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قرأت وسائل االعالم العربية والعالمية في زيارة الرئيس االيراني محمود احمدي نجـاد              
المتينـة بـين    عالقـات   الئه الرئيس السوري بشار االسد وتأكيدهما على        الى سوريا ولقا  

  .البلدين
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

توقفت أوساط إعالمية عربية عند خلفيات الحملة التي يشنها كتاب في صحف سعودية علـى               
 اإليراني في وقت ال تفوت الرياض فرصة للتأكيد على خَطِبها لِود طهران –التحالف السوري 

ودعوتها إلى التعاون اإلقليمي معها، وفي حين يتردد الكالم عن مسعى إيراني سعودي حـول          
  . لبنان

هذه الحملة التي تستهدف سوريا كما يراها بعض المحللين العرب، تعكس شـعورا بـالمرارة               
لعزل السياسي لدمشق  التي سخرت لها ضغوط مارسـها مسـؤولون            أمام سقوط محاوالت ا   

سعوديون كبار زاروا عدداً من العواصم الغربية بينها باريس، بناء على قرار أميركي باختبار              
  .إمكانية منع اإلنفتاح األوروبي على سوريا

سفين بـين   الهندسة األميركية لهذا الملف في نظر خبير بالعالقات الدولية، كانت تقضي بدق إ            
سوريا وإيران واختبار شراكة إقليمية في العراق ولبنان بين السعودية وإيران وعلـى قاعـدة           
استبعاد سوريا عن أي دور، أما النتيجة العملية حتى الساعة فهي الفشـل، فزيـارة الـرئيس                 

 اإليراني وانكشاف   –اإليراني إلى دمشق رسالة مدروسة التوقيت حول قوة التحالف السوري           
لعبة األميركية، بينما يقول مصدر سياسي عراقي واسع اإلطالع، أن محاولة السعودية إيجاد             ال

موطيء لنفوذها في العراق أخفقت بعدما أبدى سنة العراق في غالبيتهم تمسكاً بالعالقـة مـع                
سوريا إلعتبارات سياسية وعقائدية واجتماعية، وقد استغرب هذا المصدر كيف يتهم بعـض             

ديين سوريا بالمسؤولية عن كثافة السعوديين المشاركين في النشاط اإلرهـابي،           الكتاب السعو 
بينما تقول المعلومات أن بعضهم يلقى تسهيالت مالية وتجمع لهم التبرعـات فـي المملكـة                
وبعضهم، اآلخر يحظى برعاية جناح فاعل في المؤسسة الحاكمة وقد غض عنه النظر إلبعاد              

 .راق أم سوريا أم لبنانخطره نحو المحيط سواء في الع
  : والعربيةالصحف العالمية*
 الى سـوريا    لرئيس االيراني محمود احمدي نجاد     بزيارة ا  اهتمت الصحف العربية والعالمية   *

 لتأكيـد صـعوبة كسـر       تخصصولقائه المسؤولين هناك، فذكرت الصحف ان زيارة نجاد         
، "محور المعتـدلين  "وريا إلى   التحالف بين البلدين، في ظل الحديث عن محاوالت استدراج س         

جبهة متحدة متراصة فـي     "على أن الدولتين تشكالن     مشيرة الى ان نجاد شدد بعد لقائه االسد         
نحـن  "وقـال   .  في المنطقة  "صيف ساخن " من الحديث عن     ساخراًَ،  "وجه األعداء المشتركين  

 المنطقة وتقابلها   نتطلع ألن يكون حاراً بفعل االنتصارات تلو االنتصارات التي تحققها شعوب          
ذات أهمية بالغة وأن العالقات بين      " زيارته إلى دمشق بأنها      ، واصفاً "إخفاقات متتالية ألعدائها  

الجانبين ودية وعميقة للغاية وممتازة ورفيعة المستوى وذات منطلقات مشتركة تجاه قضـايا             
ـ     ."المنطقة، وهي تقوم على االحترام المتبادل      محـاور  " أن    أكـد  د وافادت الوكاالت ان االس

