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رضوان مرتضى 

 دخ���ل رج���ل أم���ن ي��ص��رخ: »ه��ن��اك قنبلة. 
ي��ج��ب أن ُن��خ��ل��ي امل��ب��ن��ى«. ج��م��ل��ت��ه م���ّرت 
ص�����ادم�����ة. س�����اد ص���م���ٌت ق���ب���ل أن ي��رت��ف��ع 
ال��ص��راخ وتعّم ح��ال من الفوضى أروق��ة 
ال��ق��ص��ر ك��ل��ه��ا. م��ش��اه��د ال��خ��وف تناقلها 
تحّدثوا  اللحظة.  ش��ه��دوا  ع��ي��ان  ش��ه��ود 
عن قاضية سمعت الخبر فتركت قوس 

املحكمة على عجل. 
ذك����روا أن��ه��ا ك��ان��ت ت��ص��رخ بهلع ق��ائ��ل��ًة: 
»هناك انفجاٌر سوف يقع«. صار الخبر 
 لسان، فأغلق املوظفون مكاتبهم 

ّ
على كل

وف����ّروا ه��ارب��ن. ال��دق��ائ��ق م���ّرت سريعة، 
ُأخلي خاللها القصر من جميع موّظفيه 

وزائريه. 
 أم���ن���ي ح�����ول م��ب��ن��ى ق��ص��ر 

ٌ
ُف������رض ط������وق

ال��ع��دل فيما ت��وّل��ى خ��ب��راء متفجرات من 
العبوة  ع��ن  التفتيش  اللبناني  الجيش 

املزعومة. 
جدّية  ح��ول  متضاربة  املعلومات  كانت 
 ح�����ول أص���ل 

ٌ
ال���ت���ه���دي���د، ف���ت���ب���ادر س��������ؤال

أوقفت القوى األمنّية
 االختصاصي في علم النفس 

الدكتور نبيل خوري مدة يومني 
بعد كشفه احتمال تعرض أحد 

األطفال لتحّرش جنسي من والده. 
وكان والدة الطفل قد أبلغت خوري 
بأنها تشتبه بتعرض ابنها لتحرش 
جنسي من والده، فخلص الى ضرورة 
التوسع في التحقيق مع تركيزه على 
إمكان وجود تحرش جنسي من األب. 

اعُتقل خوري بعد صدور مذكرة 
توقيف وجاهّية بحقه، ما أدى 

الى إصابته بوعكة صحية ألزمته 
املستشفى ليومني، حيث بقي في 

السرير مكّبل اليدين، قبل أن 
يخلى سبيله لعدم قانونّية 

التوقيف

ما قّل
ودّل

قصر العدل تحت رحمة 

عبوة وهمية 
ورد أكثر من اّتصال يبلغ عن وجود عبوة معّدة للتفجير في 

قصر العدل في بعبدا، فأصدر النائب العام االستئنافي في جبل 
لبنان أمره للقوى األمنية بإخالء غرف القصر وأروقته. سادت 

حالة من الهلع تبعها انتشار أمني كثيف ليتبّي أن البالغ 
كاذب

الحدث األمني

الخبر. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر 
»األخبار« أن اتصااًل  ل� من داخل القصر 
من مجهول تكرر لنحو ثالث مّرات. فقد 
اتصل املجهول بدايًة برقم الطوارئ 112 
داخ���ل حقيبة  ع��ب��وة متفّجرة  ع��ن  ليبلغ 
 آخ��ر 

ٌ
أح���د امل��ح��ام��ن ق��ب��ل أن ي���رد ات��ص��ال

إل���ى م��ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام االس��ت��ئ��ن��اف��ي 
القاضي كلود كرم ُينذره بوجود عبوة 
معّدة للتفجير، تالهما اّتصال آخر بقلم 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ي���ت���ح���ّدث ع���ن وج�����ود ال��ع��ب��وة 
ُي���خ���َل مبنى  وُي���ه���دد ب��ت��ف��ج��ي��ره��ا إن ل���م 

