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أخبار القضاء واألمن

جنود سوريون في لبنان
عام ( 1982أرشيف)
أع� �م ��ال ال �ب �ح��ث وال �ت �ن �ق �ي��ب إل ��ى وج � ��ود :
«إشارات تدل على أن بقايا الرفات تعود
إلى جنود من الجيش السوري» ،رافضًا
ّ
نهائيًا ألن «ه�ن��ال��ك إشارات
حسم األم��ر
أخ ��رى ل��م ن�س�ت�ط��ع ح�س�م�ه��ا ح�ت��ى اآلن»،
داعيًا إلى العمل بهدوء.
وق��ال م�ص��در أم�ن��ي لبناني لـ«األخبار»
إنه جرى التعرف على هوية أحد الجنود
ال �س��وري�ين ال �ش �ه��داء وي��دع��ى ب��در كنجو
العلي من محافظة حمص (مواليد )1964
ح �ي��ث ع �ث��ر ف��ي ب �ق��اي��ا ث �ي��اب��ه العسكرية
ع �ل��ى ب�ط��اق�ت��ه ال �ع �س �ك��ري��ة ال� �ص ��ادرة عن
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س��وري��ة ـــــ وزارة
الدفاع ـــــ القوات املسلحة ،إضافة إلى بقايا
خوذة حديدية وطلقات ناريه .كذلك عثر
ع�ل��ى رف ��ات ج�ث��ة أخ ��رى ل��م ت �ع��رف هوية
صاحبها ،إض��اف��ة إل��ى خ��وذت�ين أخريني
وب� �ع ��ض األع � �ت� ��دة ال �ع �س �ك��ري��ة األخرى،
ومنها أحزمة عسكرية وأقنعة واقية من

طلب من السوريين
تأمين خرائط ولوائح بأسماء
الشهداء للمساعدة في
عمليات البحث

الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
ص�ق��ر ص�ق��ر ال ��ذي م�ن��ع اس �ت �خ��دام حفارة
خ�ل�ال ال �ب �ح��ث ع��ن ب �ق��اي��ا ج �ث��ث ،مطالبًا
ّ
تتضرر
باستخدام الحفر اليدوي حتى ال
ال�ج�ث��ث امل�ك�ت�ش�ف��ة ،أو ف��ي ح ��ال اكتشاف
ج �ث��ث أخ � ��رى .ول �ف��ت ال �ق��اض��ي ص �ق��ر في
تصريح مقتضب ل��ه خ�لال إش��راف��ه على

األسلحة الكيميائية والجرثومية .وقد
أظ � ّه��ر ال�ك�ش��ف األول ��ي أن ال �خ��وذ الثالث
مهشمة وم�ص��اب��ة بشظايا ق��ذائ��ف ،كما
ّي�نّ
ت �ب� أن ف��ي ج�م�ج�م�ت��ي ال � ��رأس شظايا
ع��دي��دة ق��د ت �ك��ون س �ب��ب ال ��وف ��اة .وأشار
م �ص��در أش� ��رف ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ات التنقيب
والكشف على الجثث أن الشخص الثاني
(م�ج�ه��ول ال �ه��وي��ة) ف��ي ال�ع�ق��د ال��راب��ع من
عمره ،وعثر على بقايا ثيابه العسكرية،
حيث وضعت الجثتان في كيسي نايلون
ب �ع��د أخ ��ذ ال �ع� ّ�ي �ن��ات امل �ط �ل��وب��ة ط�ب�ي��ًا من
األض ��راس وعظمتي الفخذ والساعدين
األيمن واأليسر.
وك � ��ان � ��ت ف� � ��رق م � ��ن ال� �ج� �ي ��ش اللبناني

