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أخبار القضاء واألمن
شكوى جزائية ضد وزير سابق
واف � �ق� ��ت إدارة س �ج ��ن زح � �ل� ��ة ،ب�ع��د
مراجعة الجهات املعنية ،على طلب
ه��ادي بمتابعة دروس ��ه الجامعية
م��ن داخ��ل السجن .وأوض��ح مصدر
أم�ن��ي ل�ـ «األخ�ب��ار» أن إدارة السجن
توصلت ال��ى تفاهم م��ع إدارة كلية
اآلداب ف��ي زح�ل��ة ،التي واف�ق��ت على
ال �س �م��اح أله ��ل ال �س �ج�ين بتسليمه
الكتب الدراسية واملحاضرات داخل
السجن .ويضيف إن إدارة السجن
«شجعت هادي على متابعة دروسه
ووف � ��رت ل ��ه ك ��ل م �ت �ط �ل �ب��ات ت�ح�ق�ي��ق
هدفه ،كما أنه لم ّ
يقصر في تنظيم
مكتبة السجن ومساعدة السجناء
في القراء ة والكتابة وتوفير الكتب
ل �ه��م» .وي �ت��اب��ع امل �ص��در إن «خ�ط��وة
ه��ادي امل��وس��وي شجعت السجناء
على ال�ق��راء ة ،وب��دأ التنافس في ما
بينهم على من يقرأ كتبًا ويناقش
مضمونها» ،مشيرًا الى أن السجني
ساعد
هادي «شخص جدير بالثقة،
ّ
في حل الكثير من اإلشكاالت ،ووفر
مساعدات مهمة للسجناء من خالل
م��واظ�ب�ت��ه ع�ل��ى االل �ت ��زام ب��ال�ق��وان�ين
املرعية».
ف ��ي ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ال �ج��ام �ع��ي 2010
ـ� �ـ� �ـ  2011خ� �ض ��ع ه � � ��ادي امل ��وس ��وي
ل�ل��ام � �ت � �ح� ��ان ال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي (ال � � � � � ��دورة
ال�ث��ان�ي��ة) داخ��ل سجن زح�ل��ة .تولت
ل �ج �ن��ة م��راق �ب��ة وم �ت��اب �ع��ة م ��ن ك�ل�ي��ة
اآلداب ـ �ـ �ـ �ـ ق �س��م ال �ت ��اري ��خ اإلش � ��راف
على خضوعه لالمتحان من داخل
س �ج �ن��ه ،ت �ح��ت م��راق �ب��ة م��وظ��ف من
ال �ك �ل �ي��ة وآخ� � ��ر م ��ن إدارة ال �س �ج��ن.
وأوضح مدير كلية اآلداب في زحلة
ال��دك�ت��ور نديم م��راد ل�ـ «األخ�ب��ار» أن
ك�ل�ي�ت��ه ف� ��رزت م��وظ �ف��ًا ت��ول��ى مهمة
زي��ارة ه��ادي في السجن وتسليمه،
وف � ��ق ال� �ق ��وان�ي�ن امل ��رع� �ي ��ة اإلج � � ��راء،
مغلفات أسئلة االمتحان النهائي.
وأش � ��ار ال ��ى «أن� �ه ��ا ال �ح��ال��ة األول ��ى
ال�ت��ي تحصل معنا ف��ي ال�ك�ل�ي��ة ،ل��ذا

وفرنا كل متطلبات إنجاح املشروع
أله� �م� �ي� �ت ��ه ،ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع إدارة
السجن» ،مؤكدًا أن خضوع سجني
الم � �ت � �ح� ��ان ف � ��ي ش� � �ه � ��ادة ج��ام �ع �ي��ة
«ك ��ان خ �ط��وة م �م �ي��زة ،ول ��ذا نشجع
ك��ل س�ج�ين ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة تحصيله
ال�ع�ل�م��ي ،وال س�ي�م��ا أن ق ��وى األم��ن
ال��داخ �ل��ي وج ��دت ف��ي ن �ج��اح ه��ادي
فرصة سانحة تؤهل السجني الحقًا
ل�ل�خ��روج ب�ع��د ان�ت�ه��اء محكوميته،
وأن يكون أكثر ق��درة على مواجهة
صعوبات الحياة وأال يتحول الى
عبء على أهله ومجتمعه».

