديد

هـددت الرئـاسة الفـنلنديـة لالحتاد االوروبـي تركيـا بتعليق
جزئي ملفاوضات االنضمام الى االحتاد "على االقل" اذا لم
تصـادق انقرة على اتفاقية الـوحدة اجلمركية مع الدول الـ
 25االعضاء ،ومنها قبرص.
وتــرفـض تــركـيــا الـتـي بــدأت يف ت ـشــريـن االول مفــاوضــات
لالنـضمـام الـى االحتـاد االوروبـي ،احتــرام التــزامهـا بـفتح
موانئها ومطاراتها للسفن والطائرات القبرصية اليونانية
طــاملــا لـم يتـم انهــاء عــزلــة الـشـطــر الــشمــالـي التــركـي من
قبرص.
وصــرح وزيــر اخلــارجيــة الـفنـلنــدي اركي تــويــومــويــا"ال بــد
لالتـراك مـن احتــرام التعهـد الــذي التـزمــوا به ( )...ان لم
يحـصل ذلك ،سنكـون امام ازمـة كبيـرة سينـبغي منـاقشـتها
على املستوى االوروبي".

العواصم  /وكاالت
يـواصل نـواب لبنـانيـون اعتصـاما
مفتـوحـا منــذ السـبت وحتـى رفع
إس ـ ــرائ ــيل حـ ـص ـ ــاره ـ ــا ال ــبح ـ ــري
واجلـوي املضروب على لبنان منذ
ب ــدء احلـ ــرب مع ح ــزب اهلل يف 12
متوز.
وأطـلق رئ ـيـ ــس مـجلـ ــس ال ـن ـ ــواب
نـبــيه بـ ــري االعـت ـصـ ــام الـنـيـ ــابـي
املـفـ ـت ـ ـ ـ ــوح يف مـجـل ـ ـ ــس الـ ـن ـ ـ ـ ــواب
احـتجاجـا على احلـصار الـبحري
واجلــوي الــذي تفــرضه إســرائـيل
عل ــى لـبـن ــان رغـم م ــرور  19ي ــوم ــا
على سريان هدنة األمم املتحدة.

املشاركون يف االعتصام

وي ـش ــارك يف االعـتـص ــام نح ــو 85
ن ـ ــائ ـب ـ ــا مــن أصل  128ع ـض ـ ــوا يف
مـجل ــس ال ـن ـ ــواب ي ـن ـت ـم ـ ــون إل ـ ــى
مختلف الكتل النيابية.
وأدان رئ ـي ـ ــس احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة ف ـ ـ ــؤاد
الـ ـسـنـي ـ ــورة يف كلـم ـ ــة يف اجملل ــس
ال ـن ـيـ ـ ــابــي "اس ـت ـمـ ـ ــرار احلـ ـصـ ـ ــار
الظالم ..اخملـالف للقرار ". 1701
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلعــالم غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازي
الـع ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـضـ ــي" :ه ـ ـ ـ ـ ــذه احل ـ ـ ـ ـ ــرب
اإلسـرائـيليـة املـسـتمـرة بــاحلصـار
مدعومة بغطاء أمريكي كامل هو
موضع إدانة".
وتق ـ ــول إس ـ ــرائــيل إن ح ـص ـ ــاره ـ ــا
الــبحـ ــري واجل ـ ــوي علـ ــى لـبـنـ ــان
يهـ ــدف إلـ ــى مــنع إعـ ــادة تـ ــزويـ ــد
ح ــزب اهلل ب ــالــسالح مـن إي ــران أو
سوريا.
ووافقت إسـرائيل علـى رفع جزئي
لـلحـ ـصـ ـ ــار عل ـ ــى مـ ـط ـ ــار ب ـي ـ ــروت
الـدولي إذ سـمحت فقـط لطـيران
ال ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوسـ ــط واخل ـ ـط ـ ـ ــوط
اجلــويــة األردنيــة بــإجــراء رحالت

البرملان اللبناني

غـيــر مـبــاشــرة مـن مـطــار بـيــروت
والــيه عل ــى أن تـتـ ــوقف يف مـط ــار
عمــان للخضـوع إلجــراءات أمنيـة
وهـ ــو م ـ ــا يعـتـبـ ــره لـبـنـ ــان "إذالال
وخرقا لسيادته".

