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»الصحافيني« نّظمت ورشة التغطية الصحافية 
والعمل اإلجباري وظروف التشغيل العادلة

اختتمــت جمعيــة الصحافيــن ورشــة 
»التغطية الصحافية لقضايا العمل اإلجباري 
وظروف التشــغيل العادلــة«، والتي أقامتها 
بالتعاون مع االحتاد الدولي للصحافة ومنظمة 
العمل الدولية واملقامة في الكويت على مدى 
يومن، وحاضــر فيها املــدرب العاملي كيفن 
بوردون ومدير السياســات باالحتاد الدولي 

للصحافة منير زعرور.
وشــاركت وزارة الداخليــة واحتاد عمال 
الكويــت وإدارة شــؤون اإلقامة فــي احلوار 
التحضيري للورشــة التي تناولت مجموعة 
من القضايا التي تتعلق بالتغطية الصحافية 
للقضايــا العماليــة. و قــال عضــو جمعيــة 
الصحافين الزميل دهيران أبا اخليل إن الكويت 
ملتزمة باتفاقيات دولية بشأن حقوق العمالة 
قامت بالتوقيع عليها في السنوات املاضية، 
مشيرا الى أن احتاد العمال بالبالد يقوم بدور 
مشــرف وكبير في الدفاع عن حقوق العمال 
وتوفير اجلو املالئم لهم للعمل في الكويت.

مــن جهتــه، أكد مدير قســم السياســات 
والبرامج بالعالم العربي والشــرق األوسط 
في االحتاد الدولي للصحافين منير زعرور، 

أن الصحافة في املنطقة والعالم متر مبرحلة 
حساسة جدا، والبعض يعتبر أن هناك مأزقا 
على مستقبل الصحافة، والصحافيون يفكرون 
في مســتقبلهم وبعضهم يقول هل ســيكون 
لــدي عمل بعد شــهر أم ســنة؟، الفتا الى أن 
هناك قلقا حول محتوى الصحافة والتغيرات 
بشأن مستقبلها.  بينما، قال املدرب في االحتاد 
الدولــي للصحافين كيفن بــوردن، إنه تتم 
تغطية بعض املواضيع املجتمعية واملشاكل 
أحيانا بشكل غير مفصل من قبل الصحافة، 
مبينــا أن التغطية تختلف أحيانا في كيفية 
تعاطيها إضافة الى طريقة استخدام الصور 
وتناول التفاصيل سواء في القضايا العمالية 
أو غيرها.  وأكد ضرورة احترام حقوق العمال 
وان تكون لديهم احلرية في ترك العمل في أي 
وقت يريدونه، إضافة الى عدم دفعهم أي مقابل 
مادي للحصول على وظائف ألنفسهم، مؤكدا 
أن بعض الدول تخضع التفاقيات دولية بشأن 
العمالة ولديها قوانن للحفاظ على حقوقهم، 
كما ان هناك بعض القوانن التي تخضع ملنظمة 
العمل الدولية والبد مــن تنفيذها بالصورة 
املطلوبة من اجل احلفاظ على حقوق العمال.

بالتعاون مع االحتاد الدولي للصحافيني ومنظمة العمل الدولية

الزمالء دهيران أبا اخليل وكيفن بوردن ومنير زعرور مع عدد من الصحافيني املشاركني في الورشة

)متني غوزال( رئيسة جمعية الصحافيني الزميلة فاطمة حسني حضرت جانبا من الورشة  

جوهر: ضغوطات على الكويت منذ اإلعالن عن مدينة احلرير
فرج ناصر

أكد رئيس املركز اإلقليمي 
القانونيــة  لالستشــارات 
واإلستراتيجية اللواء متقاعد 
د.مشهور السعيدي أن رؤية 
٢٠35 البــد مــن وضع خطة 
إســتراتيجية تتماشى معها 
الفتــا إلــى أن أي بلــد يريد 
التطوير البد من وضع خطة 
واضحة لذلك، كما أن تنفيذ 
مدينة احلرير البد من وضع 
خطة لها. وطالب د. السعيدي 
خالل ندوة أقيمت في ديوانه 
مبنطقــة النعيــم، بعنــوان 
»رؤية الكويت ٢٠35 - آفاق 
املســتقبل وإســتراتيجيات 
اإلجناز في ضوء املتغيرات 
اإلقليمية والدولية« بضرورة 
االنتبــاه ألن هنــاك دوال لها 
أطماع في الكويت وهي أطماع 
تاريخيــة خاصــة وموقعها 
اجلغرافي وعلينا أن نسعى 
لصنــع مســتقبلنا بأيدينا. 
بــدوره قال النائب الســابق 
حسن جوهر إن الدولة غير 
قادرة على كثير من مشاكلها، 
ومن هذه املشاكل احليازات 
الزراعية واجلامعة وتزوير 

اجلناسي.
وأضاف أن هناك ضغوطات 
بدأت على الكويت منذ استدعاء 
الصن لتطوير مدينة احلرير، 
منتقــدا موقف مجلــس األمة 

جتاه بعض القضايا.
 ٢٠35 رؤيــة  إن  وقــال 
واملشاريع الوطنية املستقبلية 

ثم انتقــل جوهر للحديث 
عن مشــكلة القروض بذكره: 
لم نستطع حلها مقابل إدخال 
مشــاريع اقتصاديــة كبيــرة 
الدولة، فكيف ســيكون حال 
البســيط املطالــب  املواطــن 
بالسداد أو السجن مقابل هذه 

املشاريع؟
وذكر أن املسألة كلها تدور 
حــول احتكار الثــروة والتي 
تصب تباعا في بوتقة القرار 
السياسي والتحكم في القرار 
السياسي فهل يستطيع نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ناصر صبــاح األحمد 
إجناح مشروع مدينة احلرير 
واجلزر أم ســيكون املشروع 

محل اتهام متكرر وإثارة.
ودعا جوهر الشيخ ناصر 
صباح األحمد إلى االستناد 
للشعب ال لغيرهم فهم أساس 

قضايــا تتداول هــي التعليم 
والصحــة واإلســكان، ما في 
غيرهــا باإلضافــة إلى قضية 
األمــن التــي دخلــت مؤخــرا 
وكذلك الفســاد الــذي أصبح 

حديث الساعة.
وأضاف أن من وجهة نظري 
أن هنــاك دوال اســتطاعت أن 
تنمــي وتطــور نفســها مثل 
ســنغافورة وماليزيا وهونغ 

كونغ.
وأشــار إلى أن احلكومة 
هــي التــي خلقــت مشــكلة 
التــي  الوافديــن والزحمــة 
نشــهدها في مستشــفياتنا 
وبعض املؤسسات واجلهات 
احلكوميــة وبالتالي فهي ال 
تستطيع أن تعالج القضايا 
وتوفر اخلدمات، متسائال: ملاذا 
ال نستعن بالواليات املتحدة 
مــن أجل الدراســات وإيجاد 
احللول ملثل هذه القضايا؟. 
وتطرق إلى مشكلة تدني 
ومستوى التعليم، موضحا 
أنــه علينا أن نطور اجلانب 
التعليمــي وعلــى املعلم ان 
يكون دوره تنمويا ويخرج 
أجياال لهم دورهم في املجتمع.

وأضاف أنه بالنسبة لرؤية 
٢٠35 فهي موجودة وعلينا 
التكاتف من أجــل تنفيذها، 
للكويــت  الريــادة  لنعيــد 
وجنعلها مركزا جتاريا عامليا، 
السيما أن لدينا شبابا قادرا 
على العمل وحتمل املسؤولية، 
وعلينا إعطاؤه الفرصة من 

أجل تنفيذ املشاريع.

جناح وبقاء املشروع ويجب 
تغيير النهج احلكومي الفاشل 
عبر التمتع بالرؤى الفاحصة 
إقليميــا ومحليــا، مضيفا: 
لكــي نرتــاح مــن االبتــزاز 
السياســي علينا عدم تكرار 
مشــروع صنــدوق األجيال 
الــذي تضــرروا منــه ولــم 
يستفيدوا بل علينا إلجناح 
مشروع ٢٠35 تأسيس شركة 
قابضــة ووضع اســهم لكل 
مولــود كويتي باســمه وال 
نتنازل عن هذا السهم ألولئك 
األجيال القادمة وعدم بيعهم 
من األبواب اخللفية فالرغبة 
الشعبية والقوة السياسية 
ستنجحان املشروع مع بيان 
املــردود احلقيقي للشــعب 
الكويتي. من جانبه قال الكاتب 
علي الفضالة إنه وبعد الغزو 
العراقــي كانــت هنــاك ثالث 

خالل ندوة »رؤية الكويت 2035 ـ آفاق املستقبل وإستراتيجيات اإلجناز في ضوء املتغيرات اإلقليمية والدولية« 

جانب من احلضور في الندوة                                                        )زين عالم(

الكاتب علي الفضالة خالل كلمته اللواء متقاعد د.مشهور السعيدي  د. حسن جوهر متحدثا خالل الندوة

مرتبطة مبستقبل البلد سياسيا 
واقتصاديا وكيانا ولن تنجح 
هذه املشــاريع والرؤى بدون 
خطة عامــة واضحة معروفة 
ويتم تطبيقها بشكل صحيح، 
عبر »كيف ومتى وملاذا« إذ البد 
من توضيحهــا وتزامنها مع 

خطط األمن الوطني.
وقال من املعيب ما نسمعه 
في موضوع التجنيس واإلشارة 
إلى أن العــدد وصل إلى 4٠٠ 
ألف جنسية مزورة مؤكدا أن 
الدولــة في خطر ما لم تبحث 
هذا املوضوع بشكل حقيقي؟ 
وتطــرق إلى مشــكلة البدون 
قائال: إنها حترجنا بشكل يومي 
ونحــن نعرف من هم البدون 
احلقيقيون من غيرهم ونعرف 
والءهــم للبلد اكثر من بعض 
الكويتيــن داعيــا لتجنيــس 
املستحق منهم بشكل فوري.

ملشاهدة الڤيديو


