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في البداية، كيف تقيمون 
العالقات الثنائية بني الكويت 

وجنوب أفريقيا ماضيها 
وحاضرها وتطورها وآفاقها 

املستقبلية؟
٭ العالقات اجلنوب األفريقية 
الكويتيــة عالقــات ممتــازة  ـ 
وتاريخيــة حيــث بنيــت على 
أسس صلبة من الصداقة والثقة 
واالحترام املتبادل، وهي عالقات 
ودية تتســم بالتطور امللحوظ 
علــى كل األصعــدة ومختلــف 
مجــاالت التعــاون، مــا يعطي 
ملستقبلها زخما كبيرا ومستقبال 
مشرقا يحفل باملزيد من التعاون 
املشترك الذي يصب في صالح 

الشعبني الصديقني.
فعلــى الصعيــد السياســي 
جتمعنــا رؤى مشــتركة حيال 
العديد مــن امللفــات والقضايا 
اإلقليميــة  الســاحتني  علــى 
والدوليــة ونتبــادل الدعم في 
احملافل الدولية. وعلى الصعيد 
االقتصــادي، جنــد أن التجارة 
واالســتثمار من أبــرز مجاالت 
التعــاون الثنائي بــني البلدين 
الصديقــني، فضــال عــن الدور 
البارز الذي تقوم به الســياحة 
في التقريب بني البلدين وتعزيز 

التواصل الشعبي.
 االتفاقيات الثنائية

كم يبلغ عدد االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم التي تسير 

العالقات الثنائية بني الدولتني، 
وهل تعملون على اتفاقيات أو 

مذكرات تفاهم جديدة سيتم 
توقيعها في املستقبل القريب 

وفي أي مجاالت؟
٭ هناك ١٨ اتفاقية ومذكرة 
تفاهم تسير العالقات الثنائية 

التجاري بني البلدين نحو ١٦٣
مليون دوالر في عام ٢٠٢١، حيث 
بلغت قيمة الصادرات اجلنوب 
أفريقيــة إلى الكويــت نحو ٨٣

مليون دوالر بينما بلغت وارداتها 
من الكويت نحو ٨٠ مليون دوالر، 
ويذكر أن الصــادرات اجلنوب 
أفريقيــة إلى الكويــت قد زادت 
في عــام ٢٠٢١ مقارنة بإجمالي 

حجمها عام ٢٠١٩.
تعاون أكادميي

ماذا عن التعاون األكادميي بني 
البلدين وعدد الطالب الكويتيني 

الذين يدرسون في جامعات 
جنوب أفريقيا؟

٭ نتفاوض حاليا مع اجلانب 
الكويتــي على مشــروع اتفاق 
للتعــاون في املجــال األكادميي 
والبحث العلمي، ومبجرد إبرام 
هذا االتفاق سينعكس إيجابا على 
عملية تبادل الطالب بني البلدين 
وسيسهل من إجراءاتها. ومع ذلك، 
أكمــل طالبان كويتيــان مؤخرا 

املشــترك بــني جنــوب أفريقيا 
والكويت على املستوى الوزاري 
والتي ستعقد في جنوب أفريقيا 

في مطلع عام ٢٠٢٣.

ماذا عن التعاون في مجال 
الرعاية الطبية بني البلدين؟

إمكانيــة كبيــرة  ٭ نــرى 
فــي تعزيز التعــاون في قطاع 
الصحة والرعاية الطبية في ظل 
اإلمكانات املتاحــة في البلدين 
الصديقني، ولذلك تبذل السفارة 
جهودا كبيرة الستكشاف فرص 
التعــاون فــي قطــاع الرعايــة 

الصحية والطبية.

كيف تصف الديبلوماسية 
الكويتية، وما تقييمك لتعاون 
زمالئكم في وزارة اخلارجية 

الكويتية؟
٭ الكويــت لديهــا مدرســة 
ديبلوماســية فريــدة وعريقة 
تؤمن باحلوار كوســيلة فعالة 
وآلية ال بديل عنها حلل النزاعات. 

وعلى الصعيد اإلنساني حتتل 
الكويت مكانا بارزا بإسهاماتها 
السخية، وجهودها اإلنسانية في 
إغاثة ومساعدة ضحايا الكوارث 
الطبيعية والبشرية، وأثمر ذلك 
حصولها بجدارة على االعتراف 
األممي كمركز للعمل اإلنســاني 
وتســمية ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، قائدا للعمل اإلنساني من 
قبل األمم املتحدة في عام ٢٠١٤.

