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الرئيس اللبناني يدين مقتل الشاب المصري على يد لبنانيين
 والخارجية المصرية تطالب بإمدادها بنتائج التحقيقات

أش�رف ريفي: س�نعاقب الضباط المس�ؤولين عن تأمين مس�رح الجريمة لع�دم تقديرهم لخط�ورة الموقف

وزير العدل اللبناني وصف الجريمة بالبشعة مؤكدًا أن القضاء سيقوم بواجبه

زينة وأمنة مع أمهما

القتلة تعاملوا مع اجلثة بوحشية         )أ.پ ـ رويترز(

اجلد يوسف أبو مرعي

زميلة للطفلتني الضحيتني تزور قبريهما

الطفلتان زينة وأمنة

جثة القاتل »القتيل« معلقة في عمود إنارة بينما راح البعض يلتقط لها الصور باملوبايل وفي اإلطار أم الطفلتني تبكي بحرقة

القاتل »القتيل« معروف بهوسه وتعاطيه الموبقات
بيروت � يوسف دياب

مصادر امنية روت لـ »األنباء« ان القاتل 
»القتيل« محمد سليم مسلم كان يقيم مع 
والدته املتزوجة للمـــرة الثانية من احد 
مواطني بلدة كترمايا )اقليم اخلروب( وهو 

معروف بهوسه وتعاطيه املوبقات.
واستنادا الى اقوال اجليران فإن يوسف 
جميل ابو مرعي )75 سنة( وشى به على 
خلفية اغتصابه فتاة في اخلامسة عشرة من 
عمرها بعد وضع سكني اجلزارة على عنقها 
فحقد عليه، واستغل مناسبة وجود عرس 
في منزل مجاور وقصد منزله وراح يسدد 
له الطعنات حتى اجهز عليه ثم انتقل الى 
زوجته كوثر جميل ابو مرعي التي هرعت 

للدفاع عن زوجها، فقتلها ايضا.
وفي هذه االثناء وصلـــت حفيدتيهما 
زينة )9 ســـنوات( وآمنة )7 سنوات( من 
املدرسة ودخلتا من الباب املفتوح فقتلهما 
القاتل الواحدة تلو االخرى، وتركهما جثتني 
مضرجتني بدمائهما فـــي حمام املنزل ثم 
خرج بعد ان اقفل الباب ورمى املفتاح من 

النافذة الى الداخل.
وبعـــودة الوالدة رنا ابـــو مرعي من 
مدرســـتها فوجئت بالباب مقفال وال احد 
يجيب من الداخـــل فظنت ان اجلميع في 
حفل العرس املجاور، وملـــا لم جتد احدا 
اســـتعانت ببعض اجليران لكسر الباب 

لتفاجأ باجلرمية املروعة.

بيـــروت ـ القاهرة ـ وكاالت: 
أدان رئيس اجلمهورية اللبنانية 
ميشـــال ســـليمان امس مقتل 
مصري من قبل مواطنني في بلدة 
كترمايا اجلبلية يشتبه بأنه قتل 

اربعة اشخاص من البلدة.
واثـــار قتـــل املصـــري بيد 
مواطنني لبنانيني ونشر صوره 
معلقا على عمود كهربائي عاصفة 
من االنتقادات، وقال بيان رئاسي 
امس ان سليمان اعطى توجيهاته 
الى كل من وزيري الداخلية زياد 
بـــارود والعـــدل ابراهيم جنار 
»بوجوب مالحقة اجلناة وكذلك 
انزال العقوبات الصارمة بحق 

املقصرين«.
واعتبـــر رئيس اجلمهورية 
»انه على رغم بشاعة اجلرمية 
التـــي نفذها املتهـــم وفي وقت 
قبضت عليه القوى االمنية في 
اقل من اربع وعشرين ساعة، فإن 
التصرف الذي حصل يسيء الى 
صورة لبنان، خصوصا ان الدولة 

لم تقصر في كشف الفاعل«.

جرح عميق

من جهته، علق وزير العدل 
اللبناني ابراهيم جنار »مهما كان 
جرح االهالي عميقا ال شيء في 
العالم ميكن أن يكون اساســـا 
قانونيا لـــردة الفعل اجلماعية 

التي حدثت«.
وتابع ان »السلطات القضائية 
متتلك اسماء عشرة اشخاص من 
الذين قاموا بهذه اجلرمية البشعة 
وثمة اجماع على ضرورة املالحقة 

وان يقوم القضاء بواجباته«.
ورأى جنار ان »هذا احلادث ال 
يقل خطورة عما سبقه من اعمال 

همجية«، في اشـــارة الى مقتل 
البالغتني  املسنني وحفيدتيهما 
من العمر سبعة وتسعة اعوام. 
وقد عثر عليهم مقتولني بطعنات 

سكني.
واكد الوزير اللبناني ان هذا 
احلادث »يجـــب اال مير مرور 
الكرام ودولة املؤسسات ال ميكن 

ان تقبل« بذلك.

اجراءات رادعة

وقـــد اتخذ مديـــر عام قوى 
االمن الداخلي اللواء اشرف ريفي 

بحق الضباط املعنيني »اجراءات 
ارتكابهم خطأ  مسلكية بسبب 
جسيما في سوء تقدير املوقف 
امليداني ولعدم توفير احلماية 
الالزمة والكافية للمشتبه فيه 

في هذه اجلرمية«.

الخارجية المصرية

مــــن جهة اخــــرى، طالبت 
وزارة اخلارجيــــة املصريــــة 
اللبنانية بسرعة  الســــلطات 
إجراء التحقيقات حول واقعة 
مقتل الشــــاب املصري بشكل 

»وحشي«، وأكد مصدر مسؤول 
القاهرة  أن  بوزارة اخلارجية 
طلبت من بيروت إمدادها بنتائج 
التحقيقات لبيــــان حقيقة ما 
تعــرض له الشــاب املصري.

اعتراف بالجريمة

وأشار املصدر إلى أن الرواية 
التي تلقتها اخلارجية املصرية 
عبر السفارة املصرية في بيروت 
أنه بعد استجواب الشاب الذي 
يقول األمن اللبناني انه اعترف 
بجرميته انتقلت به ســــلطات 

التحقيــــق بصحبــــة قوة من 
إلى مكان اجلرمية  الشــــرطة 
لتمثيل طريقة ارتكابه لها، إال 
أن حالة مــــن الغضب انتابت 
أهالي القرية الذين اعتدوا عليه 
بشكل وحشي حتى كاد يفارق 
احلياة، فنقلته الشرطة إلى احد 
أن األهالي  إال  املستشــــفيات، 
هاجموا املستشــــفى وخطفوا 
إلى  املتهم املصري، واقتادوه 
خارجه حتى قتلوه ثم مثلوا 
بجثتــــه وعلقوه  في ســــاحة 

القرية.


