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محاضرات

أخبار القضاء واألمن

 10جرحى في خالف على أفضلية مقعد أمامي
ّ
تقدم رئيس بلدية املنصوري حسن
خشاب وعدد من أهالي مزرعة بيوت
السياد التابعة لها ،بشكوى ،أم��س،
أم � ��ام ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة االس�ت�ئ�ن��اف�ي��ة
ف��ي ال�ج�ن��وب ،ض��د اب��ن بلدتهم رج��ل
األعمال علي ز .ووالده رياض ،بتهمة
االعتداء على أهالي املزرعة وضربهم
وتكسير محتويات قاعة حسينيتها.
وج� � ��اء ف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ال � � � ��واردة ف��ي
الشكوى ،أن الحادث بدأ خالل مراسم
دفن أحد أبناء البلدة ،األحد املاضي؛
إذ عندما كان علي يجلس في الصف
األم � � ��ام � � ��ي ،وض � � ��ع ش� �خ ��ص ك��رس �ي��ًا
أم ��ام ��ه ل�ي�ج�ل��س ع�ل�ي��ه ق� ��ارئ ال �ع ��زاء،
ف �م��ا ك� ��ان م �ن��ه إال أن رك� ��ل ال �ك��رس��ي
ً
بقدمه قائال« :ال أحد يجلس أمامي»،
وغادر املكان .وفي اليوم التالي ،كان
األه ��ال ��ي ي �ت��واف��دون إل ��ى الحسينية
ل�ح�ض��ور م�ج�ل��س ف��ات �ح��ة ،ف�ف��وج�ئ��وا
بسبع سيارات رباعية الدفع تحضر
إل � ��ى امل � �ك� ��ان وي � �ن� ��زل م �ن �ه��ا ع � ��دد م��ن
املسلحني بقيادة علي ووال ��ده .ومن
دون أن ي �ت��وج �ه��وا ب��ال �ح��دي��ث إل��ى
أح��د ،ش��رع��وا م�ب��اش��رة ب��إط�لاق النار
ف��ي ال �ه��واء ودخ �ل��وا إل ��ى الحسينية
وب� ��دأوا ب�ض��رب ال�ح��اض��ري��ن بأعقاب
البنادق وباأليدي والعصي وطعنهم

بالسكاكني «تأديبًا لهم على اإلهانة»
التي وجهوها إلى «املحسن الكريم»
ب ��إج�ل�اس ش �خ��ص أم� ��ام� ��ه .وأوردت
ال��وك��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�لإع�لام أن سبعة
أش�خ��اص ج��رح��وا ف��ي ال�ح��ادث ،فيما
أك��د أح��د أب�ن��اء البلدة ل�ـ«األخ�ب��ار» أن
الجرحى بلغ عددهم أكثر من عشرة،
معظمهم من كبار السن ،وقد عولجوا
ف ��ي م�س�ت�ش�ف�ي��ات ص� ��ور وغ ��ادروه ��ا
صباح أمس.
وكانت الحسينية أمس أشبه بمسرح
جريمة أو اعتداء إسرائيلي .الكراسي

