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متابعة

ّ
الترقية االستثنائية

ُ
أنظار املجازين شاخصة
نحو اللواء ريفي
لقطة
ث� ّ�م��ة أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث��ة آالف رتيب
ف��ي امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل �ق��وى األمن
الداخلي ممن ّ
أتموا القدم العادية
للترقية وزادوا عليها نحو سنة
من الخدمة ،لكنه لم يصر إلى فتح
دورات ترقية لهم .ويصف هؤالء
باإلجحاف
م� ��ا ي� �ج ��ري ح � َ�ول �ه ��م ّ
وال � �غ�ب��ن ال � �ن� ��ازل�ي��ن ب �ح ��ق �ه ��م ،وال
ّ
سيما أنهم فوجئوا بتعيني رتباء
ج ��دد وآخ ��ري ��ن م�ج�ن��دي��ن دون أن
تشملهم التفاتة ملعالجة وضعهم
امل�س�ت�ج��د .وي��رف��ع ع��دد م��ن هؤالء
شكواهم عبر «األخبار» ،مشيرين
إل� ��ى أن وض �ع �ه��م ص� ��ار مشابهًا
ل��وض��ع ال��رت �ب��اء امل�ع� ّ�ي�ن�ين حديثًا.
وال � �ج ��دي� ��ر ذك � � ��ره ًأن اإلشكالية
الحاصلة خلقت حاال من اإلحباط
ل� � ��دى ه� � � ��ؤالء ال � ��ذي � ��ن ال يجدون
غير رفع أيديهم إلى
بيدهم حيلة ّ
الله بالدعاء لعله يستجيب لهم
ريفي حتى يشملهم
ويوحي للواء ّ
أحد القرارات املتخذة.
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ٌ
مجلس القيادة سابقًا في بعض القضاياُ .م ِنحت ترقيات
حسمه
ُ
ّ
استثنائية وثبت عسكريون وغير ذلك .لم يبق إال الترقيات التي
ال تزال عالقة بانتظار التفاتة من سعادته
رضوان مرتضى
انتقلت صالحيات مجلس ق�ي��ادة قوى
األم��ن ال��داخ�ل��ي إل��ى ال�ل��واء أش��رف ريفي
منذ أن فقد األخ�ي��ر نصابه بعد إحالة
عدد من قادته على التقاعد.
ٌ
ش �غ��ر م �ق �ع��د ت �ل��و اآلخ � ��ر ل�ي�ب�ق��ى أربعة
أع �ض ��اء م ��ن أ ّص ��ل أح ��د ع �ش��ر .الشغور
الحاصل وتعذر انعقاد املجلس وانتقال
وحصرها بيد اللواء ريفي
الصالحيات
ّ
ُ
كلها أم � ٌ
�ور ب��دأت ت�ن��ذر بحتمية الشلل
ف ��ي ّج �س��م امل��دي��ري��ة اآلخ � ��ذ ف ��ي التآكل.
ال �ت��وق �ع��ات «خ� ّ�ي �ب �ه��ا» إي �ج��اب �ي��ًا اللواء
امل�ت� ّ
�رب��ع على ع��رش امل��دي��ري��ة ،فقد تمكن
األخير من إنجاز ع��دد من امللفات التي
ح��ال��ت خ�ل�اف ��ات م �ج �ل��س ال �ق �ي ��ادة دون
إتمامها ،بعيدًا عن الخوض في قانونية
ُّ
م ��ا ات� �خ ��ذ وال �ث �غ��ر ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي قد
ّ
ت�ع�ت��ري� ُه��ا .أم ��ام ه��ذا ال �ك��م م��ن القرارات،
ت �ف��اءل ك �ث��ر م��ن ع�س�ك� ّ
�ري��و ورت �ب��اء قوى
األم ��ن ال��داخ �ل��ي واس�ت�ب�ش��روا خ�ي�رًا بأن
املدير العام ُ
سينجز ما علق من ملفات.

التفاؤل لم يكن في مكانه هذه املرة لدى
ع��دد م��ن ال��رت�ب��اء ،فملف م�ن��ح املجازين
ترقية استثنائية ال يزال «قيد اإلنجاز»
الع �ت �ب��ارات ال ت� ��زال غ �ي��ر م�ف�ه��وم��ة لدى
ه ��ؤالء ال��ذي��ن ي ��رون أن ق� ��راره بمنحهم
ال�ت��رق�ي��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل��ن ُي�س� ّ�ج��ل عليه
كسابقة.
ً
بناء على ما سبقُ ،يشار إلى أن الترقيات
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي ق ��وى األم ��ن الداخلي
م �س �ت �م��رة م �ن��ذ م ��ا ق �ب��ل ب ��دء ال �ن ��زف في
مجلس قيادتها الذي تمثل بتقاعد عدد
م��ن ق��ادة ال��وح��دات .فقد سبق أن أصدر
مجلس قيادة قوى األمن الداخلي قرارًا
الترقية لـ  21رتيبًا بصفة
قضى بمنح
ّ
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،إذ رق� � ��وا إل� ��ى رت �ب��ة أعلى
ل�ح�ي��ازت�ه��م ش �ه��ادة م��ا ف ��وق الجامعية
(شهادتي املاجستير والدكتوراه) ،رغم
ع ��دم وج� ��ود ن��ص ق��ان��ون��ي ُي �ج �ي��ز ُ ذلك.
ال�ت��رق�ي��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ح��اص�ل��ة أ ّ
قرت
ف��ي عهد وزي��ر الداخلية األس�ب��ق حسن
في عداد
عكيف السبع ،الذي كان صهره ُ
الحائزين الترقية االستثنائية لتعرف