قصر العدل. 
بدأت املشاورات إثر االتصاالت الثالثة، 
خذ القرار بإخالء مبنى القصر حمايًة 

ُّ
فات

لحياة شاغليه إن صّحت التهديدات. 
إذًا، أم���ر ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام االس��ت��ئ��ن��اف��ي في 
ك��رم بإخالء  ك��ل��ود  ال��ق��اض��ي  جبل لبنان 
امل��ب��ن��ى وان��ت��ش��ر ال��خ��ب��ر ب��ن الحاضرين 
تشير  الساعة  عقارب  كانت  القصر.  في 
إل���ى 11:45 م��ن ق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س، فتوّلى 
ع��ن��اص��ر ق����وى األم�����ن امل���ك���ّل���ف���ون ح��م��اي��ة 
عوا في جميع 

ّ
القصر عملية اإلخالء. توز

طوابق القصر بغية اإلس��راع في تنفيذ 
العملية. 

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، يحكي ش��اه��د عيان 
»األخ��ب��ار« ع��ن ح��ال��ة م��ن ال��رع��ب كانت  ل���
ُت��س��ي��ط��ر ع���ل���ى ال���ج���م���ي���ع، الف���ت���ًا إل�����ى أن 
ال���ص���دم���ة ك���ان���ت ق���وي���ة ألن ال��خ��ب��ر غير 
م��ت��وّق��ع. وي��ت��ح��ّدث ال��ش��اه��د امل��ذك��ور عن 

ارت�����ب�����اك وخ�������وف م���ش���ت���رك���ن ع��اش��ه��م��ا 
ش����اغ����ل����و ال�����ق�����ص�����ر، ق�����ض�����اة وم����ح����ام����ن 
وم���وظ���ف���ن وم����واط����ن����ن، وح���ت���ى رج����ال 
األم���������ن. دق�����ائ�����ق اإلخ���������الء م�������ّرت ب��ط��ي��ئ��ة 
ال��وس��ائ��ل  ل���دى معظم  ال��خ��ب��ر  ذاع معها 
م��ن��دوب��وه��ا بسرعة.  اإلع��الم��ي��ة، فحضر 
رم��ي��ة حجر  ُب��ع��د  ع��ل��ى  الجميع  تجمهر 

ج�����رى أم�����س ت���خ���ري���ج ال��������دورة ال��خ��ام��س��ة 
ال���20  والدفعتن  املجتمعية  الشرطة  ف��ي 
وال�����21 م��ن دورة إع����ادة ت��أه��ي��ل ال��درك��ي��ن 
خدمتهم،  امل��م��ّددة  واملجندين  املتعاقدين 
ب����وا ب��إش��راف خ��ب��راء أميركين،  ال��ذي��ن درِّ
وتضم هذه املجموعات 41 رتيبًا، و 248 

دركيًا متعاقدًا ومجندًا ممّددة خدمتهم.
ُأقيم الحفل في معهد قوى األمن الداخلي 
����� الوروار برعاية املدير العام لقوى األمن 
اًل بقائد  الداخلي اللواء أشرف ريفي ممثَّ
م��ع��ه��د ق�����وى األم������ن ال���داخ���ل���ي ب��ال��وك��ال��ة 
ال���ع���م���ي���د إب����راه����ي����م ب����ص����ب����وص، وح��ض��ر 
ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ال���س���ف���ارة األم��ي��رك��ي��ة في 
السفيرة  ممثاًل  كونتيك  ت��ادي��وس  لبنان 

األميركية مورا كونيلي.
ك��ون��ت��ي��ك أل���ق���ى ك��ل��م��ة ج�����اء ف��ي��ه��ا »ن��ح��ن 

نعمل معًا قوى األمن الداخلي )اللبناني( 
وال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ي��ة، ب��ه��دف امل��س��اع��دة 
ع���ل���ى ت���ج���ه���ي���ز ق������وى األم��������ن ك�����ي ت��ص��ب��ح 
شرطة مدربة ومحترمة وفّعالة، فعملية 
الداخلي تمّثل مكّونًا  ق��وى األم��ن  تطوير 
أس���اس���ي���ًا ف���ي ال����دف����اع ع���ن س���ي���ادة ل��ب��ن��ان 

