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الطالبي وشـــؤون  ادارة االســـكان   تنظم 
الوافدين في عمادة شـــؤون الطلبة بجامعة 
الكويت حفل ختام ألنشـــطة االدارة وتكرمي 
الطلبة اخلريجني واملتفوقني، وذلك في متام 
الســـاعة ١٠:٣٠ من صباح اليوم االثنني مبقر 
ادارة االسكان الطالبي وشؤون الوافدين في 

احلرم اجلامعي ـ الشويخ. 

 حتت رعاية ســـمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد تقيم كلية الصيدلة املؤمتر الدولي 
الثالث للعلوم الصيدالنية حتت عنوان «السالمة 
الدوائية» بدءا مـــن اليوم وعلى مدى ٣ أيام، 
علما بأن االفتتاح ســـيكون في متام الساعة 
التاســـعة من صباح اليوم االثنني في فندق 

راديسون بلو. 

 المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الصيدالنية اليوم ختام أنشطة «اإلسكان الطالبي» اليوم

 استئناف الدراسة في مصر ١٩ الجاري
 القاهــــرة ـ كونا: قال امللحــــق الثقافي في ســــفارتنا لدى القاهرة 
د.عوض العنزي امس ان الدراســــة في مختلف املدارس واجلامعات 
واملعاهد املصرية ستبدأ في ١٩ اجلاري. واكد د.العنزي، في تصريح 
لـ «كونا»، ان وزيــــر التعليم العالي والبحث العلمي املصري املكلف 

بوزارة التربية والتعليم د.هاني هالل اعلن هذا املوعد.
  واوضح انه في حال حدوث اي تطور في االحداث التي تشــــهدها 
مصر قد ترجأ الدراسة مرة اخرى. واكد د.العنزي ان املكتب الثقافي 
ملتزم مبوعد بدء الدراسة املعلن، داعيا في الوقت ذاته جميع الطلبة 
الكويتيني الدارسني في مصر الى عدم التأخر عن هذا املوعد وسرعة 
االلتحاق بالدراسة. وعن مواعيد االختبارات التي لم يستكملها بعض 
الطلبة الكويتيني في مختلف اجلامعات واملعاهد املصرية، قال د.العنزي 
ان املكتب الثقافي ارسل كتابا جلميع اجلامعات واملعاهد تضمن طلبا 
من تلك اجلامعات واملعاهد باجراء هذه االختبارات في بداية الدراسة 

 د.عوض العنزيحتى يتسنى لهم االستعداد لتلك االختبارات. 

 حشد من احلضور في االحتفال بإطالق د.عبيد الوسمي

 جانب من احلضور في اللقاء

 د.عبيد الوسمي متحدثا إلى احلضور

 الشحومي لطلبة «المفتوحة»: ضرورة تسجيل
  ١٢ وحدة دراسية كحد أدنى في الفصل الثاني

 الخميس: مشكالت طالب «المفتوحة» كثيرة 

 «المستقبل» تهنئ المقبولين الجدد

 آالء خليفة
  تقدم املنسق العام للخدمات 
العربية  الطالبية في اجلامعة 
املفتوحة فرع الكويت د.عبداهللا 
الشحومي جلميع الطلبة بأسمى 
التهنئـــة والتبريكات  عبارات 
الدراسة للفصل  مبناسبة بدء 
الثاني، متمنيا لهم  الدراســـي 
مسيرة دراسية موفقة، مؤكدا 
اهميـــة االلتـــزام بالدراســـة 
ومبواعيد وتوجيهات املرشدين 

األكادمييني.
  وأضاف د.الشحومي أن من 
أهم إجنازات اخلدمات الطالبية 

في الفصل الدراسي األول والتي نستمر في تطبيقها 
خالل الفصل الثاني، إنشاء قسم التطوير الطالبي 
الذي مت تزويده مبسؤول أكادميي مختص وموظفني 
لهم خبرة يكون من مهامه الوظيفية التعامل مع 
حـــاالت الطلبة باإلضافة إلى اخصائية نفســـية 
واجتماعية وذلك ملتابعة احلالة األكادميية للطلبة 
منذ دخولهم اجلامعة وحتـــى تخرجهم متابعة 
دقيقة في كل مقرر دراســـي مع متابعة معدالتهم 
التراكمية، وفي حالة انخفاض املعدل يكون دور 
املكتب اســـتدعاء الطالب ودراسة حالته وتقدمي 
تقرير عن احلالة للمرشد األكادميي لألخذ بيده.

