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الجي�ش يحبط محاولة ت�سلل جديدة للم�سلحين �إلى عر�سال
و�إحالة الفار «�أبو طاقية» �إلى المحكمة الع�سكرية بتهمة الإرهاب
فيما ال يزال الترقب يخيّم على قضية العسكريين المخطوفين،
تواصل إصدار القرارت القضائية في ّ
حق متهمين باالنتماء إلى
تنظيمات إرهابية ،وأبرزهم «الفار من وجه العدالة» الشيخ
مصطفى حسين الحجيري ال ُمل ّقب بـ(أبو طاقية).
وج��اء في ال��ق��رار االتهامي ال��ذي أص��دره قاضي التحقيق
العسكري فادي صوان أنّ الحجيري ينتمي «إلى تنظيم إرهابي
مسلّح «جبهة النصرة» بهدف القيام بأعمال إرهابية» ،وأصدر
مذكرة إلقاء قبض في حقه ،وأحاله أمام المحكمة العسكرية
الدائمة للمحاكمة.
كما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر على  4أشخاص بينهم موقوفان هما أحمد جنيات
وعبد ال��رزاق خضر في ج��رم االنتماء إل��ى «جبهة النصرة»،
تنص على عقوبة
بهدف القيام بأعمال إرهابية سندا ً إلى مواد
ّ
اإلعدام ،وأحالهم إلى قاضي التحقيشق العسكري األول رياض
أبو غيدا.

اشتباكات وخطف في عرسال

المطلوب مصطفى الحجيري (أبو طاقية)

أمنياً ،اندلعت اشتباكات مساء أمس بين الجيش اللبناني
والمسلحين في وادي الرعيان في جرود عرسال ،بعد محاولة
مجموعة مسلحة التسلل إلى مراكز الجيش ،ما أدى إلى إطالق
الجيش النار باتجاه المجموعة اإلرهابية والتصدي لها.
في هذا الوقت ،تواصل مسلسل الخطف في عرسال حيث
خطف مسلحون يستقلون سيارتين رباعيتي الدفع ،من دون
لوحات بزجاج داكن المواطن عبدالغني زعرور ،من أحد مخيمات
النازحين السوريين في البلدة ،على أرض كان يؤجرها ،ونقلوه
إلى جرد عرسال.
وأفاد أحد أقارب زعرور ،بحسب رواية النازحين في المخيم،
أنّ سبب الخطف هو شتم زعرور العزة اإللهية .وقد أطلق زعرور
في وقت الحق ،بعد أن تعرض للضرب من قبل خاطفيه .وجاءت
عملية اإلفراج على خلفية تهديد أقارب زعرور بإحراق مخيم
النازحين الذي خطف منه األخير.
كما خطف مجهولون المواطن خالد الحجيري من بلدة
عرسال وصهره وولده في مشاريع القاع إلى جهة مجهولة ،ولم
تعرف األسباب.

فرار جندي

على صعيد آخر ،انتشر على مواقع التواصل االجتماعي شريط
فيديو يظهر فيه الجندي عبدالمنعم خالد من بلدة دوير عدوية
عكار ،يعلن انشقاقه عن الجيش وانضمامه إلى تنظيم «داعش»
ومبايعته «أبو بكر البغدادي».
وتبين أنّ خالد كان ف ّر من الجيش منذ  4أشهر ولم يلتحق
بالخدمة .وقد نفذ الجيش عمليات دهم في دوير عدوية شملت
منزل المنشق خالد .كما أقام حواجز ثابتة عند مداخل البلدة،
وسيّر دوريات في القرى والبلدات المحيطة.
وأعلن رئيس اتحاد بلديات الدريب األوس��ط شهير المحمد
في مؤتمر صحافي عقد في دارة مختار بلدة دوير عدوية محمد
عدوية ،في حضور فاعليات المنطقة« ،إننا كأهالي دوير عدوية
وأهالي منطقة الدريب نعتبر التصرف الذي قام به الجندي عبد
المنعم خالد تصرفا ً فرديا ً ال يمثل وجهة نظر المنطقة وال وجهة
نظر أهالي دوير عدوية ،وهو بكل تأكيد ال يمثل وجهة نظر عائلته
وأهله» .وأض��اف« :الدولة كانت وستبقى سقفنا الذي نستظل

