
محلياتاالحد  16  اغسطس  2009   8
مركز العمل التطوعي شارك في الملتقى الخامس لالتحاد العربي في مصر خالل احتفال مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في القاهرة

المرشد: عرض مشروع دراسة حماية السالحف 
في جزر أم المرادم وقاروه وكبر من االنقراض

أبوغالي: تعاون الدول العربية لتحقيق التوظيف األمثل 
للقوى العاملة وإعطاء األولوية في التشغيل للشباب

 القاهرة ـ هناء السيد
دعت رئيسة مجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة 
مش���يرة أبوغالي الى تعاون ال���دول العربية في اطار 
التكامل االقتصادي واالجتماعي العربي لتحقيق التوظيف 
األمثل للقوى العاملة في الدول العربية واعطاء األولوية 
في التشغيل للشباب من مواطني الدولة ثم للشباب 

العربي مبا يتفق واحتياجات التنمية بها.
وأكدت مشيرة أبوغالي، في كلمتها امام االحتفال الذي 
نظمه مجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة امس 
االول بالتعاون مع االمانة العامة جلامعة الدول العربية 
ومركز األمم املتحدة لإلعالم بالقاهرة مبناسبة احتفال 
األمم املتحدة باليوم العاملي للشباب، على ضرورة ان 
تعمل الدول العربية على التقريب بني تشريعاتها املنظمة 
لتنقل األيدي العاملة من اجل العمل ما امكن ذلك ومبا 
يكفل تيس���ير تنقل األيدي العاملة العربية وحمايتها 
وتذليل العقبات امام تنقلها وتيس���ير اقامتها وعملها 

في الدول املستقبلة وفق احتياجات هذه الدول.
وطالبت أبوغال���ي، خالل االحتفال الذي عقد حتت 
شعار »ش���باب عربي بال حدود« وحتت رعاية األمني 
العام للجامعة العربية، بضرورة ان تعمل الدول العربية 
على احالل األيدي العاملة العربية محل األيدي العاملة 
األجنبية وذلك عند تساوي املؤهالت واملهارات املطلوبة 
في سوق العمل وذلك من خالل مساع جادة بخطة زمنية 
محددة نستطيع من خاللها امناء الشعور القومي وتعزيز 
العادات والتقاليد والقيم االجتماعية وتعميق املصالح 
املشتركة في وحدة عربية أساسها دعم الشباب العربي 
وتأهيله وتوفير املناخ املالئم ليكون كوادر تستطيع 

عن جدارة قيادة مستقبل األمة العربية.
واشارت أبوغالي الى ان القمة العربية االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية التي عقدت في الكويت يناير 
املاض���ي خرجت ببرنامج عمل ميثل خطوات تنفيذية 
إلع���الن الكويت وخريطة طريق مس���تقبلية موجهة 
لل���دول العربية من اجل بلوغ الغايات واألهداف التي 
تبنتها القمة االقتصادية التي ترمي الى حتقيق االزدهار 

االقتصادي واالرتقاء االجتماعي والتنمية املس���تدامة 
جلميع الدول العربية.

وقالت مشيرة أبوغالي »ان مجلس الشباب العربي 
للتنمي���ة املتكاملة لم يكن بعي���دا عن منظومة العمل 
املدنية املفعلة لإلعداد للقمة االقتصادية وذلك من خالل 
طرحه الستبيان ش���ارك فيه الف شاب وفتاة تقدموا 
مبقترحاته���م للقمة، كما قام املجلس باملش���اركة في 
القمة بوفد ضم 20 شابا وشابة قاموا برفع توصيات 
الش���باب للقمة األمر الذي اس���فر عن خروج »اعالن 
الكوي���ت« محققا ملا يقرب من اثني عش���ر مطلبا من 
مطالب الش���باب، يأتي على رأس���ها احلد من البطالة 
التي متثل القضية األساسية للشباب العربي بجميع 
الدول العربية ما يستلزم حتركا مشتركا على مستوى 
احلكومات والقطاع اخلاص واملجتمع املدني للس���عي 
جتاه تفعيل جميع االتفاقيات العربية املشتركة التي 

