
ل��ف��ت��وا أي��ض��ًا إل���ى أن س��ي��ارات ع��دي��دة تمر 
ال���ف���رع���ي���ة، وخصوصًا  ال���ط���ري���ق  ف���ي ه����ذه 
عند ساعات الصباح األول��ى، أثناء توّجه 
 
ً
املزارعني الى أعمالهم وحقولهم، وخاصة

أن تلك الطريق تربط سهل البقاع الغربي 
بالطريق الدولية والبقاع األوسط. 

م��س��ؤول أم��ن��ي م��ت��اب��ع ل��ل��ق��ض��ي��ة، رّج����ح أن 
���ك���ب���ت ف���ي منطقة 

ُ
ت���ك���ون ال��ج��ري��م��ة ق���د ارت

أخرى، وُرميت من داخل سيارة الى جانب 
الطريق، وهي متوجهة الى داخل السهل.

أم����ا امل��ش��ه��د ف���ي ب��ل��دة م��ج��دل ع��ن��ج��ر، فلم 
يتغّير مع إشاعة خبر مقتل عجاج، بحكم 
منصوبة  زال�����ت  م���ا  ال��ج��ي��ش  ح���واج���ز   

ّ
أن

ال��ب��ل��دة ومخارجها،  م���داخ���ل  ع��ن��د ج��م��ي��ع 
إل��ى مكان رمي  امل��ؤدي��ة  الطريق  بما فيها 
الجثة، التي ال تبعد عنها عشرات األمتار، 

11 العدل

الهراوي  م��س��ت��ش��ف��ى  ال����ى  ع��ن��ج��ر،  م���ج���دل 
��ى طبيب 

ّ
ال��ح��ك��وم��ي ف��ي زح��ل��ة، ح��ي��ث ت��ول

شرعي الكشف عليها.
ُوج��دت فيه  ال��ذي  املكان  القاطنون بجوار 
»األخبار« إنهم لم يسمعوا  الجثة، قالوا ل�
الصباح  س����اع����ات  ع���ن���د  وال  ال���ل���ي���ل  ف����ي  ال 
ن����اري����ة. فيما  ل��ط��ل��ق��ات  األول������ى أّي ص����وت 

ة مدبرة من 
ّ

فقد رأى األهالي في مقتله خط
الرائد جاسر  بمقتل  لهم عالقة  أشخاص 
ألن  ت��ص��ف��ي��ت��ه،  وأرادوا  امل���ي���س،  وامل����ع����اون 
عجاج قيل إن دوره كان مقتصرًا فقط على 
االتصال بدرويش خنجر، املتهم األول في 

عملية الكمني.
ب��ع��ض امل��ت��ح��دث��ني إل����ى »األخ����ب����ار« كانوا 
في  اآلخ���رون  املطلوبون  يلقى  أن  ون 

ّ
يتمن

ه����ذه ال��ق��ض��ي��ة م��ص��ي��رًا ي��س��ه��م ف���ي وضع 
 لهم »ح��ت��ى ت��رت��اح ال��ب��ل��دة منهم ومن 

ّ
ح��د

أف��ع��ال��ه��م، ال���ت���ي ب��س��ب��ب��ه��ا ص�����ارت املجدل 
الكوز   

ّ
الجيش، ألن��ه كلما »دق كأنها ضد 
بالجرة«، حواجز وعمليات دهم«.  

ال�����ذي عاين  ال���ش���رع���ي ع��ل��ي س.  ال��ط��ب��ي��ب 
ج��ث��ة ع��ج��اج ف��ي امل��ك��ان ال���ذي ُوج����دت فيه، 
وك��ش��ف عليها ف��ي امل��س��ت��ش��ف��ى، أش���ار إلى 
طلقتان  نارية،  أعيرة  لعدة  تعرضت  أنها 
ال����ص����در وواحدة  ف����ي  ب����ال����رأس واث���ن���ت���ان 
 الوفاة 

ّ
ف��ي ك��وع ي��ده األي��م��ن، الف��ت��ًا إل��ى أن

حصلت منذ أكثر من عشر ساعات، بسبب 
رًا 

ّ
ب كامل في العضالت، مقد

ّ
حدوث تصل

النار  منها  طلقت 
ُ
أ التي  املسافة  تكون  أن 

املترين، لعدم وج��ود وش��م بارودّي  تفوق 
مكان دخول الطلقات.

