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أخبار القضاء واألمن

تقرير

مهرب وجرح آخر...
قتل ّ
توتر بين الجيش ومجدل عنجر
ّ
قتل الجيش اللبناني أمس
ّ
شابًا من مجدل عنجر وجرح
آخر ،وذلك خالل عملية
أمنية هدفت إلى إحباط
محاولة تهريب كمية
كبيرة من الدخان
البقاع ـــ األخبار

مهرب لبناني ُ
ُقتل ّ
وجرح آخر خالل إطالق
ن����ار ع��ل��ي��ه��م��ا ق����رب ال����ح����دود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ـ ـ ـ
السورية ،فجر أمس ،بعد مطاردة الجيش
لهما .القتيل ال���ذي ُووري ف��ي ث��رى بلدته
ّ
تردد أنه كان ّ
يهرب السجائر
مجدل عنجر
م��ن س��وق ُج��دي��دة ي��اب��وس ال��س��وري��ة ،فيما
قالت رواية أخرى ،نقلتها الوكالة الوطنية
لإلعالم ،إنه كان ّ
يهرب السالح إلى لبنان
ّ
م��ع م��ج��م��وع��ة م��ن امل��ه��رب�ين ،وق���د تبادلوا
ّ
إط��ل��اق ال���رص���اص م���ع ال��ج��ي��ش ،ال�����ذي رد
ب��امل��ث��ل ف�����أردى أح��م��د ج��م��ي��ل ع��ب��د الفتاح
( 29عامًا) وج��رح علي ش 31( .عامًا) من
ب�� ُل��دة ال��ص��وي��ري امل���ج���اورة مل��ج��دل عنجر،
ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى رياق
للمعالجة.
ت��ض ُ
��ارب املعلومات ب��ش��أن امل���واد ّ
املهربة
رف��ع من ح��ال غضب أهالي مجدل عنجر،
األم����ر دف���ن عبد
ال���ذي���ن رف���ض ّ���وا ف���ي ب���داي���ة ّ
الفتاح أو تسلم جثته ،ثم تمكن املسؤولون
توضيح مالبسات العملية،
في الجيش من
ّ
فأقنعوا األهالي بتسلم جثة املغدور ،على
أن ي��ص��ار إل��ى عقد ل��ق��اء رس��م��ي م��ع قيادة
ّ
أهال فرأوا أن تسريب
الجيش .وقد تحدث ٍ
«أخبار» عن إقدام عبد الفتاح على تهريب
ً
إيحاء رسميًا
السالح بدل الدخان يتضمن
غير مباشر «يضع مجدل عنجر كلها في
دائرة االتهام باإلرهاب وتهريب أسلحة»،
وّق���ال ع���دد م��ن أه��ال��ي ال��ب��ل��دة لـ«األخبار»
إن املغدور ُ
«يعرف عنه العمل في تهريب
بعض املواد الغذائية والسجائر من سوق
جديدة يابوس الحرة»ً .
إح���ب���اط ال�� ّج��ي��ش ع��م��ل��ي��ة ك��ب��ي��رة لتهريب
ال������دخ������ان أك������دت������ه أك����ث����ر م�����ن ج���ه���ة أمنية
لـ«األخبار» ،وقال مسؤول أمني إن دورية
للجيش طاردت فجر أمس داخل األراضي
اللبنانية بحوالى كيلومتر واحد سيارات
دف���ع رب��اع��ي ص��غ��ي��رة م��ق��ف��ل��ة ،ان��ط��ل��ق��ت من
ال��س��وق ال��ح��رة ف��ي ج��دي��دة ي��اب��وس ،حيث
اع��ت��رض��ت��ه��ا دوري�����ة ل��ل��ج��ي��ش ف���ي املنطقة
الفاصلة بني الحدود اللبنانية والسورية.
وأضاف املسؤول إن دورية الجيش طلبت
ّ
املهربني التوقف «لكنهم لم يمتثلوا،
من
ب�����ل ع�����م�����دوا إل�������ى إط����ل���اق رص��������اص نحو
ّ
ّ
الدورية ،التي ردت باملثل ما أدى إلى مقتل
أح��م��د ع��ب��د ال��ف��ت��اح ،وج���رح ع��ل��ي شومان،

ّ
وتوقيف  4آخرين» .أكد مسؤول أمني آخر
لـ«األخبار» أن العملية األمنية جرت بناءً
على معلومات عن عملية تهريب كبيرة،
و«ي��ش��ت��ب��ه ب����أن ت���ك���ون ب�ي�ن امل�����واد املهربة
كميات من السالح الحربي» ،وأض��اف إن
عدم امتثال املهربني ألوامر دورية الجيش،
وإط��ل��اق رص����اص م���ن ج��ا ّن��ب��ه��م استدعيا
الرد باملثل ،ليتبني الحقًا أن املواد املهربة
ه����ي ص���ن���ادي���ق دخ��������ان ،م���ص���دره���ا سوق
جديدة الحرة .وأكد مسؤول أمني ثالث أن
املهربني كانوا يهربون « 4500كروز دخان
على ظهور بغال».
ف��������ور ش�����ي�����وع خ����ب����ر م����ق����ت����ل أح�����م�����د عبد
ال��ف��ت��اح ع ّ���م ال��غ��ض��ب م��ج��دل ع��ن��ج��ر ،التي
ل��م «ي��س��ت��ف��ق» أه��ل��ه��ا م��ن ص��دم��ة العملية
األمنية يوم الجمعة املاضي وارتداداتها،
حيث اتخذت وحدات من الجيش إجراءات
ّ
أم��ن��ي��ة م���ش���ددة ق���رب ال��ب��ل��دة ،وع��ن��د نقطة
امل��ص��ن��ع ال��ح��دودي��ة ،فمنعت الصحافيني

مسؤول أمني:
المهربون كانوا
يهربون « 4500كروز
دخان على ظهور بغال
م��ن ال��وص��ول إل��ى م��ك��ان ال��ح��ادث والتقاط
الصور ،كما اتخذت إجراءات أمنية مماثلة
ف���ي م�� ُح��ي��ط م��س��ت��ش��ف��ى زح���ل���ة الحكومي،
حيث نقلت جثة القتيل عبد الفتاح بعد
م��رور نحو  4س��اع��ات على مقتله ،وشهد
محيط مستشفى رياق اإلجراءات ذاتها.
مقتل عبد ال��ف��ت��اح و«أزم����ة» م��ج��دل عنجر
ّ
مع الجيش ،ورف��ع ّح��دة تبادل ّ االتهامات
ب��ي��ن ال����ف����ري����ق��ي�ن ،ح����ت����م����ت ت�����دخ�����ل جهات
سياسية وأمنية ودينية ،وأثمرت الجهود
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ،أم����س ،م��ف��ت��ي ال��ب��ق��اع الشيخ
خ��ل��ي ّ��ل امل��ي��س إق��ن��اع أه��ال��ي م��ج��دل عنجر
ودفنها بهدوء.
بتسلم جثة عبد الفتاح،
ّ
أص ّ����ر األه���ال���ي ع��ل��ى م��ط��ل��ب ي��ت��ل��خ��ص بأن
يصدر قائد الجيش العماد جان قهوجي
بيانًا يوضح فيه مالبسات الحوادث التي
ت���ط���اول م��ج��دل ع��ن��ج��ر .ع��ن��د ه���ذا املطلب،
ّ
توسعت م��روح��ة االت��ص��االت ،حيث جرى
االت��ف��اق على تحديد قائد الجيش موعدًا
الستقبال وفد من مجدل عنجر.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،أف����رج ال��ج��ي��ش أم���س عن
ثالثة موقوفني من بلدة مجدل عنجر كان
ق ّ��د اعتقلهم خ�ل�ال الحملة األم��ن��ي��ة ،التي
نفذها يوم الجمعة املاضي ،وهم :عمر ع.
وعمر ح .ومحمود أ.

حذار التلفونات املسروقة
رضوان مرتضى
أوقف السوري مسعر د 33( .عامًا) بتهمة شراء هاتف خلوي مسروق.
في التفاصيل أن مسعر اشترى قبل  3شهور الهاتف من رجل التقاه
في منطقة صبرا ،ودفع ثمنه  140ألف ليرة .ثم سافر مسعر إلى الشام
وترك الخلوي هناك.
ف��ي تلك الفترة ُس��رق ه��ات��ف حبيب ن .أح��د أب�ن��اء ال�ه��رم��ل ،وه��و يعمل
الحجاج .قصد حبيب فصيلة بعلبك ّ
في حمالت إرش��اد ّ
وادع��ى على
مجهول بسرقته.
بعد م��رور نحو  20ي��وم��ًا على ال�ح��ادث��ة .ات�ص��ل أح��د عناصر فصيلة
الحضور إلى الفصيلة للتحقيق معه .وفور
بعلبك بمسعر ،وطلب منه
ُ
ُ
وصول الناطور إلى مركز الفصيلة أخضع للتحقيق وسئل عن الهاتف،
مجهول في محلة صبرا ،وأشار إلى أن
فأخبر املحققني بأنه اشتراه من
ّ
موجود حاليًا في الشام ،مؤكدًا أنه يمكنه إحضاره إذا أرادوا،
الهاتف
ّ
فطلب منه املحققون أن يقوم بذلك.
ّ
قصد مسعر سوريا ،وأحضر الهاتف إلى مركز الفصيلة ،حيث سلمه
لحبيب ن .ثم غادر مركز الفصيلة عائدًا إلى مكان عملهُ .
ّ
ّ
انتهت عند ه��ذا الحد .مر شهر ،فطلب مجددًا
القضية
ظ��ن مسعر أن
ُ
ُ
إلى مركز الفصيلة ،وأوقف ،وأعيد التحقيق معه في أول الشهر الحالي.
كذلك ُح � ّ�ددت جلسة ل��دى قاضي التحقيق زي��اد ال��دغ�ي��دي ف��ي  13من

الشهر الجاري ،حيث جرى استجوابه.
ُح� ّ�ددت جلسة جديدة يوم السبت الفائت ،موعد حضور القاضي إلى
قصر العدل ،ولكنه لم يحضر ألسباب غير معروفة.
وب�ع��د م ��رور أك�ث��ر م��ن ش�ه��ر ،ال ي ��زال مسعر دب ��وس م��وق��وف��ًا ،ينتظر
«محاكمته» في قضية شراء هاتف ،لم يكن يعرف أنه مسروق.
رواد شقيق مسعر ،روى قصته وقال لـ«األخبار» إنه ّقدم طلبًا إلخالء
سبيل شقيقه لدى قاضي التحقيق ،وال ي��زال ينتظر اإلجابة .ويشير
رواد إلى أنه إذا طالت مدة توقيف مسعر فقد يخسر عمله كناطور في
فيال في بحمدون ،وهو في ّ
أمس الحاجة إليه لكونه أبًا لخمسة أوالد.

غاليري سمعان الخانقة
شهد تقاطع غاليري سمعان ّ ظهر أمس
زحمة سير خانقة بسبب تعطل شاحنة
ف��ي منتصف ال �ط��ري��ق .وق��د ع�م�ل��ت قوى
األمن الداخلي على إزالة الشاحنة لتسهيل
م��رور ال �س �ي��ارات ،والتخفيف م��ن ضغط
السير.

قتيل وجريح على أوتوستراد جونيه
ُ
أص �ي��ب ال�ع��ري��ف ف��ي ال�ج�ي��ش اللبناني ف ��ادي ع .ب �ج��روح ج � ّ�راء تدهور
س�ي��ارت��ه ف�ج��ر أم��س ع�ل��ى أوت��وس �ت��راد ج��ون�ي��ه ،امل�س�ل��ك ال�غ��رب��ي .وكان
ُ
برفقته يحيى حسني ،الذي فارق الحياة فورًا ،وقد نقال إلى مستشفى
سان لويس في جونيه.

وفاة شاب تدهورت سيارته في حاالت
وق��ع ح��ادث صباح أم��س على املسلك الشرقي من أوتوستراد حاالت،
فقد تدهورت سيارة من نوع نيسان ،ما ّأدى إلى وفاة سائقها طوني
جوني هالل (مواليد  ،)1986ونقلت جثته إلى مستشفى سيدة املعونات
في جبيل.

سرقة جواهر في بيت شباب

محاكم

ّ
ّ
هددها بالطالق ...فشوهته بـ«ماء النار» إلى األبد
ب��ع��د س��ن��ت�ين م���ن ع��م��ل��ه��ا س��ك��رت��ي��رة في
م��ك��ت��ب��ه ،ع��ق��د ج�� ّع��ف��ر ق���ران���ه ع��ل��ى سميرة
بموجب عقد منظم لدى أحد املشايخً .
ل��م يستمر ال��وئ��ام ب�ين ال��زوج�ين طويال،
فبدأت الخالفات بينهما.
ك��ان��ت س��م��ي��رة ت��ش��ك��و م���ن س���وء معاملة
ج��ع��ف��ر ل��ه��ا ،إذ ك���ان ي��ض��رب�� ّه��ا ويشتمها
ب��اس��ت��م��رار ،ك��م��ا ك��ان��ت ت��ش��ك ف��ي سلوكه
تجاه بعض النساء .أما هو ،فكان ينزعج
من الثياب التي ترتديها ،ومن االتصاالت
التي كانت ترد على هاتفها الخلوي.
ه��دد جعفر زوج��ت��ه بالطالق ،فحاولت،
ب��ح��س��ب أق���وال���ه���ا «إص���ل��اح األم������ر ،لكنه
رف������ض االس�����ت�����ج�����اب�����ة» .ح����زم����ت سميرة
أم���ره���ا ،وت��وج��ه��ت ذات ي����وم إل����ى مكتب
زوجها في منطقة الحمراء ،ف��دار سجال
بينهما .أن��ه��ت س��م��ي��رة امل��وق��ف بإخراج
ح��ن��ج��ور ورم���ت م��ا ف��ي��ه م��ن م���ادة حارقة

على زوجها ،فأصابت أماكن مختلفة من
جسمه.
ُف ّ����رت س��م��ي��رة إل���ى ج��ه��ة م��ج��ه��ول��ة ،فيما
نقل جعفر إلى املستشفى للمعالجة من
ال��ح��روق ال��ب��ال��غ��ة ،عاينه طبيب شرعي،
فثبت تعرضه ل��ح��روق ناجمة ع��ن مادة
أس��ي��دي��ة (م����اء ن�����ار) ،وأن���ه���ا س���وف تترك
آثارًا ّ
تشوهية دائمة على الوجه واليدين
والصدر والساق اليسرى.
ّ
ادع������ى ج��ع��ف��ر ع��ل��ى زوج���ت���ه أم�����ام القوى
ّ
وتحر
األمنيةّ ،فجرى تعميم بالغ بحث
عنها .ظلت متوارية عن األنظار ،إلى أن
أوقفت أثناء محاولتها مغادرة األراضي
اللبنانية.
ف����ي امل���ح���اك���م���ة ال���ع���ل���ن���ي���ة ،أس���ق���ط الزوج
ح���ق���وق���ه ال���ش���خ���ص���ي���ة ف�����ي دع���������واه على
زوج����ت����ه ،أم�����ا ه����ي ف���ق���ال���ت إن���ه���ا قصدت
املكتب «للمصالحة ،لكنه ضربني فور

وصولي ،فرميته بشيء ما كان يستعمله
هو في أعمال الشعوذة».
ظلت سميرة ره��ن التوقيف االحتياطي
ّ
م�����دة  7أش���ه���ر ،ق��ب��ل أن ي��ط��ل��ق سراحها
بموجب طلب إخالء سبيل ،على أن تعود
ل��ح��ض��ور ج��ل��س��ات امل��ح��اك��م��ة .ب��ي��د أنها
ل��م ت��ح��ض��ر ،ف���أص���درت محكمة جنايات
بيروت برئاسة القاضية هيالنة اسكندر
وع��ض��وي��ة امل��س��ت��ش��اري��ن ول���ي���د القاضي
وه��ان��ي ال��ح��ج��ار ،حكمًا غيابيًا بحقها،
قضى بتجريمها بالجناية املنصوص
عليها في املادة  557من قانون العقوبات،
وب��إن��زال عقوبة األش��غ��ال الشاقة بحقها
ّ
مدة  3سنوات ،وبتجريدها من حقوقها
املدنية وبمنعها من التصرف بأموالها،
ً
ف���ض�ل�ا ع����ن ت���أك���ي���د إن����ف����اذ م����ذك����رة إلقاء
القبض الصادرة بحقها.
م .ن

ّ
تعرض منزل جهاد ن .في بيت شباب للسرقة ،فقد استغل لصوص
مجهولون غياب جهاد ،وسرقوا جواهر وأحجارًا كريمة وبنادق صيد
ق� ّ�در ثمنها بما يزيد على  30مليون ليرة لبنانية .حضر رج��ال األدلة
الجنائية وعملوا على رفع البصمات ،وبدأ البحث عن السارقني.

ّ
االدعاء على مشتبه بهم بجرم تأليف عصابة مسلحة
ادعى مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية ،القاضي صقر صقر،
على ثمانية مدعى عليهم «م��ن مجموعة مجدل عنجر» ،وذل��ك بجرم
تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية ،والتخطيط لتنفيذ
عمليات ض��د الجيش اللبناني ،وعمليات ف��ي البقاع م��ن شأنها إثارة
الفتنة املذهبية ،والتخطيط لتنفيذ عمليات سلب وسطو بهدف جمع
امل��ال وت�م��وي��ل األع�م��ال اإلره��اب�ي��ة ال�ت��ي يخططون ل�ه��ا ،وح�ي��ازة أسلحة
حربية غير مرخصة وقنابل وذخائر وغيرها .وه��ي سندًا إل��ى املواد
 335عقوبات 5 ،ـــــ  6من قانون  1958/1/11و  200/549و200/639
من قانون العقوبات و 72أسلحة ،وهي مواد تنص عقوبتها القصوى
على اإلعدام.
وقد أحال القاضي صقر املدعى عليهم على قاضي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا.

