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»المحكمة« تشغل لبنان: إطاللة »طارئة« لنصراهلل.. وموقف للحريري بعد غد
بيروت ـ عمر حبنجر

توقف���ت عق���ارب احلرك���ة 
السياس���ية في لبنان امس على 
توقيت املؤمت���ر الصحافي الذي 
أعطي صفة »اله���ام والطارئ« 
الذي عقده األم���ن العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل مساء 
امس، حيث استكمل ما بدأه في 
خطابه األخير من مواقف لقيت 

ردود فعل حادة.
وستكون هناك اطاللة أخرى 
للسيد نصراهلل خالل األيام القليلة 
املقبلة، مع اقتراب قرار االتهام في 
جرمية اغتيال الرئيس الش���هيد 
رفيق احلريري من الصدور، كما 
تترقب أوس���اط لبنانية خطابا 
مرتقبا لرئيس احلكومة س���عد 
احلريري بعد غد مبناسبة افتتاح 
اعمال املؤمتر التأسيس���ي األول 
لتيار املستقبل، حيث من املتوقع 
ان يكون له موقف من مجريات 

التحقيق الدولي.
املراقبون على  وفيما يراهن 
الثالث  ترجمة ايجابية للقاءات 
بن الرئيس بشار األسد ورئيس 
احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
على الس���احة اللبنانية تتحرك 
قوى 14 آذار، وخصوصا الفريق 
املس���يحي، على اساس ان حزب 
املواجهة  ال���ى  الذهاب  اهلل قرر 
مع موضوع احملكمة الدولية الى 
نهاية املطاف السلبي على مختلف 
املستويات األمنية والسياسية، 
في اجتاه يرمي الى حمل احلكومة 
اللبنانية على نف���ض يدها من 
الرسمية  املقومات  احملكمة وكل 

الداعمة لها.
وتتحرك بعض قوى 14 آذار 

وأيد الرئيس احلريري دعوة 
س���ليمان وقال ان احلوار كفيل 
مبعاجلة كل التباينات، مشيرا الى 
ان اكبر مشكلة ميكن حلها باحلوار 

وليس بالهجمات املتبادلة.
وبعيدا عن السجاالت االعالمية 
علمت »األنباء« ان بعض القيادات 
الرئيسية في قوى 14 آذار اتخذت 
اقصى تدابير احليطة واحلذر بناء 
على قراءات امنية دقيقة، كما اكد 
احد نواب 14 آذار املشمول بتدبير 

احليطة واحلذر.

جلس���ة مجلس الوزراء اعالميا 
ومباش���رة، لطمأنة الرأي العام، 
بالكالم املس���ؤول والواعي الذي 

قيل في مجلس الوزراء.
وقد أطلع الرئيس س���ليمان 
املجل���س عل���ى نتائ���ج حتركه 
التشاوري مع القيادات السياسية 
لتعزيز احل���وار وضبط األمور 
الوطني  الوف���اق  حتت س���قف 
والقوانن والدستور، وطلب الى 
مجلس الوزراء التحلي بالتهدئة 

واحلوار العقالني.

الس���ابق الياس سكاف والوزير 
السابق جان عبيد واألمن القطري 

حلزب البعث فايز شكر.
بدوره السيد نصراهلل استقبل 
النائب طالل أرس���الن في سياق 
لقاءاته مع الفعاليات السياسية 
والنيابي���ة وع���رض التطورات 

الراهنة معها.
كما اس���تقبل مجل���س قيادة 
»جبهة العمل االسالمي« برئاسة 
منسقها العام زهير جعيد، وجرى 
تأكيد التحالف بن احلزب وبن 

وبرز في هذا الس���ياق رد من 
رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنبالط على رئيس القوات 
اللبنانية س���مير جعجع س���أل 
فيه: هل م���ن صدفة غريبة لهذا 
التالقي بن ما بشرنا به احدهم 
في الداخل م���ن فتنة واغتياالت 
وبن ما قاله رئيس أركان اجليش 
االسرائيلي غابي اشكنازي بهذا 

اخلصوص؟
أبلغ  النائ���ب جنبالط  وكان 
مسؤوال أمنيا قوله امس: أوقفوا 

جبهة العمل االسالمي »بوجه كل 
التحديات واالخطار«.

