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متابعة

حوادث السير 6 :قتلى
وجرحى في العيد
لم تمر أيام العيد بـ«سالم»
على الطرقات اللبنانية ،فقد
وقعت حوادث أدت إلى وفاة 6
أشخاص وجرح  .29تأتي هذه
الحوادث رغم اعتماد رادارات
لضبط مخالفات السرعة
 6ق �ت �ل��ى و 29ج ��ري �ح ��ًا وق � �ع� ��وا ضحايا
ح��وادث السير في أي��ام العيد ،وق��د ُس ّجل
وقوع  17حادثًا .العدد «مرعب» بالنسبة
إل� ��ى امل �ت��اب �ع�ي ً�ن ،وخ ��اص ��ة أن اللبنانيني
وض �ع��وا آم � ��اال ك �ب �ي��رة ع �ل��ى ق� ��رار اعتماد
رادارات لضبط مخالفات السرعة ،وقد كثر
ّ
الحديث ع��ن «ت�ب��دل» ط��رأ على سلوكيات
ع��دد م��ن السائقني ال��ذي��ن ب ��دأوا يلتزمون
بالحد األقصى للسرعة املسموح به.
مؤسس جمعية الـ«يازا» زياد عقل قال في
ح��دي��ث إل��ى «األخ �ب��ار» إن خ�ط��وة اعتماد
ّ
ال ��رادارات جيدة ولكنها غير كافية للحد
من حوادث السير على الطرقات اللبنانية.
وت� �ح ��دث ب� ��األرق� ��ام ع ��ن م �ظ��اه��ر القيادة
وس �ل��وك �ي��ات �ه��ا ع �ل ��ى ال � �ط� ��رق� ��اتّ .فنسبة
امل�ل�ت��زم�ين ب��وض��ع ح ��زام األم ��ان ت�م��ث��ل أقل
من  %15ممن يفترض بهم وضعه ،كذلك
فإن نسبة االلتزام بوضع الخوذة الواقية
ت �ت��دن��ى أح �ي��ان��ًا ل�ت�ص��ل إل ��ى  10ف ��ي املئة
م��ن سائقي ال��دراج��ات .أم��ا ف��ي م��ا يتعلق
ب ��ال �ش ��اح �ن ��ات ،ف � ��إن ن �ص��ف ت �ل��ك اآلليات
ي�خ��ال��ف إش � ��ارات ض�ب��ط ال �ح �م��ول��ة .ولفت
ع�ق��ل أي�ض��ًا إل��ى أن ث�م��ة س��ائ�ق�ين يقودون
أحيانًا «عكس السير» ،فيما تصل نسبة
االل�ت��زام ب��إش��ارات السير إل��ى  90في املئة،
«وه��ي نسبة منخفضة» وفق ما أكد عقل
الذي توقف عند مشكلة عدم توافر اإلنارة
دائمًا على كل الطرقات.
م ��ؤس ��س ال � �ي � ��ازا ت� �ح ��دث ع� ��ن «خطوتني
ّ
إي �ج��اب �ي �ت�ي�ن» ف ��ي إط � ��ار م � �ح ��اوالت الحد
م��ن ح ��وادث ال�س�ي��ر ،وأش ��ار إل��ى أن عملية
إع �ط��اء إج� ��ازات ال �س��وق ب��ات��ت أف�ض��ل مما
كانت عليه ،لكنه رأى أن االمتحان املعتمد
�اف ،وهو
إلج��ازة السوق في لبنان غير ك� ٍ
ام �ت �ح��ان «ش �ك �ل ��ي» .وت� �ح ��دث ع �ق��ل أيضًا
ع ��ن «م �ش�ك�ل��ة ك �ب �ي��رة» ف ��ي إط� ��ار املعاينة
امليكانيكية ،إذ إن نحو  400أل��ف سيارة
لم تخضع للمعاينة وال ت��زال تسير على
الطرقات« ،وه��ي ّ
تعرض الناس للخطر».
ول�ف��ت ع�ق��ل م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة إل��ى أن وزارة
األش�غ��ال العامة والنقل ل��م ت� ِ�ف بوعودها
ولم تنب حتى اآلن جسورًا للمشاة ،ما من
شأنه التخفيف من حوادث الصدم.
وتوقف عقل مجددًا أمام «ما بدأته وزارة
ّ
الداخلية والبلديات» ،وعده «بداية جيدة

لكنها في حاجة إلى متابعة» ،لينتقل إلى
الحديث ع��ن ض��رورة اعتماد النقل العام
ّ
ّ
التلوث وتخفيف أزمة
وتطويره للحد من
السير ،ولكن ف��ي األس��اس م��ن أج��ل تأمني
ال�س�لام��ة امل��روري��ة .م��ن ال �ح��وادث املفجعة
ال�ت��ي ُس� ّ�جّ�ل��ت أي��ام العيد ح��ادث اصطدام
سيارة تقل عائلة واحدة بعمود إنارة في
ال�ب�ي�س��اري��ة (ال �ج �ن��وب) م��ا أدى إل��ى جرح
األب والزوجة واالب��ن ،فيما توفيت االبنة
ال�ص�غ��رى ،الطفلة ن ��ورا .ف��ي دي��ر دوريت،
وق��ع اص�ط��دام ب�ين س�ي��ارة ه��ون��دا يقودها
املجند في الجيش اللبناني أكرم العياص
( 21ع ��ام ��ًا) وب��رف �ق �ت��ه وس� ��ام ق .وسيارة
«ه ��ون ��دا أك � ��ورد» ب �ق �ي��ادة ع�ل��ي ن�ع�م��ة (51
عامًا) ،ما أدى إلى وفاة سائقي السيارتني
وإصابة وسام برضوض وجروح.
من الحوادث ّ
املروعة التي ُس ّجلت في عطلة
ال�ع�ي��د ،ح ��ادث ص ��دم وق ��ع ف��ي امل�ن�ي��ة .فقد
صدمت سيارة مرسيدس يقودها شحادة
س .ال �ش��اب ن��اي��ف أب ��و ع ��روة ( 22عامًا)،

نسبة االلتزام بوضع
الخوذة الواقية تتدنى
أحيانًا لتصل إلى % 10
ُ
الذي نقل إلى املستشفى في طرابلس لكنه
ما لبث أن فارق الحياة.
ف��ي م �ي �ف��دون (ق �ض��اء ال �ن �ب �ط �ي��ة) ،صدمت
دراجة نارية يقودها حسني ت 19( .عامًا)
أدى إلى
املواطنة عفيفة ت 54( .عامًا) ما ُ
إصابتها بكسور وج ��روح ،ك��ذل��ك ُ أصيب
سائق الدراجة بنزف في الرأس ،ونقل إلى
ُاملستشفى وكان وضعه الصحي حرجًا.
نقل الطفل علي ب 9( .أعوام) إلى املستشفى
ف ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة ،ب �ع��د أن ص��دم �ت��ه سيارة
هيونداي في اليوم األول للعيد (الثالثاء
املاضي) ما أدى إلى إصابته برضوض.
ف��ي إط ��ار ال�ح��دي��ث ع��ن ال�س�لام��ة املرورية،
ي �ل �ف��ت امل �ع �ن �ي��ون إل� ��ى أن ن �س �ب��ة ضحايا
ال�س�ي��ر ف��ي ل�ب�ن��ان م��رت�ف�ع��ة م�ق��ارن��ة م��ع ما
ت�ش�ه��ده ال�ط��رق��ات ف��ي ع��دد كبير م��ن دول
املعتمد
العالم النامية واملتطورة .القانون ُ
حاليًا قانون قديم ُوضع عام  ،1968وف ّصل
وأعداد
بما يتناسب م��ع شبكة ال�ط��رق��ات
ّ
ال �س �ي��ارات وامل��رك �ب��ات اآلل �ي��ة حينها .لكن
ارتفاع نسبة الحوادث وأع��داد الضحايا،
حمل البعض على تكثيف املطالبات ،ما
دفع إلى البحث في مشروع جديد لقانون
السير ،وبدأت الورشة عام .2005

محاكم

ً
دخل البالد خلسة وارتكب جرم سرقة
ي �ع �م��ل س �م �ي��ر (اس� � ��م م �س �ت �ع��ار) ناطورًا
لبناية ف��ي محلة ال��رم�ل��ة ال�ب�ي�ض��اء ،وكان
ّ
ول ��داه محمد ورب�ي��ع ي �ت��رددان ال��ى غرفته
في البناء نفسه ،وكان يعهد من حني آلخر
في
إلى أحدهما بالحلول مكانه إذا رغب ً
الذهاب الى سوريا .االبن محمد كان عاطال
من العمل ومتزوجًا من ام��رأة تركية ،وقد
عهد إليه والده في اآلونة األخيرة الحلول
م�ك��ان��ه ف��ي ال �ب �ن��اء ،ث��م غ ��ادر ال ��ى سوريا،
حيث غاب ما يقارب الشهرين.
في تلك الفترة ،كان محمد يستضيف شلة
م��ن األش �خ��اص ال��ذي��ن ي� ��دورون ف��ي فلكه،
وم��ا إن ع��اد وال��ده م��ن س��وري��ا حتى غادر
محمد البناء ال��ى مكان مجهول ،من دون
أن يعرف والده أي شيء عن مكانه.
صاحب إحدى الشقق في املبنى غادر مع
عائلته الى الجبل ،وعندما عاد في اليوم
التالي ،وجد أن منزله قد ّ
تعرض للسرقة

