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أسامة القادري

د 
ّ
ثر على جثة  محمود عجاج )تول

ُ
أخيرًا ع

الرقم  املطلوب  وه��و   ،)1980 عنجر  مجدل 
3، وأحد املشتبه في اشتراكهم في الكمني 
شهد 

ُ
��ذ ق��ب��ل ن��ح��و ش��ه��ري��ن، واست

ّ
��ف

ُ
ال���ذي ن

عبدو  اللبناني  الجيش  ف��ي  ال��رائ��د  خالله 
جاسر، وامل��ع��اون زي��اد امليس. ك��ان الكمني 
صب عند الطريق الرئيسية داخل بلدة 

ُ
قد ن

ووحدة  الرائد  تنفيذ  أثناء  عنجر،  مجدل 
من الشرطة العسكرية دهمًا لشقيق عجاج 

الفار من خدمته العسكرية. 
ال����رائ����د ج���اس���ر واملعاون  اس��ت��ش��ه��اد  إث����ر 
أق��ام الجيش حواجز متعددة عند  امليس، 
والفرعية،  الرئيسية  البلدة  جميع مداخل 
ذ عشرات عمليات الدهم ملنازل ُيشتبه 

ّ
ونف

ف���ي م���ع���اون���ة أص��ح��اب��ه��ا امل��ط��ل��وب��ني على 
االخ��ت��ب��اء. وال��ت��ي ع��ل��ى أث��ره��ا وص���ل عدد 
خلي 

ُ
أ املوقوفني الى حوالى 100 موقوف، 

نحو  توقيف  ليجري  بعد،  فيما  سبيلهم 
ع��ش��رة م���ن أب���ن���اء ال��ب��ل��دة، أص����در القاضي 

هم. 
ّ
صقر صقر مذكرات توقيف في حق

أصدر رئيس »تجّمع العمداء 
ني« الدكتور 

ّ
ني الوطني

ّ
املستقل

العميد فؤاد املولى بيانًا، باسم 34 
عميدًا متقاعدًا، ناشد فيه رئيس 

الجمهورية ميشال سليمان »اعتبار 
سالح حزب الله جزءًا ال يتجزأ من 
االستراتيجية الدفاعية املنوطة 

بالجيش اللبناني حتى زوال االحتالل 
اإلسرائيلي عن لبنان، وإحالة ملف 

شهود الزور على القضاء العسكري، 
ال على القضاء العدلي كما يتداوله 

مجلس الوزراء حاليًا«. وطالب 
التجمع الرئيس سليمان »بمناشدة 
األمني العام لألمم املتحدة بان كي 

مون ملساعدة لبنان للعمل على 
تجميد عمل املحكمة )الدولية( 

حتى االنتهاء من محاكمة 
شهود الزور«

على
فكرة

ملف اغتيال الرائد واملعاون

ً»املطلوب الرقم 3« 
ُوجد مقتوال

أمس عادت مجدل عنجر إلى األضواء، ُعثر على 
اج جثة مصابة بطلقات نارية. صاحب الجثة 

ّ
محمود عج

ليس سوى املطلوب الرقم 3 في إطار التحقيق في الكمني
صب قبل شهرين ضد الجيش اللبناني، وأدى إلى 

ُ
الذي ن

استشهاد رائد ومعاون

تحقيق

عجاج ظل فارًا ولم يقع في قبضة العدالة، 
ب���ل ُوج����د أم���س ج��ث��ة ه���ام���دة، م��رم��ي��ة عند 
الطرقات  إح��������دى  م�����ن  األي�����م�����ن  ال����ج����ان����ب 
الزراعية الفرعية، باتجاه بلدة الدكوة في 
ال��غ��رب��ي، وب��م��ح��اذاة معمل السكر  ال��ب��ق��اع 

