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أخبار القضاء واألمن

متابعة

تعاون لبناني ــ سويسري
يعيد فتاتين إلى أمهما
القضاء اللبناني قال كلمته
في قضية فتاتني من بريتال،
السفارة السويسرية أعادتهما
إلى سويسرا حيث يعيش كل
من األب واألم ،القضية شغلت
أهالي قرية بريتال
رامح حمية
ب�ن� ً
�اء على ال �ق��رار ال��ذي ص��در ع��ن قاضي
األح��داث ف��ي البقاع محمد س�لام بتاريخ
 ،2011/4/5لبت دعوى الحماية للفتاتني
م.ط و آ.ط ،امل� �ق ��ام ��ة م ��ن وال ��دت �ه �م ��ا في
س��وي�س��را ،علمت «األخ �ب ��ار» أن الفتاتني
وصلتا إل��ى س��وي�س��را األس �ب��وع املاضي،
وذلك بعدما تمكنت السفارة السويسرية
في بيروت من رفع إش��ارة منع السفر من
املحكمة املختصة التي وضعت اإلشارة.
ي �ع ��ود أص� ��ل ال �ح �ك��اي��ة ب �ح �س��ب مسؤول
ق �ض��ائ��ي م �ط �ل��ع ع �ل��ى ظ� � ��روف الدعوى،
إل��ى أن ز .ط حضر ف��ي أي �ل��ول  2009إلى
لبنان برفقة زوج�ت��ه السويسرية بربارا
وال� �ف� �ت ��ات�ي�ن وش �ق �ي �ق �ي �ه �م��ا .ال� � � ��زوج طرد
ال��زوج��ة واالب�ن�ين إل��ى سويسرا ،واحتفظ
بالفتاتني في بريتال ،بقصد تزويجهما
ُ
أح ��د األش� �خ ��اص ،وع �ق ��دت خ�ط�ب��ة االبنة
الكبرى م .ط 17( .عامًا) .واستصدر األب
ق��رارًا بمنع سفر الفتاتني ،ثم عاد منفردًا
إل ��ى س��وي �س��را ح�ي��ث أوق ��ف ب �ج��رم خطف
الفتاتني ،وذلك ً
بناء على شكوى من األم.
مسؤول قضائي قال إن الفتاتني سافرتا
«ع�ب��ر م�ط��ار ب�ي��روت ال��دول��ي» ،وذل��ك بعد
«ات �ف��اق» حصل ب�ين أهلهما والقضاءين
ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �س��وي �س��ري ،وق �ض��ى بسفر
ال �ف �ت��ات�ي�ن إل� ��ى س ��وي �س ��را م �ق��اب��ل خروج
والدهما من السجن ،وهو موقوف بجرم
خطف الفتاتني ،ما يسمح بسفره مجددًا
إل ��ى ل �ب �ن��ان .أوض ��ح م �س��ؤول ق�ض��ائ��ي أن
القضاء اتخذ ق��راره بعدما تبني ل��هً ،
بناء
على إف��ادة الفتاتني املطلوب حمايتهما،
وم �ن��دوب��ة األح � � ��داث ،وال�ت�ح�ق�ي�ق��ات التي
أجرتها املحكمة ،أنهما تعرضتا للتخويف
والتهديد ،ولم تدخال املدرسة منذ أيلول
ُ ، 2009
ومنعتا من التكلم مع والدتهما،
ً
فضال عن محاولة تزويج البنت الكبرى
أح��د األش �خ��اص األغ �ن �ي��اء ،ل��ذل��ك اقتضى
اتخاذ إجراء الحماية وفقًا لنص املادة 25
م��ن ال�ق��ان��ون ال��رق��م  ،422/2002ال�ت��ي ترى
أن الحدث يكون مهد ُدًا أو معرضًا للخطر
إذا وج ��د ف��ي ب�ي�ئ��ة ت �ع� ّ�رض��ه لالستغالل
أو ت�ه��دد صحته وس�لام�ت��ه أو أخ�لاق��ه أو
ظروف تربيته.
أض � ��اف امل � �س ��ؤول أن ال �ق �ض��اء اللبناني

اتخذ ق��راره بتاريخ  2011/5/4/5بعيدًا
ع� ��ن أي «ش� �ب� �ه ��ة» ب ��ال �ن �ظ ��ر إل� � ��ى دعوى
ال��وال��دة ال�س��وي�س��ري��ة ل�ب��ت ط�ل��ب الحماية
ل�ل�ف�ت��ات�ين ،ف��ي ظ��ل ت��أك�ي��د أن ال�ف�ت��ات�ين لم
ت�ك��ون��ا ف��ي ال�س�ف��ارة ال�س��وي�س��ري��ة أو أحد
املباني التابعة لها ،بل في «مكان آمن ال
تعلمه إال السفارة واملحكمة ،وذلك حفاظًا
ع �ل��ى س�ل�ام��ة س��ائ��ر األش� �خ ��اص م��ن غير
امل�ح�ك�م��ة» .وك��ان��ت ه�ي�ئ��ة س��اب�ق��ة ملحكمة
األحداث قد أصدرت قرارًا بوضع الفتاتني
ف � ��ي م ��ؤس� �س ��ة «ك � ��اري� � �ت � ��اس» ل� �ح�ي�ن بت
ال��دع��وى ،وذل ��ك بالنظر إل��ى «تعرضهما
لشتى أنواع التهديد النفسي والجسدي»،
إال أن ه ��ذا ال �ق��رار ل��م ي�ن�ف��ذ م�ن��ذ صدوره
بتاريخ ً 2010/7/7وبقي مصير الفتاتني
م �ج �ه��وال إل ��ى ح�ي�ن ح �ض��وره �م��ا بتاريخ
 2011/5/4/إلى املحكمة في زحلة ،حيث
أخ��رج محامي العائلة والوصي الشرعي
م��ن مكتب ال�ق��اض��ي ،بغية االس�ت�م��اع إلى
أقوال الفتاتني ،فطمأنهما قاضي األحداث
ف��ي ال �ب �ق��اع ،ب�ح�ض��ور م �ن��دوب��ة األحداث،
لجهة أن ما ستقوالنه يبقى سرًا ،فأكدت
الفتاة الكبرى أنها وشقيقتها «ال ترغبان
البقاء بتاتًا في لبنان وتريدان العودة إلى

ّ
وكالء كرم يردون على بيان قوى األمن
في إطار ّ
الرد على بيان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بشأن ّ
قضية العميد
املتقاعد فايز كرم ،والتزامًا بقرار نقيبة املحامني عدم الظهور إعالميًا ،أصدر
وك�لاء الدفاع عن العميد املتقاعد بيانًا تناول ما صدر عن شعبة العالقات
العامة في قوى األمن الداخلي بشأن جلسة املحاكمة األخيرة .فقد استغرب
محامو الدفاع صدور بيان ّ
موسع عن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،رأوا
ّ ً
فيه تجاوزًا ملهماتها وتدخال سافرًا في عمل القضاءً .وأش��ار البيان إلى أن
وكالء العميد كرم ،مراعاة لألصول القانونية،
يمتنعون عن «الخوض في تفاصيل املغالطات
الفاضحة التي ّ
تضمنها بيان املديرية العامة»،
واع���دي���ن ال�����رأي ال���ع���ام ب��ف��ض��ح��ه��ا ف���ي الوقت
املناسب .وتطرق البيان إلى ما ّ
سماه «حفلة
تكريمية» دون مبرر ،أقامتها «شعبة ُالعالقات
العامة» لضابط املعلومات ال��ذي استمع إلى
إفادته بصفته شاهدًا في القضية ،الفتًا إلى
أن الحفلة املذكورة شملت الطبيب املستجوب
«الذي ُ يجهل أبسط واجباته النقابية واملهنية»
التي تلزمه حفظ نسخة عن أي تقرير طبي
ص���ادر ع��ن��ه.ووص��ف ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر ع��ن وك�ل�اء ال��دف��اع «ال����دور ال���ذي تحاول
املديرية مزاولته عبر فرع املعلومات» في هذه املرحلة بمثابة «املتابعة الجائرة
للدور السياسي الذي مورس في التحقيق األولي» .كما ّ
رحب البيان بموقف
وزير الداخلية زياد بارود من بيان املديرية ،واصفينه باإليجابي واملسؤول
الذي من شأنه وضع حد للتجاوزات التي ألحقت األذى بمهابة الدولة اللبنانية.
ُ
وختم البيان باعتبار محامي الدفاع أن جلسة املحاكمة املقبلة ستكون موعدًا
مع الحقيقة التي ستقال في قاعة املحكمة ،حيث سيخوضون ّ
بحرية في كل
املجاالت التي حال دونها احترامهم لفروضهم النقابية.

