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الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن رئيس جلنة اعادة تصميم بوابة نظام معلومات الطالب االلكترونية بجامعة 
الكويت د.صبيح املخيزمي انه سيتم تطبيق اختبار ضغط ثالث لنظام التسجيل 

اجلديد في متام الساعة 7 مساء اليوم وذلك للطلبة املقيدين في اجلامعة.
واش���ار د.املخيزمي ان نظام التسجيل اجلديد سيتيح للطلبة اختيار املقررات 
املفضلة قبل طرحها بفترة كافية، االمر الذي سيساعد في اعداد اجلدول الدراسي 
للفصل الدراسي الثاني بصورة فعالة تلبي اغلب احتياجات الطلبة، مهيبا بالطلبة 

ضرورة املشاركة الختبار نظام التسجيل اجلديد.

»الجامعة«: اختبار الضغط الثالث لنظام التسجيل الجديد اليوم

الدمرداش: القرآن تضمن حقائق لم يثبتها 
العلماء إال في الـ 100 سنة األخيرة

عمادة النشاط بـ»التطبيقي« كرمت الفيلكاوي:
تميز بالتفاني في الخدمة وحرص على تطوير عمله

الصقعبي: نعد الدارسين في أميركا 
بانتخابات نزيهة ومثالية التحاد الطلبة

 آالء خليفة
أعل����ن نائب رئي����س الهيئة 
التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت لشؤون الفروع عبدالعزيز 
الصقعب����ي ان الهيئة التنفيذية 
انتهت من تنفيذ توصية املؤمتر 
األخير لالحتاد )الثاني والعشرين( 
بخصوص تشكيل جلنة للتحقق 
السابقة لالحتاد  من االنتخابات 
الوطن����ي لطلب����ة الكويت � فرع 
الوالي����ات املتحدة للوقوف على 
أبرز ما فيها من قصور وسلبيات 
ومحاولة تقييمها وتقوميها في 
االنتخابات املقبلة، مؤكدا ما نصت 
عليه التوصية من اتخاذ جميع 

اإلجراءات الالزمة لتسهيل عمل اللجنة دون اللجوء 
الى البهرجة اإلعالمية واالبتعاد عن التصريح مبا 
في طي����ات اللجنة من نتائ����ج واحلرص على رفع 
التوصيات للهيئة التنفيذية لعمل ما تراه مناسبا 
م����ن أجل الرقي بالعملي����ة االنتخابية في الواليات 
املتحدة وغيرها من الفروع التابعة لالحتاد الوطني 

لطلبة الكويت. 
وبني الصقعبي انه التقى عددا من اجلهات التي 
كانت ذات صلة مباش����رة في االنتخابات الس����ابقة 
لس����ماع وجهات النظر املختلفة عما حدث فيها من 
أمور أثارت العديد من نقاط االستفهام عند الطلبة 
والقوائم الطالبية املتنافس����ة في انتخابات الفرع، 
وذل����ك حرصا من اللجنة عل����ى تنفيذ ما أوصى به 
املؤمتر األخير وتفنيد هذه املالحظات واالستفهامات 

التي قدمتها اجلهات املختلفة ذات 
الصلة باالنتخابات السابقة ملعرفة 
ما ان كان هناك خلل ما فيعالج 
او مفاهي����م خاطئة فتصحح او 
ايجابيات مميزة فتعزز حرصا من 
اللجنة على ان تبتعد كل البعد 
عن السلبية وتنظر الى االنتخابات 
الس����ابقة نظرة ايجابية بكل ما 
فيها من صواب وخطأ هادفة الى 
الوصول النتخابات مثالية يطمح 
لها الطالب اجلامعي في الواليات 
املتحدة. وأكد الصقعبي حرص 
»التنفيذية« دائما وأبدا على إرسال 
أصحاب اخلبرة في االنتخابات 
إلدارة عمليات االقتراع في الفروع 
املختلفة وفق اللوائح املنصوص عليها في دستور 
االحتاد او األعراف النقابية التي جرت عليها العادة 
في االنتخابات الطالبية. وش����كر الصقعبي تعاون 
الهيئة اإلداري����ة احلالية لفرع الواليات املتحدة مع 
الهيئة التنفيذية فيما يتعلق بترتيبات االنتخابات 
املقبلة وإلبدائها كامل االستعداد لتحمل مسؤولوياتها 
كشريك مهم في إجناح العملية االنتخابية بصورة 
تطمئن لها القلوب وتقطع اي محاولة لتشويه هذا 
العرس االنتخابي الراقي الذي يجسد الدميوقراطية 
الكويتية في أحل����ى صورها خارج الكويت. ووعد 
الصقعبي في ختام تصريحه اجلموع الطالبية في 
أميركا بانتخابات مثالي����ة ونزيهة حتفظ للجميع 
حقهم اذا التزموا ب����كل ما عليهم من واجبات جتاه 

هذه املؤسسة العريقة.

بيان عاكوم
أكد الداعية د.محمد العوضي ان اإلسالم دين عقلي 
والق����رآن قائم على احلجة ودع����ا للتأويل. وحتدث 
العوضي خالل محاضرة نظمها نادي التعاون على 
البر والتقوى في اجلامع����ة األميركية حتت عنوان 
»العلم طريق اإلميان« والتي حاضر فيها استاذ العلوم 
الطبيعية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.صبري 
الدم����رداش، اذ حتدث العوضي ع����ن العلم وعالقته 
باإلميان، مش����يرا الى ان العلم هو إدراك الشيء على 
ما هو عليه عن دليل والبحث العلمي يتأس����س بناء 
على املعلوم، مؤكدا ض����رورة معرفة منهجية العلم 
وبالتال����ي يجب ان نكون ناقلني للش����يء الصحيح 
او مدعني بالدليل على ان يكون الدليل مناس����با مع 
املدلول، متناوال الفروق����ات املوجودة في األحاديث 
النبوية وطرق متييزها. من جهته، حتدث د.صبري 
الدمرداش عن بيان عظمة اخلالق، وكيف ان املخلوقات 
املوجودة ال ميكن ان تكون صنعت اال من خالق، الفتا 
الى ان القرآن الكرمي ال ميكن صدوره من مخلوق، ألنه 
تضمن حقائق علمية لم تكتشف من قبل العلماء اال 
خالل السنوات ال� 100 األخيرة. وحتدث الدمرداش عن 
اثباتات اكتشفها القرآن والعقل البشري لم يستوعبها 
 ،DNA �اال منذ مدة قريب����ة، حيث تطرق بداية الى ال
مشيرا الى انها تستخرج من اخللية وفي جسم اإلنسان 

100 تريليون خلية، وبالتالي اذا استخرجت من كل 
خلية وجمعت ستكون سلسلة حجمها أطول من بعد 
األرض عن الشمس ب� 1333 مرة. وأيضا من اإلثباتات 
التي أوردها الدمرداش الذرة، حيث شرح آيات وردت 
في الق����رآن الكرمي تتضمن حقائق علمية كإثبات ان 
هناك ش����يء فيه ذرة وإثبات ان السماوات واألرض 
مكونة من ذرات وإثب����ات ان الذرة متناهية الصغر 
وإثبات ان هناك ما هو أصغر من الذرة. واس����تطرد 
الدمرداش مطوال ملا يقال عن الذرة من قبل املخلوق 
كأن تكون منلة مثال مدلال على ان املقصود في الذرة 
الت����ي وردت بالقرآن الذرة العلمي����ة وليس النملة. 
مؤكدا ان تفسيرها كما ورد في القرآن واضح وليس 

لها اي تفسير آخر. 
وتطرق الى اآليات الت����ي تذكر البرزخ واحلاجز 
بني البحرين والتقاء البحر والنهر، مش����يرا الى ان 
لكل بحر خواصه ودرجة حرارته وطبيعة الكائنات 
احلية التي تعيش فيه، بحيث متوت في حال خرجت 
من بيئتها. الفتا الى ان هذه حقائق ذكرها القرآن وهي 
أكبر دليل على انها أتت من خالق. وقال الدمرداش ان 
اإلميان كالسعادة فإذا قرر اإلنسان ان يسعد فسيسعد 
وكذلك اإلحلاد والتعاس����ة، فإذا قرر ذلك فسيكون، 
مش����يرا الى ان كل شيء يحتاج الى قرار وهذا األمر 

بيد اإلنسان نفسه.

نوعية للعمادة والهيئة بشكل عام 
بأن وضعها من اجلهات الرئيسية 

في املشاركات اخلارجية.
وفي نهاي����ة احلفل، قام مدير 
ع����ام الهيئة د.يعق����وب الرفاعي 
النشاط والرعاية  وعميد عمادة 
الطالبية السابق د.احمد الفيلكاوي 
بتبادل الدروع والهدايا التذكارية 
النشاط  املقدمة من اسرة عمادة 
الطالبي����ة والقطاعات  والرعاية 
املختلفة واحتاد طلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

اوضحت الوجه املش����رق للهيئة 
نظرا جلهوده وقيادته للمجموعة 
التي تعمل مع����ه الظهارها بهذا 
املستوى الراقي واملنظم، وتشرفت 

بالعمل معه.
ثم ذكر عميد عمادة النش����اط 
والرعاية الطالبية بالتكليف د.طه 
اجلاسر ان اللسان يعجز عن وصف 
ما يتميز به د.الفيلكاوي فخالل 
مزاملته له ملدة 23 عاما بني القسم 
العلمي والعمادة تعلم منه الكثير 
من االنضباط والتفاني في العمل، 
واضاف ان د.الفيلكاوي احدث نقلة 

محمد الخالدي
حتت رعاية وحضور مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الرفاعي،  والتدريب د.يعق����وب 
اقامت عمادة النش����اط والرعاية 
الطالبية صباح امس حفل تكرمي 
عميد النشاط والرعاية الطالبية 
السابق د.احمد الفيلكاوي بحضور 

عدد من قيادات الهيئة.
في البداية، استعرض مساعد 
العميد للنشاط والرعاية الطالبية 
ومدير الصندوق االهلي للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب د.صالح 
العثمان حملة عن تاريخ الفيلكاوي 
الشخصية والعملية خالل عمله 
بالعم����ادة، ثم ق����ام مدير الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي بالقاء كلمة قال 
فيها انه التقى الفيلكاوي الول مرة 
خالل فترة الدراسة في الواليات 
املتحدة االميركية، ومن ذلك احلني 
عرف منه دماثة اخللق وتفانيه 
في العمل واميانه باملهنة ومتابعته 
لكل امورها، ويكفي فخرا اشادة 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 
العهد بحفالت تكرمي اخلريجني 
الت����ي تنظمه����ا العم����ادة والتي 

خالل محاضرة نظمها نادي التعاون على البر والتقوى في »األميركية«

عبدالعزيز الصقعبي

)كرم ذياب( د.صبري الدمرداش ود.محمد العوضي خالل احملاضرة 

طالبان خالل املشاركة في املعرضطالبة تستفسر عن اجلامعات املشاركة

احلضور في احملاضرةد.يعقوب الرفاعي وصالح العثمان يكرمان د.أحمد الفيلكاوي  )كرم ذياب(

التلوث البيئي في األردن
أدىت تزايد عدد سكان املدن وأعداد السيارات واملصانع 
الى تلوث البيئة في األردن، ويعد التلوث الصناعي من عوامل 
التلوث الرئيسية التي تؤثر على الغالف اجلوي والتربة واملياه 
السطحية واجلوفية. ونظرا لتركز ما يزيد على ثالثة ارباع 
املصانع األردنية في عمان والزرقاء، فإن تأثير هذه املصانع 
يعد األكثر خطورة على البيئة. وقد كان ملناجم الفوس����فات 
في الرصيفة أثر سلبي في البيئة وذلك بسبب الغبار املتطاير 
من املناجم وكثرة املخلفات التي كانت تصرفها املياه إلى سيل 
الزرقاء. وقد تبني أن بعض مكونات غبار الفوسفات كان من 
الن����وع الصلب الذي ال يذوب في املاء، مم����ا أدى إلى ارتفاع 
نسبة االصابة بأمراض اجلهاز  التنفسي وأمراض العيون في 
منطقة الرصيفة ملسافة تراوحت بني 3 و5.3 كم حول مناجم 
الفوس����فات. كما تساهم مصانع االس����منت في الفحيص في 
تلويث البيئة من خالل الدخان الذي ينبعث منه ومن الغبار 
الذي يقدر بعش����رات األطنان يومي����ا ويحتوي على عناصر 

الكبريت والفسفور واملنجنيز والرصاص وغيرها.
ويعمل الغبار على سد مسامات أوراق االشجار مما يشوه 
منوها ويقلل من انتاجيتها خاصة اش����جار الزيتون والتني 
والعن����ب. كما يلحق الغبار والدخ����ان املتصاعد من املصنع 
الضرر مبنازل ومالبس وصحة املواطنني. فقد تبني أن نسبة 
إصابة السكان باألمراض الصدرية والتهابات احللق والعيون 
وتصلب الشرايني والتهابات اجللد مرتفعة بني سكان الفحيص، 
وتزداد اآلثار السلبية للمصنع عندما تتعطل مصافي الغبار 
)الفالتر(. كما تعد مصفاة البترول  في الزرقاء مصدرا مهما 
للتلوث بسبب الكميات الضخمة من الدخان الناجم عن تسخني 
البت����رول اخلام. وميكن للمرء أن يح����س باجلو اخلانق في 
منطقة املصفاة، واالخطر من ذلك أن عددا كبيرا من املصانع 
االردني����ة يقع بالقرب من نهر الزرقاء حيث يتم صرف املياه 
العادمة واملخلفات الصناعية في مياه النهر. كما تعمل مياه 
األمط����ار ومياه محطات التنقية على جرف املواد امللوثة الى 

مياه النهر وجتميعها في سد امللك طالل.
وقد أقيم السد ألغراض الري وتربية االسماك واالستجمام 
وتوليد الطاقة الكهربائية، ونظرا لتلوث مياه السد فإنه يحظر 
على املواطنني االقتراب من مياهه أو صيد االسماك منه. وال 
يخفى على أحد اآلثار الس����لبية الناجمة عن اس����تعمال مياه 
نهر الزرقاء ومياه س����د امللك طالل في ري اخلضراوات التي 
تستهلك طازجة كاخلس والبقدونس والنعناع. ولقد تبني ان 
تلوث مياه الس����د يزداد. وتزداد عناصر األمونيا والفسفور 
في مياه السد وهذه العناصر تساهم في منو الطحالب التي 
تقلل من نسبة االكس����جني في مياه السد، مما يلحق الضرر 
بحياة االسماك. وحتوي مياه الس����د االمالح غير العضوية 
واملواد الصلبة الناجمة عن الفوسفات الكيميائية والصناعات 
الكيميائية وصناعة الورق والكبريت ومصفاة البترول ومصانع 
اجللود. لذلك يجب اختيار مواقع الصناعات امللوثة بعيدا عن 
التجمعات السكانية كما ينبغي معاجلة التلوث من خالل احلد 

من مسبباته والرقابة الدقيقة على املصانع.
احللول املقترحة ملشكلة التلوث البيئي في االردن:

� تقليل االعتماد على الوق����ود االحفوري واالعتماد على 
مصادر الطاقة املتجددة مثل طاقة الشمس والرياح.

� تقليل االعتماد على املواد الكيماوية.
� زيادة الوعي البيئي وتنمية روح املواطنة واالنتماء.

� تقنية املياه العادمة قبل تصريفها للبحار.
� العمل على س����ن تش����ريعات وقوانني ق����ادرة على ردع 

املخالفني واملسيئني للبيئة.
� اس����تخدام املذيبات الكيماوية لترسيب النفط املنسكب 

الى قاع البحر.
� عدم القاء  مياه الصرف الصحي في املس����طحات املائية 

قبل معاجلتها.
� عدم القاء مخلفات املصانع الس����ائلة قبل معاجلتها مبا 

يضمن استمرار احلد اآلمن.
� العمل على تنفيذ برامج توعية وارش����اد واعالم شاملة 
مبختلف الوس����ائل املتاحة على جميع املستويات لتوضيح 

سلبيات التلوث البيئي.
فرح اجلسار
تربية بيئية

حنتولي: تعريف الطلبة المستجدين بالتخصصات 
والكليات المتاحة في الجامعات البريطانية

محمد هالل الخالدي
مبشاركة اكثر من 25 جامعة وكلية متثل نخبة اجلامعات 
البريطانية، نظمت مؤسسة Global Vision معرض التعليم 
البريطاني مس����اء امس االول في فندق موفنبيك باملنطقة 
احلرة وسط اقبال كبير من الطلبة واولياء االمور. وحول 
هذا املعرض اشار املدير االقليمي ملؤسسة  Global Visionياسر 
حنتولي الى ان هذا املعرض يعد املعرض ال� 27 للمؤسسة 
في دول مجلس التع����اون اخلليجي حيث كانوا قبيل ايام 
قليلة في مملكة البحرين، ومن ثم قدموا للكويت من اجل 
التنس����يق لهذا املعرض الذي بات من الركائز االساس����ية 
للمؤسسة التي تسعى لتعريف اجلمهور واملهتمني بفرص 

الدراس����ة االكادميية اجلامعية والعليا في اململكة املتحدة 
التي تعرف بأنها متلك مجموعة من افضل اجلامعات على 
مستوى العالم وانها � كبلد � تتميز بتقارب كبير بينها وبني 
املجتمعات اخلليجية واملجتمع الكويتي على وجه التحديد 
ولهذا فإنه ليس من الغري����ب ان يقام املعرض نحو ثالث 
مرات في كل عام وسط اقبال طالبي متميز. وبني حنتولي ان 
املؤسسة تسعى بالتعاون مع تلك اجلامعات للحضور عبر 
ممثليها الرسميني من اجل استعراض برامجهم وتخصصاتهم 
العلمية التي من املمكن للطلبة املستجدين او من يريدون 
استكمال دراساتهم العليا متابعة دراستهم اذا اتيحت لهم 
الفرصة للدراسة في اي من تلك اجلامعات البريطانية بل ان 

من املمكن اذا ما احضر الطالب او املتقدم مستنداته واوراقه 
املطلوبة بشكل كامل ان يحصل على القبول الفوري خالل 
تواجده باملعرض اذا ما حقق الشروط املطلوبة من اي جامعة 
يرغب في االلتحاق بها. وكشف حنتولي ان ابرز ما حققته 
املؤسس����ة خالل الفترة املاضية هو القيام بعملية تنسيق 
وشراكة مع جامعتني بريطانيتني من افضل 50 جامعة بأن 
يكون لها متثيل وتنس����يق من خ����الل التواجد في اململكة 
االردنية الهاش����مية وذلك سيعزز فرص الطلبة العرب في 
االلتحاق مبثل هذه اجلامعات، وان  Global Visin تس����عى 
كمؤسسة للخدمات التعليمية واجلامعية الى بذل املزيد من 

اجلهود لتعزيز هذه الفرص في العالم العربي.

أكد خالل افتتاح معرض الجامعات البريطانية وجود شراكة مع جامعتين من أفضل 50 جامعة

مشاركة طالبية

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي احلمي�ضي واحلمد  الكرام 

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

خالد اأحمد حممد �ضالح احلمي�ضي

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته  

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن


