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البقاع ــ أسامة القادري

في البقاع، كما في مناطق لبنانية أخرى، 
األه��ال��ي  ترحيب  تلّمس  السهل  م��ن  ك��ان 
رادارات  ع��ن وص����ول  اإلع����ان األول  ل���دى 
ض���ب���ط ال����س����رع����ة ال������ى ال�����ب�����اد، وخ���اص���ة 
الرئيسية  ال��ط��رق��ات  على  سُتعتمد  أن��ه��ا 
وال���دول���ي���ة ف���ي امل��ن��اط��ق ال��ب��ق��اع��ي��ة. فعلى 
ه���ذه ال��ط��رق��ات ف��ق��د ع���ش���رات األش��خ��اص 
ت 

ّ
ح��ي��ات��ه��م خ���ال ش��ه��ور م���ع���دودة، وه���ز

امل��ن��ط��ق��ة أخ��ب��ار ع��ن وف����اة ع���دد م��ن أف���راد 
عائات واحدة في حوادث السير. 

أهالي الضحايا، سكان املناطق املجاورة 
ل����أوت����وس����ت����رادات وال����ط����رق����ات ال���ع���ام���ة، 
ي����ك����ررون ش����ه����ادات م��ت��ش��اب��ه��ة، ي��ق��ول��ون 
إن ال���س���رع���ة وال���ت���ه���ور ف���ي ال���ق���ي���ادة هما 
أب���رز أس��ب��اب ال��ح��وادث. م��ن ه��ذا املنطلق 
رادارات ضبط  ب��اع��ت��م��اد  ال��ت��رح��ي��ب  ك���ان 
مخالفات السرعة، لكن ما ينّغص فرحة 
األه�����ال�����ي ه�����و أن ال����ط����رق����ات ف�����ي م��ع��ظ��م 
ت��زال تعاني  البقاعية ال  البلدات والقرى 
م���ن ال��س��ائ��ق��ن ال���ذي���ن ي����ق����ودون ب��س��رع��ة 
كبيرة، والافت في هذا اإلطار أن األهالي 
»عدم وجود  أو السائقن يربطون األمر ب�
ال��ط��رق��ات  ك��اف��ي��ة، وخ��اص��ة ع��ن��د  رادارات 
ال���ث���اث ال���ت���ي ت���رب���ط ال���ب���ق���اع ب��ال��ج��ن��وب، 
ولعدم وجود شارات سير تحدد السرعة 
امل��ف��ت��رض��ة ع��ل��ي��ه��ا، ي���ذه���ب ال��ب��ع��ض ال��ى 
ت��ح��دي��د ال��س��رع��ة لنفسه وع��ل��ى م��زاج��ه«، 
»األخبار« سكان من بلدات  وفق ما قال ل�

تمّر بها أوتوسترادات.
حسني ه. سائق سيارة أجرة )تاكسي(، 
يعمل بن شتورا واملصنع، حن ُيسأل عن 
»إشارات السير«، يرّد مستهزئًا بشكلها، 
وي���ق���ول إن��ه��ا ص��غ��ي��رة ج����دًا، ث���م يضيف: 
»عمرها 10 سنن وبعدها زغيرة، الظاهر 
أن ال أحد يهتّم لنموها«، لكن حسني إذا 

كثرت في اآلونة األخيرة 
حاالت توقيف مرّوجي 

املخّدرات ومتعاطيها في 
عدد من املناطق اللبنانية. 
وذكر أحد رتباء قوى األمن 

»األخبار«  الداخلي في حديث لـ
أنه ُنّفذ خالل الفترة األخيرة 
عدد من املهمات املشتركة 
بني مكتب مكافحة اإلرهاب 

والجرائم الهامة ومكتب 
مكافحة املخدرات املركزي. 

وأشار الرتيب املذكور إلى أنه 
جرى توقيف أغلب املرّوجني 
في مناطق بيروت وضواحيها، 

الذين كانوا يعملون على توزيع 
املخّدرات بني الشباب، الفتًا إلى 
أنه يجري التركيز على حاالت 
ترويج املخدرات بني طالب 

الجامعات. 

