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متابعة

الوزراء:
ملجلس
بارود
ّ
تريدون حوادث سير أقل؟
أعطوني «قوة ضاربة»
لقطة
ّ
ت ��وف ��ي ج �م �ي��ل ن � ّ�ص ��ار ( 73عامًا)،
أمس ،نتيجة ّ
تعرضه لحادث صدم
«رينو»
ب��واس �ط��ة س �ي��ارة م��ن ن ��وع
ّ
ع �ل��ى ط��ري��ق م�ن�ط�ق��ة ب �ل��ون��ة .تولى
مخفر الذوق التحقيق في الحادث،
ً
وبناء على إشارة القضاء املختص،
ينّ
تب أن سائق السيارة هو املواطن
جورج س 34( .عامًا) ،وأن السيارة
ال �ت��ي ك� ��ان ي �ق��وده��ا ت �خ��ص شركة
«أوج � � �ي� � ��رو» .وف � ��ي ح ��ادث ��ة أخرى،
ان�ف�ج��ر قسطل م�ي��اه ت��اب��ع ملصلحة
مياه بيروت على الطريق البحرية
مل �ن �ط �ق��ة ال � � � ��دورة ،م ��ا س � ّ�ب ��ب حفرة
ف��ي األرض ،وب��ال�ت��ال��ي زح�م��ة سير
خانقة على ط��ول ال�ط��ري��ق ،وكادت
أن ت��ؤدي إل��ى وق��وع ح ��وادث سير.
ّ
هذه الحادثة تعد نموذجًا ملا يقوله
البعض ،لناحية أن معالجة حوادث
السير ليست مسؤولية قوى األمن
الداخلي وحدها أو وزارة الداخلية،
فحال الطرقات من مسؤولية ًوزارة
األش� �غ ��ال ،ك�م��ا أن اإلن � ��ارة ل �ي�لا من
مسؤولية وزارة الطاقة.

ّ
أخيرًا« ،بق» وزير الداخلية والبلديات بحصة حوادث
السير ،معلنًا أن املسؤولية مشتركة بني وزارات وإدارات
التنصل منها .طلب املوافقة
مختلفة ،وال يجوز ألحد ُ ّ
على إنشاء فرقة طوارئ تخصص لشؤون السير ،وإال...
«سيكون املشكل كبيرًا»
محمد نزال
«إذا رفض مجلس ال��وزراء هذا االقتراح،
ف��إن األم��ر ل��ن يمر م��رور ال �ك��رام .سيكون
امل �ش �ك��ل ك �ب �ي �رًا ،وك �ب �ي �رًا ج � � � �دًا» ...هكذا،
وب�ح��زم ب��ال��غ ،كشفت أوس��اط مقربة من
وزي��ر الداخلية والبلديات ،زي��اد بارود،
ّ
ع��ن ردة ف�ع��ل األخ �ي��ر امل��رت�ق�ب��ة ف��ي حال
رف � ��ض م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء امل ��واف� �ق ��ة على
ّ
اقتراح قدمه في الجلسة األخيرة ،يقضي
ب��إن �ش��اء ف��رق��ة ط � ��وارئ خ��اص��ة بشؤون
السير ،لتكون «قوة ضاربة» قوامها 400
رجل أمن تحت تصرف وزارة الداخلية.
األوساط نفسها
وفي هذا اإلطار ،ذكرت
ً
لـ«األخبار» أنه لم يعد مقبوال أن تتحمل
ال��داخ �ل �ي��ة وح ��ده ��ا م �س��ؤول �ي��ة حوادث
ّ
السير ،إذ يبدو أن تصدي الوزير بارود
ملهمة ت��وض�ي��ح األم ��ور ل �ل��رأي ال �ع��ام من
املؤتمرات الصحافية ،قد جعل منه
خالل ً
مسؤوال وحيدًا أمام املواطنني ،فيما يعلم
الجميع أن املسؤولية ،في األصل ،موزعة
على عدد من الوزارات واإلدارات ،لكن بكل

األح��وال فإنه لن يتنصل من مسؤوليته
ب�م��ا ه��و م�ت��واف��ر ب ّ�ين ي��دي��ه ،وف��ي الوقت
نفسه فإنه «لن يوفر بعد اليوم أحدًا من
وضعه أم��ام مسؤولياته ،إن ك��ان في ما
يتعلق ب��دور بقية ال ��وزارات املعنية ،أو
ب��دور مفارز السير التابعة لقوى األمن
الداخلي املشكو من تقصيرها على هذا
الصعيد».
ل��م ي�ب��ق ال�ح��دي��ث ع��ن اق �ت��راح ب ��ارود في
ال�ك��وال�ي��س ،فقد خ��رج إل��ى ال�ع�ل��ن ،أمس،
في املؤتمر الصحافي الذي عقده األخير
في وزارة الداخلية ،بحضور عدد كبير
ّ
من اإلعالميني واملتابعني .تحدث بارود
ع��ن ف��رق��ة «ال �ق� ً�وة ال�ض��ارب��ة» ال�ت��ي اقترح
إنشاءها ،قائال« :تريدون نتيجة طيبة؟
إذًا أع�ط��ون��ي م��ا ي �ل��زم ،أت�م�ن��ى أن يوافق
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ع�ل��ى االق� �ت ��راح بأسرع
وق � ��ت م� �م� �ك ��ن» ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى أن البعض
نصحه ب�ع��دم امل�ج��ازف��ة وتحميل نفسه
ه ��ذه امل�س��ؤول�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة ،غ�ي��ر أن ��ه قبل
ّ
التحدي «حتى لو تطلب األمر أن أسهر
كل الليل لتحقيق نتيجة أفضل ،فقد آن

