
ظ���ل غ���ي���اب ال��ن��ق��ل ال����ع����ام، ي��ض��ط��ر ج��ه��اد 
إل����ى ق���ي���ادة س���ي���ارت���ه ع��ب��ر ه����ذه ال��ط��ري��ق 
القول إنها آمنة كليًا.  أب��دًا  التي ال يمكن 
يستغرب جهاد »غياب الشارات عن هذه 
ال��ط��ري��ق ال���دول���ي���ة، ف��ل��ي��س ث��م��ة م���ا يلفت 
التقيد بها، هذا  إلى السرعة التي يجدر 
إض��اف��ة إل���ى غ��ي��اب أي ت��ح��ذي��رات إل���ى أن 
���زة ب����������رادارات«. وي��ض��ي��ف 

ّ
ال���ط���ري���ق م���ج���ه

»ه���ذه ال��ط��ري��ق ه��ي امل��ع��ب��ر ال��رئ��ي��س��ي بني 
ب����ي����روت وب����اق����ي ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة، ف��ه��ل 
يعرف سائقو الفانات الخاصة مثاًل أين 
يوجد رادار؟«، ثم يضيف مالحظة جرى 
ال��ت��داول بها أخ��ي��رًا، فيسأل ه��ل صحيح 
أن »س��ي��ارات األج��رة السورية معفاة من 

ضبط املخالفات«.
م���ا ي��ق��ول��ه ج��ه��اد ال ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ش��ك��وى 
هاني س.، فاألخير قلق من الوضع عند 
طريق شتورا ��� زحلة ��� بعلبك، يبدأ حديثه 
ألن خطوة  بخيبة  ُأص��ي��ب  أن��ه  بالتذكير 
اع��ت��م��اد ال�������رادارات ل��م ت���أت ب��ح��ل ملشكلة 

عندما يضبط  ال���رادار  إن  يقول  السرعة. 
ال���س���ي���ارة ال���ت���ي ت���ت���ج���اوز ال���س���رع���ة، إن��م��ا 
يضبطها بناًء على رقم لوحة التسجيل، 
أم�����ا ال���ح���اص���ل ف���ه���و أن ب���ع���ض ال��ش��ب��ان 
»هواة السرعة على الطرقات الرئيسية«، 
ي��ع��م��دون ال����ى وض����ع ح��اج��ب رؤي����ة على 
بما  يقوموا  أن  لهم  يتسّنى  م��ا  ال��ل��وح��ة، 
يشبه »الرالي«. هاني انتقد »السلطة في 
ال��دول��ة ألنها ال تعمل على إع���ادة ترميم 
وتكوين اإلش����ارات، ط��امل��ا ح��دث��ت طريقة 
ض��ب��ط م��خ��ال��ف��ات ال��س��رع��ة، وخ���اص���ة في 
النقطة ال��ف��اص��ل��ة ب��ني ال��ك��رك وري����اق »م��ا 
بس  عليها،  بينمشى  م��ا  ال��ط��ري��ق  بكّفي 
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أصاًل«.
ع���ن���د ط����ري����ق ض���ه���ر ال����ب����ي����در، ال ي��خ��ف��ي 
ال��ع��اب��رون ع��ل��ى ه���ذه ال��ط��ري��ق ت��ج��اوزات 
ع��زام  ج��ه��اد  العمومية.  ال��ف��ان��ات  سائقي 
ف��ي بيروت،  ف��ي إح��دى الشركات  موظف 
م��ا ي��وج��ب عليه ال��ذه��اب واإلي����اب أرب��ع��ة 
أي����ام ف���ي األس���ب���وع إل���ى ال��ع��اص��م��ة. وف��ي 

