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»املنظمة الدولية للرتبية« افتتحت موؤمتر »التعليم من ا

دعوات لتح�سني ظروف االأ�ساتذة وحماية حقوقهم واحلفاظ على اجلودة

وعية« بني »الآذاريني« يف 21 اجلاري

وزيـــ برعاية  الــدميــوقــراطــيــة«  أجــل  مــن 
الدكتور حسان دياب وفي حضور رئيسة املنظمة سوزان هوبغود، 
األمني العام للمنظمة فريدفان لوين و44 مشاركًا ميثلون 26 نقابة 
معلمني عربية أعضاء في املنظمة من بلدان: لبنان، تونس، اجلزائر، 
الصومال، موريتانيا، األردن، الكويت، املغرب، اليمن، مصر، فلسطني 
والعراق، إضافة إلى 17 مراقبًا من نقابات أعضاء ومنظمات شقيقة 

أخرى.
} وأشارت رئيسة املنظمة هوبغود إلى أن أهداف املنظمة الدولية 
للتربية هو ما تقوم به من مساع ملساندة املعلمني في ظل التحوالت 

التي يشهدها العالم العربي اليوم.
} بــدوره لفت الــوزيــر ديــاب إلــى أن »الدولية للتربية قد حققت 
الكثير بالنسبة الى املعلمني واألساتذة في كل أنحاء العالم في أكثر 

من 170 بلدا من بينها الدول العربية. 
إقليمية  بنية  لدينا  »ليكون  للقوى جــاء  هــذا االحتـــاد  أن  ورأى 
للدولية للتربية حلماية حقوق املعلمني واألســاتــذة، وهو من دون 
أدنى شك شيء مهم جدا بالنسبة إلينا وقيمة مضافة لكل املعلمني 
واألساتذة ليس في لبنان فحسب بل في كل املنطقة العربية«، مؤكدًا 
ان »الفكرة خلف هذا التكافل، بالنسبة الى كل املنظمات الدولية، هي 
ان دوال كثيرة تتعلم من خبرات بعضها البعض في دول العالم وفي 
املنطقة، في ما يتعلق بكيفية التعاطي مع أوضــاع وسيناريوهات 
مختلفة تكون قد نشأت في دول أخرى، وبالتالي فإن النسخة العربية 
العام واخلــاص قد لعبت دورا مهما في  للقطاعني  املمثلة  للنقابة 
تطوير األساتذة واملعلمني في لبنان، واألعداد تناهز املئة ألف معلم 

في لبنان فقط«.
} أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان 
حنا غريب فأشار الى ان انعقاد املؤمتر في لبنان هو مبثابة دعم 
للمعركة املطلبية التي يخوضها األساتذة في لبنان الدميوقراطي 

املستقل من اجل الوصول الى حقهم في تصحيح رواتبهم.
األساتذة  التي خاضها  والتظاهرات  االعتصامات  وعــدد غريب 

للحصول على سلسلة رواتب جديدة من شأنها التعويض عن تآكل 
هــذه الــرواتــب على امــتــداد أكثر من خمسة عشر عاما، جنحت في 
خاللها دفع احلكومة الى إقرار سلسلة الرواتب اجلديدة، إال انها لم 
تبتها بعد بشكل نهائي، لذلك فإن هيئة التنسيق النقابية قد قررت 
الــعــودة الــى اإلضـــراب اخلميس املقبل في حــال لم حتــزم احلكومة 
أمــرهــا، ولــم حتــول السلسلة اجلــديــدة الــى مجلس الــنــواب ضمن 

الصيغة التي طلبتها هيئة التنسيق.
وأكد »ان التغيير السياسي في أي دولة عربية ال يعتبر تغييرًا 
فعليًا إذا لم يتضمن احترام احلريات واحلقوق النقابية، وإذا لم 
لم  وإذا  املعلمون،  بينهم  ومــن  العاملني،  ظــروف  يتضمن حتسني 
يتضمن ايضا حق النقابات في املشاركة في صنع الــقــرارات التي 

تهم املجتمع«.
ودعا غريب النقابات العربية الى »بذل جهودها من أجل إجناح 
خطوة إنشاء بنية خاصة بنقابات املعلمني في الدول العربية«، مشددًا 
على »ضرورة اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في سائر اجتماعات 

الدولية للتربية ومطبوعاتها«.
أن تكون احلركة  الــذي نريد، هو في  العربي  الربيع  »ان  ورأى 
ــعــرب حــركــة نقابية دميــوقــراطــيــة فــي قلب  الــنــقــابــيــة للمعلمني ال
األحــداث والتطورات التي متر بها منطقتنا العربية والــى جانب 
القمع  أنظمة  املناضلة من أجل حريتها وحقوقها، وضد  شعوبها 

واإلستبداد«.
} بدوره لفت نقيب املعلمني في املدارس اخلاصة نعمة محفوض 
الى ان نقابة التعليم اخلاص هي األولى في العالم العربي التي لها 
عالقة بالتعليم اخلاص، مشيرًا الى »ان التعليم اخلاص في لبنان هو 
التعليم األول عكس الدول العربية واالجنبية التي تعتبر ان التعليم 

العام هو التعليم األول«.
وأضــاف: »عندما نعض على اجلــرح ونقول ان بلدنا مير بأزمة 
سياسية واقتصادية ونتحمل تبعات تآكل أجورنا بأكثر من 130 
باملئة، فإن مطلبنا من الهيئات االقتصادية احلاكمة أن تشعر معنا 
وتساهم بالفتات حلماية هــذا البلد وإنــقــاذه«، مشيرا الــى »وجود 
صراع مرير بني هيئة التنسيق النقابية والهيئات االقتصادية في 

لبنان، واحلكومة التي تقف الى جانب الهيئات االقتصادية، وهي 
حتى اليوم لم حتل سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب«.

ــورات احلــاصــلــة فــي الــعــالــم العربي  ــث } ورأت هــوبــغــود »أن ال
شكلت مصدر إلهام إلرساء احلقوق واحلريات األساسية والعدالة 
هذه  »ان  الــى  مشيرة  بكرامة«،  والعيش  واالقتصادية  االجتماعية 
احلركة في بعض الدول أخذت شكال سيئا، ولكن في دول أخرى أخذت 
شكل اإلصالحات، حيث جنح املواطنون في بعض الدول في إسقاط 
أنظمة طاغية، ولكننا نرى وبغض النظر عن الشكل الذي أخذته هذه 

الثورات انها جميعا كانت تهدف الى احلقوق الدميوقراطية«.
طليعتها  وفــي  للتربية،  الدولية  أهــداف  عن  هوبغود  وحتدثت 
»علينا  مضيفة  العالية«،  اجلـــودة  ذات  رسمي  تعليم  بيئة  »تــأمــني 
تعليمية  ــة  رؤي نضع  وأن  احلـــوار  فــي  املشاركة  تعليمية  كنقابات 
مستقبلية ألنظمتنا التعليمية«، معتبرة »ان جودة التعليم أساسية 
وعلينا أن نكون جاهدين في العمل وفــي فهم ما نحتاج اليه وما 
الدميوقراطية  فكرة  على  ينطبق  وهــذا  التعليم،  جــودة  من  نعنيه 
واملواطنية الدولية والتي بدورها تقدم لنا االقتراحات حول كيفية 
زيادة وحتسني وتطوير دور التعليم خللق مجتمع تسوده العدالة 
االجتماعية«. وأكــدت »أهمية وجود متثيل نقابي مستقل«، مشيرة 
الى »التحرك الذي يقوم به املعلمون في املنطقة العربية ونضالهم 
لتكوين نقاباتهم، وما يتعرض له أساتذة البحرين من عنف، معتبرة 
ان العديد من املعلمني ال يتمتعون بالعدالة االجتماعية، وذلك ألنهم 
يحصلون على رواتــب وفوائد توظيف متدنية وال يحصلون على 

احلماية االجتماعية«.
وعقدت بعد االفتتاح جلسات تناولت تقرير حول النقابات في 
تنظيم  النسائية،  الشبكة  تقرير  املــؤمتــر،  اعتماد  وأوراق  املنطقة 

واستقطاب االعضاء في الدول العربية، وغيرها من املواضيع.
وتستمر أعمال املؤمتر ليومني يناقش خاللها املجتمعون عددا 
العربي  الــعــالــم  فــي  املعلمني  بنقابات  اخلــاصــة  العمل  أوراق  مــن 
والبنية املشتركة بني األقاليم العربية، والنظام الداخلي لهذه البنية 

اإلقليمية.
رماح ها�شم

دعوات لتح�سني ظروف ا

مواجهة قوية يف »الي�ضوعية« بني »الآذاريني« يف 21 اجلاري

اجلديد اإقرتاع اإلكرتوين وبع�ض التعديالت على القانون الن�سبي
حممد جابر:

