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الجامعــــة
والتطبيقي

أعضاء هيئة التدريس في »الفنون المسرحية«: لسنا متضررين 
من استمرار تكليف السليم برئاسة قسم التمثيل واإلخراج 

أكدوا أن المعهد سيصدر الئحة جديدة  تغير هيكلة المناصب العلمية واإلدارية 

يعقوب الرفاعي

فيصل الهاجري

فواز الكندري

د.مساعد العنزي

»التطبيقي«: انتظام صرف المكافأة االجتماعية للطلبة 
تصرف في الفترة من 21 إلى 25 من كل شهر

جمعية عمومية لقائمة النهج الطالبي
في بريطانيا 30 الجاري

»أعضاء هيئة التدريس« تشيد  بمقترح زيادة بدل األثاث

رابطة »التطبيقي«: فصل التعليم 
عن التدريب مصلحة وطنية

اتحاد »التطبيقي« لتوفير 
مظالت لمواقف السيارات

اش����اد عدد من اعض����اء هيئة 
التدريس باملعه����د العالي للفنون 
املس����رحية بعميد املعهد باالنابة 
ووكيل املعهد ورئيس قسم التمثيل 
واالخراج قائلني إن د.فهد السليم 
يحظى من اجلميع بكل التقدير نظرا 
جلهوده الدؤوب منذ توليه رئاسة 
قسم التمثيل واالخراج في تفعيل 
خطة التطوير والتحديث التي بدأها 
منذ اليوم االول، لتبدأ مرحلة جديدة 

تتصف باملنهجية.
ج����اء حدي����ث اعض����اء هيئة 
التدري����س ردا على ما نش����ر في 
»األنب����اء« بعددها الصادر يوم 14 
يناير حول استياء اعضاء القسم من 
استمرار رئاسة د.فهد السليم لقسم 
االخراج، باالضافة الى عمله وكيال 
للمعهد، حيث اكدوا ان اخلبر عار 
متاما عن الصحة وال يرصد واقعا. 
وقال����وا ان اعضاء هيئة التدريس 
قد فوجئوا مبا ورد على ألسنتهم 
باخلبر املنشور، اذ لم يحدث أن أحدا 
منهم قد صرح بتضرره من استمرار 
تكليف د.فهد السليم برئاسة القسم 
ال����ى جانب اضطالعه مبهام وكيل 
املعهد خاصة انهم لم يفوضوا أحدا 
للتحدث او يعطوه توكيال في هذا 
الش����أن. وقالوا ان اساتذة املعهد 
جميعا يعربون عن أسفهم البالغ 
للزج بطلبة املعهد في أمور تتصل 
بشؤون اعضاء هيئة التدريس، اذ ال 
يعقل وال يعد مقبوال بأي حال من 
االحوال ان ينشغلوا عن دراستهم 
بالدخول في الصراعات واملزايدات. 
وقالوا أن على يد د. السليم  وبجهود 
زمالئه اعضاء هيئة التدريس الذين 

صورة زنكوغرافية لتواقيع اعضاء هيئة التدريس في قسم التمثيل واالخراج باملعهدد.فهد السليم

جهد مطلوب س����واء فيما يتعلق 
باخلطة الدراسية املستخدمة التي 
ستكتمل العام القادم، او حتى فيما 
الفني والثقافي،  يتعلق بالنشاط 
حيث حتق����ق حلم تكوي����ن فرقة 
مسرحية كما ان تولي د.فهد السليم 
شؤون ادارة املعهد نيابة عن العميد 
د.عب����داهلل الغيث لفترة مؤقتة ال 
يعني أنه أصبح يش����غل املنصب، 
ون����ود ان نوضح احلقيقة في هذا 
الش����أن على النحو التالي: تقضي 
املادة التاسعة من الالئحة الداخلية 
للمعهد بأن يتولى وكيل املعهد القيام 
بأعمال العمي����د في حال غيابه أو 
سفره، وذلك بتكليف رسمي، ونظرا 
ألن د.عبداهلل الغيث عميد املعهد 
سيوفد قريبا في مهمة رسمية ملدة 
شهر، فإنه يصبح لزاما ان يتولى 
د.فهد الس����ليم وكيل املعهد مهمة 
تسيير االعمال وفقا لنص القانون 
واعماال له في تلك الفترة احملددة 
التي تنتهي بانتفاء السبب املتمثل 
في السفر ثم عودة العميد ملمارسة 
مسؤولياته، وهكذا فهو ليس منصبا 
جديدا وليس مستغربا أو جديدا على 
احلياة اجلامعية واالكادميية، حيث 
يعمل به في كل الكليات واملعاهد 