ق��وة عسكرية نصبت نقطة ح��راس��ة
أم��ام قصر علي ال��واق��ع على الطريق
العام للبلدة ،بقيت منذ منتصف ليل
االثنني وانسحبت صباح أمس.
وقد طلب النائب العام االستئنافي
م ��ن امل �ت �ه��م ال �ح �ض ��ور الس �ت �ج��واب��ه
ّ
ب�م��ا ن�س��ب إل �ي��ه ،إال أن ��ه ت�خ��ل��ف عن
ذلك .ولفت مصدر أمني لـ«األخبار»
إل��ى أن «األول ق��د يطلب منع سفره
إن اس�ت�م��ر ب��ال �ت��واري ع��ن األن �ظ��ار».
املصدر أك��د أن «ع�ش��رات االتصاالت
م � ��ن س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ون� ��اف� ��ذي� ��ن وردت
إل� ��ى امل �ع �ن �ي�ين ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ،ت�ط��ال��ب
بتسوية األمر وعدم اتخاذ أي إجراء
ق �ض��ائ��ي ب� �ح� �ق ��ه» ،ع �ل �م��ًا ب � ��أن رج��ل
األع �م��ال ه��ذا تربطه ع�لاق��ات وثيقة
بمراجع قضائية وعسكرية وأمنية
ً
وس�ي��اس�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ف �ض�لا عن
أن ��ه داع� ��م م��ال��ي ل �ع��دد م��ن ال �ن��وادي
وال �ج �م �ع �ي��ات ورئ �ي��س ف �خ��ري ل�ن��اد
ري ��اض ��ي ،األم� ��ر ال� ��ذي ي�ث�ي��ر خشية
أه��ال��ي امل��زرع��ة م��ن «ل�ف�ل�ف��ة ال �ح��ادث
مل �ص �ل �ح �ت��ه وت� �ح� �م� �ي ��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
ل �ل �ب �ل �ط �ج �ي��ة ال � ��ذي � ��ن اس �ت �خ��دم �ه ��م،
وخصوصًا أن استخبارات الجيش
أوقفت يوم أمس اثنني منهم».
أ .خ

م � ��ع آخ � ��ري � ��ن ف � ��ي ت� ��أل � �ي� ��ف ع �ص��اب ��ة
س��ري��ة م��رت�ب�ط��ة بتنظيم «ال �ق��اع��دة»
والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية
ف ��ي ل �ب �ن��ان وس� ��وري� ��ا ،ب�ي�ن�ه��ا ض��رب
قوات «اليونيفيل» املعززة في جنوب
لبنان ،لكن الحكم لم يتجاوز الثالث
سنوات.
ت� �م� �ح ��ور اس � �ت � ُ�ج� ��واب اس� �ت� �خ� �ب ��ارات
ال�ج�ي��ش ال ��ذي أخ �ض��ع ل��ه امل��وق��وف��ون
ح��ول سبب وج��وده��م على األراض��ي
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة واألع� � �م � ��ال ال� �ت ��ي ك ��ان ��وا
ي �ع �ت��زم��ون ال� �ق� �ي ��ام ب� �ه ��ا ،ومل�ص�ل�ح��ة
أي ج�ه��ة ،وم��دى ارت�ب��اط�ه��م بعضهم

ف� ��ي م �خ �ي��م ع�ي��ن ال� �ح� �ل ��وة ل�لاج �ئ�ين
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ش ��رق م��دي �ن��ة ص�ي��دا
جنوب لبنان.
إضافة إلى ذلك ،تبني أن احد شركاء
ال� ��دوس� ��ري ال � ��ذي أوق � ��ف أي� �ض ��ًا ،ك��ان
ي �ت��ول��ى ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ح��دي��د ب�ع��ض
األه� � � ��داف ال �ب �ش��ري��ة ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن أن
يستفاد منها لتأسيس فرع «القاعدة»
وت��أم�ين األع �م��ال اللوجستية ل�ف��روع
التنظيم في املنطقة من م��ال وسالح
وكوادر بشرية وأدوات اتصال وأمور
تقنية أخرى.
وقبل أن يظهر «املجاهد أبو طلحة»
في لبنان ،كان قد أوق��ف في الكويت
مدة سبع سنوات في عام  2000كما
أوق��ف بعدها ف��ي س��وري��ا ع��ام ،2008
وش� � ��ارك ف ��ي ال �ق �ت ��ال ض ��د االح �ت�ل�ال
األميركي في أفغانستان.
وقد عاد اسم الدوسري الى الواجهة
ف��ي ل�ب�ن��ان ع��ام  2010ع�ن��دم��ا كشفت
إح��دى ال�ص� ّح��ف أن ال��رئ�ي��س ميشال
س �ل �ي �م��ان وق � ��ع م��رس��وم��ًا ج�م�ه��وري��ًا
ي �ق �ض��ي ب �ت �س �ل �ي �م��ه إل � ��ى ال �س �ل �ط��ات
ال �ع��راق �ي��ة ،ع�ل�م��ًا أن م��رج�ع��ًا قضائيًا
ح� �ي� �ن� �ه ��ا أش� � � � ��ار إل� � � ��ى ان امل � ��رس � ��وم
ال�ج�م�ه��وري بتسليم ال��دوس��ري جاء
بحسب االصول واالتفاقات ،باعتبار
أن «اب� ��و ط �ل �ح��ة» م �ح �ك��وم ب��ال�س�ج��ن
ث�ل�اث س �ن��وات ف��ي ل�ب�ن��ان ،وت��ال�ي��ًا لن
يكون متاحًا تسليمه ال��ى العراق اال
بعد انقضاء مدة محكوميته.
ي��ذك��ر أن ال �س �ل �ط��ات ال �ع��راق �ي��ة ك��ان��ت
ق��د ط��ال �ب��ت ل �ب �ن��ان ب�ت�س�ل�ي�م�ه��ا «أب ��و
طلحة» ،بحجة استكمال التحقيقات
ف��ي ج��رائ��م م��رت�ك�ب��ة ف��ي ال �ع��راق ك��ان
الدوسري على صلة بها .لكن الكويت
رف�ض��ت تسليمه للحكومة العراقية
ّ
وحملت لبنان املسؤولية السياسية
والقانونية عما قد يتعرض له .وكان
عدد من النواب الكويتيني قد شددوا
ع �ل��ى وق� ��ف ق � ��رار ت�س�ل�ي��م ال ��دوس ��ري
املسجون في لبنان ،مطالبني بعودته
إلى الكويت لتنفيذ األحكام الصادرة
بحقه هناك.

