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شمس الدين: رابطة الدراسات العليا
تقيم حفل تخرج الطالبات المتفوقات اليوم

الدولية القابضة.
واضاف ش���مس الدين ان 
الطالبات  تخري���ج وتك���رمي 
اليوم )السبت( 10  املتفوقات 

محمد المجر
العام لرابطة  صرح االمني 
العلي���ا احملامي  الدراس���ات 
عادل شمس الدين بان رابطة 
الدراس���ات العلي���ا التابع���ة 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ستقيم حفل تخريج وتكرمي 
طلبة وطالبات كلية الدراسات 
العليا في فندق املوڤنبيك قاعة 
املؤمترات رويال سويت صالة 

نورة.
وقال شمس الدين ان احلفل 
املزمع اقامته على مدى يومني، 
برعاية كرمية من الشيخ خليفة 
العلي الصباح رئيس حترير 
الوطن والنائب سعد اخلنفور 
ود.حم���د ابراهيم التويجري 
رئيس مجلس ادارة الش���ركة 

اجلاري في متام الساعة الثامنة 
اما تخريج وتكرمي  مس����اء، 
الطلب���ة املتفوقني فس���يكون 
في ي���وم االثن���ني املوافق 12 
اجلاري في متام الساعة الثامنة 

مساء.
الدين بأن  وختم ش���مس 
رابطة الدراسات العليا حريصة 
كل احلرص على تشجيع طلبتها 
من خالل تتويج جهودهم بهذا 
التكرمي وألول مرة على مستوى 
واس���ع والذي سيكون الدافع 
ملزيد من العطاء في املستقبل 
رفعة بهذا الوطن الغالي، وهذا 
دون شك نابع من اميان الرابطة 
بأهمية هذا االهتمام بهذه الفئة 
النخبوية من الطلبة، وهم حملة 

املاجستير والدكتوراه.

تكريم الطلبة االثنين المقبل

عادل شمس الدين

سامي العازمي

)حسن حسيني(محمد الفضلي

عبدالعزيز املطيري

أعضاء قائمة »االسالمية التربوية« خالل انتخابات العام املاضي

علي املطيري

المطيري: تمديد التسجيل في كليات »التطبيقي« للثالثاء
محمد المجر

أعلن رئس االحتاد في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
عبدالعزيز املطيري ان ش����كوى 
وصل����ت لالحتاد م����ن قبل قائمة 
املستقبل الطالبي تفيد بأن هناك 
الكثير من الطلبة لم يتمكنوا من 
تسجيل موادهم وان هناك استياء 
لدى اجلموع الطالبية بسبب مشاكل 

التسجيل.
واوضح املطي����ري ان االحتاد 
حترك وخاط����ب مدير عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي وعمادة التسجيل 
والقبول متمثلة في عميدها علي 
املطاوعة ومت االتفاق على متديد 
فترة التسجيل للطلبة والطالبات 
ال����ى ي����وم الثالث����اء املوافق 13 

اجلاري.
وتوجه املطيري بالشكر ملدير 
ع����ام الهيئة ولعمادة التس����جيل 

والزمي����الت الذين منحونا ثقتهم 
الغالية، الفتا الى أن خدمة اجلموع 
الطالبية من خالل االحتاد للعام 
النقابي 2008 – 2009 وسام فخر 
واعتزاز على صدر أعضاء االحتاد، 
معتبرا ان االجنازات التي حتققت 
هي أقل م����ا ميكن تقدميه للطلبة 
الذين منحونا ثقته����م وحملونا 
أمانة خدمتهم، موضحا ان أعضاء 
االحتاد بذلوا جهودهم من بداية 
العام النقاب����ي لتحقيق أكبر قدر 

ممكن من االجنازات الطالبية.
واوضح املطيري ان االحتاد حقق 
العديد م����ن االجنازات منها إقرار 
مكافأة التدريب امليداني، املوافقة 
البكالوريوس  على تطبيق نظام 
بثالثة تخصصات كمرحلة أولى 
يتم تطبيقها مع بداية تس����جيل 
الفص����ل الثاني للعام الدراس����ي 
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يس����جل مواده، حيث قام بدوره 
مبخاطبة مدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي الذي تفهم حجم املشكلة 
وتفضل مش����كورا بإصدار قرار 
يقض����ي بتمديد فترة التس����جيل 
والس����حب واالضافة وفتح مزيد 
من املجموعات الدراسية للطلبة، 
وسيستمر التس����جيل حتى يوم 

الثالثاء املوافق 13 اجلاري.
وثمن املطيري حتركات االحتاد 
واستجابة ادارة الهيئة متمثلة في 
الرفاعي،  العام د.يعقوب  مديرها 
وعميد التس����جيل والقبول علي 
املطاوعة وحرصهم على مصلحة 
الطلبة واالستجابة لتمديد فترة 
التس����جيل. من جانب آخر أعلن 
عبدالعزيز املطيري ان سلس����لة 
االجنازات والبرامج واألنشطة التي 
قدمتها الهيئة االدارية على مدار عام 
نقابي كامل تعد قليلة بحق الزمالء 

والقب����ول عل����ى جتاوبهم ملطلب 
االحتاد واملوافقة على متديد فترة 
التس����جيل وتعاونهم مع االحتاد 
لتذليل أي عقبات تواجه أبناءهم 
الطلبة. وأعلن منسق عام قائمة 
املستقبل الطالبي في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب علي 
املطيري ان كوادر القائمة املنتشرين 
في الكليات لتقدمي العون لزمالئهم 
الطلبة نقلوا معاناة زمالئهم من 
عملية التسجيل الى رئيس االحتاد 
وأبلغوه ان هناك الكثير منهم لم 

العديد من الطلبة لم يستطيعوا تسجيل موادهم

رئيس جمعية »الشريعة« لـ »األنباء«: لم نتقاعس 
عن أداء واجبنا تجاه الطلبة وأنجزنا الكثير

منسق »اإلسالمية التربوية« لـ »األنباء«: واثقون من الفوز 
وال يوجد منافس لنا على مقاعد جمعية »التربية«

سعود المطيري

أكد رئيس جمعية كلية الشريعة والدراسات االسالمية في جامعة الكويت سامي العازمي ان 
اجلمعية قامت بالكثير من االجنازات واالنشطة الثقافية والرياضية طوال العام النقابي املاضي وقد 
انعكسـت بدورها على الطلبة ورفعت من مستواهم االكادميي وحتصيلهم العلمي خالل الفصول 
الدراسية التي تولينا بها رئاسـة الهيئة االدارية. واضاف العازمي ان اجلمعية سعت حلل جميع 
املشـكالت التي واجهت الطلبة اثناء الدراسة خاصة املشكلة االزلية التي اصبحت الهم الكبير 
بالنسـبة للطلبة منذ دخولهم احلرم اجلامعي، ولكن اجلمعية ادت الدور الذي عليها من خالل 
فتح العديد من الشـعب املغلقة وذلك بالتعاون مع عمـادة الكلية. وبني العازمي ان العالقة بني 
عمادة الكلية واجلمعية متميزة جدا وذلك من خالل التعاون املتبادل بينهم في حل العديد من 
املشكالت التي تواجه اجلمعية التي متثل طلبة وطالبات الكلية واملسؤولة عن ايصال مشاكلهم 

وهمومهم للعمادة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

سعود المطيري

أكد منسق القائمة اإلسـالمية التربوية في كلية 
التربية محمد الفضلي ان القائمـة تابعة للقائمة األم 
االئتالفية وهي ذات فكر إسالمي معتدل وفكر تربوي 
ناضج وهي حركة طالبية تؤمن باملنهج االسـالمي 
املعتدل وتتميز بالريادة والعراقة، وتسـعى لتنمية 

الفرد وصناعـة العقليات املبدعة لقيادة املسـيرة 
الطالبيـة وفق املمارســة الدميوقراطية واألصول 
النقابية السـليمة مواكبة للمتغيرات احلضارية لبناء 

كويت املستقبل.
وأضاف بخصوص االنتخابات املقبلة ونسبة جناحهم 
أنهم ال يخفون الثقة التي ينعمون بها فهم سيدخلون 

