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فاطمة العازمي الستحداث مقررات للتوعية البيئية 
ضمن املناهج الدراسية في مختلف املراحل

جهودهـــــا  إطــار  فــي 
البيئــة  للتوعيــة بأهميــة 
للفرد واملجتمع، ومبناسبة 
يــوم البيئة االقليمي والذي 
يصــادف ٢٤ أبريــل من كل 
عام، نظمت املنظمة االقليمية 
حلماية البيئة البحرية أمس 
ندوة علمية حول «التعليم 
والتربية البيئية» في مدرسة 
سمية االبتدائية للبنات، حيث 
أدار الندوة د.جاسم بشارة 
األمــني التنفيــذي للمنظمة 
االقليميــة حلمايــة البيئــة 
البحريــة، مبشــاركة مدير 
مدرســة ســمية االبتدائيــة 
العتيبي،  للبنــات موضــي 
ونائب مدير عام الهيئة العامة 
الزيدان،  للبيئة د.عبــداهللا 
وموجه أول العلوم مبنطقة 
العاصمة التعليمية د.شيخة 
الزعبي، ورئيس مجلس ادارة 
اجلمعيــة الكويتية حلماية 
العقاب،  البيئــة د.وجــدان 
ومدير ادارة شــرطة البيئة 
العميــد د.حســني العجمي، 
ورئيســة جلنــة التدريــب 
والتطويــر واملؤمتــرات في 
جمعية الصحافيني الكويتية 
الزميلة فاطمة العازمي ممثلة 

عن اجلمعية.
وشهدت الندوة مداخالت 
ونقاشات ثرية من املشاركني 
الذيــن تطرقــوا إلــى غرس 
املفاهيــم البيئية في نفوس 
النــشء، والتوعيــة باآلثار 
الســلبية التــي قــد يحدثها 
التلوث والتغييرات املناخية 

على البيئة بشكل عام.
وفي هذا السياق، تقدمت 
التدريــب  رئيســة جلنــة 
والتطويــر واملؤمتــرات في 
جمعية الصحافيني الكويتية 
العازمــي  الزميلــة فاطمــة 
بالشكر والتقدير لكل اجلهات 
املشاركة في الندوة وخاصة 

وإميانا منــا بأهمية اإلعالم 
البيئــي املتخصــص، فقــد 
الهيئة  قمنا بالتنســيق مع 
العامة للبيئــة إلقامة دورة 
متخصصة في االعالم البيئي 
وتوجيه الدعوة للمؤسسات 
االعالمية واإلعالم الرســمي 
من اذاعة وتلفزيون وصحف 
واشراك العديد من مؤسسات 

الدولة.
وقالت العازمي إن حماية 
البيئة مســؤولية تقع على 
جميــع مؤسســات الدولــة 
اخلاصة والعامة ويشــترك 
فيها اجلميع من مؤسســات 
ووزارات وهيئات وال تقتصر 
فقــط علــى الهيئــة العامة 

البيئــة في نفــوس الطلبة 
منذ الصغر، مشــيرة الى أن 
ذلــك يقع علــى عاتق قطاع 
التنمية التربوية واألنشطة 
في وزارة التربية بشكل أكبر، 
مطالبــة بتنظيم مســابقات 
حتفيزية وأنشطة متنوعة في 
مختلف املدارس، مع ضرورة 
اســتحداث مقــرر «التربية 
البيئية» أو «التوعية البيئية» 
ضمن املناهج الدراسية في 
املؤسســات التعليميــة من 
مدارس ومعاهد وجامعات، 
الفتة الى أهمية دور األسرة 

في هذا املجال.
وطالبــت باالهتمــــــام 
احلكومي بالقضايا البيئية 
وتعاون السلطتني لوضع 
تشــريعات برملانية للحد 
من تلوث البيئة واحملافظة 
عليهــا، لضمــان احملافظة 
على وضع معيشــي سليم 
وصحي للجميع، مشــيدة 
باهتمام اإلعالم احمللي بكل 
البرامج واألنشطة املتعلقة 
بالبيئة بشكل عام، مؤكدة 
احلاجة الى دورات مكثفة 
في االعالم البيئي، وبرامج 
يشرف عليها متخصصون 
في البيئــة، وأيضا قنوات 
تلفزيونيــة ومؤسســات 
إعالميــة خاصــة لتغطية 

الشؤون البيئية.
وذكرت ان الدراسات في 
وطننا العربي قليلة في هذا 
اجلانب، مشيرة الى مؤلفات 
نائب مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.عبداهللا الزيدان في 
مجال اإلعالم البيئي، مطالبة 
اجلميع بالعمل على حماية 
البيئــة للتقليــل مــن االثار 
الكارثية التي قد تنجم على 
االستمرار في الوضع احلالي 
خصوصا مع معدالت االحترار 

والتغير املناخي عامليا.

للبيئــة، والتــي تقوم بدور 
جبــار وواضح للجميع، في 
كل مــا مــن شــأنه االهتمام 
بالبيئة وحل مشكالتها، وهنا 
البد من توجيه الشــكر إلى 
اجلمعيــة الكويتية حلماية 
البيئة ورئيســتها د.وجدان 
العقــاب واملنظمة االقليمية 
البحريــة  البيئــة  حلمايــة 
ممثلة في د.جاســم بشارة، 
مشيرة الى أن االعالم البيئي 
حديث النشأة حيث ظهر ألول 
مــرة في عــام ١٩٧٢ مبؤمتر 

استوكهولم بالسويد. 
وشددت على أهمية دور 
املؤسســات التعليميــة في 
غرس مفاهيم وثقافة وحماية 

