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حزب اهلل: أي لبناني يلتزم القرار الظني سيُعامل كالغازي اإلسرائيلي
 بيروت ـ عمر حبنجر

أول »شتوة أيلولية« في لبنان، 
غسلت الطرقات واملباني واألشجار 
دون ان تبل���غ أعم���اق القل���وب 
املغمورة بغب���ار احلقد الفئوي، 
والصدور املشحونة بالكيديات 
السياسية واملذهبية، برغم غطاء 

التهدئة الشفاف.
هذا الواقع الهش حث أصحاب 
التهدئة ورعاتها، الى العمل على 
تعميق أساساتها وتثبيت بنيانها، 
ويقع في هذا املجال جتدد احلديث 
عن زيارة الرئيس سعد احلريري 
الى دمشق، وفق ما كانت أشارت 
اليه »األنباء« يوم اخلميس املاضي، 
واجلديد االضافي في هذا السياق 
ان موعد الزيارة حدد مبدئيا يوم 
الثالثاء املقبل، أو هذا ما تقرر، كما 
يبدو ف���ي االتصال الهاتفي الذي 
أجراه الرئيس األس���د مع رئيس 

احلكومة اللبنانية أخيرا.
وترافق هذا احلديث مع إعالن 
»مصادر سورية واسعة االطالع« 
ان دمشق أبلغت اللبنانيني الذين 
قصدوه���ا أخيرا، ضرورة التزام 
التهدئ���ة واحلرص على الس���لم 
األهلي باعتباره خطا أحمر متفقا 

عليه داخليا وإقليميا.
وقال���ت املص���ادر عينها ان 
االنزالق نحو أخطاء متس باألمن 
واالستقرار في الوقت الراهن في 

لبنان أمر ممنوع.

عون في دمشق بزيارة عائلية

في هذا الوق���ت قام العماد 
ميش���ال عون بزيارة عائلية 
الى الرئيس بشار األسد أمس 
وترافقه عائلته، وذلك تزامنا مع 
زيارة خاطفة قامت بها النائب 
بهي���ة احلريري الى دمش���ق  
مساء  أمس األول التقت خاللها 

املوسوي قال النائب عمار حوري: 
»ما نسمعه من البعض في الفريق 
اآلخ���ر وخصوصا م���ن الزميل 
املوس���وي هو تهويل يائس ضد 
احلقيقة والعدالة، والذين ميلكون 
منط���ق اإلقناع وتقدمي احلجة ال 

يلجأون إلى التهديد والوعيد«.
وأض���اف ح���وري: »خيارنا 
أثمانا  احلقيقة والعدالة ودفعنا 
باهظة وكان قمة ما دفع هو حياة 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
وأي أثمان أخرى ستكون زهيدة إذا 
ما قورنت بحياة الرئيس الشهيد«. 
وأكد وجود إمكانات لتأمني متويل 
احملكمة، مطمئن���ا بأنه ال خوف 
على مستقبلها، وقال: »حتى لو 
وصلت األمور الى عدم إيفاء لبنان 
بواجبات���ه املالية جتاه احملكمة، 
فنص نظامها واضح، هناك بدائل 
ميك���ن ان تؤمن من أماكن أخرى 
وبالتالي ال خوف على موضوع 

متويل احملكمة«.

 قاووق: المقاومة
وحدها الطريق للقدس

إال ان مسؤول منطقة اجلنوب 
في حزب اهلل الشيخ نبيل قاووق 
رأى أن: »الرد على كل الضغوط 
الدولية بحق حزب  والق���رارات 
اهلل هو عبر تعزيز استراتيجية 
املقاومة التي هي الطريق األضمن 
واألقص���ر لنص���رة القدس وكل 
فلس���طني مهما كانت التهديدات 
والضغوط والقرارات واألحكام 
الدولي���ة، ومهما بلغ���ت األثمان 
العسكرية والسياسية واملعنوية«، 
مضيفا: »نحن في حزب اهلل لن 
نتخلى عن واجب نصرة فلسطني 
بكل قناعة وإرادة وعزم وتصميم 
ونقب���ل ضريبة نصرن���ا لهذه 

القضية«.

احملكمة الدولية.

توضيح فرنسي لكالم السفير

ق����ال نائب  الس����ياق  في هذا 
املتحدث باسم اخلارجية الفرنسية 
ان موقف فرنسا من احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان، هو موقف واضح 
وثابت، وهي تؤكد على عملها بشكل 
مستقل، موضحا ان هذا هو املوقف 
الذي عبر عنه السفير الفرنسي في 
بيروت عندما تواصل مع السلطات 
اللبنانية أو مع الصحافة اللبنانية، 
مؤكدا ما نقل عن السفير باتون.

