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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

طلبة كليات علمية لـ «األنباء»: التعليم عن ُبعد يضمن استمرار العملية التعليمية
آالء خليفة

بعد إقرار جامعة الكويت 
لتطبيق «التعليم عن ُبعد» 
بدءا مــن يــوم ٩ اجلاري، 
حيث حددت الفترة السابقة 
كفتــرة جتريبيــة للنظام 
كان البــد لـ «األنبــاء» من 
استطالع آراء عدد من طالب 
العلمية  الكليات  وطالبات 
في جامعة الكويت خاصة 
انهــم ذوو خصوصية في 
طبيعة دراستهم من حيث 
حضور املختبرات واألمور 
التي حتتاج لتواجد الطلبة 
في مبنى اجلامعة للتدرب 
وللمتابعة بشــكل مباشــر 
والكتساب املهارة واملعرفة 
املباشــرة والتفاعــل مــع 
األساتذة وفقا لطبيعة كل 
مادة. وفيمــا يلي تفاصيل 
اللقاءات التي اجريناها مع 
عدد مــن الطلبة في كليات 

علمية بجامعة الكويت:
البداية، ذكر رئيس  في 
رابطة طلبة العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت عمر املندي 
الفتــرة  لـــ «األنبــاء» ان 
التجريبيــة للتعليــم عــن 
ُبعد تســير بسهولة ويسر 
لطلبة العلوم اإلدارية حتى 
اآلن، ولكن هناك مخاوف من 
االختبــارات النهائية التي 
ستكون في مبنى اجلامعة 
وهناك الكثيــر من الطلبة 
لديهم تخوف من ذلك االمر.
وذكــر املنــدي انهم في 
اجلامعات اخلاصة يقومون 
بعمل االختبارات عن طريق 
الـ «اونالين»، مشــيرا الى 
ان الضــرر األكبــر كان في 
التأخيــر الكبير في اصدار 
القرار، موضحا ان اجلامعات 
اخلاصة ستنتهي من الفصل 
الصيفــي في ١٢ أغســطس 
وجامعة الكويت سيبدأون 
في استكمال الفصل الدراسي 
الثاني في ٩ أغسطس وهذا 
خطأ كبير ويوقع ظلما كبيرا 
على طلبة جامعة الكويت.

إجراء االختبارات

وتســاءل املنــدي: كيف 
ســيتم اجــراء االختبارات 
داخل مبنى الكلية وشريطة 
ارتداء الطالب للكمام طيلة 
فتــرة االختبــار؟ موضحا 
ان ارتــداء الكمــام لفتــرة 
طويلة قد يؤدي الى ارهاق 
الطلبة وعدم قدرتهم على 
التركيز اثنــاء اإلجابة عن 
ان  االختبــارات، خاصــة 
الفترة الزمنية لبعض هذه 
االختبــارات قد تطول ملدة 
ســاعتني مما قد يؤثر على 
قدرة الطالب على التنفس 
بشكل طبيعي وقد يتعرض 
الى صعوبة فــي التنفس، 
مطالبــا بإعــادة النظر في 
قرار اجراء االختبارات في 
مبنى اجلامعة وإلغاء فكرة 
االختبــارات النهائيــة كما 
حدث في معظم اجلامعات 

ان يتــم تعويــض الطالب 
بدرجاته باســتبدال بعض 
االختبارات بالقيام بالبحوث 
والواجبات، مضيفة: وعلى 
الرغــم من صعوبــة تنفيذ 
مشــروع تخرج الطلبة في 
كلية الهندسة والبترول «عن 
ُبعد» اال ان الطلبة اخلريجني 
قــادرون على اســتكماله، 
موجهة الشكر لوزير التربية 
العالي وجلامعة  والتعليم 
الكويت على موافقتهم في 
استمرار العملية التعليمية 
عن طريق التعليم عن ُبعد.