وديموقراطيته وأمنه«.
أل����ق����ى ال���ع���م���ي���د ب���ص���ب���وص ك���ل���م���ة ال����ل����واء 
ري���ف���ي، ف���ت���وّق���ف ع��ن��د ال��ج��ه��د ال�����ذي ب��ذل��ه 
اللبناني«   ����� األم��ي��رك��ي  ال��ت��دري��ب  »ف��ري��ق 
وم��ت��خ��ّرج��و ال�������دورة، ووج�����ه ال��ش��ك��ر إل��ى 
حكومة الواليات املتحدة األميركية »على 
الداخلي  األم��ن  ال��ذي تقدمه لقوى  ال��دع��م 
في مختلف املجاالت، وخاصًة في مجال 
ال��ت��دري��ب وإن���ش���اء امل��ب��ان��ي ال���الزم���ة ل��ذل��ك 

وتجهيزها«. 

تخريج شرطيي بتدريب أميركي

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293 العدل

قوى األمن

محمد نزال

بعد 36 يومًا على بدء العمل برادارات ضبط 
نّظمتها  التي  املحاضر  بلغ عدد  السرعة، 
مفارز السير 46285 محضر مخالفة سرعة 
اللبنانية.  األراض�����ي  مختلف  ع��ل��ى  زائ����دة 
وبحسب بيان ص��در أم��س عن ق��وى األمن 
السير وعدد  ف��إن نسبة ح��وادث  الداخلي، 
ال���ق���ت���ل���ى وال����ج����رح����ى »ان���خ���ف���ض���ت ب��ن��ح��و 
م��ل��ح��وظ، األم����ر ال����ذي ي��ش��ي��ر إل���ى ت��ج��اوب 
امل��واط��ن��ن م��ع ه��ذه التدابير واإلج����راءات، 
وال����ت����زام ال���س���رع���ات امل�����ح�����ددة«. وج�����اء في 
 إبالغ محاضر ضبط املخالفات 

ّ
البيان أن

املرورية إلى أصحاب العالقة، يجري عبر 
عناوينهم،  على   »LIBAN POST« شركة 
»وذلك مجانًا من دون بدل أتعاب«. في هذا 
اإلط��ار، ذك��ر مسؤول أمني معنّي بشؤون 
»األخ���ب���ار«، أن ب��ع��ض امل��واط��ن��ن  ال��س��ي��ر ل����
إلى  الضبط  ينتظرون وص��ول محضر  ال 
منازلهم، بل يتوجهون مباشرًة إلى مفارز 
تأكدهم  ال��غ��رام��ة، وذل���ك بعد  ل��دف��ع  السير 
من وجود مخالفة بحقهم من خالل زيارة 

موقع قوى األمن الداخلي اإللكتروني. 
 ب��ي��ان ق���وى األم����ن ال��داخ��ل��ي 

ّ
ُي���ش���ار إل���ى أن

 »ع��ل��ى أص��ح��اب ال��ع��الق��ة دف��ع 
ّ

ل��ف��ت إل���ى أن
السير  مخالفات  طوابع  بواسطة  الغرامة 
خالل مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ 
تبلغه محضر الضبط. كما أن دفع الغرامة 
ضمن هذه املهلة يسقط دعوى الحق العام 
وي���وق���ف ك���ل م��الح��ق��ة ف���ي ح���ق امل��خ��ال��ف«، 

موضحًا أنه أصبح باإلمكان تسديد جميع 
إلى  إضافًة  الطابع،  ذات  السير  مخالفات 
تسديد غرامات السرعة الزائدة، عبر شركة 
مخالفات  ط��واب��ع  وأن   ،»LIBAN POST«
ال��س��ي��ر م��ت��واف��رة ل���دى ف����روع ه���ذه ال��ش��رك��ة 

ومكاتبها في املناطق اللبنانية كلها. 
ُي����ذك����ر أن إب�������الغ م���ح���ض���ر امل���خ���ال���ف���ة ع��ب��ر 
ال��ش��رك��ة امل���ذك���ورة م��ج��ان��ّي، غ��ي��ر أن باقي 
ك��ذل��ك، إذ يجب  امل��ع��ام��الت الالحقة ليست 
ع��ل��ى امل��واط��ن امل��ع��ن��ّي ت��س��دي��د مبلغ 9000 
م��ن��ف��ص��ل��ة ع���ن قيمة  ل��ل��ش��رك��ة،  ل���ي���رة  آالف 
 50000 تبلغ  التي  السرعة  مخالفة  غرامة 
ل��ي��رة. وبحسب ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي، فإن 
ه����ذا امل��ب��ل��غ اإلض���اف���ي م��ف��ّص��ل ك��م��ا ي��أت��ي: 
املحضر  بطاقة  إرس���ال  تعرفة  ليرة   5250
ال���ج���واب���ي���ة إل�����ى م����ف����رزة ال���س���ي���ر ب��ال��ب��ري��د 
ل��ي��رة كلفة  امل��ض��م��ون، ي��ض��اف إليها 3750 
إع������ادة ت��س��ل��ي��م امل����واط����ن إش����ع����ارًا ب��إث��ب��ات 
ت��س��ّل��م م��ف��رزة ال��س��ي��ر ل��ل��ب��ط��اق��ة ال��ج��واب��ي��ة. 
ودع������ت ق�����وى األم������ن ال���داخ���ل���ي امل���واط���ن���ن 
إل��ى زي���ارة موقعها اإلل��ك��ت��رون��ي مل��زي��د من 
 »WWW.ISF.GOV.LB« وه��و  املعلومات، 
وه��و   »LIBAN POST« ش���رك���ة  م���وق���ع  أو 
إلى  ُيشار   .»WWW.LIBANPOST.COM«
أن بعض الشركات الخاصة ما زالت ترسل 
إل���ى ه��وات��ف امل��واط��ن��ن دع��اي��ات إع��الن��ي��ة، 
تدعوهم إلى إرسال رسالة خاصة بتكلفة 
دوالر واح������د، ف���ي م��ق��اب��ل إب�����الغ ص��اح��ب 
الهاتف ما إذا كان في حقه مخالفة سرعة 

أم ال.

9000 ليرة إضافية لبريد الرادار

متابعة

تسليم 
شهادات »العم 
سام«
)األخبار(

ت��ه��دي��د ال��ق��ض��اة م���ن ج��ان��ب بعض 
امل��ت��ق��اض��ن ظ��اه��رة ش��ائ��ع��ة ف��ي كل 
دول العالم. وفي لبنان، يزخر سجل 
بالكثير من  العدل  ح��وادث قصور 
ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ي��ت��ل��ق��اه��ا ق��ض��اة. 
ع��ل��م��ًا أن����ه ج����رى ف���ي ب��ع��ض امل����رات 
تنفيذ التهديد، فمنذ أكثر من عقد 
األربعة  القضاة  اغتيل  ال��زم��ن،  م��ن 
في قصر عدل صيدا، الذين ال يزال 
القضاء في لبنان يتذكرهم في كل 
مناسبة داعيًا إلى إنهاء التحقيق 
ُي����ذك����ر أن  ال������ذي م����ا زال م���ف���ت���وح���ًا. 
التمييز  العام لدى محكمة  املّدعي 
القاضي سعيد ميرزا، كان قد طلب 
توقيف سيدة انتحلت صفة قاضية 
التلفزيونية،  املحطات  إح��دى  عبر 
م خ.  امل�������واط�������ن  ت����وق����ي����ف  وط�����ل�����ب 
هاتفية  ت��ه��دي��د  رس��ائ��ل  لتوجيهه 
إل���ى ق��اض��ي��ن، ف��أح��ال األول����ى على 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة االس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة في 
النيابة  على  والثاني  لبنان،  جبل 
ال��ع��ام��ة االس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ف���ي ب��ي��روت 

التخاذ اإلجراء القانوني. 

لقطة


