
 4  محليات  الجمعة  ١١  فبراير  ٢٠١١   

 فهد اخلزي

 د.فاضل صفر وقيادات «األشغال» خالل اللقاء  

 جانب من احلضور

 المحميد: ٩٥٪ من مقترحات «رواسي» لقانون 
الرعاية السكنية للمرأة تعديالت تشريعية

 «الدراسات اإلسالمية» تقيم حفل توزيع
  جائزة التميز السابعة لمراكز دور القرآن  

  وذلــــك يعني ان املواطنة التي 
الدرجة  ليس لديها قربــــى حتى 
الثالثة ليسكنوا معها فليس لها 
حق املســــكن اآلمن ثــــم لم يحدد 
النص معيارية سن االربعني التي 
جتيز للمواطنــــة التي لم تتزوج 
حق السكن، فهل التي لم تتزوج 
وتنطبق عليها الشــــروط ولكنها 
دون االربعني ال تستحق الرعاية 

السكنية؟ وملاذا؟
  ٤ـ ومن الفئات التي عددتها املادة 

٢٨ مكررا (أ):
  املرأة الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي مقيم في الكويت وليس لها 
اوالد بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس 
ســــنوات، ايضا على اي اســــاس قررت مدة اخلمس 
ســــنوات كمبرر لنيل حق الرعاية السكنية اذ يكفي 
فقــــط مبرر املواطنة وحدث الزواج كما هو االمر في 
حال املواطــــن الكويتي حينما يتزوج ويصبح بذلك 
مســــتحقا للرعاية السكنية كونه كون اسرة حتتاج 

الى مسكن الئق.
  ٥ـ لقد ميزت املادة ٢٨ مكررا (أ):

  الفئات من املواطنات التي قررت استحقاقها للرعاية 
السكنية بتوفير سكن مالئم بقيمة ايجارية منخفضة 
متييزا ال يقوم على معايير واضحة، في حني ان شرط 
املواطنة كاف بحســــب الدستور لنيلها حق الرعاية 
السكنية املســــتحقة وقد كان يغني عن مفصل هذه 
التعديالت املبهمة اجراء التغيير في مفهوم االســــرة 
فتســــتبدل كلمة املواطن التي تشمل الرجل واملرأة 
بكلمة الرجل التي هي اآلن حتصر معنى االسرة فقط 
تلك التي تشــــمل في افرادها الرجل اما االم وابنتها 
فال يكونان اسرة، وبهذا التغيير ال يعود استحقاق 
الرعاية الســــكنية مشروطا بالذكورة ومصروفا عن 

االنوثة بل متعلقا فقط باملواطنة.
  ٦ـ ومــــن املــــادة ٢٨ مكررا (أ) واملــــادة ٢٨ مكررا 

(ب): 
  املواطنة التــــي ال متلك رصيــــدا ماليا لتحصيل 
القرض اإلسكاني وال تتمكن من تأمني القيمة االيجارية 
املنخفضة للحصول على السكن املالئم فإن الدولة ال 
توفر لها حق السكن فما هو البديل املالئم الذي يوفر 

لها نيل حق الرعاية السكنية؟
  ٧ـ التعديالت الواردة على قانون الرعاية السكنية 
يلفها الغموض واالبهام وبعض التعقيدات االجرائية 
التي من شأنها تقليص عدد املواطنات املستفيدات من 
حق الرعاية السكنية على ارض الواقع، كل ذلك ميلي 
على عقولنا وتطلعاتنا انه مازال من املبكر االستبشار 
بكونها حتقق االنصاف للمواطنة الكويتية في حصولها 
على الرعاية السكنية التي تســــتحقها بشكل كامل 
وحقيقي كمواطنة ساواها الدستور الكويتي بالرجل 

في احلقوق على اساس املواطنة.
  ولفت التقرير الى ضرورة االلتفات املعني باستصدار 
وثيقة التملك لألرض والقرض في القانون األساسي 

والئحته التنفيذية.
  فالوضع املعمول به حاليا هو أنه رغم استكمال 
شروط استحقاق االسرة الكويتية الستصدار وثيقة 
التملك لألرض والقرض فإن استصدار الوثيقة يتوقف 
علــــى رغبة الزوج الذي قد مياطل في اســــتصدارها 
لســــنوات طويلة قد تنتهي بالطــــالق وذلك بعد ان 
اسهمت الزوجة حاليا في بناء البيت فتفقد حقها في 

ملكية السكن الذي منحته الدولة لها.
  واالنصاف املطلوب للمواطنة يقتضي تغيير آلية 
استصدار الوثيقة بحيث تصدر بشكل تلقائي بتوافر 
الشروط املوضوعية لالستحقاق دون ان تعلق برغبة 

الزوج او عدمها. 

