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قطع طريق اللبوة و 3جرحى بين الجي�ش ومحتجين في عر�سال وفد من منفذية حلب في «القومي»
الحجيري :القيادة تراجعت عن طلب الت�صاريح يه ّنئ ر�ؤ�ساء الطوائف الم�سيحية بالأعياد
واصل بعض من أهالي عرسال تحركهم االحتجاجي ضد
إجراء الجيش في البلدة لتضييق الخناق على االرهابيين
في الجرود .وحصلت مواجهة بين عدد من الشبان والجيش
ادت إلى جرح ثالثة .فيما أعلن رئيس بلدية عرسال علي
الحجيري أن قيادة الجيش تراجعت عن قرارها بوجوب
حصول كل مواطن ينوي االنتقال الى الجرود على تصريح من
المخابرات ،علما ً أنه لم يصدر بيان عن القيادة بإلغاء القرار.
وكان عدد من الشبان تجمعوا أمس بالقرب من حاجز الجيش
في منطقة وادي حميد احتجاجا ً على االجراءات األمنية التي
ينفذها الجيش باتجاه جرود عرسال .وبعدما حاولت حامية
الحاجز تفريق التجمع رفض بعض الشبان االمتثال لألمر،
ما أدى إلى حصول هرج ومرج وتدافع أدى إلى سقوط ثالثة
جرحى ،ما اضطر الجيش الى توقيف عدد من المحتجين.
كذلك ،قطع عدد من الشبان اللبنانيين والسوريين طريق
اللبوة في عين الشعب المؤدية الى عرسال في منطقة رأس
السرج على مدخل البلدة ،احتجاجا ً على اج��راءات الجيش
بتفتيش السيارات المتوجهة الى الجرد اضافة الى حصر
الصعود والنزول بأصحاب المقالع والكسارات اعتبارا ً من
األول من كانون الثاني المقبل.

الحجيري :ال تصاريح

وفي السياق ،أش��ار رئيس بلدية عرسال إلى أن «سوء
تفاهم حصل بيننا وبين الجيش في البداية .فـ 95في المئة
من أهالي البلدة يعملون في الجرود في الكسارات والمقالع
وال��زراع��ة .ومن غير المنطقي ان يتوجه ه��ؤالء كلما أرادوا
الصعود الى أعمالهم الى زحلة ،لنيل تصاريح دخول من
المخابرات .لذا تحدثنا مع قيادة الجيش وتفاهمنا على هذا
الموضوع ،وانتهت القضية».
وتابع الحجيري في حديث لـ»المركزية»« :قلنا لهم أن
يشددوا التفتيش على الحواجز ،فيتم ايقاف المطلوبين ،ومن

سجلّه نظيف فليكمل طريقه الى الجرود».
وق��ال« :القيادة العسكرية ت��درك أيضا ً ان األم��ر صعب،
ونحن طلبنا منها تشديد التفتيش على الحواجز ،والتراجع
عن التصاريح ،وقبلت بذلك» .وأكد أن القيادة لن تصدر بيانا ً
عن هذا الموضوع.
من جهة أخرى ،وفي إطار الحملة االستباقية التي تتابعها
االجهزة األمنية ضد االرهابيين ،أوقفت شعبة المعلومات في
األمن العام في الشمال ،فلسطينيا ً من آل الرفاعي ،متهما ً بنقل
متفجرات إلى مخيم عين الحلوة.
كما أوقفت شعبة المعلومات في قوى االمن الداخلي ،بين
أنفه وشكا ،اللبناني ش.م .وهو من التبانة في طرابلس،
بتهمة نقله أسلحة وذخيرة ،وسلمته الى مخفر درك شكا.

توقيف سارقين ومزورين

على صعيد أمني آخ��ر ،دهمت ق��وة م��ن الجيش بلدة
السلطان يعقوب التحتا في البقاع الغربي .وأوقفت كالً من
احمد م .ع )1992( .وأحمد س.ا.ع )1996( .فيما البحث
جا ٍر عن شخص آخر متوا ٍر ،بتهمة سلب دراجات نارية بقوة
السالح .وقد تم تسليم الموقوفين الى مخفر قوى االمن في
بيادر العدس.
وكانت األجهزة المعنية في المديرية العامة لألمن العام
بين  20كانون األول الجاري و 29منه ،وبإشراف النيابات
العامة ،أوقفت عددا ً من األشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرمية
على الشكل اآلتي:
خمسة عشر شخصا ً ف��ي ج��رم ت��زوي��ر مستندات سفر
لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان إلى دول أوروبية
وآسيوية وأفريقية .خمسة اشخاص في جرم الدخول خلسة
ومخالفة نظام االقامة .شخصان في جرم تهريب أشخاص.
وأعلنت المديرية في بيان أن «الموقوفين أحيلوا جميعا ً
الى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيق معهم».

«التيار الوطني» يقيم قدا�س ًا
على نية الجي�ش و�شهدائه
أقامت هيئة التيار الوطني الحر -
مزيارة الحرف ،قداسا ً على نية الجيش
وشهدائه ،في كنيسة م��ار سركيس
وباخوس في رعية حرف مزياره في
قضاء زغرتا ترأسه األب ايلي نصر
وعاونه الكهنة :حنا الباشا ،ميشال
شمونه ،وبطرس ضومط ،في حضور
منسقي «التيار» في المنطقة وحشد
من المؤمنين.
وبعد االنجيل ،القى األب نصر عظة
ن��وه فيها بـ«المعاني السامية التي
يتحلى بها الجيش ،وه��ي «ش��رف،
تضحية ،وف��اء» ،وق��ال« :ن��رى اليوم
ف��ي االع�لان��ات على ال��ط��رق��ات تحية
الى الجيش ،وهي «ش��رف ،تضحية،
تضحية ،ت��ض��ح��ي��ة» .ل��ل��دالل��ة على
التضحيات الغالية ال��ت��ي يقدمها
الجيش للحفاظ على لبنان ،وشعبه».
وأض��اف« :انها شرف الخدمة لله
عبر المواطن االنسان ،شرف الخدمة
للوطن ال���ذي تنتمون ال��ي��ه ،شرف
الخدمة للمؤسسة التي تحتضنكم

في ساحة النضال وتصدّيه للمؤامرة التي
تتع ّرض لها سورية ،من ّوهين بما بذله الحزب
القومي من تضحيات ودماء غالية في ساحات
الدفاع عن الوطن من حمص إلى دمشق ومعلوال
وصيدنايا وسواها من المدن السورية.
بدوره ،أثنى منفذ عام حلب في «القومي»
ابراهيم ال��دن وأع��ض��اء ال��وف��د ،على مواقف
رج��ال الدين في التصدّي للمؤامرة الكونية
التي تتع ّرض لها س��وري��ة ،م��ؤك��دا ً أنّ هذه
المواقف تساهم في تعميق الوحدة الروحية
واالجتماعية ،وه��ذا هو االت��ج��اه الصحيح،
خصوصا ً في ظ ّل المعركة التي نخوضها ض ّد
قوى اإلرهاب والتطرف.
واعتبر الوفد القومي أنّ ميالد السيد المسيح
هو ميالد المحبة والتآخي والترابط ،وال ب ّد من
بذل الجهود في سبيل تعزيز الوحدة والمحبة
واألخ���اء ،وأك��د أنّ شعبنا بوعيه وبوحدته
وبصالبة موقفه أحبط المؤامرة التي تستهدف
تفتيت بالدنا وسينتصر على اإلرهاب والتطرف
والمتآمرين.

ا�ستنكار العتقال �سلمان في البحرين
ومطالبة بتدخل دولي للإفراج عنه
قداس عن نية الجيش وشهدائه لهيئة التيار الوطني في مزياره الحرف
وترعاكم ،وهذا الشرف ينبع من كرامة
االنسان ،ويولد فيكم روح التضحية
بشبابكم ،ووقتكم ،وبحرمانكم رؤية
عيالكم باستمرار ،وعند الوداع تسلمون
ام��رك��م ال��ى ال��ل��ه ،بروحكم وحياتكم
حتى االستشهاد ،للحفاظ على الوطن
وابنائه ،وتقولون ،كما يقول السيد

المسيح« :ما من حب اعظم من ان يبذل
االنسان نفسه عن أحبائه» .وعن الوفاء
قال« :إنه قسم حتى الشهادة ،تقسمون
بالله العظيم ،بالحق والعدل ،بوحدة
وطنكم وش��ع��ب��ه ،ب��ش��رف النضال،
برفعة الرؤوس الشامخة كأرز لبنان
الطيب الشذى في ساحة القتال».