األمن العام يستكمل ترحيل موقوفني

أكد الوالد ز .ط
للقاضي السويسري أنه
«ال يمانع عودة الفتاتين
إلى سويسرا»

سويسرا».
وكان الوالد ز .ط في سويسرا ،وأثناء فترة
توقيفه ،أكد للقاضي السويسري أنه «ال
يمانع في عودة الفتاتني إلى سويسرا».
ف ��ي امل �ق��اب��ل اس �ت �غ��رب أه ��ل ال �ف �ت��ات�ين في
بريتال طريقة سفرهما وخروجهما من
لبنان ،مشددين على أن ما ج��رى تداوله
م��ع امل�ح��ام��ي لجهة سفر الفتاتني مقابل
خروج والدهما من السجن في سويسرا،
«ك � ��ان م �ج ��رد اق � �ت ��راح ف� �ق ��ط» ،ك �م��ا يؤكد
مختار بريتال أحمد طليس ،ال��ذي شدد
على أن العائلة لم تقتنع بطريقة السفر
ع�ب��ر م �ط��ار ب �ي��روت ،وط��ري�ق��ة رف��ع إشارة
املحكمة منع السفر على الفتاة الصغرى
القاصرة ،حيث لم يتبلغ الوصي الشرعي
منها أي ش��يء ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص .طليس
أكد إصرار العائلة على «متابعة القضية
بغية كشف مالبساتها ،وبانتظار اتصال
ولدنا ز.ط من سويسرا».

صدر بيان أمس عن املديرية العامة لألمن العام جاء فيه أنه تم ترحيل «الرعايا
العرب واألجانب املوقوفني في نظارة األمن العام والبالغ عددهم  478بالتنسيق
مع سفارات بالدهم ،مع العلم أن  205موقوفني قد ُر ّحلواحتى اآلن» ،ولفت
البيان إلى أنه تم نقل «جميع السجناء العرب ـــــ البالغ عددهم  213ـــــ والذين
أنهوا محكومياتهم في السجون اللبنانية إلى نظارة األمن العام .وعليه لم يبق
في السجون أي موقوف عربي أو أجنبي أنهى محكوميته لدى األمن العام»
لغاية تاريخ إصدار البيان الذي جاء فيه أيضًا أن املديرية أنهت معالجة وبت
 896ملفًا يخص املوقوفني األجانب في لبنان ،وختم البيان بالتشديد على أن
املديرية «تستمر في معالجة طلبات اللجوء إلى بلد ثالث بالتنسيق الكامل
مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة ،وفقًا لآللية التي
حددها مجلس ال����وزراء»ُ .يذكر أن إج���راءات األم��ن العام ج��اءت ،وف��ق البيان،
ً
«عمال بتوجيهات وزي��ر الداخلية زي��اد ب��ارود القاضية بتخفيف األعباء عن
السجون».