المحادثات مع نجاد تناولت الوضع في العراق كأولوية كبيرة عموماً وكذلك التطورات األخيرة       
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على الساحة الفلسطينية وسبل إعادة الحوار بين مختلف الفصائل وكذلك لبنان وكيفية المحافظة  
  ."على استقراره

إجراء الى ئيلي شمعون بيريز دعا  ان الرئيس االسراذكرت وكالة يونايتد برس انترناشيونال*
مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وسوريا عبر لقاء بين رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي إيهـود               

إذا كانت سـوريا    "قال  بيريز  وأشارت الوكالة الى ان     . أولمرت والرئيس السوري بشار األسد    
سرائيل، ويجب أن   راغبة في سالم حقيقي، فال بديل من إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين إ            

، وفـي   "يمثّل اعترافاً متبادالً كمرحلة أولـى     ) اإلسرائيلي والسوري (تبدأ بلقاء بين الزعيمين     
طلب الوزير العربي في الحكومة اإلسرائيلية غالب مجادلة من أولمرت إيفـاده            السياق نفسه،   

  . من جانب إسرائيل للقاء الرئيس السوري"مبعوث لنوايا حسنة"إلى دمشق بصفة 
 عن مصادر في االستخبارات االسرائيلية نقال عن        نقلت مراسلة صحيفة الخليج في القدس     *

 ،"إسرائيل"في إطار استعداداته لمواجهات مع      كبار رجال االستخبارات الغربية ان حزب اهللا و       
 ويصل "3 و5-فجر"نوع  ايراني الصنع من  صاروخا متوسط المدى250وضع وسط بيروت 

يصل مداه حتى عشرة كيلـومترات وصـواريخ        " حاسب"اضافة الى    ،را كيلومت 45مداه حتى   
.  كيلـومترا  20 و 15تراوح مداها بـين     اوقاب ومداها ثالثون كيلومترا وصواريخ شاهين وي      

ـ      ن خطوة كهذه تع   ا واشارت المصادر الى   ولفتـت  . اكس خطورة االوضاع وابعـاد انفجاره
اهللا بنصب هذه الصـواريخ      قرار حزب    ترى ان ثالثة احتماالت تقف وراء       الى انها  المصادر

 على ضرب منصات هذه  قادراً"االسرائيلي" سالح الجو ال يتوقع االحزب ان وهي، في بيروت
هو أنه في حال حاولـت      فاالحتمال الثاني    ن، اما هول بالسكا مأخ لوجودها في مكان     الصواري

 ،ة عن بقية البلدات اللبنانية     انزال قوات لها عبر البحر إلى جنوب لبنان لعزل المنطق          "إسرائيل"
، ويكمن الهدف الثالـث مـن       "اإلسرائيليين"ذه الصواريخ يمكنها ان توجه نحو       فإن وحدات ه  

ستخدامها في حال وقوع حرب اهلية في لبنان عند انتهـاء           هو ا في بيروت   نصب الصواريخ   
  .  امكانية انتخاب رئيس بديل عنهوالية الرئيس اللبناني اميل لحود وعدم

عسكرية واسعة النطـاق     كبير، كشف ان عملية      إسرائيلي عن ضابط    قلت الصحف العربية  ن*
على احتكار مبعوث    تصر واشنطن    ان إلى مشيرة   تستهدف قطاع غزة بانتظار ساعة الصفر،     

اللجنة الرباعية الدولية توني بلير وملف التسوية تحت قيادتها، في وقت هددت حركة حمـاس               
 مسؤول   وذكرت الوكاالت ان   .كرة التي دعا إليها الرئيس محمود عباس      بإفشال االنتخابات المب  

مـن جانبهـا،    .ب كميات من األسلحة المتطورة إلى غـزة أن حماس تهرزعم عسكري آخر   
رفضت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس أمس طلب بعـض الـدول األوروبيـة              

جنة الرباعية الدولية حول الشرق األوسط، الراغبة في توسيع مهام توني بلير الموفد الخاص لل        
  . الفلسطيني- "اإلسرائيلي"اك بالملف مجددة تأكيد تصميم واشنطن على مواصلة اإلمس

عقـد   ان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيظ رجح          ذكرت الوكاالت العربية والعالمية   *
ول المقبل في نيويـورك     مؤتمر السالم، الذي دعا إليه الرئيس األميركي جورج بوش، في أيل          

 عن أمله في أن يتمكّن المؤتمر مـن         ، معرباً ع األمانة العامة لألمم المتحدة    على هامش اجتما  
ن وزيـرة الخارجيـة     أ ، مشيراً الى    إلسرائيليينإعادة إطالق المفاوضات بين الفلسطينيين وا     

ة ع وزراء خارجي  األميركية ستبحث في الواحد والثالثين من تموز الجاري برنامج المؤتمر م          
 إنه سيقوم مع نظيره األردني عبـد اإللـه          ، الفتاً الى  عرب في منتجع شرم الشيخ في مصر      ال

  .الخطيب بزيارة اسرائيل األسبوع المقبل
البريطانية بحقّهـا   ان روسيا ردت على العقوبات        الروسية لألنباء  "نوفوستي"وكالة  افادت  *

    ين وتعليق     4 تمثّل بطرد    د،أمس، من خالل إجراء محدين بريطانيالتنسيق في مجال   " دبلوماسي
الوكالـة  نقلت  و. وعوائق على منح تأشيرات الدخول للمسؤولين البريطانيين  "مكافحة اإلرهاب 

أعتقد أن العالقات بين روسيا وبريطانيا سـتتطور        "قوله  الرئيس الروسي   بوتين  فالديمير  عن  
من الضروري قياس تصرفات أحـد      "، موضحاً أنّه    "يعي، ألن الجانبين مهتمان بذلك    بشكل طب 

  ."شريك، لتخطّي هذه األزمة الصغيرةالطرفين بمنطق، واحترام المصالح الشرعية لل
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األمين العام للجامعة العربية عمرو موسـى والموفـد          عن   نقلت الوكاالت العالمية والعربية   *
وقت لمساعدة اللبنانيين على تفعيـل الحـوار        أنه حان ال  تأكيدهم  الفرنسي جان كلود كوسران     

 على استمرار التنسيق بين الجامعة العربية       م االتفاق الى انه ت  ، مشيرة   وترسيخ الثقة فيما بينهم   
ضرورة تقـديم    "وشدد كوسران بعد لقائه موسى على      .واالتصاالت الفرنسية حول ملف لبنان    

، مؤكـدا أن وزيـر      "وترسيخ الثقة فيما بينهم   الحلول التي تساعد اللبنانيين على تفعيل الحوار        
الخارجية الفرنسي برنار كوشنير سيزور لبنان أواخر الشهر الحالي وذلك فى إطار التحـرك              

  .الفرنسي لحل األزمة
  :حوارات الفضائيات العربية*

  .حصاد اليوم/ تغطية اخبارية . قناة العالم
 محمود )غزة (حماساإلسالمية ومة القيادي البارز في حركة المقا، محمود الزهاراتهم 

، مشيرا الى ض العدو على ضرب الشعب الفلسطيني بأنه يحرعباس رئيس السلطة الفلسطينية
  .ان الفلسطينيين سيفشلون االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في حال دعا اليها عباس

  لبناني... حدث و اتجاه

لوضع اللبناني تحظى بمتابعة إعالمية وسياسية مكثفة       التطورات الدولية واإلقليمية المحيطة با    
 اإليرانية التي عقدت يوم أمس فـي دمشـق وتفـاعالت    –في لبنان، والسيما  القمة السورية  

الموقف األميركي اإلعتراضي على التحرك الفرنسي الذي حط رحاله في القاهرة التي زارها             
  .السفير كوسران قادماً من دمشق

