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يتقدم

رئي�س  واأع�ضاء جمل�س اإدارة 

جمعية �ضاحية �ضباح النا�ضر التعاونية

باأحر التعازي القلبية واملوا�ضاة اإىل

ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س ق�ضم امل�ضرتيات

طالل فهد بركه الديحاين

لوفـاة  املغفــور لـه باإذن اهلل تعاىل

والـــــــــــــده
�ضائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان

17 موظفًا في املقر الرئيسي و27 في فرع اجلامعة بالكويت

الهاجري: »الديكور املسرحي« ينظم املعرض الفني االثنني

مصادر لـ »األنباء«: اجلامعة العربية تستغني
 عن 44 موظفًا دون سابق إنذار بحجة ترشيد النفقات

اس����تغنت اجلامع����ة العربية 
املفتوحة بالكويت عن 44 موظفا 
وموظفة دون سابق إنذار، منهم 17 
موظفا في املقر الرئيسي للجامعة 
و27 في فرع اجلامعة في الكويت، 
علما بأن هناك قائمة بأسماء موظفني 
جدد ج����ار حتضيره����ا إلبالغهم 

بعملية االستغناء عنهم. 
وفي السياق ذاته علمت »األنباء« 
من مصادر ذات صلة ان موظفي 
اجلامعة الذين مت االستغناء عنهم 
تتراوح م����دة عملهم في اجلامعة 
بني 5 و10 س����نوات، مشيرة إلى 
ان س����بب االس����تغناء يعود إلى 
رغبة اجلامعة في ترشيد النفقات 

وتخفيض عدد العاملني متاشيا مع 
توجهاتها االستراتيجية. وأفادت 
املصادر بأن اجراءات »التفنيش« 
متت بشكل مخالف للقوانني املعمول 
بها ف����ي اجلامعات حيث مت ابالغ 
موظفي اجلامعة عبر كتاب رسمي 
وجه إليهم صباح عملهم دون األخذ 
باالعتبار انهم من مؤسسي اجلامعة 
العربي����ة املفتوحة ف����ي الكويت 

وخدموها بكل اخالص.
وذك����رت ان هن����اك فئتني من 
املوظفني الذي مت االستغناء عنهم 
حيث مت تصنيف األولى بوضعهم 
في مهلة تصل إلى 3 اشهر والثانية 
حتى نهاية العقد حس����ب تاريخ 

نهاية عق����د كل موظف، علما بأن 
»الواسطة« قد تدخلت في عملية 
االستغناء عن املوظفني الذين من 
بينهم مواطنني ولم يكن من بينهم 
اي موظف عراقي أو سوداني، فضال 
ع����ن ان هن����اك موظفني جتاوزت 
أعمارهم الس����ن القانوني للعمل، 
مش����يرة إلى ان مدي����ر اجلامعة 
العربية املفتوحة من اجلنس����ية 
العراقي����ة ونائبه من اجلنس����ية 
الس����ودانية. وأرجع����ت املصادر 
أسباب االستغناء عن املوظفني إلى 
قيام كبار املديرين بزيادة رواتبهم 
في الفت����رة األخي����رة فضال عن 
تزويدهم بتذاكر سفر لهم ولذويهم 

على درجة رجال األعمال مما أكهل 
إلى  ميزانية اجلامعة واضطرهم 
االستغناء عن املوظفني حتى تتم 
تغطي����ة املوازنة العامة للجامعة 
امام مجلس األمن����اء. واختتمت 
املصادر تصريحها قائلة ان موظفي 
اجلامعة م����ن املواطنني الذين مت 
االستغناء عنهم سيتوجهون إلى 
مجلس األمة خالل االسبوع اجلاري 
التعليمية  اللجنة  الطالع رئيس 
د.جمعان احلربش عما حدث لهم 
وكذلك اطالع النائب مسلم البراك 
الذي تبنى قضايا اجلامعة املفتوحة 

