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سعد عطية احلربي 

إبداع املرأة الكويتية، وما يتضمنه من حضور محلي 
وعربي وعاملي، يؤكد  أن هذا البلد الصغير قطع أشواطا 
كبيرة في مسيرته األدبية والثقافية واإلبداعية، حيث إن 
األسماء النسائية في الكويت كثيرة، تلك التي نستلهم منها 
ما حتقق على أرض الواقع، من منتج أدبي على مستوى 
القصة القصيرة والرواية والنقد والدراسات، وغير ذلك 
من النوافذ اإلبداعية التي أطلت منها املرأة الكويتية على 

الساحة، وأظهرت فيها براعتها ومتيزها.
وألننا في سياق الريادة وما عكسه من تطور ملحوظ 
في املنتج األدبي احمللي، سنسوق منوذجا ميثل كل التمثيل 
هذه الريادة، ويعبر عنه خير تعبير، لذا فإن حديثي في 
هذه املساحة ســيتركز على الكاتبة والروائية الكويتية 
د.فاطمة يوسف العلي، تلك املبدعة التي انتبهت في سن 
مبكرة من عمرها، إلى أهمية الكتابات األدبية في إرساء 
دعائم التطور، وإمتام مراحله التي ال ميكن ان تتحقق إال 

باملعرفة واإلبداع بكل أشكاله.
ومن خالل هذا الهاجــس اإلبداعي طفقت العلي في 
تأســيس أفكارها، وتطوير أدواتها اإلبداعية من خالل 
الكتابة واملشاركة في مختلف الندوات واملؤمترات الثقافية 
احمللية والعربية، ما أوجد لديها حصيلة فكرية ووجدانية، 
كرستها في إنتاج أعمال قصصية وروائية، كان لها دور 

أساسي في تأكيد منهجية كويتية حقيقية للسرد.
والباحثون في تاريخ األدب الكويتي يؤكدون أن فاطمة 
يوسف العلي هي أول امرأة كويتية تصدر رواية مكتملة 
العناصر «وجوه في الزحام»، متكنت فيها من رصد حاالت 

تهم املجتمع في تاريخ كتابة الرواية عام ١٩٧١.
وإنني أرى في العلي مثاال متميزا للمرأة الكويتية، التي 
سعت في مجمل أعمالها إلى االنتصار للطبقة الوسطى 
من املجتمع، باإلضافة إلى وقوفها الراســخ مع قضايا 
املرأة، من خالل سردياتها سواء في القصة القصيرة التي 
جاءت مأهولة بالدهشة واملباغتة الذهنية، أو الرواية التي 

تضمنت مسارات نفسية وإنسانية عديدة.
ولقد دفعت هذه املســيرة اإلبداعية للدكتورة فاطمة 
يوسف العلي، النقاد الكبار في البلدان العربية ملتابعة ما 
تنتجه من قصص قصيرة وروايات، أمثال األديب الراحل 
محمد جبريل، والناقد د.صالح فضل، والناقد حســن 
حامد، والناقد فرج مجاهد عبدالوهاب، وغيرهم الكثير.

وبالتالي، جاءت كتاباتهــم النقدية معبرة عما حققته 
العلي من قفزات بعيدة املدى في مدلول اإلبداع على كل 
مســتوياته، وكاشفة عن العديد من الصور األدبية التي 
استطاعت بفضلها أن تقتحم مواضيع إنسانية شتى تهم 

املجتمع، وتساهم في اإلضاءة على قضاياه.
ومن الالفت أن الدراســة النقدية التي طرحها الناقد 
فرج مجاهد عبدالوهاب، بعنوان «مسافة للممكن.. مساحة 
لإلبداع.. دراســات في املنتج اإلبداعي للرائدة الكويتية 
د.فاطمة يوســف العلي»، هي رحلة شيقة، يستطيع من 
خاللها القارئ واملتابــع للحركة األدبية في الكويت، أن 
يأخذ صــورة مكتملة عما حققته العلي من منجز أدبي، 
ليس لها فقط، ولكن للكويــت والعالم العربي، حيث إن 
الدراســة أحاطت مبعظم - إن لم يكــن كل - ما طرحته 
العلي عبر قصصهــا ورواياتها من رؤى وأفكار تخص 
املجتمع الكويتي، باإلضافة إلى التحليل الذي حظيت به 
تلك األعمال والغوص في أعماقها، من أجل الكشف عن 

مالمحها اإلنسانية املبهرة.