خالل ندوة علمية بعنوان «التعليم والتربية البيئية» في مدرسة سمية االبتدائية

د.جاسم بشارة مكرما الزميلة فاطمة العازمي بحضور موضي العتيبي

املنظمــة االقليميــة حلماية 
البيئــة البحريــة ممثلة في 
د.جاســم بشــارة، ومدرسة 
ســمية االبتدائيــة، وجميع 
الزمالء واحلضــور، مؤكدة 
إعــالم  البيئــي  ان اإلعــالم 
متخصص يهتــم بالقضايا 
البيئيــة، ويهدف إلى نشــر 
التوعية بني أفــراد املجتمع 
العامة  وجميع املؤسســات 
واخلاصــة في هذا الشــأن، 
إلــى مؤسســات  ويحتــاج 
إعالمية متخصصة بقنواتها 
وبرامجهــا، مضيفة: ونحن 
الكويتية»  في «الصحافيني 
كجمعيــة نفع عام وانطالقا 
من مســؤوليتنا املجتمعية 

نحتاج إلى دورات مكثفة وقنوات ومؤسسات إعالمية خاصة لتغطية الشؤون البيئية

احلمد هللا الذي مّن علينا بشهر مبارك 
عظيم، شهر رمضان الذي جعله اهللا موسما 
لألجور واألرباح، وسبيال لكل عاقل يبحث 
عن تغيير منــط حياته، وفرصة النطالقة 
جديدة لتربية النفوس وتقوميها وتزكيتها 
من األخالق الســيئة، وتعويدها لألخالق 
الكرمية كالصبــر واحللم واجلود والكرم 
ومجاهدة النفس، شهر العبادات والتقرب إلى 
الرحمن بالصيام والقيام وتالوة القرآن، شهر 
الصدقات واإلحسان، تفتح فيه أبواب اجلنات 
وتضاعف فيه احلسنات، شهر االستجابة 

والكرامات.
باألمس كنا نترقب هالله ونستبشــر 
به اخلير واليوم نتفيأ ظالله، فقد أوشكت 
قوافل العتقاء على الرحيل، سرعان ما مرت 
هذه األيام املباركة لنصل إلى العشر األواخر 
واللحظات األخيرة التــي نودع فيها هذا 
الشهر الفضيل، وهذه األيام املباركة التي 
ميزها اهللا بوجود ليله القدر التي هي خير 

من ألف شهر من ُحرم خيرها فقد حرم.

ونحن في الكويت بالد اإلنسانية والعمل 
اخليري بــالد األيادي البيضــاء واملرابع 
اخلضراء، جبلنا منذ القدم على فعل اخلير 
والعمل الصالح وهذه عادات تربينا عليها منذ 
نعومة أظفارنا، وتتضافر اجلهود في شهر 
اخلير، وخاصة في العشر األواخر منه نحو 
االعتكاف وقيام الليل وختم القرآن للفوز 
باخليرات والعتق من النار، ولتكن فرصة 
لنجدد الدعوة لشــبابنا نحو املبادرة إلى 
التعاون على البر والتقوى، والتواصي باألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إلى كل 
خير والسعي نحو بناء مجتمع هادف يسعى 
كل من جهته لإلعمار واإلصالح والتنمية.

وفي اخلتام، وجب أن يكون الوداع محمال 
بالعطايا وطمعا بالعفو والغفران والعتق من 
النار، ندعــو اهللا أن يعيد أمثال هذه األيام 
املباركة علينا وعليكم، وأن يتقبل اهللا منا 
ومنكم صالح األعمال، وأن يســبغ علينا 
جميعا موفور الصحة والعافية وجعلنا اهللا 

وإياكم من املقبولني.

وداع محمل 

بالعطايا وطمع 

بالعفو والغفران

بقلم: فيصل احلمود املالك الصباح

منيرة القديري أول فنانة تشكيلية كويتية تشارك
في «بينالي البندقية» بـ ٣ مجسمات نحتية ملونة

روماـ  «كونا»: شاركت الفنانة التشكيلية 
الكويتية منيرة القديري في معرض «بينالي 
البندقية» الدولي للفنون الـ ٥٩ الذي فتح 
أبوابه للجمهور يوم السبت املاضي وذلك 

بعرض ثالثة مجسمات نحتية ملونة.
وقالت القديري لـ «كونا» إن اختيارها 
للمشــاركة للمــرة األولــى من بــني نخبة 
مختارة من الفنانــات والفنانني العامليني 
كأول فنانة كويتية لعرض أعمالها ضمن 
املعرض الرئيسي في «بينالي البندقية»، 
أهم معرض عاملي للفنون املعاصرة، يعد 
شهادة تقدير لها كفنانة كويتية وللحركة 

الفنية في الكويت.
وذكرت أن عملها الثالثي «ميثل تاريخ 
اخلليج احلديث واملعاصر ويستمد فكرته 

من حفارات البترول وهو نتاج بحث استمر 
سنوات للربط بني جماليات اللؤلؤ والنفط 

من خالل بريق متوج ألوانها».
ومت اختيــار الفنانــة منيــرة القديري 
للمشاركة في املعرض من قبل القيمة الفنية 
للمعرض الرسمي بقاعة مجمع (األرسينالي) 
تشيتشــليا أليماني حتت عنوان (حليب 
األحالم) ضمن نخبة مختارة من الفنانات 
املتميزات كي «يتيح لهن تنفيذ مشروعات 
ابداعية فريدة تعكس رؤيتهن ومجتمعنا».

ويعرض (بينالي البندقية) في دورته 
احلالية ١٤٣٣ عمال فنيا وقطعة من إبداع ٢١٣ 
فنانا من ٥٨ بلدا بينهم ١٨٠ مشاركة أولى 
في املعرض الدولي الذي ينتظر أن يستقبل 
نحو ٦٠٠ ألف زائر حتى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢.