تقرير

تقرير

حادثتا طعن عاملني سوريني
أول من أمس ُسجلت حادثتا طعن عاملني
سوريني .األولى في حبوب ـــــ قضاء جبيل،
والثانية في تمنني التحتا في البقاع.
أص �يّ��ب ال �ع��ام��ل ال� �س ��وري إب��راه �ي��م عبد
ّ
ال � � � ��رزاق ( 24ع ��ام ��ًا) ب �ط �ع �ن��ات ع� � ��دة في
ّ
رقبته أدخل على أثرها مستشفى سيدة
املعونات للمعالجة.
ال �ش��اب ي�ع�م��ل ف��ي أح ��د األف � ��ران ف��ي بلدة
(جوانا عازار) ،ووفق ينّما
حبوب في جبيل
األمنية ّأن ّ
ّ
شابني لبناني
نقل لألجهزة
دخال الفرن منتصف ليل األح��د ،وسأاله
ّ
إن ك ��ان س� ��وري ال�ج�ن�س� ّ�ي��ة ،وب�ع��دم��ا أتى
ّ
ج ��واب ��ه إي � ّج��اب��ي��ًا ،ان �ه ��اال ع�ل�ي��ه بالطعن
كان بعهدتهما .وقد أشار
بواسطة سكني ّ
ّ
عبد ال��رزاق إلى أنه لم يسبق له أن التقى

(أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

ال � ��دورة ف��ي أروق � ��ة امل��دي��ري��ة ب��اس��م هذا
الرتيب.
ق��رار الترقية الحاصل ل��م يكن الوحيد،
فمنذ أش�ه��ر ت��وال��ت ال �ق ��رارات الصادرة
ع��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ق��وى األم ��ن الداخلي
اللواء أش��رف ريفي ،أهمها تعيني نحو
أرب �ع ��ة آالف رق �ي��ب ودرك � ��ي م �م��ن سبق

أن ت�ق��دم��وا ل�ل�ت�ط��وع دون أن يخضعوا
لالمتحانات الخطية التي ن��ص عليها
القانون ،رغ��م أن ال�ل��واء ريفي ي��رى أنها
ميثاقية ألنها تحقق ال�ت��وازن الطائفي
في املؤسسة .تبع ال�ق��رار الحاصل عدد
م��ن ال � �ق ��رارات ،ك ��ان آخ��ره��ا أم ��س ،حمل
ال��رق��م  276بعنوان خفض م��دة الترقية

ّأيًا من الشابني قبل هذه الحادثة .وقد ّ
فر
مجهولة.
الشابان الى جهة
ّ
والح �ق��ًا أدخ ��ل ع�ب��د ال � ��رزاق ال ��ى العناية
ّ
لعملية
ال �ف��ائ �ق��ة م �س ��اء األح � ��د وخ �ض ��ع
جراحية يوم االثنني .هذا ُ
ّ
ويجري مخفر
جبيل التحقيق في الحادث.
في تمنني التحتا ،اعتدى بالل ق .وأحمد
م .وح�س�ين خ .ع�ل��ى ال�ع��ام�ل�ين السوريني
الشقيقني محمد إ 39( .ع��ام��ًا) ومحمود
طعن
إ 22( .ع� ��ام� ��ًا) ف� �ض ��رب ��وه� �م ��ا ،ث� ��م ُ
ب �ل�ال م�ح�م��د إ .ب�س�ك�ين ف ��ي وج �ه ��ه ،نقل
ال �ج��ري��ح إل ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى وف ��ر ب�ل�ال إلى
جهة مجهولة .ج��اء ف��ي تقارير أمنية أن
املعتدين كانوا في حالة السكر الظاهر.
(األخبار)

ما قل
ودل
أرجأت أمس املحكمة
العسكرية الدائمة برئاسة
العميد نزار خليل متابعة النظر
في دعوى الداعية اإلسالمي عمر
بكري ،إلى الحادي عشر من تموز
املقبل .وذكرت الوكالة الوطنية
لألنباء أن سبب إرجاء الجلسة يعود
ّ
إلى تأخر وصول وكيل بكري املحامي
النائب نوار الساحلي إلى املحكمة
العسكرية النشغاله باجتماع للجنة
اإلدارة والعدل النيابية في ساحة
النجمة .إشارة إلى أن القانون يتيح
للنواب املحامني مزاولة مهنتهم
األساسية وال يرى أن هناك
تعارضًا أو تضارب مصالح.