مسؤول أمني أشار إلى أن الطلقات تعود 
الى سالح حربي من نوع »كالشنيكوف«، 
 أنها ُسحبت 

ّ
 املعطيات الجنائية تبني

ّ
وأن

م���ن داخ�����ل ال���س���ي���ارة، وُرم����ي����ت ال����ى جانب 
 

ّ
��ه لم يتبني

ّ
أن إل��ى  الطريق. ولفت املسؤول 

 ع��ج��اج ش����ارك أو ت��ع��رض ل��ل��ع��راك قبل 
ّ

أن
إطالق النار عليه. 

القاطنون بجوار 
المكان الذي ٌوجدت فيه 
الجثة، لم يسمعوا صوت 

طلقات نارية

15 ع��م��ل��ي��ة س��رق��ة ُس��ّج��ل��ت خ���الل أق���ل من 
24 س��اع��ة، ب��ني ال��س��اب��ع��ة م��ن ص��ب��اح يوم 
األح���د وال��خ��ام��س��ة م��ن ف��ج��ر االث��ن��ني )أول 
العمليات  ه�����ذه  ج�����رت  وق�����د  أم�������س(.  م����ن 
ف���ي م��ن��اط��ق م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ل��ب��ن��ان، وفيما 
تضاءلت عمليات سرقة املنازل، ُسرقت 5 
سيارات، كما تعرضت خمس مؤسسات 
للسرقة. ويمكن فهم ذلك بسبب  تجارية 
ال��ع��اص��ف��ة ال��ت��ي ض��رب��ت ل��ب��ن��ان، فأجبرت 
مالزمة  على  امل��واط��ن��ني  م��ن  كبيرة  نسبة 
من  اللصوص  بعض  يمنع  م��ا  منازلهم، 

اقتحامها.
ُسّجلتا،  كهربائية  أس��الك  سرقة  عمليتا 
األولى في ضهر أنصار )قرب حلبا(، فقد 
أق����دم م��ج��ه��ول ع��ل��ى س��رق��ة أس����الك مثّبتة 
بطول 600 متر. في وادي الجاموس، قرب 
حلبا أيضًا، سرق مجهول أسالكًا مثّبتة 

على الشبكة العامة بطول 350 مترًا.
ادعى جوزف ط. أمام فصيلة النهر في قوى 
ومجوهرات  دوالر   2300 مبلغ   

ّ
أن األم���ن، 

ُس����رق����ت م����ن م���ن���زل���ه، ووّج�������ه االت����ه����ام إلى 
اإلثيوبية التي تشتغل في بيته، واسمها 
إل��ى جهة  إنها هربت  وق��ال  م.  ماستويت 
الحادث. وهنا  تح تحقيق في 

ُ
ف مجهولة، 

��ه أص��اب��ع االت��ه��ام إلى  ُي��ش��ار إل��ى أن��ه ت��وجَّ
 في 

ّ
ع���ام���الت ف���ي ق��ض��اي��ا س���رق���ة، وي��ت��ب��ني

الكثير من األحيان أنهن بريئات من هذه 
التهمة.

في غرزوز )قضاء جونية(، دخل مجهول 
ب��واس��ط��ة ال��ك��س��ر وال��خ��ل��ع م��ن��زل إل��ي��اس أ. 