قضية

متابعة

طفل مريض مرمي أمام كنيسة
ُ
مرة جديدة تسجل القوى األمنية حادثة
ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ط �ف��ل م��رم��ي أم� ��ام جمعية
خ �ي��ري��ة أو م��ؤس �س��ة دي �ن �ي��ة ،وف �ي �م��ا كان
ُ
عليهم من
أغ�ل�ب�ي��ة األط �ف��ال ال��ذي��ن ي�ع�ث��ر ً
الرضع وحديثي الوالدة ،فإن طفال تعدى
السنة األول��ى م��ن العمر ك��ان متروكًا في
�دث ،وه� ��و وف� ��ق معلومات
م �ن �ط �ق��ة ال � �ح� � ُ
وردت في ورق��ة تركت معه يعاني مرض
نقص األوكسيجني في الرأس .التحقيقات
�رف إل ��ى ه��وي��ة ذوي الطفل،
ق��ائ�م��ة ل�ل�ت�ع� ُ
ومعرفة كيف ترك وحيدًا أمام كنيسة.
ع �م �م��ت امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ق ��وى األمن
ال� ��داخ � �ل� ��ي ،ب � �ن� � ً
�اء ع �ل ��ى إش� � � ��ارة القضاء
املختص ،ص��ورة لطفل مجهول الهوية،
ُ
عثر عليه يوم اإلثنني  2010/10/11أمام

ما الذي يدفع
ذويه لتركه؟
(املصدر ــ قوى
االمن الداخلي)

األوان ل�ن�ق��ول ك�ف��ى م��وت��ًا رخ�ي�ص��ًا على
الطرقات ،فكل مواطن يموت في حادث
لديه ّأم ترى فيه مليون مواطن ،ولذلك ال
وفيات».
معنى للحديث عن أرقام ّ
إلى ذلك ،كشف بارود عن خطة جديدة قد
وضعها للحد من ال�ح��وادث ،ولتحسني
ش� ��ؤون ال �س �ي��ر ع �م��وم��ًا ،ت�ت�م�ث��ل بوضع

ُرادارات ضبط س��رع��ة عند  12نقطة لن
ت �ع �ل��ن أم��اك �ن �ه��ا ،ك �ب��داي��ة ،ع �ل��ى مختلف
ض � ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف�ت�ع�م��ل ل�ي��ل نهار
األرا ّ
ُ
وت �غ��ط��ي  5خ �ط��وط س �ي��ر ع �ل��ى الطريق
الواحد .تضبط هذه الرادارات املخالفات
م��ن خ�ل�ال أخ��ذ ص ��ورة ك��ام�ل��ة ع��ن اآللية
امل �خ��ال �ف��ة .وب� �ن � ً
�اء ع �ل �ي��ه ُي� �ح � ّ�رر محضر

صالون كنيسة في الحدث .وقد جاء في
ب�ي��ان ص ��ادر ع��ن امل��دي��ري��ة أن ال�ط�ف��ل كان
يرتدي حينها بنطلون «سالوبات» لون
أزرق وك�ن��زة ك��رزي��ة ال �ل��ون ،ووج ��دت معه
«ورق� � ��ة ت �ف �ي��د ب� ��أن اس �م��ه اي �ل��ي ويعاني
نقص األوكسيجني في الرأس ،عمره نحو
سنة ونصف».
أودع جمعية ف��ي السبتية م��ؤق�ت��ًا لحني
العثور على ذويه.
وق��د طلبت املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه أو
عنهم شيئًا ال�ح�ض��ور إل��ى م��رك��ز مفرزة
ب �ع �ب ��دا ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال� �ك ��ائ ��ن ف� ��ي سراي
بعبدا.
(األخبار)

ما قل
ودل
 16عملية إطالق نار جرت
يومي األحد واالثنني املاضيني،
ُ
عدد منها بسبب إشكاالت سجلت
في مناطق مختلفة من لبنان ،ويبدو
أن هذه الظاهرة ،أو املشكلة،
ال تجد لها القوى األمنية عالجًا
مناسبًا ،أو السلطات املختصة بالحد
منها .في بريتال ،أطلق محمد إ.
النار على فوزي د .ولم يصبه بأذى،
ّ
والجدير بالذكر أن الشابني مطلوبان
للقضاء بجرم االتجار باملخدرات.
وفي رياق ،أدى خالف على ملكية
قطعة أرض بني علي ت .من جهة،
ومحمد ت .وابنه إبراهيم من جهة
ثانية ،إلى تضارب وإطالق نار من
لاّ ّ
ُ ّ
سالح حربي .إ أنه لم يسجل
وقوع إصابات.

