
االثنين 28 ديسمبر 2009   15محليات
وزيرة التربية

 تفتتح اليوم مؤتمر 
المعلمة السابع

حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود حتتفل ادارة املعلمات في جمعية املعلمني في متام 
الساعة التاس����عة من صباح اليوم بافتتاح مؤمتر املعلمة 
السابع الذي سيقام في الفترة من اليوم وحتى 30 اجلاري 
حتت شعار »القيادة التربوية، وآفاق األلفية الثالثة« وذلك 
في فندق كراون بالزا بالفروانية. وستشتمل انشطة اليوم 

التي ستعقب حفل االفتتاح على بدء محاضرات احملور االول 
للمؤمتر وعنوانه »جديد القيادة التربوية ومتطلبات األلفية 
الثالثة« حيث ستقام ثالث محاضرات بدءا من الساعة 10:30 
وعناوينها، االستراتيجية التعليمية من وإلى أين؟، التخطيط 
انطالقة لالصالح التعليمي، قي����ادة التغيير والتجديد في 
املؤسس����ات التربوية، كما ستقام ورشتا عمل حتت عنوان 

قيادة اآلخرين وورش����ة عمل اخرى حتت عنوان توظيف 
احلاسوب في خدمة املتعلم. وستشمل انشطة اليوم الثاني التي 
ستقام غدا محاضرات وورش عمل للمحور الثاني وعنوانه: 
قائد األلفية الثالثة: كفايات ومهارات وأدوار، وستقام بدءا 
من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا محاضرة حتت عنوان: 

تفويض السلطة والتمكني في املنظومة التعليمية.

الديحاني: قانون العمل إنجاز تاريخي 

الصالون اإلعالمي يناقش
 »اإلعالم.. واألزمات« اليوم

الخميس: اإلعالم المسؤول حصن الدفاع عن ثوابت األمم

..و»المقومات«: خطوة إيجابية لتعزيز 
حقوق اإلنسان تكتمل بمراقبة تطبيقه

أشادت جمعية مقومات حقوق االنسان بإقرار مجلس االمة لقانون 
العمل في القطاع االهلي في مداولته الثانية، كما صرح بذلك الناشط 
احلقوقي ورئي����س اجلمعية د.عادل الدمخي، مؤكدا ان اقرار القانون 
خطوة ايجابية في االجتاه الصحيح جاءت متوائمة مع التوصيات التي 
تضمنها تقريرنا عن عام 2009 في بنده الرابع، ومطالبا كل املعنيني 
بالسلطتني باملزيد من التشريعات التي تعزز من واقع حقوق االنسان في 
الكويت وفي مقدمتها قانون جترمي االجتار بالبشر والغاء نظام الكفيل 
وايجاد نظام بديل يحفظ حقوق جميع االطراف حتت مظلة قانونية 
محكمة. وتابع الدمخي: ان اقرار قانون العمل بالقطاع االهلي انتصار 
كبير حلقوق االنس����ان التي تنادي بها الشريعة االسالمية والقوانني 
احمللية وكل املواثيق الدولية، السيما حقوق العمالة التي تنتهك كل 
يوم بس����بب ظلم اصحاب العمل تارة وقصور وتعسف التشريعات 
ت����ارة اخرى، مؤكدا ان القانون س����يقضي على هذه االنتهاكات متاما 
شريطة مراقبة وزارتي الداخلية والشؤون لتطبيقه ومدى استجابة 
والتزام الش����ركات واجلهات االهلية لتطبيق كل بنوده ومحاسبتهم 
حال املخالفة. واكد ان اقرار القانون سيس����اهم بشكل كبير في اقرار 
وتكريس مبادئ العدل واملساواة واالنصاف التي تعد أعمدة اساسية 
حلقوق االنسان، كما سيعزز من مكانة الكويت الدولية واالقليمية في 
مجال حقوق االنسان، مضيفا: اقرار القانون سيشجع الكويتيني على 
العمل بالقطاع االهلي، مما يساهم، القضاء على نسبة البطالة بني ابناء 
الشعب الكويتي، ومساهمة الش����باب الكويتي في التنمية احلقيقية 
للبالد، باالضافة الى تعزيز مفاهيم العمل واالنتاج لدى االجيال القادمة. 
وبني الدمخي ان عدم شمول قانون العمل بالقطاع االهلي خلدم املنازل 
الذين اقترب عددهم من 600 ألف يعد قصورا واضحا في القانون الذي 
طال انتظاره، مضيفا: نحن كحقوقيني نرى انه قد حان الوقت لس����ن 
قانون خاص بخدم املنازل ينظم عالقاتهم بأصحاب العمل ويتوافق 

مع اخالقيات املجتمع الكويتي أسوة بعمل النفط.

صرح رئي����س مجلس ادارة 
العامة للمعلومات  الهيئة  نقابة 
املدنية جابر الديحاني بأن قانون 
العمل في القطاع االهلي يعتبر 
اجنازا تاريخيا وحضاريا ونقل 
الكويت نقلة نوعية الى مصاف 
الدول التي حتترم حقوق االنسان 
وتنصف العاملني بالقطاع االهلي 
وحتميهم من جشع بعض اصحاب 
العمل ووضع أس����س صحيحة 
للعالق����ة بني العامل����ني وأرباب 

العمل. 
واضاف الديحاني ان القانون 
اجلديد ال يضع مجاال للشك في 

أن الدولة حريصة كل احلرص على سمعة الكويت الدولية فتم تعديل 
القوانني واصدار تشريعات جديدة تتوافق مع مالحظات منظمات العمل 
الدولية من جانب والظروف االقتصادية العاملية التي تأثرت بها جميع 
الدول من جانب آخر، وان تعديل هذا القانون بعد االستشارات جلميع 
منظمات املجتمع املدني واالستنارة باملنظمات النقابية جعل القانون 
يتجن����ب العديد من الثغرات التي كانت من القوانني القدمية التي عفا 
عليها الزمن وأصبحت مهلهلة ومرتعا للمتالعبني باسم القانون وحقوق 
العاملني، واآلن نستطيع ان نقول انه لدينا قانون حريص كل احلرص 
على مستقبل العاملني في القطاع االهلي ويحميهم مهنيا واقتصاديا 
ويعطيهم احلق في حياة كرمية، ويراعي مكتسبات الطبقة العاملة، 
وقادر على التطور ويتناسب مع طموحات العاملني بالقطاع االهلي، 
بعد ان عجزت الدولة عن اس����تيعاب مخرجات التعليم في تعيينهم 
بالدوائر احلكومية واالستعانة بالعمالة الوطنية بالقطاع االهلي حتى 
ال تزيد نسبة البطالة، فبعد مساواة القطاع اخلاص بالقطاع احلكومي 
من حيث االجازات واملرضيات وتغليظ عقوبة الفصل وحفظ حقوقهم 

باالستقالة اصبح التوجه اليه افضل من أي مجال آخر. 
واكد الديحاني ان التاريخ لن ينس����ى كل من ساهم في خروج هذا 
القانون الى النور ويحسب الى اعضاء مجلس االمة ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ممثلة بالدكتور محمد العفاسي وجهوده املثمرة 
في اجناز القانون في الوقت املناس����ب للمحافظة على سمعة الكويت 
امام املجتمع الدولي والذي كان له العديد من املالحظات واالنتقادات 

على قانون العمل السابق.

يستضيف الصالون االعالمي 
مجموع���ة من رؤس���اء حترير 
الصح���ف احمللية وع���ددا من 
االعالميني الكويتيني والصحافيني 
والكتاب وأصحاب الرأي والفكر 
للمشاركة في ندوة حتت عنوان 
»االعالم واالزمات« وذلك في متام 
السابعة من مساء اليوم باملقر 
املؤقت للصال���ون في اليرموك 
ق4 الشارع االول منزل رقم 36 

باجتاه شارع املشاة.
وتأتي هذه الندوة اتفاقا مع 
التي  فكرة تأس���يس الصالون 
تنشد في االساس التماشي مع 

احداث الداخل الكويتي في املقام االول، ونظرا ملا تش���هده الساحة 
الكويتية من احداث، ولكون االعالم العبا أساس���يا ومؤثرا في تلك 
االحداث من حيث متابعتها وبثها للمواطنني عبر قنواته املختلفة، فقد 
حرص القائمون على الصالون على ان يكون ضيوف هذه الندوة من 
نخبة العاملني في املؤسسة االعالمية الكويتية مبختلف قطاعاتها، 
املرئية واملقروءة واملسموعة.وستدور نقاشات هذه اجللسة حول هذا 
التساؤل، هل االعالم هو من يصنع االزمات حقا؟ ام انه مجرد قناة 
تعكس الواقع الذي يعيشه البلد؟ وهذا ما ستكشف عنه مناقشات 

ومداخالت ضيوف هذه اجللسة من جلسات الصالون االعالمي.
وفي هذا االطار، صرح االمني العام للملتقى االعالمي العربي ماضي 
اخلميس بأن اجللسة ستكون مبنزلة نقطة نظام نتعرف من خاللها 
وعن طريق مش���اركة نخبة من اهل الصناعة االعالمية على كيفية 
ادارة االع���الم وجعله اعالما ايجابيا يوح���د وال يفرق ويعلو فوق 
املصالح الشخصية واالهواء من اجل ازكاء مصلحة واحدة فقط وهي 
مصلحة الوطن. وشدد في سياق احلديث عن دور االعالم ورسالته 
على ضرورة االلتزام باحلوار االعالمي املستند الى مقومات االصالح 
والداعم ملبادئه، وتعزي���ز لغة احلوار الهادف واالبتعاد عن الذاتية 
والتمسك باملوضوعية وشفافية الطرح كمقوم اساسي من مقومات 
عمل املؤسسة االعالمية، وترسيخ مبدأ احترام الرأي والرأي اآلخر، 
وفي املقابل اكد ضرورة البعد عن التأجيج واالجنراف الى املهاترات 
التي تثير اخلالفات وتصنع الت���أزمي. واضاف اخلميس ان االعالم 
اجلاد واملسؤول هو ذلك االعالم الذي يتحول فعليا الى حصن قوي 
من حصون الدفاع عن ثوابت االمم ومكتسبات الشعوب، وان الرسالة 
االعالمية عندما حتيد عن مضامينها الطبيعية التي تهدف الى رأب 
الصدوع ومعاجلة االختالفات والتمسك بعصي الوحدة فإنه في هذه 
احلالة يتحول الى أداة من ادوات الهدم وشق الصف ويكون االعالم 

ساعتها اكثر خطرا على الشعوب مما سواه.

جابر الديحاني

ماضي اخلميس