القوى األمنية ُأبلغت
باالعتداء فنصبت نقطة
حراسة أمام قصر المعتدي
ّ
مكسرة وآثار الدماء على أرض القاعة
وع� �ل ��ى ال � � ��درج وش� �ظ ��اي ��ا ال ��رص ��اص
اخ �ت ��رق ��ت ال �س �ق��ف وال � � �ج � ��دران .وم��ع
ت �ق��دم س��اع��ات ال �ن �ه��ار ،ت��وج�ه��ت ق��وة
م��ن فصيلة القليلة لتبدأ بالتحقيق
ف��ي ال �ح��ادث ،رغ��م أن خ�ش��اب ك��ان قد
ّ
«ب��ل��غ ال �ق��وى األم �ن �ي��ة واس �ت �خ �ب��ارات
الجيش بما حصل منذ وقوعه» كما
أك ��د .إال أن ال�ت�ج��اوب م��ع ال �ب�لاغ ك��ان

سرقة ّ
قجة الصدقات
ّادعى باسل ح .على مجهول بتهمة الدخول إلى دكانه ،أمس ،في
منطقة النبطية ،وسرق منه مبلغ  350ألف ليرة ،من قجة الصدقات
تحديدًا .وذكر في ّ
االدعاء أن السارق ترك وراءه جوربًا استخدمه
بيده خالل عملية السرقة ملنع ظهور البصمات ،وأنه دخل إلى
املكان بعد إحداث فجوة في السقف.

وسلب «قهوة» للمرة الخامسة في النبطية
ّادعى أحمد د .لدى القوى األمنية ،أمس ،أن كوخه املعد لبيع القهوة
في منطقة النبطية ّ
تعرض للسرقة من مجهولني ،أخذوا منه دخانًا
ً
وأمواال .حضرت القوى األمنية إلى املكان وباشرت التحقيقات
ّ
ملعرفة الفاعلني .وجاء في االدعاء أن هذه السرقة هي الخامسة من
ُ
نوعها التي ّ
يتعرض لها الكوخ ،من دون أن تحدد هوية الفاعلني.

«العسكرية» تتهم موقوفني بإطالق صواريخ في
الجنوب
أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين ،أمس ،قرارًا اتهاميًا
في حق موقوفني هما (م .ز ).و(خ .ي ،).وذلك بعدما اتهمها بإطالق
صواريخ من بلدة حوال في عام  ،2009وهما موقوفان في جرائم
أخرى أيضًا .يذكر أن االتهام جاء بمقتضى املادتني  72و 75من
قانون األسلحة ،وأحيل املوقوفان على املحكمة العسكرية الدائمة
للمحاكمة.

اجتماع وزاري ُم ّ
خصص ألوضاع السجون

وال �ج �ه��اد ف��ي ال �ع��راق وأف�غ��ان�س�ت��ان،
ً
ف � �ض�ل��ا ع � ��ن ات � �ه� ��ام� ��ه ب ��ال � �ق � �ي ��ام ،م��ع
شخص آخ��ر ي��دع��ى فيصل املغربي،
بتحديد املواقع العسكرية االميركية
امل ��وج ��ودة ف��ي ال �ك��وي��ت ف��ي الساملية
وم �ي �ن��اء ال �ش �ع �ي �ب��ة ،وف� ��ي ال�ع��اص�م��ة
ال � �ق � �ط� ��ري� ��ة ال � � ��دوح � � ��ة ب� �غ� �ي ��ة ض� ��رب
امل��واك��ب العسكرية ل��دى تنقلها بني
ه ��ذه امل ��واق ��ع .وأظ �ه ��رت التحقيقات
أن ال ��دوس ��ري وامل �غ��رب��ي ات �ف �ق��ا على
ش� ��راء س �ي ��ارة ل�ن�ق��ل امل �ت �ف �ج��رات ال��ى
دول��ة قطر لتنفيذ مخططهما هناك،
وأقاما مخيمًا في منطقة بر الوفرة
الستعماله ّ
مقرًا للتخطيط «وتنفيذ
أعمالهما التخريبية» .ول��دى انتباه
«أب ��و ط�ل�ح��ة» أن ��ه ف��ي م��رم��ى م��راق�ب��ة
األم��ن قرر مغادرة البالد ،فتمكن من
ال�ه��روب بواسطة ج��واز سفر م� ّ
�زور،
علمًا أن هناك امر قبض عليه صادرًا
ع��ن إدارة أم ��ن ال ��دول ��ة ف��ي ال �ك��وي��ت.
ّ
ال�ج��واز امل� ّ
�زور مكن «أب��و طلحة» من
تنفيذ مراده بالذهاب إلى باكستان،
حيث تمكن م��ن الحصول على فيزا
دخ��ول على ذلك الجواز ،ليتمكن من
الدخول الى باكستان والخروج منها
في ما بعد.
أوق��ف «أب��و طلحة» ف��ي أح��د فنادق
ب � � �ي� � ��روت ب � �ع� ��د دخ� � ��ول� � ��ه األراض � � � � ��ي
اللبنانية عبر مطار رفيق الحريري
ال��دول��ي ف��ي ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام
 2009آت �ي ��ًا م ��ن أث �ي �ن��ا ب� �ج ��واز س�ف��ر
مغربي ّ
مزور .وقد أوقف استنادًا إلى
معطيات حصلت عليها استخبارات
الجيش .استجوب الرجل على مدى
أس��اب �ي��ع ق�ب��ل أن ي �ح��ال إل ��ى ال�ق�ض��اء
العسكري حيث حكم عليه بالسجن
م � ��دة ث �ل��اث س � �ن� ��وات ب� �ج ��رم ح �ي ��ازة
جواز سفر م��زور .وبرز اسمه بعدما
ط �ل��ب ق ��اض ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ع �س �ك��ري
ف��ادي ص��وان إن��زال عقوبة تصل إلى
االش �غ��ال ال�ش��اق��ة امل��ؤب��دة ف��ي ح� ّ�ده��ا
األقصى بحقه ،ومعه السوري سمير
ح� �ج ��ازي ،وال �ط��اج �ك �س �ت��ان��ي محمد
زاه��ام��و ت �ي ��اروف ،بتهمة االش �ت��راك

عمل علىتأمين الدعم
اللوجستي لـ «القاعدة» في
االردن وسوريا والكويت
والعراق والسعودية
أوقف في الكويت
 7سنوات وفي سوريا سنة
وقاتل في أفغانستان
ب� �ب� �ع ��ض وك� �ي� �ف� �ي ��ة وص� ��ول � �ه� ��م إل� ��ى
ل�ب�ن��ان .وتمكن املحققون م��ن ان�ت��زاع
اع �ت��راف م��ن امل��وق��وف�ين ال��ذي��ن أف��ادوا
ب��أن�ه��م ك��ان��وا ي�س�ع��ون إل ��ى تأسيس
ف ��رع ل�ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة» ف��ي ل�ب�ن��ان
ب� �ه ��دف ال �ق �ي ��ام ب ��أع �م ��ال ل��وج�س�ت�ي��ة
ُ
وفتح خطوط إم��داد تستعمل في ما
ب ��ات ي �ع��رف ب��أن��ه «أرض ال �ن �ص��رة ال
أرض ال�ج�ه��اد» .وب� ّ�ي�ن��ت التحقيقات
أن ال � � ��دوس � � ��ري ك � � ��ان ي� �ش� �غ ��ل م ��رك ��ز
ت ��أم�ي�ن ال ��دع ��م ال �ل��وج �س �ت��ي ل�ت�ن�ظ�ي��م
«ال� �ق ��اع ��دة» ،وه ��و امل �س ��ؤول ع��ن ه��ذا
األمر في املشرق العربي في دول مثل
االردن وس��وري��ا وال �ك��وي��ت وال �ع��راق
وال �س �ع ��ودي ��ة .ك��ذل��ك ت �ب�ين أي �ض��ًا أن
ال ��دوس ��ري ك ��ان ي �ت��واص��ل ف��ي لبنان
م��ع أش�خ��اص معنيني بامللف نفسه

ُعقد اجتماع ملعالجة موضوع السجون ،أمس ،في السرايا
الحكومية ،ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية
مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي .وعرضت خالل
االجتماع مشاكل السجون عامة ،حيث طالب ميقاتي بإيجاد
حلول جذرية «بدل الترقيع» .وبنتيجة االجتماعُ ،ح ِّددت  4مشاكل
أساسية ،هي :نقص املباني وعدم صالحية بعض املوجود
منها ،األمن داخل السجون ،الظروف اإلنسانية الصعبة ،املشاكل
القضائية.

االشتراكي وحزب الله ينفيان أي انتشار عسكري
صدر عن «الحزب التقدمي االشتراكي» و«حزب الله» بيان مشترك،
أمس ،نفيا فيه أي «معلومات وتحليالت عن انتشار أمني أو
عسكري لحزب الله في بعض مناطق الجبل» .وجاء في البيان أن
قيادتي الحزبني «تنفيان نفيًا قاطعًا وجود أي حركة من هذا النوع،
وتؤكدان العالقة الطبيعية والجيدة بينهما ،وسعيهما املشترك إلى
تعزيزها وتطويرها من خالل التشاور والتنسيق الدائمني ميدانيًا
على األرض ،وفي مقاربة كل القضايا السياسية بروح املسؤولية
املشتركة ،والحرص على االستقرار ،واستكمال ما بدآه منذ عام
 ،2008وظهرت نتائجه اإليجابية في أكثر من مجال».

انفجار ّ
محرك سيارة في الشياح وال إصابات
حصل انفجار في ّ
محرك سيارة في شارع معوض في منطقة
الشياح ،فجر أمس ،فضربت القوى األمنية واألهالي طوقًا حول
السيارة .وتبينّ الحقًا أن االنفجار ناجم عن عطل طارئ في
محرك سيارة من نوع «مرسيدس  ،»230ما ّأدى إلى انفجاره .وقد
تعود للمواطن
أتت النيران على السيارة بالكامل ،التي تبينّ أنها
ُ
محمد ج .ولم تتحدث املعلومات عن وقوع إصابات .وذكر كذلك أن
صاحب السيارة هو صاحب محل لبيع قطع السيارات.

ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ

ﻫﻮﻟﻴﺪﺍﻱ ﺇﻥ | ﺩﻭﻥ ﺑﻴﺮﻭﺕ
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