وضعت خصيصا كآلية حلل هذه القضية.
وأكدت في هذا االطار ضرورة االلتزام بامليثاق العربي 
للعمل ودس���تور منظمة العمل العربية واالتفاقيات 
املختلفة بشأن تنقل القوى العاملة العربية سعيا الى 
حتقيق قيام السوق العربية املشتركة التي تعتمد على 
التكامل العربي في جميع املجاالت االقتصادية واعتبارا 
ملا يؤدي اليه تنظيم تنقل القوى العاملة العربية في 
الوطن العربي من امناء الشعور القومي وتعزيز العادات 
والتقاليد والقيم االجتماعية وتعميق املصالح املشتركة 
واقتناعا بأن حتس���ن اداء القوى العاملة العربية من 
ش���أنه ان يحقق التكامل املنشود بني عنصري العمل 
والتوازن بني النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية 
وتوفير فرص العمل واستيعاب التكنولوجيا اجلديدة 

للتصدي لتحديات العوملة.
وقد مت خالل احلفل تكرمي نخبة من الرواد الذين دعموا 
احلركة الش����بابية العربية والعمل العربي املشترك وفي 
مقدمتهم وزير الشؤون القانونية واملجالس النيابية د.مفيد 
شهاب والذي تسلم درع الريادة نيابة عنه وكيل الوزارة 
علي حماد، كما مت عرض فيلم تسجيلي عن حياة د.مفيد 

شهاب ومسيرته احلافلة في العمل السياسي والوطني.
كما مت ايضا تكرمي السفيرة »سيما بحوث« األمني 
العام املس���اعد للجامعة العربية للشؤون االجتماعية 
وتسلمت درع الريادة نيابة عنها إلهام الشجني بإدارة 

الشباب باجلامعة العربية.
وجرى ايضا خالل احلفل تكرمي الش���باب العربي 
املتميز في مج���االت الفن والبح���ث العلمي واإلعالم 
والعمل العام واملشاركة السياسية وهم: حليمة حسن 
الشامس���ي عضو مجلس ادارة صحافيي )االمارات(، 
وخديج���ة محمد الكثيري عضو جلن���ة املرأة بالهيئة 
العامة للش���باب )اإلمارات(، ومجدي طنطاوي نائب 
رئيس حتري���ر جريدة اجلمهوري���ة )مصر(، ومعمر 
االرياني رئيس االحتاد الوطني للشباب اليمني، خالد 
الزوري عضو هيئة »شباب كلنا« )األردن(، ومحمود 
بن األزهر الزهران عضو الهيئة االستشارية للشباب 
)س���لطنة عمان(، وعبداللطيف حسني رئيس االحتاد 
الوطني للشباب الصومالي، ومحمد هيبة أمني األمانة 
املركزية للشباب احلزب الوطني الدميوقراطي )مصر(، 
ويوس���ف مفتاح بن زبلح الطالب األول على مستوى 
ليبيا الثانوية الطبية، الى جانب جمال حمادي مدير 
األنشطة الثقافية باإلمارات، فضال عن م.محمد قبيالت 
)األردن(، ومنح رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

أوس الشاهني جائزة الشباب املتميز.
كما مت منح جائزة التميز الفني لعام 2009 للمطرب 
حس���ني اجلس���مي )اإلمارات(، والفنانة ليلى علوي 
)مصر(، كما مت منح جوائز شكر وتقدير ألعضاء الهيئة 
االستش���ارية للمجلس وهم: د.أحالم حنفي مستشار 
املجلس للصحة والسكان، ود.نادر عكو مستشار املجلس 

الثقافي، هالة حشيش مستشار املجلس اإلعالمي.
وأشادت الشامسي بدور الكويت خاصة االعالمي وما 
تتمتع به من صحافة حرة وذكرت ان الكويت أتاحت 
لدول منطق���ة اخلليج الكثير من التجارب والتدريب، 
مش���يرة الى انها حصلت على ع���دة دورات تدريبية 

بوكالة األنباء الكويتية.

»الخريجين« إليجاد سياسة واضحة 
وقابلة للتطبيق  تعالج مشكلة البطالة

أعربت جمعي���ة اخلريجني 
في بيان لها عن اس���فها لغياب 
م���ا ميكن ان يش���كل سياس���ة 
حكومية متكاملة واضحة وقابلة 
للقياس، ملعاجلة هذه املشكلة ذات 
االبعاد االجتماعية والسياسية 
واالقتصادي���ة واالمني���ة، في 
الوقت الذي يتوقع فيه، حسب 
االحصاءات الرسمية، تفاقم هذه 

املشكلة في املستقبل القريب.
واكدت اجلمعية ضرورة وجود 
سياس���ة حكومية طويلة املدى 
ملعاجلة مشكلة البطالة، ترتكز 
على معاجلة االسباب الرئيسية 
املتعلقة بها، وهي اس���باب لها 
عالقة مباشرة بطبيعة االقتصاد 
الوطني، والتركيبة السكانية، 

وهيكلة اجلهاز التنفيذي للدولة، 
والوضع غير الس���ليم لتركيبة 
القوى العامل���ة في الدولة، كما 
تناشد اجلمعية اعضاء السلطتني 
ان يكون هناك سعي جاد وسريع 
للحد م���ن مضاعفات مش���كلة 
البطال���ة، آخذين ف���ي االعتبار 

االمور اآلتية:
1 - ادخال بعض التعديالت 
على قانون التأمينات االجتماعية 
لكي تشمل مظلة التأمينات تأمني 

البطالة للعاملني كافة.
2 - اعتم���اد تعريف موحد 
للعاطل عن العمل وهو الشخص 
املؤهل القادر على العمل والذي 

يبحث عنه وال يجده.
3 - التأكيد على ان يش���مل 

»بدل البطالة« جميع العاطلني عن 
العمل، بغض النظر عن شرائحهم، 
مع االخذ في االعتبار ضرورة ان 
يخضع صرف هذا البدل لشروط 

معينة.
4 - ان يسهل للعاطلني عن 
العمل احلصول على بدل البطالة 
بالش���كل الذي يحفظ كرامتهم، 
كونه حقا م���ن حقوقهم وليس 

منة من احد.
5 - اق���رار قانون العمل في 
القطاع االهلي اجلديد مع احلرص 
على ان يوفر هذا القانون ما يحفظ 
كرامة العاملني في القطاع اخلاص 
وحقوقه���م املهني���ة، ويجنبهم 
املعاملة والفصل  عمليات سوء 

التعسفي.

 دارين العلي
شارك مركز العمل التطوعي في امللتقى اخلامس 
لالحتاد العربي للعمل التطوعي الذي اقيمت انشطته 

في مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية.
واشار نائب رئيس املركز م.احمد املرشد، في تصريح 
صحافي، الى تقدمي ورقة عمل خالل امللتقى تتحدث 
عن جتربة الكويت في العمل التطوعي باالضافة الى 
عرض اجنازات املركز احمللية ومن ابرزها مش����روع 
دراسة السالحف في جزيرة ام املرادم وجزيرة قاروه 
وكبر والذي يهدف ملراقبة السالحف ومتابعة اعشاشها 
حلمايتها من االنقراض، باالضافة الى مشروع عملية 

حماية جزيرة قاروه من عمليات النحر التي تتعرض 
لها، وايضا تضمن اجلانب االنساني واالجنازات التي 
ش����ملت ذوي االحتياجات اخلاصة.وافاد املرشد بأن 
املركز شارك ايضا في اجتماع االمانة العامة لالحتاد 
العربي للعمل التطوعي الذي عقد في مقر جامعة الدول 
العربية، وتطرق االجتم����اع الى انضمام العديد من 
مراكز العمل التطوعي في الدول العربية الى االحتاد 
في سبيل توثيق اواصر التعاون في هذا املجال.وبني 
م.املرشد ان الوفد شارك في أعمال تطوعية عديدة منها 
املش����اركة في حملة تشجير غابة الغردقة الشجرية 

وحملة التشجير في غابة املنجروف في سفاجا.

م.أحمد املرشد خالل زيارته لسفيرنا في القاهرة د.رشيد احلمد

)ناصر عبدالسيد(مشيرة أبوغالي تتحدث إلى الزميلة هناء السيد جانب من املكرمني 
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با�سـم/  �شاكر عبدالغني �شاكر

رقم اجلواز / 1452636

والذي فقد بتاريخ 2009/8/13 

ال�ساعة 12.30ظهرًا فعلى من 

يجده ت�سليمه لل�سفارة امل�سرية اأو 

الت�سال ت : 97583081

مفقود جواز �سفر م�سري

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2


