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أوساط تتساءل عن الصمت املسيحي إزاء متفجرة زحلة: تساءلت أوساط مراقبة عن سبب 
الصمت الذي يسود الساحة املسيحية على خلفية انفجار زحلة بحيث لم تقم أي 
جهة او حزب او تيار مسيحي بالتعليق على املوضوع وكأن شيئا لم يكن، وانسحب 

األمر نفسه على بكركي وعلى املطارنة املوارنة. وتقول أوساط شمالية ان الزيارة التي قام 
بها الشيخ داعي اإلسالم الشهال الى بكركي ولقاءه البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس 
صفير بعد انفجار املدينة الصناعية في زحلة كانت بهدف طمأنة صفير الى ان السلفيني ال 
عالقة لهم باملوضوع ال من قريب وال من بعيد. واملعروف ان الشهال هو أحد مؤسسي وقادة 

التيار السلفي في لبنان.
اليمني ليس كله مسيحيا: اعتبر أحد أعضاء اللقاء الدميوقراطي ان اليمني ليس كله مسيحيا، وذلك 

على خلفية االتهام الذي أطلقه النائب جنبالط لليمني اللبناني بالغباء.
اجتماعات أمنية سوريةـ  لبنانية: تتحدث مصادر عن اجتماعات عدة عقدها رئيس فرع املعلومات 
في قوى األمن الداخلي العقيد وسام احلسن مع رئيس فرع أمن دمشق وريف دمشق اللواء 
الركن رستم غزالي، ووضعت قواعد للتعاون والتنسيق األمني، خصوصا في موضوع كشف 
شبكات التجسس اإلسرائيلية. وتتحدث األوساط السورية عن ارتياح سوري لتعاطي العقيد 
احلسن مع املهمة التي أوكلت اليه، تساعده في ذلك العالقة الطيبة التي جتمعه باللواء غزالي 
منذ عهد الرئيس الشهيد رفيق احلريري، رغم اجلفاء الذي أصابها في املرحلة املاضية. وثمة 

من أشاد مبناقبيته وانضباطه ودماثة خلقه.
مقرات صيفية: يتوقع ان ينتقل رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال س��ليمان الى املقر الرئاس��ي 
الصيفي في بيت الدين وذلك منتصف الشهر املقبل حيث سيزاول نشاطه الرسمي هناك حلوالي 
الش��هر. كما من املقرر ان ينتقل البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير الى املقر الصيفي 

للبطريركية في الدميان مطلع يوليو.
القوات بعد زيارة جعجع للقاهرة: نقل عن مصدر في القوات اللبنانية قوله ان القوات بعد زيارة 
د.س����مير جعجع الى القاهرة هي غيرها قبل ه����ذه الزيارة، وباتت رقما صعبا في املعادالت 

العربية.
14 آذار حتيي االجتماعات التنسيقية: بعد بروز ثغرات سياسية وتنظيمية على صعيد آليات العالقة 

والتنسيق بني القوات اللبنانية وتيار املستقبل ومجمل مكونات 
14 آذار، وهذا ما ظهر في انتخابات نقابة األطباء وفي اجللسة 
النيابية التي أثير فيها موضوع حقوق الفلس��طينيني املدنية، 
تقرر مببادرة من األمانة العامة ل� 14 آذار إحياء صيغة االجتماعات التنس��يقية الدورية بني ممثلني 

عن القوى األساسية في 14 آذار على مستوى قيادات الصف األول أو من ميثلهم.
الرؤية السياسـية للجماعـة: برز في »الرؤية السياسية« التي أطلقتها اجلماعة اإلسالمية في 
ختام مؤمترها العام البند الداعي الى تطبيق الش����ريعة، وتضمن النص التالي: »ندعو إلى 
تشريعات وقوانني تتالءم مع أحكام الشريعة اإلسالمية، باعتبار أنها جزء من ديننا من جهة، 
والعتقادنا أنها حتقق أفضل تنظيم للحياة االجتماعية بني الناس على اختالف مش����اربهم 
ومعتقداته����م، معتمدي����ن في دعوتنا هذه أس����لوب احل����وار واإلقناع، بعي����دا عن الفرض 

