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د.موضي احلمود وبندر الرقاص مع عدد من الدارسني في لندن

الحمود بحثت مع مدير المكتب الثقافي القضايا الخاصة بالدارسين في المملكة المتحدة

الرقاص: تذليل الصعوبات أمام المكتب الثقافي في لندن
لتطوير العمل وخدمة الطلبة والسعي نحو جودة التعليم

لندن ـ كونا: بحثت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود مع مدير املكتب 
الثقافي املستشار بندر الرقاص عددا من القضايا 

التي تهم الطلبة الدارسني في اململكة املتحدة.
وقال املستشار الرقاص في تصريح لـ »كونا« 
عقــــب اجتماعه مع الوزيــــرة احلمود ان قائمة 
اجلامعات البريطانية التي اعتمدتها وزارة التعليم 

العالي أخيرا أخذت حيزا كبيرا من النقاش.
وأضــــاف انه أطلع الوزيــــرة احلمود ايضا 
على جهود العاملني في املكتب الثقافي لتطوير 
العمل والصعوبات التي يواجهونها، الفتا الى 
ان الوزيرة وعدت بتذليــــل جميع الصعوبات 
التي يواجهها املكتــــب والعاملون فيه وتقدمي 
الدعم الالئق جلميع املكاتــــب الثقافية خلدمة 
الطلبة والسعي نحو جودة التعليم الذي يتلقاه 

الطلبة والطالبات.
رافق الوزيرة احلمود خالل زيارتها للمكتب 
الثقافــــي كل مــــن الوكيل املســــاعد للتخطيط 
واملعلومات في وزارة التربية د.خالد الرشــــيد 
واملدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم 

د.رضا اخلياط.

»التطبيقي«: اعتماد الرقم المدني 
لجميع معامالت أعضاء هيئتي 

التدريس والتدريب
محمد هالل الخالدي

أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب باإلنابة د.مشعل املشعان قرارا بخصوص 
اعتماد الرقم املدني علــــى جميع املعامالت اخلاصة 
بأعضاء هيئتي التدريس والتدريب في كليات الهيئة 

ومعاهدها، وجاء في القرار: 
نظرا ألهمية إثبات الرقم املدني في سرعة إجناز 
املعامالت وذلك على مستوى جميع القطاعات بالهيئة 
ومنها ما يحتاج الى عمليات الصرف للمســــتحقات 
املالية وغيرها، وعدم إثباته يؤدي الى تأخيرها وعدم 

إجنازها بالسرعة املمكنة.
وحيث إن الرقم املدني جلميــــع االفراد واجلهات 

بالدولة متوافر لدى أصحابها.
لذا يجب ضــــرورة اثبات الرقم املدني على جميع 
املعامالت الواردة الى جميع القطاعات بالهيئة سواء 
مــــن داخل الهيئة أو خارجها حتــــى تتمكن اإلدارات 
والقطاعات ومراكز التكلفة املختلفة بالهيئة من سرعة 
إجنازها وخاصة املعامالت واملطالبات الواردة الى قطاع 
الشؤون اإلدارية واملالية والتي حتتاج الى عمليات 
صرف للمســــتحقات املالية ألصحابها، ولن يلتفت 
الى املعامالت بجميع اشكالها أو طلبات الصرف التي 
لم يتم اثبات الرقم املدني عليها وســــتعاد املعامالت 
مــــرة اخرى ألصحابها في حالة عدم االلتزام مع عدم 

مسؤولية الهيئة جتاهها.
هذا للعلم واإلحاطــــة والعمل مبا جاء به اعتبارا 

من تاريخ صــدوره.

استنكر قرار وقف تسجيل الطلبة في 9 جامعات خاصة

العنزي: انتخابات اتحاد طلبة البحرين ديسمبر المقبل
آالء خليفة

استنكر رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
- فرع مملكة البحرين مشاري العنزي قرار وزارة 
التعليم العالي وقف تسجيل الطلبة الكويتيني في 
9 جامعات خاصة في البحرين باستثناء جامعتي 

البحرين واخلليج العربي.
وقال العنزي في تصريح خاص لـ »األنباء« ان 
هناك اكثر من 8 آالف طالب وطالبة يدرسون في 

البحرين و89% منهم في جامعات خاصة.
واضاف: نعتب بشدة على وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالـــي د.موضي احلمود العترافها فقط 
بجامعتني خاصتني السيما ان مملكة البحرين تعتبر 
وجهة مطلوبة للطلبة والطالبات للدراســـة فيها 
كونها دولة خليجية وقريبة جغرافيا واجتماعيا 

من الكويت، كما ان اجلامعات البحرينية سواء احلكومية او اخلاصة 
تتميز بجودة التعليم وقوة الشهادات التي متنحها للخريجني.

ومن جهة اخرى اعلن العنزي ان مقر االحتاد اصبح شبه جاهز 
ومت االنتهـــاء من االجراءات وفي انتظـــار موافقة اجلهات املختصة 
وشكر جهود وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد وايضا جهود 
د.راشـــد النويهض، الفتا الى انه مت تاجير مقر بشكل مؤقت حلني 

يتم شراء مقر خاص باالحتاد في املستقبل.
كما بارك العنزي باســـم االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع - 
مملكة البحرين للطلبة والطالبات الذين مت ابتعاثهم للدراســـة في 
جامعات مملكة البحرين آمـــال منهم التواصل مع االحتاد من خالل 
www. االتصال املباشر بأعضاء االحتاد أو الدخول على موقع االحتاد
nuksbah.com. كما كشـــف العنزي ان االنتخابات ستجرى بعد عقد 
اجلمعية العمومية مباشرة ومن املتوقع عقدها بعد جتهيز املقر في 
شهر ديسمبر املقبل، داعيا الطلبة والطالبات للتسجيل في اجلمعية 

العمومية واملشاركة في االنتخابات.
وعن االنشـــطة التي يقدمها االحتاد حاليا قال 
العنزي هناك تنســـيق بني احتادنا في البحرين 
واحتاد فرع مصـــر لتنظيم مؤمتر »يدا بيد لبناء 
بلد« وسيقام في رمضان وسيناقش قضايا طالبية 
وأكادميية ستتم مناقشتها مع املسؤولني في وزارة 

التربية ووزارة التعليم العالي ونواب األمة.
وعلـــى جانب آخر أوضح العنـــزي أن املكافأة 
االجتماعية غير منتظمة في صرفها للطلبة والطالبات 

مشيرا إلى أنها لم تصرف منذ 3 اشهر.
كما طالب العنزي بزيادتها نظرا الن 100 دينار 
قليلة جدا مقابل الغالء املعيشي احلالي وقد متت 
مناقشـــة املوضوع مع امللحق الثقافي في مملكة 

البحرين محمد املعتوق.
وأعلـــن العنزي ان احتاد البحرين ســـيقوم بعقد لقاء تنويري 
للطلبة املقبولني بالبحرين بحضور الســـفير الشيخ عزام الصباح 

في الكويت خالل األيام القليلة املقبلة.
كمـــا أفاد العنزي بانه متت املوافقة على ميزانية احتاد البحرين 
ولكنها لم تصرف حتى اآلن مطالبا باإلســـراع في إجراءات الصرف 

نظرا الن غالبية أنشطة االحتاد معلقة لعدم صرف امليزانية.
كما اوضح أن احتاد البحرين يتعاون مع احتاد فرع اجلامعة في 
قضية إشهار االحتاد ومع الهيئة التنفيذية وكذلك عقد االحتاد عدة 
لقاءات مع رؤساء االحتادات اخلارجية منهم رئيس احتاد فرع أميركا 
احمد اجلوعان، وأمني سر احتاد بريطانيا يوسف العنزي، متمنيا أن 
يتم إشهار االحتاد الوطني لطلبة الكويت حتت مظلة وزارة الشؤون 
االجتماعية وملن يقول ان وزارة الشؤون ال تسمح باحلديث في األمور 
السياسية أوضح أن االحتاد الوطني لطلبة الكويت تأسس لالهتمام 

في املقام األول بالقضايا الطالبية واألكادميية.

مشاري العنزي

طالبيةمشاركة

التصحر
يعتبر التصحر مشكلة عاملية تعاني منها العديد 
من البلدان بكل أنحاء العالم ويعرف بانه: تناقص في 
قدرة االنتاج البيولوجي لألرض أو تدهور خصوبة 
االراضي املنتجة باملعدل الذي تكتسبه ظروف تشبه 

األحوال املناخية الصحراوية.
وظاهرة التصحر: هي حتول مســـاحات واسعة 
اخلصوبة وعالية االنتاج الى مســـاحات فقيرة في 
احلياة النباتية واحليوانية، وهذا راجع اما لتعامل 

االنسان الوحشي معها أو التغيرات املناخية.
فالتصحر يؤدي الى انخفاض انتاج احلياة النباتية، 
ولقد بلغ مجموع املساحات املتصحرة في العالم حوالي 
46 مليون متر مربع ويؤثر التصحر تأثيرا مفجعا 
على احلالة االقتصادية للبالد حيث يؤدي الى خسارة 
احملاصيل الزراعية وزيادة أسعارها. ومن أهم طرق 
مكافحـــة التصحر، صيانة التربة واملياه واحملافظة 
على املراعي الطبيعية وحتسينها، وتتطلب مكافحة 
التصحر القيام بجميع االنشطة التي تشكل جزءا من 
التنمية املتكاملة لألراضي في املناطق اجلافة من اجل 

إعادة تأهيل االراضي التي تردت جزئيا.
   انتصار يوسف المزيعل

جامعة الكويت ـ كلية العلوم البيولوجية

حماية البيئة
حماية البيئة هي فلسفة واسعة وحركة اجتماعية ظهرت بشكل واسع إزاء 
املخاوف التي تتعرض لها بيئة كوكب األرض، من تلوث وتغيرات مناخية 
خطيرة مثـــل االحتباس احلراري وتعاظم مخاطر ظاهـــرة النينو. وتقوم 
فلســـفة حماية البيئة على االقالل من تلوث البيئة واحلفاظ عليها. وشعار 
جمعيات حماية البيئة ميثله اللون االخضر، لون االهتمام بالبيئة، وميكن 
ان تعرف بانها حركة اجتماعية تسعى الى التأثير على العملية السياسية 
من خالل الضغط، والنشـــاط، والتعليم، مـــن اجل حماية املوارد الطبيعية 
والنظـــم االيكولوجية، واحلركة البيئية تتمحور حـــول البيئة، والصحة، 
وحقوق اإلنســـان. ويقوم القائمون على حماية البيئـــة عادة بالتظاهرات 
واالحتجاجات الســـلمية من اجل إحداث تغييرات في السياســـة العامة أو 
السلوك الفردي، واالهتمام بالبيئة تكرر في أشكال مختلفة في أجزاء مختلفة 
من العالم، على مر التاريخ، ع لى ســـبيل املثال، في منطقة الشرق العربي، 
كانت الكتابات املبكرة والطروحات العربية الطبية، مكتوبة خالل »الثورة 
الزراعية العربية« وكان الفالسفة والعلماء مثل كوستا بن لوكا، ابن اجلزار، 
التميمي، ابن سينا، علي بن رضوان، اسحاق بن سليمان، عبداللطيف، وابن 
النفيس، كانوا جميعهم يشعرون بالقلق من تلوث الهواء، تلوث املياه، تلوث 
التربة، النفايات الصلبة، وكانوا يخبرون عن هذا في كتاباتهم وآرائهم. وفي 
أوروبا حظر امللك ادوارد األول ملك اجنلترا حرق الفحم ورميه على ســـطح 

البحر خالل اعالن في لندن عام 1272.
          منى العازمي

كلية اآلداب ـ جامعة الكويت


