 10العدل

االثنني  30آب  2010العدد 1205

تقرير

رقم الطوارئ ...112
عالقة متأرجحة
بني الشرطة واملواطن
تكنولوجيا
ّ
يتحدث قائد سرية بعبدا العقيد
ّ
ج� � � ��ورج ح� � � � ��داد ع � ��ن ت� �ح ��دي ��ث في
ب ��رن ��ام ��ج ع� �م ��ل غ ��رف ��ة العمليات
س � �ي � �ج� ��ري اع � � �ت � � �م � � ��اده .ويكشف
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن ال �ب��رن��ام��ج الذي
س� ُ�ي�ع�ت�م��د ُي �ع��رف ب��اس��م ،TETRA
الفتًا الى أن كلفة الجهاز الباهظة
ُ ّ
ً
أعباء إضافية على ميزانية
ترتب
ُ
املديرية وتسهم في ب��طء التنفيذ.
ّ
ويؤكد العقيد حداد أهمية تركيب
أج� � �ه � ��زة ل �ت �س �ج �ي��ل االتصاالت،
ألن ذل ��ك ي�ض�ب��ط امل��واط �ن�ين ُ الذين
سيعلمون أن أصواتهم ست ّ
سجل
ما يعني إمكان مالحقتهم .ويلفت
العقيد الى أن تسجيل االتصاالت
ُيريح العنصر ُ
وي ّ
حمله املسؤولية
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ألن��ه سيعلم أن
ت� �ص � ّ�رف � ً�ه م� ��ع امل ��واط � �ن �ي�ن سيصل
م �س� ّ�ج�لا ل��رؤس��ائ��ه .ي�خ�ت��م العقيد
ح � ��داد ح��دي �ث��ه ب� �ض ��رورة التركيز
على التطور التكنولوجي ألن ذلك
ّ
يحسن أداء قوى األمن في مكافحة
الجريمة.

يحفظ اللبنانيون الرقم  112باعتباره با ُبًا َ للشرطة.
لكن ثمة ثغر في العالقة بني
يطرقونه لإلبالغ عن حادثّ ،
املواطن والشرطي .املواطن يتهم الشرطي بالتقصير ،فيما
يرد األخير شاكيًا نقص العديد والتجهيز
رضوان مرتضى
ُي �ق��ع ح � ��ادث أو ج��ري �م��ة ،س��رق��ة أو قتل.
ت �س��ارع إل ��ى أق ��رب ه��ات� ُ�ف ل�ت�ض�غ��ط على
ال��رق��م  1م� ّ�رت�ين ق�ب��ل أن تتبعه ب��ال��رق��م .2
ت �ط �ل��ب رق� ��م ال � �ط� ��وارئ « :آل � � ��و ..عمليات
الشرطة» ،يجيبك أحد عناصر قوى األمن
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ه ��ذه ال �غ��رف��ة .ت �خ �ب��ره عن
ّ
فيسجل ّ املعلومات التي
الحادث ومكانه،
املبلغ ورقم الهاتف
الشخص
تحوي اسم
ّ
والعنوانُ .ي ّ
حولها املتلقي إل��ى الضابط
يعمم بدوره الخبر ُ
املناوب الذي ّ
وي ّ
وجه
ّ
دورية إلى مكان الحادث املبلغ عنه .كذلك
ّ
يكلف الضابط املذكور رتيب التحقيق في
الفصيلة ،حيث النطاق ال��ذي حصل فيه
الحادث ،بمتابعة التحقيق مباشرة على
األرض ،قبل أن ُيعلم ال��رؤس��اء م��ن خالل
ُ
برقية ت��رس��ل إليهم عبر الفاكس تحوي
معلومات مفصلة عن الحادث.
اإلج� ��راءات امل��ذك��ورة أع�ل�اه تختصر آلية
العمل في غرفة العمليات بطريقة ّ
مبسطة
رغم الدقة والتعقيد اللذين يسمان العمل
ف�ي�ه��ا .ف�ض�غ��ط االت� �ص ��االت ال ��ذي ينهمر