وم ��دي ��ري ��ة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات وق � ��وى األمن
ال��داخ�ل��ي وأج �ه��زة أم�ن�ي��ة رس�م�ي��ة أخرى،
وف ��ري ��ق ه �ن��دس��ي م �ت �خ �ص��ص ف ��ي إزالة
األل � �غ � ��ام وك �ش �ف �ه ��ا ،وأخ� � � ��رى م� ��ن األدلة
ال �ج �ن��ائ �ي��ة وط �ب �ي��ب ش��رع��ي ق ��د أشرفوا
وع �م �ل��وا ع �ل��ى أع �م��ال ال �ب �ح��ث والتنقيب
ال�ت��ي اس�ت�م��رت ط��وال ي��وم أم��س ،على أن
تستكمل في أوقات أخرى .وقال متابعون
إن بقايا ال��رف��ات ال�ت��ي عثر عليها تعود
لعسكريني قتلوا منذ أكثر م��ن  28سنة،
و«ن �ن �ت �ظ��ر ن �ت��ائ��ج ال �ت �ح �ق �ي��ق الرسمي،
األمني والقضائي لوضع تقرير بما عثر
عليه .ويجب إبالغ الجانب السوري وفق
األطر الرسمية املعمول بها بني البلدين».
وأض ��اف ��وا إن ال �ق �ض��اء امل �خ �ت��ص «وضع
يده على امللف وأعطى إشارته القضائية
للجيش اللبناني للعمل وف��ق القوانني
املرعية اإلجراء .وقد أبلغ صاحب األرض
ب��وج��وب التوقف ع��ن العمل حتى إنجاز
املهمة».
وك ��ان ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ال ��ذي يشرف
ع�ل��ى التنقيب وال�ب�ح��ث ع��ن ب�ق��اي��ا جثث
يعتقد ب��وج��وده��ا م �ط �م��ورة ف��ي منطقة
سهل م��دوخ��ا ،وي��رج��ح وج��ود أخ��رى في
م�ن��اط��ق ق��ري�ب��ة ش�ه��دت م �ع��ارك عسكرية
ق��اس�ي��ة وعنيفة ب�ين الجيشني السوري
واإلسرائيلي وأحزاب من الحركة الوطنية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وامل �ق��اوم��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،قد
أعلن بصورة غير رسمية مكان العثور
على الجثث ف��ي منطقة عسكرية يحظر
على املدنيني دخولها أو االقتراب منها.
وع� �ل� �م ��ت «األخ � � �ب � � ��ار» أن ال� �ج� �ي ��ش عثر
ع �ل��ى ب �ق��اي��ا ع �ظ��ام ب �ش��ري��ة ال ت �ع��ود إلى
ال��رف��ات املكتشفة .وق��ال��ت امل�ع�ل��وم��ات إن
«ه �ن��اك خ�ي��وط��ًا ت�ش�ي��ر إل ��ى وج ��ود أكثر
م��ن ج �ث��ة ،وال س�ي�م��ا أن امل�ن�ط�ق��ة املمتدة
بخربة
م��ن ب �ل��دة ال��رف �ي��د ج �ن��وب��ًا ،م� ��رورًا
ً
روح��ا وسهلي البيرة وم��دوخ��ا ،وصوال
إل� ��ى م �ن �ط �ق��ة ال� �ف ��ال ��وج وب � �ي� ��ادر العدس
وال �س �ل �ط��ان ي �ع �ق��وب وع �ي �ت��ا ال �ف �خ��ار ،قد
ش�ه��دت أع�ن��ف امل �ع��ارك ال�ع�س�ك��ري��ة خالل
الغزو اإلسرائيلي للمنطقة صيف ،1982
ع��دا عن وج��ود مواقع فلسطينية أخرى
ك��ان��ت ت�ش�ه��د ب�ي�ن ال �ح�ين واآلخ� ��ر أعمال
تصفية جسدية نتيجة خالفات داخلية».
وأض��اف��ت امل�ع�ل��وم��ات أن «م ��ن الطبيعي
استمرار البحث عن جثث إضافية يرجح
أنها للجيش السوري».

مؤتمر

«املهدي» في الضاحية ملحاربة املخدرات
محمد نزال

ً
هل تكون الجمعيات الكشفية مدخال إلى
ّ
الحد من تفاقم ظاهرة املخدرات في لبنان؟.
ّ
«ن �ع ��م» ...يجيب امل �ف��وض ال �ع��ام لجمعية
«كشافة اإلمام املهدي» نزيه ّ
فياض .وألن
الكشاف «ن��وع من أن��واع صيانة املجتمع
وأك� �ث ��ره ��ا إن �س ��ان �ي ��ة» ،ي �م �ك �ن��ه أن ُيسهم
إل ��ى ح��د ب�ع�ي��د ف��ي ت��وع�ي��ة ال �ش �ب��اب على
مخاطر امل�خ��درات ،وطبعًا ،بالتعاون مع
الجمعيات األهلية واملؤسسات واألجهزة
الرسمية.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،أقامت «كشافة املهدي»
حفل ت�خ� ّ�رج لعدد م��ن ال�ق��ادة واملرشدات،
أمس ،في مبنى بلدية الغبيري ،وذلك بعد
إتمامهم دورة تدريبية إلع��داد ُ
«محاضر
للتوعية من مخاطر املخدرات».
ّ
املتخرجني،
م��ا ه��ي ط�ب�ي�ع��ة ع�م��ل ه ��ؤالء
وما هي ساحة عملهم؟ .يقول فياض في
حديث مع «األخبار» إن الجمعية تضم 70
ألف كشفي منتشرين على جميع األراضي
اللبنانية ،وك��ل واح��د م��ن ه��ؤالء سيكون
ً
«رسوال وجنديًا للتوعية داخل منزله ،ومع
أقرانه وجيرانه» ،ويضيف قائد الجمعية
ّ
املتدربون في مختلف
الكشفية «سيتوجه
املفوضيات وامل�ن��اط��ق إل��ى إع�ط��اء دروس
توجيهية إلى األهل والكشفيني ،ليضعوا
بذلك خ��ط ال��دف��اع األول لصحة ال�ف��رد من
خالل التوعية على مخاطر املخدرات».
ت �ح��دث ف ��ي ال �ح �ف��ل أم� ��س وزي � ��ر الشباب