أسهم في بناء مكتبة
السجن وساعد السجناء على
تطوير قدراتهم في القراءة
والكتابة
يطمح بعد إنهاء مدة
محكوميته إلى العمل مرشدًا
اجتماعيًا في السجون
في  17الشهر املاضي ،تسلم هادي
ع �ل��ي امل ��وس ��وي إف � ��ادة ال �ن �ج��اح من
ك�ل�ي��ة اآلداب ـ �ـ �ـ ق �س��م ال �ت��اري��خ (رق��م
م� �ل� �ف ��ه ال � �ج� ��ام � �ع� ��ي  19655ورق� � ��م
االمتحان  )3141وه��و في السجن.
ع� ��ن ذل� � ��ك ي � �ق� ��ول« :ك� ��ان� ��ت ف��رح �ت��ي
ك � �ب � �ي � ��رة ،وخ � �ص � ��وص � ��ًا ح� �ي��ن أق� � ��ام
ل ��ي رف ��اق ��ي ه �ن��ا ح �ف �ل��ة ص �غ �ي��رة».
وي� �ض� �ي ��ف« :ل� �ق ��د ن �ج �ح��ت وح �ق �ق��ت
حلمي وحصلت بتعبي ومثابرتي
ع�ل��ى اإلج � ��ازة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي قسم
ال � �ت� ��اري� ��خ» .وي� �ت ��اب ��ع «ح �ي��ن أخ� ��رج
ب�ع��د أن أن �ه��ي م��دة ال�ح�ك��م س��أت��اب��ع
ت �ح �ص �ي �ل��ي ال �ع �ل �م��ي ف ��ي ال �ح �ق��وق،
وأت� �م� �ن ��ى أن ت �س ��اع ��دن ��ي ال� �ظ ��روف

ع �ل��ى ت �ح �ق �ي��ق ه� ��ذا ال �ح �ل��م أي �ض ��ًا».
وت� ��اب� ��ع «ك � ��ل م� ��ا أخ � � ��اف م� �ن ��ه ح�ين
ً
أخرج هو أن ال أجد عمال أو وظيفة.
ف�ه�ن��اك مشكلة س�ت��واج�ه�ن��ي ،إذ لن
ي�ق�ب��ل أح ��د ب�ت��وظ�ي�ف��ي ألن �ن��ي كنت
م �س �ج��ون��ًا وم �ح �ك��وم��ًا ب �ت �ه �م��ة ق�ت��ل
ً
ً
ع��رض��ي» ،آم�لا أن تجد ال��دول��ة حال
لحاالت كهذه ،و«بالتالي تكون قد
ً
ً
ّ
أهلتنا فعال ال قوال لنكون قدوة في
مجتمعاتنا».
وأع � � ��رب ع ��ن س � � ��روره ال �ك �ب �ي��ر ح�ين
«زارن� � � � � ��ي آم � � ��ر ال � �س � �ج� ��ن م � ��ع ك� �ب ��ار
م � �س� ��اع� ��دي� ��ه وم � � ��ع ض � �ب � ��اط ق � �ي� ��ادة
منطقة البقاع اإلقليمية وقدموا لي
التهنئة باسم قائد منطقة البقاع،
وهذا ما أعطى دفعًا معنويًا لبقية
ال� �س� �ج� �ن ��اء ،إذ ت� �ح � ّ�م ��س ب �ع �ض �ه��م
ملتابعة تحصيلهم العلمي».
ه� � � ��ادي امل � ��وس � ��وي ال� � � ��ذي ل � ��م ي �ق��ف
ً
ال � �س � �ج� ��ن ح � ��ائ �ل��ا دون م �ت��اب �ع �ت��ه
لدراسته الجامعية ،أسهم في بناء
مكتبة السجن ،بالتعاون م��ع قوى
األمن الداخلي وعدد من الجمعيات
امل� �ه� �ت� �م ��ة .وق� � � ��ال ل � � �ـ «األخ � � �ب� � ��ار» إن
إص� � � � � ��راره ع� �ل ��ى م� �ت ��اب� �ع ��ة دروس � � ��ه
الجامعية «ل��م يمنعني م��ن تطوير
مكتبة السجن ومساعدة السجناء
م� �ع ��ي ع� �ل ��ى ت� �ط ��وي ��ر ق ��درات � �ه ��م ف��ي
القراء ة والكتابة».
وت ��اب ��ع إن آم� ��ر ال �س �ج��ن ف ��ي زح �ل��ة
وج� �م� �ي ��ع ال � �ض � �ب� ��اط وامل� �س ��اع ��دي ��ن
وال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن «ش� �ج� �ع ��ون ��ي ع �ل��ى
تحصيل علمي ،وسهلوا لي كل ما
احتاج إليه لتطوير وعي السجناء
في التثقيف الذاتي» ،مشيرًا الى أنه
ل��دى إن�ه��ائ��ه م�ح�ك��وم�ي�ت��ه «س��أع�م��ل
على إرسال طلب الى رئيس محاكم
االس �ت �ئ �ن��اف ف��ي ب �ي��روت لتعييني
مرشدًا اجتماعيًا في السجون ،وإذا
ً
لم أجد وظيفة فسأصبح عاطال من
العمل ،لذا يجب أن أستعد ملواجهة
التحديات منذ اآلن».

