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بيروت: حذر النائب وليد جنبالط مساعد وزيرة
الخارجية األميركية جيفري فيلتمان الذي التقاه 
في باريس بناء على طلبه في الخارجية الفرنسية من 
ان يؤدي القرار الظني للمحكمة الدولية اذا استغل 
لغير األهداف التي أنشئت من أجلها الى اضطرابات 
كبيرة في الب���الد والى فتنة. ودع���ا الى درس كل 

الفرضيات والقرائن لكشف الحقيقة.
خطوة جنب��الط لم ترق لبعض حلفائ�ه الجدد 
الذي���ن ينتظ���رون ان يضعهم ف���ي حقيقة الهدف 
من لقاء فيلتمان بعدما س���بق ل���ه ان انت��قده في 
تموضعه الجديد. وترى ج���هات سياس��ية في هذه 
الخ��طوة بداية استدارة سياسية وفق المتغ��يرات 

في المنطقة.
ولكن مصادر في المعارضة أكدت ل� »األنباء« ان 
المفاجأة الكبرى ستكون قريبا عندما يسحب النائب 
جنبالط كل معلوماته التي قدمها لقضاة التحقيق 
خاصة أمام القاضي األلماني ديتليف ميليس التي 

أدانت سورية بقتل الرئيس رفيق الحريري، كما ان 
لقاءه األخير في فرنسا مع مساعد مستشار الرئيس 
الفرنسي جان ديڤيد ليغين ومساعد وزيرة الخارجية 
االميركية جيفري فيلتمان والذي تربطه عالقة قوية 
مع جنبالط، يشير الى ان جنبالط حذر من ان اتهام 
القرار الظني لعناصر من حزب اهلل بالجريمة سيدمر 

لبنان على رأس بنيه.
من جهة اخرى، لم تلق الدعوة التي أطلقها جنبالط 
بإلغاء دورة التطوع في قوى األمن الداخلي، تجاوبا 
رسميا أو سياسيا، السيما ان األسباب التي أوردها 
جنبالط لم تكن مبررة أو مقنعة. ولعل الموقف الذي 
اتخذه الوزير زياد ب���ارود من المطلب الجنبالطي 
عكس مواقف رسمية مماثلة وان كانت ظلت بعيدة 
ع���ن اإلعالم، لكنها كانت موضع تداول في المقرات 

الرسمية واألندية السياسية.
وإذا كان الوزير بارود رد باستغراب، ولكن بأسلوبه 
المميز، على طلب جنبالط، فإنه حرص في المقابل 

عل���ى وضع النقاش في موضعه البديهي، أي داخل 
مجلس الوزراء، الفتا الى ان الدورة المعلنة ضرورية 
وملحة ألن النقص في عديد قوى األمن يزداد يوما 
بعد يوم، علما ان المرس���وم التنظيمي لقوى األمن 
يلح���ظ وجود 29485 ضابط���ا وعنصرا، في حين 
ان الواقع الراهن يؤش���ر الى وجود 22 ألف ضابط 
وعنصر، علم���ا ان العدد المطلوب لهذه الدورة هو 
4 آالف عنصر، مما يعني ان العجز س���يبقى قائما 

بنسبة عالية.
إال ان كالم جنبالط ترك مفاعيل سياس���ية ايضا 
زادت الهوة اتساعا بينه وبين القيادات المسيحية 
في 14 آذار، كما أحدثت اس���تغرابا لدى العماد عون 
وحليفه النائب سليمان فرنجية، السيما ان الدورة 
الراهنة لقوى األمن غايتها مزدوجة، فهي من جهة 
لسد النقص الحاصل في عديد قوى األمن، وهي من 
جهة ثانية لتصحيح الخلل الذي سببه تطوع عدد 
كبير من المسلمين في دورات سابقة لقوى األمن، وهو 

أمر كان موضع شكوى القيادات المسيحية الروحية. 
كذلك فإن الدورة المفتوحة حاليا اس���تقطبت عددا 
كبيرا من المسيحيين تجاوبا مع دعوات البطريرك 
صفير وغيره من القيادات الروحية المسيحية ورجال 

الدين المسيحيين.
وفيما آث���ر العماد عون والنائ���ب فرنجية عدم 
الدخول في جدال م���ع النائب جنبالط على موقفه 
من موضوع التطوع واكتفيا بالتأكيد على ضرورة 
»معالجة« التوازن المفقود في قوى األمن، رفضت 
قيادات مسيحي�ة في األكثرية »المنطق الجنبالطي«، 
الس���يما انه تزامن مع تصاعد الحديث عن »البيئة 
الحاضنة« للمتهمين بالتعامل مع إسرائيل، خصوصا 
ان جنبالط تحدث عن ضرورة »التحقيق في من��شأ 

المتطوعين وعائالتهم ومحيطهم«.
وقد تحركت هذه القيادات في اتجاه مراجع رسمية 
وروحية لتفادي الوق���وع في »خطأ« التجاوب مع 

دعوة جنبالط.

مصادر لـ »األنباء«: جنبالط يسحب معلوماته من المحكمة الدولية قريبًا
امتعاض مسيحي واسع من دعوة رئيس اللقاء الديموقراطي إللغاء دور التطوع في قوى األمن

وليد جنبالط

 حوري لـ »األنباء«: تسليم حزب اهلل
للقرائن اعتراف بـ »المحكمة«

مصدر معني لـ »األنباء«: ترجيح تعيين 
خليفة لعوض من دون اإلعالن رسميًا عنه

عضو »لبنان أواًل« أكد انزعاج البعض من الحديث عن تسليح الجيش

عمار حوري

)محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري مترئسا االجتماع األول للمكتب السياسي لتيار املستقبل في قريطم امس االول

املقابل ان  كالم الوزير السابق 
وئام وهاب بأنه »سيتم التعامل 
مع من يتعامل مع احملكمة الدولية 
على انه عميل اسرائيلي« كالم ال 
قيمة وطنية له، وبالتالي لن يؤثر 
على مسار التحقيقات اجلارية، 
منزها نفس���ه ع���ن الدخول في 
سجاالت اعالمية حول تصريحات 
مماثلة ال تستحق التوقف عندها 

والتعليق عليها.
عل���ى صعي���د آخ���ر، وفي 
موضوع تسليح اجليش، ختم 
النائب حوري مشيرا الى وجود 
انزعاج لدى البعض من احلديث 
عن تسليح اجليش ومن خطوة 
الرئيس س���ليمان وخطته ملنح 
اجليش قوة رادعة تس���اهم في 
ترسيخ س���لطة الدولة وبسط 
س���يادتها على كام���ل أراضيها 
تنفيذا ملا جاء في البيان الوزاري، 
متسائال ما اذا كان انزعاج العماد 
عون من احلساب املصرفي الذي 
أنش���أه وزير الدفاع الياس املر 
جلم���ع التبرعات عم���ال بخطة 
الرئي���س س���ليمان، ناجتا عن 
رؤية ذاتية لديه أم انه ردة فعل 
على حتالفات سياس���ية معينة 
وارضاء لها، مؤكدا دعم قوى 14 
آذار خلطوة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال س���ليمان، وذلك 
العتبار تلك القوى ان اجليش رمز 
السيادة وال بديل عنه حلمايتها 
اللبنانية من  وحماية االراضي 

كل أطماع خارجية.

التمييز القاضي س���عيد ميرزا، 
اعتراف باحملكمة الدولية وخطوة 
صحيحة باالجتاه الصحيح، مؤكدا 
انه ليس باستطاعة أحد سحب 
اعترافه باحملكمة الدولية، كون 
االعتراف بها ليس مزاجيا وغير 
مبني على امور ظرفية، مذكرا بأن 
احملكم���ة الدولية أقرت من قبل 
اللبناني بغض  الوزراء  مجلس 
النظر عن الفترة اخلالفية يوم 
إقرارها، ومن قبل مجلس األمن 
الدولي مجتمعا، وبالتالي أصبح 
لبنان بكامل فئاته وأطيافه ملتزما 
بها وبأحكامها وقراراتها، مؤكدا 
ان تيار املس���تقبل وكل قوى 14 
آذار متمسكون باإلجماع الوطني 
الذي أقرت على أساسه احملكمة 
الدولية وانطلقت في حتقيقاتها 
للكش���ف عن حقيقة من اغتال 
الرئي���س احلريري، معتبرا في 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
وتكتل »لبنان أوال« النائب عمار 
حوري ان احملكمة الدولية أصبحت 
في مكان يصعب فيه على أي كان 
محليا أو دوليا التراجع عنها أو 
تغيير وجه احلقيقة أو التأثير 
على القرار الظني وما سيصدر 
عنها من نتائج في التحقيقات، 
معتبرا ان ما يقال هنا وهناك وما 
حتاول بعض الوسائل االعالمية 
وخاصة املقروءة منها دسه بهدف 
تضليل الرأي العام واختالق حالة 
من التشنجات والبلبلة، لن يفيد 
مطلقيه بش���يء ولن يحقق لهم 
الهدف من اطالقه، مش���يرا الى 
ان ما نش���رته اح���دى الصحف 
احمللية حول احتم���ال مطالبة 
وزراء املعارضة بتجميد الدفعة 
الثالثة لتمويل احملكمة الدولية، 
البعض  الى مح���اوالت  اضافة 
الطعن مبصداقيتها وإصرارهم 
على اعتبارها مسيسة وتستهدف 
فئة معينة م���ن اللبنانيني، لن 
يغدو س���وى كالم ال مفعول له 
وتعبير عن استنتاجات واتهامات 
مسبقة ومرافعة دفاع عن تهمة 

لم يتهمهم بها أحد.
وردا عل���ى س���ؤال اعتب���ر 
النائب حوري ف���ي تصريح ل� 
»األنباء« ان جتاوب حزب اهلل 
مع مطل���ب املدعي العام الدولي 
القاضي دانيال بلمار وتسليمه 
القرائ���ن واملعطيات ملدعي عام 

بيروت ـ داود رمال
أوض���ح مصدر معني ل� »األنب���اء« ان توقيف 
اللبناني للفلس���طيني إسماعيل الشيخ  اجليش 
حسن في مخيم نهر البارد يعود للتحريض الذي 
ميارسه في أوساط الالجئني الفلسطينيني داخل 
املخيم على الدولة اللبناني���ة واجليش اللبناني 
وانه ال خلفيات أخرى لهذا التوقيف، حيث أشيع 
ان التوقيف يعود ملقال نشره بهذا اخلصوص في 

احدى الصحف اللبنانية.
وأوضح املصدر ان توقيف الشيخ حسن جاء بعد 
تصاعد شكوى االهالي داخل املخيم من تصرفاته 
ومواقفه، حيث قدموا شكوى بهذا اخلصوص الى 
اجليش اللبناني. مشيرا الى ان عملية توقيفه لن 
تطول وسيخلى س���بيله فور انتهاء التحقيقات 

معه.
وفي سياق آخر، أوضح املصدر ذاته أن مسألة 

تعيني أمير جديد لتنظيم »فتح االس���الم« والتي 
تدور حولها التكهنات محكومة بعرف ديني لدى 
التنظيمات التي تتبع »للقاعدة« وهي انه بعد وفاة 
األمي���ر بثالثة أيام يجب تعيني خلف له، والالفت 
ان اعالن تعيني أس���امة الش���هابي خليفة لعوض 
على رأس التنظي���م ترافق مع االعالن عن تعيني 
شخصني في مركزين شاغرين آخرين وهما املساعد 

