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عبدالمحسن الخرافي: »المنابر القرآنية« 
حريصة على االستعانة بالمحفّظين المتقنين

خليفة بن سلمان: العائلة المترابطة
 نواة األمة الصالحة المتماسكة

المضحي: قائمة القضايا العربية البيئية مليئة بالهموم
وعلى المسؤولين اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمعالجتها

دارين العلي
 اصبح����ت قائم����ة القضاي����ا 
العربي����ة البيئية الي����وم مليئة 
بالهموم املوجعة والتي يصعب 
على البش����ر حتمله����ا، لذلك دعا 
مدير عام الهيئ����ة العامة للبيئة 
الى  د.صالح املضحي املسؤولني 
العمل على حله����ا ووضعها في 
مقدمة اولوياتهم واتخاذ التدابير 
واالجراءات الالزمة ملعاجلتها واحلد 

من تأثيراتها السلبية.
وقال د.املضحي، خالل متثيله 
الوزراء  نائب رئي����س مجل����س 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش����ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد 
في افتتاح مؤمتر »األخطار البيئية 
التي تهدد الوطن العربي وطرق 
احلماية« الذي نظمه االحتاد العربي 
حلماية البيئة امس بالتعاون مع 
جامعة ال����دول العربية وعدد من 
املنظمات العربية البيئية، ان ابرز 
الهموم التي تتصدر الالئحة هي 
قضية توفير املياه التي اصبحت 
ام املشاكل بسبب عوامل يتعلق 
منها باملناخ او بسبب وقوع منابع 
األنهار في دول اجنبية او بسبب 
األطماع اخلارجية، خصوصا ان 
نصيب الفرد من املياه في تضاؤل 
حيث تشير الدراسات الى انه في 
انخفاض يصل الى ما بني 30 و%50 

بني عامي 2000 و2025.

مشكلة التصحر

وحتدث د.املضحي عن مشكلة 
التي تهدد مس����تقبل  التصح����ر 
الزراعة في الوطن العربي خاصة 
في دول اخلليج واليمن والعراق 
والسودان، حيث انخفض نصيب 
الفرد العربي من األراضي الزراعية 
كثيرا، الفتا الى اآلثار الس����لبية 
التي تتع����رض لها البيئة عموما 
نظرا ملا يلق����ى فيها من مخلفات 
صناعية وبش����رية وما يتصاعد 
من هوائها من اتربة وغازات سامة 
وما يتسرب الى مياهها من زيوت 
وموارد كيمياوية عدا عن مشاكل 
الص����رف الصحي والتخلص من 

النفايات ومعاجلتها.
كما ش����دد د.املضح����ي على 
ض����رورة تعميق اواصر الترابط 
بني املؤسسات البيئية في الوطن 
العربي بهدف حماية البيئة التي 
نعيش فيها والتي تعاني من الكثير 
من املخاطر واملشكالت بسبب تبني 
العربية اس����اليب  الدول  غالبية 
التنمية الس����ريعة والتي تعتمد 
النهم واملتسارع  على االستغالل 
للم����وارد الطبيعية واس����تخدام 
تقني����ات االنتاج احلديثة التي ال 
تتالءم مع ظروفن����ا البيئية في 

اغلب االحيان.

االنفجار السكاني

واوضح أن التسارع في النمو 
احلضري مع االنفجار السكاني ادى 
الى تدهور في املرافق واخلدمات 
في مختلف املجتمعات العربية مما 

اثر سلبا على عمليات التخطيط 
احلض����ري والعمران����ي وتوافر 
املس����كن املالئم وم����ا يرافقه من 
خدمات كالصرف الصحي واألمطار 
والنظافة والتخلص من النفايات 

وغيرها.
من جانبه، الق����ى مدير ادارة 
البيئة والتنمية واالس����كان في 
جامعة الدول العربية جمال الدين 
جاب اهلل كلم����ة نيابة عن االمني 
العام للجامعة عمرو موسى اكد 
فيها ان القمة العربية االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية التي عقدت 
في الكويت اكدت على اعتبار البيئة 
ركنا اساسيا في جميع املجاالت 
التنموية واالجتماعية والتوجيه 
باتخاذ االجراءات الالزمة للمحافظة 
الطبيعية  البيئة وامل����وارد  على 
واالس����تخدام االمثل لها لتحقيق 
التنمية املس����تدامة والعمل على 
املناخية  التغيرات  اثار  احلد من 
وتداعياته����ا عل����ى املجتمع����ات 

العربية.
الدول  ال����ى ان جامعة  ولفت 
العربي����ة منظومة متكاملة تضم 
بجانب القمة العربية 15 مجلسا 
متخصص����ا و20 منظمة عربية 
متخصصة و5 مؤسسات متويلية 
عربية ومجل����س الوزراء العرب 
املسؤولني عن شؤون البيئة هو 
اآللية العربية االقليمية املعتمدة 
داخل منظومة اجلامعة للتنسيق 

والتعاون في جميع مجاالت البيئة 
والتنمية املستدامة.