قوى الأمن و�أهالي الدوير �شيعوا
الرقيب �أول محمد �سالمي
شيعت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
وأهالي بلدة الدوير الجنوبية الرقيب أول محمد
حسين سالمي ال��ذي توفي فجر أول م��ن أمس
متأثرا ً بجروح أصيب بها نتيجة تعرضه لحادث
صدم أثناء ترؤسه دورية معززة على أوتوستراد
الكرنتينا  -بيروت.
وانطلق موكب التشييع من منزل أهل الفقيد
حيث حمل النعش على أكف ثلة من عناصر قوى
األمن الداخلي ،وتقدم الموكب عدد من الدراجين
في مفرزة سير النبطية ،وحملة األكاليل ومنها
إكليل باسم المدير العام لقوى األم��ن الداخلي

إطالق توفيق وهبة

ومساء أمس أفاد مندوب «البناء» في البقاع أحمد موسى أنه
ت ّم اإلفراج عن المخطوف توفيق ديب وهبة ،الذي كان خطف منذ
أيام في عرسال .وت ّم تسليمه إلى أحد معارفه ،وانتقل من منزل
رئيس بلدية عرسال علي الحجيري إلى منزله في بلدة تربل ،وهو
في صحة جيدة.
وت��ردّدت معلومات عن دفع فدية مالية بقيمة خمسين ألف
دوالر أميركي للخاطفين مقابل اإلفراج عن وهبة.

م���ا زال����ت ال��م��واق��ف وردود األف��ع��ال
المستنكرة لالعتداءات التي يتعرض لها
الجيش اللبناني ،تتوالى ،حيث أعربت
جمعيات وحركات سياسية عن استنكارها
االفتراء والتحريض اللذين يتعرض لهما،
وطالبت الحكومة بإعالن حالة الطوارئ
في طرابلس وعكار وعرسال ،وبقبول الهبة
العسكرية اإليرانية للجيش.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن التجمع الوطني
ال��دي��م��ق��راط��ي ،ف��ي ب��ي��ان ،رف��ض��ه «مسار
الحل األمني بالتراضي مع اإلرهابيين في
طرابلس وغيرها من المناطق» ،واضعا ً ما
جرى في طرابلس «برسم وزير العدل اللواء
أشرف ريفي».
وإذ دان التجمع «الجريمة اإلرهابية
البشعة التي استهدفت الجيش اللبناني
في منطقة الريحانية  -عكار ،وأدت إلى
استشهاد ال��ج��ن��دي م��ي�لاد محمد عيسى
وجرح الجندي محمد حيدر بجروح خطرة»،
طالب الحكومة «بإعالن حالة الطوارئ في
طرابلس وع��ك��ار وبعض مناطق الشمال
ومنطقة عرسال».
ودان رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني
كمال شاتيال «فتاوى التكفير ض ّد الجيش»،
داعيا ً إلى «تشكيل لجان دفاع وطني شعبي
تحت إمرة قيادة الجيش لمنع أية اختراقات
معادية».
وج��دّد «لقاء الجمعيات والشخصيات
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان» ،ب����دوره ،إدان��ت��ه

واستنكاره «االعتداءات التي يتعرض لها
الجيش اللبناني في بعض مناطق الشمال»،
داعيا ً القوى السياسية إلى «رفع الغطاء عن
كل المجموعات التي تهدّد األمن واالستقرار
في الشمال».
وطالب في بيان عقب اجتماعه الدوري
ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ل��ق��اء الشيخ
عبدالرحمن الجبيلي ،الحكومة اللبنانية
«بقبول الهبة العسكرية اإليرانية للجيش
اللبناني» ،الفتا ً إل��ى «أنّ القوى األمنية
اللبنانية في حاجة إلى الدعم العسكري،
خصوصا ً في هذه المرحلة التي تخوض
فيها حربا ً على المجموعات اإلجرامية».
وأشار إلى «أنّ العملية البطولية للمقاومة
ضد العدو الصهيوني في منطقة شبعا أثبتت
أنها على جاهزية تامة في مواجهة أي خطر
يهدد لبنان ،وأن التماسك االستراتيجي
بين الجيش والشعب والمقاومة هو الخيار
األفضل لمواجهة خطر المجموعات اإلجرامية
والعدو الصهيوني».
ولفتت حركة التوحيد اإلسالمي في بيان
إلى «خطورة الوضع األمني في طرابلس
والشمال وعموم لبنان» ،منتقدة «سياسة
االفتراء والتحريض على الجيش والقوى
األمنية».
وتساءلت الحركة« :لماذا ال يحاسب من
دعا عناصر الجيش إلى التمرد واالنشقاق،
وال يحاسب من يتهم الجيش والقوى األمنية
بأنها فئوية وصليبية ورافضية؟».

