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ل ــم ي ـف ـض ـحــوا ب ــدوره ــم مل ـ ــاذا رفـضــت
وزارة الطاقة ،وفق تصريحهم ،إرسال
العقد إلى ديوان املحاسبة.
إشـ ـك ــال أم ـ ــس ،رغـ ــم ك ـيــل االت ـه ــام ــات
املـ ـتـ ـب ــادل ــة فـ ـي ــه ،لـ ــم ُي ـب ـع ــد األط ـ ـ ــراف
السياسية عن هدفها األســاســي .فقد
أج ـمــع ال ـفــري ـقــان عـلــى ع ــدم تــأثـيــر ما
ح ـصــل ف ــي ط ــاول ــة الـ ـح ــوار ،ووج ــوب
توحيد الصفوف ،إذ ّ
عبر عضو كتلة
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ال ـت ــائ ــب خ ـض ــر حـبـيــب
ع ــن أنـ ــه «س ـي ـك ــون ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر من
التنسيق بــن الفعاليات السياسية،
هذه الجلسة ّ
أجلت ولم يتم إلغاؤها،
فاملفروض أن يتم تأجيل هذه الجلسة
إل ــى ح ــن تــرت ـيــب األم ـ ــور والـتـنـسـيــق
ّ
بني الفعاليات السياسية» ،فيما أكد
ّ
الـنــائــب نبيل نـقــوال أن «م ــا حـصــل ال
عالقة له بطاولة الحوار».

ّ
تقدم خدمات ضمن الشمال ،فادي أبو
ج ــودة ،فــي ه ــذا ال ـصــدد ،إن املـيــاومــن
ال ي ـش ـك ـلــون ع ـب ـئــا ع ـلــى ال ـش ــرك ــة« ،إذ
ان ـخــرطــوا ف ــي ن ـظــام بـقـيــة املــوظ ـفــن»،
مشيرًا إلــى أن الـشــركــة ال ت ــزال تعاني
مـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاكـ ــل فـ ـ ــي تـ ــأخ ـ ـيـ ــر ت ـح ـص ـيــل
مستحقاتها من «كهرباء لبنان»« ،إال
أن املياوم ليس من عليه دفع الثمن».
من جهته ،يقول مدير عام شركة ،kva
ال ـت ــي تـع ـمــل ض ـمــن ب ـي ــروت وال ـب ـق ــاع،
ماهر عيتاني ،إن «معاشات املياومني
واملوظفني أولوية للشركة» ،الفتًا إلى
أن املشاكل الحاصلة تعود إلى طبيعة
العقود ،وأن الشركة تقوم بحلها عبر
«اج ـت ـم ــاع ــات ت ـق ــوم ب ـهــا م ــع مــؤسـســة
كهرباء لبنان».

ال شرعية للنتائج الجديدة للدورة
الـثــانـيــة لــامـتـحــانــات الــرسـمـيــة ما
ّ
دام ــت ال ـل ـجــان الـفــاحـصــة ،املـشــكـلــة
بموجب قوانني ومراسيم لم توافق
عـلـيـهــا .ه ـكــذا ت ــرد راب ـط ــة أســاتــذة
التعليم الـثــانــوي الــرسـمــي ونقابة
امل ـع ـل ـم ــن فـ ــي املـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة
والتيار النقابي املستقل على إعادة
التصحيح ،التي قال وزيــر التربية
ال ـ ـيـ ــاس بـ ــو ص ـع ــب إنـ ـه ــا س ـت ـغـ ّـيــر
نتائج  15تلميذًا على الشكل اآلتي:
ـ الـشـهــادة املـتــوسـطــة 5 :مــن راســب
إلى ناجح 4 ،من ناجح إلى راسب.
ـ الثانوية العامة 2 :من ناجح إلى
راسب 4 ،من راسب إلى ناجح.
وكان بو صعب قد أعلن ّفي مقابلة
مــع تـلـفــزيــون ال ـجــديــد أن ــه سيعقد
اجـتـمــاعــا مــع املـعـنـيــن فــي ال ــوزارة
إلص ـ ــدار ال ـن ـتــائــج ال ـن ـهــائ ـيــة خــال
أس ـب ــوع .ول ـفــت إل ــى أن ـنــا «الحـظـنــا
وجــود فــروق بالغة فــي التصحيح
ب ـ ــن املـ ـصـ ـح ــح األول واملـ ـصـ ـح ــح
ال ـث ــان ــي (وصـ ـل ــت أح ـي ــان ــا إلـ ــى 43
ع ـ ــام ـ ــة) وق ـ ـ ــد اتـ ـ ـخ ـ ــذت الـ ـت ــدابـ ـي ــر
ض ـمــان ح ــق الـ ـط ــاب».
امل ـنــاس ـبــة ل ـ ّ
وأش ــار إلــى أن ــه جــرت إع ــادة تقييم
م ـســاب ـقــات  459ت ـل ـم ـي ـذًا م ــن 2000
ت ـقــدمــوا ب ـش ـكــوى ،ج ــرى انـتـقــاؤهــا
عـشــوائـيــا كعينة ب ـهــدف دراسـتـهــا
ّ
لكشف الخلل .ورأى الوزير أن %95
مــن فــريــق االم ـت ـحــانــات ق ــام بعمله
ج ـي ـدًا ،لـكــن إع ــادة التقييم أظـهــرت
أن ال ـب ـعــض ل ــم ي ـقــم بـعـمـلــه ج ـي ـدًا.
ّ
فــي املـقــابــل ،أقــر بــأن التدقيق الــذي
أعلنته دائ ــرة االمـتـحــانــات (إع ــادة
اح ـت ـس ــاب الـ ـع ــام ــات) أث ـب ــت أن ال
تغيير فعليًا في نتائج االمتحانات.
وردًا على اعـتــراض األســاتــذة على
اعــادة التقييم ،ســأل« :أيــن املغامرة
ب ـصــدق ـيــة ال ـل ـج ــان واالم ـت ـح ــان ــات
واألسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة ،إذا كـ ـ ــان ت ـل ـم ـي ــذ مــا
مظلومًا ورفعنا الظلم عنه؟» .وقال:

