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أخبار القضاء واألمن

شهد السجن امس حركة
احتجاج للسجناء االسالميني
(أرشيف ــ هيثم املوسوي)

ّ
الكويت :توقيف لبناني وأميركي بتهمة مخدرات

نشر قضبان وفرار ...وهكذا دواليك
ّ
شهد سجن رومية املركزي العديد من عمليات الفرار ،التي كانت تنفذ في
معظمها بالطريقة نفسها بعد نشر قضبان الحديد املوضوعة على نوافذ
ورغم تكرار حاالت الفرار بعد نشر القضبان الحديدية ،فإن
غرف الزنازينُ .
ال�ق��وى األمنية ل��م ت�ح� ّ�رك ساكنًا ،باستثناء تشديد الرقابة على م��ا ُيدخله
األه��ال��ي ال��ى ال�س�ج�ن��اء ،باعتبار أن��ه ق��د ي�ح��وي مناشير أو سكاكني حادة.
السجينان وليد البستاني ومنجد الفحام لم يبتكرا طريقة فرار جديدة ،بل
َ
حذوا حذو من سبقوهما .في هذا السياق ،علمت «األخبار» أن عملية نشر
القضبان الحديدة ج��رت على م��راح��ل ،ومنذ فترة غير قصيرة ،األم��ر الذي
ّ
يتحملون مسؤولية التقصير ف��ي الكشف ال��دوري على
يعني أن ال�ح� ّ�راس
نوافذ الزنزانة.

التحقيقات مع عناصر
قوى األمن الداخلي
جارية لمعرفة الدوافع
التي ّأدت إلى تواطؤ في
عملية الفرار

املفتشية العامة ف��ي ق��وى األم��ن الداخلي
املباشرة فورًا بإجراء التحقيقات الالزمة
ملعرفة مالبسات عملية الفرار والتخطيط
لها وتحديد املسؤوليات ليصار بعدها
إل ��ى ات �خ��اذ ال �ت��داب �ي��ر امل �ن��اس �ب��ة ف��ي حال
وجود تقصير ما».
ل �ق��د م� � ّ�رت ث�ل�اث��ة ّأي � ��ام ع �ل��ى ح��ادث��ة هرب
السجني وليد البستاني الذي نجح حتى

اآلن في التواري عن األنظار .التحقيقات ال
ّ
مستمرة ،علمًا بأن املعلومات األولية
ُتزال
ت�ف�ي��د ب ��أن ال�س�ج�ي�ن�ين ص �ع��دا َ إل ��ى سطح
امل �ب �ن��ى ق �ب��ل أن ي �ق �ف��زا م �ح��اول�ي�ن الهرب.
ّ
وتحدثت مصادر أمنية كانت قد ّ
رجحت
إم �ك��ان ف ��رار ول �ي��د ال�ب�س�ت��ان��ي ف��ي سيارة
ح ��اوي ��ة ال �ن �ف��اي��ات ،ف ��أش ��ارت إل ��ى إمكان
أن ي �ك��ون ال�ب�س�ت��ان��ي ق��د ق�ف��ز إل ��ى ساحة
ال�ن��زه��ة ،الساحة التي يلتقي فيها خالل
األعياد السجناء ذويهم ،قبل أن ينخرط
مع األهالي ويلوذ بالفرار الحقًا.
شهد سجن رومية املركزي ثالث محاوالت
الخوري
ف��رار بعد وص��ول العقيد ُغ��اب��ي
ً
إل��ى إم��رة السجن ،لكنها ضبطت ،فضال
ع��ن معلومات ع��ن م�ح��اوالت ه��رب أخرى

ُ
أحبطت قبل أن تدخل في طور التنفيذ.
يشار إلى أن السجني ّ
الفار وليد البستاني
ه��و م��ن ب��اب ال�ت�ب��ان��ة ف��ي ط��راب �ل��س ،وهو
م� �س� �ج ��ون ألن� � ��ه ش � � ��ارك ف � ��ي ق� �ت ��ل أربعة
ع�س�ك��ري�ين ف��ي  20ح ��زي ��ران  ،2007وألنه
ش� � ��ارك ف� ��ي إط �ل ��اق ال � �ن� ��ار ع �ل ��ى الجيش
اللبناني ف��ي ش��ارع املئتني ف��ي طرابلس،
ّ
مجمع ال�ش�ه��ال في
أث�ن��اء اق�ت�ح��ام األخ�ي��ر
م �ح �ل��ة أب� ��ي س� �م ��را .وب �ع��د م � ��رور ثمانية
ّأي��ام على الهجوم األخ�ي��ر ،تمكن الجيش
اللبناني من مباغتة مجموعة البستاني
ال�ت��ي ك��ان��ت مختبئة ف��ي م �غ��ارة ب�ين دده
والقلمون ،فقتل خمسة من أعضائها ،غير
أن البستاني الذ ب��ال�ف��رار قبل أن يقبض
عليه في طرابلس.
أم ��ا ال �س �ج�ين م�ن�ج��د ال �ف �ح��ام ال� ��ذي ألقي
القبض عليه وفشل في الهرب ،فهو سوري
ال�ج�ن�س�ي��ة م��ن ح �م��اه ،وه ��و أح ��د عناصر
م�ج�م��وع��ة راق �ب��ت ال �ج �ي��ش واليونيفيل،
وت�م��رك��زت ف��ي ّ
مخيم ع�ين ال�ح�ل��وة .يشار
إل � ��ى أن امل �ج �م��وع��ة ال� �ت ��ي ي �ن �ت �م��ي إليها
السجني الذي حاول الفرار تضم مطلوبني
أم �ث ��ال أم �ي��ر ف �ت��ح اإلس �ل��ام ع �ب��د الرحمن
ع��وض ال��ذي قتل في ش�ت��ورة ،إضافة إلى
أسامة الشهابي وعبد الغني جوهر.
وك��ان سجن روم�ي��ة ق��د شهد أم��س حركة
اح �ت �ج��اج ل�ل�س�ج�ن��اء اإلس�ل�ام �ي�ي�ن ُ بسبب
ال�ت��داب�ي��ر األم�ن�ي��ة ال�ج��دي��دة ال�ت��ي فرضت
بعد عملية الفرار األخيرة .وذكرت إحدى
وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل� ��ام أن ال �س �ج �ن ��اء أطلقوا
صيحات تدعو إلى «الجهاد».

محاكم

ملعتد على عاملة فيليبينية
السجن  3سنوات
ٍ
أراد س ��ام ��ر (اس� � ��م م �س �ت �ع��ار) ممارسة
الجنس مع الخادمة التي تعمل معه في
القصر بمدينة عاليه ،فأحضر واقيًا ذكريًا
عثر عليه ف��ي إح��دى ح��اوي��ات النفايات.
صعد إلى غرفتها ،وملا ّ
هم بتجريدها من
مالبسها وه��ي نائمة ،استفاقت وراحت
ت � �ص� ��رخ ،ف� �ك � ّ�م ف ��اه� �ه ��ا وراح يتحسس
ج�س��ده��ا وي �ح��اول ن ��زع م�لاب�س�ه��ا عنها،
غير أنها استمرت في مقاومته وعضته
وخدشته بأظفارها ،فما ك��ان منه إال ان
أشبعها ض��رب��ًا وف� ّ�ر ه��ارب��ًا م�ه��ددًا إياها
بالقتل إن أخبرت أحدًا.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،ك ��ان ��ت رب� ��ة امل� �ن ��زل قد
اس�ت�ف��اق��ت م��ن ن��وم�ه��ا ،إذ سمعت صوت
�رق على ب��اب غ��رف��ة نومها الكائنة في
ط� ٍ
ال �ط ��اب ��ق ال �ع �ل ��وي م ��ن ال �ق �ص��ر ،فوجدت
ال�ع��ام�ل��ة الفيليبينية راك �ع��ة ف��ي الزاوية
أمام الباب وآثار دماء بادية على شفتها،
ف��أدخ�ل �ت �ه��ا إل ��ى غ��رف�ت�ه��ا وس��أل �ت �ه��ا عما
ح�ص��ل ،ف��أج��اب��ت ب� ً�أن ال�ع��ام��ل ف��ي القصر
س ��ام ��ر دخ � ��ل ل� �ي�ل�ا إل � ��ى غ��رف �ت �ه��ا عنوة
وه��دده��ا ط��ال�ب��ًا منها ن��زع ثيابها بغية
ممارسة الجنس معها ،وعندما رفضت
ن � ��زع ث �ي��اب �ه��ا ع �ن �ه��ا ووض � � ��ع ي � ��ده على
فمها ،طالبًا منها م�ج��ددًا ن��زع مالبسها
ال �خ��ارج �ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة ث��م أرغ �م �ه��ا على
خلعها ،فضربته وأبعدته عنها .عندها
أن ��ار ال �غ��رف��ة وق ��ال ل�ه��ا إن �ه��ا إذا أخبرت
س �ي ��دة ال �ق �ص��ر ف �س�ي �ق �ت �ل �ه��ا .ع �ل��ى األثر،
ات�ص�ل��ت رب��ة امل �ن��زل ب��زوج�ه��ا ال ��ذي طلب

رغب في ممارسة
الجنس ،فخطرت بباله
العاملة االجنبية

منها االتصال برجال األمن.
أكدت ربة املنزل في التحقيق ما ورد على
ل�س��ان ال�ع��ام�ل��ة الفيليبينية ،ال�ت��ي قالت
إنها شعرت عند قرابة الساعة الواحدة
وال �ن �ص��ف ف �ج �رًا ب �ق��دم��ي رج ��ل ف��ي غرفة
نومها ،وشاهدت شخصًا طويل اللحية
يقف فوق سريرها ،وعندما صرخت أقفل
فمها ب�ي��ده وأوق�ع�ه��ا على األرض وخلع
ق �م �ي��ص ن��وم �ه��ا وم�ل�اب �س �ه��ا الداخلية،
وب��دأ يتحسس جسدها وتقبيل عنقها
وأنحاء جسدها ،فضربته ،عندها دفعها
ع �ن��ه وض��رب �ه��ا ع �ل��ى ف�م�ه��ا ورق �ب �ت �ه��ا ثم
أن� ��ار ض ��وء ال �غ��رف��ة وأوم � ��أ إل �ي �ه��ا مشيرًا
إل� ��ى أن �ه��ا إذا أخ� �ب ��رت أح� � �دًا ف ��ي القصر
فسيقتلها ،وغ� ��ادر غ��رف�ت�ه��ا ،وق ��د بقيت
ف �ت��رة ف��ي غ��رف�ت�ه��ا م��رع��وب��ة ال تستطيع
ال �ح��راك م��ن ش ��دة ال �ص��دم��ة .وع �ن��د قرابة

الساعة السادسة صباحًا نزلت إلى غرفة
مخدومتها وأخبرتها بما حصل معها.
بالتحقيق مع سامر ،أف��اد بأنه رغ��ب في
ممارسة الجنس ،فخطرت بباله الشابة
الفيليبينية ال �ت��ي ت�ع�م��ل داخ ��ل القصر،
ف �ت��وج��ه إل� ��ى م��دخ��ل ال �ق �ص��ر ع �ن��د قرابة
الساعة ال��واح��دة والنصف ف�ج�رًا ،ووجد
باب املدخل مغلقًا وغير مقفل ،فدخل إلى
الباحة وفتح الباب الجرار املصنوع من
األلومينيوم وتسلل إلى الطابق الثاني،
قاصدًا غرفة الخادمة ًالفيليبينية وفتح
بابها الذي لم يكن مقفال باملفتاح ،وشاهد
األخيرة نائمة على السرير ،فتقدم منها
ووضع يديه عليها فاستيقظت ،وعندما
�ت تصرخ فوضع ي��ده على
شاهدته راح� ً
ف �م �ه��ا م � �ح ��اوال إس �ك��ات �ه��ا ف �ع �ض��ت يده،
وبسبب مقاومتها له وقعت على األرض،
فحاول تهدئتها بعدما أنار الغرفة وطلب
منها أن ترتدي مالبسها وال تخبر أحدًا
ع ��ن امل ��وض ��وع وخ � ��رج م ��ن امل� �ك ��ان نفسه
الذي دخل منه .وأضاف أنه لم يكن ينوي
اغتصابها ،وظ��ن أن��ه يستطيع ممارسة
ال �ج �ن��س م �ع �ه��ا ب ��رض ��اه ��ا ،ل ��ذل ��ك تسلل
إل��ى غرفتها ،وق��ال إن��ه وج��د ال��واق��ي قرب
حاوية نفايات فاحتفظ به.
ق��ررت محكمة الجنايات ف��ي جبل لبنان
برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود إنزال
ع �ق��وب��ة األش� �غ ��ال ال �ش��اق��ة ل �س��ت سنوات
بحق سامر ،وخففتها إلى السجن لثالث
سنوات.

ذك��رت صحيفة «ال ��راي» الكويتية أن اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
ف��ي الكويت أوق�ف��ت لبنانيًا ـــــ يعمل مدير مطعم ـــــ وموظفًا مدنيًا في
الجيش األميركي ،وأن��ه ك��ان بحوزتهما كيلو غ��رام ونصف كيلوغرام
من املاريجوانا ،و 10آالف دينار .جاء في الصحيفة أيضًا أن اللبناني
املوقوف اعترف بأنه يتاجر باملخدرات ليحقق أرباحًا يؤمن من خاللها
األميركي بأنه كان
مستقبله بعد ال��زواج ،فيما أقر املوظف في الجيش ُ
ّ
يهرب املاريجوانا من بلده في عبوات الكورن فليكس ،وقد أحيل املوقوفان
على النيابة املتخصصة التحقيق في قضايا اإلتجار باملخدرات.

محاولة فرار من دورية
أوق�ف��ت دوري ��ة م��ن ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي رام��ي ش 31( .ع��ام��ًا) املطلوب
ملصلحة مكتب السرقات الدولية .عملية التوقيف ج��رت في الشياح ـــــ
طريق صيدا القديمة ،وقد حاول املطلوب الفرار من الدورية ما اضطر
عناصرها إلى إطالق النار في الهواء ،وجرت عملية التوقيف بنجاح.

حوادث بقاعية
ل��م تمر أي��ام عطلة عيد األض�ح��ى ب�س�لام ف��ي ال�ب�ق��اع ،فقد سقط قتلى
وجرحى على الطرقات ،وضحايا بعض الخالفات وتبادل إطالق النار.
في سهل بلدة رس��م الحدث ـــــ قضاء بعلبكُ ،عثر على جثة شمسة أ.
(سورية الجنسية  ُ 48عامًا) ،وذلك داخل خيمة .القوى األمنية حضرت
ّ
إل��ى مكان ال�ح��ادث وك�ش��ف على الجثة ،ليتبني أن ال��وف��اة حصلت قبل
يومنيّ ،
جراء التعرض للضرب على الرأس بآلة حادة ،األمر الذي أدى الى
تلف في الدماغ.
وقعت في العيد عدة خالفات وجرى تبادل
إطالق النار من أسلحة حربية .ففي املدينة
الصناعية ـــــ زحلة حدث إشكال بني املدعو
ريشار م .وعدد من الشبان يقودون سيارة
من ن��وع بي إم  X5لونها أس��ود ،وذل��ك أمام
منزل األول ،ال��ذي أق��دم ودف��اع��ًا ع��ن النفس
ع �ل��ى ش �ه��ر م �س��دس��ه ال �ح��رب ��ي (مرخص
بموجب ترخيص من وزارة ال��دف��اع) وعلى
إط�ل�اق ال�ن��ار ف��ي ال �ه��واء ،لكن ّال�ش�ب��ان ،ومن
بينهم امل��دع��و ت ��دروس د .ت�م��ك�ن��وا م��ن نزع
على ضربه،
السالح من يد ريشار ،وعملوا ُ
وف��روا م��ن بعدها إل��ى جهة مجهولة وبحوزتهم امل�س��دس .م .ن�ق��ل إلى
مستشفى الهراوي الحكومي فيّ زحلة بسبب الضرب الذي تعرض له.
من جهة ثانية ،وفي إطار آخر تمكن عناصر سجن النساء في زحلة من
إفشال عملية إدخال شاحن كهربائي خاص لهاتف خلوي مع بطارية
إلى السجينة عفاف ص .فقد عمد شقيقها نور إلى إحضار صندوق
عصير إل��ى مبنى ال�س�ج��ن لشقيقته ،وب�ع��د م �غ��ادرت��ه ،خ�ل�ال تفتيش
�رّ ،وع�ل��ى أث��ر ذلك
األغ� ��راض ،ت�ب�ين أن ال�ش��اح��ن داخ ��ل ص �ن��دوق ال�ع�ص�ي� ُ
املعلقة للتحقيق في األمر ،وفتشت السجينة
حضرت دورية من مخفر
َ
وأغراضها داخل السجن فلم ُيعثر على أي هاتف خلوي ،حيث كشفت
أن شقيقها سيحضر في الزيارة القادمة ويؤمن الهاتف الخلوي.
عثرت القوى األمنية خلف مبنى املعاينة امليكانيكية في زحلة على سيارة
من ن��وع جيب تويوتا ك��روزر لونها أس��ود تحمل اللوحة رق��م /28611
وتعود ملكيتها إلى السيدة تايسيا ّنجيم .وقد تبني أنها مسروقة من
جعيتا بتاريخ  ،2010/11/12وقد ُسلمت السيارة إلى صاحبتها.

سرقة سيارتني
نهاية األس �ب��وع امل��اض��يُ ،سجلت عمليتا س��رق��ة س�ي��ارت�ين ،األول ��ى في
الجعيتاوي (األشرفية) ،حيث أقدم مجهول على سرقة سيارة مرسيدس
ُ
(صنع  ،)1981وهي ملك إدغار م.
ُ
ُسرقت سيارة ميتسوبيشي (صنع  ،)2009وكان صاحبها أحمد م .قد
أوقفها أمام منزله في حارة حريك ـــــ الضاحية الجنوبية لبيروت.
من جهة ثانيةُ ،عثر على سيارتني ،األول��ى جيب تويوتا صاحبه غابي
ش .السيارة ُسرقت ليل الجمعة املاضي من عوكرُ ،
وعثر عليها في اليوم
التالي في عاليه.
ّأما السيارة الثانية ،فهي من نوع رينو ُ
(صنع  ،)2003وقد ُعثر عليها
ف��ي األوزاع ��ي بعدما فقدها صاحبها علي أ .م��ن الطيونة ف��ي  6أيلول
املاضي.

تهديد رجل أمن
ورد إل��ى ق��وى األم��ن ب�لاغ ج��اء فيه أن املجند ب�لال ش ،املكلف بخدمة
حراسة مكتب اليونيسكو في بئر حسن ،تعرض للتهديد على يد شاب
مجهول الهوية .وفي التفاصيل أن سيارة هيونداي توقفت أمام مكتب
اليونيسكو وترجل منها شاب ثم ابتعد عنها نحو عشرة أمتار ليتحدث
إل��ى ش��اب آخ��ر ،ومل��ا اق�ت��رب املجند منهما وطلب م��ن صاحب السيارة
إزالتها من مكانها ،ث��ار الشاب وراح يصرخ في وج��ه املجند ويهدده،
ّ
م��ؤك �دًا أن��ه م��دع��وم م��ن أح��د ال �ن��واب ،ك�م��ا ه � ّ�دد ع�ن��اص��ر األم ��ن الخاص
باملكتب ،ثم غادر على منت سيارته رغم إنذاره بالوقوف للتحقيق معه.