رفض احلصار

وقـ ــال بـ ــري يف كلـمـ ــة ألقـ ــاهـ ــا يف
بــدايــة االعـتـصــام الــذي ي ـشــارك
فـيه أيـضــا وفــد نـيــابـي أردنـي "إن
مــوقف لـبنـان بــالنــسبــة لتـسـييـر
الـرحالت اجلويـة من عمـان ليس
مـوجها أبـدا ضد األردن ولـكن هو
ي ــتعـلق ب ـ ــرف ــض احلـ ـصـ ـ ــار عل ــيه
وبالسيادة".
وأشـار بـري إلـى انه بـاشـر تــوجيه
رسـائل إلـى االحتــادات البـرملــانيـة
يف كل أنح ــاء العــالـم جــاء فـيهــا:
"إني أبلغكم أن النـواب اللبنانيني

قــد بــدأوا اعـتـبــارا مـن ال ـسـبـت...
اعـتـص ــام ــا مـتـ ــواصال حتـت قـب ــة
الـبرملـان اللبنـاني إلعـالن رفضهم
وإدان ــتهــم ومـ ـطـ ـ ــال ـب ــتهــم ب ـ ـ ــرفع
احلـصــار اإلســرائـيلـي العــسكــري
اجلوي والبحـري الذي يـستهدف
لـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــان وم ــن اجـل لـف ــت ن ـ ـظـ ـ ـ ــر
العـ ـ ــالــم ...إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا احلـ ـصـ ـ ــار
بصفته عمال حربيا عدوانيا".

جتميد العالقات

وج ـ ــدد ب ـ ــري مـ ـط ـ ــال ـبــته ال ـ ــدول
العــربيـة الـتي لـديهـا عالقـات مع
إســرائيل بـوقـف تلك العالقـات أو
جتميدها.
وألح علـى الدول الـعربـية الـطلب
مـن "الطائـرات العربـية والبـواخر
العـربيـة أن تخرق احلـصار وتـأتي
إل ــى لـبـن ــان وال ــى م ــرافـئ لـبـن ــان

بدون أي أذن من إسرائيل".
ويـ ـطـ ـ ــالــب األم ــني الع ـ ـ ــام لألمم
املـتح ــدة ك ــويف عـن ــان وع ــدد مـن
الــدول الغ ــربيــة والع ــربيــة بــرفع
احل ـ ـصـ ـ ـ ــار الـ ـبـحـ ـ ـ ــري واجلـ ـ ـ ــوي
املفروض على لبنان.
غـ ـي ـ ـ ـ ــر أن رئـ ـي ـ ـ ــس احل ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة
اإلس ــرائـيلـي أيه ــود أومل ــرت ربـط
رفع احل ـص ــار ب ــالـتــنفـي ــذ الـت ــام
لق ـ ــرار مـجلـ ــس األمــن ال ـ ــدولــي
 1701الـ ـ ــذي ت ـ ـ ــوقفــت مبـ ـ ــوج ــبه
العملـيات احلـربيـة بني إسـرائيل
وحزب اهلل ويـنص علـى نشـر قوة
دولـي ــة قـ ــوامهـ ــا  15ألف جـن ــدي
إلـ ـ ــى جـ ـ ــانــب عـ ـ ــدد مم ـ ـ ــاثل مــن
اجليش اللبناني يف جنوب لبنان
بالتزامن مع انسحاب إسرائيل.