وباحلديث عن جلسة مجلس 
الوزراء، فقد استغرقت املناقشات 
السياسية زهاء ساعتن وتناولت 
موضوع احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان وملف املتعاملن مع اسرائيل 
وصوال الى تطبيق اتفاق الطائف 

في مسائل دستورية محددة.
ودفع���ت االج���واء احلوارية 
وزير الدولة وائل أبوفاعور الى 
التمني لو ان باالمكان نقل وقائع 

دع���م جعجع ال���ذي يلعب دورا 
السنية  الفتنة  اثارة  خطيرا في 
� الش���يعية، وق���ال جنبالط انه 
ستكون له سلسلة مواقف بدءا 

من السبت املقبل.
الرئيس سليمان التقى جنبالط 
قبل ظهر امس في بعبدا، ضمن 
التش���اورية مع  اطار اتصاالته 
أقطاب هيئة احلوار الوطني سعيا 
لتبريد األجواء العامة، كما التقى 
للغاية عينه���ا رئيس احلكومة 
الس���ابق عمر كرام���ي والنائب 

على اس���اس انه قد يكون هناك 
7 مايو آخر، يوم نش���ر احلزب 
قواته في بيروت واجلبل، وينقل 
عن نائب في القوات اللبنانية ل� 
»األنباء«، ان حتول النائب وليد 
جنبالط معطوف���ا على حتالف 
العماد ميش���ال ع���ون والنائب 
س���ليمان فرجني���ة واألح���زاب 
املسيحية املتحالفة مع سورية، 
باجتاه حزب اهلل، يعني ان هذه 
القوى س���تدعم احلزب ميدانيا 

هذه املرة.

معلومات لـ »األنباء«: قيادات »14 آذار« الرئيسية اتخذت أقصى تدابير الحيطة والحذر بناء على قراءات أمنية دقيقة

)محمود الطويل( امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال مجلس قيادة جبهة العمل االسالمي امس

ماذا دار بين السيد نصراهلل وجنبالط.. وإلى أين يذهب لبنان بقرار اتهامي ضد حزب اهلل؟
بيروت: لق��اء الزعيم الدرزي النائ��ب وليد جنبالط مع 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل مت بناء على 
طل��ب جنبالط الذي أراد ابالغ دعمه حلزب اهلل في مواجهة 

التهديدات واملشاريع االسرائيلية.
اللق��اء تناول النقاط التالية: احملكمة الدولية )تصريحات 
أشكينازي( )الوضع احلكومي( احلقوق الفلسطينية )اليونيفيل( 

التهديدات األميركية االسرائيلية واملوقف الفرنسي.
ونقل عن جنبالط، مشددا على وجوب اخراج احملكمة من 
دائرة التجاذب والتسييس، قوله للسيد نصراهلل: »أنا معك يا سماحة السيد.. 

وأنا باق في موقعي الوطني والقومي، أمارس قناعاتي ودوري«.
ولكن ما نقل عن أمني عام حزب اهلل هو األهم في مضمونه ودالالته: 
»بصراح��ة، خوفي من الفتنة كبير جدا، ونحن في حزب اهلل نبذل جهدا 

استثنائيا للجمها ودرء خطرها«.
وف��ي املعلومات املوزعة بعد اللقاء جاء ان الرجلني توقفا عند خطورة 

الدور الذي تؤديه بعض القوى الداخلية الستثارة الفتنة والتوتير وتعبئة 
الشارع.. وفي توضيح طبيعة هذه الفتنة وهوية هذه القوى، ذكرت »السفير« 
ان جنبالط )وفي اتصال مع مسؤول أمني كبير( طلب وبنبرة حادة وقف 
دعم سمير جعجع الذي يؤدي دورا خطيرا على صعيد اثارة الفتنة السنية 

