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السفير علي السعيد خالل لقائه دومينيك بوديس رئيس املعهد

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه األميرة رمي علي

السعيد سّلم معهد العالم العربي بفرنسا
3 ماليين يورو تبرعًا من صاحب السمو

الحمود: تطوير األداء اإلعالمي ليواكب عصر المعلوماتية
أكد س����فيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود 
عل����ى اهمية تطوير االداء االعالمي ليواكب تطورات 
عص����ر املعلوماتية. وقال خالل زيارته معهد االعالم 
االردني حيث استقبلته مؤسسة ورئيسة املعهد االميرة 
رمي علي ان الثورة املعلوماتية تفرض على املش����هد 
االعالمي العربي االرتقاء بأدائه. واشار الشيخ فيصل 
الى ضرورة استيعاب االداء والتشريعات الصحافية 
لتطور وس����ائل االعالم. وشدد في هذا السياق على 
اخالقيات وشرف مهنة االعالم، مؤكدا على ضرورات 
املوضوعية والدقة ف����ي تناول احلدث. وتوقف عند 
الدور الذي يضطلع به معهد االعالم االردني في سبيل 

تطوير االداء املهني لالعالميني.
كما استعرض الشيخ فيصل مراحل تطور الصحافة 

الكويتية واملكانة التي وصلت اليها بفعل التشريعات 
املعمول بها في الكويت وس����عة اف����ق القائمني على 
الصحف. ومن ناحيتها اش����ادت االمي����رة رمي علي 
باملس����توى الرفيع الذي يتمتع ب����ه االعالم الكويتي 
مبختلف فروعه. وقالت ان االعالم الكويتي كان على 
الدوام ومازال يشكل حالة متميزة في االعالم العربي. 
واشادت باالهتمام الذي يوليه السفير فيصل احلمود 
لدور االعالم االمر الذي انعكس بش����كل تلقائي على 
املعهد. وقدمت شرحا مفصال لعمل معهد االعالم االردني 
وظروف تأسيسه واالهداف التي يعمل على حتقيقها، 
مشيرة الى دور جامعة كولومبيا في وضع مناهجه 
التعليمية. وقالت ان املعهد يطمح الى ان يكون مركزا 

للتدريب والتعليم املهني على مستوى املنطقة.

استعداد املعهد للمساهمة في 
اي نش���اط ترغب الكويت في 
تنظيمه، مش���يرا الى إمكانية 
املش���اركة في مناسبة احتفال 
الوطني وعيد  الكويت بالعيد 

التحرير.
ان  الس���فير السعيد  وقال 
رئيس املعهد عبر عن ش���كره 
وامتنانه العميق ملكرمة صاحب 
الكويت  الس���مو األمير ودور 
الفاعل والبناء في دعم املعهد.

الكويت  ان  وأكد بودي���س 
تعد من الدول الفاعلة في دعم 
املعهد، معربا عن متنياته بأن 
حتذو ال���دول العربية األخرى 

حذو الكويت في ذلك.
الس���فير السعيد قد  وكان 
أعلن عن تبرع صاحب السمو 
األمير مببلغ 3 ماليني يورو في 
مايو املاضي فيما قدم س���موه 
ايضا خالل زيارته الى فرنسا 
ع���ام 2006 مبلغ مليون يورو 

للمعهد.

قال »ننظر الى التعاون املشترك 
مع معه���د العالم العربي فيما 
يخدم العالق���ات املتنامية بني 
فرنسا والكويت«، مضيفا ان 
املعهد لديه رؤية بنقل بعض 
أنشطته الى دول العالم العربي 

ومن ضمنها الكويت.
وق���ال ان بودي���س أب���دى 

الى تكملة متحف املعهد الذي 
كانت الكويت قد تبرعت من قبل 
إلنشائه فيما سيخصص مبلغ 
إلنشاء مكتبة تكنولوجية يتم 
تزويدها بالوس���ائل السمعية 