التزام ايراني

فتح تسعى حلكومة وحدة وطنية ..ومحاس تريدها حكومة اصالح
العواصم  /وكاالت
نف ــى رئـي ــس الكـتل ــة الـب ــرمل ــانـي ــة الـت ــابع ــة
حلـ ــركـ ــة حـمـ ــاس يف اجملل ــس الـتـ ـشـ ــريعـي
الـفلسـطينـي خليل احلـية وجـود أي سقف
زمـنـي مح ــدد إلنه ــاء امل ـش ــاورات اخل ــاص ــة
بتشكيـل حكومة وحدة وطنيـة فلسطينية.
واك ــد احلـي ــة يف تـص ــريح ــات للــصحفـيـني
بغ ــزة ان  -امل ـش ــاورات بـني ح ــرك ــة حـم ــاس
والف ـصـ ـ ــائل األخ ـ ــرى م ـ ــازالــت يف ب ـ ــداي ـ ــة
الـطــريق وهنـاك حــرص من احلـركــة علـى
االسراع يف تشكيل هذه احلكومة.-
وكان احليـة يعلق على تـصريحـات اطلقها
نـبـيل ابــورديـنــة املـتحــدث بــاسـم الــرئــاســة
الفلـســطيـنيــة تــوقع فـيهــا ان يـتم تــشكـيل
حكـومـة وحـدة وطـنيــة فلـسـطيـنيــة خالل
عشرة ايام.
وك ــشف الــنقـ ــاب يف غـ ــزة عـن ان الـ ــرئـي ــس
محمـود عباس ورئيـس احلكومـة اسماعيل
هـ ـنـ ـي ـ ـ ــة عـق ـ ـ ــدا خـالل االي ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاضـ ـي ـ ـ ــة

القوات االيطالية

وصــرح متحـدث عـسكـري ايـطــالي

االسد يتعهد باعادة اعامر ثالث بلدات لبنانية
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اجـتمــاعــات عــدة لالتفــاق علــى امك ــانيــة
تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واكـد احلية يف تـصريحـاته انه ليـس لديه
م ــا ي ــؤكـ ــد انه سـيـتــم االعالن عــن هك ــذا
حك ــوم ــة خالل ع ـش ــرة اي ــام او م ــا يـنفـي
ذلك.
وعبـر املسـؤول يف حماس عـن امله ان يتم
تــشكـيل احلكــومــة يف اس ــرع وقت مــشيــرا
الـ ـ ــى انـه ال يعـ ـ ــرف كــم مــن الـ ـ ــوقــت قـ ـ ــد
يستغرق هذا االمر موضحا -ال نعرف ما
هي طبيعـة العقبات الـتي تواجهنـا ولندع
االيام واللقاءات حتدد ذلك.-
وشـدد خليل احليـة على -وجـوب ان تكون
الـ ــوزارة املقـبلـ ــة حك ــومـ ــة إصالح ت ــسع ــى
لــرفع احلـصــار عن الـشعـب الفلـسـطيـني
الـذي يفـرضه العـالـم الظـالم متـشيـا مع
االرادة الصهيونية واألميركية.-
من جــانب آخـر ذكـرت صـحيفـة يــديعـوت
اح ـ ــرون ـ ــوت ام ــس االح ـ ــد اس ـت ـن ـ ــادا ال ـ ــى
مـصادر سيـاسية اسـرائيلـية ان مفـاوضات