ع�ل��ى ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ه��ذه ال �غ��رف ف��ي حال
حصول حادث ،يفرض الدقة في التعامل
وس� ��رع� ��ة االس� �ت� �ج ��اب ��ة م �ن �ع��ًا للفوضى
وتسريعًا للمعالجة بأفضل ُ
السبل ،وفي
بعض األح�ي��ان يفوق الضغط االحتمال
فيقع التقصير.
ُ
ُم��ا ذك ��ر ل�ي��س س ��وى ن�ق�ط��ة ال �ب��داي��ة التي
ت�ب�ن��ى عليها خ�ط��ة ال �ش��رط��ة للمعالجة،
وال�ت��ي ت�ب��دأ م��ع إرس ��ال دوري ��ة إل��ى مكان
ال� �ح ��ادث .ل �ك��ن ع �ن��د ه ��ذه ال �خ �ط��وة يبرز
الشقاق بني املواطن وأصحاب الرقم ،112
إذ ينقل ع��دد م��ن امل��واط�ن�ين لـ«األخبار»
م �ع��ان��اة ي�ق��اس��ون�ه��ا م��ع دوري � ��ات الـ.112
فيذكر ه��ؤالء أن ه��ذه ال��دوري��ات ن��ادرًا ما
ت�ح�ض��ر ع�ن��د وق ��وع خ�ل�اف��ات ك�ب�ي��رة بني
امل��واط�ن�ين أنفسهم ف��ي ع��دد م��ن املناطق،
م �ش �ي��ري��ن إل� ��ى ً م�ن�ط� ًق��ة ض��اح �ي��ة بيروت
الجنوبية مثاال ،فضال عن ذكرهم لبعض
األح �ي��اء األخ� ��رى .وي�ل�ف��ت آخ ��رون إل��ى أن
مناطق
ه ��ذه ال ��دوري ��ات إن ح �ض��رت ف��ي ّ
أخ� ��رى ،ف�ه��ي ت�ت�ع� ّ�م��د ال��وص��ول متأخرة،
رغ �ب��ة م��ن ع �ن��اص��ره��ا ف��ي ال ��وص ��ول بعد
انتهاء الخالف كي ال يدخلوا في «حمأة

أمن الناس

متابعة

إطالق نار في خالف عائلي
ع� ��ادت م �ج��دل ع�ن�ج��ر ل�ت�ح�ت��ل ح �ي �زًا من
األخ�ب��ار األمنية ،ولكن الخبر ه��ذه املرة
يتعلق بخالف عائلي ،تبعه إطالق نار.
الخالف وقع أمس بني لؤي إبراهيم ح.
( 34ع��ام��ًا) وشقيقه بهجت ( 45عامًا).
ت��دخ��ل األخ ال�ث��ال��ث رام ��ز ( 32ع��ام��ًا) في
محاولة منه لحل النزاع ،فما ما كان من
ل��ؤي إال أن أط�ل��ق ال�ن��ار عليه .ل��م ُيصب
رام��ز ب��أذى لكن إح��دى الطلقات أصابت
سيارته املرسيدس.
حضرت القوى االمنية والعسكرية إلى
امل�ك��ان ملعرفة مطلق ال�ن��ار وال�س�ب��ب ،فر
مطلق النار إلى جهة مجهولة.
ً
استياء كبيرًا في البلدة،
أثار هذا الحادث
وق��د ق��ام وج�ه��اؤه��ا بمحاولة تطويقه،

ضبط سيارات
مسروقة
(بالل جاويش)

ّ
التهجم لم
امل�ع��رك��ة» فينالوا نصيبًا م��ن
يكن مكتوبًا لهم .كذلك يشكو مواطنون
آخ� � ��رون م ��ن ان �ش �غ��ال رق� ��م ال � �ط� ��وارئ في
عشرين دقيقة.
بعض األحيان ملدة تفوق
ّ
ج � ��زء م ��ن ك �ل��ام امل ��واط� �ن�ي�ن ي� ��ؤك� ��ده أحد
العناصر العاملني في دوريات الطوارئ،
وه��و ال ينفي اتهامات ّ
تعمد التأخر في

