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م. عادل اخلرافي وماريا ألبيرتو وتكرمي لنقيب مهندسي نيجيريا شيف أبيجوال

شارك في أعمال مؤتمر المهندسين الدولي في نيجيريا

الخرافي: نريد مؤسسات هندسية دولية 
تساهم بقوة في الحفاظ على البيئة عالميًا

دعا الرئيس املنتخب لالحتاد الدولي للمنظمات 
الهندسية م.عادل اجلار اهلل اخلرافي املهندسني 
في مختلف دول العالم الى تفعيل دور علومهم 
الهندسية للحد من آثار التغير املناخي الذي يشهده 
العالم، مش����يرا الى اآلثار السلبية الكبيرة التي 
يتعرض له����ا كوكبنا جراء ارتفاع درجة حرارة 
االرض وبشكل ملحوظ بات يؤثر بل ويهدد حياة 

الكثير من الشعوب حول العالم.
كالم اخلرافي أتى خالل مشاركته في املؤمتر 
السنوي الذي عقده مهندسو نيجيريا في العاصمة 
أبوجا واختتم أعماله يوم أمس االحد والذي أقيم 
حتت شعار »مدى االستجابة الهندسية للتغيرات 
املناخية في القارة االفريقية«، حيث قال اخلرافي 
امام املؤمتر: لم يعد باإلمكان أن يقف املهندسون 

موقف املتفرجني حول ما تش����هده البيئة حول 
العالم من انتهاكات صارخة تس����تنزف املوارد 
البيئية بش����كل كبير يؤدي الى ما نش����هده من 
تغيرات مناخية باتت تؤثر على الصحة العامة 
وسبل العيش للكثير من الشعوب حول العالم، 
داعيا الى ضرورة املبادرة ووضع نتائج البحوث 
والدراسات وبقوة أمام أصحاب القرار وفرضها 
عليهم من خالل مؤسسات املجتمع املدني الهندسي 

ودعم مؤسسات العمل البيئي حول العالم.
وأشاد اخلرافي باملظهر الذي ظهر به مهندسو 
القارة الس����مراء من خالل التنظي����م اجليد لهذا 
املؤمتر والنجاح في استقطاب أبرز املتخصصني 
حول العالم للمشاركة في أعماله، مشددا على ان 
االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية يولي أهمية 

كبيرة لتفعيل دور املهندسني في القارة االفريقية 
ودعم مشاركتهم في كل احملافل العلمية � الهندسية 

التي تقام في مختلف دول العالم.
يذكر أن ممثلني لنحو 30 دولة ش����اركوا في 
أعمال هذا املؤمتر ال����ذي يعتبر االول من نوعه 
أبوجا، وتقدمت املشاركني رئيسة االحتاد الدولي 
للمنظمات الهندسية ماريا ألبيرتو، وقدمت فيه 
أوراقًا علمية تتعلق بتأثيرات التغيرات املناخية 
في أفريقيا، كما شهد لقاءات للمهندسني الشباب 
حول العالم وأنش����طة اخرى، كما تلقى اخلرافي 
ورئيس����ة االحتاد الدولي ماريا البيرتو تكرميا 
خاصا من نقيب املهندس����ني في نيجيريا شيف 
أبيجوال وذلك جلهودهما في دعم مهندسي القارة 

السمراء.

من الجامعة اللبنانية وبحضور د.روال دشتي وعبدالعال القناعي

عيسى العميري يحوز »الدكتوراه«: »الديموقراطية 
الغربية في مجتمع مغاير.. الكويت نموذجًا«

الوردان: هناك العديد من المشاريع االجتماعية 
بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

ثمن مدير ادارة التوعية واالرش���اد في وزارة 
الشؤون د.فهد الوردان دور بيت الزكاة من باب 
الشراكة االجتماعية وبعض املؤسسات احلكومية 
واملجتمع املدني، حيث ساهم بيت الزكاة في توطني 
العمل اخليري باملشاركة بتوزيع االضاحي املبردة 
على اثنني وثالثني اسرة من االسر احملتاجة من 

ابناء احلضانة العائلية.
وذكر الوردان ان بيت الزكاة ابى اال ان يدخل 
الفرحة على االبن���اء بتوزيع العيدية عن طريق 

االدارة على ابناء احلضانة العائلية.
واضاف ان هناك ايضا مشروعا مشتركا لتوزيع 

املواد الغذائية على احملتاجني من اسر ابناء احلضانة 
العائلية الذين تعترضهم ظروف مادية حيث سيتم 
توزيعها عن طريق احدى اجلمعيات التعاونية، 
وان االدارة قامت بالفعل بتفعيل قاعدة البيانات 
وقامت باستدعاء االسر احملتاجة منهم العانتهم 
ملواجهة الظروف االقتصادية الصعبة ومواجهة 
غالء املعيشة بتوزيع بطاقات تشمل مواد غذائية 

اساسية لتعينهم على مواجهة هذا الغالء.
واش���ار الوردان الى وجود مش���اريع اخرى 
بالتعاون مع بيت الزكاة وبعض مؤسسات املجتمع 

املدني سيتم االعالن عنها الحقا.