محليا ودوليا.
وفي النهاية قالوا نأمل أن نكون 
قد أوضحن����ا كل األمور وازلنا اي 
التباس بعد ان القينا الضوء بكل 
الصراحة والوضوح على جوانب 
عدة تتعلق بهذا الصرح األكادميي 
العريق، والذي نس����عى جاهدين 
الى األفضل واألحس����ن  لتطويره 

لصالح األجيال املقبلة.

هذا الصدد فإن منصب الوكيل الذي 
يشغله حاليا د.فهد السليم سيتم 
ابداله مبنصبني جديدين يتمثالن 
في مس����اعدين للعمي����د، هذا كله 
الدقيق  فضال عن اهمية االختيار 
في التخصص املطلوب لرئاس����ة 
القسم، ومما ال شك فيه انه عندما 
تتحقق الشروط العلمية االكادميية 
التخصصية في الشخص املناسب 
فسيتم تكليفه على الفور دون ادنى 
تردد، ما يش����ير الى ان اس����تمرار 
تكليف د.فهد السليم برئاسة القسم 
الى جانب منصبه كوكيل للمعهد 
ال يعود ابدا الى عدم وجود كفاءات 
قادرة على حتمل املسؤولية، كما 
ال يعني تعمد تركيز املنصبني في 
شخص واحد، وامنا على العكس 
من ذلك فهو مسؤولية واعباء زائدة 
يتحملها دون كلل او ملل ويؤدي 
الوجه االكمل دون  واجباتها على 
اي تقصير، يحوطه ويتوج جناحه 
زمالء افاضل لم يبخلوا يوما بأي 

محمد هالل الخالدي
املالية  صرح مدي���ر اإلدارة 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب اسماعيل عباس بأن 
اجراءات صرف املكافأة االجتماعية 
للطلبة منذ 3 أشهر تتم بشكل 
منتظم ووفق آلية معينة على ان 
يتم الصرف للطلبة خالل الفترة 
من 21 الى 25 من كل ش���هر بحد 
اقصى، ومت ذلك من خالل طلبات 
التحويل املرسلة لبيت التمويل 
لشهر نوفم���بر بكت���اب رق���م 
ه�� م/ش م/23-11 14504 والصادر 
من الهيئة بتاريخ 2009/11/11 وقد 
صرفت قبل عيد األضحى املبارك 
بأكثر من اسبوع اما مكافأة شهر 
ديسم���بر 2009 بك��ت���اب رق���م 
ه� م/ش م/13-11 16150 والصادر 
من الهيئ���ة بتاريخ 2009/12/16 
ومكافأة شهر يناير 2010 فحولت 
بكتاب رقم د ع/س م/11-12 944 

محمد المجر
جددت رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مطالبتها 
بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، مؤكدة 
ان ذلك يأتي انسجاما مع املصلحة العامة وخطة 
التنمية التي اقرها مجلس االمة بانشاء 3 جامعات 
حكومية. واكدت الرابطة ان الفصل مسألة مهمة 
ومحسومة سلفا من خالل جلان عدة وعلى مدى 
سنوات متعاقبة وشكلت له جلان كثيرة ودرسته 

مكاتب استشارية ايدت عملية الفصل.
واشادت الرابطة في هذا السياق مبوقف املدير 
العام د.يعقوب الرفاعي املساند و»الثابت« جتاه 
عملية الفصل، مستغربة في الوقت نفسه من 
موقف نائب املدير العام لقطاع التعليم التطبيقي 
والبحوث املسؤول عن الكليات، واصفة موقفه 
بغير الثابت، وكان حري���ا به ان يكون الداعم 
االول للفصل، مشيرة الى ان وجهة نظره حول 
موضوع الفصل ال متث���ل وجهة نظر اعضاء 
هيئة التدريس املؤيدي���ن للفصل، واوضحت 
الرابط���ة انه كان من االجدر ب���ه قبل ان يدلي 
برأيه حول هذا املوضوع ان يرجع الى اعضاء 