تعرض التكتل النيابي الطرابلسي لحملة من التشكيك السياسي التي شنها بعـض            أما داخلياً فقد    
 آذار، في حين جزمت البطريركية المارونيـة فـي تمسـكها            14حلفائه السابقين في تحالف     

بنصاب الثلثين الدستوري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقد نظر الرأي العام اللبناني فـي   
لى تصريحات السفير األميركي جيفري فيلتمان الذي دس أنفه فـي  هذا المناخ باستنكار وقلق إ    

نقاش داخلي حول االستحقاق الرئاسي وبدا صاحب اجتهاد في الدستور اللبناني بدعوته إلـى              
عقد جلسة انتخاب الرئيس بمن حضر من النواب إذا تعذر تأمين نصاب الثلثين، واألخطر هو               

ن يخالف توجيهاته، و قد فهمت تهديداتـه علـى أنهـا            توجيه فيلتمان تهديداً مبطناً إلى كل م      
موجهة لردع إمكانية تعبير المزيد من النواب الموالين عن مواقفهم من قضية النصاب بصورة         
تكرس خسارة فيلتمان وفريقه اللبناني لورقة التهديد بانتخاب رئيس بنصاب النصـف زائـد              

راب للوضع اللبناني، وتقول المعلومات واحد، وهو ما وصفه التكتل الطرابلسي بأنه تفجير وخ        
بالفعل أن فيلتمان يخشى بناء على التقارير والمعلومات المتجمعة لديه عبر أجهـزة السـفارة               
المتضخمة، من تبلور كرة ثلج كبيرة تقلب التوازنات في مجلس النواب بنشوء تكتـل وسـط                

ديـدة ال تناسـب الحسـاب       كبير بين المواالة والمعارضة يمكن له أن يشكل قاعدة لتسوية ج          
  .األميركي في لبنان

  :الصحف اللبنانية*
اهتمت الصحف اللبنانية بالتحركات العربية والدولية وخصوصاً الفرنسية منها للخروج من 

المر استعرض النائب ميشال  ان  عن معلومات مؤكدةصحيفة الدياراالزمة اللبنانية، فنقلت 
التي  موسى كل النقاط وتم تقويم اللـقاءات ة عمرو االمين العام لجامعة الدول العربيمع 

اجــراها المر قبل ســفره الـى القــاهرة والمنــاخ االيجـابي الفرنسي الذي اعقب 
 واكدت المعلومات على حصول تقدم بشأن حكومة الوحدة الوطنية  .مؤتمر ســان كــلو 

سى سيزور لبنان ما بين اول ان عمرو مومضيفة مرتفعة جداً،   وان حظوظ تشكيلها اصبحت
    . آب المقبل10آب و

جلسة مفتوحة امس في نيويورك اسـتمع   ان مجلس االمن عقد نقلت وسائل االعالم اللبنانية  *
فيها الى رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيـق الحريـري القاضـي                

  وافادت الوسائل ان . عن اعمالهاالبلجيكي سيرج برامرتس الذي عرض التقرير الثامن للجنة
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النتائج المجمعة تؤكد استنتاجات اللجنة في شأن نوع المتفجرات وكميتهـا           ان  "قال  برامرتس  
علـى  وجهاز التفجير والوعاء الذي استعمل لحمل جهاز التفجير المرتجل وظروف التفجيـر             

الفـان  ) سيارة(علق ببيع   تعمل حاليا في شأن معلومة جديدة تت      "ان اللجنة   موضحاً   ،"وجه الدقة 
من افراد يمكن ان يكونوا شاركوا في التحضير النهائي للهجـوم           ) التي استعملت في التفجير   (

  ".على رئيس الوزراء اللبناني سابقا
حول لبنان بشكل متواصل ينصب  االهتمام الدولي واإلقليمي والعربي  انرأت صحيفة الديار*

اسية الداخلية، خصوصاً مع اقتراب االستحقاق الرئاسي لألزمة السي  ومطرد من أجل ايجاد حل      
الموفـد  ، مشـيرة الـى ان   القانوني النتخاب رئيس للجمهورية وتصاعد الجدل حول النصاب    