الشارات حاّطينها ورا الشجر«. 
الشام  أيضًا على طريق  م��ا ينطبق  ه��ذا 
ال���دول���ي���ة، وخ���اص���ة ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ال��واق��ع��ة 
ب��ني ش��ت��ورا ودي���ر زن���ون، ف��األه��ال��ي فيها 
ي���س���أل���ون ع����ن اآلل����ي����ة امل���ف���ت���رض���ة ل��ض��ب��ط 
ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة ال��ت��ي ت��س��ي��ر بطريقة 
»بهلوانية«، وخاصة أنها شهدت عشرات 
الحوادث، والتي كان معظمها كارثيًا. أبو 
العديد  ع��ل��ى  ال��ش��اه��د  الحشيمي،  ع��ب��دو 
م��ن ح���وادث ال��س��ي��ر، على ط��ري��ق تعنايل 
املصنع، يقطن في الطبقة الرابعة في أحد 
»ال��ح��وادث  ق��ال  املنطقة،  تلك  ف��ي  املباني 
اللي بنشوفها متل فيلم السينما، سببها 
السرعة والفتحات عند الحاجز الوسطي، 
وعينك ما تشوف السيارات اللي بتمشي 
ع��ك��س ال���س���ي���ر، ال���س���ي���ارات ال���ل���ج���اي متل 
س��ي��خ ال���ن���ار«، ف��ف��ي ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة وص���واًل 
الى املصنع اللبناني، ال تبعد الفتحة عن 
األخ��رى أكثر من 50 مترًا، خالفًا لقانون 
وش�������روط إن����ش����اء ال���ط���رق���ات وال���ح���واج���ز 
املفترقات،  عند  باستحداثها  الوسطية، 
وق��ب��ال��ة امل��ؤس��س��ات ال��ت��ج��اري��ة واألف�����ران، 
ال����رادارات تضبط  ال��رج��ل إن كانت  يسأل 
ال��س��ي��ارات امل��ع��اك��س��ة ل��وج��ه��ة ال��س��ي��ر، »أم 

أنها متروكة الى أن يشاء الله«. 
ه���ذا ف��ي ال��ط��رق��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي البقاع 
األوسط، أما في منطقتي البقاع الغربي 
الثالث،  وراش��ي��ا، فال يبدو أن طرقاتهما 
التي توصل البقاع بالجنوب، دخلت الى 
روزن��ام��ة ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي، ف��ال دليل 
مرئّيًا يحّذر السائق من تجاوز السرعة، 
وال ش��ارات تحذيرية، تنّبهه الى أن هذه 
وأنها  عليها،  السرعة  م��ح��ددة  ال��ط��رق��ات 

زة بالرادارات الحديثة.
ّ

مجه
علي ح��م��ود يجد نفسه ح��ائ��رًا، رغ��م أنه 
��� مشغرة  ط��ري��ق عميق  ت��ك��ون  أن  يتمنى 
م���راق���ب���ة ب������ال������رادار، »رغ������م أن���ن���ي ال أح���ب 
أحيانًا،  نفسه  ينسى  امل��رء  لكن  السرعة، 
وخاصة في غياب اإلش��ارات التي تحدد 
السرعة القصوى، هل هي مثاًل 80 أو 100 
كلم في الساعة؟ بنمشي عالسبحانية«، 
إن��م��ا »س��ب��ح��ان��ي��ة« ح��م��ود ال ي��ت��ق��ّي��د بها 
بعض الشبان الذين ال تتجاوز أعمارهم 
الثانية والعشرين، قال الرجل الخمسيني: 
الذين  الطريق ص��ارت مقصدًا لكل  »ك��أن 
ي���ح���ّب���ون ال���ق���ي���ادة ال��س��ري��ع��ة وامل���ت���ه���ورة، 
رغ��م أن ه��ذه الطريق قتل عليها عشرات 

األشخاص«. 

يعمد بعض الشبان 
إلى وضع حاجب رؤية 

على لوحة السيارة

طرابلس ـــ عبد الكافي الصمد

املوجودون  اإلسالميون  املوقوفون  أنهى 
في سجن رومية أمس إضرابهم املفتوح عن 
ال��ذي أعلنوه منذ عيد األضحى،  الطعام، 
خذت 

ُّ
ات احتجاجًا على إج��راءات وتدابير 

بحقهم وعّدوها مجحفة. هذا التطّور جاء 
في بيان أعلنته أمس لجنة محامي الدفاع 
ع���ن امل���وق���وف���ني اإلس���الم���ي���ني، ب��ع��د زي����ارة 
العقيد غابي  أعضائها آمر سجن رومية 
 »اإلج�����راءات 

ّ
خ����وري، ال���ذي أب��ل��غ ال��وف��د أن

��ف ت��دري��ج��ي��ًا ل��ت��ع��ود إل��ى  األم��ن��ي��ة س��ُت��خ��ّفَّ
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا«، ق��ب��ل أن ي��ل��ت��ق��وا م��م��ث��ل��ني عن 
امل��وق��وف��ني اإلس��الم��ي��ني ف��ي م��ك��ت��ب ال��رائ��د 
رامي رحال، الذين سّلموا أعضاء اللجنة 
واإلنسانية  القانونية  امل��ط��ال��ب  م��ن  ع���ددًا 
ال��ت��ي ي��رون��ه��ا م��ح��ّق��ة ل��ه��م، إلي��ص��ال��ه��ا إل��ى 
الجهات املعنية املختصة، ما دفع اللجنة 
إل�����ى ال���ط���ل���ب م����ن امل���وق���وف���ني اإلس���الم���ي���ني 
تعليق إض��راب��ه��م، واع���دًة إي��اه��م بمتابعة 

ملفاتهم، وبناًء عليه ُعّلق اإلضراب. 
م���ص���در م���ّط���ل���ع م����ن داخ������ل ل��ج��ن��ة ال���دف���اع 
»األخ���ب���ار« أن��ه��م  ع���ن امل��وق��وف��ني أوض����ح ل����
»ع����ّل����ق����وا إض����راب����ه����م ع����ن ال���ط���ع���ام ب��ع��دم��ا 
ملسوا ت��ج��اوب��ًا«، مشيرًا إل��ى أن��ه »م��ن بني 
األمنية  اإلج����راءات  تخفيف  املطالب  ه��ذه 
املشددة املتخذة بحقهم، وإعطاؤهم وقتًا 
أطول في لقاءاتهم مع أهاليهم، والسماح 
لهم باستخدام مكّبر الصوت داخل قاعة 
ال��ص��الة ف��ي ال��س��ج��ن، إض��اف��ًة إل��ى تسريع 

محاكمتهم وإخالء سبيل من انتهت فترة 
بث  ف��ي  معهم  وال��ت��ج��اوب  محكومّيتهم، 
داخ��ل  الدينية  الفضائية  ال��ق��ن��وات  بعض 

السجن«.
وأش���ار امل��ص��در إل��ى أن امل��وق��وف��ني »عّلقوا 
إضرابهم بعد جهود كبيرة إثر الضغوط 
ودفعتهم  عليهم  م��ورس��ت  التي  النفسية 
إل����ى ات���خ���اذ خ���ط���وة ك���ه���ذه«، م��وض��ح��ًا أن 
»عدد املوقوفني يناهز 200 موقوف، 125 
اإلس���الم،  فتح  تنظيم  إل��ى  ينتمون  منهم 
ال���ذي اش��ت��ب��ك م��ع ال��ج��ي��ش ف��ي مخيم نهر 
البارد صيف 2007، والباقون ينتمون إلى 

تنظيم القاعدة وغيره«.       
 امل��ص��در لفت إل��ى م��ف��ارق��ة، وه��ي أننا 

ّ
ل��ك��ن

»طلبنا موعدًا ملقابلة رئيس الحكومة منذ 
نحو شهرين، لكن لم يحّدد لنا موعد، إال 
أنه بعدما عقدنا مؤتمرنا الصحافي أول 
الصحافة، واجتمعنا  نقابة  أمس في  من 

ب���ع���ده م���ع رئ���ي���س امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي في 
أم��ني السيد، ح��دد لنا  الله إبراهيم  ح��زب 
موعد اليوم )أمس( للقاء مع الرئيس فؤاد 
السنيورة، سيحضره أيضًا النائب العام 

التمييزي القاضي سعيد ميرزا«.
ون��ق��ل امل��ص��در ع��ن م��س��ؤول ف��ي ح��زب الله 
قوله لهم إن »الكل سيتحرك بعد تحركنا، 
ون��ح��ن ل��ن »ن��زع��ل« أب����دًا«، ف��ي إش���ارة منه 
إلى تجاوب حزب الله مع قضية املوقوفني 
اإلس��الم��ي��ني، رغ���م ت��ع��ارض م��وق��ف ه��ؤالء 

