
من ثالث ساعات نتيجة حصول بعض 
العرقلة، فاملوّظفون الذين أخلوا القصر 
مغادرتهم،  قبل  مكاتبهم  أب���واب  أقفلوا 

األمر الذي أّخر عمليات الكشف. 
وُح���ّل���ت امل��س��أل��ة ب��ع��د االس��ت��ع��ان��ة ب��أح��د 
امل��ك��ات��ب.  مفاتيح  يملك  ال���ذي  امل��وّظ��ف��ن 
ك��ذل��ك ح��ض��رت دوري���ة م��ن مكتب اقتفاء 
األث������ر ال���ت���اب���ع ل��ل��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي 
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي، واس��ت��ع��ن ب��ال��ك��الب 
ال��ب��ول��ي��س��ي��ة امل���دّرب���ة ع��ل��ى ك��ش��ف أم��اك��ن 
املتفجرات، فُأدخلت إلى بهو قصر العدل 
ال��س��ي��ارات  وأروق���ت���ه. كما ج��رى تفتيش 

والزوايا املحيطة بمبنى قصر العدل. 
م����ّرت ال��س��اع��ات ال���ث���الث م���ن دون كشف 
العربية  قناة  أن  رغ��م  امل��زع��وم��ة،  العبوة 
القنبلة والخبراء  »ُع��ث��ر على  أن��ه  ذك��رت 
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م����ن ال���ق���ص���ر ال������ذي ُم���ن���ع ع���ن���ه ال���زائ���ري���ن 
ل����ض����رورات أم��ن��ي��ة. ف���ي ال����خ����ارج، ت��وّل��ى 
جنود من الجيش اللبناني فرض الطوق 
القتراب  بها  املسموح  املسافة  وتحديد 
الداخل فكان خبراء  أم��ا في  اإلعالمين. 
يتفّقدون  للجيش  التابعون  املتفجرات 
الكشف ألكثر  الُغرف. استمّرت عمليات 

املختصون يفككونها«. كما جرى تداول 
ال���ح���دي���ث ع����ن م���س���ؤول���ي���ة ال���ج���ه���ة ال��ت��ي 
اتصلت، فُنسبت إلى تنظيم فتح اإلسالم 
وجماعات أصولية، فيما تردد أن سبب 
الربط  ه��و  الوهمية  العبوة  ع��ن  اإلب���الغ 
إح��ال��ة قضية شهود  بينها وب��ن ط��رح 
ال�����وزراء إل���ى القضاء  ال����زور ف��ي مجلس 
امل���خ���ت���ص. م���ن ج��ه��ة أخ������رى، رّج�����ح أح��د 
االتصال  أن يكون مصدر  أن  املسؤولن 
أش��خ��اص��ًا ع��ل��ى ص��ل��ة ب��أح��د امل��وق��وف��ن 
ال��ذي ك��ان من املفترض أن يحاكم، الفتًا 
الجلسة.  ت��أج��ي��ل  أرادوا  رب��م��ا  أن��ه��م  إل���ى 
ف��ي امل��ق��اب��ل، رف���ض م��س��ؤول أم��ن��ي رفيع 
بأي  الدخول  العدل في بعبدا  في قصر 

ترجيحات. 
ول��ف��ت إل���ى أن���ه ال ي��م��ك��ن ال��ت��ن��ب��ؤ بهوية 
ال��ف��اع��ل��ن ق��ب��ل ان���ت���ه���اء ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���ذي 
س���ي���ق���وم ب��ت��ح��ل��ي��ل االت�����ص�����االت مل��ع��رف��ة 
م���ص���در االت����ص����ال أو ه���وي���ة امل��ت��ص��ل��ن. 
ورغ���م رف��ض امل��س��ؤول امل��ذك��ور الخوض 
نات، فقد ترك الباب 

ّ
بالتحليالت والتكه

مفتوحًا أمام احتماالت كثيرة واصفًا ما 
حصل بالخِطر. 

اللبناني  ال��ج��ي��ش  اإلع��الم��ي��ون وج��ن��ود 
واك���ب���وا ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ت��ي��ش ع��ن ال��ع��ب��وة 
املزعومة عن ُبعد طوال الساعات الثالث. 
في املقابل، كان النائب العام االستئنافي 
نبيل موسى  األول  والرئيس  ك��رم  كلود 
ب��رف��ق��ة ض���ّب���اط ال��ج��ي��ش داخ�����ل ال��ق��ص��ر 
الذي لم يغادروه قبل الساعة الخامسة 

تاركن قصر العدل ينعم بالسالم. 

صار الخبر على كّل لسان، 
فأغلق الموظفون 

مكاتبهم وفّروا هاربين

أسامة القادري

ش��ه��دت منطقة ت��ع��ن��اي��ل ال��ب��ق��اع��ي��ة، أم��س، 
»الهوليودية«،  الطريقة  على  أمنيًا  حادثًا 
بطلق  علي س.  امل��واط��ن  بنتيجته  أصيب 
ناري في فخذه. وفي التفاصيل، أنه أثناء 
البنزين  ملحطة  امل��ذك��ور  امل��واط��ن  تنظيف 
ال���ت���ي ي��م��ل��ك��ه��ا، وص���ل���ت س���ي���ارة م���ن ن��وع 
»مرسيدس 280« زيتية اللون، فترّجل منها 
أرب���ع���ة أش���خ���اص، ي��ح��م��ل أح���ده���م س��الح��ًا 
حربيًا رشاشًا، ومسدسًا بيد آخر. فجأة، 
وبدون سابق إنذار، بدأ املسّلحون بإطالق 
النار على املواطن املذكور، الذي تمكن من 
ال��ه��رب ليختبئ ف��ي إح���دى زواي���ا املحطة. 
لم تنته املسألة هنا، إذ ط��اردوه وأمسكوا 
ب��ه وان��ه��ال��وا ع��ل��ي��ه ب��ال��ض��رب امل���ب���رح، قبل 
أن يستطيع م��ج��ددًا اإلف���الت منهم. ركض 
فطاردوه  املحطة،  من  الثانية  الطبقة  إل��ى 
النار نحوه. أصيب  مجددًا، وهم يطلقون 
ه��ذه امل���رة بطلق ن���اري ف��ي ف��خ��ذه، قبل أن 
يفّر األشخاص األربعة إلى جهة مجهولة.

إث����ر ذل����ك، ح��ض��ر ع��ن��اص��ر م���ن ق����وى األم���ن 
التحقيقات  وباشروا  املكان،  إلى  الداخلي 
مل��ع��رف��ة ال��ف��اع��ل��ن، ف��م��ن��ع��وا امل��واط��ن��ن من 
النارية  للطلقات  ال��ف��ارغ��ة  امل��ظ��اري��ف  مل��س 
املنتشرة على األرض، بغية الحفاظ عليها 
إل����ى ح���ن وص����ول األدل�����ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ل��رف��ع 
ال��ب��ص��م��ات ع��ن��ه��ا. أح����د ال��ش��ه��ود ال��ع��ي��ان، 
وهو قريب صاحب املحطة املصاب، روى 
أن��ه شاهد جميع األشخاص  »األخ��ب��ار«  ل���

ال���ذي���ن اع����ت����دوا ع��ل��ى ق���ري���ب���ه، م���ّدع���ي���ًا ب��أن 
ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��ذل��ك ه��م: و ز. )أح���د وجهاء 
بلدة املرج( ومعه شقيقه وولداهما، الفتًا 
إل���ى أن أش��خ��اص��ًا آخ��ري��ن ك��ان��وا بانتظار 
هؤالء األربعة في سيارة أخرى بعيدًا عن 

املحطة.
م����س����ؤول أم���ن���ي ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ق���اع ل��ف��ت 
الفاعلن  ع��ن  والبحث  التحقيقات  أن  إل��ى 
م��س��ت��م��رة، م���ؤك���دًا أن ه����ذه ال���ح���ادث���ة »ل��ه��ا 
خ��ل��ف��ّي��ات خ��الف��ي��ة س��اب��ق��ة ف��ي ب��ل��دة امل���رج، 
بن عائلة املواطن املصاب وعائلة أخرى، 
ف��ردي��ة وشخصية  وذل���ك نتيجة خ��الف��ات 
س��اب��ق��ة، س��رع��ان م��ا ت��ح��ّول��ت ال���ى خ��الف��ات 
املسؤول  يخف  ل��م  وسياسية«.  انتخابية 
األمني أن مثل هذه الحوادث األمنية تعزز 
فقدان الثقة بن املواطن واألمن، معتبرًا أن 
تكاثرها وانتشارها  الرئيسي في  السبب 

ه��و »ال���واق���ع ال��س��ي��اس��ي االن��ق��س��ام��ي ال��ذي 
ال����ب����ل����د، وأن ع����ن����اص����ر األم��������ن ال  ي���ع���ي���ش���ه 
ب��ال��ق��ول:  م��ردف��ًا  م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا«،  يتحملون 
»ش��و بدنا نحط رج��ل أم��ن على جنب كل 
م���واط���ن؟ امل���ف���روض أن ي���ك���ون ك���ل م��واط��ن 
خ��ف��ي��رًا وم�����س�����ؤواًل، ول���أس���ف ه����ذا ال��ش��ي 
أصبح مفقودًا«، عازيًا أسباب ما يحصل 
ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن ال��خ��الف��ات إل���ى »ال��ت��دخ��الت 
فعناصر  أمنية،  كل قضية  في  السياسية 
األم�������ن ال ي��م��ك��ن��ه��م م���ن���ع وق�������وع ال���ج���رائ���م 
م����ا دام������ت ه���ن���اك م��ح��س��وب��ي��ات س��ي��اس��ي��ة 
وغ�����ي�����ره�����ا، ألن�����ه�����ا ف������ي امل����ح����ص����ل����ة ت��م��ن��ع 
األمني  املسؤول  ولفت  والعقاب.  الحساب 
إلى أنه »كثيرًا ما نلقي القبض على جناة، 
ون���ح���ق���ق م��ع��ه��م وي���ع���ت���رف���ون ب��ارت��ك��اب��ه��م 
فنفاجأ  الغير،  على  واع��ت��داءات  مخالفات 
بعد تحويلهم الى القضاء بأنه أفرج عنهم 

ألسباب ال نعلم كيف وملاذا؟«.
أخيرًا، ُيشار إلى أن محافظة البقاع تشهد 
في اآلونة األخيرة حوادث أمنية مختلفة، 
وال��الف��ت أن��ه��ا تحصل ف��ي وض���ح ال��ن��ه��ار، 
لناحية  املواطنن وخوفهم  ذع��ر  يثير  م��ا 
ات�����س�����اع رق���ع���ت���ه���ا ف�����ي امل���س���ت���ق���ب���ل. ب��ع��ض 
»األخ���ب���ار« ع��ن ف��ق��دان  امل��واط��ن��ن ع���ّب���روا ل����
ثقتهم بقدرة األجهزة األمنية والعسكرية 
األح��داث  بعد  وخصوصًا  السيطرة،  على 
التي طالت ضباطًا وعناصر في الجيش، 
إذ ي���س���أل أح����ده����م »ه�����ل أص���ب���ح ع���ل���ى ك��ل 
م��واط��ن أن ي��ؤّم��ن أم��ن��ه الشخصي بسالح 

حربي؟«.

إطالق نار ومطاردة »هوليوديّة« في تعنايل

طاردوه وانهالوا 
عليه بالضرب قبل أن 

يستطيع اإلفالت منهم
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قنبلة وهمية في قصر عدل بعبدا 
)مروان بو حيدر(

االّدعاء على موقوف بجرم التعامل مع العدو 

اّدعى مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، 
أمس، على املوقوف م ع. في جرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي واالتصال 

به ودخول بالده وإعطائه معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية في 
الضاحية الجنوبية، ملعاونته على فوز قواته ونقل سيارات مفخخة ومواد 

متفجرة وتزوير جوازات سفر وإخراجات قيد، وذلك سندًا إلى مواّد 
تصل عقوبتها الى اإلعدام، وقد أحاله الى قاضي التحقيق العسكري 

األول. 
وفي شأن متصل، استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، 
أمس، املوقوف س ج. في جرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي، وإعطائه 
معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية في الضاحية الجنوبية ملعاونته 

على فوز قواته وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه. 

مجلس الشورى يناقش تقرير السنة القضائّية

عقدت الهيئة العامة ملجلس شورى الدولة اجتماعها السنوي في مكتب 
رئيس املجلس القاضي شكري صادر )الصورة( في حضور أعضاء 

مكتب املجلس وسائر القضاة، وخصص ملناقشة التقرير السنوي الذي 
يقّدمه الرئيس عن أعمال املجلس خالل السنة القضائية املنصرمة، 

ولتقديم املقترحات الالزمة في املجاالت القضائية واإلدارية والتشريعية.
أثنى رئيس املجلس في كلمته االفتتاحية، بحسب بيان أصدره املجلس، 
على »املناقبية العالية التي يتمتع بها قضاة مجلس شورى الدولة وعلى 
نوعية القرارات الصادرة عن املجلس خالل السنة القضائية املنصرمة«، 

ثم نوه بما يتحلى به »رئيس قلم مجلس شورى الدولة وموظفوه من 
تفان وتجرد في خدمة املواطنني واملجلس، وبالكفاءة العالية واملناقبية 

وروح املسؤولية التي يتمتعون بها«.
ثّم نوقش التقرير السنوي للسنة القضائية املنصرمة بحيث برز فيه 

وجوب تحفيز الجهود من أجل إنتاجية أفضل، مع املحافظة على نوعية 
القرارات الصادرة عن املجلس، وجوب تكثيف الحضور الى املجلس 