مجدل عنجر :العثور على ذخائر مطمورة
أسامة القادري
أم ��س ع ��ادت م �ج��دل ع�ن�ج��ر لتحتل حيزًا
ُ
مهمًا من األخ�ب��ار األمنية ،فقد عثر على
ك�م�ي��ة م��ن ال��ذخ��ائ��ر امل �ط �م��ورة ،وج ��اء في
بيان ص��در ع��ن ق�ي��ادة الجيش – مديرية
التوجيه بيان ج��اء فيه «على أث��ر توافر
م �ع �ل��وم��ات ل ��دى م��دي��ري��ة امل �خ��اب��رات عن
وج��ود أجسام مشبوهة موضوعة داخل
ح� �ف ��رة ف ��ي م �ح �ي��ط ب� �ل ��دة م� �ج ��دل عنجر
ت��وج�ه��ت دوري� ��ة م��ن ال�ج�ي��ش ال ��ى املكان
حيث عثرت على كمية من الذخائر بينها
 9قنابل يدوية وقذيفة (ار.بي.جي) وقطع
م �ع��دن �ي��ة م �ح �ش��وة ب��امل �ت �ف �ج��رات وعبوة
ن��اس �ف��ة غ �ي��ر م �ع��دة ل�ل�ت�ف�ج�ي��ر موصولة
بقذيفة هاون عيار  81بداخلها كمية من
املواد املتفجرة إضافة الى جهازي إرسال
أح��ده �م��ا م��وص��ول ع �ل��ى رك �ي �م��ة مجهزة
ب �ل ��وح ��ةإل �ك �ت ��رون �ي ��ة وأع� � �ت � ��دة عسكرية
مختلفة .وقد حضر الخبير العسكري الى
املكان حيث قام بتفكيك العبوات وبوشر
التحقيق لكشف مالبسات املوضوع».
مسؤول أمني قال لـ«األخبار» إن الذخائر
كانت مطمورة في حديقة قرب منازل من
الجهة الغربية من البلدة ،وقد عثر عليها
بناء على التحقيقات مع موقوفني على
خلفية ح��ادث��ة مقتل ال��رائ��د عبدو جاسم
وم��راف �ق��ه ال��رق �ي��ب أول زي� ��اد امل �ي��س يوم
الخميس املاضي.
امل� ��وق� ��وف اع� �ت ��رف ب ��أن ��ه خ �ب��أ الذخائر،

واع �ت��رف بمكان امل�خ�ب��أ ،وب�ن��اء على ذلك
توجهت دوري ��ة م��ن الجيش لتعثر على
األسلحة املطمورة في ذلك املكان.
قال املسؤول األمني لـ«األخبار» إنه بناء
على اعترافات املوقوف فإن الذخائر التي
ُعثر عليها ،لم تكن معدة للتفجير ُ
وي ّ
رجح
ُأن� �ه ��ا اس �ت �خ��دم��ت ل �ت ��دري �ب ��ات عسكرية
أجريت في منطقة مجاورة لبلدة مجدل
ع�ن�ج��ر ،ب�ع��د أح ��داث  7أي��ار  ،2008وإنها
تنتمي ملنظمات أصولية.
ملك مجموعات ّ
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،أك��د امل �س��ؤول األم�ن��ي أن
ع �م �ل �ي��ات امل ��داه� �م ��ة م �س �ت �م��رة ب �ح �ث��ًا عن
متورطني أو مشتبه فيهم في قتل الرائد
جاسم والرقيب أول امليس ،وأنه حتى اآلن
ل��م ي��وق��ف املشتبه فيهم بتنفيذ جريمة
االع� � �ت � ��داء ع �ل��ى ال �ج �ي��ش م� �ب ��اش ��رة .كما
تستمر عمليات املداهمة ،وفق املسؤول،
بحثًا عن ذخائر جديدة ُيرجح أن تكون
مخبأة في البلدة أو خارجها.
وق ��ال امل �س��ؤول إن التحقيقات ب� ّ�ي�ن��ت أن
عملية ق�ت��ل ال��رائ��د ج��اس��م وال��رق �ي��ب أول
امليس ،هي «عملية ثأرية» ضد الجيش،
وذلك بعد مقتل شابني ينتميان ملنظمات
أص ��ول� �ي ��ة خ �ل��ال ع �م �ل �ي��ات م ��داه� �م ��ة في
البلدة.
ُُيذكر أن الرائد جاسم والرقيب اول امليس
ق� �ت�ل�ا ص� �ب ��اح ال �خ �م �ي��س امل � ��اض � ��ي ،حني
اس �ت �ه��دف م�س�ل�ح��ون س �ي��ارت �ه��م .ووصل
عدد املوقوفني في هذه القضية أخيرًا إلى
نحو  30موقوفًا.