 18حادث سير في  3أيام 3 :قتلى وجرحى
ُسجل وقوع  18حادث سير في ثالثة أيام،
من الجمعة  18الشهر الجاري إلى األحد 20
منه (أول من أمس) ،نتج عنها وقوع ثالثة
قتلى وعدد من الجرحىُ ،
ويسجل أن أحد
ّ
ال�ح��وادث أدى إل��ى إصابة طفل برضوض
وج � � ��روح .ل �ي��ل األح � ��د امل ��اض ��ي ،تدهورت
س� �ي ��ارة م��رس �ي��دس ك� ��ان ي �ق��وده��ا محمد
ياسني عاصي ( 70عامًا) في بلدة أنصار،
ّ
ما أدى إلى وفاة عاصي على الفور.
الثالثة بعد ظهر الجمعة ،تدهورت سيارة
«بيجو» على طريق عام أكروم – كفرتون،
م ��ا أدى إل � ��ى إص ��اب ��ة س��ائ �ق �ه��ا الجندي
إب��راه �ي��م خ .ب �ج��روح ف�ي�م��ا ت��وف��ي محمد
حسن ( 19عامًا) الذي كان برفقة السائق.
ف��ي ال �ي��وم ن �ف �س��ه ،وق ��ع ح� ��ادث س �ي��ر على
ال� �ط ��ري ��ق ال ��دول� �ي ��ة ب �ع �ل �ب��ك – ح� �م ��ص ،إذ
اص� �ط ��دم ��ت ش ��اح� �ن ��ة ي� �ق ��وده ��ا ف � � ��ادي د.
ب��دراج��ة ن��اري��ة ي�ق��وده��ا س �ع��ود ن ��وح (22
عامًا) وبرفقته شقيقه واملجند في الجيش
محمد ص .نتج عن ال�ح��ادث وف��اة سعود
وإصابة اآلخرين بجروح ورضوض.
الحوادث األخ��رى التي شهدتها الطرقات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب�ي�ن  18و 20ال �ش �ه��ر الجاري
ّ
أدت إل� ��ى وق � ��وع ج ��رح ��ى .أول م ��ن أمس
صدمت س�ي��ارة مرسيدس يقودها طارق
م .ف��ي ال�ب��وش��ري��ة ع��ام�ل�ين أج�ن�ب�ي�ين ُاألول
والثاني سريالنكي ،لم تعلن
بنغالدشي
ُ
أسماؤهما ،وقد أصيبا بجروح ورضوض
ُ
ونقال إلى املستشفى للمعالجة.
على طريق عام القبيع ،وقع اصطدام بني

سيارة كامري عائدة إلى السفارة الكويتية،
يقودها معن غ .وبرفقته امرأتان ،والثانية
�ورد» ب �ق �ي��ادة س��ام��ي ع .خ .وبرفقته
«ف � � �
ُ
زوجته .أصيب ركاب السيارتني برضوض
وجروح ،ونقلوا إلى مستشفى في قرنايل
ل �ل �م �ع��ال �ج��ة .ي ��وم ال �س �ب��ت ،ع �ن��د السابعة
ص�ب��اح��ًا ،وق��ع اص �ط��دام ع�ل��ى أوتوستراد
ح � ��االت ب�ي�ن س� �ي ��ارة م��رس �ي��دس يقودها
ال � �ي� ��اس س ،.وس � �ي � ��ارة «دودج» عائدة
ملفرزة طوارئ جونية في قوى األمن ،وقد
ان�ح��رف��ت س �ي��ارة امل��رس �ي��دس واصطدمت
نيسان كانت متوقفة على جانب
بسيارة ُ
ال �ط��ري��ق ،أص �ي��ب س��ائ��ق ال� ��دودج بجروح
ونقل إلى املستشفى للمعالجة.
ف��ي ب �ل��دة ال �ع �ب��دة ،ص��دم��ت دراج � ��ة نارية
ي �ق��وده��ا ُ ع �م��اد س .ال �ط �ف��ل م �ح �م��د م7( .
أع��وام) فأصيب ب�ج��روح ورض��وض ونقل
إلى املستشفى للمعالجة.
�ارة «بي
�
�
ي
�
�
�
س
�ت
�
ف � ��ي س � �ع� ��دن� ��اي� ��ل ،ص� ��دم�
ُ
�ري م �ن �ي��ر ج .فأصيب
أم» ال �ع��ام��ل امل� �ص � ُ
ب��رض��وض وج��روح ون�ق��ل إل��ى املستشفى.
التحقيقات ّ
بينت أن سائق السيارة الذي
ف��ر ب�ع��د ال �ح��ادث ه��و م �ي��زر ق ،.وأن ��ه كان
يقود سيارة بال لوحة.
على املسلك الغربي ألوتوستراد عمشيت،
تدهورت سيارة بيجو بقيادة املجند في
ُال �ج �ي��ش ع�ص�م��ت ح .وب��رف �ق �ت��ه خ��ال��د ح،.
أصيب الرجالن برجوح ورضوض ،ونقال
إلى مستشفى في جبيل للمعالجة.
(األخبار)