للتشجيع على مذاكرة سليمة قبل إصدار القرارات.
تكّلم مفوض الحكومة الرئيس عبد اللطيف 

مصطفى الحسيني ورؤساء الغرف لدى املجلس 
القضاة: أندره صادر، وألبرت سرحان، وسليمان 

عيد، ويوسف نصر، فأبدوا مالحظاتهم على 
التقرير السنوي وعلى أداء غرفهم خالل السنة 

 من مجمل ما جاء في 
ّ

القضائية املنصرمة. وتبني
كلماتهم أن سير العمل لدى الغرف منتظم وفّعال 

مع املحافظة على النوعية.
أجمع الحاضرون على »وجوب تزويد املجلس 

بمكاتب إضافية تليق بالقضاة، والعمل على تأمني العدد الكافي من 
املوظفني وال سيما املستكتبني، لتأمني حسن سير العمل. ثم بحث 

القضاة في االجتهادات الصادرة أخيرًا عن املجلس، وجرى تقييمها 
بموضوعية توصاًل إلى أداء قضائي أفضل«.

طعن رجلني في خالف مروري 

طعن شقيقان من بلدة يانوح في جبيل كاّلً من اللبنانّي روجيه غ. 
والسوري تركي د.، بواسطة سّكني بسبب خالف على أفضلّية املرور، 

نشب بني الطرفني على طريق نهر إبراهيم ـــــ قرطبا. 
وقع الحادث بعد ظهر يوم االثنني املاضي، وقد أصيب تركي بطعنة 

واحدة قرب قلبه ونقل في حالة حرجة الى مستشفى سّيدة مارتني في 
جبيل لتلّقي العالج. 

أما روجيه فقد أصيب بثالث طعنات، نقل على أثرها الى املستشفى 
عينه للمعالجة. 

ُيذكر أّن الشقيقني املعتديني، كانا يقودان سّيارة رينو رابيد مجهولة 
املواصفات وال تحمل لوحة تسجيل، كما تبني أّن أحدهما ارتكب سابقًا 

حوادث مماثلة. 
بدأت القوى األمنّية تحرّياتها عن الحادث، كما أّن البحث مستمّر عن 

الفاعلني اللذين فّرا الى جهة مجهولة. 

توقيف 27 مطلوبًا بجرائم مختلفة 

أوقفت القوى األمنية خالل يومني 27 شخصًا مطلوبًا للعدالة بموجب 
بالغات بحث وأحكام قضائية في أكثر من منطقة. تنوعت الجرائم التي 

كانوا يالحقون بسببها، وهي شيك دون رصيد، دخول البالد خلسة، 
سرقة واحتيال وتعاطي مخدرات وإطالق نار. أحيل املوقوفون إلى 

املكاتب أو املحاكم بحسب الجرم املقترف. 

سرقة جامعة في صيدا

سطا مجهولون مساء أول من أمس على مبلغ من املال كان 
موجودًا داخل صندوق املحاسبة العائد للجامعة األميركية للعلوم 

التكنولوجية ـــ فرع صيدا، بعدما دخلوا بواسطة الكسر مبنى الجامعة 
الواقع عند املدخل الشمالي ملدينة صيدا. وفور إبالغها، حضرت 
القوى األمنية وباشرت تحقيقاتها ملعرفة منّفذي عملية السطو. 

وقّدر مسؤولون في الجامعة قيمة املبلغ املسروق بعشرة آالف دوالر 
أميركي.

أخبار القضاء واألمن

قصر العدل الصامد في بعبدا 
فقد  بتفجيره.  م��وه��وم��ة  بعبوة  التهديد  بعبدا  ف��ي  ال��ع��دل  يكف قصر  ل��م 
»األخ��ب��ار« أن خ��ط��وط الهاتف  ذك���ر أح���د ال�����زّوار ال��دائ��م��ن ملبنى ال��ق��ص��ر ل���
الثابت لدى مكاتب أغلب القضاة واملوظفن في العدلية ُقطعت األسبوع 
املاضي ألن فواتيرها كانت مرتفعة. ويشار إلى أن خطوط الهاتف وعبوة 
التهديد ليسا مأساة القصر الوحيدة، فالعاصفة التي ضربت لبنان في 
مياه  مع  اختلطت  التي  باملياه  القصر  بهو  أغرقت  األسبوع  نهاية  عطلة 
املراحيض الفائضة مسببة رائحة نتنة غزت أنوف شاغلي القصر. يضاف 
إلى ذلك، انقطاع التيار الكهربائي عن القصر طوال يوم اإلثنن بالتوازي 

مع تعّطل املوّلد الكهربائي الخاص بقصر العدل في بعبدا. 

أمن الناس