دروي�ش و�سفر يعزيان بالعريبي
زار رئيس أساقفة ال��ف��رزل وزحلة
والبقاع ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش وراعي
أبرشية زحلة للسريان االرث��وذك��س
المطران بولس سفر بلدة شمسطار
وقدما التعازي باسم مجلس اساقفة
زحلة والبقاع إلى ذوي الشاب حسن
العريبي بوفاته إثر اشكال بين شباب
ليلة عيد الميالد في زحلة.
وش��دد دروي���ش بعد ال��زي��ارة على
«تضامن أساقفة زحلة مع آل العريبي
الكرام ومحبتهم لهم ومواساتهم في
مصابهم األليم ،بخاصة أن المرحوم
حسن وأهله يقيمون في زحلة ولهم
اصدقاء ومحبون كثر ،ونعتبر خسارته
خسارة لكل شباب زحلة».
وأم��ل دروي��ش «ان تقوم المراجع
القضائية باتخاذ اإلج���راءات الالزمة
وأن تتمكن القوى األمنية من توقيف
الجناة في أسرع وقت ممكن».

الوفد القومي مع البطريرك افرام الثاني
ج��ال وف��د م��ن منفذية حلب ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي على عدد من رجال
الدين مهنئا ً بعيدي الميالد ورأس السنة ،وض ّم
الوفد إلى منفذ عام حلب إبراهيم الدن ،أعضاء
هيئة المنفذية :معاوية هنانو ،محمود السيخ،
جورج خوام وعبد الوهاب حالق ،وعدد من
القوميين.
واسته ّل الوفد القومي جولة المعايدة بزيارة
بطريرك انطاكية وسائر المشرق والرئيس
األعلى للسريان األرث��وذك��س في العالم مار
أغناطيوس أفرام الثاني في مق ّر مطرانية حلب،
حيث قدم له التهاني.
ثم انتقل الوفد إل��ى مق ّر مطرانية الالتين
في حلب حيث قدم التهاني باألعياد للنائب
الرسولي المطران جورج أبو خازن.
وللغرض ذات��ه ،زار الوفد رئيس أساقفة
حلب للروم الملكيين الكاثوليك المطران جان
كليمان جانبرت.
وقد أكد البطريرك والمطارنة أهمية دور
الحزب السوري القومي االجتماعي الفعّ ال

 ...ومع المطران أبو خازن

صدرت أمس مواقف استنكرت اعتقال السلطات البحرينية األمين العام
لحركة الوفاق الشيخ علي سلمان مطالبة بتدخل الهيئات الدولية المعنية
بحقوق االنسان وحرية التعبير لإلفراج عنه.
وأص��در حزب الله بيانا ً دان فيه «الخطوة الخطيرة التي قامت بها
السلطات البحرينية والتي تم ّثلت باعتقال العالم المجاهد والمناضل في
مسيرة شعب البحرين نحو الحرية» ،الشيخ سلمان .وطالب «حكومة
النظام البحريني باإلفراج الفوري عنه ومن دون أي تأخير».
ورأى الحزب «في هذا اإلجراء التعسفي إساءة حقيقية وصارخة للشعب
البحريني الناهض والذي أصر على المطالبة بحقوقه المشروعة عبر مسار
سياسي سلمي لم يحِ د عنه ،وبما هو مقبول ومكفول من قبل كل القوانين
الدولية».
وتابع البيان أن «فعل السلطات البحرينية المستهتر بمشاعر األحرار
في البحرين والعالم هو تأكيد استمرار هذا النظام في التعبير عن غضبه
الصوَرية التي أجراها الشهر
وانزعاجه الكبيرين من فشل االنتخابات ُ
الجاري ،والتي قاطعتها جمعية الوفاق ومعظم القوى الحيّة ،كما يعبّر
أيضا ً عن انزعاجه من االنتخابات الديمقراطية الحاشدة التي شهدتها
جمعية الوفاق األسبوع الماضي والتي أدت إلى إع��ادة انتخاب الشيخ
السلمان أمينا ً عاماً».
وطالب البيان «الجامعة العربية واألم��م المتحدة وهيئات حقوق
اإلنسان والضمائر الحية في العالم بالضغط على حكومة النظام البحريني
للعودة عن هذا القرار الظالم والتعسفي ،وللتراجع عن تصعيدها المستمر
وإجراءاتها القمعية ،والعمل على إيجاد حل سياسي لألزمة ،يُرضي
طموحات أبناء الشعب البحريني ويحقق التوافق الداخلي».
وأعلن األمين العام للمؤتمر العام ل�لأح��زاب العربية قاسم صالح
تضامن األمانة العامة للمؤتمر مع الشيخ سلمان «أبرز قادة المعارضة في
البحرين» ،مستنكرة «اعتقاله من قبل األجهزة األمنية البحرينية بصورة
تعسفية ،ما يشكل انتهاكا ً سافرا ً لشرعة حقوق اإلنسان وحرية التعبير
ّ
وحرية التعبير السياسي الذي تكفله القوانين الدولية».
وطالبت «حكومة البحرين بإطالق سراحه فورا ً ومن دون إبطاء» ،داعية
«أعضاء المؤتمر كافة بإطالق حملة تضامنية مع جمعية الوفاق وأمينها
العام».

 ...ومع المطران جانبرت

المعلمون المتعاقدون
يعت�صمون ويطالبون ب�إن�صافهم
نفذ األساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي واألساسي
والمهني وأساتذة التعليم االجرائي اعتصاما ً أمام وزارة
التربية انتهى بقطع الطريق لبعض الوقت بعدما القى
ممثلون عنهم كلمات طالبت بحقوق االساتذة ،ورفعوا الفتات
حملت بعض هذه المطالب وافترش عدد منهم الطريق ،فيما
صدحت مكبرات الصوت بأغنية الفنانة جوليا بطرس وسط
تدابير للقوى االمنية التي عملت على تحويل السير.
وتحدث على التوالي أمينة سر هيئة التنسيق في اللجان
المتعاقدة أميمة نصار ،وعن الثانويين حمزة منصور وعن
األساتذة المهنيين عساف ابو خليل وعن التعليم االجرائي
ابراهيم عطوي.
وأكدت الكلمات أن «االعتصام هو بداية تذكيرية لتحركات
ستكون اكبر وتشمل كل ال��م��دارس الرسمية بعد عطلة
االعياد اذا لم يقبض المتعاقدون رواتبهم واذا لم يجلس
المعنيون مع االساتذة للحوار واالستعاضة عن المباراة
المفتوحة بمباراة حصرية» .وأن���ذروا بـ«الوصول الى
االضراب والعصيان المدني عبر هيئة تنسيق موحدة لهذه
القطاعات التي يستدين أفرادها لشراء األكل واالحتياجات،
فيما البعض يعيد أعياد الميالد ورأس السنة في فرنسا»،
معتبرة أن «حق المعلمين مقدس في المفعول الرجعي وبدل
النقل وقبض الراتب».
وذ ّك��ر األس��ات��ذة بالمطالب وأهمها :إق��رار قانون عادل
ومنصف لحل قضية التعليم األس��اس��ي الرسمي وضم
االس��ات��ذة ال��ى ال��م�لاك وإق��ف��ال ب��اب التعاقد وح��ل قضية
المتعاقدين القدامى ووضع آلية لدفع االتعاب والتأمين
الصحي وإع��ط��اء ب��دل نقل واح��ت��س��اب اإلج����ازة ،االق��رار
الفوري للمفعول الرجعي لقيمة الساعة وتأمين مستحقات
المتعاقدين الثانويين واحتساب بدل نقل شهري ووقف

الحلول عبر المباراة المفتوحة.
على صعيد آخر ،عقدت الهيئة االداري��ة لرابطة اساتذة
التعليم المهني والتقني الرسمي ،اجتماعا ً برئاسة رئيس
الرابطة ايلي خليفة وفي حضور االعضاء ،عرضت خالله
أم��ورا ً تربوية ونقابية متعلقة بأساتذة التعليم المهني
والتقني ،وبحثت في انتخابات مجلس المندوبين والهيئة
االداري���ة الجديدة ،وأص���درت بيانا ً أسفت فيه «النتهاء
العام الحالي من دون تحقيق أمل االساتذة والموظفين
والعسكريين بسلسلة عادلة ترفع عنهم ضيم االقتصاد
المترنح الذي يدفعون ضريبته قهرا ً وعذابا ً ومعاناة ،فيما
أرب��اب المال واالقتصاد يجمعون الثروات على حسابهم
ومن جيوبهم ،آملين بأن يحمل العام الجديد يقظة ضمير
المسؤولين بإنصاف هذه الشريحة المظلومة والمقهورة من
اللبنانيين».
وثمنت الهيئة «العمل النقابي الراقي للزمالء في انتخاب
مجلس المندوبين الجديد ،وصدقت عليه» ،متمنية «للزمالء
المندوبين الجدد التوفيق في متابعة الملفات» ،شاكرين
«المجلس المنتهية واليته على كل ما أن��ج��زه ،ال سيما
التحضير لهذا العمل الديمقراطي في الترشح واالنتخاب
في زمن الشلل العام لمؤسسات الدولة والفراغ أو التمديد
المتحكم فيها».
ودع��ت الهيئة مجلس المندوبين الجديد الى انتخاب
الهيئة االدارية الجديدة يوم االحد  2015/1/25الساعة
العاشرة قبل الظهر في المجمع المدرسي  -الدكوانة ،محددة
فترة الترشيحات من  2015/1/7ال��ى 2015/1/17
ضمناً ،على أن تسجل هذه الترشيحات في قلم الرابطة
شخصيا ً او بواسطة الفاكس على الرقم 01693707 :خالل
الدوام الرسمي من الثامنة وحتى الثانية ظهراً.

ولقاء علماء صور

درويش وسفر يقدمان التعازي آلل العريبي في شمسطار

(أحمد موسى)

كذلك ،استنكر رئيس لقاء علماء صور العالمة الشيخ علي ياسين اعتقال
الشيخ سلمان .وطالب في بيان بـ«تدخل الهيئات الدولية المعنية بحقوق
االنسان وحرية التعبير إلطالق سراحه الشيخ سلمان في أسرع وقت كي
يعود الى ممارسة حقه الطبيعي كرجل دين وكمواطن له الحق في التعبير
عن رأيه».

اتحاد بلديات الغرب الأعلى :ال رجوع عن قرار �إقفال مطمر الناعمة
بدعوة من اتحاد بلديات الغرب األعلى  -الشحار ،عقد مؤتمر
صحافي خصص لموضوع إقفال مطمر الناعمة في موعده المحدد
 ،2015/1/17وذلك في قاعة بلدية بعورته ،في حضور رئيس
االتحاد وليد العريضي ،رئيس بلدية بعورته أحمد العياش ،رؤساء
بلديات االتحاد والقرى المحيطة بمطمر الناعمة وممثلي عن لجنة
اقفال مطمر الناعمة.
بداية تحدث العياش ،وقال« :إننا نشد ايدينا على ال��وزارات
المعنية بملف النفايات ان تقوم بواجباتها وتوضح مصير النفايات
لجميع البلديات بعد تاريخ  ،2015/1/17او ان تقوم كل بلدية
بدورها بحل مشكلة نفاياتها ،او ايجاد حل مركزي ال يكون على
حساب من قدم طوال  18سنة».
وأعلن ان «المجتمعين سيقومون بالتواصل مع جميع االحزاب
والفاعليات ولجان المجتمع المدني لكي نتابع الموضوع المصيري،
ألن تاريخ االقفال نهائي».
وأضاف« :نحن ال نتحدث سياسياً ،إنما بيئيا ً وصحياً ،واألخطار
القائمة لدينا مردها الى أن المكان في المطمر لم يعد يستوعب ،فإذا
كانت بيروت والضاحية والشمال والـ 287بلدية لم تستوعب
النفايات ،فقد ب��دأ المطمر يرميها على المدخل ،وستصل الى
االوتوستراد .لم يعد هناك مكان الستيعاب النفايات ،ولسنا نحن
الذين نريد االقفال ،المكان لم يعد يتسع ولم يعد من مجال للتمديد
او للتجديد».
وتابع« :إن حركتنا اليوم هي ثمرة من الحراك الشعبي الذي
طالب به وليد بك جنبالط ،سنقوم به ألنه ليس هناك بديل وال احد
تحدث عن بديل ،هناك تقاعس من الوزارات المعنية في موضوع
المطمر ،وكل جلسة يؤجل الحديث عن إقفال المطمر ،فاذا حصل اي
تمديد تقني من دون ان يكون هناك بديل لهذا المطمر ،فال يمكن ان
يحصل اي تمديد ،ونحن بالنسبة الينا ليس هناك تراجع عن قرارنا،
وهناك مجموعة من البلديات قررت االقفال في .»2015/1/17
وتاله رئيس اتحاد بلديات الغرب وليد العريضي فقال« :في