بشكوى
ب��واس�ط��ة ال�ك�س��ر وال�خ�ل��ع ف�ت�ق��دم ينّ
ضد مجهول .ب��دأت التحقيقات فتب أن
محمد هو من أصحاب السوابق في مجال
السرقة ،وقد أدخل السجن أكثر من سنة،
وم��ن ثم ج��رى ترحيله ال��ى سوريا ،إال أنه
عاد فدخل لبنان خلسة.
ع�م�ل�ي��ة ال �س��رق��ة ق��د ح�ص�ل��ت خ�ل�ال وجود
م�ح�م��د ف��ي ل �ب �ن��ان ب �ص��ورة غ �ي��ر شرعية،
وفي الوقت ال��ذي عهد فيه إليه وال��ده بأن
يحل مكانه للعمل ن��اط��ورًا للبناء ،أثناء
وج��ود وال��ده في سوريا .بالتحقيق معه،
اع �ت��رف محمد ب��أن��ه ك��ان ف��ي ل�ب�ن��ان أثناء
حصول عملية السرقة ،وأن وال��ده أخبره
ب�م��وض��وع�ه��ا ،غ�ي��ر أن ��ه أن �ك��ر إق��دام��ه على
ّ
ذل��ك ،وادع��ى بأنه ب��ات مع وال��ده قبل يوم
من حصولها ،فيما أفاد األخير بأن محمد
غادر الى سوريا أو الى تركيا قبل خمسة
أيام من حصول السرقة ،لكن محمد تحدث

عن بعض التفاصيل عن مدخل البناء وما
يحيط به لجهة الشجرة الكائنة من الجهة
اليسرى وصالبة جذعها ومدى قربها من
البناء وال سيما لجهة شرفة الطبقة
حافة
ينّ
األول��ى .تب من التحقيق أن ّاملشتبه فيه
ب��ال�س��رق��ة ق��د أق ��دم ع�ل��ى ال�ت�س��ل��ق للدخول
الى الشقة من شرفتها ،بعد معالجة الباب
وكسره ونفذ منها ال��ى غرفة النوم حيث
ت��وج��د ال �خ��زن��ة ال �ح��دي��دي��ة ،وق ��د عالجها
بعدما انتزعها من مكانها ،رغم أن وزنها
ي��زي��د ع�ل��ى خ�م�س��ة وس�ب�ع�ين كيلوغرامًا،
وسرق من داخلها املجوهرات.
أصدر قاضي التحقيق في بيروت شوقي
ال �ح �ج��ار ق� ��رارًا أح ��ال ب�م��وج�ب��ه م�ح�م��د ح.
أم��ام محكمة الجنايات للمحاكمة ،طالبًا
إنزال عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة بحقه
وسجنه من ثالثة أع��وام الى خمسة عشر
عامًا حدًا أقصى.

من استهدف رئيس بلدية دردغيا؟
قدم رئيس بلدية دردغيا (صور ـ ـ آمال خليل) هيثم رعد شكوى أمام
مخفر جويا على مجهولني أقدموا ليل الثالثاء ـ ـ ـ األربعاء الفائت على
إحراق مكتبه في مبنى البلدية ومدخل بيته في البلدة .ويبدو أن الحريق
الذي أتى على محتويات املكتب وباب مطبخ املنزل ،يستهدف خصوصًا
رع��د ال��ذي يمضي واليته الثانية رئيسًا للبلدية .علمًا ب��أن االنتخابات
األخيرة قد شهدت صراعًا كبيرًا بني العائالت ،قبل أن تتفق على الئحة
واحدة مؤلفة من  12عضوًا برئاسة رعد للمرة الثانية .إال أن رعد نفسه
ّ
حمل ال��ح��ادث أب��ع��ادًا أخ���رى ،إض��اف��ة إل��ى رواس���ب االن��ت��خ��اب��ات .وإذ ّ
أقر
ّ
ضمنًا بأنه يعرف هوية الفاعلني ،فضل في اتصال مع «األخبار» انتظار
نتائج التحقيق الذي باشرت به األدلة الجنائية التي كشفت على املكان.