فوز شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) 
بجائزة التميز في قطاع الطيران في الشــرق األوسط 
لعام ٢٠٢١ وذلك خالل احلفل الســنوي اخلامس عشر 
لتوزيع جوائز الذي أقيم في مدينة دبي خالل نوفمبر 
املاضــي، واملنظم من قبل مجموعــة ITP والتي متنح 
مبوجبه اجلوائز الســنوية لألفراد والشركات الرائدة 
في قطاع الطيران في منطقة الشرق األوسط، لهو أمر 
ليس بغريب على شــركة عريقة مثل كافكو التي لطاملا 
تخصصت وقدمــت أفضل اخلدمات املتعلقة بالطيران 

وتزويد الطائرات بالوقود.
وهي مهمة وال شك تتطلب الكثير من اخلبرة والكفاءة 
الالزمة ألفرادها، وذلك على مدى سنوات وعقود ماضية 
كانت السبب الرئيسي في أن تبوأت خدمة الطيران في 
بلدنا احلبيب مبؤسساتها الشاملة املراكز األولى ووصلت 
للمنافسة على مستوى الشرق األوسط والعالم أيضا.

كما جــاء تتويج نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) 
مشعل عبداهللا التنيب باملركز األول في جائزة التميز في 
قطاع الطيران في الشــرق األوسط لعام ٢٠٢١ كقيادي 
متميز (Year the of Hero Unsung ) فخرا لشباب الكويت 
القياديني وإثباتا آخر على مدى قدرة وشباب هذا البلد 
في حتقيق أفضل املراكــز القيادية في أي مهمة توكل 

إليهم مهما بلغت درجة حساسيتها وصعوبتها.
ان حتقيق «كافكو» لهذه اجلائزة يأتي في ظل ظروف 
صحية صعبة وهي جائحة كورونا، فأدت دورها املنوط 
بها في ظل حتديات اجلائحة التي عطلت جميع نشاطات 

العالم مبا فيها نشاط الطيران.
ولعلنا هنا نسرد وعلى سبيل املثال ال احلصر عن 
بعض أسباب اإلجنازات التي حققتها «كافكو» على مدى 
عقود ماضية وهو أنها لطاملا كانت الشركة الوحيدة في 
الكويت التي تقدم خدمات تزويد الطائرات بالوقود في 

مطار الكويت الدولي والقواعد اجلوية. 
وعلى مر التاريخ ألكثر من ٥٠ عاما في مجال خدمات 
تزويد الطائرات بالوقود، حققت الشركة الكويتية لتزويد 
الطائرات بالوقود (كافكو) أرقاما قياســية في املبيعات 
واألرباح. كما أن هنــاك أمرا آخر له أهمية أخرى على 
صعيد نشاط كافكو وهو احتواؤها على مبادرات تنفيذية 
لتحقيق اخلطط التسويقية والتشغيلية، وعليه مت اجراء 
هذه التغييرات اإلدارية في هذه املرحلة لضمان االستدامة 
في عمليات الشركة، األمر الذي يعد عامال حيويا لتحقيق 
التوازن بني املهارات املتاحة داخل شركة كافكو وحتمل 
أعباء األعمال وفقا للمتطلبات والكفاءات الوظيفية احملددة 

ملنتسبيها.
وفــي اخلتام، فإننا هنا وكمواطنــني في هذا البلد 
يحق لنا أن نشــعر بالفخر لوجود مثل هذه املؤسسة 
بيننا ونشــهد على نشاطاتها وخدماتها التي تسهم في 
تطور وتنمية البالد وتعمل على اســتدامة هذا التطور 

والنماء. واهللا املوفق.

«الوعد بالبراحة» مثل شعبي 
التأكيد، وأحيانا  محلي يعنــي 
اإلحباط من شيء ما أن يكون 
أو ال يكون! هذا ما يعنيه بعض 
القياديــني بالدولة، وما يصرح 
بــه بعض املتنفذيــن احلاليني 
والسابقني مبؤسســات مالية 
عمالقة مقصدهــا تعليق حالة 
وأوضاع وطموحات متقاعدي 
الديرة وأســاس مواقعها األهم 
بجهودهم الوفية وفاء وعطاء ال 
حتتاج الى املساومة، وال تعني 
غير رفع راية الكويت ســابقا 
والحقا ومستقبال، بتوقع جبر 

خواطرهم بال استجداء! 
تســربت أخبــار عن دعم 
لتفعيل  قيادي كبير مخلــص 
قرار تكرميهم «اليوم ودوم» دون 
اعتراض ومماطلة أطراف شبعانة 
تتحدى وقفة شجاعة لولي أمر 
وطاعة تلك الوقفة املتجهة لتجميد 
الديرة  أمور متقاعدي  حســم 
وأهلهــا األوفياء، ممن أفاء اهللا 
عليهم من نعمة مؤسستهم املعنية 
بهم من «حر أموالهم الستثمارها 
بشركات ومؤسســات وبنوك 
عمالقة لتدر لهم ما يستحقونه 
أهلهم وأسرهم عن أي  بكرامة 
ابتزاز بنكي أو مجازفات مالية 
لها سقطاتها وحتوالتها الوبائية 
والعاملية ال ناقــة لهم فيها وال 

جمل كما يقول املثل».
ودستورنا يكفل لهم ذلك، 
والسلطة التنفيذية تقوم بواجبها 
نحوهم من خالل جدية تفعيل 
إلى  املهد  قرار حقوقهم «مــن 
اللحد»، وتبقــى جهود نوابهم 
احلاضر منهم والغائب للبعض 
بنارية تصريحاتهم  منهم فقط 
دون نتائج ملموسة حتت قبة رائد 
املطلوبة،  دستورهم وحقوقهم 
واألعمــال بالنيــات، واملنتظر 
ختامهــا قوال وعمــال كما هو 
مثلنا الشعبي «الوعد بالبراحة»، 
وعلى اهللا سبحانه الراحة طالت 

أعماركم.

رجــع قلق األيــام األولى 
لتفشي «كورونا» من جديد مع 
ظهور الساللة اجلديدة سريعة 
االنتشار والتي وصلت إلى حلظة 
كتابة هذا املقال إلى أكثر من دولة 
خليجية ممــا ينبئ بوصولها 
الكويت،  إلــى  أو آجال  عاجال 
رغم التصريح احلكومي الذي 
يؤكد جاهزية القطاع الصحي 
ألي طارئ والذي حلقته عدة 
تطمينات مــن قطاعات الدولة 
املختلفة والتي من بينها وزارة 
التربية بقطاع التعليم. وهذا ما 
أكده وكيل الوزارة في تصريح 
«التربية»  سابق عن استعداد 
ألي طارئ، والذي سوف يصب 
التعليم احلضوري  في ناحية 
والعودة إلــى الدوام الطبيعي 
خالل الفصل الدراسي الثاني 
كما هو احلال في جميع دول 
اجلــوار، وحتى ال تقع أخطاء 
العام الدراسي الكوروني وتتكرر 
بفصل دراســي أوميكروني، 
فكلنا الحظنا وال نزال نالحظ 
الضعف في املستوى العام فيما 
يخص التحصيل العلمي جراء 
(اإللكتروني)  التعليم عن بعد 
وانخفاض ملحوظ في املهارات 
على مستوى املرحلة االبتدائية، 
ناهيــك عن تدنــي احلصيلة 

العلمية لطلبة الثاني عشر.
فعند وضع أي خطة للقادم 
اجلديد يجب مراعاة نتائج أي 
قرار بعــد الرجوع إلى ميزان 
الصحة بحيث تتم احملافظة على 
صحة أبنائنا وبناتنا عن طريق 
التقيد باالشتراطات الصحية 
واحلرص على تطبيقها، وهذا 
بالفعل ما هو قائم والتحصيل 
العلمي فمازلنا حتى اآلن نحاول 
تدارك ما مت، فال تكون القرارات 
لقــدوم الضيف  املصاحبــة 
املرغوب  االوميكرونــي غير 
الضربــة القاضية للتعليم في 

البلد.
٭ على الهامــش: التعليم ليس 

مجرد كتاب.

