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»المعلمين«: ال تغيير في موعد 
حفل »شكرًا معلمي« 4 يناير

نفى مصدر مس���ؤول في جمعية املعلمني الكويتية عن وجود 
اي تغيير في موعد حفل تكرمي املعلمني ملهرجان »ش���كرا معلمي« 
الذي سيقام برعاية وحضور صاحب السمو األمير في متام الساعة 
العاش���رة والنصف من صباح االثنني املقبل الرابع من يناير على 
مس���رح كلية التربية االساسية للبنات في الشامية. وأكد املصدر 
استكمال جميع االستعدادات القامة هذا احلفل الكبير الذي سيتم من 
خالله تكرمي 447 معلما ومعلمة فيما ستتواصل انشطة املهرجان 
على امتداد اليومني التاليني حيث ستش���مل انشطة اليوم الثاني 
وهو الثالثاء املقبل االحتفال برفع الس���تار عن النصب التذكاري 
للمعلم والذي ستضع فيه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض���ي احلمود قلم الرصاص األخي���ر من مجموع مليون و25 
الف قلم رصاص مت جتميعها لبناء النصب التذكاري، وس���تختتم 
انشطة املهرجان في يوم االربعاء باقامة لقاء حواري سيقام حتت 
شعار »معلم وأفتخر« وستش���ارك فيه وزيرة التربية الى جانب 
رئيس اللجنة التعليمية في مجلس األمة النائب د.حس���ن جوهر 
ومستش���ار من ديوان اخلدمة املدنية وممثل عن املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية. من جانب آخر، جددت اكادميية إعداد القادة 
في اجلمعية دعوتها للمعلمني واملعلمات للتس���جيل واالش���تراك 
في الفصل الدراس���ي الثاني من العام الدراسي احلالي لألكادميية 
والذي تنظمه بالتعاون مع مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 

في جامعة الكويت.

الناصر تطالب الحكومة بتنظيم
شؤون العمالة المنزلية

»األبحاث« يعّد خطة إستراتيجية 
سادسة مكملة لمسيرة تطوره

قال معهد الكويت لألبحاث العلمية انه قام بإعداد خطة استراتيجية 
سادسة مكملة ملس���يرة تطوره بعنوان »رصد الواقع وتوجهات 
املستقبل« وذلك بهدف تلبية طموحات القطاعات االنتاجية واخلدمية 

والبيئية في الكويت.
وأضاف املعهد أن تلك اخلطة تس���هم ف���ي التقدم االقتصادي 
والتكنولوج���ي للبالد وتتابع الوضع العام الحتياجات كل قطاع 
وتطوي���ره ورف���ع كفاءة ادائه به���دف حتقيق التنمية الش���املة 

للبالد.
وأوضح انها تشمل خمسة برامج هي املوارد البترولية وموارد 
املياه والبيئة والتنمية احلضرية وموارد الغذاء والعلوم البيولوجية 

واالقتصاد التقني.
وعن خطته االس���تراتيجية اخلامس���ة اكد املعهد انها اعتمدت 
نهجا متطورا وعززت وضوح رؤية مبادئه وقيمه ووضعت اهدافا 

لالنشطة املشتركة وحتديد مؤشرات ومقاييس لتقييم ادائه.
وأضاف انه يضع مث���ل هذه اخلطط للقيام بالبحوث العلمية 
ونقل وتطوير وتوطني التكنولوجيا وتقدمي االستشارات واخلدمات 
الفنية وتطوير املوارد البش���رية مبا يخدم االحتياجات الوطنية 

ويدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في الكويت.

العمل  دعت رئيسة جمعية 
االجتماعي الشيخة بيبي الناصر 
احلكومة الى األخذ بعني االعتبار 
معاناة العمالة املنزلية وإصدار 
قانون خاص ينظم ش����ؤونها، 
وتراعى فيه خصوصية املجتمع 
الكويتي وطبيعة عمل هذه الفئة 
وحتفظ حقوق الطرفني اخلادم 
العم����ل، وذلك بإضافة  وأرباب 
هذا القانون ال����ى قانون العمل 
بالقط����اع األهل����ي، الذي أجنزه 
مجل����س األمة، مش����يرة الى ان 
الكل يترقب إصدار هذا القانون 
للحد من املآسي اإلنسانية التي 

يتعرض����ون لها والناجتة عن عدم وجود قانون خاص بتلك العمالة 
املنزلية وما يترتب على ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية على الفرد 

واألسرة واملجتمع.
وأضافت الناصر ان إصدار قانون خاص بالعمالة املنزلية من شأنه 
ان يحل اإلشكاالت احلاصلة اآلن والعالقة بني أرباب األعمال والعمالة 
واجلهات الرسمية ذات الصلة، الفتة الى ان جل هذه اإلشكاالت ناجتة 
عن عدم وجود قانون يختص وينظم عمل واستقدام هذه الفئة والتعامل 
معها ويحفظ حقوقها املادية واإلنس����انية. وشددت الناصر على ان 
تأخذ احلكومة بعني االعتبار املتطلبات اإلنسانية والدولية التي حتتم 
علينا إيجاد احللول لها، حيث تقوم هذه العمالة بدور تنموي كبير 
متمثال مبساعدة األسر والقيام بجميع املهام الثانوية لها، حيث يقدر 

تعداد هذه العمالة املنزلية مبا يقارب 600 ألف خادم وخادمة.

الشيخة بيبي الناصر

الحمد: عالقة »التعاون« مع »األوروبي« 
أكبر من اتفاقية التجارة الحرة

 قالت سفيرة بعثة مجلس 
التعاون اخلليجي لدى االحتاد 
األوروبي في بروكسل أمل احلمد 
ان عالقة دول اخلليج باالحتاد 
األوروبي »اكب���ر بكثير واكثر 
تشعبا من اتفاقية التجارة احلرة 

التي يجري احلديث عنها«.
وأوضحت ان هناك اتفاقية 
تربط مجلس التعاون اخلليجي 
باالحتاد األوروب���ي على اكثر 
من صعيد وتتناول الكثير من 
اجلوانب مثل التربية والتعليم 

والطاقة واألبحاث. 
ولفتت الى ان هناك العديد 

من االجتماعات التي تعقد بني اجلانبني سواء على مستوى اخلبراء 
في اجتماعات دورية تبحث جميع املس���ائل او اجتماعات وزارية 
تعقد كل عام. وأضافت ان االجتماع الوزاري املقبل سوف يعقد في 
بلجيكا ولم يحدد موعده بعد حيث س���تقوم الدولة التي سترأس 
االحتاد األوروبي وهي اسبانيا بتحديد املوعد، مشيرة الى انه عادة 
ما يكون انعقاده في ش���هر ابريل. وأشارت الى انه سيسبق ذلك 
اجتماع اخر على مستوى اخلبراء في الرياض يتم خالله تقييم كل 
ما مت من اتفاقيات واعادة دراسة املوقف مبينة انه سيتم تخصيص 
اجتماع خاص بالطاقة في هذا االطار. وأعربت احلمد عن تفاؤلها 
جتاه العالقات اخلليجية األوروبية، مبينة ان هناك امورا ما زالت 
عالقة بني اجلانبني في اتفاقية التجارة احلرة لكن اذا تفهم االحتاد 
األوروب���ي وجهة النظر اخلليجية ومصالح دول مجلس التعاون 

فسوف نصل حتما الى نتائج جيدة.
وأضاف���ت ان بند التجارة احلرة هو احد بنود العالقة بني دول 
مجلس التعاون واالحتاد األوروبي وال يلخص مجمل العالقة بني 

الطرفني.

أمل احلمد