ونفى الناطق الفرنسي ان تكون 
بالده ضغطت لتأجيل صدور القرار 
االتهامي، مشددا على ان احملكمة 

تعمل بكل استقاللية.
وكانت وسائل إعالم حزب اهلل 
وبعض األطراف احلليفة هاجمت 
تصريحات السفير الفرنسي بشدة 

املستشارة اإلعالمية للرئيس 
السوري بثينة شعبان.

هذا ونقل���ت وكالة االنباء 
السورية »سانا« أن لقاء األسد 
� عون تناول اجلهود املبذولة 
إلنهاء حالة التوتر بني مختلف 
االفرقاء في لبنان مبا يضمن 
البلد ويعزز  امن واس���تقرار 
مسيرة الوفاق بني ابناء الشعب 

اللبناني.
هذه التط���ورات دخلت في 
عن���اوين اخلطاب السياس���ي 
ال���ذي ألق���اه رئي���س القوات 
اللبنانية سمير جعجع عصر 
أم���س، ف���ي احتف���ال بذكرى 
اللبنانية في  القوات  ش���هداء 
البلدي، والذي  ملعب جونية 
تضمن مبادرة انفتاحية باجتاه 
شباب التيار الوطني احلر، الى 
جانب ثوابت 14 آذار، وباألخص 

وانطلقت منها لتبرير ادعائها بأن 
احملكمة مسيسة.

إلى ذلك أكمل حزب اهلل هجومه 
على احملكم����ة الدولية وذهب إلى 
حد القول ان القاضي دانيال بلمار 
مسّيس وغير نزيه محذرا من ان 
ذلك سيؤسس لقرار اتهامي هادف 
الى حماية اسرائيل، والى توجيه 
االتهام الى كل من يش����كل خطرا 

على اسرائيل في لبنان.
كالم حزب اهلل جاء على لسان 
النائب نواف املوسوي )كتلة الوفاء 
للمقاومة(  الذي أكد أن أي مجموعة 
في لبنان تلتزم هذا القرار سيتم 
التعاطي معها على انها واحدة من 
أدوات الغزو االس����رائيلي للبنان 

وستلقى ما يلقاه الغازي.

حوري: مالك الحجة ال يتوعد

النائب  وردا على تصريحات 

)سانا( الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال رئيس التيار الوطني احلر النائب ميشال عون في دمشق امس   

رئيس مجلس النواب نبيه بري

لماذا يتمايز بري؟ وهل يأخذ مسافة من الحلفاء؟
بيروت: في س����ياق املتابع����ة الدقيقة لتطورات 
الوضع في لبنان، توقفت األوساط الديبلوماسية 
العربية واألوروبية بشكل خاص عند حدثني: األول 
أمني متثل في »عملية االستقبال السياسي األمني« 
التي نظمها حزب اهلل في مطار بيروت للواء جميل 
الس����يد والرسالة التي قصد توجيهها من خالل هذه 
العملية، وما أدت اليه من تسليط الضوء على انكشاف 
الوضع األمني االداري في املطار ووقوعه في نطاق 
نفوذ حزب اهلل وحتت تأثيره. أما األمر الثاني فإنه 
يتص����ل مبوقف رئيس املجل����س النيابي نبيه بري 
وموقعه السياسي في هذه املرحلة في ضوء ما يبديه 
من متايز واس����تقاللية ونزعة ال����ى اعادة متوضع، 
حيث بادر الى أخذ مسافة من فريق املعارضة ونأى 
بنفس����ه عن املعركة الت����ي يخوضها حزب اهلل ضد 
احملكمة الدولية. والسؤال الذي طرح في هذه األوساط 
الديبلوماسية بشأن بري يتمحور حول أمر أساسي 
وحيوي هو: هل ميكن البناء على متايز بري والرهان 
علي����ه في تكوين حالة خاصة ومتمايزة في الطائفة 
الشيعية، خصوصا انه القيادي الوحيد الذي ميثل 
ثقال سياس����يا وشعبيا ومعنويا في الطائفة وميكن 

التعويل على شخصه ودوره؟
في الواقع أثار بري اهتمام و»فضولية« خصومه 
وتس����اؤالت ومالحظات حلفائه عبر سلسلة مواقف 
متالحقة رس����م من خاللها اطارا سياسيا خاصا به 

وموقعا وسطيا.

ومن أبرز هذه املواقف حسب الترتيب الزمني:
1 � حرصه في اش����تباكات برج أبي حيدر على ان 
تظل حركة أمل خارج االشتباك وعلى تظهير موقف 
احلياد هذا من جهة، ودور االطفائي الذي قام به من 

جهة ثانية.
2 � التميي����ز الذي أقامه بري بني احملكمة الدولية 
والقرار الظني، اي الدعوة الى التركيز على ايجاد حل 
ملسألة القرار الظني بتأجيله أو تغيير مساره من دون 

مهاجمة احملكمة والدعوة الى الغائها.
ومثل هذا التمييز الذي يتناغم فيه بري مع النائب 
ولي����د جنبالط ليس قائما في حس����ابات حزب اهلل 
وأدبياته، وحي����ث انه فصل نظري ال ميكن تطبيقه 
عملي����ا وواقعيا، وحيث ان املطلوب اس����قاط القرار 
الظني كمقدمة الى اس����قاط احملكمة الدولية وكجزء 

من هذا الهدف الواضح واحملدد.
3 � تعاطي بري االيجابي مع حديث رئيس احلكومة 
سعد احلريري الى صحيفة »الشرق األوسط« وإبداء 
الترحيب واالرتياح حياله واعتباره خرقا و»دفرسوارا« 
سياسيا وحتوال مهما في مسار العالقة مع سورية، في 
حني ان حزب اهلل لم يتفاعل ايجابا مع هذا احلديث ال 
بل أظهر ريبة وشكوكا حوله وتساؤالت كان أبرزها: 
كالم احلريري، يعني تبرئة سورية وإسقاط االتهام 
السياسي بحقها، ماذا عن تبرئة حزب اهلل؟ احلريري 
أقر بوجود ش����هود زور، ماذا عن اخلطوات العملية 
لترجمة هذا االقرار بإجراءات ملالحقة ش����هود الزور 

ومن يقف وراءهم؟
4 � عدم مشاركة بري عبر أي ممثل له وحلركة أمل 
في استقبال اللواء السيد في املطار وعدم إدالئه بأي 
موقف يدل من قريب أو بعيد على مس����اندته السيد 

في قضيته ومعركته ضد احلريري.
وفي ضوء هذه التباينات بني بري من جهة وحزب 
اهلل ومجم����ل فريق املعارضة م����ن جهة أخرى، فإن 
االهتمام حتول في اجتاه استكشاف األسباب الفعلية 
الت����ي حدت برئيس املجلس النياب����ي الى اتباع هذا 
السلوك املتمايز وهذا العزف السياسي املنفرد داخل 

فريق املعارضة وسط سيل من التساؤالت:
هل لبري مشكلة مع اللواء السيد وحتفظات على 
الدور املعطى له ليك����ون »جنم املرحلة«؟ وهل هذه 
املشكلة شخصية تتعلق بتراكمات املاضي أم سياسية 
تتعلق بحسابات املستقبل وما يقال عن طموحات ل� 
»السيد« وأدوار سياسية تعد له وال ميكن ان تكون 

اال على حساب بري؟
هل لبري قراءة سياسية خاصة ونظرة الى األمور 
جتعالنه غير متحمس للمعركة املفتوحة ضد احملكمة 
الدولية وغير مقتنع بصوابيته����ا وجدواها، أو انه 
متخوف من تداعياتها ومن انزالقات الى الفتنة والهاوية 
وال يريد تكرار أوضاع وجتارب صعبة حصلت في 

األعوام املاضية؟
هل لبري حساباته السياسية اخلاصة التي أفصح 
عن البعض منها قبل االنتخاب����ات النيابية وبعدها 

عندما روج لعملية خلط األوراق وللكتلة الوسطية 
وذوبان فريقي 8 و14 آذار. وبعد عودته الى رئاس����ة 
املجلس ابتعد قليال عن املعارضة وابتعد كثيرا عن 
العماد ميشال عون أحد أبرز مكوناتها، وبث احلرارة 
في خطوط العالق����ة مع احلريري مبوازاة عالقة ود 
واحترام مع الرئيس ميشال سليمان، مبديا من خالل 
ذلك حنينا الى »حقبة الترويكا« + جنبالط وميال الى 
التعاطي مع س����ليمان ليس فقط كمرجعية رئاسية 

وامنا أيضا كمرجعية مسيحية في احلكم.
بري في نظر البعض، من اخلصوم واحللفاء، 
حالة سياسية خاصة يجدر التوقف عندها واالعتناء 
بها وتطويرها والرهان على دور أساسي ومحوري 
لها في املس����تقبل. وفي نظر البعض اآلخر بري 
ال يع����ول على »متايزه التكتيكي«، وهو محكوم 
بواقع سياسي يقيده ويضيق أكثر فأكثر هامش 
حترك����ه ومناوراته ويجعل متاي����زه يقف عند 
حدود معينة، خصوصيت����ه واعتباراته تنتهي 
من حيث تبدأ مصالح حزب اهلل واستراتيجيته 
السياسية املنسجمة واملتكاملة مع االستراتيجية 
الس����ورية حتى اش����عار آخر، وطاملا اس����تمرت 
الظروف واملعادالت الراهنة في لبنان واملنطقة.. 
ولذلك فإن بري املنزعج مما يحدث على جبهتي 
احلري����ري وحزب اهلل لن يخرج في نهاية األمر 
عن التضامن الشيعي وال عن املعارضة وال عن 

»اخلط السوري«.

أكد أن السعودية تعمل إلستقرار لبنان

فيلتمان: لم نتدخل في عمل  المحكمة
  وال نعلم أي تفاصيل عن موعد القرار الظني

 واشنطن ـ احمد عبداهلل
أكد مس���اعد وزيرة اخلارجية األميركية جيفري فيلتمان ان 
الوزيرة هيالري كلينتون أكدت للرئيس ميشال سليمان خالل 
اجتماعهما أول من أمس استمرار دعم الواليات املتحدة للمؤسسات 
اللبنانية مش���يرا الى ان املساعدات العسكرية للبنان خضعت 
للتقيي���م في الوزارة وان ادارة الرئيس باراك أوباما تناقش مع 

الكونغرس خطة مواصلتها.
وقال فيلتمان ان الواليات املتحدة ترفض تس���ييس احملكمة 
الدولية اخلاصة بالنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
األس���بق رفيق احلريري مش���يرا الى ان واشنطن ال تعرف أية 
تفصيالت عم���ا حتقق فيه احملكمة أو عن���د موعد إعالنها ألية 

قرارات بشأن قرار االتهام.
وأش���ار الى ان هناك وس���ائل متعددة لدعم احملكمة الدولية 
واضاف »نحن مقتنعون بأن من املهم ألي مجتمع ان يحول دون 
متتع القتلة باحلصانة أو إفالتهم من العقوبة. ان احملكمة ليست 
تنظيما سياسيا. انها معنية بالعدالة واحلقيقة. وهذا هو السبب 
الذي دفع اللبنانيني الى طلب معونة املجتمع الدولي في تشكيل 

احملكمة التي نعتقد انها حتظى بتأييد اللبنانيني«.
وردا على سؤال حول موقف واشنطن من دور اململكة العربية 
الس���عودية في العمل مع س���ورية إلعادة الهدوء الى لبنان قال 
فيلتمان »اننا نؤكد في مناقش���اتنا مع السعوديني وآخرين في 
املنطقة ان اللبنانيني يجب ان يكونوا مسؤولني عن لبنان ونحن 
واثقون ان السعوديني يعملون على خلق سياق إقليمي يكون فيه 
اللبنانيون أنفسهم قادرين على اتخاذ قراراتهم بشأن بالدهم«. 
وأكد على ان املبدأ األساسي فيما يتصل بلبنان هو احترام سيادة 
ذلك البلد واستقالله.وتابع في ايجاز مع الصحافيني في واشنطن 
»ان نقاشنا مع السعوديني وآخرين مستمر حول التطورات في 
لبنان. وهناك ارتفاع في درجة التوتر في لبنان خالل األسابيع 
القليلة املاضية دون شك. ونحن نعتقد انه من مصلحة أصدقاء 
لبنان الكثيرين في املنطقة والعالم ان يفعلوا ما بوسعهم خللق 

مناخ يتيح للبنانيني اتخاذ قراراتهم«.