التعلم الفردي

مــن ناحيتــه، أوضــح 
الطالب يوســف الرشيدي 
لـــ «األنبــاء» ان التعليــم 
عن ُبعد لــه إيجابيات عدة 
التعلم  ومنها اظهار مهارة 
الفردي واستخدام التقنيات 
احلديثة واحلفاظ على صحة 
الطلبة والطالبات واحلرص 
علــى احلــد مــن انتشــار 
ڤيروس كورونا املســتجد 
باإلضافة الى زيادة املهارات 
التكنولوجية لدى الطالب.
التعلــم  امــا ســلبيات 
عــن ُبعد ـ مــن وجهة نظر 
الرشــيدي ـ فتتجســد في 
وجود صعوبة في االلتزام 
باحملاضرات وعدم التواصل 
مع زمالء الدراســة، وقد ال 
يصلح هذا النظام مع بعض 
التخصصــات العلميــة أو 
إلــى غياب  املــواد، إضافة 
التفاعل بني الطالب واملعلم.

مرن ومريح

من جانبها، ذكرت الطالبة 
حوراء الشمري لـ «األنباء»: 
ان من إيجابيات التعليم عن 
ُبعد انه نظام ســهل ومرن 
ومريح من ناحية التنقل بني 
الكليات والتأخير الذي كان 
يتعرض له الطلبة أحيانا 
بســبب االزدحام املروري 
في الشــوارع، مشيرة الى 
ان الكثيريــن فــي الكويت 
أصيبوا بـ «متالزمة الكوخ» 
خصوصا بعد فرض احلظر 
الكلي واحلظر اجلزئي مما 
جعل مــن التعليم عن بعد 

باآلليــة الصحيحــة وعدم 
معرفتهم بكيفية استخدام 
البرنامج والتشتت العقلي 
في التعليم عن بعد بعكس 
التعليم التقليدي واحلضور 
للفصول الدراسية، موضحة 
ان هنــاك ازمة أو مشــكلة 
قــد تعتــرض اجلميــع في 
«التعليــم عن ُبعــد» وهي 
انقطــاع االنترنــت، وهذه 
االزمــة كفيلة بــان تخرج 
الطالب من أجواء احملاضرة 

وعدم التركيز فيها.
وذكــرت العنزي ان من 
ســلبيات التعليم عن ُبعد 
كذلك مشكلة عدم فهم بعض 
املواد الحتياجها للمختبرات 
العملية، ولساعات مكتبية 
متكن الطالب مــن الذهاب 
للدكتــور لشــرح بعــض 
النقاط التــي صعب فهمها 
اثنــاء احملاضرة، موضحة 
التعليــم بعــد  اننــا فــي 
فقدنــا التواصــل احلقيقي 
بني الطالــب والدكتور في 
احملاضــرة وفقدنــا تركيز 
الدكتور على الطالب وفهم 
ســؤاله وتوضيح اإلجابة 
بشــكل عملي للطالب، كما 
فقدنــا النقاشــات املثمــرة 
خالل احملاضرات، متمنية 
ان يتم إيجــاد حلول لتلك 
السلبيات في القريب العاجل 
قبل بدء استئناف الدراسة 

في ٩ أغسطس القادم.
منصة «تيمز»

بــدوره، أوضح الطالب 
ناصر العنــزي ان املنصة 
التعليمية «تيمــز» مفيدة 
الستكمال العملية التعليمية 
الطــالب  بعــض  ولكــن 
يواجهون مشاكل في حضور 
احملاضــرات االفتراضيــة 
بســبب ضعــف االنترنت 
والتغطيــة خصوصــا في 
املناطق اجلديدة مثل منطقة 

جابر األحمد.
وتوجه العنزي بالشكر 
والتقدير للمتطوعني الذين 
قامــوا بنشــر ڤيديوهــات 
تعليمية عن كيفية استخدام 
املنصــة، متمنيــا ان يكون 
احلضور واملشــاركة اثناء 

احملدد الســيما مــع التنقل 
بني اخلالدية والشدادية.

واقترحت ان يتم اجراء 
املبانــي  االختبــارات فــي 
اجلامعية سواء «امليدتيرم» 
او االختبارات النهائية مع 
اخذ كل اإلجراءات االحترازية 
الالزمــة، مقترحة كذلك ان 
حتذو جامعة الكويت حذو 
اجلامعــات األخــرى فيمــا 
يخص توزيع الدرجات بأن 
تكون الدرجات األكثر العمال 
الفصل ويكون لالختبارات 