سرقة متجر خلوي
أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع فجر أمس الى محل لبيع
األجهزة الخلوية في بلدة دلهون ـــــ الطريق العام لصاحبته ن .ا .حيث عمدوا
الى سرقة بطاقات تشريج وهواتف خلوية ،وقد ّقدرت املسروقات بحوالى 8
ماليني ليرة لبنانية .حضر الى املكان عناصر من سرية درك شحيم واألدلة
الجنائية ،وبدأوا التحقيق ورفع البصمات.

ّ
استجواب موقوفني في قضية األستونيني
استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس املوقوفني الجديدين
ّ
غيابيتني في
في قضية خطف األستونيني السبعة ،وأصدر مذكرتي توقيف
حق اآلخرين الفارين من وجه العدالة.

تعديل املادة الـ 93من نظام «شورى الدولة»

متابعة

شكاوى ...والتحقيقات في أحداث رومية مستمرة
رضوان مرتضى
لم تكد أحداث سجن رومية تضع أوزارها
ح�ت��ى رف ��ع أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا املتضررين
ّ
السباق
شعار محاسبة املرتكبني .فكان
�ادرة ك ��ل م ��ن أهالي
ف ��ي أ
خ � ��ذ زم� � ��ام امل� � �ب � � ّ
ّ
الضحيتني جميل أب��و عنة وروي عازار،
ّ
اللذين سقطا خ�لال االقتحام .فلقد تقدم
�وى ض ��د ك ��ل م ��ن ُيظهره
ذووه � �م ��ا ب �ش �ك� ً
�ؤوال ع��ن إزه��اق َ
روحيهما.
التحقيق م�س�
ذوو جميل وروي لم يكونوا الوحيدين،
ف �ق��د تُ�ب�ع�ه��م وال� ��د ال �س �ج�ين إب��راه �ي��م س.
ال��ذي أصيب ابنه بطلقة في ص��دره خالل
اق�ت�ح��ام ال �ق��وى األ ّم�ن�ي� ّ�ة ال�س�ج��ن املركزي.
وال ��د ال�س�ج�ين ي��ؤك��د أن ال��رص��اص��ة التي
أص��اب��ت اب �ن��ه ل�ي�س��ت م�ط��اط�ي��ة ،رغ��م نفي
تقرير الطبيب الجراح الذي أجرى العملية
ً
بناء على ما سبق ،علمت «األخبار»
ذلك.

ّ
ّ
تقدم بادعاء ضد املالزم
أن وال��د إبراهيم ّ
ّأول ح .ج .بعدما اتهمه بأنه أطلق النار
على ابنه عمدًا ّمن سالحه األميري .وجاء
ف��ي ال �ش �ك��وى أن امل��دع��ى ع�ل�ي��ه ل��م يكتف
ّ
سالحه إلى رأس
«صوب
بإطالق النار ،بل
ّ
ّ
اب�ن��ي وه ��دده ُبالقتل إذا ذك��ر أن��ه ه��و من
أطلق ال�ن��ار» .وذك��ر في الشكوى أن هناك
أرب�ع��ة ش�ه��ود م��ن امل��وق��وف�ين وه��م أ .ح .م.
ش .ع .م .وع .ع .وت �ط� ّ�رق وال ��د املوقوف
إل��ى مسألة منع ابنه من إج��راء الغيارات
الطبية ال�لازم��ة ّلجرحه طيلة أرب�ع��ة أيام
داخل السجن ،واتهم والد املوقوف املالزم
ّأول بمحاولة القتل العمد ،طالبًا مالحقته
وتوقيفه وإحالته على املحاكمة.
ال��وق��ائ��ع امل ��ذك ��ورة ن�ق�ل�ه��ا وال� ��د املوقوف
إب��راه �ي��م س .ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى امل �ع �ط �ي��ات التي
نقلها إليه ولده ،لكن الرواية الثانية تبقى
بعهدة املالزم ّأول املذكور .وبني هذه وتلك،

