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مراكز إيواء حلجز 
وترحيل الكالب 

الضالة!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

دميوقراطية
بنكهة كويتية!

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

ســبق أن نصحت وزارة الصحة في مقال سابق بتوزيع 
املطّعمني على مختلف املراكز الصحية للحصول على جرعتهم 
األولى أو الثانية بكل ســهولة ويسر بدال من تزاحمهم في 

مكان واحد.
مركز مشرف حتديدا شهد األربعاء املاضي بعد وصول 
مأمونية لقاح أكسفورد، كما ذكرت الوزارة، إقباال كبيرا من 
مختلف األعمار لتلقي اجلرعة املخصصة لهم وكان الغالبية 
من املشمولني هم أصحاب اجلرعة الثانية الذين عانوا طويال 
خالل الفترة املاضية بسبب تأخر وصول جرعتهم وتضارب 

املعلومات بشأنها.
طوابير االنتظار كانت طويلة رغم حرارة اجلو وتقلباته 
التي لم متنع املطعمني من االنتظار في هذه األجواء حتى يؤذن 
لهم بالدخول لصالة التطعيم لتلقي اللقاح وســط تنظيم من 
قبل الكــوادر واملتطوعني وجمعية الهالل األحمر التي كانت 

بصماتها واضحة بداية حملة التطعيم.
وزارة الصحــة خصصت مراكز مســاندة في مختلف 
احملافظات للتطعيم تعمل مساعدة ملركز مشرف، إضافة إلى 
مركز جســر جابر الذي مت استحداثه مؤخرا للتسهيل على 

الناس في حصولهم على اللقاح.
الكل يعلم أن لقاح اكسفورد ال يحتاج إلى وسائل تبريد 
خاصة وإمنا حاله حال الطعــوم األخرى في مراكز الصحة 
الوقائية، قبل فترة اقترحنا على وزارة الصحة توزيع املطعمني 
على تلك املراكز كل على حســب عنوان ســكنه في البطاقة 
املدنية للتخفيف من االزدحام على مركز مشــرف والقضاء 
على طوابير االزدحام رغم أن املراكز املخصصة في احملافظات 
مجهزة بالكامل بالطواقم الطبيــة والتمريضية، يجب على 
الوزارة التخفيف على املواطنــني واملقيمني بتوزيعهم على 
املراكز وخصوصا أصحاب اجلرعة الثانية بدال من جتميعهم 
في مكان واحد، ما قد يتســبب في ســرعة انتقال العدوى 
واألمراض، إضافة إلى تعرض البعض لإلرهاق الشديد بسبب 
وقوفهم في الســاحات املكشوفة حتت أشعة الشمس، دون 
وجود مظالت أو وسائل تبريد حتميهم من تغلبات اجلو في 

هذا املكان املزدحم.
املطلوب من وزارة الصحة أن تسهم في تخفيف الضغط 
على الكوادر الطبية والتمريضية في مركز مشــرف الذين 
لهم كل التقدير والشكر نظير ما يبذلونه من مجهود بتوجيه 
األشخاص إلى املراكز القريبة لسكنهم لتلقي اللقاح علما أن 
املراكز كما أوضحت وزارة الصحة باستطاعتها يوميا أن تطعم 
أكثر من ٥٠٠ شخص فلماذا ال تتم االستفادة من عمل املراكز 
أوال في تسريع وتيرة التطعيم وثانيا تسهل على املراجعني، 

وتخفف على مركز التطعيم الرئيسي.
أخيرا، نتمنى من وزارة الصحة واملســؤولني عن منصة 
التطعيم أن يبادروا إلى اإلســراع بهــذا العمل، وأن يقوموا 
بإرسال الرسائل لألشخاص حسب مناطقهم بدال من توجيه 

املجاميع إلى مركز مشرف؟
مراكز الرعاية في احملافظات الست متوافر بها جميع أنواع 
اللقاحات حاليا من فايزر وأكسفورد، فلماذا إذن تكلفون على 
الناس مشــقة العناء ملراجعة املركز الرئيســي في ظل عمل 

وجاهزية املراكز األخرى؟!
نقترح على املســؤولني في وزارة الصحة أن يكون عمل 
مراكز التطعيم فقط في الفترة املســائية خالل هذه الفترة، 
نظرا لصعوبة انتظار املراجعني حتت أشعة الشمس في هذه 
األجواء التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات احلرارة، ومنا 
إلى أصحاب القرار فّرجوا على الناس وارحموهم من لواهيب 

القيظ والغبار.

يعتصر القلب كمدا، وتذرف العيون الدمع ملا وصلت إليه 
حالة الكويت، ففي نهاية األسبوع املاضي فجعنا بخبر تأخر 
تصنيف جامعة الكويت ٢٠٠ نقطة، لتصل إلى املرتبة ١٠٠١، 
حســب تصنيف «QS»، وبعدها بيوم واحد تعادل منتخبنا 
الوطني لكرة القدم مع منتخب األردن الشقيق، وبذلك خرجنا 

من تصفيات مونديال الدوحة ٢٠٢٢.
ال شك أن هذه اإلخفاقات وغيرها هي نتيجة للتخبط الذي 
نعيشــه نحن الكويتيني منذ زمن، فهذان الفشالن يضافان 
إلى سلسلة من اإلخفاقات والفشل في تردي جودة التعليم 
الذي صنفه مؤمتر دافوس جلودة التعليم ٢٠٢١ باملرتبة ١٠١ 
عامليا، والثامن عربيا، ونضيف إلى ذلك أزمات الطرق واملرور 

والسكن والفساد املالي واإلداري وغسيل األموال.. إلخ.
يجب علينا أن نســمي األمور مبســمياتها، ونقول: إن 
من أهم أســباب هذا التردي وضع الرجل غير املناسب في 
املكان غير املناســب، والواسطة واحملسوبية التي تأخذ حق 

اإلنسان املجتهد.
ندرك حق اإلدراك أن لدينا برملانا يجب أن يقوم مبسؤولياته، 
ويضع حدا لهذا التردي غير املسبوق في كل املجاالت، ويجعل 
ذلك مــن أولى أولوياته، ويقدم املعاجلات واحللول الناجعة، 

هكذا عهدنا نوابه عند انتخابهم.
وإزاء هذا املنزلق اخلطير، واحلالة التي وصلت لها الكويت، 
فإننا بحاجة إلى «مؤمتر إنقاذ وطني» يشارك فيه جميع عقالء 
البلد، لوضع النقاط على احلروف، ووقف هذا النزيف الذي 

يخصم من رصيد الوطن العزيز.
إننا في ظل هذا الوضع السيئ الذي نعيشه، نواجه ترديا 
مــن نوع آخر، وهو التردي السياســي الذي أدى إلى عدم 
انعقاد جلسات مجلس األمة منذ فترة طويلة، فإلى متى هذا 
التعطيل؟ وهل من فائز في هذا الســجال اخلطير؟! ال أظن، 

فاخلاسر األكبر هو املواطن!
إن على النواب ورئيس املجلس وأعضاء احلكومة ورئيسها 
أن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم، فالتنازل والتراجع 
خطوة من الطرفني في بعض األحيان ليس عيبا، وأقول لكم 

كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
إالمــا بينكــم  اخللــف  إالم 

عالما الكبــرى  الضجة  وهــذي 
لبعض بعضكــم  يكيــد  وفيــم 

واخلصامــا العــداوة  وتبــدون 
يجب على حكماء البلد والتيارات السياســية العمل على 
فك هذه العقدة، حتى تعود األمور مرة أخرى إيجابية. نعم، 
يوجد بني الكويتيني خالف في فهم القوانني، وهذا من مميزات 
العمل الدميوقراطي، ولكــن لم يكن هناك اختالف أبدا في 
حب الكويت، فاالنتماء لها هــو األصل، فليس من املقبول 
التخوين بني السياسيني، أو أن يبتعد كويتيون عن وطنهم 

قسرا لعدة سنوات.
وأخيرا أقول: ســتعود الكويت كما كانت درة اخلليج، وصرحا 

من صروح العروبة النابض.
نكشة: ال بارك اهللا في منصب يحرق البلد!

الكويت  البلدي وبلدية  املجلس 
الزراعة  بالتعاون مع هيئة  معنيان 
والثــروة احليوانيــة واملائية كل 
فيما يعنيه ويهمه بالقيام بواجبهم 
نحو ما يطلــق عليه عندنا مناطق 
«األمن الغذائي»، ولم تبخل وزارات 
اخلدمات الفنية والصحية واألمنية 
كذلك بتقدمي املساعدات املطلوبة لهذا 
األمر كل فيما يخصه ما عدا «السهو 
واخلطأ! بطبيعة األشياء!» ونلتمس 

لهم األعذار!
وللســابق من األعوام تعددت 
الكالب  أعداد  وتصاعدت وتزايدت 
الضالة والوحشية، وصوال إلى ظهور 
الذئاب املفترســة في هذه املناطق 
وبشكل مرعب، وهجومها الفتراس 
ضحاياها من الطيور الداجنة واملاشية 
واألغنام اآلمنة املساملة بحظائرها 

وأوقات رعيها داخل حدودها!
تعدى ذلك اخلطر على احليوان 
والطير ليشمل اإلنسان عامال وطفال 
وزائرا وعابر سبيل، ليتمثل أحيانا 
في هجوم جماعي من هذه الكالب 
السارحة بحجم الذئاب تترصد سكان 
وزوار مناطق األمــن الغذائي بعد 
حملة إزاالت أكوام النفايات بزواياها 
وجمعياتها وحاويات قمامتها «أجلكم 
اهللا»، عند مســاجدها ومخارجها 
ومداخلها لتقوم تلك الوحوش بالبحث 
عن أقواتها بلغــة الغاب للمفترس 

السارح من الكالب! 
وخالل األيام واألسابيع املاضية 
بــرزت أخبــار مقــروءة ومرئية 
ومســموعة تشير إلى طلب جهات 
رسمية معنية مســاحات في هذه 
لتكون حجوزات رســمية  املواقع 
للكالب الضالة مبناطق األمن الغذائي 

للحد من أذاها!
ولنا مقترح مهم لقيادات الفكرة: 
بعد حجزها وتطعيمها للتصرف أو 
الصديقة  الدول  إلى بعض  إهدائها 
لالستفادة منها دون حجزها عندنا 
وحتمــل تكاليفهــا! أو البحث في 
إمكانيــة إعدامها وخاصة املفترس 
منها! واالستفادة من تدريب صغارها 
مبراكــز متخصصة لها تواجد في 
مواقــع أماكــن الثــروة الزراعية 
واحليوانية لتكون لها منفعة إيجابية 
بدال من مجــرد حجزها، وهذا ما 
يحدث في كثير مــن بالد أوروبا 
ودول العالم إضافة إلى دول خليجية 
وميكنكم متابعة ذلك صوتا وصورة!

واألمر متروك لتقديركم، حلسم 
خطر هذه الكالب السارحة على مدى 
٢٤ ساعة ومنعها من أن تهدد أهالينا 

مشيا وهرولة!

اقترب إسدال الستار على دور 
االنعقاد ودخــول العطلة الصيفية 
ملجلس األمة، من بداية دور االنعقاد 
وانتخاب رئيس املجلس وأعضاء 
ومقرري اللجان، ونحن في جتاذبات 
سياسية وأزمة تلو األخرى، توجيه 
االستجوابات لرئيس الوزراء وتعطل 
اجللسات والقوانني ومصالح البالد 
والعباد، وتأخر املشاريع واخلطط.

منــذ عهد الرومــان وانتخاب 
الشــعب للشعب،  املجلس وحكم 
نحن الكويت نتميز عن بلدان العالم 
بدميوقراطية بنكهة كويتية، فهمنا 
الدميوقراطيــة أنها إقصاء اآلخر، 
التحيز للرأي، لغة الســب والشتم 
والتخويــن، وإصدار األحكام على 
الشخوص، الكل يدعي وصل ليلى، 
الكل يحارب ويرفع شعار اإلصالح 

والتنمية!
سؤال جوهري: من املفسد في 
البالد؟ نحتاج لفهم ذواتنا وواقعنا 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي، 
املنهــج الصحيح  إلــى  العــودة 
أما  للدميوقراطية واحترام اآلخر، 
تعدد اآلراء واختالف الرؤى واخلطط 
أمر طبيعي، نحن  واملشاريع فهذا 
بشر ولكن نتفق ونقرب بني وجهات 

النظر ملصلحة الكويت أوال.
٭ شخطة قلم: هنا أستشهد مبقولة 
املفكر مالك بن نبي وهي  «ال يقاس 
غنى املجتمع بكمية ما ميلك من أشياء 
مادية، بل مبقدار ما فيه من أفكار، 
هنا مكمن وخلل وتأخر مجتمعنا 

الكويتي».

املسحات املأخوذة، أين وزارة التربية 
من التصريح باألرقام احلقيقية؟ وهل 
تســاءلت وزارة التربية عن األسباب 
التي جعلت من ٣٠ طالبا وطالبة حتت 
وطأة محاضر الغش اجلماعي بسبب 
االمتحانات الورقية التي قررتها الوزارة 
في ظل الظروف احلرجة، والبالد تئن 
وتعاني من زيادة عدد حاالت اإلصابة 
بڤيروس (كورونا - كوفيد ١٩) يوميا؟

إلى جانب احلديث عن حظر قادم 
وجديد مع ظهور املتحور الهندي، أذّكر 
املعنيني باألمر باملراحل اخلمس التي ما 
زلنا عالقني في املرحلة األخيرة منها، 
فهل سنعود للمربع األول إلى احلظر 
الذي ال يشبه مضمون احلظر؟ وهل 
فشــلت وزارة الصحة باآلليات التي 

اتبعتها؟
أســئلة حتتاج إلى وقفة توضيح 
املعلومة احلقيقية  ودقة في عــرض 
والصحيحة للمواطن، سواء عن قطار 
التعطيل السياسي جللسات السلطتني 
والذي قد يدفع البالد نحو الهاوية، أو 
عن االعتصامات الشعبية التي ال متت 
لنموذج دميوقراطية العمل السياسي 
الكويتي بصلة.. إذن، متى يستأنف قطار 
السلطتني خطه الوطني والدميوقراطي؟

العميل، ومكاتب االستقدام وتضمني 
تكلفة ذلك مع تكاليف العقد املبرم بني 
الشركة أو املكتب وصاحب العمل وذلك 
ألول سنتني من تاريخ بداية ذلك العقد 
ويكون التأمني بعد ذلك اختياريا لصاحب 

العمل عند جتديد إقامة العامل. 
انتهى االقتباس.

نقطة أخيــرة: معالي وزير الشــؤون 
د.مشعان العتيبي، تستحق لقب وزير 
القرارات التاريخية، ففي عهدك صدر 
قرار البيع املباشــر للمنتج الزراعي 
الكويتي للجمعيات مباشرة دون وسيط، 
مما أنقذ الزراعــة الكويتية من حافة 
االنهيار بعد أن لعب بحسبتها الوسطاء 

الوافدون.
اآلن نطمــح من معاليكــم بقرار 
تاريخي مماثل للذي صدر في الشقيقة 
السعودية. اآللية سهلة وموجودة بكل 
حذافيرها لدى وزارة العمل السعودية. 
تواصلوا معهم وانقلوا التجربة للكويت.
هل تصدق يا معالي الوزير وجود 
٦٠ ألف خادمة تهرب سنويا من بيوت 
الكويتيني مما يعني ٦٠ ألف أســرة 
كويتية تكبدت خسائر أنهكت ميزانيتها.

فزعتك يا معالي الوزير.

إن السنة الدولية للزجاج ستؤكد على 
الدور التكنولوجي والعلمي واالقتصادي 
والبيئي والتاريخي والفني للزجاج في 
مجتمعاتنا مع التشديد على اإلمكانيات 
التكنولوجيا وإسهامها  الثرية لتطوير 
احملتمل فــي مواجهة حتديات التنمية 
املستدامة وحتقيق االنتعاش االقتصادي 
البناء على نحو أفضل  العاملي وإعادة 
خاصة بعد جائحة كورونا، واجلمع بني 
خيوط التكنولوجيا والتاريخ االجتماعي 
والفن من خالل برامج تعليمية ومعارض 

متحفية.
 إن االحتفال بالسنة الدولية للزجاج 
يتيح فرصة تعزيز إسهام أوساط العلوم 
التنمية  والتكنولوجيــا في حتقيــق 
املســتدامة وفي تعزيز متكني النساء 
والفتيات ومشاركتهن من خالل التعليم 
في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار. 
فلنستعد معا لالحتفال بالسنة الدولية 
للزجاج ونعد اخلطــط والبرامج لهذا 
االحتفال لتحقيق التنمية الشاملة لكويت 

املستقبل.

رسول اهللا إلى هرقل عظيم الروم، لم 
يشتمه، لم يحتقره، لم يستصغره، 
ولم يدعه مبا يسيء إليه ليجرحه، بل 

أنزله املكانة التي هو فيها.
كما ال ننســى أيضا أن املجتمع 
الذي تسوده أجواء االحترام املتبادلة، 
هو مجتمع راق ورفيع، مجتمع يتحلى 

بالتقدم واخللق الرفيع.
ولذلك شمل إسالمنا االحترام في 
صور كثيرة ومتعددة، منها، احترام 
الوالدين، واحترام  الذات، واحترام 
األقارب واألصدقاء، واحترام املجتمع 
وقيمه، واحترام العلماء، واحترام غير 
املسلمني بحفظ كراماتهم وآدميتهم.

أما النقطة األهم، فهي أن احترامنا 
وتقديرنا لآلخرين، مهما كانت مكانتهم 
بالنسبة إلينا، ال يعني أبدا أن نضطر 
للسماح لهم بالتعدي والتمادي علينا، 
والتدخل في ابسط حق من حقوقنا.

لكنه يعني أننا بحاجة لالستماع 
لهم، ومعاملتهم بنفس الكيفية التي 
نرغب بأن يعاملوننا بها فقط ال غير.

على استعداد ملواجهة املوجة اجلديدة 
من املرض املستجد (كوفيد-١٩) و(الهندي 
املتحور) مع ظهور أولى احلاالت، إن 
صحــت التصريحــات، وماهية عدد 
احلاالت السريرية إذا دخلت العدوى 

بشكل أوسع.
< < <

لألســف، لقد تنامــى إلى علمي 
مالحظات دقيقة ومهمة من بعض طلبة 
املعارف واألقارب  العامة من  الثانوية 
واجليران، بعدم جاهزية جميع املدارس 
لالختبارات الورقية في ذات املنطقة، 
وأتســاءل: هل مت رصد عدد الطالب 
والطالبــات املصابني بالڤيروس بعدد 

وفقا ملا هو منصوص عليه في نظام 
مراقبة شركات التأمني التعاوني.

- حتديــد خطوات إصدار الوثيقة 
التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
وفي عنوان رئيسي في أكثر من 
صحيفة سعودية جاءت هذه البشارة:

إلزام شــركات اســتقدام العمالة 
املنزليــة بالتأمني على العقد نيابة عن 

العميل.
وافق مجلــس الوزراء، على إلزام 
شركات االستقدام بالنسبة إلى العمالة 
املنزلية املستقدمة من خاللها، بالتأمني 
علــى عقد العمالة املنزليــة نيابة عن 

البصرية ومعدات  األليــاف  وكابالت 
املختبرات والعدسات واملجاهر البصرية 
واملعدات الطبية واالستخدام الصيدالني 
والبالستيك املقوى والعزل. وعلى الرغم 
من أن إنتــاج الزجاج نشــاط كثيف 
االســتهالك للطاقة فإن له آثارا كبيرة 
تاريخية ومستمرة على البيئة حيث إنه 
ميكن أن يكون بديال للبالستيك وغيره 
من املواد وميكن أن يســهم في تنفيذ 
أمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة. 

فاالحترام قيمة إنســانية عامة، 
أولتها البشرية عناية واهتمام، لكن 
اإلســالم أعطاها مكانة كبيرة جدا، 
مكانة جعلتها متتد لتشــمل الكثير 

من العالقات االجتماعية.
وإن كان املسلم مأمورا باحترام 
املسلم، فإنه أيضا مأمور باحترام غير 
املسلم، ولنا في سيدنا محمد ژ خير 
قدوة، حني كتب إلى هرقل قائال، بعد 
بسم اهللا الرحمن الرحيم، من محمد 

وبيانات جمعية اخلط األخضر بأن هواء 
الكويت مسرطن، وأن على املواطن أن 
يتخذ االلتزامات الصحية، في املقابل 
تقف السلطتان للمشاهدة بصمت، هذا 
بخالف األخبــار املتداولة عن دخول 

الڤيروس املتحور الهندي إلى البالد!
وأتســاءل كيف حــدث ذلك: هل 
سيدخل مع دخول العالقني عبر بوابة 
مطار الكويت أو أن الڤيروس املتحور 
دخل بالفعل؟ وهل اللقاحات املعتمدة 
واملوجودة والتي تلقيت منها اجلرعتني 
بحمد اهللا وفضله ســتمنع انتشــار 

العدوى بني الناس؟
إذن، البد أن تكون وزارة الصحة 

التفاوض الثنائي مع الدول، وحتسني 
العالقة التعاقدية، وتقليل املخاطر في 
املنزلية مما  العمالة  سوق اســتقدام 
سيسهم في خفض األسعار وضمان 
إلى  احلقوق جلميع األطراف، إضافة 
زيادة االلتزام من قبل أصحاب املصلحة. 
وأشار إلى أن التوصيات التي وافق 
عليها مجلس الوزراء، تتضمن ما يلي:
- التأمني على عقد العمالة املنزلية، 
ألول سنتني من تاريخ بداية العقد على 
أن يكون التأمني بعــد ذلك اختياريا 
لصاحب العمل عند جتديد إقامة العامل.
- إقرار صيغ مناذج وثيقة التأمني 

الســيارات والهندسة  وقطاع صناعة 
املعمارية والفنون وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والطاقة والرعاية الصحية 
واألعمال املختبرية والبصريات والتعبئة 

والتخزين. 
وإن الفــرص التي يوفرها الزجاج 
به واالبتكارات  املتعلقة  والتكنولوجيا 
األخرى في هذا املجال مع التطبيقات 
احلديثة مبا في ذلك على سبيل املثال 
لوحات العرض وزجاج االستشعار الرقيق 

لطبقــة معينة من النــاس، بل على 
العكــس متاما، فهو يشــمل جميع 
أو  املجتمع، صغــارا كانوا  طبقات 
كبارا، فيعتبر هو خلق عظيم، خلق 

يجمعنا ال يفرقنا.
فحــاول أن تضــع احتياجات 
ورغبات اآلخرين في اعتبارك، عند 
محاولتك بناء سمعة ذاتية لنفسك، 
لتريهم كم انت شخص ناضج، متفهم، 

محترم في حياتك.

مع ركوب السلطتني موجة التعطيل 
السياسي على وقع اجللوس على كراسي 
رئيس وأعضــاء احلكومة الغائبة في 
كل اجللسات املاضية، ورفع اجللسات 
على وقع مطرقة رئيس مجلس األمة، 
هبوطا وصعودا وصوال إلى الدعوات 
الشعبية برحيل رئيس مجلس الوزراء 
ورئيــس البرملان. أقــول أين أنتم يا 
أعضاء الســلطتني من القــادم على 
كل األصعدة الصحيــة واالجتماعية 
والتعليمية، وامللفات العالقة التي كانت 
ضمن األولويات على أجندة املرشحني 
الذين انتخبهم الشعب الكويتي، لقد مت 
االعتراف واالعتذار من قبل مجموعة 
من النواب عن التعطيل.. أمام الشعب 
أنتم متهمون بأن التشريع معطل بإرادة 
سياسية من رئيسي احلكومة واملجلس.

إنها أم املعضالت السياسية يا سادة، 
فالتعطيل لنهاية دور االنعقاد األول دون 
نتائج ترضي الشعب وحتقق تطلعاته، 
وهل التعطيل حتى يكون اإلبطال كما 
عــام ٢٠١٢ أو االســتقاالت الوزارية 
اجلماعية.. ماذا تريدون؟.. وإلى أين؟

لقد خابت آمال الشعب الكويتي في 
دفع عجلة التنمية في البالد وتعطيلها 
املستمر، ومع تقلبات اجلو وتلوث البيئة 

اسمحوا باستهالك جزء كبير من 
املقالة في نشر هذا اخلبر من الشقيقة 

السعودية:
قال وزير املوارد البشرية والتنمية 
االجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، 
إن هناك العديد من املنافع ســتتحقق 
لصاحب العمــل والعامل، بعد موافقة 
مجلس الوزراء على التأمني على عقد 

العمالة املنزلية.
وأوضح وزير املوارد البشرية، أن 
من بــني تلك املنافع: تعويض صاحب 
العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي 
بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل 
أو إصابته بأمــراض مزمنة وحرجة، 
وتعويضه عن مصاريف إعادة اجلثمان 
واملتعلقات واملمتلكات الشخصية في 
حال وفاة العامل املنزلي، وتعويضه في 
حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. 
وأشــار إلى أن القرار يسهم في 
تعويض العامل في حال العجز الكلي 
الدائــم أو العجز اجلزئي الدائم الناجت 

عن حادث.
القرار  أن  الراجحي،  الوزير  وأكد 
سيحقق العديد من املكاسب مثل زيادة 
جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل 

اتخذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
قرارا في ١٨ مايو ٢٠٢١ تدعو فيه جميع 
الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم 
الدولية واإلقليمية  املتحدة واملنظمات 
املدني والقطاع  ومؤسســات املجتمع 
اخلاص واألوساط األكادميية لالحتفال 
بالسنة الدولية للزجاج والتي تقرر إعالنها 
عن عام ٢٠٢٢ وهو السنة الدولية للزجاج 
بأهمية  للتوعية  ودعت جميع اجلهات 
الزجــاج في حياتنــا اليومية وتوجيه 
االهتمام على مستوى السياسات لتلك 

األهمية. 
يعود تاريخ صناعة الزجاج إلى حوالي 
٣٥٠٠ سنة قبل امليالد وقد رجحت بعض 
الدالئل األثريــة أن أول زجاج حقيقي 
صنع في الساحل الشمالي لسورية أو 
في بالد الرافدين أو مصر. وقد استخدم 
الزجاج في صناعة األدوات حادة األطراف 

والقوارير والتحف واألكسسوارات. 
ورافق الزجاج البشرية لعدة قرون 
إذ تعددت اســتخداماته في العديد من 
املجاالت فقد استخدام في الفضاء اجلوي 

يقال «االحترام ليس مجرد حلية، 
بل حــارس للفضيلة»، فحني نقوم 
نحن باحتــرام اآلخرين من حولنا، 
فهذا ال يدل على ضعفنا أو خوفنا، 
لكنه يدل على مصداقيتنا وتقديرنا 
وحبنــا، وعلى مكانتهم الكبيرة في 
قلوبنا، واألرقى مــن هذا كله، هو 
حني يكون هذا االحترام متبادال بني 

اآلخرين وبيننا.
فوجوده بني الناس له الكثير من 
اآلثار الطيبة، كونه يعتبر من الصفات 
اإليجابية، والتي عادة ما تتصف بها 

الشخصية اإلنسانية.
بخالف ان أجواء االحترام السائدة، 
دائما ما تعكس لنا نتيجة احترامنا 
ألنفســنا وذواتنا، بعيدا عن اخللق 
الرديء، وبعيدا عن الوقاحة والسوء 

والسلوك املشني.
لذلك قيل أيضا: إن االفتقار إلى 
احترام وتقدير الذات، يؤثر على كل 

مناحي احلياة في الفرد.
أن االحترام غير مخصص  كما 
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