«البعض يقول إن ما قمنا به ليس
قانونيًا ،لكن من حق الوزير إعادة
الـتـقـيـيــم ملـعــالـجــة ال ـخ ـلــل» .وس ــأل:
«مل ــاذا يبقى رئـيــس لجنة فاحصة
ف ــي مــوق ـعــه م ــدى ال ـح ـي ــاة؟ ملـ ــاذا ال
يفسح ّفي املجال أمام أستاذ آخر؟».
وأكــد أنــه ال يمكن أن يقبل برئيس
لجنة فاحصة أو مقررّ كان مقصرًا
أن ي ـع ــاد تـعـيـيـنــه ،وأن ـ ــه سيعتمد
على مـ ّبــدأ الـكـفــاءة ،ولــم يـتــردد في
القول إنه «سيسمح ملن ّقدم شكوى
رسمية أن يطلع على املسابقات في
إتمام عملية التدقيق».
هـ ــذه امل ـع ـط ـيــات اس ـت ــدع ــت ردًا من
رئـ ـي ــس راب ـ ـطـ ــة أس ـ ــات ـ ــذة ال ـت ـع ـل ـيــم
ال ـث ــان ــوي ع ـب ــدو خ ــاط ــر ،الـ ــذي قــال
إن «موقفنا ضــد اع ــادة التصحيح
وك ـ ــل مـ ــا ي ـن ـت ــج ع ـن ــه واض ـ ـ ــح ج ـدًا
ول ــن ي ـتــزحــزح «وم ـم ـنــوع أي لعب
بـ ــال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ،مـ ـ ــا عـ ـ ـ ــدا مـ ـ ــا ي ـت ـصــل
باألخطاء املادية في التدقيق» .ملاذا
لم تتدخل الرابطة وتمنع حصول
إعادة التصحيح؟ يجيب« :ال رحت
وال ج ـي ــت امل ـن ـظ ــر ب ـش ــع ومـ ــا ب ــدي
شــوفــو» .هــل سيكون هـنــاك موقف
تـصـعـيــدي ل ـلــراب ـطــة ب ـه ــذا ال ـش ــأن؟
أوض ـ ــح «أن ال ــوض ــع ح ـتــى اآلن ال
يــزال تحت سقف القانون ،وعندما
يخرج عن هذا السقف سيبنى على
ال ـشــيء مـقـتـضــاه ،وس ـت ـكــون هناك
لـ ـج ــان ف ــاح ـص ــة وأج ـ ـهـ ــزة رقــاب ـيــة
للمحاسبة» .أضاف« :مع احترامنا
لألساتذة الذين خرقوا قرار الرابطة