الشيعية، مستفيدا من التغطية التي يؤمنها له تيار سياسي بارز.
وكانت معلومات أشارت الى ان جنبالط سعى في اآلونة األخيرة، عبر 
اتصاالت بعيدة عن األضواء، الى احتواء تداعيات خطرة ومحتملة للقرار 
الظن��ي في حال صدر متضمنا اتهاما حل��زب اهلل باغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، ويبدو جنبالط قلقا ازاء تدهور حاد في الوضعني السياس��ي 
واألمني سيكون واحدا من أبرز املتضررين منه واحملرجني به،  وسيفرض 
عليه حس��م خياره السياس��ي في هذا االجتاه أو ذاك بعد فترة انتقالية 
استمرت عاما كامال جنح خاللها في متوضع سياسي وسطي عبر صيغة 
ال تخل��و من الغموض البناء أو اخلالق: اخل��روج من 14 آذار والبقاء مع 

احلريري.. التصريح مع املعارضة والتصويت مع األكثرية«.

ففي حال »السيناريو األسوأ« الذي يوصل الى سقوط احلكومة احلالية، 
فإن موقف جنبالط هو الذي يرجح كفة احلكومة اجلديدة ويحدد األكثرية 
النيابية اجلديدة.. ولعل عبارة أس��ر بها جنبالط لشخصية رسمية بارزة 
خير معبر عن وط��أة مأزق داخلي بات يحتاج اخلروج منه الى أعجوبة، 
اذ قال: »نحن أوصلنا أنفسنا الى هذه املشكلة«. وليد جنبالط، كما تقول 
أوس��اط 14 آذار، ماض في تقدمي أوراق اعتماده ل��دى حلفائه اجلدد من 
دون اي ت��ردد أو التفاتة الى الوراء، وفي طليعة األوراق كان البد من فك 
االرتباط مع احللفاء املس��يحيني في 14 آذار الذين يهاجمهم جنبالط عند 
كل مفترق واستحقاق. وهو أجنز كل حتوالته ومتوضعاته اجلديدة لكنه 
لم يتجاوز اخلطوط احلمراء بعد مع حلفائه السابقني، وهو اليزال يحتفظ 
بصداقات واسعة، وان كان جنبالط ابتعد كثيرا في السياسة. ولكن يبقى 
السؤال األكبر: الى أين س��يذهب البلد بقرار اتهامي مستند الى فرضية 
اتهام حزب اهلل؟ يقول احد الوزراء انه تلقى قبل أيام قليلة سؤاال من هذا 
النوع من ديبلوماسي أوروبي، وفي اجابته املقتضبة، يقول الوزير املذكور 

انه سأل الديبلوماس��ي االوروبي »هل ثمة قرار دولي بإشعال حرب في 
لبنان، واين مصلحتكم انتم بذلك؟«.

وأضاف: »ما أخشاه هو ان يأتي قرار بيلمار مستندا على ما يتم تداوله 
في اإلعالم وعلى معطيات مت تزويده بها من لبنان وقد اقتنع بها.

وما يقلقني هو ان يأتي القرار بروحية سياسية تؤشر الى حزب اهلل، 
فهل تعتقدون ان حزب اهلل ميكن ان يسكت على استهدافه؟ فلنفرض ان 
القرار الظني اتهم عناصر من حزب اهلل، وكان رد احلزب أنه قرار سياسي 
يستند الى معطيات قام أحد األجهزة األمنية بفبركتها تنفيذا لسياسات ال 
مت��ت بأي صلة الى املصلحة الوطنية العليا، وبناء عليه فإن حزب اهلل ال 
يعتبر نفسه شريكا في اي حكومة يتوالها فريق يدعم مثل هذا القرار.

