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خالل محاضرة عن »التواجد العربي في أميركا الالتينية«

ايسيدرو: اللحوم املكسيكية 
في الكويت قريبًا 

بقدرة تنافس وأسعار معقولة

| كتب خالد الشرقاوي |

كشف السفير املكسيكي لدى البالد ميغيل انخيل ايسيدرو، 
أن السفارة في املراحل النهائية لإلجراءات الالزمة لبدء تصدير 
العام  التصدير مع بداية  أن يبدأ  الكويت، متوقعا  إلى  اللحوم 
ــــدرة الــلــحــوم املــكــســيــكــيــة على  املــقــبــل، ومــعــربــا عـــن ثــقــتــه فـــي قـ
املــنــافــســة فــي الــســوق الــكــويــتــي ملــا تتمتع بــه مــن جــــودة عالية 

وأسعار معقولة.
وأشار ايسيدرو في تصريح للصحافيني، على هامش الجلسة 
في  املكسيكي  األســبــوع  فعاليات  أقيمت ضمن  التي  الــحــواريــة 
الكويت أول من أمس في املكتبة الوطنية تحت عنوان »التواجد 
الــعــربــي فـــي دول أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة«، إلـــى أن بــــالده والــكــويــت 
التفاهم والــرؤيــة املشتركة للعديد من  قــدر كبير من  يجمعهما 
القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدولية، فضال عن 
موضحا  البلدين،  بني  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تطور 
ــم الــعــالقــات  ــ ــدًا تــجــاريــا زارالـــكـــويـــت أخـــيـــرا لــتــعــزيــز ودعـ ــ أن وفـ

االقتصادية.
توفير  في  الثقافية  واألنشطة  الفعاليات  أهمية  على  وشــدد 
أن  إلــى  الفتا  الشعبني،  بني  املتبادل  الفهم  من  أرضية مشتركة 
الهدف من الجلسة الحوارية هو التعريف بالروابط التاريخية 
أميركا  بـــدول  الــعــربــي  الــعــالــم  تجمع  الــتــي  املشتركة  والثقافية 
أنشطة  دعــم  الوطنية في  املكتبة  الجنوبية، مثنيا على تعاون 

السفارة.
وذكر أن التواجد العربي في اميركا الالتينية قديم، ونحو 8 
في املئة من الكلمات االسبانية تأتي من أصول عربية، باإلضافة 
إلــــى الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات مـــن أصــــول عــربــيــة وصــلــت إلــى 

مناصب عليا في دول أميركا الالتينية.
بدوره، كشف أستاذ العالقات الدولية في الجامعة األميركية 
فــي الــكــويــت الــبــرفــســور جـــورج ايـــرانـــي، عــن أن وجـــود مليوني 
مسلم في اسبانيا، فضال عن وجود العديد من دورالعبادة في 
الفتا  السلمي،  التعايش  على  واضــحــة  داللــة  الالتينية  أميركا 
إلى أن التواجد العربي في أميركا الالتينية أكثر كثافة منه في 

أميركا الشمالية.
األميركية في  الجامعة  االتصاالت في  أكد أستاذ  من جهته، 
التواجد اإلسالمي  البرفسور فردريكو فيليز على قدم  الكويت 
في اميركا الالتينية، مشيرا إلى وجود أكثر من 4000 كلمة في 
االسبانية من اصول عربية، مشددا على أن التواجد العربي كان 

له تأثير كبيرعلى الثقافة في اميركا الالتينية.

السفيراملكسيكي واملحاضرون خالل الندوة

أطلق أول موسوعة دستورية متكاملة على مستوى الوطن العربي

ق الحياة السياسية 
ّ
عبدالله املال يوث

في الكويت... حكومة وبرملانًا
| كتب ناصر الفرحان |

ــه  ــلـ ــبـــدالـ ــق الــــبــــاحــــث عـ ــ ــلـ ــ أطـ
املـــال أول مــوســوعــة دســتــوريــة 
ــة عــــــلــــــى مــــســــتــــوى  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـ
الحياة  الــعــربــي، توثق  الــوطــن 
السياسية في الكويت، حكومة 
وبــــــرملــــــانــــــا، مــــنــــذ االســــتــــقــــالل 

وحتى العام املنصرم.
وحـــــــــضـــــــــر حــــــــفــــــــل إطـــــــــــالق 
ــــال،  ــــي ديـــــــــوان املـ املــــوســــوعــــة فـ
عـــــــــــــــدد مـــــــــــن الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
الــســيــاســيــة بينهم  والــقــيــادات 
الــنــائــبــان الــســابــقــان عــبــدالــلــه 
ــاري وصـــــــالـــــــح املـــــــال،  ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــام الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــ ومــــديــــر عــ
ــة الــســابــق  ــريـــاضـ لــلــشــبــاب والـ
فيصل الــجــزاف، ووزيــر النفط 
الــســابــق عيسى  ــواصــــالت  واملــ
املــــزيــــدي، ورئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة 
النسائية لولوة املال،  الثقافية 
والـــوزيـــرة الــســابــقــة الــدكــتــورة 
ــيــــس  ذكـــــــــرى الـــــرشـــــيـــــدي، ورئــ
اتـــحـــاد الــصــنــاعــات الــكــويــتــيــة 

حسني الخرافي. 
وقــــــــــــــــال عـــــــبـــــــد الــــــــلــــــــه املـــــــال 
مصدرين:  تعتمد  »املــوســوعــة 
املــــجــــلــــس،  مــــضــــبــــطــــة  األول 
اليوم،  كويت  جــريــدة  والثاني 
ومـــــن ضـــمـــن املــــواضــــيــــع الــتــي 
ــتــــطــــرق لـــهـــا إحـــصـــائـــيـــة  ــم الــ ــ تـ
ــاء مـــجـــلـــس األمـــــــــة مــن  ــ ــــضــ ألعــ
الــفــصــل الــتــشــريــعــي األول إلــى 
ــر، ولــــــــم يــخــل  ــ ــشـ ــ ــامـــــس عـ ــ ــــخـ الـ
االمـــــر مـــن بــعــض الــتــحــديــات، 
النواب  وقد تواصلت مع أسر 
ــلــــحــــصــــول عــلــى  الــــســــابــــقــــني لــ
الصور، وللمساعدة في التأكد 

من صور بعض األعضاء«. 
ــة  ــ ــوعـ ــ ــوسـ ــ املـ أن  وأوضــــــــــــــح 
ــيــــة بــجــمــيــع  ــائــ ــلـــت إحــــصــ ــمـ شـ
الوزراء، من أول تشكيل وزاري 
آخـــر  حـــتـــى   1961 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ
وجــمــيــع   ،2017 فــــي  تــشــكــيــل 
املــعــلــومــات مـــن أمـــانـــة مجلس 

الوزراء، وجميع املراسيم.
واشار الى ان من املعلومات 

الـــتـــي تـــمـــت تــغــطــيــتــهــا ضــمــن 
ــون  ــ ــانـ ــ قـ مــــــوضــــــوعــــــا:   27 الــــــــــ 
التعديالت  وجميع  االنتخاب 
الــــتــــي مــــر بـــهـــا واالقــــتــــراحــــات 
ــا، واملــيــزانــيــة،  بــرغــبــة وعــــددهــ
وانـــتـــخـــابـــات الــرئــيــس ونــائــب 
هــــذا  ان  مــــوضــــحــــا  ــيـــــس،  ــ ــرئـ ــ الـ
ــتــــالف الـــطـــرح  يــكــشــف لـــنـــا اخــ
ــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ فــــــــــي حــ
عليه  هــو  عــمــا  والسبعينيات 
اليوم، الى جانب قضايا أخرى 
تم توثيقها في هذه املوسوعة. 
الــــهــــدف  إن  املـــــــال  واضــــــــــاف 
ــــن إصـــــــــدار املــــوســــوعــــة بــعــد  مـ
التجريبية  النسخة  مــن  ســنــة 
هـــــــو »ايــــــمــــــانــــــي بــــالــــدســــتــــور 

الـــذي أعــطــى الــحــريــة والــعــدالــة 
واملـــــســـــاواة، لــــذا فــــإن األجـــيـــال 
على  بالحفاظ  ملزمة  القادمة 
الــــدســــتــــور لـــكـــونـــه الـــضـــمـــانـــة 
الى  مشيرا  للبالد«،  الحقيقية 
ــن الـــلـــه اوال ثم  انــــه »بــفــضــل مـ
بــــوجــــود هـــــذه الـــحـــريـــة خـــالل 
فــتــرة الـــغـــزو اســتــطــعــنــا إقــنــاع 
بفكرة  (األميركي)  الكونغرس 

التحرير«. 
وذكر ان ما يميز املوسوعة 
عرضها  وطريقة  مصداقيتها 
لــلــمــعــلــومــات، حــيــث إن جميع 
املـــعـــلـــومـــات الـــتـــي صـــــدرت في 
الكتب السابقة لم تكن تحتوي 
الطريقة  بهذه  التفاصيل  على 

الشيقة. 
بـــــــــــدوره، قـــــــال صــــالــــح املــــال 
ــلــــه فــي  ــبــــدالــ »رافــــــقــــــت أخـــــــي عــ
ــذه الــرحــلــة الــطــويــلــة، حيث  هــ
عــــايــــشــــت حــــرصــــه لــلــحــصــول 
ــة بــــدقــــة، وكــــان  ــلـــومـ ــعـ ــلـــى املـ عـ
ــا فـــــــي ان  ــ ــــوحـ ــمـ ــ مـــــشـــــروعـــــه طـ
يـــصـــدر مـــوســـوعـــة دســـتـــوريـــة 
تــشــمــل جــمــيــع املــعــلــومــات عن 
ــالــــس الـــســـابـــقـــة مــنــذ  ــل املــــجــ ــ كـ
ــى ان  ــ الـ ــد نــبــهــتــه  ــ ــام 63، وقـ ــ عـ
ــيــــق مـــــن أخـــطـــر  ــتــــوثــ مـــهـــمـــة الــ
املهام، وعــادة ما يتولى املهام 

هـــذه مــراكــز فــيــهــا جــيــوش من 
ــدار مــعــلــومــات  ــ الــبــاحــثــني إلصـ
والـــقـــيـــام بــعــمــل مــتــكــامــل قــائــم 
ــــق ومــــعــــلــــومــــات  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــى حـ ــلـ ــ عـ

دقيقة«. 
واضــــــــاف »عـــنـــدمـــا اطــلــعــت 
عـــلـــى مــــســــودة املـــوســـوعـــة مــن 
الـــبـــدايـــات، أســتــطــيــع الــيــوم أن 
أقــــول لــعــبــدالــلــه ألـــف شــكــر لــك، 
رغم أن شهادتي فيه مجروحة، 
فــقــد قـــام بــعــمــل جــبــار يحتاج 
مـــراكـــز مــتــخــصــصــة بــالــبــحــث، 
ــدار مــثــل  ــ ــ ــواال إلصـ ــ ــ تــتــطــلــب أمـ
له  الشكر  فكل  املوسوعة،  هذه 
إلصـــداره هــذه املوسوعة التي 
تهم كل أبناء الكويت واألجيال 
القادمة، انطالقا من إحساسه 

باملسؤولية الوطنية«.
وبــــنّي املـــال ان الــجــزء األول، 
ــــالل  ســـيـــتـــبـــعـــه جـــــــــزء ثـــــــــان خـ
احتفاالت  مع  وثالث  ديسمبر 
ــيــــاد الـــوطـــنـــيـــة، ويــضــمــان  األعــ
مــواضــيــع مــهــمــة، مــثــل اللجان 
ــة والـــنـــطـــق  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ ــة والـ ــتــ ــوقــ املــ
الــســامــي وكــلــمــة رئــيــس الــســن، 
ــة،  ــانــ ــحــــصــ وطـــــلـــــبـــــات رفـــــــــع الــ
ــم تــجــمــيــعــهــا، حــتــى  وكـــلـــهـــا تــ
طرحها  سيتم  االســتــجــوابــات 

بطريقة مختلفة. 

صالح املال يتحدث في املؤتمر الصحافي إلطالق املوسوعة الدستورية   

»تغلبنا على مشكلة )كي نت( التي ال تسمح بدفع أكثر من 10 آالف يوميًا«

الجالوي: حّصلنا 32 مليون دينار 
رسومًا جمركية في 3 أشهر... إلكترونيًا 

| كتب تركي المغامس |

الـــعـــامـــة  االدارة  ــر  ــ ــديـ ــ مـ نـــــــــّوه 
لـــــلـــــجـــــمـــــارك جـــــــمـــــــال الـــــــجـــــــالوي 
بــالــتــحــول اإللـــكـــتـــرونـــي فـــي عمل 
اإلجـــــــــراءات  ســـهـــل  الــــــذي  اإلدارة 
الــجــمــركــيــة كــثــيــرا، الفــتــا إلـــى أنــه 
ــــى 32  ــل إلــ ــ تــــم تــحــصــيــل مــــا وصــ
مليون دينار خالل 3 أشهر، عبر 
للرسوم  اإللكتروني  الدفع  خدمة 
تجاوزت  خدمة  وهــي  الجمركية، 
الــدفــع  عــقــبــة  مـــن خــاللــهــا  اإلدارة 
عـــبـــر »كـــــي نـــــت« الـــتـــي ال تــســمــح 
بدفع مبلغ اكثر من 10 آالف دينار 

في اليوم.
ــــالوي، فــــي مــلــتــقــى  ــجــ ــ وقـــــــال الــ
ــاء أول  ــم مـــسـ ــيـ الـــثـــالثـــاء الــــــذي أقـ
مــــن أمـــــس فــــي ديــــــــوان االعــــالمــــي 
ــــي فــي  ــازمـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــــركـ ــور تـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الـــصـــبـــاحـــيـــة، إن خــطــوة  مــنــطــقــة 
الدفع اإللكتروني تمت بالتعاون 
ــارف، حـــيـــث تــم  ــ ــــصـ ــاد املـ مــــع اتــــحــ
عـــمـــل نــــمــــوذج مـــعـــني لـــكـــل تــاجــر 
ــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي يــونــيــو  ــ دخـ
املاضي، موضحا أنه تم استقبال 
6 آالف شركة في االسبوع تطلب 

التسجيل في البرنامج.
وأضـــــاف ان »رجـــــال الــجــمــارك 
يــعــمــلــون فـــي ظـــل ظـــــروف جــويــة 
ــذ  ــافــ ــنــ ــــي املــــــوانــــــئ واملــ ــة فــ ــيــ ــاســ قــ
بتطوير  قــامــت  واالدارة  الــبــريــة، 
مــفــهــوم رجـــل الــجــمــارك مــن خــالل 
االســتــعــانــة بـــاالجـــهـــزة املــســاعــدة 
كبير  العمل بشكل  والتي طــورت 
جدا. ونحن نجوب الدول املتطورة 
فــــي املــــجــــال الـــجـــمـــركـــي لـــالطـــالع 
التكنولوجيا  انــــواع  احـــدث  عــلــى 
الجمركية واالستعانة بالخبرات 
للكويت«. وتابع  العاملية لجلبها 
العمل  منا  تطلب  التنمية  »خطة 
على تسهيل االجراءات الجمركية 
للتجار، حيث كان امامنا العديد 
مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي اســتــطــعــنــا 
ــرارا مـــن مجلس  ــ ان نـــأخـــذ بــهــا قــ
الجهات  جميع  بتواجد  الــــوزراء، 
ــة بــــــــاالفــــــــراج الـــجـــمـــركـــي  ــيــ ــنــ ــعــ املــ
الـــجـــمـــركـــيـــة«، مبينا  املـــنـــافـــذ  فـــي 
مــــع 14  تـــتـــعـــامـــل  »الــــجــــمــــارك  ان 
جــهــة حــكــومــيــة مــعــنــيــة بـــاالفـــراج 
الــجــمــركــي، واســتــطــعــنــا ان نــقــوم 

ــا بــيــنــنــا  ــ ــــي مـ بـــعـــمـــل ربــــــط آلــــــي فـ
االفراج  وبينها لتسهيل عمليات 

الجمركي للبضائع«.
واشــــــــــار الـــــــى انـــــــه »تـــــــم تــنــظــيــم 
الـــــــحـــــــاويـــــــات املـــــــحـــــــجـــــــوزة وفـــــــرز 
ــدة املـــنـــتـــظـــرة،  ــديــ ــجــ الــــحــــاويــــات الــ
واالفــراج عن الحاويات املحجوزة، 
في  الشاحنات  تعطيل  يتم  ال  لكي 
ميكنة  عملنا  كما  حموالتها،  نقل 
ــلــــة لــــــــالجــــــــراءات الـــجـــمـــركـــيـــة،  كــــامــ

بـــاالضـــافـــة الــــى انــــه تـــم تخصيص 
للجمارك  املــواصــالت  وزارة  مبنى 
اماكن  بتوفير  وســنــقــوم  بــالــكــامــل، 
ــتـــواجـــدة  ــكـــون مـ ــتـ ــكـــل الــــجــــهــــات لـ لـ
املعاملة  وتــكــون  املنطقة،  هــذه  فــي 
مــــن خـــــالل شـــبـــاك واحــــــد ونــســعــى 
لــالنــتــهــاء مـــن الــعــمــل االلــكــتــرونــي 
للعمل الجمركي بالكامل«. وذكر ان 
»مشروع (الجمارك مول) سيحقق 
الخسائر  من  نوعية ويخفف  نقلة 

الـــتـــجـــاريـــة حــيــث ســتــكــون منطقة 
حـــــرة لـــلـــبـــضـــائـــع، ويـــتـــم اســتــيــفــاء 
الـــجـــمـــارك عــلــى الــبــضــائــع املــبــاعــة 
الى  الفــتــا  فــقــط«،  الكويتي  للسوق 
ــــي تــــم مــــع الــنــيــابــة  ــربــــط اآللــ ان »الــ
العامة لتحريز الضبطيات، بحيث 
ان ما يتم ضبطه يتم اخطار وكيل 
ــه لــيــنــتــقــل مـــبـــاشـــرة الــى  الــنــيــابــة بـ
املوقع مع رجال املباحث والجمارك، 
ويتم احصاء الضبطيات بالكامل، 
الجمارك  رجـــال  على  التنبيه  وتــم 
سيحول  بالضبطية  نــقــص  اي  ان 
عن  للمسؤولني  ســرقــة  الــى قضية 

الضبطية«.
واعــــــلــــــن الـــــــجـــــــالوي انــــــــه »فــــي 
الــشــهــر املــقــبــل ســيــتــم فــتــح مــركــز 
الــنــويــصــيــب الـــجـــمـــركـــي الــجــديــد 
الــــذي يــتــوفــر فــيــه جـــهـــازا  سكانر 
لــلــشــاحــنــات، حــيــث انــــه تـــم امــس 
ايــــصــــال الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي لـــه، 
للشاحنات  مدخال  فيه  وأنجزنا  
ــة وبـــعـــد  ــيـ ــانـ مــــــدة مـــــرورهـــــا 40 ثـ
ــك تــتــجــه لـــلـــرمـــبـــات لــلــتــفــتــيــش  ــ ذلـ
الــــــيــــــدوي«، مـــشـــيـــرا الـــــى انـــــه »تـــم 
انــشــاء غــرفــة تحكم وســيــطــرة في 
وستفتتح  الـــشـــويـــخ،  فـــي  االدارة 
رسميا في منتصف شهر نوفمبر 
املــقــبــل، وســتــراقــب جــمــيــع املــنــافــذ 
الــجــمــركــيــة مـــن خــــالل الــكــامــيــرات 
وسيتم توفير كاميرات شخصية 
لكل موظف جمركي لضبط جودة 
الـــعـــمـــل وســـتـــكـــون كــــل الــعــمــلــيــات 

الجمركية مكشوفة لنا«.

)تصوير بسام زيدان( الجالوي متحدثًا في ملتقى الثالثاء  

الهدف من إصدار 
املوسوعة إيماني 

بالدستور الذي 
أعطى الحرية 

والعدالة واملساواة تركيب بوابات 
للرصد اإلشعاعي في املنافذ

ــــالدارة الــعــامــة للجمارك  كــونــا - كــشــف نــائــب املــديــر الــعــام لـ
لشؤون املنافذ عدنان القضيبي أمس، ان االدارة العامة للجمارك 
الجمركية  املنافذ  بصدد تركيب بوابات للرصد االشعاعي في 

في البالد.
الدولية  للوكالة  القضيبي، على هامش اجتماع سنوي  وقال 
للطاقة الـــذريـــة، ان مــبــادرة تــركــيــب بــوابــات الــرصــد االشــعــاعــي 
الكويت،  لدولة  االشعاعية  للطوارئ  الوطنية  الخطة  تأتي ضمن 
ــراءات االحــتــرازيــة ملكافحة االتــجــار غير املــشــروع باملواد  واالجــ

املشعة.
املــواد  تهريب  الكويت على مكافحة  القضيبي حــرص  واكــد 
املشعة،  للمواد  املشروع  غير  االتجار  التفاقية  امتثاال  النووية، 
داعيا الى ضرورة التوفيق بني الجانبني االقتصادي واالمني بما 
يكفل تسهيل حركة النقل التجاري والحفاظ على االمن الوطني 
في آن واحد. واضاف ان االدارة العامة للجمارك تخطو خطوات 
كبيرة في مجال تدريب املفتشني على كيفية استخدام اجهزة 
الكشف عن املواد املشعة، فضال عن عمليات التدريب املكتبية 

وامليدانية في املطارات واملوانئ البحرية والبرية.