هيئة التن�سيق تدعو ع�شية انعقاد اللجان الم�شتركة
�إلى �إعطاء ن�سبة ت�صحيح واحدة للجميع
دعت هيئة التنسيق النقابية إلى «اعتبار الدرجات الست المقرة
في مشروع السلسلة ،الحد األدنى المقبول به لجميع األساتذة
والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين في القطاع
العام ،وإلى إعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات  75في
المئة» .وفي المقابل أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة
نعمة محفوض «أنّ ما سيُعطى للقطاع الرسمي يجب أن يحصل
عليه القطاع الخاص في موضوع الدرجات الست».
وحسب بيان أصدرته بعد اجتماعها في مقر رابطة التعليم
األساسي عشية انعقاد اللجان المشتركة لبحث سلسلة الرتب
والرواتب ،توقفت الهيئة أمام «الثغرات األساسية الواردة ضمن
مشروع قانون السلسلة المقترح ،وعرضت نتائج اللقاءات األخيرة
التي عقدتها الهيئة مع رئيس المجلس النيابي وبعض رؤساء
اللجان النيابية المعنيين بتعديل بنود السلسلة» .كما أكدت
«التمسك المطلق بوحدة التشريع ألف��راد الهيئة التعليمية بين
القطاعين العام والخاص بحيث يعدل النص على الشكل التالي:
أوالً :تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في
المدارس الخاصة الداخلين في المالك ،كما يستفيد المتعاقدون في
المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص
عمله األسبوعية من الزيادة التي لحقت من هم في المالك.
ثانياً :اعتبار الدرجات الست المقرة في مشروع السلسلة ،الحد
األدنى المقبول به لجميع األساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي
والخاص والموظفين في القطاع العام ،والتحذير من حرمان أي
من هذه القطاعات من هذه الدرجات وذلك التزاما ً بمبدأي العدالة
والمساواة.
ثالثاً :توحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب لجميع القطاعات
لتصبح  3.86في المئة وذلك لرفع الظالمة الواقعة على أفراد
الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي واألساسي والمهني ،حيث ال
يجوز أن تكون نسبة درجتهم  3.2في المئة من أساس الراتب في
مقابل  3.86في المئة لباقي القطاعات.
رابعاً :إعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات  75في
المئة المتبقية من أصل من  121في المئة ،كحق طبيعي لهم أسوة
بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بما يرضي جميع القطاعات.
خامساً :تعيين أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني
من الفئة الثالثة في الدرجة  21من الجدول  21الملحق بقانون
السلسلة ،ش��رط حيازته شهادة الماجستير في االختصاص
المطلوب.
سادساً :إعطاء الدرجات الست لألساتذة والمعلمين المتقاعدين
بحيث تحتسب الدرجة األخيرة للمتقاعد بتاريخ انتهاء خدماته،
يضاف إليها الدرجات الست المنصوص عليها بموجب المادة
الثامنة من قانون السلسلة.
سابعاً :إلغاء المادة  24من مشروع قانون السلسلة المتعلقة
بتعديل دوام عمل الموظفين اإلداريين انطالقا ً من مبدأ ال عمل بال
أجر.