ما أبرز جهود السفارة لدعم 
وتعزيز التبادل الثقافي؟

٭ لدينــا عالقــات جيــدة 
وتعاون وأنشــطة مشتركة مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وقبل جائحة كورونا، 
استضافت الســفارة بالتعاون 
مــع املجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب موســيقيني 
مشــهورين من جنوب أفريقيا 
والذيــن ميثلــون مجموعة من 
أشهر الفرق في جنوب أفريقيا 
مثل جو نينا ومجموعة فوسي 
ماهالسيال (التي مثلتها وأدتها 
السيدة زيدوا مابينا) وثانديسوا 
مازواي وبوبس محمد وأصدقائه، 
أماريوني، مكوي مروباتا وفرقته 

وووتر كيلرمان وفرقته.

كم يبلغ عدد أبناء اجلالية 
اجلنوب أفريقية في الكويت، 

وكيف تتواصل معهم؟
٭ هنــاك ما يقرب مــن ١٠٠٠
مواطن جنــوب أفريقي يقيمون 
في الكويت، وهي جالية صغيرة 
ولكنها مؤثــرة ونوعية، ولدينا 
تواصل مســتمر معهم من خالل 
رسائل البريد اإللكتروني ووسائل 
التواصل االجتماعي عند الضرورة.

دراســتهما في تخصصات طب 
األســنان واجلراحة في جامعة 
ويسترن كيب وجامعة بريتوريا.
فجنــوب أفريقيا لديها نظام 
تعليمي عالي اجلودة وجامعات 
مشهود بكفاءتها عامليا، وجدير 
بالذكــر أن جامعتــي بريتوريا 
وويسترن كيب يقدمان املاجستير 
والدكتوراه في طب األسنان وهما 
معتمدتان حاليا من قبل الكويت، 
كما تــدرس الكويــت اعتماد ١٠

جامعات أخرى في جنوب أفريقيا 
فــي مجاالت الهندســة والعلوم 
وتكنولوجيا املعلومات واملجاالت 
اإلنسانية، وبصفة عامة أرى أن 
هذا املجال واعد جدا في التعاون 
الثنائــي وســيعود بالنفع على 

البلدين الصديقني.

هل تعملون حاليا على ترتيب 
زيارات ثنائية رفيعة املستوى 

في كال االجتاهني؟
٭ بالفعل نعمل حاليا على 
التخطيط النطالق جلنة التعاون 

أما الزمالء في وزارة اخلارجية 
فيتمتعــون مبســتوى رفيــع 
مــن املهنية ودرجــة عالية من 
االحترافيــة، وتتمتــع ســفارة 
جنــوب أفريقيــا بعالقات عمل 
ممتازة مع املسؤولني في وزارة 
اخلارجيــة ونلمــس منهــم كل 
التعاون املطلوب لتأدية دورها 

على أكمل وجه.

كيف تقيم الدور الذي تلعبه 
الكويت في حل النزاعات وإحالل 
السالم إقليميا ودوليا، إلى جانب 

دورها اإلنساني؟
٭ الكويــت أحــد الالعبــني 
األساســيني في دعم واستقرار 
املنطقة نظرا لدورها البارز في 
حــل النزاعات وإحالل الســالم 
إقليميا ودوليا، ونذكر على سبيل 
املثال دورها الرائد في حل األزمة 
اخلليجية وإعادة اللحمة ملجلس 
التعاون اخلليجي باإلضافة إلى 
جناحها في حل األزمة اللبنانية 

في عام ٢٠٢١.

بني جنــوب أفريقيــا والكويت 
وتشــكل اإلطــار القانونــي لها 
وتغطــي كل مجــاالت التعاون 
الثنائــي. نعمل مــع أصدقائنا 
الكويتيني علــى إطالق اتفاقية 
 (JCC) جلنة التعاون املشــترك
خــالل  توقيعهــا  مت  والتــي 
زيارة وزيــر العالقات الدولية 
والتعاون اجلنوب أفريقي إلى 
الكويت في أبريل ٢٠٢١، كما أنه 
ال تزال هناك بعض االتفاقيات 
ومذكــرات التفاهم التي نتوقع 
أن يتــم التوقيــع عليهــا عنــد 
إطــالق اتفاقية جلنــة التعاون 
املشــترك، في مجــاالت الفنون 
والثقافــة واملكتبــات الوطنية 

في كال البلدين.

