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امكانية إللغاء الرحلة: 
الس���فينتان املعدتان 
لانط���اق من موانئ 

لبنانية الى س���احل غزة »مرمي« و»ناجي 
العلي«، تواجهان تعثرا وعقبات ستؤدي 
على األرجح الى الغاء الرحلة لتعذر الوصول 
الى غزة. فالسلطات اللبنانية )وزير النقل 
غازي العريضي( أعلنت ان ال مشكلة في 
إعطاء اإلذن باإلبحار الى قبرص )التي يعود 
الى سلطاتها ان تقرر اعطاء اإلذن بالتوجه 
الى غزة أو عدمه بس���بب عدم وجود خط 
بحري مباش���ر ب���ن لبنان واس���رائيل(. 
والسلطات القبرصية أبلغت اسرائيل أنها 
لن تسمح للس���فن اللبنانية باإلبحار الى 
غزة وان املرسوم الرئاسي القبرصي القاضي 
بحظر إبحار السفن من املوانئ القبرصية 

الى غزة ما زال نافذ املفعول.
مناشير صيدا: تنفي مصادر فلسطينية وجود 
أي عالقة للفلس��طينيني باملناشير املشبوهة 
التي ألقيت قبل أيام في منطقة ش��رق صيدا 
داعية سكانها املسيحيني الى مغادرة منازلهم. 
ردا عل��ى ما قيل عن ان »جهات فلس��طينية 
أصولي��ة تقف وراء هذه املناش��ير ردا على 
املوقف املسيحي الرافض إلعطاء الفلسطينيني 

حقوقهم املدنية«.
..وتسلل احلالة العراقية: شبهت فاعلية روحية 
ما جرى بالنسبة الى مسيحيي شرق صيدا 
أخيرا بأنه يشبه في االسلوب ما يتعرض 
له املس���يحيون في العراق من تهديدات. 
وسألت عما سيقوم به املعنيون في مختلف 
الطوائف ملنع تس���لل احلالة العراقية الى 

لبنان تدريجيا.
احلريري ينتظر محط�ة مهمة: يقول محللون 
سياسيون في بيروت ان احملطة األبرز التي 
تنتظر الرئيس س��عد احلريري في النصف 
الثاني من هذا العام س��تكون صدور القرار 
االتهامي للمحكمة الدولية، وحيث ان موقف 
احلريري من احملكمة وأي قرار سيصدر عنها 
سيترك أثره املباشر عليه وعلى تيار املستقبل 

ال��ذي ينتظ��ر معرفة 
اغتيال  احلقيق��ة ف��ي 
الشهيد رفيق  الرئيس 
احلريري،  خصوصا انه سبق للرئيس سعد 
احلريري ان أعلن انه ملتزم بكل ما سيصدر 

عن احملكمة.
انفجار داخلي: أكد ناش���طون في احلزب 
التقدمي االشتراكي ان كل خطوة يقوم فيها 
النائب وليد جنباط تهدف الى حماية البلد 
مما قد يحدث في األش���هر املقبلة واش���ار 
هؤالء الى ان لدى جنباط معطيات حساسة 
جتعل م���ن حركته السياس���ية اكثر من 
ضروري���ة الحتواء أي���ة امكانية النفجار 
الوضع الداخل���ي خصوصا في مرحلة ما 
قب���ل صدور الق���رار االتهام���ي للمحكمة 

الدولية.
اليونيفيل واحلدود الس�ورية: في اجتماع مع 
البعثة االيطالية في األمم املتحدة، سأل النائب 
ندمي اجلميل: ملاذا ال تنشر »اليونيفيل« قواتها 
على احلدود الس��ورية اللبنانية لوقف تدفق 
الس��الح والصواريخ الى ح��زب اهلل؟ وكان 
اجلواب: »وفقا للقرار 1701 فإن على احلكومة 
اللبناني��ة ان تطلب أي حت��رك من قبل األمم 

املتحدة على األرض اللبنانية«.
تواصل س�ليمان � البطريرك: بدا واضحا أن 
الرئيس ميشال سليمان حريص على عاقته 
بالبطريرك املاروني الكاردينال مار نصراهلل 
بطرس صفير وان دوائر القصر أعلنت عن 
االتصال ال���ذي أجراه الرئيس س���ليمان 
بالبطريرك صفير لتهنئته بسامة العودة 
من زيارته الى فرنسا، تلبية لدعوة رئاسية 
تخللتها مواقف حادة جتاه حزب اهلل والتيار 
الوطني احلر، مازالت مفاعيلها مس���تمرة 

حتى اليوم.
تس�وية: تردد ان مح��اوالت التوصل الى 
تسوية بش��أن رئاس��ة احتاد بلديات صيدا 
الزهراني ل��م تصل الى نتيجة في ظل اجتاه 
واض��ح النتخاب رئي��س من خ��ارج بلدية 

صيدا.