اعتصام المعلمين أمام وزارة التربية

الم�ستثنون من التف ّرغ في اللبنانية
ي�ؤكدون �أحقية مطالبهم
من المؤتمر الصحافي لبلديات الغرب
كانون الثاني عام  ،2014خالل لقائنا الوزير مروان شربل ،وزير
الداخلية آنذاك ،ورئيس مجلس االنماء واالعمار ،كانوا يقولون انه
يلزمهم ستة اشهر لتأمين البديل ،ونحن اليوم اصبحنا تقريبا ً في
كانون الثاني  ،2015أي بعد عام ،ولم يتأمن البديل وال أي شيء
آخر .نريد ان نذكر نحن ونوجه التحية لدولة الرئيس تمام سالم
عندما اجتمعنا به رؤساء بلديات المنطقة وجمعيات بيئية في
هذه المنطقة ،وعدنا بأن ملف مطمر الناعمة سيكون بندا ً أول في
أول جلسة لمجلس الوزراء بعد ترؤسه الحكومة ،ونأسف انه بعد
عام على وعد دولة الرئيس سالم ووزير البيئة محمد المشنوق لم
يحصل اي اجراء على االرض».

وأضاف« :هناك حركة تصعيدية ،ويوم األحد المقبل سيعقد لقاء
موسع أكثر ،وإضافة الى البلديات ستشارك االحزاب والجمعيات
البيئية وكل شرائح المجتمع المدني في المنطقة ،ونأمل من الحكومة
أن تتخذ قراراً ،وعندما تقول لنا انها وجدت قطعة أرض وبعد شهر
أو اثنين ستبدأ العمل في هذه القطعة ،وال نرى جديداً ،يكون هناك
تسويف من الحكومة تجاه هذا المطلب الشعبي والمحق ،ألننا منذ
ما يقارب  18سنة نعاني أضرارا ً ومشاكل بسبب هذا المطمر».
يذكر أن الحزب التقدمي االشتراكي رفع في كل قرى الغرب
الفتات تؤكد أحقية إقفال المطمر في الموعد المحدد ،محملة الوزراء
المعنيين المسؤولية.

أكدت لجنة األساتذة المستثنين من التفرغ في الجامعة
اللبنانية مطالبها «المحقة بالتفرغ وبعدم اإلذع��ان تارة
لالنتقادات المبطنة وللترهيب الخفي بالدفاع عن ملف أسود
باعترافاتهم وطورا ً بالالمباالة من خالل عدم السعي لمبادرة
تنصف المستثنين».
وقالت في بيان« :لقد انتظرنا االلتزام بعدم إبرام العقود
مع غير المستوفين للشروط ،فتفاجأنا بالدفاع عن الملف
والوعد بمتابعة ملفات من خالفوا ش��روط االنتساب الى
عالم الجامعة ومناقبيتها ،وقد تحدثت الصحف عن بعض
التجاوزات التي يندى لها جبين كل مثقف وجامعي ،ما يجعل
ظهور بعض الشهادات المزورة بالملف االسود كفيل بالتبرؤ
منه من قبل كل من عمل على انجازه وليس بالمدافعة عنه ألن
في ذلك إدانة للمدافع عنه وللمرتكب في آن ،إال أن اللجنة ما
زالت تراهن وبإيمان مطلق على نزاهة مجلس شورى الدولة
بعد أن عزت النزاهة وتأمل منه إنصاف المستثنين ،وتنتظر

حكمه العادل وبصبر شديد لتبقى تؤمن بالقضاء الذي يعزز
إيمانها بالوطن».
وتوجهت اللجنة بمناسبة األعياد إلى اللبنانيين عموما ً
بـ «أحر التهاني وبأطيب التمنيات ،وبالدعاء لهذا الوطن
العظيم لبنان أن ينعم باألمن واألمان وبالهدوء واالستقرار»،
داعية «المسؤولين عن الملف أن يدركوا خطورة ما أقدموا
عليه ،وتعاهد كل المستثنين ب��أن يبقى صوتهم يصدح
بالحق حتى تحقيق مطالبهم العادلة بالتفرغ أسوة بزمالئهم
المستحقين والكفؤ الذين تعتز بهم الجامعة وطالبها وكل
لبنان».
ودعت وزير التربية الياس بو صعب الى «االقتداء ببعض
الوزراء الذين حملوا ألوية االصالح المالي والغذائي وتدعوه
لالصالح التربوي بإنصاف المستحقين وليس بالتسليم
باألمر الواقع ،ورأت لو أن لو كل وزير قد استسهل العشرة في
المئة من التجاوزات في وزارته لكان على الوطن السالم».