ال ��وص ��ول إل� � ّ�ى م �ك ��ان ال � �ّح� ��ادث ،فيعطي
ذري � �ع� ��ة ل � �ت� ��أخ� ��ره ت �ت �م ��ث ��ل ف� ��ي احتمال
استخدام املتشاجرين السالح في معمعة
ال� �ش� �ج ��ار ،وف � ��ي ه � ��ذه ال � �ح ��ال ق ��د تطاله
رصاصة .ويشير العنصر املذكور إلى أن
ّ
ّ
يتهجم
يتخوفون من أن
عناصر الشرطة
املتشاجرون على دورياتهم في لحظات

وذل ��ك خ��وف��ًا م��ن ت�ف��اق�م��ه ب�م��ا ق��د يسيء
ل�ل�ب�ل��دة ول�ل�أش �ق��اء امل�ع�ن�ي�ين بالخالف.
وح ��اول «امل�ص�ل�ح��ون» أن ي�ع�ي��دوا املياه
إلى مجاريها بني اإلخوة الثالثة ،وطلب
م��ن أح��ده��م أال ي�ت�ق��دم ب��أي��ة ش �ك��وى في
حق شقيقه مطلق النار.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ةُ ،س� ّ�ج��ل ح� ��دوث خالف
ف ��ي امل �ص �ن��ع ب�ي�ن م �ش �ي��ر ع 29( .عامًا)
وحسن ح ،.وقد ّ
تطور األمر من التالسن
وال� � �ت� � �ض � ��ارب إل � � ��ى إق� � � � ��دام ح� �س ��ن على
إط�ل�اق ال �ن��ار م��ن س�ل�اح ح��رب��ي م��ن نوع
كالشنيكوف ،ثم ّ
فر إلى ُجهة مجهولة.
ل��م ُت ّ
سجل إص��اب��ات ،ول��م ت�ع��رف أسباب
الخالف.
(األخبار)

ما قل
ودل
ّ
ّ
تعرضت مراهقة متزوجة
للخطف واالغتصاب ،وملا عثرت
عليها القوى األمنية أوقفتها
لدخولها البالد بطريقة غير
شرعية .ففي  26آب الجاري ،تقدم
ش .ح .ببالغ أمام مخفر بعلبك يفيد
فيه أن ثالثة أشخاص مجهولني
أقدموا على شهر السالح في وجهه
وخطفوا زوجته السورية كلثوم ع.
( 16عامًا) ،وأصعدوها في سيارة
«بي أم» لونها أسود .عند الساعة
الواحدة بعد ظهر اليوم التالي ،ترك
الخاطفون كلثوم على طريق عام
رياق بعدما اعتدوا عليها جنسيًا.
القوى األمنية أوقفت السيدة بجرم
دخول البالد خلسة ،وذلك ً
بناء على
إشارة القضاء املختص.