لالنتخابات املقبلة وفي جعبتهم العديد من األمور التي 
ستسهل عملية خوض االنتخابات من خالل إجنازات 
متعددة خالل العام النقابي السابق وتكفينا ثقة طالب 
وطالبات الكلية فينا، مستشهدا بأنهم يحتلون املرتبة 
 األولى بني منافسـيهم لهذا العام وانتصارهم خالل

 الـ 28 سنة املاضية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

حدثن��ا بش��كل عام ع��ن قائمة 
»اإلسالمية التربوية«.

»اإلس����المية التربوية« قائمة 
تابعة للقائمة األم االئتالفية وهي 
ذات فك����ر اس����المي معتدل وفكر 
تربوي ناضج وهي حركة طالبية 
تؤمن باملنهج االس����المي املعتدل 
وتتميز بالريادة والعراقة، تسعى 
العقليات  الفرد وصناعة  لتنمية 
املبدعة لقيادة املسيرة الطالبية وفق 
املمارسة الدميوقراطية واألصول 
النقابية السليمة مواكبة للمتغيرات 
احلضارية لبناء كويت املستقبل، 
وتقود االس����المية التربوية دفة 

اجلمعية التربوية منذ 28 عاما.

استعدادات االنتخابات

حدثن����ا ع�ن اس��تعداداتك��م 
لالنتخاب��ات املقبلة للع��ام اجلامعي 
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نح����ن عل����ى اس����تعداد ت����ام 
لالنتخابات وذلك من خالل تخطيط 
ممي����ز ومن خالل ع����دة خطوات 
سنسير من خاللها بترتيب حتى 
يتسنى لنا خوض االنتخابات بثقة 
عالية، ونحن في صدد اصدار حملة 
انتخابية وإعالمية كبيرة ومن خالل 
اجنازات اجلمعية التربوية للعام 
املاضي، حيث اننا نحمل في طيات 
االنتخابات املقبلة ملفا اجنازيا كبيرا 
نفخر به ونسعى لتقدميه للجموع 
الطالبية، وال شك ان اإلخالص هلل 
تعالى في هذا العمل والتوجه له 
بالدعاء والت����وكل اليه في جميع 
االمور، ومن ناحية املرشحني مت 
االنتهاء من قائمة املرشحني للقائمة 
ونحن في ص����دد تهيئتهم حلمل 
لواء القائمة واجلمعية، وبإذن اهلل 
التربية  ستصرخ صناديق كلية 

باسم »االسالمية التربوية«.
هل أنت��م على ثقة من الفوز في 

االنتخابات املقبلة؟
بصراح����ة ال نخفي الثقة التي 
ننعم بها وهلل احلمد، فنحن سندخل 
االنتخاب����ات املقبلة وفي جعبتنا 
العديد من االمور التي ستس����هل 
علينا عملية خوض االنتخابات، 
من خالل اجنازات متعددة خالل 
الع����ام النقابي الس����ابق وتكفينا 
الكلية فينا،  ثقة طالب وطالبات 
وبذلك نستطيع القول اننا نحتل 
املراتب االولى بني منافسينا هذا 
الع����ام وان انتصارنا خالل ال� 28 
سنة املاضية سيتجدد بإذن اهلل 
تعال����ى اوال وبتأييد من اخواننا 
واخواتنا الطلبة ثانيا، ونترك األيام 

كفيلة بان ترينا املستقبل.
ما الذي ترغبون في حتقيقه في 

حال الفوز باالنتخابات املقبلة؟
الطالب ه����و احملور  ان  مب����ا 
االساسي في العملية التعليمية فإننا 
سنعمل على وضع األنشطة التي 
تعينه وتساعده على اكمال مسيرته 
التعليمي����ة واملهني����ة باالضافة 
الثقافية  الطالبية  الى االنش����طة 

واالجتماعية والترفيهية.
م��ا ع��دد االص��وات املتوقع��ة 
للحص��ول عليه��ا ف��ي االنتخابات 

املقبلة؟

واحلمد هلل سارت عملية التسجيل 
على أكمل وجه بالرغم من ان الطلبة 
يحصلون على بعض املعلومات 
اخلاطئة من عاملي بعض القوائم 
خارج الصالة ولكن بالتعاون مع 
موظفي العمادة والتوجيه واالرشاد 
الكلية اس����تطعنا مس����اعدة  في 

املستجدين بالشكل املطلوب.

المحسوبية والواسطة

في رأي��ك هل لب��ت اجلمعية 
طموح طلبتها ف��ي العام املاضي؟ 

وكيف ذلك؟
بصراح���ة ارى ان اجلمعية 
لم تقص���ر أبدا ف���ي توفير كل 
احتياج���ات الطلب���ة وذلك من 
التي قامت بها  خالل االجنازات 
اللوك���رات للطلبة  وهي وضع 
والطالبات، كما قامت اجلمعية 
بتجديد مصلى الطالبات وكذلك 
مت التع���اون مع عمي���د الكلية 
د.عبدالرحمن االحمد على بناء 
مصلى للطلبة والتحرك يخصص 
املكافأة امليدانية 750 والتي كانت 

بإذن اهلل وتأييده لنا وبجهود 
عاملني وعامالت القائمة وثقة طلبة 
الكلية لن نخ����ذل أنصار القائمة 

والصناديق ستتحدث.
هل لديك��م منافس ق��وي على 

مقاعد جمعية كلية التربية؟
بكل صراحة ال يوجد منافس 
عل����ى مقاع����د اجلمعية س����وى 
»اإلسالمية التربوية« كما نرحب 
بعودة قائمة الوسط الدميوقراطي 
خلوض االنتخابات والتي تعتبر 

املنافس الفكري لنا.

عملية التسجيل

ما تقييمك لعملية تسجيل الطلبة 
في الباي فورس؟

تتحرك القائمة اآلن وبش����كل 
كبير على مستجدي كلية التربية 
وتتواجد في مقر التس����جيل في 
الكلية دائما، وذلك لتوفير كل ما 
يحتاجه الطالب املستجد في بداية 
خطواته نح����و احلياة اجلامعية، 
ونؤكد ان القائمة كانت وستكون 
دائما في خدمة الطلبة املستجدين 

من اهم املطالب لدى الطالب، كما 
الوايرلس وخدمة  وفرنا خدمة 
شراء الكتب وكذلك فتح العديد 
من الشعب املغلقة وتوفير خدمة 
الش���حن للهواتف في استراحة 
الطالب���ات ووض���ع حاجز في 
الكافيتريا للطالبات كما كان لنا 
حترك على املطالبة باالسراع في 
االنتهاء من بناء املبنى اجلديد.

ما صح��ة ما يقال من ان نظام 
احملس��وبية ل��ه دور كبي��ر ف��ي 

تشكيل املناصب في القائمة؟
بالعكس نح���ن نعتمد على 
اسس واضحة في اختيار االعضاء 
وهو ان يكون شخصا ذا سلوك 
قومي وله قبول بني طلبة الكلية 
وال توجد اي محسوبية في اختيار 
االعضاء وخي���ر دليل على هذا 

مرشحو القائمة العام احلالي.
هل تتدخ��ل القائمة االئتالفية 
املناصب وش��ؤونكم  تعي��ن  في 

الداخلية؟
ذكرت فيما سبق ان القائمة 
االسالمية التربوية تابعة للقائمة 
االئتالفية فأنا اقصد اننا مؤيدون 
لهم بالفكر ولكن ال يعني هذا أنهم 
يتدخلون بشؤوننا نهائيا وهنالك 
الكثي���ر يح���اول ان يروج هذه 

االشاعات العارية من الصحة.

»المستقلة« و»الوسط«

ما رأيك في القائمة املس��تقلة، 
الدميوقراط��ي،  الوس��ط  قائم��ة 

القائمة االسالمية؟
القائمة املس���تقلة قائمة بال 
هوية وال فكر وال يوجد لها فكر 
ثابت ومتقلبة حسب مصاحلها، 
اما »الوسط الدميوقراطي« فهي 
قائمة ذات فكر ليبرالي بحت وهذا 
فكر مناقض لعاداتنا وتقاليدنا 
الوطنية واالسالمية وعلى الرغم 
من اننا نخالفهم في الفكر والطرح 
اال اننا نحترمهم ولكن نحترمهم 
النهم ميلكون فكرا ينطلقون منه 
التي  القوائم  على عكس بعض 

ليست لها هوية.

في البداي��ة ما البرامج واالنش��طة التي 
اجنزمتوها طوال العام الدراسي املنصرم؟

بدأنا بعمل بطولة كرة القدم والتي رعاها 
النائب مخلد العازمي وكانت قيمة اجلوائز 
2000 دينار وشارك فيها 32 فريقا يتكون 
الفريق من عشرة العبني وكانت على مالعب 
جمعية س���لوى التعاونية والقت جناحا 
كبيرا ومما يدل على جناحها مشاركة 320 

العبا في هذه البطولة.
ن���دوة اقتصادية  ثم عملت اجلمعية 
بس���بب االزمة العاملية بعنوان »هل في 
الكويت ازمة مالية؟« حاضر فيها النائب 
خال��د سلط��ان ود.ان��ور الشريعان استاذ 
الكوي��ت ود.نايف  االقتص��اد بجامع���ة 
الفقه واصوله بجامعة  العجمي اس���تاذ 
الكويت ثم قمنا بعمل عدة اسابيع ثقافية 
منها االسبوع الثقافي االول بعنوان »كيف 

تكون؟«.
وتخلل���ت ه���ذا االس���بوع محاضرة 
لفضيلة الشيخ عيسى مال اهلل بعنوان 
»كيف تكون داعية؟« ومحاضرة لفضيلة 
النجدي بعنوان  الش���يخ محمد احلمود 
»كيف تكون فقيها؟« ومت توزيع نشرات 

واشرط دعوية.
واالسبوع الثقافي الثاني بعنوان »اعالم 
الهدى«، وتخللت االسبوع محاضرة بعنوان 
»فضل اهل العلم« لفضيلة الشيخ العالمة 
د.صالح بن غامن السدالن من اململكة العربية 
الس���عودية، ومحاضرة بعنوان »االمام 
االوزاعي« لفضيلة الشيخ حامد سليمان، 
ومحاضرة »االمام ابن قيم اجلوزية« لفضيلة 
الشيخ د.وليد العلي، واالسبوع الثقافي 
الثالث »الرحل���ة الى البلد احلرام« وكان 
بالتع���اون مع حملة البيت العتيق وكان 
قبل موسم احلج وتخللته دورة في نوازل 
احلج للش���يخ د.خالد شجاع، واالسبوع 
الثقافي الرابع »الصحابة والقرابة« وكان 
بالتع���اون م���ع مب���رة اآلل واالصحاب، 
وتخللت االسبوع محاضرة بعنوان »اآلل 
والصحابة محبة وقرابة« للش���يخ علي 
التميمي، واالسبوع الثقافي اخلام��س »م��ن 
الكوي��ت ال��ى غ��زة« وتخل��ل االسب��وع 
افتت�اح مع��رض فلسطي��ن، ومحاضرة 
بعنوان »غزة الوحيدة في العالم« للشيخ 
جهاد العايش رئيس مركز بيت املقدس، 
ومحاضرة بعنوان »ما اجلديد في احداث 
غزة« للشيخ عيسى القدومي، هذا كان في 
الفصل االول واما الفصل الثاني فتخلله 
العديد من االنشطة وسأذكر اهمها: رحلة 
العمرة للطلبة والطالبات قدمت جمعية 
الشريعة لهم تذاكر السفر واالقامة اربعة 
ايام مع الوجبات في فندق الصفوة رويال 
املجاور للحرم بس���عر رمزي وش���ارك 
فيه���ا 120 طالبا وطالبة ومحرما تقريبا، 
وكذلك عمرة الطلبة الوافدين وكانت برا 
وتكفلت اجلمعية بالتع���اون مع االمانة 
العامة لالوقاف بتكلفة الرحلة كاملة مع 
مصروف اجليب لكل طالب وشارك بها 60 
طالبا تقريبا، وفي اجلانب الثقافي اقامت 
اجلمعية العديد م���ن الدورات التدريبية 
بلغت ثماني دورات من ارقى املؤسسات 
املتخصصة س���أذكر بعضها كي ال اطيل 

وهي دورة »اساس���يات العمل املصرفي 
االسالمي« للشيخ عبدالعزيز اجلاراهلل، 
وهي بالتعاون مع شركة الراية واملشورة 
لالستشارات وتقدم في نهاية الدورة شهادة 

معتمدة من كامبردج البريطانية.
ودورة »اساس���يات الرقابة الشرعية 
والتدقيق« للدكتور عبدالباري مش���عل، 
وهي بالتعاون مع شركة رقابة لالستشارات 
وقدمت في نهاية الدورة شهادة معتمدة من 
الشركة، »فن التحرير الصحافي« للمهندس 
سالم الناش���ي، وقدمت في نهاية الدورة 

شهادة من جامعة الكويت.
وكذلك حفل تك���رمي الطلبة املتفوقني 
وحفل تكرمي الرعاة والداعمني للجمعية 
وكان برعاية النائب محمد املطير، وكذلك 
مؤمتر »تعالوا الى كلمة س���واء« والذي 
حاضر فيه العالمة الشيخ عبداهلل الغنيمان 
حفظه اهلل واملوجه االول للتربية االسالمية 
في وزارة التربية االس���تاذ احمد املنيفي 

والنائب علي العمير.

مشكالت طلبة »الشريعة«

ما املش��كالت التي يعاني منها طلبة كلية 
الشريعة؟

تنقسم املشكالت التي يعاني منها طالب 
الشريعة الى قس���مني، قسم يعاني منه 
الطالب داخل اجلامعة وقسم يعاني منه 
خارجها، فبالنسبة لداخل اجلامعة فيعاني 
من الشعب املغلقة وقلة املواد املطروحة، 
وقد يرجع ذلك لتقاعس الطالب نفس���ه، 
فهو قد ال يسجل املواد املطلوبة منه في كل 
فصل فيتراكم عليه عدد املواد عند التخرج، 
وايضا املواد اخلارجية التي يأخذها طالب 
الشريعة، فطالب الشريعة له خصوصية 
خاصة فكثرة االختالط في املمرات ومظاهر 
االنفتاح الشكلي لدى جموع الطلبة جتعل 
الكثير من الطلب���ة ينزعج عندما يخرج 

خارج الكلية.
اما خارج اجلامعة وخاصة عند التخرج 
فمشكلة التوظيف ال نقول لقلة الوظائف 
بل الوظائف كثي���رة ومتنوعة، لكن قلة 
قبول خريج الشريعة مقارنة مع الكليات 

االخرى.
هل الدع��م املقدم م��ن االدارة اجلامعية 

كاف لتقدمي االنشطة؟
نش���كر االدارة اجلامعية على جهدها 
الواضح من اجل دف���ع عجلة اجلمعيات 
الطالبية وتطورها، لكن مع هذا فإن الطالب 
في الكلية ينتظرون من اجلمعيات الكثير 
والكثير وهذا يتطلب في الوقت نفسه كثرة 
البرامج وتنوعها والتي حتتاج طبعا املوارد 
املالية، والدعم الذي نتلقاه ال يكفي لعمل 

تلك البرامج على مدار الفصل.

التعاون مع العمادة

كيف تقيمون تعاونكم مع عمادة الكلية؟
نفخر بان نك���ون حتت قيادة العمادة 
احلالية مبختل���ف مناصبها ومبقدمتهم 
عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية 
مبارك الهاجري، فهذا الرجل ال يدخر جهدا 
م���ن اجل التعاون مع اجلمعية وال يبخل 
ان  علينا بالنصائ���ح والتوجيهات، كما 

له قلبا واسعا لالس���تماع لنا، فالكلمات 
عاجزة عن شكره، وكذلك العميد املساعد 
للش���ؤون الطالبية د.فهد الكندري الذي 
يبذل جل طاقته م���ن اجل راحة الطالب 
وتسهيل امور جداولهم وحل مشكالتهم، 
واعتقد اننا محبطون من باقي الكليات على 
هذه العمادة واالدارة فهم متعاونون الى 
آخر درجة وكذلك عميد الشؤون الطالبية 

د.عبدالرحيم ذياب.
هناك من يقول بتقاعس اجلمعية عن اداء 
واجباته��ا جتاه طلبة الكلي��ة، ما ردكم على 

هذا الكالم؟
اقول ملن يدعي هذا الكالم اذهب وعاين 
واسأل طلبة كلية الشريعة، فليس السامع 
كاملعاين، واجلمعية ال تدخر جهدا لتقدمي 
كل ما هو افضل لطلبتها، وهذا الكالم ليس 
منة لكن من باب ق���ول اهلل تعالى )وأما 
بنعمة ربك فحدث(، ونسأل اهلل االخالص 

والتوفيق في عملنا.
انتم متهمون بالعمل ملصلحة فئة معينة 
م��ن الطلبة والذين هم موالون للقائمة فقط، 

ما تعليقكم على هذا االمر؟
خير رد على هذا الكالم ما حصل عندما 
قمنا بعمل االجنازات واالنشطة فلم تهتم 
بفئ���ة معينة دون غيرها من الطلبة، كما 
قامت اجلمعية بفتح العديد من الش���عب 
الدراس���ية املغلقة جلميع الطلبة، والذي 
يقول غير هذا الكالم فعليه ان يسأل اي 

طالب في كلية الشريعة.
يقال ان اهتمامكم منصب على االنشطة 
الترفيهي��ة واالجتماعية بعي��دا عن االمور 

التي تفيد الطلبة، ما ردكم على ذلك؟
نحن نعلم ان اجلمعي���ات من دورها 
التعليمية وتطورها  االرتقاء بالعملي���ة 
ومس���اندتها وال مانع م���ن اضافة بعض 
االنش���طة الترفيهية مثل تنظيم دورات 
لكرة القدم، وقد اقمنا كما اسلفنا دورة كرة 
القدم وهي من اجنح الدورات التي اقيمت 

على مستوى اجلامعة حتى اآلن.
هل ت��ودون التحدث في امور لم نتطرق 

لها خالل اللقاء؟
اوال نحب ان نشكر االدارة اجلامعية على 
دعمها الدائم واملتواصل البنائها الطالب، 
ونطلب منهم سرعة العمل على اجراءات 
تصريح اقامة النشاط والذي اصبح يطول 
ثالثة ايام بعد زيادة االشخاص املوقعني 
عليه، وبدورن���ا نود ان نعل���م احباءنا 
املنتس���بني لكلي���ة الش���ريعة من طالب 
وطالب���ات اننا ال ندخر جه���دا في تقدمي 
افضل ما لدينا وان اخللنا بش���يء فنحن 
بش���ر نخطئ ونصيب، واتوجه بالشكر 
اجلزيل لوسائل االعالم والصحافة واخص 
بالذكر جريدة »األنباء« وهي صحيفة رائدة 
بني اجلموع الطالبية ومترقبة جلميع ما 

يحدث في الساحة الطالبية.
مب تنصح الطلبة؟

على جمي���ع الطلبة ان يهتموا بالعلم 
لنبني بلدنا وامتنا االسالمية بعدما سبقتنا 
االمم االخرى بعد اهمالنا للعلم، وبالنسبة 
لالنتخابات على جميع الطلبة ان يشاركوا 
في هذه االنتخاب���ات الختيار االجدر من 

وجهة نظرهم وقناعاتهم.

أكد أن العالقة بين العمادة والجمعية متميزة جدًا أكد أنهم لن يخذلوا الطلبة وأن الصناديق ستتحدث يوم االقتراع

الُشعب المغلقة وقلة المواد المطروحة أبرز المشاكل في »الشريعة«الطالب هو المحور األساسي في العملية التعليمية وسنعمل علىدعمه


