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أخبار القضاء واألمن

معاناة رجل عجوز أطلق النار
عليه الجيش اللبناني (األخبار)
ُ
ُ
فأصبت في رجلي ،ووقعت على األرض».
ويتابع الخطيب «ه�ن��ا وص�ل��ت مجموعة
م � ��ن ع� �ن ��اص ��ر ال � �ج � �ي� ��ش ،وب� � � ��دأ أفرادها
ب �ض��رب��ي ب��أع �ق��اب ب �ن��ادق �ه��م ع �ل��ى رأسي،
ّ
وم ��ن ث��م أق ��دم ��وا ع �ل��ى ت�ق�ي�ي��د ي� ��دي خلف
ظ �ه��ري ،وج � ّ�رون ��ي م �س��اف��ة  600م �ت��ر إلى
س�ي��ارة جيب عسكرية» .ويضيف الحاج
الخطيب «ص��رت وأن��ا ف��ي الجيب أصرخ
بهم ،أعطوني م� ً
�اء .أري��د دوائ��ي .فأنا كنت
س��اب�ق��ًا لعملية ق�ل��ب مفتوح،
ق��د خضعت ّ ً
ّ
يرد ّ
علي
مسيال للدماء .ولكن لم
وأتناول
أح � ��د ،ب ��ل ك ��ان ��وا ي �س �خ ��رون م �ن ��ي .وحني
ّ
سألتهم مل��اذا أطلقتم ال��رص��اص ع�ل� ّ�ي ،رد
أحد العسكرين بالقول سنطلق الرصاص
ع �ل��ى ك��ل أه��ال��ي م �ج��دل ع �ن �ج��ر» .تصرف
ال�ج�ي��ش ب�ح��ق ال�خ�ط�ي��ب ،ال ��ذي يطلب من
قيادة الجيش إج��راء تحقيق في ما جرى
معه ،ومحاسبة ّاملسؤولني عنه ،يعرضه
العسكرية
ت�ق��ري��ر ط�ب� ّ�ي تسلمت ال�ش��رط��ة
ُ
ن �س �خ��ة م� �ن ��ه ،وف� �ي ��ه أن ال �خ �ط �ي��ب أدخل

اعتدى الجيش بالضرب
على الخطيب ( 86عامًا)
واعتقل السيدة منصور
( 77عامًا)!

ح�ي��ث ب ��دأوا ف��ور مشاهدتهم ل��ي بإطالق
ال ��رص ��اص ع �ل��ى م �ن��زل��ي ،وب��إل �ق��اء قنبلة
دخ��ان�ي��ة داخ �ل��ه ،وص��رت أص��رخ بهم ماذا
تفعلون ،ومل ��اذا تطلقون ال��رص��اص ّ
علي،
إذا ك�ن��ت أن��ا م�ط�ل��وب��ًا ف�ت�ع��ال��وا وخذوني،
ول� �ك ��ن ل� ��م ي �س � ًم� ُ�ع أح � ��د م� ��ن العسكريني
صراخي ،وفجأة أطلقت رصاصة نحوي

امل�س�ت�ش�ف��ى ب �ح��ال��ة ط ��ارئ ��ة ب �ع��د إصابته
بجرح في فروة الرأس ،ناتج من آلة حادة،
وطلق ناري في الرجل اليسرى ،مع فتحة
دخ � ��ول ع �ل��ى ال �ج��ان��ب ال �خ��ارج��ي للركبة
ال �ي �س��رى ،وج � ��روح ع �ل��ى ال ��وج ��ه الخلفي
للجزء العلوي من الرجل اليسرى.
إص��اب��ة الخطيب ( 86ع��ام��ًا) ووض �ع��ه في
آلية عسكرية بعد اعتقاله وتقييد يديه،
تنفع معها ك��ل االت �ص��االت السياسية
ل��م ُ
التي أج��ري��ت م��ع الجيش لنقله إل��ى أقرب
مستشفى للمعالجة ،بل عمد الجيش إلى
نقله إلى منطقة املصنع لتسليمه إلى قوى
األم� ��ن ال��داخ �ل��ي .وي �ق��ول ال�خ�ط�ي��ب «حني
وص�ل�ن��ا إل ��ى م�خ�ف��ر امل�ص�ن��ع رف ��ض الدرك

ّ
س��ل�م��ي وأن ��ا ف��ي ح��ال��ة ي��رث��ى ل �ه��ا .وهنا
ت� ّ
تدخل أحد ضباط الدرك وطلب نقلي فورًا
إل ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ق �ب��ل أن أم � ��وت .ووصلت
إل� ��ى م �س �ت �ش �ف��ى ري � ��اق (ال �ع �ب ��دال �ل ��ه) بعد
حوالى  3ساعات ونصف ساعة» .ويردف
«ه � ��ذا ال �ت �ص ��رف ل ��م أع� �ه ��ده ف ��ي حياتي.
كنت أس��أل�ه��م مل��اذا تفعلون ب��ي ه�ك��ذا .أنا
ّ
بمثابة جدكم يا شباب .ولكن ال حياة ملن
ت �ن��ادي .وك�ن��ت أس��أل�ه��م ه��ل أن��ا م �ج��رم ،أو
ّ
أطلقت ال��رص��اص عليكم؟ ف�ك��ان��وا يردون
ع �ل� ّ�ي سنطلق ال��رص��اص ع�ل��ى ك��ل أهالي
مجدل عنجر»« .دعسة» الجيش الناقصة
ف��ي م �ج��دل ع�ن�ج��ر ي ��وم ال�ج�م�ع��ة املاضي،
ومخالفته ألبسط القوانني املرعية اإلجراء،
لم تقفا عند قضية الحاج حسن ّالخطيب
( 86عامًا) بل طاولتا أيضًا ُاملسنة ُأمونة
ونقلت
منصور ( 77ع��ام��ًا) ال�ت��ي اعتقلت ُ
�ح ،ل �ك��ن أطلق
إل ��ى ث�ك�ن��ة ال �ج �ي��ش ف��ي أب �ل ُ� ّ
س ��راح� �ه ��ا الح� � ّق ��ًا ب �ع��دم��ا ف ��ت ��ش دكانها
ال �ص �غ �ي��ر وح��ط �م��ت م �ح �ت��وي��ات��ه .وينقل
أهالي البلدة عن منصور أن الجيش كان
ّ
«الئقًا مع الحاجة أمونة ولم تتعرض ألي
القانوني،
توقيفها غير
ً
إهانة سوى َ إهانة ّ
حيث لم ُي ُراع ِكبر سنها وعجزها» ،إضافة
إلى أمونة أوقف محمود أسعد ( 55عامًا)
بعد ده��م منزله وع��دم العثور على ولده
عبدو ( 18عامًا) ،وعمر حمود ( 54عامًا)
ب �س �ب��ب م �غ ��ادرت ��ه م �ن��زل��ه خ�ل��ال العملية
األم�ن�ي��ة ،ح�ي��ث ك��ان م�ت� ّ
�وج�ه��ًا إل��ى مسجد
ال�ب�ل��دة ل�ت��أدي��ة ص�ل�اة امل �غ��رب ،وع�م��ر عبد
الرحمن ( 43عامًا) بالتهمة نفسها أيضًا،
حيث ال يزالون قيد التوقيف في بيروت.
ع�م�ل�ي��ة ال �ج �ي��ش ف ��ي م �ج��دل ع �ن �ج��ر التي
ّ
ل��م ت�ن�ج��ح ف��ي ت��وق�ي��ف أي م��ن املطلوبني
ّ
الحقيقيني ،ج��اءت إثر ّاعترافات املوقوف
السوري أمجد حسن (سلمه أهالي مجدل
عنجر للجيش قبل أسبوع تقريبًا) ،الذي
يخبره فيها بالذهاب
ت��رك رسالة ل��وال��ده
ّي�نّ
إل ��ى ال �ج �ه��اد ،ح�ي��ث ت �ب� م��ن املعلومات
ّ
ّ
املسربة من التحقيق مع حسن أن
األولية
ّ
رسالته كانت رد فعل أقدم عليه إثر رفض
ّ
التقدم بطلب يد «ع��روس» ّ
يحبها،
وال��ده
ّ
وأن��ه ك��ان مختبئًا في بقايا غرفة مهدمة
في أطراف مجدل عنجر الغربية .وتضيف
نتيجة
املعلومات إن عملية الجيش ه��ي ّ
اعترافات هذا املوقوف الذي أبلغ املحققني
ب��أس�م��اء م��ن ك��ان يسهر معهم ،أو م��ن هم
من أقرانه.

محاكم

بدأوا بنشل الحقائب وانتهوا بمحاولة قتل معاون في قوى األمن
رضوان مرتضى
اخ �ت��ار ي�ح�ي��ى ع .ال �س��رق��ة وس�ي�ل��ة لكسب
املال .فخطط العتماد النشل أسلوبًا .اتفق
م��ع م�ح�م��د ّع .لتنفيذ ال�ع�م�ل�ي��ات املقررة.
وبالفعل تمكن االثنان خ�لال ثالثة أشهر
من اقتراف نحو عشر عمليات نشل.
ّ
ن��ف��ذ ال��زم �ي�لان ّالعملية األول ��ى ف��ي محلة
الحدث .فقد تمكنا من نشل حقيبة سيدة
ف��ي داخ�ل�ه��ا مبلغ م��ال��ي ق��دره مئتا دوالر
أم� �ي ��رك ��ي .وع� � ��اود االث � �ن ��ان ال � �ك � ّ�رة فنشال
حقيبة ّسيدة أخرى في محلة طريق املطار.
كذلك نفذ يحيى ع .ومصطفى ع .عمليتي
ن�ش��ل ،إح��داه�م��ا استهدفت حقيبة سيدة
ع�ل��ى م�س�ت��دي��رة ش��ات�ي�لا ،فيما استهدفت
ال �ث��ان �ي��ة ح�ق�ي�ب��ة ك��ان��ت داخ� ��ل س �ي��ارة في
امل �ح �ل��ة ن �ف �س �ه��ا .وق ��د ح� ّ�ص��ل ال �ث�لاث��ة من
هاتني العمليتني مبلغ خمسمئة وسبعة
وسبعني ألف ليرة لبنانية.
ل��م يكتف ال �ش� ّ�ب��ان بعمليات ال�ن�ش��ل التي
تقتصر على حقائب السيدات ّ
املارات على
الطرقات .ففي محلة الدامور ،رصد الثالثة
املحل الذي قرروا استهدافه .وبعد مراقبة
ومعاينة مسبقتني للمكان ،وأثناء وجود
مالك املؤسسة املستهدفة والعامل لديه،
وبمصادفة وجود املعاون في قوى األمن
الداخلي خالد أ ،.دخل علي ز .ومصطفى
ع .إل��ى املحل واستطلعا امل�ك��ان ث��م غادرا.
بعد لحظات ،دخل علي ز .ويحيى ع .فيما
انتظر مصطفى ع .ومحمد ع .في الخارج.

أطلق المعاون الجريح
النار فأصاب أحدهم في
مؤخرته
ّ

ج�م��ع ع�ل��ي ز .ب�ع��ض زج��اج��ات الويسكي
وامل � ��رط� � �ب � ��ات وامل� � �ك� � �س � ��رات وت � � ّ
�وج � ��ه إلى
الصندوق بحجة املحاسبة .عندها شهر
يحيى ع .مسدسًا حربيًا في وجه صاحب
املحل أنطون ش .وطلب إليه تسليم املال
امل ��وج ��ود ف��ي ال �ص �ن��دوق ف �ف �ع��ل ،ث��م ّ
وجه
ي �ح �ي��ى م �س��دس��ه ب��ات �ج��اه امل� �ع ��اون خالد
أ .وط �ل��ب م�ن��ه م �ه��ددًا ت�س�ل�ي�م��ه محفظته.
السيارة،
أجابه املعاون بأنها موجودة في
ً
مفاجئة ت �ن��اول ك��رّس�ي��ًا محاوال
وب�ح��رك��ة
ّ
ضرب يحيى ،لكن األخير تمكن من تفادي
الضربةّ .
صوب يحيى مسدسه إلى صدر
امل � �ع ��اون وط �ل ��ب إل �ي ��ه إح� �ض ��ار محفظته
م��ن ال �س �ي��ارة ب��رف �ق �ت��ه .ف �ت��ح امل� �ع ��اون باب
سيارته ،وحاول سحب مسدسه من تحت
امل�ق�ع��د ،إال أن يحيى ع��اج�ل��ه بطلق ناري
في صدره .هرع األخير إلى سيارته حيث

ك��ان املتهمون ق��د سبقوه إل�ي�ه��ا .ف��ي هذه
قبل أن يتمكن املشتبه فيهم من
األث �ن��اءّ ،
ال �ف��رار ،تمكن امل�ع��اون ال�ج��ري��ح م��ن إطالق
أحدهم في مؤخرته
النار عليهم ،فأصاب
ّ
إص��اب��ة ط�ف�ي�ف��ة .ك��ذل��ك ت �م��ك��ن م��ن إصابة
زج� ��اج ال �س �ي ��ارة ،ل �ك��ن ذل ��ك ل ��م ي �ح��ل دون
ف��راره��م .ف��ور انتهاء إط�لاق النار وتواري
املشتبه فيهم ع��ن األن �ظ��ار ،ه��رع صاحب
امل��ؤس�س��ة ال�ت��ي تعرضت للسرقة ،أنطون
ش ،.إل��ى مكان إص��اب��ة امل�ع��اون ونقله إلى
امل �س �ت �ش �ف��ى ،ح �ي��ث أج ��ري ��ت ل ��ه العمليات
الجراحية الالزمة التي حالت دون وفاته.
ق��ررت محكمة ال�ج�ن��اي��ات ف��ي جبل لبنان
ت �ج��ري��م ع �ل��ي ز .وإن � ��زال ع �ق��وب��ة األشغال
ال �ش��اق��ة امل��ؤق �ت��ة مل ��دة خ �م��س س �ن ��وات به.
كذلك قررت تجريم يحيى ع .وإنزال عقوبة
األشغال الشاقة املؤقتة ملدة ست سنوات
ب��ه وإل��زام��ه د ًف��ع مبلغ عشرة ماليني ليرة
ل�ب�ن��ان�ي��ة ب ��دال م��ن ع�ط��ل وض ��رر للمعاون
عن ج��رم محاولة قتل .كذلك تقرر تجريم
القاصرين مصطفى ع .ومحمد ع .بجناية
وج�ن�ح��ة م�ن�ص��وص عليهما ف��ي ع��دد من
امل��واد وإح��ال��ة أوراق�ه�م��ا بعد إب��رام الحكم
إلى محكمة الجنايات الناظرة في قضايا
األحداث ـــــ الغرفة االبتدائية.
وتقرر إلزام يحيى ع .ومصطفى ع .وعلي
ز .ومحمد ع .بأن يدفعوا بالتضامن فيما
ّ
بينهم للمدعي املعاون خالد أ .مبلغًا قدره
م�ل�ي��ون ل�ي��رة لبنانية ت�ع��وي�ض��ًا ع��ن عطل
وضرر عن جرم محاولة السرقة.

قتل مواطن في برج البراجنة
أطلق مجهول النار على املواطن عصام توفيق الحركة (مواليد  )1958في
أثناء فتح محله في عني السكة ـ ـ ـ برج البراجنة ،عند الساعة  6:20من صباح
عصام املذكور
يوم الجمعة .فأصابه بطلقني في ظهره وخاصرته .وقد نقل ّ
بعد م��رور أكثر من نصف ساعة إلى مستشفى الساحل لتلقي العالج،
لكنه ما لبث أن فارق الحياة فيها.

ّ
سجني يشطب نفسه ويضرب عن الطعام

أق��دم السجني محمد كمال كسر (مواليد )1986
على تشطيب يده اليسرى بآلة حادة داخل سجن
زحلة .وبعد االستماع إل��ى إف��ادة السجنيّ ،
صرح
ب��أن��ه ال ي��رغ��ب ف���ي اإلدالء ب����أي إف�����ادة ل����دى فرع
املعلومات وذلك ألسباب خاصة ،معلنًا اإلضراب
عن الطعام وال��ش��راب .وبمراجعة معاون مفوض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية ،أشار إلى اعتبار
السجني املذكور موقوفًا وختم التحقيق.

مسافر يحمل مسدسًا في املطار
عثر بحوزة املواطن اللبناني خالد م( .مواليد  )1974على مسدس من نوع
لالستعمال في
هريستال عيار  9ملم مع ممشط و 3طلقات نارية صالحة
ّ
أثناء مغادرته إلى أوستراليا على منت خطوط االتحاد الجوية .وقد تسلمته
فصيلة الضابطة اإلداري���ة والعدلية في مطار رفيق الحريري ال��دول��ي من
فصيلة تفتيشات املطار.