الكويت ت�سحب الجن�سيات من الدواع�ش
وقطر وتركيا تمنحها لهم!
} جهاد أيوب
أكد مصدر أمني خليجي لـ«البناء» أنّ دولة الكويت
التي سمحت منذ أيام للطائرات الكندية باالنطالق
من أراضيها لضرب «داع��ش» في العراق وسورية
متأهبة لمواجهة خاليا الدواعش كيفما تحركوا داخل
البلد ،وه��ي ال تف ّرق بينهم وبين تنظيم «اإلخ��وان
المسلمين» ،بعدما رصد أمن الدولة نشاطات لخاليا
تابعة لـ«اإلخوان» تعمل على توفير البيئة الحاضنة
ل�لإره��اب��ي��ي��ن ف���ي ال��ك��وي��ت ،وع��ل��ى ج���ذب الشبان
الخليجيين والعرب الراغبين بالقتال في سورية،
وتدريبهم في معسكرات خاصة بأنطاكيا ،واأله ّم
أنّ الجهات األمنية الكويتية رصدت قيادات من حزب
«األم��ة الكويتي» شاركت في اجتماعات «اإلخوان»
في إسطنبول ،وهي بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة
ال رجوع عنها مهما كان ضغط بعض نواب مجلس
األمة ،والذي
يصب في مصلحة هذا الحزب ،علما ً أنّ
ّ
السلطات هناك كانت قد سحبت منذ أيام الجنسية
الكويتية من قيادات في «حدس وحشد» ،و«القائمة»،
ومنهم نائب سابق (ج.ح ،).وشقيق عضو «الشعبي»
(ع.د ،).واإلعالمي المعارض (م.و!).
وأش���ار المصدر إل��ى أنّ سفارتي قطر وتركيا
عرضتا جنسيتي بلديهما على ك ّل كويتي ُسحبت
جنسيته ،وعلى م��ن ه��و مرشح لسحب جنسيته،
أي قطر وتركيا تقومان بتمويل هذه الخاليا
وأنهما ّ
ال��ت��اب��ع��ة ل����ـ«اإلخ����وان» و«داع�����ش» ،ون��ق��ل الراغبين
ف��ي االن��خ��راط بـ«جيش ال��خ�لاف��ة» التابع لـ«الدولة
اإلسالمية» إلى الجهات المعنية بالتدريب والتسليح،

وصوالً إلى الجبهات المباشرة في العراق وسورية
ولبنان.
وأوضح المصدر أنّ السلطات األمنية في الكويت
طلبت من وزارة الشؤون الكويتية بالتدقيق في
تب ّرعات اللجان الخيرية التي ت�� ّم جمعها في عيد
األضحى ،وحتى اآلن لم تصدر ال��وزارة تقريرها
بعد أن جرى التشكيك في تب ّرعات بعض اللجان
وتح ّركاتها ،كما أجرت السلطات األمنية تحقيقات
مع شخصيات خليجية مم ّولة وسياسية وإسالمية
م��ت��ش��دّدة وقبلية ،ومن بينهم كويتيون يكثرون
م��ن زي��ارات��ه��م إل��ى السفارة التركية ،ومرتبطون
ب��ع�لاق��ات م���ع االس���ت���خ���ب���ارات ال��ت��رك��ي��ة وعملهم
األساسي يكمن في شحن الناس طائفياً ،وتأمين
ال��ت��م��وي��ل بحجة ال��دي��ن وال��خ��وف ع��ل��ى الجماعة،
وتسهيل خروج الراغبين بالقتال في سورية من
م��واط��ن��ي دول مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي ،وهذه
التحقيقات أفضت إلى القاء القبض على  9كويتيين
من بينهم نساء وطالبات في الجامعة ،وسعودي
يدعم وي��م�� ّول التنظيم اإلره��اب��ي في اإلم���ارات من
على أرض الكويت.
واخ��ت��ت��م ال��م��ص��در األم��ن��ي الخليجي أنّ الكويت
تعمل ف��ي ش��ك��ل ج���دّي ع��ل��ى رص���د ت��ح��رك��ات هذه
الفئة التكفيرية ،وه��ي ق��د تكون ال��دول��ة الخليجية
الوحيدة الرافضة لهم ،والمهت ّمة بمالحقة أعمال
هذه الجمعيات التكفيرية ،بعدما أثبتت التحقيقات
أنّ غالبية المقبوض عليهم يجرون ات��ص��االت مع
قيادات إرهابية متطرفة في تنظيم «داعش» و«جبهة
النصرة» في ك ّل من سورية والعراق.

«القومي» ينعى المنا�ضل �شمعون مقد�سي اليا�س:
مواقف دانت ا�ستهداف الجي�ش
و�سيا�سة الأمن بالترا�ضي مع الإرهابيين م�سيرته حفلت بالت�ضحية وااللتزام والتفاني

اللواء ابراهيم بصبوص ،وآخر باسم المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،وجاب الموكب
شوارع بلدة الدوير.
وشارك في التشييع ممثل المدير العام لقوى
األمن الداخلي المقدم توفيق نصر الله مترئسا ً وفدا ً
كبيرا ً من ضباط المديرية ،قائد سرية درك النبطية
العقيد علي هزيمة ،آمر فصيلة درك النبطية المقدم
أحمد حمدان وشخصيات وفاعليات.
وأ ّم إم��ام بلدة ال��دوي��ر الشيخ كاظم ابراهيم
الصالة على الجثمان ليوارى الثرى في جبانة
البلدة.

