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روزيت فاضل 

"القوات"  بيان مصلحة طالب  أعلن 
أن����ه����ا "ف��������ازت ف����ي ب����ي����روت ب��م��ع��ظ��م 
ك��ل��ي��ات ح���رم "ه��وف��الن وم��ع��اه��ده... 
كما ف��ازت م��ع حلفائها ف��ي 14 آذار 
إدارة  ومعهد  االق��ت��ص��اد  كليات  ف��ي 
األعمال والصيدلة والقابلة القانونية 
والتغذية والتمريض". ولفت البيان 
ال�����ى أن���ه���ا اك���ت���س���ح���ت ف���رع���ي زح��ل��ة 

والشمال بفوز كبير.
وك����ان����ت اإلن����ت����خ����اب����ات ال��ط��ال��ب��ي��ة 
انطلقت صباح أمس، فأرسل موقع 
للجامعة  ال��ت��اب��ع  ال��رس��م��ي  "ت���وي���ت���ر" 
رس���ال���ة أع���ل���ن ف��ي��ه��ا ف��ت��ح ص��ن��ادي��ق 
اإلقتراع على أساس قانون النسبية. 
وأطلقت إدارة الجامعة على العملية 
اإلن��ت��خ��اب��ي��ة، ال��ت��ي ج����رت ف���ي أح����رام 
ال���ي���س���وع���ي���ة ال���خ���م���س���ة ف����ي ب���ي���روت 
وح���رم���ّي ص��ي��دا وزح���ل���ة، ش��ع��ار "ي��وم 

الديموقراطية". 
وت��وج��ه��ت األن���ظ���ار إل���ى متابعة 
وقائع تنافس الئحتين مكتملتين 
م��ن 12 م��رش��ح��ًا ل��ك��ل م��ن ق���وى 14
آذار و قوى 8 آذار في حرم العلوم 
االجتماعية - هوفالن. وقد قاربت 
ال���ت���ح���ال���ف���ات ال���س���ي���اس���ي���ة ال����واق����ع 
السياسي من خالل الئحة لقوى 14

آذار وتضم "القوات"، "الكتائب"، 
"المستقبل" و"اإلشتراكي" والئحة 
ل��ت��ح��ال��ف ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر مع 

حلفائه في قوى 8 آذار.
وك��ش��ف��ت ج��ول��ة ح����رم "ه���وف���الن" 
ت��ن��ظ��ي��م��ًا إداري������ًا الف��ت��ًا ل��إن��ت��خ��اب��ات. 
الرابية  بين  ال��ن��ي��ات"  "إع���الن  عكس 
ومعراب بعض الهدوء بين "القوات" 
و"ال���ع���ون���ي���ي���ن" ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ع��م��وم��ًا 
وف�����ي ح�����رم "ه�����وف�����الن" خ���ص���وص���ًا". 
ل��ك��ن ن��ظ��رة ال���ط���الب ال��ق��وات��ي��ي��ن لم 
تتغير إل���ى ط���الب "ح����زب ال��ل��ه" في 
الحرم المذكور، إذ حصلت مالسنات 
وتدافع أمام باحة كلية إدارة األعمال 

بعد نصف ساعة من فتح صناديق 
اإلق���ت���راع. وب��ع��د ع���ودة ال���ه���دوء، وقع  
ت��الس��ن آخ���ر ب��ي��ن ال��م��ج��م��وع��ت��ي��ن تم 
مسؤولي  من  مباشر  بتدخل  ضبطه 

الشباب في األحزاب كلها. 
الخاصة  الجامعات  م��س��ؤول  وق��ال 
ف����ي "ح�������زب ال����ل����ه" س���ل���ي���م���ان ح���رب 
ل�"النهار" إن "الجامعة ليست ميدانًا 
مكانًا  وليست  ال��ح��س��اب��ات  لتصفية 
إلث����ب����ات ق�������درات ال�����ح�����زب". وأس����ف 

أن وج���وده مستمد من  لمن يعترف 
يلغي  أن  "ال يمكن  ق��ائ��اًل:  ال��ن��ت��ائ��ج 

أحدًا وجود اآلخر في األشرفية".  
أم���ا رئ��ي��س م��ص��ل��ح��ة ال���ط���الب في 
"القوات" جاد دميان فذكر ل�"النهار" 
أن��ه "ينتابنا شعور أن ط��الب "حزب 
الجامعة  هوية  تغيير  يحاولون  الله" 
وهذا ما نرفضه كليًا". وعن رأيه في 
"القوات"  لتسمية  البعض  امتعاض 
ال����ج����ام����ع����ة ب�����إس�����م ج����ام����ع����ة "ب���ش���ي���ر 
ال��ج��ام��ع��ة التي  ال��ج��م��ّي��ل"، ق����ال: "إن 
تخّرج منها الشيخ بشير الجمّيل لها 
رمزيتها ولها خصوصيتها. لن نقبل 
بأي تجاوزات ولو كانت رمزية تمس 

صورة الشيخ بشير الجمّيل". 
وب����ع����د ت����ش����دي����د رئ����ي����س دائ�������رة 
الجامعات الخاصة في مصلحة طالب 
ال��ك��ت��ائ��ب إدي ن������ادر ع��ل��ى ف��اع��ل��ي��ة 
م��رش��ح��ي ال��ك��ت��ائ��ب، أع���ل���ن م��س��ؤول 
ق��ط��اع ال��ش��ب��اب ف��ي "ال��ت��ي��ار الوطني 
ال��ح��ر" أن��ط��ون سعيد ل���"ال��ن��ه��ار" أن 
إعالن النيات أضفى جوًا من التوافق 
م��ع ال��ط��الب ال��ق��وات��ي��ي��ن، مشيرًا إلى 
م��س��اع م��ت��واص��ل��ة  للحد م��ن التشنج 

بين "القوات" و"حزب الله". 
وش���ه���دت ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ص��ح��اف��ي��ة 
لمجريات العملية اإلنتخابية في حرم 
"هوفالن" مواكبة "غير مسبوقة" من 
بخطوة  خ��ط��وة  يتابع  ل����إدارة  ممثل 
ت��ن��ق��الت ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن! وك����ان سبق 
أبلغت  ل��ل��ج��ام��ع��ة أن  ال��ع��ام��ة  ل��أم��ان��ة 

وسائل اإلعالم عبر المكتب اإلعالمي 
ب���ه���ذه اإلج����������راءات لكنها  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
لحركة  م��ق��ي��دة  التنفيذ  ع��ن��د  ك��ان��ت 

الصحافيين.
وات��ص��ل��ت "ال��ن��ه��ار" ب��األم��ي��ن العام 
للجامعة ف��ؤاد م��ارون لمعرفة أسباب 
ه�������ذا ال�������ق�������رار، ف�����ق�����ال: "ل�������م ن��ط��ل��ب 

ه�����ذا ال��ت��ق��ي��د ال����ص����ارم ف����ي م��واك��ب��ة 
ال���ص���ح���اف���ي���ي���ن ب����ل ح���اول���ن���ا ت��ن��ظ��ي��م 
عملهم داخل األحرام". وعن اختالف 
رأي أعضاء مجلس الجامعة ومديري 
األح������رام ب���ض���رورة ح��ض��ور ال��ص��ح��اف��ة 
وم��واك��ب��ت��ه��ا ل��إن��ت��خ��اب��ات ق����ال: "م��ن 
ف��ي  اآلراء  ت���ت���ف���اوت  أن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

حضروا  الصحافيين  لكن  المجلس. 
وواك���ب���وا االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي شهدت 
ح�������وادث ب��س��ي��ط��ة ت���م���ت ال��س��ي��ط��رة 
نتيجة تصرفات عفوية  عليها وهي 

للطالب خالل النهار اإلنتخابي".   
وك��ان الالفت ب��روز جهود ملحوظ 
الطب.  كلية  ف��ي  العلماني  ل��ل��ن��ادي 
ك����م����ا ل����وح����ظ����ت دي����ن����ام����ي����ة ب��ع��ض 
المستقلين الذين انخرطوا في لوائح 
وقالت  ال��ه��ن��دس��ة.  كلية  ف��ي  حزبية 
الهندسة  م��ن كلية  ج��ع��ارة  ش��ان��ون 
بحيادها  وتتمسك  "مستقلة  بأنها 
ال���ح���زب���ي داخ�����ل ال���ك���ل���ي���ة". وع���م���ا إذا 
ك���ان���ت م��دع��وم��ة م���ن ق����وى 14 آذار 
قالت: "أحبذها خارج الجامعة. نتوق 
في حال فوزنا إلى أن نطور كليتنا، ال 
سيما تحسين الملعب المربع القديم 

جدًا". 
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نتائج إنتخابات اليسوعية لم تحسمها بيانات "التيار الحر": 
فوز لـ"القوات" و14 آذار بمعظم الكليات وحصة للمستقلين

)حسن عسل( احتفاالت طالب هوفالن بفوز "القوات" و14 آذار.  

)ميشال صايغ( الطالب خالل االقتراع في حرم العلوم اإلجتماعية.  

انتهت انتخابات الجامعة اليسوعية أمس بفوز "القوات" و14 آذار 
بأرجحية في معظم الكليات، بالرغم من أن بيانات "8 آذار" و14 

آذار تنازعت إعالن الفوز في النتائج النهائية لإلنتخابات الطالبية في 
جامعة القديس يوسف مع خرق للمستقلين في بعض الكليات. 

وأعلنت مصلحة طالب "القوات" فوزها مع حلفائها بمعظم 
الكليات في الجامعة، بينما أعلن التيار الوطني الحر أنه فاز مع 

حلفائه بـ14 كلية مقابل 8 كليات لـ14 آذار ومقعدين للمستقلين.

مارون: لم نطلب تقييد 
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جالوا في األحرام


