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 ــــــــــ
  

اهتمت وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية بدخول معارك نهر البارد في شمال لبنان شهرها             
وكـذلك  . باكات ما زالت دائرة بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح االسـالم          الثالث واالشت 

  . اسيراً فلسطينيا250ًراح ركزت الوسائل على اطالق اسرائيل س
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

لخارجية األميركية كونداليزا رايس قررت أن تقول بعض المعلومات الدبلوماسية أن وزيرة ا
تصطحب في جولتها الشرق أوسطية وزير الدفاع روبرت غيتس بعد تبلور قرار أميركي 
مبدئي لمباشرة خفض القوات األميركية في العراق اعتباراً من شهر أيلول القادم تحت ضغط 

حداً لحالة الفشل التي الكونغرس ومطالبته إلدارة الرئيس بوش بخطوات عملية جديدة تضع 
تسيطر على خطط الرئيس األميركي والسيما ما أسمي بخطة بغداد التي تسجل صعوداً 

  .متزايداً في عدد القتلى من الجنود االميركيين وعجزاً عن السيطرة في الجغرافيا
رايس وغيتس سيلتقيان بوزراء خارجية عدد من الدول العربية والسيما الرباعية المكونة من 

صر والسعودية واألردن واإلمارات في حضور مسؤولي االستخبارات، وموضوع النقاش م
سيكون االستعداد لما بعد تخفيض القوات األميركية وربما اضطرار الواليات المتحدة لاللتزام 
بجدول انسحاب زمني على أبواب سنة االنتخابات الرئاسية التي تتحكم بالكثير من حسابات 

س وسط دعوات متزايدة تصل أصدائها إلى المنطقة عبر الصحافة األميركية، اإلدارة والكونغر
  .إلحياء بايكر ـ هاملتون

دبلوماسي عربي يقول أن كعكة إلسرائيل تحضر على كل موائد أميركا في المنطقة وهذه 
المرة ستطلب رايس وغيتس من الشركاء العرب مساهمة مباشرة في خطة اجتياح غزة التي 

إسرائيل " إراحة" باراك سواء بالمعلومات االستخباراتية أو بالتعاون اللوجستي وان يعدها ايهود
  .من خطر المقاومة هي عنوان اإلعداد لمرحلة ما بعد االنسحاب األميركي من العراق

    

  : والعربيةالصحف العالمية*
ى ريق تحقيق صفقة تبادل األسـر      تقف في ط   عقبات  ان ذكرت صحيفة هآرتس االسرائيلية   *

، متهمة إيران بعرقلة الصفقتين، اللتـين يعمـل عليهمـا المسـؤول             "حماس"مع حزب اهللا و   
تصطدم بجدار منيع من الصـمت، ألن       "، مشيرة الى ان جهود االخير       اإلسرائيلي عوفر ديكل  

غف وإيهود غولدفاسـر     الداد ري  رينالجنديين األسي  غير مستعد لتقديم معلومات عن       حزب اهللا 
أن الرئيس اإليراني محمود    االسرائيلية   "يديعوت أحرونوت "صحيفة  ذكرت  و". من دون مقابل  

احمدي نجاد طلب من األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا ورئيس المكتب السياسـي                
الصيف هـو فتـرة      "، خالد مشعل، تجميد صفقات التبادل حتى نهاية الصيف ألن         "حماس"لـ  

  ."ى سوريا او هجوم أميركي على ايراناختبار إلمكان شن هجوم اسرائيلي عل
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مـن أن    أن رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية حذّر      أفادت الوكاالت العربية والعالمية   *
 لم تجر   إذا "الشرخ السياسي والفصل الجغرافي بين الضفة وغزة      "أي انتخابات مبكرة ستعزز     
 غداة تفـويض المجلـس       مشيرة إلى أن تصريحات هنية جاءت      على أساس التوافق الوطني،   

وقال هنية، في كلمة أمام مئات       .نتخاباتااللسطيني الرئيس محمود عباس إجراء      المركزي الف 
 انتخابـات مبكـرة يجـب أن     أيالمصلّين في مسجد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إن           

قـانوني   وأن يكون لهذه االنتخابات سـنَد       ،أوالً التوافق الوطني  "يتوافر شرطان إلجرائها هما     
  ."وشرعي

 أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ورئيس الـوزراء  ذكرت الصحف العربية والعالميـة   *
سلسلة مبادرات مشتركة ابرزها استعدادهما للقيام معا بزيارة        البريطاني غوردن براون اعلنا     

ا ، مشيرة إلى ان ساركوزي وبراون وعدا في لقائهم         دارفور في غرب السودان    إلقليمكة  مشتر
بين لندن وباريس وطي صفحة الخالفات االول منذ توليهما منصبهما بحقبة من التعاون الوثيق 

السابقة التي كانت تشوب أحياناً العالقات بين سلفيهما جاك شيراك وطوني بلير، على خلفيـة               
 وأشار الزعيمان الى أنهما يتوقعان زيارة دارفور بعد استصـدار قـرار فـي               .حرب العراق 

 الف  20من يهدف الى نشر قوة مشتركة من االتحاد االفريقي واالمم المتحدة قوامها             مجلس اال 
  .هناكجندي 

 ان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمـارات             العربية والعالمية  وكاالتذكرت ال *
مباحثاته مع الرئيس الفرنسي ساركوزي أمس، على أهمية عقـد المـؤتمر             خالل   اكدالعربية  
 للسالم في الشرق األوسط، والعمل على إنجاحه في الوصول الى حل دائـم وعـادل                الدولي

 عن تقديره للمبادرة الفرنسية مـن أجـل تسـهيل    ، معرباًالستقرار في المنطقة وشامل يعزز ا  
حل القضية الفلسـطينية  ، معتبراً ان    لهذه المبادرة  دولتهمؤكداً دعم    اللبناني،   -الحوار اللبناني   
معظم القضايا التي تتعرض لها منطقة الشرق        لحل   اًمفتاحوحال عادال وشامال    يجب ان يكون    

عن رضاه للتطور الكبير الذي تشهده عالقات التعـاون         ساركوزي   اعربمن جانبه    .االوسط
  .والصداقة بين البلدين على مدى العقود الماضية

ـ  250 بخبر اطالق سراح     اهتمت الصحف والوكاالت العالمية والعربية    * يراً فلسـطينياً،    اس
ـ   وصف  عباس  فذكرت ان االسرى معظمهم من فتح، مشيرة الى ان محمود             ـالمفرج عنهم ب

 وافادت الصحف ان  . هد ممكن الطالق سراح األسرى كافة     وتعهد ببذل كل ج   ،  "أبطال الحرية "
خطوة الكيان بمثابة صب زيت علـى نـار الفتنـة           اعتبرتا  حركتا حماس والجهاد االسالمي     

رته أمام ة وتكريس لحالة االنقسام في البيت الداخلي ومحاولة من االحتالل لتلميع صوالفلسطيني
  . لزعزعة الوحدة"اسرائيلية" من أفخاخ ، محذرةالعالم
التحـالف  " ان التلفزيون االسـرائيلي هـاجم مـا اسـماه            ذكرت صحيفة الخليج اإلماراتية   *

األمين العام لحزب اهللا السيد لى علم بسفر بين إيران وسوريا، قائالً انه لو كان ع" االستراتيجي
 بعمليـة    اسرائيل حسن نصر اهللا إلى دمشق للقاء الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد لقامت           

وزير الداخليـة    ونقلت الصحيفة عن     .عسكرية الغتياله في الطريق البري بين لبنان وسوريا       
 تضـعف "ود أحمدي نجاد لدمشـق       محم ن زيارة الرئيس اإليراني   ا مئير شتريت    "اإلسرائيلي"

 بالسيادة السورية على    "إسرائيل" "تعترف "، وجدد طرحه بأن   "موقع سوريا كشريك في السالم    
، " عاما25اختبارية مدتها "حاب منها مقابل السالم بعد فترة هضبة الجوالن، وتوافق على االنس

  ."إسرائيل"تؤجر خاللها سوريا هذه األرض إلى 
 الرئيس الباكستاني تلقى ضربة قويـة        عن مراقبين ان برويز مشرف     ةنقلت الصحف العربي  *

 قاضيا في مجلس القضاء االعلى      13عشرة قضاة من اصل      وذلك بعد ان اصدر      ه،حكملنظام  
الباكستاني امس حكما تاريخيا يعيد بموجبه قاضي القضاة افتخار احمد شودري الى منصـبه              

 بأنـه    اعتبر الحكم لمصلحة شودري  ة الى ان    ، مشير آذار الماضي مشرف في   الذي عزله منه    
سيكون لهـذا الحكـم      ، الفتة الى انه   حكم تاريخي باعتبار انه االول من نوعه بتاريخ باكستان        

  .تأثير بالغ في السياسات الباكستانية ألن االنتخابات العامة على االبواب
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 في مقال نشـرته صـحيفة األهـرام المصـرية ان قضـية              أى الكاتب مكرم محمد احمد    ر*
أن المشروطية السياسية في المعونة االميركية لمصر تحتاج الى مراجعة شاملة، مشيرا الـى              