كم يبلغ إجمالي حجم التبادل 
التجاري بني البلدين، وإلى أي 
مدى تأثر هذا الرقم بالوضع 

االستثنائي الذي فرضته جائحة 
كورونا عامليا؟

٭ يبلغ إجمالي حجم التبادل 

دور بارز تقوم به السياحة في التقريب بني البلدين وتعزيز التواصل الشعبيسفير جنوب أفريقيا متحدثا إلى الزميل أسامة دياب                                                  (متني غوزال)  

إمكانية كبيرة في تعزيز التعاون في قطاع الصحة والرعاية الطبية في ظل اإلمكانات املتاحة في البلدين١٨ اتفاقية ومذكرة تفاهم تسّير العالقات بني البلدين وتغطي كل مجاالت التعاون الثنائي
الكويت لديها مدرسة ديبلوماسية فريدة وسياستها املتزنة تلعب دورًا مهمًا في دعم استقرار املنطقة
الكويت تدرس اعتماد ١٠ جامعات في جنوب أفريقيا في مجاالت الهندسة والعلوم وتكنولوجيا املعلومات

نناقش مشروع اتفاق للتعاون في املجال األكادميي والبحث العلمي سيسهل عملية تبادل الطالب
جلنة التعاون املشترك على املستوى الوزاري ستنطلق في جنوب أفريقيا مطلع العام املقبل

د.مانيليسي باولوس جينجي أكد أن البلدين جتمعهما رؤى مشتركة حيال د.مانيليسي باولوس جينجي أكد أن البلدين جتمعهما رؤى مشتركة حيال 
العديد من امللفات والقضايا العاملية ويتبادالن الدعم في احملافل الدوليةالعديد من امللفات والقضايا العاملية ويتبادالن الدعم في احملافل الدولية

سفير جنوب أفريقيا لـ «األنباء»:سفير جنوب أفريقيا لـ «األنباء»:
 ١٦٣١٦٣ مليون دوالر إجمالي حجم التبادل  مليون دوالر إجمالي حجم التبادل 

التجاري بني البلدين في عام التجاري بني البلدين في عام ٢٠٢١٢٠٢١
أجرى اللقاء: أسامة دياب

أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى البالد د.مانيليســي باولوس جينجي عمق 
باملمتازة والتاريخية والتي بنيت على أســس صلبة من الصداقة والثقة واالحترام 

التعاون، وهذا ما يعطي ملستقبلها زخما كبيرا ومستقبال مشرقا يصب في صالح الشعبني 
أن البلدين جتمعهما رؤى مشتركة حيال العديد من امللفات والقضايا على الساحتني اإلقليمية والدولية ويتبادالن الدعم في احملافل الدولية، مشيرا أن البلدين جتمعهما رؤى مشتركة حيال العديد من امللفات والقضايا على الساحتني 

إلى وجود ١٨ اتفاقية ومذكرة تفاهم تســير العالقات الثنائية بني جنوب أفريقيا 
الثنائي، كاشفا عن إجمالي حجم التبادل التجاري بني البلدين الذي بلغ حوالي الثنائي، كاشفا عن إجمالي حجم التبادل التجاري بني البلدين الذي بلغ حوالي ١٦٣ مليون دوالر في عام ٢٠٢١، الفتا إلى أن جلنة التعاون املشترك 
على املستوى الوزاري بني البلدين ستعقد في جنوب أفريقيا في مطلع عام ٢٠٢٣٢٠٢٣. وأشاد د.جينجي بسياسة الكويت املتزنة وديبلوماسيتها الرائدة 

والتي تلعب دورا مهما في دعم استقرار وأمن املنطقة نظرا لدورها البارز في حل النزاعات وإحالل السالم إقليميا ودوليا، فإلى التفاصيل:

اللجنة العليا لالنتخابات اجلامعية بحثت 
مع مديري الكليات سبل إجناح العرس الطالبي

مشاري املطيري

اللجنــــــة  عقــدت 
العليــا لإلشــراف على 
انتخابــات اجلمعيــات 
العلمية للعام اجلامعي 
٢٠٢٢/٢٠٢٣، اجتماعــا 
تنســيقيا مع املديرين 
اإلداريــني فــي مختلف 
كليــات جامعة الكويت 
برئاســة القائم بأعمال 
عميــد شــؤون الطلبة 
بجامعة الكويت د.سامي 

عبداهللا الدريعــــي، وحضور القائم بأعمال 
العميد املساعد للخدمات الطالبية واملشرف 
العام على االنتخابات د.عادل املانع، ورئيس 
اللجنة امليدانية فالح املسعود، ورئيسة 
اللجنة اإلدارية ةخالدة العجيل، ورئيسة 
اللجنة اإلعالمية أمل الكندري، وذلك صباح 
يوم األحــد املوافق ٢أكتوبــر ٢٠٢٢ مبقر 

عمادة شؤون الطلبة في الشويخ.
هــذا، ومت التباحث خالل االجتماع مع 
املديرين اإلداريني في كليات جامعة الكويت 
حول سير العملية االنتخابية في الكليات 
اجلامعية، واختيار أماكن االقتراع والفرز 
التي ستجرى فيها االنتخابات مع احلرص 
على اختيار األماكن املناسبة التي تتسع 
لألعداد الكبيرة من الطلبة املقترعني، كما 
استمع القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة 
د.سامي الدريعي القتراحات وأفكار ممثلي 
الكليات، وسيتم النظر في إمكانية تطبيقها 
في االنتخابات هذا العام حرصا على راحة 

الطلبة وجناح العرس الطالبي.
وفي هذا السياق، رحب القائم بأعمال 
عميد شــؤون الطلبة د.ســامي الدريعي 
مبمثلي الكليات اجلامعية، مثمنا حرصهم 

علــى التعاون مع عمادة شــؤون الطلبة 
ملــا فيه مصلحة الطلبــة وجناح العملية 
االنتخابيــة، موضحــا أهمية التنســيق 
بــني اللجنة العليا لالنتخابات واملديرين 
اإلداريني واملسؤولني في مختلف الكليات، 
ومتابعة االنتخابات واحملافظة على سيرها 
لتحقيق األهداف املرجوة في هذا العرس 
الطالبــي. وأكــد د.الدريعــي أن املديرين 
اإلداريني بالكليات اجلامعية املختلفة لهم 
دور كبير في تهيئــة األجواء االنتخابية 
وجتهيز مقار االقتراع والفرز مع مراعاة 
السعة املكانية والعددية للطلبة في كل كلية 
لتفادي االزدحام والتكدس الطالبي، متقدما 
بالشــكر اجلزيل للمديرين اإلداريني على 
جهودهم في تسهيل عمل اللجنة العليا، وقد 
أبدى املديرون اإلداريون حرصهم وتعاونهم 
التام مــع اللجنة العليــا لالنتخابات في 

سبيل إجناح هذا العرس الدميوقراطي.
من جانبه، أكد القائــم بأعمال العميد 
املساعد للخدمات الطالبية واملشرف العام 
علــى االنتخابات د.عادل املانع أن اللجنة 
العليا لالنتخابات أمتت كل االستعدادات 
اخلاصة بانتخابــات اجلمعيات الطالبية 

من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية.

احتاد التعاونيات: مليار دينار حجم 
مبيعاتنا سنويًا وسيولتنا ٤٠٠ مليون

مشاري املطيري

احتــاد  رئيــس  قــال 
التعاونية بداح  اجلمعيات 
الدوسري إن حجم مبيعات 
اجلمعيــات التعاونيــة في 
الكويت سنويا يبلغ مليار 
دينــار (نحــو ٣٫٣ مليارات 
دوالر)، وتصــل ســيولتها 
النقديــة في بعض الفترات 
الى نحو ٤٠٠ مليون دينار 
(نحــو ١٫٢ مليار دوالر)، ما 
يجعلها من مراكز االستثمار 

الرئيســية. وأضاف الدوسري في لقاء مع 
«كونا» أمــس أن العمــل التعاوني يواجه 
العديد من التحديات والصعوبات في تأدية 
رســالته والهدف الذي أنشئ من أجله من 
خالل الــدور االجتماعي والتســويقي أمام 
مساهميه واجلانب الرقابي والسوق احمللي 

من خالل األسواق املوازية.
وذكــر أن اجلمعيــات التعاونية تلتزم 
باتبــاع الضوابــط التعريفيــة للسياســة 
الشــرائية بشــأن األصناف االســتهالكية 
املستوردة إذ يشترط على املورد أن يكون 
حاصال على وكالة مصدقة من غرفة الوكاالت 
بوزارة التجارة لألصناف التي يوردها دون 
وجود وســيط. وفيما يتعلــق باألصناف 
املصنعة، أوضح أنه يشترط على اجلمعية 
التعامل مع الشركات التي لديها مصنع قائم 
ملمارسة النشاط املخصص، كما أن العمالة 
الوطنية تعتبر العامل األساسي للنهوض 
مبؤسســات الدولة ورقيها، لذا فإن الدولة 
تسعى إلى تقدمي الدعم وإيجاد فرص العمل 
لها تطبيقا لقــرار مجلس الوزراء بإلزامها 

تعيــني ١٠٪ من عمالتها من 
املواطنني.

حــرص  إلــى  ولفــت 
التعاونيــــة  اجلمعيـــــات 
علــى تخصيص مســاحات 
لها فــي األفرع املســتثمرة 
مبــا يحقــق منــح وتوفير 
املساحة للمنتجات الوطنية 
واملشاريع الصغيرة مشيرا 
إلــى أن القرار الوزاري رقم 
(٢٥/ت) لســنة ٢٠٢١ بشأن 
دعم ترويج املنتج الزراعي 
احمللــي يعتبر أحد أشــكال 
الدعم التشريعي للمنتج الكويتي الزراعي 
احمللي. وقال الدوســري إن هنــاك العديد 
من األدوات الرقابيــة التي متكن اجلمعية 
التعاونيــة مــن الســيطرة علــى ارتفــاع 
األســعار من خالل إجراء مقارنات األسعار 
بــني التعاونيات واألســواق املوازية ومن 
خالل التقيد التام بتعاميم احتاد اجلمعيات 
التعاونية. وأكد أن االحتاد يقف بشكل جماعي 
أمام توجه أي شركة الفتعال أي زيادة في 
األسعار بشكل مصطنع أو غير منطقي، هذا 
بخالف ما تقوم به اجلمعيات التعاونية من 
وضع مخصص لتخفيض أســعار الســلع 
واملنتجــات باجلمعيات وإقامة املهرجانات 

التسويقية املتنوعة على مدار العام.
وعن دور املرأة في املجتمع وجتربتها في 
احلركة التعاونية، أكد الدوسري أهمية هذا 
الدور في وقت ضمن القانون حق التصويت 
والترشــح للمرأة في انتخابات اجلمعيات 
ونأمــل وصولها إلى مناصــب في مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية لتعزيز دورها 

في احلركة التعاونية.

الدوسري أكد االلتزام بالضوابط التعريفية للسياسة الشرائية بشأن األصناف املستوردة

بداح الدوسري

«البيئة»: نطّبق الساعة املرنة 
في البصمة منذ ٢٠١٧

أكدت مديرة إدارة 
العامــة  العالقــات 
واإلعالم واملتحدثة 
الرســمية بالهيئة 
العامة للبيئة شيخة 
اإلبراهيم أن الهيئة 
العامة للبيئة تعتبر 
أول جهة حكومية 
طبقت نظام الساعة 
املرنة، حيث تتيح 
إثبــات  للموظــف 
احلضور قبل أو بعد 
بداية الدوام الرسمي 
ومن ثــم تعويض 
ذلــك بنهاية الدوام 

الرسمي وبواقع ساعة واحدة في اليوم، وذلك بناء 
على تعليمات مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس 
مجلس اإلدارة الشــيخ عبــداهللا األحمد، حيث كان 
الداعــم األكبر لهذا املقترح والذي من شــأنه خدمة 

موظفي الهيئة، ويصب في مصلحة العمل.
وأشــارت اإلبراهيم إلى أن نظام الســاعة املرنة 
يعــد من النظــم اإلدارية الواجــب توافرها لتهيئة 
األجواء املناســبة للموظفني واملســاهمة في زيادة 
إنتاجيتهم، ومن شأن هذا النظام توفير الوقت املناسب 
للموظفني إلجنــاز معامالتهم بالفتــرة الصباحية 
وقضاء احتياجات األسرة من جانب آخر مما يزيد من 
إنتاجيتهم للعمل، إضافة إلى ذلك تخفيف االزدحام 
املروري الذي تشهده الطرق يوميا مع بداية العام 
الدراســي اجلديد ونظــرا لبدء العمــل في اجلهات 

احلكومية بوقت واحد.
وتابعت: ان النظام املرن سيخفف جزاءات التأخير 
على املوظفني، األمر الذي ســينعكس إيجابيا على 

إنتاجيتهم في مقر عملهم.
كما حثت اجلهات احلكومية على العمل على نقل 
هذه التجربة جلهاتهم، ليســتفيد منها كل موظفي 

الدولة.

شيخة اإلبراهيم

د. سامي الدريعي خالل االجتماع

ملشاهدة الڤيديو


