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«ڤو» ُتطلق «ميد» لدعم قطاع الطعام والطهي
انطلقت العالمة التجارية 
اجلديــدة «ميــد» املتفرعــة 
من منصة ڤــو يوم اجلمعة 
املوافــق ١٨ فبرايــر خــالل 
مهرجان الطعام الذي استمر 
ملــدة يومــني، حيــث جمــع 
املهرجان أكثر من ٥٠ عالمة 
جتارية كويتية متخصصة 
باألكل يعرضون منتجاتهم 
ويحضرون الطعام مباشرة 
وتخلــل  أمــام احلضــور، 
املهرجان العديد من النشاطات 
واملسابقات وكل ذلك في مدينة 
الكويت لرياضة احملركات في 

منطقة علي صباح السالم.
وتهدف ميد الى احتضان 
كل ما يتعلق بقطاع الطعام 
وابتكارات الطهي في الكويت 
ودعمه والتســويق له كأول 
حاضنة كويتية هدفها تعزيز 
الطعــام وصناعة  ســياحة 
التجزئة  الغذاء ودعم جتار 
احملليني واملطاعــم اجلوالة 
واملزارعــني واملســتثمرين 
في مجال الطعام والعالمات 

احمللي وإظهاره للعالم أجمع.
وفــي تصريح لهــا قالت 
الرئيــس التنفيــذي ملنصة 
«ڤــو» ريهام العيار: «يحقق 
قطاع الطعام منوا كبيرا في 
جميع أنحاء العالم، وميكن 
للكويت االســتفادة من هذا 
القطاع بشــكل كبيــر نظرا 
لسوقنا الغني مبفاهيم جديدة 
ومطاعــم متنوعة وجتارب 
مختلفة. بهدف تنويع مصادر 
الدخــل للبالد علينا أن نبدأ 
باالستثمار في القطاعات التي 
حتقق انتشارا وجناحا عامليا 
ومنــوا كبيرا مثل ســياحة 
الطعام، والترفيه، واإلعالم، 

والرياضة واالبتكار».
وهذا، وقد نشرت شركة 
«بركشاير هاثاواي» مؤخرا 
تقريرا حول قيمة ســياحة 
الطعــام في العالــم يوضح 
أن ايرادات األسواق وصلت 
قيمتهــا الــى ٦٩٦٫٥ مليــار 
دوالر أميركــي في عام ٢٠٢١ 
ويتوقع الباحثون أن ترتفع 

إلــى ١٫٧٩٦٫٥ مليــار دوالر 
أميركي بحلــول عام ٢٠٢٧، 
مما يظهــر ارتفاع في معدل 
النمو السنوي بنسبة ١٧٫٤٪ 

خالل ٢٠٢٢-٢٠٢٧.
العيــار فــي  وأضافــت 
تصريحها: «إن سوق املطاعم 
في الكويت واســع ومتنوع 
وملــيء باملواهــب الشــابة 
الكويتية التــي ميكنها نقل 
هــذا القطــاع إلى مســتوى 
عاملي. وقد أطلقت منصة ڤو 
العالمة التجارية «ميد» لدعم 
الطهــاة الطموحني وإطالق 
ابتكارات طهي جديدة وصقل 
مواهــب الهــواة ومســاعدة 
الشركات على التطور جلعل 
الكويت تتصــدر عربيا في 
هــذا املجــال. وأكــدت أننــا 
نســتثمر اســتراتيجيا في 
هــذا املجال من خالل توفير 
نظام يعزز الشفافية واإلبداع 
واملسابقات لتنمية املواهب 
الشابة وإيصالها إلى األسواق 

العاملية».

«ميد» أول عالمة جتارية كويتية حاضنة هدفها تطوير وتعزيز سياحة الطعام وصناعة الغذاء

ريهام العيار

التجارية الكويتية املتميزة 
ومســاعدتهم علــى تعزيــز 
مكانتهم في صناعة األغذية 
في الكويت، ومن ثم تصدير 
منتجاتهم وعالماتهم التجارية 
إلى منطقة اخلليج العربي. 
ويرمــز اســم «ميــد» الذي 
أطلق على العالمة التجارية 
اجلديدة املتفرعة من منصة 
ڤو الى ان املنتجات الكويتية 
تصنع بكل حب، هذا وتركز 
ميــد علــى تطويــر اإلنتاج 

مجموعة واسعة من القضايا 
ذات االهتمام املشترك بشكل 
مســتمر وتتابــع مجــاالت 
التعــاون الثنائي مبــا فيها 
حقــوق اإلنســان ومتكــني 
املرأة، والعالقات الشــعبية 
بــني الكويــت وأميــركا، من 
أقــوى جوانــب العالقــات 
الثنائية والشــعب الكويتي 
يعرف أميــركا افضل بكثير 
من بعض األميركيني، وهناك 
مــا يقــارب ١٠ آالف طالــب 
كويتي يدرسون في الواليات 
املتحدة ويتسلحون بالعلم 
واخلبرة، ونحن نفهم بعضنا 
بعضــا جيــدا وأنــا فخورة 
بهذه العالقــة، ونتطلع إلى 
ازدهار العالقــات التجارية 
واالقتصاديــة والشــعبية 
وعودة اإلقبال على الدراسة 
في الواليــات املتحــدة بعد 
رفــع قيود كورونــا، مؤكدة 
دعم بالدها للقطاع اخلاص 
الكويتي وخصوصا أصحاب 
املشــاريع الصغيرة وزيادة 

االستثمارات.
دور إيران

فــي  إيــران  دور  عــن 
املنطقة وعمــا إذا كان هناك 
أمــل للتوصــل إلــى اتفــاق 
حــول البرنامج النووي في 
ضوء مباحثات ڤيينا، قالت 

أسامة دياب

شددت السفيرة األميركية 
لدى البالد ألينا رومانوسكي 
على قــوة وعمــق العالقات 
الكويتيــةـ  األميركيــة التي 
وصفتها بالتاريخية وبدأت 
مطلع القرن الـ١٩ مع حضور 
األطباء األميركيــني والذين 
ببنــاء  توجــت جهودهــم 
املستشــفى «األمريكانــي»، 
مشــيرة إلــى أن العالقــات 
بني البلديــن أظهرت صالبة 
ومتاسكا في اجلانب العسكري 
ولكنها منت وتطورت وقت 
الســلم والتــزال قائمة على 
أساس التعاون املثمر والبناء.
ووصفت رومانوســكي، 
خالل مؤمتر صحافي عقدته 
مع عدد من ممثلي الصحف 
احمللية، الكويت بأنها شريك 
إستراتيجي وحليف لواشنطن 
خارج حلف شمال األطلسي 
(الناتــو)، مشــيرة إلــى أن 
العالقات تتصف بالتطور من 
خالل مجاميع العمل األساسية 
الـ٦ في احلوار االستراتيجي: 
التعــاون الدفاعي، واألمني، 
والتعليمــي، واالقتصــادي، 
والقنصلي واجلمارك وأمن 
احلــدود، إضافة إلى أن هذه 
العالقة تخطت األطر الثنائية 

لتصل إلى قضايا عاملية.
وقالت: نسعى الى توطيد 
عالقاتنا على صعيد القطاع 
الصحي وخصوصا في ظل 
وجــود مشــاريع تنمويــة 
صحية، إضافة إلى القضايا 
ذات  والدوليــة  الصحيــة 
االهتمام املشــترك، مشيرة 
إلــى التواصــل الدائــم بــني 
البلدين  وزيــري خارجيــة 
أنتونــي بلينكــن والشــيخ 
د.أحمــد الناصــر وحلفائنا 
األوروبيــني بخصــوص ما 
يحدث بني أوكرانيا وروسيا، 
مشــددة على أن الكويت من 
الالعبــني املؤثريــن إقليميا 
ودوليا ولديها دور كبير في 

تعزيز السالم في املنطقة.
وأوضحت انها تعمل على 

املهمــة عنــد املوافقــة على 
ترشيحي لهذا املنصب.

املرأة الكويتية

وردا علــى ســؤال حول 
املــرأة  وضــع  مســتقبل 
الكويتيــة ورســالتها لهــا، 
أكدت أن بالدها تدعم حقوق 
املــرأة حول العالــم، واملرأة 
في الكويــت أثبتت جدارتها 
في كل املجاالت السياســية 
واالقتصاديــة والبرملانيــة، 
ومــن املهــم جدا أن نســمع 
صوتها في احلياة السياسية 
والعملية الدميوقراطية، كما 
أن الواليات املتحدة تســاعد 
النساء وتدربهم على القيادة 

في املجالني السياسي 
وســاعدنا  والتجــاري، 
الكويتيــات  مــن  العديــد 
علــى تنميــة مهاراتهــن في 
املجاالت السياســية، ونحن 
مستعدون للمساعدة في بناء 
مهاراتهن في شتى املجاالت، 
وملســت وجــود عــدد كبير 
من اللواتــي تبوأن مناصب 
رفيعة املستوى في املجاالت 
االقتصادية وفي املؤسسات 
املالية، وهناك نســاء تولني 

مناصب وزارية.
اتفاقات إبراهيم

التأثيــر  وبخصــوص 
الســلبي التفاقــات إبراهيم 
علــى إمــكان حــل القضيــة 
الفلســطينية من خالل حل 
الدولتــني، أكدت أن املعاهدة 
«إيجابيــة وليســت بديلــة 
الدولتــني»، موضحة  حلــل 
أن التطبيــع بني بعض دول 
املنطقة سيحسن من الظروف 
األمنية، الفتة إلى أن اجلوانب 
اإليجابية للمعاهدة وسعت 
من رقعــة التفاهم والتبادل 
التجاري بــني دول املنطقة، 
مشددة على أن الفلسطينيني 
اليزالون جــزءا من النقاش 
الســالم،  واحلــوار حــول 
والكويت كانت والتزال تدعم 
الفلسطينيني من أجل التوصل 

حلل الدولتني.

وحول مدة التأشــيرات، 
إنــه ال تغييــر فــي  قالــت 
إجــراءات احلصــول عليها، 
فهي مفتوحــة أمام اجلميع، 
وباإلمكان احلصول على موعد 

في غضون أسبوع واحد.
أما نائــب رئيس البعثة 
جاميس هولتسنايدر، وردا 
على سؤال أحد الصحافيني، 
فأجاب ممازحا: «ال تريدون 
أي واســطة للحصول على 
الڤيزا، بإمكانكم حجز موعد 

خالل أيام». 
األزمة الروسية - األوكرانية

آخـــــر  وبخـصـــوص 
مســتجدات الوضــع علــى 
صعيــد األزمة الروســية- 
األوكرانيــة، قالت ان أميركا 
عملــت بجد وجهــد كبيرين 
منذ بداية التحرك الروســي 
العســكري علــى احلــدود 
األوكرانيــة والبالروســية، 
وســعينا للتوصل إلى حل 
ديبلوماسي، وكان الرئيس 
جــو بايدن واضحــا للغاية 
منــذ البدايــة، أنــه ال يريــد 
حصول غزو روسي، وحشد 
معظم احللفاء فــي أوروبا، 
ســعيا للوصــول إلــى حل 
ديبلوماسي ومنع األوضاع 
من التدهور أكثــر، وكنا قد 
سمعنا األسبوع املاضي عن 
اعالن روســيا سحب بعض 
قواتها من احلدود األوكرانية، 
اال أننا لم نر هذا األمر يحصل، 
وفــي النهايــة، فــإن احلــل 
الديبلوماسي هو أولويتنا، 
ووزيــر خارجيتنــا يعمــل 
جاهدا حللول ديبلوماسية، 
ونحن مع الســالم فــي هذا 
الوضــع الدقيــق، رغم قرار 
الرئيس بايدن األخير بنقل 
جــزء من قواتنــا األميركية 
حلمايــة حفائنا فــي الناتو 
بأوروبا، ورسالتنا للروس 
كانت واضحة: هناك عواقب 
وخيمــة فــي حــال حصول 
الغزو»، وأعتقد أن الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني هو 
الوحيد الذي يعرف ما يريد.

عينــا مبعوثا خاصا لليمن، 
ونســعى حلل ديبلوماسي 
للصراع الذي تغذيه أطراف 
خارجيــة نتــج عنــه وضع 
الصعيــد  مأســاوي علــى 
اإلنســاني، الفتة إلى الدعم 
الذي تقدمــه بالدها اآلن الى 
اإلمارات لتمكينها من الدفاع 
عن نفسها، مؤكدة: سنواصل 
مهمتنا لرؤية حلفائنا متمكنني 

حلماية أنفسهم.
العمل بالعراق

وعن نقلها الى العراق بعد 
تسريب اشاعات حتدثت عن 
أنها نوع من العقوبة بسبب 
بعض املواقف اخلاطئة التي 
قامت بهــا بالكويــت والتي 

واضحا فــي تعزيز مصالح 
األمن القومــي األميركي هنا 
وبنــاء وتوســيع عالقتنــا، 
مشددة في الوقت نفسه على 
أن انتقالها للعراق ليس ألنها 
أخطأت في الكويت بل على 
العكس، تكرمي وشرف كبير 
وفرصة مثيرة لها، و«عملية 
انتقالــي للعراق حتتاج إلى 
وقت وإجراءات معقدة، آملة 
أن يتــم اجناز هذا األمر قبل 

نهاية العام».
ولفتــت إلى أنــه لم تتم 
تسمية السفير اجلديد لدى 
الكويت حتى اآلن، مشــيرة 
انهــا ســتفتقد الكويت  الى 
وثقافتها املميزة وديوانياتها 
وانفتاح شعبها، وقالت: كان 
لي شرف العمل في الكويت، 
ومن املشــرف فعــال أن يتم 
اختيــاري للعمل كســفيرة 
مرتني، مشيدة بجهود مجلس 
التعاون اخلليجي في التقارب 
مــع العــراق وهذا ســيعود 

باملنفعة على املنطقة.
وعن مخاوفها من العمل 
في العراق في ظل الظروف 
الصعبة التي متر بها البالد، 
قالت: لطاملا عشقت التحديات، 
وأستمتع دائما عندما أمتكن 
مــن إيجاد احللــول لها، كما 
أمتنى اســتغالل الكثير من 
جتاربي املهنية في أداء هذه 

قوبلــت بانتقــادات، قالــت: 
انتقالــي لتمثيــل بالدي في 
العراق ليس عقوبة، فالعراق 
دولــة مهمــة وأولويــة فــي 
السياسة اخلارجية االميركية، 
والعديد من الســفراء الذين 
خدموا بالكويــت عملوا في 
العــراق، ومتــت تســميتي 
من قبــل الرئيس جو بايدن 
بســبب خبرتي الكبيرة في 
املنطقة والتي عملت بها لنحو 
٤٠ عامــا، كما اننــي تنقلت 
في وكاالت عــدة خالل هذه 

السنوات.
وأضافت: اختياري ألكون 
ســفيرة لبالدي فــي العرق 
يعود إلى ما كنت أفعله وما 
فعلته بالكويت، والذي كان 

سفيرة أميركا: انتقالي للعراق ليس عقوبة ونهدف لعدم حصول إيران على النووي
أكدت خالل مؤمتر صحافي مع ممثلي الصحف احمللية أن الكويت لها دور كبير في تعزيز السالم باملنطقة

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي مع الزميل أسامة ديابالسفيرة األميركية ألينا رومانوسكي خالل املؤمتر الصحافي

رومانوسكي ان هدف بالدها 
هو عدم حصول إيران على 
ســالح نووي، مشددة على 
أن طهران تقوم بدور مزعزع 
لألمن في املنطقة ونتشاور 
مــع شــركائنا وحلفائنا في 
املنطقــة وأوروبــا والروس 
والصينيني ونعلم أن الوقت 
يداهمنــا وعلينــا ان نقــرر 
ســريعا ما إذا كنا ســنعود 
لالتفاق النووي أم ال في ظل 
هذا الوقت الدقيق واحلساس.
وحــول تزايد االعتداءات 
تشــنها  التــي  اإلرهابيــة 
امليليشــيات احلوثيــة على 
اململكة العربية الســعودية 
واإلمارات وعما إذا كان هناك 
دعم عسكري أميركي، قالت: 

الكويت شريك إستراتيجي وحليف لواشنطن خارج حلف شمال األطلسي احلل الديبلوماسي لألزمة الروسية ـ األوكرانية أولوية بالنسبة لبالدنا

نعمل مع الكويت حلل األزمة اللبنانية
وردا على سؤال حول «املبادرة الكويتية» 
وعما إذا كانت ستتمكن من كسر اجلليد بني 
لبنان ودول اخلليج وإعادة احتواء لبنان، قالت: 
نعلم جميعا أن وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
الناصر حاول إيجاد حل مع حلفائه مبجلس 
التعاون، كما نعلم أن للكويت عالقة جيدة مع 
لبنان، لذلك لسنا مفاجئني باملوقف الكويتي، 
ونريد التأكد من الوصول حلل ديبلوماسي، 

مشددة على أن الوضع في لبنان معقد للغاية 
ونحن نعمل بجــد مع الكويت ودول املنطقة 
إليجاد حل لالزمة اللبنانية، والكويت فعالة في 
مبادراتها، ليس على صعيد لبنان فقط بل في 
املنطقة ككل. وتابعت: نقف دائما مع الشعب 
اللبناني وسنعمل على دعمه دائما للمحافظة 
على ســيادته، وهناك مباحثات مستمرة بني 
وزيري خارجية البلدين حلل األزمة اللبنانية.

تعديل الالئحة التنفيذية حلماية الهواء من التلوث
أصــدر رئيــس مجلس 
اإلدارة واملدير العام للهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمد قرارا بتعديل الالئحة 
التنفيذيــة حلمايــة الهواء 

اخلارجي من التلوث.
وجاء في القرار:

مــادة أولــى: ُتســتبدل 
نصــوص املواد أرقــام (٩، 
١٠، ١١، ١٣) مــن القــرار رقم 
بإصــدار   ٢٠١٧ لســنة   ٨
الالئحــة التنفيذية بشــأن 
حماية الهواء اخلارجي من 
التلوث (القواعد التنفيذية 
ألحــكام البــاب الثالث من 
قانــون حمايــة البيئة رقم 
٤٢ لسنة ٢٠١٤ وتعديالته) 

بالنصوص التالية:
 املــادة ٩: تقــوم اإلدارة 
املختصــة بالهيئــة العامة 
للبيئــة بإعــداد وتطويــر 
وتنفيــذ وحتديــث اخلطة 

املختصــة بالهيئــة العامة 
للبيئــة بإعــداد وتطويــر 
وتنفيذ وحتديث نظام وآلية 
احلصول على موافقة الهيئة 
العامة للبيئة لكل اجلهات 
احلكومية وغير احلكومية 

واألفراد وكافة املنشآت.
اإلدارة املختصة  تقــوم 
العامــة  التابعــة للهيئــة 
قوائــم  بإصــدار  للبيئــة 
املــواد اخلاضعــة للرقابة 
والتي يحظر استيرادها أو 
تصديرها أو إعادة تصديرها 
وفقــا ألحــكام بروتوكول 
مونتريــال وأي تعديــالت 

وتنقيحات أدخلت عليه.
 املــادة ١١: تقــوم اإلدارة 
املختصــة بالهيئــة العامة 
للبيئــة بإعــداد وتطويــر 
وتنفيــذ وحتديــث أنظمة 
تراخيص وموافقات بيئية 
قبــل اســتيراد أو تصدير 

أو تصنيــع كافــة األجهزة 
التي  واملعــدات واملنتجات 
(حتتــوي علــى أو تعمل) 
باملــواد اخلاضعــة للرقابة 
الواردة في املادة رقم ٥٨ من 

قانون حماية البيئة.
كل  تقــوم   :١٣ املــادة   
اجلهــات احلكوميــة وغير 
احلكومية واألفــراد وكافة 
املنشــآت باحلصــول على 
ترخيص من اإلدارة املختصة 
التابعة للهيئة العامة للبيئة 
قبل استيراد أو تصدير أو 
املــواد اخلاضعة  تصنيــع 
للرقابة مــن خالل األنظمة 

والنماذج املعدة لذلك.
مــادة ثانية: على جميع 
املختصني - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القرار، وُيلغى 
كل نــص يخالــف أحكامه، 
وُيعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

تقوم اإلدارة املختصة بإصدار قوائم املواد اخلاضعة للرقابة واحملظور استيرادها أو تصديرها

الشيخ عبد اهللا األحمد

الوطنية للرقابة على املواد 
اخلاضعــة للرقابــة وفقــا 
ألحكام برتوكول مونتريال 
وأي تعديــالت وتنقيحات 
أدخلت عليه، واإلشراف على 
تنفيذ اخلطط بالتعاون مع 
اجلهات املعنية واملنظمات 

اإلقليمية والدولية.
 املــادة ١٠: تقوم اإلدارة 