أخبار وأسرار لبنانية

.. وماروني مستعد 
الستقبال عون

إميل إميل لحود زار 
جنبالط في المختارة

بي���روت: س���ئل النائب ايلي
ماروني عم���ا اذا كان يتوقع 
حش���دا عونيا في استقبال عون 
في زحلة »كرد على اس���تقبالكم 
احلاشد للبطريرك صفير األحد 
الفائت«، أجاب: »نقول أها وسها 
بالعماد عون، نس���تقبله جميعا 

كمرجعية لبنانية.
نحن ال منل���ك أي عقدة جتاه 
أحد، وفي املاضي أحببنا مسيرة 
العماد عون، وكان ميثل لنا ثورة 
التحرير والتغيير. واليوم لدينا 
ماحظ���ات حول أدائ���ه وخطه 
السياسي، ولكن هذا ال مينع، إذا 
ما وجهت الينا الدعوة، من أن نكون 
في عداد مستقبليه، ألننا كزحلين 

ما تعودنا إال حسن الضيافة«.

بيروت: ذكرت تقارير صحافية
ان النائب السابق اميل اميل 
حلود  زار مس���اء امس رئيس 
»اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد 
جنباط في املختارة واتفقا على 

التواصل.
وبحسب املعلومات فإن البحث 
دار بن الطرف���ن لاتفاق على 
آلية لق���اء جنباط مع الرئيس 
الس���ابق اميل حلود، وعلى ان 
الطرفن راغبان في امتام اللقاء 

واملصاحلة.

السيد حسن نصر اهلل 

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري اولم على شرف رئيس املجلس البابوي للحوار بحضور رؤساء الطوائف وعدد من الشخصيات السياسية

سوداني يحتج امام السفارة اللبنانية في اخلرطوم مطالبا مبعاملة افضل للسودانيني في لبنان 
بعد مداهمة دورية ناديا سودانيا في بيروت واعتقال عدد من اعضائه وتوجيه كلمات جارحة لهم 

)ا.ف.پ( السفير اللبناني في اخلرطوم احمد شماط متحدثا للمتظاهرين عن الروابط االخوية بني البلدين

سجال »نفطي« بين الحريري وبري.. »طيّر« اجتماع اللجان النيابية
بيروت � أحمد عزالدين

املوارد البترولية في املياه البحرية اللبنانية قضية خافية 
جديدة طغت على سطح املجلس النيابي بعد موضوع التقدميات 

االجتماعية للفلسطينين الذي انفجر االسبوع املاضي.
فقد انفرط ب� »تطيير النصاب« عقد االجتماع املش����هود 
للجان النيابية املشتركة املخصص ملناقشة اقتراح القانون 
املقدم من عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب علي حس����ن 

خليل حول املوارد البترولية في املياه اللبنانية.
وفيما اتهم خليل نواب كتلة رئيس احلكومة سعد احلريري 
بالوق����وف وراء »تطيير« النصاب، فقد بادر رئيس املجلس 
سريعا بتحديد جلس����ة جديدة للجان املشتركة يوم االثنن 

املقبل برئاسته شخصيا كرد على تطيير النصاب.
فجلسة اللجان شهدت نقاشا حادا بن مطالب بدراسة اقتراح 
املوارد البترولية حتى النهاية للوصول الى النهاية، وفريق آخر 
رأى انه مادامت احلكومة تناقش املوضوع فا داعي للعجلة 
وميكن انتظار مش����روع قانون من احلكومة في هذا املجال، 

وهناك جلنة وزارية برئاسة نائب رئيس احلكومة.