  وتابع د.الشـــحومي: كما أنه مت تفعيل قسم 
التعليم املستمر وخدمة املجتمع والذي قدم العديد 
من الدورات التنشـــيطية في املقررات الدراسية 

الذين تقـــل معدالتهم  للطلبة 
التراكميـــة عن النقطتني وذلك 
ملساعدتهم في حتسني أوضاعهم 
األكادمييـــة ورفـــع معدالتهم 
التراكمية ورجوعهم إلى النظام 

اإللكتروني باجلامعة.
الشـــحومي على    وشدد د. 
ضرورة التزام الطلبة املستمرين 
واملستجدين بتسجيل ١٢ وحدة 
دراســـية كحد أدنى في الفصل 
الدراســـي الثاني لعدة أسباب، 
منهـــا ارتبـــاط اجلامعة بقرار 
مجلس اجلامعات اخلاصة بأال 
تزيد مدة الدراسة في اجلامعة 
عن ضعف املدة في اجلامعات التقليدية أي ال تزيد 
عن ثماني ســـنوات مع التزام اجلامعة بعدد من 
الطلبة ال يزيد عن خمسة آالف طالب مقيد تقريبا 
باإلضافة إلى أن اجلامعة ووفقا لدراســـة حاالت 
الطلبة لوحظ تسجيل حاالت عديدة من الطلبة 
ملقرر واحد في فصل دراسي كامل والبعض منهم 
يقوم بسحب هذا املقرر بعد تسجيله في أوقات 
السحب واإلضافة مع بقاء وضعه مقيدا في اجلامعة 
لسنوات عديدة دون التقدم في مستواه األكادميي 
ويعوق فرصة القبول عن عدد من املتقدمني في 
اجلامعة باإلضافة إلى أن تسجيل الـ ١٢ وحدة كحد 
أدنى يساعد الطالب على إجناز خطته في املسار 
الصحيح ومبتابعة من مرشـــده األكادميي حتى 

يصل في النهاية إلى فرحة التخرج. 

 محمد هالل الخالدي
  جدد املنســـق العام للقائمة 
العربية  املستقلة في اجلامعة 
املفتوحة ـ فـــرع الكويت خالد 
القائمـــة  اخلميـــس مطالبـــة 
املســـتقلة من املديـــر االقليمي 
للجامعة العربيـــة املفتوحة د 
موسى محســـن انقاذ ما ميكن 
انقاذه ورفع احلالة الصعبة التي 
يعيشها طلبة فرع الكويت من 
معاناة خالل هذا العام الدراسي، 
مبينا اننا سنبدأ قريبا الفصل 
الكثيرين  الثاني وان  الدراسي 
ان  اصابهم االحبـــاط وخاصة 

اجلامعة العربية املفتوحة لها رسالة سامية واهداف 
نبيلة لكن طلبة فرع الكويت بدال من ان يتفاخروا 
بانتمائهم لتلك اجلامعة اصبحوا «يستحيون» من ان 
يقولوا «نحن طلبة اجلامعة العربية املفتوحة فرع 
الكويت». واكد اخلميس ما اعلنته القائمة املستقلة 
بنشرها االخطاء التي اقامتها االدارة املكلفة لفرع 
الكويت مطالبا املدير االقليمي د.موســـى محسن 
بالنظر بجدية لهـــا وان احد االخطاء اعادة املواد 
الســـنوية والتي تنص على صدور اجلزء االول 
من املادة في الفصل الدراسي االول واجلزء الثاني 