مــن جـ ـ ــان ـبـه اعلــن االم ــني العـ ـ ــام
لـالمم املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة ك ـ ـ ـ ــويف ان ـ ـ ـ ــان ان
الـرئيس االيـراني محـمود احـمدي
جن ــاد اك ــد له امــس االح ــد "دعـمه
الكامل" لقرار مجلس االمن 1701
الــذي ات ــاح يف  14اب وقف املعــارك
بني اسرائيل وحزب اهلل اللبناني.
وقــال ان ــان خالل مــؤمت ــر صحــايف
عقــده اثــر محــادثــات مـع احمــدي
جنــاد يف طهــران ان ال ــرئيـس "اكــد
لـي مج ــددا دعـمـه الك ــامـل للق ــرار
."1701
واضـ ــاف ان احـمـ ــدي جنـ ــاد تـعهـ ــد
بقـي ــام اي ــران "بـكل م ــا يف وسـعه ــا
لدعم وحـدة وسالمة اراضي لـبنان
واستقالله".
واضاف "ان طهران ستشترك معنا
يف مجه ــود جم ــاعي الع ــادة اعمــار
لبنان".
وكــان عنـان قـد حتـدث هــاتفيـاً مع
الـرئيس االيـراني محـمود أحـمدي
جناد قبل زيارته لطهران.
وقــال املـتحــدث بــاسـم املنــظمــة إن
ع ـن ـ ــان ن ـ ــاقـ ــش مع امل ـ ـس ـ ــؤولــني يف
طهـ ـ ــران ،الـفقـ ـ ــرة  15م ــن القـ ـ ــرار
 ،1701يف إشـ ــارة إلـ ــى ح ـظـ ــر علـ ــى
شـحنــات األسلحــة غيــر املـشــروعــة
إل ـ ــى ل ـب ـن ـ ــان ،لـكــنه لــم ي ـ ــذك ـ ــر اي
تفاصيل.
ويـعتقد عـلى نطـاق واسع أن إيران
هـي املـم ــول ال ــرئـي ـسـي ب ــاألسلح ــة
حلزب اهلل يف لبنان.
وعلــى الــرغـم مـن أن إيــران قــامـت
بـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــويـل وت ـ ـ ـسـلـ ـيـح احلـ ـ ـ ــزب يف
الثمانينيات ،فانها تقول اآلن إن
دعـمه ــا للحــزب مـعن ــوي وسي ــاسي
بشكل أساسي.

لـوكـالـة فـرانـس بـرس انه مت انـزال
اك ـثـ ـ ــر مــن نـ ـصـف طالئـع القـ ـ ــوات
االيـطاليـة الهادفـة الى تـدعيم قوة
االمم املــتح ـ ــدة ع ـن ـ ــد احل ـ ــدود مع
اســرائيل علـى شـاطئ صـور جنـوب
لـبنـان ،مــوضحـا ان الـعمـليـة الـتي
بـ ـ ــدأت الـ ـ ـس ـبــت اس ـت ـمـ ـ ــرت ام ـ ــس
االحد.
واوضح الـلفـتـنـ ــانـت فـيـ ــديـ ــريـكـ ــو
مـ ــاريـ ــانــي انه يف حـ ــال لـم تـ ـســمح
االمـ ــواج الع ــالـي ــة ب ــاقـت ــراب زوارق
االنـ ـ ــزال ع ـنـ ـ ــد شـ ـ ــواطـ ـ ــىء صـ ـ ــور،
سـتـكفـي دورات املـ ــروحـيـ ــات ورسـ ــو
الـبواخر عنـد مرفأ النـاقورة جنوب
ص ـ ــور الس ـتـك ـم ـ ــال وص ـ ــول ق ـ ــوات
مجموعات النخبة ومعداتها.
وقـال ماريـاني "حتـى اآلن مت انزال
اكثر من نصف (الدفعة االولى من
اجلنود) ،اي نحو ."480
من جهـة ثانـية ،يتـوقع وصول 150
جنـديــا ايطـاليـا الــى مطـار بيـروت
الـدولي وخمـسني جنـديـا آخـر الـى
مــرفــأ العــاصمــة علــى منت بــاخــرة
حتمل معدات ثقيلة وآليات.
ويف مـرحلـة اولى ،سـيتم نـشر نـحو
 900عـنصــر من فـوج "سـان مـاركـو"
يف اطــار تعـزيـز قـوة االمم املـتحـدة
الع ـ ــاملـ ــة يف لـبـنـ ــان (يـ ــونــيفــيل).
وسيكـونوا مجهـزين باكـثر من 150
آلية ،بينها مدرعات.
وق ــال الـلفـتـن ــانـت م ــاري ــانـي اح ــد
املتحـدثني بـاسم عـمليـة "ليــونتي"
(االسم االيطـالي لنهـر الليطـاني)
انه "مت ان ــزال اجلـن ــود يف مع ــسك ــر
خـارج مـدينـة صـور وهم يـستعـدون
للعمل مع اليونيفيل".
وي ـت ـ ـ ــوقـع ان ي ـبـلـغ ع ـ ـ ــدد الـق ـ ـ ــوات
االي ـط ــالـي ــة يف االس ــابـيـع املقــبل ــة
 2450جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

