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  توٌنً اإلستماع إلى السٌد شاهدا فً جرٌمة اغتٌال.فً بٌروت  قصٌر القاضً الفرنسً فً قضٌة

 

 
 

 ،قصٌر سمٌر الذي ٌتولى التحقٌق فً قضٌة اغتٌال الصحافً وصل الى بٌروت امس القاضً الفرنسً جان لوي بروغٌٌر
 .قضائٌٌن لبنانٌٌن فً إطار التحقٌق فً القضٌة  وسٌلتقً بروغٌٌر مسؤولٌن.مكلفا من الحكومة الفرنسٌة 

 
سبتمبر ) المدٌر العام السابق لألمن العام اللواء الركن جمٌل السٌد الموقوف منذ اٌلول الى ذلك، أحضر بعد ظهر أمس

اغتٌال النائب جبران توٌنً القاضً جرٌمة  الماضً فً جرٌمة اغتٌال الرئٌس رفٌق الحرٌري، الى مكتب المحقق العدلً فً(
 .هذه الجرٌمة  جهاد الوادي الذي استمع إلٌه بصفة شاهد فً

 
فً (السٌد )التهدٌدات التً كان ٌتلقاها النائب توٌنً قبل توقٌفه  ولم ترشح عن الجلسة أي معلومات سوى ان الوادي سأله عن

كانا ٌتلقٌان  قصٌر سمٌر ات، خصوصا ان توٌنً والزمٌلالرئٌس الحرٌري، وحول عالقته بتلك التهدٌد جرٌمة اغتٌال
 .'النهار 'مماثلة على خلفٌة مقاالتهما التً كانت تنشر فً جرٌدة  تهدٌدات

 
أمام المحقق العدلً فً هذه الجرٌمة القاضً  قصٌر سبق للواء السٌد ان أخضع للتحقٌق كشاهد فً جرٌمة اغتٌال ٌذكر انه

العمٌد رٌمون عازار فً  قابلة بٌن السٌد والمدٌر السابق لالستخبارات فً الجٌش اللبنانًالذي أجرى اٌضا م سامً صدقً
 .القضٌة عٌنها 

 
 الجمهوري العمٌد مصطفى حمدان أخضع للتحقٌق فً جرٌمة محاولة اغتٌال الوزٌر مروان وكان القائد السابق للواء الحرس

 .ر حمادة امام المحقق العدلً فً الجرٌمة القاضً صقر صق
 

  طائرة كوتونو
 

بٌروت برئاسة القاضً مٌشال أبو عراج  ، عقدت أمس محكمة الجناٌات فً'كوتونو 'على صعٌد تحطم طائرة الركاب فً 
وفً حضور ممثل النٌابة العامة القاضً بٌار فرنسٌس اول جلسة للنظر  وعضوٌة المستشارٌن حارث الٌاس وغادة أبو كروم

من كانون االول  توجهها من مطار كوتونو الى مطار بٌروت الدولً عشٌة الخامس والعشرٌن الطائرة اثناء فً قضٌة تحطم
 .اللبنانٌٌن  ، وذهب ضحٌتها معظم ركابها وبٌنهم عدد كبٌر من6662(دٌسمبر )

 
لفوا النائب بأهالً الضحاٌا المدعٌن فً القضٌة والذٌن كانوا ك وعقدت الجلسة وسط تدابٌر امنٌة مشددة واكتظت قاعة المحكمة

 .علوٌة تمثٌلهم فً المحكمة  السابق المحامً حسن
 

رحالت الطائرة بٌن كوتونو وبٌروت والذي كان اخلً سبٌله بكفالة  وفٌما حضر المتهم أحمد الخازم المشرف على تسٌٌر
المحكمة تكرار  ررتلبنانٌة بعد تخفٌضها من ستة بالٌٌن لٌرة، ومعه وكٌله المحامً رشٌد اٌوب ق ملٌون لٌرة 096بقٌمة 

 .المقبل (اكتوبر )االول  تشرٌن 02دعوة مدعى علٌهم آخرٌن ٌحاكمون كأظناء الى جلسة تعقد فً 
 

الطائرة اللٌبً سلٌمان البارونً الذي نجا من تحطمها ودروٌش أحمد  وكانت المحكمة قررت اثناء الجلسة محاكمة كل من قائد
 . فً الدعوى المقامة ضدهما من ذوي الضحاٌا غٌابٌة لتخلفهما عن الحضور الخازم بصورة

  أخبار3الموضوع 

  الحٌاة3المصدر 
  

 
 