ر. وس��رق منه مصاغًا  وأمل��اس��ًا وشيكات 
وصكوك  مالية  ملبالغ  وسندات  مصرفية 
قيمة  رت 

ّ
وق����د ب��ل��دات مختلفة،  ف��ي  أراٍض 

املسروقات بنحو 180 مليون ليرة.
ث��م��ة ش��رك��ات وم��ت��اج��ر ت��ع��رض��ت للسرقة، 
فقد ادعى أحمد ض. أمام فصيلة البسطة 
 
ً
 مجهوال

ّ
أن الداخلي  األم��ن  لقوى  التابعة 

أقدم على الدخول إلى متجره في املحلة، 
 لبيع قوارير الغاز، وسرق مبلغ 5 

ّ
واملعد

ماليني ليرة من بينها شيكات بقيمة 850 
دوالرًا.

دخ����ل م��ج��ه��ول ب��واس��ط��ة ال��ك��س��ر والخلع 
ش��رك��ة ألكسي ب. ف��ي ال����دورة، وس���رق من 
درت 

ُ
داخلها 3 أجهزة كمبيوتر محمولة، ق

قيمتها بنحو مليوني ليرة.
ف����ي ب���ل���دة ال���ه���الل���ي���ة، أق������دم م���ج���ه���ول على 
ال����دخ����ول ب���واس���ط���ة ال���ك���س���ر وال���خ���ل���ع إلى 

متجر رنا ش. املعد لبيع األلبسة، وسرق 
منه بضائع مختلفة. عملية سرقة أخرى 
ج���رت ف��ي م��ت��ج��ر آخ���ر ل��أل��ب��س��ة، ف��ف��ي جل 
ال����دي����ب دخ�����ل م���ج���ه���ول م���ح���ل س���ال���ف���ي ك. 
وسرق بطريقة احتيالية محفظة سالفي 
أل��ف ليرة وأوراق  وف��ي داخلها مبلغ 500 

ثبوتية، ثم فر اللص إلى جهة مجهولة.
إق��دام مجهول على  الالفتة،  البالغات  من 
س��رق��ة م��س��دس ع��ائ��د إل���ى رال����ف ج. وهو 
ق��وى األمن  ف��رع املعلومات في  د من 

ّ
مجن

الداخلي. أقدم اللص على سرقة املسدس 
م���ن ال���س���ي���ارة ال���ت���ي ك���ان���ت م���رك���ون���ة أمام 

مطعم في جعيتا. 
أخيرًا، ُسرقت سيارات من مناطق مختلفة 
في لبنان. في جبيل، ُسرقت سيارة جيب 
وفي  غ.  إن��دي��ا  إل���ى  ملكيتها  ت��ع��ود  رادو 
منطقة فّوار إنطلياس، ُسرق جيب تويوتا 

لصاحبه شربل ح.
ال���ب���وش���ري���ة، س�����رق م���ج���ه���ول سيارة  ف����ي 
مرسيدس )ُصنع 1978( وهي ملك عبدو 
م. ك��م��ا ُس��رق��ت س��ي��ارة م��رس��ي��دس )صنع 
ال��ج��ام��وس، وه��ي تعود  1975( م��ن وادي 

إلى فضل ع.
أم���ام فصيلة جونية في  ف���راس ب.  ادع���ى 
 
ً
 مجهوال

ّ
 إن

ً
ق���ائ���ال ال���داخ���ل���ي،  ق���وى األم����ن 

أق����دم ع��ل��ى س��رق��ة س��ي��ارت��ه وه���ي م��ن نوع 
»بي أم« )ُصنع 1984(، وقد كانت السيارة 
 

ّ
مركونة في محلة حارة صخر. وأضاف إن

السيارة مسجلة باسم والدته كلود ب.
)األخبار(

... وما زال موسم السرقات مزدهرًا

15عملية 
سرقة ُسجلت خالل أقل 

من 24 ساعة 

دورية للجيش اللبناني أثناء مداهمات في عنجر )أرشيف(

سرقة عّمال سوريني

دخل شخصان مسلحان، أمس، إلى غرفة يسكنها عدد من العّمال 
السوريني في منطقة الدورة ـــــ بيروت، فأنذرهم أحدهما بوجوب وضع 

األموال التي بحوزتهم في كيس نايلون. وبحسب ما جاء في اّدعاء أحد 
العّمال أمام القوى األمنية، وهو أسامة ع. فإن املسلَحني أخذا الكيس وفيه 

األموال قبل أن يفرا إلى جهة مجهولة.