 وسوف يكون لزاما     2008 اتفاقية المعونة األمريكية لمصر قد بلغت نهايتها مع نهاية هذا العام          
 المعونـة خـالل   ورة التي يمكن أن تكون عليها الجانبين أن يجلسا معا لالتفاق علي الص      ىعل

المعونة األمريكية التي تدفقت علي مصر منذ استئناف العالقات         ، الفتا الى ان      السنوات المقبلة 
عات تمويل مشـرو   ىاعدت مصر عل  ،    مليار دوالر   36  قد جاوزت   73 بين البلدين أثر حرب   

ات االختناق التي صاحبت عملية التحـول       ومكنتها من عبور فتر   ،  إعادة تأهيل البنية االساسية   
  .االقتصادي

  لبناني... حدث و اتجاه

التسريبات المتعلقة بخلفيات موقف التكتل الطرابلسي من موضوع النصاب الدستوري 
 14النتخابات رئاسة الجمهورية تراوحت بين اإلدانة التي حملتها ردود فعل بعض أطراف 

لتكتل أو زعيمه الوزير محمد الصفدي قد حصل على آذار والتي شككت بإمكانية أن يكون ا
وعد ما من الفرنسيين أو من المعارضة مقابل هذا الموقف، بينما قالت أوساط أخرى من 
المواالة في رد على توصيف المعارضين لموقف التكتل بأنه بداية كرة ثلج ستنعكس بتشكل 

 آذار، بأن هذا الموقف ال يعدو 14ف كتلة وسط كنتيجة لمغادرة العديد من نواب المواالة لتحال
  .كونه مناورة ال تخرج عن سيطرة تحالف المواالة

مصادر واسعة االطالع تؤكد أن موظفي السفارة األميركية والسفير فيلتمان بالذات قد مارسوا 
حملة ضغط مكثفة تضمنت تهديدات بمنع السفر وبإجراءات عقابية لكل من ينتقل إلى مساندة 

ئل بإلزامية نصاب الثلثين في انتخاب الرئيس وان اجتماع السفير بالنائب بطرس الموقف القا
حرب كان مكرسا لهذا الموضوع، بينما تحرك بعض النواب الموارنة في اتجاه بكركي 

  . آذار14لالحتماء بها في مواجهة الضغط الذي مارسته السفارة األميركية وأقطاب 
در نيابي مطلع أن عدد النواب اللذين يتوقع انتقالهم وعلى الرغم من كل هذا اللغط يقول مص

  .إلى الموقع الذي صاغه التكتل الطرابلسي ربما يصل إلى تخوم العشرين

  :الصحف اللبنانية*
 اهتماماً كبيراً بالوضع اللبناني الداخلي وخصوصـاً        تولي وسائل االعالم والصحف اللبنانية    *

، فـي المـتن وبيـروت    النتخابات الفرعيةان واولها امع االستحقاقات الداخلية التي تنتظر لبن    
مهلة تقديم الترشيحات لالنتخابـات الفرعيـة فـي         فذكرت الصحف انه انتهت منتصف امس       

النائبين بيار الجميل ووليد    دائرتي المتن وبيروت الثانية لملء المقعدين اللذين شغرا باستشهاد          
ه االنتخابات موعدا لمعركتين بين المواالة  آب تاريخ اجراء هذ5سيكون  ، مشيرة الى انه   عيدو

  . والمعارضة
استحقاق االنتخابات الفرعيـة واتجاهـه الـى     عن اوساط رسمية ان نقلت صحيفة النهـار  *

يحمل مزيدا من االيجابية ويثبت شرعية النظام السياسـي والحكومـة بعـد اتهـام               "المنافسة  
سيفيدون من هـذه الحيويـة      " اللبنانيين   جميعمشيرة الى ان    ،  المعارضة لها بأنها غير شرعية    

 آب، ذلك ان الفائز هو النظام السياسي المدني الذي يؤكد لكـل             5بغض النظر عمن يفوز في      
  ". القوى ضرورة اعتماد االساليب الديموقراطية واالنتخابات أبرزها

ـ  فـي بيـروت     رشح محمد األمين عيتاني    "المستقبل" تيار    ان ذكرت الصحف اللبنانية  * م ، ول
، مشيرة الـى ان  يترشح النائب تمام سالم خالفاً لمعلومات ترددت في األسابيع القليلة الماضية       

