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07
أكد خالل رعايته حفل تكرمي املتفوقني أن الكويت حتتاج إلى العمل اجلماعي

العلي: االنتخابات البرملانية ستكون فاصلة
 واإلصالح أصبح واجبًا  والتغير أضحى ملزمًا في الكويت

الذي »جنــــد فيــــه كل رعايـــة 
واهتمام ونتمنى لشعب مصر 

كـــل توفيــق وازدهـار«.
فيما أعرب املستشار الثقافي 
د.عيسى االنصاري عن تقديره 
للدعم الالمحــــدود الذي يقدمه 
الشــــيخ فهــــد الســــالم للطلبة 
والطالبات ومتنى لهم مزيدا من 
التميز والتفوق مشــــيدا مبصر 
نبض العروبة وخص بالشكر 
اجلامعات املصرية »التي لها الدور 

األبرز في تفوق أبنائنـا«.
من جهتها، ألقت الطالبة سارة 
الهويدي كلمة املتفوقني وقالت 
»بعد عام من التحصيل والعلم 
جنني ثمار التفوق والتكرمي وهذا 
يعطينا دافعا لالنطالق الى مزيد 
من التميز«. وأعربت عن مشاعر 
التقدير والعرفان لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وراعي احلفل الشيخ فهد السالم 
والسفير الكويتي د.رشيد احلمد. 
وتعهد الطالب خالد احلميدان في 
الكلمة التي ألقاها نيابة عن الطلبة 
املستجدين بالعمل على التفوق 
والتميــــز خلدمــــة الكويت وان 
يكون »العلم رسالتنا والتفوق 

غايتنا«.
وعقب ذلك قام الشــــيخ فهد 
ســــالم العلي بتوزيع شهادات 

التفوق على الطلبة.
القاهرةـ  هناء السيد  ٭

»كفيتوا ووفيتوا والدور عليكم 
في االنتخابــــات ونحن ندعمكم 

في التغيير«.
وأضاف أنه يتمنى أن تنجح 
انتخابات مجلس الشعب احلالية 
مبصر، وان تصبح منوذجا في 
املنطقــــة يحتذى فــــي النزاهة 
والشفافية وان تكون االنتخابات 
الكويتية أيضا نزيهة وأن يحكم 
املواطن الكويتــــي ضميره في 

االنتخابات.
من جهته،قال ســــفيرنا لدى 
مصر د.رشيد احلمد الذي حضر 
احلفل في تصريح صحافي ان هذا 
اللقاء »يعد فرصة طيبة لالجتماع 
مع أبنائنا الطلبة ومشــــاركتهم 

فرحة التفوق«.
واكد ان الكويت ال تألو جهدا 
في ســــبيل دعم ورعاية أبنائها 
»وهذا بال شك يصب في مصلحة 
الوطن من خالل مساهمة هؤالء 
املتفوقــــني في نهضــــة بالدهم 

وتنميتها«.
وأشار الى ان رعاية وحضور 
الشيخ فهد ســــالم العلي أعطى 
زخما للحفل معربا عن تقديره 
للدعــــم املتواصل الــــذي يقدمه 
الشيخ فهد السالم الخوانه وابنائه 
الطلبة. وأشاد احلمد بدور مصر 
واجلامعــــات املصرية في صقل 
الطلبة والطالبــــات الكويتيني 
وتزويدهم بالعلم واملعرفة، معربا 
عن شكره لهذا البلـــد املضياف 

أكد الشيخ فهد سالم العلي 
إميانــــه بأن الشــــباب هم عماد 
املستقبل وان التفوق يعطيهم 
القوة خلدمة بلدهم، مشددا على ان 
»الكويت حتتاج منا الى التضامن 
والعمل اجلماعي للنهوض بها 

واالرتقاء مبستوى أدائها«.
جاء ذلك في احلفل الذي أقيم 
الليلة قبل املاضية حتت رعاية 
الشيخ فهد سالم العلي لتكرمي 
الطلبة الكويتيني املتفوقني من 
اخلريجني في اجلامعات املصرية 
والطلبة املستجدين فيها ونظمه 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
)فرع جمهورية مصر العربية(.

وأعرب الشيخ فهد سالم العلي 
عن سعادته لوجوده بني إخوانه 
وأبنائه الطلبة، مؤكدا ان وجوده 
معهم للمحبة والتواصل وانهم 
يستحقون »العنوة واملجهود« 
ومتنى لهــــم مواصلــــة اجلهد 
والتحصيل لالرتقاء مبستوى 
الكفــــاءة ما يصب فــــي صالح 
بلدهم. وأشاد الشيخ فهد سالم 
العلي مبنــــاخ احلرية في مصر 
ومتنى لها االستقرار خاصة في 
ظل االنتخابات البرملانية التي 
جتري فيها حاليا، معربا عن أمله 
في ان تكون منوذجا يحتذى به 

في املنطقة.
ونقلت وكالة األنباء األملانية 
عن الشيخ فهد سالم العلي قوله: 
ان االنتخابات التي ستجرى قريبا 
في الكويت ستكون فاصلة في 

تاريخ الكويت.
وقال إن الشعب الكويتي يريد 
التغيير، ليس تغيير األشخاص 
ولكن إحداث تغيير حقيقي في 
احلياة العامة والسياسية، وقال إن 
»اإلصالح أصبح واجبا في الكويت 

والتغيير أضحى ملزما«.
وحول إغالق قناة »مباشر« 
الفضائية أجاب بالقول إن سمعة 
الكويت دوليا ستكون على احملك 
إذا اســــتمر التعنت ضد وسائل 

اإلعالم الكويتية.
وعن األوضاع في مصر قال: إن 
»شعب مصر أصر على أن يقضي 
على التسلط والبطش وأن يقود 
زمام مستقبله بنفسه وأن تكون 
الكلمة األولى له، وقد حتقق له ما 
أراد«، مخاطبا الشباب املصري: 

الشيخ فهد سالم العلي ود.رشيد احلمد ود.عيسى األنصاري يكرمون أحد املتفوقني                )ناصر عبد السيد( 

النفايات هي كل ما يلزم اإلنسان التخلص منه نتيجة نشاطاته املختلفة وهي قد تكون 
سائلة أو صلبة أو غازية، والنفايات هي ما يرمى كمخلفات أو أشياء ال نحتاجها أو 
انتهى استخدامها.وهناك انواع للنفايات: نفايات منزلية من املنازل، نفايات جتارية 
من املتاجر واملدارس واملكاتب، نفايات صناعية من املصانع واملعامل ومواقع البناء. 
تعتبر النفايات مشكلة كبيرة وتساعد في زيادة التلوث البيئي لعدة اسباب اولها: 

يصدر عن ناقالت القمامة الكبيرة من دخان وعادم مما يلوث الهواء. وتلوث األراضي 
املستخدمة في ردم النفايات، حيث تسبب النفايات التي لم يتم التخلص منها بصورة 
صحيحة منظرا سيئا ولها مخاطر صحية على اإلنسان، حيث تسبب تكاثر القوارض 

واحلشرات الضارة مثل »الذباب، الفئران، اجلرذان«. وكذلك تصدر من مواقع ردم 
النفايات روائح كريهة. فاحلل لهذه املشكلة التي تلوث البيئة هو إعادة تدوير النفايات 

حيث ميكن االستفادة من هذا التدوير على النحو التالي: توفير الطاقة مبقدار %1.5. 
- توفير املياه مبقدار 2.90%. - التقليل من تلوث الهواء واملياه بنحو 3%. - حتويل 

املخلفات املنزلية الى سماد صالح للزراعة بنسبة %4.
أنوار عيد مبارك - كلية التربية   ٭
مقرر تربية بيئية

مخاطر النفايات
قال تعالى )وآية لهم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا 
منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل 

وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما 
عملته أيديهم(. ان البيئة هي كل ما يحيط باإلنسان 
فمن الواجب ان تكون هذه البيئة صاحلة ومناسبة 

حلياة أفضل جلميع الكائنات فيها فنحن كما نرى ان 
البيئة في ترد مستمر فاإلنسان أسهم في دمارها، 

فكما قال الشيخ الشعراوي رحمه اهلل »لو تركت 
األرض دون تدخل اإلنسان في مصلحة االنسان 
فكل شيء خلق فيها يؤدي دوره الذي فطر عليه 

ويقوم بعمله مبا يتناسب مع مصلحة البيئة احمليطة 
به«. فال أعلم الى اين سنصل بالبيئة وهل سنظل 

ندمر ونخرب ام سنحارب هذا الدمار وجنعلها بيئة 
صحية خالية من كل شائبة؟

نوف ظاهر الظفيري - جامعة الكويت  ٭

إلى أين سنصل؟
مشاركات طالبية

خالل حفل استقبال أقيم في مقر الرابطة بـ»التطبيقي«

خالل دورة »املقال« اإلبداعي في »آفاق«

الهاجري: إقرار الكادر أولوية لرابطة التدريب

التارمي: كّتاب املقال هم قادة الرأي في املجتمع 
وعليهم أمانة رفع مستوى الوعي لدى األفراد

في ختــــام املوســــم التدريبي 
للفصل الدراسي األول 2012/2011 
نظم مركز آفاق للتدريب الصحافي 
باجلامعة دورة تدريبية بعنوان 
»املقال اإلبداعي« قدمها اإلعالمي 
يوسف التارمي على مدار 3 أيام 
تدريبية تناول خاللها املعلومات 
حــــول الكتابــــة اإلبداعية وطرق 
اكتساب مهارات كتابة املقال بشكل 

عام.
وركز التارمي خالل البرنامج 
التدريبي علــــى قيمة املقال كأحد 
القوالب الفنيــــة املهمة في العمل 
الصحافي وقام بتعريف املشاركني 
على مهارات العصف الذهني التي 
ركز علــــى أنها متثل بداية طريق 
الكاتب نحو إيجاد الفكرة املبدعة 
التــــي متكنه من كتابة مقال مميز 
وجذاب للمتلقي مــــن خالل دفع 
العقل نحو ابتكار األفكار اجلديدة 
كليا أو تعديــــل األفكار التقليدية 
التي  أو تطوير األفكار  املوجودة 
لم تلق النجاح لتكون أكثر فعالية 
وقدرة على كسب جمهور احمليط 
الذي يعيش فيه الكاتب وبالتالي 
استخراج املوضوعات التي ميكنه 
الكتابة حولها والتي اعتبر املدرب 
أنها مهمة في إثراء وتوعية املجتمع 
لكون كتاب املقال هم من قادة الرأي 
في املجتمعات وعليهم أمانة رفع 
مستوى الوعي لدى أفراد املجتمعات 
من خــــالل ما يطرحونه من أفكار 
تتســــم باإليجابيــــة والواقعيــــة 

والعملية.
وتطــــرق التارمي الــــى أنواع 
املقاالت التقليدية املتعارف عليها 
في االعــــالم مثل املقال االفتتاحي 
والعمــــودي والتحليلي والنقدي 
عالوة على مناذج أخرى تستخدم 
في الصحافة اليومية باإلضافة الى 
خطة كتابة املقال والبناء الفني له 

من خالل قالب »الهرم املعتدل«.

أحمد املليفي مهنئا محمد الهاجري

الهاجــــري ان إقرار كادر التدريب 
سيكون من اولويات عملنا خالل 
الفترة املقبلة وثمن الهاجري دور 
مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي 
د.عبدالرزاق النفيسي الذي دائما 
وأبــــدا يدعم جميع قضايا اعضاء 

التدريب ومطالبهم.
عبدالهادي العجمي   ٭

مقــــر الرابطة بحولــــي بحضور 
وزيــــر التربية ووزيــــر التعليم 
العالي احمــــد املليفي ومدير عام 
الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي وكبار 

املسؤولني في الهيئة.
وتقدم الهاجري نيابة عن زمالئه 
بالشكر ألعضاء الهيئة االدارية على 
الثقة الكبيرة التي أولوها لهم واكد 

اكد رئيس رابطة أعضاء هيئة 
التدريب في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي محمد الهاجري ان الرابطة 
لن تألو جهدا في حتقيق مطالب 
وطموحات االعضاء وذلك بالتعاون 

مع إدارة الهيئة.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
خالل حفل استقبال الهيئة االدارية 
لرابطة التدريــــب والذي اقيم في 

د.يعقوب الرفاعي يقدم التهاني د.عبدالرزاق النفيسي مهنئا

العجمي: 
مستعدون  حلل 

أي مشاكل تواجه 
املستجدين

شدد رئيس احتاد الطلبة فرع 
جمهورية مصر العربية فواز 
ناصر العجمي في كلمة ألقاها 

في احلفل على أهمية العلم.
وقال »العلم أساس نهضتنا 

وسبيل تقدمنا وتطورنا ومن 
هذا املنطلق حترص قيادتنا 
السياسية ممثلة في صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد على تشجيع العلم 

وتيسير السبل أمام الطلبة 
الكويتيني«.

ورحب بالطلبة املستجدين 
وحثهم على بذل اجلهد وان 

تبقى الكويت هي الغاية واملقصد 
ويبقى أبناء الكويت هم وقود 

نهضتها وقيمها األصيلة، مؤكدا 
استعداد االحتاد حلل اي مشاكل 

تصادف الطلبة املستجدين.