خالل الفترة املاضية. 
آالء خليفة  ٭

اجلمال محاذية لفلسفة املسرح، 
فرسالة الفنون اجلميلة االبدية 
الكمال اجلمالي  البحث عن  هي 
الذي يحم���ل رس���الة او فكرة 
ذات مدلول مستقل ان انفردت، 
اذا تعاضدت مع  ومعنى اسمى 

فنون اخرى.
 نرم���ي هنا الى اس���تمتاع 
اللحظية في هذا  املتفرج  ذائقة 
املعرض بأعم���ال فنية ألعضاء 
الهيئة التدريس���ية، نطرح من 
الفن���ان املصقولة  خاللها روح 
التي جنى  بالكفاءة األكادميية، 
ثمارها اثر التحصيل األكادميي 
املرموق من ش���تى بقاع األرض 
ومن اعرق مؤسساته االكادميية 
واس���تلهم قدرات���ه من جتربته 
الذاتية املزخرفة بخبرات علمية 

وعملية.
نصطحبكم في رحلة حاملة في 
عالم إبداعات خريجي وخريجات 
الديكور املس���رحي من  قس���م 
مصممني ومصممات، الذين رسخوا 
بصمتهم التشكيلية الناضجة في 
عالم الفنون التطبيقية احمللية 
والعاملية، موظفني مهاراتهم الفنية 
التي اكتسبوها خالل سنواتهم 
رحلتهم العلمية في املعهد على 
ايدي أساتذة اكادميني متخصصني 

كويتيني وكويتيات وعرب.

الفضاء إلى مكان معلوم ومدرك 
تلتقي فيه قيم الش���كل والكتلة 
واحلركة الفعلية والضمنية مع 
الل���ون والضوء والصوت الذي 
ميكن أن يتحول حجما في زمن، 
يصبح هذا فضاء بكل أنواعه ذا 
دالالت وإشارات ورموز كمعادل 

موضوعي لنص ما.
 واشار الى ان قسم الديكور 
املسرحي احد األقسام العلمية في 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
يقدم هذه الباق���ة اإلبداعية من 
أعمال فنية وتصاميم سينوغرافية 
وازي���اء ومجس���مات تنفيذية 
ولوحات تشكيلية، ألعضاء الهيئة 
التدريسية واخلريجني والطلبة 

املستمرين.
وأض���اف: نه���دف من خالل 
املع���رض، تق���دمي نتاجنا  هذا 
الفني لقس���م الديكور املسرحي 
الكويتي  الى ش���رائح املجتمع 
بفئاته كوجه آخر لفن من فنون 
املسرح ليس فقط كونه مدلوال 
مسرحيا خالصا ونتيجة حتمية 
لنص مسرحي او رؤيا إخراجية 
فقط، امن���ا نقدمها هنا كصورة 
التصميم والفنون  مرحلية في 
التشكيلية بعناصرها  اجلميلة 
املتكاملة، في لوحة او منحوتة 
او تصميم، اننا نخاطب فلسفة 

التربية  حتت رعاية وزي���ر 
ووزي���ر التعليم العالي د.نايف 
فالح احلجرف يقيم قسم الديكور 
املس���رحي احد االقسام الثالثة 
العلمية في املعهد العالي للفنون 
املسرحية، املعرض الفني االول 
حتت عنوان )سينوغرافيا(، يوم 
العروض في  االثنني على قاعة 
مركز التسوق التجاري مول 360 

وملدة خمسة ايام.
وصرح رئي���س جلان اقامة 
املعرض ورئيس قسم د.املسرحي 
الدكتور خليفة الهاجري بأن هذا 
املعرض الفني األول يعتبر االول 
من نوعه في الشرق االوسط، قد 
سبقه بأسبوع معرض مشابه في 
جمهورية مص���ر العربية كأول 

معرض في شمال افريقيا.
الهاج���ري مصطلح  وعرف 
الفنون  السينوغرافيا بأنه احد 
املعاص���رة التي ت���درس عالقة 
الع���رض باجلمه���ور أي���ا كان 
نوع���ه ورصد بيان���ي ملكونات 

املعروض.
إنه بحث بص���ري في املكان 
والزمان ونتاج لتراكمات إبداعية 
منذ عرف االنسان فكرة العرض 
ومن خاللها يتحول فضاء ما إلى 
كائ���ن حيوي ميكن مش���اهدته 
والتفاع���ل معه ألنها حتول هذا 

د.خليفة الهاجري

احلجرف: بدء استقبال طلبات االلتحاق بدورات اإلطفاء 
ومعاهد التدريب والدورات اخلاصة ملا دون الثانوي

احلديثي التخرج واحلاصلني على 
الثانوية العام����ة او ما يعادلها 
حسب الشروط املعلنة فإنه سيتم 
البدء باستقبال طلبات التقدمي 
لهم من ي����وم االحد 6/24 حتى 
يوم الثالث����اء 7/3 وذلك لدورة 
رقيب اطفاء مشغل آليات املطار 

في الفترة الصباحية.
بدوره����ا، اكدت مديرة ادارة 
املتدرب����ني  قب����ول وتس����جيل 
بالتكليف مليح����ة الكندري ان 
توزيع املظاريف س����يكون يوم 
الى يوم  االربعاء 23 اجل����اري 
االربعاء 6/20 في الفترة املسائية 
العديلي����ة بديوان  ف����ي  وذلك 
عام الهيئ����ة مبنى رقم 7 صالة 
التس����جيل، مبينة ان الشروط 
الواجب توافرها للتقدمي لدورات 
االطفاء ومعاهد التدريب والدورات 
اخلاصة سيتعرف عليها املتقدم 
عند مراجعة مقر التسجيل خالل 

فترة توزيع املظاريف.

املهني )بنني(.
ب����أن  واف����اد م.احلج����رف 
التسجيل سيبدأ االحد 27 اجلاري 
ويس����تمر حتى االربعاء 6/20 
من الساعة اخلامسة مساء الى 
الس����اعة الثامنة مساء )الفترة 
املس����ائية(، موضحا ان الطلبة 

أعلن نائب املدير العام لشؤون 
التدريب بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب م.حجرف 
احلجرف عن بدء استقبال طلبات 
االلتح����اق ف����ي دورات االطفاء 
ومعاه����د التدري����ب والدورات 
اخلاصة ما دون الثانوي للفصل 
التدريبي االول 2012 � 2013 حيث 

ستكون الدورات كالتالي:
1 � دورة »رقيب مش����غل آليات 
مطارات« للحاصلني على الثانوية 

العامة وما يعادلها.
2 � دورة »وكي����ل عريف اطفاء 

مكافحة«.
3 � دورة »وكي����ل عريف اطفاء 
آليات« للحاصلني على  مشغل 
الصف التاسع وما يعادلها كحد 

ادنى.
4 � معاه����د التدريب والدورات 
اخلاصة للحاصلني على الصف 
ادنى  التاسع وما يعادلها كحد 
والصف اخلامس ملعهد التدريب 

مليحة الكندريم.حجرف احلجرف

السفير عادل العيار متوسطا عددا من الطلبة اخلريجني

خالل حفل تخرج طالب جامعة »اي إيه بيزنس سكول« في مدريد

العيار: طلبتنا يتمتعون بكفاءة  واستعداد الستقاء املعرفة
لسفارتنا في مدريد وعلى رأسها 
السفير عادل العيار ملا ابدوه من 
حرص على تذليل كل الصعوبات 
التي واجهوها منذ بداية مشوارهم 
في اسبانيا واهتمامهم بتوفير 
الراحة لهم وتسهيل  اس����اليب 

امورهم ورعاية شؤونهم.
واجم����ع الطلبة اخلريجون 
افراد  الذين حظ����وا مبرافق����ة 
عائالتهم في هذا احلفل الكبير 
على ان تنظيم الوقت واالبتكار 
والعمل اجلماعي تعد اهم القيم 
التي اس����تقوها على مدار عام 
كامل من الدراس����ة والعمل في 
التي تعد ثامن أفضل  اجلامعة 
جامعة على املس����توى الدولي 

والثالثة أوروبيا.
واش����اد اخلري����ج عبداهلل 
احلس����اوي عضو مجلس إدارة 
الق����دم في اجلامعة  فريق كرة 
مبس����توى املناه����ج العلمي����ة 
والك����وادر األكادميي����ة في »اي 
ايه بيزنيس س����كول«، معتبرا 
املقبلة  ان اخلطوة األساس����ية 
الكويت ومنحها  تتمثل بخدمة 
خالصة م����ا تعلم����وه وإحياء 
مشاريع اقتصادية لتحقيق مزيد 

من االزدهار.
ام����ا اخلريجة دين����ا غريب 
فأعربت عن س����عادتها بانتهاء 
املرحلة الدراسية وحتقيقها درجة 
املاجستير باإلضافة الى تعلمها 
اللغة االسبانية والتعرف على 
أهم معاملها الثقافية والتاريخية 
واحلضاري����ة، مش����يرة الى ان 
اجلامعة زرعت في طالبها قيم 
الصبر واإلبداع وابتكار املشاريع 
االقتصادي����ة اخلالق����ة والتي 
يتجسد دورهم اآلن بنقلها الى 

ارض الواقع.

وسهولة االندماج واجناز االعمال 
واملشاريع بروح اجلماعة.

وش����دد غارالدا على أهمية 
الثقافي في  التن����وع  حتقي����ق 
اجلامع����ة وزرع قي����م التفاهم 
وجتاوز الصور النمطية، مشيرا 
في هذا الس����ياق الى ان تواجد 
الطلبة الكويتيني جنبا الى جنب 
مع طلبة من 89 دولة أخرى امر 
حي����وي الن الكويتيني ميثلون 
منطق����ة مهمة عل����ى اخلريطة 
السياس����ية العاملية فيما شكر 
اختياره����م اجلامع����ة وثقتهم 
بها. بدورهم اعرب الطالب عن 
سعادتهم بخوض رحلة الدراسة 
في اسبانيا وحصولهم على درجة 
املاجس����تير في تخصص ادارة 
االعم����ال في اح����دى اجلامعات 
االس����بانية ذات املكانة الدولية 
الرفيعة مبا ميكنهم من توظيف 
معارفهم وخبراتهم املكتسبة في 

خدمة وطنهم الكويت.
وتقدم الطالب في تصريحات 
متفرقة ل����� »كونا« على هامش 
حفل التخرج الذي اقامته جامعة 
»اي ايه بيزنيس سكول« بالشكر 

مدريد � كونا: أعرب سفيرنا 
لدى اس����بانيا عادل العيار عن 
س����عادته الغامرة بتخرج عدد 
من الطالب الكويتيني من إحدى 
اجلامعات االسبانية ذات التميز 
الدولي واملصنفة إحدى أفضل 
عشر جامعات في العالم والثالثة 

على املستوى األوروبي.
وق����ال الس����فير العيار في 
تصري����ح ل�»كونا« على هامش 
حفل تخرج طالب جامعة »اي 
أقيم  الذي  ايه بيزنس سكول« 
في قصر املؤمترات في العاصمة 
االسبانية مدريد أمس األول انه 
سعيد مبشاركة األبناء والطلبة 
الكويتيني احلاصلني على درجة 
املاجستير في إدارة األعمال فرحة 
تخرجهم بعد عام دراسي شاق. 
وأضاف انه اجتمع قبيل احلفل مع 
القائمني على اجلامعة وعمدائها 
ومدرس����يها، مش����يرا الى انهم 
أشادوا جميعا باملستوى املتميز 
للطلب����ة الكويتيني وبكفاءاتهم 
العملية واستعدادهم الستيقاء 
املعرفة والتعلم والعمل بروح 

جماعية رحبة.
وهنا السفير العيار الطلبة 
الكويتيني مثمنا جهودهم متمنيا 
لهم مس����تقبال زاه����را وعطاء 
واف����را وانتاجا عامرا مبا يعود 
باخلي����ر على الكوي����ت واهلها 

واقتصادها.
من جانبه اعرب عميد الشؤون 
االكادميية في اجلامعة خواكني 
غارالدا في تصريح مماثل ل�»كونا« 
ع����ن ترحيبه احل����ار بالطلبة 
الكويتيني في اجلامعة، مشيدا 
مبس����تواهم املتميز وباخالقهم 
احلميدة الى جانب ما يتصفون 
به من املرونة والتجاوب اخلالق 

العيار مع مجموعة من الطلبة

مشاركة طالبية

تعاني البيئة في الكويت بشتى اصنافها 
البحرية والبرية واجلوية من اخطار 

امللوثات، األمر الذي نتج عنه عدة قضايا 
ومشاكل كان انعكاسها السلبي واضحا 

على املواطنني واملقيمني من خالل التعامل 
اليومي مع تلك املسببات.

ولعل خطر تلوث اجلو او بيئة الهواء هو 
االبرز بسبب عدم تطبيق القوانني على 

املصانع ذات املنتجات الناجت عنها االدخنة 
واالبخرة امللوثة للبيئة باالضافة الى 

عدم التزام تلك املصانع بالقوانني وعدم 
مراعاتها للمصلحة العامة والتركيز على 
عملية جني االرباح حتى وان كان الناجت 

عن ذلك هو نفث االبخرة السامة في 
الهواء ليستنشقها الناس وتسوء احوالهم 

الصحية.
وما تعانيه البيئة البحرية ال يقل خطورة 

عن تلوث الهواء حيث ان املخلفات 
الصناعية السامة وامللوثات تلقى في 

البحر، األمر الذي يولد سموما وبكتيريا 
تدمر احلياة البحرية وينتج عن ذلك 

ظاهرة نفوق االسماك التي تكررت في 
البالد اكثر من مرة خصوصا في فصل 

الصيف حيث تتفاعل تلك امللوثات مع 
االمالح بفعل احلرارة وتنتج سموما 

تودي باحلياة داخل البحر وتقتل االسماك 
ومتيت الطحالب والشعب املرجانية 

وتهجر االسماك املنتجة ما يؤثر على 
عملية األمن الغذائي.

ولعل الالفت في اآلونة االخيرة احلرائق 
املتكررة التي حصلت في مناطق السكراب 
واماكن جتميع النفايات في امغرة ورحية 
وغيرهما من املناطق الصناعية واالدخنة 

التي نتجت عن تلك احلرائق والسموم 
التي لوثت االجواء خصوصا في املناطق 
السكنية احمليطة بتلك املواقع ما نتج عنه 

نقل العديد من احلاالت الصحية التي 
تعاني من امراض الربو وصعوبة التنفس 

الى املستشفيات لعالجها.
وللخروج من هذه القضية باقل قدر من 

اخلسائر البد اوال من تطبيق القوانني 
بصرامة على املخالفني سواء كانوا مصانع 

جتارية او افرادا او مؤسسات خاصة او 
حتى عامة باالضافة الى تفعيل الضبطيات 
اجلزائية وتغليظ العقوبات على املخالفني 

والوصول بالعقوبات الى السجن حتى 
يكون االمر رادعا لكل املخالفني.

اضافة الى ذلك البد من ايجاد حلول 
ناجعة وصحيحة لعملية التخلص من 
النفايات بشكل صحي وسليم يجنب 

البيئة املخاطر من خالل انشاء مصانع 
العادة تدوير النفايات او شحن النفايات 

الى اخلارج او االستفادة من جتارب الدول 
املتقدمة في هذا املجال ملعاجلة املشكلة.

الطالبة: فجر الجعيب  ٭
جامعة الكويت ـ كلية العلوم االجتماعية

تغليظ العقوبات واالستفادة من جتارب الدول املتقدمة ملعاجلة مشكلة تلوث البيئة

خواكني غارالدا: 
حتقيق التنوع 

الثقافي في اجلامعة 
وزرع قيم التفاهم 

وجتاوز الصور 
النمطية

الطالب: سعداء 
بخوض رحلة 

الدراسة في إسبانيا 
ونقّدر دور السفارة 

في تذليل الصعوبات