 رندى مرعي
  أكدت رئيسة اللجنة التحضيرية 
للرابطة الوطنية لألمن األســــري 
(رواســــي) د.خديجة احملميد ان 
٩٥٪ مــــن املقترحات التي تقدمت 
اللجنة حــــول تعديل قانون  بها 
املرأة االسكاني تتعلق بالتعديالت 
التشريعية، مشيرة الى انها حتتاج 
الــــى قانــــون جديــــد للتعديالت 
السكنية، وانتقدت احملميد وضع 
القانون من دون العودة الى فئات 
املجتمع املدني، معتبرة ان ما يحدث 
اليوم في قانون املرأة االسكاني أمر 
متوقع وال مجال للتعديل اذ ان كل 

املالحظات التي توضع حوله ليست جذرية.
  ورأت احملميد ان املقترح األفضل هو تقدمي رؤى 
جديدة للرعاية السكنية للمرأة الكويتية، مشيرة الى 
ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة للتنمية واالسكان الشيخ أحمد الفهد 
لديه تطلعات اكثر بكثير مما رســــم في هذا القانون 

إلنصاف املرأة.
  وشددت احملميد على ضرورة الشراكة بني مؤسسات 
املجتمع املدني وأدوار الدولة في التنمية البشــــرية 

واالجتماعية الفاعلة.
  وأضافت احملميد ان اللجنة التحضيرية للرابطة 
الوطنية لألمن األســــري قد ســــبق وعرضت تقريرا 
أساســــه إنصاف املواطنة الكويتية في حق السكن 
الالئق واألمن كمواطنة ويتضمن مالحظات وتوصيات، 

وفيما يلي تفاصيل التقرير:
  ١ ـ في املادة ١٥ من القانون رقم ٤٧ لســــنة ١٩٩٣ 

متت إضافة فقرة أخيرة:
  «ومع مراعــــاة احكام الفقرة الســــابقة ومع عدم 
اإلخالل بالشــــروط الواجب توافرها لقبول الطلب، 
حتسب أولوية طلبات الكويتيات املتزوجات من غير 
كويتيني حصلوا على اجلنسية الكويتية الالتي كانت 
لهن طلبات مت قبولها وتسجيلها في عام ١٩٨٩ أو قبل 
ذلك للحصول على الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ 

حصول الزوج على اجلنسية الكويتية».
  يا ترى ما هو املبرر القانوني والدستوري حلرمان 
املواطنة الكويتية التي لها ملف طلب اسكاني مقبول 
انتظرت به حق السكن وعندما جتنس زوجها باجلنسية 
الكويتية ألغيت سنوات انتظارها الطويلة لهذا احلق 
اإلنساني لتبدأ عملية االنتظار من جديد اعتبارا من 
تاريخ حصول الزوج على اجلنسية، فالتي انتظرت 
عشرين سنة هل ينبغي ان تنتظر عشرين سنة أخرى 

لتحصل على حق السكن؟!
  ٢ ـ املادة ٢٨ مكررا:

  تقضي بتقدمي قروض بال فوائد لتوفير الســــكن 
املالئم الى كل من املرأة الكويتية املطلقة اطالقا بائنا 
واملرأة الكويتية االرملة وألي منهن اوالد اذا لم تتوافر 
فيهن شروط االسرة املستحقة للرعاية السكنية وفقا 

لهذا القانون.
  ملاذا ال يحق للمواطنة ان يقدم لها القروض املذكورة 
وبالشروط املذكورة على اساس املواطنة دون اشتراط 

ان تكون ارملة او مطلقة طالقا بائنا؟
  ٣ـ في املادة ٢٨ مكررا (أ):

  والتي تعنى بتوفير ســــكن مالئم بقيمة ايجارية 
منخفضة لفئات قد عددتها ومن ضمنها ذكرت املرأة 
الكويتية املطلقة طالقا بائنا واملرأة الكويتية االرملة 
وليس ألي منهن اوالد واملرأة الكويتية غير املتزوجة 
اذا بلغت اي منهن االربعني ســــنة وبشرط ان يكون 
عدد من يوفر لهن الســــكن املالئم في السكن الواحد 
وفقا لهذا البند امرأتني من ذوات القربى حتى الدرجة 

الثالثة.

