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ّ
ُ ّ
لم تحرك الجثة من مكانها ،بقيت على األرض
لنحو ثالث ساعات (هيثم املوسوي)

أخبار القضاء واألمن

الحل في التحقيقات «الجدية»
ّ
أسبوعيًا وفاة عاملة أجنبية على األقل ،وترتفع بينهن نسبة
يشهد لبنان
ُ
العامالت اللواتي تسجل التقارير أنهن قضني انتحارًا .وقد كان شهر تشرين
األول املاضي «شهرًا داميًا بالنسبة إلى عامالت املنازل األجنبيات» حيث
ُسجلت وفاة ثمان منهن .الناشطون والباحثون في جمعيات دولية يرفعون
الصوت لتسليط الضوء على هذه املشكلة .ويؤكدون ضرورة فتح «تحقيقات
بعض الحوادث التي
ُجدية» قبل البت في بعض حاالت وفاة عامالت ،إذ إن ً
تسجل كعمليات انتحار ال يجري التحقيق فيها طويال .ويؤكد معالجون
نفسيون أن اإلق��دام على االنتحار يحصل بعد أن ّ
يمر املرء في حالة فصام،
يمكن قراءة ظواهرها بسهولة لدى من يعيشون أو يحيطون بمن يعانيها.
وفي هذه الحالة ،يجدر االهتمام به حتى ال يتخذ قرار االنتحار.

تأخر الطبيب
ّ
الشرعي ،وكثرت
تحليالت الموجودين
عن مالبسات الوفاة

�ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،ي �م��ر أح ��د األشخاص
ف� ّ
معلقًا« :الحمد لله أنها ل��م تسقط على
ّ
سيارة أحدهم» ،ويضيف« ،كانت عملت
بلوي» .تأخر الطبيب الشرعي ،وكثرت
ت �ح �ل �ي�ل�ات امل� ��وج� ��ودي� ��ن ع� ��ن مالبسات
ال� ��وف� ��اة .ب �ع �ض �ه��م ب � � ّ�رأ ص ��اح ��ب املنزل،
مستذكرًا أخالقه الحميدة التي يتعامل

ب �ه��ا م ��ع ج �ي ��ران ��ه ،ف �ي �م��ا ذه� ��ب البعض
اآلخر همسًا إلى احتمال إساءة معاملة
«االنتحار».
ال �خ��ادم��ة ،م��ا دف��ع ب�ه��ا إل��ى
ّ
ّ
وب�ين ه��ذا وذاك ،ت�ح��دث البعض ع��ن أن
ال� �خ ��ادم ��ة ق �ط �ع��ت ش ��راي�ي�ن ي��دي �ه��ا قبل
أن ت�ق�ف��ز .وق��د ّ
رج ��ح ه��ذا ال �ك�لام مندوب
السفارة الفيليبينية ال��ذي ق��ال إن��ه رأى
بقع دماء في غرفة النوم.
 ...وب �ع��د ث�ل�اث ًس��اع��ات ،ح�ض��ر الطبيب
ال�ش��رع��ي ح��ام�لا حقيبته ب�ي�م�ن��اه .أخرج
كاميرته واقترب من الجثة .نظر من خالل
عدستها إلى األعلى والتقط صورة ملكان
السقوط .ثم رفع الغطاء عن الجثة وقلبها.
�اري ��ا س �ق �ط��ت ع �ل��ى وج � ُه �ه��ا مباشرة.
م� ّ
رأسها ،وكسر معصمها
جمجمة
مت
تهش
ّ
ال��ذي يبدو أنها تلقت به األرض .أحضر

ع��ا ٌم�لا اإلس �ع��اف ال�ح� ّ�م��ال��ة وح� ّم�لاه��ا .ملع
قرط ذهبي في أذنها اليمنى .غطيا الجثة
ووضعاها في السيارة.
ّ
صحافيان
ق ��رب م��وق��ع ال �س �ق��وط ،وق ��ف
يحلالن األسباب التي تدفع بالخادمات
إل � ��ى االن � �ت � �ح� ��ار .ل� ��م ي �ج ��ز ُم ��ا ب � ��أن ماريا
ان�ت�ح��رتّ ،
رب�م��ا ت�ك��ون ق�ّ�د ق�ت�ل��ت .ل�ك��ن في
ف��رض �ي��ة االن �ت �ح��ار ،ت �ب��ن��ى أح��ده��م فكرة
الضغوط واإلي��ذاء .في املقابل ،رأى اآلخر
مرة ّ
أن فراق األهل واالغتراب ألول ّ
يسببان
ل� �ه ��ذه ال �ف �ت �ي��ات االك� �ت� �ئ ��اب .وب�ي��ن الرأي
األول والثاني ،برز رأي الطبيب النفسي
والباحث االجتماعي أحمد ّ
عياش الذي
الى
أرج � ��ع ظ ��اه ��رة ان �ت �ح ��ار ال� �خ ��ادم ��ات ّ
«ال �ق �م��ع وح �ج��ز ال �ح��ري��ة ال ��ذي يشعرهن
ب��أن �ه��ن ف� ��ي س � �ج� ��ن» ،وي� � ّ
�رج� ��ح الطبيب
ّ
عياش أن اختيار وسيلة االنتحار بالقفز
ّ
م��ن م�ك��ان ع��ال يعبر ع��ن رغ�ب��ة كامنة في
ّ
التحرر من القيود.
يروي ناطور البناية حيث سقطت ماريا،
أنه شاهدها للمرة ّ األخيرة صباح أمس
ب��رف �ق��ة ط �ف �ل��ة م �ش��غ �ل �ه��ا .ي� �ق ��ول« :وقفت
برفقتها تنتظر باص املدرسة» .ويضيف:
«ال أعتقد أن أح �دًا سيفتقد م��اري��ا ّ ،فهي
لم تلبث هنا إال شهرين» ،لكنه يؤكد أن
الخمس سنوات ستفتقدها.
الطفلة ابنة
ّ
ماريا كانت هنا .جثتها كانت هنا ،لكنهم
نقلوها الى ّ
براد أحد املستشفيات ،نسوا
ف � ��ردة ح��ذائ �ه��ا ال � ��ذي ك��ان��ت ت��رت��دي��ه في
امل �ن��زل ،كما ت��رك��وا د ُم��اء ه��ا لترسم ظالل
جسد سقط أو ربما «أسقط».

أقام عناصر مخفر الرويس حاجزًا لقمع مخالفات الدراجات
النارية .وأثناء توقيف أحد ركاب ّ
الدراجات النارية املخالفة ،حصل
ّ
تالسن بينه وبني عنصر قوى األمن ،ما لبث أن تطور إلى اشتباك
باأليدي .انسحب بعدها صاحب ّ
الدراجة لبعض الوقت ،ثم عاد
برفقة عدة شبان ،وبدأوا برشق مبنى املخفر بالحجارة .لم يستطع
عناصر املخفر أن يوقفوا راشقي الحجارة ،فبدأوا بإطالق النار في
الهواءّ .
تحصن املهاجمون داخل مدخل أحد املباني ثم تواروا عن
األنظار .تحطم نتيجة االشتباك زجاج عدد من السيارات وبعض
هياكل الدراجات النارية املحجوزة.

ُ
سجينان يضرمان النار في سجن زحلة
ّ
أفيد مساء أمس من سجن زحلة بأن السجينني ،محسن الحسيني
وعبد الله طالل اليمني ،أقدما على تشطيب جسديهما ،وإضرام
النار داخل السجن .وسارعت قوى األمن الداخلي إلى فرض طوق
أمني في املكان والسيطرة على السجينني ،ونقلهما إلى مستشفى
تلشيحا للمعالجة .وأعادت القوى األمنية الوضع داخل السجن إلى
طبيعته ،بعدما أخمدت الحرائق التي اندلعت فيه ،وفرضت إجراءات
أمنية داخل السجن وفي محيطه .يشار إلى أن السجناء داخل
سجن زحلة ُ
سينقلون في شباط املقبل إلى مبنى السجن الجديد.

الحريري مللء الشواغر في هيئة التفتيش القضائي
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد
الحريري أن «أولويات الحكومة هي
تفعيل عمل هيئة التفتيش القضائي
وملء الشواغر فيها» .كالم الرئيس
الحريري جاء خالل استقباله أمس في
السرايا الحكومية وفدًا من مجلس نقابة
املحامني ،برئاسة النقيبة أمل حداد ،وقد
ّ
ضم ّالنقباء السابقني.
وقد ركز رئيس الحكومة خالل اللقاء
على أهمية الدور الذي تؤديه السلطة القضائية في إرساء دولة
القانون وضرورة صونها وتعزيزها ،مشيرًا إلى «أن هذه السلطة
تتعرض اليوم لهجوم سياسي ،وليس قانونيًا» ،وشدد على
«ضرورة التعاون مع نقابة املحامني إلزالة الشوائب التي تعتري
بعض القوانني لتسهيل حياة املواطنني وتفعيل عمل اإلدارة» ،مطالبًا
بإبقاء التواصل مع النقابة واالستعداد لتحقيق مطالبها.

سرقة منزلني في حبوش

متابعة

ُ
حجاب غوى يبقيها خارج املدرسة إلى حني...
طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
ش � �ه� ��دت ق� �ض� �ي ��ة ال � �ف � �ت� ��اة غ � � ��وى أحمد
ال�ب�ع��ري�ن��ي ( 12س �ن��ة) ،ت�ل�م�ي��ذة الصف
الثامن في مدرسة املحامي حنا الخوري
ج��رج��س الشالوحي الرسمية ف��ي بلدة
بعشتار ـــــ ال �ك��ورة ،ت �ط��ورًا إضافيًا
دار
ّ
أم � � ��س ،ت� �م ��ث ��ل ب � ��زي � ��ارة وف � ��د م� ��ن هيئة
ال�ت�ف�ت�ي��ش امل��رك��زي امل ��درس ��ة ،للتحقيق
ف��ي ح��ادث��ة ت�ع��رض م��دي��ر امل��درس��ة ي.ب.
وأستاذ مادة الرياضيات ش.ع .للفتاة،
ومحاولتهما نزع حجابها بالقوة.
وك��ان وفد التفتيش قد وصل قبل ظهر
أم��س إل��ى امل��درس��ة ،ف��ي ال�ي��وم الدراسي
األول ب �ع��د ع �ط �ل��ة األع � �ي� ��اد ،ح �ي��ث كان
الف� �ت ��ًا وج � � ��ود ع � ��دة ع� �ن ��اص ��ر م� ��ن قوى
األم��ن الداخلي عند مدخلها الرئيسي،
تحسبًا لشائعات تحدثت عن احتمال أن
يتعرض ذوو الفتاة وأقرباؤها للمدير
واألستاذ ،على خلفية تصرفهما ،فعقد
الوفد اجتماعًا مغلقًا معهما الستيضاح
حقيقة األمر ،وإعداد تقرير في الحادثة
التي وقعت في  23كانون األول املاضي
في حرم املدرسة.
أف� ّ�اد مسؤول أمني ومتابعون للقضية
التفتيش أجرى من داخل
بأن وفد هيئة ً
امل��درس��ة ات �ص��اال ه��ات�ف�ي��ًا ب��وال��د الفتاة،
ط��ال �ب��ًا م �ن��ه امل �ج��يء إل ��ى امل ��درس ��ة ألخذ
إفادته ،واالستماع إلى ما لديه من أقوال
في هذا املوضوع ،إال أنه رفض الحضور

ّ
ّ
قمع مخالفة دراجة نارية يتطور إلى إطالق نار

كان الفتًا وجود
عناصر من قوى األمن
الداخلي عند مدخل
مدرسة غوى

إلى املدرسة ،وتمنى على الوفد زيارته
ل �ه��ذا ال �غ��رض ف��ي م�ن��زل��ه ال ��ذي ال يبعد
أك �ث��ر م ��ن  5دق ��ائ ��ق م�ش�ي��ًا ع �ل��ى األقدام
ع��ن امل��درس��ة ،وه��و م��ا ل��م يفعله أعضاء
الوفد.
كان والد الفتاة قد عمد إلى عدم إرسال
ابنته غوى إلى املدرسة أمس قبل إيجاد
ح��ل نهائي للمشكلة ،يتمثل ف��ي إبعاد
امل ��دي ��ر واألس � �ت� ��اذ ع ��ن امل ��درس ��ة ألن� ��ه ال
يأمن على ابنته فيها بوجودهما كما
ص��رح س��اب�ق��ًا .ك��ذل��ك ل��م ي��رس��ل باملقابل
الصف
ابنه األصغر خالد ،التلميذ في
ّ
ال�خ��ام��س إل��ى امل��درس��ة نفسها ،وفضل
إب� �ق ��اء ول ��دي ��ه ف ��ي ال �ب �ي��ت ع �ل��ى أم� ��ل أن
يتحقق وع��د وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ل��ه بإيجاد

ّ
ح��ل ل�ل�م��وض��وع ،إض��اف��ة إل��ى م��ا سيبته
القضاء من حكم بعد الدعوى القضائية
التي رفعها في  28كانون األول املاضي
على املدير واألستاذ لدى النيابة العامة
االستئنافية في الشمال.
حملت الدعوى الرقم  ،17279وجاءت في
 7صفحات مكتوبة بخط ال�ي��د ،وفيها
أن ش.ع« .اس� �ت� �خ ��دم ع � �ب� ��ارات شائنة
ب �ح��ق ال �ت �ل �م �ي��ذة» ،وأن� ��ه ح� ��اول بتاريخ
« 2009/12/16نزع الحجاب عن رأسها،
إذا ما حاولت ثنيه عن ه��ذا األمر
حتى َ
لم يتوان عن استعمال العنف بحقها»،
وأن مدير املدرسة أبلغ والد الفتاة ،الذي
راجعه في األم��ر ،أنه «ال يقبل التحاقها
بالصف وهي على تلك الحال من ارتداء
الحجاب».
أش � � � � ��ارت ال� � ��دع� � ��وى إل � � ��ى أن � � ��ه بتاريخ
 2009/12/23ع�م��د امل��دي��ر إل��ى «إخراج
رفيقتها (رف�ي�ق��ة ال�ب�ع��ري�ن��ي) واألستاذ
ش.ع .م��ن ال�ص��ف ،وح��اول إق�ف��ال الباب،
ح�ت��ى إذا م��ا ح��اول��ت ث�ن�ي��ه ع��ن تحقيق
ه��ذه ال�غ��اي��ة ،ل��م ي�ج��د ح��رج��ًا ف��ي دفعها
إل��ى ال ��وراء لتقع على امل��دف��أة املشتعلة،
وض ��رب� �ه ��ا ب� �ط ��اول ��ة ال � ��دراس � ��ة ،ونادى
ال �خ��ادم��ة إلق �ف��ال ال � ًب��اب ب��امل �ف �ت��اح ،على
نحو ما حصل فعال ،ووض��ع الجنازير
ّ
لحبسها فيه ،وهددها بالقتل ،فما
عليه
لاّ
�اول��ت ال�ه��رب بالقفز
�
ح
أن
إ
منها
ك��ان
ّ
لكن إح��دى ّ
املدرسات
من شباك الصف،
عملت على إنقاذها».

ً
سرق مجهوالن ليال بواسطة الكسر والخلع مجوهرات من منزل
عفيف أحمد حالل في بلدة حبوش ـ ـ ـ النبطيةّ ،
وقدرت قوى األمن
الداخلي قيمة املسروقات بـ  5آالف دوالر ،وبوشرت التحقيقات.
وأفادت التقارير األمنية بأن مجهولني دخلوا بواسطة الكسر والخلع
منزل محمد شحرور في حي الشريفة وسرقوا جهازي تلفزيون
وكمبيوتر ،علمًا بأن املنزل غير مسكون وصاحبه مغترب في
أملانيا .وباشرت قوى األمن تحقيقاتها في األمر ،بعدما حضر
صاحب املنزل صباحًا إلى بلدته وتقدم بشكوى لدى مخفر
النبطيةُ ،
ورفعت البصمات للتوسع في التحقيق.

توقيف «مطلوب» في ضهر البيدر
أصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ ـ ـ شعبة العالقات
العامة بيانًا عن عملية توقيف إ .ت 52( .عامًا) املشتبه فيه بجرائم
مختلفة واملطلوب للقضاء .وجاء في البيان أن العملية جرت في
منطقة ضهر البيدر ً
«بناء على معلومات توافرت عن احتمال مرور»
املطلوب في املنطقةُ .يذكر أن إ .ت .مطلوب للقضاء في العديد من
املذكرات العدلية وخالصات أحكام بجرائم تجارة مخدرات وتزوير
واستعمال مزور.

مسافران «زادهما حشيش»
عند الساعة  11،00قبل ظهر السبت املاضي ،سلمت دورية من
فصيلة تفتيشات املطار إلى فصيلة الضابطة اإلدارية والعدلية
اإليرلندي ب .ج 30( .عامًا) والشابة س .ع .ه 28( .عامًا) .وذلك
بعدما ضبطت  0،6غرام بحوزة ب .ج .كما ضبطت  3،1غرامات
بحوزة الفتاة.

