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والكثير من االيجابيات.
لك��ن ممث��ل منظم��ة العمل 
الدولية ف��ي الكويت حتدث عن 
مالحظات بش��أن ع��دم توافق 
بعض بنوده م��ع معايير العمل 

الدولية؟
رمبا هناك بع����ض االمور 
املعلقة والتي س����يتم التعامل 
معها الحقا، السيما فيما يتعلق 
مبس����ألة االس����تخدام )نظام 
الكفيل(، وبع����ض التعديالت 
التي قد يحتاجها قطاع التجارة 
والصناعة وسيتم النظر فيها 

الحقا.
هل نفهم أنك��م راضون عن 

القانون اجلديد للعمل؟
بناء عل����ى املعلومات التي 
مت تزويدنا بها من قبل غرفة 
التج����ارة والصناعة واحتاد 
العمال هناك تطورات ايجابية 

الس��يما  االخ��رى  القوان��ن 
قانون االجتار بالبش��ر والعمالة 

املنزلية؟
علمن����ا أن هن����اك أجن����دة 
قوانني جار العمل عليها ونأمل 
اعتمادها النها ستساعد الكويت 
في مواجه����ة حتديات العوملة 
واهمها تشريع االجتار بالبشر 
وه����ذا املوضوع عاملي يحتاج 

حللول عاملية.
كما علمت ان الكويت تعمل 
على اعداد قانون خاص بالعمالة 
املنزلية واجن����ازه، يعد عمال 
جبارا، والكويت دولة عمالقة 
امتنى أن تبقى القدوة ويلحق 

بها اجلميع.
ونحن كمنظمة عمل دولية 
نود مساعدة الكويت في مواجهة 
التحدي سواء بالنسبة للعمالة 

الوافدة أو املنزلية.

العمل اجلديد؟
لم نتس����لم نسخة ألن ذلك 
يحصل بع����د توقيع صاحب 
الس����مو األمير عل����ى القانون 
وصدوره مبرسوم اميري وإن 
شاء اهلل سيتم قبل مغادرتي 

الكويت.

قانون عصري

عل��ى  اطالعك��م  مت  ه��ل 
القانون؟

تبلغت بأنه مت اعتماد قانون 
جديد للقطاع األهلي واطلعت 
على ما حمله هذا القانون من 
بنود م����ن املس����ؤولني الذين 
التقيته����م خ����الل زيارتي في 
وزارة الشؤون غرفة وجتارة 
وصناعة الكويت واحتاد عمال 
الكوي����ت وجميعهم اكدوا انه 
قانون عص����ري يحمل الكثير 

ف��ي  اجلنس��ن  ب��ن  متيي��ز 
األجور؟

صحيح ملس����ت ذلك فهناك 
والش����رطيات  البرملاني����ات 
والعامالت واملوظفات في كل 

املؤسسات احلكومية.

ورشة تدريبية

ماذا عن ورش��ة العمل؟ وما 
هدفها؟

العمل هي تدريبية  ورشة 
ملوظفي ع����دد من ال����وزارات 
اله���دف منه�������ا رفع الكفاءة 
والقدرات في اعداد التقاري���ر 
والردود اخلاص���ة باالتفاقيات 
الدولية، وكانت ورشة شاملة 
وهناك ورش��������ة عمل اخرى 
س����يت��م تنفيذه���ا في شهر 
يونيو بشأن العمالة املنزلية.

ه��ل اطلعتم على مش��اريع 

لؤي أصفهاني متحدثا إلى نيك فوجيشتش )احمد باكير(فوجيشتش متحدثا الى احد احلضور نيك فوجيشتش ورحاب بورسلي احملاضر نيك فوجيشتش

)فريال حماد(كليوباترا دومبيا هنري تتحدث إلى الزميلة بشرى شعبان

فوجيشتش: تحّديت اإلعاقة باألمل فالعوائق هي االحتماالت والشجاعة تعني اإلنجاز 

كليوباترا لـ »األنباء«: قانون العمل الجديد يعلن بزوغ فجر جديد للقطاع األهلي
 بشرى شعبان