 حتـــت رعايـــة وحضور 
وزير العدل ووزير األوقاف 
اإلســـالمية  والشــــــؤون 
املستشار راشــــــد احلمــاد 
الدراســـات  إدارة  تقيـــم 
اإلســـالمية حفـــــل جائزة 
الثالثاء ٢٢  الســـابع  التميز 
اجلاري على مسرح صباح 
الســـالم في جامعة الكويت، 
ويشارك في احلفل ٩٠ مركزا 
من مراكز دور القرآن الكرمي 
رجالية ونسائية، باالضافة 
الى مشاركة مراكز األترجة 
ومراكز املؤسسات اإلصالحية 

في وزارة الداخلية.
  وعن جائزة التميز يقول 
مراقب األنشـــطة واخلدمات 
املساندة في إدارة الدراسات 
اإلسالمية في وزارة األوقاف 
والشـــؤون اإلســـالمية فهد 
اخلزي ان مشـــروع جائزة 
التميز بني مراكز دور القرآن 
الكرمي جاء انطالقا من حرص 
الدراســـات اإلسالمية  إدارة 
لتوفيـــر كل عناصر النجاح 
وعوامـــل التفوق والتطــور 
لدور القـــرآن الكرمي، وكذلك 
حرصا منهـــا على ان تؤدي 
هذه الدور رسالتها على أكمل 
وجه ومبا يحقق أهدافها في 
نشر العلوم الشرعية وتعليم 
القرآن الكرمي، وتنمية الوعي 
الديني في املجتمع، مبينا ان 
اجلائزة تستهدف أيضا إحداث 
جو من النشـــاط واحليوية 
واحلركة، وبث روح املنافسة 
الشريفة والتسابق بينها مبا 
يساهم في االرتقاء مبستوى 
دور القـــرآن الكـــرمي، ورفع 

مكانتهـــا، وحتســـني أدائها 
واســـتقطاب أعـــداد جديدة 
لتنضم الى ركب الدارســـني 
فتلتحق بدور القرآن الكرمي 
وتنهل من معينها علما وفقها 

وثقافة.
  ويضيف اخلـــزي قائال: 
الدراسات اإلسالمية  «إدارة 
وضعت ضوابـــط ومعايير 
للجائزة تشـــمل األنشـــطة 
االجتماعيـــة، واإلعالميـــة، 
وشـــؤون  واإلداريـــة، 
الدارسني، وكلــها تتمحــور 
التطويـر واإلبداع في  حول 
العمــل واالرتقـــاء مبستوى 
اخلدمات، كما تهدف اجلائـــزة 
إلى إيجــاد جو من املنافسة 
واملســـابقة بني مراكـــز دور 
القـــرآن الكــرمي، وحتســـني 
أداء وأعمـــال الدور وتطوير 
خدماتها، واستقطاب أعداد 
جديدة من الدارسني، وحتقيق 
أكبر قدر ممكن من األهداف 
والنتائج اإليجابية، وتفعيل 
دور مراكز دور القرآن الكرمي 

باملجتمع. 
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 تحت رعاية وحضور الحماد ٢٢ الجاري

 صفر: «البلدية» كسبت حكم استئناف بصيغة تنفيذية
  إلزالة جميع النشاطات الخاصة الموجودة في الجابرية

 فرج ناصر
  اكد وزير الدولة لشؤون البلدية 
واالشــــغال العامة د.فاضل صفر 
ان البلدية كسبت حكم استئناف 
بصيغــــة تنفيذيــــة إلزالة جميع 
النشاطات اخلاصة املوجودة في 
منطقة اجلابرية، حيث بدأنا بانذار 
هذه الشركات للخروج من املنطقة 

متهيدا لفصل التيار الكهربائي.
  وبخصوص املدارس اخلاصة، 
قال د.صفر انه مت اعطاؤهم مواقع 
بديلة متهيدا الزالة املباني القدمية، 
حيث اعتبر كثرة احلضانات امر 

حضاري ونشجع عليه.
  واعلن د.صفر، خــــالل لقائه 
بأهالي منطقة اجلابرية، عن قيام 
البلدية بالتعاقد مع شركات نظافة 
جديدة متطورة خلدمة املواطنني 
عــــن طريق آخر مــــا توصلت له 
النظافة،  الشــــركات في خدمــــة 
مشيرا الى موافقة املرور ايضا على 
استحداث مدخل ومخرج لقطعة 
٩ مبنطقة اجلابرية، باالضافة الى 
املنطقة الفاصلــــة بني قطعتي ١١ 

و١٢.
  واوضح ان الوزارة لديها العديد 
من املشاريع التي تدخل ضمن خطة 
الدولة االســــتراتيجية في جميع 
مناطق البالد والتي تأتي من ضمنها 
منطقة اجلابرية التي جار تنفيذها 
حاليا، باالضافة الى مشاريع منطقة 
مشرف التي مت االنتهاء منها، كما ان 
الوزارة لديها الكثير من املشاريع 
االنشــــائية والقائمة حاليا مثل 
مشــــروع مستشفى جابر االحمد 
ومشروع ميناء مبارك الكبير في 

جزيرة بوبيان.
الوزارة تقوم حاليا  ان    وذكر 
بتنفيــــذ املبنــــى االداري لوزارة 
التربيــــة، عــــالوة علــــى وجود 
مشروعني جاهزين للتسليم مثل 
مشروع مبنى الفتوى والتشريع 
ومبنى مركز الدراسات والبحوث 
الكويتية والذي يحتاج فقط الى 
بعــــض الرتوش والتشــــطيبات 
الــــى اجلهة  النهائية لتســــليمه 

املستفيدة.
  وحول االتهام املوجه من قبل 
اعضــــاء مجلس االمــــة للوزارة 
بأنها الســــبب الرئيسي في تأخر 
املشــــروعات التنمويــــة، اوضح 
د.صفر ان اي مشــــروع مير عبر 
اجلهات الرقابية واخذ املوافقة منها 
يتم هنا طرح املشروع، فضال عن 
اخذ املوافقة من ديوان احملاسبة، 
مبينا ان هذه العملية فيها مكاتب 
ومراسالت واستفسارات كثيرة 
متر بها الوزارة، ناهيك عن الدورة 
املستندية داخل الوزارة والتدقيق 
على املشــــاريع بحيث يكون عند 
طرحه مستوفيا جلميع الشروط 

واملواصفات.
  من جهته، اكد الوكيل املساعد 
لقطاع الهندسة الصحية في وزارة 
العامة م.خالد اخلزي  االشــــغال 
على حرص الوزارة على تطوير 
شبكات الصرف الصحي عن طريق 
خطة طويلة االمد وفقا للمخطط 
الهيكلي للدولة، مشيرا الى انه مت 
تقسيم البالد الى ١٦ مرحلة، حيث 
مت تنفيذ اكثر من ١١ مرحلة حتى 

نهاية ٢٠١٠.
  واضاف: ان الوزارة تعمل حاليا 
على تنفيذ شبكات الصرف الصحي 
في منطقة اجلابرية وبيان وصباح 
السالم، باالضافة الى الرقة وهدية، 
الفتا الى اننا انهينا جتديد شبكة 

الصرف الصحي مبنطقة مشرف، 
حيث ان جميع مشــــاريع جتديد 
الصرف الصحي عبارة عن جتديد 
شبكات الصرف الصحي باالضافة 
الى اغطية التفتيش ومتديد وصالت 
الكهرباء والهاتف وانارة الشوارع. 
وشــــدد على حرص الوزارة على 
التنسيق مع الوزارات اخلدماتية 
جتنبا لوقوع اي مشكالت قد حتدث 
في املســــتقبل، مبينا ان مشروع 
منطقة اجلابرية عبارة عن جتديد 
شبكات الصرف الصحي بتكلفة 
اجمالية تبلــــغ ٢٠ مليون دينار، 
مؤكدا انه مت البدء في املشروع في 
شــــهر ديسمبر ٢٠٠٩ مبدة اجناز 
تستغرق ٢٨ شــــهرا، متوقعا في 

الوقت نفسه تسليم املشروع قبل 
املدة التعاقدية احملددة والتي تنتهي 
في ٢٠١٢. وذكر ان منطقة اجلابرية 
تعتبر من املناطق املزدحمة نظرا 
لكثرة الدوائر احلكومية املوجودة 
فيها، فضال عن وجود العديد من 
الســــفارات واملدارس، مما يضع 
الوزارة امام حتد الجناز املشروع 
باجلودة املطلوبة خالل مدة محددة، 
الفتا الى شــــكاوى وافقت وزارة 
الداخلية ممثلة في ادارة املرور على 
اجنازها واستبدالها بأنابيب جديدة 
ومتطورة األمر الذي يتطلب تنفيذ 
اعمال احلفــــر في اماكن االنابيب 
القائمــــة، اما عــــن طريق احلفر 
املفتوح او عن طريق االنفاق كما 

هو محدد في مواصفات ومخططات 
العقد مع اعادة الوضع الى ما كان 

عليه في السابق.
الوكيل املســــاعد  اكد    بدوره، 
لقطاع هندسة الصيانة في وزارة 
االشغال م.فاضل العجمي ان مسألة 
املداخل واملخارج يتم حتديدها من 
قبل املرور، واالشــــغال هي جهة 
منفذة، مشيرا الى وجود فتحات 
غير رسمية ال تستطيع الوزارة 
تنفيذهــــا او تبليطها باعتبار ان 
الوزارة ال تعمل اال بناء على موافقة 
املرور، مشددا على حرص الوزارة 
علــــى متابعة مطالــــب املواطنني 
واهالي منطقة اجلابرية عن طريق 

الشكاوى والكتب الرسمية.
  من جانبهم، متثلت شــــكاوى 
املواطنني فــــي االهتمام بالنظافة 
وعدم وجود مطبــــات كافية مما 
يتســــبب في كثير من احلوادث 
باالضافة الى عدم وجود مجاري 
امطار حالية، حيث قدموا عريضة 
متثلت في عدم قيام الشركة املنفذة 
ملشروع شبكات الصرف الصحي 
في منطقة اجلابرية بواجبها كما 
ينبغي، خاصة فيما يتعلق بامتام 
عملية املناهيل، كما انتقد بعضهم 
مختار املنطقة على عدم متابعته 
لالعمال املوجــــودة وما تتطلبه 
املنطقة مــــن احتياجات مرورية، 
كما لفت بعضهم الى عدم وجود 
لوحات ارشادية على اعمدة االنارة 

اجلديدة. 

 «البلدية» تعاقدت مع شركة نظافة جديدة متطورة لخدمة المنطقة  

 الخزي: تطوير شـبكات الصرف الصحي وفقـاً للمخطط الهيكلي للدولة  

 وزير األشغال أكد أنه تم منح المدارس الخاصة مواقع بديلة

 د.خديجة احملميد

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعل��ن وزارة الكهرب���ء وامل���ء للمواطن��ن الك��رام ب�أنه� �ستق��وم ب�إجراء 

ال�سي�ن��ة ال�سروري��ة  ملحط�ت التحويل الث�نوية مم��� �سيرتتب عليه قطع 

التي�ر الكهرب�ئي عن بع�ض املن�طق ح�سب الأي�م واملواعيد الت�لية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

القرين 19 )ق2(2011/2/12ال�صبت
من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/2/13االحد
اإ�صبيلية 60 )ق4( - االندل�س 50 )ق12(

الفردو�س 42 )ق5( - اجلابرية 120 )ق5(

�صلوى 4 )ق5(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/2/14االثنني
االندل�س 1 )ق11( - عبداهلل املبارك 45 )ق5(

مبارك الكبري 8 )ق8( - جليب ال�صيوخ 160 )ق26(

اجلابرية 132 )ق9( - �صلوى 40 )ق4(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/2/15الثالثاء
جليب ال�صيوخ 158 )ق26( - مبارك الكبري 11 )ق8(

 االندل�س 15 )ق6( - ال�صليبية 83 )ق9(

اجلابرية 134 )ق9( - الرميثية 70 )ق7( 

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/2/16االربعاء
مبارك الكبري 9 )ق8( - االندل�س 34 )ق11(

ال�صليبية 84 )ق9( - اجلابرية 36 )ق11(

ال�صاملية N19 )ق12(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

 مرمي اجلوعان

 الجوعان أول كويتية تزور القطب المتجمد الجنوبي
 برلني ـ كونا: تســــتعد ممثلة 
الكويتي مرمي  العلمــــي  النــــادي 
اجلوعان في األيام القليلة املقبلة 
للقيام برحلة إلى القارة القطبية 
اجلنوبية لتكون أول كويتية تصل 

إلى القطب املتجمد اجلنوبي.
  وسيشارك في البعثة التي تنظم 
فــــي الفترة ما بني الـــــ ١٤ والـ ٢٨ 
اجلاري ٩٠ عاملــــا وباحثا وطالبا 

من مختلف أنحاء العالم.
  وستجري اجلوعان أثناء الرحلة 
التي ستنطلق األربعاء املقبل من 
األرجنتني على منت ســــفينة «ام.
في.أشوايا» أبحاثا عن دور القارة 
القطبية اجلنوبية في إطار نظام 
التركيز بشكل خاص  األرض مع 
على احمليط اجلنوبي وذلك بسبب 
أهمية القــــارة القطبية اجلنوبية 

على املناخ العاملي.
  وتأتي مشــــاركة اجلوعان في 
هذه الفترة بالذات ذات نكهة خاصة 
العلم  اذ سترسل حتيتها وترفع 
الكويتي في القارة اجلنوبية خالل 

العيد الوطني.
  وعن أهمية كونها أول كويتية 
تشارك في هذه املهمة قالت اجلوعان 
التي تقوم ببحوث علمية في مدينة 
«برمين» األملانية في لقاء مع «كونا» 
ان املشاركة في هذه البعثة العلمية 
«ســــتوفر لها الفرصة في دراسة 
تغيرات املناخ بشكل مباشر وتنمية 
إلهاب  خبراتها امليدانية» متمنية 
حماس الشباب الكويتي في مجال 
العلم واملعرفة وتشــــجيع حركة 

البحث العلمي في البالد.
  وأعربــــت عن الفخر بأن متثل 
الكويت وأن ترفع العلم الكويتي 
ألول مرة على سطح القارة القطبية 
اجلنوبية، معربة عن نيتها إرسال 
حتياتها للشعب الكويتي مبناسبة 
االحتفاالت التي تشهدها الكويت 

في شهر فبراير اجلاري.
  أما بالنسبة ألهمية التغيرات 
املناخيــــة التــــي يشــــهدها عاملنا 
وعما إذا كان العرب مقصرين في 

االهتمام بهــــذه التغيرات ومبدى 
تأثيرهــــا على حياتنــــا قالت ان 
التغيرات املناخية «سببها زيادة 
غازات االحتبــــاس احلراري التي 
ينتجها البشــــر والتي تؤدي إلى 
ارتفاع درجات حرارة األرض عن 
معدلها الطبيعي»، مبينة ان العلماء 
الحظوا في السنوات املاضية ارتفاع 
معدل درجات احلرارة في الكويت 

والدول العربية.
  وطالبت اجلوعــــان بضرورة 
دراسة هذه األسباب اذا كانت لها 
عالقة بتغيرات املنــــاخ قائلة ان 
االحتباس احلراري «سيؤدي الى 
ارتفاع مستوى مياه البحر جراء 
ذوبان اجلليد في القطبني وستتأثر 
الكويت بشــــكل كبير كونها دولة 
ساحلية وستغمر مياه البحر أجزاء 
من أراضيها األمر الذي ســــيلحق 
الدول  الزراعة في  الضرر بقطاع 
العربية بسبب قلة األمطار وزيادة 

موجات اجلفاف».
  وأكدت ان الدول العربية األقل 
املناخ  استعدادا ملواجهة تغيرات 

الســــلبية مطالبة بوضع خطط 
ملواجهة هذا اخلطر.

  وعن رأيها في مشاركة الدول 
فــــي محاربــــة ظاهرة  العربيــــة 
االحتبــــاس احلــــراري ذكرت ان 
االحتباس احلراري «يشكل خطرا 
على كل شخص يعيش على سطح 
هذا الكوكب»، مؤكدة ان مشاركة 
التغيرات  فــــي محاربــــة  العرب 
املناخية «ضرورية» ويجب ان تتم 
من خالل تغيير أســــلوب حياتنا 
والتقليل من إنتاج الغازات الدفيئة 
مثل ثاني أكســــيد الكربون وذلك 
للحد من ارتفاع درجات احلرارة. 
يذكر ان اجلوعــــان تنهي في هذا 
العام دراســــتها فــــي معهد علوم 
األرض والفضاء في مدينة «برمين» 
األملانية وستستعد لكتابة دراسة 
دكتوراه فــــي املعهد ذاته. وكانت 
قد درست في والية «كولورادو» 
األميركية وكذلك في مدينة «سانت 
بيترسبورغ» الروسية وسبق ان 
نشــــرت بعض األبحاث عن علوم 

األرض والفضاء. 


