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«هيئة التن�سيق» التقت اللجنة الفرعية:
�إذا مل ترفع التقرير �سنخرج اىل ال�شارع

استمعت اللجنة النيابية الفرعية
لسلسلة الرتب والرواتب امس الى
مالحظات وحتفظات هيئة التنسيق
ال��ن��ق��اب��ي��ة  ،ل��ك��ن ب��ع��ض ال���ن���واب لم
ِ
يكتف باالستماع ب��ل انتقد اصرار
الهيئة على السلسلة من «شدة خوفه
على البلد» او خوفه على املدرسة
اخل��اص��ة فكان ال��ص��وت امل��داف��ع عن
تلك املدارس.
وع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��اع�� ًا بعد
ظهر امس وشاركت هيئة التنسيق
ب��ج��زء م��ن��ه ،ووف����ق ن��ق��ي��ب املعلمني
نعمة محفوض ف��ان الهيئة عرضت
هواجسها ورفضها رف��ض�� ًا قاطع ًا
امل��س��اس ب��امل��ك��ت��س��ب��ات التاريخية

ل��ل��م��ع��ل��م�ين،وق��ال اع���ض���اء الهيئة
انصفوا الناس ولكن حافظوا على
خصوصية وظيفة االستاذ،واقروا
السلسلة التي وصلت ال��ى املجلس
النيابي منذ زمن .
وق��ال محفوض :الالفت لالنتباه
ك��ان محاولة بعض ال��ن��واب العودة
بنا الى نقطة الصفر  ،حتى ان احد
النواب قال لنا ال ميكن ان تتشبهوا
بأساتذة اجلامعة او القضاة ،كانت
غلطة ،حتى ان نائب ًا آخر كان املدافع
ع��ن املؤسسات التربوية اخلاصة،
ف��أوض��ح��ن��ا ل��ه أن معلمي اخلاصة
وحدهم لم يقبضوا غالء املعيشة وأن
لهم مفعو ًال رجعي ًا سنتني ف��ي ذمة

 ...وتخريج لطالب املا�سرت
يف �إدارة الأعمال

ادارات املدارس.
وق����ال :ان��ه��م ال يستطيعون حل
م��ش��اك��ل ال��ب��ل��د ال��س��ي��اس��ي��ة اق��ل��ه ان
يحلوا املشاكل االجتماعية للمواطن،
واوض�������ح ان ال���ل���ج���ن���ة استمعت
للمالحظات والتحفظات،واكملت
االجتماع بعد خروجنا.
واذ توقع ان تكون ه��ذه اجللسة
اجللسة االخ��ي��رة للجنة ،ويجب ان
ت��رف��ع تقريرها ال��ى الهيئة العامة
،ح��ذر ان��ه اذا ل��م ترفعه ف��ان الهيئة
ستخرج من جديد الى الشارع ،كما
ان التحرك ستحدده نتائج التقرير
اذا مت رفعه.

�أ�.س

إحتفلت جامعة القديس يوسف بتسليم ش��ه��ادات إل��ى متخرجي
املاستر في كلية إدارة األعمال ( ،)FGMفي حرم العلوم والتكنولوجيا،
مار روكز ،في حضور رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي
وعميد الكلية البروفسور طوني جبيلي وحشد من األساتذة وأهالي
الطالب.
واك��د دك��اش ان��ه «ف��ي ه��ذه األي��ام الصعبة ،ميكن لبعض املشاكل أن
حتدث ،لكن ال ميكنها أبدا أن تؤثر على خيارات اجلامعة بكونها مكان
لاللتقاء حول لبنان ومن أجل كل اللبنانيني ،واجلامعة التي خرجت
رواد لبنان فتبقى جامعة كل لبنان ومن أجل كل لبنان».
وبعدما ألقت هبة يونس مع اخلريجني قسم إدارة األعمال ،وتعهدوا
فيه إحترام القواعد املهنية واحلفاظ على مصالح من يسلمهم إدارة
أعماله ورف��ض اإلشتراك في أي عملية فساد أو منافسة غير شرعية
وعدم التمييز بني األعراق واألديان والطبقات اإلجتماعية ،سلم دكاش
الشهادات إلى خريجي املاستر في اإلدارة املالية واملراقبة واملقاولة
والتكنولوجيا اجل��دي��دة واخل���دم���ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��دول��ي��ة وإدارة
موجودات الشركة وتسويق اخلدمات واإلدارة العامة والبنوك.

