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الجامعــــة
والتطبيقي

ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املس���تمر 
بجامعة الكويت متمثال بقسم برامج تقنية املعلومات 
مجموعة متنوعة من الدورات لشهر أغسطس 2010 
ومنها: دورة أساسيات احلاسب اآللي )وندوز + 
وورد + باوربوينت + انترنت( تاريخ الدورة من 
1 - 2010/8/12 الوقت من 5 - 7م، دورة أساسيات 
التحليل الفني في االس���واق املالية تاريخ الدورة 

م���ن 1 - 2010/8/5 الوقت من 6 - 9م، دورة ادارة 
املخازن واملشتريات باستخدام احلاسب اآللي تاريخ 
الدورة من 1 - 2010/8/5 الوقت من 5 - 7م، دورة 
حتليل وتصميم املنشآت الهندسية Staad pro تاريخ 
الدورة من 1 - 2010/8/5 الوقت من 5 - 8م، دورة 
أدوب���ي انديزاين، تاريخ الدورة من 1 - 2010/8/5 

الوقت من 5 - 8م.

أساسيات الحاسب اآللي في »خدمة المجتمع«

العبداهلل: التسجيل في معهد اإلعالم األردني مستمر حتى 15 أغسطس المقبل
ورسومنا 6 آالف دينار و مدة الدراسة عام واحد مقسمة لـ 3 فصول متساوية

آالء خليفة
أوضحت عميدة معهد اإلعالم األردني د.جناح 
العبداهلل ان املعهد يه����دف من خالل برنامج 
املاجس����تير الى تقدمي مس����تويات جديدة في 
التأهيل الصحافي في األردن واملنطقة وزيادة 
الثقة في مهنة الصحافة وخلق أجيال جديدة من 
الكتاب واملفكرين القادرين على وضع املعايير 
لصحافة محترفة في اململكة األردنية الهاشمية 

وفي دول املنطقة.
وقال د.العب����داهلل خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته صباح امس انه اميانا بأهمية الدور 
الذي يؤديه اإلعالميون في خدمة مجتمعاتهم 
عبر تقدميهم معلومات دقيقة وتقارير اخبارية 
ذات مصداقية عالية، جاءت فكرة انشاء معهد 
متخصص إلعداد الكف����اءات االعالمية القادرة 
واملؤهلة على غرار العديد من املعاهد والكليات 

في العالم.
وأضافت انه مت انشاء معهد اإلعالم األردني 
كمؤسس����ة غير ربحية مبب����ادرة من صاحبة 
السمو امللكي األميرة رمي علي، ليعطي لنخبة 
م����ن الطالب األردنيني والع����رب فرصا إلثراء 
معارفهم وتطوير مهاراتهم في العمل الصحافي 
واإلعالمي، مش����يرة الى ان املعهد مينح درجة 
املاجستير في الصحافة واإلعالم احلديث من 
خالل اجلامع����ة األردنية، ويلزم هذا البرنامج 

الطالب امللتحقني به بالتفرغ العام.
وأضافت انه مت تطوير برنامج املاجستير 
بهدف ارساء مهارات جديدة في الصحافة احمللية 
واإلقليمية، ومت تصميمه وإعداده باملشاركة مع 
كبار أساتذة الصحافة من جامعة كولومبيا في 
الواليات املتحدة األميركية وجامعة سيتي في 
بريطانيا ومدرس����ة ليل العليا للصحافة في 
فرنس����ا وجامعة دورمتوند األملانية باالضافة 
الى مساهمة برنامج التدريب الصحافي املهني 
في اجلامعة األميركية في بيروت ومجموعة من 
املتخصصني في قطاع الصحافة واألكادمييني 

في األردن.
وأشارت العبداهلل الى ان املعهد يسعى ألن 
يصبح مركزا صحافيا متميزا في الوطن العربي 
كما يسعى للمساهمة في وضع معايير جديدة 

للمهارات الصحافية واألخالق املهنية.
ولفتت العبداهلل الى ان املعهد حاليا يضم 20 

طالبا وطالبة وانه يرحب بجميع الطلبة سواء 
من األردن أو من الدول األخرى وس����واء كانوا 
طلبة جددا او اعالميني حاصلني على اجازات 
من مختلف التخصصات، ومينح املعهد درجة 
املاجستير في الصحافة واإلعالم احلديث من 
خالل اجلامعة األردنية وشهادته معترف بها في 
جميع الدول مبا فيه الكويت نظرا ألن اجلامعة 
األردنية معترف بها في الكويت كما ان جامعة 

الكويت معترف بها في األردن.
وعن شروط القبول والتسجيل باملعهد قالت 
العبداهلل: ان املعهد مينح الفرصة للطلبة غير 
األردنيني املتحدثني بالعربية لاللتحاق بالبرنامج. 
وشروط القبول هي: ان يكون حاصال على درجة 
البكالوريوس في اي فرع من فروع املعرفة، اال 
يقل التقدير في درجة البكالوريوس عن »جيد« 
أو ما يعادله، ان تكون الدراسة باالنتظام من 
جامعة تعترف بها اجلامعة األردنية، ان يكون 
قد اجت����از امتحان »توفل« او ما يعادله، وفق 
التعليمات الصادرة بهذا الشأن من قبل وزارة 
التعليم العالي � مجلس التعليم العالي، ان يكون 
الطالب متفرغا للدراس����ة طيلة فترة الدراسة 
)ويلتزم الطالب بالتوقيع على منوذج التفرغ 
املعتمد من قبل املعه����د(، اجتياز االمتحانات 
املقررة التي يعقدها املعه����د بنجاح وتتكون 

من: امتحان التحرير الع����ام، امتحان حترير 
األخبار الصحافية، امتحان شفوي. أما األوراق 
املطلوبة فهي: طلب االلتحاق، نسخة )عدد 2( 
من مصدقة التخرج وكشف العالمات اجلامعية 
مصدقتان من وزارة التعليم العالي األردنية، 
وثيقة امتحان التوفل او ما يعادله او نسختان 
مصدقتان عنها، ثالثة كتب توصية أكادميية 
أو مهنية، السيرة الذاتية، اإلفادة الشخصية، 
صورة مصدقة عدد 2 عن الهوية الش����خصية 
أو جواز السفر لغير االردنيني، صور شخصية 
عدد 4، مناذج من أعمال صحافية س����ابقة، إن 
وجدت. وقالت العبداهلل إن التسجيل مستمر 
حتى 15 اغسطس املقبل وان مدة الدراسة باملعهد 
هي س����نة واحدة مقس����مة على ثالثة فصول 
دراسية متساوية وتشتمل اخلطة الدراسية على 
33 ساعة معتمدة وفق الترتيب اآلتي: اجتياز 
مواد إجبارية بنجاح وهي 27 س����اعة معتمدة 
واجتياز مواد اختيارية بنجاح وهي 3 ساعات 
معتمدة ومشروع التخرج وهو 3 ساعات معتمدة 
باالضافة الى امتحان شامل وهناك شروط اخرى 
وهي ان يكون الطالب متفرغا للدراسة في املعهد 
ويوقع على تعهد بذل����ك، وكل مادة من املواد 
تتكون من ثالث ساعات معتمدة وتتوزع على 
مجالني: التحرير الصحافي واإلعالم احلديث، 

والتشريعات االعالمية والسياسات والقضايا 
الراهنة وتبلغ الرسوم الدراسية 6000 دينار.

ولفتت الى ان املعهد يقدم منحا دراسية كاملة 
ومنحا دراسية جزئية حسب الشروط املعتمدة 
في املعهد ش����ريطة ان يجتاز الطالب شروط 
القبول العامة واخلاصة، وللمزيد من املعلومات 
www. :اشارت الى املوقع االلكتروني للمعهد وهو
jmi.edu.jo كم����ا اكدت العبداهلل على ان املعهد 
يركز على اجلوانب التطبيقية والعملية القابلة 
للتطبيق عل����ى ارض الواقع اضافة الى املواد 
النظرية الضرورية، وعليه سيحمل كل الطالب 
بطاقات صحافية، وسيمضون معظم اوقاتهم 
ميدانيا ف����ي البحث واالعداد لتقارير اخبارية 
حول قصص واقعية ضمن مواعيد محددة، ومن 
خالل توفير املواد النظرية األساس����ية واملواد 
العملية في مجاالت الصحافة املطبوعة واملصورة 
واملسموعة واملرئية وااللكترونية، وبالتركيز 
على غرس القيم الصحافية األساسية في أذهان 
الطالب واملتدربني منذ حلظة التحاقهم ببرامج 
املعهد، والتركيز على البحث عن احلقائق وكتابة 
تقارير عنها، سيتمكن املعهد من اعداد مفكرين 
بارزين ذوي معرفة وخبرة ومقدرة على تقصي 
االخبار واالحداث والقصص وترجمتها بسرعة 
وبفاعلية. وقالت ان املعهد يؤمن بأهمية توفير 

البيئ����ة التعليمية املالئمة ولهذه الغاية يقوم 
على تش����جيع النقاشات واحلوارات املفتوحة 
والبن����اءة مبا يتيح تبادل وجهات النظر التي 
حتفزهم على االلتزام باجلدية والتفكير النقدي 
ويقوم باستخدام جتهيزات املعهد ذات املستوى 
العاملي كغرف االخبار واستوديوهات االذاعة 
والتلفزيون باالضافة الى املكتبة الرئيسية التي 
توفر مجموعة من الكتب احلديثة واملتخصصة 
في مجال الصحافة واالعالم باللغتني العربية 
واالجنليزية واملكتبة االلكترونية التي تضم 
العدي����د من قواعد البيان����ات املميزة في عالم 
الصحافة واإلعالم، سيتمكن الطالب من تعلم 
تقنيات االنتاج باستخدام املعدات الالزمة لعملهم 

كصحافيني محترفني في املستقبل.
واضافت ان املناهج احلديثة واملالئمة لثقافتنا 
وبيئتنا االجتماعية س����تؤدي الى املس����اهمة 
في احداث اثر ايجابي على املس����توى االردني 
واالقليمي وصوال الى تعزيز امكانيات وصول 
املواطن والعامة الى االخبار العادلة واملوثوق 
منها. وحول رسالة املعهد قالت ان املعهد يهتم 
بتق����دمي برامج تعليمية وتدريبية تتوافق مع 
مستويات املؤسسات األكادميية املرموقة وتستند 
الى حرفية تساهم في رفع املقاييس الصحافية 
في األردن والوط����ن العربي الفتة. الى اعتماد 

املعه����د على اللغة العربية كلغة للتدريس في 
البرنام����ج باالضافة الى تركي����زه على ابتكار 
أساليب جديدة في تدريس الصحافة واالعالم 
تعتمد على االسس واملعايير العاملية لتمكني 
الطلبة من مواجهة حتدي����ات العصر الرقمي 
ويطرح برنامج املاجستير مواضيع حديثة تهم 
طالب الصحافة واالعالم ويوفر له منصة إعالمية 
متعدة االغراض في مجاالت الصحافة املطبوعة 
وااللكترونية واملرئية واملسموعة ويساعده في 
االرتقاء مبساره الوظيفي من خالل بناء مهاراته 
ومتكينه من تطبيق املنهجيات احلديثة على 
ارض الواقع باستخدام مختلف وسائل االعالم 
احلديثة واملتطورة وميكنه من زيادة قدراته على 
مواجهة التحديات املهنية املستقبلية وصوال 
الى االحتراف املهني في هذا املجال واملنافسة 

على املستويني االقليمي والعاملي.
واضافت اننا نعمل في املعهد لنصبح مركزا 
للتميز ال نظير له في منطقة الشرق األوسط، 
من شأنه ان يطور معايير الصحافة احملترفة 
في االردن بشكل خاص وفي دول املنطقة بشكل 
عام وبرامجنا جادة ومدروسة بعناية وتتسم 
بالتدريب العملي واملناهج التعليمية املبتكرة 
والتجهيزات ذات املس����توى العاملي، ستمكن 
جميع خريجينا من حتدي مس����توى االنتاج 

االعالمي في العالم العربي.
كما نتطل����ع ألن تواك����ب برامجنا املميزة 
واملطورة محليا أعلى املعايير الدولية مبا يتالءم 
مع فلسفتنا وثقافتنا العربية العريقة، واعداد 
طالبنا وتدريبهم ليرتقوا الى مصاف الصحافيني 
العامليني متمتعني باملهارات واملعارف الالزمة 
للتفوق في البيئة االعالمية الفريدة في املنطقة 
مؤكدة ان املعهد يلتزم بأعلى معايير التعليم 
الصحافي واعداد الطلبة لسوق العمل بالتأكيد 
على الدقة وضرورة احملافظة على األخالق املهنية 
الصحافي����ة لتمكينهم من االنخراط في املجال 
الصحافي متمتعني بالنزاهة واخلبرة الالزمة 
كما يوفر املعهد اح����دث التجهيزات والبرامج 
التدريبية اخلاصة باإلعالم احلديث مما يفتح 
املجال ملواكبة حتديات العصر، ونوهت باخلدمات 
العامة التي يقدمها املعهد منها تأمني احتياجات 
الطالب من كافيتيريا ومصلى ومواقف للسيارات 

وغيرها.

عميدة المعهد أوضحت في مؤتمر صحافي شروط الاللتحاق واألوراق المطلوبة للتسجيل

)سعود سالم(د.جناح العبداهلل خالل اللقاء جانب من احلضور

أصبح موضوع تلوث البيئة مصدر قلق لكل 
شعوب العالم ومن بني هذه الشعوب شعوب 
منطقتنا العربية التي نعيش فيها والتي زادت 
فيها نسبة التلوث ووصلت الى أعلى املعدالت 
مقارنة بدول اخرى قريبة من وطننا العربي 
والسبب في زيادة هذه الكمية من التلوث هو 
الثورة الصناعية التي نس����تخدمها والوافدة 
إلينا من الدول الصناعية في الغرب باالضافة 
الى غياب الوعي البيئي لدى مجتمعنا فكلنا 
يهتم بنظافة بيته وذلك على حساب البيئة فمن 
أجل نظافة بيوتنا نلقي مبخلفاتنا الى الشارع، 
والشارع بالطبع جزء من البيئة احمليطة بنا 
وجند مثال املستش����فيات تتخلص من البقايا 
امللوثة بإلقائها ف����ي أماكن إلقاء املخلفات في 
ح����ني ان هذه املخلفات يج����ب التخلص منها 
بطرق خاصة ال تؤثر على البيئة، وكذلك جند 
ان املساحة اخلضراء بدأت في التراجع بالرغم 
من ان االهتمام باملس����احات اخلضراء يعني 
إضافة رئة جديدة للبيئة، لذلك نتمنى زيادة 
مساحات خضراء حلل مشكالت البيئة، وإضافة 
متنفس جديد، فبإضافة املساحة اخلضراء يقل 

الغبار وتزدهر األرض وذلك حملاربة التلوث، 
وعلى الصعيد اآلخر البد من ان تتراجع الدول 
الصناعية الكبرى عن فكرة إنش����اء مصانع 
ومشروعات داخل الدول النامية الفقيرة التي 
تسبب تلوث البيئة دون االكتراث بحياة هؤالء 
البشر، كما انها تستغل ضعف وفقر هذه الدول 
وتقوم بعمل جتاربها النووية واإلشعاعية على 
أرض هذه الدول دون مراعاة ألبس����ط قواعد 
حقوق اإلنسان بل وأكثر من ذلك هو قيام تلك 
الدول بتصدير تلك اإلشعاعات من خالل توريد 
الطعام واملنتجات امللوثة إشعاعيا لهذه الدول 
الفقيرة، واخيرا املشكلة التي ظهرت حديثا وهي 
التسرب النفطي اخلطير الذي يهدد حياة البشر 
جميعا خاصة في الدول املنتجة واملصدرة له 
الى الدول البترولية وحتى اآلن لم يتم حلها 
جذريا ومن العجيب ان تل����ك الدول الكبرى 
تتباهى أمام العالم أجمع بأنها دول متحضرة 
وتناصر وبشدة جمعيات حقوق اإلنسان على 

