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الشريف: تحديث بيانات الوصف الوظيفي 
بأمانة األوقاف بالتعاون مع ديوان الخدمة

صرح األمني العام لألمانة 
العام���ة لألوق���اف د.محمد 
عبدالغفار الشريف بأن إدارة 
التطوي���ر اإلداري والتدريب 
باألمانة وبعد مرور 5 سنوات 
عل���ى إصدار دلي���ل بطاقات 
الوصف الوظيفي املعمول به 
حاليا، تعتزم بالتنسيق مع 
ديوان اخلدمة املدنية مراجعة 
وإعادة حتديث بيانات دليل 
بطاقات الوصف الوظيفي وفقا 
لإلطار العام املوحد واملعتمد 
للعمل مبوجبه على مستوى 

الكويت.
وق����ال ال��ش���ريف: ان ذل����ك ي����أت���ي انط��القا من رؤية 
اس���ت��راتيجية واضح���ة ف������ي مجال رس�������م ال����خرائط 
ال����وظيفية مبا ينس���جم وحركة منو الهي���اكل التن���ظيمية 
والت���نوع ب����األنش���طة االدارية املس���تحدثة للوظائف، ومبا 
ينسجم وحتديد فعلي للمهارات واملعارف املطلوبة لكل مستوى 
وظيفي، وذلك بهدف مساعدة مصممي البرامج التدريبية على 
حس���ن دقة وتوجيه موضوعات البرام���ج لدعم األفراد مهنيا 
ضمن خطة تنمية بش���رية ومس���ار وظيفي Career Path على 
نحو أفضل مع إمكانية قياس أثرها وترش���يد اإلنفاق وعملية 

اتخاذ القرارات.
وقال الشريف ان هذا املشروع وفور االنتهاء منه سيكون بإذن 
اهلل ذا فوائد عظيمة، حيث سيساعد على ترشيد قرارات اإلدارة 
العليا واملسؤولني في حتديد األسلوب األمثل لتقييم املتقدمني 
لشغل الوظائف، من خالل ترسيم تفاصيل األعمال واملهام وحتديد 
شروط شغلها مبا يتناسب والسياسات االستراتيجية لألمانة 
في مجال اس���تقطاب الكفاءات، والقواع���د والقوانني واللوائح 
والنظم التي حتكم العمل وحدود السلطات املخولة للمستويات 

الوظيفية املختلفة.
هذا وش����كلت جل���نة من م���وظفي إدارة التط���وير االداري 
باألم����ان���ة الع���امة لألوق���اف واإلدارة املع���ني���ة ب���ديوان 
اخل����دمة ملتاب��عة تنفيذ هذا املشروع وفقا خلطة عمل إدارية 

وإعالمية.

د. محمد عبدالغفار الشريف

الروائية رانيا محيو الخليلي سردت أحداثًا واقعية في لبنان والكويت

»لعنة البيركوت« ترصد أحداثًا 
وقعت على مسرح الجنون العربي

لتتعرف على افراد اس����رتها، اذ به����ا تلتقي فاضل 
شقيق هند، وتفاجأ بعد ذلك بأنه يطلبها من اهلها 
وتتم اخلطوبة، ويأتي وقت االمتحان وتنجح: لقد 
جنحت بعد ط����ول كفاح محققة اجنازا كبيرا قهرت 
خالله كل الصعاب واملش����قات، احلياة ابتسمت لها 
اخيرا، جناح وحبيب وبداية لعودة االس����تقرار في 
لبنان، كل قس����وة االيام السابقة بدأت تتالشى امام 
السعادة الكاملة، هذه السعادة التي ال تأتي اال بعد 
طول انتظار فتحقق النهاية املرجوة التي نريدها كما 

في االفالم والروايات.
وحتدد موعد الزواج في احلادي عشر من اغسطس 
من العام 1990، وس����يكون في لبنان، وسيلحق بهم 
فاضل بعد أسبوع الفساح املجال لهم لتدبير أمورهم 
بعد طول غياب. صباح اخلميس الثاني من اغسطس 
استيقظوا متسائلني عن الطلقات النارية التي سمعوها 
ليال والتي لم تزحزهم من فراشهم ألن هذا األمر كان 

طبيعيا بالنسبة اليهم.
اخلبر كان كارثيا عل����ى اجلميع وبخاصة على 
العروس املجهزة، لتزف الى عريسها الكويتي، فأسرعت 
الى الهاتف تطمئن عليه، وعلى عائلته من دون أن 
يجيبها أحد، اتصلت بخالته، فلم جتد من مجيب ايضا، 
فجن جنونها وراحت تتصل، وتعاود االتصال بكل 
االرق����ام التي تعرفها علها جتد ما يطمئنها، ويطفئ 

النار املشتعلة في قلبها وصدرها.
حاول افراد عائلتها تهدئتها ووعدها والدها بأنهم 
اذا لم يعرفوا ش����يئا عنهم حتى الصباح فسيذهب 
للسؤال عنهم. لقد مر الليل بقساوة، هل هو قدرها 
ان حتطم احالمها حرب مجنونة لتتقاذفها الهواجس 
واملخاوف من املجهول؟ أيعقل انها كلما اجتازت مرحلة 
من حياتها تعود ادراجها الى اقصى اخللف لتبدأ من 
جديد وباإلمكانات املتوافرة؟ احلرب تالحقها حيثما 
ذهب����ت، هذا هو قدرها، لكن امله����م عندها أن يكون 
فاضل بخير. اتصل بهم فاضل بعد ذلك من االمارات 
العربي����ة املتحدة مبررا ذلك باضطرارهم الى الفرار 
مباشرة بعد الغزو خوفا على أفراد األسرة، تعجبت 
دانيا من عدم تفكيره بها على انها من األسرة، فقررت 
العودة مع أهلها الى لبنان بعدما كانت تؤجل السفر 
حلني االطمئنان على فاضل. في الفصل الثالث تعرض 
املؤلفة احلياة في بيروت، وقبلت دانيا في اجلامعة 
األميركية لدراسة العلوم السياسية والعالقات العامة، 
وهناك التقت باألستاذ غسان السعيد وهو مدير أهم 
وكالة أنباء سباقة في تغطية األحداث، فقد كان مدعوا 
م����ن قبل ادارة اجلامعة ليلقي ندوة، وعندما حدثت 
رياض عنه طلب منه����ا ان تأتيه برقمه ألن بينهما 
معرفة قدمية، فرياض كان صديقا لوالد غسان. في 
ابريل من العام 2003 موعد اعالن احلرب على العراق، 
املنطقة كلها كانت متأججة، دخلت دانيا الى مديرها 
غسان وفي خاطرها الطلب منه اشراكها في التغطية، 

فأرسلها الى الكويت. 
رواية ممتعة تستحق القراءة، أما كلمة البيركوت 
فهي كلمة روسية معناها النسر الذهبي وهي مقاتلة 
جتريبية نفاثة أس����رع من الصوت طورت بإحدى 

شركات الطائرات.

زينب أبوسيدو
صدر عن دار النفائس رواية »لعنة البيركوت« 
للمؤلفة رانيا محيو اخلليل����ي ابنة الزميل الراحل 
مصباح محيو � رحمه اهلل � وحتتوي على 216 صفحة 
من القطع الصغير، وقد جرت احداثها على »مسرح 
اجلنون العربي« في لبنان والكويت، ومعظم ما ورد 

فيها واقعي، وقليل منه خيالي أدبي.
الرواية حتكي قصة فتاة لبنانية عايشت مع أسرتها 
اهوال احلرب االهلية اللبنانية وويالتها، فأجبرتها 

ظروف احلرب على الهجرة الى الكويت.
وهي تصف االحداث بإحساسها املرهف وتصورها 
االدبي الشائق، وتكتب بروحها ال بقلمها، وبخاصة 
في وصفها شراسة املقاتلني، وتعاطف احملبني فتجسد 
التناقض البشري، وكأنها ترسم بريشة وال تكتب بقلم، 
فتجعل القارئ يعيش معها االحداث بنفسه وروحه، 

ويعيد النظر في كثير من أفكاره ومسلماته.
طريقة سرد االحداث تشد القارئ وتشوقه ملعرفة 
م����ا حدث وكيف حدث، من خالل حي����اة تلك الفتاة 

وأسرتها التي كتبت لها النجاة.
تنقسم الرواية الى اربعة فصول، الفصل االول 
بعنوان بيروت، والثاني بعنوان الكويت، الثالث: بيروت 

اما الرابع فعنوانه: بيروت، الكويت، بيروت.
ويحكي الفصل االول قصة حياة عائلة مكونة من 
بطلة الرواية دانيا وشقيقيها سامر وزينة ووالدتها 
ووالدها أبوسامر وهي تعيش في بيروت في وسط 
االحداث التي مرت به من حروب الشوارع ومن االجتياح 
االس����رائيلي عام 1982، مبا فيها الثالثاء االسود في 
الرابع عش����ر من آذار عام 1989، وكيف تضطر هذه 
العائلة الى املغادرة، وتصف الرواية حالة دانيا وهي 
في السادسة عشرة من عمرها: انها تبكي املغادرة بهذه 
الطريقة التي تعرف عادة بالهروب، لكن الوضع لم 
يعد يطاق، املعاناة مستمرة منذ ستة اشهر، وال احد 
يعلم متى ستنتهي. وتصف الرواية كيف استطاع 
اللبناني����ون في تلك الفت����رة العصيبة ان يفبركوا 
م����ن امللجأ مكانا للترفيه، فيجتمع س����كان العمارة 
كلهم فيه: عائلة ابوسامر، واالستاذ رياض الصحافي 
وشقيقته نعمت، واحلجاج كما اسماهم سامر، ألن 
الوال����دة والفتيات االربع ينزلن الى امللجأ مرتديات 
ثياب الصالة فوق ثيابهن التي قد ال تكون مناسبة 

للظهور بها كمحجبات، واالستاذ منير ايضا. 
حاولت دانيا التعرف على الصحافي املخضرم عن 
قرب لشعورها بأنها متلك ميوال أدبية من املمكن ان 
تتحول الى ميول صحافية، باعتبار ان الصحافة فن 
من فنون الكلمة، كانت وعلى الرغم من صغر سنها 
تواظب على قراءة الصحف، ومن حني الى آخر لفتتها 
مقاالت االستاذ رياض لكونه جارهم، وحني اطلعت 
على كتاباته اعجبت بأسلوبه، فانتهزت فرصة تواجده 
معهم في امللجأ للتعرف عليه عن كثب ورؤية تعامله 
مع الناس كإنسان عادي وليس كصحافي معروف. 
أبوسامر املهندس املدني احملترف يتلقى عرضا للعمل 
في اخلارج من شركته التي أوقفت اعمالها في لبنان 

لتنقلها مبوظفيها الى الكويت.
ثم بدأت رحلة السفر واملعاناة عن طريق سورية 
الى ان وصلوا الى الكويت »مشهد الغروب هذا كان 
اول ما اعجب دانيا بالكويت، كانت تغوص فيه من 
شباك الطائرة، لقد شعرت باالمان ألول مرة ومنذ اشهر 
طويلة، هل هو سحر الصحراء املميزة ام انه مجرد 

شعور ينتابنا عند احتمائنا بشخص نثق به«.
هنا بدأ الفصل الثاني من الرواية، وهي احلياة في 
الكويت فانخرط املهندس اللبناني مع ظروف العمل 
اجلديد ومتكنت زوجته من احلصول على عمل كمديرة 
في احدى املدارس التي تأسست حديثا، ودخلت زينة 
الى املدرسة الفرنسية وانتسب سامر ودانيا الى احد 
املعاهد املتخصصة بالتدريس باملراسلة حتت اشراف 

السفارة الفرنسية. 
وتعرفت دانيا على فتاة كويتية معها في املعهد 
واس����مها هند، عندما دعتها الى الغ����داء في منزلها 

غالف الرواية

كتاب