 70ألف كشفي
سيكونون جنودًا في
الوقاية من المخدرات

وال ��ري ��اض ��ة ،ع �ل��ي ع �ب��د ال� �ل ��ه ،ال � ��ذي كان
راع �ي��ًا ل �ل��دورة امل ��ذك ��ورة .ول�ك��ن ك��ان الفتًا
أن ك�ل�م�ت��ه أم ��س ل��م ت�ت�ض�م��ن ش�ي�ئ��ًا بارزًا
ع��ن آف ��ة امل� �خ ��درات ،ب��ل ات �خ��ذ ال ��وزي ��ر من
منبر «ال للمخدرات» مكانًا للتحدث في
ال�س�ي��اس��ة ،وت �ح��دي �دًا ف��ي م��ا ق��ال��ه رئيس
امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ن �ب �ي��ه ب� ��ري ق �ب��ل أيام
ع��ن «االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��دف��اع �ي��ة» .وسألت
«األخ�ب��ار» الوزير عبد الله ّ
عما إذا كانت
ّ
ّ
الوزارة قد أعدت برنامجًا للحد من تفاقم
آفة املخدرات بني الشباب ،فأجاب بـ«نعم».
ولكن ما هي طبيعة هذا البرنامج ،وملاذا
لم ُيعلن؟ لم ُيجب الوزير بوضوح ،مكتفيًا
ب��ال �ق��ول «ل��دي �ن��ا ب��رن��ام��ج م��ع املؤسسات
والجمعيات األهلية»ُ .يشار إلى أن رئيس
االت �ح��اد ال�ك�ش�ف��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ك �م��ال فخر،
أل �ق��ى ق�ب��ل ذل ��ك ك�ل�م��ة ن��اش��د ف�ي�ه��ا الوزير

ع �ب��د ال �ل��ه «االس �ت �ن �ف��ار ال �ك��ام��ل والشامل
للمكافحة وال��وق��اي��ة م��ن س� ّ�م املخدرات»،
معاهدًا تقديم كل مساعدة ممكنة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ل�ف��ت رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة «ج ��اد ـــــ
ش�ب�ي�ب��ة ض��د امل � �خ ��درات» ،ج ��وزف حواط،
إل ��ى أن األم�ي��ن ال �ع ��ام ل �ح��زب ال �ل��ه السيد
ً
«نداء
حسن نصر الله قد أطلق قبل أشهر
ل �ل �ت �ح ��رك» ،وب��ال �ف �ع��ل ب � ��دأت الجمعيات
املعنية بالحراك ،ومنها جمعية «كشافة
ّ
امل�ه��دي» .وأع�ل��ن ح� ّ�واط أن جمعيته «تمد
اليد إلى جميع الذين يريدون اإلسهام في
الوقاية والعالج من املخدرات .وإذا استمر
النشاط بهذا ال��زخ��م ،يمكنكم محاسبتنا
من خالل النتائج التي سنكون قد حصلنا
عليها».
وفي ختام الحفل كانت كلمة لرئيس مكتب
مكافحة املخدرات ،العقيد عادل مشموشي،
�ذي رأى ف��ي امل� �خ ��درات «ش �ي �ط��ان موت
ال� � ّ
يتسلل إل��ى جسم اإلن�س��ان» ،داعيًا جميع
ّ
البحث عن األسباب التي أدت
املعنيني إلى ّ
وت��ؤدي إلى تفشي املخدرات في املجتمع.
ودعا مشموشي في حديث مع «األخبار»
إل� ��ى وج � ��وب ت �ح��دي��ث ال �ق ��وان�ي�ن املتعلقة
باملخدرات في لبنان ،وذل��ك «لكي تصبح
م�ت�م��اش�ي��ة أك �ث��ر م��ع ال��واق��ع .ف�ع�ل��ى سبيل
امل �ث��ال ،ي�ج��ب أن ت �ك��ون ال ُ�ع�ق��وب��ة مناسبة
لكل جرم ،كذلك يجب أن تجمع العقوبات
ّ
ومروجها ،ال
حتى يرتدع تاجر املخدرات
ُ
أن تدغم لتصبح عقوبة واح��دة ،كما هي
الحال حاليًا».

قتيل صدمته سيارة
عند املسلك الغربي ألوتوستراد جبيل ،صدمت سيارة مجهولة
ُ
املواصفات هاشم حبيب سليمان ،وهو سوري في العقد السادس ،فقتل
على الفورّ ،
وفر سائق السيارة إلى جهة مجهولة.