ســريــة جتــري ح ــاليــا ح ــول عمـلي ــة تبــادل
اسرى تشمل  800سجني فلسطيني مقابل
اجلنـدي االسـرائـيلي جلعـاد شــاليت الـذي
خـطفته مجموعات مسلحة فلسطينية يف
حزيران.
واوضحـت املصـادر الـتي طلـبت عـدم كـشف
هـويتهـا ان العمليـة التـي يجري الـتفاوض
بشـأنهـا منـذ بضعـة ايام بـوساطـة مصـرية
ستـشمل نحـو  800فلسـطيني مـعتقلني يف
اسرائيل.
وستـتضـمن العـمليـة مـرحلـة اولـى تقـضي
بـ ــاالفـ ــراج عـن شـ ــالـيـت وعــن  300معـتـقل
فلـسـطيـني بـشـكل متــزامن ،يـليهـا االفـراج
عـ ـ ــن دف ـع ـ ـ ـتـ ـ ــني مـ ـ ــن  300و 200م ـع ـ ـ ـت ـقــل
فلسطيني بحلول نهاية كانون االول.
ورف ـضـت اس ــرائـيل ب ـشـكل ق ــاطـع بح ـسـب
امل ـ ـصـ ـ ـ ــادر ان ت ـ ـ ـشـ ـمـل الـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــروان
البـرغـوثي امني سـر حـركـة فـتح يف الضفـة
الغــربـيــة ال ــذي يقـضـي عقــوبــة بــالــسجـن
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــل.

الرئيس السوري

بيروت  /اف ب
تبـلغ رئيـس مجلـس النـواب اللـبنــاني نـبيه
بـري ورئيس مجلـس الوزراء فـؤاد السـنيورة
االحد ان "سوريا تعهـدت ،بامر من الرئيس
الــس ــوري بــش ــار االس ــد ،اع ــادة اعـم ــار ثالث
بلدات" جنوبية دمرها القصف االسرائيلي
كما افادت الوكالة الوطنية لالعالم.
واوضحـت الــوكــالــة اللـبـنــانـيــة ان الـبلــدات
الـثالث هي قـانـا وصـديـقني والقـليلـة الـتي
دمـرهـا القـصف االســرائيـلي خالل احلـرب

االخيرة.
مـن اجــانـب آخــر قــالـت صحـيفــة "الـثــورة"
الـســوريــة يف افـتت ــاحيـتهــا امــس "اصبـحت
دمـشق عـاصمـة احللـول واملكـان الـذي تبـدأ
فيه قصة البـحث عن مخرج" ،مضيفة "من
ه ــذه الـنقـطـ ــة ميكـن ان نق ــرأ تـص ــريح ــات
امل ــسـ ــؤولـني وآخـ ــرهـم االمــني الع ـ ــام لالمم
املتحـدة الذي حتـدث عن اوان احلـديث عن
الـ ــسالم وعـن سـ ــوري ـ ــا والق ـ ــوة االقلـيـمـيـ ــة
املهمـة" .وقـالـت الثــورة "عنـدمـا يحـني وقت
التحـدث عن احللـول ،فالـطريق دومـا يقود
الى دمشق".
وقـ ــالــت صحــيفـ ــة "ت ــشـ ــريـن" مــن جهــتهـ ــا
"راهنـوا علـى محـاوالت عـزل سـوريـا واحلـد
مــن تـ ـ ــأثــيـ ـ ــر دوره ـ ـ ــا العـ ـ ــرب ــي واالقل ـي ـمــي
والدولي ،فكانت النتائج مخيبة آلمالهم".
واشـ ــارت الـ ــى تـ ــأكـيـ ــد االمــني الع ـ ــام لالمم
امل ــتحـ ـ ــدة مــن دم ـ ـشـق علـ ـ ــى "دور سـ ـ ــوريـ ـ ــا
والـت ــزامه ــا الــش ــرعـي ــة ال ــدولـي ــة وتع ــاونه ــا
بالنسبة الى الوضع يف لبنان".
وقـالت يف افـتتـاحـيتهـا ان "سـوريـا لم تعـزل
وال ميكـن عــزلهــا وال بــد مـن العــودة الـيهــا
ملع ـ ــاجل ـ ــة ق ــض ـ ــاي ـ ــا املــنـ ــطق ـ ــة الن دوره ـ ــا
محوري".