الواقع في خراج بلدة مجدل عنجر.
التاسعة  الساعة  عند  أن��ه  التفاصيل،  ف��ي 
ص��ب��اح��ًا، وأث��ن��اء م���رور ح��اف��ل��ة ت��ق��ل طالبًا 
تابعة لجامعة األزهر شاهد سائقها، جثة 
التي  الزراعية  الطريق  على جانب  مرمية 
توصل الى بلدة الدكوة، عبر طريق معمل 
الجامعة  إدارة  أخ��ب��ر  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ال��س��ك��ر. 
اتصلت  ب������دوره������ا  ال�����ت�����ي  ش������اه������ده،  ب����م����ا 
ب��األج��ه��زة األم��ن��ي��ة، وأب��ل��غ��ت امل��ع��ن��ّي��ني ما 
شاهده السائق، على األثر حضرت القوى 
ثم  الجنائية،  واألدل��ة  واألمنية  العسكرية 
حضرت قوة من الجيش اللبناني وضربت 
 الطريق في 

ً
طوقًا أمنيًا في املنطقة، مقفلة

االت���ج���اه���ني امل����ؤدي����ني إل���ي���ه���ا، وق�����ام رجال 
األدلة  بجمع  العسكرية،  الجنائية  األدل���ة 
مظاريف  ع��ن  والتفتيش  البصمات  ورف��ع 
طلقات ف��ي دائ���رة م��ك��ان ال��ج��ث��ة، ملعرفة إن 

ذت في نفس املكان، أو 
ّ
ف

ُ
كانت الجريمة قد ن

في مكان آخ��ر، ورميت الجثة الحقًا حيث 
ثر عليها. بعدما جرى الكشف على جثة 

ُ
ع

عجاج، تبني أنها مصابة بعدة طلقات في 
واليسرى،  اليمنى  الجهتني  م��ن  ال��ص��در، 

وبطلقة في الرأس.
ر 

َ
»األخبار« أنه لم ُيعث د ل�

ّ
مسؤول أمني أك

في جيوب القتيل على شيء سوى »علبة 
 أن��ه��ا ت��ح��م��ل أّي أدلة 

ّ
دخ�����ان«، ول���م ي��ت��ب��ني

ش��خ��ص��ي��ة. وق����د ج����رى االت����ص����ال برئيس 
العجمي،  س����ام����ي  ع���ن���ج���ر  م����ج����دل  ب���ل���دي���ة 
ال���������ذي ح����ض����ر وب����رف����ق����ت����ه أش������خ������اص من 
البلدة، فتعرفوا على الجثة، بعدئذ نقلها 
املعنيون في سيارة إسعاف تابعة لبلدية 

خالد الغربي

الديري  الهادي  ي املوقوف زياد عبد 
ّ
توف

داخل  ال���ج���ن���س���ي���ة(  س��������وري  ع�����ام�����ًا،   46(
ن��ظ��ارة قصر ال��ع��دل ف��ي ص��ي��دا. ك��ان زياد 
وق�������ف ع���ل���ى ي����د ع���ن���اص���ر م����ن القوى 

ُ
ق����د أ

األمنية منذ نحو أسبوع فقط، حيث كان 
يخضع لتحقيق استنطاقي لدى قاضي 
إليه،  املنسوبة  التهم  من  بعدد  التحقيق 
منها تعاطي املخدرات. إثر الوفاة حضر 
ة، 

ّ
الجث ع��ل��ى  ليكشف  ال��ش��رع��ي.  ال��ط��ب��ي��ب 
 أن الوفاة ناتجة من ذبحة قلبية. 

ّ
فتبني

قلت جثة زياد إلى بّراد مستشفى صيدا 
ُ
ن

ال��ح��ك��وم��ي ال��ج��ام��ع��ي ب���ن���اًء ع��ل��ى إشارة 
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام االس��ت��ئ��ن��اف��ي ف��ي الجنوب 
القاضي سميح الحاج، تمهيدًا لتسليمها 

إل���ى ذوي����ه. وف��ت��ح��ت ق���وى األم���ن الداخلي 
ما  الحادثة ملعرفة مالبسات  تحقيقًا في 
ح��ص��ل.  ي��ذك��ر أن ح���وادث وف���اة السجناء 
واملوقوفني تتكّرر دائمًا، وغالبًا ما ُيرجع 