سلب مسلح داخل سوبر ماركت 

مان بقوة السالح، أمس، إلى سوبر ماركت في منطقة 
ّ
دخل شخصان ملث

جبيل، واعتديا بالضرب على أحد العاملني فيه، ثم سرقا مبلغ مليون 
 الى هاتف 

ً
ونصف مليون ليرة لبنانية، و1200 دوالر أميركّي، إضافة

خلوي وجهاز كمبيوتر محمول وسيارة من نوع »جيب شيروكي«، قبل 
أن يفرا إلى جهة مجهولة. اّدعى املوظف املسلوب أمام القوى األمنية، 
وأعطى مواصفات معينة للسالَبني، فبدأت القوى األمنية العمل على 

مالحقتهما، بناًء على إشارة القضاء املختص لتوقيفهما.

أخبار القضاء واألمن

عمر نشابة

أجرت الزميلة روزانــا بومنصف مقابلة مع السفيرة البريطانية في 
»النهار«(  الزميلة  لبنان فرانسيس غاي )نشرت في عدد أمس من 
لها نقاش حول املحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس 

ّ
تخل

العدلية  بالقضايا  غــاي  بمعرفة  نقص  على  إمــا   
ّ
دل الحريري  رفيق 

واإلجراءات القضائية، أو على تالعب في الوقائع بهدف تلميع صورة 
آلية دولية كانت بريطانيا، إلى جانب فرنسا والواليات املتحدة، من 
ت 

ّ
الدولي. أو ربما ظن أكثر املتحمسني إلنشائها عبر مجلس األمن 

السفيرة الظريفة نفسها شيرلوك هوملز عبر استباقها بعض نتائج 
الشهير  البريطاني  ــق 

ّ
املــحــق صفة  منتحلة  قــالــت  الــدولــي.  التحقيق 

تويني  جــبــران  مثل  الضحايا،  بأنباء  تأثرنا  »كلنا  هوملز  شيرلوك 
رتنا بأن هناك ضحايا 

ّ
وفرنسوا الحاج في األيام املاضية، والتي ذك

أن هناك مجرمني آخرين« كاشفة عن معرفتها  آخرين، مما يعني 
اغتالوا  الذين  املجرمني  ليسوا  الحريري  اغتالوا  الذين  املجرمني  بأن 
أدلــة من حيث  بأن »هناك  والحاج. وأضافت مثبتة معرفتها  تويني 
ما  األخـــرى، على غير  الجرائم  أو بعض  الجريمتني  املبدأ في مكان 

ة«.
ّ
حصل في مكان اغتيال الحريري ومحاولة إزالة األدل

غاي  أّن  غير  دقيقًا،  العربية  إلــى  اإلنكليزية  من  النقل  يكن  لم  رّبما 
العربية ولم يصدر عنها توضيح أو تصحيح ملا نقلته عنها  تجيد 

الزميلة »النهار«.  
 أن »املحاكمة علنية، 

ً
تابعت السفيرة الشيرلوكهوملزية حديثها حاسمة

مما يعني أن الجميع يمكنه، إذا وصلت األمور الى املحاكمة، وآمل أن 
تصل، أن يتابع هذه املحاكمة وأن يخرج باستخالصاته الشخصية 
اإلجراءات  قواعد  تجيز  بينما  ال«  أو  حقيقية  العدالة  كانت  إذا  عّما 
واإلثبات الخاصة باملحكمة الدولية عقد »الجلسات السّرية« إذ تنّص 
القاعدة 137: »يجوز لغرفة الدرجة األولى أن تأمر بإخراج الصحافة 
والجمهور من قاعة املحكمة خالل جميع الجلسات أو بعضها«. وال 