رأت مديرة قس����م معايير 
العمل الدولية في منظمة العمل 
الدولية في جنيڤ كليوباترا 
دومبيا هنري ان اعتماد قانون 
جديد للعم����ل بالقطاع االهلي 
سيفتح فجرا جديدا للعمل في 
هذا القطاع، واش����ارت الى ان 
تسلم نسخة من قانون العمل 
تتم بعد صدوره مبرس����وم، 
كاشفة عن وجود بعض االمور 
املعلقة سيتم التعامل معها فيما 

بعد.
واكدت أن زيارتها للكويت 
سمحت لها مبشاهدة االجنازات 
العمالقة للدولة ومدى متانة 
اقتصاده����ا وام����ور أخ����رى 
تطرقت لها في لقاء خاص مع 

»األنباء«.
هل تسلمت نسخة من قانون 

الى جانب انه اخذ باالعتب��ار 
الوطنية في  العمالة  مس����ألة 
القط��اع االهلي وحقوق العمالة 
الوافدة وان سرعة اجناز القانون 
وبشكل متقدم تسجل للكويت 
الن بعض الدول تأخذ 40 سنة 

في نقاش قوانينها.

االتفاقية الدولية

ض���رورة  إل��ى  تطرقتم 
ت�وقي��ع الكويت على اتفاقيات 

دولية جديدة؟
صحي����ح بعدم����ا اجنزت 
العمل اجلديد  الكويت قانون 
واملتطور نأمل منها ان توقع 
على االتفاقية الدولية، لتنضم 
إلى 131 دولة في العالم موقعة 
على هذه االتفاقية واخلاصة 

بعدم التمييز واملساواة.
لكن ف��ي الكوي��ت ال يوجد 

كثي����رة وان املختصني اخذوا 
باالعتب����ار كل ما نصت عليه 
اتفاقيات منظمة العمل الدولية، 

واملعايير املعتمدة للعمل وهذا 
سيفتح فجرا جديدا للعمل في 

القطاع األهلي.

رندى مرعي 
من قال ان األيدي واألرجل هي التي تصنع س���عادة اإلنسان؟ ومن 
قال ان جناح اإلنس���ان مرتبط بشكله اخلارجي وقدراته اجلسمانية؟ 
هي تس���اؤالت طرحها احملاضر نيك فوجيشتش الذي ألقى محاضرة 

حتدث فيها عن جتربته في غرفة التجارة والصناعة.
ولد ني���ك من دون يدين ورجلني األمر الذي آمله في صغره خاصة 
خالل فترة املدرس���ة ولطاملا اعتقد أنه لن يكون قادرا على النجاح في 
احلياة غير أنه تخصص في مجال التسويق واالقتصاد وأثبت جناحه 
في مجاالت عدة ولديه مواهب ونشاطات ميارسها مثل السباحة والصيد 

والغولف والسفر حول العالم.
يؤمن نيك بأن السعادة ال تأتي من شكل اإلنسان اخلارجي وبكل ثقة 
وروح عالية يعتمد نيك على ابتسامته ليأسر جمهور محاضرته وليؤكد 

أن من لديه القدرة على االبتسام فهو لديه كل مفاتيح السعادة. 
وألنه يعشق أن يعيش احلياة بال حدود اختار نيك أن ينقل جتربته 
للعالم منذ صغره حني قرر أن يكون محاضرا األمر الذي أثار استغراب 
ذويه والذي دفعه ألن يخوض التجربة مبفرده وقام مبحاوالت عديدة 

ليحاضر في مدارس عديدة باء معظمها بالفشل لتنجح في آخر املطاف 
ويصبح بعدها متحدثا عامليا.

ويقول نيك ان كثرة احملاوالت ال تعني الفشل بل تعني األمل وذلك 
ألنه من يحاول حتما يتعلم شيئا ما قد ال يدركه في بادئ األمر ولكنه 
سيعيشه ويلمس انعكاساته اإليجابية معتبرا أن الشجاعة هي عندما 

ينجز اإلنسان ما يريد حتى وإن كان خائفا ليتغلب على خوفه.
كم���ا يثق نيك بأنه ال ميكنه تغيير واقعه فهي مش���يئة اخلالق أن 
يك���ون من دون يدين ورجلني ولكن ه���ذا الواقع مييزه بأمور عديدة 
أهمها حثه على اإلصرار وعلى رؤية اجلانب املش���رق من احلياة ففي 
حي���اة كل واحد منا هناك الكثير من اآلالم واألحزان وفي املقابل هناك 
ضوء في مكان ما وهو األمل الذي تولده التجارب والبقاء على احملاولة، 

واإلصرار على بلوغ الهدف فاإلصرار هو السبيل إلى النجاح.

عدم اليأس

ويؤكد نيك على ضرورة اإلميان لدى اإلنس���ان وعدم اليأس وذلك 
ألن اإلميان هو من األشياء التي ال تراها، وما ال تراه ال يعني أنه غير 

موجود فباإلميان يحقق اإلنس���ان ما يطمح إلي���ه. كما يرى نيك أنه 
ليس���ت الظروف احمليطة باإلنسان هي التي تش���كل ما هو عليه من 
جناح أو فش���ل بل ان داخله هو الذي يعكس واقعه وبهذا دعوة منه 

للناس بالتفاؤل وذلك ألن ليس هناك من ال يقدر.
وأعرب نيك عن فخره مبا حققته الكويت للمعاقني من خالل إقرار 
قانون املعاقني األخير وشدد على عدم الشكوى مما يعاني اإلنسان بل 

عليه استثمار ما لديه من طاقات مهما كانت.
وخالل احملاضرة التي حتدث فيها نيك عن جتاربه وعرض بعض 
مراحل حياته بصعوباتها وجناحاتها كان هناك كلمة لرئيسة مجلس 
إدارة جمعية أولياء أمور املعاقني رحاب بورسلي قالت فيها انه يجب 
التمييز بني ذوي االحتياجات اخلاصة وذوي اإلعاقة، فذوي االحتياجات 
اخلاصة مجالها واسع وتشمل اليتيم ومن يحتاجون لعناية خاصة، 
أم���ا ذوو اإلعاقة فهم أصحاء بالدرج���ة األولى وال نقبل أن يقال عنهم 

أنهم غير أسوياء.
وبعدها حتدثت رحاب بورسلي في كلمتها عن نشاطات اجلمعية 
وجناحها الذي حققته من خالل إنشاء جلنة املناصرة والدعم الذاتي، 

وفري���ق من أولياء األم���ور واملتطوعني لنش���ر التوعية عن اإلعاقات 
الذهنية، والفوز بجائزتني على مستوى العمل التطوعي في الكويت، 
وتنظيم حملة تبرعات للمعاقني جراء احلروب في غزة ولبنان، وتدريب 
وتوظيف بعض األبناء املعاقني في مقاه ومطاعم للوجبات السريعة. 
وأعلنت أنه س���تنظم اجلمعية مهرجانا رياضي���ا لذوي اإلعاقات 
الذهنية وس���يكون االفتتاح يوم 24 مارس في استاد جابر وقالت ان 

اجلمعية حتاول أن تكون احتفاالتها مميزة.
وأشارت بورسلي إلى التوافق احلكومي � النيابي غير املسبوق من 
خالل إقرار قانون املعاقني في الكويت مؤكدة انه يجب تس���خير هذا 
التوافق لنفض غبار اليأس واملستحيل واإلقبال على احلياة وذلك ألنه 
في الكويت هناك نيكوالسيني كثر مشيرة إلى إصرار نيك على النجاح 
وتخطي كل العوائق الت���ي واجهته. بدوره ألقى رامي مصطفى مدير 
شركة Bluelink التي نظمت احلدث إلى جانب Vigor events كلمة توجه 
فيها بالش���كر إلى نيك فوجيشتش لعرض جتربته في الكويت مؤكدا 
أنه من الضروري نقل جتربة نيك إلى الكويت ملا فيها من إصرار على 

احلياة وإميان بالقدرة على النجاح مهما كانت الظروف.

أوضح خالل محاضرته في غرفة التجارة والصناعة كيفية نجاحه رغم والدته من دون يدين ورجلين

مديرة معايير العمل الدولية أكدت أن سرعة إنجاز القانون تسجل للكويت
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منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب


