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أخبار القضاء واألمن

تقرير

متفرقة
 5قتلى في حوادث
ّ
أحدهم في خالف مروري
الحوادث األمنية ّأدت إلى
مقتل خمسة أشخاص وإصابة
آخرين ،بينهم رقيب ّأول
في الجيش اللبناني .عاليه
شهدت حادثًا أثار قلقًا ،إذ
توفي رجل في خالف مروري
ش�ه��د ي��وم ّأول م��ن أم��س س�ق��وط خمسة
ق �ت �ل��ى ف ��ي ح � � ��وادث م �ت �ف� ّ�رق��ة .ال� �ح ��وادث
امل��ذك��ورة ل��م ت�ك��ن ال��وح �ي��دة ،ف�ق��د شهدت
ع�ط�ل��ة ن �ه��اي��ة األس� �ب ��وع أي �ض��ًا ع� ��ددًا من
ال � �ح� ��وادث امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ال� �ت ��ي ن �ج��م ع�ن�ه��ا
سقوط قتلى وجرحى ُ بحسب املعلومات
األمنية ال��واردة .فقد قتل املواطن صالح
ح .على خلفية خالف على أفضلية املرور
طعن خالله مجهولون ح .في ظهره بآلة
حادة بعدما اعتدوا بالضرب على والده
ص�لاح ح( .م��وال�ي��د  )1949ورم ��وه أرض��ًا
قبل أن يفروا إلى جهة مجهول.
ال �خ�ل�اف ال ��ذي وق ��ع ف��ي ع��ال�ي��ه ّأدى إل��ى
إص��اب��ةُ ك��ل م��ن ص�ل�اح وح �م��زة ب �ج��روح،
ح �ي��ث ن �ق�ل�ا إل� ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى ل�ل�خ�ض��وع
ل �ل �ع�ل�اج ،ل �ك��ن ج �س��د ال ��وال ��د ل ��م يحتمل
االع � �ت� ��داء ف� �ف ��ارق ال �ح �ي��اة ع �ن��د س��اع��ات
ال �ص �ب��اح األول � � ��ى .ب � ��دأت ف�ص�ي�ل��ة ع��ال�ي��ه
تحقيقاتها ل�ت�ح��دي��د ه��وي�ت��ي شخصني
ُيشتبه في أنهما من املعتدين ،هما مكرم
ر .وم �ك��رم ج .ك��ان��ا ي�س�ت�ق�لان س �ي��ارة من
ن��وع «أودي» .ح��ادث��ة ال��وف��اة امل��ذك��ورة لم
ت�ك��ن ال��وح �ي��دة ،ف�ق��د س�ج�ل��ت امل�ع�ل��وم��ات
األمنية ال��واردة وفاة فادي ب 66( .عامًا)
داخ��ل منزله الكائن في محلة األشرفية.
امل�ع�ل��وم��ات األم�ن�ي��ة ت�ح� ّ�دث��ت ع��ن انتحار
امل��واط��ن امل��ذك��ور ع��ن ط��ري��ق إط�ل�اق النار
ع �ل��ى رأس� � ��ه م ��ن م� �س ��دس ح ��رب ��ي داخ ��ل
ّ
م �ن��زل��ه أث � �ن� ��اء وج� � ��ود ع��ائ �ل �ت��ه .وأك� � ��دت
ّ
امل�ع�ل��وم��ات األم�ن�ي��ة أن ف ��ادي امل��ذك��ور لم
ُيكن يعاني أية أم��راض عقلية ،خالفًا ملا
ذكر في بعض الوسائل اإلعالمية .كذلك
ُس ّج ُلت حادثة وفاة أخرى في املعاملتني،
فقد نقل الفتى القاصر ف .ا 17( .عامًا)
إلى املستشفى في حالة حرجة ،لكنه لم
يلبث أن فارق الحياة .وعلمت «األخبار»
أن ال�ف�ت��ى امل��ذك��ور غ ��رق أث �ن��اء محاولته
ّ
تعلم السباحة على ش��اط��ئ املعاملتني.
وذك � ��ر أح� ��د األش� �خ ��اص ال ��ذي ��ن ح��اول��وا
إن� �ع ��اش ��ه أن� �ه ��م اس� �ت� �م ��روا ن �ح ��و ن�ص��ف
ُ
ساعة في محاولة إنعاشه دون أن تفلح
ج �ه��وده��م .وف ��ي ب �ل��دة ال�ن�ب�ط�ي��ة ال �ف��وق��ا،
ُوج� ��د امل ��واط ��ن ع �ل��ي ح 40( .ع��ام��ًا) جثة
هامدة داخل منزله ،فيما ال تزال أسباب
الوفاة مجهولة .وقد بدأت القوى األمنية
تحقيقاتها مل�ع��رف��ة م�لاب�س��ات ال�ح��ادث��ة.

وف��ي ال�ح��ادث��ة نفسها ،ذك��رت معلومات
أم�ن�ي��ة أن ع�ل��ي ان�ت�ح��ر داخ ��ل م�ن��زل��ه في
البلدة املذكورة بإطالق النار على وجهه
م��ن س�لاح ص�ي��د ،كما ّ
بينت التحقيقات
ّ
أن امل �ت��وف��ى ك ��ان ي�ع�ي��ش ب �م �ف��رده ،علمًا
بأنه يعاني أمراضًا عصبية .وفي محلة
ساقية الجنزير ،سقط املواطن ر .ح20( .
ع��ام��ًا) م��ن ش��رف��ة ال �ط��اب��ق ال� �س ��ادس في
حبيب س��رور إلى
بناية عيتاني ش��ارع ّ
ال �ش��ارع ال �ع��ام ،ح�ي��ث ت��وف��ي ع�ل��ى ال�ف��ور.
وذك � ��رت امل �ع �ل��وم��ات ال � � ��واردة أن ال �ش��اب
كان يعاني أمراضًا نفسية ،فيما ال تزال
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ج��اري��ة ل�ك�ش��ف امل�لاب �س��ات.
حوادث االعتداء والقضاء والقدر لم تكن
ال�ف�ع��ل ال��وح�ي��د امل�س� ّ�ب��ب ل�ل��وف�ي��ات ،حيث
ُ
ّ
ُإن ل �ح��وادث ال�س�ي��ر ح� ّ�ص��ة ال ت�غ�ف��ل .فقد
أح �ض��ر إل ��ى م��رك��ز ال �ي��وس��ف ال�ط�ب��ي في
ق�ض��اء حلبا ـــــ ع�ك��ار امل��واط��ن م .ط .جثة
ه��ام��دة ،علمًا بأنه في العقد السابع من
العمر .وقد تبني أنه توفي جراء اصطدام
دراج � �ت� ��ه ال� �ن ��اري ��ة ال� �ت ��ي ك � ��ان ي�س�ت�ق�ل�ه��ا
بسيارة بيك آب يقودها املواطن د .ط .من
بلدة تبعيت.
وف� ��ي س �ي ��اق آخ � ��ر ،ت �ح� ّ�دث��ت امل �ع �ل��وم��ات
األم� �ن� �ي ��ة ع� ��ن إص� ��اب� ��ة ال ��رق� �ي ��ب أول ف��ي

اثنان من القتلى ّبينت
التحقيقات أنهما قضيا
انتحارًا بإطالق النار من
سالح حربي
قدمه وابنه
الجيش اللبناني طالل ح .في ُ
محمد بطعنة سكني في ظهره نقال على
أثرها إلى املستشفى للمعالجة .وذكرت
امل�ع�ل��وم��ات أن ال �خ�لاف أت��ى ع�ل��ى خلفية
م��ادي��ة ب�ين محمد ط .ون�ه��ى ح .ف�ق��د ب��دأ
�ور ورئ �ي��س
ال � �خ �ل�اف ب �ي�ن م �ح �م��د امل� ��ذك� � ّ
البلدية السابق محمود ح .تدخل فيه كل
من خالد ق .وعادل ح .وأحمد ط .فحصل
ت� � �ض � ��ارب ب �ي��ن ال � �ط� ��رف �ي�ن أط � �ل� ��ق خ�ل�ال��ه
م�ج�ه��ول ع��دة ع �ي��ارات ن��اري��ة ف��ي ال �ه��واء
ت �ب�ّي�نّ ف��ي م��ا ب�ع��د أن ��ه خ��ال��د ق .ال�خ�لاف
انتهى عند ه��ذا ال�ح��د ،لكنه ل��م يلبث أن
ت�ج��دد ب�ين عائلتي ط��ال��ب وح�م��زة .األم��ر
ت�ط��ور إل��ى ت��راش��ق بالحجارة وت�ض��ارب
ب��ال �ع �ص��ي ،ف �ع �م��د ع �ن��ده��ا ب�ل��ال ح .إل��ى
إط�لاق عدة عيارات نارية أص��اب أحدها
العسكري في الجيش اللبناني.
(األخبار)

متابعة

نحو مساواة «قانونية» بني املرأة والرجل وإلغاء جرائم الشرف؟
ع �ق��دت ل�ج�ن��ة اإلدارة وال �ع��دل ج�ل�س��ة قبل
ظهر أم��س ف��ي املجلس النيابي ،برئاسة
رئ�ي�س�ه��ا ال �ن��ائ��ب روب �ي��ر غ��ان��م ،وح�ض��ور
مقررها وأعضائها ،وحضر الجلسة وزير
العدل ابراهيم نجار ،وشخصيات أمنية،
وممثلون عن وزارتي االقتصاد واملال.
ال� �ن ��ائ ��ب غ ��ان ��م ق � ��ال إن ج � � ��دول ال �ج �ل �س��ة
ت� �ض � ّ�م ��ن  11اق� � �ت � ��راح ق � ��ان � ��ون وم � �ش� ��روع
البند األول
قانون ،وج��رت املصادقة على
ُ
املتعلق بالـحمض ال �ن��ووي ،وق��د أدخ�ل��ت
ت �ع ��دي�ل�ات ع �ل �ي��ه «ف � ��ي ض � ��وء امل�ل�اح �ظ��ات
ك �م��ا ق �ل ��ت ،وال � ��دراس � ��ة ال �ت ��ي ق��دم �ه��ا وم��ا
أعطانا إي��اه من بيانات البروفسور فؤاد
اي � � ��وب ف� ��ي م� ��وض� ��وع ت� �ع ��ري ��ف ال �ح �م��ض
ال� �ن ��ووي وال �ب �ص �م��ة ال�ج�ي�ن�ي��ة ،وال�ب�ص�م��ة
الجينية ال��ذك��ري��ة .وج ��رى ت�ح��دي��د اص��ول
إن�ش��اء ق��اع��دة بيانات البصمات الجينية
وك �ي �ف �ي��ة ح �ف��ظ امل� �ض� �ب ��وط ��ات ال �ح �ي��وي��ة،

«ال �ق��اع��دة ت�ع�ن��ي أن األم � ��ور اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
ت �ك��ون م�ح�ف��وظ��ة وم ��ؤرخ ��ة ،أم ��ا م��وض��وع
املضبوطات فهي العينة التي يأخذونها
من اجل الـ ،DNAفتحفظ سريتها .وحددت
امل �س��ؤول �ي��ات ع��ن ك��ل م��ن ه��ذي��ن ال�ب�ن��دي��ن
وال �ع �ق��وب��ات ألي اس � ��اءة ف��ي اس�ت�ع�م��ال�ه��ا
ع�ل��ى ان ت��راع��ى ق��وان�ين امل�ح��اك��م الشرعية
وال��روح �ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة وص�لاح�ي��ات�ه��ا في
هذا املوضوع».
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ل �ف��ت ال �ن��ائ��ب غ��ان��م إل��ى
أن � ��ه ت �م ��ت امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
أحكام مواد في قانون العقوبات املتعلقة
ب��امل �س��اواة ب�ين امل ��رأة وال��رج��ل ،امل ��ادة 627
وامل� � � ��ادة  753امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م �ن��ع اس �ت �خ��دام
اإلناث والذكور دون سن الـ 21في الحانات
ال �ت��ي ت �ق��دم ال �خ �م��رة ،وأي �ض��ًا م�ن��ع دخ��ول
القاصرين دون الثامنة عشرة الى املسارح
والسينما ال�ت��ي ت�ع��رض أف�لام��ًا محظورة

عليهم .ث��م ُص� ِّ�دق اق�ت��راح ال�ق��ان��ون ال��رام��ي
الى إلغاء امل��ادة  572من قانون العقوبات
وال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب �ج��رائ��م ال �ش��رف ،فألغيت
ج��رائ��م ال�ش��رف .ث��م ُص� ّ�دق اق�ت��راح القانون
ال��رام��ي ال��ى ت�ع��دي��ل ال�ب�ن��د  2م��ن امل ��ادة 16
م��ن ق��ان��ون ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي القاضي
بإفادة املضمونة بكل راتبها طوال إجازة
األمومة.
ُص � ّ�دق أي�ض��ًا اق �ت��راح تعديل امل ��ادة  31من
ضريبة ال��دخ��ل لجهة تأمني امل�س��اواة بني
ال ��رج ��ل وامل � � ��رأة ف ��ي ال �ت �ن��زي��ل ال �ض��ري �ب��ي،
ك��ذل��ك ُع � ّ�دل ��ت امل � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة م��ن ق��ان��ون
رس ��م االن �ت �ق��ال ل�ج�ه��ة ن�س�ب��ة امل�ح�س��وب��ات
والخفوضات ،املساواة بني الرجل واملرأة.
وع� ّ�دل��ت امل��واد  ،489 ،488 ،487ف��ي قانون
العقوبات وه��ي متعلقة ب�م�س��اواة ال��زوج
والزوجة في جرائم الزنا.
(األخبار)

خطف على خلفية توقيف تاجر مخدرات
التاسعة صباح األحد املاضي خطف ثالثة أشخاص مسلحني عباس
هـ .من الهرمل .الخاطفون ّادعوا أنهم من آل زغيب ،وقد أجبروا عباس
ّ
على االصعود في سيارتهم وانطلقوا به إلى جهة مجهولة .تولت القوى
األمنية التحقيق في الحادث ،وتبينّ أن الخاطفني من آل دندش ،وأن ابن
أحدهم أوقف أخيرًا بتهمة املخدرات ،وهو ـ ـ ـ أي الخاطف ـ ـ ـ يعتقد أن
عباس هو من وشى بابنه أمام القوى األمنية.

قتيل وجرحى في حوادث سير
ُس ّجل وقوع قتيل وعدد من الجرحى في
ُ
حوادث السير أول من أمس .فقد نقلت جثة
محمد طرايده ( 23عامًا) إلى مستشفى قرب
حلبا ،وتبني أن الوفاة ناجمة عن اصطدام
دراجته بسيارة بيك آب يقودها ديب ط .في
بلدة قبعيت.
وقع اصطدام في سن الفيل بني سيارة
«نيسان» يقودها خليل ج .ودراجة نارية يقودها مخايل ع 55( .عامًا)،
نتجت منه إصابة مخايل برضوض وجروح.
انزلقت عاملة إثيوبية ،تدعى برتقالة أ 21( .عامًا) من باص نقل
عمومي على أوتستراد حارة صخر ،وأصيبت بجروح ورضوض
ونقلت إلى املستشفى للمعالجة.

إزالة مخالفات بناء قرب املطار
قمعت دوريات من قوى األمن الداخلي مخالفات بناء قرب املطار،
وقد صدر عن شعبة العالقات العامة في قوى األمن الداخلي بيان
إنهاء لـ«عملية إزالة مخالفات البناء التي ّ
ً
شيدت أخيرًا في
جاء فيه أنه
محيط حرم مطار رفيق الحريري الدولي بمؤازرة الجيش اللبناني،
وبعد التنسيق مع املديرية العامة للطيران املدني ،تبينّ وجود مخالفات
ّ
بناء أخرى ّ
شيدت فوق أبنية قديمة تمثل خطرًا على سالمة الطيران،
لذلك سيعمد عناصر قوى األمن الداخلي الى إبالغ أصحاب العالقة
املخالفني ،بأنها ستزيل هذه املخالفات خالل مهلة  48ساعة بمؤازرة
من الجيش اللبناني».

تدريب إيطالي للجيش اللبناني
ّ
نظمت القوة اإليطالية العاملة في إطار قوات األمم املتحدة املؤقتة في
جنوب لبنان في مقر القطاع الغربي في شمع ،دورة تدريبية لضباط
وعناصر من الجيش اللبناني بعنوان «إدارة الصيانة واملشاغل» ،وفق
ما جاء في خبر نشرته أمس الوكالة الوطنية لإلعالم.
تهدف الدورة إلى تدريب الجنود اللبنانيني وتعريفهم على طرق الجيش
اإليطالي في إدارة اآلليات والقطع العسكرية وصيانتها ،وتأتي في
سياق دورات تنظمها الكتيبة اإليطالية في مختلف املجاالت ،انسجامًا
مع روحية القرار  ،1701الذي ينص على دور اليونيفيل في تعزيز
وجود الجيش في الجنوب ،وبسط سلطة الدولة على كامل األراضي
اللبنانية.
ّ
استمرت الدورة عشرة أيام ،اطلع خاللها املتدربون على النواحي
التقنية والفنية في أقسام الصيانة واالختصاص لدى القوات اإليطالية،
وأجروا سلسلة تطبيقات عمالنية.
في ختام الدورة ،وزع قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال اإليطالي
غوالتييرو ماريو دي تشيكو شهادات التقدير على املشاركني في
الدورة.

وفاة عامل سوري
نقل العامل السوري محمد اإلبراهيم إلى مستشفى في الحدث
بعد تعرضه لصعقة كهربائية خالل عمله في ورشة في منطقة
العمروسية ،لكنه ما لبث أن فارق الحياة .زمالء محمد الذين تولوا نقله
إلى املستشفى ظلوا متجمهرين أمامها فترة من الوقت.

ّ
خالفات متنقلة وإطالق نار

وردت بالغات إلى قوى األمن الداخلي تفيد عن وقوع عدد من
الخالفات التي تطورت إلى تضارب باأليدي أو إطالق نار في األيام
األخيرة ،وذلك في مناطق مختلفة من لبنان.
في منطقة داوود العلي وقع خالف بني عدنان م .ومحمود م .من جهة،
وهشام و .وفارس ح .من جهة ثانية ،على خلفية معاكسة فتيات ،تطور
ُ
إلى تضارب فأصيب فارس برضوض وجروح ،ونقل إلى املستشفى.
في بلدة قب الياس البقاعية ،وقع خالف بني خالد د .وشقيقه حسن
من جهة ،ورائد ن .من جهة ثانية ،فأطلق خالد النار في الهواء ثم فر
إلى جهة مجهولة.