واإلكراه«.
ورشـة قضائية: وزير العدل البروفيسور إبراهيم جنار عازم على إجراء تشكيالت قضائية في 
صفوف املراكز األساس��ية وملء الشواغر في بعض املراكز من أجل حسن سير العمل، وتردد ان 
اتصاالت أجراها مع املس��ؤولني حول هذا األمر، وقد أعطي الضوء األخضر لالنطالق في الورشة 
القضائي��ة بعدما تبني ان القضاء في لبنان يحتاج الى »صدمة ايجابية« بعد االنتقادات التي وجهت 
إليه، علما انه عندما زار أغنى أغنياء العالم اللبناني األصل كارلوس س��ليم لبنان وجال في بعض 
املناطق وأمام اإلحلاح عليه باالستثمار في لبنان سأل عن وضع القضاء، الفتا الى ان أي مستثمر 

في أي بلد يسأل عن وضع القضاء قبل ان يستثمر ألن القضاء هو الضمانة ألي مستثمر.
األسد يشيد بخطة باسيل: أشاد الرئيس السوري بشار األسد في لقائه مع العماد ميشال عون 
باخلطة التي وضعها الوزير جبران باسيل إلنارة لبنان بالكهرباء 24 ساعة في ال� 24 ساعة 

عام 2014، واستمع منه الى بعض التفاصيل.
مستشفى سلمان الفارسي في الشوف: بدأ رئيس »تيار التوحيد« وئام وهاب ورشة في قطعة أرض 
مبنطقة دير دوريت � الش��وف، لوضع حجر االس��اس ملستشفى »س��لمان الفارسي« في احتفال 
حتضره شخصيات سياسية وحزبية وفعاليات، اضافة الى أركان السفارة اإليرانية في بيروت التي 

قدمت الدعم املالي إلقامة هذا املستشفى.

أخبار وأسرار لبنانية

)داالتي ونهرا( رئيس احلكومة االسبق جنيب ميقاتي مستقبال السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكرمي خالل اول زيارة له الى طرابلس

بري يستعجل قانون التنقيب »ولو طارت الحكومة« و8 آذار تدعو إلى »المقاومة النفطية«
بيروت ـ عمر حبنجر

ص���ب رئي���س اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان ورئيس 
احلكومة س���عد احلريري املاء 
البارد على ملف الثروة النفطية 
املشتعل منذ اس���بوعني على 
خلفية املرجعية التش���ريعية 
الق���رار القانون ال���ذي يرعى 
استثمارها، وذلك متهيدا ملناقشة 
هادئة للمش���روع في اجتماع 

اللجان النيابية املقررة غدا.
واس���تبق نواب املستقبل 
اجللسة التي ستكون برئاسة 
رئيس املجلس نبيه بري بإعالن 
عزمهم احلضور واملشاركة في 
املناقش���ة ردا على من اتهمهم 
النصاب في جلسة  بإس���قاط 
اللج���ان الس���ابقة ح���ول هذا 
املوضوع، وق���ال النائب عمار 
حوري: ال ق���رار بعدم حضور 
جلس���ة  اللج���ان املش���تركة 

االثنني.
فقد اولى الرئيس ميش���ال 
سليمان اهتماما كبيرا ملوضوع 
النفط  التنقي���ب عن حق���ول 
املياه  ف���ي  والغ���از املوجودة 
االقليمية اللبنانية، مشيرا الى 
انه اس���تمع الى شرح مفصل 
حول ه���ذا املوضوع من وزير 
الطاقة جبران باسيل الذي بحث 
املوضوع نفسه اول من امس 

مع الرئيس نبيه بري.
ونقل عن الرئيس ميش���ال 
سليمان قوله ان هذا املوضوع 
مه���م جدا، ويج���ب ان توضع 
الالزمة  القانونية  التشريعات 
له من اجل حتديد كيفية استفادة 

لبنان منه.

مهاتفة الرئيس بشار األسد

الرئيس س���ليمان تواصل 
هاتفيا مع الرئيس الس���وري 
بشار االس���د منذ ايام وتناول 
امورا مشتركة، وقال ان احلديث 

كان ايجابيا ووديا.
واك���د رئي���س اجلمهورية 
على عمق العالقة مع دمش���ق 
وحرص امام زواره على تظهير 
حميمية العالق���ة مع الرئيس 
االس���د واصفا العالقة بينهما 

باملمتازة، وان االس���د سيزور 
لبنان قريبا بن���اء على دعوة 
منه خالل القمة االخيرة بينهما، 
موضح���ا ان الزيارة املنتظرة 
ليس���ت مرتبط���ة مبوضوع 
االنعقاد املقرر للمجلس االعلى 
الس���وري برئاسة   � اللبناني 

رئيسي البلدين.
س���ليمان ق���ال ان���ه طرح 
موضوع ترسيم احلدود وخاصة 
البحرية مع الرئيس االسد ولم 
يلمس انزعاجا او استياء منه 
حول هذا الطرح خالفا ملا جرى 
تسريبه من استياء سوري بل 
على العك���س كانت احملادثات 

ودية.
من جانبه، تن���اول رئيس 
احلكومة سعد احلريري موضوع 
التنقيب ع���ن النفط في ختام 
زيارته الى تونس اول من امس 
ولقاءه الرئيس زين العابدين 

بن علي.
وردا عل���ى س���ؤال الح���د 

من جانبه، نقل وزير الطاقة 
واملياه جبران باسيل عن الرئيس 
بري حرصه على االس����راع في 
اصدار قانون التنقيب عن النفط، 
واكد بعد زيارته له في عني التينة 
انه لن يوفر جهدا القرار القانون 
بالسرعة الالزمة، خصوصا ان 
هناك تهديدات اسرائيلية تتطور 

في هذا االطار.
وشدد باسيل على االسراع 
بارسال قانون احلدود البحرية 
ال����ى االمم املتحدة كي تصادق 

عليه.
اق����رت احلكومة  وقال: لقد 
اللبنانية هذه احلدود في مايو 
2009، واملطل����وب املصادق����ة 
على هذه احل����دود في مجلس 
النواب، وبالتالي ارس����الها الى 
االمم املتحدة الخذ العلم، وهذا 
االمر ليس موضوع نزاع اال اذا 

ارادت اسرائيل خلق نزاع.
داعيا الى »املقاومة النفطية« 
لالطماع االس����رائيلية بالبدء 

مدرسي ان هذا املوضوع سيادي 
ووطن���ي، ولي���س موضوعا 
مناطقيا او طائفيا او مذهبيا، 
كي يسجل اي طرف نقاطا على 

اي طرف آخر.
من جهته، دعا رئيس الهيئة 
الشرعية في حزب اهلل الشيخ 
محمد يزبك الى حماية حقوقنا 

وثرواتنا الطبيعية مبا منلك.
بدوره، اكد مس���ؤول حزب 
اهلل في اجلنوب الشيخ نبيل 
قاووق على حق لبنان في كل 
نقطة نفط في سواحله، كما هو 
حقه في كل حبة تراب في مزارع 
شبعا، وان اي تأخير في اقرار 
قانون تنظيم استثمار الثروة 
النفطية في البحر يخدم االهداف 

االسرائيلية.

القانون ولو طارت الحكومة

وقال عض���و كتلة االصالح 
والتغيير عباس هاشم ان رئيس 
مجلس الن���واب نبيه بري لن 
يتراجع عن اقرار قانون التنقيب 
ع���ن النف���ط حتى ل���و طارت 

احلكومة.
ورد عضو كتلة املس���تقبل 
النائب غازي يوسف بالقول ان 
املعارضة حتاول الظهور مبظهر 
من يحقق االجنازات وان الرئيس 
بري والنائب علي حسن خليل 
يبدوان وكأنهما وحدهما املعنيان 
النفط، في حني  بالتنقيب عن 
ان هذا املش���روع موجود منذ 
س���نوات، وقد بدأ به الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، مالحظا 
وجود مساعي الفشال حكومة 
احلريري او دفع���ه الى اماكن 

مكلفة جدا.

زهرة ومسامير جحا

من جهته، رأى النائب انطوان 
زهرة )القوات( في تصريح له 
امس ان مسامير جحا لن تنضب 
من اجل تبرير استمرار املشروع 
االقليمي املسلح في لبنان خارج 
اطار الشرعية اللبنانية، ودعا 
االطراف السياسية الى التوقف 
عن خلق مواضيع جديدة لغاية 

االلهاء السياسي.

اعضاء الوفد االعالمي املرافق، 
قال احلري���ري: ليس هناك اي 
اشكال مع الرئيس بري بالنسبة 

ملوضوع التنقيب عن النفط.
واضاف: احلكومة قامت بعمل 
كبير خالل السنتني املاضيتني، 
وانه يجب التعامل مع هذا االمر 
بشكل يفيد اللبنانيني، وهذا االمر 
»نتفاهم عليه« مع الرئيس بري 

ان شاء اهلل.

الحريري للبنانيين: ال تخافوا

وردا عل����ى س����ؤال ح����ول 
تصاعد التهديدات االسرائيلية، 
قال احلري��ري: اس����رائي��ل ال 
عم��ل لديها س������وى التهوي��ل 
عل����ى اللبنانيي��ن، وان��ا اقول 
للبنانيني: ال تخافوا، ان ش����اء 
اهلل وضعنا ممت����از، والناس 
رجعت الى لبن����ان وهذا االمر 
يزعج اسرائيل، بل ان االستقرار 
املوجود ف����ي لبنان اآلن هو ما 

يهدد اسرائيل.

بالتنقيب عن النفط بسرعة.
ابلغ����ت كتلة  من جهته����ا، 
املستقب��ل »النهار« ان املش��روع 
املط��روح الي��وم بوش��ر باجنازه 
ع����ام 2003 لكن وزي����ر الطاقة 
يومذاك ايوب حميد )امل( اوقفه، 
غير ان اللجنة الوزارية اخلاصة 
التي يرأسها الرئيس احلريري 
قبل ثالثة اشهر اجنزت مشروع 

القانون بصيغته النهائية.

حزب اهلل والحملة النفطية

في هذا الوقت، جتندت وسائل 
اعالم ح���زب اهلل للدعوة الى 
»استغالل ثروة لبنان وحمايتها 
كحق طبيعي واصدار القوانني 
املطلوبة لالس���تفادة من هذه 

الثروة«.
ونقلت اذاع���ة »النور« عن 
النائ���ب علي بزي اس���تغرابه 
السجال الداخلي حول  موضوع 
حق لبنان في استغالل ثرواته 
ف���ي احتفال  النفطي���ة، وقال 

سليمان يؤكد زيارة األسد للبنان قريبًا.. والحريري ينفي الخالف مع رئيس المجلس النيابي

ايلي ماوني 

شباب لبنانيون رسموا باجسادهم الرقمني 12و20 في اشارة الى تاريخ توقيع 
)رويترز(على اتفاقية خفض االنبعاث الكربوني بنسبة 20٪ عام 2012

ماروني لـ »األنباء«: تحسين وضع الفلسطينيين مرتبط بسحب أسلحتهم
وقضية انتظرت 70 عاماً يمكن أن تنتظر شهرين للدراسة

بيروت ـ أحمد منصور
رأى عضو تكتل »زحلة بالقلب« 
ايلي  الكتائ����ب احملامي  نائب حزب 
ماوني ان موضوع حتسني احلقوق 
املدنية للفلسطينيني في لبنان مرتبط 
بالسالح الفلسطيني داخل املخيمات، 
داعيا الى سحب هذا السالح حتى اذا 
دخل العامل الفلسطيني الى املجتمع 
اللبناني نطمئن له وال يخرج ويكون 
على وسطه مسدس او رشاش حربي، 
معتبرا ان الفلسطيني الذي يحصل 
على حق التملك والتنقل والعمل وميلك 
األسلحة، خصوصا اجليل الذي ولد 
في لبنان قد ينهي ارتباطهم بقضيتهم، 
وتكون هذه بداية التوطني »املقّنع«.

ل�  ف����ي تصريح  وق����ال ماروني 
»األنب����اء«: »ان تعليقنا في مجلس 
النواب حول موضوع حتسني احلقوق 
الفلسطينية في لبنان كان نابعا من 
ان الواقع الفلس����طيني املؤسف هو 
نفس����ه منذ العام 1948 والذي انتظر 
من����ذ ذاك احلني وحت����ى اليوم حتى 
يتقدم بهكذا اقت����راح، كان ميكن ان 
يقدم اقتراح قانون يحال الى اللجان 
النيابية ليتم درسه ومحاولة التوصل 

الى توافق وطني وسياسي حوله، لذا 
فلماذا هذا القانون املعّجل؟ فالقضية 
الت����ي انتظرت 70 عاما كان ميكن ان 
تنظر شهرين كي تدرس ويتم التوافق 

عليها«.
وأضاف »ان اعتراضنا الثاني كان 
هو الى اين سيقودنا قانون التملك وهل 
له حدود؟ ففي لبنان يوجد 400 الف 
فلسطيني، فهل سيسمح لهؤالء بتملك 
400 ألف شقة سكنية، على الرغم من 
األزمة السكنية والظروف االقتصادية 
الصعبة التي متر على لبنان، وكذلك 
بالنسبة لقانون الضمان االجتماعي 
وإخضاعهم لقانون العمل اللبناني، 
فهذا املنتسب اذا كان عامال فلسطينيا 
ورب العمل لبنانيا، وحصلت اشكالية، 
فالقانون س����يطبق على رب العمل، 
ولكن كيف سيطول العامل الفلسطيني 
وهو داخل املخيمات؟ السيما ان الدولة 
اللبنانية ممنوعة من الدخول اليها، 
لذلك نحن طرحنا حقنا اإلنس����اني 
كلبنانيني بضرورة س����حب السالح 
الفلسطيني داخل وخارج املخيمات، 
فكلنا يعلم ماذا يجري في املخيمات، 
فتجربة نه����ر البارد والضحايا التي 

سقطت مازالت ماثلة أمام عيوننا.
وحول العالقة مع س����ورية قال 
ماروني: »نريد ان نلمس النتائج نحن 
منذ سنتني شجعنا العالقات الرسمية 
بني لبنان وس����ورية وشعبيهما من 
خالل املؤسسات الرسمية، وكنا نثني 
على زيارات رئيس اجلمهورية ورئيس 
احلكومة والوزراء واملختصني، لكن 
الذي حذرنا منه هو أال نعود الى النغمة 

القدمية، فنحن اليوم نرى االستدعاءات 
السورية الى مسؤولني وقيادات لبنانية 
حاليني وس����ابقني وبالتالي فإن هذا 
التدخل في الشؤون اللبنانية يعيدنا 
الى نقطة الصفر ويشعرنا وكأنه ال 
شيء تغير سوى إزالة احلواجز عن 
الطرق، لقد تكلمنا كثيرا في موضوع 
ترسيم احلدود، وحتى الساعة ليس 
هناك من جديد، وكذلك ملف املعتقلني 
واملجلس اللبناني � السوري، وحتى 
اليوم نرى ان املجلس الى مزيد من 
الدعم والتأييد والدعوة الى انعقاده، 
في وقت نسأل ملاذا السفارة اذا بقي 
املجلس األعلى هو سيد العالقات بني 

لبنان وسورية؟
وح����ول التفجير ال����ذي وقع في 
زحلة عشية زيارة البطريرك صفير 
األسبوع املاضي، قال ماروني »على 
األجهزة األمنية أن تثبت بسرعة هذا 
املوضوع منعا للجدل واألخذ والرد، 
ألن املعلومات متضاربة، ولكن بوجود 
موقوفني وجرحى ميكن ان نصل الى 
كشف احلقيقة كي ال تصبح القضية 
موضع مهات����رات ومجادالت ونقحم 
بلدات وعائ����الت وأهالي فيما ليس 

له����م فيه ي����د، ان املعلومات األمنية 
متضاربة، منها ما يتحدث عن انفجار 
والبعض اآلخر عن حادث عرضي، لذلك 
نطالب األجهزة األمنية ببث املوضوع 
كي ال يبقى هناك من غضب او قلق 
لدى الناس، وعلى األجهزة ان تقول 
احلقيقة مهم����ا كانت وتضع النقاط 
على احلروف. وحول املناشير التي 
وزعت في صيدا وشرقها، رأى ماروني 
ان هناك محاوالت إلثارة الفتنة، وقال: 
»كأننا عدنا الى نغمة الطابور اخلامس 
الذي يحاول ان يس����تغل كل حادثة 
أمنية، مشددا على أهمية وضرورة 
الوحدة الوطنية والعيش املشترك كرد 
على تلك احملاوالت، داعيا الى مزيد من 
الوحدة واللقاءات والتواصل، مؤكدا 
ان النغمة الطائفية انتهت في لبنان 
على الرغم من وجود نغمة مذهبية. 
وختم بالقول ميكن ان نرى مسيحيني 
يتقاتلون مع مسيحيني ومسلمني مع 
مسلمني، ولكن ال أعتقد اننا سنرى 
تقاتال ما بني املسلم واملسيحي، وقد 
ترجمنا ه����ذا الوفاق في االنتخابات 
املاضية وفي الدماء املشتركة، مثنيا 

على وعي اللبنانيني.

النائب الكتائبي ال يرى تقاتاًل إسالميًا ـ مسيحيًا في المستقبل

مصدر لـ »األنباء«: االتصاالت تتكثف إللزام إسرائيل 
باالنسحاب من »الغجر« قبل التجديد لليونيفيل

بيروت ـ داود رمال
اللبنانية مع االمم  تتواصل االتصاالت 
املتحدة بعيدا عن االضواء بشأن الوضع في 
القرار  اللبناني واستكمال تنفيذ  اجلنوب 
الدولي 1701 بكامل مندرجاته، وهي تتزايد 
وتيرتها مع اقتراب التجديد الدوري لقوات 
الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان 

منتصف يوليو املقبل.
ويقول مصدر متابع ل� »األنباء« ان »آخر 

املعطيات حول االنسحاب االسرائيلي من 
اجلزء الش���مالي من بلدة الغجر وحس���ب 
االتصاالت الدولية التي اجريت مع اجلانب 
االسرائيلي، تشير الى ان احتماالت االنسحاب 
تراجعت، وانه ال ميكن الدخول في مواعيد 
لهذا االنس���حاب بعدما وعد االسرائيليون 
اكثر من مرة بأنهم على وش���ك االنسحاب 
وان االمر مس���ألة اي���ام ليتبني الحقا ان ال 

شيء من هذا القبيل«.

معارضة في الكونغرس لتخصيص
23 مليون دوالر مساعدات للجيش اللبناني 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قررت ادارة الرئيس باراك اوباما تخصيص 
23 مليون دوالر ملس����اعدة س����الح الطيران 
اللبناني، وقال تقرير وزارة الدفاع »الپنتاغون« 
الذي كش����ف عن صفقة املساعدات اجلديدة 
ان الهدف من تخصيص ذلك املبلغ للجيش 
اللبناني هو »مساعدة اجليش على القيام مبهام 
قتالية مؤثرة في اي ظروف تكتيكية السيما 
مواجهات املدن واملناطق املأهولة«. واستند 
تقرير الوزارة الى املذكرة التي بعث بها وزير 
الدفاع روبرت غيتس الى الكونغرس طالبا 
اقرار صفقة املساعدات العسكرية املقدمة الى 
لبنان في ميزانية العام املقبل. وقال التقرير 

الذي وزعته وزارة الدفاع على الصحافيني 
اول من امس ان الصفقة املقترحة »تتضمن 
ما قيمته 8 ماليني دوالر لشراء 24 مدفعا من 
طراز 120 ملليمتر وعدد مساو من رشاشات 
»ام 2 � 50« وعدد من محددات املدى بواسطة 
اش����عة الليزر. غي����ر ان موافقة الكونغرس 
على تخصيص املبلغ التزال امرا غير مؤكد 
السيما مع ظهور معارضة متزايدة للمساعدات 
العسكرية التي تقدمها الواليات املتحدة للبنان 
في ضوء املصاحل����ة الوطنية التي ادت الى 
وجود حزب اهلل داخل احلكومة وحتس����ن 
العالق����ات مع دول تراه����ا الواليات املتحدة 

مناوئة لها في املنطقة.

السفير السوري في طرابلس ألول مرة

وفد برلماني إيراني للمشاركة
بسفن كسر حصار غزة من لبنان

طرابلس: ف���ي إطار جولة له في عاصمة ش���مال 
لبنان، زار الس���فير السوري علي عبدالكرمي علي 
رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي، حيث متنى ان 
ينعكس التعاون واإلخاء السوري – اللبناني إيجابا 
وجناحات مثمرة في النهضة الوطنية اللبنانية وعلى 
اإلخاء الوطني اللبناني – الس���وري، ملا فيه مصلحة 

البلدين والشعبني.
من جهته الرئيس ميقاتي رأى ان لزيارة الس���فير 
السوري معاني كثيرة، فهي أول زيارة للسفير السوري 
الى طرابلس بصفته الديبلوماسية، واصفا هذا األمر 
باملهم جدا، وألنه يش���كل خطوة اضافية على طريق 
متتني العالقات الديبلوماس���ية بني البلدين، السفير 
الس���وري زار أيضا الرئيس عمر كرامي وبحث معه 

العالقات بني لبنان وسورية.
وقد أكد كرامي ان »طرابلس تعتز بالعالقات املميزة 
مع س���ورية« وان أكثرية الشعب اللبناني مع متتني 

العالقات بني البلدين.

عواصم � وكاالت: مع تزايد الضغوط على لبنان ملنع 
انطالق سفن املساعدات التي تستعد لكسر احلصار 
عن غزة، قال مسؤول إيراني إن نوابا برملانيني إيرانيني 
يخططون للس���فر على منت سفينة مساعدات تعتزم 

اإلبحار من لبنان.
وق�����ال محم��ود أحم��دي بيغ��اش عض��و جلن��ة 
األم��ن الوطني والسياس���ة اخلارجي���ة في البرملان 
اإليران��ي ان املوفدي���ن البرملانيني ميكن أن يبحروا 
على منت الس���فينة بدال من محاولة دخول غزة عبر 

مصر.
واضاف في تصريحات نقلتها وكالة الطلبة لألنباء 
ش���به الرسمية »ستتوجه سفينة من لبنان إلى غزة 
خالل األسبوع احلالي ويسعى الوفد للذهاب إلى غزة 

عبر هذه السفينة«.
واضاف أحمدي بيغاش أن قرار الذهاب عبر السفينة 
من لبنان بدال من احلدود البرية املصرية مع غزة اتخذ 

خالل اجتماع مع علي الريجاني رئيس البرملان.
 وغادرت س���فن حتمل مساعدات إيرانية إلى غزة 
هذا الش���هر لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستفرغ 

حمولتها في مصر.

تحرك لبناني رمزي لمكافحة التغير المناخي
� أ.ف.پ: جتمع  بيروت 
أكثر من 200 ش����اب وشابة 
أمس على ش����اطئ الرملة 
البيضاء في بيروت في حترك 
دع����وا خالله إل����ى مكافحة 
التغي����ر املناخي. ورس����م 
هؤالء الناشطون من جمعية 
»مرسي كور إنترناشونال« 
و»الرابطة العاملية للناشطني 
إندي � أك����ت« رقم »2012« 
بأجسادهم على خلفية علم 
لبناني، كخطوة حتضيرية 
إلطالق حملة »إندي � آكت« 
اإلقليمية اجلديدة في العاشر 
من أكتوب����ر املقبل، والذي 
يصادف فيه اليوم العاملي 
للتحرك ض����د تغير املناخ. 
وأوضح املنظمون أن الرقم 
»2012« يختص����ر املطالبة 
بتخفي����ض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة %20 

بحلول العام 2012.


