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نظم مكتب نائب مدير اجلامعة لألبحاث في 
جامعة الكويت ندوة بعنوان »النشر في املجالت 
العلمية احملكمة في الوطن العربي« حتت رعاية 
وحضور مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر 
ومبشاركة وحضور أمني عام اجلامعة ونواب مدير 
اجلامعة ونائب مدير اجلامعة لألبحاث ومساعديه، 
وعمداء الكليات اإلنسانية واالجتماعية ومساعديهم، 
ورؤساء جلان الترقيات في الكليات اإلنسانية، 
وأعضاء مجلس النش����ر العلمي ورؤساء هيئة 
التحرير في املجالت العلمية في جامعة الكويت، 
كما ش����ارك في الندوة 25 ضيفا من دول مجلس 

التعاون اخلليجي ودول الوطن العربي.
وم����ن ناحيته ألق����ى مدير جامع����ة الكويت 
د.عبداللطي����ف البدر كلمة رحب فيها باحلضور 
والضيوف املش����اركني في بلدهم الثاني الكويت 
وشكرهم على املجهود الذي بذلوه للمشاركة في 
ندوة »النشر في املجالت العلمية احملكمة في الوطن 
العربي« وحثهم على تبادل اخلبرات واملعلومات 
وبذل املزيد من اجلهد لالرتقاء في املسيرة العلمية 
ودف����ع عجلة التقدم العلمي، كما تقدم بالش����كر 
ملكتب نائب مدير اجلامعة لألبحاث وعلى رأسهم 
د.حسن السند على الدور الفعال الذي يقومون فيه 
للرقي مبستوى البحث العلمي ورفع اسم وسمعة 
جامعة الكويت عامليا، مشيدا بالدعم والتشجيع 
التي تقدمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ومن 
جانبه قال نائب مدير اجلامعة لألبحاث د.حسن 

السند. جامعة الكويت تشهد كما هو حال جامعات 
الوطن العربي جميعها قضية مهمة وهي قضية 
مدى كفاءة واعتمادية ومعيارية املجالت العلمية 
كأوعية للنشر في جامعاتنا من أجل رفع كفاءة 
وقيمة ما ينشر فيها من الناحية العلمية، أي أنه 
كلما ارتفعت هذه القيمة العلمية وارتفع مستواها 
قاربت املس����تويات العاملية في النشر. وأكد »ان 
طموح قطاع األبحاث في جامعة الكويت يتمثل في 
أن تدرج مجالتنا العلمية ضمن قواعد البيانات 
العاملية مثل ISI web of Knowledge، وأن تضاهي 
معايير اجل����ودة فيها ومعامل التأثير مثلما هي 
في املجالت العلمية العاملية احملكمة، ومن أجل 
ذلك قامت جامعة الكويت بعقد هذه الندوة والتي 
تهدف إلى: أوال: وضع معايير مشتركة ألساليب 
وآليات حتكيم وتقييم املجالت العلمية العربية 
في اجلامعات العربية. وثانيا: إنشاء قاعدة بيانات 
عربية معتمدة دوليا، حيث يتم حتكيم وتصنيف 
واعتماد الدوريات واملج����الت العلمية ألغراض 
النشر العلمي في املجالت العربية. وتابع السند 
قائال: »دعوني أطوف بكم للحظات للتعرف على 
قطاع األبحاث بجامعة الكويت، فقد أنشئ قطاع 
األبحاث عام 1979، وذلك لتحقيق ما يلي: تطوير 
البحث العلمي في جامعة الكويت. تنمية القدرات 
اإلبداعية في الكليات لتحقيق التميز. اس����تثمار 

املخرجات البحثية إلفادة البشرية.
آالء خليفة  ٭

جولة داخل املعرض

د.عبداللطيف البدر ود.حسن السند خالل افتتاح املؤمتر  )أسامة أبوعطية(

خالل ندوة »النشر في املجالت العلمية احملكمة في الوطن العربي«

البدر: بذل املزيد من اجلهد لدفع عجلة 
التقدم العلمي واالرتقاء باملسيرة التعليمية

املشاركني في دوري واملهتمني 
كثيرا من خالل مشاركتهم في 
ورش العمل التدريبية لدوري 
املناظ���رات والتي تعدها جلنة 
التدري���ب. وأوضح د.ذياب ان 
عمادة شؤون الطلبة ستطلق أول 
مسابقة في دوري املناظرات في 
اللغة االجنليزية للعام املقبل، 
مشيرا الى أن هذا كان مقترحا 
من مدير اجلامعة د.عبداللطيف 
البدر، مشيرا ايضا إلى ان العمادة 
ستستعد لهذا الدوري واخلروج 
به كباقي األنشطة والفعاليات 

في كل عام.
وكشف د.ذياب عن أن العمادة 
بصدد إقام���ة دوري املناظرات 
باللغة العربية على مس���توى 
مؤسس���ات التعليم العالي في 
الدراس���ي  الفصل  الكويت في 
القادم والذي سيش���مل جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب واجلامعات 
اخلاصة. وأض���اف ان جامعة 
الكويت ستش���ارك في دوري 
مناظرات دولة قطر في إبريل من 
العام املقبل، حيث سيتم ايضا 
توقيع اتفاقية مع مركز مناظرات 
قطر والذي يعتب���ر منارة في 

اإلبداع الفكري واحلواري.
كما كش���ف ذياب انه سيتم 

كشف عن تنظيم دوري ثقافي بني الكليات

ذياب: إطالق دوري املناظرات 
في اللغة اإلجنليزية العام املقبل

»األمن والسالمة«: تسهيل إجناز اختبارات 
القدرات األكادميية لطلبة الثانوية

أكد مراقب التخطيط واملتابعة بإدارة األمن 
والس����المة في جامعة الكويت قيس التورة أن 
إجراءات إدارة األمن والسالمة � وبالتنسيق مع 
مركز التقييم والقياس � ساهمت في تسهيل إجناز 
اختبارات الق����درات االكادميية لطالب وطالبات 
املرحلة الثانوية من خالل تنظيم حركة السير 
في الشوارع احمليطة واملؤدية الى مواقع اجلامعة 

وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، باالضافة إلى 
نقل وتأمني حقائب األسئلة واألجوبة، مشيرا الى 
ان إدارة األمن والسالمة وبالتنسيق مع وزارة 
الصحة قامت بتوفير سيارات االسعافات حتسبا 
ألي طارئ، وزيادة أعداد أفراد األمن واملشرفني 
لتنظيم وإرشاد الطالب والطالبات للوصول إلى 

أماكن قاعة االختبارات.

تطبيق فكرة جديدة ألول مرة 
في جامع���ة الكويت وذلك في 
الفصل الدراس���ي الثاني للعام 
اجلامعي 2014/2013 القادم وهي 
إقامة دوري ثقافي بني الكليات 
الطلبة  بهدف تنمية مه���ارات 
الثقافية وخلق نوع من املنافسة 
الشريفة بينهم ونشر ثقافة الرأي 
والرأي اآلخ���ر وذلك بالتعاون 
العلمية في  مع جميع األقسام 

جامعة الكويت.

الطلبة  أعرب عميد شؤون 
الكويت د.عبدالرحيم  بجامعة 
ذياب عن سعادته بالنجاح الذي 
حققته العمادة، للسنة الثانية 
على التوالي في دوري مناظرات 
الكويت للعام  كليات جامع���ة 

اجلامعي 2013/2012.
وق���ال د.ذي���اب إن دوري 
املناظرات كان فرصة لتعريف 
الطلبة بأساليب وطرق اخلطابة 
والثقة بالنف���س والقدرة على 
تخطي رهبة احلديث والتواصل 
ما بني طلبة اجلامعة في مختلف 
الكلي���ات. وذك���ر ان الطلب���ة 
كانوا متحمسني للمشاركة في 
املناظ���رات، حيث ظهرت جليا 
الكليات في  من خالل مشاركة 
دوري املناظ���رات والتي كانت 
فرصة ف���ي نهاية املطاف لنقل 
خبرة تعتبر جديدة على جامعة 
الكويت، خصوصا وان الدوري قد 
أعطى نوعا من تبادل املعلومات 
ال���رأي والرأي اآلخر  وتعزيز 
ما بني الطلبة. وأش���اد د.ذياب 
باللجنة العليا لدوري املناظرات 
والتي كانت مستعدة وعلى طول 
الدوام في متابعة االعمال وجميع 
العاملني في اللجان الذين بذلوا 
اجلهد إلجناح هذا الدوري كذلك 
د.عبدالرحيم ذيابال نغفل دور الطالب والطالبات 

خالل لقاء تعريفي عن املسابقة في جامعة اخلليج

العلي: مسابقة مبارك احلمد للتميز الصحافي تشجع 
اإلبداع واملبدعني وتساهم في متيز الصحافة الكويتية