في الفصل الدراسي الثاني وال 
ميكن العكس اي ال يتم صدور 
اجلزء االول في الفصل الدراسي 
الثاني وهو القانون الذي ألغاه 
فرع الكويت ســـابقا ملا له من 
شوائب واخطاء كثيرة ادت الى 
وجود مشاكل اخرى منها مشكلة 
املفصولني. واضاف اخلميس ان 
القانون اجلديد يبني مدى  هذا 
تضارب االجـــراءات واللوائح 
والقوانني التي تصدرها االدارة 
املكلفة فهو يخالف قانون عدم 
التســـجيل ألقل مـــن ١٢ وحدة 
دراسية فكيف للطالب التسجيل 
فوق ١٢ وحدة دراسية مادامت االدارة املكلفة متنع 
فتح مواد له فمن اين يســـجل ١٢ وحدة دراسية 
وهو ايضا يخالف القانون الصادر بان يكون احلد 
االقصى للدراسة ٨ سنوات حيث ان قانون التسجيل 
اجلديد يؤخر الطالب كثيرا ما ادى االدارات السابقة 
إللغائه والدليل وجـــود طلبة مقيدين منذ ٢٠٠٢ 
وايضا يخالف القانون العرفي الذي وضعته االدارة 
املكلفة بعـــدم احلق للطالب بوقف قيده وخاصة 
ان الكثيرين لن يجدوا مواد لتسجيلها بسبب هذا 

القانون اجلديد الفاشل.

 آالء خليفة
  هنأ املنســـق العام لقائمة املستقبل الطالبي 
في الهيئة العامـــة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ثامر املطيري زمالءه الطـــالب والطالبات الذين 
مت قبولهم في كليات ومعاهد الهيئة، ومتنى لهم 
التوفيق والنجاح في دراســـتهم، وطالبهم ببذل 
اجلهد واملثابرة واحلفاظ على مواعيد تســـجيل 

املواد والسحب واالضافة احملددة لهم، مشيرا الى 
ان كل العاملني في القائمة سيكونون متواجدين 
مع الزمالء املستجدين واملستجدات ملساعدتهم في 
اختبار القدرات واختبار اللغة االجنليزية وتسجيل 
موادهم، ومســـاعدتهم في التقدم للحصول على 
مكافأة الطلبة وغيرها من األمور التي يحتاجون 

اليها. 

 د.عبداهللا الشحومي

 خالد اخلميس 

 «الحقوق» احتفلت بإطالق سراح الوسمي

 اتحاد «التطبيقي» نظم لقاء تنويريًا للمستجدين وآخر للمستجدات
 آالء خليفة

العــــام لطلبة    نظم االحتاد 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب لقاء تنويريا 
للطلبــــة املســــتجدين للفصل 
الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ مساء 
أمس االول مبقر رابطة أعضاء 
هيئة التدريس بالعديلية حاضر 
فيه رئيس االحتاد فيصل صالح 
العتيبي، ورئيس اللجنة الطالبية 
ورئيس جلنة املستجدين نواف 
خالد الزعبي، وعدد من النقابيني 
النقابي  اللقاء  السابقني، وأدار 
السابق عبداهللا حمدان املطيري 
الذي قدم نبذة عن االحتاد ودوره 
في خدمة جموع الطلبة وشرح 
للمستجدين كيفية التواصل مع 
االحتاد في حــــال واجهتهم أي 
مشــــاكل أو عراقيل، مؤكدا ان 
االحتاد هو املمثل الشرعي لكل 
طالب وطالبات الهيئة وهو املعني 
مع ادارة الهيئة بتزويد الطلبة 
باملعلومة الصحيحة، ودعاهم 
لعدم استقاء أي معلومات إال من 

اعضاء االحتاد الذين سيكونون 
موجودين مع املستجدين بكل 
الكليات واملعاهد إلرشادهم عن 
كل االمور التي يحتاجون اليها 
ومساعدتهم في انهاء معامالتهم 

بكل سهولة ويسر.
  وقد افتتــــح رئيس االحتاد 
فيصل العتيبــــي اللقاء بكلمة 
رحب فيها بزمالئه املستجدين، 
وهنأهم علــــى القبول بالهيئة 
ومتنى لهم مســــيرة دراســــية 
موفقــــة، وطالبهــــم بضرورة 
االلتزام بالدراسة وجتنب الغياب 
حتى ال يقع الطالب في مشاكل 
دراسية، وقال ان الطالب املستجد 
على عتبات مرحلة جديدة من 
الدراسية، ويجب عليه  حياته 
حتديد أهدافه وآماله للمستقبل، 
كما يجب ان تكون لديه تطلعات 
يرغب في حتقيقها، وان يتسلح 
بالعزمية واالصرار ليتمكن من 
اســــتكمال دراسته، كما تطرق 
بشــــرح واف آللية الدراسة في 
معاهد الهيئــــة وكيفية اجتياز 