وامام سخونة النقاش واالنقسام الى محورين بن النواب 
انس����حب الوزراء، وبدأ نواب املستقبل باملغادرة الواحد تلو 

اآلخر، فانفرط عقد النصاب.
وقد حتدث مقدم االقتراح النائب علي حسن خليل فشن 
حملة على الذين »طيروا« النصاب باس����م احلكومة معتبرا 
انها تري����د مصادرة احلياة الدميوقراطي����ة وحقوق النواب 
على غرار ما يحصل في االمارات السياس����ية، مشيرا الى ان 
موضوع املوارد البترولية موضع نقاش منذ نحو سنتن في 
عهدة احلكومة احلالية واحلكومة التي سبقتها ومت تضييع 
املوضوع حتت عناوين مختلفة، وقال ان هذا املوضوع غاية 
في االهمية ويتطلب معاجلة سريعة خصوصا ان اسرائيل 
بدأت البحث في هذا االمر وخطت خطوات باجتاه استخراج 
النفط والغاز وسرقته من املياه اللبنانية، وقد لزمت اسرائيل 
استخراج النفط من املياه لشركة »نوبل ايزغي« االميركية، 
بعدما اقامت منصات وحقوال نفطية، وهي تقوم بالتنقيب في 
موازاة احلدود اللبنانية، كما اعطت اسرائيل امتيازات تنقيب 
خارج حدود املسح اجليوفيزيائي والزلزالي مع تأكيد علمي 

على وجود كميات واعدة من النفط.
واصر النائب خليل على استكمال البحث في هذا املوضوع 
وقال لن نخضع حملاوالت االرهاب الدميوقراطي من خال »تطيير 
النصاب« حتت حجة ان احلكومة تناقش االمر، مشيرا الى ان 
هذا املوضوع احلس����اس اصبح مطروحا على طاولة احلوار 
نظرا لبعده االستراتيجي، مش����ددا على ان تطيير النصاب 

مقصود، والنواب الذين سعوا الى ذلك معروفة اهدافهم.
وتابع خليل: فيما اكدنا على ضرورة التكامل بن املجلس 
واحلكومة اصر نواب من املس����تقبل عل����ى التأخير بانتظار 
موقف احلكومة، بينما املطلوب االسراع النه ال احد ينتظرنا 
وخصوصا اسرائيل التي وصلت الى احلفر لعمق 425 مترا 

في املياه.
وعل����ى الفور قبل انتهاء ردود الفع����ل على التصريحات 
النيابي����ة بادر الرئيس بري الى عقد جلس����ة للجان املعنية 
قبل ظهر االثنن املقبل برئاسته شخصيا وذلك ملنع »تطيير 
النصاب« مع التلميح الى أن الدعوات ستس����تمر حتى اقرار 

االقتراح.

عون نقالً عن األسد: الوضع ليس مقلقاً.. وال حرب قريبة 

بيروت � عمر حبنجر
يتنامى القلق اللبناني من التهديدات االسرائيلية، على خلفية 
حمات س���فن احلرية باجتاه غزة، رغم التأكيدات اللبنانية أن 
القوانن السارية ال تسمح للس���فن بأن تغادر موانئ لبنان الى 

ميناء اسرائيلي، واملقصود غزة.
وفي هذا السياق رد لبنان على اسرائيل امام مجلس االمن بهذا 
عن رسالة الى بان كي مون محما اسرائيل مسؤولية اي عدوان 

عليه داعيا املجتمع الدولي للضغط عليها وتنفيذ القرار 1701.
وكان وزير االش���غال العامة والنقل غازي العريضي اعلن ان 
احدى السفن طلبت االقاع من ميناء طرابلس باجتاه قبرص وان 
هذا ليس ممنوعا، وقد سارعت قبرص الى اعان وجود مرسوم 

يقضي مبنع ابحار السفن من املوانئ القبرصية الى غزة.
وزير االعام اللبناني طارق متري اكد من القاهرة اس���تحالة 
اجتاه س���فينة من موانئ لبنانية الى غزة »الننا في حالة حرب 

مع اسرائيل«.

االنتهاكات االسرائيلية

موقف متري هذا جاء ف���ي اعقاب لقائه االمن العام للجامعة 
العربية عمرو موس���ى على هامش مشاركته في اجتماع وزراء 
االعام العرب، حيث تطرق البحث الى كيفية التعاطي مع السفن 
املتجهة الى غزة والتهديدات االسرائيلية للبنان، وقال ان هناك 

واشار باسيل الى انه لم يتم التطرق خال اللقاء الى تفاصيل 
لبنانية داخلية »الن عاقة العماد عون بالرئيس الس���وري هي 

استراتيجية«.
كما ان النقاش لم يتناول ترسيم احلدود الن النقاش هو من 
اختصاص املؤسسات الرسمية بن البلدين ورئيس اجلمهورية 

واحلكومة يتابعان مثل هذه املواضيع.