جناد يتهم واشنطن ولندن بعرقلة التطور االيراني

انـــــان :ايـــــران تـــــرفـــض تـعلــيق ختـــصــيــب الــيـــــورانــيـــــوم قــبل اجــــــراء مفـــــاوضـــــات
العواصم  /وكاالت
اعـلن االمني العـام لالمم املتـحدة
كـ ـ ــويف انـ ـ ــان يف خ ـت ـ ـ ــام لق ـ ـ ــاء مع
ال ـ ـ ــرئـ ـي ـ ــس االي ـ ـ ــران ــي مـحـ ـم ـ ـ ــود
اح ـم ـ ــدي جن ـ ــاد ام ــس االح ـ ــد ان
ايـ ــران تـ ــرفــض تـعلــيق عــملـيـ ــات
تخــصيـب الي ــورانيــوم قـبل اجــراء
مف ـ ــاوض ـ ــات ح ـ ــول ب ـ ــرن ـ ــامـجه ـ ــا
النـووي .وقـال انـان خالل مـؤمتـر
صحــايف ان "الــرئـيــس اكــد لـي ان
ايـ ـ ـ ــران م ـ ـ ـسـ ـتـعـ ـ ـ ــدة لـلـ ـتـفـ ـ ـ ــاوض
والتـوصل الـى حل لالزمـة (لكنه)
ال يوافق على التعليق قبل اجراء
مفـاوضات" .ورفضـت ايران تعليق
ن ـش ــاط ــات تخـصـيـب الـي ــورانـي ــوم
امـتثــاال لقــرار صــدر عـن مجلـس

عل ـيـك ــم" وفق مـ ـ ــا نـقل ــته وكـ ـ ــالـ ـ ــة
األنباء اإليرانية.
وأضـاف أحمـدي جنـاد "إن هـؤالء
يكـذبـون مبـزاعـمهم القـائمـة علـى
مع ـ ــارض ـ ــة األسـلح ـ ــة ألن ج ـم ــيع
مخـ ــازنهــم ملـيـئـ ــة بجـمــيع أنـ ــواع
األسلحة".
وتـ ــابع" :إن أمـي ــرك ــا وب ــري ـط ــانـي ــا
تـ ــريـ ــدان ع ـ ــرقلـ ــة ت ـطـ ــور الـ ــشعـب
اإليــرانـي ".واعلـن املـتحــدث بــاسـم
وزارة اخلــارجيــة االيــرانيــة حـميــد
رضــا آصـفي امـس االحــد ان بالده
تـنـتـظ ــر "رأي" االوروبـيـني يف رده ــا
علـى عرض الـدول الكبـرى الهادف
الـ ـ ــى حل ازمـ ـ ــة ملـفه ـ ــا ال ـن ـ ــووي،
مشددا على اهمية "املفاوضات".