على
فكرة

حوادث السير في البقاع: غياب 
اإلشارات وتحايل على الرادار

يشكو أهالي البقاع من غياب إشارات السرعة عن بعض الطرقات الرئيسية التي تشهد حوادث 
سير قاتلة، ويتحدثون عن أساليب يعتمدها شبان للتهرب من رادارات ضبط السرعة. خيبة أمل 

أصابت كثيرين ألن الرادارات لم تحّل املشكلة

متابعة

تذكر وجود رادارات، يعترف بخوفه من 
ت��ج��اوز ال��س��رع��ة امل��ح��ددة ب��� 100 ك��ل��م في 
ال��س��اع��ة، وخ��اص��ة ف��ي امل��ن��ط��ق��ة الفاصلة 
بن دير زنون واملصنع، فهو يدرك أن في 
تلك املنطقة رادار مراقبة، يضبط سرعته، 
أما بالنسبة إليه فإن إش��ارات السير في 
ل��ب��ن��ان »ل��ي��س��ت ذات م��ع��ن��ى، إن��ه��ا أش��ب��ه 

بالحزورة. القبضاي اللي بيعرف قديش 
واملصنع  بن عنجر  السرعة،  تكون  الزم 
في أرب��ع ش��ارات في نفس املكان، اثنتان 
لتحديد ال��س��رع��ة ب��� 80 ك��ل��م ف��ي ال��س��اع��ة، 
وإل���ى ج��ان��ب ك��ل واح���دة، أخ���رى ت��ق��ول لك 
بأن السرعة القصوى هي 50 كلم. واحزار 
ي���ا ش���اط���ر، األم����ر ف��ع��ًا ي��ح��ت��اج إل����ى حل 

أم  األقصى  بالسرعة  نتقيد  هل  طاسم، 
األدن����ى، ط��ّي��ب م��ا ه��ي امل��ع��اي��ي��ر«، حسني 
رجل أربعيني، وهو يلفت إلى أنه يخاف 
من السرعة املتهورة التي يعتمدها شبان 
»هؤالء بالكاد يهتّمون لإلشارة  صغار، ف�
إذا كانت ضخمة، فما بالك إن كان األمر 
يلمحونها  ال  ص��غ��ي��رة،  ب���إش���ارة  يتعلق 

محمد نزال

ي����دخ����ل امل�����واط�����ن إل������ى ق���ص���ر ال�����ع�����دل ف��ي 
بيروت إلج��راء بعض املعامات اإلداري��ة، 
إل��ى »قضاء  أن يشعر بالحاجة  فيحصل 
ُيمكن  ال  إذ  فجأة،  يأتي  حاجته«. شعور 
أح�������دًا أن ي����ض����رب م���ع���ه م����وع����دًا م��س��ب��ق��ًا. 
 على مكان الحّمام، 

ّ
يبحث عن الفتات تدل

ف��ا ي��ج��د. يضطر أخ��ي��رًا إل���ى س���ؤال أح��د 
إلى  بالصعود  عليه  فُيشار  امل��وج��ودي��ن، 
الطبقة األول��ى. يصعد، فتقع عيناه على 
إتمام  يمكنه  ُمقفل. ال  لكنه  الحّمام،  ب��اب 
م��ع��ام��ات��ه اإلداري������ة وح����ال »ال����زرك����ة« في 
تفاقم. يجول في »القصر« بحثًا عن حّمام 
آخر، متحاشيًا حرج السؤال مجددًا، فا 
ي��ج��د. يضطر م��رة ثانية إل��ى س���ؤال أحد 