جعجع: االنقالبيون يريدون رأس الدولة وتدمير المحكمة 
وشعبنا مستعد لـ 14 .. »14 آذار«

بي���روت � أ.ف.پ: قال رئيس الهيئة 
التنفيذية حلزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع امس ان »االنقالبيني« باتوا »على 
األبواب« في لبنان وان احد أهداف هؤالء 
تدمير احملكمة الدولية املكلفة بالنظر في 
اغتيال رئيس احلكومة السابق الشهيد 

رفيق احلريري.
وقال جعجع خالل »القداس االحتفالي 
الس���نوي لراحة انفس شهداء املقاومة 
اللبناني���ة« في ملعب فؤاد ش���هاب في 
مدين���ة جوني���ة: »االنقالبي���ون على 

األبواب واملطل���وب رأس الدولة ورأس 
اجلمهورية«.

وأضاف زعيم حزب القوات اللبنانية 
الذي ينتمي إلى قوى 14 آذار أمام حشد 
من مناصريه ومن الشخصيات السياسية 
»االنقالبي���ون على األب���واب، لكن هذه 

األبواب ليست مشرعة«.
وتابع وسط تصفيق احلضور »لن 
نترك اجلمهورية تس���قط من جديد... 

وشعبنا مستعد ل� 14 »14 آذار«.
واتهم جعجع »الفريق اآلخر« بالسعي 

إلى »تدمير احملكمة« الدولية خاصة من 
خالل »فصل شهود الزور« الذين يقول 
حزب اهلل انهم ضللوا التحقيق في جرمية 

احلريري ويطالب مبحاكمتهم.
الى املسيحيني  ووجه جعجع دعوة 
وإلى ناش���طي تيار الزعيم املس���يحي 
ميش���ال عون املتحال���ف مع حزب اهلل 
املبادئ املشتركة«، مذكرا  للعودة »إلى 
بأن التيار الوطني احلر الذي يقوده عون 
كان يعارض امتالك حزب اهلل للسالح 

في السابق.

أخبار وأسرار لبنانية

جنبالط واحملكمة: كش���ف النائب وليد جنبالط أمام عدد من 
املقربني ان باريس غير راغبة في التدخل في موضوع احملكمة 
الدولي���ة اخلاصة بلبنان، وال هي في وارد البحث مع الدول 
األوروبية األخرى في أي طرح يتصل مبسار القرار الظني، 
تأجيال أو إعادة نظ���ر في املضمون. وقد ملس جنبالط ذلك 
املوقف الفرنسي ملس اليد عندما سمعه من الوزير الفرنسي 
برنار كوشنير ومن أحد مساعدي الرئيس ساركوزي، وقد 
أدرج املسؤوالن الفرنسيان موقفيهما حتت عنوان »ال نتدخل 

في عمل احملكمة«.
 أسابيع وأشهر خطيرة: االنطباع السائد هذه األيام لدى أوساط حزب 
اهلل هو ان لبنان على وشك الدخول في أسابيع وأشهر خطيرة، وأن 
اخلريف املقبل سيشهد سقوط الكثير من األوراق السياسية الصفراء 
وليس فقط األوراق اليابس��ة لألش��جار، إذا لم يتم احتواء عاصفة 
القرار الظني التي تلوح في األفق، وبالتالي إجهاض مشروع احملكمة 

الرامي الى ضرب املقاومة.
ويأمل حزب اهلل في أن تكون قيادة »تيار املستقبل« قد أحسنت قراءة 
»رسالة املطار« واستخالص دالالتها، وبالتالي تكون قد اقتنعت بأنه 
مس��تعد لترجمة حتذيراته اللفظية الى وقائع ميدانية، متى اقتضت 
احلاجة، الس��يما أن فرع املعلومات يدرك بالضبط ماذا كان يجري 
على االرض، خارج املطار، حتس��با من حزب اهلل لكل االحتماالت... 
كما أن »الفرع« يدرك ما يستعد له حزب اهلل في هذه األيام وهناك 

ورشة ال تهدأ على مدار الساعة.
 حزب اهلل وتصريحات احلريري: في قراءة حلزب اهلل ملضامني وأبعاد 
مقابلة احلريري لصحيفة »الش����رق االوسط« فإن املقابلة 
ترفع سيف االتهام عن سورية، ولكن تتركه ملقى صراحة 
عل����ى حزب اهلل. ال بل ان احد قيادي����ي احلزب توصل الى 
ق����راءة للمقابلة فحواها ان كل الذي����ن اكثروا التحدث عن 
جوانب ايجابية في املقابلة هم: اما مراهقون بالسياس����ة ال 
يفقهون ابعاده، أو مجاملون ومراؤون، أو غير قادرين على 