اجلامعة املفتوحة كّرمت املشاركني في مشروع أهيلو الوطني

العليا  اللجن���ة  أكد رئي���س 
ملس���ابقة الش���يخ مبارك احلمد 
الصباح للتميز الصحافي أمين 
العليا  اللجن���ة  العلي اهتم���ام 
بالشباب الكويتي الذين يدرسون 
أو يعمل���ون في مج���ال اإلعالم 
والصحاف���ة وذلك تنفيذا لرغبة 
راعي املسابقة سمو رئيس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
وقال العلي خالل اللقاء الذي 
اقيم مبقر جامعة اخلليج مبشرف 
ان اهداف املسابقة كثيرة أهمها 
الدع���م للصحافيني  تق���دمي كل 
الكويتيني الس���يما فئة الشباب 
لرفعة شأنهم وتطوير مستواهم 
املهني الذي يصب في النهاية في 
الكويت. وأضاف  خدمة وطنهم 
ان���ه بفضل الدعم الالمحدود من 
قبل سمو الش���يخ جابر املبارك 
وجهود أعضاء جلان املس���ابقة 
استطاعت املسابقة عبر دوراتها 
األربع املاضية أن تخطو خطوات 
متسارعة نحو التطوير والتحديث 
لتحقيق اهدافها ووضع قدم لها في 
الساحة اإلعالمية بالكويت كموجه 
وداعم للصحافيني للنهوض بهم 

نحو التميز واإلبداع.
واكد ان اللجنة العليا للجائزة 
منذ ال���دورة األولى تبذل جهودا 
كبيرة لوضع اخلطط التطويرية 
للجائزة لتواكب مثيالتها في الدول 
العربية »انطالقا من قناعتنا بأن 
هذا العمل يخدم قضايانا الوطنية 

في الداخل واخلارج«.

كرمت اجلامعة العربية املفتوحة 
فرع الكويت الطلبة املشاركني في 
الوطني لتقييم  مش����روع أهيلو 
مخرجات التعليم العالي بحضور 
مدير فرع الكويت د.نايف املطيري 
ومساعد املدير للشؤون األكادميية 
د.عبداهلل بن طفلة العجمي وممثل 
اجلامعة في مجل����س اجلامعات 
اخلاصة ملش����روع اهيلو د.شافي 
الدوسري وأعضاء هيئة التدريس 
والطلبة احملتفى بهم مبسرح قتيبة 
الغامن. في البداية، أعرب د.نايف 
املطيري عن فخره بتكرمي نخبة 
من الطلبة املتميزين الذين مثلوا 
اجلامعة مبشاركتهم في مشروع 
أهيل����و الوطني لتقييم مخرجات 
التعليم العالي والذي ال يعد فقط 
مشروعا لتقييم مخرجات التعليم 
بل مسؤولية اجتماعية تعليمية 
التعليم  وطنية لكل مؤسس����ات 
العالي، السيما ان مشروع أهيلو 
يعتبر أول محاولة دولية لتقييم 
املخرجات على مستوى دول العالم 
والذي يسعى من خالله إلى إيجاد 
مقاييس تصلح جلميع املجتمعات 
والثقافات واللغات وبالتالي تكون 
هناك آلية واضحة لتقييم مخرجات 
التعليم متفق عليها عامليا، الفتا 
إلى أن املشروع يساعد املؤسسة 
التعليمي����ة على حتدي����د أهداف 
التطوير املستقبلي ورفع كفاءتها 
التعليمية وتشخيص مخرجاتها 
مم����ا يخلق ج����وا م����ن التنافس 
األكادميي ما بني مؤسسات التعليم 
العالي ليس فقط في الكويت بل 
على مستوى دول العالم. وخاطب 

املسابقة لفئة عموم الصحافيني 
قال العلي ان���ه يحق للمحررين 
العاملني في وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( والصحافيني العاملني في 
الصحف واملجالت احمللية الورقية 
وااللكترونية االشتراك في املسابقة 
وأال تق���ل كلمات العمل عن 500 
كلمة حملرري »كونا« و700 كلمة 
لبقية احملررين املش���اركني من 

الصحف واملجالت الكويتية.
أما عن ش���روط االشتراك في 
فئة الش���باب فأوضح أنه يحق 
للكويتي���ني فقط االش���تراك في 
هذه الفئة وأال يزيد عمر املشترك 
عل���ى 27 عاما ويحق للمحررين 
العاملني في »كونا« والصحافيني 
العامل���ني في الصحف واملجالت 
الورقي���ة وااللكترونية  احمللية 
االش���تراك في املسابقة وأال تقل 
كلمات العمل عن 450 كلمة، مبينا 
انه ميكن قبول األعمال املنشورة 
باللغة اإلجنليزية شريطة ان تقدم 
مترجمة الى اللغة العربية مرفقة 
بها النسخة األصلية من العمل.

وحول كيفي���ة تقييم اعمال 
الطلبة الذين يرغبون في املشاركة 
في املس���ابقة أوض���ح أن جلنة 
التحكيم ستأخذ بعني االعتبار ان 
الطلبة في بداية انطالقتهم املهنية 
ولن تتم معاملتهم كما تعامل فئة 
عموم الصحافيني وسيندرجون 
ضم���ن فئ���ة الش���باب التي مت 

استحداثها في هذه الدورة. 
دانيا شومان  ٭

نحو الطالب وأس����رهم واملجتمع 
ف����ي تطبي����ق املعايير  الكويتي 
التعليمية املعمول بها عامليا، الفتا 
إلى ان هذه الدراس����ة تسعى إلى 
التعليم  قيام بتقييم عام جلودة 
بصفة عامة تس����هم ف����ي تطوير 
املؤسس����ات التعليمية اجلامعية 
املشاركة وتسهم في تخريج طلبة 
يتمتع����ون بقدرات ف����ي التفكير 
التحليلي والتحليل النقدي في حل 
املشكالت بطرق إبداعية ومهارات 
التواصل الكتابي الفعال مما يساعد 
في بناء املجتمعات واملساهمة في 
خطة التنمي����ة الوطنية وهو في 
احلقيقة جزء من رسالة اجلامعة 
العربية املفتوحة التي تهتم بجودة 
مخرجاتها لالنخراط في س����وق 
العمل وزيادة قدراتها التنافسية.
آالء خليفة  ٭

لكي يب���رزوا مواهبه���م في كل 
املجاالت.

وأض���اف أن تط���ورات هذه 
الدورة تضمنت ايضا تأس���يس 
موقع الكتروني للجائزة وتشكيل 
جلان أوكل���ت إليها مهمة وضع 
تصورات مس���تقبلية لالنتقال 
باملسابقة إلى املستويني اخلليجي 
التوالي، مش���يدا  والعربي على 
بدخول صحف وشركات كبرى 
في الرعاي���ة االعالنية للجائزة، 
األمر الذي يسهم في توسيع رقعة 

انتشارها وحتقيق اهدافها.
وعن أقسام املسابقة قال العلي 
ان هناك أربعة أقسام لفئة العموم 
مستمرة نفسها منذ الدورة االولى 
وهي أفضل تقرير صحافي وأفضل 
لق���اء صحاف���ي وأفضل حتقيق 
صحافي وأفضل صورة، مشيرا 
الى انه في هذه الدورة متت زيادة 
قيمة جائ���زة كل مركز في هذه 
األقسام لتصبح جائزة املركز األول 
800 دينار واملرك���ز الثاني 600 

دينار والثالث 400 دينار.
أما عن فئة الشباب وأقسامها 
فأوضح العلي أنه مت تخصيص 
أربعة أقس���ام له���ذه الفئة وهي 
نفس أقس���ام فئة العموم ولكن 
مع االخت���الف في قيمة اجلوائز 
حيث خصص للمركز األول لكل 
الثاني  قسم 750 دينارا واملركز 
500 دين���ار واملركز الثالث 300 

دينار.
وعن ش���روط املش���اركة في 

أهيلو هو مشروع دراسة جدوى 
عاملي لتقييم مخرجات التعليم في 
املؤسسات التعليمية، يعتبر هذا 
املش����روع )أهيلو( احد املشاريع 
التع����اون  الرئيس����ية ملنظم����ة 
االقتص����ادي والتنمية الرامي الى 
حتديد إمكاني����ة قياس مخرجات 
التعليم العالي على أسس علمية 
صحيحة بغض النظر عن اختالف 
التعليم  الثقافات واللغات ونظم 
العالي. والكوي����ت هي أول دولة 
عربية شاركت في هذا املشروع من 
ضمن 17 دولة على مستوى العالم، 
وهذا يدل على دورها الريادي في 
مج����ال التعليم العال����ي وتقييم 
مخرجات����ه واملتابعة املس����تمرة 
ملستوى الطالب في هذه املرحلة 
وعالوة على ذلك، فإن مش����اركة 
الكويت تؤكد التزام الدولة الواضح 

وشدد على أن اللجنة العليا 
تس���عى إلى النهوض باملسابقة 
ألفضل املستويات مبا يحقق الهدف 
الذي وضعت من أجله للمساهمة 
في متي���ز الصحاف���ة الكويتية 
وتش���جيع اإلبداع واملبدعني في 

العمل الصحافي الكويتي.
واشار العلي الى أن هذه الدورة 
التي حتمل شعار »كن صحافيا 
متميزا« ش���هدت تطورات مهمة 
منها استحداث أقسام خاصة بفئة 
الش���باب الى جانب فئة العموم 
وذلك تلبي���ة لتوجيهات ورغبة 
راعي اجلائزة سمو الشيخ جابر 
املبارك الذي يؤكد باستمرار أهمية 
دعم وتشجيع الكوادر الشبابية 
الصحافية وإفساح املجال أمامهم 

د.املطيري الطلبة قائال: كما تعلمون 
ان اجلامعة تسعى دائما إلى ضمان 
جودته����ا األكادميية ف����ي الوقت 
الذي تفخر بشراكتها مع اجلامعة 
البريطانية املفتوحة والتي بدورها 
ووفقا لهذه الشراكة تقوم بتقييم 
مستمر للجامعة، إضافة إلى ذلك 
تقي����م مجلس اجلامعات اخلاصة 
وفق����ا لالعتماد احمللي مع حرص 
إلى رفع كفاءة  اجلامعة وسعيها 
جودته����ا األكادميية ومخرجاتها، 
ليأتي مشروع أهيلو الوطني ليخدم 
أهداف اجلامعة لذا نحن حريصون 
على احملافظة على متيزنا من خالل 
مخرجاتنا االكادميية املنافسة في 

سوق العمل احمللي والعاملي.
بدوره أك����د ممثل اجلامعة في 
مجلس اجلامعات اخلاصة ملشروع 
أهيلو د.شافي الدوسري ان مشروع 

)هاني عبداهلل( أمين العلي خالل اللقاء 

د.نايف املطيري خالل تكرمي إحدى املشاركاتتكرمي أحد املشاركني

مشاركة طالبية

يقاس تقدم األمم بالعديد من العوامل التي تسهم في 
عملية البناء والرقي ألفراد املجتمع، سواء في مجال 

التكنولوجيا والعلوم او في مجاالت البيئة والصحة، وال 
حتقق تلك املجاالت أهدافها ونتائجها اال من خالل بيئة 

صحية مناسبة سليمة، والتي تعتبر العامل الرئيسي 
والفاعل في بناء مجتمع ينعم أفراده بالصحة، خاليا من 

امللوثات البيئية، سواء برية او بحرية والتي تؤثر على 
صحة أفراد املجتمع، بل تؤثر على كل من يعيش على 

ارض هذا الوطن املعطاء. فالبيئة الصحية هي التي تفرز 
عقوال متفتحة مستنيرة، فالعقل السليم في اجلسم 
السليم، ولقد كانت الكويت رائدة دائما في االهتمام 

بالبيئة الكويتية من خالل إنشاء املؤسسات التخصصية 
لهذا املجال حلل املشكالت البيئية والقضاء على امللوثات 

الناجتة عن العوامل املساعدة عن تلك البيئة كعوادم 
السيارات الناجمة عن املشكلة األكبر التي تواجه مجتمعنا 

وهي الزحام اخلانق الذي نشهده ليل نهار، والذي 
يستدعي منا جميعا ان نضع له احلل ألن املشكلة من 

صنع أنفسنا. ومن تلك املشكالت التي يجب التصدي لها 
مخلفات املصانع ومشتقات املنتجات النفطية والتخلص 
من إطارات السيارات التالفة، والعمل على االستفادة من 

تلك املخلفات بإعادة استخدامها في صناعات مفيدة، 
كل تلك املشاكل حتتاج الى مزيد من االهتمام من 

جميع طوائف املجتمع مسؤولني ومواطنني ومقيمني، 
وذلك بزيادة التوعية املجتمعية ووضع احللول املناسبة 

للمساهمة في دفع عجلة التنمية في بيئة صحية.

شروق العبيدي  ٭
مقرر تربية بيئية ـ كلية التربية ـ جامعة الكويت

التلوث البيئي.. 
عالجه مسؤولية اجلميع البيئة هي كل ما يحيط باإلنسان من كائنات حية 

وأشياء غير حية، وهي اإلطار الذي ميارس فيه 
حياته املختلفة، لكن املدنية احلديثة، والتي تتمثل 

في االنفجار السكاني واستنزاف املصادر الطبيعية 
والتضخم في االنتاج الزراعي والصناعي وعدم 

اتباع الطرق املالئمة في معاجلة مصادر التلوث، أدت 
الى ظهور مشكلة التلوث البيئي. 

لهذا، متثل ظاهرة التلوث البيئي اليوم واحدة من 
كبرى مشاكل هذا العصر واكثرها خطرا على 

مستقبل احلياة، فعلى القادة واملسؤولني االهتمام 
بها، كما ان احلفاظ على البيئة مسؤولية جميع افراد 

املجتمع رجاال ونساء وشيوخا وأطفاال باعتبار ان 
ذلك العمل واجب وطني يجب على اجلميع االلتزام 
به واحملافظة عليه، وان يكون هناك استغالل امثل 

ملوارد البيئة ملنع تدهورها وحمايتها من الفساد 
والتلف.

واألسرة بالطبع تلعب دورا فعاال وأساسيا في 
احلفاظ على املياه والبيئة بشكل عام، مبا تقدمه 

ألبنائها من معرفة صحيحة مبكونات البيئة 
وضرورة احلفاظ عليها من التلوث.

واملدرسة ايضا لها دور مهم من خالل ما تقدمه 
املناهج الدراسية عن دراسة البيئة وظروفها عبر 

تعليمات وتوجيهات املدرسني.
ومن ناحية أخرى تعد وسائل اإلعالم التي تشتمل 

الصحف واملجالت واالذاعة والتلفزيون من الوسائل 
القوية والفعالة التي حتدث تأثيرات ايجابية ناحية 

احلفاظ على البيئة، واالهتمام بالتوعية الدينية 
للحفاظ على البيئة من خالل املسجد في كل منطقة.

الطالبة أفراح مرشد العنزي  ٭
مقرر تربية بيئية ـ كلية التربية ـ جامعة الكويت

البيئة.. مسؤوليتنا!
هو خليط متنافر من األصوات ذات استمرارية غير 
مرغوب فيها، ويحدث عادة بسبب التقدم الصناعي، 

ويرتبط التلوث السمعي او الضوضائي ارتباطا وثيقا 
باألماكن املتقدمة، وخاصة األماكن الصناعية. وقد أصبحت 

الضوضاء السمة الرئيسية للمدن والتزاحم هو املسؤول 
األول عن ذلك، فقد أظهرت دراسة في الواليات املتحدة 
األميركية ان سكان املدن في اغلب األحوال اعتبروا ان 
الضوضاء أسوأ صفة ملنطقة السكن. لذلك، الضوضاء 
في املدن مشكلة دائمة ومزمنة، حيث تعتبر ضوضاء 

املواصالت والطرق السبب االول في التلوث البيئي في 
بعض الدول، ومن آثار التلوث الضوضائي ان تركيز 

موجات صوتية بقوة معينة على االذن يحدث تلفا لقدرة 
اإلنسان السمعية، فإذا استمرت الضوضاء لفترة طويلة 
يصاب اإلنسان بالصمم، اذ تؤدي حدة األصوات العالية 

الى إتالف اخلاليا العصبية املوجودة باالذن الداخلية.
 ٭ الطالبة إيمان مخلف المطرفي
كلية التربية ـ مقرر تربية بيئية ـ جامعة الكويت

برزت مشاكل التلوث البيئي نتيجة الثورة الصناعية التي 
يشهدها العالم اليوم، ومن منطلق هذه الكلمات أناشد كل 
كائن حي على هذه الكرة األرضية وباألصح كل عاقل ان 
يراعي ويقدر قيمة هذه الثروة الثمينة التي يحلم الغير 

بامتالكها ويحافظ عليها قبل ان تهلك وتستنزف حيث انه اذا 
ما مت استنزافها فلن يعود باإلمكان بإعادتها الى ما كانت عليه.
الطالبة مريم أحمد العنزي  ٭
جامعة الكويت ـ كلية التربية األساسية ـ مقرر تربية بيئية

التلوث الضوضائي

بيئتنا تصرخ!