واشار الى ان مجلس الوزراء 
العرب املسؤولني عن شؤون البيئة 
اعتمد في اجتماعه التأسيسي عام 
1987 عددا م����ن البرامج لترجمة 
االعالن العربي عن البيئة والتنمية 
الى مجاالت تعاون مشتركة بني 
ال����دول العربية ووضع اولويات 
لتنفيذها وركز نشاطه في ثالث 
قضاي����ا اعطاه����ا االولوية وهي 
مكافحة التلوث الصناعي ونشر 
الوع����ي البيئي م����ن منطلق انها 
اكث����ر القضايا إحلاح����ا، وتركز 
العم����ل في ه����ذه املرحل����ة على 
جم����ع املعلوم����ات املتاحة حول 
مختلف جوانب هذه القضايا ذات 
الطبيعة املتشبعة واملتداخلة مع 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية 
والتكنولوجية وغيرها، فضال عن 
تبادل الرؤى والتشاور حول سبل 

التعامل معها.
واوضح انه صدر عن املجلس 
في سبتمبر 1991 البيان العربي عن 
البيئة والتنمية وآفاق املستقبل 
ال����ذي حدد اخلط����وط العريضة 
للعمل البيئ����ي العربي، واوضح 
الرؤى والتوجيهات العربية حول 
القضايا البيئية الرئيس����ية آخذا 
بعني االعتب����ار املصالح العربية 
السياس����ية واالقتصادية وحق 
ال����دول العربي����ة في اس����تغالل 

مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية 
البيان في  املستدامة.ومت تعزيز 
مايو 1992 بوثيقة محاور وبرامج 
العمل العربي للتنمية املستدامة 
والتي تتسق برامجها مع جدول 
اعمال القرن احلادي والعشرين.

وع����دد ج����اب اهلل اجنازات 
املجلس ونشاطاته سواء في متابعة 
االتفاقيات املعنية بالشؤون البيئية 
والتص����دي لبعض ال����دول التي 
حاولت استغالل تلك االتفاقيات 
ملصالح سياس����ية او فيما خص 
اطالق مبادرة التنمية املستدامة في 
احملافل العاملية والعربية واعتمادها 

من قبل عدد من الدول.

األنشطة البشرية

وم����ن برنام����ج االمم املتحدة 
للبيئة، حتدث املنس����ق االقليمي 
إلدارة االن����ذار املبك����ر والتقييم 
البيئي د.ع����ادل عبدالقادر فلفت 
الى الضغوط الت����ي تعاني منها 
البيئة العربية بس����بب األنشطة 
البش����رية التي تؤدي الى تدهور 
البيئة واستنزاف املوارد الطبيعية 
مما يشكل خطرا ذا تكلفة اقتصادية 
وصحية كبيرة ويحد من فرص 
التنمية مش����يرا ال����ى ان التكلفة 
البيئي في  االقتصادية للتدهور 
دول املنطقة العربية تتجاوز في 
كثير م����ن األحيان معدالت النمو 
االقتصادي السنوي للدول حيث 

تعد تلك التكاليف 2.5 الى %4.5 
من اجمالي الناجت احمللي.

وحتدث ع����ن التحديات التي 
تواجه البيئة في املنطقة س����واء 
باملياه او التصحر والبيئة البحرية 
وغيره����ا، الفتا ال����ى ان مواجهة 
تلك التحديات تتم بإدارة حكيمة 
البيئية، كما  متكاملة للقضاي����ا 
تتطلب ادارة حكيمة وشراكة فعالة 
بني كل املعنيني س����واء حكومات 
او مجموعات في املجتمع املدني 
والقطاع اخلاص، مش����يرا الى ان 
برنام����ج االمم املتحدة يعمل مع 
الرئيس����ية  جمي����ع املجموعات 
العمل على حماية  بهدف حتفيز 

البيئة.
بدورها اش����ارت رئيس قطاع 
حماية الطبيعة في جهاز شؤون 
البيئة في رئاسة مجلس الوزراء 
املصري د.وفاء عامر الى ان اجلهود 
البيئة  املبذولة في مجال حماية 
على املستوى العاملي مازالت أقل 
من املطلوب حيث تتسارع وتيرة 
البيئ����ي نتيجة لتزايد  التدهور 
املتوافق  البش����ري غير  النشاط 
بيئيا، ما تترت����ب عليه تأثيرات 
سلبية على حياة البشر االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية ناهيك عن 