تنتظر أسبوعني لتدخل تطعيمها في 
موقع وزارة الصحة.

معالي الشــيخ حمد جابر العلي، 
في عز أزمــة كورونا قامت الصحة 
بالتعاون مع الداخلية والتربية بإيواء 
عشــرات اآلالف من الوافدين لعدة 
شهور مجانا وعلى حساب الدولة مع 
٣ وجبات ساخنة، ملاذا ال يتكرر هذا 
األمر بالنسبة للعمالة املنزلية وأعدادها 
ال تتجاوز املئات واملدة املطلوبة عشرة 
أيام فقط، خاصة أنه لدى وزارة التربية 
عشرات املدارس الفارغة واملهجورة؟

٭ نقطة أخيرة: في زمن الغالء واألسعار 
الكبيرة في كل شيء حولنا يتضاءل 
راتب املواطن الكويتي حتى ال يتبقى 
أحيانا آخر الشهر ما يسد رمقه، فأي 
املواطن ماديا  مبادرة كرمية تساعد 
ومتنح «راتبه» بعض الهواء ليتنفس 
هي بالتأكيد مبادرة كرمية من رجل 

كرمي.
«أنــت كـــرمي ونحن نستاهل 

يا بوخالد».

التحديات الصحية أن تضع اخلطط 
لنشــرها أوال بأول علــى املجتمع 
العام ذات  النفع  وإتاحتها جلمعيات 
العالقة بالصحة بسهولة ويسر مثل 
القلب  بأمراض  املتعلقــة  املعلومات 
وعوامل اخلطورة املؤدية إليها سواء 
التدخني أو التغذية غير الصحية أو 
اخلمول البدنــي أو ارتفاع الدهون 
بالدم ونتائج الدراسات والبحوث في 
هذه األمور دون تهوين أو مبالغة ألن 
جمعيات النفع العام شريك رئيسي 
في التصدي لتلك التحديات بالتوعية 
املرتكزة على األدلة والبراهني العلمية 
الدقيقة ولنستفد من الصحة الرقمية 
املعلومات ونشرها وإتاحتها  إلدارة 
جلميع الشــركاء الذيــن يتحملون 
مسؤوليات حيال املجتمع وال نبخس 
القــرارات واالتفاقيات  دورهم في 
الدوليــة املتعلقــة بتحقيق الصحة 
والرفاهية ضمــن الهدف الثالث من 
أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر 
التي اعتمدت في قمة األمم املتحدة 
التاريخيــة للتنمية املســتدامة في 
نيويورك في سبتمبر ٢٠١٥ وتلتزم 
جميع الدول بها حتى تتحقق أهدافها 

بحلول عام ٢٠٣٠.

احلامل ســاعتني على األقل، اعتبارا 
من الشهر الســادس للحمل، وعدم 
جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية 
طوال مــدة احلمل، وللموظفة احلق 
في االستفادة من تخفيض ساعات 
العمل في بداية الدوام أو في نهايته.

 وكما ورد في املادة ٢٥ من قانون 
العمل الكويتي (باب تشغيل النساء) 
منح املرأة العاملة ساعتني للرضاعة 
أثناء العمل وفقا للشروط واألوضاع 
التي يحددها قرار الوزارة، ومع كل تلك 
املعطيات يجب فعليا إعادة النظر في 
تخفيض ساعات العمل للمرأة الكويتية 
العاملة من ربات املنازل واملعيالت مع 
عدم اإلخالل باإلنتاجية، ووضع تلك 
القوانني حتت املجهر البرملاني وتطبيق 
ما تبقى من املادة ٢٥ من (باب تشغيل 
النساء) بضرورة إنشاء حضانات لكل 
قطاع حكومي يزيد به عدد العامالت 
على ٥٠ عاملة أو يتجاوز عدد العاملني 
بها ٢٠٠ عامل، والتسهيل على املرأة 

الكويتية العاملة مطلب اجتماعي.

الكســل، ليس ألن الشعب كسول، بل 
ألن النظام العام والقوانني تشجع على 
الكسل، تشجع على الالمسؤولية وتشجع 
على كســر القانون وعلى أمور كثيرة 

سلبية أخرى.
حتــى ميكننا تعديــل «التركيبة» 
الوظيفيــة يجب أن نعــدل «نظامنا» 
الوظيفــي أوال، نعدل ســلم الرواتب 
التخصصات، نرسم خطة  ونعدل بني 
توظيفية شاملة بتخصصاتها باحتياجات 
كل جهة، وتفصيل كل وظيفة، ثم نبدأ 
بجمع البيانات وأخيرا وضع الشخص 
املناســب في املكان املناسب، أما شغل 
«قص ولصــق» فهذا دمــر األجيال 
واملجتمعات، وسيســتمر في التدمير 

طاملا تكون املسألة عشوائية.
بالقلم األحمر: العشوائية في اإلدارة، 
ستخلق عشوائية في اإلنتاج، هدر املال 
الشبابية، وهدر  الطاقات  العام، وهدر 
الوقت، وهدم املجتمع، اإلنتاجية حتتاج 

إلى «سيستم» منظم!

لكن لي نداء ورجــاء أوجهه إلى 
نائب رئيس الــوزراء ووزير الدفاع 
ورئيس جلنة طوارئ كورونا الشيخ 
حمد جابر العلي، أوصاني الكثير من 

أهل الكويت أن أوصله إليه،
املوضوع حجــر العمالة املنزلية 
القادمة فــي اخلــارج واإلجراءات 
املواطن  التي يعاني منها  والتكاليف 
من حجر صحي على حسابه بأكثر من 
٥٠٠ دينار أو إذا كانت كاملة التطعيم 

ان إجراء املسوحات الصحية بصورة 
دورية يوفر ما يحتاج اليه اجلميع من 
معلومات دقيقة وحديثة ويقطع الطريق 
ويجهض أي محاوالت سواء بقصد أو 
من غير قصد لنشر معلومات مبالغ 
بها وغير دقيقة وخصوصا من جانب 
بعض املسؤولني في بعض املناسبات 
الصحية. وإن توفير املعلومات الدقيقة 
واملوثوق بها عن التحديات الصحية 
وإتاحتها للجميع ونشرها يدخل ضمن 
احلق في املعرفة مبا ال يتعارض مع 

خصوصية املرضى.
ويجــب على جميع اجلهات التي 
املعلومات واملؤشــرات عن  تصدر 

واستعراضي للموضوع بالرجوع إلى 
التعاميم الصادرة من ديوان اخلدمة 
٢٠١٦، وأجهل مــا قد يكون قد ورد 
من تظلمات وشكاوى في التعامل مع 

تطبيقه وظيفيا.
إال أنني اليوم أدعو للبدء بالتعديل 
والتطبيق الفعلي كونه حقا من حقوق 
الطفل أساس األسرة واملجتمع، ومبا 
يخــص املادة ٥٤ التــي تنص على 
«تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة 

كثيرة نعجز عن شرحها في مقالة واحدة.
العشوائية في التوظيف خلقت لنا 
ســلوكا غير محبب، وهو موظف فقد 
الشغف في العطاء، موظف مجبور على 
مكان عمل ما، موظف غير منتج، موظف 
يبصم دخول وخــروج فقط، موظف 
يتســكع في املوالت والكافيهات أثناء 

العمل، باألصح موظف المسؤول.
هذه العشوائية برمجت الناس على 

جلنة طوارئ «كورونا»، كلما اشتدت 
هذه األزمة وجاءتنا األخبار من الغرب 
والشرق بانتشار الوباء وزيادة املطالبات 
باإلغالقات والتشدد في اإلجراءات كان 
يظهر علينا في اإلعالم بوجهه السمح 
ولهجته املتفائلة ليطمئننا ويوصل لنا 
نفس تلك املعلومــات بطريقة هادئة 
ورزينــة جتعل املواطن يثق في أداء 
األجهزة املســؤولة عن صحته وأن 
الوضع بعد إذن اهللا حتت السيطرة.

والدراسات يجب أال نغفل عنها وأن 
نحرص على احلصول عليها سواء 
من التقارير الرسمية املوثقة أو من 
نتائج املسوحات الصحية العلمية وفقا 
ألساليب وأدوات تبعث على الثقة في 

نتائجها ومؤشراتها.
 وعادة حترص الدول على إجراء 
املسوحات الصحية بصورة دورية 
كل خمس سنوات لتحديث العديد من 
أمام واضعي  املؤشرات واملعلومات 
السياسات ومن بينها سياسات وخطط 
التوعية الصحية وكذلك الستكمال 
قاعدة البيانات عن اإلحصائيات من 
املستشفيات واملرافق الصحية حيث 

التي تنص على أن «لألم العاملة التي 
ترضع طفلها خالل السنتني التاليتني 
لتاريخ الوضع احلق في ساعتني يوميا 
لرضاعة طفلها، وال يترتب على ذلك 
أي تخفيــض في األجر ويكون ذلك 

لسنتني».
القــرارات من شــأنها أن  هذه 
تنعم باألمن والراحة على األســرة 
العاملة قبل  األم  الكويتية بتواجــد 
رجوع أوالدهــا وزوجها من العمل، 

شــريحة كبيرة من املوظفني وبالتالي 
يفقدون الشغف في العمل بسبب تفضيل 
موظف «كسول لديه واسطة» على موظف 
«منتج بال واسطة»! وهناك سبب آخر 
وهو عدم التزام املؤسسات احلكومية 
بتوفير احتياجاتها من التخصصات لكل 
جهة، وعدم توضيح تفصيل كل وظيفة، 
الناجت: تكديس موظفني بال حاجة فعلية 
خلبراتهم أو لتخصصاتهم. وهناك أسباب 

يحكي لــي أحد اإلخوة في إذاعة 
القرآن أنه جاءهــم طلب من إحدى 
الشخصيات الوطنية الكرمية بإذاعة 
قراءات الشيخ سعيد محمد نور خالل 

الفترة الصباحية.
والشيخ سعيد من أجمل القراء في 
الوطن العربي وقد استدعاه املرحوم 
الشيخ جابر العلي خالل توليه فترة 
وزارة اإلعالم لتسجيل القرآن كامال 
بصوته إلذاعة الكويت لتصبح اإلذاعة 
الوحيدة في العالم التي حتتفظ بقراءاته 
كاملة. فقط مثال واحد ملاذا كانت أزهى 
ســنوات اإلعالم الكويتي هي فترة 
تولي املغفور له الشــيخ جابر العلي 

وزارة اإلعالم.
وفي وقتنا احلاضر يتولى منصب 
نائب رئيس الــوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ حمد جابر العلي، وهو فعال 
يعيد التاريخ العطر للمغفور له، بإذن 
اهللا، والده من حيث محبة الكويتيني له 

وإخالصه في أداء مهام عمله.
وهو يشغل أيضا منصب رئيس 

إن من يقوم بتوعية املجتمع عن 
القضايــا والتحديات الصحية يجب 
أن تكون رسالته مستندة إلى أرقام 
ومؤشرات علمية دقيقة وحديثة ألن 
التوعية ليســت رســائل جوفاء بل 
رســائل ذات مغزى ومعنى وتهدف 
إلى حتقيق أهداف معينة فلذلك كان 
من الضروري توفير إحصاءات دقيقة 
عن التحديات واملشاكل الصحية التي 
يجب التصدي لهــا دون تهوين أو 
تضليل فال معنى للرسائل املبالغ بها 

بهدف إحداث تغيير سريع. 
املواقع  ومــن آن آلخر تنشــر 
تصريحات على لسان بعض الزمالء 
الذين يتحدثون عن مشاكل صحية 
وكأن الكويت هي األولى في معدالتها 
بينما في احلقيقة هي عكس ذلك حيث 
ال يوجد أي دليل علمي بتقارير منظمة 
الصحــة العامليــة أو تقارير اجلهة 
املسؤولة عن إعداد ونشر املعلومات 
الصحية بالدولة فتكون نتائج مثل تلك 
املجتمع  التصريحات كارثية ويفقد 

الثقة بها.
 لذلك فإن الدقــة في احلصول 
على اإلحصاءات الدقيقة واستخدامها 
بالتوعية املبنية على األدلة والبراهني 

مبقتــرح برملاني.. أعــاد النائب 
د.صالح املطيري ومجموعة من النواب 
ما فندته بعض األحكام الوظيفية التي 
تضمنها القانون اخلاص بحقوق الطفل 
في الكويت بالتعديل على املادة ٥٥ من 
القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن 
حقوق الطفل والذي يقضي بخفض 
ساعات العمل لألم العاملة التي تقوم 
برعاية طفلها، على أن ينص التعديل 
على حتديد ساعات العمل لألم العاملة 
التي تقوم برعاية طفلها من الساعة 
٨:٣٠ صباحا إلى الساعة ١٢:٣٠ ظهرا، 
وإن كان العمل في الفترة املسائية يتم 
خفض ساعتني من ساعات العمل من 
دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض 

في األجر.
إن حماية األسرة الكويتية مطلب 
شرعي واجتماعي، ويجب أن تتضافر 
السلطتان التشريعية والتنفيذية في 
العمــل عليه، وكان ديــوان اخلدمة 
املدنية قد أصدر تعميما منذ ٥ سنوات 
ونصف السنة، مشيرا إلى املادة ٥٥ 

الوزارات  كارثة مستمرة، تشهدها 
الدولة بشــكل مستمر  ومؤسســات 
ومنذ عقود طويلة، كارثة كبدت الدولة 
خسائر باملاليني، وأضاعت فرصا تنموية 
وتطويريــة كثيرة للكفــاءات التي مت 
إقصاؤها بسبب محسوبيات وواسطات 
ومعارف ومنافع، حتى وجدنا انفسنا في 
شبكة شديدة التعقيد وفوضى التوظيف 

العشوائي.
الفوضى، مؤسسات  نتج عن هذه 
فائضة بعــدد املوظفــني، وإجنازاتها 
«صفر»، واألسباب عديدة ومتنوعة منها 
سوء تقدير سلم الرواتب لكل مؤسسة، 
فمن غير املعقول أن يتخرج طالب اآلداب/ 
العلوم ويحصل على راتب ٨٠٠ د.ك في 
جهة حكومية، بينما يحصل زميله على 
١٧٠٠ في مؤسسة حكومية أخرى. فارق 
كبير يؤدي الى تكــدس املوظفني في 
جهة وخلو األخرى من املوظفني بسبب 
الفروقات املالية، وال ننسى بند املصالح 
املشتركة «فيد واستفيد»، إضافة لظلم 

رؤى

فاطمة يوسف 
العلي.. سيرة 

اإلبداع والريادة
د.ليلى خلف السبعان

من الواقع

هنيئًا لـ«كافكو».. 
الفوز بجائزة التميز 

في قطاع الطيران
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

ألم وأمل

التوعية الصحية
د.هند الشومر

سلطنة حرف

املرأة والطفل 
حتت املجهر 

البرملاني
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

بالقلم األحمر

التوظيف 
العشوائي!

 @AljaziAlsenaú اجلازي طارق السنافي

في الصميم

الشيخ حمد جابر 
العلي الرجل 

السمح املتفائل
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي


