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تقرير

متفرقات

ليلة القبض على  900جهاز خلوي في املطار
وضع القضاء يده على
ّ
قضية سرقة هواتف خلوية
في مطار ّبيروت الدولي،
بعدما تمكنت املفرزة
القضائية في الضاحية
الجنوبية بالتنسيق مع جهاز
األمن في املطار ،من توقيف
أفراد العصابة الثالثية على
دفعتني ،وفي زمنني مختلفني
علي الموسوي
في شهر نيسان  ،2012وصلت إلى مطار
ّ
تضم
بيروت شحنة من األجهزة الخلوية،
 900جهاز م��ن ن��وع «سامسونغ أس ،»2
وك��ان حديث ال�ن��زول إل��ى األس ��واق .وكما
جرت العادة ،حضرت الشركة املستوردة
من الخارج ،وهي «شركة شرفان» ،إلجراء
معامالت التخليص الجمركية املعتادة،
ّ
ّ
غير أن املعنيني فيها ،فوجئوا بأن الطرد
امل��ر ّس��ل ل �ه��م ،ع�ل��ى ض�خ��ام�ت��ه وك �ب��ره ،قد
تبخر ّكليًا ،ولم يعثر على ّ
أي أثر له على
اإلطالق.
وإزاء ه��ذا ال �ف �ق��دان غ�ي��ر امل��رت �ق��ب ،حصل
تحقيق ف��وري ف��ي امل�ط��ار ،انتهى بإحالة
ّ
امل �ل��ف ،ب�ن��اء ع�ل��ى إش ��ارة ال�ن�ي��اب��ة العامة
االستئنافية في جبل لبنان ،على املفرزة
القضائية في الضاحية الجنوبية بحكم
ال �ص�لاح �ي��ة امل �ك��ان �ي��ة ،مل�ت��اب�ع��ة التحقيق
ومعرفة س� ّ�ر االخ�ت�ف��اء السريع للهواتف
الخلوية.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،ك� ��ان أف� � ��راد ال �ع �ص��اب��ة
امل��رت �ك �ب��ون ق ��د وض� �ع ��وا امل� �س ��روق ��ات في

ّ
أماكن آمنة بعيدًا عن األن�ظ��ار ،وتستروا
عليها خشية اف�ت�ض��اح أم��ره��م بانتظار
التوقيت املناسب لتصريفها في السوق
ّ
امل �ح��ل�ي��ة ،وب��ال�ت�ق�س�ي��ط ع�ل��ى دف �ع��ات ،من
دون إثارة ريبة أحد.
وبالفعل اختير شهر تشرين ّ
األول 2012
موعدًا لالستفادة من ثمن هذه البضاعة،
ّ
أي بعد م��رور ستة أشهر على سرقتها.
حمل جهاد حّ .
كمية من التلفونات ،ودار
ّ
ب�ه��ا ع�ل��ى امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة املتخصصة
بالبيع ف��ي م��دي�ن��ة ب �ي��روت ت�ح��دي�دًا دون
س � ��واه � ��ا م � ��ن امل � �ن� ��اط� ��ق ،وه� � ��ي م �ع ��روف ��ة
ب ��االس ��م ،وب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ت�ص� ّ�ري��ف ه��ذه
ال �ب �ض��اع��ة ب ��أوق ��ات س��ري �ع��ة ألن �ه��ا ن�ق� ّ�اط
معتمدة ومركزية ،موهمًا أصحابها ّبأنه
اشتراها من أحد األشخاص بداعي أنها
ّ
مهربة من سوريا.
لم يستطع جهاد املذكور تمرير أكذوبته
ُ
اشتبه به ّ
فتم توقيفه وتسليمه
بطالقة.
ل�ل�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة االس�ت�ئ�ن��اف�ي��ة ف��ي جبل
لبنان التي ّادع��ت عليه وأحالته بدورها
ع�ل��ى ق��اض��ي التحقيق بيتر ج��رم��ان��وس
ف��اس �ت �ج��وب��ه وأب � �ق� ��اه م ��وق ��وف ��ًا ب �م��وج��ب
ّ
مذكرة توقيف وجاهية مل� ّ�دة شهرينّ ،
ثم

أتلف السارقان
ما لم يستطيعا تصريفه
من الهواتف

ّ
أخلى سبيله .وباملقابل ،سطر استنابة
ق �ض��ائ �ي��ة ج� ��دي� ��دة وم� �ل � ّ�ح ��ة إل � ��ى م �ف ��رزة
ال �ض��اح �ي��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ط��ال�ب��ًا
م�ن�ه��ا ال �ت� ّ
�وس��ع ف ��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق وم�ت��اب�ع��ة
ّ
االستقصاءات والتحريات الالزمة ملعرفة
ال�ض��ال�ع�ين ال��رئ�ي�س�ي�ين ب�ع�م�ل�ي��ة ال�س��رق��ة
وتوقيفهم.
التحري في ّ
ّ
تقصي الحقائق،
نشط رجال
ّ
وصبوا اهتماماتهم على ضرورة معرفة
ك�ي�ف�ي��ة ح � ��دوث االس �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى ال �ط��رد،
وكيفية إخ��راج��ه م��ن امل�ط��ار ،وم��ا إذا كان
األم��ر قد ّ
تكرر أو أعيد ثانية في بضاعة
أخ� ��رى ،وت�ق��اط�ع��ت ال�ش�ب�ه��ات وال�خ�ي��وط
واالس�ت�ن�ت��اج��ات ووض��ع شخصان تحت
ّ
ْ
املراقبة ،وما إن حان وقت التنفيذ ،حتى
ّ
ألقي القبض عليهما .األول عميل جمركي
مدني يعمل في شركة تخليص للبضاعة
ّ
وي��دع��ى ف ��ؤاد د.م ،.وال �ث��ان��ي م��وظ��ف في
ش��رك��ة «امل� �ي ��دل اي �س ��ت» وم �ه� ّ�م �ت��ه ق �ي��ادة
ال��راف �ع��ة ال�ص�غ�ي��رة ال �خ��اص��ة بالبضاعة
بغية تحميلها وإفراغها.
خالل التحقيق ّ
األولي ،اعترف املوقوفان
باتفاقهما على سرقة البضاعة بإخراج
ال �ط ��رد امل��وض��وع��ة ف �ي��ه ،م ��ن امل� �ط ��ار ،من
دون لفت األنظار ،واالستفادة من ثمنها.
ت �ص� ّ�رف��ا ب �ق �س��م م ��ن ال �ه ��وات ��ف ال�خ�ل��وي��ة
عبر ّ بيعه بالجملة م��ن م�ح��ال مختلفة،
ّ
ولكنهما لم يستطيعا التخلص من باقي
ال �ه��وات��ف ،ف�ع�م��دا ت�ح��ت ه��اج��س ال�خ��وف
م��ن ان�ك�ش��اف وض�ع�ه�م��ا ،إل��ى نقلها إل��ى
ب �ل��دة امل �غ �ي��ري��ة ف ��ي إق �ل �ي��م ال� �خ ��روب في
قضاء الشوف ،وإحراقها بالكامل ،وإزالة
ّ
آثارها من مسرح الجريمة وكأن شيئًا لم
يكن.
أن � �ه� ��ت م� � �ف � ��رزة ال � �ض ��اح � �ي ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة
ّ
القضائية ّ
مهمتها ،وس��ل�م��ت ف��ي نهاية
األسبوع املنصرم ،املوقوفني االثنني إلى
القضاء ،لكي تأخذ العدالة مجراها.

إطالق املختطفني اللبنانيني في نيجيريا
ّ
الخارجية واملغتربني هيثم جمعة ،اإلفراج عن
أعلن املدير العام لوزارة
ثالثة مغتربني لبنانيني كانوا قد اختطفوا في وقت سابق في الغوس
في نيجيريا ،في خطوة قالت تقارير إعالمية إنها جرت في مقابل فدية
مالية.
وكانت الخارجية اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اختطاف مغتربني
من آل مطر من بلدة اللوبية ،وثالث من آل حيدر من بلدة السكسكية
(قضاء الزهراني) صباح أمس في الغوس من قبل مجموعة طلبت فدية
مالية إلطالق سراحهم.

إضراب تحذيري لتجار صيدا
نفذ عدد من أصحاب املحال التجارية في
صيدا إضرابًا تحذيريًا ،احتجاجًا على
تدهور الحركة االقتصادية في املدينة.
ً
وكان اثنا عشر محال قد أقفلت أبوابها
خالل الشهر الجاري ،فيما كانت محال
ً
أخرى قد سبقتها .ويبدو أن محاال جديدة
ستلقى املصير ذاته .والسبب هو انعكاس
حركة الشيخ أحمد األسير املستمرة منذ
الصيف الفائت واإلجراءات األمنية املكثفة التي ارتبطت باملدينة .وبحسب
لجان التجار في صيدا والجنوب ،فإن الحركة التجارية انخفضت بنسبة
 50في املئة .وبالتزامن مع الوقفة االحتجاجية التي نفذها التجار ظهر
أمس ،إذ أقفلوا أبواب محالهم ملدة نصف ساعة ،كان وفد اللجنة املنبثقة
عن اللقاء التشاوري الصيداوي الذي أطلقته النائبة بهية الحريري ،يزور
األسير في مقره في عبرا .وعرض الوفد معاناة أبناء املدينة وتأثر
حركتها بسبب ما يقوم به.

العام الدراسي الرسمي ينتهي في  29حزيران
مرة جديدة ،أرجأت وزارة التربية إعالن املواعيد املستحدثة لالمتحانات
الرسمية حتى اليوم الخميس .وعلمت «األخبار» ّأن هيئة التنسيق
تداولت أمس مع وزير التربية حسان دياب صيغة جديدة لتعويض
خسارة  21يوم تدريس فعلي بتكثيف التعليم عبر استغالل العطل
األسبوعية واألعياد ،مع تأجيل املوعد السابق لالمتحانات  10أيام،
ً
أي بدال من أن تبدأ في  11حزيران تبدأ في  21حزيران مع البريفيه
وتنتهي قبل شهر رمضان بيوم واحد .وبذلك تجري املحافظة على
فترة املراجعة كاملة كما اعتادها الطالب أي بني عشرين يومًا وشهر.
إلى ذلك ،حدد أمس املدير العام للتربية فادي يرق ،في مذكرة أصدرها،
 29حزيران تاريخًا النتهاء العام الدراسي  .2013-2012وأعلن بدء
العمل في الثانويات واملدارس الرسمية بمعدل  6أيام أسبوعيًا ،مع إمكان
االستفادة من فترة ما بعد الظهر ،بهدف إنجاز املناهج املقررة وإتمام
االمتحانات املدرسية.
(األخبار)

وزارة الصحة :ادعاء ّ
سكرية عار من الصحة
نفت وزارة الصحة العامة ،في بيان أصدرته أمس ،أن يكون ادعاء النائب
السابق د .اسماعيل سكرية بشأن حقن غير صالحة أدت إلى حاالت
وفاة في صفوف الحوامل صحيحًا ،مطالبة مطلقها بأن يضع نفسه
بتصرف األجهزة في الوزارة أو القضاء إذا كانت لديه معلومات جدية
بدل الصراخ في اإلعالم لتشويش الرأي العام .كذلك اتصل وزير الصحة
علي حسن خليل بالنائب العام التمييزي حاتم ماضي ووضع بتصرفه
كالم سكرية ،طالبًا التحقيق معه باملوضوع وخلفياته .ودعت لجنة
وفيات األمهات في الوزارة ،بعد اجتماع عقدته للغاية ،املواطنني إلى عدم
األخذ بالشائعات ،وخصوصًا ّأن الوزارة كانت قد أولت أهمية خاصة
للموضوع وشكلت لجنة من االختصاصيني لرصد حاالت الوفيات
والتحقق من أسباب الوفاة .وأكدت اللجنة أن لبنان سجل انخفاضًا
ملحوظًا لوفيات األمهات بشهادة منظمة الصحة العاملية .وقد انخفضت
النسبة من  150وفاة من أصل مئة ألف والدة إلى .25

أزمة الشاحنات على الحدود تتفاقم
اعتصم أصحاب الشاحنات والشاحنات املبردة ،احتجاجًا على توقيف
شاحناتهم في أحد املرائب في املصنع (أسامة القادري) ،وناشد
محمد هبش رئيس الجمهورية ميشال سليمان ،والرئيس السوري
بشار األسد ،وكل أصحاب القرار أن يعملوا على فتح الطريق وإطالق
الشاحنات والبرادات املتوقفة على الحدود بني البلدين.
وشرح هبش كيف أن «األحداث عطلت عمل نحو  200شاحنة ،منها ما
بقي في املناطق الحدودية ،ومنها ما توقف بعد خروجه باتجاه األراضي
السورية ،من نقطة جمارك جديدة يابوس» ،معلنًا «انتماءنا إلى لقمة
عيشنا وال شأن لنا بالسياسة وبما يجري في سوريا».
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