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انتخابات  :LAUشكاوى من «سرقة األصوات» االلكترونية
فاتن الحاج
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ص ـ ـ ـ ــدرت ع ـقــب
انتهاء انتخابات الجامعة اللبنانية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،ك ــان ــت ع ـل ــى دق ــة
النتائج الـتــي يفرزها نـظــام تصويت
الكتروني تتحفظ عنه معظم القوى
ال ـطــاب ـيــة ع ـلــى ّاخ ـت ــاف تــوجـهــاتـهــا،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة أن ـ ـ ــه ي ـت ـي ــح ألي طــالــب
ال ـت ـص ــوي ــت مـ ــن أي مـ ـك ــان يـ ــريـ ــد ،مــا
يـ ـلـ ـغ ــي س ـ ــري ـ ــة االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراع وحـ ـم ــاي ــة
ال ـنــاخ ـبــن/ات مــن الـضـغــوط ،وامـكــان
أن ي ـصـ ّـوت طــالــب بــالـنـيــابــة عــن آخــر.
ّوتشير مصادر القوى املتنافسة إلى
أن ـهــا فــوجـئــت بــأرقــام الـنــاخـبــن التي
خالفت حساباتها االنتخابية بفوارق
شــاس ـعــةُ .ي ـض ــاف إل ــى ذل ــك أن طــابــا
ً
اشتكوا من أن مجهولني ّ
صوتوا بدال
عنهم!
فالقوى التي تتمسك بمبدأ التحالفات
وت ـ ـقـ ــول انـ ـه ــا تـ ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
وتـتـعــاطــى مــع الـنـتــائــج عـلــى أســاســه،
ي ـق ـل ـق ـه ــا أن ي ـك ـس ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ل ـل ـس ـنــة
ال ـثــال ـثــة االص ـط ـف ــاف الـ ـح ــاد ،وي ـعــزز
حصة الـطــاب املستقلني .مــع ذلــك ،لم
يـلــغ الـتـصــويــت االلـكـتــرونــي تحالفني
ب ــارزي ــن ،األول ي ـضــم ت ـيــار املستقبل
وح ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات والـ ـ ـح ـ ــزب ال ـت ـقــدمــي
االشتراكي والثاني حزب الله وحركة
أم ــل وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وال ـحــزب
الـ ـس ــوري ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ،لكنه
ق ـطــع ال ـط ــري ــق ع ـلــى اك ـت ـس ــاح أي مــن
التحالفني الـتـحــالــف اآلخ ــر ،كـمــا كــان
ي ـح ـص ــل ف ـ ــي األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
األخرى .في حرم بيروت ،أتت النتيجة
متقاربة مع العام املاضي ،ففيما نال
تحالف املستقبل ـ ـ القوات ـ ـ االشتراكي
 7مقاعد فــي املجلس الطالبي ،حظي

الـتـحــالــف الـثــانــي ب ــ 5مـقــاعــد مـقــابــل 3
م ـقــاعــد لـلـمـسـتـقـلــن .وح ـص ــل ت ـعــادل
بني مرشحني في كلية اآلداب والفنون
أحدهما من التحالف الفائز والثاني
م ــن ال ـت ـح ــال ــف الـ ـخ ــاس ــر .وألن ن ـظــام
االنتخابات ينص في هذه الحالة على
ف ــوز م ــن يـمـلــك م ـعــدل ع ــام ــات أعـلــى،
رجحت كفة مرشح تحالف املستقبل ـ ـ
القوات ـ ـ االشتراكي بفارق  0.4عالمة،
ول ــوال ذل ــك ل ـنــال كــل مــن الـتـحــالـفــن 6
مقاعد .وبذلك ،انتزع التحالف الفائز
أكثرية مقاعد املجلس الطالبي وحسم
رئاسته ملصلحته.
املفارقة هي في حرم جبيل الذي يحسم
النتائج العامة لالنتخابات الطالبية
ملصلحة التحالف األول .هنا التنافس
على املـقــاعــد الـ ــ 15للمجلس الطالبي

محصور بــن قوتني أساسيتني فقط
هما :القوات اللبنانية والتيار الوطني
ال ـحــر ،وقــد ّ
رج ــح الـتـصــويــت الطالبي
مجددًا كفة األولــى على الثاني بفارق

الطالب المعترضون:
نظام التصويت
االلكتروني يسمح
بـ«سرقة األصوات»

 5مقاعد ،أي  10مقاعد للقوات مقابل
 5مقاعد للتيار .أما في العام املاضي
مقارنة مع  8مقاعد للقوات  8مقاعد
و 7للتيار العام املاضي.
اليوم االنتخابي مر بـهــدوء ،إذ خفف
اقتراع الطالب عبر االنترنت بواسطة
حواسيبهم وهواتفهم ،وبحسب نظام
«( »one person one voteك ــل نــاخــب
ي ـق ـتــرع مل ــرش ــح واح ـ ــد) ح ــدة الـتـشـنــج
ب ـي ـن ـه ــم .وعـ ـل ــى اع ـ ـتـ ــراضـ ــات الـ ـق ــوى
الطالبية ،ردت إدارة الجامعة بـ«أننا
نبهنا الـطــاب إلــى أهمية أن يغيروا
كلمة املرور ( )passwordلحسابهم في
الـجــامـعــة ال ــذي يـنـتـخـبــون بواسطته
قبل  24ساعة من موعد االستحقاق،
كــي ال يساء استخدامه فــي اتجاهات
خــاطـئــة» .وكــانــت الجمعية اللبنانية

ً
اشتكى طالب من أن مجهولين ّ
صوتوا بدال عنهم! (األخبار)

ل ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ــي
ح ـ ـض ـ ــرت كـ ـجـ ـه ــة م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة حـ ــاولـ ــت
االستفسار عن تلك الحاالت فتبني أن
عددا من الطالب لم يغيروا كلمة السر
املعطاة لهم سابقا من إدارة الجامعة
م ـم ــا س ــاه ــم ف ــي س ــرق ــة ك ـل ـمــة امل ـ ــرور
والتصويت عنهم ،أمــا البعض االخر
فــأكــدوا أنهم عدلوا كلمات السر ومع
ذلك واجهوا املشكلة عينها (الشكوى
من «سرقة األصوات»).
وقــد ش ــارك فــي بـيــروت وجـبـيــل 5913
طالبًا مــن أصــل  7159نــاخـبــا ،بنسبة
المست  ،% 82.6وهــي نسبة االقتراع
األع ـلــى فــي تــاريــخ الـجــامـعــة ،بحسب
بيان اإلدارة ( %82.47العام املاضي).
فــي ح ــرم ب ـيــروت ،ف ــاز كــل مــن الـطــاب
اآلت ـ ـيـ ــة أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم :كـ ــاريـ ــن ب ـي ـضــون
ومل ـي ــس ن ــور ال ــدي ــن وك ــري ــم ف ــاخ ــوري
(ك ـل ـيــة الـتـصـمـيــم والـ ـعـ ـم ــارة) ،ه ــادي
سـ ـع ــادة وح ـس ــن ع ـبــد ال ـن ـبــي وكــريــم
ه ــاش ــم وروان امل ـش ــرف ـي ــة وع ـب ــدال ـل ــه
م ــاع ــب وك ـ ــارن ك ـن ـعــان (ك ـل ـيــة اآلداب
والـعـلــوم) ،عمر التنير وتـيــا مديهلي
وع ـب ــد ال ــرح ـم ــن مــوص ـلــي ونـ ـ ــادر أبــو
مـ ــراد وري ـن ــات ــا شـنـتـيــري وع ـل ــي عبد
الـبــاقــي (كـلـيــة عــدنــان الـقـصــار إلدارة
األعمال).
وفي جبيل فاز :ايلي شاهني وانطوني
ج ـب ــر وري ـ ـ ــان ن ـج ــد (ك ـل ـي ــة الـتـصـمـيــم
وال ـ ـع ـ ـمـ ــارة) ،ادوي ـ ــن ف ـغــالــي وجـ ــورج
جــريــج وشــانــا أبــي عقل (كلية اآلداب
وال ـع ـل ــوم) ،طـ ــارق ال ـش ــدي ــاق وجــونــي
حاتم وليا نادر (كلية عدنان القصار
إلدارة األعـمــال) ،جــان سلوان ومحمد
طقوش وكارل جورجن عبوشي (كلية
ال ـه ـنــدســة) ،ري ـتــا ه ــال ورن ــا سبيتي
وم ـ ــالـ ـ ـك ـ ــون ج ـ ـ ـ ــورج مـ ــال ـ ـكـ ــون (ك ـل ـي ــة
الصيدلة).

مفكرة
موازنة اإلذاعة اللبنانية
 10مليارات والبث «مقطوع»!

هادي أحمد
ّ
ّ
«يـ ــا ت ـنــام ي ــا ت ـن ــام ،الخـطـفـلــك طير
ال ـ ـح ـ ـمـ ــام ...ع ـب ــدال ـل ــه يـ ــا ن ـ ــور ال ـع ــن،
مـنــن بجبلك م ــاي م ـن ــن .»...استعار
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادود» حـ ـ ـس ـ ــن ع ـ ـ ـيـ ـ ــاش ه ـ ــذه
«األنشودة» الفولكلورية ،ليلة العاشر
ً
مــن محرم الحالي وهــو يحمل طفال،
في مشهد يحاكي الرواية التاريخية
حـ ــول م ــوق ـع ــة كـ ــربـ ــاء ،ع ـن ــدم ــا حـمــل
اإلمــام الحسني طفله الرضيع ،طالبًا
من أعدائه أن يسقوه ماء.
ورغــم أن هــذا الـنــوع مــن القصائد ،أو
ما ّ
يسمى الحدي ،تــراث شعبي قديم
ُي ـس ـت ـخ ــدم أسـ ــاسـ ــا فـ ــي ال ـ ـعـ ــزاء ل ــدى
أهـ ــل ب ــر الـ ـش ــام (وخـ ـص ــوص ــا أه ــال ــي
جـ ـب ــل ع ـ ــام ـ ــل) مـ ـن ــذ م ـ ـئـ ــات ال ـس ـن ــن،
اشتعل غضب على مــواقــع التواصل
االجتماعي ّ
مما ُس ّمي استعمال منبر
الـحـســن ّ«ل ـل ـغ ـنــاء»! عـلـمــا أن ف ـيــروز،
ّ
عـنــدمــا غــنــت «ي ــا ت ـن ــام»ّ ،أدت تــراثــا
ّ
تؤديه األمهات ،امللتزمات دينيًا وغير
امللتزمات ،ألطفالهن.
ُو ّج ـ ـه ـ ــت س ـ ـهـ ــام الـ ـنـ ـق ــد إلـ ـ ــى «ه ـي ـئــة
الـ ــروض ـ ـتـ ــن» ،وه ـ ــي ه ـي ـئ ــة ش ـبــاب ـيــة
تنشط منذ عامني في إحياء املراسم
الــدي ـن ـيــة (خ ـصــوصــا ال ـعــاشــورائ ـيــة)
وف ـ ـ ــق ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه «جـ ـ ــديـ ـ ــد» ف ـ ــي ال ـش ـك ــل
واملضمون ،من مميزاته حضور البعد
الـثــوري ،إلــى جانب العزائي ،مع ذكر
ك ـث ـيــف ل ـل ـش ـه ــداء ،ون ـق ــد «األسـ ـط ــرة»
واملـغــاالة التي أدخلتها بعض الفرق
ع ـلــى ال ـس ـيــرة الـحـسـيـنـيــة ،وتـضـمــن

ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة رس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل س ـي ــاس ـي ــة
واجتماعية وص ــورًا عرفانية بحيث
ال تقتصر على «املشهدية امللحمية»
لــواقـعــة ك ــرب ــاء ،بــل تـتـعـ ّـدى ذل ــك إلــى
مـضــامــن الـعــدالــة وال ـحــق واالنـحـيــاز
إلــى «املستضعفني في األرض» ،على
ما يقول أحد مسؤولي الهيئة.
بـ ــدأت «ال ـه ـي ـئــة» نـشــاطـهــا بـنـحــو 30
شابًا من املقربني من حزب الله ،ليصل
عــدد حضور مجالسها في عاشوراء
املـ ـنـ ـص ــرم ــة ،فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـغ ـب ـي ــري،
إل ــى نـحــو  3500شـخــص يــوم ـيــا ،من

ُ
عنى الهيئة
ت
ّ
بالتنوع في «النمط
الفني» وعدم االقتصار
على «لون» واحد

بدأت «الهيئة» نشاطها بنحو  30شابًا ليصل عدد حضور مجالسها إلى 3500

أعلنت الجامعة األميركية في بيروت
( ،)AUBأنها ستجري انتخاباتها
الطالبية في  12تشرين األول الجاري
بين العاشرة صباحا والخامسة
بعد الظهر .وسيقترع طالب الكليات
جميعها الختيار ممثليهم إلى
مجلسهم التمثيلي.
¶¶¶

ّ
ينفذ أهالي بلدة كفرحزير ولجنة
كفرحزير البيئية وقفة العاشرة صباح
غد «ضد مخطط تدمير بيئة وصحة
شعب الكورة الذي تتسبب به مصانع
اسمنت شكا والهري» ،بالتنسيق مع
الهيئات البيئية في الكورة ،في حي
المجيدل كفرحزير.
¶¶¶

تقيم جمعية المقاصد الخيرية
االسالمية حفل العشاء الخيري لدعم
مرضى السرطان في مستشفى
المقاصد ،الثامنة مساء غد في فندق
فور سيزونز ـ ـ بيروت.
¶¶¶

ينظم المجلس األهلي لمكافحة االدمان
في صيدا ،بالشراكة مع جمعية اصدقاء
جزيرة وشاطئ صيدا ،وبالتعاون
ووزارة
مع بلدية صيدا
الشؤون ً
ً
ً
االجتماعية ،مهرجانا رياضيا بحريا
بعنوان «نسبح بال ادمان الى شاطئ
األمان» ،على الكورنيش البحري
للمدينة .يتجمع المشاركون في خان
اإلفرنج الثالثة والنصف عصر األحد،
وينتقلون بواسطة مراكب الى جزيرة
صيدا ،حيث يبدأ سباق بحري من
الجزيرة نحو شاطئ القملة.

تقرير

ّ
«يل تنام» في مجلس عاشوراء
الخروج عن «المألوف» ليس حرامًا
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¶¶¶

مـ ـش ــارب حــزب ـيــة مـخـتـلـفــة اجـتــذبـهــم
اإلحـ ـي ــاء «غ ـي ــر املـ ــألـ ــوف» لـلـمـجــالــس
العاشورائية.
ُ
«ف ـن ـي ــا» ،ت ـع ـنــى الـهـيـئــة بــال ـت ـنـ ّـوع في
«النمط الفني» وعــدم االقـتـصــار على
«لـ ــون» واحـ ــد .إذ غـلــب عـلــى مجالس
ال ـ ـع ـ ــزاء والـ ـلـ ـطـ ـمـ ـي ــات ،مـ ـن ــذ ب ــدئ ـه ــا،
ال ـ ـلـ ــون وال ـ ـ ـتـ ـ ــراث ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــان ،فـيـمــا
ُي ّ
سجل لـ«الهيئة» التنويع الفني بني
«العراقي» و«اإليــرانــي» و«البحراني»
و«اللبناني» ،وضــم بعض من التراث
املحلي إلى هذه املجالس وطرق أبواب

جديدة لحنًا ونصًا (أغلب النصوص
لـلـشــاعــر ن ــور آم ـل ــي) .عـلـمــا أن قــارئــي
السيرة الحسينية في العراق والخليج
وإي ـ ـ ــران وت ــرك ـي ــا وبــاك ـس ـتــان والـهـنــد
يستخدمون تراث بالدهم ولهجاتهم
امل ـح ـل ـي ــة وت ـع ــاب ـي ــره ــم ال ـش ـع ـب ـيــة فــي
مجالس العزاء.
ال ـش ـي ــخ ال ــدكـ ـت ــور ص ـ ــادق الـنــابـلـســي
يــؤكــد «أن ال إش ـك ــال شــرعـيــا ف ــي هــذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـن ـعــي ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .أمــا
االعـ ـت ــراض عـلـيــه ،فــأنــه غـيــر مــألــوف
آلذان املستمعني في مجتمعنا .ولكن
ال مــازمــة بــن غير املــألــوف والحرمة.
امل ـس ــأل ــة ذوقـ ـي ــة أك ـث ــر م ـن ـهــا شــرع ـيــة.
األذواق مـخـتـلـفــة وم ـت ـنــوعــة ف ــي هــذا
املجال ويجب النظر إلى هذه القضية
من باب األذواق ومدى مقبوليتها عند
ّ
الجمهور ،ال من باب الحلية والحرمة
حصرًا».
ب ـع ــد الـ ـنـ ـق ــاش الـ ـ ــذي أثـ ـ ـ ــاره ال ـف ـيــديــو
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
سحبت «الهيئة» املقطع عن صفحتها
الرسمية «منعًا للجدل غير املـمــدوح
الذي وصل إلى التناول الشخصي في
كثير مــن امل ـن ـشــورات» ،وتــراجـعــا «عن
أي شـبـهــة ي ــراه ــا ال ـح ــرص ــاء مـخــالـفــة
ألدب ـ ـ ـيـ ـ ــات املـ ـنـ ـب ــر الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي» .ه ــذا
التراجع ال ينفي أن «الباب مفتوح ألن
يتكرر الـحــدي فــي مجالس عــاشــوراء
ً
مرة أخرى ،إذ ال يوجد أي مانع شرعي
التخلي
يمكن
ً
أو عرفي من تكراره .لكن ً
عنه إذا ما كان سيسبب فتنة أو ضجة
نحن في غنى عنها» ،بحسب آملي.

وصلت مــوازنــة اإلذاع ــة اللبنانية للعام ،2018
بـحـســب «الــدول ـيــة لـلـمـعـلــومــات» ،إل ــى نـحــو 10
م ـل ـيــارات و 550مـلـيــون ل ـي ــرة ،نـصـفـهــا تقريبًا
(ن ـح ــو  5م ـل ـي ــارات و 381م ـل ـيــونــا) ُمـخـصـصــة
لـ ـ ــرواتـ ـ ــب املـ ــوظ ـ ـ ُفـ ــن الـ ــدائ ـ ـمـ ــن واملـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن
ّ
وتعويضاتهم .املفارقة أن هذه املوازنة املكلفة
ال ـت ــي ي ـت ـكـ ّـبــدهــا امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ،ت ــأت ــي في

ّ
وق ــت ال ي ــزال ب ــث اإلذاعـ ــة قــاصــرا عــن الــوصــول
إل ــى كــافــة املـنــاطــق« ،أو أنـهــا قــد ال تـصــل اليها
ش ــرائ ــح واس ـع ــة وك ـب ـيــرة م ــن امل ــواط ـن ــن» .وفــي
ّ
الـتـفــاصـيــل ،ت ـت ــوزع بقية م ــوازن ــة اإلذاعـ ــة على
الشكل اآلتي :تجهيزات فنية ( 2.2مليار ليرة)،
عالقات عامة ( 880مليونًا) ،خدمة وتنظيفات
( 120مـلـيــونــا) ،كـهــربــاء ( 400مـلـيــون) ،صيانة

الـتـجـهـيــزات الـفـنـيــة ( 280م ـل ـيــونــا) ،ات ـصــاالت
( 160مليونًا) ،محروقات ( 135مليونًا) ،صيانة
تجهيزات املعلوماتية ( 80مليونًا) ،تجهيزات
للمعلوماتية ( 60مليونًا) ،مساهمة لجمعية
املؤلفني وامللحنني وناشري املوسيقى في لبنان
( 52مليونًا) ،إعالنات ( 40مليونًا) ،وقرطاسية
( 28مليونًا).

تزوير الشهادات:
إنذارات وغرامات على ثالث جامعات
لــم يقفل مجلس التعليم الـعــالــي مـلــف تــزويــر
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـج ــام ـع ـي ــة وب ـي ـع ـه ــا ل ـع ـس ـكــريــن
ومدنيني ،في انتظار صدور نتائج التحقيقات
الـقـضــائـيــة وم ــا قــد تـكـشـفــه مــن شـبـكــات داخــل
الجامعة وخارجها ،تمهيدًا التخاذ توصيات.
وقـ ـ ــرر امل ـج ـل ــس ،ف ــي غـ ـي ــاب م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
ات ـ ـخـ ــاذ ت ــدابـ ـي ــر م ــرح ـل ـي ــة ووقـ ــائ ـ ـيـ ــة وفـ ــرض
غــرامــة مــالـيــة عـلــى ث ــاث جــامـعــات ه ــي :معهد
صيدون الجامعي ،الجامعة األميركية للثقافة
وال ـت ـع ـل ـي ــم ( ،)AUCEوال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
الـفــرنـسـيــة ( .)BLFوي ـتــرقــب امل ـج ـلــس تشكيل
حكومة جديدة لتحصني قراراته بمراسيم في
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،خـصــوصــا أن ال ـقــانــون الــذي
يــرعــى عـمــل الـجــامـعــات يـنــص عـلــى تنبيهات
ً
وعـقــوبــات معينة وص ــوال إلــى إقـفــال الجامعة
املخالفة.
وأوصى املجلس ،بعد اجتماع طارئ ،باستمرار
العمل بالتدبير التحفظي املتمثل بمنع معهد

ص ـ ـيـ ــدون مـ ــن اس ـت ـق ـب ــال ط ـ ــاب ج ـ ـ ــدد ،وط ـلــب
مــن مجلس ال ـ ــوزراء إل ـغــاء مــرســوم الترخيص
ً
للمعهد ،فـضــا عــن فــرض غــرامــة مالية قدرها
مـئــة م ــرة ال ـحــد األدنـ ــى ال ـش ـهــري ل ــأج ــور على
املـخــالـفــات اإلداريـ ــة الـ ــواردة فــي الـتـقــاريــر التي
أع ــدت ـه ــا ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة األك ــادي ـم ـي ــة الـتــابـعــة
ل ـل ـم ـج ـل ــس ولـ ـجـ ـن ــة م ـخ ـت ـص ــة ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
اللبنانية .وأنذر املعهد بإزالة املخالفات ضمن
الجامعي الحالي،
مهلة أقصاها نهاية الـعــام
َ
وفــي حــال عــدم إزال ــة املخالفة ُيمنع املعهد من
استقبال طــاب جــدد فــي الـعــام الــدراســي 2019
ـ ـ .2020
وهـنــا تـتـحــدث م ـصــادر املـجـلــس عــن مخالفات
لها عالقة بتنظيم املعهد وإدارته واستقالليته
ومستوى األساتذة فيه ومعايير قبول الطالب
واختراق ملفاتهم الشخصية وخصوصياتهم.
ّ
ووجـ ـ ــه امل ـج ـلــس إن ـ ـ ــذارًا وت ـن ـب ـي ـهــا إلـ ــى ك ــل من
الجامعة األميركية للثقافة والتعليم ()AUCE

والجامعة اللبنانية الفرنسية ( ،)BLFوفرض
غ ــرام ــات مــالـيــة ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ال ـقــاعــدة عـيـنـهــا في
ال ـتــدب ـيــر امل ـت ـخــذ ض ــد م ـع ـهــد صـ ـي ــدون .وألـ ــزم
الـجــامـعـتــن بتنفيذ تــوصـيــات الـلـجـنــة الفنية
األكاديمية .وبحسب مصادر املجلس ،مشكلة
 AUCEل ـي ـســت ف ــي ن ـظــام ـهــا امل ـم ـك ـنــن امل ـق ـبــول
نسبيًا ،بل في عدم متابعتها األكاديمية للفروع
واس ـت ـح ــداث ب ــرام ــج مــاجـسـتـيــر غ ـيــر مــرخـصــة
وع ــدم مطابقة املـسـتــوى األكــادي ـمــي لــأســاتــذة
ل ـل ـشــروط األك ــادي ـم ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة .أم ــا ،BLF
فتوافق على قبول طالب ال يستوفون الشروط
امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـقــوانــن لـجـهــة املـعــدل
والـشـهــادة ،وال سيما شهادتا التعليم املهني
 TSو.BT
وأوضـ ـ ـح ـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـج ــام ـع ــات
اإلن ــذارات والتوصيات يجب أن يكون خــال 6
أشهر في حد أقصى.
(األخبار)

ً
بناء على الدعوة المقامة ضد وزارة
الثقافة ومديرية اآلثار في شأن
التعديات على اآلثار في العقار 740
ـ ـ الباشورةً ،
وبناء على أجوبة المدعى

ً
عليهمً ،تعقد «حركة الشعب» مؤتمرا
صحافيا في مكتبها الثانية عشرة ظهر
االثنين لشرح آخر التطورات المتعلقة
بالدعوى.
¶¶¶

إنتخب رئيس اتحاد بلديات الفيحاء
طرابلس المهندس احمد
رئيس بلدية
ً
قمرالدين ،أمس ،نائبا لرئيس منظمة
المدن المتوسطية ،فيما انتخب رئيس
بلدية تطوان في المغرب محمد إدعمار
رئيسا للمنظمة .االنتخاب جرى خالل
انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة في
برشلونة في إسبانيا ،حيث يشارك
رؤساء بلديات المدن المتوسطية في
اعمال الجمعية العمومية.