تقرير

«موقف لبيع الهوى» على مفرق فغال الجبيلية
جوا ّنا عازار
ع �ل��ى م �ف��رق ب �ل��دة ف �غ��ال ال�ج�ب�ي�ل� ّ�ي��ة،
تنتظران من يشتري...
تقف فتاتان ّ
ال� � � �ه � � ��وى! ت� � �ت � ��وق � ��ف س � � � ّ�ي � � ��ارة ع �ل��ى
امل� �ف ��رق ،ت �ت� ّ�م امل� �ف ��اوض ��ات ،س��ري �ع��ًا،
ب�ي�ن «ال ��زب ��ون» و«ال �ب��ائ �ع��ة» ق�ب��ل أن
ت�س�ت�ق��ل ال �س �ي��ارة ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق إل��ى
أح��د الشاليهات ف��ي ب�ل��دة ال�ب��رب��ارة
امل � �ج � ��اورة ح �ي��ث أع � � ��داد أخ� � ��رى م��ن
الفتيات في االنتظار.
«األس� � � � � � ��وأ م� � ��ن ك� � ��ل ذل� � � � ��ك ،ب �ح �س��ب
م�خ�ت��ار ال �ب �ل��دة ال �ف��رد خ�ي�ّ�ر ال �ل��ه ،أن
ه ��ذا «امل �ل �ط��ش» ب ��ات ي �م��ث��ل مشكلة
ك �ب �ي��رة ل �ف �ت �ي��ات ف� �غ ��ال وس �ي��دات �ه��ا
م �م��ن ي �ض �ط��ررن إل ��ى ال ��وق ��وف على
امل � �ف� ��رق ن �ف �س��ه ل� ��رك� ��وب ال �س��رف �ي��س
أو األوت��وب �ي��س إل ��ى ج��ام�ع��ات�ه��ن أو
م��راك��ز أعمالهن ،إذ إن وقوفهن في
ه��ذا املكان يجعلهن عرضة لـ«سوء
ّ
الفهم» من «ال��زب��ائ��ن» ،فيكن عرضة
للكثير من «التلطيش» والكالم غير
الالئق!
ويقول خير الله« :هذا املوضوع بات
مثل قصة إبريق الزيت ،إذ إننا منذ
أك�ث��ر م��ن أرب �ع��ة أش�ه��ر ن�لاح�ق��ه ل��دى
األج �ه��زة األم�ن� ّ�ي��ة امل�خ�ت� ّ�ص��ة إلي�ج��اد
ح � � ّ�ل ج� � � � ّ
�ذري ل� ��ه م� ��ن دون ج � ��دوى.
فالفتاتان تقفان على األوتوستراد
ال � � ��ذي ي� ��رب� ��ط ب � �ي� ��روت ب �ط ��راب �ل ��س،

وت �ح��دي �دًا ع�ل��ى م �ف��رق ف �غ��ال ،وه�م��ا
ت �ج �ل �ب��ان ال ��زب ��ائ ��ن ل� �ع ��دد أك� �ب ��ر م��ن
ّ
الفتيات معظمهن ال يتجاوزن الـ18
من العمر».
وس �ب��ق ل�لأج�ه��زة األم �ن� ّ�ي��ة ول�ش��رط��ة
اآلداب أن ّ
تحركت في هذا املوضوع،
لاّ ّ
إ أن خير ال�ل��ه يطالب ب�ـ«خ�ط��وات
ف� � ّ�ع� ��ال� ��ة وح� ��اس � �م� ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة ه ��ذه
ّ
تمت إلى ثقافة
الظاهرة ،لكونها ال
املنطقة ب��أي ص�ل��ة ،ول�ك��ون�ه��ا تضرّ
بصيتها وبصيت أبنائها» ،مشيرًا
إل� ��ى أن «امل� ��وض� ��وع أخ�ل�اق � ّ�ي ي�م� ّ�س

فتيات البلدة وسيداتها
عرضة للمضايقات بسبب
نشاط شبكة الدعارة
المعروفة ألجهزة األمن
بكثيرين وواجبنا إط�لاق الصرخة
ّ
نهائيًا
إنهاء هذه الظاهرة
من أجل ّ
وليس مؤقتًا».
ّ
كفركده
ب��دوره ،يالحق مختار بلدة ّ
امل� � �ج � ��اورة ل� �ف� �غ ��ال ج � � ��ورج ط ��ن ��وس
امل��وض��وع لكون امل�ف��رق ي� ّ
�ؤدي أيضًا
إل��ى كفركده التي تتشارك مع فغال
هذه املشكلة.
وق ��د أش� ��ار رئ �ي��س ب �ل� ّ
�دي��ة ال �ب��رب��ارة
ّ
ف� � � � � ��ادي م� � � �ف � � � ّ�رج ف � � ��ي ات � � � �ص� � � ��ال م��ع

ّ
«األخ � � � �ب � � � ��ار» إل� � � ��ى أن � � � ��ه ت� �م� �ك ��ن م��ن
م �ن��ع ع �م��ل ال �ف �ت �ي��ات ع �ل��ى ال �ط��ري��ق
ض �م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �ب��رب��ارة ال �ع �ق� ّ
�اري��ة،
لاّ ّ
«إ ّأن� � � ��ه ل� �ي ��س م � ��ن ص�ل�اح � ّ�ي ��ات ��ي
ّ
ال�ت��دخ��ل ف��ي امللكية ال�خ� ّ
�اص��ة أو في
ال�ش��ال�ي�ه��ات امل �س �ت��أج��رة .ه ��ذا األم��ر
ي��دخ��ل ض �م��ن ص�ل�اح� ّ�ي��ات األج �ه��زة
ّ
األمنية».
وب �ح �س��ب امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،ي �م �ت��د ع�م��ل
ه� � ��ذه ال �ش �ب �ك ��ة م� ��ن ج� �س ��ر امل ��دف ��ون
إل ��ى امل �ع��ام �ل �ت�ين ،وال � ��رأس «األك �ب��ر»
ل �ه ��ا م � �ع� ��روف وه � ��و م .أ( .س � � � ّ
�وري
ّ
الجنسية).
وك ��ان ��ت إح � ��دى ه � ��ؤالء ال �ف �ت �ي��ات قد
ّادع ��ت ف��ي  13ك��ان��ون ّ
األول امل��اض��ي
ّ
أن اسمها سوسن وأن�ه��ا تائهة في
ُّ
أحد الوديان بعد تمكنها من الفرار
من أربعة أشخاص اختطفوها في
جبيل بواسطة سيارة أجرة بيضاء
ال� �ل ��ون .وك� ��ان ال ��رق ��م ال �خ �ل��وي ال ��ذي
ّ
الشابة قد ُوضع خارج
اتصلت منه
ال �خ��دم��ة ،ل�ي�ت�ب�ّي�نّ م��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق في
ّ
ما بعد ّأن الفتاة س� ّ
الجنسية
�وري��ة
ت��دع��ى ز .د .م��ن م��وال�ي��د ع��ام ،1994
ق��ام��ت إل ��ى ج��ان��ب خ .ح .ب��امل �ن��اورة
ّ
واالدع ��اء ال�ك��اذب ومحاولة تضليل
قوى األمن وإيهامها بأنها تعرضت
ل�لاخ�ت�ط��اف ف��ي ج�ب�ي��ل .وق��د أوق�ف��ت
التعرف إليهما ً
ّ
بناء على إشارة
بعد
النيابة العامة.