وانطالقا من التحالف ال��ذي يجمعنا مع الرئيس نبيه بري واجلنرال 
ميشال عون وسليمان فرجنية ندعو اجلميع للخروج من احلكومة، فهل 
سيكون من املمكن تشكيل حكومة جديدة والى اين سيذهب البلد ساعتئذ، 

وما هو مصير حكومة سعد احلريري؟«.
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أخبار وأسرار لبنانية
سـليمان قلق: تداول الرئيس ميشال سليمان مع 
فريق مستشاريه فكرة الدعوة الى جلسة استثنائية 
لهيئة احلوار الوطني قبل ان يس���تقر الرأي على 
لقاءات منفصلة وثنائية مع أقطاب احلوار. ويقول 
املستش���ار الرئاس���ي ناظم اخلوري، في توضيح 
أسباب هذا التحرك االستثنائي لرئيس اجلمهورية، 
ان هناك خطرا محدقا بلبنان اجلميع يستشعر به، 
وقلقا من انعكاس اجلو املتشنج على األرض، خاصة 
ان احلم���الت واالتهام���ات املتبادلة تأتي عش���ية 
استحقاقات داخلية وخارجية، منها عمل احلكومة 
وتفعيله، واهتمام أجهزة الدولة مبوسم االصطياف، 
وموضوع احملكمة الدولية وترقب ما سيصدر عنها، 
اضافة الى التهديدات االس���رائيلية املتصاعدة ضد 

لبنان.
.. وبري غائب: يالحظ غياب الرئيس نبيه بري وانكفاؤه 
سياسيا رغم احتدام الوضع الداخلي. الرئيس بري الذي 
كان موجودا في جنيڤ للمش��اركة في املؤمتر العاملي 
لرؤس��اء البرملانات لم يجد ما يدعو الى قطع مشاركته 
والعودة الى لبنان، ال بل قرر بعد مؤمتر جنيڤ متضية 

اجازة ملدة 5 أيام مع عائلته في إيطاليا...
وعون إلى باريس قريبا: يجري التحضير لزيارة قريبة 
للعماد ميشال عون الى باريس حيث يلتقي وزير 
اخلارجية برنار كوشنير وأحد مستشاري الرئيس 
نيكوال س���اركوزي وجلنة اخلارجية في اجلمعية 
الوطنية الفرنسية. ويقوم النائب سيمون أبي رميا 
بترتيب برنامج الزيارة مع دوائر اخلارجية الفرنسية. 
وللنائب أبي رميا عالقات وطيدة مع دوائر وجهات 
فرنس���ية نس���جها خالل فترة االقامة الطويلة في 

باريس مالزما العماد عون عندما كان »منفيا«.
األوروبيون قلقـون: توقفت جهات ديبلوماسية غربية 
أمام حال القلق الذي ساد اجتماع سفراء دول االحتاد 
األوروبي املعتمدين لدى لبنان الذي عقد أخيرا وأبدوا 

فيه »اضطرابهم« من تعاظم موجة التوتر الداخلي.
حريق مفتعل: اعتبرت القوات اللبنانية )في بيان 
صادر عن دائرتها اإلعالمية( ان احلريق الذي شب 
فجر ليل الثالثاء � األربعاء في مستوصف تابع لها 
في األشرفية )حي السريان( هو »حريق مفتعل«. 
والحظت أوساط مراقبة ان هذا احلادث حصل بعد 
ساعات قليلة على انتهاء مقابلة د.سمير جعجع مع 
محطة »MTV« )النائب جورج عدوان زار قائد اجليش 
العماد جان قهوجي وبحث معه األوضاع العامة(.

صفير غير راض عن استقبال الكسروانيني: لم يكن البطريرك 
املاروني مار نصراهلل بطرس صفير راضيا عن »حجم 
االستقبال الشعبي« له في منطقة فتوح  كسروان التي 
زارها األحد املاضي، مقارنة مع االستقبال الذي أعد له 

في منطقة زحلة التي زارها قبل أسابيع.

عبداهلل لـ »األنباء«: مخاوف حزب اهلل
ِ من العبث من تسييس المحكمة لم تأت

بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الشباب والرياضة 
د.علي حسن عبداهلل ان مطالبة 
أمن عام حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل شعبة املعلومات في 
الداخلي بتوضيح  قوى األمن 
م���دى معرفتها بعمالة موظف 
شركة اخلليوي »ألفا« شربل 
قزي، أمر طبيعي للغاية نسبة 
ملا أبدته من تباطؤ في مالحقته 
وتعق���ب حتركاته، معتبرا ان 
الوسائل االعالمية  ما نشرته 
حول بقاء شعبة املعلومات مدة 
سنة إللقاء القبض على العميل 
املذكور ترك الكثير من عالمات 
االستفهام لدى املقاومة وحزب 
اهلل وكل القوى املتحالفة معها، 
متمني�ا على وزي���ر الداخلية 
زياد بارود الكش���ف عما لديه 
من تقارير حيال األمر لتوضيح 
كل املالبسات والغموض الذي 
أح���اط بهذا املل���ف ان لم يكن 
هناك من موانع تتعلق مبسار 
التحقيقات مع قزي وغيره من 

العمالء.
وأعرب الوزير عبداهلل في 
حديث ل� »األنباء« عن أسفه ملا 
صدر عن بعض اجلهات اللبنانية 
من ردود فعل عنيفة على خطاب 
الس���يد نصراهلل، واصفا تلك 
الردود بالظاملة واجلائرة بحقه، 
وذلك العتباره ان هذا االخير 
لم يقصد التهجم ال على شعبة 
املعلومات والطعن مبصداقيتها 
ومناقبيته���ا وال على أي من 
اللبنانين لتخوينه  الفرق���اء 
كما يح���اول البعض س���وقه 
عنوة في الوس���طن االعالمي 
والسياسي، مشيرا الى ان السيد 
حسن طرح تساؤالت منطقية 
بديهية ونقاط بحث جدية في 
ظل هذا الكم الكبير من العمالء 
واجلواسيس للكيان الصهيوني 

على االراضي اللبنانية، وفي ظل 
استهداف الكيان املذكور حلزب 
اهلل واملقاومة بكل الوس���ائل 

واالساليب.
وعن شكوك السيد نصراهلل 
الدولي���ة والقرار  في احملكمة 
الظني املرتقب صدوره خالل 
املقبلة، لفت  الثالثة  االش���هر 
الوزير عبداهلل الى ان مخاوف 
ح���زب اهلل وغالبي���ة الفرقاء 
اللبنانين من تسييس احملكمة 
بهدف النيل من املقاومة لم تأت 
من العبث أو اخليال، إمنا جاءت 
بناء عل���ى مواقف البعض من 
الدول الغربية املنادية بحماية 
أم���ن اس���رائيل م���ن املقاومة 
االس���المية، وبناء على متتع 
الواليات املتح���دة االميركية 
بتأثير كبير على مسار احملكمة 
الدولية وعلى مضمون قراراتها، 
مؤكدا ان عملية تسييس احملكمة 
تطيح بهوية الذي اغتال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري وتخرج 
اس���رائيل ومن يق���ف وراءها 
ان  الشبهات، مؤكدا  من دائرة 
من حق السيد نصراهلل إبداء 
مخاوف أمام الرأي العام اللبناني 
وكل املسؤولن اللبنانين من 
تس���ييس احملكمة ومن حقه 

توضي���ح صورة م���ا ُيخطط 
للبنان واللبنانين وضرورة 
قطع الطريق امام فتنة سنية 
� شيعية تدبر في األفق ويعمل 
الكيان الصهيوني على تغذيتها 
من خالل االقحام عنوة لفريق 