االحاطة بتفاصيل القضية من ألفها الى يائها.
 3 أسـئلة: توجه مصادر في املعارضة ثالثة أس��ئلة: ملاذا لم ينشر 
حديث الرئيس س��عد احلريري الى الش��رق األوس��ط في صحيفة 
»املس��تقبل«؟ ملاذا لم يرد احلريري على أسئلة »الوطن« السورية، 
وكان من املفترض ان تتطرق الى اجراءات عملية في ش��أن قضية 

شهود الزور؟ ملاذا ألغى احلريري كلمته الى اللبنانيني؟

القرار الظني في قضية صالح عز الدين:
إفالس احتيالي عقوبته تصل إلى 7 سنوات

دخلت قضية رجل االعمال 
صالح عزالدين مرحلة جديدة 
مع اصدار قاضي التحقيق االول 
في جبل لبنان جان فرنيني 
للقرار الظني الذي ينص على 
»اإلفالس االحتيالي« والذي 
املادة  تصل عقوبته مبوجب 
689 من قانون العقوبات الى 

السجن سبع سنوات.
الظني  الق����رار  ويش����مل 
بحس����ب ما نقلت����ه صحيفة 
الذي  اللبنانية امس  السفير 
صدر في 15 اجلاري يوس����ف 
الذي يعتبر ش����ريكا  فاعور 

لعزالدين فيما كان هو يصر خالل التحقيقات معه 
على انه مجرد وسيط بني عزالدين والدائنني.

ومن����ع القرار الظن����ي احملاكمة عن ش����ركة 
»املس����تثمر« باالضافة الى ستة اشخاص كانوا 
مدعى عليهم في القضية، لعدم ثبوت ارتكابهم 

افعاال جرمية.
وتنص املادة 689 عقوبات التي استند اليها 
القرار الظني على انه »يعتبر فعال محتاال ويعاقب 
باالشغال الشاقة املؤقتة حتى سبع سنوات، كل 
تاج����ر مفلس اخفى دفات����ره، او اختلس او بدد 
قس����ما من ماله، او اعترف مواضعة بديون غير 
متوجبة عليه، سواء في دفاتر او صكوك رسمية 

او عامية او مبوازنته«.
وبذلك يكون ملف التحقيقات قد اختتم، ومت 
حتويله الى النيابة العامة املالية، متهيدا إلحالته 
امام الهيئة االتهامية في جبل لبنان، بهدف اصدار 

القرار االتهامي.

ومن املتوقع ان يصار بعد 
ذلك الى حتويل امللف برمته 
الى محكمة اجلنايات حملاكمة 
املدعى عليهما وجاهيا، واصدار 

العقوبة الالزمة بحقهما.
الى  واشارت »الس����فير« 
ان قائم����ة املف����ردات املرفقة 
بامللف تتضم����ن اآلتي: بيان 
بالعقارات املختومة بالشمع 
األحمر ومجوهرات وساعات 
ثمينة واونصات ذهب عددها 
535 اونصة، ومبالغ بالعمالت 
األجنبية وقدرها نحو ثمامنائة 
الف  ال����ف دوالر، واربعمائة 
ي����ورو، باالضافة الى مبال����غ بعمالت خليجية 
)دراهم إماراتية، ورياالت س����عودية ومغربية( 

وعملة إيرانية.
كما تتضمن القائمة ثالثة جوازات سفر خاصة 
بعزالدي����ن واربعة اجهزة خليوي����ة، وكتابا من 
»مصرف لبنان« يفيد برفع السرية املصرفية عنه. 
ومت تسليم كل هذه املوجودات الى وكيل التفليسة 
احملامي جان عيد. وكان عزالدين وفاعور قد أوقفا 
وجاهيا في 14 سبتمبر العام 2009 وكالهما من 
بلدة معروب اجلنوبية بع����د ان توقفا عن دفع 
االرباح الشهرية للدائنني الذين يعدون باملئات،  
وهما اليزاالن موقوفني حتى اليوم بجرم االفالس 
االحتيالي وتعاطي املراباة واعطاء ش����يكات بال 

رصيد، ومخالفة قانون النقد والتسليف.
ومعروف ان حجم االموال االجمالي الذي مت 
تبديده في اطار مش����اريع عزالدين االستثمارية 

يقارب 450 مليون دوالر.

األموال المبددة تقارب الـ 450 مليون دوالر

صالح عزالدين

جانب من احلضور احلاشد للمناسبة             )رويترز(سمير جعجع متحدثا            )ا.ف.پ(