الدرجات األقل.
إيجابية وسالسة

الطالــب حمــد  وأشــاد 
العلوي لـ «األنباء» مبتابعة 
واستمرار العملية التعليمية 
قائــال: في ظل هــذه األزمة 
العاملية املتمثلة في انتشار 
جائحــة «كورونــا»، ومن 
منطلــق حــرص جامعتنا 
املوقرة على االستمرار في 
العمليــة التعليميــة بقدر 
املســتطاع واالستفادة من 
التقنيــات احلديثــة فإننا 
نثمن اجلهــود التي أقدمت 
عليها جامعــة الكويت في 
االستفادة من هذه التقنية 
واملتمثلة في «التعليم عن 
ُبعد»، وإننا إذ نشــيد بهذه 
التجربة الناجحة فإننا نبدي 
شكرنا وتقديرنا للمسؤولني 
عن هذا القرار، كذلك ال توجد 
لدينــا مالحظــات حاليــة 
من خــالل التجربة األولى 
واألمــور متشــي بإيجابية 

وسالسة تامة.
وأضــاف العلوي قائال: 
نتمنــى أن تســتمر هــذه 
اإليجابيــة على مــر األيام 
القادمــة ونرجو أن نتغلب 
التي قد  علــى املالحظــات 
يبديها بعض الزمالء وإننا 
علــى ثقة بــأن مســؤولي 
اجلامعة ســواء إداريني أو 
أكادمييني لن يدخروا جهدا 
في تذليــل جميع الصعاب 
التي قد تواجهنا مستقبال.

قرار مفاجئ

ومن وجهة نظر الطالب 
مســاعد العازمي ان طلبة 

وســيلة الســتغالل وقــت 
الفــراغ فــي أمــور مفيدة، 
الفتة الى ان البرنامج الذي 
الكويت  تستخدمه جامعة 
«مايكروسوفت تيمز» سهل 

االستخدام.
اما عن سلبيات التعليم 
عــن بعــد التــي واجهــت 
الفتــرة  الشــمري خــالل 
التجريبية فهي ان شــبكة 
االنترنت في الكويت ضعيفة 
بشكل عام، آملة ان يلتفت 
املسؤولون عن االتصاالت 
لهذه اإلشكالية تسهيال على 
الطلبة في حتصيلهم العلمي 
من خالل التعليم عن ُبعد.

مصلحة الطلبة

أما الطالبة سارة العنزي 
فقالت لـ «األنباء»: بداية اود 
ان اشــكر جميــع اجلهــود 
املبذولة التي ســاهمت في 
حل ازمــة توقــف التعليم 
لعدة اشهر وشاركوا بإضافة 
مقترحات تصب في مصلحة 

الطلبة.
وذكــرت العنزي ان من 
التعليــم عــن  إيجابيــات 
بعد إعطــاء الطلبة فرصة 
ملواكبــة العالــم والتعرف 
على نظــام تعليمي جديد 
وإمكانية تطوير الذات من 
خــالل الدخول فــي أجواء 
دراســية جديدة ومحاولة 
التأقلم والنجاح فيها، كما 
ان التعليــم عن بعد ســهل 
علــى الطلبة عملية التنقل 
بني احملاضرات بحيث لم تعد 
هناك مشــكلة في االزدحام 
املروري وال أزمة في مواقف 
السيارات التي كانت سببا 
رئيســيا في تأخــر الطلبة 
عن احملاضرات و«التعليم 
عــن ُبعــد» ســمح للطلبة 
باالســتمرار في التحصيل 

العلمي وعدم توقفه.
سلبيات مختلفة

وأضافــت العنــزي: من 
وجهــة نظــري فــان أهــم 
الســلبيات في «التعلم عن 
ُبعــد» تكمــن في مشــكلة 
عــدم متكن بعض الدكاترة 
مــن ممارســة التعليم بعد 

احملاضــرة االفتراضية له 
نصيــب كبير مــن درجات 

املقرر.
العنــزي ان قرار  وذكر 
اجلامعة ببدء «التعليم عن 
ُبعد» جاء متأخرا، باملقابل 
فإن القرارات التي اتخذتها 
اجلامع جاءت متشابهة مع 
قرارات معظم اجلامعات في 
دول اخلليج التي استأنفت 
الدراسة من خالل التعليم 
عن بعد خالل فترة قصيرة 
من توقف الدراســة بسبب 