واملسؤول األمني.
وقال املصدر ان شقيق الشهابي الذي نفى تعيني 
شقيقه ظهر من تصريحه أنه ال يعرف شيئا عن 
املوضوع بقوله انه نقل عن شقيقه انه لم يعني أي 

انه لم ير شقيقه ولم يبلغه مباشرة باألمر.
ورجح املصدر ان يكون التعيني قد مت دون تأكيده 
رسميا وفق استراتيجية جديدة للتنظيم بإخفاء 
األمير اجلديد ألنه حكما سيتحول الى هدف أمني 

باعتبار فتح االسالم تنظيما ارهابيا.

أخبار وأسرار لبنانية  دمشـق تسـتبعد تغييـرا حكوميـا: ف����ي 
موضوع التغيي����ر احلكومي نقل عن 

مصادر سورية مطلعة استبعادها مثل هذا األمر في الوقت الراهن 
لسببني:

األول: عدم حماسة دمشق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، 
وان حددت مهمتها بالتعامل مع احملكمة الدولية وقرار ظني يحكى 
الكثي����ر عنه قبل ان يبصر النور، م����ن منطلق ان أي اجتاه بهذا 
اخلصوص البد ان يحظى برضا أصحاب الش����أن أوال،  وهم هنا 
عائلة الرئيس الشهيد رفيق احلريري ممثلة بنجله الرئيس سعد 
احلريري، ولقناعة لديها بأنه يصعب على من يشغل كرسي الرئاسة 
الثالثة بعد احلريري االبن، وما تعنيه من حسابات الطوائف على 
صعيد التمثيل السني الذي يعد رمزها اليوم، ان ميضي في مهمته 

براحة واطمئنان، ان لم يحصل على غطاء األخير له.
الثاني: حرص دمشق على متانة اخلط املستقيم في العالقة مع 
الرياض الذي تعزز أكثر وأكثر مع نزول خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس بش����ار األسد معا من سلم 
الطائرة الت����ي أقلتهما الى مطار بيروت، األمر الذي حمل القيادة 
السورية على افهام مراجعيها اللبنانيني مبوضوع احلكومة بأنها 
لن حترك ساكنا ما لم تتلق اشارات واضحة من اململكة العربية 
السعودية بهذا الشأن. وترى جهات متابعة للموقف السوري انه 
اذا كانت دمشق تؤثر ابقاء الوضع احلكومي على حاله والترحيب 
مبضي الرئيس احلريري في فتح صفحة جديدة معها وبناء الثقة 
بينه وبني الرئيس االسد، فإنها بالتالي تبدو ميالة ملا أسماه نائب 
األمني العام حلزب اهلل الش����يخ نعيم قاس����م ب� »تصحيح مسار 
احملكمة الدولية« من خالل اعتماد فرضية ضلوع اسرائيل بجرمية 

اغتيال الرئيس رفيق احلريري وإماطة 
اللثام عن قضية شهود الزور.

  صالحيـات الرئيـس: اثارة الرئيس ميش��ال س��ليمان ف��ي الكلمة 
الت��ي ألقاها في عيد اجليش موضوع صالحي��ات رئيس اجلمهورية 
وض��رورة تعديلها من أجل تصويب األخط��اء ومعاجلة الثغرات لكي 
يتمك��ن الرئيس من ان يلعب دوره كحاك��م وكحكم في لعبة التوازن 
السياس��ي، لم ترق لبعض اجلهات السياس��ية التي لم تستسغ اثارة 
األم��ر اآلن وتعتب��ر طرح صالحي��ات الرئيس دونه عقب��ات في هذا 
الظرف السياس��ي، وان اعادة البحث في اتفاق الطائف قد تعيد طرح 
املعادلة السياس��ية القائمة من معادلة ثنائية الى معادلة ثالثية في ظل 

موازين القوى اجلديدة التي تعيشها الساحة اللبنانية.
  تسـاؤالت: لوحظ ان عددا من قيادات 8 آذار عاد إلطالق حملة 
على الرئيس فؤاد الس����نيورة على خلفية املواقف التي اتخذها 
عندما كان رئيس����ا ملجلس الوزراء، وقد أثارت احلملة تساؤالت 

حول توقيتها وخلفياتها.
  »املستقبل« يستنكر: تصريح عضو املجلس السياسي في حزب اهلل 
محمود قماطي الذي طل��ب فيه إلغاء احملكمة الدولية أثار عاصفة من 
االنتقادات واالستنكارات في أوساط 14 آذار وتيار املستقبل خصوصا 
ركزت على النقاط التالية: عدم امكانية الغاء احملكمة الدولية ألنها باتت 
أمرا واقعا دوليا. تراج��ع حزب اهلل عن احملكمة هو تراجع عن البيان 
الوزاري وروحية اجتماعات هيئة احلوار. موقف حزب اهلل املس��تجد 
يتناقض مع كل مواقفه السابقة التي رفع فيها شعار املطالبة باحلقيقة 

في جرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
ال مصلح��ة حلزب اهلل في مواقف من هذا النوع من ش��أنها ان تزيد 

الشكوك.

صفير من بعلبك للتعاون مع الشيعة وغير الشيعة ليعود لبنان

احالة موضوع شهود الزور الى 
وزير العدل ابراهيم جنار يشكل 
مخالفة دستورية اال انه فّضل 
التريث قليال بانتظار رؤية ما 

سيقدمه الوزير جنار.
النائب الرفاعي أبدى شكوكه 
في املطالعة التي قدمها د.سمير 
جعج����ع، والرامي����ة الى وضع 
املقاوم����ة وعملياتها  أس����لحة 
بتصرف اجليش في اجلنوب، 
وقال ان جعجع يخفي ش����يئا 
ما وان����ه يريد مراقبة املقاومة، 
واما اقتراحه بإرس����ال اجليش 
باللباس املدني فيخفي التمويه 
عل����ى األهال����ي ولي����س على 

اإلسرائيليني.

مخيبر: تكليف نجار إيجابي

قال النائب غسان مخيبر إن 
من اخلطأ اعطاء صورة عن ان 
احلوار مضيعة للوقت، واذ شدد 
على ضرورة احلوار، اعتبر ان 
املطلوب هو االسراع في وتيرة 
االجتماع����ات والتركيز على ما 

يساعد للوصول الى نتيجة.
مخيب����ر، وهو مح����ام، رأى 
في تكليف وزير العدل ابراهيم 
جن����ار مبتابعة قضية ش����هود 
الزور ايجابي����ة كبيرة بعكس 
حلفائه في املعارضة وحتديدا 
الوطني احلر، قارئا  التيار  في 
في ذلك اقرارا من مجلس الوزراء 
على ان هذا املوضوع هو حالة 
تسمم مصداقية وثقة اللبنانيني 

باحملكمة الدولية والتحقيق.

»ما قاله اإلمام موسى الصدر حني 
قال: كل رصاصة تطلق على دير 
األحمر والق����اع كأنها تطلق على 
ص����دري وعلى عمامت����ي، هذا ما 
نريد - أي احملبة - في املسيحية 

والرحمة عند اإلسالم«.
وبالعودة ال����ى ملف احملكمة 
الدولية اس����تبعد الوزير حسني 
احلاج حسن )حزب اهلل( الوصول 
الى احلقيقة ما لم يبدأ التحقيق 
مع شهود الزور، وما لم يتم فحص 
األدلة والقرائن التي قدمها السيد 
حسن نصراهلل، وخصوصا عالقة 
بعض العمالء بهذه اجلرمية، لكن 
احلاج حسن أكد أن حزبه كما تيار 
املس����تقبل يريد معرفة احلقيقة 

ويريد طلب العدالة.