والبصرية.
التع���اون  آف���اق  وح���ول 
املستقبلي بني الكويت واملعهد 

العربية واألوروبية بشكل عام 
والفرنسية بشكل خاص، الفتا 
الى زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
للمعهد خالل زيارته لفرنس���ا 

في ابريل املاضي.
الس���فير السعيد  وأوضح 
ان جزءا من التبرع س���يوجه 

باريس � كونا: سلم سفيرنا 
لدى فرنسا علي السعيد امس 
معهد العالم العربي في فرنسا 
تبرعا بقيمة 3 ماليني يورو من 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد دعم���ا ألعمال 

املعهد.
الس���فير السعيد في  وأكد 
تصريح ل� »كونا« بعد تسليمه 
التبرع لرئيس املعهد دومينيك 
بوديس ح���رص الكويت على 
دعم دور املعهد في نشر الثقافة 
العربية في أوروبا بشكل عام 

وفي فرنسا بشكل خاص.
واعتبر التب���رع املقدم من 
صاحب الس���مو األمير رسالة 
واضحة ألهمية املعهد ودوره 
ف���ي دعم العالق���ات العربية � 
الفرنسية وتأكيدا على استمرار 

الدعم له.
وشدد على حرص املسؤولني 
في الكويت عل���ى إجناح دور 
املعهد في التقريب بني الثقافات 

أكد حرص الكويت على دعم العالقات بين البلدين

زار معهد اإلعالم األردني والتقى األميرة ريم علي

فندق الميدان جميرا 
بدبي يقدم خصومات 
لـ»جمعية الصحافيين«

الكويت تشارك
 في أنشطة أيام 

دول التعاون بلندن

قدم����ت ادارة فن����دق امليدان 
جميرا بدبي خصومات خاصة 
العض����اء جمعي����ة الصحافيني 
الكويتية وعائالتهم على غرف 
الفندق ال����ذي يعتبر من احدث 
فنادق دبي من فئة 5 جنوم ويقع 
على ش����اطئ اجلميرة مباشرة 
ومسجل مبوس����وعة غينيس 
لالرقام القياسية كأعرض فندق 
في العالم حيث ميتد على طول 
1.6 كيلو متر على الشاطئ. ومت 
حتديد س����عر الغرفة املزدوجة 
لشخصني مبقدار 40 الى 45 دينارا 
فقط وذلك تقديرا للصحافيني في 
الكويت. ويستمر العرض اخلاص 
حتى نهاية عام 2010 مبا في ذلك 

عطلة عيد االضحى املبارك.
الي استفسار ميكن االتصال 
بسكرتارية جمعية الصحافيني 

او هاتف: 97509374

تشارك الكويت في أنشطة أيام 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
املقررة في لندن 18 أكتوبر اجلاري 
كما تترأس في الوقت ذاته الدورة 
السنوية للمجلس. وقال رئيس 
الكويتي املشارك ومدير  الوفد 
إدارة إعالم دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي مش����عل الذايدي ان 
»وزارة اإلعالم بالتنس����يق مع 
األمان����ة العامة ل����دول مجلس 
التعاون اخلليجي وس����فارتنا 
في اململكة املتحدة بذلتا جهودا 
كبيرة ولقاءات مستمرة إلجناح 

هذه األنشطة«.
واضاف الذايدي ان الوزارة 
لم تأل جهدا لتوفير املطبوعات 
باللغة االجنليزية بغرض اطالع 
وتعريف اجلمهور الذي سيحضر 
األنش����طة مبا وصلت اليه دول 
اخلليج العربي واملراحل املتقدمة 
التي حققتها في املجاالت كافة.

وذكر ان����ه مت توفير بيانات 
واحصائيات تس����اعد الباحثني 
واملهتمني مبنطقة اخلليج العربي 
الدور  وحتضي����ر كتب تب����رز 
الثقاف����ي والتاريخ السياس����ي 
للمنطقة فضال ع����ن ابراز دور 
الكويت وحرصها على عالقاتها 

اخلارجية.

خطة التنمية والمدلوالت اإلحصائية
1- التركيبة السكانية.. نظرة تحليلية

تعتبر هذه الدراسة مهمة 
وحيوية ألنها تركز بالدرجة 
األولى على حتليل التركيبة 
التي تعتبر من  الس����كانية 
أهم الس����مات األساسية ألي 
مجتمع من املجتمعات حيث 
انه منذ بدايات ظهور النفط 
بدأت أعداد الوافدين في ازدياد 
الى أن وصلت الى ما وصلت 
اليه اآلن بأكثر من 60% من 
إجمالي عدد السكان مقارنة 

باملواطنني.
تلك األع����داد التي تركت 
آثارا وانعكاس����ات كبيرة.. 
إيجابية منها وسلبية السيما 

الدور البارز في املس����اهمة في مجاالت التنمية 
على اختالف صورها ومجاالتها. من جهة أخرى، 
فإن هذه الدراس����ة تكتسب أهمية كبيرة كونها 
حتاول فهم السياس����ة السكانية في إطار خطة 
الدول����ة التنموية خاصة فيم����ا يتعلق بجانب 
القوى العاملة، األمر الذي يتطلب مواجهة علمية 
تعمل جميع مؤسس����ات الدول����ة على تنفيذها 
ملا لها من أبع����اد أمنية واجتماعية واقتصادية 
تؤثر على املجتمع الكويتي على الرغم من الدور 
اإليجابي للعمالة الوافدة املاهرة والتي ال ميكن 
االس����تغناء عنها مقابل العمالة الهامشية التي 
ميكن االس����تغناء عنها.. وسنتناول بشيء من 
التفصيل التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي 
من حيث العدد والنوع واجلنس����ية واملستوى 
التعليمي والفئات العمرية وفق األرقام الرسمية 
وارتباطها بالقوى العاملة. ومما ال شك فيه ان 
توافر اإلحصاءات الرسمية مبا تشتمل عليه من 
بيانات وافية يعكس خصائص وحقائق مهمة 
تضع أم����ام متخذ القرار الصورة الواضحة في 
وضع ورسم اخلطط والسياسات اإلمنائية وما 
حتتاج اليه خط����ط التنمية من أوجه للتركيز 
عليها نظرا للطبيع����ة اخلاصة التي يتميز بها 
املجتمع الكويتي بوجود أعداد كبيرة من العمالة 
الوافدة من مختلف اجلنسيات عربية وآسيوية 
وأفريقية وأوروبية وأميركية واسترالية وسنركز 
في هذه الدراسة على حتليل البيانات اإلحصائية 
التفصيلية وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية حيث تشير تلك البيانات الى ان اإلجمالي 
العام لعدد الس����كان بالكويت بنهاية عام 2009 
هو 3484881 نسمة يشكل الكويتيون منهم ما 
مجموعه 1118911 بنسبة 32% ويشكل الوافدون 

ما مجموعه 2365970 مبا نسبته %68.
وبتحليل البيانات يتضح ان محافظة الفروانية 
تأتي في املرتبة األولى بإجمالي عدد الس����كان 
913352 مبا نسبته 26% من إجمالي عدد السكان 
تليها محافظة حولي بإجمالي 754907 مبا نسبته 

22% من إجمالي عدد السكان.
وتأتي في املرتبة الثالثة محافظة األحمدي مبا 
مجموعه 654016 مبا نسبته 19% من إجمالي عدد 
السكان، تليها محافظة العاصمة بإجمالي 507280 
مبا نسبته 15% تليها في املرتبة األخيرة محافظة 
اجلهراء بإجمالي 433387 مبا نس����بته 12% من 
إجمالي السكان وتأتي في املرتبة األخيرة محافظة 
مبارك الكبير بإجمالي 215048 مبا نسبته 6%. وفي 
إطار التوزيع اجلغرافي للسكان الكويتيني وغير 
الكويتيني وفقا للمحافظات يتضح من حتليل 
البيانات ان غالبية السكان الكويتيني يتركزون 
في محافظة األحمدي بإجمالي 2341357 مبا نسبته 
21% من إجمالي السكان الكويتيني، ومبا نسبته 
7% تقريبا من اإلجمالي العام للس����كان، وتأتي 
في املرتب����ة الثانية محافظة العاصمة بإجمالي 
222901 مبا نس����بته 20% من إجمالي الس����كان 
الكويتيني وما نس����بته 6% من اإلجمالي العام 
للسكان، تليها محافظة الفروانية 207284 ومبا 
نسبته 18% من إجمالي السكان الكويتيني وما 
نسبته 6% ثم محافظة حولي بإجمالي 189809 
مبا نسبته 17% من إجمالي الكويتيني وما نسبته 
5% من اإلجمالي العام للسكان، وتأتي محافظة 
اجلهراء في املرتبة قبل األخيرة بإجمالي 133763 
مبا نسبته 12% من إجمالي السكان الكويتيني وما 
نسبته 4% من اإلجمالي العام للسكان وأخيرا 
محافظة مبارك الكبير بإجمالي 130126 مبا نسبته 
12% من إجمالي السكان الكويتيني وما نسبته 

4% من اإلجمالي العام للسكان.

وبالنسبة لغير الكويتيني 
البيانات  يتضح من حتليل 
ان غالبي����ة الوافدين يتركز 
ف����ي محافظ����ة  وجوده����م 
الفروانية بإجمالي 706068 
مبا نسبته 30% من إجمالي 
الوافدين، تليها محافظة حولي 
بإجمالي 565091 مبا نسبته 
24% من إجمالي الوافدين وما 
نسبته 16% من اإلجمالي العام 
للس����كان، وتأتي في املرتبة 
الثالثة محافظ����ة األحمدي 
بإجمالي 419659 مبا نسبته 
18% من إجمالي الوافدين وما 
نسبته 12% من اإلجمالي العام 
للسكان وتأتي محافظة العاصمة مبا مجموعه 
284379 من إجمالي أعداد الوافدين مبا نسبته %12 
من إجمالي الوافدين وما نسبته 8% من اإلجمالي 
العام للس����كان، وتأتي في املرتبة قبل األخيرة 
محافظة اجلهراء مبا مجموعه 299624 مبا نسبته 
13% من إجمالي الوافدين وما نس����بته 9% من 
اإلجمالي العام للسكان وتأتي في املرتبة األخيرة 
محافظة مبارك الكبير 84922 مبا نسبته 4% من 
إجمالي الوافدين وما نس����بته 3% من اإلجمالي 
العام للس����كان. وتتميز التركيبة السكانية في 
املجتمع الكويتي بوجود جاليات من مختلف بقاع 
املعمورة تساهم بشكل أو بآخر في تنمية املجتمع 
على الرغ����م من التحفظ من حيث االختالل في 
التركيبة السكانية فيما يتعلق بالعمالة الهامشية. 
وبالنظر الى البيانات اإلحصائية وفقا للجنس 
فإن ع����دد الذكور كويتيني وغير كويتيني يبلغ 
2140225 مبا نسبته 61% من إجمالي عدد السكان 
فيما يبلغ عدد اإلناث ما مجموعه 1344655 مبا 

نسبته 39% من إجمالي عدد السكان.
وفيما يتعلق بتوزيع السكان الكويتيني وفقا 
للجنس يبلغ عدد الذكور ما مجموعه 548291 وما 
نسبته 49% من إجمالي الكويتيني وما نسبته 
16% من اإلجمالي العام للس����كان، وتبلغ نسبة 
اإلناث الكويتيات ما مجموعه 570620 وما نسبته 
51% من عدد السكان الكويتيني وما نسبته %16 
من اإلجمالي العام للسكان وبالرجوع الى تلك 
البيانات يتضح ان نس����بة اإلناث في املجتمع 

الكويتي أكثر من الذكور بنسبة %2.
وفيم����ا يتعلق بالعمال����ة الوافدة وبتحليل 
بياناتها وفقا للجنس فإن الذكور يبلغ مجموعهم 
1591934 مبا نس����بته 67% من إجمالي العمالة 
الوافدة وما نسبته 46% من اإلجمالي العام للسكان 
وتبلغ نسبة اإلناث الوافدات ما مجموعه 774036 
مبا نسبته 33% من إجمالي أعداد الوافدين ومبا 
نس����بته 22% من اإلجمالي العام للسكان حيث 
يتضح ان نسبة الذكور من العمالة الوافدة أكثر 
بكثير من اإلناث مبا نسبته 34%. وفيما يتعلق 
بالفئة العمرية للسكان وبتحليل البيانات يتضح 
ان غالبي����ة املجتمع الكويتي من الفئة العمرية 
الشابة بحيث نستطيع القول ان املجتمع الكويتي 
مجتمع شاب، األمر الذي يتطلب برامج وخططا 
الستثمار تلك الطاقات البشرية. وبالرجوع الى 
تلك األرقام والنسب تأتي أهمية االرتباط املباشر 
بني خطط وبرامج التنمية والتركيز السكاني، 
األمر الذي يتطلب مراعاة املجتمعات السكانية 
وما حتتاجه من مرافق وخدمات أمنية وصحية 
وتعليمية، حيث انه دون النظر الى تلك األرقام 
س����تكون برامج التنمية عشوائية ولن تراعي 

التوزيع اجلغرافي للسكان.
من هنا تكمن أهمية النظر بجدية الى االختالل 
في التركيبة السكانية وان ما اتخذ من إجراءات 
لم يكن له أثر حيث ازداد عدد السكان الوافدين 
على الرغم مما يقال من اتخاذ إجراءات حتد من 
دخول العمالة الوافدة، األمر الذي يتطلب وضع 
املعالم واألهداف  استراتيجية محددة واضحة 
على الرغم مم����ا تضمنته برامج عمل احلكومة 
منذ عقود مضت حيث تأتي القضية السكانية 
واالختالل فيها في سلم األولويات والتي تتطلب 
االهتمام بالعنصر البشري الكويتي عن طريق 
حتديد مخرجات التعليم وربطه ببرامج التنمية 
وهذا ما سيتم إيضاحه بالتفصيل في إطار حتليل 

بيانات القوى العاملة.
* دكتوراه تخصص سياسة اجتماعية 
جامعة برمنغهام ـ بريطانيا ـ لواء متقاعد

*بقلم د.عادل إبراهيم الصالح اإلبراهيم

الجدول المرفق )رقم 1( يوضح النسب المئوية للسكان الكويتيين وغير الكويتيين وفقا للمحافظات
الكويتيون

إجمالي السكانالكويتيونالمحافظة
7%21األحمدي
6%20العاصمة
6%18الفروانية

5%17حولي
4%12اجلهراء
4%12مبارك

32%100اإلجمالي

غير الكويتيين
اإلجماليالوافدونالمحافظة
3020الفروانية

2416حولي
1812األحمدي
139اجلهراء
128العاصمة
43مبارك

10068اإلجمالي

الجدول المرفق )رقم 2( يوضح توزيع السكان وفقا لمجموعات الدول في المحافظات

الجنسية
أميركا أوروبيةأفريقيةآسيويةعربيةكويتيالنوع

الشمالية
أميركا 

اإلجمالياسترالياالجنوبية

54829165220691510628546579134049088772140225ذكر

57062033141440750120793548675006267161344656أنثى

11189119836201322605236471206520904153415933484881اإلجمالي

وبتحليل اجلدول السابق يتضح ان غالبية السكان الوافدين تنتمي الى املجموعة 
اآلسيوية التي تأتي في املرتبة األولى تليها املجموعة العربية.