جائحة «كورونا» 
واقترح العنزي استبدال 
النهائيــة  االختبــارات 

باالبحاث او الواجبات.
مشاكل تقنية

الطالبة  كذلك أوضحت 
فجر الشــمري لـ «األنباء» 
ان التعليم عن ُبعد هو امر 
البد منه السيما خالل ازمة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
والتي توقف معها التعليم 
التقليــدي فــي اجلامعــات 
فكان البد مــن التفكير في 

استمرارية التعليم.
وأفادت الشــمري بأنهم 
في كلية الهندسة والبترول 
بدأوا في تطبيــق التعليم 
عــن بعد منذ شــهر يونيو 
املاضــي، الفتة إلــى ان من 
ابرز ســلبيات التعليم عن 
بعد حدوث مشــاكل تقنية 
وفنية أحيانا في االنترنت 
مثــل قطع الصوت، وكذلك 
هناك مشاكل تخص كيفية 
استخدام املختبرات في املواد 
العلمية التــي تتطلب ذلك 
من خالل التعليم عن بعد، 
وكذلك اجــراء االختبارات، 
موضحــة ان تلــك األمــور 
ستكون صعبة جدا بالنسبة 
لطلبــة الكليــات العلميــة 

بسبب طبيعة دراستهم.
وأوضحت الشــمري ان 
من إيجابيات «التعليم عن 
بعد» توفير الوقت السيما 
مع االزدحام املروري الذي 
تشــهده شــوارع الكويــت 
والــذي كان يتســبب فــي 
تأخر الطلبة عن الوصول 
للمحاضــرات فــي وقتهــا 

الكويــت فوجئوا  جامعــة 
بقــرار تطبيق التعليم عن 
بعد مما شكل حالة من الفزع 
بني بعــض الطلبــة والتي 
كانت متوقعــة، خصوصا 
ان الفكرة قــد تكون جيدة 
ولكنها جديدة عليهم ومن 
احملتمــل ان تنفيذهــا لــن 
يكون باملســتوى املطلوب 
خصوصا فــي ظل جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
فــي  اجلامعــة  وتأخــر 
االستعداد لتحضير تعليم 
متقدم يتناسب مع املعايير 
التــي تراعــي  التعليميــة 
مصلحة العملية التعليمية 
وحتقق األهداف املطلوبة.

توفير الوقت واجلهد

ولفــت العازمــي الــى ان 
التعليم عــن ُبعد لــه الكثير 
مــن اإليجابيــات مثــل عــدم 
الى  الطالب للذهــاب  حاجــة 
اجلامعــة مــا يوفــر الوقــت 
واجلهــد ويجعلــه يركز اكثر 
على الدراسة وسهولة الوصول 
الــى أعضاء هيئــة التدريس 
وسرعة استجابتهم وسهولة 
توصيل املعلومة باســتخدام 
احدث الوسائل التكنولوجية 
التــي يدعمها نظــام التعليم 
عن ُبعد، متابعا: ومما الشــك 
فيه ان التعليم عن بعد سالح 
ذو حديــن فهــو يحمل بعض 
الســلبيات مثل بطء شــبكة 
االنترنت وضعــف اخلدمات 
والضغط على الشبكة وعدم 
وجود أساليب تضمن عدم غش 
الطالب اثناء االختبار وصعوبة 
إقامة تدريبات ميدانية وعمل 
اختبارات عملية كما ان هناك 
مخاوف من انتهاك خصوصية 

بعض الطلبة. 
واقتــرح العازمــي تعديل 
توزيع الدرجات حتى تتناسب 
مع آلية التعليم عن ُبعد ووضع 
اختبارات تتناسب مع الوضع 
االستثنائي، وزيادة الساعات 
املكتبية خصوصا مع سهولة 
التواصل مطالبا بضرورة حفظ 
احملاضرات حتى تكون مرجعا 
للطالب اذا واجه عقبات اثناء 
الدراسة وتوفير الوقت الكافي 

لالختبارات.