لبناني في جرمية االغتيال.
هذا واستغرب الوزير عبداهلل 
ما نش���رته إح���دى الصحف 
احمللي���ة نق���ال ع���ن صحيفة 
الفرنسية حول  »لو فيغارو« 
متثيل جرمية اغتيال الرئيس 
احلريري في مدينة »بوردو« 
املقبل،  خالل فصل اخلري���ف 
معتبرا ان ال���كالم عن حتديد 
موعد لتمثي���ل اجلرمية قبل 
صدور القرار االتهامي مخالف 
ألبس���ط القواع�����د القانونية 
ويشير بأبع��اده الى ان هناك 
إص��رارا على س���وق احملكمة 
في اجتاه��ات غير منطقية من 
الوجه���ة القانونية، مما يعني 
الس���يد  ان  بحس���ب عبداهلل 
نصرالل��ه كان على حق في إبداء 
مخاوف��ه والتعبير عن هواجسه 
حيال تس���ييس احملكمة وما 
يح��اك من فتنة على املستوى 
الس���ني � الشيعي، مشيرا الى 
ان ما تتناقله الصحف الغربية 
ليس أق���ل من عملية جتييش 
املذكورة، معتبرا وفقا  للفتنة 
ملا نشرته الصحيفة الفرنسية 
املشار اليها أعاله ان اللبنانين 
قد يشهدون غدا متثيل اجلرمية 
بأشخاص يتزيون بلباس معن 
للداللة والتأكيد على ان عناصر 
من حزب اهلل خارجة عن طوع 
قيادته�����ا، ه���ي وراء جرمية 
الرئي�����س احلريري،  اغتيال 
الفتنة  الذي قد ُيش���عل  االمر 
ويحقق إلسرائيل وللسياسة 
االميركية الش���رق أوس���طية 

أهدافها ومراميها.

وزير الشباب والرياضة وصف الردود على خطاب نصراهلل بالجائرة والظالمة

د.علي عبداهلل 

رستم غزالي زار بيروت لبضع ساعات

اإلعدام الثالث لمتهم بالتعامل مع إسرائيل
لتزويدها بمعلومات عن مراكز »حزب اهلل«

بيروت: ذكرت معلوم��ات صحافي�ة أم��س انه 
وبع��د التواص��ل املستم��ر بي��ن رئي��س ف��رع 
املعلوم��ات العقي��د وسام احلس��ن ومس��ؤول 
االستخب��ارات العسكري��ة السوري��ة ف��ي دمشق 

الل��واء رست��م غزال��ي، تبي��ن ان األخي��ر زار 
بيروت قبل مدة وأمض��ى فيه��ا ساع��ات ع��دة 
م��ن دون حتديد طبيعة املهمة التي كان مكلفا 

بها.

بيروت ـ يوسف دياب
أصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد 
الركن نزار خليل حكما قضى بإنزال عقوبة االعدام 
بحق اللبناني املوقوف حس���ن احمد احلسن في 
العقد السادس من العمر، بعدما أدانته بإقدامه في 
العام 2008 على االتصال باملخابرات االسرائيلية 
وتزويده���ا مبعلومات أمنية ع���ن مواقع ومراكز 
وقيادات »حزب اهلل« ودخول بالد العدو وحيازة 

أسلحة حربية من دون ترخيص.
وكان احملك���وم عليه نفى أم���ام هيئة احملكمة 
إعطاءه معلومات لإلسرائيلين عن مواقع املقاومة 

أو ان يكون سّهل أي عمل عدائي ضدها.
وترافع ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر 
فطلب تطبيق مواد االتهام بحق احلس���ن لكون 

اجلرائم املنس���وبة اليه ثابتة، في حن اكد وكيل 
الدفاع عن املتهم ان موكله لم يزود االسرائيلين 
بأي معلومات عن مواقع عسكرية للمقاومة، امنا 
عن بعض املراكز الثقافية، ولم يقم بأي أمر خطير، 
بدليل ان اسرائيل لم تنفذ أي عدوان أو عملية على 
لبنان خالل فت���رة تعامله في العام 2008، وطلب 
ابط���ال التعقبات عنه في امل���واد التي تنص على 

االعدام ومنحه أوسع األسباب التخفيفية.
يذكر ان هذا احلكم هو الثالث الذي يقضي بإعدام 
متعاملن بعد محمود رافع وعلي حسن منتش، وهو 
حكم بدا من خالله ان الضغوط السياسية الهادفة 
الى اعدام العمالء والتش���دد باالحكام عليهم بدأت 
تفع���ل فعلها. وهي تركت تأثيراتها على مجريات 

محاكمة هؤالء العمالء.

معلومات لـ »األنباء«: األسد طلب
رفع أسماء لبنانيين ممنوعين من دخول سورية

بيروت: كشفت مصادر وزارية ان الرئيس احلريري 
لدى عرضه نتائج محادثاته والوفد الوزاري 
أخيرا في دمشق وأهمية االتفاقات التي وقعت، 
وصف الزيارة بأنها كانت تأسيسية مبرزا ضرورة 

العمل على تثميرها.
وتطرق الى الفترة السابقة،  أي فترة الوجود 
السوري في لبنان، فدعا الى عدم التركيز فقط 
على س���لبياتها ألنها كانت لها ايجابيات يجب 
عدم نسيانها منها أجواء االستقرار واألمن التي 

كان ينعم بها اللبنانيون.
وأكد احلريري أمام زواره ارتياحه لألجواء 
التي سادت محادثاته مع الرئيس السوري بشار 
األسد الذي اتخذ في األيام األخيرة قرارا مهما من 
شأنه ان يضفي املزيد من االنفراج على العالقات 

اللبنانية - السورية، ومتثل في طلبه من وزارة 
الداخلية ومسؤولي األمن في سورية رفع أسماء 
اللبنانين من اللوائح املودعة عند نقاط احلدود 
مع لبنان، والذين يتوزعون على عناوين تراوح 
بن »ممنوع دخوله األراضي السورية، والتوقيف 
ألسباب سياسية«، مع اإلشارة الى ان هذه اللوائح 
مت وضعها على مدى الس���نوات األربع املاضية 
بعد اغتيال احلريري وخروج اجليش السوري 
من لبنان ف���ي ابريل 2005. وكان قادة األجهزة 
األمنية اللبنانية تبلغوا بالقرار من الس���لطات 
السورية، علما انه يرفع القيود على حركة تنقل 
اللبنانين باجتاه سورية ويبدد هواجس ألوف 
ممن يعتبرون انهم ممنوعون من دخول األراضي 

السورية.

العثور على مصور في »المستقبل« 
قتياًل داخل شقته في بيروت

بيروت ـ يوسف دياب
عثر على املصور والصحافي في تلفزيون »املس��تقبل« 
محمود املقداد مقتوال داخل شقته في منطقة اجلعيتاوي في 
األش��رفية، ومصاباً بعدة طعنات سكني في الصدر والعنق 

ومكمم الفم وموثوق اليدين والرجلني.
وحضر الى املكان عناصر األدلة اجلنائية واملباحث والطبيب 
الشرعي، كما عاين اجلثة قاضي التحقيق في بيروت شوقي 
احلجار واحملامي العام االس��تئنافي القاضي سامر يونس، 
وبوشرت التحقيقات ملعرفة مالبسات اجلرمية ومرتكبيها.

وأفادت معلومات أولية بأن دوافع ش��خصية قد تكون 
وراء اجلرمية، وأوضحت املعلومات ان القتيل يعمل في ملهى 
ليلي إضافة الى وظيفته كمصور، وتردد انه يقيم مع محام 
في األشرفية، وقد بدأ التحقيق بجمع اخليوط انطالقا من 
هذه املعطيات وتوقعت مصادر متابعة ان تتكش��ف أسباب 
اجلرمية في وقت قصير باالس��تناد الى معلومات متوافرة 

للتحقيق.