سبب حاالت الوفاة إلى الذبحة القلبية.
يذكر أن أبرز حاالت الوفاة داخل السجون 
وفاة  ك��ان��ت  امل���خ���درات  بتعاطي  قة 

ّ
املتعل

ب��ج��رع��ة مخدرات  ال��س��ج��ني رب���ي���ع ص��ق��ر 
الداخلية  وزي������ر  أح������ال  ي���وم���ه���ا،  زائ���������دة. 
وال����ب����ل����دي����ات زي��������اد ب���������ارود ك���ت���اب���ًا على 
ل��ق��وى األم����ن الداخلي،  ال��ع��ام��ة  امل��ف��ت��ش��ي��ة 
فها بموجبه إجراء التحقيقات الالزمة 

ّ
كل

ل��ت��ب��ي��ان أس��ب��اب وف���اة ال��س��ج��ني ص��ق��ر في 
النتيجة  عن  إفادته  طالبًا  روميه،  سجن 
خالل 48 ساعة في موازاة التحقيق الذي 

تجريه النيابة العامة.   

وفاة موقوف في نظارة صيدا

دورية للجيش اللبناني أثناء مداهمات في عنجر )أرشيف(

العدل

قصور العدل

محمد نزال

ل���م ي��ك��ن رواد )اس�����م م��س��ت��ع��ار( ي�����دري أن 
تصرفاته املتهورة خالل إشكال في البربير، 
من  السجن، وستنكشف  إل��ى  ب��ه  سترسل 

خاللها جنايات رواد وسلوكياته. 
في  إش�����ك�����ال  وق������ع   ،2009 أي�����ل�����ول   15 ف�����ي 
ال��ب��رب��ي��ر، ك��ان رواد أح��د أط��راف��ه. غ��اب عن 
الساحة س��اع��ات، ث��م ع��اد إل��ى امل��ك��ان، كان 
ي��ح��م��ل س��الح��ًا ح��رب��ي��ًا، وأط��ل��ق ال��ن��ار منه 
في الهواء، لُيرهب من تعارك معهم سابقًا. 
ل���م ي��ك��ن ال���س���الح خ��اص��ًا ب������رواد، فاألخير 
استعاره من صديقه أيمن )اسم مستعار( 

الذي رافقه إلى البربير. 
القوى  نت 

ّ
ال��ح��ادث، تمك بعد أسبوع على 

األم���ن���ي���ة م����ن إل����ق����اء ال���ق���ب���ض ع���ل���ى رواد، 
ف���اع���ت���رف ف����ي ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات األول����ي����ة بأنه 
أط��ل��ق ال���ن���ار ف���ي ال��ب��رب��ي��ر، ول��ك��ن املفاجأة 
خ����الل ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ك��ان��ت ب���اع���ت���راف رواد 
املخدرات من نوع حشيشة  بأنه يتعاطى 
الكيف، وأضاف إنه يشتري حاجته منها 
من أيمن، ويدفع لألخير 15 ألف ليرة عن 

»كل قطعة بحجم الجوزة«. 
الثاني  امل���ت���ه���م  ك������ان  أول���������ى،  م���رح���ل���ة  ف�����ي 
أن��ه ألقي القبض  متواريًا عن األن��ظ��ار، إال 
ع��ل��ى ش���اب ي��دع��ى أي��م��ن ب��ع��د التحقيقات 
واالس����ت����ق����ص����اءات، ف��أن��ك��ر امل����وق����وف أمام 
س���ن���د إل���ي���ه، ن��اف��ي��ًا معرفته 

ُ
امل��ح��ك��م��ة م���ا أ

 املوقوف هو 
ّ

برواد. األخير أعلن بدوره أن
غير صديقه الذي يبيعه املخدرات، مضيفًا 

إن أيمن املقصود موقوف في سجن رومية 
املركزي. 

 ع��ل��ى ع����دم تورط 
ً

��ل دل���ي���ال
ّ
ال��ن��ف��ي ل���م ي��م��ث

أيمن في بيع امل��خ��درات ل���رواد، وق��د بينت 
نفس  ي���ح���م���ل  امل�����وق�����وف  أن  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات 
في  رواد  ب���ه���ا  أدل��������ى  ال����ت����ي  امل�����واص�����ف�����ات 
االستنطاقي.  والتحقيق  األول��ي  التحقيق 
ب��ه رواد ع��ن وجود  أدل���ى   م��ا 

ّ
أن كما تبني 

أيمن في رومية أمر غير صحيح. 
املؤلفة  ب��ي��روت  ج��ن��اي��ات  محكمة  ح��ك��م��ت 
م���ن ب���رك���ان س��ع��د رئ��ي��س��ًا وه���ان���ي الحّبال 
أيمن  بتجريم  مستشارين،  الحاج  وبسام 
بالجناية املنصوص عليها في املادة 126 
مخدرات، وسجنه خمس سنوات وتغريمه 
مبلغ خمسة ماليني ليرة. وبإدانة الظنني 
املادة  الجنح، منها جنحة  رواد بعدد من 
امل���ادة 72 أسلحة،  م��خ��درات، وجنحة   127
وب�����إدغ�����ام ك����ل ال���ع���ق���وب���ات، وح���ب���س���ه سنة 
واح��دة. ُيشار إلى أن املادة 127 من قانون 
املخدرات تنص على أنه »ُيعاقب بالحبس 
من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبالغرامة من 
م��ل��ي��ون إل����ى 5 م��الي��ني ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة، كل 
من حاز أو أح��رز أو اشترى كمية ضئيلة 
م��ن م���ادة ش��دي��دة ال��خ��ط��ورة ب���دون وصفة 
التعاطي، وكانت ضآلتها  طبية، وبقصد 
لالستهالك  مخّصصة  باعتبارها  تسمح 
ال��ش��خ��ص��ي. وي��ت��ع��رض ل���ذات ال��ع��ق��وب��ة من 
امل���ادة ولم  ثبت إدم��ان��ه على تعاطي ه��ذه 
يذعن إلج��راءات العالج املنصوص عليها 

في القانون«.

عراك يكشف تاجر ومتعاطي مخدرات

محاكم

قصر العدل
 في صيدا 
)أرشيف(

خبر  وق�������ع   ،2010  /10/21 ف�����ي 
الجيش  ف�����ي  ال������رائ������د  اس����ت����ش����ه����اد 
ع��ب��دو ج��اس��ر واملعاون  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
زي���اد امل��ي��س وق���ع ال��ص��اع��ق��ة، كانت 
ف����ي دائرة  ت������زال  ع��ن��ج��ر ال  م���ج���دل 
ال��ض��وء م��ن حيث األخ��ب��ار األمنية. 
للراحلني.  ��ص��ب 

ُ
ن ك��م��ي��ن��ًا  أن   

ّ
ت��ب��ني

التوجيه  مديرية  أص���درت  يومها، 
ف��ي ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش ب��ي��ان��ًا ج���اء فيه 
العسكرية  الشرطة  م��ن  »دوري���ة  أن 
ف��اري��ن في  ت��ط��ارد عسكريني  كانت 
بلدة مجدل عنجر، تعرضت إلطالق 
نار مسلحني ُحددت هوياتهم، مما 
برتبة  ض��اب��ط  استشهاد  إل��ى  أدى 
ال����دوري����ة على  ت 

ّ
رائ����د ورت���ي���ب. رد

��ذ قوة 
ّ
م��ص��ادر إط���الق ال��ن��ار، وت��ن��ف

ده���م ألماكن  ال��ج��ي��ش عمليات  م��ن 
لتوقيفهم  ال��ح��ادث،  ف��ي  املتورطني 

وإحالتهم إلى القضاء املختص«.
 من يؤوي 

ّ
ر قيادة الجيش كل

ّ
»تحذ

ر عليهم، 
ّ
أيًا من املطلوبني أو يتست

أنه سيصار إلى التعامل معه كأحد 
املطلوبني للعدالة«. 

لقطة
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