تشكيك في النوايا

الى ذلك، اعتبر عضو كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب كامل الرفاعي ان 

في ايداع قرائن ومعطيات نصراهلل 
النيابة العامة الدولية خطوة في 

االجتاه الصحيح.
وأضاف ف����ي افطار رمضاني 
بحضور س����فراء اململكة العربية 
السعودية علي عواض عسيري، 
البدي����وي واألردن  ومصر أحمد 
زياد املجالي ون����واب بيروت ان 
الش����هيد رفيق احلريري  قضية 
س����تبقى حية في ضمير بيروت 
وضمير كل لبنان، وكرر القول ان 
كل األمور ميكن ان حتل بالكلمة 
الطيبة والهدوء والرّوية، وقال ان 
احلوار الذي جرى في بيت الدين 

امس األول كان ناجحا.
وتطرق احلريري الى التحديات 
التي تواجه البلد وأعطى مثاال ما 
حصل في اجلنوب »العديسة« حيث 
كاد يشكل حربا مع اسرائيل بسبب 
الغطرسة اإلسرائيلية واالعتداء 

على السيادة اللبنانية.

هذه السجاالت اليومية خرقها 
أمس البطريرك صفير خالل زيارة 
له امس الى بعلبك حيث ش����دد 
على التعاون مع الش����يعة وغير 
الش����يعة ليعود لبنان الى سابق 

عزه وكرامته.
وكان النائب����ان مروان فارس 
واميل رحمة والرئيس حس����ني 
احلسيني في استقبال صفير الذي 
فقال: »زيارتنا لكم زيارة عزيزة 
علين����ا، ولقد تأتى لنا أن نرى ما 
أحرزمت من جناح في أبرشيتكم، وإذ 
باملؤمنني وإن تغير بعضهم إال أنهم 

باقون على متسكهم بإميانهم«.
وشكر صفير أهالي بلدة شليفا 
على »العاطفة الطيبة«، وسأل اهلل 

أن »يدمي نعمه«.
وخالل االستقبال كانت هناك 
كلمة لرحمة، أكد فيها ان »بكركي 
مجد لبنان كانت وستبقى السقف 
احلاضن جلميع أبنائها«، مستذكرا 

بيروت ـ عمر حبنجر ووكاالت
بات التبدل املناخي واالرتفاع 
غير املس����بوق لدرجات احلرارة 
هما أول لدى اللبنانيني، تضاعفت 
س����لبياته مع تقط����ع االمدادات 

الكهربائية.
وقد المس����ت احل����رارة امس 
األربعني درجة مئوية على الساحل 
واملرتفعات فيما تخطت هذا الرقم 
في البقاع بدرجتني، وستس����تمر 
الكتل الهوائية اخلليجية املصدر 
في نف����ث رياحها الس����اخنة في 
األجواء اللبنانية اليوم وغدا لتبدأ 
باالنحسار يوم االثنني لتعود الى 
قاعدتها املعتدلة اعتبارا من يوم 

األربعاء.
الهم����وم األخ����رى معروفة، 
احملكم����ة الدولية وق����رار االتهام 
باغتيال الرئيس رفيق احلريري 
وصحبه، القرائن واملعطيات التي 
عرضها األم����ني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل كمؤشرات 
على تورط اسرائيل في اجلرمية 
و»شهود الزور« الذين يسعى حزب 
اهلل الى محاكمتهم في اطار حملته 
التشكيكية بقرار االتهام املرتقب 

صدوره.
أما ما تبقى من االستراتيجية 
الدفاعية وتسليح اجليش، فهي 
اآلن أقل عرضة لشمس اغسطس 
الالهبة، بعد تأجيل احلوار شهرين 
الى األمام، والتحضير لتس����ليح 
اجليش ومتويل عملية تسليمه 