امل���وظ���ف���ن، ف��ي��ش��ي��ر ع��ل��ي��ه ب��ال��ت��وج��ه إل��ى 
الطبقة األرض��ي��ة ق��رب م��وق��ف ال��س��ي��ارات. 
ي��ت��وج��ه امل���واط���ن »امل����زح����وم« إل���ى امل��ك��ان، 
ف��ي��ج��د ال���ح���ّم���ام أخ����ي����رًا. ح����ّم����اٌم ال ي��م��ك��ن 
الكريهة تستقبل  فالروائح  إليه،  الدخول 
بعنف ك��ل م��ن ت��س��ّول ل��ه نفسه ال��دخ��ول. 
أرض متسخة وج��دران كانت في املاضي 
ب���ي���ض���اء ال����ل����ون، أم�����ا ال����ي����وم ف��اس��ت��ح��ال��ت 
صفراء، وَقطعًا، ال تسّر الناظرين. أخيرًا، 
قرر املواطن املخاطرة بالدخول، ففتح أحد 
األبواب قبل أن يغلقه فورًا، ُصدم من هول 
ما رأى من ق��ذارة. شعر املواطن باليأس، 
ف���ق���رر م��ت��م��ل��م��ًا إت����م����ام م���ع���ام���ات���ه ع��ل��ى 
العدلية مسرعًا  من  أن يخرج  قبل  عجل، 
الذي  البنزين،  إلى حّمام موظفي محطة 

وجده أنظف من حّمام »قصر العدل«. 

مشكلة »دورة مياه« في العدلية

العدل

قصور العدل

إشارات خلف جذوع األشجار؟
ضابط متقاعد في قوى األم��ن الداخلي، رفض أن ُيذكر اسمه في التحقيق، 
 الطرقات البقاعية، تحتاج الى إش��ارات تحدد السرعة القصوى على 

ّ
أكد أن

كل طريق، وأن ال تكون، »هذه اإلش��ارات خلف جذوع األشجار واألعمدة، بل 
ل��م يخِف الضابط  ل��دى السائق ف��ي االت��ج��اه��ن«،  أن تكون واض��ح��ة ومرئية 
حاجة الطرقات الى شارات تحذيرية من وجود رادارات ضبط السرعة، »من 
 هذه الشارات تنّبه السائق إلى أنه يمكن أن يتعرض للمخالفة 

ّ
الضروري أن

إذا تجاوز السرعة املحددة«، ويؤّكد حاجة العديد من الطرقات الى رادارات 
إضافية، أما بخصوص الشارات، فرأى أنها من اختصاص وزارة االشغال، 
التي يجب أن توضع بناًء على دراسة، خبراء السير في األمن الداخلي. أما في 
ما خص السيارات السورية التي تتجاوز السرعة املحددة، وكيفية التعاطي 
معها، لضبط مخالفتها من أجل السامة العامة، طاملا أن املخالفة ال تسجل 
فور وقوعها، بل بعد مرور 48 ساعة على حدوثها، فقال: »ال حل إال بإنشاء 
رابط إلكتروني، مباشر بن الجمارك عند الحدود اللبنانية، واألم��ن العام، 

وأن يتطور أكثر ألن تسجل خال دقائق«. 

صور ــ آمال خليل

ي��������روي ك����ب����ار ال����س����ن أن ت���س���م���ي���ة ب���ل���دة 
ال��رم��ادي��ة )ق��ض��اء ص���ور( سببها حريق 
أت�����ى ع���ل���ى ال���ق���ري���ة ال���ق���دي���م���ة، ال���ت���ي ك���ان 
اس��م��ه��ا »دي�����ر ال���ع���ص���اف���ي���ر«، ح��ي��ث أت��ى 
ع��ل��ي��ه��ا وأح���ال���ه���ا رم��������ادًا. ت���ل���ك ال����رواي����ة 
ت���اق���ي رواج��������ًَا ه�����ذه األي�������ام ف����ي ال��ب��ل��دة 
استعار  بسبب  تحترق مجّددًا  قد  التي 
إذ يصعب على  أهاليها،  الخافات بن 
م����ن ي��ق��ص��د إح����ص����اء اإلش�����ك�����االت ال��ت��ي 
وق��ع��ت ف��ي��ه��ا ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات 
منذ  ت��ه��دأ  ل��م  فالبلدة  األخ��ي��رة.  البلدية 
مرحلة االستعدادات لانتخابات بسبب 
الخافات التي استعرت داخل عائاتها، 
حتى وص��ل األم���ر ال��ى تسجيل ح��وادث 
الفريقن  ب��ن عناصر  ع���راك  ع���دة، منها 
املتنازعن على املجلس البلدي، وصواًل 
إن����������ارة وزرع  ت���ك���س���ي���ر م���ص���اب���ي���ح  ال�������ى 
عبوات ناسفة غير معّدة للتفجير قرب 
ال��ص��راع. وآخرها شائعة  منازل أط��راف 
راج������ت ف��ي��ه��ا م���س���اء أول م����ن أم�����س ع��ن 
محلة  في  يدوية  قنبلة  مجهولن  إلقاء 
ال���س���وي���دي���ة، اق���ت���ص���رت أض�����راره�����ا ع��ل��ى 
البلدية والقوى األمنية  امل��ادي��ات. إال أن 
نفتا األم��ر. وكانت آخر صيحات النزاع 
أشهر  انقضاء سبعة  رغ��م  الرمادية  في 
ع���ل���ى االن����ت����خ����اب����ات، ش����ك����اوى ق��ض��ائ��ي��ة 
على خلفية إزال��ة ص��ورة لإلمام موسى 
الصدر. وفي التفاصيل أن شّبانًا عّلقوا 