عدوان يميز بين تحييد لبنان وحياده

وردا على احلمات ضد الدعوة لتحييد لبنان من جانب سمير 
جعجع، دعا نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان من بكركي 
الى التمييز بن حتييد لبنان وحياده، مؤكدا ان لبنان ال يستطيع 
ان يكون على حياد في الصراع العربي � اإلسرائيلي، لكنه شدد 
على ان اس���تعمال لبنان ورقة ضغط او كساحة في صراعات، ال 

يؤّمن مصلحة لبنان.
وعن املنش���ورات الطائفية التي وزعت في ش���رق صيدا قال 
عدوان: كل احملاوالت احلاصلة من رمي مناشير او فتح صفحات 
قدمية مع الفلسطينين الهدف منها تعكير أجواء العيش املشترك 

التي هي دعامة استقال لبنان.
وقال: املس���يحيون يؤي���دون احلق��وق املدني��ة للش�����عب 
الفلس���طين��ي الذي تربطنا به مسألت��ان: إنسانيتن��ا كلبنانين 
ودفاعنا عن حق��وق اإلنس��ان، والتزامن��ا بقضية العرب األولى 

انتهاكات اسرائيلية يومية للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، وان 
هناك حربا نفسية يشنونها علينا يوميا.

لكن العماد ميش���ال عون العائد من لقاء الرئيس بشار االسد 
في دمشق، اكد أنه ال حرب قريبة في املنطقة ونقل عن الرئيس 
االس���د قوله ان الوضع ليس مقلقا، »اال اذا كان هناك في الداخل 

من يريد احلرتقة وخلق الفنت«.
وقال عون في هذا الضوء نطلب من اجلميع االهتمام مبا يعذب 
الشعب اللبناني وليس مبا ال يعذبه، واضاف: الشعب اللبناني 
ال يتعذب من س���اح حزب اهلل الذي ال احد يراه، وتساءل: اين 
ساح حزب اهلل؟ انه ال يزعجنا ابدا، نحن مزعوجون من الفساد 

في الدولة.
وعن احلقوق املدنية لاجئن الفلسطينين قال عون ان لبنان 

ال يستطيع حتمل اعباء الاجئن ماديا.

باسيل: عالقة عون حصرا باألسد

وتعليقا على زيادة العماد عون الى دمشق قال الوزير جبران 
باسيل ل� »السفير« ان عاقة العماد عون هي حصرا مع الرئيس 
بش���ار االس���د والتواصل مع القيادات الس���ورية يتم من خاله 
فقط، وبالتالي انه كان من الطبيعي، بعد مرور اش���هر عدة على 
آخر لقاء بينهما ان يجتمعا للبحث في آخر التطورات االقليمية 

والدولية.

التي هي القضية الفلسطينية.

منشورات شرق صيدا محاوالت سخيفة

بدورها كتلة نواب املس���تقبل، اعتبرت في بيان لها تاه النائب 
باسم الشاب، ان رس���ائل التهديد الطائفية في شرق صيدا »ما هي 
إال محاوالت دنيئة وس���خيفة وال تنطلي عل���ى أحد من اللبنانين، 
ولن تفلح في زعزعة االس���تقرار والتضامن والتماس���ك اللبناني � 
املس���يحي«، كما تؤكد الكتلة ان ما يس���تهدف املسيحين في لبنان 
يستهدف املسلمن أيضا ألن شراكة العيش املشترك بن اللبنانين 
شراكة متينة صلبة، ومن هنا فإن محاوالت اإليحاء بأن هناك استهدافا 

للمسيحين محاوالت فاشلة.

الحقوق المدنية للفلسطينيين

وعلى صعيد احلقوق املدنية للفلسطينين، قررت جلنة اإلدارة 
والعدل في اجتماعها امس الشروع بدراستها اعتبارا من االثنن في 
الثاني من يوليو املقبل. ودعا النائب أكرم شهيب عضو اللقاء النيابي 
الدميوقراطي، النواب واملسؤولن والهيئات احمللية والدولية الى زيارة 
مخيمات الاجئن الفلس���طينين في لبنان والوقوف على أوضاعها 
املأساوية. وقال شهيب لوفد فلسطيني ان اللقاء الدميوقراطي برئاسة 
النائب وليد جنباط مس���تمر في طرح القوانن املتعلقة باحلقوق 

املدنية بعيدا عن إثارة احلساسيات.