وفد من قيادة قوى األمن يعزّي عائلة سالمي في الدوير

به وكلنا عسكريون سواء متقاعدين أو في الخدمة الفعلية ،وما
أق��دم عليه عبدالمنعم يمثل وجهة نظره فقط .وإننا ندعو كل
الشباب إلى عدم االنجرار وراء الشائعات واألضاليل ،فالمؤسسة
العسكرية هي الحامية والضامنة الوحيدة ألمننا وسالمنا وأمن
واستقرار هذا البلد ،وأي تصرف فردي وانجرار وراء الشائعات
يصب في خانة المؤامرة على الدولة وعلى الوطن وعلى األهالي
جميعاً».
كما أصدر أهالي بلدة دوير عدوية بيانا ً استنكروا فيه «أش ّد
االستنكار ما صدر عن الرقيب عبدالمنعم خالد الفار من الجيش
اعتبارا ً من شهر تموز  2014من كالم مسيء في حق الجيش
وقائده العماد جان قهوجي ،وهو كالم ال يمثل رأي أحد من أهالي
البلدة ،وإنّ تاريخ بلدتنا يشهد لحسن الجوار والتآخي مع جميع
الطوائف المختلفة في منطقة الدريب بخاصة وعكار في شكل عام
وجميعنا مع الجيش اللبناني ،ومن أراد اإلساءة إلى الجيش إنما
أساء إلينا جميعاً».
على صعيد آخر ،ال يزال أهالي العسكريين المحتجزين لدى
«جبهة النصرة» و«داعش» ينتظرون نتائج المفاوضات التي
يتوالها الوسيط القطري مع الخاطفين .وبرغم أنهم يعتبرون
أنّ التطمينات الحكومية في هذا الصدد ضعيفة ،فقد أعلنوا أنه
لمسوا «أنّ الدولة بدأت تتعاطى جديا ً مع هذه القضية ،وهذا
ما أراحنا بعض الشيء» .واعتبر األهالي أنّ توقف االتصاالت
التي كانوا يتلقونها من الخاطفين والتهديدات بقتل أبنائهم،
هي إش��ارات جيدة تدل إلى أنّ بعض الصدق بدأ ربما يتك ّون
بين الدولة والخاطفين ،ويبدو أنّ األمور وضعت على السكة
الصحيحة».

غالبية المعتقلين �أجروا ات�صاالت بقيادات �إرهابية

ثامناً :إعطاء أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في مالك
التعليم الرسمي االبتدائي والمتوسط والتعليم المهني والتقني
المعينين قبل  2010/1/1والذين عينوا في الدرجة األولى
والدرجة السادسة بعد  ،2010/1/1ست درجات استثنائية
تدخل في أساس الراتب».
وفي المقابل ،قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة
محفوض في تصريح« :أجرينا اتصاالت مع القوى السياسية
والكتل النيابية وآخرها مع نائب رئيس مجلس النواب فريد
مكاري الذي أ ّكد وحدة التشريع ،بمعنى أنّ ما سيُعطى للقطاع
الرسمي يجب أن يحصل عليه القطاع الخاص في موضوع
الدرجات الست» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا القانون يطبق على أساتذة
التعليم الخاص في المالك ويستفيد منه المتعاقد حسب ساعات
عمله على القاعدة الثالثية ،وهذا ما أكده رئيس مجلس النواب

الم�س بالمعا�شات
رف�ض
ّ
التقاعدية والتقديمات
ال�صحية والمطالبة ب�إعادة
احت�ساب المعا�ش التقاعدي
وتعوي�ض نهاية الخدمة على
�أ�سا�س  100في المئة
نبيه بري أيضاً» ،مضيفاً« :إننا ننتظر حسم هذه األمور إيجابا ً
غداً ،على أن تبقى قضية العسكريين التي أعطيت مهلة عشرة
أيام».

موظفو اإلدارة

وفي السياق نفسه ،دعت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة
العامة «إلى اإلسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع قرار
الجمعية العمومية بتحويل الرابطة إلى نقابة موضع التنفيذ
وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة لذلك ،والتأكيد على مطالب
اإلداريين برفع الغبن الالحق بهم منذ زمن ،ومساواتهم بباقي
القطاعات ،وإعطاء زيادة  121في المئة كحد أدنى لكافة القطاعات
وإفادة الموظفين اإلداريين من الدرجات االستثنائية الذي استفاد
ويستفيد منها باقي القطاعات».
وطالبت الهيئة في بيان «بشمول كافة العاملين في اإلدارة
العامة واتخاذ اإلجراءات اآليلة إلى إنصافهم وإخضاعهم لنظامي
التقاعد والتعاونية ،وشمول كافة المتقاعدين اإلداريين من هذه

الزيادة ،إضافة إلى رفض زيادة الدوام من  32إلى  35ساعة من
دون أي مقابل».
ودع��ت «إل��ى إع��ادة النظر في رات��ب الفئة الثالثة المطروح
المس بالمعاشات التقاعدية
في مشروع السلسلة ورف��ض
ّ
والتقديمات الصحية والمطالبة بإعادة احتساب المعاش
التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة على أساس  100في المئة
وليس  85في المئة».

األساتذة المتقاعدون

أشارت رابطة األساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي
إلى «أنّ وحدة التشريع والحقوق ضربت في السلسلة» ،معتبرة
«أنّ أي زي��ادة على الرواتب يجب أن تطاول جميع الموظفين
اإلداريين واألساتذة والمعلمين والمتقاعدين بالنسبة نفسها».
وأعلنت الرابطة في بيان ،بعد مؤتمر صحافي عقدته في
األونيسكو «أنه بعد االطالع على مشروع سلسلة الرتب والرواتب
المحال على اللجان المشتركة في المجلس النيابي ،تبين لنا أنّ
وحدة التشريع ووحدة الحقوق ومبادئ العدالة والمساواة قد
ضربت ،وت ّم إفراغها من مضمونها الحقيقي من خالل التمييز بين
الموظف القائم بالخدمة والموظف المتقاعد ،حيث أنّ األساتذة
والمعلمين حرموا الدرجات الست التي هي حق مشروع ،وليس
ألحد أن ينتزعها منهم ،كما أنه منذ أكثر من ثالث سنوات ،ورابطة
األساتذة المتقاعدين تطالب بإنصاف األساتذة المتقاعدين قبل
 ،2010/1/1باالستفادة من زيادة الـ  4.5درجات التي أعطيت
لألساتذة في المالك ،وهناك اقتراح قانون بهذا الشأن ما زال في
أدراج مجلس الوزراء بحجة وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة».
وأضاف البيان« :لقد طفح الكيل من طول االنتظار ولم يعد في
اإلمكان السكوت عن هذه المهزلة في التعاطي مع قضية الرواتب
واألج��ور ،وخصوصا ً في طريقة معاملة المتقاعدين ،فمشروع
الحكومة السابقة حرم المتقاعدين الدرجات الست التي أعطيت
لألساتذة في المالك ،وبعد إحالة مشروع الحكومة على المجلس
النيابي ،ت ّم تشكيل لجنة نيابية برئاسة سعادة النائب إبراهيم
كنعان لدرس السلسلة ،وقد أجرينا اتصاالت مع أعضاء اللجنة
شارحين لهم مطالبنا وحقوقنا المأسوية ،وتوصلنا بنتيجتها
إلى إقرار اللجنة النيابية بأحقية إعطاء المتقاعدين الدرجات
الست ،ألنّ جوهر سلسلة الرتب والرواتب هو تصحيح للرواتب
حسب مؤشر غالء المعيشة منذ عام  ،1996وبالتالي فإنّ أي
زيادة على الرواتب يجب أن تطاول جميع الموظفين اإلداريين
واألساتذة والمعلمين والمتقاعدين بالنسبة نفسها ،تحقيقا ً
للمساواة وتأمينا ً للعدالة».
وذ ّكرت الرابطة «بأنّ معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام
وتعويضات الصرف لهم ليست هبة من الدولة وال منة من أحد،
إنما هي نتيجة المحسومات التقاعدية المتراكمة طلية  40سنة
من الخدمة».

نعى الحزب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم����ة وع��م��وم
السوريّين القوميّين االجتماعيّين
في الوطن وعبر الحدود ،الرفيق
المناضل شمعون مقدسي الياس
الذي توفي في مدينة استوكهولم
السويدية ،عن عمر ناهز الثالثة
والتسعين عاماً.
ال��راح��ل م��ن م��وال��ي��د الحسكة
 ،1920انتمى إل��ى ال��ح��زب عام
 ،1950وه���و م��ن المناضلين
األش����ـ����دّاء ،وص��ـ��اح��ـ��ب ت��ـ��اري��خ
ن��ض��ـ��ال��ي ط��وي��ل ،ع��م��ل م��ن أج��ل

رف��ع رايـة الحـزب فـي ك� ّل مكان
ومجال.
عُ ��رف الرفيق الراحل بالتزامه
القومي واتخذ من مبادئ الحزب
فأسس عائلة
شعارا ً له ولعائلتهّ ،
س��وري��ة قومية اجتماعية ،منها
الرفيقان جورج وهنيبعل.
دخ��ل السجن سبع م��رات بين
العامين  1955و  ،1958وذلك
بسبب انتمائه العقائدي ،غادر
بعدها الوطن إلى السويد ،حيث
تابع عمله الحزبي ،فنال احترام
ك�� ّل م��ن ع��رف��ه ،لما تمتع ب��ه من

خلقية ومناقبية عاليتين.
منحه رئ��ي��س ال��ح��زب األم��ي��ن
أسعد ح���ردان وس��ام «الثبات»،
وه���و وس���ام ُي��م��ن��ح للمناضلين
القوميين الذين أمضوا في الحزب
ن��ص��ف ق���رن وم���ا ي��زي��د ثابتين
على المبادئ وعاملين مـن أجـل
انتصـار النهضـة وفالحها.
يشيّع ال��راح��ل بمأتم عائلي
وح��زب��ي ال��ي��وم األرب���ع���اء ،حيث
ّ
يوشح نعشه بعلم الحزب ،وتؤدّى
له التحية الرسمية ،ويُوارى الثرى
في استوكهولم.

الحملة الأهلية :ت�صويت البرلمان
البريطاني ر ّد على وعد بلفور الم�ش�ؤوم
رأت الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة
«أنّ تصويت البرلمان البريطاني على االعتراف بدولة
فلسطين رد على وعد بلفور المشؤوم ،وتصويب لموقف
المملكة المتحدة الشريك في اغتصاب فلسطين»،
داعية «أونروا» واألمم المتحدة إلى «إلغاء اإلجراءات
التعسفية الرامية إلى حرمان الالجئين الفلسطينيين
النازحين من سورية المساعدات».
وخالل اجتماعها الدوري في دار الندوة في حضور
منسقها العام معن بشور ومقررها الدكتور ناصر
حيدر ،ح��ذرت الحملة من «المخططات المتمادية
لتدنيس الحرم القدسي الشريف وسائر المقدسات
اإلسالمية والمسيحية» ،مستنكرة «حجم التخاذل
والتواطؤ الرسمي العربي واإلسالمي من جهة ،وحجم
التقصير الشعبي المؤلم والناجم عن انغماس العديد
من القوى والحركات في لعبة االقتتال والتناحر
واالنقسام».
وحيا المجتمعون «قرار مجلس العموم البريطاني
األخير ،الذي خرج من أروقته وعد بلفور ،وأعدت في
قاعاته اتفاقية سايكس – بيكو باالعتراف بدولة

فلسطين ،داعيا ً الحكومة البريطانية إلى تنفيذ هذا
القرار التاريخي الذي جاء ليصحح موقف المملكة
المتحدة الشريكة في اغتصاب فلسطين ،وليؤكد حجم
التحول المتنامي لصالح الحقوق الفلسطينية».
وإذ أبدت ارتياحها الجتماع حكومة الوفاق الوطني
في غزة ،دعت الحملة «إلى اإلسراع في إعمار القطاع
الجريح النازف من دون شروط مسبقة أو أي محاولة
الستخدام حاجة القطاع إلى اإلعمار وفك الحصار من
أجل االبتزاز السياسي أيا ً كانت أشكاله».
ودع���ت ال��ج��ه��ات المعنية ف��ي «أون�����روا» واألم��م
المتحدة إلى «إلغاء اإلجراءات التعسفية الرامية إلى
حرمان الالجئين الفلسطينيين النازحين من سورية
المساعدات التي تعينهم على مواجهة الظروف
الصعبة التي يعيشونها» ،وأكد المجتمعون «أنهم
في ص��دد التحضير لحملة واسعة مع كافة القوى
الفلسطينية ،والقوى المعنية بحقوق اإلنسان من
أجل إلغاء هذه اإلجراءات التعسفية وتح ّمل المجتمع
الدولي ومنظمات مسؤولياتهم تجاه من ش��رد من
وهج ُر من مالذه الموقت».
أرضه
ّ