مستوى العالم.
منيرة الحاتم
كلية التربية

مشكلة تلوث البيئةطالبيةمشاركة 

السبيعي: ديوانية اتحاد أميركا
تناقش كل سبت احتياجات الطلبة

االء خليفة
دعا رئيس اللجنة الثقافية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة االميركية 
nuks.org فهد الس����بيعي جميع 
الطلب����ة والطالب����ات الكويتيني 
الدارس����ني في الواليات املتحدة 
الكويت  املتواجدين حالي����ا في 
وجميع الطلبة والطالبات الراغبني 
بالدراس����ة في امي����ركا حلضور 
ديوانية االحتاد االسبوعية في 
ديوان الكاظمي مبنطقة الدسمة 
كل يوم سبت. واضاف السبيعي 
ان ديوانية االحتاد االسبوعية هي 
فرصة للطلبة املغتربني لاللتقاء 
والتواصل خ����الل تواجدهم في 
الكوي����ت خاصة وان املس����افات 
تفصل بينهم بشكل كبير طوال 
العام اثناء تواجدهم في الواليات 
املتحدة للدراس����ة، كم����ا تعتبر 
الطلبة  الديوانية فرصة جلميع 
املس����تجدين لاللتق����اء بأقرانهم 
الطلبة املغتربني والتعرف عليهم 
لالس����تفادة من خبراتهم حول 
الدراسة في اجلامعات االميركية 

واملعيشة في اخلارج.

م����ن جانب اخ����ر هنأ رئيس 
مجموعة مس����تجد للدراسة في 
 )www.mostajed.com( امي����ركا
الطلبة  الغربلل����ي، جميع  براك 
املقبولني في خطة  والطالب����ات 
البعثات االصلية لعام 2010 / 2011 
مجددا اس����تعداد املجموعة التام 
ملد يد العون للطلبة وارشادهم 
خالل مراحل التسجيل في معاهد 
اللغة واجلامعات االميركية. واشار 
الغربللي الى ان املجموعة بصدد 
طباعة النسخة الثالثة من دليل 

املس����تجدين ال����ذي يش����مل كل 
املعلومات املتعلقة بالدراسة في 
اميركا وتفاصيل دقيقة الرشاد 
املس����تجدين خالل هذه املرحلة، 
مش����يرا الى ان املجموعة ترتب 
حالي����ا الج����راء لق����اء تنويري 
ملساعدة الطلبة في الفترة القادمة. 
الطلبة املستجدين  داعيا جميع 
حلض����ور ديواني����ة املجموعة 
الكائنة في اخلالدية وعدم التردد 
في االستفس����ار عن الدراسة في 

اميركا.

فهد السبيعي

جانب من الطالب املشاركني في املؤمتر

براك الغربللي

الشمري: لجنة خاصة لرعاية احتياجات طلبة »الصيدلة« في فلسطين
آالء خليفة

قدم وفد جمعية طلبة الصيدلة العديد من املقترحات 
والتي من شأنها خدمة وتطوير عمل منظمة طلبة الصيدلة 

بالشرق األوسط خالل زيارته الى األردن.
وقال أمني الس����ر ورئيس اللجنة الدولية بجمعية 
طلبة الصيدلة علي حسن الشمري: انطالقا من واجبنا 
جتاه اخواننا في فلسطني ودعما لهم، قدمت اجلمعية 
مقترحا بتأسيس جلنة خاصة ضمن فرع الشرق األوسط 
لرعاية احتياجات طلبة الصيدلة في فلسطني، وقد القى 
هذا املقترح استحس����ان وتأييد مكتب رئاس����ة املؤمتر 
وجمعية طلبة الصيدلة األردنية، وجمعية طلبة الصيدلة 

القطرية. 
وقدمت اجلمعية أيض����ا العديد من املقترحات منها 
تفعيل برنامج التبادل الطالبي بني دول الشرق األوسط 
ع����ن طريق املوقع اإللكترون����ي، بحيث تعرض جميع 
الفرص والشروط ويتم التسجيل عن طريق اإلنترنت، 
اضافة الى مقترح للجنة العالقات العامة بالتواصل مع 
جميع دول الشرق األوسط وحثهم على تأسيس نقابات 
طالبية ليتسنى لهم التمثيل الرسمي في املنظمة، إضافة 
الى مقترح بتوثيق أنشطة املؤمتر بعد انتهائه في كتيب 

أو تصوير ڤيديو لتحقيق أكبر فائدة.
وقام الوفد بزيارة الى جمعية رعاية اليتيم األردنية 
وأخذ األطفال في رحلة الى متحف األطفال � مركز ترفيهي 
تعليمي، كما شارك الوفد في أنشطة اليوم العاملي للدول 
املشاركة في املؤمتر، حيث مت التعريف بالكويت وتوزيع 

الهدايا التذكارية على الوفد.

خالل مشاركة وفد من الطلبة في مؤتمر باألردن

الخزامي والعلي: تمّلح التربة وارتفاع الحرارة أهم أسباب التصحر
بحث أكادمييون في علم اجلغرافيا بجامعة الكويت 
خالل اجللسة االولى من اليوم الثاني للموسم الثقافي 
اخلامس لكلية العلوم االجتماعية أمس مسببات التصحر 

في البالد كما قدموا أبحاثا تتعلق بهذا اخلصوص.
وش���ه��دت اجللسة مناقش���ة دراسة مشتركة بني 
اس���تاذ نظم املعلومات اجلغرافية التطبيقية محمد 
اخلزامي وأس���تاذ علوم البيئة عبداهلل الكندري من 
قسم اجلغرافيا بجامعة الكويت حتت عنوان »النمذجة 
املكانية الزمنية ملسببات التصحر في مزارع الصليبية 

بالكويت«.
وأكد األستاذان ان الهدف من دراستهما هو البحث 
في مسببات التصحر وأثره على املناطق الزراعية في 
الدول الصحراوية وما يترتب على ذلك من تقلص في 

املساحات الزراعية.
وأوضحا ان أهم مسببات التصحر هو متلح التربة 
حتت تأثير شح املياه وارتفاع درجة احلرارة وغيرها 

من أسباب حتتاج الى مزيد من الدراسة والبحث.
وذك���را ان بحثهم���ا اعتمد املنه���ج التطبيقي في 
اجليومعلوماتي���ة وركز على كيفي���ة تطبيق املنهج 

املتبع في حتديد جميع مسببات التصحر باألراضي 
الزراعية التي يتم اس���تخالصها من مصادر متنوعة 

من بينها املسح امليداني.
وأضاف الباحثان اخلزامي والكندري ان ذلك يتم 
الى جانب الدراس���ات املكتبية واالحصائية وحتليل 
املرئي���ات الفضائية لفترات زمنية مختلفة، حيث مت 
وضع معايير ملسببات التصحر من اجل الوقوف على 
أسباب تنامي ظاهرة التصحر في االراضي الزراعية 
في الصليبية بالكويت كنم���وذج للمناطق الزراعية 

املماثلة في شبه اجلزيرة العربية. 
كما شه��دت اجللس��ة ش���رح��ا لبح��ث مشت��رك 
مق��دم من قبل االس���ت��اذ اخلزام��ي واس���ت��اذ عل��م 
اجلغرافي��ا جاس�����م العلي بعنوان »تطبيق تقنيات 
اجليومعلوماتية في رسم خريطة حساسية التصحر 

في الكويت«.
وقال االس���تاذان اخلزامي والعلي في بحثهما ان 
االراضي في الكويت تعاني من تنامي ظاهرة التصحر 
بس���بب عوامل طبيعية وبش���رية عديدة الى جانب 
العوامل املناخية باعتبارها تقع في نطاق جاف وشبه 

جاف رغ���م تفاوت مناطق الكوي���ت من حيث درجة 
حساس���يتها بالنسبة لظاهرة التصحر حسب درجة 

تأثير العوامل املختلفة.
وأش���ارا الى ان بحثهما اعتمد على دراسة مصادر 
معلوماتية متنوعة منها الدراس���ة احلقلية وبيانات 

املرئيات املتعلقة باالنشطة البشرية.
وذكرا وفق النتائج االولية لبحثهما ثالثة مستويات 
من درجة احلساسية للتصحر أولها الدرجة القصوى 
والتي تغطي مساحة تتراوح بني 15 الى 18 % من اجمالي 
مس���احة الكويت وتنتشر غالبا في املناطق املتاخمة 
لالراضي الزراعية مثل العبدلي والوفرة تليها الدرجة 
املتوس���طة التي تنتشر في اكثر من 40 الى 50% من 
اجمالي مساحة الكويت وتتركز في اجلزر الكويتية التي 
تتعرض الى السياحة البيئية غير املنظمة واملناطق 

املجاورة من العمران.
وأشارا اخيرا الى الدرجة الضعيفة التي ال تتعرض 
الى التغير كونها مناطق صحراوية أصال ومتثل 23 الى 
45 % من اجمالي مساحة الكويت بينها املناطق التي 

تغطيها الكثبان الرملية واحلصى والصلبوخ.

خالل اليوم الثاني للموسم الثقافي الخامس في »االجتماعية«