االمن الـدولي مـا يجعلـها عـرضة
لـعقـ ــوبـ ــات دولـيـ ــة .وكـ ــان رئـي ــس
اجلمهـوريــة اإلسالميـة اإليــرانيـة
محمـود أحمـدي جنـاد قـد اكـد إن
الشعب اإليراني يؤكد على حقه
املـؤكـد يف اقتنـاء الـدورة الكـاملـة
للـطــاق ــة النــووي ــة .أن "من لـطف
اهلل أن ال متلـك القـ ــوى الع ــاملـي ــة
القدرة على إعاقة تطورنا".
وخـاطب الـرئيـس اإليرانـي القوى
الـك ـب ـ ـ ــرى يف الـع ـ ـ ــالــم وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة
الواليات املتحدة وبريطانيا قائال
"إنـكــم ت ـ ـسـحق ـ ــون ك ـ ــرام ـتـكــم يف
الع ـ ــالــم بـ ـ ــأنف ـ ـسـك ــم وان سخ ــط
الـشعــوب عليـكم يـزداد يـومـا بعـد
يـوم وان رد الـشعـوب هـو الـسـخط

وقـال آصـفي "علـى االوروبـيني ان
ي ــدل ــوا ب ــرأيهـم .ك ــانـت لهـم ردود
فـعل اولـيـ ــة لكـنـنـ ــا ال نعـتـب ــره ــا
نهائية".
وردت طـه ـ ـ ـ ـ ــران يف  22آب عـل ـ ـ ـ ـ ــى
عرض مـن الدول الكبـرى (الدول
اخلـمــس الــدائـم ــة العـضــويــة يف
مجلــس االمن ال ــدولي وامل ــانيــا)
يـتضـمن تــدابيــر حتفيـزيــة علـى
الصعــد االقتصـاديـة والـسيـاسيـة
واالمـنـيـ ــة ،مقـ ــابل تـعلـيق اي ــران
لتخصيب اليورانيوم.
وردت طهـران بعــرض "اقتـراحـات
جدية" مع رفض التخصيب.
ورأى مـسؤولـون اوروبيـون ان الرد
االي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ـ ــي "غـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــرض".

انان والرئيس االيراني

اسـتـمــــرار الـعقــــوبــــات عىل جـيـــش الــــرب
كمباال  /اف ب
اعـل ــن ال ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس االوغـ ـن ـ ـ ــدي ي ـ ـ ــووري
م ــوســيفـيـنـي يف كـمـب ــاال ان املـالحق ــات
بـ ـتـه ــم ارتـك ـ ـ ــاب ج ـ ـ ــرائ ــم ح ـ ـ ــرب الـ ـت ــي
تـ ـ ـس ــتهـ ـ ــدف م ـت ـمـ ـ ــردي ج ـي ـ ــش الـ ـ ــرب
للمقاومة ستستمر حتى يوقعوا اتفاقا
نهائيا للسالم مع احلكومة.
وتـالحق محكمـة اجلـزاء الـدوليـة زعيم
جـيــش ال ــرب للـمق ــاوم ــة ج ــوزف ك ــونـي
ونائبه فنسنت اوتي وثالثة قادة اخرين
من الـتمـرد ،بتـهم ارتكـاب جـرائم حـرب
وجـرائم ضد االنسانيـة والقيام بأعمال
وحشية ضد مدنيني يف شمال اوغندا.
وقـال مـوسيفـيني يف مـؤمتـر صحـايف ان
"االتهامات ستبقى سارية املفعول حتى
يـ ـ ـ ــوافق ك ـ ـ ــون ــي علـ ـ ـ ــى وقف انـ ـ ـشـ ـط ــته
االجرامية".
واض ـ ــاف "ع ـن ـ ــدمـ ـ ــا يفـعل ك ـ ــونــي ذلـك،
سـنـت ـصـل مبحـكـمـ ــة اجلـ ــزاء الـ ــدولـيـ ــة

اتفاقية الهدنة بني اجلانبني

ونقــول لهــا ان لــديـنــا حال ب ــديال لهــذه
املــشكلــة واننــا نــرغـب يف ان تتــوقـف عن
مالحقاتها".
ويـ ــأتـي هـ ــذا املـ ــؤمتـ ــر الــصحـ ــايف الـ ــذي
عـق ـ ـ ــده م ـ ـ ــوسـ ـيـفـ ـيـ ـن ــي قـ ـبـل اي ـ ـ ــام م ــن
اسـتـئـن ـ ــاف املفـ ــاوضـ ــات الـتـي بـ ــدأت يف
مـنـتــصف مت ــوز بــني احلك ــوم ــة وجـيــش