قتيالن و 15جريحًا في حادث سير
البقاع ــ أسامة القادري

ُ
قتل فتيان وجرح  15آخرون في حادث سير
وقع أول من أمس في املنطقة الفاصلة بني
مفرق عنجر ودير زنون .جاء هذا الحادث
�ي البقاع
ض�م��ن سلسلة ح ��وادث وق�ع��ت ف� ً
ب��دءًا م��ن منطقة ضهر البيدر ل�ي�لا ،حيث
اصطدمت سيارة من نوع جيب بسيارة من
ن��وع مرسيدس ،بسبب ال�ت�ج��اوز ،وغياب
اإلن��ارة الليلية املفترضة في تلك املنطقة،
إضافة الى عدم وجود الحاجز الوسطي.
كذلك وقع حاد سير في منطقة شتوراما
عند مفرق جديتا البقاعية ،نتيجة السرعة
ال��زائ��دة ،حيث اصطدمت س�ي��ارة م��ن نوع
هوندا جيب بسيارة من نوع باجيرو ،لم
ّ
يؤد الحادثان إلى أضرار بشرية ،بل أديا
إلى أضرار مادية في السيارات .بني مفرق
عنجر ودير زنون كانت تسير سيارة من
ن��وع م��رس�ي��دس رق�م�ه��ا  119126يقودها
ع�ب��د ال�ل��ه ع�ل��ي ع ،.وف��ي داخ�ل�ه��ا  11فتى،
س�ت��ة منهم ك��ان��وا ف��ي ص �ن��دوق السيارة.
ح��اول سائقها عبور الطريق الدولية من
ج �ه��ة ال �ي �م�ين ال ��ى ج �ه��ة ال �ي �س��ار ،تحديدًا
قرب «تل النبي العزير» ،دون تأمينه لخط
السير القادم من منطقة املصنع ،أي جهة
ال�ي�م�ين ،ح�ي��ث ك��ان��ت س �ي��ارة ج�ي��ب قادمة
في هذا االتجاه ،يقودها االردني بسام خ.
واللبناني نبيل ن،.
والى جانبه عدنان خ.
ّ
فحاول سائق املرسيدس تجن لاّب اعتراض
طريق ال�س�ي��ارة ،فما ك��ان منه إ أن هرب

نحو الشاحنة املركونة الى جانب الطريق،
واص �ط��دم ب �ه��ا ،أم ��ا ال �س �ي��ارة ال�ج�ي��ب فقد
اصطدمت بعمود كهربائي.
شهود عيان قالوا إن الفتيان الذين كانوا
في صندوق السيارة تطايروا في الهواء،
ّ
م ��ا أدى ال� ��ى م �ق �ت��ل ال �ف �ت��ى م �ح �م��د أحمد
العلي على الفور وأصيب إبراهيم محمد
اللويس بجروح خطرة في ال��رأس ،قضى
متأثرًا بها في مستشفى رياق.
ع �ل��ى ال� �ف ��ور ح �ض ��رت س � �ي ��ارات الصليب
االحمر اللبناني وعملت على نقل الفتيان
ال�ج��رح��ى ال��ى مستشفى «ال �ه�ل�ال االحمر
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي» وه � ��م ع �ل��ي خ ،.وشقيقه
إب��راه �ي��م ،وم�ح�م��د ع ،.وت��ام��ر ع ،.وهاشم
ل ،.وح� �س�ي�ن ع ،.وع� �ب ��د ل ،.وح� �س�ي�ن ل،.
وب �ش��ار ل .ك��ذل��ك أ ُص �ي��ب س��ائ��ق السيارة
ع�ب��د ال �ل��ه ع ،.ك�م��ا أص �ي��ب رك ��اب السيارة
الجيب بجروح متوسطة وخفيفة ونقلوا
جميعًا ال��ى مستشفى البقاع ف��ي تعنايل
وفتحت القوى االمنية تحقيقًا بالحادث
وأوق ��ف س��ائ�ق��ا امل��رس�ي��دس وال�ج�ي��ب على
ذم��ة التحقيق ،وذل��ك ب��إش��ارة م��ن النيابة
ال�ع��ام��ة االستئنافية ف��ي ال�ب�ق��اعُ .ي��ذك��ر أن
امل�ن�ط�ق��ة ت�ش�ه��د ب��اس�ت�م��رار ح� ��وادث سير،
وذل��ك نتيجة «الفتحات» املوجودة وسط
ال �ط��ري��ق وع �ن��د م�ف�ت��رق��ات ال �ق��رى بطريقة
م�خ��ال�ف��ة ل�ق��ان��ون ال�س�ي��ر ،ون�ت�ي�ج��ة لغياب
ال��رادار وشرطة السير التي من شأنها أن
ت�ض�ب��ط أي م�خ��ال�ف��ة ل�ل�س��رع��ة ال ��زائ ��دة ،أو
املخالفات األخرى.

