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«� 14آذ�ر» حت�صد �أغلبية �ملقاعد �لطالبية
يف �نتخابات جامع َت ْي �لي�صوعية و�للويزة

حــصــدت قـــوى  14آذار أغلبية
مقاعد جامعة القديس يوسف في
بيروت واملناطق ،واستأثرت بأكبر
كليتن ُجتــرى عــادة فيهما املعارك
االنتخابية السياسية ،وهما كليتا
ادارة االعــمــال والــهــنــدســة اللتان
تشكالن  %50من ناخبي اجلامعة،
وحــصــدت فــي بــيــروت  106مقاعد
مقابل  65لقوى  8آذار وحلفائها
 38للمستقلن .كما فــازت القوات
اللبنانية وحركة امل مبقاعد فرع
البقاع.
وعــــ ّبــــر مــــســــؤول اجلـــامـــعـــات
الفرنكوفونية في القوات اللبنانية
شربل نصر لـ«اللواء» عن ارتياحه
ألجـــواء االنــتــخــابــات ،معتبرا انه
نــهــار دميـــقـــراطـــي بــامــتــيــاز ،وأن
الــقــوات حــصــدت اكــبــر كليتن في
اجلامعة مع حلفائها.
و ُأجــــريــــت انــتــخــابــات الهيئة
الطالبية في اجلامعة على أساس
الــنــظــام الــنــســبــي كــمــا حــــدث في
الــســنــوات الــســابــقــة .وكـــان الفتا،
التزام اإلدارة بسرية االقتراع ،من

خالل وضع الستار العازل بطريقة
تضمن الــســريــة للناخب بـــاإلدالء
بــصــوتــه بــحــريــة .أمـــا فــي مواعيد
فــتــح أقــــالم االقــــتــــراع ،كـــان هناك
تفاوت ،وفي أغلب احلــاالت تأخير
فــي فتح األقـــالم بــن مبنى وآخر،
ـوحــد جلميع
ألنــه لــم يــحــدد وقــت مـ ّ
فــــروع اجلــامــعــة لــلــبــدء بالعملية
االنتخابية.
وســــجــــل مــــراقــــبــــو اجلمعية
ّ
الــلــبــنــانــيــة مـــن أجــــل دميقراطية
االنــتــخــابــات ،الــتــي واكــبــت اليوم
االنتخابي ،في حرم هوفالن حاالت
تهديد وضــغــط للناخبن مــن قبل
األحزاب ال سيما القوات اللبنانية
وحـــزب الــلــه ،وتــبــادل لالتهامات
واستعمال لغة طائفية وحتريض
طائفي ومذهبي من قبل العديد من
األطراف.
ــامـــة في
وأعــلــنــت األمـــانـــة الـــعـ ّ
جــامــعــة الـــقـــ ّديـــس يــوســف مساء
عــن انتهاء االنتخابات الط ّ
الب ّية
للعام األكادميي  2017- 2016في
أحرامها اخلمسة ومراكز الدروس

اجلامع ّية في املناطق ،وقد جرت في
أجــواء إيجاب ّية مت ّيزت باحليوية
األســــس الدميقراط ّية،
واحـــتـــرام
ُ
وبــحــضــور ممــثــلــن عــن اجلمعية
الــلــبــنــان ـ ّيــة مـــن أجـــل دميقراطية
االنتخابات ( ،)LADEومبشاركة
املهني
وسطاء من مركز الوساطة
ّ
التابع جلامعة الــقـ ّديــس يوسف،
وممثلن عن جمعيات القدامى.
وجـــــــرى الـــتـــصـــويـــت والــــفــــرز
إلكتروني ًا.
{ وفي اجلامعة اليسوعية في
الــبــقــاع فـــــازت فـــي كــلــيــة الـــزراعـــة
والهندسة الزراعية بتعنايل حركه
امل وحلفاؤها من احلزب السوري
القومي االجتماعي والكتلة الشعبية
واملستقلن بست مقاعد مــن أصل
تسعة ،وفــي كلية الهندسة وإدارة
األعمال فازت القوات اللبنانية بدعم
مــن حــركــة أمــل و حلفاؤها خلوض
في معركة انتخابية في وجه الئحة
مدعومة مما يسمى باحلراك املدني
للفوز مبجلس اجلامعة املؤلف من
أربعة مقاعد.

طالبة من اليسوعية تقترع
مــن جهتها ،أعــربــت املنظمات
الــشــبــابــيــة فــــي مــكــتــب الشباب
والـــريـــاضـــة فـــي حـــركـــة أمــــل عن
اســتــعــدادهــا للتعاون لكل مــا فيه
مصلحة الطالب في اجلامعة أسوة
بسياسة الــيــد املــمــدودة للتعاون
الــتــي اطلقها دولـــة الــرئــيــس نبيه
بــري ملــا فيه مصلحة الــوطــن ،وفي
جامعاتنا لالرتقاء بالعمل الطالبي
ملا فيه مصلحة طالبنا العليا.
{ وحــــصــــد حــــــزب «الــــقــــوات

الــلــبــنــانــيــة»  30مــقــعــدا فـــي كافة
كليات جامعة الللويزة وهوخاض
املعركة االنتخابية منفردا بوجه
بـــاقـــي االحـــــــــزاب حـــيـــث حتالف
«التيار الوطني احلر» ( 14مقعد ًا)،
واحلــزب االشتراكي (مقعد واحد)
واالحــــرار بالئحة واحـــدة ،وشكّ ل
حـــزب الــكــتــائــب (مــقــعــد ًا واحــــد ًا)
واملــســتــقــلــن الئــحــة أخـــرى (مقعد
واحد).
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