الرب للمقاومة يف جـوبا ،عاصمة جنوب
السودان اجملاور.
وحـملت هـذه املفـاوضـات الفـريقني علـى
توقيع اتفـاق ال سابق له لـوقف االعمال
العـسكـريـة ،وقــد دخل حيـز الـتطـبيق يف
 29آب لفترة ثالثة اسابيع.
وتعـتبـر هـذه الهـدنـة مـرحلـة اولـى نحـو
اتفــاق نهــائـي لــوقف الـنــار يـنهـي حــربــا
اهـلي ــة داميــة اسف ــرت عن عـشــرات االف
الق ــتل ـ ــى يف ش ـم ـ ــال اوغ ـن ـ ــدا وادت ال ـ ــى
تهجير حوالى مليوني شخص.
واعلـن م ــوسـيفـيـنـي ايـض ــا انـه ميكـن ان
يـنـظــر يف متــدي ــد املهلــة احملــددة يف 12
ايلـ ــول لـالتف ـ ــاق علـ ــى وقـف اطالق نـ ــار
نهــائي ،اذا مــا اسـتمــر تقــدم املفــاوضــات
بني احلكومة وجيش الرب للمقاومة.
وقـال "عنـدمـا سـتقتـرب املهلــة سننــاقش
االمـر مع حكـومـة جنـوب الـسـودان الـتي
تقوم بالوساطة يف املفاوضات".

حسابات مرصفية كورية رسية لاللتفاف عىل
العقوبات املالية
طوكيو  /اف ب
ذك ـ ــرت صحــيفـ ــة "سـ ــانـكـ ــاي شـيـمـبـ ــون"
اليـابانـية امس االحـد ان كوريـا الشمـالية
فتحـت حوالـى عشـرة حسـابات مـصرفـية
سريـة يف روسيا لاللتفـاف على العـقوبات
املالية التي فرضتها الواليات املتحدة.
وقالت الصحيفة نقال عن "مصادر قريبة
م ــن االوس ـ ـ ــاط الـ ـتـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة الـك ـ ـ ــوري ـ ـ ــة
الشمالية" ان هذه احلسابات تستخدم يف
متــويـل النـظ ــام الكــوري الــشم ــالي الــذي
جمـدت اصــول له يف اخلــارج مببــادرة من
واشنطن.
واضــافت ان الـواليـات املـتحــدة علـى عـلم
بـذلك وتـستعــد للضـغط علـى الـسلطـات
الروسية لتجمد هذه احلسابات.
وكانـت وزارة اخلزانـة االميـركيـة علقت يف

ايل ـ ــول  2005كل ال ـصـفق ـ ــات مع م ـصـ ــرف
"بـ ــانـكـ ــو دلـتـ ــا آسـيـ ــا" يف مـكـ ــاو (ال ـصـني)
وتهـمته بـانه واجهـة لغـسل امـوال حلسـاب
كوريـا الشمالية من اجل متـويل برنامجها
النووي.
واكــد اخلـبيــر االقتـصــادي الكــوري االصل
الذي يقيم يف اليابان لي يونغ-هوا الشهر
امل ــاضـي ان بـيـ ــونغ يـ ــانغ فـتحـت ع ـش ــريـن
حسـابا مـصرفـيا علـى االقل يف دول اخرى
مـن بـيـنه ــا ع ـش ــرة ح ـس ــاب ــات يف فـيـتـن ــام
وحسابات يف روسيا ومنغوليا.
ويشتـرط النظـام الشيـوعي يف بيـونغ يانغ
رفع العقوبـات املاليـة املف عليه ليـعود الى
طـاولة املـفاوضـات املتـعددة االطـراف التي
تسعى بدون جدوى منذ  ،2003الى اقناعه
بالتخلي عن اسلحته النووية.