عقائديًا وسياسيًا مع حزب الله.
ل��ك��ن امل���ص���در ت���وّق���ف ع��ن��د م��س��ارع��ة ت��ي��ار 
امل���س���ت���ق���ب���ل وآخ�����ري�����ن م���ق���ّرب���ني م���ن���ه ع��ل��ى 
التعاطي  »قبول  إل��ى  اإلسالمية،  الساحة 
م���ع ق��ض��ي��ة امل���وق���وف���ني اإلس���الم���ّي���ني بعد 
طول تردد، تخوفًا من أن يتبّنى حزب الله 
عمر  ال��ش��ي��خ  م��ع  ح��ص��ل  مثلما  قضيتهم 
بكري، فُتسحب حينئذ ورقة مهّمة من بني 
أي��دي��ه��م«. وق���د ح��ض��ر امل��ؤت��م��ر الصحافي 
 من النواب أحمد فتفت، عماد الحوت 

ّ
كل

وخالد ضاهر، رئيس هيئة رعاية السجناء 
في دار الفتوى، ممثاًل مفتي الجمهورية، 
ال���ج���ارودي، رئ��ي��س جمعية  الشيخ م��اه��ر 
الهداية واإلح��س��ان الشيخ داع��ي اإلس��الم 
ال���ش���ه���ال، األم����ني ال���ع���ام ل��ح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د 
اإلس���الم���ي ال��ش��ي��خ ب����الل س��ع��ي��د ش��ع��ب��ان، 
الشيخ  والتنمية  ال��وف��اق  جمعية  رئ��ي��س 
رائ��د كبارة، عضو املجلس السياسي في 
حزب الله محمد صالح وحشد من أهالي 

املوقوفني. 

املوقوفون اإلسالميون يعّلقون إضرابهم بعد تلبية مطالبهم

ُوِعد السجناء بتخفيف
اإلجراءات األمنية فعّلقوا 

اضرابهم

عناصر من شرطة السير 
يستريحون )مروان بو 

حيدرــ األخبار(

لبناني يهاجم السفارة في برلني

أفاد مقيمون لبنانيون في أملانيا، أّن اللبناني )م. و( اقتحم مبنى السفارة 
»األخ��ب��ار«  ل��� ف��ي برلني وطعن موظفني بسكني ك��ان ب��ي��ده، وف��ق م��ا روى 
شهود على الحادث، هالهم ما جرى. وقال أحد اللبنانيني الذين شهدوا 
الحادثة، إن موظفي السفارة يماطلون كثيرًا في تنفيذ معامالت املقيمني 
إنجاز ج��وازات  أو  أن معامالت تمديد  أملانيا، وخصوصًا  اللبنانّيني في 
ي��ت��ذّرع امل��س��ؤول��ون هناك  السفر تستغرق أك��ث��ر م��ن ث��الث��ة أش��ه��ر، فيما 
بقلة عدد الجوازات التي ُترَسل إليهم من لبنان.  وتّتهم مصادر لبنانية 
ال��ج��وازات  بنسخ  يحتفظون  بأنهم  ال��س��ف��ارة  موظفي  بعض  ب��رل��ني،  ف��ي 
لقاء  أو ملن يدفع رش��ى  ملحسوبني على تيارات سياسية و»م��دع��وم��ني«، 
الشرطة  قادته  ال��ذي  و(،  )م.  السفارة  بمهاجم  يتعلق  ما  وف��ي  املعاملة.  
األملانية الى السجن، فيقول أحد املقربني منه، إنه يعاني منذ فترة حالة 
نفسية سيئة، بسبب ترك زوجته له وعودتها الى أهلها في لبنان، حيث 
قاسية  يعاملها معاملة  ك��ان  لكونه  ال��ط��الق،  ف��ي  ف��ت��رة حّقها  بعد  ن��ال��ت 
ويسجنها في البيت أشهرًا طويلة، مانعًا إياها من االتصال بأّي شخص 
في الخارج. ويفيد أحد املقربني منه بأنه يتعاطى املواد املخدرة منذ مدة 

طويلة، وهو شخص »غير مستقيم«. 

فشل محاولة سلب في كورنيش النهر 

في إطار مالحقة املخّلني باألمن، أو من ُسّطرت في حقهم بالغات بحث 
األم��ن  ق��وى  تتابع  غيابية،  أح��ك��ام قضائية  ف��ي حقهم  ُلفظت  أو  وت��ح��ّر، 
أمس  تمّكنت  وق��د  تركيز حواجز ظرفية ودوري���ات ملالحقتهم،  الداخلي 
االحتيال  ب��ني  جرائمهم  ت��وزع��ت  شخصًا  وعشرين  سبعة  توقيف  م��ن 
النار ومحاولة اغتصاب ودع��ارة وتسهيلها، وتعاطي  والسرقة وإط��الق 

املخّدرات واإلتجار بها.

سلب مسّلح في ذوق مكايل

اعترض شخصان مقّنعان املواطن أنطونيوس د. 
)38 عامًا( أثناء ركنه سيارته خلف محّطة كرم 
م��ك��اي��ل، وش��ه��را بوجهه سالحًا  ف��ي محلة ذوق 
حربيًا قبل أن يسلباه مبلغ 15 مليون و500 ألف 
الفاعالن  فر  وق��د  الثبوتية.  وأوراق���ه  لبنانية  ليرة 

إلى جهة مجهولة سيرًا على األقدام.

سلب مواطنة قرب قصر العدل

ضرب مجهولون إيناس د. )28 عامًا( في مدينة صيدا قرب قصر العدل. 
وبعد شل حركتها ومقاومتها، سلبوها مبلغ خمسة ماليني ليرة لبنانية، 

وسلسلة ذهبية وفّروا إلى جهة مجهولة.

سرقة مجوهرات في حارة حريك

دخل مجهولون منزل املواطن حسن ح. بواسطة الكسر والخلع، الكائن 
الخامس في محلة ح��ارة حريك، وتمّكنوا في  الطابق  ال��زه��راء  بناية  في 
ُق��ّدرت بما يزيد على  غياب قاطنيه من سرقة مجوهرات وأم��وال نقدية 

مليوني ليرة لبنانية.

ثالثة جرحى قرب وزارة الدفاع

وقع قرابة الساعة الخامسة من مساء أمس حادث سير عند مفرق وزارة 
الدفاع في اليرزة، سّبب إصابة ثالثة أشخاص بجروح. قد ُنقل املصابون 

إلى مستشفى سان شارل في الحازمية للمعالجة. 

توقيف 3 ُقّصر سرقوا سيارة

أوقفت دورية تابعة لقوى األمن الداخلي في محلة النجمة ����� التل الُقّصر ع. 
ب. )17 عامًا( وع. ن. )17 عامًا( وم. م. على منت سيارة كانوا قد سرقوها 
الظاهر وبحوزتهم  السكر  أنهم كانوا بحالة  الرمل، علمًا  باب  من محلة 

سكاكني. وقد ُسّلموا الى الفصيلة املعنية إلجراء املقتضى القانوني.

سرقة أسالك كهربائية

اّدعى الشرطي في بلدية باتوليه إبراهيم ف. )مواليد 1971( أن مجهواًل 
البلدة. وأشار الشرطي املذكور  سرق أسالكًا كهربائية عن الشبكة في 
إلى أن األسالك املسروقة كانت ممتدة على مسافة نحو مئة متر. وفي 
العامة.  الشبكة  كهربائية عن  أسالكًا  األبيض، سرق مجهول  تل  محلة 
ُقّدرت قيمة املسروق بنحو ثالثة ماليني ليرة لبنانية. وفي بلدة بشطايل 
اّدعى  الكهربائية أيضًا، فقد  ����� الضنية، تكررت ح��وادث سرقة األس��الك 
م��ج��ه��واًل سرق  أن  لبنان  ك��ه��رب��اء  ف��ي مؤسسة  الفنية  ال��دائ��رة  م��س��ؤول 
أسالكًا كهربائية عن األعمدة بطول نحو 100 متر تقريبًا. وفي بلدة عني 
بعال، قطع مجهولون نحو 200 متر من األسالك الكهربائية املعّلقة على 

الشبكة العامة قبل أن يفّروا إلى جهة مجهولة. 

أخبار القضاء واألمن
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