العسكرية ترجئ محاكمة متهمني بالعمالة
أرج���أت املحكمة العسكرية برئاسة العميد ن��زار خليل ،إل��ى ت��اري��خ 28
كانون الثاني املقبل ،متابعة النظر في القضية املدعى فيها على املقدم
في الجيش اللبناني غ .شاهني .بجرم التعامل مع العدو ،بعدما كان مقررًا
استجوابه في حضور محاميه ،وذلك ألنه أصر على طلباته التي قدمها
إلى املحكمة ،التي وافقت عليها ،إال أن الجواب عليها لم يرد من املرجع
املوجهة إليه ،وه��ي بيان حركة االت��ص��االت على رقمه الخلوي الخاص
وسجل دخوله املستشفى وغرفة الطوارئ في اليوم ال��ذي اتهم فيه أنه
أج��رى ات��ص��االت هاتفية .م��ن ناحية ثانية ،أرج���أت املحكمة العسكرية
برئاسة العميد ن��زار خليل إل��ى  ،2011/1/21متابعة محاكمة العميد
املتقاعد أ .العلم .وزوجته ،املتهمني بجرم التعامل مع العدو ،بسبب طلب
وكيل الزوجة االستمهال.

هجوم على سيارة
ورد بالغ رسمي إلى قوى األمن الداخلي،
يفيد بأن مجهولني أطلقوا  30عيارًا ناريًا،
من سالح حربي رشاش (كالشنيكوف)
على سيارة من نوع «مرسيدس» رباعية
الدفع ،وهي مركونة في منطقة األشرفية.
وق����د ذك����ر ف���ي ال���ب�ل�اغ أن ال���س���ي���ارة تعود
للمواطنة داليدا هـ 47( .عامًا) ،وأن مطلقي
ال���ن���ار ف����روا ب��ع��د ذل���ك إل���ى ج��ه��ة مجهولة.
وبحسب املعلومات ،فإنهم كانوا على منت
سيارة من نوع «بيكانتو» فضية اللون.

ضربه وكسر حنكه
حصل تضارب باأليدي ،ألسباب مجهولة ،بني كل من يوسف ش33( .
عامًا) ورامي أ .الذي كان يمارس هواية الصيد ،وذلك في منطقة عني قنيا
ـ ـ ـ البقاع الغربيّ .أدى التضارب إلى إصابة األول ،الذي يعمل في مزرعة
في املنطقة امل��ذك��ورة ،بكسر في فكه من ج��راء تعرضه للضرب بعقب
بندقية الصيد التي ك��ان يحملها ال��ث��ان��ي ،فنقل إل��ى أح��د مستشفيات
املنطقة لتلقي العالج.

إطالق نار بسبب أفضلية املرور
بسبب خالف على أفضلية املرور ،حصلت مشكلة بني كل من محمد م.
( 28عامًا) ومحمد ن 27( .عامًا) ،وذلك في منطقة العباسية ـ ـ ـ الجنوب.
تطور األم��ر بعد ذل��ك إل��ى ت��ض��ارب ب��األي��دي ،حيث ك��ان األول على منت
دراجة نارية والثاني على منت سيارة من نوع «بيك أب» وبرفقته مجند
ف��ي ش��رط��ة مجلس ال��ن��واب .ث��م ب���ادر األول إل��ى إط�ل�اق أع��ي��رة ن��اري��ة من
مسدس حربي في الهواء ،من دون أن يصاب أحد بأذى ّ
وفر بعدها إلى
جهة مجهولة .أوقفت القوى األمنية الشابني ،بإشارة من النيابة العامة
وأحيل التحقيق على الشرطة العسكرية في منطقة صور.

العثور على جثة حديث الوالدة
ُعثر داخل كيس نايلون على جثة طفل حديث الوالدة في منطقة طبرجا،
بالقرب من أحد الفنادق .وبحسب البالغ ال��وارد إلى القوى األمنية ،فإن
الطفل عمره نحو يومني ،وقد نقلت جثته إلى أحد مستشفيات املنطقة،
من دون ذكر تفاصيل إضافية.

انفجار قنبلة صوتية في زغرتا
رمى مجهول قنبلة صوتية داخل حديقة منزل املواطن فوزي ع .الكائن
في بلدة علما ـ ـ ـ زغرتا ،من دون أن تعرف األسباب والدوافع .لم يصب
أح ّ��د ب���أذى واق��ت��ص��رت األض����رار على امل��ادي��ات .م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،انفجر
سخان مياه داخل منزل املواطن علي ح .في منطقة برجا ،ما ّأدى إلى
إصابة صاحب املنزل بجروح طفيفة وإصابة زوجته بكسر في كتفها
اليسرى .نقلت املصابة إلى أحد مستشفيات املنطقة للمعالجة.