وسط تنامي القلق بسبب تعاظم التهديدات اإلسرائيلية

هل ألغى السيد نصراهلل زيارته إلى أنقرة؟
بيروت: نشر موقع  إسرائيلي
متخصص في ش����ؤون األمن 
واملخابرات أن األمن العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصر اهلل كان 
يخطط لزيارة أنقرة للقاء رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان، ولكنه 
ألغى هذه الزيارة في ضوء خافات 
مع تركيا حول ترتيباتها األمنية 
وعدم االطمئنان إلى أن الترتيبات 
التركي����ة األمنية كفيلة باحلفاظ 

على حياته.
وجاء في هذا اخلبر أن أربعة 
 )MIT( أجهزة مخابرات هي التركي
واإليراني والسوري وجهاز أمن 
حزب اهلل فش����لت ف����ي التوصل 
إلى صيغة مقبول����ة إلمتام هذه 
الزيارة. فقد اقترح أمن حزب اهلل 
ان يسافر نصراهلل بطائرة عسكرية 
تركية أو إيرانية أو سورية، لكن 
تركيا رفضت، وطهران ودمشق 
لم تتحمسا للفكرة، خوفا من أن 
تسقط إسرائيل الطائرة. فطرح 

األتراك اقتراحا بالسفر سرا عبر 
البر من لبنان إلى س����ورية ومن 
هناك إلى تركيا. لكن أمن حزب اهلل 
رفض، ألن رحلة كهذه تستغرق 10 
ساعات وتكون مكشوفة لطائرات 
التجسس اإلسرائيلية التي تاحق 
نصر اهلل وتتتبع خطاه. وأضاف 

املوق����ع أن وفدا م����ن املخابرات 
التركية حضر إلى بيروت وأدار 
احملادثات بهذا الشأن، لكن أردوغان 
أمر بإعادته إلى أنقرة، بعد أن لم 
تتوصل األطراف إلى اتفاق حول 
ترتيبات الس����فر. وادعى أن من 
التركية  أسباب تراجع احلكومة 
عن هذا االقتراح، تنامي املعارضة 
داخل تركيا للموقف املتشدد الذي 
يتخذه أردوغان ضد إسرائيل والذي 
يكلف ثمنا سياس����يا واقتصاديا 
كبيرا في الساحة الدولية. ويدور 
نقاش دائم في القيادات االسرائيلية 
حول اجلدوى من اغتيال نصراهلل، 
حيث يوجد مسؤولون يقولون انه 
ال فائدة إلسرائيل من اغتيال كهذا، 
وان أض����رار مثل هذه االغتياالت 
ميكن ان تكون أكبر من فوائدها، 
والدليل ان اغتيال قائد حزب اهلل 
السابق عباس موسوي أسفر عن 
حتويل حزب اهلل الى جيش منظم 

معاد إلسرائيل.

استياء من سوء معاملة سودانيين في بيروت 
ومساع لبنانية ديبلوماسية الحتواء األزمة

بيروت: أوضح السفير اللبناني في السودان أحمد الشماط أن تظاهرة 
قام بها مثقفون سودانيون احتجاجا على االعتداء على عمال سودانين 
في لبنان في منطقة األوزاعي، الفتا الى أنهم »قدموا له مذكرة مطالبن 
بتحقي����ق عادل وناجز ومعاقبة كل من ش����ارك في ه����ذه الفعلة ودفع 

تعويضات عادلة وتقدمي اعتذار رسمي للشعب السوداني«.
واسف في اتصال مع تلفزيون »اجلديد«، ألن الناشطن شطبوا العلم 
اللبناني بخط أحمر، مبديا استياءه من هذا التصرف، آما أن تنتهي هذه 
األزمة العابرة. وحتدث السفير للمتظاهرين امام السفارة اللبنانية في 

اخلرطوم عن الروابط االخوية بن البلدين الشقيقن.
وكان القنصل العام في الس����فارة الس����ودانية سمير بابتوت أفاد ل� 
»السفير« في أن السفارة حتركت إيجابا في معاجلة حادثة االعتداء على 
س����ودانين في االوزاعي، الفتا إلى أنهم أرسلوا احتجاجا رسميا، بعيدا 
عن الوس����ائل اإلعامية، للسلطات املختصة، أفضت إلى تشكيل جلنة 

حتقيق لتقصي احلقائق. 