من قال إن النتائج
الجديدة هي النتائج
الصحيحة؟

ّ
ورضـ ـخ ــوا ل ـل ـض ـغــوط ،م ــن ق ــال إن
الحق معهم؟» .وعن رأيه بالنتائج
ّ
الـتــي أعلنها بــو صـعــب ،عــلــق« :لــم
ن ـك ـت ـشــف ش ـي ـئ ــا ،اخ ـت ــرع ـن ــا امل ـي ــاه
الـســاخـنــة» ،مستغربًا كيف يجري
تدمير الهيكل (نظام االمتحانات)
بمجرد ان هناك اعوجاجا في هذا
النظام ،ونحن نقر بهذا االعوجاج
ون ـط ـل ــب ت ـص ـل ـي ـح ــه .وطـ ــالـ ــب ب ــأن
يكون حفظ كرامة األستاذ والتربية
وال ـ ـش ـ ـه ـ ــادة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي رأس
أولويات وزير التربية.
رئيس التيار النقابي املستقل حنا
ّ
غ ــري ــب س ـ ــأل« :مـ ــن قـ ــال إن نـتــائــج
إع ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـص ـح ـي ــح هـ ــي ال ـن ـتــائــج
الـحـقـيـقـيــة ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ال ـل ـجــان
الفاحصة عنها؟» .ورأى أن تغيير
الـ ـنـ ـت ــائ ــج حـ ـت ــى ل ـ ــو ك ـ ــان بـسـيـطــا
يـ ـض ــرب االمـ ـتـ ـح ــان ــات والـ ـشـ ـه ــادة
الرسمية ويـفــرض إع ــادة تصحيح
كــل املسابقات .وذهــب أبعد مؤكدًا
أن هناك اتجاها لتسويق الشهادة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـشـ ـه ــادة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ـي ـمــا ي ـت ـم ـثــل ح ـضــور
الــدولــة فــي االمـتـحــانــات واملـنــاهــج،
وعـلـيـهــا أن ت ـفــرض وج ــوب تقديم
البكالوريا اللبنانية على كل طالب
م ـق ـيــم ع ـلــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،وأال يعفى
ملـصـلـحــة ال ـفــرش ـمــان وال ـب ـكــالــوريــا
الفرنسية والبكالوريا الدولية.
أمـ ــا رئ ـي ــس ن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن نعمه
مـ ـحـ ـف ــوض فـ ـسـ ـي ــرد بـ ـحـ ـض ــور كــل
أعضاء املجلس التنفيذي للنقابة
عـلــى م ــا قــالــه ال ــوزي ــر ف ــي الـحــد ّيــث
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي نـ ـفـ ـس ــه ،ب ـ ـشـ ــأن أنـ ــه
سـيــرفــع دع ــوى قـضــائـيــة بـحــق كل
م ــن ات ـه ــم ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ــال ـف ـس ــاد وم ــن
بـيـنـهــم الـنـقـيــب .ويـعـقــد محفوض
م ــؤت ـم ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا ،ع ـن ــد ال ــراب ـع ــة
والـنـصــف مــن قبل ظهر ال ـيــوم ،في
مقر النقابة ،للرد على كل مغالطات
ال ـ ــوزي ـ ــر ت ــرب ــوي ــا وخـ ـص ــوص ــا مــا
يخص الدورة الثانية لالمتحانات
وتعطيله للعديد من مرافق الوزارة.

تقرير

ّ
هيئة التنسيق تراهن على تجريب المجرب
ّ
تحسبت هيئة التنسيق النقابية
إلمـ ـك ــانـ ـي ــة فـ ـش ــل ط ـ ــاول ـ ــة ال ـ ـحـ ــوار
ال ــوط ـن ــي املـ ـق ــرر ان ـع ـق ــاده ــا ال ـي ــوم
الثالثاء ،فأوصت باإلضراب العام
والشامل في  20تشرين االول و26
منه وفــي  4تشرين الثاني .الهيئة
راه ـ ـن ـ ــت عـ ـل ــى تـ ـج ــري ــب امل ـ ـج ـ ـ ّـرب،
فـخــاطـبــت رؤسـ ــاء الـكـتــل الـنـيــابـ ّـيــة
امل ـت ـحــاوريــن بــال ـقــول« :ك ــل الشعب
شــاهــد ع ـلــى ح ــوارك ــم فــإمــا الـفـشــل
م ــع م ــا يـعـنــي م ــن خـطــر ومـخــاطــر،
وإمـ ـ ــا االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ان ـت ـظ ــام عـمــل
امل ــؤسـ ـس ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وإقـ ـ ــرار
امل ـشــاريــع الـحـيــاتـ ّـيــة وف ــي مقدمها
سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة
الـ ـت ــي ط ـل ـب ـت ـهــا ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـيــق،
وق ــان ــون ان ـت ـخــاب ي ـ ّ
ـؤم ــن الـتـمـثـيــل
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي ل ـج ـم ـي ــع ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
ولـ ـي ــس ف ـق ــط ألص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـثـ ــروات
ّ
والعصبيات».
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـقــدتــه في
ساحة الشهداءّ ،بررت الهيئة تأخير
الـتـحــرك إلــى  20ال ـجــاري بــاإلشــارة
ّ
إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـت ــاري ــخ ي ـت ــزام ــن مع
ّ
العادية للمجلس
موعد بدء الدورة
النيابي (أول ثالثاء يلي  15تشرين
األول) ،وليس هناك عــذر ألحــد في
ً
تعطيل هذه الدورة ،مهددة باتباع
أسلوب املسؤولني عينه ،أي تعطيل
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املــؤسـســات واإلدارات الـعــامــة على
أنواعها.
وقال عضو رابطة التعليم األساسي
الرسمي بهاء تدمري لـ«األخبار» إن
«الـهــدف من املؤتمر الصحافي هو
تــوج ـيــه رس ــال ــة تـمـهـيــديــة لـطــاولــة
ال ـحــوار حتى ال نضغط على أحــد،
وب ـعــد ذل ــك س ـنــرى م ــاذا سيحصل
ونبني على الشيء مقتضاه» .هنا
ب ـ ــرز رأي م ـت ـمــايــز ل ــرئ ـي ــس نـقــابــة
املعلمني في املدارس الخاصة نعمه
محفوض فدعا املعلمني واملوظفني
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي االع ـ ـت ـ ـصـ ــام الـ ــذي
ي ـن ـفــذه الـ ـح ــراك امل ــدن ــي والـشـعـبــي،
عـنــد ال ـســادســة م ــن م ـســاء بـعــد غد
الخميس ،في ساحة الشهداء.
ورغ ــم أن الهيئة لــم تـبــدأ بخطتها
التصعيدية بالتزامن مع فعاليات
ّ
إال أنها ال تزال ّ
تعد نفسها
الحراك،
جزءًا منه.
تــ ّ
ـوج ـ ــه إل ـ ــى املـ ــواط ـ ـنـ ــن ب ــالـ ـق ــول:
«نـ ّتـفـهــم انــزعــاج ـكــم م ــن ك ــل حــركــة
تــؤثــر سلبًا فــي دراس ــة أبنائكم أو
تأخير أعمالكم ،لكنكم أنتم الشهود
ّ
ّ
ع ـلــى وج ــع امل ــوظ ـف ــن وامل ـعــل ـمــن».
رئ ـي ــس راب ـط ــة الـتـعـلـيــم األس ــاس ــي
ّ
الــرس ـمــي مـحـمــود أي ــوب عــلــق هنا
ّ
أن «اإلض ــراب ــات لــن تـكــون هوايتنا
ّ
ألن مدرستنا الرسمية هي للشعب

الفقير وإذا كــان املـطـلــوب أن نفش
خلقنا بالشعب فما رح نعملها».
وردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال ب ـش ــأن ان ـخ ــراط
م ـع ـل ـم ــي امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فــي
اضـ ـ ـ ــراب ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق ،تـعـهــد
محفوض أن املعلمني سيشاركون
فـ ــي كـ ــل الـ ـتـ ـح ــرك ــات ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن
وضعهم أسوأ من غيرهم.
رئيس التيار النقابي املستقل حنا
ّ
غريب رأى أن التوصية باإلضراب
م ـ ــن دون ت ـ ـحـ ــديـ ــد اعـ ـتـ ـص ــام ــات
وتظاهرات مرافقة ال تعكس جدية
وال تزيد الضغط على املسؤولني،
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا أه ـ ـم ـ ـيـ ــة نـ ـ ـ ـ ــزول امل ـع ـل ـم ــن
واملوظفني إلى الشارع.
في مجال آخر ،عقد نهاية األسبوع
املاضي اجتماع تحضيري إلطالق
التيار النقابي املستقل في التعليم
األس ــاس ــي .وق ــال الـنــاشــط النقابي
ّ
نــديــم ع ــاء ال ــدي ــن لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن
ـار ل ــإس ــراع ف ــي تشكيل
ال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
ه ـي ـئ ــات ال ـت ـي ــار وال س ـي ـمــا لـجـهــة
ت ـج ـم ـي ــع ال ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـن ـق ــاب ـي ــة فــي
امل ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـظـ ـ ــات ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــرزت ف ــي
االنتخابات األخيرة من أجل وضع
خـطــة ع ـمــل .وأع ـل ــن «أن ـن ــا ج ــزء من
ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـبــي وسـ ـنـ ـش ــارك فــي
اعتصام الخميس».
ف .ح.

مسيرة ضد حرق النفايات في سبلين

دعا أهالي منطقة وادي الزينة جميع أهالي
املنطقة والـجــوار الــى املشاركة في اعتصام
ومسيرة الثالثاء  6تشرين األول  2015عند
الساعة الخامسة عصرًا.
تـنـطـلــق امل ـس ـي ــرة م ــن ام ـ ــام مـعـمــل سـبـلــن،
ب ــال ـق ــرب م ــن ب ـن ــاي ــة ش ـق ـيــر (مـ ـك ــان ح ــرق
النفايات) ،وتسير على طريق سبلني العام،
حتى مبنى بلدية سبلني.
وج ــاء فــي بـيــان الــدعــوة «ان حــرق النفايات
مستمر منذ شهرين قرب املناطق السكنية
ع ـل ــى ط ــري ــق س ـب ـلــن ف ــي ال ـ ـ ـ ــوادي امل ــواج ــه
ملنطقتي الوردانية ووادي الزينة .ومن املتوقع
ان تتسرب تلك السموم الــى املـيــاه الجوفية
وتـسـبــب األمـ ــراض املميتة والـخـطـيــرة على
املــدى الطويل .لذلك سنتحرك ألن صحتنا
وحياتنا ليستا لعبة ،وألنهم خنقوا أوالدنا
بالسموم والفساد والتلوث والروائح .شبعنا
أمراضًا واستنشاقًا لكافة أنواع السموم من
دواخني معملي سبلني للترابة والجية للطاقة
الكهربائية».
متوسطة عين بعال مقفلة اعتراضًا
على المديرة الجديدة

نـجــح ع ــدد م ــن ط ــاب مـتــوسـطــة ع ــن بـعــال
الرسمية بدعم من رئيس البلدية حاتم بسمة
وعدد من أعضاء البلدية ،في إقفال املدرسة،
احـتـجــاجــا عـلــى ق ــرار وزي ــر الـتــربـيــة الـيــاس
بو صعب القاضي بإقالة ابنة البلدة فاطمة
بسمة من منصب مديرة املدرسة وتعيني ملى
حالل من خارج البلدة في مكانها .ويعارض
رئـيــس البلدية أن ّ
يعي
م ــدي ــر م ــن خـ ـ ــارج عــن
بعال ،في وقت ّ
مول فيه
أب ـن ــاء ال ـب ـلــدة املـغـتــربــن
تـ ـشـ ـيـ ـي ــد املـ ـت ــوسـ ـط ــة!
منتقدًا أن يـكــون مدير
ث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدة م ــن
خ ـ ـ ــارج الـ ـبـ ـل ــدة أيـ ـض ــا،
ف ـي ـمــا هـ ـن ــاك كـ ـف ــوؤون
كثر يستحقون املنصب .مـصــادر املنطقة
التربوية في الجنوب أكــدت أن القرار إداري
مـحــض ،وأن ح ــال خضعت المـتـحــان من
لجنة متخصصة في الــوزارة أثبت كفاءتها
وأهليتها لـهــذا املنصب (تحمل إج ــازة في
األدب ال ـفــرن ـســي ومــاج ـس ـت ـيــر ف ــي الـعـلــوم
السياسية من الجامعة اللبنانية).
مجلس الخدمة المدنية بال تقرير سنوي

للسنة الـثــانـيــة عـلــى ال ـتــوالــي ،يـعــزف مجلس
الخدمة املدنية عــن إص ــدار تقريره السنوي
مــن دون أي مـبــرر منطقي ،علمًا ب ـ ّ
ـأن املــادة
 11من تنظيم املجلس (املرسوم الرقم 8337
الـ ـص ــادر ف ــي  )1961/12/30ت ـف ــرض على
املجلس أن يقدم التقرير السنوي عن أعماله
وقرارات الهيئة ونتائج مراقبتها واقتراحاتها
املبدئية .ويضم التقرير جميع قرارات مجلس
الــوزراء املتخذة استنادًا إلى أحكام املادة 97
مــن املــرســوم االش ـتــراعــي الــرقــم  112تــاريــخ
 .1959/6/12وينشر فــي الجريدة الرسمية
قبل آخر شهر آذار من كل سنة.
في مجال آخر ،لم يحدث في تاريخ املجلس
أن نام مرسوم ناجحني في مباراة في أدراج
املجلس  7أشـهــر ،كما حصل مــع مرسوم
مباراة لتعيني محررين في مالكات اإلدارات
العامة ،فقد جرت العادة أن يتأخر املرسوم
في مجلس الوزراء ال في مجلس الخدمة.
إلى ذلــك ،يبدأ املجلس اليوم أو غدًا بإصدار
نتائج املباراة لدخول مالك التعليم الثانوي
الرسمي تباعًا.