كل األنظار ستتجه إلى اجلامعة 
تشرين  سيكون  حيث  اليسوعية، 
الثاني شهر املواجهة الساخنة بني 
التيار الوطني احلر )احلريص على 
إبقاء سيطرته عليها( ومعه حلفاؤه 
في الثامن من آذار، وبــني »القوات 
اللبنانية« وحلفائها في الرابع عشر 
من آذار الساعني إلى حتقيق اجناز 
كما فعلوا منذ ثالثة أعــوام حينما 
ــة فـــي بــعــض معاقل  ــعــادل قــلــبــوا امل
»التيار الوطني احلر«، في اجلامعة.

والعشرون  الـــواحـــد  ـــان  ك وإذا 
من الشهر اجلــاري هو املوعد الذي 
حدد لالنتخابات، فإن املرحلة التي 
ستسبق ذاك املوعد ستشهد اإلعالن 
عن أمور كثيرة تتعلق باالنتخابات، 
اجلامعة،  ادارة  وان  خــصــوصــًا 
ــــرارا بـــإحـــداث تغييرات  ــخــذت ق ات
الدميقراطية،  العملية  صعيد  على 
االنتخابات،  قانون  على صعيد  إن 
ــــذي ســيــحــافــظ عــلــى »نسبيته«  وال
ــعــديــالت، وإن على  ــت مـــع بــعــض ال
اللوجستية، حيث  االعــمــال  صعيد 
قــررت ادارة اجلامعة ادخـــال نظام 
»اإلقــتــراع اإللكتروني« وهــو يطبق 
للمرة األولى، وشكلت غرفة خاصة، 
باالنتخابات،  املرتبطة  األمــور  لكل 
حــيــث تــتــلــقــى املـــراجـــعـــات وتتابع 

ـــــام تــؤكــد أن ستني  وتــــرى أن األرق
باملئة وأكثر من الطالب املسيحيني، 
صــوتــوا لــلــوائــح »الــتــيــار« وتتوقع 
ازدياد النسبة هذا العام، خصوصًا 
بعد حتالف القوات اللبنانية مع ما 

سمته »احلركات األصولية«.
ـــي اوســــــاط طالب  وال حـــديـــث ف
الــيــســوعــيــة عـــن »بــيــضــة القبان«، 
فالشريحة التقدمية االشتراكية في 
ــرة، وفي  اجلــامــعــة، تــبــدو غــيــر مــؤث
معظمها قررت االنكفاء عن »الصراع 
اآلذاري«، والبقاء على احلياد، وقد 
يكون هناك مــزاج شخصي لبعض 
الطالب قد يصب هنا او هناك، ولكن 
ال احد من الطرفني يراهن في معركته 
على »بيضة قــبــان«، وكــالــعــادة فإن 
الطالب املستقلني قد يلعبون دورا 
هامًا، خصوصا في كليتي احلقوق 
ستتجه  كما  السياسية،  والــعــلــوم 
كافة األنظار الى مجمع مونو، حيث 
ستكون املواجهة الساخنة في كلية 
»العلوم  فــي  كما  األعـــمـــال«،  »إدارة 
ُنقلت إلى طريق  االقتصادية« التي 
الـــشـــام، عـــدا عــن مــعــارك الهندسة 

واألداب والعلوم والطب.
وفي األيــام املقبلة، ستعقد ادارة 
تتحدث  صحافيا  مؤمترا  اجلامعة 
فيه عن اجلديد في االنتخابات لهذا 
املواجهة في  بانتظار موعد  العام، 

21 اجلاري.

من يفوز باليسوعية؟
قبل  ما  ملرحلة  اليومية،  التفاصيل 
وفي  وخاللها  االنتخابية،  العملية 

ما بعدها.
التقليدية  التحالفات  كانت  واذا 
وجود  دون  حــالــهــا،  عــلــى  ستبقى 
مــفــاجــئــات وحتـــالـــفـــات جـــديـــدة ال 
فوق الطاولة وال حتتها، فإن األيام 
القادمة والتي تسبق يوم االقتراع، 

ستشهد »شــد حــبــال« بــني القطبني 
»التيار  اليسوعية  فــي  الرئيسيني 
الوطني احلر«، و»القوات اللبنانية«، 
وأوســـاط كال الطرفني تؤكد الفوز، 
واثقًا  يبدو  احلــر  الوطني  فالتيار 
من ان »اليسوعية« ستبقى برتقالية 
الطابع، أما »الــقــوات«، فتراهن كما 
كل عام على تراجع في الثقل العوني 

فوزه  املختلفة، وتعزو  الكليات  في 
العام املاضي إلى ما تسميه »الثقل 
الكبيرة،  الكليات  داخــل  الشيعي« 

والذي ضاعف األرقام.
ـــرد أوســــاط »الــتــيــار الوطني  وت
احلــــر«، عــلــى كـــالم الــقــواتــيــني، بأن 
احلديث عن تغّير في شعبية »التيار« 
مــســيــحــيــًا فــي الــيــســوعــيــة مــــردود، 

ذة املتفّرغني 
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اجلامعة الي�سوعية: مواجهة انتخابية تر�سمها حتالفات تقليدية

اإقرتاع اإلكرتوين و�سحن �سيا�سي ي�سبق حلظة احل�سم
حممد جابر:

تــســعــى اجلـــامـــعـــة الــيــســوعــيــة وعــشــيــة عيد 
ــعــادة صــــورة دميقراطية  ـــى اســت االســتــقــالل، ال
بكل  فيخوض طالبها  املــاضــي،  الــقــرن  ستينات 
احتالل  بــاجتــاه  سباقا  السياسية،  انتماءاتهم 
احلجم االكبر من هيئتهم الطالبية، متوجني بنظام 
احلــقــوا بــه بعض التعديالت عــن الــعــام املاضي، 
واقتراع الكتروني للتسريع بعملية الفرز واعالن 

النتائج.
وتبدو الصورة هذا العام شبيهة بالعام املاضي 
مجموعتني  بــني  التقليدية  الــتــحــالــفــات  لناحية 
سياسيتني يسعى كل منهما حلساباته اخلاصة، 
فالتيار الوطني احلر وحلفائه في الثامن من آذار 
يسعون للمحافظة على الوضع نفسه الــذي كان 
العام املاضي وهو الفوز في أغلبية املقاعد، وأما 
قــوى الرابع عشر من آذار فتأمل بــأن تعيد الزمن 
ثالث سنوات الى الوراء حيث حققوا فوزا كاسحا 

هو االقوى في السنوات األخيرة.
كال الطرفني يؤكد حظوظه املرتفعة بالفوز كما 
هي احلال دائمًا، ويتبادال االتهامات باإلتكال على 
طرف آخر، فالقوات اللبنانية تغمز دوما من قناة 
اتكال العونيني على الصوت الشيعي في اجلامعة، 
دوما  انهم يحصدون  الــى  العونيون  يشير  فيما 
القوات  ويتهمون  املسيحيني،  من  األكبر  النسبة 
اللبنانية بأنها ايضا تتكل على الصوت السني 

والذي ال يقل عن الصوت الشيعي نسبة.
وبـــني صــــراع األرقـــــام فـــإن األرقـــــام تتكلم عن 
خصوصا  مقياسا  تــكــون  ال  قــد  ولكنها  نفسها، 
وقد  املعطيات  تغير  قــد  السياسية  التحوالت  ان 
تثبتها، خصوصا وان اجلامعة اليسوعية شهدت 
تقلبات في السنوات األربعة األخيرة، وفي كثير من 
املراحل تبنى كل األطراف اإلنتصار بفعل الهيكلية 

املعقدة في اختيار املجلس الطالبي.
ـــصـــراع فـــي الــيــســوعــيــة شبيها  واذا كــــان ال
بالصراعات التقليدية االخــرى في كل اجلامعات 
بني 8 و14 اذار، فإن للطالب املستقلني في اجلامعة 
»كــوتــا« كبيرة ومــؤثــرة جــدا فــي بعض الكليات، 
وخصوصا في احلقوق والعلوم السياسية والطب 
انتصارات  تسجل  حيث  اآلداب  كليات  وببعض 

للعديد من املستقلني.
اما املعركة األقــوى وكما هو احلــال دائما فهي 
في ادارة األعمال وهي الكلية األكبر حجما وعددا، 
حيث انه على ضوء نتائجها قد يحدد الى حد كبير 
الفريق الفائز، هذا اضافة الى باقي »املعارك« في 
عــدة كليات اخـــرى سيحدد على ضــوء نتائجها 

اليوم »موزاييك« الهيئة اإلنتخابية اليوم.
اللبنانية  »اجلمعية  تــراقــب  اخـــرى،  مــن جهة 
من أجل دميقراطية االنتخابات اليوم )االربعاء( 
انتخابات الهيئة الطالبية في اجلامعة اليسوعية 

في جميع فروعها.
ــا حــــول مـــجـــريـــات العملية  ــان ــي وســـتـــصـــدر ب

اخلامسة  التي سجلتها  واملالحظات  االنتخابية 
من بعد الظهر اليوم.

من جهة ثانية، اصــدرت الــدائــرة االعالمية في 
»شباب العزم« البيان التالي: »توضيحا ملا تناقلته 
بعض الوسائل االعالمية حول انتخابات اجلامعة 
اليسوعية يهم »شباب العزم« توضيح اآلتي: بعد 
البيان األخير الذي أصدرته الدائرة االعالمية في 
»شباب العزم«، والذي كشف بالوثائق عملية خرق 
القديس يوسف،  ادارة جامعة  الــقــانــون مــن قبل 
بهدف مصادرة آراء الشباب خدمة جلهة سياسية 
كــان من  التي  معينة، ولقلب املعايير واملــوازيــن 
شأنها أن تكون لصالح »شباب العزم«. وفي االطار 
نفسه، قامت إحدى اجلهات بفبركة فيلم يهدف الى 
حرف اهتمام الرأي العام من خالل استدراج احد 
الشباب للقاء احدى الطالبات بناء على طلبها هي، 
وذلــك بهدف حصولها على منحة جامعية. وفي 
النهاية، فقد مت حتريف اللقاء وتصويره بطريقة 
جاسوسية ووضعه في اطار الرشوة بعد اجتزاء 

مقاطع عدة من احلوار. 
هــنــا، يهمنا أن نــؤكــد ان الــشــاب الــــذي ظهر 
في الفيلم ليس لديه أي صفة متثيلية حالية في 
»جمعية شباب العزم« التي ترفض هذه االتهامات 
بأعمال  القيام  ان  مؤكدة  الرخيصة،  واالساليب 
كهذه ليس من عاداتنا وال تقاليدنا، واللجوء الى 
أساليب الــرشــوة وشـــراء االصـــوات لها اربابها، 

وهم معروفون..
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»التيار« و »القوات« يتبنيان الفوز يف »الي�سوعية« واخلا�سر جمهول؟!

14 اآذار ت�ستعيد »اإدارة الأعمال« و»العونيون« يتم�سكون بالهند�سة والآداب
حممد جابر:

انتهى اليوم اإلنتخابي في اجلامعة 
ـــد كـــان لــلــفــوز »ابوين«  الــيــســوعــيــة، وق
ووحــدهــا اخلــســارة كانت يتيمة بعدما 
التيار  فــي  الطالبية  الهيئات  اصـــدرت 
الوطني احلر والقوات اللبنانية بيانات 
اعــلــنــت فيها الــفــوز، واخــتــلــط املستقل 
باحلزبي ليبقى اعالن الفائز حتى اشعار 
ـــى بعض  ــكــن ميــكــن الـــركـــون ال اخــــر. ول
الوقائع التي افرزتها اإلنتخابات، ومنها 
فوز 14 آذار في انتخابات ادارة األعمال 
8-7 وهي الكلية األكبراضافة الى جتديد 
فوزهم في البقاع والشمال، اضافة الى 
فوز التيار الوطني احلر وحلفائه في 8 
آذار في كليات الهندسة واالداب والعلوم 
اإلقتصادية والطب، وفازا ايضًا في فرع 
فيما توزعت  بــاجلــنــوب 3-4  اجلــامــعــة 
الــكــلــيــات الــصــغــيــرة بــني كــال الطرفني، 
اضافة الى املستقلني الذين كان لهم حصة 
األسد واثبتوا حضورا مميزا ومؤثرا في 

الكثير من الكليات.
والـــبـــارز فــي بــعــض الــكــلــيــات ادعـــاء 
الــفــوز مــن الــطــرفــني بنفس الكلية، وقد 
ــطــرف او  يــكــون الــســبــب اعــتــبــار هـــذا ال
ذاك ان الطالب املستقل الفائز هو اقرب 
الــيــه،وظــلــت حــرب الــبــيــانــات دائـــرة بني 
الطرفني حتى بعد اإلنتخابات الطالبية.

بالفوز بعدما كان  الطرفني  واحتفل كال 
الى  يشير  لهم  بالنسبة  »الغلة«  حساب 

ة عيد 

ق

»العلوم  الشرقية«،  »العلوم  »اإلخــــراج«، 
الللبنانية  اجلمعية  واضــاءت  الدينية«. 
لــدميــقــراطــيــة اإلنــتــخــابــات وبــعــد اليوم 
النقاط  اإلنتخابي الطويل على عدد من 
وهــــي: ان اجلــامــعــة الــيــســوعــيــة كانت 
النظام  اعتمدت  الــتــي  االولـــى  اجلامعة 
النسبي فــي لــبــنــان كــمــا انــهــا اجلامعة 
االولى التي تستخدم وللمرة االولى هذا 
االلكتروني  والفرز  االقتراع  نظام  العام 
في جميع الفروع والكليات، بعد التجربة 
الناجحة التي قامت بها العام املاضي في 

كلية ادارة االعمال.
كما يهم اجلمعية ان تتوجه بالشكر 
للعملية  واملــنــظــمــني  اجلــامــعــة  الدارة 
التعاون  على  خــاص  بشكل  االنتخابية 
املثمر الذي بدأ بني االدارة واجلمعية منذ 
اربع سنوات حيث حرصت اجلامعة منذ 
السنة االولى من التعاون على اخذ بعض 
بالقانون  املتعلقة  اجلمعية  تــوصــيــات 
بعني  االجرائية  والتفاصيل  االنتخابي 

االعتبار
اما فيما يخص اليوم االنتخابي

هادىء  جــو  فــي  االنتخابات  فتجري 
بشكل عام من دون مشاكل امنية تذكر مع 
الطالب  لــدى  العالية  مالحظة احلماسة 
لالنتخابات في عدد من الكليات ابرزها 

كلية ادارة االعمال في او فالن.
وبعد اعالن الفوز توجه طالب التيار 
الوطني احلر الى الرابية الهــداء فوزهم 

الى النائب العماد ميشال عون.

من انتخابات اليسوعية )تصوير: محمود يوسف(

املشاركون في امللتقى وقوفًا للعلم اللبناني

عروضات فنية )تصوير: طالل سلمان(الوزير أبو فاعور مع األطفال
للخدمة  ي 

االج
مشكلة في معدل الدخل الفردي«. 

ــفــوز فــي اغلبية املــقــاعــد فــي املجلس  ال
الطالبي، الذي يتكون من ممثل لكل كلية 

من الكليات الـ 27.
وكــان الــطــالب توجهوا منذ ساعات 
اإلقتراع  الــى صناديق  األولـــى  الصباح 
كان  وقــد  اإلنتخابي،  واجبهم  ملمارسة 
اليوم اإلنتخابي مثاليا بحيث لم يسجل 
السياسي  الــشــحــن  رغــــم  ـــال  اشـــك اي 
والـــطـــائـــفـــي الــــــذي رافــــــق هـــــذا اليوم 
اإلنتخابي والذي متت مراقبته من جانب 
دميقراطية  اجــل  من  اللبنانية  اجلمعية 

اإلنتخابات.
النتائج  ـــرز  ف عملية  انــتــهــاء  وبــعــد 
سارعت املواقع االلكترونية لكل من التيار 
تبني  الــى  اللبنانية  ــقــوات  وال الوطني 

الــفــوز فــأشــار موقع »الــقــوات الــى الفوز 
»الصيدلة«،   ”sfedu”:كليات كل من  في 
»العلوم«،   ،»etlam« »الـــتـــمـــريـــض«، 
األعمال«،  »ادارة  األعمال«،  ادارة  »معهد 

»احلقوق«، »التأمني«.
فيما اشار موقع التيار الوطني احلر 
الى الفوز في كليات:«العلوم السياسية«، 
ــنــطــق«، »العلوم  ــوم احلـــركـــات«، »ال »عــل
القانونيات«،  »الــقــابــالت  املــخــبــريــة«، 
الفيزيائي«،  ـــعـــالج  »ال »اإلتـــــصـــــاالت«، 
»العلوم  األســـــنـــــان«،  »طــــب  »الــــطــــب«، 
»الهندسة«،  »الــتــرجــمــة«،  اإلقــتــصــاديــة«، 
»العلوم«)التي  ــتــغــذيــة«،  »ال »األداب«، 
اعلنت ايضا القوات اللبنانية الفوز بها.

فيما فاز املستقلون في كليات:«التربية«، 

ودة من 
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