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  نظمت كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية حفل تكرمي للفائزين 
مبسابقتها اإللكترونية األولى التي كانت بعنوان: «اإلسالم دين الوسطية»، 
حيث ألقى راعي احلفل عميد كلية الشـــريعة د.مبارك الهاجري كلمة 
أشاد فيها باالهتمام الكبير الذي أبداه املشاركون بإجاباتهم النموذجية 
التي تنم عن وعي اجليل احلالي وإطالعه وشـــغفه بالبحث العلمي، 
وبعدها مت تكرمي أصحاب اإلجابات النموذجية الكاملة تشجيعا من كلية 

الشريعة ملن أجاد وأجاب إجابة وافية ومنوذجية وهم: ضاري عثمان 
الزهاميل، جنيب اهللا محمد مال، عبدالرحمن مالجان، سلسبيل محمد 
عامر احلمصي، تسنيم محمد عامر احلمصي، وليد عطوة عبداللطيف 
محمد. ثم مت إجـــراء القرعة بني أصحاب اإلجابات الصحيحة وكانت 
اجلوائز من نصيب كل من: محمد موسى سامبو، محمد نعيم محمد 
هاشم، دالل سلمان محمد علي بوحمد، احمد حمد طاهر بوحمد، طيبة 

سالم سعد الطويل، أسماء سعود عبداهللا سعد. 

 «الشريعة» كّرمت المشاركين في «اإلسالم دين الوسطية»

 د.راشد العجمي متوسطا املشاركني في الندوة 
 د.عبدالرزاق النفيسي د.مشعل املشعان

 د.عبدالرضا أسيري

 المبيض: افتتاح «بيت عبداهللا» يوليو المقبل

 آالء خليفة
  نظمت كليـــة العلوم اإلدارية بجامعة الكويت 
ندوة للقائمني على «بيت عبداهللا» واســـتضافت 
اخصائية حياة الطفل باجلمعية الكويتية لرعاية 
االطفال املرضى في مستشفى KACCH هنادي املبيض 
واملنسق التنفيذي لفريق نشر احملبة للتطوع في 
االعمال اخليرية فاطمة املوسوي، بحضور عميد 
كلية العلوم االدارية د.راشد العجمي ورئيس قسم 
العالقات العامة واالعالم بالكلية سعد الهدية وعددا 
من اعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات الكلية.  
وأوضحت املبيض: ان فكرة بيت عبداهللا نبعت من 
فكرة انشـــاء مركز للعمل التطوعي لتقدمي الدعم 
لألطفال الذين يتوقع وفاتهم وهم في سن الطفولة 

ويقدم الدعم ايضا لعائالتهم في مناخ عائلي.
  واشـــارت الى ان فكرة تأسيس بيت عبداهللا 
(تكيـــة االطفال) في الكويت تعود الى الهام طفل 
يافع اســـمه عبداهللا عاد الـــى الكويت بعد فترة 
عالج واقامة طويلة باملستشفى في لندن للعالج 
من مـــرض عصبي، وبعد مـــرور الطفل عبداهللا 
باجراءات عالجية تضاءل االمل في نهاية املطاف 
بوجود أي عالج محتمل للشـــفاء من هذا املرض، 
والدة عبداهللا وعدت ولدها عبداهللا بانه لن يبقى 
في املستشـــفى بعد اآلن وانها ستتكفل بالعناية 

به في املنزل.
  ولفتت املبيض الى ان املركز يقدم ايضا خدمات 
تشتمل على املساعدة على تخفيف األلم والتحكم 
في األعراض كما يشتمل البيت على مرافق عناية 

يومية لأللعاب واالستجمام باإلضافة الى مرافق 
سكنية للراحة والطوارئ والعناية الصحية املتقدمة، 
الفتا الى ان فكرته تركز على ان يكون بيتا بديال عن 
البيت االصلي لألطفال وعائالتهم الذين يحتاجون 

الدعم ليحيوا حياة كرمية ومتعافية.
  وأعلنت املبيض ان افتتاح بيت عبداهللا سيكون 
خالل شهر يوليو املقبل مشيرة الى ان البيت يحتوي 
على ١٠ شاليهات ومدرسة ومسجد وقسم للعالج 
الطبيعي ومدينة العاب وهو االول من نوعه في 
الشرق االوسط الذي يقوم بتقدمي عناية مسكنة 
مـــن اآلالم وتوفير الراحة لألطفال الذين يعانون 

من ظروف صحية غير قابلة للشفاء منها.
  وتابعت املبيض قائلة ان املستشفى األميري 
يقدم خدمة الرعاية املنزلية حاليا إلى ٦٠ مريضا 
من االطفال، مشـــيرة إلى ان هنـــاك إضافة وهي 
دبلوم عن حياة الطفل في كلية الطب وذلك خالل 
السنة املقبلة، متوقعة أن يحصل ٤٥٥ طفال على 
األقـــل وعائالتهم على فائدة مرجوة من اخلدمات 
الصحية التي يقدمها بيت عبداهللا. من جانبها قالت 
فاطمة املوسوي ان جمع التبرعات وتوعية املجتمع 
احمللي من خالل العديد من املناســـبات املختلفة 
على مدار السنة لغرض جمع التبرعات ولتوعية 
املجتمع ببرامج اجلمعية الكويتية لرعاية االطفال 
في املستشفى ولكل مستشفى على حدة كما ميكن 
للمتطوعني املشاركة في هذه املناسبات او التعاون 
مع كاتش بخلق افكار وخطط جديدة جلمع التبرعات 

بهدف الوصول الى نتائجنا امللموسة. 

 خالل ندوة في «العلوم اإلدارية» 

 أسيري: «االجتماعية» تنظم ملتقى الصحة 
النفسية واالجتماعية والمجتمع مارس المقبل 

ودور املجتمع في إعادة االتزان، 
اضطرابات ومشاكل املرأة النفسية 
ووسائل عالجها، الرضا الوظيفي 
وتأثيره على الصحة النفســــية 
واالجتماعية، واحلياة االجتماعية 
للمســــنني وأثرها علــــى الصحة 
النفسية، وأهمية العمل التطوعي 
في الصحة النفسية واالجتماعية، 
وأيضا أسر املعاقني وسبل توفير 
الصحة النفســــية لهم، والصحة 
النفسية واالجتماعية للناجني من 
األمراض املستعصية مثل الناجني 
من السرطان واألمراض األخرى. 
ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة 
اإلعالمية للملتقى د. ملك الرشيد 
ان امللتقى السابع يأتي استكماال 
لسلسلة ملتقيات ارتأينا اختيار 
مجموعة عناوين لها، بدأت الكلية 
في أول ملتقى كانت املشاركات فقط 
من املؤسسات التي تقدم اخلدمة 
في الكويت (مــــن وزارة الصحة 
وزارة الشــــؤون وزارة التربيــــة 
دور الرعاية املختلفة). وأضافت 
أنــــه فــــي امللتقى الســــابع هناك 
مشاركون من الواليات املتحدة، 
أملانيا، بريطانيا، جمهورية مصر 
العربية، لبنان، األردن، سورية، 
اململكة العربية السعودية ودول 
اخلليج، موضحة ان امللتقى بدأ من 
مؤسسات داخلية ونطاق محدود 
جدا وإمكانيــــات محدودة وكذلك 
اخلبرات وتطور امللتقى اآلن إلى 
املجتمع اخلارجي واملجال اخلليجي 
وبعد ذلك العربي واآلن العاملي، 
وذلك نتيجة جهود القائمني على 

إقامة هذه امللتقيات. 

واخلدمة االجتماعية، علم النفس، 
علم اجلغرافيا، والعلوم السياسية، 
موضحا أن بروز االساتذة واخلبراء 
من هذه الكلية في وسائل اإلعالم 
متعــــدد ودائم احلضــــور في كل 
يــــوم خاصة فــــي التخصصات 
ذات االهتمــــام العام. واضاف ان 
التطورات االقتصادية والسياسية 
داخل املجتمع الكويتي وخاصة ان 
الكويت في مرحلة سياسة التنمية 
قد تكون لها انعكاسات اجتماعية 
ونفسية تستدعي القراءة العلمية 
والتطبيقات العملية ودراسة هذه 
االنعكاسات حتى تكون سياسة 
التنمية ناجحة في جميع املجاالت، 
وأشــــار د. أسيري إلى أن امللتقى 
يشــــمل العديد من احملاور وهي: 
املشكالت السلوكية في املدارس 
وأثرها على شخصية الطالب، دور 
اخلدمة االجتماعية في عالج ظاهرة 
العنف (ضد املرأة-املراهق-الطفل)، 
اجلوانب االنفعالية عند املراهقني 

 آالء خليفة
  أعلن عميــــد كليــــة العلوم 
االجتماعيــــة في جامعة الكويت 
والرئيس األعلى للملتقى السابع 
لقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية 
د. عبد الرضا أسيري عن إقامة 
الكلية للملتقى الســــابع للقسم 
حتت عنوان «الصحة النفسية 
واالجتماعية واملجتمع» وذلك في 
رحاب جامعة الكويت خالل الفترة 

من ٢٩ إلى ٣١ مارس ٢٠١١. 
  وذكر د.أسيري خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته كلية العلوم 
االجتماعيــــة للتعريف بامللتقى 
السابع الذي يقيمه القسم ان قسم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية يقيم 
في شهر مارس أو ابريل من كل 
عام ملتقى اخلدمة االجتماعية، 
موضحا ان الكلية تبرمج للملتقى 
السابع وتخطط للمؤمتر الثامن 
والذي سيعقد خالل الفترة من ٢٧ 
إلى ٢٩ مارس ٢٠١٢ حتت عنوان 
«أثر سياسات الدولة على األمن 
االجتماعي للمواطن» حيث متتلك 
الكليــــة كادرا وطنيا عالي األداء 

للتخطيط على املدى الطويل.
  واكــــد د. أســــيري علــــى أن 
رسالة الكلية هي جزء من رسالة 
اجلامعة وذات فائدة كبيرة في 
املجتمع وتتمثــــل في التواصل 
مع املجتمــــع بقطاعاته املختلفة 
وخدمتــــه من خــــالل املؤمترات 
واحملاضرات والنــــدوات، مبينا 
أن كلية العلوم االجتماعية فيها 
تخصصات خمسة رئيسية علم 
املكتبات واملعلومات، علم االجتماع   «اتحاد التطبيقي» نظم أصبوحة 

شعرية بـ «الدراسات التجارية» 
 آالء خليفة

  اعلن رئيـــس جلنة البرامج واالنشـــطة في االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب فهد اجلري ان االحتاد نظم اصبوحة شعرية 
بكلية الدراسات التجارية بنني، وقد كان عريف االصبوحة 
جابر املري، وشـــارك بها كل من الشـــاعر خالد الفهادي 
والشـــاعر عبدالرحمن اخلفاجي، مشيرا الى ان شعراء 
االصبوحة صدحوا مبا لديهم من اشعار وقصائد وطنية 

واجتماعية بديعة تغنوا بها في حب الكويت.
  واوضح اجلري ان االصبوحة القت جتاوبا كبيرا من 
الطلبة الذين حرصوا على متابعة االصبوحة، وتفاعل 
احلضور مع الشـــعراء، ولفت الى ان هذا احلضور من 
قبل الطلبة امنا يدل على سمو وارتفاع احلس الشعري 
لدى طلبة الهيئة الذين طالبوا بضرورة تكرار مثل تلك 
االصبوحات، وفي نهاية احلفل قدم االحتاد دروعا تذكارية 

للشعراء تقديرا ملشاركتهم الفعالة باالصبوحة. 

 متدربو «اإلنشائي» حصدوا جوائز بمسابقة المهارات المهنية الخليجية
 محمد الخالدي

التدريب االنشائي    شــــارك معهد 
املهنية اخلليجية،  املهارات  مبسابقة 
والتي لها مستوى مرموق على مستوى 
دول اخلليج. وقال مدير معهد التدريب 
االنشائي م.علي اخلميس «ان املهارات 
والكفاءات العالية للمهن واحلرف التي 
الدارســــون  يتعلمها ويتدرب عليها 
باملعاهــــد الفنيــــة والتقنية تشــــكل 
االســــاس الفعلي لتطور املجتمعات 
ورفع املستوى االقتصادي سواء على 
املستوى العاملي أو على مستوى الدول 
وحتى عل ى مستوى االفراد، حيث ان 
مهارات وإنتاجية أي أمة من األمم هي 
محصلة مجموعة مهارات وانتاجية 
أفراد، لذا كانت احلاجة ملحة لتكوين 
منظمات عاملية واقليمية ومحلية لرفع 
وتشجيع هذه املهارات ولتأصيل العمل 
التعاوني وحتفيز العاملني بهذه املهن 

واحلرف، ومحاولة رفع املعايير املهنية، 
وأيضا لتشــــجيع العمــــل التعاوني 
وتبادل اخلبرات». وأضاف اخلميس: 
انطالقا من ذلك تضافرت جهود معظم 
دول العالم لرفع املهارات والكفاءات 
للمهن واحلرف فأقيمت منظمة املهارات 
العاملية عــــام ١٩٤٦ وتضم ٥٢ دولة، 
حيث يجتمع شباب املتدربني من حول 
العالم ليتنافسوا باملهارات العالية التي 
اكتسبوها في شتى املجاالت وتقاس 
مهاراتهم طبقا ملعايير مهنية عاملية 
عالية املستوى. واوضح ان الكويت 
تعتبر في مصاف الدول املتقدمة مهنيا، 
فقد أقيمت مسابقة بني املهارات املهنية 
الكويتية مبشاركة وطنية من القطاعني 
العــــام واخلاص فــــي الفترة من ٣ - 
٢٠١٠/١٠/٧ لتكون أول مسابقة وطنية 
على مستوى عال وبشروط عاملية هدفها 
الرقي باملنظور االجتماعي للمهن الفنية 

ولنشر الوعي باألهمية التي تشكلها 
املهارات املهنية، وأيضا لرفع املعايير 
املهنية، وقد شاركت معاهد التدريب 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، ولقد كان ملشــــاركة معهد 
التدريب االنشائي دور أساسي ومهم في 
جناح هذه املسابقة، حيث تقرر تكرارها 
كل عامني، وقد متثلت مشاركة املعهد 
التشطيبات املعمارية مبهارة  بقسم 
تركيب البالط وتنافس املشاركون لنيل 
املراكز االولى، وذلك عن طريق تنفيذ 
منوذج يتكون من حائطني وأرضية 
ويقوم املتســــابق بتكسية احلوائط 
واألرضية باستخدام بالط السيراميك، 
ولقد حصل الطلبة املشــــاركون على 
امليدالية الذهبية والفضية والبرونزية، 
ولقد أبدى املتسابقون دقة في التنفيذ 
نتيجــــة التدريب الذي حصلوا عليه 

خالل التحاقهم باملعهد. 

 لجنة الشؤون العلمية بـ «التطبيقي» عقدت اجتماعاً وناقشت األعداد المتزايدة للطلبة 

 النفيسي: االلتزام بتطبيق اللوائح والنظم
  والعمل ضمن الفريق الواحد لتحقيق األهداف المرجوة 

العمل واملؤهل الدراسي وشهادة 
الراتب األصلية إلدارتي الشؤون 
اإلدارية واملالية إلزالة أي عقبات 
تواجه العمل في الكليات سواء 

للطلبة أو االساتذة.
  كما ناقــــش االجتماع ارتفاع 
املؤشر السنوي ألعداد املنتدبني 
وذلك حتقيقــــا لالكتفاء الذاتي 
من قبل األقسام العلمية وسبل 
القضاء على هذه املشكلة وذلك 
من خالل زيادة أعداد املبتعثني 

في األقسام العلمية.
الى    وكذلك تطرق االجتماع 
آلية تشكيل اللجان في الكليات 
واإلجــــراءات الواجــــب اتباعها 
إلصــــدار القــــرارات اخلاصــــة 
بها، باإلضافــــة الى آلية صرف 
املستحقات املالية اخلاصة بتلك 

اللجان.
  وفي الســــياق نفسه، أكدت 
نائبة مدير عام الهيئة للشؤون 
االداريــــة واملالية صباح البحر 
ان الهيئة حتــــرص على تنفيذ 
جميع اللوائح والنظم اخلاصة 
بامليزانيــــة وفي حال وجود أي 
صعوبات تعوق سير العمل فإن 
الهيئة تقوم مبحاسبة املقصرين 

على عدم تكراره مستقبال. 

يترتب من ذلك على امليزانية، كما 
الكليات  ناقش االجتماع حاجة 
للتجهيزات الالزمة وسد النواقص 
من الكوادر اإلدارية التي تعاني 
منها الهيئة، فمن الضروري وضع 
ميزانيات مالية جاذبة لشريحة 

املوظفني اإلداريني.
الى    كما تطـــرق االجتمـــاع 
ضرورة التنسيق مع وزارة املالية 
ملناقشة موضوع ميزانية الهيئة 
وإقرار ما يتناسب واحتياجاتها، 
وإيجاد حلول لتعارض إجراءات 
الصرف بالنسبة لبعض اللجان 
واملزاوالت اخلاصة بأعضاء هيئة 
التدريس والتدريب عند انتهاء 
السنة املالية للدولة في نهاية شهر 
مارس في حني ان الهيئة مرتبطة 
بالعام الدراســـي الذي غالبا ما 

ينتهي في شهر يونيو.
  كما أكد د.املشــــعان على انه 
مت االتفاق على تفويض عمداء 
الكليات ملخاطبة إدارة شــــؤون 
أعضاء هيئة التدريس والتدريب 
مباشرة بشأن الكشوف اخلاصة 
باملنتدبني وذلك تسهيال لإلجراءات 
اخلاصة في اصدار القرارات مع 
ضرورة ان ترفق مع هذه الكشوف 
املستندات املطلوبة كموافقة جهة 

تقدموا بالشكر اجلزيل لألستاذ 
د.يعقـــوب الرفاعي على ما قام 
به من اجنازات واضحة ساهمت 
في رفع اسم الهيئة بني األوساط 

األخرى.
  من جانب آخر، صرح نائب 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والبحوث د.مشـــعل 
املشعان ان جلنة الشؤون العلمية 
اجتمعت بحضور نائب املدير العام 
للشؤون اإلدارية واملالية صباح 
البحر وعمداء الكليات، ومت خالل 
االجتماع مناقشة األعداد املتزايدة 
للطلبة الدارسني في الهيئة، وما 

والنظم بشكل نظامي يساهم في 
اليومي وإعادة  العمل  تيســـير 
ترتيب إجراءات العمل.. والذي 
بدوره يسهل من عملية التنظيم 
من الداخل وانعكاسه على اخلارج 
بتحقيق ما هو مطلوب من الهيئة 
بتوفير مخرجات مؤهلة ذات دراية 

بالعمل التطبيقي واملهني.
اللجنة    بعدها أعرب أعضاء 
التنفيذية عن سعادتهم بتعيني 
د.عبدالرزاق النفيسي مديرا عاما 
العمل يدا  للهيئة مؤكدين على 
واحدة لرفع املستوى األكادميي 
للطلبة والهيئة التدريسية كما 
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  التقى مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليــــم 
النفيسي بأعضاء  د.عبدالرزاق 
التنفيذيــــة من قيادات  اللجنة 
الهيئة حيث رحب بهم وأعرب عن 
سعادته بوجوده معهم باعتبار 
أن الهيئــــة بيته الثاني فهو ابن 
الهيئة متقدما بالشكر اجلزيل 
الســــابق األستاذ  العام  للمدير 
د.يعقــــوب الرفاعي على ما قام 
به من جهود واضحة خالل فترة 
توليه املنصب وأنه سيسير على 
خطى السابقني مبا يخدم مصلحة 

الهيئة والعملية التعليمية.
  موضحــــا أن علــــى جميــــع 
االلتــــزام بتطبيــــق  العاملــــني 
اللوائح والنظم املتبعة والعمل 
على رفع جودة تأهيل مخرجات 
الهيئة والتخصصات والبرامج 
الدراســــية وتطبيــــق االعتماد 
األكادميــــي واجناز مشــــاريع 
الهيئة اإلنشائية لتكون الهيئة 
في مصاف املؤسسات األكادميية 
األخــــرى والعمل ضمن الفريق 

الواحد للنهوض بها.
العمل  أن    وأكد د.النفيســـي 
السليم يتطلب تطبيق اإلجراءات 

 (كرم ذياب) جانب من احلضور

 جولة في املعرض املصاحب للمؤمتر 

 خالل افتتاح مؤتمر االحتباس الحراري بـ «التطبيقي» 

 بهزاد: ظاهرة االحتباس الحراري تؤرق العالم
  ولها آثار وتوابع بيئية جعلت منها قضية الساعة 

املسببة لظاهرة االحتباس احلراري 
مثــــل مدينة مصــــدر اخلالية من 
الكربون في ابوظبي واســــتخدام 
طاقــــة الرياح فــــي نطاق جتاري 
مبصر وفي تونس استخدام الطاقة 
الشمسية. وأشارت اللنقاوي بان 
املؤمتر خلص من خالل جلساته إلى 
العديد من التوصيات مثل ترشيد 
استخدام موارد الطاقة االحفورية 
واالســــتثمار في تطوير تقنيات 
مصادر الطاقــــة الصديقة للبيئة 
وزيادة محطات الرصد الثابت في 
جميع ارجاء البالد لرصد ملوثات 
الكوادر  الهواء ومعدالتها وإعداد 
الفنية الالزمة للتعامل مع قضية 
االحتباس احلراري وإنشاء مركز 
إقليمي لتنسيق األبحاث واملعرف 
العلمية يهتم بقضية تغير املناخ 
وتفعيــــل دور التقنيات احلديثة 
لرصد التغيرات املناخية والعمل 
على إبراز ظاهرة االحتباس احلراري 
وآثارهــــا كقضية عامــــة وإدماج 
املجتمع املدنــــي وتطوير وتنفيذ 
حمالت وطنية لتثقيف اجلمهور 
وكذلك تبادل اخلبرات واملبادرات 
العربية. وفي نهاية  البلدان  عبر 
املؤمتر تقدمــــت د.الهام اللنقاوي 
إلى راعي احلفل  بالشكر اجلزيل 
وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ومدير عام 
الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.عبدالرزاق النفيسي وعميد كلية 
التربية األساسية د.عبداهللا املهنا 
والرعاة الرسميني للصندوق األهلي 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــــب وعلى رأســــهم مدير 
الصندوق د.صالح العثمان والبنك 
الكويتي والبنك األهلي  التجاري 
والى جميع أعضاء جلان املؤمتر 
الذين لم يدخروا جهدا في اإلعداد 

والتنظيم لهذا املؤمتر. 

ذلك البد من تطوير تشــــريعاتنا 
وأنظمتنــــا البيئية التي تكفل لنا 
بيئة صاحلة وقد خطت عديد من 
البلدان العربية خطوات رائدة في 
الدفيئة  الغازات  انبعاث  تخفيف 

مع البيئة باحلفاظ عليها من التلوث 
وعدم االستنزاف اجلائر ملواردها 
الطبيعية لضمان بيئة ســــليمة 
ونظيفة لألجيال احلالية والقادمة 
لتحقيق تنمية مستدامة ولتحقيق 

رأسها قضية االحتباس احلراري 
ما هي إال نتاج املمارسات البشرية 
اخلاطئة الناجتــــة عن البعد عن 
تعاليم اإلسالم وتوجيهاته والتي 
تهدف لإلصالح والعمران والتصالح 
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التربية    حتت رعاية وزيــــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمــــود افتتح مؤمتر االحتباس 
احلراري وأثره على شبه اجلزيرة 
العربية الذي أقامه قســــم العلوم 
التابع  التربية األساســــية  بكلية 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــــب مبشــــاركة من داخل 
الكويت وخارجها ميثلون الوسط 
األكادميي واملجتمع األهلي ومراكز 
األبحاث وعدد من املهتمني مبوضوع 

املؤمتر.
  وقد أناب في إلقاء كلمة عميد 
كلية التربية األساســــية د.محمد 
بهزاد قال فيها بان ظاهرة االحتباس 
احلراري تؤرق العالم اجمع ولها 
توابع وآثار بيئيــــة جعلت منها 
قضية الســــاعة السياسية وأدت 
إلى ارتفــــاع درجة حرارة األرض 
التي اســــتنفرت العالــــم بعلمائه 
واالقتصاديــــني ملا لهــــذه من اثار 
قصيرة وطويلة األمد على جميع 
نواحــــي احلديــــث واحلديث عن 
موضوع دائم ومتصل في العديد 
من املؤمترات الدولية واحمللية بداية 
من اتفاقية كيوتو باليابان ومؤمتر 
كانون األخير باملكســــيك وتهدف 
مثل هذه املؤمترات إلى مناقشــــة 
أسباب تلك الظاهرة والتعرف على 
اثارها احملتملة درءا لها قبل وقوعها 
وإيجاد احللول املناسبة للحد من 

ارتفاع درجة حرارة األرض.
العلوم    وأكدت رئيس قســــم 
د.الهام اللنقاوي ان املؤمتر يتناول 
التهديد األعظم لألرض في القرن 
الواحد والعشــــرين وهي قضية 
االحتباس احلراري وارتفاع درجة 
حرارة األرض واثارها الســــلبية 
على شــــتى مناحي احلياة، وان 
البيئية وعلى  معظم املشــــكالت 

 الخريف: نسبة العمالة الوافدة تفوق أعداد
  السكان  األصليين في بعض دول الخليج

  بحثت اجللســــة الثانية من مؤمتر «التحوالت 
السياسية واالقتصادية وتأثيراتها في منطقة اخلليج 
واجلزيرة العربية» أمس اثر التحوالت الدميغرافية 
على الدول اخلليجية اثر تزايد اعداد العمالة الوافدة. 
وقال املشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة 
امللك سعود د.رشود اخلريف في بحثه املقدم في هذه 
اجللســــة بعنوان «التحوالت الدميغرافية والعمالة 
الوافدة في دول مجلس التعاون واثارها االجتماعية 
واالقتصادية واالمنية» ان الصورة السكانية تغيرت 
فــــي العقود القليلة املاضية حيث شــــهدت املنطقة 
ازدهارا اقتصاديا كبيرا ومنوا ســــكانيا سريعا اثر 

اكتشاف النفط والبدء بانتاجه وتصديره.
  وأضاف د.اخلريف انه متت االستفادة من عوائد 
النفــــط في تنمية املجتمعات اخلليجية لذا تشــــهد 
املنطقة تغيرات دميغرافية واقتصادية واجتماعية 
يواكبها تدفق أعــــداد كبيرة من العمالة الوافدة من 
جميع أنحاء العالم للمشاركة في إنشاء البنى التحتية 

وتنفيذ املشروعات التنموية الضخمة.
  وأوضح أن هذا الوضع أسهم في احداث تغيرات 
في التركيبة السكانية بحيث أصبحت العمالة الوافدة 
متثل نسبة كبيرة من سكان دول املنطقة تفوق أعداد 

السكان احملليني في بعض الدول. 

 خالل الجلسة الثانية لمؤتمر التحوالت في الخليج 