متابعة التحقيقات في حادثة قوسايا
تابع قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج تحقيقاته مع املوقوفني
في حادثة قوسايا ،فاستجوب ثالثة منهم وأصدر مذكرات وجاهية
بتوقيفهم ،وسيستكمل استجواب الباقني يوم الخميس املقبل.

 ...واستجواب الضاهر
تابع قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي تحقيقاته أمس في
دعوى القوات اللبنانية على املؤسسة اللبنانية لإلرسال وآخرين في
قضايا مالية ،فاستكمل استجواب رئيس مجلس إدارة املؤسسة بيار
الضاهر وتركه بسند إقامة.

ّ
أهالي القبيات يحتجون ضد الشاحنات
ّنظم أهالي بلدة ّ
الشاحنات
القبيات اعتصامًا أمس احتجاجًا على مئات
ً
ّ
املحملة بالبحص والرمل التي تعبر الشارع الرئيسي وسط البلدة ليال
ّ
ونهارًا ،فتقلق راحة السكان ،وتسبب أضرارًا في الطرق والبيئة ،وتؤدي
إلى حوادث قاتلة .شارك في االعتصام األهالي وطالب وناشطون
بيئيون ،وقد قطع املعتصمون الطريق ومنعوا مرور الشاحنات.
القبيات عبدو تحدث عن املأساة التي ّ
رئيس بلدية ّ
تسببها شاحنات
البحص اآلتية من كسارات بيت جعفر ً واملحمية ًمن أصحاب هذه
الكسارات .وقال« :األمر لم يعد محموال أو مقبوال ،وعلى السلطات
املختصة وضع ّ
حد لهذه املسألة الخطرة جدًا ،حيث هناك  600شاحنة
ً
تعبر ّ
ّ
القبيات ليال ونهارًا ويقود بعضها شبان قصر بطريقة هستيرية،
حيث ال حسيب وال رقيب».

إتالف دراجات نارية
تقوم املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بإتالف  122دراجة نارية غير
قانونية ،الساعة  9.00من صباح اليوم في مرائب :ـ ـ ـ الصوالحي (املرفأ
 /قرب محامص األندلس) ـ ـ ـ األيوبي (امليناء  /الحارة الجديدة) ـ ـ ـ مرأب
الشمال (منطقة الضم والفرز)

أمن االنتخابات في الداخلية
ترأس وزير الداخلية زياد بارود اليوم اجتماعًا تناول االستعدادات األمنية
تأمينًا لسالمة العملية االنتخابية وحسن
الجارية والتدابير املتخذة
ّ
سيرها ،في حضور قادة وممثلي جميع األجهزة األمنية ،وبمشاركة
ّ
املدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا .وقد عرض املجتمعون
الخطة األمنية املخصصة ملواكبة االنتخابات ،وأكدوا جهوزية الوزارة
وأجهزتها .وكان وزير الداخلية قد زار وزير الدفاع للغاية عينها .كذلك
سيعقد بارود سلسلة اجتماعات مع املحافظني والقائمقامني في كل
محافظة استعدادًا لالنتخابات البلدية واالختيارية.

السفيرة البريطانية زارت مجلس القضاء األعلى
زارت أمس السفيرة البريطانية في بيروت
فرنسيس غاي (الصورة) رئيس مجلس القضاء
األعلى القاضي غالب غانم في مكتبه ،وجرى
البحث في شؤون قضائية عامة ،وفي سبل
التعاون بني القضاءين اللبناني واإلنكليزي،
ّ
وقدمت السفيرة غاي دعوة إلى الرئيس غانم
لزيارة املحاكم العليا في بريطانيا في أيار املقبل.

 ...ووزيرة العدل الفرنسية في بيروت
تزور وزيرة العدل الفرنسية ميشال أليو ـ ـ ـ ماري بيروت يومي الجمعة
والسبت املقبلني ،وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيرها اللبناني الوزير
إبراهيم نجار ،ويعقد الوزيران مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا .وتلقي
الوزيرة أليو ـ ـ ـ ماري محاضرة بعنوان« :التحديات القانونية للقرن الواحد
والعشرين» عند العاشرة والنصف من قبل ظهر السبت املقبل.

سقط عن سطح منزله فمات
توفي حبيب ضاهر سليم ( 67عامًا) ّ ،
جراء سقوطه عن سطح منزله
الوكالة الوطنية
املؤلف من ثالث طبقات في جزين .جاء في خبر نشرته ّ
لإلعالم أن سليم كان يحاول رمي قطعة من الحديد ،فاختل توازنه.
حضرت األدلة الجنائية والطبيب الشرعي وعاينوا الجثة في مستشفى
جزين.

