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جمعية املهندسني تكرم بدر الرفاعي

أشاد بتعاون ودعم السلطتين وديوان الخدمة ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق هذا اإلنجاز

الرفاعي استقبل لجنة العالقات الحكومية بالجمعية

المجدلي: 3.61% نسبة البطالة في الكويت 
وهي األولى واألقل في تاريخها

»المهندسين« والمجلس الوطني يتفقان 
على إنشاء متحف للتراث المعماري الكويتي

اتفقت جمعية املهندسني واملجلس الوطني 
للثقافة والفنون على ان تقوم اجلمعية بوضع 
تصميم ودراسة إلنشاء متحف للعمارة الكويتية، 
جاء ذلك خالل استقبال االمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
في مقر املجل����س أمس االول لرئيس واعضاء 
جلنة العالقات احلكومية باجلمعية م.رشود 
العازمي وم.راش����د العجمي و.مناور العازمي 

وم.محمد العتيبي.
وأكد االمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
بدر الرفاعي ان ابواب املجلس مفتوحة للجميع 
وللتعاون مع جمعية املهندس����ني وغيرها من 
مؤسسات النفع العام، وأبدى استعداد املجلس 
لالس����تفادة من خبرات املهندسني وجهودهم 
التطوعية لوض����ع »ماكيت« لتصميم متحف 

للتراث املعماري الكويتي، مشيرا الى ان مثل 
هذه املشاريع ستساهم في احلفاظ على التراث 
والهوية املعمارية الكويتية وترس����خها لدى 
االجيال املتعاقبة من أبناء الكويت. وزاد الرفاعي 
أن ابواب املجلس مفتوحة على الدوام للتعاون 
مع متطوعي ومتطوعات اجلمعية وفتح املجال 
أمامهم للمشاركة في املهرجانات واالحتفاالت 
التي يقوم بها املجلس، مشيرا الى استعدادات 
مكثفة جتري حاليا لالحتفال بالذكرى اخلمسني 
على استقالل الكويت. من جانبه، قدم رئيس 
اللجنة م.رش����ود العازمي للرفاعي شرحا عن 
اهداف هذه اللجن����ة املتمثلة في متابعة وحل 
املشاكل الفنية والهندسية بشكل تطوعي التي 
قد تواجه مختلف اجلهات احلكومية، مش����يرا 
الى ان اللجنة تقوم ايضا مبتابعة أمور الزمالء 

املهندسني في الوزارات واملؤسسات احلكومية، 
وتعمل على تفعيل دورهم وتوعيتهم بأهمية 
املساهمة بشكل فاعل في خطط التنمية احلكومية 
التي وضعت موضع التنفيذ. من جانبه، قدم 
عضو اللجنة م.راشد العجمي مقترحا بأن يتم 
تشييد متحف معماري بالتعاون بني اجلمعية 
واملجلس، وان هذه الفكرة تلقى دعما من ادارة 
اجلمعية، وانه ميكن وضع دراسة مبدئية من 
قبل متطوعي اجلمعية للب����دء في وضع هذا 
املش����روع موضع التنفيذ في أحد املواقع التي 

ميكن ان يقترحها املجلس أو التابعة له.
وفي ختام اللقاء شكر املهندسون الرفاعي 
على جتاوبه السريع وتأكيده ان ابواب املجلس 
مفتوح����ة للجميع وقدموا ل����ه درعا تذكارية 

باملناسبة.

7.1% نس�ب�ة البطال�ة ف��ي 2003 والح��د المقبول هو %4
أسامة دياب

أكد االمني العام املساعد لشؤون القوى العاملة 
في برنامج اعادة هيكلة الق���وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة فوزي املجدلي ان نس���بة البطالة 
في الكويت بلغت 3.61% وهي اقل نسبة حتصل في 
تاريخ الكويت. مش���يرا الى ان هذه النسبة ناجمة 
عن اجلهود املشتركة التي قامت بها أجهزة الدولة 
املعنية ب���ذات العالقة والتي متث���ل برنامج اعادة 
الهيكلة وديوان اخلدمة املدنية ووزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل. ومت تس���جيل هذه النسبة في 
8 يونيو وفقا لتقرير البرنامج االخير حول نسبة 

البطالة في الكويت.
وقال املجدلي في تصريح صحافي بهذه املناسبة 
ان هذه النسبة تعكس االعداد الهائلة من العمالة 

الوطنية التي التحقت بالقطاع اخلاص والتي بلغت اكثر من 66 
ألف مواطن ومواطنة في كل مؤسسات وشركات ومصانع القطاع 
اخل���اص منذ بدء عمل البرنامج في العام 2001 حتى نهاية العام 
2009. وجاءت هذه النسبة وفق االساليب العلمية املتبعة دوليا 
بش���أن حتديد نس���ب البطالة املقدم بها من قبل منظمتي العمل 

الدولية والعربية.
وأش���ار املجدلي الى ان مؤشر البطالة يعتبر أحد أهم املؤشرات 
 املعتم���دة م���ن قبل منظم���ة العم���ل الدولية الحتس���اب نس���بة 
البطال���ة والناجت من خارج قس���م أعداد املتعطل���ني الكويتيني الى 
اجمال���ي قوى العمل الكويتية في صورة نس���بة مئوية وهي متثل 

3.61 = 100 × 25154/12693

وأضاف املجدلي ان رقم التعيني متغير عادة 
من آن آلخر س���واء بالزي���ادة أو النقص وهذا 
ناجم عن فتح باب التس���جيل بديوان اخلدمة 
املدنية وبرنامج اعادة الهيكلة لترشيح التوظيف 
في القط���اع احلكومي أو تعيني دفعات جديدة 
في القطاع اخلاص. ه���ذا اضافة الى ان هيئة 
املعلومات املدنية تعد احد املصادر الرئيسية 
للبيانات واالحصاءات اخلاصة بالقوى العاملة 
في الكويت س���واء من الكويتيني أو الوافدين 
والتي تصدر عادة مرتني سنويا. االول في 6/30 

والثاني 12/31 من كل عام.
وأش����ار املجدلي الى ان احلقيق����ة ان اعداد باقي 
املسجلني في تغير مس����تمر، وكما ان اجمالي قوة 
العمل يتغير كل 6 ش����هور فإن ناجت املعادلة يتغير 
من فترة ألخرى وفقا حلجم التغيير. وأعرب عن سعادته ألن االحصاءات 
والتقارير تؤكد ان نسبة البطالة في الكويت في انخفاض مستمر اعتبارا 
من 2003 حيث كانت حوال����ي 7.1% وبدأت تتناقص حتى بلغت %3.61 
هذا الش����هر وهي نسبة ممتازة على كل االصعدة العربية والدولية، في 

حني ان معدل البطالة العاملية املقبول هو %4.
وف����ي نهاية تصريحه الصحافي، اكد املجدلي ان هذا االجناز لم يكن 
ليتحقق لوال املتابعة والدعم واملساندة من مجلس الوزراء املوقر والسادة 
أعضاء مجلس األمة واهتمام املس����ؤولني بديوان اخلدمة املدنية اضافة 
الى تعاون كل املسؤولني واملعنيني بالوزارات ذات العالقة ومؤسسات 
وش����ركات القطاع اخلاص ألن مثل هذا التعاون يحقق اهدافنا الوطنية 

املشتركة.

فوزي املجدلي

5 مستشارين قانونيين ُجدد لجمعية الصحافيين
وافق مجلس إدارة جمعية الصحافيني في اجتماعه األخير 
على تعيني 5 مستش���ارين جدد أعضاء في اللجنة القانونية 
كمستش���ارين قانونيني وهم: احملام���ي الزميل نايف مصلط 
العدواني، احملامي صالح ناصر املهنا، احملامي احمد حمد املطر، 

احملامي سطام عبيد العيادة، احملامي مشاري سطام العيادة. 
هذا وسيقوم احملامون بالدفاع تطوعا ومن دون مقابل عن أي 
عضو في اجلمعية أمام احملاكم الكويتية في قضايا الصحافة 

وكذلك إبداء االستشارات القانونية.

مبادرة إنسانية تؤكد خيرية الكويت

الفوزان يثمن إعفاء األطفال المصابين 
بالسرطان من رسوم العالج

القرار يتماشى مع سياسة صندوق إعانة المرضى
أش���اد مدير ع���ام جمعية 
صندوق إعانة املرضى جمال 
الفوزان بق���رار وزير الصحة 
د.هالل الس���اير الذي يقضي 
بإعفاء مرضى الس���رطان من 
الكويتيني حتت  األطفال غير 
سن الثامنة عش���رة من دفع 
الرس���وم اخلاصة بالتحاليل 
والفحص النووي واإلشعاعي 
الكيم���اوي اخلاص  والعالج 
باملرض، على ان تتم معاملتهم 

معاملة الكويتيني.
وأشار الفوزان الى تصريح 
مدير الش���ؤون القانونية في 

وزارة الصحة محم���ود عبدالهادي الذي أكد فيه »أن هذه املبادرة 
تعتبر إنس���انية وجيدة من قبل الس���اير نحو فئ���ة األطفال من 
مرضى الس���رطان غير الكويتيني، ومس���اهمة من الدولة لتقدمي 
الرعاية الصحي���ة واجليدة لهم وتخفيف حدة املرض عنهم وعن 
أهاليه���م«، »إن وزارة الصحة تهدف بالدرج���ة األولى الى تقدمي 

اخلدمات اإلنسانية«.
وثمن قرار الوزير الساير الذي اعتبره مبادرة إنسانية وخطوة 
تؤكد طبيعة املجتمع الكويتي الذي يس���عى لدعم العمل اخليري 

واإلنساني داخل الكويت وخارجها.
وبني ان هذا القرار يتماش���ى مع جملة األهداف اإلنسانية التي 
تسعى جمعية صندوق إعانة املرضى من خاللها الى توفير الدعم 
اإلنس���اني للمرضى الذين أقعدهم املرض عن طلب الرزق وتقدمي 
املعونات الطبية وحتمل نفقات العالج عن احلاالت املرضية غير 
القادرة على سداد الرس���وم العالجية داخل مستشفيات الكويت 
فضال عن دور اجلمعية في نش���ر الوعي الصحي واملس���اهمة في 
تقدمي خدمات الفحص الطبي املجاني للضغط والسكر في األماكن 

العامة من خالل املعارض الصحية التي تقيمها لهذا الغرض.

جمال الفوزان