بعد تدشني الفترة التجريبية للتعليم عن بُعد في جامعة الكويت وبدء التطبيق ٩ اجلاري

عمر املنديحمد العلوييوسف الرشيدي مساعد العازميدالل العيسى ناصر العنزيسارة العنزي

الكويــت  األخــرى داخــل 
وخارجها واستبدالها بعمل 
البحوث والواجبات والتي 
تفيد الطالب عمليا اكثر من 
االختبــارات، وفــي الوقت 
ذاته ستكون وسيلة تقييم 
ممتــازة للطلبــة لتحديــد 

مستوياتهم.
استمرار التعليم

الطالبة  بدورها، قالــت 
دالل العيســى لـ «األنباء»: 
ال ميكــن ان ننكــر أهميــة 
العمليــة  االســتمرار فــي 
التعليميــة، الســيما ان ما 
يحصــل عليــه الطالب من 
مهارات اثناء التعليم تفيده 
في حياته العملية، موضحة 
ان معظم جامعــات العالم 
الدراســة خالل  اســتأنفت 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
املستجد من خالل التعليم 
عن بعد ولــم تتوقف على 
الرغم من استمرار االزمة.

العيســى: ان  وذكــرت 
التعليم عــن ُبعد يفيد في 
عدم تعطيل الدراسة وعدم 
تأخــر الطلبة عن التخرج، 
كما ان التعليم عن ُبعد افاد 
الطالب في اســتثمار وقته 
خــالل االزمة في الدراســة 
والتعلم، موضحة ان الطالب 
ميكنــه خلق جو دراســي 
اثناء تواجده في املنزل مبا 
يزيد من حتصيله العلمي 

ومعرفته. 
وعن معوقات التعليم عن 
بعد ذكرت العيســى ان الـ 
«اونالين» كان نظاما جديدا 
متامــا للطلبــة والدكاترة 
ولــم يتعود عليــه الطالب 
ســابقا، ولكن خالل الفترة 
التجريبيــة تــدرب الطلبة 
والدكاترة عليه، فضال عن 
ان التعليم عن بعد قلل من 
تفاعل الطلبة مع الدكاترة 
عكس ما كان متعارفا عليه 
اثناء الدراسة في اجلامعة، 
وكذلــك ظهــرت صعوبــة 
استخدام املختبرات في املواد 
العلمية التــي تتطلب ذلك 
من خالل التعليم عن ُبعد.

يتضــرر  ال  وحتــى   
الطالب اقترحت العيســى 

من سلبيات التعليم عن ُبعد صعوبة تطبيقه مع بعض املواد العلمية التي حتتاج إلى التدريب والتواجد في املختبرات
نأمل إعادة النظر في قرار إجراء االختبار في اجلامعة واستبداله برصد الدرجات على إجراء البحوث والواجبات

العقاب: ٣٠ عامًا مرت على الغزو العراقي وتأثيراته البيئية
في تصريحهــا الصحافي 
مبناســبة مرور ٣٠ عاما على 
احتالل العراق للكويت، أكدت 
رئيــس اجلمعيــة الكويتيــة 
حلماية البيئة د.وجدان العقاب 
أن البيئــة الكويتية تعرضت 
لدمار غير مســبوق بســبب 
العمليــات احلربيــة وحــرق 
وتدمير آبار النفط خالل الغزو 
العراقي الغاشم، الفتة إلى أن 
الدولــة قطعت شــوطا كبيرا 
بتكلفة باهظــة إلعادة تأهيل 
النظم البيئية املتدهورة ويبقى 
الكثير، مشيرة إلى أن األراضي 
الكويتية حتولت أثناء الغزو 
العراقي الى مســرح عمليات 
انتشــرت  عســكرية، حيــث 
وحتركت املعدات العســكرية 
الثقيلة من دبابــات وعربات 
مصفحة فوق سطح الصحراء 
الهش ما أدى إلى تغيير املعالم 
الدقيقة وتفكك  الطبوغرافية 
وتفتت التربة وتدمير الغطاء 
النباتي وقتل احليوانات البرية، 
كما زرعت القوات العراقية ما 
ال يقل عن مليوني لغم أرضي 
بصحراء الكويت.  وأوضحت 
د.العقاب أن اجلرمية البيئية 
أسفرت عن تفجير وإشعال آبار 
النفط ونتج عنها ما عرف باسم 
البحيرات النفطية أو مصائد 
املــوت التي غطت مســاحات 

التعــاون للتكاتــف فــي تلك 
األيام السوداء حلماية البيئة 
وعناصرها في محاولة إليقاف 
امتــداد األثر الســلبي العابر 
للحدود على البيئة خاصة في 
املســطحات املائية املشتركة. 
كما ال يغيب عن العالم امتداد 
تأثير احلرائق ودخانها األسود 
محمال بامللوثات القاتلة آلالف 
االميــال عبر القارات.  وقالت 
د.العقاب في سياق متصل: إن 
النهضة البيئية بدأت بالكشف 
الدمــار ونوعــه  ابعــاد  عــن 
وتاثيره على البيئات مختلفة 
فــي الكويت ظهــرت احلاجه 
ومنــاداة اجلمعيــة الكويتية 
حلماية البيئــة بوجود كيان 
حكومي للعمــل البيئي حتى 
ظهرت الهيئــة العامه للبيئة 
عام ١٩٩٥ ثم جهود الكويتيني 
في وضع قانون حمايه البيئة 
رقــم ٤٢ لســنه ٢٠١٤ والعمل 
اجلاد بالتعــاون بني اجلهات 
اعــاده تاهيــل  املعنيــة فــي 
البيئــات املتضررة ومعاجلة 
التربة والتخلص من البحيرات 
النفطية التــي غطت صحراء 
الكويــت، مؤكــدة: وقد اقامت 
اجلمعية اخلطوات االولى في 
توجيه طلبة الثانوية العامة 
للتوجه الى دراسة تخصص 
العلــوم البيئيــة والهندســة 

رغــم حاجتها لهــا فيصطدم 
بالبيروقراطيــة  اخلريــج 
والروتــني اللذيــن يجحفــان 
حقه في تسليط الضوء على 
اختصاصه املهم ويظلم الدولة 

في عدم االستفادة منه.
وأشارت د.العقاب إلى أنه 
فــي أكثر من مناســبة اعرب 
ديــوان اخلدمــة املدنيــة بان 
التخصصــات ال يتم ادراجها 
اال بطلب مــن وزارات الدولة 
وهيئاتهــا علــى الرغــم مــن 
املدنيــة  ان ديــوان اخلدمــة 
هــو اجلهــة املختصــة فــي 
توضيح التخصصات واعداد 
اخلريجــني والقادريــن على 
العمل واملســتعدين خلوض 
ســوق العمــل وتقدميها الى 
الــوزارات والهيئــات التخاذ 
الــالزم، مضيفــة فــال يجوز 
بطبيعة احلال تغيير املسمى 
لعدم وجود مسمى مشابه له 
في الديوان تطبيقا للمادة ٤١ 
من الدستور التي تنص على 
احقية املواطــن الكويتي في 
احلصول على وظيفة وكذلك 
باختيار نوع الوظيفة وبناء 
عليه ال يجوز تغيير مســمى 
التخصــص لعدم وجــود ما 
يطابقه فــي الديوان واالجدر 
هو استحداث هذه التخصصات 

وادراجها ضمن جداوله.

البيئية لتطبيق املادة ١١٩ من 
قانــون حماية البيئة رقم ٤٢ 
لســنه ٢٠١٤ واملعــدل بعض 
احكامــه رقم ٩٩ لســنة ٢٠١٥ 
والتي تنص على الزام اجلهات 
احلكومية والهيئات بإنشــاء 
ادارات للبيئــة، واميانــا مــن 
اجلمعية بأهمية املضي قدما 
نحو النهضة البيئية احلقيقية 
في الكويت، الدولة التي رسم 
على خريطتها العدوان ابشع 
التعديات، فإن اجلمعية اليوم 
تتوجه الى اجلهات املعنية في 
الدولة بأهمية االســتفادة من 
الطاقات الشبابية التي درست 
تلك التخصصات لسد حاجة 
البالد في هذا املجــال النادر، 
لــذا فإننــا نطالــب املعنيــني 
املدنيــة  اخلدمــة  وديــوان 
ادراج  الــى  بالنظــر بجديــة 
الهندســة والعلوم  تخصص 
البيئية ضمــن التخصصات 
في الديــوان، وادراجه ضمن 
خطة العمل وإرسال خريجي 
هذه التخصصات الى وزارات 
الدولــة للتأكيد علــى وجود 
التخصصــات،  هــذه  مثــل 
عوضا عن انتظــار الوزارات 
طلب تلك التخصصات، فمن 
واقع التجربة فــإن الوزارات 
ال تتقدم بطلب تخصصات ال 
تعلم بوجودها في ساحة العمل 

خطوات لدراسة تخصص العلوم البيئية والهندسة البيئية

د.وجدان العقاب

آالف  وابتلعــت  شاســعة، 
الضحايا الصامتــة كالطيور 
واحليوانــات البريــة، داعية 
إلى أهمية النظــر إلى البيئة 
البحرية فضال عــن مكونات 
الصحــراء الكويتية من تربة 
وحياة فطرية ومعالم أرضية 
ومياه جوفية باعتبارها ثروة 
حقيقية ورأس مــال طبيعي 
يجب تنميته وإعادة تأهيله.