عواقب الكوارث البيئية.
وأكدت: لم يعد االهتمام بالبيئة 
هو درب م����ن دروب الرفاهية أو 
ادعاء للتفاخر أو التقدم بل أضحى 
ضرورة يج����ب العمل عليها لكي 
ننقذ مصادر الرزق ونحمي أجيالنا 
القادمة من األخط����ار. فباملفهوم 
احلديث أصبح لكل نش����اط ثمن 
فقد قدرت اخلدمات والسلع التي 
توفره����ا البيئ����ة الطبيعية على 
مستوى العالم بحوالي 34 تريليون 
دوالر سنويا، كما توفر السياحة 
البيئية على املستوى العاملي أيضا 
844 مليار دوالر سنويا. واملعلوم 
أن غابات العالم متتص 50% من 
انبعاث����ات الكرب����ون وقد قدرت 
فقط القيمة املالية ملساهمة غابات 
إجنلترا في تخفي����ض انبعاثات 
الكربون مبليار جنيه استرليني 
س����نويا )كما جاء بتقرير جلنة 

الغابات البريطانية عام 2003(.

ليلى الشافعي
أكد رئيس مبرة اآلل واألصحاب د.عبداحملسن 
اجلاراهلل اخلرافي ان اهلل تعالى أنزل القرآن الكرمي 
ليرفع به االنسان، مشيرا الى انه تعالى وعد أهله 
باملغفرة والرضوان.ج���اء ذلك في كلمة للخرافي 
خالل رعايته حفل تك���رمي براعم »حلقة الكتاب« 
الذي نظمته جلنة املنابر القرآنية التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية في مسجد حزام األذينة في منطقة 

الساملية.
وقال: انه ملن دواعي سرورنا ان نتوج عاما من 
العطاء القرآني بهذا احلفل املبارك الذي نكرم فيه 
براعم »حلقة الكتاب«، مؤكدا ان ابناء حلقة الكتاب 
الذين تعلمت أناملهم الصغيرة كيف تخط اس���م 
اهلل جل في عاله على الصفحات، ولقنت ألسنتهم 
النطق بأفصح اللغات، ف���ال ثمرة اليوم أينع من 
ثمرتنا، وال جتارة أربح من جتارتنا.وأش���ار الى 
حرص جلنة املنابر القرآنية على غرس أس���باب 
النجاح حللقة الكتاب آخذي���ن في االعتبار الفئة 
العمرية للحلقة من 4 الى 6 سنوات، وقال استعنا 
باحملفظني املتقنني وقمنا بوضع املناهج املتخصصة 

لتناسب طالبنا ووفرنا الكوادر اإلدارية واإلشرافية 
عالية املستوى، فجاءت بفضل اهلل النتائج الباهرة 

واملستوى املتميز خلريجينا البراعم.
وتابع: اذا كانت األمم ال ترقى اال بجهود معلمي 
اخلير وناشري الفضل فإننا نرفع أسمى آيات 
الشكر ومعاني التقدير وننسب الفضل هلل تعالى 
ث���م للقائمني على هذا العمل املبارك، وكما قال 
معلم البشرية محمد ژ »من ال يشكر الناس 
ال يشكر اهلل«.وأضاف اخلرافي: نحن إذ نبارك 
ألبنائنا ترقيهم م���ن حلقة الكتاب الى احللقة 
النموذجية حلف���ظ القرآن الكرمي، نوصي بهم 
آباءهم وأمهاتهم خيرا وأن يواصلوا بهم رحلة 
القرآن الكرمي، وطلب العلم النافع، »فكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته«، حتى يتآزر البيت 
واملس���جد واألهل واملعلم إلعداد الولد الصالح 
ال���ذي ينفع اهلل به أهله وبلده وأمته.وش���كر 
العاملني ف���ي هذا الصرح القرآني من محفظني 
ومشرفني وإداريني، وكذا الداعمون خلدمة كتاب 
اهلل تعالى من احملسنني واملتبرعني، وإلى كل 

من ساندنا.

املنامة � كونا: شهدت مملكة البحرين حفل »جائزة 
سمو الش����يخ خليفة بن علي آل خليفة لالبن البار 
واالبنة البارة« برعاية وحضور رئيس وزراء مملكة 
البحري����ن األمير خليفة بن س����لمان آل خليفة الذي 
أك����د أن »العائلة املترابطة ه����ي نواة األمة الصاحلة 
املتماسكة«.وقال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ 
ع����زام الصباح ان »اللفتة األبوية احلانية من األمير 

خليفة هي ديدنه جتاه أبنائه الكويتيني«.
ونوه الش����يخ عزام الصباح باس����تضافة الدعاة 
الكويتيني للمش����اركة بهذا احلفل الذي جرى الليلة 
قبل املاضية وهم د.محمد العوضي والقارئ مشاري 

العفاس����ي ود.محمد الثويني »ملا وجدوه من حفاوة 
االستقبال«.

وأشاد الشيخ عزام الصباح بدورهم في نشر الدين 
واخلير والفضيلة، الفتا الى الدور االجتماعي للدعاة 

والوعاظ الى جانب دورهم الديني.
وثمن سفيرنا لدى البحرين »مكانة د.محمد العوضي 
في قلوب أهل البحرين ملا يتميز به من عفوية ومحبة 
ونصح أخوي«.واعرب عن »االعتزاز مبشاركة دعاة 
الكويت في انشطة جائزة االبن البار واالبنة البارة« 
مؤكدا »أن مثل هذه االحتفاالت تكرس قيم ومفاهيم 

االحسان والفضيلة«.

خالل رعايته حفل تكريم براعم »حلقة الكتاب« الذي نظمته لجنة المنابر القرآنية

سفيرنا في المنامة أشاد باللفتة األبوية من األمير خليفة تجاه أبنائه الكويتيين خالل تمثيله الفهد في افتتاح مؤتمر األخطار البيئية التي تهدد العالم العربي وطرق الحماية

جمعية �سلوى التعاونية

�إعــــــالن

تعلن جمعية �سلوى التعاونية

عن رغبتها يف

التعاقد مع اإحدى ال�سركات 

املتخ�س�سة لتوفري

1 - عمـــال التنظيـف

2 - عمـــال املـنـاولـة

فعلى ال�سركات املتخ�س�سة الراغبة مراجعة مبنى 

ال��دوام الر�سمي )�سكرتارية  اأثناء  اإدارة اجلمعية 

جمل�ض الإدارة( لتقدمي العر�ض م�سحوبًا بال�سرية 

ال��ذات��ي��ة لل�سركة داخ���ل ظ��رف مغلق ك��ل عر�ض 

على  حده يف موعد اأق�ساه الأحد 2010/6/13م

جمل�ض الإدارة

 »المحاسبين« حصدت جائزة سالم العلي للمعلوماتية
تش���رفت جمعية احملاس���بني واملراجعني 
الكويتية بالتكرمي السامي من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد لنيل جائزة اجلهات 
املشاركة في جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
الصب���اح للمعلوماتية الت���ي أقيمت األربعاء 
املاضي. واعرب أمني سر اجلمعية احمد الفارس 
عن سعادة اجلمعية بنيل التشريف والتكرمي 
بتسلم اجلائزة من صاحب السمو األمير الذي 
شمل برعايته حفل توزيع اجلوائز للفائزين على 
مستوى دولة الكويت والوطن العربي باإلضافة 

إلى اجلهات املشاركة في أعمال اجلائزة.
وثّمن الفارس الدعم املتواصل والتشجيع 
الالمحدود ملؤسس اجلائزة سمو الشيخ سالم 
العلي للدفع مبسيرة التنمية في مجال تقنية 
املعلومات احلديثة في البالد بش���تى صورها 
والتي تدفع كافة اجلهات واملؤسسات احلكومية 
منها واخلاصة باإلضافة إلى دعمه ملؤسسات 
املجتمع املدني، والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من 
نسيج هذا الوطن نحو االستمرار في تطوير 

خدماتها.

سفيرنا في البوسنة يزرع شجرة الصداقة 
البوسنية ـ الكويتية وسط العاصمة سراييڤو

سراييڤو � كونا: زرع سفيرنا 
لدى البوسنة والهرسك محمد خلف 
امس شجرة الصداقة الكويتية - 
التي  البوسنية بجانب الصخرة 
نحت عليها اس����م الكويت كدولة 
صديقة للبوس����نة والهرسك في 
ش����ارع الصداقة الدولية وس����ط 
البوس����نية سراييڤو.  العاصمة 
واعرب السفير خلف في تصريح 
لوسائل االعالم عن سعادته الكبيرة 
اثر تقدير البوسنة والهرسك الكبير 
للكويت معتبرا ان الشجرة ترمز 
الى عم����ق العالقات الوطيدة بني 
البلدين الصديقني اللذين تربطهما 
اواصر املودة واحملبة جتلت في 
املظاهر االنس����انية من����ذ اعالن 
البوسنة والهرسك استقاللها. من 
جهته، اعتبر عمدة مدينة سراييڤو 
علي بهمان الذي رافق سفيرنا ان 
الشجرة جتسد عمق الصداقة بني 
الشعبني البوسني والكويتي متاما 
كمثل جذور الشجرة. وأضاف ان 