التمهيدي،  الطالب للكــــورس 
والتعريف بالعديد من القواعد 
واملوضوعات التي يحتاج اليها 

الطلبة املقبولون باملعاهد.
  من جهته، حتدث رئيس اللجنة 
الطالبية باالحتاد ورئيس جلنة 
الزعبي عن  املستجدين نواف 
آلية الدراسة بالكليات، وكيفية 
متكن الطالب من التحويل بني 
التخصصــــات أو بني الكليات، 
وشــــرح مواعيــــد االختبارات 
واملقابالت الشخصية، وكيفية 
جتنــــب الطالب احلصول على 
االنذارات، وطرق التقدم للحصول 
على املكافأة االجتماعية، مبينا 
انها تصرف للطلبة الكويتيني 
وأبناء الكويتيات ومن يعاملون 
معاملة الكويتي بواقع ١٠٠ دينار 
للطالب األعــــزب، وبقيمة ٢٥٠ 
دينارا للمتزوج وأال يكون الطالب 
موظفا في القطاع احلكومي أو 
يتلقى مساعدة أو راتبا من أي 
جهة حكومية اخرى، وان يكون 
مقيدا ومسجال للجدول الدراسي 

ومســــتمرا في دراسته، وأشار 
الى ان احلصــــول على املكافأة 
يتــــم عــــن طريــــق االخصائي 
االجتماعــــي مبكاتب النشــــاط 
الطالبيــــة بالكليات  والرعاية 
واملعاهد، علــــى أن يصطحب 
الطالب معه صورة عن بطاقته 
املدنية، ومنوذج حتويل راتب 
من البنك، والطالب املتزوج من 
كويتية عليــــه إحضار صورة 
عن عقد الزواج، و«استمرارية 
زواج» من وزارة العدل اضافة 
للشروط ســــالفة الذكر، وفيما 
يخــــص الطلبة غير الكويتيني 
فيمكنهم التقدم لصندوق طالب 
العلــــم للحصول علــــى اعانة 
الصندوق، فضــــال عن تقدميه 
شــــرحا وافيا عن آلية الدراسة 
في كليات الهيئة وموعد بدايتها، 
والتخصصات املتاحة بكل كلية، 
وغيرها من االمور املهمة التي 
الطالب مثل كيفية  تشغل بال 
تسجيل الطالب جلدوله الدراسي 
والسحب واالضافة، وحتدث عن 

احلاالت التي ميكن ان تعرض 
الطالب للفصل، وكيفية مواجهة 
أي عقبات تواجهه في مسيرته، 
مختتما كلمته مبناشدة اجلموع 
الطالبية بعدم التردد في اللجوء 
الى االحتــــاد في حال واجهتهم 
أي مشــــاكل أو عراقيل تعطل 
دراســــتهم، وأكد ان االحتاد لن 
يدخر جهــــدا في مســــاعدتهم 
وســــيكون عونا لهم بعد اهللا 
عــــز وجل في تذليل أي عقبات 

تواجههم.
  وعلى صعيد متصل، نظمت 
جلان الطالبات باالحتاد بنفس 
التوقيت لقــــاء تنويريا خاصا 
بالطالبــــات املســــتجدات على 
مسرح كلية التربية االساسية 
بنات بالشامية، وأشارت نائبة 
الرئيس لشؤون الطالبات ضحى 
اللقاء كان مثمرا،  ان  احلمادي 
حيث مت شرح وتبسيط كل االمور 
التي تهم الطالبات املستجدات 
وتعريفهن بكل ما احتجن اليه 

خالل اللقاء التنويري. 

لذلك تشـــكرون كثيرا على هذا 
املوقف وهـــذا ليس بغريب على 
طلبة كلية احلقوق، موضحا ان 
طلبة القانون هـــم من يقودون 
املجتمع، والقانون والسياسة أمران 
متالزمان ألن القانون ال يوضع اال 

من سلطة سياسية.
  واعلن د.العياش عن اقتراحه 
لتشكيل جلنة شـــعبية لنصرة 
قضية د. عبيد الوسمي ومن يريد 
ان يسجل بها فهي للجميع، وعملها 
لن يكون سياسيا بل عمل انساني، 
موضحا ان احلقوق واحلريات هي 
حقوق منشأها طبيعية حيثما يولد 
االنسان فإن احلقوق تولد معه، 
وبالتالي فإن النصوص الدستورية 
التي تنص على احلقوق واحلريات 
هي نصوص كاشفة لتلك احلقوق 

فنحن احرار بوالدتنا.
  ومن ثم قامـــت جمعية طلبة 
القانون بتكرمي د.عبيد الوسمي 
وايضـــا تقـــدمي دروع تذكارية 
للدكتور ثقل العجمي ود.مرضي 
العياش ومن ثـــم توجه د.عبيد 
الوســـمي الفتتاح لوبـــي كلية 
احلقوق والتوقيع على صورته 
التي مت وضعها في اللوبي، وختاما 
مت تقطيع كعكة االحتفال وسط 
حشود كثيفة من الطلبة والطالبات 

الذين احتفلوا بعودة استاذهم. 

حافزا له شخصيا ووقوده للدفاع 
عن د.عبيد الوســـمي، كما شكر 
جمعية القانون والقائمة املستقلة 
التي لم تأل جهدا في نصرة د.عبيد 
والشـــكر موصول الـــى االحتاد 
الوطنـــي لطلبة الكويت وجميع 

القوائم الطالبية.
  وخص بالشكر ٣٧ من اساتذة 
القانون الذين وقعوا على البيان 
اخلاص بزميلهم د.عبيد الوسمي 
والذي ازعج الكثيرين لكن بالنهاية 

ال يصح الى الصحيح.
الى اســـتاذ  الكلمة    وانتقلت 
القانون د.مرضي العياش، الذي 
قال: ال يســـعني في هـــذا املكان 
أي كلمات تعبر عن شـــعوري، 
فقضية د.عبيد الوسمي هي قضية 
انسانية بالدرجة االولى، وهنالك 
من حاول ان يقسم فئات املجتمع 
ويحصر قضية د.عبيد الوسمي في 
طائفة دون اخرى ولكنها قضية 
انسانية قبل ان تكون سياسية 

او قانونية.
  واضاف ان د.عبيد الوســـمي 
لم يرتكب جرمية وفقا للقانون، 
وجميع التهم املنسوبة اليه هي 

تهم كيدية.
  وقـــال: انتـــم ايهـــا الطلبـــة 
والطالبات تفوقتم على اساتذتكم 
وكان موقفكم واضحا وجليا للعامة 

الذين يفترض ان يشـــاركوا في 
جميع االحداث باعتبارهم طلبة 

قانون.
  من ناحيته، قال استاذ القانون 
بكلية احلقـــوق بجامعة الكويت 
العجمي: اهنئ نفســـي  د.ثقـــل 
واجلميع قبـــل ان اهنئ د.عبيد 
الوسمي بعودته لنا ساملا غامنا، 
متمنيـــا ان تكون املرحلة املقبلة 
الذي  القانون  جميله وتتفق مع 
الشـــهرين املاضيني  غيب خالل 
بشـــكل متعمد وغير مســـبوق 
ونأمل ان يسود القانون الى مرة 

اخرى.
  وذكر د.العجمي ان العالقة بني 
الوسمي وطلبته حيرت  د.عبيد 
اجهزة حكومية بأكلمها، وهناك 
اجهـــزة تبحث في تلـــك العالقة 
ويحاولـــون تفســـيرها ألنهم ال 
يقدرون عالقة الطالب باملعلم بل 
العالقات بشكل طبقي  يفسرون 
وطائفـــي ومـــا تقـــوم عليه من 
مصالح شـــخصية ضيقة، داعيا 
طلبة وطالبات القانون االستمرار 
في هذا النهج الصالح املتمثل في 
حب الكويت والتعامل مع املسائل 

بتجرد وموضوعية.
الطلبة    وشـــكر د.العجمـــي 
والطالبـــات على وقفتهم اجلادة 
مع د.عبيد الوسمي والتي كانت 

انا ســـعيد ألنني انتمـــي لكلية 
احلقوق ألن بهـــا د.ثقل العجمي 
الذي ساندني بجانب زمالء افاضل 
آخرين ودعمني ولم يأل جهدا في 

الدفاع عني.
  كما وجه الشكر الى د.مرضي 
العياش ود.مساعد العنزي والى 
٣٧ اســـتاذا قاموا بالتوقيع على 
بيان تاريخي تعمدت السلطة اال 
تكون له تغطية اعالمية ومع ذلك 

الرسالة وصلت.
  وزاد: ان مسألة السجن ال تشكل 
تهديدا بالنسبة لي اذ كنت على 
يقـــني انني بريء وان ما قمت به 
من عمل ال ميكن ان يشكل جرمية 
حتت أي معيار قانوني، لكن هذا 
احلدث اكد لي ان اهم مجموعة في 
الدولة هم اهل القانون وان دورهم 
ال يقتصر على القاعات الدراسية 
وامنا دورهـــم االكبر في التأثير 
بأحداث املجتمـــع املختلفة وهو 

بالطبع تأثير ايجابي وجميل.
الشكر    كما وجه د.الوســـمي 
اجلزيل الى جمعية طلبة القانون 
التي وصفها بأنها جمعية االبطال 
على موقفها املشرف، مهنئا الشعب 
الكويتي بحلول االعياد الوطنية 
لدولتنا احلبيبة الكويت، متمنيا 
ان تكون املرحلة املقبلة بداية عهد 
جديد لطلبـــة وطالبات القانون 

 آالء خليفة
  فرحة عارمـــة وباقات زهور 
هنا وهناك، وتصفيق حاد ويباب 
وسط حشـــود غفيرة من طلبة 
وطالبـــات القانون، هذا هو حال 
كلية احلقـــوق بجامعة الكويت 
صباح امس فـــي احتفال نظمته 
القانون بالكلية احتفاال  جمعية 
باطالق ســـراح د.عبيد الوسمي 
بعد ان مت سجنه ملدة شهرين على 
خلفية ما حدث في ديوان النائب 

د.جمعان احلربش.
  في بداية احلفل، حتدث رئيس 
جمعية القانـــون خالد الهاجري 
قائال: باسم جمعية القانون املمثل 
الشـــرعي لطلبة وطالبات كلية 
احلقـــوق، القي كلمتـــي هذه في 
حق رجل املواقف واقول فيها: هللا 
درك رجال هابوه لنصرة الدستور 
الكويتـــي، الى صاحـــب التميز 
واالفكار النيرة د.عبيد الوسمي، 
املبادرات والتوضيحات  صاحب 
الدســـتورية التي تنيـــر لنا ما 
جنهلـــه من اخطاء فـــي تطبيق 
القانون الدســـتوري، انت رجل 
شغل الشارع السياسي بل شغل 
الشارع الكويتي عامة، حيث ارادوا 
ان يهينوك بأعيننا، لكن هيهات، 
فأنت باالصل شامخ العزة ولكنهم 
لم يعلمـــوا انهم رفعوك بأعيننا 
وأسكنوك في قلوبنا اكثر واكثر، 
فأنت يا د.عبيد صاحب الكلمة التي 

عجز عنها بعض الرجال.
الهاجري باسم طلبة    واعرب 
وطالبـــات كليـــة احلقـــوق عن 
السعادة البالغة التي تعم قلوب 
الطلبة والطالبات بعودة  جميع 
د.عبيد الوسمي الى احضان كلية 

احلقوق.
  من جهته، قال د.عبيد الوسمي: 
كنت هنا قبل ٧٠ يوما، وهذه هي 
املرة االولى التي احتدث فيها وسط 
حشد من الناس، وانا مدين لكل 
شخص فيهم، وكنت سعيدا لكوني 
استاذ قانون، لكن لم اكن اتوقع 
ان كلية احلقوق كيان عظيم لهذه 

الدرجة.
  واكـــد د.الوســـمي انه يحب 
طلبة وطالبـــات القانون كثيرا، 
مشيرا الى انه سجن ملدة ٦٢ يوما 
ولكنه يشعر بانها ٦٢ عاما، وقد 
مت حرماني من اكثر ما اعشـــقه 

بحياتي وهو التدريس.
  واردف د.الوســـمي قائـــال: 

 الوسـمي: السـجن أكد لي أن دور رجال القانون ال يقتصر على القاعات إنمـا بالتأثير في أحداث المجتمع
 العجمـي: العالقة بيـن الوسـمي وطالبه حيرت أجهـزة حكوميـة بأكملها ولـم يتمكنوا من تفسـيرها

 في حفل أقامته جمعية القانون وحضره جمع غفير من األساتذة والطلبة

 (محمد ماهر) .. ويتلقى درعا تكرميية من جمعية القانون  


