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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
ناش���د نائب رئيس حترير جريدة صوت الطلبة اإللكترونية فهد املطيري وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العال���ي د.موضي احلمود بالتجديد ملدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي، وذلك ملا وضعه من بصمات واضحة 
في تطوير التعليم التطبيقي من خالل وجوده كمدير عام، كما بني املطيري انه بفضل 
د.الرفاعي الحظنا التطوير الشامل ملرافق الهيئة واملتابعة الدقيقة من قبله واحلرص 

على عمل األمور البسيطة واملهمة، وذلك لرفع اسم التطبيقي كهيئة تعليمية.

»صوت الطلبة« تناشد وزيرة التربية التمديد للرفاعي

أحمد اجلوعان عادل احلماد

محمد هالل الخالدي
أعلنت مديرة إدارة البعثات بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
حصة النجادة انه مت االنتهاء من نقل 
تبعية اإلشراف على متفوقي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
من املنح الطالبية من وزارة التعليم 
العالي الى الهيئة مجددا بعد إشراف 
أكادميي دام قرابة العشرين عاما وذلك 
نظرا لتزايد اعداد الطلبة املتفوقني 
الراغبني في استكمال دراستهم لدرجة 
البكالوريوس وبالتالي زيادة حجم 
املسؤولية واألعباء امللقاة على كاهل 

الوزارة.
وقال���ت ان إدارة البعث���ات والعالق���ات الثقافية 
بالهيئة ال يسعها في هذا الصدد إال ان توجه جزيل 
الشكر للوزارة وجميع مسؤوليها مثمنة في الوقت 
نفسه الدور الرائد الذي قامت به مدير إدارة البعثات 

العاملني باإلدارة  بالوزارة وجميع 
الذين عملوا وأجادوا وأخلصوا في 
خدمة جميع الطلبة من منتس���بي 
الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وغيرهم، واجلدير بالذكر 
انه مت تسلم ملفات الطلبة املستمرين 
في الدراسة فقط اما املتوقع تخرجهم 
واملتعثرون دراس���يا فس���تواصل 
الوزارة مسؤوليتها األكادميية في 
متابعة حاالتهم وتس���ليم ملفاتهم 

حني التخرج.
واعربت عن تقديرها الستعداد 
الرمي���ح لتقدمي املش���ورة والدعم 
واملس���اندة إلدارة البعثات بالهيئة 
في هذه املرحل���ة االنتقالية لطلبة املنح ومتنى لهم 
دوام التوفيق والتميز في مسيرتهم الدراسية من اجل 
حتقيق املزيد من اإلجنازات للوطن وخدمته س���وق 

العمل في مختلف ميادينه.

املتحدة االميركي����ة nuks.org احمد اجلوعان ان االحتاد من خالل جلنة 
املؤمترات وامللتقيات يقوم بالتحضير على قدم وساق للمؤمتر السنوي 
حيث تقوم اللجنة باعداد كل التجهيزات الكفيلة باس����تقبال اكبر عدد 
ممكن من الطالب والطالبات من مختلف الواليات االميركية باالضافة الى 
الضيوف والشخصيات وممثلي الشركات الراعية من الكويت واوضح 
اجلوعان أن اللجنة حترص على ان يكون مؤمتر هذا العام االكثر متيزا 
من ناحية البرامج واخلدمات واالنش����طة حيث يتم االن االعداد ملوقع 
املؤمتر السنوي اخلاص على شبكة االنترنت والذي سيتم االعالن عنه 
قريبا على موقع االحتاد الرس����مي على شبكة االنترنت nuks.org حيث 
يشمل املوقع كل تفاصيل املؤمتر من عروض وخدمات وجدول للبرامج 
وقائمة الضيوف وغيرها من االمور مثل الندوات واالنشطة االكادميية 
مثل مهرجان طلبة الدراسات العليا السنوي والذي تقوم جلنة الدراسات 
العليا في االحتاد بالتحضير له حاليا، كما ان اللجنة املنظمة مستعدة 
للتعاون مع الهيئة التنفيذية والتي تقوم باالشراف على عملية االنتخابات 
لتتم عملية التصويت بسالسة كاملة وجتنب املشاكل التي حصلت العام 

املاضي والتي حرمت عددا كبيرا من الطلبة من التصويت.
وفي اخلتام اوضح اجلوعان ان هناك العديد من املفاجآت والبرامج 
التي نأمل ان تلقى رضا جميع حضور املؤمتر والذين يشقون عناء السفر 
للتجمع واالستمتاع بعطلة كويتية خالصة مع الطلبة من جميع انحاء 

القارة االميركية ومع ضيوف املؤمتر املميزين من ارض الوطن.

املصرفية اخلاصة وهو ما يستلزم نوعية خاصة من الكوادر الوطنية 
الشابة القادرة على التعامل مع املتغيرات السريعة التي تشهدها صناعة 
البنوك واملؤسسات املالية االسالمية. واشار احلماد الى ان بنك بوبيان 
وعلى مدى السنوات املاضية قدم العديد من اشكال الدعم للشباب ومنها 
الدورات التدريبي����ة الصيفية التي ينظمها للفئات املختلفة من الطلبة 
في مختلف املراحل الدراسية والتي تهدف الى زيادة خبراتهم العملية 

جنبا الى جنب مع جتاربهم وخبراتهم النظرية.
واضاف ان البنك قام خالل العام احلالي برعاية العديد من املعارض 
واملؤمترات واالنشطة املوجهة للشباب، مؤكدا في الوقت نفسه ان البنك 
منذ نشأته وهو حريص على دعم موارده البشرية بالكوادر الكويتية 
الشابة حيث يعتبر البنك من اعلى البنوك احمللية ومؤسسات القطاع 

اخلاص من حيث نسبة العمالة الكويتية الى اجمالي املوظفني.
واش����ار الى الدورات التدريبية املكثفة التي ينظمها البنك لكوادره 
البشرية من اجل زيادة خبراتهم العملية وهو ما ينعكس بالتالي على 

اخلدمات التي يقدمها البنك جلميع الشرائح في املجتمع الكويتي.
يذكر ان البنك قد متكن من احلصول على جائزة افضل بنك اسالمي 
في الكويت لعام 2010 من ارابيان بزنس بس����بب االجنازات التي حققها 
في الفترة االخيرة والتي اس����فرت عن حتول البنك من اخلس����ارة الى 

الربحية.
الى ذلك اعلن رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع الواليات 

اعلن بنك بوبيان عن رعايته ومشاركته في املؤمتر السنوي لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة األميركية والذي سيقام 
خالل الفت����رة من 25 الى 28 نوفمبر املقبل ضم����ن دور البنك في دعم 

مختلف االنشطة الشبابية داخل الكويت وخارجها.
وقال مدير عام مجموعة املوارد البش����رية ف����ي البنك عادل احلماد 
ان رعاية البنك له����ذا احلدث املهم امنا تنبع من دوره املتأصل في دعم 
شباب الكويت في مختلف املجاالت السيما التعليمية في مختلف دول 
العالم، مشيرا الى ان ادارة البنك تؤمن ابأن الشباب هم الثروة احلقيقية 
للكويت وان اي تطور او خطط تنموية مستقبلية ال ميكن ان تقوم اال 

على سواعد هؤالء الشباب.
واش����اد احلماد بالدور الذي يلعبه االحتاد في خدمة اكثر من 3 آالف 
طال����ب وطالبة يتلقون تعليمهم ف����ي الواليات املتحدة ودوره في ربط 
هؤالء الطلبة ببعضهم البعض وربطه����م بوطنهم الكويت، مضيفا ان 
البنك ومن هذا املنطلق قام برعاية املؤمتر السنوي الحتاد طلبة اميركا 
في دوراته الس����ابقة. وقال احلماد ان خطط البنك في تدريب وتوظيف 
الكوادر الوطني����ة تأتي مواكبة لالس����تراتيجية اجلديدة للبنك والتي 
اطلقها في مطلع العام احلالي وتعتمد في مجملها على املوارد البشرية 

باعتبارها الركيزة االساسية ألي خطط مستقبلية.
واضاف ان ابرز هذه احملاور ه����و التركيز على اخلدمات املصرفية 
لالفراد الى جانب الشركات املتوسطة والكبيرة باالضافة الى اخلدمات 

محمد هالل الخالدي
وجه عميد كلية 
التربية االساس���ية 
العام���ة  بالهيئ���ة 
التطبيقي  للتعليم 
والتدريب د.عبداهلل 
الى  املهن���ا كتاب���ا 
رؤس���اء االقس���ام 
العلمي���ة م���ن اجل 
ترشيحاتهم  تقدمي 
من اس���اتذة القسم 
لشغل منصب نائب 
القسم عمال  رئيس 
اجلديدة،  بالالئحة 

وذلك في االقسام العلمية التي تخلو فيها مناصب نائب 
رئيس القسم، وطلب د.املهنا من رؤساء االقسام املعنية 
ترشيح 3 اسماء بالنسبة لرؤساء االقسام املعينني حديثا، 
اما بالنسبة لرؤساء االقسام الذين ستنتهي فترة رئاستهم 
مع نهاية الفصل الدراس���ي احلالي فعليهم ترشيح من 
يرونه مناسبا لتكليفه حتى تعيني رئيس قسم جديد، 
علما بأن آخر موعد لتسليم طلبات الترشيح الى مكتب 

عميد الكلية هو يوم اخلميس 21 اجلاري.
الى ذلك يقيم مكتب النشاط والرعاية الطالبية بكلية 
التربية االساس���ية بالهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حفل تعارف للطالبات املستجدات في الفصل 
الدراسي االول للعام اجلامعي 2011/2010 على مسرح الكلية 
الرئيسي بالشامية يوم غد الثالثاء في متام الساعة 10 
صباحا، وستعطل الدراسة خالل هذه الفترة ملدة ساعتني 

فقط بحسب تعميم عميد الكلية د.عبداهلل املهنا.

تأكيدًا منه على دعم الشباب في مختلف المجاالت

»بوبيان« يرعى المؤتمر السنوي التحاد الطلبة في أميركا 25 نوفمبر المقبل

آخر موعد 21 الجاري

ترشيحات نواب رؤساء األقسام 
تبدأ بـ»التربية األساسية«

د.عبداهلل املهنا
حصة النجادة

سعد الشمري

النجادة: نقل تبعية اإلشراف على طلبة المنح 
الطالبية من »التعليم العالي« إلى »التطبيقي«

محمد هالل الخالدي
خاطب���ت مدي��رة ادارة البعث���ات بالهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب حصة النجادة عمداء 
الكليات بخص���وص حصر احتياجاتهم الفعلية من 
التخصص���ات العلم��ية املطل��وبة ليتس���نى إلدارة 
البعث���ات اإلعالن عنها في خط���ة البعثات اجلديدة 

للعام الدراسي احلالي.
وأكدت النجادة على ضرورة ان تتضمن البيانات 
التخصص العام والدقيق باللغات العربية واإلجنليزية، 
واملؤهالت املطلوبة لكل تخصص على حدة، واألعداد 
املطل���وب إيفادها س���واء للذك���ور أو اإلناث خالل 

شهر.

األنصاري: قبول 53 طالبًا وطالبة
ضمن الدفعة السابعة في جامعات مصر

انتخابات رابطة الطب اليوم
أكد الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل 
مقصيد ان انتخابات رابطة طلبة الطب الكويتية 
س���تعقد اليوم االثنني في كلية الطب باجلابرية 
وس���يتم فتح باب االقتراع في الساعة 9 صباحا 

حتى 3 عصرا.
وبني مقصيد ان املدة القانونية لالقتراع هي 6 
ساعات فقط، وذلك بناء على طلب مقدم من رابطة 

طلبة الطب الكويتية، مشيرا الى ان اللجنة العليا 
لالنتخابات وافقت على طلب الرابطة، موضحا في 
الوقت ذاته ان ه���ذا اإلجراء متعارف عليه خالل 

السنوات املاضية.
وحول مواقع اقت���راع رابطة الطب الكويتية 
قال مقصيد انه مت حتديد غرفة املطالعة القتراع 

الطالبات ومدرج 141 القتراع الطلبة.

القاهرة ـ هناء السيد
اعلن رئيس املكتب الثقافي 
االنصاري  د.عيسى  بالقاهرة 
اسماء 53 طالبا وطالبة ضمن 
مت  الذي��ن  الس��ابعة  الدفع��ة 
ترشيحهم جلامعات جمهورية 
مصر العربي��ة للعام اجلامعي 

.2011/2010
ودع��ا الطلبة ال��ى مراجعة 
املكتب الثقافي بالقاهرة لتسلم 
اصل االوراق ومراجعة االدارة 
العامة للوافدين لسداد رسوم 
قدم املؤه��ل بواقع 500 جنيه 

مصري عن كل عام دراس��ي باالضافة الى 100 
جنيه مصري قيمة رس��وم املل��ف، وفيما يلي 

االسماء:
ابرار جزاع س���عد مفلح مدلش املطيري -   ٭

التجارة وادارة االعمال - جامعة حلوان
احمد قويضي غنيم قويضي سعد العازمي   ٭

- احلقوق - جامعة بنها
اديبة عبداهلل سالم سعيد اليماني - احلقوق   ٭

- جامعة القاهرة
الشيخ عبدالعزيز شمالن عبدالعزيز حمود   ٭

الصباح - التجارة - جامعة القاهرة
احمد س���رحان عماش صح���ن - التربية   ٭

الرياضية )بنني( - جامعة حلوان
بدر س���عد ناصر فالح النون - التجارة -   ٭

جامعة القاهرة
حسن حبيب س���عد فالح غامن املطيري -   ٭

احلقوق - جامعة بني سويف
ابراه��يم حس��ني  حمد مح�مد اس�����ماعيل   ٭
ابراهي���م االنصاري - التج���ارة - جامعة 

القاهرة
خالد س���فاح ارديعان س���فاح العدواني -   ٭

احلقوق - جامعة بنها
راشد هادي طرجم علي الهاجري - احلقوق   ٭

- جامعة عني شمس
زينب شاطر مبارك طاهر - التجارة وادارة   ٭

االعمال - جامعة حلوان
سالم ارش���يد شقران س���عود الصليلي -   ٭

احلقوق - جامعة عني شمس
سند محمد مفلح بن مطلق الصعيد - احلقوق   ٭

- جامعة القاهرة
سيد محمد احمد س���يد عبداهلل سيد احمد   ٭

الرفاعي - التجارة - جامعة القاهرة
شعالن تركي علي عجيل تركي الشمري -   ٭

احلقوق - جامعة حلوان
ضاري فهد صالح مهاوش سلمان - التجارة   ٭

- جامعة القاهرة
ضاري نافل حواس محمد عفاس الشمري   ٭

- احلقوق - جامعة االسكندرية
طالل عبداهلل يوسف رجب املعيوف - التجارة   ٭

- جامعة جنوب الوادي
طالل غمالس علي اخلرينج الرش���يدي -   ٭

احلقوق - جامعة حلوان
عبدالعزيز وليد عبداهلل عبدالعزيز املفرح   ٭

- احلقوق - جامعة القاهرة
عبداهلل بدر عبداهلل محمد ثامر الكعمي -   ٭

احلقوق - جامعة بنها
عبداهلل حمود فالح مبارك احلتيتة املطيري   ٭

- دار العلوم - جامعة الفيوم
عب���داهلل محمد حس���ني عب���داهلل قمبر -   ٭

احلقوق- جامعة املنوفية

 ٭عدنان سالم هالل حمود جنم 
التجارة- جامعة  الشمري - 

الزقازيق
 ٭علي احمد محمود حسن علي 
مذكوري - احلقوق- جامعة 

القاهرة
 ٭علي عبداهلل عبدالهادي مطلق 
احلرب���ي - احلقوق- جامعة 

عني شمس
 ٭علي يوسف عبداهلل قعود 
ش���ماذ الصليلي - التجارة- 

جامعة بني سويف
 ٭عيس���ى حمزة عباس علي 
اكبر - التجارة وادارة االعمال 

- جامعة حلوان
غالب ناصر مناحي جدي العتيبي - احلقوق-   ٭

جامعة عني شمس
فاطمة احمد محمود حسن علي مذكوري -   ٭

احلقوق- جامعة القاهرة
فواز محمد بدر يوس���ف الشاهني الربيع -   ٭

التجارة- جامعة جنوب الوادي
فيصل خالد سعيد صقالن هويدي الصواغ   ٭

- احلقوق- جامعة حلوان
فيصل عبداهلل محمد علي احمد االنصاري   ٭

- التجارة- جامعة بنها
فيصل غشام فهد فالح البصمان - احلقوق-   ٭

جامعة حلوان
فيصل محمد حمود محمد فهيد الرشيدي -   ٭

التجارة- جامعة القاهرة
محمد احمد جابر عجيل الفي الش���مري -   ٭

احلقوق- جامعة القاهرة
محمد ثويني سعيد فالح العنزي - احلقوق-   ٭

جامعة عني شمس
محمد راشد صالح راشد السليمان - التجارة-   ٭

جامعة القاهرة
محمد عبداهلل بركة جايز املطيري - احلقوق-   ٭

جامعة القاهرة
محمد عبيد محمد هاجد نهار الرش���يدي -   ٭

احلقوق- جامعة اسيوط
محمد عواد صبر ش���نات عواد الشمري -   ٭

احلقوق- جامعة حلوان
محمود حميد علي دريب العنزي - احلقوق-   ٭

جامعة اسيوط
مراحب بدر مفلح محمد احلميدي العريرة   ٭

العازمي - التجارة- جامعة القاهرة
مزيد فهيد رفاعي مناور هضيبان العازمي   ٭

- احلقوق- جامعة عني شمس
مشاري سعد ناصر فالح النون - التجارة-   ٭

جامعة القاهرة
مشاري عبداهلل عبدالهادي مطلق احلربي   ٭

- احلقوق- جامعة عني شمس
مش���عل عبيد فالح عبيد فالح الراجحي -   ٭

احلقوق- جامعة عني شمس
مطلق سالم مطلق فهد الضويحي - األلسن-   ٭

جامعة عني شمس
منال يوسف سالم فهد الدويلة - احلقوق-   ٭

جامعة حلوان
منص���ور محمد محيميد حنيف العتيبي -   ٭

احلقوق- جامعة حلوان
ناصر غصاب ش���داد ش���ارع الضفيري -   ٭

احلقوق- جامعة االسكندرية
نوف محمد علي عبدالعزيز الهزاع - احلقوق-   ٭

جامعة القاهرة
يوسف ماجد عبداهلل جبر نعمة - احلقوق-   ٭

جامعة االسكندرية

حصر أعداد المبتعثين في الخطة الجديدة

مسؤول لجنة المستجدين في كلية اآلداب أكد أن القائمة تسعى فقط للفوز

الشمري لـ »األنباء«: أعلنت انشقاقي من »المستقلة«
لضعف آلية القرارات لديها وعدم تحقيقها أي إنجازات

سعود المطيري
اعت���دنا في كل انت���خابات 
ان ن��رى بع����ض الق���وائ��م 
العام��ل��ن  بع��ض  تخس��ر 
الذي��ن ميث��لونها  والقي��ادين 
كث��رة  بس�����بب  وذل�����ك 

اخلالفات واملشكالت.
مرش��ح قائم��ة »املس��تقلة« 
ومس��ؤول   2008 ع��ام  ف��ي 
جلنة الطلبة املس��تجدين س��عد 
الش��مري اعل��ن انش��قاقه من 
القائمة املس��تقلة بسبب ضعف 
آلي��ة اختي��ار الق��رارات لديهم، 
وحتدث عن سبب انضمامه في 
البداية للقائمة، ثم وجه نصيحة 
ال��ى اجلموع الطالبي��ة باختيار 

االفضل.
وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، عرفنا بنفسك؟
سعد الش���مري، طالب في 
الفلسفة،  كلية اآلداب - قسم 
عض���و عام���ل ف���ي القائم���ة 
املس���تقلة، خضت االنتخابات 
مع هذه القائمة وتقلدت بعض 
املسؤوليات االدارية والنقابية، 
فقد كنت مرشحا النتخابات وفد 
املؤمتر مع القائمة املستقلة عام 
2008، وكنت مسؤوال عن جلنة 
املس���تجدين في القائمة اثناء 
العام النقاب���ي 2008 � 2009، 
انتخابات  ف���ي  وكنت مندوبا 
العام املاضي النتخابات االحتاد 

الوطني لطلبة الكويت.
للقائم��ة  انضمم��ت  مل��اذا 

املستقلة؟
بعد دخول���ي كل��ية اآلداب 
عام 2007، اطل���عت على مبادئ 
القوائ���م الطالبي���ة املختلفة، 
القائمة  وش���دتني اطروحات 
املس���تقلة وحت��ديدا تلك التي 
تن���ادي باس���تقاللية احلركة 
الط��البي���ة ع���ن التي�����ارات 
السياسية، باالضافة الطروحاتها 
الداعية جلم���ع جميع اطياف 
املجتمع املختلفة رغم االختالفات 
املذهبية والعائلية والقبلية، 
وكانت البداية مع القائمة كعامل 
بس���يط وتدرجت حتى بلغت 

مراكز قيادية متقدمة.
يفه��م قارئ مب��ادئ القائمة 
املس��تقلة انها قائم��ة ال تنادي 

بالطائفية، فما صحة ذلك؟
ال شك ان اطروحات القائمة 
املستقلة واضحة ومحددة في 
القائمة  هذا الصدد، فمب���ادئ 
املستقلة تؤكد رفضها القاطع 
لتقس���يم املجتمع ال���ى فئات 
وش���رائح وهذا احد االصول 
التي اجتذبتني لالنتماء لهذه 

القائمة.
لكن في حقيقة االمر القائمة 
املستقلة كانت تعارض الطائفية 

مفهوما ومتارسها مضمونا.
م��ا آلية اتخاذ الق��رار لديها؟ 
وهل ق��رار االغلبية ه��و الذي 

لتحقيق مصاحلها االنتخابية 
دون النظر للمصلحة الطالبية 
ودون النظ���ر ألي اعتب���ارات 
اخرى م���ا عدا اعتبارات الفوز 
والسيطرة، وهذا االمر لم اعرفه 
في القائمة املستقلة التي حملت 
مبادئها وتبنيت اطروحاتها، 
انني سعيت خلدمة هذه القائمة 
طوال 3 اع���وام وكنت معتقدا 
ان ه���ذه القائمة ه���ي القائمة 
االحق بالصدارة وقيادة العمل 
الطالبي داخل كلية اآلداب لكن 
التجاوزات اجلسيمة واملخالفات 
الرهيب���ة ايقظت في ذهني ان 
ما يح���دث امر خطير ال ميكن 

السكوت عنه.
ماذا تقول ف��ي كلمة موجهة 

للجموع الطالبية؟
اوج���ه رس���التي للجموع 
الطالبية بشكل عام وللطلبة 
املس���تجدين بش���كل خ���اص 
للتعرف عل���ى مبادئ القوائم 
الطالبية املتنافسة على مقاعد 
رابطة طلب���ة كلية اآلداب وان 
يتم اختيار من ميثلهم بناء على 
قناعات وليست خدمات، وان 
يدركوا حجم املسؤولية امللقاة 
على عاتقهم في اختيار ممثلهم 
الشرعي داخل الكلية، الى جانب 
ادراك حساسية استمرار الوضع 
القائم ألنه ال يعبر عن مضمون 
وحقيق���ة احلرك���ة الطالبية 

الكويتية العريقة.

مكتس���باتهم واحتياجاته���م 
املختلف���ة وتغ��يير قناعاتهم 
وف���ق وس���ائل دميوقراطية 
ونقابية وليس من خالل اتباع 
اساليب ال متت للمبادئ التي 
تطرحها القائمة املستقلة بصلة، 
حيث انني اكتشفت ان القائمة 
الفوز  املستقلة حريصة على 

بذاته.
للقائمة  السابقة  القيادات  هل 
املس��تقلة له��ا عالق��ة بالقائمة 

اليوم؟ وما دورهم بالتحديد؟
وفق مبادئ القائمة املستقلة 
ولوائحها الداخلية، فإن الطالب 
املتخرج تسقط عضويته تلقائيا 
من القائمة، اي انه يسلب جميع 
حقوق العض���و العامل داخل 
القائمة من حيث املشاركة في 
ادارة القائمة واتخاذ القرارات، 
لكن ف���ي اآلونة االخيرة بدأت 
تظهر مؤشرات وبصورة علنية 
داخل القائمة املستقلة في كلية 
اآلداب وغيره���ا تؤك���د الدور 
الفعال الذي يشغله اخلريجون 
في توجهات القائمة وصياغة 

خططها واهدافها االنتخابية.
مل��اذا اعلن��ت انش��قاقك من 

القائمة؟
حينما اقدمت على هذا القرار 
كنت متأكدا انني لم انشق من 
آمن���ت مببادئها  التي  القائمة 
وس���عيت لتحقيق اهدافها بل 
انني تخليت عن قائمة تسعى 

يسود؟
الق���رارات املصيرية  اغلب 
عادة م���ا تكون مقصورة على 
عدد معني من االشخاص، الى 
جانب ان اغلبية عاملي القائمة 
واعضائها ال يعلمون بالقرارات 
التي تتخذه���ا القائمة اال بعد 
تطبيقه���ا، وهذا م���ا يناقض 
مبادئ القائمة التي تدعي عملية 
التش���اور جلميع العاملني من 

كبيرهم حتى صغيرهم.
هل الفوز غاي��ة في حد ذاته 

بالنسبة للمستقلة؟
في بادئ االمر كنت مؤمنا بان 
القائمة املستقلة لها من املبادئ 
والقيم ما تسمو به على قضية 
الفوز املجردة، وكنت اتصور 
ان االصل لدى املس���تقلة هو 
خدمة الطلبة والسعي لتحقيق 

د.عيسى االنصاري