على نار هادئة.
الرئيس سعد احلريري اعتبر 
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بي���روت: يغتنم الرئيس نبيه بري االحتفال الس���نوي في ذكرى اختفاء االمام موس���ى
الصدر ورفيقيه ليطلق عبر الكلمة التي س���يلقيها في االحتفال املركزي في النبطية في 
31 اجلاري مبادرة سياسية س���بق ان وضع الرئيس ميشال سليمان في مضمونها، كونها 
تأتي مكملة ملبادرة األخير التش���اورية لتعزيز أجواء االستقرار والهدوء ومن وحي أجواء 

القمة الثالثية  اللبنانية � السعودية � السورية.
وينوي بري الدعوة الى انشاء هيئة انقاذ وطني مصغرة مهمتها االلتفاف على ما يخطط 

لعودة نار الفتنة مع صدور القرار الظني للمحكمة الدولية اخلاصة بلبنان.

مصادر: بري ينوي الدعوة لتشكيل هيئة إنقاذ وطني قريباً

التحكم اإلسرائيلي في االتصاالت هّرب غسان الجد من لبنان
اللبنان���ي بدأت  في اجلي���ش 
مطاردتها له في العام 2009 وقد 
تبني انه متكن من االفالت منها 
والسفر خارج لبنان ورمبا الى 
باريس عن طريق مطار بيروت.   
ورجحت املعلوم���ات ايضا ان 
يكون »املوس���اد« اإلسرائيلي 
قد أوعز للعميل غس���ان اجلد 
باخلروج الفوري من لبنان بعد 
ان بلغه انه بات حتت املراقبة 
نتيجة رصده حلركة االتصاالت 
الهاتفية اخلليوية التي استطاع 
الدخول اليها عبر عمالء آخرين 
بينهم شربل قزي املوظف التقني 
في احدى الشركتني املشغلتني 
للهاتف اجلوال في لبنان، علما ان 
األجهزة األمنية اللبنانية علمت 
مؤخرا مبا حققه »املوساد« على 
هذا الصعيد بعد اكتشاف الدور 

الذي قام به قزي.

في منطقة الس���ان جورج حيث 
اغتيل الرئيس رفيق احلريري في 
الرابع عشر من فبراير 2005 قبل 
ي���وم من وقوع اجلرمية، وان لم 
يذكر كيفية معرفة حزب اهلل بذلك 
خصوصا ان املعلومات املتوافرة 
بشأنه تفيد بأن مديرية املخابرات 

األخي���ران موجودين في قبضة 
املتعامل  اللبناني���ة فإن  العدالة 
األول واألخطر على ما يبدو فار 
من وجهها. وقد برز اسمه بعد ان 
أعلن األمني العام حلزب اهلل حسن 
نصر اهلل في مؤمتره الصحافي 
األخير ان غسان اجلد كان متواجدا 

بيروت � إيالف: علمت »إيالف« 
من مصادر مطلعة على التحقيق مع 
فيليبوس صادر انه متكن بالفعل 
من الصعود الى اليخت املوضوع 
حتت تصرف قائد اجليش أكثر من 
مرة إلصالح أعطال فيه باعتبار 
انه خبير بحري عمل في اجليش 

قبل بلوغه سن التقاعد.
وصف قطب بارز في املعارضة 
األسبوع املاضي ب� »أسبوع مالحقة 
ومحاكمة املتعاملني مع إسرائيل« 
القضاء  إذ حملت أخبار  بامتياز 
اللبناني اإلدعاء على  العسكري 
اثنني منهم أحدهما عميد متقاعد 
في اجليش هو غس���ان جرجس 
اجلد والثاني العقيد في اجليش 
أنطوان أبو ج���ودة، فيما أصدر 
القضاء العسكري حكما وجاهيا 
بحق أسامة محمد علي بري يطالب 
املتعام���الن  بإعدام���ه. وإذا كان 

فيليبوس صادر صعد أكثر من مرة ليخت موضوع بتصرف قائد الجيش