ت �ب��رز امل �ع �ط �ي��ات امل �ع��روف��ة ل ��دى الجميع
ب ��أن ال �ق ��وى األم �ن �ي��ة ل ��م ت�س�ت�خ��دم سوى
ال��رص��اص امل�ط��اط��ي ،علمًا أن ه�ن��اك نحو
 16سجينًا أص�ي�ب��وا ب�ه��ذه الرصاصات،
وقد كانت معظم اإلصابات في أرجلهم.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،أح � ��ال وزي � ��ر الداخلية
والبلديات ف��ي حكومة تصريف األعمال
زياد بارود التقرير األولي بشأن حوادث
رومية الذي رفعه إليه،
السجن املركزي في ّ
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ط�ل�ب��ه ،امل�ف��ت��ش ال �ع��ام ف��ي قوى
األم��ن الداخلي ،وذل��ك إل��ى كل من النيابة
العامة التمييزية واملديرية العامة لقوى
األمن الداخلي إلجراء املقتضى القانوني
واملتابعة واالستكمال.
لاّ
ُي��ذك��ر أن التحقيق ال��ذي ت�ت��و ه املفتشية
ال �ع��الاّم��ة ي �ج ��ري ب � �م� ��وازاة ت �ح�ق �ي��ق عدلي
ي �ت��و ه ال�ق�ض��اء ال�ع�س�ك��ري وت�ع��اون��ه فيه
قيادة الدرك.

عقدت لجنة اإلدارة والعدل اجتماعًا قبل ظهر أمس في املجلس النيابي ،برئاسة
رئيس اللجنة النائب روبير غانم ،وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي،
والنواب :نقوال فتوش ،ميشال الحلو ،غسان مخيبر ،سيرج طور سركيسيان،
غ��ازي زعيتر وعلي عمار ،كما حضر مستشارا وزي��رة امل��ال ط��ارق الحسن
وماهر املقدم ،نقيب املهندسني في طرابلس بشير ذوق ،عن وزي��ر الداخلية
والبلديات العقيد عامر خالد واملقدم سعد سيقلي ،عن مجلس شورى الدولة
القاضي زياد شبيب ،عن وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلداري��ة رهيف الحاج
حسن وشربل سركيس ،املدير العام للتنظيم املدني بالتكليف الياس طويل،
نقيب املهندسني في بيروت إيلي بصيبص ،مديرة الصرفيات في وزارة املال
عليا عباس ،عن ديوان املحاسبة القاضي بسام وهبه ،واملراقبة سالم خليل.
بعد االج��ت��م��اع ،ص��در ع��ن اللجنة ب��ي��ان ج��اء فيه أن��ه��ا «ت��اب��ع��ت درس اقتراح
القانون الرامي الى تعديل املادة الـ 93من نظام مجلس شورى الدولة ،وقد أقرت
البند املتعلق بكيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة بحق
البلديات واملؤسسات العامة الخاضعة لسلطة وصاية أو سلطة رقابة ،حيث
أوجبت على سلطات الوصاية أو الرقابة الحلول محل البلديات أو لاّاملؤسسات
العامة ،وتوجيه أوامر خطية لتنفيذ القرارات ضمن مهلة محددة ،وإ فستحل
وعلقت اللجنة البند املتعلق بالقرارات الصادرة
محلها في إصدار األمر بالدفعُ .
بخصوص املوظفني ال��ى جلسة تعقد ف��ي ال��ح��ادي عشر م��ن الشهر املقبل،
كما أرج��أت درس االقتراحات املتعلقة بالترخيص بالبناء ضمن مساحات
محدودة ،وبمشروع القانون الرامي الى تعديل قانون اإلثراء غير املشروع الى
جلسات الحقة».