بّد من التوقف هنا عند عبارة »جميع الجلسات«.
أعلنت  أقــوالــهــا،  ــة 

ّ
دق مــن  للتأكد  القانونية  النصوص  مراجعة  وبــدل 

السفيرة غاي اعتقادها بأنه »يجب أن نتعامل مع القرار الظني على 
أنه ال يعني العقاب بل منطلقًا إلجراء مصالحة داخلية. وهذا ما يجب 
أن نسعى إليه« ملمحة بذلك إلى أّن قتلة الحريري لبنانيون وليسوا 

أجانب أو ممولني ومحّرضني ومدعومني من جهات خارجية.
الله يفترض االتهام، فيما نحن لسنا مستعّدين  وأعلنت أن »حــزب 
لـــذلـــك«. وتــعــلــيــقــًا عــلــى األمـــــر، يــفــتــرض، ربـــمـــا، أن تـــراجـــع السفيرة 
أثناء  التي كشف عنها  بلمار  دانيال  العام  املّدعي  ازدواجية معايير 
مقابلة صحافية اعترف خاللها باستماعه إلى شهود من حزب الله 
احتمال استماعه لشهود  ادعــى في إجابته عن ســؤال حــول  بينما 
إســرائــيــلــيــني أو مــوجــوديــن فــي إســرائــيــل أن ذلـــك يــدخــل فــي سّرية 
التحقيق )وبإمكان السيدة شيرلوك غاي مراجعة املقابلة على املوقع 

اآلتي:
http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=198004( .
الحكومة وال  بناًء على طلب  نشئت 

ُ
أ أن »املحكمة  اّدعــت غــاي  أخيرًا 

يمكننا تجاهل موقفها« وفي ذلك تالعب بالحقيقة إذ إن الحكومة 
طلبت وضع نظام املحكمة تمهيدًا لتفاوض رئيس الجمهورية ورئيس 
الــوزراء مع األمم املتحدة بشأن االتفاقية الدولية التي تنشأ  مجلس 

املحكمة على أساسها، وذلك احترامًا للدستور والسيادة الوطنية.
صل بلمار في األيام املقبلة بالسفارة البريطانية 

ّ
على أي حال، قد يت

ليطلب انضمام غاي إلى فريق املحققني الدوليني، إذ إن عددًا كبيرًا 
 في 

ّ
منهم استقال ورحل عن الهاي أو يستعّد لحزم حقائبه، وال شك

أّن بلمار بأمّس الحاجة إلى شيرلوك هوملز.

السفيرة البريطانية: شيرلوك هوملز؟

مجدل عنجر تحت الضوء
في إطار التحقيق في ملف استشهاد الرائد في الجيش اللبناني عبدو جاسر 
واملعاون زياد امليس، أقام الجيش اللبناني حواجز عند مداخل مجدل عنجر، 
ما أثار قلق بعض األهالي الذين أبدوا استعدادًا كبيرًا للتعاون مع الجيش 
ذ عدد كبير من املداهمات، وزاد عدد 

ّ
ف

ُ
اللبناني واملعنيني بهذه القضية. كما ن

املوقوفني في فترة معينة على 25 موقوفًا، وفق ما كان قد أكده مسؤول أمني 
ثر على متفجرات في أراض محاذية للبلدة. يومها كثرت 

ُ
»األخبار«، وقد ع ل�

التحليالت حول وجهة استعمال هذا السالح.
تل 

ُ
اسم البلدة عاد ليتردد مرة أخرى، في 22 تشرين الثاني املاضي، حني ق

ذي العملية من البلدة أو أنهم على 
ّ
به في أن منف

ُ
العريف يوسف يوسف واشت

عالقة ببعض املطلوبني فيها.

أمن الناس
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