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خالل ندوة نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس

من خالل موقع »التعليم العالي« من 19 يونيو إلى 12 يوليو 

الظفيري: استغالل املوارد الطبيعية واالستفادة 
من طاقات الشباب سينعشان االقتصاد املصري

املرزوق: بدء التسجيل في البعثات واملنح الدراسية إلكترونيًا

مشاريع إنتاجية حقيقية وليس 
من خالل أسهم وسندات.

وحت����دث عن عوامل ضعف 
ميكن ان تؤثر على مس����تقبل 
مصر وقد حتاول إيقاع الفتنة 
الش����عب  أبناء  الطائفي����ة بني 
املصري، خاصة مع احملاوالت 
العدائي����ة اخلارجي����ة غير انه 
أكد ان وعي الش����عب املصري 
وتعاليم اإلسالم ستفوت الفرص 
على هؤالء العابثني بأمن مصر 
باإلضافة إلى البطالة ومؤامرات 
خارجية حتيكها إسرائيل والفقر 
الش����ديد واألمية وعدم وجود 
خطط قومية واضحة للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية، مبينا 
أن ارتفاع املطالب الفئوية في 
مص����ر أدى إلى ظه����ور بعض 

النزاعات. 
كما أوض����ح أن من بني تلك 
الت����ي يتخوف منها  العناصر 
البعض تدني األجور والفروق 
االجتماعية ووجود بعض أوجه 
الفس����اد، مشيرا في هذا اإلطار 
الى ان تلك األمور سيتم تالفيها 
بفضل العقول املصرية احلكيمة 
وان مصر ستعود دولة قوية، 
مؤك����دا ان قوة مص����ر من قوة 
العرب والبالد اإلسالمية، وأردف 
فيما يتعلق بحالة االنفالت األمني 
التي أعقبت الثورة أن األوضاع 
حاليا شهدت حتسنا ملحوظا، 
مؤكدا ان احلياة بدأت تعود الى 
طبيعتها وان األمور تسير في 

طريقها الصحيح.
آالء خليفة  ٭

طلبات االلتحاق في خطط االبتعاث 
وما يصاحبها من مستندات ستكون 
www.mohe.« الوزارة عبر موقع 

edu.kw« على االنترنت فقط، الذي 
سيبدأ العمل به بتاريخ 19 يونيو 
إل���ى 12 يولي���و 2011 وهي الفترة 

احملددة للتسجيل. 
ومن جانب آخر أعلن املرزوق ان 
وزارة التعليم العالي أمتت الربط 
اآللي بني كل من وزارة التربية وذلك 
للطلبة املستجدين وجامعة الكويت 
خلريجي الع���ام املاضي، فبمجرد 
وضع الطالب لرقمه املدني تظهر 
بياناته الشخصية واملعدل احلاصل 
عليه، وسيكون الفرز الكترونيا دون 
تدخل العنصر البشري، والتفاضل 
في املعدل احلاصل عليه الطالب، هو 
سياسة القبول املتبعة في الوزارة 
لذلك سيكون التنافس تنافسا شريفا 

بني جميع أبنائنا الطلبة. 
وتاب���ع: ولتبس���يط إجراءات 
العمل وس���رعة االجناز، سيكون 
قبول اجلامعات اخلارجية واردا 
الثقافية،  املكات���ب  الكترونيا من 
فبمجرد إعالن النتيجة تنتقل بيانات 
الطلبة املقبولني إلى املكاتب الثقافية 
حس���ب مقر البعثة، وسيقومون 
بإيجاد القبول وإعادته الكترونيا 
إلى الوزارة ليقوم الطالب بإنهاء 
إجراءات الڤيزا، مشددا على ان على 
الطالب االحتفاظ برقمه الس���ري 
عندما يقوم بفتح ملفه االلكتروني 
بإدخال رغباته م���ن خالل موقع 

الوزارة على االنترنت.
آالء خليفة  ٭

ذات العائد الكبير في مصر.
وأوضح ان ما يش���جع على 
االستثمار في مصر توافر الثروة 
البش���رية والتوافق االجتماعي 
بني أبناء الوطن، مشيرا في هذا 
اإلطار الى الروح الوطنية التي 
الثورة املصرية  أثناء  جتسدت 
ما بني املسلمني واألقباط والتي 

شهد لها العالم.
الفرص في مصر قال  وعن 
الظفيري: ان اس����تغالل املوارد 
الطبيعية اس����تغالال س����ليما 
س����ينعش االقتص����اد املصري 
واالستفادة من طاقات الشباب 
واس����تخدامها ككوادر وطنية 
باإلضافة إل����ى إمكانية تنظيم 
حتالفات اقتصادية وسياسية 
توف����ر جوا م����ن االس����تقرار 
السياسي يكون جاذبا لرؤوس 
األموال العربية واألجنبية، معربا 
عن أهمية وجود الدميوقراطية 
وحرية إبداء الرأي، مبينا ان من 
بني العوامل التي تش����جع على 
االستثمار في مصر والتي ينبغي 
االس����تفادة منها توافر مصدر 
املياه من نهر النيل والس����معة 
الطيبة التي حتظى بها املنتجات 
الزراعية املصرية  واحملاصيل 
وتع����دد اإلمكاني����ات واملرافق 
الس����ياحية وسياسة االنفتاح 
اإلقليمي التي تش����هدها مصر 
وكذل����ك االنفتاح عل����ى القارة 
األفريقية والتحول الى النظام 
الدميوقراط����ي، داعي����ا في هذا 
اإلطار الدول اخلليجية الى أهمية 
االس����تثمار في مصر من خالل 

خالل النظام باختيار التخصصات 
والدول التي يرغب التسجيل فيها، 
وإدخال كل املستندات املطلوبة، وما 
عليه سوى تتبع إرشادات التسجيل 
التي تظهر له على الشاشة، ومن 
ثم يت���م إرس���الها الكترونيا إلى 
العال���ي للتدقيق  التعليم  وزارة 
عليها وميك���ن للطالب من خالل 
هذا النظام معرفة إذا ما مت قبوله 
القبول  في بعثات الوزارة، وعند 
ميكنه استكمال اإلجراءات األخرى 

من خالل النظام اإللكتروني.
وأش���ار املرزوق إلى ان وزارة 
العالي دأب���ت منذ قرابة  التعليم 
الس���نة عندما انته���ت من تنفيذ 
خطة البعثات للعام املاضي على 
التفكير اجلدي والتمهيد لتطوير 
وتبسيط إجراءات العمل والتحول 
الكترونيا في أعمالها، موضحا ان 
البداية س���تكون في تنفيذ خطط 
الدراسية، للعام  االبتعاث واملنح 
الدراس���ي 2011/2010 وحتديدا في 
ش���هر يونيو 2011، وستكون آلية 
العمل بالتسجيل في خطة البعثات 
مختلفة عن س���ابقتها وذلك لكي 
تتماش���ى مع النظريات واألهداف 
املوضوع���ة في ورق���ة التخطيط 
االستراتيجي للكويت وفق رؤية 
الدول���ة. وفي الس���ياق ذاته قال 
املرزوق: التسجيل »On-line« لهذا 
العام سيكون بعدم استقبال الطلبة 
وأولياء األمور في مقر الوزارة، ولن 
يتم تسلم أي أوراق أو مستندات 
منهم، موضحا ان الطلبة وأولياء 
األمور مرحب بهم في أي وقت لكن 

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت د.عواد 
الظفيري متانة العالقات الكويتية 
� املصرية التي يشهد لها التاريخ 
على مر العصور ووصفها بأنها 
عالقة وطيدة جتمع الش���عبني 
نظرا لدعم مصر الدائم للحركة 
القدم، مؤكدا على  الثقافية منذ 
أهمية الدور احملوري ملصر حيث 
ان قوة مصر م���ن قوة العرب، 
داعي���ا الى أهمية دعم االقتصاد 
املصري من خالل ضخ مزيد من 
العربية في مصر  االستثمارات 
ملا يتميز به االستثمار املصري 

من مردود كبير.
ف���ي ندوة  الظفيري  وق���ال 
»حتليل اس���تراتيجي لألوضاع 
في جمهورية مصر العربية ما بعد 
ثورة 25 يناير« التي أقيمت في 
نادي اجلامعة مساء أمس األول 
بحضور السفير املصري طاهر 
فرح���ات وعدد من أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت، ان أبرز 
عناصر القوة في مصر هو النظام 
القضائي اجليد والنظام العسكري 
املتقدم، مشيرا في هذا اإلطار الى 
التي لعبها  التاريخي���ة  األدوار 
اجليش املص���ري انتهاء بدوره 

في حماية الثورة املصرية.
 وأضاف ان اإلرث التاريخي 
ورغبة الش���عب في نظام جديد 
إلى زيادة املش���اركة  باإلضافة 
الشعبية في صنع القرار السياسي 
أيض���ا من عناص���ر قوة مصر، 
أن املوقع االستراتيجي  مضيفا 
ووفرة املوارد الطبيعية تعطي 
العربية،  الدول  مصر ميزة عن 
فضال عن ق���وة الروح الوطنية 
وزيادة االنتماء بني جموع الشعب 
املصري ومكانة مصر اخلارجية، 
مؤكدا في السياق ذاته فضل مصر 
على اإلنسانية جمعاء من خالل 
التتاري ووقف  تصديها للغزو 
زحفه، وأكد الظفيري ان املوارد 
البشرية في مصر ليست عائقا 

وامنا عنصر قوة.
وقال »ان الكفاءات املصرية في 
اخلارج تشكل عنصرا مهما من 
عناصر تلك القوة، موضحا ان تلك 
الكفاءات لو أعطيت الفرصة ليس 
في مص���ر فقط وإمنا في العالم 
العربي ككل س���تطور من تلك 
املجتمعات، متابعا حديثه حول 
بقية عناصر القوة، مشيرا الى 
توافر الفرص احلقيقة لالستثمار 

أعل���ن مدي���ر إدارة مركز نظم 
املعلومات بوزارة التعليم العالي 
طارق امل���رزوق عن انطالق نظام 
التس���جيل للبعث���ات الكترونيا، 
مشيرا إلى ان وزارة التعليم العالي 
ممثلة مبركز نظم املعلومات صممت 
نظام الكترونيا يهدف إلى تبسيط 
إجراءات العمل والسرعة في االجناز، 
مشيرا إلى فتح باب التسجيل من 
الفترة  الوزارة خالل  خالل موقع 
م���ن 19 يونيو إلى 12 يوليو، جاء 
ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده املرزوق صباح أمس مببنى 
وزارة التعليم العالي، حيث حتدث 
عن أهداف التسجيل االلكتروني، 
وأش���ار امل���رزوق إل���ى ان نظام 
التسجيل االلكتروني يعد خطوة 
أولى لالنتق���ال التدريجي لإلدارة 
االلكترونية.  وقال: شرحنا اآللية 
التربية  اجلديدة للنظ���ام لوزير 
ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
كما عرضنا لهم نتائج التش���غيل 
التجريب���ي للنظام ب���ني الوزارة 
واملكاتب الثقافية التي كانت ناجحة 
بكل املقاييس، مشيرا إلى ان الوزارة 
وضعت خطة لتطبيق مفهوم اإلدارة 
اإللكترونية في جميع أعمال وزارة 
التعليم العالي واملؤسسات التابعة 
لها. وأضاف: كان الطالب في السابق 
يقوم بتقدمي طلب االلتحاق شخصيا 
بحضور ولي األم���ر إلى الوزارة 
مع تقدمي جميع املستندات ليقوم 
املوظف املختص بتسجيل بيانات 
الطالب ورغباته، وهذا كان يأخذ 
وقتا كبيرا ويسبب معاناة كبيرة 
للطال���ب وأولياء األم���ور وكذلك 
املوظف لوجود ضغوط عمل كبيرة 
عليهم. ومن ه���ذا املنطلق فنحن 
بصدد تطوير ش���امل على أعمال 
الوزارة، وقد أعلنها وكيل الوزارة 
د.خالد السعد في امللتقى السنوي 
األول للتوجيه واإلرشاد الذي عقد 
في ش���هر ابريل 2011 املاضي، بان 
نظام التسجيل في خطط االبتعاث 
واملنح الدراسية لهذا العام سيكون 
عبر اإلنترنت »On-line« من على 
موقع الوزارة اإللكتروني الذي مت 
حتديثه وتطوير العمل به ولن يتم 
استقبال أي طالب يرغب في التقدم 
لطلب االلتحاق بخطط االبتعاث أو 
املنح الدراسية في ديوان الوزارة، 
وان إرش���ادات التسجيل اجلديدة 
منش���ورة في موقع الوزارة على 
االنترنت. وقال: سيقوم الطالب من 

)سعود سالم( د.عواد الغريبة والسفير املصري في مقدمة احلضور 

)سعود سالم( طارق املرزوق خالل املؤمتر الصحافي 

د.عواد الظفيري خالل اللقاء

على الطالب 
االحتفاظ برقمه 

السري عند فتح ملفه 
اإللكتروني بإدخال 
رغباته من خالل 

موقع الوزارة

وعي الشعب املصري 
وتعاليم اإلسالم 
ستفوتان الفرصة 

على من يحاول إيقاع 
الفتنة الطائفية

األوضاع األمنية بدأت 
تعود إلى طبيعتها 
واألمور تسير في 

االجتاه الصحيح

أعلن مدير اإلدارة املالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب إسماعيل عباس ان الهيئة انتهت من صرف األعمال 
املمتازة للوظائف اإلشرافية وللموظفني احلاصلني على تقدير 
كفاءة )امتياز( والذين مت ترشيحهم من مراكز عملهم، والهيئة 
بص���دد االنتهاء من جميع التعليمات إلى حس���اب األمانات 
واخلاصة باملستحقات املالية عن 
املالية 2011/2010 متهيدا  السنة 
لالنتهاء من احلس���اب اخلتامي 

للهيئة عن نفس السنة املالية.
وبهذه املناسبة شكر إسماعيل 
عب���اس جميع موظف���ي اإلدارة 
واإلدارات األخرى على تعاونهم 
وكذلك املسؤولون بوزارة املالية 
املالية  الرقابة  وخاصة وح���دة 
بالهيئة عل���ى تعاونهم الوثيق 
والفعال وم���دى اجلهد املبذول 
بواس���طتهم لالنتهاء من جميع 
األعم���ال املتعلق���ة باحلس���اب 

اخلتامي وصرف جميع املستحقات املالية ملستحقيها.
محمد المجر  ٭

حتت رعاية وزير التربية ووزي���ر التعليم العالي الرئيس 
األعلى للجامعة أحمد املليفي تفتتح كلية الهندس���ة والبترول 
بجامعة الكويت معرض التصميم الهندسي ال� 20 وذلك في متام 
الساعة 10.00 من صباح االربعاء 15 اجلاري لكبار الزوار بقاعة 
فاروق برغش للمعارض مببنى 14 خ الدور األرضي، وس���يتم 

افتتاح املعرض جلميع الزوار في 
متام الساعة 12.00 ظهرا.

وأشاد العميد املساعد للتخطيط 
والتطوير املهني في كلية الهندسة 
والبت���رول بجامعة الكويت د.آدم 
املال بدور مؤسسة الكويت للتقدم 
ف���ي دعم معرض  الباهر  العلمي 
التصميم الهندسي بكلية الهندسة 
والبترول مؤكدا ان املؤسسة حترص 
على دعم مثل هذه املشاريع ألنها 
هي الرائدة في مجال االختراعات 
واالبت���كارات. وأكد املال على دور 
الكلية في تخريج املهندسني ذوي 

القدرات الهندسية املتميزة في املجاالت الهندسية بشتى قطاعاتها 
كالتسويق الهندسي والتنمية الهندسية للمجتمع وحماية البيئة 
من خالل املشاريع الهندسية املميزة، مشددا على دور مؤسسة 
التقدم العلمي في دعم هذه االختراعات الهندسية. وقال املال: إن 
املؤسسة هدفها الرئيسي دعم موهبة االبداع لدى املهندسني حتى 
يتمكنوا من تنمية وحتقيق اقصى قدراتهم في املجال الهندسي 

واالرتقاء به الى مستوى عاملي.
وأوضح ان معرض التصميم الهندسي العشرين يعتبر من اهم 
املعارض داخل الكلية حيث يتميز الطالب والطالبات في مشاريعهم 
للحصول على الفوز بجائزة افضل مشروع من جميع األقسام 
العلمية بالكلية التي تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمرة 
الثالثة على التوالي ملا لها من اهمية في تطور وتنمية املجتمع 
وتشجيعا للمشاركني باملعرض، مبينا ان املعرض يتنافس فيه 
ما يقرب من 349 طالبا وطالبة يتقدمون بعدد 96 مشروعا. وبني 
املال ان هناك الكثير من املش���اريع الطالبية السابقة قد حصلت 
على براءات اختراع واخرى مت تبنيها من قبل شركات هندسية 
عاملية لتطبيقها كما متنى المكانيات وقدرات الطالب املوهوبني 
واملبدعني ان تساعدهم في صقل مواهبهم وتنمي قدراتهم حتى 

يصلوا الى االبتكارات املتميزة.

طالب رئيس االحت����اد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدري����ب فيصل العتيبي برنامج هيكلة 
القوى العاملة بإع����ادة النظر في القرار اخلاص بدعم العمالة 
من موظفي القطاع اخلاص والسماح لهم باستكمال دراستهم 
واجلمع بني الوظيفة والدراسة. وقال العتيبي إن قرار الهيكلة 
بإلغ����اء الدعم املقدم منها للطلبة 
م����ن املوظفني بالقط����اع اخلاص 
والذين يستكملون دراستهم أثر 
بشكل س����لبي على الكثير منهم 
نظرا لعدم قدرته����م على الوفاء 
بالتزاماتهم املالية بعد قرار وقف 
الدعم املخصص لهم، مشيراً إلى 
أن س����لبيات القرار بدت واضحة 
بعد تطبيقه، وقد تسبب بحرمان 
الكثير من الطلبة الذين يحدوهم 

األمل باستكمال دراستهم.
وبني العتيب����ي إن قرار إعادة 
الهيكلة مبنع اجلمع بني الوظيفة 
والدراسة دعوة صريحة لطلبة الكويت للتكاسل وفي املقابل 
تفت����ح الباب على مصراعيه أم����ام العمالة الوافدة لتحل محل 
العمالة الوطنية، مش����يرا إلى أن االحتاد وجه كتابا رس����ميا 
لبرنامج إع����ادة هيكلة القوى العاملة لعق����د لقاء مع االحتاد 
لبيان مدى حاجة الطلبة للجمع بني الوظيفة والدراسة ونأمل 
أن يك����ون هذا اللقاء في القري����ب العاجل، الفتا إلى أن االحتاد 
سيطرق جميع األبواب بهدف إلغاء هذا القرار اجلائر الذي يضر 

كثيرا بأبناء الكويت.
آالء خليفة  ٭

دعا نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 
د.علي بومجداد األعض���اء حلضور اجلمعية العمومية العادية 
ملناقشة التقريرين اإلداري واملالي عن الفترة من 2010/6/3 إلى 
2011/5/31، وذلك اليوم الثالثاء الس���اعة السابعة مساء بنادي 
اجلامعة بالشويخ. وأوضح د.بومجداد ان اجلمعية قامت بإرسال 

نسخ من التقرير على شكل قرص 
)CD( على جميع أعضاء اجلمعية 
العمومية، كما ذكر د.بومجداد ان 
التقرير تناول جميع اعمال اجلمعية 
عن الفترة املش���ار اليها واحتوى 
على اعم���ال اللجان فيها، وتطرق 
للمساعي التي قامت بها اجلمعية 
م���ع االدارة اجلامعي���ة والوزراء 
ومجل���س األمة للدفاع عن حقوق 
اعضاء هيئة التدريس ومكتسباتهم 
والتصدي ألي جتاوزات قد تواجه 
العملية التعليمية باجلامعة اقرارا 
ملبدأ املس���اواة والعدالة وحتقيقا 

لالستقرار الوظيفي واألكادميي لعضو هيئة التدريس ومتاشيا 
مع أهداف اجلمعية وبناء روافد االصالح باجلامعة.

وب���نينّ د.بومجداد ان التقرير تن���اول ايضا بيانات اجلمعية 
وتصاريحها الصحافية واملؤمت���رات الصحافية التي قامت بها 
اجلمعية، وكذلك مراس���الت اجلمعية مع اجلهات املعنية داخل 
اجلامعة وخارجها وأبرز املقابالت التي متت مع املس���ؤولني في 
الدولة لدعم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة التدريسية 
املساندة بها واقرار الكادر اخلاص بهم وسعيها الدؤوب لتطبيقه 
على األساتذة غير الكويتيني وهذا حتقق بالفعل، كما ألقى الضوء 
على قيام اجلمعية بتنظيم مشروع قانون اجلامعات احلكومية 
اجلديد عن طريق نخبة من األساتذة املتخصصني داخل اجلامعة 
املستمرة ملطالباتها والتي وافق عليها مجلس اجلامعة عام 2009 
مع دي���وان اخلدمة املدنية والوزراء املعنيني، وكذلك الدراس���ة 
االقتصادية التي أعدتها اجلمعية طلبا لزيادة رواتب أعضاء هيئة 

التدريس وأثر التضخم املوجود ومبررات هذه الزيادة.
آالء خليفة  ٭

تفتتح كلية العلوم الطبية املساعدة كعادتها السنوية يوم 
امللصق الطالبي الرابع غدا على مس����رح مركز العلوم الطبية 
في اجلابرية. وصرح العميد املس����اعد للشؤون األكادميية في 
كلية العلوم الطبية املس����اعدة ورئيس اللجنة املنظمة د.علي 
دش����تي بأن اللجنة املنظمة ليوم امللص����ق الطالبي انتهت من 
وضع اللمس����ات األخيرة على برنامج حفلي االفتتاح واخلتام 
لهذه املناس����بة الطالبية، والتي تعتبر مبثابة تظاهرة علمية، 
يش����ارك فيها طلبة السنة النهائية من أبناء الكلية، مضيفا أن 
عدد املشاركات لهذا العام قد بلغ 79 ملصقا علميا حتتوي بني 
طياتها على ملخصات بحثية علمية من مختلف أقسام الكلية، 
حيث جاءت مش����اركة الطلبة من األقسام العلمية على النحو 
التالي 41 ملصقا من قسم علوم املختبرات الطبية، 14 ملصقا من 
قسم العالج الطبيعي، 14 ملصقا من قسم علوم األشعة بفرعيها 
التش����خيصية والنووية، و10 أبحاث من قسم إدارة املعلومات 
الصحية.  وأضاف د.دشتي ان هذا اليوم يعتبر يوما مميزا للطلبة 
اخلريجني حيث يقوم الطلبة بإبراز ما توصلوا إليه من نتائج 
بحثية على هيئة ملصقات من مختلف التخصصات العلمية التي 
تزخر بها كلية العلوم الطبية املس����اعدة، وأنها تشجع الطالب 
على مقومات البحث العلمي وتعطيه فرصة للتعرف على أهمية 
املجال البحثي، الذي قد يكون للكثير منهم مبثابة العتبة األولى 
في سلم للدراسات العليا، وتابع د.دشتي أن الكثير من أبحاث 
الطلب����ة حتتوي على أفكار علمية جديدة تؤهل القائمني عليها 

نشرها في املجالت الطبية احمللية منها والعاملية.

إسماعيل عباس

د.آدم املال

فيصل العتيبي

د.علي بومجداد

عباس: صرف األعمال املمتازة 
لبعض العاملني بـ»التطبيقي«

املال: »الهندسة« تخرج كوادر ذوي 
قدرات متميزة بشتى القطاعات

»األسترالية« كرمت طلبة 
قسم هندسة النفط والغاز

احتاد »التطبيقي« يدعو للسماح 
باجلمع بني الدراسة والعمل

جمعية أعضاء هيئة التدريس
تناقش تقريريها اإلداري واملالي اليوم

يوم امللصق الطالبي الرابع
في »العلوم الطبية املساعدة« غدًا

كرمت مديرة شؤون الطلبة في الكلية االسترالية في الكويت 
د.رغد الكاظمي طلبة الكلية من قس����م هندس����ة النفط والغاز 
املشاركني في ورشة عمل حتت إشراف سناء اليعقوب، عرضوا 
خاللها مشاريعهم التي أبرزت قدراتهم العلمية والعملية ضمن 
تخصص برنامج هندس����ة النفط والغاز الذي يعتبر من أبرز 
التخصصات في الكلية االس����ترالية، السيما مع زيادة احلاجة 

اليه في سوق العمل سواء في القطاع احلكومي أو اخلاص.
ويعد »التعلم القائم على اس����تخدام املش����روعات« الهدف 
األساسي لورش����ة العمل وهو أسلوب أكادميي اعتمدته الكلية 
االسترالية لتعزيز قدرات الطلبة واكتسابهم للمهارات العملية 
ضمن املعايير العاملية للتعليم. ومت خالل ورشة العمل عرض 
ڤيديو تاريخي عن النفط في الكويت فيما اس����تعرض الطلبة 
مش����اريعهم التي دار بعضها حول مفهوم استكش����اف النفط 
بواسطة املوجات املغناطيس����ية، وكذلك حول معدات االنتاج 
املستخدمة في املوانئ النفطية التي تقوم بفصل املاء عن النفط 
والغاز باالضافة الى مش����روع أبراج احلفر البحرية ومشروع 
أبراج احلفر البرية املس����تخدمة في الكويت، حيث قام الطلبة 
بإنشاء مجسم للبرج موضحني عليه أهم أجزائه. كما مت خالل 
ورش����ة العمل مناقشة كارثة املكس����يك لتسرب النفط وكيفية 

محاصرة املشكلة وحلها.

جانب من الطلبة خالل ورشة العمل

مشاركة طالبية

هل يدرك اإلنسان مدى خطورة التلوث البيئي على 
صحته؟

ان االنسان يواكب التطور وهو ال يدرك ما يتركه هذا 
التطور سلبا على بيئته وصحته، وفي وقتنا احلالي تتزايد 

مشكالت التلوث البيئي وما يرتبط بها من مخاطر تؤثر 
على صحة اإلنسان وحياته، وهذا التطور هو السبب 

الرئيسي في تلوث كل من املاء والهواء والبيئة بشكل عام.
أهم نوعني من أنواع التلوث هما تلوث املاء والهواء، النوع 

األول هو تلوث املاء ويحدث بصور مختلفة إما كيميائيا 
أو بيولوجيا أو حراريا أو إشعاعيا من مصادر كثيرة 

أهمها النفط، ومن أسباب التلوث املائي تسرب النفط في 
املسطحات املائية بطريقة مقصودة او غير مقصودة والقاء 

مخلفات املصانع في البحر ومياه املجاري وغيرها، أما 
املخاطر التي سببها هذا التلوث على البيئة فهي توقف 

عمليات البناء الضوئي وقتل االسماك الصغيرة واصابة 
اإلنسان بالسرطان وتلويث الهواء عند تبخر املاء امللوث.

أما النوع الثاني فهو تلوث الهواء ويقصد به تواجد 
وحدات أو كائنات حية دقيقة أو كيميائية أو مواد صلبة 
أو اشعاعات أو غيرها مما ينتج عنه إحلاق األذى بالبيئة 

عامة واإلنسان خاصة، ومن أسباب التلوث الهوائي احتراق 
الفحم وتصاعد دخان املصانع ودخان عوادم السيارات، أما 

املخاطر التي سببها هذا التلوث على صحة اإلنسان فهي 
التهاب الرئتني وأمراض احلساسية بأنواعها.

مي عبداهلل الهتيل  ٭
كلية التربية ـ تربية بيئية
جامعة الكويت

الوعي مبخاطر التلوث البيئي