الفصل الثاني: تطور التجربة 
الدميوقراطية الكويتية منذ عام 
1990 حت����ى ع����ام 1990، وتناول 
األم����ة منذ  فيه تط����ور مجلس 
عام 1991 من حيث اس����تعراض 
الكويتية  األم����ة  تطور مجالس 
حتى نهاي����ة القرن ال� 20 وكذلك 
تطور مجالس األمة الكويتية في 
القرن اجلديد. ثم تطرق الى واقع 
التجربة الدميوقراطية الكويتية 
بعد التحرير عام 1991 من خالل 
استعراض حرية الرأي والتعبير 
وطبيع����ة العمل السياس����ي في 
الكويت وكذلك احلقوق السياسية 
للم����رأة وبناء املجتمع املدني في 

الكويت.
وأخيرا قام بتقدمي رؤية تقييمية 
للتجربة الدميوقراطية الكويتية 
في ظ����ل من����وذج الدميوقراطية 
الغربي، حي����ث مت إجراء مقارنة 
بني النموذج الدميوقراطي الغربي 
وأسس����ه النظرية وب����ني احلالة 
الدميوقراطية الكويتية كتطبيق 
عملي لهذا النموذج الدميوقراطي 
املثالي نوعا ما، بحيث بني أوجه 
التجربة  النقص والقص����ور في 
الدميوقراطية الكويتية التي حتتاج 
الى معاجلة وتصحيح للوصول 
به����ذه التجربة ال����ى أقرب نقطة 
ممكنة من النموذج الدميوقراطي 

الغربي.

اململكة املتح����دة وكذلك التنظيم 
احلزب����ي فيها، كما تناول النظام 
الدميوقراطي في الواليات املتحدة 
األميركية من خالل تقدمي حملة عامة 
عن النظام السياسي في الواليات 
املتحدة األميركية وخصائص هذا 
النظام احلزبي  النظام وأخي����را 
فيه����ا، وأخيرا قام باس����تعراض 
الدميوقراطي في االحتاد  النظام 
السويسري من خالل تقدمي حملة 
عامة عن النظام السياس����ي في 
االحت����اد السويس����ري من خالل 
الس����لطات  اس����تعراض تنظيم 
السياسية في االحتاد السويسري 
الس����لطات احمللية في  وكذل����ك 
االحتاد السويسري، القسم الثاني: 
التجربة الدميوقراطية الكويتية، 
ويتكون من فصلني: الفصل األول: 
النظام السياسي وتطور التجربة 
الدميوقراطية الكويتية حتى عام 
1990، وتناول فيه النظام السياسي 
ف����ي الكويت من حيث تش����كيل 
واختصاصات السلطة التنفيذية 
والس����لطة التشريعية والسلطة 
القضائية، وتناول مجلس األمة 
وتطور التجرب����ة الدميوقراطية 
الكويتية حتى عام 1990 من خالل 
استعراض التجربة الدميوقراطية 
الكويتية قبل االستقالل وكذلك 
التجربة الدميوقراطية الكويتية 

منذ االستقالل حتى عام 1990.

العميري  حص����ل د.عيس����ى 
على شهادة الدكتوراه في العلوم 
السياسية من اجلامعة اللبنانية 
موضوعها الدميوقراطية الغربية في 
مجتمع مغاير )النموذج الكويتي(. 
حضر املناقشة السفير الكويتي في 
لبنان عبدالعال القناعي والنائبة 
في مجلس األمة ورئيسة اجلمعية 
االقتصادية الكويتية د.روال دشتي 
وتكونت جلنة املناقشة من عميد 
اجلامعة اللبنانية د.كميل حبيب 
مشرفا ود.محمد منذر ود.محمود 
جبور ود.جنوى شالال ود.األمير 

وليد األيوبي.
وتتكون األطروحة من قسمني 
رئيسيني و5 فصول مت توزيعها 
كالتالي: الفصل التمهيدي: مدخل 
لدراسة الدميوقراطية، وقد تناول 
هذا الفصل مفهوم الدميوقراطية، 
من حي����ث تعريفها وأش����كالها، 
وكذل����ك نش����أة الدميوقراطي����ة 
وتطوره����ا، إضافة ال����ى مبادئ 
الفصل بني  الدميوقراطية مث����ل 
الس����لطات واحلري����ات العام����ة 
وسيادة الش����عب. القسم األول: 
الغربية، ويتكون  الدميوقراطية 
من فصلني: الفصل األول: مرتكزات 
الدميوقراطية الغربية، وقد تناول 
فيه نظرية العقد االجتماعي من 
حيث نشأتها وتطورها ومضمون 
نظرية العقد االجتماعي عند هوبز 
ولوك وروسو ونقد نظرية العقد 
االجتماعي، إضافة الى إلقاء الضوء 
على التعددية السياسية وتداول 
الس����لطة من خالل التركيز على 
تط����ور مفهوم حقوق اإلنس����ان 
ومضمون التعددية السياس����ية 
وتداول السلطة وكذلك األحزاب 
السياس����ية، وأخيرا تناول هذا 
الفصل موض����وع الليبرالية من 
حيث تطورها وعالقاتها بالنظم 
االقتصادية وأخيرا احلديث عن 

الرأسمالية اجلديدة.
الثان����ي: األنظم����ة  الفص����ل 
السياسية ومناذج من الدميوقراطية 
الغربية وقد استعرض فيه النظام 
الدميوقراطية في اململكة املتحدة 
من خالل تقدمي حمل����ة عامة عن 
اململكة  ف����ي  النظام السياس����ي 
املتحدة وتقس����يم السلطات في 

د.عيسى العميري مع د.روال دشتي وسفيرنا في لبنان عبدالعال القناعي

د.عيسى العميري


