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تنظمه »نوف إكسبو« و»المكاتب الهندسية«

في الذكرى السنوية الـ45 للتأسيس

انطالق »منتدى الحكومة 
اإللكترونية«.. 23 أكتوبر

»التأمينات«: ماضون في تطوير خدماتنا ونظامنا

ت���ق���ام ف��ع��ال��ي��ات ال��ن��س��خ��ة ال��ت��اس��ع��ة مل��ن��ت��دى 
الحكومة اإللكترونية تحت شعار »الحكومة 
تنموية شاملة«،  ركيزة نهضة  اإللكترونية 
خالل الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر، تحت 
رعاية وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة 
ال���دول���ة ل���ش���ؤون االت����ص����االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإلسكان  لشؤون  الدولة  ووزي��رة  املعلومات 
والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس. 
في  اإللكترونية  الحكومة  منتدى  وسيعقد 
نوف  شركة  م��ن  بتنظيم  التاسعة،  نسخته 
وال���دور  الهندسية  املكاتب  وات��ح��اد  إكسبو 
االس���ت���ش���اري���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة، وب���ال���ت���ع���اون م��ع 
ال��ج��ه��از امل���رك���زي ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، 

وذلك في قاعة البركة بفندق كراون بالزا.
وأش������ارت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ه��از امل��رك��زي 
إلى  الودعاني  هيا  املعلومات  لتكنولوجيا 
أن الحكومة اإللكترونية مسؤولية مشتركة 
ب����ن م��خ��ت��ل��ف ج���ه���ات ال����دول����ة وم��س��ت��وي��ات 
القيادة فيها، السيما أن املهمة تتعاظم يوما 
ب��ع��د ي���وم ن��ت��ي��ج��ة ت��ط��ور وان��ف��ت��اح املجتمع 
الكويتي لالعتماد التكنولوجي بكل نواحي 

الحياة اليومية والعملية. 
وأك������دت أن ال���ج���ه���از امل����رك����زي ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املعلومات ال يدخر جهدا بتحّمل مسؤولياته 
كاملة، فتطوير الخدمات الحكومية كان وال 
يزال أحد األهداف األساسية التي تم إنشاء 
ال���ج���ه���از ألج���ل���ه، م��ث��م��ن��ة ال���ج���ه���ود امل��ب��ذول��ة 
منظومة  في  متقدمة  مراحل  نحو  لالنتقال 
ال��ح��ك��وم��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ب��ال��ك��وي��ت ل��ت��واك��ب 
املفاهيم الحديثة واملتجددة لتلك املنظومة، 

م��ش��ددة ع��ل��ى إي��م��ان ال��ج��ه��از ب���أن الحكومة 
اإللكترونية هي الركيزة واألساس للنهضة 

التنموية الشاملة واملستدامة.
وأش������ادت ال���ودع���ان���ي ب��ال��ج��ه��ود ال��واض��ح��ة، 
وال������ت������ي ت���س���ت���ح���ق ال����ش����ك����ر ل����ش����رك����ة ن����وف 
وال���دور  الهندسية  املكاتب  وات��ح��اد  إكسبو 
االس���ت���ش���اري���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ع���ل���ى ج��ه��وده��م��ا 
ف���ي ت��ن��ظ��ي��م م��ن��ت��دى ال��ح��ك��وم��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
باملؤسسات  الودعاني  رحبت  كما  التاسع، 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وم���ؤس���س���ات ال���ق���ط���اع ال���خ���اص 
أن  آملة  املنتدى،  في  املشاركن  واملتحدثن 
التي تنعكس  يخرج بالنتائج والتوصيات 
إيجابيا على التأسيس لديناميكية جديدة 
وف��اع��ل��ة ل��ت��وح��ي��د ج��ه��ود ت��ط��وي��ر منظومة 
ال��ح��ك��وم��ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة م���ع ج���ه���ود تنفيذ 

خطط التنمية.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام للجهاز 
امل���رك���زي ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات د.ع���م���ار 
ال���ح���س���ي���ن���ي: »ن���ت���ط���ل���ع مل���ش���ارك���ة ف���ع���ال���ة ف��ي 
املنتدى بنسخته التاسعة من قبل الجهات 
ال���ح���ك���وم���ي���ة، ف���ه���ي ج���م���ي���ع���ا م���ع���ن���ي���ة ب���ه���ذا 
املوضوع الحيوي، خاصة أن املنتدى يطرح 
بتكامل  يتعلق  مهمًا  موضوعًا  ال��ع��ام  لهذا 
وتنسيق وتضافر الجهود لتطوير منظومة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وتنفيذ م��ش��روع��ات  ال��ح��ك��وم��ة 
أنه طرح مستجد  إلى  التنمية«، الفتًا  خطة 
قد يفتح آفاقًا جديدة يحتاج اليها الجميع 
للوصول إلى مستويات أفضل من الفعالية 
نوفر  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  لوطننا  والتنافسية 

عليه الكثير من األعباء.

أحمد  بالتكليف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق���ال 
حمد الثنيان: »إن الخدمات املقدمة 
ل��ل��س��ادة امل��ت��ق��اع��دي��ن وامل��س��ت��ح��ق��ن 
ع����ن أص����ح����اب امل���ع���اش���ات وامل���ؤم���ن 
عليهم هي محل اهتمام كبير عند 

القائمن على املؤسسة«. 

إصالحات مطلوبة

وأض����اف: »ن��أخ��ذ ب��االع��ت��ب��ار أح��وال 
ونسعى  املتقاعدين،  الكويت  أبناء 

خدماتنا  لتحسن  امل��ط��ل��وب��ة  اإلص���الح���ات  ف��ي  للنظر 
امل���ق���دم���ة ل���ه���م ب���م���ا ي��ض��م��ن ال���ع���ي���ش ال���ك���ري���م ألص���ح���اب 
ر هذه اإلصالحات في 

ّ
املعاشات التقاعدية دون أن تؤث

استدامة نظامنا التأميني لهذه املؤسسة العريقة التي 
الكويتيون لضمان معيشة كريمة  اعتمد عليها  طاملا 
ال��رائ��دة«،  واالجتماعية  التأمينية  خدماتها  خ��الل  من 
م��ؤك��دًا أن ج��م��ي��ع م��وظ��ف��ي ال��ت��أم��ي��ن��ات ال ي��أل��ون جهدًا 
ف��ي سبيل ت��ط��وي��ر ع��م��ل امل��ؤس��س��ة، واض��ع��ن مصلحة 

امل���س���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن خ���دم���ات���ه���ا ن��ص��ب 
أعينهم، كما يملي عليهم الواجب. 

االرتقاء بالخدمات

انطلقت  التأمينات  أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ٌر 
بموجب   1977 ع��ام  كمؤسسة رسمية 
األم������ر األم����ي����ري ب���ال���ق���ان���ون رق�����م )61( 
املختصة  الجهة  لتكون   ،1976 لسنة 
واجتماعية  تأمينية  خدمات  بتقديم 
العاملن  للمواطنن  تكفل  مستدامة، 
أو  التقاعد،  بعد  ال��ب��الد وخ��ارج��ه��ا معيشة كريمة  ف��ي 
ال��ت��وق��ف ع���ن ال��ع��م��ل. وع��ل��ى م���ر ال���س���ن���وات، اس��ت��ط��اع��ت 
ال��ت��أم��ي��ن��ات ب���س���واع���د م��وظ��ف��ي��ه��ا االرت����ق����اء ب��م��س��ت��وى 
خدماتها، واالعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا 
ف���ي أع���م���ال���ه���ا، ح��ت��ى أص��ب��ح��ت ال���ي���وم ن���م���وذج���ا رائ����دا 
للمؤسسات الحكومية التي أدركت بنجاح ركب التطور 
اإلداري والرقمي، وأحدثت تطورا واضحا، يلمسه كل 

من يتعامل معها.

»صندوق النقد«: بسبب حرب أوكرانيا

أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ 2008
ق����ال ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي إن االض���ط���راب���ات ال��ت��ي 
الحبوب واألسمدة  لتدفقات  أوكرانيا  سببتها حرب 
أدت إل���ى أس����وأ أزم����ة ل��أم��ن ال��غ��ذائ��ي م��ن��ذ ت��ل��ك التي 
أعقبت االنهيار املالي العاملي 2007����2008 على األقل، 
إذ يواجه نحو 345 مليون شخص اآلن نقصا يهدد 

حياتهم.
ال��دول��ي  النقد  ل��ص��ن��دوق  وي��ق��در تقرير بحثي ج��دي��د 
أن 48 دولة األكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة 
مليارات  تسعة  بقيمة  واردات��ه��ا  فواتير  ف��ي  مجمعة 
دوالر في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة املفاجئة 
ف��ي أس��ع��ار امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة واألس���م���دة بسبب ال��غ��زو 

الروسي ألوكرانيا.
وأكد الصندوق أن هذا سيؤدي إلى تآكل االحتياطيات 

للكثير من الدول الهشة املتضررة من الصراع، والتي 
ت��واج��ه بالفعل م��ش��ك��الت ف��ي م��ي��زان امل��دف��وع��ات بعد 

الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.
ودع���ا ال��ص��ن��دوق إل���ى زي����ادة س��ري��ع��ة ف��ي امل��س��اع��دات 
اإلن����س����ان����ي����ة م�����ن خ������الل ب����رن����ام����ج األغ������ذي������ة ال���ع���امل���ي 
إج���راءات مالية مستهدفة  وك��ذل��ك  أخ���رى،  ومنظمات 
ف��ي ال��ب��ل��دان امل��ت��ض��ررة ملساعدة ال��ف��ق��راء. لكنه ق��ال إن 

على الحكومات إعطاء األولوية ملكافحة التضخم.
ك��م��ا دع���ا ال��ص��ن��دوق إل���ى إل��غ��اء ح��ظ��ر ت��ص��دي��ر امل���واد 
إلى  أخ���رى، مشيرا  إج���راءات حمائية  وإل��ى  الغذائية 
أبحاث البنك الدولي التي أظهرت أن هذا الحظر هو 
س��ب��ب م��ا ي��ص��ل إل���ى تسعة ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال���زي���ادة في 

أسعار القمح العاملية.

وم���ن ن��اح��ي��ة أخ����رى، ق���ال ص��ن��دوق ال��ن��ق��د إن مجلسه 
التنفيذي واف��ق على نافذة جديدة لقروض مواجهة 
الصدمات الغذائية، في إطار أدواته الحالية للتمويل 
ال����ط����ارئ مل���س���اع���دة ال���ب���ل���دان امل���ع���رض���ة ل��ل��خ��ط��ر ع��ل��ى 
التعامل مع نقص الغذاء والتكاليف املرتفعة الناجمة 

عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوض��ح أن »نافذة الصدمات الغذائية« ستفتح ملدة 
ع��ام واح��د من خ��الل برنامجي »التسهيل االئتماني 
ال��ت��ي  ل��ل��ب��ل��دان  ال���س���ري���ع«  ال��ت��م��وي��ل  ال���س���ري���ع« و»أداة 
ي��ع��ان��ي م���ي���زان م��دف��وع��ات��ه��ا م���ن اح���ت���ي���اج���ات ملحة 
والتي »تعاني من نقص ح��اد في األم��ن الغذائي، أو 
أزمة حادة في الواردات الغذائية، أو أزمة في واردات 

الحبوب«.

عمار الحسينيهيا الودعاني رنا الفارس

في دورتها الخامسة لعام 2021 – 2022
3 كاتبات يصلن إلى القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة

اقتصاد وأعمال

ب��االع��ت��ب��ار  ن���أخ���ذ   ¶
الكويت  أبناء  أح��وال 

المتقاعدين

في  للنظر  نسعى   ¶
تحسين  إص����الح����ات 

خدماتنا 

تشهد المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مرور الذكرى السنوية الخامسة أحمد  الثنيان:
واألربعين لها، وبهذه المناسبة استذكرت »التأمينات« ريادة تجربتها التأمينية على 

مستوى مؤسسات الضمان االجتماعي والجهود المخلصة التي يبذلها موظفوها 
في سبيل استدامتها نظاماً تأمينياً وصرحاً تاريخياً، مؤكدة استمرار تطوير خدماتها 

التأمينية واالجتماعية، وفقاً لألطر الزمنية الموضوعة لها.

في إطار تبنيها لـ»جائزة 
الملتقى للقصة القصيرة 

العربية«، أصدرت جامعة الشرق 
األوسط األميركية AUM القائمة 

الطويلة الخاصة بالجائزة في 
دورتها الخامسة لعام 2021 

– 2022، والتي تعد واحدة من 
أهم الجوائز العربية التي ُتعنى 

بفن القصة القصيرة العربية. 
وقد عّبر فهد العثمان، رئيس 

مجلس أمناء الجامعة عن 
سعادته بتنافس 241 مجموعة 

قصصية من مختلف البالد 
العربية والعالم على جائزة 

القصة، التي باتت تمثل حضور 
الكويت األهم في مشهد 

الجوائز العربية. وبما يشيُر إلى 
حالٍة من االهتمامِ الحقيقي 

بالمشاركة والّتنافس في هذا 
المضمار األدبي عاّمة، وفي 

موضوع السرد القصصي خاّصًة. 
ومّثلت المجموعات المشاركُة 

طيًفا واسًعا من األساليِب 
واألنماِط المبدعة والرصينة.