عبوة وهمية لتهديد امرأة
سلمت دورية من الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني املواطن اللبناني
مهدي ن( .مواليد  )1973إلى فصيلة جسر بيروت ،بعدما ُعثر بحوزته
على مجسم عبوة وهمية وخمس زجاجات بنزين ومسدس ّقداحة .وتبني
أنه كان ينوي التعرض المرأة مقيمة في محلة النبعة وتدعى حسنة لوجود
خالف مادي بينهما.

سقط سقف املنزل عليه فقتله
نقل مهدي عثمان صلح (عمره  22سنة) جثة هامدة إلى مستشفى الريان
ينّ
في بعلبك .وقد تب أن سقف ّمنزل قيد اإلنشاء قد سقط عليه عندما كان
يعمل على ّ
صبه بالباطون املسلح في محلة الجمالية.

العمل على ضبط دوام املوظفني في وزارة العدل
ب��ن ً��اء على توجيهات وزي��ر ال��ع��دل البروفسور إب��راه��ي��م ن��ج��ار ،ق��ام مساء
أول من أمس مدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور ،يرافقه رئيس
مصلحة ال��دي��وان محمد صوصة ومدير ش��ؤون القضاة واملوظفني علي
سلوم ،بجولة تفقدية على مراكز وهيئات الوزارة للتثبت من التزام موظفي
هذه الهيئات بالدوام والحضور وحسن سير العمل.

مقتل مواطن بحادث سير وآخر بسقوط مواد بناء
قضى امل��واط��ن اللبناني سميح حسن العلي في ح��ادث سير م ّ
��روع على
أوتوستراد زحلة ـ ـ ـ بعلبك بعدما انقلبت سيارته على األوتوستراد عند
م��ف��رق ال��ط��ي��ب��ة ،ف��ي��م��ا ن��ج��ت زوج��ت��ه وح��ف��ي��داه ال��ذي��ن ك��ان��وا ب��رف��ق��ت��ه .وفي
التفاصيل ،وبينما ك��ان سميح العلي املوظف في امليدل ايست ،وبرفقته
زوجته وحفيداه ،متجهًا ليل أول من أمس إلى بعلبك بسيارته ،وعند مفرق
الطيبة فوجئ العلي بارتفاع مستوى الطريق بسبب أعمال األشغال بني
الوصلة األولى التي نفذها مجلس اإلنماء واإلعمار ،والوصلة الثانية التي
يقوم بها الصندوق الكويتي فأطاح الحاجز الوسطي ،ما أدى إلى انقالب
سيارته ووفاته على الفور ،فيما نجت زوجته وحفيداه الذين نقلوا إلى
مستشفى دار األمل ،وباشرت عناصر سير بعلبك التحقيق بالحادث.
من جهة ثانية ،قضىً مهدي عثمان صلح  25عامًا في بلدة وادي الصفا،
بينما كان ّ
يدعم منزال مؤلفًا من طبقة واحدة وذلك بعد سقوط مواد البناء
عليه ،وقد استغرقت عملية انتشاله من تحت أنقاض السقف املنهار حوالى
نصف ساعة.

توقيف  13مشتبهًا فيهم بحرق املنازل في جويا
تتواصل التحقيقات في االع��ت��داءات التي تشهدها بلدة جويا الجنوبية.
وأوقف الجيش اللبناني مجموعة مؤلفة من  13شابًا يشتبه في ّ
تسببهم
بحرائق في منازل وممتلكات خاصة في البلدة خالل األيام القليلة املاضية.
وتتكرر هذه االعتداءات في بلدة جويا منذ نحو شهرين ،واملتمثلة بإحراق
منازل ومتاجر ،حيث يعمد الفاعلون إلى رمي أشياء قابلة لالشتعال بعد
مزجها بمواد ح��ارق��ة ،من نوافذ امل��ن��ازل املستهدفة .وك��ان رئيس البلدية
ساري فضل الله قد أشار إلى أنه تم «تخصيص مبلغ مليوني ليرة لبنانية
ملن يدلي بأي معلومة توصلنا إلى الذين يقومون بهذه األعمال الخارجة
عن عادات أهالي جويا».