ليل أول من أمس صورًا والفتات ملناسبة 
إحياء مراسم عاشوراء، من بينها صور 
الرمادية.  بلدية  بتوقيع  لة  مذيَّ للصدر، 
ومل�����ا ع���ّل���ق ه������ؤالء إح����داه����ا ع���ل���ى ع��م��ود 
الفريق  مناصرات  إح��دى  ملنزل  ماصق 
اعترضت  ب،  ليلى  البلدية  في  الخاسر 
وط��ال��ب��ت��ه��م ب���إزال���ت���ه���ا. وب���ع���دم���ا رف���ض 
الشّبان، بادرت الى إزالتها بنفسها، ما 
سّبب احتجاجًا لديهم، فعمدوا الى قطع 
التيار الكهربائي عن عمود اإلنارة الذي 
التي  الحسينية،  ال���ى  ال��ك��ه��رب��اء  ي��وص��ل 
بناها فريق ليلى أثناء عقد مجلس عزاء 
ع��اش��ورائ��ي، م��ا أث���ار ه��رج��ًا وم��رج��ًا بن 
األجواء  يوّتر  كاد  واألهالي  الحاضرين 
م����ج����ّددًا. وص���ب���اح أم�����س، ت���ق���ّدم م��خ��ت��ار 
البلدة محمد برجي بادعاء أم��ام مخفر 
إي��اه��ا بتمزيق  ل��ي��ل��ى، مّتهمًا  ق��ان��ا ض��د 
ص������ورة ال����ص����در. وال����اف����ت أن األج���ه���زة 
املختصة تجاوبت مع االدعاء الشخصي 
بل  أقوالها،  الى  واستدعتها واستمعت 
وأوق��ف��ت��ه��ا ف���ي ال���ن���ظ���ارة، ق��ب��ل أن تخلي 
سبيلها مساء أمس. من جهتها، تقدمت 
ليلى بشكوى ضد كل من غسان وغسان 
ب. ب��ت��ه��م��ة ال��ت��ص��رف ب��م��ل��ك��ه��ا ال��خ��اص 
م����ن دون إذن����ه����ا. وب���ال���ت���زام���ن م����ع ذل����ك، 
ت��واص��ل��ت ال��ق��وى األم��ن��ي��ة م��ع ف��ّع��ال��ي��ات 
ال��ب��ل��دة، م��ط��ال��ب��ًة إي��اه��م ب��ن��زع ال��اف��ت��ات 
وك���ل م���ا ي��م��ك��ن أن ي��ث��ي��ر االس���ت���ف���زاز بن 
الفريقن في البلدة التي لم تنم بعد منذ 

االنتخابات. 

اإلمام الصدر يسبّب إشكاالً في الرماديّة؟

أمن الناس

خالل ورشة 
تنظيف 
قصر العدل 
في بيروت 
)أرشيف ــ بالل 
جاويش (
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