تقدمت آلني معلوف بواسطة وكيليها املحاميني ابراهيم عواضة
وغسان املولى بشكوى أمام قاضي التحقيق األول في جبل
لبنان ضد ستة أشخاص بينهم وزير سابق بجرم التعدي على
ملكية وتزوير مستندات واستعمال مزور واحتيال.

توقيف مطلوب بالسرقة والخطف في البقاع
تمكنت دورية تابعة ملديرية استخبارات الجيش ،بعد عمليات
رصد ومراقبة ،من توقيف علي م ،.بعد دهم مكان وجوده في
البقاع  .واملوقوف متهم بقيامه في  2011/6/6باالشتراك مع
آخرين ،بعملية سلب بقوة السالح مبلغ  230مليون ليرة من
أحد موظفي بنك االعتماد اللبناني  -فرع زحلة ،كما أنه متهم
بموجب مذكرات توقيف بمشاركته في خطف احد االشخاص
نتيجة خالفات مادية ،وقيامه أيضا بعمليات سطو مسلح
وتزوير ونصب واحتيال وإعطاء شيكات من دون رصيد
وتعاطي مخدرات.

قرطباوي تابع قضية الصدر
اس�ت�ق�ب��ل وزي ��ر ال �ع��دل ش�ك�ي��ب ق��رط�ب��اوي
(الصورة) في مكتبه في وزارة العدل الوفد
القضائي الليبي الذي يزور لبنان ملتابعة
قضية إخفاء اإلمام السيد موسى الصدر
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي
عباس بدر الدين .وجرى ت��داول املعطيات
املتوافرة في هذا امللف وآخ��ر ما توصلت
إليه التحقيقات في شأنه.

التحقيقات مستمرة مع والد فتل ابنه بالخطأ
قتل أنطوان ح .ابنه زاهي ( 22عامًا) عن طريق الخطأ في منطقة
سهيلة في قضاء كسروان (نانسي رزوق) .وقد بدأ عناصر
من مخفر ذوق مصبح التحقيقات مع االدلة الجنائية والطبيب
الشرعي ملعرفة املالبسات .وتبني نتيجة التحقيقات األولية أنه
أثناء مشاجرة حصلت بني املغدور ووالديه داخل املنزل ّ
وجه
الشاب بارودة الصيد نحو والديه ،ما دفع الوالد الى أخذ البارودة
منه ّ
بالقوة وخالل عملية تفريغ الرصاص من البارودة حاول
الشاب استعادتها بالقوة فانطلق منها عيار ناري عن طريق
الخطأ أردى ابنه ..واتصل الوالد فورًا بالصليب األحمر لنقل
ابنه الى مستشفى سان جورج في عجلتون .وذكرت إدارة
املستشفى أن الشاب وصل اليها وقد فارق الحياة بعد نزيف
صاعق .وعلمت «األخبار» من مصدر أمني أن الشاب يعاني
من مرض عصبي ويتناول املهدئات ،ما يدفعه الى ممارسة
تصرفات غريبة .وال تزال التحقيقات جارية مع والد الشاب.
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