للقصة  امللتقى  لجنة تحكيم جائزة  تشكلت 
ال��دورة م��ن: الدكتور عبد اهلل  القصيرة لهذه 
الدكاترة:  من  كل  وعضوية  رئيسًا؛  إبراهيم، 
ع��ب��د ال����ق����ادر ف����ي����دوح، خ���ال���د رم����ض����ان، م��ري��م 
خلفان السويدي، وعادل ضرغام. وقد راعت 
للقصة  ال��س��ردي  ال��ن��وع  خصوصية  اللجنة 
القصيرة من جهة، ومرونة معايير التحكيم 
من جهة أخ��رى؛ وحافظت على ال��ت��وازن بن 
األم����ري����ن ب���م���ا ي���ح���ت���رم ت���م���اس���ك ال���ن���ص���وص، 
ووح��������دة م���وض���وع���ات���ه���ا، وت���ق���دي���ر ق��ي��م��ت��ه��ا 
ال��س��ردي��ة، وق��وت��ه��ا االب��ت��ك��اري��ة، مستندة إلى 

معايير أساسية من بينها: 
- ج���ّدي���ة امل����وض����وع، وال���ت���خ���ّي���الت، واألف���ك���ار، 

وكيفية املعالجة السردية.
- ب���ن���اء ال��ش��خ��ص��ي��ات واألح���������داث وح��ب��ك��ه��ا؛ 
للقصة  السردية  البنية  ف 

ّ
يؤل ما  مجمل  أي 

القصيرة.
-ك���ف���اءة األس����ل����وب، وس���الم���ة ال��ل��غ��ة، وإج����ادة 

ال��ذي يصهر  ال��ح��وار، وبراعة السبك اللغوي 
ع����ن����اص����ر ال����ق����ص����ة ف������ي خ�����ط�����اب م���ت���ج���ان���س 

ومتماسك.
وق���د أخ����ذت ال��ل��ج��ن��ة ف��ي حسبانها م��ب��دأ: أن 

كافأ بالجوائز، 
ُ
كتب لكي ت

ُ
األعمال األدبية ال ت

إن��م��ا ال��ج��وائ��ز ه��ي ال��ت��ي تسعى إل���ى امل��م��ّي��زة 
منها. وخلصت لجنة التحكيم، بعد نقاشات 
مطولة، ونظر معّمق في بنية وجدة مواضيع 

امل��ج��ام��ي��ع ال��ق��ص��ص��ي��ة، إل����ى اع���ت���م���اد ق��ائ��م��ة 
ط���وي���ل���ة م����ن ع���ش���رة أع����م����ال، وج�������اءت ح��س��ب 

الترتيب األلفبائي ألسماء املؤلفن، كاآلتي:
��اد، من تونس، املجموعة 

ّ
ال��زن الكاتب األزه��ر 
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األردن،  م���ن  داود،  س��ل��ي��م��ان  أم���ان���ي  ال��ك��ات��ب��ة 
 

ٌ
ى منها حبل

ّ
املجموعة القصصية، غيمة يتدل
سميك، األهلية للنشر والتوزيع.

ب���������������������������الد  الكاتبة إنعام كجه جي، من األردن، 
اخ طاخ، الدار املصرية اللبنانية.

ّ
الط

س���������ي���������رك  الكاتب أنيس الّرافعي، من املغرب، 
للنشر  وظ��الل  املتوّهمة، خطوط  الحيوانات 

والتوزيع.
الكاتب ضياء جبيلي، من العراق، النمر الذي 

يّدعي أنه بورخس، نابو للنشر والتوزيع.
ُدع���������اب���������ة  الكاتب عبد اهلل طاهر، من العراق، 

الكاتب، دار شهريار للنشر والتوزيع. 

ال��ك��ات��ب م��ح��م��د رف���ي���ع، م���ن م��ص��ر، ف���ي م��دي��ح 
الكائنات، دار النسيم للنشر والتوزيع.

الكاتب ياسر عبد اللطيف، من مصر، موسم 
األوقات العالية، الكتب خان للنشر والتوزيع.
ال��ع��راق/ال��والي��ات  ��وش، 

ّ
ح��ن ياسمن  الكاتبة 

املتحدة األميركية، أرض الخيرات امللعونة، 
األهلية للنشر والتوزيع.

ف��ال��س  ي���وس���ف ض���م���رة، م���ن األردن،  ال��ك��ات��ب 
عون.

ّ
الغراب، اآلن ناشرون وموز

وس�������وف ت����ص����در ج����ائ����زة امل���ل���ت���ق���ى ف����ي ش��ه��ر 
نوفمبر قائمتها القصيرة املكّونة من خمس 
الشرق  ف��ي ح��رم جامعة  ث��م تنعقد  مجاميع، 
الجائزة،  األوسط األميركية AUM احتفالية 
حيث يحصل الفائز على مبلغ 20 ألف دوالر 
ب��ي��ن��م��ا  ال����ج����ائ����زة،  أم���ي���رك���ي ودرع وش����ه����ادة 
على  القصيرة  القائمة  ��اب 

ّ
ك��ت ب��اق��ي  يحصل 

وش��ه��ادة  ودرع  أم��ي��رك��ي  دوالر  آالف  خمسة 
الجائزة.

د.عادل ضرغام د.مريم خلفان السويدي د.خالد رمضاند.عبدالله إبراهيم عبدالقادر فيدوح