ونقلت الصحف عن مصـدر فـي       . الجميل وهنأه بترشحه  بأمين  اتصل  النائب سعد الحريري    
يار سيخوض المعركة االنتخابية في المتن بعد أن يبت مجلس شورى التالتيار الوطني الحر ان 

ولفت المصدر الـى    . والً أو رفضاً الطعن بإجرائها، الذي قدمه مرشحه كميل خوري         الدولة قب 
جتماعات تعقد بين التيار الوطني الحر والنائب ميشال المر وحزب الطاشناق للتفاهم على آلية    "

  "المعركة االنتخابية التي ستخاض صفاً واحداً
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*رات الصحف اللبنانية   انه ف  يما تستعد البالد لالنتخابات    الفرعية، تتواصل عمليات الجيش في      
."فتح االسالم" لحدة المعارك مع  ان يوم امس شهد خفضاًمشيرة الىالمخيم القديم لنهر البارد،   

 ان الجيش استقدم امس تعزيزات اضافية واقـام          عن مراسلها في عكار    نقلت صحيفة النهار  *
دو لجولة مختلفـة مـن   ا يبتحصينات وشق طرقاً تفضي الى مواقع المسلحين تحضيراً على م  

الى ان التقديرات تشير الى حذر من عمليات تفخيخ واسعة قد يلجأ اليها المسلحون ، الفتاً القتال
في كل االماكن التي ال يزالون يسيطرون عليها، اضافة الى اعتماد االحزمة الناسـفة التـي                

  .يتزنرون بها
 سعد الحريري والعماد ميشال عون ما        عن مصادر ان اللقاء بين النائب      نقلت صحيفة الديار  *

زال مطروحاً، لكنه يحتاج الى ترتيبات حول المكان والزمان، مشيرة الى ان الموفد الفرنسي              
وتقول . جان كلود كوسران اطلع الحريري في الرياض على نتائج زيارته الى دمشق القاهرة            

الى احياء الحـوار مـن      المصادر ان فرنسا متخوفة من انفالت الوضع في لبنان وهي تسعى            
جديد في بيروت على ان يعقد في مقر السفارة الفرنسية في قصـر الصـنوبر فـي بيـروت       

  .بحضور الذين اجتمعوا في سان كلو، الن ذلك افضل في الوقت الراهن
  :خبار المرئي في لبنانأ*

ن اشمالي في المتتناولت مقدمات نشرات التلفزة اللبنانية االستعدادات لالنتخابات الفرعية 
ذاهبة نحو معركة سياسية بعدما اخذ الرئيس بدت  ألمورا  انقناة المناروبيروت، فذكرت 

 الجميل على نفسه مهمة خوض غمارها في المتن باسم فريق أمين لحزب الكتائب األعلى
محطة الجديد وقالت .  محاوالت للتوفيق بينه وبين التيار الوطني الحرأخفقتالسلطة، وبعدما 

NTVة من الساحة السياسية سللحظات حماس انتخابية، إذ تقدمت  اللبنانيين عاشوا  ان
 في ظل الهدوء الذي يسود الساحة انه NBNالشبكة الوطنية لالرسال وذكرت  .المرشحين

 تبقى الحركة المكوكية التي يقوم بها الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان ،السياسية الداخلية
 ومحط آمال اللبنانيين بان تؤدي ،منطقة محور متابعة في بيروتكلود كوسران في عواصم ال

 LBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال ورأت  .هذه المهمة الى فتح كوة في الجدار السياسي المقفل
 تبدو أنها ابعد من كونها انتخابات فرعية فهي في نهاية ان االنتخابات في المتن الشمالي

 الفوز فيها قد ال تكون له دالالته لكن الهزيمة فيها ن مشيرة الى ا،المطاف معركة أحجام
  .دالالتها كبيرة

  :حوارات المرئي في لبنان*
  ".حديث الساعة"البرنامج . قناة المنار*

 ان األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا ورغم قال رئيس حزب التضامن اميل رحمة
أكد أن النصر في حرب  وتوازناتها حين على اللعبة الداخليةما حققه من انتصارات حافظ 

تموز هو للجميع، رافضاً الحديث عن محورين واحد إيراني وآخر أميركي، داعياً إلى دعم 
  .الجهود الفرنسية لحل االزمة اللبنانية

ستثمار النصر حزب اهللا اخطأ في إدارة ابأن اعتبر الصحافي سعد كيوان للبرنامج نفسه 
، مشيرا الى ان المعارضة أخطأت في التعاطي ي الداخل اللبناني ف في حرب تموزالذي حققه

  .مع الشأن الداخلي