التيار الأ�سعدي :لقاء الحريري والراعي
ك�شف مهزلة التمديد
رأى األمين العام للتيار األسعدي
معن األس��ع��د «أنّ لقاء البطريرك
ب��ش��ارة ال���راع���ي وال��رئ��ي��س سعد
ال��ح��ري��ري أن��ه��ى م��ه��زل��ة م��وض��وع
التمديد للمجلس النيابي» .ودان
األس��ع��د «اس��ت��ه��داف ال��م��ؤس��س��ة
العسكرية» ،داع��ي �ا ً قائد الجيش
العماد ج��ان قهوجي «إل��ى كشف
الحقيقة أمام الرأي العام».
وأي����د األس���ع���د ،ف���ي ت��ص��ري��ح،
«ل��ق��اءات السياسيين والروحيين
علّها تساهم في درء الفتنة وتحمي
لبنان» ،مؤكدا ً «عدم الموافقة على
أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية
على أساس نسخة  2007كون هذه
التجربة فشلت ولم تنجح سوى في
تأسيس فتن متنقلة وف��ي ترحيل

األزم���ات إل��ى مواعيد الحقة حيث
تحولت إلى قنابل موقوتة انفجرت
عند أول استحقاق وعند كل مفترق
خطير» ،واعتبر «أنّ حالة الفراغين
ال��رئ��اس��ي وال��ن��ي��اب��ي ه��ي نتيجة
اعتماد هذه النسخة».
وطالباألسعداألفرقاءالسياسيين
«بوضع حد آلرائهم ومواقفهم حول
االستحقاق الرئاسي ألن ال أحد يملك
قراره وألن التفاهم اإلقليمي والدولي
هو صاحب القرار في ذلك».
ورأى األسعد «أنّ لقاء البطريرك
ب��ش��ارة ال���راع���ي وال��رئ��ي��س سعد
الحريري كشف المستور المعلوم،
وأن��ه��ى م��ه��زل��ة م��وض��وع التمديد
للمجلس النيابي» ،داعيا ً «القوى
السياسية إلى سحب التداول حول

ه��ذا ال��م��وض��وع واالع���ت���راف بأنه
أصبح واقعا ً بموافقة الجميع».
ودان األس����ع����د «اس���ت���ه���داف
المؤسسة العسكرية» ،والحملة على
قائد الجيش العماد جان قهوجي
«ال��ذي كشف بعض المستور لما
يحاك ضد لبنان وجيشه» ،داعيا ً
قهوجي «إل��ى كشف الحقيقة أمام
الرأي العام».
ولفت األسعد إلى «أنّ احتضان
وح��م��اي��ة م��ش��اي��خ وف��ع��ال��ي��ات من
طرابلس لإلرهابيين شادي المولوي
وأس��ام��ة منصور محاولة للقضاء
على هيبة الدولة والجيش» ،رافضا ً
«ضمانات عدم التعرض لهما مع
مسلحيهما وي��ج��ب س��وق��ه��م إل��ى
القضاء».

تركيب �أجهزة مراقبة وتن�صت «�إ�سرائيلية»
في مرتفعات جبل �سدانة
الجنوب ـ رانيا العشي
قامت ورشة فنية عسكرية تابعة للعدو «»اإلسرائيلي»
أم��س وبحماية ق��وة م��درع��ة ضمت ع���ددا ً م��ن دب��اب��ات
«ميركافا» وسيارات «هامر» المدرعة بتركيب كاميرات

مراقبة وأجهزة تنصت فوق أعمدة حديدية في مرتفعات
جبل سدانة المحتلة غرب بلدة شبعا ،في المكان نفسه
الذي فجر فيه حزب الله األسبوع الماضي عبوة ناسفة
بدورية «إسرائيلية» ،وسط تحليق لطائرة من دون طيار
في أجواء المنطقة.