ابناء مدينة س����راييڤو يحملون 
كل احلب والتقدير للكويت قيادة 
وشعبا ملا قدموه من دعم للقضية 
البوس����نية مش����يرا الى املواقف 
املبدئي����ة والثابت����ة للبلدين في 
الدولية.  القضايا  مواجهة مجمل 

واش����اد بهمان مبواق����ف الكويت 
التي مازالت ثابتة ومشرفة بسبب 
دفاعها ع����ن كلمة احلق واحلرية 
مضيفا ان بالده تقف يدا بيد مع 
الشعب الكويتي الصديق وتعتز 

مبواقفه النبيلة.

في شارع الصداقة الدولية

سفيرنا لدى البوسنة والهرسك محمد خلف أمام صخرة نحت عليها أسم الكويت

)أسامة البطراوي(د.صالح املضحي وجمال الدين جاب اهلل ود.عادل عبدالقادر ود.وفاء عامر وم.صونيا عفيسة خالل اللقاء

 جـاب اهلل: القمة العربيـة االقتصادية األخيرة فـي الكويت أكدت 
على اعتبار البيئة ركنًا أساسيًا في جميع المجاالت التنموية واالجتماعية

التنوع الحيوي البحري
م.صون��يا عفيسة والتي مثلت وزيرة 
البيئة في سورية كوك���ب الصباح الداية، 
فلفت����ت في كلمتها الى املشاكل البيئية 
التي يعاني منها الوطن العربي، مشيرة 
الى جه���ود اجلمهورية العربية السورية 
في مجال البيئة واشتراكها في ع����دد من 
االتف��اقيات الدولية، مش���يرة الى وضع 
استراتيجية لتطوير الوضع البيئي في 
س���ورية مع خطة ع����م���ل على املديني 
القصير والبعيد واملتوسط بهدف حتسني 

البيئة احمللية والعاملية.
وحتدثت عما تواج��هه س�����ورية من 
ظ�واه����ر مناخي���ة لم تعرفه���ا من قبل 
كانح��باس االم��طار واجلفاف والتصحر 
واحلرائق وج���ف���اف االنهار، مما يؤثر 
على االراض��ي الزراعية، مش������يرة الى 
التنوع  له���ا  التي يتعرض  االخط������ار 
احل���يوي الب��حري في الب��حر املتوسط 
والتي تتطلب تعاون اجلميع للحد منها 

وايقافها.

»األبحاث« تستعرض نتائج العزل الحراري في المباني
دارين العلي

البناء  تنظم دائرة تقنيات 
والطاقة في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية حتت رعاية مديرها العام 
د.ناجي املطيري يوم االثنني 31 
اجلاري ندوة علمية حتت شعار 
»أداء الطاقة في املباني القائمة« 
وذلك الستعراض نتائج مشروع 
»استخدام العازل احلراري في 

املباني«.
وحول املوضوع، أوضحت 
الباحثة في دائرة تقنيات البناء 
والطاقة باملعهد م.هناي التقي 
ان الندوة تهدف الى استعراض 

نتائج التطبيق امليداني لتظليل النوافذ والذي مت 
تنفيذه على إحدى الڤلل في الكويت لدراسة اجلدوى 
االقتصادية والتقنية الناجتة عنها، وس����تكون 
الدع����وة مفتوحة جلميع القطاع����ات احلكومية 

والصناعية والتجارية واصحاب 
املنازل للحضور واالستفادة من 

الندوة.
ان  م.التق����ي  واوضح����ت 
برنامج الندوة سيش����مل عددا 
من احملاضرات العلمية، حيث 
ستلقي م.التقي بدورها محاضرة 
علمية حول الفوائد االقتصادية 
الناجتة عن تطبيقات مخرجات 
الدراسة في املباني، كما سيلقي 
الباحث العلمي بدائرة تقنيات 
البن����اء والطاقة ونائب رئيس 
اجلمعية األميركية ملهندس����ي 
الطاقة ف����رع الكويت د.يحيى 
الهدبان محاضرة حول تطبيقات ضبط اجلودة 
للنوافذ والزجاج لتحسني كفاءة الطاقة، اضافة 
الى محاضرات اخرى س����يتم خاللها استعراض 

تظليل النوافذ ما له وما عليه.

م.هناي التقي