ولفتــت د.العقــاب إلى أن 
امتداد اآلثار البيئية الى دول 
مجلــس التعاون بتلوث مياه 
اخلليــج العربــي والســاحل 
الغربــي للخليــج فــي امتداد 
واســع على ســواحل اململكة 
وقطــر والبحريــن اثــر ذلك 
على البيئة البحرية والثروة 
السمكية، مما حدا بدول مجلس 

اخلرينج في ذكرى الغزو: علينا استخالص العبر
 والدروس ولن ننسى شهداءنا وتضحياتهم

يوسف غامن

شدد امللحق اإلداري في 
املكتــب الصحي في لندن 
نايف اخلرينج على أهمية 
استخالص العبر والدروس 
من الغزو العراقي للكويت 
والذي مضى عليه ٣٠ عاماً، 
استطاعت الكويت خاللها 
أن تشــهد نهضة تنموية 
في جميع املجاالت بفضل 
جهود أبنائها وإصرارهم 
والعطــاء  البــذل  علــى 

وبتوجيهات القيادة السياسية احلكيمة 
التي وضعــت مصلحة املواطن فوق كل 

اعتبار.
وقــال اخلرينــج إننــا اليــوم ونحن 
نعيــش ذكرى الغــزو العراقي الغاشــم 
لكويتنــا الغاليــة فإننا نســتذكر وبكل 
الفخر تضحيات أبناء شــعبنا مبختلف 
أطيافه، وكيف وقفوا صفا واحدا في وجه 
الغزاة ورفضوا ادعاءات احملتل الباطلة، 
والديبلوماسية الناجحة لقيادتنا حيث كان 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

حفظه اهللا ورعاه، وزيراً للخارجية.
كذلك لن ننسى شهداء الكويت األبرار 
وما قدمــوه من دماء زكيــة وتضحيات 
بأرواحهم الطاهرة فداء للكويت وكرامة 
أهلها، مؤكدا أن ذكراهم وتضحياتهم ستبقى 
خالدة في قلوبنا ونفوســنا وســيبقون 
مثاًال يحتذى به في التضحية العطاء لنا 

ولألجيال القادمة، وهذا ما 
علينــا ان نعلمه ألبنائنا 

ونغرسه في نفوسهم.
وأشار اخلرينج كذلك 
إلــى املواقــف املشــرفة 
للدول والشعوب الشقيقة 
التــي وقفت  والصديقــة 
إلى جانب احلق الكويتي 
ودعمته ورفضت العدوان 
واحتــالل أراضــي الغير 
بالقوة، والتي لن ينســى 
شــعبنا ابداً هذه املواقف 
حتــى حتــررت الكويــت 
وعادت شــرعيتها وابتهــج أهلها بإنهاء 
االحتالل وطرد الغزاة وعادوا إلى بلدهم 

معززين مكرميني رافعني رؤوسهم.
كمــا دعا اخلرينج جميع أبناء وطننا 
العزيــز إلى أن يكونــوا دوما يدا واحدة 
في كل ما من شــأنه إعــالء راية الكويت 
واحلفاظ على وحدتها وسالمة أراضيها 
وأن جنسد معاني وحدتنا الوطنية بشكل 
حقيقي وعملي بالتكاتف والعمل واإلجناز، 
وأن نعمــل دائما لتحقيق آمــال قيادتنا 
وطموحات شــعبنا لتعود الكويت درة 
ولتبقى شامخة في ظل قيادتنا احلكيمة 
لصاحــب الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد وســمو نائب األمير وولي العهد 
األمني الشــيخ نواف األحمــد، داعيا اهللا 
العلــي القدير أن يعجل بشــفاء صاحب 
السمو وأن يعود ساملا معافى إلى بالدنا 

احلبيبة الكويت.

أكد أهمية جتسيد معاني الوحدة الوطنية بالعمل واإلجناز

نايف اخلرينج