هيئة التدريس.
وبينت الرابطة ان بح���ث اللجنة موضوع 
امكانية الفصل من عدمه يعتبر عودة الى املربع 
االول، مبينا ان مجلس ادارة الهيئة فوض وزيرة 
التربي���ة ووزيرة التعليم العالي واملدير العام 
للهيئة بتشكيل جلنة تكون مهمتها دراسة ما جاء 
في تقرير املكتب الكندي لالستشارات للبت في 

موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق على ان 
يعرض على مجلس ادارة الهيئة في اجتماع مقبل. 
واكدت الرابطة ان موقفها واضح في هذا االمر، 
وقد عبرت عنه مرارا ان يكون للتدريب هيئة 
مستقلة تتمتع بجميع قراراتها وتكون تابعة 
لوزارة التعليم العالي. وناشدت الرابطة باسم 
هيئة التدريس وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ان تتبنى قرارا تكون 
فيه كليات الهيئة نواة الحدى هذه اجلامعات 
التي اقرها مجلس االمة من ضمن خطة التنمية، 
مبينا ان هذا االمر ال ميكن حتقيقه اال من خالل 
فص���ل التعليم التطبيقي عن التدريب حتقيقا 
للمصلحة العامة وتطبيقا ملا جاء في التقرير 
الكندي الذي صرف���ت عليه مبالغ طائلة )150 
الف دينار( ومتاشيا مع خطة الدولة التنموية 

بانشاء جامعات حكومية.
الى ذلك اشادت رابطة التدريب مبوقف النائب 
م. خالد الطاحوس من قضية مدرس���ي الكادر 
الع���ام، مثنني في الوقت نفس���ه على املواقف 
املشرفة التي تبناها الطاحوس وساندها منذ 
توليه املسؤولية من خالل تقدميه كل الوسائل 
الداعمة للقضايا العادلة التي لم تكن في أغلب 
األحيان تعنيه بش���كل شخصي بقدر ما كانت 
تعني زمالءه في مختلف الوزارات والنقابات 
ودعمه الق���وي للقضايا االكادميية والنهوض 
مبستوى االداء داخل الهيئة العامة للتطبيقي 
وتذليل كل العقبات التي من شأنها عرقلة املسيرة 

التعليمية.

اقفال بعض احلسابات الشخصية 
للطلبة.

واكد مدير االدارة ان االدارة 
املالية مقبلة على التوسع وتفعيل 
الهيكل التنظيمي اجلديد واخلاص 
بإنشاء اقسام جديدة مثل قسم 
التكاليف، قس���م املكافآت، قسم 
مكافآت الطلبة واخيرا القس���م 
الفني، وس���يتم تقس���يم قسم 
الصرف الى عدة ش���عب، حيث 
تتمركز نسبة عالية من املعامالت 
به���ذا القس���م ونح���ن بانتظار 
انتقال ادارة البعثات الى مبنى 
9 وستشغل االدارة املالية نفس 
املكان وس���يتم تفعي���ل الهيكل 
التنظيمي اجلديد وسيكون له 
االثر االيجابي في تنظيم وسرعة 
اجناز املعامالت، مضيفا ان االدارة 
ترحب وتستقبل اي مالحظات او 
اقتراح���ات او انتقادات ايجابية 
تهدف الى معاجلة املشاكل واي 

محمد المجر
التنفيذي ملكتب  املدير  طالب 
االحت����اد العام لطلب����ة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ادارة  العنزي  والتدريب محم����د 
الهيئة بض����رورة توفير مظالت 
ملواقف السيارات بكليات ومعاهد 
الهيئة استعدادا لفصل الصيف، 
موضحا ان درجات احلرارة تصل 
ملعدالت مرتفعة ال يستطيع معها 
الطالب صعود سيارته جراء شدة 
احلرارة داخلها نتيجة وقوفها حتت 
اشعة الشمس، كما ان هناك العديد 
من املمرات داخل الكليات واملعاهد 
حتتاج ملظالت قماش����ية حلماية 
الطلبة والطالبات من اشعة الشمس 

احملرقة.
ادارة  العنزي: نأمل من  وقال 
اخلدمات في الهيئة االسراع باتخاذ 
اخلطوات الالزمة نحو توفير تلك 
املظالت حلماية الطلبة والطالبات 
قبل دخول فص����ل الصيف، وقد 
ملس����نا من مدي����ر ادارة اخلدمات 
علي املتروك حرصه الشديد على 
تذلي����ل اي عقبات تواجه الطلبة 
والطالبات. الى ذلك، اعلن رئيس 
جلنة العالق����ات العامة واالعالم 
واللجنة الثقافية في االحتاد العام 
العامة  الهيئة  لطلبة ومتدرب����ي 

للتعلي����م التطبيق����ي والتدريب 
فيصل الهاجري ان االحتاد يعكف 
على وضع خطته الثقافية للفصل 

الدراسي الثاني.
وقال الهاجري ان خطة االحتاد 
للفصل الدراسي الثاني ستشتمل 
على عدد كبير من االنشطة الثقافية 
املفيدة، وسيرصد لها االحتاد جوائز 
قيمة لتشجيع الطلبة والطالبات 
على املشاركة بها وتنمية املعلومات 
الثقافي����ة لديهم، مش����يرا الى ان 
اللجنة الثقافية تعكف على وضع 
تصور ملسابقة ثقافية كبرى لطلبة 
الهيئة وقد مت رصد جوائز مالية 

غير مسبوقة للفائزين فيها.

اآللي واخيرا االدارة املالية، ومت 
تشكيل جلنة ثالثية جتتمع بشكل 
دوري لتنسيق عملية الصرف 
بأقل اخطاء ممكنة ونحن بصدد 
معاجلة بعض املشاكل املسببة 
لرجوع بعض املكافآت وهي قليلة 
جدا ألخطاء بأرقام احلسابات او 

والص���ادر من الهيئ���ة بتاريخ 
2010/1/21 مما يدل على مدى اهتمام 
ادارة الهيئة ممثلة بالقطاع املالي 
واالداري � ادارة الشؤون املالية 
الش���هور  املكافآت لكل  بصرف 
وعلى التوالي وسنس���تمر على 
هذا املنوال في املستقبل وبهذه 
املناسبة نتقدم بالشكر اجلزيل 
الطلبة  للعاملني بقسم مكافآت 
على جهودهم املخلصة لصرف 
املكاف���آت في وقتها احملدد والى 
جميع االخوة واألخوات العاملني 

باالدارة املالية.
واضاف ان الهيئة تقوم بصرف 
املكافأة االجتماعية جلميع الطلبة 
املقيدين بالهيئة ويبلغ عددهم 
حوالي 32 الف طالب وطالبة وهي 
ليست بالعملية السهلة، حيث ان 
عملية الصرف هي نتاج جهود 
مشتركة لثالث جهات وهي عمادة 
الشؤون الطالبية وإدارة احلاسب 

تقصير ان وجد، واالدارة مفتوحة 
لكل من يرغب للتعاون ومناقشة 
املشاكل ان وجدت وشكرا حلسن 

تعاونكم.
م���ن جان���ب آخ���ر، اثن���ى 
رائ���د اجلمعي���ة العلمية ملعهد 
السكرتارية بنات فهد املطيري 
عل���ى جه���ود رئيس���ة جلن���ة 
االختبارات باملعهد مها الرخيص 
وعلى اعضاء اللجنة على اجلهود 
اجلبارة التي بذلوها في تهيئة 
اجلو املناسب لطالبات املعهد في 
االختبارات كم���ا متنى للجميع 
التوفيق والسداد، كما ذكرت امينة 
سر اجلمعية ش���يخة الشعبان 
ان اجلمعية كان لها الدور ايضا 
في املشاركة من خالل امللصقات 
واالعالنات لتوعية الطالبات في 
قاعات االختبار، ومتنت جلميع 
الطالبات النجاح والتوفيق وبذل 

املزيد من اجلهود.

آالء خليفة
اعلنت قائمة النهج الطالبي التي 
تخوض انتخابات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا عن عقد جمعيتها العمومية 
العادية وذلك في الساعة الرابعة 
عصر السبت 30 اجلاري في منطقة 
ليڤربول ببريطانيا، وذلك ملناقشة 
اعمال هيئة تنس���يقها بتقريرها 
االداري واملالي وما يس���تجد من 
اعمال. وقال امني سر القائمة فواز 
الكندري انه سيعقب ذلك انتخاب 
هيئة تنس���يق جديدة الدارة دفة 
القائم���ة في املرحل���ة املقبلة وان 

على من يود التس���جيل لعضوية 
القائمة او الترشيح مراسلتنا على 
@alnahj2010 البريد االلكتروني
gmail.com، مبينا ان قائمة النهج 
الطالبي ستستمر على ما كانت عليه 
في احملافظة على الصف الوطني 
الطالبي الواحد بني ابناء الكويت 
في اململك���ة املتحدة وايرلندا. كما 
الكندري ع���ن عقد مناظرة  اعلن 
العمومية بعنوان  عقب اجلمعية 
»لكش���ف احلقيقة« سيتم خاللها 
كشف جميع املالبسات التي شابت 
احلركة الطالبية في اململكة املتحدة 

وايرلندا في اآلونة االخيرة.

سابقا الى ان جاءت احدى ادارات 
اجلامع���ة ومنعت ذلك وقصرت 
االمر على ان يدف���ع البدل مرة 
واحدة لعضو هيئة التدريس عند 
مباشرته ألعباء عمله في اجلامعة. 
واشار د.العنزي الى ان املقترح 
املقدم من محمد هايف يعبر عن 
لفتة كرمية من النائب الهتمامه 
بشؤون اعضاء هيئة التدريس في 
جميع اجلهات االكادميية املختلفة 
في الدولة، حيث ان اقتراحه شامل 
جلميع املراكز القانونية املتماثلة 
في مؤسسات التعليم املختلفة في 
البالد كما ان املقترح لم مييز بني 
اعضاء هيئة التدريس من الذكور 
او االناث متفقا بذلك مع النصوص 
واملبادئ الدستورية والقانونية 
التي تعطي احلق جلميع اصحاب 

املراكز املتساوية. 

باالصل بجامعة الكويت قبل ما 
يربو على عشر سنوات تقريبا 
حيث كان اعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الكويت يتلقون بدل 
االثاث كل خمس سنوات، وهذا امر 
منطقي وطبيعي وكان معموال به 

اشاد امني سر جمعية اعضاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت 
د.مساعد العنزي باملقترح املقدم 
من النائب محمد هايف، بشأن بدل 
االثاث ألعض���اء هيئة التدريس 
مع منحهم كل خمس س���نوات 
هذا البدل مرة واحدة فقط، وفك 
الترابط بني ب���دل اإليجار وبدل 
التأثيث والذي قد اش���ارت اليه 
رابطة اعضاء هيئة التدريس في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب مؤكدا ان هذا املقترح 
هو جملة م���ن مقترحات اخرى 
كان���ت جمعي���ة اعض���اء هيئة 
التدريس قد تقدمت بها س���ابقا 
عند تقدميها ملقترح الكادر احلالي 
لديوان اخلدم���ة املدنية وإلدارة 
ان  اجلامعة. واوضح د.العنزي 
هذا املقترح هو ما كان معموال به 

يؤدون واجبهم العلمي بكل تفان 
وإخالص صادق، مت حتديث املناهج 
الدراسية بكاملها لتساير املعمول 
به في الكلي����ات واملعاهد املناظرة 
في العالم االول س����واء من حيث 
احملتوى العلمي او عدد الساعات، 
بحيث اصبح امر معادلة ش����هادة 
خريجي املعهد من مجالس اجلامعات 
في العالم اجمع امرًا محتوما، وهي 
خطة طموحة مت تطبيقها الفعلي 
حتى اآلن على الس����نوات الثالث 
االولى، لتكتمل مبش����يئة اهلل في 
2012/2011 بتمام  الدراس����ي  العام 
الس����نوات االربع،  التطبيق على 
وما كان لهذا االمر ان يتحقق لوال 
وجود ادارة واعية تتمثل في عميد 
شاب وطموح هو د.عبداهلل الغيث 
عميد املعه����د الذي يعمل واعضاء 
هيئ����ة التدريس في اطار يتس����م 
بالهدوء والشفافية، والتغاضي عن 
املعوقات التي قد يفتعلها البعض 
بني الفينة واالخرى بدافع الغيرة 

االنسانية احيانا، او بفعل االهواء 
الش����خصية واملصالح الضعيفة 
احيان����ا اخرى، وه����و امر تتفهمه 
قيادة عليا نزيهة وحكيمة تتمثل 
في شخص د.موضي احلمود وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي التي 
آلت على نفسها منذ توليها منصبها 
ان تنهض بهذا الصرح العريق نحو 
حلم االكادميية، فلم يعد احللم بعيد 
املنال عن الكويت منارة اخلليج في 
الفنون والثقافة واالعالم، واضافوا 
أن التريث في امر تعيني احد االساتذة 
لرئاسة القسم حتى تاريخه، امنا 
يعود السباب موضوعية اكادميية، 
لعل من اهمها ان املعهد في سبيله 
الس����تصدار الئحة جديدة ستغير 
هيكل����ة جميع املناص����ب العلمية 
واالدارية باملعهد على نحو يتفق 
وروح العصر، لتناس����ب وعملية 
حتديث املناه����ج التي مت تفعيلها 
منذ ثالث سنوات، ولم تعد الالئحة 
احلالية مالئمة ملا مت من تطوير. وفي 

»التعليم العالي« اعتمدت دليل
 الدراسات العليا في الجامعات البريطانية

الحمود تلغي اجتماع مجلس »التطبيقي«
بسبب معايير اختيار العمداء

ألغ���ت وزي���رة التربية ووزي���رة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اجتماع مجلس ادارة 
التطبيقي والتدريب،  للت��عليم  العامة  الهيئة 
والذي كان مقررا عقده يوم االثنني املوافق 25 
اجلاري، العتماد تعي���ني بعض العم���داء بعد 
تصريحات النائب د.حسن جوهر خالل االيام 

املاضية بخ����صوص عدم االلت����زام بامل���عايير 
احملددة في اختيار عمداء كليات التربية االساسية 
والدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية، 
إضافة إلى األسلوب العبثي الذي طبقته جلان 
املقابالت لهذه املناصب، بحس���ب تصريحات 

جوهر.

كان مقررًا عقده 25 الجاري

 محمد هالل الخالدي
اعتمدت وزارة التعليم العالي »دليل الدراس���ات العليا في 
الجامعات البريطانية« الذي قام بإعداده رئيس المكتب الثقافي 
في لندن د.بندر الرقاص والذي اوضح انه صادر بناء على ثالثة 
مؤش���رات هي )RAE 2008( وتقرير التايمز السنوي وتقرير 

الجارديان السنوي.
ويضم هذا الدليل الئحة بأسماء الجامعات البريطانية ذات 
الج���ودة العالية في التعليم، كما تم اعتم���اده من قبل ديوان 
الخدمة المدنية ومعهد الكويت لالبحاث العلمية. من جهة ثانية 
قام رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي بمخاطبة مدير عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي من اجل اعتماد هذا الدليل في لجنة البعثات 

د.بندر الرقاصليكون مصدرا معتمدا للبعثات القادمة.

التلوث البيئي مشكلة أزلية تبحث عن حل
لقد خلق اهلل آدم واس����تخلفه في األرض 
ليعمرها وهيأ له بيئة نظيفة خالية من التلوث 
ولكن أبناء آدم على مر العصور لوثوا البيئة 
احمليطة بهم عن قصد أو عن غير قصد.فالتلوث 
البيئي هو مصطلح ُيعنى بجميع الطرق التي 
بها يتسبب النشاط البشري في إحلاق الضرر 
بالبيئة الطبيعية، ويواجه اإلنسان أزمة بيئية 
تكونت نتيجة لسوء اإلدارة املتزايدة لبيئة 
العالم والنمو غير املبرمج للجماعات البشرية. 
وه����ذا ال يهدد بفوات فرص����ة احلصول على 
مستوى معيشة مناسب للجماعات البشرية 
فحسب، وامنا أيضا يهدد بفوات فرصة استمرار 
بقائه كنوع. وتظهر العالمات احملذرة لهذه األزمة 
في مشكالت معينة مثل عدم التوازن بني انتاج 
الغذاء والنمو السكاني، ونقص اإلنتاجية في 
مساحات كبرى من اليابسة واملاء بسبب التلوث 
الناجت عن األنش����طة احلضارية واملمارسات 
الزراعية وتدمير األنواع البرية املهة والعبث 
باملجتمعات الالحياتية الطبيعية، وزيادة عدد 
الكائنات احلية التي تس����بب األمراض، هذه 
املشكالت في االضطرابات في العمليات التي 
تسير على مستوى العالم اإلحيائي ككل هي 
اضطرابات قادرة على خفض نوعية بيئة العالم 
وانتاجياتها. وفي بقاع كثيرة من العالم حول 
اإلنسان مروجا وغابات الى مزارع إنتاجية، وفي 

غيرها دمرها وحولها الى صحاري مقفرة، وعلى 
طريق املناطق الساحلية قام االنسان ببناء مدن 
وقرى جميلة ولكن أيضا أنتج قاذورات بشرية 
وتلفا حضاريا. وقد حتولت األنهار الطليقة 
الى ممرات ممكن التحكم فيها وانحدر بها الى 
مجاري مقفرة، واحتفظ بالبحيرات كمناطق 
ترفيهية واختزلها ال����ى أحواض تتراكم بها 
امللوثات، وحمى املناطق البرية كأراض خاصة 
ودمرها دون تفكير وحافظ على تالل مشجرة 

وحولها الى أراض ممزقة ال قيمة لها.
وبذك جند ان مهمة حماية البيئة أصبحت 
مس����ؤولية اجلميع، بعد ان أصبحت حياتنا 
وحياة الكائنات احلية األخرى مهددة باخلطر 

الداهم.
وميك����ن حماية بيئتنا عن طريق: تكثيف 
عمليات التشجير، وعدم اإلسراف في استخدام 
املبيدات واألس����مدة الكيماوية، والعمل على 
توعي����ة املواطنني مبدى أهمية البيئة وخطر 
التلوث، وااللتزام بقوانني البيئة، فنحن مكلفون 
عن طريق البحث والتعليم ان نحل املشكلة، 
وعلى هذا جند ان أزمة البيئة هي في الواقع 

أزمة تصور وإدراك.
     

مريم محمد العازمي  
مقرر تربية بيئية – كلية التربية – جامعة الكويت

طالبيةمشاركة

 آالء خليفة
هنأ مسؤول شؤون الطلبة باجلامعة العربية املفتوحة 
مسفر العمر الطلبة الذين مت قبولهم في مختلف تخصصات 
اجلامعة، ودعا العمر الطلبة الى حضور اللقاء التنويري 
املزمع اقامته اليوم في كافتيريا اجلامعة من الس����اعة 
العاشرة صباحا الى الساعة الثانية عشرة بعد الظهر، 
السيما ان اللقاء سيشارك به كل االقسام اجلامعية باالضافة 

الى منسقي البرامج االكادميية من مختلف التخصصات، 
كما س����يتم فتح باب طرح االسئلة واالستفسارات لكل 
الطلبة املس����تجدين في كل ما يتعلق بأمور دراس����تهم 
املقبلة وطريقة معادلة الش����هادات باالضافة الى شرح 
التعليمات اجلامعية فيما يخص اداء اختبارات حتديد 
املستوى والتي ستتم في اللغة العربية واللغة االجنليزية 

داخل مختبرات الكمبيوتر في اجلامعة.

لقاء تنويري للمقبولين في الجامعة المفتوحة اليوم