كلـو   الفرنسي جان كلود كوسران يواصل جولته العربية الطالع قادة الدول على لقاء سـان               
  .وعلى نتائج زيارته لدمشق

حزب اهللا السيد حسـن نصـر اهللا         امين عام   التقى  الرئيس نجاد     ان افادت الوكاالت العربية  *
   .حيث لم يرشح عن االجتماع اي معلومات

 التي يتمركز فيها المسـلحون فـي        في عكار ان الجيوب    عن مراسلها    نقلت صحيفة النهار  *
هي في معظمها مالجىء محصنة يتطلب تعامل الجيش معها دقة كبيرة، كما             نهر البارد    مخيم

اشتباكات عنيفة دارت بعـد ظهـر       ان   الى   ، مشيراً  معظم المسلحين يضعون احزمة ناسفة     ان
 صاروخا على مناطق في عكار ورد مدفعيـة الجـيش           23امس عقب اطالق المسلحين نحو      

  .عليهم
، بعد ظهر امس الدفعة     طار رفيق الحريري الدولي   الى م  انه وصلت    ت الصحف اللبنانية  افاد*

الجنوبية العاملة ضمن نطاق قوات الطوارئ الدولية في الجنوب وقـد            ا  الثانية من قوات كوري   
ينضـمون الـى ضـباط      س  مشيرة الى انهم    ضابطا وعنصرا،  288  بلغ عدد الواصلين اليوم     

  .  ضابطا وعنصرا60وبلغ عددهم  وعناصر بالدهم الذين وصلوا الى لبنان االسبوع الماضي 
  :خبار المرئي في لبنانا*
 نشرات التلفزة اللبنانية على التحركات االقليمية لحـل االزمـة اللبنانيـة،             ركزت مقدمات *

بقي الوسط السياسي اليوم منشغالً بتقصي نتائج زيارة الموفد الفرنسي            انه قناة المنار فذكرت  
 ، وقياس حجم انعكاسها على العالقـات الفرنسـية السـورية          ،جان كلود كوسران الى دمشق    

محطـة  واعتبـرت   . تي تتعاطى بها باريس وال سيما الملف اللبنـاني        وبالتالي على الملفات ال   
على نار اللقاءات في الخـارج، فتصـدر محادثـات           ان الملف اللبناني يتقلب      NTVالجديد  

كوسران في القاهرة حيث التقى سلفه في المبادرات عمرو موسى وخلص الطرفان إلى تنسيق              
جامعة العربية بعيد جولة برنار كوشنير على       عربي فرنسي سيترجم في زيارة األمين العام لل       

بين دمشق التي زارها الرئيس      ان   LBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال      قالت .المراجع اللبنانية 
 والقاهرة التي حط فيها الموفد الفرنسي كوسران والريـاض التـي تتجمـع عنـدها                اإليراني

 اللبنانيـة بـين     األزمة تدور   ،المعطيات والوساطات وتترقب بدورها وصول الموفد الفرنسي      
   . للمأزقوإدارةن دوران حول المشكلة ، والنتيجة حتى اآلالعواصم

  :وارات المرئي في لبنانح*
  ".كالم الناس: "البرنامج. LBCة اللبنانية لالرسال المؤسس*

ان العالقات السورية االيرانية قديمة قال النائب في مجلس الشعب السوري محمد حبش 
  .تعود الى ما قبل الثورة االسالميةهي تاريخياً و

 نجادي الرئيس االيراني  احمد ان زيارة محمود في البرنامج نفسهقال الصحافي نهاد المشنوق
الى سوريا جاءت للتاكيد على متانة العالقات بين البلدين والحلف االستراتيجي، مشيرا الى ان 

باقون من سوريا رغم جنسياتهم  وال، شخصاً من فتح االسالم دخلوا من مطار بيروت14
  .السعودية والخليجية وغيرها


